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 مقــــــــــدمــة

تجسػػد االكجػػاؿ االى   ػػ   -سػػ اس سػػ ك   كانػػت  ـ م ػػر سػػ ك    -إذا كانػػت االقبلتػػات االد ال ػػ   
 Actes   ككػا   ػاؿ اليػا  ى انػا األعكػاؿ االس اسػ    Actes de souverainetéألعكػاؿ االسػ ادة 

politiques   عكػػاؿ االىك كػػ    Actes de gouvernement االتفات ػػات ، فػػ ف االكقاىػػدات 
االد ال   تقد بكثاب  اال  ب اليذه االقبلتات، إذ ال  ككف تص ر عبلتات كتىضرة ب ف االػد ؿ ف كػا ب نيػا، 
   ب نيا  ب ف االكنظكات االد ال   بد ف ىذه االكقاىدات    االتفات ات، في  االقبلك  االكك زة الكػا  ككػف 

د ال ، بؿ االقبلك  االكك زة النك  ت ػؾ  ف تباشره االد ؿ كف  نشط  تان ن   ع   االكست ى االخارج     اال
االقبلتات ف  كخت ؼ كجػاالت االتقػا ف االتتصػادى  االجتكػاع   االث ػاف   االق كػ ، إضػاف  الكجػاالت 
االتقػػا ف االس اسػػ ر الدرجػػ   نيػػا  صػػبىت تتربػػص ع ػػ  عػػرش االصػػدارة فػػ  كجػػاؿ إنشػػاس ت اعػػد تان ن ػػ  

ف كانػػت ككتزجػػ  فػػ  األم ػػب األعػػـ د ال ػػ  فػػ  شػػت  االكجػػاالت،  كػػذالؾ فػػ  تطػػ ر ىػػذه اال  اعػػدر  ا  
 باالصبغ  االس اس  .

فاالكقاىدات االد ال   تغط  ف   اتص األكر  ككا ذكرنا، كػؿ ى ػؿ االقبلتػات االد ال ػ  االىك ك ػ   
شػػػػػػاك   االتفات ػػػػػػات االس اسػػػػػػ    االتىاالفػػػػػػات االقسػػػػػػكر    االقبلتػػػػػػات االتتصػػػػػػاد    االتجار ػػػػػػ   االكاال ػػػػػػ  

نشػػػاس االكنظكػػػا ت االد ال ػػػػ   االتسػػػ  ات اإلت  ك ػػػ   االكسػػػابؿ االر ت ن ػػػ  بػػػػ ف  االدب  كاسػػػ    اال نصػػػ   ،  ا 
 .(1)االد ؿ...االخ

ككانػػا كك ػػزًا فػػ  االػػنظـ  – االىػػاؿ ىكػػذا  – كػػص ذالػػؾ  رمػػـ  ف االكقاىػػدات االد ال ػػ  تػػد  خػػذت  
اال ان ن ػػ  االداخ  ػػ ، إال  ف دسػػات ر كقظػػـ د ؿ االقػػاالـ ىرصػػت ع ػػ   ال تجقػػؿ درجتيػػا اال ان ن ػػ  تق ػػ  

ر، بػؿ جق تيػا تػارة فػ  ذات كرتبػ  ىػذه االنصػ ص ككػا ىػ  االىػاؿ فػ  فرنسػا، درج  نص ص االدسػت  
ف كانػػت تسػػك  ع  يػػا عنػػد االخػػتبلؼ    االتقػػارض ف كػػا   تػػارة ال تتجػػا ز درجػػ  اال ػػ ان ف االقاد ػػ ،  ا 

ع ػ   –ب نيا ككا ى  االىاؿ ف  كصرر  ع       ىاؿ ف ػد  صػبىت االكقاىػدات  االتفات ػات االد ال ػ  
ك نػات االنظػاـ اال ػان ن  االػداخ   بقػد اسػت فابيا اإلجػراسات االدسػت ر   االتػ  تىػ ز  ىػد ك -ىذا االنىػ  

 بيا ت ة اال ان ف.

ع ػػ  االىكػػـ بالنػػو ال  خػػتص  –ردىػػًا كػػف االػػزكف  –ىكػػذا  تػػد  اضػػطرد اال ضػػاس فػػ   ىكاكػػو  
ف باالفصؿ فػ  االكنازعػات االكت الػدة عػف االكقاىػدات االد ال ػ     االكترتبػ  ع  يػا، كسػتندًا فػ  ذالػؾ إالػ   

ىذه االكقاىدات، إنكا تصدر عف  ىد  شخاص اال ان ف االد ال  االقاـ،   ف كثؿ ىذا االفصؿ تد  نتيػ  
                                                 

 .9، دار االنيض  االقرب  ، ص1998االدكت ر/ ع   إبراى ـ، اال س ط ف  االكقاىدات االد ال  ،  (1)
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كا بت ر ر االكسب ال   االد ال   ال د ال  االكقن  ،    األكر ف كقًا،   إكا بىكـ ع   ك تؼ د ال   جنب  ،  ا 

كػػبًل كػػف األعكػػاؿ  الػػذا كػػاف   ػػرر ماالبػػا  ف االكقاىػػدات االد ال ػػ  تقػػد عكػػبًل كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة    ع
االس اس  ، االت  ال تخضص الرتابتو س اس بطر ؽ اإلالغاس    بطر ؽ االتق  ضر  كف ذالؾ  ىكاـ كج س 
االد ال  االفرنس  االت  ترر ف يا  نو ال  ج ز  ف تك ف االتفاتات    االكقاىدات االد ال   ك ضػ ع دعػ ى 

ص االىك كػػ  االكط ػػؽ، فػ  اختصػػا –تضػ ؼ ىػػذه األىكػػاـ –تضػاب   تنػػاتش  كاكػػو، فيػذا ككػػا  ػػدخؿ 
.  تالك ػدًا الػذالؾ   ػ ؿ كج ػس االد الػ ا "بكػا  ف اال ػرار (1)س اس كاف االطقف خاصا باإلالغػاس    االتقػ  ض

االكطقػػ ف ف ػػو تػػد صػػدر كػػف االكنػػد ب االفرنسػػ  بػػ ت  ـ االالػػزاس بنػػاس ع ػػ  االسػػ طات اال اسػػق  االكخ الػػ  
  ىك ك  كدن   كست رة ف يا،  كػف ثػـ ال س ط  االقسكر   االفرنس   بك جب اتفات   االيدن ، انتظارًا إلتاك

 .(2)ال  ك ف كف األعكاؿ االت   ككف إىاالتيا ع   كج س االد ال  ال فصؿ ف يا تضاب اً 

 فػػ  كصػػر ف ػػد ذىبػػت كىككػػ  كصػػر االكخت طػػ  إالػػ  " ف االسػػ ط  اال ضػػاب   ك زكػػ  بػػاىتراـ  
نج ترا، د 1899 نا ر  19األىكاـ اال اردة باالتفات   االكبرك  ف    ف  ف  ك ف اليا االىؽ ب ف كصر  ا 

 .(3)ف  ن دىا    ف  االىكـ ع  يا، ألف ذالؾ كف اختصاص االجيات االدب  كاس    ىدىا"

 -خاصػػ  ذالػػؾ االػذى  تبػػص  سػػ  ب االرتابػ  اال ضػػاب   االبلى ػػ   -ى   ػ   ف اال ضػػاس االدسػت رى  
   ال ػػ  الزاؿ  ػػردد فػػ   م ػػب  ىكاكػػو ىػػذا االكقنػػ ، كقتبػػرًا  ف نظر ػػ  األعكػػاؿ االس اسػػ  ، ك  ػػد ع ػػ

اال ضاس االدست رى، تجد ف  ك داف االقبلتات  االتفات ػات االد ال ػ  كقظػـ تطب  اتيػا بػالكثر ككػا   ػص فػ  
 .(4)االكجاؿ االداخ   نظرًا الرتباط ذالؾ االك داف باالعتبارات االس اس    س ادة االد ال   كصاالىيا االق  ا"

التفات ػات االد ال ػ  االتػ  فاالكىكك  االدست ر   االق  ػا فػ  كصػر ت ػرر صػراى   ف االكقاىػدات  ا 
                                                 

.  شػار 1937سػن   sté des établissement et Alkan et cte، ىكػـ 1836سػن    CöenBocriىكػـ  (1)
إال  ىذه األىكاـ االدكت ر/ عبػد االفتػاح سػا ر دا ػر، نظر ػ   عكػاؿ االسػ ادة، دراسػ  ك ارنػ  فػ  اال ػان ن ف االكصػرى 

 .609، ص1955 االفرنس ، كطبق  جاكق  اال اىرة، 

(2) Considérant que cette mesure a étè prise en vertu des pouvoirs très étendus de police 

qui appartenaient, en Alsace après l'armistice, à l'autorité militaire en attendant 

l'installation d'une autorité civile régulière, que l'usage qui a étè fait de ces pouvoirs 

n'est pas de nature à être discuté devant la juridiction contentieuse". 

 شار إال و االدكت ر/ كىكػد عبد االىافظ ىر دى، دكت راه، جاكق  اال اىرة، كطبقػ  الجنػ  االتػالال ؼ  االترجكػ   االنشػر،  
  .  178، ص 1952

، كجك عػػ  االتشػػر ص  اال ضػػاس االكخػػت ط، االسػػن  االثاكنػػ ، ص 1910 بر ػػؿ  11تضػػ   بنسػػ ن   ك سػػتاس، بتػػار خ  (3)
455. 

، االكج د االثان ، االجزس االخاكس، 19/6/1993ؽ.د. بتار خ 14السن   10رتـ االكىكك  االدست ر   االق  ا، االطقف  (4)
 .1993ىت    ن    1992كف كجك ع  األىكاـ االت   صدرتيا كف   ؿ   ال   



 

 

                                                 

  

 

 

  دكتورة/ ميى رمضاٌ حمند بطيخ                             ...          املعاصرة القضائية االجتاٍات 

 

3 

تبركيػػػا االد الػػػ  باعتبارىػػػا كػػػذالؾ ىػػػ  عكػػػؿ كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة  تقػػػد بػػػذالؾ ت ػػػدًا ع ػػػ   ال ػػػ  اال ضػػػاس 
االداخ   بكػا فػ  ذالػؾ اال ضػاس االدسػت رى ذاتػو.  كػص ذالػؾ  بلىػظ  ف ىػذه االكىككػ  ت ػ ؿا "إف نظر ػ  

ف كانػػػت تجػػػد  كثػػػر تطب  اتيػػػا  بػػػؿ ع ػػػ  صػػػق د  –االػػػداخ    ال فػػػ  االك ػػػداف –األعكػػػاؿ االس اسػػػ  ،  ا 
ر ابط االد ال  االخارج  ،  كف كنظ ر اتفاتاتيا االد ال   االت  تص ف بيا س ادتيا  كصاالىيا االق  ػار إال 

 بصػػف   – ف كػػؿ كقاىػػدة د ال ػػ  ال تقتبػػر باالضػػر رة كػػف األعكػػاؿ االس اسػػ  ،  ال تنػػدرج تىتيػػا كػػذالؾ 
 151يػا  ف ػا الػنص االف ػرة االثان ػ  كػف االكػادة كؿ اتفات   تجب ك اف   االسػ ط  االتشػر ق   ع   –ت  اب   

ر ذالػؾ  ف األعكػاؿ االس اسػ   ال تقػد كػذالؾ فػ  صػى ه تك  فيػا، بػاالنظر إالػ  1971كف دسػت ر عػاـ 
نكا ع   ضػ س خصابصػيا،  بكراعػاة  ف تالب يػا ع ػ  االرتابػ     صافيا االت   خ قيا االكشرع ع  يا،  ا 

 بكػ از ف ت ػد ر  ع اكػؿ تػرج ه تقػ د كك ناتيػا إالػ  اال ضاب   كرده  ف ت   كيػا  ػرتبط بضػ ابط دت  ػ  
 .(1)ى ابؽ ال  تاح     تقذر عرضيا ع   جي  االرتاب  ع   االشرع   االدست ر  "

                                                 

 - كػػاف ىػػذا اال ػػ ؿ بشػػالف االتق  ػػؽ ع ػػ  اتفات ػػ  تالسػػ س االكصػػرؼ االقربػػ  االػػد ال   نظاكػػو األساسػػ  االػػذى  قتبػػر  (1)
ًا ال  تجػز  كنيػا،  ف ىك كػات كصػر  ال ب ػا  سػ طن  عكػاف اتف ػت ع ػ  تالسػ س ىػذا جػزس  – ف ا الكادتيا األ الػ  

 ىػػػد االكػػػ اطن ف االكػػػ  ت  ف.  تػػػد فتىػػػت االتفات ػػػ  بػػػاب  -ىػػػاؿ إبػػػراـ االتفات ػػػ   -االكصػػػرؼ،  تػػػد انضػػػـ إالػػػ يـ 
كؤسسػػػػات ال ىك كػػػػات االقرب ػػػػ  األخػػػػرى  كػػػػذالؾ ال بنػػػػ ؾ  االي بػػػػات  اال - ف ػػػػًا الكادتيػػػػا االثان ػػػػ   -االنضػػػػكاـ إال يػػػػا 

 االشػػػركات االقرب ػػػ     ضػػػا الؤلفػػػراد االقػػػرب،   ف ىػػػذا االكصػػػرؼ   ػػػـ  باألعكػػػاؿ االتجار ػػػ  االتػػػ  ت ػػػـ  بيػػػا االبنػػػ ؾ 
االتجار ػػ  عػػادة كػػف تبػػ ؿ ال  دابػػص  ت ػػد ـ اال ػػر ض  تىر ػػر  تظي ػػر األ راؽ االكاال ػػ   االتجار ػػ   تك  ػػؿ القك  ػػات 

سػػتثكار،   ف االكصػػرؼ  ػػزا ؿ  عكاالػػو فػػ  كجػػاؿ االتجػػارة االخارج ػػ   تنظػػ ـ ال كسػػاىك  فػػ  بػػراكل  كشػػر عات اال
االتجارة االخارج ػ   ف ػًا ال   اعػد  األسػس االكصػرف   االد ال ػ  االسػابدة   ف  كػ ف  ال كصػرؼ االشخصػ   اال ان ن ػ   الػو 
ف  سػب ؿ تى  ػؽ  مراضػو إبػراـ اتفات ػات كػص االػد ؿ األعضػاس    م ػر األعضػاس  كػذالؾ كػص االكؤسسػات االد ال ػ  

ؾ  االتقاتػػد   ػػد ره كج ػػس إدارة ككػػ ف كػػف ككث ػػ ف ال كسػػاىك ف  ػػتـ اخت ػػارىـ الكػػدة ثػػبلث األخػػرى  الػػو ىػػؽ االتك ػػ
سػػن ات تاب ػػ  ال تجد ػػد   ف كػػدة االكصػػرؼ خكسػػ ف عاكػػًا،  ىػػدد االنظػػاـ األساسػػ  ال كصػػرؼ  ىػػ اؿ ى ػػو  ك ف ػػ  

 ػـ  باألعكػاؿ تصف    ك االو.  ى ث  ف كؤدى كا ت دـ،  ف االتفات   االكشار إال يا إنكا تػتكخض عػف إنشػاس بنػؾ  
االتػػ  ت ػػـ  بيػػا االبنػػ ؾ االتجار ػػ ، فػػبل  سػػ غ اعتبارىػػا كػػف "األعكػػاؿ االس اسػػ  " االتػػ  تنىصػػر عنيػػا رتابػػ  اال ضػػاس 
االدست رى،  ال  غ ر كف ذالؾ كا تضكنتو بقض نص ص االتفات   كػف اكت ػازات كق نػ  ال كصػرؼ    الك ظف ػو    

ذالػػؾ كػػا  رد بصػػدر ىػػذه االتفات ػػ  بشػػالف االب اعػػث االتػػ  ألكػػ اؿ االكسػػاىك ف    االكػػ دع ف ف ػػو، ككػػا ال  غ ػػر كػػف 
 دفقت االىك كات االقرب   االك تق  ع  يا إال  تالس س ىذا االكصرؼ.

، كجك عػػ   ىكػػاـ االكىككػػ ، 19/6/1993ؽ.د. ج سػػ   14السػػن   10االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا، االطقػػف رتػػـ  
 .422، ص 30االكج د االثان ، االجزس االخاكس، بند 

الد ال  إذا الـ تتقاكؿ بصفتيا س ط  ىكـ  تجردت كف ىذه االصف   ر ت ب رادتيا االق  ا  ف تقاكؿ  كقن  ذالؾ  ف ا 
كقاك   األشخاص االقاد  ف ف نيا بػذالؾ تكػ ف تػد اختػارت  ف  كػ ف تصػرفيا تصػرفًا إدار ػًا صػادر عنيػا ب صػفيا 

ف كػػاف االتصػػرؼ االصػػادر عنيػػا  سػػك         صػػؼ بالنػػو اتفات ػػػ  جيػػ  إدارة  تقاكػػؿ ع ػػ  ىػػذا األسػػاس ىتػػ   ا 
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إال  ف اال ضاس اإلدارى  تبقو ف  ذالؾ اال ضاس االدست رى االذى  نتيل  سػ  ب االرتابػ  االسػاب    
ضػػػربو ىػػػ  ذاتػػػو ىػػػ ؿ رتبتػػػو فػػػ  ع ػػػ  دسػػػت ر   اال ػػػ ان ف، اسػػػتطاع كسػػػر ىػػػدة ىػػػذا االطػػػ ؽ االػػػذى 

خص ص تىص ف االكقاىدات االد ال   ضد     رتاب  تضاب  ، ف ػد بػد    الػ  خط اتػو بػالف  ع ػف ع ػ  
استى اس  بشكؿ تدر ج  اختصاصو بنظر االج انػب اإلجراب ػ     االشػك    إلبػراـ االكقاىػدات االد ال ػ ، 

ف ت ػؾ االج انػب االشػك    كطاب ػ   ف تكػ   –الك   كتنص عف رتاب  ىػذه االكقاىػدات  –إذ ر ى  نو  جب 
الكبػػػػد  االكشػػػػر ع   اإلجراب ػػػػ ، ثػػػػـ بػػػػد  فػػػػ  خطػػػػ ة تاال ػػػػ  بػػػػالف طبػػػػؽ ىػػػػذا االتجػػػػاه باالنسػػػػب  ال ج انػػػػب 
االك ض ع   ال كقاىدة، بؿ  ىت  بقد االتصد ؽ ع   االكقاىدة  نشرىا  ص ر رتيا كػف ثػـ تان نػا، بػد  

ع كػا  سػك  بفكػرة األعكػاؿ االكنفصػ   فػ  ف  االدخ ؿ ف  ى ؿ  الغاـ االتطب ؽ  االتنف ذ ال كقاىدة، فابتد
كجاؿ االقبلتات االد ال  ،  كذالؾ االكسابؿ األ ال   ال خرج االكقاىدة االد ال   ف  خص ص ىذ ف األكػر ف 
كػف نطػػاؽ  عكػاؿ االسػػ ادةر ككػا ابتػػدع فكػػرة االقكػؿ اال اضػػه الػ   ص كػػف اختصػاص االىك كػػ  بتفسػػ ر 

 م ره بيذا االتفس ر. االكقاىدات االد ال  ،  ذالؾ تبؿ  ف  صبه ى  االكختص د ف

 ف  خػػرج االكث ػػر كػػف  –عبػػر كرى ػػ  ط   ػػ  كػػف االتطػػ ر  – ىكػػذا اسػػتطاع اال ضػػاس اإلدارى  
االكسابؿ االكتق    باالكقاىدات االد ال   س اس تبؿ دخ اليا ى ز االتنف ذ باالتصد ؽ ع  يا  نشرىا،    بقػد 

قضػا كػف االف ػو إالػ  اال ػ ؿا ذالؾ، كف تابكػ   عكػاؿ االسػ ادة    األعكػاؿ االس اسػ  ، األكػر االػذى دفػص ب
 ف االكتتبص التط رات  اتجاىات كج س االد ال  االفرنس  ف  االك ضػ ع، تظيػر  ف االختصاصػات االتػ  
استبقدىا كف  ال تو تكثؿ كجرد كرى   كف س اس  تضػاب   ال تػرفض فػ  االنيا ػ  اسػت باالياا ف كػ  ال 

التػػاـ البلختصػػاص،  بقػػد فتػػرة  صػػطدـ باالىك كػػ    بػػد  بكظيػػر االكتػػدخؿ فػػ   عكااليػػا  بػػد  بػػاالرفض ا
                                                                                                                                               

د ال  .   خضص ىذا االتصرؼ ال رتابػ  اال ضػاب   شػالنو شػالف  ى تصػرؼ تػان ن  دخػر  صػدر عنيػا ب صػفيا جيػ  
 إدارة.

  ىكذا تفرؽ االكىكك  االدست ر   االق  ا ب ف ن ع ف كف االكقاىدات االد ال   ىكاا 
كق ػار االػذى  رسػتو االكىككػ  االدسػت ر   االكقاىدات االد ال   االت  تدخؿ ف  دابرة األعكاؿ االس اس   طب ػًا ال  األول: 

االق  ػػا سػػاالؼ اإلشػػارة إال ػػو، فيػػذا االنػػ ع كػػف االكقاىػػدات  خػػرج عػػف نطػػاؽ  ال ػػ  االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا، نظػػرًا 
 البلعتبارات االس اس    االقك    االت  ت ـ  ع  يا فكرة األعكاؿ االس اس  .

ؿ االس اس   طب ا ال كق ار االكشػار إال ػو فػ  االىكػـ االسػاالؼ االكقاىدات االد ال   االت  تخرج عف دابرة األعكا الثانى: 
االػذكر،  ىػذه تخضػػص ال رتابػ  ع ػ  دسػػت ر تيا ال  تػ ؼ ع ػ  كػػدى ت افػؽ  ىكػاـ نص صػػيا كػص نصػ ص االدسػػت ر 

 االت  تكثؿ االكرجص ف  االرتاب  ع   االدست ر  .
   ع ػ  كشػر ع   االكقاىػدات ال كز د كف اإل ضاح انظر االػدكت ر/ عػ ض عبػد االج  ػؿ االترسػا ى، االرتابػ  اال ضػاب 

ر االػػدكت ر/ عبػػد االق ػػ ـ عبػػد االكج ػػد كشػػرؼ، االرتابػػ  ع ػػ  144، ص 2001االد ال ػػ ، دكتػػ راه، جاكقػػ  اال ػػاىرة، 
  كا بقدىا. 67دست ر   االكقاىدات االد ال  ، دراس  ك ارن ، دكت راه، جاكق  بن  س  ؼ، بد ف تار خ، ص 



 

 

                                                 

  

 

 

  دكتورة/ ميى رمضاٌ حمند بطيخ                             ...          املعاصرة القضائية االجتاٍات 

 

5 

كثػػؿ نظر ػػ  األعكػػػاؿ  – بػػد  فػػ  االتخف ػػؼ كػػف صػػػراك  ىػػذا االػػرفض ب سػػابؿ تان ن ػػ   ت ىيػػػا النفسػػو 
 تتػدرج خط اتػو فػ  االطر ػؽ بىسػب رد د فقػؿ االىك كػ ، ىتػ   –االكنفص  ،  نظر   االقكؿ اال اضه 

 .(1)إككاؿ االطر ؽ إذا تى ؽ  نو ال خش   كف االصداـ  اطكالف النغبلؽ باب االكشاكؿ كض  إال 

 ع       ىاؿ ف ف عك    إعداد االكقاىدة االد ال   ى  عك    ط   ػ   كق ػدة  تػتـ كػف خػبلؿ  
إىػدى صػ ر االقك  ػات االكركبػ ،  -ف  ى     األكػر –س س   كف اإلجراسات االكت اال  ،  الذا في  تقد 

نكػػا تكػػر عػػادة بكراىػػؿ كتقػػددة،  ىػػذ ه االكراىػػؿ تكػػ ف فػػ  بكقنػػ   نيػػا ال سػػت  ال ػػدة كرى ػػ   اىػػدة،  ا 
االغاالب كتداخ  ، بؿ   ككؿ بقضيا بقضا،  ذالؾ بػدسًا كػف كرى ػ  االتصػاالت بػ ف االػد ؿ ف كػا ب نيػا 
   ب نيػا  بػ ف االكنظكػػات االد ال ػ ،    ب ػػػػف ت ػػػػػػؾ االكنظكػػػػات ف كػا ب نيػػا، ثػـ تػػالت  كرى ػ  االكفا ضػػات 

ـ كرى   االص ام   االكراجق ، ثـ كرى ػ   االكناتشات ى ؿ االكسابؿ االت  ستك ف ك ض عًا ال كقاىدة، ث
 .(2)االتصد ؽ  االنشر التبد  بقدىا كرى   االتطب ؽ    االتنف ذ

 ىنا  بلىظ  ف اال ضاس اإلدارى  صبه  ختص برتاب  كدى كشر ع   االكراىؿ االسػاب   ع ػ   
  ص ر رة االكقاىدة تان نًا، بقد  ف كػاف  ػرفض ىػذه االرتابػ  بىجػ   ف  ى كػف ىػذه االكراىػؿ  ػدخؿ فػ

صك ـ نظر    عكاؿ االس ادة،  كا بقد ص ر رة االكقاىدة االد ال   تان نا، ف ف االختصاص بنظػر كػدى 
كشػػر ع تيا، إنكػػا  نق ػػد ال  ضػػاس االدسػػت رى االػػذى الزاؿ كتخنػػدتًا تجاىيػػا رافضػػا رتابتيػػا كقتبػػرا إ اىػػا 

  عكبًل س اس ًا  ذالؾ ع   االتفص ؿ االذى س رد ف كا بقد.

 نتنا ؿ االك ض عات االتاال  ا تفص بًل اليذا اإلجكاؿ 
 دراس  ى ؿ نظر    عكاؿ االس ادة  االكقاىدات االد ال    ذالؾ ف  )باب   ؿ(. أوال:

اتجاىات اال ضاس االدست رى االكقاصر ال ىد كػف  عكػاؿ االسػ ادة فػ  كجػاؿ االكقاىػدات االد ال ػ   ثانيا:
 ف  فرنسا  كصر )باب ثاف(.

ف  عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  كجػػاؿ االكقاىػػدات االد ال ػػ  اتجاىػػات اال ضػػاس اإلدارى االكقاصػػر ال ىػػد كػػ ثالثا:
 ف  فرنسا  كصر )باب ثاالث(.                                     اهلل االكستقاف

 
 

                                                 

تصػػػاص اال ضػػػاس اإلدارى بتفسػػػ ر االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ، دار االفكػػػر االػػػدكت ر/ كىكػػػػد فػػػؤاد عبػػػد االباسػػػط، كػػػدى اخ (1)
  .170، ص 1988االجاكق ، 

  كا بقدىا. 459االدكت ر/ ع   صادؽ  ب  ى ؼ، اال ان ف االد ال  االقاـ، كنشالة االكقارؼ باإلسكندر  ، ص (2)
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 الباب األول
 حول نظرية أعمال السيادة والمعاىدات الدولية

 الفصل األول
 حول نظرية أعمال السيادة

نكػا   ضػا الـ  ىدث ف   اتص األكػر جػدؿ  ن ػاش    اخػتبلؼ،   الػ س ف ػط بػ ف رجػاؿ االف ػو،  ا 
بػػػ ف رجػػػاؿ اال ضػػػاس، كث كػػػا ىػػػدث بخصػػػ ص نظر ػػػ   عكػػػاؿ االسػػػ ادة،  ذالػػػؾ سػػػ اس باالنسػػػب  ألسػػػاس 
 ج دىػػا    تسػػػك تيا    باالنسػػب  وثارىػػػا  االكجػػاالت االتػػػ  تػػدخؿ فػػػ  نطاتيػػا، بػػػؿ  ىتػػ  االكشػػػرع الػػػـ 

تػػػ ،     ف  ضػػػص اليػػػا ىػػػد دًا  ػػػتككف فػػػ   ى زكػػػاف    ككػػػاف كػػػف تب ػػػاف ت ػػػؾ األعكػػػاؿ ع ػػػ   جػػػو االد
  كقاالـ  اضى .

 الػػذا ال نجػػد اليػػذه االنظر ػػ  ال فػػ  االكاضػػ     االىاضػػر تقر فػػا ثابتػػا    كق ػػارًا جاكقػػًا كانقػػًا 
صق ب  باالغ  ف  اال تػ ؼ  – ى باىث  –الكؿ كا  نض ى ف  إطارىا، األكر االذى  جد كقو االباىث 

   ف كا كاف  قتبر باألكس كف ىذه األعكاؿ، ع   كا  قتبر  كا ال  قتبر كف  عكاؿ االس ادة، خاص
الـ  قد باالتالك د اال  ـ كذالؾ،  كا كاف  قد ف  ظؿ ظر ؼ كق ن  كف  عكاؿ االس ادة، تد  تبلش  عنو 
ىذا اال صؼ ف  ظؿ ظر ؼ  خرى.  تالك دًا الذالؾ ت  ؿ االكىكك  اإلدار   االق  ػاا "إف  عكػاؿ االسػ ادة 

نكػػػا تتسػػػـ باالكر نػػػ   تتناسػػػب عكسػػػ ًا كػػػص االىر ػػػ   االد ك راط ػػػ ،  ال سػػػت نظر ػػػ  جاكػػػدة االكضػػػاك ف،  ا 
 .(1)ف تسص نطاتيا ف  االنظـ االدكتات ر     ض ؽ ك كا ارت ت االد ال  ف  كدارج االد ك راط  

 ع ػػ    ػػ  ىػػاؿ    ػػا كػػاف االنطػػاؽ    االكػػدى ألعكػػاؿ االسػػ ادة، فػػ ف ىػػذه األعكػػاؿ تظػػؿ دابكػػًا  
الكشػػر ع      ككػػا  صػػفيا كث ػػر كػػف رجػػاؿ االف ػػو ن طػػ    بػػدًا كجػػرد اسػػتثناس  كثػػؿ خر جػػًا ع ػػ  كبػػد  ا

 س داس ف  جب ف ىذا االكبد .

إزاسىػػا  -بػػؿ  الزاؿ   ػؼ ىتػػ  اوف  -كػف ىنػػا ف ػد  تػػؼ اال ضػػاس، خاصػ  اال ضػػاس اإلدارى  
ك تفًا كشرفًا، كف  جؿ االتخ ص كنيا    االىػد كػف نطاتيػا،    االتخف ػؼ كػف نتابجيػا  دثارىػا، كىػا ال 

س ط  االد ال  كػف ناى ػ   ى ػ ؽ  ىر ػات األفػراد كػف ناى ػ   خػرى، ت ف  ػًا  ىفػظ الؤل الػ  االت ف ؽ ب ف 
تدرًا كف االست بلؿ  كفؿ اليا كباشػرة ت ػؾ األعكػاؿ،   ىفػظ ال ثان ػ  فػ  ذات اال تػت تػدرًا كػف االضػكاف 
 كفػػؿ ىكا تيػػا    عػػدـ االنت ػػاص كنيػػا، بػػؿ  كرجىػػًا عنػػد االتقػػارض ى ػػ ؽ  ىر ػػات األفػػراد، ىتػػ  

 -ككا ذكرنا –ب  الؤلعكاؿ االت  تقتبر كق ؿ ىذه االنظر    ى  األعكاؿ االد ال    ف  اال  ب كنيا باالنس
 االكقاىدات  االتفات ات االد ال  .

                                                 

  .21/6/2016ؽ بج س  70السن   43866، 43709ىكـ االكىكك  اإلدار   االق  ا ف  االدع   ف  (1)
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  ال كز د كف اإل ضاح ى ؿ نظر    عكاؿ االس ادة، نتنا ؿ االك ض عات االتاال  ا 

 نشالة  كفيـ   عكاؿ االس ادة. -

 كقا  ر  عكاؿ االس ادة. -

 ة   عكاؿ االضر رة. عكاؿ االس اد -

  عكاؿ االس ادة  األعكاؿ االس اس  . -

 المبحث األول

 نشأة ومفيوم أعمال السيادة

إذا كػػاف ىنػػاؾ اتفػػاؽ ت ر بػػا بػػ ف رجػػاؿ االف ػػو  اال ػػان ف ع ػػ   ف نظر ػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة  ال ػػدة  
عرعت اال ضاس، خاص  تضاس كج س االد ال  االفرنس ، ى ث   اؿ  ف فرنسا ى  االترب  االت  نبتت  تر 

ف يا ىذه االنظر  ،     ف نظر    عكاؿ االسػ ادة كػف خ ػؽ  ابتػداع تضػاس كج ػس االد الػ  االفرنسػ ، بػؿ 
 ىت  اال ضاس ذاتو  س ر فػ  ذات االتجػاه، ف ػد تضػت االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا بػالف نظر ػ   عكػاؿ 
و االسػػػػػ ادة فػػػػػ   صػػػػػ يا االفرنسػػػػػ  تضػػػػػاب   االنشػػػػػالة،  الػػػػػدت فػػػػػ  سػػػػػاى  اال ضػػػػػاس اإلدارى  تطػػػػػ رت بػػػػػ

 .(1)ت اعدىا

 ىنا النا  ف نتساسؿ عف االسبب االذى دفص كج ػس االد الػ  إالػ  ابتػداع ىػذه االنظر ػ ع بػؿ  عػف  
 االسبب االذى ىدى بو االتكسؾ بيا ىت  اوفع

 الئلجابػ  ع ػػ  االشػػؽ األ ؿ كػػف ىػػذا االسػػؤاؿا ذىػب كقظػػـ رجػػاؿ االف ػػو إالػػ   ف االسػػبب االػػذى  
االس ادة  نو ع ب ع دة االك ك   إال  فرنسا ب  ادة دفص كج س االد ال  االفرنس  إال   ضص نظر    عكاؿ 

الػػ  س االثػػاكف عشػػر بقػػد ىز كػػ  نػػاب   ف ب نػػابرت صػػن ص ىػػذا االكج ػػس   سػػاس  جػػ ده، بػػؿ  ىػػ  كػػف 
اختػػػار  عضػػػاسهر  ىػػػس االكج ػػػس    بكقنػػػ   دؽ اال ػػػابك ف ع ػػػ  ىػػػذا االكج ػػػس،  نػػػو الػػػ س كىػػػؿ ث ػػػ  

بػػو فػػ   ى  تػػت، فػػالراد  ف  ىكػػ  نفسػػو،   رضػػاس االنظػػاـ االك كػػ  االجد ػػد،   نػػو كػػف االكككػػف  ف  طػػاح
  ف  ت ػػ  شػػره،   ثبػػت فػػ  ذات اال تػػت  تداكػػو، فػػقثر كسػػب  ده  ث تػػو  عػػدـ االصػػطداـ بػػو، فتطػػ ع 
بتى  ػػؽ رمباتػػػو باالكتنػػػاع عػػػف رتابػػ  كػػػا  ر ػػػد ىػػػذا االنظػػػاـ تىصػػ نو كػػػف األعكػػػاؿ  االتصػػػرفات االتػػػ  

الكا  ى ط بيا كف اعتبارات س اس    –ضص تالت يا، ك ررًا  ف ىذه األعكاؿ  االتصرفات ال  جب  ف تخ
 actes deأل ػػ  رتابػػ  تضػػاب   إالغػػاس    تق  ضػػا،   ط ػػؽ ع  ػػو ى نبػػذ اسػػـ  عكػػاؿ االسػػ ادة  –

                                                 

، االجػػػزس االتاسػػػص كػػػف 2/1/1999ؽ.د بتػػػار خ 18السػػػن   15ىكػػػـ االكىككػػػ  االدسػػػت ر   االق  ػػػا، فػػػ  االطقػػػف رتػػػـ  (1)
  .123االكجك ع ، ص 
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souveraineté   عكاؿ االىك ك    actes de gouvernement فاستطاع االكج س كف خػبلؿ .
ًا فػػ  ذات اال تػػت االنظر ػػ  ت ػػؾ االف سػػف   ف  ىػػافظ ع ػػ  نفسػػو،   ف   طػػص دابػػر االشػػؾ تجاىػػو، كبتػػدع

 االت  نىف بصددىا.

ىذا كا    ؿ بو كقظـ رجاؿ االف و كسبب ىدى بكج س االد ال  ابتداع نظر    عكاؿ االس ادة،  
 الكف النا  ف نتساسؿ،  الـ  كف كف األجدى النظـ االىكـ االكتقاتب  ع   نػاب   ف ب نػابرت،  ف تػتخ ص 

 تصػبه باالتػاال  ىػرة ط   ػ  كػف   ػ  رتابػ  الكػؿ  –اليػا  كاف  كرًا ك س رًا باالنسب   –كف كج س االد ال  
كا تتخذه كف  فقاؿ  تصرفات بداًل كف  ف تب   ع  و ك ابؿ  ف  جاك يا بقدـ رتاب  كا  سك   عكاؿ 

 االس ادةع

الذالؾ  رى كف جػانب   ف كػا ذىػب إال ػو كقظػـ رجػاؿ االف ػو فػ  ىػذا االشػالف، إنكػا  جسػد  جيػًا  
اال جػو اوخػر اليػذه االنشػالة  تكثػؿ فػ  اسػتغبلؿ  نظكػ  االىكػـ االكتقاتبػ   اىدًا النشالة ىػذه االنظر ػ ،   ف 

بقػػد نػػاب   ف ب نػػابرت، إىسػػاس كج ػػس االد الػػ  بالنػػو  خشػػ  كنيػػا ع ػػ  ب ابػػو   جػػ ده،   نػػو فاتػػد ال ث ػػ  
  داة ال ككا دة االس اس   ال خصـ  االساب  ف اليا. –بداًل كف اال ضاس ع  و  –تجاىيا، فاتخذت كنو 

فى نكػػا جػػػاست االىك كػػ  االك ك ػػػ  ) سػػرة االبربػػػ ف ثػػػـ  سػػرة   رال ػػػاف( ع ػػب اإلطاىػػػ  بنػػػاب   ف  
تان نػػا   ضػػ  باسػػتبقاد عاب ػػ  نػػاب   ف ب نػػابرت كػػف فرنسػػا  12/1/1816ب نػػابرت،  صػػدرت بتػػار خ 

 ىركانيا كف االتكتص باالى  ؽ االكدن    كػف تك ػؾ  ى  كػ اؿ    سػندات    كقاشػات، بػؿ   الزكتيػا فػ  
ست   شير بب ص األك اؿ االتػ  تك كتيػا بقػ ض.  تػد كػاف الكػداـ بػ ال ف ب نػابرت ىسػابا الػدى بنػؾ بىر 

Laffite  كانػػػت تػػػد اسػػػتدانت بضػػػكاف ىػػػذا االىسػػػاب،  ى نكػػػا طاالػػػب االبنػػػؾ االكػػػذك ر  ز ػػػر االكاال ػػػ  ،
بصػرؼ ت كػػ  االكرتبػات  االكسػػتى ات االتػػ  الػـ تصػػرؼ الكػػداـ بػ ال ف ىتػػ  صػػد ر ىػذا اال ػػان ف، رفػػض 

طقف االبنؾ ف  ترار االرفض  كاـ كج س االد ال  االذى تض  بقدـ اختصاصو بنظر االطقف، اال ز ر، ف
كؤسسػػًا ذالػػؾ ع ػػ   ف االنػػزاع  تق ػػؽ بكسػػالال  س اسػػ  ،   ف االىك كػػ   ىػػدىا ىػػ  االتػػ  تخػػتص ب ػػرار 

 .(1)االفصؿ ف و

 ىكذا استغ ت االك ك   االجد دة ضقؼ كج س االد ال   عدـ ث تو ف  ذاتو  خش تو ع ػ  ب ابػو  
غ تو فػ  االنت ػاـ كػف  سػرة نػاب   ف ب نػابرت،  الؤلسػؼ االشػد د، ف ػد اسػتجاب االكج ػس اليػذا األكػػر اسػت

 ككا ب نا، رمـ  ف ناب   ف ب نابرت  ال  نقكتو  صاىب االفضؿ ف  نشالتو  ف   ج ده!!!

 ذات االش س ىدث   ضا ف  عيد االجكي ر   االثان    ثنػاس رباسػ  الػ  س نػاب   ف  االػذى كػاف  
بتجر ػػد  سػػرة االك ػػؾ االكخ ػػ ع كػػف كافػػ  االكسػػتى ات االكاال ػػ   22/1/1852كًا بتػػار خ تػػد  صػػدر كرسػػ  

                                                 

(1) C.E, Laffite, 1822, Rec. P. 205.  
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االك ررة اليا، ى ث رفض كج س االد الػ  نظػر االطقػف، كقتبػرًا  ف االكرسػ ـ سػاالؼ االػذكر عكػبًل س اسػ ًا 
 .(1)   ىك ك ًا   ف تنف ذه  دثاره ال تخضص الت د ر اال ضاس

الئلجػراسات االب ال سػ   االتػ  تتخػذىا االىك كػ  الك ا كػ   تد طبؽ االكج ػس نفػس االكبػد  باالنسػب   
نشر دراس  انت ادات  عضاس االقاببلت االكاالك  االكخ  ع  ضد األسر االكاالك  االت  خ فتيا، إذ ى نكا تـ 
االطقػػػف ع ػػػ  ىػػػذه اإلجػػػراسات  كاكػػػو رفػػػض نظػػػر االطقػػػف، كقتبػػػرًا  نيػػػا  عكػػػاؿ س اسػػػ    الػػػ س كػػػف 

 .(2)ا ز االس ط طب قتيا  ف تنظر  كاـ االكج س بدع ى تج

 ىكػػذا سػػار كج ػػس االد الػػ  ع ػػ  ىػػذا االػػنيل، إذ ك كػػا كػػاف األكػػر كتق  ػػًا ب ػػ ان ف    كراسػػ ـ  
تخػػػص  عضػػػاس األسػػػر االكاالكػػػ  االكخ  عػػػ ، ىكػػػـ بقػػػدـ اختصاصػػػو، كقتبػػػرًا  نيػػػا  عكػػػاؿ س اسػػػ      

الك ػػد االس اسػػ  ىك ك ػػ ، استرضػػاس ال ك ػػ ؾ  األكػػراس االجػػدد،  االػػذ ف كانػػت الػػد يـ االرمبػػ  فػػ  االنت ػػاـ  ا
كف  عدابيـ االساب  ف،  اعت ادًا كنو ف  ذات اال تت  ف ىذا األكر  كسبو ث   ىؤالس االك ػ ؾ  األكػراس، 

 كثػر كػف  –دنػذاؾ  –  ىافظ باالتاال  ع   ب ابو   ج ده. خاص   ف كج س االد ال  فػ  ذاتػو الػـ  كػف 
ال فصػػػؿ فػػػ  االطقػػػ ف  ى بػػػ  فن ػػػ     استشػػػار   الػػػرب س االد الػػػ ،   ف كػػػؿ كػػػا  صػػػدر عنػػػو كػػػف  ىكػػػاـ

 االتظ كات الـ  كف  صبه نافذًا إال بت ت ص ربػ س االد الػ  االػذى كػاف باكتناعػو عػف ىػذا االت ت ػص اعتبػار 
 كاف  األىكاـ    األفقاؿ  االتصرفات االصادرة كف ىذا االكج س كالف الـ تكف.

 ػ ، ىاصؿ اال  ؿ إذف إف نظر    عكاؿ االس ادة إنكا  جدت كالداة ال ككا ػدة االس اسػ   كػف ناى 
 ال ىفػػاظ ع ػػ  ب ػػاس   جػػ د كج ػػس االد الػػ  كػػف ناى ػػ   خػػرى،    بكقنػػ  دخػػر  ككػػف اال ػػ ؿ  ف ظيػػ ر 
 نشالة ىذه االنظر   كػاف نت جػ  تبلتػ  إرادتػ فا إرادة االك ػ ؾ  األكػراس ال ك ػد كػف خصػ كيـ االس اسػ  ف 

رادة كج س االد ال  ال كىافظ  ع    ج ده  ب ابو.  االساب  ف،  ا 

ن  كػف االسػؤاؿ سػاالؼ االػذكر  االكتق ػؽ باالسػبب االػذى ىػدى بكج ػس  الئلجاب  ع   االشػؽ االثػا 
االد ال  االفرنس  االتكسؾ بنظر    عكاؿ االس ادة ىت  اوفا  ذالؾ ع   االرمـ كف  ف االكقط ػات سػاالف  

بجقؿ تضاس كج ػس  24/1872، فف  ىذا االقاـ صدر اال ان ف رتـ 1872االذكر تد انتيت ف  عاـ 

                                                 

(1) C.E, Duchesse de Saint leu et d'eutres, 3-12-1838, Rec. P. 760.  

(2) C.E, Duc d'Aumale et Michel Lévy, 1867, Rec. P. 472.  
تػػػد ذكػػػر فػػػ  ت ر ػػػره فػػػ  ىػػػذه اال ضػػػ    ف "االقكػػػؿ االكقػػػر ض  كػػػاككـ ىػػػ   Aucoc كػػػاف كفػػػ ض االىك كػػػ   

استثناب  بىت، ألنو كتق ؽ بالىد  فراد األسرة االكاالك  االتػ  ىككػت فرنسػا  االتػ   صػبىت األراضػ  االفرنسػ   
ألكػراس  سػرة   رال ػاف،  – 1848كنذ سن   –كىرك  ع  يـ، إنو عكؿ تد اتخذ ف ط بناس ع   االكركز اال اتق  

 جراس ...... ضد االىكبلت االت   ث رىا  عضاس ىذه األسرة عف طر ؽ االصىاف  ضد االىك ك .في  إ
 .270انظر االدكت ر/ عبد االفتاح سا ر دا ر، االكرجص االسابؽ، ص  
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 ؽ رب س االد ال ، ككا كنىو است بلاًل ف  تضابو عف االس ط  االد ال  تضاس كف ضا م ر خاضص التصد
االتنف ذ ػػ ، إضػػاف  إالػػ   ف ىنػػاؾ اسػػت رارًا ىك ك ػػًا تػػد ىػػدث فػػ  فرنسػػا ب  ػػاـ االجكي ر ػػ  االثاالثػػ  عػػاـ 

 د ف  ف  ك ف اليا عداس كص االىك كات االساب  .  1870

 ػ   عكػاؿ االسػ ادة، ف ذا كاف األكػر كػذالؾ، ف كػاذا إذف اسػتكر االكج ػس فػ  االىفػاظ ع ػ  نظر  
خاص   نو  درؾ تكاكًا  نيا تقد بكثاب  سبلح فتاؾ ف   د االس ط  االتنف ذ   تشيره ف   جو االك اطن ف 
 تيػػدد بػػػو ى ػػ تيـ  ىر ػػػاتيـ د ف  ف  ك كػػ ا   ػػػ   سػػ    ال ػػػز د عػػف  نفسػػػيـ، اىػػتفظ بيػػػا ال قد ػػد كػػػف 

 ف ىنػػاؾ كث ػػرًا كػػف األعكػػاؿ ككػػا األسػػباب االتػػ  ت ػػؿ بيػػا التبر ػػر ىػػذا االكسػػ ؾ ف ػػد ر ى كج ػػس االد الػػ  
تباشػػػره االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ  سػػػ اس فػػػ  كجػػػاؿ االقبلتػػػات االد ال ػػػ     فػػػ  كجػػػاؿ االشػػػب ف االداخ  ػػػ ،  تسػػػـ 
بالىك   خاص ،  كف ثـ ف نو  ك ف كف االكص ى  بككاف  ال نقرض كثؿ ىػذه األعكػاؿ ع ػ  اال ضػاس 

كػ ف الػد يا كػف األسػباب كػا ت تضػ  بكا  ست زكو كف ع ن    تى   ات، إضػاف  إالػ   ف االىك كػ  تػد  
 كص ى  االد ال  االق  ا  ال تقرض ع   االجكي ر.

ى      ف ىذه األسباب الـ تجد الدى كقظـ رجاؿ االف و تب اًل    تال  دًا، ف د نظر ا إالػ  نظر ػ   
  عكاؿ االس ادة نظرة عداس كستىكـ بؿ   صف ىا بالنيا ن ط  س اس ف  جب ف االكشر ع  .

ىػػؿ نظر ػػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة كانػػت دابكػػًا ن طػػػ  سػػ داس فػػ  جبػػ ف كبػػػد    ىنػػا النػػا  ف نتسػػاسؿ 
 االكشر ع  ع 

كف جانب  ال  رى ذالؾ، في  إف كانت كذالؾ ف  اال تت االراىف  خبلؿ  كثر كف ترف كضػ   
كف االزكاف، إال  نيا كانت ف  ى     األكر  عند نشػالتيا األ الػ  فػ  نيا ػ  اال ػرف االثػاكف عشػر ن طػ  

االكبػػػد ، بػػػؿ  تجسػػػد اجتيػػػادًا كىكػػػ دًا كػػػف جانػػػب اال ضػػػاس  سػػػتىؽ اإلشػػػادة  ب ضػػػاس فػػػ  جبػػػ ف ىػػػذا
  االت د ر.

ف   – الب اف ذالؾ نش ر إال   ف كاف   عكاؿ االس ط  االتنف ذ    االت  كاف   بض ع   زكاكيا  
االك ػػ ؾ  األبػػاطرة    كػػا   ػػاؿ الػػو االتػػاج فػػ  إنج تػػرا، ال تخضػػص أل ػػ  رتابػػ  تضػػاب       –ىػػذا اال تػػت 
 ، إذ كػػػاف ىػػػؤالس  تكتقػػػ ف فػػػ  ىػػػذا االشػػػالف بسػػػ طات كط  ػػػ ،    بكقنػػػ   دؽ باسػػػتبداد م ػػػر تضػػػاب 

 كط ؽ، د ف  ف  ك ف الى  ؽ االك اطن ف  ىر اتيـ  ى  زف    اعتبار.

ف د كػاف االك ػؾ فػ  االقيػد اال ػد ـ بفرنسػا ىػ   ىػده صػاىب  كصػدر كافػ  االسػ طات  باشػرىا  
ذا عيد إال  بقض ك ظف ػو كيكػ  االفصػؿ فػ  بذاتو د ف  ف  خضص ف  خص صيا أل   رتاب ، بؿ    ا 

بقػض اال ضػا ا، فيػػذا الػـ  كػػف  كنقػو باعتبػاره اال اضػػ  األكبػر كػػف  ف  تػدخؿ فػ   عكػػااليـ ف نػزع كػػف 
  ػػد يـ اال ضػػا ا االتػػ   ػػرى االفصػػؿ ف يػػا بنفسػػو     ىك يػػـ ع ػػ  إنكػػار االقداالػػ  بكػػنقيـ كػػف سػػكاع كػػا 
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 .(1)الـ  تخؿ عف ى و ف  إتاكتو ى  بنفسو  شاس كف االدعا ى ألنو بتف  ضو م ره إتاك  اال ضاس

بػػؿ  ى نكػػا تاكػػت االثػػ رة االفرنسػػ    اعتنػػؽ تادتيػػا كبػػد  االفصػػؿ بػػ ف االسػػ طات تػػـ تفسػػ ر ىػػذا  
بكػػا  كنػػص خضػػ ع  عكػػاؿ االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  الرتابػػ  اال ضػػاس، إذ ت ػػؿ  ف االكنازعػػات  –دنػػذاؾ  –االكبػػد  

ضػػاس ال فصػػؿ ف يػػا االػػ ز ر االكخػػتص تطب  ػػا النظػػاـ االتػػ  تكػػ ف اإلدارة طرفػػًا ف يػػا تخػػرج عػػف  ال ػػ  اال 
"اإلدارة اال اضػػػػ  "    "االػػػػ ز ر اال اضػػػػ "  كػػػػاف اختصػػػػاص االػػػػ ز ر فػػػػ  ىػػػػذا االشػػػػالف شػػػػاكبًل الؤلعكػػػػاؿ 
اإلدار    األعكاؿ االىك ك   ع   ىد س اس،  كف ثـ الـ تكف ىناؾ ىاج  إال  ت اـ نظر   خاص  كف 

تالك ػػػدًا اليػػػذا األكػػػر   ػػػ ؿ نػػػاب   ف ب نػػػابرت "إف شػػػالنيا كنػػػص اال ضػػػاس كػػػف نظػػػر األعكػػػاؿ االىك ك ػػػ ،   
اال ضػػاة ىػػـ األعػػداس االطب ق ػػ ف الرجػػاؿ االسػػ ط  اإلدار ػػ ،   نػػو  جػػب االقكػػؿ دابكػػًا ع ػػ  كنػػص تػػدخ يـ 

 .(2)م ر االبص ر  م ر اال ابـ ع   االفطن   ىسف إدراؾ األك ر ف  عكؿ اإلدارة

ن  كباشػػػرة  كط  ػػػ  ال تك ػػػؾ  فػػػ  إنج تػػػرا كػػػذالؾ، ى ػػػث كػػػاف االتػػػاج  تابق ػػػو  تكتقػػػ ف بىصػػػا 
 ال  ككػػف ك اضػػاتو بغ ػػر رضػػابو  كػػاـ  –كػػف جيػػ   –االكىػػاكـ ع  يػػا سػػب بًل، ألف االك ػػؾ ال  خطػػ  

االكىاكـ االتػ  تػاـ ب نشػابيا بصػفتو كصػدر االقداالػ  كػف جيػ   خػرى،  الػذا ت ػؿ دنػذاؾ  ف االسػ ادة ىػؽ 
 ،imperiumكػػر فػػ  األفػػراد ىػػؽ األ –طب ػػا اليػػذه االسػػ ادة  –الؤلك ػػر، بكقنػػ   ف األك ػػر كػػاف  ك ػػؾ 
،  تد الخص ى بز ىذا األكػر تػاببًلا إف األفػراد تػد daminiumككا  ك ؾ ىؽ االتصرؼ ف  األش اس 

اتف ػ ا ف كػػا ب ػػنيـ ع ػػ  االتنػازؿ عػػف كافػػ  ى ػػ تيـ إالػ  شػػخص كقػػ ف  صػػبه ع ػ  األثػػر  ك ػػرًا، ىػػابزًا 
 دفػػص االقػػد اف االخػػارج  عػػنيـ،  ال سػػ ط  ع ػػ يـ ك ابػػؿ ت اكػػو باالقكػػؿ ع ػػ  ت ط ػػد  كػػنيـ فػػ  االػػداخؿ،

 تقتبر س طتو ف  ىذا االشالف كط    م ر كىد دة،  ال  ك ف األفراد  ىرارًا إال ف كا  رمب األك ر ف  
ذا  سػاس األك ػر اسػتقكاؿ ىػذه االسػ ط ، ف ػف  كػ ف ألىػد ىػؽ سػؤاالو    اسػتج ابو، ألف  ت   دىـ بػو،  ا 

فػرد فػ  ىػؽ نفسػو، فػ ف  الىػؽ فق ػو ضػررًا ألىػد إثكو فػ  ىػؽ االفػرد الػ س فػ  االى   ػ  إال إثكػا كػف اال
األفػػراد الػػـ  كػػف ال كضػػر ر ىػػؽ كسػػاسالتو    االرجػػ ع ع  ػػو،  بػػذالؾ  صػػبه االىػػاكـ فػػ ؽ اال ػػان ف، ألف 

 qui établit la loy est au dessus deال  خضص الو  Bodin اضص اال ان ف ككا    ؿ ب داف 
la loy(3). 

                                                 

االدكت ر/ كىكػد عبد االىافظ ىر دى،  عكاؿ االس ادة ف  اال ان ف االكصرى االك ارف، دكت راه، جاكقػ  اال ػاىرة )فػؤاد  (1)
  .46، كطبق  الجن  االتالال ؼ  االترجك   االنشر، ص 1952األ ؿ(، 

(2) Les agents judiciailes sont les ennemis nés des agents administratifs, qu'il y'a 

toujours à craindre leurs tentatives de compromettre la chose publique par leur 

intervention inalveillante ou tout au moins inconsidérée dans la marche mormale de 

l'administration. 

 JÈZE, les principes généraux du droit administratifatif, Prem, éd., 1904, P. 193. 

 .4االدكت ر/ كىكػد عبد االىافظ ىر دى، االكرجص االسابؽ، ص  (3)
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د كػػا تبػػؿ اإلصػػبلح اال ضػػاب  اسػػتبداد ًا    ضػػا فػػ  كصػػر ى ػػث كػػاف نظػػاـ االىكػػـ فػػ  عيػػ 
كط  ًا، فبل إدارة عادال ،  ال ت ان ف  اضى ،  كاف االخد  ى  ك ؾ جك ص االس طات ب ف  د و، ف ـ  كػف 
فػػػ   سػػػص االكىػػػاكـ االقكػػػؿ ع ػػػ  ىكا ػػػ  األفػػػراد كػػػف عنػػػت اإلدارة  ظ ػػػـ رجااليػػػا القػػػدـ اسػػػت بلاليا عػػػف 

 االس ط  االتنف ذ  .

 عكػاؿ سػ ادة  – االىػاؿ ىكػذا  –جك ػص  عكػاؿ االسػ ط  االتنف ذ ػ  فف  كثؿ ىذه االنظـ تصػبه  
ف الػػػػـ تط ػػػػؽ ىػػػػذه      عكػػػػاؿ د الػػػػ      عكػػػػاؿ ىك كػػػػ ، الػػػػ س ال  ضػػػػاس ع  يػػػػا كػػػػف سػػػػب ؿ، ىتػػػػ   ا 

 االكصط ىات ع  يا، إذ االقبرة باالج ىر  االكضك ف  ال س باالشكؿ    االكسك .

  االسػتبداد  ،  باالتػاال  الػـ تكػف فاالسك  االبػارزة اليػذه االػنظـ فػ  ت ػؾ او نػ  ىػ  االدكتات ر ػ    
تقرؼ ال كشر ع      الد ال  اال ان ف سب بل، طاالكا  ف كاف  تصرفات   فقاؿ االك  ؾ  األباطرة، الـ تكف 

الرتابػػ    ػػ  جيػػ  تضػػاب      م ػػر تضػػاب  ، ف ػػد كانػػت خاضػػق  ف ػػط  –ككػػا ذكرنػػا  –خاضػػق  دنػػذاؾ 
ـ بالنفسػيـ    زكػ ف بػو اوخػر ف، ككػا  صػقب إلرادة  كش ب  ىؤالس االك  ؾ  األباطرة  الكا   رر نو ىػ

ككػا  –بؿ  ستى ؿ كقو االىد ث عف ضكانات الى  ؽ األفراد  ىر ػاتيـ،  كػف بػاب   الػ  ككػا  سػك  
 كبد  االكشر ع      د ال  اال ان ف. –ذكرنا دنفا 

 ىكذا  ككف اال  ؿ  ف تبن  كج س االد ال  االفرنس  النظر ػ   عكػاؿ االسػ ادة،    تبنػ  اال ضػاس  
 زى اليػا، كػا كػاف إال ال ىػد كػف تبقػات االسػ طاف االكط ػؽ ال ك ػ ؾ  األبػاطرة،    الت نػ ف كجػاالت اإلنج 

 ىذا االس طاف ف   ض ؽ نطاؽ كككف، ىكا   الى  ؽ األفراد  ىر اتيـ.

 بكقنػػػ   دؽ  ككػػػف اال ػػػ ؿ، إف ك الػػػد  ظيػػػ ر ىػػػذه االنظر ػػػ  كػػػاف كتجسػػػدًا فػػػ   ضػػػص ت ػػػ د  
 األباطرة،    الكا كاف  رمب ىؤالس ف  خض عو كػف   ض ابط ع   س طات  ترارات كؿ كف االك  ؾ

ىػػػذه االسػػػػ طات  اال ػػػػرارات الرتابػػػ  اال ضػػػػاس،     ف ىػػػػذا االك الػػػد    ذاؾ االظيػػػػ ر كػػػػاف كصػػػػاىبًا إلرادة 
ف كانػت ىػذه االرتابػ  فػ   اال ضاس ف  إخضاع كا  صدر كف ىذه االس طات  اال رارات الرتابتػو، ىتػ   ا 

 االبدا   رتاب  شك    ككا سنرى.

ف د بد  االىد ث عف كبد  االكشر ع    عػف ك ف ػ  إعكػاؿ ىػذا االكبػد   كػا ىػ  االنطػاؽ  كف ىنا 
االػػذى  ػػد ر فػػ  ف كػػو  ذالػػؾ بب ػػاف األفقػػاؿ  االتصػػرفات االتػػ  تػػدخؿ فػػ  إطػػاره  تخضػػص باالتػػاال  الرتابػػ  
اال ضاس،  ت ؾ االت  تظؿ ف  االك ابؿ بق دة عف ت ػؾ االرتابػ ،  ىػذه ىػ  االتػ   صػبه   ػاؿ اليػا  عكػاؿ 

 ف  ظي ر كبد  االكشر ع  . –إذف  –ة. فالعكاؿ االس ادة كاف اليا االفضؿ االس اد

ن طػ  سػ داس فػ  جبػ ف  –رمػـ ذالػؾ  – ىنا النا  ف نتساسؿ ىؿ تقتبر نظر    عكػاؿ االسػ ادة  
ىػذا االكبػد ،  ىػ  االتػ  كانػت االسػبب فػ  ظيػ ره   جػ دهع!  ـ  نيػا كانػت ن طػ  ب ضػاس  كضػ ب  فػػ  
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 جب ف االكشر ع  ع!

 ف ىذه االنظر   كانت ن ط  ب ضاس  كض ب  ف  جب ف االكشر ع  ، كا ىدث فػ   ككا  ؤكد  
، ف ػػد جػػنه اال ضػػاة إالػػ  االىػػد كػػف سػػ ط  االتػػاج، 1689إنج تػػرا ع ػػ   ثػػر ت ػػاـ االثػػ رة اإلنج  ز ػػ  عػػاـ 

ىناؾ  – كنص تدخ و ف  إدارة االكث ر كف اال ضا ا ك ابؿ االتغاض  عف بقض األعكاؿ االت    اؿ اليا 
 الػػ "،  ىػػ  األعكػػاؿ االتػػ  كػػاف  باشػػرىا االتػػاج،     تػػدخؿ فػػ  إدارتيػػا د ف  ف  خضػػص " عكػػاؿ االد  -

 ف  خص صيا أل   رتاب  تضاب  .

ككػػا ظيػػر ىػػذا األكػػر كػػذالؾ فػػ  فرنسػػا ع ػػ   ثػػر إنشػػاس كج ػػس االد الػػ  ع ػػب االثػػ رة االفرنسػػ    
   عكػاؿ االسػ ادة، ب  ادة ناب   ف ب نابرت، ف د تبن  ىذا االكج س كا  قرؼ بنظر ػ   عكػاؿ االىك كػ   

 تػػد ت ػػؿ تبر ػػرًا الػػذالؾ،  ف ىػػذه االنظر ػػ     ت ػػؾ  تػػد سػػاعدت كػػف  جيػػ  االنظػػر االس اسػػ   ع ػػ  تطػػ ر 
اال ضاس اإلدارى،  باالتاال  ع   نك  اال ان ف اإلدارى،  ذالػؾ ألنيػا تقػد ن عػًا كػف صػكاـ األكػف  سػكه 

ال رتابػػػػ   –ثكػػػػف  االتػػػػ  ال ترمػػػػب فػػػػ  االتخ ػػػػ  عنيػػػػا بػػػػالى –ال ىك كػػػػ  بقػػػػدـ خضػػػػ ع بقػػػػض  عكااليػػػػا 
اال ضاب  ، تـ استبقاد تىكـ اإلدارة ف  بات  األعكاؿ اإلدار   األخرى،  ى  كا  تفػؽ فػ   اتػص األكػر 
كػػػص االق ػػػؿ  االكنطػػػؽ، ألف االىك كػػػ  إذا الػػػـ  كػػػف الػػػد يا االضػػػكاف االكػػػاف  الىكا ػػػ  بقػػػض  عكااليػػػا كػػػف 

االسػػ ط  االقاكػػ  الرتابتػػو، االرتابػػ  اال ضػػاب  ، ف نيػػا سػػتنازع اال ضػػاس اإلدارى فػػ  خضػػ ع جك ػػص  عكػػاؿ 
تىػػػ ؿ نظر ػػػ   عكػػػاؿ االىك كػػػ      عكػػػاؿ االسػػػ ادة د ف ىػػػذه االكنازعػػػ  كػػػف  –ع ػػػ  االقكػػػس  – الكػػف 

جانػػػب االىك كػػػ ، إذ تيػػػدئ كػػػف عػػػدـ ث تيػػػا فػػػ  اال ضػػػاس اإلدارى،  تجقػػػؿ س اسػػػ  االد الػػػ  فػػػ  جانػػػب 
 كنفصؿ.

ؽ  ىكػػػذا عػػػف طر ػػػؽ إخػػػراج بقػػػض  عكػػػاؿ كىػػػد دة ذات طػػػابص س اسػػػ   اضػػػه عػػػف نطػػػا 
 .(1)االكشر ع  ، تتككف كف إخضاع بات   عكاؿ االس ط  االقاك  ال رتاب  اال ضاب  

ككػػػػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػػػػدـ  تضػػػػػػػػػػػػه  ف ظيػػػػػػػػػػػػ ر نظر ػػػػػػػػػػػػ   عكػػػػػػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػػػػػػ ادة     عكػػػػػػػػػػػػاؿ االىك كػػػػػػػػػػػػ   
ع ػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػذا االنىػػػػػػػػػ   ترد ػػػػػػػػػػدىا فػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػف تضػػػػػػػػػػاس كج ػػػػػػػػػس االد الػػػػػػػػػػ  االفرنسػػػػػػػػػ   اال ضػػػػػػػػػػاس 

نكػػػػػػػػػا كنيا ػػػػػػػػػ  اإلنج  ػػػػػػػػػزى،  جػػػػػػػػػب  ف  نظػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػو ال كبدا ػػػػػػػػػ  النشػػػػػػػػػالة ىػػػػػػػػػذه االنظر ػػػػػػػػػ      ت ػػػػػػػػػؾ،  ا 
 االػػػػػػػػػػػذ ف كػػػػػػػػػػػان ا  –دنػػػػػػػػػػػذاؾ  –ال سػػػػػػػػػػػ ط  االكط  ػػػػػػػػػػػ   االسػػػػػػػػػػػتبداد االبلكىػػػػػػػػػػػد د ال ك ػػػػػػػػػػػ ؾ  األبػػػػػػػػػػػاطرة 

                                                 

(1) APPLETON JEAN, Traité élémentaire du contentieux administratif, Paris, 1927, P. 
301- 302. 

 شػػار إال ػػو االػػدكت ر/ عبػػد االفتػػاح سػػا ر دا ػػر فػػ  رسػػاالتو اال  كػػ  نظر ػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة، دراسػػ  ك ارنػػ  فػػ   
   كا بقدىا. 229، ص 1995اال ان ن ف االكصرى  االفرنس ، جاكق  اال اىرة، كطبق  جاكق  اال اىرة، 
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بكثابػػػػػػػػػػػ   عكػػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػػ ادة ال ت بػػػػػػػػػػػؿ  –ككػػػػػػػػػػػا ذكرنػػػػػػػػػػػا  – ػػػػػػػػػػػر ف  ف كػػػػػػػػػػػؿ تصػػػػػػػػػػػرفاتيـ  تػػػػػػػػػػػراراتيـ 
االكناتشػػػػػػػػػػ     االخضػػػػػػػػػػ ع الرتابػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػ  جيػػػػػػػػػػ  تضػػػػػػػػػػاب      م ػػػػػػػػػػر تضػػػػػػػػػػاب  ، فجػػػػػػػػػػاست االنظر ػػػػػػػػػػ  

ىػػػػػػػػػػػداط اليػػػػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػػػػ طاف  ذالػػػػػػػػػػػؾ االسػػػػػػػػػػػتبداد بػػػػػػػػػػػالف  خضػػػػػػػػػػػقت االتػػػػػػػػػػػ  نىػػػػػػػػػػػف بصػػػػػػػػػػػددىا التضػػػػػػػػػػػص 
كقظػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػذه االتصػػػػػػػػػػرفات  ت ػػػػػػػػػػؾ اال ػػػػػػػػػػرارات الرتابػػػػػػػػػػ  اال ضػػػػػػػػػػاس، تاركػػػػػػػػػػ  اال ػػػػػػػػػػدر اال سػػػػػػػػػػ ر كنيػػػػػػػػػػا 
بق ػػػػػػػدًا عػػػػػػػف ىػػػػػػػذه االرتابػػػػػػػ ، بػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػد ت ػػػػػػػؿ  ف  ىك ػػػػػػػ  ىػػػػػػػذه االنظر ػػػػػػػ  ال تظيػػػػػػػر إال فػػػػػػػ  االػػػػػػػببلد 
 االتػػػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػػػدكت ف يػػػػػػػػػػػػا االرتابػػػػػػػػػػػػ  اال ضػػػػػػػػػػػػاب   ت ػػػػػػػػػػػػدكا كىس سػػػػػػػػػػػػا، ألنػػػػػػػػػػػػو ى نبػػػػػػػػػػػػذ ف ػػػػػػػػػػػػط تجػػػػػػػػػػػػد
الػػػػػػػػػ  إن ػػػػػػػػػاذ  االىك كػػػػػػػػػات نفسػػػػػػػػػيا كضػػػػػػػػػطرة إالػػػػػػػػػ   ضػػػػػػػػػص ىػػػػػػػػػد اليػػػػػػػػػذه االرتابػػػػػػػػػ  ع ػػػػػػػػػ   عكااليػػػػػػػػػا،  ا 

، (1)بقػػػػػػػػض  عكااليػػػػػػػػا كػػػػػػػػف ت ػػػػػػػػار ىػػػػػػػػذه االرتابػػػػػػػػ  االجارفػػػػػػػػ ، فت جػػػػػػػػال إالػػػػػػػػ  نظر ػػػػػػػػ   عكػػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػػ ادة
بالنيػػػػػػػا ن طػػػػػػػ  ب ضػػػػػػػاس فػػػػػػػ  جبػػػػػػػ ف  –فػػػػػػػ  ت ػػػػػػػؾ االفتػػػػػػػرة  –كػػػػػػػف ىنػػػػػػػا ف ػػػػػػػد  صػػػػػػػفنا ىػػػػػػػذه االنظر ػػػػػػػ  

 كبد  االكشر ع  .

ذا كانػػػػػػػػػػػت نظر ػػػػػػػػػػػ   عكػػػػػػػػػػػاؿ   االسػػػػػػػػػػػ ادة ىكػػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػػ  كيػػػػػػػػػػػدىا،  ى ن طػػػػػػػػػػػ  ب ضػػػػػػػػػػػاس     ا 
كضػػػػػػػػػ ب  فػػػػػػػػػ  جبػػػػػػػػػ ف كبػػػػػػػػػد  االكشػػػػػػػػػر ع  ، إال  ف اسػػػػػػػػػتكرارىا فػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػ ادة د الػػػػػػػػػ  اال ػػػػػػػػػان ف 
 خضػػػػػػػػػػػػػ ع االىكػػػػػػػػػػػػػاـ إلرادة األكػػػػػػػػػػػػػ   النصػػػػػػػػػػػػػ ص دسػػػػػػػػػػػػػت ر   تؤكػػػػػػػػػػػػػد ع ػػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػػر رة ىكا ػػػػػػػػػػػػػ  
 ضػػػػػػػػػػكاف ى ػػػػػػػػػػ ؽ األفػػػػػػػػػػراد  ىر ػػػػػػػػػػاتيـ،  كػػػػػػػػػػذالؾ فػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػؿ تضػػػػػػػػػػاس كسػػػػػػػػػػت ؿ كػػػػػػػػػػف االكفتػػػػػػػػػػرض 

ال كػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػـ،  فػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػؿ إعكػػػػػػػػػػاؿ ى   ػػػػػػػػػػ  الكبػػػػػػػػػػد  االفصػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػ ف   نػػػػػػػػػػو ال  خشػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ  اهلل
كػػػػػػػػػػص ت ػػػػػػػػػػؾ االكقط ػػػػػػػػػػات،  تصػػػػػػػػػػبه  – االىػػػػػػػػػػاؿ ىكػػػػػػػػػػذا  –االسػػػػػػػػػػ طات، فػػػػػػػػػػ ف اسػػػػػػػػػػتكرارىا  تنػػػػػػػػػػاف  

ى   ػػػػػػػ  ن طػػػػػػػ  سػػػػػػػ داس فػػػػػػػ  جبػػػػػػػ ف االكشػػػػػػػر ع  ،    ككػػػػػػػا   ػػػػػػػاؿ كػػػػػػػذالؾ  نيػػػػػػػا ثغػػػػػػػرة فػػػػػػػ  االبنػػػػػػػاس 
ى ػػػػػػػػػا  اال ػػػػػػػػػان ن  ال د الػػػػػػػػػ      نيػػػػػػػػػا فضػػػػػػػػػ ى  ال تغتفػػػػػػػػػر،  الػػػػػػػػػذا   ػػػػػػػػػ ؿ ج ػػػػػػػػػز  نػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػف االكػػػػػػػػػدىش

 نيػػػػػػػػػا كازاالػػػػػػػػػػت تابكػػػػػػػػػ  ىتػػػػػػػػػػ  اال ػػػػػػػػػ ـ، األكػػػػػػػػػػر االػػػػػػػػػػذى ال  ككػػػػػػػػػف تبر ػػػػػػػػػػره إال بالنػػػػػػػػػو  رجػػػػػػػػػػص إالػػػػػػػػػػ  
 .(2)اال   د االت  فرضيا اال ضاس ع   نفسو بصف  كستكرة

  ضػػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػ س ىنػػػػػػػػػػػاؾ  خطػػػػػػػػػػػر ع ػػػػػػػػػػػ  ى ػػػػػػػػػػػ ؽ  (FABRE)ككػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػ ؿ ف بػػػػػػػػػػػر  
 ىر ػػػػػػػػػػػات األفػػػػػػػػػػػراد كػػػػػػػػػػػف  ف تكػػػػػػػػػػػ ف االك كػػػػػػػػػػػ  االفاصػػػػػػػػػػػ    األخ ػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػد االىك كػػػػػػػػػػػ ، كػػػػػػػػػػػص 

األفػػػػػػػػػراد كػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػؽ االالتجػػػػػػػػاس إالػػػػػػػػػ  اال ضػػػػػػػػاس بشػػػػػػػػػالف كػػػػػػػػا  صػػػػػػػػػابيـ كػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػرر فػػػػػػػػػ   ىركػػػػػػػػاف
 كػػػػػػػػػػػػػ االيـ    كسػػػػػػػػػػػػػػاس بىر ػػػػػػػػػػػػػاتيـ، بنػػػػػػػػػػػػػػاس ع ػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػػذه األعكػػػػػػػػػػػػػاؿ االكسػػػػػػػػػػػػػػكاة االىك ك ػػػػػػػػػػػػػػ     

                                                 

 .182، ص1942رتاب  االتضك ف،  – ضاس ألعكاؿ االد ال  االدكت ر/  ى د فكرى ر فت، رتاب  اال (1)

(2) JÉZE, Les principes généraux de droit administratif 3éme, ed., Paris, 1926, P. 
229 et ss.  
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 . (1) عكاؿ االس ادة

 كيكػػػػػػػػا  كػػػػػػػػف كػػػػػػػػف  كػػػػػػػػر  رمػػػػػػػػـ كػػػػػػػػا   جػػػػػػػػو كػػػػػػػػف ن ػػػػػػػػد، فػػػػػػػػ ف نظر ػػػػػػػػ   عكػػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػػ ادة  
 الكان ػػػػػػػػا  -إنج تػػػػػػػػرا –فرنسػػػػػػػػا  الزاالػػػػػػػػت ك جػػػػػػػػ دة، إف الػػػػػػػػـ  كػػػػػػػػف تضػػػػػػػػاب ا ككػػػػػػػػا ىػػػػػػػػ  االىػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػ 

 م رىػػػػػػػا كػػػػػػػف االػػػػػػػد ؿ، ف نيػػػػػػػا ك جػػػػػػػ دة كػػػػػػػذالؾ تشػػػػػػػر ق ًا ككػػػػػػػا ىػػػػػػػ  االىػػػػػػػاؿ فػػػػػػػ  كصػػػػػػػر  كقظػػػػػػػـ 
االػػػػػػػػػػد ؿ االقرب ػػػػػػػػػػ   ا  طاال ػػػػػػػػػػا  م رىػػػػػػػػػػا، سػػػػػػػػػػ اس باالنسػػػػػػػػػػب  الػػػػػػػػػػبقض األعكػػػػػػػػػػاؿ االتػػػػػػػػػػ  تباشػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػ  
االكجػػػػػػػػػػػاؿ االػػػػػػػػػػػػداخ   كت ػػػػػػػػػػػػؾ االتػػػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػػػـ  بيػػػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػػػػ ط  االتنف ذ ػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػ  ك اجيػػػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػػ ط  

اؿ االخػػػػػػػػػػػػػػارج     االػػػػػػػػػػػػػػد ال  كثػػػػػػػػػػػػػػؿ االقبلتػػػػػػػػػػػػػػات االدب  كاسػػػػػػػػػػػػػػ      االتشػػػػػػػػػػػػػػر ق  ،    فػػػػػػػػػػػػػػ  االكجػػػػػػػػػػػػػػ
 االكقاىدات  االتفات ات االد ال  .

 ىػد كػف ت ػؾ األعكػاؿ  ذالػؾ  –كنذ فترة ال ست باال ص رة  – كص ذالؾ  بلىظ  ف اال ضاس بد   
ع   االكست   ف االداخ    االخارج ، كػف خػبلؿ كػا ابتدعػو كػف كقػا  ر الب ػاف كتػ  نكػ ف  كػاـ  عكػاؿ 

ال نكػ ف،  االتػ  انتيػت ككػا سػ الت ، بػالف  عطػ  الذاتػو ىػؽ االفصػؿ فػ  ىػذا األكػر د ف  س ادة  كت 
كق ػػب ع  ػػو كػػف  ىػػد،  الػػذا ال  كفػػ   ف  ػػنص االكشػػرع ع ػػ  خػػر ج بقػػض األعكػػاؿ كػػف اختصػػاص 
اال ضػػػػاس الكػػػػ  تقتبػػػػر كػػػػف  عكػػػػاؿ االسػػػػ ادة، كػػػػاالـ تكػػػػف بػػػػذاتيا كػػػػذالؾ طب ػػػػا الكػػػػا   ػػػػرره اال ضػػػػاس فػػػػ  

ع فػػ  كنػػص جيػػات اال ضػػاس كػػف نظػػر بقػػض االكنازعػػات االكتق  ػػ  خص صػػيا،  ذالػػؾ ألف ىػػؽ االكشػػر 
بػػػبقض  عكػػػاؿ االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ ، إنكػػػا  تق ػػػؽ بكػػػدى كػػػا  كنىػػػو االدسػػػت ر كػػػف اختصػػػاص فػػػ  ىػػػذا 

 االصدد، ثـ بىؽ االكىاكـ ف  بىث دست ر   اال  ان ف.

 ا    .فكا ى  إذف االكقا  ر االت  ابتدعيا اال ضاس التك  ز  عكاؿ االس ادةع ىذا كا نب نو ف ك 

 المبحث الثانى

 معايير تمييز أعمال السيادة

ككا جػرت االقػادة الػدى االف ػو االكتخصػص فػ  ىػذه  –الف نتنا ؿ كقا  ر تك  ز  عكاؿ االس ادة  
بيػدؼ تىد ػػد ت ػؾ األعكػاؿ    رسػػـ االخػط االفاصػؿ ب نيػػا  بػ ف م رىػا كػػف  عكػاؿ االسػػ ط   –االكسػالال  

نكػػا الب ػػاف كػػدى كػػا القبػػو اال ضػػاس كػػف د ر ىػػاـ   ساسػػ  كػػف  االتنف ذ ػػ  االخاضػػق  ال رتابػػ  اال ضػػاب  ،  ا 
فػػػ  عيػػػد  –ت ػػػؾ االكقػػػا  ر، ال ىػػػد كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادةر إذ بقػػػد  ف كانػػػت  عكػػػاؿ االد الػػػ  ك يػػػا  خػػػبلؿ

 عكػػػاؿ سػػػ ادة ككػػػا ب نػػػا، تػػػدخؿ اال ضػػػاس  تػػػاؿ بكق ػػػار االباعػػػث االس اسػػػ   –االسػػػتبداد  االدكتات ر ػػػ  
 –ال سػػػت طب إالػػػ  جانبػػػو االىك كػػػ    نتػػػزع كنيػػػا االكث ػػػر كػػػف األعكػػػاؿ ال خضػػػقيا الرتابتػػػو، تاركػػػًا اليػػػا 

                                                 

 .172 شار إال و االدكت ر/ عبد االفتاح سا ر دا ر، االكرجص االسابؽ، ص  (1)
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كػػػا تر ػػػد ىػػ  اعتبػػػاره عكػػػبًل س اسػػػ ًا فػػػ  ك ابػػؿ ذالػػػؾر ثػػػـ بػػػد   ن  ػػػب ع ػػػ   –ضػػ  ىػػػذا االكق ػػػار بك ت
االىك ك    ىركيا كف ىذه االك زة ك ررًا  ف االقكؿ االس اس     االس ادى ال س ى  االقكؿ االذى ت رر الو 

نكػا طب قتػو االذات ػ  ىػ  االتػ   جػب االعتػداد بيػا    االعتكػاد ع  يػا فػ   ىػذا االىك ك  ىذه االصف ،  ا 
االشالف،  اضقا بذالؾ ت دًا جد دًا ال ىد كف ت ؾ األعكاؿ، ىذا اال  ػد  تكثػؿ فػ  االتك  ػز بػ ف كػا إذا كػاف 
االقكػػؿ صػػادرًا عػػف االىك كػػ  بصػػفتيا سػػ ط  ىكػػـ، ف قتبػػر االقكػػؿ كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة   كتنػػص ع  ػػو 

ىػظ  نػو ال زاؿ ال سػ ط  باالتاال  رتابتو،  ـ صادرًا عنيا بصػفتيا إدارة، ف خضػص الت ػؾ االرتابػ ،  ىنػا  بل
 –ككػا سػنرى  –االتنف ذ   د رًا ف  تىد د ىذه االصف ،  ى ف  ب اف طب ق  االقكؿ، طاالكا  نو ال   جػد 

كق ػػار كنضػػبط ال تك  ػػز بػػ ف  عكػػاؿ االىك كػػ  كسػػ ط  ىكػػـ   عكػػاؿ االىك كػػ  كجيػػاز إدارى.   خ ػػرًا 
  كػف  عكػاؿ االسػ ادة  كػػا ال  الػ س بػقخر، ف ػد  عطػ  اال ضػاس الذاتػو االىػؽ فػ   ف   ػرر كػا  قتبػره ىػ

 قتبره كذالؾ د ف كق ب    تدخؿ كف جانب  ىد كابف كف كاف،  كنذ ىذه اال ىظ  بػد  اال ضػاس  ثػالر 
كف  عكاؿ االس ادة     صيا   ىد كنيا ف  كخت ؼ كجاالتيا، خاصػ  كجػاؿ االكقاىػدات االد ال ػ  ككػا 

 سنرى ف كا بقد.

 .(1)ف  عاالـ اال ضاس نتنا ؿ ف كا     ىذه االكقا  ر بترت ب ظي رىا 
 المطمب األول

 معيار الباعث السياسى
Le mobile politique 

ىذا ى    ؿ كق ار ابتدعو اال ضاس ال ىد كف  عكاؿ االس ادة، ف د كانػت ىػذه األعكػاؿ تتنػا ؿ  
كافػػ  كػػا كػػاف  صػػدر عػػف االك ػػؾ    االتػػاج إبػػاف عصػػ ر االسػػتبداد  االدكتات ر ػػ  كػػف  –ككػػا ذكرنػػا  –

                                                 

(1) René  Chapus, Droit administratif général, tome I, 15em. Éd. montchrestien, Paris, 

2001, P. 8.   

،  ذالػػؾ بكناسػػب  Celier كػػاف تػػد ت ػػؿ بكق ػػار دخػػر الػػـ  بتدعػػو اال ضػػاس بػػؿ  ىػػد كف ضػػ  االىك كػػ    ػػاؿ الػػو  
إىدى اال ضا ا االت  كانت كقر ض  ع   كج س االد ال ،  كؤداه  ف  عكاؿ االس ادة ى  األعكاؿ االتػ  تالت يػا 

بكناسػػب  عبلتتيػػا بسػػ ط   خػػرى ال تخضػػص الرتابػػ  اال ضػػاس اإلدارى، ف  ػػاـ االسػػ ط  االتنف ذ ػػ   االسػػ ط  االتنف ذ ػػ 
بىؿ االبرالكاف كثبل    دع تو البلنق اد تقد كف  عكاؿ االسػ ادة، باعتبػار  ف االبرالكػاف جيػ  كسػت     ال  خضػص 

بسػ طات االػد ؿ األجنب ػ ،  الرتاب  اال ضاس اإلدارى،  كذالؾ األعكاؿ االت  تالت يػا االسػ ط  االتنف ذ ػ  فػ  عبلتتيػا
كثػػؿ األعكػػاؿ االكتق  ػػ  بػػ براـ االكقاىػػدات  األعكػػاؿ االدب  كاسػػ  ، ع ػػ   سػػاس  ف ىػػذه االسػػ طات ال تخضػػص 
الرتابػػ  اال ضػػاس اإلدارى....  ىكػػذا، إال  ف كجػػس االد الػػ  رفػػض األخػػذ بيػػذا االكق ػػار،  الػػذا الػػـ ندرجػػو ضػػكف 

 االكقا  ر االت  ظيرت ف  عاالـ اال ضاس.
 .56، ص 2009ق ار انظر االدكت ر/ ركضاف بط خ، دع ى اإلالغاس، ى ؿ ىذا االك 
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ال ضاس  ضػص ىػد اليػذا االػنيل    االسػ  ؾ، بػالف  خضػص كػا  صػدر عػف االك ػؾ    االتػاج  عكاؿ، فالراد ا
الرتابتو انتصافًا الى  ؽ األفراد  ىر اتيـ، إال  ف ترب عيده بت ؾ االى ب  االزكن  ، الـ  كف ال جرؤ كقيا 
 ف  نتزع كاف  ىذه األعكاؿ   خضقيا الرتابتو، بؿ  ىت  ال تن  ب ع  ػو االىك كػ  االككث ػ  فػ  االك ػؾ 

 ىػ   -   االتاج، كاف البد كف اتباع س اس  ىك ك  ف  ىذا االشالف، فبد  باسترضاس االس ط  االتنف ذ   
بالف  تػرؾ اليػا كػا شػاست كػف  عكػاؿ تباشػرىا بكط ػؽ إرادتيػا  ىر تيػا فػ  ك ابػؿ  –كغ  ب ع    كره 

 ف  – بىػػػؽ  –ىصػػ الو ع ػػػ  االسػػػت بلؿ فػػػ  إخضػػػاع كػػػا عػػػدا ذالػػػؾ كػػػف  عكػػػاؿ الرتابتػػػو،  الػػػذا ت ػػػؿ 
االعتػػػراؼ كػػػف جانػػػب اال ضػػػاس بىصػػػان  بقػػػض  عكػػػاؿ االىك كػػػ  كػػػاف بكثابػػػ  االػػػثكف االكػػػدف ع إراد ػػػا 

 .(1)الست بلؿ اال ضاس اإلدارى ف  فرنسا
Elle a été le prix volontairement payé, de L'indépendance de la juridiction 

administrative en France
. 

 اس ، إذ كاف  قتبر االقكؿ االذى ت  ـ بػو االىك كػ ،  كانت  س  تو ف  ذالؾ فكرة االباعث االس 
 تػػػزعـ  ف االباعػػػث ع  ػػػو س اسػػػ  كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة،  خرجػػػو كػػػف نطػػػاؽ رتابتػػػو،  كػػػا إذا الػػػـ تػػػزعـ 
االىك كػػ   ف االباعػػث ع ػػػ  االقكػػؿ باعػػػث س اسػػ ، ف نػػػو  قتبػػره كػػػف األعكػػاؿ اإلدار ػػػ  االػػذى  خضػػػص 

 ال رتاب  اال ضاب  .

 بكقنػػ  دخػػر  ككػػف اال ػػ ؿ  ف كػػا  ىػػدد اختصػػاص كج ػػس االد الػػ  ىػػ  االباعػػث ع ػػ  صػػد ر  
اال ػػرار، فػػ ف  صػػدرتو االىك كػػ  بنػػاس ع ػػ  باعػػث س اسػػ ، كػػاف عكػػبًل ىك ك ػػًا  اكتنػػص االكج ػػس عػػف 
ف الـ  كف االباعث كذالؾ، كاف االقكؿ إدار ػًا  خاضػقًا ال رتابػ  اال ضػاب  ،  كػف  بػرز األىكػاـ  رتابتو،  ا 

،  خبلصػتو Héritiers d'orléansفػ  تضػ    1852ىذا االتجاه، االىكـ االصادر عاـ  االت  تجسد
االػػذى تػػرر االسػػت بلس  1852 نػػا ر  22 ف ىػػؤالس اوخػػر ) رثػػ    رال ػػاف( طقنػػ ا فػػ  صػػى  كرسػػـ  

ع   األك اؿ االت  كنىيا االك ؾ ال  س ف   ب   رال ػاف أل الده، إال  ف االىك كػ  تزرعػت بػالف االػدافص    
بالف االكرسػـ  االكشػار  –بناس ع   ذالؾ  –  ىذا االكرس ـ باعث س اس ، ف ض  االكج س االباعث ع 

  ف تنف ذه  دثػاره  un acte politique ou gouvernementإال و  قتبر عكبًل س اس ًا    ىك ك ًا 
 .(2)ال تخضص الت د ر االكىاكـ اال ضاب  

اذه كف إجراسات  تداب ر ىت   ف  إنج ترا كانت االس ط  االتنف ذ   تستط ص اتخاذ كا ترى اتخ 
ف كانت م ر كشر ع     استبداد  ، كيكا ب غت جساك  األضرار االت  تص ب األفراد كف جرابيا،   ا 

 د ف  ف تسالؿ عف ذالؾ تضاب ًا الكجرد االزعـ بالنيا اتخذت باسـ االد ال     الباعث س اس .
                                                 

(1) Duez, Les acts de gouvernement, Sirey, Paris, 1934, P. 152 etss. 

 .34االدكت ر/ ىافظ ىر دى، االكرجص االسابؽ، ص  (2)
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و طب قػ  خاصػ ، ىذا   بلىظ  ف االقكػؿ االىكػ ك     االس اسػ ، فػ  ىػذا االصػدد، الػـ تكػف الػ 
بؿ كاف  تىدد باألشخاص االك جو إال يـ د ف االنظر إال  طب ق  االقكؿ ف  ذاتػو،  كانػت االىككػ  كػف 
تىد ػػد االقكػػؿ باالشػػخص االك جػػو إال ػػو، ىػػ  تى  ػػؽ االنت جػػ  االتػػ   سػػتيدفيا ىػػذا االقكػػؿ،  ىػػ  ىكا ػػ  

فػػػ  ذاتيػػػا نظػػػاـ االىكػػػـ االجد ػػػد كػػػف خصػػػ كو االػػػذ ف خ فيػػػـ فػػػ  االىكػػػـ.  الشػػػؾ  ف ىػػػذه االغا ػػػ  ىػػػ  
س اس  ،  الذالؾ كاف  صػؼ كج ػس االد الػ  ىػذه األعكػاؿ بالنيػا س اسػ     ف كػف اختصػاص االىك كػ  
 ىدىا االبت ف يا، ألنو ىػ  كج ػس تضػاب ،  خػتص  ساسػًا باالفصػؿ فػ  االكنازعػات اال ضػاب  ،  كػف 

االببلد، ثـ  جب  ف  نالى بنفسو عف االكجاؿ االس اس ،   تركو الكف ب دىـ ك اال د األك ر االس اس   ف  
 – ىـ االبرالكاف  االىك ك . ككا كاف االكج س  ط ؽ ع   ت ؾ األعكاؿ عبػارة " عكػاؿ ىك ك ػ " ألنيػا 

 .(1)تتق ؽ بنظاـ االىكـ اال ابـ االجد د  تدع كو ضد خص كو ككا ب نا كف تبؿ – ى   عكاؿ س اس   

كػػف   ىكػػذا  ككػػف اال ػػ ؿ  ف كق ػػار االباعػػث االس اسػػ  كػػاف تػػد ظيػػر كخطػػ ة   الػػ  نىػػ  االىػػد 
،   ى انػػا  خػػرى actes politiques عكػػاؿ االسػػ ادة  االتػػ  كػػاف   ػػاؿ اليػػا  ى انػػا األعكػػاؿ االس اسػػ   

ذات االطابص االس اس ،  االت  كانت تستغرؽ ف   actes de gouvernementsاألعكاؿ االىك ك   
بدا ػػػ  األكػػػر كافػػػ   عكػػػاؿ االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ ،   الكػػػف بفضػػػؿ ىػػػذا االكق ػػػار،  صػػػبىت ىػػػذه األعكػػػاؿ 
خاضق  الرتاب  اال ضاس، إال كا تزعـ االىك ك   ف االدافص  االباعث إلصداره س اس ، إذ  خرج ف  ىذه 
االىاالػػ  كػػف اختصػػاص كج ػػس االد الػػ  سػػ اس ف كػػا  تق ػػؽ ب الغابػػو    تفسػػ ره    تنف ػػذه    تىد ػػد دثػػاره، 

 إال االىك ك   ىدىا د ف اال ضاس. – االىاؿ ىكذا  –بى ث ال  ختص باالفصؿ ف و  ت د ره 

 ى  كا  قن   نو ال ال االعتراؼ كف جانب اال ضػاس بىصػان  ىػذه االطابفػ  كػف األعكػاؿ، الكػا  
،  ف عػدـ ت ػاـ Duezتككف كف إخضاع ب     عكاؿ االس ط  االتنف ذ   الرتابتو،  ف  ذالؾ    ؿ االف  ػو 

فػ  ىذه االطابف  كػف األعكػاؿ ) عكػاؿ االسػ ادة( فػ  د الػ  كق نػ  ال  ػدؿ ع ػ   ف رعا اىػا  تكتقػ ف بكا
االضػػػكانات االتػػػ  تكفػػػؿ اليػػػـ ىر ػػػاتيـ  ى ػػػ تيـ، بػػػؿ االصػػػى ه ىػػػ  االقكػػػس، إذ االتسػػػ  ـ ب  ػػػاـ  عكػػػاؿ 
االسػ ادة فػ  إىػػدى االػد ؿ  ػدؿ ع ػػ   ف اال ضػاس ف يػا تػػد بسػط سػ طانو ع ػػ   عكػاؿ االسػ ط  االتنف ذ ػػ  

ف كاف  رى ف  ىاالت كق ن  ف ط عدـ االتقػرض الػبقض  عكااليػا االياكػ  ، تى   ا الكبد  االكشر ع  ،  ا 
كػػا الرمبتػػو فػػ  إفسػػاح كجػػاؿ ىر ػػ  االتتػػراح  االقكػػؿ ال  ػػابك ف ع ػػ   إكػػا الصػػفتيا االس اسػػ   االظػػاىرة،  ا 

 .(2)إجرابيا

كػػف ىنػػا نسػػتط ص اال ػػ ؿ  ف ظيػػ ر نظر ػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  بػػادىس األكػػر بك تضػػ  تبنػػ   

                                                 

 .268( االدكت ر/ عبد االفتاح سا ر دا ر، االكرجص االسابؽ، ص 1)

(2) op. cite, P. 232.  
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فػ  جبػػ ف ن طػ  كضػػ ب   –ككػا ذكرنػػا  –كج ػس االد الػػ  االفرنسػ  كق ػػار االباعػث االس اسػػ ، إنكػا كػػاف 
االكشر ع   طاالكا  ف االيػدؼ كنيػا كػاف إعكػاؿ ىػذه االكشػر ع   فػ  ك اجيػ  االىكػاـ،  ذالػؾ ب خضػاع 
كقظـ  عكااليـ  تراراتيـ ال رتاب  اال ضاب   انتصافًا الى  ؽ األفػراد  ىر ػاتيـ ك ابػؿ االتخ ػ  عػف طابفػ  

 ت     كف األعكاؿ.

كػػػػػػػػػػف نظر ػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػتخ ص  –ككػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػنرى  –ىػػػػػػػػػػذا   قكػػػػػػػػػػؿ اال ضػػػػػػػػػػاس جػػػػػػػػػػادًا  كخ صػػػػػػػػػػًا  
خضػػػػػػػػػػاعيا   ضػػػػػػػػػػا الرتابتػػػػػػػػػػو التنتيػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػذه االنظر ػػػػػػػػػػ   تصػػػػػػػػػػبه  ثػػػػػػػػػػرًا بقػػػػػػػػػػد   عكػػػػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػػػػ ادة  ا 

 ع ف.

الػػػػػػػػذالؾ  بقػػػػػػػػد كضػػػػػػػػ  فتػػػػػػػػرة كػػػػػػػػف االػػػػػػػػزكف ع ػػػػػػػػ  تبنػػػػػػػػ  كج ػػػػػػػػس االد الػػػػػػػػ  االفرنسػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػذا  
االكق ػػػػػػػػارر  تػػػػػػػػد كػػػػػػػػاف كػػػػػػػػف اال اجػػػػػػػػب ع  ػػػػػػػػو  ف  خطػػػػػػػػ  الؤلكػػػػػػػػاـ خطػػػػػػػػ ة  خػػػػػػػػرى الصػػػػػػػػااله د الػػػػػػػػ  

عػػػػػػػػػػبلس كبػػػػػػػػػػد  االكشػػػػػػػػػػر ع  ، إال  ف عػػػػػػػػػػدـ ت اكػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػذه االخطػػػػػػػػػػ ة،  تػػػػػػػػػػاح االفرصػػػػػػػػػػ   اال ػػػػػػػػػػان ف  ا 
 ألف  ك ف كق ار االباعث االس اس  كىؿ ن د شد د كف جانب االف و، ف د ت ؿا 

 نػػػػػػػػػػػػػو إذا كػػػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػػػذا االكق ػػػػػػػػػػػػػار كبػػػػػػػػػػػػػررًا  تػػػػػػػػػػػػػت  ف كانػػػػػػػػػػػػػت االىك كػػػػػػػػػػػػػات كط  ػػػػػػػػػػػػػ   - 
االسػػػػػػػػػػػ ط ،    ى نكػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػاف االك ػػػػػػػػػػػ ؾ  األبػػػػػػػػػػػاطرة ىػػػػػػػػػػػـ  صػػػػػػػػػػػىاب االسػػػػػػػػػػػ ادة طب ػػػػػػػػػػػا ال نظر ػػػػػػػػػػػات 

االكباشػػػػػػػػػر    م ػػػػػػػػػر االكباشػػػػػػػػػر، ف نػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػـ  قػػػػػػػػػد ك بػػػػػػػػػ اًل بقػػػػػػػػػد  ف اإلالي ػػػػػػػػػ     االتفػػػػػػػػػ  ض اإلاليػػػػػػػػػ  
 صػػػػػػػػػػػبىت كقظػػػػػػػػػػػـ ىك كػػػػػػػػػػػات االقػػػػػػػػػػػاالـ، ىك كػػػػػػػػػػػات د ك راط ػػػػػػػػػػػ ،   ف صػػػػػػػػػػػاىب االسػػػػػػػػػػػ ادة ف يػػػػػػػػػػػا 
ىػػػػػػػػػ  االشػػػػػػػػػقب،  كػػػػػػػػػا االىكػػػػػػػػػاـ إال ن ابػػػػػػػػػًا عػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذا االشػػػػػػػػػقب، ال  باشػػػػػػػػػر ف اختصاصػػػػػػػػػاتيـ إال 
ال  جبػػػػػػػػػػػػػت كسػػػػػػػػػػػػػاسالتيـ.  الػػػػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػػػػ ف  طب ػػػػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػػػػػت ع  ػػػػػػػػػػػػػو االدسػػػػػػػػػػػػػات ر  اال ػػػػػػػػػػػػػ ان ف،  ا 

 ف تصػػػػػػػػػبه االسػػػػػػػػػ ط   – االىػػػػػػػػػاؿ ىكػػػػػػػػػذا  –االتكسػػػػػػػػػؾ بكق ػػػػػػػػػار االباعػػػػػػػػػث االس اسػػػػػػػػػ  إنكػػػػػػػػػا  قنػػػػػػػػػ  
االتنف ذ ػػػػػػػػػ  ف كػػػػػػػػػػا تتخػػػػػػػػػذه كػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػرارات   عكػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػ ؽ االدسػػػػػػػػػػت ر  اال ػػػػػػػػػان ف، إذ  كف يػػػػػػػػػػا طب ػػػػػػػػػػا 
اليػػػػػػػػػػػذا االكق ػػػػػػػػػػػار،  ف تػػػػػػػػػػػزعـ  نيػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػارب اإلرىػػػػػػػػػػػاب،     عػػػػػػػػػػػداس االػػػػػػػػػػػ طف فػػػػػػػػػػػ  االػػػػػػػػػػػداخؿ    

قنػػػػػػػػػ   دؽ فػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػد االىػػػػػػػػػاكـ ال فػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػد االخػػػػػػػػػارج، فتصػػػػػػػػػبه االك كػػػػػػػػػ  األخ ػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػدىا.  بك
اال ػػػػػػػػػان ف    االدسػػػػػػػػػت ر،  ىػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػا  تنػػػػػػػػػاف  كػػػػػػػػػص كبػػػػػػػػػادئ االد ك راط ػػػػػػػػػ  االىد ثػػػػػػػػػ   كبػػػػػػػػػد  سػػػػػػػػػ ادة 

 االشقب.

بػػػػػػػػػؿ  قػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػذا االكق ػػػػػػػػػار خطػػػػػػػػػرًا ع ػػػػػػػػػ  االىر ػػػػػػػػػ  االشخصػػػػػػػػػ     كػػػػػػػػػف األفػػػػػػػػػراد، ألنػػػػػػػػػو  - 
 ػػػػػػػػؤدى إالػػػػػػػػ  عػػػػػػػػدـ االكسػػػػػػػػاس باألعكػػػػػػػػاؿ اإلدار ػػػػػػػػ  ك كػػػػػػػػا رمبػػػػػػػػت االىك كػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ   ف تف ػػػػػػػػت كػػػػػػػػف 

اال ضػػػػػػػػػػاب  ،  ذالػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػالف تضػػػػػػػػػػف  ع  يػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػف  االقكػػػػػػػػػػؿ االىكػػػػػػػػػػ ك ، ككػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػاعد االرتابػػػػػػػػػػ  
ع ػػػػػػػػ  عػػػػػػػػدـ رتابػػػػػػػػ  شػػػػػػػػرع    عكػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػ  باالػػػػػػػػذات  كثػػػػػػػػر كػػػػػػػػا تكػػػػػػػػ ف ىاجػػػػػػػػ  ال رتابػػػػػػػػ ا  ىػػػػػػػػ  
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األعكػػػػػػػػػػػػاؿ االصػػػػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػػػ ط  االتنف ذ ػػػػػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػػػػػاس ع ػػػػػػػػػػػػ   فكارىػػػػػػػػػػػػا االس اسػػػػػػػػػػػػ  ،   عكػػػػػػػػػػػػاؿ 
ا اسػػػػػػػػػتيدفت بيػػػػػػػػػا االبػػػػػػػػػ ال س، األكثػػػػػػػػػر كساسػػػػػػػػػًا بىر ػػػػػػػػػات األفػػػػػػػػػراد، ك كػػػػػػػػػا  دعػػػػػػػػػت االىك كػػػػػػػػػ   نيػػػػػػػػػ

 .(1)االكص ى  االقاك  ال ببلد  ىاجات األكف االقاـ

خاصػػػ   ف عبػػػارات "األكػػػف االقػػػاـ"  "االكصػػػ ى  االقاكػػػ " تقب ػػػرات كطاطػػػ  كرنػػػ  تىكػػػؿ فػػػ   
م ػر كىػدد   سػتكد ت تػو  –االػذى نىػف بصػدده  –ط اتيا االكث ر كف األعكاؿ، فبذالؾ  صبه االكق ار 

 .(2)االقاك   األكف االقاـكف االتقسؼ  االستبداد تىت اسـ االكص ى  

ككا تتكثؿ االنت ادات االك جيػ  الكق ػار االباعػث االس اسػ  فػ  نسػب   ىػذا االكق ػار  كر نتػو  - 
كق ػػار كػرف  نسػػب   م ػر كىػػدد  ال  -ككػا ت ػػؿ بىػؽ  –كػف جيػ ،  خط رتػػو كػف جيػػ   خػرى، فيػػ  

االقكػػؿ اإلدارى   ككػػف االعتكػػاد ع  ػػو التىد ػػد دابػػرة  عكػػاؿ االسػػ ادة بصػػ رة تاطقػػ ، إذ  ككػػف  صػػؼ
اال اىػػد طب ػػا الػػو ب صػػف ف كخت فػػ ف  ذالػػؾ تبقػػًا ال ب اعػػث االتػػ  ىك ػػت االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  ع ػػ  إصػػداره، 
 ع  ػو  خت ػؼ تك  ػؼ االقكػؿ اإلدارى اال اىػد تبقػا الب اعػػث إصػداره، ف كػ ف إدار ػًا ى نػًا،  عكػؿ سػػ ادة 

 .(3)ت تقيا    االتنبؤ بيا ك دكاً  ى نًا دخر،  بذا  ككف  ف تتسص دابرة  عكاؿ االس ادة بص رة ال  ككف

، 1689الػػذالؾ ف ػػد تػػـ االقػػد ؿ عػػف ىػػذا االكق ػػار   اًل فػػ  إنج تػػرا ع ػػب االثػػ رة اإلنج  ز ػػ  عػػاـ  
ى ػػػث عكػػػؿ اال ضػػػاس دنػػػذاؾ ع ػػػ  االىػػػد كػػػف سػػػ ط  االك ػػػؾ  كنػػػص تدخ ػػػو فػػػ  إدارة اال ضػػػاس، فىػػػارب ا 

رتػابتيـ،  كػاف   ؿ ىكػـ صػدر فػ  اكت ازاتو اال د كػ  بكافػ  االطػرؽ اال ان ن ػ  ىتػ   خضػق ىا جك قػا ال
 .Entich V 1765ىػػذا االخصػػػ ص، االىكػػػـ االصػػادر فػػػ  تضػػػ    نت ػػؾ ضػػػد كػػػارنجت ف سػػن  

Carrington  االػػذى تضػػ  بػػرفض االػػدفص بقػػدـ االختصػػاص تطب  ػػًا الفكػػرة عكػػؿ االد الػػ  ع ػػ   سػػاس
التقػػدى االباعػػث االس اسػػ ،  تػػت خص  تػػابص ىػػذه اال ضػػ   فػػ   ف االكػػدع  اتيػػـ ثبلثػػ  كػػف االكػػ ظف ف با

، فػدفص ىػؤالس بػالنيـ فق ػ ا ذالػؾ بنػاس ع ػ   Trespassع   ىرك  كنزالو  دخ اليـ ف و بػبل  جػو ىػؽ 
 كر صادر كف  ىد اال زراس بتفت ش كنزؿ االكدع  السػرع  ضػبط كػا بػو كػف كنشػ رات ث ر ػ  تتضػكف 

تان نػػا  اتياكػػات خط ػػرة ال تػػاج  الكج سػػ  االبرالكػػاف.  تػػد بػػرر االػػ ز ر ت اكػػو بيػػذا االقكػػؿ االػػذى ال  ك كػػو
 بكصااله االد ال  االق  ا،  ى بدافص س اس .

 تػػد اعتكػػد االىكػػـ فػػ  رفػػض األخػػذ بيػػذا االػػدفص إالػػ   ف االباعػػث االس اسػػ  االػػذى   ىػػ  إالػػ   
اال ز ر تصرفو ال س كف شالنو  ف  صىه  كر تفت ش باطؿ، صدر كف جيػ  م ػر كختصػ ، ككػا  نػو 

                                                 

(1) WALINE, Traité élémentaire de dr. adm. 6
eme

. Éd. 1951, Paris, P. 105 etss.  

(2) Bonnard (R.) Précis de dr. adm. 4
eme

 éd., 1943, Paris, P. 142.  

االػػدكت ر/ عثكػػاف خ  ػػؿ عثكػػاف، كج ػػس االد الػػ   رتابػػ  اال ضػػاس ألعكػػاؿ اإلدارة، عػػاالـ االكتػػب، االطبقػػ  االخاكسػػ ،  (3)
 .142، ص 1962
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جر كػ  االتقػدى االتػ   تضػرر االكػدع  ال س كف شالنو رفػص االكسػب ال   عػف رجػاؿ االسػ ط  االتنف ذ ػ  فػ  
 كنيا.

"With respect to the plea of State necessity, or a distinction that has been 

aimed at between state offenses and others, the common law does not 

understand that kind of reasoning, nor do our books take notice of any such 

distinction"
(1)
.
 

ككا ذىب ذات اال ضاس إال   ف تذرع رجاؿ االس ط  االتنف ذ   بباعث س اس  ال  قصكيـ كف  
 The rule of lawاالكسب ال   س اس  كانت كسب ال   جناب    ـ كدن ػ ، ألف سػ ادة اال ػان ف اإلنج  ػزى 

  جب  ف تشكؿ االجك ص كف ىاكك ف  كىك ك ف.

االد الػ  االفرنسػ ،  كػاف   ؿ ىكػـ الػو فػ  ىػذا االخصػ ص  ىذا ى  كػا انتيجػو تضػاس كج ػس  
فػػػػ    ؿ عيػػػػد  1875سػػػػن   Prince Napoléonاالىكػػػػـ االصػػػػادر فػػػػ  تضػػػػ   األك ػػػػر نػػػػاب   ف 

االجكي ر   االثاالث   خبلصتو  ف األك ر ناب   ف طقف ف  اال رار االصادر عػف  ز ػر االىرب ػ   اال اضػ  
سػكر  ف، فط ػب االػ ز ر االكػذك ر عػدـ تبػ ؿ بىركانو كف ال ب ال اس  شطب اسكو كف البى  اال ػادة االق

االطقػػف، اسػػتنادًا إالػػ   ف اال ػػرار االػػ زارى سػػاالؼ االػػذكر ذ  ما ػػ  س اسػػ  ، إال  ف كج ػػس االد الػػ  رفػػض 
 .(2)ىذا االدفص كقتبرًا  نو ال س ىناؾ عكؿ ىك ك     عكؿ س اس ،  فصؿ ف  االطقف ك ض ع ا

ذكػر فػ  ت ر ػره " نػو ال  كفػ   تػد  (DAVID) كاف كف ض االىك ك  ف  ىذه اال ضػ   د ف ػد  
القدـ خض ع االقكؿ االصادر عف االىك ك ،    كف  ىػد ككث  يػا ال رتابػ  اال ضػاب    ف  كػ ف تػد صػدر 

 بناس ع   كناتش  كج س اال زراس،     ف  ك ف االدافص الو كص ى  س اس  .
"……Pour présenter le caractère exceptionnel qui mette en dehors et au-

dessus de tout contrôle juridictionnel,il ne suffit pas qu'un acte émané du 

gouvernement ou de l'un de ses représentants, ait été délibéré en Conseil 

des ministres ou qu'il ait été dicté par un intérêt politique…."
(3)
. 

 رت ع ػ  اسػتبقاد كق ػار االباعػث االس اسػ  ثـ ت االت بقد ذالؾ األىكاـ ف  ىػذا االتجػاه  اسػت 
ىككا جاس بو "كيكػا كانػت خطػ رة االػد افص  23/1/1949نياب ا، ف د  صدرت كىكك  االتنازع بتار خ 

                                                 

(1) Wade, Constitutional-law, 3
éme

 éd., 1945, P. 127. 

  .37، ص 36 شار إال و االدكت ر/ ىافظ ىر دى، االكرجص االسابؽ، ص  
 .38االكرجص االسابؽ، ص  (2)

(3) C.E., 19 fev. 1875, Prince Napoléon, Rec. P. 155, Concl. David, G.A.J.A. 11
eme

 éd., 

1996, P. 16.  
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االس اسػػ   االتػػ  دفقػػت االكفػػ ض االسػػاك  االفرنسػػ  فػػ  االينػػد االصػػ ن   إالػػ  فػػرض رسػػـ ع ػػ  االكطػػاط 
االبىػار ال  ككنػو االتػذرع بػالف اال ػرار االكطقػ ف االكقد ال تصد ر، ف ف  ز ر االككت كات االفرنس   الكا  راس 

 ف و  شكؿ عكبًل ىك ك ا    س اس ًا م ر خاضص الرتاب  اال ضاس".
 ف  قتػد فػ  تضػابو  1946ىذا   ىكد الكج س االد ال  االكصرى  نو رفض  كنذ إنشابو عػاـ  

ع  و   ثػار بكق ار االباعث االس اس ، رافضًا االدفص بو كف تبؿ االىك ك  ف  كاف  اال ضا ا االكقر ض  
بشالنيا فكرة االباعث    االدافص االس اس ،  كف ىذه اال ضا ا ت ؾ االكتق    ب رار  ز ر االداخ     كىافظ 
االقاصػػك  ب الغػػاس إىػػدى االصػػىؼ، ى ػػث دفقػػت االىك كػػ   ف ىػػذا اال ػػرار  قػػد كػػف  عكػػاؿ االس اسػػ  إذ 

ثػػارة االفػػتف االباعػػث ع  ػػو باعػػث س اسػػ ،  تكثػػؿ فػػ  ت ػػاـ االصػػى ف  بػػاالتىر ض ع ػػ   عكػػاؿ االقنػػ ؼ  ا 
 تفر ؽ ط ابؼ األك ،  تػد رفضػت كىككػ  اال ضػاس اإلدارى ىػذا االػدفص تاب ػ ا " ف "عكػؿ االسػ ادة ىػ  
االقكػؿ االصػػادر عػػف االىك كػ  بك تضػػ  سػػ طتيا االق  ػػا"،  ى بك ضػ  سػػ ط  االىكػػـ ال اإلدارة، كتبن ػػ  

ع ػػ   سػػاس  ىك ػػ   – ككػػا سػػنرى –بػػذالؾ كق ػػارًا ك ضػػ ع ًا،  تق ػػؽ بطب قػػ  االقكػػؿ فػػ  ذاتػػو  اال ػػابـ 
 ج ىر االقكؿ ذاتو،  ى   ى االكىكك   ىدىا ى  كف ت رر كدى األىك   االبلزك  الرفػص عكػؿ اإلدارة 
إال  كرتب  االقكؿ االس ادى، د ف اعتداد بكا تدع و جي  اإلدارة كف ب اعث    د افػص اليػذا االقكػؿر ف ػد 

كػػبًل إدار ػػًا  جػػب  ف  ػػتـ تضػػت فػػ  ىػػذه اال ضػػ   " ف كقارضػػ  اإلدارة فػػ  إصػػدار االصػػىؼ تقتبػػر ع
ع   ك تض   ىكاـ االدسػت ر  اال ػ ان ف  اال ػ ابه،  ال كىككػ  ىػؽ االرتابػ  ع ػ  اإلدارة ف يػا، التػرى ىػؿ 
صدرت كتف   كص  ىكاـ االدست ر  اال  ان ف  اال  ابه، خاال   كف االتقسؼ، فتىكـ بصىتيا،  ـ صدرت 

 .(1)س ط  فت ض  ببطبلنياكتقارض  كص ىذه األىكاـ،    انط ت ع   تقسؼ ف  استقكاؿ اال
 ع   االقكس كف ذالػؾ باالنسػب  ال  ضػاس االكػدن ، ف ػد تبنػ  ىػذا اال ضػاس فػ  بقػض األى ػاف،  

فػػ  خصػػ ص  4/5/1933كق ػػار االباعػػث االس اسػػ ،  كػػف ذالػػؾ ىكػػـ كىككػػ  االػػن ض االصػػادر فػػ  
باالتصػػر ه بفصػػؿ جك ػػص االكػػ ظف ف االكقت  ػػ ف بػػالكر  8/2/1916تػػرار كج ػػس االػػ زراس االصػػادر فػػ  

الس ط  االقسكر  ، إذ ت  ؿ االكىكك  " ف ىػذا اال ػرار عكػؿ ىكػ ك  كػف  خػص  عكػاؿ االسػ ادة االق  ػا، ا
 صػػػدرتو االىك كػػػ  فػػػ  ظػػػر ؼ تقػػػددت ف يػػػا االىػػػ ادث االس اسػػػ   االتػػػ   ترتػػػب ع  يػػػا صػػػد ر   اكػػػر 
االعت االت، ر ت كػف  رابيػا االىك كػ  تقطػ بل فػ  األعكػاؿ االتػ  تسػت زكيا االكصػ ى  االقاكػ ،  خطػرًا 

  األكػػف االقػػاـ، فيػػ  عكػػؿ كػػف األعكػػاؿ االتػػ  ت ػػـ  بيػػا االىك كػػ  بصػػفتيا االسػػ ط  االكي كنػػ  ع ػػ  ع ػػ
إدارة االػػببلد،  االكسػػب ال  عػػف تسػػ  ر  ك رىػػا  االكىافظػػ  ع ػػ  األكػػف ف يػػا، فػػبل  ككػػف  ف  ترتػػب ع ػػ  

                                                 

 .1099ؽ، كجك ع  االكج س، االسن  االخاكس ، ص5السن   587ادر ف  اال ض   رتـ االىكـ االص (1)
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 .(1)عك يا     كسب ال       ف  ت الد كنو ىؽ كف  ى ن ع كاف باالغًا كا ب غ االضرر االذى نشال كنو"

 ف   ى اف  خػرى كػاف  ػرفض االػدفص بيػذا االكق ػار )االباعػث االس اسػ ( كسػتندًا فػ  ذالػؾ إالػ   
 نو ال  تػرؾ األكػر ب ػد االىك كػ  "البت قػت االسػ ط  االتنف ذ ػ  جك ػص االختصاصػات اال ضػاب   االكنظكػ  

 .(2)ف  االد ال  باسـ كا اليا كف س ادة عاك ،  ى  كا ال  ككف االتس  ـ بو ع بل"

إذف  ف اال ضػػاس بصػػف  عاكػػ   تضػػاس كج ػػس االد الػػ  سػػ اس فػػ  فرنسػػا  ـ فػػ   ىاصػػؿ اال ػػ ؿ 
كصػػر بصػػف  خاصػػ ، تػػد عػػدؿ نياب ػػًا عػػف فكػػرة االباعػػث االس اسػػ  ككق ػػار شخصػػ  كك ػػز ألعكػػاؿ 
االسػػ ادة،  اتجػػو إالػػ  كق ػػار دخػػر، كق ػػار ك ضػػ ع    ػػاؿ الػػو كق ػػار طب قػػ  االقكػػؿ االذات ػػ ،  ىػػ  كػػا 

 نتنا الو ف  اوت .
 المطمب الثانى

 معيار طبيعة العمل الذاتية
اسػػػتكرارًا فػػػ  س اسػػػتو االراك ػػػ  ال ىػػػد كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة،  الرمبتػػػو االجاكىػػػ  فػػػ  ىصػػػر ت ػػػؾ  

األعكػػاؿ فػػ   ضػػ ؽ نطػػاؽ كككػػف الضػػكاف االكىافظػػ  ع ػػ  ى ػػ ؽ  ىر ػػات األفػػراد، بق ػػدًا عػػف تىكػػـ 
االىك ك  ك تؼ االند    االس ط  االتنف ذ   ف  ىذا االشالف، خاص  بقد  ف شقر باشتداد  زره   ت فو كف

ال ك تػػػؼ االتػػػابص، ف ػػػد ابتػػػدع التك  ػػػز  عكػػػاؿ االسػػػ ادة، كق ػػػارًا ك ضػػػ ع ًا  رجػػػص ف ػػػو إالػػػ  طب قػػػ  ت ػػػؾ 
األعكػػاؿ فػػ  ذاتيػػا، ال إالػػ  كػػا  ىػػ ط بيػػا كػػف كبلبسػػات،     كػػ ر خارج ػػ ،    اعتبػػارات شخصػػ  ، 

                                                 

كانت ىذه االىج  ردًا ع   دفص االكدع  "بالف ترار كج ػس االػ زراس االكػذك ر ال سػت الػو ت كػ  تان ن ػ  ألنػو  تضػكف  (1)
ر".   فيػػـ كػػف تقػػد بل ال ػػان ف االكقاشػػات ف كػػا  تق ػػؽ بفصػػؿ االكػػ ظف ف،  اال ػػان ف ال  ككػػف تقد  ػػو إال ب ػػان ف دخػػ

ىج  االكىكك  فضبل عػف األخػذ بفكػرة االباعػث االس اسػ   ف عكػؿ االسػ ادة  ك ػؾ  ف  خػاالؼ اال ػان ف، ككػا  نػو ال 
 تق  ض عف األضرار االناتج  عنو.

ف كانت  عكاؿ االس ادة 28/5/1945ككا جاس ف  ىكـ كىكك  استبناؼ كصر االصادر ف    ا " كف ى ث  نو  ا 
اإلدارى ع   سب ؿ االىصر إال  ف طب ق  ىذه األعكػاؿ ىػ  االتػ  تىػددىا بكراعػاة ال ست كىددة ف  ف و اال ان ف 

ظر ؼ األى اؿ. ف د تك ف شب ف االتصد ر ف  األىػ ؿ االقاد ػ  كػف األعكػاؿ اإلدار ػ   الكنيػا تصػبه كػف  عكػاؿ 
فقنػد ذالػؾ  صػبه االس ادة ف  األى اؿ االستثناب  ، ككا ال  اجتاىت االببلد نابب  اتتصاد   تيدد ك انيػا باالكجاعػ ، 

 كف االد ال  االداخ    سبلكتيا عرض  ألشد األخطار   فدىيا،  كف ى ث  نو  ك ف الذالؾ تصرؼ االس ط  االقاك  
بكنػػص االكسػػتالنؼ ع  ػػو كػػف تصػػد ر ب  ػػ  االكك ػػ  كػػف بػػذرة االككػػانس االتػػ  كػػاف كرخصػػًا الػػو بتصػػد رىا، عكػػؿ كػػف 

 ع  بسببو". عكاؿ االس ادة ال تختص االكىاكـ بنظر دع ى االتق  ض االكرف  
كانػػت االكىككػػ  االبتداب ػػ  تػػد رفضػػت ىػػذا االػػدفص  تضػػت بنػػدب خب ػػر الت ػػد ر االضػػرر، فاسػػتالنفت االىك كػػ  ىػػذا  

الغاس االىكـ االبتداب .   االىكـ االبتداب   تضت كىكك  االستبناؼ ب ب ؿ االدفص  ا 
  .14/2/1935ىكـ كىكك  كصر االبتداب   بتار خ  (2)
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،  ىػ    ػـ  ع ػ  االتك  ػز La nature de l'acte   اؿ اليػذا االكق ػار، كق ػار طب قػ  االقكػؿ االذات ػ  
ف  كجاؿ نشاط االس ط  االتنف ذ  ، ب ف كا ت ـ  بو ىذه االس ط  كف  عكاؿ بصفتيا س ط  ىكـ    اؿ 

،  ىػذه ىػ   عكػاؿ االسػ ادة االتػ   Les actes des gouvernementsاليػا األعكػاؿ االىك ك ػ  
بصػػفتيا جيػػاز إدارى  تخػػرج عػػف نطػػاؽ رتابػػ  اال ضػػاس  كػػا ت ػػ ـ بػػو كػػف  عكػػاؿ بصػػفتيا اإلدار ػػ    

،  ىػذه تخضػص الرتابػ  اال ضػاس إالغػاس  تق  ضػا actes administratifs   اؿ اليا األعكاؿ اإلدار ػ  
  تفس را  تنف ذا.

ف ػط األعكػاؿ االىك ك ػ  االتػ  تالت يػا  –طب ا اليػذا االكق ػار  –فكا  قد إذف كف  عكاؿ االس ادة  
 – االىػػاؿ ىكػػذا  –د كػػف إطػػار ىػػذه األعكػػاؿ االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  بك تضػػ   ظ فتيػػا االىك ك ػػ ،  تسػػتبق

األعكػػاؿ اإلدار ػػ  االتػػ  تالت يػػا ذات االسػػ ط  بك تضػػ   ظ فتيػػا اإلدار ػػ ،  ىػػذه تخضػػص بطب قػػ  االىػػاؿ 
 ال رتاب  اال ضاب  .

 رمـ نبؿ االعتبارات االت  ىدت باال ضاس اال  ؿ بيذا االكق ار، خاص  ف كا  تق ػؽ باالىػد كػف  
ىػػذه األعكػػاؿ إلرادة   ىػػ اس االسػػ ط  االتنف ذ ػػ ، إال  ف االكشػػك   ىنػػا  عكػػاؿ االسػػ ادة،  ذالػػؾ بقػػدـ تػػرؾ 

تككف ف   ف كبل كػف االػ ظ فت ف االىك ك ػ   اإلدار ػ  تباشػراف كػف تبػؿ ذات االسػ ط  االتنف ذ ػ ، فك ػؼ 
إذف نك ػػز بػػ ف ىػػات ف االػػ ظ فت ف، خاصػػ   ف االيػػدؼ األساسػػ  كػػف ىػػذا االكق ػػار ىػػ  اال تػػ ؼ ع ػػ  

   كاى ػػ  األعكػػاؿ االتػػػ  تصػػدر عػػف االسػػػ ط  االتنف ذ ػػ   ال تخضػػص فػػػ   كاى ػػ  اال ظػػابؼ االىك ك ػػػ ،
 خص صيا ال رتاب  اال ضاب  ع

بطب ق  االىاؿ ال  ككف االعتكاد ال تك  ز ب ف اال ظ فت ف ساالفت  االذكر ع   كق ار شػك       
، األكػػػر االػػػذى  ىػػػتـ (1)كػػػف ذات االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ  –ككػػػا ذكرنػػػا  –عضػػػ ى، طاالكػػػا  نيكػػػا  باشػػػراف 

عتكاد ف  ىذا االخص ص ع   كق ار ك ض ع      ظ ف ،  ذالػؾ بػاالنظر إالػ  كضػك ف  جػ ىر اال
كػػؿ كػػف اال ظ فػػ  االىك ك ػػ     االس اسػػ   كػػف ناى ػػ ،  اال ظ فػػ  اإلدار ػػ  كػػف ناى ػػ   خػػرى،  ىنػػا نجػػد 

 اختبلفًا ب نا ب ف رجاؿ االف وا

كقنػ   ف كػا  صػدر ف د ذىب جانب كنيـ إال  تك  ز اال ظ ف  االىك ك   باالطػابص االس اسػ ، ب 
عف االس ط  االتنف ذ   بك تض  ىذه اال ظ فػ  ذ  طب قػ  س اسػ  ر فيػ  تتكثػؿ فػ  االسػير ع ػ  ىكا ػ  
االدسػػػت ر  االكىافظػػػ  ع ػػػ  ك ػػػاف االجكاعػػػ   سػػػ ر االسػػػ طات االقاكػػػ ،  كػػػا  تصػػػؿ بسػػػبلك  االد الػػػ  فػػػ  

 د ؿ األجنب  .االداخؿ  االخارج  ضكاف االقبلتات ب ف االىك ك   االبرالكاف،  كذالؾ عبلتاتيا كص اال

فػػػ  ىػػػ ف  ف اال ظ فػػػ  اإلدار ػػػ  تتكثػػػؿ فػػػ  االتطب ػػػؽ اال ػػػ ك  ال  ػػػ ان ف  ضػػػكاف سػػػ ر االكرافػػػؽ  
                                                 

(1) C.E., Couitéas, 30 nov. 1923, Rec. P. 789, S. 1923.3.57.  
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االقاك  بانتظاـ  اضطراد  االسير ع   عبلت  االكػ اطن ف بػاإلدارة االكركز ػ     االكى  ػ   كػؿ كػا  تق ػؽ 
 بتصر ؼ االشب ف االقاد   ال جكي ر.

"ال ػد كضػ   Aff. Couiteasف  تض     Rivet تب انا اليذا االكقن     ؿ كف ض االىك ك   
االزكف االػذى كػاف ىػـ اال ضػاس ف ػو  نىصػر فػ  عػدـ عرت ػ  " عكػاؿ االسػ ط  االتنف ذ ػ  بػالى صػ رة كػف 
االص ر باتباع كػذىب االباعػث االس اسػ  ب بقػاد رتابتػو عػف  عكااليػا االتػ  تصػدر فػ  ظػر ؼ س اسػ   

اط ر   االثان   اتخذ اال ضػاس طب قػ  االقكػؿ فكنذ اإلكبر  –خاص  بىج   نيا كف  عكاؿ االس اس  االق  ا 
 كف ثـ الػـ  قػد كػف ىػذه األعكػاؿ فػ  نظػره م ػر األعكػاؿ  –االذات    ىدىا كك زًا الؤلعكاؿ االىك ك   

االس اس   االى ػ  االتػ  تخضػص الرتابػ  االبرالكػاف  ىػده  ت ػؾ االتػ  تتخػذىا االسػ ط  االتنف ذ ػ  التنظػ ـ سػ ر 
   رسكيا االدست ر".االس طات األساس   ال د ال  ف  االىد د االت

 فػػػ  كصػػػر الزاؿ اال ضػػػاس بصػػػف  عاكػػػ   تضػػػاس كج ػػػس االد الػػػ  بصػػػف  خاصػػػ   ػػػردد ىػػػذا  
،  ف نظر ػػ   عكػػاؿ 29/1/2013االكقنػػ ، ف ػػد تضػػت كىككػػ  اال ضػػاس اإلدارى فػػ  ىكػػـ اليػػا بتػػار خ 

االسػػػ ادة ت ػػػـ  ع ػػػ   ف االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ  تتػػػ ال   ظ فتػػػ فا إىػػػداىكا ب صػػػفيا سػػػ ط  ىكػػػـ  األخػػػرى 
يا س ط  إدارة،  تقتبر األعكاؿ االت  ت ـ  بيا االسػ ط  االتنف ذ ػ  ب صػفيا سػ ط  ىكػـ كػف تب ػؿ ب صف

 عكػػاؿ االسػػ ادة، ب نكػػا األعكػػاؿ االتػػ  ت ػػـ  بيػػا ب صػػفيا سػػ ط  إدارة ىػػ   عكػػاؿ إدار ػػ ، كػػذالؾ فػػ ف 
ف كانت ال ت بؿ االىصر  االتىد د –االت  تخرج كف كجاؿ االرتاب  اال ضاب    – عكاؿ االس ادة  ، إال   ا 

 ف ىػػذه األعكػػاؿ  جكقيػػا إطػػار عػػاـ ىػػ   نيػػا تصػػدر عػػف االد الػػ  بكػػا اليػػا كػػف سػػ ط  ع  ػػا  سػػ ادة 
داخ  ػػ   خارج ػػ  كسػػتيدف  االكصػػااله االق  ػػا ال جكاعػػ   االسػػير ع ػػ  اىتػػراـ دسػػت رىا  اإلشػػراؼ ع ػػ  

 عبلتتيا كص االد ؿ األخرى  تالك ف سبلكتيا   كنيا ف  االداخؿ  االخارج.

االكىكك  تد تضت كف تبؿ فػ  ذات االتجػاه  االكقنػ  إذ ت ػ ؿا " كػف ى ػث إف  كانت ذات  
تضػػاس ىػػذه االكىككػػ  تػػد جػػرى ع ػػ   ف  عكػػاؿ االسػػ ادة ىػػ  ت ػػؾ األعكػػاؿ االتػػ  تصػػدر كػػف االىك كػػ  
باعتبارىا س ط  ىكـ ال س ط  إدارة فتباشرىا بك تض  ىذه االس ط  االق  ا التنظ ـ عبلتاتيا باالس طات 

    كانت    خارج      تتخذىا اضطرارًا ال كىافظ  ع   ك اف االد الػ  فػ  االػداخؿ االقاك  األخرى داخ
 االخػػػارج، فيػػػ  تػػػارة تكػػػ ف  عكػػػاال كنظكػػػ  القبلتػػػ  االىك كػػػ  بكج ػػػس االبرالكػػػاف    كنظكػػػ  ال قبلتػػػات 
االس اسػػ   باالػػػد ؿ األجنب ػػػ ،  ىػػ  طػػػ رًا تكػػػ ف تػػػداب ر تتخػػذ ال ػػػدفاع عػػػف األكػػف االقػػػاـ كػػػف اضػػػطراب 

ف سػػبلك  االد الػػ  كػػف عػػد  خػػارج   ذالػػؾ كػػ عبلف األىكػػاـ االقرف ػػ  كػػثبل    إعػػبلف داخ ػػ     التػػالك 
االىرب    االكسػابؿ االخاصػ  باألعكػاؿ االىرب ػ .  االضػابط فػ  ت ػؾ األعكػاؿ كق ػار ك ضػ ع   رجػص 

 ف و إال  طب ق  األعكاؿ ف  ذاتيا ال إال  كا  ى ط بيا كف كبلبسات عارض .
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  تتخػػذ التنف ػػذ اال ػػ ان ف  اال ػػ ابه ف  سػػت كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة " كػػا اال ػػرارات اإلدار ػػ  االقاد ػػ  االتػػ 
 .(1)ف  ش س"

 ى  كػا تؤكػده االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا ى نكػا تضػت بػالف االقبػرة فػ  االتك  ػؼ اال ػان ن  الكػا  
 قتبر كف  عكاؿ االس ادة  كا ال  قتبر كنيا ى  بطب ق  ىذه األعكاؿ ذاتيا، االت   جكقيا إطار عاـ 

ف االس اسػػػ  االق  ػػػا ال د الػػػ  بكػػػا اليػػا كػػػف سػػػ ط  ع  ػػػا  سػػػ ادة فػػػ  االػػػداخؿ  االخػػػارج ىػػ   نيػػػا تصػػػدر عػػػ
كسػػتيدف  تى  ػػؽ كصػػ ى  االجكاعػػ  االس اسػػ   ك يػػا كػػص اىتػػراـ االى ػػ ؽ االتػػ  كف يػػا االدسػػت ر  تنظػػ ـ 
عبلتاتيػػا االخارج ػػ  ب نيػػا  بػػ ف االػػد ؿ األخػػرى  تػػالك ف سػػبلكتيا فػػ  االػػداخؿ  االػػدفاع عػػف إت  كيػػا كػػف 

 .(2)ارج االعتداس االخ

 ككا  ق ب ىذا االنيل ف  تك  ز األعكػاؿ االىك ك ػ ،  نػو  تػ  بقبػارات ماكضػ   كطاطػ  ال  
تص ه إلتاك  ىد فاصؿ  دت ؽ ب ف األعكاؿ االت  تالت يا االس ط  االتنف ذ   بصػفتيا سػ ط  ىكػـ  ت ػؾ 

                                                 

  .27/6/1951صدر ىذا االىكـ بتار خ  (1)
ؽ دسػػت ر  .  تػػد تبنػػت كىككػػ  االقػػدؿ االق  ػػا فػػ  4السػػن   48، االطقػػف رتػػـ 21/1/1984االىكػػـ االصػػدر بتػػار خ  (2)

كػػػاؿ    األردف ىػػػذا االتجػػػاه.   ضػػػا إذ ت ػػػ ؿا " ف االف ػػػو  اال ضػػػاس اسػػػت را ع ػػػ   ف  عكػػػؿ االسػػػ ادة ىػػػ  ت ػػػؾ األع
اإلجراسات االت  تصدر عف االىك ك  بصفتيا س ط  ىكـ ال س ط  إدار ػ ، تباشػرىا بك تضػ  ىػذه االسػ ط  االق  ػا 
التنظػػ ـ عبلتاتيػػا باالسػػ طات االقاكػػ  األخػػرى بصػػفتيا ككث ػػ  الكصػػااله االد الػػ  االرب سػػ   التى  ػػؽ كصػػ ى  االجكاعػػ  

 قاك   اإلشراؼ ع   عبلتاتيا كص االد ؿ األجنب  .االس اس   ك يا  االسير ع   اىتراـ دست رىا  تس  ر ى باتيا اال
 كػػا اال ػػرارات االتػػ  تصػػدر عنيػػا تطب  ػػًا ال  ػػ ان ف  األنظكػػ   تق  كػػات اإلدارة االكقرف ػػ   تقب ػػرًا ال كصػػااله االجار ػػ   

ال جكيػػ ر فيػػ  عكػػؿ إدارى  الػػ س كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة  باالتػػاال   جػػ ز االطقػػف بيػػذه اال ػػرارات  كػػاـ كىككػػ  االقػػدؿ 
 االق  ا.

 .543، ص 1987، كج   ن اب  االكىاك ف األردن  ، 12/8/1986عدؿ ع  ا،  
 تد  خذ اال ضاس االك  ت  بيذا االكق ػار ى ػث تػرر  نػوا "ى ػث  ف االػدفص بقػدـ االختصػاص االكبػدى كػف االىك كػ   

فػػ  كى ػػو، ذالػػػؾ  نػػو الكػػػا كػػاف كػػف االك ػػػرر  عكػػبًل باالكػػػادة االثان ػػ  كػػف تػػػان ف تنظػػ ـ اال ضػػػاس االصػػادر باالكرسػػػـ  
 - نو ال س ال كىاكـ  ف تنظر ف   عكاؿ االس ادة تى   ًا البلعتبػارات االتػ  ت تضػ   1990السن   32باال ان ف رتـ 

ف كانت ال ت بؿ االىصر  االتىد د  -نظرًا الطب ق  ت ؾ األعكاؿ  االنالى بيا عف االرتاب  اال ضاب  ،  ىذه األعكاؿ  ا 
دة  كا ال  قتبر كنيا، إال  نو  جكقيا إطار عاـ  نيا االكراد ف  تىد دىا ال  ضاس ال  رر كا  قتبر كف  عكاؿ االس ا

تصدر كف االد ال  بكا اليا كف س ط  ع  ا  س ادة داخ     خارج   كستيدف  كف االكصااله االق  ػا ال جكاعػ   تػالك ف 
سػػبلكتيا   كنيػػا فػػ  االػػداخؿ  االخػػارج،  كػػاف كػػف اال  اعػػد االكسػػ ـ بيػػا ف يػػا  تضػػاس  ف االىػػرب  كػػا  صػػاىبيا كػػف 

   ى  كف صك ـ  عكاؿ االس ادة....". عكاؿ ىرب 
، االجػػزس 23، كج ػػ  اال ضػاس  اال ػػان ف، االسػػن  20/2/1995ط بػػات رجػاؿ اال ضػػاس بتػػار خ  1/1993االطقػف رتػػـ  

 .7األ ؿ، ص 
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اؿ االداخ  ػػ  االتػػ  تالت يػػا بصػػفتيا ى بػػ  إدار ػػ ، إذ كػػا كقنػػ  االتطب ػػؽ اال ػػ ك  ال  ػػ ان ف    سػػ ر األعكػػ
 االخارج ػػ ،    كػػا ىػػ  شػػب ف االجيػػ د االقاد ػػ ...االخ. بػػؿ إف ىنػػاؾ بقػػض األعكػػاؿ االتػػ  تىكػػؿ فػػ  
ط اتيػػػا االكقنػػػ  االس اسػػػ   االكقنػػػ  اإلدارى فػػػ  دف  ىػػػد، كثػػػؿ اخت ػػػار اال  ػػػادات اإلدار ػػػ  كرؤسػػػػاس 

يػػاز االكركػػزى االجاكقػػات كػػثبًل    رؤسػػاس االي بػػات االكسػػت    كثػػؿ االجيػػاز االكركػػزى ال كىاسػػبات    االج
طب قػ  االجيػ   – االىػاؿ ىكػذا  –ال تنظ ـ  اإلدارة    رب س ى ب  االرتاب  اإلدار  ....االخ، فك ؼ تىػدد 

االت  صدر عنيا ترار االتق ػ ف فػ  كثػؿ ىػذه االىػاالت، إضػاف  إالػ   ف كثػؿ ىػذه االتفرتػ   االتػ  تجقػؿ 
 الس اس  كرة  خرى. ساس االقكؿ االىك ك  االطابص االس اس  تد تؤدى إال  ع دة فكرة االباعث ا

كف ىنا ف د ذىب جانب دخر كف االف و التك  ز اال ظ ف  االىك ك   عف اال ظ ف  اإلدار ػ ، إالػ   
 –كػػف  جيػػ  نظػػرىـ  –كق ػػار تػػان ن   تكثػػؿ إكػػاا فػػ  نصػػ ص االدسػػت را إذ تقتبػػر  عكػػااًل ىك ك ػػ  

س     عضػػػػاس ت ػػػػؾ األعكػػػػاؿ االتػػػػ  تالت يػػػػا االسػػػػ ط  االتنف ذ ػػػػ  )ربػػػػ س االد الػػػػ     ربػػػػ س كج ػػػػس االػػػػ زرا
عػػبلف  عػػبلف األىكػػاـ االقرف ػػ  ،  ا  االىك كػػ ( تطب  ػػا النصػػ ص دسػػت ر   صػػر ى  كػػ براـ االكقاىػػدات  ا 
االىػػرب  ىػػؿ االبرالكػػاف    دع تػػو البلنق ػػاد فػػ   د اره االقاد ػػ     فػػ   د ار م ػػر عاد ػػ ...االخ.  ىػػذه 

تػ  تصػدر عػف ىػؤالس تك ف بق دة عف     رتاب  تضاب  .  كا األعكػاؿ اإلدار ػ  فيػ  ت ػؾ األعكػاؿ اال
 تنف ذًا ال   ان ف االقاد  ،  ىذه تك ف خاضق  ال رتاب  اال ضاب  .

كػػا ىػػ  إال نت جػػ   –ع ػػ  ىػػذا االنىػػ   –فاالتفرتػػ  بػػ ف األعكػػاؿ االىك ك ػػ   األعكػػاؿ اإلدار ػػ   
ىتك ػػ  ال تفرتػػ  بػػ ف اال ػػان ف االدسػػت رى  اال ػػان ف اإلدارى،  ىػػذه االتفرتػػ  ال  ككػػف تفاد يػػا  ال  ككػػف  ف 

 .(1)تف  إال باختفاس االتفرت  ب ف ىذ ف اال ان ن ف االدست رى  اإلدارىتخ
    ف ىػػذا االكق ػػػار اال ػػػان ن   تكثػػػؿ فػػػ  نصػػ ص االدسػػػت ر  نصػػػ ص بقػػػض اال ػػػ ان فا ف ػػػد  

ف كػػػاف ت ػػػد ر ًا بطب قتػػػو، إال  ف نطاتػػػو ال  كتػػػد  ذىػػػب جانػػػب كػػػف االف ػػػو إالػػػ   ف االقكػػػؿ االىكػػػ ك   ا 
كػػاـ، فػػبل  كفػػ   نػػو صػػدر بنػػاس ع ػػ  كصػػ ى  س اسػػ  ، بػػؿ  جػػب  ف اكتػػدادًا تىكك ػػا تبقػػًا الرمبػػ  االى

 تصؿ اتصاال كباشرًا باالك ض عات االت  كنه اال ان ف ف يػا االىك كػ  سػ طات عاكػ ،  ىػذه االسػ طات 
االت د ر ػػ  االتػػ  تك كيػػا االىك كػػ ، إكػػا  ف تسػػتكدىا كػػف اال ػػ ان ف االدسػػت ر  ،  خاصػػ  ف كػػا  تق ػػؽ بق ػػد 

،    كػػف تػػ ان ف االبػػ ال س،  خاصػػ  تػػان ف األىكػػاـ االقرف ػػ ،    كػػف اال ػػ ان ف  تنف ػػذ االتفاتػػات االد ال ػػ 
االسػػػػتثناب   االتػػػػ  تكػػػػس  فػػػػراد األسػػػػر االكاالكػػػػ  االكخ  عػػػػ ،  كػػػػا عػػػػدا ذالػػػػؾ ال  قتبػػػػر كػػػػف األعكػػػػاؿ 

 .(2)االىك ك  

                                                 

(1) Decroco, Cours de droit administratif et de législation français des frances, T. II, 
7éme. ed, 1897, P. 88 et ss.  

  .309 شار إال و االدكت ر/ سا ر دا ر، االكرجص االسابؽ، ص  (2)
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 ع       ىاؿ    ا كانت   جو االن د االت   ككف  ف ت جد اليذا االكق ار ف  كجك عػو، إال  نػو  
 –االفضؿ ف  تدع ـ اتجاه اال ضاس نى  االىد كف  عكاؿ االس ادة، إذ الـ  قػد ال سػ ط  االتنف ذ ػ  كاف الو 

نكػػا  جػػب االرجػػ ع فػػ  ىػػذا االشػػالف إالػػ   –طب ػػا اليػػذا االكق ػػار   ى د ر فػػ  تىد ػػد كاى ػػ  األعكػػاؿ،  ا 
طب ق  االقكؿ االصادر عنيا ف  ذاتػػػو،  االبىث ف  كضك نو    ج ىره الك    صػؼ بالنػو كػف  عكػاؿ 

 س ادة، فبل  خضػػػػػػص ال رتاب  اال ضاب  ،  ـ  نو ال س كف ب ف ت ؾ األعكاؿ، ف خضص اليذه االرتاب .اال

 كص ذالؾ  رمب  كف اال ضاس ف  االكز د كف اوال ػات االتػ  تككنػو كػف االت ػدـ فػ  كسػ رتو نىػ   
، االىد كف  عكػاؿ االسػ ادة    كػف دثارىػا  نتابجيػا اال ان ن ػ ،  ذالػؾ بىصػرىا فػ   ضػ ؽ نطػاؽ كككػف

ف د ىجر االكق ار االذى نىف بصدده )كق ار طب ق  االقكؿ االذات  (  اتجو ال ألف  ضػص كق ػارًا كىػددًا 
نكا ال قط  النفسو انطبلت   كبر تككنو كف  ف تك ف الو االك ك  األ ال   األخ رة ف كػا  ف  ىذا االشالف،  ا 

رد ف  ىذا االكجػاؿ، بى ػث  قتبر  كا ال  قتبر كف  عكاؿ االس ادة، انطبلت  تككنو كف االنفراد    االتف
   تـز االجك ص باىتراـ كا  نتي  إال و ف  ىذا االشالف.

كف ىنا الـ  كف الرجاؿ االف و إال  ف  كتث  ا اليذا االنفػراد    االتفػرد اال ضػاب ، ككتفػ ف فػ  ىػذا  
االخص ص ف ط بتد  ف األعكاؿ االتػ   سػبغ ع  يػا اال ضػاس صػف   عكػاؿ االسػ ادة فػ  تابكػ    ػاؿ اليػا 

  ضاب  ،  ى  كا نب و ف  اوت .اال ابك  اال
 المطمب الثالث

 قائمة استقراء أحكام القضاء

 خ ػػط االكث ػػر كػػف رجػػاؿ االف ػػو بػػ ف اال ابكػػ  اال ضػػاب    بػػ ف اسػػت راس  ىكػػاـ اال ضػػاس  تػػد  نيا  
بكقرف  االف و ع   تابك ، إذ  قتبر ف  ف اال ابك  اال ضاب   ى  االكق ار االكك ػز ألعكػاؿ االسػ ادة،  الػذا 

 ضػػػق ف بػػػ ف ىػػػذه االكقػػػا  ر، كق ػػػار اال ابكػػػ   –ى نكػػػا  بىثػػػ ف فػػػ  كقػػػا  ر  عكػػػاؿ االسػػػ ادة نجػػػدىـ، 
اال ضػػاب  ، كػػص  ف ىػػذه اال ابكػػ  فػػ  ذاتيػػا ال تتضػػكف تقر فػػا الت ػػؾ األعكػػاؿ  ال ت ػػدـ كق ػػارًا فػػ  ىػػذا 
نكا ى  كجػرد سػرد  تقػداد الكػا اسػت ر ع  ػو اال ضػاس فػ   ىكاكػو كػف  عكػاؿ،  تػر اليػا  االخص ص،  ا 

 كاؿ االس ادة،  الكف ىؿ ىناؾ كف كق ار   تـز بو اال ضاس ف  ىذا االشالفعصف   ع

كف االكق  ـ  ف االكق ار  تضكف االكشؼ عف طب قػ  االقكػؿ،  باالتػاال   ىػدد اال اعػدة اال ان ن ػ   
االت  تىككو س فًا،  كا  صدر عف اال ضاس بقد ذالؾ  قتبػر كجػرد تطب ػؽ اليػذه اال اعػدة، إال  ف األكػر 

رة اال ابكػػ ، فاال اعػػدة اال ان ن ػػ  م ػػر كق  كػػ  سػػ فًا، إذ تػػد  ضػػف  اال ضػػاس ىػػذه عكػػس ذالػػؾ باالنسػػب  الفكػػ



 

 

                                                 

  

 

 

  دكتورة/ ميى رمضاٌ حمند بطيخ                             ...          املعاصرة القضائية االجتاٍات 

 

29 

. فػػاألكر إذف (1)االصػػف  ع ػػ  عكػػؿ كػػا،  تػػد  جػػرد عكػػبل سػػبؽ إدراجػػو فػػ  اال ابكػػ  كػػف ىػػذه االصػػف 
كتر ؾ ال  ضاس، في  االذى   ػ ـ بكيكػ  تك  ػؼ  عكػاؿ االسػ ط  االتنف ذ ػ  ال  ػرر كػا  قػد كػف ب نيػا كػف 

 ف كتنص عف رتابتو إالغاس  تق  ضا،  كا ال  قد ك ؾ ف خضقو اليذه االرتاب . عكاؿ االس ادة، 

اال ضػاس د رًا ىاكػًا   ساسػ ًا ال ىػد كػف  عكػاؿ االسػ ادة  كػف دثارىػا  نتابجيػا  كف ىنا ف ػد القػب 
ككا كاف كقتبرًا فػ  االكاضػ  كػف  عكػاؿ االسػ ادة كػف ىػذه  –ككا سنرى  –اال ان ن  ، إذ  س ط االكث ر 

اال ػػرارات االكنفصػػ   عػػف  –  خضػػقو باالتػػاال  الرتابتػػو، كثػػؿ إبػػراـ  تفسػػ ر االكقاىػػدات االد ال ػػ  اال ابكػػ  
 –إبقػػاد األجانػػب عػػف االػػببلد  –كراسػػ ـ دعػػ ة االنػػاخب ف الخت ػػار  عضػػاس االبرالكػػاف  – عكػػاؿ االسػػ ادة 

 كرسـ  االقف  االخاص االصادر عف رب س االجكي ر  ..... االخ.

ج ػػس االد الػ  االكصػرى، ف ػد تضػت االكىككػ  اإلدار ػػ   ىػ  ذات االػنيل االػذى  نتيجػو تضػاس ك 
االق  ا بالف كق ار االتفرت  ب ف األعكاؿ اإلدار     عكاؿ االس ادة كرده إال  اال ضاس االذى ترؾ الو االشارع 
سػػ ط  ت ر ػػر اال صػػؼ اال ػػان ن  ال قكػػؿ االكطػػر ح ع  ػػو،  كػػا إذا كػػاف  قػػد عكػػبًل إدار ػػًا عاد ػػًا  خػػتص 

ًً كف  عكاؿ اال  .(2)س ادة  كتنص ع  و االنظر ف و..."بنظره،    عكبًل

ى      ف ىناؾ بقضا كف األىكاـ االت    ى  ظاىرىا  ف اال ضاس اإلدارى تد تبن  ف  ىػذا  
االخص ص كق ار طب ق  االقكؿ االذات  ، ى ث تفػرؽ ت ػؾ األىكػاـ  بػ ف األعكػاؿ االتػ  تالت يػا االسػ ط  

االسػػ ادة،  بػػ ف األعكػػاؿ االتػػ  تالت يػػا االتنف ذ ػػ  ب صػػفيا سػػ ط  ىكػػـ،  ىػػذه تضػػف  ع  يػػا سػػك   عكػػاؿ 
ب صػػفيا سػػ ط  إدارة،  كػػف ثػػـ ال تضػػػف  ع  يػػا ت ػػؾ االسػػك .  كػػف ذالػػػؾ كػػا تررتػػو كىككػػ  اال ضػػػاس 
اإلدارى كف " ف تضاس ىذه االكىكك  تد جرى ع    ف  عكاؿ االس ادة ىػ  ت ػؾ األعكػاؿ  اإلجػراسات 

إدارة تباشػرىا بك تضػ  ىػذه االسػ ط  االق  ا االت  تصدر كػف االىك كػ  باعتبارىػا سػ ط  ىكػـ ال سػ ط  
االق  ػػػا التنظػػػ ـ عبلتاتيػػػا باالسػػػ طات االقاكػػػ  األخػػػرى داخ  ػػػ  كانػػػت    خارج ػػػ     تتخػػػذىا اضػػػطرارًا 

 .(3)ال كىافظ  ع   ك اف االد ال   استتباب األكف ف  االداخؿ    ال ذ د عف س ادتيا ف  االخارج"

اال ضػػػاس ىػػػ  االكخػػػتص بت ر ػػػر إال  ف ىػػػذه األىكػػػاـ ال تنػػػت ص فػػػ  اال اتػػػص كػػػف اال ػػػ ؿ بػػػالف  
اال صؼ اال ان ن  ال قكؿ االصادر عف االس ط  االتنف ذ  ،   نو صػاىب اال ػ ؿ االفصػؿ باعتبػاره    عػدـ 
اعتبػػاره كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة،    كػػف اال ػػ ؿ بػػالف عكػػؿ االسػػ ادة ىػػ  كػػؿ عكػػؿ   ػػرر الػػو اال ضػػاس ىػػذه 

                                                 

 .321االكرجص االسابؽ، ص  (1)

 .380، االسن  االثان   عشر تضاب  ، االكجك ع ، ص10/12/1966االىكـ االصادر بتار خ  (2)

ص  ، االسن  االقاشرة، االكجك ع  االرسػك  ،1957  ن   عاـ  13االىكـ االصادر كف كىكك  اال ضاس اإلدارى ف   (3)
157.  
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ظػػػر ؼ االػػػدعا ى االتػػػ   االصػػػف .  كػػػا صػػػد ر ت ػػػؾ األىكػػػاـ ع ػػػ  ىػػػذا االنىػػػ ، فكػػػرده فػػػ  اال اتػػػص إالػػػ 
صدرت ف  خص صيا ى ث كانت اإلدارة ترمػب فػ  تىصػ ف بقػض االتصػرفات االداخ  ػ  كػف رتابػ  
اال ضػػاس اسػػتنادًا إالػػ  فكػػرة  عكػػاؿ االسػػ ادة، فكػػالف االكىككػػ  كػػا الجػػالت إالػػ  إثػػارة كق ػػار طب قػػ  االقكػػؿ 

 طػص االطر ػؽ ع ػ  كػؿ إال ال –ككا    ؿ األستاذ االدكت ر/ س  كاف االطكا ى  –االذات   ف  ىذا االصدد 
تفك ر ف  األخذ بكق ار شخص ،  رجص إال  االب اعث  االد افص،   جقؿ تىد د  عكػاؿ االسػ ادة ك كػ اًل 

 .(1)إال  ت د ر االس ط  اإلدار  

 ىكذا  ككف اال  ؿ إف اال ضاس  ىده ى  صاىب االي كن  االكط    ف  تىد د  عكػاؿ االسػ ادة،  
 ف تضػص ت ػ دًا ع ػ  كباشػرتو اليػذا االختصػاص،  ال  ف  اليذا ال  سػ غ ال كشػرع    أل ػ  جيػ   خػرى 

ال كػػاف ذالػػؾ كناف ػػا  تخػػرج  ى عكػػؿ كػػف األعكػػاؿ اإلدار ػػ  عػػف رتابتػػو اال ضػػاب   بال ػػ  ىجػػ  كانػػت،  ا 
"االت اضػػ  ىػػؽ كصػػ ف  ككفػػ ؿ  2014كػػف دسػػت ر عػػاـ  97الكبػػد  االكشػػر ع  ، إذ طب ػػا الػػنص االكػػدة

تقكؿ ع   سرع  االفصؿ ف  اال ضا ا،   ىظر االنص ال كاف .  ت تـز االد ال  بت ر ب جيات االت اض    
فػػػ  اال ػػػ ان ف ع ػػػ  تى  ػػػؽ  ى عكػػػؿ    تػػػرار إدارى كػػػف رتابػػػ  اال ضػػػاس"،  تالك ػػػدًا الػػػذالؾ ف ػػػد تضػػػت 

االػػذى تضػػ  باعتبػػار  1963السػػن   31االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا بقػػدـ دسػػت ر   اال ػػرار ب ػػان ف رتػػـ 
ف االقكػ ك  ف إالػ  االكقػاش    االسػت داع    فصػ يـ ترارات رب س االجكي ر   االصػادرة ب ىاالػ  االكػ ظف 

 .  س ؼ نق د إال  ىذه االن ط  الى ًا.(2)بغ ر االطر ؽ االتالد ب  كف  عكاؿ االس ادة

ى   ػػ   ف االف ػػو بػػرر كسػػ ؾ اال ضػػاس فػػ  إعطػػاس ذاتػػو االىػػؽ د ف م ػػره فػػ  اعتبػػار    عػػدـ  
سػ ؾ كػاف نت جػ  عجػز االكقػا  ر اعتبار عكؿ كا كف  عكػاؿ االسػ ادة ع ػ  االنىػ  االسػابؽ بػالف ىػذا االك

االساب   عف إتاك  ىد دت ؽ  فاصؿ ب ف األعكاؿ االىك ك      االس اد    األعكػاؿ اإلدار ػ ، إذ  ػر ف 
 ف االتك  ز ب ف اال ظ ف  االىك ك    اال ظ ف  اإلدار   ال س ط  االتنف ذ   ال  سػتند فػ  اال اتػص إالػ   سػاس 

تتف ػاف فػ  طب قتيكػا  كصػدرىكا  تخت فػاف ف ػط  تان ن ، خاص   ف األعكاؿ االت  تتصؿ بكؿ كنيكػا
ف  األىك   االس اس  ، الذالؾ  ال تخ ص كف ىػذا االكػالزؽ ذىبػ ا إالػ  اال ػ ؿ بػالف عكػؿ االسػ ادة ىػ  االػذى 

 .(3) ندرج ف  تابك  است راب   ألىكاـ اال ضاس

ف كنت  رى كف جانب   ف االسبب  راس انتياج اال ضػاس ىػذا االسػب ؿ، االرمبػ  االجاكىػ  الد ػو    ا 
 ىػد كػف  عكػاؿ االسػػ ادة، إذ  صػبه نت جػ  كسػػ كو ىػذا، ىػ  سػػ د االك تػؼ إلتػرار كػػا  قػد  كػا ال بقػػد ال

                                                 

 .141االدكت ر/ س  كاف االطكا ى، االنظر   االقاك  ال  رارات اإلدار  ، االطبق  االسادس ، ص (1)

، ص 1971، االقػػػدد االثاالػػػث، د سػػػكبر 13، كج ػػػ  االق ػػػـ  اإلدار ػػػ ، االسػػػن  6/11/1971االىكػػػـ االصػػػادر فػػػ   (2)
151. 

(3) Appleton (J.) op. cit., P. 29. 
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كف  عكاؿ االس ادة ككا ذكرنا،  بذالؾ  ستط ص ت   ص ت ؾ األعكػاؿ إالػ  االدرجػ  االتػ  تف ػد كقيػا ىػذه 
فػػ  االنظر ػ  االكقنػ  االػذى كانػت ع  ػو فػ  االكاضػ ، بػػؿ   يػ  فػ  ذات اال تػت االكنػاخ الئلطاىػ  بيػا 

 االكست بؿ.

ىذا   بلىظ  نو رمـ انفراد    تفرد اال ضاس باالتك  ؼ اال ان ن  ال قكؿ االكقر ض ع  ػو ال  ػرر  
كػػػا إذا كػػػاف كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة كػػػف عدكػػػو، إال  نػػػو دثػػػر عػػػدـ  ضػػػص تقر ػػػؼ الت ػػػؾ  –ككػػػا ب نػػػا  –

فػػػ   األعكػػػاؿ، باعتبػػػار  ف د ره   تصػػػر ع ػػػ  االفصػػػؿ فػػػ  االكنازعػػػ  االكقر ضػػػ  ع  ػػػو د ف االػػػدخ ؿ
 كتاىات االبىث  االست صاس ال ضص كثؿ ىذا االتقر ؼ  االذى   ص  ساسًا ع   عاتؽ االف و.

ذا كاف ىذا ى  كنيل اال ضاس االفرنس   اإلنج  زى، ككا  ط ؽ  ده ف  االىػد  االتضػ  ؽ كػف    ا 
 عكاؿ االس ادة ك فكا  ى   الػو  كتػ  شػاس ككػا سػنرى، إال  ف اال ضػاس االكصػرى اتخػذ سػب بًل دخػر، إذ 

ا كػػػا  ضػػػص فػػػ   ىكاكػػػو تقر فػػػًا ألعكػػػاؿ االسػػػ ادة، الػػػ س ف ػػػط ف كػػػا صػػػدر عنػػػو كػػػف  ىكػػػاـ فػػػ  ماالبػػػ
نكػا الزاؿ  ػردد ذالػػؾ ف كػا  صػدره كػف  ىكػػاـ فػ  اال تػت االػراىف. ففػػ  ىككػو االصػادر فػػ   االكاضػ ،  ا 

( ؽ    ؿ كج ػس االد الػ  االكصػرى إف  عكػاؿ االسػ ادة ىػ  "األعكػاؿ االتػ  1السن  ) 304االدع ى رتـ 
س  االق  ا ال د ال   اإلجراسات االت  تتخذىا االىك ك  بكػا اليػا كػف االسػ ط  االق  ػا ال كىافظػ  تتصؿ باالس ا

،  كػػػف جانبػػػو  قػػػرؼ اال ضػػػاس االكػػػدن  االكصػػػرى (1)ع ػػػ  سػػػ ادة االد الػػػ   ك انيػػػا فػػػ  االػػػداخؿ  االخػػػارج"
تيا    كػا تالت ػو االىك كػ  بصػف( 2) عكاؿ االس ادة بالنيػا " عكػاؿ االىك كػ  بصػفتيا االسػ ط  االق  ػا ال ػببلد"

   "ىػػ  األعكػػاؿ االتػػ  تباشػػرىا االىك كػػ  بك تضػػ  سػػ طتيا  (3)ى بػػ  ىاككػػ  كنظكػػ ،  ال سػػت  إدارة"
   "بالنيػػػا األعكػػػاؿ االتػػػ  ت ػػػـ  بيػػػا االىك كػػػ  بصػػػفتيا االسػػػ ط  االكي كنػػػ  ع ػػػ  إدارة االػػػببلد  (4)االق  ػػػا"

 .(5) االكسب ال  عف تس  ر  ك رىا  االكىافظ  ع   األكف ف يا"

فػ  تضػاس كج ػس االد الػ   االتػ  تقػرؼ  عكػاؿ االسػ ادة االىكػـ االصػادر   كف األىكاـ االىد ثػ  
 االذى ت  ؿ ف ػو "إف  عكػاؿ االسػ ادة ىػ  األعكػاؿ  29/1/2013كف كىكك  اال ضاس اإلدارى بتار خ 

االتػػ  تصػػدر كػػف ربػػ س االد الػػ     كػػف االىك كػػ  ب صػػفيا سػػ ط  ىكػػـ ال سػػ ط  إدارة  كنيػػا االكسػػابؿ 
االػػػػد ؿ األخػػػػػرى     شػػػػخاص اال ػػػػان ف االػػػػد ال ، ك تاكػػػػ  االقبلتػػػػػات  االكتق  ػػػػ  باالقبلتػػػػات االد ال ػػػػ  كػػػػص

                                                 

 .581االثان  ، ص كجك ع   ىكاـ االكج س  (1)

 .16/2/1931ىكـ كىكك  االك سك  االجزب   ف   (2)

   .2/2/1952ىكـ كىكك  كصر كستقجؿ ف   ( 3)
 .10/3/1952( ىكـ كىكك  كصر االبتداب   )استبناؼ كستقجؿ( ف  4)

  كافػػ  األىكػػاـ االسػػاب  .  شػػار إال يػػا االػػدكت ر/ عبػػد 4/5/1933ىكػػـ كىككػػ  االػػن ض فػػ  االىكػػـ االصػػادر فػػ   ( 5)
    كابقدىا. 355االفتاح سا ر دا ر، االكرجص االسابؽ، ص 
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    نيا " عكاؿ تتصؿ بس ادة  (1)االدب  كاس    تطقيا  سىب االسفراس    تخف ض االتكث ؿ االدب  كاس 
االد الػػ  فػػ  االػػداخؿ    االخػػارج الكػػا  ىػػ ط بيػػا كػػف اعتبػػارات س اسػػ   تبػػرر تخ  ػػؿ االسػػ ط  االكختصػػ  

،  ىػ  كػا انتيػت إال ػو (2)نطاتًا تى   ًا الصااله اال طف   كنو  سػبلكتو" س ط  س اس     سص كدى   بقد
االكىكك  االدست ر   االق  ا ى ث ت  ؿا "إف  عكاؿ االس ادة االت  تخرج عف كجاؿ االرتاب  اال ضاب   ى  
األعكػػاؿ االتػػ  تصػػدر عػػف االد الػػ  بكػػا اليػػا كػػف سػػ ط  ع  ػػا  سػػ ادة داخ  ػػ   خارج ػػ  كسػػتيدف  تى  ػػؽ 

ال جكاع ،  االسير ع ػ  اىتػراـ دسػت رىا  اإلشػراؼ ع ػ  عبلتتيػا كػص االػد ؿ األخػرى، االكصااله االق  ا 
،  ذات االكقنػػ  الػػدى كىككػػ  االػػن ض االتػػ  ت ػػ ؿا "إف (3) تػػالك ف سػػبلكتيا   كنيػػا فػػ  االػػداخؿ  االخػػارج

 عكػػاؿ االسػػ ادة ىػػ  األعكػػاؿ االتػػ  تصػػدر كػػف االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  ب صػػفيا سػػ ط  ىكػػـ ف نق ػػد اليػػا فػػ  
ا االس اسػػ   سػػ ط  ع  ػػا التى  ػػؽ كصػػ ى  االجكاعػػ  ك يػػا  االسػػير ع ػػ  اىتػػراـ دسػػت رىا نطػػاؽ  ظ فتيػػ

 .(4) اإلشراؼ ع   عبلتتيا كص االد ؿ األخرى  تالك ف سبلكتيا   كنيا ف  االداخؿ  االخارج"

إف ت اـ اال ضاس ب ضص تقر ؼ ألكر كا س اس ف كا  تق ؽ بالعكاؿ االس ادة    م رىا، إنكا ى   
قػػػ  عكػػػؿ اال اضػػػ  االػػػذى  جػػػب  ف   تصػػػر ع ػػػ  االفصػػػؿ فػػػ  االكنازعػػػات االتػػػ  سػػػ  ؾ ال  تفػػػؽ  طب 

ع   عاتؽ االف و  ىده،  –ككا ذكرنا  –تقرض ع  و، د ف االدخ ؿ ف  دراسات  تقر فات ت ص  ساسًا 
خاص   ف االس  ؾ اال ضاب  ف  ىذا االشالف الو خط رتو، إذ تد   ى  ال ف و بالف ىذا ى  ر ى اال ضاس، 

 نتل إال ف كا فصؿ ف و ىذا اال ضاس فقبًل   صدر بشالنو ىككًا.كص  ف ىذا االر ى ال  ست

ى   ػػػ   ف االف ػػػو سػػػ اس فػػػ  فرنسػػػا  ـ فػػػ  كصػػػر انبػػػرى كػػػف جانبػػػو ال ضػػػص تقر فػػػات كتقػػػددة  
ألعكػػاؿ االسػػ ادة،  بطب قػػ  االىػػاؿ الػػـ تكػػف ىػػذه االتقر فػػات كىػػؿ اتفػػاؽ ف كػػا ب نيػػا، بػػؿ كانػػت كىػػؿ 

   فػػػ  األكػػػر ف كقػػػًار  ىػػػذا  كػػػر طب قػػػ  التبػػػا ف خػػػبلؼ    اخػػػتبلؼ فػػػ  االكقنػػػ     فػػػ  االصػػػ ام  
 جيات االنظر ى ؿ فكرة  عكاؿ االس ادة،  انطبلؽ كؿ كنيـ كف تاعدة    كف  ساس كغػا ر فػ  ىػذا 

 االشالف، إضاف  ال تفا ت ف  فيـ كا صدر عف اال ضاس كف  ىكاـ ف  خص ص ىذه االفكرة.

بطب قتيػا االس اسػ  ، ف  ػؿ   ع       ىاؿ ف ػد ذىػب جانػب كػنيـ إالػ  تقر ػؼ  عكػاؿ االسػ ادة 
 ف  عكاؿ االس ادة ى  األعكاؿ االس اس   االصادرة كف االس ط  االتنف ذ  ،     نيا األعكػاؿ االتػ  تىكػـ 
عبلتػػػػات ذات ر ابػػػػط س اسػػػػ  ،    ت ػػػػؾ االصػػػػادرة عػػػػف ى بػػػػات س اسػػػػ   فػػػػ  خصػػػػ ص ك ضػػػػ عات 

                                                 

 ؽ.64السن   7421االدع ى رتـ  ( 1)

 .10/5/2011ؽ بتار خ 60السن   13629( ىكـ كىكك  اال ضاس اإلدارى ف  االدع ى رتـ 2)

 .25/6/1983ؽ.ع( بتار خ  7السن   6( ؽ دست ر  ، )1السن  ) 3االكىكك  االدست ر   االق  ا، اال ض   رتـ  (3)

   .28/4/1993ؽ، ج س   58السن   2108االطقف رتـ  (4)
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 .(1)س اس  

يا ت ؾ األعكػاؿ االصػادرة كػف ب نكا ذىب جانب دخر كف االف و إال  تقر ؼ  عكاؿ االس ادة بالن 
االس ط  االتنف ذ    ال تخضص الرتاب  اال ضاس إالغاًس    تق  ضًا    فىص كشر ع  ،  كف ذالؾ كػا جػاس 
ع   الساف االػدكت ر/  ى ػد ر فػت كػف  ف  عكػاؿ االسػ ادة طابفػ  كػف األعكػاؿ  اإلجػراسات صػادرة كػف 

 تخضػػص ألى نػػ ع كػػف  نػػ اع االرتابػػ  االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  ال ت بػػؿ االطقػػف  كػػاـ االكىػػاكـ بػػالى كطقػػف،  ال
 . (2)اال ضاب  "

  خ رًا ف د ذىب بقض كف االف و إالػ  تقر ػؼ  عكػاؿ االسػ ادة باالجيػ  االتػ  تك ػؾ تك  ػؼ ىػذه  
األعكػػاؿ  االىكػػـ ع ػػ   نيػػا كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة، إذ   ػػ ؿ االػػدكت ر/ فػػؤاد كينػػا  ف "األعكػػاؿ االىك ك ػػ  

ىػػ  "كػػؿ عكػػؿ   ػػرر الػػو اال ضػػاس  Hauriou  ككػػا   ػػ ؿ   (3)ىػػ  االتػػ   ػػرى اال ضػػاس اعتبارىػػا كػػذالؾ"
 .Waline(5)    ف  عكاؿ االس ادة  عكاؿ كف صنص اال ضاس ككا    ؿ  (4)ىذه االصف "

 ىكذا تشقبت اتجاىات االف و  اخت فت، ف  خصػ ص تقر ػؼ  عكػاؿ االسػ ادة، بػؿ   رى كػف  
ؽ باالتجػاه األ ؿ  االػػذى جػانب   نػو  صػػقب االعتكػاد ع ػػ   ى كنيػا فػػ  ىػذا االخصػػ ص، فف كػا  تق ػػ

 ػػربط  عكػػاؿ االسػػ ادة باألعكػػاؿ االس اسػػ   إنكػػا  ػػذكرنا بكق ػػار االباعػػث االس اسػػ   االػػذى تػػـ ىجػػره فػػ  
ر إضاف  إال   ف فكرة االس اس  ف  ذاتيا فكرة ماكض   كتغ ػرة 1875كنذ عاـ  –ككا ذكرنا  –فرنسا 

دة بالنيػػا ت ػػؾ األعكػػاؿ االتػػ  ال كػػف  تػػت ألخػػرر  كػػا عػػف االتجػػاه االثػػان   االػػذى  قػػرؼ  عكػػاؿ االسػػ ا
تخضص الرتاب  اال ضاس، إنكػا  صػادر فػ   اتػص األكػر ع ػ  االكط ػ ب، إذ  جػب  ف نق ػـ كسػب ًا كاى ػ  
 عكػػاؿ االسػػ ادة ىتػػ  ال تخضػػص الرتابػػ  اال ضػػاس، فيػػ   قػػرؼ  عكػػاؿ االسػػ ادة إذف بقثارىػػا    باالنتػػابل 

 ف  عكػاؿ االسػ ادة ىػ  االتػ    ػرر اليػا اال ضػاس االكترتب  ع  يار   خ رًا ف ف االتجاه االثاالث  االػذى  ػرى 
ىذه االصف ، إنكا ى  اتجاه فضؿ االير ب كف االكشك     ال   بيا ف   ىضاف اال ضاس، د ف  ف  ب ف 
النا كت  تقتبر ىذه األعكاؿ كذالؾ،    كتػ  تقتبػر  عكػاؿ سػ ادة ى نكػا تقػرض ع ػ  اال ضػاس ف كتنػص 

 عف رتابتيا.

ف و ف  كجك عو  الف  تفؽ ع   تقر ؼ جاكص كانص ألعكاؿ الـ  تفؽ اال –ككا ذكرنا  – ىكذا  

                                                 

 .192االدكت ر/  ى   االجكؿ، نظر   االضر رة ف  اال ان ف االدست رى، كرجص سبؽ ذكره، ص (1)

 .175، ص 1942رتاب  اال ضاس اإلدارى ألعكاؿ اإلدارة )رتاب  االتضك ف(، سن   (2)

، ص 1956االس ط  اإلدار  (، االدار االكصر   ال طباع ، االدكت ر/ كىكد فؤاد كينا، در س ف  اال ان ف اإلدارى ) (3)
   كا بقدىا. 220

(4) Droit constitutionnel et institution politique, P. 118.  

(5) op. cit., P. 222.  
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االس ادة، فيذه األعكاؿ  صقب بؿ  ستى ؿ  ف   ضص اليا تقر ؼ ألنيا فكرة كرن   كتطػ رة  كتغ ػرة، 
   ككػػا ت ػػ ؿ كىككػػ  اال ضػػاس اإلدارى  نػػو "الػػـ  ت سػػر  ضػػص تقر ػػؼ ىاسػػـ    ىصػػر دت ػػؽ ألعكػػاؿ 

اد ػًا تػد  رتػ  فػ  ظػر ؼ  كبلبسػات س اسػ   فػ  د الػ  كػا إالػ  االس ادة، إذ  ف كػا  قػد عكػبًل إدار ػًا ع
كرتبػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة، ككػػا  ف كػػا  قػػد كػػف  عكػػؿ االسػػ ادة تػػد  يػػبط فػػ  ظػػر ؼ  خػػرى إالػػ  كسػػت ى 

 .(1)األعكاؿ اإلدار  "

نكػػا ال ضػػػص    كػػص ذالػػؾ  ككىا الػػ  كت اضػػق  كػػف جانبنػػا ال ال ضػػص تقر ػػؼ الت ػػؾ األعكػػاؿ،  ا 
كػػا تػػد  قتبػػر كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة، كػػص إ كاننػػا االكسػػبؽ  ف ىػػذه األعكػػاؿ تصػػ ر    إرشػػاد    ت ج ػػو ال

 جب  ف تز ؿ كف عاالـ اال ان ف االقػاـ    االخػاص   ف تخضػص كب  ػ   عكػاؿ االسػ ط  االتنف ذ ػ  الرتابػ  
ن طػػػ   –ككػػػا ذكرنػػػا  –اال ضػػػاس إالغػػػاس  تق  ضػػػا  فىػػػص كشػػػر ع  ، ألنيػػػا  صػػػبىت بقػػػد  ف كانػػػت 

ر ع ،  صبىت ن ط  س داس    كظ ك  ف  ىذا االجب ف، في  دال ؿ ب ضاس    كض ب  ف  جب ف االكش
 ع   كدى االستبداد  االدكتات ر   ف  االكجتكقات االت  ت جد بيا.

ىػػذا االتصػػ ر    اإلرشػػاد  االت ج ػػو  تجسػػد فػػ   ف  عكػػاؿ االسػػ ادة، ىػػ   عكػػاؿ صػػادرة عػػف  
 ػاس ىػذه االد الػ   اسػت بلال تيا فػ  االس ط  االتنف ذ  ،  تتق ؽ باالكصااله االق  ا ال د ال ،   ىتكيػا ضػر رة ب

 االداخؿ  االخارج.
 المبحث الثالث

 أعمال السيادة وأعمال الضرورة

، بػػؿ ال ػػد ت ػػؿ  ف (2) ػػرى جانػػب كػػف اال فػػو  نػػو ال فػػرؽ بػػ ف  عكػػاؿ االسػػ ادة   عكػػاؿ االضػػر رة 

                                                 

 .19/1/1965االىكـ االصادر بتار خ  (1)

كػص  – ف كػبل كنيكػا تقتبػر ت ػدًا   خ ط كث ػر كػف رجػاؿ االف ػو بػ ف االسػ ط  االت د ر ػ    عكػاؿ االسػ ادة ع ػ   سػاس (2)
ع   ىؽ اال ضػاس فػ  رتابػ  األعكػاؿ االصػادرة عػف االسػ ط  االتنف ذ ػ ا األ الػ  ف كػا  تق ػؽ  –اختبلؼ ف  االدرج  

-contre)باالكبلسك ،  االثان   ف كا  تق ػؽ باالشػرع    االكبلسكػ  كقػًار  تقتبػر كػؿ كنيكػا الػذالؾ تق  ضػا    ك ػاببل 
pied) .ال نتابل االت   ؤدى إال يا نظاـ االشرع   كف شؿ ىر   االس ط  االتنف ذ   ف  اال  اـ ب ظ فتيا 

 كص ذالؾ  رى ىؤالس،  ف ىناؾ ن اط اختبلؼ ج ىر   ب ف االفكرت ف تجقؿ االخ ط ب نيكػا خ طػا تان ن ػًا  كػف ن ػاط  
 االختبلؼ الد يـ كا    ا

ال  ى ؿ ىػؽ اإلدارة فػ  االسػ ط  االت د ر ػ  د ف بىػث عناصػر  ا ف نو ب نكابالنسبة لمبدأ الرقابة القضائية - 1
شرع   اال رار اإلدارى،  ى ال تى ؿ د ف خض ع ىذه االسػ ط  الرتابػ  اال ضػاس إالغػاًس  تق  ضػًا، فػ ف  عكػاؿ 
االسػػ ادة تىػػ ؿ د ف ذالػػؾ، فػػ ذا كػػا ك ػػؼ اال ضػػاس االقكػػؿ االكطقػػ ف ف ػػو  كاكػػو بالنػػو عكػػؿ سػػ ادة، اكتنػػص عػػف 

 ع ب  ش ب ىذا االقكؿ.نظره، فبل  بىث  ى 
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 عكاؿ االس ادة كا ى  إال  عكاؿ تتخػذىا االسػ ط  االتنف ذ ػ  عنػد ىػد ث إىػدى ىػاالت االضػر رة. ف ػد 
إالػ   ف األعكػاؿ االصػادرة بنػاس ع ػ  نظر ػ  االظػر ؼ االسػتثناب      بنػاس ع ػ   Alibertذىب االف  و 

ع  يػا  ىاال  كف ىاالت االضر رة كا ى  إال  عكاؿ س ادة، في   رى  ف  عكاؿ االس ادة    ككا  ط ؽ
 . (1) عكاؿ االىك ك ، إنكا تجد  ساسيا ف  االظر ؼ االستثناب  ،    ف  فكرة االضر رة

االذى  رى  ف األعكػاؿ االتػ  ت ػ ـ بيػا االسػ ط   JAQUELIN ى  ذات كا انتي  إال و االف  و  
االتنف ذ   ف  ظػؿ االظػر ؼ االسػتثناب      فػ  ىاالػ  االضػر رة، ب صػد تى  ػؽ سػبلك  اال ىػدة اال  ك ػ ، 

 عكػػااًل ىك ك ػػ ،  ى  عكػػاؿ سػػ ادة، بػػؿ ال ػػد ذىػػب إالػػ  ىػػد اال ػػ ؿ  ف كافػػ  كػػا ت ػػ ـ بػػو االسػػ ط   تقػػد
 . (2)االتنف ذ   ف  ظؿ ىذه االظر ؼ    ت ؾ االىاال  كا ى  إال  عكاؿ س ادة

، إال   ف كا  جكص ب ػػػػػػف نظر ػػػػ   عكاؿ االس ادة  نظػػػػػر    عكػاؿ Bonnardككا ذىب االف  و  
 . (3)كبل كنيا  ىتػػػػػػـ إعفاس اإلدارة كف االالتزاـ بكبد  االكشر ع  االضر رة،  ف 

إالػ   ف كافػ  االتػداب ر  Hauriou(5) االف  ػو  Laférrière (4)  خ رًا ف د ذىب كػبل كػف االف  ػو  
االتػ  تتخػذىا االىك كػ  االكركز ػ ، ب صػد االكىافظػ  ع ػ   كػف  Les méasures généralsاالقاك  

االد ال  االداخ   ف    تات االضطرابات    ف  ىاالت االضر رة،  كنيا ىكا   تػداب ر االصػى  االقاكػ  
  ككافى  األ بب  االت  تشيدىا، إنكا تندرج ف  تابك  األعكاؿ االىك ك       عكا االس ادة.

يذا االتجاه تاببلا " ف  عكاؿ االس ادة ى  األعكػاؿ االتػ   تد تالثر جانب كف االف و االكصرى ب 

                                                                                                                                               

ب نكػػػا  ف  سػػػباب االسػػػ ط  االت د ر ػػػ  ىػػػ   سػػػباب فن ػػػ   ضػػػر رات عك  ػػػ ،  ال  ترتػػػب ع  يػػػا إىػػػدار الى ػػػ ؽ  - 2
األفػراد  كسػاس بىر ػػاتيـ، نجػد  ف  سػػباب  عكػاؿ االسػػ ادة  سػبابًا تان ن ػػ  تتق ػؽ باالختصػػاص،  تػد  ترتػػب 

 ع  يا اعتداس ع   ى  ؽ األفراد  ىر اتيـ.
االس ط  االت د ر   الئلدارة ال تخرج عف نطاؽ كبد  االشػرع  ، بخػبلؼ  عكػاؿ االسػ ادة االتػ  تف ػت باالكاكػؿ  ف  - 3

كف نطاؽ ىذا االكبد ، ف ذا جاز  ف  ك ف استقكاؿ اإلدارة الس طتيا االت د ر   بكقزؿ عف رتابػ  اال ضػاس فػ ف 
دار ػػ   االككث ػػ  فػػ  تى  ػػؽ كثػػؿ ذالػػؾ كشػػر ط بػػالف  كػػ ف اسػػتقكااليا ضػػكف االغا ػػ  االقاكػػ  كػػف اال ػػرارات اإل

االكص ى  االقاك ،    ف  ىد د االغا   االكىددة ضكف إطار تاعدة تخص ص األىداؼ، ىذا إضاف  إال   ف 
عنصػػر االغا ػػ  كػػف االقناصػػر االتػػ  تب ػػ  ال  ضػػاس سػػ ط  االرتابػػ  ع  يػػا رمػػـ انػػدراجيا ضػػكف نطػػاؽ االسػػ ط  

 االت د ر   الئلدارة.

(1) ALIBERT RAPHAEL, Le contrôle juridictionnel de l'adm. Au moyen du recours 

pour excès de poivoir, Paris, 1926, P. 75  

(2) JAQUELIN RENÉ, Cours de droit administratif (étude superieures), 1933- 1934, P. 

251 et ss.  

(3) BONNARD, Traité de droit adm., 2
éme

 éd., P. 113. 

(4) LAFERRIÉRE, La juridiction administrative, 2
éme

 éd. T. II, 1896, P. 33.  

(5) HAURIOU, Précis de dr. adm. Et de dr. pub., 12
éme

 éd., Paris, 1923, P. 15.  
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تباشرىا االىك ك  بك تض  س طتيا االق  ا فػ  سػب ؿ تنظػ ـ اال ضػاس  اإلدارة  االنظػاـ االس اسػ   االػدفاع 
عػػػػف ك ػػاف االد الػػ   سػػبلكتيا فػػ  االػػداخؿ كثػػؿ اإلجػػراسات االق  ػػا االتػػ  تتخػػذ ال كىافظػػ  ع ػػ  األكػػف    

 .(1)إعادتو إال  نصابو"
فػ  إطػار نظر ػ   عكػاؿ االضػر رة     –ككا ى   اضه  – ىذه األعكاؿ جك قيا إنكا تدخؿ  

نظر   االظر ؼ االستثناب   د ف  عكاؿ االسػ ادة، بػؿ ال ػد ذىػب االػبقض إالػ   ف تضػاس كج ػس االد الػ  
االفرنس   ؤكد  ف اإلجراسات االب ال س   االت  تتخذىا االس ط  االتنف ذ   ف  ىاال  االضر رة    بناس ع ػ  

 (.2)الظر ؼ االستثناب   كف  عكاؿ االس ادةا

 الـ   تصر األكر ع   رجاؿ االف ػو فىسػب، بػؿ ال ػد سػ ؾ ىػذا االػنيل   ضػا كث ػر كػف  ىكػاـ  
ف كػاف تػد  خػذ  6/2/1934اال ضاس ف  كصر، ف د صدر بتار خ  ىكـ كىكك  كصر االك  ػ  االػذى  ا 

ذا تبػػػ ف  ف ب ػػػاس اال ك نػػػ  بنظر ػػػ   عكػػػاؿ االضػػػر رة ى ػػػث جػػػاس بػػػو " نػػػو ال تقػػػ  ض ع ػػػ  االىك كػػػ  إ
كشتق   كاف كيددًا بسبلك  االجكيػ ر التترابيػا كػف  ابػ ر االنػ ر  األسػبلؾ االكيرباب ػ   كيػددًا ال صػى  
االقك ك   ال ربيا كف االكسػاكف، إال  نػو  ضػاؼ إالػ  ذالػؾ تػاببلا  ى ػث  نػو كػف بػ ف األعكػاؿ اإلدار ػ  

كؿ األعكػاؿ االتػ  تالت يػا االىك كػ  ،  ىػ  تشػactes de Sauveraineté عكػاؿ االسػ ط   االسػ ادة 
فػػػ  سػػػب ؿ ت ط ػػػد سػػػبلك  االرعا ػػػا فػػػ  داخػػػؿ االػػػببلد  خارجيػػػا، كثػػػؿ ىػػػذه األعكػػػاؿ ال  ط ػػػب عنيػػػا 

 .(3)االتق  ض"

" ف تفر ػؽ االكظػاىرات بػاال  ة  قػد  20/5/1914ككا تضت كىكك  كصر االكخت ط  بتار خ  
ىككػػػػػػ  اإلسػػػػػػكندر   بتػػػػػػار خ .  جػػػػػػاس بىكػػػػػػـ تاضػػػػػػ  األكػػػػػػ ر االكسػػػػػػتقج   بك(4)كػػػػػػف  عكػػػػػػاؿ االسػػػػػػ ادة

 ف األعكاؿ االكتق    بالكف االد ال  االداخ    اإلجراسات االكتق    بككافى  األ بب  تقتبر  24/3/1938
 .(5) عكاؿ س ادة

 تػػػد ظيػػػر ىػػػذا االخ ػػػط   ضػػػا فػػػ  بػػػاك رة  ىكػػػاـ كىككػػػ  اال ضػػػاس اإلدارى ى نكػػػا تضػػػت " ف  
ؾ األعكػاؿ االتػ  تصػدر عػف االىك كػ  تضاس ىػذه االكىككػ  تػد جػرى ع ػ   ف  عكػاؿ االسػ ادة ىػ  ت ػ

                                                 

ر  شػػار إال ػػو االػػدكت ر/  ى ػػد ر فػػت، 49، ص1940االػػدكت ر/ كىكػػػد ىاكػػد فيكػػ ، االكرافقػػات االكدن ػػ   االتجار ػػ ،  (1)
  .274(، ص 1تـ )االكرجص االسابؽ، ىاكش ر 

ر االػػػدكت ر/ كصػػػطف  كاكػػػؿ، 94، ص1951االػػػدكت ر/ عثكػػػاف خ  ػػػؿ عثكػػػاف، كج ػػػس االد الػػػ ، االطبقػػػ  االثان ػػػ ،  (2)
  .197، ص 1953كج س االد ال ، طبق  

  .505، ص 15كج   االكىاكاة، االسن   (3)
 .148، ص 4جاز ت، االسن   (4)

 .221االسابؽ، ص   شار إال و االدكت ر/ كىكد عبد االىافظ ىر دى، االكرجص (5)
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باعتبارىا س ط  ىكـ....  تتخذىا اضطرارًا الػدفص األذى  االشػر عػف االد الػ  فػ  االػداخؿ    االخػارج... 
 .(1)   ال دفاع عف األكف االقاـ كف اضطراب داخ  

فػػ  إطػػار  عكػػاؿ االضػػبط اإلدارى االكرتبطػػ   –ككػػا ىػػ   اضػػه  – ىػػذه جك قيػػا إنكػػا تػػدخؿ  
الضر رة    االظر ؼ االستثناب  ر خاص   نو ال فرؽ ب ف االس ط  االتػ  تكػارس االىكػـ بنظر    عكاؿ ا

 ت ػػؾ االتػػ  تكػػارس االضػػبط اإلدارى، فكبلىكػػا  يػػدؼ إالػػ  االكىافظػػ  ع ػػ  األكػػف االقػػاـ  ك اجيػػ    ػػ  
 اضطرابات داخ       خارج  .

ر ت ػػػػ ؿ كىككػػػػ  اال ضػػػػاس اإلدارى "الكػػػػا كػػػػاف اال ػػػػرا 18/1/2005 فػػػػ  ىكػػػػـ دخػػػػر بتػػػػار خ  
االكطق ف ف و  تق ؽ بقكػؿ س اسػ   تصػؿ بسػ ط  االىكػـ،  تػد صػدر فػ  إطػار االسػ ط  االق  ػا ال د الػ  
بكا اليا كف س ادة ب صد االىفاظ ع    كف االد ال   سبلكتيا فػ  االظػر ؼ االتػ  تكػر بيػا االػببلد،  كػف 
ثػػػػػـ فػػػػػ ف اال ػػػػػرار االكطقػػػػػ ف ف ػػػػػو  ػػػػػدخؿ ضػػػػػكف  عكػػػػػاؿ االسػػػػػ ادة   خػػػػػرج عػػػػػف االختصػػػػػاص االػػػػػ الب  

 .(2)..."ال كىكك 

ت ػ ؿ ذات االكىككػ ا " كػف ى ػث إف  6/1/2009بؿ  ف  ىكـ ىد ث نسػب ًا صػدر بتػار خ  
تضاس االكىكك  االدست ر   االق  ا تد جرى ع    ف نظاـ االط ارئ ى  نظاـ  جاز االدست ر فرضو ك كا 
تى  ت  سبابو  د اع و    اليا   ىكيا تقػرض االػ طف الخطػر  يػدد سػبلكتو   كنػو    نشػ ب ىػرب    

التيد ػػػد بنشػػػ بيا    اضػػػطراب األكػػػف  ذالػػػؾ الك اجيػػػ  ىػػػذا االخطػػػر بتػػػداب ر اسػػػتثناب   ىػػػددىا تػػػان ف ا
االط ارئ ىفظًا السػبلك  االػ طف   كنػو،   ف اال ػرار االجكيػ رى بػ عبلف ىاالػ  االطػ ارئ  قتبػر عكػبًل كػف 

 .(3) عكاؿ االس ادة"

  خ رًا ف د الجالت االىك ك  ف  كقرض دفاعيا  كاـ االكىاكـ إال  االخ ط ب ف  عكاؿ االس ادة  
فبرا ر  14  عكاؿ االضر رة،  ى  كا  ستفاد كف االىكـ االصادر كف كىكك  كصر االك    بتار خ 

ف  تض   ىافظ بؾ ع ض ضد االىك ك  ى ث ط ب االكدع  كف االكىكك  ساالف  االذكر  1935
تق  ض عف االضرر االذى  صابو كف جراس األكر االصادر كف  ز ر االداخ     إالزاـ االىك ك  بدفص

بتقط ؿ جر دة ك كب االشرؽ االت   ك كيا، فدفقت االىك ك  بالف  1929كارس سن   16بتار خ 
األكر بتقط ؿ ىذه االجر دة صدر ف  ظر ؼ خط رة  كاف الو كا  برره،  كف ثـ  قتبر عكبل كف 

                                                 

 ؽ.57السن   13577االدع ى رتـ  (1)

 ..116ؽ، االكجك ع ، ص2السن   121االدع ى رتـ  (2)

 6سػػن   22ؽ.  تػػد  شػػار ىػػذا االىكػػـ إالػػ  ىكػػـ االكىككػػ  االق  ػػا فػػ  االػػدع ى رتػػـ 62السػػن   36647االطقػػف رتػػـ  (3)
ىككػػػ  كػػػف نػػػ فكبر سػػػن  ، كجك عػػػ  األىكػػػاـ  اال ػػػرارات االصػػػادرة عػػػف االك5/2/1977ؽ.ع )دسػػػت ر  ( بج سػػػ  

  كا بقدىا. 32ىت  تشك ؿ االكىكك  االدست ر   االق  ا، االجزس االثان ، ص  1976
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ك ك  عنيا  ال   الد ألىد ىؽ كنيا باالغًا كا ب غ االضرر االذى ترتب  عكاؿ االس ادة االت  ال تسالؿ االى
 .(1)ع  يا

 ف  تضػ   تػت خص  تابقيػا فػ   ف االكػدع  ط ػب إالغػاس اال ػرار االصػادر كػف  ز ػر االداخ  ػ   
بسىب رخصػ  االبندت ػ  االسػابؽ إصػدارىا إال ػو، فػدفص ككثػؿ االىك كػ  بقػدـ تبػ ؿ االػدع ى اسػتنادًا إالػ  

الكػػػدع  إنكػػػا  تق ػػػؽ بقكػػػؿ كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة االخاصػػػ  بػػػاألكف االػػػداخ    ف سػػػىب رخصػػػ  سػػػبلح ا
 .(2)ال د ال 

ككػػا ذكػػر كنػػد ب االىك كػػ   كػػاـ االكىككػػ  االق  ػػا )االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا( ككػػا جػػاس فػػ   
"إف ىػػػػذا اال ػػػػان ف ىػػػػ  كػػػػف األعكػػػػاؿ  1978االىكػػػػـ االصػػػػادر كػػػػف ىػػػػذه االكىككػػػػ  بتػػػػار خ   ؿ  بر ػػػػؿ 

ك ف سبلك  االد ال   نظاكيا اال ان ن ،  بذالؾ  ك ف كنػص سػكاع االػدع ى فػ  االس اس   االت  تستيدؼ تال
االنطػػاؽ االػػذى ىػػدده كػػف تب ػػؿ االتػػداب ر األساسػػ   االقاكػػ  االبلزكػػ  الىكا ػػ  كصػػااله  ساسػػ   ع  ػػا،  ىػػ  

 .(3)بيذا اال صؼ تقتبر كف تب ؿ  عكاؿ االس ادة االت  تنىصر عنيا رتاب  اال ضاس

كػػػاؿ االسػػػ ادة   عكػػػاؿ االضػػػر رة كتى ػػػؽ فػػػ  كث ػػػر كػػػف صػػػف ة اال ػػػ ؿ إذف  ف االخ ػػػط بػػػ ف  ع 
كتابػات رجػاؿ االف ػو  فػ  كث ػر كػف  ىكػاـ اال ضػاس سػ اس  كػاف تضػاس إدار ػا  ـ تضػاس عاد ػًا،  كػػذالؾ 
ف  كذكرات دفاع كند ب  االىك ك   كاـ االكىاكـ االكخت ف ،  ذالؾ رمـ كا ب ف ىذه األعكاؿ  ت ؾ كف 

در األكر االذى  تضه كقو كف ناى    نو كػف االصػقب إف الػـ فر ؽ  اختبلفات عد دة سنب نيا ف كا بق
 كػػف كػػػف االكسػػػتى ؿ  ضػػػص ف صػػػؿ ثابػػػت ال تفرتػػػ  بػػػ ف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة   عكػػػاؿ اإلدارة بصػػػف  عاكػػػ ، 
 ب نيػػا  بػػ ف  عكػػاؿ االضػػر رة    االظػػر ؼ االسػػتثناب   بصػػف  خاصػػ ،  ىػػ  كػػا دفػػص جانػػب كػػف االف ػػو 

ت ؽ االشػػاكؿ ألعكػػاؿ االسػػ ادة الػػـ  صػػؿ  الػػف  صػػؿ إال ػػو إالػػ  اال ػػ ؿ كػػف ناى ػػ   خػػرى بػػالف االتقر ػػؼ االػػد
 .(4) ىد

 ع     ػ  ىػاؿ كػاف االتسػاؤؿ فػ  ىػذا االصػدد عػف كاى ػ   سػباب االخ ػط بػ ف  عكػاؿ االسػ ادة  
   عكاؿ االضر رةع

 ىت  نبػ ف ىػذه األسػباب ف نػو  تىػتـ إال ػاس بقػض كػف االضػ س  باال ػدر االػذى  خػدـ ف ػط ت ػؾ  
 رة ال  تػػ ؼ ع ػػ  كاى تيػػا  طب قتيػػا  ىاالتيػػا،  ىػػؿ ىنػػاؾ   جػػو االدراسػػ ، ع ػػ  نظر ػػ   عكػػاؿ االضػػر 

                                                 

  .99ذكره االدكت ر/ ىافظ ىر دى، االكرجص االسابؽ، ص  (1)
 .76 ىكاـ كج س االد ال ، االكجك ع  االثان  ، كجك ع  األستاذ عاصـ، ص  (2)

  .1978 بر ؿ  ؽ "دست ر  "، بتار خ   ؿ7السن   5االدع ى رتـ  (3)
(4) Dendeas (M.), La fonction governementale et les actes de son exercice, Paris, 1936, 

P. 15. 
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 شبو ب نيا  ب ف  عكاؿ االس ادة  دى إال  ىذا االخ ط.

 الكػػف بػػداسة  جػػب  ف نشػػ ر إالػػ   ف ىنػػاؾ جانبػػا كػػف االف ػػو ذىػػب إالػػ   نػػو ال فػػرؽ بػػ ف ىاالػػ   
نادًا إالػػ   ف كػػا االضػػر رة  االظػػر ؼ االسػػتثناب  ، فيكػػا كتطاب تػػاف  كتكاث تػػاف كقنػػ   كضػػك نا ، اسػػت

 صػػدر بنػػاس ع  يكػػا كػػف تػػرارات إنكػػا  كػػ ف فػػ  االىػػاالت ف الك اجيػػ  ظػػر ؼ م ػػر عاد ػػ ، فالىػػدافيكا 
،  كػػف ثػػـ ف ػػ س ىنػػاؾ (1) اىػػدة تتكثػػؿ فػػ  درس االتيد ػػد  االخطػػر االسػػتثناب  االكترتػػب ع ػػ  تى  يكػػا

، ف  اال تػت االػذى (2)إال  ضر رة االفصؿ    االتك  ز ب نيكا –ككا  دع  ىذا االجانب االف ي   –ىاج  
 تجػػو ف ػػو جانػػب دخػػر كػػف االف ػػو إالػػ  ضػػر رة االتفرتػػ   االفصػػؿ بػػ ف االىػػاالت ف، ع ػػ   سػػاس  ف عبػػارة 
)االظػػر ؼ االسػػتثناب  ( إنكػػا تقنػػ   اتػػص االظػػر ؼ  األ ضػػاع م ػػر االقاد ػػ  االكؤد ػػ  إالػػ  خ ػػؽ )ىاالػػ  

 ػػػػ  النشػػػػالة ىاالػػػػ  االضػػػػر رة( اال ان ن ػػػػ ر ككػػػػا  قنػػػػ  سػػػػبؽ ىػػػػد ث االظػػػػر ؼ االسػػػػتثناب      م ػػػػر االقاد
ف كػػاف كػػف االكككػػف   ال تترتػػب ىاالػػ  االضػػر رة ع ػػ   – ضػػ ؼ  نصػػار ىػػذا االتجػػاه  –االضػػر رةر  ا 

 .(3)االظر ؼ االستثناب  ، إذا كا اتجيت اإلدارة إال  ك اجيتيا بغ ر إجراسات االضر رة االك ررة تان نا
األكػػر إالػػ     رجػػص االسػػبب فػػ  االخ ػػط بػػ ف  عكػػاؿ االضػػر رة  االظػػر ؼ االسػػتثناب   فػػ   اتػػص 

 ىكاـ اال ضاس االت  تسبغ  ى انا صف  االكشر ع   االستثناب   ع   األعكاؿ االصادرة بػاالتطب ؽ اليكػا، 
ككػػا  نيػػا كث ػػرًا كػػا تقتبػػر  ف االسػػبب االكىػػرؾ إلجراساتيكػػا االسػػتثناب    اىػػدة  ىػػ   تػػ ع  ىػػداث م ػػر 

 .(4)طب ق   ال  ككف ك اجيتيا باإلجراسات االقاد  
ف كانػت  كف جانبنا نرى    ف ىناؾ فرتًا ب ف  عكػاؿ االضػر رة  االظػر ؼ االسػتثناب  ، ىتػ   ا 

األسػػباب االكؤد ػػ  إال يكػػا  اىػػدة، إذ  ككػػف ىػػذا االفػػرؽ فػػ  االنتػػابل االكترتبػػ  ع ػػ  كػػؿ كنيكػػا،  ىػػ  كػػا 
جانػب كػف االف ػو، االػذى  ػرى  نػو   ػـز ال تك  ػز بػ ف ىػات ف االنظػر ت ف، ضػر رة  – بىػؽ  –انتي  إال ػو 

 سباب االكؤد   إال يكا  ب ف االنتابل االكترتب  ع  يكا.االتفرت  ب ف األ

                                                 

(1) LAMARQUE (J.) la Théorie de nécessité et l'article 16 de la constitution de 1958, 

R.D.P., 1961m P. 558. 

(2) CHATELAIN (J.) l'article 16 in la constitution de la Republique Français, éd. 

Economica, Paris, 1979, P. 335. 

  كابقدىا. 43، ص 1979االدكت ر/ كىك د كىكػد ىافظ، اال ضاس اإلدارى، االطبق  االسابق ،  

، االػدكت ر/ كػاىر  بػ  االق نػ ف، تطػ ر تضػاس اإلالغػاس  د ر اال اضػ  اإلدارى فػ  ىكا ػ  االى ػ ؽ  االىر ػات االقاكػػ  (3)
 .236(، ص 2، ىاكش رتـ )2009

(4) LA MARQUE (J.) l'égalité constitutionnelle et contrôle juridictionnel de actes pris 

en vertue de l'article 16, J.C.P., 1962, P. 1711. 

رنػ ، د ف   نظر   ضا االدكت رة/ فاتف س  كاف االطخ ـ، االرتابػ  االبرالكان ػ  ع ػ   عكػاؿ االضػر رة، دراسػ  ك ا 
 .69تار خ، ص
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فف كػػا  تق ػػػؽ باألسػػػباب فيػػػ  فػػ  االىػػػاالت ف تػػػد تكػػػ ف  اىػػدة، إذ تػػػد تػػػؤدى االىػػػرب  االكػػػ ارث  
  األ بب   االف ضانات  االزالزؿ...االخ إال  ت اـ ىاال  االضر رة  كذالؾ إال  تى ؽ ظر ؼ استثناب  . 

فيػػ  االتػػ  تفػػرؽ بػػ ف االنظػػر ت ف، ذالػػؾ  ف نظر ػػ    كػػا عػػف االنتػػابل االكترتبػػ  ع ػػ  كػػؿ كنيكػػا 
االضر رة ترتبط دابكا باالكىافظػ  ع ػ  االنظػاـ االقػاـ بكدال التػو االكقر فػ ،  الػذا فيػ  تػؤدى إالػ  ت سػ ص 
سػػ طات االضػػبط اإلدارى ف ػػط، فػػ  ىػػ ف  ف نظر ػػ  االظػػر ؼ االسػػتثناب   ال تػػرتبط ف ػػط باالكىافظػػ  

نكػػػا   ضػػػا بضػػػر رة االك ىافظػػػ  ع ػػػ  سػػػ ر االكرافػػػؽ االقاكػػػ  بانتظػػػاـ  اضػػػطراد. ع ػػػ  االنظػػػاـ االقػػػاـ،  ا 
فاالنتػػابل االكترتبػػ  ع ػػ  ىػػذه االنظر ػػ  األخ ػػرة ال تتكثػػؿ إذف فػػ  ت سػػ ص سػػ طات االضػػبط اإلدارى ف ػػط 

نكا ف  ت س ص س طات اإلدارة بصف  عاك .  ككا ى  االشالف ف  ىاال  االضر رة،  ا 
ف ىذا    صد بالعكاؿ االضر رة ت ؾ األعكاؿ    االتصرفات   االت  تتخذىا االس ط  االتنف ذ  ،  ا 

كانت تجسد خر جا عف اال  اعد اال ان ن   االقاد   اال اجب اىتراكيا ف  ظؿ االظر ؼ االقاد  ، إال  نيا 
تقػػػد كشػػػر ع  فػػػ  ظػػػؿ االظػػػر ؼ م ػػػر االقاد ػػػ     االسػػػتثناب  ، إذا كػػػا ثبػػػت الز كيػػػا الك اجيػػػ  ىػػػذه 

كػػػف اتبػػػاع اال ػػػان ف، بػػػالف تػػػ افرت ف يػػػا فكػػػرة  االظػػػر ؼ،  بكقنػػػ   دؽ إذا ثبػػػت الز كيػػػا إلعفػػػاس اإلدارة
االضػػر رة االك ىػػ   االىاجػػ  االكسػػتقج  ، إذ كػػف م ػػر االكنط ػػ  فػػ  ىػػذه االىاالػػ   ف تجبػػر جيػػ  اإلدارة 
ع ػػ  ضػػر رة اىتػػراـ اال ػػان ف االػػذى  ضػػص الك اجيػػ  االظػػر ؼ االقاد ػػ ،  تالك ػػدًا الػػذالؾ ت ػػ ؿ االكىككػػ  

قت الػتىكـ االظػػر ؼ االقاد ػػ ، فػ ذا طػػر ت ظػػر ؼ اإلدار ػ  االق  ػػاا "إف االنصػػ ص االتشػر ق   إنكػػا  ضػػ
اسػػتثناب  ، ثػػـ  جبػػرت اإلدارة ع ػػ  تطب ػػؽ االنصػػ ص االقاد ػػ ، فػػ ف ذالػػؾ  ػػؤدى ىتكػػا إالػػ  نتػػابل م ػػر 

. ككا ت ػ ؿ كػذالؾ " ف ال ىك كػ  عنػد (1)كستسام  تتقارض ىت   ن    اضق  ت ؾ االنص ص االقاد  
 د ر ػػػ   اسػػػق ، التتخػػػذ كػػػف االتػػػداب ر االسػػػر ق  ت ػػػاـ ىاالػػػ  اسػػػتثناب   تكػػػس األكػػػف  االطكالن نػػػ  سػػػ ط  ت

االىاسك  كا ت اجو بو االك تػؼ االخط ػر، إذ ب ػدر ىػذا االخطػر االػذى  يػدد األكػف  االطكالن نػ ، ب ػدر كػا 
تط ؽ ىر تيا فػ  ت ػد ر كػا  جػب اتخػاذه كػف إجػراسات  تػداب ر الصػ ف األكػف  االنظػاـ  الػ س كط  بػًا 

كط  ب كنيا ف  االظر ؼ االقاد   كف االدت   االىذر  كف اإلدارة ف  كثؿ ىذه االظر ؼ االخطرة كا ى 
 .(2)ىت  ال  ف ت االزكاـ كف  دىا"

 الفيػػػـ ىػػػذا االكقنػػػ  نشػػػ ر إالػػػ   ف االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ  ت ػػػـ  فػػػ  ظػػػؿ االظػػػر ؼ االقاد ػػػ  بػػػ دارة  
االكرافؽ االقاك  إلشباع ىاجات االكػ اطن ف، فضػبًل عػف ىكا ػ  االنظػاـ االقػاـ بكدال التػو االكخت فػ ،  ىػ  

االػػػذى  قتبػػػر  سػػػاس اال ػػػان ف االقػػػاـ فػػػ  اال تػػػت  –يػػػا بيػػػذا    ذاؾ ت تػػػـز ىػػػد د االكبػػػد  االقػػػاـ فػػػ  ت اك
،  كػا  ترتػب ع  ػو كػف االتزاكيػا  Le principe de la légalité ىػ  كبػد  االكشػر ع    –االىاضػر 

 خض عيا ف  ذالؾ الرتاب  اال ضاسر  بد ي   ف االس ط  االتنف ذ  ،  –باالكقن  اال اسص  –ىد د اال ان ف 
                                                 

 .601، االسن  االسابق ، االكجك ع  االرسك  ، ص14/4/1962االىكـ االصادر بتار خ  (1)

 .886، االسن  االثان  ، االكجك ع  االرسك  ، ص 13/4/1957بتار خ  1517االطقف رتـ  (2)
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الك  ت ـ  بيذه االكيك  البد   ف  ك ف ك اف االد ال  االداخ      است رارىا   كنيا ذاتو ال س كىؿ تيد ػد 
   زعزع ،  ى  كا ال  ت افر ف  ظؿ االظػر ؼ م ػر االقاد ػ     االسػتثناب   كػاالىر ب  االضػطرابات 

  االث رات  االزالزؿ  االبراك ف.
الػػ  ع اتبيػػا  بك   ىػػ  كخػػاطر ال  شػػترط  -راعػػاة ىػػدتياالػػذالؾ  بػػاالنظر إالػػ  ىػػذه االكخػػاطر  ا 

نكػػػا  كفػػػ   ف ت ػػػ ح نػػػذرىا   ف تتخػػػذ  ف يػػػا  ف تكػػػ ف األضػػػرار االتػػػ  ت ارفيػػػا تاطقػػػ  فػػػ   ضػػػ ىيا،  ا 
باالتاال  شكؿ إرىاص بيذه االكخاطر، خ ؿ االدست ر االس ط  االتنف ذ    ف تتخذ الت ت يػا    الردىػا ع ػ  

ت ؾ ى  ىاال  االضر رة  االت  كف ك تضاىا، ككا  ع ابيا    الت   ص دثارىا، تداب ر عاج   تناسبيا،   
ت ػػ ؿ االكىككػػ  اإلدار ػػ  االق  ػػا،  ف تجػػد اإلدارة نفسػػيا  كػػاـ خطػػر داىػػـ   تضػػ   ف تتػػدخؿ فػػ رًا إكػػا 
كػػا ال كىافظػػ  ع ػػ  األكػػف    االسػػك ن     االصػػى  االقاكػػ ،  ال كىافظػػ  ع ػػ  ك ػػاف االد الػػ   اسػػت رارىا،  ا 

 .(1)اس الترتب ع   ذالؾ  خطار جس ك "بى ث ال  تر ثت إال  ى ف صد ر ىكـ اال ض
كػص  (2) ف  ىذه االىاال   تـ االنت اؿ كف إطار االكشر ع   االقاد   إالػ  االكشػر ع   االسػتثناب   

، بؿ (3)ب اس ىذه االس ط ، رمـ ذالؾ كسب ال  عف ت ؾ األعكاؿ  خاضق  ف  خص صيا الرتاب  اال ضاس
جػراسات    االتػداب ر االسػتثناب   االتػ   ت تـز بتق  ض االكضػر ر ف عكػا  صػابيـ كػف ضػرر نت جػ  اإل

اتخػذتيا فػػ  ىػػذا االشػػالف، سػػ اس  كانػت ت ػػؾ األضػػرار تػػد  صػػابتيـ نت جػ  إخػػبلؿ االد الػػ   خطبيػػا ىػػاؿ 
اتخاذىا ىػذه اإلجػراسات    ت ػؾ االتػداب ر بكػا  ضػقو االكشػرع كػف ضػ ابط  كقػا  ر ضػاكن  السػبلكتيا 

                                                 

 .2032، ص 15، كجك ع  26/3/1966االىكـ االصادر ف   (1)

ال  اعػد اال ان ن ػ  االتػ  ال تتقػارض كػص االظػر ؼ االسػتثناب   تظػؿ تابكػ   كطب ػ    ؤكد االدكت ر/ ر فػت فػ ده،  ف ا (2)
  تق ف ع   اإلدارة كراعاتيا رمـ األىداث االطاربػ  االكسػتجدة،  كػا اال  اعػد االتػ  ستشػكؿ ع بػ   كػاـ تػدرة اإلدارة 

يػا ال  كثػؿ خر جػًا ع   االتىرؾ  سرع  تدخ يا الكقاالج  االك تؼ االجد د في  م ػر ك زكػ  الػئلدارة ،  االخػر ج ع  
ع   االشرع   اإلدار  ، بؿ ع   االقكس إذا ىرصت اإلدارة ع   تطب ؽ ىذه اال  اعد االت  تشؿ ىركتيا تك ف تد 

 خاالفت إرادة االكشرع االباطن  االذى ىدؼ  صبًل إال  تى  ؽ االكص ى  االقاك  
 .254انظر االدكت ر/ ر فت ف ده، كرجص سابؽ، ص  

 ف االرتابػػػ  اال ضػػػاب   االكفر ضػػػ  ع ػػػ  االتػػػزاـ االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ  ت اعػػػد االكشػػػر ع    م ػػػر  نػػػو كػػػف االجػػػد ر باالػػػذكر (3)
جػػػراسات خاصػػػ  بىاالػػػ   االسػػػتثناب    ضػػػ ابطيا ف كػػػا تصػػػدره ىػػػذه االسػػػ ط  كػػػف تػػػرارات    تتخػػػذه كػػػف تػػػداب ر  ا 

غابيػا، االضر رة ال تصؿ بصدد كػا تىدثػو كػف  ضػرار بػاالى  ؽ  االىر ػات االفرد ػ  إالػ  ىػد االػبطبلف    االىكػـ ب ال
نكػػا ت تصػػر ع ػػ  كجػػرد االىكػػـ بػػاالتق  ض جبػػرًا اليػػذه األضػػرار،  تنسػػ  ًا فػػ  اال تػػت ذاتػػو ف كػػا بػػ ف ك تضػػ ات   ا 
االىفػػػاظ ع ػػػ  االكصػػػ ى  االقاكػػػ  ال د الػػػ   صػػػ انتيا كػػػف االكخػػػاطر االجسػػػ ك  االتػػػ  الى ػػػت بيػػػا    االتػػػ  ت شػػػؾ  ف 

  اال تػػت نفسػػو كػػف جانػػب دخػػر، تصػػ بيا كػػف جانػػب،  بػػ ف ضػػر رات االكىافظػػ  ع ػػ  كصػػااله  ى ػػ ؽ األفػػراد فػػ
 ىػ  كػػاالـ  كػف ال ىػػدث فػ  ظػػؿ االظػر ؼ االقاد ػػ  ال كجتكػػص االتػ  كػػاف كػف االكتقػػ ف فػ  ظ يػػا عنػد إعكػػاؿ االرتابػػ  
اال ضػاب    ثبػ ت كخاالفػػ  تػرارات   عكػػاؿ االسػ ط  االتنف ذ ػػ  االصػادرة خبلاليػػا باالكخاالفػ  ال  اعػػد االكشػر ع   االقاد ػػ  

 ًس  تق  ضا.االتكتص باختصاص اال ضاس االكاكؿ إالغا
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د  صػػػػابتيـ رمػػػػـ االسػػػػتخداـ االكشػػػػر ع اليػػػػذه  الكشػػػػر ع تيا االسػػػػتثناب  ،  ـ  كانػػػػت ىػػػػذه األضػػػػرار تػػػػ
ف الػـ  كػف ىنػاؾ خطػال،    إخػبلؿ بكػا ىػ  كىاطػ   اإلجراسات  ت ؾ االتػداب ر االسػتثناب  ،  ى ىتػ   ا 
بو كف ضػكانات تان ن ػ   د ف  ف  شػ ب ذالػؾ   ػ  شػابب  كػف انىػراؼ    تقسػؼ    إسػاسة اسػتخداـ 

االكخاطر    تىكؿ االتبق   ذالؾ فػ  ىاالػ   االس ط ، كص كبلىظ   ف االتق  ض ىنا  ك ف طب ا النظر  
 .(1)كا إذا تى  ت بطب ق  االىاؿ شر ط إعكاؿ ىذه االنظر    االت  سنب نيا ف كا بقد

 كػػص ذالػػؾ  الخػػذ اال ضػػاس اإلدارى فػػ  كصػػر فػػ  ىػػذه االىاالػػ ، بفكػػرة االكسػػب ال   ع ػػ   سػػاس  
كقتبػػر فػػ  االظػػر ؼ االخطػػال ف ػػط، بػػؿ   فػػرؽ بػػ ف االخطػػال االكقتبػػر فػػ  االظػػر ؼ االسػػتثناب    ذالػػؾ اال

االقاد  ، إذ ت  ؿ االكىكك  اإلدار   االق  ا ب انا الذالؾ " تق ف االتفرت  ف  كسب ال   االد الػ  بػ ف كػا  صػدر 
كػػف االسػػ ط  االقاكػػ  كػػف تػػداب ر  تصػػرفات،  ىػػ  تقكػػؿ فػػ  ظػػر ؼ عاد ػػ ، تتػػاح اليػػا ف يػػا االفرصػػ  

جػػراسات عاج ػػ  تك  يػػا  كاك ػػ  ال فىػػص  االتبصػػر  االر  ػػ ،  بػػ ف كػػا تضػػطر إالػػ  اتخػػاذه كػػف تػػرارات  ا 
 ع  يا ظر ؼ طارب  ك ى  م ر عاد  ، ال تكيؿ ال تدبر،  ال تتىكؿ االتػردد، كػاالىرب  االفتنػ   اال بػاس

 االكػػ ارث. ففػػ  االىاالػػ  األ الػػ  ت ػػـ  كسػػب ال تيا كتػػ   تػػص ثكػػ  خطػػال كػػف جانبيػػا ترتػػب ع  ػػو ضػػرر 
سػػػب ال   تبقػػػا الجسػػػاك  االخطػػػال ال غ ػػػر،  تاكػػػت بػػػ ف االخطػػػال  االضػػػرر رابطػػػ  االسػػػبب  .  تتػػػرا ح ىػػػذه االك

 االضرر.  كا ف  االىاالػ  االثان ػ ، فػاألكر جػد كخت ػؼ إذ  ػ زف االخطػال بك ػزاف كغػا ر  ت ػدر االكسػب ال   
ع ػػ  ىػػذا األسػػاس، فكػػا  قػػد خطػػال فػػ  األ تػػات االقاد ػػ ، تػػد  كػػ ف إجػػراس كباىػػا فػػ   ىػػ اؿ االضػػر رة 

اك ػػػػ  إال إذا ارتكبػػػػت اإلدارة خطػػػػال االسػػػػتثناب  ،  تتػػػػدرج االكسػػػػب ال   ع ػػػػ  ىػػػػذا األسػػػػاس، فػػػػبل ت ػػػػـ  ك
 .(2)استثناب ا جس كا  رت  إال  درج  االقسؼ االكتقكد االكصطىب بس س اال صد

ذا كػػػاف الػػػئلدارة طب ػػػا اليػػػذه االنظر ػػػ   ككػػػا ذكرنػػػا،  ف تقػػػدؿ اال ػػػ ان ف اال ابكػػػ     ت غ يػػػا       ا 
تك ف ىػذه االتػداب ر تقطؿ نفاذىا  ذالؾ بكا تك كو كف س ط  البى  ، ف ف ذالؾ كشر ط ف  اال اتص بالف 

   ت ؾ اإلجراسات الزك   ضر ر   الك اجي  االظر ؼ االستثناب    ص ان  االنظاـ االقاـ  ضكاف س ر 
االكرافؽ االقاك ، بؿ   ف تك ف ىذه االتداب ر كتبلسك     كتناسب  كص ىذه االظػر ؼ، إذ االضػر رة ت ػدر 

                                                 

(1) B. BONNARD, Précis de droit adm., Éd. Sirey, Paris, 1943, P. 113; PJERRE. 
LAURENT FRIER, L'urgance ouvrage honoré d'une subvention de publication du 
ministere de l'Education Nationale et de  l'université du Paris I, L.G.D.J. 1987, P. 
485.  

، كجك ع  االككتب االفن  ال كىكك  اإلدار   االق  ا ف  عشر سن ات، اال ض   1957 بر ؿ  13االىكـ االصادر ف   (2)
 .5، ص 866 -93 -ؽ2 -1517رتـ 
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 ا(1)ب درىا.  اليذا  شترط الذالؾ كا   
ذالػػػػػػػؾ ب جػػػػػػػ د خطػػػػػػػر جسػػػػػػػ ـ  ىػػػػػػػاؿ  يػػػػػػػدد سػػػػػػػبلك  االد الػػػػػػػ  ت ػػػػػػػاـ ىاالػػػػػػػ  االضػػػػػػػر رة    – 1 

ىاالػػػػ   –  كنيػػػػا بصػػػػرؼ االنظػػػػر عػػػػف كصػػػػدر ىػػػػذا االخطػػػػر  االػػػػذى تػػػػد  تكثػػػػؿ فػػػػ  كػػػػ ارث طب ق ػػػػ  
اضػػػػػػطرابات.....االخ،  االخطػػػػػػر االجسػػػػػ ـ ىػػػػػػ  االخطػػػػػػر م ػػػػػر االكقتػػػػػػاد    م ػػػػػػر االكػػػػػػالال ؼر  –ىػػػػػرب 

 شػػػػ ؾ اال تػػػػ ع،  كػػػػا كػػػػ ف االخطػػػػر ىػػػػاؿ ف  صػػػػد بػػػػو  ف  كػػػػ ف تػػػػد  تػػػػص باالفقػػػػؿ  الػػػػـ  نتػػػػو بقػػػػد    
  خ ػػػػرًا  جػػػػب  ف  يػػػػدد ىػػػػذا االخطػػػػر سػػػػبلك  االد الػػػػ   ى  ىػػػػد عناصػػػػرىا  االكتكث ػػػػ  فػػػػ  االشػػػػقب    

 األت  ـ    االس ط  االس اس  .
عجػز االطػرؽ االقاد ػ     اال سػابؿ اال ان ن ػ   االدسػت ر   عػف ك اجيػ  االخطػر االػذى  يػػدد  – 2 

سػػتثناب     م ػػر االقػػادى ىػػ  اإلجػػراس     كػػف االد الػػ   سػػبلكتيا، بى ػػث  قتبػػر اإلجػػراس    االتػػدب ر اال
 .(2)االتدب ر اال ى د االكبلبـ الدفص ىذا االخطر

،  االك صػ د (3) ف  ك ف ىدؼ اإلدارة كف تصرفيا ابتغاس كص ى  عاك ، جد    كى    – 3 
باالكصػػػ ى  االجد ػػػ  ىنػػػا  ف اإلدارة تقتكػػػد ع ػػػ   سػػػباب ج ىر ػػػ  فػػػ  تبر ػػػر تصػػػرفيا، بى ػػػث الػػػ  الػػػـ 

 ى  االذى اتخذتو الختؿ االنظاـ االقاـ    ت تؼ س ر االكرافؽ االقاك .تتصرؼ ع   ىذا االن

 االك صػػػػػ د باالكصػػػػػ ى  االكى  ػػػػػ   ف تكػػػػػ ف األسػػػػػباب االتػػػػػ  اعتكػػػػػدت ع  يػػػػػا اإلدارة التبر ػػػػػر  
 اإلجراسات االستثناب   االت  اتخذتيا ى       ال ست  ىك  .

رة ع  يػا  باال ػدر  ف تك ف اإلجراسات االكستخدك  بك تض  االظر ؼ االسػتثناب   ك صػ   – 4 
                                                 

(1) VEDEL, Droit administratif, op. cit., P. 198; BIRAT, la théorie des circonstances 
exceptionnelles dans la jurisprudence de conseil d'Etat, Thèse, Paris, 1950, P. 
452 etss; Fahmy Medany, la théorie des circonstances exceptionnelles en droit 
administratif Français et Egyptien, 1954,P. 188 etss. 

سػػاك   كػػا بقػػدىار دكتػػ ر/  85دكتػػ ر/ كىكػػػد كاكػػؿ ال  ػػو، االرتابػػ  ع ػػ   عكػػاؿ اإلدارة، كرجػػص سػػابؽ، ص  
 كػػا بقػػدىار دكتػػ ر/ طق كػػو االجػػرؼ، كبػػد  االكشػػر ع  ، كرجػػص سػػبؽ  33جكػاؿ االػػد ف، االكرجػػص االسػػابؽ، ص 

، كج   االكىاكػاة، االسػن  1934فبرا ر  6 كا بقدىار ىكـ كىكك  كصر األى    االك    ف   162ذكره، ص 
 .505، ص 326، رتـ 15

 -21ؽ، كجك عػػ  االسػػن ات 18السػػن   144  رتػػـ ، اال ضػػ 1961 نػػا ر  31ىكػػـ كىككػػ  اال ضػػاس اإلدارى فػػ   (2)
 .63، ص 44، رتـ  23

، 1954دكت ر/ عبد االفتػاح سػا ر دا ػر، نظر ػ   عكػاؿ االسػ ادة فػ  اال ػان ف االكصػرى  االفرنسػ ، دكتػ راه، طبقػ   (3)
، االسػػن  1962 بر ػػؿ سػن   14 كػا بقػدىا، كجك عػػ  االكبػادئ االتػ  تررتيػػا االكىككػ  اإلدار ػػ  االق  ػا فػ   25ص 

 .605سابق ، ص اال
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االضػػػػر رى الك اجيتيػػػػا،  اليػػػػذا   ػػػػ ـ اال اضػػػػ  فػػػػ  كثػػػػؿ ىػػػػذه االىاالػػػػ  بت ػػػػد ر كػػػػدى كبلسكػػػػ  اال سػػػػ    
االكسػػتخدك  كػػص درجػػ  جسػػاك  االىاالػػ  االسػػتثناب  ، فػػ ذا  جػػد  ف اال سػػ    االكسػػتخدك   شػػد كػػف درجػػ  

 .(1)جساك  االخطر، ف نو  ىكـ بقدـ شرع   ىذه اإلجراسات

 ػػػؽ نظر ػػػ  االظػػػر ؼ االسػػػتثناب   ع ػػػ  ىػػػذا االنىػػػ ، كػػػاف الػػػئلدارة  ف إذا تػػػ افرت شػػػر ط تطب 
تتػػدخؿ الك اجيتيػػا،  كػػف ثػػـ اتخػػاذ اإلجػػراسات االكف  ػػ  الك اجيػػ  كػػا  ترتػػب ع  يػػا كػػف نتػػابل    دثػػار. 

بىجػ   – الكف ىذا ال  قن   ف اإلدارة ىػرة ط   ػ  كػف كػؿ ت ػد فػ  ىػذا االخصػ ص، بى ػث تسػتط ص 
 ف تتخذ كػا تشػاس كػف ىػذه  –ص ان  األكف  االنظاـ االقاـ ف  االكجتكص ك اجي  االظر ؼ االستثناب     

 اإلجراسات  تيدر باالتاال   ككا تر د ىر ات األفراد  ى  تيـ.

إذ  جب ع  يا إضاف  الكا سبؽ  ف تك ف ككارستيا الس طاتيا ف  ىػذا االشػالف،  ف ػا ال ضػ ابط  
 ىكػػاـ اال ضػػػاس،  ىػػ  كػػا   ػػاؿ اليػػػا   اال  ػػ د االتػػ  تررىػػا االكشػػرع االدسػػػت رى،    االتػػ  اسػػت رت ع  يػػا

االشػػػػر ط االشػػػػك    الككارسػػػػ  اإلجػػػػراسات االسػػػػتثناب  ،  االتػػػػ   جػػػػب  ف تتخػػػػذ ف ػػػػط كػػػػف تبػػػػؿ ربػػػػ س 
االجكي ر ػػػػ ،  ضػػػػر رة دعػػػػ ة االبرالكػػػػاف كػػػػف  جازتػػػػو الجتكػػػػاع م ػػػػر عػػػػادى،   ف تقػػػػرض ع  ػػػػو ت ػػػػؾ 

 نو  جب  ف تقػرض ع  ػو اإلجراسات،  االت  تسك  ف  ىذه االىاال  ال ابه االضر رة، ف ف كاف كنىبًل ف
ف    ؿ اجتكاع الو بقد االتشك ؿ االجد ػد،   جػب ع ػ  االبرالكػاف  ف   ػر     ػرفض ىػذه اال ػ ابه خػبلؿ 
ال زاؿ كا كاف اليا كف ت ة اال ان ف  بالثر رجق  إال إذا ترر  خكس  عشر   كًا كف تار خ االجتكاع،  ا 

 (.2014كف دست ر عاـ  156االبرالكاف م ر ذالؾ )ـ 

ذا رمب رب   س االجكي ر   إعبلف ىاالػ  االطػ ارئ الك اجيػ  االظػر ؼ االسػتثناب  ، ف نػو  جػب  ا 
ع  ػو  ف  الخػذ ر ى كج ػس االػ زراس،   ف  قػػرض ىػذا اإلعػبلف ع ػ  كج ػػس االنػ اب خػبلؿ سػبق    ػػاـ 
ذا ىدث ىذا اإلعبلف ف  م ر د ر االنق اد االقادى،  جب دع ة االكج س البلنق ػاد  كف تار خو، بؿ  ا 

،  ىنػػا تجػػب ك اف ػػ   م ب ػػ  عػػدد  عضػػاس االكج ػػسر  كػػف االشػػر ط   ضػػا  ف كػػدة فػػ رًا ال قػػرض ع  ػػو
ذا  ر ػد كػدىا  كثػر كػف ذالػؾ، ف نػو  جػب ك اف ػ  ث ثػ   إعبلف ىاال  االط ارئ ال تجػا ز ثبلثػ   شػير،  ا 
عػػدد  عضػػاس كج ػػس االنػػ اب، فػػ ف الػػـ  كػػف االكج ػػس تابكػػًا ف نػػو  جػػب عرضػػو ع ػػ  كج ػػس االػػ زراس 

ع ػػ  كج ػػس االنػػ اب االجد ػػد فػػ    ؿ اجتكػػاع الػػو،  فػػ  جك ػػص األىػػ اؿ ال ال ك اف ػػ ، ع ػػ   ف  قػػرض 
 جػ ز كػػد فتػػرة االثبلثػ   شػػير سػػاالف  االػػذكر إال الكػدة  خػػرى ككاث ػػ ،  ىنػػا ال  جػ ز ىػػؿ كج ػػس االنػػ اب 

 (.2014كف دست ر عاـ  154 ثناس سر اف ىاال  االط ارئ )ـ 

                                                 

، كجك عػ   ىكػاـ اال ضػاس اإلدارى، االسػن  1956كػارس سػن   18ىكـ كىكك  اال ضػاس اإلدارى االصػادر بتػار خ  (1)
 .251االقاشرة، ص 
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االت  ػػػد بكػػػؿ كػػػف االشػػػر ط  ىكػػػذا  جػػػب ع ػػػ  االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ  فػػػ  ىاالػػػ   عكػػػاؿ االضػػػر رة  
ال كانػت اإلجػراسات االسػتثناب   االتػ  تتخػذىا فػ  ىػذا  االك ض ع    االشػر ط االشػك    سػاالف  االػذكر،  ا 
االشالف باط  ،  الػذا فيػ  تخضػص فػ  خص صػيا ال رتابػ  اال ضػاب   سػ اس  كانػت رتابػ  عاد ػ   ـ رتابػ  

 دست ر  .

النظػػػػاـ االسػػػػتثناب  ال  تى ػػػػؽ الكجػػػػرد  تالك ػػػػدا الػػػػذالؾ ت ػػػػ ؿ االكىككػػػػ  االدسػػػػت ر   االق  ػػػػاا "إف ا 
اتصاالو باالضر رة، بؿ البد كف  سابؿ  خرى كثؿ شر ط االقػرض ع ػ  االبرالكػاف  االضػكانات االك ػررة 

 2012كػػػف دسػػػت ر عػػػاـ 148) االكػػػادة  (1)1971كػػػف دسػػػت ر عػػػاـ  74فػػػ  اسػػػتخداكو طب ػػػا ال كػػػادة 
 (.2014كف دست ر عاـ  154 االكادة 

،  ىػػ   صػػ ه 1971دخػػر صػػدر  تػػت نفػػاذ دسػػت ر عػػاـ ككػػا ت ػػ ؿ ذات االكىككػػ  فػػ  ىكػػـ  
( كنػو 65" نػو إذا كػاف االدسػت ر تػد نػص فػ  االكػادة ) 2014ال تطب ؽ ىاال ا  ى ف  ظؿ دسػت ر عػاـ 

ع ػػ  خضػػ ع االد الػػ  ال  ػػان ف، داال بػػذالؾ ع ػػ   ف االد الػػ  اال ان ن ػػ  ىػػ  االتػػ  تت  ػػد فػػ  كافػػ  كظػػاىر 
ان ن ػػ  تق ػػ  ع  يػػا  تكػػ ف بػػذاتيا ضػػابط إلعكااليػػا ب  اعػػد ت –   ػػا كانػػت طب قػػ  سػػ طاتيا  –نشػػاطيا 

 تصػػرفاتيا فػػ   شػػكااليا االكخت فػػ  باعتبػػار  ف ككارسػػ  االسػػ ط  الػػـ تقػػد اكت ػػازًا شخصػػ ًا ألىػػد  الكنيػػا 
تباشػػر ن ابػػ  عػػف االجكاعػػ  الصػػاالىيا  كػػف ثػػـ ف ػػد  ضػػى  كبػػد  خضػػ ع االد الػػ  ال  ػػان ف ك ترنػػًا بكبػػد  

ع  ػو االد الػ  اال ان ن ػ ، كتػ  كػاف ذالػؾ  كػاف االدسػت ر  ؤكػد كشر ع   االس ط  ى  األساس االذى ت ـ  
( كنػو كسػب ال   ربػ س االجكي ر ػ  عػف اىتػراـ االدسػت ر  سػ ادة اال ػان ف  رعا ػ  االىػد د 73ف  االكادة )

بػػ ف االسػػ طات، ف نػػو إذا كػػا تػػرر كبلسكػػ  إصػػدار تػػان ف الك اجيػػ   ىػػد األخطػػار االتػػ   شػػارت إال يػػا 
ه االسػػػػػ ط  تكػػػػػ ف ك  ػػػػػدة باالضػػػػػ ابط االكقتكػػػػػدة الككارسػػػػػ  ىػػػػػذا ( كػػػػػف االدسػػػػػت ر فػػػػػ ف ىػػػػػذ74االكػػػػػادة )

( كف االدسػت ر، ذالػؾ  ف 147االختصاص االتشر ق  االستثناب    خصيا ت ؾ االت  تضكنتيا االكادة )
( كػػف سػػ طات الػػرب س االجكي ر ػػ  االكشػػار إال يػػا ال  قنػػ  االتػػرخ ص فػػ  تجػػا ز 74كػػا ت ػػرره االكػػادة )

يا كبػػادئ االدسػػت ر األخػػرى  فػػ  ك ػػدكتيا عػػدـ ككارسػػ  االضػػ ابط  االخػػر ج ع ػػ  اال  ػػ د االتػػ  تضػػكنت
االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  شػػ بًا كػػف اال ظ فػػ  االتشػػر ق   إال ع ػػ  سػػب ؿ االسػػتثناس  فػػ  االىػػد د االضػػ    االتػػ  

 .(2) جاز ف يا االدست ر ذالؾ

، (3) تجد  عكاؿ االضر رة  ساسيا إكا ف  سند دست رى ككا ى  االىاؿ ف  كقظػـ د ؿ االقػاالـ 
                                                 

 .524، االكجك ع ، االجزس االرابص، ص 9/10/1990ؽ د بتار خ 12السن   4االطقف رتـ  (1)

 .123، دست ر  ، ص 9ج، 2/1/1999ؽ دست ر  ، بتار خ  18السن   15اال ض   رتـ  (2)

كػف االدسػت ر ى ػث تػنص ىػذه  16ىاال  االضر رة كف خبلؿ االكادة  1958عاالل االدست ر االفرنس  االصادر عاـ  (3)
االكػػادة ع ػػ   نػػو "إذا  صػػبىت كؤسسػػات االجكي ر ػػ ،    اسػػت بلؿ االػػ طف،    سػػبلك   راضػػ و،    تنف ػػذ تقيداتػػو 
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االسػػ ر االكنػػتظـ ال سػػ طات االقاكػػ  االدسػػت ر  ، جػػاز الػػرب س االد ال ػػ ، كيػػددة بخطػػر جسػػ ـ  ىػػاؿ ترتػػب ع  ػػو ت تػػؼ 
األ ؿ  رب سػػػػػػػػػػػػػ    االجكي ر    ف  تخذ كف إجراسات كا تتط بو ىذه االظر ؼ، بقد استشارة كؿ كف اال ز ر

كج سػػ  االبرالكػػاف )االجكق ػػ  اال طن ػػ   كج ػػس االشػػ  خ(  االكج ػػس االدسػػت رى،    جػػو االػػرب س إالػػ  االشػػقب رسػػاال  
ات   جػػػب  ف  كػػ ف االغػػػرض كػػػف اإلجػػراسات االتػػػ   تخػػػذىا ربػػ س االجكي ر ػػػ  تككػػػ ف  خطػػره ف يػػػا بيػػذه اإلجػػػراس

االس طات االقاك  االدست ر   ف   تؿ كدة كككن  كف كباشرة كياكيا، ع ػ   ف  ؤخػذ ر ى االكج ػس االدسػت رى ى ػاؿ 
الجكق ػ  ت ؾ اإلجػراسات   جتكػص االبرالكػاف فػ  ىػذه االظػر ؼ ب ػ ة اال ػان ف،  ال  جػ ز الػرب س االجكي ر ػ   ف  ىػؿ ا

اال طن   خبلؿ ككارسػتو اليػذه االسػ طات االسػتثناب  .  بقػد كضػ  ثبلثػ ف   كػًا كػف االقكػؿ باالسػ طات االسػتثناب  ، 
 ككػػف الػػرب س االجكق ػػ  اال طن ػػ     ربػػ س كج ػػس االشػػ  خ،    سػػت ف ناببػػًا،    سػػت ف عضػػ ًا فػػ  كج ػػس االشػػ  خ  

ص ع  يػػا فػػ  االف ػػرة األ الػػ  كازاالػػت تابكػػ  إخطػػار االكج ػػس االدسػػت رى ال نظػػر ف كػػا إذا كانػػت االظػػر ؼ االكنصػػ  
  فصػػؿ االكج ػػس فػػ  ذالػػؾ بػػر ى عػػاـ فػػ   تصػػر  تػػت كككػػف  ال كج ػػس ب ػػ ة اال ػػان ف  ف  بىػػث فػػ  تػػ افر ىػػذه 

 االظر ؼ خبلؿ ست ف   كًا كف االقكؿ باالس طات االستثناب  ،  ف   ى  تت بقد ىذه االكدة".
 باال غ  االفرنس   ى ا 16 االنص األص   ال كادة  

"(al.1) Lorsqu les institutions de la République, l'indépendance de la nation, 
l'intégrité de son térritoire ou l'exécution de ses éngagements internationaux sont 
menacés d'une manière grave et  immediate et que le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République 
prend les méasures exigées par ces circonstances, après consultation officièlle du 
Préemièr minister, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil 
constitutionnel. (al. 2) Il en informe la nation par un message. (al.3) Ces mésures 
doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics 
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le 
Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. (al.4) Le Parlement se réunit de 
plein droit. (al.5) L'Assemblée nationale ne peut étre dissouté pendant l'exercice 
des pouvoirs Éxceptionnels. (al.6) Après trente jours d'éxercice des pouvoirs 
exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut étre saisi par le Président de 
l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante 
sénateurs, aux fins d'éxaminer si les conditions énoncées au prémièr alinéa 
démeurent réunies. Il se pronounce dans les délais les plus brefs par un avis 
public. Il procède de plein droit à cet examen et se pronounce dans les mêmes 
conditions au terme de soixante jours d'éxercice des pouvoirs éxceptionnels et à 
tout moment au- delà de cette durée". 

 2008السػػن   724ـ بك جػػب االكػػادة االسادسػػ  كػػف اال ػػان ف االدسػػت رى رتػػ 16 تػػد  ضػػ فت االف ػػرة االسادسػػ  ال كػػادة  
 بشالف تقد ؿ بقض ك اد االدست ر االفرنس .

LoI constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des 
institutions de la Ve République- JO 24 juillet 2008. 

كقدالػػ  بك جػػب االسػػتفتاس  اال 1971كػػف االدسػػت ر االكصػػرى القػػاـ  74سػػاالف  االػػذكر االكػػادة  16ىػػذا  ت ابػػؿ االكػػادة  
 االتػ  كانػت تػنص ع ػ   فا "الػرب س االجكي ر ػ  إذا تػاـ خطػر ىػاؿ جسػ ـ  يػدد  26/3/2007االذى  جػرى فػ  

اال ىػػػدة اال طن ػػػ     سػػػبلك  االػػػ طف     قػػػ ؽ كؤسسػػػات االد الػػػ  عػػػف  داس د رىػػػا االدسػػػت رى  ف  تخػػػذ اإلجػػػراسات 
راس  رب سػ  كج سػ  االشػقب  االشػ رى    جػو ب انػا االسر ق  الك اجي  ىذا االخطر بقد  خذ ر ى رب س كج ػس االػ ز 
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إال  االشقب   جرى االستفتاس ع   كا اتخذه كف إجراسات خبلؿ سػت ف   كػًا كػف اتخاذىػا  ال  جػ ز ىػؿ كج سػ  
 االشقب  االش رى اثناس ككارس  ىذه االس طات.

 نػوا "إذا ىػدث فػ    االت  تػنص ع ػ  156تـ إالغاس ىذه االكادة، اكتفاس باالكادة  2014 كص صد ر دست ر عاـ  
م ب  كج س االن اب كا   جب اإلسراع ف  اتخاذ تداب ر ال تىتكؿ االتالخ ر جاز الرب س االجكي ر    ف  صػدر فػ  
شالنيا تػرارات تكػ ف اليػا تػ ة اال ػان ف.   جػب عػرض ىػذه اال ػرارات ع ػ  كج ػس االنػ اب خػبلؿ خكسػ  عشػر   كػًا 

  ؿ اجتكػاع الػو فػ  ىاالػ  االىػؿ     تػؼ ج سػاتو،  فػ ذا كف تار خ صد رىا إذا كاف االكج س تابكًا،  تقرض ف  
ذا عرضت  الـ   رىا  الـ تقرض زاؿ بالثر رجق  كا كاف الو كف ت ة اال ان ف د ف ىاج  إال  إصدار ترار بذالؾ،  ا 
االكج ػس زاؿ بػالثر رجقػ  كػا كػاف اليػا كػف تػػ ة اال ػان ف، إال إذا ر ى االكج ػس اعتكػاد نفاذىػا فػ  االفتػرة االسػػاب      

 ترتب ع   دثارىا ب جو دخر".تس    كا 
" ق ػف ربػ س االجكي ر ػ  بقػد  خػذ  ( والتى تنص عمى أنو4141من ذات الدستور )451واكتفاء كذلك بالمادة  

ر ى كج س اال زراس ىاالػ  االطػ ارئ، ع ػ  االنىػ  االػذى  نظكػو اال ػان ف،   جػب عػرض ىػذا اإلعػبلف ع ػ  كج ػس 
ذا ىدث اإلعبلف ف  م ر د ر االنق اد االقادى،  جػب  االن اب خبلؿ األ اـ االسبق  االتاال   ال  رر كا  راه بشالنو.  ا 

ض ع  و.  ف  جك ػص األىػ اؿ تجػب ك اف ػ   م ب ػ  عػدد  عضػاس االكج ػس ع ػ  دع ة االكج س البلنق اد ف رًا ال قر 
إعػػبلف ىاالػػ  االطػػ ارئ   كػػ ف إعبلنيػػا الكػػدة كىػػددة ال تجػػا ز ثبلثػػ   شػػير،  ال تكػػد إال الكػػدة  خػػرى ككاث ػػ ، بقػػد 
ذا كػاف االكج ػػس م ػر تػػابـ،  قػػرض األكػر ع ػػ  كج ػس االػػ زراس ال ك اف ػػ ،  ك اف ػ  ث ثػػ  عػدد  عضػػاس االكج ػػس.  ا 
ع    ف  قرض ع   كج س االن اب االجد د ف    ؿ اجتكاع الو.  ال  ج ز ىؿ كج س االنػ اب  ثنػاس سػر اف ىاالػ  

 االط ارئ.
ا "إذا ىػدث ف كػا بػ ف  د ار انق ػاد كج ػس األكػ     فػ  فتػرة من الدستور الكـويتى عمـى أنـو 14وتنص المادة  

جاز الؤلك ر  ف  صدر ف  شالنيا كراسػ ـ تكػ ف اليػا ى و، كا   جب اإلسراع ف  اتخاذ تداب ر ال تىتكؿ االتالخ ر، 
ت ة اال ان ف،ع    ف ال تك ف كخاالف  ال دست ر    ال ت د رات االكاال   اال اردة ف  تان ف االك زان  .   جب عرض ىذه 
االكراسػػ ـ ع ػػ  كج ػػس األكػػ  خػػبلؿ خكسػػ  عشػػر   كػػًا كػػف تػػار خ صػػد رىا، إذا كػػاف االكج ػػس تابكػػا،  فػػ    ؿ 

االىػػؿ    انتيػػاس االفصػػؿ االتشػػر ق ، فػػ ذا الػػـ تقػػرض زاؿ بػػالثر رجقػػ  كػػا كػػاف اليػػا كػػف تػػ ة  اجتكػػاع الػػو فػػ  ىاالػػ 
اال ان ف بغ ر ىاج  إال  إصدار ترار بذالؾ.  كا إذا عرضت  الـ   رىا االكج س زاؿ بػالثر رجقػ  كػا كػاف اليػا كػف 

 ف دثارىا ب جو دخر.ت ة اال ان ف، إال إذا ر ى االكج س اعتكاد نفاذىا ف  االفترة االساب      تس    كا ترتب ك
ا "إذا ىػدث كػا  سػتدع  االػدفاع عػف االػ طف عمـى أنـو 4554من الدستور األردنـى لسـنة  441وتنص المادة  

فػػ  ىاالػػ   تػػ ع طػػ ارئ ف صػػدر تػػان ف باسػػـ تػػان ف االػػدفاع تقطػػ  بك جبػػو االصػػبلى   إالػػ  االشػػخص االػػذى  ق نػػو 
صػبلى    تػؼ تػ ان ف االد الػ  االقاد ػ  التػالك ف االػدفاع اال ان ف التخػاذ االتػداب ر  اإلجػراسات االضػر ر   بكػا فػ  ذالػؾ 

عػػف االػػ طف،   كػػ ف تػػان ف االػػدفاع نافػػذ االكفقػػ ؿ عنػػدكا  ق ػػف عػػف ذالػػؾ بػػ رادة ك ك ػػ  تصػػدر بنػػاس ع ػػ  تػػرار كػػف 
 كج س اال زراس".

"فػ  ىاالػ  ىػد ث طػ ارئ خط ػرة  قػد كقيػا  ف االتػػداب ر  ( مـن ىـذا الدسـتور عمـى أنـو445كمـا تـنص المـادة ) 
سات بك تضػػ  االكػػادة االسػػاب   كػػف ىػػذا االدسػػت ر م ػػر كاف ػػ  ال ػػدفاع عػػف االكك كػػ ، ف  ك ػػؾ بنػػاس ع ػػ  تػػرار  اإلجػػرا

كج ػس االػ زراس  ف  ق ػف بػ رادة ك ك ػ  األىكػاـ االقرف ػ  فػػ  جك ػص  نىػاس االكك كػ     فػ  جػزس كنيػا،  عنػد إعػػبلف 
ض  االضر رة بيا ألمراض االدفاع عف األىكاـ االقرف   ال ك ؾ  ف  صدر بك تض  إرادة ك ك       تق  كات تد ت 
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كا ف  سند   اتق  س اس   تكثؿ ف  ظي ر كخاطر جس ك  م ر عاد   تيػدد ب ػاس االد الػ     تقػ ؽ  ا 
االكؤسسػػات بيػػا عػػف كباشػػرة  عكااليػػا،  الػػـ  كػػف ىنػػاؾ  ى تنظػػ ـ تػػان ن  سػػابؽ الك اجيتيػػا، فتتػػدخؿ 
االس ط  االتنف ذ   كف جانبيػا بػ جراسات اسػتثناب   الت ػؾ االك اجيػ ،  ىػ  كػا كػاف كتى  ػا فػ  فرنسػا فػ  

 ر ت ف االثاالثػػػ   االرابقػػػ ، ى ػػػث الػػػـ  كػػػف ىنػػػاؾ دنػػػذاؾ نػػػص دسػػػت رى  بػػػ ف ك ف ػػػ  ك اجيػػػ  ظػػػؿ االجكيػػػ
االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ  االظػػػر ؼ االسػػػتثناب      ىػػػاالت االضػػػر رة االناجكػػػ  عػػػف االىػػػرب االقاالك ػػػ  األ الػػػ ، 
 كػػذالؾ االناجكػػ  عػػف االىػػرب االقاالك ػػ  االثان ػػ ، األكػػر االػػذى اضػػطرت كقػػو ىػػذه االسػػ ط  إالػػ  إصػػدار 

.  فػػ  ذالػػؾ ت ػػ ؿ (1)ؼ بيػػا اال ػػ ان ف االك ػػررة ال ظػػر ؼ االقاد ػػ ، ت اجػػو بيػػا ت ػػؾ االكخػػاطركراسػػ ـ تخػػاال

                                                                                                                                               

االكك كػػ  ب طػػص االنظػػر عػػف  ىكػػاـ  ى تػػان ف كقكػػ ؿ بػػو.   ظػػؿ جك ػػص األشػػخاص اال ػػابك ف بتنف ػػذ ت ػػؾ االتق  كػػات 
عرضػػ  ال كسػػؤ ال   اال ان ن ػػػ  االتػػ  تترتػػػب ع ػػ   عكػػػااليـ إزاس  ىكػػاـ اال ػػ الن ف إالػػػ   ف  قفػػ  كػػػف ت ػػؾ االكسػػػؤ ال   

 ب ان ف خاص   ضص اليذه االغا  ".
لقد سبقت الشريعة اإلسالمية الغراء ممثمة فيما ورد من أحكام قطعية الثبـوت والداللـة بايـات القـرلن الكـريم و  

إعكػااًل ال  اعػدة وأحاديث السنة النبوية المشرفة التشريعات الوضعية فـى ررسـاء السـند الشـرعى لتمـك النظريـة 
 رة ت در  ب درىا،   نو ال ضرر  ال ضرار(.األص ال   االكتكث   ف  )إباى  االضر رات ال كىظ رات،   ف االضر  

إذ تفترض االشر ق  اإلسبلك   ت اـ االضر رة ع    ساس  ج د خطر داىـ باالغ االجساك   يدد االنفس  االكاؿ    نًا  
   ظنػػًا ماالبػػًا، اسػػتنادًا إالػػ   سػػباب كق  الػػ ،  بى ػػث ال  ككػػف ك اجيتيػػا ب اسػػط  اال سػػابؿ االكتبقػػ  فػػ  األىػػ اؿ 

ب االسػػ طات األساسػػ   فػػ  االد الػػ ، ت سػػ رًا  تخف فػػًا ع ػػ  االقبػػاد االػػذ ف ال  تىك ػػ ف تنف ػػذ األىكػػاـ االقاد ػػ  كػػف جانػػ
األصػ     االخارجػػ  عػػف نطػػاؽ تػػدرتيـ االبشػػر   االكىػػد دة االتػ   ق كيػػا االخػػاالؽ سػػبىانو  تقػػاال ،  ىػػ  األكػػر االػػذى 

 تطب ؽ ف  كؿ زكاف  ككاف  كىافظػًا  ؤكد  بد   ىذا االتشر ص   ىدان   االكشرع اإلالي  االىك ـ،   جق و صاالىًا ال
ف  كاف  االظػر ؼ  األىػ اؿ عاد ػ  كانػت  ـ م ػر عاد ػ  ع ػ  كبػادىس االػد ف االىن ػؼ  ك اصػد االشػر ق  االغػراس، 

ر االدكت ر/  83 -77)األشباه  االنظابر ال س  ط ، جبلؿ االد ف بف  ب  بكر االس  ط ، دار االكتب االق ك  ، ص 
ر ع   فػػ  االنظػػاـ اإلسػػبلك   األنظكػػ  اال ان ن ػػ  االكقاصػػرة، رسػػاال  دكتػػ راه، عبػػد االج  ػػؿ كىكػػػد ع ػػ ، كبػػد  االكشػػ

 (. 127، ص1983

،  االىػػرب 1930كػػرت فرنسػػا فػػ  االجكي ر ػػ  االثاالثػػ  بظػػر ؼ االىػػرب االقاالك ػػ  األ الػػ   األزكػػ  االتتصػػاد   عػػاـ  (1)
سػػ   خط ػػرة. كػػف ىنػػا ف ػػد االقاالك ػػ  االثان ػػ ،  فػػ  االجكي ر ػػ  االرابقػػ   ىػػدث تقػػدد األىػػزاب  ضػػقفيا  زكػػات س ا

 صػػدرت االىك كػػ  االكراسػػ ـ الت اجػػو بيػػا االكخػػاطر االناجكػػ  عػػف االىػػرب االقاالك ػػ  األ الػػ   ذالػػؾ باالكخاالفػػ  الػػبقض 
اال ػ ان ف اال ابكػػ   كقدالػػ  ال ػػبقض اوخػر،  تػػد تػػدخؿ كج ػػس االد الػ  االفرنسػػ  فػػ  كىا الػػ  كنػو إل جػػاد ىػػؿ تػػان ن  

 االػذى اعتبػر  ف كيكػ   1918  ن ػ   28االصادر فػ   Heyriesاليذا األكر،  ذالؾ كف خبلؿ ىككو ف  تض   
 تنف ذ اال  ان ف بكقناىا اال اسص ى  األساس اال ان ن  النظر   االضر رة.

C.E 28 Juin 1918, Heyries, Rec. P. 651. Les grands arrêst de la jurisprudence 
administrative, op. cit., P. 181 et suiv., et P. SOUTY- Petit recueil de 
jurisprudence en matière administrative, Paris, troisième Éd 1946, P. 28. 
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االكىكك  اإلدار   االق  ا  نو "ال من  عف االب اف ف  ىذا االكجاؿ  ف ىناؾ تاعدة تنظـ اال  ان ف جك قا 
س  تف تيػا،  كىصػػ يا  جػػ ب اإلب ػاس ع ػػ  االد الػػ . فغا ػ  كبػػد  االكشػػر ع    تط ػب   ال  تبػػؿ كػػؿ شػػ 

االقكػػؿ ع ػػ  ب ػػاس االد الػػ ، األكػػر االػػذى  سػػتتبص تخ  ػػؿ االىك كػػ  اسػػتثناس،  فػػ  ىاالػػ  االضػػر رة، كػػف 
االسػػ طات كػػا  سػػكه اليػػا باتخػػاذ اإلجػػراسات االتػػ   تط بيػػا االك تػػؼ،  الػػ  خاالفػػت فػػ  ذالػػؾ اال ػػان ف فػػ  

 .(1)كدال الو اال فظ ، كاداكت تبغ  االصااله االقاـ

الف ػػو كػػف  ف  سػػاس  عكػػاؿ االضػػر رة  جػػب  ف  الػػذا ال نػػذىب إالػػ  كػػا ذىػػب إال ػػو جانػػب كػػف ا 
،  ال إال  كا ذىب إال و جانب دخر كف االف و كف  ف ىذا األساس  جب  ف (2) ك ف ف ط  ساسًا تان ن ا

 .(3) ك ف  ساسًا  اتق ًا س اس ا

فكؿ كف األساس اال ان ن     االدست رى  األسػاس االػ اتق  االس اسػ ،  صػ ىاف كسػند  كبػرر  
 ذالؾ  فؽ ظر ؼ كؿ د ال  ع   ىدة، خاص   ف ت د ر ت اـ االضػر رة ال  خضػص ألعكاؿ االضر رة، 

نكػػا  تغ ػػر بتغ ػػر االظػػر ؼ، فكػػا  قتبػػر ضػػر رة فػػ   تػػت كػػف األ تػػات، تػػد ال  قتبػػر  الكق ػػار ثابػػت،  ا 
 .(4)كذالؾ ف   تت دخر

كػص كبلىظػ   ف اال جػ س إالػ  اإلجػراسات االسػتثناب      م ػر االقاد ػ  الك اجيػ  ت ػؾ األعكػاؿ،  
جػػػب  ف  كػػػ ف بقػػػد اسػػػتنفاد كافػػػ  اإلجػػػراسات االطب ق ػػػ     االقاد ػػػ ،   ف  ثبػػػت  ف ىػػػذه اإلجػػػراسات  

األخ رة م ر صػاالى     م ػر كاف ػ  الك اجيػ   عكػاؿ االضػر رة، بكقنػ   نػو إذا  جػدت  سػ    تان ن ػ  
،  كػا    دست ر   تستط ص  ف ت اجو االكخاطر االت  تيدد سبلك  االد ال   جب االرج ع إال  ت ؾ اال سػ   

إذا كانت عاجزة عف ك اجي  ىذه االكخاطر، ف ف االرج ع إال  اإلجراسات االستثناب      م ر االقاد  ، 

                                                                                                                                               

، ص 2011انظػػر االػػدكت ر/ كىكػػ د صػػبى  ع ػػ  االسػػ د، االرتابػػ  ع ػػ  دسػػت ر   اال ػػ ابه، دكتػػ راه عػػ ف شػػكس،  
  (  االكراجص االت   شار إال يا.2ىاكش رتـ ) 46

  .601االرسك  ، االسن  االسابق ، ص، االكجك ع  14/4/1962االىكـ االصادر ف   (1)
كػف االف يػػاس االفرنسػػ  ف االػػذ ف  ؤ ػػد ف األخػػذ باالنظر ػػ  اال ان ن ػػ  ال ضػػر رة د جػػ   ى ر ػػ . راجػػص ر ى د جػػ  بصػػف   (2)

عاكػ   االشػػر ط االتػػ  اشػػترطيا الك اجيػػ  ىاالػػ  االضػػر رة فػػ  كؤالػػؼ االػػدكت ر/  ى ػػ  االجكػػؿ، نظر ػػ  االضػػر رة فػػ  
يػػػا االكقاصػػػرة )دراسػػػ  ك ارنػػػ (، دار االنيضػػػ  االقرب ػػػ ، االطبقػػػ  االثاالثػػػ  )كقدالػػػ  اال ػػػان ف االدسػػػت رى  بقػػػض تطب  ات

ر  راجص ر ى ى ر   ف  كؤالػؼ االكستشػار/  ىكػد ىبػ ، االنظر ػ  االقاكػ  ال  ػرار ب ػان ف 41، ص 2002 كن ى (، 
 .21، ص 2000  سابؿ رتابتو ف  االف و  اال ضاس "دراس  ك ارن "، االطبق  االثان  ، 

، 1980، كنشالة االكقارؼ باإلسكندر  ، 1971عصف ر، االنظاـ االدست رى االكصرى، دست ر سن  االدكت ر/ سقد  (3)
   .139إال  ص  129ص 

 .120ع  ا، ص  1، ج2/4/1978ؽ دست ر  ، بتار خ 7السن   11االكىكك  االدست ر   االق  ا، االطقف رتـ  (4)
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 .(1) االت  تقد الزك   ضر ر   الت ؾ االك اجي ،  صبه  كرًا الزكا ال كفر كنو

 ىكػػػػذا  بقػػػػد  ف انتي نػػػػا  باال ػػػػدر االػػػػبلـز اليػػػػذه االدراسػػػػ ، كػػػػف ب ػػػػاف كفيػػػػـ   عكػػػػاؿ االضػػػػر رة  
 ىاالتيا  األساس االذى تسػتند إال ػو، نقػ د إالػ  االتسػاؤؿ سػاالؼ االػذكر عػف األسػباب االتػ    ض ابطيا

 ا(2) دت إال  االخ ط ب ف ىذه األعكاؿ   عكاؿ االس ادةر  ى  كا نب و ف  اوت 

ف  صػفت  عكػاؿ   تد ترجص ىذه األسباب إال   ف  صؿ نشالة كؿ كنيكا كاف تضاب ًا، ىت   ا 
ات  صؿ تان ن  ككا ى  االىاؿ ف  كصر  كقظـ االد ؿ االقرب  ، إال االس ادة ف  بقض االد ؿ بالنيا ذ

 ف ذالؾ ال  نف  عنيا األصؿ االتار خ  اليا  ى  تضاس كج س االد ال  االفرنس ،  كػا ىػذه اال ػ ان ف إال 
 ت ن ف اليذا اال ضاس.

 ى ث  ف  ىكاـ اال ضاس الـ تكف التب ف ع    جو االدت  االك ص د بالعكاؿ االس ادة، ف ػد كانػت  
   كث ر كف  عكاؿ االضبط اإلدارى االكرتبط  بالعكاؿ االضر رة  صؼ  عكػاؿ االسػ ادة، بػؿ تضف  ع

 ع ػػ  كث ػػر كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة  صػػؼ  عكػػاؿ االضػػر رة،  ىػػ  كػػا اعتن ػػو بقػػض كػػف االف ػػو، إذ تػػارة 
 ط   ف ع   ىذه األعكاؿ    ت ؾ  عكاؿ االس ادة  ى انػًا،   عكػاؿ االضػر رة فػ   ى ػاف  خػرى،  ذالػؾ 

  ؿ ساالؼ االذكر.ع   االتفص

 كػػػف  سػػػباب االخ ػػػط كػػػذالؾ،  ف جيػػػ  اإلدارة اليػػػا  ف ت جػػػال إالػػػ   سػػػابؿ االضػػػبط اإلدارى فػػػ   
االىاالت ف،  ى ف  ىاال   عكاؿ االضر رة  ىاال   عكاؿ االس ادة، إال  نيا ى نكا تباشر ىذه اال سابؿ فػ  

ؿ فػػػ  ك اجيػػػ  ك اجيػػػ  االكػػػ اطن ف، ف ننػػػا نكػػػ ف  كػػػاـ  عكػػػاؿ االضػػػر رة،  ى نكػػػا تباشػػػر ذات اال سػػػاب
بكا  –ف  جانب كنيا  – جانب، ف ننا نك ف  كاـ  عكاؿ س ادة، باعتبار  ف ىذه األعكاؿ إنكا تتق ؽ 

تتخػػذه االد الػػ  كػػف  عكػػاؿ فػػ  ك اجيػػ  االػػد ؿ األخػػرى  ك اطن يػػا، فػػ  ىػػ ف  ف  عكػػاؿ االضػػر رة إنكػػا 
ا تػػـ فػػػرض ىصػػػار تتق ػػؽ بسػػػ طات االد الػػ  ع ػػػ   راضػػ يا  تجػػػاه ك اطن يػػا. فق ػػػ  سػػب ؿ االكثػػػاؿ، إذ

اتتصػػادى ع ػػ  د الػػ  كقاد ػػ  فػػ ف كنػػص شػػرك   طن ػػ  كػػف االتقاكػػؿ كقيػػا  ػػدخؿ ضػػكف نطػػاؽ نظر ػػ  
االظر ؼ االستثناب  ، ف  ىػ ف نكػ ف  كػاـ عكػؿ كػف  عكػاؿ االسػ ادة إذا تػـ كنػص شػرك   جنب ػ  ك  كػ  

 ع    راض يا كف االتقاكؿ كص ت ؾ االد ال  االكقاد   اليا.

كػػػػف  عكػػػػاؿ االضػػػػر رة   عكػػػػاؿ االسػػػػ ادة، تقػػػػد كػػػػف  عكػػػػاؿ   كػػػػف األسػػػػباب، كػػػػذالؾ  ف كػػػػبل 

                                                 

اب  ، دراسػػػ  تى    ػػػ  ال  ػػػرارات ب ػػػ ان ف االػػػدكت ر/ سػػػاك  جكػػػاؿ االػػػد ف، الػػػ ابه االضػػػر رة  ضػػػكانات االرتابػػػ  اال ضػػػ (1)
 .1982 األ اكر االقسكر  ،  كدى س ط  اال ضاس ف  االرتاب  ع  يا باالك ارن  كص االنظـ االككاث  ، دراس  ك ارن ، 

(2) LA MARQUE(J.), L'égalité constitutionelle et contrôle juridictionnel des actes pris 
en vertu de l'article 16. J.C.P., 1962, 1. 1711.  
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االىك ك ،  ى كف األعكاؿ االت  تباشرىا االد ال  بيذه االصف ، ال بصفتيا إدارة، إذ ترتبط ىذه األعكاؿ 
 ف  االىاالت ف باالس اس  االق  ا  باالكىافظ  ع   األكف  االكصااله اال  ك   ال د ال  ف  االداخؿ  االخارج.

اؿ االضر رة   عكاؿ االسػ ادة،  خ ػرًا  ف كػف  باشػر ىػذه األعكػاؿ  كف  سباب االخ ط ب ف  عك 
 –   ت ػػؾ، ىػػ  ذات االسػػ ط  االتنف ذ ػػ ، بػػؿ  ى نكػػا تباشػػرىكا ىػػذه االسػػ ط ، إنكػػا تخػػرج فػػ  االىػػاالت ف 

ع ػػ  كبػػد  االكشػػر ع  ، ككػػا تػػد  ػػ ى   نيكػػا كػػف طب قػػ   اىػػدةر إضػػاف  إالػػ  اتفاتيكػػا كػػف  –ك اعػػدة 
يكػػا االسػػتثناب    االكتكثػػؿ فػػ   تػػ ع  ىػػداث اسػػتثناب   م ػػر عاد ػػ  ال ى ػػث االسػػبب االكىػػرؾ إلجراسات

 ككػػف االتصػػدى الك اجيػػ   خطارىػػا االكىدتػػ  بػػاال ج س إالػػ  اال  اعػػد اال ان ن ػػ  االتػػ   ضػػقت التطبػػؽ فػػ  
 االظر ؼ االقاد  .

 الكػػف  رمػػـ كػػؿ كاسػػبؽ، إال  ف ىنػػاؾ   جػػو اخػػتبلؼ عد ػػدة بػػ ف  عكػػاؿ االضػػر رة   عكػػاؿ  
 تضص خطًا فاصبًل ب ف ىذه  ت ؾ  ى ا االس ادة كف    بالف

 أوال: االختالف من حيث المدى الزمنى لتطبيقيما:

ت تػػرف نظر ػػ  االضػػر رة فػػ  اتخػػاذ إجراساتيػػا بفتػػرة زكن ػػ  كىػػد دة  كؤتتػػ  ىػػ  ت ػػؾ االتػػ  ت ػػص  
ف يػػػا    ت شػػػؾ  ف ت ػػػص األىػػػداث م ػػػر االقاد ػػػ  ذات االخطػػػ رة االباالغػػػ  االجسػػػاك  ع ػػػ   جػػػ د االد الػػػ  

 بى ث تن ض  ت ؾ اإلجراسات بز اؿ ت ؾ اال تابص  األىداث االت  تد ر كقيا  ج دًا  عدكًا.  ب ابيا، 
ىذا ف  اال تت االذى ال تربط ف و  عكاؿ االىك ك  االس اد   ب تت كىػدد    بكرى ػ  زكن ػ  د ف م رىػا 
  كف س ر  عكاؿ االد ال  في  دابك  اال ج د  ع   ىد س اس فػ  ظػؿ االظػر ؼ االقاد ػ     م ػر االقاد ػ

االتػػ   كػػر بيػػا االكجتكػػص كاداكػػت تػػد تػػ افرت ىػػاالت تطب  يػػا االكقتبػػرة الػػذالؾ دافقػػًا   تان نػػًا.  بقبػػارة 
ك جزة ف ف تطب ؽ نظر   االضر رة  تسـ باالتالت ت فػ  اال تػت االػذى  تصػؼ ف ػو تطب ػؽ نظر ػ   عكػاؿ 

 االس ادة باالدابك  .
 ثانيا: من حيث مدى الخضوع لرقابة القضاء:

 ادة، ف ف  عكاؿ االضر رة تخضص الرتابػ  اال ضػاس إالغػاس  تق  ضػا، إذ ع   عكس  عكاؿ االس 
 ختص اال ضاس ف  خص ص ىذه األعكػاؿ برتابػ  عناصػر االكشػر ع   االخارج ػ   االداخ  ػ ،  ى كػف 
ى ث االشكؿ  االك ض ع. ى      ف االك ص د باالكشر ع   ىنا االكشر ع   االستثناب    ى  االكشر ع   

ق  تككنيا كف االتى ؿ كػف االتزاكاتيػا اال ان ن ػ  االقاد ػ ، باتخػاذ إجػراسات االت  تكنه االد ال  س طات  اس
 تداب ر استثناب  ،  الكف إكا بترخ ص كف االكشػرع  ذالػؾ بكػا  صػدره كػف تشػر قات اسػتثناب   التغط ػ  

كػػػا بتػػػرخ ص كػػػف اال اضػػػ   ذالػػػؾ بكػػػا  بتدعػػػو فػػػ  ىػػػاؿ م ػػػاب  -ىػػػذه اإلجػػػراسات  ت ػػػؾ االتػػػداب ر،  ا 
كػف كبػادئ  ت اعػد تضػاب  ،  فػرض ع ػ  جيػ  اإلدارة  –اال ان ن ػ  االسػتثناب    االتشر قات    اال  اعػد
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ضر رة اىتراكيا ف  ىاال  االظر ؼ االستثناب   االتػ   ضػقت كػف  ج يػا ىػذه االكبػادئ  ت ػؾ اال  اعػد، 
 كاـ كشر ع    اجب  االىتراـ، كؿ كا ف  األكر،  ف ىذه  –ف  ىاال   عكاؿ االضر رة  –فنىف دابكا 
 –تتسص  بقادىػا  تتكػدد ىػد دىا تشػر قً ا    تضػاب ا الػتبلبـ ت ػؾ األعكػاؿ،  باالتػاال  تفت ػد االكشر ع   

كػػػؿ ىصػػػان  تان ن ػػػ  تقف يػػػا كػػػف االخضػػػ ع ال رتابػػػ  اال ضػػػاب  ر فػػػ  ىػػػ ف  ف  عكػػػاؿ  – االىػػػاؿ ىكػػػذا 
االسػػػػ ادة تتكتػػػػص بىصػػػػان  ضػػػػد ىػػػػذه االرتابػػػػ ، بى ػػػػث ال  ك ػػػػؾ اال اضػػػػ  إزاسىػػػػا إال  ف   ضػػػػ  بقػػػػدـ 

نظرىا،  ى  كا  قن   ف  عكاؿ االس ادة تقتبر دفقا ف  ك اجيػ  اال اضػ   سػ بو بقػض االختصاص ب
اختصاصػػاتو، ال دفقػػًا فػػ  ك اجيػػ  اال ػػ ان ف االقاد ػػ  ككػػا فػػ  ىاالػػ  االضػػر رة.  كػػص ذالػػؾ  بلىػػظ  ف 
تط رًا ىدث كف ىذه االزا   ، إذ  صبه اال اض  فػ  بقػض د ؿ االقػاالـ كثػؿ فرنسػا كختصػا بتقػ  ض 

  عف ىذه األعكػاؿ كؤسسػًا كسػب ال   االد الػ  فػ  ىػذه االىاالػ  ع ػ  كبػد  االكسػا اة  كػاـ األضرار االناجك
 األعباس االقاك ، ال ع    ساس نظر   االخطال ككا سنرى ف كا بقد.

 ثالثا: من حيث الطبيعة القانونية:

رمـ  ف كف  باشر كبل كف  عكؿ االضر رة   عكاؿ االس ادة ى  االسػ ط  االتنف ذ ػ ، ككػا  قنػ   
الكصػػدر فػػ  االىػػاالت ف، إال  ف كػػا  صػػدر عػػف ىػػذه االسػػ ط  فػػ  ىاالػػ   عكػػاؿ االضػػر رة  خت ػػؼ  ىػػدة ا

جػذر ًا عكػػا  صػدر عنيػػا فػػ  ىاالػ   عكػػاؿ االسػػ ادة، ففػ  االىاالػػ  األ الػ   تجػػو االػػر ى االغاالػب فػػ  االف ػػو 
إال   ف كا  صدر كف  عكاؿ ضر رة إنكا  تسـ باالطب ق  االتشر ق   ع   األتؿ كػف ى ػث االك ضػ ع، 

نكػػا الرتابػػ  االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا بى ػػث ال   خضػػص كػػف ىػػذه االزا  ػػ ، الرتابػػ  اال ضػػاس اإلدارى،  ا 
استنادًا إال   ف االطقف ف  البى  االضر رة خبلؿ االفترة كف صد رىا  ىت  عرضيا ع ػ  االبرالكػاف ال 

االناى    ككف عكبًل إال كف خبلؿ افت ادىا ألىد االشر ط االدست ر   إلصدارىا كف ناى      ألنيا كف 
االك ض ع   تخػاالؼ االدسػت ر،  فػ  ك تػا االىػاالت ف تخػتص االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا بنظػر االكطػاعف 

 االك جي  الدست ر تيا.

 كا ف كا  تق ؽ باالطب قػ  اال ان ن ػ  ألعكػاؿ االسػ ادة، ف نػو ال خػبلؼ ىػ ؿ كػ ف ىػذه األعكػاؿ  
إلدار ػػ  االصػػادرة عػػف االسػػ ط  سػػ اس كػػف ى ػػث االشػػكؿ    االك ضػػ ع كػػف تب ػػؿ األعكػػاؿ    اال ػػرارات ا

إذا كػػػا تى ػػػؽ  نيػػػا كػػػف  عكػػػاؿ  –االتنف ذ ػػػ ، بكػػػا كػػػؤداه  نيػػػا تخضػػػص الرتابػػػ  اال ضػػػاس اإلدارى ال  ػػػرر 
( 17عدـ اختصاصو بنظرىا،  ككػا  ؤكػد ذالػؾ  ف االكشػرع فػ  تػان ف االسػ ط  اال ضػاب   )ـ –االس ادة 

األعكػػاؿ، نصػػت ع ػػ  كنػػص  (  فػػ  كافػػ  االتشػػر قات االتػػ  تبنػػت ىػػذه113 تػػان ف كج ػػس االد الػػ  )ـ
ذا كػػاف اال ضػػاس االدسػػت رى  خػػتص  ى انػػػًا  اال ضػػاس االقػػادى  اإلدارى كػػف االتقػػرض الت ػػؾ األعكػػاؿ،  ا 
بنظرىا، فذالؾ ف ط ى نكا تك ف  عكػاؿ س اسػ   صػادرة كػف االبرالكػاف فػ  صػ رة تػ ان ف    فػ  صػ رة 

بػػت ف ػػط كػػف كػػ ف ىػػذه كقاىػػدات د ال ػػ .  كػػا كػػف ى ػػث االشػػكؿ فتخضػػص الرتابػػ  اال ضػػاس اإلدارى ال تث
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األعكػاؿ تجسػد الػ ابه ضػر رة كػف عدكػو،    بكقنػ  دخػر ال تثبػت عكػا إذا كػاف كػا صػدر عػف ربػ س 
االجكي ر   ترار ب ان ف،  ـ  نو تػرار إدارى.  فػ  ذالػؾ ت ػ ؿ االكىككػ  اإلدار ػ  االق  ػا "إف االىكػـ ع ػ  

ب ان ف كتكتقا تان نا بيػذا كدى اعتبار االقكؿ اال ان ن  االصادر عف رب س االجكي ر   ف  ص رة ترار 
اال صؼ    كتجردا تان نا كف االتصاؼ بو بى ث  ك ف كجرد ترار إدارى ككا  دخؿ ف  اختصػاص 
كىاكـ كج ػس االد الػ  االتػ   تقػ ف ع  يػا  ف تتى ػؽ كػف اال صػؼ االى   ػ  الؤلىكػاـ  اال  اعػد اال ان ن ػ  

األىكاـ بىسب تدرج  ر دىا ف  سػ ـ  االتشر ق   اال اجب  االتطب ؽ ع   االنزاع  االكرتب  االتشر ق   اليذه
األد ات االتشر ق   االكخت ف   االتى ؽ كػف  نيػا تقػد تان نػا    تػرارا جكي ر ػا تنظ ك ػا    تشػر ق ا  ذالػؾ 
باعتبػػار  ف ىػػذا االفىػػص  االتىد ػػد  االبػػت فػػ  تك  ػػؼ طب قػػ   كرتبػػ  ت ػػؾ األىكػػاـ  اال  اعػػد اال ان ن ػػ  

ا كسػالال  كػف االكسػابؿ األ ال ػ  االتػ   تقػ ف  ف ت ػ ـ بيػا   ػ   االتشر ق   االىاكك  ال نػزاع االكطػر ح  كاكيػ
كىكك   ترتبط ب ال تيػا االكىػددة طب ػا ال دسػت ر  اال ػان ف باالفصػؿ فػ  االكنازعػات  تى  ػؽ االقداالػ  فػ  

 .(1)إطار س ادة االدست ر  اال ان ف ف  نطاؽ االشرع    االكشر ع  
 رابعا: من حيث ضمانات األفراد:

 رة كىاطػػ  فػػ   اتػػص األكػػر باالقد ػػد كػػف االضػػكانات االتػػ  تىفػػظ إذ  بلىػػظ  ف  عكػػاؿ االضػػر  
الؤلفػػراد فػػ  ظ يػػا    ىػػاؿ ت اكيػػا ى ػػ تيـ  ىر ػػاتيـ، فاال ضػػاس  راتػػب   اًل كػػدى تى ػػؽ ىاالػػ  االضػػر رة 
ذاتيػػا،  االتػػ   الجػػالت االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  التخػػاذ   ػػ  إجػػراسات    تػػداب ر اسػػتثناب   تكػػس ى ػػ ؽ األفػػراد 

تقػرض ع ػ  االبرالكػاف ككثػؿ األكػ  ال  ػرر ب اسىػا    ز االيػا، إضػاف  إالػ   نيػا   ىر ػاتيـ، ثػـ البػد   ف
كؤتت  بطب قتيا، ى ػث تػز ؿ بػز اؿ سػبب  ج دىػا كػف ظػر ؼ طاربػ     اسػتثناب  ،   خ ػرًا كػف ىػؽ 

 االك اطن ف كساسال  االد ال  عف األضرار االت  تص بيـ كف جرابيا.

ت جػػػد بشػػػالنيا  ى كػػػف االضػػػكانات سػػػاالف    كػػػا ف كػػػا  تق ػػػؽ بالعكػػػاؿ االسػػػ ادة، فػػػ بلىظ  نػػػو ال 
االذكر، س ى  ف اال ضاس ى  االكختص ب عطاس ىذا اال صؼ اليا كف عدكو،   ى انًا  بشكؿ اسػتثناب  

                                                 

، كجك عػػ  االكبػػادئ 2/3/1991ؽ.ع بج سػػ   34السػػن   2230ىكػػـ االكىككػػ  اإلدار ػػ  االق  ػػا فػػ  االطقػػف رتػػـ  (1)
  .707االت  تررتيا االكىكك ، االسن  االسادس   االثبلث ف، ص

قدىا  كا ب 5، ص1973االدكت ر/ طق كو االجرؼ، كبد  االكشر ع    ض ابط خض ع االد ال  ال  ان ف، طبق  سن   
)اختبلؼ كسك ات كبد  االكشر ع   ى ث  ط ؽ ع  و االف ػو اإلنج  ػزى كبػد  سػ ادة اال ػان ف،  االف ػو األكر كػ  كبػد  
االىك كػػػ  االك  ػػػدة(، االػػػدكت ر/ كىسػػػف خ  ػػػؿ، اال ضػػػػاس اإلدارى اال بنػػػان ، دراسػػػ  ك ارنػػػ ، دار االنيضػػػ  االقرب ػػػػ ، 

ىرى، كػدى ضػر رة االسػ طات االسػتثناب   فػ  ر االدكت ر/ ثر ت عبد االيادى خاالػد االجػ  11، ص 1982ب ر ت، 
، دار االنيضػ  2005جكي ر   كصر االقرب ػ   االرتابػ  ع  يػا، دراسػ  ك ارنػ  باال ػان ف االدسػت رى االفرنسػ ، طبقػ  

  كا    يا. 13االقرب  ، ص 
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 بكساسال  االد ال  عف األضرار االت  تسببيا ع    ساس كبد  االكسا اة  كاـ األعباس االقاك .

 ػ ؽ األفػراد  ىر ػاتيـ، عكػس خطػرًا ى    ػًا ع ػ  ى – االىػاؿ ىكػذا  -فالعكاؿ االسػ ادة تجسػد 
 عكاؿ االضر رة، األكر االذى دفػص اال ضػاس ال ىػد كنيػا  كىا الػ  ت  ػ ص ىاالتيػا إالػ   كبػر ىػد كككػف 

 ككا سنرى ف كا بقد.

باسػػػػػتبقادىا نياب ػػػػػا، بغ ػػػػػ  االكىافظػػػػػ  ع ػػػػػ  د الػػػػػ  اال ػػػػػان ف  Duguitبػػػػػؿ ال ػػػػػد ط ػػػػػب االف  ػػػػػو  
  كؤسساتيا

"Il faut bannir la thèorie des actes de gouvernement de tout pays civilisé"
(1)
. 

 بذات األكر تاببلا Duezككا  طاالب  
"Tout réginne qui a l'ambition de réaliser l'Etat de droit, doit biffer de ses 

institutions co cymbole défectueux qu'est l'acte de gouvernement
 (2)
. 

ر ػػػ  بػػػ ف االنظػػػاـ اال ػػػان ن  الكػػػؿ كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة ككػػػا سػػػبؽ  تضػػػه  ف ىنػػػاؾ فر تػػػًا ج ى 
  عكػػاؿ االضػػر رة،  كػػف ثػػـ فػػ ف االخ ػػط ب نيكػػا  قػػد خطػػال تان ن ػػا   اتق ػػًا خط ػػرًا، تترتػػب ع  ػػو نتػػابل 

 س ب   عد دة ككا ب نا كف تبؿ.
 المبحث الرابع

 أعمال السيادة واألعمال السياسية

بكج س االد ال  االفرنسػ ،  فػ  تط رىػا  االىػد إذا كانت  عكاؿ االس ادة تد ارتبطت ف  نشالتيا  
باال ضػػاس اإلدارى باعتبػػار  ف االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  ىػػ  االتػػ  تيػػ كف ع ػػ  ىػػذه  –ك اعػػدة  –كػػف نطاتيػػا 

األعكػػاؿ بكػػا  صػػدر عنيػػا فػػ  ىػػذا االشػػالف كػػف تػػرارات  كػػا تبركػػو كػػف كقاىػػدات  اتفات ػػات،  كانػػت 
اًل إدار ػ ، ككػا  خضػص  ساسػًا الرتابػ  كج ػس  عكػا –فػ  طب قتيػا  – عكاؿ ىذه االس ط   االتػ  تجسػد 

 االد ال     الرتاب  اال ضاس اإلدارى بصف  عاك .

ذا كانػػت األعكػػاؿ االس اسػػ   تػػد ارتبطػػت فػػ  نشػػالتيا باالكىككػػ  االف دراال ػػ  األكر ك ػػ ،  فػػ     ا 
باال ضاس االدست رى االػذى  صػبه  نتشػر فػ  كقظػـ د ؿ االقػاالـ  –ك اعدة  –تط رىا  االىد كف نطاتيا 

                                                 

(1) Duguit, op. cit, P. 350.  

(2) P. Duez, Responsabilité de la Puissance publique, Librairie, Dalloz, Paris, 1938, 
P. 18.  
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، باعتبػػار  ف االسػػ ط  االتشػػر ق   فػػ  االد الػػ  ىػػ  االتػػ  تيػػ كف ع ػػ  ىػػذه (1) ار االنػػار فػػ  االيشػػ ـانتشػػ
كف تػ ان ف    كراسػ ـ    تػرارات ب ػ ان ف،  كانػت  –ف  ىذا االخص ص  –األعكاؿ بكا  صدر عنيا 

الرتابػػ   – ساسػػًا  – االتػػ  تجسػػد فػػ  طب قتيػػا،  عكػػااًل س اسػػ  ، ككػػا  خضػػص  – عكػػاؿ ىػػذه االسػػ ط  
  ضاس االدست رى.اال

إال  ف ىناؾ ف   اتص األكر ن عًا كف االتداخؿ  االتخبط ف  خصػ ص ىػذه األعكػاؿ    ت ػؾ،  
نكا   ضا كف جانب رجاؿ االف و ف  ىذ ف االكجاال ف.  ال س ف ط كف اال ضاس ف اإلدارى  االدست رى،  ا 

كق ػار االباعػث االس اسػ   – ككػا ر  نػا  –فف كا  تق ػؽ باال ضػاس اإلدارى، ف ػد تبنػ  فػ  كيػده  
التك  ػػز  عكػػاؿ االسػػ ادة، إذ بك تضػػ  ىػػذا االكق ػػار،  صػػبه كػػؿ عكػػؿ تتخػػذه االسػػ ط  االتنف ذ ػػ    كػػ ف 

                                                 

ظيرت  ربق   ج اؿ كتتاال   كف اال ضاس االدست رى، ظير   اليا فػ  بدا ػ  اال ػرف االثػاكف عشػر،  تكثػؿ ىػذا االج ػؿ  (1)
بصػػف  خاصػػ  فػػ  اال ضػػاس االدسػػت رى م ػػر االكتخصػػص،  تقتبػػر االكىككػػ  االف دراال ػػ  االق  ػػا األكر ك ػػ  كػػف  ىػػـ 

االثػػان  بقػػد االىػػرب االقاالك ػػ  األ الػػ ،  كػػف  ىػػـ كىػػاكـ ىػػذا االج ػػؿ، اال ضػػاس كىػػاكـ ىػػذا االج ػػؿ.  ظيػػر االج ػػؿ 
،  االنكسػػا االتػػ   نشػػالت 1919االدسػػت رى فػػ   الكان ػػا االتػػ    ك ػػت كيكػػ  االرتابػػ  االدسػػت ر   ال  ضػػاس االقػػادى سػػن  

،  تش ك سػػػ  فاك ا االتػػػ    ك ػػػت كيكػػػ  االرتابػػػ  ال  ضػػػاس االقػػػادى سػػػن  1920كىككػػػ  دسػػػت ر   كتخصصػػػ  سػػػن  
  ،1940ثـ  الغ ت االرتاب  بيا سن   1923 ر كان ا االت    ك ت االرتاب  الكىكك  االن ض سن   ،1920

سػػن   –االسػػاب    االبلى ػػ   –،  ا  رالنػػدا االتػػ   سػػندت ال كىككػػ  االق  ػػا كيكػػ  االرتابػػ  االدسػػت ر   1931  سػػبان ا سػػن  
االج ػؿ االرتابػ  االدسػت ر   فػ   ، ثـ ظيػر االج ػؿ االثاالػث بقػد االىػرب االقاالك ػ  االثان ػ ،  كػف  ىػـ كىػاكـ ىػذا1937

 -رتابػػ  اال ضػػاس االقػػادى  اإلدارى، ثػػـ االكىككػػ  االق  ػػا، ثػػـ االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا –كصػػر بكراى يػػا االثبلثػػ  
ثػػـ االكج ػػس االدسػػت رى كنػػذ  1946اال جنػػ  االدسػػت ر   سػػن   – االرتابػػ  االدسػػت ر   فػػ  فرنسػػا بكرى ت يػػا األخ ػػرت ف 

،  االرتاب  1976،  االكىكك  االدست ر   ف  االبرتغاؿ سن  1975  اال  ناف سن   االكىكك  االق  ا ف – 1958سن  
ثػـ االكج ػس االدسػت رى كنػذ  1963االػدابرة االدسػت ر   فػ  االكىككػ  االق  ػا سػن   -االدست ر   ف  االكغػرب بكرى ت يػا

ا ، ب نكػػ1995،  االكج ػػس االدسػػت رى فػ  تػػ نس سػػن  1992،  االكج ػػس االدسػػت رى فػػ  االجزابػر سػػن  1992سػن  
ظيػػر االج ػػؿ االرابػػص ع ػػب اني ػػار االتىػػاد االسػػ ف ت   تغ ػػر االػػنظـ االس اسػػ   الػػد ؿ االكت ػػ  االشػػرت    اتجاىيػػا نىػػ  

،  االكىككػػ  االدسػػت ر   فػػ  1991االد ك راط ػػ ،  كػػف  ىػػـ كىػػاكـ ىػػذا االج ػػؿ، االكىككػػ  االدسػػت ر   االب غار ػػ  سػػن  
،  االكىككػ  االدسػت ر   الجنػ ب  فر   ػا االتػ  1993،  االكىكك  االدست ر   ف    مسبلف ا سػن  1992االتش ؾ سن  

فػػ  االكػػادة  1996ثػػـ نػػص ع  يػػا االدسػػت ر االػػدابـ االصػػادر سػػن   1993نشػػالت بك جػػب االدسػػت ر االنت ػػاال  سػػن  
،  كازاالت االرتاب  االدسػت ر   تنكػ   تزدىػر فػ  االقد ػد كػف 1997كنو،  االكىكك  االدست ر   ف  ب الندا سن   167

 رف االقشر ف ى  ترف اال ضاس االدست رى.د ؿ االقاالـ، ىت  ت ؿ  ف اال 
، 1999دكت ر/  ىكد فتىػ  سػر ر، االىكا ػ  االدسػت ر   ال ى ػ ؽ  االىر ػات، دار االشػر ؽ، االطبقػ  األ الػ ، سػن   

 كػػػػا بقػػػػدىار دكتػػػػ ر/ عػػػػاطؼ سػػػػاالـ عبػػػػد االػػػػرىكف، د ر اال ضػػػػاس االدسػػػػت رى فػػػػ  اإلصػػػػبلح االس اسػػػػ   18ص 
 .14، ص 2010راه، جاكق  ع ف شكس،  االجتكاع   االتتصادى، دراس  ك ارن ، دكت  
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االباعػػػث س اسػػػ ا،     نػػػو ذا طب قػػػ  س اسػػػ  ، عكػػػبًل كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة االخارجػػػ  عػػػف  ال ػػػ  االرتابػػػ  
، ى نكا رفػض (1)ساالف  االذكر Laffiteال ضاب  ،  تد طبؽ االكج س ىذا االكق ار أل ؿ كرة ف  تض   ا

 étant à une questionنظػػر ىػػذه اال ضػػ   تػػاببًل  ف ط ػػب االكػػدع   تق ػػؽ بكسػػالال  س اسػػ   
politique ف  ىكـ دخر بػرفض االكج ػس نظػر االػدع ى ألنيػا تتق ػؽ بالعكػاؿ ىك ك ػ  ذات طػابص  ،

 des actes de gouvernement ayant un caractère essentiellementس اس   ص ؿ 
politique. 

االػػذى تػػاـ بتػالال ؼ كت ػػب ىػاجـ ف ػػو ىك كػػ   Duc d'aumale(2) فػ  تضػػ   االػد ؽ د كػػاؿ  
ناب   ف االثاالث،  ى  كا دفص ىذه االىك ك  إال  كصادرة ىذا االكت ب، فتـ االطقف ع ػ  تػرار االكصػادرة 

ض  بقدـ اختصاصػو بنظػر االطقػف بىجػ   ف تػرار االكصػادرة االكطقػ ف ع  ػو  كاـ كج س االد ال ، ف 
 .(3)عكؿ س اس  م ر خاضص الرتابتو

"La saisie d'un ouvrage du duc D'AUMALE, et le refers de restituer les 
exemplaires saisis sont considérés comme des "actes politiques" qui ne 
sont pas de nature à nous être deférés pour excès de pouvoir en notre 
conseil d'Etat par voie contentieuse". 

ىتػػػ  بقػػػد ىجػػػر كق ػػػار االباعػػػث  –بػػػؿ ال ػػػد درج كػػػؿ كػػػف كج ػػػس االد الػػػ   كىككػػػ  االتنػػػازع  
ع    صؼ  عكاؿ االسػ ادة بقبػارات كثػؿ "كسػالال  س اسػ    قػ د االبػث ف يػا إالػ  االىك كػ   –االس اس  
 .(4)د ف س اىا

"Question publique dont la décision appartient exclusivenment au 
Gouvernement" 

بالنػو "كػف االك ػرر ع كػًا  ف  1896 ف  كصر ف د تضت كىككػ  االسػتبناؼ االكخت طػ  عػاـ  
االتنػازؿ عػػف تطقػػ   رض الد الػػ   جنب ػػ ، سػػ اس كػػاف بػ رادة االكتنػػازؿ    بػػاالرمـ كنػػو،  قػػد كػػف األعكػػاؿ 

 .(5)االت  ال تخضص الرتاب  االكىاكـ  ال الت د رىااالس اس   
 االػػذى  27/12/1944 كػػذالؾ ىكػػـ تاضػػ  األكػػ ر االكسػػتقج   بكىككػػ  اإلسػػكندر   بتػػار خ  

                                                 

(1) C.E, Laffite, 1822, Rec. P. 377.  
(2) C.E, Duchesse de saint leu et d'artres, 23-12-1832, Rec., P. 782.  

(3) C.E, Duc d'aumale, 8-5-1867, S. 1867-11, P. 124.  

(4) C.E, 29-11-1968, Tallagrand, Rec., P. 607.  

 .455ؽ، ص8، كجك ع  االتشر ص  اال ضاس االكخت ط، االسن  11/3/1896فر دكاف، تض   ب ؿ  (5)
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انتي  إال  " ف إجراسات عك    االنتخػاب تقتبػر كػف  عكػاؿ االسػ ادة االتػ   كتنػص ع ػ  اال ضػاس نظرىػا 
 .(1)"ألنيا  عكاؿ س اس  ،    كف  عكاؿ االىك ك  االس اس  

اسػتكر تضػاؤه ع ػ  ىػػذا االػنيل، ففػ  ىكػـ صػػدر  1946بػؿ  بقػد نشػالة كج ػس االد الػػ  عػاـ  
ت ػػ ؿ كىككػػ  اال ضػػاس اإلدارى "إف عبػػارة  عكػػاؿ االسػػ ادة االتػػ   ردت فػػ  تػػ ان ف كج ػػس  2008عػػاـ 

.  فػ  ىكػـ دخػر (2)االد ال  االكتقاتب  ال تنصرؼ إال إالػ  األعكػاؿ االتػ  تتصػؿ باالس اسػ  االق  ػا ال د الػ 
ذا كػػػػاف كػػػػف االكتقػػػػذر  ضػػػػص تقر ػػػػؼ جػػػاكص كػػػػانص ألعكػػػػاؿ االسػػػػ ادة، إال  ف ثكػػػػ  عناصػػػػر ت  ػػػ ؿا " ا 

تك زىػػا...  ىكيػػا ت ػػؾ االصػػػف  االس اسػػ   اال اضػػى  ف يػػا الكػػػا  ىط يػػا كػػف اعتبػػارات س اسػػػ  ....   ف 
اكتناع اال ضاس عف رتاب  ت ؾ األعكاؿ إنكػا  رجػص إالػ  طب قػ  ىػذه األعكػاؿ  كػا  كتنفيػا كػف اعتبػار 

.  االكىككػػ  اإلدار ػػ  االق  ػػا كػػذالؾ إذ (3)اسػػ  نت جػػ  اتصػػااليا بنظػػاـ االد الػػ  االس اسػػ  اتصػػاال  ث  ػػا"س 
ت ػػ ؿ " ف  عكػػاؿ االسػػ ادة تباشػػرىا االىك كػػ  باعتبارىػػا سػػ ط  ىكػػـ  فػػ  نطػػاؽ  ظ فتيػػا االس اسػػ    ال 

 .(4)تكتد إال يا االرتاب  اال ضاب  "
 عكػػػػاؿ  Hauriou، ف ػػػػد عػػػػرؼ  االف ػػػػو كػػػػف جانبػػػػو كػػػػذالؾ ذىػػػػب فػػػػ  كقظكػػػػو ىػػػػذا االكػػػػذىب 

بالنيػا كػؿ  La ferrière،  عرفيػا (5)االس ادة، بالنيػا األعكػاؿ االس اسػ   االصػادرة عػف االسػ ط  االتنف ذ ػ 
 .(6)كا الو طابص س اس  كف  عكاؿ االىك ك 

 عكػػاؿ االسػػػ ادة ف ػػػط ع ػػ  األعكػػػاؿ االس اسػػػ   االصػػادرة عػػػف االىك كػػػ   Duguitككػػا   صػػػر  
بصػػفتيا عضػػ ا س اسػػ ًا، بػػؿ   ػػرى ضػػر رة االستقاضػػ  عػػف عبػػارة ) عكػػاؿ االسػػ ادة( االتػػ  كث ػػرًا كػػا 

،     عكػاؿ االىك كػ  actes politiqueتدع  إال  اال بس  تدفص إال  االت سص بقبارة " عكػاؿ س اسػ  " 
 .(7)االس اس  

ض االف يػػاس االقػػرب بالنيػػا األعكػػاؿ االتػػ  تىكػػـ ر ابػػط ذات صػػبغ  س اسػػ  ،  الػػذا   قرفيػػا بقػػ 
                                                 

 ، تق  ؽ االدكت ر/ فؤاد كينا.341كج   االى  ؽ، جاكق  اال اىرة، االسن  االثان  ، ص  (1)

 ، كجك ع   ىكاـ كج س االد ال .20/12/2008ؽ، بتار خ 61السن   21396االدع ى رتـ  (2)

ؽ بػذات االتػار خ، كجك عػ  63السػن   37940،  رتػـ 24/11/2009تػار خ ؽ، ب63السن   11909( االدع ى رتـ 3)
 كج س االد ال .

 .409، ص 60، بند 1، ج33، االسن  12/12/1987ؽ.ع ف   30السن   1939( االطقف رتـ 4)

(5) HAURIOU (M.) Précis de droit administratif et de droit public, 8éme éd, 1914, P. 
201. 

(6) LAFERRIÈRE, traité de la juridiction administrative et des recours contentieux 2éme 
éd, 1896, P. 610. 

(7) Duguit (L.) Traité de droit constitutionnel, 3éme éd. Paris, 1926, P. 306 ets. 
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   ؿ االكرى ـ االدكت ر/ عز االد ف عبد اهللا  نو طاالكا  ف االجنس   تتق ؽ بالك ر س اسػ  ، فػبل كنػاص 
 .(1)كف اعتبارىا كف صك ـ  عكاؿ االس ادة االت  تخرج عف  ال   االكىاكـ

دارى  االكػػدن  سػػاالف  االػػذكر،  كػػذالؾ اتجػػاه االف ػػو فػػ   اضػػه ككػػا سػػبؽ  ف  ىكػػاـ اال ضػػاس اإل 
بػاعتراؼ االجك ػص  -عك كو،  نى  نى  اعتبار  عكاؿ االس ادة  عكػاؿ س اسػ  ، رمػـ  ف ىػذه األعكػاؿ

إنكا تصدر عػف االسػ ط  االتنف ذ ػ  ف ػط، ت ػؾ االسػ ط  االتػ  تتجسػد  عكااليػا فػ  ك نيػا  –تضاس  ف يا 
تكػػ ف ىػػذه األعكػػاؿ  عكػػاؿ سػػ ادة    م ػػر ذالػػؾ. فالعكػػاؿ  عكػػاؿ إدار ػػ ، ال فػػرؽ فػػ  ذالػػؾ بػػ ف  ف 

بكػػا  صػػدر عػف االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  كػػف تػػرارات    تصػػرفات، فيػػ   –ككػػا ذكرنػػا  –االسػ ادة إذف تػػرتبط 
فػػػ   صػػػ يا  فػػػ  تطب  اتيػػػا نظر ػػػ  إدار ػػػ   كجػػػاؿ عك يػػػا ىػػػ  األعكػػػاؿ اإلدار ػػػ ،   ثػػػر تطب  يػػػا ىػػػ  

ال ضػػاب   االتػػ   باشػػرىا اال ضػػاس اإلدارى فػػ  األصػػؿ عػػف اسػػتبقاد ىػػذه األعكػػاؿ كػػف نطػػاؽ االرتابػػ  ا
  عكاؿ اإلدارة.

ف كانػػت ال تخضػػص   الرتابػػ  اال ضػػاس اإلدارى، صػػاىب االختصػػاص  –ككػػا ذكرنػػا  – ىػػ   ا 
األصػػ ؿ فػػ  ىػػذا االكجػػاؿ، فػػذالؾ الكػػا  ىػػ ط بيػػا كػػف اعتبػػارات س اسػػ   تيػػدؼ إالػػ  تى  ػػؽ كصػػ ى  

 االخػػػػارج،  ألف طب قتيػػػػا  بػػػػاالنظر إالػػػػ  خصابصػػػػيا االجكاعػػػػ   تػػػػالك ف سػػػػبلكتيا   كنيػػػػا فػػػػ  االػػػػداخؿ 
كستقصػػػ   ع ػػػ  كػػػ از ف االت ػػػد ر اال ضػػػاب  االتػػػ    تضػػػ يا االفصػػػؿ فػػػ  صػػػىتيا    بطبلنيػػػا. فقػػػدـ 
نكػػػا ألف  خضػػ عيا الرتابػػ  اال ضػػاس ال ترجػػػص إذف إالػػ   ف ىػػذه األعكػػاؿ فػػػ ؽ االدسػػت ر    اال ػػان ف،  ا 

اال ضاب  ، ىػذا باإلضػاف  إالػ  عػدـ كبلسكػ   ض ابط  كقا  ر االفصؿ ف  كشر ع تيا ال تتي ال ال س ط 
 .(2)طرح ىذه االكسابؿ ع نا ف  ساىات اال ضاس

 كػػػػص ذالػػػػؾ  رمػػػػـ  ف نظر ػػػػ   عكػػػػاؿ االسػػػػ ادة نشػػػػالت فػػػػ  االكجػػػػاؿ اإلدارى  بصػػػػدد اال ػػػػرارات  
اإلدار ػػ ،  كػػف ثػػـ ف نػػو كػػف م ػػر االكنط ػػ   ف  الخػػذ بيػػا تاضػػ  االدسػػت ر   االػػذى ال  راتػػب اال ػػرارات 

نك  .(3)ا  ختص برتاب  اال  ان ف باالنسب  ال دست ر،  ى  رتاب  س اس   بطب قتيااإلدار  ،  ا 

 ا(4)بؿ  رمـ  ف ىناؾ االقد د كف االفر ؽ ب ف اال  ان ف   عكاؿ االس ادة 

سػػ اس كػػف جانػػب كصػػدر كػػؿ كنيػػاا إذ ب نكػػا  صػػدر اال ػػان ف عػػف االسػػ ط  االتػػ   خ ػػص ع  يػػا  

                                                 

االقاكػػػ  ال كتػػػػاب، اال ػػػان ف االػػػػد ال  االخػػػاص، االجػػػػزس األ ؿ، االجنسػػػ    كركػػػػز األجانػػػب، كطػػػػابص االي بػػػ  االكصػػػػر    (1)
 .587، ص 1978

 .2/3/2004ؽ، بتار خ 57السن   12984ىكـ كىكك  اال ضاس اإلدارى ف  االدع ى رتـ  (2)

 .173، ص 1988االكستشار االدكت ر/ عادؿ عكر شر ؼ، تضاس االدست ر   )اال ضاس االدست رى ف  كصر(،  (3)

 .31، ص 1977.د،  نا ر ؽ7السن   6ت ر ر ى ب  كف ض  االد ال  ف  االدع ى االدست ر   رتـ  (4)
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 تصدر عف االس ط  االتنف ذ  .نظاـ االد ال  س ط  االتشر ص، ف ف  عكاؿ االس ادة 

 سػػػ اس كػػػف ى ػػػث اخػػػتبلؼ  سػػػباب اإلعفػػػاس كػػػف االرتابػػػ  اال ضػػػاب  ا فق ػػػ  ىػػػ ف ترجػػػص ىػػػذه  
األسػػػباب باالنسػػػػب  ال  ػػػػ ان ف، إالػػػػ  اسػػػت بلؿ االسػػػػ ط  االتشػػػػر ق   عػػػػف االسػػػ ط  اال ضػػػػاب    كبػػػػد  سػػػػ ادة 

باالنسػب  ألعكػػاؿ ، فػ ف ىػػذه األسػباب  ككػف ردىػػا La souveraineté de loiاالبرالكػاف  اال ػان ف 
االس ادة إال   ف ىذه األعكاؿ تباشػرىا االسػ ط  االتنف ذ ػ  باعتبارىػا سػ ط  ىكػـ ال سػ ط  إدارة،  ترجػص 

 ف  كث ر كنيا إال  ت افر  ىد  شخاص اال ان ف االد ال  ف  االنزاع.

  خ ػػرا كػػف ى ػػث كسػػب ال   االد الػػ ا إذ اال اعػػدة االقاكػػ  ىػػ  عػػدـ كسػػب ال   االد الػػ  عػػف  عكااليػػا  
   بصػػف  خاصػػػ  اال ػػان ف، إال اسػػػتثناس فػػ  بقػػػض االىػػاالت، ع ػػػ  ىػػ ف تسػػػالؿ االد الػػ  عػػػف االتشػػر ق 

  تقتبر  عكاؿ االس ادة استثناس كف ىذه اال اعدة االقاك . –ك اعدة عاك   – عكااليا االتنف ذ   

رمػػـ كػػا سػػبؽ إال  ف اال ضػػاس االدسػػت رى خ ػػط خطػػال ب نيكػػا إذ  صػػؼ كػػا   ػػاؿ الػػو األعكػػاؿ  
إذ ت  ؿ االكىكك  االق  اا  ف  3/7/1976دة،  كف ذالؾ االىكـ االصادر بج س  االس اس   بالعكاؿ االس ا

"نظر ػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة تػػد اسػػت رت فػػ  نظاكنػػا اال ضػػاب ....  تػػد  جػػدت االعتبػػارات االتػػ  اتتضػػت 
استبقاد ت ػؾ األعكػاؿ كػف  ال ػ  اال ضػاس االقػادى  اإلدارى، صػدى الػدى اال ضػاس االدسػت رى فػ  االػد ؿ 

تابػ  ع ػ  دسػت ر   اال ػ ان فر  كػف ثػـ  تقػ ف اسػتبقاد االنظػر فػ   عكػاؿ االسػ ادة االت   خذت بنظاـ االر 
كػػف  ال ػػ  االكىككػػ  االق  ػػا، د ف ىاجػػ  ال جػػ د نػػص   ضػػ  بػػذالؾ، ألنيػػا تاعػػدة اسػػت رت فػػ  االػػنظـ 

 .(1)اال ضاب   ال د ؿ االكتىضرة،  مدت  صبًل كف األص ؿ اال ضاب   االثابت "

  تبنػػػ  نظر ػػػ   عكػػػاؿ االسػػػ ادة بيػػػذا االكسػػػك  فػػػ   تالك ػػػدًا إلصػػػرار اال ضػػػاس االدسػػػت رى ع ػػػ 
بػػػػػالف تػػػػػرار ربػػػػػ س  5/2/1997تضػػػػابو،  ف تضػػػػػت االكىككػػػػػ  االق  ػػػػا فػػػػػ  ىككيػػػػػا االصػػػػػادر بتػػػػار خ 

االجكي ر ػػػػػ  بػػػػػ عبلف ىاالػػػػػ  االطػػػػػ ارئ  ثػػػػػر ىػػػػػد ث االقػػػػػد اف اإلسػػػػػراب    ع ػػػػػ  كصػػػػػر  سػػػػػ ر ا فػػػػػ  
ـ االطػػػ ارئ االػػػذى  جػػػاز  قتبػػػر كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة نظػػػرا السػػػتناد ىػػػذا اال ػػػرار إالػػػ  نظػػػا 5/6/1967

االدست ر فرضو إذ تقرض اال طف الخطر  يدد سبلكتو   كنو    نشبت ىرب    ىدث تيد ػد بنشػ بيا 
 .(2)   ىدث اضطراب ف  األكف

بػالف اتفات ػ   21/1/1984ككا تضت االكىكك  االدست ر   االق  ػا فػ  ىككيػا االصػادر بتػار خ  
االدفاع االكشترؾ االتػ   بركتيػا كصػر كػص االػد ؿ االقرب ػ  األخػرى فػ  إطػار جاكقػ  االػد ؿ االقرب ػ  عػاـ 

تقتبػػر كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة نظػػرا ألف ك ضػػ ع ىػػذه االتفات ػػ  ىػػ  تنظػػ ـ االػػدفاع االكشػػترؾ بػػ ف  1964
                                                 

 ؽ دست ر  .5السن   5( االطقف رتـ 1)

 اال ضاب  . 6السن   22( صدر ىذا االىكـ ف  االدع ى رتـ 2)
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االقرب    االكىافظ  ع   سبلك  اال طف   كنو االخارج ،  الػذالؾ فػ ف ىػذه االتفات ػ  ال تػدخؿ فػ   االد ؿ
 .(1) ال   االكىكك  االدست ر   باالرتاب  ع   دست ر   اال  ان ف

ككا تضت بالف االكسابؿ االس اس   تقد االكجاؿ االى  ى  االطب ق  النظر    عكاؿ االسػ ادة االتػ   
 .(2)اال ان ف كالصؿ عاـ  ىكـ االرتاب  ع   دست ر   اال  ان فت  د كف كبد  االكشر ع    س ادة 

 ذات االشػءس نجػده فػ  تضػاس االكىككػ  االدسػت ر   بد الػ  االك  ػت، ف ػد تضػت ىػذه االكىككػػ   
، (3) ف " عكػاؿ االسػ ادة،  ككػا عرفيػػا اال ضػاس، ىػ  ت ػػؾ األعكػاؿ االتػ  تصػػدر عػف االىك كػ .... االػػخ

ألعكػػػػػاؿ االكنظكػػػػػ  القبلتػػػػػ  االىك كػػػػػ  باالسػػػػػػ ط  ككػػػػػا تضػػػػػت  نػػػػػو " نػػػػػدرج ضػػػػػكف  عكػػػػػاؿ االسػػػػػ ادة ا
 .(4)االتشر ق  ..."

 ىكػػذا  ككػػف اال ػػ ؿ  ف نظر ػػ  األعكػػاؿ االس اسػػ   فػػ  اال ضػػاس االدسػػت رى سػػ اس فػػ  كصػػر  ـ  
فػػػ  االك  ػػػت تػػػد شػػػابيا خ ػػػط كب ػػػر ب نيػػػا  بػػػ ف نظر ػػػ   عكػػػاؿ االسػػػ ادة إالػػػ  ىػػػد االكػػػزج بػػػ ف ىػػػات ف 

ا، رمـ  ف االكسابؿ االس اسػ   تغػا ر فػ  جػذ رىا  ضػ ابطيا االنظر ت ف  اعتبار ثان تيكا  صبًل أل الىك
  تطب  اتيا  عكاؿ االس ادة   تق ف باالتاال  فص يا ك    عنيا.

 الػػذا الػػـ  كػػف اال ضػػاس االدسػػت رى فػػ  ىػػات ف االػػد الت ف،  كػػف سػػار فػػ  ركابيكػػا فػػ  ىاجػػ  إالػػ   
فػػ  كجػػاؿ تطب  يػػا،  إرجػػاع نظر ػػ  األعكػػاؿ االس اسػػ   إالػػ  نظر ػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة االتػػ  تنفصػػؿ عنيػػا

 كاف ىسبو  ف  ػرد نظر ػ  األعكػاؿ االس اسػ   إالػ  جػذ رىا فػ  اال ضػاس االك ػارف ال شػرع   االدسػت ر  ، 
 الكنو الـ  قبال بت ص و،   منتو عنيا االى  ؿ االجاىزة النظر    عكاؿ االسػ ادة االكقكػ ؿ بيػا فػ  اال ضػاس 

األعكػػػاؿ االس اسػػػ  ، كفػػػرع النظر ػػػ  اإلدارى االفرنسػػ ،  اعتبرىػػػا نظر ػػػ  كاف ػػػ  كػػػ    ػػػ ـ ع  يػػا نظر ػػػ  
  عكاؿ االس ادة االت  عرفتيا اال  ان ف االكنظك  ال س ط  اال ضاب   ف  كصر،  االك  ت.

 الػػػـ تكػػػػف ىػػػػذه االى ػػػ ؿ االجػػػػاىزة كاف ػػػػ  فػػػ   اتػػػػص األكػػػػر    صػػػاالى  الت ػػػػ ـ نظر ػػػػ  األعكػػػػاؿ  
االك ػػػارف  االس اسػػػ   ع ػػػ  عكػػػدىا،  ع ػػػ  األخػػػص بػػػاالنظر إالػػػ   ف االكقػػػا  ر االتػػػ  اعتكػػػدىا اال ضػػػاس

 –ال شرع   االدست ر   فػ  شػالف تىد ػد خصػابص األعكػاؿ االس اسػ  ، كخت فػ  فػ  كضػاك نيا   سسػيا 

                                                 

 اال ضاب  . 4السن   48صدر ىذا االىكـ ف  االدع ى رتـ  (1)

 .22، ص 3، االكجك ع ، بند 1984 نا ر  21صدر ىذا االىكـ بتار خ  (2)

، كجك ع  األىكاـ  اال رارات االصػادرة كػف االكىككػ ، 27/4/1999بتار خ دست رى،  1999السن   2االطقف رتـ  (3)
 .89االكج د االثان ، ص

إجراساتيػا، دراسػ   -اختصاصػاتيا – شار إال و االدكت ر/ عادؿ االطبطباب ، االكىككػ  االدسػت ر   االك  ت ػ  تك  نيػا  (4)
 .190، ص2005تى      ك ارن ، كج س االنشر االق ك ، 
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عػػػف االق اكػػػؿ االتػػػ  ت ػػػ ـ ع  يػػػا نظر ػػػ   عكػػػاؿ االسػػػ ادة االتػػػ  ال تتػػػ خ  م ػػػر إسػػػباغ  –ككػػػا سػػػنرى 
االىصػان  ع ػػ   عكػاؿ تصػػدر عػػف اإلدارة ب صػفيا سػػ ط  ىكػـ،  ىػػ  تقب ػػر شػد د االغكػػ ض،   تسػػـ 

  .(1)الفت ار إال  االتىد د اال اضه ال قناصر االت     ـ ع  يابا

 كص ذالؾ ف د ذىب جانب كف االف و إال  االت   ؿ كف خط رة ىذا االخ ط، كقتبر ف  ف األعكاؿ  
االس اس   االت  ابتدعيا اال ضاس األكر ك  ى  ذاتيا  عكاؿ االس ادة ف  اال ضػاس ف االكصػرى  االفرنسػ  

،    د  صىاب ىذا االػر ى  خػذ اال ضػاس االدسػت رى االكصػرى (2)نج  زى    عكاؿ االد ال  ف  اال ضاس اإل
بنظر   األعكاؿ االس اس       عكػاؿ االسػ ادة، كسػتند ف فػ  ذالػؾ الػذات األسػباب االتػ  اسػتندت ع  يػا 
االكىككػ  االق  ػا  االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا إلخػراج ىػذه األعكػاؿ كػف نطػاؽ رتابتيػا، كضػ ف ف ع  يػػا 

قتبراف ن عًا كف اال  ػ د االذات ػ  االتػ   فرضػيا اال ضػاس االدسػت رى ع ػ  نفسػو الت   ػد  ف ك تا االنظر ت ف ت
رتابتػو  كنػػص االصػطداـ كػػص بػات  االسػػ طات، ككػا  ف سػػ ادة اال ػان ف ال  ككػػف  ف تتى ػؽ بػػاالتراخ     

نكػػا تتى ػػؽ باالعتػػداؿ ف يػػا د ف إفػػراط    تفػػر ط . بػػؿ ال ػػد ذىبػػت االكىككػػ  (3)االتغػػاال  فػػ  االرتابػػ ،  ا 
 .(4)ست ر   االق  ا إال  ىد اال  ؿ بالف األعكاؿ االس اس   كا ى  إال ص رة كف  عكاؿ االس ادةاالد

 الذا نجد  ف اال ضاس االدست رى  ستخدـ  ى انػا االكصػط ى ف كقػًا فػ  ذات االىكػـ،  كػف ذالػؾ  
تػػ ؿ االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػاا " ى ػػث إف خػػر ج  عكػػاؿ االسػػ ادة    األعكػػاؿ االس اسػػ   عػػف  ال ػػ  

 .(5)س  قد  ىد ص ر االتطب ؽ األكثؿ الكبد  االفصؿ ب ف االس طاتاال ضا

ىػػذا   ػػرى جانػػب دخػػر كػػف االف ػػو ضػػر رة  ف   تصػػر اال ضػػاس االدسػػت رى فػػ   ىكاكػػو ع ػػ   
                                                 

عػ ض االكػر، االرتابػ  اال ضػاب   ع ػ  دسػت ر   اال ػ ان ف فػ  كبلكىيػا االرب سػ  ، كركػز ر ن ػو،  االكستشار االػدكت ر/ (1)
 .778جاف دب ى ال  ان ف  االتنك  ، د ف تار خ، ص 

دكتػ ر/  ىكػػد ككػػاؿ  بػػ  االكجػػد، االرتابػػ  ع ػػ  دسػت ر   اال ػػ ان ف فػػ  اال ال ػػات االكتىػػدة األكر ك ػػ   اإلت ػػ ـ االقربػػ ،  (2)
 كػػا بقػدىا،   بلىػظ  ف سػػ ادتو بقػد  ف ذكػر دراس االف ػػو األكر كػ  فػػ   479، ص 1960دار االنيضػ  االقرب ػ ، 

بذات االصفى  ب  الو "إف  عكاؿ االس ادة     عكاؿ االد ال ، ال سػت إال  عكػاؿ  2االكتف عاد  استدرؾ باالياكش رتـ 
 إدار ػ   تػد تكػ ف    ترارات إدار  ،  كا االكسابؿ االس اس   االت  نتىػدث عنيػا فػ  ىػذا االكبىػث ف ػد تكػ ف  عكػاالً 

ت ان ف صادرة كباشرة كف االي ب  االتشر ق  ر  انظػر االػدكت ر/ عػاطؼ سػاالـ عبػد االػرىكف، د ر اال ضػاس االدسػت رى 
 .163، ص 2010ف  اإلصبلح االس اس ، دكت راه، 

 كػػػا بقػػػدىار د. كىكػػػد عصػػػف ر، كػػػذاىب االكىككػػػ   590دكتػػػ ر/  ىكػػػد ككػػػاؿ  بػػػ  االكجػػػد، كرجػػػص سػػػابؽ، ص  (3)
  كا بقدىا. 137االق  ا ف  االرتاب   االتفس ر  االبتداع، كرجص سابؽ، ص  اإلدار  

، االكجك عػػػ ، االجػػػزس االرابػػػص، ص 9/10/1990، بتػػػار خ 12االسػػػن   4( االكىككػػػ  االدسػػػت ر   االق  ػػػا، االطقػػػف رتػػػـ 4)
524. 

  .9/10/1999االىكـ االسابؽ بتار خ  ( 5)
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اسػػػتخداـ كصػػػط ه األعكػػػاؿ االس اسػػػ   د ف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة، تالس سػػػًا ع ػػػ   ف األ الػػػ   كثػػػر كبلسكػػػ  
 . (1)بلفات ج ىر   ب ف االنظر ت فال ظ ف  ىذا اال ضاس  طب قتو،  نظرا ال ج د اخت

فكػػف ى ػػث االنشػػالةا تقتبػػر نظر ػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة كػػف إبػػداعات كجػػس االد الػػ  االفرنسػػ ، ب نكػػا  
 تقتبر نظر   األعكاؿ االس اس   كف إبداعات االكىكك  االتىاد   االق  ا األكر ك  .

االس اسػ  ،   كف ى ث االنطاؽا  قتبر نطاؽ  عكػاؿ االسػ ادة   سػص بكث ػر كػف نطػاؽ األعكػاؿ 
ى ػػػث  ككػػػف اعتبػػػار كػػػؿ عكػػػؿ س اسػػػ  كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة.  الكػػػف ال  ككػػػف اعتبػػػار جك ػػػص  عكػػػاؿ 
االسػػ ادة  عكػػااًل س اسػػ  ، ككػػا  ف األعكػػاؿ االس اسػػ   ىػػ   ىػػد االكقػػا  ر االتػػ  ت ػػؿ بيػػا التك  ػػز  عكػػاؿ 

 االس ادة عف م رىا. 

ألسػػاس ىػػ  تىصػػ ف  كػػف ى ػػث االك ضػػ عا فػػ ف االك صػػ د  كػػف نظر ػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  ا 
بقػض االتصػرفات  اال ػرارات اإلدار ػ  االتػػ  تالت يػا االسػ ط  االتنف ذ ػ  كسػػ ط  ىكػـ،  كػا نظر ػ  األعكػػاؿ 

 االس اس   فترد كباشرة ع   االتشر قات التىص نيا ضد االرتاب  االدست ر  .

ىذا  تد بد ت إرىاصات االتى ؿ ف  تضاس االكىكك  االدسػت ر   االق  ػا التبنػ  نظر ػ  األعكػاؿ  
كػف "إف  9/10/1990 اس   بدال كف نظر    عكاؿ االس ادة، بكا  رد ف  ىككيا االصػادر بتػار خ االس

بشػالف دعػ ة االنػاخب ف إالػ  االسػتفتاس ع ػ  ىػؿ كج ػس  1990السن   404ترار رب س االجكي ر   رتـ 
االشقب، إنكا  تق ؽ باستطبلع ر ى ى ب  االناخب ف االت  تكثؿ اال اعدة االشقب   ف   كر  تصؿ بػالخص 

كسابؿ االكتق    بقبلت  االس ط  االتنف ذ   باالس ط  االتشر ق  ،   تصؿ بتك  ف ىذه االس ط ،  ىػ   قػد اال
بيػػػذه االكثابػػػ  كػػػف  بػػػرز األكػػػ ر االتػػػ  تتق ػػػؽ بككارسػػػ  سػػػ ط  االىكػػػـ  كػػػف ثػػػـ  قتبػػػر كػػػف "األعكػػػاؿ 

 ػػب كػػف االس اسػػ  " االتػػ  تتىكػػؿ االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  كاكػػؿ االكسػػب ال   االس اسػػ   بصػػدد إجرابيػػا بغ ػػر كق
 .(2)اال ضاس

 تد تالكد ىذا االتىػ ؿ بكػا اسػت رت ع  ػو االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا فػ  ىػذا االخصػ ص بػدسًا  
كػف ىجػر الكصػط ه  عكػاؿ االسػ ادة كستق ضػ  عنػو األعكػاؿ االس اسػ  ، ف ػد تضػت  1993كف عاـ 
جػػرى   ف "االقبػػرة فػػ  تىد ػػد االتك  ػػؼ اال ػػان ن  "الؤلعكػػاؿ االس اسػػ  "  ع ػػ  كػػا 16/6/1993بج سػػ  

ىػػ  بطب قػػ  االقكػػؿ ذاتػػو ال باأل صػػاؼ االتػػ  تػػد  خ قيػػا االكشػػرع ع  ػػو  –ع  ػػو تضػػاس ىػػذه االكىككػػ  
كتػػ  كانػػت طب قػػ  تتنػػاف   ىػػذه األ صػػاؼ، ذالػػؾ  ف اسػػتبقاد "األعكػػاؿ االس اسػػ  " كػػف  ال ػػ  اال ضػػاس 

                                                 

  دسػت ر   اال ػ ان ف، دكتػ راه، جاكقػ  عػ ف شػكس، سػن  دكت ر/ شقباف  ىكد ركضاف، ض ابط  دثػار االرتابػ  ع ػ (1)
 .561، ص 2000

 .431، ص 5، كجك ع  االككتب االفن ، رتـ 4/7/1992ؽ دست ر  ، بتار خ 12السن   5االطقف رتـ  (2)
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ؿ بسػػػػبب طب قػػػػ  ىػػػػذه األعكػػػػا –االدسػػػػت رى إنكػػػػا  ػػػػالت  تى   ػػػػًا البلعتبػػػػارات االس اسػػػػ   االتػػػػ  ت تضػػػػ  
االنػػالى بيػػا عػػف  - اتصػػااليا بنظػػاـ االد الػػ  االس اسػػ  اتصػػااًل  ث  ػػًا    بسػػ ادتيا فػػ  االػػداخؿ    االخػػارج

نطػػاؽ االرتابػػ  اال ضػػاب   اسػػتجاب  الػػد اع  االىفػػاظ ع ػػ  االد الػػ   االػػذ د عػػف سػػ ادتيا  رعا ػػ  كصػػاالىيا 
ر ق      سػػػ اس كانػػػت ىػػػ  االسػػػ ط  االتشػػػ –االق  ػػػا، ككػػػا   تضػػػ  كػػػنه االجيػػػ  اال ابكػػػ  بيػػػذه األعكػػػاؿ 

سػػػ ط  ت د ر ػػػ    سػػػص كػػػدى   بقػػػد نطاتػػػًا تى   ػػػًا الصػػػااله االػػػ طف  سػػػبلكتو، د ف تخ  ػػػؿ  –االتنف ذ ػػػ  
اال ضاس س ط  االتق  ب ع   كا تتخذه ف  ىذا االصدد،  ألف االنظر ف يا  االتق  ب ع  يا  ست ـز ت افر 

الكسػابؿ ع نػا فػ  كق  كات  ض ابط  ك از ف ت د ر ال تتاح ال  ضاس، فضبًل عف عػدـ كبلسكػ  طػرح ا
بػاالنظر إالػ  طب قػ  االكسػابؿ االتػ   –ساىاتو.  كػف ثػـ فاالكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا  ىػدىا االتػ  تىػدد 

كػا إذا كانػت االنصػ ص االكطر ىػ  ع  يػا تقتبػر كػف "األعكػاؿ  –تنظكيا االنص ص االكطق ف ع  يا 
 .(1)تبسط ع  يا رتابتيا"االس اس  " فتخرج عف  ال تيا باالرتاب  ع   االدست ر  ،  ـ  نيا ال ست كذالؾ ف

 ىكػػذا فصػػ ت االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا بػػ ف نظر ػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة االتػػ  ال تنطبػػؽ  صػػبل  
ع ػػػ  األعكػػػاؿ االتشػػػر ق  ،  بػػػ ف نظر ػػػ  األعكػػػاؿ االس اسػػػ   االتػػػ  تقتبػػػر األعكػػػاؿ االتشػػػر ق   كجااليػػػا 

النظر ػػ  األعكػػاؿ االس اسػػ  ، االطب قػػ   االػػدابرة االكنط  ػػ  التطب  يػػا.  تػػد  تاكػػت ىػػذه االكىككػػ  كفي كػػا 
 .(2)ع   عدد كف االدعابـ  برزىا

فػػ  كبػػد  االشػػرع    سػػ ادة  – كالصػػؿ عػػاـ  – ف االرتابػػ  ع ػػ  االدسػػت ر   تجػػد  ساسػػيا  – 1 
اال ان ف  خض ع االد ال  ألىكاكو.   نو استثناس كف ىذا األصؿ جرى تضاس االكىكك  االدست ر   االق  ا 

جػػػاؿ ىػػػذه االرتابػػػ  اال ضػػػاب   تالس سػػػًا ع ػػػ   ف طب قػػػ  ىػػػذه ع ػػػ  اسػػػتبقاد األعكػػػاؿ االس اسػػػ   كػػػف ك
األعكاؿ تالب   ف تك ف كىػبل الػدع ى تضػاب  ،  كػف ثػـ تقتبػر األعكػاؿ االس اسػ   كػذالؾ بػاالنظر إالػ  
طب قتيػػا،  ال شػػالف اليػػا بال صػػافيا االتػػ  تػػد  خ قيػػا االكشػػرع ع  يػػا، كتػػ  كانػػت تنػػاف  خصػػابص ىػػذه 

 األعكاؿ  ك  كاتيا.

ألعكػػاؿ االس اسػػ   كػػف  ال ػػ  االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا إنكػػا  ػػالت  تى   ػػا  ف اسػػتبقاد ا – 2 
بسػػبب طب قػػ  ىػػذه األعكػػاؿ  اتصػػااليا بنظػػاـ االد الػػ  االس اسػػ   –البلعتبػػارات االس اسػػ   االتػػ  ت تضػػ  

االنػالى بيػا عػف االرتابػ  اال ضػاب   اسػتجاب  الػد اع   –اتصاال  ث  ا    بس ادتيا ف  االداخؿ    االخػارج 
االد ال   االذ د عف س ادتيا  رعا   كصاالىيا االق  ا ككا اتتض  كػنه االجيػ  اال ابكػ  بيػذه االىفاظ ع   

سػ ط  ت د ر ػ    سػص فػ  كػداىا،   بقػد  -س اس كانت ى  االس ط  االتشػر ق      االتنف ذ ػ   –األعكاؿ 

                                                 

 .1993  ن   سن   19تضاب   "دست ر  "، بج س   14السن   10تض   رتـ  (1)

 .778االسابؽ، ص االكستشار االدكت ر/ ع ض االكر، االكرجص  (2)
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فػػ  نطاتيػػا تى   ػػا الصػػااله االػػ طف  سػػبلكتو، فػػبل تراجقيػػا ف يػػا جيػػ  تضػػاب  ، خاصػػ    ف ت صػػ يا 
ـز ت فر كق  كات  ض ابط  ك از ف ت ػد ر ال تتػاح اليػا، فضػبل عػف عػدـ كبلسكػ  طرىيػا ع  يػا  ست 

 بص رة ع ن  .

 ف االكىككػػػػ  االدسػػػػت ر   االق  ػػػػا ىػػػػ  االتػػػػ  تىػػػػدد كػػػػا إذا كانػػػػت االكسػػػػابؿ االتػػػػ  تنظكيػػػػا  – 3 
بػػر االنصػ ص االكطقػػ ف ع  يػػا، تقتبػػر كػػف االكسػػابؿ االس اسػػ   االتػػ  تخػػرج عػػف  ال تيػػا،  ـ  نيػػا ال تقت

 كذالؾ فتنبسط ع  يا رتابتيا.

 ف نظر ػػ  األعكػػاؿ االس اسػػ   ك  ػػد ع ػػ   ال ػػ  االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا، تجػػد كقظػػـ  – 4 
تطب  اتيا ف  ك داف االقبلتات  االتفات ات االد ال   بالكثر ككػا   ػص فػ  االك ػداف االػداخ  ، نظػرًا الرتبػاط 

  كصاالىيا االق  ا.االك داف األ ؿ باالعتبارات االس اس    س ادة االد ال  

تقتبر  –ال س صى ىا ع   اإلطبلؽ اال  ؿ بالف كؿ كقاىدة د ال      ا كاف ك ض عيا  – 5 
كػف االدسػت ر  151ذالؾ  ف االكقاىدات االد ال   االكنص ص ع  يا ف  االكادة  –كف األعكاؿ االس اس   

بنػػاس ع ػػ    االتػػ   تقػػ ف عرضػػيا ع ػػ  االسػػ ط  االتشػػر ق    االىصػػ ؿ ع ػػ  ك اف تيػػا ع  يػػا، ال تقتبػػر
 ع ػ  ضػ س ىػذا االعتبػار  –كجرد عرضيا ع   االس ط  االتشر ق  ،  االىص ؿ ع   ك اف تيػا ع  يػا 

كػػػف األعكػػػاؿ االس اسػػػ  .  كػػػرد ذالػػػؾ  ف اسػػػتبقاد بقػػػض األعكػػػاؿ كػػػف كجػػػاؿ االرتابػػػ  ع ػػػ   – ىػػػده 
 ف كا بقد.االدست ر   كرجقو إال  طب قتيا، ال إال  إجراسات اال ب ؿ بيا    االتصد ؽ ع  يا، ككا سنرى 

 ى  األكر االذى دفػص بالىػد تضػاة االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا إالػ  اال ػ ؿ، بػالف االكىككػ  تتجػو  
اليػػدـ نظر ػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة  االستقاضػػ  عنيػػا بنظر ػػ  األعكػػاؿ االس اسػػ   كبػػد ؿ عػػف فكػػرة  عكػػاؿ 

 .(1)االس ادة

ذا كانت نظر   األعكاؿ االس اس     صػؿ نشػالتيا ف كػا تجد  ساسيا    Political question ا 
ابتدعتو االكىكك  االق  ا ف  اال ال ات االكتىدة األكر ك   ف  تضابيا، ى نكا  خرجت كف رتابتيا بقض 
االكسػػابؿ االس اسػػ     ط  ػػت ع  يػػا ىػػذا االكصػػط ه، إال  ف ىػػذه االنظر ػػ  )األعكػػاؿ االس اسػػ  ( الزاالػػت 

السػػ ادة فػػ  االنظػػاك ف االفرنسػػ  تسػػتند إالػػ  ذات االكبػػررات االتػػ    ػػاؿ بيػػا عػػادة التبر ػػر نظر ػػ   عكػػاؿ ا
 ا(2) االكصرى     ى نظاـ دخر  االت  تتكثؿ ف  اوت 

                                                 

 170، ص 1988االكستشػػار االػػدكت ر/ عػػادؿ عكػػر شػػر ؼ، تضػػاس االدسػػت ر   )اال ضػػاس االدسػػت رى فػػ  كصػػر(،  (1)
  كا بقدىا.

  كا بقدىا. 479االدكت ر/  ىكد ككاؿ  ب  االكجد، رساالتو االساب  ، ص  (2)
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كبد  االفصؿ ب ف االس طات  كا رتبو االدست ر ع  و كف ىصر عكؿ االسػ ط  اال ضػاب   فػ  فػض  أوال:
 االخص كات  االكنازعات،  كا االبت ف  االكسابؿ االس اس   فتت اله االي بات االس اس   االكختص .

بقػػػض االكسػػػابؿ، كػػػاالت  تتصػػػؿ باالقبلتػػػات االخارج ػػػ  إالػػػ  س اسػػػ  ك ىػػػدة  سػػػر ق  ال ىاجػػػ   ثانيا:
 تص ه ف  تى   يا اال سابؿ اال ضاب    ى  كا  صدؽ   ضا ع    عكاؿ االس ادة.

ىاجػػػ  بقػػػض االكسػػػابؿ إالػػػ  كػػػ از ف خاصػػػ     إالػػػ  كق  كػػػات  عناصػػػر ت ػػػد ر تػػػد ال تتػػػاح  ثالثا:
نكػػا   ضػػا  كػػاـ ال  ضػػاةر  ىػػ  ضػػابط    كبػػرر  قتػػد بػػو الػػ س ف ػػ ط  كػػاـ اال ضػػاس االدسػػت رى  ا 

 اال ضاس اإلدارى.

تجنػػب االتقػػرض الكسػػابؿ ال تك ػػؾ االكىككػػ  اال ػػ ؿ االنيػػاب  ف يػػا الفت ادىػػا فػػ  تنف ػػذ ر  يػػا إالػػ   رابعا:
م رىا كػف االي بػات االقاكػ ،  كثػاؿ ذالػؾ االكسػابؿ االكتق  ػ  باال بابػؿ االيند ػ  االتػ  اسػت ر األكػر 

 ع    ف  ترؾ ال ىك ك  االتصرؼ ف  شالنيا. –ال اعدة االقاك  خر جا ع   ا –باالنسب  اليا 

 ج د نص دست رى  قيد باالكسالال  االكطر ى  صراى  إال  ى ب  ىك ك ػ   خػرى رمػـ صػفتيا  خامسا:
اال ان ن  ،  ف  ىذه االىاال   كتنص ع   االكىكك  االنظر ف  ت ؾ االكسالال  اىتراكًا النص االدست ر 

ؿ فىػػػص تػػػ افر شػػػر ط االقضػػػ    فػػػ   عضػػػاس  الػػػ  كانػػػت ذات طب قػػػ  تان ن ػػػ   اضػػػى  كثػػػ
 االك نجرس االت   خ ص االدست ر األكر ك  االختصاص باالفصؿ ف يا ع   االك نجرس.

بػػػؿ ال ػػػد الجػػػال اال ضػػػاس االدسػػػت رى التك  ػػػز األعكػػػاؿ االس اسػػػ   إالػػػ  ذات االكق ػػػار االػػػذى انتيػػػ   
فػػ  ىػػذا األكػػر  اسػػت ر ع  ػػو اال ضػػاس اإلدارى فػػ  ىػػذا االشػػالف،  االػػذى  تجسػػد فػػ  تػػرؾ اال ػػ ؿ االفصػػؿ 

طب ق  االكسابؿ االت   –ف  كؿ ىاال  ع   ىدة  طب ا الكا  تراسى الو  –ال  ضاس ذاتو، في  االذى  ىدد 
تنظكيػػػػا االنصػػػػ ص االكقر ضػػػػ  ع  ػػػػو،  كػػػػا إذا كانػػػػت ىػػػػذه االنصػػػػ ص تػػػػدخؿ فػػػػ  نطػػػػاؽ األعكػػػػاؿ 
االس اسػػػ   كػػػف عدكػػػور  ىػػػذا  تضػػػه كػػػف االقد ػػػد كػػػف كػػػد نات األىكػػػاـ االتػػػ  صػػػدرت كػػػف االكىككػػػ  

بػاالنظر  -ست ر   االق  ا، ف ػد تضػت بػالف "..... االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا  ىػدىا ىػ  االتػ  تىػدد االد
كػػا إذا كانػػت االنصػػ ص االكطر ىػػ   –إالػػ  طب قػػ  االكسػػابؿ االتػػ  تنظكيػػا االنصػػ ص االكطقػػ ف ع  يػػا 

ع  يػػػا تقتبػػػر كػػػف األعكػػػاؿ االس اسػػػ  ، فتخػػػرج عػػػف  ال تيػػػا باالرتابػػػ  ع ػػػ  االدسػػػت ر  ،     نيػػػا تقتبػػػر 
 .(1)كذالؾ،  فتنبسط ع  يا رتابتيا"

ذا كاف اال ضاس االدست رى ى  صاىب اال  ؿ االفصؿ   ف كػا  قتبػر كػف  –ع ػ  ىػذا االنىػ   – ا 
األعكاؿ االس اسػ  ،  كػا ال  قتبػر كػذالؾ، إال  ف االكىككػ  االف دراال ػ  األكر ك ػ  فػ  سػب ؿ تالصػ ؿ ت ػؾ 

                                                 

 .32االثان ، ص، االجزس 5/2/1977ؽ دست ر  ، بتار خ 6السن   22االكىكك  االق  ا، االطقف رتـ  (1)
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تىد د كفي كيا  تب ف  سسيا،  شارت األعكاؿ  ىت  ت  ـ اليا  عكدتيا كف خبلؿ ض ابط تق ف ع   
إالػػ   ف ىنػػاؾ عػػددًا كػػف االضػػ ابط    االكقػػا  ر االتػػ  تظيػػر بنفسػػيا،  تطػػؿ بر سػػيا فػػ  كػػؿ خصػػ ك  

 ا(1)تك ف االكسابؿ االكثارة ف يا كف طب ق  س اس  ،  كف ىذه االكسابؿ

االسػػػػ ط  االتشػػػػر ق       - بصػػػػ رة ال تخطبيػػػػا االقػػػػ ف –  الا كسػػػػابؿ اخػػػػتص االدسػػػػت ر بيػػػػا  
 الس ط  االتنف ذ  .ا

 A textually demonstrable constitutional Commitment to a coordinate 

political department. 

ثان ػػػاا كسػػػابؿ ال تتػػػ افر الجيػػػ  االرتابػػػ  ع ػػػ  االدسػػػت ر   بشػػػالنيا، االكسػػػت  ات اال ضػػػاب   االتػػػ   
تتػػ افر بشػػالنيا باالتػػاال  اليػػذه تككنيػػا كػػف االبصػػر بيػػا  االرتكػػاف إال يػػا الىػػؿ االنػػزاع االكطػػر ح ع  يػػا،  ال 

 االجي  كقا  ر  اضى  تكسكيا ب دىا،  ض ابط تاطق  تست يكيا ف  ىؿ ذالؾ االنزاع.
 A lack of judicially discoverable and manageable standards for 

resolving it. 

فػػ  ىػػد د  –ثاالثػػاا كسػػابؿ  سػػتى ؿ االفصػػؿ تضػػاب ا ف يػػا تبػػؿ  ف تىػػدد جيػػ  م ػػر تضػػاب    
 س استيا االكبدب   بشالنيا. –طتيا االت د ر   س 

 The impossibility of deciding without an initial policy determination 

of a kind clearly for non judicial discretion. 

رابقػػاا كسػػابؿ  سػػتى ؿ ع ػػ  جيػػ  االرتابػػ  اال ضػػاب    ف تصػػدر تػػرارا بشػػالنيا تسػػت ؿ بػػو عػػف  
    االتنف ذ   بغ ر  ف تتجاىؿ فر ض  االىتراـ االت   نبغ   داؤىا اليات ف االس طت ف.االس طت ف االتشر ق 

 The impossibility of a court's undertaking independent decision 

without expressing lack of the respect due coordinate  branches of the 

government. 

اب  اال ضاب   ع   االدست ر   خ ار م ر االنضػكاـ إالػ  تػرار خاكساا  ال  ك ف  كاـ جي  االرت 
 س اس  صدر فقبًل.

 An unusual need for unquestioning adherence to a political decision 

already made. 

                                                 

، ص 1993  ن ػػ   19، ج سػػ  31تضػػاب   "دسػػت ر  "، تاعػػدة رتػػـ  14السػػن   1"دسػػت ر   ع  ػػا"، اال ضػػ   رتػػـ  (1)
 كابقػػدىا كػػف االكج ػػد االثػػان  كػػف االجػػزس االخػػاكس كػػف كجك عػػ   ىكػػاـ  تػػرارات االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػار  376

 .780ص، 779 انظر   ضا االدكت ر/ ع ض االكر، االكرجص االسابؽ، ص 
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رجىػػاف اال تػػ ع فػ  االىػػرج كػػف جػػراس صػػد ر  كثػػر كػف تػػرار فػػ  ك ضػػ ع  اىػػد كػػف  سادســا: 
  كثر كف فرع كف فر ع االىك ك .

 The potentiality of embarrassment from multifarious 

pronouncements by various departments on one question. 

 االفكػػرة االجاكقػػ  بػػ ف االضػػ ابط االتػػ  ىػػددت بيػػا االكىككػػ  االق  ػػا ال  ال ػػات االكتىػػدة األكر ك ػػ   
،  ف ىػذه االكسػابؿ جك قيػا كفي ـ  نطاؽ االكسابؿ االس اس   االت  تخػرج عػف ىػد د اال ظ فػ  اال ضػاب  

 Inherently non-justiciableكستقص   بطب قتيا ع   االفصؿ تضاب ا ف يا العتبار كاكف ف يا 
نكا  –ال ألف ثك  كناطؽ كف االدست ر  نبغ  ىجبيا عف االس ط  اال ضاب   فبل تكد بصرىا إال يا  –  ا 

 ط  اال ضػاب  ، فػبل  جػ ز  ف ألف االدست ر عيد باالفصؿ ف  بقػض االكسػابؿ االدسػت ر   إالػ  م ػر االسػ
 ت ىـ نفسيا ف يا.

 طب ػػػا اليػػػذه االضػػػ ابط، ف ػػػد اعتبػػػر اال ضػػػاس االدسػػػت رى اتفات ػػػ  االػػػدفاع االكشػػػترؾ بػػػ ف االػػػد ؿ  
،  تػػرار ربػػ س االجكي ر ػػ  بػػدع ة االنػػاخب ف إالػػ  االسػػتفتاس (1)االقرب ػػ  فػػ  إطػػار جاكقػػ  االػػد ؿ االقرب ػػ 

، كػػف األعكػػاؿ (3) ر ػػ  بػػ عبلف ىاالػػ  االطػػ ارئ،  كػػذالؾ تػػرار ربػػ س االجكي(2)ع ػػ  ىػػؿ كج ػػس االشػػقب
 االس اس   االت  تنىصر عنيا االرتاب  اال ضاب  .

عكػػاال الػػذات االكق ػػار   ضػػا، ف ػػد اسػػتبقدت االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا كػػف كجػػاؿ األعكػػاؿ    ا 
االس اسػػ  ،   خضػػقتيا باالتػػاال  الرتابتيػػا، االنصػػ ص االتشػػر ق   االتػػ  كانػػت تىصػػف اال ػػرارات اإلدار ػػ  

،  ت ػػؾ االتػػ   افػػؽ ع  يػػا االشػػقب فػػ  (4)االكػػ ظف ف بغ ػػر االطر ػػؽ االتػػالد ب  كػػف رتابػػ  اال ضػػاسبفصػػؿ 
،  االنص ص االتشر ق   االت  تكنه االىك كػ  االىػؽ فػ   ضػص ت ػ د ع ػ  ى ػ ؽ األفػراد (5)استفتاس عاـ

.... كق نػػػ  فػػػ  كافػػػ  ىػػػذه االىػػػاالت انتفػػػاس صػػػف  األعكػػػاؿ (6) ىر ػػػاتيـ ع ػػػب إعػػػبلف ىاالػػػ  االطػػػ ارئ
صرار االىك ك  ف  دف عيا  كاكيا بت ؾ االصف .االس اس     عنيا،  ذالؾ رمـ تكسؾ  ا 

 ع ػػػ    ػػػ  ىػػػاؿ  ككػػػف اال ػػػ ؿ  ف االكسػػػابؿ االس اسػػػ    سػػػتى ؿ  ف  جكقيػػػا كق ػػػار عػػػاـ بكػػػؿ  
 –إف  جد  –ص رىا،  ال ربطيا بكصااله بذ اتيا تتىد ب نيا ف  ك جباتيا. ذالؾ  ف كثؿ ىذا االكق ار 

                                                 

 .21/1/1984ؽ.د بتار خ 4السن   48ىكـ االكىكك  االدست ر   االق  ا ف  االطقف رتـ  (1)

 .9/10/1990ؽ.د بتار خ  12السن   4ىكـ االكىكك  االدست ر   االق  ا ف  االطقف رتـ  (2)

 .11/4/2010ؽ.د بتار خ  24السن   295ىكـ االكىكك  االدست ر   االق  ا ف  االطقف رتـ  (3)

 .6/11/1971( ؽ.د بتار خ 1السن  ) 2االق  ا ف  االطقف رتـ  ىكـ االكىكك  (4)

 .7/3/1992ؽ.د بتار خ  8السن   14ىكـ االكىكك  االدست ر   االق  ا ف  االطقف رتـ  (5)

 .21/6/1986ؽ.د بتار خ  6السن   56ىكـ االكىكك  االدست ر   االق  ا ف  االطقف رتـ  (6)
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جك ده،  م ر كبلبـ كذالؾ الكفػاى ـ االكسػابؿ االس اسػ   االكتغ ػرة بطب قتيػا،  ك ف عص ا ع   االتقد ؿ ال
ف ظؿ تك  فيا دابرًا   االكتط رة عناصرىا ف  إطار كف االت   ـ االكت اصؿ ال ص ر االت  تندرج تىتيا،  ا 
ىػػػ ؿ تقػػػػذر االفصػػػػؿ تضػػػػاب ا ف يػػػػا، إكػػػػا بنػػػػاس ع ػػػػ  نػػػػص فػػػػ  االدسػػػػت ر،    التقػػػػارض االفصػػػػؿ ف يػػػػا 

ب   االتػػ  تفتػػرض االتىػػ ط كػػف جيػػ ،  تػػ افر االكػػ از ف االدت  ػػ   االكق  كػػات  خصػػابص اال ظ فػػ  اال ضػػا
 االكاف   االت   تي ال بيا االفصؿ ف  االكسابؿ االدست ر  .

 فػػػ  إطػػػار ىػػػذا االضػػػابط االقػػػاـ، تتىػػػدد ال كسػػػابؿ االس اسػػػ   كبلكىيػػػا االرب سػػػ  ، فػػػبل تكػػػ ف  
 تراجقيػػػا، فػػػ  اتسػػػاعيا  ىركتيػػػا م ػػػر تكػػػا ج  تصػػػؿ باالرتابػػػ  ع ػػػ  االشػػػرع   االدسػػػت ر   فػػػ  ت ثبيػػػا

 .(1) انككاشيا، ف  ترددىا  اندفاعيا

ى      ف جانبا كػف االف ػو  ؤ ػد  خػذ اال ضػاس االدسػت رى بنظر ػ  األعكػاؿ االس اسػ  ، كسػتند ف  
ف  ذالؾ الذات األسباب االتػ  اسػتندت إال يػا االكىككػ  االق  ػا االف دراال ػ  فػ   كر كػا  االكىككػ  االدسػت ر   

كىاكـ اال ضاس االدست رى ف  االد ؿ األخرى، الستبقاد ت ؾ األعكاؿ كػف  االق  ا ف  كصر، بؿ  سابر
نطاؽ رتابتيا  االت  تتكثؿ ف  اتصاؿ ىذه األعكاؿ االس اس   بس ادة االد ال  ف  االػداخؿ  االخػارج  فػ  
 نيػا ال ت بػػؿ بطب قتيػػا  ف تكػػ ف كىػػبل ال ت اضػػ  الكػػا  ىػ ط بيػػا كػػف اعتبػػارات س اسػػ  ، تبػػرر تخ  ػػؿ 

س ط  ت د ر   سص كدى   بقد نطاتًا، تى   ا الصااله اال طف  سبلكتو، د ف تخ  ؿ  االس ط  االكختص 
اال ضػػاس سػػ ط  االتق  ػػب ع ػػ  كػػا تتخػػذه كػػف إجػػراسات فػػ  ىػػذا االصػػدد،  ألف االنظػػر ف يػػا    االتق  ػػب 
ع  يػا   تضػػ  تػػ افر كق  كػػات  عناصػػر  كػػ از ف ت ػػد ر كخت فػػ  ال تتػػاح ال  ضػػاس،  ذالػػؾ فضػػبل عػػف 

 .(2)ىذه االكسابؿ ع نا ف  ساىات اال ضاسعدـ كبلسك  طرح 

ىػػذا   ثػػار الػػدى ماالب ػػ  ف ػػو اال ػػان ف  اال ػػان ف االقػػاـ بصػػف  خاصػػ  االتسػػاؤؿ ىػػ ؿ كػػا إذا كػػاف  
كػػف االكبلبػػـ  ف  ىػػذ  اال ضػػاس االدسػػت رى ىػػذ  اال ضػػاس اإلدارى   سػػتبقد كػػف كجػػاالت رتابتػػو كجػػاؿ 

الػػـ  ػػنص فػػ  كقظػػـ د ؿ االقػػاالـ ع ػػ  األعكػػاؿ االس اسػػ  ع خاصػػ   ف اال ػػان ف االكػػنظـ اليػػذا اال ضػػاس 
اسػػػػتبقاد ت ػػػػؾ األعكػػػػاؿ كػػػػف كجػػػػاؿ االرتابػػػػ  ع ػػػػ  االدسػػػػت ر  ،  ذالػػػػؾ ع ػػػػ  عكػػػػس اال ػػػػ ان ف االكنظكػػػػ  

ع ػػ  اسػػتبقاد  –ككػػا ب نػا  –ال  ضػاس ف اإلدارى  االقػػادى فػ  كث ػػر كػف االػػد ؿ،  االتػ  نصػػت صػراى  
  عكاؿ االس ادة كف كجاؿ رتاب  ىذ ف اال ضاس فع 

اال ضػاس االدسػت رى فػ  ىػذا االخصػ ص كػص كػا اسػت ر ع  ػو ىػذا اال ضػاس  ال  تقارض كسػ ؾ  
ذاتػػو كػػف  ف "ىػػؽ االت اضػػ   فتػػرض ابتػػداس  بداىػػ  تككػػ ف كػػؿ كت ػػاض كػػف االنفػػاذ إالػػ  اال ضػػاس نفػػاذًا 

                                                 

 .769ص االكستشار االدكت ر/ ع ض االكر، االكرجص االسابؽ،  (1)

 سب ت اإلشارة إال و. 9/10/1990ؽ.د بتار خ 12السن   4ىكـ االكىكك  االدست ر   االق  ا ف  االطقف رتـ  (2)
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  سرًا، ال تث  و  عباس كاال  ،  ال تى ؿ د نو ع ابؽ إجراب  ،  كاف ىذا االنفػاذ بكػا  قن ػو كػف ىػؽ كػؿ 
 .(1)اال ضاس،   ف  ب ابو م ر ك صدة ف   جو كف    ذ بوشخص ف  اال ج س إال  

بػؿ  ال  تقػػارض ىػذا االكسػػ ؾ بشػكؿ  عػػـ كػص اال ظ فػػ  االتػ   ت الىػػا اال ضػاس االدسػػت رى  االتػػ   
ت  ـ ع ػ  االتى ػؽ كػف االتػزاـ االسػ طت ف االتشػر ق    االتنف ذ ػ  بالىكػاـ االدسػت ر ف كػا  صػدر عنيكػا كػف 

راد  ىر ػاتيـ،  ىػؿ كػف االك بػ ؿ فػ  ظػؿ كبػد  سػ ادة االدسػت ر ت اعد عاك  تنظـ االكجتكص  ى  ؽ األف
  ف تف ت بقض األعكاؿ االصادرة كف ىات ف االس طت ف كف رتاب  اال اض  االدست رىع

ثـ الكاذا ال  ستف د اال ضاس االدست رى كف االػدر س  االقبػر االتػ   فرزىػا تبنػ  اال ضػاس اإلدارى  
ضاس األخ ػر ت ػؾ االنظر ػ  ألسػباب تار خ ػ   س اسػ   النظر    عكاؿ االس ادة، إذ بقد  ف ابتدع ىذا اال 

ن طػ  كضػ ب  فػ  جبػ ف  –ككػا ذكرنػا  – كانت تقتبر ف  ى نيا  –الـ  كر بيا اال ضاس االدست رى  –
بقد  ف زاالت  سباب  –االكشر ع  ، عاد بقد  ف كبؿ نفسو بيا،    فرضت ع  و تشر ق ا، ال جد نفسو 

بجيا  دثارىا، فىا ؿ جاىدًا االتخ ص كنيا    االىد كف ىذه كث بل بالعبابيا  كىبطا كف نتا – ج دىا 
كػف االػتىكـ فػ  تك  ػؼ كػا   قػد  –ككػا ذكرنػا  –االنتابل    ت ؾ اوثار،  الذا ف د ابتداع كق ػارًا  ككنػو 

 كا ال  قد كف  عكاؿ االسػ ادة، األكػر االػذى ككنػو كػف ت  ػ ص ت ػؾ األعكػاؿ    االىػد كنيػا، ثػـ نجػده 
 نػػو إذا كػػاف اال ػػرار ظػػػاىر  –ككػػػا سػػنرى  – خػػػرى إالػػ  األكػػاـ، بػػالف تػػرر بقػػد ذالػػؾ تػػد خطػػا خطػػ ة 

االكخاالفػػ  ألىكػػاـ االدسػػت ر  اال ػػان ف، فػػبل  قصػػكو كػػف رتابػػ  اال ضػػاس االتكىػػؿ بالعكػػاؿ االسػػ ادة،     ف 
 سػػتتر فػػ  سػػتر  عكػػاؿ االسػػ ادة....،  ىكػػذا خطػػ ة  راس  خػػرى ىتػػ   ػػالت  اال ػػـ  االػػذى  ق ػػف ف ػػو ىػػذا 

اال قنػػ  االتػ   صػػابتو ع ػ  كػػدى ع ػ د كػػف االزكػاف،  تصػػبه  ثػرًا تار خ ػػا ال  اال ضػاس تخ صػو كػػف ىػذه
  ج د الو ع    رض اال اتص،  ىذا ال س ببق د إف شاس اهلل.

ن  ؿ الكاذا ال  ستف د اال ضاس االدست رى كػف ىػذه االػدر س  ت ػؾ االقبػر   يجػر     كتنػص عػف  
إالغػػاس االتشػر ص    االتقػ  ض عنػػو،  األخػذ بنظر ػ  األعكػػاؿ االس اسػ   خاصػ   ف  ظ فتػػو ال تتكثػؿ فػ 

نكػػا ف ػػط فػػ  االىكػػـ بقػػدـ دسػػت ر تو تاركػػًا األكػػر بقػػد ذالػػؾ ال سػػ ط  االكختصػػ  التتخػػذ كػػا تػػراه كى  ػػا   ا 
 الكضك ف  ج ىر ىذا االىكـ د ف كق ب ع  يا ف  نيا   االكطاؼ كف جانبو.

تقػد  –اسػ   نظرًا الصد رىا كف ى بػ  س  –بؿ  كف ناى    خرى  ال  ككف اال  ؿ  ف اال  ان ف  
كف صك ـ األعكاؿ االس اس  ،  كف ثـ فػ ف تبنػ  اال ضػاس االدسػت رى النظر ػ  األعكػاؿ االس اسػ  ، إنكػا 
 ؤدى إال  استبقاد ت ؾ اال  ان ف كف رتابتو، ى إالغاس االرتابػ  ع ػ  دسػت ر   اال ػ ان ف، رمػـ  ف اال ظ فػ  

 ر  االت  ػػد بالىكاكػػو،  ىػػ  كػػا األساسػ   اليػػذا اال ضػػاس تتجسػػد فػ  كفاالػػ  ضػػكاف  اىتػػراـ اال ػػ ان ف ال دسػت
                                                 

 .6/2/1999ؽ.د بتار خ 19السن   81ىكـ االكىكك  االدست ر   االق  ا ف  االطقف رتـ  (1)
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،  كػػف ثػػـ اسػػتبقاد    ىجػػر نظر ػػ  (1)شػػك ؿ  ال تػػو الكافػػ  ت ػػؾ اال ػػ ان ف –بطب قػػ  االىػػاؿ  –  تضػػ  
 .(2)األعكاؿ االس اس  

 االت  تـ اعتبارىا ف  االدسػات ر االكصػر   بػدسًا  –ف ذا  ضفنا إال  ذالؾ  ف االشر ق  اإلسبلك    
ال ت ػػر  –، االكصػػدر االرب سػػ  ال تشػػر ص 2014ال  القػػاـ  ىتػػ  االدسػػت ر االىػػا 1971كػػف دسػػت ر عػػاـ 

 نظر    عكاؿ االس ادة    األعكاؿ االس اس  .

ن ػػ ؿ إذا  ضػػفنا ذالػػؾ الكانػػت اإلجابػػ  ع ػػ  االسػػؤاؿ سػػاالؼ االػػذكر  االكثػػار الػػدى ف ػػو اال ػػان ف  
 اال ان ف االقاـ بصف  خاص ،  نػو الػ س كػف االكبلبػـ ع ػ  اإلطػبلؽ  ف  ىػذ  اال ضػاس االدسػت رى ىػذ  

 – االىاؿ ىكػذا  –اس اإلدارى الستبقاد األعكاؿ االس اس   كف كجاؿ رتابتو،  ى  كا  تىتـ كقو اال ض
سػػ اس االصػػادر كنيػػا عػػف االبرالكػػاف    عػػف ربػػ س االد الػػ  بصػػفتو  –ضػػر رة إخضػػاع كافػػ  االتشػػر قات 
 االتشر ق  ، الرتابتو اىتراكًا ال دست ر.

                                                 

 56االػػدع ى االدسػػت ر   رتػػـ   فػػ  ىػػذا االكقنػػ  ت ػػ ؿ ى بػػ  االكف ضػػ ف باالكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا فػػ  ت ر رىػػا فػػ  (1)
ؽ.د، " تقػػػ ف االتسػػػ  ـ بػػػالف االيػػػدؼ االكبتغػػػ  كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة ال كىػػػؿ الػػػو إطبلتػػػًا فػػػ  نطػػػاؽ االرتابػػػ   6السػػػن  

اال ضػػػاب   ع ػػػ  دسػػػت ر   االتشػػػر قات ألف ىػػػذه االتشػػػر قات إكػػػا  ف تكػػػ ف تشػػػر قات  صػػػ    صػػػادرة كػػػف االسػػػ ط  
دار ػ   ف ػا ال كق ػار االشػك  ،  االػذى  تخػذه اال ضػاس  ساسػًا التك  ػز االتشر ق   األص     ىذه باال طص ال سػت  عكػااًل إ

طاالكػا صػدرت فػ  ىػد د االتفػ  ض  –عكؿ اإلدارة    تك ف تشر قات صادرة ب رارات ب  ان ف،  ىذه   ضا تقتبر 
ف كانػت اسػتثناب  ،  ال تقتبػر  -    ترىا كج س االشقب ف  ىاال  ال ابه االضػر رة   صػادرة كػف سػ ط  تشػر ق    ا 

ف  ىذه كػا  ف تكػ ف تشػر قات ثان  ػ   ى الػ ابه  ىػ   ا  االتشر قات بالى ىاؿ كف األى اؿ كف اال رارات اإلدار ػ ،  ا 
كانػت تػػرارات إدار ػػ  تنظ ك ػ ، إال  ف اال ضػػاس االدسػػت رى ال  راتػب كشػػر ع تيا، بكقنػػ  كػدى اتفاتيػػا    اختبلفيػػا 

س االدسػػػت رى(  راتػػػب كػػػدى اتفاتيػػػا    كػػػص اال ػػػان ف، فػػػذالؾ كػػػف اختصػػػاص اال ضػػػاس اإلدارى،  الكنػػػو ) ى اال ضػػػا
 اختبلفيا كص  ىكاـ االدست ر.

االػػدكت ر/ كىكػػ د رضػػا  بػػ  تكػػر، اال ضػػاس  اال اتػػص االس اسػػ ، دراسػػ  تطب   ػػ  ع ػػ  اال ضػػاس ف اإلدارى  االدسػػت رى  (2)
 .371، ص 1995ف  كصر، دكت راه، جاكق  ع ف شكس، 
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 الفصل الثانى

 المعاىدات الدولية

اتفاتات ككت ب  ب ف االد ؿ ف كا ب نيا    ب ف االكنظكات ف كا ب نيػا  كػذالؾ االكقاىدات االد ال    
بػػ ف ىػػؤالس    البػػؾ،  ى بػػ ف االػػد ؿ  االكنظكػػات االد ال ػػ ، ب صػػد إنشػػاس االتزاكػػات  ى ػػ ؽ كتبادالػػ   فػػؽ 
 ىكػػػاـ اال ػػػان ف االػػػد ال ،  ىػػػ  تقػػػد األداة اال ان ن ػػػ  األكثػػػر  ىك ػػػ  فػػػ  اال تػػػت االػػػراىف إلتاكػػػ   تنظػػػ ـ 

االد ال ػػ ،  االتػػ  تػػد تػػنقكس ع ػػ  ى ػػ ؽ  ىر ػػات االكػػ اطن ف، األكػػر االػػذى  ىػػتـ  ف  كػػ ف  االقبلتػػات
اليػػؤالس االكػػ اطن ف االىػػؽ فػػ  اال جػػ س إالػػ  اال ضػػاس إذا كػػا كػػاف الت ػػؾ االكقاىػػدات انقكػػاس سػػ ب  ع ػػ  
ى ػػػػ تيـ  ىر ػػػػاتيـ، خاصػػػػ  إذا كػػػػا كانػػػػت تخػػػػاالؼ نصػػػػ ص   ىكػػػػاـ اال ػػػػ ان ف اال طن ػػػػ     دسػػػػات ر 

 األطراؼ ف يا.

ذا  تػػػد كػػػاف اال ضػػػاس كسػػػت رًا فػػػ  االكاضػػػ  ع ػػػ   ف االكقاىػػػدات االد ال ػػػ  تجسػػػد عكػػػبًل كػػػف ىػػػ 
 عكاؿ االس ادة،  كف ثـ ال  ج ز االطقف ع  يا  كاكو ال إالغاس    تق  ضا، إال  نو بد  كنذ  تت ال س 
ببق د  خفؼ كف ىدة ىػذا االت جػو، ال سػكه بػاالطقف ع ػ  ت ػؾ االكقاىػدات فػ  ىػاالت كق نػ ، كتػدرجًا 

ذا االخص ص كف ابتداع فكرة األعكاؿ االكنفص   عف االكقاىدات االد ال    ص اًل إال  رتاب  ىػذه ف  ى
االكقاىدات ذاتيا كر رًا بتبن و الفكرة االكسابؿ األ ال    االقكؿ اال اضه التفس رىا تبؿ  ف  ست ؿ ىػ  بيػذا 

كػف كقط ػات االتفس ر.. ككا  قن   ف نظر    عكػاؿ االسػ ادة بػد ت فػ  االنىسػار  االتراجػص عػف كث ػر 
 االكقاىدات االد ال  .

كف ىنا  جب ع  نا تبؿ تنػا ؿ االتجاىػات اال ضػاب   االكقاصػرة ال ىػد كػف  عكػاؿ االسػ ادة فػ   
االطب قػ   –كراىػؿ إبراكيػا  – ن اعيػا  –كجاؿ االكقاىدات االد ال  ،  ف نب ف كفيـ  االكقاىدات االد ال   

 ذالؾ ع   االنى  االتاال .اال ان ن   اليا    عبلتتيا باالتشر قات اال طن  .... االخ،   
 المبحث األول

 تعريف المعاىدة الدولية وبيان أنواعيا

، 1969طب ا ال ف رة األ ال  كف االكادة االثان   كف اتفات   ف  نا ال ان ف االكقاىدات االد ال   القاـ  
تقػػرؼ االكقاىػػدة االد ال ػػ  بالنيػػا اتفػػاؽ ككتػػ ب  ق ػػد بػػ ف د التػػ ف     كثػػر ب صػػد ترت ػػب دثػػار تان ن ػػ  

ت االتسػك   االتػ  كق ن ،  تخضص ال  اعد اال ان ف االد ال  االقاـ، س اس ف   ث     اىدة     كثر    ا كان
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 .(1)تط ؽ ع  يا

 كف ىذا االتقر ؼ  تضه  ف ال كقاىدة االد ال   عناصر  ساس   تتكثؿ ف  اوت ا 

    – bilateral   اؿ اليا ف  ىذه االىاال  االكقاىدة االثان    –  الا  نيا تد تتـ ب ف شخص ف  
ددة األطػػراؼ    ػػاؿ اليػػا االكقاىػػدة كتقػػ -بػػ ف  كثػػر كػػف شػػخص كػػف  شػػخاص اال ػػان ف االػػد ال  االقػػاـ

multilateral treaties –  ، ال فرؽ ف  ذالػؾ بػ ف  ف تكػ ف ىػذه األشػخاص د اًل  ـ كنظكػات د ال ػ
سػػػ اس ف كػػػا ب نيػػػا    بػػػ ف د ؿ  كنظكػػػات د ال ػػػ ،  كثػػػاؿ ذالػػػؾ االتفػػػاؽ االكبػػػـر بػػػ ف اال ال ػػػات االكتىػػػدة 

ىػػذه االكنظكػػ ،  بشػػالف اال ضػػص اال ػػان ن  الك ػػر 26/6/1947األكر ك ػػ   ى بػػ  األكػػـ االكتىػػدة بتػػار خ 
                                                 

، (Pacte)، االقيػد (Charte)، االك ثػاؽ  (Constitution) ، االدسػت ر(Traité)ىذه االتسك   تد تك ف االكقاىدة  (1)
، االكػػذكرات  (Echange de letters)، االخطابػػات االكتبادالػػ  (Convention)، االتفات ػػ  (Statut)االنظػػاـ 

،  (Déclaration)، اإلعػػبلف    االتصػػر ه (Protocole)، االبر ت كػػ ؿ (Echange de notes)االكتبادالػػ  
 .(Modus vivendu)التس    االكؤتت  ، ا(Arrangement)االتس    

 تقتبػػر ىػػذه االصػػطبلىات جك قػػًا كترادفػػ ،  تسػػتخدـ فػػ  االتقب ػػر عػػف ى   ػػ  ك ضػػ ع    اىػػدة، ىػػ  االكقاىػػدة  
االد ال  ،  ع   االرمـ كف  ف اصطبلح االكقاىػدة االد ال ػ   شػك يا جك قػًا، فػ ف اسػت راس االككارسػ  االد ال ػ  تػد تػادت 

بقض ىػػذه االصػػطبلىات دالالت خاصػػ  فػػ  االسػػتخداـ، بى ػػث  كػػ ف إطػػبلؽ االف ػػو االػػد ال  إالػػ  كبلىظػػ   ف الػػ
إالػػػ  فيػػػـ كىػػػدد الكضػػػك نيا،    إلجػػػراسات  -فػػػ  االغاالػػػب األعػػػـ – ىػػػدىا ع ػػػ  اال ث  ػػػ  االتفات ػػػ  االد ال ػػػ  كؤد ػػػًا 

إبراكيػػا، فاصػػطبلح االكقاىػػدة  ط ػػؽ ع ػػ  االتفات ػػات االد ال ػػ  االتػػ  تتط ػػب النفاذىػػا اسػػت فاس شػػرط االتصػػد ؽ، ككػػا 
ف كػاف  ط ػؽ   ط ؽ تقب ر االكقاىدة عادة ع   اال ثابؽ االد ال   ذات األىك   االخاص .  كا تقب ػر االتفات ػ  ف نػو  ا 
فػػػ  االغاالػػػب األعػػػـ ع ػػػ  اتفاتػػػات تتط ػػػب النفاذىػػػا   ضػػػا شػػػرط االتصػػػد ؽ، ف نػػػو  نصػػػرؼ إالػػػ  االتفاتػػػات االد ال ػػػ  

 ن   االت  تضص ت اعد تان ن   د ال  .االكتقددة األطراؼ،    االتفاتات االد ال   االكتق    بك ض عات كق 
 كػا تقب ػرات االدسػػت ر،  االك ثػاؽ،  االقيػد،  االنظػػاـ، فيػ  تسػتخدـ عػػادة ال صػؼ اال ثػابؽ اال ان ن ػػ  االد ال ػ  االكنشػػب   

الكنظكػػات د ال ػػ ،   سػػتخدـ اصػػطبلح االبر ت كػػ ؿ عػػادة ال صػػؼ االتفاتػػات االتػػ  تنطػػ ى ع ػػ  اال  اعػػد االخاصػػ  
ت اعد،    تفس ر،    تقد ؿ كقاىدة د ال   تابك ، ككا تد  ستخدـ ال صؼ  ث  ػ  د ال ػ  بتطب ؽ    كد،    إضاف  

تنط ى ع   ت اعد تان ن  .   ط ؽ اصطبلح اإلعبلف عنػد االرمبػ  فػ  تالسػ س كبػادئ تان ن ػ ،    اإلعػراب عػف 
د كقػدالت ك اتؼ كشترك  القدد كف االد ؿ. ككػا  ط ػؽ اصػطبلح االتسػ    ع ػ   ث  ػ  د ال ػ  تسػتيدؼ عػادة تىد ػ

تنف ػػذ اتفات ػػ  سػػاب       ضػػص نظػػاـ كؤتػػت.  كػػا االتسػػ    االكؤتتػػ  ف  صػػد بيػػا االتفػػاؽ ع ػػ  تنظػػ ـ كؤتػػت الػػبقض 
 االكسابؿ.

ىػػػذا   بلىػػػظ  ف االتسػػػك ات سػػػاالف  االػػػذكر كتسػػػا    فػػػ  ت كتيػػػا اال ان ن ػػػ  االد ال ػػػ ،  فػػػ  ت تيػػػا اإلالزاك ػػػ  ب صػػػفيا  
 كقاىدات د ال  .

كصػادره(، دار االنيضػػ  االقرب ػػ ،  –ك دكػ  الدراسػػ  اال ػان ف االػػد ال  االقػاـ )كاى تػػو االػدكت ر/ صػػبلح االػد ف عػػاكر،  
ر االػػػدكت ر/ عبػػػد االق ػػػ ـ عبػػػد االكج ػػػد شػػػرؼ، االرتابػػػ  ع ػػػ  دسػػػت ر   207، 206، ص 1984االطبقػػػ  األ الػػػ ، 

 .7، ص6االكقاىدات االد ال  ، دراس  ك ارن ، ك    االى  ؽ، جاكق  اال اىرة، فرع بن  س  ؼ، ص 
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 2/7/1954بتػػار خ  UNESCOكػػذالؾ االتفػػاؽ االكبػػـر بػػ ف االجكي ر ػػ  االفرنسػػ    كنظكػػ  اال  نسػػك  
 .(1)الذات االك ض ع

ثان ػاا  نيػػا اتفػػاؽ بكػػؿ كػػا فػ  ىػػذه االك كػػ  كػػف كقػػاف، بػؿ إف االتفػػاؽ  قتبػػر جػػ ىر االكقاىػػدة  
تراضػ  بػ ف  طرافيػار الػذالؾ إالػ  كبػد  اال –بصػف   صػ     –  سػاس  ج دىػا، ع ػ   سػاس  نيػا تسػتند 

فاالد ال  ال ست ك زك  بالف تصبه طرفا ف      كقاىػدة د ف رضػاىا، ككػا  نػو ال سػت ىنػاؾ   ػ  سػ ط  
تك ؾ إجبارىا ع   االدخ ؿ ف  كقاىدة ال ترمب ى  ف   ف تصبه طرفا ف يا،   سرى ذالؾ ىت  الػ  

، 1961ت  ف  نػا القػاك  كانت االكقاىدة تنظـ ك ضػ عا  كػس االكجتكػص االػد ال  فػ  كجك عػوا كاتفػات 
االخاصػػت ف باالقبلتػػات االدب  كاسػػ    اال نصػػ   ،  كقاىػػدة ىظػػر انتشػػار األسػػ ى  االن   ػػ  القػػاـ  1963
بخصػػػػػ ص طب ػػػػػ   1985االتػػػػػ  ىظػػػػػرت األسػػػػػ ى  االب  ال ج ػػػػػ ،  اتفات ػػػػػ   1972،  اتفات ػػػػػ  1968
 .(2)األ ز ف

تخضػػػص اليػػػذه األىكػػػاـ ال ثاالثػػػاا  نيػػػا تخضػػػص ألىكػػػاـ اال ػػػان ف االػػػد ال  االقػػػاـ، فػػػ ف الػػػـ تكػػػف  
ت صؼ بالنيا كقاىدة د ال ػ .  ىػذا االخضػ ع تػد  كػ ف باتفػاؽ صػر ه بػ ف  طرافيػا بػالف تتضػكف نصػا 
صػػر ىًا  ف ػػد ىػػذا االكقنػػ     باتفػػاؽ ضػػكن  تؤكػػده االظػػر ؼ  االكبلبسػػات االكى طػػ  بػػ براـ االكقاىػػدة 

  االت   فيـ كنيا  ف اال ان ف االد ال  ى  اال اجب االتطب ؽ.

تكػػػ ف ككت بػػػ  ككػػػا  رد فػػػ  صػػػر ه نػػػص االكػػػادة االثان ػػػ  كػػػف اتفات ػػػ  ف  نػػػا، ت ػػػؾ رابقػػػاا  نيػػػا  
االكقاىػدات االشػف   ، فػ ف كانػت االكقاىػدة شػف     – االىػاؿ ىكػذا  –االتفات   االتػ  تخػرج كػف نطاتيػا 

،  ترؾ االرتباط باالالتزاكات اال ان ن   اال اردة بيا، Informal treaties صبىت كقاىدة م ر رسك   
ف كاف نادرًا  –كان   إنيابيا    االنسىاب كنيا إلرادة  طرافيا،   ىدث ذالؾ  كذالؾ إك فػ  إطػار  – ا 

االتفاتػػػات االس اسػػػ      االسػػػر   )بػػػ ف رؤسػػػاس االػػػد ؿ  االىك كػػػات     زراس االخارج ػػػ (    بخصػػػ ص 
 . فػ ف كانػت االكقاىػدة ككت بػ (3)ك ض عات ت     األىك      ذات طب ق  تفص     التفػاؽ كبػـر سػ فا

 ف نو ال  يـ بقد ذالؾ  ف تك ف كصام  ف   ث     اىدة     ث  ت ف     كثر كف ذالؾ.

                                                 

 ىكػػػد سػػػكندرى  االػػػدكت ر/ كىكػػػػد ناصػػػر بػػػ  مزاالػػػو، كىاضػػػرات فػػػ  اال ػػػان ف االػػػد ال  االقػػػاـ )االكػػػدخؿ  دكتػػػ ر/ (1)
 كػا بقػدىار نج ػب  96 االكقاىدات االد ال ػ (، اال ػاىرة، دار االفجػر االد ال ػ  ال نشػر  االت ز ػص، بػد ف سػن  نشػر، ص 

االفكػػػر االقربػػػ ، االكنصػػػ رة، ب ز ػػػد، االرتابػػػ  ع ػػػ  دسػػػت ر   االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ، دراسػػػ  ك ارنػػػ ، كاجسػػػت ر، دار 
  18، ص 2014

، دار االنيض  االقرب  ، ص 2016االدكت ر/  ىكد  ب  اال فا، اال س ط ف  اال ان ف االد ال  االقاـ، االطبق  االسادس ،  (2)
   كا بقدىا. 92

  .95االكرجص االسابؽ، ص (3)
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 ف  كػ ف االيػدؼ كػف إبػراـ االكقاىػدة االد ال ػ ، إىػداث  ثػر تػان ن  كقػ ف، بكقنػ   ف  خامسا: 
تك ف إرادة  طرافيا كنصػرف  إالػ  إنشػاس ت اعػد تان ن ػ  د ال ػ  ترتػب االتزاكػات تان ن ػ  د ال ػ ، ال كجػرد 

ال ن ا ػػا    تقب ػػر عػػف اتجاىػات س اسػػ   كق نػػ ، بػػؿ  جػػب  ف ت ػص ىػػذه االالتزاكػػات ع ػػ  عػػاتؽ  إعػبلف
ال كنػػا بصػػدد اتفػػاؽ شػػرفاس  السػػنا  االػػد ؿ األطػػراؼ ذاتيػػا ال ع ػػ  عػػاتؽ األشػػخاص االككث ػػ ف اليػػا،  ا 

 .(1)بصدد كقاىدة د ال  

اال ػان ف االػد ال  ف ػط  كص كبلىظ   نو باالنسب  الآلثػار اال ان ن ػ  ال كقاىػدة  االتػ  تىػددىا ت اعػد 
د ف م ػػره كػػف اال ػػ ان ف، ف نيػػا تكػػ ف ك صػػ رة ف ػػط ع ػػ  االػػد ؿ األطػػراؼ ف يػػا،  ىػػذا كػػا  قػػرؼ باسػػـ 
كبػػد  نسػػب   دثػػار االكقاىػػدة، ب ػػد  ف االكقاىػػدات االجكاع ػػ  دابكػػا كػػا تفػػته دابػػرة االنضػػكاـ إال يػػا  ذالػػؾ 

ذا االنػػ ع كػػف االكقاىػػدات ىػػ   ف ػػا إلجػػراسات كق نػػ ،   كػػ ف االيػػدؼ كػػف فػػته بػػاب االنضػػكاـ إالػػ  ىػػ
الزاـ االد ؿ االكنضك  إال  ىذه االكقاىدات بذات االالتزاكات اال اردة بيا  .(2)ت س ص دابرة دثارىا  ا 

ىػػذا  ال كقاىػػدة االد ال ػػ   نػػ اع كتقػػددة، ف ػػد تكػػ ف كقاىػػدات شػػارع  تيػػدؼ إالػػ  إنشػػاس ت اعػػد  
أل ػ  د الػ  ترمػب فػ  االنضػكاـ  عاك   كجردة ت تـز بيا كاف   طراؼ االكجتكص االد ال   تك ف كفت ى 

 اتفات ػػ  ف  نػػا ال قبلتػػات االدب  كاسػػ    اال نصػػ     1945إال يػػا،  كثػػاؿ ذالػػؾ ك ثػػاؽ األكػػـ االكتىػػدة السػػن  
ر  تد تك ف كقاىدات شخص      خاص  تيدؼ إالػ  تنظػ ـ عبلتػ  تقا ن ػ     1963، 1961سنت 

 يا ك صػ رًا ع ػ  رمبػ  االػد ؿ االتػ  تجار      دفاع كشترؾ    صدات ر بى ث  ب    كر االنضكاـ إال
 .(3) بركتيا

كقاىػدة د ال ػ  بػاالكقن  االػدت ؽ، ى ػث  -تبقػا الئلجػراسات االكتبقػ  فػ  إبراكيػا –ككا تد تكػ ف  
 جػػرى االالتػػزاـ فػػ  خص صػػيا بكافػػ  اإلجػػراسات االشػػك   ، بى ػػث ال تصػػبه نافػػذة إال بقػػد االتصػػد ؽ 

 ؿ األطػراؼ،  كقاىػدات    اتفاتػات د ال ػ  فػ  ع  يا كف جانب االس طات االداخ    االكختص  فػ  االػد
  ط ػؽ ع  يػا   ضػا االتفاتػات االتنف ذ ػ ،  (Accords en forme simplifiée)االشػكؿ االكبسػط  

 ىػػذه ال  شػػترط إلبراكيػػا اتبػػاع إجػػراسات شػػك    كق نػػ ، ككػػا ال  شػػترط الػػدخ اليا دابػػرة االنفػػاذ  ف  ػػتـ 
 ؿ األطػػراؼ ف يػػػا،  الكنيػػا تصػػػبه نافػػذة  ك زكػػػ  االتصػػد ؽ ع  يػػا كػػػف جانػػب االسػػػ طات االداخ  ػػ  ال ػػػد

 ألطرافيا ف ر االت ت ص ع  يا.

                                                 

 كا  192، ص 2007االقرب  ،  االدكت ر/ صبلح االد ف عاكر، ك دك  الدراس  اال ان ف االد ال  االقاـ، دار االنيض  (1)
  بقدىا.

  .17االدكت ر/ ع ض عبد االج  ؿ االترسا ى، االكرجص االسابؽ، ص (2)
(3) Guy Agniel, Droit international public, Québec, éd., Hachette, 1999, P. 29 ets.
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 كف االكتفؽ ع  و ف  االف ػو االػد ال   نػو ال   جػد بػ ف ىػذ ف االنػ ع ف كػف االكقاىػدات االد ال ػ ،  
اخػػتبلؼ سػػ اس ف كػػا  تق ػػؽ بػػاال  ة اإلالزاك ػػ   ت كتيػػا اال ان ن ػػ  فػػ  ك اجيػػ   طرافيػػا،    فػػ  خصػػ ص 

تقاالجيا كؿ كنيكا، ككا  نو كف االكس ـ بو عدـ ت اـ  ى ن ع كف  ن اع االتدرج بػ ف  االك ض عات االت 
ىات ف االطابفت ف كف االكقاىدات،  الػذا ف نػو، كػف االكتصػ ر تقػد ؿ االكقاىػدة    إالغابيػا بك جػب اتفػاؽ 
د الػػ  فػػ  االصػػ رة االكبسػػط ، ككػػا  ككػػف باالك ابػػؿ تقػػد ؿ اتفػػاؽ د الػػ  فػػ  االشػػكؿ االكبسػػط     إنيابػػو 

 .(1)ض  كقاىدة د ال  بك ت
 المبحث الثانى

 مراحل ربرام المعاىدة الدولية

تجسػػد كراىػػؿ إبػػراـ االكقاىػػدة االد ال ػػ   ىك ػػ  خاصػػ  فػػ  كجػػاؿ االرتابػػ  اال ضػػاب   ع ػػ  ىػػذه  
االكقاىػػػػدات، إذ تنق ػػػػد ىػػػػذه االرتابػػػػ  فػػػػ  االغاالػػػػب ال  ضػػػػاس اإلدارى فػػػػ  االػػػػد ؿ ذات االنظػػػػاـ اال ضػػػػاب  

ع   كقظـ ت ؾ االكراىؿ بدسًا كػف كرى ػ  االكفا ضػات  ىتػ  كرى ػ  كػا االكزد ج بطب ق  االىاؿ،  تتـ 
تبػػػػؿ دخػػػػ ؿ االكقاىػػػػدة ى ػػػػز االتنف ػػػػذ    االتطب ػػػػؽ باالتصػػػػد ؽ ع  يػػػػا  نشػػػػرىا،  كػػػػا كرى تػػػػ  االتصػػػػد ؽ 

فػػ ف االرتابػػ  ع  يػػا  -ى ػػث تصػػبه االكقاىػػدة تان نػػا  نػػدرج ضػػكف اال ػػ ان ف االداخ  ػػ  ال د الػػ   - االنشػػر
الدسػػت رى،  ذالػػؾ بطب قػػ  االىػػاؿ فػػ  االػػد ؿ االتػػ  تالخػػذ بالسػػ  ب االرتابػػ  ال  ضػػاس ا –ك اعػػدة  –تنق ػػد 

االبلى ػػ  الدسػػت ر   اال ػػ ان ف، ككػػا ىػػ  االىػػاؿ فػػ  كصػػر،  كػػا إذا كانػػت تالخػػذ بالسػػ  ب االرتابػػ  االسػػاب   
اليػػذه االدسػػت ر  ، ككػػا ىػػ  االىػػاؿ فػػ  فرنسػػا، فػػبل   جػػد فػػرؽ بػػ ف االرتابػػ  ىنػػا  االرتابػػ  االتػػ   باشػػرىا 

إال كػػف ى ػػث اإلجػػراسات  كػػف الػػو االىػػؽ فػػ  االطقػػف، ككػػا سػػنرى ف كػػا بقػػد، إذ الػػـ اال ضػػاس اإلدارى، 
تصػبه االكقاىػدة فػ  ىػػذه االىاالػ  تان نػا بقػػد،  ىػ  كػا سػػ ؼ  تضػه بشػكؿ  كثػػر تفصػ بًل عنػد تنا النػػا 
ال رتابػػ  اال ضػػاب   ع ػػ  االكقاىػػدات االد ال ػػ ،  كػػا عػػف االكراىػػؿ االتػػ   كػػر بيػػا إبػػراـ االكقاىػػدة االد ال ػػ ، 

 ا(2)اوت فتتكثؿ ف  
 أوال: مرحمة االتصاالت والمفاوضات:

ال كفا ضػات  االتػ  ال  –ى ػث تجسػد االرمبػ  فػ  االتقاتػد  –تكيد االتصاالت ف   اتػص األكػر  
تتقدى كجرد تبادؿ الؤلفكػار  اوراس  ت ر ػب ال جيػات االنظػر بػ ف األطػراؼ االكزكػص اشػتراكيا فػ  إبػراـ 

تـ االتقاتد بشالنيا س اس  كانت ك ض عات س اس   االكقاىدة، ى ؿ االك ض ع    االك ض عات االت  س 
                                                 

االشػافق  بشػ ر، اال ػان ف االػد ال   كػا بقػدىار االػدكت ر/  227االدكت ر/ صبلح االد ف عاكر، االكرجص االسػابؽ، ص  (1)
  كا بقدىا. 626، ص 1998االقاـ  االىرب، ككتب  االجبلس االجد دة، االطبق  االسادس ، 

 كػا  1009، ص 1998االدكت ر/ ع   إبراى ـ، اال س ط ف  االكقاىػدات االد ال ػ ، اإلبػراـ، دار االنيضػ  االقرب ػ ،  (2)
 بقدىا.



 

 

                                                 

  

 

 

  دكتورة/ ميى رمضاٌ حمند بطيخ                             ...          املعاصرة القضائية االجتاٍات 

 

76 

   اتتصػاد      اجتكاع ػ     اتفاتػات عسػػكر  ...االخ، بيػدؼ االت صػؿ إالػ  كػػا  خػدـ كصػ ى  جك ػػص 
 األطراؼ ف  ىذا االخص ص.

 تد تتـ االكفا ضات شفاى     ف  ص رة كذكرات ككت ب ،  تػد تػتـ كػذالؾ بشػكؿ كباشػر بػ ف  
عبر طرؼ ثاالث،  تد تتـ ف ؽ إت  ـ إىدى االد ؿ االكتفا ض     إت  ـ   طرافيا،    بشكؿ م ر كباشر

د الػػػ  ثاالثػػػ ،    فػػػ  ك ػػػر كنظكػػػ  د ال ػػػ ،    فػػػ  إطػػػار كػػػؤتكر د الػػػ   ق ػػػد خص صػػػًا إلبػػػراـ كقاىػػػدة 
 جكاع      كتقددة األطراؼ.

 كػػػف   ػػػ ـ عػػػادة بػػػ جراس االتصػػػاالت  االكفا ضػػػات ىػػػ  االجيػػػاز االتنف ػػػذى باالد الػػػ   االكتكثػػػؿ  
ف  شخص دخر م ر رب س االد ال ، كرب س كج س اال زراس كثبل     ز ر االخارج ػ     االككثػؿ   ساساً 

االدب  كاسػ  ال د الػ  الػدى االطػرؼ اوخػػر،    ربػ س االبقثػ  االدابكػ  الػدى االكنظكػػ  االد ال ػ ، فػ ف الػـ  كػػف 
اتفات ػ   كػف 7كف ىػؤالس، ف نػو البػد   ف  كػ ف كف ضػا تان نػًا ال تقب ػر عػف إرادة االد الػ  االتػ   كث يػا )ـ

 (.1969ف  نا القاـ 
  خ ػػػرًا فػػػ ف كصػػػ ر االتصػػػاالت  االكفا ضػػػات  ت تػػػؼ ع ػػػ  إرادة  طرافيػػػا  كػػػ اتفيـ االفق  ػػػ   

 اال ان ن ػػ ،  كػػدى تػػدرة كػػؿ كػػنيـ ع ػػ  االكنػػا رة  اتتػػراح االى ػػ ؿ ال كشػػاكؿ االكق  ػػ  االتػػ  تػػد تقتػػرض 
ى إال  االنت اؿ إال  االكراىؿ س رىا،  ع       ىاؿ ف ف نجاح االتصاالت  االكفا ضات ى  االذى  ؤد

 االتاال   بخص ص إبراـ االكقاىدة االد ال  .
 ثانيا: مرحمة كتابة المعاىدة الدولية والتوقيع عمييا:

إذا تـ االت صؿ ب ف األطراؼ االكتفا ضػ  إالػ  اتفػاؽ ىػ ؿ االك ضػ ع االكتفػا ض بخص صػو،  
دة    بقدة الغات، تبقا الكا إذا كانػت  تـ إفراغ ىذا االتفاؽ    تسج  و كتاب .  االكتاب  تد تتـ ب غ   اى

االػػد ؿ االكتفا ضػػ  ذات الغػػ  كشػػترك     ذات الغػػات كتقػػددة،  فػػ  ىػػذه االىاالػػ  األخ ػػرة تػػد  ػػتـ اخت ػػار 
الغػػ   ىػػد األطػػراؼ    إىػػدى اال غػػات االقاالك ػػ  التكػػ ف اليػػا االىج ػػ  الػػدى جك ػػص األطػػراؼ،     ف تكػػ ف 

ؿ الغػػ  كنيػػا ذات اال ػػ ة  االىج ػػ  عنػػد تفسػػ ر بجك ػػص اال غػػات، ع ػػ   ف  ػػتـ االتفػػاؽ ع ػػ   ف تكػػ ف الكػػ
 نص ص االكقاىدة.

 بقد  ف  تـ االنتياس كف كتاب  بن د االكقاىدة  ص امتيا ص ام  تان ن   س  ك ،  تـ االت ت ػص  
ع  يػػػا بػػػاألىرؼ األ الػػػ ، ب صػػػد ت ث ػػػؽ ت ػػػؾ االبنػػػ د،    بكقنػػػ   دؽ ب صػػػد ت ث ػػػؽ نػػػص االكقاىػػػدة 

authentifier le texte طرافيػا،  ى إثبػات  ف ىػذا االػنص تػد  صػبه باالنسػب  اليػذه ، ككػا ارتضػاه 
األطػػراؼ نصػػا رسػػك ًا  نياب ػػًا،  كػػف ثػػـ ال  ككػػف تقد  ػػو إال بكفا ضػػات جد ػػدة، فػػ ف  تػػرت  طػػراؼ 

 االكقاىدة ىذا االنص ككا ى  تـ االت ت ص باألسكاس االكاك  .
ص االكاكػػػؿ ع ػػػ   تػػػد   جػػػال كنػػػد ب ا االػػػد ؿ ى نكػػػا ال تكػػػنىيـ  ثػػػابؽ االتفػػػ  ض سػػػ ط  االت ت ػػػ 
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االكقاىػػدة، إالػػ   سػػ  ب االت ت ػػص بػػاألىرؼ األ الػػ  الىػػ ف االرجػػ ع إالػػ  د اليػػـ ال تشػػا ر  االىصػػ ؿ كػػنيـ 
ع   ك اف تيـ ع ػ  نػص االكقاىػدة، بػؿ  تػد  ػتـ االت ت ػص االكاكػؿ  الكػف تىػت شػرط إتػراره كػف االسػ ط  

 ص نياب .االكختص ،  ى  ف االت ت ص  تـ كؤتتًا، ف ذا كا تـ ىذا اإلترار تى ؿ إال  ت ت 
كػػػص كبلىظػػػ   ف االكقاىػػػدات االتػػػ   جػػػرى إترارىػػػا فػػػ  إطػػػار كنظكػػػات د ال ػػػ ، ف نػػػو ال   ػػػـز  

االت ت ص ع  يا نياب ا، بؿ تقرض كباشرة ال تصد ؽ ع  يا  ذالؾ بقد  ف تػتـ االك اف ػ  ع  يػا عػف طر ػؽ 
 .(1)االتص  ت

 ثالثا: مرحمتى التصديق والنشر:
 ىػػػـ كراىػػػؿ إبػػػراـ االكقاىػػػدة االد ال ػػػ ، خاصػػػ  ف كػػػا  –فػػػ  اال اتػػػص  –ىاتػػػاف االكرى تػػػاف تقػػػداف  

 تق ػػػػؽ بك ضػػػػ ع االبىػػػػث  ىػػػػ  االرتابػػػػ  اال ضػػػػاب   ع ػػػػ  كشػػػػر ع   االكقاىػػػػدات االد ال ػػػػ ،  الكػػػػف نظػػػػرًا 
جػػراسات اسػػت باؿ  نفػاذ ت ػػؾ االكقاىػػدات، ف ننػػا نرجػػ  دراسػػتيكا  الرتباطيكػا بىػػد د  ضػػ ابط شػػرع    ا 

ىنا باإلشارة إال   ف االتصد ؽ  قن  إترار االسػ طات  الى ف تنا ؿ ىذه االىد د  ت ؾ االض ابط، ككتف ف
االكختص  داخؿ االد ال  ال كقاىدة االت  تـ االت ت ػص ع  يػا، بى ػث تصػبه بك تضػ  ىػذا اإلجػراس ك تزكػ  
بكػػا  رد بيػػذه االكقاىػػدة، ع ػػ  االصػػق د االػػد ال . فاالتصػػد ؽ  كثػػؿ إذف االتقب ػػر االرسػػك   االنيػػاب  عػػف 

االالتػزاـ باالكقاىػدة فػ  ك اجيػ  األطػراؼ األخػرىر  كػا ف كػا  تق ػؽ ارتضاس االد ال     االكنظك  االد ال ػ  
باالنشر، في  كجرد إجراس داخ    يدؼ إال  ن ؿ كىت ى االكقاىدة باعتبارىا تان نا كف تػ ان ف االد الػ ، 

 إال  ع ـ االناس كاف ، ىت   تـ االت  د بو س اس كف جانبيـ    كف جانب االد ال .
ىػػػػدات االد ال ػػػػ  تتجسػػػػد فػػػػ  االتصػػػػاالت  االكفا ضػػػػات ىاصػػػػؿ اال ػػػػ ؿ  ف كراىػػػػؿ إبػػػػراـ االكقا 

،  ىػػػ  كراىػػػؿ ذات دثػػػار باالغػػػ  األىك ػػػ ، إذ تضػػػص االػػػنظـ (2) االكتابػػػ   االت ت ػػػص ثػػػـ االتصػػػد ؽ  االنشػػػر

                                                 

  .36األستاذ/ نج ب ب ز د، االكرجص االسابؽ، ص  (1)
 ىناؾ إجراس الىؽ  سك  تسج ؿ االكقاىدة    االتفات   االد ال  ،  ى  االتزاـ   ص ع   عاتؽ كاف  االد ؿ األعضاس  (2)

فػ  كنظكػػ  كػا ، خاصػػ  األكػـ االكتىػػدة، بػالف  سػػج  ا كافػ  ارتباطػػاتيـ االد ال ػ  الػػدى  كانػ  ىػػذه االكنظكػ ،   يػػدؼ 
 ؽ ن ع كف االقبلن    االشػفاف   فػ  االقبلتػات االد ال ػ .  تػد ىذا اإلجراس إال  اال ضاس ع   االكقاىدات االسر  ،  تى 

( كػف ك ثػػاؽ األكػـ االكتىػػدة ع ػػ   جػ ب تسػػج ؿ االكقاىػدات االد ال ػػ  االكبركػ  ب اسػػط  االػػد ؿ 102نصػت االكػػادة )
 عضاس االكنظك  الدى األكان  االقاكػ  بيػار ع ػ   نػو الػ س ألى طػرؼ فػ  كقاىػدة    اتفػاؽ د الػ  الػـ  سػجؿ  ف ػا 

كف ىذه االكادة  ف  تكسؾ بت ؾ االكقاىدة   ذالؾ االتفاؽ  كاـ  ى فرع كػف فػر ع األكػـ االكتىػدةر  كػا  ال ف رة األ ال 
(  ككػػف اليػػذه االجيػػ  اال  ػػاـ 80فػػ  ىاالػػ  تق ػػ ف جيػػ  اإل ػػداع كػػف تبػػؿ  طػػراؼ االكقاىػػدة ف نػػو  ف ػػا الػػنص االكػػادة )

األطراؼ ف  االكقاىدة بتسج  يا الدى ب جراسات االتسج ؿ د ف اإلخبلؿ باالالتزاـ األص   اال اتص ع   عاتؽ االد ؿ 
 األكان  االقاك  الؤلكـ االكتىدة.



 

 

                                                 

  

 

 

  دكتورة/ ميى رمضاٌ حمند بطيخ                             ...          املعاصرة القضائية االجتاٍات 

 

78 

االداخ  ػػػ  ت اعػػػد عػػػادة كػػػا تػػػرد ضػػػكف دسػػػات ر ىػػػذه االػػػد ؿ تػػػنظـ كػػػف خبلاليػػػا ىػػػذه اإلجػػػراسات  تىػػػدد 
تيػػا  اىتراكيػػا عنػػد إبػػراـ االكقاىػػدات االد ال ػػ ،  ىنػػا االسػػ طات االكقن ػػ  بيػػا،  ىػػذه اال  اعػػد  جػػب كراعا

   قب اال ضاس اإلدارى د رًا كيكًا ف  إعكاؿ رتابتو ع   كدى اىتراـ كشر ع   ت ؾ اإلجراسات.
 المبحث الثالث

 المكانة القانونية لممعاىدات الدولية
 فى النظم الداخمية 

 المطمب األول
 االتجاىات الفقيية لممكانة القانونية لممعاىدات 

 الدولية فى النظم الداخمية

ككػا ذكرنػا  –ال س ىناؾ اختبلؼ ى ؿ االطب ق  االس اس   ال كقاىدات االد ال  ، إذ  نيػا تتصػؿ  
اتصاال  ث  ا باالعتبارات  االطب ق  االس اسػ    كصػااله االد الػ  االق  ػا.  تالك ػدًا  –ف   كثر كف ك ضص 

االكىكك  االدست ر   االق  اا إنػو رمػـ تقػذر  ضػص تقر ػؼ جػاكص كػانص ألعكػاؿ االسػ ادة فػ ف  الذالؾ ت  ؿ
 ىـ كا  ك زىا عف األعكاؿ اإلدار   االقاد   ىػ  ت ػؾ االصػبغ  االس اسػ   االبػارزة ف يػا الكػا  ى طيػا كػف 
اعتبارات س اس  ، في  تصػدر عػف االسػ ط  االتنف ذ ػ  ب صػفيا سػ ط  ىكػـ  بكػا اليػا كػف سػ ط  ع  ػا 

تى  ؽ كص ى  االجكاع  االس اس   ك يػا،  االسػير ع ػ  اىتػراـ دسػت رىا  اإلشػراؼ ع ػ  عبلتتيػا كػص ال
 .(1)االد ؿ األخرى  تالك ف سبلكتيا   كنيا ف  االداخؿ  االخارج"

بػؿ  تبػرر ذات االكىككػ  إخػراج االكقاىػدات االد ال ػ  كػف  ال ػ  تضػابيا بػاال  ؿ  ف ذالػؾ  رجػػص  
ظ ـ عبلتات االد الػ  باالػد ؿ األخػرى  اتصػااليا كػذالؾ بنظػاـ االد الػ  إال  طب قتيا االس اس   االكتص   بتن

 .(2)االس اس  اتصااًل  ث  ًا    بس ادتيا ف  االداخؿ  االخارج

 الػػ س ىنػػاؾ   ضػػا اخػػتبلؼ ىػػ ؿ االطب قػػ  اال ان ن ػػ  ال كقاىػػدات االد ال ػػ ، فيػػ  فػػ  األسػػاس  
ف كاف ال س عكبًل تان ن ًا بىتا، بؿ ككز جا باالصبغ   االس اس  . عكؿ تان ن ،  ا 

                                                                                                                                               

االدكت ر/ كصطف   ىكد فؤاد، االنظر   االقاكػ  ال تصػرفات االد ال ػ  االصػادرة عػف اإلرادة االكنفػردة، كنشػالة االكقػارؼ  
كت ر/ ر االدكت ر/ كىكػد ساك  عبد االىك د  االدكت ر/ كىكػػد االسػق د االػدتاؽ  االػد119، ص 1984باإلسكندر  ، 

  كا بقدىا. 98كصطف  سبلك  ىس ف، اال ان ف االد ال  االقاـ، دار االكطب عات االجاكق  ، اإلسكندر  ، ص 

ؽ )دسػت ر  (، االجػزس االثػان  كػف كجك عػ   6السن   22ىكـ االكىكك  االق  ا، االصادرة ف  االدع ى االدست ر   رتـ  (1)
 .104، ص 1976 ىكاـ  ترارات االكىكك  االق  ا االصادر عاـ 

ؽ.د، كجك عػػ  األىكػػاـ، االجػػزس االثاالػػث،  4السػػن   48ىكػػـ االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا االصػػادر فػػ  االػػدع ى رتػػـ  (2)
 .21/1/1984ج س  
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نكا االخػتبلؼ تػد ثػار ىػ ؿ ككانػ  االكقاىػدة االد ال ػ  فػ  إطػار االػنظـ االداخ  ػ  ال ػد ؿ، فيػؿ    ا 
ى  تىتؿ ككان     كرتب  كسا    ال دست رع    ىت   سك  كنػوع  ـ كرتبػ   دنػ  كػف االدسػت رع  فػ  

 ىذه االىاال  ىؿ تك ف ف  كرتب  اال  ان ف االقاد    ـ ف  كرتب   سك      دن  كنياع

 ( 1)ذىب اتجاه ف  االف و   اؿ الو "االتجاه االد ال " إال  سك  االكقاىدات االد ال   ع ػ  االدسػت ر 
La primauté du droit international sur la droit interne  بى ث ال  ؤثر إبراـ االكقاىػدة

ال ، باالكخاالفػػ  ال   اعػػد االدسػػت ر   االسػػار   داخػػؿ االد الػػ  ع ػػ  صػػى  ىػػذه االكقاىػػدة ع ػػ  االصػػق د االػػد  
 ذالؾ انطبلتػًا كػف سػك  ت اعػد اال ػان ف االػد ال  ع ػ  اال ػان ف االػداخ  ، باعتبػار  ف اال ػان ف األ ؿ ىػ  
االػػذى  ىػػدد اختصاصػػات االد الػػ ،   ف ع ػػ  االد الػػ   اجػػب االالتػػزاـ بػػاىتراـ ت ػػؾ االختصاصػػات، فيػػ  

 الػذا  ككنػو  إذف اال ان ف األساس   كػف ثػـ صػاىب األ ال  ػ   االسػ ادة  االسػك  ع ػ  اال ػان ف االػداخ  .
 ف  نسػػخ ىػػذا اال ػػان ف األخ ػػر. بكقنػػ   نػػو إذا تقارضػػت إىػػدى ت اعػػد االتشػػر ص االػػداخ   كػػص تاعػػدة 

كػف خػبلؿ  –د ال   كاف ع   اال اض   ف  طبؽ ىػذه اال اعػدة د ف ت ػؾ، بػؿ  فػ  ىػاؿ خػر ج االد الػ  
ال تيا ع ػػػ  ت اعػػػد اال ػػػان ف االػػػد ال ، فػػػ ف ذالػػػؾ  رتػػػب كسػػػب   –كػػػا  صػػػدر عنيػػػا كػػػف تشػػػر قات داخ  ػػػ  

.  فػػػ  ىػػػذا االسػػػ اؽ ت ػػػ ؿ االكىككػػػ  االدابكػػػ  ال قػػػدؿ االػػػد ال ، إف ىنػػػاؾ كبػػػد  عاكػػػًا (2)اال ان ن ػػػ  االد ال ػػػ 
كقترؼ بو ف  اال ان ف االد ال  كؤداه  نو ف  االقبلتات ب ف االد ؿ األطراؼ ف  كقاىدة د ال   ال تسك  

                                                 

، 1955االدكت ر/ كىكػد ىافظ مانـ، األص ؿ االجد دة ال  ان ف االد ال  االقاـ، دار نيض  كصر، االطبقػ  االثاالثػ ،  (1)
، ص 1997الػػد ال  االقػػاـ، االجػػزس األ ؿ، اال اعػػد اال ان ن ػػ  االد ال ػػ ، ر االػػدكت ر/ إبػػراى ـ االقنػػان ، اال ػػان ف ا56ص 
75. 

 تد اعترض جانب كف االف و ع   ىذا االتجاه تاببًل نقـ، ال  نبغ  ال د ال   ف تخػؿ باالتزاكاتيػا االد ال ػ ، فػذالؾ كػف  (2)
ه  نطاتػو.  الكػف االىتراـ اال اجب ال نظاـ االػداخ   نفسػو  االكفػر ض  نيػا كنػو تسػتكد سػ ط  االالتػزاـ  تقػرؼ ىػد د

ىػػؿ  كػػ ف اإلخػػبلؿ باالالتزاكػػات االد ال ػػ  عنػػدكا  كثػػؿ فػػ  ذات اال تػػت إخػػبلاًل بىػػد د االالتػػزاـ االكػػرخص بيػػا كػػف 
اال ان ف االداخ   كس ؿ ال دك ع ف ط ع   كا  صػاب اال اعػدة االد ال ػ ع  ىػؿ بق ػدة "االخ اجػ "  ىػؿ كصػاب اال اعػدة 

إذا خاالؼ االقكؿ سند كشر ع تو  يدر االسند  ـ  يدر االقكؿع  االداخ     تصبه االتضى   بيا ت دكًا كىك دًاع  ىؿ
 كػػاذا فػػ  شػػغؿ كسػػؤ ال   االد الػػ  إف  خ ػػت باالتزاكاتيػػا االد ال ػػ ع ف تشػػغؿ كسػػؤ ال تيا كاداكػػت تػػد  خطػػالت  التتىكػػؿ 
االتبقػػ  جػػزاس  ردىػػا إالػػ  جػػػادة االصػػ اب، تكاكػػًا كث كػػا تشػػغؿ كسػػػؤ ال تيا عنػػدكا تخػػؿ باالتزاكاتيػػا االداخ  ػػ  فت غػػػ  

راتيػػػػا  تػػػػدفص االتق  ضػػػػات. ىػػػػذه ىػػػػ  االى ػػػػاة بػػػػدت داخ  ػػػػ   ـ د ال ػػػػ ،  الػػػػف  سػػػػد بػػػػاب االكشػػػػاكؿ االدب  كاسػػػػ   ترا
 االكسؤ ال   االد ال   كجرد إعبلس االكقاىدة ع   اال ان ف االداخ  . إف اال ان ف االداخ   ى  إطار االكشر ع   االىاكـ 

رج ه اال ػان ف االػداخ   بصػف  كط  ػ ، فػ ف القكؿ االد ال    ًا كانت  جيتو،  فػ  ىاالػ  كخاالفػ  االكقاىػدة الػو  جػب تػ
 رادت االسػػ ط  االكختصػػ   خػػذ  ىكػػاـ االكقاىػػدة الىسػػابيا تى يػػا كىػػؿ  ىكػػاـ داخ  ػػ ، فق  يػػا اال  ػػاـ بكػػا   ػػـز كػػف 

 تقد ؿ ف  اال  ان ف اال ابك    اًل ف  ىذا االتجاه ىت  تالت  االكقاىدة ك اف   اليا.
 .212بؽ، ص االدكت ر/ فؤاد كىكػد عبد االباسط، االكرجص االسا 
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 .(1)نص ص االتشر ص االداخ   ع    ىكاـ ىذه االكقاىدة
تجاه، ف ف اال ان ف االداخ   ال  ككف  ف  خاالؼ كقاىدة د ال ػ  سػب ت   ف  ىكذا طب ا اليذا اال 

االتزكت بيا االد ال ، بؿ ال   ؼ األكر عنػد ىػذا االىػد، بػؿ  كتػد إالػ  اال ػ ؿ بػالف االكقاىػدة االد ال ػ  االتػ  
تتضػػػكف تاعػػػدة  خاالفيػػػا تشػػػر ص داخ ػػػ   كػػػ ف ىكػػػـ االكقاىػػػدة ناسػػػخًا الىكػػػـ اال اعػػػدة االداخ  ػػػ  السػػػك  

 .(2)   ع   اال ان ف االداخ   بكا ف  ذالؾ اال  اعد االدست ر   ذاتيااالكقاىدة االد ال

بؿ  كف جكاع كا ت دـ   ف ًا ال ر ى اال ابؿ بسك  اال ان ف االد ال  ع   اال ان ف االداخ  ،  ككف  
اال  ؿ  ف االكقاىػدة االد ال ػ  باعتبارىػا االكصػدر االكباشػر األ ؿ إلنشػاس ت اعػد تان ن ػ  د ال ػ ،  ىػ  فػ  

االػػد ال  بكثابػػ  االتشػػر ص فػػ  دابػػرة االنظػػاـ االػػد ال ، تسػػك  ع ػػ  كػػؿ اال ػػ ان ف االداخ  ػػ  فػػ  دابػػرة االنظػػاـ 
االد ال  بكا ف  ذالؾ دست ر االد ال ،  ال  ىؽ ألى د ال  باالتاال   ف تتذرع ب  ان نيا االداخ    بكا ف  ذالؾ 

ن ف االػد ال  تان نيا االدست رى ال تنصؿ كػف االالتزاكػات االد ال ػ  االك  ػاة ع ػ  عات يػا بك جػب  ىكػاـ اال ػا
ال تقرضػػت  سػػ اس كانػػت ىػػذه األىكػػاـ  اردة فػػ  تاعػػدة د ال ػػ  عرف ػػ     تضػػكنتيا كقاىػػدة د ال ػػ ،  ا 

 .(3)ال كسب ال   االد ال  

ب نكا ذىب اتجاه دخر   اؿ الو "االتجاه االدست رى" إال  عكس كا ذىػب إال ػو االتجػاه االسػابؽ،  
 La primauté du droit interne sur leإذ  ػرى سػك  اال ػان ف االػداخ   ع ػ  اال ػان ف االػد ال  

droit international  ، ذالػؾ انطبلتػًا كػف  ف االد الػ  عنػد إبراكيػا االتفات ػات    االكقاىػدات االد ال ػ 
ف نو  جب ع  يا ابتداس اىتراـ ت اعدىا اال ان ن   االداخ   ، الس كا ت اعػد اال ػان ف االدسػت رى االكختصػ  

االتػػػ   جػػػب ع ػػػ  االد الػػػ  االالتػػػزاـ بيػػػا عنػػػد إبػػػراـ ىػػػذه  ساسػػػًا بب ػػػاف االشػػػر ط اإلجراب ػػػ   االك ضػػػ ع   
ال كانت ىذه    ت ؾ باط  ، خاص   ف االد ال  إنكا تسػتكد تػدرتيا  االتفات ات    االكقاىدات االد ال  ،  ا 

 .(4)ع   إبراـ االتفات ات    االكقاىدات كف تان نيا االداخ  ، خاص  اال ان ف االدست رى

                                                 

(1) "The law in this respect is well settled .  A state  cannot, plead prov-isions of its 

own law or deficiencies in that law in answer to a claim against if for an alleged 

breach of its obligations anther international law". 

 Brownllie, principles of public international law, Oxford clarendon, press. 3
éme

 éd, 

1979, P. 36. 

 .21االدكت ر/ ع ض عبد االج  ؿ االترسا ى، رساالتو االساب  ، ص  (2)

االػػدكت ر/ صػػبلح االػػد ف عػػاكر، ك دكػػ  الدراسػػ  اال ػػان ف االػػد ال  االكقاصػػر، دار االنيضػػ  االقرب ػػ ، االطبقػػ  االثان ػػ ،  (3)
 .117ص ، 1995

االػدكت ر/ ىاكػد سػ طاف، االػدكت رة/ عابشػػ  راتػب، االػدكت ر/ صػبلح االػػد ف عػاكر، اال ػان ف االػد ال  االكقاصػػر، دار  (4)
ر االدكت ر/ إبراى ـ االقنان ، اال ان ف االد ال  االقاـ، دار االنيض  30، االطبق  االرابق ، ص 1987انيض  االقرب  ، 

 .70، ص1979االقرب  ، 
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 –ككػا ذكرنػا  –ا اال ان ف االداخ    ع    جػو االتىد ػد  ع   ذالؾ فاالصدارة  األ ال    ى  اليذ 
ال كانػػػت  اال ػػػان ف االدسػػػت رى، بكػػػا كػػػؤداه ضػػػر رة خضػػػ ع االكقاىػػػدات االد ال ػػػ  ال  ػػػان ف االدسػػػت رى،  ا 

. فػ ذا الػـ  ػراع كػثبًل عنػد االتصػد ؽ ع ػ  االكقاىػدة ت اعػد االختصػاص االتػ    جبيػا االدسػت ر (1)باط  
ذالػؾ  ف كػف شػر ط اعتبػار االقكػؿ اال ػان ن ،  ىػ  ىنػا االكقاىػدة  اليذا األكر، باتت االكقاىػدة كنقدكػ ،

االد ال ػػػ ، صػػػى ه  سػػػ  ـ  ف  صػػػدر كػػػف االكخػػػتص بػػػذالؾ، فػػػ ف الػػػـ  كػػػف كػػػذالؾ بػػػالف صػػػدر كػػػف م ػػػر 
 كختص  صبه ى   االقدـ س اس.

خبلصػػ  ىػػذا االتجػػاه إذف، ضػػر رة خضػػ ع االكقاىػػدات االد ال ػػ  سػػ اس كػػف ى ػػث االشػػػكؿ     
ال مدت كنقدك .االك ض ع ألىكاـ اال ان ف اال  داخ  ، خاص  اال ان ف االدست رى،  ا 

  خ ػػػرًا ىنػػػاؾ اتجػػػاه ثاالػػػث  ت سػػػط االتجػػػاى ف االسػػػاب  ف، فػػػبل  ػػػذىب إالػػػ  ىػػػد اال ػػػ ؿ باالسػػػك   
االكط ػػؽ ال  ػػػان ف االػػػد ال  ع ػػ  اال ػػػان ف االػػػداخ  ،  ال إالػػ  االسػػػك  االكط ػػػؽ اليػػذا األخ ػػػر ع ػػػ  اال ػػػان ف 

نكػا  ىػاط كػبل كنيكػا بػبقض اال  ػ د   االكقػا  ر االتػ  تيػدؼ إالػ  تىاشػ  االػتىكـ  كنػص سػ س االد ال ،  ا 
االن  ،  كضك ف ىذا االتجاه ىػ   ف ع ػ  كػؿ د الػ   ف تسػير ع ػ  كراعػاة  ف االضػكانات االدسػت ر   
االت    رىا اال ان ف االداخ   الـ  تـ كخاالفتيا، ذالؾ  نو بكجرد  ف تقبر االد ال  عف رضاىا ف  االرتباط 

 كػػاـ ب  ػػ  األطػػراؼ األخػػرى )ذالػػؾ االىػػؿ   تػػرب إذف كػػف االتجػػاه  باالكقاىػػدة، ف نيػػا تكػػ ف ك زكػػ  بيػػا
االد ال (، ع    ف  ستثن  كف ذالؾ إككان   بطبلف االكقاىدة االتػ   ػتـ االرتبػاط بيػا باالكخاالفػ  ال   اعػد 
اال ان ن ػػػ  االسػػػار   داخػػػؿ االد الػػػ  إذا كانػػػت ىػػػذه االكخاالفػػػ  تتق ػػػؽ ب اعػػػدة ذات  ىك ػػػ  ج ىر ػػػ   كػػػ ف 

ى  ف  كػ ف  اضػىا بطر  ػ  ك ضػ ع   الكػؿ د الػ  تتصػرؼ فػ  ىػذا االخصػ ص انتياكيا " اضىا"،  
 ف ػػا ال سػػ  ؾ االكقتػػاد  بىسػػف ن ػػ  )ىػػذا االىػػؿ   تػػرب إذف كػػف االتجػػاه االدسػػت رى  كػػذالؾ كػػف االتجػػاه 

 .(2)اال سط(

 كػػػف ىػػػذه اال  ػػػ د  ت ػػػؾ االكقػػػا  ر  ف اال اعػػػدة ىػػػ  سػػػك  االكقاىػػػدات االد ال ػػػ  ع ػػػ  اال ػػػان ف  
 ف ىنػاؾ كخاالفػ     انتيػاؾ  اضػه    صػارخ ألىكػاـ االدسػت ر عنػد االتصػد ؽ االداخ  ، بشرط  ال تك

ال  صبىت ىػذه االكقاىػدة كنقدكػ ، فػ ف الػـ تكػف االكخاالفػ     االنتيػاؾ  اضػىًا  ع   ىذه االكقاىدة،  ا 
،  ىػػ  كػػا اعتن تػػو اتفات ػػ  (3) صػػارخًا، كانػػت االكقاىػػدة صػػى ى ، رمػػـ كػػا  شػػ بيا كػػف ع ػػب دسػػت رى

( ف يػا ع ػ   نػو ال  جػ ز ال د الػ  46، ف ػد نصػت االكػادة )1969اىدات االد ال   القاـ ف  نا ال ان ف االكق
 ف تتكسػػؾ بػػالف االتقب ػػر عػػف ارتضػػابيا االالتػػزاـ بكقاىػػدة تػػد تػػـ باالكخاالفػػ  الىكػػـ فػػ  تان نيػػا االػػداخ   

                                                 

 .79عاكر، االكرجص االسابؽ، ص االدكت ر/ صبلح االد ف  (1)

  .114االدكت ر/  ىكد  ب  اال فا، االكرجص االسابؽ، ص (2)
 .174، ص1980االدكت ر/ عبد االقز ز كىكد سرىاف، كبادئ اال ان ف االد ال  االقاـ، دار االنيض  االقرب  ،  (3)
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 تق ػػؽ باالختصػػاص بػػ براـ االكقاىػػدات كسػػبب إلبطػػاؿ رضػػاىا، إال إذا كػػاف إخػػبلاًل  اضػػىا ب اعػػدة 
  ج ىر   كف ت اعد تان نيا االداخ  ،   قتبر اإلخػبلؿ  اضػىا إذا تبػ ف بصػ رة ك ضػ ع   ذات  ىك 

أل   د ال  تتصرؼ ف  ىذا االشالف  فؽ االس  ؾ االقادى  بىسف ن  ،  كػف اال اضػه  ف ىػذه االكػادة تػد 
 ضػػقت ىككػػا اعتبرتػػو  صػػبل  اسػػتثناس ع  ػػو،  كػػا االىكػػـ األصػػ   فيػػ  عػػدـ تػػذرع االػػد ؿ باال ػػان ف 

ال تنصػػػػؿ كػػػػف االالتزاكػػػػات    االتفاتػػػػات االد ال ػػػػ ،  االسػػػػتثناس ع  ػػػػو ىػػػػ  جػػػػ از ذالػػػػؾ،  الكػػػػف االػػػػداخ   
 بشرط فا

األ ؿا  ف تكػػػ ف االكخاالفػػػ     اإلخػػػبلؿ  اضػػػىا إالػػػ  ىػػػد  ككػػػف كقػػػو  ف تثبتػػػو االد الػػػ  االتػػػ   
 تتصرؼ ف  كثؿ ىذا االك ض ع  ف ا ال س  ؾ االقادى  بىسف ن و.

تاعػػدة ذات  ىك ػػ  ج ىر ػػ ،  اال  اعػػد االدسػػت ر   ىػػ  االثػػان ا  ف تنصػػب ىػػذه االكخاالفػػ  ع ػػ   
 كف اال  اعد االج ىر  .

( كػػف ذات االتفات ػػ  ع ػػ   نػػو "إذا كانػت سػػ ط  ككثػػؿ االد الػػ  فػػ  االتقب ػػر 47 تػنص االكػػادة ) 
عف ارتضابيا االالتزاـ بكقاىدة كق ن  ك  دة ب  ػد خػاص،   مفػؿ االككثػؿ كراعػاة ىػذا اال  ػد، فػبل  جػ ز 

اؿ  اإلبطػاؿ كػا عبػػر عنػو كػف رضػػاس، إال إذا كانػت االػد ؿ االكتفا ضػػ  تػد  ب غػػت االتكسػؾ بيػذا اإلمفػػ
 بيذا اال  د تبؿ تقب ره عف االرضاس".

 المطمب الثانى
 المكانة القانونية لممعاىدات الدولية 

 فى فرنسا ومصر

تخت ؼ االككان  اال ان ن   ال كقاىدات االد ال   ف  فرنسا عنيا ف  كصر،  ذالؾ الختبلؼ نظرة  
 اال ضاس  كذالؾ االتنظ ـ االدست رى ف  كبل االب د ف الت ؾ االككان   ذالؾ ع   االنى  االتاال ا

 الفرع األول

 المكانة القانونية لممعاىدة الدولية فى فرنسا

نػػص ع ػػ  ثبلثػػ   نػػ اع كػػف االكقاىػػدات  االتفات ػػات  1958رمػػـ  ف االدسػػت ر االفرنسػػ  القػػاـ  
سات اال اجبػ  االتبػاع، إذ تط ػب إلبػراـ االنػ ع األ ؿ كنيػا االد ال  ،  رمـ  نو ك ز ب نيا كف ى ث اإلجرا

ضر رة ت اـ رب س االجكي ر   باالتفا ض بشالنيا  االتصد ؽ ع  يػا الىػ ف االىصػ ؿ ع ػ  تػرخ ص كػف 
االبرالكاف اليذا االغرضر  كا االن ع االثػان  ف شػكؿ االتفات ػات االتػ  تخػتص االىك كػ  بق ػدىا،  ال  شػترط 

ع   االصق د االد ال  ضر رة االكصادت  ع  يػا كػف ربػ س االجكي ر ػ   الدخ اليا ى ز االتنف ذ    االتطب ؽ



 

 

                                                 

  

 

 

  دكتورة/ ميى رمضاٌ حمند بطيخ                             ...          املعاصرة القضائية االجتاٍات 

 

83 

نكػا ف ػط ضػر رة إتػرار االبرالكػاف اليػا،  االنػ ع االثاالػث ىػ  كػا   ػاؿ الػو االتفاتػات  ككا ف  االنػ ع األ ؿ،  ا 
،  ى  االتفاتات االتػ  تق ػدىا االىك كػ  فػ   accords en forme simplifiéذات االشكؿ االكبسط 
 االقاك   االت  تدخؿ ى ز االتنف ذ بكجرد االت ت ص ع  يا.إطار إدارتيا ال كرافؽ 

إال  ف كاف  ىذه االكقاىدات    االتفات ات تالخذ ذات كرتب  االدست ر،   تضه ىذا كػف االكػزج  
(  ف االكقاىػدات    55، إذ ب نكا ت رر االكادة )1958كف دست ر عاـ  55، 54ب ف نص  االكادت ف 

  يػػا  االك اف ػػ  ع  يػػا  نشػػرىا  ف ػػًا الؤل ضػػاع اال ان ن ػػ  االك ػػررة االتفات ػػات االد ال ػػ  االتػػ  تػػـ االتصػػد ؽ ع
(  نػو "إذا  ع ػف االكج ػس االدسػت رى بنػاس 54. ت ػ ؿ االكػادة )(1)دست ر ا تسك   تق   ع   كؿ اال ػ ان ف

ع   ط ب رب س االجكي ر      اال ز ر األ ؿ    رب س  ىػد االكج سػ ف    سػت ف عضػ ًا كػف االجكق ػ  
 خ،  ف  ىػػػػد االتقيػػػػدات االد ال ػػػػ   ىتػػػػ ى ع ػػػػ  ىكػػػػـ كخػػػػاالؼ ال دسػػػػت ر فػػػػ ف اال طن ػػػػ     كج ػػػػس االشػػػػ 

 .(2)االترخ ص باالتصد ؽ ع  و    إتراره، ال  ككف  ف  ىدث إال بقد تقد ؿ االدست ر"

 ب ػػراسة ىػػات ف االكػػادت ف كقػػًا  ككػػف اال ػػ ؿ  ف االكقاىػػدات االد ال ػػ  تتكتػػص بػػذات االكرتبػػ   اال ػػ ة  
كػػاـ االدسػػت ر، طاالكػػا  نػػو عنػػد االتقػػارض بػػ ف بنػػد     كثػػر كػػف اال ان ن ػػ  االتػػ  تتكتػػص بيػػا نصػػ ص   ى

بن د االكقاىدة، كص نص     كثر كف نص ص االدسػت ر، ف نػو ال  كػ ف  كػاـ االسػ ط  االكختصػ  سػ ى 
كػػا  إف  رادت إتػػرار  – ىػػد  كػػر ف، إكػػا  ف تػػرفض إتػػرار االكقاىػػدة  كػػف ثػػـ اعتبارىػػا كػػالف الػػـ تكػػف،  ا 

  ص االدست ر   االت  تتقارض كقيا، التصبه كت اف   كقيا. ف تقدؿ االنص    االنص –االكقاىدة 

كػػص كبلىظػػ   ف كػػف   ػػرر ذالػػؾ ىػػ  االكج ػػس االدسػػت رى االػػذى  كػػارس رتابتػػو االسػػاب   ع ػػ   
االكقاىدات االد ال  ، فػ ف ر ى  ف االكقاىػدة االد ال ػ  تىػ ى شػرطًا    نصػًا  تقػارض كػص االدسػت ر، ف نػو 

طاالبػػا كنيػا إجػػراس تقػػد ؿ دسػػت رى ىتػػ   -ع االقػػادى الػ س االكشػػر  – خاطػب بػػذالؾ االسػػ ط  االتالس سػػ   
.  كقنػػ  ذالػػؾ  نػػو فػػ  ىاالػػ  إعبلنػػو (3) ػػتـ االتفػػاؽ بػػ ف نصػػ ص االكقاىػػدة االد ال ػػ    ىكػػاـ االدسػػت ر

االكج ػػس االدسػػت رى  ف االكقاىػػدة االد ال ػػ  تتضػػكف شػػرطًا    نصػػًا  تقػػارض كػػص  ىكػػاـ االدسػػت ر، فػػ ف 

                                                 

(1) Article 55. – "Les traités ou accords réguliérement ratifiés ou approuvés ont, dés 

leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous reserve, pour chaque 

accord ou traité, de son application par l'autre partie". 

(2) Article 54, - "Si le Conseil constitutionnel, saisi par le president de la République, 

par le Premier minister ou par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par 

soixante députés ou soixante sénateurs, a declaré qu'un engagement international 

comporte une clause contaire à la Constituion, l'autorisation de ratifier ou 

d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervener qu'aprés la 

revision de la Constitution". 

االػػدكت ر/ شػػقباف  ىكػػد ركضػػاف، ضػػ ابط  دثػػار االرتابػػ  ع ػػ  دسػػت ر   اال ػػ ان ف، دراسػػ  ك ارنػػ ، دكتػػ راه، جاكقػػ   (3)
  كا بقدىا. 47، ص 2000 س  ط، 
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، بػػؿ  ب ػػ  ككػػا ىػػ  د ف تقػػد ؿ،  كػػا  ػػتـ تقد  ػػو ىػػ  ىػػذا االشػػرط    االػػنص ال  ػػتـ تقد  ػػو    تغ  ػػره
 االدست ر نفسو ىت  ال  ك ف ىناؾ تقارض ب ف نص ص االدست ر  شر ط االكقاىدة االد ال  .

 تطب  ػػػا الػػػذالؾ ف ػػػد تػػػرر االكج ػػػس االدسػػػت رى بقػػػد فىصػػػو الشػػػر ط االكقاىػػػدة االكقر فػػػ  باسػػػـ  
الشػؾ ف كػا  تق ػؽ باألسػس االج ىر ػ  "  تد تب ف الو  نيػا تىػ ى شػر طًا عد ػدة تث ػر ا1"كاسترخت رتـ 

الككارس  االس ادة اال طن  ،   ف ىذه االكقاىدة ال  ككف االتصد ؽ ع  يا إال بقد إجراس تقد ؿ ال دسػت ر، 
عف طر ؽ اجتكػاع كج سػ  االبرالكػاف فػ  صػ رة كػؤتكر إلتػرار ىػذا  1992  ال    25 ى  كا تـ ف  

 االتقد ؿ.

، 1992سبتكبر 20باالتصد ؽ ع   ت ؾ االكقاىدة ف    تد تـ االستفتاس ع   اال ان ف االخاص       
 .(1)%51 جاست نت ج  االك اف   بنسب  

سػػك   ع ػػ  ككانػػ   كرتبػػ  االكقاىػػدات االد ال ػػ  ع ػػ  كافػػ   –د ف شػػؾ  – كػػف ذالػػؾ  تضػػه  
ف كانت تتسا ى كف ى ث ىذه االككانػ   ت ػؾ االكرتبػ  كػص نصػ ص االدسػت ر ككػا  اال  ان ف االداخ   ،  ا 

  س فنا اال  ؿ.

 لفرع الثانىا

 المكانة القانونية لممعاىدات الدولية فى مصر

تنظػػر إالػػ  االكقاىػػدة  2014رمػػـ  ف كافػػ  االدسػػات ر االكصػػر   االكتقاتبػػ   دخرىػػا دسػػت ر عػػاـ  
االد ال   كف ى ث االكرتب   اال  ك  اال ان ن  ، ع    نيا ف  ذات كرتب   ت ك  اال ان ف االقادى، ف د جػرى 

ت ر األخ ػػر ع ػػ   ف  كثػػؿ ربػػ س االجكي ر ػػ  االد الػػ  فػػ  عبلتاتيػػا ( كػػف ىػػذا االدسػػ151نػػص االكػػادة )
االخارج ػػ    بػػـر االكقاىػػدات   صػػدؽ ع  يػػا بقػػد ك اف ػػ  كج ػػس االنػػ اب،   كػػ ف اليػػا تػػ ة اال ػػان ف بقػػد 

، األكر االذى  ؤكد  ف االكقاىدات االد ال   ف  كصر ال تالخذ بىػاؿ كػف (2)نشرىا  ف ا ألىكاـ االدست ر
األى اؿ كرتب   ت ك  االنص ص االدست ر  ، بؿ ى  ف  كرتب   ت ك   دن  كنيا، بكػا كػؤداه  نػو  جػب 
 ف تصدر ىذه االكقاىدات ف  إطار ض ابط  ىد د االكشر ع   االدست ر   سػ اس فػ  ذالػؾ االكشػر ع   

                                                 

(1) Turpin (D.) Contentieux constitutionnel, son Role, sa jurisprudence, Ed. Hachette, 
1995, P. 180 et ss.  

فاالكشػػرع االدسػػت رى  صػػؼ االىاالػػ  االتػػ  تكػػ ف ع  يػػا االكقاىػػدات بقػػد نشػػرىا  ف ػػا ألىكػػاـ االدسػػت ر بالنيػػا فػػ  تػػ ة  (2)
قػًا، اال ان ف،  الـ  صفيا بالنيا تان ف، ألف االكقاىػدة فػ  االنيا ػ  كػف صػنص د ؿ كتقػددة  تقب ػر عػف سػ اداتيا جك 

فػػ  ىػػ ف  ف اال ػػان ف نتػػاج سػػ ادة  اىػػدة  تقب ػػر عنيػػا ف ػػطر فكػػاف تقب ػػر "تػػ ة اال ػػان ف" ىػػ  االصػػ غ  االكسػػتج ب  
 إلرادتو ف  كقاك   االكقاىدات بذات كقاك   اال ان ف.



 

 

                                                 

  

 

 

  دكتورة/ ميى رمضاٌ حمند بطيخ                             ...          املعاصرة القضائية االجتاٍات 

 

85 

االك ضػ ع  ، إذ األصػؿ فػ  نصػ ص االدسػت ر  نيػا تكثػؿ اال  اعػد  األصػ ؿ  اإلجراب    ـ االكشػر ع  
االت     ـ ع  يا نظاـ االىكـ ف  االد الػ ،  ىػ  باعتبارىػا كػذالؾ تتبػ   ك ػاـ االصػدارة بػ ف ت اعػد االنظػاـ 
االقػػاـ االتػػػ   تقػػػ ف اىتراكيػػػا  االقكػػػؿ بك جبيػػػا باعتبارىػػا  سػػػك  اال  اعػػػد اوكػػػرة   ى يػػػا بػػػاالنز ؿ ع ػػػ  

 .(1) ىكاكيا

 ىكػػذا  ككػػف اال ػػ ؿ  ف االكقاىػػدات االد ال ػػ  االتػػ  تصػػدر باالكخاالفػػ  ال ضػػ ابط  االىػػد د سػػاالف   
االػػذكر، تكػػ ف كقاىػػدة باط ػػ ،  فػػ  ذالػػؾ ت ػػ ؿ االكىككػػ  االق  ػػا  ف اإلعػػبلف االقػػاالك  الى ػػ ؽ اإلنسػػاف 

  تقتو كصر ال  قد   ف  ك ف كجرد  10/12/1948االذى  ترتو االجكق   االقاك  الؤلكـ االكتىدة ف  
ت ص   م ر ك زك   ال ست الو ت ك  االكقاىػدات االد ال ػ  االكصػدؽ ع  يػا،  ىتػ  باالنسػب  اليػذه األخ ػرة 
فػ ف صػػد ر تػػان ف داخ ػػ  بالىكػػاـ تغا رىػػا ال  نػػاؿ كػػف دسػػت ر تو، ذالػػؾ  ف االكقاىػػدات االد ال ػػ  ال سػػت 

 .(2)اليا ت ك  االدسات ر  ت تيا  ال تجا ز كرتبتيا كرتب  اال ان ف ذاتو"
ر إذف اليػػا االصػػدارة ع ػػ  كافػػ  اال  اعػػد اال ان ن ػػ  فػػ  االد الػػ ، ىتػػ  ت ػػؾ االتػػ  فالىكػػاـ االدسػػت   

 .(3)تنتك  ف  كصدرىا إال  االكقاىدات االد ال  

إال  ف االخبلؼ تد ثار ف  ىاال  كا إذا خاالفت االكقاىدة االد ال   اال ػان ف االقػادى ذاتػو، إذ ثػار  
د ال ػ   ـ اال ػان ف االقػادىع  ىػؿ ىنػاؾ االتساؤؿ ف  ىػذه االىاالػ  عػف   يكػا   الػ  بػاالتطب ؽ، االكقاىػدة اال

فرؽ بػ ف  ف تكػ ف االكقاىػدة الد ال ػ  االكخاالفػ  تػد صػدرت بقػد صػد ر اال ػان فع  بػ ف  ف تكػ ف سػاب   
 ف  صد رىا ع   صد ر ىذا األخ رع

إف إعكاؿ تاعدة االتقاتب ب ف اال  ان ف االك تض   إالغاس االبلىؽ ال سابؽ ف  كجاؿ االقبلت  ب ف  
الػػػ س باالبسػػػاط  االتػػػ  تػػػد  تصػػػ رىا االػػػبقض،  ذالػػػؾ بػػػاالنظر إالػػػ  اخػػػتبلؼ سػػػ ط  االكقاىػػػدة  اال ػػػان ف، 

فػػػ   –اإلنشػػػاس  اإلالغػػػاس  ك ف تيكػػػا فػػػ  كػػػؿ كنيكػػػاا  االكفتػػػرض  ف ك اف ػػػ  االبرالكػػػاف ع ػػػ  االكقاىػػػدة 
تقب ػػػر عػػػف إرادتػػػو فػػػ  نسػػػخ اال ػػػان ف االسػػػابؽ االكتقػػػارض كقيػػػا، ع  ػػػو  ف  فتػػػرض بػػػنفس  –ىاالتيػػػا 

   يا  قبر عف إرادتو ف  إالغاس االكقاىدة االساب  .االكنطؽ  نو ب ان ف الىؽ ع

                                                 

 .220، االكجك ع ، ص 16/5/1992ؽ.د بج س  8السن   25ىكـ االكىكك  االدست ر   االق  ا ف  االدع ى رتـ  (1)

 .292، االكجك ع ، االجزس األ ؿ، ص 5/4/1975االصادر ف  االىكـ  (2)

تالك دا اليذا االكقن  ت  ؿ االكىكك  االدست ر   االق  ا  ف "األصؿ ف  نص ص االدست ر  نيا تكثؿ اال  اعد  األص ؿ  (3)
االتػػػ    ػػػـ  ع  يػػػا نظػػػاـ االىكػػػـ فػػػ  االد الػػػ ،  ىػػػ  باعتبارىػػػا كػػػذالؾ  سػػػك  اال  اعػػػد اوكػػػرة   ى يػػػا بػػػاالنز ؿ ع ػػػ  

   يا. ىكاك
 .18/4/1992ؽ.د بج س  11السن   13االىكـ االصادر ف  االدع ى رتـ  
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إال  ف ىذا االفتراض الـ  جد تب ال الدى كؿ كف اال ضػاس االدسػت رى  اال ضػاس اإلدارى، إذ ر ى  
كؿ كنيكا  نو عند تقارض االكقاىدة االد ال   كص االتشر ص االداخ   ضر رة تفض ؿ ىذه االكقاىػدة ع ػ  

االتفض ؿ ف  جك ػص األىػ اؿ،  ى سػ اس  كانػت االكقاىػدة سػاب   ذالؾ  ىذا االتشر ص، بؿ   ف  ك ف ىذا 
ف  صد رىا ع   االتشر ص االداخ    ـ الى   ع   ذالؾ،  س اس  كاف ىذا االتقارض كص تاعدة تان ن   

 عاد    ـ كص تاعدة كف ت اعد االنظاـ االقاـ االداخ  .

 ف االقػػػادى داخػػػؿ فف كػػػا  تق ػػػؽ بػػػ براـ االكقاىػػػدة  االتصػػػد ؽ ع  يػػػا  نشػػػرىا بقػػػد صػػػد ر اال ػػػان 
االد ال ،  كاف ىناؾ تقارضا ب نيكػا، ف نػو طب ػا الكػا اسػت رت ع  ػو االكىككػ  اإلدار ػ  االق  ػا،  ف االقبػرة 
عكاؿ ك تضاىا،  باالتاال  إىدار  ىكاـ اال ان ف االكتقارض كقيا.  ف  ىذه االىاال  بتطب ؽ االتفات    ا 

تػػػرض  ف  تبػػػص،  ىػػػ   ف  فػػػ  االىاالػػػ  االسػػػاب   ال نجػػػد خر جػػػا ع ػػػ  االكػػػالال ؼ    ع ػػػ  االكف 
اإلجراس االبلىؽ  نسخ اإلجراس االسابؽ ف  ىاال  االتقارض ب نيكا،  كا االذى  قد خر جا ع   االكالال ؼ 
   ع   االكفترض  ف  تبص،  ف اال ان ف  رمـ  نو صادر ف  تػار خ الىػؽ ع ػ  االكقاىػدة االد ال ػ ، إال 

 رد باالكقاىدة كف  ىكػاـ، ككػا  قنػ   ف  ىكاكو االكتقارض  كص ىذه االكقاىدة  تـ إىدارىا الصااله كا 
ع ػػ   سػػك  االكقاىػػدة ع ػػ  االتشػػر ص االػػداخ   فػػ  جك ػػص األىػػ اؿ  ىػػ  كػػا  تضػػه كػػف ىكػػـ االكىككػػ  

 االػػػذى انتيػػػ  ف ػػػو إالػػػ  عػػػدـ دسػػػت ر   نػػػص االبنػػػد  18/3/1995االدسػػػت ر   االق  ػػػا االصػػػادر بتػػػار خ 
 االذى  ىظر ع ػ   عضػاس  1972السن   47( كف تان ف كج س االد ال  رتـ 73االسادس كف االكادة )

كج س االد ال  االز اج بالجنب ات،  استثناس كف ذالؾ صد ر إذف كف رب س االجكي ر   ف  ىاالػ  االػز اج 
، كسػػتندًا فػػ  ذالػػؾ إالػػ  نصػػ ص كجك عػػ  كػػف (1)كػػف  جنب ػػ  تنتكػػ  إالػػ  رعا ػػا إىػػدى االػػد ؿ االقرب ػػ 

سػػاب   ع ػػ  تػػار خ صػػد ر  االك اث ػػؽ االد ال ػػ   اإلعػػبلف االقػػاالك  الى ػػ ؽ اإلنسػػاف االصػػادرة فػػ  تػػ ار خ
 تان ف كج س االد ال   كنياا 

 10/12/1948( كػػف اإلعػػبلف االقػػاالك  الى ػػ ؽ اإلنسػػاف االصػػادر بتػػار خ 6االكػػادة رتػػـ ) - 
 االت  كف ك تضاىا  نو  ىؽ الكؿ كف االرجؿ  االكر ة إذا كانا باالغ ف ف  االػز اج د ف ت ػد    تك ػز فػ  

 ىذا االشالف بسبب االقرؽ    االد ف    االجنس  .

( كف االتفات   األ ر ب   الىكا ػ  ى ػ ؽ اإلنسػاف  ىر اتػو األساسػ    االك تػص 8االكادة رتـ ) - 
 Convention for theكػػف االػػد ؿ األعضػػاس فػػ  كج ػػس   ر بػػا  4/11/1950ع  يػػا بتػػار خ 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms  االتػ  تػنص ع ػ  ىػؽ 
 اتو االخاص   الى اتو االقاب   ،  ال  ج ز ألى س ط  عاك  االتدخؿ كؿ شخص ف  ضكاف االىتراـ الى

                                                 

   كا بقدىا. 567(، االجزس االسادس، ص 1995 -1993ؽ.د، االكجك ع  ) 16السن   23االطقف رتـ  (1)
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ف  كباشرة ىذا االىؽ إال  ف ًا ال  ان ف،  ف  االىد د االت   ك ف ف يا ىذا االتػدخؿ ضػر ر ًا فػ  كجتكػص 
د ك راط  الضكاف األكف اال  ك     سبلك  االجكاى ر    رخاس االب ػد اتتصػاد ًا،    التػ ت  االجر كػ     

    الص ف االصى     اال  ـ االخ        الىكا   ى  ؽ اوخر ف  ىر اتيـ. انفراط االنظاـ

( كف ذات االتفات    االت  تنص ع    ف الكؿ االرجاؿ  االنساس عند ب ػ ميـ 12االكادة رتـ ) - 
سف االز اج، االىؽ ف و،  كذالؾ ف  تالس س  سرة  ف ًا ألىكاـ اال  ان ف اال طن   االت  تىكـ كباشػرة ىػذا 

كػػر ف   اليكػػاا  ف جػػ ىر االىػػؽ فػػ  االػػز اج الػػ س إال اجتكاعػػًا بػػ ف رجػػؿ  اكػػر ة فػػ  االىػػؽ،  بكراعػػاة  
إطار عبلت  تان ن     تزكاف بيا،  أل يكا باالتاال   ف   رر االػدخ ؿ ف يػا    اإلعػراض عنيػا، ثان يكػاا 

 عكػػػبًل بكادتيػػا االرابقػػػ   -( كػػف ت ػػػؾ االتفات ػػ ،12، 8 ف االى ػػ ؽ االكنصػػ ص ع  يػػػا فػػ  االكػػػادت ف )
ال  ج ز االتك  ز ف  كباشرتيا العتبار   ـ  ع   االجنس    االقػرؽ،    اال ػ ف،    اال غػ ،     –عشرة 

االق  ػػػدة،    االػػػر ى االس اسػػػ     م ػػػره،    األصػػػؿ اال ػػػ ك     االجتكػػػاع ،    االك الػػػد،    االثػػػر ة،    
 االنتكاس إال   ت    عرت  ،    بناًس ع    ى كركز دخر.

ر   االق  ا تد جق ت األفضػ    فػ  االتطب ػؽ عنػد االتقػارض بػ ف ككا كفاده  ف االكىكك  االدست   
االكقاىدة  االصادرة ف  تػار خ الىػؽ ع ػ  االتشػر ص االػداخ    االصػادر فػ  تػار خ سػابؽ ع  يػا، جق ػت 
األفضػػ    فػػػ  االتطب ػػػؽ ال كقاىػػػدة االد ال ػػػ ، رمػػػـ  ف االػػػنص االكطقػػػ ف بقػػػدـ دسػػػت ر تو كػػػف االنصػػػ ص 

تصاالو باالشر ط اال اجب ت افرىػا فػ كف  ختػار عضػ ًا بكج ػس االد الػ  االكتق    باالنظاـ االقاـ االداخ   ال
 .(1)االكصرى

 تد سار ع   ذات االنيل كج س االد ال  االكصرى االذى  ؤكد ع    فضػ     ع ػ  االكقاىػدات  
ف كانت ساب   ع  و ف  االصد ر،  ىذا  تضه ككا صدر عف  االد ال   ع   االتشر ص االداخ  ، ىت   ا 

تا ى جق ت كف  ىكاـ ت ؾ االكقاىدات ت دًا  استثناس كف االكراكز اال ان ن ػ  تسـ االفت ى باالكج س كف ف
إالػ   20/11/1996بتػار خ  1957االقاك  االك ررة بك جب ىذه اال  ان ف، ف ػد انتيػت فػ  االفتػ ى رتػـ 

عكػػاؿ اإلعفػػػاس االك ػػػرر ف يػػػا ع ػػ  األصػػػ ؿ  االككت كػػػات  االػػػدخ ؿ  تفضػػ ؿ  ىكػػػاـ االتفات ػػػ  االد ال ػػػ   ا 
االبنػػػؾ اإلسػػػبلك  ال تنك ػػػ  االكنشػػػال بك جػػػب اتفات ػػػ  د ال ػػػ    اف ػػػت ع  يػػػا كصػػػر   عك  ػػػات  صػػػف ات

( كػػػف اتفات ػػػ  59 ذالػػػؾ نػػػز اًل ع ػػػ  نػػػص االكػػػادة ) 1985السػػػن   181بك تضػػػ  اال ػػػرار ب ػػػان ف رتػػػـ 
،  ذالؾ ع   االرمـ كف ك ف االنص ص االكتق    باالضرابب  االرسـ  (2)تالس س االبنؾ اإلسبلك  ال تنك  

  اال  اعد اوكرة  االكتق    باالنظاـ االقاـ.االجكرك   كف االنص ص 
                                                 

 ؽ.د. 16السن   23االطقف ساالؼ االذكر رتـ  (1)

 ىكػػػاـ تػػػان ف االضػػػكانات  ىػػػ افز ، كشػػػار إال يػػػا فػػػ  دكتػػػ ر/ عبػػػد االىكػػػ ـ سػػػ  ـ، شػػػرح 37/2/540ك ػػػؼ رتػػػـ  (2)
 .68، 67ص  2000 البىتو االتنف ذ  ، االطبق  االثان  ، 1997السن   8االستثكار رتـ 
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ككػػػا تضػػػت كىككػػػ  االػػػن ض فػػػ  ىػػػذا االشػػػالف بػػػالف االكقاىػػػدة االد ال ػػػ    ىكاكيػػػا ىػػػ  اال اجبػػػ   
االتطب ػػؽ د ف م رىػػا  بغػػض االنظػػر عػػف االتشػػر ص االبلىػػؽ ع  يػػا  فػػ  ذالػػؾ ت ػػ ؿ "الكػػا كػػاف االتفػػاؽ 

 1902كػػا   سػػن   17  االكق ػػ د بػػ ف ىكػػ كت  كصػػر  االسػػ داف تػػد صػػدؽ ع  ػػو كج ػػس االنظػػار فػػ
 نشر باال تابص االرسك  ، ككا نشر بكجك ع  اال  ان ف  اال رارات االكصر  ، ف نو  ك ف تان نًا كف ت ان ف 

ف اتفاؽ سن   ى  كقاىدة د ال   كبرك  ب ف كصر  االسػ داف  الػ س إلىػدى االػد الت ف  1902االد ال ،  ا 
ال  االقػػاـ فػػ  شػػالف االكقاىػػدات  ع ػػ   ف تتى ػػؿ كػػف  ىكاكػػو بقكػػؿ كنفػػرد، دخػػذًا بالىكػػاـ اال ػػان ف االػػد  

اال اض  ف  كؿ د ال  كف االد الت ف عندكا  ط ب كنو االىكـ ف  دعػ ى  كػ ف االكػدع  ف يػا ك  كػًا فػ  
بػػبلد االد الػػ  األخػػرى،  ف  تى ػػؽ كػػف  ف إعبلنػػو تػػد تػػـ  فػػؽ  ىكػػاـ ذالػػؾ االتفػػاؽ كػػف ت  ػػاس نفسػػو  الػػ  

  تد صدر تبؿ إبراـ االكقاىػدة    صػدر بقػد خاالفت  ىكاكو تان نو االداخ   س اس كاف اال ان ف االداخ 
 .(1)إبراكيا"

                                                 

 .8/3/1956ؽ، بج س  22السن   137االطقف رتـ  (1)
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 الباب الثانى
 اتجاىات القضاء الدستورى المعاصر

 فى فرنسا ومصر لمحد من أعمال السيادة

تقد االكقاىدات االد ال   بقد كرى   االتصد ؽ  االنشر  فؽ األ ضاع االك ررة تان نًا، ف  كقظـ  
اال طن ػ     االداخ  ػ     فػ  كرتبػ   ع ػ  كنيػا، بػؿ   ى انػا فػ  دسات ر االقاالـ، إكا ف  كرتبػ  اال ػ ان ف 

كرتبػػ  االدسػػػت ر ذاتػػػو،  ىػػػ  كػػػا  قنػػػ   ننػػػا تجا زنػػا بػػػذالؾ كرى ػػػ  اإلبػػػراـ، النصػػػبه  كػػػاـ تػػػان ف  اجػػػب 
، بكػا (1)تان نا ف  كجاؿ االرتاب  ع   االشرع   االدست ر   – االىاؿ ىكذا  –االتطب ؽ. فاالكقاىدة تقتبر 

  تضػػاس االكشػػر ع   االقاد ػػ  )اال ضػػاس اإلدارى  االقػػادى(، بػػدسًا كػػف ىػػذه اال ىظػػ  كػػؤداه  نػػو  كتنػػص ع ػػ
باسػػتثناس االتفسػػ ر  األعكػػاؿ االكنفصػػ   ع ػػ  نىػػ  كػػا سػػنب نو، رتابػػ   ى كػػف االكنازعػػات ذات االصػػ   

ف تق  ت بالكر ككا  دخؿ ف  كراىؿ اإلبراـ األ ال .  باالكقاىدات االد ال   ىت   ا 
                                                 

ف كانػا الفظػاف كشػت اف كػف  صػؿ  اىػد  ىػ   (1)  ذىب االبقض إال  االتفرت  ب ف االشرع    االكشػر ع  ،   ػرى  نيكػا  ا 
االشرع    االشرع  ، إال  نيكا  خت فاف كف ى ث االكفيػـ  االػدت ؽ الكػؿ كنيكػا. فاالشػرع   كشػت   كػف االشػرع بصػ غ  

االكفق ال ػػ   تف ػػد كىا الػػ  ك اف ػػ  االشػػرع،  االفق  ػػ   كقناىػػا ك اف ػػ  االشػػرع،  االكشػػر ع   كشػػت   كػػف االشػػرع بصػػ غ 
تقنػ  اىتػراـ ت اعػد اال ػان ف   Légitimité االكىا ال  تد تص ب  تد تخ ب،   نتي  كف ذالؾ إالػ   ف االكشػر ع   

، فيػ  فكػرة كثاال ػ   légalitéاال ابك  فقبل ف  االكجتكص، فيػ  فػ  ى   ػ  األكػر كشػر ع    ضػق  .  كػا االشػرع   
داالػػ   كػػا  جػػب  ف  كػػ ف ع  ػػو اال ػػان ف، فكفي كيػػا   سػػص كػػف كجػػرد اىتػػراـ ت اعػػد تىكػػؿ فػػ  ط اتيػػا كقنػػ  االق

اال ػػان ف اال ضػػق  االقادالػػ ، إذ  تضػػكف ىػػػذا االكفيػػـ  ت اعػػد  خػػرى  سػػػتط ص ع ػػؿ اإلنسػػاف االكسػػت  ـ  ف  كشػػػفيا، 
ا  صػدر   جب  ف تك ف االكثؿ األع   االػذى  ت خػاه فػ  االد الػ    قكػؿ ع ػ  تى   ػو إذا  راد االرتفػاع بكسػت ى كػ

 كف تشر قات.
 .11  10، ص 1977راجص ف  ذالؾا اال ضاس اإلدارى ال دكت ر/ كاجد االى  ، اإلسكندر  ، سن   -  

  ذىب  ستاذنا االدكت ر/ ركزى االشاعر إال   ف كبد  االكشػر ع   فػ  االد الػ  االكقاصػرة، باعتبػاره ىػدًا  ع ػ  ع ػ   
ب االالتزاـ باال ان ف االطب ق ،  كػا  ختزنػو كػف كبػادئ س طاف االىكـ  تصرفات االي بات االقاك   االكىك ك ف،  تط 

تان ن   عاك   ىت  يا ضك ر االجكاع    ست ر ع  يا باعتبارىا ركابز  ساس   الكقنػ  االقػدؿ  االصػااله االقػاـ. ككػا 
 تط ب   ضا االالتزاـ باالكشر ع   اال ضق   االت  تست ر ع   كبد  س ادة االدست ر  االتشػر ص  كػا  فرضػو ذالػؾ كػف 

الالتػػزاـ ب اعػػدة اال ػػان ف األع ػػ    ػػا كػػاف كصػػدر ىػػذه اال اعػػدة،  تػػد  شػػار سػػ ادتو إالػػ  كبػػد  االكشػػر ع   ضػػر رة ا
ر ثػػـ  ضػػ ؼ 16، ص 1976 ضػػ ابط خضػػ ع اإلدارة االقاكػػ  ال  ػػان ف ال ػػدكت ر طق كػػ  االجػػرؼ، اال ػػاىرة، سػػن  

إذف الكىا الػ  االتك  ػز  ف نو ال كجاؿ –ككا نفض و  – نو إذا كاف ىذا ى  كضك ف االكشر ع    –بىؽ  –س ادتو 
 ب ف االشرع    االكشر ع  ،   قتبر بذالؾ االصطبلى ف كترادف ف.

، 17، ىػػػاكش ص 2006االػػػدكت ر/ ركػػػزى االشػػػاعر، تضػػػاس االتقػػػ  ض، دار االنيضػػػ  االقرب ػػػ ، االطبقػػػ  االثاالثػػػ ،  
ال ضػػق    انظػػر   ضػػا فػػ  ذات االكقنػػ  االػػدكت ر/ ركضػػاف بطػػ خ، االرتابػػ  ع ػػ   داس االجيػػاز اإلدارى فػػ  االػػنظـ ا

 .215، ىاكش ص 2014 اإلسبلك  ، طبق  
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كرتبػ  اال ػ ان ف االقاد ػ ، ف نػو  جػب  -ع ػ  ىػذا االنىػ  –  تالخػذ  طاالكا  ف االكقاىػدات االد ال ػ 
ألىكػاـ االدسػت ر،     –كف االناى ت ف اإلجراب    االك ضػ ع   شػالنيا شػالف ىػذه اال ػ ان ف  – ف تخضص 

 –بكقنػػ   دؽ الىػػد د  ضػػ ابط االشػػرع   االدسػػت ر  ،  كػػف ثػػـ  جػػب ع ػػ  سػػ طات االد الػػ   كؤسسػػاتيا 
ضػػر رة اىتػػراـ ىػػذه االشػػرع  ،  ى اىتػػراـ ىػػد د  ضػػ ابط االشػػرع    –عنػػد إبػػراـ االكقاىػػدات االد ال ػػ  

االدسػػػػت ر    االكتكث ػػػػ  فػػػػ  اال  اعػػػػد اإلجراب ػػػػ   االك ضػػػػ ع   االكتق  ػػػػ  بيػػػػا  االكب نػػػػ  فػػػػ  ت ػػػػؾ األىكػػػػاـ 
 االدست ر  .

 ىنػػا  ثػػ ر تسػػاؤؿ ىػػاـ  بػػد ي  فػػ  ذات اال تػػت  ىػػ ا كػػاذا  ىػػدث الػػ   ف ىػػذه االسػػ طات     
األىكػػاـ االدسػػت ر   اإلجراب ػػ     االك ضػػ ع      االثنػػ ف كقػػا،  االكتصػػ   ت ػػؾ االكؤسسػػات الػػـ تىتػػـر 

 باالكقاىدات االد ال  ع

بػػػداسة  تبػػػؿ اإلجابػػػ  ع ػػػ  ىػػػذا االتسػػػاؤؿ، تجػػػدر اإلشػػػارة إالػػػ   نػػػو ال كىػػػؿ إلثػػػارة كثػػػؿ ىػػػذا  
 ان ف، االتساؤؿ ف  ىاال  كا إذا كاف االنظاـ االدست رى ال د ال   تبن   س  ب االرتاب  االساب   الدست ر   اال 

ككػا ىػ  االىػاؿ فػ  فرنسػا طب ػا الدسػت ر عػاـ  contrôle préventif   ككا   اؿ الػو االرتابػ  اال تاب ػ  
ى ث تخضص االكقاىدة ف  كؿ كك ناتيا الت ؾ االرتاب ،  كػف ثػـ  ػتـ تطي ػر ىػذه االكقاىػدة كػف  1958

د كك نػات  ى ع ار دست رى تبػؿ  ف تصػبه عنصػرًا كػف عناصػر االك ػاف اال ػان ن  فػ  االد الػ ،     ىػ
ىذا االك افر األكػر االػذى  ضػقؼ فػرص دخػ ؿ تشػر قات م ػر دسػت ر   فػ  االػنظـ اال ان ن ػ  باالد الػ . 

 خ ر كف االقبلج. –ككا   اؿ  –فاال تا   

 ذات االش س   ضا  ككف  ف   اؿ ف  ىاال  تبن  االنظاـ االدست رى فػ  ذات اال تػت الكػؿ كػف  
ن ف، ككػػا ىػػ  االىػػاؿ فػػ  فرنسػػا   ضػػا بقػػد االتقػػد ؿ  سػػ  ب  االرتابػػ  االسػػاب    االبلى ػػ  الدسػػت ر   اال ػػ ا

، كػػص كبلىظػ   ف  سػػ  ب االرتابػػ  االسػاب   فػػ  ىػػذا االنظػاـ  قػػد ىػػ  األصػػؿ    2008االدسػت رى عػػاـ 
اال اعػػدة فػػ  خصػػ ص االرتابػػ  ع ػػ  االكقاىػػدات االد ال ػػ ،  كػػا اال جػػ س إالػػ   سػػ  ب االرتابػػ  االبلى ػػ  إال 

االداخ   كػف اال  اعػد االد ال ػ  االكخاالفػ  ال دسػت ر، خاصػ   ز ادة ف  االىرص ع   تن    االنظاـ اال ان ن 
 نػػو ال خطػػ رة فػػ  ىػػذه االىاالػػ ، كػػف إخضػػاع االكقاىػػدات االد ال ػػ  االنافػػذة فقػػبل، ال رتابػػ  االبلى ػػ   كػػاـ 
اال اض  االدست رى، طاالكا  ف خض عيا اليذا األخ ػر تػـ كػف تبػؿ،  ى فػ  تػار خ سػابؽ ع ػ  دخ اليػا 

 Présomption deفر كػػػػا  سػػػػك  ب ر نػػػػ  االدسػػػػت ر   ى ػػػػز االتنف ػػػػذ    االتطب ػػػػؽ  االػػػػذى  ػػػػ  
constitutionnalité. 

ع ػػ   Aposteriori كػػا فػػ  االػػنظـ االدسػػت ر   االتػػ  تتبنػػ   سػػ  ب االرتابػػ  االدسػػت ر   االبلى ػػ   
دخ ؿ االكقاىدات االد ال   ف  االتطب ؽ،  ى  كا   اؿ اليا االرتاب  االقبلج   ككا ىػ  االىػاؿ فػ  كصػر، 
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ضص ىذه االكقاىدات الرتاب  االدست ر   الػ س ف ػط الضػكاف سػ ادة االدسػت ر    ف نو كف االكفترض  ف تخ
نكػػا   ضػػا الضػػكاف ى ػػ ؽ األفػػراد  ىر ػػاتيـ، خاصػػ  بقػػد  ف  صػػبىت  كبػػد  االكشػػر ع   االدسػػت ر  ،  ا 
االكقاىدات االد ال ػ  كػف  ىػـ  سػابؿ تنظػ ـ االتقػا ف  االت اصػؿ بػ ف  عضػاس االكجتكػص االػد ال  فػ  كافػ  

 االكجاالت.

جػػد  ف اال ضػػاس االدسػػت رى فػػ  كصػػر  تػػؼ كػػف رتابػػ  االكقاىػػدات االد ال ػػ  ك تفػػا  كػػص ذالػػؾ ن 
رمػػـ  -سػ ب ًا،  ػػدع  إالػػ  االتالكػػؿ  االتفك ػػر، بػػؿ  بكقنػ   دؽ إالػػ  االسػػتغراب، إذ  صػػر  ال زاؿ  صػػر 

ع   اعتبار االكقاىدات االد ال   كف  عكاؿ االس ادة    كف األعكاؿ  -عدـ  ج د نص  كنقو كف ذالؾ
تخضص    ال  جب  ف تخضص كف  جي  نظره، أل   رتاب  تضاب  ،  ذالػؾ ألسػباب  االس اس   االت  ال

  كبررات س ؼ نتنا اليا ف كا بقد.

  تفص بل اليذا اإلجكاؿ نتنا ؿ االك ض عات االتاال  ا 

 ىد د  ض ابط االكشر ع   االدست ر   ال كقاىدات االد ال   ف  فرنسا  كصر. الموضوع األول:

اال ضػػػاس االدسػػت رى االكقاصػػػر فػػػ  فرنسػػا ال ىػػػد كػػػف  عكػػاؿ االسػػػ ادة فػػػ  اتجاىػػات   الموضوع الثانى:
 كجاؿ االكقاىدات االد ال  .

ــث: اتجاىػػات اال ضػػاس االدسػػت رى االكقاصػػر فػػ  كصػػر ال ىػػد كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ   الموضــوع الثال
 كجاؿ االكقاىدات االد ال  .

 كخصص ف الكؿ ك ض ع فصبًل كست بًل. 
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 الفصل األول
 حدود وضوابط المشروعية الدستورية 
 لممعاىدات الدولية فى فرنسا ومصر

كف سكات االد ال  اال ان ن  ، بؿ  كف  ركاف ىذه االد ال   ف تك ف خاضػق  ال دسػت ر  اال ػان فر  
بكقنػػ   نيػػا ال تباشػػر   ػػا كػػف نشػػاطاتيا إال تطب  ػػا  االتزاكػػا بالىكػػاـ االدسػػت ر  اال ػػان ف، فػػ ف الػػـ تكػػف 

ال سػػ      دكتات ر ػػ ، إذ االػػذى  ك ػػز ىػػذه االد الػػ  عػػف ت ػػؾ ىػػ  كػػدى اىتػػراـ كبػػد  كػػذالؾ عػػدت د الػػ  ب  
 االكشر ع  ،  ى كدى االالتزاـ بالىكاـ االدست ر  اال ان ف ف  كقناه اال اسص.

 –ككػػػا ب نػػػا  - الكػػػا كانػػػت االكقاىػػػدات االد ال ػػػ  إىػػػدى تصػػػرفات االد الػػػ  اال ان ن ػػػ ، إذ تتكتػػػص  
ر قات االصػادرة كػف االبرالكػاف، سػ اس  كانػت فػ  ذات كرتبػ  ت ػؾ باال  ك  اال ان ن   االت  تتكتػص بيػا االتشػ

االتشػػػر قات  ـ فػػػ  كرتبػػػ  تسػػػك  ع  يػػػا، ف نيػػػا الػػػف تكػػػ ف كػػػذالؾ إال إذا صػػػدرت  ىػػػ  كرتد ػػػ  ثػػػ ب 
صػدارىا ىػد د  االكشر ع  ، ىذا االث ب االذى  تجسد فػ  ضػر رة االتػزاـ االسػ طات االكختصػ  ب براكيػا  ا 

كف االناى   اإلجراب  ،  ى  كا   اؿ اليا االكشػر ع   اإلجراب ػ ،  ض ابط االكشر ع   االدست ر  ، س اس 
ال ىكػػػـ اال ضػػاس ببطبلنيػػػا،     كػػف االناى ػػ  االك ضػػػ ع  ،  ى كػػف ناى ػػػ  االكشػػر ع   االك ضػػ ع  ،  ا 
ف ت ػػؿ  نيػػا تجسػػد إىػػدى االكجػػاالت األساسػػ   ألعكػػاؿ االسػػ ادة    األعكػػاؿ االس اسػػ  ،  ذالػػؾ  ىتػػ   ا 

 ككا سنرى ف كا بقد.

نػػػت ىػػػذه االىػػػد د  ت ػػػؾ االضػػػ ابط تػػػرتبط بػػػاالتنظ ـ االدسػػػت رى الكػػػؿ د الػػػ ، الػػػذالؾ ف ننػػػا  الكػػػا كا 
نتنػػا ؿ ىػػػد د  ضػػ ابط كشػػػر ع   االكقاىػػدات االد ال ػػػ  فػػػ  فرنسػػا فػػػ  كبىػػث   ؿ،  ىػػػد د  ضػػػ ابط 

 كشر ع   االكقاىدات االد ال   ف  كصر ف  كبىث ثاف.

 المبحث األول
 حدود وضوابط المشروعية الدستورية لممعاىدات

 دولية فى فرنساال 

نتنا ؿ   اًل االىد د  االض ابط اإلجراب ػ  ال كشػر ع   االدسػت ر   ال كقاىػدات االد ال ػ  فػ  كط ػب  
  ؿ، ثػػـ نتنػػا ؿ االىػػد د  االضػػ ابط االك ضػػ ع   ال كشػػر ع   االدسػػت ر   الت ػػؾ االكقاىػػدات االد ال ػػ  فػػ  

 كط ب ثاف،  ذالؾ ع   االنى  االتاال ا
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 المطمب األول
 اإلجرائية لممشروعية الدستوريةالحدود والضوابط 

 لممعاىدات الدولية فى فرنسا

كػػػف دسػػػت ر االجكي ر ػػػ   53، 52ىػػػذه االىػػػد د  ت ػػػؾ االضػػػ ابط تتضػػػه ككػػػا  رد باالكػػػادت ف  
كف تنظ ـ الكسالال  االختصاص ب براـ االكقاىدات االد ال  ، بدسًا كف االتفا ض ثـ  1958االخاكس  القاـ 

 االت ت ص  انتياس باالتصد ؽ  االنشر.

ع    ف "ربػ س االجكي ر ػ   فػا ض بشػالف االكقاىػدات   صػادؽ ع  يػا  52د نصت االكادة ف  
 .(1)  تـ إببلمو بكؿ كفا ضو كف شالنيا  ف تفض  إال  ع د اتفاؽ د ال  م ر خاضص ال تصد ؽ"

ع ػػ   ف "كقاىػػدات االصػػ ه  كقاىػػدات االتجػػارة  االكقاىػػدات  االتفات ػػات  53 نصػػت االكػػادة  
،  ت ؾ االت  تؤثر ع   كاال   االد ال     االت  تتق ؽ بىاال  األشخاص    االت  االكتق    باالتنظ ـ االد ال 

تتضكف االتنازؿ عف جزس كف االتراب اال طن     االك ا ضػ  ع  ػو    اإلضػاف  إال ػو ال  ككػف االتصػد ؽ 
ع  يػػػا    إترارىػػػا إال بنػػػاس ع ػػػ  تػػػان ف،  ال  ككػػػف  ف تػػػدخؿ فػػػ  االتطب ػػػؽ إال بقػػػد االتصػػػد ؽ ع  يػػػا 

ترارىػػػػا  ال   ػػػػص االتنػػػػازؿ ع ػػػػ  االتػػػػراب االػػػػ طن     اسػػػػتبداالو    االك ا ضػػػػ  ع  ػػػػو صػػػػى ىًا إال بقػػػػد   ا 
 .(2) االىص ؿ ع   رضا االجكاى ر االكقن   بذالؾ...."

كف ىات ف االكادت ف  تضه  ف االىد د  االضػ ابط اإلجراب ػ  ال كشػر ع   االدسػت ر   ال كقاىػدات  
،  ـ  كػػػػػاـ اتفاتػػػػػات د ال ػػػػػ   Traitésاالد ال ػػػػػ  تخت ػػػػػؼ بػػػػػاختبلؼ كػػػػػا إذا كنػػػػػا  كػػػػػاـ كقاىػػػػػدات د ال ػػػػػ  

accords ذالؾ ع   االنى  االتاال ا  

                                                 

(1) Article, 52- Le Président de la République négocie et ratifié les traités. Il est informé 

de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à 

ratification. 

 Article, 53- Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords 

relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagement ls finances de l'Etat, 

ceux qui modifient des dispositions de nature legislative, ceux qui, sont relatifs à 

l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjunction de 

territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. 

 Ils ne prennent effet qu'aprés avoir été ratifiés ou approuvés. 

 Nulle cession, nul échange, nulle adjunction de territoire n'est valuable sans le 

consentement des populations intéressées. 

(2) Art. 53-1 (2) – Le president de la République peut conclure avec les États européens 

qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de 

protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords 
determinant leur competences respectives, pour l'examen des demandes d'asile qui 

leur sont présentées. 
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 الفرع األول
 المعاىدات الدولية

 Traité en forme solonnelleاالكقاىػػدات االياكػػ   ىػػ  االكقاىػػدات االتػػ    ػػاؿ اليػػا  
  تىككيا االض ابط االتاال  ا

تتكثؿ ىذه االكقاىدات  ساسًا ف  كقاىدات االص ه  كقاىػدات االتجػارة،  كػذالؾ االكقاىػدات االتػ   - 1
تتضػػكف تنػػازاًل عػػف االتػػراب االػػ طن     اسػػتبداالو    االك ا ضػػ  ع  ػػو    اإلضػػاف  إال ػػو، إضػػاف  

 ط ب استفتاًس شقب ًا،  ىذه االكقاىدات  ختص ب براكيا رب س االجكي ر  .ال كقاىدات االت  تت

كػػػف االدسػػػت ر  االكتق  ػػػ   53 ف االكقاىػػدات    االتفات ػػػات االد ال ػػػ  األخػػػرى االتػػ   ردت باالكػػػادة  - 2
بػػػاالتنظ ـ االػػػد ال     االتػػػ  تػػػؤثر ع ػػػ  كاال ػػػ  االد الػػػ     االتػػػ  كػػػف شػػػالنيا تقػػػد ؿ األىكػػػاـ ذات 

االتػػ  تتق ػػؽ بىاالػػ  األشػػخاص، فيػػ  شػػرك  بػػ ف ربػػ س االجكي ر ػػ  االػػذى االطب قػػ  االتشػػر ق      
 ستط ص  ف  بـر ف  خص صيا كقاىدات تتط ب تصد  ًا  ك اف   كف االبرالكاف،  ب ف االىك ك  
االت  تستط ص  ف تبـر ف  خص صيا اتفاتات ال تتط ب تصد  ًا  الكف ف ط ك اف   االبرالكاف ككا 

بصػػف  شخصػػ      كػػف خػػبلؿ كػػف  ن بػػو اليػػذا االغػػرض  سػػنرى،  تػػد  باشػػرىا ربػػ س االجكي ر ػػ 
 .(1)إناب  تان ن  

ف كػػاف  تػػرؾ ىػػذا االت ت ػػص  -   ف ربػ س االجكي ر ػػ  تػػد  باشػػر االت ت ػػص ع ػػ  االكقاىػػدة بذاتػػو،  ا 
ألى عضػػ  كػػف  عضػػاس االسػػ ط   –ى ػػث الػػـ  ػػرد االػػنص ع  ػػو فػػ  االكػػادت ف االسػػاب ت ف  –فػػ  االغاالػػب 

  ىػػذا االشػػالف،  ىػػ  كػػا ال  ػػؤثر ع ػػ  كشػػر ع   االكقاىػػدةر ذالػػؾ  ف االتنف ذ ػػ ،  تكتػػص بصػػف  تكث   ػػ  فػػ
االت ت ػػػص  قػػػد ت  ػػػػؿ األىك ػػػ  باالنسػػػػب  ال كقاىػػػدات االياكػػػ ، فيػػػػ  ال  رتػػػب  ى دثػػػػار ال كقاىػػػدة ال ع ػػػػ  
االكست ى االد ال   ال ع   االكست ى االداخ  ، إف الػـ  ػتـ االتصػد ؽ ع ػ  االكقاىػدة، بكقنػ   نػو ال  نػتل 

 تصد ؽ ع   االكقاىدة.    دثار إال إذا تـ اال

ع ػػ  االكقاىػػدات االد ال ػػ ،  Ratification ف ربػػ س االجكي ر ػػ  ىػػ  االكخػػتص باالتصػػد ؽ  - 
 االتصػػػد ؽ تصػػػرؼ تػػػان ن   ق ػػػف ربػػػ س االجكي ر ػػػ  بك تضػػػاه ك اف تػػػو ع ػػػ  إبػػػراـ ت ػػػؾ االكقاىػػػدات 

                                                 

ىذا  تد ذىب جانب كف االف و إالػ   ف االجنػراؿ )د جػ ؿ( ربػ س االجكي ر ػ  االخاكسػ ، كػاف  كػارس اختصاصػات  (1)
ا  تق ؽ باالكفا ضات االخاص  بق د االكقاىدات االد ال   ذات األىك  ، كق   ف ذالؾ باالد ر االىاسـ االذى ى      ف ك

القبػػو فػػ  االس اسػػ  االخارج ػػ  الفرنسػػا، بػػؿ  الت   ػػو كركػػزه ع ػػ  ىسػػاب االىك كػػ  كػػف جيػػ   ع ػػ  ىسػػاب االبرالكػػاف 
 جي   خرى.

Jean, louis de CORAIL, Le rôle des chambres en matière de politique 

étrangere,R.D.P. 1956, P. 77 etss. 
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نكػا  كثػؿ االتقب ػر االرسػك    االنيػاب   رضاسه االالتزاـ بالىكاكيا، فيػ  إذف الػ س كجػرد إجػراس شػك  ،  ا 
عػػػف ارتضػػػاس االد الػػػ  االالتػػػزاـ رسػػػك ا بتطب ػػػؽ االكقاىػػػدة  تنف ػػػذىا بىسػػػف ن ػػػ ، خاصػػػ  ع ػػػ  االصػػػق د 
االػػد ال ، بكػػا كفػػاده  ف بػػو تكتكػػؿ اال ػػ ة االك زكػػ  ال كقاىػػدة االد ال ػػ  فػػ  ىػػؽ  طرافيػػا،  عػػادة كػػا  كػػ ف 

قاىػػدة االد ال ػػ  االتصػػد ؽ فػػ  شػػكؿ  ث  ػػ  ككت بػػ   ق ػػف بيػػا ربػػ س االجكي ر ػػ  ك اف ػػ  د التػػو ع ػػ  االك
  االتقيد تجاه االطرؼ    األطراؼ األخرى بتنف ذ  ىكاكيا.

ف كاف ى  االكختص ب جراس االكراىؿ ساالف  االذكر إلبػراـ االكقاىػدة  -   ف رب س االجكي ر  ،  ا 
بضر رة عرض ت ػؾ  –تبؿ إجراس ىذا االتصد ؽ  –االد ال  ،   خصيا االتصد ؽ، إال  نو ك ـز دست ر ًا 

 –طب ػػًا الئلجػػراسات االدسػػت ر   االكتق  ػػ  ب صػػدار اال ػػ ان ف  –الكػػاف  ىصػػ الو كنػػو االكقاىػػدات ع ػػ  االبر 
ال كانػت باط ػ ،  ىػ  كػا  قنػ   ف االبرالكػاف   قػب ىنػا د رًا فػاعبًل  كػؤثرًا فػ   ع   االك اف ػ  ع  يػا،  ا 

 إبراـ االكقاىدات االد ال  .

تػػػػ ال  ربػػػػ س بقػػػػد صػػػػد ر تػػػػان ف باالك اف ػػػػ  ع ػػػػ  االكقاىػػػػدة االد ال ػػػػ   االتصػػػػد ؽ ع  يػػػػا،   - 
ىػػذه االكقاىػػدة فػػ  االجر ػػدة االرسػػك  ، تكاكػػًا ككػػا   ػػ ـ بيػػذا اإلجػػراس  Publicationاالجكي ر ػػ  نشػػر 

 بذات االض ابط باالنسب  البات  االتشر قات االقاد   داخؿ االد ال ، كص كبلىظ   ف االنشر ىنا  ىػ   كػر 
اال ػػػان ف ع ػػػ   فػػػ  ما ػػػ  األىك ػػػ  كػػػف االناى ػػػ  االدسػػػت ر  ، إجػػػراس داخ ػػػ   يػػػدؼ إالػػػ  إضػػػفاس صػػػف 

االكقاىػػدة  ع ػػـ االكافػػ  بكػػا تتضػػكنو كػػف  ىكػػاـ،  كػػف ثػػـ تصػػبه االسػػ طات باالد الػػ  ك  ػػدة بيػػا تجػػػاه 
 األفراد.

 الفرع الثانى
 االتفاقيات الدولية

Accords internationaux 

 ىػػػ  االتفات ػػػات االتػػػ  تػػػدخؿ إجػػػراسات إبراكيػػػا فػػػ  اختصػػػاص االىك كػػػ ،  ىػػػ  تن سػػػـ إالػػػ   
 تسك فا

 approbation du ىػػ  االخػػاص باالتفاتػػات االخاضػػق  إلتػػرار االىك كػػ   األول:القســم  
gouvernement  ف كانػػت ال تتط ػػب تصػػد ؽ ربػػ س االجكي ر ػػ ،  تشػػتكؿ بقػػد ك اف ػػ  االبرالكػػاف،  ا 

كػػػف االدسػػػت ر تىػػػت كسػػػك  االكقاىػػػدات  53ككػػػا ب نػػػا كػػػف تبػػػؿ االكسػػػابؿ االتػػػ  جػػػاس سػػػردىا باالكػػػادة 
االكسػػابؿ كػػف االكككػػف  ف تبػػـر فػػ  صػػ رة كقاىػػدة د ال ػػ  ككػػا  خػػتص  االتفات ػػات، بكػػا  قنػػ   ف ىػػذه 

ربػػ س االجكي ر ػػ  باالكصػػادت  ع  يػػا بقػػد ك اف ػػ  االبرالكػػاف،    فػػ  صػػ رة اتفػػاؽ ككػػا تخػػتص االىك كػػ  
ف كػػاف ربػػ س االجكي ر ػػػ  ال  بػػ تراره بقػػد ك اف ػػ  االبرالكػػاف ع  يػػا، كػػػص كبلىظػػ   ف ىػػذه االتفات ػػات  ا 
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 نػػو  جػػب ع ػػ  االىك كػ  إىاطتػػو ع كػػا باالكفا ضػػات االتػػ  تجر يػػا فػػ   خػتص باالتصػػد ؽ ع  يػػا، إال 
 ( كف االدست ر.52خص صيا طب ا النص االكادة )

 ىكذا  ككف اال  ؿ  ف كثؿ ىذه االتفات ات تصبه نافذة ع ػ  االصػق د االػد ال  بكجػرد االت ت ػص  
جر ػدة االرسػك    ف ػا    إترارىا بقد ك اف   االبرالكاف ع  يا،  ع   االصق د االداخ   بكجرد نشرىا فػ  اال

 الئلجراسات  اال  اعد االدست ر   االك ررة ف  ىذا االشالف.

 Lesاال سـ االثان ا  ى  االكتق ؽ باالتفات ات االت    ػاؿ اليػا االتفات ػات ذات االشػكؿ االكبسػط  
accords en forme simplifiée  ىػػ  اتفاتػػات تق ػػدىا االىك كػػ  فػػ  إطػػار نشػػاطيا االقػػادى 

افؽ االقاك ،  تدخؿ ى ز االتنف ذ بكجرد االت ت ص ع  يا د ف  ى إجراس دخر. االخاص ب دارة  تس  ر االكر 
 فبل تتط ب تصد  ا كف رب س االجكي ر  ،    ك اف   كف االبرالكاف.

 تد ظير ىذا االن ع كف االتفات ات نت ج  االتط ر ف  االقبلتػات االد ال ػ   ز ػادة   جػو االتقػا ف  
ا فشػ بًا عػف بقػض اإلجػراسات االتػ  تتسػـ بػاالبطس، ب ف  عضاس االكجتكص االد ال ، إذ تخ ت االد ؿ شػ ب

 االت  الـ تقد تتكاش  كص االسرع  االكط  ب  ف  إتكاـ االكقاكبلت ب ف االد ؿ. فظيرت ىذه االطابف  كف 
االتفاتػػات ذات االشػػكؿ االكبسػػط  االتػػ  ال تىتػػاج إالػػ  تفػػ  ض خػػاص باالكفا ضػػ     االت ت ػػص ع  يػػا    

 ككف  ف تدخؿ ف  ى ز االتطب ؽ.إترار سابؽ كف االي ب  االتشر ق   الك   

 ىكذا تخت ؼ االتفات ات ذات االشكؿ االكبسػط عػف كػؿ كػف االكقاىػدات االتػ  تتط ػب تصػد  ًا  
 Traités en formكػػف ربػػ س االجكي ر ػػ   ك اف ػػ  االبرالكػػاف  االتػػ    ػػاؿ اليػػا االكقاىػػدات االياكػػ  

solonnelle  االبرالكػاف  االتػ    ػاؿ اليػا ،  كذالؾ عف االتفات ات االخاضق  إلترار االىك ك  بقػد ك اف ػ
، بػؿ  االتػ  Non soumis à ratificationاالتفاتػات م ػر االخاضػق  التصػد ؽ ربػ س االجكي ر ػ  

 Les catégorie intermédiaire des  ػػاؿ اليػػا   ضػػا االطابفػػ  اال سػػط  كػػف االتفات ػػات 
accords. 

ات االشػػكؿ  كػػص ذالػػؾ  بلىػػظ  ف االكفا ضػػات ىػػ ؿ االك ضػػ عات االتػػ  تتنا اليػػا االتفات ػػات ذ 
الػرب س  –ككػا ىػ  االىػاؿ باالنسػب  البلتفات ػات االتػ  تتط ػب ك اف ػ  االبرالكػاف  –االكبسط،  جب إببلميػا 

االجكي ر ػػػػ . ككػػػػا  جػػػػب إخضػػػػاعيا إلجػػػػراس االنشػػػػر فػػػػ  االجر ػػػػدة االرسػػػػك    ف ػػػػًا الئلجػػػػراسات  اال  اعػػػػد 
 االدست ر   االك ررة اليذا االغرض.

التفات ػػات االد ال ػػ  ب سػػك يا سػػاالف  االػػذكر، ىاصػػؿ اال ػػ ؿ إذف  ف االكقاىػػدات االد ال ػػ   كػػذالؾ ا 
إنكػا تتط ػب فػػ   اتػص األكػػر كجك عػ  كػػف اإلجػراسات االدسػت ر   اال اجبػػ  االىتػراـ عنػػد إبراكيػا  ىتػػ  

 دخ اليا ى ز االتنف ذ س اس ع   االصق د االد ال   ـ ع   االصق د االداخ  .
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 ب االكشػػػر ع   ىػػػذه اإلجػػػراسات ىػػػ  االتػػػ  تخ ػػػص ع ػػػ  ىػػػذه االكقاىػػػدات  ت ػػػؾ االتفات ػػػات ثػػػ 
االدست ر   االشػك       ككػا   ػاؿ اليػا االكشػر ع   االدسػت ر   اإلجراب ػ   االتػ  تكػ ف تىػت نظػر اال ضػاس 
ى نكا  طقف ع  يا  كاكو، ال ىػدد كػدى دسػت ر تيا    كػدى صػىتيا كػف ىػذه االزا  ػ  ككػا سػنرى ف كػا 

 بقد.
 المطمب الثانى

 الحدود والضوابط الموضوعية لممشروعية الدستورية
 معاىدات الدولية فى فرنسالم

  صػػد باالىػػد د  االضػػ ابط االك ضػػ ع   ال كشػػر ع   االدسػػت ر   ال كقاىػػدات االد ال ػػ ،  ىػػ  كػػا  
  ػاؿ اليػػا "االكشػػر ع   االداخ  ػػ "،  ف كػػا تتضػػكنو ىػػذه االكقاىػػدات كػػف  ىكػػاـ تان ن ػػ   كػػا تىت  ػػو كػػف 

كاـ االك ض ع   االكد ن     اجتكاع  ، إنكا تتفؽ كص اال  اعد  األى -س اس   –ك ض عات اتتصاد   
م ر االكد ن  فػ  االدسػت ر،  ذالػؾ بيػدؼ الػ س ف ػط ىكا ػ  تػ ـ   سػس االتنظػ ـ االس اسػ   االتتصػادى 
 االجتكػػاع  االتػػ   ردت فػػ  ت ػػؾ اال  اعػػد  األىكػػاـ،    االتػػ   ككػػف استخبلصػػيا كػػف االكبػػادئ  اال ػػ ـ 

نكػػا   ضػػا بيػػدؼ ىكا ػػ   جػػ د االد الػػ  ذاتيػػا    ت كيػػا اال ان ن ػػ   دعػػابـ   ركػػاف االتػػ  تىكػػـ االكجتكػػص،  ا 
 نظاـ االىكـ ف يا. 

 الػػػذا ف نػػػو  كػػػ ف الزاكػػػًا ع ػػػ  االسػػػ طات االكختصػػػ  بػػػ براـ االكقاىػػػدات    االتفات ػػػات االد ال ػػػ ،  
ال اتسػػكت االكقاىػػدة     ضػػر رة كراعػػاة  ىكا ػػ  ىػػذه اال  اعػػد  ت ػػؾ اال ػػ ـ كػػف االنتيػػاؾ    االني ػػار،  ا 

  مدت باالتاال  باط  .االتفات   االد ال  ، بقدـ االك ض ع   
 المبحث الثانى

 حدود وضوابط المشروعية الدستورية 
 لممعاىدات الدولية فى مصر

ع   مػرار ذات االخطػ  االتػ  اتبقناىػا فػ  خصػ ص ىػذا االك ضػ ع فػ  فرنسػا، ف ننػا نتنػا ؿ  
ؿ،   اًل االىد د  االض ابط اإلجراب   ال كشر ع   االدست ر   ال كقاىدات االد ال   فػ  كصػر فػ  كط ػب    

ثـ االىد د  االض ابط االك ض ع   ال كشر ع   االدست ر   الت ؾ االكقاىدات ف  كط ػب ثػاف،  ذالػؾ ع ػ  
 االنى  االتاال ا
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 المطمب األول
 الحدود والضوابط اإلجرائية لممشروعية الدستورية

 لممعاىدات الدولية فى مصر

ف كانػت تالخػذ فػ  كصػر تػ ة   اال ػان ف، إال  نيػا عنػد ذكرنا كف تبؿ  ف االكقاىػدات االد ال ػ ،  ا 
ف كػػػاف اال ػػػان ف الى ػػػا فػػػ   االتقػػػارض كقػػػو تكػػػ ف االغ بػػػ  فػػػ  االتطب ػػػؽ ال كقاىػػػدات االد ال ػػػ  ، ىتػػػ   ا 
إصػػداره  نشػػره ع ػػ  ت ػػؾ االكقاىػػدات، بػػؿ  تضػػه كػػف نصػػ ص االدسػػات ر االكتقاتبػػ  فػػ  كصػػر  ىتػػ  

االجكي ر ػػ  بقػػد ،  ف االكقاىػػدات االد ال ػػ  االتػػ   صػػدؽ ع  يػػا كػػف ربػػ س 2014االدسػػت ر االىػػاال  القػػاـ 
 –ك اف   االبرالكاف  نشرىا تك ف اليا تػ ة اال ػان ف، ككػا  قنػ   ف االنظػاـ االدسػت رى فػ  كصػر ال  الخػذ 

نكػا بنظر ػ   ىػدة اال ػان ف  االتػ  كػف (1)بنظر ػ  ثناب ػ  اال ػان ف –ف  خص ص االكقاىػدات االد ال ػ   ،  ا 
كثؿ صد ر تشر ص خاص ك تضاىا  ف تصبه ىذه االكقاىدات نافذة  د ف ىاج  إال   ى إجراس دخر 

بيا  تضكف األىكاـ  اال  اعد االكنص ص ع  يا فػ  االكقاىػدة االد ال ػ ، فيػ  بكجػرد االتصػد ؽ  االنشػر 
تصبه جزسًا كف اال ان ف االداخ      تـز اال اض  بتطب  يػا،  ع ػ  كػؿ سػ طات االد الػ   ف تىتػـر ىػذه 

 .(2)ا س اس بس اساالكقاىدة،  تطبؽ ىذه االكقاىدة ع   س طات  كؤسسات االد ال   ك اطن ي

                                                 

إذ الـ تشترط االنصػ ص االدسػت ر   االكتقاتبػ     تسػت ـز صػد ر تػان ف خػاص   ضػ  ب دخػاؿ    إدكػاج االكقاىػدة  (1)
االد ال   ف  اال ان ف االداخ   الك  تك ف نافذة،  ال  غ ػر كػف ذالػؾ  جػ ب نشػر االكقاىػدة الك نػو عك  ػ  كاد ػ  بىتػ  

إعبلـ االكاف  باال ان ف،  ى  عكؿ ال  ػدخؿ فػ  االقكػؿ االتشػر ق ، إنكػا   صػد بػو  ضػص اال ػان ف  االغرض كنيا ى 
 ف  دابرة االتنف ذ ال ق ـ االكخاطب ف بو كا تضكنو ىذا اال ان ف كف  ىكاـ.

االػػػدكت ر/ سػػػق د ع ػػػ  ىسػػػف االجػػػدار، د ر اال اضػػػ  االػػػ طن  فػػػ  تطب ػػػؽ  تفسػػػ ر ت اعػػػد اال ػػػان ف االػػػد ال  االقػػػاـ،  
 .68، ص 1962ق  اإلسكندر  ، دكت راه، جاك

، 1964( كػف دسػػت ر 125 تب انػًا الػذالؾ   ػ ؿ االػػدكت ر/ عبػد االقز ػز سػرىاف،  اضػػه كػف تػراسة كػؿ كػػف االكػادة ) (2)
،  نيكػػا ال تالخػذاف بكبػد  ثناب ػػ  اال ػان ف، بػؿ تالخػذاف بكػػؿ  ضػ ح بكبػد   ىػػدة 1971( كػف دسػت ر 151 االكػادة )

كقاىدة تك ف اليا ت ة اال ان ف بقد إبراكيػا  االتصػد ؽ ع  يػا  نشػرىا،  ى  ف اال ان ف، ألف كبل كنيكا ت ض  بالف اال
نفػػاذ االكقاىػػدة فػػ  اال ػػان ف االػػداخ   كق ػػؽ ع ػػ  اتخػػاذ االخطػػ ات االخاصػػ  ب صػػدار اال ػػ ان ف.  كػػا األخػػذ بنظر ػػ  

ر تػػان ف ثناب ػػ  اال ػػان ف إنكػػا  ػػؤدى إالػػ   ف تتقػػرض جكي ر ػػ  كصػػر االقرب ػػ  ال كسػػب ال   االد ال ػػ ،  ذالػػؾ ألف إصػػدا
كتقارض كص االكقاىدة االد ال  ، تد  ك ف  كرًا م ر ك ص د كػف االكشػرع، ككػا  ف ىػذا اإلجػراس ال  قػد كػف  سػباب 
ان ضاس االكقاىػدات االد ال ػ  إال فػ  ىػاالت نػادرة  ىػ  )إالغػاس االكقاىػدة بػاإلرادة االكنفػردة ألىػدى االػد ؿ األطػراؼ 

، 1936 طرافيػا(، ككػا ىصػؿ باالنسػب  إلالغػاس كصػر كقاىػدة  ف يا عندكا  تقذر تقد  يا    إالغاؤىػا باالتفػاؽ بػ ف
 ف  ىذه االىاال  تك ف إرادة االد ال   اضى  ف  االتى ؿ كف كقاىدة ك زك  اليػا،  كػا إذا الػـ  كػف األكػر كػذالؾ، فػ ف 
كجػػػرد صػػػد ر تػػػان ف  تقػػػارض كػػػص كقاىػػػدة سػػػاب    صػػػبىت جػػػزسًا كػػػف اال ػػػان ف االػػػداخ   االكصػػػرى طب ػػػا ال كػػػادة 

ر، ال  قػػد فػػ  ذاتػػو كبػػررًا إلىػػدار  ىكػػـ ىػػذه االكقاىػػدة كػػف جانػػب االسػػ طات االقاكػػ  بكػػا ف يػػا ( كػػف االدسػػت  151)
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ال ىػػػػػد د  االضػػػػػ ابط اإلجراب ػػػػػ   2014( كػػػػػف دسػػػػػت ر عػػػػػاـ 151ىػػػػػذا  تػػػػػد  شػػػػػارت االكػػػػػادة ) 
ال كشر ع   االدست ر   ال كقاىدات ف  كصر،  ى  شارت إال  األ ضاع االشك     اإلجراب   االت   تىتـ 

االكقاىػػدات  ع ػ  كافػ  االسػػ طات االكختصػ  بػ براـ االكقاىػػدات اىتراكيػا  االالتػػزاـ بيػا، الكػ  تكػػ ف ىػذه
كتف ػػ   صػػى ه اال ػػان ف  االدسػػت ر، إذ تػػنص ىػػذه االكػػادة ع ػػ   ف  كثػػؿ ربػػ س االجكي ر ػػ  االد الػػ  فػػ  
عبلتاتيػػا االخارج ػػ ،   بػػـر االكقاىػػدات،   صػػدؽ ع  يػػا بقػػد ك اف ػػ  كج ػػس االنػػ اب،  تكػػ ف اليػػا تػػ ة 

قاىػػدات االصػػ ه اال ػػان ف بقػػد نشػػرىا  ف ػػًا ألىكػػاـ االدسػػت ر،   جػػب دعػػ ة االنػػاخب ف البلسػػتفتاس ع ػػ  ك
 االتىػػػػاالؼ  كػػػػا  تق ػػػػؽ بى ػػػػ ؽ االسػػػػ ادة،  ال  ػػػػتـ االتصػػػػد ؽ ع  يػػػػا إال بقػػػػد إعػػػػبلف نت جػػػػ  االسػػػػتفتاس 
باالك اف ػػ ر  فػػ  جك ػػص األىػػ اؿ ال  جػػ ز إبػػراـ   ػػ  كقاىػػدة تخػػاالؼ  ىكػػاـ االدسػػت ر،     ترتػػب ع  يػػا 

 االتنازؿ عف  ى جزس كف إت  ـ االد ال .

ف كانت تتفؽ كص جك ص  ، (1)ك اد االدسات ر االساب    االكتق    باالكقاىدات االد ال   ىذه االكادة  ا 
فػػ  ذات  –ككػػا ذكرنػػا  –فػػ  خصػػ ص ككانػػ  االكقاىػػدات االد ال ػػ  اال ان ن ػػ  داخػػؿ كصػػر  اعتبارىػػا 

كرتبػػ   تػػ ة االتشػػر قات االقاد ػػ ،   ف تكػػ ف اليػػا   ال  ػػ  ال تطب ػػؽ عنػػد االتقػػارض كػػص ىػػذه االتشػػر قات، 
ف كانػػػت الى ػػػ  ع  يػػػار إال   نيػػػا تخت ػػػؼ كقيػػػا فػػػ  اإلجػػػراسات اال اجبػػػ  االتبػػػاع إلبػػػراـ ت ػػػؾ ىتػػػ   ا 

 االكقاىدات.

                                                                                                                                               

،  فػ  ظػؿ 1946االس ط  اال ضاب  ،   ف االىؿ األ الػ  باالتبػاع ىػ  االىػؿ االػذى سػاد فرنسػا تبػؿ صػد ر دسػت ر 
( 151ادة )نصػ ص دسػت ر   تشػبو إالػ  ىػد كب ػر كػاف اال ضػص االدسػت رى اال ػابـ فػ  كصػر، ككػا  سػتفاد كػف االكػػ

، ى ػػث كػػاف اال ضػػاس االفرنسػػ   طبػػؽ  ىكػػاـ االكقاىػػدة بػػاالرمـ كػػف تقارضػػيا كػػص تػػان ف الىػػؽ 1971كػػف دسػػت ر 
ع  يػػا، ع ػػ   سػػاس  ف االكشػػرع عنػػدكا  صػػدر ىػػذا اال ػػان ف االكخػػاالؼ ال كقاىػػدة الػػـ   صػػد االخػػر ج ع ػػ   ىكػػاـ 

 كف كا  ؤكد ذالؾ صراى .االكقاىدة  كخاالفتيا كاداـ  ف األعكاؿ االتىض ر   اليذا اال ان ف ال تتض
ت اعد اال ان ف االد ال   كػاـ االكىػاكـ  كػا جػرى ع  ػو االقكػؿ فػ  كصػر، االكج ػ  االكصػر   ال  ػان ف االػد ال ، االكج ػد  

 .51، ص 1972، سن  8

ع ػػ   ف ربػػ س االجكي ر ػػ   بػػـر االكقاىػػدات   ب غيػػا كج ػػس  1956( كػػف دسػػت ر عػػاـ 143تػػنص االكػػادة رتػػـ ) (1)
كف االب اف  تك ف اليا ت ة اال ان ف بقد إبراكيا  االتصد ؽ ع  يا،  نشرىا  ف ػًا الؤل ضػاع  األك  كشف ع  بكا  ناسب

االك ررة ع    ف كقاىدات االصػ ه  االتىػاالؼ  االتجػارة  االكبلىػ   جك ػص االكقاىػدات االتػ   ترتػب ع  يػا تقػد ؿ فػ  
ات م ػر االػ اردة فػ  االك زان ػ ،  راض  االد ال     االت  تتق ؽ بى  ؽ االس ادة    تىكؿ خز ن  االد ال  ش بًا كف االنف ػ

كػارس  5ال تك ف نافذة إال إذا  افؽ ع  يا كج س األك ،  تد ن ؿ ىذا االنص إال  االدسػت ر االكؤتػت االصػادر فػ  
 5االصػػادر فػػ   1964( "دسػػت ر االجكي ر ػػ  االقرب ػػ  االكتىػػدة"، ثػػـ ن ػػؿ إالػػ  دسػػت ر 56فػػ  كادتػػو رتػػـ ) 1958

،  الػـ 1971سػبتكبر  11بـ الجكي ر ػ  كصػر االقرب ػ  االصػادر بتػار خ (، ثـ االدست ر االػدا125كارس ف  االكادة )
 (.145) 2012تتغ ر ىذه االكادة س ى ف  استبداؿ كج س األك  بكج س االشقب، ثـ دست ر عاـ 
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ف د ىك ت االكز د كف االض ابط  اال   د ع   االس ط  االتنف ذ   ف  ىذا االخص ص، ع    جو  
 ق ؽ كا كاف ع  و االىػاؿ فػ  ظػؿ االقكػؿ بنصػ ص االكػ اد االدسػت ر   االسػاب   بػؿ   فػ ؽ ىتػ  نػص 

،  ذالػػػػػؾ استشػػػػقارًا كػػػػػف جانػػػػػب االكشػػػػرع االدسػػػػػت رى الخطػػػػػ رة 2012كػػػػػف دسػػػػت ر عػػػػػاـ  145االكػػػػادة 
االكقاىػدات االد ال ػػ   كػػا تػػد  ترتػػب ع  يػػا كػػف تىك ػؿ االد الػػ  باالتزاكػػات د ال ػػ ،   ػػص عػػبس االتىكػػؿ بيػػا 

 .(1)ع   اال طف  االك اطن ف

تشترط ك اف ػ  االبرالكػاف إال  2012فكف ناى   الـ تكف االدسات ر االساب   باستثناس دست ر عاـ  
دات االص ه  االتىاالؼ  االتجارة  االكبلى   االكقاىدات االت   ترتب ع  يا تقد ؿ فػ   راضػ  ع   كقاى

االد ال     االت  تتق ؽ بى  ؽ االسػ ادة    االتػ  تىكػؿ خزانػ  االد الػ  شػ با كػف االنف ػات م ػر االػ اردة فػ  
ف ػػد   جػػب ك اف ػػ  كج سػػ  االنػػ اب  االشػػ رى ع ػػ  كػػؿ االكقاىػػدات  2012االك ازنػػ ر  كػػا دسػػت ر عػػاـ 

بكقاىػدات االصػ ه  االتىػاالؼ     -إذا تق ػؽ األكػر -الت  تبركيا االس ط  االتنف ذ  ، ككا   جػب كػذالؾ ا
االكقاىدات االت  تتق ؽ بى  ؽ االس ادة، ضػر رة ك اف ػ  كج سػ  االنػ اب  االشػ رى ع  يػا بالم ب ػ  ث ثػ  

  عضابيكار ككا تضكف االنص ع   عدـ ج از إترار  ى كقاىدة تخاالؼ  ىكاـ االدست ر.

ناى ػػ   خػػرى، الػػـ تشػػترط االدسػػات ر االسػػاب    م ب ػػ  خاصػػ  عنػػد ك اف ػػ  االبرالكػػاف ع ػػ   كػػف  
االكقاىدات االت  تقرض ع  و،  كا االكقاىدات االت  ال تدخؿ ف  االىاالت االت    جبػت ىػذه االدسػات ر 
عرضػػػيا ع ػػػ  االبرالكػػػاف، ف نػػػو كػػػاف ب ككػػػاف االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ  إبراكيػػػا،   كتفػػػ  بػػػ ببلغ االبرالكػػػاف بيػػػا 

  بكػا  ناسػب كػف ب ػاف،  تكػ ف اليػا تػ ة اال ػان ف بقػد االتصػد ؽ ع  يػا  نشػرىا د ف ىاجػ  إالػ  كشف ع
  ك اف   االبرالكاف ع  يا.

، فػػ ف األ ضػػاع 2014( كػػف االدسػػت ر االىػػاال  القػػاـ 151 كػػا فػػ  ظػػؿ االقكػػؿ بػػنص االكػػادة ) 
إلبػراـ، ف ػد تضػكنت االشك       اإلجراب   إلبراـ االكقاىدات االد ال   تخت ؼ تبقا النػ ع االكقاىػدة كىػؿ ا

 ىذه االكادة ثبلث   ن اع كف االكقاىدات االد ال   ع   االنى  االتاال ا

االنػػ ع األ ؿا   شػػكؿ جك ػػص  نػػ اع االكقاىػػدات االد ال ػػ  االتػػ  ت ػػـ  االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  ب براكيػػا،  
 –ف كا عدا كا  رد كنيا بػاالن ع ف االثػان   االثاالػث االكشػار إال يكػا الى ػا. إذ  خػتص ربػ س االجكي ر ػ  

ب براـ ىذه االكقاىػدات بكػا  تضػكف ذالػؾ كػف اتصػاالت  كفا ضػات   ػ ـ بيػا بذاتػو  –ف  ىذه االىاال  
   بكػػف  كث ػػو تان نػػًا اليػػذا االغػػرض، ككػػا  خػػتص بػػاالت ت ص ع  يػػا بذاتػػو    بكػػف  ف ضػػو تان نػػا اليػػػذا 
 األكػػر،   خػػتص ربػػ س االد الػػ  كػػذالؾ باالتصػػد ؽ ع ػػ  االكقاىػػدات االد ال ػػ   الكػػف بقػػد ك اف ػػ  كج ػػس

 االن اب.
                                                 

 .21/6/2016ؽ، ج س  70السن   43709ىكـ كىكك  اال ضاس اإلدارى ف  االدع ى تـ  (1)
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بشػالف االبلبىػ  االداخ  ػ  الكج ػس  2016( السػن  1كف اال ان ف رتـ ) 197 طب ا النص االكادة  
االن اب " ب غ رب س االجكي ر   االكقاىدات االت   بركيا إال  رب س االكج س،   ى  يا االرب س إال  الجنػ  

( كػػف 151دة )االشػػب ف االدسػػت ر    االتشػػر ق   إلعػػداد ت ر ػػر فػػ  شػػالف طر  ػػ  إترارىػػا  ف ػػًا الىكػػـ االكػػا
االدسػػت ر،  ذالػػػؾ خػػػبلؿ سػػػبق    ػػػاـ ع ػػػ  األكثػػػر كػػػف تػػػار خ إىاالتيػػػا إال يػػػا،   قػػػرض ربػػػ س االكج ػػػس 
االكقاىدات  ت ار ر الجن  االشب ف االدست ر    االتشر ق   ف  شالنيا ف    ؿ ج س  تاال ػ ، ال  ػرر إىاالتيػا 

 إال  اال جن  االكختص  .

 ؤجػؿ نظرىػا الكػدة ال تجػا ز سػت ف  ىذا  ال كج ػس  ف   افػؽ ع ػ  االكقاىػدات     رفضػيا    
  كػًا،  ال  جػػ ز الؤلعضػػاس االت ػػدـ بػػالى اتتػػراح بتقػد ؿ نصػػ ص ىػػذه االكقاىػػدات   تخػػذ تػػرار االكج ػػس 
فػػ  ذالػػؾ باألم ب ػػ  االكط  ػػ  ال ىاضػػر ف،  الػػرب س االكج ػػس  ف  خطػػر ربػػ س االجكي ر ػػ  بب ػػاف  شػػكؿ 

 ض    االتالج ؿ.االنص ص  األىكاـ االت  تتضكنيا االكقاىدة  االت   دت إال  االرف

ذا  سػػػفر االػػػر ى االنيػػػاب  عػػػف ك اف ػػػ  االكج ػػػس ع ػػػ  االكقاىػػػدة،  رسػػػ ت الػػػرب س االجكي ر ػػػ     ا 
 ال صدؽ ع  يا،  ال تك ف نافذة إال بقد نشرىا ف  االجر دة االرسك  .

ىػػذا   ىظػػر ع ػػ  االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  كػػؿ عكػػؿ كػػف  عكػػاؿ إبػػراـ االكقاىػػدة االد ال ػػ  بكػػا ف يػػا  
ت ىذه االكقاىدة تخاالؼ  ىكاـ االدسػت ر، ذالػؾ  ف االسػ ط  االتنف ذ ػ  ف كػا تجر ػو االت ت ص ع  يا، إذا كان

كف  عكػاؿ تان ن ػ  إنكػا تت الىػا ن ابػ  عػف االشػقب  الىسػابو  ىػ  ك  ػدة فػ  ذالػؾ باالدسػت ر  اال ػان ف، 
فػ ذا ىظػػر االدسػت ر ع  يػػا اختصاصػًا    عكػػبًل فػبل  جػػ ز اليػا  ف ت تػػرب كػف تخ كػػو  ال  ف تخػػ ض 

 ت عكبًل ككن عًا ع  يا بطؿ عك يا  ى ى ف  دابرة عدـ االكشر ع  .ف و ف ف تارف

االن ع االثان ا   شكؿ كقاىدات االص ه  االتىاالؼ  كا  تق ؽ بى ػ ؽ االسػ ادة،  ىػذا االنػ ع كػف  
ف كانػػػػت تسػػػػرى بشػػػػالنو ذات االضػػػػ ابط اإلجراب ػػػػ  الكقاىػػػػدات االنػػػػ ع األ ؿ كػػػػف ى ػػػػث  االكقاىػػػػدات،  ا 

 االكفا ضات  االت ت ص  كذالؾ االتصد ؽ ع  يػا، إال  ف كثػؿ ىػذا اختصاص رب س االد ال  باالتصاالت 
االتصد ؽ إنكا   ـز إلجرابو ف  خص ص االن ع االذى نىف بصدده، ال س ف ػط كجػرد عػرض االكقاىػدة 
نكػا  تىػتـ ع ػ  ربػ س كج ػس االنػ اب بقػد  ف  قػرض ال كقاىػدة  ت ػار ر الجنػ   ع   كج س االنػ اب،  ا 

يا ع ػ  االكج ػس فػ  ج سػ  عاكػ ،  ف  ط ػب كػف ربػ س االد الػ  االشب ف االدست ر    االتشر ق   ف  شالن
دعػػػ ة االنػػػاخب ف البلسػػػتفتاس ع  يػػػا، بى ػػػث ال  ػػػتـ االتصػػػد ؽ فػػػ  ىػػػذه االىاالػػػ ، إال بقػػػد إعػػػبلف نت جػػػ  

 االستفتاس ع  يا باالك اف  .

تػد رسػخ كبػد  سػ ادة االشػقب فػ   ع ػ  صػ ره، فىظػر  ى  2014 بذالؾ  كػ ف دسػت ر عػاـ  
 ال  ف كا  تق ؽ بيذه األن اع كف االكقاىدات إال بقد  خذ ك اف    االشقب صػاىب االتزاـ د ال  ع   االد
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االس ادة  كصدرىا، فاالتصد ؽ  ى  كف س ط  رب س االجكي ر   كشر ط بك اف   االشقب عبر اسػتفتاس 
 اجب،  ف و  ىؿ االشقب كىؿ االسػ ط  االتػ  ت ػـ  ك اكػو باالتشػر ص  االرتابػ ،  ع ػ  ربػ س االجكي ر ػ  

قب كباشرة طاالبًا ر  و االفاصؿ  االك ػـز فػ    ػ  كقاىػدة كى يػا االصػ ه    االتىػاالؼ     ف  خاطب االش
تتق ؽ بى  ؽ االس ادة.  االترت ب االكنط   الؤلك ر  ف  ت جو رب س االجكي ر   إال  االشقب طاالبًا ر  ػو، 

ف كاف الو ر ى دخر زاؿ  ى اتفاؽ     ف ف  جاب ط بو باالك اف   استكك ت إجراسات االتفاؽ االد ال ،  ا 
 إجراس سابؽ تـ اتخاذه.

ىاصػػؿ اال ػػ ؿ إذف  ف كقاىػػدات االصػػ ه  ىػػ  االكقاىػػدات االتػػ  تبركيػػا االد الػػ  إلنيػػاس ىاالػػ   
االىػػرب كػػص د الػػ   خػػرى،  كقاىػػدات االتىػػاالؼ  ىػػ  االكقاىػػدات االتػػ   ترتػػب ع  يػػا دخػػ ؿ االد الػػ  فػػ  

ى ػػ ؽ االسػػ ادة، ى ػػؼ عسػػكرى    س اسػػ  كػػص د الػػ     عػػدد كػػف االػػد ؿ، كػػذالؾ االكقاىػػدات االكتق  ػػ  ب
 ى  ؽ االس ادة ى  االى  ؽ االىصر   االت  تكارسيا االد ال  ع   إت  كيا االبرى  االبىرى  االج ى  ع   
ك اطن يػػػا،  ع ػػػ  األجانػػػب االك جػػػ د ف ع ػػػ   رضػػػيا،  كػػػف ىػػػذه االى ػػػ ؽ فػػػرض نظاكيػػػا اال ػػػان ن  

خضػػػاع االكػػػ طن ف  األجانػػػب االك  كػػػ ف با الد الػػػ  ال كىػػػاكـ  اال ضػػػاب  بتطب ػػػؽ ت ان نيػػػا ع ػػػ  إت  كيػػػا  ا 
اال طن    س طتيا فػ  فػرض االرسػـ   االضػرابب  فػ  ىكا ػ  إت ػ ـ االد الػ  عػف طر ػؽ اال ػ ات االكسػ ى  
 فػػرض األكػػف  ىكا ػػ  االنظػػاـ االقػػاـ ب اسػػط  االشػػرط ،  م ػػر ذالػػؾ كػػف ى ػػ ؽ تتق ػػؽ بسػػابر كظػػاىر 

االتصػد ؽ ع  يػا االس ادة االت   ككف ال د ال   ف تكارسيا ع ػ  إت  كيػا، فكثػؿ ىػذه االكقاىػدات ال  جػ ز 
، فػ ذا  بركػت االد الػ   ى كنيػا ف نػو  تىػتـ ع  يػا االقػرض (1)تبؿ ك اف   االشقب ع  يا ف  استفتاس عػاـ

ال مدت االكقاىدات  االقدـ سػ اس، كراع ػ  فػ  ذالػؾ  ككػا سػنرى ف كػا بقػد،  ع   االستفتاس االشقب ،  ا 
كػػػػثبل ف كػػػػا  تق ػػػػؽ االىػػػػد د  االضػػػػ ابط االك ضػػػػ ع   االتػػػػ  نػػػػص ع  يػػػػا االدسػػػػت ر فػػػػ  ىػػػػذا االشػػػػالف. ف

باالكقاىدات االكتق    بى  ؽ االس ادة، ف نو  جب  ال تتضكف ىذه االكقاىدات ت ػ دًا ع ػ  ىػذه االى ػ ؽ 
كت ؾ االت  ت  د كف  جػ د اال ػ ات االكسػ ى  ع ػ  جػزس كػف إت ػ ـ االد الػ     االتػ  تسػتثن  األجانػب كػف 

 خرى    الرعا اىػا تكػس سػ ادة  االخض ع ال  ان ف    اال ضاس اال طن  ف    تشكؿ ت ر ر اكت ازات الد ال 
 االد ال .

االكقاىدات االت  تخاالؼ  ىكاـ االدست ر،     ترتب ع  يا االتنازؿ عػف  ى جػزس  النوع الثالث: 
 كف إت  ـ االد ال .

 تبؿ  ف نب ف االىد د  االض ابط اإلجراب ػ  ال كشػر ع   االدسػت ر   اليػذا االنػ ع كػف االكقاىػدات،  
صًا بيذا االن ع االثاالث، كػف  نػو ال  جػ ز إبػراـ ىػذه االكقاىػدات ن د اإلشارة إال   ف كا جاس باالنص خا

                                                 

 .21/6/2016ؽ، بج س  70السن   43709ىكـ كىكك  اال ضاس اإلدارى ف  االدع ى رتـ  (1)
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إذا كانػػت تخػػاالؼ  ىكػػاـ االدسػػت ر... ىػػذا االػػذى جػػاس بػػاالنص إنكػػا  نطػػ ى ع ػػ  كقنػػ  عػػاـ،    الػػنكف 
 كثر دت   نط ى ع ػ  كقنػ  م ػر كنضػبط  م ػر كىػدد االكقػاالـ الت ػؾ االكقاىػدات، ذالػؾ  ف كثػؿ ىػذا 

الفػػػ   ىكػػػاـ االدسػػػت ر، إنكػػػا  نطبػػػؽ ع ػػػ  جك ػػػص االكقاىػػػدات اال صػػػؼ    ذالػػػؾ االكقنػػػ   ىػػػ  عػػػدـ كخا
( كػف االدسػت ر، سػ اس فػ  ذالػؾ كقاىػدات االنػ ع األ ؿ 151االد ال   االت   رد االنص ع  يا ف  االكادة )

ال تكػػ ف باط ػػ      االنػػ ع االثػػان ، إذ كػػف االكفتػػرض  ف   ػػا كنيػػا  جػػب  ال  خػػاالؼ  ىكػػاـ االدسػػت ر،  ا 
 ع   االتفص ؿ ساالؼ االذكر.

 نػػرى سػػببا إلدراج كػػا  سػػك  بكقاىػػدات تخػػاالؼ  ىكػػاـ االدسػػت ر فػػ  ت ػػؾ االف ػػرة،  ى  الػػذا ال 
ضػػػكف االنػػػ ع االثاالػػػث كػػػف االكقاىػػػدات، فيػػػ  فضػػػبل عػػػف ك نػػػو تز ػػػدًا ال كقنػػػ  الػػػو، إنكػػػا  ث ػػػر اال ػػػبس 
 االغك ض، ذالؾ  ف االدست ر  ىظر  بشكؿ كط ػؽ إبػراـ  ى كػف االكقاىػدات إذا كانػت تخػاالؼ  ىكػاـ 

ظػػر عػػف االنػػ ع االػػذى تنتكػػ  إال ػػور ف كػػاذا إذف  خػػص االكشػػرع االدسػػت رى االنػػ ع االدسػػت ر  بصػػرؼ االن
االثاالػػث كػػف االكقاىػػدات االد ال ػػ  بيػػذا االىظػػرع  الػػذا نتكنػػ  ع  ػػو ىػػذؼ ىػػذه االقبػػارة )إذا كانػػت تخػػاالؼ 

كػػػف االدسػػػت ر فػػػ  اتػػػرب تقػػػد ؿ  151 ىكػػػاـ االدسػػػت ر( كػػػف االف ػػػرة االثاالثػػػ  ال كػػػادة سػػػاالف  االػػػذكر رتػػػـ 
 دست رى.

ف نػػػو  ككػػػف اال ػػػػ ؿ  ف  – ىػػػ  كبلىظػػػ  جػػػد رة باالعتبػػػار  – زنػػػا ىػػػذه االكبلىظػػػ  فػػػ ذا تجا 
( كػػف االدسػػت ر إبػػراـ نػػ ع ف كػػف 151االدسػػت ر ىظػػر  بشػػكؿ كط ػػؽ فػػ  االف ػػرة األخ ػػرة كػػف االكػػادة )

 االكقاىداتا

  اليػػػا ت ػػػؾ االتػػػ  تخػػػاالؼ  ىكػػػاـ االدسػػػت ر،  ىػػػ  كػػػا  قنػػػ   ف االدسػػػت ر ىػػػتـ ع ػػػ  كافػػػ   - 
راـ االكقاىػػدات فػػ  االد الػػ  ضػػر رة اىتػػراـ  ىكاكػػو  عػػدـ االخػػر ج ع  يػػا كط  ػػًا، االسػػ طات االكقن ػػ  بػػ ب

  في  إذف الـ  جز كخاالف   ى كف ىذه األىكاـ عف طر ؽ االكقاىدات االد ال  .

إبراـ االكقاىدات االت   ترتػب ع  يػا االتنػازؿ عػف  ى  – ىذا ى  االن ع االثان   –ككا ىظر  - 
جػزس كػف إت ػ ـ االد الػ   ز ػؿ سػ ادتيا ع  ػو   خرجػو كػف نطػاؽ  جزس كف إت  ـ االد ال ، ألف االتنػازؿ عػف

نكػػػا  رد ع ػػػ   إت  كيػػػا  كػػػف ىػػػد دىا،  ىػػػذا االىظػػػر الػػػـ  ػػػرد ع ػػػ  إتػػػرار ىػػػذا االنػػػ ع كػػػف االتفات ػػػات  ا 
اإلبراـ، إذ  كتنص  ف ًا الو ت ت ص ىذا االن ع كف االتفات ات،  ال االك اف   ع  و  ال االتصد ؽ ع  و   سرى 

يػػػ  االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ   فػػػ  ك اجيػػػ  االسػػػ ط  االتشػػػر ق    فػػػ  ك اجيػػػ  جكق ػػػ  ىػػػذا االىظػػػر فػػػ  ك اج
 االناخب ف كف  بناس االشقب.

فكنص االدست ر االس ط  االتنف ذ   كف االت ت ص ع   كقاىدات  ترتب ع  يا االنز ؿ عف جزس كف  
إت  ـ االد ال ، ىت  ال ت دـ ع   ىذا االقكؿ تىت ضػغ ط    كبلسكػات س اسػ  ، ذالػؾ  ف إت ػ ـ االد الػ  
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نكا ت تـز ف ط بىكا تو  عدـ االتفر ط ف و.  ال س ك كًا اليا  ا 

ف االك اف ػػ  ع ػ   ى اتفات ػ  كػػف ىػذا االنػ ع، ألف  عضػػاس ككػا كنػص االدسػت ر كج ػػس االنػ اب كػ 
االبرالكاف  ن ب ف عف االشقب  االشقب ككن ع بد ره كف االتنػازؿ عػف  رضػو،  الػ س ال نابػب سػ ط  تز ػد 

سػ ط  االك اف ػ  ع ػ   -ككثبًل ف  ى ب  االنػاخب ف  -ع   س ط  األص ؿ،  الـ  جقؿ االدست ر ال شقب 
  استفتاس عاـ، ألف االدست ر   صد جك ص األب اب االت   ككف االتخ   عف  ى جزس كف إت  ـ االد ال  ف

  ف تؤدى إال  االتنازؿ عف جزس كف إت  ـ االد ال .

إف كػػؿ عكػػؿ ىظػػره االدسػػت ر ال  جػػ ز السػػ ط     ألىػػد  ف  ج ػػزه، فػػالرض االػػ طف ال تخػػص  
نكا تخص األك  االت  عاشت ع  يا  ج اؿ سب ت  سػتب   كيػدًا أل ج ػاؿ ج بًل  اىدًا كف االكصر  ف  ا 

تادكػػػ    ػػػص ع  يػػػا   ضػػػا  اجػػػب االػػػدفاع عػػػف ىػػػذه األكػػػ  اكتػػػدادًا الكػػػا كػػػاف ع  ػػػو  سػػػبلفيـ ككػػػف بػػػذال ا 
  ر اىيـ   ر  ت دكاؤىـ  اخت طت بتراب ىذا اال طف ىكا   الو  دفاعًا عنو.

الذالؾ كنص االدست ر االتنازؿ عف  ى جػزس كنػو خاصػ    ف ىكا ػ  إت ػ ـ االد الػ    ىػدة  سػبلك   
  اجب دست رى  تان ن  ف  عنؽ كؿ ك اطف كف ك اطن  االد ال    ًا كاف عك و      راض و ى  االتزاـ

ك تقػػو داخػػؿ سػػ ط  كػػا    فػػردًا عاد ػػًا،  تػػد جبػػؿ االكػػ اطف ع ػػ  ىكا ػػ   رض بػػبلده تبػػؿ  ف  ىضػػو 
 .(1)ع   ذالؾ نص ف  االدست ر    اال  ان ف

فػ  االىظػر االكط ػؽ   ىكذا تتج   ىد د  ض ابط كشر ع   ىذا االن ع االثاالث كف االكقاىدات 
 االػػذى ال اسػػتثناس ف ػػو،  ال كجػػاؿ ال تى ػػؿ كنػػو تىػػت  ى ظػػر ؼ    كبػػررات إلبػػراـ  ى كنيػػار   كػػ ف 
االدسػػػت ر بػػػذالؾ تػػػد  رسػػػ  فكػػػرة االختصػػػاص االككنػػػ ع    االكىظػػػ ر ع ػػػ  االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ   كػػػذالؾ 

كىػػػـر  2014 االتشػػػر ق   فػػػ  كجػػػاؿ إبػػػراـ االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ، بكقنػػػ   ف االتنػػػازؿ فػػػ  دسػػػت ر عػػػاـ
 كط  ًا.

 غا ر االدسات ر االسػاب   ع  ػو  بشػكؿ  اضػه ف كػا  2014ىاصؿ اال  ؿ إذف  ف دست ر عاـ  
 تق ؽ باالىد د  االض ابط االشك    اإلجراب    االت    ػاؿ اليػا االكشػر ع   االخارج ػ  ال كقاىػدات االد ال ػ . 

ظػػؿ االدسػػات ر االسػػاب    كثػػؿ فػػ   –فاالىػػد األدنػػ  كػػف ىػػذه االىػػد د  ت ػػؾ االضػػ ابط فػػ  ىػػذا االدسػػت ر 
 تق ػػؽ باالكقاىػػدات األتػػؿ  ىك ػػ ،  ىػػ  ضػػر رة ك اف ػػ  كج ػػس االنػػ اب ع ػػ  إبراكيػػا  –االىػػد األتصػػ  

 –تبؿ تصد ؽ رب س االد ال  ع  يا،  كا عف االىد األتص  ال ىد د  االض ابط ف  ذات االدست ر   ضا 
كػػػف االكقاىػػدات االتػػػ    تكثػػػؿ فػػ  االىظػػر االكط ػػػؽ إلبػػراـ  ى –الػػ س الػػو كث ػػػؿ فػػ  االدسػػػات ر االسػػاب   

تتضػػكف تنػػازاًل عػػف جػػزس كػػف إت ػػ ـ االد الػػ      نيػػا تخػػاالؼ ىككػػا كػػف  ىكػػاـ االدسػػت ر، إذ ت ػػؼ جك ػػص 
                                                 

 ؽ.70السن   43866، 43709ىكـ كىكك  اال ضاس اإلدارى ساالؼ االكر ف  االدع   ف رتك   (1)
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 .(1)االس طات داخؿ االد ال  بكا ف يا س ط  االشقب، عاجزة  كاـ ىذا االن ع كف االكقاىدات

( ىػػػػد  سػػػػط ال ىػػػػد د 2014 بػػػػ ف االىػػػػد األدنػػػػ   االىػػػػد األتصػػػػ    جػػػػد فػػػػ  ىػػػػذا االدسػػػػت ر ) 
 االضػػ ابط اإلجراب ػػ  الكشػػر ع   بقػػض االكقاىػػدات االد ال ػػ  ذات األىك ػػ  االخاصػػ  )الػػـ  كػػف الػػو كث ػػؿ 
نكػػا بضػػر رة عػػرض األكػػر    ضػػا فػػ  االدسػػات ر االسػػاب  (  تكثػػؿ فػػ  عػػدـ االكتفػػاس بك اف ػػ  االبرالكػػاف  ا 

 .ع   االستفتاس االشقب ، بى ث ال  تـ االتصد ؽ إال بقد ك اف   االشقب ع  يا ف  استفتاس عاـ

ىػػذا   كػػ ف االتصػػد ؽ ع ػػ  االكقاىػػدات االد ال ػػ  سػػ اس باالنسػػب  ال نػػ ع األ ؿ    االثػػان  سػػاالف   
االػػذكر، فػػ  شػػكؿ  ث  ػػ  ككت بػػ   ق ػػف بيػػا ربػػ س االجكي ر ػػ  ك اف ػػ  كصػػر ع ػػ  االكقاىػػدة  تقيػػدىا 
باالقكؿ ع   تنف ذ  ىكػاـ االتفات ػ  االد ال ػ ، ككػا جػرى االقكػؿ ع ػ  تبػادؿ كػا  سػك  ب ثػابؽ االتصػد ؽ 

 ب ف كصر  االد ال  االت   بـر كقيا االكقاىدة.

 كا االكقاىدات االجكاع   ف ك ف ب  داع  ث    االتصد ؽ الدى االد ال  االكىددة ف  االكقاىدة،     
الػػدى األكانػػػ  االقاكػػ  إلىػػػدى االكنظكػػات االد ال ػػػ ، إذا تػػـ االتفػػػاؽ ع ػػ  ذالػػػؾ،   كػػ ف اإل ػػػداع ال ثػػػابؽ 

صػ  ال د الػ  االك دعػ  تثبػت ف ػو إ ػداعيا ال ثػابؽ االتصد ؽ بك جب كىضر رسػك  تقط ػو االجيػ  االكخت
 .(2)االتصد ؽ ع   االكقاىدة

كف االدست ر  االت  تنص ع ػ   ف "تنشػر  225 كا نشر االكقاىدات ف تـ طب ا ألىكاـ االكادة  
اال  ان ف ف  االجر دة االرسك   خبلؿ خكس  عشر   كًا كف تا خ إصدارىا،   قكؿ بيا بقد ثبلث ف   كًا 

 التار خ نشرىا إال إذا ىددت الذالؾ ك قادًا دخر.كف اال ـ  االتاال  

 
 
 

                                                 

 ىنا النا  ف نتساسؿ الكاذا  ط ؽ ع   االقكؿ    االتصرؼ االذى  تـ بو االتنازؿ عف جزس كف إت  ـ االد الػ ،    ع ػ   (1)
التنف ذ ػ     االتشػر ق   ىككػا كػف  ىكػاـ االدسػت ر، الكػاذا   صػؼ ىػذا االقكؿ    اإلجراس االذى تخػاالؼ بػو االسػ ط  ا

االقكؿ    ذالؾ االتصرؼ بالنو كقاىدة د ال  ، إذا كاف ى   االقدـ س اسع فنىف ف  ىذه االىاال  السنا ف   اتص األكػر 
نكػػػا  كػػػاـ كجػػػرد عكػػػؿ كػػػادى  فت ػػػر الكافػػػ   ركػػػاف    عناصػػػر االكشػػػر ع   اإلجراب ػػػ       كػػػاـ كقاىػػػدة د ال ػػػ ،  ا 

( 151الك ضػ ع   ال كقاىػدات االد ال ػ  ككػا سػػنرى ف كػا بقػدر  الػذالؾ  رى  ف  ػتـ تقػػد ؿ االف ػرة االثاالثػ  كػف االكػػادة )ا
كف االدست ر التصبه كاالتاال  " ف  جك ػص األىػ اؿ ال  جػ ز اتخػاذ  ى عكػؿ    تصػرؼ  ترتػب ع  ػو االتنػازؿ عػف 

  ى جزس كف إت  ـ االد ال ".

 كػا  189، ص 1995صػ ؿ اال ػان ف االػد ال  االقػاـ، االجػزس االثػان ، طبقػ  االدكت ر/ كىكػد سػاك  عبػد االىك ػد،   (2)
 بقدىا.
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 المطمب الثانى
 الحدود والضوابط الموضوعية لممشروعية الدستورية

 لممعاىدات الدولية فى مصر

ال  كف  الكشر ع   االكقاىدات االد ال    ف تك ف كتف ػ  كػص  ىكػاـ االدسػت ر كػف ى ػث االشػكؿ  
نكا   ـز إضاف  الذالؾ  ف تك ف كػذالؾ كػف ى ػث االكضػك ف    االجػ ىر   اإلجراسات اال اجب  االتباع،  ا 

 االك ضػػػ عر بكقنػػػ   نػػػو  جػػػب  ال تتقػػػارض  ىكاكيػػػا االك ضػػػ ع   كػػػص  ىكػػػاـ االدسػػػت ر االك ضػػػ ع   
   ضا.

كػػص كبلىظػػ   ف بىػػث ىػػذا االتقػػارض ال  كػػ ف باالك اب ػػ  بػػ ف كػػؿ كػػادة ع ػػ  ىػػده كػػف كػػ اد  
نكػػا   ػػتـ االبىػػث بصػػ رة عاكػػ   شػػاك  ، االكقاىػػدة، كػػص كػػؿ نػػص ع ػػ  ىػػده كػػف نصػػ ص االدسػػت ر،  ا 

ر  كػػػذالؾ األكػػػر (1)بى ػػػث  نظػػػر إالػػػ  االدسػػػت ر   ىكاكػػػو ع ػػػ   نػػػو  ىػػػدة تان ن ػػػ  ك ضػػػ ع   كتكاك ػػػ 
باالنسػػب  ال كقاىػػدة االد ال ػػ ، إذ  جػػب  ف  نظػػر إال يػػا باعتبارىػػا  ىػػدة  اىػػدة ال ت بػػؿ االتجػػز ة،  كػػف ثػػـ 

   ف  كجك يا كص األىكاـ االك ض ع    جب  ال تتقارض    تتناتض االكقاىدة كف االناى   االك ض ع
،  ىػػػ  كجكػػػ ع constitutionnalité blocال دسػػػت ر ككػػػؿ،  ى كػػػص كػػػا  سػػػك  االكت ػػػ  االدسػػػت ر   

 اال  اعد  األص ؿ  اال  ـ  االكبادئ االت  تاـ ع    ساسيا االنظاـ االدست رى ف  االد ال .

كػػات االس اسػػ    ىنػػا تجػػدر اإلشػػارة إالػػ   ف االدسػػت ر االكصػػرى تػػد تضػػكف كجك عػػ  كػػف االك    
 االجتكاع ػ   االتتصػاد  ، شػكؿ كػف خبلاليػا كنظ كػ  كتكاك ػ  ال ى ػاة ع ػ  اخػتبلؼ   جييػا،  تفػرؽ 
كناى يا،  اضقًا بذالؾ األطر االقاك  الكخت ؼ   جو االى اة االس اس    االجتكاع    االتتصاد  ،  االتػ  

شالف االتشر ص    اال ان ف بى ث  ال  ج ز االخر ج ع  يا    انتياكيا، فاالكقاىدة االد ال   شالنيا ف  ذالؾ
ال تسػػتط ص االكقاىػػدة  ف تنػػاؿ بػػاالتغ  ر    االتقػػد ؿ االك  كػػات األساسػػ   ال دسػػت ر. ككػػا  نيػػا   ضػػًا ال 
تك ػػؾ ت   ػػد    ت  ػػ ص    االنت ػػاص    االقصػػؼ بػػاالى  ؽ  االىر ػػات االقاكػػ  االكنصػػ ص ع  يػػا فػػ  

                                                 

"فاالنص ص االدست ر   ال تتقارض    تتصادـ ف كا ب نيا  الكنيا تتكاكؿ ف  إطار اال ىدة االقض    االت  تنتظكيػا  (1)
ؿ تط رىػا االكخت فػ  كف خبلؿ االت ف ؽ ب ف كجك ع  ىكاكيا  ربطيا باال  ـ االق  ا االت  تؤكف بيا االجكاع  ف  كراى

  تقػػػ ف د كػػػًا  ف  قتػػػد بيػػػذه االنصػػػ ص ب صػػػفيا كتالال ػػػ  ف كػػػا ب نيػػػا ال تتكػػػاى     تتقكػػػؿ. بػػػؿ تتجػػػانس كقان يػػػا 
 تتضافر ت جياتيػا  ال كجػاؿ باالتػاال  ال االػ  إالغػاس بقضػيا االػبقض   ػرر تصػادكيا،  ذالػؾ إنفػاذ اال ث  ػ  االدسػت ر   

قكؿ بيا ف  كجك عيا،  شػرط اتسػاتيا  ترابطيػا  االنظػر إال يػا بيا،  فترض اال   فرض  ىكاكيا ع   االكخاطب ف
باعتبار  ف الكؿ نص كنيا كضك نًا ذات ًا ال  نقزؿ عنو عف م ره كف االنص ص     ناف يا     س طيا، بػؿ   ػـ  

 إال  ج ارىا كتساندًا كقيا، ك  دًا باألمراض االنياب    االك اصد االك    االت  تجكقيا".
 .5/2/1994ؽ.د بتار خ 15السن   23  االق  ا، االصادر ف  االدع ى رتـ ىكـ االكىكك  االدست ر  
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ىػ  كػا  ك كػو االتشػر ص االقػادى    اال ػان ف  االدست ر،  ما   كػا تك كػو االكقاىػدة االد ال ػ  فػ  ىػذا االشػالف
 ىػػ  االتصػػدى إالػػ  ىػػذه األكػػ ر بػػاالتنظ ـ فػػ  ىػػاؿ كػػا إذا كػػاف االدسػػت ر تػػد  نػػاط باال ػػان ف تنظػػ ـ ىػػذه 

 .(1)االى  ؽ  ت ؾ االىر ات

 كػػػف ىػػػذه االك  كػػػات األساسػػػ    االتػػػ  ال تك ػػػؾ االكقاىػػػدة االد ال ػػػ   ف تصػػػطدـ    تتقػػػارض  
 كقيا، نذكر كا   ا

نظاـ االىكـ نظػاـ جكيػ رى د ك راطػ     ػ ـ ع ػ   سػاس االك اطنػ   سػ ادة اال ػان فا  كػف ثػـ  ف   - 
باالىػػػد د  –عنػػػد إبػػػراـ االكقاىػػػدات االد ال ػػػ   – جػػػب ع ػػػ  سػػػ طات  كؤسسػػػات االد الػػػ   ف ت تػػػـز 

 االضػػػ ابط االتػػػ  تفرضػػػيا كبػػػادئ االد ك راط ػػػ   االك اطنػػػ   االكسػػػا اة، بى ػػػث  صػػػبه كػػػؿ تصػػػرؼ 
  د  ت ؾ االض ابط كق با بق ب عدـ االدست ر  . صطدـ بالى كف ىذه االىد

  ف اال ىدة اال طن   ت  ـ ع   كبادئ االكسا اة  االقدؿ  تكافؤ االفرص ب ف جك ص االك اطن ف. - 

 ف االنظػػاـ االس اسػػ    ػػـ  ع ػػ   سػػاس االتقدد ػػ  االس اسػػ    االىزب ػػ ا  كػػف ثػػـ  جػػب  ال تتضػػكف  - 
صا كنيػا،   ف ت تػـز باالىػد د  االضػ ابط االتػ  نػص االكقاىدة االد ال   ن ضًا ال ىر   االىزب      إن ا

ع  يا االدست ر ف  ىذا االشالف، ف ف جا زت إال  ىد إىدار االىر   ذاتيا    االن ؿ كنيا    خرجت 
ع ػػ  اال  اعػػد  االضػػ ابط االتػػػ  نػػص ع  يػػا االدسػػػت ر،  تقػػت االكقاىػػدة، ف كػػػا تجػػا زت ف ػػو دابػػػرة 

 االتنظ ـ كخاالف  ال دست ر  مدت باالتاال  باط  .

 ف االدست ر نص ع   ضر رة ىكا   االك ك   بالن اعيا االثبلثا االك ك ػ  االقاكػ   االك ك ػ  االخاصػ   - 
( ككػػػػا نػػػػص ع ػػػػ   ف ال ك ك ػػػػ  االقاكػػػػ  ىركػػػػ   ال  جػػػػ ز االكسػػػػاس بيػػػػا 33 االك ك ػػػػ  االتقا ن ػػػػ  )ـ

(،  ىػػػػػػذه جك قيػػػػػػا كػػػػػػف االك  كػػػػػػات 35(، إضػػػػػػاف  إالػػػػػػ   ف االك ك ػػػػػػ  االخاصػػػػػػ  كصػػػػػػ ن  )ـ34)ـ
االكصػػرى،  كػف ثػـ  جػػب ع ػ  االد الػ  بكافػػ  كؤسسػاتيا  سػ طاتيا، ضػػر رة  االتتصػاد   ال كجتكػص

 االالتزاـ باإلطار االقاـ اليا، فبل تخرج بكا تبركو كف كقاىدات د ال   عنو    تخاالفو.

بناس االكجتكص ع   االتضاكف االجتكاع ا بى ث ت تـز االد ال  بتى  ؽ االقداالػ  االجتكاع ػ   تػ ف ر  - 
(   ف األسػرة  سػاس 8ا  ضػكف االى ػاة االكر كػ  الجك ػص االكػ اطن ف )ـسبؿ االتكافؿ االجتكػاع ، بكػ

االكجتكػػػص ت اكيػػػا االػػػػد ف  األخػػػبلؽ  اال طن ػػػ ،   ف ع ػػػػ  االد الػػػ   اجػػػب االىػػػػرص ع ػػػ  تكاسػػػػكيا 
( 12( إضاف  إال   ف االقكؿ ىػؽ   اجػب  شػرؼ تكف ػو االد الػ  )ـ10 است رارىا  ترس خ ت كيا )ـ

                                                 

االدكت ر/ ع ض عبد االج  ؿ االترسا ى، االكقاىدات االد ال ػ   كػاـ اال ضػاس االدسػت رى، دراسػ  ك ارنػ ، دار االنيضػ   (1)
 .16، ص2008االقرب  ، 
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(،  الكػػػؿ كػػػ اطف االىػػػؽ فػػػ  االرعا ػػػ  االصػػػى   15ـ  ف اإلضػػػراب االسػػػ ك  ىػػػؽ  نظكػػػو اال ػػػان ف )
(  ف  االتق  ـ االذى  جب  ف  ك ف ىدفو بناس االشخص   االكصػر    االىفػاظ ع ػ  18االكتكاك   )ـ

( ف ف ناالت االكقاىدة ىذه االك  كػات باالتقػد ؿ    االتبػد ؿ    اصػطدكت بيػا 19االي    اال طن   )ـ
اىدة بقػدـ االشػرع   االدسػت ر    مػدت اصطداكًا  صؿ إال  ىد االتقارض  االتناتض،  صكت االكق

 باالتاال  باط   عد ك  األثر.

 ف االنظاـ فػ  كصػر   ػ ـ ع ػ   ف اإلسػبلـ د ػف االد الػ ،  اال غػ  االقرب ػ  الغتيػا االرسػك  ،  كبػادئ  - 
االشػػػر ق  اإلسػػػبلك   االكصػػػدر االرب سػػػ  ال تشػػػر ص،   ف كبػػػادئ شػػػرابص االكصػػػر  ف كػػػف االكسػػػ ى  ف 

ر قات االكنظكػػ  ألىػػ االيـ االشخصػػ  ،  شػػب نيـ االد ن ػػ ،  اخت ػػار  اال يػػ د االكصػػدر االرب سػػ  ال تشػػ
ت ػػاداتيـ االر ى ػػ ا  الػػذا  ككػػف اال ػػ ؿ  نػػو كػػف االكسػػابؿ االكتق  ػػ  بشػػرع      دسػػت ر   االكقاىػػدات 
االد ال ػػػ  كػػػف االناى ػػػ  االك ضػػػػ ع   كسػػػالال  عػػػدـ تقػػػارض االكقاىػػػػدة االد ال ػػػ  كػػػص كبػػػادئ االشػػػػر ق  

كصر  ف كف االكسػ ى  ف  اال يػ د، بى ػث  جػب ع ػ  كافػ  اإلسبلك  ،  كذالؾ كص كبادئ شرابص اال
كؤسسات  س طات االد ال ، عند إبراـ االكقاىدات االد ال  ،  ف ت تـز االىد د  االض ابط االك ض ع   
نكػػا   ضػػا  ىكػػاـ  كبػػادئ   االتػػ  تتجسػػد ىنػػا فػػ   ىكػػاـ  كبػػادئ الػػ س ف ػػط االشػػر ق  اإلسػػبلك    ا 

ال باتػػػت كشػػػ ب  بقػػػدـ االشػػػرع   االدسػػػت ر    اجبػػػ   شػػػرابص االكصػػػر  ف كػػػف االكسػػػ ى  ف  اال يػػػ د،  ا 
 اإلالغاس.

 كػػف االك  كػػات األساسػػ   االتػػ  تجػػب كراعاتيػػا عنػػد إبػػراـ االكقاىػػدات االد ال ػػ  االى ػػ ؽ  االىر ػػات  -
االقاك ا  تد خصص االدست ر اليا بابًا كاكبًل ى  االباب االثاالػث كتضػكنًا ثبلثػ    ربقػ ف كػادة بػدسًا 

(، األكػػر االػػذى  ػػدؿ ع ػػ  كػػدى اىتكػػاـ االكشػػرع االدسػػت رى 93) (  انتيػػاس باالكػػادة51كػػف االكػػادة )
 رعا تػػػو اليػػػذه االى ػػػ ؽ  ت ػػػؾ االىر ػػػات، بػػػؿ  ىنػػػاؾ كػػػف االى ػػػ ؽ  االىر ػػػات االقاكػػػ  االتػػػ   ط  يػػػا 
االدسػػػػت ر  الػػػػـ  فػػػػرض ع  يػػػػا  ى ت ػػػػد كػػػػف اال  ػػػػ د،  باالتػػػػاال  ف ػػػػد كنػػػػص االكشػػػػرع كػػػػف االتػػػػدخؿ فػػػػ  

ذ جق يػػا  اجبػػ  االتطب ػػؽ كباشػػرة  كػػف خص صػػيا بػػالى صػػ رة كػػف االصػػ ر ىتػػ   الػػ  بػػاالتنظ ـ، إ
 برزىا ىؽ كؿ إنساف ف  االكراك ،   ف االك اطن ف الػدى اال ػان ف سػ اس  ىػـ كتسػا  ف فػ  االى ػ ؽ 
 االىر ػػػات  اال اجبػػػات االقاكػػػ ،   ف االىر ػػػ  االشخصػػػ    االى ػػػاة االخاصػػػ   اوكنػػػ   ىر ػػػ  االعت ػػػاد 

  الكػػؿ إنسػػاف،  ىظػػر إجػػراس  ى  االفكػػر  االػػر ى،  ىر ػػ  االتن ػػؿ  اإلتاكػػ ، ى ػػ ؽ  ىر ػػات طب ق ػػ
تجربػػ  طب ػػ     عك  ػػ  ع ػػ   ى إنسػػاف بغ ػػر رضػػابو االىػػر.  ىظػػر تسػػ  ـ االبلجبػػ ف االس اسػػ  ف 
 ىظر إبقاد االك اطن ف عف االببلد    كنقيـ كف االق دة إال يا.  ىظر ا االتيج ر اال سرى االتقسف  

ف سػػػ طات االد الػػػ  ال كػػػ اطن ف بجك ػػػص صػػػ ره   شػػػكاالو. فكػػػؿ ىػػػذه االى ػػػ ؽ ال تك ػػػؾ  ى سػػػ ط  كػػػ
 االكساس بيا    ص كؿ تصرؼ باالكخاالف  اليذه االى  ؽ باطبًل.
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ال  جانب ىذه االى  ؽ  االىر ات االقاك  ت جد كجك ع    ضًا كف االى  ؽ  االىر ات االقاك     ا 
نػػص ع  يػػا االدسػػت ر  كف يػػا باالىكا ػػ ، إال  نػػو  نػػاط باالكشػػرع االقػػادى تنظػػ ـ ككارسػػتيا،  كثػػاؿ ذالػػؾ 

تاكػ  االكراسبلت  االبر د    االبرت    االالكتر ن    االكىادثات االياتف  ،  ىر ػ  ككارسػ  االشػقابر االد ن ػ   ا 
د ر االقبػادة ألصػػىاب األد ػػاف االسػػكا   ، ى ػ ؽ االك ك ػػ  االفكر ػػ  بشػػت   ن اعيػا، ىػػؽ االكػػ اطن ف فػػ  

نشاس االن اب ات االكين ػ  تنظ ـ االجتكاعات االقاك   االخاص   تك  ف االجكق ات  االكؤسسات األى   ،  ا 
دارتيا  االىؽ ف  االكسكف االكبلبـ  األكف  االصى .   ا 

 باسػػػت راس ك تػػػؼ اال ضػػػاس االدسػػػت رى فػػػ  خصػػػ ص االضػػػ ابط  االىػػػد د االتػػػ   جػػػب االتزاكيػػػا  
 االت  د بيا كف تبؿ االكشرع االقادى عند تصد و اليذه االى  ؽ  االىر ات االقاك ، نجد  نػو كسػت ر ع ػ  

فػ  شػالف تنظػ ـ ىػذه االى ػ ؽ  االىر ػات االقاكػ   –قاىػدات االد ال ػ   ت اسًا ع  ػو االك – ف د ر اال ان ف 
  ؼ عند ىد االتنظ ـ فىسب بى ث  ف االكشرع ال  ك ؾ  ف  تجػا ز نطػاؽ ىػذا االتنظػ ـ إالػ  كصػادرة 
االىػؽ    االىر ػ  االقاكػ      جقػؿ كػف االتكتػص بيػذا االىػؽ    ككارسػ  ىػذه االىر ػ   كػرًا كرى ػًا إالػ  ىػػد 

 ىج  االتنظ ـ ت  دًا مبلظًا تنت ص كف االىؽ    تيدره.االقنت بالف  فرض االكشرع ب

فاالكقاىدة االد ال   ال تقػد إذف كشػر ع     دسػت ر  ، إذا كانػت تنطػ ى فػ  ك ضػ عيا، ع ػ   
إىػػدار    ن ػػض    ن ػػص ال ى ػػ ؽ  االىر ػػات االقاكػػ ،    تفػػرض ت ػػ دًا ع ػػ  ىػػذه االى ػػ ؽ  االىر ػػات 

 .(1)االك اطن فاالقاك ، تجقؿ  كر ككارستيا كرى ا  شاتًا ع   

ىاصؿ اال  ؿ إذف  ف ىذه االى  ؽ  ت ؾ االىر ات س اس االط     كف كؿ ت ػد    االتػ  تخضػص  
التنظ ـ تشر ق ، إنكا تقد ىػد دًا  ضػ ابط تجػب كراعاتيػا عنػد إبػراـ االكقاىػدات االد ال ػ ، كاك ػ  م ػر 

ال  صكت ىذه االكقاىدات بقدـ االكشر ع   االدست ر  .  كن  ص ،  ا 

                                                 

  كا بقدىا. 110االدكت ر/ ع ض عبد االج  ؿ االترسا ى، االكرجص االسابؽ، ص  (1)
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 الفصل الثانى
 تجاىات القضاء الدستورى المعاصر فى فرنساا

 لمحد من أعمال السيادة فى مجال المعاىدات الدولية

بػدسًا كػف تػار خ صػد ر  –ع   عكس كا س ؼ نرى فػ  كصػر، الػـ تقػد االكقاىػدات االد ال ػ   
كػف  عكػاؿ االسػ ادة    كػف األعكػاؿ االس اسػ  ،  – 1958دست ر االجكي ر   االخاكس  ف  فرنسػا عػاـ 

نص ع   تضاس االكشر ع   االدست ر   إخضاعيا الرتابتو، ف د  صبىت ىذه االكقاىدات كجردة االت   كت
كف االتىص ف االذى ظ ت تتكتص بو ى نا كف االزكف. ف د نػص االدسػت ر  –ف  ك اجي  ىذا اال ضاس  –

ع ػػ   نػػو إذا  ع ػػف االكج ػػس االدسػػت رى بنػػاس  – ككػػا ذكرنػػا كػػف تبػػؿ  – 54سػػاالؼ االػػذكر فػػ  االكػػادة 
ف ربػػػ س االجكي ر ػػػ     كػػػف االػػػ ز ر األ ؿ    كػػػف  ىػػػد رب سػػػ  كج سػػػ  االبرالكػػػاف  ف ع ػػػ  ط ػػػب كػػػ

كقاىدة د ال   تىت ى ع   ىكـ كخاالؼ ال دست ر، ف ف اإلذف باالتصد ؽ ع  يا    إترارىا ال  ككف  ف 
 .(1) ىدث إال بقد تقد ؿ االدست ر

، ع ػػ  à priori سػػ  ب االرتابػػ  االسػػاب    1958 ككػػا ىػػ   اضػػه، ف ػػد اعتنػػؽ دسػػت ر عػػاـ  
دسػػػت ر   اال ػػػ ان ف  االتػػػ  كنيػػػا بطب قػػػ  االىػػػاؿ االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ،    ػػػاؿ اليػػػا كػػػذالؾ االرتابػػػ  اال تاب ػػػ  

Preventif ف كاف تػد اعتنػؽ االكشػرع االدسػت رى بكػا  جػراه كػف تقػد ؿ عػاـ   ضػًا  سػ  ب  2008،  ا 
األصػػػؿ    اال اعػػػدة،  االرتابػػػ  االبلى ػػػ  ع ػػػ  دسػػػت ر   ت ػػػؾ اال ػػػ ان ف، إال  ف االرتابػػػ  األ الػػػ  تظػػػؿ ىػػػ 

 االثان   كجرد فرع    استثناس كف ىذه اال اعدة،  ذالؾ الكػا  ىػاط بيػا كػف ت ػ د عد ػدة ككػا سػنرى ف كػا 
 بقد.

ثبلث   ن اع كف االكقاىدات  –ككا ب نا كف تبؿ  –ىذا  تد عرؼ دست ر االجكي ر   االخاكس   
    االتفات ات االد ال  ا

،  ىػذه  خػتص ربػ س Les traitesاالنػ ع األ ؿ كنيػا    ػاؿ الػو، االكقاىػدات االد ال ػ  االياكػ   
 االجكي ر   باالتفا ض بشالنيا  االت ت ص ع  يا ثـ االتصد ؽ ع  يا، بقد ك اف   االبرالكاف.

،  ى   تؿ  ىك   كف االن ع االسابؽ، Les accordsاالن ع االثان     اؿ الو االتفات ات االد ال    
ذا كػػاف ىػػذا االنػػ ع كػػف االتفاتػػات ال  تخػػتص االىك  كػػ  ب براكػػو، كػػص ضػػر رة ك اف ػػ  االبرالكػػاف ع  ػػو،  ا 

                                                 

 ( كف دست ر االجكي ر   االخاكس  باال غ  االفرنس  ا54االكادة ) (1)
"Si le conseil constitutionnel, saisi par le président de la République. Par le premier 

ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou 

soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause 

contraire à la constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement 

international en cause ne peut intervenier qu'après la révision de la constipution". 
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  تط ب تصد ؽ رب س االجكي ر  ، إال  نو   ـز إببلمو إ اه.

 Les accords en formeاالنػػ ع االثاالػػث    ػػاؿ الػػو االتفات ػػات ذات االشػػكؿ االكبسػػط  
simplifiée بتسػػ  ر االكرافػػؽ االقاكػػ ،  ىػػ  تػػدخؿ  ىػػذه تق ػػدىا االىك كػػ  فػػ  إطػػار نشػػاطيا اال ػػ ك  

  ى ز االتنف ذ بكجرد االت ت ص ع  يا كف تبؿ االىك ك  د ف  ى إجراس دخر.

 ى ػػػث  ننػػػا تػػػد ب نػػػا كػػػف تبػػػؿ  ف االكشػػػر ع   االدسػػػت ر   الكافػػػ  ىػػػذه االكقاىػػػدات  االتفات ػػػات  
تىر ػػؾ ت ػػؾ  االد ال ػ ، تخضػػص الرتابػ  االكج ػػس االدسػػت رى، فػ ف االتسػػاؤؿ االػذى  ثػػار ىنػػا ىػ  عػػف ك ف ػ 

 االػػذى   جػػد كػػا  سػػك   2008االرتابػػ ،    عػػف االكخػػتص بيػػا، خاصػػ  بقػػد االتقػػد ؿ االدسػػت رى القػػاـ 
 1958االرتاب  االبلى   ع   دست ر   اال  ان ف إال  ج ار االرتاب  االساب   االت  عيػدتيا فرنسػا كنػذ عػاـ 

  ىت  إجراس ىذا االتقد ؿع

االدسػػػػت رى ع ػػػ  االكقاىػػػػدات  االتفات ػػػػات ثػػػـ كاى ػػػػ  طب قػػػ  االرتابػػػػ  االتػػػ   باشػػػػرىا االكج ػػػس  
 االد ال  ع  كاى   اوثار االكترتب  ع  ياع.

الئلجابػػػ  ع ػػػ  ىػػػذه األسػػػب  ،  تفصػػػ بل الئلجكػػػاؿ سػػػاالؼ االػػػذكر نتنػػػا ؿ تباعػػػًا االك ضػػػ عات  
 االتاال  ا

 تشك ؿ االكج س االدست رى  طب قتو اال ان ن  . – 1

 ات ات االد ال  .طرؽ تىر ؾ االرتاب  ع   دست ر   االكقاىدات  االتف – 2

 اوثار االكترتب  ع   رتاب  االكقاىدات  االتفات ات االد ال  . – 3

 كخصص ف الكؿ كف ىذه االك ض عات كبىثًا كست بًل ع   االنى  االتاال ا 

 المبحث األول
 تشكيل المجمس الدستورى وطبيعتو القانونية

 المطمب األول
 تشكيل المجمس الدستورى

، تبػؿ تقػد  يا 1958كػف دسػت ر عػاـ  56ص االكػادة رتػـ  شكؿ االكج س االدست رى، طب ا الن 
كف تسق   عضاس  تـ تق  نيـ كف تبؿ رب س االجكي ر    رب س االجكق   اال طن    رب س  2008عاـ 

كج س االش  خ، ب اتص ثبلث   عضاس الكػؿ كػنيـ،  ختػارىـ بىر ػ  كاك ػ ،  د ف االخضػ ع أل ػ  ضػ ابط 
ف كاف ث ث عدد األعضاس  جدد كػؿ    ت  د ف  ىذا االشالفر الكدة تسص سن ات م  ر تاب   ال تجد در  ا 

ثػػػػبلث سػػػػن ات،   قػػػػ ف ربػػػػ س االجكي ر ػػػػ  ربػػػػ س االكج ػػػػس،  االػػػػذى الػػػػو صػػػػ ت كػػػػرجه عنػػػػد تسػػػػا ى 



 

 

                                                 

  

 

 

  دكتورة/ ميى رمضاٌ حمند بطيخ                             ...          املعاصرة القضائية االجتاٍات 

 

112 

ضاف  إال  األعضاس االساب  ف،  قػ ف رؤسػاس االجكي ر ػ  االسػاب  ف  عضػاس فػ  االكج ػس  األص اتر  ا 
 ب  ة اال ان ف  كدى االى اة.

، تغ ػػر  سػػ  ب اخت ػػار 2008  ال ػػ  عػػاـ  23االرابػػص  االقشػػر ف فػػ   بقػػد االتقػػد ؿ االدسػػت رى  
 عضػػاس االكج ػػس االدسػػت رى عكػػا كػػاف ع  ػػو االىػػاؿ كػػف تبػػؿ، إذ الػػـ  قػػد كػػؿ كػػف ربػػ س االجكي ر ػػ  
 ربػػ س االجكق ػػ  اال طن ػػ   ربػػ س كج ػػس االشػػ  خ ىػػرًا فػػ  اخت ػػار االثبلثػػ   عضػػاس بػػاالكج س، بػػؿ تػػـ 

 جب ع   رب س االجكي ر    ف  قرض كف  تـ اخت ارىـ   ضص ض ابط  ت  د ع   ىذا االخت ار، إذ
 La comission Permananteالقضػػ    االكج ػػس االدسػػت رى ع ػػ  اال جنػػ  االدابكػػ  االكختصػػ  

Competente      الكػػؿ كػػف االجكق ػػ  اال طن ػػ   كج ػػس االشػػ  خ،   ىػػ  الجنػػ  االتشػػر قات االدسػػت ر ،
 La comission chargée des loisاال جنػػػ  االكختصػػػ  باالتشػػػر قات االدسػػػت ر   

constitutionnelles  الكػػػػػػؿ كػػػػػػػف االكج سػػػػػػػ ف  ذالػػػػػػؾ البلسػػػػػػػتكاع إالػػػػػػػ يـ  ت ػػػػػػد ر كػػػػػػػدى كفػػػػػػػاستيـ ،
 صػػبلى تيـ اليػػذا االك تػػص فػػ  نيا ػػ  ج سػػ  االسػػتكاع،  كػػف االكككػػف  ف تجتكػػص اال جنتػػاف فػػ  اجتكػػاع 

ف كاف االتص  ت البلخت ار  تـ داخؿ كؿ الجن  ع   است بلؿ.  كشترؾ اليذه االكيك ،  ا 

( كػػف Vetoال بػػ ؿ االكرشػػه القضػػ    االكج ػػس االدسػػت رى  ال  ػػتـ االعتػػراض ع  ػػو )   شػػترط 
تبػػػؿ ثبلثػػػ   خكػػػاس األصػػػ ات االصػػػى ى  القػػػدد  عضػػػاس اال جنتػػػ ف كقػػػار  باالنسػػػب  الكػػػؿ كػػػف رب سػػػ  
كج س  االبرالكاف، ف نو  جب ع   كػؿ كنيكػا  ف  قػرض   ضػا كػف  ػرى ترشػ ىيـ القضػ    االكج ػس 

 كج ػػػس االكقنػػ ، ال   ػػاـ كػػذالؾ بػػػذات كيكػػ  االسػػتكاع  ت ػػد ر كػػػدى ع ػػ  اال جنػػ  االدابكػػ  االكختصػػ  ال
االكفاسة  االصبلى  ،   شترط ال بػ ؿ االكرشػه القضػ    االكج ػس االدسػت رى، عػدـ االعتػراض ع  ػو كػف 

 .(1)تبؿ ثبلث   خكاس عدد  عضاس ىذه اال جن 

 ىكػػػذا ف ػػػد ظػػػؿ عػػػدد  عضػػػاس االكج ػػػس االدسػػػت رى  كػػػذالؾ االسػػػ ط  االكختصػػػ  بػػػاالتق  ف د ف  
غ  ر، رمـ االتقد ؿ االدست رى ساالؼ االذكر، بؿ  الـ  تط ب شر طا خاصػ   جػب ت افرىػا فػ  عضػ  ت

ف كاف  ضقا كنت دًا، إذ كػاف كػف  ف كنت  رى  نو  ا  االكج س، ف د  ب   اال ضص ع   كا ى  ع  و،  ا 
اال اجب  ضص شر ط كق ن  ف كف  تـ اخت اره القض    االكج س االدسػت رى، تتناسػب كػص ت كػ    ىك ػ  

                                                 

(1) Article 25, LPA, 14 mai 2008,. "Le Conseil constitutionnel comprend neuf 

members, dont le mandat duré neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil 

constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des members sont 

nommés par le Président de la République, trois par la Président de l'Assemblée 

nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de 

l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le 

Président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission 

pérmanente compétente de l'assemblée concernée". 
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ف كػػاف كػػف   تػػ ال  ىػػذا االخت ػػار سػػ اس ربػػ س االػػ د ر االرتػػاب  االػػذى   ػػ ـ بػػو ىػػذا االكج ػػس، ىتػػ   ا 
االجكي ر      رب س  كج س  االبرالكاف،  صقب بؿ  ستى ؿ ع    ى كػنيـ  ف  غفػؿ تػ افر كثػؿ ىػذه 
االشػػر ط عنػػد ترشػػ ىو الؤلعضػػاس، إال  نػػو كػػاف كػػف األفضػػؿ االػػنص ع  يػػا فػػ  صػػ ب االدسػػت ر ككػػا 

 سات ر االقاالـ، خاص  دسات ر االد ؿ األ ر ب   األخرى  االت  تنتك  إال يا فرنسا.نيجت كقظـ د

ع   ك ف ػ  اخت ػار  عضػاس االكج ػس، إذ كػؿ كػا فػ   –ككا ذكرنا  –ف د اتتصر ىذا االتغ  ر   
ككػػا كانػػت تبػػؿ –األكػر،  نػػو الػػـ تقػػد سػػ ط  اخت ػػار  تق ػػ ف ىػػؤالس األعضػػاس، سػػ ط  ت د ر ػػ  خاالصػػ  

الكؿ كف رب س االجكي ر    رب س  كج سػ  االبرالكػاف، بػؿ  صػبىت  – 2008القاـ  االتقد ؿ االدست رى
سػػ ط  ك  ػػدة بضػػر رة عػػرض االترشػػ ىات ع ػػ  اال جنػػ  االكختصػػ  باالتشػػر قات االدسػػت ر   فػػ  ىػػذ ف 
االكج س ف، األكر االػذى  جقػؿ ىػذه االسػ ط ، تتىػ ط كث ػرًا،  تفكػر جػد ًا تبػؿ عػرض ترشػ ىاتيا ع ػ  

تقػػػد ؿ االكشػػػار إال ػػػو، تػػػد تبلفػػػ  االن ػػػد االػػػذى كػػػاف   جػػػو التشػػػك ؿ االكج ػػػس االبرالكػػػاف،  بػػػذالؾ  كػػػ ف اال
االدسػػت رى فػػ  فرنسػػا، إذ رمػػـ  نػػو كػػدرج ضػػكف االنكػػ ذج األ ربػػ  ال  ضػػاس االدسػػت رى، إال  نػػو الػػـ  كػػف 
 سػػ ؾ كسػػ ؾ ىػػذا االنكػػ ذج بضػػر رة اخت ػػار  عضػػاس االكىػػاكـ االدسػػت ر   بطر ػػؽ االنتخػػاب كػػف تبػػؿ 

 سػػػ ؾ كسػػػ ؾ االنكػػػ ذج األ ربػػػ  ى نكػػػا  ب ػػػ  ع ػػػ  عضػػػ    رؤسػػػػاس  االكجػػػاالس االتشػػػر ق  ر بػػػؿ  الػػػـ
االجكي ر   االساب  ف ف  االكج س االدسػت رى ب ػ ة اال ػان ف  كػدى االى ػاة، رمػـ   جػو االن ػد االتػ   جيػت 
اليذا االكس ؾ كف  ف ىؤالس االرؤساس  ستكر ف ماالبا ف  االكشارك  ف  االى اة االقاك ،   ف ىذا االك تػؼ 

ارض كػػص  اجػػب االػػتىفظ   اجػػب االكتكػػاف اال ػػذ ف  فرضػػاف ع ػػ   عضػػاس  ػػدخؿ  ى انػػا فػػ  ىاالػػ  تقػػ
االكج ػػػػس االدسػػػػت رىر  ضػػػػاؼ إالػػػػ  ذالػػػػؾ  ف عػػػػدد االرؤسػػػػاس االسػػػػاب  ف  ككػػػػف  ف  تزا ػػػػد كسػػػػت ببًل بقػػػػد 
اختصػػار كػػدة رباسػػ  االد الػػ  إالػػ  خكػػس سػػن ات،  انتخػػاب رؤسػػاس ال جكي ر ػػ  كػػف االشػػباب، فيػػا ىػػ  

تسق   ثبلثػ ف سػن  ك بلد ػ ، ككػا تػد  ػؤثر ع ػ  األم ب ػ   عكره  2017كاكر ف  ت ال  االرباس  عاـ 
ف  االكج س. كذالؾ ال س كف االكستبقد فػ  ظػؿ سػك ت االنصػ ص،  ف  ػدخؿ  ىػد االرؤسػاس االسػاب  ف 
االكج ػػس االدسػػت رى ع ػػ  االػػرمـ كػػف  نػػو تػػد سػػبؽ  ف عػػزؿ كػػف كنصػػبو بقػػد كسػػاسالتو  كػػاـ االكىككػػ  

 .(1)االق  ا

ت رى ب رار كػف ربػ س االجكي ر ػ  كػف بػ ف  عضػابو، ال ىذا   تـ اخت ار رب س االكج س االدس 
 فرؽ ف  ذالؾ ب ف االكق ف كنيـ    األعضاس ب  ة اال ان ف.

                                                 

(1) M. Verpeaux, Question Préjudicielle et renouveau constitutionnel, AJDA, 2008, 

1879. 

 23  نظر   ضا، االدكت ر/ كىكد كىكد عبد اال ط ؼ، االكج س االدست رى ف  فرنسػا  االتقػد ؿ االدسػت رى فػ   
 .21، ص 2010(، 34( االسن  )3، كج   االى  ؽ، جاكق  االك  ت، االقدد )2008كف   ال   
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  خ رًا الرب س االكج ػس االدسػت رى االىػؽ فػ  دعػ ة االكج ػس البلنق ػاد،  ىػ  االػذى   ػ ـ بتق ػ ف  
 ػر س االج سػات، االك رر باالنسب  ال كسابؿ االكطر ى  ع   االكج س،   ثناس االكناتشات، ف نو ىػ  االػذى 

 Voix (1)ىػػػػ  االصػػػػ ت االكػػػػرجه –ككػػػػا ذكرنػػػػا  – عنػػػػد تقػػػػادؿ األصػػػػ ات فػػػػ ف صػػػػ تو  كػػػػ ف 
Prépondérante. 

 المطمب الثانى
 الطبيعة القانونية لممجمس الدستورى

باالنظر إال  االتشك ؿ ساالؼ االػذكر ال كج ػس االدسػت رى، خاصػ  ف كػا  تق ػؽ باخت ػار  عضػابو  
كج س  االبرالكاف، بؿ  كف تبؿ  عضػاس برالكػان  ف باال جنػ  االدابكػ  كف تبؿ رب س االجكي ر    رب س  

 الكؿ كف االكج س ف، ىؤالس جك قا س اس  ف.

بػػػاالنظر إالػػػ  ذالػػػؾ، ف ػػػد ذىػػػب االػػػبقض إالػػػ  اال ػػػ ؿ  ف االكج ػػػس االدسػػػت رى الػػػ س سػػػ ى ى بػػػ   
س اسػػػ  ،   ػػػدعك ف ىػػػذا اال ػػػ ؿ بػػػالف االكج ػػػس االدسػػػت رى إنكػػػا  راتػػػب دسػػػت ر   اال ػػػ ان ف  االكقاىػػػدات 

الد ال  ،  ىذه  ت ؾ  قبراف عف اإلرادة االس اس   ال س طت ف االتنف ذ    االتشر ق  ،  بالف  ظ ف  االكج س ا
االدست رى، ع   ىذا االنى ، إنكا تجقؿ كنو شر كًا  ساس ًا ف  ص ام  اال  ان فر إضاف  إال   ف رتاب  

ب  ، فيػ  رتابػ  سػاب   االكج س االدست رى ال   ان ف  االكقاىدات ال تت افر ف يا خصابص االرتاب  اال ضا
 ال ست الى  ،   نيا رتاب  م ر كىػددة الغ ػاب االطػاعف االػذى  صػابو ضػرر كػف جػراس تطب ػؽ االػنص 
   االنص ص االكطق ف ع  يا،   ف كف  باشرىا ال س تاض ا ف  كىككػ  عاد ػ     إدار ػ ،    تاضػ ا 

 كتخصصا ف  األك ر االدست ر  .

إالػػ  اال ػػ ؿ االسػابؽ، بػػالف االكج ػػس االدسػػت رى ال الكػؿ كػػا سػػبؽ ف ػد انتيػػ   نصػػار ىػػذا االتجػاه  
  خرج عف ك نو ى ب  س اس  .

ب نكا ذىب اتجاه دخر إال   ف االكج س االدست رى، إنكا ىػ  ى بػ  تضػاب    ذالػؾ بػاالنظر إالػ   
طب قػػ  اال ظ فػػ  االتػػ   باشػػرىا، فيػػ   نظػػر فػػ  نػػزاع  طػػرح  كاكػػو بػػاالطرؽ اال ان ن ػػ ،   ف ىػػذا االنػػزاع 

كدى دسػت ر   االنصػ ص االكطقػ ف ع  يػا،   ف ىػذا االفصػؿ  ػتـ بىكػـ كسػبب  ىتـ ع  و االفصؿ ف  
                                                 

 André.  راجػصا 23، ص 1992االػدكت ر/ صػػبلح االػد ف فػػ زى، االكج ػػس االدسػت رى، دار االنيضػػ  االقرب ػػ ،  (1)

Hauriou- Droit constitutionnel…, op. cit., P. 833. 

  خاصػ  األ الػ  عنػد ت ر ػر  جػ د كػانص  ىػ ؿ د ف ككارسػ   جد ر باالذكر  ف ىناؾ ىػاالت ف  تط ػب ف يكػا  م ب ػ 
كػف االدسػت ر االفرنسػ   االثان ػ  فػ  ىاالػ  ت ر ػر  ف  ىػد األعضػاس  7رب س االجكي ر   الشب ف  ظ فتػو  ف ػا ال كػادة 

تد ارتكب كا   جب عزالو،  فػ  ىػات ف االىػاالت ف  كػ ف صػ ت االػرب س كصػ ت  ى عضػ . راجػص االػدكت ر/ رب ػص 
 .104الرتاب  ع    عكاؿ االس ط  االتشر ق  ، ص  ن ر فته االباب، ا
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كػػف االدسػػت ر " ىكػػاـ االكج ػػس  62 ك ػػـز الجك ػػص كؤسسػػات  سػػ طات االد الػػ ، إذ طب ػػا الػػنص االكػػادة 
االدسػػػت رى م ػػػر تاب ػػػ  ألى طر ػػػؽ كػػػف طػػػرؽ االطقػػػف،  تفػػػرض نفسػػػيا ع ػػػ  كافػػػ  االسػػػ طات االقاكػػػ ، 

   . كذالؾ ع   االس طات اإلدار    اال ضاب

 ف خصػابص اال ظ فػ  اال ضػاب   كتى  ػ  فػ  عكػؿ  –طب ا اليػذا االتجػاه  –ككا سبؽ  تضه  
االكج س االدست رى، ثـ  ض ؼ  نصار ىذا االتجاه،  ف ىناؾ طاعنا  باشر االطقف  كاـ ىذا االكج س 
 ىػػػ  ربػػػ س االجكي ر ػػػ     ربػػػ س االجكق ػػػ  اال طن ػػػ     ربػػػ س كج ػػػس االشػػػ  خ    سػػػت ف عضػػػ ًا كػػػف 

ف االكج سػػػػ ف،   ف الكػػػػؿ كػػػػف ىػػػػؤالس كصػػػػ ى  ى    ػػػػ  تتكثػػػػؿ فػػػػ  ىكا ػػػػ  االنصػػػػ ص  عضػػػػاس  ى كػػػػ
انػػػتيل  سػػػ  ب االرتابػػػ  االبلى ػػػ  إالػػػ  جػػػ ار االرتابػػػ   2008االدسػػػت ر  ،   ف االتقػػػد ؿ االدسػػػت رى القػػػاـ 

 االساب  ،  كف ثـ تتالكد االطب ق  اال ضاب   ال كج س االدست رى.

االختصػاص االكنػ ط بػو،  ىػ  االرتابػ   كف جانبنا نرى  ف االكج س االدست رى  نظػرًا الطب قػ   
ع ػػػػ  دسػػػػت ر   اال ػػػػ ان ف  االكقاىػػػػدات االد ال ػػػػ   االتػػػػ  تخػػػػت ط ف يػػػػا االعتبػػػػارات اال ان ن ػػػػ  باالعتبػػػػارات 
نكػػا  االس اسػػ  ، فػػ ف  عضػػاسه  جػػب ع ػػ يـ الػػ س ف ػػط ضػػر رة فيػػـ نصػػ ص االدسػػت ر فيكػػا ى    ػػًا،  ا 

تؤىػػؿ اليػػذا االفيػػـ، خاصػػ   ف اال اضػػ    ضػػا ضػػر رة االتكتػػص بخبػػرة س اسػػ    اتتصػػاد    اجتكاع ػػ ، 
االدسػت رى الػػ س كجػػرد نػػاطؽ رسػػك  باسػػـ االدسػػت ر ىتػػ   ظػػؿ  سػػ ر االنصػػ ص االدسػػت ر   االككت بػػ ، 
نكػػا  نبغػػ  ع  ػػو  ف   ػػ ـ بتفسػػ رىا ع ػػ   كثػػر كػػف  جػػو،   ف   ػػ ـ باخت ػػار االتفسػػ ر االكناسػػب الكػػ    ا 

نكػػا  فصػؿ فػ  االنػػزاع االكقػر ض ع  ػػو،   ف تكػ ف كرجق تػػو فػ  ذالػؾ ال  سػػت كرجق ػ  تان ن ػػ  ف ػط،  ا 
،  كػف ثػـ فػاالكج س االدسػت رى، (1)كرجق   س اس    تار خ ػ   اجتكاع ػ ...االخ – ككا ذكرنا  –  ضا 

نكػا ككتزجػػًا  ف كػاف ى بػػ  تضػاب   ى    ػػ ، إال  ف  ظ فتػو ال ت تصػػر ع ػ  إعكػػاؿ اال ػان ف كجػػردًا  ا   ا 
 ضػػا ى بػػ  س اسػػ  ، بى ػػث  ككػػف اال ػػ ؿ  ف باالس اسػػ   االتتصػػاد  االجتكػػاع...  ىػػ  كػػا  جقػػؿ كنػػو  

االكج ػػػس االدسػػػت رى ى بػػػ  تضػػػاب   س اسػػػ   فػػػ  دف  اىػػػد، األكػػػر االػػػذى  جقػػػؿ كنػػػو ضػػػابطا  ك زانػػػا 
 ألعكاؿ  تصرفات االس طات االقاك  ف  االد ال ،  ضاكنا  ىاك ًا الى  ؽ االك اطن ف  ىر اتيـ.

 
 
 
 

                                                 

االػػدكت ر/ ع ػػد  ىكػػد االغف ػػ ؿ، االرتابػػ  اال ضػػاب   االسػػاب   ع ػػ  دسػػت ر   االكقاىػػدات االد ال ػػ ، دراسػػ  ك ارنػػ ، دار  (1)
 .39االنيض  االقرب  ، د ف تار خ، ص
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 المبحث الثانى
 تحريك الرقابة عمى المشروعية الدستورية

 ممعاىدات الدولية أمام المجمس الدستورىل

ال ػػػػد شػػػػيدت كسػػػػالال  تىر ػػػػؾ االرتابػػػػ  ع ػػػػ  االكشػػػػر ع   االدسػػػػت ر   ال كقاىػػػػدات االد ال ػػػػ ،  كػػػػاـ  
االكج س االدست رى تط رًا ك ى ظًا س اس كف ى ث كف الو االىؽ ف  تىر ؾ ىػذه االرتابػ ،  ـ كػف ى ػث 

 االك ض ع ف االتاال  فا اختصاص االكج س االدست رى اليذه االرتاب ،  ى  كا نتنا الو ف 
االختصػػػػاص بتىر ػػػػؾ االرتابػػػػ  ع ػػػػ  االكشػػػػر ع   االدسػػػػت ر   ال كقاىػػػػدات االد ال ػػػػ   كػػػػاـ االكج ػػػػس   -

 االدست رى.
 طرابؽ رتاب  االكج س االدست رى ال كشر ع   االدست ر   ال كقاىدات االد ال  . -

 كخصص ف الكؿ ك ض ع كنيكا كط بًا كست بًل. 
 المطمب األول

 الرقابة عمى المشروعية الدستوريةاالختصاص بتحريك 
 لممعاىدات الدولية أمام المجمس الدستورى

ال ػػد كػػاف االختصػػاص بتىر ػػؾ ىػػذه االرتابػػ  كق ػػ دًا ال سػػ طات االقاكػػ  خػػبلؿ االفتػػرة كػػف عػػاـ  
،  كنذ ىذا االتقد ؿ  صبه ال كػ اطن ف االىػؽ فػ  تىر ػؾ 2008 ىت  االتقد ؿ االدست رى القاـ  1958

 ت ؾ االرتاب .
ىػػػاؿ فػػػ ف االختصػػػاص بتىر ػػػؾ االرتابػػػ  ع ػػػ  االكشػػػر ع   االدسػػػت ر   ال كقاىػػػدات  ع ػػػ    ػػػ  

االد ال ػػػ  فػػػ  فرنسػػػا كػػػر بػػػالربص كراىػػػؿ، نخصػػػص الكػػػؿ كرى ػػػ  كنيػػػا فرعػػػًا كسػػػت بًل  ذالػػػؾ ع ػػػ  االنىػػػ  
 االتاال ا

 الفرع األول
 االختصاص بتحريك الرقابة عمى المشروعية الدستورية

 لممعاىدات الدولية أمام المجمس الدستورى  
 4511وحتى عام  4551من عام 

كػػػػػاف االختصػػػػػاص بتىر ػػػػػؾ االرتابػػػػػ  ع ػػػػػ  كشػػػػػر عات االكقاىػػػػػدات االد ال ػػػػػ   كػػػػػاـ االكج ػػػػػس  
، ك صػػ رًا ع ػػ  ربػػ س 1958كػػف دسػػت ر عػػاـ  54االدسػػت رى خػػبلؿ ت ػػؾ االفتػػرة، طب ػػا الػػنص االكػػادة 

 خ(،   ػػتـ االجكي ر ػػ   االػػ ز ر األ ؿ   ىػػد رب سػػ  كج سػػ  االبرالكػػاف )االجكق ػػ  اال طن ػػ   كج ػػس االشػػ 
إذا ر ى  ف كشػػػر ع االكقاىػػػدة االد ال ػػػ   نطػػػ ى ع ػػػ  نػػػص كخػػػاالؼ  –ذالػػػؾ بػػػالف  ت ػػػدـ  ى كػػػف ىػػػؤالس 
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بط ب إال  االكج س االدست رى ال  تػ ؼ ع ػ  ى   ػ  ىػذه االكخاالفػ ،    بكقنػ   دؽ  –ألىكاـ االدست ر 
الفىػػػص دسػػػت ر   االكقاىػػػدة االد ال ػػػ ر إذ تنصػػػب االرتابػػػػ  ىنػػػا الػػػ س ف ػػػط ع ػػػ  االػػػنص    االنصػػػػ ص 

نكػا ع ػ  االكقاىػدة ذاتيػا، ت ػؾ االكقاىػدة  االتػ  تقػد ا  – االىػاؿ ىكػذا  –الكدع  بكخاالفتيػا ال دسػت ر،  ا 
 كىؿ االطقف.

 ككػػػا الشػػػؾ ف ػػػو  ف كػػػبل كػػػف االكػػػذك ر ف  عػػػبله، سػػػ اس ربػػػ س االجكي ر ػػػ     االػػػ ز ر األ ؿ  
االكقاىػػػدة  )ربػػػ س كج ػػػس االػػػ زراس(  رب سػػػ  كج سػػػ  االبرالكػػػاف،   قػػػب د رًا ىاكػػػًا   ساسػػػ ًا فػػػ  إبػػػراـ

االد ال  ،  كف ثـ كف االكنط ػ ، إذا ر ى  ى كػنيـ عػ ارًا دسػت ر ًا ألى كػف نص صػيا  ف  ت ػدـ بط ػب 
 إال  االكج س االدست رى، التطي ر االكقاىدة كف ىذا االق ار االدست رى.

ن عػًا كػف االتػ ازف فػ  شػالف صػبلى ات  1958كف دسػت ر عػاـ  54 ىكذا ف د  تاكت االكادة  
  تجػاه االرتابػ  اال ضػاب   ع ػ  دسػت ر   االكقاىػدات االد ال ػ ، فاالسػ ط  االتنف ذ ػ  س طات االد الػ  االكخت فػ

 ع ػػ  ر سػػيا االػػ ز ر األ ؿ تسػػتط ص اال جػػ س إالػػ  االكج ػػس االدسػػت رى، ككػػا  سػػتط ص ربػػ س االجكي ر ػػ  
ال  جانب رب س االجكي ر ػ   االػ ز ر األ ؿ،  سػتط ص  ىػد رؤسػاس االكج سػ ف ط ػب ىكػـ  ذالؾ   ضا،  ا 

 ى بشالف االكقاىدات االد ال  .االكج س االدست ر 
 الفرع الثانى

 االختصاص بتحريك الرقابة عمى المشروعية الدستورية 
 لممعاىدات الدولية أمام المجمس الدستورى 

 4551وحتى عام  4511من عام 

بقػػػد   جػػػو االن ػػػد  1958كػػػف دسػػػت ر عػػػاـ  61ال ػػػد بػػػد ت ىػػػذه االكرى ػػػ  بتقػػػد ؿ نػػػص االكػػػادة  
 –ساالف  االذكر، ف د ت ؿ  ف االس طات االكقن   بيذه االكادة  ىػ   54االكادة االقد دة االت   جيت النص 

رب س االجكي ر  ،  اال ز ر األ ؿ،  رب س  كج س  االبرالكاف، تػد تكػ ف كنتك ػ  إالػ  ت ػار  –ككا ذكرنا 
س اسػػ   اىػػد،  ىػػ  كػػا  كنػػص   ػػا كػػنيـ كػػف االت ػػدـ بط ػػب ال كج ػػس االدسػػت رى الرتابػػ  كشػػر ع االكقاىػػدة 

تبار  ف ىذه االكقاىدة تشكؿ جزسًا كف االس اس  االخارج ػ  اليػذا االت ػار، ككػا ت ػؿ كػذالؾ  ف االد ال  ، باع
( إنكػػا  قنػػ  ىركػػاف  عضػػاس االبرالكػػاف، خاصػػ   عضػػاس االكقارضػػ  كػػف ب ػػنيـ، كػػف 54نػػص االكػػادة )

االتصػػػدى ال س اسػػػ  االخارج ػػػ  ال ىك كػػػ ، بط ػػػب تىر ػػػؾ االرتابػػػ   كػػػاـ االكج ػػػس االدسػػػت رى، بخصػػػ ص 
 ػػ ،  ىػػ  كػػا  قػػدـ ر ح االكنافسػػ  ب ػػنيـ  بػػ ف كػػف  نتكػػ ف ألىػػزاب األم ب ػػ  فػػ  ىػػذا االكقاىػػدات االد ال

 االشالف.

( كػف االدسػت ر بكػا  سػكه 61تقد ؿ االكػادة ) –ككا ذكرنا  – التبلف    جو االن د ىذه، ف د تـ  
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الكؿ كف رب س االجكي ر      اال ز ر األ ؿ    رب س  كج س  االبرالكاف    ست ف عضػ ًا فػ  االجكق ػ  
، تبػػؿ إصػػدارىا ع ػػ  Lois ordinaires ػػ     فػػ  كج ػػس االشػػ  خ، عػػرض اال ػػ ان ف االقاد ػػ  اال طن

االكج س االدست رى ال نظر فػ  كػدى كطاب تيػا ال دسػت ر، األكػر االػذى  قنػ   ف االتقػد ؿ سػاالؼ االػذكر، 
 جاز تىر ؾ االرتاب  ع   دست ر   كشر عات اال  ان ف االقاد ػ ، بقػد  ف كػاف ىػذا األكػر ك تصػرًا ف ػط 

اال  ان ف األساس  ، تبؿ إصدارىا  ال ابه االكجاالس االن اب ػ  تبػؿ تطب  يػا. ككػا  جػاز ىػذا االتقػد ؿ ع   
السػت ف عضػػ ًا فػ  االبرالكػػاف )ن ابػػا  شػ  خ( إضػػاف  الكػػؿ كػف ربػػ س االجكي ر ػػ   ربػ س كج ػػس االػػ زراس 

  رب س  كج س  االبرالكاف بتىر ؾ ت ؾ االرتاب .

جػاؿ ىػ  تػ ان ف االتصػد ؽ ع ػ  االكقاىػدات االد ال ػ ،  اال  ان ف االقاد   االت  تيكنا ف  ىذا االك 
نكػا  إذ عند االطقف ع   ت ؾ اال  ان ف،    ـ االكج س االدست رى، ال س ف ط بفىص كػدى دسػت ر تيا،  ا 
  ضػػػا فىػػػص كػػػدى دسػػػت ر   االكقاىػػػدات االكزكػػػص االتصػػػد ؽ ع  يػػػا بك جػػػب ىػػػذه اال ػػػ ان فر ف ػػػد  كػػػد 

ف االتصػػد ؽ ال دسػػت ر  تػػ ه الػػو ببلشػػؾ فرصػػ  االكج ػس االدسػػت رى ع ػػ   ف فىصػػو الكػػدى كطاب ػػ  تػػان  
كراجقػػ  دسػػت ر   االكقاىػػدة كػػف االناى ػػ  االك ضػػ ع  ،  كػػذالؾ كػػف االناى ػػ  اإلجراب ػػ ،  ى االتالكػػد كػػف 
سػػػبلك  إجػػػراسات االتصػػػد ؽ ع  يػػػا، خاصػػػ   نػػػو  قتبػػػر االكقاىػػػدة  تػػػان ف االتصػػػد ؽ ع  يػػػا  رتبطػػػاف 

ز    ف فىػػػص تػػػان ف االتصػػػد ؽ ع ػػػ  ببقضػػػيكا االػػػبقض الدرجػػػ   نيكػػػا  ك نػػػاف  ىػػػدة  اىػػػدة ال تتجػػػ
 .(1)االكقاىدة  ؤدى ف  االنيا   إال  فىص االكقاىدة ذاتيا

 أل ؿ كػرة  – ىكذا ف د  صبه ألعضاس االبرالكاف، خاص  االكنتك ف كنيـ ألىػزاب االكقارضػ   
االىؽ ف  تىر ؾ االرتاب  االدست ر   ع   االكقاىػدات االد ال ػ ،  ذالػؾ كػف خػبلؿ االطقػف ع ػ  تػ ان ف  –

 Leاالتصد ؽ ع   ت ؾ االكقاىدات.  الذا   اؿ اليذه االرتاب ، االرتاب  م ر االكباشرة ال كقاىدات االد ال ػ  
contrôle inderect de la constitutionnalité des traités تطب  ا الذالؾ ف د طقف بقض  ،

ع   تان ف ك زان   االد الػ ، ع ػ   سػاس  ف االىك كػ   1976االبرالكان  ف  كاـ االكج س االدست رى عاـ 
 تـ عرض  االفرنس   تد  بركت اتفات   د ال   تررت كنه كق ن  كاال   باالكخاالف  ألىكاـ االدست ر، إذ الـ

ىػػػذه االتفات ػػػ  ع ػػػ  االبرالكػػػاف،  ذالػػػؾ بيػػػدؼ االت صػػػؿ إالػػػ  عػػػدـ تنف ػػػذ ىػػػذه االتفات ػػػ ، ف بػػػؿ االكج ػػػس 
 االدست رى فىص تان ف االتصد ؽ ع   االتفات  ، ككا فىص كذالؾ دست ر   االكقاىدة ذاتيا.

 

 

                                                 

(1) Louis Favoreu, Le Conseil Constitutionnal et le Droit International, A.F.D.I., 1977, 

P. 95. 
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 الفرع الثالث
 االختصاص بتحريك الرقابة الدستورية

 س الدستورى عمى المعاىدات الدولية أمام المجم 
 4111وحتى عام  4554من عام 

 عضػاس  –( سػاالف  االػذكر 61االكػادة ) 1974بتقد ؿ عػاـ  –رمـ  ف االكشرع االدست رى كنه  
ىػػػؽ تىر ػػػؾ االرتابػػػ  ع ػػػػ   –ككػػػا ب نػػػا كػػػف تبػػػػؿ  –االبرالكػػػاف خاصػػػ  االكنتكػػػ ف ألىػػػزاب االكقارضػػػػ  

 ف االتصػػػػد ؽ ع ػػػػ  ت ػػػػؾ االكشػػػػر ع   االدسػػػػت ر   ال كقاىػػػػدات االد ال ػػػػ  عػػػػف طر ػػػػؽ االطقػػػػف ع ػػػػ  تػػػػ ان
االكقاىداتر  رمـ  ف االكج س االدست رى،  تر بالف االرتاب  ع   ت ان ف االتصد ؽ تؤدى ىتكػًا  بصػ رة 

إالػػػ  كراتبػػػ  كػػػدى دسػػػت ر   االكقاىػػػدة ذاتيػػػا، ككػػػا  تػػػر بػػػالف  –ككػػػا ذكرنػػػا كػػػف تبػػػؿ  –م ػػػر كباشػػػرة 
 ف ىػذا االتقػد ؿ كػاف  يػدؼ االكقاىدات  تػ ان ف االتصػد ؽ ع  يػا تقتبػر كػبل ال  تجػز ،  رمػـ  نػو ت ػؿ 

إالػػ  تبلفػػ    جػػو االن ػػد كػػف عػػدـ إشػػراؾ  عضػػاس االبرالكػػاف خاصػػ  االكنتكػػ ف ألىػػزاب االكقارضػػ ، فػػ  
 كراتب  االس اس  االخارج   ال ىك ك .

( ع ػ  ىػذا االنىػ  م ػر كػاؼ ألنػػو ال 61رمػـ كػؿ ذالػؾ، إال  ف االف ػو ر ى  ف تقػد ؿ االكػػادة ) 
 ط  االتنف ذ     عضػاس االسػ ط  االتشػر ق   فػ  االرتابػ  االكباشػرة  ى ؽ االكسا اة االفق    ب ف  عضاس االس

( كػػف االدسػػت ر كػػاف  ػػتـ ف ػػط كػػف 54الدسػػت ر   االكقاىػػدات االد ال ػػ ، خاصػػ   ف اال جػػ س إالػػ  االكػػادة )
جانػػب طرفػػ  االسػػ ط  االتنف ذ ػػ ،  الػػـ  ػػتـ تسػػج ؿ ىاالػػ   اىػػدة الجػػال ف يػػا ربػػ س االجكق ػػ  اال طن ػػ     

 ة كسالال  دست ر   كقاىدة د ال   استنادًا إال  نص ىذه االكادة.رب س كف ج س االش  خ إال  إثار 

فػػ ذا  ضػػفنا إالػػ  ذالػػؾ  ف ىنػػاؾ كػػف االكقاىػػدات االد ال ػػ  كػػا ال  تط ػػب تصػػد  ا النفاذىػػا، بػػؿ  
 كتف  اليذا االنفاذ ف ط كجرد االت ت ػص، ككػا ب نػا كػف تبػؿ،  ىػ  كػا  قنػ  ىركػاف  عضػاس االبرالكػاف كػف 

 الد ال  .رتاب  ىذا االن ع كف االكقاىدات ا

إذا  ضفنا ذالؾ التالكد  ف تقد ؿ االكادة االسػاب   الػـ  كػف  ى ػؽ االتػ ازف االكنشػ د بػ ف االسػ طت ف  
 االتشر ق    االتنف ذ  ، ف كا  تق ؽ بتىر ؾ االرتاب  ع   دست ر   االكقاىدات االد ال  .

( كػػف االدسػػت ر بكػػا  قطػػ  السػػت ف 54تقػػد ؿ االكػػادة ) 25/6/1992كػػف ىنػػا ف ػػد تػػـ بتػػار خ  
  االبرالكػػاف )ن ابػػا  شػػ  خ( االىػػؽ فػػ  تىر ػػؾ االرتابػػ  ع ػػ  االكشػػر ع   االدسػػت ر   ال كقاىػػدات عضػػ ًا فػػ

االد ال ػػػػ ، شػػػػالنيـ فػػػػ  ذالػػػػؾ شػػػػالف بػػػػات  االسػػػػ طات االكنصػػػػ ص ع  يػػػػا فػػػػ  ذات االكػػػػادة  ىػػػػـ ربػػػػ س 
 االجكي ر  ،  رب س كج س اال زراس،  رب س االجكق   اال طن  ،  رب س كج س االش  خ.

تكاكػػا ككػػا ىػػ  ألعضػػاس االسػػ طات األربػػص األخػػرى  –رالكػػاف  ىكػػذا ف ػػد  صػػبه ألعضػػاس االب 
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االىػػػػؽ فػػػػ  إثػػػػارة االرتابػػػػ  االكباشػػػرة ال كج ػػػػس االدسػػػػت رى ع ػػػػ  االكشػػػػر ع   االدسػػػػت ر    –سػػػاالف  االػػػػذكر 
 Leال كقاىػػدات االد ال ػػ .  الػػذا   ػػاؿ ال رتابػػ  ىنػػا، االرتابػػ  االكباشػػرة ع ػػ  دسػػت ر   االكقاىػػدات االد ال ػػ  

contrôle direct de la constitutionnalité des traites ىػ  كػا  دى إالػ  اتسػاع االكجػاؿ  ،
إالػ  سػرع  االتىػرؾ ال كشػارك  فػ  ت ج ػو دفػ   –خص صًا االكقارض ف كػنيـ  – كاـ  عضاس االبرالكاف 

كػف  54االس اس  االخارج   الفرنسا عف طر ؽ إثارة عدـ دست ر   االكقاىدات اسػتنادًا إالػ  نػص االكػادة 
 االدست ر. 

، اسػتخدـ  عضػاس 54ى بقػد  تػؿ كػف شػير ف كػف تقػد ؿ االكػادة ،  1992 مسػطس  4فف   
كج ػػس االشػػ  خ كػػف االكقارضػػ  اال ك ن ػػ  ى يػػـ فػػ  تىر ػػؾ االرتابػػ   كػػاـ االكج ػػس االدسػػت رى بك تضػػ  

كػػػص  Mastrichtll 2االكػػػادة االسػػػاب   طػػػاالب ف إالػػػ  االكج ػػػس بىػػػث كػػػدى تطػػػابؽ كقاىػػػدة كاسػػػتر خت 
تىػرؾ ف يػا االكج ػس االدسػت رى البىػث دسػت ر   إىػدى االدست ر،  كانػت ىػذه ىػ  االكػرة األ الػ  االتػ   

 .(1)1992كف االدست ر بقد تقد  يا ف  عاـ  54االكقاىدات بص رة كباشرة عكبًل باالكادة 
 الفرع الرابع

 االختصاص بتحريك الرقابة عمى المشروعية الدستورية 
 وحتى اآلن 4111لممعاىدات الدولية من عام 

،  االػػذى 1958رابػػص  االقشػػر ف ال دسػػت ر االفرنسػػ  القػػاـ تػػـ االتقػػد ؿ اال 21/7/2008بتػػار خ  
بكناسػػب  االىػػد ث عػػف  -ر  االػػذى  يكنػػا ىنػػا (2)تنػػا ؿ  كثػػر كػػف ثبلثػػ ف كػػادة كػػف كػػ اد ىػػذا االدسػػت ر

                                                 

 .55االدكت ر/ ع د  ىكد االغف  ؿ، االكرجص االسابؽ، ص  (1)

ىػػػداث تػػػ ازف فػػػ   (2)   يػػػدؼ االتقػػػد ؿ االدسػػػت رى االجد ػػػد فػػػ  فرنسػػػا إالػػػ  تىػػػد ث كؤسسػػػات االجكي ر ػػػ  االخاكسػػػ   ا 
 كبػػر االسػػ طات  االصػػبلى ات بػػ ف االسػػ طت ف االتشػػر ق    االتنف ذ ػػ ،  كػػف  بػػرز عناصػػر ىػػذا االتقػػد ؿ إعطػػاس د ر 

ال برالكػػاف ف كػػا  تق ػػؽ ب رسػػاؿ تػػ ات فرنسػػ   إالػػ  االخػػارج فػػ  كيكػػ  تتجػػا ز  ربقػػ   شػػير،  االىػػد كػػف كػػدة  ال ػػ  
عطػػػاس االبرالكػػػان  ف ىػػػؽ رفػػػض االتق  نػػػات  االػػػرب س االفرنسػػػ  إالػػػ   ال تػػػ ف ف ػػػط  تسػػػي ؿ اال جػػػ س إالػػػ  االسػػػتفتاس،  ا 

 س االجكي ر ػػ  إككان ػػ  إال ػػاس ك كػػ   كػػاـ االرباسػػ   ع ػػ  ر س االكؤسسػػات االكبػػرى    االعتػػراض ع  يػػا،  كػػنه ربػػ
نػػػ اب كج ػػػس االشػػػ  خ  االجكق ػػػ  اال طن ػػػ  كػػػرة فػػػ  االسػػػن ،  األخػػػذ باالرتابػػػ  االبلى ػػػ  ع ػػػ  دسػػػت ر   االتشػػػر قات، 

عطاس د ر  كبر ال كج س االدست رى ف  إطار رتابػ  االسػ طات االكنصػ ص ع  يػا فػ  االكػادة  كػف االدسػت ر.  16 ا 
بصػػف  عاكػػ ،  كػػا  خػػص االكج ػػس االدسػػت رى  208الدسػػت رى االفرنسػػ  عػػاـ الكز ػػد كػػف االتفاصػػ ؿ ىػػ ؿ االتقػػد ؿ ا

 بصف  خاص  راجصا
Anne levade, La revision du 23 Juillet 2008 temps et contretemps, R.F.D.C., n

o
 78, 

2009, P 299 et suiv; Marthe Fatin, Rouge Stefanini, Le conseil constitutionnel 

dans la révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008 sur la modernisation des 
institutions, R.F.D.C., n

o
 78, 2009, P. 269 et suiv;  Dominique Rousseau et Pierre-
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 -االختصاص بتىر ؾ االرتاب  ع   االكشر ع   االدست ر   ال كقاىدات االد ال    كاـ االكج ػس االدسػت رى
 كادتافا

( كػػػف االدسػػػت ر، 11االكػػػادة االرابقػػػ   االتػػػ   ضػػػ فت  ف ػػػا اليػػػا  ربػػػص ف ػػػرات إالػػػ  االكػػػادة ) أوال: 
 تتق ؽ بنظاـ االسػتفتاس االشػقب ا   ف ػا الؤلىكػاـ االجد ػدة بيػذه االكػادة،  جػ ز تنظػ ـ اسػتفتاس فػ   ىػد 
االك ضػػ عات االكىػػددة فػػػ  االف ػػرة األ الػػ ،  االتػػػ  كػػف ب نيػػا اإلذف باالتصػػػد ؽ ع ػػ  كقاىػػدة د ال ػػػ  ال 

االؼ االدسػػت ر، الكػػف  ككػػف  ف تىػػدث نتػػابل سػػ ب   ع ػػ   داس االكؤسسػػات  ذالػػؾ بنػػاس ع ػػ  اتتػػراح تخػػ
ك ػدـ كػف خكػس عػدد  عضػاس االبرالكػاف  بػدعـ عشػر عػدد االنػاخب ف  Proposition de loiب ػان ف 

 االك  د ف ف  االسجؿ االنتخاب . 

( كػػف 61االكػػادة )كػػف االتقػػد ؿ االدسػػت رى االكشػػار إال ػػو، ف ػػد  صػػبىت  29  ف ػػا ال كػػادة رتػػـ  
( تبػؿ  ف 11االدست ر تنص ع    نو "تجب إىاال ...... االتتراىات ب  ان ف االكشار إال يا ف  االكادة )

 تقرض ع   االستفتاس إال  االكج س االدست رى ال تى ؽ كف كدى كطاب تيا ال دست ر.
Les propositions de loi mentionnées à l'article II avant qu'elles ne soient 

soumises au référendum.. doivent être soumis au Conseil constitutionnel 

qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. 

 كقنػػ  ذالػػؾ  ف االتتػػراح ب ػػان ف االخػػاص بػػاإلذف باالتصػػد ؽ ع ػػ  االكقاىػػدة االد ال ػػ  االكشػػار  
  االكج ػػػس االدسػػػت رى، الػػػ ق ف كػػػدى إال ػػػو،  جػػػب إىاالتػػػو تبػػػؿ  ف  قػػػرض ع ػػػ  االسػػػتفتاس االشػػػقب  إالػػػ

كطاب تػػو ال دسػػت رر   ف االػػذى  خػػتص باإلىاالػػ  فػػ  ىػػذه االىاالػػ  ىػػ  ربػػ س االجكي ر ػػ ،  الكػػف  شػػترط 
الذالؾ عدـ ت اـ كج س  االبرالكاف ببىث    كناتش  كشر ع اال ان ف،   ال  ك ف كف شالف ىػذا االكشػر ع 

                                                                                                                                               

yves Gahdoun, Chronique de jurisprudence constitutionnelle 2008, R.D.P. n
o
1, 

Janvier/février 2009, P. 255 et suiv; Didier Chauvaux, l'exception 

d'inconstitutionnalité 1990-2009, réflexions sur un retard, R.D.P., n
o
3, mai/juin 

2009, P. 566 et suiv; Dominique Rousseau, La question préjudicielle de 

constitutionnalité, un big bang juridictionnel? R.D.P., n
o
3, mai/juin 2009, P. 631 et 

suiv;  Jean-Claude Groshens, a propos du conseil constitutionnel, R.D.P., n
o
3, 

mai/juin 2009, P. 588 et suiv. 

 فػػػ  االف ػػػو االكصػػػرى راجػػػصا االػػػدكت ر/ كىكػػػد كىكػػػد عبػػػد اال ط ػػػؼ، رتابػػػ  االدسػػػت ر   االبلى ػػػ  فػػػ  فرنسػػػا، كج ػػػ   
ا بقػػدىار االػػدكت ر/  سػػرى كىكػػػد االقصػػار، االجكػػص بػػ ف االرتابػػ   كػػ 25االى ػػ ؽ باالك  ػػت، كرجػػص سػػبؽ ذكػػره، ص 

، كج ػػ  االدسػػت ر  ، االقػػدد 2008االسػػاب    االبلى ػػ  ع ػػ  االدسػػت ر   فػػ  فرنسػػا بك تضػػ  االتقػػد ؿ االدسػػت رى القػػاـ 
 كػػػا بقػػػدىار االػػػدكت ر/ كىكػػػد إبػػػراى ـ خ ػػػرى، االدسػػػت ر االفرنسػػػ   ف ػػػا  35، ص 2009(، االسػػػن  االسػػػابق ، 16)

 كػا بقػدىار االػدكت ر/ كىكػ د صػبى  ع ػ  االسػ د،  10، دار االنيضػ  االقرب ػ ، ص 2008  ال    23التقد بلت 
  كا بقدىا. 101االرتاب  ع   دست ر   اال  ابه ف  االنظـ االك ارن ، كرجص سبؽ ذكره، ص 
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ذا عػػرض ع ػػ  االسػػتف تاس  الػػـ   افػػؽ االشػػقب ع  ػػو، ال إالغػاس تػػان ف دخػػر صػػدر كنػػذ  تػػؿ كػػف عػػاـ،  ا 
 ج ز عرضو    عرض كشر ع  تضكف ذات االك ض ع كرة  خػرى تبػؿ نيا ػ  كػدة سػنت ف كػف تػار خ 

 االتتراع.

 ككػػػا ىػػػ   اضػػػه  ف االػػػذى  خػػػتص ب ىاالػػػ  كشػػػر ع اال ػػػان ف االػػػذى  قػػػرض ع ػػػ  االسػػػتفتاس  
االف  االذكر إالػ  االكج ػس االشقب ،   تق ؽ باإلذف باالتصد ؽ ع   كقاىدة د ال   باالشر ط  االض ابط س

 االدست رى ى  رب س االجكي ر  .
ــا:  ،  تػػد  ضػػ فت بك تضػػ  االتقػػد ؿ االدسػػت رى سػػاالؼ االػػذكر   تنػػا ؿ 61/1االكػػادة رتػػـ  ثاني

أل ؿ كرة ف  فرنسا االرتاب  االبلى   الدست ر   اال  ان فا   ف ا اليذه االكادة ف نو "ف  ىاالػ  االتكسػؾ  ثنػاس 
نصًا تشر ق ًا  تضكف اعتداس ع   االى  ؽ  االىر ات االت   كف يػا دع ى تنظرىا إىدى االكىاكـ، بالف 

االدست ر، ف نو  ج ز عرض ىذه االكسالال  ع   االكج س االدست رى، بناس ع   إىاال  كف كج س االد ال  
   كف كىكك  االػن ض، االػذى  فصػؿ ف يػا خػبلؿ كػدة كىػددة،   ىػدد اال ػان ف األساسػ  االػذى  صػدر 

 كادة.اليذا االغرض، شر ط تطب ؽ ىذه اال
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est 

soutenu qu' une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés 

que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de 

cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se 

prononce dans un délai détermine. 

Une loi organique détermine les conditions d'application du present 

article". 

 االذى  يكنا ف  ىذا االخصػ ص  ف تىر ػؾ كسػالال  االكشػر ع   االدسػت ر   ال كقاىػدات االد ال ػ   
االكج س االدست رى،  صبىت كذالؾ بناس ع   ط ب االخص ـ،     طراؼ االنزاع االكقر ض ع    كاـ 

إىػدى كىػاكـ كج ػػس االد الػ     االكىػاكـ االتابقػػ  الكىككػ  االػػن ض، بػؿ  جػ ز إثػػارة ىػذه االكسػػالال  أل ؿ 
كرة  كاـ كىكك  االػن ض     كػاـ كج ػس االد الػ ،   ػا كانػت االصػف  االتػ   نظػر بيػا االنػزاع، صػف    ؿ 

ر درجػػ     كىككػػ  اسػػتبناؼ،    كىككػػ  ن ػػض، ذالػػؾ  ف االػػنص سػػاالؼ االػػذكر  اضػػه فػػ   نػػو    دخػػ
 à l'occasion d'une  جػ ز إثػارة االكسػالال  االدسػت ر   بكناسػب  دعػ ى تنظرىػا إىػدى االكىػاكـ  

instance en coure devant une juridiction. 

كػػف االخصػػـ  فػػ  االػػدع ى، االكيػػـ  ف اإلىاالػػ  ال تكػػ ف فػػ  ىػػذه االىاالػػ  إال بنػػاس ع ػػ  ط ػػب  
  كف ثـ ال  ج ز ال كىكك   ف تث ر كف ت  اس نفسيا كسالال  عدـ االدست ر  .

كػػص كبلىظػػ   ف االط ػػب ىنػػػا  جػػب  ف  كػػ ف كنفصػػبًل عػػػف االػػدع ى األساسػػ  ، بكقنػػ   نػػػو  
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 جػػػػب  ف   ػػػػدـ كنفصػػػػبًل  ككت بػػػػًا  كسػػػػببًا،  ال  الخػػػػذ االط ػػػػب فػػػػ  ىػػػػذه االىاالػػػػ  شػػػػكؿ االػػػػدفص االفرعػػػػ  
  ػػو فػػ  االرتابػػ  االبلى ػ  الدسػػت ر   االكقاىػػدات االد ال ػػ   كػاـ االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا فػػ  االكتقػارؼ ع

نكا  الخذ شكؿ االكسالال  األ ال    ذالؾ ع   االتفص ؿ االذى س رد ىاال.  كصر،  ا 
 المطمب الثانى

 طرائق رقابة المجمس الدستورى لممشروعية الدستورية
 لممعاىدات الدولية

خبلؿ تراستنا الكضك ف االكراىػؿ األربػص سػاالف  االػذكر،  تضػه النػا  ف كف جكاع كا ت دـ  كف  
االذى  ختص بتىر ؾ االرتاب  ع ػ  االكشػر ع   االدسػت ر   ال كقاىػدات االد ال ػ   كػاـ االكج ػس االدسػت رى 

  تكثؿ ف ا

رب س االجكي ر  ،  ى  عنصر كشترؾ ف  جك ػص ىػاالت إىاالػ  كشػر عات االكقاىػدات االد ال ػ   - 1
 ست رى،  ذالؾ ف كا  قرؼ باالرتاب  االساب   الت ؾ االكشر عات.الرتاب  االكج س االد

 اال ز ر األ ؿ    رب س كج س اال زراس. - 2

 رب س االجكق   اال طن  . - 3

 رب س كج س االش  خ. - 4

ست ف عض ًا ككف  نتك ف إال   ى كف كج س  االبرالكػاف،  ذالػؾ سػ اس  كػاف تىر ػؾ االرتابػ   ػتـ  - 5
ت ر   الكشر ع االكقاىدات االد ال    ـ بشكؿ م ر كباشر عف بشكؿ كباشر ع   االكشر ع   االدس

 طر ؽ االطقف ع   تان ف االتصد ؽ اليذه االكقاىدات.

 طػػػراؼ االخصػػػ ك  بط ػػػب فىػػػص نصػػػ ص االكقاىػػػدة االد ال ػػػ   كػػػاـ كىػػػاكـ كج ػػػس االد الػػػ      - 6
 كىكك  االن ض  ذالؾ ف كا  قرؼ باالرتاب  االبلى   الدست ر   اال  ان ف.

االكقاىدات االد ال   تد تكػ ف رتابػ  سػاب  ،  تػد تكػ ف رتابػ  الى ػ   ذالػؾ ككا  ف االرتاب  ع    
 ككا   ا

 الفرع األول
 الرقابة السابقة لممشروعية الدستورية

 لممعاىدات الدولية أمام المجمس الدستورى

 – ىػػ  االرتابػػ  االسػػاب   ع ػػ  االتصػػد ؽ ع ػػ  االكقاىػػدة االد ال ػػ   نفاذىػػا،  الػػذا تسػػك    ضػػا  
االرتابػػػ  اال تاب ػػػ     االقبلج ػػػ ، ى ػػػث تتبلفػػػ   ى عػػػ ار دسػػػت رى  ككػػػف  ف  –ؿ  ككػػػا ذكرنػػػا كػػػف تبػػػ
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 صػػػ ب كشػػػر ع االكقاىػػػدة تبػػػؿ  ف تػػػدخؿ فػػػ  ى ػػػز االتنف ػػػذ، سػػػ اس  كػػػاف ىػػػذا االقػػػ ار كتق  ػػػا باالناى ػػػ  
اإلجراب    االت  تتكثؿ  ساسًا ف  ضر رة اىتراـ كؿ كػف االسػ طات االكقن ػ  بػ براـ االكقاىػدات االد ال ػ ، 

الكق  د اليا دست ر ا، ككا ى  ك ضه باالىػاالت األربػص سػاالف  االػذكر،  تتى ػؽ االكخاالفػ  البلختصاص ا
ىنا إذا الـ ت تـز  ى كف ىذه االس طات ىد د  ال تيػا سػ اس بطر  ػ  إ جاب ػ   ـ بطر  ػ  سػ ب  ،    كػاف 
االقػػػ ار كتق  ػػػا باالناى ػػػ  االك ضػػػ ع  ،  ى باألىكػػػاـ االتػػػ  تتضػػػكنيا االكقاىػػػدة  ك اب تيػػػا باالنصػػػ ص 

الدسػػت ر   الكقرفػػ  كػػدى كطاب تيػػا    كخاالفتيػػا الت ػػؾ األىكػػاـ. فػػاالق ار ىنػػا  تق ػػؽ بػػاالتك  ف االػػداخ   ا
 Le contrôle de laال نصػػػ ص االكطقػػػ ف ع  يػػػا،  الػػػذا  ط ػػػؽ ع  يػػػا باال غػػػ  االفرنسػػػ   

constitutionnalité interne   ذالؾ ع   االتفص ؿ االسابؽ الض ابط  ىد د االكشر ع   االدست ر  ،
  االك ض ع   ال كقاىدات االد ال  . اإلجراب  

 االرتابػػ  االسػػاب   تػػد تكػػ ف اخت ار ػػ ا بكقنػػ   نػػو  تػػرؾ ال سػػ ط  االكختصػػ  ىر ػػ  تىر ػػؾ ىػػذه  
ف شػػاست  ىجكػػت  االرتابػػ  كػػف عدكػػو، تجر ػػو بكىػػض إرادتيػػا، إف شػػاست  ىاالػػت كشػػر ع اال ػػان ف،  ا 

ع   اال  ان ف االقاد  . ف ػد  –كف االدست ر  61طب ا النص االكادة  –عف ىذه اإلىاال ،  ى  كا  نطبؽ 
نصػػت ىػػذه االكػػادة ع ػػ   نػػو  جػػ ز الػػرب س االجكي ر ػػ   ربػػ س االػػ زراس  رب سػػ  كج سػػ  االبرالكػػاف    
سػػػت ف كػػػف  عضػػػاس االجكق ػػػ  اال طن ػػػ     كػػػف  عضػػػاس كج ػػػس االشػػػ  خ إىاالػػػ  اال ػػػ ان ف االقاد ػػػ  تبػػػؿ 

كسػػػالال  دسػػػت ر   إصػػػدارىا إالػػػ  االكج ػػػس االدسػػػت رى،   تقػػػ ف ع ػػػ  االكج ػػػس االدسػػػت رى  ف  بػػػت فػػػ  
اال  ان ف االكىاال  إال و خبلؿ شير كف تار خ اإلىاالػ     خػبلؿ ثكان ػ    ػاـ فػ  ىاالػ  االسػتقجاؿ  بنػاس 
ع ػػ  ط ػػب االىك كػػ ر   ترتػػب ع ػػ  إىاالػػ   ى كشػػر ع تػػان ف ال كج ػػس  تػػؼ إجػػراسات إصػػدار ىػػذا 

 .(1)اال ان ف

ر، إذ  جػ ز ألى كػف  ى  كا  نطبػؽ ع ػ  االكقاىػدات االد ال ػ  فػ  جك ػص صػ رىا سػاالف  االػذك 
إىاالػػ  كشػػر ع االكقاىػػدة االد ال ػػ ،    كشػػر ع تػػان ف االتصػػد ؽ ع  يػػا،  –إف شػػاس  –االسػػ طات االسػػاب   

 إال  االكج س االدست رى،    عدـ إىاالتو إف الـ  شال ذالؾ، فبل إالزاـ ف  ىذا االخص ص.

اا بكقنػ   االرتاب  االساب   تد تك ف إالزاك       ج ب  ،  تقػ ف ع ػ  االسػ ط  االكختصػ  إجراؤىػ 
 ف ىذه االس ط  ال تك ػؾ ىر ػ  ت ػد ر اإلىاالػ  إالػ  االكج ػس االدسػت رى كػف عدكػو، فيػ  ك زكػ  بػذالؾ، 

ىػػاالت ت ػػؾ االرتابػػ ،  ىصػػرتيا فػػ   2008( كػػف االدسػػت ر بقػػد تقػػد  يا عػػاـ 61 تػػد ىػػددت االكػػادة )
اال ػػػ ان ف  اال ػػػ ان ف األساسػػػ   تبػػػؿ إصػػػدارىا،  فػػػ  اال ػػػ ابه االبرالكان ػػػ  تبػػػؿ تطب  يػػػا،  فػػػ  كشػػػر عات

                                                 

(1) Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la 

demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans 

ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de 

promulgation.  
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( تبػؿ عرضػيا ع ػػ  االسػتفتاس.  ككػا ب نػا كػف تبػؿ  نػدرج فػػ  11االك ترىػ  االكشػار إال يػا فػ  االكػادة )
ىذه االكشر عات األخ رة، اإلذف باالتصد ؽ ع   االكقاىدات االد ال   باالشر ط  االض ابط ساالف  االذكر، 

ذا االنػػ ع كػػف االكقاىػػدات األكػػر االػػذى  قنػػ   ف االرتابػػ  االسػػاب   اإلالزاك ػػ     اال ج ب ػػ  تنطبػػؽ ع ػػ  ىػػ
 االد ال  .

كػػص كبلىظػػ   ف اإلىاالػػ  فػػ  كافػػ  ىػػذه االىػػاالت ال تػػتـ ال كج ػػس االدسػػت رى بصػػ رة ت  اب ػػ ،  
نكػػا كػػف تبػػؿ االسػػ ط  االكختصػػ  بػػذالؾ. فػػاال  ان ف األساسػػ   تىػػاؿ كػػف تبػػؿ ربػػ س كج ػػس االػػ زراس،   ا 

س كػػػؿ كنيكػػػا،  كشػػػر ع اإلذف  اال ػػػ ابه االداخ  ػػػ  الكج سػػػ  االبرالكػػػاف )االنػػػ اب  االشػػػ  خ( كػػػف تبػػػؿ ربػػػ 
 باالتصد ؽ ع   االكقاىدات االد ال   كف تبؿ رب س االجكي ر  .

ذا ت ؿ  ف االرتاب  االسػاب   ال  ىركيػا األفػراد، بػؿ تث رىػا االطب ػ  االس اسػ   االتػ  نػص ع  يػا    ا 
االدست ر كرب س كج س اال زراس،    رب س كج ػس االنػ اب    ربػ س كج ػس االشػ  خ،  جك قيػا جيػات 

يا كث را االفصؿ ف  دست ر   االنص ص اال ان ن   االت   ترىا االكشػرع بػاالنظر إالػ  تضػاكنيا فػ  ال  قن 
كصاالىيا،    ىت  ت اطبيا ف كػا ب نيػا،  الػ  جػا زت ىػذه االنصػ ص  ىكػاـ االدسػت ر بصػ رة ظػاىرة، 
    ف ىػػػػذه االرتابػػػػ  ت اجػػػػو االنصػػػػ ص اال ان ن ػػػػ  االكطقػػػػ ف ع  يػػػػا فػػػػ  تصػػػػ راتيا االكجػػػػردة،  ال شػػػػالف 

كيػػا باأل ضػػاع االقك  ػػ  االكترتبػػ  ع ػػ  تطب  يػػا،  كالنيػػا بػػذالؾ رتابػػ  فػػ  مرفػػ  كغ  ػػ  ال  صػػ يا الت   
 ض س االخبرة االقك    االناجك  عف اوثار االت   ىدثتيا ىذه االنص ص ف  كجاؿ تطب  يا.

 كف ثـ تنقزؿ االنص ص االكطق ف ع  يا فػ  كجػاؿ ت  ػ ـ صػىتيا    بطبلنيػا، عػف  اتقيػا  
إال  األ ضاع االت  عا شتيا، فبل  ػتـ االفصػؿ فػ  دسػت ر تيا  فػؽ كػا  ظيػره االقكػؿ كنظ را ف  ت د ره 

نكا كف خبلؿ افتراض    تص ر كا تد  نجـ عف تطب  يا كف دثار.  ف  كثاالبيا،  ا 

 ال شػػبي  فػػ  عكػػؽ االفػػر ؽ بػػ ف كػػا ىػػ  تػػابـ،  كػػا ىػػ  كفتػػرض، ذالػػؾ  ف كػػا ىػػ  تػػابـ ىػػ   
 ترتبيا االنص ص االكطق ف ع  يا، ال س إال تص را نظر ا.االى     اال اتق ،  كا  فترض كف دثار 

ف كػػاف تػػ ؿ  جػػب  ف  ؤخػػذ كالخػػذ االجػػد، إال  نػػو  تضػػاسؿ كث ػػرًا  كػػاـ   إذا ت ػػؿ ذالػػؾ، ف نػػو  ا 
إ جاب ػػات ىػػذه االرتابػػ  فػػ  كجػػاؿ االكقاىػػدات االد ال ػػ ، ف ػػد سػػبؽ   ف ذكرنػػا  نػػو نظػػرًا الخص صػػ      

عبلتات تان ن   خاص  ب ف االد ؿ ف كا ب نيا،    ب ف ىػذه  طب ق  ىذه االكقاىدات كف زا     نيا ت  ـ
االػػد ؿ  بػػ ف االكنظكػػات االد ال ػػ ، كػػص كػػا تتط بػػو ت ػػؾ االقبلتػػات كػػف ضػػر رة تىكػػؿ  طػػراؼ االكقاىػػدة 
البلالتزاكػػات االد ال ػػ  االناجكػػ  عنيػػا، خاصػػ   ف   ػػ  د الػػ  طػػرؼ فػػ  االكقاىػػدة ال تسػػتط ص  ف تتكسػػؾ 

التزاكػػات، فػػ ذا كانػػت رتابػػ  االكشػػر ع   االدسػػت ر   ال كقاىػػدات ب ان نيػػا االػػداخ   ال تنصػػؿ كػػف ىػػذه اال
االد ال ػػ ، رتابػػ  الى ػػ ،  تػػـ إالغػػاس االكقاىػػدة ع ػػ   ثػػر ت ػػؾ االرتابػػ  الكخاالفتيػػا ضػػ ابط    ىػػد د ىػػذه 
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، بػؿ  ال (1)االكشر ع  ، فػ ف االد الػ  تتىكػؿ كسػب ال تيا القػدـ تنف ػذ االتفات ػ ،  ىػ  كسػب ال   جػد خط ػرة
تتكسؾ بىج   األكر االك ض  بو بشالف ىككيا االداخ   بقدـ دست ر   االكقاىدة   ككف اليذه االد ال   ف

   بىجػػ  اسػػت بلؿ االسػػ ط  اال ضػػاب     جػػ ب االكتنػػاع عػػف االتػػدخؿ فػػ   عكااليػػا، ألف ىج ػػ  األكػػر 
االك ض  بو    است بلؿ االس ط  اال ضاب    كراف  قن اف االنظاـ االداخ    ىده  ال شالف ال  ان ف االد ال  

 .(2) نظر اليذا االىكـ ع    نو  اتق  كاد      عكؿ كادى كنس ب إال  االد ال  كباشرة بيا،   ظؿ

كف ىنا كانت االرتاب  االساب   ال كشر ع   االدست ر   ال كقاىدات االد ال ػ ، االكخػرج االكشػر ع     
ككػا  –اال ان ن  ال د ال ، ك  تتجنب كاف  ىذه االكخػاطر، خاصػ   ف االقبلتػات االد ال ػ  الػف تتػالثر كث ػرًا 

إذا بىثت االد ال  عف طر ؽ تضابيا االدست رى، كشر ع االكقاىدة  كدى تطاب ػو كػص  –رنا كف تبؿ ذك
دست رىا االداخ  ، ىت  ال   دى تدخؿ اال اض  االدست رى إال  إعادة االنظر ف  االكقاىدة باالتفاؽ كػص 

 األطراؼ األخرى ف يا، طاالكا  نو الـ  تـ االرتباط بيا بص رة نياب  .

تابػػ  االدسػػت ر   االبلى ػػ   بلىػػظ  ف االكىػػاكـ اال ضػػاب  ، إنكػػا تجبػػر ع ػػ  الػػذالؾ  فػػ  ىاالػػ  االر  
االكتنػػػاع عػػػف رتابػػػ  االكقاىػػػدات االد ال ػػػ  بىجػػػ   ف ىػػػذه االكقاىػػػدات ككػػػا  ػػػدخؿ فػػػ  إطػػػار األعكػػػاؿ 
االس اس   ذات االىصان  ضد االرتاب  اال ضػاب  ، األكػر االػذى تقػرض اليجػـ  شػد د، بػؿ   صػبه  نظػر 

 شد د ف، ككا ب نا كف تبؿ.إال و بق ف االسخط  االغضب اال

إضاف  إال   ف االرتاب  االساب   ع   دست ر   االكقاىػدات االد ال ػ  تتك ػز بالنيػا رتابػ  كجػردة ال  
تػػرتبط ب ضػػػ   كق نػػػ  إنكػػػا تتى ػػػؽ  تػػػتـ تبػػػؿ ىػػػد ث كنازعػػػ  تضػػػاب   تتصػػػؿ بنصػػػ ص    ك ضػػػ ع 

اب   االنص ص اال اردة االكقاىدة ف طرح األكر بك جب ط ب ع   االكج س االدست رى ف  ـ  األخ ر بك 
باالكقاىدة ذاتيا    االنص ص االكتق    ب جراسات االك اف   ع  يا باالنص ص االدست ر  ، ف ذا كا انتيػ  
االكج ػػػس إالػػػ   جػػػ د تقػػػارض بػػػ ف ت اعػػػد االدسػػػت ر  اال  اعػػػد االػػػ اردة باالكقاىػػػدة االد ال ػػػ  ف ضػػػ  بقػػػدـ 

االكضػ  تػدكًا فػ  االك اف ػ  ع ػ  دست ر   ىذه االكقاىدةر فف  ىذه االىاال   ىظػر ع ػ  سػ طات االد الػ  
 االكقاىدة االد ال      االتصد ؽ ع  يا، فتتجنب     كساسال  د ال   تجاه  طراؼ ىذه االكقاىدة.

 
 

                                                 

، ى ػػث   ػػػرر 214، ص1997دكتػػ ر/ كىكػػ د عػػاطؼ االبنػػا، االرتابػػ  اال ضػػاب   ال ػػ ابه اإلدار ػػ ، بػػد ف ناشػػر،  (1)
تو "بالنػػو كػػف االصػػق ب  بككػػاف االىكػػـ بقػػدـ دسػػت ر   االنصػػ ص االتػػ  تػػرتبط باالقبلتػػات االد ال ػػ  الكػػا تث ػػره كػػف سػػ اد

 .183كسب ال   د ال   ال د ال ر االدكت ر/ ع ض عبد االج  ؿ االترسا ى، االكرجص االسابؽ، ص 

قػاـ، كرجػص سػابؽ، دكت ر/ ىاكد س طاف، دكت رة/ عابش  راتػب، دكتػ ر/ صػبلح االػد ف عػاكر، اال ػان ف االػد ال  اال (2)
  .314، 313ص 
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 الفرع الثانى
 الرقابة الالحقة عمى المشروعية الدستورية لممعاىدات

 الدولية أمام المجمس الدستورى

، ى ػػث الػػـ 23/7/2008ت بتػػار خ تكثػػؿ ىػػذه االرتابػػ  جػػ ىر االتقػػد بلت االدسػػت ر   االتػػ  تكػػ 
تكػػف فرنسػػا تقػػرؼ، ىتػػ  ىػػذا االتػػار خ، سػػ ى االرتابػػ  االسػػاب   اليػػذه االكشػػر ع  ، بػػؿ  كانػػت تنفػػرد بيػػا 

ر الػػػذالؾ ف ػػػد كػػػاف تبنػػػ  االكشػػػرع االدسػػػت رى االفرنسػػػ  الت ػػػؾ االرتابػػػ  (1) عنيػػػا ن  ػػػت االقد ػػػد كػػػف االػػػد ؿ
 ف بصف  عاك ،  ع   دست ر   االكقاىدات االبلى  ، ىدثا ث ر ًا ف  كجاؿ االرتاب  ع   دست ر   اال  ان

 ع   ىذه االرتاب  ككا ب نا كف تبؿ. 61/1االد ال   بصف  خاص ،  تد نصت االكادة 

 كػص ذالػؾ  بلىػظ  ف االنكػ ذج االفرنسػ  ال رتابػػ  االبلى ػ  جػاس   ضػا كتفػردًا فػ  خص صػػ اتو،  
ف ـ  تبف  ى كف االطرؽ االكقر ف  التىر ؾ ىذه االرتاب   كاـ اال ضاس االدسػت رى،  ىػ  ككػا سػنب ف ف كػا 

ًا االػدفص االفرعػ ، ف ػد انػتيل  سػ  ب –االػدع ى األصػ     –بقد، اإلىاال  االكباشرة كف كىككػ  االك ضػ ع 
 Laكغػا رًا الكػػؿ ىػػذه االطػرؽ،  تكثػػؿ ف كػػا   ػاؿ الػػو "االكسػػالال  األ ال ػ  ال دسػػت ر  ،    االكسػػالال  االفرع ػ " 

question Préjudicièlle   صد بيػا ت ػؾ االكسػالال  االتػ  تتق ػؽ بػنص تشػر ق  تىػ ط بػو شػبي    .
ت ػ  د ال ػ  االعتداس ع    ىػد االى ػ ؽ  االىر ػات االتػ   كف يػا االدسػت ر،    بػنص تشػر ق   خػاالؼ اتفا

 تك ف فرنسا طرفًا ف يا.

  ف ىػػػػػػػػذا االػػػػػػػػنص الـز ال فصػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػ  االنػػػػػػػػزاع االكقػػػػػػػػر ض ع ػػػػػػػػ  االكىككػػػػػػػػ ر  الػػػػػػػػذا  جػػػػػػػػب  
االفصػػػػػؿ فػػػػػ  ىػػػػػذه االكسػػػػػالال  ع ػػػػػ   جػػػػػو االسػػػػػرع ،     جػػػػػب  ف تقػػػػػاالل تبػػػػػؿ االىكػػػػػـ فػػػػػ  االك ضػػػػػ ع، 
خاصػػػػػ   ف ىػػػػػذا االىكػػػػػـ  ت تػػػػػؼ ع ػػػػػ  ىسػػػػػـ ت ػػػػػؾ االكسػػػػػالال ر  ىػػػػػ  تثػػػػػار بطب قػػػػػ  االىػػػػػاؿ بكناسػػػػػب  

عػػػػػػ ى ك اكػػػػػػ   كػػػػػػاـ إىػػػػػػدى كىػػػػػػاكـ كج ػػػػػػس االد الػػػػػػ     كىككػػػػػػ  االػػػػػػن ض، ف نظػػػػػػر ف يػػػػػػا نػػػػػػزع    د
تاضػػػػػػ  االك ضػػػػػػ ع، فػػػػػػ ف ر ى  ف شػػػػػػر ط اإلىاالػػػػػػ  االتػػػػػػ  سػػػػػػنب نيا ف كػػػػػػا بقػػػػػػد تتػػػػػػ افر ف يػػػػػػا، تػػػػػػاـ 
ب ىاالتيػػػػػػا إالػػػػػػ  االكىككػػػػػػػ  االق  ػػػػػػا االتػػػػػػػ   تبقيػػػػػػا،  ىػػػػػػ  كج ػػػػػػػس االد الػػػػػػ     كىككػػػػػػػ  االػػػػػػن ضر كػػػػػػػص 

                                                 

، تد  دى إالػ  انتشػار  سػ  ب االرتابػ  اال ضػاب   االسػاب   ع ػ  1958 اال اتص  ف نجاح االتجرب  االفرنس  ، كنذ عاـ  (1)
دست ر   االتشر قات ف  االقد د كف االنظـ اال ان ن   االكقاصرة ف  داخػؿ   ر بػا  خارجيػار فكػف االػنظـ اال ان ن ػ  كػا 

االرتاب  ككان  ىاك  إال  جانب  س  ب االرتاب  االبلى   ع   دخ ؿ االتشر ص ف  االتطب ؽ، ككا  فسه اليذا االن ع كف 
ىػػ  االىػػاؿ فػػ   سػػبان ا  االبرتغػػاؿ   الكان ػػا  االجزابػػر  االكغػػرب  االك نغػػ ،  فػػ  كػػؿ د ؿ   ر بػػا االشػػرت  ، كػػا عػػدا 

االثكان نػػػات كػػػف اال ػػػرف  ب النػػػدا،  ذالػػػؾ بقػػػد اإلصػػػبلح االس اسػػػ   االدسػػػت رى االػػػذى شػػػيدتو ىػػػذه االػػػد ؿ كنػػػذ نيا ػػػ 
االكاض ،  كف االنظـ اال ان ن   األخرى كا الػـ  تبػ ف سػ ى  سػ  ب االرتابػ  االسػاب   ع ػ  دسػت ر   االتشػر قات، ككػا 

 .4ى  االىاؿ ف  االسنغاؿ  ك ر تان ا.االدكت ر/ ع د  ىكد االغف  ؿ، االكرجص االسابؽ، ص 
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نكػػػػا بنػػػػاس ع ػػػػ  كبلىظػػػػ   ف تاضػػػػ  االك ضػػػػ ع ال  تصػػػػدى كػػػػف ت  ػػػػ اس ذاتػػػػو الكسػػػػالال  االدسػػػػت ر  ،  ا 
ط ػػػػػػب كػػػػػػف  ىػػػػػػد االخصػػػػػػ ـر  فػػػػػػ  ىػػػػػػذه االىاالػػػػػػ   تى ػػػػػػؽ   اًل كػػػػػػف تػػػػػػ افر االشػػػػػػر ط االتػػػػػػ  سػػػػػػنب نيا، 

 ال  رر بقد ذالؾ إىاالتيا    عدـ إىاالتيا إال  االكىكك  االق  ا.
La juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité 

d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la 

Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, 

se prononcer par priorité sur la transmission de la question de 

constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. 

 الكػػػف ىػػػؿ  ك ػػػؾ االخصػػػ ـ،     طػػػراؼ االػػػدع ى ىر ػػػ  االتكسػػػؾ  كػػػاـ تاضػػػ  االك ضػػػ ع بال ػػػ   
 تاعدة دست ر   إلثارة االكسالال  األ ال  ع

السػػن   1523طب ػا ال كػػادة االثان ػ  كػف اال ػان ف األساسػ  رتػـ  -إف اإلجابػ  ع ػ  ىػذا االتسػاؤؿ 
 7/11/1958بتػػػػػار خ  58السػػػػػن   1067االكرسػػػػػـ  رتػػػػػـ ، بتقػػػػػد ؿ 10/12/2009بتػػػػػار خ  2009

كف االدست ر، إنكػا تكػ ف بػاالنف ، ى ػث ىػددت  61/1بتنظ ـ كج س االد ال ،  االكتق ؽ بتطب ؽ االكادة 
ىذه االكادة ن عًا كق نا كف االك اد االدست ر   االت   ككف ألطراؼ االخص ك  االتكسؾ بيا إلثارة االكسػالال  

  ػ  ف ػط بػاالى  ؽ  االىر ػات د ف م رىػا كػف االكػ اد األخػرى،    ػًا األ ال ػ ،  ىػذه االكػ اد ىػ  ت ػؾ االكتق
 كنيػا االىػؽ فػ  االكسػا اة  1958كاف ك تقيػا فػ  االكصػادر االدسػت ر   االكتقػددةا  ث  ػ  دسػت ر عػاـ 

 ف  االد ك راط    ف  االضكاف االجتكاع   ف  است بلؿ االس ط  اال ضاب    ىر   األىزاب  االىر ػات 
كػػف  1958،  كػػا  رد فػػ  ك دكػػ  دسػػت ر عػػاـ (1)اصػػ   االىصػػان  االبرالكان ػػ االفرد ػػ   ىػػؽ االك ك ػػ  االخ

االتػػ  تى ػػؿ  1946،  ك دكػػ  دسػػت ر عػػاـ 1789 ثػػابؽ كثػػؿ إعػػبلف ى ػػ ؽ اإلنسػػاف  االكػػ اطف القػػاـ 
 .2004إال  االكبادئ االت  تررتيا ت ان ف االجكي ر  ، ك ثاؽ االب ب  القاـ 

ذا كػػػػػاف  طػػػػػراؼ االخصػػػػػ ك  ال  ك كػػػػػ ف إثػػػػػارة االكسػػػػػالال    األ ال ػػػػػ ، إال باالنسػػػػػب  ال نصػػػػػ ص  ا 
االدست ر   االت  تكفؿ االى  ؽ  االىر ات، ف نو ع   االقكس كف ذالؾ باالنسب  ال تشر قات االت   ككف  ف 
تثػػػار بشػػػالنيا شػػػبي  عػػػدـ االدسػػػت ر  ، إذ تتنػػػا ؿ كافػػػ  االتشػػػر قات االقاد ػػػ   كػػػف ب نيػػػا بطب قػػػ  االىػػػاؿ 

ف كانػػت تػػد خضػػقت كػػف تبػػؿ ال  رتابػػ  االسػػاب    كػػاـ االكج ػػس االدسػػت رى، االكقاىػػدات االد ال ػػ ، ىتػػ   ا 
 الكف  شترط الػذالؾ،  ى  شػترط ال تكسػؾ بقػدـ دسػت ر   تاعػدة تشػر ق  ،  ف تكػ ف ىػذه اال اعػدة تػد تػـ 
تطب  يا باالفقؿ ف  ك اجي   طراؼ االخص ك ،    فػ  ك اجيػ  كػف  تكسػؾ باالكسػالال  األ ال ػ ، فػ ف الػـ 

  ال   ف  خص صيا. كف تد تـ تطب  يا، فبل تج ز إثارة االكسالال  األ
                                                 

 االبلى ػػػ  ع ػػػ  االدسػػػت ر   فػػػ  فرنسػػػا بك تضػػػ  االتقػػػد ؿ االػػػدكت ر/  سػػػرى االقصػػػار، االجكػػػص بػػػ ف االرتابػػػ  االسػػػاب    (1)
   كا بقدا. 42، ص 2009(، االسن  االسابق ، 16، كج   االدست ر  ، االقدد )2008االدست رى القاـ 
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ال تضػػ  بقػػدـ   ىػػذا   جػػب  ف ت ػػدـ االكسػػالال  األ ال ػػ  فػػ  كػػذكرة كسػػت     ككت بػػ   كسػػبب ،  ا 
 تب اليا.

il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un écrit distinct et motivé, 

y compris à l'occasion d'une procédure orale. 

   خػرى ىػؿ  جػ ز إثػارة االكسػالال  األ ال ػ  بقػدـ االدسػت ر    كػاـ   ػ  ىذا كف ناى  ،  كػف ناى ػ 
 كىكك  تضاب  ع

كػػػف االدسػػػت ر صػػػراى   ف تكػػػ ف إىاالػػػ  االكسػػػالال  األ ال ػػػ  إالػػػ  االكج ػػػس  61/1تشػػػترط االكػػػادة  
االدسػػت رى كػػف كج ػػس االد الػػ     كػػف كىككػػ  االػػن ض،  ىػػ  كػػا  قنػػ   ف االكىػػاكـ االتػػ   جػػ ز إثػػارة 

، طب ػػا ال  ػػان ف األساسػػ  سػػاالؼ االػػذكر، ىػػ  االكىػػاكـ االتابقػػ  الكج ػػس االد الػػ  االكسػػاال  األ ال ػػ   كاكيػػا
،  االتػػػ  تى ػػػؿ ىػػػذه االكسػػػالال  بقػػػد  ف  تالكػػػد تاضػػػ  االك ضػػػ ع كػػػف (1) كػػػذالؾ االتابقػػػ  الكىككػػػ  االػػػن ض

جػػد تيا إضػػاف  إالػػ  بػػات  االشػػر ط األخػػرى إالػػ  االكىككػػ  االق  ػػا االتابقػػ  اليػػا، كػػص كبلىظػػ   نػػو  جػػ ز 
    أل ؿ كرة  كاـ كج س االد ال  كقخر درج  ال ت اض      كاـ  كىكك  االن ض.إثارة االكسالال  األ ال

La faculté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité au 

cours de toute instance introduite devant les juridictions relevant du 

Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, y compris pour la première fois 
                                                 

 كف ثـ ال  ككف  ف تثػار االكسػالال  األ ال ػ   كػاـ   ػ  كىككػ  ال تنػدرج فػ  ترت ػب االكىػاكـ االتابقػ  ألى كػف ىػات ف  (1)
، االكىككػػ  La cour de Litige   كىككػػ  االػػن ض(  كثػػاؿ ذالػػؾ كىككػػ  االتنػػازع االجيتػػ ف )كج ػػس االد الػػ

 Le، االكج ػػس االدسػػت رى La Haut courاالكختصػ  بكىاككػػ  ربػػ س االجكي ر ػػ     ػػاؿ اليػػا االكىككػػ  االق  ػػا 
conseil constitutionnel  االكىككػ  االكختصػ  بكىاككػ  االػ زراس    ػاؿ اليػا تضػاس االجكي ر ػ  ،Cour de 

justice de la Republique. 
 .56االدكت ر/ كىكػد كىكػد عبد اال ط ؼ، االكرجص االسابؽ، ص 
ىػػذا   ػػرى جانػػب كػػف االف ػػو  نػػو  ككػػف إثػػارة االكسػػالال  األ ال ػػ  بقػػدـ االدسػػت ر    كػػاـ إىػػدى االكىػػاكـ م ػػر االتابقػػ   

 نكػا  فصػؿ فػ  الجيت  اال ضاس االقادى  اإلدارى كثؿ كىكك  االتنازع  كىكك  االقدؿ االق  ا  االكج س االدسػت رى ى
 االكنازعات االكتق    باالنتخابات االرباس      االتشر ق      االستفتاسات.

 .44االدكت ر/  سرى االقصار، االكرجص االسابؽ، ص  
 اضػػى  ج  ػػ  فػػ  تىد ػػد ىػػذه االكىػػاكـ  تصػػرىا ع ػػ  كىػػاكـ  61/1 عنػػد االتػػرج ه بػػ ف االػػر   ف، نػػرى  ف االكػػادة  

االػػن ض، ثػػـ   ردت بقػػض االسػػتثناسات سػػ اس باالسػػتبقاد كثػػؿ االكىػػاكـ  كج ػػس االد الػػ   االكىػػاكـ االتابقػػ  الكىككػػ 
االجناب ػػ ،    بػػاالكنه كثػػؿ كىككػػ  األكػػ ر االكسػػتقج       كػػاـ تاضػػ  االتى  ػػؽ    مرفػػ  االتى  ػػؽ، ككػػا  قنػػ   ف 
االكشرع االدست رى كاف   صد ىذا االتقداد،  ال   راد م ر ذالؾ الجاس بنص عاـ  نطبؽ ع   جك ص  ن اع االكىػاكـ. 

 فاالر ى األ ؿ ى  األترب الكنطؽ نص االكادة ساالؼ االذكر .
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en cause d'appel ou en cassation. 

ف     ستثن  كف االكىاكـ االقاد   االت   ج ز إثارة االكسالال  األ ال ػ   كاكيػا االكىػاكـ االجناب ػ ،  ا 
سػػاالؼ 1523طب ػػا ال ف ػػرة االرابقػػ  كػػف االكػػادة األ الػػ  كػػف اال ػػان ف األساسػػ  رتػػـ  –كػػاف كػػف االجػػابز 
االكسػالال  األ ال ػ   كػاـ كىككػ  االسػتبناؼ عنػد االطقػف ع ػ  ىكػـ كىككػ  االجنا ػات،  االذكر، إثػارة ىػذه

بػػػؿ تج ػػػز االف ػػػرة االثاالثػػػ  كػػػف ذات االكػػػادة إثػػػارة كسػػػالال  االدسػػػت ر   فػػػ  االكجػػػاؿ االجنػػػاب   ثنػػػاس كرى ػػػ  
 chambre de    كػاـ مرفػ  االتى  ػؽ  ،le juge de instructionاالتى  ؽ  كػاـ تاضػ  االتى  ػؽ 

l'instruction،  طب ا اليذا اال ان ف  ج ز كذالؾ إثارة االكسالال  األ ال    كػاـ كىككػ  االسػتبناؼ   كػاـ 
 تاض  األك ر االكستقج  ، االكيـ  ال  ك ف تد صدر ىكـ نياب  ف  االدع ى.

 كف ناى ػ  ثاالثػ  النػا  ف نتسػاسؿ عػف دال ػ  إىاالػ  االكسػالال  األ ال ػ  كػف كىككػ  االك ضػ ع إالػ   
الػػػ  بشػػػكؿ ت  ػػػاب     إالزاكػػػ ،  ـ تك ػػػؾ  ى كػػػف ىػػػذه االكىػػػاكـ سػػػ ط  االكىككػػػ  االق  ػػػا، ىػػػؿ تػػػتـ اإلىا

 ت د ر   ف  ىذا االخص صع

 نك ز ف  ىذا االشالف ب فا 

  الا االكسػػالال  األ ال ػػ   كػػاـ االكىػػاكـ االتابقػػ  الكػػؿ كػػف كج ػػس االد الػػ   كىككػػ  االػػن ضا طب ػػا  
ت تػػػـز ىػػػذه ، 10/12/2009بتػػػار خ  1523كػػػف اال ػػػان ف األساسػػػ  سػػػاالؼ االػػػذكر رتػػػـ  23/2ال كػػػادة 

  La question prioritaire de constitutionnalitéاالكىاكـ ب ىاال  االكسػالال  األ ال ػ  ال دسػت ر   

 (ا1)إال  االكىكك  االق  ا االكقن  ، إذا ت افرت ف يا االشر ط االتاال  

االكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ح ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   إذا كاف االنص كىؿ االنزاع  اجب االتطب ؽ ع   االنزاع    اإلجراس - 1
  ساسًا ال فصؿ ف  ىذا االنزاع.االكىكك ،    كاف 

إذا الـ  كف تد  ع ف كف تبؿ  ف ىذا االنص كطابؽ ال دست ر ف   سباب    كنط ؽ ترار صادر  - 2
 عف االكج س االدست رى باستثناس ىاال  تغ ر االظر ؼ.

                                                 

(1) Art. 23-2. La juridiction statue sans délai par une décision motiveé sur la 

transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la 

Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont 

remplies: 

1.  La disposition contestée est applicable au litige ou à la procedure, ou constitiue 

le fondement des poursuites; 

2. Elle n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le 

dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 

circonstances; 

3. La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. 



 

 

                                                 

  

 

 

  دكتورة/ ميى رمضاٌ حمند بطيخ                             ...          املعاصرة القضائية االجتاٍات 

 

131 

  ف االكسالال  األ ال   تتسـ باالجد  . - 3

كػف تػ افر  –كق نػ   د ف  ف  كػ ف ك زكػًا فػ  ىػذا االشػالف بكػدة –إذا تى ؽ تاض  االك ض ع  
خػبلؿ ثكان ػ    ػاـ كػف تػار خ إعػبلف تػراره بتى ػؽ ت ػؾ االشػر ط،  –االشر ط ساالف  االذكر،  تىتـ ع  و 

فػػ  كخاالفػػ  نػػص تشػػر ق  إكػػا ألىػػدى االى ػػ ؽ  –ككػػا ذكرنػػا  –إىاالػػ  االكسػػالال  األ ال ػػ   االتػػ  تتجسػػد 
كػػا التفات ػػ  د ال ػػ     االتزاكػػات د    aux éngagementsال ػػ   االىر ػػات االتػػ   ىك يػػا االدسػػت ر،  ا 

internationaux de la France )إال  االكىكك  االق  ا االكقن   )كج س االد ال     كىكك  االن ض ،
كص كبلىظ  كا سبؽ ذكره كف  ف االكسالال  األ ال   ت دـ ف  ىذه االىاالػ  فػ  صػ رة كػذكرة كسػت    عػف 

 نص كىؿ ت ؾ االكسالال .االدع ى  ب ف ف يا االكدع  األسباب االت   ستند إال يا بقدـ دست ر   اال

 كا إذا  ع ف تاض  االك ض ع رفض إىاال  االكسػالال  األ ال ػ  إالػ  االكىككػ  االق  ػا، ف نػو  كتنػص  
ع   صاىب االشالف االطقف ع   ترار االرفض است بلاًل،  الكػف ف ػط عنػد االطقػف ع ػ  االىكػـ االنيػاب  

 االصادر ف  االك ض ع.
Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu à l'occasion 

d'un recours contre la decision réglant tout ou partie du  litige. 

 فػػ  ىاالػػ  كػػا إذا تػػرر تاضػػ  االك ضػػ ع إىاالػػ  االكسػػالال  األ ال ػػ  إالػػ  االكىككػػ  االق  ػػا، تترتػػب  
 ا(1)نت جتاف  ساس تاف ىكا

                                                 

(1) Art. 23-3. Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu à 

réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s;il a été 

saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suppendu et la 

juridiction peut prendre les mésures provisoires ou conservatoires necessaries. 

 "toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à 

raison de l'instane ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure 

privative de liberté. 

 "La juridiction peut également statuer sans attendre la decision relative à la question 

prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le réglement prévoit qu'elle statue dans 

un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de primière instance statue sans 

attendre et s'il est formé appel de sa decision, la juridiction d''appel sursoit à statuer. 

Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans 

un délai déterminé ou en urgence. 

 "En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entrainer des conséquences 

irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une parie, la juridiction 

qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être 

immédiatement tranché. 

Si un pouvoien cassation a été introduit alores que les juges du fond se sont 

prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, 

s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le 

pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il 
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   كىككػػ  االػػن ض     تػػؼ االفصػػؿ فػػ  االػػدع ى إالػػ   ف  صػػؿ إال ػػو تػػرار كج ػػس االد الػػ   - 
االكج ػس االدسػت رى، إذا كانػػت تػد تكػت اإلىاالػػ  إال ػو، بنت جػ  اال ضػػاس فػ  االكسػالال  األ ال ػػ ،  كػص ذالػػؾ 

 ال اض  االك ض ع  ف  ستكر ف  نظر االدع ى ف  االىاالت اوت  ا

 عندكا  ك ف االشخص كس  ب االىر   بسبب االدع ى االكنظ رة. -

 س إجراسات ت   د االىر  .عندكا  ك ف االيدؼ كف إتاك  االدع ى إالغا -

 إذا نص اال ان ف    االبلبى  ع   كدة كىددة  جب  ف تنظر االدع ى خبلاليا. -

 ف  ىاال  االستقجاؿ. -

ذا تػػػـ االطقػػػف باالسػػػتبناؼ ع ػػػ  كػػػا   ففػػػ  ىػػػذه االىػػػاالت ال   تػػػؼ اال اضػػػ  نظػػػر االػػػدع ى،  ا 
انتظارًا ال فصؿ  –اؼ  صدر عنو كف ترار ف  االدع ى، ف ف تاض  االستبناؼ ال   تؼ نظر االستبن

إال فػػ  ىاالػػ  كػػا إذا كػػاف اال ػػان ف   زكػػو باالفصػػؿ فػػ  كػػدة زكن ػػ  كق نػػ     فػػ   –فػػ  االكسػػالال  األ ال ػػ  
 ىاال  االستقجاؿ.

 ع ػػػ    ػػػ  ىػػػاؿ إذا كػػػاف  ترتػػػب ع ػػػ  تالج ػػػؿ نظػػػر االػػػدع ى، انتظػػػارًا ال فصػػػؿ فػػػ  االكسػػػالال   
راؼ االػػدع ى، فػػ ف ال  اضػػ   ف   ػػرر األ ال ػػ ، نتػػابل  تقػػذر تػػداركيا    تقسػػؼ كفػػرط بى ػػ ؽ  ىػػد  طػػ

 االستكرار ف  نظر االن اط    االك ض عات ذات االص   بت ؾ االنتابل.

 ف اال ان ف كىؿ االكسالال  األ ال  ،  االذى ت رر إىاالتػو إالػ  االكىككػ  االق  ػا االكقن ػ ، ال نظػر  - 
إذا كػػاف  فػػ  إىاالتػػو إالػػ  االكج ػػس االدسػػت رى، ىػػذا اال ػػان ف  ظػػؿ سػػارى االكفقػػ ؿ  اجػػب االتطب ػػؽ، إال

 ف   ػـ  كػف ت  ػاس  –فػ  ىػذه االىاالػ   –كدع  بكخاالفتو التفات ػ  د ال ػ ، فػ ف ع ػ  تاضػ  االك ضػ ع 
 ذاتو بقدـ تطب ؽ ىذا اال ان ف.

كف االقرض االسابؽ  تضه ج  ًا  ف االكىاكـ االتابق  الكج س االد ال     الكىكك  االن ض  االتػ   
 –ىتػ  إذا تػػ افرت شػر ط اإلىاالػػ   –االكسػػالال  تنظػر االكسػػالال  األ ال ػ  ال دسػػت ر  ، ال تك ػؾ إىاالػػ  ىػذه 

نكا   تصػر د رىػا فػ  ىػذه االىاالػ  ف ػط ع ػ  اإلىاالػ  إالػ  االكىككػ   إال  االكج س االدست رى كباشرة،  ا 
 االق  ا االكقن   )كج س االد ال     كىكك  االن ض(.

ثان ػػاا االكسػػالال  األ ال ػػ   كػػاـ االكىككػػ  االق  ػػا )كج ػػس االد الػػ     كىككػػ  االػػن ض(  ىػػ  تكػػ ف  
ذالؾ فػػ  ىاالػػ  كػػا إذا تكػػت إىاالتيػػا كػػف كىككػػ  االك ضػػ ع إالػػ  ىػػذه االكىككػػ  االق  ػػا ع ػػ  االتفصػػ ؿ كػػ

                                                                                                                                               

en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la 

loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. 
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االسابؽ،    إذا  ث رت أل ؿ كرة  كاـ ت ؾ االكىككػ  االق  ػا بكناسػب  نػزاع كقػر ض ع  يػا.  ىنػا تسػرى 
 كذالؾ ذات االض ابط االت  ر  ناىا  كاـ كىكك  االك ض ع بخص ص االكسالال  األ ال ػ ، سػ اس كػف ى ػث
ضر رة إثارتيا بقر ض  كست     كسبب ،    ضر رة ت افر االشػر ط االبلزكػ  ال ب اليػا. ففػ  ىػذه االىاالػ  

كػػف  23/4   ت ػػؾ، فػػ ف ع ػػ  االكىككػػ  االق  ػػا )كج ػػس االد الػػ     كىككػػ  االػػن ض( طب ػػا ال كػػادة رتػػـ 
،  ف ت ػػرر خػبلؿ ثبلثػػ   شػير كػػف تػار خ  صػػ ؿ 1523/2009اال ػان ف األساسػػ  سػاالؼ االػػذكر رتػـ 

رار إىاالػػػ  االكسػػػالال  األ ال ػػػ  إال يػػػا،    كػػػف تػػػار خ االتى ػػػؽ كػػػف تػػػ افر االشػػػر ط االكط  بػػػ  ال بػػػ ؿ ت ػػػؾ تػػػ
  .(1)االكسالال ، إىاالتيا إال  االكج س االدست رى ال فصؿ ف يا

كص كبلىظ   ف االكىكك  االق  ػا )كج ػس االد الػ  بكىككػ  االػن ض( ال سػت ك  ػدة بضػر رة ت ػؾ  
كػف  61/1د ر   ف  ىذا االخص صر إذ طب ا النص االكادة اإلىاال ، إذ تك ؾ ف   اتص األكر س ط  ت 

، فػ ذا (2)االدست ر، تكػ ف اإلىاالػ  ج از ػ  ال كج ػس االدسػت رى الكػؿ كػف كج ػس االد الػ   كىككػ  االػن ض
تررت االكىكك  االق  ا إىاال  االكسالال  األ ال   إال  االكج ػس االدسػت رى، فػ ف ذات االضػ ابط االتػ  ر  ناىػا 

ه االىاال   ى  االض ابط االكتق  ػ  ب تػؼ االفصػؿ فػ  االػدع ى،     كاـ كىكك  االك ض ع تنطبؽ ف  ىذ
 بتطب ؽ اال ان ف كىؿ االكسالال  األ ال  ، فنى ؿ ع  يا.

ثاالثػػػاا االكسػػػالال  األ ال ػػػ   كػػػاـ االكج ػػػس االدسػػػت رىا إذا  ى  ػػػت االكسػػػالال  األ ال ػػػ  إالػػػ  االكج ػػػس  
ج سػػػ  االبرالكػػػاف، االدسػػػت رى، ف نػػػو  تقػػػ ف ع  ػػػو إخطػػػار ربػػػ س االجكي ر ػػػ   االػػػ ز ر األ ؿ  رب سػػػ  ك

ال  ت ؼ ع   كبلىظاتيـ ى ؿ االكسػالال  األ ال ػ ، ثػـ  قػرض الت ػؾ االكسػالال  فػ  ج سػات ع ن ػ ، إال إذا 
تػػػرر االكج ػػػس  ف تكػػػػ ف سػػػر   طب ػػػػا ال ىػػػاالت االكنصػػػ ص ع  يػػػػا فػػػ  االبلبىػػػػ  االداخ  ػػػ  ال كج ػػػػس، 

دـ كػػػف   ىضػػػر ىػػػذه االج سػػػات  طػػػراؼ االػػػدع ى،  اليػػػـ ت ػػػد ـ كػػػذكرات    كسػػػتندات ردًا ع ػػػ  كػػػا   ػػػ
كبلىظػػات،   جػػب  ف  صػػدر تػػرار االكج ػػس االدسػػت رى فػػ  خصػػ ص االكسػػالال  األ ال ػػ  فػػ  مضػػ ف 
ثبلث   شير ف ط كف تػار خ إىاالتيػا إال ػو،   ف  كػ ف ىػذا اال ػرار كسػببًا،   ق ػف الػ س ف ػط إالػ   طػراؼ 
نكػػػا   ضػػػا إالػػػ  كج ػػػس االد الػػػ     كىككػػػ  االػػػن ض،  فػػػ  بقػػػض األى ػػػاف إالػػػ  كىككػػػ   االخصػػػ ك ،  ا 

، ككا  ق ف كذالؾ إال  رب س االجكي ر    اال ز ر األ ؿ  رب س  كج س  االبرالكاف، ككا  نشػر االك ض ع
 ف  االجر دة االرسك  .

                                                 

(1) Art. 23-4, Dans un délai de trios mois à compter de la réception de la transmission 

prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la 

Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de 

constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que 

les conditions prévues aux 1
o
 et 2

o
 de l'article 23-2 sont rémpliés et que la question 

est nouvelle ou présente un caractère sérieux.   

(2) Le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil 

d'Etat ou de la cour de cassation.  
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 المبحث الرابع
 لثار أحكام المجمس الدستورى فى مجال

 المعاىدات الدولية

،  ىكػاـ االكج ػػس االدسػت رى باتػ ، فيػ  م ػػر 1958كػػف دسػت ر عػاـ  62طب ػا الػنص االكػادة  
تاب ػػ  ال طقػػف ع  يػػا بػػالى طر ػػؽ كػػف طػػرؽ االطقػػػف االقاد ػػ     م ػػر االقاد ػػ ، بػػؿ  ىػػ  ك زكػػ  الكافػػػ  
االسػػ طات اإلدار ػػ   اال ضػػاب  ، بكػػا تتكتػػص بػػو كػػف االىج ػػ  االكط  ػػ  االتػػ   ى زىػػا األكػػر االك ضػػ  بػػو 

l'autorité abosolue de la chose jugée،  ى  كا  قن   ف االىكـ االصادر عف ىػذا االكج ػس 
ف  خص ص كدى دست ر   كقاىدة    اتفات   د ال   ال تج ز إثارتو كرة  خرى، بكا كؤداه  نو  كتنػص 
ال تضػ  بقػدـ تب الػو،  ع    ى كف االس طات    األفراد إعادة طرح نفس االك ضػ ع ع ػ  االكج ػس،  ا 

نكا   ضا كبل كف كىكك  االن ض  كج س االد ال . ى  كا  كده ال   س ف ط االكج س االدست رى ذاتو،  ا 

 ىذه االىج   االكط    ألىكاـ االكج س االدست رى تصدؽ فػ  كافػ  ىػاالت االطقػف فػ  كجػاؿ  
( كف االدست ر، 54االكقاىدات االد ال  ،  ى س اس  كاف االطقف ع   االكقاىدة ذاتيا  ف ا النص االكادة )

( كػف االدسػت ر،  ـ  نػو ع ػ   سػاس كػف 61/2االتصد ؽ ع  يػا  ف ػا الػنص االكػادة ) ـ  نو ع   تان ف 
ساالف  االػذكر،  سػ اس  كػاف االطقػف  2008االستفتاس االشقب   ف ا النص االكادة االرابق  كف تقد ؿ عاـ 

 كف خبلؿ دال   االرتاب  االساب    ـ االرتاب  االبلى  ،  ى  كا نز ده إ ضاىًا ف كا   ا

 

 المطمب األول
 حكام المجمس الدستورى فى مجال المعاىداتلثار أ

 الدولية فى حالة الرقابة السابقة

تتق ػػؽ االرتابػػ  االسػػاب   كػػف ناى ػػ  بكػػدى دسػػت ر   تػػان ف االتصػػد ؽ ع ػػ  االكقاىػػدة،    ع ػػ   
كػػف ناى ػػ   خػػرى، فػػ ذا تػػـ االطقػػف ع ػػ  تػػان ف  2008تػػان ف اإلذف باالتصػػد ؽ  ف ػػا التقػػد بلت عػػاـ 

   االتػرخ ص باالتصػد ؽ القػ ار دسػت رى،    الكػا  ثػار ى الػو كػف شػبي  عػدـ االتصد ؽ    ع ػ  اإلذف 
االدسػػت ر  ، فػػ ف االكج ػػس االدسػػت رى  تصػػدى اليػػذا االطقػػف، ال  تػػ ؼ ع ػػ  كػػدى ت افػػؽ ىػػذا اال ػػان ف    
ذاؾ    عػػدـ ت اف ػػو كػػص نصػػ ص االدسػػت ر، فػػ ف  جػػد  نػػو ال عػػ ار    ال شػػبي  عػػدـ دسػػت ر   الى ػػت 

ىنػػػا  صػػػبه ال سػػػ ط  االكختصػػػ  ىػػػؽ االتصػػػد ؽ ع ػػػ  االكقاىػػػدة    بال يكػػػا، تضػػػ  بػػػرفض االطقػػػف،   
 االتفات   االد ال    ف ا اليذا اال ان ف،     ف ا اليذا اإلذف    االترخ ص.

طقف ست ف عضػ ًا فػ  كج ػس االشػ  خ ع ػ  تػان ف االتصػد ؽ ع ػ  اتفات ػ   1989فف  عاـ  
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غ ؿ االكق ت ف، ع ػ   سػاس ،  االكتق    بتش1983( االك تق  ف  جن ؼ عاـ 159االقكؿ االد ال   رتـ )
( كػػف االدسػػت ر،  االتػػ  ت جػػب ضػػر رة ك اف ػػ  االكجػػاالس 74 ف ىػػذا اال ػػان ف صػػدر باالكخاالفػػ  ال كػػادة )
، ع ػ  كػؿ تػان ف    اتفات ػ   Territoire d'autre-merاالتشر ق   ألتاال ـ كا  راس االبىػار االفرنسػ   

اتضػػػه ال كج ػػػس االدسػػػت رى  ف  اجبػػػ  االتطب ػػػؽ ع ػػػ  سػػػكاف ىػػػذه األتػػػاال ـ،  ىػػػ  كػػػا الػػػـ  ىػػػدث.  تػػػد 
إجراسات تان ف االتصػد ؽ سػاالؼ االػذكر صػى ى   كتف ػ  كػص نصػ ص االدسػت ر، بكقنػ   نػو ال ت جػد 

بػرفض  –ككػا ذكرنػا  –ف  خص ص ىذا اال ػان ف كخاالفػ     شػبي  عػدـ االدسػت ر  ر  الػذا ف ػد تضػ  
 فات  .االطقفر ف اكت االس ط  االكختص ، بناس ع   ىذا االىكـ باالتصد ؽ ع   ت ؾ االت

 

 كا إذا اتضه ال كج س  ف ىناؾ ع ارًا دست ر ًا الىؽ بيذا اال ان ف،  ع ف ذالؾ فػ  ىكػو كب نػا  
  جو ىػذا االقػ ار  ك ف ػ  تبلف ػو،  فػ  ىػذه االىاالػ    ػـ  االبرالكػاف بكراجقػ  تػان ف االتصػد ؽ فػ  ضػ س 

ك ضػ ع ىػذا ى ث ات   سباب ىكـ االكج س االدست رى، ىت   تسن  االتصد ؽ ع   االكقاىػدة االد ال ػ  
 اال ان ف.
 كذالؾ األكر إذا تـ االطقف ع   دسػت ر   االكقاىػدة    االتفات ػ  االد ال ػ  ذاتيػا، فػ ف االكج ػس  

االدست رى  تصدى باالبىث  االدراس  اليذه االكقاىػدة    ت ػؾ االتفات ػ ،  كػا تتضػكنو كػف  ىكػاـ،  ذالػؾ 
 ف  ض س االنص ص االدست ر   االكتق    بيا،    ذات االص  .

إالػ   ف ىػذه االكقاىػدة ال تشػػ بيا شػبي  عػدـ االدسػت ر  ،  ى بقػدـ  جػ د تقػػارض  فػ ف انتيػ  
 le traité ne comporte pas de clausesبػ ف  ىكػاـ االكقاىػدة    االتفات ػ    ىكػاـ االدسػت ر 

contraires àla constitution  تضػ  بدسػت ر تيا،  ىنػا  صػبه ىككػو ىاسػكًا، بى ػث تكضػ ،
نىػػ  إتكػػاـ اإلجػػراسات االدسػػت ر   األخػػرى، الجقػػؿ االكقاىػػدة نافػػذة فػػ   االسػػ ط  االكختصػػ  فػػ  سػػب  يا

ك اجيػػ  كافػػ  سػػ طات االد الػػ   ك اطن يػػا، بػػؿ   كتنػػص االقػػ دة إالػػ  إثػػارة كسػػالال  دسػػت ر   االكقاىػػدة    
  االتفات   كرة  خرى  كاـ االكج س االدست رى.

اىػدة    االتفات ػػ   كػا إف ر ى م ػر ذالػؾ، ف نػو   ػـ  بب ػػاف   جػو االتقػارض بػ ف نصػ ص االكق 
 نصػػػ ص االدسػػػت ر،  نػػػ ع ىػػػذا االتقػػػارض،  ك ف ػػػ  تبلف ػػػو.  فػػػ  ىػػػذه االىاالػػػ  ال  ككػػػف ال كقاىػػػدة    
االتفات    ف ترى االن ر، إال إذا تاكػت االسػ طات االكقن ػ  بتقػد ؿ ىػذه االكقاىػدة    االتفات ػ  فػ  ضػ س 

كػػػا إف  رادت كػػػا تضػػػ  بػػػو االكج ػػػس االدسػػػت رى،  ذالػػػؾ بكػػػا  جق يػػػا تتفػػػؽ  االنصػػػ ص االدسػػػت   ر  ر  ا 
االتكسػػؾ باالكقاىػػدة ع ػػ  ىػػذا االنىػػ ،  ى ع ػػ   ضػػقيا تبػػؿ إىاالتيػػا ال كج ػػس االدسػػت رى، ف نػػو  تىػػتـ 
ع  يا تقد ؿ االدست ر ذاتو، بكا  جق و كت اف ا كص نص ص ىذه االكقاىدة،  ى  كا نصت ع  و االكادة 

إىػػػدى االكقاىػػػدات    ( كػػػف االدسػػػت ر سػػػاالف  االػػػذكر كػػػف  نػػػو "إذ تضػػػ  االكج ػػػس االدسػػػت رى بػػػالف 54)
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االتفات ات االد ال  ، تىت ى ىككا كخاالفا ال دست ر، ف ف االترخ ص باالتصد ؽ ع  يا    إترارىا ال  ككف 
  ف  ىدث إال بقد تقد ؿ االدست ر".

  خ رًا تجػدر اإلشػارة إالػ   نػو فػ  ىاالػ  كػا إذا تضػ  االكج ػس االدسػت رى بدسػت ر   االكقاىػدة  
،  كػػػذالؾ بدسػػػت ر      عػػػدـ دسػػػت ر   تػػػان ف االتصػػػد ؽ، ف نػػػو  كتنػػػص    االتفات ػػػ ،    عػػػدـ دسػػػت ر تيا

نيػاب   –ككػا ذكرنػا  –االق دة إال و كرة  خرى النظػر ذات االك ضػ ع، إذ  صػبه ىككػو فػ  ىػذا االشػالف 
  بات  م ر تابؿ ال طقف بالى  جو كف   جو االطقف.

 االكقاىػدة ذاتيػا، ىذا  تد ر  نا كف تبؿ  ف ىناؾ تبلزكا ب ف تان ف االتصد ؽ ع   االكقاىدة،  
بكقن   ف كبل كنيكا  ؤثر ف  اوخر،  تد  كػد االكج ػس االدسػت رى فػ  كث ػر كػف  ىكاكػو،  ف رتابتػو 
النصػػ ص   ىكػػػاـ االكقاىػػػدة    االتفات ػػػ  تػػػد تكػػػ ف بكناسػػػب  االطقػػػف ع ػػػ  تػػػان ف االتصػػػد ؽ، ال ع ػػػ  

 ف االكقاىػدة    االتفات ػ  االكقاىدة    االتفات ػ  ذاتيػار  بنػاس ع ػ  ذالػؾ، إذا  ع ػف االكج ػس االدسػت رى 
ف  باط   دست ر ًا س اس السػبب إجرابػ     ك ضػ ع ، ف نػو  سػتى ؿ إصػدار تػان ف االتصػد ؽ، ىتػ   ا 

 كاف ىذا اال ان ف ف  ذاتو صى ىًا كف االناى   االدست ر  .
 كا إذا  ع ف عف عدـ  ج د تقارض ب ف  ىكاـ االكقاىدة    االتفات     ىكاـ االدست ر  كاف  

د ؽ صػى ىا، ف ػف ت جػد   ػ  كشػك  ، إذ تسػتط ص االسػ ط  االكختصػ  االتصػد ؽ ع ػ  ىػذه تان ف االتصػ
صػػدارىا كػػف تػػار خ نشػػر االىكػػـ فػػ  االجر ػػدة االرسػػك  ، طب ػػا الكػػا ت ضػػ  بػػو  االكقاىػػدة    االتفات ػػ ،  ا 

 االخػػػػػاص بػػػػػاالكج س  1958نػػػػػ فكبر  7( كػػػػػف االكرسػػػػػـ  ب ػػػػػان ف االصػػػػػادر بتػػػػػار خ 21االكػػػػػادة رتػػػػػـ )
 االدست رى.
ذا كػػاف  تػػان ف االتصػػد ؽ بػػاطبًل القػػ ار دسػػت رى الىػػؽ بػػو، فػػ ف االكقاىػػدة    االتفات ػػ  االتػػ    ا 

 ػػد ر فػػ  ف كيػػا ىػػذا اال ػػان ف، بػػؿ  االتػػ  ال تظيػػر إالػػ  اال جػػ د إال بػػ تراره، تتػػالثر باالتالك ػػد سػػ با بيػػذا 
االػػػبطبلف، بى ػػػث  كػػػ ف كػػػف االكنط ػػػػ  فػػػ  ىػػػذه االىاالػػػ ،  ال  ػػػػتـ االتصػػػد ؽ ع ػػػ  ىػػػذه االكقاىػػػػدة    

ف كانػػت فػػ  ذاتيػػا كتف ػػ  كػػص نصػػ ص االدسػػت ر،  االىػػؿ  ف   ػػ ـ االبرالكػػاف االتفات ػػ ككػػا  – ، ىتػػ   ا 
بكراجق  تان ف االتصد ؽ التبلف    جو االق ار االدست رى االتػ  الى ػت بػور ىتػ   ػتـ االتصػد ؽ  –ذكرنا 

 ع   االكقاىدة    االتفات   االد ال   ك ض ع ىذا اال ان ف.
نػػاؾ عػػػ ارًا دسػػت ر ًا تػػد الىػػؽ كػػبًل كػػف تػػػان ف  تػػد  ىػػدث  ف  ق ػػف االكج ػػس االدسػػت رى  ف ى 

االتصد ؽ  االكقاىدة    االتفات ػ  االد ال ػ  فػ  ذات اال تػتر  ى  ننػا بصػدد ازد ج فػ  االقػ ار االدسػت رى 
duex rices  اليكػػػا  صػػػاب تػػػان ف االتصػػػد ؽ  اوخػػػر  صػػػاب االكقاىػػػدة ذاتيػػػا فػػػ   ىػػػد  ىكاكيػػػا  

ى  سػباب االقػ ار االػذى  صػاب تػان ف االتصػد ؽ االك ض ع  .  ف  ىذه االىاالػ   ق ػف االكج ػس االدسػت ر 
  سػػػباب االقػػػ ار االػػػذى  صػػػاب االكقاىػػػدة.  ىنػػػا   ػػػـز الخػػػر ج تػػػان ف االتصػػػد ؽ ع ػػػ  االكقاىػػػدة االد ال ػػػ  
صػػبلح االقػػ ار االدسػػت رى  إصػػبلح االقػػ ار االدسػػت رى االػػذى  صػػاب تػػان ف االتصػػد ؽ ع ػػ  االكقاىػػدة  ا 
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االسػ طات االكقن ػ  فػ  شػالف تػان ف االتصػد ؽ  االذى  صاب االكقاىدة ذاتيا،   ك ف االسب ؿ اال ى د  كػاـ
صبلح كا بيذا اال ان ف كف ع ار  .(1)ى  استدراؾ ذالؾ االخطال االدست رى  ا 

 كا ف  شػالف االكقاىػدة ذاتيػا فق ػ  االسػ طات االكقن ػ   ف تختػار طر ػؽ كػف اثنػ ف، األ ؿ ىػ   
االكج ػس االدسػت رى ضػكف تقد ؿ االكقاىدة ذاتيػا  اسػتدراؾ كػا بيػا كػف كخاالفػات دسػت ر    شػار إال يػا 

ى ث ات ىككو،    اإلصرار ع   االكقاىدة باالص غ  االت  طرىت بيا ع   االكج س االدسػت رى،  فػ  
ىػػػذه االىاالػػػ  ال تػػػتـ االكصػػػادت  ع ػػػ  ىػػػذه االكقاىػػػدة إال إذا تػػػـ تقػػػد ؿ االدسػػػت ر ذاتػػػو بػػػاالطرؽ االك ػػػررة 

 .(2)تان نا
 المطمب الثانى

 عاىداتلثار أحكام المجمس الدستورى فى مجال الم
 الدولية فى حالة الرقابة الالحقة

ككػا ب نػا  –ال د عرفػت االرتابػ  االبلى ػ  طر  يػا إالػ  االكج ػس االدسػت رى فػ  فرنسػا، أل ؿ كػرة  
.  تػػػػد  تاىػػػػت ىػػػػذه االرتابػػػػ  ال كػػػػ اطن ف كػػػػف  صػػػػىاب 2008باالتقػػػػد ؿ االدسػػػػت رى عػػػػاـ  –كػػػػف تبػػػػؿ 
ف كاف  فؽ دال    خط ات كغا رة الكا ى  كتقارؼ ع –االكص ى   االطقف  –  و ف  كثؿ ىذه االرتاب   ا 

بقدـ االدست ر   ع   اال  ان ف االكخاالف  ال ى  ؽ  االىر ػات االتػ   كف يػا االدسػت ر،  ذالػؾ ع ػ  االتفصػ ؿ 
كػػف ى ػػث اوثػػار االكترتبػػ  ع  يػػا عػػف  -ك اعػػدة  –االسػػابؽ،  ىػػ  رتابػػ  ال تخت ػػؼ فػػ   اتػػص األكػػر 

االدسػػت ر   األخػػرى،  ىػػ  كػػا  تضػػه كػػف االكػػادة  االرتابػػ  االبلى ػػ  الدسػػت ر   اال ػػ ان ف االك ػػررة فػػ  االػػنظـ
،  االتػ  تػنص 2008( كف االتقػد ؿ االدسػت رى القػاـ 30( كف االدست ر  االت   ض فت باالكادة )62/2)

( إالغػاس ىػذا االػنص، 61/1ع    نو " ترتب ع   االىكـ بقدـ دست ر   نص تشر ق ، إستنادا ال كػادة )
االدسػػػت رى،    كػػػف تػػػار خ الىػػػؽ  ىػػػدده ىػػػذا  اعتبػػػارًا كػػػف تػػػار خ نشػػػر االىكػػػـ االصػػػادر عػػػف االكج ػػػس

االىكـ.   ىدد االكج س االدست رى االشػر ط  اال  ػ د االتػ   ككػف  ف ػا اليػا االكسػاس باوثػار االتػ   ىػدثيا 
 االنصا

"Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 

61/1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil 

constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil 

constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets 
                                                 

(1) Patrick GAIA, Le Conseil Constitutionnel et l'insertion des Engagements 

Internationaux dans l'ordre juridique interne, Paris, Economica, P. 162; Louis 

Favoreu, Décision de constitutionnel, R.I.D.C., 1986, P. 116.  

ت رى، دراسػ  ك ارنػ ، دار االنيضػ  االدكت ر/ ع ض عبد االج  ؿ االترسا ى، االكقاىدات االد ال ػ   كػاـ اال ضػاس االدسػ (2)
  .154، ص 2008االقرب  ، 
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que la disposition a produit sont susceptibles d'être remis en cause". 

االػنص االػذى  abrogationف ىذه االكادة  تضه  ف االكشرع االدسػت رى االفرنسػ  تػرر إالغػاس ك 
  ضػػ  بقػػدـ دسػػت ر تو، بى ػػث  صػػبه ىػػذا االػػنص كػػالف الػػـ  كػػف بصػػ رة ىتك ػػ   بشػػكؿ كباشػػر،  الػػذا 

ضػػر رة تػػدخؿ االكشػػرع إلالغابػػو    تقػػد ؿ  –ع ػػ  عكػػس كػػا ىػػ  ىػػادث فػػ  كصػػر  –فيػػ  ال  تط ػػب 
ف كاف  تفؽ كف ناى    خرى كص كا ى  ك رر فػ  كصػر كػف  ىكاكو بكا  تبلسـ   ىك اـ االدست ر،  ا 

 ف االىكػػػـ بقػػػدـ دسػػػت ر   تػػػان ف    كقاىػػػدة د ال ػػػ ،  تكتػػػص بىج ػػػ  كط  ػػػ ،  ى فػػػ  ك اجيػػػ  االجك ػػػص 
erga omnes ال ست بىج   نسب   ك ص رة ع    طراؼ االنػزاع  ،inter parties بكقنػ   ف  ثػره ،

و جك ص س طات االد ال ، بى ث  نو إذا  ث ر طقف ف  دع ى تاال   بشاف  نصرؼ إال  االكاف ،  ت تـز ب
عػدـ دسػػت ر   نػص سػػبؽ ال كج ػػس االدسػت رى اال ضػػاس بقػدـ دسػػت ر تو، كانػػت ىػذه االػػدع ى م ػػر ذات 
ك ض ع،  باالتاال  م ر ك ب ال ، ككا ب نا كف تبؿر  ىػ  كػا  قنػ   ف االػنص االتشػر ق  االك ضػ  بقػدـ 

نكػػا  سػػتبقد دسػػت ر تو ال  سػػتبقد ف ػػط كػػف ا الكنازعػػ  االك ضػػ ع   االتػػ   ث ػػرت ف يػػا االكسػػالال  األ ال ػػ ،  ا 
  ضا كف االتطب ؽ ع   جك ص االكنازعات  كاـ اال ضاس اعتبارًا كف تار خ نشر االىكـ بقدـ االدست ر  ، 

 ت تػؼ كػف ىػذه  – ى اال ػان ف االك ضػ  بقػدـ دسػت ر تو  –   كف االتار خ االذى  ىدده االكج سر في  
 كؿ جزسًا كف االك اف    االنظاـ اال ان ن  باالكجتكص.اال ىظ  عف  ف  ش

ىذا كف ناى    كف ناى    خرى، ف نو  تضه كف االنص سػاالؼ االػذكر،  ف إالغػاس اال ػان ف     
نكػا بػالثر فػ رى كػف تػار خ  االكقاىدة االد ال   بك تضػ  االىكػـ بقػدـ االدسػت ر   ال  سػرى بػالثر رجقػ ،  ا 

ألكر كص كا  نبغ   ف  ك ف األصؿ فػ  ىػذا االشػالف ،  ى  كا  تقارض ف  ى     اex tuncصد ره 
 ى  األثر االرجق ، ذالؾ  ف إبطاؿ نص القدـ االدست ر   الػ س صػف  عارضػ  ت ى ػو،  ال ىػ  بقنصػر 

نكا ى  كاشؼ الىاالتو االت  كاف ع  يا ابتداس عند صػد ره    إتػراره  ، Ab initioجد د  ضاؼ إال و،  ا 
ثػر  فضػؿ  ف  نىػاز الكبػد  األكػف اال ػان ن  ع ػ  ىسػاب فاالكشرع االدست رى االفرنس   ك ف بذالؾ تػد د

 كبد  االكشر ع  .

كػػص كبلىظػػ   ف اوثػػار سػػاالف  االػػذكر، ككػػا تسػػرى فػػ  ىاالػػ  االىكػػـ بقػػدـ دسػػت ر   تػػان ف     
كقاىػػدة د ال ػػ ، تسػػرى   ضػػا فػػ  ىاالػػ  االىكػػـ بدسػػت ر   ىػػذا اال ػػان ف    ىػػذه االكقاىػػدة، باعتبػػار  ف 

  اال  ان ف االت  اختص بيا االكج ػس االدسػت رى د ف م ػره، سػ اس  كانػت االرتاب  اال ضاب   ع   دست ر 
رتابػػػ  سػػػاب    ـ رتابػػػ  الى ػػػ ، ىػػػ  رتابػػػ  شػػػاك  ، تكتػػػد إالػػػ  االىكػػػـ إكػػػا بقػػػدـ دسػػػت ر   اال ػػػان ف    
كػا إالػ  ت ر ػر دسػت ر   ىػذا اال ػان ف    ىػذه االكقاىػدة،  باالتػاال   االكقاىدة، فت غ  ت ة االنفاذ الك  يكا،  ا 

 دست ر   اليا كف جك ص االق  ب    جو االبطبلف.االسبلك  اال

 كػػػف ناى ػػػ  ثاالثػػػ   كنت جػػػ  الؤلثػػػر االكباشػػػر الىكػػػـ االكج ػػػس االدسػػػت رى، فػػػ ف إالغػػػاس اال ػػػان ف  
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االك ضػػ  بقػػدـ دسػػت ر تو  سػػرى كػػف تػػار خ نشػػر االىكػػـ بقػػدـ االدسػػت ر  ر  ككػػا ذكرنػػا كػػف تبػػؿ، فػػ ف 
كف اال ان ف األساس  ال كج س االصادر بتار خ  20 ىكاـ االكج س االدست رى تنشر  ج ب ًا  ف ا ال كادة 

 ، ف  االجر دة االرسك  .7/11/1958

ذا كاف االدست ر تد جقؿ ال ىكـ االصػادر بقػدـ دسػت ر   نػص فػ  تػان ف    كقاىػدة د ال ػ ،    ا 
 ثرًا كباشرًا، بى ث ال  سػرى إال كػف تػار خ نشػر ىػذا االىكػـ فػ  االجر ػدة االرسػك  ، إال  نػو خػرج ع ػ  

 زا  ت فا ىذه اال اعدة كف

االزا    األ ال ا  نو  جاز ال كج س االدسػت رى إرجػاس دثػار اال ضػاس بقػدـ االدسػت ر  ا بكػا كفػاده  
 ف سر اف إالغاس اال ان ف    االكقاىدة  اال ذاف صدر االىكـ بقدـ دست ر تيكا، اعتبػارا كػف تػار خ الىػؽ 

كسػت ببًل ال  ثػرًا رجق ػًا،   ثػراً  – االىاؿ ىكذا  –ع   صد ر ىذا االىكـ، ف ك ف ال ىكـ بقدـ االدست ر   
  ال  ثرًا كباشرًا. 

 ال نػػرى كػػف جانبنػػا سػػببا كنط  ػػا    تان ن ػػا  بػػرر ىػػذا االىكػػـر إذ طاالكػػا  نػػو اتضػػه ال كج ػػس  
 ب ػ  ىػذا  –بقد ذالػؾ  –االدست رى عدـ دست ر   االنص،     ف ىذا االنص م ر دست رى، ف كاذا إذف 

كػػاـ االكىػػاكـ االكخت فػػ   كافػػ  سػػ طات االد الػػ ، كػػدة كػػف االػػنص تابكػػا  كطب ػػا فػػ  اال اتػػص االقك ػػ ،     
 –ككػا ذىػب جانػب كػف االف ػو  –االزكف تد تط ؿ  تد ت صرع بؿ   ككف  ف  ىدث كثؿ ىذا اإلرجاس 

ن عاً  كف االتك  ز ب ف األفراد    االكت اض فر إذ ب نكا تستكر بقػض اإلدارات    االكىػاكـ فػ  تطب ػؽ 
اكـ األخرى تفضؿ إرجاس اتخاذ اال رار    إصدار االىكـ إال  كػا اال ان ف، ف ف بقض اإلدارات    االكى

 .(1)بقد االتقد ؿ االتشر ق 

 الػػذا نػػرى ضػػر رة إعػػادة االنظػػر فػػ  كثػػؿ ىػػذا اإلرجػػاس ىتػػ  ال  صػػبه ال ىكػػـ االصػػادر عػػف  
االكج س االدست رى بكثاب  مطاس    ستار التطب ػؽ نػص كخػاالؼ ال دسػت ر، د ف إككان ػ  االطقػف ع  ػو 

 اس.خبلؿ فترة اإلرج

االزا  ػػ  االثان ػػ ا  ف االػػنص سػػاالؼ االػػذكر  جػػاز   ضػػا األثػػر االرجقػػ  ال ىكػػـ بقػػدـ االدسػػت ر  ،  
 ذالػػؾ ى نكػػا ذكػػر "  ىػػدد االكج ػػس االدسػػت رى االشػػر ط  اال  ػػ د االتػػ   ككػػف  ف ػػا اليػػا االكسػػاس باوثػػار 

 االت   ىدثيا االنص".
Le Conseil constitutionnel determine les conditions et limites dans les 

quelles les effets que la disposition sont produit sont susceptibles d'être 

remis en cause". 
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 االنص ىنا ى  االنص االك ضػ  بقػدـ دسػت ر تو،  كػا عػف اوثػار فيػ  ت ػؾ االتػ   ىػدثيا ىػذا  
ف االػػنص تبػػؿ االىكػػـ بقػػدـ االدسػػت ر  ، ككػػا  قنػػ   ف  صػػبه الىكػػـ االكج ػػس االدسػػت رى  ثػػرًا ر  جق ػػا،  ا 

كػػاف االكشػػرع االدسػػت رى  ج ػػز ال كج ػػس  ف  ضػػص الػػذالؾ شػػر طًا كق نػػ   ذالػػؾ بيػػدؼ االىػػد كػػف نتػػابل 
األثر االرجق  ال ىكـ بقدـ االدست ر  ، كف ذالؾ  ف   ػرر  ف االػنص م ػر االدسػت رى الػـ  ىػدث  ثػرًا فػ  

ث إذا  دى اال ضا ا االت  فصؿ ف يا،   نو كف األفضؿ إعادة بىثيػا،  ىػ  األكػر االػذى  ككػف  ف  ىػد
 .(1)عدـ تطب ؽ ىذا االنص إال  ت ت ص ع  ب   خؼ

 ى ث إف االنظاـ االدست رى االفرنس  تد تبن  كبل كف االرتاب  االدست ر   االساب    ت ؾ االبلى    
فػػ  ذات اال تػػت، فػػ ف االتسػػاؤؿ االػػذى  ككػػف  ف  ثػػار فػػ  ىػػذا االصػػدد ىػػ  عػػف عبلتػػ  كػػؿ كػػف ىػػات ف 

كان ػػػػ  إخضػػػػاع نػػػػص سػػػػبؽ ال كج ػػػػس االدسػػػػت رى  ف تػػػػرر االرتػػػػابت ف ف كػػػػا ب نيكػػػػاع    عػػػػف كػػػػدى إك
 دست ر تو،     نو كطابؽ ال دست ر، ال رتاب  االبلى   اليذا االكج سع

بػػداسة ذىػػب جانػػب كػػف االف ػػو إالػػ   ف إتاكػػ  االرتابػػ  االسػػاب   إالػػ  جػػ ار االرتابػػ  االبلى ػػ ، إنكػػا  
   اال ػػػ ان ف تبػػػػؿ   ػػػ ض ىػػػذه األخ ػػػػرة، ذالػػػؾ  ف االرتابػػػػ  االسػػػاب   ال تتػػػػ خ  م ػػػر االنظػػػػر فػػػ  دسػػػػت ر 

إصػػدارىا، فػػ ذا اعتكػػدتيا، ف نيػػا تطيرىػػا  بصػػف  نياب ػػ  كػػف شػػبي  كخاالفتيػػا ال دسػػت ر بكػػا  ػػؤدى إالػػ  
تقكؿ االرتاب  االبلى   كص االزكف، كنت ج  النىصار كجاؿ عك يا فػ  اال ػ ان ف االتػ  الػـ تتنا اليػا االرتابػ  

 .(2)االساب  
تابػ  االبلى ػ  الدسػت ر   اال ػ ان ف فػ  فرنسػا  بطب ق  االىاؿ ال نس ـ بيذا االػر ى، خاصػ   ف االر  

تد  ى طت باالقد د كف اال   د ككا جق يا استثناس كف اال اعدة ككا ب نػا، إضػاف  إالػ   نيػا تاصػرة ع ػ  
 ن ع كىدد كف اال  ان ف  ى  ت ؾ االكتق    باالى  ؽ  االىر ات االت   ىك يا االدست ر.

كػػػف خػػػبلؿ دال ػػػ   –دسػػػت ر تو  كػػػا عػػػف إككان ػػػ  إخضػػػاع االػػػنص االػػػذى سػػػبؽ   ف ىكػػػـ بقػػػدـ  
 تػػد  –االرتابػػ  االسػػاب  ، إخضػػاعو كػػرة  خػػرى الرتابػػ  االكج ػػس االدسػػت رى االبلى ػػ ، ف نػػو كػػف االكنط ػػ  

ىػػػاز ىػػػذا االىكػػػـ ىجػػػ  كط  ػػػ    صػػػبه باالتػػػاال  ك زكػػػًا الكافػػػ  سػػػ طات االد الػػػ  بكػػػا فػػػ  ذالػػػؾ االسػػػ ط  
ف إعكاؿ دال   االرتابػ  االسػاب   اال ضاب   االت   نتك  إال يا االكج س االدست رى، إضاف  إال   ف االيدؼ ك

ىػػػػ  تىصػػػػ ف االنصػػػػ ص االتػػػػ  تخضػػػػص اليػػػػا كػػػػف   ػػػػ  رتابػػػػ   خػػػػرى، ككػػػػا  خ ػػػػؽ ن عػػػػًا كػػػػف األكػػػػف 
عػػدـ إعكػػاؿ دال ػ  االرتابػػ  االبلى ػ  ال كج ػػس االدسػػت رى،  – االىػػاؿ ىكػذا  –اال ػان ن .... فكػػف االكنط ػ  

 ع   نص سبؽ   ف اعتبره )ىذا االكج س( كطاب ا ال دست ر.
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إثػارة كسػالال  عػدـ االدسػت ر   فػ  ك اجيػ  تػان ف سػبؽ   ف تضػ  بدسػت ر تو،  كص ذالؾ  ككف  
   بالنو كطابؽ ال دست ر،  ذالؾ ف  ىاال  كػا إذا كػاف  جػو عػدـ االدسػت ر   االكثػار الػـ  كػف تىػت نظػر 
االكج ػػػس االدسػػػت رى عنػػػد كباشػػػرتو ال رتابػػػ  االسػػػاب   فػػػ  خصػػػ ص ىػػػذا اال ػػػان ف،    فػػػ  ىاالػػػ  تغ ػػػر 

 ن ػػ  فػػ  تػػار خ الىػػؽ ع ػػ  صػػد ر ىكػػـ االكج ػػس االدسػػت رى، كىػػد ث ثػػ رة االظػػر ؼ االكاد ػػ     اال ان
سػػ اط االدسػػت ر اال ػػابـ كػػص إصػػدار دسػػت ر جد ػػد،    ىػػد ث تقػػد ؿ فػػ  االدسػػت ر اال ػػابـ بكػػا ال  كػػثبل  ا 
 تناسب كص كضك ف االنص االذى تض  كف تبػؿ بدسػت ر تو،    ىتػ  فػ  ىاالػ  إعطػاس تفسػ ر جد ػد 

 ػ   ساسػو االرتابػ  االسػاب  ، بػؿ  تػد   جػال االكج ػس االدسػت رى فػ  الذات االنص االدست رى االذى تكػت ع
، Considerant balaisإطػػار رتابػػ  االدسػػت ر   االسػػاب   إالػػ  اسػػتخداـ كػػا  سػػك  "ى ث ػػ  االتطي ػػر" 

 االت  تقن   ف االكج س الـ  ر كس مًا الك   تصػدى كػف ت  ػاس نفسػو ألى نػص دخػر م ػر االنصػ ص 
، بكػػا كػػؤداه  ف االكج ػػس الػػـ  تخػػذ ك تفػػًا كػػف االنصػػ ص (1)راالتػػ   ع ػػف صػػراى   نيػػا كطاب ػػ  ال دسػػت  

االتشر ق   األخرى م ر االت  خضقت صراى  الرتابتو،  ى  كا  قن   نو الـ   ـ بكػنه ت ػؾ االنصػ ص 
)األخػػػرى( شػػػيادة بدسػػػت ر تيا،  الػػػـ   ػػػـ باالتػػػاال  بتطي رىػػػا كػػػف  ى عػػػ ار دسػػػت رى رمػػػـ  نيػػػا كانػػػت 

كف تبؿ ال رتاب ، األكر االػذى  ككػف كقػو طػرح كثػؿ  كطر ى  ع  و كص االنص ص االت  خضقت فقبل
 ىذه االنص ص كرة  خرى ع   االكج س االدست رى باستخداـ دال   االرتاب  االبلى  .

ىذا  تد ذىبػت االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا فػ  كصػر إالػ  ىػد اال ػ ؿ  ف االرتابػ  االسػاب   ع ػ   
ى ػ  ع ػ  ذات اال ػان ف، تاب ػػ  " ف كشػر ع تػان ف كػا، ال  كنقيػا كػف كباشػػرة اختصاصػيا باالرتابػ  االبل

الختصػػاص ع ػػد اليػػا ال  سػػت  ـ كانقػػًا د نيػػا  كباشػػرة  –ع ػػ  اخػػتبلؼ  ن اعيػػا  –كباشػػرة االكىػػاكـ 
سابر اختصاصاتيا، إذ  تق ف االنظر إال  كاف  االختصاصات باعتبارىا كتكاك   ال تنافر    تقارض 

ب  االساب   ع   كشر ع اال ان ف ال كىكك  ب نيا. الكا كاف ذالؾ  كاف االدست ر تد عيد باختصاص االرتا
االدسػػت ر   االق  ػػا باإلضػػاف  الختصاصػػيا االكنفػػرد  األصػػ ؿ باالرتابػػ  اال ضػػاب   ع ػػ  دسػػت ر   اال ػػ ان ف 
بػداس االػر ى   اال  ابه،  كف ثـ فػ ف كباشػرتيا االرتابػ  االدسػت ر   االسػاب   ع ػ  كشػر ع اال ػان ف االسػابؽ  ا 

،  ىػػ  كػػا (2)باالرتابػػ  االبلى ػػ  ع ػػ  نصػػ ص ذالػػؾ اال ػػان ف بشػػالنو ال  كنقيػػا كػػف كباشػػرة اختصاصػػيا
 ككػػػف  ف  نطبػػػؽ ع ػػػ  االنصػػػ ص االتػػػ  عرضػػػت ع ػػػ  االكج ػػػس االدسػػػت رى كػػػف خػػػبلؿ دال ػػػ  االرتابػػػ  

 االساب  ، ثـ  ع د عرضيا كرة  خرى ع   االكج س االدست رى كف خبلؿ دال   االرتاب  االبلى  .

                                                 

  كا بقدىا. 69االدكت ر/ كىكػد كىكػد عبد اال ط ؼ، االكرجص االسابؽ، ص (1)

 .15/2/2005ؽ دست ر  ، بج س  27السن   188االطقف رتـ  (2)
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 الفصل الثالث
 اتجاىات القضاء الدستورى المعاصر فى مصر 

 لمحد من أعمال السيادة فى مجال المعاىدات الدولية

  صػػػد ب ضػػػاس االكشػػػر ع   االدسػػػت ر  ، ذالػػػؾ اال ضػػػاس االػػػذى  راتػػػب كػػػدى دسػػػت ر   اال ػػػ ان ف  
 اال  ابه،  ى كدى اتفاتيا كص نص ص   ىكاـ االدست ر اال ابـ، في  راع ػ   ىاك ػ  اليػذا االدسػت ر كػف 

بكػا  صػػدر عػػف االسػ ط  االتشػػر ق   كػف تػػ ان ف    عػف االسػػ ط  االتنف ذ ػػ   –االقبػث بػػو    كػف االخػػر ج 
كف ال ابه ع    ى كف ىػذه االنصػ ص    ت ػؾ األىكػاـ، إذ األصػؿ فػ  نصػ ص االدسػت ر  نيػا تتبػ   

ال  اعػد ك اـ االصدارة ب ف ت اعد االنظاـ االقاـ االت   تق ف اىتراكيا  االقكؿ بك جبيػا، باعتبارىػا  سػك  ا
 .(1)اوكرة   ى يا باالنز ؿ ع    ىكاكيا

 تػػد  سػػند االكشػػرع االدسػػت رى ىػػذا األكػػر ال كىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا، ف ػػد جػػاس بػػنص االكػػادة  
"تتػػ ال  االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا د ف م رىػػا االرتابػػ  اال ضػػاب   ع ػػ   2014كػػف دسػػت ر عػػاـ  192

 دست ر   اال  ان ف  اال  ابه...". 

كقاىػػػدات االد ال ػػػ  االتػػػ  تبركيػػػا جكي ر ػػػ  كصػػػر االقرب ػػػ  طب ػػػا الػػػنص االكػػػادة  الكػػػا كانػػػت اال 
  ال  ػػ   –ككػا ذكرنػا  –( كػف ىػذا االدسػت ر، تالخػذ ذات كرتبػ  االتشػر ص االقػادى، بػؿ  تكػ ف اليػا 151)

ف كانػػت الى ػػ  ع  ػػو،  الكػػا كانػػت ىنػػاؾ ىػػد د  ضػػ ابط  االتطب ػػؽ فػػ  ىاالػػ  االتقػػارض كقػػو، ىتػػ   ا 
  يػا فػ  صػػ ب االدسػت ر، تضػف  ع ػػ  ت ػؾ االكقاىػدات االكشػػر ع   إجراب ػ   ك ضػ ع   كنصػػ ص ع

االدسػػػت ر    ذالػػػؾ ع ػػػ  االتفصػػػ ؿ االسػػػابؽ، ف نػػػو  صػػػبه كػػػف االػػػبلـز  االىتكػػػ   ف تخضػػػص االكقاىػػػدات 
االد ال   الرتاب  االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا ال تى ػؽ كػف كػدى ىػذه االكشػر ع   االدسػت ر  ، فيػؿ خضػقت 

 ىؿ تب ت االكىكك  االدست ر   االق  ا االتى ؽ كف كشر ع تياع االكقاىدات االد ال   الت ؾ االرتاب ع   

 ىذا كا نب نو ف  اوت ا 

  

                                                 

 ؽ دست ر  ، سب ت اإلشارة إال و.8السن   35ىكـ االكىكك  االدست ر   االق  ا ف  االطقف رتـ  (1)
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 المبحث األول
 رقابة القضاء الدستورى فى مصر لممشروعية الدستورية

 لممعاىدات بين االمتناع والقبول

 المطمب األول
 امتناع القضاء الدستورى فى مصر عن رقابة 

 الدولية المشروعية الدستورية لممعاىدات

 ذالػػػؾ ع ػػػ   Aposterioriإف رتابػػػ  االكشػػػر ع   االدسػػػت ر   فػػػ  كصػػػر ىػػػ  رتابػػػ  الى ػػػ   
عكس كا ر  نا ف  فرنسا كف رتاب  ساب  ، إذ  تـ فىػص  رتابػ  دسػت ر   اال ػ ان ف  اال ػ ابه فػ  كصػر 

 بقد صد رىا  دخ اليا ى ز االنفاذ.

ك ض عيا ى  اال ػان ف بقػد  ف خبػره   تد ت ؿ الترج ه االرتاب  االبلى   ع   االرتاب  االساب    ف 
االتطب ػػؽ،   ظيػػر االقكػػؿ صػػ را كػػف االقػػ ار ف ػػو كانػػت خاف ػػ  تبػػؿ االقكػػؿ بػػو.  كػػف ثػػـ تتسػػـ االرتابػػ  
االبلى ػػ  بك اجيتيػػا اال ػػان ف االكطقػػ ف ع  ػػو بقػػد  ف دخػػؿ كرى ػػ  االتنف ػػذ،  تىػػددت دثػػاره ع ػػ  صػػق د 

األضػرار االتػ   الى تيػا باالكخػاطب ف بيػا،  كػف تطب  اتيا االقك   ،  باف ال كاف  نطاؽ كزا اىػا،    تػدر 
ثـ تتسـ االرتاب  االبلى   بكر نتيا  ى   تيا باالنظر إال  كباشرتيا  فؽ االى ابؽ االكقاصرة  ع   ض س 
اال  ـ االجد دة االت  تفرض نفسيا ع   اال  ان ف بقد إصدارىا،  ال  كػاف إعكػاؿ ىػذه اال ػ ـ  نػاتض ت ػؾ 

 ترارىا.االت  كانت تىكـ ىذه اال  ان ف  تت إ

فػػػ  ىػػػ ف  ف االرتابػػػ  االسػػػاب    االتػػػ  تقػػػد فػػػ  ى   ػػػ  األكػػػر رتابػػػ  س اسػػػ    كثػػػر كنيػػػا رتابػػػ   
تضاب  ، ف نيا ال تسبر  م ار نص ص اال ان ف  ال تتقكؽ ج انبيا، في  تتقاكؿ كص نص ص جاكدة 

 .(1)   ت اعد صكاس الـ تختبر بقد ع    رض اال اتص، فتك ف رتاب  كبتسرة  م ر دت   

 ف تكػػ ف رتابػػ  االكقاىػػدات  االتفات ػػات االد ال ػػ   -ككػػا ذكرنػػا كػػف تبػػؿ  –ذالػػؾ  فضػػؿ  كػػص  
بصف  خاص  رتاب  ساب   ال رتاب  الى ػ ، ذالػؾ  نيػا تتناسػب  كػا ت  كػو ىػذه االكقاىػدات  االتفات ػات 
كف عبلتات د ال ػ  تان ن ػ  ف كػا بػ ف االػد ؿ بقضػيا االػبقض،    بػ ف ىػذه االػد ؿ  االكنظكػات االد ال ػ ، 

االقبلتات االت  تتط ب ضر رة تىكؿ  طراؼ االكقاىدة البلالتزاكات االد ال ػ  االناجكػ  كنيػا،   ػا كػاف ت ؾ 
 ضػػػص ىػػػذه االكقاىػػػدات باالنسػػػب  ال نظػػػاـ اال ػػػان ن  االػػػداخ  ، فػػػ ف كانػػػت االرتابػػػ  الى ػػػ  ف ػػػد تصػػػطدـ 
األىكػػػاـ االتػػػ  تصػػػدر فػػػ  ىػػػذا االخصػػػ ص كػػػص ت ػػػؾ االالتزاكػػػات ككػػػا  ث ػػػر االكسػػػب ال   االد ال ػػػ  ال د الػػػ  

الكقن  ،  ى   كر جد خط ر ككا ب نا كف تبؿ، إذ تد  تسبب ف  دخ ؿ االد ال  ف  ىرج تان ن  س اس ا
                                                 

 .544االكستشار االدكت ر/ ع ض االكر، االكرجص االسابؽ، ص (1)
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 ع   االكست ى االداخ      االخارج .

فاال اض  االدست رى إذا ىكـ بقدـ دست ر   تان ف داخ   سبؽ  دخػؿ فػ  االتطب ػؽ، فػ ف ىػذا  
ا االىكـ بقدـ دست ر   االكقاىدة االنافذة االىكـ  ككف تفيكو  تدارؾ دثاره ف  نطاؽ اال ان ف االداخ  ،  ك

ف  اال ان ف االداخ  ، فكف شالنو  ف  رتب دثارًا م ر كىك دة، إذ ك ؼ  ككف ال  اض  ف  د الػ  كق نػ  
 ف  تصدى إلجياض إرادة د ال     د ؿ  خرى ذات سػ ادة د ف  ف  ترتػب ع ػ  ذالػؾ إتاكػ  كسػب ال   

ر  كػا إذا (1)الد ؿ االكتضػررة كػف االىكػـ بقػدـ االدسػت ر  االد ال  االت   نتك  إال يا ف  ك اجي  االد ال     ا
كانػػت االرتابػػ  سػػاب   ف نػػو  ككػػف تػػدارؾ   ػػ   خطػػاس دسػػت ر      تان ن ػػ  ت ػػص ف يػػا االد الػػ  عنػػد إبراكيػػا 

 باألطراؼ األخرى. –بناس ع  يا  –ال كقاىدات االد ال  ، تبؿ  ف  تـ االرتباط رسك ا 

تقتنػػؽ  ىكػػاـ االرتابػػ  االبلى ػػ  الدسػػت ر   االكقاىػػدات  الػػذالؾ  بلىػػظ  ف االػػنظـ االس اسػػ   االتػػ   
االد ال ػ ، تكتنػػص فػػ  ماالب تيػا عػػف إعكػػاؿ ت ػػؾ االرتابػ ، كسػػتندة فػػ  ذالػػؾ إالػ   سػػباب  كبػػررات عد ػػدة، 
 كف ب نيا نظر   األعكػاؿ االس اسػ  ،    كػا   ػاؿ اليػا فػ  ىػذا االكجػاؿ  ى انػًا نظر ػ   عكػاؿ االسػ ادة، 

كػػػف ىصػػػان  ع ػػػ  االكقاىػػػدات  االتفات ػػػات االد ال ػػػ ،  كتنػػػص ع ػػػ   كػػػا تضػػػف و ىػػػذه االنظر ػػػ     ت ػػػؾ 
 اال ضاس بك تضاىا إعكاؿ رتابتو ف  خص صيا ككا سنرى ف كا بقد.

فاالكىكك  االدست ر   االق  ا ف  كصر  رمـ  ف تضاسىا كست ر ع    نػو  جػب ع ػ  االكشػرع  
ضػػػر رة االت  ػػػد     ع ػػػ  االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ، –بطب قػػػ  االىػػػاؿ  –عنػػػد سػػػف تػػػان ف،  ىػػػ  كػػػا  نطبػػػؽ 

ال كاف االتشر ص    االكقاىدة كخاالف  ال دست ر،  االالتزاـ باالىد د  االض ابط االت  نص ع  يا االدست ر،  ا 
بكا ف  ذالؾ االكقاىدات االد ال   ال  ككف إالباسػو  – ى  كا  قن   ف  ى تان ف     ى عكؿ ف  ت كتو 

 ف االدسػػت ر  ظػػؿ دابكػػا ككػػا   صػػؼ االشػػرع   إذا كػػا انتيػػؾ    تقػػارض كػػص  ىكػػاـ االدسػػت ر، خاصػػ 
ت  ؿ ذات االكىكك ، ف ؽ كؿ ىاك ، كقت  ًا اال ك  كف كدارج االتنظ ـ اال ػان ن  باعتبػار  ف ىػد ده ت ػد 
ع   كؿ تاعدة تػدن ه بكػا  ىػ ؿ د ف خر جيػا ع  يػا،  ىػ  كػا ع ػد ال دسػت ر االسػ ادة كى   ػ  كسػت ر 

   ع   االجدؿ رددتيػا د باجػ  دسػت ر  كرىا ف  اال جداف  االضك ر االجكق ،  ى  بقد ى     كستقص
جكي ر ػػ  كصػػر االقرب ػػ  ب عبلنيػػا انق ػػاد عػػـز اإلرادة االشػػقب   االتػػ  كنىتػػو النفسػػيا ع ػػ  االػػدفاع عنػػو 
 ىكا    ضكاف اىتراكو،  ال س ألىد باالتاال   ف  ك ف ألىكاـ االدست ر عص ًا،  ال  ف  قرض عنيػا 

 .(2)إنكارًا اليا"

ق  ػػا كػػذالؾ  ف االكقاىػػدة االد ال ػػ  االتػػ   ػػتـ إبراكيػػا  االتصػػد ؽ ككػػا تؤكػػد االكىككػػ  االدسػػت ر   اال 

                                                 

 .7االدكت ر/ ع د  ىكد االغف  ؿ، االكرجص االسابؽ، ص (1)

 .5/2/1994ؽ، ج س  15السن   23الكىكك  االدست ر   االق  ا االصادر ف  االدع ى رتـ راجص ىكـ ا (2)
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ع  يػػػا  اسػػػت فاس اال  اعػػػد اإلجراب ػػػ  االك ػػػررة النفاذىػػػا، اليػػػا ت تيػػػا االك زكػػػ  ألطرافيػػػا،   ف ع ػػػ  االد الػػػ  
االكتقاتػدة اىتػراـ تقيػداتيا االتػ   نشػالتيا االكقاىػدة كػا ظػؿ سػر انيا تابكػا، إال  ف ذالػؾ ال  ضػف  ع ػ  

بػػػػداس ر  يػػػػـ ف يػػػػا سػػػػ اس ب ب اليػػػػا    االكقاىػػػػدة ىصػػػػان   تىػػػػ ؿ بػػػػ ف االكػػػػ اطن ف  كناتشػػػػتيا  ن ػػػػدىا  ا 
 .(1)برفضيا

ككا تضت االكىكك  االدست ر   االق  ا كذالؾ "ع    ف األ ضاع االشك    ال نصػ ص االتشػر ق    
إنكا تتىدد ع   ض س كا تررتو ف  شالنيا  ىكاـ االدست ر االكقك ؿ بيا عند صد رىا،  ع ػ  اسػتب اس 

االتشػػػػػػر ق   أل ضػػػػػػاعيا االشػػػػػك     كػػػػػػر سػػػػػػابؽ باالضػػػػػػر رة ع ػػػػػ  خضػػػػػػ عيا فػػػػػػ  ع  بػػػػػػو االنصػػػػػ ص 
االك ض ع  ، انطبلتا كف األ ضاع االشك    ال نص ص االتشر ق   ى  كف ك  كاتيا ك  اعد تان ن   ال 

 .(2) كتكؿ ك انيا  صبًل ف  م ب  كتط باتيا االشك   ..."

االكىككػػ  " ى ػػث إف تضػػاس ىػػذه ت ػػ ؿ ذات  1977 فػػ  ىكػػـ اليػػا بتػػار خ   ؿ فبرا ػػر عػػاـ  
االكىككػػ ، تػػد جػػرى ع ػػ   ف االكنػػاع  االشػػك    ىػػ  االتػػ  ت ػػـ  فػػ  كبناىػػا ع ػػ  كخاالفػػ  نػػص تػػان ن  
الؤل ضاع اإلجراب   االتػ  تط بيػا االدست ر،سػ اس فػ  ذالػؾ كػا اتصػؿ كنيػا بػاتتراح االنصػ ص اال ان ن ػ  

ف كنيػػا كنصػػرفًا إالػػ  االشػػر ط االتػػ     إترارىػػا    إصػػدارىا ىػػاؿ انق ػػاد االسػػ ط  االتشػػر ق  ،    كػػا كػػا
 فرضيا االدست ر الكباشرة رب س االجكي ر   االختصاص ب صػدارىا ىػاؿ م ػاب االسػ ط  االتشػر ق      
بتفػػػ  ض كنيػػػار  كػػػاف االسػػػت ثاؽ كػػػف تػػػ افر األ ضػػػاع االشػػػك    االتػػػ   تط بيػػػا االدسػػػت ر فػػػ  اال ػػػ ان ف 

تقارضػػػيا كػػػص األىكػػػاـ االك ضػػػ ع   جك قيػػػا،  قتبػػػر سػػػاب ًا باالضػػػر رة ع ػػػ  االخػػػ ض فػػػ  اتفاتيػػػا    
ال دست رر ف ف االفصؿ ف  ع ار ك ض ع   دؿ باالضر رة ع   است فاس االنص ص اال ان ن   االكطق ف 

 .(3)ع  يا الكتط باتيا االشك    بكا  ى ؿ د ف بىثيا كف جد د
 الػـ   تصػر تضػػاس االكىككػ  االدسػػت ر   االق  ػا ع ػ  رتابػػ  االىػد د  االضػػ ابط اإلجراب ػ  سػػاالف   

، كتػػ  كانػػت االتفات ػػات االد ال ػػ  االكشػػار إال يػػا فػػ  2/6/1993ر، إذ ت ػػ ؿ فػػ  ىكػػـ اليػػا بتػػار خ االػػذك
االف ػػػرة األ الػػػ  كػػػف االكػػػادة االثاالثػػػ  كػػػف اال ػػػرار ب ػػػان ف االكطقػػػ ف ع  ػػػو، اليػػػا تػػػ ة اال ػػػان ف بقػػػد إبراكيػػػا 

ر    االتصد ؽ ع  يا  نشػرىا  ف ػًا الؤل ضػاع االك ػررة،  كػاف ال تقػارض بػ ف نصػ ص االتفات ػ  االكصػ
اال  نان ػػ    ىكػػاـ االدسػػت ر.... فػػ ف كنػػاع  االكدع ػػ  بػػالف االتقػػ  ض االك ػػرر بيػػا ال  قػػد  فػػ  بقػػض 

                                                 

، 104، ص 16، تاعػػدة رتػػـ1988كػػا    7تضػػاب   دسػػت ر  ، ج سػػ   7السػػن   44دسػػت ر   ع  ػػا، اال ضػػ   رتػػـ  (1)
 كف االجزس االرابص كف كجك ع   ىكاكيا. 105

تضػػاب   دسػػت ر  ، األىكػػاـ االتػػ   9السػػن   39ع ى رتػػـ راجػػص ىكػػـ االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا االصػػادر فػػ  االػػد (2)
 .48، االجزس االخاكس، االكج د االسادس، ص 1993ىت  دخر   ن    1992 صدرتيا االكىكك  كف   ؿ   ال   

 ؽ دست ر  .16السن   7االطقف رتـ  (3)
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 .(1)ص ره  ف  ك ف ركز ًا،   نو  دخؿ إال  االكصادرة ال  ك ف اليا كىؿ
بك اب ػػػ  األىكػػػاـ االك ضػػػ ع   االتػػػ   –ككػػػا ىػػػ   اضػػػه  –ففػػػ  ىػػػذا االىكػػػـ تاكػػػت االكىككػػػ   

يػا كػػص األىكػاـ االك ضػػ ع   ال دسػت ر،  ى ػػث  نيػا الػػـ تجػد  ى تقػػارض تضػكنتيا االتفات ػ  االكشػػار إال 
 ب نيا، ف د نصت ب ضابيا االسابؽ.

ن ػ ؿ رمػـ  ف االكىككػػ  االدسػت ر   االق  ػػا ت ػ ؿ، بػػؿ  تقتنػؽ االكبػػادئ سػاالف  االػػذكر فػ  تضػػاس  
كسػػػت ر اليػػػا سػػػ اس ف كػػػا  تق ػػػؽ باالىػػػد د  االضػػػ ابط اإلجراب ػػػ     االك ضػػػ ع   االكنصػػػ ص ع  يػػػا فػػػ  

 ب االدسػػػت ر، إال  نيػػػا تكتنػػػص فػػػ  نيا ػػػ  االكطػػػاؼ عػػػف بسػػػط رتابتيػػػا ع ػػػ  االكشػػػر ع   االدسػػػت ر   صػػػ
 ال كقاىدات االد ال  ، الدرج   ككف اال  ؿ كقيا،  ف ىذا االكتناع  جسد الد يا االكبد  االقاـ.

ف د تررت االكىكك  االق  ا ف  االسن  األ الػ  البػد  عك يػا  ف  عكػاؿ االسػ ادة  االتػ  ىػ  كػذالؾ،  
االطقف ع  يا   ف كج س االد ال  م ر كختص باالنظر ف  االط بات االكتق    بالعكاؿ االس ادةر  ال  ج ز

،  ذالػؾ عنػد تقرضػيا ألعكػاؿ االسػ ادة  كػدى جػ از االطقػف ع  يػا 16/11/1971ف د تضت بتػار خ 
كف عدكو " نو  تب ف كف است صاس االتشر قات االكنظك  الكج س االد ال ،  ف ىػذه االتشػر قات كافػ ، تػد 

كنيا نصا   ض  بقدـ اختصاص كج س االد ال  بي ب  تضاس إدارى باالنظر ف  االط بػات  تضكف كؿ
سػػب ؿ تىد ػػد بقػػض  1946السػػن   112االكتق  ػ  بالعكػػاؿ االسػػ ادة،  تػػد نيػػل االكشػػرع فػ  اال ػػان ف رتػػـ 

 عكػػاؿ االسػػ ادة، ف ػػد نػػص فػػ  االكػػادة االسادسػػ  كنػػو ع ػػ   ف "ال ت بػػؿ االط بػػات االك دكػػ  عػػف اال ػػرارات 
 .(2)... باالقبلتات االس اس  ..."االكتق   ..

 بطب قػػ  االىػػاؿ   صػػد باالقبلتػػات االس اسػػ   سػػاالف  االػػذكر االقبلتػػات االد ال ػػ ، ألنػػو ال  تصػػ ر  
 ف ت ػػ ـ االد الػػ  عبلتػػات س اسػػ   كػػص نفسػػيا  تػػالت  ع ػػ  ر س ت ػػؾ االقبلتػػات االكقاىػػدات  االتفات ػػات 

 ف األعكػاؿ االتػ  ت ػ ـ بيػا االىك كػ   االد ال  ر ككا جاس ضكف ى ث ات ىذا االىكـ  م ره كف األىكاـ،
ب صػػفيا سػػ ط  ىكػػـ ىػػ  كػػف تب ػػؿ  عكػػاؿ االسػػ ادة،  ىػػ  ت ػػؾ األعكػػاؿ االتػػ  تتصػػؿ بسػػ ادة االد الػػ  

،  الشػػؾ فػػ   ف االد الػػ  عنػػد إبراكيػػا االكقاىػػدات  االتفات ػػات االد ال ػػ ، إنكػػا ت ػػـ  (3)االداخ  ػػ   االخارج ػػ 
 .بيذه االتصرفات ب صفيا س ط  ىكـ  ال ست جي  إدارة

 ىكذا ف د اضطرد تضػاس االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا ع ػ  ذات االكنػ اؿ كق نػا "خػر ج  عكػاؿ  
االس ادة عػف كجػاؿ االرتابػ  اال ضػاب  ، ف ػد تضػت " ف  عكػاؿ االسػ ادة ذات  سػاس تشػر ق   رجػص إالػ  

                                                 

  ؽ دست ر  . 4السن   57االطقف رتـ  (1)
 ؽ. دست ر  .1السن   2االطقف رتـ  (2)

 .االطقف االسابؽ (3)
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بدا   نظاكنا اال ضاب  االىد ث االػذى  ترىػا بنصػ ص صػر ى  فػ  صػ ب تشػر قاتو االكتقاتبػ ، دخرىػا 
رد ف  تان ف االسػ ط  اال ضػاب    كج ػس االد الػ  اال ػذ ف اسػتبقدا  عكػاؿ االسػ ادة كػف  ال ػ  اال ضػاس كا   

االقػػادى  اال ضػػاس اإلدارى البلعتبػػارات االتػػ  ت تضػػ يا طب قػػ  ىػػذه األعكػػاؿ  اسػػتجاب  الك تضػػ ات  كػػف 
 االد ال  ف  االداخؿ  االخارج  االىفاظ ع   ك انيا  رعا   الكصاالىيا األساس  ".

ارات ىػػػ  ذاتيػػػا االتػػػ  نىػػػت باالػػػد ؿ االتػػػ  تالخػػػذ بنظػػػاـ االرتابػػػ  اال ضػػػاب   ع ػػػ   ىػػػذه االعتبػػػ 
دسػػت ر   اال ػػ ان ف كنىػػ  كػػؤداه اسػػتبقاد االكسػػابؿ االس اسػػ   كػػف نطػػاؽ ىػػذه االرتابػػ ،  ىػػذه األعكػػاؿ ال 
ت بؿ االىصر    االتىد د كسب ًا   ف االكرد فػ  تىد ػد طب قتيػا ىػذه  رجػص إالػ  اال ضػاس االػذى   ػرر كػا 

 كا ال  قتبر كذالؾ،  الكف ىذه األعكاؿ  جكقيا إطار  اىد  ىػ   نيػا تصػدر عػف االد الػ    قتبر كنيا
 .(1)بكا اليا كف س ط  ع  ا  س ادة داخ     خارج   كستيدف  تى  ؽ االكصااله االق  ا ال جكاع 

بؿ إف االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا تػررت صػراى  فػ   ىكاكيػا،  ف نظر ػ  األعكػاؿ االس اسػ    
  اال ضػػاس االدسػػت رى تجػػد فػػ  ك ػػداف االقبلتػػات  االتفات ػػات االد ال ػػ  كقظػػـ تطب  اتيػػا، ك  ػػد ع ػػ   ال ػػ

بالكثر ككا   ص ف  االكجاؿ االػداخ  ، نظػرًا الرتبػاط ذالػؾ االك ػداف باالعتبػارات االس اسػ    سػ ادة االد الػ  
 .(2) كصاالىيا االق  ا

ت االد ال   االت  تبركيا  ىكذا ت رر االكىكك  االدست ر   االق  ا صراى   ف االكقاىدات  االتفات ا 
االد ال  باعتبارىػا كػذالؾ ىػ  عكػؿ كػف  عكػاؿ االسػ ادة االتػ  تقػد ت ػدًا ع ػ   ال ػ  اال ضػاس االػداخ   بكػا 

 .(3)ف  ذالؾ اال ضاس االدست رى ذاتو

 تالك ػدًا الػذالؾ ت ػ ؿ االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا  نػو "الكػا كػاف ذالػؾ  كانػت اتفات ػ  تنظػ ـ إتاكػ   
االج ػػ ش االقرب ػػ  فػػ  االب ػػد االػػذى ت ضػػ  االضػػر رات االقسػػكر   بانت االيػػا إال ػػو االتػػ   افػػؽ ع  يػػا كج ػػس 

فػػ  إطػػار جاكقػػ   –تػػد  بركػػت  1965سػػبتكبر  11االػػدفاع االكشػػترؾ فػػ  جاكقػػ  االػػد ؿ االقرب ػػ  فػػ  
تنظ كػػػا أل ضػػػاع االػػػدفاع االكشػػػترؾ بػػػ ف ىػػػذه االػػػد ؿ  ذالػػػؾ بقػػػد إنشػػػاس ت ػػػادة عرب ػػػ   –االػػػد ؿ االقرب ػػػ  

ك ىػػػدة ال  اتيػػػا االقسػػػكر    كػػػا   تضػػػ و ذالػػػؾ كػػػف تنظػػػ ـ إتاكػػػ  ىػػػذه اال ػػػ ات فػػػ  االب ػػػد االػػػذى ت ضػػػ  
ذ  اف ػػت كصػػر ع ػػ  ىػػذه االتفات ػػ  بيػػدؼ االىفػػاظ ع ػػ  ك ػػاف  االضػػر رات االقسػػكر   بانت االيػػا إال ػػو،  ا 

                                                 

، 1983 ىتػ   1981االكىكك  االدست ر   االق  ا، االجػزس االثػان ، األىكػاـ  اال ػرارات االتػ   صػدرتيا االكىككػ  كػف  (1)
 ؽ دست ر  .1السن   25، 4، 3االدعا ى رتـ 

االكىككػػػ  االدسػػػت ر   االق  ػػػا، االجػػػزس االخػػػاكس، االكج ػػػد االثػػػان ، األىكػػػاـ االتػػػ   صػػػدرتيا االكىككػػػ  كػػػف   ؿ   ال ػػػ   (2)
تضػػػػػػاب   دسػػػػػػت ر  ، ج سػػػػػػ   14السػػػػػػن   10، االىكػػػػػػـ االصػػػػػػادر فػػػػػػ  االػػػػػػدع ى رتػػػػػػـ 1993  ىتػػػػػػ    ال ػػػػػػ 1992

19/6/1993. 

 .144االدكت ر/ ع ض االترسا ى، رساالتو االساب  ، ص  (3)
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االد الػػ   اسػػػتجاب  الك تضػػ ات سػػػبلكتيا   كنيػػا االخػػػارج ، فيػػ  تقػػػد كػػف االكسػػػابؿ االكتصػػ   بقبلتاتيػػػا 
االد ال ػػ   ت تضػػ يا االس اسػػ  االق  ػػا ال ػػببلد  تنػػدرج ضػػكف  عكػػاؿ االسػػ ادة االتػػ   نبغػػ   ف تنىسػػر عنيػػا 

 .(1)االرتاب  اال ضاب   االدست ر  

االكىككػػػػ  االق  ػػػػا  انتيػػػػاس  ىاصػػػػؿ اال ػػػػ ؿ إذف  ف اال ضػػػػاس االدسػػػػت رى فػػػػ  كصػػػػر بػػػػدسًا كػػػػف 
باالكىككػػػ  االدسػػػت ر   االق  ػػػا،  كتنػػػص عػػػف بسػػػط رتابتػػػو االدسػػػت ر   ع ػػػ  إبػػػراـ االكقاىػػػدات  االتفات ػػػات 

 االد ال   ى ث  رى  نيا تشكؿ عكبًل كف األعكاؿ االس اس  .

 المطمب الثانى
 قبول القضاء الدستورى فى مصر تطبيق وتفسير

 المعاىدات الدولية

الدسػػػت رى فػػػ  كصػػػر  كتنػػػص عػػػف االىكػػػـ ع ػػػ  كػػػدى االشػػػرع   االدسػػػت ر   إذا كػػػاف اال ضػػػاس ا 
ال كقاىػػدات  االتفات ػػات االد ال ػػ ، إال  نػػو  طبػػؽ  ىكػػاـ ىػػذه االكقاىػػدات  ت ػػؾ االتفات ػػات ع ػػ  االنػػزاع 

بػػػ ف االىكػػػـ ع ػػػ  شػػػرع   االكقاىػػػدة  –ككػػػا ب نػػػا  –االكقػػػر ض ع  ػػػو فػػػ  خص صػػػيا، إذ ىنػػػاؾ فػػػرؽ 
نػزاؿ نص صػيا ع ػ  دست ر ًا  بػ ف االىكػـ بك تضػ  ىػذه  االكقاىػدة،  ىػ  كػا  قنػ  إعكػاؿ  ىكاكيػا  ا 

 اال تابص كىؿ االنزاع االكقر ض.

 ىنػػا النػػا  ف نتسػػاسؿ، إذا كػػاف اال ضػػاس االدسػػت رى، شػػالنو شػػالف ب  ػػ   نػػ اع اال ضػػاس األخػػرى،  
ال  قد كرتكبًا جر ك  إنكار االقداال ر فيؿ    تـز بضر رة تطب ؽ نص ص االكقاىدة االكقر ض  ع  و،  ا 

 ؾ ىذا اال ضاس تفس ر ت ؾ االنص صع ك 

كػػف االبػػد ي   االكنط ػػ  اال ػػ ؿ بالنػػو  ك ػػؾ ذالػػؾ، إذ دابكػػا كػػا  سػػبؽ االتطب ػػؽ ضػػر رة االتفسػػ ر،  
ال ك ػؼ  ػتـ ككػا ذكرنػا كػف تبػؿ تطب ػؽ االكقاىػدة ع ػ  االنػزاع  فيكا  كراف كتبلزكػاف، ال  نفصػبلف،  ا 

 ةع االكطر ح د ف اإلىاط  باالكفيـ  االى     النص ص ىذه االكقاىد

تتػػػ ال  االكىككػػػ  االدسػػػت ر   االق  ػػػا د ف  2014كػػػف دسػػػت ر عػػػاـ  192 طب ػػػا الػػػنص االكػػػادة  
كػػف تػػػان ف االكىككػػ  االدسػػػت ر    26م رىػػا... تفسػػ ر االنصػػػ ص االتشػػر ق  ....  طب ػػػا الػػنص االكػػػادة 

االق  ػػػا "تتػػػ ال  االكىككػػػ  االدسػػػت ر   االق  ػػػا تفسػػػ ر نصػػػ ص اال ػػػ ان ف االصػػػادرة كػػػف االسػػػ ط  االتشػػػر ق   
ات ب ػػ ان ف االصػػادرة كػػف ربػػ س االجكي ر ػػ   ف ػػا ألىكػػاـ االدسػػت ر،  ذالػػؾ إذا  ثػػارت خبلفػػًا فػػ   اال ػػرار 

 االتطب ؽ  كاف اليا كف األىك   كا   تض  ت ى د تفس رىا".

                                                 

 .27، ص 3، االكجك ع ، ج21/4/1984ؽ دست ر  ، ج س  4السن   48االطقف رتـ  (1)
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 – الكػػا كانػػت االكقاىػػدات  االتفات ػػات االد ال ػػ ، تالخػػذ ذات كرتبػػ   تػػ ة االنصػػ ص االتشػػر ق    
االدسػت ر   االق  ػا تػد تضػت  ف "اختصػاص االكىككػ  فػ  كجػاؿ  كانػت االكىككػ   –ككا ب نا كف تبػؿ 

االرتابػػ  ع ػػػ  االدسػػػت ر   كنىصػػر فػػػ  االنصػػػ ص االتشػػر ق     ػػػًا كػػػاف كصػػدرىا    ككػػػاف تطب  يػػػا    
االجيػ  االتػ   ترتيػػا     صػدرتيا    بكقنػ   عػػـ االنصػ ص االتشػػر ق   االتػ  تت الػد عنيػػا كراكػز تان ن ػػ  

فػػ  االتشػػر قات األصػػ    االتػػ  ت رىػػا االسػػ ط  االتشػػر ق   عاكػػ   كجػػردة سػػ اس  ردت ىػػذه االنصػػ ص 
) كنيػػػا االكقاىػػػدات االد ال ػػػ (  ـ فػػػ  االتشػػػر قات االفرع ػػػ  االتػػػ  تصػػػدرىا االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ  فػػػ  ىػػػد د 

 ".(1)صبلى اتيا االت  ناطيا االدست ر بيا

إذا كػػػاف األكػػػر كػػػذالؾ فػػػ ف تفسػػػ ر االكقاىػػػدات االد ال ػػػ   صػػػبه اختصاصػػػًا  صػػػ بًل ال كىككػػػ   
 ر   االق  ا،  اال  ؿ بغ ر ذالؾ  قن   ف اال رارات ب  ان ف  االت  كػازاؿ  ضػقيا كق  ػًا ع ػ  ك اف ػ  االدست

االبرالكػػاف كػػ  تصػػبه تشػػر قًا،  االتػػ  تخػػتص االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا بتفسػػ رىا، تكػػ ف فػػ   ضػػص 
ن ف  فضػؿ،  ضػص تفػ ؽ بػػو فػ  ت تيػا االكقاىػدات االد ال ػػ  االتػ  تكتسػب كػف االدسػػت ر كباشػرة تػ ة اال ػػا

 بشكؿ نياب   بات،  ى  كا ال  تفؽ  االكنطؽ اال ان ن  االصى ه.

ف كػاف  ك ػز   بػ ف  –ككػا ب نػا  –ىذا كف ناى    كف ناى    خػرى، فػ ف اال ضػاس االدسػت رى  ا 
االكقاىػػػدات ذات االطػػػابص االس اسػػػ  ال خرجيػػػا كػػػف اختصاصػػػو االرتػػػاب   بػػػ ف االكقاىػػػدات كنقدكػػػ  ىػػػذا 

ـ ع  ػػػو إلعكػػػاؿ كثػػػؿ ىػػػذا االتك  ػػػز ضػػػر رة تفسػػػ ر نصػػػ ص االطػػػابص ف خضػػػقيا الرتابتػػػو، ف نػػػو  تىػػػت
االكقاىػػدة ال ىػػدد كػػا إذا كانػػت كػػف االنػػ ع األ ؿ  ـ كػػف االنػػ ع االثػػان ، فتفسػػ ر االكقاىػػدات االد ال ػػ  إذف 

 كشك ؿ ف  نطاؽ اختصاص اال ضاس االدست رى.

ف   كػػف ىنػػا ف ػػد تضػػت االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا باختصاصػػيا بتفسػػ ر االكقاىػػدات االد ال ػػ   ا 
كانػػت تػػػد رفضػػػت تبػػ ؿ ط ػػػب تفسػػػ ر االكقاىػػدة االد ال ػػػ  البلسػػػتثكارات األجنب ػػ  االكبركػػػ  بػػػ ف اال  نػػػاف 

،  ىػ  كػا (2) كصر، ذالؾ ألف ىذا االط ب تػـ ت د كػو ب اسػط  االكدع ػ   الػ س بط ػب كػف  ز ػر االقػدؿ
 قنػػ  بكفيػػػـ  االكخاالفػػػ   ف ط ػػػب االتفسػػػ ر الػػ  كػػػاف تػػػد تػػػدـ كػػػف  ز ػػر االقػػػدؿ الت الػػػت االكىككػػػ  تفسػػػر 

 ص ص كىؿ االخبلؼ.االن

 ككػا  ؤكػد ذالػؾ كػػا جػاس ع ػ  السػػانيا كػف " ف اختصػاص االكىككػػ  االدسػت ر   االق  ػا بتفسػػ ر  
ال  صادر ىؽ جيات  – ع   كا  فصىت عنو االكذكرة اإل ضاى   ال ان نيا  –االنص ص االتشر ق   

نػػزاؿ تفسػػ رىا ع ػػ  اال اتقػػ  االكقر ضػ  ع  يػػا كػػادا ـ الػػـ  صػػدر اال ضػاس األخػػرى فػػ  تفسػػ ر اال ػ ان ف  ا 
                                                 

 .216، ص3، بند1ع ، ج، االكجك  5/4/1980ف   –تفس ر  -ؽ1السن   4ط ب االتفس ر رتـ  (1)

 .224، ص1، كجك ع  االكىكك ، ج7/1/1981ف   –تفس ر  –ؽ 2السن   1ط ب االتفس ر رتـ  (2)
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 بشالف االنص االكطر ح  كاكيا تفس ر ك ـز كف االس ط  االتشر ق      كف االكىكك  االدست ر   االق  ا".

بؿ إف كا  صدر عف االكىكك  االدست ر   االق  ا كف ترارات تفس ر   إنكا تكػ ف ك زكػ  الجك ػص  
 كف تان ف االكىكك  االدست ر   االق  ا(. 49/1س طات االد ال   ال كاف  )ـ 

 الثانىالمبحث 
 مبررات امتناع القضاء الدستورى فى مصر 

 عن رقابة المشروعية الدستورية لممعاىدات الدولية 
 وكيفية تحريك الرقابة أمامو

 المطمب األول
 مبررات امتناع القضاء الدستورى فى مصر 

 عن رقابة المشروعية الدستورية لممعاىدات الدولية

 –تجسػػده االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا،  خػػتص إذا كػػاف اال ضػػاس االدسػػت رى فػػ  كصػػر  االػػذى  
بتطب ؽ  تفس ر نص ص االكقاىدات  االتفات ػات االد ال ػ ، ف كػاذا  كتنػص إذف عػف  –ع   نى  كا ب نا 

إعكػػاؿ رتابتػػو ع ػػػ  كشػػر ع   ىػػذه االكقاىػػػدات  االتفات ػػاتع كػػا ىػػػ  االكبػػررات االتػػ    ػػػاؿ بيػػا اليػػػذا 
الق  ػػا جػػاس خ ػػ ًا كػػف نػػص ككاثػػؿ الكػػا  رد ب ػػان ف االكتنػػاعع خاصػػ   ف تػػان ف االكىككػػ  االدسػػت ر   ا

االس ط  اال ضاب    تػان ف كج ػس االد الػ ، كػف نصػ ص ت ػرر عػدـ االختصػاص بػاالنظر فػ  االط بػات 
عكػػاال الػػنص االكػػادة  –االكتق  ػ  بالعكػػاؿ االسػػ ادةر بػػؿ  باعتبػػاره تضػػاس دسػت ر ا، كػػاف كػػف االكفتػػرض   ا 

   تػػػرار إدارى كػػػف رتابػػػ  اال ضػػػاسر  االػػػذى  ىظػػػر تىصػػػ ف  ى عكػػػؿ  2014كػػػف دسػػػت ر عػػػاـ  97
عكػػاال كػػذالؾ النصػػ ص االدسػػت ر االتػػ  ت ػػرر  ف االت اضػػ  ىػػؽ كصػػ ف  ككفػػ ؿ ال نػػاس كافػػ ،  الكػػؿ   ا 
كػػ اطف ىػػؽ االالتجػػاس إالػػ  تاضػػ و االطب قػػ .... كػػاف كػػف االكفتػػرض  ف   ضػػ  بقػػدـ دسػػت ر   كافػػ  

إال  نػػو  بػػداًل كػػف  ف  االنصػػ ص سػػاالف  االػػذكر االتػػ  تىظػػر ع ػػ  اال ضػػاس رتابػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة.....
  ضػػ  بقػػدـ دسػػت ر   ىػػذه االنصػػ ص   ػػ ؿا إف االعتبػػارات االتػػ  اتتضػػت انىسػػار االرتابػػ  اال ضػػاب   
عف  عكاؿ االس ادة  جدت صدى الػدى اال ضػاس االدسػت رى فػ  االػد ؿ االتػ   خػذت بنظػاـ االرتابػ  ع ػ  

  صػػ رة  كػػف  عكػػاؿ دسػػت ر   اال ػػ ان ف، فاسػػتبقدت االكسػػابؿ االس اسػػ   كػػف نطػػاؽ ىػػذه االرتابػػ ،  ىػػ
 .(1)االس ادة االت  ال تنبسط ع  يا رتاب  اال ضاس ف  االنظاـ االكصرى

 فػػ  ىكػػـ دخػػر ت ػػ ؿ "إف األصػػؿ  ف كػػؿ تػػرار إدارى نيػػاب   صػػدر كػػف االسػػ ط  االتنف ذ ػػ   
 خضػػص الرتابػػ  اال ضػػاس إعكػػااًل الكبػػد  االكشػػر ع    سػػ ادة اال ػػان ف، إال  نػػو  سػػتثن  كػػف ىػػذا األصػػؿ 

                                                 

 ؽ. دست ر  . 5السن   5، االطقف رتـ 3/7/1976ىكـ االكىكك  االق  ا ف   (1)
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 ادة االد الػػ  االداخ  ػػ     االخارج ػػ  ألنيػػا ال ت بػػؿ  ف تكػػ ف كىػػبًل الػػدع ى تضػػاب  ، تػػرارات تتصػػؿ بسػػ
 .(1) كف ثـ تخرج عف  ال   اال ضاس

ف كانػػت ت  ػػد  – ىكػػذا انسػػاتت االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا  راس االنصػػ ص االتشػػر ق      االتػػ   ا 
ر االتسػاؤؿ عكػا إذا   عك ػت ت ػؾ االنصػ ص فػ   ىكاكيػا  ىػ  كػا  ث ػ –م رىا كف االجيات اال ضاب   

 جػػب  ف تنسػػاؽ  راس االسػػ ط   –بكػػا فػػ  ذالػػؾ االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا  –كانػػت االسػػ ط  اال ضػػاب   
 كػػاـ  -االتشػػر ق    تطبػػؽ االنصػػ ص االتػػ  تىظػػر ع  يػػا االنظػػر فػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة،    كػػا   ػػاؿ اليػػا 

 النص صع، األعكاؿ االس اس  ، رمـ عدـ دست ر   ىذه ا-االكىكك  االدست ر   االق  ا 

 ا (2)بطب ق  االىاؿ  جب  ف تك ف اإلجاب  باالنف  الؤلسباب االتاال   

 ف االكشػػػرع ال  ك ػػػؾ  ضػػػص ت ػػػد ع ػػػ  اال ال ػػػ  االكاك ػػػ  ال سػػػ ط  اال ضػػػاب   ألف االدسػػػت ر  – 1 
 قتبر اال ضاس س ط  تابك  بذاتيا كث يا كثؿ االس ط  االتشر ق    االسػ ط  االتنف ذ ػ   ىػ  سػ ط  كط  ػ  

ة سػػ ط   خػػرى  ال  صػػه ت   ػػدىا فػػ  كباشػػرة  ظ فتيػػا إال بكػػا  ػػرد فػػ  االدسػػت ر ال تت تػػؼ ع ػػ  إراد
ذا  ر ػػد ت   ػػدىا ب  ػػ د  خػػرى تضػػاب    جػػب  ف تػػ زع كاك ػػ  ع ػػ  جيػػات اال ضػػاس  نفسػػو كػػف اال  ػػ د،  ا 
االكخت ف  بى ث  ك ف كجك ع كا   زع ع  يا كسا  ًا ال ال   اال ضاس االكاك   فاال ان ف  جب  ف   تصػر 

 رت ب  داة استقكاؿ االس ط  اال ضاب   د ف االتقرض ال س ط  ذاتيا باالنت اص كنيا.د ره ع   ت

 ف االكشػػػرع ال  ك ػػػؾ كنػػػص االسػػػ ط  اال ضػػػاب   كػػػف تبػػػ ؿ دعػػػا ى كق نػػػ  كتق  ػػػ  بػػػبقض  – 2 
ى ػػ ؽ االكصػػر  ف  ىػػػ  االى ػػ ؽ االتػػػ  نػػص ع  يػػػا االدسػػت ر،  كػػػاداـ االدسػػت ر ىػػػ  االنظػػاـ األساسػػػ  

ع  ػػػو االد الػػ  فػػػ ف كػػػا  ػػرد ف ػػػو كػػف االى ػػػ ؽ  جػػػب اعتبػػاره كػػػف االى ػػػ ؽ ال كجتكػػص  االك ػػػاف االػػذى ت ػػػـ  
األساس  ، ف ذا  ضص االكشرع ت ػدًا ع  يػا بطر  ػ  تتقػارض كػص كػا نػص ع  ػو االدسػت ر كػاف ال فػرد  ف 

  قترض ع   ىذا اال  د  عندبذ    ـ نزاع   جال ف و إال  االس ط  اال ضاب   إلنيابو بىكـ. 

قاكػػػػ   كنيػػػػا االسػػػػ ط  االتشػػػػر ق    ف تنػػػػت ص كػػػػف ى ػػػػ ؽ إذف ال  صػػػػه كط  ػػػػًا ال سػػػػ طات اال 
 االكصر  ف االدست ر   ب صدار تان ف  كنص االكىاكـ كف نظر ت ؾ االكنازعات.

 ف االسػػ ادة فػػ  االدسػػت ر إنكػػا تكػػ ف الؤلكػػ ،  االتػػ  تسػػتط ص بك تضػػ  ىػػذه االسػػ ادة،  ف  – 3 
ط  كػػف االسػػ طات االػػثبلث تقتبػر  ف عكػػبًل كػػا كىصػػنا كػػف رتابػػ  اال ضػػاس، فػػ ف الػـ تفقػػؿ، فػػ ف   ػػ  سػػ 

                                                 

 .1971ن فكبر  6تضاب   ع  ا ف   1السن   2( ىكـ االكىكك  االق  ا االصادر ف  االدع ى رتـ 1)

ر 9، ص2ستشػػػػار/ كىكػػػػد عبػػػػد االسػػػػبلـ،  عكػػػػاؿ االسػػػػ ادة فػػػػ  االتشػػػػر ص االكصػػػػرى، كج ػػػػ  كج ػػػػس االد الػػػػ ، س( االك2)
االكستشار االدكت ر/ كىكد كاىر  ب  االق ن ف، ض ابط كشر ع   اال رارات  اإلدار    ف ا ال كنيل اال ضاب ، االكتػاب 

 .60، 59، ص 2013األ ؿ، االطبق  األ ال ، 
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  االت  تستكد  ج دىا  ك انيا  كصدرىا كف األك  ال تك ؾ ىذا األكر.

 ىكػػذا  ككننػػػا اال ػػػ ؿ  ف تىصػػػ ف  ى عكػػػؿ بىجػػ   نػػػو كػػػف األعكػػػاؿ االىك ك ػػػ     األعكػػػاؿ  
االس اسػػ  ، كػػف االرتابػػ  اال ضػػاب   ال كشػػر ع   االقاد ػػ     االدسػػت ر   الت ػػؾ األعكػػاؿ كخػػاالؼ ال دسػػت ر، 

 جػػػب ع ػػ  االسػػػ ط  اال ضػػػاب   بكػػػؿ كك ناتيػػا،  ىػػػ  سػػػ ط  كسػػت     تابكػػػ  بػػػذاتيا بصػػػر ه  كػػف ثػػػـ 
نص ص االدست ر،  ال تنساؽ  راس االس ط  االتشر ق    بكا ت رره ف  ىػذا االشػالف  كػف ثػـ  ككػف اال ػ ؿ 

 خر جًا ع   االشرع   االدست ر  . – االىاؿ ىكذا  - ف تىص ف االكقاىدات االد ال    قد 

اال ضاس االدست رى ف  كصػر   ػرر فػ   ىكاكػو االكتػ اترة  ف االكقاىػدات   كص ذالؾ  بلىظ  ف 
 االتفات ػػات االد ال ػػ  تقػػد عكػػبًل كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة    ككػػا  ط ػػؽ ع  يػػا اوف كػػف األعكػػاؿ االس اسػػ   

 االت  ال تخضص الرتابتو س اس بطر ؽ اإلالغاس    بطر ؽ االتق  ض.

االق  ػا، االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا، تالخػذ فكا ى  األسباب    االكبػررات االتػ  تجقػؿ كىككتنػا  
 ىذا االتجاه    ذالؾ اال ضاسع

ال د ت ؿ فػ  اال اتػص باالقد ػد كػف األسػباب  االكبػررات التىصػ ف االكقاىػدات  االتفات ػات االد ال ػ   
ف كانػػت ىػػذه األسػػباب  ت ػػؾ االكبػػررات ال تخػػرج عكػػا ت ػػؿ بػػو التبر ػػر  عكػػاؿ  كػػف االرتابػػ  اال ضػػاب  ،  ا 

كػف االخضػ ع الرتابػ  اال ضػاس،  كػص ذالػؾ  بلىػظ  ف ىنػاؾ  سػبابًا  كبػررات ذات  االسػ ادة بصػف  عاكػ 
 ص    ث    باالكقاىدات  االتفات ات االد ال  .

 ع ػػ    ػػ  ىػػاؿ الػػف نتطػػرؽ ال سػػبب    االكبػػرر اال ػػان ن  االػػذى ت ػػؿ بػػو فػػ  ىػػذا االصػػدد،  ىػػ   
تىصػػ ف  عكػػاؿ  االػػنص فػػ  كث ػػر كػػف االتشػػر قات االكتق  ػػ  باالسػػ ط  اال ضػػاب    كج ػػس االد الػػ  ع ػػ 

االس ادة ضد االرتاب  اال ضاب    ىػ  كػا اسػتندت إال ػو االكىككػ  االق  ػا   اًل ثػـ االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا 
 ثان ا، التبرر عدـ رتابتيا ال كقاىدات  االتفات ات االد ال  .

 تد سبؽ النا ب اف عدـ صى  ىذا االسبب    االكبرر، بؿ ال د انتي نا إال   نو كاف  جػب ع ػ   
االدسػػػػت ر   االق  ػػػػا،  ال تنسػػػػاؽ  راس االسػػػػ ط  االتشػػػػر ق   فػػػػ  ىػػػػذا األكػػػػر   ف ت ضػػػػ  بقػػػػدـ االكىككػػػػ  

دسػػت ر   كثػػػؿ ىػػػذه االتشػػر قات، فػػػ ذا  ضػػػفنا  ف ىػػذه االتشػػػر قات ال عبلتػػػ  اليػػا باالكىككػػػ  االدسػػػت ر   
االق  ػا، ى ػث تخػص ف ػط االسػ ط  اال ضػاب    كج ػس االد الػػ ، التبػ ف النػا كػدى صػى  كػا ننػادى بػو فػػ  

 ص.ىذا االخص  

 تػػد ت ػػؿ   ضػػا بكبػػد  االفصػػؿ بػػ ف االسػػ طات، ككبػػرر الكتنػػاع اال ضػػاس االدسػػت رى كػػف رتابػػ   
شرع   االكقاىدات االد ال  ا ذالؾ االكبد  االذى ال  قن  ف ػط ت ز ػص االختصاصػات ع ػ  سػ طات ثػبلث 
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ىػػ  االسػػ ط  االتشػػر ق    االسػػ ط  االتنف ذ ػػ   االسػػ ط  اال ضػػاب  ، بى ػػث تباشػػر كػػؿ كنيػػا اختصاصػػاتيا 
نكا   ضا ضر رة تى  ؽ ن ع كف االت ازف ب ف ىذه االسػ طات، بى ػث است  بلال عف االس ط  األخرى،  ا 

   ـ ب نيا تقا ف  رتابػ  كتبادالػ ، تتفػا ت درجتيػا بتفػا ت االنظػاـ االس اسػ  االسػابد فػ  االكجتكػص،  كػا 
 نظـ االس اس  .إذا كاف نظاكًا برالكان ًا  ـ نظاكًا رباس ا  ذالؾ ع   االتفص ؿ االذى تتنا الو كؤالفات اال

 ف كا  تق ؽ باالكقاىدات االد ال   ف نو  بلىظ  نيا تى ؽ ت ازنا ى    ًا ب ف االس طت ف االتنف ذ ػ   
 االتشػػر ق  ، إذ ب نكػػا  تػػ ال  ربػػ س االد الػػ   االىك كػػ  كسػػاى  كػػف االىر ػػ  فػػ  االتصػػاالت  االتفػػا ض 

   تكي دًا ال تصد ؽ ع  يػا كػف تبػؿ  االت ت ص،  ت ال  االبرالكاف االكناتش   االرتاب  االس اس  ،  كذالؾ االك اف
 رب س االجكي ر  ، ثـ نشرىا ف  االجر دة االرسك  .

فػػػ براـ االكقاىػػػدة االد ال ػػػ ، إذف  جسػػػد عكػػػبًل كشػػػتركًا بػػػ ف ىػػػات ف االسػػػ طت ف، إذ ىكػػػا اال تػػػاف  
خراجيػػػا إالػػػ  ى ػػػز اال جػػػ د االكػػػادى  اال ػػػان ن ، بػػػؿ  تصػػػبه االسػػػ ط      كػػػاف بخ ػػػؽ ىػػػذه االكقاىػػػدة  ا 

د االتصػػد ؽ ع ػػ  االكقاىػػدة  دخ اليػػا ى ػػز االنفػػاذ، ك تزكػػ  تان نػػا تجػػاه األطػػراؼ االد ال ػػ  االتنف ذ ػػ ، بقػػ
األخرى بيا، األكر االػذى  تط ػب ن عػًا كػف االثبػات  االسػت رار اليػذه االكقاىػدة،    بكقنػ   دؽ  تط ػب 

ال كانػت ىػذه االسػ ط   فػ  ىػاؿ  –ن عا كف االىصان  النص صيا   ىكاكيا كف االتقد ؿ    اإلالغػاسر  ا 
فػػػ  ك تػػػؼ ىػػػرج تجػػػاه ىػػػذه األطػػػراؼ االد ال ػػػ ،  –خؿ اال ضػػػاس  ت اكػػػو بتقػػػد ؿ    إالغػػػاس االكقاىػػػدة تػػػد

خاص   ف االد ال  ى  االكسب ال  باعتبارىا شخص كف  شخاص اال ػان ف االػد ال  بتنف ػذ االكقاىػدة ألنيػا 
ىػػػ  االكخاطبػػػ  بالىكاكيػػػا كباشػػػرة . فػػػاال  ؿ إذف بتككػػػ ف اال ضػػػاس االدسػػػت رى كػػػف بسػػػط رتابتػػػو ع ػػػ  

ىػػدة االد ال ػػ  )االكصػػدؽ ع  يػػا  االنافػػذة تان نػػًا( بكػػا تػػد  ػػؤدى إال ػػو كػػف عػػدـ تنف ػػذ االكقاىػػدة  قتبػػر االكقا
تصػػادكًا ى    ػػًا،    كخاالفػػ  الكبػػد  ىسػػف االن ػػ  باال فػػاس باالالتزاكػػات االد ال ػػ ، األكػػر االػػذى  سػػبب ىرجػػا 

 ال د ال ، بؿ  ربكا  زك  د ال   ب ف  طراؼ ت ؾ االكقاىدة. –ككا ذكرنا  –شد دًا 

إضػػاف  إالػػػ   ف ىنػػػاؾ  سػػػبابا  د افػػػص إلبػػػراـ كثػػؿ ىػػػذه االكقاىػػػدات، تػػػد تكػػػ ف ذات ىساسػػػ    
باالغػ ، ككػا ال  جػػب  ف تنػاتش ع ن ػ  فػػ  سػاىات االكىػػاكـر     ف تخضػص الت ػد ر  ت  ػػ ـ كػف جانػػب 
ىذه االكىاكـ. كف ىنا ف ػد ت ػؿ بىصػان  االكقاىػدات االد ال ػ   اعتبارىػا كػف ثػـ كػف األعكػاؿ االس اسػ   

 عكاؿ االس ادة االت  ال تخضص ال رتاب  اال ضاب  ، خاص   ف االس ط  اال ضػاب   ماالبػا كػا تتكتػص    كف 
باالىر   االكاك    ثناس ككارستيا القك يا اال ضاب   د ف تدخؿ كف جانب االس طات األخرى ف  االد ال ، 
 ف ػػػ س ىنػػػاؾ كػػػا  كنػػػص  ف تكػػػ ف ىنػػػاؾ بقػػػض األعكػػػاؿ االتػػػ  تتكتػػػص بيػػػا االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ   االسػػػ ط 

 االتشر ق   كقا  كنيا االكقاىدات االد ال   بكاكؿ االىر    د ف تدخؿ كف جانب االس ط  اال ضاب  .

 ف كثػػػؿ ىػػػذا االتىصػػػ ف ال كقاىػػػدات  -  ػػػ ؿ  نصػػػار ىػػػذا االتجػػػاه –فػػػ ذا  ضػػػفنا إالػػػ  ذالػػػؾ  
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ال  صػػػبىت ث ػػػ  ىػػػذه  االد ال ػػػ ، إنكػػػا  بقػػػث االطكالن نػػػ  فػػػ  نفػػػ س االػػػد ؿ األطػػػراؼ فػػػ  االكقاىػػػدة ،  ا 
 تزة تجاه كا تد  ىدث كست ببًل، إذا  ج ز تدخؿ اال ضاس باإلالغاس    االتق  ض ال كقاىدة.األطراؼ كي

 كػػػف جانبنػػػا ال  ككػػػف االتسػػػ  ـ بيػػػذا االكبػػػرر الكنػػػص اال ضػػػاس االدسػػػت رى كػػػف رتابػػػ  االكقاىػػػدات  
االد ال  ا ذالػؾ  ف كبػد  االفصػؿ بػ ف االسػ طات كػا  جػد  ساسػًا إال الكنػص اعتػداس  ى كػف االسػ طات ع ػ  

اسػػػػت بلال ى    ػػػػا الكػػػػؿ كػػػػف ىػػػػذه  – ككػػػػا ذكرنػػػػا  –االسػػػػ طات األخػػػػرى، كى  ػػػػا بػػػػذالؾ  اختصاصػػػػات
االسػػ طات، كػػص إتاكػػ  االتػػ ازف ف كػػا ب نيػػا.  الػػذا  ككػػف اال ػػ ؿ  ف اكتنػػاع اال ضػػاس االدسػػت رى عػػف رتابػػ  
االكقاىدات االد ال   االت  ى  كف صنص االس ط  االتنف ذ   باالشتراؾ كػص االسػ ط  االتشػر ق  ، إنكػا  قنػ  

ىات ف االس طت ف ع   س ط  اال ضاس االدست رى، االكتكث    ساسػًا فػ  ضػكاف اسػت بلؿ كػؿ كػف  اعتداس
االسػػػ ط  االتشػػػر ق    االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ ،  كنػػػص اعتػػػداس   يكػػػا ع ػػػ  األخػػػرى،    االتخػػػاذؿ عػػػف كباشػػػرة 

 اختصاصاتيا االدست ر  .

 سػػ    الىكا ػػ   - االىػػاؿ ىكػػذا –فاالرتابػػ  ع ػػ  االشػػرع   االدسػػت ر   ال كقاىػػدات االد ال ػػ  تقػػد  
االىػػد د  االف اصػػؿ االدسػػػت ر   بػػ ف االسػػػ طات  اختصاصػػات ربػػػ س االجكي ر ػػ  كػػػف ناى ػػ ،  سػػػ طات 
 اختصاصػػات االبرالكػػاف كػػف ناى ػػ   خػػرى فػػ  خصػػ ص إبػػراـ ت ػػؾ االكقاىػػدات، إذ  جػػب ع ػػ  ربػػ س 
 االجكي ر    ف  باشر ىذه االس طات  ت ؾ االختصاصات ف  إطار االىػد د االتػ   ضػقيا الػو االدسػت ر
فػػ  ىػػذا االشػػالف،   ف ع ػػ  االبرالكػػاف االالتػػزاـ   ضػػا بػػاف  باشػػر سػػ طاتو  اختصاصػػاتو االتػػ  ىػػددىا الػػو 
االدست ر، فبل  سكه كثبًل بالف تكرر كقاىدة د ال   ترمب ف يا االس ط  االتنف ذ   د ف كناتشػ     بىػث 

راكػػًا اليػػذا الكػػدى دسػػت ر تيا،  اال ػػ ؿ بغ ػػر ذالػػؾ  جسػػد اعتػػداس ع ػػ  كبػػد  االفصػػؿ بػػ ف االسػػ طات ال اىت
 االكبد .

بكقنػػػ   ف م ػػػاب االرتابػػػ  االدسػػػت ر   ع ػػػ  االكقاىػػػدات االد ال ػػػ     رفػػػض اال ضػػػاس االدسػػػت رى  
الخضػػ ع االكقاىػػدات االد ال ػػ  الرتابتػػو فػػ  ىػػذا االشػػالف  يػػدد كبػػد  االفصػػؿ بػػ ف االسػػ طات تيد ػػدًا ى    ػػا. 

بيػا ع ػ  بػات  سػ طات   جقؿ كف االكقاىدات االد ال    داة     س    فػ   ػد االسػ ط  االتنف ذ ػ  تتغػ ؿ 
االد الػػ   تجػػ ر كػػف خبلاليػػا ع ػػ  االىػػد د االدسػػت ر  ،  كػػف ثػػـ فػػبل سػػب ؿ إالػػ  ىكا ػػ  ىػػذا االكبػػد ، بػػؿ 

  ضكاف ىذه االىكا    فضؿ كف ت اـ االرتاب  اال ضاب   ع   دست ر   االكقاىدات االد ال  .

ب االد الػ   كا عف اال  ؿ بالف تىص ف االكقاىدات االد ال   ف  ك اجي  اال ضاس االدسػت رى،  جنػ 
اال ت ع ف  االىرج تجاه االد ؿ األخرى،   جنبيا االكساسال  االد ال  ،  ذالؾ بقدـ تكك ف ىػذا اال ضػاس كػف 
إالغاس االكقاىدة    تقط ؿ نفاذىا، بكا تد  ؤدى إال و كف عدـ اال فاس باالالتزاكات االتقاىد  ا ىػذا اال ػ ؿ 

نكػا إ الػ  األسػ  ب االػذى  راتػب بػو ىػذا ال   جو  ال  جب  ف   جو إال  اال ضاس االدست رى ف  ذاتػو،  ا 
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اال ضػػػػاس االكقاىػػػػدات االد ال ػػػػػ . فاالرتابػػػػ  االبلى ػػػػػ  االتػػػػ   تبقيػػػػػا االنظػػػػاـ االكصػػػػػرى الرتابػػػػ  االكشػػػػػر ع   
االدست ر   ال كقاىدات االد ال   ال  تناسب  ال  تفؽ كص طب قػ  ىػذه االكقاىػدات  كػا  جػب  ف تىػاط بػو 

 ان ناً كف ضكانات  است رار  ثبات بقد االتصد ؽ ع  يا  نفاذىا ت

 كثػر  –ككػا ر  نػا  – الذا كاف االنظاـ االفرنس  بتبن و االرتاب  اال ضاب   االساب   ف  ىذا االشػالف  
ت ف  ػػًا  انسػػجاكًا كػػص ت ػػؾ االطب قػػ ، خاصػػ   ف كسػػب ال   االد الػػ  ع ػػ   سػػاس عػػدـ اال فػػاس باالالتزاكػػات 

االرتابػػ  االسػػاب       سػػاس كػػف اال اتػػص    اال ػػان ف، ألف  –فػػ  ىػػذه االىاالػػ   –االتقاىد ػػ  ال  كػػ ف اليػػا 
تبػػػؿ االتصػػػد ؽ ع ػػػ  ىػػػذه  –ككػػػا ب نػػػا كػػػف تبػػػؿ  –اال تاب ػػػ  ع ػػػ  دسػػػت ر   االكقاىػػػدات االد ال ػػػ  تكػػػ ف 

االكقاىػػػدات،  ى تبػػػؿ  ف تصػػػبه ىػػػذه االكقاىػػػدات ك زكػػػ  ال د الػػػ  كػػػف االناى ػػػ  اال ان ن ػػػ ، فػػػ ذا انتيػػػت 
كتنقػت االسػ طات االكقن ػ  االكىكك     االي ب  االدست ر   االتػ  تفىػص االكقاىػدة إالػ  عػدـ دسػت ر تيا، ا

 كف االتصد ؽ ع   االكقاىدة،  ى  كا ال  ككف  ف  ترتب ع  و     كسب ال   د ال  . – ى  ىؽ اليا  –

 كف االىجػل    االكبػررات االتػ  ت ػؿ بيػا التىصػ ف االكقاىػدات االد ال ػ  ضػد رتابػ  االكشػر ع    
 ى االدسػت ر   االتػ  ىػ  االدست ر  ، اختبلؼ طب ق  ىذه االكقاىدات    عػدـ تبلؤكيػا كػص طب قػ  االػدع

ف  ذاتيا دع ى ع ن  ا إذ  تـ ف يا اختصاـ اال  اعد    االنص ص اال ان ن   االكدع  بقدـ دسػت ر تيا، 
 ك ارنتيا باال  اعد االك اب   اليا فػ  االدسػت ر. فاال  اعػد    االنصػ ص االدسػت ر   سػاالف  االػذكر ىػ  إذف 

 كىؿ االخص ك  االدست ر  .

دسػػت ر   االق  ػػا  ف "االخصػػ ك  فػػ  االػػدع ى االدسػػت ر   ىػػ   ا  ضػػاىا الػػذالؾ ت ػػ ؿ االكىككػػ  اال 
بطب قتيػػا كػػف االػػدعا ى االق ن ػػ  ت اكيػػا ك اب ػػ  االنصػػ ص االتشػػر ق   االكطقػػ ف ع  يػػا بالىكػػاـ االدسػػت ر 
تىر ػػًا التطاب يػػا كقيػػا إعػػبلًس ال شػػرع   االدسػػت ر    كػػف ثػػـ تكػػ ف ىػػذه االنصػػ ص ذاتيػػا ىػػ  ك ضػػ ع 

ىػدارىا ب ػدر تقارضػيا كػص  ىكػاـ االدسػت ر  ىػ  االغا ػ  االدع ى االدست ر      ى  باألىرى كى  يػا،  ا 
 .(1)االت  تبتغ يا ىذه االخص ك "

كػػػص كػػػا  ىػػػ ط باالكقاىػػػدات االد ال ػػػ  كػػػف كقط ػػػات     –ككػػػا   ػػػاؿ  –ىػػػذه االطب قػػػ  ال تتفػػػؽ  
اعتبػػارات تبػػرر تخ  ػػؿ كػػؿ كػػف االسػػ ط  االتنف ذ ػػ   االسػػ ط  االتشػػر ق  ، سػػ ط  ت ػػد ر    كبلسكػػ  إبػػراـ 

دة    عػػدـ إبراكيػػا،    سػػ ط  ت ػد ر كػػدى ضػػر رتيا    عػػدـ ضػر رتيار فيػػذه االسػػ ط     ت ػػؾ االكقاىػ
تقػػد كػػف إطبلتػػات كػػؿ كػػف االسػػ طت ف االتشػػر ق    االتنف ذ ػػ ، خاصػػ   نيكػػا ال  نفصػػكاف فػػ  االغاالػػب 

                                                 

األىكاـ االت   صدرتيا االكىكك  ف  االدعا ى  –ادئ االكىكك  االدست ر   االق  ا ( االكستشار/  ىكد ىبو، ك س ع  كب1)
، ككتب  ك  ػ  االى ػ ؽ، جاكقػ  8/4/1995ؽ، ج س  15السن  19، 7/11/1992ؽ، ج س  13السن   14 رتاـ 

 اال اىرة.
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بص رة  اضى     صر ى  عف األسباب  االكبلبسات االت   دخبلىا ف  ت ػد رىكا عنػد إبػراـ االكقاىػدة 
   ، الرتباط ىذه األسباب    ت ؾ االكبلبسات بكصااله االد ال  االق  ا.االد ال

 الذا  صقب بؿ  ستى ؿ ع   اال ضاس االدسػت رى االتػدخؿ فػ  ىػذا االشػالف  ذالػؾ بػاالىكـ ع ػ   
ال كػػػاف ذالػػػؾ بكثابػػػ  إىػػػدار الت ػػػؾ االسػػػ ط  االت د ر ػػػ ،  باالتػػػاال  مصػػػبا  ىػػػذه االت ػػػد رات    كراتبتيػػػا،  ا 

 ر    كج س االن اب الكسالال  ى  كف صك ـ اختصاصاتيكا.الختصاص  ت د ر رب س االجكي  

 ىػػ  كػػا اعترفػػت بػػو االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا ى نكػػا تاالػػتا إف  عكػػاؿ االسػػ ادة  كػػف ب نيػػا  
االكقاىدات االد ال   "ال ت بؿ بطب قتيا  ف تك ف كىبًل ال ت اض ، الكػا  ىػ ط بيػا كػف اعتبػارات س اسػ   

 د ر     سص كدى   بقد نطاتًا تى   ا الصااله االػ طف  سػبلكتو تبرر تخ  ؿ االس ط  االتنف ذ  ، س ط  ت
د ف تخ  ؿ اال ضاس س ط  االتق  ب ع ػ  كػا تتخػذه كػف إجػراسات فػ  ىػذا االصػدد، ألف ذالػؾ   تضػ  
ت افر كق  كات  عناصر  ك از ف ت د ر كخت ف  إلنتاج اال ضاس، فضػبًل عػف عػدـ كبلسكػ  طػرح ىػذه 

 .(1)االكسابؿ ع نًا ف  ساىات اال ضاس

كػا سػبؽ ذكػره كػف  ف االرتابػ  اال ضػاب    -  ػ ؿ  نصػار ىػذه االىجػل  –ف ذا  ضفنا إال  ذالػؾ  
ى  رتاب  تان ن   فىسب،  كارسيا رجاؿ كتخصصػ ف كػف رجػاؿ اال ػان ف،   نتيػ  بىػثيـ عنػد االىػد 
اال ػػان ن  فىسػػب،  ال  كتػػد بىػػاؿ كػػف األىػػ اؿ ال شػػكؿ كػػا  تق ػػؽ باالج انػػب االت د ر ػػ  االتػػ  ىػػ  عػػ ف 

كػػ ر إذا  ضػػفنا ذالػػؾ ألككػػف اال ػػ ؿ  ف اال اضػػ  االدسػػت رى الػػ س الػػو  ف  صػػدر ىككػػا ت ػػد ر ًا    االكبلس
ت   ك ا  بىث كف خبلالػو كبلسكػ  االكقاىػدة االد ال ػ   كػدى تى   يػا ال كصػ ى  االق  ػا ال د الػ  كػف عدكػو 
 –    ناتش ب اعث ىذه االكقاىدة    د افقيا، ألف ذالؾ كف  خص كظػاىر االسػ ط  االت د ر ػ  االك ػررة 

 .(2)الكؿ كف االس طت ف االتشر ق    االتنف ذ   –ككا ذكرنا 

 اال ػ ؿ بغ ػػر ذالػػؾ  قنػ  ى ػػ ؿ اال ضػػاس    االسػ ط  اال ضػػاب   كىػػؿ ىػات ف االسػػ طت ف رمػػـ  ف  
 الكؿ كنيكا س ط   اختصاصا كىدد ف دست ر ًا ال  ج ز ألى كنيكا تجا زىكا    االخر ج ع  يكا.

طب ػػػا الطب قتيػػػا  ككػػػا اسػػػت ر ع  ػػػو  – تتنػػػا ؿ ىاصػػػؿ اال ػػػ ؿ إذف  ف االػػػدع ى االدسػػػت ر   ال 
كناتشػػ  ضػػر رة االكقاىػػدة االد ال ػػ     كػػدى كبلسكتيػػا    االباعػػث ع  يػػا،  ى ػػث  –اال ضػػاس االدسػػت رى 

                                                 

، 5/2/1977تضػػاب   ع  ػػا ج سػػ   6السػػن   22راجػػص ىكػػـ االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا االصػػادر فػػ  االػػدع ى رتػػـ  (1)
ىتػػ  تشػػك ؿ االكىككػػ  االدسػػت ر    1976كجك عػػ  األىكػػاـ  تػػرارات االكىككػػ  االق  ػػا ، االجػػزس االثػػان  كػػف نػػ فكبر 

 االق  ا.

دكتػػ ر/ ع ػػ  االسػػ د االبػػاز، االرتابػػ  ع ػػ  دسػػت ر   اال ػػ ان ف فػػ  كصػػر، دراسػػ  ك ارنػػ ، دار االجاكقػػات االكصػػر  ،  (2)
 .428، ص 1978طبق  
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 ف ىذه االكقاىدة ال تتنصؿ بطب قتيا عف ىذه االكسابؿ  االت  تقد كسابؿ ت د ر   تسػت ؿ بيػا كػؿ كػف 
ىػػدة االد ال ػػ  بطب قتيػػا تكػػ ف كتقارضػػ  كػػص طب قػػ  االػػدع ى االسػػ طت ف االتشػػر ق    االتنف ذ ػػ ، فػػ ف االكقا

ضر رة عدـ إخضاع االكقاىدات  االتفات ات االد ال    –طب ا اليذا االتجاه  –االدست ر  ،  ى  كا  ىتـ 
 الرتاب  االكشر ع   االدست ر  .

 كػػػف جانبنػػػا نػػػرى  ف ىػػػذا االتقػػػارض الػػػ س تاصػػػرًا    ىصػػػر ًا ع ػػػ  االكقاىػػػدات  االتفات ػػػات  
نكا  تى ؽ   ضا باالنسب  ال   ان ف  اال  ابه االت  تخضص ال رتابػ  االبلى ػ  ال كىككػ  االدسػت ر   االد ال  ،   ا 

االق  اا إذ ال تتنا ؿ ىذه االرتاب  ضػر رة االتشػر ص    كبلسكتػو    االباعػث ع  ػو، تكاكػا ككػا ىػ  االىػاؿ 
نكػػػػا تتنػػػػا ؿ األكػػػػ ر    االكسػػػػابؿ اال ان   ن ػػػػ  ذات االصػػػػ   باالنسػػػػب  ال كقاىػػػػدات  االتفات ػػػػات االد ال ػػػػ ،  ا 

باالنصػػػ ص االدسػػػت ر  ،  ىػػػ  كػػػا  نطبػػػؽ   ضػػػا ع ػػػ  االكقاىػػػدات  االتفات ػػػات االد ال ػػػ ، إذ ىنػػػاؾ كػػػف 
ال كانػت  االض ابط  االىد د االدست ر   االت   جب  ف تراعػ  عنػد إبػراـ ىػذه االكقاىػدات  االتفات ػات،  ا 

 ك ص ك  بقدـ االشرع   االدست ر    ذالؾ ع   االتفص ؿ ساالؼ االذكر.

إالغػػػاس االكقاىػػػدة بقػػػد دخ اليػػػا ى ػػػز االنفػػػاذ تػػػد  رتػػػب االكث ػػػر كػػػف االكشػػػاكؿ خاصػػػ   ى   ػػػ   ف 
االد ال  ،  تػد  كػ ف فادىػًا فػ  تك فتػو،  تػد  قػ ؽ تنف ػذ تػداب ر اليػا صػ    ث  ػ  بػاألكف اال ػ ك ،  ذالػؾ 

إال  ف االىػػػؿ ال  ككػػػف ككػػػا ذىػػػب  –ككػػػا ب نػػػا كػػػف تبػػػؿ  –بػػػالكثر ككػػػا  رتبػػػو إالغػػػاس اال ػػػان ف االػػػداخ   
ف كاف  ص ه ال فصؿ ف  االبقض ف   تشك ؿ االكىكك  االدست ر   االق  ا  االذى  رى  ف ىذا االتشك ؿ  ا 

دست ر   االتشر قات  اال  ان ف االداخ    ، إال  نو  ىتػاج إالػ  تػدع ـ خػاص بف يػاس كػف اال ػان ف االػد ال  
 اال ان ف االدست رى  كستشارى االس اس  االخارج   ىت   تككف ىػذا اال ضػاس كػف فيػـ  ت ػد ر االظػر ؼ 
االكى طػػ  باالكقاىػػدة االد ال ػػ   كػػدى االىاجػػ  االك ىػػ  إال يػػا  االب اعػػث االتػػ  تػػدفص االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  إالػػ  

 .(1)إبراكيا  كبلسك  ذالؾ ك و   ثره ع   األك ر االدست ر  

 كف جانبنا نرى كذالؾ  ف االتشك ؿ االك ترح  غ ب ع  و االطابقاف اال ان ن   االس اس ، بؿ ى   
تبره كف  جي  نظرى االكت اضػق ، م ػر ك بػ ؿ، بػؿ  م ػر كف ػد، ذالػؾ ال س اس   ترب،  ى  تشك ؿ  ع

 ف كثػػؿ ىػػذا االتػػزا ج فػػ  االختصاصػػات، إنكػػا  جقػػؿ كػػؿ فر ػػؽ  ػػرجه كػػا  ك  ػػو ع  ػػو انتكػػاؤه االفكػػرى 
 االق  ػػ ، فاال اضػػ  ال  نطػػؽ إال بك كػػ  اال ػػان ف فػػ  ىػػ ف  ف االي بػػ  االس اسػػ    بػػاالنظر إالػػ  تك  نيػػا 

االتػػ  تاكػػت بتق  نيػػا،  ىػػ  كػػا   ػػ ض اسػػت بلاليا، فػػبل تنطػػؽ إال بكػػا  رضػػ  االػػداخ    تبق تيػػا ال جيػػ  
ت ؾ االجي .  ىنا  صقب بؿ  ستى ؿ  ف تصؿ إال  االى     االكبتغاة كف رتاب  االكقاىدات  االتفات ات 

 االد ال  ،  كا  جب  ف ت  ـ ع  و ىذه االرتاب  كف ى اد    ك ض ع  .

                                                 

 .195االترسا ى، االكرجص االسابؽ، ص ( دكت ر/ ع ض عبد االج  ؿ 1)
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اس االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا إنكػا  تكتقػ ف فػ  ف ذا  ضفنا إال  ذالؾ  ف رجاؿ اال ضاس   عضػ 
نكػػا فػػ  كافػػ  االكجػػاالت   اتػػص األكػػر بخبػػرات ع ك ػػ   عك  ػػ  تراكك ػػ  الػػ س ف ػػط فػػ  كجػػاؿ اال ػػان ف،  ا 
األخػػرى االس اسػػ    االتتصػػاد    االجتكاع ػػ ، بىكػػـ تقػػاك يـ كػػص االخصػػ ك  االدسػػت ر   االتػػ  تخػػت ط 

ا  جق يػػـ كػػؤى  ف  كثػػر كػػف م ػػرىـ الفيػػـ االكقط ػػات    كبلكىيػػا االس اسػػ   بقناصػػرىا اال ان ن ػػ ، ككػػ
االعتبػػارات االتػػػ  تىػػ ط بػػػ براـ  كنازعػػات االكقاىػػػدات  االتفات ػػات االد ال ػػػ ،  ك ف ػػ  االتقاكػػػؿ كػػص ىػػػذه 

 االكقط ات  ت ؾ االعتبارات.

إذا  ضػػفنا ذالػػؾ ال جػػدنا  ف االىػػؿ  ككػػف فػػ   كػػر دخػػر  ىػػ  إكػػا  ف نالخػػذ باالرتابػػ  اال ضػػاب    
الػػ   ف نصػػؿ إالػػ  االسػػاب    ذالػػؾ  ع ػػ  االػػنيل االفرنسػػ  فػػ  ىػػذا االشػػالف  االػػذى سػػبؽ تنا الػػو تفصػػ بل،  ا 

ف كنػػت  رى  نػػو كػػف االصػػقب  فػػ  اال تػػت االػػراىف، بقػػد  ف  –ع ػػ  األتػػؿ  –اال ناعػػ  بػػذالؾ االػػنيل،  ا 
تالص ت فكرة االرتاب  االبلى   ال شرع   االدست ر   ف  االنظـ االكصر   االكتقاتب ، ف نو  تقػ ف ع ػ  جيػ  

ككػػػا ذىػػػب اال اضػػػ  االج  ػػػؿ االكستشػػػار  – كػػػا  كاث يػػػا  – ػػػ  االدسػػػت ر   فػػػ  ىػػػذه األىػػػ اؿ االرتابػػػ  ع
ال  –االػػػدكت ر/ عػػػ ض االكػػػر، بػػػالف  كػػػ ف ك تفيػػػا كنيػػػا تابكػػػا ع ػػػ  االتىػػػ ط،   ف تنظػػػر إالػػػ  نفسػػػيا 

باعتبارىا جي  تضاب   خ اليا االدست ر س ط  االعتراض ع   كؿ تان ف،  كؿ إجراس    تدب ر صدر 
نكػا ب صػفيا ن طػ  االتػ ازف بػ ف سػ طت ف  – A veto powerشػر ق      االتنف ذ ػ  عػف االسػ ط  االت  ا 

 خػػر  ف كنتخبتػػ ف، الكػػؿ كنيكػػا اختصاصػػاتيا االتػػ  كف يػػا االدسػػت ر،   نبغػػ   ف  تػػاح اليكػػا تػػدر كػػف 
ىر   االت د ر ف كا تنفرداف بو كف االشب ف، كا فتبتا ك تزكت ف بتخـ  اال ال   االتػ  ىػددىا االدسػت ر الكػؿ 

 كنيكا.

الشػػرع   االدسػػت ر    ال تتخ ػػ  عػػف كسػػب ال تيا فػػ  ضػػر رة ككػػا  ف ع ػػ  جيػػ  االرتابػػ  ع ػػ  ا 
 ضبط االكسابؿ االس اس  ،  ت ر ر كا  ندرج تىتيا     خرج عنيا.

 ى  تق د االنظر ف  نطاتيا كف  جؿ ىصرىا ف  دابرة ضػ   ،  ع ػ  األخػص ألف عنصػر  
فػبل تنػداح دابرتيػا،  االزكف كث را كا  دخؿ تغ  را ع   كفاى كيا بكا  قدؿ ككا كاف كست را كف ث ابتيا.

 ال تتىػػ ؿ االكسػػابؿ االس اسػػ   إالػػ  ج اكػػد تفػػرض نفسػػيا ع ػػ  جيػػ  االرتابػػ  ع ػػ  االدسػػت ر  ،  كالنيػػا 
نكا  ظػؿ نطػاؽ االكسػابؿ االس اسػ   كرنػا كنىصػرا فػ  ىػد د كنط  ػ ،  ناب ػًا  االى     االت  ال تتبدؿ.  ا 

 .(1)اب  ع   االشرع   االدست ر  عف كقا  ر جاكدة اليا ت االبيا االصكاس االت  تصبيا ف يا جي  االرت

 
 المطمب الثانى

                                                 

 .764( االكرجص االسابؽ، ص 1)
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 كيفية تحريك الرقابة عمى المشروعية الدستورية 
 لممعاىدات الدولية أمام المحكمة الدستورية العميا 

 ولثار الحكم الصادر منيا

 الفرع األول
 كيفية تحريك الرقابة عمى المشروعية الدستورية

 الدستورية العميالممعاىدات الدولية أمام المحكمة 

تجػػػدر اإلشػػػارة إالػػػ   ف االرتابػػػ  ع ػػػ  دسػػػت ر   االكقاىػػػدات االد ال ػػػ  تػػػتـ بػػػنفس االطر  ػػػ  االتػػػ   
كف تان ف االكىكك   29، 27تخضص اليا رتاب  دست ر   اال  ان ف  اال  ابه  االت  نصت ع  يا االكادتاف 

 االدست ر   االق  ا،  ىذه االطر    تتكثؿ ف  اوت ا

الك ضػػػ ع كباشػػػرةا    ػػػا كانػػػت درجػػػ  ىػػػذه االكىككػػػ ،  ذالػػػؾ ى نكػػػا اإلىاالػػػ  كػػػف كىككػػػ  ا - 
 ف ىنػاؾ نص صػًا تتضػكنيا االكقاىػدة  – ثنػاس ت اكيػا بػاالنظر فػ  نػزاع كطػر ح ع  يػا  – تراسى اليػا 

االد ال    ذات عبلت  بيذا االنزاع، بكقن   نيا الزك  ال فصػؿ ف ػو، كصػاب  بقػ ار    بشػبي  ت  ػ  بقػدـ 
  ت  ـ ىذه االكىكك  ب تؼ االنظر ف  االنزاع االكطر ح،  اتخاذ تػرار كسػبب االدست ر  .  ف  ىذه االىاال

 الػػ س ىككػػا ب ىاالػػ  نصػػ ص االكقاىػػدة سػػاالف  االػػذكر إالػػ  االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا ال بػػت فػػ  كػػدى 
دست ر تيا،  ىنا  جب  ف  تضكف اال رار االصادر باإلىاال  إال  االكىكك  االدست ر   االق  ا،    صى ف  

( كػػػػف تػػػػان ف االكىككػػػػ  االدسػػػػت ر   ب ػػػػاف االػػػػنص    30إال يػػػػا  ف ػػػػًا الىكػػػػـ االكػػػػادة ) االػػػػدع ى االكرف عػػػػ 
االنصػػ ص االتشػػر ق   االكطقػػ ف بقػػدـ دسػػت ر يا،  االػػنص    االنصػػ ص االدسػػت ر   االكػػدع  بكخاالفتيػػا 

    جو ىذه االكخاالف .

االدفص كف جانب  ى كف االخص ـ بقدـ دست ر   نص    كجك ع  كف نصػ ص االكقاىػدة  - 
ذالؾ  ثناس نظر دع ى كنظ رة  كاـ إىدى االكىاكـ    االي بات ذات االختصاص اال ضاب ، االد ال  ا   

 ر ت االكىككػػػ     االي بػػػ   ف ىػػػذا االػػػنص    كجك عػػػ  االنصػػػ ص ذات صػػػ   بػػػاالنزاع االكطػػػر ح،  ى 
الزك  ال فصؿ ف  االط بات االكرتبط  بيػا  كػاـ كىككػ  االك ضػ ع،  ىػ  كػا  ؤكػد  ف ال طػاعف كصػ ى  

  ف االػػدفص بيػػا جػػدى،   كػػ ف االػػدفص كػػذالؾ فػػ  ىاالػػ  كػػا إذا ثبػػت  ف ىنػػاؾ شػػبي  شخصػػ    كباشػػرة، 
ت    بقدـ دست ر تيا،  ى   كر كتر ؾ الت د ر تاض  االك ض ع. ف  ىذه االىاال  تؤجؿ االكىكك  نظر 
االػػػدع ى،  تىػػػدد الكػػػف  ثػػػار االػػػدفص ك قػػػادًا ال  جػػػا ز ثبلثػػػ   شػػػير الرفػػػص االػػػدع ى بػػػذالؾ  كػػػاـ االكىككػػػ  

 ػػػا، فػػػ ذا الػػػـ ترفػػػص االػػػدع ى فػػػ  االك قػػػاد االكشػػػار إال ػػػو، اعتبػػػر االػػػدفص كػػػالف الػػػـ  كػػػف، كػػػص االدسػػػت ر   االق 
كبلىظ   ف االػدفص فػ  ىػذه االىاالػ  إنكػا ىػ  دفػص كتق ػؽ باالنظػاـ االقػاـ،  كػف ثػـ تجػ ز إثارتػو فػ    ػ  
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 .(1)ىاال  تك ف ع  يا االدع ى

كػػف  27دة رتػػـ االتصػػدى االت  ػػاب  كػػف جانػػب االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػاا ف ػػد نصػػت االكػػا - 
تان ف االكىكك  االدست ر   االق  ا ع   ىؽ االكىكك  ف   ف ت ض  بقدـ دست ر    ى نػص فػ  تػان ف 
   البى ،  قرض اليا بكناسب  ككارس  اختصاصاتيا األخرى،  تصؿ باالنزاع االكقر ض ع  يا، فػ ذا 

 نػ  فػ  كقاىػدة عرض ع   االكىكك  االدست ر   االق  ا نزاع كا،  كاف ىذا االنزاع كرتبط بنص ص كق
د ال ػػ ،   ف ىػػذه االنصػػ ص الزكػػ  ال فصػػؿ فػػ  ىػػذا االنػػزاع، تصػػدت االكىككػػ  كػػف ت  ػػاس نفسػػيا البىػػث 
كدى دست ر   ت ؾ االنص صر  ىػذا  كػر كنط ػ  تفرضػو االطب قػ  االق ن ػ  ال ػدع ى االدسػت ر  ، إذ كػف 

سػ  اختصاصػيا م ر االكق  ؿ    كف م ر االكنط    ف ترى االكىكك  االدست ر   االق  ا، بكناسب  ككار 
بنظػػر نػػػزاع كقػػػر ض ع  يػػا،  ف ىنػػػاؾ نص صػػػًا م ػػر دسػػػت ر   تىػػػت نظرىػػا،   ف ىػػػذه االنصػػػ ص 

 الزك  ال فصؿ ف  ىذا االنزاع  ال تتصدى كف ت  اس ذاتيا الكدى دست ر تيا.

 الفرع الثانى
 لثار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العميا 

 فى مجال المعاىدات الدولية

كػػف تػػان ف االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا ع ػػ   ف " ىكػػاـ االكىككػػ   تراراتيػػا  48تػػنص االكػػادة  
ع ػػػ   ف " ىكػػػاـ االكىككػػػ  فػػػ  االػػػدعا ى االدسػػػت ر    49نياب ػػػ   م ػػػر تاب ػػػ  ال طقػػػف"،  تػػػنص االكػػػادة 

 تراراتيػا باالتفسػػ ر ك زكػػ  الجك ػػص سػ طات االد الػػ   ال كافػػ ...   ترتػػب ع ػ  االىكػػـ بقػػدـ دسػػت ر   نػػص 
عػػدـ جػ از تطب  ػو كػف اال ػػـ  االتػاال  النشػر االىكػـ كػػاالـ  ىػدد االىكػـ الػذالؾ تار خػػا فػ  تػان ف    البىػ  

دخػػر، ع ػػ   ف االىكػػـ بقػػدـ دسػػت ر   نػػص ضػػر ب  ال  كػػ ف الػػو فػػ  جك ػػص األىػػ اؿ إال  ثػػرًا كباشػػرًا، 
  ذالؾ د ف إخبلؿ باستفادة االكدع  كف االىكـ االصادر بقدـ دست ر   ىذا االنص".

الكىككػػ  االدسػػػت ر   االق  ػػا نياب ػػ  ال ت بػػؿ االطقػػف ف يػػا بػػػالى  كػػف االكسػػت ر ع  ػػو  ف  ىكػػاـ ا 
طر ػػؽ كػػف طػػرؽ االطقػػف االقاد ػػ     م ػػر االقاد ػػ ،  الكػػف االكىككػػ  ال تك ػػؾ اال ضػػاس ب الغػػاس االتشػػر ص 
االكطق ف ع  و،  ذالؾ ع   عكس كا ر  نا  كاـ االكج س االدست رى  االػذى  قػد ىككػو بقػدـ االدسػت ر   

ضػػػػ ع ىػػػػذا االىكػػػػـ،  كػػػػؿ كػػػػا تك ػػػػؾ  ف ت ضػػػػ  بػػػػو االكىككػػػػ  بكثابػػػػ  إالغػػػػاس ال ػػػػنص    االنصػػػػ ص ك  
االدسػػت ر   االق  ػػا، ىػػ  عػػدـ دسػػت ر   االػػنص بكػػا  قنػػ  إالغػػاس تػػ ة نفػػاذه  اكتنػػاع جك ػػص سػػ طات االد الػػ  

إترارىػا بدسػت ر    –كف االناى ػ  اال اتق ػ   –عف تطب  و،    رفض االدع ى بكا  قن  بكفي ـ االكخاالف  
 ىذا االنص.

                                                 

 .2/1/1993ؽ. دست ر   بتار خ 12السن   3( ىكـ االكىكك  االدست ر   االق  ا ف  االطقف رتـ 1)
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االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا ع ػػ   ف االىكػػـ بقػػدـ دسػػت ر   نػػص كقػػ ف ذا  تػػد اسػػت ر تضػػاس  
ىج   كط    ال ت تصر ع    طراؼ االدع ى، الذالؾ ت ض  بقدـ تب ؿ االدع ى    اعتبػار االخصػ ك  
كنتي ػػػ ، فػػػ  ىاالػػػ  االطقػػػف ع ػػػ  نػػػص سػػػبؽ اال ضػػػاس بقػػػدـ دسػػػت ر تو،  عبػػػرت عػػػف ذالػػػؾ ب  اليػػػا  ف 

تنىصػػر ىج تيػػا فػػ  خصػػـ  االػػدع ى االدسػػت ر  ، بػػؿ تكتػػد إالػػ   ىكاكيػػا "فػػ  االكسػػابؿ االدسػػت ر   ال 
االد الػػ  بكػػؿ  فرعيػػا  تنظ كاتيػػا،  ت  ػػد إالػػ  جانبيػػا االنػػاس  جكقػػ ف، باعتبارىػػا تطب  ػػًا  ك نػػا ال دسػػت ر، 
 نز اًل ع   ت اعده اوكػرة االتػ  تق ػ  م رىػا كػف اال  اعػد اال ان ن ػ  ىتػ  كػا كػاف كنيػا  اتقػا فػ  دابػرة 

كؤداه سر اف األىكاـ االصادرة ف  االكسابؿ االدست ر   تب يـ جك قا، فبل  ك ك ف اليا  االنظاـ االقاـ، بكا
تبد بًل  ال  ستط ق ف عنيا ى اًل، ال ك ف االىتجاج بيا تنف ذا الكضك نيا ى ا الكؿ كف    ذ بيا  ال  الـ 

بالبقػاده  كف طرفا ف  االخص ك  االدست ر  ،  ال س ذالؾ إال ت  دا ب ضػاس االكىككػ  االدسػت ر  ،  االتزكػا 
خضاع االد ال  الكضك نو د ف ت د"  .(1)كف خبلؿ إعكاؿ  ثره ع   االناس كاف  د ف تك  ز،  ا 

 ال تشػػكؿ ىػػذه االىج ػػ  األىكػػاـ االصػػادرة بقػػدـ تبػػ ؿ االػػدع ى ألسػػباب إجراب ػػ ،  كػػذالؾ ىاالػػ   
تقػػد ؿ اال ػػان ف بى ػػث  صػػبه كخاالفػػًا ال دسػػت ر بقػػد اال ضػػاس بػػرفض االطقػػف ع  ػػو،    تقػػد ؿ االدسػػت ر 

تػو بى ػػث تصػػبه اال ػ ان ف االكىكػػ ـ بػػرفض االطقػف ع  يػػا كخاالفػػ  ال تقػد ؿ االدسػػت رى،  كػػذالؾ  كػػ ف ذا
 االىكـ ف  االكسابؿ االفرع   ذا ىج   نسب    ال ست كط   .

كػػػف جكػػػاع كػػػا ت ػػػدـ،  بلىػػػظ  ف اال ضػػػاس االدسػػػت رى فػػػ  كصػػػر الزاؿ  ف ػػػا الكبػػػد  تىصػػػ ف  
 ػػؾ االكقاىػػدات،  ىػػ  بػػذالؾ  خت ػػؼ جػػذر ًا عػػف االكقاىػػدات االد ال ػػ  ضػػد رتابتػػو ال شػػرع   االدسػػت ر   الت

خاصػػػ  اال ضػػػاس  -اال ضػػػاس ف االقػػػادى  اإلدارى فػػػ  ىػػػذا االكجػػػاؿ، بقػػػد  ف ى ػػػؽ ىػػػذ ف اال ضػػػاس ف 
اإلدارى كنيكػػػا، ذالػػػؾ اال ضػػػاس االػػػذى  صػػػبه نك ذجػػػًا ال  ضػػػاس االكتىضػػػر االػػػذى  جػػػب  ف  ىتػػػذى بكػػػا 

االكقاىػدات االد ال ػ ، ف ػد سػبؽ   صدر عنػو كػف  ىكػاـ ىػرة  نز يػ  فػ  كافػ  االكجػاالت،  كنيػا كجػاؿ
نظ ػػره االفرنسػػ  فػػ  ىػػذا االكجػػاؿ، ف ػػد ى  ػػا فػػ   اتػػص األكػػر طفػػرة  تطػػ رًا ك ىػػ ظ ف ال ىػػد كػػف نطػػاؽ 
 عكاؿ االس ادة فػ  كجػاؿ االكقاىػدات االد ال ػ ، الدرجػ   نػو  خ ػؿ ال  ػارئ    االكتػابص  ف ىػذا االكجػاؿ الػـ 

اال ابك  االت   د ػ  الت ػؾ األعكػاؿ، األكػر االػذى  قد تابكًا ف  نطاؽ  عكاؿ االس ادة،     نو  صبه خارج 
نتكنػػ  ع ػػ  االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا  ف تنتيجػػو فػػ  ىػػذا االكجػػاؿ، خاصػػ   ف كافػػ  االكبػػررات االتػػ  
ت ؿ بيا القدـ رتاب  االكشر ع   االدست ر   ال كقاىدات االد ال  ، تد تـ تفن دىا  االرد ع  يػا،  الػـ تقػد فػ  

 ؾ االرتاب . اتص األكر تشكؿ عاب ًا  كاـ ت 

ى      ف اال ضاس االدست رى االكتكثؿ ف كا  سك  االكج س االدست رى ف  فرنسا تد  ىدث ثػ رة  

                                                 

 .30/11/1996ؽ. دست ر   بج س  81السن   22( االىكـ االصادر ف  االدع ى رتـ 1)
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ى      ف  كجاؿ رتاب  االكقاىدات االد ال  ، ى ث  صبىت ىذه االكقاىدات خاضق  الت ػؾ االرتابػ  كػف 
ال   ف ن ككا ذكرنػا  –صؿ خبلؿ اوال   االت  ابتدعيا االكشرع االدست رى  االت  ر  ناىا كف تبؿ .....  ا 

إالػػ  تى  ػػؽ ىػػػذه االثػػ رة فػػ  نصػػػ ص االدسػػت ر االكصػػػرى  ذالػػؾ بتبنػػ  االكشػػػرع االدسػػت رى النكػػػ ذج  –
االرتابػػ  االسػػاب      اال تاب ػػ  الكشػػر ع   االكقاىػػدات االد ال ػػ ، نػػرى  ف ع ػػ  االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا 

فػ  فرنسػا    م رىػا  سػ اس االقػادى  ـ اإلدارى  سػ اس –عدـ اال ت ؼ عند ن ط  بدا   تقاكػؿ اال ضػاس 
كص  عكاؿ االس ادة،  نظرتو إال يا دنذاؾ ع    نيا تدس األتداس االت  ال  جػب االكسػاس  –كف االد ؿ 

بيا    االتتراب كنيا، بؿ ع  يا  ف تبد  كف ى ث انتي  ىذا اال ضاس  االذى   ضىناه تفص بًل خػبلؿ 
 .دراستنا االكت اضق  البلتجاىات اال ضاب   االكقاصرة ف  ىذا االخص ص

 ى     كػذالؾ  ف االػذى ننػادى بػو كػف ضػر رة تخ ػ  اال ضػاس االدسػت رى عػف نظر ػ  األعكػاؿ  
االس اس  ، إنكا  جسد ف ط كجرد  كػؿ نتكنػ  تى   ػو، ذالػؾ  ف ىػذه االنظر ػ  الزاالػت تابكػ   الزاالػت اليػا 
 صػداس  تطب  ػات ف كػا  صػػدر كػف اال ضػاس االدسػت رى كػػف  ىكػاـ.  الكػف ى نكػا ن ػػ ؿ  نػو كجػرد  كػػؿ 

نػػ  تى   ػػو فػػذالؾ ألف اال ضػػاس االدسػػت رى ذاتػػو فػػ  كصػػر ىػػر ص كػػؿ االىػػرص ع ػػ  إعػػبلس ك كػػ  نتك
االدست ر  ع   ضر رة اىتراكو كػف كافػ  االسػ طات تػاببًلا  ف االدسػت ر ىػ  اال ػان ف األساسػ  األع ػ  
االػػػذى  رسػػػ  اال  اعػػػد  األصػػػ ؿ االتػػػ    ػػػ ـ ع  يػػػا نظػػػاـ االىكػػػـ   ىػػػدد االسػػػ طات االقاكػػػ    رسػػػـ اليػػػا 

  ضص االىد د  اال   د االضابط  النشاطيا    رر االىر ات  االى  ؽ االقاك    رتػب االضػكانات  ظابفيا 
األساس   الىكا تيا،  كف ثـ فيػ   تك ػز بطب قػ  خاصػ  تضػف  ع  ػو صػف  االسػ ادة  االسػك  بىسػبانو 
كف ؿ االىر ات  ك ب يا  عكاد االى اة االدست ر     ساس نظاكيا،  ىػؽ ال  اعػده  ف تسػت ى ع ػ  اال كػ  

االبناس اال ان ن  ال د ال   تتب   ك اـ االصدارة ب ف ت اعد االنظاـ االقاـ باعتبارىا  سػك  اال  اعػد اوكػرة  كف
االت   تق ف ع   االد ال  االتزاكيا ف  تشر قيا  ف  تضػابيا  ف كػا تكارسػو كػف سػ طات تنف ذ ػ ،  د ف 

تشػػػر ق    االتنف ذ ػػػ  بػػػ ف االسػػػ طات االقاكػػػ  االػػػثبلث اال –فػػػ  كجػػػاؿ االالتػػػزاـ بيػػػا  – ى تفرتػػػ     تك ػػػز 
 اال ضػػػاب  ، ذالػػػؾ  ف ىػػػذه االسػػػ طات ك يػػػا سػػػ طات كؤسسػػػ   نشػػػالىا االدسػػػت ر، تسػػػتكد كنػػػو  ج دىػػػا 
 ك انيػػا،  ىػػ  االكرجػػص فػػ  تىد ػػد  ظابفيػػا،  كػػف ثػػـ تقتبػػر جك قيػػا  كػػاـ االدسػػت ر ع ػػ  درجػػ  سػػ اس، 

نػػ  ف كػػا ب نيػػا فػػ   ت ػػؼ كػػؿ كنيػػا كػػص األخػػرى ع ػػ  تػػدـ االكسػػا اة، تابكػػ  ب ظ فتيػػا االدسػػت ر   كتقا  
االىػػػد د االك ػػػررة الػػػذالؾ، خاضػػػق  ألىكػػػاـ االدسػػػت ر االػػػذى الػػػو  ىػػػده االك كػػػ  االق  ػػػا  عنػػػد  ىكاكػػػو تنػػػزؿ 

 .(1)االس طات االقاك  جك قا

ىػػذا ىػػ  االػػذى دفقنػػا، بػػؿ   ػػدفص األكػػ  ك يػػا، ألف  كػػ ف الػػد يا  كػػؿ فػػ   ف  تخ ػػ  اال ضػػاس  
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االس اسػػػ  ر فيػػػذا اال ضػػػاس إنكػػػا  جسػػػد  ىػػػد االدسػػػت رى الػػػد نا فػػػ   ػػػـ  كػػػف األ ػػػاـ عػػػف نظر ػػػ  األعكػػػاؿ 
االضكابر االى   الؤلك ،  االىر ص ع    ف  ك ف ال دست ر تدس تو  ال  ان ف اىتراكو، خاص   ف جانبػا 
كػػف االف ػػو  ػػرى  ف االكبػػررات االتػػ  سػػاتيا اال ضػػاس االدسػػت رى التبر ػػر اسػػتبقاده الؤلعكػػاؿ االس اسػػ   كػػف 

ف كانت ك نقػ  باالنسػب  ال  ضػاس ف اإلدارى  –    ى  اعتبارات عك     ال ست تان ن –نطاؽ رتابتو   ا 
 االقػادى، إال  نيػا ال سػت كػػذالؾ باالنسػب  ال  ضػاس االدسػػت رى االػذى  قػد بىكػػـ اختصاصػو كي بػًا الفػػرض 
رتابتو ع   تصرفات االس ط  االتنف ذ   ف  خص ص  عكاؿ االسػ ادة ىتػ  ال تف ػت ت ػؾ األعكػاؿ كػف 

 رتاب  اال ضاس ك   .

النظػر  ف  كػ ف  خػذ االكىككػ  االق  ػا بفكػرة األعكػاؿ االس اسػ   كػرده  ال  ناؿ كػف صػى  ىػذا ا 
كىاكاة بقض االنظـ االك ارن  رمـ اخػتبلؼ االظػر ؼ، ككػا  ف ت ػؾ االػد ؿ تػد تطقػت شػ طًا كب ػرًا فػ  
كجاؿ االقبلتات االجتكاع  ،   ضى  ىرصيا ع   اىتراـ كبد  االكشر ع    كػرًا ك ط عػًا بػو االخػر ج 

 .(1)ة تص ىع  و ال  ك ف إال الضر ر 

                                                 

 كػا  371، ص 1995االدكت ر/ كىك د رضا  ب  تكر، اال ضاس  اال اتص االس اس ، دكت راه، ى  ؽ عػ ف شػكس،  ( 2)
 بقدىا.

 الذالؾ ال نشاطر  ستاذنا االدكت ر/ ثر ت عبد االقاؿ ف كا ذىب إال و كػف  نػو " بػد   ف االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا،  
كتضكنا االنص كف ناى   ع   ت ر ر االرتاب  اال ضػاب   ع ػ  دسػت ر   اال ػ ان ف  1971دست ر عاـ  بقد  ف صدر
كف االدسػت ر(  ىظػر كػف ناى ػ   خػرى االػنص فػ  اال ػ ان ف ع ػ  تىصػ ف  ى عكػؿ    تػرار كػف  75 اال  ابه )ـ 

  ػػػ ؿ  – بيػػػذ ف األكػػػر ف( تػػػد  عرضػػػت 2014كػػػف االدسػػػت ر( ) تػػػد اىػػػتفظ دسػػػت ر عػػػاـ  98رتابػػػ  اال ضػػػاس )ـ 
عػػف تطب ػػؽ نظر ػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة    األعكػػاؿ االس اسػػ  ، ع ػػ  نىػػ  كػػا كشػػفت عنػػو دراسػػ  األىكػػاـ  –سػػ ادتو 

االصػػادرة عػػف االكىككػػ ،  ذالػػؾ كػػف خػػبلؿ رفضػػيا ال ػػدفص بقػػدـ اختصاصػػيا فػػ  االغاالػػب األعػػـ كػػف االىػػاالت االتػػ  
ف األعكػاؿ االس اسػ   االتػ  تنىسػر عنيػا كاف كبن  االدفص ف يا،  ف االقكػؿ االكطقػ ف ف ػو تشػر قًا كػاف    البىػ  كػ

رتابػػ  االكىككػػ ، بػػؿ  اتجاىيػػا فػػ  االسػػن ات األخ ػػرة إالػػ  تجنػػب اإلشػػارة إال يػػا ع ػػ   ى نىػػ "، االس اسػػ  اال ضػػاب   
 .85، ص 2004ال كىكك  االدست ر   االق  ا، سن  

فػػػ   2004اـ ال نشػػػاطر سػػػ ادتو السػػػبب فا األ ؿ  ف عػػػدـ صػػػد ر ىكػػػـ كػػػف االكىككػػػ  االدسػػػت ر   االق  ػػػا كنػػػذ عػػػ 
خصػػ ص عكػػؿ كػػف األعكػػاؿ االس اسػػ       عكػػاؿ االسػػ ادة، ال  قنػػ   ف االكىككػػ  تػػد عػػدالت عػػف تطب ػػؽ نظر ػػ  
 عكاؿ االس ادة    األعكاؿ االس اس  ، إذ كف االكككف  نو الـ  طقف  كاكيا ع    ى كف ىذه األعكاؿ،  ال س الد نا 

  االكىككػػ ع  االػػذى  ؤكػػد  ف كىككتنػػا االق  ػػا ع ػػـ  نػػو فػػ  ىاالػػ  ىػػد ث كثػػؿ ىػػذا االطقػػف كػػاذا كانػػت سػػت  ؿ عداالػػ
ىككػا فػ  اال ضػ    11/4/2010)االكىكك  االدست ر   االق  ا( الزاالت  ف ػ  اليػذه االنظر ػ ، ذالػؾ  نػو صػدر بتػار خ 

  ضػػ  باعتبػػار تػػرار ربػػ س  11/4/2010ككػػرر ) ( فػػ   14ؽ ، االجر ػػدة االرسػػك  ، االقػػدد 24السػػن  395رتػػـ 
 ػػػدخؿ فػػػ  نطػػػاؽ األعكػػػاؿ االس اسػػػ   االتػػػ  تنىصػػػر عنيػػػا االرتابػػػ  اال ضػػػاب   االجكي ر ػػػ  بػػػ عبلف ىاالػػػ  االطػػػ ارئ 

 باعتباره كف األعكاؿ االت  تتخذىا االد ال  ف  ىد د  ظ فتيا االس اس   ال كىافظ  ع   سبلكتيا   كنيا.
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 الباب الثالث
 اتجاىات القضاء اإلدارى المعاصر فى فرنسا ومصر

 لمحد من أعمال السيادة فى مجال
 المعاىدات الدولية 

 –بقد  ف كانت االكقاىدات االد ال   كف االكجاالت االكىـر ع ػ  اال ضػاس االتتػراب كنيػا إالغػاس  
تفس رًا، بىج   نيا تجسد االكثاؿ االنك ذج  ألعكاؿ االسػ ادة،  –تنف ذًا  –فىص كشر ع    –تق  ضا 

الكساسػػػػيا  بشػػػػكؿ كباشػػػػر باالقبلتػػػػات االد ال ػػػػ ،    بقبلتػػػػات االد الػػػػ  بغ رىػػػػا كػػػػف االػػػػد ؿ،  الطب قتيػػػػا 
الس اس  ،  كذالؾ ال نص ف  كث ر كف االتشػر قات االداخ  ػ  ع ػ  تىصػ ف ت ػؾ األعكػاؿ ككػا ب نػا كػف ا

ف كاف تد استس ـ فػ  بدا ػ  األكػر الكثػؿ ىػذا االتىػر ـ بػالف اكتنػص  تبؿ، إال  ف اال ضاس اإلدارى االذى  ا 
تىػت  ط اع   عف إعكاؿ ت ؾ االرتاب ، بد  كقادتو  خط  االخط ة ت   االخط ة نى  سىب االبساط كف

 تداـ  عكاؿ االس ادة بكا ف  ذالؾ كجاؿ االكقاىدات االد ال  ،  ى  كا  دى ف  ذات اال تت إال  انىسار 
ك از الت ؾ األعكاؿ كف االخض ع الرتابتػو، الدرجػ   ف  صػبىنا اال ػـ  نتسػاسؿ ىػؿ الزاالػت ىنػاؾ نظر ػ  

                                                                                                                                               

 كػا بقػدىا إالػ   ف  ىػد  83ىذا  تد ذىب االكستشار االدكت ر/ كىكد كػاىر  بػ  االق نػ ف فػ  كؤالفػو االسػابؽ، ص  
ىث ف )االػدكت ر/ شػقباف  ىكػد ركضػاف رسػاالتو االسػاب   ضػ ابط  دثػار االرتابػ  ع ػ  دسػت ر   اال ػ ان ف(  شػاطر االبا

 ستاذنا االدكت ر/ ثر ت عبد االقاؿ ىػذا االفيػـ فػ  تى   ػو  ىكػاـ االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا، كسػتندًا إالػ  كػا ذىػب 
ت ر   االق  ػػػػا بصػػػػدد نظر ػػػػ  "األعكػػػػاؿ إال ػػػػو كػػػػف  ف االكسػػػػتخ ص كػػػػف تضػػػػاس االكىككػػػػ  االق  ػػػػا    االكىككػػػػ  االدسػػػػ

االس اس  "  نيكا تد استقك تا ىذه االنظر   باعتبارىػا االكجػاؿ االى ػ ى  االطب قػ  النظر ػ  " عكػاؿ االسػ ادة"  ككػرادؼ 
اليػا، إال  ف االتجاىػػات االىد ثػ  ال كىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػا تتجػػو نىػ  نبػػذ فكػػرة  عكػاؿ االسػػ ادة فػ  كجػػاؿ االرتابػػ  

ان ف،  االستقاضػػ  عنيػػا بفكػػرة "األعكػػاؿ االس اسػػ  " ك  ػػد ع ػػ  اختصػػاص اال ضػػاس االدسػػت رى ع ػػ  دسػػت ر   اال ػػ  
بنظر االدعا ى االدست ر  ، نظرًا البلعتبارات االس اس    االقك    االت  ت ـ  ع  يا ىػذه األعكػاؿ،  اتصػااليا بكصػااله 

 كانػت االسػ ط  االتشػر ق    ـ سػ اس  –االد ال  االق  ا ككا  ستىسف كقػو تػرؾ ت ػد رىا ال سػ طات االس اسػ   االكختصػ  
 عدـ تق  ب اال ضػاس ع  يػا فػ  ىػذا االخصػ ص.  الشػؾ فػ   ف ىػذا االتجػاه كىكػ د  جػد ر  –االس ط  االتنف ذ   

 باالتال  د الكؿ االعتبارات ساالف  االذكر.
 ككا ى   اضه ف ف االكقن  االكستفاد ككا  رد ع   الساف االدكت ر/ شقباف  ىكد ركضاف ال عبلت  الو بتخ ػ      

نكا   ضه   بػ ف كػا سػبؽ النػا ب انػو باالتفصػ ؿ ع دـ تخ   االكىكك  االدست ر   االق  ا عف نظر    عكاؿ االس ادة،  ا 
 ف االكىكك  االدست ر   االق  ا عدالت ف  تضابيا االىد ث عف استخداـ كصط ه نظر    عكاؿ االس ادة كستق ض  

ال يػا سػ ادتو. فاالنظر ػ  إذف بات ػ   الزاالػت عنو بكصط ه نظر   األعكاؿ االس اس    ذالػؾ البلعتبػارات االتػ   شػار إ
االكىكك  االدست ر   االق  ا ترددىا ككا ب نا كؿ كا ف  األكر  نيا  صبىت تط ؽ ع  يا نظر   األعكػاؿ االس اسػ  . 

  ال كز د ى ؿ ىذا األكر  نظر كا سبؽ ذكره بخص ص  عكاؿ االس ادة  األعكاؿ االس اس  .
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   اال ضاب  ع  اؿ اليا نظر    عكاؿ االس ادةع ىؿ الزاالت االكقاىدات االد ال   خارج نطاؽ االرتاب

 ككا ساعد ع   ذالؾ  ف دسات ر كقظػـ د ؿ االقػاالـ   الػت اىتكاكػًا باالغػًا باالكقاىػدات االد ال ػ   
بالف تط بت كف االس ط  االكختص  ب براكيا ضر رة االالتزاـ بكجك ع  كف االىػد د  االضػ ابط اإلجراب ػ  

ال اتسكت بقدـ االكشر ع  .   االك ض ع  ،  ا 

ع ػػػػ  االتى ػػػػؽ كػػػػف كػػػػدى كراعػػػػاة  اىتػػػػراـ االسػػػػ طات كػػػػف ىنػػػػا ف ػػػػد ىػػػػرص اال ضػػػػاس اإلدارى  
 االكؤسسات ف  االد ال  ىذه االىد د  ت ؾ االض ابط،    بكقن   دؽ الكجك ع  اال  اعد االدسػت ر   سػ اس 
 كانت ت اعد إجراب    ـ ت اعد ك ض ع   عند إبراـ االكقاىدات االد ال  ر خاص   ف اال ضاس االدسػت رى 

ال   ف  كرتب  اال ػان ف االقػادى،  عنػد االتقػارض ب نيكػا  كػ ف  االكشرع االدست رى  ضقاف االكقاىدة االد  
االسك  ال كقاىدة االد ال   ككا ى  االىاؿ ف  كصر،     ضقناىا ف  كرتب  االدست ر ككا ى  االىاؿ ف  

 فرنسا  ذالؾ ع   االتفص ؿ االسابؽ.

ىذا   بلىظ  ف رتاب  اال ضاس اإلدارى ف  كجاؿ االكقاىدات االد ال   تتـ  بشكؿ فاعؿ خػبلؿ  
رى   إبراـ ت ؾ االكقاىدات،  ى  االكرى   االت  الـ تصبه االكقاىدة ف يا بقد، تان نا    تشر قًا الو ت ة ك

اال ػػان ف، فػػ ف  صػػبىت كػػذالؾ مػػدت االرتابػػ  كػػف اختصػػاص اال ضػػاس االدسػػت رى،  كػػص ذالػػؾ ف ػػد القػػب 
رى ػػ   ىػػ  االك – ى بقػػد  ف تصػػبه االكقاىػػدة تان نػػا    تشػػر قا  –اال ضػػاس اإلدارى فػػ  ىػػذه االكرى ػػ  

كػا   ػاؿ اليػا  –ككػا ذكرنػا كػف تبػؿ  –االكتق    باالتطب ؽ  االتنف ذ، القب د را ىاكًا   ساسػ ًا، ف ػد ابتػدع 
نظر   األعكاؿ االكنفص   ف  كجاؿ االقبلتات االد ال   ،  كذالؾ نظر   األعكاؿ اال اضى ، ثـ استبثاره 

كقػو ت ر بػا االكقاىػدات االد ال ػ  بتفس ر االكقاىدات االد ال   د ف االسػ ط  االتنف ذ ػ ، األكػر االػذى  نػز ت 
 كف تابك   عكاؿ االس ادة    األعكاؿ االس اس  .

  الكز د كف اإل ضاح نتنا ؿ االك ضق ف االتاال  ف ف  فص  ف كتتاال  فا 
اتجاىػػات اال ضػػاس اإلدارى فػػ  فرنسػػا  كصػػر ال ىػػد كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  كجػػاؿ  الموضــوع األول:

 االكقاىدات االد ال   تبؿ إبراكيا.

اتجاىػػات اال ضػػاس اإلدارى فػػ  فرنسػػا  كصػػر ال ىػػد كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  كجػػاؿ  الثــانى: الموضــوع
 االكقاىدات االد ال   بقد إبراكيا.
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 الفصل األول
 اتجاىات القضاء اإلدارى فى فرنسا ومصر 

 لمحد من أعمال السيادة فى مجال 
 المعاىدات الدولية قبل ربراميا

 المبحث األول
 اإلدارى فى فرنسا ومصر لمحد من المرحمة التقميدية لمقضاء

 أعمال السيادة فى مراحل ربرام المعاىدات الدولية

ذكرنا كف تبؿ  ف كراىؿ إبراـ االكقاىدة االد ال   تبد  باالتصاالت  االكفا ضات ثـ ص ام  كا  
تـ االتفاؽ ع  و ف  بن د    نص ص كق ن ، ثـ االت ت ص  االذى تد  كػ ف بػاألىرؼ األ الػ     نيػاب ، 

االتصد ؽ بقد ك اف   االبرالكاف ف  ىػاالت كق نػ     بػد ف ىػذه االك اف ػ  فػ  ىػاالت  خػرى،   خ ػر ثـ 
ف كػاف ال  ػدخؿ فػ  كراىػؿ إبػراـ االكقاىػدة، إال  نػو إجػراس  ساسػ  النفػاذ االكقاىػدة فػ   االنشر  االذى  ا 

 ك اجي  االكخاطب ف بيا  ذالؾ ع   االتفص ؿ ساالؼ االذكر.
رنسػػػا  ـ فػػػ  كصػػػر  كتنػػػص فػػػ  بػػػادئ األكػػػر عػػػف إعكػػػاؿ  كػػػاف اال ضػػػاس اإلدارى سػػػ اس فػػػ  ف 

رتابتو إالغاس    تق  ضػا    فىػص كشػر ع  ، فػ  خصػ ص كافػ  ىػذه االكراىػؿ، كقتبػرًا  ف   ػا كنيػا 
 –ى نػذاؾ  – جسد عكػبًل كػف  عكػاؿ االسػ ادة. فاالكبػد  االقػاـ االػذى كػاف  جػرى ع  ػو اال ضػاس اإلدارى 

باالكقاىػػدات االد ال ػ ، كق ػػبًل ذالػػؾ بالنيػا تقتبػػر صػػادرة ىػ  عػػدـ اختصاصػو بنظػػر االكنازعػػات االكتق  ػ  
عف  ىد  شخاص اال ان ف االد ال  االقاـ،   ف االفصؿ ف  ىذه االكنازعات  ؤدى، فػ  بقػض االىػاالت، 
إالػػ  االىكػػـ ع ػػ  ك تػػؼ د الػػ   جنب ػػ ،    إالػػ  ت ر ػػر االكسػػب ال   االد ال ػػ  ال د الػػ  الصػػااله سػػ ط   جنب ػػ  

اال  اعػػد االقاكػػ  باعتبػػاره تضػػاس كى  ػػا ال  ك ػػؾ االىكػػـ ع ػػ    خػػرىر  كق ػػبًل ذالػػؾ كػػذالؾ بالنػػو  تفػػؽ كػػص
د التػػػو الصػػػااله د الػػػ   خػػػرى، كػػػف ىنػػػا ف ػػػد كػػػاف  تػػػرؾ االنػػػزاع ك ػػػو ال ىك كػػػ   ىػػػدىا، باعتبارىػػػا ككث ػػػ  

 تتصرؼ ف و طب ا البلعتبارات  االظر ؼ االكى ط . –ال شخص االد ال   كسب ال  ف  االكجاؿ االد ال  
 نػػػو ال  جػػػ ز  ف تنػػػاتش  كاكػػػو االكنازعػػػات االكتق  ػػػ  الػػػذالؾ ف ػػػد تػػػرر كج ػػػس االد الػػػ  االفرنسػػػ   

باالتفات ػػات    االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ، سػػػ اس  كانػػػت ىػػذه االكنازعػػػات خاصػػػ  باإلالغػػػاس    االتقػػػ  ض، إذ 
، ككػػػػا تػػػػرر ذات االكقنػػػػ  فػػػػ  ىكػػػػـ دخػػػػر بتػػػػار خ (1) قتبػػػػر ذالػػػػؾ كػػػػف اختصػػػػاص االىك كػػػػ  االكط ػػػػؽ

، تػد تػـ 28/1/1923ف فرنسػا  تػ نس بتػار خ ، إذ    ؿا بكا  ف االكقاىػدات االكبركػ  بػ 5/2/1926
 كػػف االبػػاى بتػػار خ  28/1/1924االتصػػد ؽ ع  يػػا كػػف ربػػ س االجكي ر ػػ  باالكرسػػـ  االصػػادر بتػػار خ 

                                                 

(1) C.E, Cöen Bacri, 1836. 

 .609و االدكت ر/ عبد االفتاح سا ر دا ر، االكرجص االسابؽ، ص  شار إال  
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،  بكػػػا  ف ىػػػذا االكرسػػػـ   تصػػػؿ بسػػػ طات االىك كػػػ  فػػػ  االكسػػػابؿ االدب  كاسػػػ  ، ف نػػػو ال 5/2/1924
 .(1)االد ال   ج ز االطقف ف  ىذه االكقاىدات  كناتشتيا تضاب ا  كاـ كج س

 ى  كا انتيجو اال ضاس االكخت ط ف  كصر، ف د رفضت كىكك  كصر االكخت ط   ف االس ط   
نج تػرا،  1899 نا ر  19اال ضاب   ك زك  باىتراـ األىكاـ اال اردة باالتفات   االكبرك  ف   ب ف كصػر  ا 

 (.2)د ف  ف  ك ف اليا االىؽ ف  ن دىا ألف ذالؾ كف اختصاص االجيات االدب  كاس    ىدىا

بؿ ال د  ضص اال ضاس اال طن  ف  ىذا االشػالف تاعػدة عاكػ  تنطبػؽ ع ػ  كافػ   عكػاؿ االسػ ادة  
بكػػا فػػ  ذالػػؾ االكقاىػػدات االد ال ػػ ، ف ػػد ذكػػرت كىككػػ  كصػػر االبتداب ػػ  األى  ػػ  فػػ  ىككيػػا االصػػادر 

ػػػػػػػػػف  عكػػػػػػػاؿ " ف كػػػف بػػػ ف  عكػػػاؿ االس طػػػػػػػػ  االتنف ذ ػػػػػػػػػػ  كػػػا   سػػػػػػػػـ بالنػػػػػػػػو ك 1929كػػػا    13بتػػػار خ 
االس ادة،  االىك كػ  فػ  إجرابيػا ىػػػػػػػذه األعكػػػػػػاؿ  جػػػػػػػػب  ف تتكتػص بكاكػؿ االىر ػ   الػذا تخػرج األعكػاؿ 

 .(3)االكذك رة عف كؿ رتاب 

بؿ ال  نظرنا إال  كراىؿ إبػراـ االكقاىػدة نجػد  ف اال ضػاس فػ  ت ػؾ االكرى ػ ، كػاف كصػرًا ع ػ   
 رى   كنيا الرتابتو،  ذالؾ ع   االنى  االتاال اك تفو االسابؽ بقدـ إخضاع  ى ك

كجػػرد كناتشػػات  كىادثػػات   ػػدـ  –ككػػا ذكرنػػا  –فف كػػا  تق ػػؽ باالكفا ضػػاتا  االتػػ  ىػػ   - 
خبلاليػػػا كػػػػؿ طػػػرؼ ك ترىاتػػػػو  تصػػػ راتو ال كسػػػػالال ،   ت  ػػػ  االك ترىػػػػاتر   االتصػػػ رات االكضػػػػادة كػػػػف 

ت ػؾ االك ترىػػات، ف ػػد تػػرر كج ػػس االطػرؼ اوخػػر    االتقػػد بلت االتػػ   ػرى ىػػذا االطػػرؼ إدخااليػػا ع ػػ  
االد الػػ  االفرنسػػ   نػػو ال  جػػ ز نظػػر دعػػ ى االتقػػ  ض بػػاالطر ؽ اال ضػػاب  عػػف االضػػرر االنػػاتل كػػف  ف 
االىك كػػ  االفرنسػػ   ى نكػػا ع ػػدت االكقاىػػدات    األعكػػاؿ االدب  كاسػػ   كػػص االد الػػ  األخػػرى، تػػد  ىك ػػت 

 ػ دة كػػص االد الػ  األخػرى االكد نػػ  ى ػ ؽ رعا اىػا    تخ ػت عنيػػا بقػدـ االػنص ع  يػػا فػ  االكقاىػدة االكق
الرعا اىا االفرنس  ف،  ذالؾ ألف نظر ىذا االنزاع  ست ـز بصف  ىتك   ت د ر ك تػؼ االىك كػ  فػ   ثنػاس 

 . (4)االكفا ضات االت   دت إال  ع د االكقاىدة

 Général Gramat et autres تد   د االكج س ىذا االكبد  فػ  ىككػو االصػادر فػ  تضػ    

ضػػػا  ذالػػػؾ بكناسػػػب  االتفػػػاؽ بػػػ ف اال  نػػػاف  فرنسػػػا ع ػػػ  إ فػػػاد بقثػػػ  عسػػػكر   بقػػدـ تبػػػ ؿ االتقػػػ  ض   
فرنس   التدر ب االج ش اال  نػان  ك ابػؿ كرتبػات تػدفص ألعضػاس ىػذه االبقثػ  ىتػ  نيا ػ  االكػدة االكىػددة 
ف  االتفاؽ، إال  ف ىك ك  اال  ناف تررت االسػتغناس عػف خػدكات ىػذه االبقثػ  تبػؿ انتيػاس كػدتيا، فػتـ 

                                                 

(1) C.E, Dame Caraco, 5 fev. 1926, Rec.P. 125, D.P, 1927-3-1.  

 ( ىكـ بنس ن  ك ت اس، سب ت اإلشارة إال و.2)

 .98(  شار إال و االدكت ر/ كىكػد عبد االىافظ ىر دى، االكرجص االسابؽ، ص 3)

(4) C.E, Argenton, 1834. 
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جد د  ىـر  فراد االبقث  كف كستى اتيـ عف كاكؿ كدة اإل فاد، فرفص  عضاس االبقثػ  دعػ ى إبراـ اتفاؽ 
 كاـ كج س االد ال  كطاالب ف بتق  ضيـ عكا  صابيـ كف ضرر، نت ج  عدـ تكسؾ االىك ك  االفرنس   
 ثناس االكفا ضات بضر رة دفص كرتباتيـ إال يـ ىت  نيا   ىذه االكدة ككا  نص االتفاؽ األ ؿر فرفض 

الكج ػػس ذالػػؾ تػػاببلا "بكػػا  ف نظػػر ىػػذه االط بػػات  سػػت ـز باالضػػر رة فىػػص  ت ػػد ر ك تػػؼ االىك كػػ  ا
االفرنسػػ   كػػف االكفا ضػػات االتػػ  دارت ب نيػػا  بػػ ف االىك كػػ  اال  نان ػػ   االتػػ   دت إالػػ  صػػد ر االتفػػاؽ 
 االثان ، ف ف االنزاع االذى  ت الد عف كثؿ ىذه االظر ؼ ال  دخؿ ف  نطػاؽ األعكػاؿ االتػ   ككػف رفقيػا

 .(1)اليذا االكج س
ككػػا تػػرر االكج ػػس   ضػػا  نػػو ال  جػػ ز نظػػر دعػػ ى االتقػػ  ض عػػف عػػدـ نجػػاح االكفا ضػػات  

،  ىػ  كػا كػاف (2)االت  تجر يا االىك ك  ال ىص ؿ ع   تق  ض ألىد رعا اىا عكػا  صػابو كػف ضػرر
   ى نكا ترر  ف االكفا ضات االت  تجرى ب ف االد ؿ االكست  1859تد انتيجو اال ضاس اإلنج  زى عاـ 

تنظكيا ت ان ف كغا رة الت ؾ االت  ت ـ  االكىاكـ اال طن   بتطب  يا ف  ببلدىا،  كػف ثػـ ال تسػتط ص ىػذه 
 .(3)االفصؿ ف يا    جقؿ ىككيا نافذاً 

 ف كػػا  تق ػػؽ بصػػ ام  بنػػ د االكقاىػػدة    االتفات ػػ ا  االػػذى   ػػ ـ بػػو فػػ  االغاالػػب خبػػراس فن ػػ ف  
ؼ االتفاؽ الف  ق د ا كرة  خرى إال  ىذا االبند    كتخصص ف ف  كجاؿ اال ان ف،  ى  تقن   ف  طرا

ذاؾ، بقد  ف  خذ ىظو كف االبىث  االن اشر ف د ترر كج س االد ال  االفرنس   نو ال  جػ ز نظػر نػزاع 
 يػػدؼ فػػ  ى   تػػو إالػػ  ت ر ػػر عػػدـ شػػرع   بقػػض نصػػ ص اتفاتػػات كق ػػ دة بػػ ف االىك كػػ  االفرنسػػ   

 .(4) االىك كات األجنب  
  كشػر ع االكقاىػدةا  االػذى بك تضػاىا  نيػ  االكفا ضػ ف االىػد ث  ف  خص ص االت ت ص ع ػ 

 االن اش ى ؿ بن د ىذا االكشر ع، بكا كؤداه  ف باب االكفا ضػ  تػد  م ػؽ،   صػبه كػؿ طػرؼ باالتػاال  
ع   ع ـ  درا   بفى ى  كضك ف ىذه االبن د، ف د تض  كج س االد ال  االفرنس   نو ال  ختص بنظر 

ر ككػػا تضػػ   نػػو ال (5)ف د الػػ   جنب ػػ  الت ت ػػص االكقاىػػدة باسػػكيااالطقػػف فػػ  كػػدى  ى  ػػ  االكنػػد ب ف عػػ
 .(6) ختص بنظر  ى    االكند ب ف عف فرنسا الت ت ص كقاىدة كص د ال   جنب  

 كػػا عػػف االتصػػد ؽ ع ػػ  االكقاىػػدةا  االػػذى ىػػ  إجػػراس تػػان ن   ػػتـ طب ػػا الؤل ضػػاع االدسػػت ر    

                                                 

(1) C.E, Général Gramat et autres, 5 mars 1926, Rec. P. 80. 

(2) C.E, Dupuy, 1877. Rec. P. 112. 

 .36(  شار إال و االدكت ر/ كىكػد عبد االىافظ ىر دى، االكرجص االسابؽ، ص 3)

(4) C.E, Sieurs Etudes et Cie, 3, mars, 1935, Rec., P. 411. 

(5)  C.E, Caraco, 1926. 

 ة إال و.سب ت اإلشار  

(6) C.E, Sté des Etains et wolfram, 4-6-1951, Rec. P. 214. 
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ارتضػػاس االد الػػ  االالتػػزاـ باالكقاىػػدة فػػ   االداخ  ػػ  فػػ  كػػؿ د الػػ ،   جسػػد االتقب ػػر االرسػػك   االنيػػاب  عػػف
ك اجي   شخاص اال ان ف االد ال  األخر ف، ف د ترر االكج س  نو ال  ختص بنظر االطقف االك جو إال  

، ككػػا تػػرر  نػػو ال  خػػتص (1)كقاىػػدة،  االػػذى  سػػتند إالػػ   ف ربػػ س االد الػػ  األخػػرى الػػـ  صػػدؽ ع  يػػا
ت ػػػب دثارىػػػا فػػػ  االػػػداخؿ، صػػػد ر تػػػان ف    بػػػاالنظر ف كػػػا إذا كػػػاف   ػػػـز ال تصػػػد ؽ ع ػػػ  االكقاىػػػدة  تر 

 .(2)كرسـ  بذالؾ

  خ ػػرًا ف كػػا  تق ػػؽ بنشػػر االكقاىػػدة االد ال ػػ ا  االػػذى  يػػدؼ إالػػ  إعػػبلـ االغ ػػر    االكخػػػاطب ف  
باالكقاىػػدة بكضػػك نيا  نص صػػيا، بػػؿ  االػػذى  قػػد دالػػ بًل ع ػػ   جػػ د االكقاىػػدة كػػف االنػػاى ت ف االكاد ػػ  
 اال ان ن  ، ف د رفض كج س االد ال   ف  دال  بدال ه ى ؿ كدى صى   ج د كقاىدة د ال   تك ف فرنسا 

 Traité deككث   ف يا،  كاف ذالؾ بكناسب  االنزاع االذى  ث ر  كاكو أل ؿ كرة ى ؿ كقاىدة ف نتنب   
Fontainbleau  االتػػ  ع ػػدت بػػ ف االسػػ طات األجنب ػػ   اإلكبراطػػ ر نػػاب   ف بقػػد سػػ  طو،  االتػػ  الػػـ

رنس  ، تكف تد نشرت ف  االكجك ع  االرسك  ، بؿ  االت  ال س اليا  صؿ ف   رش ؼ  زارة االخارج   االف
 .(3)ك ررًا  ف كثؿ ىذا االنزاع إنكا  خرج عف اختصاصو

ككا ذىب كج س االد ال  االكصرى كذالؾ إال   ف نشر االكقاىدة تكاكػًا ككػا ىػ  االىػاؿ باالنسػب   
النشر اال ػ ان ف  قػد عكػبًل كػف  عكػاؿ االسػ ادة، فػبل تسػالؿ االىك كػ  عنػو إال  كػاـ االبرالكػاف، ف ػد تضػت 

ككثػؿ االىك كػ  االػذى ذىػب إالػ   ف نشػر اال ػ ان ف  قتبػر عكػبًل كػف  كؤ ػدة –كىكك  اال ضاس اإلدارى 
"بالنػػو كػػاداـ االدسػػت ر الػػـ  قػػ ف ك قػػادًا النشػػر اال ػػان ف  الػػـ  بػػ ف األثػػر االكترتػػب ع ػػ   - عكػػاؿ االسػػ ادة

تػػالخ ر االنشػػر، فػػبل تسػػتط ص االكىككػػ   ف تقػػ ف كػػف نفسػػيا ىػػذا االك قػػاد    ترتػػب ىػػذا األثػػر،   كػػ ف 
االذى ترؾ ال س ط  االتنف ذ ػ   كػر نشػر اال ػان ف، تجر ػو تىػت إشػراؼ االبرالكػاف األكر ف  ذالؾ ال دست ر 

 ف  ضكاف كف رتابتو  ىسابو، ع    ف االبرالكاف الـ  غفؿ  كر نشر تان ف االقكد االجد ػد فػ  االتػار خ 
االػػذى نشػػر ف ػػو بػػؿ ى ػػؽ فػػ  ذالػػؾ رتابتػػو  اسػػت ف  سػػ طتو عػػف طر ػػؽ اسػػتج اب تدكػػو  ىػػد  عضػػاس 

 كػػػ  فػػػ  ىػػػذا االشػػػالف،  الػػػـ  ػػػر االكج ػػػس بقػػػد سػػػكاع  تػػػ اؿ ككث  يػػػا كالخػػػذًا كج ػػػس االنػػػ اب إالػػػ  االىك
 .(4)ع  يا"

ضاف  الكا سبؽ ف د اعتبر تضاس كج س االد ال  االفرنس  ف  االكرى   االت  نىػف بصػددىا ،    ا 
 ف كا تشتكؿ ع  و االكقاىدة كف ى  ؽ  االتزاكات،    كا تتضكنو كػف كىتػ ى    كضػك ف،  قػد كػف 

                                                 

(1) C.E, Goffart, 3-4-1921, Rec. P. 833. 

(2) C.E, Héritiers de Napoléon, 7-5-1839, Rec. P. 459. 

 ( نفس االىكـ االسابؽ.3)

 .176االجزس االثاالث  االرابص، ص ، كجك ع  عاصـ ألىكاـ كج س االد ال ، 1949 بر ؿ  12االىكـ االصادر ف   (4)
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   ؿا إف نطاؽ االتفاؽ االد ال   تىد د كا  1921 ناتش  كاكو، فف  ىكـ الو عاـ عكاؿ االس ادة،  ال 
ر ككػػا   ػػ ؿ  بكػػا  ف (1) ترتػػب ع  ػػو ال د الػػ  كػػف ى ػػ ؽ، كثػػؿ ىػػؽ فػػرض ضػػرابب، ال  نػػاتش  كاكػػو

االنػػػزاع االكقػػػر ض ع  ػػػو  ث ػػػر كػػػدى نطػػػاؽ ى ػػػ ؽ االىك كػػػ  االفرنسػػػ   نفسػػػو بنػػػاس ع ػػػ  كقاىػػػدة، فػػػبل 
 .(2) ختص بنظره

ب  البلالتزاكػػات االتػػ  تترتػػب ع ػػ  االكقاىػػدة االد ال ػػ ، ف ػػد تضػػ  كج ػػس االد الػػ  االفرنسػػ   باالنسػػ 
بالنػػػو ال  خػػػتص بنظػػػر نػػػزاع  ػػػد ر ىػػػ ؿ كقنػػػ   نطػػػاؽ    كػػػدى ب ػػػاس    انقػػػداـ االالتزاكػػػات االد ال ػػػ  

. بػؿ ال ػد تضػ   ف تػرار االسػ ط  االكختصػ  إرجػاس تطب ػؽ (3)االك ررة بك تض  كقاىػدة    اتفػاؽ د الػ 
 .(4)عكؿ كف  عكاؿ االس ادة،  خرج عف نطاؽ اختصاصواالتفات  ، 

 فػػػ  كصػػػر ف ػػػد ذىبػػػت كىككػػػ  اال ضػػػاس اإلدارى فػػػ  ىػػػذا االكػػػذىب ىتػػػ   تػػػت تر بػػػا جػػػدًا  
( إذ ت ػػػ ؿ " كػػػف ى ػػػث  نػػػو الكػػػا كػػػاف كػػػا ت ػػػدـ  كػػػاف االثابػػػت كػػػف األ راؽ  ف االكنازعػػػ  كىػػػؿ 2009)

دفاع االقربػ  االكشػترؾ  كػا ترتبػو كػف االدع ى تد ر ى ؿ فته كقبر رفه االىد دى ف  ض س اتفات   االػ
االتزاكػػات ع ػػ  االػػد ؿ االك تقػػ  ع  يػػا،  فػػ  ضػػ س كػػدى االتػػزاـ كصػػر باتفات ػػ  االكقػػابر االك تقػػ  بػػ ف 

سراب ؿ عاـ  ،  ى  كسابؿ تتق ؽ بىد د كصر االد ال   كص االد ؿ األخرى 2005االس ط  االف سط ن    ا 
ؿ بس اسػ  كصػر االخارج ػ   س اسػتيا ع ػ   ف  عبلتاتيا االس اس   كص ت ؾ االد ؿ،  ك يػا  كػ ر تتصػ

 راضػػ يا،  كػػف ثػػـ فػػ ف اال ػػرارات االتػػ  تصػػدر كػػف االىك كػػ  فػػ  ىػػذا االشػػالف تتق ػػؽ بقكػػؿ س اسػػ  الكػػا 
الكثػػؿ ىػػذه اال ػػرارات كػػف تػػالث ر بػػاالغ فػػ  االكىافظػػ  ع ػػ  ك ػػاف االد الػػ   تػػالك ف سػػبلكتيا ع ػػ   راضػػ يا 

 رار االكطق ف ف و  تق ؽ بقكؿ س اس   تصؿ   كنيا ف  االداخؿ  عبلتتيا ف  االخارج،  كف ثـ ف ف اال
بس ط  االىكـ  س ادة االد ال  ع   ىد دىا   راض يا،  ى  بذالؾ  كػ ف كػف  عكػاؿ االسػ ادة االتػ  تنػالى 

 كػػف ثػػـ  تقػ ف اال ضػػاس بقػػدـ  – اال ضػػاس عك كػًا  –عػف االختصػػاص االػ الب  الكىػػاكـ كج ػػس االد الػ  
 .(5)اختصاص االكىكك   الب ا بنظر االدع ى

ؿ  كػػف ى ػػث  ف ىػػذه االكىككػػ  تػػد ذىبػػت فػػ  االقد ػػد كػػف  ىكاكيػػا إالػػ   ف اال ػػػرار ككػػا ت ػػ   
االصػػادر كػػف ربػػ س االجكي ر ػػ  بتشػػك ؿ االػػ زارة  كػػا تضػػكنو كػػف تق ػػ ف ربػػ س كج ػػس االػػ زراس  ن ابػػو 
نكػا صػدر عنػو بصػفتو رب سػًا ال د الػ  اسػتنادًا إالػ    اال زراس الـ  صدر ب صفو رب سًا ال س ط  اإلدار ػ   ا 

(،  باالتػػاال  فيػػ   صػػدر كػػف 1971( كػػف االدسػػت ر)141 الػػ  الػػو بك جػػب ىكػػـ االكػػادة )االسػػ ط  االكخ
                                                 

 االسابؽ اإلشارة إال يا. Goffartتض    (1)

(2) C.E, Sté Fo Radio électrique, 5-6-1927, Rec. P. 215, D.P. 1929, 3,49. 

(3) C.E, Commune de Lanne, 1-2-1927, D.P., 1929, 3,49. 

(4) C.E, Y. Goumin, 5-4-1932, Rec. P. 96.  

 .24/11/2009ؽ بتار خ 63السن   11909اإلدارى، االدع ى رتـ  كىكك  اال ضاس (5)
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ربػػ س االد الػػػ  باعتبػػػاره االسػػػ ط  االق  ػػػا،   نػػػدرج  االىاالػػػ  ىػػذه ضػػػكف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة االتػػػ  تخػػػرج عػػػف 
 .(1) االختصاص اال الب  ال  ضاس عك كا،  ى  كا  نطبؽ ع    ى كف اال زراس    إعفابو كف كنصبو

كػػػػا كػػػػاف االثابػػػػت بػػػػاأل راؽ  ف اال ػػػػرار االكطقػػػػ ف ف ػػػػو االصػػػػادر كػػػػف ربػػػػ س  ت ػػػػ ؿ كػػػػذالؾا  ال 
االجكي ر ػ  بػ براـ كقاىػػدة )كاكػب د ف ػد( تػػد صػدر فػ  إطػػار االس اسػ  االقاكػ  ال د الػػ  باعتبػار كصػػدره 
سػػ ط  ىكػػـ،  كػػف ثػػـ  قػػد كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة االتػػ  تنػػالى عػػف االختصػػاص االػػ الب  الكىػػاكـ كج ػػس 

االػػػذى  تقػػػ ف كقػػػو االىكػػػـ بقػػػدـ اختصػػػاص االكىككػػػ   الب ػػػا بنظػػػر  االد الػػػ   اال ضػػػاس عك كػػػًا، األكػػػر
 .(2)االدع ى

 ىكذا اكتنص اال ضاس بصف  عاك   اال ضاس اإلدارى بصف  خاص  عف رتاب  كاف  االكنازعػات  
االكتق    باالكقاىدات االد ال   بدسًا كػف االكنازعػات االخاصػ  بكرى ػ  االتفػا ض فػ  خص صػيا،  انتيػاس 

 االنشر الكىت اىا  كضك نيا، رافقا فػ   جػو االكىتجػ ف ع ػ    ػ   كرى ػ  بكنازعات كراىؿ االتصد ؽ 
كػػػف ىػػػذه االكراىػػػؿ، بػػػؿ  ع ػػػ  كضػػػك ف االكقاىػػػدة  كىت اىػػػا، االسػػػبلح االكتجسػػػد ف كػػػا  قػػػرؼ بالعكػػػاؿ 
االس ادة،  تد ذىب تبر رًا الػذالؾ،  ف كناتشػ   ى كػف ىػذه االنزاعػات  بشػكؿ ع نػ  باالج سػات تػد  رتػب 

ب  كاسػ      د ال ػػ ، تكػ ف كضػارىا باالنسػػب  ال كصػ ى  االقاكػػ   كثػر كػػف تق  ػدات  كشػاكؿ س اسػػ    د
ف ابدىا باالنسب  ال كص ى  االخاص ،  اال اعدة ت  ؿ  ف "درس االكغػاـر ك ػدـ ع ػ  ج ػب االكنػافص" ككػا  ف 
االكقاىػػػدة االد ال ػػػ   االتػػػ  ىػػػ  عكػػػؿ كشػػػترؾ بػػػ ف االسػػػ طات االكختصػػػ  ب براكيػػػا باسػػػـ االػػػد ؿ االك تقػػػ  

بًل ب اسػػط  ىػػذه االػػد ؿ،  ىػػ  فػػ  االغاالػػب د ؿ ذات سػػ ادة،  تخضػػص فػػ  ىػػذا ع  يػػا، إنكػػا تطبػػؽ  صػػ
 االخص ص ال  اعد اال ان ف االد ال  االقاـ،  كف ثـ ال شالف الؤلفراد    االكىاكـ اال طن   بيا.

الكنازعػػات االكقاىػػدات  –بال ػػ  صػ رة كػػف االصػ ر  -خاصػ   ف عػػدـ تقػرض اال ضػػاس االػ طن  
 قد  ىد االكظػاىر  االضػكانات األساسػ   الكبػد  ىسػف االن ػ   – (3)ككا ذىب جانب كف االف و –االد ال   

كطكبنػػ  تكاكػػا ع ػػ   – االىػػاؿ ىكػػذا  –فػػ  اال فػػاس باالالتزاكػػات االد ال ػػ ، إذ تكػػ ف األطػػراؼ األخػػرى 
كست بؿ ىذه االكقاىدات  ذالؾ بقدـ تقرضيا الئلالغػاس    فىػص االكشػر ع    كػا تػد  ترتػب ع  يػا كػف 

دات االد ال   ف  ك اجي  اال ضاس اال طن  ى   كر تفرضو ت اعد دثار تان ن  ، ككا  ف تىص ف االكقاى
  ىكػػػاـ اال ػػػان ف االػػػد ال  ع ػػػ  ىػػػذا اال ضػػػاس،  اال ػػػ ؿ بقكػػػس ذالػػػؾ  يػػػدد كػػػؿ ت كػػػ  تان ن ػػػ  البلالتزاكػػػات 
 االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ،   ػػػؤدى إالػػػ  ف ػػػداف اال  اعػػػد االد ال ػػػ  الكػػػؿ ت كػػػ  تان ن ػػػ    جق يػػػا كرى نػػػ  بػػػ رادة 

                                                 

 .19/6/2002ؽ بج س  54السن   2550ىكـ كىكك  اال ضاس اإلدارى ف  االدع ى رتـ  (1)

 .5/5/2009ؽ بج س  63السن   7791ىكـ كىكك  اال ضاس اإلدارى، االدع ى رتـ  (2)

 .70، كرجص سبؽ ذكره، ص االدكت ر/ إبراى ـ كىكػد االقنان ، اال ان ف االد ال  االقاـ (3)
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 .(1)  اضطراب  عدـ است رار االقبلتات االد ال   س اس ا كش ب  االد ؿ ككا  ؤدى إال

فػػ ذا  ضػػفنا إالػػ  ذالػػؾ  ف ك تػػؼ كج ػػس االد الػػ  االفرنسػػ  بقػػدـ اختصاصػػو بنظػػر االكنازعػػات  
االكتق    باالتفا ض    إبراـ االكقاىدات    إرجابيا ع    جو اإلطبلؽ ف  ت ؾ االكرى  ،  كف ثـ عدـ 

عف االكقط ات  االظر ؼ االت  كانت سابدة فػ  ذالػؾ اال تػت، تب ؿ دعا ى اإلالغاس االكتق    بيا،  قبر 
 تتق ؽ بس اس  االكج س  س طتو فػ  االرتابػ ،  خشػ   االكج ػس تجػا ز االىػد االكسػك ح بنظػر األعكػاؿ 
ذات االطب قػػ  اإلدار ػػ ، إالػػ  كىظػػ ر االس اسػػ ، االتػػ  تػػدر  ف  ك رىػػا بدا ػػ  تقػػد اختصاصػػًا كىجػػ زًا 

 .(2)ال ىك ك 

 المبحث الثانى
 المعاصرة لمقضاء اإلدارى فى فرنسا ومصر المرحمة 

 لمحد من أعمال السيادة فى مراحل ربرام 
 المعاىدات الدولية 

بقػػد انتيػػاس االكقط ػػات  االظػػر ؼ سػػاالف  االػػذكر، بػػؿ  نت جػػ   سػػيـ االن ػػد االتػػ   جيػػت النظر ػػ   
اليػا،  كػر  عكاؿ االس ادة ف  عك كيػا، الدرجػ   نػو ت ػؿا  ف ب ػاس ىػذه االنظر ػ  ىتػ  اال ػـ  بغ ػر كبػرر 

 دع  إال  كب ر االدىشػ  ألنػو  نطػ ى ع ػ  تبر ػر االتقسػؼ  االػتىكـ باسػـ كصػ ى  االد الػ  تىػت سػتار 
، خاصػػ   ف ىػػذه األعكػػاؿ إكػػا  ف تكػػ ف كطاب ػػ  ال  ػػان ف،  ىنػػا ال   جػػد خػػ ؼ (3)االكبلسكػػ  االس اسػػ  

كػػا  ف تجػػ س كخاالفػػ  ال  ػػان فر فتصػػبه نظر ػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة االشػػ كاع  االتػػ  كػػف اال ضػػاس تجاىيػػا،  ا 
تق ؽ ع  يا ىذه االكخاالف ، طاالكا  ف اال ضاس ككن ع ف  ىذه االىاال  كػف إعكػاؿ رتابتػو، بكػا كػؤداه  ف 
تغػػد  ىػػذه االنظر ػػ   ساسػػًا التبر ػػر األعكػػاؿ االتقسػػف   االتػػ  تتخػػذىا االسػػ ط  االتنف ذ ػػ ، بػػؿ  تقػػد بكثابػػ  

 ككافالة اليا ع   كخاالفتيا ال  ان فع!!

االفرنس   قدؿ عف اتجاىو االسابؽ،   تخذ خط ات جػادة ال ىػد  كف ىنا ف د بد  كج س االد ال  
كف نطاؽ  عكاؿ االس ادة بصف  عاك ،  ف  كجاؿ االكقاىدات االد ال   بصف  خاص ،  الكف نظرًا ألف 
س اس  كج س االد ال     اال ضاس اإلدارى عك كًا، ى  عدـ االنت اؿ االكفاج  كف ك تؼ تضاب  تجاه 

يػذا األكػر، ككػا تػد  ث ػر كشػاكؿ تان ن ػ  ع ػ  كسػت ى اال اتػػص     كػر كقػ ف إالػ  ك تػؼ دخػر كغػا ر ال
                                                 

س ؼ نتنا ؿ االكبررات االت  ت ؿ بيا ف  ىػذا االشػالف  االػرد ع  يػا عنػد تنػا ؿ رتابػ  اال ضػاس االدسػت رى ال كقاىػدات  (1)
 االد ال  .

االدكت ر/ ىكدى ع   عكر، االتجاىات االىد ث  ال  ضػاس فػ  االرتابػ  ع ػ   عكػاؿ االسػ ادة، دراسػ  ك ارنػ ، كنشػالة  (2)
 .32، ص 2016 ، االكقارؼ باإلسكندر 

(3) JÉZE, Les principes généraux de droit administratif, 3
éme

 éd, 1926, P. 137.  
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االتطب ػػػؽ االقك ػػػ ر ف ػػػد كػػػاف ىر صػػػا فػػػ  خصػػػ ص رتابتػػػو ال كقاىػػػدات االد ال ػػػ  ع ػػػ  االنت ػػػاؿ بشػػػكؿ 
 كتدرج،  ى خط ة خط ة إال   ف  صؿ ال يدؼ االذى  رك  إال  تى   و.

كػػػـ اال ػػػان ف، شػػػالنيا شػػػالف الػػػذالؾ ف ػػػد اسػػػتند بػػػداسة إالػػػ   ف االكقاىػػػدة االد ال ػػػ  تػػػان ف    فػػػ  ى 
ف كاف كشربًا بطقـ االس اسػ ،  سػ اس  كػاف فػ  كرتبػ  ىػذه اال ػ ان ف    فػ  كرتبػ   اال  ان ف االداخ   ،  ا 
 ع   كنيا، ككا ب نا كف تبؿ، ف نػو  تىػتـ ع ػ  االسػ طات االكختصػ  ب براكيػا ضػر رة االالتػزاـ بػاىتراـ 

 ال كانت م ر كشر ع .االىد د  االض ابط االدست ر   االك ررة ف  ىذا االشالف،  ا  
 كػػص  ف ىػػذه االىػػد د  ت ػػؾ االضػػ ابط تػػد تكػػ ف إجراب ػػ   تػػد تكػػ ف ك ضػػ ع   ع ػػ  االتفصػػ ؿ  

ف د بد  برتاب   - ى س اس  االخط ة خط ة  -االسابؽ، إال  ف كج س االد ال   اىتراكًا الس استو االساب   
ج ػ  الكراىػؿ إبػراـ االكقاىػدات االىد د  االض ابط االشك       اإلجراب ػ  االتػ    ػاؿ اليػا االكشػر ع   االخار 
ككػػف  ػػدافق ف عػػف نظر ػػ   –االد ال ػ ،  ذالػػؾ د ف االىػػد د  االضػػ ابط االك ضػػ ع  ، بى ػػث  نػو إذا ت ػػؿ 

، ت ػؿ  ف االك صػ د بػذالؾ  ال (1)ك ػؼ  كػ ف ال  ضػاس اختصػاص بنظػر ىػذه األعكػاؿع - عكؿ االس ادة
نكػػػا ف ػػػط كػػػف ى ػػػث االشػػػكؿ االخػػػارج ،  ى  كػػػف ى ػػػث االىػػػد د  نظػػػر ف يػػػا كػػػف ى ػػػث االك ضػػػ ع،  ا 

 االضػػ ابط اإلجراب ػػ   ىػػ  كػػا  قنػػ   ف اال اضػػ  االػػ طن   صػػبه ال  طبػػؽ االكقاىػػدة تالس سػػًا ع ػػ   ف 
د التو االتزكت د ال ًا بتطب  يا بؿ  طب يا باعتبارىا جزسًا كف ت ان ف االد ال  االداخ    إذا كا تـ است فاؤىا 

 ال ىد د  االض ابط اإلجراب   االبلزك  النفاذىا داخؿ اإلت  ـ.
ثػػـ ى نكػػا اسػػت اـ عػػ ده فػػ  ىػػذا االكجػػاؿ   صػػبه   ػػؼ ع ػػ   رض صػػ ب ،   اث ػػا فػػ  كػػدى  

االىتػػػراـ اال اجػػػب ألىكاكػػػو، انت ػػػؿ إالػػػ  رتابػػػ  ىػػػد د  ضػػػ ابط ت ػػػؾ االكراىػػػؿ ك ضػػػ ع ًا،  ى رتابػػػ  
االكشػػر ع   االداخ  ػػ  عنػػد إبػػراـ االكقاىػػدات االد ال ػػ ،  اضػػقا بػػذالؾ كبػػد  جد ػػدا  تكثػػؿ فػػ   ف االعتػػداد 

سػ ادة،  ىػ  ىنػا االكقاىػدة االد ال ػ ،  تط ػب بػداسة  ال  كػ ف ىػذا االقكػؿ كتقارضػًا صػراى  كػص بقكؿ اال
 االدست ر    اال ان ف..  ى  كا نب نو تباعًا.

 المطمب األول
 رقابة القضاء لمحدود والضوابط اإلجرائية

 إلبرام المعاىدات الدولية

اىػػدات االد ال ػػػ ، االخطػػ ة األ الػػػ  تقػػد رتابػػ  اال ضػػػاس ال ىػػد د  االضػػػ ابط اإلجراب ػػ  إلبػػػراـ االكق 
الكسػػ رتو نىػػ  االىػػد كػػف نطػػاؽ  عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  ىػػذا االكجػػاؿ، إذ   ػػ ؿ كج ػػس االد الػػ  االفرنسػػ  فػػ  

،  ف األكر االكنظـ س فًا باال ان ف، تباشػره االسػ ط  االتنف ذ ػ  15/2/1948بتار خ  Lechericyتض   
                                                 

االدكت ر/ عبد االىك د االش ارب   شر ؼ جاد اهلل، شابب  عدـ دست ر    كشر ع   ترار إعبلف  كد ىاالػ  االطػ ارئ  (1)
 .160، ص 2000 األ اكر االقسكر  ، كنشالة االكقارؼ باإلسكندر  ، 



 

 

                                                 

  

 

 

  دكتورة/ ميى رمضاٌ حمند بطيخ                             ...          املعاصرة القضائية االجتاٍات 

 

174 

 .(1) باعتبارىا س ط  داخ     تخضص ف  خص صو الرتاب  اال ضاس

 فػػ  كصػػر تضػػت كىككػػ  االسػػتبناؼ االكخت طػػ  "إنػػو إذا كانػػت  عكػػاؿ االسػػ ادة     عكػػاؿ  
االىك كػ  االس اسػػ   تخػػرج بىكػـ طب قتيػػا   ف ػػا ال   اعػػد االقاكػ  عػػف نطػػاؽ االرتابػ  اال ضػػاب   ككػػا تػػرر 

، إال  نػو 1900كف البى  االترت ػب فػ  سػن   11اال ضاس االكخت ط ذالؾ كرارًا، ىت  تبؿ تقد ؿ االكادة 
الكػػ   كػػ ف بػػ زاس عكػػػؿ كػػف  عكػػاؿ االسػػػ ادة بػػاالكقن  االك صػػ د فػػ  االكػػػادة االكػػذك رة  جػػب  ف  كػػػ ف 

 .(2)االقكؿ صادرًا كف االىك ك  االكصر   بك تض  س طتيا االكاك    ف  ىد د ت ؾ االس ط 

ذا كػػاف ىػػػذاف االىككػػاف  جسػػػداف االنظػػػرة اإلجكاال ػػ  ال ت جػػػو االجد ػػػد ال  ضػػاس فػػػ  خصػػػ ص    ا 
كػػػف دسػػػت ر عػػػاـ  53 ال ػػػ ، فػػػ ف كج ػػػس االد الػػػ  االفرنسػػػ   تطب  ػػػًا الىكػػػـ االكػػػادة رتابػػػ  االكقاىػػػدات االد

،  عكؿ رتابتو ف  خص ص نشر االكقاىدات االد ال  ، ف د تض  بالف نشر االكقاىدة االد ال   ال 1958
 كػػػ ف صػػػى ىًا  كبػػػر  كػػػف االقػػػ ار االدسػػػت رى، إال إذا تػػػـ بقػػػد تصػػػد ؽ    إتػػػرار صػػػادر كػػػف االسػػػ ط  

 ػػان ف  االدسػت ر، ككػػا تػػرر كػذالؾ  ف االىك كػػ  إذا  دخ ػت تقػػد بل ذا  ىك ػػ  االكختصػ   ف ػػا الصػى ه اال
ف   ىكاـ نص كقاىدة بناس ع   اتفاؽ ب نيا  ب ف ىك ك   خرى ف  ص رة تفس ر ال نص، ف ف عػدـ 
نشر  ىكاـ ىػذا االتقػد ؿ االجد ػد فػ  االجر ػدة االرسػك  ،    بػالى  سػ     خػرى،  قتبػر خطػال كػف اإلدارة 

 .(3)األضرار االت  تترتب عنو  ست جب االتق  ض عف

 ذات االش س ف  تضاس كج س االد ال  االكصرى، ف د استندت كىكك  اال ضاس اإلدارى الػنص  
 االت  ت ض  بضر رة نشػر االكقاىػدات االد ال ػ ، الكػ  تكػ ف اليػا  1971كف دست ر عاـ  151االكادة 

 ا الؤل ضاع اال ان ن   االك ررة  نو إذا الـ تنشر االكقاىدة  ف -بكفيـ  االكخاالف  –ت ة اال ان ف، بكا كؤداه 
ال تصػػبه نافػػذة فػػ  ىػػؽ األفػػراد    االسػػ طات االداخ  ػػ ،  الػػذا ف ػػد تضػػت ىػػذه االكىككػػ  بػػالف االكقاىػػدة 

الػـ تنشػر  الػـ  صػدر بيػا تػان ف، الػذالؾ ال ت ػـز االسػ طات  1933االد ال   االت  ع دت ف  الىػاى سػن  
 .(4)1937االداخ    رمـ انضكاـ كصر إال يا عاـ 

 ف عك  ػػ  نشػػر االكقاىػػدات تػػالت  دابكػػا فػػ  كرى ػػ  الى ػػ  ع ػػ  إتكػػاـ كراىػػؿ ىػػذا   بلىػػظ  
إبراكيا، كف كفا ضات  تىر ر  ت ت ص  تصد ؽ،  ى تالت  دابكًا ف  كرى   الى   ع   االرتباط بيا 
نياب ػػًار فكىػػؿ االنشػػر إذف ىػػ  االكقاىػػدة االككتك ػػ ر ككػػا  بلىػػظ كػػذالؾ  ف كافػػ  كىػػاكـ االد الػػ  تخػػتص 

                                                 

(1)  Rec. P. 183. 

 .270، ص 38، كج   االتشر ص  اال ضاس االكخت ط، سن 29/4/1926االىكـ االصادر بتار خ  (2)

(3) C.E, Ass, 19 déc. 1998, SARL du parc d'activités de Blotzheim et sei. Haseldecker, 

A.J.D.A, 1999, P. 980; C.E, sté Ranc, Tiburce et Cté, S. 1946, 3,29.  

 .14/7/1959ؽ إدار   بتار خ 12السن   1027االىكـ االصادر ف  االدع ى رتـ  (4)
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عك    االنشر ىذه، ى نكا تك ف ىناؾ دعا ى كنظ رة  كاكيا بكناسب  تطب ؽ    تنف ذ برتاب  إجراسات 
كا  رد بيا كػف  ىكػاـر  الػذا تقػد رتابػ  عك  ػ  االنشػر فػ  ىػذه االىاالػ  رتابػ   جػ د االكقاىػدة فػ  ذاتيػا 

Contrôle de l'existence des traités،  نظػرًا ألف د ر اال اضػ  ىنػا، ىػ  االتالكػد كػف اال جػ د
 .(1)ال كقاىدة ف  اال ان ف االداخ    ى  كا ال  تالت  إال بنشرىا ك   ق ـ األفراد بكىت اىا االكادى

كػػػف ىنػػػا ف ػػػد ذىػػػب جانػػػب كػػػف االف ػػػو إالػػػ   ف اإلدعػػػاس بػػػالف ىػػػذا االقكػػػؿ    ذاؾ كػػػف  عكػػػاؿ  
ىػػؽ كراتبػػ  كػػدى  –رمػػـ ذالػػؾ  –االسػػ ادة، ال  قنػػ  اكتنػػاع االرتابػػ  اال ضػػاب   ك  ػػ ، إذ  ظػػؿ ال  اضػػ  

،  ىػ  كػا  كػػده كج ػس االد الػ  االفرنسػ  فػػ  (2)عػدـ اال جػ د االكػادى    اال ػػان ن  اليػذا االقكػؿ اال جػ د   
 Soc. Français d'enterprise deفػػػ  تضػػػ تو  20/10/1967االىكػػػـ االصػػػادر بتػػػار خ 

dragages et de travaux publics،   ك ررًا  ف اال ج د االكادى ال قكؿ االذى  جسد ك اف   االسػ ط
. ككػػا راتػػب (3)  إبػػراـ االكقاىػػدة االد ال ػػ   كػػ ف كىػػبًل الرتابتػػو إالغػػاس  تق  ضػػااالكختصػػ  فػػ  فرنسػػا ع ػػ

 .(4)كج س االد ال  االفرنس  إرجاس تطب ؽ االكقاىدة االد ال  

ف ذا انت  نا إال  االتصد ؽ ع   االكقاىدة االد ال  ، نجد  ف اال اض  اإلدارى س اس ف  فرنسا  ـ  
  ػ ؿ كج ػس االد الػ  االفرنسػ ،  ف  1965 ف  كصر تد  خضقو   ضا الرتابتو، فف  ىكػـ صػدر عػاـ

، ككػا   ػ ؿ فػ  ىكػـ دخػر  ف (5)م اب االتصد ؽ اال ان ن  التفاؽ باالشػكؿ االكبسػط  بطػؿ ىػذا االتفػاؽ
إجراس االتصد ؽ باالشكؿ االصى ه  قن   ف االىد د  االض ابط االدست ر   الكشر ع   االكقاىدات االد ال   

 .(6)تد  ىتركت

بكج ػػػس االد الػػػ  االكصػػػرى، كػػػف  ف ربػػػ س االجكي ر ػػػ  ىػػػ   ىػػػ  كػػػا انتيػػػ  إال ػػػو تسػػػـ االفتػػػ ى  
صاىب االختصاص األص ؿ باالتصػد ؽ ع ػ  االكقاىػدات االد ال ػ   د ف م ػره، فػ ذا كػا تػـ االتصػد ؽ 

 ب اسط   ىد األشخاص   ا كا كاف ع   االكقاىدة بات تصد  و ىذا باطبًل،   نقدـ  ثره.

شػػػقب ع ػػػ  االكقاىػػػدات االػػػ اردة ككػػػا  كػػػد   ضػػػًا تسػػػـ االفتػػػ ى ع ػػػ  ضػػػر رة ك اف ػػػ  كج ػػػس اال 
ال كانػػت باط ػػ ، ف ػػد  1971( كػػف دسػػت ر عػػاـ 151بػػاالف رة االثان ػػ  كػػف االكػػادة )  االتصػػد ؽ ع  يػػا،  ا 

 ت  بيذه االفت ى " ى ث  ف االتفات   االكبركػ  بػ ف ىك كػ  االجكي ر ػ  االقرب ػ  االكتىػدة  بػ ف االىك كػ  

                                                 

(1) André DUTIL, le contrôle du juge sur l'insertion des traités et accords 

internationaux en droit interne, thèse, Montpelier I, 1982, P. 49 etss.  

 .162، صاالدكت ر/ االش ارب ، االكرجص االسابؽ (2)

(3) J.C.P. 1968, 11, 14393.  

(4) C.E. Ass, 12, 7,1965. Rec. P. 310. 

 C.E. Ass,1998, SARL du parc.      ( سب ت اإلشارة إال و5)

(6) C.E, Ass, 19 déc. 1998, Soc. Navigation, J.C.P. 1965-11-14349. 
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الس  سػػػػر  ف االػػػػذ ف خضػػػػقت  كػػػػ االيـ االس  سػػػػر   فػػػػ  شػػػػالف تسػػػػ    االتق  ضػػػػات االكسػػػػتى   ال رعا ػػػػا ا
إلجراسات االتالك ـ  االىراس  تد ترتبت ع  يا تىك ؿ خزان  االد الػ  نف ػات م ػر  اردة فػ  ك زان ػ  االد الػ  

( كف االدست ر   ـز النفاذ 125ال سن  االكاال   االىاال  ،  كف ثـ ف نو طب ًا النص االف رة االثان   كف االكادة )
 .(1")فؽ ع  يا كج س األك ىذه االتفات    ال  بصف  كؤتت   ف   ا

كػػف جكػػاع كػػا ت ػػدـ  تضػػه  ف ىػػد د  ضػػ ابط االكشػػر ع   االخارج ػػ  سػػاالف  االػػذكر  االك ػػررة  
دست ر ًا، إنكا تجسد اإلجراسات اال ان ن   االكق ؿ ع  يا الدخ ؿ االكقاىدات االد ال   ى ز االنفاذ ف  ىؽ 

ع  ػو النفػاذ االكقاىػدة فػ  ىػؽ  فػراد االد ؿ األطراؼ فػ  ت ػؾ االكقاىػدات،  االنشػر ىػ  اإلجػراس االكقػ ؿ 
 ك اطن  ىذه االد ال .  ىذه اإلجراسات ال  ككف تجاىؿ  ى كنيا    اال ق د عف اال  اـ بيا كف االناى   
االدست ر  . إذ  ف ت اعس االد ال  عف  ي كنيا  صـ االكقاىدة بػاالق ار االدسػت رى،    بقػدـ االكشػر ع   

س االد الػػػػػ  االفرنسػػػػػ  فػػػػػ  االىكػػػػػـ االصػػػػػادر فػػػػػ  اإلجراب ػػػػػ     االخارج ػػػػػ ،  ىػػػػػ  كػػػػػا  كػػػػػد ع  ػػػػػو كج ػػػػػ
، إذ رمػػـ اكتناعػػو عػػف رتابػػ  االكشػػر ع   االك ضػػ ع      االداخ  ػػ  ال ػػرار سػػ ادى الػػرب س 2/3/1962

االجكي ر  ، إال  نو  تر بصى  كشر ع   ىذا اال رار كف االناى   االشك       اإلجراب   كستندًا ف  ذالؾ 
ت االرسك   كص رب س االىك كػ   ربػ س االجكق ػ  اال طن ػ  كف ناى   إال   نو الـ  تخذ إال بقد االستشارا

 كج ػػس االشػػ  خ  بقػػد ر ى االكج ػػس االدسػػت رى،  كسػػتندًا كػػذالؾ كػػف ناى ػػ   خػػرى إالػػ  كػػا كانػػت تػػد 
انتيت إال و كىككػ  االتنػازع االفرنسػ   ى نكػا تضػت بػالف رتابػ  االكشػر ع   االخارج ػ  تتق ػؽ باالتثبػت    

 .(2)ى االكدع  بواالتالكد كف اال ج د االكادى ال قكؿ اإلدار 

فرتابػػ  االكشػػر ع   االخارج ػػ     االشػػك    ع ػػ  ىػػذا االنىػػ ، إنكػػا تكثػػؿ فػػ   اتػػص األكػػر، ك تفػػا  
جر بػػػػا  كشػػػػرفًا كػػػػف تبػػػػؿ اال ضػػػػاس اإلدارى تجػػػػاه  عكػػػػاؿ االسػػػػ ادة بصػػػػف  عاكػػػػ   األعكػػػػاؿ االكتق  ػػػػ  

 ف تسػػتند  – االىػػاؿ ىكػػذا  -باالكقاىػػدات االد ال ػػ  بصػػف  خاصػػ ، إذ  شػػترط الكشػػر ع   ىػػذه األعكػػاؿ

                                                 

 .2875ص ، كجك ع  سك ر  ب  شادى، 20/9/1964بتار خ  838( فت ى رتـ 1)

(2) "Cons. Que, par decision en date du 23 Avril 1961, prise après consultation 

officielle du premier minister et des présidents des assemblée et après avis du 

conseil constitutionnel…". 

 "…S'interdisant ainsi d'apprécier la légalité interne de la decision et de l'examiner 

au fond, le conseil d'Etat note cependant qu'elle a été prise sprès consultation 

officielle du premier minister et des…." Marquant ainsi, comme la cour de 

cassation, son désir d'en contrôller la régularité externe. 

 Encore convient il de souligner qu'il s'agit tout au plus d'une constatation de 

l'existence de la décision. 

 C.E. (Ass) 2 Mars 1962 Rubin de servens et autres, Rec., P. 143; R.D.P. 1962. P. 

288 note Berlia, P. 294 conclusions Henry; A.J.D.A., 1962, P. 214, chr. J-M. 

Galabert et M. Gentot. 
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إالػػ   تػػابص تؤكػػد  ج دىػػا كػػف االناى ػػ  االكاد ػػ ،   ف تكػػ ف صػػادرة كػػف االجيػػ  االتػػ  خ اليػػا اال ػػان ف    
االدسػػػت ر ىػػػؽ إصػػػدارىا،  فػػػ  االشػػػكؿ االػػػذى  تط بػػػو اال ػػػان فر فػػػ ف كػػػاف االقكػػػؿ كفت ػػػدًا ألى كػػػف ىػػػذه 

السػػ ادى ال  تكتػػص االشػػر ط كػػاف عكػػبًل بػػاطبًل  ال ت ى ػػو   ػػ  ىصػػان  ضػػد االرتابػػ  اال ضػػاب  ، فاالقكػػؿ ا
بيػػػذه االىصػػػان  إال إذا كػػػاف عكػػػبًل كشػػػر عًا،    ككػػػا ت ػػػ ؿ االكىككػػػ  اإلدار ػػػ  االق  ػػػا  نػػػو "ال  جػػػ ز 
االتكىػػػؿ بالعكػػػاؿ االسػػػ ادة فػػػ  م ػػػر كى يػػػا، فػػػ ف كػػػاف اال ػػػرار ظػػػاىر االكخاالفػػػ  ألىكػػػاـ االدسػػػت ر فػػػبل 

ؿ كج ػػػس االد الػػػ  ،    ككػػػا   ػػػ  (1) قصػػػكو كػػػف رتابػػػ  اال ضػػػاس  ف  سػػػتتر فػػػ  سػػػتر  عكػػػاؿ االسػػػ ادة"
 .(2)االفرنس   نو "ال  ج ز االستناد إال  عكؿ االس ادة التغط   عدـ االكشر ع   االظاىرة بشكؿ فاضه"

 المطمب الثانى
 رقابة القضاء لمحدود والضوابط الموضوعية

 إلبرام المعاىدات الدولية

 فػػػػػ  تطػػػػػ ر الىػػػػػؽ كػػػػػد اال ضػػػػػاس رتابتػػػػػو إالػػػػػ  االىػػػػػد د  االضػػػػػ ابط االك ضػػػػػ ع   الكشػػػػػر ع    
 le côntrôle de laقاىدات االد ال  ،  ى  كا   اؿ اليا رتاب  االكشر ع   االداخ    ال تقيد االػد ال  االك

légalité intrinsèque de l'engajment. 

كػػػص كبلىظػػػ   ننػػػا الزالنػػػا فػػػ  إطػػػار كراىػػػؿ إبػػػراـ االكقاىػػػدة االد ال ػػػ ،  ى الزالنػػػا  كػػػاـ كشػػػر ع  
األركػافر  الػذا فػ ف االرتابػ  اإلجراب ػ  فػ  ىػذه االىاالػ  كقاىدة د ال  ،  ال س  كاـ كقاىدة د ال   ككتك ػ  

 االت  سبؽ تنا اليا ى  االرتاب  األجدى  األترب إال  االكنطؽ  االفقاال ػ ر  كػا االرتابػ  االك ضػ ع   ف نيػا 
تك ف نادرة االىد ث، خاص  ف  االد ؿ االت  تتبن  نظاـ االرتاب  االدست ر   االبلى   ككا ى  االىاؿ ف  

  تتبنػػ   سػػ  ب االرتابػػ  اال ضػػاب   االدسػػت ر   االسػػاب      اال تاب ػػ  ككػػا ىػػ  كصػػر،  كػػا فػػ  االػػد ؿ االتػػ
االىػػاؿ فػػ  فرنسػػا، فػػ ف كثػػؿ ىػػذه االرتابػػ  تكتسػػب  ىك ػػ  باالغػػ ، خاصػػ  إذا الىظنػػا  نػػو ال   جػػد ىكػػـ 

صدر عف كج ػس االد الػ  االفرنسػ  فػ  ىػذا االخصػ ص ىتػ  عػاـ  –ع   ىد ع كنا  –تضاب   اىد 
 االذى تبن  االرتاب  االساب      اال تاب  ر بكقن   نو ال  (3)االىاال  الفرنساتار خ صد ر االدست ر  1958

  جد ىكـ تضاب  ىت  ىػذا االتػار خ  تق ػؽ باالىػد د  االضػ ابط االك ضػ ع  ،    االكشػر ع   االداخ  ػ  
ال كقاىػػدات االد ال ػػ   ىػػ  فػػ  كرى ػػ  اإلبػػراـ،  ذالػػؾ ع ػػ  االػػرمـ كػػف اإلالىػػاح ع  ػػو كػػف تبػػؿ كف ضػػ  

                                                 

 ، سب ت اإلشارة إال و.21/4/2013ؽ.ع، بج س   59السن   13846االطقف رتـ  (1)

(2) Pacte de gouvernement ne saurait en aucune cas servir de conventure a une illéglaité 

flagrante.  

 T.C., 15 fev. 1890 Rec. E.C., P. 183; Josiane Auvertfink, les actes des 

gouvernement irréductible peau de chagrin, R.D.P., 1955, P. 143. 

 .35االدكت ر/ ىكدى عكر، االكرجص االسابؽ، ص (3)
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فػ  ختػاـ كرافقتػو فػ  تضػ   دالكػ ت  Corneilleعف ىذا االتجاه، ف ػد ذكػر االسػ د االىك ك  ال قد ؿ 
"إنو كف االصقب  ف تط ب كف االكج س  ف  ىكـ اال  ـ بكا  Delmotte et senmartin سنكارتاف 

عنػػدكا كانػػت نظر ػػ  األعكػػاؿ االىك ك ػػ  فػػ  عنف انيػػا، إذ كنػػذ ذالػػؾ  1874كػػاف  ىكػػـ بػػو فػػ  سػػن  
 ج ػو سػياكو إالػ  ىػذه االنظر ػ  ىتػ  كػاد  رد يػا،  الػذالؾ فػ نن   الػه ع ػ  االى ف د ب االكج ػس ع ػ  ت

االكج ػػس فػػ  تبػػ ؿ االػػدع ى  نظرىػػا ك ضػػ ع ا"ر  تػػد رفػػض االكج ػػس فػػ  ىػػذا االىكػػـ ط ػػب كفػػ ض 
االىك كػػػػ ، ككتف ػػػػًا فػػػػ  ىػػػػذه االكرى ػػػػ  برتابػػػػ  االىػػػػد د  االضػػػػ ابط االشػػػػك       االكشػػػػر ع   االخارج ػػػػ  

 .(1)ال كقاىدات االد ال   ككا ب نا دنفا

كيكػػ  رتابػػ  االكشػػر ع    1958ى ػػث   كػػؿ دسػػت ر عػػاـ  –( 1958 كػػا بقػػد ىػػذا االتػػار خ ) 
االداخ  ػػػػ  ال كقاىػػػػدات االد ال ػػػػ ، تبػػػػؿ صػػػػ ر رتيا  ىػػػػد  ركػػػػاف االنظػػػػاـ اال ػػػػان ن  ال د الػػػػ ، إالػػػػ  االكج ػػػػس 

فػ ف ىنػاؾ  ىكاكػًا عد ػدة صػدرت عػف ىػذا االكج ػس  – Le conseil constitutionnelاالدست رى 
شػػر ع   االداخ  ػػ  ال كقاىػػدات االد ال ػػ  فػػ  خػػبلؿ االفتػػرة االفاصػػ   بػػ ف إتػػرار االبرالكػػاف فػػ  خصػػ ص االك

الت ؾ االكقاىدات  االتصد ؽ ع  يا كف االس ط  االكختص  بيذا األكر  ذالػؾ ع ػ  االتفصػ ؿ االػذى سػ رد 
 ف  ى نو.

 ع       ىاؿ فػ ف رتابػ  االىػد د  االضػ ابط االك ضػ ع   الكشػر ع   االكقاىػدات االد ال ػ  إنكػا  
  ت ػػاـ اال اضػػ  بفىػػص كػػا تىت  ػػو االكقاىػػدة كػػف  ىكػػاـ تان ن ػػ  داخ  ػػ  كػػف شػػالنيا االتػػالث ر ع ػػ  تقنػػ

االكراكػػز اال ان ن ػػ  ال كخػػاطب ف بيػػا كػػف  شػػخاص طب ق ػػ     كقن  ػػ ، ال  تػػ ؼ ع ػػ  كػػدى اتفػػاؽ ىػػذه 
ال األىكاـ كص اال  اعد االدست ر   االك ض ع   االكد ن     م ػر االكد نػ  فػ  اال ث  ػ  االدسػت ر  ، بى ػث 

تقتبػػر االكقاىػػدة االد ال ػػ  كشػػر ع  دسػػت ر ا كػػف ى ػػث االك ضػػ ع إال فػػ  ىاالػػ  عػػدـ تقػػارض  ىكاكيػػا 
ك اب ػ   –ككا ذكرنػا  –االك ض ع   كص  ىكاـ االدست ر عند االك اب   ب نيار ىذه االك اب   االت  ال تقن  

نكػػػا  نػػػص كقػػػ ف باالكقاىػػػدة    كػػػادة كػػػف ك ادىػػػا بػػػاالنص االدسػػػت رى    بكػػػادة كػػػف كػػػ اد االدسػػػت رر  ا 
االصػػػى ه ىػػػ  بىػػػث االكسػػػالال  االكطر ىػػػ  ع ػػػ  اال اضػػػ  بصػػػ رة عك  ػػػ  ،    بصػػػ رة عاكػػػ   شػػػاك   

 .(2) كستف ض ، بىث تى ط االكىكك  باالنزاع إىاط  كاك  

فقندكا عرض ع ػ  اال ضػاس اإلدارى فػ  كصػر كسػالال  ترسػ ـ االىػد د االبىر ػ  بػ ف جكي ر ػ   
ار كػػف نػػزاع ىػػ ؿ ك ك ػػ  جز رتػػ  ت ػػراف  صػػناف ر، كصػػر االقرب ػػ   االكك كػػ  االقرب ػػ  االسػػق د  ،  كػػا ثػػ

ف ف االكىكك  الـ تكتؼ بك ارن  االنص اال ارد بكشر ع االكقاىػدة    االتفات ػ  االك تػص كػف ربػ س كج ػس 
( كػػف االدسػػت ر،  ىػػ  151االخػػاص بيػػذه االكسػػالال ، كػػص نػػص االكػػادة ) 2016االػػ زراس فػػ   بر ػػؿ عػػاـ 

                                                 

(1) C.E, 6-8, 1915, D.R.P., 1915, P. 700. 

  .5/2/1964ؽ.د بج س  15السن   23ىكـ االكىكك  االدست ر   االق  ا االصادر ف  االدع ى رتـ  (2)
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نكػػػ ا  بانػػت االكىككػػػ  االكت ػػ  االدسػػت ر   االتػػػ  تىكػػـ ىػػػذه االػػنص االكتق ػػؽ بػػػ براـ االكقاىػػدات االد ال ػػ ،  ا 
االكسالال  ف  كجك يا  االكبادئ االت  تاـ ع    ساسػيا االنظػاـ االس اسػ  فػ  كصػر ككػا  رد فػ  دسػت ر 

( ع ػػ   ف 1، إذ ت ػػ ؿ كىككػػ  اال ضػػاس اإلدارى " ف االدسػػت ر االكصػػرى  كػػد فػػ  االكػػادة )2014سػػن  
دة ال ت بػػػؿ االتجزبػػػ "   شػػػار إالػػػ  ك تػػػص كصػػػر فػػػ  "جكي ر ػػػ  كصػػػر االقرب ػػػ  د الػػػ  ذات سػػػ ادة، ك ىػػػ

ال  اكتداد جزس كف إت  كيا فػ  تػارة دسػ ا  ع ػد االسػ ادة ال شػقب  ىػده ألنػو كصػدر االسػ طات   فر   ا  ا 
(   الػػـز االد الػػ  بىكا ػػ  تنػػاة االسػػ  س  االىفػػاظ ع  يػػا بصػػفتيا ككػػرًا كاب ػػًا د ال ػػًا 4طب ػػا الػػنص االكػػادة )

ىكا ػػ  بىارىػػا  شػػ اطبيا  بى راتيػػا  ككراتيػػا االكاب ػػ  طب ػػا الػػنص كك  كػػًا الكصػػر، ككػػا  الػػـز االد الػػ  ب
(    جػػػب االىفػػػاظ ع ػػػ  األكػػػف اال ػػػ ك  الكصػػػر  ىكػػػؿ جك ػػػص االكصػػػر  ف  اجػػػب 45، 43االكػػػادت ف )

(  اجػب االػدفاع عػف االػ طف  ىكا ػ   رضػو 86االدفاع عف اال طف  ىكا    رضو   صؼ ف  االكادة )
ك ػػدس   الػـز االدسػػت ر ربػ س االد الػػ   ربػ س كج ػػس فيػ  شػػرؼ   اجػب  –ب صػف ف الػػـ  جتكقػا إال الػػو 

االػػػػ زراس   عضػػػػاس االىك كػػػػ  تبػػػػؿ  ف  ت الػػػػ ا كيػػػػاـ كناصػػػػبيـ  تبػػػػؿ كباشػػػػرة  عكػػػػااليـ  ف  ػػػػؤد ا  ك نػػػػًا 
، 144 تقيد ف ف يا باالكىافظ  ع    ىدة  سبلك   راض  اال طف  تد  ردت ص غتو فػ  االكػادت ف )

االقظػػػػػ ـ  ف  ىػػػػػافظ كخ صػػػػػًا ع ػػػػػ  االنظػػػػػاـ  ( كػػػػػف االدسػػػػػت ر ع ػػػػػ  اال جػػػػػو اوتػػػػػ ا ) تسػػػػػـ بػػػػػاهلل165
االجكي رى،   ف  ىتـر االدسػت ر  اال ػان ف،   ف  رعػ  كصػااله االشػقب رعا ػ  كاك ػ ،   ف  ىػافظ ع ػ  

( كيكػػ  اال ػػ ات االكسػػ ى  200اسػػت بلؿ االػػ طف   ىػػدة  سػػبلك   راضػػ و(  بػػ ف االدسػػت ر فػػ  االكػػادة )
ف )اال  ات االكس ى  ك ؾ ال شقب، كيكتيػا  االتزاكيا باالىفاظ ع   سبلك   راض  االد ال  فنصت ع    

ىكا ػػ  االػػببلد،  االىفػػاظ ع ػػ   كنيػػا  سػػبلك   راضػػ يا...(  تػػد نظػػـ االدسػػت ر إبػػراـ االكقاىػػدات، فػػنص 
( ع ػػػػػ   فا ) كثػػػػػؿ ربػػػػػ س االجكي ر ػػػػػ  االد الػػػػػ  فػػػػػ  عبلتاتيػػػػػا االخارج ػػػػػ ،   بػػػػػـر 151فػػػػػ  االكػػػػػادة )

اليا ت ة اال ان ف بقد نشرىا  ف ا ألىكاـ  االكقاىدات،   صدؽ ع  يا بقد ك اف   كج س االن اب،  تك ف
 .(1)االدست ر"

 تبؿ  ف نب ف كقط ات ىذا االىكـ  كذالؾ االىكـ االصادر كف االكىكك  اإلدار   االق  ا بتػار خ  
، تالك دًا الو، ن د اإلشارة بداسة إال   نو كاف تد صدر عف كىكك  االستبناؼ االكخت ط  16/1/2017
كىكك  تقط  النفسيا االىؽ ف  فىص االكشر ع   االداخ  ػ     ىككا  فيـ كنو  ف ىذه اال 1913عاـ 

االك ضػػ ع   ال كقاىػػدات االد ال ػػ ، إذ ت ػػ ؿ فػػ  ىػػذا االىكػػـ " ى ػػث  نػػو كتػػ  ثبػػت ذالػػؾ  كػػ ف كنػػد ب  
الجن  صند ؽ االد ف بتصرفيـ االكطق ف ف ػو فػ  ىػذه االػدع ى تػد تجػا ز ا االتفػ  ض االككنػ ح اليػـ كػف 

بذالؾ  ك ف تصرفيـ كش بًا بتجػا ز االسػ ط   بػاطبل بطبلنػًا د اليـ بكخاالفتيـ نص ص ذالؾ االتفاؽ،   
كط  ًا، بى ث  نو كص االتس  ـ ب جي  االنظر االت     ؿ بيا االكستالنف ف، ال تكػ ف االكىككػ   كػاـ عكػؿ 

                                                 

 .21/6/2016ؽ، بج س  70السن   43709االصادر ف  االدع ى رتـ االىكـ  (1)
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نكا  كاـ عكؿ م ر كشر ع  ختص اال ضاس االكخت ط بنظره"  .(1)االس ادة،  ا 
"Il n'y aurait plus, un acte de souveraineté, mais un acte illegal tombant par 

cela meme, sous la juridiction des tribunaux mixtes". 

 بػػاال ت ؼ عنػػد ىػػذه االك كػػات األخ ػػرة  تضػػه  ف كىككػػ  االسػػتبناؼ االكخت طػػ  تػػزعـ النفسػػيا  
كػػػص  ف االكك ػػػز األساسػػػ  اليػػػذا االقكػػػؿ فػػػ  فرنسػػػا ىػػػ   –االىػػػؽ فػػػ  فىػػػص كشػػػر ع   عكػػػؿ االسػػػ ادة 

   اال ضاس كيكا بدا كخاالفًا ال  ان ف  باالغًا كا ب غ االضرر االناش  عنو الئلفراد.خر جو عف  ال 

ى   ػػػػ   ف اال ضػػػػاس االكخػػػػت ط الػػػػـ  كػػػػف  يكػػػػو دنػػػػذاؾ سػػػػ ى كصػػػػ ى  األجانػػػػب     صػػػػىاب  
االكت ػػػازات األجنب ػػػ  فػػػ  كصػػػر،  الػػػذا كانػػػت  ىكاكػػػو تصػػػب دابكػػػًا فػػػ  ىػػػذا االتجػػػاه،  الػػػذا  صػػػقب 

ؿ بػػالف كبػػد  عاكػػًا كػػاف تػػد اسػػت ر فػػ  ىػػذا االكقنػػ ر بػػدال ؿ  نػػو بانتيػػاس االسػػتناد إالػػ  ىػػذه األىكػػاـ ال  ػػ  
ى ب  ىػذا االنػ ع كػف االكىػاكـ، الػـ  صػدر فػ  االغاالػب ىككػا  ؤ ػد كػا كانػت تػد اسػت رت ع  ػو االكىػاكـ 

ىككػ ف  ىػدىكا كػف  2016/2017االكخت ط  فػ  ىػذا االخصػ ص،  ذالػؾ إالػ   ف صػدر فػ  عػاك  
كىككػػػػ  اإلدار ػػػػ  االق  ػػػػا كؤ ػػػػدًا الكػػػػا انتيػػػػت إال ػػػػو االكىككػػػػ  كىككػػػػ  اال ضػػػػاس اإلدارى  اوخػػػػر كػػػػف اال

،  تد  ىػدثا ثػ رة ى    ػ  فػ  كجػاؿ  عكػاؿ االسػ ادة بصػف  عاكػ   االكقاىػدات االد ال ػ  بصػف  (2)األ ال 

                                                 

، ف ػد  جػاز اال اضػ  ىػؽ فىػص  عكػاؿ وىذا ىو ما استقر عميـو القضـاء اإلنجميـزى واأللمـانى منـذ زمـن بعيـد (1)
االسػ ادة  االتػ    ػاؿ اليػا فػ  إنج تػرا  عكػاؿ االد الػ ، فىكػػـ اال ضػاس اإلنج  ػزى كػثبلً فػ  تضػ   سػبلكاف ضػد  ز ػػر 

بالنو  جب ع   اال اض  فىص االقكؿ االصادر كف االس ط  االتنف ذ ػ   االػذى نصػفو بالنػو كػف  عكػاؿ االد الػ  االيند "
 الكقرف  كا إذ كاف  تسـ بيذه االصف  فقبل  ـ ال، ت طب  الترت ب دثاره  تىد د كداه".

ف كػدى ى ث  قرض عكؿ االس ادة دابكًا ف  ص رة دفص فرع  نرى االكىاكـ ت ػـ  بفىصػو ال تى ػؽ كػ وفى ألمانيا 
 سبلكتو اال ان ن   د ف تقرض كنيا الكدى كبلسك  إصداره كف اال جي  االس اس  .

 .125االدكت ر/ كىكػد عبد االىافظ ىر دى، االكرجص االسابؽ، ص  

ىككػػ ف  جسػػداف ذات االكقنػػ  االػػذى تشػػ ر إال ػػو  2013 كػػاف تػػد صػػدر عػػف ىػػات ف االكىككتػػ ف   ضػػا فػػ  عػػاـ  (2)
ؽ بج سػ  67السػن   28560ك  اال ضاس اإلدارى فػ  االػدع ى رتػـ ، ف د تضت كىك2016/2017 ىكاـ عاك  

بػػػدع ة االنػػػاخب ف الػػػئلدالس  2013السػػػن   134فػػػ  نػػػزاع  ػػػد ر ىػػػ ؿ تػػػرار ربػػػ س االجكي ر ػػػ  رتػػػـ  12/3/2013
بالص اتيـ ف  االنتخابػات االكزكػص إجراؤىػا النتخػاب  عضػاس كج ػس االنػ اب.  تػد دفقػت ى بػ  تضػا ا االد الػ   كػاـ 

صيا  الب ًا بنظر االدع ى إذ  قتبر ىذا اال رار كف  عكاؿ االس ادة، ف ضت االكىكك  بػرفض االكىكك  بقدـ اختصا
 -ؽ.ع 59السػن   13846 االذى تال د كف االكىكك  اإلدار   االق  ا فػ  االطقػف رتػـ  –ىذا االدفص   تاكت تضاسىا 

نكػا  سػت  ؿ اال ضػاس بتىد ػد كػا ع    ف االكشرع الـ  ضص تقر فا ألعكاؿ االس ادة  الـ  نتظكيػا فػ  كق ػار كىػدد،  ا 
 ندرج ضكف  عكاؿ االس ادة بقتبارىا استثناس  رد ع    ال ػ  اال ضػاس بكػا ال  تكتػص كقػو اال ػرار    االقكػؿ اال ػان ن  
االك ص ؼ بالنو كف  عكاؿ االس ادة  كف ثـ ال  خضص الرتاب  اال ضػاس إال إذا كػاف كتف ػا   ىكػاـ االدسػت ر. ككػا ال 

كى يا ف ف كاف اال ػرار ظػاىر االكخاالفػ  ألىكػاـ االدسػت ر فػبل  قصػكو كػف   ج ز االتكىؿ بالعكاؿ االس ادة ف  م ر
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خاص ، الدرج   ككػف  ف   ػاؿ كقيػا  ف ىػذه االكقاىػدات الػـ تقػد تشػكؿ جػزسًا كػف ت ػؾ األعكػاؿ ،  ى 
إدار ػػػ ، تخضػػػص شػػػالنيا شػػػالف ىػػػذه األعكػػػاؿ الرتابػػػ  اال ضػػػاس  كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة، بػػػؿ تخػػػص  عكػػػاؿ

 اإلدارى ككا سنب ف ىااًل.

 الكف النا  ف نتساسؿ الكاذا ىذه االثػ رة،    بكقنػ   دؽ الكػاذا عػدؿ كج ػس االد الػ  عػف تضػابو  
 االكست ر  االثابت بقدـ رتاب  االكشر ع   االداخ       االك ض ع   ال كقاىدات االد ال  ع

االتساؤؿ نش ر إال   ف  تابص ىذ ف االىكك ف تد ر ى ؿ ت ت ص ككثؿ تبؿ  ف نج ب ع   ىذا  
ع ػ  اتفات ػ  ترسػ ـ االىػد د االبىر ػ  بػ ف جكي ر ػ  كصػر  2016 بر ػؿ  9االىك ك  االكصػر   بتػار خ 

عػػػف جز رتػػػ  ت ػػػراف  -ككػػػا  ػػػزعـ االكػػػدع ف –االقرب ػػػ   االكك كػػػ  االقرب ػػػ  االسػػػق د   االكتضػػػكن  االتنػػػازؿ 
السػػق د  ، اسػػتنادًا إالػػ   ف االتنػػازؿ عػػف االجز ػػرت ف  قػػد عكػػبًل إدار ػػًا  جػػ ز  صػػناف ر ال كك كػػ  االقرب ػػ  ا

( كف االدسػت ر، ككػا  خػاالؼ اتفات ػ  ترسػ ـ 151كخاصكتو بدع ى اإلالغاس،   نو  خاالؼ نص االكادة )
،   ف اإلدعاس بالف االجز ػرت ف ت قػاف داخػؿ االك ػاه اإلت  ك ػ  االسػق د   1906االىد د االت   بركت عاـ 

ى ػػػابؽ االتػػػار خ  اال اتػػػص  اال ػػػان ف ألف االجز ػػػرت ف كصػػػر تاف طػػػ اؿ كراىػػػؿ االتػػػار خ   ف  كػػػر  جػػػاف  
االكسػػاف  ب نيكػػا  بػػ ف شػػاط  سػػ ناس  تػػرب كػػف االكسػػاف  ب نيكػػا  بػػ ف االكك كػػ  االقرب ػػ  االسػػق د   بػػؿ 

بتىد ػػػد  15/1/1951 ت قػػػاف داخػػػؿ االك ػػػاه اإلت  ك ػػػ  االكصػػػر    ف ػػػًا ال كرسػػػ ـ االك كػػػ  االصػػػادر فػػػ  
 ترار رب س االجكي ر   رتـ  17/2/1958إلت  ك   االكصر   االكقدؿ باال رار االجكي رى بتار خ االك اه ا
، 10/12/1982بشالف االك اف   ع   اتفات ػ  تػان ف االبىػار االك تػص ع  يػا بتػار خ  1983السن   145

 تد دفقت ى ب  تضا ا االد ال   كاـ االكىكك ا  صػ  ا بقػدـ اختصػاص كىككػ  اال ضػاس اإلدارى بنظػر 
ع ى التق  يا بقكؿ كف  عكاؿ االس ادة.  اىت اط اا بقدـ اختصػاص االكىككػ   الب ػا بنظػر االػدع ى االد

( كػػف 151اىتراكػا الكبػػد  االفصػػؿ بػ ف االسػػ طات  اختصػػاص كج ػس االنػػ اب بيػػا عكػبل بػػنص االكػػادة )
 االدست ر،  كف باب االىت اط بقدـ تب ؿ االدع ى النتفاس اال رار اإلدارى.

اإلدارى تضػػػت بػػػبطبلف ت ت ػػػص ككثػػػؿ االىك كػػػ  االكصػػػر   ع ػػػ  ى   ػػػ   ف كىككػػػ  اال ضػػػاس  

                                                                                                                                               

رتابػػ  اال ضػػاس  ف  سػػتتر فػػ  سػػتر  عكػػاؿ االسػػ ادة.  الكػػا كػػاف اال ػػراراف االكطقػػ ف ف يكػػا  تصػػبلف اتصػػااًل كباشػػرًا 
ب، بػػػاالى  ؽ االس اسػػػ   ال كػػػ اطن ف   ػػػؤثراف فػػػ  ى يػػػـ فػػػ  االنتخػػػاب باعتبػػػاره االكظيػػػر األىػػػـ الكبػػػد  سػػػ ادة االشػػػق

، 1971 صػػدرا فػػ  ظػػؿ دسػػت ر جد ػػد اسػػتىدث  ىكاكػػا تخت ػػؼ عػػف ت ػػؾ التػػ  تضػػكنيا االدسػػت ر االصػػادر عػػاـ 
  صػػبىا خاضػػق ف الكرجق ػػ  دسػػت ر   جد ػػدة تغا رت ػػؾ االتػػ  كانػػت فػػ  ظػػؿ االدسػػت ر االسػػابؽ ع ػػ   جػػو  سػػتتبص 

عكػػاؿ ك تضػػاىا عنػػد إصػػدار تػػرار االػػدع ة البلنتخابػػات بىسػػبا ف  ف االدسػػت ر االجد ػػد تػػد اىتراكيػػا  االالتػػزاـ بيػػا  ا 
اعتنؽ نظاكا س اس ًا كخت طػًا )برالكػان / رباسػ ( بكػا ال  جػ ز كقػو انفػراد ربػ س االجكي ر ػ  باتخػاذ ت ػؾ اال ػرارات 

ال عدت كخاالف  ألىكاـ االدست ر  خضقت الرتاب  االكشر ع   االت  تختص بيا االكىكك .   ا 
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اتفات ػػ  ترسػػ ـ االىػػد د االبىر ػػ  بػػ ف جكي ر ػػ  كصػػر االقرب ػػ   االكك كػػ  االقرب ػػ  االسػػق د   االك تقػػ  فػػ  
االكتضكن  االتنػازؿ عػف جز رتػ  ت ػراف  صػناف ر ال كك كػ  االقرب ػ  االسػق د   كػص كػا  2016 بر ؿ سن  

سػتكرار ىػات ف االجز ػرت ف ضػكف اإلت ػ ـ االبػرى االكصػرى  ضػكف  ترتب ع   ذالػؾ كػف دثػار  خصػيا ا
ىد د االد ال  االكصػر    اسػتكرار االسػ ادة االكصػر   ع  يكػا  ىظػر تغ  ػر  صػفيكا بػالى شػكؿ الصػااله 

     د ال   خرى.

 ىػػ  كػػا تال ػػد ب جكػػاع اوراس باالكىككػػ  اإلدار ػػ  االق  ػػا إذ ت ػػ ؿا  تػػر فػػ    ػػ ف ىػػذه االكىككػػ   
سػػ ادة كصػػر ع ػػ  جز رتػػ  ت ػػراف  صػػناف ر ك طػػ ع بػػو بالدالػػ  داكغػػ  اسػػت تيا  اسػػت رت ع  ػػدتيا  ف 

االكىككػػ  كػػف كصػػادر عػػدة  ككارسػػات داخ  ػػ   د ال ػػ  شػػت  تطقػػت االشػػؾ بػػاال   ف بالنيكػػا خاضػػقتاف 
السػػ ادتيا،  ككارسػػ  ىػػذه االسػػ ادة الػػـ  شػػبيا عرت ػػ  االكػػر ر االبػػريس،  كػػا تػػرى كػػف تفػػا ت فػػ  ككارسػػ  

ذا  رجقت االىك ك  االطاعن  االبصر الت ر  االتار خ، ف ػف تػرى كػف فطػ ر    كصر س ادتيا االكذك رة، ف 
إخبلؿ    تصدع    ش  ؽ، ثـ إذا  رجقت االبصر كرت ف ف  جك ص ى ب تار خ كصر ال  ػ ؿ ب نكػار 
سػ ادتيا ع ػػ  االجز ػػرت ف  ن  ػػب إال يػػا االبصػػر خاسػػبًا  ىػػ  ىسػػ ر األكػػر االػػذى  ىظػػر كقػػو ع ػػ  كافػػ  

ذاتو بالكر االدست ر إبراـ ثك  كقاىدة    اتخاذ إجراس  ك ف سب بل ال تنازؿ  س طات االد ال ، بؿ  االشقب
 عف االجز رت ف.

ف كنػت    بصرؼ االنظر عػف األسػان د االتػ  اسػتند إال يػا كػؿ كػف ىػذا االىكػـ  ذالػؾ االطقػف،  ا 
كػػػػف جػػػػانب   رى  نػػػػو كػػػػاف كػػػػف األجػػػػدر بقداالػػػػ  االكىككػػػػ  إىاالػػػػ  االك ضػػػػ ع إالػػػػ  الجنػػػػ  كػػػػف االخبػػػػراس 

االـ االبىار  االجغراف ا  االتار خ  االكساى   االيندس   اال ان ف االد ال  االقػاـ  م ػرىـ، االكتخصص ف ف  ع
ف كانػت االكىككػ  فػ  نيا ػ  االكطػاؼ ىػ  االخب ػر األع ػ ، ىتػ  ن طػص االجػدؿ  االن ػاش االػذى  ىت   ا 
 ث ػػػر ىػػػ ؿ ىػػػذه األىكػػػاـ، بػػػؿ  كنػػػت  رى   ضػػػا  ف تىػػػاؿ االػػػدع ى بركتيػػػا إالػػػ  االكىككػػػ  االدسػػػت ر   

كا  ف ك طص االنزاع ف يا  د ر ى ؿ كدى كخاالف  االقكؿ االذى تاكػت بػو االىك كػ  كػص نػص االق  ا، طاال
 نىػػف فػػػ  إطػػار  عكػػػاؿ  –( كػػف االدسػػػت ر،  كػػص ذالػػػؾ  ع ػػ    ػػػ  ىػػاؿ ف نػػو ال  سػػػقنا 151االكػػادة )

اتف نا    اخت فنا  ف اال ضاس  –إال  ف ن  ؿ  –االس ادة   ىد نا األكؿ ف  االىد كنيا    اال ضاس ع  يا 
ارى تػػد  ثبػػت ع ػػ  كػػر االتػػار خ  نػػو تضػػاس  صػػ ؿ،  جسػػد ر ح اال طن ػػ  االكصػػر  ،   قبػػر بصػػدؽ اإلد

 عف ضك ر األك   دكااليا  تط قاتيا بؿ ى  االكدافص  االىاك  االى     الى  ؽ االك اطن ف  ىر اتيـ.

إال  ف كػا  يكنػا فػ  ىػذا االخصػ ص ىػ  اإلجابػ  ع ػ  االسػؤاؿ سػاالؼ االػذكر  ىػ  الكػاذا ىػذه  
اب      الكػػػاذا عػػػدؿ كج ػػػس االد الػػػ  االكصػػػرى عػػػف االكسػػػت ر  االثابػػػت تضػػػاب ا بقػػػدـ رتابػػػ  االثػػػ رة اال ضػػػ

 االكشر ع   االداخ       االك ض ع   ال كقاىدات االد ال   ف  كرى   اإلبراـع
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 تبػػؿ  ف نج ػػب ع ػػ  ىػػذا االتسػػاؤؿ نػػ د اإلشػػارة إالػػ   ننػػا الػػف نبىػػث ىنػػا كسػػالال  كصػػر      سػػق د   
عف االدراس  االتء نىف بصددىا، خاصػ   نػ  ىػذه االكسػالال  تقػد كػف  ىات ف االجز رت ف، فيذا ككا  خرج

االكسابؿ االس اس   االتػء  تتػرؾ ىسػـ األكػر ف يػا ال سػ طات االس اسػ    فػء ك ػدكتيا االبرالكػاف    كج ػس 
 االن اب.

 ع       ىاؿ ف ف اإلجاب  ع   االسؤاؿ االسابؽ تككف ف كا تـ استخبلصو كف كبادئ  كقط ات تاؿ 
 رى ذاتو ف  االىكك ف ساالف  االذكر  االت  تتكثؿ ف  اوت ابيا اال ضاس اإلدا

نكػػا تتسػػـ باالكر نػػ  بىسػػباف  ف كسػػاى   - 1  ف  عكػػاؿ االسػػ ادة ال سػػت نظر ػػ  جاكػػدة االكضػػاك ف،  ا 
 عكػػػاؿ االسػػػ ادة تتناسػػػب عكسػػػ ا كػػػص كسػػػاى  االىر ػػػ   االد ك راط ػػػ ، ف تسػػػص نطاتيػػػا فػػػ  االػػػنظـ 

 كدارج االد ك راط  .االد كتات ر     ض ؽ ك كا ارت ت االد ال  ف  
ىتػػػ   ككػػػف الجيػػػ  اإلدارة االتكسػػػؾ بنظر ػػػ   عكػػػاؿ االسػػػ ادة الكنػػػص اال ضػػػاس كػػػف نظػػػر عكػػػؿ كػػػف  - 2

 عكااليػػػػا، فػػػػ ف   ؿ شػػػػر ط إعكػػػػاؿ ت ػػػػؾ االنظر ػػػػ  ىػػػػ   ف  كػػػػ ف االقكػػػػؿ اال ػػػػان ن  داخػػػػبًل فػػػػ  
اختصاصػيا،   ف  كػ ف كسػت ف ا البلشػتراطات االتػػ    ررىػا االدسػت ر  كتجنبػا االكىظػ رات االتػػ  
 فرضػػيا، فػػ ذا ثبػػت  نيػػا م ػػر كختصػػ  بػػو،     ف جيػػ  اإلدارة  ىػػدرت االشػػر ط االتػػ    ررىػػا 
االدسػػػت ر     تقػػػت فػػػ  االىظػػػر االػػػذى  فرضػػػو، فػػػبل  جػػػ ز اليػػػا  ف تسػػػتتر خ ػػػؼ سػػػتر  عكػػػاؿ 

 االس ادة، الكنص اال ضاس كف بسط رتاب  االكشر ع   ع   عك يا.
كىظػ ر دسػت ر ا،   كػ ف الكػؿ ذى صػف   ال  س غ ال س ط  االتنف ذ   إجػراس عكػؿ    تصػرؼ كػا - 3

   كص ى  اال  ذ إال  اال ضاس إلبطاؿ ىذا االقكؿ،  ال  ك ف اليا االتذرع بالف عك يا كندرج ضكف 
 عكػػػاؿ االسػػػ ادة، إذ ال  سػػػ غ اليػػػا  ف تنػػػدثر بيػػػذا االػػػدفص التخفػػػ  اعتػػػداس  تػػػص كنيػػػا ع ػػػ   ىكػػػاـ 

ال مػػدت  عكػػاؿ االسػػ ادة االدسػػت ر  ع ػػ   جػػو  كثػػؿ إىػػدارًا إلرادة االشػػقب كصػػدر االسػػ طات،   ا 
بابا  اسقًا ال ن ػؿ كػف فكػرة سػ ادة االشػقب  ت ان نػو االدسػت ر    سػب بًل كنىرفػًا ال خػر ج ع يػا  ىػ  

  كر م ر سابغ االبت .
كص  ج ب تكسؾ االفكر اال ػان ن  باالث ابػت، فػ ف ع  ػو  ف  تكاشػ  كػص االنظػاـ اال ػان ن  االجد ػد،  - 4

يـ االصى ه    صـ االفكر باالجك د إذا تكسؾ باالث ابت  كا تد  ىدثو كف تغ  رات تؤثر ع   االف
   ىكؿ االكتغ رات االت  ت ىؽ باالكجتكص  نظاكو االدست رى.

إذا كانػػت كافػػ  اإلجػػراسات االكػػدع  اتخاذىػػا كػػػف جانػػب االىك كػػ  الػػـ تسػػتيد بالىكػػاـ االدسػػػات ر  - 5
سػ ادة االد الػ  االكصر    اال  ان ف  اال ػرارات االجكي ر ػ  االكنظكػ  القك يػا بشػالف ك ضػ ع  نػاؿ كػف 

   جزس كف  راض يا     رتب االتزاكا د ال ا ع  يا، ف ف ذالؾ   طػص بػالف االكسػالال  االكقر ضػ   كػا 
 بلكسػػيا ال تخػػرج عػػف ك نيػػا إجػػراسات إدار ػػ   سػػد االختصػػاص باالفصػػؿ فػػ  كشػػر ع تيا    
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بطبلنيػػػا إالػػػ  جيػػػ  اال ضػػػاس اإلدارى صػػػاىب  االختصػػػاص االدسػػػت رى باالفصػػػؿ فػػػ  االكنازعػػػات 
  .اإلدار 

ال ر ب  ف اال اض  عندكا  باشر االختصاص االكق  د الو بتىد د كا  قتبر كف  عكػاؿ االسػ ادة  - 6
نكػػػا  ىككػػػو  ال  ىػػػؽ بػػػو ىصػػػان  تقصػػػكو كػػػف رتابػػػ  اال ضػػػاس الػػػ س كط ػػػؽ اال ػػػد ىػػػر االت ػػػد ر،  ا 
االتنظػػ ـ اال ػػػان ن  الككارسػػػ  االسػػػ ط  االك صػػػ ف  بالنيػػػا عكػػؿ كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة،  االنػػػزاع االػػػذى 

االقكػػػػؿ ثػػػػـ  سػػػػتخ ص اال اضػػػػ  االكتػػػػر ؾ الػػػػو تىد ػػػػد طب قػػػػ  االقكػػػػؿ فػػػػ  إطػػػػار صػػػػدر بشػػػػالنو 
بقدـ صى   –بداسة  –اختصاصو ) ظر ؼ  كستندات االنزاع االكقر ض ع  و(  ى  كا   طص 

االك ارنػ  بػ ف كسػ ؾ االكىػاكـ ىػاؿ تىد ػد طب قػػ  االقكػؿ  ك نػو كػف  عكػاؿ االسػ ادة فػ  األنزعػػ  
 ىاال  االكقر ض  كؿ ع   ىدة.االكخت ف ، بىسباف سبلك  االىكـ ترتبط باال

 ف االس ابؽ اال ضاب   ف  ىذا األكر م ر كجد  ، ألف  ىكاـ اال ضػاس ال سػت جاكػدة، بػؿ تتغ ػر  - 7
 بتغ ر االك ض ع  االزكاف  اال ان ف االىاكـ ال نزاع.

ىػػذه ىػػء االكبػػادئ  االكقط ػػات االتػػء تػػاؿ بيػػا كج ػػس االد الػػ  االكصػػري  االػػذي  راد  ف  ضػػص بيػػا ىػػدًا 
  بالعكػػػاؿ االسػػػ ادة فػػػ  كجػػػاؿ االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ،   ف ىصػػػرىا فػػػ   ضػػػ ؽ نطػػػاؽ جد ػػػدًا الكػػػا  سػػػك

كككف،  ى  نطاؽ األعكاؿ االت  ال تجد اليا سندًا فػ  دسػت ر    تػان ف    البىػ ،    بكقنػ   دؽ ال 
، فػ ف  جػد كثػؿ (1)تجد اليا تنظ كا دست ر ًا    تان ن ا س اس كػف ى ػث االشػكؿ    كػف ى ػث االك ضػ ع

                                                 

ىككػػا باعتبػػار  ف  1896كػػارس  11خت طػػ  بتػػار خ  ىػػ  كػػا كػػاف كتى  ػػا ى نكػػا  صػػدرت كىككػػ  االسػػتبناؼ االك (1)
االتنازؿ عف جزس كف  رض االد ال   قتبر عكػبًل كػف  عكػاؿ االسػ ادة، ال  خضػص الرتابػ  االكىػاكـ    ت ػد رىا،  كػاف 
ذالؾ بكناسب  االدع ى االت   تاكيا "ب ؿ فر دكاف" تاجر  جنب  ضد االىك كػ  االكصػر  .  تػت خص  تابقيػا فػ   ف 

بقػػػد  ف ىصػػػؿ كػػػف االىك كػػػ  االكصػػػر   ع ػػػ  رخصػػػ  باإلتاكػػػ   االطػػػ اؼ  ع ػػػ  خطابػػػات  ىػػػذا االتػػػاجر األجنبػػػ 
ت ص   كنيا شرع ف  إنشاس كىػبلت صػناع    كسػتقكرة ال  يػ د بكركػز "كاد ػاف" ع ػ  شػ اط س االبىػر األىكػر. 

فر ػدكاف  كاف ىذا االكركز ى نبذ تابقا ال ىك ك  االخد     االكصر   ثـ تنازالت عنو إالػ  االبػاب االقػاال .  الكػا فشػؿ 
ىذا ف  كشر عو،  نسب ذالؾ إال  ىاال  االضطراب  اختبلؿ األكف اال ذ ف نتجا عف االتنازؿ عف ىذا االكركز إال  
ىك ك  االباب االقػاال ، رجػص ع ػ  االىك كػ  االكصػر   كطاالبػا إ اىػا بتقػ  ض االضػرر االػذى  صػابو كػف جػراس ىػذا 

ضػكنيا  ف االكػدع  الػـ  ثبػت  جػ د ى ػ ؽ االتنازؿ، فرفضت كىكك  االسػتبناؼ االكخت طػ  االػدع ى ألسػباب، كػف 
ككتسػػب  الػػو تخػػ ؿ الػػو االكطاالبػػ  بػػاالتق  ض.   ردت فػػ  ىكيكػػا كػػف جيػػ   خػػرى عبػػارة ج  ػػ  صػػر ى  ك ػػررة  ف 
االقكؿ االىك ك   االس اس  " خرج عف اختصاص االس ط  اال ضاب    عف ت د رىا  ن دىا". " ى ث  نو كف االك رر 

نب   س اس  كاف ب رادة االكتنازؿ    بػاالرمـ كنػو  قػد كػف  عكػاؿ االسػ ادة ع كا  ف االتنازؿ عف تطق   رض الد ال   ج
    كف األعكاؿ االس اس   االت  ال تخضص الرتاب  االكىاكـ  ال الت د رىا  ال تستط ص االىكـ باالتق  ض كف  ج يا".

"Considérant qu'il est de jurisprudence que la cession d'une partie du territoire à une 

puissance étrangère soit volontaire, soit forcée constitue un acte de souveraineté, de 
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بل  نطبؽ ع   االقكؿ االكرتبط بيذا االتنظػ ـ  صػؼ  نػو كػف  عكػاؿ االسػ ادة، بػؿ  صػبه ىذا االتنظ ـ ف
 عكبًل إدار ًا   خضص باالتاال   ككا ذكرنا، الرتاب  اال ضاس. – االىاؿ ىكذا  –

 2014كػػف االدسػػت ر االىػػاال  القػػاـ  151 ا  ضػػاىًا الكػػا سػػبؽ   ػػ ؿ كج ػػس االد الػػ    ى ػػث  ف االكػػادة 
 ػػ  االد الػػ  فػػ  عبلتاتيػػا االخارج ػػ ،   بػػـر االكقاىػػدات،   صػػدؽ تػػنص ع ػػ   ف " كثػػؿ ربػػ س االجكي ر 

 ع  يا بقد ك اف   كج س االن اب،  تك ف اليا ت ة اال ان ف بقد نشرىا  ف ًا ألىكاـ االدست ر.

  جب دع ة االناخب ف البلستفتاس ع   كقاىدات االص ه  االتىاالؼ  كا  تق ؽ بى  ؽ االس ادة،  
 نت ج  االستفتاس باالك اف  .  ال  تـ االتصد ؽ ع  يا إال بقد إعبلف

 فػػػ  جك ػػػص األىػػػ اؿ ال  جػػػ ز إبػػػراـ   ػػػ  كقاىػػػدة تخػػػاالؼ  ىكػػػاـ االدسػػػت ر،    ترتػػػب ع  يػػػا  
 االتنازؿ عف  ى جزس كف إت  ـ االد ال ".

ثػػػـ  ضػػػ ؼ تػػػاببًل إف ىػػػذا االػػػنص االدسػػػت رى تضػػػكف  ىكاكػػػًا جد ػػػدة ع ػػػ  االنظػػػاـ اال ػػػان ن  االكصػػػرى 
 ف االكقاىدات االد ال  ،  ىذه األىكاـ تتج   ف   كر فاتست جب فيكًا تان ن ًا جد دًا بشال

األكر األ ؿا  ف كقاىدات االص ه  االتىاالؼ  كؿ كا  تق ؽ بى  ؽ االسػ ادة ال  ػتـ االتصػد ؽ  
ع  يا إال بقد استفتاس االشقب   كثؿ االنك ص عف ذالؾ استدعاس س ط  اال ضاس،  ىنػا ال  ػدفص  كاكػو 

( ترفػػػص عػػػف 151ت ر    االضػػػ ابط االتػػػ   تػػػت ع  يػػػا االكػػػادة )بفكػػػرة  عكػػػاؿ االسػػػ ادة، ألف اال  ػػػ د االدسػػػ
 األعكاؿ االكتص   بيا صف  ك نيا كف  عكاؿ االس ادة.

األكر االثان ا االىظر االدست رى اال ارد فػ  االف ػرة االثاالثػ  كػف ذات االكػادة، بالنػو ال  جػ ز إبػراـ  
ـ االد الػ ،  ال كر ػ   نػو كقاىدة تخاالؼ  ىكاـ االدست ر،     ترتب ع  يا االتنػازؿ عػف  ى جػزس كػف إت ػ 

بك جػب ىػذا االىظػر االدسػت رى،  كتنػص ع ػ  كافػ  سػ طات االد الػ  االتنػازؿ عػف جػزس كػف إت ػ ـ االد الػػ ، 
  ت ىؽ ذات االصف  بالى إجراس سابؽ الـ  راع االىد د االدست ر   االسار   ىاؿ إصداره.

د االبىر ػػ  بػػ ف  بيػذه االكثابػػ   كػ ف ت ت ػػص ربػػ س االػ زراس ع ػػ  االتفػاؽ االكبػػدب  بتق ػػ ف االىػد   
 -ككػا ت ػػ ؿ األىكػاـ اال ضػاب   سػاالف  االػػذكر  -جكي ر ػ  كصػر االقرب ػ   االكك كػػ  االقرب ػ  االسػق د  ، 

كت ىفػػًا بػػرداس م ػػر كشػػر ع فػػ  اتفات ػػ  تبػػد  كالعجػػاز نخػػؿ خا  ػػ  ف ػػ س اليػػا فػػ  االىػػؽ كػػف بات ػػ ، 
ىكاـ االك ضػ ع    تقارض جذر ًا كص األ -تض ؼ ىذه األىكاـ  –خاص   ف ك ض ع ىذه االتفات   

                                                                                                                                               

pouvoir politique qui n'est soumis ni au contrôle, ni à l'appréciation des tribnnaux et 

ne peut donner ouverture â aucune action civile". 

ر  انظػر   ضػا االػدكت ر/  ى ػد فكػرى ر فػت، 455، االسػن  االثاكنػ ، ص  كجك ع  االتشر ص  اال ضاس االكخت ط 
 .243، ص 242االكرجص االسابؽ، ص 
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نكػا كػص كجكػ ع 151، الػ س ف ػط فػ  كادتػو سػاالف  االػذكر رتػـ )2014االت   ت  بيا دست ر عػاـ  (،  ا 
االنص ص االت  تشكؿ االكت   االدست ر   ال نظاـ االس اس  اليػذا االدسػت ر ع ػ  االنىػ  سػاالؼ االػذكرر ف ػد 

ر  رضػػًا كصػػر   كػػف  رد بت ػػؾ األىكػػاـ  نػػو كػػف االك طػػ ع بػػو  ف كػػبل كػػف جز ػػرة ت ػػراف  جز ػػرة صػػناف 
ضكف اإلت  ـ االبرى الكصر،  ت قاف ضكف ىػد د االد الػ  االكصػر  ،  تػد كارسػت كصػر االسػ ادة ع ػ  
االجز رت ف بصف  دابك   كستكرة،  تخضص االجز رتاف ال   ان ف  اال  ابه االكصر  ، ككا  ف س ادة كصر 

ف،  تبقػًا الػذالؾ  ىظػر االتزاكػًا ع  يا كتى    طب ا ال كقا  ر االكست ر ع  يا ف  اال ان ف  اال ضاس االػد ال  
( كػػف االدسػػت ر االىػػاال  االتنػػازؿ عنيكػػا )ىكػػـ كىككػػ  اال ضػػاس 151بىكػػـ االف ػػرة األخ ػػرة كػػف االكػػادة )

 اإلدارى ساالف  االذكر(.

فػػ   –ككػا ذكرنػا كػف تبػؿ  – ىػ  كػا  كدتػو االكىككػ  اإلدار ػ  االق  ػا ى نكػا تضػت بالنػو  تػر  
سػػ ادة كصػػر ع ػػ  جز رتػػ  ت ػػراف  صػػناف ر ك طػػ ع بػػو   ػػ ف ىػػذه االكىككػػ   اسػػت ر فػػ  ع  ػػدتيا  ف 

بالدال  داكغ  است تيا االكىكك  كف كصادر عدة  ككارسات داخ     د ال   شت ، تطقت االشؾ باال   ف 
ع ػ  كػدار ى ػب كػف االتػار خ طاالػت،   ف دخػ ؿ  – ىدىا د ف م رىػا  –بالنيكا خاضقتاف الس ادتيا 

  سك  ال    ف. االجز رت ف ضكف اإلت  ـ االكصرى كا انفؾ راجىاً 

رمػػـ اعتراضػػنا ع ػػ  تصػػدي كج ػػس االد الػػ  ال ك ضػػ ع  ساسػػًا بػػؿ كػػاف كػػف  –ىػػذاف االىككػػاف  كػػثبلف 
ن طػػ  فارتػػ  فػػء كسػػ رة اال ضػػاس اإلداري  -اال اجػػب إىاالتػػو إالػػ  االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا ككػػا ذكرنػػا 

ه االكقاىػػدات، كػػف نىػػ  االىػػد كػػف نطػػاؽ  عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  كجػػاؿ االكقاىػػدات االد ال ػػ ، إذ الػػـ تقػػد ىػػذ
تار خ صد رىكا، خاص  ف  كراىؿ اإلبػراـ، كدرجػ  ع ػ  تػ ابـ  عكػاؿ االسػ ادة تكاكػا ككػا ىػ  االىػاؿ 
فػػػ  فرنسػػػا بقػػػد تبنػػػ  االكشػػػرع االدسػػػت رى ال رتابػػػ  االسػػػاب   الدسػػػت ر   اال ػػػ ان ف ككػػػا سػػػنرى ف كػػػا بقػػػد. 

ال تالكػػػد كػػػػف  فاال اضػػػ  اإلدارى  صػػػبه كػػػف ى ػػػػو بػػػؿ   اجػػػب ع  ػػػػو  ف  فىػػػص ىػػػذه االكراىػػػػؿ سػػػ اس
كشػػػر ع تيا اإلجراب ػػػػ     االشػػػػك     االتػػػػ    ػػػػاؿ اليػػػا االكشػػػػر ع   االخارج ػػػػ ،  كػػػػذالؾ كػػػػف كشػػػػر ع تيا 

 االداخ       االك ض ع  .

االخػػػػاص بتنظػػػػ ـ االسػػػػ ط   1972السػػػػن   46( كػػػػف اال ػػػػان ف رتػػػػـ 17ى   ػػػػ   ف االكػػػػادة رتػػػػـ ) 
الف كج ػس االد الػ ، تىصػناف بشػ 1972السن   47( كف اال رار ب ان ف رتـ 11اال ضاب  ،  االكادة رتـ )

 عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  ك اجيػػ  االرتابػػ  اال ضػػاب  ، إذ تنصػػاف ع ػػ   نػػو "الػػ س ال كىػػاكـ  ف تنظػػر بطر  ػػ  
كباشرة    م ر كباشرة ف   عكاؿ االسػ ادة"، األكػر االػذى دفػص بػاالبقض إالػ  اال ػ ؿ  ف ىػذه االنصػ ص 

رى الخضػػػ ع االكقاىػػػدات االد ال ػػػ  اال ان ن ػػػ  إنكػػػا ت ػػػؼ ىػػػاببًل  سػػػدًا كن قػػػًا فػػػ  ك اجيػػػ  اال ضػػػاس االكصػػػ
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نػػص  - االىػػاؿ ىكػػذا –،  ىػػ  كانؤ ػػده،  الػػذا نسػػتط ص اال ػػ ؿ  ف ىػػذ ف االىككػػ ف تػػد افرمػػا (1)الرتابتػػو
خاص   -( ساالفت  االذكر كف كضك نيكا، الدرج   ككف  ف   اؿ  نيكا  صبىتا 11(، )17االكادت ف )

طب ػًا ال ىككػ ف سػاالفء االػذكر  –ه  االقدـ سػ اس، طاالكػا  ف األكػر  صػب–ف  كجاؿ االكقاىدات االد ال   
ب ػػد اال ضػػاس كػػف األالػػؼ إالػػ  اال ػػاس، بػػدًس كػػف تىد ػػد كتػػ   قتبػػر  كتػػ  ال  قتبػػر االقكػػؿ االكقػػر ض  -

ع  و كف  عكاؿ االس ادة،  انتياس بكا  تىتـ ع  و كف ضػر رة كراعػاة االنظػاـ االدسػت رى  اال ػان ن  فػ  
ف كػػػاف  االد الػػػ   كػػػا  تػػػ  بػػػو كػػػف ت اعػػػد   ىكػػػاـ تجػػػب كراعاتيػػػا فػػػ   خصػػػ ص ىػػػذا االقكػػػؿ ىتػػػ   ا 

 كتجسدًا ف  ص رة كقاىدة د ال  .!!عع

كسػػتقجؿ اال ػػاىرة ىكػػـ ب تػػؼ تنف ػػذ ىكػػـ  2017السػػن   121ىػػذا  كػػاف تػػد صػػدر فػػء االػػدع ى رتػػـ  
 2017السػن   157االكىكك  اإلدار   االق  ا،  تد تال د ىذا االىكـ بػاالىكـ االصػادر فػء االسػتبناؼ رتػـ 

تضػاب    كػاـ  39السػن   12ال اىرة، ب نكا كانت  ت كت االدع ى رتـ كستالنؼ تنف ذ ك ض عء جن ب ا
االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا بقػػدـ االعتػػداد باألىكػػاـ االصػػادرة كػػف اال ضػػاس اإلداري  االكسػػتقجؿ بشػػالف 

 اتفات   ت راف  صناف ر.

صػػػدر ىكػػـ االكىككػػػ  االدسػػػت ر   االق  ػػا بقػػػدـ االعتػػػداد باألىكػػاـ االصػػػادرة كػػػف  3/3/2018 بتػػار خ 
ال ضاس اإلداري االكستقجؿ بشاف ت راف  صناف ر،  تاالت االكىكك  فء ى ث اتيا "إف االقبرة فػء تىد ػد ا

االتك  ػػؼ اال ػػان نء ألي عكػػؿ تجر ػػو االسػػ ط  االتنف ذ ػػ ، الكقرفػػ  كػػا إذا كػػاف كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة  ـ ال، 
بلتػػػات  ع ػػ  كػػا جػػرى ع  ػػو تضػػاس ىػػذه االكىككػػ ، رىػػػف بطب قػػ  االقكػػؿ ذاتػػو، فػػ ذا تق ػػؽ االقكػػؿ بق

س اسػ   بػػ ف االػػد ؿ  م رىػػا كػػف  شػػخاص اال ػػان ف االػد الء االقػػاـ،    دخػػؿ فػػء نطػػاؽ االتقػػا ف  االرتابػػ  
 االدست ر   االكتبادال  ب ف االس طت ف االتنف ذ    االتشر ق  ر عتد عكبًل كف  عكاؿ االس اس .

ىػػػذه    ضػػػافت ا باالبنػػػاس ع ػػػ  ىػػػذا االنظػػػرر فػػػ ف إبػػػراـ االكقاىػػػدات  االت ت ػػػص ع  يػػػا كػػػف  بػػػرز  كث ػػػ 
األعكاؿ،  ذالؾ كػف  جيػ فر األ ؿ ا تق  يػا بقبلتػ  بػ ف االسػ ط  االتنف ذ ػ  ككث ػ  االد الػ ،  بػ ف سػابر 
 شػػػخاص اال ػػػان ف االػػػد الء االقػػػاـ، كػػػف د ؿ  كنظكػػػات د ال ػػػ ،  ذالػػػؾ فػػػء كراىػػػؿ االتفػػػ  ض  االت ت ػػػص 

 طت ف االتنف ذ    االتنف ذ،  االثانء ا  ت عيا فء كجاؿ االختصاص االكشترؾ،  االرتاب  االكتبادال  ب ف االس
( كف االدست ر  راتب كج ػس االنػ اب االسػ ط  االتنف ذ ػ  ف كػا تبركػو 151 االتشر ق  ، فبك تض  االكادة )

كػػف كقاىػػدات،  الػػو  ف   افػػؽ     ػػرفض كػػا  ػػدخؿ كنيػػا فػػء اختصاصػػو بك جػػب االف ػػرة األ الػػ  كػػف 
ف االثان ػ   االثاالثػ  كػف االكػادة االكادة االكذك رة، ككا الو ت ر ر كا إذا كانت ت ؾ االكقاىدات تتق ؽ باالف رت 

ذاتيػػا، ف تىػػاؿ كػػا  نػػدرج كنيػػا فػػء االف ػػرة االثان ػػ  البلسػػتفتاس،   كتنػػص عػػف االك اف ػػ  بال ػػ  صػػ رة ع ػػ  كػػا 

                                                 

 .138االدكت ر/ ع ض عبد االج  ؿ االترسا ى، رساالتو االساب  ، ص  (1)
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 تق ػػؽ كنيػػا بػػاالنز ؿ عػػف شػػءس كػػف إت ػػ ـ االد الػػ     كػػا  خػػاالؼ االدسػػت ر،  سػػ ط  االبرالكػػاف فػػء ذالػػؾ 
 ػس االنػ اب سػ طاتو، كػاف كػبلؾ األكػر كػػرة سػ ط  ىصػر   ال  شػاركو ف يػا م ػره، فػ ذا كػا اسػػتنفد كج

ف شػػاس  بػػ ،   خػػرى، الػػرب س االجكي ر ػػ   ىػػده بكػػا الػػو كػػف سػػ ط ، إف شػػاس صػػدؽ ع ػػ  االكقاىػػدة،  ا 
 ذالػػؾ ك ػػو  ف ػػًا الت د راتػػو االس اسػػ    كػػا  تط بػػو صػػ ف االكصػػااله االق  ػػا ال ػػببلد،   كتنػػص ع ػػ  االسػػ ط  

ذه االشب ف جك قيا ىت  تكاكيا، ف ذا نشرت اال ضاب   بجك ص جياتيا  كىاككيا االتدخؿ فء  ي كف ى
االكقاىػػدة  ف ػػًا الؤل ضػػاع االك ػػررة فػػء االدسػػت ر،   صػػبه اليػػا تػػ ة اال ػػان ف، جػػاز كراتبتيػػا تضػػاب ًا كػػف 
 جي ف، األ ؿ ا رتاب  است فابيا ال شر ط االشك    االك ررة فء االدست ر،  االثػانء ا االرتابػ  االك ضػ ع   

( كػػف االدسػػت ر، االتػػء 151فػػء نػػص االف ػػرة األخ ػػرة كػػف االكػػادة )ال كقاىػػدة،  ىػػء رتابػػ  تجػػد ك جباتيػػا 
ىظرت كخاالف  االكقاىدة ألىكاـ االدست ر كاف ،  ىذه االرتاب  اال ضاب   ع   االكقاىػدات كػف  جي يػا، 
ىػػء رتابػػ  دسػػت ر    ال سػػت رتابػػ  كشػػر ع    ىػػء بيػػذه االكثابػػ  كن طػػ  اسػػتبثارًا باالكىككػػ  االدسػػت ر   

 جي  تضاب    خرى   ات كانت".االق  ا، ال تشاركيا ف يا 

 اسػػتنادًا الكػػا سػػبؽ، فػػ ف ت ت ػػص ككثػػؿ االد الػػ  االكصػػر   ع ػػ  اتفات ػػ  تق ػػ ف االىػػد د االبىر ػػ  بػػ ف     
ىكػػ كتء جكي ر ػػ  كصػػر االقرب ػػ   االكك كػػ  االقرب ػػ  االسػػق د    قػػد، الر ػػب، كػػف األعكػػاؿ االس اسػػ  ، 

ذا كػػػاف االىكػػػـ االصػػػادر فػػػء االػػػدع ت ف رتكػػػء  ؽ " تضػػػاس إداري"  70السػػػن   438666،  43709 ا 
 74236 االكؤ د باالىكـ االصادر كف دابػرة فىػص االطقػ ف باالكىككػ  اإلدار ػ  االق  ػا فػء االطقػف رتػـ 

ؽ "ع  ا" تد خاالؼ ىذا االكبد  بػالف تضػ  باختصػاص اال ضػاس اإلداري بنظػر صػى  ت ت ػص  62السن  
ء جكي ر ػػػ  كصػػػر االقرب ػػػ  ككثػػؿ االد الػػػ  االكصػػػر   ع ػػ  اتفات ػػػ  تق ػػػ ف االىػػد د االبىر ػػػ  بػػػ ف ىكػػ كت

 االكك ك  االقرب   االسق د   ىاؿ ك نو ككن عا كف ذالؾ، ع   نى  كا سػ ؼ، عػد انًا ع ػ  اختصػاص 
 االس ط  االتشر ق  ، ف نو  ك ف خ   ًا بقدـ االعتداد بو. 

( كف االدسػت ر تػنص ع ػ   ف "كج ػس االد الػ  جيػ  تضػاب   كسػت   ،  خػتص 190 ى ث  ف االكادة )
فء االكنازعات اإلدار  ،  كنازعات االتنف ذ االكتق    بجك ص  ىكاكو ......."،  كاف  د ف م ره باالفصؿ

كسػػػتقجؿ اال ػػػاىرة االكؤ ػػػد بػػػاالىكـ االصػػػادر فػػػء  2017السػػػن   121االىكػػػـ االصػػػادر فػػػء االػػػدع ى رتػػػـ 
كسػػتالنؼ تنف ػػذ ك ضػػ عء جنػػ ب اال ػػاىرة تػػد خػػاالؼ ىػػذا االنظػػر،  2017السػػن   157االسػػتبناؼ رتػػـ 

 ذ ك ض ع   كتق    بىكـ صػادر كػف االكىككػ  اإلدار ػ  االق  ػا، فالنػو  كػ ف تػد  فصؿ فء كنازع  تنف
 انتىؿ اختصاصًا ككتنقًا ع  و دست رًا،   ك ف،  االىاؿ كذالؾ، ى   ًا بقدـ االعتداد بو.

 بصػد ر ىػػذا االىكػـ تصػػبه كافػ  األىكػػاـ سػاالف  االػػذكر سػ اس االصػػادرة عػف كىػػاكـ كج ػس االد الػػ   ـ 
قج  ، كػالف الػـ تكػف،  ىػ  كػا  ؤ ػد كػا سػبؽ  ف ذكرنػاه،  نػو كػاف كػف  اجػب عف كىاكـ األك ر االكست

كج س االد ال  إىاال  االك ض ع بركتػو بػداسة إالػ  االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا باعتبػار  ف ىػذا االك ضػ ع 
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( كػػػف ناى ػػػ ،  بكسػػػالال  س اسػػػ   تػػػدخؿ فػػػء اختصػػػاص 151إنكػػػا  تق ػػػؽ بكسػػػالال  دسػػػت ر   )االكػػػادة 
 االبرالكاف كف ناى    خرى.

 – ىكذا بات ترس ـ االىد د ب ف كصر  االسق د   ع   االنى  االذي انتيت إال و االتفات   ساالف  االذكر 
 نياب ًا  ال كجاؿ ال تشك ؾ ف و.     -بقد ك اف   االبرالكاف ع  يا  تصد ؽ رب س االجكي ر  

إبراكيػا،     خ رًا النا  ف نتساسؿ عكا إذا كاف ال  ضاس اإلدارى رتابػ  االكقاىػدات االد ال ػ  بقػد  
صػػ ر رتيا تشػػر قًا  طن ػػًا  كجسػػدة  ىػػد كك نػػات االنظػػاـ اال ػػان ن  االػػداخ  ،  ي رتابػػ  كػػدى شػػرع تيا 
االدسػػػت ر   ع  كػػػا إذا كػػػاف اليػػػذا اال ضػػػاس كػػػذالؾ رتابػػػ  االكقاىػػػدات االد البػػػ  بقػػػد ابراكيػػػا،  ف كػػػا  تق ػػػؽ 

 بتطب  يا  تنف ذىا    تفس رىا  االىد كف دثارىاع

فػ  االفصػؿ االتػاال  كػدى رتابػ  اال ضػاس اإلدارى ال كقاىػدات االد ال ػ  بقػد إذا كنا س ؼ نتنا ؿ  
إبراكيا  ذالؾ ف كا  تق ؽ بتطب  يا  تنف ذىا    بتفس رىا  االىد كف دثارىا، ف ننا نش ر ىنا إال  االتساؤؿ 
األ ؿ ى ؿ كا إذا كاف ال  ضاس اإلدارى االىؽ ف  رتاب  االكشر ع   االدست ر   ال كقاىدات االد ال   بقػد 

 اكيا،  ى بقد ص ر رتيا تشر قا  طن ًا  كجسدة  ىد كك نات االنظاـ اال ان ن  االداخ  عإبر 

ع ػػ  ىػػذا االتسػػاؤؿ  29/8/2017ف ػػد  جابػػت كىككػػ  اال ضػػاس اإلدارى فػػ  ىكػػـ اليػػا بتػػار خ  
 2003بػػاالنف   ذالػػؾ بكناسػػب  االطقػػف ع ػػ  اتفات ػػ  ترسػػ ـ االىػػد د االكبركػػ  بػػ ف كصػػر  تبػػرص عػػاـ 

االخزانػػات االىاك ػػ  ال ي ػػدر كرب ف عنػػد ت ػػاطص خػػط االكنتصػػؼ بػػ ف ذات االػػد الت ف   كػػذالؾ اتفات ػػ  تنك ػػ 
 .27/11/2013بتار خ 

 ع نػت تبػرص عػف اكتشػافيا ألىػد  2014 تد ذكػر االكػدع ف شػرىًا الػدع اىـ  نػو فػ   نػا ر  
ك  ػار  20تر    ف تدـ ككقػب ب  كػ   27 كبر اىت اطات االغاز ف  االقاالـ بكخز ف كبدب  تدر بنى  

تاـ االرب س اال برص  بز ارة إال  كصر بغرض  2013د سكبر  12ر  سكتو " فر د ت"،  بتار خ د ال
ت ت ػػص االتفات ػػ  اإلطار ػػ  الت اسػػـ ككػػاكف االي ػػدر كرب ف بػػػ ف تبػػرص  كصػػرر ثػػـ صػػدر تػػرار ربػػػ س 

باالك اف ػػػػػ  ع ػػػػػ  االتفات ػػػػػ   26/11/2014فػػػػػ   2014السػػػػػن   311جكي ر ػػػػػ  كصػػػػػر االقرب ػػػػػ  رتػػػػػـ 
كت  كصر  تبرص بشالف تنك   االخزانػات االىاك ػ  ال ي ػدر كرب ف عبػر ت ػاطص خػط اإلطار   ب ف ىك  

 ذالػػػػؾ كػػػػص االػػػػتىفظ بشػػػػرط االتصػػػػد ؽر  بتػػػػار خ  12/12/2013االكنتصػػػػؼ  االك تقػػػػ  باال ػػػػاىرة فػػػػ  
تػػػػاـ ربػػػػ س جكي ر ػػػػ  كصػػػػر االقرب ػػػػ  باالتصػػػػد ؽ ع ػػػػ  االتفات ػػػػ   نشػػػػرت باالجر ػػػػدة  27/12/2013

 تنف ذىا.االرسك    صدر ترار  ز ر االخارج   ب
 تػػد اسػػتندت ىػػذه االتفات ػػ  ع ػػ  خػػط االكنتصػػؼ االكق ػػب االػػذى تػػـ إرسػػاؤه فػػ  اتفات ػػ  ترسػػ ـ  

االتػ  انتيكػت اتفات ػ  األكػـ االكتىػدة  2003االىد د االباط   دست ر ا االكبرك  ب ف كصر  تبػرص عػاـ 
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،  تػػػد ىركػػػت ت ػػػؾ االتفات ػػػ  كصػػػر كػػػف ككارسػػػ  ى  تيػػػا 1985ب ػػػان ف االبىػػػار االكبركػػػ  فػػػ  عػػػاـ 
اإلت  ك ػػػ  االسػػػ اد   ع ػػػ  كػػػ ارد ك اىيػػػا االتتصػػػاد  ،  كسػػػاى  بىر ػػػ  تقػػػادؿ كسػػػاى  االػػػدالتا،  ككػػػف 
إسراب ؿ كف ت ت ص اتفات   ترس ـ كص تبرص، سطت ف يا ع   ى   ف ال غاز كانا كف ىؽ كصر،  الكا 

الط بػػات كانػػت ت ػػؾ االتفات ػػ  تػػد  بركػػت باالكخاالفػػ  ال دسػػت ر  اال ػػان ف ف ػػد  تػػاـ االكػػدع  ىػػذه االػػدع ى با
 االتاال  ا

 تؼ اال رار اإلدارى باالت ت ص ع   االتفات   كىؿ االدع ى  كف ثـ ب الغابو كص كا  ترتب ع   ذالؾ   -
 كف دثار.

 تؼ  بطبلف اال رار االس ب  باالت اعس عف إعبلف بطبلف ذالؾ االتفاؽ  اتخاذ اإلجراسات االبلزك    -
 الذالؾ ف  االكجاؿ االد ال   كف ثـ إالغاس اال رار االس ب .

 تد جاس بىكـ كىكك  اال ضاس اإلدارى ساالؼ االذكر " كف ى ػث  ف ى   ػ  ط بػات االكػدع ف  
فػػػ  االػػػدع ى االكاث ػػػػ ، ىسػػػبكا تبػػػػ ف كػػػف   راتيػػػا، ىػػػػ   تػػػؼ تنف ػػػػذ ثػػػـ إالغػػػاس اتفػػػػاؽ تىد ػػػد االكنط ػػػػ  
االتتصاد   االخاالص  االكبـر ب ف ىك كت  جكي ر   كصر االقرب    االجكي ر   اال برصػ    االك تػص فػ  

 2003السػن   115 االصادر باالك اف   ع  و ترار رب س االجكي ر   رتػـ  17/2/2003بتار خ  اال اىرة
،  االتفات ػػػػ  اإلطار ػػػػ  بػػػػ ف ىكػػػػ كت  12/4/2003 االكصػػػدؽ ع  ػػػػو كػػػػف ربػػػػ س االجكي ر ػػػػ  بتػػػار خ 

جكي ر ػػػ  كصػػػر االقرب ػػػ   االجكي ر ػػػ  اال برصػػػ   بشػػػالف تنك ػػػ  االخزانػػػات االىاك ػػػ  ال ي ػػػدر كرب ف عبػػػر 
 االصػػادر باالك اف ػػ  ع  يػػا تػػرار  12/12/2013نتصػػؼ، االك تقػػ  فػػ  اال ػػاىرة بتػػار خ ت ػػاطص خػػط االك

 االكصػػػػػػػدؽ ع  يػػػػػػػا كػػػػػػػف ربػػػػػػػ س االجكي ر ػػػػػػػ  بتػػػػػػػار خ  2014السػػػػػػػن   311ربػػػػػػػ س االجكي ر ػػػػػػػ  رتػػػػػػػـ 
 كص كا  ترتب ع   ذالؾ كف دثار. 11/9/2014

جكي ر    ككا ى   اضه ف ف ط بات االكدع ف تنصب ع   إالغاس االتفات ت ف االكبركت ف ب ف  
،  االكصدؽ ع   األ ؿ كنيكا بتار خ 2014، 2003كصر االقرب    االجكي ر   اال برص   ف  عاك  

،  ىػػ  كػػا  قنػػ   ف كػػبل كنيكػػا  صػػبىت تان نػػًا 12/12/2013 ع ػػ  االثان ػػ  بتػػار خ  12/4/2003
 ػػس  طن ػػًا كػػف تػػ ان ف االد الػػ ،    بكقنػػ   دؽ  صػػبىتا  ىػػد االك ػػاف اال ػػان ن  باالد الػػ ،  ى ػػث  ف كج

االد ال  االكصرى  ختص ف ط برتاب  االكقاىدات االد ال   ف  كرى   اإلبراـ ال ف  كرى   كا بقد اإلبراـ، 
 ى ال فػػ  كرى ػػ  صػػ ر رة االكقاىػػدة االد ال ػػ  تشػػر قًا كػػف تشػػر قات االد الػػ ، الػػذالؾ ف ػػد تضػػت كىككػػ  

بػػػػ س ( كػػػػف االدسػػػػت ر تػػػػنص ع ػػػػ   ف " كثػػػػؿ ر 151اال ضػػػػاس اإلدارى تاب ػػػػ  " كػػػػف ى ػػػػث  ف االكػػػػادة )
االجكي ر   االد ال  ف  عبلتاتيا االخارج  ،   بـر االكقاىدات   صدؽ ع  يا بقد ك اف ػ  كج ػس االنػ اب 

  تك ف اليا ت ة اال ان ف بقد نشرىا  ف ا ألىكاـ االدست ر....".
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( كػػف االدسػػت ر ع ػػ   ف "كج ػػس االد الػػ  جيػػ  تضػػاب   كسػػت     خػػتص 190 تػػنص االكػػادة ) 
 دار    كنازعات االتنف ذ االكتق    بجك ص  ىكاكو....".د ف م ره باالفصؿ ف  االكنازعات اإل

" كػػف ى ػػث  ف كفػػاد كػػا ت ػػدـ  ف االكقاىػػدات  االتفات ػػات االد ال ػػ  االتػػ  تبركيػػا االد الػػ   تػػنظـ  
عبلتاتيا االخارج   كص االد ؿ األخرى، تقد تان نا كف ت ان ف االد ال  بكجرد االتصد ؽ ع  يا كػف ربػ س 

الرسػػػك  ،  باالتػػػاال  فػػػ ف االطقػػػف ع  يػػػا باإلالغػػػاس بقػػػد ىػػػذا االتصػػػد ؽ االجكي ر ػػػ   نشػػػرىا فػػػ  االجر ػػػدة ا
 االنشػػر  قػػد طقنػػا ع ػػ  تػػان ف صػػادر كػػف االسػػ ط  االتشػػر ق  ،  ال تقػػد كػػف االكنازعػػات اإلدار ػػ  االتػػ  

كػػف االدسػت ر،  ال  جػ ز االتقػرض اليػػا إال  190تخػتص بيػا كىػاكـ كج ػس االد الػػ  طب ػا الػنص االكػادة 
 تيا طب ػػا الئلجػػراسات االك ػػررة الػػذالؾ فػػ  تػػان ف االكىككػػ  االدسػػت ر   بطر ػػؽ االطقػػف ع  يػػا بقػػدـ دسػػت ر 

،  ى  كا  تق ف كقو اال ضاس بقدـ اختصػاص االكىككػ  1979السن   48االق  ا االصادر باال ان ف رتـ 
 .(1) الب ا بنظر االدع ى

ذا كاف االىكـ ساالؼ االذكر تد  صاب كبد االى     ى نكا فػرؽ بػ ف كرى ػ  إبػراـ االكقاىػدات    ا 
 ػػ ،  اعتبػػػر  نػػػو   ػػػا كػػػف ىػػػذه االكراىػػػؿ إنكػػا  قػػػد كػػػف اإلجػػػراسات اإلدار ػػػ  االتػػػ   خػػػتص بنظرىػػػا االد ال

كج ػػس االد الػػ ،  بػػ ف كرى ػػ  صػػ ر رة ت ػػؾ االكقاىػػدات تػػ ان ف  طن ػػ ، ككػػا ال  خػػتص كج ػػس االد الػػ  
 بنظرىا، إال  ف كا  ؤخذ ع   ىذا االىكـ  نو  شار ف  نيا   ى ث اتو تاببل " كف ى ث  ف االىكـ بقدـ
االختصاص بنظر ىػذه االػدع ى  نيػ  االخصػ ك  ف يػا ى ػث ال ت جػد كىككػ   خػرى تخػتص بنظرىػا 

 .(2) ككف اإلىاال  إال يا...."

                                                 

 .29/8/2017ؽ، بتار خ 70السن   70526ىكـ كىكك  اال ضاس اإلدارى ف  االدع ى رتـ  (1)

الكشار إال و كف كنط ؽ كاف كف االكككف  ف  ك ف ك بػ ال الػ   ف االنػزاع االكقػر ض ع ػ   ف كا انتي  إال و االىكـ ا (2)
عداال  االكىكك  ال  دخؿ ف   ال       كف كىاكـ االجيات اال ضاب  ،  كف  كث   ذالؾ االىكـ االصادر كػف كىككػ  

 رابػػو   االػػذى ت ػػ ؿ ف ػػو " كػػف ى ػػث االكسػػت ر ال ضػػاس ىػػذه االكىككػػ   كػػف 14/1/2003اال ضػػاس اإلدارى بتػػار خ 
تضػػاس االكىككػػ  اإلدار ػػ  االق  ػػا  ف كج ػػس االشػػ رى ال  قتبػػر كػػف األجيػػزة االتنف ذ ػػ    ف األعكػػاؿ  اال ػػرارات االتػػ  
تصدر كنو ف  شالف كف شب ف  عضابو تقد كف األعكاؿ االبرالكان    ال تقتبر ترارات إدار  ، فػبل تخػتص كىػاكـ 

ص االىصان  عػف  ىػد  عضػابو    االكتنػاع عػف رفػص كج س االد ال  بنظر االطقف ع   ترارات كج س االبرالكاف برف
ىػذه االىصػػان ، كػػذالؾ ال تخػتص ىػػذه االكىػػاكـ بنظػر ط ػػب االتقػػ  ض عػف ىػػذه اال ػػرارات باعتبػار  ف االنػػزاع  تبػػص 

 األصؿ   تفرع عنو   الخذ ىككو.
الغػاس اكتنػاع كج ػس االشػ رى عػف رفػص االى  صػان   كف ى ث  نو الكا كاف كا ت دـ ف ف ط ب االكػدع   تػؼ تنف ػذ  ا 

االبرالكان ػػػػ  عػػػػف  ز ػػػػر االداخ  ػػػػ   االتقػػػػ  ض عنػػػػو  ضػػػػى  خارجػػػػا عػػػػف نطػػػػاؽ االختصػػػػاص اال ضػػػػاب  عك كػػػػا، 
الػزاـ   اختصاص ىذه االكىكك    ضا،   تق ف كف ثـ اال ضاس بقدـ اختصاص االكىكك   الب ا بنظر ىذا االط ػب  ا 
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 كػػاف تػػد ذكػػر فػػ  صػػ ب ىػػذه االى ث ػػات  نػػو ال  جػػ ز االتقػػرض الك ضػػ ع ىػػذه االػػدع ى إال  
كػػ  االدسػػت ر   بطر ػػؽ االطقػػف ع  يػػا بقػػدـ دسػػت ر تيا طب ػػا الئلجػػراسات االك ػػررة الػػذالؾ فػػ  تػػان ف االكىك

 ".1979السن   48االق  ا رتـ 

فاالىكـ   ػر ىنػا بػالف االختصػاص بنظػر ىػذه االػدع ى إنكػا  نق ػد ال كىككػ  االدسػت ر   االق  ػا،  
تػػنص ع ػػ   ف  1986السػػن   13كػػف تػػان ف االكرافقػػات االكدن ػػ   االتجار ػػ  رتػػـ  110ى ػػث إف االكػػادة 

بىاالتيػا إالػ  االكىككػ  االكختصػ   الػ   االكىكك  إذا تضت بقدـ اختصاصيا،  ف تالكر ب ىاال  االػدع ى
كػػاف عػػػدـ االختصػػاص كتق  ػػػا باال ال ػػ ..، فاإلىاالػػػ  ىنػػا  طب ػػػا اليػػذا االػػػنص  صػػبىت  ج ب ػػػ  ع ػػػ  
االكىكك ، فق  يا  ف ت ض  بيا بقدـ االىكـ بقدـ االختصػاص، سػ اس كػاف االىكػـ بقػدـ االختصػاص 

   بنػاس ع ػ  ط ػب االخصػ ـ،  ىػ  كتق  ًا باالنظاـ االقاـ كف عدكو    ىككػت بػذالؾ كػف ت  ػاس نفسػيا 
 اجبػػ  سػػ اس كانػػت االػػدع ى تػػدخؿ فػػ   ال ػػ  اال ضػػاس اإلدارى     ال ػػ  جيػػ  خاصػػ ، ذالػػؾ  ف االكػػادة 

 ساالف  االذكر ك جي  إال  سابر اال ضاس  االكىاكـ ف  كصر. 110

 ف ت ضػػػ  ب ىاالػػػ  االػػػدع ى  – االىػػػاؿ ىكػػػذا  – كػػػف ثػػػـ كػػػاف  تىػػػتـ ع ػػػ  عداالػػػ  االكىككػػػ   
الػ س  –كػف  جيػ  نظػرى االكت اضػق   –كىكك  االدست ر   االق  ا،     ف  ك ف تضاؤىا بىاالتيا إال  اال

نكػػا عػػدـ تبػػ ؿ االػػدع ى النتفػػاس اال ػػرار  بكػػا انتيػػت إال ػػو كػػف عػػدـ االختصػػاص االػػ الب  د ف إىاالػػ ،  ا 
اإلدارى    النتفػػػاس االكنازعػػػ  اإلدار ػػػ ، ذالػػػؾ  ف االكقػػػر ض ع ػػػ  عداالػػػ  االكىككػػػ ،  ككػػػا ذكػػػرت فػػػ  

نكػػا  جسػػد تان نػػا    تشػػر قا ككػػا ال ى ث ػػات االىكػػ ـ سػػاالؼ االػػذكر ال  جسػػد تػػرار    كنازعػػ  إدار ػػ ،  ا 
 تختص بنظره.

 بقػػػد  ف انتي نػػػا كػػػف اإلجابػػػ  ع ػػػ  االتسػػػاؤؿ األ ؿ  االخػػػاص بكػػػا إذا كػػػاف اال ضػػػاس اإلدارى  
ىػػد  خػػتص برتابػػ  االكشػػر ع   ال كقاىػػدات االد ال ػػ  بقػػد إبراكيػػا،    بقػػد  ف تصػػبه تان نػػا  طن ػػا     

كك نػػػػات االنظػػػػاـ اال ػػػػان ن  فػػػػ  االد الػػػػ ، ننت ػػػػؿ إالػػػػ  اإلجابػػػػ  ع ػػػػ  بػػػػات  االتسػػػػاؤالت االكتق  ػػػػ  بكػػػػدى 
اختصاص اال ضاس اإلدارى بتطب ؽ  تنف ذ االكقاىدات االد ال    كذالؾ تفس رىا  االىد كػف دثارىػا  ذالػؾ 

 ف  االفصؿ االتاال  ككا ذكرنا كف تبؿ.

                                                                                                                                               

الغػػاس تػػرار االكػدع  االكصػػر فات،  تػػد تضػػت عداالػػ  االكىككػػ  بقػػدـ اختصاصػػيا  الب ػػا بنظػػر ط ػػب  تػػ ؼ تنف ػػذ  ا 
 كج س االش رى باالكتناع عف رفص االىصان  االبرالكان   عف  ز ر االداخ     االتق  ض عنو". 

   .14/1/2003ؽ، ج س  56السن   12935االدع ى رتـ  
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 الفصل الثانى
 ومصر   اتجاىات القضاء اإلدارى فى فرنسا

 لمحد من أعمال السيادة فى مجال 
 المعاىدات الدولية بعد ربراميا

  صػػد بكرى ػػ  كػػا بقػػد اإلبػػراـ، االكرى ػػ  االتػػ  تكػػ ف االكقاىػػدة ف يػػا تػػد اسػػت فت كافػػ  شػػر ط  
 –صى  كشر ع تيا كف االناى ت ف االشك     االك ض ع   ع ػ  االتفصػ ؿ االسػابؽ، إذ تصػبه االكقاىػدة 

نات االنظاـ اال ػان ن  االػداخ  ،  ى  ىػد كصػادر ىػذا اال ػان ف،  كػف ثػـ تغػد   ىد كك   – االىاؿ ىكذا 
 اجبػػػ  االتطب ػػػؽ،  ذالػػػؾ باتخػػػاذ جك ػػػص اإلجػػػراسات االضػػػر ر   البقػػػث االى ػػػاة فػػػ  االنصػػػ ص  األىكػػػاـ 
االكدرجػػػ  ف يػػػا،  تىر كيػػػا فػػػ  اتجػػػاه تى  ػػػؽ األىػػػداؼ االكشػػػر ع  االتػػػ  ت خاىػػػا األطػػػراؼ كػػػف  راس 

فػػػ  بقػػػض األى ػػػاف ضػػػر رة تفسػػػ ر ىػػػذه االنصػػػ ص    ت ػػػؾ األىكػػػاـ،  إبراكيػػػا،  ىػػػ  كػػػا تػػػد  تط ػػػب
السػػتجبلس كقناىػػا  تىد ػػد نطاتيػػا،  كػػف ثػػـ كقرفػػ  ن ػػ  عاتػػد يا، فاالتفسػػ ر  جسػػد فػػ  ى   ػػ  األكػػر 
 اال اتػػص االك دكػػ  االكنط  ػػ  األ ال ػػ  ال تطب ػػؽ،  تػػد  ترتػػب ع ػػ  تطب ػػؽ  تنف ػػذ االكقاىػػدات االد ال ػػ  دثػػار 

الك اطن ف،  ى  كا  ث ر االتساؤؿ ى ؿ كدى إككان   ط ب االتق  ض عػف س ب   ع   ى  ؽ  ىر ات ا
 ىذه اوثار.

  ترت بًا ع   ذالؾ نتنا ؿ االك ض عات االتاال  ا 
اتجاىػػات اال ضػػاس اإلدارى فػػ  فرنسػػا  كصػػر ال ىػػد كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  كجػػاؿ  الموضــوع األول:

 تطب ؽ  تنف ذ االكقاىدات االد ال  .
اتجاىػػات اال ضػػاس اإلدارى فػػ  فرنسػػا  كصػػر ال ىػػد كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  كجػػاؿ  الموضــوع الثــانى:

 تفس ر االكقاىدات االد ال  .

اتجاىػات اال ضػاس فػ  فرنسػا  كصػر ال ىػد كػف اوثػار االسػ ب   ألعكػاؿ االسػ ادة فػ   الموضوع الثالث:
 كجاؿ االكقاىدات االد ال  .
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 المبحث األول
 صر  لمحد اتجاىات القضاء اإلدارى فى فرنسا وم

 من أعمال السيادة فى مجال تطبيق وتنفيذ 
 المعاىدات الدولية 

تػان ف األطػراؼ االػذى  ىكػـ  -بكجػرد االنتيػاس كػف كراىػؿ إبراكيػا –تصبه االكقاىدة االد ال    
االكسػػػابؿ  االك ضػػػ عات االتػػػ  انصػػػب ع  يػػػا االتفػػػاؽر  ىػػػذا اال ػػػان ف شػػػالنو شػػػالف ب  ػػػ  تػػػ ان ف االد الػػػ  

  االتنف ذ كف تبؿ األشخاص االكخاطب ف بو بشكؿ كباشر    م ر كباشر. االداخ     اجب االتطب ؽ

ذا كػػػاف تطب ػػػؽ االكقاىػػػدة    تنف ػػػذىا  تجسػػػد فػػػ  كجك عػػػ  اإلجػػػراسات االتػػػ   تقػػػ ف ع ػػػ     ا 
األطراؼ اتخاذىا ب صد اال فاس باالالتزاكات االك ررة ف يا،  االىصػ ؿ ع ػ  االى ػ ؽ االتػ  تخػ اليـ إ اىػا 

نػػاؾ فرتػػًا بػػ ف تطب ػػؽ االكقاىػػدة  بػػ ف تنف ػػذىا. فػػاالتطب ؽ ىػػ  إعكػػاؿ نص صػػيا   ىكاكيػػار إال  ف ى
االىك كػػػ  الؤلىكػػػاـ االكنصػػػ ص ع  يػػػا فػػػ  االكقاىػػػدة  االخاصػػػ  بتنظػػػ ـ كراكػػػز تان ن ػػػ  تػػػد   جػػػد ف يػػػا 
األفػػراد ف كػػا بقػػد، ب نكػػا االتنف ػػذ ىػػ  عكػػؿ صػػادر كػػف االىك كػػ  تنف ػػذا الالتػػزاـ  اتػػص ع  يػػا،    كباشػػرة 

قاىػػدة،  تػػد  كػػس ىػػذا االقكػػؿ كراكػػز تان ن ػػ  الؤلفػػراد الػػـ تنظكيػػا االكقاىػػدة كػػف الىػػؽ ك ػػرر اليػػا فػػ  االك
 .(1)تبؿ

فػػػ ال   ى كػػػدى  خػػػتص اال ضػػػاس اإلدارى فػػػ  كػػػؿ كػػػف فرنسػػػا  كصػػػر بػػػاالنظر فػػػ  كنازعػػػات  
 االتطب ؽ  كنازعات االتنف ذ ال كقاىدات االد ال  ع ىذا كا نب نو تباعًا.

 المطمب األول
 ا ومصر لمحد اتجاىات القضاء اإلدارى فى فرنس

 من أعمال السيادة فى مجال تطبيق 
 المعاىدة الدولية 

،  صػػػػػػبه ال كقاىػػػػػػدات    1958( كػػػػػف االدسػػػػػػت ر االفرنسػػػػػػ  القػػػػػاـ 55طب ػػػػػا الػػػػػػنص االكػػػػػػادة ) 
االتفات ػػػات االد ال ػػػ  االصػػػى ى   االكصػػػدؽ ع  يػػػا،    االك افػػػؽ ع  يػػػا بصػػػف  تان ن ػػػ ،  االكنشػػػ رة  ف ػػػا 
الئلجراسات االدست ر   االك ررة، جزسًا كف االك اف اال ان ن  ال د الػ ،  تقاكػؿ باالتػاال  كسػابر ب  ػ  اال ػ ان ف 

 طن   كف ى ث ضر رة تطب ؽ اال ضاس ألىكاكيا ع ػ  االكنازعػات االكتق  ػ  بيػا،  ىػ  ذات االشػ س اال
 –( كػػف االدسػػػت ر.  فػػ  ذالػػؾ ت ػػػ ؿ كىككػػ   كػػػف االد الػػ  االق  ػػػا 151فػػ  كصػػر طب ػػػا الػػنص االكػػػادة )

(  الكػػا اسػػت ر ع  ػػو 1971( كػػف االدسػػت ر )151اال ػػاىرة " ى ػػث  نػػو تطب  ػػا الػػنص االكػػادة ) –طػػ ارئ 

                                                 

 .671االدكت ر/ عبد االفتاح سا ر دا ر، االكرجص االسابؽ، ص  (1)
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 ضػػاس، فػػ ف االكقاىػػدات االد ال ػػ  االتػػ  صػػدرت  ف ػػا الؤلصػػ ؿ االدسػػت ر   االك ػػررة  نشػػرت فػػ  االف ػػو  اال
االجر دة االرسك   ىسب األ ضاع االك ررة، تقػد تان نػًا كػف تػ ان ف االد الػ   تقػ ف ع ػ  اال ضػاس االػ طن  

 .(1)تطب  يا باعتبارىا كذالؾ"

 الػػػ  االكصػػػر   كػػػف ىنػػػا ف ػػػد تضػػػت االكىككػػػ  االق  ػػػا االشػػػرع   فػػػ  كصػػػر " كػػػف ى ػػػث  ف االد 
تربطيػا كػػص د الػػ  إ ػػراف كقاىػػدة إتاكػػ  ككػػا تربطيػػا كػص د الػػ  ترك ػػا كثػػؿ ىػػذه االكقاىػػدة،  تػػد نػػص فػػ  
ىات ف االكقاىدت ف ع   االجي  االكختص  بنظر تضا ا األى اؿ االشخص   االت  ترفص كف رعا ا إىػدى 

ب تطب  ػو ع ػ يـ،  كػف االد الت ف االكتقاىدت ف، اال ػاطن ف فػ  بػبلد االد الػ  األخػرى  ع ػ  اال ػان ف اال اجػ
ى ػػث  نػػو  جػػب ع ػػ  االكىػػاكـ االكصػػر    ف تطبػػؽ كػػف ت  ػػاس نفسػػيا االكقاىػػدات االكق ػػ دة بػػ ف االد الػػ  

 .(2)االكصر    م رىا كف االد ؿ األجنب   ككا تض  بذالؾ اال ان ف االد ال  االخاص

ذا كانػػت اال اعػػدة    األصػػؿ  ف االكقاىػػدات االد ال ػػ  تطبػػؽ ف كػػا بػػ ف االػػد ؿ ذات   االسػػ ادة،  ا 
،  ذالػػؾ ى نكػػا تنصػػب ىػػذه االكقاىػػدة (3) باالتػػاال  ال شػػالف الؤلفػػراد    االكىػػاكـ االداخ  ػػ     اال طن ػػ  بيػػا

ع ػػػ  ىكػػػـ ك ضػػػ ع  يػػػـ اال ػػػان ف االػػػد ال  االقػػػاـ بصػػػف   ساسػػػ   كثػػػؿ كقاىػػػدات االسػػػت بلس    عػػػدـ 
ؿ فػ  ت قػاف االست بلس ع   كناطؽ اال طب االجن ب ،    تخز ف    عػدـ تخػز ف  سػ ى  االػدكار االشػاك

االبىار خارج ىػد د اال ال ػ  اإلت  ك ػ  ال د الػ ،    إنتػاج    عػدـ إنتػاج  سػ ى  االػدكار االشػاكؿ،    عػدـ 
إنتاج    تخز ف األس ى  االب  ال ج    االك كا  ػ    جػ ب تػدك ر االكخػز ف كنيػا....  ىكػذا، فكثػؿ ىػذه 

 ال  (4)ىككػػ  االقػػدؿ االد ال ػػ األكػػ ر اليػػا تاضػػ يا االكخػػتص  ىػػ  االكىػػاكـ االد ال ػػ  )كىككػػ  االتىكػػ ـ  ك
 شالف كذالؾ الؤلفراد بيا.

، عػػدـ 1954 كتػػ بر  29كػػف ىنػػا ف ػػد تػػرر كج ػػس االد الػػ  االفرنسػػ  فػػ  ىكػػـ صػػدر بتػػار خ  
اختصاصػػو بنظػػر إجػػراسات تطب ػػؽ كقاىػػدة ت تصػػر دثارىػػا ع ػػ  عبلتػػ  االىك كػػ  االفرنسػػ   بىك كػػ  

الس اسػػ   اليػػذه االكقاىػػدة، إذ   ػػ ؿ فػػ   جنب ػػ ،  الػػـ  ت الػػد عنيػػا،  ى عكػػؿ  ككػػف فصػػ و عػػف االطب قػػ  ا
ىػػذا االىكػػـ  نػػو ال  خػػتص بنظػػر االنػػزاع االكتق ػػؽ بتطب ػػؽ كقاىػػدة د ال ػػ  إذا الػػـ  تى ػػؽ انفصػػاؿ اليػػذا 

  .(5)االنزاع عف االطابص االس اس  الت ؾ االكقاىدة
Il n'appartient pas au conseil d'Etat de se prononcer sur des actes accomplis 

                                                 

   .ك   شكاؿ 121، األزبك  ، 1986السن  4190اال ض   رتـ  (1)
  كا بقدىا. 42، ص 41االكجك ع  االرسك   ال كىاكـ األى     االشرع  ، االقدد االثاكف، االسن   (2)

(3) Carreau (D.) Droit international public, 1988, P. 464. 

  .1003 انظر   ضا االدكت ر ع     سؼ إبراى ـ، االكرجص االسابؽ، ص  
 .1003، ص 1002، ص االدكت ر/ ع     سؼ إبراى ـ، االكرجص االسابؽ (4)

(5) C.E, Sieurs tourin et Mérienne, 29-10-1954, Rec. P. 566 etss. 
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par le gouvernement français dans ses relations avec un Etat étranger, 

que…. L'instruction ne fait apparaitre aucun acte de l'administration 

detachable des négociations poursuivies. 

 ف  ىكـ ال كىكك  اإلدار ػ  االق  ػا فػ  كصػر ت ػ ؿ ف ػو إف "بقػض األعكػاؿ تقتبػر بطب قتيػا  
ؿ االسػػ ادة االتػػ  ال تخػػتص االكىػػاكـ بنظرىػػا ككػػا ىػػ  االىػػاؿ باالنسػػب  القبلتػػ  االد الػػ  باالػػد ؿ كػػف  عكػػا
 .(1) األخرى

إال  ف ىػػذه اال اعػػدة    ذالػػؾ األصػػؿ تػػد تػػرد ع  ػػو اسػػتثناسات    ت ػػ د تجقػػؿ الؤلفػػراد  كػػف ثػػـ  
تػ ان ف ال  اض  اال طن ، شالف بيا،  ذالؾ إذا كا كست االكقاىدة ى ػ ؽ  ىر ػات األفػراد كباشػرة، كثػؿ 

ى ػ ؽ االكػػر ة  االطفػؿ  كنػػص االتقػذ ب  األسػػاال ب االكي نػ     االكىطػػ  الكراكػ  اإلنسػػاف،    كنػص االتك  ػػز 
االقنصرى،    كانت تتق ؽ بتنف ذ األىكاـ األجنب   داخؿ االد ال     بتنف ذ  ىكػاـ كىػاكـ االتىكػ ـ  كػا 

ىػدات ىنػا ىػـ األفػراد    إال  ذالؾ، ف ف االكخاطب ف بطر ؽ م ر كباشػر    االكسػتف د ف كػف ىػذه االكقا
األشخاص االطب ق  ف    االكقن   ف، ع   االرمـ كف  نيـ ال س ا  طرافا ف يػا،  الػذا  ككػنيـ االػدفاع عػف 

 ى  تيـ ف يا  كاـ االكىاكـ اال طن   س اس  كان ا  طن  ف  ـ  جانب ك  ك ف ع    رض االد ال .

اصػػػ  ذات االصػػػ    ىنػػػا  جػػػب ع ػػػ  اال اضػػػ  االػػػ طن  تطب ػػػؽ ىػػػذه االكقاىػػػدات األخ ػػػرة، خ 
تػػ ة اال ػػان ف االػػداخ  ، بػػؿ  االتػػ  تقػػد  ىػػد  –ككػػا ذكرنػػا  –بى ػػ ؽ  ىر ػػات االكػػ اطن ف  االتػػ  تىػػ ز 

كك نات ىذا اال ان ف،  طب يا كف ت  اس نفسو،  ى  ال  الـ  ط ب االخصـ  ذالؾ كنو، ككا  طبؽ  ىكاـ 
ال  ك ف تد ارتكب جر ك  إنكار االقداال  ع    ساسا  اال ان ف االداخ  ،  ا 

إف ىػػذا اال اجػػب ضػػر رة د ال ػػ  تنبػػص كػػف االالتػػزاـ االكفػػر ض ع ػػ  االد الػػ  بتنف ػػذ  تطب ػػؽ  - 
االكقاىػػدات االتػػ  ىػػ  طػػرؼ ف يػػا،  اال اضػػ  فػػ  كنظ كتػػو اال ضػػاب    اىػػد كػػف  جيػػزة االد الػػ  االكك فػػ  

ال تىك ػػت  –تكاكػػًا كاال ػػان ف االػػ طن  سػػ اس بسػػ اس  –باالسػػير ع ػػ  ىسػػف تطب ػػؽ ىػػذه االكقاىػػدات   ا 
ب ال   االد ال   بسبب  خطاس سػ طتيا اال ضػاب      اكتناعيػا عػف ىػذا االتطب ػؽ، األكػر االػذى د التو االكس

ب الغػاس ىكػـ كىككػ  االسػتبناؼ الكخاالفتػو  1927كػا    11تضت كقػو كىككػ  االػن ض االفرنسػ   فػ  
 نص ص إىدى االكقاىدات االد ال  .

ساس   ف  االنطؽ  ف ىذا االتطب ؽ  قد جزسًا كف كيك  اال اض  اال طن     كف  ظ فتو األ - 
نكػػا  عطػػاس االى ػػ ؽ ألصػػىابيا، خاصػػ   نػػو ال  طبػػؽ ىنػػا تاعػػدة د ال ػػ  الػػذاتيا  كباشػػرة،  ا  باال ػػان ف  ا 
 طب يػػا كالىػػد كك نػػات االنظػػاـ اال ػػان ن  االػػداخ   بقػػد اسػػت فابيا اإلجػػراسات االتػػ  تىػػ ز بيػػا تػػ ة فػػ  

 اال ان ف.
                                                 

 .330، ص 20، االكجك ع ، االسن  5/4/1975ؽ بتار خ 20السن   377االطقف رتـ  (1)
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ه كبد  عاكًا  كقر فػا  ىظػ  فكبد  تطب ؽ االكقاىدات االد ال   ب اسط  اال ضاس اال طن ،  صب 
كف اتفات ت  ف  نا ال ان ف  27باالىتراـ ف  جك ص د ؿ االقاالـ ف  اال تت االراىف، خاص   ف االكادة رتـ 

االكقاىػػدات االد ال ػػ ، تجقػػؿ االالتػػزاـ بتطب ػػؽ االكقاىػػدة داخػػؿ إت ػػ ـ االد الػػ  االتزاكػػًا بتى  ػػؽ نت جػػ   الػػ س 
 االتزاكا ببذؿ عنا  .

  فػػػ  ىػػػذه االىاالػػػ ،  ى ىاالػػػ  االتطب ػػػؽ   تصػػػر ع ػػػ  االىكػػػـ كػػػص كبلىظػػػ   ف عكػػػؿ اال اضػػػ 
بك تضػػ  االكقاىػػدة ال االىكػػـ ع ػػ  االكقاىػػدة ذاتيػػا، إذ ىنػػاؾ فػػرؽ بػػ ف تطب ػػؽ اال ػػان ف  االىكػػـ ع ػػ  

 اال ان ف،  ا  ضاىًا الذالؾ نك ز ب ف  كر فا

األكر األ ؿا إذا كاف االطقف كنصبًا ع   االكقاىدة نفسيا سػ اس كػف ى ػث شػرع تيا  صػى   
 ادىػػػا  تفسػػػ رىا،    كػػػف ى ػػػث اإلجػػػراسات االتنف ذ ػػػ  اليػػػا    ك ف ػػػ  تنف ػػػذىا    كػػػف ى ػػػث نطاتيػػػا انق

 دثارىا، ففػ  كثػؿ ىػذه االىػاالت الػـ  كػف اال ضػاس  ىتػ   تػت تر ػب  خػتص بنظػر ىػذا االطقػف سػ اس 
  كاف ك ض عو اإلالغاس    االتق  ض،  ى  كا س ؼ نب نو تفص بل ف كا بقد.

 االػذى رفػض  1838د سكبر  5كج س االد ال  االفرنس  بتار خ   كف ذالؾ االىكـ االصادر كف 
ف و نظر نزاع كتق ؽ بتفس ر    تنف ذ كقاىدة د ال  ، إذ    ؿ ف  ىذا االىكـ  ف كنازعات االكقاىػدات 
   االتفاتػػات االدب  كاسػػ    كػػذالؾ األعكػػاؿ االىك ك ػػ  ال تػػدخؿ فػػ  نطػػاؽ  ال تػػو اال ضػػاب   إذا كانػػت 

 .(1) ذكتق    باالتفس ر    االتنف

 فػػ  خصػػ ص تفسػػ ر االكقاىػػدات، كػػاف تضػػاس كج ػػس االد الػػ  تػػد اسػػت ر ع ػػ   نػػو ال  ك ػػؾ  
تفسػػػ ر االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ، ك ػػػررًا  ف االػػػذى  خػػػتص بيػػػذا األكػػػر ىػػػ  االسػػػ ط  االتنف ذ ػػػ ، ففػػػ  ىككػػػو 

  ػػ ؿ "إف كج ػػس االد الػػ  م ػػر  commune de lanneفػػ  تضػػ    21/1/1927االصػػادر بتػػار خ 
نصػػب فػػ  جػػ ىره ع ػػ  تفسػػ ر كقنػػ  إىػػدى االتفات ػػات االدب  كاسػػ      تىد ػػد كخػػتص بنظػػر نػػزاع  

 .(2)كداىا
"Qu'il n'appertient pas au conseil d'Etat, de connaitre d'un litige portent sur 

le sens et la porté d'une convention diplomatique". 

الد الػػ  كػػذالؾ  نػػو م ػػر كخػػتص بػػاالنظر  ف كػا  تق ػػؽ بقثػػار االكقاىػػدات االد ال ػػ ،   ػػ ؿ كج ػس ا 

                                                 

(1) "Cons. Que les questions que présentent à résoudre les requêtes… se ratachent soit à 

des traites et conventions diplomatiques, soit à des actes de gouvernement ayant un 

caractère essentillment politique dont L'interprétation et l'exécution ne peuvent nous 

être déferées par la voie contentieuse en notre conseil d''Etat… Les requêtes… sont 

rejetées.. (Duchesse de Saint- Leu, S. 1839-II-553).  

(2) Rec. P. 80  
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 . (1)ف  كثؿ ىذه اوثار ك ررًا  نيا ال ست كف طب ق  األعكاؿ االت  تك ف ك ب ال   كاكو

 ىكذا كاف كج س االد ال  االفرنس   ستبقد  الفترات ط     ككا سنرى ف كا بقد، تب ؿ االطق ف  
بتفسػػػ ر    نطػػػاؽ    دثػػػار ت ػػػؾ االكتق  ػػػ  بتنف ػػػذ    عػػػدـ تنف ػػػذ االكقاىػػػدات االد ال ػػػ   كػػػذالؾ االكتق  ػػػ  

 االكقاىدات.

 ى  ذات االنيل االذى سار ع  و تضاس كج س االد ال  االكصػرى، ف ػد تضػت كىككػ  اال ضػاس  
، بالنيػػػػا ال تخػػػػتص بػػػػاالنظر فػػػػ  كافػػػػ  االكسػػػػابؿ االكتق  ػػػػ  1949اإلدارى فػػػػ  بػػػػ اك ر  ىكاكيػػػػا عػػػػاـ 

" ف االنػزاع فػ  تفسػ ر االكقاىػدات باالكقاىدات االد ال   بكا ف  ذالػؾ االتطب ػؽ  االتفسػ ر، إذ كانػت ت ػ ؿ 
 تطب  يػػا ع ػػ  االد الػػ     األفػػراد ىػػ  كػػف األكػػ ر االس اسػػ  ،   قػػد كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة االتػػ  ال تسػػالؿ 

، بػػػػؿ ال ػػػػد تاالػػػػت بيػػػػذا اال ضػػػػاس فػػػػ   ىكػػػػاـ ىد ثػػػػ ، كنيػػػػا االىكػػػػـ االصػػػػادر بتػػػػار خ (2)عنيػػػػا االىك كػػػػ "
تػػػػػد ر ىػػػػػ ؿ تفسػػػػػ ر اتفات ػػػػػ  ،  االػػػػػذى تنتيػػػػػ  ف ػػػػػو إالػػػػػ  " ف االكنازعػػػػػ  كىػػػػػؿ االػػػػػدع ى 2/3/2004

اال سطنط ن    كا إذا كانت  ىكاكيا تقط  ال ىك ك  االكصر   االىؽ ف  كنص االسفف االىرب   االكػذك رة 
كػػػف االكػػػر ر ب نػػػاة االسػػػ  س فػػػ  ظػػػؿ  جػػػ د ىػػػرب بػػػ ف اال ال ػػػات االكتىػػػدة األكر ك ػػػ   ى فابيػػػا  د الػػػ  

قربػػػ  االكشػػػترؾ  كػػػا ترتبػػػو كػػػف االقػػػراؽ، ككػػػا تػػػد ر االكنازعػػػ  االكاث ػػػ  ىػػػ ؿ تفسػػػ ر كقاىػػػدة االػػػدفاع اال
االتزاكات ع   االد ؿ االك تق  ع  يا  كنيا كصر  كدى تفاعؿ ىذه االكقاىدة  تنف ذىا  كؿ ىذه  ك ر 
تقتبر كف تب ؿ األعكاؿ االس اس   الكا ى  ك رر كف  ف تفسػ ر االكقاىػدات  تطب  يػا تقػد كػف األكػ ر 

ف  إالػػ   ف األكػػر  تق ػػؽ بتىد ػػد عبلتػػ  االس اسػػ   االتػػ  تنػػدرج فػػ  كفيػػـ   عكػػاؿ االسػػ ادة ىػػذا باإلضػػا
كصػػر باالػػد ؿ األخػػػرى االكتصػػ   بػػػاالىرب االكػػذك رة،  كتػػػ  كػػاف األكػػر ع ػػػ  ىػػذا االنىػػػ  فػػ ف اال ػػػرار 

 .(3)االكطق ف ف و  نالى عف االختصاص اال الب  ال كىكك 

 ككػػا ىػػ   اضػػه، ف ػػد خ طػػت كىككػػ  اال ضػػاس اإلدارى بػػ ف تفسػػ ر  كػػذالؾ تنف ػػذ االكقاىػػدات  
اى ػػ   بػػػ ف تطب ػػؽ ىػػػذه االكقاىػػدات كػػػف ناى ػػ   خػػػرى، ف ػػد  ضػػػقتيـ جك قػػًا فػػػ  سػػػ   االد ال ػػ  كػػػف ن

 اىػػدة،  ىػػ  سػػ   عػػدـ االختصػػاص االػػ الب  بنظرىػػا، فػػ  ىػػ ف  ف االكنطػػؽ كػػاف  تط ػػب كنيػػا،  ف 
ت ض  باختصاصيا بنظر تطب ؽ االكقاىدة، طاالكا  نيا  صػبىت  ىػد االكك نػات اال ان ن ػ  فػ  االد الػ  

الف كافػػ  اال ػػ ان ف االسػػار  ،  اجبػػ  االتطب ػػؽ،  ىػػ  كػػا  ترتػػو كىككػػ  االػػػن ض  مػػدت باالتػػاال  شػػالنيا شػػ
بالنػػوا "كتػ  كانػت كقاىػدة سػندات االشػىف ىػػ   1960االكصػر   )االػدابرة االكدن ػ ( ى نكػا تضػت عػاـ 

                                                 

(1) "Les questions relatives aux effets que peut avoir le traité … ne sont point de nature 

à être portées devant nous, en notre conseil d'Etat, par la voie contentieuse" (Fain et 

autres c/Ministre des Finances, S. 1822- 1824, 7 vol, 2, 162).  

 .851ؽ، االكجك ع ، االسن  االثان  ، ص 2السن   320االدع ى رتـ  (2)

 ؽ، سب ت اإلشارة إال و.57السن   12984االدع ى رتـ  (3)
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اال ان ف االكتق ف االتطب ؽ ع   االنزاع، ف د  جب إعكاؿ كا  رد بيذا االتشر ص، بصرؼ االنظر عكا فػ  
. بػذات االكقنػػ   فػػ  (1) رة الكػا ىػػ  ك ػرر فػػ  شػالف االتىد ػػد االتفػات  ال كسػػب ال  "ىػذه األىكػػاـ كػف كغػػا

"بالنو كت  كانت كقاىػدة سػندات  1975ذات االك ض ع ت ر با ت  ؿ ذات كىكك  االن ض )كدن ( عاـ
ى  اال ان ف االكتق ف االتطب ؽ ع   االنػزاع، ف ػد  31/1/1944االشىف االصادر بيا كرسـ  ب ان ف ف  

بيذا االتشر ص كف  ىكاـ خاص  باالتىد د اال ان ن  ال كسب ال  ، بصرؼ االنظر عكا   جب إعكاؿ كا  رد
 .(2)ف  ىذه األىكاـ كف كغا رة الكا ى  ك رر ف  شالف االتىد د االتفات  ال كسب ال  "

 اليػػذا ف ػػد تقػػرض تضػػاس كىككػػ  اال ضػػاس اإلدارى سػػاالؼ االػػذكر فػػ  شػػ و االكتق ػػؽ بػػاالتطب ؽ  
،  نػو إذا كػاف كػا انتيػت إال ػو االكىككػ  بخصػ ص االتفسػ ر صػى ىا، الن د كث ر كف االف يػاس االػذ ف ر  ا

 .(3)ف ف كا انتيت إال و بخص ص عدـ اختصاصيا باالتطب ؽ م ر صى ه

                                                 

 .116، ص 1، ع11، كجك ع  االككتب االفن ، س11/2/1960ؽ ج س  25السن   95االطقف رتـ  (1)

 .1078، ص 26، االكجك ع  االساب  ، س26/5/1975ن ض كدن  ج س   (2)

   ؿ االدكت ر/ كىكػد ىافظ مانـ ف  ىذا االشالف،  ف ىناؾ فارتػًا ج ىر ػًا بػ ف االكقاىػدة  االتشػر ص، فاالتشػر ص  قبػر  (3)
عف إرادة االكشرع اال طن   كف االكتص ر  ف  سق  اال ضاس التفس ر ىذه اإلرادة، ف  ى ف  ف االكقاىدة تقبر عػف 

تقػػددة  كػػف ىنػػا كػػاف كػػف االصػػقب االسػػكاح ال  اضػػ  الػػ طن  بتفسػػ ر إرادات د ؿ  جنب ػػ .   ضػػاؼ إرادات د ؿ ك
إالػػ  ذالػػؾ  نػػو ىتػػػ  باالنسػػب  ال كقاىػػدات االتػػػ  تػػنظـ االى ػػ ؽ االخاصػػػ  الؤلفػػراد  كػػ ف االيػػػدؼ األساسػػ  كػػف ع ػػػد 

ذا كا تركنا تفس ر االكقا ىدة الكىاكـ كؿ د ال  االكقاىدة ى  ت ى د تشر قات االد ؿ االكتقاتدة بشالف كسالال  كق ن ،  ا 
، 1972ف د تتضارب االتفس رات   ض ص االيػدؼ كػف االكقاىػدة". )كبػادىس اال ػان ف االػد ال  االقػاـ، االطبقػ  االثاالثػ ، 

 (.681ص 
   ضػػا  الخػػذ االػػدكت ر/ كىكػػػد عز ػػز شػػكرى ع ػػ  كػػذىب االتفسػػ ر اال ضػػاب  ال كقاىػػدات  نػػو " خ ػػط بػػ ف االػػنص  

تقب ػػر عػػف إرادة  ى ػػدة ىػػ  إرادة االكشػػرع فػػ  االد الػػ   بػػ ف االػػنص  االتشػػر ق  االػػداخ    ىػػ  فػػ  االتى  ػػؿ االنيػػاب 
االتشر ق  االذى تبـر االكقاىدة بك جبػو  ىػ  فػ  ر  نػا كجػرد تػدب ر دسػت رى إلنفػاذ االكقاىػدة داخ  ػًا  الكنػو ال  غ ػر 

كػا كف طب ق  االكقاىدة كػف ى ػث ك نيػا تقب ػراً عػف إرادة كشػترك  ىػ  إرادة د ؿ  خػرى إضػاف  الد الػ  اال اضػ ، ب
  جقؿ  كر تفس رىا تفس رًا ك زكا  تاببًل ال نفاذ ف  م ر د ال  اال اض  خارجًا عف اختصاص اال ضاس اال طن ".

ا "كثػؿ 1949كػا    26 ذات االكنطؽ  االكقن     ؿ بو كؿ كفا االدكت ر/ كصػطف   بػ  ز ػد فيكػ  بشػالف ىكػـ  
قػػد كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة،  ىػػذا اال ػػ ؿ ىػػذا االىكػػـ خػػاط  فػػ   ىػػد شػػ  و، فيػػ    ػػ ؿ  ف االتفسػػ ر  االتطب ػػؽ إنكػػا  

، ص 2، ج1988صى ه باالنسب  ال تفس ر  الكنػو م ػر صػى ه باالنسػب  ال تطب ػؽ". االػ ج ز فػ  اال ضػاس اإلدارى، 
323. 

 االػدكت ر/ كىسػف خ  ػؿ فػػ  نفػس االىكػـ  ف كج ػس االد الػػ  االكصػرى ال  سػا ر تر نػو االفرنسػػ  فػ  األخػذ بنظر ػػ   
االتك  ػز بػ ف كػا  تق ػؽ باالكقاىػدة ذاتيػا  اإلجػراسات االتنف ذ ػ  اليػا  اعتبػار ذالػؾ األعكاؿ االكنفص  ،  ذالػؾ "ب نكػاره 

 .129، ص 1991ك و كف  عكاؿ االس ادة االت  تخرج عف اختصاص االكىاكـ" اال ضاس اإلدارى، 



 

 

                                                 

  

 

 

  دكتورة/ ميى رمضاٌ حمند بطيخ                             ...          املعاصرة القضائية االجتاٍات 

 

200 

 ع ػػػ    ػػػ  ىػػػاؿ  صػػػقب  ف   ػػػاؿ  ف ىػػػذا اال ضػػػاس  جسػػػد تضػػػاس كسػػػت رًا الكىككػػػ  اال ضػػػاس  
  ىكػاـ االكقاىػدات اإلدارى، ف د صدر عف ذات االكىكك   ىكاكًا  خرى كث رة، طب ت ف يػا نصػ ص 

 االد ال   ع   االنزاع االكطر ح  كاكيا، ككا سنب ف ف  األكر االثان .

األكػػر االثػػان ا   تق ػػؽ بىاالػػ  كػػا إذا كػػاف االنػػزاع االكطػػر ح ع ػػ  اال ضػػاس  تط ػػب ال فصػػؿ ف ػػو  
 – ذالؾ ع   عكس كػا ر  نػا فػ  األكػر األ ؿ  –تطب ؽ االكقاىدة ذاتيا، ف ف كج س االد ال   ق ف ىنا 

بػذالؾ، إذ  تقاكػؿ فػ  ىػذه االىاالػ  كػػص االكقاىػدة ع ػ   نيػا إىػدى االكك نػات اال ان ن ػ  فػػ    نػو كخػتص
االد الػػ ر بػػؿ تالخػػذ كرتبػػ   ع ػػ  كػػف االتشػػر ص االقػػادى ككػػا ب نػػا كػػف تبػػؿ،  كػػف ثػػـ  صػػبه  اجبػػًا ع  ػػو 
ف  االالتػػزاـ باألىكػػاـ  االنصػػ ص االػػ اردة بيػػا، شػػالنيا فػػ  ذالػػؾ شػػالف ب  ػػ  اال ػػ ان ف فػػ  االد الػػ ، ىتػػ   ا 

نػػت ىػػذه اال ػػ ان ف الى ػػ  ع  يػػا، ف ػػد تضػػت كىككػػ  اال ضػػاس اإلدارى " ف  ىكػػاـ االتفات ػػ  االكق ػػ دة كا
 اجبػػ   1951كػػا    5بػػ ف االىكػػ كت ف االكصػػر    األكر ك ػػ  بشػػالف االكسػػاعدات االفن ػػ  االكق ػػ دة فػػ  

رالكػاف االتباع  تكتد إال  األفراد داخؿ االببلد االكصر   كاداكت تد صدرت ب ان ف  ى صدؽ ع  يػا االب
 .(1)االكصرى"

 تضػػت االكىككػػ  اإلدار ػػ  االق  ػػا كػػذالؾ ب الغػػاس تػػرار االجيػػ  اإلدار ػػ  بػػرفض تى  ػػؿ األكػػ اؿ  
 سػكه بػذالؾ، كتػ  تػ افرت  1966االكك  ك  الفرنس  ف رمـ  ف االتفاؽ االكبـر ب ف كصر  فرنسػا عػاـ 

  األ ؿ ب صػفو االشر ط االك ررة، إذ ت  ؿ ف  ىذا االىكـ " كف ى ػث إنػو.....  كػ ف كػف ىػؽ االكػدع
كف االرعا ا االفرنس  ف االذ ف  خضقت  ك االيـ إلجراسات االىراس ...  ف  ف د كػف  ىكػاـ ىػذه االتفات ػ  
 كػػػا ت ضػػػ  بػػػو كػػػف إجػػػازة تى  ػػػؿ األكػػػ اؿ إالػػػ  االخػػػارج،  ذالػػػؾ كتػػػ  تػػػ افرت باالنسػػػب  إالػػػ  االكػػػدع  

يػػا االتفات ػ  فػ  ىػػذا االكػذك ر االشػر ط االبلزكػ  الػػذالؾ  بكراعػاة األ ضػاع  اإلجػػراسات االتػ  نصػت ع  
االخصػػ ص...  كػػف ثػػـ  تقػػ ف... اال ضػػاس ب الغػػاس اال ػػرار االسػػ ب  باكتنػػاع االجيػػ  اإلدار ػػ  عػػف إعكػػاؿ 
 ىكاـ االتفات ػ  االكػذك رة ع ػ   كػ اؿ االكػدع  األ ؿ فػ  تركػ  ك رثتػو االكرى كػ ..... االتػ   خضػقت 

 .(2)1964السن   119إلجراسات االىراس  طب ا ال  ان ف رتـ 

ىػ  كقاىػد كبركػ   1902الكقن  ت  ؿ كىككػ  االػن ض االكصػر   "بػالف  فػاؽ سػن   ف  ذات ا 
ب ف كصر  االس داف  ال س إلىدى االد الت ف  ف تتى ؿ كف  ىكاكػو بقكػؿ كنفػرد  خػذا بالىكػاـ اال ػان ف 
                                                                                                                                               

ككا  رى االػدكت ر/ كىكػػد رفقػت عبػد اال ىػاب " ف االىكػـ باالنسػب  التفسػ ر االكقاىػدات سػ  ـ ى ػث  ف ىػذا االتفسػ ر  
نكا ت ـ  بو االىك ك .  كا فػ  تطب ػؽ االكقاىػدات، فػاالىكـ م ػر سػ  ـ كف   عكاؿ االس ادة  ال  ختص بو اال ضاس  ا 

 .253، ص 1984كف ى ث االتقك ـ االكط ؽ االذى   ره". اال ضاس اإلدارى، االطبق  األ ال ،

  .11/5/1959ؽ، ج س  12السن   750االىكـ االصادر ف  اال ض   رتـ  (1)
 .10-9، ص 1ؽ، كجك ع  االكىكك  ف  خكس  عشر عاكًا، ج18السن   472طقف رتـ  (2)
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االد ال  االقاـ ف  شالف االكقاىدات،  ع   اال اض  ف  كؿ د ال  كف االد الت ف عندكا  ط ػب كنػو االىكػـ 
ع  ع  و ف يػا ك  كػًا فػ  بػبلد االد الػ  األخػرى،  ف  تى ػؽ كػف  ف إعبلنػو تػد تػـ ف  دع ى  ك ف االكد

كف ت  اس نفسو  ال  خاالفت  ىككو تان نو االداخ  ، ألف كف االكسػ ـ بػو  1902 فؽ  ىكاـ  فاؽ سن  
ف  ف و اال ان ف االد ال  االقػاـ  نػو إذا تقارضػت  ىكػاـ االكقاىػدة كػص  ىكػاـ تػان ف داخ ػ ، فػ ف  ىكػاـ 

 ىدىا تك ف ى  اال اجب  االتطب ؽ س اس كػاف اال ػان ف االػداخ   تػد صػدر تبػؿ إبػراـ االكقاىػدة  االكقاىدة
   صػػدر بقػػد إبراكيػػا، ألف االكقاىػػدة رابطػػ  تقاتد ػػ  بػػ ف د التػػ ف، ال تتػػالثر بكػػا  كػػ ف ال ػػد الت ف كػػف 

 .(1) تشر قات ساب      بكا تصدره  ىدىكا كف تشر قات الى   تقارض  ىكاكيا"

كػػف  ىكػػاـ كىككػػ  االػػن ض االكصػػر  ،  ف االكىككػػ  عنػػدكا تطبػػؽ كقاىػػدة كػػا،  ىكػػذا  سػػتفاد  
ف نيػػا تطب يػػا باعتبارىػػا تشػػر قا داخ  ػػا،   ف تضػػاسىا كسػػت ر ع ػػ  ضػػر رة انػػدكاج االتفاتػػات االد ال ػػ  

بالف كصػر انضػكت إالػ   1969ف  اال ان ف االداخ   الك  تطب يا االكىاكـ االكصر  ر ف د تضت عاـ 
 بػذالؾ  1954السػن   29االت   صدرىا كج س جاكق  االد ؿ االقرب   باال ان ف تـ  اتفات   تنف ذ األىكاـ

 .(2) صبىت االتفات   تان نًا  اجب االتطب ؽ ف  كصر

 ىػػ  كػػا انتيجػػو كج ػػس االد الػػ  االفرنسػػ  ى نكػػا تضػػ  بضػػر رة تطب ػػؽ االكقاىػػدة ع ػػ  االنػػزاع  
ف كػػػاف ىنػػػاؾ تػػػان ف  طنػػػ  ال  تفػػػؽ كقيػػػا     خاالفيػػػا، بػػػؿ ىتػػػ   الػػػ  كػػػاف ىػػػذا  االكطػػػر ح، ىتػػػ   ا 

 .(3)اال ان ف الى ا ع  يا
"….Ecarter l'application d'une loi qui serait incompatible avec un traité, 

quand bien même cette loi serait postérieure". 

ككػػا تػػرر االكج ػػس كػػذالؾ  ف االكػػدة االكنصػػ ص ع يػػا فػػ  اتفػػاؽ د الػػ  ىػػ  اال اجبػػ  االتطب ػػؽ  
ددة ف  اال ان ف االفرنس ، طاالكا  ف ىذا االتفاؽ صدؽ ع  و االبرالكاف االفرنس   نشػر، د ف االكدة االكى

 كف االدست ر. 26فالصبه الو ت ة اال ان ف طب ا ال كادة 
 "qu dés lors, le delai fixé audit article 4 pour adresser les demandes 

de prolongation au minister competent se trouve prorogé jusqu'au 30 juin 

1948 par les dispositions de l'article 2 de l'arrangement precité, lequel a 

force de loi en vertu de l'article 26 de Constitution"
(4)
. 

 ف  ىذا االكقن  ت  ؿ كىكك  االن ض االفرنس   " ف االبرالكاف بسػكاىو ب ػان ف االتصػد ؽ ع ػ   

                                                 

 .174، ص 7، كجك ع  االككتب االفن ، س8/3/1956ؽ بج س  22السن   137االطقف رتـ  (1)

 .176، ص 20، س28/1/1969( ن ض كدن  بتار خ 2)

(3) C.E., Ass, 20 oct. 1989, Nicolo, G.A.J.A., 11
éme

 éd, 1996, P. 743. 

(4) C.E, Sté comifi, 12-8-1949, Rec. P. 570. 
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 .(1)أل ضاع االكقاىدة ت ة  ىج   اال ان ف"االكقاىدة  ك ف تد  عط  

 Ministèreفػػػ  تضػػػ    1912عػػػاـ  –االػػػدابرة االجناب ػػػ   –ككػػػا تضػػػت ذات االكىككػػػ   

public V. king  ف االكقاىدات االكنش رة فػ  فرنسػا اليػا تػ ة اال ػان ف  كػف ثػـ  جػب ع ػ  االكىػاكـ "
 .(2)ص  ألطراؼ االنزاع"تطب  يا  ع  يا  ف تفسرىا ع   االنى  االذى  تبلسـ كص االكصااله االخا

 2 ىذا   ضػا كػا  كػده االىكػـ االصػادر كػف االػدابرة االتجار ػ  بكىككػ  االػن ض االفرنسػ   بتػار خ  
ب  الوا "االسكاح باالتصد ؽ ع   ىذه االتفات   ب اسط  اال ان ف االد ال   االبرالكاف  عطػ   1954فبرا ر 

 .(3)اليا كضك ف  دثار اال ان ف"

الكىككػػػػ  كػػػػذالؾ  ف كقاىػػػػدات ر كػػػػا ب نشػػػػاس االجكاعػػػػات ككػػػػا تضػػػػت االػػػػدابرة االكدن ػػػػ  الت ػػػػؾ ا 
األ ر ب   تد اكتسبت ىذا اال صؼ، ككػا  ف اال ػرارات  اال ػ ابه االتػ  تصػدر عػف كؤسسػات االجكاعػات 
تك ف اليا نفس ت ة االكقاىدات إزاس االتشر قات اال طن   االفرنس  ،  كف ثـ ف نيا تق   ع  يا  تك ف اليا 

 .(4)األ ال    ف  االتطب ؽ

 25بػالفا "كقاىػدة  1975كػا    24 ال س بقخر ف د تضت االدابرة االكدن ػ    ضػا فػ    خ رًا  
كػػف االدسػػت ر اليػػا تػػ ة تق ػػ  ع ػػ  اال ػػ ان ف، إذ  نيػػا تػػد  ضػػقت  55ىػػ   ف ػػا ال كػػادة  1957كػػارس 

نظاكا تان ن ا ى    ا  كست بل عف نظاـ االػد ؿ األعضػاس،  ع ػ  ذالػؾ  بسػبب ىػذه االخص صػ   جػب 
 .(5)  االذى  نشالتو كباشرة ع   ك اطن  ىذه االد ؿ   فرض ع   كىاككيـ"تطب ؽ االنظاـ اال ان ن

ىاصػػػػؿ اال ػػػػ ؿ إذف  ف اال ضػػػػاس سػػػػ اس فػػػػ  فرنسػػػػا  ـ فػػػػ  كصػػػػر  قتػػػػد باالكقاىػػػػدات االد ال ػػػػ   
االكبرك   ف ا ال دست ر  اال ان ف، ى نكا  فصؿ ف  االكنازعات االكتق  ػ  بتطب ػؽ ت ػؾ االكقاىػدات،  ذالػؾ 

يا ف يا، تكاكًا ككا  طبؽ نصػ ص اال ػان ف االػ طن  ع ػ  االكنازعػات ب عكاؿ األىكاـ االكنص ص ع  
 تبػػػؿ تطب ػػػػؽ  ىكػػػػاـ  –فػػػػ  ىػػػذه االىاالػػػػ   –االكنظػػػ رة  كاكػػػػور  الكػػػف  تقػػػػ ف ع ػػػ  اال اضػػػػ  االػػػ طن  

 نصػػ ص االكقاىػػدة االد ال ػػ  ع ػػ  االنػػزاع االكطػػر ح  كاكػػو،  ف  تى ػػؽ كػػف صػػى  اإلجػػراسات االخاصػػ  
ن ن  االػػػداخ  ، ف راتػػػب ع ػػػ   جػػػو االتىد ػػػد، كػػػا إذا كانػػػت ب دخػػػاؿ ىػػػذه االكقاىػػػدة ضػػػكف االنظػػػاـ اال ػػػا

االكقاىدة تد تـ نشرىا ف  االجر دة االرسك    باالطر    االت   ىددىا اال ان ف االداخ   اليذا االغرض،  كا 
إذا كانػػت تػػد  بركػػت بطر  ػػ  صػػى ى    ف ػػًا ألىكػػاـ اال  اعػػد االدسػػت ر   االخاصػػ  باالكقاىػػدات، ككػػا 

                                                 

 .148(  شار إال و االدكت ر/ سق د ع   ىسف االجدار، االكرجص االسابؽ، ص 1)

 .149( االكرجص االسابؽ، ص 2)

(3) Cass. Ch. Commerciale, 8 Mai 1963, Bulletin, P. 190.  

(4) J.C.P., No. 12, 14 Mars1971. 

(5) Journal du droit international,1975, P. 801. 
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االذى تـ بك جبو االتصد ؽ ع   االكقاىدة،  كػذالؾ صػى  اال جػ د االكػادى  راتب اال ج د االكادى ال قكؿ 
الت ت ص األطراؼ ع  يا، ككا  تى ؽ ف  ىاال  إرجاس    إ  اؼ االقكؿ باالكقاىػدة، كػف  جػ د تػرار اتخػذ 
بيػػػػذا االكقنػػػػ  كػػػػف تبػػػػؿ االسػػػػ ط  االكختصػػػػ ،  كػػػػدى إككان ػػػػ  االىتجػػػػاج بػػػػذالؾ فػػػػ  ك اجيػػػػ  االػػػػد ؿ 

 .(1)األخرى
 المطمب الثانى

 اتجاىات القضاء اإلدارى فى فرنسا ومصر لمحد من
 أعمال السيادة فى مجال تنفيذ المعاىدات الدولية  

ع ػػ  عػػاتؽ االسػػ ط  االتنف ذ ػػ ، باعتبػػار  –ككػػا ذكرنػػا  –  ػػص عػػبس تنف ػػذ االكقاىػػدات االد ال ػػ   
 ؽ االك ػررة  نيا ى  االكقن   بتنف ذ االالتزاكات االكنص ص ع  يا ف  ىذا االكقاىدات،    بكباشرة االى ػ

اليا ف يا،  ذالؾ بالف تتخذ اإلجراسات اال اجب  االتباع ف  ىذا االشالف،  الكف تىت رتاب  اال ضاس، إذ تد 
تكس ىذه اإلجػراسات االكراكػز اال ان ن ػ  الػبقض األفػراد،  طن ػ ف  ـ  جانػب،     ف تكػ ف ىػ  بػذاتيا، 

االػ طن ،     ف تكػ ف كخاالفػ    ى األىكاـ اال اردة باالكقاىدات كش ب  ببقض االق  ب باالنسب  ال  ان ف
الكا  رد بت ؾ االكقاىدات كف ت اعد   ىكاـ، األكر االذى تد  تسبب ف  ىد ث ضرر ال كقن  ف بيا    
االكخاطب ف بيا،  ى  كا   تض ،     ىتـ بطب ق  االىاؿ،  ف  ك ف اليؤالس ضكان  ىؽ االطقف ع  يا 

  كاـ اال ضاس االكختص.
 الػػ  االفرنسػػ   االكصػػرى زكنػػا طػػ  بًل  ػػردداف فػػ   كػػص ذالػػؾ  الؤلسػػؼ االشػػد د ظػػؿ كج ػػس االد 

 ىكاكيكػا عػػدـ اختصاصػيكا بنظػػر  ى طقػػف  تق ػؽ بتنف ػػذ االىك كػػ  ال كقاىػدات االد ال ػػ     ب رجابيػػا 
س اس  كاف طقنا باإلالغاس    االتق  ض، تاب  ف  ف ىذا األكر ككا تختص  –   باكتناعيا عف االتنف ذ 

كػػ ف كىػػبًل الطقػػف تضػػاب   كاكيكػػا،  سػػت ى فػػ  ذالػػؾ  ف بػػو االىك كػػ  كط  ػػًا،  كػػف ثػػـ ال  صػػه  ف ت
 كػػػ ف اإلجػػػراس االتنف ػػػذى تػػػد تػػػـ داخػػػؿ االد الػػػ     خارجيػػػا، تق ػػػؽ بالىػػػد االكػػػ اطن ف    األجانػػػب، ككػػػا 
 ست ى  ف  ك ف تد صدر فػ  صػ رة تػرار فػردى    فػ  صػ رة كرسػـ     البىػ ، كسػتند ف فػ  ذالػؾ 

ف  نص ص   ىكاـ االتفات      االكقاىػدة،  تػد تتط ػب إال   ف ىذه اال سابؿ إنكا تث ر كناتش   بىثا 
تفس رًا اليذه االنصػ ص  ت ػؾ األىكػاـ،    تث ػر كسػالال  تىد ػد نطػاؽ ىػذه االتفات ػ     االكقاىػدة،  ىػ  

  ك ر تخرج عف اختصاصيكا.
كػػػص كبلىظػػػ   ف اإلجػػػراسات االتػػػػ  تتخػػػذىا االىك كػػػ  التنف ػػػذ االكقاىػػػػدات االد ال ػػػ ، تػػػد تكػػػػ ف  

 ى تتخذ التنف ذ االكقاىدة ذاتيا،  تد تك ف إجراسات م ر كباشرة،  ى الـ تتخذ التنف ذ إجراسات كباشرة، 
نكػػا التنف ػػذ تػػرار صػػدر كػػف تبػػؿ التنف ػػذ ىػػذه االكقاىػػدة....االخ. االكيػػـ  نػػو   ػػًا كانػػت  االكقاىػػدة ذاتيػػا،  ا 

                                                 

(1) C.E, Ass, 16 nov. 1956, villa, Rec. P. 433 et C.E, Ass, 18 Déc. 1992, Préfet de la 

Gironde C. Mhamedi, Rec. P. 446. 
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صػػػ رة اإلجػػػراس االكتخػػػذ التنف ػػػذ االكقاىػػػدة، ف نػػػو ال  خضػػػص الرتابػػػ  اال ضػػػاس. ف ػػػد تضػػػ  كج ػػػس االد الػػػ  
االفرنس  بقدـ اختصاصو بنظر االطق ف االتػ  ترفػص إال ػو ضػد اال ػرارات االصػادرة كػف كػد ر االكنظكػات 
االخاص  بتس    االد  ف  االكنشالة تنف ذًا الكقاىدة د ال   كبرك  ب ف كؿ كف  الكان ػا  فرنسػا، باعتبػار  ف 

س .  فػػػ  ىكػػػـ دخػػػر تضػػػ  االكج ػػػ(1) عكػػػاؿ ىػػػذه االكنظكػػػات فػػػ  كجك عيػػػا تكػػػس االقبلتػػػات االد ال ػػػ 
بػػرفض نظػػر نػػزاع  تق ػػؽ بتنف ػػذ عكػػؿ ىكػػ ك  ذا صػػ   باتفات ػػ  دب  كاسػػ   تػػاببل  ف كثػػؿ ىػػذا االنػػزاع 

 . (2)ال س كف طب قتو كا  جق و تاببًل ال طقف  كاكو باالطر ؽ اال ضاب 
 كػػػف األىكػػػاـ ذات االدالالػػػ  فػػػ  ىػػػذا االشػػػالف ، االىكػػػـ االػػػذى تضػػػ  ف ػػػو كج ػػػس االد الػػػ  بقػػػدـ  

ب  ت ز ػػػص كبػػػاالغ االتقػػػ  ض،  كػػػذالؾ ىػػػ ؿ كػػػدى تػػػ افر صػػػف  اختصاصػػػو بنظػػػر االكنازعػػػ  ىػػػ ؿ نسػػػ
االستى اؽ ال ك اطن ف االفرنس  ف االذى  صابيـ ضرر ف   رض د ال   خػرى بسػبب االىػرب، تػاببل  نػو 
ثبػػت كػػف االتى   ػػات  ف دفػػص االتق  ضػػات كػػف جانػػب االىك كػػ  االشػػ     ال ىك كػػ  االفرنسػػ  ، تػػـ تنف ػػذًا 

ف ف ط ب االطػاعف الػ س كػف طب قػ  كػا  قػرض ع ػ  االكج ػس  ال كقاىدة االكبرك  ب ف االد الت ف،  الذالؾ
. ككػػا رفػػض ط ػػب إالغػػاس تػػرار اال جنػػ  اإلدار ػػ  االفرنسػػ   االكختصػػ  بت ز ػػص كبػػاالغ (3)بػػاالطر ؽ اال ضػػاب 

االتق  ضػػػات االتػػػ  تاكػػػت  الكان ػػػا بػػػدفقيا إالػػػ  االىك كػػػ  االفرنسػػػ   تنف ػػػذًا ألىكػػػاـ اتفات ػػػ  بػػػادف بػػػادف 
Baden-Baden ختصاصػو تػاببلا "بكػا  ف ط ػب االكػدع  إالغػاس تػرار اال جنػ  فىكـ االكج س بقدـ ا

االكك ف  بتنف ذ االتفات   االكذك رة االخاص بقدـ اعتباره كستى ًا ف  االتق  ضات االت  دفقت بك تضػاىا 
 .(4) خرج بىكـ طب قتو كف اختصاص كج س االد ال "

  عدـ اختصاصو ىذا   بلىظ  ف كاف  اإلجراسات االتنف ذ   االت   ع ف كج س االد ال  االفرنس 
بنظرىػػا، إنكػػا ىػػ  فػػ  ى   تيػػا تػػرارات إدار ػػ  ككػػا  جػػ ز االطقػػف ع  يػػا باإلالغػػاس    االتقػػ  ض، فيػػ  
نكا  رجػص سػبب  ال ست  عكاؿ ىك ك       عكاؿ س ادة، ككا  كتنص كقيا ع   اال ضاس االنظر ف يا،  ا 

يػ  تخضػص الت ػؾ االرتابػ  عدـ خض عيا الرتاب  اال ضاس إال   نيا صدرت تنف ذًا الكقاىػدة د ال ػ ،  الػذا ف
إذا كانت تد صدرت تنف ذا ال ان ف.  دال ؿ ذالؾ  ف ترار تسػ  ـ االكجػرك ف ال  خضػص الرتابػ  اإلالغػاس    
االتق  ض، إف كاف تد صدر ك جراس تنف ذى الكقاىدة، ب نكػا  خضػص ذات اال ػرار اليػذه االرتابػ  إذا كػاف 

  ػػ ؿ كج ػػس االد الػػ ا  ف تسػػ  ـ  1937. ففػػ  ىكػػـ الػػو صػػدر عػػاـ (5)تػػد صػػدر تنف ػػذًا ال ػػان ف  طنػػ 
                                                 

(1) C.E, Merklen, 3 mar. 1938, Rec. P. 314. 

(2) "Cons. Que la requéte… relève des questions relatives à l'exercice des pouvoirs du 

gouvernement en matière diplomatique; que ces questions ne sont pas de nature à 

être portées devant le Conseil d'État par la voie contentieues"…(12 mai 1911, 

Epoux Olszenski, S.1913- III, 165). 

(3) C.E, Valett,e 6 mai, 1943, Rec. P. 220. 

(4) C.E, Huter, 22 Jui. 1921, Rec. P. 727. 

 .330، ص1836، كجك ع  ال ب ف، Boidron( راجص ىكـ كج س االد ال  االصادر ف  تض   5)
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االكجرك ف ف  ذاتػو عكػؿ إدارى  خضػص الرتابػ  االكج ػس فػ  ىػد د اال ػان ف االفرنسػ  إذا صػدر تطب  ػًا 
الو،  كا إذا صدر بناس ع   كقاىدة د ال   تنظكو، ف ف االكج س ال  ختص بنظره باعتباره عكبًل م ػر 

 .(1)كنفصؿ عف االكقاىدة

االػػنيل رافضػػًا نظػػر اإلجػػراسات االصػػادرة تنف ػػذًا الكقاىػػدة  تػػد اسػػتكر كج ػػس االد الػػ  ع ػػ  ىػػذا  
، ى نكػػػا ابتػػػدع نظر ػػػ  األعكػػػاؿ االكنفصػػػ  ،    بكقنػػػ   دؽ ى نكػػػا اسػػػتقار فكػػػرة 1924ىتػػػ  عػػػاـ 

األعكػػاؿ االكنفصػػ   االكطب ػػ  فػػ  كجػػاؿ االقك  ػػات االكركبػػ  كثػػؿ االق ػػ د اإلدار ػػ   االنتخابػػات  م رىػػار 
األكػر االػذى بػد ت كقػو  عكػاؿ االسػ ادة فػ  كجػاؿ االكقاىػدات  طب يػا فػ  كجػاؿ االكقاىػدات االد ال ػ ، 

االد ال   ف  االنىسار، بؿ  ككا زاد كػف ىػدة ىػذا االنىسػار إعكػاؿ االكج ػس الت ػؾ االنظر ػ  فػ  كجػاؿ 
دنػػذاؾ  الػػزكف ط  ػػؿ إىػػدى صػػ ر االكقاىػػدات االد ال ػػ   –تػػرارات تسػػ  ـ االكجػػرك ف، ى ػػث كانػػت تقػػد 

 1937ا األكػر،  كػاف ذالػؾ بك تضػ  االىكػـ االصػادر فػ  عػاـ االت  تتـ باالتفاؽ ب ف د الت ف ع   ىذ
 االػػذى تػػرر كج ػػس االد الػػ  ف ػػو  أل ؿ كػػرة تبػػ ؿ دعػػ ى اإلالغػػاس ضػػد  اىػػد كػػف ت ػػؾ اال ػػرارات، بقػػد  ف 

 كاف  كتنص عف رتابتيا بىج   نيا كف  عكاؿ االس ادة االكرتبط  باالكقاىدات االد ال  .

 ك ض ع ف االتاال  فا بناس ع   ذالؾ  ال كز د كف اإل ضاح نتنا ؿ اال 

 نظر   األعكاؿ االكنفص   ف  كجاؿ االكقاىدات االد ال  . -

 ترارات تس  ـ االكجرك ف. -

                                                 

(1) C.E, Decerf, 1937,  S.1947.3.73. 
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 الفرع األول
 اتجاىات القضاء اإلدارى لمحد من أعمال السيادة

 بتطبيق نظرية األعمال المنفصمة فى مجال المعاىدات الدولية

 La théorie des actesظيػػػرت نظر ػػػ  األعكػػػاؿ االكنفصػػػ      اال اب ػػػ  البلنفصػػػاؿ  

détachable  ثػػـ اكتػػد نطاتيػػا ال شػػكؿ كافػػ  االقك  ػػات اال ان ن ػػ  (1)بػػداسة فػػ  كجػػاؿ االق ػػ د اإلدار ػػ ،
، كثػػؿ االقك  ػػات االخاصػػ  باالنتخابػػات،  نػػزع االك ك ػػ  actes juridiques complexesاالكركبػػ  

 االقك  ات االىرب ػ ...االخ،  كنيػا بطب قػ  االىػاؿ االقك  ػات االكتق  ػ  باالقبلتػات االد ال ػ   ال كنفق  االقاك ،
 .(2)   االدب  كاس  ،  االت  تالت  االكقاىدات االد ال   ف  اال  ب كنيا

ىػذا    صػد باألعكػاؿ االكنفصػ      اال اب ػ  البلنفصػاؿ، اال ػرارات االتػ  تشػكؿ جػزسًا كػف بن ػػاف  
  ػـ  اال اضػ  بفصػ يا عػف ت ػؾ االقك  ػات،    بػؿ االطقػف ع  يػا باإلالغػاس االقك  ات اال ان ن ػ  االكركبػ ، 

كنفردة. فاال رارات اال اب   البلنفصاؿ إذف، ى  ترارات إدار   تكػ ف جػزسًا كػف بن ػاف عك  ػ  تان ن ػ ، تػد 
تدخؿ ف  اختصاص اال ضاس االقادى    اإلدارى بناس ع    ال تو االكاك  ،  الكف ىذا اال ضاس    ذاؾ 

باإلالغػاس ع ػ  انفػراد،  –ككػا ذكرنػا  –ىذه اال رارات عف ت ؾ االقك       بؿ االطقػف ع  يػا    ـ بفصؿ 
 تد تخرج بركتيا عف  ال   كاف  االجيات اال ضاب  ، كثؿ االقك  ات االخاصػ  باالقبلتػات االد ال ػ   كنيػا 

رمـ االكقاىدات، ف   ـ اال ضاس كذالؾ بفصؿ بقض اال رارات عنيا   بسط  ال تو ع  يا ك ضاس إالغاس، 
                                                 

، 362، ع 66( دكت ر/عبد االىك د ىش ش، اال رارات اال اب   البلنفصاؿ  ع  د اإلدارة، كج ػ  كصػر االكقاصػرة، س1)
 .509، ص 1975سن  

ف كانت تسيـ ف  تك  ف االق د  تستيدؼ إتكاكػو ف نيػا تنفػرد عػف االق ػد  تنفصػؿ  (2) كص كبلىظ   ف ىذه اال رارات  ا 
عنػػو  كػػف ثػػـ  جػػ ز الػػذ ى االشػػالف االطقػػف ف يػػا باإلالغػػاس اسػػت بلاًل.  ىػػذه االنظر ػػ  االتػػ  ابتػػدعيا كج ػػس االد الػػ  فػػ  

 رارات اإلدار   االكنفص   ى  نظر     سص كدى فرنسا  كصر االت  ت ـ  ع   ج از االطقف بدع ى اإلالغاس ف  اال
فبل   تصر تطب  يا ع   االق  د بؿ تطبؽ ع   كؿ عك    كركب  في  تطبؽ باالنسػب  البلنتخابػات اإلت  ك ػ  ى ػث 
 ج ز ال كرشه ف  ىذه االنتخابات  ف  طقف باإلالغاس ف   ى تػرار إدارى  تق ػؽ باالقك  ػ  االنتخاب ػ  طب ػا النظر ػ  

ص    ى  تطبؽ ف  االنشاط االدب  كاس  إذ  نػو  الػبف كانػت االكقاىػدات االد ال ػ  كػف  عكػاؿ االسػ ادة األعكاؿ االكنف
االتػػ  ال تخضػػص الرتابػػ  اال ضػػاس إال  ف اال ػػرارات االتػػ  تصػػدرىا االد الػػ  تنف ػػذًا اليػػذه االكقاىػػدات  تكػػس رعا ػػا ىػػذه 

ذا تضػ  بالنػو  قتبػر كػف األعكػاؿ االكنفصػ   ا ال ػرارات االكتق  ػ  بت ز ػص تقػ  ض االد ال  تخضص ال رتابػ  اال ضػاب    ا 
جزاف  دفقتو  ىدى االىك كات األجنب   إال  رعا ػا االد الػ  االكضػر رة ككػا تطبػؽ   ضػًا فػ  إجػراسات نػزع االك ك ػ  
 بقػػض صػػ ر االتق ػػ ف فػػ  اال ظػػابؼ االقاكػػ . االػػدكت ر/ سػػ  كاف االطكػػا ى، األسػػس االقاكػػ  ال ق ػػ د اإلدار ػػ ، دار 

 .183، ص 1975االفكر االقرب ، االطبق  االثاالث ، 
ؽ.ع، بج سػػػػػ   40السػػػػػن   1640، 943 انظػػػػػر   ضػػػػػا ىكػػػػػـ االكىككػػػػػ  اإلدار ػػػػػ  االق  ػػػػػا فػػػػػ  االطقنػػػػػ ف رتكػػػػػ   

3/12/1994.  
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  ف ت ؾ االقك  ات تدخؿ ف  نطاؽ  عكاؿ االس ادة االت  ال تخضص بطب قتيا أل   رتاب  تضاب  .
 ىكذا  ككف اال  ؿ  نػو بقػد االسػتبقاد االكاكػؿ الكػؿ كػا  تق ػؽ باالكقاىػدات االد ال ػ  كػف االرتابػ   

 نا فػ  اال ضاب  ، بد  كج س االد ال   كد اختصاصو تدر ج ًا الرتاب  بقض االج انب االكتص   بيا كستق
ذالػػؾ بػػاالفكرة االتػػ  نىػػف بصػػددىا  ىػػ  فكػػرة األعكػػاؿ االكنفصػػ  ، بكػػا كػػؤداه  ف االقكػػؿ االكنفصػػؿ عػػف 
االكقاىدة، رمـ صد ره بكناسب  تنف ذ ىذه االكقاىدة، إال  نو  صبه  خضص الرتاب  اال ضاس.  كاف ذالػؾ 

فرسػاى تػد كف كقاىدة  68 االذى جاس بو "بكا  ف االكادة  27/6/1924بك تض  االىكـ االصادر ف  
نصػػت ع ػػ  إعفػػاس كنتجػػات اإلالػػزاس  اال ػػ ر ف االطب ق ػػ  كنيػػا  االكصػػن ع  االكصػػدرة إالػػ   الكان ػػا كػػف 
االكك س االجكرك   ثـ  ردفت ب الزاـ االىك ك  االفرنس   ب خطار االىك ك  األالكان   ف  كؿ سن  بطب قػ  

  ك دار االكنتجات االت  تتكتص بيذا اإلعفاس".
ف اإلجػراسات االتػ   جػب ع ػ  االىك كػ  االفرنسػ   اتخاذىػا " بكا  نو  تضػه كػف ىػذا االػنص   

التىد ػػػد االكنتفقػػػ ف كػػػف اإلعفػػػاس سػػػاالؼ االػػػذكر كنفصػػػ   تكاكػػػًا عػػػف االكقاىػػػدة نفسػػػيا  كػػػف ثػػػـ تكػػػ ف 
 .(1)االكنازعات االكترتب  ع  يا، ككا  ختص كج س االد ال  بنظرىا  االفصؿ ف يا

دة ككػػػا  خػػػتص اال ضػػػاس  الكػػػف كتػػػ    ػػػاؿ  ف االقكػػػؿ االتنف ػػػذى، عكػػػؿ كنفصػػػؿ عػػػف االكقاىػػػ 
 برتابتوع

 ال د ت ؿ باالقد د كف االكقا  ر    االض ابط ف  ىذا االشالفا 

كتػػػػ  كػػػػاف ىػػػػذا االقكػػػػؿ االتنف ػػػػذى كسػػػػت بًل عػػػػف االنشػػػػاط االػػػػد ال     عػػػػف االكقاىػػػػدة ذاتيػػػػا  - 
musure absolument independante du traité lui-mem،   بى ػث ال  كػس عبلتػ  االد الػ

 دة،    بالى كف رعا ا ت ؾ االد ؿ.بغ رىا كف االد ؿ االكتقات

كتػػ  كػػاف ىػػذا االقكػػؿ االتنف ػػذى ذا طػػابص داخ ػػ  كىػػض،  خػػص عبلتػػ  االد الػػ  بك اطن يػػا  - 
  ف  ىد د إت  كيا، بى ث تختف  عنو االصف  االد ال   تكاكًا.

كتػػػ  كانػػػت دثػػػار االقكػػػؿ االتنف ػػػذى بكػػػا ترتبػػػو كػػػف ى ػػػ ؽ    تفرضػػػو كػػػف االتزاكػػػات تتق ػػػؽ  - 
االرعا ا ف ط، بى ث تنقدـ     دثار الو ف  ك تؼ االد الػ  تجػاه االػد ؿ األجنب ػ ، االطػرؼ باالك اطن ف    

 اوخر ف  االكقاىدة.

كتػػػ  كػػػاف االقكػػػؿ االتنف ػػػذى كىك كػػػًا باال ػػػان ف االػػػ طن     االػػػداخ   د ف اال ػػػان ف االػػػد ال ،  - 
كسػب ال    بى ث ال  ترتب ع   االفصؿ ف  ىذا االقكؿ، ال االىكـ ع ػ  ك تػؼ د الػ   جنب ػ ،  ال ت ر ػر

                                                 

(1) C.E., Goldschmidt, 27.6.1924, Rec. P. 607. 
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 االد ال  ذاتيا الصااله االس طات األجنب  .

كتػػ  كػػاف االقكػػؿ االتنف ػػذى تػػاببًل بذاتػػو ال ت ػػد ر  االفىػػص فػػ  اال ػػان ف  اال اتػػص، بى ػػث  بػػد   - 
ككا ال  كاف عكبًل كتكاكبًل    عكبًل داخ  ا كست بًل باالنسب  الكى طو اال ان ن ،  باالتاال   ككف االتقاكػؿ 

 كنفرد. كقو كف االناى   اال ان ن   بشكؿ

"l'acte est dit détachable lorsqu'il peut être examine, en droit ou en fait, en 

lui- même, car il forme un tout suffisamment cohèrent en soi et 

suffisamment autonome par rapport a son environnement juridique pour 

être appréhendé et traité juridiquement tout seul"
(1)
 

فف  ىذه االىاالت،  رمػـ  ف االد الػ  تباشػر االقكػؿ االتنف ػذى سػاالؼ االػذكر بغطػاس كػف كقاىػدة  
إذ  ظػػػؿ ىػػػذا االقكػػػػػػػػؿ ع ػػػ  عبلتتػػػو باالنشػػػاط  -د ال ػػػ ،    تطب  ػػػًا النصػػػ ص   ىكػػػاـ ىػػػذه االكقاىػػػدة 
ف كاف بطر    عارض     م ػػػر كباشرة    –االد ال ،  ا 

"Ceux qui n'ont pas de rapport avec l'activité internationale que de manière 

incidente ou indirecte"
(2)
. 

إال  نػػو  قػػد عكػػبل إدار ػػا بىتػػا ككػػا  خػػتص اال ضػػاس االػػ طن  برتابتػػو إالغػػاس  تق  ضػػا، األكػػر  
االػذى  شػػكؿ تطػ رًا ىاكػػا فػ  كسػػ رة اال ضػاس اإلدارى تجػػاه االىػد كػػف نطػاؽ  عكػػاؿ االسػ ادة فػػ  كجػػاؿ 

 قاىدات االد ال  .االك

  كف االتطب  ات اال ضاب   ف  ىذا االشالفا 

 ، L'office de compensationاالىكػـ االصػادر بخصػ ص تػرارات ككتػب االك اصػ   - 
، ال شػػػرؼ ع ػػػ  1933ببػػػار س،  االكنشػػػال بك تضػػػ  االتفات ػػػ  االكبركػػػ  بػػػ ف فرنسػػػا    م سػػػبلف ا عػػػاـ 

نتيػػػػ  ىػػػػذا االككتػػػػب بػػػػرفض تسػػػػ    بقػػػػض عك  ػػػػات االتسػػػػ    االتػػػػ  تػػػػتـ طب ػػػػا اليػػػػذه االتفات ػػػػ ،  تػػػػد ا
ف كانػت  االقك  ات، ب دعاس  ف نص ص االتفات   ال تسػكه بػذالؾ، ف ػرر كج ػس االد الػ   ف االتفات ػ   ا 
عكػبًل دب  كاسػ ا ال  خضػص الرتابتػو، إال  ف كثػؿ ىػػذه اال ػرارات، تقػد تػرارات تاب ػ  البلنفصػاؿ،  تصػػ ه 

 .(3)باالتاال  ألف تك ف كىبًل الطقف تضاب 

                                                 

(1) Jean-Claude Ricci, Droit administratif général, Hachette supérieur, 3
e
 Édition, Paris, 

2009, P. 52.,  

(2) Jacqueline Morand- Deviller, Cours de droit administratif, Montchrestien, 8
éme

 

edition, paris, 2003, P. 619.   

(3) "Cons. Que l'établissement d'une procedure de compensatin entre la france et la 

Yougoslavie a fait l'objet d'un accord diplomatique du 27 Janvier 1933… que cette 
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تض  كج ػس االد الػ  باختصاصػو بنظػر االػدع ى  1958كارس  14صدر بتار خ   ف  ىكـ 
ع    ساس  ف االط بػات ك ضػ ع ىػذه االػدع ى ال تتق ػؽ بشػكؿ كباشػر بت  ػ ـ األعكػاؿ االتػ  تباشػرىا 

 .(1)االىك ك  االفرنس   ف  عبلتاتيا كص د ال   جنب  
"Ne met pas directement en cause l'appréciation d'actes accomplis par le 

gouvernement français dans ses rapports avec un Etat étranger". 

ككػػا تػػرر كج ػػس االد الػػ  بخصػػ ص ت ػػاـ االىك كػػ  االفرنسػػ  ، خػػبلؿ االىػػرب االقاالك ػػ  االثان ػػ ،  
بدفص تق  ضػات االىػ ادث االناجكػ  عػف االسػ ارات االتابقػ  ال ىكػ كت ف األكر ك ػ   اإلنج  ز ػ ، ال ك  كػ ف 

طب ػػا البلتفات ػػ  االكبركػػ  ب ػػنيـ فػػ  ىػػذا االشػػالف، تػػرر تبػػ ؿ االطقػػف ع ػػ  اإلجػػراسات االتػػ  فػػ  فرنسػػا، 
تتخذىا االىك ك  االفرنس   تطب  ًا اليذه االتفات  ، إذ تجسد ف  ذاتيا تػرارات كنفصػ    ال  نطبػؽ ع  يػا 
باالتاال   صؼ االقكؿ االدب  كاس ، بػؿ ىػ  كجػرد  عكػاؿ إدار ػ  ككػا تصػ ه ألف تكػ ف كىػبًل ال طقػف 

 .(2)اال ضاب ، س اس تق ؽ ىذا االطقف برفض كنه االتق  ض،    تق ؽ بتقد ؿ ت ك  ىذا االتق  ض

 تضػػ  كج ػػس االد الػػ  كػػذالؾ ب بػػ ؿ االطقػػف التجػػا ز االسػػ ط  ضػػد االكرسػػـ  االصػػادر بت ز ػػص  
األالكان   الصااله االرعا ا االفرنسػ  ف ضػىا ا اضػطياد  -االتق  ض االكنص ص ع  و باالتفات   االفرنس  

 .(3) ذالؾ بسبب اعتبار االكرس ـ عكبًل كنفصبًل عف االتفاؽ االدب  كاس  االصادر تطب  ا الواالناز  ، 

                                                                                                                                               

convention se rattache aux pouvoirs du gouvernement en matière diplomatique et ne 

peut, par suit, être discutée devant le Conseil d'Étre par la voie contentieuse; mais 

que les decisions attaquées, qui ont trait au fonctionnement de l'Office français, se 

détachent de la Convention et peuvent, dès lors, faire l'objet d'un recours 

contentieux". C.E, des etablissement Alkan et s
te
, 1937, Rec. P. 581, D.H. 1937, P. 

442.   

(1) C.E. Sect., 14 Mars 1985, Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille 

Montagne, Rec. P. 164.   

(2) C.E, lecanu, 3-6-1948, Rec. P. 41, S.1948.3.61; R.D.P., 1948, P. 472; C.E., 

Berenger, S. 1951.3.95.  

نج تػػػػػػػػػرا   تالك دا اليذه األىكاـ ذىب االكج س باالنسب  ال كنازعات االخاص  باالتفاؽ االكق  د  بػػػػػػػػػ ف فرنسػػػػػػػػػا  ا 
بانتياس االتفاتات االساب  ،  االذى تضكف  ف إنج ترا ى  االكسب ال  عف ىذه االد  ف  الكف تدفقيا فرنسا ف ط ثـ 
تستردىا كف إنج تػرا بشػرط تالشػ رة االسػ طات االبر طان ػ  ع ػ  ىػذه االتسػ  ات تبػؿ دفقيػا كػف جانػب االسػ طات 

ت االتػػػ  تثػػػ ر بشػػػالف ىػػػذه االتسػػػ  ات فػػػ  ظػػػؿ ىػػػذا االتفػػػاؽ االفرنسػػ   الرعا اىػػػاا إذ تػػػرر االكج ػػػس  ف االكنازعػػػا
األخ ر ال تقتبر  عكػاال كنفصػ  ، بػؿ اعتبػر  ف فرنسػا فػ  ىػذه االىػاالت تقكػؿ الىسػاب إنج تػرا،  بنػاس ع ػ  

 ذالؾ فاالكنازعات االت  تث ر بشالنيا ال  ختص بنظرىا االكج سا
 .S. 1952.3.10، كنش ر ف  Dlle Herraez, 1950"   "Galtier, 1951"ىكك   
 .650، ص 35 شار إال يكا االدكت ر/ عبد االفتاح سا ر دا ر، االكرجص االسابؽ، ص  

(3) C.E. Sect, 13 mars1964, Vassile, A.J.D.A., 1964, P. 483. 
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 ىكذا  ككف اال  ؿ  ف اال ضاس اإلدارى ف  فرنسػا اسػت ر ع ػ  تطب ػؽ نظر ػ  اال ػرارات اال اب ػ   
 mésure"البلنفصاؿ عف االقك  ات االكشتك   ع   عكؿ سػ ادى  كنيػا كػا  خػص االقبلتػات االد ال ػ  

détachable de la conduite des relations internationales". 

 .(1)إذ ال تشكؿ ىذه اال رارات  عكاؿ س ادة  نىسر عنيا اختصاص اال ضاس اإلدارى 
"Elle ne constitue pas, par suite, un acte de gouvernement qui échapperait à 

la compétence de la juridiction administrative". 

اتجينػػا صػػ ب اال ضػػاس اإلدارى االكصػػرى نجػػد  نػػو تبنػػ  ذات اال ضػػاس سػػاالؼ االػػذكر فػػ  فػػ ذا  
خص ص تنف ذ االكقاىدات االد ال  ،  كا تد  تكخض عف ىذا االتنف ذ كف ترارات تاب   البلنفصػاؿ، ف ػد 

ؽ  كػاـ كىككػ  اال ضػاس اإلدارى بط ػب 62السػن   33418االدع ى رتـ  22/4/2008 ت كت بتار خ 
،  ذالػؾ ع ػ  سػند كػف اال ػ ؿ 2004السػن   100ثػـ إالغػاس تػرار  ز ػر االبتػر ؿ رتػـ االىكـ ب تػؼ تنف ػذ 

بػػػالف االكػػػدع  اتصػػػؿ بق كػػػو كػػػا سػػػك  بكػػػذكرة تفػػػاىـ  تقػػػت الت ر ػػػد االغػػػاز االطب قػػػ  إلسػػػراب ؿ بسػػػقر 
كػػف االدسػػت ر، ككػػا ع ػػـ  151/2كػػنخفض،  ىػػ  الػػذالؾ   ى يػػا االػػبطبلف االكط ػػؽ  ف ػػًا ألىكػػاـ االكػػادة 

سػػاالؼ االػػذكر كشػػ رًا فػػ  د باجتػػو إالػػ  تػػرار الكج ػػس  2004السػػن   100تػػـ بصػػد ر اال ػػرار االػػ زارى ر 
بكنه  زارة االبتر ؿ ككث   ف  االي ب  االقاك  ال بتر ؿ االىؽ ف  االتفا ض  18/9/2000اال زراس بج س  

( ك  ار كتر ككقب كف االغاز 7 االتقاتد كص شرك  ماز شرؽ االبىر األب ض االكت سط كف  جؿ ب ص )
( سػػنتًا ال كتػػر االككقػػػب 75كػػدار خكسػػ  عشػػر عاكػػًا تاب ػػ  ال تجد ػػد بسػػقر ) االطب قػػ  إلسػػراب ؿ ع ػػ 

 بسػقر  تصػػ  د الر  ربػص االػػد الر،   ضػاؼ االكػػدع   نػػو بنػاًس ع ػػ  ىػذا اال ػػرار  تقػت شػػرك    جبػػؾ 
 االشرك  االكصر   اال ابض  ال غازات االطب ق   اتفاتًا الت ر د كك ات كف االغػاز االطب قػ   ب قػو إلسػراب ؿ 

شرؽ االبىر األب ض االكت سط،  ى  كػا  خػاالؼ االدسػت ر  اال ػان ف،   ف تىد ػد سػقر عبر شرك  ماز 
االت ر ػػد ب  كػػ  ركز ػػ  ال تصػػؿ إالػػ  عشػػر االسػػقر االقػػاالك  تػػد انقكػػس سػػ بًا ع ػػ  كصػػ ىتو  م ػػره كػػف 

 االكصر  ف.

 تػػد دفقػػت جيػػ  اإلدارة بقػػدـ اختصػػاص كىػػاكـ كج ػػس االد الػػ  ع ػػ   سػػاس  ف ىػػذا االنػػزاع  
كػػاؿ االسػػ ادة  بق ػػد تجػػارى د الػػ  خػػاص، ع ػػ  اعتبػػار  ف االتقاكػػؿ كىػػؿ االنػػزاع  تق ػػؽ بقكػػؿ كػػف  ع

سػػػراب ؿ عػػػاـ  ( كػػػف االكػػػادة األ الػػػ  كػػػف 3فػػػ  االف ػػػرة ) 1979تفرضػػػو كقاىػػػدة االسػػػبلـ بػػػ ف كصػػػر  ا 
( بشػػالف االقبلتػػات االتتصػػاد    االتجار ػػ  بػػ ف االطػػرف ف،   ف 3االكقاىػػدة  االكػػادة االثان ػػ  كػػف االك ىػػؽ )

                                                 

، 20/10/2000بج سػػػ   201137، 201063، 201061ىكػػـ كج ػػػس االد الػػ  االفرنسػػػ  فػػػ  االػػدعا ى ارتػػػاـ  (1)
ؽ.ع 55السػػن   6013، 5546االكىككػػ  اإلدار ػػ  االق  ػػا، فػػ  االطقنػػ ف رتكػػ  كشػػار إالػػ  ىػػذه األىكػػاـ فػػ  ىكػػـ 

  .8، ص7، ص6/1/2009بج س  
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ع ػػ  ت ػػؾ االكقاىػػدة   صػػبىت تان نػػًا ك زكػػًا الجكي ر ػػ  كصػػر  كػػذالؾ ع ػػ   كج ػػس االشػػقب تػػد  افػػؽ
اعتبػػار  ف شػػرك  االبىػػر األبػػ ض االكت سػػط شػػرك  تسػػ  ؽ مػػاز كصػػر   كنشػػالة  ف ػػا ألىكػػاـ تػػ ان ف 
االشركات االكصر    ى   ىد  شػخاص اال ػان ف االخػاص )طػرؼ بػابص(  شػرك  كيربػاس إسػراب ؿ إىػدى 

شػػترى(   ف كػػا تػػـ ب ػػص بػػ ف االشػػركت ف ىػػ  ع ػػد تجػػارى د الػػ  شػػركات اال طػػاع االخػػاص ب سػػراب ؿ )ك
 خاص ال  خضص الرتاب     االختصاص اال الب  الكىاكـ كج س االد ال .

صػػػدر ىكػػػـ كىككػػػ  اال ضػػػاس اإلدارى اال اضػػػ  كنط تػػػو، بػػػرفض  18/11/2008 بج سػػػ   
كبل االػػدفص بقػػدـ اختصػػاص االكىككػػ   الب ػػًا بنظػػر االػػدع ى  باختصاصػػيا،  كػػذالؾ ب بػػ ؿ االػػدع ى شػػ

 ب تؼ تنف ذ اال رار االكطق ف ف و ف كػا تضػكنو كػف ب ػص االغػاز االطب قػ  إلسػراب ؿ كػص كػا  ترتػب ع ػ  
 ذالؾ كف دثار.

السػن   6013، 5546تـ االطقػف ع ػ  ىػذا االىكػـ بػاالطقن ف رتكػ   23/12/2008 بتار خ  
 فػػ  ؽ. ع  ػػا، بط ػػب  تػػؼ تنف ػػذ االىكػػـ االكطقػػ ف ف ػػو بصػػف  كسػػتقج  ،  ب بػػ ؿ االطقػػف شػػكبًل، 55

االك ضػػ ع ب الغػػاس االىكػػـ االكطقػػ ف ف ػػو  اال ضػػاس كجػػددًاا  صػػ  ا بقػػدـ اختصػػاص االكىككػػ   اال ضػػاس 
 عك كا بنظر االدع ى،  اىت اط اا بقدـ اختصاص كىاكـ كج س االد ال   الب ا بنظر االدع ى.

 6013   5546ىككػػت االكىككػػ ا )  ال( ب بػػ ؿ االطقنػػ ف رتكػػ   27/10/2010 بج سػػ   
،  فػػػ  االك ضػػػ ع ب الغػػػاس االىكػػػـ االكطقػػػ ف ف ػػػو  اال ضػػػاس كجػػػددًا   الا بقػػػدـ ؽ. ع  ػػػا شػػػكبلً 55السػػػن  

االختصاص اال ضػاب  بنظػر االطقػف ع ػ  تػرار االىك كػ  االكصػر   بتصػد ر االغػاز إلسػراب ؿ باعتبػار 
ذالػػؾ كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة  األكػػف اال ػػ ك  االكصػػرى. ثان ػػاا ب بػػ ؿ االػػدع ى شػػكبًل،  بصػػف  كسػػتقج   

قػػ ف ف ػػو القػػدـ تضػػكنو دال ػػ  الكراجقػػ  د ر ػػ  ال كك ػػات  األسػػقار خػػبلؿ كػػدة ب تػػؼ تنف ػػذ اال ػػرار االكط
االتقاتد بكا  ى ؽ االصااله االكصرى  ضكانًا الت ف ر االىت اجات االكى   ، كص  جػ ب كراجقػ  االىػد ف 
األدن   األع   الؤلسقار بصف  د ر   بكا  تفؽ  تط رات  سقار االسػ ؽ االقػاالك    جػ ب إالغػاس ربػط 

( د الرًا السػػػقر خػػػاـ برنػػػت، الكخاالفػػػ  ذالػػػؾ ال تػػػ ازف االتتصػػػادى بػػػ ف 35بىػػػد )سػػػ ؼ االسػػػقر األع ػػػ  
االطرف ف كص كا  ترتب ع   ذالؾ كف دثار،   الزكت االجي  اإلدار ػ   االكتػدخ  ف انضػكاك ًا إالػ  جانبيػا 

 االكصر فات.

كسػػتندة فػػ  ذالػػؾ إالػػ   ف االػػدفص بقػػدـ االختصػػاص اال ضػػاب  بنظػػر تػػرار االىك كػػ  االكصػػر    
إلسراب ؿ، كرد د بالف شك ؿ عك    كركب  ت ـ  بيا االس ط  االتنف ذ   القكؿ كػف  عكػاؿ  بتصد ر االغاز

االس ادة ال  سبغ ىصان  ع   كا تد  تصؿ بيا كف  عكػاؿ ىػ  بطب قتيػا كػف تب ػؿ اال ػرارات اإلدار ػ  
 االت  تظؿ خاضق  الرتاب  تاض  االكشر ع  .
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الػػػـ تكػػػانص  1979االكبركػػػ  عػػػاـ  ى ػػػث  نػػػو فػػػ  إطػػػار كقاىػػػدة االسػػػبلـ االكصػػػر   اإلسػػػراب      
االسػػػ ط  االس اسػػػ   االق  ػػػا باالد الػػػ  االكصػػػر  ، تى   ػػػا البلالتزاكػػػات االكتبادالػػػ  بػػػ ف االطػػػرف ف كػػػف إككان ػػػ  
تصد ر االغاز االطب ق  االزابػد عػف ىاجػ  االشػقب االكصػرى ال طػرؼ االثػان  فػ  ىػذه االكقاىػدة،  كػذالؾ 

الػػد ؿ شػػرؽ االبىػػر األبػػ ض االكت سػػط  تى   ػػًا ال كصػػااله االق  ػػا فػػ  تصػػد ر ىػػذه االسػػ ق  اإلسػػترات ج  
   ر بػػا،  الكػػا كانػػت ىػػذه االك اف ػػ  كػػف ى ػػث االكبػػد  ع ػػ  االتصػػد ر تقػػد صػػادرة كػػف االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  
ب صفيا س ط  ىكـ التنظ ـ عبلتاتيا االد ال ػ  فػ ف صػف  عكػؿ االسػ ادة ال ت ىػؽ إال بيػذه االك اف ػ  كػف 

ثػـ تػرار  ز ػر االبتػر ؿ  18/9/2000ر خ ى ث كبد  االتصد ر،  كا كا صػدر عػف كج ػس االػ زراس بتػا
بػػاالتف  ض فػػ  إجػػراسات االتقاتػػد كػػص شػػرك  شػػرؽ االبىػػر األبػػ ض االكت سػػط  2004السػػن   100رتػػـ 

التصػػد ر االغػػاز االطب قػػ  كػػص االشػػركات اال اتقػػ  فػػ  كنط ػػ  االبىػػر االكت سػػط    ر بػػا بكػػا ف يػػا شػػرك  
كصر  ،  كف ثـ فيكا  شكبلف ترار ف كيرباس إسراب ؿ ف د صدرا كف س ط   طن     ف ًا ال تشر قات اال

إدار  ف تاب  ف البلنفصاؿ عف عكؿ االس ادة االكشار إال و،   خضقاف باالتاال  ال رتاب  اال ضػاب   الكىػاكـ 
كج ػػػس االد الػػػ  د ف  ف  غ ػػػر كػػػف ذالػػػؾ اسػػػتناد االجيػػػ  اإلدار ػػػ   االكتػػػدخ  ف إالػػػ  جانبيػػػا إالػػػ  االكػػػادة 

االنػزاع تػد صػدر عػف كج ػس االػ زراس كنفػردًا  ( كف االدست ر، إذ فضبل عف  ف اإلجراس ك ض ع156)
 د ف كشارك  كف رب س االجكي ر   ف نو ال س كؿ كا  صدر استنادًا إال  ىذه االكادة  قد ت  اب ًا عكػبًل 
كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة، إنكػػا   ػػـز إعكػػاؿ االضػػ ابط سػػاالف  االػػذكر التىد ػػد كػػا  قػػد كنيػػا عكػػبًل كػػف  عكػػاؿ 

 .(1)ف ذ   الو"االس ادة  كا  صدر كف ترارات إدار   تن

ىاصػػػؿ اال ػػػ ؿ،  ف اال ضػػػاس اإلدارى سػػػ اس فػػػ  فرنسػػػا  ـ فػػػ  كصػػػر،  كػػػف خػػػبلؿ اسػػػتقارة  
 تطب ػػؽ فكػػرة اال ػػرارات اإلدار ػػ  االكنفصػػ      اال اب ػػ  البلنفصػػاؿ فػػ  كجػػاؿ االقبلتػػات االد ال ػػ ،  بصػػف  

ف، خاصػػػ  فػػػ  كجػػػاؿ االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ، اسػػػتطاع  ف  ىػػػد كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة فػػػ  ىػػػذ ف االكجػػػاال 
كسػجبًل بػػذالؾ تطػػ رًا  ىسػب الػػو تجػػاه م بػ   اتسػػاع دابػػرة االى ػ ؽ  االىر ػػات االقاكػػ  ع ػ  ىسػػاب ت ػػؾ 

 األعكاؿ.

  ككا  ؤكد ىذا االتجاه س اس  اال ضاس تجاه ترارات تس  ـ االكجرك ف  ى  كا نب نو ف كا   . 

 
 
 
 

                                                 

 .27/10/2010ؽ.ع  ا، بج س   55السن   6013، 5546ىكـ االكىكك  اإلدار   االق  ا ف  االطقن ف رتك   (1)
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 الفرع الثانى
 اتجاىات القضاء اإلدارى لمحد من أعمال السيادة 

 قرارات تسميم المجرمينفى مجال 

تس  ـ االكجرك ف إجراس ت ػ ـ بػو االد الػ  التسػ  ـ شػخص إالػ  د الػ   خػرى الكىاككتػو،    الت ت ػص  
ع  ب  ىكـ بيا ع  و،   تـ ذالؾ بنػاس ع ػ  ط ػب االد الػ  االتػ   نتكػ  إال يػا ىػذا االشػخص، إالػ  االد الػ  

 االك ج د ىذا األخ ر ع   إت  كيا.

ال  االقػاـ إنكػا تىكػ  االشػخص األجنبػ ،  ى االػذى   جػػد كػص كبلىظػ   ف ت اعػد اال ػان ف االػد   
ع   إت  ـ د ال  م ر إت  ـ االد ال  االت   نتك  إال يا،     نت ؿ إال و، ف  ك اجي  إجراسات اال بض ع  ػو 
كػػف تبػػؿ رجػػاؿ األكػػف االتػػابق ف الد التػػو    االد الػػ  االتػػ  ارتكػػب االجر كػػ  ع ػػ  إت  كيػػا، فيػػ  فػػ  ىكا ػػ  

إت  كيا، بؿ  اليذه االد الػ  كط ػؽ االىر ػ  فػ  االسػتجاب  الط ػب االتسػ  ـ  س طات االد ال  االت    جد ع  
كػػف عدكػػو، كػػاالـ   جػػد كػػا    ػػدىا فػػ  ىػػذا االكجػػاؿ سػػ اس  كػػاف تشػػر قًا داخ  ػػا    كقاىػػدة د ال ػػ ، إذ 

  تق ؽ ىذا األكر ف  اال اتص بكا تتكتص بو االد ال  كف س ادة ع   إت  كيا.
 "Une décision relative à l'extradition implique l'exercice normal de la 

souveraineté territoriale". 

ككا تاؿ كج ػس االد الػ   ف تسػ  ـ االكجػرك ف باعتبػاره عكػبًل كػف  عكػاؿ االسػ ادة، فػ ف االسػ ط   
ذا تػػػػدخ ت  االتنف ذ ػػػ  فػػػ  االد الػػػػ  االكط ػػػ ب إال يػػػػا االتسػػػ  ـ ىػػػ  االكختصػػػػ   صػػػبل باتخػػػػاذ إجراساتػػػو،  ا 

ه اإلجػراسات، فػ ف ذالػؾ ال  قػد   ف  كػ ف كسػاىك  كػف جانبيػا فػ  إجػراس االس طات اال ضػاب   فػ  ىػذ
إدارى ع ػػ  سػػب ؿ االىت ػػاط،  د ف  ف  ضػػف  ىػػذا االتػػدخؿ ع ػػ  اإلجػػراس   ػػ  صػػف  تضػػاب  ،  ع ػػ  
ذالؾ ف ف اال بض االكؤتت تكي دا ال تس  ـ ال تىككو اال  اعد االكنظك  ال  بض االقادى االذى تشرؼ ع  ػو 

 .(1)االس طات اال ضاب  

ىذا  تخت ؼ االد ؿ باالنسب  ال س ط  االكختص  باالك اف   ع   ط ػب االتسػ  ـ، إذ  سػند االػبقض  
ىذا األكر إال  االس ط  االتنف ذ   كنفردة، بى ث  صدر األكر بو ف  نيا ػ  االكطػاؼ كػف ربػ س االد الػ  

االط ػب  االذى  ك ؾ  ف  تخذ ترارًا إ جاب ًا    س ب ًا ف  ىذا االشالفر ب نكا تتػرؾ د ؿ  خػرى كصػ ر ىػذا
                                                 

 ػػ  االقك ك ػػ  ال  سػػـ االستشػػارى االػػدكت ر/  ىكػػد سػػك ر  بػػ  شػػادى، كجك عػػ  االكبػػادئ اال ان ن ػػ  االتػػ  تررتيػػا االجكق (1)
 587ر فتػ ى رتػػـ 240ال فتػ ى  االتشػر ص بكج ػس االد الػ  فػ  خكسػ  عشػػر عاكػا، دار االفكػر االقربػ ، اال ػاىرة، ص

، االكختػػػار كػػػف فتػػػا ى االجكق ػػػ  االقك ك ػػػ  ال سػػػك  االفتػػػ ى  االتشػػػر ص فػػػ  خكسػػػ ف عاكػػػا، 24/10/1957بتػػػار خ 
/  ىكػػد  بػػ  اال فػػا، اال سػػ ط فػػ  اال ػػان ف االػػد ال  االقػػاـ، ر  انظػػر كػػذالؾ االػػدكت ر294 -287االكرجػػص االسػػابؽ، ص 
 .391كرجص سبؽ ذكره، ص 
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ال  ضػػاس، االػػذى الػػو  ف  ىكػػـ بقػػدـ االتسػػ  ـ،  ىنػػا ت تػػـز االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  بيػػذا االىكػػـ،  الكػػف إذا ىكػػـ 
بتس  ـ االشخص االكقن ، فػ ف االسػ ط  االتنف ذ ػ  ال تكػ ف ك زكػ  فػ  ىػذه االىاالػ  باالتسػ  ـ، إذ تسػتط ص 

 .(1) ف تكتنص عف ىذا االتس  ـ إذا كاف الد يا  سباب ت ؼ ع ب  ف  ىذا االشالف

 1927 كا عف اال ضص ف  فرنسا  كصر، ف ف االبت ف  ط ب االتسػ  ـ فػ  فرنسػا ىتػ  عػاـ  
 فػػػػ  كصػػػػر ىتػػػػ  اوف ف نػػػػو كػػػػف اختصػػػػاص االسػػػػ ط  االتنف ذ ػػػػ ،  ال كق ػػػػب ع ػػػػ  ترارىػػػػا فػػػػ  ىػػػػذا 

ر ألف تس  ـ االكجرك ف ف  ىذه االىاال   ت ػؾ كػاف  قػد عكػبًل كػف  عكػاؿ االسػ ادة،  كػف ثػـ ال (2)االشالف
السػػ ط  االتنف ذ ػػ  الكػػؿ كػػف االػػد الت ف طاالبػػ  االتسػػ  ـ  االكط ػػ ب إال يػػا،  بػػاالطرؽ االدب  كاسػػ   تباشػػره إال ا

 ف ت ػػـ  بت ػػد ـ ط ػػب االتسػػ  ـ كباشػػرة ال د الػػ   – االىػػاؿ ىكػػذا  –االقاد ػػ  فػػبل  جػػ ز ال سػػ ط  اال ضػػاب   
 ذالػؾ الكػا  األجنب   االكط  ب إال يا االتس  ـ،     ف تت  ػ  كباشػرة االط بػات األجنب ػ  التسػ  ـ االكجػرك ف،

تد تث ره ط بات االتس  ـ كف  ك ر س اس   ال  تسن  ال س ط  اال ضاب   ىسكيا  خذًا بكبػد  االفصػؿ بػ ف 

                                                 

كنيا  ف  ك ف تد ىكـ ع   االشخص بق  ب  كازاؿ   ض يا ف  االد ال  االكط  ب كنيا عػف نفػس االجر كػ     عػف  (1)
عػػػدة جر كػػػ   خػػػرى،    ال خشػػػ   كػػػف كىاككتػػػو اسػػػتنادًا إالػػػ   سػػػباب م ػػػر ت ػػػؾ االتػػػ  ط ػػػب كػػػف  ج يػػػا  ىػػػ  اال ا

 االتػػ  كػػف ك تضػػاىا ضػػر رة كىاككػػ  االشػػخص عػػف  rule of spécialityاالكقر فػػ  باسػػـ تاعػػدة االتخصػػص 
االجر كػػ     االجػػرابـ االتػػ  تػػـ تسػػ  كو اسػػتنادًا إال يػػا، د ف ت ػػؾ االتػػ   كػػ ف تػػد ارتكبيػػا تبػػؿ ذالػػؾ  الػػـ  ػػتـ إثارتيػػا 

االتػػػ  تسػػػتند، سػػػ اس إالػػػ  ك اف ػػػ   التسػػػب ب ط ػػػب االتسػػػ  ـ، ع ػػػ   ف ىػػػذه اال اعػػػدة  ػػػرد ع  يػػػا بقػػػض االسػػػتثناسات
االشخص نفسو،    ك اف   االد ال  االت  ت ـ  بتس  كو،    إذا ب ػ  االشػخص كػدة ط   ػ  فػ  االد الػ  االتػ  سػ ـ إال يػا 
بقد  ف  صبه ىرا ف  كغادرتيا،  كذالؾ إذا كانت د اع  األكف اال  ك     االكص ى  االق  ا ال د ال  تكنص االتسػ  ـ. 

 .391االكرجص االسابؽ، ص االدكت ر/  ىكد  ب  اال فا، 

 تط ػب االىك كػػ  االكصػػر   إلككػاف إجابػػ  ط ػػب االتسػ  ـ االك ػػدـ إال يػػا كػف االػػد ؿ األجنب ػػ   ف تتػ افر ف ػػو االشػػر ط  (2)
األساسػػ   التسػػ  ـ االكجػػرك ف  االتػػ  تتفػػؽ كػػص ت اعػػد االقػػرؼ االػػد ال   كػػص كػػا تسػػ ر ع  ػػو كصػػر فػػ  ىػػذا االشػػالف. 

جك ػػػص االب انػػػات االبلزكػػػ  البىثػػػو شػػػكبل  –الػػػ  االىك كػػػ  االكصػػػر   االػػػذى   ػػػدـ إ -  جػػػب  ف  رفػػػؽ بط ػػػب االتسػػػ  ـ
 ك ض عا، ف ذا كاف االغرض كف االتس  ـ ى  تنف ذ ىكػـ ضػد االشػخص االكط ػ ب  جػب  ف  رفػؽ باالط ػب صػ رة 
االىكـ  االكستندات االتػ  تثبػت  ف االكىكػـ  ع  ػو تػد دعػ  ال ىضػ ر  كػاـ االكىككػ  ال ػدفاع عػف نفسػو،   جػب  ف 

 ى عػػف طر ػػؽ  زارة  –ف االسػػ طات األجنب ػػ  إالػػ  االىك كػػ  االكصػػر   بػػاالطرؽ االدب  كاسػػ     ػػدـ االط ػػب االػػ ارد كػػ
االت  تى  و بقد فىصو كف االناى   االس اس   إال   زارة االقدؿ ال نظر ف و  ت ر ر  ى  تو كف  –االخارج   االكصر   

 عدكو.
اجص األسػتاذ االػدكت ر/ عبػد ،  ر 460، كجك ع  االسن ات االثبلث  األ ال ، ص 1949،   ال   سن  290فت ى رتـ  

االقز ػػز سػػػرىاف، ت اعػػػد اال ػػػان ف االػػد ال  االقػػػاـ فػػػ   ىكػػػاـ االكىػػاكـ  كػػػا جػػػرى ع  ػػػو االقكػػؿ فػػػ  كصػػػر، اال ػػػاىرة، 
 .145، ص 1973
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 .(1)االس طات

 كانت كىكك  اال ضاس اإلدارى تػد اعتبػرت كػف تبػؿ  ف تػرارات تسػ  ـ االكجػرك ف كػف  عكػاؿ  
 ـ   دـ كػف االسػ ط  االتنف ذ ػ  االس ادة،  كف ثـ خارج نطاؽ رتاب  االكشر ع  ، إذ ت  ؿ "إف ط ب االتس 

ف  االد ال  االطاالب   باالطرؽ االدب  كاس   االكقر ف   ال تك ؾ االس ط  اال ضاب   فػ  االد الػ   ف ت ػ ـ ىػ  
بط ػػب االتسػػ  ـ كباشػػرة، ذالػػؾ  ف االتسػػ  ـ جػػزس كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة االقاكػػ  فػػبل تك كػػو إال االسػػ ط  االتػػ  

ابؿ االتسػ  ـ كث ػرًا كػا تث ػر ك اتػؼ س اسػ   دت  ػ ، تك ؾ كباشػرتيا  ىػ  االسػ ط  االتنف ذ ػ . ككػا  ف كسػ
ذا كانت إجػراسات االتسػ  ـ تبىػث كػف جانػب االىك كػ  االتػ  تط بػو  كػف جيػ  االىك كػ  االتػ   ط ػب   ا 
كنيا ف د دؿ ذالؾ ع ػ   ف تسػ  ـ االجنػاة عك كػًا ىػ  عكػؿ  صػدر عػف االد الػ  االكط ػ ب كنيػا بكػا اليػا 

ع   ط ب االد ال  االطاالب .  الذا كاف االكتبػص فػ  االقػاالـ ىػ  كف ىؽ االس ادة  ال  ككف تىر كو إال بناس 
 ف االتس  ـ  ط ب   نفذ باالطرؽ االس اس   ب ف االد ؿ  ال س ال س ط  اال ضاب    ف تتدخؿ ف  ب د االد ال  
االطاالب  إال باإلجراسات االت  تسبؽ االط ب  ف  ب د االد الػ  االكط ػ ب كنيػا إال بػاإلجراسات االتػ   كػ ف 

 ػػبض ع ػػ  االشػػخص االكط ػػ ب تسػػ  كو.  بيػػذه االكثابػػ  كػػاف إجػػراس االتسػػ  ـ كػػف االغػػرض كنيػػا إال ػػاس اال
جي  االىك ك  االكط  ب كنيا ى  عكؿ كػف  عكػاؿ االىك كػ ، فكنىػو    رفضػو ىػ  كػف ىػؽ االسػ ط  
االس اسػػ   ال د الػػ  االكط ػػ ب كنيػػا  الـز ذالػػؾ  ػػؤدى إالػػ  كنػػص كػػؿ تػػدخؿ كػػف جانػػب االسػػ ط  اال ضػػاب   

 الكراتب  صى  ىذا االقكؿ.

كشػػػاى  فػػػ   ف كثػػػؿ ت ػػػؾ اال ػػػرارات  ىػػػ  تنشػػػال عػػػف عبلتػػػ  بػػػ ف د التػػػ ف إنكػػػا تقبػػػر عػػػف   ال 
س طاف االىكـ  س ادة االد ال  ف  عبلتاتيا االس اسػ   باالػد ؿ األخػرى  باالتػاال  فيػ  تصػطبغ بطب قتيػا 

( كػف تػان ف 11بصبغ   عكاؿ االس ادة االت  تنالى عف رتاب  اال ضاس اإلدارى نز اًل ع   ىكـ االكادة )
 .(2)االد ال   كا ت ض  بو ف  ىذا االخص صكج س 

 ىكػػذا الزاؿ  قتبػػر ط ػػب تسػػ  ـ االكجػػرك ف فػػ  كصػػر كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة االتػػ  ال تخضػػص  
االسػػ ط  االتنف ذ ػػ  فػػ  خص صػػو الرتابػػ  اال ضػػاس، بػػؿ  ال   جػػد فػػ  كصػػر ىتػػ  اوف تشػػر ص خػػاص 

ف كانػػػػت ىنػػػػاؾ بقػػػػض االتفات ػػػػات االتػػػػ  ع ػػػػدتيا كصػػػػر فػػػػ   ىػػػػذا االخصػػػػ ص بتسػػػػ  ـ االكجػػػػرك ف،  ا 
كتضكن  االكث ر كف االشر ط اليػذا األكػر،  كػف ذالػؾ اتفات ػ  االجاكقػ  االقرب ػ  بشػالف تسػ  ـ االكجػرك ف، 

 االتػػ  تػػنص ع ػػ   ف االتسػػ  ـ ال  كػػ ف  اجبػػا إال إذا كانػػت االجر كػػ   14/9/1952االتػػ   بركػػت فػػ  
                                                 

االػػػػػدكت ر/ كىكػػػػػ د ىسػػػػػف االقر سػػػػػ ، تسػػػػػ  ـ االكجػػػػػرك ف فػػػػػ  االنظػػػػػاـ االكصػػػػػرى  االتشػػػػػر قات االك ارنػػػػػ ، كطبقػػػػػ   (1)
ر االػػػدكت ر/ عبػػػد االغنػػػ  كىكػػػ د، تسػػػ  ـ االكجػػػرك ف ع ػػػ   سػػػاس  كػػػا بقػػػدىا 120، ص 1951ك ستانسػػػ كاس 

  .69، دار االنيض  االقرب  ، ص1991االكقاك   باالكثؿ، االطبق  األ ال ، 
 .180-179، ص 1987، 4، االقدد 1ؽ، كج   ى ب  تضا ا االد ال ، االسن  40السن   4016تض   رتـ  (2)
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ق  بػػ   شػػد فػػػ  االكط ػػ ب االتسػػ  ـ كػػف  ج يػػػا جنا ػػ     جنىػػ  كقاتبػػػا ع  يػػا بػػاالىبس الكػػدة سػػػن     ب
تػػ ان ف كػػؿ كػػف االد الػػ  االطاالبػػ   االكط ػػ ب إال يػػا،     كػػ ف االشػػخص االكط ػػ ب تسػػ  كو باالنسػػب  اليػػذه 
االجر ك  تد ىكـ ع  و باالىبس الكدة شير ف ع   األتؿ.  ال  جب االتس  ـ إذا كاف االفقؿ م ر كقاتػب 

ررة ال جر ك  ف  االد ال  االطاالب  ع  و ف  ت ان ف االد ال  االكط  ب إال يا االتس  ـ    إذا كانت االق  ب  االك 
ال نظ ػػر اليػػا فػػ  تػػ ان ف االد الػػ  االكط ػػ ب إال يػػا إال إذا كػػاف االشػػخص االكط ػػ ب ك اطنػػا ال د الػػ  االتػػ  

 .(1)تط ب تس  كو    كف رعا ا د ال   خرى ت رر نفس االق  ب 

فضبل  ف كصر تتبص ت اعد االقرؼ االد ال  ف كا  تق ؽ بط بات االتسػ  ـ االتػ  تصػؿ إال يػا كػف  
االد ؿ االت  ال ترتبط كقيػا بكقاىػدات التسػ  ـ االكجػرك ف.  تجػرى كصػر ع ػ  تبػادؿ تسػ  ـ االكجػرك ف 

 (.2)كص االد ؿ األجنب  ، ف  ىاال  عدـ  ج د كقاىدة، بشرط االكقاك   باالكثؿ

 ى  كا تؤكده فت ى كج س االد ال  كف  ف عدـ  جػ د كقاىػدات التبػادؿ تسػ  ـ االكجػرك ف بػ ف  
قيػا كػف إجػراس تسػ  ـ األجانػب إالػ  االػد ؿ االتػ  تطاالػب بيػذا االتسػ  ـ  ف ػا كصر  بقض االد ؿ الػـ  كن

 .(3)ال   اعد االقاك  ف  ىذا االشالف  ع    ساس االكقاك   باالكثؿ"

عكػػبًل كػف  عكػػاؿ  –ككػا ذكرنػا  –كػػاف ط ػب االتسػ  ـ  قػػد  1927 كػا فػ  فرنسػػا  ىتػ  عػاـ  

                                                 

  ا بقدىا. ك 355االدكت ر/ كىكػد ىافظ مانـ، االكرجص االسابؽ، ص  (1)
  .71االدكت ر/ عبد االغن  كىك د، االكرجص االسابؽ، ص  (2)
  ، سب ت اإلشارة إال يا.1949السن   290االفت ى رتـ  (3)

تػنص ع ػ  عػدـ تسػ  ـ االكػ اطف االكصػرى  2014ىذا   بلىظ  ف دسػات ر كصػر االكتقاتبػ   دخرىػا دسػت ر عػاـ  
و ال  جػػ ز إبقػػاد  ى كػػ اطف كػػف إت ػػ ـ االد الػػ ،  ال كػػف ىػػذا االدسػػت ر ع ػػ   نػػ 62الد الػػ   جنب ػػ ، إذ تػػنص االكػػادة 

كنقو كف االق دة إال يا، فاالكصرى االذى  رتكب جر ك  ف  االخارج  قاتب ع  يا  كاـ اال ضاس االكصرى. ككػا تالخػذ 
ع ػػ   ف  2014( كػػف دسػػت ر عػػاـ 91كصػػر بكبػػد  عػػدـ جػػ از تسػػ  ـ االبلجبػػ ف االس اسػػ  ف، ف ػػد نصػػت االكػػادة )

تنص ع    ف "تس  ـ االبلجب ف  1923كف دست ر سن   151 ف كىظ ر،  كانت االكادة تس  ـ االبلجب ف االس اس 
االس اسػػػػػ  ف كىظػػػػػ ر  ىػػػػػذا كػػػػػص عػػػػػدـ اإلخػػػػػبلؿ باالتفاتػػػػػات االد ال ػػػػػ  االتػػػػػ    صػػػػػد بيػػػػػا االكىافظػػػػػ  ع ػػػػػ  االنظػػػػػاـ 

 151بػػنفس االػػنص االػػ ارد فػػ  االكػػادة  140نفػػس االكبػػد  فػػ  االكػػادة  1930االجتكػػاع ".  تػػد اتػػر دسػػت ر سػػن  
كػػف دسػت ر االجكي ر ػػ  االقرب ػ  االكتىػػدة  9 االكػادة  1956كػف دسػػت ر سػن   40  االػذكر.  تػػد نصػت االكػػادة سػاالف

كػػف دسػػت ر جكي ر ػػ  كصػػر االقرب ػػ   53،  االكػػادة 1964كػػف دسػػت ر سػػن   32،  االكػػادة 1958االكؤتػػت السػػن  
ذكػر اال  ػد االػ ارد ع    ف "تس  ـ االبلجب ف االس اس  ف كىظػ ر"  ذالػؾ د ف  1971سبتكبر سن   11االصادر ف  
فػػ  صػػدرىا ع ػػ   ف "تكػػنه  1971كػػف دسػػت ر سػػن   53، ىػػذا  تػػد نصػػت االكػػادة 1930، 1923فػػ  دسػػت رى 

االد الػػ  ىػػؽ االالتجػػاس االس اسػػ  الكػػؿ  جنبػػ   ضػػطيد بسػػبب االػػدفاع عػػف كصػػااله االشػػق ب    ى ػػ ؽ اإلنسػػاف    
 االسبلـ    االقداال ".
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و  كاـ االنابب االقاـ     ىد  كبلبو فػ  االس ادة، فكاف االشخص االكط  ب تس  كو  ستدع  إلبداس  ت اال
االجيػػػ  االتػػػػ    ػػػبض ع  ػػػػو ف يػػػػا، فػػػ ذا رؤى، إجابػػػػ  ط ػػػػب االتسػػػ  ـ صػػػػدر بػػػػذالؾ كرسػػػـ  كػػػػف ربػػػػ س 
االجكي ر  ،   قتبر ترار االتس  ـ ف  ىذه االىاال ، ترارًا نياب ًا ال   بؿ االطقف ف و،  باعتبار ذالؾ عكػبل 

فػػ   Pierre laroqueتابتيػػا،  فػػ  ذالػػؾ   ػػ ؿ س اسػػ ا كىضػػًا الػػـ  كػػف خاضػػقا الت ػػد ر االكىػػاكـ  ر 
،  ف االكج س  الفترة ط    ، كاف  قتبر 1937كا    28تق   و ع   ىكـ كج س االد ال  االصادر ف  

اال ػػرار االصػػادر فػػ  ط بػػات تسػػ  ـ االكجػػرك ف فػػ  ذاتػػو  بطب قتػػو كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة بصػػف  كط  ػػ ، 
 نػػو اتفػػاؽ بػػ ف االد الػػ  االتػػ  تط ػػب االتسػػ  ـ   سػػاعده فػػ  ذالػػؾ االف ػػو االػػذى كػػاف  ك ػػؼ ىػػذا اال ػػرار ع ػػ 

 ت ؾ االت  تس كور في  بذالؾ صػ رة كػف صػ ر االكقاىػدات االتػ  تػتكخض عنيػا عبلتػات االػد ؿ   ىػد 
 .(1)  جو نشاطيا االس اس 

 ىكذا كاف  نظػر إالػ  ط ػب تسػ  ـ االكجػرك ف فػ  فرنسػا دنػذاؾ ع ػ   نػو  نطػ ى ع ػ  اتفػاؽ  
االد ال  االكط  ب كنيا االتس  ـ،  بيذه االكثاب   قػد صػ رة كػف صػ ر ب ف كؿ كف االد ال  طاالب  االتس  ـ   

أل ػػ  رتابػػػ  تضػػاب   باعتبارىػػػا عكػػبًل كػػػف  –فػػ  ى نيػػػا  –االكقاىػػدات االد ال ػػػ  االتػػ  الػػػـ تكػػف تخضػػػص 
  عكاؿ االس ادة.

صػػػدر   ؿ تػػػان ف التسػػػ  ـ االكجػػػرك ف فػػػ  فرنسػػػا،   ضػػػص تنظ كػػػا خاصػػػًا  1927 فػػػ  عػػػاـ  
 ك ػػز بػػ ف كػػا إذا كانػػت ىنػػاؾ كقاىػػدة د ال ػػ  بػػ ف االد الػػ  طاالبػػ  االتسػػ  ـ  الط بػػات تسػػ  ـ االكجػػرك ف، إذ

 االد ال  االكط  ب كنيا االتس  ـ، فتسرى ف  ىذه االىاال   ىكاـ  نص ص ىذه االكقاىدة،  كػف ثػـ  الخػذ 
اال رار االصادر بنػاس ع  يػا ىكػـ ىػذه االكقاىػدة،   قتبػر باالتػاال  عكػبًل كػف  عكػاؿ االسػ ادة، م ػر تابػؿ 

كاـ اال ضاس.  تطب  ا الذالؾ، ف د تض  كج س االد ال  االفرنس  بصى  االكرسػـ  االصػادر ال طقف ع  و  
إالػػ  االىك كػػػ  األكر ك ػػ ، ألنػػػو صػػػدر  Dam kirkwoodكػػف االىك كػػػ  االفرنسػػ   بتسػػػ  ـ االكدع ػػ  

 االخاصػ  بتسػ  ـ االكجػرك ف،   ف ىػذه  6/1/1901تطب  ا ال كقاىدة االد ال ػ  االكبركػ  بػ ف االب ػد ف فػ  
 .(2) 1946كف دست ر عاـ  26ت ة اال ان ف طب ا ال كادةاالكقاىدة اليا 

 كا إذا الـ تكػف ىنػاؾ كقاىػدة د ال ػ  فػ  ىػذا االخصػ ص،    ىتػ  فػ  ىاالػ   ج دىػا  تق ػؽ  
ىػ  اال اجػب االتطب ػؽ،  –سػاالؼ االػذكر  –األكر بكا الـ  نص ع  و ف يا، فػ ف تػان ف تسػ  ـ االكجػرك ف 

االتس  ـ بناس ع   ىذا اال ان ف كجرد تػرار إدارى  ف  ىذه االىاال   قد اال رار االصادر بخص ص ط ب 
                                                 

(1) Note sur C.E., 28 mai 1937, Ass., Sieur Decerf, S. 1937. III.73.75. 

(2) "La dame Kirkwood est receivable à invoquer l'encontre du déeret attqué, la 

violation d'une convention internationale qui a force de loi en vertu de l'article 26 de 

la constitution du 27 oct. 1946". 

  .669االفتاح سا ر دا ر، االكرجص االسابؽ، ص  شار إال و االدكت ر/ عبد  
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   كف االكفترض  ف  ك ف ىكذا، إال  نػو ظػؿ كقتبػرا تػرارا س اسػ ا    ىك ك ػا، ككػا ال  خضػص الرتابػ  
 اال ضاس كقكؿ س ادى.

 ىكػػػذا  ككػػػف اال ػػػ ؿ  ف تػػػرار تسػػػ  ـ االكجػػػرك ف الػػػـ  كػػػف  خضػػػص فػػػ  جك ػػػص األىػػػ اؿ الرتابػػػ   
كقاىدة د ال  ،  ـ تنف ذًا ال ان ف تس  ـ االكجرك فر  ذالؾ إال   ف صػدر فػ  اال ضاس، س اس  كاف تنف ذًا ال

ىكـ تضاب  ىاـ، بد ت بو كرى   جد دة ف  فرنسا، تـ ف يا خ ص صف  عكؿ االس ادة     1927عاـ 
ر 1927عكؿ االىك ك  عف اال رار االصػادر بخصػ ص ط ػب تسػ  ـ االكجػرك ف بنػاس ع ػ  تػان ف عػاـ 

اال ػػرار كقتبػػرًا كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة، بػػؿ شػػالنو شػػالف  ى تػػرار إدارى دخػػر  بى ػػث الػػـ  قػػد  أل ؿ كػػرة ىػػذا
  خضص الرتاب  تاض  اإلالغاس.

 ى   – تت خص  تابص ىذا االىكـ ف   ف االىك ك  األكر ك   كانت تد ط بت تس  ـ االكدع    
سػػ كًا بنػاس ع ػ  االكقاىػدة االكق ػػ دة بػ ف االػد الت ف، فالصػدرت االىك كػ  االفرنسػ   كر  – الكان ػ  االجنسػ   

بتس  ـ االكدع  ، فطقنت ف  ىػذا االكرسػـ   كػاـ كج ػس االد الػ    سسػت االطقػف ع ػ  كخاالفتػو ألىكػاـ 
االخاص ب بقاد األجانب، ف ض  االكج ػس بػالف ىػذا االكرسػـ  تػد صػدر  1937كارس سن   10تان ف 

سػػ  ـ االخاصػػ  بت 1901 نػػا ر سػػن   6تنف ػػذًا ال كقاىػػدة االكق ػػ دة بػػ ف فرنسػػا  اال ال ػػات األكر ك ػػ  فػػ  
االكجػػرك ف، ثػػـ بىػػث كػػف االناى ػػ  االك ضػػ ع   فػػ  كػػدى تنف ػػذ االىك كػػ  االفرنسػػ   النصػػ ص االكقاىػػدة 
،  تب ف ال كج س  ف االىك ك  الـ تخاالؼ األىكاـ اال اردة ف  ىذه االنص ص، االتػ   بصدد ىذا االكرسـ 
تى ػػؿ سػػ ط  االفصػػؿ فػػ  تػػ افر بقػػض شػػر ط االتسػػ  ـ ع ػػ  مرفػػ  االتيػػاـ.  الكػػف االكج ػػس تػػرر عػػدـ 

ختصاصػػػو برتابػػػ  تػػػرارات مرفػػػ  االتيػػػاـ باعتبارىػػػا كرتبطػػػ  بػػػد ر االسػػػ ط  اال ضػػػاب  ،    ألف اليػػػذه ا
االس ط  األخ رة  ىدىا ىؽ ت د ر   جو االكشر ع   االداخ  ػ  ال  ػرار بكػا ال كق ػب ع  يػا فػ  ذالػؾ كػف 

 .(1)اال ضاس اإلدارى

صػػػادر تنف ػػػذًا  خ ػػػص االكج ػػػس كػػػف ذالػػػؾ إالػػػ  " ف  سػػػ    االكدع ػػػ  فػػػ  االطقػػػف فػػػ  اال ػػػرار اال 
بالنػػو كخػػاالؼ  1946 كتػػ بر سػػن   27( كػػف دسػػت ر 26ال كقاىػػدة االتػػ  اليػػا تػػ ة اال ػػان ف طب ػػا ال كػػادة )

 ال كشر ع   االخارج   تقتبر  س    ك ب ال   كاـ االكج س".

بسػػط االكج ػػس كاكػػؿ سػػ طانو ع ػػ  كافػػ  عناصػػر كشػػر ع    Astudillo Calleja بىكػػـ  
ج ػ  ع ػ  ىػد سػ اس  بغ ػر عػابؽ كػف سػبؽ تػدخؿ اال ضػاس االقػادى ترار االتس  ـ، االداخ    كنيػا  االخار 

                                                 

 .C.E, Damkir kwood                     سب ت اإلشارة إال وا  (1)
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 .(1)ب بداس االر ى ك ض ع ًا ف و

ب   إذف ف  كجاؿ تس  ـ االكجرك ف، بق ػدًا عػف رتابػ  اال ضػاس،  كقتبػرًا كػف  عكػاؿ االسػ ادة،  
 اال رار االصادر ف  ىذا االشالف تنف ذًا الكقاىدة د ال  .

 صػػبه كختصػػًا بنظػػر االطقػػ ف االتػػ  ت ػػاـ ضػػد ىاصػػؿ اال ػػ ؿ إذف  ف تضػػاس كج ػػس االد الػػ   
، د ف االصػػادرة تنف ػػذًا الكقاىػػدة د ال ػػ ، إذ 1927تػرارات تسػػ  ـ االكجػػرك ف االصػػادرة تنف ػػذًا ال ػان ف عػػاـ 

كاف  نظر إال  كثؿ ىذه اال ػرارات األخ ػرة ع ػ   نيػا ال ت بػؿ االنفصػاؿ عػف االكقاىػدة،  كػف ثػـ تالخػذ 
 .(2) دؽ كقكؿ  كس عبلت  فرنسا بس ط   جنب   ىككيا كقكؿ كف  عكاؿ االس ادة،    بكقن 

 "par suite… c'est par la… convention que l'extradition du requérant 

se trouve régie et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de 

l'application d'un acte touchant les rapports de la France avec une puissance 

étrangère". 

كػاف  ػنص ع ػ  ضػر رة عػرض االىك كػ   1927بؿ  رمـ  ف تػان ف تسػ  ـ االكجػرك ف القػاـ  
ط ب االتس  ـ ع   مرفػ  االتيػاـ فػ  كىككػ  االسػتبناؼ، إلبػداس ر  يػا بشػالف تان ن تػو، إال  ف كج ػس 

خؿ بصػفتيا سػ ط  االد ال  اعتبر  ف مرف  االتياـ عندكا تتدخؿ ف  ك ض ع تسػ  ـ االكجػرك ف، ال تتػد
تضػػػاب  ،  الكػػػف بصػػػفتيا الجنػػػ  إدار ػػػ  تقطػػػ  ر  ػػػا فن ػػػا ال ىك كػػػ ،  باالتػػػاال  تخضػػػص الرتابػػػ  كج ػػػس 

،  الػػذا كػػاف تػػد تضػػ  فػػ  ىكػػـ سػػابؽ بالنػػو ال  جػػ ز ال كىػػاكـ االكدن ػػ  ت ػػد ر اال ػػرار االصػػادر (3)االد الػػ 
دارة االق  ػا، صػدر بتس  ـ  ىد االكجرك ف،  ى نظره  االفصؿ ف  صىتو، باعتباره عكبل كػف  عكػاؿ اإل

تطب  ػػػا الكقاىػػػدة دب  كاسػػػ  ،  كثػػػؿ ىػػػذه األعكػػػاؿ االصػػػادرة تطب  ػػػًا    تنف ػػػذًا ال كقاىػػػدات االد ال ػػػ  ال 
                                                 

، فػػ   سػػان د دع تػػو إالػػ  االكج ػػس بػػاالرج ع عػػف تضػػابو Genevois فػػ  ىػػذا االخصػػ ص نػػ ه كفػػ ض االىك كػػ   (1)
االداخ  ػػ   االخارج ػػ ، بػػالف عػػدـ تاب  ػػ  ىػػذا اال ػػد ـ  كػػدى نطػػاؽ رتابتػػو ع ػػ  كشػػر ع   تػػرارات االتسػػ  ـ بقناصػػرىا 

االر ى ألى طقف ك اعدة عاك ،  ن ص كف االضكانات االكتاى  ال كط  ب تس  كو،  ذالؾ إضاف  إال   ف كا  صدر 
عػػف اال ضػػاس االقػػادى فػػ  ىػػذا االخصػػ ص الػػ س إال كجػػرد ر ى  الػػ س تػػرارًا،  تػػرار االتسػػ  ـ االصػػادر كػػف االسػػ ط  

 ك ف كسابر اال رارات اإلدار   االصادرة بناس ع   ر ى جي  استشار  ، ف جب  اإلدار   االكختص  ال  قد  إذف  ف
  ف  ك ف   ضا كسابرىا ف  خض عو الرتاب  االكشر ع   بقناصرىا االداخ     االخارج   ع   االس اس.

Roys Baclet-Hainque, Le Conseil d'Etat et l'extradition en matière politique, R.D.P., 

1991, No.1, P. 201 et s. 

 .35 شار إال و االدكت ر/ كىكػد فؤاد عبد االباسط، االكرجص االسابؽ، ص  

(2) C.E, Ass, Sieur Decerf, 28 mai 1937, S. 1937.III.73 etss 

    تد سب ت اإلشارة إال  ىذا االىكـ. 
ف االفرنسػػ    االكند ػػػ  االػػدكت ر/ عبػػد االػػرى ـ صػػدت ، تسػػ  ـ االكجػػرك ف فػػ  اال ػػان ف االػػد ال ، دراسػػ  ك ارنػػ  ال  ػػ ان  (3)

   كا بقدىا. 110، ص1983 االس  سر    االر اند  ، االكج   االكصر   ال  ان ف االد ال ، 
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 .(1)تختص االكىاكـ االكدن   بنظرىا

كػػص كبلىظػػ   ف االكىػػاكـ االكدن ػػ  الػػـ تكػػف تخػػتص بت ػػد ر    االفصػػؿ فػػ  صػػى  تػػرار تسػػ  ـ  
 ـ صادرًا تنف ذا الكقاىدة د ال ػ ، األكػر  1927 ؽ ال ان ف االكجرك ف س اس  كاف ىذا اال رار صادرًا تطب

االػذى دفػص جانبػا كػف االف ػو إالػػ  ت ج ػو ن ػد ىػاد الكج ػس االد الػ  فػػ  ىػذا االخصػ ص، ع ػ   سػاس  نػػو 
طب قػػ  كزد جػػ ، طب قػػ  ك نػػو تػػرارا إدار ػػًا كػػف ناى ػػ   ك نػػو  – االىػػاؿ ىكػػذا  – عطػػ  ال ػػرار االتسػػ  ـ 

  خرى. ترارًا س اس ا   س اد ا كف ناى  

، ى ث بد ت االكرى   االثان  ، كرى   فصػؿ 1952 ظؿ اال ضص ع   ىذا االكن اؿ ىت  عاـ  
. Madam Kirkwoodترارات تس  ـ االكجرك ف عػف االكقاىػدات االد ال ػ ،  كػاف ذالػؾ بك تضػ  ىكػـ 

االسابؽ اإلشارة إال يكا، إذ  صبه ترار تس  ـ االكجرك ف  ف  جك ػص األىػ اؿ  ى  calleja كذالؾ ىكـ 
،  ـ صػػدر تنف ػػذًا الكقاىػػدة د ال ػػ  تػػرارًا إدار ػػًا 1927س صػػدر تنف ػػذًا ال ػػان ف تسػػ  ـ االكجػػرك ف القػػاـ سػػ ا

 ككا  ج ز االطقف ع  و تضاب ا.

ف كػاف تػد  تػر الكج ػس االد الػ  ىػؽ رتابػ    ىذا   بلىظ  ف االتط ر اال ضػاب  سػاالؼ االػذكر،  ا 
اصرة ع   رتاب  االكشر ع   االخارج ػ  اال رارات االخاص  بتس  ـ االكجرك ف، إال  ف ىذه االرتاب  كانت ت
 –ككا ذكرنا كف تبػؿ  – Kirkwood)االشكؿ  االختصاص  اإلجراسات( إذ اكتف  االكج س ف  ىكـ 

ف ػػط ببىػػث كػػدى تنف ػػذ االىك كػػ  االفرنسػػ   النصػػ ص االكقاىػػدة بصػػدد كرسػػـ  االتسػػ  ـ،  تبػػ ف الػػو  ف 
ـ  إالػػػ  مرفػػػ  االتيػػػاـ ككػػػا االىك كػػػ  الػػػـ تخػػػاالؼ  ى كػػػف نصػػػ ص ىػػػذه االكقاىػػػدة، ف ػػػد  ىاالػػػت االكرسػػػ

 ت ض  ىذه االنص ص.

، ى ػػث بسػػط االكج ػس كاكػػؿ سػػ طانو ع ػػ  1977 ظػؿ االىػػاؿ ع ػػ  ىػذا االكنػػ اؿ ىتػػ  عػاـ  
كافػػػ  عناصػػػر كشػػػر ع   تػػػرارات تسػػػ  ـ االكجػػػرك ف سػػػ اس فػػػ  ذالػػػؾ عناصػػػر االكشػػػر ع   االخارج ػػػ   ـ 

االكشػار إال ػو دنفػا،  Callega   Astudilloعناصػر االكشػر ع   االداخ  ػ ،  كػاف ذالػؾ بكناسػب  ىكػـ 
 االػػذى تضػػ  ب الغػػاس تػػرار تسػػ  ـ ىػػذا األخ ػػر  ىػػ   سػػبان  االجنسػػ  ، الب ػػده  سػػبان ا، تالس سػػًا ع ػػ   ف 

ال  14/12/1877   ضا اتفات   تس  ـ االكجرك ف االكبركػ  كػص  سػبان ا فػ   1927كارس  10تان ف 
  كو ذات طب قػ  س اسػ  ،    إذا  ت ىاف االتسػ  ـ فػ  ىاالػ  كػا إذا كانػت االػتيـ االكنسػ ب  ال كط ػ ب تسػ

 باف كف االظر ؼ  ف ب اعث ط ب االتس  ـ س اس  .

 ىكذا  صبه ترار االتس  ـ ترارًا إدار ًا س اس كاف صادرًا بناس ع   كقاىدة د ال    ـ بناس ع    

                                                 

(1) C.E, Boidron, 1837, Rec. P. 330. 

  سب ت اإلشارة إال و. 
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تان ف  طن ، ككا  صبه خاضقا الرتاب  اال ضاس ف  عناصر كشػر ع تو االداخ  ػ   االخارج ػ ،  سػ اس 
ًا بتس  ـ االكجـر  ـ برفض تس  كو،  ف  جر ك  عاد    ـ فػ  جر كػ  س اسػ  ، األكػر االػذى كاف صادر 

 ككف اال  ؿ كقو  ف كج س االد ال  االفرنس  ى ؽ ب ضابو االسابؽ نجاىًا كشي دًا ف  كجػاؿ االىػد كػف 
نطاؽ  عكاؿ االس ادة ف  خص ص تس  ـ االكجرك ف، كتكن ًا  ف  ك ف تد ة الغ ره كف اال ضاس اإلدارى 

  عاالكنا االثاالث، خاص  ف  كصػر االتػ  الزاؿ كج ػس االد الػ  ف يػا  قتبػر  ف تػرار تسػ  ـ االكجػرك ف ف
سػػ اس  كػػاف تنف ػػذًا الكقاىػػدة د ال ػػ ،    إعكػػااًل ال اعػػدة عرف ػػ ، كػػف األعكػػاؿ االىك ك ػػ     كػػف  عكػػاؿ 

 االس ادة االت  تالب   ف تك ف كىبل ال رتاب  اال ضاب  .

 المبحث الثانى
 فرنسا ومصر لمحد من رعمال  اتجاىات القضاء فى

 السيادة فى مجال تفسير المعاىدات الدولية 

كػػف االكجػػاالت االتػػ   تضػػه ف يػػػا كػػدى االتطػػ ر االػػذى  ىػػػرزه كج ػػس االد الػػ  االفرنسػػ  خػػػبلؿ  
كسػ رتو ال ىػػد كػػف نطػػاؽ  عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  كجػػاؿ االكقاىػػدات االد ال ػػ ، كجػػاؿ تفسػػ ر االكقاىػػداتر إذ 

االتتراب كف ىذا االكجاؿ، شالنو شالف االكقاىدات ذاتيا كقتبػرًا  ف االكقاىػدات بقد  ف كاف  كتنص ع  و 
 تفس رىا  جسداف كبل كتكاكبًل،   شكبلف فػ  ذات اال تػت عكػبًل كػف  عكػاؿ االسػ ادة، الػذا كػاف  كتنػص 
ع  و نظر االدع ى  صبًل ، رافقا شقار عدـ االختصاص،  ى  كا   اؿ الو االكذىب االت   دى ال  ضاس 

ف كػػاف  ػػدخؿ فػػ  إطػػار ىػػذا االكػػذىب   ضػػا كرى ػػ  تب الػػو نظػػر االػػدع ى إف  اإلدارى فػػ  االتفسػػ ر،  ا 
كانت كصى ب  بتفس ر ىك ك ر ثـ بد  بخط ة  خرى نى  االىد كػف نطػاؽ االكػذىب االت   ػدى،  ذالػؾ 
ب دخػػاؿ كػػا  سػػك  االنظػػاـ اال ػػان ن  ال كسػػابؿ األ ال ػػ  االخاضػػق  الختصػػاص جيػػ   خػػرى إالػػ  كجػػاؿ 

ف الػػػػـ تكػػػػف كصػػػػى ب  بتفسػػػػ ر االكقاىػػػدات االد ال ػػػػ ،  بى ػػػػث  صػػػػبه   ضػػػػ  ب بػػػػ ؿ االػػػػدع ى، ىتػػػػ   ا 
ىاالػػ  االغػاكض كنيػا ال تفسػػ ر كػف تبػؿ االسػ ط  االكختصػػ ر  فػ  خطػ ة كت دكػػ   ىكػ ك ، كػص إ  افيػا  ا 
 خرى،  دخؿ كج ػس االد الػ  إالػ  كجػاؿ تفسػ ر االكقاىػدات نظر ػ  االقكػؿ اال اضػه  كػف ك تضػاىا  نػو 

الكقاىدة كف اال ض ح بككاف ككػا  جق ػو تػاببل ال تطب ػؽ بذاتػو، كػاف إذا كاف االنص االكتنازع ع  و ف  ا
ع ػػ  اال اضػػ   ف  قكػػؿ تناعتػػو ىػػ  بػػاالكقن  االػػذى  ػػدؿ ع  ػػو ىػػذا االػػنص   طب ػػو كباشػػرة د ف إىاالػػ  

،  ع ػف كج ػس االد الػ  اختصاصػو، بػؿ 1990إال  جي   خرى،  فػ  خطػ ة  خ ػرة  جر بػ  تكػت عػاـ 
الكقاىػػػدة،  كػػػف ىػػػذه اال ىظػػػ  الػػػـ  قػػػد كجػػػاؿ تفسػػػ ر  بشػػػكؿ كنفػػػرد بتفسػػػ ر  ى نػػػص مػػػاكض فػػػ  ا

 االكقاىدات االد ال   كف ب ف كجاالت  عكاؿ االس ادة، ف د  صبه خارج نطاؽ ىذه االكجاالت.

ىػػذا   بلىػػظ  ف اال ضػػاس االقػػادى كػػاف  كثػػر جػػر ة فػػ  ىػػذا االشػػالف، ى ػػث  ع ػػف كنػػذ االبدا ػػ   
، االػػذى 1946االفرنسػػ  عػػاـ اختصاصػػو بتفسػػ ر االكقاىػػدات االد ال ػػ ، خاصػػ  بقػػد صػػد ر االدسػػت ر 
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 اعتبر االكقاىدات االد ال   بكثاب  اال ان ف االتشر ق ،  كف ثـ تالخذ ىككو تطب  ًا  تفس را.

 ى  كا انتيجو اال ضاس االقادى ف  كصر س اس ف  ذالؾ اال ضاس االكخت ط  ـ اال ضاس األى    
ف كانػت كىككػ  اال ضػاس اإلد ارى كتػرددة فػ  ثـ اال ضػاس االقػادى بكػا فػ  ذالػؾ كىككػ  االػن ض. بػؿ  ا 

فػػ  ىػػذا االخصػػ صر إال  ف االكىككػػ  اإلدار ػػ  االق  ػػا  كنػػذ  1946بدا ػػ  األكػػر  عنػػد إنشػػابيا عػػاـ 
 انتيجت ذات نيل اال ضاس االقادى ف  كجاؿ االتفس ر. 1955تار خ إنشابيا عاـ 

 بناس ع   ذالؾ، نتنا ؿ ك ؼ تط ر اال ضاس ف  كجاؿ تفس ر االكقاىدات ف  كػؿ كػف فرنسػا  
 ىؿ ىذا االتط ر. كصر،  كرا

 الكػػػػف تبػػػػؿ ىػػػػذا  ذاؾ  تىػػػػتـ ب ػػػػاف كػػػػا االك صػػػػ د باالتفسػػػػ ر  كػػػػف االكخػػػػتص بػػػػو فػػػػ  كجػػػػاؿ  
 االكقاىدات االد ال  .

  ع   ذالؾ نتنا ؿ االك ض عات االتاال  ا 

 االك ص د بتفس ر االكقاىدات االد ال    االكختص بو. -

 اتجاىات اال ضاس االفرنس  ف  تفس ر االكقاىدات االد ال  . -

 اس االكصرى ف  تفس ر االكقاىدات االد ال  .اتجاىات اال ض -
 المطمب األول

 المقصود بتفسير المعاىدات الدولية
 والمختص بو

  صد باالتفس ر اال ص ؿ إال  االكقن  االى      االكنط   ألالفاظ نص ص االكقاىدات االد ال  ،  
بكا  ز ؿ عف ىذه االنص ص االغك ض،   ى ط بكا تنط ى ع  و كف كػدى  نطػاؽ. فاألالفػاظ ال ت كػ  

كػ  اليا إال ف  ىد د كا تقبر بو عف فكرة كق نػ ،  ال ت كػ  اليػذه االفكػرة إال بتطب  يػا فػ  اال اتػص،  ال ت 
اليذا االتطب ؽ إال إذا كانت االفكرة  اضى  ج    تى ط بيذا اال اتص  تب ف ىد ده  نطاتور كػص كبلىظػ  
 ف االتفس ر ال س عك    دال    رجص ف يا إال  االكقاجـ اال غ    ال قثػ ر ع ػ  االكقنػ  اال غػ ى ال ك كػات    

 اىػدا. فكث ػر كػا  االقبارات االتػ  تتضػكنيا ت ػؾ االنصػ ص. فكػف االنػادر  ف  ىكػؿ االػنص كػدال ال الغ  ػا
نكػا  نبغػ  األخػذ فػ  االعتبػار االقد ػد كػف    تض  االتفس ر عدـ االعتداد فىسب باالقنصر اال غ ى،  ا 
االظر ؼ االت   ىاطت ب ضص االنص تبقا الكؿ ىاال  ع   ىدة ،  االت  تجقؿ كف االكقنػ  االػذى  سػند 
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 .(1) راس إبراكياإال  االنص  ترب االكقان  إال  تى  ؽ االيدؼ االذى  راده  طراؼ االكقاىدة كف   

 الذا ت ؿ  ف االتفس ر ى  االقك    االذىن      االق     االت   جر يا االكفسر، بيدؼ تىد د كقن   
االنصػػػ ص  ت ضػػػ ه االن ػػػاط االغاكضػػػ ،  اإلىاطػػػ  بكػػػداىا  نطاتيػػػا، تكي ػػػدًا التطب  يػػػا ع ػػػ  اال تػػػابص 

 .(3)  دال   ككا ذكرنا، فاالتفس ر إذف فف تان ن   ال س عك    ك كان ك    (2) األفقاؿ ف  االقكؿ 
"L'interprétation d'un traité est un travail d'art juridique, non une operation 

mécanique". 

 كف االبد ي   ف  رتبط تطب ؽ  ى نص ف  تان ف    كقاىدة بتفسػ ره، بكػا كػؤداه  ف تطب ػؽ  
ص بػػد ف تفسػػ ر، بػػؿ  ف االػػنص  نطػػ ى فػػ  ذات اال تػػت ع ػػ  تفسػػ ر ىػػذا االػػنص، فػػبل تطب ػػؽ فػػ  اال اتػػ
 تفس ر االنص  سبؽ تطب  و، في  االك دك  االكنط     االبد ي   اليذا االتطب ؽ.

  ىنا النا  ف نتساسؿ عف االكختص،    عف كف الو االىؽ ف  تفس ر االكقاىدات االد ال  ع 

  الا  ثبػػت ىػػذا االىػػؽ ال ػػد ؿ األطػػراؼ فػػ  االكقاىػػدة االد ال ػػ ا إذ ىػػ  األتػػدر ع ػػ  كثػػؿ ىػػذا  
ي  االتػ  صػامت نصػ ص االكقاىػدة،  ىػ  االتػ   ضػقت بيػذه االنصػ ص اال  ػ د  االىػد د االتفس ر، ف

ع   تصرفاتيا،  كف ثػـ فيػ  األتػدر  األجػدر ع ػ  ب ػاف كػا انصػرفت إال ػو االن ا ػا االكشػترك  الكقػان  
 ك اصػػد األالفػػاظ االتػػ  كتبػػت بيػػا ىػػذه االنصػػ ص.    ػػاؿ ال تفسػػ ر ىنػػا االتفسػػ ر االرسػػك     األصػػ ؿ 

authentique interprétation،  االتفسػػ ر االكشػػترؾ ال ػػد ؿ األطػػراؼ.  تػػد  كػػ ف ىػػذا االتفسػػ ر   
صر ىًا  ىك و اتفاؽ ت ؾ األطراؼ  االذى تد  الخذ ص رة ترار صادر عف االكػؤتكر االػذى اعتكػد  اتػر 
نص ص االكقاىدة    ص رة بر ت كػ ؿ ك ىػؽ بيػا.  تػد  الخػذ صػ رة    شػكؿ اتفػاؽ جد ػد، كبػـر فػ  

الت ت ػص ع ػ  االكقاىػدة كباشػرة،    بقػد ذالػؾ بكػدة كػف االػزكف،  تػد تجتكػص ع  ػػو صػ رة كبسػط  ع ػب ا
بقض  طراؼ االكقاىدة د ف االبقض اوخر، فبل    د فػ  ىػذه االىاالػ  سػ ى كػف  جتكػص ع  ػور   خ ػرًا 

                                                 

االتفسػػ ر فػػ  اال غػػ ، ىػػ  كط ػػؽ االتبػػ ف،   ػػاؿ فسػػر االشػػ س  ى  بانػػو. راجػػصا األسػػتاذ عبػػد اال ىػػاب خػػبلؼ "تفسػػ ر  (1)
، 1948النصػػػ ص اال ان ن ػػػ   تال   يػػػا"، كج ػػػ  اال ػػػان ف  االتتصػػػاد، االقػػػدد االثػػػان ، االسػػػن  االثاكنػػػ  عشػػػرة،   ن ػػػ  ا

.  تفس ر االتشر ص ى  ت ض ه كا  بيـ كف  الفاظػو  تكك ػؿ كػا اتتضػب كػف نص صػو  تخػر ل كػا ن ػص 181ص
 كف  ىكاكو  االت ف ؽ ب ف  جزابو االكتناتض . 

االػػرزاؽ االسػػني رى،   ىكػػد ىشػػكت  بػػ  سػػت ت،  صػػ ؿ اال ػػان ف، كطبقػػ  الجنػػ   راجػػصا األسػػتاذ ف االػػدكت ر ف عبػػد 
،  األسػػتاذ االػػدكت ر/ كىكػػػد االسػػق د االػػدتاؽ، اال ػػان ف االػػد ال  200، ص 1938االتػػالال ؼ  االنشػػر باال ػػاىرة، طبقػػ  

ر، ر االدكت ر/ سق د ع   ىسف  االجػدا1989االقاـ، االجزس األ ؿ، دار االكطب عات االجاكق   باإلسكندر  ، طبق  
 .358االكرجص االسابؽ، ص 

 .1129االدكت ر/ ع   إبراى ـ   سؼ، االكرجص االسابؽ، ص  (2)

(3) Ch. Rousseau, Droit international public (Traité), 1971, T. I. P. 291. 
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تػػػد  الخػػػذ االتفػػػاؽ االتفسػػػ رى صػػػ رة خطابػػػات كتبادالػػػ  بػػػ ف األطػػػراؼ،  قتػػػرؼ    ػػػر ف ػػػو كػػػؿ طػػػرؼ 
قطػػ  ال كقاىػػدة    الػػبقض نص صػػيار  تػػد  كػػ ف االتفسػػ ر االكشػػترؾ ضػػكن ا بػػاالكقن  االػػذى  جػػب  ف  

 L'interprétation implicite ou   ػػاؿ الػػو فػػ  ىػػذه االىاالػػ  االتفسػػ ر االضػػكن  شػػبو االرسػػك 

quasi-authentique ستفاد كف االسػ  ؾ االبلىػؽ ألطػراؼ االكقاىػدة  االػذى  نصػب ع ػ  تفسػ ر   ،
االكتسؽ  االكتنامـ، االكقبر عف ك اصدىـ  فيكيـ الت ؾ االنص ص االغاكض  كنيا، كف خبلؿ االتطب ؽ 

 االنص ص.
ثان اا  ثبت االىؽ ف  االتفس ر   ضا الكىاكـ د ال ػ ،  ػتـ تىد ػدىا فػ  صػ ب االكقاىػدةا سػ اس  

 كانت كىاكـ تىك ـ كق ن     كىكك  االقدؿ االد ال      كىكك  االقدؿ األ رب      م رىا، تباشر ىػذا 
ع ى ؿ نص ص كق ن ،    بكناسب  كا  ث ر كف نزاعات ىػ ؿ تطب ػؽ االتفس ر ى نكا  ك ف ىناؾ نزا

ف كاف  خت ؼ عف االتفسػ ر االسػابؽ فػ  كػدى إالزاك تػو  االكقاىدة.  االتفس ر ىنا   ضا تفس ر رسك ،  ا 
، فػػػ ف تفسػػػ ر (1)، إذ ب نكػػػا   ػػػـز االتفسػػػ ر االسػػػابؽ كافػػػ   طػػػراؼ االكقاىػػػدة،    كػػػف  افػػػؽ كػػػنيـ ع  ػػػو

نسػػب  ، إذ   ػػـز ف ػػط  طػػراؼ االخصػػ ك ،  كػػف تػػدخؿ فػػ  االػػدع ى إف كػػاف االكىػػاكـ االد ال ػػ  ذ  ت كػػ  
 ىناؾ نص ف  االتفات    ج ز كثؿ ىذا االتدخؿ.

ثاالثػػاا  ثبػػت ىػػؽ االتفسػػ ر كػػذالؾ الكػػؿ د الػػ  طػػرؼ فػػ  االكقاىػػدةا إذ  ف ػػًا السػػ ادة ت ػػؾ االػػد ؿ،  
اىػدة،  ىػ  كػا  ك ف الكؿ كنيا االىػؽ فػ  ت ضػ ه االكقنػ  االػذى تػراه كناسػبًا الكػا ىػ  مػاكض فػ  االكق

، كػص كبلىظػ  bilatérale  اؿ الػو االتفسػ ر االفػردى    االكنفػرد ال كقاىػدة االد ال ػ     االتفسػ ر االتبػادال  
 ف ىػػذا االنػػ ع كػػف االتفسػػ ر ىػػ  األكثػػر شػػ  عًا ك ارنػػ  بػػاألن اع األخػػرى سػػاالف  االػػذكر، بػػؿ  ىػػ  االػػذى 

ال ىػد كػف نطػاؽ  عكػاؿ االسػ ادة   قن نا ف  ىذه االدراس ، إذ تتجسد ف  إطاره كراىؿ االتطػ ر اال ضػاب 
ف  كجاؿ االكقاىدات االد ال   بصف  عاك   كجاؿ تفس ر ىذه االكقاىدات بصف  خاص   ى  كا نب نػو 

   اًل ف  فرنسا، ثـ ثان ا ف  كصر ككا    .

 

 

 

 
                                                 

ع ػػ   سػػاس  ف كثػػػؿ ىػػذا االتفسػػػ ر  قتبػػر اتفاتػػػا د ال ػػا جد ػػدًا،  الخػػػذ ىكػػـ االكقاىػػػدة كػػف ى ػػػث عػػدـ اختصػػػاص  (1)
بن ػػده    ت ػػد ره    كناتشػػتو، بػػؿ   ػػـز االكج ػػس بالىكاكػػو   سػػتخرج كنػػو االنتػػابل اال ان ن ػػ    طب يػػا ع ػػ  االكج ػػس 

 االنزاع االكقر ض ع  و.
 .622االدكت ر/ عبد االفتاح سا ر دا ر، االكرجص االسابؽ، ص  
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 المطمب الثانى

 اتجاىات القضاء الفرنسى فى تفسير المعاىدات الدولية

 الفرع األول
 الفرنسى فى مجال اتجاىات القضاء اإلدارى

 تفسير المعاىدات الدولية

 الغصن األول
 االتجاه التقميدى لمقضاء اإلدارى الفرنسى فى مجال

 تفسير المعاىدات الدولية

ف  ىذه االكرى   است ر تضاس كج س االد ال  ع   استبقاد كؿ كا  تق ؽ باالكقاىدات االد ال  ،  
 تفسػػ رىا كػػف اختصاصػػو    كػػف نطػػاؽ  ال تػػو سػػ اس ف كػػا  تق ػػؽ بكراىػػؿ إبراكيػػا    كراىػػؿ تنف ػػذىا 

تضػ  كج ػس االد الػ  فػ  ىكػـ  – ى  كا  يكنا ف  ىذا االخصػ ص  –اال ضاب  . فف  كجاؿ االتفس ر 
بقػػػدـ تبػػػ ؿ االػػػدع ى ى ػػػث ال  ك ػػػؾ تطب ػػػؽ    تفسػػػ ر االكقاىػػػدات،  تػػػد جػػػاس بيػػػذا  1823الػػػو عػػػاـ 

 ا(1)االىكـ
"Cons qu'I s'agit…. De l'application de l'acte diplomatique… et que les 

questions auxquelles peut donner leiu l'interprétation dudit acte ne peuvent 

être portées devant nous en notre conseil d'Etat par la voie contentieuse.. La 

requéte… est rejetée". 

الكقاىدات ال  دخؿ فػ  اختصػاص بؿ ال د ترر ف  ذات االقاـ ككىكك  استبناف    ف تفس ر ا 
نكا ف ط ف  اختصاص االس طات اإلدار   ،  بقد شير  اىد ف ط،   طص بقدـ (2)االكىاكـ اال ضاب  ،  ا 

 .(3)اختصاصو بتفس ر االكقاىدات االد ال    عدـ تب ؿ االدع ى االت  تث ر ىذه االكسالال 

ت    اتفات ات    ؿ ف و، س اس  كاف األكر  تق ؽ بكقاىدا 1838 ف  ىكـ دخر صدر عاـ  

                                                 

(1) C.E, veuve Joachim Murat, 23-7, 1823, S.1822-1824, 7 volu, II, 246.  

(2) C.E, Le corsaire la Représaille, 6-8-1923, Rec. P. 558. 
  جاس بوا 

"Cons. que notre minister de la marine oppose aux marins… la convention 

diplomatique du….; que l'interprétation de cette convention n'est point du  resort 

dess tribunaux ordinaries et qu'elle appartient exclusivement à l'autorité 

administrative…….".  

 .41 شار إال و االدكت ر/ فؤاد عبد االباسط، االكرجص االسابؽ، ص  (3)
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دب  كاسػػػ  ،    بالعكػػػاؿ ىك ك ػػػ ، فػػػ ف كسػػػالال  االتفسػػػ ر  االتنف ػػػذ ال  ككػػػف تبػػػ ؿ االطقػػػف ع  يػػػا  كاكػػػو 
 .(1)باالطر ؽ اال ضاب 

بكجػرد  ف تكػ ف االكنازعػ   كاكػو كرتبطػ   –  ضػ   1920 تد ظؿ كج س االد ال  ىتػ  عػاـ 
د ال ػ   كنيػا االكقاىػدات االد ال ػ     بقكؿ ككا كاف  قتبره كف  عكاؿ االس ادة، س اس تق ؽ باالقبلتات اال

   ض  ف  جك ص األى اؿ بقدـ تب ؿ نظرىا  كاكو كي ب  تضاب  . –باالقبلتات االداخ    

خػػرج كج ػػس االد الػػ  ع ػػ  تضػػابو االسػػابؽ ى نكػػا طقػػف  كاكػػو ع ػػ  تػػرار  1920 فػػ  عػػاـ  
رابب، تالس سًا ع ػ  إىدى اال جاف اإلدار   االق  ا ب خضاع  ىد االرعا ا األسباف ف  فرنسا إلىدى االض

، بشػػػػالف االكقاك ػػػػ  1862 ف ىػػػػذا اال ػػػػرار جػػػػاس كخاالفػػػػا ال كقاىػػػػدة االكبركػػػػ  بػػػػ ف فرنسػػػػا   سػػػػبان ا عػػػػاـ 
االضر ب   الرعا ا كؿ د ال  ف  األخرى، ف بؿ كج س االد الػ  االطقػف بقػد  ف كػاف   ضػ  فػ  كثػؿ ىػذه 

اتخػذت ترارىػا بنػاس ع ػ   بقدـ اال ب ؿ، ثـ استند الػرفض االطقػف،  ف جيػ  اإلدارة -ككا ر  نا -االىاال  
تفس ر  ز ر االخارج   االفرنس  ف  ىذا االشالف،  ى  االتفس ر االك ـز اليا،  االذى ال  ك ؾ االكج ػس ذاتػو 

 . (2)كناتشتو    ت د ره

، بخصػػ ص كػػا  ث ػػر ىػػ ؿ 1925 تالك ػػدا الػػذالؾ   ػػ ؿ كج ػػس االد الػػ  فػػ  ىكػػـ صػػدر عػػاـ  
زاـ  الكان ػػػا بتقػػػ  ض  سػػػرى االىػػػرب االػػػذى تفسػػػ ر  ىػػػد االبنػػػ د االػػػ اردة بكقاىػػػدة فرسػػػاى بخصػػػ ص االتػػػ

 سػػ بت كقػػاك تيـ  ثنػػاس األسػػر،   ػػ ؿ  ف االتفسػػ ر االكقطػػ  اليػػذا االبنػػد كػػف اال جنػػ  االد ال ػػ  ال تق  ضػػات 
 اجػػب األتبػػاع،  كػػف ثػػـ فػػ ف االكنازعػػ  فػػ  ىػػذا االتفسػػ ر ال  جػػ ز االطقػػف ف ػػو تضػػاب ا  كػػاـ كج ػػس 

   ككف االكناتش  ف و  كاـ اال ضاس.االد ال ر في  تفس ر ال  خضص الت د ر م ر ت د رىا  ال

 ىكذا  تجسد االكذىب االت   دى ال  ضاس اإلدارى ف  ىذه االكرى   ف  االكتناع عف تفس ر  ى  
كف  ىكاـ االكقاىدة، إذ  رى ضر رة األخذ  ف  جك ص األى اؿ باالتفس ر االػذى ت ػ ؿ بػو االىك كػ  فػ  

الػػػد ؿ األخػػػرى االك تقػػػ  كقيػػػا، د ف ىػػػذا االشػػػالف، سػػػ اس صػػػدر كػػػف جانبيػػػا ف ػػػط،  ـ باالشػػػتراؾ كػػػص ا
 .(3)االتقرض اليذا االتفس ر بالى  جو كف اال ج هر كقتبرًا  ف االتفس ر ىنا  قد عكبًل كف  عكاؿ االس ادة

 –خبلؿ ىذه االكرى    –  تفؽ ىذا االكذىب ف   اتص األكر كص س اس  كج س االد ال  االراك    

                                                 

  .27االكرجص االسابؽ، ص  (1)
(2) "Cons. que … cette interpretation resulte de la depêche adressèe… par le… ministre 

des Affaires étrangères au ministre des finances; que la Commission supérieure n'a 

fait que s'y conformer, comme elle y était tenue, et que le Conseil d'Etat n'est pas 

compètent pour examiner les critiques soulévées devant lui par ladite interpretation. 

S. 1922. III. 35. 

(3) C.E, AFF-Baléchat, 9-1-1925, Rec.P. 26.  
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ات ساالف  االذكر  االتػ  سػنز دىا إ ضػاىًا إال  عدـ االتقرض ألى عكؿ كف  عكاؿ االس ادة  ذالؾ ال كبرر 
ى نكػػػا نتنػػػا ؿ د ر اال ضػػػاس االدسػػػت رى فػػػ  االىػػػد كػػػف نطػػػاؽ  عكػػػاؿ االسػػػ ادة فػػػ  كجػػػاؿ االكقاىػػػدات 
االد ال  ، إال  نو  ككف اإلشػارة ىنػا،  ع ػ   جػو االخصػ ص الكبػررات اكتنػاع كج ػس االد الػ  عػف نظػر 

االطابص االس اس   االد ال  اليذه االكقاىدات، دعا ى تفس ر االكقاىدات االد ال  ،  االت   الت  ف  ك دكتيا 
 كػػا تتضػػكنو كػػػف عبلتػػات فرنسػػػا بغ رىػػا كػػػف االػػد ؿ    االسػػػ طات األجنب ػػ ر إضػػػاف  إالػػ   ف تفسػػػ ر 
االكقاىدة االد ال    نط ى ف  ذات اال تػت ع ػ  تفسػ ر اإلرادة االكشػترك  ال ػد ؿ  طػراؼ االكقاىػدة،  كػف 

كف جانبو فػ  عبلتػ  فرنسػا بغ رىػا كػف االػد ؿر ككػا  ثـ ف ف تاـ كج س االد ال  بيذا األكر،  قد تدخبلً 
 ف االتفسػػ ر  تط ػػب االكقرفػػ  االكسػػب   باالكقط ػػات االتػػ   ىاطػػت بػػاالبن د االغاكضػػ  فػػ  االكقاىػػدة،  كػػا 
اتف ػػت ع  ػػو االػػد ؿ فػػ  خص صػػيا،    بكقنػػ   دؽ كػػا تبلتػػت ع  ػػو إرادتيػػـ فػػ  شػػالنيا،  ىػػ   كػػ ر 

ف األعكػػاؿ االتىضػػ ر  ،  كػػا دار كػػف ن اشػػات  صػػقب ع ػػ  اال اضػػ   ف  كػػ ف ك كػػًا بيػػا، خاصػػ   
خػػػبلؿ االكفا ضػػػات االد ال ػػػ  تكػػػ ف فػػػ   م ػػػب األى ػػػاف بق ػػػدة عػػػف  عػػػ ف اال اضػػػ ر ككػػػا  ف االتفسػػػ ر 
اال ضػػػاب  تػػػد  ػػػؤدى إالػػػ  االتضػػػارب  االتنػػػاتض ، ال الشػػػ س، إال الخػػػتبلؼ االكىػػػاكـ ف كػػػا ب نيػػػا ىػػػ ؿ 

نكا   ضا ب ف  االد ؿ  طراؼ االكقاىدة،  ى  كا  تنػاف  كػص االتفس ر، ال س ف ط داخؿ االد ال  اال اىدة،  ا 
 االيدؼ االكشترؾ االذى تغ تو االكقاىدة.

 الغصن الثانى
 االتجاه المعاصر لمقضاء اإلدارى الفرنسى

 فى مجال تفسير المعاىدات الدولية

 كػػػاـ تفن ػػػد  دىػػػض االىجػػػل  االكبػػػررات سػػػاالف  االػػػذكر سػػػ اس كػػػف جانػػػب االف ػػػو  ـ كػػػف جانػػػب  
االد ال ،  االت  ن جز  ىـ كا جاس بو، ف   ف ىركاف اال اض  كف االىؽ  كف ض  االىك ك   كاـ كج س

ف  تفس ر االكقاىدات االد ال  ، كف شالنو تقط ؿ االفصؿ ف  االخص كات، خاص   ف تصدى اال اض  
تدرتػو ع ػ   - ى  كا  دخؿ  صبًل ف   ظ فتػو اال ضػاب   –التطب ؽ  ىكاـ االكقاىدة  ست ـز باالضر رة 

إال  ذالؾ  ف االكقاىدات االد ال    صبه اليا ف  كقظـ دسات ر االقاالـ ت ة تفس ر نص صيا، ف ذا  ضفنا 
اال ان ف االداخ  ،  كف ثـ  دخؿ ف  اختصاص اال اض  اال طن  تفس رىا، شالنيا ف  ذالؾ شػالف ت اكػو 
بتفسػػػ ر االتشػػػر ص االػػػ طن .. إذا  ضػػػفنا ذالػػػؾ، ف نػػػو  ككػػػف اال ػػػ ؿ  نػػػو الػػػ س كػػػف االىككػػػ  كنػػػص اال ضػػػاس 

ات االد ال  ، خاص   ف كا  صدر عف ىذا اال ضاس كف تفس ر ال س الو  ى اال طن  كف تفس ر االكقاىد
ت ك  إالزاك   ال د ؿ األطراؼ ف  االتفات  . ككا  نو ال  تقدى  ثره خارج نطاؽ االنزاع االذى فصؿ ف و، 
 ف  ىد د كا صدر ف و،  كف ثـ ال  جػ ز ألى طػرؼ كتقاتػد االىتجػاج بػو ضػد االطػرؼ اوخػر إال 

رضػػاس  تبػػ ؿ االػػد ؿ األطػػراؼ فػػ  االكقاىػػدة... فيػػذا االرضػػاس ىػػ  االػػذى  قطػػ   إذا ىػػاز ىػػذا االتفسػػ ر
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 .(1)ال تفس ر االذى  صدر كف االكىاكـ االداخ    شرع تو االد ال  

 األىـ كف كؿ كا سبؽ االرمب  االجاكى  الػدى كج ػس االد الػ  االفرنسػ  فػ  كسػر االطػ ؽ االػذى  
االس ادة، ك كا  جد الذالؾ سب بل،  تد  جػده ى ؿ رتبتو ف كا  قرؼ بالعكاؿ  –ككا ذكرنا  – ضقو ى  
 ف  اوت ا

 أوال: فكرة المسائل األولية

Question préjudicielle 

فػػػ  كرى ػػػ  اال ضػػػاس االت   ػػػدى سػػػاالف  االػػػذكر، كػػػاف كج ػػػس االد الػػػ    ضػػػ  دابكػػػًا بقػػػدـ تبػػػ ؿ  
 -تنف ػػػذ -االػػػدع ى، إذا كانػػػت االكنازعػػػ  كتق  ػػػ  بكقاىػػػدة د ال ػػػ ،    ػػػا كػػػاف  جػػػو ىػػػذه االكنازعػػػ  إبػػػراـ

تفس ر...االخ ثـ بد  بقػد ذالػؾ   ضػ  ب بػ ؿ االػدع ى ال فصػؿ فػ  ك ضػ عيا،  الكػف ف ػط فػ  ىاالػ  كػا 
إذا الـ  كف ىذا االك ض ع  تط ب تفسػ رًا    كػاف كرفػؽ بػو تفسػ ر ىكػ ك ، فػ ف الػـ  تػ افر ال ىػذا  ال 

 ذاؾ، تض  برفض االدع ى ع   كا ب نا كف تبؿ.

س االد الػػ  تضػػاسه سػػاالؼ االػػذكر، إذ بػػد    ضػػ  الػػ س  كػػص فكػػرة االكسػػابؿ األ ال ػػ ، ىجػػر كج ػػ 
ف  نكػا   ضػا باالفصػؿ ف يػا فػ  جك ػص األىػ اؿ، ىتػ   ا  ف ط ب ب ؿ االدع ى االكتق    بكقاىدة د ال ػ ،  ا 
كانت بقض نص صيا  تط ب تفس رًا،    الـ  كف كرف ا بيا تفس ر ىك ك ،  ى ىتػ  الػ  كانػت ىػذه 

   كقناىا، إال ب زاال  كػا شػابيا كػف مكػ ض، إذ االنص ص م ر  اضى   ال  تسن  اال ت ؼ ع   ى  
باعتبارىػا  –  تؼ اال اض  ف  ىذه االىاال ، االس ر فػ  ت ػؾ االػدع ى،   ى ػؿ االنصػ ص كىػؿ االنظػر 

نكػػا تخػػتص بيػػا جيػ   خػػرى،  فػػ  ذات اال تػػت  ت تػػؼ  تكثػؿ كسػػالال    ال ػػ ، ال  خػػتص ىػ  بنظرىػػا،  ا 
. بكقنػ   ف تفسػ ر االػنص    االنصػ ص االفصؿ فػ  االػدع ى األصػ    ع ػ  االفصػؿ فػ  ىػذه االكسػالال 

االغاكضػػػ ،  قػػػد ضػػػر رة ال فصػػػؿ فػػػ  االنػػػزاع، فػػػ ف الػػػـ  كػػػف كػػػذالؾ،  ى م ػػػر ضػػػر ر   فػػػبل ت صػػػؼ 
بػػاالغك ض،  ال  رجػػال باالتػػاال  نظػػر االنػػزاع اليػػذا االسػػبب،  ىػػذا ىػػ  جػػ ىر فكػػرة االكسػػابؿ األ ال ػػ  االتػػ  

،  كػػاف (2)االكقاىػػدات االد ال ػػ اسػػتقارىا كج ػػس االد الػػ  ال ىػػد بيػػا كػػف نطػػاؽ  عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  كجػػاؿ 
                                                 

   كا بقدىا. 42، ص 1980االدكت ر/ عبد اال اىد كىكػد االفار، ت اعد تفس ر االكقاىدات االد ال  ،  (1)
كرافقات تنص ع ػ   ف  كػ ف  293ت  ؿ االكىكك  اإلدار   االق  ا ف  ىذا االخص ص ".... كف ى ث  ف االكادة  (2)

ق  ػػؽ االىكػػـ فػػ  ك ضػػ عو ع ػػ  االفصػػؿ فػػ  كسػػالال   خػػرى  ت تػػؼ ال كىككػػ   ف تػػالكر ب تػػؼ االػػدع ى ك كػػا ر ت ت
ع  يا االىكـ بكا كفاده  ف اال ضاس ب تػؼ االػدع ى ال فصػؿ فػ  كسػالال    ال ػ   ث رىػا دفػص    ط ػب عػارض   تضػ  
 ف  كػػ ف االفصػػػؿ ف ػػػو خارجػػػًا عػػف االختصػػػاص االػػػ ظ ف     االنػػػ ع  اليػػػذه االكىككػػ    سػػػت ـز بىثػػػا فػػػ  اال  اعػػػد 

ا    تال   يػػا بى ػػث إذا كػػاف االىكػػـ فػػ  االػػدفص كػػف االجػػبلس بى ػػث ال  ىتكػػؿ االشػػؾ فػػبل  جػػ ز اال ان ن ػػ     تفسػػ رى
 .97، ص 11، بند 4، االسن  23/11/1968ؽ ف  12السن   1191اال تؼ تان نًا". االطقف رتـ 
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،  االػذى  قػد كػف  karl et toto sameبك تضػ  االىكػـ االصػادر فػ  تضػ    1931ذالػؾ فػ  عػاـ 
 ىكػػاـ االكبػػادئ    االتىػػ الت االكبػػرى فػػ  تضػػاس كج ػػس االد الػػ ، إذ   ػػ ؿ ف ػػوا  ف االنػػزاع ىػػ ؿ تفسػػ ر 

نكا ف  ط  تؼ االفصؿ ف يا الى ف نص     كثر ف  االكقاىدة، ال   تض  االىكـ بقدـ تب ؿ االدع ى،  ا 
 .(1) ر د تفس ر ىذا االنص كف االجي  االىك ك   االكختص 

 تالك ػدًا الثبػػات  د ك كػ  ىػػذا اال ضػاس، ف ػػد صػدرت عػػدة  ىكػاـ كتتاال ػػ  بػذات االكقنػػ   كنيػػا،  
 االذى انتي  ف و االكج س إال   ف االفصؿ ف  االنزاع، إذ  ت تػؼ ع ػ   1934االىكـ االصادر ف  عاـ 

تفس ر كقاىػدة د ال ػ ،  ىػ  كػا ال  خػتص بػو االكج ػس، فػ ف األكػر  تط ػب إرجػاس االنظػر فػ  االػدع ى 
 .(2)ر د ىذا االتفس ر كف االس ط  االكختص الى ف   

                                                 

 تػػػت خص  تػػػابص االػػػدع ى فػػػ   ف االكػػػدع ف بصػػػفتيـ كبلكػػػا فػػػ  كسػػػتقكرة االككػػػر ف )كانػػػت خاضػػػق  البلنتػػػداب  (1)
 طػػاالب ف ب الغػػاس تػػرار صػػادر كػػف  ز ػػر االكسػػتقكرات بػػرفض كػػنىيـ تق  ضػػا عػػف االضػػرر االنػػاتل عػػف  االفرنسػػ (

رفض ت كس ر االجكي ر   االفرنس   ف   راض  االككر ف كنىيـ االترخ ص ب طص األشجار بناس ع   االنظاـ االػذى 
  ضقو النظاـ االغابات ف   راض  االككر ف.

قرفػ  صػاىب ك ك ػ  األراضػ  االخاال ػ ،  بػد ف سػند، االك جػ دة  تد ترر االكج ػس  ف ىػذه االػدع ى تث ػر كشػك   ك 
االتػػ   1919  ن ػػ  سػػن   28فػػ  االككػػر ف،  بكػػا  ف ىػػذه االكشػػك   تتق ػػؽ بتفسػػ ر كقاىػػدة فرسػػاى االك تقػػ  فػػ  

 عطت الفرنسا س ط  االنتداب ع    راض  االككر ف،  بكا  نو كػاف  جػب الىػؿ ىػذه االكشػك    ف  ط ػب   ال كػف 
 ر نص ص كقاىدة فرساى،  الكف ى ث  نو ال س كػف االضػر رى ال فصػؿ فػ  ىػذا االنػزاع ىػؿ  ز ر االخارج   تفس

كشك   كقرف  صاىب االك ك  ، ألنو كف جانب، ع   فرض  ف ىذه االغابات كك  كػ  ال د الػ  االفرنسػ  ، ف نػو  بػد  
ف  االد الػػ  بصػػفتو  ىػػد كػػ ظ –كػف   راؽ االد سػػ و  ف ت كسػػ ر االجكي ر ػػ  ى نكػا اتخػػذ اإلجػػراسات االكطقػػ ف ف يػا 

الـ  رتكب  ى خطا بناس ع   كا الو كػف سػ ط  ت د ر ػ  فػ  ىػذا االصػدد،   ف االكػدع ف الػ س اليػـ ىػؽ  –االفرنس   
نكا كجرد   ال   ر  كف جانب دخر ع   فرض  ف ىػذه االغابػات كك  كػ  الؤلراضػ   ف  إجاب  ط بيـ باالترخ ص  ا 

 كسػػػ ر االجكي ر ػػػ  بصػػػفتو  ىػػػد كػػػ ظف  ىػػػذه االككر ن ػػػ ، فػػػ ف االد الػػػ  االفرنسػػػ   ال تقتبػػػر كسػػػب ال  عػػػف  عكػػػاؿ ت
األراضػػػ ،  بنػػػاس ع ػػػ  ذالػػػؾ رفػػػض االكج ػػػس االػػػدع ى بػػػد ف تالج  يػػػا الط ػػػب تفسػػػ ر كقاىػػػدة فرسػػػاى كػػػف  ز ػػػر 

 االخارج  .
ذا كاف االكج س ف  ىذه اال ضػ   الػـ   ػض رمػـ ذالػؾ باإلىاالػ   ا   ػاؼ االفصػؿ، فػؤلف االتفسػ ر الػـ  كػف ضػر ر ًا    ا 

 ىػد شػر ط اإل  ػاؼ  اإلىاالػ . فػاالكج س فػ  اتجاىػو االجد ػد،  فضػبًل عػف  ف  ال فصؿ ف  االنزاع،  ضر رتو ى 
االىػػرص كنتظػػر كنػػو إبػػداؤه فػػ  بدا ػػ  كػػؿ تىػػ ؿ تضػػاب ، الػػـ  كػػف ال سػػتط ص تجػػا ز اال  ػػ د االتػػ   فرضػػيا ع  ػػو 

  االكضػ  فػ  –االنظاـ اال ان ن  ال كسابؿ األ ال   االت  تخضص النظر م ػره  االػذى    ػد إ  ػاؼ االفصػؿ الىػ ف تكاكػو 
 ب زـ  ىذا الذاؾ. –نظر االنزاع ى  بىسب األصؿ  اجب   تـز بو اال اض  

C.E, 1931, S. 1931-III-134.      سبقت اإلشارة إليه     

(2) C.E., 26 Octobre 1934, Sect., Ministre des Travaux publics c.Duhamel, Note Pierre 

Laroque: S. 1935. III-25-28. 
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 ىكذا  بك تض  األىكاـ ساالف  االذكر،  صبه االكبد  االكست ر فػ  تضػاس كج ػس االد الػ ، بػؿ  
 كافػػ  االجيػػات اال ضػػاب   االتابقػػ  الػػو  نػػو  كتنػػص كػػف ناى ػػ ، عػػف االىكػػـ بقػػدـ تبػػ ؿ االػػدع ى االكتق  ػػ  

ازعػػات  جػػب  ف   ضػػ  ب بػػ ؿ االنظػػر ف يػػا، بكنازعػػات االكقاىػػدات االد ال ػػ ، بكقنػػ   ف كافػػ  ت ػػؾ االكن
 كػػػف ناى ػػػ   خػػػرى  كتنػػػص عػػػف االفصػػػؿ فػػػ   ى كنيػػػا، إذا كانػػػت تتط ػػػب تفسػػػ را الػػػنص     كثػػػر كػػػف 
نص صيا، إذ  جػب فػ  ىػذه االىاالػ   تػؼ االسػ ر فػ  إجػراسات نظرىػا، كػص إىاالػ  ط ػب االتفسػ ر إالػ  

 ت  ػد بػو االكج ػس،     فػرض  االجيات اإلدار   االكختص ر  كا  ػرد كػف ىػذه االجيػات فػ  ىػذا االط ػب
    بىث  كناتش  تضاب    كاكو. critiquer، فبل  ك ف كىبًل الن د simpose à luiع  و 

نكػا فػ  كافػ    كص كبلىظػ   نػو  ت  ػد بػو الػ س ف ػط فػ  خصػ ص االػدع ى االكنظػ رة  كاكػو،  ا 
االػػدعا ى االكتصػػ  ،  ى االكتق  ػػ  بػػنفس االنصػػ ص كىػػؿ االتفسػػ ر، ىتػػ   الػػ  الػػـ  كػػف تػػد رفػػص بشػػالنيا 
ط ػػب تفسػػ ر،  الكػػف ف ػػػط فػػ  اإلطػػار االػػػ طن ، إذ ال ىج ػػ  الكثػػؿ ىػػذا االتفسػػػ ر فػػ  ك اجيػػ  االػػػد ؿ 

 االىػاؿ  –تب تو صراى     ضكنار في   ت  د إذف باالتفس ر االىك ك ، بى ث ال  ك ػؾ األخرى إال إذا 
ذا كػا طقػف  –ىكذا  س ى استخراج االنتابل اال ان ن   االكترتب  ع  و،  االبلزك  ال فصؿ ف  االنػزاع، بػؿ  ا 

 كاكػػو ع ػػ  صػػى  ىػػذا االتفسػػ ر، ف نػػو   ػػرر عػػدـ اختصاصػػو بنظػػر االنػػزاع، ف ػػد رفػػض نظػػر طقػػف 
بشالف كنه  ىد االفرنس  ف تق  ضػًا عػف االضػرر االػذى  صػابو  –ر صادر كف  ز ر االىرب   ب الغاس ترا

نت ج  است بلس اال  ات االفرنس   ع   كنزالو  ثناس اىتبلؿ ب دة  الكان ػ  بنػاس ع ػ   ف  الكان ػا تقتبػر ىػ  
  االبلبىػ  االكاال ػ  1919  ن ػ  سػن   28االكق ػ د فػ   "Rhénan"االكسب ال  اال ى دة، بك تضػ  اتفػاؽ 

 استند االكج س ف  رفض نظر ىػذا االطقػف  –، عف كثؿ ىذه األضرار 1925كا   سن   5االكؤرخ  
إالػػػ   ف االنػػػزاع فػػػ  ى   تػػػو  نصػػػب ع ػػػ  االتفسػػػ ر االىكػػػ ك ، االػػػذى عبػػػر عنػػػو  ز ػػػر االىرب ػػػ ، اليػػػذه 

 .(1)األعكاؿ االدب  كاس  

                                                                                                                                               

      ؿ االكج سا باال غ  االفرنس 
"Cons. que la décision à intervenir est…. subordonnée à l'interprétation d'une 

convention internationale qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner; qu'il y a 

lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur le pourvoi… jusqu' à interpretation par 

l'autorité compétente de la convention dont s'agit". 

    ؿ االكج س بقبارات كتشابي ا 1936 ف  عاـ      
"Cons. que la décision à intervenir est… subordonnée à la validité et à interprétation 

de la convention internationale… questions sur lesquelles il n'appartient pas au 

Conseil d'Etat de se prononcer; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur le 

pourvoi des sierus… jusqu'à l'interprétation par l'autorité compétente de la 

Convention". 

C.E, 23 Novembre 1936, Aboulloussen et autres, S.1937. III.25-27. 

(1) C.E, Sieur Monon, 1933. 
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   بقكػؿ ىاصؿ اال  ؿ إذف  ف االنزاع إذا كػاف  تق ػؽ بقكػؿ  ػدخؿ فػ  اختصػاص االكج ػس،  
 قتبػػر كنفصػػبل عػػف االكقاىػػدة،  الكػػف صػػدر االتفسػػ ر كػػف م ػػر  ز ػػر االخارج ػػ ، فػػ ف االكج ػػس  ؤجػػؿ 
االدع ى الط ب االتفس ر كف  ز ر االخارج  ،  كا إذا كاف االتفس ر تد صػدر كػف  ز ػر االخارج ػ  نفسػو، 

 ف ف االكج س  فصؿ ف  االنزاع ف  ىد د ىذا االتفس ر.

  االتػ   ىػاؿ إال يػا ط ػب االتفسػ ر كتقػددة بتقػدد االػ زارات ىذا  بقد  ف كانػت االجيػات اإلدار ػ 
صػػاىب  االشػػالف فػػ  ىػػذا االخصػػ ص،    بىسػػب طب قػػ  االختصػػاص االػػ زارى االكتق  ػػ  بػػو االكقاىػػدة، 
ى ث كاف االكج س ف  بدا   تضػابو   بػؿ  ى تفسػ ر صػادر كػف  ى  ز ػر كػف  عضػاس االػ زارة، ف كػا 

رؼ ع  يا، انتي  كج س االد ال  بقد ذالؾ إالػ   ف تفسػ ر  تق ؽ باالكنازعات االت  تكس اال زارة االت   ش
االنصػػ ص االغاكضػػ  باالكقاىػػدات االد ال ػػ ، ال  ط ػػب إال كػػف  ز ػػر االخارج ػػ ،   ػػا كػػاف ك ضػػ ع ىػػذه 

 Le seul competentاالكقاىػػدات، ككػػا  قنػػ   ف  ز ػػر االخارج ػػ   صػػبه ىػػ  االكخػػتص اال ى ػػد 
ح بكػا  نػدرج فػ  اختصاصػات م ػره كػف االػ زراس، بتفس ر االكقاىدات االد ال    ال  تق ؽ االنػزاع االكطػر  

ف كػػػاف  ى كػػػف ىػػػؤالس االػػػ زراس تػػػد  دالػػػ  بػػػدال ه فػػػ  ىػػػذا االخصػػػ ص .  الػػػذا ف ػػػد ىػػػرص (1)بػػػؿ ىتػػػ   ا 
كج ػػس االد الػػ  فػػ   ىكػػاـ االتفسػػ ر االىكػػ ك  االتالك ػػد ع ػػ  ىػػذا االكقنػػ  بصػػ غ  ىاسػػك  إذ   ػػ ؿا ال 

 Il n'appartient qu'au (2) ػػ  خػػتص م ػػر  ز ػػر االخارج ػػ  ب عطػػاس تفسػػ ر ال كقاىػػدات االد ال

Ministre des, affaires étrengères de donner l'interprétation des convention 

internationales. 

 تػػد ت ػػؿ تبر ػػرًا ألف  كػػ ف ط ػػب االتفسػػ ر االىكػػ ك  كػػف اختصػػاص  ز ػػر االخارج ػػ  كنفػػردًا،  
ى   –بطب ق  عك و  –االخارج   ضكاف  ىدة االر ى االىك ك  ف  االك ض ع االكطر ح. ذالؾ  ف  ز ر 

االكخػػتص بػػ جراس االكشػػا رات االبلزكػػ  كػػص االػػببلد األخػػرى االك تقػػ  ع ػػ  االكقاىػػدة ت صػػبًل إالػػ  تفسػػ ر 
ك ىػػد النص صػػيا كقبػػرًا عػػف إرادتيػػـ االكشػػترك ، فيػػ   قتبػػر ى  ػػ  اال صػػؿ االتػػ  تػػربط د التػػو باالػػد ؿ 

فػػػ  كافػػػ  كجاالتيػػػا  كظاىرىػػػا األخػػػرى  عػػػف طر  ػػػو تػػػتـ االتصػػػاالت  تػػػدار االقبلتػػػات بػػػ ف االػػػد ؿ 
  شػػكااليا، بكػػا  شػػكؿ كفا ضػػات إبػػراـ االكقاىػػدات  كتابقػػ  تنف ػػذىا،  بكػػا  جق ػػو   ضػػًا األكثػػر ع كػػًا 

ىاط  بى      ج ىر اال  اعد االد ال    االكقط ات االكتجددة ف  االى اة االد ال    .(3) ا 

                                                                                                                                               

 .627 شار إال و االدكت ر/ عبد االفتاح سا ر دا ر، االكرجص االسابؽ، ص  

(1) C.E, Sieur et dame x 7-4-1947, Rec. P. 420. 

(2) C.E, Société indochinoise d'électricité, 8 Juil. 1960, Rec. P. 460. 

 باوت ا Karl et toto saméاال ض   ساالف  االذكر  ى  كا  شار إال و كف ض االىك ك  ف   (3)
"Nous estimóns que seul ce ministre (des Affaires étrangères) a qualité pour la 

donner (l'interprétation). Sous la haute autorité du chef de l'Etat et le contrôle des 

Chambres, il a dans son ressort les relations extérieures, dont les traites sont le 
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س االد ال   ال تو ع   ففكرة االكسابؿ األ ال   إذف كانت خط ة إال  األكاـ ف  طر ؽ بسط كج  
كنازعػػات االكقاىػػدات االد ال ػػ  االكتق  ػػ  بتفسػػ ر االكقاىػػدات،  ىػػ  كػػا شػػجقو  ف  خطػػ  خطػػ ات  خػػرى 

 ف  ىذا االطر ؽ،  كف ىذه االخط ات ت ؾ االت  نب نيا ف  اوت .
 ثانيا: نظرية العمل الواضح

acte Claire 

ىاالػ    طب ا اليذه االنظر    صبه الكج س االد ال  سػ ط  ت ػد ر  تػؼ نظػر االػدع ى    االنػزاع،  ا 
ط ػػب االتفسػػ ر إالػػ   ز ػػر االخارج ػػ ،    عػػدـ  تػػؼ االػػدع ى  االسػػ ر فػػ  إجػػراسات نظػػر االنػػزاع بغ ػػر 
ىاجػػ  إالػػ  ىػػذه اإلىاالػػ ، فالصػػبه تاضػػ  االكشػػر ع   ىػػ  صػػاىب اال ػػرار فػػ  ىػػذا االشػػالف، بكقنػػ   ف 

  عػػدـ  ضػ ح االػػنص، كرجقػو إالػػ  اال اضػ  نفسػػو  ال سػت االجيػػ  اإلدار ػ      طػػراؼ ت ػد ر  ضػ ح  
االنػػػزاع، بى ػػػث  نػػػو إذا تػػػراسى ال  اضػػػ   ف االػػػنص    االنصػػػ ص االكتق  ػػػ  باالكنازعػػػ  االكنظػػػ رة  كاكػػػو 
 اضى  ع   نى   جق يػا تاب ػ  ال تطب ػؽ فػ  االىػاؿ،   ػـ  باالفصػؿ فػ  االػدع ى كباشػرة، بغ ػر إىاالػ  

 Les dispositions son susceptibles d'étre immédiatementى إالػ    ػ  جيػ   خػر 

appliquées par le juge aux faits de la cause . 

، 1938عػػاـ  Jabin Dudognon كػػاف ذالػػؾ بك تضػػ  ىكػػـ كج ػػس االد الػػ  فػػ  تضػػ    
 االذى  قد    ىكػـ  صػدر فػ  خصػ ص إعكػاؿ اال اضػ  اإلدارى الكضػك ف ىػذه االنظر ػ  فػ  كجػاؿ 

كقاىدات االد ال  ،  ى  كا  ككف اال  ؿ كقو  ف نظر   االقكؿ اال اضػه كانػت بكثابػ  األداة    تفس ر اال
اال سػػ    االتػػ  سػػكىت ال  اضػػ  اإلدارى،  ف  جػػرى بذاتػػو تفسػػ ر ت ػػؾ االكقاىػػداتر األكػػر االػػذى  جسػػد 

االتػ  اتبقيػا  كج ػس  une politique jurisprudentille ىػد اإلرىاصػات    االس اسػات اال ضػاب   
الػػػ  بيػػػد س  تػػػدرج الت سػػػ ص نطػػػاؽ  ال تػػػو،  فػػػ  ذات اال تػػػت االىػػػد كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة فػػػ  كجػػػاؿ االد  

االكقاىدات االد ال  ، بكا  نقكس إ جابًا ع   ى  ؽ  ىر ات االك اطن ف،     يـ باالتػاال  تسػ ط  عسػؼ 
، إضػاف  tend à protéger le réquérant contre l'artitraire administratifجيػ  اإلدارة 

يا تقد خط ة نى  تى  ػؽ االكبػد  اال ابػؿ بػالف تاضػ  األصػؿ  جػب  ف  كػ ف ىػ  تاضػ  االفػرع، إال   ن

                                                                                                                                               

support juridique. Quelle que soit la preponderance d'un autre minister dans une 

question gouvernementale et administrative fondée sur un traité, elle ne saurait 

justifier sa competence quant à l'interprétation du traité. L'unité de vues 

indispensable en matière de politique étrangère, l'étroite dépendence éffective de 

problèmes extérieurs en apparance distincts, la solidarité interne des clauses 

réparties dans les différentes décisions d'un traité légitiment cette solution" (S. 

1931.III.134). 

 (.1، ىاكش رتـ )89، ص88 شار إال و االدكت ر/ كىكػد فؤاد عبد االباسط، االكرجص االسابؽ، ص  
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 بكا  ىفظ ع   االكنازع  االكطر ى   ىدتيا،  بكا  جنب إجراسات االت اض  االبطس  االتق  د.

ىػػذا  تجػػدر اإلشػػارة إالػػ   ف كج ػػس االد الػػ  الػػـ  صػػبه بقػػد، بت ػػؾ االفكػػرة كسػػت بًل    صػػاىب  
ع ػػ  كػػدى  –ككػػا ذكرنػػا  –ؿ تفسػػ ر االكقاىػػدات، إذ  ت تػػؼ ىػػذا األكػػر اختصػػاص  صػػ ؿ فػػ  كجػػا

ت د ره ال ض ح    عػدـ  ضػ ح االنصػ ص كىػؿ االنػزع،  ال  ق ػؿ كنط ػػػػػػػا  ف تكػ ف جك ػص االكقاىػدات 
بنص صيا االكخت ف ،  فػ  جك ػص ىػذه األىػ اؿ،  اضػى  ج  ػ ، بى ػث ال  ى ػؿ كنيػا شػ بًا إالػ  جيػ  

 .(1)االختصاص ال تفس ر

ذالؾ  بلىظ  ف كج ػس االد الػ  كػاف  ك ػؿ ألف تكػ ف اإلىاالػ  فػ   ضػ ؽ نطػاؽ، بػؿ ال ػد   كص 
 –فضػػؿ رؤ تػػو ىػػ   ى انػػا، الكقنػػ  االػػنص ع ػػ  كػػا جػػاس كػػف تفسػػ ر  زارى الػػذات االػػنص ك تفػػًا بػػذالؾ 

، الدرجػػ   ككػػف كقيػػا (2)ىػػ ؿ كبػػد  اال ػػ ة االك زكػػ  ال تفسػػ ر االػػ زارى – عػػف طر ػػؽ فكػػرة االقكػػؿ اال اضػػه 
بقػػدـ اإلىاالػػ  إالػػ   ز ػػر  –فػػ  ىاالػػ  االنظر ػػ  االتػػ  نىػػف بصػػددىا  –اتجػػاه كج ػػس االد الػػ  اال ػػ ؿ  ف 

 االخارج  ، كاف  شكؿ ف  االسن ات األخ رة، اال اعدة  اإلىاال   االستثناس.

 تد ظؿ االىاؿ ع   ىذا االكن اؿ إال   ف جاست االخط ة األخ رة ف  ىػذا االكجػاؿ  االتػ  ع ػ   
بتفسػػ ر االغػاكض باالكقاىػػدات االد ال ػ ، ال  شػػاركو فػ  ىػػذا األكػػر  ثرىػا  صػػبه كج ػس االد الػػ  كسػت بًل 

خر ج  عكاؿ تفس ر االكقاىدات االد ال   كػف نطػاؽ  عكػاؿ  -ككا سنرى – ىد، ككا  ككف كقو اال  ؿ 
 ىػػا كػػا نب نػػو فػػ   1990االسػػ ادة تكاكػػار  كػػاف ذالػػؾ بكناسػػب  االىكػػـ االػػذى تػػالخر صػػد ره ىتػػ  عػػاـ 

 اوت .
 لة بتفسير ثالثا: استقالل مجمس الدو 

 المعاىدات الدولية منفردا

 G.I.S.T.I ذالؾ بصػد ر ىكػـ  29/6/1990 ىذا االست بلؿ بد  كف  ـ  االجكق  االك افؽ  
 Groupement ىػػػػ  اختصػػػػار الصػػػػف  االطػػػػاعف )جكق ػػػػ  ت ع ػػػػ   كسػػػػاندة االقكػػػػاؿ االكيػػػػاجر ف 

d'information et de soutien des (travailleurs immigrée. 

                                                 

خاصػػ   ف االتفرتػػ  بػػ ف االقكػػؿ اال اضػػه  م ػػر اال اضػػه ال تخ ػػ  كػػف االناى ػػ  االقك  ػػ ، كػػف االصػػق بات، ف ػػد  كػػ ف  (1)
 خرى، بؿ  ككف  ف تتبا ف رؤ    عضاس نفس االكىكك  فػ  ىػذا االنص  اضىا الكىكك   ال  ك ف كذالؾ الكىكك  

 االخص ص. ككا  ف األكر تد  خت ؼ   ضا بىسب االظر ؼ االت   ثار ف يا نزاع االتفس ر.
Et l'on sait.. que l'évidence est une notion purement subjective- Assi est-il à peu près 

impossible de definer les limites de l'acte ou de la disposition "Clairs". Elles varient 

d'ailleurs suivant les conditions dans lesquelles le traité est invoqué devant le 

tribunal (Le Conseil d'Etat et les traites internationaux, J.C.P., 1953, I, 1098). 

 .131رجص االسابؽ، ص االدكت ر/ كىكػد فؤاد عبد االباسط، االك (2)
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بدا ػػػ  االنيا ػػػ  ال جػػػ د كسػػػالال  تفسػػػ ر االكقاىػػػدات االد ال ػػػ  فػػػ  نطػػػاؽ  عكػػػاؿ ىػػػذا االىكػػػـ كػػػاف  
االسػػ ادة، ف ػػد خرجػػت ىػػذه االكسػػالال  ع ػػ   ثػػره كػػف ىػػذا االنطػػاؽ بغ ػػر رجقػػ ،  ف ػػدت باالتػػاال  ىصػػانتيا 

 االت  كانت تتكتص بيا كف تبؿ. 

كج ػس إذ كف تار خ صد ر االىكـ االكشار إال ػو، الػـ تقػد االقبػارة االتػ  كانػت تتػردد فػ   ىكػاـ  
 l'interpretationاالد الػػ   ىػػ   ف تفسػػ ر االكقاىػػدات ال  ػػدخؿ فػػ   ال ػػ  تاضػػ  تجػػا ز االسػػ ط  

n'est pas susceptille d'être  discuitée par la voie contantieuse،  ىذه االقبارة الـ  قػد
 ر اليا  ج د اوف، ف  تاك س  ىكاـ كج س االد ال ، ف د ى ت كى يا عبارة  ف اال ى د االكختص بتفسػ

 il appertient au conseil d'Etat unique de donnerاالكقاىدات االد ال   ى  كج س االد ال  

l'interpétation des convention internationales بػؿ  صػبه   ػاؿ  ف اال اضػ  فػ  كػؿ ،
 Partout ailleurs le juge est maitre deاألىػػ اؿ ىػػ  سػػ د تفسػػ ر االكقاىػػدات االد ال ػػ  

l'interprétation des conventions internationals. 

 الكف تبؿ  ف نب ف  اتقػات ىػذا االىكػـ االيػاـ،  كػا  نطػ ى ع  ػو كػف تىػ ؿ جػذرى فػ  كجػاؿ  
 ال ػػػ  اال ضػػػاس اإلدارى فػػػ  كجػػػاؿ تفسػػػ ر االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ،   د  ف  شػػػ ر  نػػػو تبػػػؿ صػػػد ر ىكػػػـ 

G.I.S.T.I ر ىػذا االىكػػـر ىػػذه ، كانػت ىنػػاؾ إرىاصػات تبػػ ف  ف كج ػس االد الػػ  كػػاف  خطػط الصػػد 
اإلرىاصػػات تضػػكنتيا ت ػػار ر كف ضػػ  االىك كػػ   ىػػثيـ ال كج ػػس ع ػػ  ضػػر رة االقػػد ؿ عػػف تضػػابو 

، بؿ إف كج ػس االد الػ  ذاتػو بػد   كشػؼ عػف ىػذه اإلرىاصػات، ى نكػا فضػؿ (1)االسابؽ ف  ىذا االشالف
كتجػاىبًل كبػػد  ع ػػ  تفسػ ر  زارى  ارد إال ػو،  –ككػا ذكرنػا كػف تبػؿ  –فػ  إىػدى اال ضػا ا تفسػ ره ىػػ  
 اال  ة االك زك  ال تفس ر اال زارى.

                                                 

االكذىب االت   دى بشدة، ك ررًا  Labetouleانت د كف ض االىك ك   1978 كت بر  27ف   Deboutفف  تض    (1)
الػػدفص اىتكػػاؿ إىاالػػ   ىػػد نصػػ ص االتفات ػػ  األ ر ب ػػ  الى ػػ ؽ اإلنسػػاف  ىر اتػػو األساسػػ   إالػػ   ز ػػر االخارج ػػ  

فسػػ ر االكقاىػػدات   ف االالتػػزاـ باإلىاالػػ  إالػػ  االػػ ز ر اليػػذا ال تفسػػ ر،  ف اال ضػػاس االػػ طن  ىػػ  االكخػػتص األصػػ ؿ بت
فػػػ   ىػػػد اال ضػػػا ا  Genevoisاالغػػرض  قتبػػػر بكثابػػػ  بتػػػر ال  ظ فػػػ  اال ضػػػاب  .    ضػػًا طاالػػػب كفػػػ ض االىك كػػػ  

C.E., Sect., 27 mai 1983, Rec. P. 403  ىػ ؿ  1951باستبقاد إىاال  نصػ ص اتفات ػ  جن ػؼ القػاـ
   ال تفسػ ر، ع ػ   سػاس  ف تطب  يػا  تفسػ رىا كنػاط باال اضػ  نفسػو،  بكناسػب   ضص االبلجب ف إال   ز ر االخارج

االكج ػػػس إالػػػػ  االضػػػػطبلع  Guillaume، دعػػػا كفػػػػ ض االىك كػػػػ  1989 نػػػػا ر  27فػػػػ   Beaumartinىكػػػـ 
 باالتفس ر االكباشر ال كقاىدات.

M.F. Buffet- Tchakaloff, L'interpétation des traites internationaux par le Conseil 

d'Etat, l'arrêt GISTI, R.G.D.I.P., 1991, No. 1, P. 113. 

  كا بقدىا. 130ى ؿ ىذه اوراس    جو االن د، انظر االدكت ر/ كىكػد فؤاد عبد االباسط، االكرجص االسابؽ، ص  
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ف   ف جكق ػ  ت ع ػ   كناصػرة االقكػاؿ االكيػاجر ف  تاكػت  G.I.S.T.I تتىصؿ  تابص ىكـ  
 –ككػػػػا تػػػػدع  االجكق ػػػػ   – كػػػػاـ كج ػػػػس االد الػػػػ  دعػػػػ ى، تطاالبػػػػو ف يػػػػا ب الغػػػػاس كنشػػػػ ر  زارى صػػػػدر 

التنظػػ ـ  1985الى ػػو كػػف اتفػػاؽ عػػاـ بػػ ف فرنسػػا  االجزابػػر،  كػػا  1968باالكخاالفػػ  التفػػاؽ كبػػـر عػػاـ 
تاكػػػ  االجزابػػػر  ف بفرنسػػػا،  ذالػػػؾ فػػػ  إطػػػار اتفات ػػػات إ ف ػػػاف القػػػاـ  . ف ػػػد تضػػػكف ىػػػذا 1962دخػػػ ؿ  ا 

تاكػػ  االجزابػػر  ف فػػ  فرنسػػا  –ت ػػ ؿ االجكق ػػ   –االكنشػػ ر   ىكاكػػا البى ػػ  جد ػػدة عػػف ك ف ػػ  دخػػ ؿ  ا 
رمػػػـ  ف ىنػػػاؾ تفسػػػ رًا صػػػادرًا فػػػ   – ذالػػػؾ باالكخاالفػػػ  البلتفات ػػػات سػػػاالف  االػػػذكر. ف ػػػاـ كج ػػػس االد الػػػ  

تاـ ى  بقد تجاى و اليػذا االتفسػ ر، باسػتخبلص كػا رده  –خص ص ىذه االتفات ات كف  ز ر االداخ    
 .(1)ى  كف تفس ر صى ه ال نص ص كىؿ االنزاع،  بن  تضاسه ع  و

  تد تالكد اال ضاس االسابؽ بكا تضكنو كف اكتداد  ال   تضاس كج س االد ال  إال  كجاؿ تفسػ ر 
االكقاىػػدات االد ال ػػ ،  انفػػراده كػػف اوف فصػػاعدًا   صػػاال  بيػػذا االتفسػػ ر، بالىكػػاـ  خػػرى عد ػػدة، كنيػػا 

 االػػذى تضػػ  ف ػػو كج ػػس االد الػػ  ب الغػػاس ىكػػـ صػػادر عػػف إىػػدى  10/6/1962االىكػػـ االصػػادر فػػ  
االكىػػاكـ اإلدار ػػ  االتػػ  اعتبػػرت ف ػػو  ف تفسػػ ر  ز ػػر االخارج ػػ  الكقاىػػدة د ال ػػ  ك ػػـز اليػػا  الغ رىػػا كػػف 

 maitre deكىاكـ كج ػس االد الػ ر بكػا كػؤداه  ف اال اضػ   الػ س  ز ػر االخارج ػ  ىػ  سػ د االتفسػ ر 
l'interprétation. 

 ككػػا الشػػؾ ف ػػو  ف كػػا انتيػػ  إال ػػو كج ػػس االد الػػ  فػػ  ىػػذا اال ضػػاس االجد ػػد  االػػذى بك تضػػاه  
 ر اال ػان ف ع   تفس ر االكقاىدات االد ال  ، كث كػا ىػ  كنبسػط ع ػ  تفسػ –ككا ذكرنا  –بسط س طانو 

نكػا   ضػًا كػص االىػؽ  االقػدؿر فكػف ناى ػ   ف تكػ ف  اال طن ،  تفؽ الػ س ف ػط كػص االكنطػؽ اال ػان ن ،  ا 
سػ ط  تفسػ ر االكقاىػدات، ىػ  ذاتيػا سػ ط  االفصػؿ فػػ  االنػزاع، إنكػا  تفػؽ  كبػد  تاضػ  األصػؿ ىػػ  

االكقاىػػدة  قػػد  تاضػػ  االفػػرع،   ىفػػظ باالتػػاال  ال  ظ فػػ  اال ضػػاب   ك انيػػا  اسػػت بلاليا، خاصػػ   ف تفسػػ ر
كف صك ـ  ظ ف  اال اض ، بؿ ى  األتدر ع  و،  اال  ؿ بغ ر ذالؾ  قن  بترًا الجزس كف ىذه اال ظ فػ ، 
جػػزس  خضػػص فػػ  خص صػػو الجيػػ  اإلدارة  ىػػ  كػػا  ف ػػده ك انػػو  اسػػت بلالو، بكػػا  ترتػػب ع ػػ  ذالػػؾ كػػف 

تػػػرار د الػػػ  اال ػػػان فر  كػػػف ناى ػػػ   خػػػرى فػػػ ف تػػػرؾ كسػػػال ال  ىسػػػـ تفسػػػ ر دثػػػار سػػػ ب   تجػػػاه االقداالػػػ   ا 
الغ ػر اال ضػاس، الت ػـ  بػو جيػ  اإلدارة، إنكػا  جقػؿ  –عند  ج د نزاع ى ؿ ىذا االتفس ر  –االكقاىدات 

كف ىذه االجي ر  االت  تك ف ف  االغاالب كدع  ع  يا، خصكًا  ىككا ف  ذات اال تت، بؿ  كستى ذة 
ف الجالت إال   س  ب ال  االى ابؽ  ع   كفتاح االفصؿ ف  االنزاع، في  تقكؿ دابكًا الكص ىتيا، ىت   ا 

بتفس ر كغ  ط، األكر االذى  ف دىا االى دة اال اجب    كرس االظ ـ ب ف االك اطن فر   دؿ ع   ذالػؾ  نػو 
ف  كجك ع  ىكاـ االكج س ف  ىذا االخص ص،  س اس كانت  زارة االخارج ػ  طرفػًا كباشػرًا فػ  االنػزاع 

                                                 

(1) C.E, G.1. S.T. 1, 29, Jun. 1990, Rec. P. 250. 
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، (1)فس ر ف يكا الصػااله األفػراد ـ كاف م رىا ى  االطرؼ االكباشر، ال   جد س ى ىكك ف ف ط جاس االت
سػ ى تبػ ؿ  -فػ  ىػذه االىاالػ   طب ػا الكذىبػو االت   ػدى – األخطر كف ذالؾ  ف ال  ك ف  كاـ اال اض  

نػػزاؿ ىككػػو ع ػػ  االػػدع ى االكنظػػ رة  كاكػػو،  ال  خفػػ  كػػا الػػذالؾ كػػف دثػػار سػػ ب   ع ػػ   ىػػذا االتفسػػ ر  ا 
 االىر ات.ى  ؽ  ىر ات االك اطن ف  كذالؾ ع   ضكانات ىذه االى  ؽ  ت ؾ 

 ىكػػػذا  ككػػػف اال ػػػ ؿ  ف ى  ػػػات االتطػػػ ر فػػػ  كجػػػاؿ تفسػػػ ر االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ، االتػػػ  بػػػد ىا  
كج س االد ال  االفرنس  بفكرة االكسابؿ األ ال  ، ثـ بنظر   االقكؿ اال اضه، ىذه االى  ات انتيت بتتػ  ل 

االك تػؼ فػ  االكج س ك كًا ع ػ  عػرش كجػاؿ تفسػ ر االكقاىػدات االد ال ػ ، ف ػد  صػبه  د ف شػؾ سػ د 
ىذا االكجاؿر ك كتو ى  اال  ؿ االفصؿ  ال كق ب ع  و ف  خص صيا، ككا  سبغ ع  و صف  اال اض  
االكسػػػػت ؿ ى ػػػػا  صػػػػدتا، بكػػػػا  ترتػػػػب ع ػػػػ  ذالػػػػؾ كػػػػف دثػػػػار إ جاب ػػػػ  الكرفػػػػؽ االقداالػػػػ ،  ال قداالػػػػ  ذاتيػػػػا، 

 ػػ   الضػػكانات ى ػػ ؽ  ىر ػػات األفػػراد.  فػػ  ك كػػ   اىػػدة، الػػـ  قػػد تفسػػ ر نصػػ ص االكقاىػػدات االد ال
كػػػدرجًا فػػػ  تابكػػػ   عكػػػاؿ االسػػػ ادة، بػػػؿ فػػػ  تابكػػػ  األعكػػػاؿ اإلدار ػػػ  االتػػػ  تخضػػػص دابكػػػًا   بػػػدًا الػػػر ى 

 اال اض   كفي كو الت ؾ االنص ص.
 الفرع الثانى

 اتجاىات القضاء العادى الفرنسى فى تفسير 
 المعاىدات الدولية

الػػ  ككػػا ر  نػػا، إذا كػػاف االختصػػاص بتفسػػ ر االكقاىػػدات االد ال ػػ ، تػػد ىسػػـ  كػػاـ كج ػػس االد   
بانق اد ىذا االختصاص ف ط ال  اض  اإلدارى د ف جي  اإلدارة، ف ف األكر ال س كذالؾ  كاـ اال ضػاس 
االقػػادى، إذ الزاؿ كنيجػػو فػػ  ىػػذا االخصػػ ص م ػػر  اضػػه االكقػػاالـ، إذ  ركػػ  إالػػ  االتك  ػػز    االتفرتػػ  

ذا الػـ  كػف ىنػاؾ تفسػ  ر ىكػ ك ، االتك  ػز  ى انا ب ف كا إذا كػاف ىنػاؾ تفسػ ر ىكػ ك  كػف عدكػو،  ا 
ب ف كا إذا كنا بصدد كقاىدة تتق ؽ باال ػان ف االقػاـ  ـ باال ػان ف االخػاص، ثػـ اتجػو نىػ  نػ ع االكنازعػ  

  كا إذا كانت تتق ؽ باالصااله االخاص  ـ باالصااله االقاـ...  ىكذا.
  ىذا كا نب و ب  جاز ف كا   ا 

 الغصن األول
 التمييز بين وجود أو عدم وجود تفسير 

 معاىدةحكومى لم
فف  ىاال   ج د تفس ر ىك ك  ال كقاىدة، ف نو  كتنص ع   االكىاكـ اال ضاب  ، بىث    ت د ر  

ىػػذا االتفسػػ ر االىكػػ ك ، بػػؿ  ت تػػـز بػػو  ت ضػػ  ع ػػ   ساسػػو فػػ  االنػػزاع االكقػػر ض ع  يػػا، ففػػ  ىكػػـ 
                                                 

 .143االسابؽ، ص االدكت ر/ كىكػد فؤاد عبد االباسط، االكرجص  (1)
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 ر ، تاالػت كىككػ  االػن ض االفرنسػ    نػو  تىػتـ ع ػ  اال ضػاس االجنػاب  اتبػاع االتفسػ8/3/1993بتار خ 
، بػػاالتزاـ 1882فبرا ػػر  28االرسػػك  االػػذى   ردتػػو االىك كػػ  البلتفات ػػ  االفرنسػػ   االبر طان ػػ  االكبركػػ  فػػ  

كػػؿ كػػف االػػد الت ف بقػػدـ ت اكيكػػا باالسػػت بلس ع ػػ   كػػ اؿ رعا ػػا االد الػػ  األخػػرى  بقػػدـ فػػرض تػػر ض 
 . (1)جبر   ع  يـ إذا  جدت إىداىكا ف  ىاال  ىرب

ىككا ت  ؿ ف وا إف  4/3/1930االس ف االتجار   بتار خ  ع   ذات االكن اؿ  صدرت كىكك   
ال تدع كجػاال  1929  ال   سن   22كا     25االتفس رات االصادرة كف  ز ر االخارج   االفرنس   ف  

ال شػػػؾ فػػػ   ف تطب ػػػؽ شػػػرط االد الػػػ  األ الػػػ  باالرعا ػػػ   خػػػ ؿ االرعا ػػػا االبر طػػػان  ف ىػػػؽ االسػػػتفادة كػػػف 
 خرى بشالف تشب و األجنب  باال طن ،  بيػذا االعتبػار تصػبه االكقاىدات االت  ع دتيا فرنسا كص د ؿ 

 28ىػػذه االتصػػر ىات جػػزسًا كككػػبل ألىكػػاـ االكقاىػػدة االكبركػػ  بػػ ف فرنسػػا  بر طان ػػا االقظكػػ  بتػػار خ 
 .(2)ككا تصبه ك زك  ال س ط  اال ضاب  " 1882فبرا ر سن 

 الغصن الثانى

 غياب التفسير الحكومى لممعاىدة

 اىان:يوجد فى ىذا الصدد اتج 

االتجاه األ ؿا  ف و تكتنص االكىػاكـ اال ضػاب   عػف تفسػ ر االكقاىػدة    االتفػاؽ االػد ال ، ع ػ   
 ساس  ف ىذه االكقاىدة    ىذا االتفاؽ  جسد عكبًل كف  عكاؿ االس ادة، تكاكػا ككػا كػاف ع  ػو االىػاؿ 

 االكبػػررات، خاصػػ  فػػ  كرى ػػ  االكػػذىب االت   ػػدى الكج ػػس االد الػػ  سػػاالؼ االػػذكر، بػػؿ  الػػذات األسػػباب 
 كبد  االفصؿ ب ف االس طات.

االتجػػػاه االثػػػان ا   ػػػرى  ف كػػػف ىػػػؽ االكىػػػاكـ اال ضػػػاب   تفسػػػ ر االكقاىػػػدة    االتفػػػاؽ االػػػد ال   
 اال اجب االتطب ؽ ع   االنزاع االكقر ض،  الكف ال س ف  كؿ االىاالت، إذ  ك ز ىذا االتجاه ب فا

دات    اتفات ػات اال ػان ف االقػاـ، ففػ  كا إذا كانت االكقاىدة    االتفاؽ االد ال  كف كقاى – 1 
ىػػذه االىاالػػ   كتنػػص ع ػػ  االكىػػاكـ تفسػػ ر ىػػذه االكقاىػػدة    ىػػذا االتفػػاؽ، التق  يكػػا بكصػػااله عاكػػ  تيػػـ 
االد ال  كشػخص عػاـ،  الػذا  جػب ع  يػا ىنػا االالتػزاـ بكػا ت دكػو االىك كػ  كػف تفسػ ر فػ  خص صػيا، 

سػػ  ، ككقاىػػدات ترسػػ ـ االىػػد د االد ال ػػ      كثػػاؿ ذالػػؾ كقاىػػدات تسػػ  ـ االكجػػرك ف  االكقاىػػدات االس ا
                                                 

(1) "Qu'en cet état, la juridiction correctionnelle était nécessairement astreinte à se 

conformer à l'interprétation officielle du traité Franco-Britannique donnée par le 

Gouvernement". 

 C.E, Norris, 8 mar. 1913 Dalloz, 1915, I, 81. 
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األىػػبلؼ االقسػػكر      إتاكػػ  االقبلتػػات االدب  كاسػػ    اال نصػػ    ....االػػخ. ففػػ  ىكػػـ الكىككػػ  االػػن ض 
ت ػػػ ؿ " ف االتػػػزاـ اال اضػػػ  باالتفسػػػ ر االػػػذى تقط ػػػو االىك كػػػ  ال  كػػػ ف إال فػػػ   1893االفرنسػػػ   عػػػاـ 

( 1)االقػاـ كاالكقاىػدات االس اسػ  األىػ اؿ االتػ  تكػ ف ف يػا االكقاىػدة كتصػ   باال ػان ف 
conventions 

diplomatiqués،  ت ػػ ؿ كىككػػ  االػػن ض،  ى ػػث  ف ىػػؿ ىػػذه  1912 فػػ  ىكػػـ دخػػر صػػدر عػػاـ
االكسالال   ت تؼ ع   تفس ر االكقاىدة االدب  كاس  ، فػ ف االكىككػ  االتػ  تنظػر االػدع ى  جػب ع  يػا  ف 

 .(2)تفس ر رسك  بقد ال كقاىدة تالخذ االتفس ر االرسك     ت تؼ نظر االدع ى إذا الـ  كف ىناؾ
 كا إذا كانت االكقاىدة    االتفاؽ االد ال  كف كقاىدات    اتفات ات اال ان ف االخاص     – 2 

ا كت ػؾ االكتق  ػ  باالك ك ػ  االفكر ػ     األدب ػ  Traité de droit privéاالتػ  تكػس كصػااله خاصػ  
ت اضػػػػ ف،    إذا كػػػػاف اال صػػػػد كػػػػف  االفن ػػػػ ،  االصػػػػناع      بككافىػػػػ  االتز  ػػػػؼ    بتىد ػػػػد جنسػػػػ   االك

االتفسػػ ر االفصػػؿ فػػ  كنازعػػات األفػػراد االخاصػػ ، ففػػ  ىػػذه االىاالػػ  تخػػتص االكىػػاكـ اال ضػػاب   بتفسػػ ر 
 االكقاىدة    االتفاؽ االد ال .

 تد  خذ ع   ىذه االتفرت   نيا تفرت  تىكك    تفت ر إال  االدت   األساس اال ان ن ، خاص   ف  
إالػ  تى  ػؽ االصػااله االقػاـ،    ع ػ  األتػؿ  نيػا ذات  -فػ  ى   تيػا –جك ص االتفات ات االد ال ػ  تركػ  

صػػ   باالصػػااله االقػػاـ، إذ  ف االىك كػػ  عنػػد ت اكيػػا بتفسػػ ر نصػػ ص كقاىػػدة كػػا،    ػػا كػػاف نػػ ع ىػػذه 
االكقاىػدة، كتق  ػ  باال ػػان ف االقػاـ    باال ػػان ف االخػاص، إنكػػا تركػ  إالػػ  تىد ػد ى  تيػػا  االتزاكاتيػا تبػػؿ 

األخػػػرى االك تقػػػ  كقيػػػا،  ىػػػ  كػػػا  قػػػد كتصػػػبل باالصػػػااله االقػػػاـر إضػػػاف  إالػػػ   ف االد الػػػ     األطػػػراؼ 
االطب قػػ  اال ان ن ػػ  النصػػ ص االكقاىػػدة ال تتجػػز  بى ػػث  ككػػف  ف  كػػ ف ال نصػػ ص االكتق  ػػ  بكصػػااله 
عاكػ  طب قػ  كخت فػ  عػف ت ػػؾ االكتق  ػ  بكصػااله خاصػ ، ففػ  االىػػاالت ف  تق ػؽ األكػر ب  اعػد كدرجػػ  

  اعد تان ف د ال  عاـ.ف  كقاىدة د ال  ،  ى ب 
زاس ىذا االن د ف د تـ عد ؿ ىذا االتجاه عف ىذه االتفرت ، كتبن ا االتك  ز ب فا    ا 

كتق  ػػػ  باال ػػػان ف االقػػػاـ،  ى ذات صػػػ    - ال سػػػت االكقاىػػػدات –كػػػا إذا كانػػػت االكنازعػػػات  - 
 ر تفسػ –فػ  ىػذه االىاالػ   –ا ف نػو  كتنػص ع ػ  اال اضػ  االػ طن  interets publicsبكصااله عاكػ  

االكقاىدة، ك تزكا ف ط باالتفس ر االىك ك     االرسك  االك دـ ف  خص صيار     ف   تؼ االفصؿ ف  
االػػػػدع ى ال سػػػػتط ص ر ى االجيػػػػ  االكختصػػػػ  باالتفسػػػػ ر،  كػػػػف  كث ػػػػ  ذالػػػػؾ االكنازعػػػػات االكتق  ػػػػ  بكسػػػػابؿ 

كػف االجنس    تنازع اال  ان ف،    االكسػابؿ االضػر ب  ،    ك كػا كػاف ىنػاؾ تفسػ ر رسػك  سػبؽ صػد ره 

                                                 

 .55-1-1983 –، س رى 1893  ن و  24ن ض فرنس   (1)
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 ز ػػر االخارج ػػ ،     ف األكػػر  تط ػػب إجػػراس كفا ضػػات بػػ ف االػػد ؿ األطػػراؼ ىػػ ؿ االنصػػ ص كىػػؿ 
، ى نكػػػا ر ت  ف االىك كػػػ  تقتػػػـز إجػػػراس 1968االتفسػػػ ر. ف ػػػد تػػػررت كىككػػػ  اسػػػتبناؼ بػػػار س عػػػاـ 

كفا ضػػات كػػص االىك كػػ  االجزابر ػػ  بصػػدد تطب ػػؽ اتفات ػػات إ ف ػػاف، ب تػػؼ االػػدع ى انتظػػارًا الكػػا سػػ ؼ 
 نو ىذه االكفا ضات، كقتبرة  ف االنزاع ىنا  تق ؽ بكص ى  عاك .تسفر ع

كتق    باال ان ف االخاص،  ى ذات صػ    – ال ست االكقاىدات  – كا إذا كانت االكنازعات  - 
كاالكنازعػػات االكتق  ػػ  بكسػػابؿ االك ك ػػ     األسػػرة، فػػ ف تفسػػ ر  :interets privésبكصػػااله خاصػػ  

االنص ص كىؿ االنزاع  ختص بو اال اض  اال طن  االكنظ رة  كاكو االكنازع .  تطب  ا الذالؾ ف د  الغػت 
االىكػػـ االكطقػػ ف ف ػػو،  االػػذى كػػاف تػػد تضػػ  بقػػدـ  1839كىككػػ  االػػن ض االفرنسػػ   بىككيػػا االصػػادر 
نج تػػرا، رمػػـ تق ػػؽ  1814اىػػدة االكبركػػ  عػػاـ اختصػػاص االكىػػاكـ بتفسػػ ر نصػػ ص االكق بػػ ف فرنسػػا  ا 

االكنازع  االت  تىككيا ىػذه االنصػ ص بكصػااله خاصػ ، تاب ػ ا بكػا  ف االكػدع  ع  ػو تػد اسػتند خطػال 
إالػػ  االكبػػد  اال ابػػؿ بقػػدـ اختصػػاص االسػػ ط  اال ضػػاب   بقػػدـ تفسػػ ر    تال  ػػؿ األ اكػػر اإلدار ػػ ، إذ  ف 

نكػػا اليػػا ع ػػ  االقكػػس صػػبغ  االكقاىػػدات االكبركػػ  بػػ ف االػػد ؿ ال سػػ ت إال  عكػػاال إدار ػػ     تنف ذ ػػ ،  ا 
اال ان ف،  الذا ف نو  تق ف ع   االكىاكـ اال ضاب   تفس ر االكقاىدة ك كػا كػاف ك ضػ ع االكنازعػات االتػ  

ت ػػ ؿ  15/10/1965.   خ ػػرًا  بتػػار خ (1)تسػػت ـز إجػػراس ىػػذا االتفسػػ ر كتق  ػػًا بصػػااله األفػػراد االخاصػػ 
دن ػػ  بكىككػػ  االػػن ض االفرنسػػ    ف ال كىػػاكـ تفسػػ ر االكقاىػػدات االدب  كاسػػ   إال إذا االػػدابرة األ الػػ  االك

 كانت االنص ص االكط  ب كنيا تفس رىا تث ر كسابؿ كف كسابؿ اال ان ف االقاـ.
"Qu'il y a leiu à interpretation gouverementale lorsque les dispositions à 

interpréter mettre en jeu des question de droit public international….". 

نكػا بطب قػ     ى  ف االقبرة ف  تكك ف اال ضاس كف االتفس ر ال س بطب ق  االكقاىدة ف  ذاتيػا،  ا 
 االكنازعات االكطر ى   كاكو.

 الـ تس ـ ىذه االتفرتػ    ضػا كػف االن ػد، ى ػث ت ػؿ  نػو  صػقب اتباعيػا بدتػ  ألنيػا ت ػـ  ع ػ   
رة االسػػ ارة كك  كػػ  ال نصػػؿ  جنبػػ . فينػػا االنػػزاع كتق ػػؽ بكصػػ ى   سػػاس كػػف اال اتػػص،  تػػد تال ػػد بكصػػاد

خاصػػ  ألف االىاصػػؿ اعتػػداس ع ػػ  االك ك ػػ  االفرد ػػ ،  الكنػػو تػػد  تق ػػؽ بكصػػ ى  عاكػػ    ضػػا إذا  جػػد 
ىنػػػاؾ اتفػػػاؽ تنصػػػ   بػػػ ف االػػػد الت ف فػػػ  ىػػػذا االصػػػدد.  الػػػذا فػػػ ف ال  اضػػػ  االىػػػؽ فػػػ  تطب ػػػؽ  تفسػػػ ر 

النزاع ع   جي  اال ضاس االقادى، ف نو االكفر ض  نػو  تق ػؽ االكقاىدات بد ف  ى تك  ز، ف ذا عرض ا
                                                 

(1) que les tribunaux judiciaries pouvaient interprèter les traites internationaux toutes 

les fois que les contestations qui donnent lieu à cette interpretation ont pour objet 

des intérêts privés. 

 "La cour de Cassation dès l'arrét Duc-de- Richmond rendu 1
e
 24 Juin 1839. 
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بكصػػػااله خاصػػػ ،  الكػػػف ىػػػذه االكصػػػااله االخاصػػػ  تػػػد تخفػػػ   راسىػػػا كصػػػ ى  عاكػػػ ، ككػػػا إذا تق  ػػػت 
االدع ى بترك   جنب   نازع االك ص  الو ف  س ط  االي ب  اال نص   االتابص اليا االكػ رث فػ  إدارة  كػ اؿ 

 .(1)اؽ تنص   ب ف االد الت فاالترك   كاف ف  ىذا االنزاع كساس باتف

ككػػا انت ػػدت ىػػذه االتفرتػػ    ضػػا "بػػالف االتفسػػ ر االػػذى تصػػدره االىك كػػ  باالنسػػب  ألىػػد نصػػ ص  
كقاىػػدة كػػا،  ىػػدد كػػدى كسػػب ال   االد الػػ  تبػػؿ االػػد ؿ األخػػرى،  الشػػؾ فػػ   ف تىد ػػد االتزاكػػات االد الػػ  

صػا بكقاىػدة تػنظـ ر ابػط ع   ىذا االنى   دخؿ ف  نطاؽ اال ػان ف االقػاـ، ىتػ   الػ  كػاف االتفسػ ر خا
فرد   خاص ،  كف ثـ كاف  جدر باالكىاكـ  تباع ى  ف ال ثاالث اليكا، إكا طرح االتفس ر االصادر كف 

كا اتباعيا الو ككا  فقؿ كج س االد ال  دابكا"  .(2)االىك ك  النص ص االكقاىدات ف  جك ص األى اؿ،  ا 

التفرتػ  األخ ػرة  االتػ  تك ػز ىذا   بلىظ  ف اال ضاس االقادى االفرنسػ  كسػت ر اوف ع ػ  ىػذه ا 
بػػػػ ف االكنازعػػػػات االكتق  ػػػػ  باال ػػػػان ف االػػػػد ال  االقػػػػاـ،    ذات االصػػػػ   بكصػػػػااله عاكػػػػ ،  ت ػػػػؾ االكتق  ػػػػ  
باال ػػػان ف االخػػػاص،  كػػػف ثػػػـ بكصػػػااله خاصػػػ ،  ذالػػػؾ رمػػػـ   جػػػو االن ػػػد االك جيػػػ  إال يػػػا، بػػػؿ  رمػػػـ  ف 

 صػػػػبه ىػػػػ  صػػػػػاىب  كج ػػػػس االد الػػػػ  االػػػػذى كػػػػاف  كتنػػػػص إطبلتػػػػًا عػػػػف تفسػػػػ ر االكقاىػػػػدات االد ال ػػػػ ،
 جقػبلف كرتبػ   تػ ة  1958 عػاـ  1946االختصاص األص ؿ ف  ىذا االشالف، ككا  ف دست ر عػاـ 

االكقاىدات االد ال   ذات كرتب   ت ة اال ان ف اال طن ، بؿ  ذات كرتب   ت ة االدست ر ككا ب نا كف تبػؿ، 
  ػز االسػاب  ،   سػت ؿ األكر االذى  ىتـ ع   اال ضاس  ف  قدؿ عف ىذه االتفرتػ   م رىػا كػف   جػو االتك

ىػػػػ  د ف م ػػػػره بتفسػػػػ ر االكقاىػػػػدات االد ال ػػػػ  عاكػػػػ  طاالكػػػػا  ف ىػػػػذا االتفسػػػػ ر ال  كػػػػس عبلتػػػػ  فرنسػػػػا 
باالقناصػػػر األجنب ػػػ ،    ال  ث ػػػر كسػػػب ال تيا االد ال ػػػ ، سػػػ اس  كػػػاف ىنػػػاؾ تفسػػػ ر ىكػػػ ك     رسػػػك  

بكصػػااله عاكػػ   ـ  بخص صػػيا  ـ ال،  سػػ اس  كانػػت كتق  ػػ  باال ػػان ف االقػػاـ     ف كنازعاتيػػا كتصػػ  
كانت كتق    باال ان ف االخاص     ف كنازعاتيا كتص   بكصااله خاص ر ذالؾ  ف اال اض     ًا كانػت 

دسػػػت رى( ىػػػ  صػػػاىب االختصػػػاص  –إدارى  –جنػػػاب   –تجػػػارى  – ال تػػػو    اختصاصػػػو )كػػػدن  
  ع  ػػو، األصػػ ؿ  األتػػدر ع ػػ  تطب ػػؽ  تنف ػػذ  تفسػػ ر االكقاىػػدات االد ال ػػ  ع ػػ  االكنازعػػات االكقر ضػػ

باعتبارىػػا كسػػابؿ فن ػػ  تق زىػػا االكفػػاسة  االخبػػرة اال ان ن ػػ   اإلالكػػاـ االتػػاـ بكبػػادئ اال ػػان ف االػػد ال  االقػػاـ، 
 اال ػػػػدرة ع ػػػػ  اتخػػػػاذ اال ػػػػرارات االك ضػػػػ ع    االكىا ػػػػدة،  ىػػػػ  كػػػػا  تػػػػ افر الد ػػػػو بىكػػػػـ تك  نػػػػو  خبرتػػػػو 

 رع.تاض  االف –    جب  ف  ك ف ى   – تخصصور بؿ  بىكـ  ف تاض  األصؿ ى  
 

                                                 

  .210دكت ر/ ىافظ ىر دى، االكرجص االسابؽ اإلشارة إال و، ص  (1)
 .65، ص 1946د زك ،  ص ؿ اال ان ف االد ال  االخاص، االطبق  االرابق ، ككتب  عبد اهلل  ىبو، االدكت ر/ ىاك (2)
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 المطمب الثالث
 اتجاىات القضاء المصرى فى تفسير

 المعاىدات الدولية 

الػػف ن جػػال ىنػػا إالػػ  بىػػث ىػػذه االتجاىػػات الػػدى اال ضػػاس اإلدارى   اًل ثػػـ الػػدى اال ضػػاس االقػػادى  
ثان  ، ككا فق نا عند تنا النا ىذا االك ض ع ف  فرنسا، ذالؾ  نو ال فرؽ فػ  كصػر بػ ف كػنيل كػؿ كػف 

 اال ضاس االقادى ف  خص ص تفس ر االكقاىدات االد ال  . إذ االكبد  االكست ر فػ  ىػذا اال ضاس اإلدارى 
االشالف ى  االختصاص باالتفس ر،    بالف تفس ر االكقاىدات االد ال ػ   ػدخؿ فػ  عكػـ   ال ػ  اال اضػ ، 

 دست رى...االخ(. –عسكرى  –جناب   –كدن   –  ا كاف اختصاصو )إدارى 

ـ االشاردة االت  صدرت عف ىذا اال ضاس    ذاؾ،  االتػ   ال  ناؿ كف ىذا االكبد  بقض األىكا 
تقتبػػر كنقزالػػ  عػػف االسػػ اؽ االقػػاـ فػػ  ىػػذا االشػػالف، بػػؿ  ال  قػػ ؿ ع  يػػا ال  ػػ ؿ بالنيػػا تجسػػد اتجاىػػا    
تاعدة الدى اال ضاس ف  خص ص تفس ر االكقاىدات،  ى  كػا نب نػو كػف خػبلؿ استقراضػنا التجاىػات 

 ال ضاس االقسكرى  اال ضاس اإلدارى ف  ىذا االشالف.كؿ كف اال ضاس االكخت ط  اال ضاس االقادى  ا
 الفرع األول

 اتجاىات القضاء المختمط فى تفسير
 المعاىدات الدولية 

 ككف اال ػ ؿ إف االكبػد  االقػاـ    االتجػاه االػذى كػاف كسػت را الػدى ىػذا اال ضػاس ىػ  اختصاصػو  
بتفس ر االكقاىدات االد ال  ، ف د الجال كنذ إنشابو إال  تفس ر كث ر كف نص ص االكقاىدات ال فصػؿ فػ  
االدعا ى االكرف ع   كاكو  تتط ب كثؿ ىذا االتفس رر  كف  كث   ذالؾ كا جاس بىكـ كىكك  االستبناؼ 

نكػػػا   ضػػػا الك ف ػػػ  1896االكخت طػػػ  االصػػػادر عػػػاـ  ، الػػػ س ف ػػػط كػػػف تفسػػػ ر ال كقاىػػػدة كىػػػؿ االنػػػزاع،  ا 
  سػػاال ب ىػػذا االتفسػػ ر، إذ   ػػ ؿ " ى ػػث  ف االكسػػتالنف ف تػػد زعكػػ ا  ف االػػنص االقػػاـ ال ف ػػرة االثاالثػػ  كػػف 

 ػػػدؿ ع ػػػ   نػػػو  ككػػػف  ف  ؤخػػػذ كػػػف االىت ػػػاط   1881  ال ػػػ  السػػػن   12االكػػػادة االثاالثػػػ  كػػػف د كر تػػػ  
الكصػػار ؼ االتػػ  الػػـ تػػذكر باالك زان ػػ  كاالكصػػار ؼ االىرب ػػ   م رىػػا،  ى ػػث  نػػو فػػ  تفسػػ ر االتفاتػػات ا

 جب االبىث عف  مراض االكتقاتد ف  عدـ االجك د  كاـ األالفاظ  ى ث  نو كيكا كاف نص  ى اتفػاؽ 
ألخػػذ  ى ػػث  نػػو  جػػب ا –عاكػػًا ف نػػو  جػػب االرجػػ ع دابكػػًا إالػػ  االفكػػرة االتػػ  كػػاف  ركػػ  إال يػػا االقاتػػداف 

بيػذه اال  اعػد اال ان ن ػ  فػ  تفسػ ر االػد كر ت  سػاالؼ االػذكر االػذى  قتبػر بكثابػ  ع ػد  بػـر بػ ف االىك كػ  
 ى ػػث  نػو بكراجقػػ  االخطابػات االتػػ  تبادالتيػا االػػد ؿ األجنب ػ   االىك كػػ   –االكصػر    االد الػػ  األجنب ػ  
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 ػػ     إالػػ  اسػػترجاع االكصػػر   عنػػد نشػػر ىػػذا االػػد كر ت   تضػػه ج  ػػًا  نػػو الػػـ  شػػر ف ػػو إالػػ  ىك ػػ  ىرب
 .(1)االس داف"
 ف ال كىػػاكـ االكخت طػػ   ف تىكػػـ بشػػالف اختصاصػػيا  1917ككػػا تػػررت ذات االكىككػػ  عػػاـ  

، بػؿ ال ػد جػرت ىػذه االكىػاكـ ع ػ  إعطػاس (2)د ف اعتبار الر ى تبد ػو إىػدى االىك كػات  ثنػاس االػدع ى
نكػا   ضػا ت ػؾ االتػ  الػـ نفسيا، كط ؽ االىر   ف  تفس ر، ال س ف ط االكقاىدات االت   تقتيػا كصػر،  ا  

ت تقيا ف  بقض األى افر ف د تاكت بتفس ر كقاىدت  فرساى  ال زاف،  استندت ف  ىذا االخصػ ص 
ف الـ ت تقيكا، ف ف األ ال  نافذة ع  يا ألنيػا كانػت تىػت االىكا ػ  االبر طان ػ ،  كػف  ع    ف كصر  ا 

اسػػػو االرضػػػ  االضػػػكن  بيػػػا، ف ػػػد ثػػـ تقػػػد جػػػزسًا كػػػف اإلكبراط ر ػػػ  االبر طان ػػػ ،  كػػػا األخػػذ باالثان ػػػ  فالس
 .(3)ع دت اتفاتات كص فرنسا بشاف س ر ا  البناف تدؿ ع   ىذا االرض 

 كص ذالؾ  رمـ ىذا االػنيل االػذى كانػت تسػ ر ع  ػو االكىػاكـ االكخت طػ  فػ  االسػتبثار بتفسػ ر  
االكقاىػػدات االد ال ػػ ، نجػػدىا فػػ  ىػػاالت  خػػرى تالخػػذ باالتفرتػػ  االتػػ  ر  ناىػػا فػػ  فرنسػػا بػػ ف كقاىػػدات 
اال ػان ف االقػػاـ  كقاىػػدات اال ػػان ف االخػػاص، إذ تػػررت  نيػا ال تخػػتص بتفسػػ ر االكقاىػػدات األ الػػ ، بػػؿ 
تختص بتفس ر االثان   ف ط، ف د كاف تد دفص  كاـ ىذه االكىاكـ بقدـ اختصاصيا بنظر االػدع ى االتػ  

 1904السن   17تطاالب ب فاس  رباح سندات االد ف االقاـ باالذىب ال باال رؽ، استنادًا إال  اال ان ف رتـ 
صػػدر كػػف االىك كػػ  االكصػػر    instrumintun internationalالػػ س فػػ  االى   ػػ  إال عكػػبل د ال ػػا 

باتفاتيا كص االد ؿ األجنب   بك جب س ادتيا االق  ا   ست ـز تفس ره االرجػ ع إالػ  ن ػ  جك ػص ىػذه االػد ؿ، 
كػف البىػ   11 كف ثـ ف  س ال كىكك  االخ ض ف  تفس ر نص ص ىذا اال ان ف تطب  ًا النص االكػادة 

 ترت ب االكىاكـ االكخت ط .

فردت كىكك  كصر االك    االكخت ط  ع ػ  ىػذا االػدفص تاب ػ   ف كػا ذىػب إال ػو دفػاع االىك كػ   
 قتبػػػر صػػػى ىًا باالنسػػػب  النصػػػ ص االكقاىػػػدات  االتفاتػػػات االد ال ػػػ  ذات االصػػػف  االس اسػػػ   االكتصػػػ   

 ى، ألف االتفات   االكبرك  ب ف كصػر باال ان ف االقاـ ف ط،  كف ثـ في  ال  نطبؽ ع   ىاال  ىذه االدع
 االػػػد ؿ األخػػػرى تػػػد تصػػػد كػػػف  رابيػػػا تنظػػػ ـ االكاال ػػػ  االكصػػػر    ىكا ػػػ  ى ػػػ ؽ ىك ػػػ  سػػػندات االػػػد ف 

                                                 

 .65، ص1946دكت ر/ ىاكد زك ،  ص ؿ اال ان ف االد ال  االخاص، االطبق  االرابق ، ككتب  عبد اهلل  ىبو،  (1)

(2)"C'est à la juridiction Mixte qu'il appartient de statuer sur sa propre compèetence 

sans à tenir compte de l'opinion plus ou moins officielle émise en cour d'instance 

par un gouvernement". 

 .387، ص 39كجك ع  االتشر ص  اال ضاس االكخت ط، كج د      

 .396االدكت ر/ كىكػد سق د االجدار، االكرجص االسابؽ، ص  (3)
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 .(1)االقاـ

بؿ  ف  ىاالت  خػرى   تفػت االكىػاكـ االكختطػ  االفصػؿ فػ  كسػابؿ كقر ضػ  ع  يػا بسػبب  
 ىك كػ   جنب ػ  ع ػ  تفسػ ر  بػ ف االىك كػ  االكصػر   Conflit diplomatiqueت ػاـ نػزاع س اسػ  

كقاىدة كتق    باالجنس   ك ض ع االبىث،    بسبب  ج د ر ى إلىدى االىك كات  ؤ د جنس   كق نػ  
كػػػف االجنسػػػ ات االكتنػػػازع ع  يػػػا  كػػػاـ االكىككػػػ  اعتكػػػادًا ع ػػػ  ىكػػػـ كقاىػػػدة    بسػػػبب الػػػبس فػػػ   ىػػػد 

 .(2)نص ص االكقاىدة ك ض ع االتطب ؽ، انتظارًا التفس ر رسك  كف االىك ك 

 ىكذا  ب ف كف  ىكػاـ االكىػاكـ االكخت طػ  االسػاالؼ ذكرىػا،  ف اال ضػاس االكخػت ط الػـ  تػردد فػ   
ت اكػػو بتفسػػ ر االكقاىػػدات االتػػ   تقتيػػا كصػػر، بػػؿ  ىتػػ  االتػػ  الػػـ ت تقيػػا فػػ  بقػػض األى ػػاف، ف ػػد 

 ذىبػت  –ككػا ب نػا  -تاكت ت ؾ االكىاكـ بتفس ر كقاىدت  فرساى  ال زاف رمػـ  ف كصػر الػـ ت تقيكػا
فسػػ رىا البلتفاتػػات االد ال ػػ  إالػػ   جػػ ب االبىػػث عػػف  مػػراض االكتقاتػػد ف  االرجػػ ع إالػػ  االفكػػرة االتػػ  فػػ  ت

كاف  رك  إال يا االقاتداف،األكر االذى  ؤكد  ف االكبد  الدى االكىػاكـ االكخت طػ ،  نيػا ىػ  االتػ  تخػتص 
ذا كانػت ىنػاؾ بقػض االىػاالت اال    ػ  االتػ  اتخػذت ف يػا اتجاىػ ا دخػر، بتفس ر االكقاىػدات االد ال ػ ،  ا 

فكثؿ ىذه االىاالت كاف اليا ظر ؼ  كقط ات خاص ،  الذا تقد اسػتثناس،  االسػتثناس ال   ػاس ع  ػو، 
  باالتاال  ال تناؿ كف االكبد  ساالؼ االذكر.

 الفرع الثانى
 اتجاىات القضاء العادى فى تفسير 

 المعاىدات الدولية

ال ػػػد درجػػػت كىػػػاكـ اال ضػػػاس االقػػػادى ع ػػػ  تفسػػػ ر ىػػػذه االكقاىػػػدات كنػػػذ االبدا ػػػ ،  كػػػف ت  ػػػاس  
نفسػػيا،  طب ػػا الكػػا تػػراه ىػػ    تػػر فػػ  ع  ػػدتيا،    ع ػػ  ىػػدى االكبلىػػؽ االتفسػػ ر   االك ى ػػ  بيػػا إف 
 جدتر بؿ    ا كاف ن ع االكقاىدة كتق    باال ان ف االقاـ    اال ػان ف االخػاص،  سػ اس  كانػت االكنازعػ  

 ر ى ؿ كصػ ى  عاكػ   ـ كصػ ى  خاصػ ، فيػ  الػـ تالخػذ فػ   اتػص األكػر باالتفرتػ  االتػ  انتيجتيػا تد
االكىػػاكـ االقاد ػػ  االفرنسػػ   فػػ  ىػػذا االشػػالف  االتػػ  سػػبؽ ب انيػػا، ف ػػد فسػػرت كىككػػ  اإلسػػكندر   الؤلكػػ ر 

 كتػػ بر  19االكسػػتقج   بقػػض نصػػ ص االتفػػاؽ االكصػػرى االبر طػػان  بشػػالف تاعػػدة اال نػػاؿ االك تػػص فػػ  
 ، ف كا  تق ؽ بكدى االىصان  اال ضاب   ال   ات االبر طان  .1954

                                                 

 .212االسابؽ، ص االدكت ر/ ىافظ ىر دى، االكرجص  (1)

االػػدكت ر/ فػػؤاد عبػػد االكػػنقـ ر ػػاض، كبػػادئ اال ػػان ف االػػد ال  االخػػاص، دار االنيضػػ  االقرب ػػ ، االجػػزس األ ؿ، طبقػػ   (2)
  .175، ص1962
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 جاس بالسباب االىكـ ف  ىذا االصددا "....  ع   ىذا فػبل  ستسػاغ اال ػ ؿ بػالف إالغػاس كقاىػدة  
 ك ى اتيا  جقؿ اال  ات االبر طان   ف  كصر ف  ىكـ اال  ات االغاصب ،   نو  جب ع   ىذا  1936

االتػػػ  تتكتػػػص بيػػػا، ذالػػػؾ  نػػػو فضػػػبل عكػػػا ت ػػػدـ، فػػػ ف ىػػػذه  األسػػػاس ىركانيػػػا كػػػف االىصػػػان  اال ضػػػاب  
خػراج اال ػ ات االتابقػ  ال ىك كػ  االبر طان ػ   االكقاىدة األخ رة تد  الغ ت كف جانب االىك ك  االكصر  ،  ا 
ال  ككػػف  ف  ػػتـ بػػ ف  ػػـ   ال  ػػ ، بػػؿ  نبغػػ  ب ػػاس ت ػػؾ اال ػػ ات االفتػػرة االبلزكػػ  الترى  يػػا  ن ػػؿ كقػػداتيا 

ن  اال ضػػاب   خػػبلؿ فتػػرة ىػػذه االكػػدة،  بت ػػؾ االػػر ح  خػػذت االكقاىػػدة االثان ػػ    د اتيػػا،  تكتقيػػا باالىصػػا
االكق ػػ دة بػػ ف جكي ر ػػ  كصػػر  االىك كػػ  االبر طان ػػ  فػػ  ظػػؿ ىك كػػ  االثػػ رة، ى ػػث تػػدبر الرى ػػؿ ىػػذه 

شيرا رخص ف يا ع   تكتص ىذه اال  ات باإلعفاسات االت  كانت كخ ال  اليا بك تض   20اال  ات كدة 
 .(1)االكقاىدة االك غاة"

كػػف  25ككػػا فسػػرت كىككػػ  اسػػتبناؼ اال ػػاىرة تاعػػدة اإلسػػناد االكنصػػ ص ع  يػػا فػػ  االكػػادة  
كف االكقاىدة تاعدة إسػناد  25كقاىدة بر كسؿ االد ال   السندات االشىف إذ تاالتا "... تتضكف االكادة 

ف تى ؿ إال  تان ف اال اض  ف كا  تق ؽ بكاى   االخطال االكشبو باالقكد، إذ تنص ع    نو الػ س ال ناتػؿ  
 تكسػػؾ بالىكػػاـ ىػػذه االتفات ػػ  االتػػ  تقفػػ  كػػف االكسػػب ال      تىػػد كنيػػا إذا كػػاف االضػػرر تػػد ت الػػد عػػف 
مشػػو    كػػف خطػػال  ػػراه تػػان ف االكىككػػ  االكقػػر ض ع  يػػا االنػػزاع كىا الػػ  ال غػػش.  الكػػا كانػػت االكػػادة 

كدن  كصرى ت ىػؽ االخطػال االجسػ ـ بػاالغش باالنسػب  الػبطبلف شػر ط اإلعفػاس كػف االكسػب ال  ،  217/2
كف االتفات    كنيػا كسػب ال   االناتػؿ  25/1كف ثـ  ب ف بجبلس  نو الك   صه االتكسؾ بالىكاـ االكادة   

م ر االكىد دة،  تق ف ع   االراكب     رثتو  ف    ك ا االدال ؿ ع    ف االناتؿ تػد ارتكػب خطػال جسػ كا 
 .(2)بكقن   ف  ك ف خطال فاىشا م ر كغتفر" – صؿ ف  درجتو إال  االخطال االقكدى 

إذف  ف اال ضاس االقادى اتخذ كنذ االبدا   خطًا  اىدًا،  كنيجػًا كسػتكرًا فػ  ىػذا االشػالف  اضه  
ال و  رجص االت د ر  االفصػؿ  كؤكدًا ع   اختصاصو االكست ؿ  االكنفرد بتفس ر االكقاىدات االد ال ػػ ، بؿ  ا 

  اال ج س إال  كا  ناسب كف  سابؿ االتفس ر.
 
 
 

                                                 

، ص 1956، االكج ػ  االكصػر   ال  ػان ف االػد ال ، االكج ػد االثػان  عشػر،  4375االىكـ االصػادر فػ  االػدع ى رتػـ  (1)
  كا بقدىا. 83

، االكجك عػػ  25/6/1963ؽ بتػػار خ 78السػػن   1165ؽ، 78السػػن   778فػػ  االػػدع   ف رتكػػ  االىكػػـ االصػػادر  (2)
  كا بقدىا. 702، ص 1964االرسك   ألىكاـ االكىاكـ، االسن  اال اىدة  االست ف، سبتكبر 
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 الفرع الثالث
 سيراتجاىات القضاء العسكرى فى تف

 المعاىدات الدولية

 رمـ ت   األىكاـ االت  صػدرت عنػو فػ  خصػ ص تفسػ ر االكقاىػدات االد ال ػ ، إال  ف ىنػاؾ  
ىككًا كاشفًا  تاطقًا، ال  دع كجاال ال شؾ ف   ف  ستالثر الذاتو  د ف م ػره، بىػؽ تفسػ ر االكقاىػدات، 

ف كاف ىناؾ تفس ر صادر عف  ز ر االخارج   بخص ص ىذه االكقاىدات،   كانت  تابص ىذا ىت   ا 
االىكػػـ تتكثػػؿ فػػ   ف االن ابػػ  االقسػػكر   اتيكػػت االسػػكرت ر االثػػان  بسػػفارة جكي ر ػػ  االػػ كف االد ك راط ػػ  

ب تػػ ا االن ػػ  ع ػػ  امت ػػاؿ كىكػػػد ع ػػ   1976االشػػقب   فػػ  اال ػػاىرة كػػص دخػػر ف بػػالنيـ فػػ  مضػػ ف عػػاـ 
إالػػػػػ  كصػػػػػر بسػػػػػبب ى ػػػػػثـ ربػػػػػ س  زراس االػػػػػ كف االد ك راط ػػػػػ  االشػػػػػقب   االسػػػػػابؽ  االبلجػػػػػ س االس اسػػػػػ  

االختبلفات االس اس    االق ابد   ب نو  ب ف نظاـ االىكـ اال ابـ ف  ببلده.  تد دفص االدفاع عف االسكرت ر 
اال كنػ  االكشػػار إال ػػو بقػدـ جػػ از كىاككتػػو  كػاـ اال ضػػاس االكصػػرى التكتقػو باالىصػػان  االدب  كاسػػ    ف ػػا 

 ات االدب  كاس  .ف  شالف االقبلت 1960ألىكاـ االقرؼ االد ال   اتفات   ف  نا السن  
 تد تب ت االكىكك  ىذا االدفص،  تضت بقدـ اختصاصيا  الب ػا بكىاككتػو  كاكيػا، كػص إىاالػ   

األ راؽ إال  االن اب  االقسكر   إلجراس شب نيا ف يا  ف ا ألىكاـ اال ان ف االد ال ،  جاس بى ث ات االىكػـا 
اسػػتنادًا إالػػ  االكػػادة  – يػػا "... تخ ػػص االكىككػػ  ككػػا ت ػػدـ إالػػ   ف االد الػػ  االكقتكػػد الػػد يا الػػ س كػػف ى

إسػػ اط االىصػػان  االدب  كاسػػ   عػػف االدب  كاسػػ  االػػذى  رتكػػب  – 1961( كػػف اتفات ػػ  ف  نػػا السػػن  41)
جر كػػ  فػػ  إت  كيػػا جػػزاس الػػو ع ػػ  كػػا اتترفػػو كػػف انتيػػاؾ ال  ان نيػػا    إخػػبلؿ بالكنيػػا، ألف اال ػػ ؿ بغ ػػر 

االؼ ك اصػد  اضػق و، بىسػب ذالؾ  خاالؼ صراى  االنص االذى  صدر بتىفظ الصػااله االىصػان    خػ
كػػا سػػ ؼ إ ضػػاىو  ب انػػو،  فضػػبل عػػف ذالػػؾ، فػػ ف كىاككػػ  عضػػ  االسػػفارة االكشػػار إال ػػو  خػػاالؼ كبػػد  
ىاكا كف كبادىس تفس ر االكقاىدات ى  ضػر رة  عكػاؿ االػنص  ىػ  كػا  قبػر عنػو رجػاؿ اال ػان ف فػ  

  جزاس ع ػ  انتيػاؾ كصر ب  اليـ  ف إعكاؿ االنص خ را كف إىكاالو، ذالؾ ألف اال  ؿ ب س اط االىصان
االدب  كاس  ال  ان ف االببلد االك فد إال يا  فػرغ االىصػان  االدب  كاسػ   االجناب ػ  كػف كػؿ كضػك ف   جقػؿ 
االالتػػػػزاـ بيػػػػا ككػػػػا كيكػػػػبًل  نصػػػػًا ك تػػػػا، إذ ال كجػػػػاؿ إلعكااليػػػػا  ال كىػػػػؿ التطب  يػػػػا إال ىػػػػاؿ ارتكػػػػاب 

 .(1)االجرابـ"
 
 
 

                                                 

 .274، ص 1976االكج   االكصر   ال  ان ف االد ال ، االكج د االثان   االثبلث ف،  (1)
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 الفرع الرابع
 ر اتجاىات القضاء اإلدارى فى تفسي

 المعاىدات الدولية

 1949 ككػػف اال ػػ ؿ  نػػو باسػػتثناس ىككػػ ف  ى ػػد ف صػػدرا عػػف كىككػػ  اال ضػػاس اإلدارى عػػاـ  
 ف تفس ر االكقاىدات االد ال   عكػؿ كػف  عكػاؿ االسػ ادة.... كف ثػـ  –ككا ب نا كف تبؿ  –ت  ؿ ف يكا 

 ر ىػػػ  اختصػػػاص فيػػػ  ال تخػػػتص بػػػو. إذا اسػػػتثن ا ىػػػذ ف االىككػػػ ف، نجػػػد  ف اال اعػػػدة  االكبػػػد  االكسػػػت
جك ص كىاكـ كج س االد ال  بتفسػ ر االكقاىػدات االد ال ػ ، ف ػـ  ىػدث  ف رفضػت  ى كػف ىػذه االكىػاكـ 
 ع ػػ  ر سػػيا االكىككػػ  اإلدار ػػ  االق  ػػا، تفسػػ ر كقاىػػدة د ال ػػ ، ك كػػا كػػاف ىػػذا االتفسػػ ر كط  بػػًا ال فصػػؿ 

كبركػ  بػ ف فػ  خصػ ص تطب ػؽ االتفات ػ  اال 1978ف  نزاع كقر ض ع  يػا. ففػ  ىكػـ صػدر عػاـ 
فرنسػػا  كصػػر بشػػالف تسػػ    االكشػػاكؿ االكاال ػػ  ال رعا ػػا االفرنسػػ  ف فػػ  كصػػر، ت ػػ ؿ االكىككػػ  اإلدار ػػ  
االق  ػػػػاا إف االكسػػػػتفاد كػػػػف كجكػػػػؿ  ىكػػػػاـ االتفات ػػػػ   االبر ت كػػػػ ؿ  االخطابػػػػات االك ى ػػػػ  بيػػػػا،  ف الفػػػػظ 

االضػػػ ؽ  االتقػػػ  ض االكسػػػتخدـ فػػػ  االكػػػادة االتاسػػػق  سػػػاالف  االػػػذكر الػػػـ   صػػػد بػػػو االكقنػػػ  االصػػػطبلى 
االك صػ د فػػ  تػ ان ف االتػػالك ـ  االػػذى عبػر ع ػػ   جػو االتىد ػػد عػػف ك ابػؿ نػػزع ك ك ػ  االكشػػر ع االكػػؤكـ، 
نكا اسػتخدـ ىػذا اال فػظ اسػتخداكًا  تسػـ   ضػا باالتسػاع  االشػك ؿ بى ػث  نصػرؼ إالػ  كػؿ كػا  جػب   ا 

تفات ػ   الػ  كانػت ع   االىك ك  االكصر   رده كف االن  د إال  االرعا ا االفرنس  ف تطب  ًا ألىكػاـ ىػذه اال
 . (1)ىذه االن  د كتىص   كف ب ص األك اؿ االت   خضقت إلجراسات االىراس "

تاكػػت االكىككػػ  اإلدار ػػ  االق  ػػا بكناسػػب  االىكػػـ االصػػادر عنيػػا التالك ػػد  16/1/2017 بتػػار خ  
بتفسػػ ر االقد ػػد كػػف االتفات ػػات  -سػػ ادة كصػػر ع ػػ  جز رتػػ  ت ػػراف  صػػناف ر )سػػب ت اإلشػػارة إال ػػو( 

 االص   بك ض ع االنزاعاذات 

، إذ ت ػػ ؿ فػػ  1906   ؿ ىػػذه االتفات ػػات، ت ػػؾ االكبركػػ  بػػ ف االد الػػ  االقثكان ػػ   كصػػر عػػاـ  
ىػػػذا االخصػػػ ص  نػػػو  بػػػ ف كػػػف ىػػػذه االتفات ػػػ  بشػػػالف تق ػػػ ف خػػػط فاصػػػؿ إدارى بػػػ ف  ال ػػػ  االىجػػػاز 

ىد د س ناس  الترس ـ 1906 كتصرف   اال دس  ب ف شبو جز رة ط ر س ناس اال اردة ضكف اتفات   رفه 
االسػن  االسادسػ   االسػبق ف نكػرة االجر ػدة  1906نػ فكبر  10االكنش رة ف  اال تابص االكصر    –االشرت   
،  نيػػػا جػػػاست خاال ػػػ  ككػػػا  ف ػػػد  ف جز رتػػػ  ت ػػػراف  صػػػناف ر تػػػدخبلف فػػػ   ال ػػػ  االىجػػػاز ب نكػػػا 127

 ى  االكسػػاى  تػػدخ يكا خطػػ ط االىػػد د فػػ  اال ال ػػ  االكصػػر    ف ػػا الخر طػػ  االق بػػ  االكطب عػػ  فػػ  كصػػ
كؤشرًا ع  يا كف االكند ب ف االكختص ف  تدخؿ ف يكا االجز رت ف االساالفت ف  بيػا  1913االكصر   سن  

                                                 

  كا بقدىا. 7االكجك ع  ف  خكس  عشر عاكًا، االجزس األ ؿ، صؽ.ع،  81السن   472( االطقف رتـ 1)
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االكشار إال يا كص ت د  1906عبلكات االىد د االكصر   ع  يكا طب ا ال خط ط االكرس ك   ف ا الكقاىدة 
 ف ت ؾ االتفات ػ  خاصػ  ىفظ ى  ؽ االقرباف، ب نكا ىد االىجاز  بد  كف االق ب   ذالؾ ع   االرمـ كف 

 باالىد د االبر   ب ف االد الت ف.

 خر طػ  االق بػ  االكطب عػ   1906 كف ى ث  نو  ف  ض س فيـ االكىككػ  البلتفات ػ  االكبركػ   
 ى بقد تفس ر كا  رد كف  ىكاـ ف  االتفات    خر ط  االق ب  تالكد  1913ف  كص ى  االكساى  عاـ 

د الس ادة  خرى تزاىـ كصر ف  ىذا االت اجد، بؿ  نو الـ كصر   جز رت  ت راف  صناف ر،   نو ال  ج  
تكػػف ىنػػاؾ د الػػ  م ػػر كصػػر تكػػارس  ى نشػػاط عسػػكرى     ى نشػػاط كػػف  ى نػػ ع ع ػػ  االجز ػػرت ف، 

 باعتبارىكا جزسًا كف  راض يا.

 االتفػػػاؽ االثػػػان  االػػػذى  شػػػارت إ ػػػو االكىككػػػ  ىػػػ  اتفػػػاؽ الجنػػػ  االيدنػػػ  االكصػػػر   اإلسػػػراب      
إذ ت ػ ؿ إف ىػػذا االتفػاؽ كػػاف ع ػػ  كنػص االسػػفف االتابقػ  الكػػؿ كػف االطػػرف ف كػػف  1953االكشػترك  سػػن  

االػػدخ ؿ فػػ  االك ػػاه اإلت  ك ػػ  ال طػػرؼ اوخػػر إال فػػ  ىػػاالت االضػػر رة اال ػػاىرة،   نػػو ال  جػػ ز ال سػػفف 
االتابق  إلسراب ؿ االدخ ؿ ف  االك اه اإلت  ك   االكصر  ،  كؤدى ذالػؾ  الزكػو  نػو الػ س كػف ىػؽ االسػفف 

االكػػر ر فػػ  كضػػ ؽ ت ػػراف،  تػػد تضػػكف نػػص االف ػػرة االثان ػػ  كػػف االكػػادة االثاالثػػ  كػػف اتفات ػػ   اإلسػػراب    
 االيدن  االكصر   اإلسراب     ذالؾ.

  خ را  شار االىكـ ساالؼ االذكر إال  كقاىدة االسبلـ االكصػر   اإلسػراب     ك ضػىا  ف االكػادة  
ؽ االكبلىػػػػػ  االد ال ػػػػػ  االخاكسػػػػػ  فػػػػػ  ف رتيػػػػػا االثان ػػػػػ  كػػػػػف ت ػػػػػؾ االكقاىػػػػػدة تػػػػػد اسػػػػػتخدكت تقب ػػػػػر طػػػػػر 

Intrnational waterways  الـ تستخدـ تقب ر االكر ر االقابر Transit passage   ف ا الكا  تت 
بػػو اتفات ػػ  األكػػـ االكتىػػدة ال ػػان ف االبىػػار  ال كر ػػ   ف االنظػػرة االفاىصػػ  فػػ  ت ػػؾ االكقاىػػدة  كبلى يػػا 

بانيا جػزسًا ال  تجػز  كػف تكشؼ االن اب عف  ف  طراؼ االكقاىدة  نظر ف إال  ك اه كض ؽ ت ػراف بىسػ
ذا كانت االكادة االخاكس  كف كقاىدة االسبلـ تد تضػكنت اعتبػار االطػرف ف  االك اه اإلت  ك   االكصر  .  ا 
كضػػ ؽ ت ػػراف كػػف االككػػرات االد ال ػػ  االكفت ىػػ  د ف عػػابؽ    إ  ػػاؼ الىر ػػ  االكبلىػػ     االقبػػ ر االجػػ ى 

اال ػػان ن  ال كػػر ر    ال كبلىػػ  فػػ  االكضػػ ؽ فػػ ف ذالػػؾ ال  قنػػ  اتفاتػػًا بػػ ف االطػػرف ف ع ػػ  تغ  ػػر االنظػػاـ 
 35/4 خرجػػو عػػف نطػػاؽ تطب ػػؽ  ىكػػاـ االكضػػا ؽ  فػػؽ االتفات ػػ  االقاكػػ  ال ػػان ف االبىػػار فػػ  االكػػادة 

 بيذه االكثاب  ف ف صف  االد ال   االت   ضافتيا االف رة االثان   كف االكػادة االخاكسػ  ع ػ  ت ػراف إنكػا بغ ػ  
كػػز اال ػان ن  ال ك ػػاه االتػػ   شػك يا ىػػذا االكضػػ ؽ بىسػػبانيا إرسػاس كبػػد  ىر ػػ  االكبلىػ  ال  غ ػػر كػػف االكر 

ك اىػػا إت  ك ػػ  كصػػر   تكػػارس ع  يػػا كصػػر كاكػػؿ سػػ ادتيا،  د ػػ  ذالػػؾ كػػا تضػػكنتو االف ػػرة االثان ػػ  كػػف 
االكادة األ ال  كف ت ؾ االكقاىدة االت  نصت ع ػ   ف كصػر سػ ؼ تسػتالنؼ ككارسػ  سػ ادتيا االكاك ػ  

اب    إال  كا  راس االىد د االد ال  ،  منػ  عػف االب ػاف إف سػ ادة ع   س ناس بقد إتكاـ االنسىاب اإلسر 
 كصر ع   س ناس تك ف ألرضيا  ج ىا  ك اىيا اإلت  ك  . 



 

 

                                                 

  

 

 

  دكتورة/ ميى رمضاٌ حمند بطيخ                             ...          املعاصرة القضائية االجتاٍات 

 

248 

 بصػػف  عاكػػ   ككػػف اال ػػ ؿ  ف اتفات ػػ  كقاىػػدة االسػػبلـ االكصػػر   اإلسػػراب     فػػ  كجك يػػا  كػػا  
ظاـ د ال  االكضػ ؽ تقنػ  تىت  و كف تنظ ـ االكر ر بكض ؽ ت راف بكا  ضكف كفاال  االسبلك   ىسف ن

االتس  ـ الكصر بكاكؿ س طانيا ف  االس ادة ع  ػو كجػزس كػف إت  كيػا  ال  ككػف الد الػ   ف تسػق  التنظػ ـ 
كػػػر ر كبلىػػػ  فػػػ  نطػػػاؽ كقاىػػػدة الكضػػػ ؽ الػػػ س خاضػػػقًا خضػػػ عًا كػػػاكبًل اليػػػا  الػػػ س كػػػف إت  كيػػػا 

 االخاالص.
ال  كج ػس االد الػ   تػ   2014كػف دسػت ر عػاـ  190إضاف  إال  ذالؾ ف نو طب ا الػنص االكػادة  

كف اال ان ف  66 ىده اإلفتاس ف  االكسابؿ اال ان ن   ال جيات االت   ىددىا اال ان ف،  طب ا النص االكادة 
بشػػالف كج ػػس االد الػػػػػػػػػػػػ ، تختػػػػػػػػػػػص االجكق ػػ  االقك ك ػػ  ال سػػك  االفتػػ ى االتشػػر ص  1972السػػن   47رتػػـ 

ػػػػػػػد تىػػػػػػػػػػػاؿ إال يػػػا بسػػػبب  ىك تيػػػا كػػػف تبػػػؿ ربػػػ س ب بػػػداس االػػػر ى كسػػػببًا فػػػ  االكسػػػابؿ االد ال ػػػ  االتػػػ  تػػػػػػ
 االجكي ر      رب س االي ب  االتشر ق      رب س اال زراس     ىد اال زراس    رب س كج س االد ال .

ت ػػب ت ػػؾ االكسػػابؿ، خاصػػ  ف كػػا  –ككػػا ذكرنػػا  – ككػػا الشػػؾ ف ػػو تقػػد االكقاىػػدات االد ال ػػ   
ىدات،    ىسـ كا  ثػار بصػددىا كػف كنازعػات ع ػ   تق ؽ بتفس رىا، ى ث  ت تؼ  كر تطب ؽ االكقا

ت ض ه  ب اف كقن  االبن د    االنص ص ذات االص  ،  ىذه ىػ  كيكػ  االتفسػ ر االتػ  تتػ اله االجكق ػ  
االقك ك ػػ  ال سػػك  االفتػػ ى  االتشػػر ص، ككػػا  قنػػ   ف كج ػػس االد الػػ    قػػب كػػف خػػبلؿ كيكػػ  اإلفتػػاس د رًا 

ف  سػباب ت ػ  االكنازعػات االتػ  تصػؿ إالػ  االكج ػس بي بػ  ىاكػًا   ساسػ ًا فػ  ىػذا االكجػاؿ، بػؿ  القػؿ كػ
تضاس إدارى، إذ تىؿ كشك   االتفس ر ف  كيدىا الدى االجيػات اإلدار ػ  االكستشػ رة ال جكق ػ  االقك ك ػ  
ال فتػػ ى  االتشػػر ص فتػػالت   عكااليػػا بصػػف  عاكػػ  تطب  ػػًا سػػ  كًا ألىكػػاـ االكقاىػػدة   ضػػ ؽ باالتػػاال  كجػػاؿ 

 .(1)االكنازع  ف يا

ار جانب كف االف و إال  عدد كف االفتا ى   ضىت ف يا االجكق   االقك ك   ال سك  ىذا  تد  ش 
 ا(2)االفت ى  االتشر ص كدال ؿ  نطاؽ نص ص بقض االكقاىدات نذكر كنيا

تىد ػػػػد نطػػػػػاؽ اإلعفػػػػاس االجكركػػػػػ  السػػػػػ ارات  عضػػػػاس  كاالػػػػػ  االتنك ػػػػ  االد ال ػػػػػ  األكر ك ػػػػػ ،  - 
بػ ف كصػر   كر كػاا فتػ ى  16/8/1978 تقػ  فػ  باالتطب ؽ التفات ػ  االكق نػ  االتتصػاد    االفن ػ  االك

ا )ك سػػػػػ ع  االكبػػػػػادىس 15/1/1986، ج سػػػػػ   37/2/298، ك ػػػػػؼ 27/1/1986فػػػػػ   106رتػػػػػـ 
اال ان ن   االت  تررتيا االجكق   االقك ك   ال سك  االفت ى  االتشر ص بكج س االد الػ  فػ  االفتػرة كػف  كتػ بر 

، 1991 الػػػ ، االقػػدد األ ؿ،  نػػػا ر إصػػػدار ن ابػػ  االكىػػػاك فا االسػػن  األ – 1986إالػػ    ن ػػ   1982
 (.931 – 390ص 

                                                 

 .175( االدكت ر/ كىكػد فؤاد عبد االباسط، االكرجص االسابؽ، ص 1)

 .175كف ص  2( االكرجص االسابؽ، ىاكش رتـ 2)
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تىد ػػد كػػدال ؿ اصػػطبلح "االنف ػػات االقاكػػ " االػػ ارد فػػ  خطابػػات كتبادالػػ  بػػ ف كصػػر   الكان ػػا  - 
كىػػػبًل الػػػبقض اإلعفػػػاسات  1973االتىاد ػػػ  فػػػ  إطػػػار اتفػػػاؽ ال تقػػػا ف االفنػػػ  بػػػ ف االب ػػػد ف فػػػ  عػػػاـ 

(، 1985 -1946إلدار ػػ  االىد ثػػ  )، االك سػػ ع  ا26/6/1985فػػ   37/2/290االجكرك ػػ  )ك ػػؼ 
 .175، ص 43، تاعدة 1ج

ىاصؿ اال  ؿ إذف  ف اال ضاس اإلدارى  اال ضاس االقػادى ، بػؿ  اال ضػاس االدسػت رى فػ  كصػر  
تد ىسك ا كسالال  تفس ر االكقاىدات االد ال   كنذ نشالة كؿ كنيا ت ر با، كقتبر ف إ ػاىـ  صػىاب اال ال ػ  

س اس بكا  صدر عنيـ كف  ىكاـ تضاب      فتا ى تان ن  ر ف ػد األصبلس  اال ى د ف ف  ىذا االشالف، 
بد  ا بكا انتي  إ و كج س االد ال  االفرنس ، بؿ  ال زاؿ اال ضػاس االقػادى فػ  فرنسػا ال  خػتص بتفسػ ر 
االكقاىدات االت  تث ر كنازعات ذات ص   باال ان ف االقاـ    بكصااله عاك ، األكر االذى  ككػف اال ػ ؿ 

الكصرى، بؿ  اال ضاس االكصرى بصػف  عاكػ ، صػاىب سػبؽ فػ  ىػذا االشػالف، كقو  ف كج س االد ال  ا
نج تػرا  اال ال ػات  باالنسب  ال  ضاس ف  فرنسا،  ىػ  بػذالؾ  تبػص ذات نيػل االكىػاكـ فػ  كػؿ كػف  الكان ػا  ا 
االكتىدة األكر ك   االت  تخ ؿ النفسيا االىؽ ف  تفس ر االكقاىدات  سابر االتفات ات االد ال   ف  جك ص 

ا إ اىا ع   اال  ان ف االداخ    االت  تختص  ىدىا بتطب  يا  تفسػ رىا د ف االت  ػد بػر ى األى اؿ ال  اسي
 .(1)االىك ك  ف  ىذا االخص ص

 المبحث الثالث
 اتجاىات القضاء فى فرنسا ومصر لمحد من 

 اآلثار السمبية لممعاىدات الدولية

إذا كاف كؿ كف اال ضاس اإلدارى  اال ضاس االقػادى فػ  فرنسػا  كصػر تػد ى  ػا تطػ رًا ك ك سػًا  
إال  نيكػا الػـ  نتيجػا ذات االسػب ؿ ال ىػد كػف دثػار  -ككا ب نا كف تبػؿ –ال ىد كف نطاؽ  عكاؿ االس ادة 

 ىذه األعكاؿ،  ى ال ىد كف األضرار االت  تسببيا االكقاىدات االد ال   تجاه االكخاطب ف بيا. 

 د است ر اال ضاس ف  كصر ىت  اوف  ف  فرنسا ردىًا كف االزكف ع ػ  عػدـ نظػر دعػا ى ف 
االتقػػػ  ض عػػػف اوثػػػار  االنتػػػابل  األضػػػرار االكباشػػػرة  م ػػػر االكباشػػػرة االتػػػ  تصػػػ ب األفػػػراد نت جػػػ  ت ػػػؾ 
االكقاىػػدة، كسػػتندا فػػ  ذالػػؾ إالػػ   ف االفصػػؿ فػػ  ىػػذه االػػدعا ى  سػػت ـز ت ػػد ر كج ػػس االد الػػ  ال كقاىػػدة 

  ك كػػو، إضػاف  إالػػ  ب  ػػ  األسػباب االتػػ   بػػرر بيػا اال ضػػاس عػػادة عػدـ تبػػ ؿ االػػدعا ى ضػػد  ىػ  كػػا ال
  عكاؿ االس ادة بصف  عاك .

 
                                                 

 .204االدكت ر/ ىافظ ىر دى، االكرجص االسابؽ، ص  (1)
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 المطمب األول
 اتجاىات القضاء فى فرنسا لمحد من اآلثار السمبية

 لممعاىدات الدولية

د  ال د سار اال ضػاس فػ  فرنسػا  ىتػ  كنتصػؼ االسػت ن ات كػف اال ػرف االكاضػ  ع ػ  ذات االكبػ 
، ى ػث 1934سػن   Argenton االذى ت رر باالنسػب  الؤلضػرار االكباشػرة بػاالىكـ االصػادر فػ  تضػ   

رفػػض االكج ػػس نظػػر ط بػػات االتقػػ  ض عػػف االضػػرر االنػػاتل عػػف عػػدـ كىافظػػ  االد الػػ  االفرنسػػ   ع ػػ  
ى ػػػػ ؽ رعا اىػػػػا بػػػػاالنص ع  يػػػػا فػػػػ  االكقاىػػػػدات االتػػػػ  تق ػػػػدىا كػػػػص االد الػػػػ  األجنب ػػػػ  االكد نػػػػ  اليػػػػؤالس 

ر ككا رفض االكج س نظػر ط بػات االتقػ  ض عػف األضػرار االتػ   صػابت االرعا ػا االفرنسػ  ف (1)االرعا ا
جراس االكقاىدة االت   نكرت ع  يـ االىؽ ف  كطاالب  االد ؿ األخرى االكتقاتدة بتق  ض ت ػؾ األضػرارر 
   عػػػف األضػػػرار االكباشػػػرة االناتجػػػ  عػػػف كػػػنه االد الػػػ  االفرنسػػػ   الد الػػػ   خػػػرى تىتػػػؿ بقػػػض األراضػػػ  

.  رفض االكج س كذالؾ نظر دعا ى االتق  ض عف االضرر (2)فرنسا بقض اكت ازات كاال  االخاضق  ال
االنػػػاتل بصػػػف  م ػػػر كباشػػػرة عػػػف ع ػػػد كقاىػػػدة، ككػػػا الػػػ  اكتنقػػػت د الػػػ   جنب ػػػ  كانػػػت كد نػػػ  ألىػػػدى 
االشركات االفرنس   عف دفػص بػات  االػد ف نت جػ  ع ػدىا كقاىػدة كػص االد الػ  االفرنسػ  ر    ككػا الػ  تاكػت 

ط  كب ػرة فػ  ن طػ  كق نػ  ع ػ  االىػد د خبلفػًا النصػ ص االتفػاؽ االكق ػ د ب نيػا  بػ ف شرك  ببناس كى
االىك ك  االفرنس   باعتبار  ف كػا تاكػت بػو ىػ  كػا  جػب  ف  كػ ف بقػد  ف ع ػدت فرنسػا كقاىػدة كػص 

 .(3) الكان ا خاص  بتقد ؿ االىد د ب نيا ف  ت ؾ االكنط   االت  كانت ت ـ  بيا ببقض األشغاؿ االقاك 
رر كج ػػس االد الػػ  ىػػذا االػػرفض، بػػالف االكقاىػػدة ىػػ  عكػػؿ صػػادر عػػف االىك كػػ   ىػػ   تػػد بػػ 

تباشػػر سػػ طتيا فػػ  االكسػػابؿ االدب  كاسػػ  ،  ى  عكػػاؿ صػػادرة عنيػػا بصػػفتيا ككث ػػ  ال شػػخص االػػد ال ، 
ككػػا  قػػد االنظػػر فػػ  خص صػػيا كػػف اختصػػاص االىك كػػ   ىػػدىا،  ال  ػػدخؿ باالتػػاال  فػػ  اختصػػاص 

 .(4)االكج س
كص األخذ فػ  االعتبػار االتطػ رات اال ضػاب    –باعتبار االكقاىدات االد ال    الكف  كاـ االتس  ـ  

كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة ك اتػػص فق ػػ   تػػان ن  فػػ  كافػػ   -االكقاصػػرة فػػ  ىػػذا االشػػالف ككػػا ب نػػا كػػف تبػػؿ 
االكجتكقات ت ر بار   كػاـ االتسػ  ـ كػذالؾ بضػر رة تىصػ ف كثػؿ ىػذه األعكػاؿ ضػد رتابػ  اإلالغػاس، ف ػد 

                                                 

 .C.E, Argenton, 1834( سب ت اإلشارة إال وا 1)

(2) C.E, S
te
 Rane tiburee et t

ts
 سب ت اإلشارة إال و                             .1945 ,

(3) C.E, Ste anonyme belge dechemin de fer, 20 mai 1884, Rec. P.120. 

 سب ت اإلشارة إال و.    

  .C.E, Caraco, 1926( سب ت اإلشارة إال وا 4)
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االف ػػو بػػالف  كػػ ف االبػػد ؿ األكثػػؿ الػػذالؾ ىػػ  تقػػ  ض األفػػراد عػػف األضػػرار االتػػ   طاالػب كث ػػر كػػف رجػػاؿ
 تص بيـ كف جرابيا. 

بكقن   نو طاالكا  سػتى ؿ إنكػار  عكػاؿ االسػ ادة فػ  كجػاؿ االكقاىػدات االد ال ػ ، فػبل  تػؿ كػف  
إباى  دع ى االتق  ض ال ك اطن ف ف  خص صيا، ف ذا كاف كؿ كا  يـ االىك ك  ى  ب اس االكقاىػدات 

د ال   د ف إالغاس فكا االذى  ض رىا إذف كف تق  ض األفراد االذ ف نااليـ ضػرر كػف جرابيػا،  ىػ  كػا اال
 ؤكد ف  ذات اال تت عدـ االكساس بالعكاؿ االس ادة    باالكقاىدات االد ال   ف  ذاتيػا سػ اس كػف ناى ػ  

الػػ  تػػد االىكػػـ ع ػػ  كسػػ ؾ اإلدارة ى االيػػا،  ى كػػف ناى ػػ  فىػػص كشػػر ع تيا الكقرفػػ  كػػا إذا كانػػت االد  
 خطالت ف  خص صيا  ـ الـ تخط ،  ـ كػف ناى ػ  كػدى كبلسكتيػا، طاالكػا  ف  سػاس االتقػ  ض فػ  

نكا فكرة االكخاطر    تىكؿ االتبق . –ككا ذكرنا  –ىذه االىاال    ال س ى  فكرة االخطال،  ا 
عػػبل ة ع ػػ  ذالػػؾ، فػػ ف بقػػض األعكػػاؿ االصػػادرة عػػف اإلدارة، فػػ  كجػػاؿ االقبلتػػات االد ال ػػ ،  

االنظاـ اال ان ن  االداخ  ،  ال تث ر ت د ر كس ؾ االد ال  االخارج .  كػف االكنط ػ  تبػ ؿ  تنتل دثارىا ف 
 دع ى االكسب ال   عف ت ؾ األعكاؿ، شالنيا شالف  عكاؿ اال ان ف االداخ  .

  خ ػػػرًا، فػػػ ف االكقاىػػػدات بقػػػد اسػػػت فاس إجػػػراسات االتصػػػد ؽ ع  يػػػا  نشػػػرىا، تقػػػد كػػػف ت اعػػػد  
ست ر االفرنس  االىاال  ال تضص االكقاىدات فػ  كصػاؼ اال ػان ف، كف االد 55اال ان ف االداخ  .  االكادة 

ذا كانت االكقاىدات كاال  ان ف     ع   درج ، فكف م ر االكنط ػ  تبػ ؿ  نكا ف  كرتب   ع   كنو،  ا   ا 
 .(1)االكسب ال   عف االتشر قات  رفضيا ف  خص ص االكقاىدات

كف ىنا ف د بد  اال ضاس اإلدارى ف  فرنسا كرى   كف االتط ر ف  ىذا االشالف، إذ بقد  ف كاف  
 قتبػػػر جك ػػػص األعكػػػاؿ االكتق  ػػػ  باالكقاىػػػدات  االتفاتػػػات االد ال ػػػ  كاالكفا ضػػػات  االت ت ػػػص  االتصػػػد ؽ 
  االتفس ر كف  عكاؿ االس ادة، ف نو  صبه  خضص ف  اال تت االىاضر األعكاؿ االتنف ذ   ذات االصػبغ 
 االداخ    اليذه االكقاىدات  االتفاتات الرتاب  اال ضاس، إذا كا  ككف فص يا عف االكقاىدات  االتفاتات. 

ف كاف ال   ر بكسػب ال  االد الػ  عػف  عكػاؿ االسػ ادة،    كقن  ذالؾ  ف كج س االد ال  االفرنس   ا 
األعكػاؿ إال  نو ف كا  تق ؽ باالكقاىػدات االد ال ػ   ىػ  كػف صػك ـ ت ػؾ األعكػاؿ،  تػر بػاالتق  ض عػف 

ىػ  االقكػؿ االػذى ال تترتػب ع ػ   –ككػا ذكرنػا كػف تبػؿ  –االت   ككف فص يا عنيا،  االقكؿ االكنفصؿ 
إصداره دثار    عبلتات د ال   جد ػدة بكناسػب  االكقاىػدة االتػ  صػدر تطب  ػا اليػا، فيػ  ال  صػدر عػف 

 ف  ك ف ىػذا االس ط   االتنف ذ   بصفتيا ككث   ال شخص االد ال  االقاـ،   جب ال ج د االقكؿ االكنفصؿ 
االقكػؿ كسػػت بل تكاكػػا عػػف االكقاىػػدة رمػػـ  ف االد الػػ  تسػػتكد االىػػؽ فػػ  كباشػػرتو كػػف نصػػ ص االكقاىػػدة 

                                                 

 .194، ص 1995 عكااليا م ر االتقاتد  ، دار االنيض  االقرب  ، االدكت ر/ فتى  فكرى، كسب ال   االد ال  عف  (1)
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ذاتيا، بى ث ال  خت ط كقيا الدرج  تكنىو طب ق  االقكؿ االدب  كاس ،   ف  ختف  باالنسب  اليذا االقكػؿ 
 .(1)ألجنب  د ر االد ال  األجنب   تكاكا،   ال  ك ف الو  ثر ف  ك تؼ االد ال  كف االد ؿ ا

ثـ اعترؼ كج س االد ال  ف  كرى   الى   بىؽ االك اطن ف فػ  كسػاسال  االد الػ  عػف األضػرار  
 1966االت  تص بيـ جراس االكقاىدات االد ال   كباشرة،  كاف ذالػؾ بك تضػ  االىكػـ االصػادر كنػو عػاـ 

 .Compagnie générale d'énergie radio-électrique (2)ف  تض   

االتقػػػػ  ض فػػػػ  ىػػػػذه اال ضػػػػ  ،  الكػػػػف ف ػػػػط القػػػػدـ تػػػػ افر االشػػػػر ط ى   ػػػػ   ف اال اضػػػػ  رفػػػػض  
االكط  ب  ال ىكـ بو،  ال س ألف االكقاىدة االد ال ػ  االكبركػ  فػ  ىػذا االشػالف كػف  عكػاؿ االسػ ادة،  تالك ػدًا 

 أل ؿ كرة،  بقد  ف تى ؽ كف ت افر كاف  االشر ط االكط  بػ  اليػذا األكػر،  1976الذالؾ ف د تض  عاـ
ر ف، عػػف األضػػرار االتػػ   صػػابتيـ كػػف جػػراس االكقاىػػدة االكبركػػ  بػػ ف  دخػػ Burgatبػػاالتق  ض ال سػػ دة 

فرنسػػػا  كنظكػػػ  اال  نسػػػك  بشػػػالف االىصػػػانات  االكت ػػػازات االك ػػػررة ال كنظكػػػ   ك ارىػػػار إذ طب ػػػا اليػػػذه 
ف اكتنقػ ا عػف دفػص  االكقاىدة، كاف  تقذر طرد األفػراد االدب  كاسػ  ف كػف االسػكف االكػؤجر اليػـ، ىتػ   ا 

ان نار األكر االذى ترتب ع  و ضػرر كػادى ال كػدع  كاالػؾ ىػذا االسػكف،  االػذى ز ادة اإل جار االك ررة ت
الجػػػال إالػػػ  كج ػػػس االد الػػػ ر ف ضػػػ  الػػػو بػػػاالتق  ض عػػػف االضػػػرر االجسػػػ ـ  االخػػػاص االػػػذى  صػػػابو كػػػالثر 

 .(3)ال كقاىدة ساالف  االذكر، كؤسسًا تضاسه ع   كبد  االكسا اة  كاـ األعباس االقاك 

نسػػا اعتبػػر االكقاىػػدات االد ال ػػ  الػػ س ف ػػط فػػ  ذات بػػؿ  نظػػرًا ألف االكشػػرع االدسػػت رى فػػ  فر  
نكػا فػ  درجػ  تق  ىػا،  كػاف تػد تػرر بػدسًا كػف عػاـ  كسػب ال   االد الػ   1938كرتب  اال  ان ف االقاد  ،  ا 

 Laعػػػف األضػػػرار االكباشػػػرة عػػػف اال ػػػ ان ف،  كػػػاف ذالػػػؾ بك تضػػػ  االىكػػػـ االػػػذى صػػػدر فػػػ  تضػػػ   
fleurette  الكر ك  كف م ر اال بف االخاالص بيدؼ ىكا   ، ف د صدر تان ف بتىر ـ إنتاج ا1938سن

كنتجػػ  األالبػػاف كػػف انخفػػاض  سػػقار كنتجػػاتيـ فػػ  ذالػػؾ االىػػ ف.  كػػاف كػػف شػػالف ىػػذا االتىػػر ـ إجبػػار 
إالػ  تصػف   نشػاطيا،  ى نكػا عرضػت  – االت  كانت ت ـ  ب نتاج كر ك  صناع    –شرك  الف  ر ت 

 .(4)باالتق  ض -ككا ذكرنا  –  ال كرة األ ال –االشرك  االكذك رة األكر ع   اال ضاس، تض  

فػػ ذا كػػاف األكػػر كػػذالؾ ف نػػو  كػػ ف كػػف االكنط ػػ   ف  طبػػؽ كج ػػس االد الػػ  ىػػذا اال ضػػاس فػػ   

                                                 

 .228، ص2006االدكت ر/ ركزى االشاعر، اال ضاس اإلدارى، تضاس االتق  ض، دار االنيض  االقرب  ،  (1)

(2) C.E., 30 mars1966, Compagnie générale d'énergie radio-électrique, D. 1966, J, P. 

582, note LACHAUME. 

(3) C.E. 29 oct. 1976, Burgat, D. 1978, J. P. 76, note Louis-Vier et Lamoureux, G.P., 

1978, 1, P. 117. 

(4) C.E., 14 Janv. 1938, La Fleurette, R.D.P., 1938, P. 87, concl. Roujou, note Gèze, 

G.A., op. cit., No. 59, P. 244. 
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 (1)كجاؿ االكسب ال   عف االكقاىدات االد ال  ، بذات االض ابط االت  تررىا ال كسب ال   عف اال  ان ف  ى ا

نكػا ع ػ   - 1  سػاس فكػرة االكخػاطر    تىكػؿ  ف االكسب ال   ىنػا ال ت ػ ـ ع ػ   سػاس فكػرة االخطػال  ا 
 االتبق     ع    ساس كبد  االكسا اة  كاـ األعباس االقاك .

 ال تتضكف االكقاىدة االد ال      االتفاؽ االد ال   كذالؾ االتشر ص االداخ   االذى   ر ىذه االكقاىدة  -2
   االتفػػاؽ كػػا  ف ػػد صػػراى     ضػػكنا اسػػتبقاد كسػػب ال   االد الػػ  عكػػا  ترتػػب ع ػػ  ىػػذه األعكػػاؿ 

  ضرار. كف

  ف  ك ف االضرر االناتل كف االكقاىدة    االتفاؽ خاصًا  جس كًا  استثناب ا. -3

ف كػػاف تػػد  تػػر بىػػؽ األفػػراد فػػ  االتقػػ  ض عػػف   ىػػذا   بلىػػظ  ف كج ػػس االد الػػ  االفرنسػػ ،  ا 
األضرار االتػ  تصػ بيـ كػف جػراس االكقاىػدات االد ال ػ   ذالػؾ فػ  ىاالػ  كػا إذا كػاف االقكػؿ االػذى تسػبب 

ار عكػػبًل كنفصػػبًل عػػف ت ػػؾ االكقاىػػدات، فػػذالؾ ألف االفصػػؿ فػػ  االنػػزاع ىنػػا ال  سػػت ـز فػػ  ىػػذه األضػػر 
تطب ػػؽ االكقاىػػدة    تفسػػ رىا،    ألف ىػػذا االقكػػؿ االكنفصػػؿ ال  قتبػػر فػػ  ذاتػػو كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة، 
نكػػا كجػػرد عكػػؿ    تػػرار تنف ػػذى شػػالنو شػػالف  ى عكػػؿ    تػػرار تنف ػػذى دخػػر،  صػػدر عػػف االسػػ ط    ا 

ف كػاف   ػر بىػؽ االتنف ذ  ، كؿ  كا ف  األكر  نو  ستند إال  كقاىػدة د ال ػ . ككػا  ف كج ػس االد الػ ،  ا 
األفراد ف  االتق  ض عف اوثار  االنتابل االضارة ال كقاىدات االد ال  ، فذالؾ ف ط ف  ىاال  كا إذا كانػت 

 ف ىػػذه االكقاىػػدة تػػد تػػـ االتصػػد ؽ ع  يػػا  نشػػرىا  باالتػػاال   صػػبىت تان نػػا    بكثابػػ  تػػان ف كػػف اال ػػ ان
اال طن      االداخ   ر  كا إذا كانت كف االكقاىدات االت  ال تخضص الت ػؾ اإلجػراسات  ىػ  كػا   ػاؿ اليػا 

االكقاىػػدات االبسػػ ط  فػػ ف دعػػ ى كسػػب ال   االد الػػ  عنيػػا تكػػ ف م ػػر ك ب الػػ ر  بكقنػػ   –ككػػا ذكرنػػا  –
النسب  ال كقاىػدات دخر  ككف اال  ؿ  ف االكسب ال   اإلدار   ف  كجاؿ االكقاىدات االد ال   ال تك ف إال با

 االت   دخ ت ف  اال ان ف االداخ    ف ا ال   اعد االك ررة دست ر ا ف  ىذا االشالف.

 كػػػػف جانبنػػػػا ال نػػػػرى سػػػػببا الكثػػػػؿ ىػػػػذه االتفرتػػػػ  االتىكك ػػػػ  بػػػػ ف كخت ػػػػؼ  نػػػػ اع    كسػػػػك ات  

                                                 

  تد سب ت اإلشارة إال و، ى ث    ؿا 1966كارس  30تار خ ( ال د  ردت ىذه االض ابط ف  االىكـ االصادر ب1)
"considérant que la responsabilité de l'Etat est suceptible d'etre éngagée sur le 

fondement de l'égalité des citoyens devant les changes publiques pour assuver la 

reparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec dâutres 

Etats et incorporees régulierement dans l'ordre juridique interne, à la condition, 

d'une postéque ni la convention elle-même;ni la loi qui en a eventuellement autorisé 

la ratification ne puissent étre interprétées comme ayant entendu exclure toute 

indemnisation et, d'autre part; que la préjudice dont il est denandé réparation soit 

d'une gravute suffisante, et présente un carctére spécuak". 

C.E, 30 mars 1966 cie général d'énergie radio-élécrique, A.J.D.A., 1966, P. 350. 
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 االكقاىدات االد ال  ، إذ  جب  ف تك ف كاف  ىذه االكقاىدات،    ا كانت اإلجراسات االت  تتخذ ى االيا،
كصدؽ ع  يا  ـ م ر كصدؽ، كنش رة    م ر كنش رة،  افؽ ع  يػا االبرالكػاف  ـ الػـ   افػؽ،  جػب  ف 

 ف ػػا الػػنص االكػػادة  –ككػػا ذكرنػػا  –تكػػ ف كىػػبًل الػػدع ى االكسػػب ال   اإلدار ػػ ، خاصػػ   ف جك قيػػا  الخػػذ 
ىػذه  ذات كرتبػ  اال ػ ان ف االقاد ػ  بػؿ تق ػ ه ككػا ب نػا كػف تبػؿ،   ف كافػ  1958كف دسػت ر عػاـ  55

اال ػػ ان ف  صػػبىت تخضػػص الرتابػػ  كج ػػس االد الػػ  البىػػث االتقػػ  ض عػػف األضػػرار االناجكػػ  عنيػػا، ع ػػ  
 ساس كبد  االكسا اة  كاـ األعباس االقاك ر فبل  جو إذف ال تفرت  ب ف االكقاىدات االد ال   بجك ص ص رىا 

  ب ف اال  ان ف االقاد   كف ىذه االزا   .

ذا كنػا تػػد ذكرنػا  ف  سػػاس االكسػب ال   فػػ    كثػػؿ ىػذه االىػػاالت  ككػف فػػ  كبػد  االكسػػا اة  كػػاـ  ا 
األعباس االقاك ،  ى االكسا اة ب ف  فراد االكجتكص ف  تىكؿ االتكاال ؼ االقاك ،  ى  األساس االذى  ى ؽ 
االت ازف ب ف تىص ف االكقاىدات االد ال   كف ناى    تى  ػؽ االقداالػ  بػ ف االكػ اطن ف كػف ناى ػ   خػرى، 

ة اشػتراط االخطػال فػ  جانػب اإلدارة االتػ   بركػت ت ػؾ االكقاىػدات،    االذى  تفؽ  االتقارض ب ف ضر ر 
 فكػػرة تى  ػػػؽ االقداالػػػ  الكػػػف  صػػػابو ضػػػرر كػػف جرابيػػػا، بكػػػا كػػػؤداه  ف كسػػػب ال   اإلدارة ال ت ػػػـ  ع ػػػ  
 ساس االخطال، إذ الـ ت ترؼ  ى جـر  الـ ترتكب  ى خطالر كؿ كا ىناالؾ  ف نشػاطيا االكشػر ع  ىػدث 

اد، إال  ف االضػرر  جػب  ف  كػ ف فػ  ىػذه االىاالػ  م ػر عػادى   ف ضررًا بفرد    كجك عػ  كػف األفػر 
 كػػػػ ف خاصػػػػًا،   ال تكػػػػ ف ىنػػػػاؾ نصػػػػ ص فػػػػ  االكقاىػػػػدة ذاتيػػػػا   فػػػػ  تػػػػان ف إصػػػػدارىا  سػػػػتبقد  ى 

بػ ف نشػػاط االسػ ط  االتنف ذ ػػ   –بطب قػ  االىػػاؿ  –تقػ  ض، إضػاف  إالػػ  ضػر رة تى ػػؽ رابطػ  االسػػبب   
االضرر االناتل عف ىذه االكقاىدة،  ى  كا   ص عبس إثباتػو ع ػ  االكتكثؿ ف  إبراـ االكقاىدة االد ال  ،   

االكضػػر ر  ف ػػا ال   اعػػد االقاكػػ  فػػ  اإلثبػػات، فػػ ف الػػـ  تى ػػؽ شػػرط كػػف ىػػذه االشػػر ط،   ضػػ  كج ػػس 
 االد ال  برفض كنه االتق  ض عف األضرار االناشب  كف االكقاىدات االد ال  .

إذا كنا فد ذكرنا ذالؾ، ف ف كسب ال   اإلدارة عف تق  ض األضرار االت  تص ب األفػراد نت جػ   
االكقاىدات االد ال  ، تد ت ـ  كذالؾ ع    ساس فكرة االخطال،   قد ىذا األساس ى  األصؿ فػ  تضػاس 
كج ػػػس االد الػػػ  االفرنسػػػ ، بػػػؿ ىػػػ  األسػػػاس اال ى ػػػد فػػػ  تضػػػاس كج ػػػس االد الػػػ  االكصػػػرى فػػػ  كجػػػاؿ 

الد ال    م رىار  الذا  شػترط التى  ػؽ االكسػب ال   اإلدار ػ  فػ  ىػذا االكجػاؿ،  ف  كػ ف ىنػاؾ االكقاىدات ا
خطػػػال فػػػ  جانػػػب اإلدارة، ككػػػا  قنػػػ   ف ع ػػػ  االكضػػػر ر  ف  ثبػػػت إضػػػاف  الركنػػػ  االضػػػرر  عبلتػػػ  

 االسبب  ،  ف  ثبت كذالؾ ركف االخطال.

صق ب  ال تصؿ إال  ى      نو تد ت جد صق ب  ف  إثبات ىذا االركف األخ ر، إال  ف ىذه اال 
ىػػد االسػػتىاال ،  الػػذا ف ػػد الػػ ىظ ع ػػ  كج ػػس االد الػػ  االفرنسػػ ،  نػػو  نظػػر إالػػ  كػػؿ ىاالػػ  ع ػػ  ىػػدة، 
  الخذ ف  االعتبار كخت ؼ االق اكؿ االكؤثرة ف يا،  كف األىكاـ االت  صدرت كف االكج س باالتق  ض 
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 دخػػاؿ تقػػد ؿ ذى ع ػػ   سػػاس االخطػػال فػػ  كجػػاؿ االكقاىػػدات االد ال ػػ  ىاالػػ  ت ػػاـ االىك كػػ  االفرنسػػ   ب
 ىك   ف   ىكاـ نص كقاىدة، بناس ع   اتفاؽ ب نيا  ب ف ىك ك   خػرى، فػ  صػ رة تفسػ ر ال ػنص، 
ف ػد تضػ  االكج ػػس، بػالف عػدـ نشػػر  ىكػاـ ىػذا االتقػػد ؿ االجد ػد فػ  االجر ػػدة االرسػك  ،    بػالى  سػػ    

 .(1) خرى،  قتبر خطال كف اإلدارة  ست جب االتق  ض عف االضرر االت  تترتب عنو

ىذا  تجدر اإلشارة إال   ف ىناؾ سبب ف الئلعفػاس كػف االكسػب ال   د ف خطػال،  ى ع ػ   سػاس  
كبد  االكسا اة  كاـ األعباس االقاك   ىكا اال  ة اال اىرة  خطال االكضر ر ذاتو، فػ  ىػ ف  ف اإلعفػاس كػف 

نكا  ضاؼ إ ال يكا االكسب ال   ع    ساس فكرة االخطال، ف نيا تنتف  ال س ف ط باالسبب ف ساالف  االذكر،  ا 
   ضا االىادث االفجاب     خطال االغ ر.

ذا كػػاف كج ػػػس االد الػػػ  تػػػد  خػػػذ بكبػػػد  كسػػب ال   اإلدارة عػػػف تقػػػ ض األضػػػرار االتػػػ  تىػػػدث    ا 
الؤلفراد نت ج  إبراـ االكقاىدات االد ال  ، س اس  كاف  ساس ىذه االكسب ال   فكػرة االخطػال  ـ كبػد  االكسػا اة 

 ف النػػا  ف نتسػػاسؿ الكػػاذا الػػـ  نػػتيل كج ػػس االد الػػ   كػػاـ األعبػػاس االقاكػػ  ع ػػ  االنىػػ  سػػاالؼ االػػذكر، فػػ
االكصرى ىذا االنيل، خاص   نو تط ر، بػؿ ال ػد سػبؽ كج ػس االد الػ  االفرنسػ  فػ  كجػاؿ االرتابػ  ع ػ  
االكقاىػػدات االد ال ػػ  ككػػا ب نػػا كػػف تبػػؿ، إذ  ك ػػؾ اوف   ف ػػا ال كق ػػار االىػػد ث االػػذى  ضػػقو فػػ  ىػػذا 

االكقاىػدة االد ال ػ  سػ اس كػف ى ػث اإلجػراسات  ـ  االشالف، ككا سػ ؼ االب ػاف،  ف نبىػث كػدى كشػر ع  
كػػف ى ػػػث االكضػػك ف، األكػػػر االػػذى  ككػػػف كقػػو  ف نتى ػػػؽ كػػف كػػػدى صػػى  اإلدعػػػاس ب جػػ د االخطػػػال 
االك جػػػب ال كسػػػب ال  ع بػػػؿ  الكػػػاذا  كتنػػػص كػػػف إعكػػػاؿ االكسػػػب ال   م ػػػر االخطب ػػػ  فػػػ  كجػػػاؿ االكقاىػػػدات 

ة  كػاـ األعبػاس االقاكػ ع كػا االػذى  ضػ ره ع ػ   سػاس كبػد  االكسػا ا –ككػا ذكرنػا  –االد ال    االت  ت ػ ـ 
  ف  ى ؽ االقداال  ال ك طن ف  ذالؾ بجبر االضرر االذى  ص بيـ كف جراس إبراـ االكقاىدات االد ال  ع

 الػػذا نالكػػؿ كػػف تضػػابنا اإلدارى االػػذى  ثبػػت جػػر ه تىسػػب الػػو  تسػػجؿ بػػالىرؼ كػػف نػػ ر فػػ   
 ر  ، الػػػ س ف ػػػط كػػػف ى ػػػث سػػػج و االتػػػار خ  برتابتػػػو ال كقاىػػػدات االد ال ػػػ  فػػػ  ضػػػ س االنصػػػ ص االدسػػػت

نكا   ضا كف ى ث االىػد د  االضػ ابط االك ضػ ع  ، ع ػ  االنىػ  االػذى  االىد د  االض ابط اإلجراب  ،  ا 
تنا النػػاه كػػف تبػػؿ، نالكػػؿ  ف  خطػػ  خطػػ ة جر بػػ  إالػػ  األكػػاـ فػػ  ىػػذا االشػػالف،  ذالػػؾ بػػالف   بػػؿ دعػػا ى 

ـ االكقاىدات االد ال   س اس ع   االكسب ال   اإلدار   عف األضرار االت  تص ب االك اطن ف كف جراس إبرا
 ساس فكػرة االخطػال،  ـ ع ػ   سػاس كبػد  االكسػا اة  كػاـ األعبػاس االقاكػ ، ككػا ىػ  كتى ػؽ الػدى تضػاس 

 كج س االد ال  االفرنس .

                                                 

، 2016دكت ر/ ىكدى ع   عكر، االتجاىات االىد ث  ال  ضاس ف  االرتاب  ع    عكػاؿ االسػ ادة، دراسػ  ك ارنػ ،  (1)
 .205ص
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ذا ت ػػؿ  ف االتقػػ  ض فػػ  ىػػذه االىاالػػ   ث ػػؿ كاىػػؿ خزانػػ  االد الػػ ، فػػ ف االػػبقض تػػد   ضػػه    – ا 
ة بصػػف  عاكػػ   االكقاىػػدات االد ال ػػ  بصػػف  خاصػػ ،  ف جبػػر االنتػػابل االضػػارة ألعكػػاؿ االسػػ اد –بىػػؽ 

 ضص  تجو إال و االقاالـ االد ك راط  بى ػث ال  ضػى  بصػااله االفػرد الصػااله االجكاعػ  بػد ف ك ابػؿ بػؿ 
 ف نقػ ض االفػرد كاد ػًا عػف ىػذه االكضػار االكفر ضػػ   – جػب عنػدكا ن ػرر ىػذه االتضػى    نسػ ـ بيػا 

خزانػ  االكجكػ ع االػذى ىصػ ت ىػذه االتضػى    ع  و باسـ االكجك ع،   ك ف ىذا االتقػ  ض بػاالطبص كػف
كػػف  ج ػػو.  فػػ  ىػػذا عداالػػ   رضػػاس،  ىكػػا عنصػػراف ج ىر ػػاف الت سػػ ر ز ػػادة االضػػرابب االقاكػػ  االتػػ  
تفػػ س ع ػػ  االخزانػػ  بتقػػ  ض كػػا تىك تػػو كػػف  عبػػاس،  فػػ  ىػػذا ت ز ػػص عػػادؿ ال تكػػاال ؼ االقاكػػ  ع ػػ  

صػػبلح اجتكػػاع  فػػ  نفػػس اال تػػت.  اعت ػػادى  نػػو كػػف  األفضػػؿ ال خزانػػ  االقاكػػ  نفسػػيا  ف االكجكػػ ع  ا 
تبلت  كف االناس رضاس  تدرة ع    داس االضرابب  االسػتزادة كنيػا بػداًل كػف  ف ترضػ يـ بفػارؽ م ػر 

 .(1)كذك ر ف   سقار االضرابب التغتاؿ كؿ    كقظـ ثر ة اال اىد كنيـ بقد اوخر بقكؿ س ادة...."

 المطمب الثانى
 ر السمبيةاتجاىات القضاء فى مصر لمحد من اآلثا

 لممعاىدات الدولية

 بلىظ  ف اال ضاس ف  كصر س اس االقادى كنو  ـ اإلدارى، اتخػذ ك تفػا كتشػددًا تجػاه كسػالال   
االتقػػ  ض عػػف األضػػرار االناجكػػ  عػػف االكقاىػػدات االد ال ػػ ، ف ػػد تضػػت كىككػػ  اال ضػػاس اإلدارى فػػ  

فػ   ساسػيا إالػ   ف تػرارا  " ف االكباالغ االت   طاالػب بيػا االكػدع  ال ترجػص 1947ب اك ر  ىكاكيا عاـ 
نكػػا  رجػػص إالػػ  نصػػ ص كقاىػػدة فرسػػاى  إدار ػػا صػػدر باالكخاالفػػ  ال  ػػ ان ف   سػػتىؽ االتقػػ  ض عنػػو،  ا 
 كػػػدى انطباتيػػػا ع ػػػ  كػػػا  ط بػػػو االكػػػدع  كػػػف تقػػػ  ض.  الشػػػؾ  ف االنػػػزاع فػػػ  تفسػػػ ر االكقاىػػػدات 

سػػ ادة االتػػ  ال تسػػالؿ  تطب  يػػا ع ػػ  االد الػػ     األفػػراد ىػػ  كػػف األكػػ ر االس اسػػ  ،   قػػد كػػف  عكػػاؿ اال
 . (2)عنيا االىك ك 

 1952 نػػا ر  25ككػا ت ػػرر فػػ  ىكػـ دخػػر اليػػا بػػالف "األكػر االصػػادر كػػف  ز ػر االداخ  ػػ  فػػ   
الرجػػاؿ االبػػ ال س فػػ  اال نػػاؿ بك ا كػػ  بقػػض جنػػ د االجػػ ش االبر طػػان  االػػذ ف شػػرع ا فػػ  االيجػػـ  ع ػػ  

بػر كػف االتػداب ر االس اسػ   االقاكػ  ..  قت1936كخافر االب ال س بكنط   اال نػاؿ إثػر إالغػاس كقاىػدة سػن  
االكتق  ػػػ  بػػػاألكف االػػػداخ  ،  ىػػػ  كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة االتػػػ  ال تخػػػتص ىػػػذه االكىككػػػ  بنظػػػر دعػػػ ى 

                                                 

، كج ػػ  كج ػػس االد الػػ ، االسػػن  األ الػػ ، 18/3/1947دكتػػ ر/ عثكػػاف خ  ػػؿ، تق  ػػؽ ع ػػ  ىكػػـ اال ضػػاس اإلدارى،  (1)
 ىا. كا بقد 214ر دكت ر/ فتى  فكرى، االكرجص االسابؽ، ص 269ص 

  كا بقدىا. 762، ص 1970(  شار إال و االدكت ر/ كىكػد كاكؿ ال  و، االرتاب  ع    عكاؿ اإلدارة، ب ر ت، 2)
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 .(1)االتق  ض عنيا   تق ف االىكـ بقدـ االختصاص"
ى      ف االكىاكـ االكخت ط  كانت تد انتيجت نيجا دخر ف  ىػذا االخصػ ص، ى ػث ذىبػت  

عف  عكاؿ االسػ ادة  تضػت بػاالتق  ض عػف ىػذه األعكػاؿ. ف ػد تػررت بػالف  إال  ت ر ر كسب ال   االد ال 
االكىاكـ ال س اليا  ف تتقرض ألعكاؿ االس ادة كف ناى   إالغابيا.  الكف ىذا ال  نف  ىػؽ اال ضػاس فػ  
االىكػػـ بػػاالتق  ض ال كضػػار كػػف ىػػذه األعكػػاؿ، ال ع ػػ   سػػاس  ف ىنػػاؾ خطػػال    تقسػػفًا كػػف جانػػب 

 . (2)ال االىك ك  بؿ طب ا الكبد  االقدا
 نػػو "إذا كانػػت  عكػػاؿ  1927كػػا   سػػن   11ككػػا تػػررت فػػ  ىكػػـ دخػػر اليػػا صػػدر بتػػار خ  

االس ادة تخرج ك اعدة عاك  عف اختصاص االكىاكـ، إال  ف ذالػؾ الػ س كقنػاه  نػو ككن عػ  فػ  جك ػص 
 .(3)األى اؿ كف ت ر ر ىؽ األفراد ف  االىص ؿ ع   تق  ض عادؿ ىت  عف  عكاؿ االس ادة نفسيا"

فػػاس ت ػػؾ االكىػػاكـ،  صػػبىت اال اعػػدة االكسػػت رة فػػ  اال ضػػاس االكصػػرى سػػ اس اإلدارى  ـ  باخت 
االقادى ى  عدـ تب ؿ االدعا ى االت  تيدؼ إالػ  االىكػـ بكسػب ال   االد الػ  عػف تقػ  ض األضػرار االتػ  

 تص ب األفراد جراس  عكاؿ االس ادة،  كنيا بطب ق  االىاؿ االكقاىدات االد ال  .

                                                 

 .157ؽ، كجك ع  االكبادئ االت  تررتيا كىكك  اال ضاس اإلدارى، االسن  االقاشرة، ص 7السن   13( اال ض   رتـ 1)

، كجك عػػػ  االتشػػر ص  اال ضػػػاس االكخػػػت ط  سػػػن  1901 نػػػا ر سػػػن   21( ىكػػـ كىككػػػ  االسػػػتبناؼ االكخت طػػػ  بتػػار خ 2)
ف ػػد جػػػاس فػػػ  ىػػػذا االىكػػػـ "ى ػػػث  نػػػو ككػػػا ال نػػػزاع ف ػػػو  ف األعكػػػاؿ االتػػػ   جرتيػػػا  131، ص 1901 – 1900

االىك ك  ضد ج د  ال ف  ىص ت ف   تت كاف االس داف ف و كىك كا بطر    استثناب   ال ت ع ى ادث ىرب   ف و، 
االس طات االكى    االكختص  بؿ  كف  اجبيا اتخاذ اإلجراسات االت  تراىا   ى ث  ف ىذه االى ادث جق ت كف ىؽ

ضػػر ر   النجػػاح  عكااليػػا االىرب ػػ ،  االىتفػػاظ بكػػا منكتػػو،  االكىافظػػ  ع ػػ  سػػبلك   اسػػتتباب األكػػف،  ى ػػث  ف 
االسػػ ط  االكختصػػ  ىػػ  االتػػ  تك ػػؾ د ف م رىػػا فػػ  ىػػذه االظػػر ؼ ت ػػد ر ضػػر رة ىػػذه اإلجػػراسات  كناسػػبتيا، ال 

ىا ف  ذالؾ إال االصااله االقاـ. فبناس ع  ػو ال  جػ ز الؤلفػراد  ال ال كىػاكـ ن ػد ىػذه اإلجػراسات    كناتشػتيا، إال  ىد
 نػػػو  جػػػ ز الؤلفػػػراد االػػػذ ف  ضػػػ ر ا كػػػف جػػػراس ىػػػذه اإلجػػػراسات كطاالبػػػ  االىك كػػػ  بتقػػػ  ض، ال ع ػػػ   سػػػاس  نيػػػا 

   خطالت    تقسفت ف  إجراس  عكااليا بؿ طب ا الكبد  االقداال ".
 .436، ص 1927 – 1926ج   االتشر ص  اال ضاس االكخت ط، ك (3)
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 خاتمـــة

كػف بىػث ك ضػ ع االتجاىػات اال ضػاب    –بقػ ف كػف اهلل سػبىانو  تقػاال   –بقد  ف انتي نػا  
االكقاصػػػرة ال ىػػػد كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة فػػػ  كجػػػاؿ االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ،  ىػػػ  ك ضػػػ ع  ىسػػػب  نػػػو كػػػف 
االك ضػػػػ عات االياكػػػػ   االجػػػػد رة باالبىػػػػث، فػػػػ نن   خػػػػتـ ىػػػػذا االك ضػػػػ ع بخاتكػػػػ   سػػػػتقرض ف يػػػػا  ىػػػػـ 

 جتيا ع   االنى  االذى  ى ؽ االيدؼ    االغا   كنو.االكىطات األساس   الو  االت  تكت كقاال

 تػػد تجسػػدت ىػػذه االكىطػػات بػػداسة فػػ  اال تػػ ؼ ع ػػ  نشػػالة  كفيػػـ   عكػػاؿ االسػػ ادة، ى ػػث  
انتي نا إال   ف ىذه األعكاؿ الـ تكف ككا  صفيا   صفيا دابكًا   بدًا االف و االك ارف بالنيا ن طػ  سػ داس 

شػػالتيا ن طػػ  ب ضػػاس    كضػػ ب  فػػ  ىػػذا االجبػػ ف، إذ فػػ  جبػػ ف االكشػػر ع  ، ال بػػؿ كانػػت فػػ  بدا ػػ  ن
 ى  كا كاف سابدًا تبؿ ىذه االنشػالة،  -بد ف نشالتيا    ظي رىا، الكاف االستبداد  االتس ط  االدكتات ر   

 جاثكا ىت  اوف.  – ي تبؿ ظي ر ت ؾ األعكاؿ 

الس ط  ف د كاف ألعكاؿ االس ادة فضؿ ظي ر كبد  االكشر ع   ذاتو،  ي كبد  خض ع  عكاؿ ا 
االتنف ذ   ال رتاب  اال ضاب      بكقن   دؽ   عػـ، فضػؿ ظيػ ر د الػ  اال ػان ف    االد الػ  اال ان ن ػ  ك ابػؿ 

 االد ال  االب ال س  . 

ذا كػػػػاف النظر ػػػػ   عكػػػػاؿ االسػػػػ ادة فػػػػ  بدا ػػػػ  نشػػػػالتيا ىػػػػذا االفضػػػػؿ    ذاؾ، فػػػػ ف  ج دىػػػػػا    ا 
 –قظػـ نظػـ االىكػـ فػ  االقػاالـ بقد  ف سادت االد ك راط    تربقت ف  ت ب ك – استكرارىا ىت  اوف 

نكػا   ضػا  ى  االذى   صؼ     جب  ف   صؼ باالن ط  االسػ داس الػ س ف ػط فػ  جبػ ف االكشػر ع    ا 
 ف  جب ف االبشر  .

كف ىنا كاف االبىث االذى نىف بصدده ال  ت ؼ ع   االخطػ ات  االتطػ رات اال ضػاب   اال اعػدة  
 ال ىد كف ت ؾ األعكاؿ خاص  ف  كجاؿ االكقاىدات االد ال  . 

 تد استقرضت استككااًل ال فابدة  ىـ االكقا  ر االت  ت ؿ بيا التك  ػز  عكػاؿ االسػ ادة،  كػاف استقراضػنا 
فيػ  عنػ اف رب سػ  فػ  كؤالفػات اال ػان ف  -الت ؾ االكقا  ر ف   اتص األكػر، ال ال ىػد ث عنيػا فػ  ذاتيػا

نكػػا الب ػػاف ك ػػؼ انقكػػس االتطػػ ر اال ضػػاب  تجػػاه  عكػػاؿ االسػػ ادة ع ػػ  ىػػذه ا –اإلدارى  الكقػػا  ر، بػػؿ  ا 
 ك ػػؼ  دى تبنػػ  اال ضػػاس الػػبقض االكقػػا  ر إالػػ  االىػػد كػػف ىػػذه األعكػػاؿ، الدرجػػ   ف زكػػاـ األكػػر فػػ  
خص صيا،  صبه كتر كًا ال  ضاس، إف شاس اعتبر االقكؿ االكنظ ر  كاكو عكػؿ كػف  عكػاؿ االسػ ادة، 

ف شاس  خضقو الت ؾ االرتاب  د ف اعتداد الكا   صؼ بػو ىػ ذا االقكػؿ كػف  اكتنص باالتاال  عف رتابتو،  ا 
 تبؿ  طراؼ االنزاع، األكر االذى ت  صت كقو ت ؾ األعكاؿ، بؿ  تكاد  ف تندثر. 

ثـ ب نا االقبلت  ب ف  عكاؿ االس ادة،   عكاؿ االضر رة الكا ب نيكا كف كتشابيات  ذالػؾ التىد ػد  
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ن ػػاط االتكػػاس ب نيػػا  ىتػػ  ال تخػػت ط ىػػذه بت ػػؾ رمػػـ كػػا ب نيػػا كػػف اختبلفػػات ج ىر ػػ  فػػ  خصػػ ص 
بل  اوثار،  ذات االش س   ضا، ف د ك زنا ب ف  عكاؿ االس ادة،  ى  األعكاؿ االت  تالت يا االس ط  االنتا

االتنف ذ    ال تخضػص فػ  خص صػيا الرتابػ  اال ضػاس اإلدارى  االقػادى،  األعكػاؿ االس اسػ    ىػ  االتػ  
 ضػػػاس تتق ػػػؽ باالكسػػػابؿ    االقبلتػػػات االد ال ػػػ ،    بكقنػػػ   دؽ االتػػػ  تتق ػػػؽ بػػػاألك ر االتػػػ   خػػػتص اال

 االدست رى برتابتيا.

 كتكي ػد   ضػػا ال ك ضػػ ع األساسػػ  ال بىػث  ىػػ  ك ف ػػ  االىػػد كػف  عكػػاؿ االسػػ ادة تضػػاب ا فػػ   
كجػػػاؿ االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ، كػػػاف كػػػف االىتكػػػ  االتقػػػرض الكفيػػػـ  ىػػػذه االكقاىػػػدات فػػػ  اتفػػػات ت  ف  نػػػا 

االد ال  االقػاـ، ب صػد  ال كقاىدات االد ال  ،  تد اتضه  نيا كجرد اتفاتات ككت ب  ب ف  شخاص اال ان ف
إنشػػاس االتزاكػػات  ى ػػ ؽ كتبادالػػ ،    ب صػػد ترت ػػب دثػػار تان ن ػػ  كق نػػ ، بػػؿ  د ف االػػدخ ؿ ف كػػا ثػػار 
ى ؿ ىذه االكقاىدات كف خبلؼ ف ي  ى ؿ االك تص    االككان  اال ان ن ػ  اليػا فػ  االػنظـ االداخ  ػ ، ف ػد 

ان ف االقػادى، بػؿ  تتقػادؿ فػ  االكرتبػ    ضىنا  نيا ف  فرنسا تق   ف  كرتبتيا  ت تيا كرتب   ت ة اال 
 اال  ة كػص االدسػت ر ذاتػور فػ ذا كػا انتيػ  االكج ػس االدسػت رى إالػ   ف كقاىػدة د ال ػ  كق نػ  تخػاالؼ فػ  

تقػػػد ؿ  –إف كػػػاف كتكسػػػكًا باالكقاىػػػدة  –بقػػػض نص صػػػيا   ىكاكيػػػا االدسػػػت ر، كػػػاف ع ػػػ  االبرالكػػػاف 
كػا عػد ـ االك اف ػػ  ع ػ  االكقاىػػدة  باالتػاال  عػػدـ االدسػت ر بكػا  ت افػػؽ كػص نصػػ ص   ىكػاـ االكقاىػػدة،  ا 

 االتصد ؽ ع  يا.

 فػػػ  كصػػػر ف ػػػد ر  نػػػا  ف كرتبػػػ   تػػػ ة االكقاىػػػدات االد ال ػػػ  ىػػػ  ذات كرتبػػػ   تػػػ ة االتشػػػر قات  
ف كانػػت الى ػػ   ف كػػاف اليػػا   ال  ػػ  االتطب ػػؽ عنػػد االتقػػارض كػػص ىػػذه االتشػػر قات، ىتػػ   ا  االداخ  ػػ ،  ا 

 ع  يا.

دى تصرفات االد ال  اال ان ن  ،     نيا  اىدة كف كك نات  ىكذا تصبه االكقاىدات االد ال   إى 
االنظاـ اال ان ن  ف  االد ال ،  ى  ال تقد كذالؾ إال إذا صدرت كرتد   ث ب االكشر ع  ،  االذى  تجسػد 
فػػػػ  ضػػػػر رة االالتػػػػزاـ فػػػػ  خص صػػػػيا بىػػػػد د  ضػػػػ ابط االكشػػػػر ع   االدسػػػػت ر  ، سػػػػ اس كػػػػف االناى ػػػػ  

ى ػػػػث  ف ىػػػػذه االىػػػػد د  ت ػػػػؾ االضػػػػ ابط تػػػػرتبط بػػػػاالتنظ ـ اإلجراب ػػػػ     كػػػػف االناى ػػػػ  االك ضػػػػ ع  ر   
االدست رى ال د ال ، ف د تنا الناىا ف  كؿ كف فرنسا  كصر باالتفص ؿ االذى  ى ؽ االغرض كنو ف  ىػذه 

 االدراس     ىذا االبىث.

ثـ تنا النا بقد ذالؾ كراىؿ إبراـ االكقاىدة بدسًا كف االتصاالت  االتفا ض  اإلعداد  االصػ ام   
د ؽ،  ىػػذه االكراىػػؿ تخضػػص الرتابػػ  اال ضػػاس اإلدارى،  كػػا بقػػد االتصػػد ؽ  االنشػػر، فػػ ف  االت ت ػػص  االتصػػ

 ال  ضاس االدست رى ككا ب نا. -ك اعدة   -كنازعات االكقاىدات االد ال   تخضص 
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كؿ كا سبؽ كاف تكي دًا البىث االك ض ع األساس   االكتكثؿ ف  اتجاىات اال ضاس االكقاصػر  
اىػدات االد ال ػ ،  كػاف الزاكػا ع  نػا  ف نخصػص االبػاب االثػان  ال ىد كف  عكاؿ االسػ ادة فػ  كجػاؿ االكق

الب ػاف ت ػػؾ االتجاىػػات الػػدى اال ضػػاس االدسػػت رى فػػ  كػؿ كػػف فرنسػػا  كصػػر،  االبػػاب االثاالػػث التجاىػػات 
 اال ضاس اإلدارى ف  ىذا االشالف بذات االد الت ف   ضا.

كجػػػاؿ   عنػػػد دراسػػػتنا ال  ضػػػاس االدسػػػت رى    بكقنػػػ   دؽ ال ضػػػاس االكشػػػر ع   االدسػػػت ر   فػػػ  
االكقاىدات االد ال  ،  جدنا  ف ىػذا اال ضػاس فػ  كصػر  ػرفض إخضػاع ىػذه االكقاىػدات ألى نػ ع كػف 
 ن اع االرتاب ، كستندًا ف  ذالؾ إال  كجك ع  كف األسباب  االكبررات االتػ  ثبػت عػدـ صػىتيا، بػؿ  ال 

 صػر  تجسد االسبب االى     اليذا االرفض، ف د اتضه  ف ىػذا االسػبب  ككػف فػ   سػ  ب االرتابػ  االػذى
ع ػػػ  اتباعػػػو )كضػػػطرًا اىتراكػػػًا النصػػػ ص االدسػػػت ر( اال ضػػػاس االدسػػػت رى االكصػػػرى فػػػ  كجػػػاؿ رتابتػػػو 
ال كقاىػدات االد ال ػ ،  ىػ   سػ  ب االرتابػ  االبلى ػػ  ع ػ  دسػت ر   اال ػ ان ف،  االػذى بك تضػاه، ال  باشػػر 

اذ،  باالكثػؿ اال اض  رتابتػو، إال بقػد اكتكػاؿ االقكػؿ اال ػان ن  كػف تشػر قات  الػ ابه،  دخ الػو ى ػز االنفػ
االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ، إذ ال  ككػػػف  ف تخضػػػص ال رتابػػػ  االبلى ػػػ  إال بقػػػد صػػػ ر رتيا  اىػػػدًا كػػػف االك ػػػاف 
اال ػػػان ن  باالد الػػػ   ذالػػػؾ باالتصػػػد ؽ ع  يػػػا  نشػػػرىا  ف ػػػا الئلجػػػراسات االدسػػػت ر   االك ػػػررة،  ىنػػػا  خشػػػ  

 ػػرة االتػػػ   ككػػػف  ف اال ضػػاس االدسػػػت رى االكصػػرى االتقػػػرض ال كقاىػػدة االد ال ػػػ ، خ فػػػا كػػف االنتػػػابل االخط
تترتب ع   ذالؾ ف  ىاؿ انتيابو إال  عدـ دست ر تيا ،  ذالؾ بقد تطب  يا  االتزاـ االد ال  االكصر   بيا 

 ف  ك اجي  االد ؿ األطراؼ األخرى، ككا تد  ث ر كسب ال تيا االد ال  .

 تػػد ذكرنػػا  ف اليػػذه االكشػػك    اليػػذا االتخػػ ؼ ىػػبًل،  تكثػػؿ فػػ  ضػػر رة اتبػػاع االبػػد ؿ االكناسػػب  
الذى  ككف كػف خبلالػو فىػص  رتابػ  دسػت ر   االكقاىػدة االد ال ػ  د ف  ف  كػ ف الكثػؿ ىػذه االرتابػ    ػ  ا

تػػالث ر    دثػػار سػػ ب  ،  ىػػذا االبػػد ؿ  تكثػػؿ فػػ  االنكػػ ذج االفرنسػػ ،  ىػػ  نكػػ ذج االرتابػػ  االسػػاب   ع ػػ  
 دست ر   االكقاىدات االد ال  ،  االذى   اؿ الو   ضا  س  ب االرتاب  اال تاب  . 

 - 2008بكػػا  جػػراه كػػف تقػػد ؿ عػػػاـ  -االكشػػرع االدسػػت رى االفرنسػػ  تبنػػ  كػػذالؾ  ى   ػػ   ف 
 س  ب االرتاب  االبلى   ع   دست ر   اال  ان ف، إال  ف االرتاب  االساب   تظؿ ىػ  األسػ  ب األصػ ؿ    
اال اعػدة،  االرتابػ  االكسػتىدث   ى االرتابػػ  االبلى ػ  كجػرد اسػتثناس،  ذالػػؾ الكػا  ضػقو االكشػرع االدسػػت رى 

 االشالف كف ض ابط  ت  د عد دة ت  د  تىد كف استخداـ    كف اال ج س إال  ىذه االرتاب . ف  ىذا

 تػػد   ضػػىنا  ف االػػذى  خػػتص بيػػذه االرتابػػ  ىػػ  االكج ػػس االدسػػت رى،  انتي نػػا إالػػ   نػػو ى بػػ   
تضاب   ى      رمـ االتشك ؿ االذى  غ ب ع  و االطابص االس اس ، ككا ب نا كػذالؾ ك ف ػ  تىر ػؾ االرتابػ  

، 74ت ر   االكقاىدات االد ال ػ   كػاـ ىػذا االكج ػس، خاصػ  بقػد االتقػد بلت االدسػت ر    ألعػـ  ع   دس
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 ،  ب نا كذالؾ كاى   االس ط  االكختص  بذالؾ. 2008، 92

ىػػذا  تػػد تىػػدثنا عػػف اوثػػار االكترتبػػ  ع ػػ  رتابػػ  االكقاىػػدات االد ال ػػ ،  االتػػ  اتضػػه النػػا  نيػػا  
ى ػػث  ترتػػب ع ػػ  ت ػػؾ االرتابػػ  فػػ  فرنسػػا إالغػػاس  –كغػػا رة فػػ  فرنسػػا تكاكػػا الكػػا ىػػ  ع  ػػو فػػ  كصػػر 

فػػػ  ىػػػ ف  ف االىكػػػـ فػػػ  كصػػػر بقػػػدـ  –اال ػػػان ف    االكقاىػػػدة االد ال ػػػ  االتػػػ    ضػػػ  بقػػػدـ دسػػػت ر تيا 
نكا ف ط كجرد االكتناع عف االتطب ؽ، ثـ  ترؾ  كر  دست ر   تان ف    البى  ال  رتب ىذه االنت ج ،  ا 

 ىذا    ت ؾ بقد ذالؾ ال س ط  االكختص .

 رًا ف د ب نت  ف تطب ؽ االنك ذج االفرنس  ف  كصر  ت تؼ ع   تبنػ  االكشػرع االدسػت رى   خ 
الو ف  اترب تقد ؿ دست رى، خاص   نو نك ذج  ػ فر ن عػًا كػف االىكا ػ  ال   اعػد االدسػت ر   ذاتيػا فػ  
شػػ  يا اإلجرابػػ   االك ضػػ ع ،  ال  تقػػارض فػػ  ذات اال تػػت كػػص االكسػػت ر ع  ػػو الػػدى اال ضػػاس االػػد ال  

 ظر االتى ؿ كف االكقاىدات االد ال   بىج  انتياكيا ألىكاـ اال ان ف اال طن .بشالف ى

 انتي نػػا فػػ  ىػػذا االبػػاب إالػػ   نػػو ع ػػ  االكىككػػ  االدسػػت ر   االق  ػػا عػػدـ اال تػػ ؼ فػػ  تضػػابيا  
س اس اإلدارى  ـ االقػادى،  سػ اس فػ   –الكشر ع   االكقاىدات االد ال   عند ن ط  بدا   تقاكؿ اال ضاس 

كص نظر    عكاؿ االس ادة  نظرتو إال يػا دنػذاؾ ع ػ   نيػا تػدس األتػداس  –االد ؿ  فرنسا    م رىا كف
 ف  - ي ع ػ  االكىككػ  االدسػت ر   االق  ػا  –االت  ال  جب االكساس بيػا    االتتػراب كنيػا، بػؿ ع  يػا 

 تبد  كف ى ث انتي  ىذا اال ضاس.

نػذ نشػالتو  ىتػ   تػت  ف  االباب االثاالث  األخ ر ف ػد تبػ ف النػا  ف اال ضػاس اإلدارى تػد د ب ك 
تر ب، ع    ف االكقاىدات االد ال   كف االكجاالت االكىـر ع  و االتتراب كنيػا    االتقاكػؿ كقيػا، فيػ  
كانت ف  ع  دتو دنذاؾ عكبًل كف  عكاؿ االس ادة، م ر تاب   ال رتاب  ال إالغاس  ال تق  ضا، كق بًل ذالؾ 

تث ػره كػف كنازعػات تػد  رتػب كسػب ال    بصد رىا كف  شخاص اال ان ف االد ال  االقاـ،   ف االفصؿ ف كػا
االد الػػ  تجػػاه االػػد ؿ األخػػرى،    ىتػػ  كسػػب ال   ىػػذه االػػد ؿ تجاىيػػا،  ىػػ  كػػا ال  ك كػػو. كػػف ىنػػا ف ػػد 
كانت  ىكاكو كست رة  الكػدة ط   ػ  ع ػ   ف االكنازعػات االكتق  ػ  باالكقاىػدات االد ال ػ  كػف اختصػاص 

 االىك ك  االكط ؽ  ال شالف الو بيا.

ؼ كػػػاف انقكاسػػػًا الظػػػر ؼ  كقط ػػػات تار خ ػػػ   س اسػػػ   كق نػػػ ، الػػػذالؾ  ى ػػػث  ف ىػػػذا االك تػػػ 
 بكجػػػرد ز اؿ ىػػػذه االظػػػر ؼ  ت ػػػؾ االكقط ػػػات،  جػػػدنا  ف اال ضػػػاس اإلدارى سػػػ اس فػػػ  فرنسػػػا  ـ فػػػ  
ف كانت تتسـ باالق بلن    االيد س نىػ  االىػد كػف نطػاؽ  عكػاؿ االسػ ادة  كصر،  خط  خط ات جادة  ا 

  ال   بصف  خاص .بصف  عاك   ف  كجاؿ االكقاىدات االد

 تد بد  ذالؾ برتاب  االىد د  االض ابط اإلجراب    ذالؾ ف كا  تق ؽ بكاف  كراىؿ إبراـ االكقاىػدة  
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االد ال  ، بدًس كف االكفا ضػات  انتيػاس باالتصػد ؽ، إذ تط ػب  ف تكػ ف إجػراسات كػؿ كػف ىػذه االكراىػؿ 
ال كانت باط  ، بؿ ال  د راتب إجراسات نشػر االكقاىػدة، كتف     ىكاـ االتنظ ـ االدست رى االك ررة اليا،  ا 

كػػص  نيػػا إجػػراسات الى ػػ  ع ػػ  كافػػ  االكراىػػؿ االسػػاب  ،  تتق ػػؽ بػػاال ج د االكػػادى ال كقاىػػدة ذاتيػػا،  الػػذا 
 ت ؿ  ف رتاب  اال ضاس ف  ىذه االىاال ، إنكا ى  رتاب  ال  ج د االكادى ال كقاىدة.

اتػص األكػر ك تفػا جر بػا فرتاب  االكشر ع   االخارج      االشػك    ع ػ  ىػذا االنىػ ، كث ػت فػ     
 كشػػرفا ال  ضػػاس اإلدارى تجػػػاه  عكػػاؿ االسػػ ادة بصػػػف  عاكػػ   األعكػػاؿ االكتق  ػػػ  باالكقاىػػدات االد ال ػػػ  
بصف  خاص ، إذ  صبه  شترط الكشر ع   ىذه األعكػاؿ ضػر رة  ف تسػتند إالػ   تػابص تؤكػد  ج دىػا 

   االدست ر ىؽ إصدارىا،  ف  كف االناى   االكاد  ،   ف تك ف صادرة كف االجي  االت  خ اليا اال ان ف 
االشكؿ االذى  تط بو اال ان ف، ف ف كاف االقكؿ كفت دًا ألى كف ىذه االشر ط كاف عكبًل باطبًل  ال ت ى و 

إال  – االىػاؿ ىكػذا  –  ػ  ىصػان  ضػد االرتابػ  اال ضػاب  ، فاالقكػؿ االس اسػ  ال  تكتػص بيػذه االىصػان  
ار ػ  االق  ػا  نػو "ال  جػ ز االتكىػؿ بالعكػاؿ االسػ ادة إذا كاف عكبًل كشر عًا،    ككػا ت ػ ؿ االكىككػ  اإلد

ف  م ر كى يا، ف ف كاف اال رار ظاىر االكخاالف  ألىكاـ االدست ر، فبل  قصػكو كػف رتابػ  اال ضػاس  ف 
  ستتر فء ستر  عكاؿ االس ادة".

ثـ اتجو اال ضاس اإلدارى نى  االكشػر ع   االداخ  ػ     االك ضػ ع   ال كقاىػدة االد ال ػ ،   عكػؿ  
بتػػو،  ذالػػؾ بفىػػص كػػا تىت  ػػو ىػػذه االكقاىػػدات كػػف  ىكػػاـ تان ن ػػ  كػػف شػػالنيا االتػػالث ر ع ػػ  ف يػػا رتا

االكراكػػػز اال ان ن ػػػ  ال كخػػػاطب ف بيػػػا، ال تالكػػػد كػػػف  نيػػػا ال تخػػػاالؼ اال  اعػػػد االدسػػػت ر   االكد نػػػ     م ػػػر 
االكد ن  فػ  اال ث  ػ  االدسػت ر  .  تػد تج ػ  ىػذا اال ضػاس ف كػا صػدر عػف كىككػ  اال ضػاس اإلدارى كػف 

تال ػػد كػػف االكىككػػ  اإلدار ػػ  االق  ػػا فػػ  كصػػر، بخصػػ ص اتفات ػػ  ترسػػ ـ االىػػد د بػػ ف جكي ر ػػ   ىكػػـ
كصػػر االقرب ػػ   االكك كػػ  االقرب ػػ  االسػػق د  ، ف ػػد ذىبػػت كػػؿ كػػف ىػػات ف االكىككتػػ ف إالػػ   بقػػد ككػػا كنػػا 
نتصػػ ر كػػف رتابػػ  ال ضػػ ابط  االك ضػػ ع   االتػػء انطػػ ت ع  يػػا ىػػذه االتفات ػػ ،  تػػد  شػػرت إالػػ   ننػػ  

ب رساؿ   راؽ  كستندات االنزاع إالػ  الجنػ   –تبؿ االنطؽ باالىكـ  –رى  ف ت  ـ عداال  االكىكك  كنت  
 –بىر ػػػػا  –ىندسػػػػ ا  –جغراف ػػػػا  –تار خ ػػػػا  –كػػػػف االخبػػػػراس االكتخصصػػػػ ف فػػػػ  ىػػػػذا االكجػػػػاؿ )د ال ػػػػا 

عسػػػكر ا....االخ(، ككػػػػا  نػػػػو كػػػاف كػػػػف األجػػػػدى،  االكنازعػػػ  تػػػػد ر ىػػػػ ؿ كخاالفػػػ  االتفات ػػػػ  النصػػػػ ص 
 ف ت تؼ نظر االدع ى،  تى  يا إال  االكىكك  االدست ر   االق  ا.االدست ر،  

كف ىكػـ بقػدـ  3/3/2018 تد تالكدت  جي  نظرنا بكا صدر عف االكىكك  االدست ر   االق  ا بتار خ 
االعتداد باألىكاـ االصادرة كف اال ضاس اإلداري بشالف اتفات   ت راف  صناف ر  ذالؾ التق ػؽ ىػذا االقكػؿ 

نطػػاؽ  بقبلتػات س اسػ   بػ ف االد الػ   م رىػػا كػف  شػخاص اال ػان ف االػد الء االقػػاـ،  ىػ  ككػا  ػدخؿ فػء
( 151االتقػا ف  االرتابػ  االدسػت ر   االكتبادالػ  بػ ف االسػ طت ف االتشػر ق    االتنف ذ ػ ، إذ بك تضػ  االكػػادة )
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كف االدست ر  راتب كج س االن اب االس ط  االتنف ذ   ف كا تبركو كف كقاىدات  الو  ف   افؽ     ػرفض 
 ككا  دخؿ كنيا فء اختصاصو. 

دارى ف  كصر تد اجتيد،  االكجتيد إف  صاب الو  كص ذالؾ    ا كاف األكر، ف ف اال ضاس اإل 
ف  خطػػال الػػو   جػػٌر، ف ػػد  راد تضػػاؤنا اإلداري  ف  رفػػص  االغطػػاس االكتجسػػد  –ع ػػ    ػػ  ىػػاؿ  – جػػراف  ا 

فػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة عػػف كجػػاؿ االكقاىػػدات االد ال ػػ   ىػػ  فػػ  كرى ػػ  اإلبػػراـ، فكانػػت االنت جػػ   ف  فػػرغ 
( كف تػان ف كج ػس االد الػ ،  اال تػاف تىصػناف 11  ، )( كف تان ف االس ط  اال ضاب17نص االكادت ف )

 - عكػاؿ االسػػ ادة فػػ  ك اجيػ  االرتابػػ  اال ضػػاب   كػف كضػػك نيكا الدرجػػ   ككػف  ف   ػػاؿ  نيكػػا  صػػبىتا
ىكػػا  االقػػدـ سػػ اس، طاالكػػا  ف األكػػر  صػػبه ب ػػد اال ضػػاس كػػف  -خاصػػ  فػػ  كجػػاؿ االكقاىػػدات االد ال ػػ  

 –ككػا ذكرنػا  – كتػ  ال  قتبػر االقكػؿ االكقػر ض ع  ػو  األالؼ إال  اال اس، بدًس كف تىد د كتػ   قتبػر
كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادة،  انتيػػػاس بكػػػا  تىػػػتـ ع  ػػػو كػػػف ضػػػر رة كراعػػػاة االنظػػػاـ االدسػػػت رى  اال ػػػان ن  فػػػ  
ف كػػػاف  االد الػػ ،  كػػا  تػػػ  بػػو كػػػف ت اعػػد   ىكػػػاـ تجػػب كراعاتيػػػا فػػ  خصػػػ ص ىػػذا االقكػػػؿ، ىتػػ   ا 

 االكىكك  االدست ر   االق  ا باالىكـ ساالؼ االذكر.كتجسدًا ف  ص رة كقاىدة د ال  ،  ى  كا دىضتو 

بؿ  الـ  ت تؼ اال ضػاس اإلدارى عنػد ىػذا االىػد، بػؿ تجػا ز كراىػؿ اإلبػراـ،  بػد   غػز  كجػاؿ  
االكقاىدات االد ال ػ  بقػد  ف تصػبه ىػذه االكقاىػدات  ىػد كك نػات االنظػاـ اال ػان ن  فػ  االد الػ ،     ىػد 

تبػؿ األشػخاص االكخػاطب ف بالىكاكيػا،    ؿ ىػؤالس  كصادر ىذا االنظاـ،  كػف ثػـ  اجبػ  االتطب ػؽ كػف
األشخاص ىـ اال ضاة،  الػذا  تىػتـ ع ػ يـ إعكػاؿ نصػ ص االكقاىػدات االد ال ػ  ع ػ  االكنازعػات االتػ  
تقرض ع  يـ  ذات ص   بت ؾ االكقاىدات،  ى   كر ال خبلؼ ع  و،  ال  ث ػر   ػ  كشػك  ، باعتبػار 

   األساس  . ف ذالؾ ككا  دخؿ ف  صك ـ عكؿ     ظ ف  اال اض

نكا االذى  ثار االكشك   ى  تنف ذ االكقاىدات االد ال  ،  االذى   ػص  ساسػًا ع ػ  عػاتؽ االسػ ط     ا 
االتنف ذ ػػ ، ف ػػد ظػػؿ اال ضػػاس اإلدارى زكنػػًا طػػ  بًل كسػػت رًا ع ػػ   نػػو ال  خػػتص بنظػػر  ى طقػػف  تق ػػؽ 

 ذ، تاببًل  ف ىذا األكر ككا بك ف   تنف ذ االىك ك  الت ؾ االكقاىدات،    ب رجابيا    باكتناعيا عف االتنف
 تختص بو االىك ك  كط  ًا.

 االتػػ    - كػػص ذالػػؾ ف ػػد اسػػتقار كػػا  قػػرؼ بنظر ػػ  األعكػػاؿ االكنفصػػ  ،    اال اب ػػ  البلنفصػػاؿ 
 طب يػا فػ  كجػاؿ تنف ػذ  -كاف تد ابتدعيا ف  كجاؿ االقك  ات االكركب  كاالق  د اإلدار    االنتخابات 

خطػػ ة نىػػ  االىػػد كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة فػػ  ىػػذا االكجػػاؿ، إذ اعتكػػادًا االكقاىػػدات االد ال ػػ ، كتخػػذًا بػػذالؾ 
ع ػػػ  ىػػػذه االنظر ػػػ   االتػػػ  تقنػػػ  ت ػػػاـ اال اضػػػ  بفصػػػؿ بقػػػض اال ػػػرارات االتػػػ  تشػػػكؿ جػػػزسًا كػػػف بن ػػػاف 
االكقاىدة االد ال ػ ،   سػ ط ع  ػو رتابتػو إالغػاس  تق  ضػا، بكػا كػؤداه  ف االقكػؿ االكنفصػؿ عػف االكقاىػدة 
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ذه االكقاىدة، إال  نو  صبه  خضص الرتاب  اال ضاس كتجردًا كف االىصان   رمـ صد ره بكناسب  تنف ذ ى
االتػػ  تتكتػػص بيػػا االكقاىػػدة االد ال ػػ  ذاتيػػا، كسػػجبًل بػػذالؾ تطػػ رًا  ىسػػب الػػو تجػػاه م بػػ   اتسػػاع االى ػػ ؽ 

  االىر ات االقاك ، ع   ىساب كا   اؿ الو  عكاؿ االس ادة.

 ػ  اال ضػاس اإلدارى بػداسة االتتػراب  ف  كجاؿ تفس ر االكقاىػدات االد ال ػ ، ف ػد كػاف  كتنػص ع 
كنو، شالنو شالف االكقاىدة ذاتيا، باعتبار  ف االكقاىدة  تفس رىا  جسػداف  كػرًا  اىػدًا    كػبًل كتكػاكبًل، 
 جسػػػداف عكػػػبًل كػػػف  عكػػػاؿ االسػػػ ادةر إال  نػػػو نت جػػػ   ف اعترفػػػت دسػػػات ر كقظػػػـ د ؿ االقػػػاالـ،  ف تػػػ ة 

قاد ػ      ع ػ  كنيػا، ف ػد  صػبه كػف االطب قػ   ف  تنا اليػا االكقاىدات االد ال   ف  ذات ت ة اال  ان ف اال
 اال ضاس باالتفس ر تكاكًا ككا    ـ بتفس ر اال  ان ف االقاد  .

الػػذالؾ  ال تغ ػػب ع ػػ  اعتبػػار ت ػػؾ االكقاىػػدات كػػف  عكػػاؿ االسػػ ادة، ككػػا ال  جػػ ز ال  ضػػاس إخضػػاعيا  
ابؿ األ ال  ،  االت  بك جبيا   تؼ الرتابتو    تنا اليا باالتفس ر، ف د ابتدع كج س االد ال  كا  سك  االكس

اال اض  نظر االنزاع كػص إىاالػ  االنصػ ص االتػ  تتط ػب تفسػ را  ت تػؼ ع  يػا االفصػؿ فػ  ىػذا االنػزاع، 
إالػػػ  االجيػػػ  االكختصػػػ  بػػػذالؾ،  ذالػػػؾ بقػػػد  ف كػػػاف   ضػػػ  فػػػ  كثػػػؿ ىػػػذه االىاالػػػ  بقػػػدـ تبػػػ ؿ االػػػدع ى 

 بركتيا.

سػ ط  ت ػد ر  تػؼ نظػر االنػزاع  ثـ ابتدع نظر   االقكؿ اال اضه، بى ث  صػبه ال كج ػس ذاتػو 
الئلىاال  كف عدكو، طب ا الرؤ تو ى  الكدى  ض ح االنص االكراد تطب  و ع   ىذا االنزاع، ف ف ترر  نو 

ال  ىاالو إال  جي  االختصاص ال تفس ر.   ج     اضه، فصؿ ف  االنزاع ع    ساسو كباشرة،  ا 

كػػف نطػػاؽ  عكػػاؿ االسػػ ادة،   خ ػػرًا  خػػرج اال ضػػاس اإلدارى كسػػالال  تفسػػ ر االكقاىػػدات االد ال ػػ   
بالف  ع ف  نو ى  االكختص كنفردًا بيذا االتفس ر، الدرج   نو  صبه   ػاؿ  ف اال اضػ  ىػ  سػ د تفسػ ر 

 االكقاىدات االد ال  .

 ىكذا ف د اكتك ت ال سػت ف ػط ى  ػات االتطػ ر فػ  كجػاؿ تفسػ ر االكقاىػدات االد ال ػ ، بقػد  ف  
نكا اكتك ػت   ضػا ى  ػات االتطػ ر ى  االكختص كنفردًا بي –ككا ذكرنا  – صبه اال اض   ذا األكر،  ا 

فػػ  كافػػ  كجػػاالت االكقاىػػدات االد ال ػػ ، ف ػػد  صػػبه اال ضػػاس كختصػػًا ت ر بػػا بنظػػر كافػػ  كنازعػػات ت ػػؾ 
 االكقاىدات، بدًس كف إبراكيا  االتصد ؽ ع  يا ثـ نشرىا  كذالؾ بتطب  يا  تنف ذىا  تفس رىا. 

تضػػػػاس اإلالغػػػػاس،  كػػػػا عػػػػف تضػػػػاس  كػػػػص كبلىظػػػػ   ف ى  ػػػػات االتطػػػػ ر ىػػػػذه كانػػػػت فػػػػ  إطػػػػار 
ف كػػػاف تػػػد تطػػػ ر فػػػ  تضػػػاس كج ػػػس االد الػػػ  االفرنسػػػ ، ى ػػػث  صػػػبه   بػػػؿ دعػػػا ى  االتقػػ  ض ف نػػػو  ا 
نكػػا   ضػػا  االتقػػ  ض عػػف األضػػرار االتػػ  تسػػببيا االكقاىػػدات االد ال ػػ  الػػ س ف ػػط ع ػػ   سػػاس االخطػػال،  ا 

االكصػػرى الزاؿ كصػػرًا  ع ػػ   سػػاس كبػػد  االكسػػا اة  كػػاـ األعبػػاس االقاكػػ ، إال  ف تضػػاس كج ػػس االد الػػ 
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ع ػػػ  ك تفػػػو االت   ػػػدى تجػػػاه االتقػػػ  ض عػػػف  ضػػػرار االكقاىػػػدات االد ال ػػػ ،  ذالػػػؾ بقػػػدـ تبػػػ ؿ االػػػدعا ى 
االكتق    بيذا األكر،  ى  كػا نتكنػ  ع ػ  تضػابنا االتخ ػ  عنػو   ف  ىػذ  ىػذ  اال ضػاس االفرنسػ  فػ  

 ىذا االشالف.
 ولخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين،،
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االرتاب  ع   دست ر   اال  ان ف ف  اال ال ات االكتىدة األكر ك    اإلت  ـ االكصرى، ككتبػ  االنيضػ   
 .1960االكصر  ، 

  كدىت ع  ا د/  ىكد
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 د/ ثر ت بد ىا
 .1971اال ان ف االدست رى  تط ر األنظك  االدست ر   ف  كصر، دار االنيض  االقرب  ،  

 د/ ثر ت عبد االقاؿ  ىكدا
كػػف االدسػػت ر ع ػػ  نظػػاـ االرتابػػ  االسػػاب   ع ػػ  دسػػت ر   اال ػػ ان ف "دراسػػ   76 ثػػر تقػػد ؿ االكػػادة  -  

 .2005يض  االقرب  ، ك ارن ، دار االن
 .1988االىكا   اال ان ن   ال ىر ات االقاك  ب ف االنص  االتطب ؽ، دار االنيض  االقرب  ،   -  
ىػػػد د رتابػػػ  االكشػػػر ع    االكبلسكػػػ  فػػػ  تضػػػاس االدسػػػت ر  ، دار االنيضػػػ  االقرب ػػػ ، طبقػػػ  سػػػن   -  

1999. 
   د/ جابر جاد نصارا 

دسػػػػت ر   اال ػػػػ ان ف فػػػػ  كصػػػػر، اال ػػػػاىرة، دار األداس االتشػػػػر ق  الكج ػػػػس االشػػػػقب  االرتابػػػػ  ع ػػػػ   
 .1999االنيض  االقرب  ، طبق  

 د/ ج رج  شف ؽ سارىا
 .2002/2003 ص ؿ   ىكاـ اال ان ف االدست رى، دار االنيض  االقرب  ، االطبق  االرابق ،  

 د/ ىافظ كىكػد ىر دىا
االطبق  األ ال ،   عكاؿ االس ادة ف  اال ان ف االكصرى االك ارف، كطبق  االتالال ؼ  االترجك   االنشر، 

1952. 
 د/ ىاكد س طاف، د/ عابش  راتب، د/ صبلح االد ف عاكرا

 ـ، االطبق  االرابق .1987اال ان ف االد ال  االكقاصر، دار االنيض  االقرب  ، طبق   
  د/ ىكداف ىسف فيك ا

 .2006ىج    ىكاـ اال ضاس االدست رى  دثارىا، ك    االى  ؽ بجاكق  اإلسكندر  ،  
 د/ ىكدى ع   عكرا

االتجاىػػػات االىد ثػػػ  ال  ضػػػاس فػػػ  االرتابػػػ  ع ػػػ   عكػػػاؿ االسػػػ ادة )دراسػػػ  ك ارنػػػ (، دار االنيضػػػ   
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  د/ ر فت ف دةا
)دراس  ك ارن (،  1971االك ازنات االدست ر   الس طات رب س االجكي ر   االستثناب   ف  دست ر  -

 .2000دار االنيض  االقرب  ، 
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 .2010ت   ، دار االنيض  االقرب  ، االطبق  االثان  ، س ط  االت ر ر االكس    -
 د/ رب ص  ن ر فته االبابا

االرتابػػػػ  ع ػػػػ   عكػػػػاؿ االسػػػػ ط  االتشػػػػر ق    د ر االكج ػػػػس االدسػػػػت رى فػػػػ  فرنسػػػػا، دار االنيضػػػػ   
 .1999/2000االقرب  ، 

 د/ ركزى االشاعرا
 .2005االنظر   االقاك  ال  ان ف االدست رى، دار االنيض  االقرب  ، االطبق  االخاكس ،  

 د/ ركضاف كىكػد بط خا
االرتاب  ع    داس االجياز اإلدارى )دراس  ع ك    عك  ػ  فػ  االػنظـ اال ضػق    اإلسػبلك  (، دار  -  

 .1998االنيض  االقرب  ، 
"، دار االنيضػػػػ  2017 -1805االػػػػنظـ االس اسػػػػ    االدسػػػػت ر   "دراسػػػػ  فػػػػ  اال ثػػػػابؽ االكصػػػػر    -  
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 .2005اال ان ف االدست رى  االشرع   االدست ر  ، كنشالة االكقارؼ باإلسكندر  ، االطبق  االثان  ،  -  

 د/ سق د ع   ىسف االجدارا
د ال  االقػػػاـ باال ػػػان ف تطب ػػػؽ اال ػػػان ف االػػػد ال  االقػػػاـ  كػػػاـ االكىػػػاكـ االكصػػػر   )عبلتػػػ  اال ػػػان ف االػػػ -  

 .1999االداخ  (، دار االكطب عات االجاكق  ، اإلسكندر  ، طبق  
د ر اال اضػػ  االػػ طن  فػػ  تطب ػػؽ  تفسػػ ر ت اعػػد اال ػػان ف االػػد ال  االقػػاـ، رسػػاال  دكتػػ راه، ك  ػػ   -  

 ـ.1962االى  ؽ، جاكق  اإلسكندر  ، 
 د/ س  كاف كىكػد االطكا ىا

  )دراسػػ  ك ارنػػ (، دار االفكػػر االقربػػ ، طبقػػ  كز ػػدة  كن ىػػ ، االنظر ػػ  االقاكػػ  ال  ػػرارات اإلدار ػػ -  
 .2006راجقو  ن ىو االدكت ر/ كىك د عاطؼ االبنا، 

 .1988االنظـ االس اس    اال ان ف االدست رى )دراس  ك ارن (، دار االفكر االقرب ،  -  
االطبقػػػ  كبػػػادئ اال ػػػان ف االدسػػػت رى االكصػػػرى  االتىػػػادى )دراسػػػ  ك ارنػػػ (، دار االفكػػػر االقربػػػ ،  -  

 .1960 – 1958األ ال ، 
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 .2009كف اختصاصات اال اض  االدست رى "دراس  ك ارن "، د ف دار نشر، االطبق  األ ال ،  

  د/ شقباف  ىكد ركضاف  ىكدا
ضػػ ابط  دثػػار االرتابػػػ  ع ػػ  دسػػػت ر   اال ػػ ان ف، دراسػػ  ك ارنػػػ ، رسػػاال  دكتػػػ راه، ك  ػػ  االى ػػػ ؽ،  

 ـ.2000 س  ط، 
  صابر االىس ن  كىك د االجندىا د/

 .2005س ط  االكىكك  االدست ر   االق  ا ب ف االت   د  اإلطبلؽ، رساال  دكت راه، جاكق  اال اىرة،  
  د/ صبرى كىكد االسن س  كىكػدا

 .2000دثار االىكـ بقدـ االدست ر   )دراس  ك ارن (،  دار االنيض  االقرب  ، اال اىرة، طبق   -  
  د/ صبلح االد ف عاكرا

 .1995ك دك  الدراس  اال ان ف االد ال  االكقاصر، دار االنيض  االقرب  ، االطبق  االثان  ،  
 د/ صبلح االد ف ف زىا

 .1993االدع ى االدست ر  ، دار االنيض  االقرب  ، طبق  سن   -  
 .1992االكج س االدست رى االفرنس ، دار االنيض  االقرب  ، طبق  سن   -  

  د/ طاىر شاشا
االكقاىػػػدات  االتجاىػػػات االىد ثػػػ   كػػػا جػػػرى ع  ػػػو االقكػػػؿ فػػػ  كصػػػر، االكج ػػػ  االتصػػػد ؽ ع ػػػ   -  

 .1962االكصر   ال  ان ف االد ال ، االكج د االثاكف عشر، طبق  سن  
  د/ عادؿ عكر شر ؼا

 .1988تضاس االدست ر   )اال ضاس االدست رى ف  كصر( د ف دار نشر، طبق  سن    
  د/ عاطؼ ساالـ عبد االرىكفا

ف  اإلصبلح االس اس   االجتكػاع   االتتصػادى "دراسػ  ك ارنػ "، ك  ػ   د ر اال ضاس االدست رى 
 .2009/2010االى  ؽ بجاكق  ع ف شكس، 

  د/ عبد االىف ظ االش ك ا
 .2008االتى ؿ ف   ىكاـ اال ضاس االدست رى "دراس  ك ارن "، دار االنيض  االقرب  ،  -  
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صػػػرى  االفرنسػػػ ، دار االنيضػػػ  اال ضػػاس االدسػػػت رى  ىكا ػػػ  االىر ػػات األساسػػػ   فػػػ  اال ػػان ف االك -  
 .2001االقرب  ، 

  د/ عبد االقز ز كىكػد ساالكافا
 .1995رتاب  دست ر   اال  ان ف، دار االفكر االقرب ، االطبق  األ ال ،  -  
نظػػػػـ االرتابػػػػ  ع ػػػػ  دسػػػػت ر   اال ػػػػ ان ف "دراسػػػػ  ك ارنػػػػ  بػػػػ ف كخت ػػػػؼ االػػػػنظـ اال ان ن ػػػػ   اال ػػػػان ف  -  

 شر.االكصرى" كطبق  سقد سكؾ، د ف تار خ ن
 

  د/ عبد االقز ز كىكػد سرىافا
ت اعد اال ان ف االد ال   كاـ االكىاكـ  كا جرى ع  و االقكؿ فػ  كصػر، االكج ػ  االكصػر   ال  ػان ف  -  

 ـ.1972السن   28االد ال ، االكج د 
 ـ.1980كبادئ اال ان ف االد ال  االقاـ، دار االنيض  االقرب  ، طبق  سن   -  

  د/ عبد االقظ ـ عبد االسبلـ عبد االىك دا
تط ر األنظك  االدست ر   "دراس  ك ارن "، االكتاب األ ؿ )االتط ر االدست رى ف  فرنسا(، االكتاب  -  

جػػػػزب ف(، دار االنيضػػػػ  االقرب ػػػػ ، االطبقػػػػ  األ الػػػػ ،  –االثػػػػان  )االتطػػػػ ر االدسػػػػت رى فػػػػ  كصػػػػر 
2006. 

اس  ك ارن "، ى  ؽ اإلنساف  ىر اتو االقاك   ف ا ألىدث االدسات ر االقاالك    االك اث ؽ االد ال   "در  -  
 .2005دار االنيض  االقرب  ، االطبق  األ ال ، 

 د/ عبد االق  ـ عبد االكج د كشرؼا
االرتابػػ  ع ػػ  دسػػت ر   االكقاىػػدات االد ال ػػ  )دراسػػ  ك ارنػػ (، دار االنيضػػ  االقرب ػػ ، اال ػػاىرة، د ف  

 سن  نشر.
 د/ عبد االفتاح سا ر دا را

االكصػػرى  االفرنسػػ "، ك  ػػ  االى ػػ ؽ بجاكقػػ  نظر ػػ   عكػػاؿ االسػػ ادة "دراسػػ  ك ارنػػ  فػػ  اال ػػان ف  -  
 .1955اال اىرة، 

  د/ عبد االناصر ع   عثكاف ىس فا
 .2008است بلؿ اال ضاس اإلدارى "دراس  ك ارن "، دار االنيض  االقرب  ،  
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 د/ عبد اال اىد كىكػد االفارا
 .1980ت اعد تفس ر االكقاىدات االد ال  ، طبق  سن   

 د/ ع   إبراى ـ   سؼا
ع ػػػ  االكقاىػػدات االد ال ػػػ  فػػ  ضػػػ س اتفػػػات ت  ف  نػػا ال ػػػان ف االكقاىػػدات االد ال ػػػ    ىكػػػاـ االػػتىفظ  -  

 .1991اال ضاس االد ال ، اال اىرة، دار االنيض  االقرب  ، طبق  سن  
 .1998اإلبراـ، دار االنيض  االقرب  ،  –اال س ط ف  االكقاىدات االد ال    -  

 د/ ع   صادؽ  ب  ى ؼا
 .1977، اال ان ف االدب  كاس ، 1966االثاكن ، اال ان ف االد ال  االقاـ، االطبق   

  د/ عكر ى ك  فيك ا
اال ظ فػػ  االتشػػر ق   الػػرب س االد الػػ  فػػ  االنظػػاك ف االرباسػػ   االبرالكػػان  )دراسػػ  ك ارنػػ (، د ف دار  

 .1999ناشر، االطبق  االثاالث ، 
  د/ ع ض االكرا

جػػاف دبػػ ي  – ن ػػو كركػػز ر  –االرتابػػ  اال ضػػاب   ع ػػ  دسػػت ر   اال ػػ ان ف فػػ  كبلكىيػػا االرب سػػ    
 .2003ال  ان ف  االتنك  ، 

 د/ ع ض عبد االج  ؿ االترسا ىا
االرتابػػػ  اال ضػػػاب   ع ػػػ  كشػػػر ع   االكقاىػػػدات االد ال ػػػ  )دراسػػػ  تطب   ػػػ   ك ارنػػػ  فػػػ  اال ػػػان ن ف  -  

 .2008االداخ    االد ال (، دار االنيض  االقرب  ، اال اىرة، طبق  
 دار االنيض  االقرب  ، اال اىرة، د ف سن  نشر. االكقاىدات االد ال    كاـ اال ضاس االدست رى، -  

  د/ ع د  ىكد االغف  ؿا
االرتابػػػػ  اال ضػػػػاب   االسػػػػاب   ع ػػػػ  دسػػػػت ر   االكقاىػػػػدات االد ال ػػػػ  "دراسػػػػ  ك ارنػػػػ "، دار االنيضػػػػ   -  

 . 2006االقرب  ، طبق  سن  
 د/ فاتف س  كاف االطخ ـا

 راة، ى  ؽ جاكق  طنطا.االرتاب  االبرالكان   ع    عكاؿ االضر رة، دراس  ك ارن ، دكت   
 د/ فؤاد عبد االكنقـ ر اضا

 االجنس    كركز األجانب، دار االنيض  االقرب  ، د ف سن  نشر. 
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  د/ فتى  فكرىا
اال اض  االدست رى )ثبلثػ  تىػ الت فػ  خكػس سػن ات(، كج ػ  االدسػت ر  ، االسػن  األ الػ ، االقػدد  

 .2003االثاالث،   ال   
)االكبػادئ االدسػت ر   االقاكػ   تطب  اتيػا فػ  كصػر(، د ف دار اال ان ف االدست رى، االكتػاب األ ؿ  -  

 كز دة  كن ى . 2007نشر، طبق  سن  
ككان ػػ  اكتنػػاع االكىػػاكـ عػػف تطب ػػؽ االنصػػ ص االكخاالفػػ  ال دسػػت ر،  -   كركز ػػ  االرتابػػ  االدسػػت ر    ا 

 .2005كج   اال ان ف  االتتصاد، االقدد االخاكس  االسبق ف، 
 .1995م ر االتقاتد  ، دار االنيض  االقرب  ، طبق  سن   كسب ال   االد ال  عف  عكااليا -  

  د/ كاجد رامب االى  ا
 .2000اال ضاس اإلدارى، كنشالة االكقارؼ باإلسكندر  ،  -  
 .2005االنظـ االس اس    اال ان ف االدست رى، كنشالة االكقارؼ باإلسكندر  ، طبق  سن   -  

  د/ كجدى االجندىا
االتشر ص، كنش ر فػ  كج ػ  اال ضػاة، االسػن  االثاالثػ ، االقػدد بىث بقن اف االتقارض ب ف االكقاىدة    

 ـ.1988األ ؿ  االثان ،  نا ر/ فبرا ر، 
  د/ كجدى كىكػد ز ادةا

االتجاىػات االس اسػ     ثرىػا ع ػ  االرتابػ  االدسػت ر  ، رسػاال  دكتػ راه، جاكقػ  عػ ف شػكس، سػػن   
2009. 

  د/ كىكػد  ىكد زك ا
دثػػاره  ىج تػػو  تنف ػػذه"، دار االنيضػػ  االقرب ػػ ، االطبقػػ  االىكػػـ االصػػادر فػػ  االػػدع ى االدسػػت ر   " 

 .2004/2005االثان  ، 
  د/ كىكػد  نس تاسـ جقفرا

 .1999االنظـ االس اس    اال ان ف االدست رى، دار االنيض  االقرب  ، طبق  سن   
  د/ كىكػد باى   ب    نسا

االجاكقػػ  االجد ػػدة، طبقػػ  االضػػ ابط االدسػػت ر   ال  ظ فػػ  االبلبى ػػ  االتنف ذ ػػ  "دراسػػ  ك ارنػػ "، دار  
 .2008سن  

 د/ كىكػد ىافظ مانـا
االقبلتػ  بػ ف اال ػػان ف االػد ال   اال ػان ف االػػ طن   بقػض االكشػاكؿ االكتق  ػػ  بيػا، االكج ػ  االكصػػر    -  

 ـ.1953ال  ان ف االد ال ، االكج د االسابص، 
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دار نشػػر،  دراسػػ  ألىكػػاـ اال ػػان ف االػػد ال   التطب  اتيػػا فػػ  االقػػاالـ االقربػػ ، بػػد ف –االكقاىػػدات  - 
 ككتب  ك    االى  ؽ، جاكق  اال اىرة.

  د/ كىكػد ساك  عبد االىك د
 صػػػػ ؿ اال ػػػػان ف االػػػػد ال  االقػػػػاـ، االجػػػػزس االثػػػػان ، دار االكطب عػػػػات االجاكق ػػػػ ، االطبقػػػػ  االسػػػػابق ،  

 .1995اإلسكندر  ، 
  د/ كىكػد عبد االىك د  ب  ز دا

 .1989القرب  ، س ادة االدست ر  ضكاف تطب  و "دراس  ك ارن "، دار االنيض  ا 
 د/ كىكػد عبد االقاؿ االسنارىا

األىػػػػزاب االس اسػػػػ    األنظكػػػػ  االس اسػػػػ    اال ضػػػػاس االدسػػػػت رى )دراسػػػػ  ك ارنػػػػ (، دار االنيضػػػػ   -  
 االقرب  ، د ف تار خ نشر.

كبد  االكشر ع    االرتاب  ع ػ   عكػاؿ اإلدارة "دراسػ  ك ارنػ "، دار االنيضػ  االقرب ػ ، د ف تػار خ  -  
 نشر.
  عبد اال ىاب االساكتاد/ كىكػد 

 ـ.1985دراسات ف  االنظاـ االد ال  االكقاصر، دار االفكر االقرب ، طبق  سن   
 د/ كىكػد فؤاد عبد االباسطا

كػػدى اختصػػاص اال اضػػ  اإلدارى بتفسػػ ر االكقاىػػدات االد ال ػػ ، دار االفكػػر االقربػػ ، طبقػػ  سػػن   
1998. 

 د/ كىكػد فؤاد كيناا
 .1956دار  ، دار االكصر   ال طباع ، طبق  سن  االس ط  اإل –در س ف  اال ان ف اإلدارى  

 د/ كىكػد كاىر  ب  االق ن فا
ضػػػ ابط كشػػػر ع   اال ػػػرارات اإلدار ػػػ   ف ػػػا ال كػػػنيل اال ضػػػاب ، دراسػػػ  تى    ػػػ   ف ي ػػػ  ألىكػػػاـ  

 فتػػا ى كج ػػس االد الػػ ، االكتػػاب األ ؿ، االكركػػز اال ػػ ك  الئلصػػدارات اال ان ن ػػ ، االطبقػػ  األ الػػ ، 
2013. 

 كرجافا د/ كىكػد كجدى
 ـ.1980دثار االكقاىدات باالنسب  ال د ؿ م ر األطراؼ، رساال  دكت راه، جاكق  اال اىرة،  
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  د/ كىكػد كىكػد عبد اال ط ؼا
اال ضػػاس االدسػػت رى فػػ  فرنسػػا فػػ  خكػػس سػػن ات، دار االنيضػػ  االقرب ػػ ، اال ػػاىرة، طبقػػ ، سػػن   -  

2005. 
، كج ػػ  االى ػػ ؽ، 2008كػػف   ال ػػ   23االكج ػػس االدسػػت رى فػػ  فرنسػػا  االتقػػد ؿ االدسػػت رى فػػ   -  

 .2010االقدد االثاالث، االسن  االرابق   االثبلث ف، سبتكبر 
رتابػػ  االدسػػت ر   االبلى ػػ  فػػ  فرنسػػا، كج ػػ  االدسػػت ر  ، االقػػدد االسػػادس عشػػر، االسػػن  االسػػابق ،  -  

 .2009 كت بر 
 د/ كىك د ىسف االقر س ا

 .1951كطبق  ك ستا ن كاس،  تس  ـ االكجرك ف ف  االنظاـ االكصرى  االتشر قات االك ارن  
 د/ كىك د رضا  ب  تكرا

اال ضاس  اال اتص االس اسػ  "دراسػ  تطب   ػ  ع ػ  اال ضػاس ف اإلدارى  االدسػت رى فػ  كصػر"، دار  
 االنيض  االقرب  ، د ف تار خ نشر.

 د/ كصباح  ال د عراب ا
 ، األردف، تطػػ ر نظر ػػػ  األعكػػاؿ االىك ك ػػػ  "دراسػػػ  ك ارنػػ "، كنشػػػ رات ز ػػف االى  ت ػػػ   األدب ػػػ 

2013. 
  د/ نج ب ب ز دا

االرتابػػػػ  ع ػػػػ  دسػػػػت ر   االكقاىػػػػدات االد ال ػػػػ  "دراسػػػػ  ك ارنػػػػ "، كاجسػػػػت ر، دار االفكػػػػر االقربػػػػ ،  
 .2014االكنص رة، 

 د/ ن رة فرم   عبد االرىكاف االسنارىا
االرتابػػػػ  اال ضػػػػاب   ع ػػػػ  دسػػػػت ر   اال ػػػػ ان ف، دار االنيضػػػػ  االقرب ػػػػ ، اال ػػػػاىرة، االطبقػػػػ  األ الػػػػ ،  

2007. 
 د/ ىشاـ كىكد ف زىا

 .2006/2007رتاب  دست ر   اال  ان ف ب ف  كر كا  كصر، دار االنيض  االقرب  ،  
 د/  ى د فكرى ر فتا

رتابػػ  اال ضػػاس ألعكػػاؿ االد الػػ ، رتابػػ  االتضػػك ف كسػػب ال   االد الػػ  عػػف  عكااليػػا، االطبقػػ  االثان ػػ ،  
1942. 
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  د/  ى   االجكؿا
ض تطب  اتيػػػػا االكقاصػػػػرة "دراسػػػػ  ك ارنػػػػ "، دار نظر ػػػػ  االضػػػػر رة فػػػػ  اال ػػػػان ف االدسػػػػت رى  بقػػػػ 

 .2002االنيض  االقرب  ، االطبق  االثاالث  )كقدال   كن ى (، 
 د/  سرى االقصارا

االجكص ب ف االرتاب  االساب    االبلى   ع   االدست ر   ف  فرنسا بك تض  االتقػد ؿ االدسػت رى القػاـ  -  
 .2009 كت بر ، كج   االدست ر  ، االقدد االسادس عشر، االسن  االسابق ، 2008

االىكا ػػػػ  االدسػػػػت ر   الؤلكػػػػف اال ػػػػان ن ، كج ػػػػ  االدسػػػػت ر  ، االقػػػػدد االثاالػػػػث، االسػػػػن  األ الػػػػ ،   ال ػػػػ   -  
2003. 

 .1999د ر االعتبارات االقك    ف  اال ضاس االدست رى "دراس  ك ارن "، دار االنيض  االقرب  ،  -  
 ارنػػػػ "، دار االنيضػػػػ  شػػػػرط االكصػػػػ ى  فػػػػ  دعػػػػ ى اإلالغػػػػاس  فػػػػ  االػػػػدع ى االدسػػػػت ر   "دراسػػػػ  ك -  

 .1994االقرب  ، 
ك ازن  ب ف االرتابػ  االسػاب    االرتابػ  االبلى ػ  ع ػ  االدسػت ر   ، كج ػ  االدسػت ر  ، اال ػاىرة، االسػن   -  

 .2005االثاالث ، االقدد االثاكف،  كت بر 
نظر ػػػ  االضػػػر رة فػػػ  اال ػػػان ف االدسػػػت رى  االتشػػػر ص االىكػػػ ك  فػػػ  فتػػػرات إ  ػػػاؼ االى ػػػاة االن اب ػػػ   -  

 .1995  ك ارن "، دار االنيض  االقرب  ، طبق  سن  "دراس
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 مقابل  حق الدولة في حماية أمنيا القومي
 حصانة البعثات الدبموماسية 

 مـقـدمـة 
الشػػػؾ اف بلدممسية ػػػم  دوػػػسـ مػػػدسر اػػػةـ لػػػو بلخاللػػػةت بلدسلمػػػ  سيػػػف  الل ػػػة دػػػدـ  لةيػػػ  اػػػذ  
بلخاللةت سددعمي ة ، سعف طرمو ة دخةلج كةل  بلشئسف بلدو د ـ ي دمػؼ بلػدسؿ ، سيػف  الل ػة ميكػف 

ج ةت بلنظر بليدمةمن  سكذلؾ بليصةلح بليدخةرض  ، سعف طرمو ة ددـ د سم  بل اللةت بلدسلمؽ ممف س 
شةع  بلسد سح ف بلدفةاـ ممف بلدسؿ .   سب 

لةلدممسية م  مةلن م  لميجديع بلدسلو ميثةم  بلوسى بليحرك  لمحمةة بلدسلم  سيصدر نشػةط ة ، 
ب ػد دبي ة  ػسؼ ديكن ػة يػف بلحصػسؿ عمػػو سمةلن ػم  لكػؿ دسلػ  اػو ميثةمػ  بادبة بلدػو لػس اح ػنت 

 (1كؿ بليزبمة بلدو د خى  لم ة . )
سندمج  لمدسر بل ةـ بلذي دمخمػ  بلدممسية ػم  اصػمح يػف بلضػرسري  مجػةد  طػةر دسلػو محكي ػة 

ـ لػػػدمـ ميجيػػػؿ يػػػة مدخمػػػؽ مةا ػػػس بلدػػػو دوػػػسـ عمم ػػػة بلخاللػػػةت 1691لأمريػػػت  دفةلمػػػ  لممنػػػة ل ػػػن  
منم  لدشكمؿ بلمخث  بلدممسية م  سبلحصةنةت سبإليدمةزبت بلدػو دديدػع م ػة  لػو بلدممسية م  ممف بلدسؿ ي

 غمر ذلؾ يف ايسر ددخمؽ مةلديثمؿ بلدممسية و سبلخاللةت بلدممسية م  . 
سلوػػػد الػػػرت كةلػػػ  بلوػػػسبنمف سباعػػػربؼ بلدسلمػػػ  عمػػػو سجػػػسل دػػػسلمر بلحيةمػػػ  بلكةيمػػػ  لميمخػػػسث 

بلغرض يف ذلؾ كم  اس ينح  بلممئ  بلينة م  لمومةـ مي ةي  بلدممسية و طمم  لدرة ييةر   ي ةي  ، س 
عمػػو اكيػػؿ سجػػ   ال انػػ  كثمػػرًب يػػة مػػدـ   ػػدغالؿ اػػذ  بلحصػػةن  سبإليدمػػةزبت يػػف لمػػؿ مخػػض اعضػػة  
بلمخثةت بلدممسية م  لو اعيةؿ غمػر يشػرسع  ، ييػة اثػر  ػممًة عمػو يودضػمةت بايػف بلوػسيو لمػدسؿ 

مر يػف بلػدسؿ  لػو لمةي ػة مػاجرب بت يػف اجػؿ حيةمػ  اين ػة بلوػسيو بليخديدمف لدم ة ساس ية حدى مكث
 ضد دمؾ بلييةر ةت غمر بليشرسع  . 

 
 
 
 
 
 

___________________ 
  78ـ صػ 0222( د/ عمو صةدؽ امس امؼ بلوةنسف بلدممسية و ، ينشأة بليخةرؼ مةا كندرم  ، 1) 
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يدمػةزبت بليمخػسث  سلو  مةؽ درب   بايف بلوسيو لمدسل  كومد ميكف اف مرد عمى حصةنةت سب 
 بلدممسية و لود ليت مدو مـ اذب بلمحث  لى ثالث لصسؿ 

 يف ـس بلحصةن  بلدممسية م  سمنو ـ  لو يمحثمف  -بلفصؿ باسؿ :
 بلدخرمؼ مةلدممسية م   -المبحث األول :
سبلديممز ممن ة سمػمف  –ةلحصةن  بلدممسية م  بلدخرمؼ م -المبحث الثاني :

 .بإليدمةزبت بلدممسية م 
بلدنظػمـ بلوػةنسنو لمحصػةن  بلدػو مديدػع م ػة بليمخسثػسف بلدممسية ػمسف سمنو ػـ  لػو   -الفصل الثـاني :

 يمحثمف 
 با ةس بلنظري لمحصةنةت بلدممسية م  . -بليمحث باسؿ :
 بلحصةنةت بلدممسية م  . با ةس بلوةنسنو لنظةـ -بليمحث بلثةنو :

 إلـ بايف بلوسيو كأحد بلومسد بلسبردة عمػى بلديدػع مةلحصػةن  بلدممسية ػم  سمنو ػـ  -الفصل الثالث :
  ثالث مباحث :

 يف ـس بايف بلوسيو . -المبحث األول :
صػػسر   ػػة ة بليمخػػسث بلدممسية ػػو سبلييةر ػػةت غمػػر  -المبحــث الثــاني :

بليشػػػػػرسع  بلدػػػػػو موػػػػػـس م ػػػػػة حمػػػػػةؿ بلدسلػػػػػ  بليخديػػػػػد 
 لدم ة .

ـــث : بإلجػػػرب بت بلدػػػو محػػػؽ لمدسلػػػ  بليضػػػمف  اف دد ػػػذاة  -المبحـــث الثال
حمػػةؿ لمػػةـ بليمخػػسث بلدممسية ػػو مألخػػةؿ د ػػدد اين ػػة 

 بلوسيو .
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 ة مفيوم الحصانة الدبموماسي -الفصل األول :
 د ــتميي

عكػػؼ بليجديػػع بلػػدسلو عمػػى ضػػرسرة  مجػػةد صػػمغ  ر ػػيم  لندصػػةؿ بليمةشػػر مػػمف اعضػػة  
بليجيسعػػػ  بلدسلمػػػ  عػػػف كثػػػل يػػػع بلحفػػػةظ عمػػػو بل ػػػمةدة بلسطنمػػػ  لكػػػؿ دسلػػػ  ، سذلػػػؾ م ػػػدؼ  زداػػػةر 
يظػػةار بلدضػػةيف بإلن ػػةنو سبلدكةيػػؿ بإلجديػػةعو لممشػػرم  عمػػو بلصػػخمد بلخػػةليو ، سيػػف انػػة ظ ػػر 

بلديثمؿ بلدممسية و سغدب حؽ دمةدؿ بليمخسثمف بلدممسية ممف يػف يظػةار  ػمةدة بلػدسؿ ، سدلػماًل نظةـ 
 (1عمى   دوربر بلدسؿ لو  دبرة شئسن ة بل ةرجم  . )

سحدػػى مدممػػسر بلحػػدمث عػػف يف ػػـس بلدممسية ػػم  سبلحصػػةن  بلدػػو مديدػػع م ػػة اعضػػة  بلمخثػػةت 
  -بلدةلم  : بلدممسية م  دـ دو مـ اذب بلفصؿ  لو بليمةحث
 بلدخرمؼ مةلدممسية م  .  -المبحث األول :
سبلديممز ممن ة سمػمف  –بلدخرمؼ مةلحصةن  بلدممسية م   -المبحث الثاني :

 بإليدمةزبت بلدممسية م  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
ـ صػ 1676ل ن   1لمممة طػ  –نظربت لو احكةـ بلحرل سبل مـ ، دبر  لرا لمطمةع  سبلنشر  –( د/ يحيد بلاللو 1) 

052   
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 المبحث األول : التعريف بالدبموماسية 
لدحدمػػػد يػػػدلسؿ ل بلدممسية ػػػم  ل عممنػػػة اساًل اف نوػػػسـ مػػػةلخسدة  لػػػو باصػػػؿ بإلصػػػطالحو ل ػػػذ  
بلكمي  ، ثـ ندنةسؿ دخرمفةت لو ة  بلوةنسف بلدسلو حدى نديكف لػو با مػر يػف  عطػة  دخرمػؼ شػةيؿ 

 م  . لكمي  بلدممسية 
 التعريف اإلصطالحي  -أواًل :

( لغػػً  ، كميػػ  اصػػم ة مسنػػةنو ل ػو يشػػدو  يػػف بلفخػػؿ بإلغرموػػو  Diplomacyبلدممسية ػم  ) 
 (Dipluna  (  سلمػػػػؿ ان ػػػػة يشػػػػدو  يػػػػف بلكميػػػػ  بلرسيةنمػػػػ ) ( سيخنػػػػة  ) مطػػػػسيDiploma   ساػػػػذ )

اسربؽ بلنيسذجمػػػ  بلدػػػو بلكميػػػ  كةنػػػت دطمػػػؽ  نػػػذبؾ عمػػػو نػػػسع يخػػػمف يػػػف بلسثػػػةئؽ بلر ػػػيم  ، ساػػػو ب
بيدمػػػػةزبت  ةصػػػػ  سد ػػػػمـ  لمػػػػ    مصػػػػدراة بليمػػػػسؾ سديػػػػنح اشػػػػ ةص يخمنػػػػمف لمدردػػػػل ل ػػػػـ ميسجم ػػػػة

 ( 1)يطسم 
ثػػـ صػػةرت اػػذ  بليطسمػػةت لميػػة مخػػد سمةلدحدمػػد عنػػد بلرسيػػةف ميثةمػػ  جػػسبز  ػػفر اس دصػػرمح 

  بلرسيةنمػػ  سلػػو اف م ػػمـ لر ػػؿ بليمػػسؾ ، لدخطػػو حةيم ػػة بلحػػؽ لػػو بلدجػػسبؿ لػػو انحػػة  بايمربطسرمػػ
 ( 0مموو بلحيةم  يف  مطةن ة . )

ـ ميخنػػى ) لػػف  دبرة بلخاللػػةت 1869سلػػد د مػػت كميػػ  ) دممسية ػػم  ( لمغػػ  بإلنجممزمػػ  عػػةـ 
بلدسلمػػ  ( ، ممنيػػة عرلػػت عنػػد بلفرن ػػممف ميخنػػى ) بلدفػػةسض ( ، ساف ) بلدممسية ػػو ( اػػس بليفػػةسض 

ـ 1715 لػو اف ا ػدور لػو نػص  دفةلمػ  لممنػة لخػةـ  سظؿ يف ػسـ بليصػطمح ) دممسية ػم  ( يضػطرمةً 
بلدو دنةسلت بلسظةئؼ بلدممسية م  سنظيت عيؿ سا ػموم  رس ػة  بلمخثػةت سبلحصػةنةت بلدممسية ػم  . 

(0 ) 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 19ـ صػ 1685 –با كندرم   –ينشأة بليخةرؼ  –بلوةنسف بلدممسية و  –( د/ عمو صةدؽ امس امؼ 1) 
  03ـ صػ 1668دبر بلن ض  بلخرمم  –ة و سبلونصمو بليخةصر لو بإل الـبلديثمؿ بلدممسي–( عمد بلوةدر  الي 0) 

  05 – 03بليرجع بل ةمؽ صػ  –( عمد بلوةدر  الي  0) 
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  التعريف الفقيي  -ثانيًا :
  دمؼ لو ة  بلوةنسف بلدسلو سال مية بلي ديسف مدرب   بلخاللةت بلدممسية م  لو دحدمد يخنػى 

  -بلدممسية م  ، سذامسب  لو  دجةاةت يدخددة ين ة ية مأدو :
( مخػرؼ بلفومػ  مربدمػ  بلدممسية ػم  مأن ػة ل لػف ديثمػؿ بلحكسيػ   Pradier Fodereدخرمػؼ ) 

( لةلدممسية ػػػم  عنػػػد  اػػػو س ػػػمم  دطممػػػؽ 1لػػػدسؿ باجنممػػػ  )سيصػػػةلح بلػػػمالد لػػػدى بلحكسيػػػةت سلػػػو ب
  بلوةنسف بلدسلو .

جػػػرب   Rivier Albertدخرمػػػؼ )  ( حمػػػث عرل ػػػة لػػػةئاًل لمأن ػػػة عمػػػـ سلػػػف ديثمػػػؿ بلػػػدسؿ سب 
  (0بليفةسضةتل .)

( حمػػػػث عػػػػرؼ بلدممسية ػػػػو بلمرمطػػػػةنو بلدممسية ػػػػم  مأن ػػػػة ل  Ernest Satowدخرمػػػػؼ ) 
 ( 0لو  دبرة بلخاللةت بلر يم  ممف حكسيةت بلدسؿ بلي دوم  . )   دخيةؿ بلذكة  سبلكمة  

( بلدممسية ػػػم  لػػػو لةيس ػػػ  بل ػػػةص ميصػػػطمحةت  Charles Calvoكيػػػة عػػػرؼ بلفومػػػ  ) 
بلوػػػةنسف بلػػػدسلو مأن ػػػة ل عمػػػـ بلخاللػػػةت بلوةئيػػػ  مػػػمف ي دمػػػؼ بلػػػدسؿ اس اػػػو مدخممػػػر ام ػػػط لػػػف  جػػػرب  

 (3بليفةسضةتل.)
ف بلدممسية م  او ادبة سا مسل د ممر سدنظمـ بلخاللةت بلدسلمػ  سمرى بلدكدسر يحيسد  مؼ ا

 ( 5اش ةص بليجديع بلدسلو لدى مخض ـ بلمخض سمية مديةشى يع يصةلح ـ . )
___________________ 

 (1 )Pradier Fodere , Cours de droit Diplomatiqueq , Paris , Vol , 1 , 1899 P. 2    
 (*: Pradier Fodere عمف لةضمة لو يحكيػ  بال ػدئنةؼ لػو لمػسف، لػ  بلخدمػد يػف بليسلفػةت لػو  لرن و، يحةيو

 (بلوةنسف بالدبري  س بلوةنسف بلدسلو 
(0 )Rivier Albert , Principe du droit des gens , Paris , Vol , 11 , 1896 P.432 
* ( : Rivier Albertثـ سزمرب لوػدبيى  1609مم  عةـ  مة و لرن و عمف سزمرب لميخةشةت لو حكسي  بلجم   بلشخ

 (1632بليحةرممف لو حكسي  مسؿ رمنس عةـ 
(0 )Ernest Satow , Aguide to diplomatic Practice , London 1958 , P. 10 

 (*:  Ernest Satow  دممسية و مرمطةنو  يف اش ر يسلفةد  كدةل اصسؿ بلييةر   بلدممسية م  سكدةل دممسية و
 لو بلمةمةف(

(3 )Charles Calvo , Dictionnaire du droit international , Paris , 1885 , P. 250 

(*Charles Calvo ةال مةنم  سبلفرن ػم  يجيسعدػ  بلخظميػ  لػو منشر  : يسر ة ارجندمنمة كرس حمةد  لدرب   بلوةنسف
  (  ايرمكة بلجنسمم  لجي سرمةت سغمراة يف باعيةؿ بلدممسية م  بليخةادبت عف ي   عشر يجمدًب 

 0صػ  1668عيةف  –دبر زاربف  –ة م  بلنظرم  سبلييةر   بلدممسي –( د / يحيسد  مؼ 5)
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Treaties&xid=17259,1500003,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjD1ptjneYPHHJKOjtColDrxPT4yQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Treaties&xid=17259,1500003,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjD1ptjneYPHHJKOjtColDrxPT4yQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/South_America&xid=17259,1500003,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiCFk7A2D9cD5vD-jQbii5WeBUO0w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/South_America&xid=17259,1500003,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiCFk7A2D9cD5vD-jQbii5WeBUO0w
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اية بلدكدسر يح ػف عمػد بل ػةلؽ لمػرى اف بلدممسية ػم  اػو ا ػمسل دطممػؽ لم مة ػ  بل ةرجمػ  

 (. 1يع طممخ  بلخصر سمدكمؼ يخ  ) سبلدسلم  ، ساو لو ذلؾ دد ذ بلشكؿ بلذي مدنة ل
 

 سيف دحمممنة لمدخرمفةت بل ةمو  ميكف اف نم ص بلدممسية م  سنظةـ عيم ة لمية ممو : 
 ف بلدممسية م  ال ميكف ييةر د ة  ال ممف اش ةص بلوةنسف بلدسلو بلخةـ ل بي بلدسؿ  -1

 سبلينظيةت بلدسلم  ل .

 اف بلدممسية م  ديةرس كممًة اثنة  بل مـ سن ممًة اثنة  بلحرل . -0

دػػػػسلى رعةمػػػػ  بلخاللػػػػةت بلدسلمػػػػ  سدػػػػأيمف بإلن ػػػػجةـ مػػػػمف يصػػػػةلح ة اف بلدممسية ػػػػم  د -0
 بلي دمف  .

اف بلدممسية ػػم  ال دشػػيؿ لوػػط بايػػسر بل مة ػػم  مػػؿ ددخػػدباة  لػػو بايػػسر بإللدصػػةدم   -3
 (0سبلدجةرم  سبلثوةلم  سبلخ كرم  سبليسبصالت سغمراة . )
 تمييز الدبموماسية عن غيرىا من مفاىيم العالقات الدولية : 

 أ ( الدبموماسية والعالقات الدولية ) 
بلخاللةت بلدسلم  ديثؿ عيمم  دفةعؿ يدخددة باسجػ  مػمف دسلدػمف اس اكثػر سمػدرجةت ي دمفػ  ، 
سلكو ددمر كؿ دسل  عاللةد ة بل ةرجمػ  لػو ضػس  ب ػدالؼ بليصػةلح مػمف بلػدسؿ اس دشػةم  ة ، لالمػد 

ظراػػة سدمػػةدؿ بليصػػةلح يػػع غمراػػة اف مكػػسف انػػةؾ ج ػػةز يد صػػص لكػػو ميثم ػػة سمخمػػر عػػف سج ػػ  ن
 (0لدمجأ بلدسل   لو بلدممسية م  ميخنةاة بلسظمفو لدحومؽ اذ  بلغةم  . )

 
 
 
 
 
 

___________________ 
ـ 1677، دم ػػػػيمر  12يجمػػػػ  بلدممسية ػػػػو بلخػػػػدد  –( د/ يح ػػػػف عمػػػػد بل ػػػػةلؽ بلدممسية ػػػػم  بلدخرمػػػػؼ سبليخنػػػػى 1) 

  07بلرمةض صػ 
 03صػ  0220، دبر بلكدل بلسطنم  منغةزي  1ط –بلدممسية م   –( د/ شفمؽ عمد بلربزؽ بل يربنو 0) 
 05 ص 1675بلرمةض  –يطةمع بلفرزدؽ  –بلدممسية م  يةضم ة سحةضراة سي دومم ة  –( د/ جيةؿ مركةت 0) 
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 ) ب ( الدبموماسية والسياسة الخارجية  
دوسـ اي دسل  مدنفمذاة يف اجؿ بلدلةع عف بل مة   بل ةرجم  او دمؾ بلخيمم  بلدو 

يصةلح ة بلسطنم  ، سيف اجؿ ممسغ ادؼ يحدد  مفًة سسزبرة بل ةرجم  ماعدمةراة جز ًب يف بل مئ  
بلدنفمذم  ، دضطمع مخيمم  سضع  مة   بلدسل  لو بليجةؿ بل ةرجو يسضع بلدنفمذ سدكممؼ يسظفم ة 

يو  لم ة مةلخيؿ عمو دطممؽ دمؾ بل مة   عمو كؿ مح ل   دصةص  سلو  طةر بلدبئرة بلدو مند
( كية اف لألج زة بل مة م  سبلدممسية م  لو بلدسل  اايمد ة بلوصسى حمث دخدمر 1ارض بلسبلع . )

( سدخدمر بلدممسية م  يف ااـ س ةئؿ دحومؽ 0مدسف شؾ يف عسبيؿ لسة بل مة   بل ةرجم  لمدسؿ. )
اةيًة لو عيمم  دكسمف لسبعد بلوةنسف بلدسلو مطرمؽ بإلدفةؽ بل مة   بل ةرجم  لمدسؿ ساو دمخل دسرًب 

، كية اف بليفةسضةت ممف بلدسؿ اس بلدو دجري مشأف عود يخةادة دسلم  سبليدبسالت لو بليسديربت ، 
 (0اس دنظمـ بلخاللةت ممف بلدسؿ او  جرب بت دممسية م  دج د بل مة   بل ةرجم  لمدسؿ . )

 الدبموماسي ) ج ( الدبموماسية والقانون 
 بلدممسية م  طرمو  لمةدة بلشئسف بل ةرجم  اش ةص بلوةنسف بلدسلو يف  الؿ س ةئؿ  ميم      

ال  مية عف طرمؽ بليفةسضةت اية بلوةنسف بلدممسية و ، ل س يجيسع  بليمةدئ بلوةنسنم  بليسج   
ةنسف بلدسلو لدنظمـ بلخاللةت بل ةرجم  بلدو دوسـ ممف ي دمؼ امئةت اس اعضة  اش ةص بلو

 بليكمفمف مشكؿ دبئـ اس يسلت مةلخاللةت بل ةرجم  . 
سمنة ًب عمم  ، لةلوةنسف بلدممسية و اس ذلؾ بلفرع يف بلوةنسف بلدسلو بلذي م دـ مصسرة 
دبرة بلشئسف بلدسلم  سطرؽ لمةدة بليفةسضةت ،   ةص  مييةر   سدونممف لسبعد بلديثمؿ بل ةرجو سب 

ن جرب بت  لةي  سب   (3شة  بلخاللةت بلسدم  ممف بلدسؿ .)سس ةئؿ سب 
 

 
 
 

___________________ 
  68ـ صػ 0223بلجزبئر  0ط –درب ةت لو بلوةنسف بلدسلو بليخةصر  –( د/ عير  خد بهلل 1) 
ا ػػمسط  –جي سرمػػ  يصػػر بلخرممػػ   –دطػػسر بل مة ػػةت بلخةليمػػ  سبال ػػدربدمجم  بلوسيمػػ   –( د/ يحيػػد نصػػر ي نػػة 0) 

 117،صػ0228بليكدل بلجةيخو بلحدمث ،
 15ـ صػ 0220عيةف دبر سبئؿ لمنشر ، 1ط –يمةدئ بلخاللةت بلدسلم   –( د/  خد حوو دسلمؽ 0) 
 –بلدممسية ػػمةت نشػػأد ة سدطسراػػة سلسبعػػد سنظػػـ بلحصػػةنةت سبإليدمػػةزبت بلدممسية ػػم   –( د/ عمػػو ح ػػمف بلشػػةيو 3) 

   30صػ  –،  0226بإلردف  –ةف دبر بلثوةل  لمنشر سبلدسزمع عي
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 التعريف بالحصانة الدبموماسية :المبحث الثاني

 والتمييز بينيا وبين اإلمتيازات الدبموماسية
 

دخد بلحصةنةت بلدممسية م  ا ة م  سحمسم  حدى دديكف بلمخثةت بلدممسية م  يف ييةر   
  دصةصةد ة سصالحمد ة سسظةئف ة مفةعمم  سميخزؿ عف اي دوممد لد مصدر يف جةنل بلدسل  

 بليضمف  . 
ل و حصةنةت سظمفم  ادل ة دسلمر بلينةخ بلينة ل ساجسب  بلحرم  بلالزي  كو مديكف ييثمس 

 ثةت يف بلومةـ مةلسظةئؼ بلينةط  م ـ ما دوالؿ.بلمخ
سيف ثـ  سؼ ندخرض لو اذب بليمحث  لى دخرمؼ يخنى بلحصةن  بلدممسية م  سبلديممز ممن ة سممف 

 بإليدمةزبت بلدممسية م 
 دحدمد يف ـس بلحصةن  بلدممسية م  سبلديممز ممن ة سممف بإليدمةزبت بلدممسية م  . 

 
 ) أ ( مفيوم الحصانة الدبموماسية 
)بلينةع ( ل و   ـ يشدؽ يف بلفخؿ حصف ميخنى ينع سموةؿ  -دخرؼ بلحصةن  لغً  مأن ة :

 ( 1لمخ  حصمن  ميخنى لمخ  ينمخ  م دحمؿ اس مصخل   دربل ة .  )
 التعريف اإلصطالحي 

لربد يف  لدزبـ عرؼ يخجـ بإلصطالحةت بإلجديةعم  بلحصةن  مشكؿ عةـ مأن ة ل  عفة  با
( كية 0اس ي ئسلم  يخمن   ، كاعفةئ ـ يف دطممؽ بلوسبعد بلخةي  لو بلي ةئؿ بلوضةئم  اس بليةلم  ل )

عرؼ بلحصةن  بلدممسية م  مأن ة  عفة  مخض باش ةص اس بل مئةت يف سالم  بلوضة  لو بلدسل  
يثمو بلدسؿ باجنمم  سبل مئةت بلدو مخديدسف لم ة ، سذلؾ لو حةل  بإلدعة  عمم ـ ساسال  مشيمسف ي

 ( 0بلدسلم  بليخدرؼ م ة .)
 
 

___________________ 
 116صػ  10ممرست يجمد  –ممرست لمطمةع  سبلدسزمع  –ل ةف بلخرل  –( بمف ينظسر جيةؿ بلدمف امس بلفضؿ 1) 
 1667بلحوػسؽ جةيخػ  بلوػةارة ( كيةؿ ممةع  مؼ بلحصةن  بلوضةئم  لميمخسثمف بلدممسية ممف ر ةل  دكدسربة كممػ  0) 

 05صػ
دبر بلخػػةلـ  –بلدممسية ػػم  نشػػأد ة سدطسراػػة سنظػػةـ بلحصػػةنةت سبإليدمػػةزبت بلدممسية ػػم   –( عمػػو ح ػػمف بلشػػةيو 0) 

 301ـ صػ1662ممرست لمنةف  –لميالممف 
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اية لةيسس بلخمـس بل مة م  لمخرؼ بلحصةن  مأن ة ل سلؼ دطممؽ سدنفمذ بلوسبنمف بلسطنم  يػف 
ديكػػمف يمخػػسثو بلخاللػػةت بلدسلمػػ  بليوميػػمف سبلي ػػةلرمف لػػو بالػػةلمـ باجنممػػ  يػػف دنفمػػذ بلي ػػةـ  اجػػؿ

كيػػة عرل ػػة بلػػدكدسر يحيػػد زاػػرة مأن ػػة ديدػػع بلييثػػؿ بلدممسية ػػو مو ػػط سبلػػر يػػف  (1بلينسطػػ  م ػػـ .)
يػف حرمػ  بلحرم  اثنة  ادبئ  لخيم  ، سعمو نحس مردفػع مػ  عػف ي ػدسى يػة مديدػع مػ  بإلن ػةف بلخػةدي 

  (0لمية موـس م  يف دصرلةت .)
ف بلحصػػػػػػةنةت بلدممسية ػػػػػػم  بصػػػػػػطالحًة مأن ػػػػػػة بيدمػػػػػػةزبت ديػػػػػػنح لميمخػػػػػػسث مسمخػػػػػػرؼ بلوػػػػػػةنسنم

بليمخػػسث بلدممسية ػو دجخمػػ  لػو حػػرز  سسلةمػػ  سيػأيف )ش صػػمًة سلضػػةئمًة سيةلمػًة( ل ػػو يػػة مديدػع مػػ  
 Diplomaticسبليمخػػسث بلدممسية ػػو )بلدممسية ػػو باجنمػػو يػػف حوػػسؽ لػػو بلدسلػػ  بلير ػػؿ  لم ػػة 

agent )- 1691كية عرلد  بليةدة بالسلى/ بلفورة )اة( يػف بدفةلمػ  لممنػة لمخاللػةت بلدممسية ػم  لخػةـ 
لػو  –اس ل رئمس بلمخث  بلدممسية م  ، اس احد يسظفم ة بلدممسية ممفل ، مخد اف عرلت رئمس بلمخثػ  

  بليخديػػدة مةلدصػػرؼ م ػػذ  بلصػػف ل سعرلػػت بليػػسظفمف مأنػػ :ل بلشػػ ص بلػػذي دكمفػػ  بلدسلػػ-بلفوػػرة )ا(
سعممػ  لةلحصػةنةت  (0مػأن ـ: يسظفػس بلمخثػ  ذس بلصػف  بلدممسية ػم ل) -لػو بلفوػرة )د( -بلدممسية ممف

بلدممسية ػػم  اػػو عمػػةرة عيػػة لػػرر  بلوػػةنسف بلػػدسلو يػػف بيدمػػةز ميػػنح لميمخػػسث بلدممسية ػػو )امػػة كةنػػت 
مػػةز مػػديكف بليمخػػسث يػػف حرمػػ  بلخيػػؿ سبلدنوػػؿ لػػو  لمػػمـ بلدسلػػ  درجدػػ  سصػػفد ( ،سميودضػػى اػػذب باليد

 بلي دومم  دسف اي دضممؽ .
  ذف لةلحصةن  ميف سي ة بلخةـ ل ة جةنمةف: 

حػػػؽ ميػػػنح لشػػػ ص بليمخػػػسث اس  ػػػفةرد  لمحػػػسؿ دسف ييةر ػػػ  بلدسلػػػ  بليضػػػمف  اي  عدػػػدب   باسؿ:
عمم ػة، ساػذب بلحػػؽ مطمػؽ عممػػ  بلحػؽ لبل ػػممول  ذ موػسـ عمػى عػػدـ ييةر ػ  بلدسلػػ  بليضػمف   ػػمطةد ة 

 بلوضةئم  اس بليةلم  عمى بليمخسثمف بلدممسية ممف. 
عمػػى يػػف بعدػػدى عمػػى بليمخػػسثمف بلدممسية ػػممف اس  مديثػػؿ لػػو دسلمػػع بلخوسمػػةت بليوػػدرة لةنسنػػة بلثػػةنو:

 عمى بل فةرة ، ساذب بلحؽ م يى لبلحؽ بإلمجةمول
 
 
 __________________________ 
 درب   يوةرن  يع ية  –بلحصةنةت بلدممسية م  لو صدد بإلعفة  يف بلوضة  بإللمميو  –(  مر بلدمف يحيد 1)

 07ـ صػ 1677ر ةل  دكدسربة جةيخ  بلوةارة يصر  –مجري عمم  بلخيؿ لو يصر      
ركػػز محػػسث بلخمػػـس ي –بل مئػػ  بلوسيمػػ  لممحػػث بلخميػػو  –اصػػسؿ بلخيػػؿ بلدممسية ػػو سبلونصػػمو  –( د/ يحيػػد زاػػرة 0)

 15صػ  0ط  1663بإللدصةدم  منغةزي 
 ة بالسلى( ربجع نص بدفةلم  لممنة مشأف بلخاللةت سبلحصةنةت سبايدمةزبت بلدممسية م  بليةد0)



 

 

                                                 

  

 

 

 دكتورة/ داليا أمحد فؤاد حممود                                    ...        حق الدولة فى محاية أمهها القومى 

 

290 

سبلحصةن  لو بلسبلع لم ت بلحصةن  ضد بلوةنسف مؿ حصةن  دحسؿ دسف دطممو  اس باصح دحسؿ 
دسف دطممؽ بلجسبنل بإلجربئم  ين  ، لةلحصةن  ال دندزع صف  بلجـر عف بلفخؿ بليردكل  ذب دسلرت 

نية دحسؿ دسف يحةكي  بلفةعؿ اس  لوة  بلومض عمم  لو بلدسل  بل يضمف  اس كةل  عنةصر  ، سب 
(1س  لوة  بلومض عمم  لو دسلد  )بلي دومم  سال دحسؿ دسف يحةكيد  ا  

كية ميكف لدسلد  اف درلع عن  بلحصةن  يجمزة مذلؾ يحةكيد  ايػةـ يحػةكـ بلدسلػ  بليضػمف  ،كيػة اف 
جسبز  دمةع بإلجرب بت ايةـ يحػةكـ دسلدػ  مصػمح ميثةمػ  بإلنةمػ  اس بإلحةلػ  لػو بلدوةضػو بلدػو ميكػف 

ساة منة ًب عمى طمل بلدسل  بلدو  ردكمت بلجرميػ  عمػى ارضػ ة ، لػةإلجرب بت بلوةنسنمػ  اػو بلدػو  جرب
مػػدـ دسلمػػؼ بلخيػػؿ م ػػة ، ايػػة بلجرميػػ  ذبد ػػة لدموػػى يةثمػػ  ، كيػػة دموػػى بلي ػػئسلم  حمةل ػػة لةئيػػ  لحػػمف 

 عسدة بليمخسث  لى دسلد  .
بلػػػػدسؿ بليضػػػػمف  ، مػػػػؿ عممػػػػ  ساػػػػذ  بلحصػػػػةن  ال دخنػػػػو امػػػػدًب عػػػػدـ  حدػػػػربـ بليمخػػػػسث انظيػػػػ  

 (0. )1691 حدربي ة طموًة لمخرؼ بلدسلو بليورر لو  دفةلم  لممنة عةـ 
دمؾ او ااـ بلضسبمط بلدو دحكػـ يف ػـس بلحصػةن  بلدممسية ػم  ، سين ػة مدضػح ان ػة حصػةن  
غمر لةمم  لننو ةـ ، اس او عةي  د ري عمػى كةلػ  باعيػةؿ بلدػو دوػع مصػف  ر ػيم  اس لػو بلحمػةة 

اف بليحػػةكـ لم ػػت ي دصػػ  يػػف بلنةحمػػ     اػػسخنمػػن سيػػة بل ةصػػ  . سسلوػػًة لمضػػسبمط بل ػػةمؽ ذكراػػة ،
 (0بلخمنم  اس يف بلنةحم  بلش صم  مةلدعةسي بلدو درلع ضد بلدممسية و . )

 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 –بلػدبر بلخميمػ  بلدسلمػ  لمنشػر سبلدسزمػع  –درب ػ  لةنسنمػ   –بلدممسية ػم  بليخةصػرة  –( د/ غةزي ح ف صػةمةرمنو 1)

 195صػ 1ط 0220عيةف 
  1691يف  دفةلم  لممنة لمخاللةت بلدممسية م   31( ربجع لو ذلؾ بليةدة 0)
( لو مخض بلدسؿ مشدرط بلوضػة  اف ددخمػؽ بلحصػةن  مةاعيػةؿ بلدػو دػدـ يػف اجػؿ ييةر ػ  بلسظمفػ  ييػة مودضػو 0)

لػةنسف بلخاللػةت بلدممسية ػم   –ربجػع د/ بحيػد امػس بلسلػة  –بلخالل  ممف بلفخؿ بليردكل سييةر ػ  بلسظمفػ   سجسد
 180صػ  0220بلوةارة  –دبر بلن ض  بلخرمم   –سبلونصمم  
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 صانة واإلمتيازات الدبموماسية ) ب ( التمييز بين الح
زبت سبلحصػةنةت بلدممسية ػم  مدبم  المد يف بإلشةرة  لى اف يف ـس كؿ يػف يصػطمحو بإليدمػة

كةنػػت يحػػؿ نوػػةش كممػػر اثنػػة  ينةلشػػةت لجنػػ  بلوػػةنسف بلػػدسلو حػػسؿ يشػػرسع  دفةلمػػ  لممنػػة لمخاللػػةت 
(  ػػػالؿ اػػػذ  بلينةلشػػػ   لػػػى اف باليدمػػػةزبت سحػػػداة  Verdross) *بلدممسية ػػػم  حمػػػث ذاػػػل بلفومػػػ  

صةنةت ل و ذبت يف سـ ضمؽ كةلم  لمدخممر عف حوسؽ بليمخسث بلدممسية و مصف  شةيم  ، اية بلح
مندرج ضيف يف سـ بإليدمةزبت ،  ذ دخنو عدـ جسبز ييةر    ػمطةت بلدسلػ  بليضػمف  ا دصةصػ ة 

 ( 1بلوضةئو عمو بليمخسث بلدممسية و . )
سيف ثـ لود  ةد بإلدفةؽ عند شربح بلوةنسف بلدسلو حسؿ بلدفرل  سبلديممز ممف بلحصةنةت بلدممسية ػم  

 سبإليدمةزبت بلدممسية م  سذلؾ مانو ةـ بلفو ة   لو  دجةاممف : 
 اإلتجاه األول 

مػػرى انصػػةر اػػذب بإلدجػػة  اف انػػةؾ لػػرؽ مػػمف بلحصػػةنةت سبإليدمػػةزبت ساف يػػف بلجسبنػػل بلدػػو 
د يح مةلديممز ممف بلحصةنةت سبإليدمةزبت يصدر كؿ ين ية ، لةلحصػةنةت د ػديد ا ة ػ ة بليمةشػر 
يف بلوةنسف بلدسلو يية مجخم ة يمزي  لمدسل  بليضمف  لميمخػسث بلدممسية ػو ساػذب م ػالؼ بإليدمػةزبت 
بلدو درجع  لو لسبعد بليجةيم  اس بليخةيم  مةليثؿ ، يية مخنو اف بلدسل  غمر يمزي  م ة يف بلنةحم  

، سلػػد رد  بلخدمػػد يػػف لو ػػة  بلوػػةنسف بلػػدسلو( سمسكػػد اػػذب بإلدجػػة  0بلوةنسنمػػ  ان ػػة دورراػػة ماربدد ػػة .)
يمػدا بليجةيمػ  اػو  ىـ عمػاػذب بإلدجػة  مػأف بإلعفػة بت بليةلمػ  بلدػو دخدمػر يػف بإليدمػةزبت سدوػس  ىعم

بلخػػرؼ بلػػدسلو ، لميػة عػػدب بإلعفػػة بت بلجيركمػ  بلدػػو دػػرى غةلممػػ   ىيوػررة مصػػسرة يمةشػػرة   ػدنةدًب  لػػ
اف يضػيسف كػؿ ين يػة م دمػؼ عػف  ىبلدسؿ ،  ن ة دورر ماربدد ة سضيف لسبنمن ة بلسطنمػ  عػالسة عمػ

 (0).بآل ر
___________________ 

خاللةت لو ب دخيةؿ بلحصةن  بلدممسية م  لو ضس   دفةلم  لممنة لمبلدخ ؼ  –عمد بلرحيف بلحرش  (1)
 Verdrossانظر أيضا – 5صػ  0225ر ةل  دكدسربة كمم  بلحوسؽ جةيخ  عنةم    1691بلدممسية م  ل ن  

in I.L.C yearbook, Vol. I, 1957, P. 52.  

لممنة سكةدمة سلمم سلة لةنسنمة كية عيؿ لةضمة لو  ا دةذ بلوةنسف بلدسلو لو جةيخ    Verdross بلفوم  )* 
 بليحكي  بالسرسمم  لحوسؽ بالن ةف(

بلحصةنةت بلش صم  لميمخسثمف بلدممسية ممف لو ظؿ لسبعد بلوةنسف بلدسلو بلخػةـ  –( يخير عمو  خمد اشنةف 0)   
  55صػ 0229اكةدميم  بلدرب ةت بلخممة  –ر ةل  يةج دمر لو بلوةنسف بلخةـ  –سبلييةر ةت بلدسلم  

درب   دحمممم  لو بلفو  سبلوضة   –لةنسف بلخاللةت بلدممسية م  سبلونصمم   –( د/ عمد بلخزمز يحيد  رحةف 0)   
   55صػ  1679مدسف نةشر  – 1690 – 1691بلدسلممف ساحكةـ  دفةلم  لممنة عةيو 
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 اإلتجاه الثاني : 
لفػػظ بلحصػػةنةت سبإليدمػػةزبت بلدممسية ػػم  يصػػطمحمف يدػػدب ممف مػػرى انصػػةر اػػذب بإلدجػػة  اف 

مخػػػدـ بلديممػػػز مػػػمف  1658سيكيمػػػمف لكمم يػػػة ، حمػػػث نػػػةدى يسمػػػدس  لػػػو لجنػػػ  بلوػػػةنسف بلػػػدسلو عػػػةـ 
يػػدعيمف رام ػػـ مػػأف بلحصػػةنةت سبإليدمػػةزبت بلدممسية ػػم  د ػػديد  بلحصػػةنةت سبإليدمػػةزبت بلدممسية ػػم 

 ( 1ا ة  ة يف بلوةنسف بلدسلو .)
 ال اف بإلعدوةد بل ةئد دب ؿ لجن  بلوةنسف بلدسلو اس سجػسد   ػدالؼ ممن يػة لػو بليضػيسف ، 

 ػممؿ بليثػةؿ ال دػد الف لػو نطػةؽ بلحصػةنةت بلدممسية ػم  ، سكػذلؾ  ىلحرم  بإلدصةؿ سبإلندوةؿ عم
 –بإلعفػػػة بت بلضػػػرممم  سبلجيركمػػػ  . سمدضػػػح انػػػ  يػػػف حمػػػث بإلطػػػةر بلخػػػةـ اف   ػػػدخيةؿ بلخمػػػةردمف 

حصػػةنةت سبيدمػػةزبت يػػف لمػػؿ بلفو ػػة  جػػة ت لمداللػػ  عمػػو يجيسعػػ  بإلجػػرب بت بلدػػو دد ػػذاة بلػػدسؿ 
حةطدػػػػ  م م ػػػػم  يػػػػف بليمػػػػزبت بلحصػػػػةنم  طممػػػػ  لدػػػػرة دسلمػػػػ   م ػػػدؼ دكػػػػرمـ بليمخػػػػسث بلدممسية ػػػػو ، سب 

 ينصم  .
  دصػػةص بلدسلػػ  ،  ىسلػػو سبلػػع بلحػػةؿ لػػاف بلحصػػةنةت سبإليدمػػةزبت يػػة اػػو  ال   ػػدثنة  عمػػ

 عفػػػة  مخػػػض باشػػػ ةص يػػػف  ػػػمط  بلدسلػػػ  سب  دصةصػػػ ة بلوضػػػةئو ، سلوػػػد ب ػػػد ديت ى دؼ  لػػػم ػػػ
ـ مخػػض بليربدلػػةت سبلخمػػةربت بلدػػو ددفػػؽ لػػو جػػسار 1691 دفةلمػػ  لممنػػة لمخاللػػةت بلدممسية ػػم  لخػػةـ 

يخنةاة يع عمةربت بلحصةنةت سبإليدمةزبت يثؿ بلد  مالت ، سبلحري  سبإلعفة بت ، سي ية مكػف يػف 
اي بلوةئػػػؿ مديممػػػز بلحصػػػةنةت عػػػف بإليدمػػػةزبت ،  ال اننػػػة نػػػرى اف مةاثػػػةر سبلندػػػةئج بلوةنسنمػػػ  ايػػػر بلػػػر 

بلخيممػػ  اػػو ذبد ػػة ،  ةصػػ  ساف بلحصػػةن  دشػػكؿ ميسجػػل بلوػػةنسف بلػػدسلو بلخرلػػو سلػػة ًب لةنسنمػػًة ضػػد 
جػػػرب بت بلدنفمػػػذ ذبت بلطػػػةمع بلوضػػػةئو اس بإلدبري ، كيػػػة اف بإليدمػػػةزبت  بليينسحػػػ  بلسالمػػػ  بليحممػػػ  سب 

لميمخسث بلدممسية و دخفم  يف مخض بلسبجمةت بليمزي  ل  لةنسنػًة سدنشػن نظةيػًة ييمػزًب لميخةيمػ  منػدج 
 ( 0عن  عدـ دطممؽ بلوسبنمف بلسطنم  عمو باش ةص بليخنممف . )

 
 
 
 

___________________ 
سثمو  رلـ  1670مسلمس  00 –بلدسرة بل ةي   سبلثالثسف  –( بلجيخم  بلخةي  لأليـ بليدحدة سلجن  بلوةنسف بلدسلو 1) 

 (A / CN.4 / 374 / AOLD2  صػ )0 
سثمو   1670مسلمس  00 –بلدسرة بل ةي   سبلثالثمف  –لجن  بلوةنسف بلدسلو  –( بلجيخم  بلخةي  لأليـ بليدحدة 0) 

  0( صػ A / ON.4 / 37 / addرلـ ) 
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   الفصل الثاني : التنظيم القانوني لمحصانة التي يتمتع بيا المبعوثون الدبموماسيون 
 ف بلحصةنةت سبإليدمةزبت بلدممسية م  بليخطةة لميمخسث بلدممسية و ادل ة اف مديدع مودر كةلو يف 
بإل ػػدوالؿ سبلحرمػػ  لػػو دصػػرلةد  سصػػفد  كييثػػؿ لدسلػػ  ذبت  ػػمةدة دودضػػو يخةيمدػػ  موػػدر كممػػر يػػف 
بإلحدػػربـ سبلرعةمػػ  ، سلوػػد ثمػػت اف لمػػدسؿ جيمخػػًة يصػػمح  يشػػدرك  لػػو   ػػديربراة ديكمنػػًة ليمخػػسثو كػػؿ 

 ( 1ين ة لدى با رى يف بلومةـ مي ةي ـ عمو بلسج  بليرغسل لم  . )

ـ عمػو اف بلحصػةنةت سبإليدمػةزبت 1691سلود اكدت  دفةلم  لممنػة لمخاللػةت بلدممسية ػم  عػةـ 
ة ػػ ة يػػف بلوػػةنسف بلػػدسلو ، كيػػة انػػ  م ػػدير بلخيػػؿ مأحكػػةـ بلخػػرؼ بلػػدسلو لػػو بلدممسية ػػم  د ػػديد ا 

حةلػػػ  اف منػػػسد اػػػذ  بإلدفةلمػػػ  ال ددضػػػيف لسبعػػػد دطمػػػؽ عمػػػو مخػػػض بليسبضػػػمع ، سليخرلػػػ  يصػػػدر 
بلحصػػةنةت سبإليدمػػةزبت بلدممسية ػػم  لوػػد ظ ػػرت عػػدة نظرمػػةت دمػػرر اػػذ  بلحصػػةنةت كيػػة اف بلخػػرؼ 

 مخةت بلسطنم  دخدمر ا ةس لةنسنو ل ذ  بلحصةنةت .سبليخةادبت بلدسلم  سبلدشر 
سمنػػػة ًب عمػػػو يػػػة دوػػػدـ  ػػػسؼ ن ػػػدخرض سمشػػػو  يػػػف بلدفصػػػمؿ بلدنظػػػمـ بلوػػػةنسنو لمحصػػػةنةت 

  -بلدممسية م  سذلؾ يف  الؿ اذمف بليمحثمف :
 با ةس بلنظري لمحصةنةت بلدممسية م  .  -المبحث األول :
 بلحصةنةت بلدممسية م  . با ةس بلوةنسنو لنظةـ -المبحث الثاني :

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 552صػ  – 1667بلوةارة  –دبر بلن ض  بلخرمم   –بلخاللةت بلدسلم  سلت بل مـ  –( د/ عمو  مربامـ 1) 
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   النظري لمحصانات الدبموماسية  األساس -المبحث األول :

  دمػػؼ لو ػػػة  بلوػػةنسف بلػػػدسلو حػػسؿ با ػػػس سبليمػػرربت بلنظرمػػػ  ليػػنح بليمخػػػسث بلدممسية ػػػو 
بلحصػػةنةت سبإليدمػػةزبت بلدممسية ػػم  . سميكػػف حصػػر دمرمػػر يػػنح بلحصػػةنةت بلدممسية ػػم  يػػف  ػػالؿ 

  -ثالث نظرمةت :
 نظرية التمثيل الشخصي  -أواًل :

ذلؾ بلسلت سحدى لممؿ بلثسرة بلفرن م   كةنت  دخسد جذسر اذ  بلنظرم   لو بلخصسر بلس طى ، ينذ 
بلخاللةت بلدسلم  دخدمر عاللةت ش صم  ممف بليمسؾ سبايرب  ، سكةف يمخسثسب اسال  بليمسؾ سبايرب  
مخدسف بلييثممف بلش صمف ل ـ ، سيف ثـ لاف اي  عددب  اس اجسـ عمو كػربيد ـ كػةف مخػد يػف لممػؿ 

 ( 1. )بإلعددب  اس بل جسـ عمو بليمؾ نف   
سكػػةف بليمػػدا بل ػػةئد اػػس يمػػدا بلي ػػةسبة مػػمف بليمػػسؾ سبايػػرب  بلػػذمف كةنػػت بلػػدسؿ ددج ػػد لػػو 
ش صػػ ـ ، سلػػمس يػػف بليدصػػسر اف منطمػػؽ دشػػرمع يػػة عمػػو يمػػؾ   ػػر سمةلدػػةلو عػػدـ  نطمةلػػ  عمػػو 

 ( 0ييثم   عديةدًب عمو بليمدا بلوةئؿ مأف بلنظرب  ال مجسز اف مكسف احداـ  مطةف عمو بآل ر . )
راس يس  ػو اػذ  بلنظرمػ  سبلػذي مػرى اف  ى( عم Montesquieu) *سمخد بلفوم  بلفرن و 

لػػػةنسف بلشػػػخسل بلدضػػػى اف مر ػػػؿ بايػػػرب   ػػػفرب  لمخضػػػ ـ بلػػػمخض سبلحكيػػػ  بلي ػػػدفةدة يػػػف طممخػػػ  
بايػػسر لػػػـ د ػػػيح مػػأف مدمػػػع اػػػسال  بل ػػػفرب  بايمػػر بلػػػذي مسلػػػدسف  لمػػ  سال دخدػػػرض  ػػػمؿ عيم ػػػـ اي 

 ( 0عوم  . )
سرغـ اف مخض بلفو ػة  سبليحػةكـ لػد ا ػذسب م ػذ  بلنظرمػ   ال ان ػة لػد لوػدت لميد ػة يػع بلػزيف 

  -ا مةل كثمرة ين ة :
 
 
 

___________________ 
 (1 )Philippe Cahier , Le droit diplomatique Contemporain , Librairie , DROZ , 

Geneve . 1962, P.184  
 693صػ  1680يصر  –ينشأة بليخةرؼ بال كندرم   –لةنسف بل الـ  –( د/ يحيد طمخت بلغنميو 0) 
 (0 )Motesquieu , L'esprit des Lois , Liv , 26 , Chapiter 1 , 21 , Cite Par , Philippe , 

Cahier , OP. Cit , P. 188  
صةحل نظرم  لصؿ بل مطةت بلػذي دخديػد  غةلممػ  سلد لو يدمن  مسردس لرن و  لةضو  Montesquieu)بلفوم   *

 سيف اش ر يسلفةد  كدةل رسح بلوسبنمف(    بانظي  حةلمة
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ا(  ندشػػةر بليمػػةدئ بلدميوربطمػػ  مخػػد بلثػػسرة بلفرن ػػم  سزسبؿ بلفكػػرة بلوةئمػػ  اف بلدسلػػ  ددج ػػد مشػػ ص 

ندوةؿ بل مةدة  ل  بلنسبل .  بلشخل بلذي ميةر  ة مسب ط  ييثمم  لو يجمس ىبليمؾ ، سب 
ل( دخػػػػػػةرض اػػػػػػذ  بلنظرمػػػػػػ  يػػػػػػع بإليدمػػػػػػةزبت سبلحصػػػػػػةنةت بلدػػػػػػو مديدػػػػػػع م ػػػػػػة الػػػػػػربد ا ػػػػػػرة بلييثػػػػػػؿ 
بلدممسية ػػػػػػو ، بليجػػػػػػردمف يػػػػػػف صػػػػػػف  بلديثمػػػػػػؿ بلدممسية ػػػػػػو ما ػػػػػػدثنة  بلزسجػػػػػػ  سضػػػػػػيف حػػػػػػدسد 

 (1يخمن  . )
  نظرًب ان  ج(  ذب كةف بليمخسث بلدممسية و بلذي ميثؿ دسل  ية ،  نية مديدع مةلحصةنةت بلدممسية م

ميثػػػؿ دسلػػػ  ذبت  ػػػمةدة ، لػػػاف يػػػف م ػػػدومم  مديدػػػع امضػػػًة مػػػنفس بلوػػػدر يػػػف بل ػػػمةدة سيػػػف انػػػة ال 
ن ػػدطمع اف نخػػرؼ بل ػػمل بلػػذي يػػف اجمػػ  مجمػػر يػػف م ػػدومؿ بليمخػػسث بلدممسية ػػو عمػػو بلدنػػةزؿ 

 ( 0عف جز  يف  مةدد  لو حمف ان  مديدع نظرمًة اس بآل ر مةل مةدة . )
 نظرية اإلمتداد اإلقميمي  -ثانيًا :

يفػػةد اػػذ  بلنظرمػػ  اف بليمخػػسث بلدممسية ػػو سبلمخثػػ  بلدممسية ػػم  مخدمػػربف  يدػػدبد إللمػػمـ بلدسلػػ  
بليخديػػدة ساف سجسدايػػة لػػسؽ اربضػػو بلدسلػػ  بليخديػػد لػػدم ة اػػس لػػو حكػػـ سجسدايػػة لػػسؽ  لمػػمـ بلدسلػػ  

مدبمػػ  لدمرمػػر حصػػةنةت رس ػػة  بلػػدسؿ سذلػػؾ اف بليخديػػدة سبلحوموػػ  اف اػػذ  بلنظرمػػ  ب ػػد ديت لػػو بل
رئػػمس بلدسلػػ  عنػػدية م ػػةلر  ػػةرج دسلدػػ  ال مغػػةدر  لمميػػ  اف اػػذب با مػػر ميدػػد يخػػ  امنيػػة حػػؿ لػػال 
مكسف مةلدةلو لسؽ  لممـ اي دسل  ا رى ، سمح ل اذ  بلنظرم  مكسف بليمخسث بلدممسية و لو يأيف 

مػػةـ مػػ  دجةاػػ  ،  لمػػدـ  عفةئػػ  يػػف بليالحوػػةت بليدنمػػ  يػػف كػػؿ  جػػرب  دػػرى بلدسلػػ  بليضػػمف  سبجػػل بلو
 (0سبلجزبئم  ، سيف بلضربئل سبلر ـس سغمراة يف بإلجرب بت بليحمم  .)

 
 
 
 
 
 

___________________ 
 083صػ  – 1680دبر بلموظ  بلخرمم   –ديشؽ  – 1بلخةدة بلدممسية م  بلحدمث  ط  لسؽ( د/  يسحو 1) 
 (0 )Philippe Cahier , Op . cit . P.185   
يشػػػكم  بلحصػػػةن  بلوضػػػةئم  سبلحصػػػةن  ضػػػد بلدنفمػػػذ لػػػو بلوػػػةنسف بلػػػدسلو بل ػػػةص  –( د/ عمػػػد بلحكػػػمـ يصػػػطفو 0) 

  100صػ  – 1661بلوةارة  –يكدم  بلنصر  –بليوةرف 
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ة  ف يػػف مػػمف ا ػػمةل ظ ػػسر اػػذ  بلنظرمػػ  اػػس دمرمػػر نظػػةـ بلدسلػػ  بلوسيمػػ  سبلػػذي كػػةف مػػدعي 
 بليف سـ بليطمؽ لفكرة بل مةدة بلذي كةف  ةئدًب  نذبؾ سلود اجرت اذ  بلنظرم  لخدة ا مةل ين ة : 

 ف اذ  بلنظرم  ال ديثؿ بلسبلع سال ددفؽ يع بلحةالت بلخيمم  سيف نةحم  ا رى لػد دػسدي  -1
لػسبئح بلمػسلمس   لو ندةئج غمر يومسل   طاللًة ، لةلسبلع مودضو ان  عمو بليمخػسث بلدممسية ػو  حدػربـ

لو بلدسل  بليضمف  ، ساف عمم  ادب  ر سـ يحمم  لوػة   ػديةت لخممػ  محصػؿ عمم ػة ، سانػ   ذب ديمػؾ 
عوةربت لدى بلدسل  بليضمف   ضع مشأف دمػؾ بلخوػةربت لوػسبنمف دمػؾ بلدسلػ  ، ساػذب بلكػالـ ال م ػدومـ 

س  يددبد إللةيد  لو سطن  ، سيف مػمف يع  عدمةر يور بلمخث  اس  لةي  بليمخسث  يددبدًب إللممـ دسلد  ا
بلندػػةئج بلدػػو ددردػػل عمػػى بعدمػػةر يوػػر بلمخثػػ  يكةنػػًة اجنممػػًة عػػف  لمػػمـ بلدسلػػ  بلدػػو دسجػػد لم ػػة انػػ   ذب 
سلخػػت جرميػػ  دب ػػؿ بليوػػر سجػػل   ضػػةع ة دبئيػػًة لوػػسبنمف سلضػػة  بلدسلػػ  صػػةحم  بلمخثػػ  امػػًة كةنػػت 

يجـر  لو دبر بلمخث  مخد  ردكةل جرمي  يخمنػ   ةرج ػة  جن م  بليد ـ ،  ضةل   لو ذلؾ ان   ذب لجأ 
لاف بل مطةت بليحمم  لف د دطمع بلومض عممػ   ال مخػد  د ػةذ بإلجػرب بت بل ةصػ  مد ػممـ بليجػريمف 
انػػ  مخدمػػر كيػػة لػػس كػػةف لػػد لػػر  لػػى  لمػػمـ اجنمػػو سمػػةلطمع ل ػػذ  بلندػػةئج ددخػػةرض يػػع  ػػمةدة بلدسلػػ  

  (1)اف دومم ة حمث جرى بلخيؿ عمى  الؼ ذلؾ .صةحم  بإللممـ سال ميكف لمدسؿ 
دوسـ اذ  بلنظرم  عمى بإللدربض ، سبإللدربض اير غمر يومسؿ لو دف مر لسبعد بلوةنسف بلػدسلو  -0

اف عدـ بإللمميمػ   لدػربض غمػر يومػد سيػم ـ سغػةيض اف يػف  (Fauchille*)سلو اذب مرى بلفوم  
 شأن  اف مسدي  لو ندةئج  طمرة دديثؿ لو ثالث لرسض ساو : 

مةلن م  لمجرمي  بلدػو دوػع دب ػؿ بل ػفةرة ، اػؿ ميكػف لنػة بعدمةراػة كيػة لػس ان ػة سلخػت  ػةرج  لمػمـ  -
 بلدسل  بلي دومم  .

مةلن ػػم   دممسية ػػو اػػؿ مشػػدرط  دمػػةع  جػػرب بت بلد ػػممـ سبليجػػـر بلػػذي ممجػػأ لن دمػػة  دب ػػؿ يوػػر  -
 لد ممي  .

  (0) . اؿ محؽ لألجنمو ييةر   بلوسبنمف بليدنم  دب ؿ بل فةرة -
 ف يجيؿ ية ميكف لسل  لو اذب بليجػةؿ انػ  لػـ ممػؽ ل ػذ  بلنظرمػ   ػسى بلوميػ  بلدةرم مػ  سكػةف المػد 

  كثر دوديًة ساو نظرم  يودضمةت بلسظمف يف بإلمدخةد عف اذ  بلنظرم  يف اجؿ نظرم  ا رى ا
__________________ 

  100صػ  –يرجع  ةمؽ  –بلوةنسف بلدممسية و  –د/ عمو صةدؽ امس امؼ  (1)

(0) Paul Fauchille , Traite de droit international Public , Tome I , troisieme Partie , 

Librairie Arthur Rousseau , Paris , 1926 , P. 64     

*(Paul Fauchille  : ا ػس يحةيمة سمةحثة لرن مة درس بلوةنسف لو جةيخػ  مػةرمس لوػل مربئػد لػةنسف بلجػس ساػس يػف
 يخ د بلدرب ةت بلدسلم  بلخممة(
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 نظرية مقتضيات الوظيفة  -ثالثًا :
مردكز يضيسف اذ  بلنظرم  عمى اف سظمف  بليمخسث بلدممسية و ددطمل اف محػةط صػةحم ة 

يدمػػػةزبت دفرضػػػ ة يدطممػػػةت سضػػػرسربت بلومػػػةـ مةلسظمفػػػ  ، سيػػػف ثػػػـ دػػػرمط اػػػذ  م م ػػػم  حصػػػةنةت  سب 
بلنظرمػػ  مػػمف سظمفػػ  بليمخػػسث بلدممسية ػػو سبلحصػػةنةت سبإليدمػػةزبت بليينسحػػ  لػػ   ل ػػذ  بلحصػػةنةت 
دخدمػػػر حديمػػػ  لجدمػػػ  لمػػػةي ـ مي ػػػةـ سظػػػةئف ـ لػػػو ظػػػؿ دػػػسلمر ينػػػةخ يػػػرمح سمخمػػػد عػػػف اي ضػػػغسط 

 (1 ةرجم  . )
بليجديػػػع بلػػػدسلو با ػػػذ م ػػػذ  بلنظرمػػػ  ان ػػػة اكثػػػر بلنظرمػػػةت ي ػػػةمرة لينطػػػؽ سلوػػػد ا دح ػػػف 

 (0بايسر ساشيم ة ، سدديةشى يع بإلدجةاةت بلحدمث  لو بلوةنسف بلدسلو بليخةصر .)
لػو لممنػة حمػث نػص عمػى اف ل  1603سل ذب لود الراة يخ ػد بلوػةنسف بلػدسلو لػو دسردػ  عػةـ 

لػو نمسمػسرؾ  1606ف  ل سالراة يرة ا رى لو دسرد  عةـ ا ةس بلحصةنةت مكسف لو يصمح  بلسظم
موسلػػػ  ل اف بلييثمػػػػمف بلدممسية ػػػػممف ل ػػػػـ يػػػػف اجػػػػؿ يصػػػػمح  سظػػػػةئف ـ حصػػػػةنةت عدمػػػػدة لػػػػو بلسلػػػػت 

 (0بلحةضرل .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
    
 120يرجع  ةمؽ صػ  –لةنسف بلخاللةت بلدممسية م  سبلونصمم   –( د/ بحيد بمس بلسلة 1)
 327صػ  1ط  0225يصر  –دبر بلن ض  بلخرمم  بلوةارة  –بلوةنسف بلدسلو بلخةـ  –( د/ يح ف الكمرمف 0)
بلحصػػػػةنةت بلش صػػػػم  لميمخػػػػسثمف بلدممسية ػػػػممف لػػػػو ظػػػػؿ لسبعػػػػد بلوػػػػةنسف بلػػػػدسلو بلخػػػػةـ  –( يخيػػػػر عمػػػػو اشػػػػنةف 0)

  55يرجع  ةمؽ صػ –سبلييةر ةت بلدسلم  
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كيػػػػػػػػة دمنػػػػػػػػت نظرمػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػرسربت بلسظمفػػػػػػػػ  غةلممػػػػػػػػ  بليخةاػػػػػػػػدبت بلدممسية ػػػػػػػػم  نػػػػػػػػذكر ين ػػػػػػػػة 
يدمػػػػػػةزبت بايػػػػػـ بليدحػػػػػدة عػػػػػةـ  1607 دفةلمػػػػػ  اةلةنػػػػػة  دفةلمػػػػػ  حصػػػػػةنةت سب    لػػػػػو بليػػػػػػةدة  1639، سب 

 (1بلفورة بل ةي   . ) (02)
عمػػػػو اف ل يوصػػػػد  1691سلػػػػد سرد لػػػػو دممةجػػػػ   دفةلمػػػػ  لممنػػػػة لمخاللػػػػةت بلدممسية ػػػػم  لخػػػػةـ 

إليدمػػػةزبت سبلحصػػػةنةت لػػػمس  لػػػةدة بالػػػربد مػػػؿ ضػػػيةف بادب  بلفخػػػةؿ لسظػػػةئؼ بلمخثػػػةت بلدممسية ػػػم  ب
 (0مسصف ة ييثم  لمدسؿ ل . )

يدمػػةزبت ينظيػػ  بليػػسدير بإل ػػاليو  كيػػة نصػػت بليػػةدة بلثةلثػػ  عشػػر يػػف  دفةلمػػ  حصػػةنةت سب 
اعضة  ليصمحد ـ بل ةص  ان  ل ال دينح بلحصةنةت سبإليدمةزبت لييثمو بلدسل  ب ىعم 1689لخةـ 

 ( 0سلكف ضيةنًة لديدخ ـ مكةيؿ   دوالل ـ لو  دبرة اعيةل ـ لدى بلينظي  ل )
ليمدا  يددبد بلحصةنةت سبإليدمةزبت لميمخسث بلدممسية و سلوًة ل ذ  بلنظرمػ   نيػة اػس لضػيةف 

م  يػػػػف دأدمػػػػ  بإلنجػػػػةز بلفخػػػػةؿ لسظةئفػػػػ  لػػػػو رحػػػػةل بلدسلػػػػ  بليسلػػػػد  لم ػػػػة سلديكػػػػمف بلمخثػػػػ  بلدممسية ػػػػ
 (3اادبل ة .)

سرغػػػػػػػػـ يػػػػػػػػة لومدػػػػػػػػ  اػػػػػػػػذ  بلنظرمػػػػػػػػ  يػػػػػػػػف دأممػػػػػػػػد سب ػػػػػػػػع كأ ػػػػػػػػةس لمحصػػػػػػػػةنةت سبإليدمػػػػػػػػةزبت 
بلدممسية ػػػػػػم   ال ان ػػػػػػة دد ػػػػػػـ مػػػػػػةلغيسض اي ان ػػػػػػة لػػػػػػـ دحػػػػػػدد  لػػػػػػو اي يػػػػػػدى مجػػػػػػل اف ديػػػػػػنح اػػػػػػذ  

( اف يخمػػػػػػػػػػةر Ogdon) *بلحصػػػػػػػػػػةنةت سبإليدمػػػػػػػػػػةزبت بلدممسية ػػػػػػػػػػم  . سلػػػػػػػػػػو اػػػػػػػػػػذب بليخنػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػرى
  لمسظمفػػػػػ  بلدممسية ػػػػػم  اػػػػػس بليخمػػػػػةر بلػػػػػذي مجػػػػػل اف مدمخػػػػػ  بلوػػػػػةنسف لػػػػػو دحدمػػػػػد بلحيةمػػػػػ  بليالئيػػػػػ

 ( 5 يددبد بلحصةنةت سبإليدمةزبت بلدممسية م  . )
 
 

 
 
 

___________________ 
   010صػ   9ط 1676ديشؽ  –بليطمخ  بلدخةسنم   –بلدممسية م   –( د/ لسبد شمةط 1) 
  1691( انظر لو ذلؾ دممةج   دفةلم  لممنة لمخاللةت بلدممسية م  لخةـ 0) 
يدمةزبت ينظي  بليسدير بإل اليو لخةـ 0)    10يةدة 1689( انظر لو ذلؾ  دفةلم  حصةنةت سب 
 (3 )D. JHARRIS : Cases and materials , on international law sweet and max well , 

london , 1979 P.301  
 (5 )Montel Ogdon , juridical bases of diplomatic immunity , john Byrne , 1936 , P. 175  
 *( : Montel Ogdonا) دةذ بلوةنسف مجةيخ  كةلمفسرنمة سيف اش ر يسلفةد  بلوسبعد بلوةنسنم  لمحصةن  بلدممسية م  
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موػدر يػف بلحرمػ  مدفػؽ كية ان  لو ضس  اذ  بلنظرم  نجد اف بلدممسية و مجل اف م يح ل  

يػع يػة اػس الـز ليمةشػرة ي يدػ  ساػذ  حوموػ  سلكػف موةمم ػة حوموػ  ا ػرى اػو اف ) ايػف بلدسلػ  بليسلػد 
 لم ػػػة ( مجػػػل اف مسضػػػع لػػػو بإلعدمػػػةر لػػػو دحدمػػػد حػػػدسد بلحصػػػةنةت سبإليدمػػػةزبت بلدػػػو مديدػػػع م ػػػة 

يػػس ايػػف بلدسلػػ  بليسلػػد بليمخػػسث بلدممسية ػػو سال ميكػػف اف مدػػذرع مةلحصػػةن  لنشػػدربؾ لػػو انشػػط  د
  لم ة .

سيػػػػػف ثػػػػػـ ميكػػػػػف بلوػػػػػسؿ اف ديدػػػػػع بليمخػػػػػسث بلدممسية ػػػػػو مةلحصػػػػػةنةت سبإليدمػػػػػةزبت   ػػػػػدنةدًب 
ساػػو اف محدػػـر يودضػػمةت بايػػف بلوػػسيو لمدسلػػ  بليسلػػد  لم ػػة  ليودضػػمةت سظمفدػػ  يراػػسف مةليوةممػػ  

دسؿ يػػف ضػػرسرة بايػػف ساػػذب يػػة مدفػػؽ يػػع  دجػػة  بلخيػػؿ بلػػدسلو بليخةصػػر لػػال عجػػل لػػو اف دد ػػذ بلػػ
بلوػػػسيو يمػػػررًب لمدخػػػدمؿ لػػػو لسبعػػػد ي ػػػدورة لػػػو شػػػأف بلحصػػػةنةت سبإليدمػػػةزبت بلدممسية ػػػم  سدطسمخ ػػػة 

 (1إلعدمةربت يحمم  . )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 580يرجع  ةمؽ صػ  –لةنسف بل الـ  –( د/ يحيد طمخت بلغنميو 1) 
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 األساس القانوني لنظام الحصانات الدبموماسية  -المبحث الثاني :

 العرف الدولي كأساس قانوني لمحصانات الدبموماسية  -أواًل :
لمخرؼ اايم  كممرة لو بليجديع بلدسلو ، ساذب مخسد  لى عدة ا مةل ين ة عدـ دكيم  بلوةنسف 

ى دبئيػػػًة يحدةجػػػًة لمخػػػسدة  لػػػى بلخػػػرؼ لػػػػو بلدممسية ػػػو ليوسيةدػػػ  بلوةنسنمػػػ  سبلدنظميمػػػ  ، اي انػػػ  مموػػػ
بلي ػػةئؿ بلدػػو منظي ػػة بلوػػةنسف بلػػدسلو بلخػػةـ ، سرغػػـ   ػػدالؼ بلفو ػػة  مشػػأف اايمػػ  باعػػربؼ ، حمػػث 
مسجد انةؾ يف مرى مأف بلخرؼ مد ـ مةلفسضى سبلمط  ، بلذي ال مديةشى سبليدغمربت بلدسلمػ  ، انػ  

يف بلزيف حدى ن دطمع بلوسؿ مدغممػر اس سجػسد لةعػدة لدغممر عرؼ مجل بندظةر الخةؿ يدخددة لفدرة 
 (1عرلم  جدمدة . )

سلكػػف بلسبلػػع بلخيمػػو اثمػػت مخػػد نشػػس  بلينظيػػةت بلدسلمػػ  انػػ  لػػـ مخػػد يػػف بلضػػرسري إلنشػػة  
لةعدة عرلم  اف مكػسف  ػمسؾ بلدسلػ  ل ػة يضػطرد لفدػرة زينمػ  طسممػ  مػؿ مكفػو  لدنػةع بلػدسؿ بليخنمػ  

 (0مدمؾ بلوسبعد . )
ان  لدفةدي بلصػخسمةت بلدػو ميكػف اف دنػدج عػف اػذ  بلحةلػ  بليديمػزة لخػدـ بإل ػدوربر لػو كية 

بلوةعدة بلخرلم  دـ بلمجس   لى لةعدة بلددسمف ، سيع دطسر بليخةيالت بلدسلم  سزمةدة بإلدصػةالت مػمف 
بلشػػخسل ندمجػػ  دطػػسر طػػرؽ بليسبصػػالت ، سنشػػس  بلينةزعػػةت مػػمف بلػػدسؿ ، ادت  لػػو ضػػرسرة سجػػسد 

ض باشػػػ ةص ميثمػػػسف دسلػػػد ـ لحيةمػػػ  يصػػػةلح ة لػػػو بل ػػػةرج سحػػػؿ بل اللػػػةت بلنةشػػػئ  يػػػف ذلػػػؾ مخػػػ
لظ رت ضرسرة بلديثمؿ بلدبئـ ، ساصمح حومو  سبلخ  لو بلورف بلربمع عشر عندية مدات بلدسؿ دمةدؿ 
ر بليمخسثمف لمية ممن ة ، مفخؿ بلظرسؼ بإللدصةدم  بلجدمدة ، سظ سر ياليح لمخومم  بلجيةعم  سدطس 

 ( 0سظمف  بلدسل  ، سي دت إلطةر جدمد يف بلخاللةت بلدسلم  لو بل مـ سبلحرل . )
 
 
 
 

___________________ 
محث  –بلحصةنةت سبإليدمةزبت بلدممسية م  لو بلوةنسف بلسضخو يوةرن  يع بلشرمخ  بإل اليم   –( نزبر صدمؽ 1) 

 09صػ  1677 سرمة  –كمم  بلحوسؽ جةيخ  ديشؽ  –عميو لةنسنو 
دبر يجدالسي لمنشر سبلدسزمع  –ا س سلسبعد بلخاللةت بلدممسية م  سبلونصمم   –( د/ نةظـ عمد بلسبحد بلجة سر 0) 

  05صػ 0221عيةف  –
 175يرجع  ةمؽ صػ  –بلوةنسف بلدممسية و  –( د/ عمو صةدؽ امس امؼ 0) 
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لمحصػػػػػةن  ممف ، سظ ػػػػػر اسؿ دطممػػػػػؽ سلػػػػػد الدضػػػػػى اػػػػػذب بلدطػػػػػسر زمػػػػػةدة عػػػػػدد بليمخػػػػػسثمف بلدممسية ػػػػػ
 ( 1ثـ دسبلت بلدطمموةت .) 1817سمةرمس  1953بلدممسية م  لو لندف 

سميكػػف بلرجػػسع  لػػى بلخػػرؼ بلػػدسلو لػػو حةلػػ  عػػدـ سجػػسد نػػص لػػو  دفةلمػػ  دسلمػػ  اس لػػةنسف دب مػػو ،  
يدخمػؽ مةلديثمػؿ اف بإلدفةلمةت بلدسلم  سبلوسبنمف بلدب ممػ  ي يػة حةسلػت دونػمف احكػةـ بلخػرؼ بلػدسلو بل

بلدممسية ػػو لمػػف د ػػدطمع اف دمػػـ مجيمػػع اػػذ  بلوسبعػػد ، حمػػث مموػػى بلخػػرؼ بلػػدسلو لػػو اػػذ  بلحةلػػ  
بليرجع بلرئم و ل د بلنوص اس بإل دالؼ لػو حةلػ  غيػسض بلػنص اس حةلػ  عػدـ سجػسد اي نػص ، 

با ة ػو  يػف بلنظػةـ 07لضاًل عف ذلؾ لاف بلخرؼ مخدمر بليصدر بلثةنو ح ل ية سرد لو بليةدة 
 (0)ليحكي  بلخدؿ بلدسلم  .

ذب كةف بلوػةنسف بلدممسية ػو بلدوممػدي عرلمػًة ، لمخػد بلدسلمػع عمػى  دفةلمػ  لممنػة لمخاللػةت بلدممسية ػم   سب 
دغمػػػر ذلػػػؾ مخػػػدية لةيػػػت مدونػػػمف بلوسبعػػػد بلخرلمػػػ  بليسجػػػسدة  ساصػػػمح بلوػػػةنسف بليكدػػػسل  1691ل ػػػن  

لكف رغـ ذلؾ موػى بلخػرؼ عمػو اايمدػ  ،  ذ مػسدي دسرًب  (0بليصدر با ة و لموةنسف بلدممسية و .)
 اةيًة لو  طةر بلوةنسف بلدممسية و 

  -سلخؿ اايمد  دمرز لو بلنوةط بلدةلم  :
* ميكػػػػػػف اف مكػػػػػػسف بلخػػػػػػرؼ يصػػػػػػدرًب لموسبعػػػػػػد بلي ػػػػػػدوممم  بلدػػػػػػو لػػػػػػد دنشػػػػػػأ لػػػػػػو بلخاللػػػػػػةت       

 (3بلدممسية م  .)
 (5بلوةنسنم  بلدو دـ دونمن ة مةعدمةر  اصاًل ل ة . )* لد موـس بلخرؼ مدسر بليف ر لموسبعد 

سلػػد دأكػػد ذلػػؾ يػػف  ػػالؿ يػػة نصػػت عممػػ   دفةلمػػ  لممنػػة لمخاللػػةت بلدممسية ػػم  حمػػث جػػة  لػػو 
ذ دسكد ضػرسرة   ػديربر بلوػةنسف بلػدسلو بلخرلػو لػو دنظػمـ بلي ػةئؿ بلدػو  دممةج  بإلدفةلم  ية ممو ل سب 

 (9ل . )لـ دنظي ة صربحً  احكةـ بإلدفةلم  
 

___________________ 
 175يرجع  ةمؽ صػ  –بلوةنسف بلدممسية و  –( د/ عمو صةدؽ امس امؼ 1) 
 (0 )Philippe Cahier , OP, Cit , P. 29   

بلوػػػةارة –انظػػر امضػػػًة د/ احيػػػد يحيػػػد رلخػػػت بلوػػةنسف بلػػػدسلو بلخػػػةـ يطمخػػػ  يركػػػز جةيخػػ  بلوػػػةارة لمدخمػػػمـ بليفدػػػسح
 88صػ  1666

بلحصػةنةت سبإليدمػةزبت بلدممسية ػم  سبلونصػمم  لػو بلوػةنسف بلػدسلو  –( د/ عمد بلخزمز مف نةصر مف عمد بلرحيف 0) 
 113صػ  1ط  0227بلرمةض  –شرك  بلخممكةف  لألمحةث سبلدطسر  –

 078يرجع  ةمؽ صػ  –بلوةنسف بلدسلو بلخةـ  –( د/ يح ف الكمرمف 3) 
 19يرجع  ةمؽ صػ –لةنسف بلخاللةت بلدممسية م  سبلونصمم   –( د/ بحيد بمس بلسلة 5) 
 1691( انظر لو ذلؾ دممةج   دفةلم  لممنة لمخاللةت بلدممسية م  لخةـ 9) 
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 المعاىدات الدولية والتشريعات الوطنية وأراء الفقياء  -ثانيًا :

 ) أ ( المعاىدات الدولية 
عد يحددة لمية م ص يخةيم  بلدممسية ممف لـ دكف بليخةادبت بلدسلم  لو بل ةمؽ ددضيف لسب

 (1،  ذ كةنت يودصرة لو يخظي ة عمى بلحصةنةت بلدو مورراة بلوةنسف بلدسلو .)
فةلمة بلدو انشأت مخض بلدسبزف ممف بلػدسؿ باسرسممػ  دامريت يخةادة س  1937سمحمسؿ عةـ 

دممسية ػػم  عػػف طرمػػؽ  نشػػة  مخػػد  ر ػػة  يمػػدا بلي ػػةسبة ممن ػػة ، حمػػث مػػدات بلدسلػػ  د ػػدـ مةلخاللػػةت بل
 دبربت ددػػسلى ايػػسر بلخاللػػةت بلدسلمػػ  ، سكػػةف المػػد يػػف اجػػؿ دطػػسمر لةعممػػةت بلخاللػػةت بلدممسية ػػم  
ممف بلدسؿ دورمر حصةنةت دممسية م  ددخ ػد بلػدسؿ بليضػمف  مينح ػة لأللػربد بليخديػدمف لػدم ة ، سيػف 

بلدػو ندجػت عن ػة لسبعػد ا ػرى ، يثػؿ امرز اذ  بلوسبعد ، لةعدة حري  ش ص بليمخسث بلدممسية و 
بلحصػػةن  بلوضػػةئم  ، سحريػػ  دبر بلمخثػػ  بلدممسية ػػم  سحريػػ  بلينػػزؿ بل ػػةص لميمخػػسث بلدممسية ػػو 

 ( 0سحري  بلحومم  بلدممسية م  . )
سدػػػػـ دطػػػػسمر بلوسبعػػػػد بلدػػػػو ينحػػػػت لميمخػػػػسثمف بلدممسية ػػػػممف يػػػػف  ػػػػالؿ  مػػػػربـ مخػػػػض بلػػػػدسؿ 

ف لسبعد يحددة دربعى لو يخةيم  بليمخسثمف بلدممسية ػممف لكػؿ يػف ليخةادبت ثنةئم  سلكن ة لـ ددضي
نية كةنت دنص عمى شرط بلدسل  باكثر رعةمػ  سيػسدى دطمموػ  اف ممدػـز كػؿ  طرلم ة لدى بآل ر ، سب 
يف بلطرلمف مأف مينح يمخسث بلطرؼ بآل ر لدم  كةل  بليزبمة بلدو موراة ي دوماًل ليمخسثو امػ  دسلػ  

سمػمف  1726مخض اذ  بليخةادبت ممف دسؿ اسرمم  يثؿ بلمردغػةؿ سمرمطةنمػة عػةـ ا رى . سلد كةنت 
سمخض بلدسؿ باسرممػ  سا ػرى ا ػمسم  اس ايرمكمػ  كةليخةاػدة مػمف لرن ػة  1726مرمطةنمة سدركمة عةـ 

مربف عةـ   (0. ) 1755ساكسبدسر سممف لرن ة سب 
 
 
 
 
 

___________________ 
 ػػػمطةت بايػػػف سبلحصػػػةنةت سبإليدمػػػةزبت بلدممسية ػػػم  لػػػو بلسبلػػػع بلنظػػػري سبلخيمػػػو يوةرنػػػًة  –( د/ لػػػةسي بليػػػالح 1) 

 15صػ  1660بال كندرم   –دبر بليطمسعةت بلجةيخم   –بإل اليم   مةلشرمخ 
   31صػ  –يرجع  ةمؽ  –( عمد بلرحيف لحرش 0) 
 19صػ  –يرجع  ةمؽ  –( د/ لةسي بليالح 0) 
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  اةلةنػػة مكسمػػة حمػػث دكسنػػت اػػذ  بإلدفةلمػػ  يػػف  ي ػػ  ال ػػةـ سشػػيمت عوػػدت  دفةلمػػ 1607سلػػو عػػةـ 

جيمػػػػع بلوسبعػػػػد با ة ػػػػم  لمديثمػػػػؿ بلدممسية ػػػػو ميػػػػة لم ػػػػة بلحصػػػػةنةت سبإليدمػػػػةزبت بلدػػػػو مديدػػػػع م ػػػػة 
بليمخسثمف بلدممسية ممف سنظرًب اف  رمةف اذ  بإلدفةلمػ  لةصػر عمػى بلػدسؿ باسرسممػ  بلدػو اعديػدد ة 

 (1ةج   لى دونمف عةليو لوسبعد بلخاللةت بلدممسية م  لةئي  . )لوط ، لود مومت بلح
بلذي حضر  ييثمس  حدى سثيةنمف دسل  ، كيػة حضػر   1691سمةلفخؿ عود يسدير لممنة ل ن  

مصػػف  يػػربلممف ييثمػػسف عػػف كػػؿ يػػف امئػػ  بايػػـ بليدحػػدة لمدرممػػ  سبلخمػػـس سبلثوةلػػ  ، سجةيخػػ  بلػػدسؿ 
 (0 دشةرم  لمدسؿ بالرموم  سبا مسم  . )بلخرمم  سبلمجن  بلوةنسنم  بإل

ساعديد بليسدير  دفةلم  مخنسبف )  دفةلم  لممنة لمخاللػةت بلدممسية ػم  ( سبلدػو ددػألؼ يػف ثػالث 
 (0س ي سف يةدة سدغطو يخظـ بلجسبنل بلرئم م  لمخاللةت بلدممسية م  بلدبئي  ممف بلدسؿ .)

اكثر دحدمدًب سب  دوربرًب  1691 دفةلم  لممنة لخةـ سلود اصمحت بلحصةنةت بلدممسية م  ميسجل 
 (3يف بلنةحم  بلنظرم  يوةرن  مةلخ سد بل ةمو  . )

سديدػػةز اػػذ  بإلدفةلمػػ  منصػػ ة عمػػى لسبعػػد جدمػػدة عػػدب بلدػػو عرل ػػة بلخػػرؼ بلػػدسلو سبل ةصػػ  
 (5مةلخاللةت بلدممسية م  . )

 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________ 
 (1 )Philippe Cahier , op cit , P.35 
  13-10صػ  –يرجع  ةمؽ  –( د/ لةسي بليالح 0) 
 93، ص1667( اعيةؿ لجن  بلوةنسف بلدسلو ، بايـ بليدحدة ، نمسمسرؾ، 0) 
  051يرجع  ةمؽ صػ  –( د/ غةزي ح ف صمةرمنو 3) 
  921صػ  1666ممرست  –بلدبر بلجةيخم   –بلس مط لو بلوةنسف بلدسلو بلخةـ  –( د/ يحيد بليجذسل 5) 
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سيجيؿ بلوسؿ اف بإلدفةلم  بدج ت  لى با ذ منظرم  يصمح  بلسظمفػ  ، سنظرمػ  بلصػف  بلديثمممػ  ،  

ين ػة عمػى  08كية نالحظ يمؿ بإلدفةلم  نحػس بلدس ػع لػو بلحصػةنةت بلدممسية ػم  ،  ذ دػنص بليػةدة 
ممسية م  ماعدمةراـ مدسلسف اعيةاًل ذبت ديدع بليسظفمف بلفنممف سبإلدبرممف مةلحصةنةت سبإليدمةزبت بلد

اايمػػ   ةصػػ  دخػػد مةلن ػػم  لممخثػػ  اكثػػر اايمػػ  يوةرنػػً  مةاعيػػةؿ بلدػػو موػػسـ م ػػة مخػػض الػػربد بلطػػةلـ 
يف بإلدفةلم  عمى بلصف  بليطمو  لحصػةن  يوػر بلمخثػ  بلدممسية ػم   00بلدممسية و ، سنصت بليةدة 

دسؿ ذبت  ػػمةدة ، ساػػس يػػة مجػػل  حدربيػػ  يػػف جةنػػل  ساػػذب مػػدؿ عمػػى اف بلمخثػػةت بلدممسية ػػم  ديثػػؿ
 (1بلدسؿ بليخديدة .)

سلوػػد اسضػػحت لجنػػ  بلوػػةنسف بلػػدسلو اف بلخيػػؿ بلػػدسلو اظ ػػر مخػػض بل اللػػةت حػػسؿ دطممػػؽ 
 ةصػػػً  بليدخموػػػ  محػػػدسد بلحصػػػةنةت ، سدصػػػنمفةت الػػػربد بلمخثػػػػ   1691سدف ػػػمر  دفةلمػػػ  لممنػػػة لخػػػةـ 

سضػػخت  دفةلمػػ  لممنػػة يػػف اجػػؿ ذلػػؾ لسبعػػد يحػػددة ددخمػػؽ ماعديػػةد بلدممسية ػػم  سبليخةيمػػ  مةليثػػؿ ، ل
سدخممف الربد بلمخثةت بلدممسية م  لو بلدسل  بليضػمف  ، كيػة اكػدت عمػى  لدػزبـ بلدسلػ  بليضػمف  مخػدـ 
ييةر ػػػػ    دصةصػػػػ ة بلوضػػػػةئو عمػػػػى بلمخثػػػػةت بلدممسية ػػػػم  سالربداػػػػة كػػػػةإلعدربؼ يػػػػثاًل مةلحصػػػػةن  

 (0ية ممف سمحري  دبر  بلمخث  .)بلوضةئم  لميمخسثمف بلدممس 
، دخػػد ااػػـ سثموػػ  دسلمػػ   1691ييػػة  ػػمؽ مدضػػح اف  دفةلمػػ  لممنػػة لمخاللػػةت بلدممسية ػػم  لخػػةـ 

يخةصرة كسن ة ضيت جيمع بلوسبعد بلدو دحكـ اذ  بلخاللةت ، لذب لاف بلكشؼ عف بلدمرمر بلفم فو 
 فةلم  مخد ايرًب اةيًة .سبلوةنسنو لمحصةنةت سبإليدمةزبت بلدممسية م  لو اذ  بإلد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
  1691يف  دفةلم  لممنة لخةـ  00س  08( انظر لو ذلؾ نص بليةدة 1) 
  01يرجع  ةمؽ صػ  –لةنسف بلخاللةت بلدممسية م  سبلونصمم   –( د/ عمد بلخزمز يحيد  رحةف 0) 
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 ) ب ( التشريعات الوطنية وأراء الفقياء  
دحػػرص يخظػػـ بلػػدسؿ عمػػى اف دضػػع لػػو دشػػرمخةد ة بلسطنمػػ  نصسصػػًة لدحدمػػد كػػؿ يػػة مدخمػػؽ 
مخاللةد ػػػػة بلدممسية ػػػػم  ، سيػػػػف مػػػػمف ااػػػػـ اػػػػذ  بلنصػػػػسص نجػػػػد دمػػػػؾ بليدخموػػػػ  مدحدمػػػػد بلحصػػػػةنةت 

( ، لػػػةلوسبنمف بلدب ممػػػ  دركػػػت دحػػػت 1سبإليدمػػػةزبت بلدػػػو مديدػػػع م ػػػة يمخػػػسث بلػػػدسؿ باجنممػػػ  لػػػدم ة )
  -دمد يحدسباة سيف بايسر بلدو دوـس مدحدمداة :دصرؼ بلدسؿ مدح

بلوسبنمف سبانظي  بليدخمو  مةلجيةرؾ سبلضربئل سبإلعفة بت بلجيركم  بل ةص  مةاجةنل  -1
ساػػػػػذ  ددخمػػػػػؽ ا ة ػػػػػًة موسبعػػػػػد بليجةيمػػػػػ  بلدممسية ػػػػػم  سيمػػػػػدا بليخةيمػػػػػ  مةليثػػػػػؿ اكثػػػػػر ين ػػػػػة مةلوػػػػػةنسف 

 بلدممسية و .
سزبرة بل ةرجم  سدحدمد   دصةصةد ة سمشيؿ اذب بلوةنسف بلمخثةت بلوةنسف بليدخمؽ مدنظمـ  -0

جػػػرب بت بلدخمػػػمف سسبجمػػػةت بليمخػػػسث  بلدممسية ػػػم  بليدخيػػػدة لمدسلػػػ  لػػػو بل ػػػةرج سدشػػػكمم ة سشػػػرسط سب 
 بلدممسية و ، سبلوسبعد بليدخمو  مسظةئؼ بلمخثةت بلدممسية م   لو غمر ذلؾ يف ايسر .

جنةئم  ، بلػذي مػنص عمػى يػنح حصػةنةت  ةصػ  لرس ػة  لةنسف بلخوسمةت سبإلجرب بت بل -0
 بلدسؿ ، ساعضة  بلمخثةت بلدممسية م  .

يمدا بليخةيم  مةليثؿ يف ااـ بلضػيةنةت بلدػو دجخػؿ بلوػةنسف بلدممسية ػو ذب لةعممػ  ل ػذب  -3
بليمػػدا م ػػيح ماد ػػةذ مخػػض بإلجػػرب بت بإل ػػدثنةئم  لػػو حػػؽ مخػػض بلمخثػػةت بلدممسية ػػم  .يػػثاًل : اي 

يم  غمر يرضم  دوسـ م ة  مطةت دسل  يخمن  ضد  فةرة دسؿ يخديدة لػدم ة دوػـس بلدسلػ  با ػرى يخة
 (0مةإلجرب  نف   . )

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
  077يرجع  ةمؽ صػ  –بلوةنسف بلدسلو بلخةـ  –( د/ يح ف الكمرمف 1)   

بلحصػػػةنةت سبإليدمػػػةزبت بلدممسية ػػػم  سبلونصػػػمم  لػػػو بلوػػػةنسف  –( د/ عمػػػد بلخزمػػػز مػػػف نةصػػػر مػػػف عمػػػد بلػػػرحيف 0) 
 118يرجع  ةمؽ صػ  –بلدسلو 
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سمخد بلدشرمع بلفرن و بلصةدر لو بل ن  بلثةنم  إلعالف بلجي سرم  باسلى سبلوةنسف بايرمكو 
يػػػػػػػف امػػػػػػػرز بلدشػػػػػػػرمخةت بلسطنمػػػػػػػ  بلدػػػػػػػو ا  ػػػػػػػت لمحصػػػػػػػةنةت سبإليدمػػػػػػػةزبت  1862بلصػػػػػػػةدر عػػػػػػػةـ 

 (1.)بلدممسية م  
لوػػػػد  ضػػػػطمع بلفوػػػػ  بلػػػػدسلو مػػػػدسر مػػػػةرز لػػػػو دحدمػػػػد بلوسبعػػػػد بلوةنسنمػػػػ   ايػػػػة عػػػػف  رب  بلفو ػػػػة 

ـ سلد شكمت  رب  بلفو ة  يرجخًة ي يًة دردكػز عممػ  يحػةسالت  17بلدممسية م   ةص  يع مدبم  بلورف 
  -بلدونمف سيف ممف ااـ يحةسالت اسال  بلفو ة  نجد :

  يشرسع مالنشو* (Bluntchil   ساس لوم   سم ري باصؿ سمخدمر اسؿ يشرسع لو كدةم )
 يةدة.  790سبلذي محدسي عمو  1797بلوةنسف بلدسلو بلصةدر عةـ 

   يشػػػرسع لمسرمػػػ* (P. Fiore  ساػػػس لومػػػ   مطػػػةلو سيشػػػرسع  اس ػػػع يػػػف بليشػػػرسع باسؿ )
 لممـ .سديمز مامضةح بلجسبنل بلنظرم  لمحصةنةت بلدممسية م  ال  مية نظرم   يددبد بإل

  يشػرسع مم ػػس* (Pessoa  بليوػػدـ عػػةـ )ايػػةـ لجنػػ  يػػف بلفو ػػة  بلمػػربزممممف ، سكػػةف  1611
مرا ػػػػ ة مم ػػػػس سدطػػػػرؽ لػػػػو ثػػػػالث لصػػػػسؿ  لػػػػى لسبعػػػػد بلخاللػػػػةت سبلحصػػػػةنةت سبإليدمػػػػةزبت 

 بلدممسية م  .
  يشػػرسع لممميػػسر* (Phillimore ساػػس لومػػ   نجممػػزي ، م ػػدص ممحػػث ي ػػأل  بإليدمػػةزبت )

 م  بلدو مديدع م ة بلدممسية مسف .بلدممسية 
  يشػػرسع  ػػدرسل* (Strupp  ساػػس لومػػ  اليػػةنو ا ػػذت لجنػػ  بل مػػرب  بلدػػو شػػكمد ة بايػػـ )

منظرمدػػػػػػػ  بلوةئيػػػػػػػ  عمػػػػػػػى يف ػػػػػػػسـ ضػػػػػػػرسربت بلسظمفػػػػػػػ  كأ ػػػػػػػةس لمحصػػػػػػػةنةت  1653 ػػػػػػػن  
 (0بلدممسية م  .)

___________________ 
 17صػ  –يرجع  ةمؽ  –( د/ لةسي بليالح 1) 
  179يرجع  ةمؽ صػ  –بلدممسية م  نشأد ة سدطسراة  –( د/ عمو ح مف بلشةيو 0) 

: Bluntchil)* ثـ حصؿ  يخ د بلحوسؽ سبلخمـس بل مة م  خ درس لومسلد لو زمسر   سم رًمة س مة ًمة لومً ة
كػرس طةلدػ  سدػأثمر  بل مة ػو  ػالؿ بلحػرل بلني ػةسم  بلمسرم ػم  سنشػط  عمى بلػدكدسربة لػو بلوػةنسف يػف جةيخػ  مػرلمف

   (لو يجةؿ بلوةنسف بلدسلو
 *(:Pessoa مةاضػػةل   لػػى لدػػرة 1616ؿ ينصػػل بلػػرئمس بلحػػةدي عشػػر لممربزمػػؿ عػػةـ شػػغ  مة ػػو مػػةرز

 (سلةضو لو يحكي  بلخدؿ بلدسلم  شغؿ ينصل سزمر بلخدؿئة د  ر 
(*:Phillimore    لةضػػمة بنجممزمػػة، كيةعيػػؿ ي دشػػةرب ليمكػػ   نجمدػػرب سلػػ  بلخدمػػد يػػف بالرب  سبلدخمموػػةت عمػػى

 (بلوةنسف بلدسلو 
 (*:Strupp  كيػػػة كػػػةف ا ػػػدةذب   اليػػػةنو يد صػػػص لػػػو بلوػػػةنسف بلػػػدسلو سبلوػػةنسف بلػػػدسلو بل ػػػةص ويحػػةي

 ( ةلوةنسف بلدسلوم مؽسعضسب لو بلخدمد يف بليخةاد بلدسلم  بلدو ددخ اكةدميم  بلوةنسف بلدسلو لو الاةي لو

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Jurist&xid=17259,1500003,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjo5_jkptjrBag6j0BrPoviDDzhtQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland&xid=17259,1500003,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhh7Lw8ydrhafk_cbXe__IqastorSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland&xid=17259,1500003,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhh7Lw8ydrhafk_cbXe__IqastorSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Haager_Akademie_f%25C3%25BCr_V%25C3%25B6lkerrecht&xid=17259,1500003,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjMmmzQmzvV5VLgKXCl4Su3J69XhA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Haager_Akademie_f%25C3%25BCr_V%25C3%25B6lkerrecht&xid=17259,1500003,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjMmmzQmzvV5VLgKXCl4Su3J69XhA
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لد دربجع ندمج  لحرك  بلدونمف بلدو لةيت م ة ) بلمجنػ  سيف بلجدمر مةلذكر اس اف دسر بلفو  
بلوةنسنمػػػ  لأليػػػـ بليدحػػػدة لموػػػةنسف بلػػػدسلو ( لكػػػف اػػػذب ال مخنػػػو اف بلفوػػػ  لوػػػد اايمدػػػ  مػػػؿ الزبلػػػت ارب  
بلفو ة  دغذي يسضسعةت بلوةنسف بلػدسلو  ػسب  عمػى ي ػدسى بل مئػةت بلر ػيم  عنػد طػرح يشػرسعةت 

 (1ؿ بلوضة  بلسطنو اس بلدسلو .)بليخةادبت سبلوربربت اـ لو يجة
مػػربز يػػة الػػر   لةلػػدسر بلػػذي موػػسـ مػػ  بلفو ػػة  لػػو دف ػػمر يػػة غيػػض يػػف نصػػسص بليخةاػػدبت سب 

 (0بلخرؼ غةلمًة ية مسدي  لو بلكشؼ عف بلكثمر يف بلوسبعد بلدسلم  .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
  91بلجةيخ  بإللدربضم  بل سرم  صػ  –بلوةنسف بلدسلو بلخةـ  –د/ يةجد بلحيسي  –( د/ يةار يمندي 1)  

  82صػ  1663بلوةارة  –دبر بلن ض  بلخرمم   –بلوةنسف بلدسلو بلخةـ  –( د/ عمد بلسبحد يحيد بلفةر 0)
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 الفصل الثالث : األمن القومي كأحد القيود الواردة عم  التمتع بالحصانة الدبموماسية  
 دــتميي

بلوػسيو لػو يف سيػ  بليخةصػر جيمػ  بل مة ػةت سبإلجػرب بت بلدػو دد ػذاة بلدسلػ  لحيةمػ  ميثؿ بايػف 
يصػػةلح ة بلمنمسمػػ  بلدػػو م ػػدد بلنمػػؿ ين ػػة سجػػسد اػػذ  بلدسلػػ   ػػسب  كةنػػت اػػذ  بليصػػةلح ع ػػكرم  اس 

  مة م  اس  لدصةدم  اس ثوةلم  اس  جديةعم  .
دصػرلةت بلدسلػ  ، ل ػس ميثةمػ  بلخيػسد بلفوػري سمخد بايف بلوسيو لمدسل  احد بلػدسبلع بلدػو دػدحكـ لػو 

بلػػػذي دديحػػػسر حسلػػػ   مة ػػػةت سيصػػػةلح بلدسلػػػ  ، ليػػػف بلطممخػػػو اف مكػػػسف اػػػةجس كػػػؿ دسلػػػ  اػػػس 
 بليحةلظ  عمى اين ة سحيةمد  .

 ف بايػػف بلوػػسيو لمدسلػػ  مخدمػػر يظ ػػرًب يػػف يظػػةار  ػػمةدد ة مةإلضػػةل   لػػو انػػ  مػػردمط  ردمةطػػًة سثموػػًة 
بليحممػػػػػ  سبإللمميمػػػػػ  سبلدسلمػػػػػ  سيػػػػػف انػػػػػة عػػػػػد لمػػػػػدب عمػػػػػى ديدػػػػػع بليمخػػػػػسثمف  مةاسضػػػػػةع سبليخطمػػػػػةت

بلدممسية ػػممف مةلحصػػةن  بلدممسية ػػم  ساػػذب يػػة  ػػندخرض لػػ  لػػو اػػذب بلفصػػؿ يػػف بلمحػػث عمػػى بلنحػػس 
                         :بلدةلو

 مفيوم األمن القومي -المبحث األول :                                
 تعريف األمن القومي  -أواًل :

مخنػو اشػمة  ي دمفػ  اشػ ةص ـ لبايػف بلوػسيول عمػى بلػرغـ يػف ب ػد دبي  عمػى نطػةؽ سب ػع، لػاف يف ػس    
ي دمفػػمف. لدوممػػدمًة كػػةف مػػدـ دخرمػػؼ بايػػف بلوػػسيو عمػػى انػػ  بلحيةمػػ  يػػف بل جػػسـ بل ػػةرجو، سمةلدػػةلو لوػػد دػػـ 

ع ػكرم . سلػد ثمػت اف اػذ  مخنو دلةعػةت ع ػكرم  لػو يسبج ػ  د دمػدبت  بلنظر  لم  مشكؿ ا ة و عمى ان 
 بلرسم  ضمو  جدًب، لةايف بلوسيو مدضيف ية اس اكثر يف دج مز لسبت ي مح  سب د دبي ة.

بلجػػز  يػػف  مة ػػ  بلحكسيػػ  بلػػذي م ػػد دؼ  مػػؽ مأنػػ  لذلػػؾ بايػػف بلوػػسيو  ل Frank Tragerل مخػػرؼ س
  (1)بلحمسم ل.بليسبدم  لحيةم  بلومـ  بلظرسؼ
 لػى حفػظ حوػ   – طرمو ػةعػف  دصػرلةت م ػخى بليجديػع امػ مأنػ  مخنػو ل "Henry Kissinger" كية عرل 
 ( 0 )لو بلموة

ميكػف اف مسجػد ايػف،  الاػس بلدنيمػ ، سمػدسف دنيمػ   بلوسيو بايفاف ل لمرى " Robert McNamara " اية
 (0 ) ينسبلدسؿ بلدو ال دنيس لو بلسبلع، ال ميكف مم ةط  اف دظؿ 

____________________________ 
(1)  National Security and American SocietyFrank Trager and Philip Kronenberg (eds.), 

(Kansas: Kansas University Press, 1973), p35-36. 

(2) : Wild Field and London( Nuclear Weapons and Foreign PolicyHenry Kissinger, 

Nicholson, 1969), p 46.  

(0)(New York: Harper Press, 1966),  The Essence of Security,  Robert McNamara . 

p149  . 
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سلدنػػة اػػذب يحػػط  اصػػمح يف ػػـس بايػػف بلوػػسيو ينػػذ ن ةمػػ  بلحػػرل بلخةليمػػ  بلثةنمػػ  سحدػػى سلوػػد
 اديةـ سب ع ، باير بلذي ادى  لى دخدد سدنسع بآلرب  حسؿ يضيسن  سيف بلييكف دحدمد اذ  بآلرب  

 (1) -مح ل   دالؼ لحسباة  لى يخنممف ا ة ممف اية :
 لالمن القومي( المفيوم التقميدي 1

سبلدػو دحػسؿ دسف سموصد م  حيةم  يصةلح بلدسل  بلسطنم  سبلوسيمػ  يػف بلد دمػدبت بل ةرجمػ  
دحومو ػػػة ما ػػػد دبـ بلوػػػسة بلخ ػػػكرم  كس ػػػمم  ن ةئمػػػ  إل دئصػػػةؿ يصػػػةدر بلد دمػػػد سب  ػػػديربرم  دحومػػػؽ 

 سحيةم  دمؾ بليصةلح سلذلؾ كةف مف ـ بايف بلوسيو لمدسل  عمى ان  اين ة بلخ كري .
لمدسل  ااػدبل ة  لةلوسة بلخ كرم  لمدسل  او بلردع بلذي محيم ة يف كةل  با طةر بلدو د دداة سدحوؽ

سميخنػػى   ػػر لػػاف بلوػػسبت بلي ػػمح  سحػػداة اػػو بلدػػو دحوػػؽ بايػػف بلوػػسيو لمدسلػػ  يػػف  ساغربضػػ ة .
 (0ينطمؽ بلدركمز عمى لضةمة بإل دوالؿ سبل مةدة ماعدمةراة جسار  مة   بايف بلوسيو .)
 ػػة عمػػى بلوػػسة سعمػػى اػػذب با ػػةس مػػرى د. )امػػثـ بلكمالنػػو( مػػأف يػػف بلػػدعةيةت با ة ػػم  لمدسلػػ  لمةي

 ( 0بلي مح  )
(  لػى اف بايػف بلوػسيو مخنػو لةمممػ  بلدسلػ  بلخ ػكرم  عمػى حيةمػ  لمي ػة  Berkowtizسلد ذاػل ) 

 ( 3بلدب مم  يف بلد دمدبت بل ةرجم  )
ل بايػف بلوػسيو )مػأف دكػسف بلدسلػ   ينػ  عنػدية ال دضػطر  Walter Lippmanكية عرؼ بلفومػ  ل 

رسع  لدفػػػةدي بلحػػػرل  سعنػػػدية امضػػػًة دكػػػسف لػػػةدرة عمػػػى  لػػػربر اػػػذ   لػػػى بلدضػػػحم  ميصػػػةلح ة بليشػػػ
 (5بليصةلح عف طرمؽ بلحرل( .)

 
 

___________________ 
 0228لنػدف  –يركػز بلشػرؽ بلخرمػو لمدرب ػةت بلحضػةرم  سبإل ػدربدمجم   –يف ـس بايػف بلوػسيو  –( زامر  ةلـ 1) 

 01صػ 
 1677مغػدبد  –بلخػدد بلثةلػث  –يجم  بايف بلوػسيو  –لو يف ـس بايف بلوسيو  –( د/ عمد بلوةدر يحيد ل يو 0) 

 96صػ 
درب ػػػ  لػػو جةنممػػ  بل مة ػػو سبلخ ػػكري يركػػز بلدرب ػػػةت  –يف ػػـس بايػػف بلوػػسيو بلخرمػػو  –( د/ امػػثـ بلكمالنػػو 0) 

  80صػ  1ط 1669ندسة بايف بلخرمو لمدحدمةت بلربان  سبلدطمخةت بلي دوممم    –بلخرمو باسرمو 
 (3 )M . Berkowtiz and Po. Bock . els . American , National Security . New York free 

press 1962 P.3  
 (5 )Kenneth On walts Throry of international Politics , Addision wosley Publishing 

Company 1979 P.166 
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  لالمن القومي  ( المفيوم المعاصر2
صسر با طةر بلدو ميكف اف دسبج  بلدسل   يدد بايف بلوسيو لمشيؿ يخةنو عدمدة يع دخدد 

 ذ لػػـ دخػػد با طػػةر بلدػػو دسبجػػ  بلدسلػػ  دودصػػر عمػػى بلنػػسبحو بلخ ػػكرم  سحػػداة مػػؿ شػػيمت بلنػػسبحو 
 بإللدصةدم  سبإلجديةعم  سبلصحم  سغمراة .

لشػيسلو ، سيػف يسمػدي اػذب سيف انة بكد ل بايػف بلوػسيو سلػؽ اػذب بإلدجػة  مخػد  بلدنيػسي ب
بإلدجة  ) رسمرت يكديةر ( بلذي مرى مأف بلوػسة بلخ ػكرم  ال دكػسف بلضػيةن  بلحومومػ  لأليػف بلوػسيو 
 ال دموػػػػػة لمدػػػػػسبزف سبإل ػػػػػدوربر بلػػػػػدب مممف سبلمػػػػػذبف ال مدحووػػػػػةف  ال عمػػػػػر بلدوػػػػػدـ بإللدصػػػػػةدي سبلخدبلػػػػػ  

لػدرة ع ػكرم  يدية ػك  سلػةدرة عمػى بلدصػدي بإلجديةعم  سبلدنيم  بليدطسرة بايػر بلػذي م ػيح ممنػة  
ف كػػػةف اػػػذب بلدػػػربكـ جػػػز  ينػػػ   لمد دمػػػدبت بل ةرجمػػػ  عنػػػد بإللدضػػػة  ، لػػػةايف لػػػمس دػػػربكـ بل ػػػالح سب 
ف كػةف مشػديؿ عمم ػة ، سبايػف لػمس بلنشػةط بلخ ػكري بلدوممػدي مػةلرغـ  سبايف لمس بلوسة بلخ كرم  سب 

سيػػف دسف بلدنيمػػ  ال يجػػةؿ لمحػػدمث عػػف بايػػف ،  يػػف انػػ  لػػد محدػػسي عممػػ  ،  ف بايػػف اػػس بلدنيمػػ 
حمػػث اف بايػػف بلوػػسيو لمدسلػػ  لػػمس بلدنيمػػ  بلخ ػػكرم  سح ػػل انػػ  يف ػػـس شػػةيؿ مػػد ؿ لػػو دكسمنػػ  
 عدمةربت ي دمف  ، ين ة بإللدصةدي سبإلجديةعو ، سين ة بل مة و سين ة بلخ كري ، ساف بايف اػس 

لحفػػػةظ عمػػػى يصػػػةلح  سد مئػػػ  بلظػػػرسؼ بلينة ػػػم  دػػػأيمف كمػػػةف بليجديػػػع ضػػػد با طػػػةر بلدػػػو د ػػػدد ب
لدحومػػػؽ بااػػػدبؼ بلدػػػو دخكػػػس بإلدفػػػةؽ اس بلرضػػػة بلدػػػةـ لػػػو بليجديػػػع ، سبايػػػف بلحوموػػػو اػػػس ايػػػف 
بإلن ػػػةف بلػػػذي اػػػس ا ػػػةس بايػػػف بإلجديػػػةعو ساػػػس مػػػردمط موػػػدرة بليس  ػػػةت بل مة ػػػم  عمػػػى دحومػػػؽ 

 (1بلدضةيف بإلجديةعو لو بلدب ؿ  سبإل دوالؿ لو بل ةرج .)
سعممػػػ  لػػػاف يصػػػطمح بايػػػف بلوػػػسيو م ػػػد دـ لػػػو كثمػػػر يػػػف بليجػػػةالت سبليسبلػػػؼ مػػػد ًب يػػػف 
بإلجػرب بت بل ةصػػ  مدػأيمف بليػػسبطنمف دب ػؿ بلدسلػػ  ضػد با طػػةر بلدػو لػػد ديػس انف ػػ ـ سايػػسبل ـ ، 
سسضػػع بلوػػسبنمف سبلدشػػرمخةت بلدػػو دكفػػؿ اػػذ  بلحيةمػػ  سيػػة مدضػػين  ذلػػؾ يػػف سجػػسد بل ػػمطةت بلوةئيػػ  

 –فمػػذ  ساػس بايػػف ميف سيػ  بلضػػمؽ حدػى ديدػػد اػذ  بإلجػػرب بت لدشػيؿ عػػالسة عمػى يػػة  ػػمؽ عمػى دن
بإلجػػرب بت بليدخموػػ  مدػػأيمف بلدسلػػ  لػػو يسبج ػػ  غمراػػة يػػف بلػػدسؿ ساػػس بايػػف ميف سيػػ  بلسب ػػع سبلػػذي 
م دسعل لو نطةل  يخةنو يدخددة دنددرج يػف يجػرد لمػةـ بلدسلػ  مػاجرب بت سلةئمػ  لحيةمػ  نف ػ ة يػف 

 (0 طةر بل ةرجم  سبليحةلظ  عمى ا ربراة  لو لمةـ بلدسل  ماجرب بت  مجةمم  لدحومؽ اين ة .)با
___________________ 

صػػ  1682بلوةارة  –بل مئ  بليصرم  بلخةي  لمكدةل  –درجي  مسنس شةامف  –جسار بايف  –( رسمرت يكديةرب 1) 
31 – 125- 105  

عيػػةف  –دبر بلثوةلػػ  سبلنشػػر سبلدسزمػػع  –بلحصػػةن  بلدممسية ػػم  مػػمف بلنظرمػػ  سبلدطممػػؽ  –( عػػةطؼ ل ػػد بليغػػةرمز 0) 
  130صػ  1ط 0226
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مستويات األمن القومي -ثانيًا :  

) أ ( المستوى الداخمي : ) الوطني (    
ساػػػس ايػػػف بلدسلػػػ  ذبد ػػػة . سبليدخمػػػؽ محيةمػػػ  يجديػػػع بلدسلػػػ  يػػػف بلد دمػػػدبت بلدب ممػػػ  ،  ةصػػػ  دمػػػؾ 

اس بليدعسي  يف لسة  ةرجم  ، حمث مجري ب د دبـ  صطالح ) ايف بلدسل  ( اس ) بايػف  بليدلسع 
بلػػػدب مو ( عػػػػةدًة لنشػػػةرة  لػػػػو دحومػػػؽ بايػػػػف لػػػػو اػػػذب بلي ػػػػدسى حمػػػث دد ػػػػذ بلدسلػػػ  يجيسعػػػػ  يػػػػف 
بإلجرب بت بلدو د ػدؼ  لػى حيةمػ  سحفػظ   ػدوالل ة س ػمةدد ة بإللمميمػ  ،  ذ اف يػة مشػغؿ مػةؿ بلػدسؿ 

سكممراة اس  مةدد ة سب  دوالل ة . لضػاًل عػف ذلػؾ ، لػاف اػذ  بإلجػرب بت د ػدؼ  لػى حيةمػ   صغمراة
بلجيةعػػ  لػػو ذبد ػػة سددج ػػد اػػذ  بإلجػػرب بت امضػػًة لػػو اعيػػةؿ بلحكسيػػ  ضػػد اعػػدبئ ة لػػو بلػػدب ؿ اس 

سنجػػػد اف يمثػػػةؽ بايػػػـ  (1بل ػػػةرج  ػػػسب  اكػػػةنس ظػػػةارمف اـ  ػػػةلممف لػػػو بلحةضػػػر اس بلي ػػػدومؿ . )
لـ مخط  اديةيًة مةلغًة لأليف بلينفرد  ذ اف بلدسل  او بلدػو دمنػو اين ػة سلوػًة ل ػمةدد ة  1635 بليدحدة

(  لػػةايف بلػػدب مو مدضػػيف 0سعاللد ػػة يػػع بلػػدسؿ با ػػرى ساػػو حػػرة لػػو دنظػػمـ شػػئسن ة بلدب ممػػ .)
دسلمر عنةصر عالل  بلدسل  مةليسبطنمف سية مندج عف ذلؾ يف حيةم  لأل س بلشرعم  دب ؿ بلدسل  س 

 بلينةخ بليالئـ لدحومؽ باادبؼ بلخةي  لميجديع.
  ) ب ( المستوى اإلقميمي 

مخرؼ لو ام ط يخةنم  عمى ان  ية مدخمؽ مأيف يجيسع  يف بلدسؿ بليػردمط مخضػ ة مػمخض  سبلػذي 
مدخػػػذر دحومػػػؽ ايػػػف اي عضػػػس لمػػػ   ػػػةرج  طػػػةر بلنظػػػةـ بإللمميػػػو ، سل ػػػذب لوػػػد عػػػرؼ مأنػػػ   مة ػػػ  

دنديو  لى  لممـ سبحد د خى  لى بلد سؿ لو دنظمـ سدخةسف ع كري لدسؿ بإللممـ  يجيسع  يف بلدسؿ
لػػو اػػذب بإللمػػمـ سسلوػػًة لػػذلؾ ، لػػةايف بإللمميػػو مخيػػؿ عمػػى دػػأيمف لينػػع اي لػػسة اجنممػػ  يػػف بلدػػد ؿ 

يجيسعػػػ  يػػػف بلػػػدسؿ دب ممػػػًة ، سدلػػػع بلد دمػػػد بل ػػػةرجو عن ػػػة ميػػػة مكفػػػؿ ل ػػػة بايػػػف ،  ذب يػػػة دسبلوػػػت 
 (0غةمةت ساادبؼ اذ  بليجيسع  اس ديةثمت بلدحدمةت بلدو دسبج  ة . )يصةلح س 

 ف بايػػف بإللمميػػو ال مخػػدس اف مكػػسف ي ػػدسى يػػف ي ػػدسمةت بايػػف بليدخػػددة ، سم ػػخى  لػػو دحومػػؽ 
 جيم  يف باادبؼ ، مد ًب يف بلدلةع عف بلسحدبت بليشكم  ل ذب بإللممـ عف طرمؽ دنيم  بلودربت

 ومسؿ بلطسعو لنن ربط ضيف اذب بإللممـ عمر دسحمد بإلربدة لو يسبج   سحدةبلخ كرم  سيرسرًب مةل
___________________ 

يركز  –درب ةت لو بلخاللةت بل مة م  بلخرمم   –بلنظةـ بإللمميو بلخرمو  –( جيمؿ يطر سعمو بلدمف االؿ 1)  
  096صػ  0ط 1666ممرست  –درب ةت بلسحدة بلخرمم  

 135يرجع  ةمؽ صػ  –بلحصةن  بلدممسية م  ممف بلنظرم  سبلدطممؽ  –(  عةطؼ ل د بليغةرمز 0)  
 1662بلجزبئػر  –بلشػرك  بلسطنمػ  لمكدػةل  –يمدا عػدـ بلدػد ؿ لػو بلوػةنسف بلػدسلو بليخةصػر  –( ادرمس مسكرب 0)  

 115صػ 1ط
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  مػمف سحػدبت بلنظػةـ بإللمميػو بل طر ، سدنيم  يسبرد بإللممـ كينطمؽ لدحومؽ بلدكةيؿ مشدى ي دسمةد
سلدفخمػػؿ دمػػؾ بليطةلػػل اس بااػػدبؼ  جربئمػػًة ، المػػد يػػف سجػػسد يف ػػسـ سامخػػةد سجسبنػػل يحػػددة لأليػػف 
مجةد ينظسي  يركم  دخيؿ عمى دحومؽ اذب باير سدنظمي  ، يع  مجةد ينةخ عةـ مكفؿ  بإللمميو ، سب 

جدبت ممئدػػػػػػ  بلدب ممػػػػػػ  ي ػػػػػػد بلحفػػػػػػةظ عمػػػػػػى دية ػػػػػػؾ بلنظػػػػػػةـ سحمسمدػػػػػػ  سلدردػػػػػػ  عمػػػػػػى بلدكمػػػػػػؼ يػػػػػػع
 (1)سبل ةرجم  .

 ) ج ( المستوى الدولي 
لمميمػػ  سمشػػمر اػػذب بلي ػػدسى  لػػى حيةمػػ  بلدسلػػ  لػػو  اػػس ي ػػئسلم  دسلمػػ  ساينمػػ  اكثػػر ينػػ  دب ممػػ  اسب 

سمدأثر بلي دسى بلػدسلو مخاللػ  بلدسلػ  مغمراػة يػف بلػدسؿ ،  ةصػ   بليحمط بلدسلو سبلخاللةت بلدسلم .
سصػػػمغ  دحةلفةد ػػػػة بلدسلمػػػ  سبل مة ػػػػم  ، بلدػػػو دند ج ػػػػة دجػػػة  لضػػػػةمة بلصػػػربع بلػػػػدسلو بلكمػػػرى ين ػػػػة 

سيػػدى يػػة ميكػػف اف د ػػ ـ مػػ  بلدسلػػ  لػػو دحومػػؽ بايػػف بلػػدسلو سيشػػةركد ة لػػو   ،سبليشػػكالت بلدسلمػػ 
بليسديربت بلدسلم  ، سبلومسد بلدو مفرض ة عمم ة نظةـ بايف بلجيةعو بلذي  ردضد  بلدسل  لو  طػةر 

سبايػػـ بليدحػػدة عػػةـ  .1616( بلػػذي لةيػت عممػػ  ) عصػػم  بايػػـ (عػةـ 0ديػع سبلدنظػػمـ بلػػدسلو )بليج
، سادلػػػ  با ة ػػػو جخػػػؿ بلحػػػرل ايػػػرًب صػػػخمًة يػػػف  ػػػالؿ بلدخمئػػػ  بلخ ػػػكرم  ، اسبلمجػػػس   لػػػى 1635

 يجيسع  يف بلددبممر غمر بلخ كرم  . دلةعًة عف بلسضع بلوةئـ.
ظػةـ بلػدسلو مأ ػر  ، سضػمط بلدػسبزف بلػدسلو ، سيػرد ذلػؾ اػس ليف سـ بايف بلػدسلو منصػرؼ  لػى بلن 

سمػػالت بلحػػرسل ، سبإل ػػد دبـ بلخ ػػكري ليمدكػػربت بلخمػػـ سبلدكنسلسجمػػة سمةلػػذبت لػػو يجػػةالت بلد ػػممح 
بلنسسي سا مح  بلديةر بلشةيؿ با رى ) بلكميةسم  سبلممسلسجم  ( لدسلدت دمخًة لذلؾ عةليم  بإلح ةس 

ضػػػو امػػػ  دسلػػػ  ةايف بلػػػدسلو مخنػػػو ضػػػيةف  ػػػالي  سسحػػػدة اربلػػػ سيػػػف ثػػػـ (0مػػػةل طر سعػػػدـ بايػػػف )
 (3) مسب ط  كؿ بلدسؿ

___________________ 
 –درب   نظرم  لو بليفةامـ سباطر  –يف ـس بايف ي دسمةد  سصمغد  سد دمدبد   –(  مميةف عمد بهلل بلحرمو 1)

 02صػ  0227 ل ن  16بلخدد  –بليجم  بلخرمم  لمخمـس بل مة م  
 1675بلوػةارة  –ينشػسربت دبر بلن ضػ  بلخرممػ   –بايػف بلوػسيو سبايػف بلجيػةعو بلػدسلو  –( د/ ييدسح شػسلو 0)

 161صػ  1ط
صػػ  1679مغػدبد  –سزبرة بلثوةلػ  سبإلعػالـ  –يف ـس بلكمػةف بلصػ مسنو لأليػف بلوػسيو  –( د/ عمد بل الـ مغدبدي 0)

بلدػػػربمط مػػػمف يف ػػػـس بايػػػف بلوػػػسيو سبليصػػػةلح بلوسيمػػػ   –ر سانظػػػر بمضػػػًة عفػػػةؼ بلمػػػةز  سيحيػػػد صػػػةمر عندػػػ 53
بشربؼ د. حةيػد رممػع يخ ػد بلمحػسث سبلدرب ػةت بلخرممػ   –بليضيسف بل مة و لمحسبر بلخرمو باسرمو  –باسرمم  

 029صػ  1686بلوةارة  –
 –جةيخػػ  مغػدبد كممػػ  بلخمػـس بل مة ػػم   – دجةاػةت بايػػف باسرمػو مخػػد  ند ػة  بلحػػرل بلمػةردة  –( د/ نػسبر بل مػػري 3)

  08-00صػ 0221ر ةل  دكدسربة 
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 صور إساءة المبعوث الدبموماسي والممارسات غير الشرعية  -المبحث الثاني :

 التي يقوم بيا حيال الدولة المعتمد لدييا 
يػؿ  ػةرج يية ال شؾ لم  اف بليمخسث بلدممسية و مخيؿ لصةلح دسلد  مةلرغـ يف ان  ميةرس اذب بلخ

حػػدسد  لممي ػػة ، يصػػحسمًة محيةمػػ  دممسية ػػم  دحػػسؿ ممنػػ  سمػػمف بل ضػػسع لوضػػة  بلدسلػػ  بليسلػػد  لم ػػة 
ساذب مخنو لو بليوةمؿ اف بليمخسث بلدممسية و بليديدع مةلحصةن  بلدممسية م  سمطممخػ  عيمػ  مدحػدـ 

  عمم  بلدخةيؿ يع ركةئز ا ة م  عند ييةر   ي ةي  سبلومةـ مسجمةد  كدةلو :
 حدػػػربـ  ػػػمةدة بلدسلػػػ  بلدػػػو ميثم ػػػة ل ػػػس مخيػػػؿ اجػػػؿ دحومػػػؽ ااػػػدبؼ  مة ػػػد ة بل ةرجمػػػ   -1

 سم مر سلؽ دسجم ةد ة . 
 حدػػػربـ  ػػػمةدة بلدسلػػػ  بليسلػػػد  لم ػػػة لػػػةليمخسث بلدممسية ػػػو موػػػـس مدأدمػػػ  ي ةيػػػ  لػػػو  طػػػةر  -0

سعػدـ بلدػد ؿ لػو شػئسن ة   حدربـ  مةدة بلدسل  بليخديد لدم ة لخمم   حدربـ د ػدسراة سنظػةـ بلحكػـ لم ػة
بل ةرجمػػ  سكػػذلؾ عممػػ  ب ػػدخيةؿ بلس ػػةئؿ بلشػػرعم  لػػو بلحصػػسؿ عمػػى بليخمسيػػةت سعػػدـ بلمجػػس   لػػى 

 (1با ةلمل غمر بليشرسع  كةلدج س سدجنمد بلخيال  . )
ممد اف بلسبلع بلخيمو مش د   الاًل يف لمؿ بليمخسث بلدممسية و مديثػؿ لػو   ػة د  إل ػد دبـ 

يدمػػػػةزبت بلدممسية ػػػػم  يػػػػف  ػػػالؿ  ردكةمػػػػ  لجػػػػربئـ يحريػػػػ  دسلمػػػًة سديػػػػس ايػػػػف بلدسلػػػػ  بلحصػػػةنةت سبإل
بليضػمف  س ػمةدد ة ، يثػؿ لمةيػػ  مأعيػةؿ بلد رمػل بل مة ػو اس بل طػػؼ ، اس بإلدجػةر لػو بلي ػػدربت 
اس  غدمةؿ بليسبطنمف بليخةرضمف لحكسيد  . اس لمةي  مةإلدصةؿ ميخةرضو بلدسل  بليضمف  اس بلومةـ 

 بلدج س.مأعيةؿ 
 ونورد فيما يمي أمثمة واقعية عن صور بعض الجرائم التي يرتكبيا الدبموماسيين . 

 
 
 

 
 
 
 
 

___________________ 
  69صػ  1ط –دبر بلجممؿ  –ممرست  –بلدممسية م   –( يصمةح زبمد عمد بهلل 1) 
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 ( سوابق التخريب السياسي 1)
بلمةك ػػػدةنم  عػػػف سصػػػسؿ كيمػػػةت يػػػف سصػػػمت يخمسيػػػةت يسكػػػدة لم ػػػمطةت  1680لػػػو عػػػةـ 

 با مح  ل فةرة جي سرم  بلخربؽ لو مةك دةف لدسزمخ ة عمى بليديردمف لو مةك دةف .
سلو بل مةؽ ذبد  سصمت يخمسيةت  لو بلحكسي  بلصمنم  حسؿ  حدفةظ بل فةرة بل ػسلمدم  لػو 

حكسيػ  بلصػمنم  مكمف مكيمةت يػف با ػمح  سبلػذ ةئر لي ػةعدة بلشػمسعم  لػو بلصػمف سلػد ضػمطت بل
لةيػػػت  1689مةلفخػػػؿ دب ػػػؿ بليمػػػةنو بلدةمخػػػ  لم ػػػفةرة ا ػػػمح  سذ ػػػةئر سسثػػػةئؽ دسمػػػد ذلػػػؾ .سلػػػو عػػػةـ 

 (1بل مطةت بليصرم  مضمط  فمر لمممة يدمم ًة اثنة  لمةي  مدسزمع ينشسربت ضد بلنظةـ بليصري .)
 ( سوابق جرائم اإلغتياالت والمخدرات  2) 

و بل ػػػػػفةرة بلخربلمػػػػػ  لػػػػػو ممػػػػػرست عمػػػػػى  غدمػػػػػةؿ احػػػػػد الػػػػػدـ دممسية ػػػػػمةف لػػػػػ 1663لػػػػػو عػػػػػةـ 
بليخةرضػػػمف لنظػػػةـ بلحكػػػـ لػػػو بلخػػػربؽ مينزلػػػ  لػػػو ممػػػرست ، سديكنػػػت باج ػػػزة باينمػػػ  بلممنةنمػػػ  يػػػف 
لوة  بلومض عمى بلدممسية ػممف مخػد يػرسر  ػةعةت عمػى  ردكػةل بلجرميػ  ،  دطسمؽ بل فةرة بلخربلم  سب 

عدرلػػة سدػػـ   ػػدجسبم ية يػػف لمػػؿ بلضػػةمط  بلخدلمػػ   محضػػسر بلوػػةئـ مةاعيػػةؿ بلخربلػػو لػػو ممػػرست ، سب 
 مةلجـر بلي ند  لم ية .

بلػػدـ ثػػالث يػػف يػػسظفو بل ػػفةرة بلخربلمػػ  لػػو مػػةرمس عمػػى  طػػالؽ بلنػػةر عمػػى  1687سعػػةـ 
يخةرضػػم ـ ساػػـ يخدومػػسف مػػمف مػػدي بلشػػرط  بلفرن ػػم  لودػػؿ احػػد بليخةرضػػمف ساحػػد يفدشػػو بلشػػرط  

 (0 مطةت بلفرن م  عمى طرد اسال  بلدممسية ممف .)سجرح شرطمةف ا ربف لألديت بل
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
بلسبلػػػػع بلنظػػػػري سبلخيمػػػػو يوةرنػػػػ   – ػػػػمطةت بايػػػػف سبلحصػػػػةنةت سبإليدمػػػػةزبت بلدممسية ػػػػم   –( د/ لػػػػةسي بليػػػػالح 1) 

 916-910مةلشرمخ  بإل اليم  صػ
ر ةل  دكدسربة جمم  بلحوسؽ جةيخػ  ديشػؽ  –حصةن  بلدممسية ممف سبلخةيؿ بلدسلو  –(  مربامـ بلمصربسي بلكربؼ 0) 

  106صػ  1663
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دػػػػـ ب ػػػػد دبؼ الػػػػربد بليخةرضػػػػ  بلممممػػػػ  لػػػػو مرمطةنمػػػػة سبلدػػػػو كػػػػةف سرب اػػػػة  1672سلػػػػو عػػػػةـ 
يمخسثسف دممسية مسف يف لمممة . سحمةؿ ذلؾ لةيػت بلحكسيػ  بلمرمطةنمػ  مطػرد ارمخػ  دممسية ػممف يػف 

 (1بل فةرة بلمممم  .)
لومةيػ   1693ضمط  فمر ارجسبي لدى بإلدحةد بل سلمدو مي ةعدة بل ػمطةت بايرمكمػ  عػةـ 

 مد رمل بليسبد بلي درة .
اثنػػػػة   1689بلوػػػػمض عمػػػػى دممسية ػػػػممف يػػػػف كسرمػػػػة بلشػػػػيةلم  يخديػػػػدمف لػػػػدى ديشػػػػؽ عػػػػةـ 

 يحةسلد ية د رمل كيم  يف بليسبد بلي درة .
مد يػػػػ  د رمػػػػل  1682لثػػػػةنو لػػػػو  ػػػػفةرة غةنػػػػة لػػػػو ممػػػػرست عػػػػةـ بلوػػػػمض عمػػػػى بل ػػػػكردمر ب

لو ممرست مد ي  د رمػل كيمػةت  1681بلي دربت . كذلؾ دـ بلومض عمو دممسية و يف كمنمة عةـ 
 (0كممرة يف بلي دربت .)

 ( سوابق التجسس الدبموماسي 3) 
ةدد ة سلػػد مخػػد بلدج ػػس يػػف ا طػػر بلجػػربئـ بلدػػو دشػػكؿ د دمػػدًب س طػػرًب عمػػى ايػػف بلدسلػػ  س ػػم

حدث سب د ديت يوةر بلمخثةت بلدممسية م  لو مخض باحمةف يركزًب لسضع اج زة  لكدرسنم  لغرض 
 بلدج س عمى ا ربر بلدسل  بليخديد لدم ة بلدممسية و. 

سلخمػػػػ  سمدطػػػػسر اج ػػػػزة بإلدصػػػػةالت سدونمػػػػ  بليخمسيػػػػةت سدطػػػػسمر اج ػػػػزة بلدج ػػػػس ، اصػػػػمح 
 ميةرس نشةطًة م دد ايف بلدسل  بليخديد لدم ة . بليمخسث بلدممسية و لو باسن  با مرة

سلوػػػد لػػػسحظ اف ب ػػػد دبـ اج ػػػزة بلي ػػػةمربت ل ػػػفةرد ة لػػػو بل ػػػةرج كغطػػػة  دممسية ػػػو لػػػمخض 
ضمةط ة اصمح عرلًة ي دورًب لو بلخاللةت بلدسلم  ، سمرغـ حةالت بلطػرد بلدػو دجػري مصػف  ي ػديرة 

 ػػسؼ د ػػدير لػػو بإل ػػدخةن  م ػػسال  بلضػػمةط .  لػػاف دمػػؾ بلػػدالئؿ دشػػمر  لػػو اف دممسية ػػم  بلي ػػدومؿ
 لفو اسبئؿ بلثيةنمنةت صرح بليفدش بلخةـ إلدبرة يكةلح 

 
 
 
 

___________________ 
  132يرجع  ةمؽ صػ  –(  مربامـ بلمصربسي بلكربؼ 1) 
رشػػػةد مػػػرس  –بلدممسية ػػػم  نشػػػأد ة سدطسراػػػة سلسبعػػػداة سنظػػػةـ بلحصػػػةنةت بإليدمةزمػػػ   –( عمػػػو ح ػػػمف بلشػػػةيو 0) 

  551صػ 0228ممرست  –لمطمةع  سبلنشر 
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% ( يف بلدممسية ممف بلخةيممف لو بل فةربت باجنمم  92 -% 32بلدج س بلفرن م  مأن  ية ممف ) 
% يف بلخةيممف لػو بل ػفةربت بلرس ػم  لػو   32لو مةرمس مخيمسف لو بلدج س ، مةإلضةل   لى اف

 (1بل ةرج اـ يف رجةؿ بلي ةمربت .)
 ثةت بلدممسية م  مجرمي  بلدج س :ممو نسرد ايثم  سبلخم  لومةـ مخض بلمخ سلمية

طػػػػرد ثالثػػػػ  دممسية ػػػػممف إلد ػػػػةي ـ مةلدج ػػػػس سد دمػػػػد ايػػػػف  1688لػػػػربر بلحكسيػػػػ  بلكندمػػػػ  عػػػػةـ  -
 (0بإللممـ .)

يف بلدممسية ممف بل ػسلممت إلد ػةي ـ مةلدج ػس  125مطرد  1681لربر بلحكسي  بلمرمطةنم  عةـ  -
 . 1675يمخسثًة  سلممدمًة عةـ  05سطرد 

 1687 عدوػػةؿ احػػد بلدممسية ػػممف بلخػػةيممف لػػو بايػػـ بليدحػػدة يػػف لمػػؿ بل ػػمطةت بايرمكمػػ  عػػةـ  -
 ليحةسلد  شرب  سثةئؽ  رم   ةص  مةلمحرم  بايرمكم  ية ادى  لو طرد  يف بلمالد . 

 ػػػممف بل ػػػسلممت لػػػو  ػػػفةرة اف اثنػػػمف يػػػف بلدممسية 1672 عػػػالف  ػػػمطةت بلمػػػسلمس بلمةمةنمػػػ  عػػػةـ  -
 (0بإلدحةد بل سلمدو لو طسكمس لد دسرطة لو شمك  بلدج س بلدو اكدشفت حمن ة .)

ما ددعة  دممسية و مرمطةنو إلد ةي  ميحةسل  بلحصسؿ عمى  1680لربر بلحكسي  بل سمدم  عةـ  -
 يخمسيةت يف بلمنسؾ بل سمدم  عف بلح ةمةت بل رم  لمخض رعةمة ممد  .

 (3.)1660دممسية ممف رسس يف مرمطةنمة لدسرط ـ لو اعيةؿ دج س عةـ  طرد ارمع -
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
يجمػ   –درب ػ  يوةرنػ   –بلجة س م  مػمف بلشػرعم  سبلاليشػرسعم  سعاللد ػة مةلدممسية ػم   –( عمد بلرحيف مشمري 1) 

 0210بلخػػدد بلخةشػػر  –بلجزبئػػر جةيخػػ  بلجمفػػ   –كممػػ  بلحوػػسؽ سبلخمػػـس بل مة ػػم   –بلحوػػسؽ سبلخمػػـس بإلن ػػةنم  
  020صػ 

  199يرجع  ةمؽ صػ  –( عةطؼ بليغةرمز 0)
  091-050صػ  1675يطةمع بلفرزدؽ بلرمةض  –بلدممسية م  يةضم ة سحةضراة سي دومم ة  –( جيةؿ مركةت 0)
  198صػ  –يرجع  ةمؽ  –( عةطؼ بليغةرمز 3)
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دممسية مًة  ػسلمدمًة اػـ عيػال  لج ػةز بلي ػةمربت  62اف  1681 عالف رئمس سزرب  مرمطةنمة عةـ  -
( سان ػػـ مخيمػػسف لػػو د رمػػل بلينشػػ ت لػػو لنػػدف سلػػذب اسجمػػت عمػػم ـ بل ػػمطةت  KGBبل ػػسلممدو ) 

 ( 1يغةدرة بلمالد لسرًب .)
 (0لصمد  مشمك  دج س لو بلكسمت .) 0211طرد دممسية و  مربنو يف بلمحرمف عةـ  -

 ف باايمػػػػ  بل ةصػػػػػ  لنيدمػػػػػةزبت سبلحصػػػػػةنةت بلدممسية ػػػػم  ال دخنػػػػػو اف مد ػػػػػذاة بليمخػػػػػسث 
 بلدممسية و ر ص  لمدج س س رؽ ا ربر بلدسل  بليخديد لدم ة . 

  -سيف بلييكف حصر بلخسبيؿ بلي ةعدة عمى بلدج س بلدممسية و لمية ممو :
  مديدػػػع  1691 ػػػم  لخػػػةـ يػػػف  دفةلمػػػ  لممنػػػة لمخاللػػػةت بلدممسية 06سلوػػػًة لػػػنص بليػػػةدة

بليمخسث بلدممسية و مةلحري  بلش صػم  لػال مجػسز   ضػةع  اي صػسرة يػف صػسر 
د ةذ جيمع بلددبممر بليدةح  لينػع اي  عدػدب  عمػى ش صػ  اس  بلومض اس بإلعدوةؿ سب 

 ( 0حرمد  اس كربيد  .)

   كيػػة اف عػػدـ دنػػةزؿ بلدسلػػ  بليخديػػدة عػػف حصػػةن  يمخسث ػػة بلػػذي ا ػػة  ب ػػدخيةؿ اػػذ
 (3لحصةن  ، مخنو ضينمًة اف اذ  بلدسل  د ةند يمخسث ة لو بلدج س .)ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
ينشػػػسربت محػػػػر بليدس ػػػػط  –درجيػػػػ  حكيػػػت بلمخمنػػػػو  –بلجة س ػػػػم  سبلجة س ػػػم  بليضػػػػةدة  –( مممدسل ػػػكةسممسخ 1) 

  100صػ 1661ممرست مةرمس 
   WWW.Kuna.net.Kw( سكةل  بانمة  بلكسمدم  ) كسنة ( 0) 
  1691يف  دفةلم  لممنة لمخاللةت بلدممسية م  لخةـ  06( نص بليةدة 0) 
بلخػػػدد بلربمػػػع  –يجمػػػ  بلحوػػػسؽ جةيخػػػ  بلكسمػػػت  –بلدج ػػػس سبلحصػػػةن  بلدممسية ػػػم   –( د/ عمػػػد بلػػػرحيف لحػػػرش 3) 

  178صػ  0220دم يمر 

http://www.kuna.net.kw/
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 ممسية ػػم  حصػػنًة محديػػو مػػ  الػػربد بلمخثػػ  بلدممسية ػػم  بلػػذمف م ػػدفمدسف يػػف دخػػد دبر بلمخثػػ  بلد
حريد ػػػة لييةر ػػػ  عيممػػػ  بلدج ػػػس ، كيػػػة دخفػػػى دبر بلمخثػػػ  ساثةث ػػػة سايسبل ػػػة يػػػف  جػػػرب بت 
بلدفدػمش ، سكػذلؾ دديدػع يحفسظػػةت بلمخثػ  سسثةئو ػة محريػ  امػػًة كػةف يكةن ػة  ػسب  دب ػػؿ دبر 

 ةئؿ بإلدصةؿ بلدو د ػد دي ة بلمخثػ  دب ػؿ يوراػة كةلر ػةئؿ بلمخث  اس  ةرج ة .كية دديدع س 
بلير ػػػم  مػػػةلريسز اس بلشػػػفرة ، اس اج ػػػزة بإلر ػػػةؿ بلال ػػػمكو محريػػػ  دحػػػسؿ دسف عرلمد ػػػة اس 

 (1بلكشؼ عن ة .)
  م دخمف بليمخػسث بلدممسية ػو لػو عيممػ  بلدج ػس مةلحوممػ  بلدممسية ػم  لػو نوػؿ بليخمسيػةت

يضمف   لى دسلد  بليخديدة سم مل بلحري  بليطمو  ل ذ  بلحومم  بلدو مجيخ ة دب ؿ بلدسل  بل
ليف بلصخل لدح ة اس حجزاة يية م  ؿ بلومةـ مخيمم  بلدج س منوؿ بليخمسيةت كةيم  دسف 

 (0اف مدـ بلكشؼ عن ة . )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
يػػف  دفةلمػػ   08-03-00سانظػػر امضػػًة نصػػسص بليػػسبد  -- 177يرجػػع  ػػةمؽ صػػػ –( د/ عمػػد بلػػرحيف لحػػرش 1) 

 1691لممنة لمخاللةت بلدممسية م  لخةـ 
  1691يف  دفةلم  لممنة لمخاللةت بلدممسية م  لخةـ  08/0( انظر نص بليةدة 0) 
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دبموماسي اإلجراءات التي يحق لمدولة المضيفة أن تتحذىا حيال قيام المبعوث ال ث :المبحث الثال

  بأفعال تيدد أمنيا القومي
  

  1691لعام   أواًل : اإلجراءات القانونية الممكنة في ضوء إتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية
مخض بلنصسص بلصرمح  مةلن م  لمحةالت بلدو موسـ م ػة  1691ددضيف  دفةلم  لممنة ل ن  

بإليدمةزبت سبلحصةنةت بلدممسية م  ، يثؿ اعضة  بل مئةت بلدممسية م  مدجةسز ي يةد ـ دحت غطة  
حةلػػ   ردكػػةم ـ جرميػػ  دج ػػس اس عنػػد لمػػةي ـ ماردكػػةل مخػػض بلجػػربئـ با ػػرى يثػػؿ بلودػػؿ اس دجػػةرة 

 بلي دربت .
لخالج اذ  بلدجةسزبت سلوًة لنصسص  دفةلم  لممنة دكيػف لػو بإلعػالف اف بلدممسية ػو شػ ص 

مسية م  بلدو دشكؿ صالحم  ديممز  . سا مرًب لد دمجأ غمر يرغسل لم  اس مسب ط  لطع بلخاللةت بلدم
 بلدسؿ  لى د فمض عدد بلمخث  بلدممسية م  اس طمل بلدنةزؿ عف بلحصةن  .

 ) أ ( اإلعالن بأن المبعوث الدبموماسي شخص غير مرغوب فيو 
عنػػدية دػػرى بلدسلػػ  بليخديػػد لػػدم ة اف ل ػػة مخػػض بليالحظػػةت بلش صػػم  حػػسؿ اي عضػػس يػػف 

خثػػ  بلدممسية ػػم  لػػاف مايكةن ػػة اف دخمػػف مأنػػ  شػػ ص غمػػر يرغػػسل لمػػ   . ساػػذ  بلوةعػػدة  اعضػػة  بلم
 (1( يف  دفةلم  لممنة لمخاللةت بلدممسية م  .)6نصت عمم ة بلفورة باسلى يف بليةدة )

سبلدسلػػػػػ  بليضػػػػػمف  لم ػػػػػت يمزيػػػػػ  مػػػػػذكر با ػػػػػمةل بلدػػػػػو دلخد ػػػػػة  لػػػػػى  عػػػػػالف اف بليمخػػػػػسث 
بلدممسية و غمر يرغسل لم   ال اف بليمرربت باكثر دكربرًب سبلدػو ميكػف  ثةرد ػة لػو يحػمط بلخاللػةت 
 بلدممسية م  او مالشؾ حةالت بلدج س بل مة و سبلخ كري سبإللدصةدي . ساذ  مخض بايثم  : 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
   1691( يف  دفةلم  لممنة لخةـ  6( انظر بليةدة ) 1) 
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شػػ ص يػػف اعضػػة  بل ػػفةرة بل ػػسلمدم  لػػو  102مػػاعالف حػػسبلو  1690لمػػةـ بلغػػةمسف  ػػن  

ش صػًة يػػف  125ما ػػدمخةد  1681لممرلمػؿ مػأن ـ اشػػ ةص غمػر يرغػػسل لػم ـ . لمػةـ مرمطةنمػػة  ػن  
 (1ممندف . )يسظفو بل فةرة بل سلمدم  

 ف ا مةل  عدمةر بليمخسث بلدممسية و ش صًة غمر يرغسل لم  كثمرة سيدنسع  ، لود دكسف  
دصػػػرمحًة اس يسلفػػػًة غمػػػر سدي دجػػػة  بلدسلػػػ  بليسلػػػد  لم ػػػة ، اس يمةشػػػرة نشػػػةط عػػػدبئو دجػػػة   ػػػمطةن ة 

 (0مدجةسز حدسد   دصةص  ، اس دد م  لو بلشئسف بلدب مم  لمدسل  بلي دومم  . )
لػػػػػأيةـ اػػػػذ  بلدجػػػػةسزبت مصػػػػمح بلوػػػػربر ن ػػػػةئو لػػػػو كةلػػػػ  بايػػػػسر لمدسلػػػػ  بليخديػػػػد لػػػػدم ة  لػػػػذب

بلدممسية ػػو سذلػػؾ   ػػدنةدًب  لػػى يودضػػمةت اين ػػة بلوػػسيو سلػػذب لوػػد لمػػؿ : اف با ػػةس بلوػػةنسف لطػػرد 
 بلدممسية ممف لو اذ  بلحةل  اس حؽ بلدسل  لو حيةم  اين ة بلوسيو . 

  موماسية ( تخفيض حجم البعثة الدب) ب 
ان  ل مجسز لمدسلػ  1691يف  دفةلم  لممنة لمخاللةت بلدممسية م  لخةـ  11سرد لو نص بليةدة 

بليخديػػد لػػدم ة عنػػد عػػدـ سجػػسد  دفػػةؽ صػػرمح مشػػأف عػػدد الػػربد بلمخثػػ  ،  لدضػػة  بإلحدفػػةظ مخػػدد الػػربد 
دة لػػو بلدسلػػ  بليخديػػد بلمخثػػ  لػػو حػػدسد يػػة دػػرب  يخوػػساًل سعةدمػػًة ، يػػع يربعػػةة بلظػػرسؼ سباحػػسبؿ بل ػػةئ

لػدم ة سحةجػةت بلمخثػػ  بليخنمػ  . سمجػػسز كػذلؾ لمدسلػػ  بليخديػد لػػدم ة اف دػرلض ، ضػػيف اػذ  بلحػػدسد 
 ( 0سمدسف ديممز ، لمسؿ اي يسظفممف يف لئ  يخمن  ل.)

سلد كةف يف شأف دزبمد حجـ بلمخثةت بلدممسية م  دزبمد عدد اسال  بلدممسية ممف يية ادى  لى 
د ـ لوسبنمف بلدسؿ بليمخسثمف  لم ة ، سمةت يف بلطممخػو اف دمجػأ بلػدسؿ  لػى لػرض بلخدمػد دزبمد ي ةلفة

 (3يف بلومسد عمى حصةنةت اسال  بلدممسية ممف حفةظًة عمى اين ة بلوسيو . )
  
 
 
 

___________________ 
  310يرحع  ةمؽ صػ  –ا س سلسبعد بلخاللةت بلدممسية م  سبلونصمم   –( نةظـ عمد بلسبحد بلجة سر 1) 
  019صػ  0211دبر بلحكي  لمنشر  –بلدممسية م   –( شفمؽ عمد بلربزؽ بل ةيربئو 0) 
 1691يف  دفةلم  لممنة لخةـ  11(  نظر نص بليةدة 0) 
 198يرجع  ةمؽ صػ  –لةنسف بل الـ  –( د/ يحيد طمخت بلغنميو 3) 

 , Cecil Hurst , Diplomatic immunities , modern develop pments B.Y.B.I.Lانظر امضًة : 

1922 P. 13  
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سلوػػػد ذاػػػل مخػػػض لو ػػػة  بلوػػػةنسف بلػػػدسلو  لػػػى بلوػػػسؿ اف بلي ةلفػػػةت سبلجػػػربئـ بلدػػػو مردكم ػػػة 
بليمخسثػػسف بلدممسية ػػمسف كثػػرت ندمجػػ  مخػػض بلثغػػربت بليسجػػسدة لػػو لوػػ  بلوػػةنسف بلػػدسلو بلخػػةـ بلػػذي 

 (1سثسف بلدممسية مسف مازدمةد حجـ بلمخث  بلدممسية م  .)رمط بلي ةلفةت سبلجربئـ بلدو مردكم ة بليمخ
سمالحظ اف لجس  بلدسل   لى س مم  د فمض عدد اعضة  بلمخثػةت بلدممسية ػم  بليخديػد لػدم ة 
مخد يظ رًب يف يظةار حرص بلدسلػ  عمػى حيةمػ  اين ػة لػو نطػةؽ بلدممسية ػم  ال ػمية اف بلخاللػةت 

بلمخثػةت بلدممسية ػم  سنفسذاػة . سمطممخػ  بلحػةؿ اف اػذب بلسضػع بلدسلم  شػ دت دطػسرًب كممػرًب لػو عػدد 
ميكػػػف اف منشػػػأ عنػػػ   م ػػػم  يػػػف بلخومػػػةت لػػػدى بلدسلػػػ  بليسلػػػد  لم ػػػة كػػػةل طر بليدػػػأدو يػػػف بلدج ػػػس 
سبلدػػد ؿ مةلشػػئسف بلدب ممػػ  ، لفػػو اػػذب بلصػػدد ميكػػف اف دسجػػد يصػػمحدةف يدخةرضػػدةف ايػػة حةجػػةت 

  مةلدسل  بليخديدة لدم ة ، لفو يثؿ اذ  باسضػةع مجػل عمػى بلمخث  بلدممسية م  ، سبلظرسؼ بل ةص
بلدسلػ  بليخديػد لػدم ة بلدػد ؿ يػف اجػؿ د ػسم  بلنزبعػةت بليحديمػ  سدسف اف د ػرؽ جػسار بلحصػةنةت 
سبإليدمةزبت بليينسح  لخدد كممر يف بلدممسية ممف سكذلؾ يف اجؿ بلحفةظ عمى اين ة يف اي ي ةس 

 (0اس  عددب )
ر ةت بلدسلم   د ةذ دسؿ عدة ل ذب بإلجرب  مشكؿ يكثؼ سسب ع لو حػةالت بلدج ػس سلد اكدت بليية

سميكػػػػف بإلشػػػػةرة  لػػػػى بلحػػػػةالت بلدػػػػو لجػػػػأت لم ػػػػة بلػػػػدسؿ  لػػػػى بليطةلمػػػػ  مد فػػػػمض عػػػػدد بليمخػػػػسثمف 
  -بلدممسية ممف عمى بلنحس بلدةلو :

عضة  يف  الؿ لةنسف  ةص لرر لم  مأف عدد ا 1675اعمف بلكسنجرس بايرمكو عةـ  -
بلمخث  بلدممسية م  بلدةمخ  لندحةد بل سلمدو لو سبشنطف مجل اف مكسف ي ةسمًة لخػدد اعضػة  بلمخثػ  
بلدممسية ػػم  بلييثمػػ  لمسالمػػةت بليدحػػدة بايرمكمػػ  لػػو يس ػػكس  سدػػـ بإلدفػػةؽ عمػػى  ػػوؼ يحػػدد لممخثػػ  

 مم  ش صًة لمدبئرة بلونص 09ش صًة س 005بل سلمةدم  مأف ال مدجةسز عدد اعضةئ ة 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 160صػ  –يرجع  ةمؽ  –( د/ عمد بلرحيف لحرش 1) 
 161صػ  –يرجع  ةمؽ  –( عةطؼ ل د بليغةرمز 0) 
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 (1. ) 1679دممسية مًة  سلمةدمًة يف باربضو بايرمكم  عةـ  52باير بلذي ادى  لى   دمخةد 

بلمخثةت بلدممسية م  بليخديدة لدم ة مأف ال دحدمد عدد اعضة   1680لررت حكسي  بلغةمسف عةـ  -
 (0مدجةسز عشرة اعضة  لممخث  بلسبحدة . )

د فػػمض اعضػػة  مخثد ػػة بلدممسية ػػم  بلخةيمػػ  لػػو  1683طمػػل حكسيػػ  اسغنػػدب يػػف مرمطةنمػػة عػػةـ  -
 (0ش صًة . ) 52كيمةال  لو  ي   اش ةص مداًل يف 

بليخديد لدم ة   دنةدًب  لو يودضػمةت اين ػة بلوػسيو  ذف لود ا دور بلراي بلدسلو عمى ان  محؽ لمدسل  
اف دطةلػػل مد فػػمض عػػدد بليمخػػسثمف بلدممسية ػػممف  لػػى بلحػػد بليخوػػسؿ ساف دػػرلض يػػة مزمػػد عػػف اػػذب 

 (3بلحد . )
  -) ج ( بلدنةزؿ عف بلحصةن  :

عمى اف ل مجسز لمدسل  1691يف  دفةلم  لممنة لمخاللةت بلدممسية م  لخةـ  00/1دنص بليةدة 
بليخديػػدة اف ددنػػةزؿ عػػف بلحصػػةن  بلوضػػةئم  بلدػػػو مديدػػع م ػػة بليمخسثػػسف بلدممسية ػػمسف سباشػػػ ةص 

 (5ل . ) 08بليديدخسف م ة ميسجل بليةدة 
سمظ ر بلسبلع بلدسلو مػأف بلدسلػ  بليسلػدة ال دد مػى عػف بلحصػةن  مةلن ػم  احػد يمخسثم ػة  ال 

 (9بلوضة  . )  ذب كةنت لدم ة ا مةل جدم  دمرر ذلؾ ساس ية مسكد 
سعمى اثر حةدث  لدؿ حصمت لو ممجمكة لةـ بلوػةئـ مةاعيػةؿ بلدػةمع لم ػفةرة  1629لفو  ن  

بلدشممم  مةلدنةزؿ عف حصةن  بمن  بلوضةئم  س بلذي الدـ عمى لدؿ  طمل ا د  ) امف سزمر بلدب مم  
 بلدشممو ( بلذي مشغؿ لو نفس بلسلت ينصل بل كردمر لو بل فةرة بلدشممم  .

 
 
 

___________________ 
  100يرجع  ةمؽ صػ  –( نةظـ عمد بلسبحد بلجة سر 1) 
 103يرجع  ةمؽ صػ  –( نةظـ عمد بلسبحد بلجة سر 0) 
  120يرجع  ةمؽ صػ  –( د/ لةسي بليالح 0) 
 66يرجع  ةمؽ صػ  –( د/ لةسي بليالح 3) 
 1691بلدممسية م  لخةـ يف  دفةلم  لممنة لمخاللةت  00/1( انظر نص بليةدة 5) 
ر ػػةل  دكدػػسربة كممػػ  بلحوػػسؽ جةيخػػ  بلوػػةارة  –بلحصػػةن  بلوضػػةئم  لميمخػػسثمف بلدممسية ػػممف  –( كيػػةؿ ممػػةع  مػػؼ 9) 

 009صػ 1667
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سلمػػػػػؿ اف دوػػػػػـس بل ػػػػػمطةت بلممجمكمػػػػػ  مدسلمػػػػػؼ بلجػػػػػةنو  ندظػػػػػرت بإلذف يػػػػػف حكسيػػػػػ  بلدسلػػػػػ  
 (1بليخديدة . )

ةزؿ عف بلحصةن  بلدممسية م  م ػمر لػو بدجػة  يمػدا بليسبلوػ  سدسكد بلييةر ةت بلدسلم  اف بلدن
بلصرمح  يف بلدسل  بليخديدة  سب  اكةف ذلؾ لو بلي ةئؿ بلجنةئم  اـ بليدنم  ، لود اعمنػت بليحكيػ  

، انػػ  مجػػل بلحصػػسؿ عمػػى بلرضػػة بلصػػرمح يػػف بلدسلػػ  بليخديػػدة لػػو  1659بلخممػػة لػػو دشػػممو عػػةـ 
زؿ بليمخسث بلدممسية و عف حصػةند  صػةلحًة . سدأكمػدًب ل ػذب بلي ػمؾ بلي ةئؿ بليدنم  حدى مكسف دنة

( ساػػس  Atiziال م مػػس بلسبلػػع يػػف دنػػةزؿ صػػرمح لػػو بلي ػػةئؿ بلجنةئمػػ  كيػػة اػػس بلشػػأف لػػو لضػػم  ) 
دممسية ػػػػو يػػػػف ارسغػػػػسبي دػػػػـ دسلمفػػػػ  لػػػػو بلسالمػػػػةت بليدحػػػػدة إلند ةكػػػػ  بلوػػػػسبنمف بلفمدربلمػػػػ  لػػػػو دجػػػػةرة 

يػػػف كسنػػػ  لػػػمس يخديػػػدًب لػػػو بلسالمػػػةت بليدحػػػدة بايرمكمػػػ   ال اف حكسيػػػ  بلي ػػػدربت . سعمػػػى بلػػػرغـ 
ارسغػػػػسبي لػػػػررت   ػػػػوةط حصػػػػةند  ، ليػػػػة لػػػػو ذلػػػػؾ يػػػػف ضػػػػرسرة ، ساحممػػػػت بلػػػػدعسى  لػػػػى بليحكيػػػػ  

 (0بايرمكم  .)
م ػػحل بلحصػػةن  يػػف  1696سلػػو ذبت بل ػػمةؽ لػػةـ رئػػمس مخثػػ  ممغةرمػػة لػػو كسمن ػػةجف عػػةـ 

لو اجسـ ضد احد بليصةرؼ لو بلخةصػي  بلدبنيةركمػ  سلػو عػةـ  احد اعضة  مخثد  م مل  شدربك 
اعدومت بل مطةت بايرمكم  لو لمسرمدب احد اعضة  بلطةلـ بإلدبري سبلفنػو لػو  ػفةرة ممجمكػة  1676

لػػػو سبشػػػنطف مخػػػد  عدربلػػػ  ماردكػػػةل جرميدػػػو لدػػػؿ سلػػػد طممػػػت سزبرة بل ةرجمػػػ  رلػػػع بلحصػػػةن  لسبلوػػػ  
 (0ف باسؿ بليدخمؽ ماجرب  بلدحومؽ سبلثةنو بل ةص م مر بلدعسى .)بلحكسي  بلممجمكم  عمى بلطممم

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
رشػػةد مػػػرس  –بلدممسية ػػػم  نشػػأد ة سدطسراػػػة سلسبعػػداة سنظػػػةـ بلحصػػةنةت سبإليدمػػػةزبت  –( عمػػو ح ػػػمف بلشػػةيو 1) 

  595صػ  0228لمطمةع  سبلنشر ممرست 
 063صػ  –يرجع  ةمؽ  –( د/ نةظـ عمد بلسبحد 0) 
 335 – 006يرجع  ةمؽ صػ  –( كيةؿ ممةع  مؼ 0) 
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 ) د ( قطع العالقات الدبموماسية بين الدولتين ) الموفدة والمضيفة ( 

عند لمةـ بلدممسية مسف مألخةؿ دضر بايف بلوسيو لمدسلػ  بليضػمف  لفػو اػذ  بلحةلػ  لػد دخيػد 
بلدممسية ػم  سلكػف عمػى صػخمد بلييةر ػ  بلدسلمػ  ل ػذب بإلجػرب  بلدسل   لى طػرد جيمػع اعضػة  بلمخثػ  

نجد اف بلدسؿ نةدرًب يػة دمجػأ  لمػ  لنجػد يػثاًل اف كػاًل يػف بلسالمػةت بليدحػدة بايرمكمػ  سرس ػمة لػـ دمجػأ 
(  ال ان  لد نجػد دساًل ا ػرى دمجػأ  لػى 1 لى  د ةذ اذب بإلجرب  رغـ كثرة عيممةت بلدج س ممن ية . )

بإلجػػػرب  عنػػػدية دػػػرى انػػػ  بلس ػػمم  بلسحمػػػدة لػػػردع دجػػػةسزبت بلدممسية ػػػممف ، لنجػػػد يػػػثاًل اف  د ػػةذ اػػػذب 
ندمجػػ  عػػدـ سلػػة  لمممػػة مالدزبيةد ػػة  1673بلحكسيػػ  بلمرمطةنمػػ  لػػد طموػػت اػػذب بإلجػػرب  يػػع لمممػػة عػػةـ 

سلدػؿ بليديثم  لو يحةكي  يمخسثم ة بليدسرطمف لو عيممػ   طػالؽ بلنػةر يػف بل ػفةرة بلممممػ  لػو لنػدف 
( لػػػو حػػػمف نجػػػد ان ػػػة لػػػـ دد ػػػذ نفػػػس بليسلػػػؼ يػػػع بلحكسيػػػ  بلنمجمرم عنػػػد لمػػػةـ 0شػػػرطم  مرمطةنمػػػ  )

 1673ساكدفػت لوػط ماعالن ػة عػةـ   (DIKKO )دممسية مف نمجمرممف ما دطةؼ بلالجى  بلنمجمػري
  مأف يمخسثمف نمجمرممف غمر يرغسل لم يػة ، لػردت بلحكسيػ  بلنمجمرمػ  عمػى ذلػؾ مػاجرب  ييةثػؿ  زب

رغػـ  طػسرة بلحػةدث  1687(سلو لضم  بل ػفةرة بلخربلمػ  ممػةرمس عػةـ 0يمخسثمف مرمطةنممف  ثنمف .)
صػػةم  ضػػةمطو شػػرط  لرن ػػممف مجػػرسح ندمجػػ  عيممػػ   طػػالؽ بلنػػةر  بلػػذي ادى  لػػى  غدمػػةؿ يفػػدش سب 

ى لطػع بلدو د مل لم ة مخض الربد بلمخث  بلخربلم  لو مػةرمس ،  ال اف بلحكسيػ  بلفرن ػم  لػـ دمجػأ  لػ
عاللد ػػة بلدممسية ػػم  يػػع بلخػػربؽ سرميػػة مخػػسد ذلػػؾ  لػػى بلطممخػػ  بل ةصػػ  بلدػػو ديدػػةز م ػػة بلخاللػػةت 
بلدممسية م  بلخربلم   ةص  يف بلنةحمػ  بإللدصػةدم   حمػث دخػد بلخػربؽ ييػسؿ ي ػـ لفرن ػة لػو يجػةؿ 

 (3بلمدرسؿ .)
  اس يربعةة دسبزف بليصةلح ممف سيف بليالحظ اف بليخمةر لو دطممؽ اذب بإلجرب  يف بلنةحم  بلخيمم

بلػػدسلدمف بليسلػػدة سبليضػػمف   حدػػى ال ددضػػرر يصػػةلح ية بلوسيمػػ  سبالينمػػ   سيصػػةلح يػػسبطنم ـ يػػف 
 جرب  دجةسزبت بلدممسية ممف

 
 

___________________ 
 يرجع  ةمؽ صػ               –( د/ نةظـ عمد بلسبحد 1) 
( موػػرر بلػػمخض اف لطػػع بلخاللػػةت بلدممسية ػػم  ل اػػس  جػػرب  سحمػػد بلجةنػػل سب  ػػدثنةئو ل انظػػر لػػو ذلػػؾ د/ عمػػو 0) 

  007ح مف بلشةيو يرجع  ةمؽ صػ
  021يرجع  ةمؽ صػ  –( د/ عمد بلرحيف لحرش 0) 
 (3 )Charles Rousseau , Cgronidue des Faits internationaux , R.G.D.I.P , 1979 P.518   
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ثانيـــًا : بعـــض اإلجـــراءات القانونيـــة والعمميـــة الممكنـــة لمواجيـــة اإلســـت الل الســـي  لمحصـــانة 
 الدبموماسية : 

لديت كؿ يف بلسالمةت بليدحدة بايرمكم  سبلحكسي  بلمرمطةنم  يجيسع  يف بلسثةئؽ لميطةلمػ  
اثػر بلوضػمدمف  ىسذلؾ عمػبليدخمو  مةلخاللةت بلدممسية م   1691ماعةدة بلنظر لو  دفةلم  لممنة لخةـ 

 (1. )1673ممندف عةـ  DIKKOبليدخمودمف مةل فةرة بلمممم  ممندف سب  دطةؼ بلنمجمري 
سلد دضينت دمؾ بلسثةئؽ عدد يف بلنوةط بل ةي   ةصػ  مػةلدطممؽ بلضػمؽ إلدفةلمػ  لممنػة لخػةـ 

 يديثم  لمية ممو :  1691
 ( تشديد الرقابة عم  البعثات الدبموماسية  1) 

دكػػسف ل ػػذ  بلرلةمػػ  ندمجػػ  يميس ػػ  بلدػػرح مخػػض رجػػةؿ بلوػػةنسف بلػػدسلو سضػػع ل ػػرس سحدػػى 
 (Compilation of a Catalogue  لد جمؿ كؿ بلجربئـ سبلدخ فةت بليردكم  يف لمؿ بليمخسثمف )

بلدممسية ػػممف . سمخػػد ذلػػؾ مػػدـ  ر ػػةؿ اػػذ  بلدوػػةرمر عػػف اػػذ  بلحػػسبدث سبلجػػربئـ  لػػى حكسيػػ  بلدسلػػ   
 بليضمف  .
حمف ذال بلمخض بآل ر  لى دس مع يجةؿ اذب بإلجػرب  مار ػةؿ اػذ  بلدوػةرمر  ػنسمًة يػف  لو

 ( 0لمؿ بلدسؿ بليضمف   لى ينظي  بايـ بليدحدة موصد نشراة دسرمًة . )
مار ػػةؿ ينشػػػسر  لػػػى  01/6/1678سلػػو اػػػذب بل ػػمةؽ لةيػػػت كدةمػػػ  بلدسلػػ  بايرمكمػػػ  مدػػػةرمخ 

خديدة لو سبشنطف . دخمي ـ ان  لو حةل    ة ة احد الػربد ا ػرة جيمع رس ة  بلمخثةت بلدممسية م  بلي
بليمخػػػسث بلدممسية ػػػو   ػػػدخيةؿ حصػػػةند  بلدممسية ػػػم  سرلضػػػت دسلدػػػ  بليسلػػػدة بلدنػػػةزؿ عػػػف حصػػػةن  
بلش ص بليردكل لمجرمي  لاف بلحكسي  بايرمكم  لد دخمف انػ  شػ ص غمػر يرغػسل لمػ  اػس سالػربد 

 (0ا رد  . )
 
 
 
 

 
___________________ 

 (1 )The abuse of diplomatic immunities and privileges First Report of the foreign , 

Affairs Commette of the House of Commons IIC Paper 127 , 

1984 , P.51  
  010صػ  –يرجع  ةمؽ  –( د/ عمد بلرحيف لحرش 0)
 010صػ  –يرجع  ةمؽ  –( د/ عمد بلرحيف لحرش 0)
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م ذب بإلجرب  ميكف اف مندم  بليجديع بلدسلو  لى  طػسرة بلجػربئـ بليردكمػ  يػف لمػؿ بليمخػسثمف 
بلدممسية ممف سمشخر مضرسرة بلدخةسف يف اجؿ سضع حد ل ذ  بلظةارة . اف نشر يثؿ دمؾ بلدوةرمر 

  ػة ة يف شأن ة اف د مى   لػى  ػيخ  بلدسلػ  بليسلػدة ييػة مجخم ػة اكثػر  اديةيػًة سحرصػًة عمػى عػدـ 
الػػربد مخثد ػػة لػػو بل ػػةرج، سم ػػذب ميكػػف بلسصػػسؿ  لػػى بلحػػد يػػف بلدجػػةسزبت بلدػػى موػػـس م ػػة بلدممسية ػػو 

 دسف بلي ةس مةلحصةنةت سبإليدمةزبت بلدممسية م  . 
( منع أي مبعوث دبموماسي سابق من العودة إل  الدولة المضيفة بسبب إساءتو أثناء فتـرة  2) 

 عممو 
لةعممػ  لةيػت بلسالمػةت بليدحػدة بايرمكمػ  ماد ػةذ لػربر صػةـر مديثػؿ  سلجخؿ اذب بإلجرب  اكثر

لػو  لغػػة  دأشػمرة بلػػد سؿ اي يمخػػسث دممسية ػو دػػـ  عالنػػ  ش صػًة غمػػر يرغػػسل لمػ  لمػػؿ يغةدردػػ  
بلسالمةت بليدحدة بايرمكم  ، كية دمدـز بلمخث  بلدممسية م  مخدـ دخمػمف دممسية ػو   ػر  ال مخػد بلدأكػد 

 (1ة  دأشمرة د سؿ اذب بلدممسية و بلذي دـ طرد  . )لخاًل يف  لغ
ذب ية حةسؿ اذب بليمخسث بلدممسية و بلذي دـ طرد  بلخػسدة ثةنمػ   لػى بلسالمػةت بليدحػدة مػدـ  سب 
 صػػدبر لػػربر مالوػػة  بلوػػمض عممػػ  اس  عدوةلػػ  سمخػػداة محػػةؿ  لػػى بلوضػػة  بايرمكػػو ليحةكيدػػ  عمػػى 

 (0جربئـ  ردكم ة اثنة   عديةد  . )
  1691( ضرورة مراجعة بعض نصوص إتفاقية فيينا لعام  3 )

سلخػػؿ با ػػمةل بلدػػو دلخػػت مةلخدمػػد يػػف بلمػػةحثمف  لػػى  لدػػربح دخػػدمؿ احكػػةـ  دفةلمػػ  لممنػػة لخػػةـ 
 كثمرة ااي ة :  1691

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 (1 )Circular note of the U.S Department , September 21 , 1987 , in A.J.I.L , 1988 , P. 

109  

 (2 )Ibid P.110  
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) ا ( لػػدـ اػػذ  بإلدفةلمػػ  سدجػػةسز بلػػزيف ل ػػة يػػف حمػػث اف اغمػػل نصسصػػ ة اصػػمحت غمػػر يالئيػػ   

لظرسؼ سيدطممةت بليجديع بلجدمد ، حمث اصمحت عةجزة عػف يسبج ػ  بلخدمػد يػف بليشػةكؿ 
 ( 1ين ة بلدجةسز بلدممسية و بلذي  مل دفشو ظةارة بإلجربـ ممف باس ةط بلدممسية م  . )

عمػػى بإلدفةلمػػ  لػػو سضػػخ ة بلحػػةلو مينػػع  ػػمطةت بلدسلػػ  بليضػػمف  يػػف  عدوػػةؿ اس ) ل (  ف بإلموػػة  
يدةمخػػػ  اي عضػػػس يػػػف بلمخثػػػ  بلدممسية ػػػم  ، اس اي لػػػرد يػػػف الػػػربد ا ػػػرد  لػػػو حةلػػػ    ػػػة د ـ 

يػػف  31لمحصػػةنةت بلدػػو مديدخػػسف م ػػة، ييػػة مجخػػؿ يػػف بلصػػخسم  ميكػػةف دطممػػؽ نػػص بليػػةدة 
ض عمى بليمخسث بلدممسية و  حدربـ لسبنمف سانظي  بلدسؿ سبلذي مفر  1691 دفةلم  لممنة لخةـ 

بليضػػمف  ، اف عػػدـ  ضػػسع اػػذب با مػػر لموضػػة  بإللمميػػو لمدسلػػ  بليضػػمف  مدلخػػ   لػػى عػػدـ 
 (0 حدربـ لسبنمن ة سلسبئح ة .)

عػف  1691لذب كةف بانجح اس بلمجس   لػى  د ػةؿ مخػض بلدخػدمالت عمػى  دفةلمػ  لممنػة لخػةـ 
سبإل ػػػدثنة بت عمػػػى اػػػػذ  بلحصػػػةنةت مسب ػػػط  نصػػػػسص صػػػرمح  سسبضػػػػح  .  طرمػػػؽ سضػػػع بلومػػػػسد

سماعدمػػػةر اف بإلشػػػكةلم  دػػػدسر حػػػسؿ  طػػػالؽ  دفةلمػػػ  لممنػػػة لمحصػػػةنةت بلدممسية ػػػم  لػػػاف بلدخػػػدمؿ اػػػس 
س  01بآل ر المد اف مشيؿ بلنصسص بلدو ل ة عالل  م ذ  بلحصةنةت سبليديثم  مةلضمط لو بليسبد 

06  
  ص  مةلحصةن  بلوضةئم  بل ة 01دخدمؿ بليةدة 

عمػػػى بلحصػػػةن  بلوضػػػةئم  بليطموػػػ  لميمخػػػسثمف بلدممسية ػػػممف لػػػو  1( ؼ 01دػػػنص بليػػػةدة ) 
 (0بليجةؿ بلجنةئو كية الرت حصةن  ن مم  مةلن م  لمي ةئؿ بليدنم  . )

سمدخػػدمؿ اػػذ  بليػػةدة مصػػمح بليمخػػسث بلدممسية ػػو بلػػذي مردكػػل جرميػػ  جنةئمػػ  ال م ػػدفمد يػػف 
 ةئم  ، سمذلؾ دجسز يحةكيد  ايةـ لضة  بلدسل  بليضمف  .بلحصةن  بلوض

 
 
 
 

___________________ 
 (1 )J. Leca , les Techniques de revisions des Conventions internationales , These , 

Paris , 1961 P.10  
 055يرجع  ةمؽ صػ  –(  عمد بلرحيف لحرش 0) 
  1691يف  دفةلم  لممنة لخةـ  01( ربجع نص بليةدة 0) 
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لةليدػػػػػةجرة مةلي ػػػػػدربت يػػػػػثاًل مخػػػػػد عيػػػػػاًل  ةرجػػػػػًة عػػػػػف نطػػػػػةؽ بلسظػػػػػةئؼ بلر ػػػػػيم  لميمخػػػػػسث 
بلدممسية ػػو ، سكػػذب مخدمػػر بلدج ػػس عيػػاًل ال عاللػػ  لػػ  ديةيػػًة مةلسظػػةئؼ بلدممسية ػػم  كيػػة اكػػد عمػػى 

نة بت لدشػػػيؿ بلي ػػػةئؿ بلجنةئمػػػ  مػػػسدي  لػػػى  يكةنمػػػ  (  ذف لدخيػػػمـ بإل ػػػدث1ذلػػػؾ بلوضػػػة  بل سم ػػػري)
 يحةكي  بليمخسث بلدممسية و بليدسرط لو عيمم  بلدج س ايةـ لضة  بلدسل  بليضمف  .

  1691يف  دفةلم  لممنة لخةـ  06دخدمؿ بليةدة  
لو بإلعدربؼ محصةن  ش صم  لميمخسث بلدممسية و ،  ذ  06مدم ص يضيسف نص بليةدة 

د ػػةذ جيمػػع دمدػػـز بلدسلػػ  بل يضػػمف  مخػػدـ  عدوةلػػ  اس بلوػػمض عممػػ  سضػػيةف بإلحدػػربـ بلالئػػؽ ميركػػز  سب 
 (0بلددبممر بلييكن  سبلالزي  لينع اي  عددب  عمى ش ص  اس حرمد  سكربيد  .)
بليخدل  عمى بلشػكؿ  06سلود بلدرح مخض بلوةنسنممف اف دكسف بلصمةغ  بلجدمدة لنص بليةدة 

بلدػػػةلو ل دكػػػسف حريػػػ  شػػػ ص بليمخػػػسث بلدممسية ػػػو يصػػػسن  مةلن ػػػم  لألعيػػػةؿ بلدػػػو موػػػـس م ػػػة اػػػذب 
بلش ص اثنة  ادب  سظمفد  بلر يم  ، سعند بلدحومؽ لو باعيةؿ بلدو مردكم ة بليمخسث  ةرج نطػةؽ 

د ػػػةذ جيمػػػع بلدػػػدبممر سظم فدػػػ  بلر ػػػيم  ، مجػػػل عمػػػى بلدسلػػػ  بليضػػػمف  يخةيمدػػػ  مػػػةإلحدربـ بلالئػػػؽ ، سب 
 (  0بلينة م  لينع اي  عددب  عمى ش ص  اس حرمد  اس كربيد  ل )

مطرموػػػ  م ػػػيح لم ػػػة  06لػػػو حػػػمف مػػػرى بلػػػمخض بآل ػػػر يػػػف بلوػػػةنسنممف ضػػػرسرة دخػػػدمؿ نػػػص بليػػػةدة 
بلوػػػمض عمػػػى بليمخػػػسث بلدممسية ػػػو سلػػػس مشػػػكؿ يسلػػػت سذلػػػؾ  ل ػػػمطةت بلدسلػػػ  بليضػػػمف  ماعدوػػػةؿ اس

مغرض بلدحومؽ يخ  اس   دجسبم  مصدد بلجرمي  بلدو اردكم ػة . سانصػةر اػذب بلػراي مدعيسنػ  مأيثمػ  
 سبلخم  لو لضم  بل فةرة بلمممم  لمس كةف اذب بلدخدمؿ نةلذب  نذبؾ 

 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 (1 )Annuaire Suisse du Droit International , Vol . 36 , 1980 , P.210  
  1691يف  دفةلم  لممنة لخةـ  06( انظر نص بليةدة 0) 
 092بليرجع بل ةمؽ صػ  –(  عمد بلرحيف لحرش 0) 
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لدلع ذلؾ رمية الربد بلمخث  بلمممم   لى عدـ  طػالؽ بلنػةر عمػى بليدظػةارمف  سلػة يػف  طػر بإلعدوػةؿ 

بلدخػػػدمؿ م ػػػيح لم ػػػمطةت بلمرمطةنمػػػ  بليخنمػػػ  مػػػد سؿ يوػػػر بل ػػػفةرة بلممممػػػ   اس بلدسلمػػػؼ كيػػػة اف اػػػذب
عدوةؿ بليد يمف ماطالؽ بلنةر دحت  شربؼ ييثؿ عف دسل  ثةلث  . )  (1مغرض دفدمش سب 

مصػدد بلجػربئـ بلدػو  "(Charles Rousseau) *سلػو بلن ةمػ  المػد يػف بإلشػةرة  لػى يػة  ند ػى  لمػ 
موسؿ ل  ف بلحصةنةت مةلفخؿ دمخل دسرًب ي ية كةنت ج ةي  بلجرمي  ،  مردكم ة بليمخسث بلدممسية و ل

  ال اف انةؾ  عدمةربت المد يف يربعةد ة سبا ذ م ة ل ساو
لػػو حةلػػ  لمػػةـ بليمخػػسث بلدممسية ػػو مودػػؿ احػػد باشػػ ةص اس د ػػمل مجػػرسح لػػ  مػػدسف لصػػد عمػػى  -

 دسل  بليمخسث دلع دخسمضةت ينة م  يع   ددعةئ  لسرًب 
 ع بلحصةن  بلوضةئم  لو حةل   ردكةل بليمخسث لجرمي  بلحرل اسبلجربئـ ضد بإلن ةنم  .درل -
لػػو حةلػػ  لمػػةـ بليمخػػسث بلدممسية ػػو مأعيػػةؿ دج  ػػم  لػػاف عوةمػػ  اػػس بلطػػرد بلفػػسري يػػف بلدسلػػ   -

 (0بليخديد لدم ة يع  عدمةر  ش صة غمر يرغسل لم  . )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 091( عمد بلرحيف لحرش ، يرجع  ةمؽ ص1) 
 (0 )Charles Rousseau : droit international public , Vol . IV , Seriey , Paris 1980 , P.201  
 *(: Charles Rousseau  يف  بلدكدسربة درج  حصؿ عمى ، لوم  لرن و د صص لو بلوةنسف بلدسلو بلخةـ    

كمم  بلحوسؽ م بب دةذعيؿ  مخنسبف ب دصةص عصم  باليـ لو حؿ بلنزبعةت ،جةيخ  مةرمس سكةنت بطرسحد  
  ( مةرمس جةيخ 
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 ممخص البحث
 

كةنت بليصةلح بليشدرك  ممف بلدسؿ دلخت  لى بند ةج  مسؾ مكفؿ دحومؽ اذ    ذب
بليصمح  لوةيت مدمةدؿ بلديثمؿ بلدممسية و بلدبئـ ممن ة لمحفةظ عمى بليزبمة بلدو دندج يف 

 ذب بلدمةدؿ . لمةـ ا
سلد دـ دج مد بلدمةدؿ بلدممسية و يف  الؿ لمسؿ بعديةد بلمخثةت بلدممسية م  سبلونصمم  ،  

لذب جة ت سظمف  بليمخسث بلدممسية و لدممسر عيمم  بلمنة  بإلجديةعو سبل مة و سبلثوةلو 
ممف بليجديخةت بل مة م  بلحدمث  ، سعمم  لاف بليمخسث بلدممسية و موسـ مجيم  يف بلي ةـ 

 مم  كثمريف بلسبجمةت .سموع ع
سيع ب دوربر سدطسر بلخاللةت بلدممسية م  اصمحت باحكةـ بل ةص  مةلحصةنةت 
سبإليدمةزبت بلدممسية م  جز  المدجز  يف احكةـ بلوةنسف بلدسلو سذلؾ لو  طةر  دفةلم  لمنة 

وديد ة سبلدو دنةسلت كةل  احكةـ بلديثمؿ بلدممسية و سلو ي1691لمخاللةت بلدممسية م  لخةـ 
 بلحصةنةت سبايدمةزبت بلدممسية م  .

سلد لسحظ لو باسن  با مرة عمى بلصخمد بلدسلو   ة ة ب دغالؿ بليمخسثمف بلدممسية ممف 
لميزبمة سبلحصةنةت بلدممسية م  بلدو مديدخسف م ة سيف ثـ كةف يف اسج  بلنود بلجدم  بلدو 

م  اف مكسف ل ة اثر مضر مةايف دسج   لى بلحصةنةت سبايدمةزبت بلدممسية م  بحديةل
بلوسيو لمدسل  ، لذلؾ عةلجت  دفةلم  لمنة  لمخاللةت بلدممسية م  يظةار حرص بلدسل  عمى 
اين ة بلوسيو لو يجةؿ بلخاللةت بلدممسية م  يخةلجً ً  دسلموم  ممف بلحصةن  بلدممسية م  

 يو.سحؽ بلدسل  بليسلد  لم ة بلدممسية و لو بلحفةظ عمى اين ة بلوس 
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 الخاتمة والنتائج
 ذب كةنت بلحصةن  بلدو مديدع م ة بليمخسث بلدممسية و يػف بلنظػةـ بلخػةـ ساف عمػى كػؿ دسلػ  
يخديػػد لػػدم ة بلدممسية ػػو  لدزبيػػًة دسلمػػًة موضػػو مػػأف دضػػيف ينح ػػة لػػ  ، لػػاف ذلػػؾ بإليدمػػةز ال ممػػرر 

 لميمخسث   ة ة   دغالؿ دمؾ بلحصةنةت سبإليدمةزبت . 
لظػػػةارة   ػػػة ة   ػػػدخيةؿ بلحصػػػةنةت سبإليدمػػػةزبت بلدممسية ػػػم  ، سعػػػدـ  حدػػػربـ لػػػسبنمف بلدسلػػػ  
بليخديدة لدم ة بلدممسية و مةدت دمخل دسرًب اةيًة لػو ر ػـ  طػةر بلحصػةنةت سبإليدمػةزبت بلدممسية ػم  

  بلوػسيو حمث لـ دخد دمؾ بلحصةنةت يف بايسر بليطمو  مؿ  ن ة يومدة مومد بلحفةظ عمى ايف بلدسلػ
سلمدسلػػ   ػػمط  دودمرمػػ  لميػػة  ذب كػػةف  ػػمسؾ بليمخػػسث بلدممسية ػػو مشػػكؿ  طػػرًب عمػػى اين ػػة ، لػػاذب يػػة 
اردكل بليمخسث بلدممسية و الخةاًل د دد ايف س الي  بلدسل  بليخديد لػدم ة لانػ  محػؽ ل ػذ  بلدسلػ  اف 

يمخسث بلدممسية و يف دنفمذ ددي ؾ محؽ بلدلةع بلشرعو عف اين ة سدد ذ بلددبممر بلضرسرم  لينع بل
 يشرسع  بإلجربيو .

ف بزدمةد حرص بلدسلػ   لةليحةلظ  عمى بايف بلوسيو مخد ضيةنة لن دوربر لو كؿ دسل  ، سب 
عمػػى اين ػػة بلوػػسيو ربجػػع  لػػى بلدطػػسربت بلدػػو مشػػ داة بليجديػػع بلػػدسلو لػػذلؾ لػػاف كػػؿ دسلػػ  دضػػع 

لو لحيةمػ   ػمةدد ة لػمس لوػط مةلن ػم  ليسبطنم ػة ، بإلجرب بت بلالزي  لحيةمػ  اين ػة بلوػسيو ،  سمةلدػة
مػػؿ امضػػًة مةلن ػػم  لخاللةد ػػة بلدممسية ػػم  . سحػػرص بلػػدسؿ عمػػى اين ػػة بلوػػسيو لػػو يجػػةؿ بلخاللػػةت 
بلدممسية ػػػػم  لػػػػ  يظػػػػةار عػػػػدة دديثػػػػؿ لميػػػػة دضػػػػخ  يػػػػف لمػػػػسد عمػػػػى يػػػػة مديدػػػػع مػػػػ  اعضػػػػة  بلمخثػػػػةت 

ؾ بلحصػػػةنةت مشػػػكؿ م ػػػو  لمدسلػػػ  بليخديػػػد بلدممسية ػػػم  يػػػف حصػػػةنةت . لكػػػو ال مػػػدـ   ػػػدغالؿ دمػػػ
 لدم ة . 

  -سلد دسصمت لو ن ةم  اذب بلمحث  لو جيم  يف بلندةئج دديثؿ لو بالدو :
  مس بلوسبنمف بلدب مم  لمدسؿ يف عوسمةت مدـ دسلمخ ة عمػى بليمخػسث بلدممسية ػو مخػد اف 

مسية ػػو مػػدـ بإلعػػالف عػػف كسنػػ  شػػ ص غمػػر يرغػػسل لمػػ  ساػػذب يػػة مجخػػؿ بليمخػػسث بلدم
 . 1691م و   لى يف ـس بلحصةن  بلدو الرد ة  دفةلم  لممنة لخةـ 

  عػػدـ  حدػػربـ بلحصػػةنةت بلدممسية ػػم  مجخػػؿ بلدسلػػ  بليخديػػد لػػدم ة بليمخػػسث بلدممسية ػػو
 دحمد عف  لدزبيةد ة بلدسلم  يية مسثر عمى  مة د ة بل ةرجم  .

  سدخػػػرض ارسبح يسبطنم ػػػة    ػػػدثنة  بلجػػػربئـ بل طػػػرة بلدػػػو د ػػػدد بايػػػف بلوػػػسيو لمدسلػػػ ،
 لم طر يف نطةؽ بلحصةن  بلدممسية م  .

   ايػػػةـ بليدغمػػػربت بلدػػػو د ػػػدجد ما ػػػديربر عمػػػى بل ػػػةح  بلدسلمػػػ  سايػػػةـ بلدطػػػسربت بلخميمػػػ
سبلدكنسلسجمػػػ  س ةصػػػ  لػػػو يجػػػةؿ بإلدصػػػةالت لانػػػ  يػػػف بلسبجػػػل عمػػػى بلػػػدسؿ  اف دوػػػـس 
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  بلسبجل عممػ  اف مسدم ػة ميػة مخطػو مةإلعدبد بلجمد لميمخسث بلدممسية و سد مئد  لمر ةل
لدصةدمًة .  صسرة يشرل  عف ممد  لكرمًة س مة مًة سب 

   عمى بلدممسية و اف مخمػـ اف ديدخػ  مةلحصػةنةت سبإليدمػةزبت بلدممسية ػم  لػمس لش صػ
نية ديػنح لػ  ميسجػل صػفد  بلسظمفمػ  سيػف ثػـ لخممػ  اف محدػـر اػذ  بلصػف  ميػة دشػيم   سب 

 يف  يدمةزبت سحصةنةت .

  ميػػػنح بلوػػػةنسف بلػػػدسلو لمدسلػػػ  صػػػةحم  بإللمػػػمـ بلحػػػؽ لػػػو بلحفػػػةظ عمػػػى اين ػػػة س ػػػاليد ة
ي دندة لو ذلؾ  لو نظرم  بل مةدة  بلدو دفرض اذ  بلحومو ، ساس يػة اكػد  سبلػع بلخيػؿ 
بلػػدسلو بلػػذي مشػػمر  لػػو اف بلػػدسؿ ديمػػؿ  لػػى دوػػدمـ يودضػػمةت اين ػػة بلػػسطنو عمػػى بي 

  عدمةربت ا رى . 

  بلدسلو ضرسرة  جرب  دخدمالت عمى مخض نصسص  دفةلم  لممنة لمخاللةت مفرض بلسبلع
بلدممسية ػػػم  محمػػػث دػػػدالئـ سددسبلػػػؽ يػػػع بإلشػػػكةلمةت بلدػػػو صػػػةحمت ي ػػػدجدبت بلسظمفػػػ  
بلدممسية ػػم  ندمجػػ  بليدغمػػربت بلدسلمػػ  سبلدطػػسربت بلدكنسلسجمػػ  سبإلنخكة ػػةت باينمػػ  بلدػػو 

ضػػػو بايػػػر سضػػػع ضػػػسبمط سيحػػػددبت جدمػػػدة شػػػ داة بلخػػػةلـ لػػػو بآلسنػػػ  با مػػػرة ، لمود
يدمػػػػػػةزبت بليمخػػػػػػسث بلدممسية ػػػػػػو لػػػػػػو بلحػػػػػػدسد بلدػػػػػػو دودضػػػػػػم ة بلسظمفػػػػػػ   لحصػػػػػػةنةت سب 

 بلدممسية م  .
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بلرمػةض  –يطػةمع بلفػرزدؽ  –بلدممسية م  يةضم ة سحةضراة سي ػدومم ة  –د/ جيةؿ مركةت  .7

1675  
درب ػةت لػو بلخاللػةت بل مة ػم   –بلخرمو  بلنظةـ بإللمميو –جيمؿ يطر سعمو بلدمف االؿ  .6

  1666، 0ممرست ط –يركز درب ةت بلسحدة بلخرمم   –بلخرمم  
 1608دبر بلن ض  بلخرمم  بلوةارة  1بلوةنسف بلدسلو ط –د/ ح ف يحيد جةمر  .12
 –بلحصػػةنةت بلدممسية ػػم  لػػو صػػدد بإلعفػػة  يػػف بلوضػػة  بإللمميػػو  –د/  مػػر بلػػدمف يحيػػد  .11

ر ػػةل  دكدػػسربة جةيخػػ  بلوػػةارة يصػػر  –ة مجػػري عممػػ  بلخيػػؿ لػػو يصػػر درب ػػ  يوةرنػػ  يػػع يػػ
1677 

 –بل مئ  بليصرم  بلخةيػ  لمكدػةل  –درجي  مسنس شةامف  –جسار بايف  –رسمرت يكديةرب  .10
  1682بلوةارة 
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يركػػػػز بلشػػػػرؽ بلخرمػػػػو لمدرب ػػػػةت بلحضػػػػةرم   –يف ػػػػـس بايػػػػف بلوػػػػسيو  –د/ زامػػػػر  ػػػػةلـ  .10
  0228لندف  –سبإل دربدمجم  

 0220عيةف دبر سبئؿ لمنشر  1ط –يمةدئ بلخاللةت بلدسلم   –د/  خد حوو دسلمؽ  .13
  1680دبر بلموظ  بلخرمم   –ديشؽ  – 1د/  يسحو لسؽ بلخةدة بلدممسية م  بلحدمث  ط  .15
درب ػ  نظرمػ  لػو  –يف سـ بايف ي دسمةد  سصمغد  سد دمدبدػ   – مميةف عمد بهلل بلحرمو  .19

 0227ل ن   16بلخدد  –لخرمم  لمخمـس بل مة م  بليجم  ب –بليفةامـ سباطر 
  0220، دبر بلكدل بلسطنم  منغةزي  1ط –بلدممسية م   –د/ شفمؽ عمد بلربزؽ بل يربنو  .18
دبر بلثوةلػػػ   –بلحصػػػةن  بلدممسية ػػػم  مػػػمف بلنظرمػػػ  سبلدطممػػػؽ  –د/ عػػػةطؼ ل ػػػد بليغػػػةرمز  .17

  1ط 0226عيةف  –سبلنشر سبلدسزمع 
يشػكم  بلحصػةن  بلوضػةئم  سبلحصػةن  ضػد بلدنفمػذ لػو بلوػةنسف  –د/ عمد بلحكمـ يصػطفو  .16

  1661بلوةارة  –يكدم  بلنصر  –بلدسلو بل ةص بليوةرف 
بلدخ ػػؼ لػػو ب ػػدخيةؿ بلحصػػةن  بلدممسية ػػم  لػػو ضػػس   دفةلمػػ   –د/ عمػػد بلػػرحيف لحػػرش  .02

ر ػػػةل  دكدػػػسربة كممػػػ  بلحوػػػسؽ جةيخػػػ  عنةمػػػ   – 1691لممنػػػة لمخاللػػػةت بلدممسية ػػػم  ل ػػػن  
0225  

يجم  بلحوسؽ جةيخ  بلكسمػت  –بلدج س سبلحصةن  بلدممسية م   –د/ عمد بلرحيف لحرش  .01
 0220بلخدد بلربمع دم يمر  –

 –بلجة س ػػم  مػػمف بلشػػرعم  سبلاليشػػرسعم  سعاللد ػػة مةلدممسية ػػم   –عمػػد بلػػرحيف مشػػمري  .00
 –كممػػػػ  بلحوػػػػسؽ سبلخمػػػػـس بل مة ػػػػم   –يجمػػػػ  بلحوػػػػسؽ سبلخمػػػػـس بإلن ػػػػةنم   –درب ػػػػ  يوةرنػػػػ  

  0210بلخدد بلخةشر  –بلجزبئر جةيخ  بلجمف  
سزبرة بلثوةلػ  سبإلعػالـ  –يف ـس بلكمةف بلص مسنو لأليػف بلوػسيو  –د/ عمد بل الـ مغدبدي  .00

  1679مغدبد  –
بلخػػدد  –يجمػػ  بايػػف بلوػػسيو  –لػػو يف ػػـس بايػػف بلوػػسيو  –د/ عمػػد بلوػػةدر يحيػػد ل يػػو  .03

  1677مغدبد  –بلثةلث 
دبر  –بلديثمػػػػؿ بلدممسية ػػػػو سبلونصػػػػمو بليخةصػػػػر لػػػػو بإل ػػػػالـ  –د/ عمػػػػد بلوػػػػةدر  ػػػػالي   .05

 1668بلن ض  بلخرمم  
درب ػػ  دحممممػػ   –لػػةنسف بلخاللػػةت بلدممسية ػػم  سبلونصػػمم   –د/ عمػػد بلخزمػػز يحيػػد  ػػرحةف  .09

مػػدسف نةشػػر  – 1690 – 1691لػػو بلفوػػ  سبلوضػػة  بلػػدسلممف ساحكػػةـ  دفةلمػػ  لممنػػة عػػةيو 
1679  
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بلحصةنةت سبإليدمةزبت بلدممسية م  سبلونصمم   –د/ عمد بلخزمز مف نةصر مف عمد بلرحيف  .08
  1ط  0227بلرمةض  –شرك  بلخممكةف لألمحةث سبلدطسر  –لو بلوةنسف بلدسلو 

بلوػػػػةارة  –دبر بلن ضػػػػ  بلخرممػػػػ   –بلوػػػػةنسف بلػػػػدسلو بلخػػػػةـ  –د/ عمػػػػد بلسبحػػػػد يحيػػػػد بلفػػػػةر  .07
1663  

بلدػػربمط مػػمف يف ػػـس بايػػف بلوػػسيو سبليصػػةلح بلوسيمػػ   –بلمػػةز سيحيػػد صػػةمر عندػػر  عفػػةؼ .06
بشػػػربؼ د. حةيػػػد رممػػػع يخ ػػػد  –بليضػػػيسف بل مة ػػػو لمحػػػسبر بلخرمػػػو باسرمػػػو  –باسرممػػػ  

  1686بلوةارة  –بلمحسث سبلدرب ةت بلخرمم  
 0223بلجزبئر  0ط –درب ةت لو بلوةنسف بلدسلو بليخةصر  –د/ عير  خد بهلل  .02
بلوػػػةارة  –دبر بلن ضػػػ  بلخرممػػػ   –بلخاللػػػةت بلدسلمػػػ  لػػػو سلػػػت بل ػػػمـ  –د/ عمػػػو  مػػػربامـ  .01

1677  
بلدممسية ػػػم  نشػػػأد ة سدطسراػػػة سنظػػػةـ بلحصػػػةنةت سبإليدمػػػةزبت  –د/ عمػػػو ح ػػػمف بلشػػػةيو  .00

 ـ1662ممرست لمنةف  –دبر بلخةلـ لميالممف  –بلدممسية م  
 0222بلوةنسف بلدممسية و ، ينشأة بليخةرؼ مةا كندرم  ،  –د/ عمو صةدؽ امس امؼ  .00
بلػػػدبر بلخميمػػػ   –درب ػػػ  لةنسنمػػػ   –بلدممسية ػػػم  بليخةصػػػرة  –د/ غػػػةزي ح ػػػف صػػػةمةرمنو  .03

  1ط 0220عيةف  –بلدسلم  لمنشر سبلدسزمع 
 مطةت بايػف سبلحصػةنةت سبإليدمػةزبت بلدممسية ػم  لػو بلسبلػع بلنظػري  –د/ لةسي بليالح  .05

  1660بال كندرم   –دبر بليطمسعةت بلجةيخم   –و يوةرنًة مةلشرمخ  بإل اليم  سبلخيم
  1671يصر  –يطمخ  جةيخ  بلوةارة  –بلس مط لو لةنسف بلخوسمةت  –د/ لدحو  رسر  .09
   9ط 1676ديشؽ  –بليطمخ  بلدخةسنم   –بلدممسية م   –د/ لسبد شمةط  .08
ر ػةل  دكدػسربة كممػػ   –بلدممسية ػممف  بلحصػةن  بلوضػػةئم  لميمخػسثمف –د/ كيػةؿ ممػةع  مػؼ  .07

  1667جةيخ  بلوةارة  –بلحوسؽ 
بلجةيخػػػػ  بإللدربضػػػػم   –بلوػػػػةنسف بلػػػػدسلو بلخػػػػةـ  –د/ يةجػػػػد بلحيػػػػسي  –د/ يػػػػةار يمنػػػػدي  .06

 بل سرم  
،  12يجمػػ  بلدممسية ػػو بلخػػدد  –بلدممسية ػػم  بلدخرمػػؼ سبليخنػػى  –د/ يح ػػف عمػػد بل ػػةلؽ  .32

 ـ بلرمةض 1677دم يمر 
  0225يصػر  –دبر بلن ض  بلخرمم  بلوةارة  –بلوةنسف بلدسلو بلخةـ  –لكمرمف د/ يح ف ا .31

  1ط
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لمممػة طػػ  –نظربت لو احكةـ بلحرل سبل مـ ، دبر  لرا لمطمةعػ  سبلنشػر  –د/ يحيد بلاللو  .30
 ـ 1676ل ن   1

جي سرمػ  يصػر  –دطسر بل مة ةت بلخةليم  سبال دربدمجم  بلوسيم   –د/ يحيد نصر ي نة  .30
 0228ا مسط بليكدل بلجةيخو بلحدمث  – بلخرمم 

 –بل مئػ  بلوسيمػ  لممحػث بلخميػػو  –اصػسؿ بلخيػؿ بلدممسية ػو سبلونصػمو  –د/ يحيػد زاػرة  .33
  0ط  1663يركز محسث بلخمـس بإللدصةدم  منغةزي 

  1680يصر  –ينشأة بليخةرؼ بال كندرم   –لةنسف بل الـ  –د/ يحيد طمخت بلغنميو  .35
ممػػػػرست  –بلػػػػدبر بلجةيخمػػػػ   –بلس ػػػػمط لػػػػو بلوػػػػةنسف بلػػػػدسلو بلخػػػػةـ  –د/ يحيػػػػد بليجػػػػذسل  .39

1666  
  1668عيةف  –دبر زاربف  –بلنظرم  سبلييةر   بلدممسية م   –د / يحيسد  مؼ  .38
ينشػػػػسربت دبر بلن ضػػػػ   –بايػػػػف بلوػػػػسيو سبايػػػف بلجيػػػػةعو بلػػػػدسلو  –د/ ييػػػدسح شػػػػسلو  .37

  1ط 1675بلوةارة  –بلخرمم  
  1ط –دبر بلجممؿ  –ممرست  –لدممسية م  ب –يصمةح زبمد عمد بهلل  .36
بلحصػةنةت بلش صػم  لميمخػسثمف بلدممسية ػممف لػو ظػؿ لسبعػد  –يخير عمػو  ػخمد اشػنةف  .52

اكةدميمػ   –ر ػةل  يةج ػدمر لػو بلوػةنسف بلخػةـ  –بلوةنسف بلدسلو بلخػةـ سبلييةر ػةت بلدسلمػ  
 0229بلدرب ةت بلخممة 

دبر  –بلخاللػػػةت بلدممسية ػػػم  سبلونصػػػمم   ا ػػػس سلسبعػػػد –د/ نػػػةظـ عمػػػد بلسبحػػػد بلجة ػػػسر  .51
  0221عيةف  –يجدالسي لمنشر سبلدسزمع 

بلحصػػةنةت سبإليدمػػةزبت بلدممسية ػػم  لػػو بلوػػةنسف بلسضػػخو يوةرنػػ  يػػع  –د/ نػػزبر صػػدمؽ  .50
 1677 سرمة  –كمم  بلحوسؽ جةيخ  ديشؽ  –محث عميو لةنسنو  –بلشرمخ  بإل اليم  

جةيخ  مغػدبد كممػ   –اسرمو مخد  ند ة  بلحرل بلمةردة  دجةاةت بايف ب –د/ نسبر بل مري  .50
 0221ر ةل  دكدسربة  –بلخمـس بل مة م  

درب ػ  لػو جةنممػ  بل مة ػو سبلخ ػكري  –يف سـ بايف بلوسيو بلخرمو  –د/ امثـ بلكمالنو  .53
نػػػػدسة بايػػػػف بلخرمػػػػو لمدحػػػػدمةت بلربانػػػػ  سبلدطمخػػػػةت  –يركػػػػز بلدرب ػػػػةت بلخرمػػػػو باسرمػػػػو 

  1ط 1669بلي دوممم   
  1691 دفةلم  لممنة لمخاللةت بلدممسية م  لخةـ  .55
 00 –بلػػدسرة بل ةي ػػ  سبلثالثػػسف  –بلجيخمػػ  بلخةيػػ  لأليػػـ بليدحػػدة سلجنػػ  بلوػػةنسف بلػػدسلو  .59

 (  A / CN.4 / 374 / AOLD2سثمو  رلـ )  1670مسلمس 
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 00 –بلػدسرة بل ةي ػ  سبلثالثػػمف  –لجنػػ  بلوػةنسف بلػدسلو  –يػ  لأليػـ بليدحػدة بلجيخمػ  بلخة .58
 (  A / ON.4 / 37 / addسثمو  رلـ )  1670مسلمس 
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  القانوني الدولي للعقوبات اإلقتصادية بني الهظام حبث بعنوان

 املشروعية واإلعتبارات اإلنسانية

 مقدم إىل

   كلية احلقوق جامعة املهيا قسم القانون 

 امـــــــــــــــــــي العــــالدول 

 إعداد 

 وددكتورة/  داليا أحمد فؤاد محم 

 دكتوراة في القانون الدولي العام
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 لمعقوبات اإلقتصادية الدولي التنظيم القانونى

 واإلعتبارات اإلنسانيةبين المشروعية 
 ة ـــــدمـقـم

الق   ا حاد اي    ال د ا    ف  ي حا اا     يع  د حتصاص  اد حاا  زر حاأله ر  حا      عص  ر ا حال  ااي يف 
عا   ز م ي أل   غ عغ يفطي        ذ    ا  حا   د اي د ادرا     عص   هف  عد   ا ق   عي حاد ا      صاص   اديا  ه  اه    

 س  يل    غ  س  اح  حال ر  ا    م ف  ي  زي اد ا حا س  اح  حاعس  ألري   ال     ا     دحاسياس ي ع  حاعس  ألرل
حاد اي  .  ظد ر  ساح      اط ر حاعالصات حاد اي   ارحا  فألرا  ساع ا  حاق ا في اس ي  حا زحعات 

أل   ر اط   رح   عص  هلت اطه  م ه   أل   س  اق  س  ل ي  اللد  ا د ه  دعت حاعق ه  ات حتصاص  ادي  ا    ذ    ألال  ع
 أل ا عصهلت  دفا  في لد ذحا   ا  اعد  ارحرح  األ يليا   للقا  هااع ليات حاعسألري  . 

 عل   اقد  دد حاعاا  حا عاص ر   ا     غ حاعق ه ات حتصاص ادي  حاا ي فرق دا  ال س حا  غ 
ي    حا   د أل   ا      حال  ا  حاعدي  د    غ د   حاع  اا   حاا  ي ع   ذت ف  ي هع  ض حالي  اغ    ألال     ا ال   ط  

هاا س  ه  الع  رحم  ايهي  ا .     ا زحا  ت د   ع   رخ  د  ددا ههس  ا دح           ذل حاعق ه  ات ق  د ا د  ذا    
  رصدا اق حعد حاقا  غ حاد اي ع  اسها  م ار م اهعض حاق خ حاد اي  ذحت حا    ذ .هاسها  ااعلم 

  ي حاا ي اع ا ي  اال     ط  ا   ع    عيا  ألا ت حالا  ع  حاذريع  ا رض      ذل حاعق هات ف هغ حا
 آ ار ا حا د را  ادف  حا  غ ها ظا   غ لق صدا حت سا ي  .

عا ادح     دخ   ا اس ا د  اي   حاعق ه ات  عل   ا اقد  فقد  صص  ا   ذح حاهل ل ال ص  ي  عل  ح 
 غ  ص ص اايز   ر عيادا .    قر را القيم حاا حزغ هيغ  ا القق   ذل حاعق ه ات حتصاصادي  

ف  ي  ص  علأل  ا  حاق  ا  غ حا  د اي حت س  ا ي  حالأل  ا  ةي  ر حاقاهل    ا  اق  اي  عل   دحي     ا ا   ص    غ ع
 صا  غ لق م حت ساغ 

  - هل اغ :  ا   غ    فقد ا  اقسي   ذح حاهلل 
 -ا ا   في  ذح حا هلل  طلهيغ   ا : حاعق هات حتصاصادي      ا ي  -المبحث األول :

 تصاصادي  حاد اي  .  د   حاعق هات ح -حا طل  حا   :
 ع  حع حاعق هات حتصاصادي   حاددي   دا . -حا طل  حا ا ي :

حت س  ا ي  حا ا   ح  ع  غ اطهيقد  ا   حآل   ارات حتصاص  ادي  ه      ر عي  اطهي  م حاعق   -المبحــث النــاني :
  -  ا ا   في  ذح حا هلل  الل  طاا   ي :

 



 

 

                                                 

 

 

 دكتورة/ داليا أمحد فؤاد حممود                       القانونى الدوىل للعقوبات االقتصادية ...        الهظام

 

339 

 
صاصادي  حاد اي   فقا  حاساس حاقا   ي ا رض حاعق هات حت -المطمب األول :

 اق حعد حاقا  غ حاد اي . 
 لق م حت ساغ . عل ع ر حاعق هات حتصاصادي   -المطمب الناني :
اطهي م حاعق ه ات حتصاص ادي   عل  حاقي د حاقا   ي  حا  حردا  -المطمب النالث :

حا د ا  ق ا  غ حاه قاق  علألا  حاقا  غ حاد اي حت سا ي   
 لق م حت ساغ .ا
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 العقوبات اإلقتصادية ماهية  -ث األول :المبح

 د ـــــــــيـهـمـت
 

أل س   ل   ع   د   ا ال     حا الف   ات ههعاهار    ا حادحا حاعق ه   ات حتصاص   ادي   عل     ا     حتعا    اد
حاس   ل   حا    غ حا   د اييغ .  عل    حاسياس   ي  حا  ق   ل  حاا   ي الا      ايد   ا  يح     حا      حا ال   دا ال لافظ     

حاا  ي    ددادا حاس  ال  حاد اي    د لي  ل اع  د عأل   ر عس  ااي  حا  ردع  اص    ف  ي حاعدي  د    غ ه   ر حاا   ار 
  ا   ارح   ا    يرح  ف  ي حا اا     حا  د اي حا عاص  ر  ذا    ا   ا اا ي  ز ه    ع  غ حآلاي  ات حا   رخ حاا  ي اعا   د 

   ذح حاس  اس  عل   د  ا  يح    حا     حا ال  دا د هفي    القي  م  قاص  د ا حاا  ي ع     ت    غ عالد  ا د   يعل
تطار حاع ا  العق ه ات حتصاص ادي  حاد اي    ذا     غ   ال  حا طاا   س ي  ا ا   في  ذح حا هلل ح

  -حااااي  :
   د   حاعق هات حتصاصادي  حاد اي  . -المطمب األول :
 حاعق هات حتصاصادي   حاددي   دا . ع  حع -المطمب الناني :
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 مفهوم العقوبات اإلقتصادية الدولية  -المطمب األول :
عغ ألل     ع عق ه  ات ن ألا   ت ص  د عدرا  ت ف  ي  عا   دا فرس  ال اع  ا  حا ال  دا  ا  ار ف  ي   س   ع  حا     

ن  حااي اعد  ادا 9 غ عدد عصه  حا   ع 96ه  ا  حا ادا   ارس  حاقفط  عل   الدما  9999
ا  رحرحت ع   رخ العق ه  ات  ااق    دا  ا  رحرحت لظ  ر  صاص  ادل د لا  ز د عق ه  ات  ااي     اااري    د  ح 
صاع دا  ألا ه   ف ي عد د حاعص ه  هدحي          ا  هات  غ صاعدا عرفي  ن  هدذح اال   حاعق2عسألري  ع

 ن3 ي ام حا   حا الدا ملقا  ع
حاعق ه  ات  عل      غ عد  د عص  ه  حا     يالل  ظ ع د  ا ص  د رأل  زت  96أل   ا عغ حا ا      ف  ي    ص حا   ادا 

 ذا      ن4حتصاص   ادي   اعلاد   ا لا   ر حازح ي     هاا س   ه  اه   اصي حاعق ه   ات حا    رخ حاعس   ألري   حاقا   ي    ع
ههعاهار ا عدحا عقاهي   عدحا قفط  صاحي   عس ا د ت ل ا     حال ر   ل ف ي عد د حاعص ه   ع  د حاقي ا  

 صع  د    طغ حاصع ه  ي اي  غ عغ عل ا س  هاعريي حاعق هات حتصاصادي   اد ع    ير  ا  
ي  حا  ق    ف  ي  س  ا دح  حاق  ف ط حتصاص  ادي   ح  ا   ار حا    ر ع  ا   ف  ي    ذح حا ا  ا  س   ي ي   دل 

   ن5عيا  حاق حهط حااي الأل  حاع   هداا ي  ع ألاادا   ة عل 
 اقد رفض هعض حا قد ار  عاه ار حاعق ه ات   ع ا    غ ع   حع حاا زحر ف ي حاق ا  غ حا د اي د  ذ  ص    ا 

افيي    ر  عل     ه  د   ا  ا    رحرحت  صاص    ادي  صس    ري  اا     ذ ف    ي   حاد     د ا      ع  عأل     ر ا لا ا       اهار     ا 
حاعق ه    عليد احا حص   حااعري  ات حا  د  ط  را ا د ا ا   ا  ارط ف ي حاد ا   سياساادا د  اعد       ذل 

  اا   حاقا  غ حا د اي ه   يأل  ي ع د ا ااه   سياس    عي    م اا  م     حاد ا   ع  حا د   حاا ي اس اطي  
 عل          ذح حااعري ي ي  أل    اداأل ا  الق  م حا د    حتعا دحر  دعليد افرض حاعق هات حتصاص ادي  

 ن6.ع اد ال  في     دا حادح لي   حا اراي  سيادادا د
_________________________ 

د  رأل   ز درحس   ات  2115 – 9991هاس   ي  ي س   ي ها     د حاع   رحم  اطهيق   ات حا      حا ال   دا الق   ا  غ حا   د اي د ن 9ع
  947ص    2116حا لدا حاعرهي  د هير ت د حاطهع  حا ا  

ص      2116لق   م حت س  اغ د  دي    الطهاع    حاق  ا را  عل   اي     ع ر   ا ن   ي  دح  ل   د عه  د حا    ع  د حاعق ه  ات حاد  2ع
97-98  

 Andrew Mack , Asif Khan , " UN Sanctions : a Glass Half Full " P 161 , availableن 3ع

online at , www.eyeontheun.org/assets/attachments.          
ن د/  ل  ي ه   هألر د حاعق ه  ات حتصاص  ادي  ف  ي حاق  ا  غ حا  د اي حا عاص  ر د دي   حغ حا طه ع  ات حااا عي    د حاازحح  ر 4ع

   64ص   2118
  غ عدد عصه  حا   96ح ظر حيقا  ص حا ادا     

 24 ص 9ط 2111د حاقا را ق  حاعرهي  ن د/ فاا   عهد حاعا  عل د د حاعق هات حاد اي  حتصاصادي  د دحر حا د5ع
 GARTER Barry, " International Economic Sanctions : Improving the Haphazardن 6ع

U.S. Legal Regime " California Law Review , No.75 , 1988 , P. 1162  

http://www.eyeontheun.org/assets/attachments
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   ي ن د  Sanctioن  حااي اع ي حاعق هات    ام   غ حاألل    حاالاي ي   ع  Sanctionsحاألل   حت اليزي  ع  غ عص  
أل  ا اع  ي حاا دهير حاقس رل حتازح  ي  د ا رحر   ا عل  ع   ص دص  اع ي حاع   حاذل اق    ه   س لط   عا ري هد ا   أل دا 

ن حا  ذل اق     ه    ع  دا د   ترة  ا  د ا       ا صا   ت ه   قض عص       ه  ادب حاق  ا  غ حا  د اي  ذا    هد  دي  Coerciveع 
 اقد ألاغ افيا  اعريي  لدد العق هات حتصاصادي  ف ي  ي  ام  ن9.ع ايحاد    يقاي   اا    ذل حاد ا  الألا  حاقا  غ

د  ذا   ااع دد حا ص طللات حاا ي اع ري هد ا فد  ا   عليد احا   حا الدا د ر في اعدد حااعاريي حا قدي  حااي عطلق ت 
 ص  طلف  حا قاطع    حتصاص  ادي  ايا  دح   حا ق    ف  ي حا داي    عليد  ا   غ يطل  م    غ يس   يدا حالظ  ر حتصاص  ادل      ا  

 ن2حاعق هات حتصاصادي   يرا   ذح حااعدد اادح   حا صااف حاسياسي   حتصاصادي   حاقا   ي  فيدا .ع
 اظد     ر حتااد     ادحت حا قدي       ااعري     ي حاعق ه     ات حتصاص     ادي  ف     ي ع     دا  ل     ا مت فق     د  عاهر      ا  
ر ةي  ر  د  ا رد فع    ععاه  عف  ي درحس  ا  ل حاعق ه  ات عس  لل  حاس  ال  ل ل Kimberly Ann Elliottل

 قه     ف  ي حاسياس    حا اراي    ع  حادح لي    د ي أل  غ اد ا     عي     عغ اظد  ر    اهدا ا    هها   اذ عق ه    
ص  رحرل  صاص ادي   عي      ي أل غ الدي  د   ذل حاعق ه    هقط   ع  اددي  د هقط    حاص  عيد  عل  يا  رل هل     ح 

د  ا حا  دألا ر ع   ر  ص  د عرف ن3حارس   ي العالص  ات حا ااي    ع  حااااري    حاااري    ف  ي حاد ا    حا س  اددف  .ع
 س   لأل       ا عغ ااص ري ف ي سعد حهلل ع دا ل   ع  غ ع  حع حاازحرحت حاد اي  د  ه قاق ا ا ا يس 

 ال   س  عليد  اهلري    ف  ي عالصااد   ا حتصاص  ادي   حا ااي          د   حاع  اا  ه ع     حاعق ه  ات حاا  ي     ص 
     عذخ ع   أل  رحل أل   ا عرفد  ا اا        غ حا قد  ار ه  د  ا ل عل اص  ري سياس  ي يل ن4.ع لحا   غ حا  د اي
 ن5عسياساادا حتصاصادي  حا اراي  . فياق   ه  حاد ا  

حااعريي حا ي ر ع    ا س   ف ي اعري ي حاعق ه ات حتصاص ادي  د فل   يق   ق  حهط  ذح  عل ياللظ   
 صاص  ادل ي   ارس ق  د د   ع   رخ ال  دد  ا  رحر حاا  زحرحت حتصاص  ادي      ا ياعلد  ا ااس    ال  ا  رحر 

 ن6 غ  ي ام حا   حا الدا ع  م .ع 49حت  فم حا ادا س حر عألا ت  ذل حاازحر
__________________________ 

   95ص    9ط 9965ن صالح  صر د حالر  حتصاصادي  في حا اا   حت سا ي د دحر حاقل  د هير ت 9ع
  عل          ص       4149ن ه      ازع عه      د حاص       د د حاعق ه      ات حتصاص      ادي  حاد اي        د  ال        حال       حر حا ا       دغ حاع      دد 2ع

www.ahewar.org   
ن فايل  اياي  لعق هات حا   حا الدا حتصاصادي   آ ار ا عل  لق  م حت س اغ ف ي حاع رحمل رس اا   ااس اير اا ع   3ع

 6ص    2113حالاج ا قر د حاازححر 
ص      9ط 2115 ع  ات حااا عي    د حاازحح  ر ن د/ ع   ر س  عد حهلل د  عا    حاق  ا  غ حا  د اي حا عاص  ر د دي   حغ حا طه4ع

291 
 35ن   يدح  ل د عهد حا  ع  د  را  ساهم ص   5ع
د درحس     ف   ي  ص   اح  حا    زحع      دخ  2113ن هاس     أل   ري  س    يدحغ حاا    اهي د  ال   س حا    غ  حال   ر  عل     حاع   رحم 6ع

 43د ص    2116  ر عي  حالر  د دحر ز رحغ ال  ر  حاا زي  د ع اغ حاردغ 
 

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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 ذح حااعريي عيقا  ع    صي حاعق هات حتصاصادي  هاااصرفات حاسياسي  د في ل يغ  عل ذ أل ا ي  
ع دا  غ حااص رفات حاقا   ي   حاا ي اا د عساس دا ف ي حا ص   حاس اه    غ  ي  ام  يح   حا    حا ال دا . 

 ن9ع
ا   ام  ا   ا س  هم فه     ي أل  غ اعري  ي حاعق ه  ات حتصاص  ادي  ه  د  ا ل  ا  ع    حتا  رحرحت حاا  ي  اعا   د  ح 

حاد حت حتصاصادي   ا  ذ هدا حالأل   ات ه  أل      رد د ع     احي ع  ا  اعي د ع    غ   ال   عل 
 ل  دخ حا  ظ   ات حتصلي ي    ع  حاد اي    ق  د د ا    ع   ا  ع       غ حا  د   ذحت حاس  يادا هس  ه    اد  ا  

اا زح  هاا   اط حاع  دا  حت عل  حاقا  غ حاد اي ع   عا دا د اي   ذا  في  لا ا  تاه ار   ذل حاد ا   
 ن2حا قه ا   غ حاسل   حاد اي . ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 71د ص    2119ن د/ ا ا   لي حاديغ د حاعق هات حتصاصادي  األ   حا الدا د حادحر حااا عي  حااديدا 9ع 
ا ل   ددحت حا ا   اح د  رأل   ز  ن د/  ل     د لس   غ لس    ي د حاعق ه   ات حتصاص   ادي  حاد اي      حاع   اا  حاعره   ي د درحس    2ع 

 5د ص    9999د حاس   حاااسع   79حادرحسات حتسارحاياي  حا رح  د ألرحسات  سارحاياي  رص  
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 لعقوبات اإلقتصادية والهدف منها أنواع ا -المطمب الناني :
    ر حاق   ر غ     غ ا   اريا حاه    ري   ألا    ت     غ حاد حت  عل    عس   ا د ت حاعق ه   ات حتصاص   ادي  

  دحر ااري دا .  عل ي  حالر    حا  ازعات حااي  ددادا حت سا ي  حارحيسي  في ا 
حاعالص  ات حاد اي    ف  ي عص  ر ا    ذح د ف  هغ ذا    أل  اغ  عل   فأل   ا  ه  ت عغ ا صاص  اد ص   ا      را 

حاد اي    د  أل  اغ عيق  ا  ف  ي حاعص   ر حاس  اهق  د فاتصاص  اد أل  اغ دحح   ا  ع  ا ال       رح  ف  ي س  ير حال  دحل 
  حا   ع   د  ألا   ت حااا  ارا حاد اي       ي عص    حتصاص  اد حا  د اي  ا    حادعا     حارحيس  ي  ف  ي  دق  

اطه   م حاعق ه   ات حتصاص   ادي  هص    رادا حالااي      م هع   د  ر ر    ا ه رحل     عدي   دا د  ذا     ع    د ا زحد 
  لساس حا اا   حاد اي هقر رادا ف قعت ادا  عايير  ق حهط  لددا في حاعالصات حاد اي  .

 عل  م حا    حا ال دا ص  رح  ا هعض حاا دحهير ةي ر حاعس ألري    غ  ي  ا 49 اقد ع ردت حا  ادا 
 ا  ع       ا    حاا   ي ا ص   ري  س   هي  حا     ا  م حالص   ر د  حاا   ي     غ ق     دا حاعق ه   ات حتصاص   ادي 

 حاا   ي اا       ف   ي  ا   رحرحت حالظ    ر حتا   رحرحت حاا   ي م ا       حتس   ا دح  حا ها    ر الق    ا حا س   لل  
حاا ح    حتصاص ادي  د غ  عل  ن عل ا  ا   9  د ..... عحااااري  د حا ااي   د حا  حص الت د حاس يال

ةير    ا     غ حاا ح      حاعس   ألري  ع  حادهل  اس   ي       ذل حتا   رحرحت حتصاص   ادي  ا    ت   ارس   ادا هط   رم 
  - عسااي    ال   د  ا ارا  ع   ظد ر ع  حع  اعددا  غ حاعق هات حتصاصادي   غ ع  دا  ا يلي :

  تصاديةاإلق األول أنواع العقوباتالفرع 
 حا قاطع  حتصاصادي   -ع م  :

 عل  سا د  ا ظ حا قاطع  حتصاصادي  صدي ا   غ صه  حا   حر حا  ريألييغ لي   ا ععل   ح حاا  رد ح
حالأل    حاهريطا ي  حااي ألا  ح  اقعيغ ادا   قاطع  حاهقاح  حت اليزي  هسه  زيادا  الس حاع    

ذا   ا صررا  حالا   حا ط ي  في حاد د   ا غ د  قاف  حا ريأليي عل حاهريطا ي القرحح  حا  ر ق  
اا      س  رححي    ا    حاقاق  ي ه قاطع    حاهق  اح  حا ر س  ي   حاهريطا ي    هس  ه      ارحألد ا  9956ع  ا  

 ن2 صر . ع عل في حاعد حغ حا ال ي 
 
 
 
 

_____________________  
  غ  ي ام حا   حا الدا  49ن ع ظر  ص حا ادا 9ع
لق    م حت س   اغ ف  ي حاع   رحم د رس   اا   ااس   اير د  عل    ل د حاا   زحرحت حتصاص  ادي  حاد اي      آ ار    ا     ا       الن 2ع

  98 د ص   9998اا ع  حاازححر 
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د ا       ل      عل     اعاه   ر حا قاطع         غ ع ط   ر حاعق ه   ات حتصاص   ادي  حاا   ي ي أل   غ عغ ا ص     
هس ايرحد حا   حد هد ذل حاد ا   ع د  حاس  اح ا  ا  ههلدخ  اازح اادا حاد اي   . لي ل اد دي   ذل حا قاطع   

حاددي  غ  حالد  غ   اطدا حاد اي  هاااااي القيم  د ألذح عرصل  صادرحادا د حاسالح حاقر رل ادا
  ذل حا قاطع  س حر عألاغ حاددي سياسيا  ع  ةير سياسي .

 اق   د ا   ار ف   ي ص   ا  س حا ص   طللات حالق صي     حا   د اي عغ حا قاطع     ل     ي  ا   رحر الا      اي     
  ع   يحاادا  عفرحد ا حا   فل غ هااااارا ا صي حاعالصات حااااري     د ا  ع  رخ       سلطات حاد ا

  راألاهدا اع ا  عد ح ي  ل  عل ردح   عليداحااعا      رعايا ا هقصد حاقفط حتصاصادل 
رف  ض عغ يأل    غ  عل   حا قاطع    ه  د   ا رف  ض ع  ال  ريض أل   ا عرف  ت حا  س   ع  حاهريطا ي    

 ن9  ل .عيعلع   اا اعي    طري يرحد حاقفط    ا  عل اعا   ااارل
ع   ا حا قاطع     ف  ي  ع ا    ا حاع  ا  فد   ي ل  ص  ي حاعالص   ات حااااري          ا اع    ع  ف   رد ع  هل   د 
االقيم ةرض  صاصادل ع  سياسي ع  عسألرل في حاسل  ع  حالر  ل  حا قاطع  صد ا     حت ا  اع 

عغ حااصدير  لظر حا لغ حاألل ي  حم ا اع ا  عغ حا رحر ع  حتسايرحد ع    عد ا  عا  د أل ا صد اا 
 ن2ع  حاازحي اهلد ع  هالد  عي   . ع

 قاطع    دح لي    ع ا  ا  دح     ل  د د   ا    ا قس    حا قاطع    حتصاص  ادي  اهع  ا  ا ط  ام اطهيقد  ا 
حاد ا     حا حل   دا  ا ق     الق   ا  غ حا   دح لي ن   قاطع     د اي     ع اطه   م     ارج ل   د د حاد ا      ا ق     

 قاطع     فردي      ع    رخ ا اعي     د   ا    حااد     حاا   ي اطهقد   ا   ا     اقس     ه   اا ظر  الق   ا  غ حا   د اي ن
ع    د ا اطهقد   ا د ا      حل   دا ف   ي   حاد     د ا     ع    رخ ع  ع   دا د   د ع    ا فاا قاطع     حا ردي     األ    غ 

حا قاطع    حاا اعي    فد  ي حا قاطع    حاا  ي اق     هد  ا  ا  ع    د   اا  ال د ا    ع   ا  ع    د   ا  ي  ذح  
 حااي  9935 يطاايا عا   عل ع   صلي ي د ألاا قاطع  حااي فرقادا عصه  حا    اقرحر ا ظي  د اي

د  حا قاطع  حااي عصرادا اا ع  حاد   حاعرهي  ااال  9966ر ديسيا عا   عل فرقادا حا   حا الدا 
     حااعا    ه س ل    ها  ر ع    ا  د  صد األ غ حا قاطع  سلهي  لي   ا اد دي  9945حسرححي  عا  

ا   ر      حاد ا    حاا  ي اطه  م حا قاطع    ف  ي   حاداد  ا ع  األ   غ  يااهي    ه       ص     ر  س ةي  ر  ه
 حاد ا  حااي اطهم حا قاطع  في   حادادا .   ا حا  ح  ع  حا هرحت 

 
 

___________________ 
   21 ص 9989حا اغ الطهاع  د هير ت  ن د/ ةساغ ل دحغ د حااطهي   سارحاياي  حت ارحم حاصدي  ي د دحر9ع
 7د حا قاطع     حتصاص   ادي  ف   ي حاعالص   ات حاد اي     د  ال     حاسياس     حاد اي     د حاع   دد  حاقطي    يد/ عه   د حالس   يغ ن 2ع

   54 د ص   9967  سس  حا رح  حاقا را د 
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حا قاطع  ع لي  ةير رس ي   ذح  ا ا ا  ا ظي دا عفرحد ع  ا اع ات  اص    ص د أل ا صد األ غ 
 ن9لأل  ي    اص  . ع األ غ رس ي   ذح  ا صررادا سلط 

حا قاطع  حتصاص ادي   حاا ي أل اغ حاد دي   د ا  ع ادا حا  رعي  حاد اي    عل   غ عهرز حا  ل  
حا ذل عص درل  ال س حا  غ هاتا  اع ه  رض  739ا ظا  حالأل  في  ايياي د  ا اق     حاق رحر رص   

دف   حالأل     هد دي  9993ي  ي   ع ا   23لظر ااارل  ا   قد  ايياي د لي ل ه دع ا  ي ذل ف ي 
 عادا حارحيس حا  ل ع ل ا غ عرسايد ل حاذل عطيف ه  في   ق ال  عس ألرل   ا في  ايياي حاعسألري  

صرحر حادي قرحطي  في حاهالد ليل  ص حاق رحر  9999في سها هر عا   اا ي د ع   ح    ايياي  عل  د  ح 
ر حاسلل   حا عدحت في حا ارج      ا ي  حاد   هي  ع   ق  ع  اصدير حاهار    ايدا  لظر اصدي

 ن2 حاطاحرحت  صط  حافيار  حاس غ . ع
    غ حا  ل    حاااري ي    ال قاطع    حتصاص  ادي  د حا قاطع    حاص  ي ي  حا األ  ررا ق  د حاياه  اغ ف  ي 

     غ صه      د   حالل     ار ف    ي حال    ر   حا قاطع      حتصاص    ادي   ن 3ع 9939 – 9918حا ا    را      ا ه    يغ 
 ن4حاقدرا حاعسألري   حتصاصادي  اللرأل  حا ازي  .ع حاعاا ي  حا ا ي  قد عا ا يا هددي  قعاي

 حالظر حتصاصادل  - ا يا  :
حا  د   ع  حاد ا    حا س  اددف     غ    ذح   ا   يقص  د ه  االظر حتصاص  ادل        رس  ا  حاص  ادرحت 

 ن5حاازحر . ع
حاد ا    ال  ت   ا      غ حا ص      عليد  ا ي      حالظ  ر  يق  اي        حاس   غ  حال    مت حاا  ي 

  دحد ا هاا  حد حا ا   حا  حد حافذححي   حا  ح  . حالظر د       
 ص    د ا      اق     يغ حالظ    ر ألعق ه       صاص    ادي  ف    ي دس    ااير حا  ظ     ات حاد اي      . هلي    ل عص    هف 

 حلد ع  عأل  ر   غ ا ح هد ا حا  ال     هد ذح ي أل   ا عغ   ي ز  عل حاااارا ه أل  عا  ع   عل ي صري 
 ظر ازحي د  لظر  ا   .ل  ا هيغ   عيغ  غ حالظر  غ ليل  طاص      ا  

___________________ 
ص     2116ن س   مي س  لي  ل حاا  زحرحت حاد اي    ةي  ر حاعس  ألري  ل رس  اا   ااس  اير د اا ع    س  عد دلل    حاازحح  ر 9ع 

79-72    
د دحر حا دق     حاعرهي     حاق   ا را  9د/ عه   د حاف    ار عه   اس س   لي  د  س   اقه  حاعق ه   ات حاد اي     ه   اا   حا ال   دا  طن 2ع 

   966 ص   2118
 45ن د/  لي ه هألر د  را  ساهم ص   3ع 
 2117عا   ا     غ حااطهي    د حا   ار  حاا  دحعيات حتصاص  ادي ل  ال    درحس  ات  صاص  ادي   25ن د/     د ح حا   حايد ل4ع 

  98ص   9حاعدد
 را ن د/  ل    د  ص   ط ي ي     س د حا ظري     حاعا      اع   د  حاا   د   ف   ي     ح غ حاد ا     د رس   اا  دأل     رحا اا ع     حاق   ا5ع 

 66ص   9985
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 الحظر الجزئي  -أ
حاد ا   حا عاصه   ع   س ايرحد ا   ا      حالظر حاذل ي    سل   لددا هعي د ا ي     اص دير ا 

 . 999248ايهيا ه  ا  حاقرحر  عل   دا ألاالظر حاذل فرقا  حا   حا الدا 
 الحظر الشامل  –ب 

د ا    ع     حد ةذححي    د  ع  دحت        حالظ  ر حا  ذل ي      ألاف    حاس  ل   حا    حد حاا  ي الاااد  ا حا
د  لاالا    حاأل ي  ت    ع 999669حاع  رحم هق  رحرل  عل   عس لل  د ..... ن     ذح    ا فرق     ال  س حا   غ 

  ا زحز حا ظ ا  حتصاص ادل   ا  يعد حالظر حتصاصادل  غ حاعق هات حادا   فد  ي دل  9991عا  
لاا       غ حاس   ط حا   عهي   ا      غ حاس  ل  حاا  ي يلاااد  ا     ا ي   دل ن  لر   اغ حا   ع  9ف  ي حاد ا    ع

حالأل        د  حا    ذل يأل     غ ا      ألهي    ر حا     ر  ص ص    ا  ف    ي حا ظ       حادي  صرحطي      لي    ل ي    دف   عل     
 ن2افيير سياساادا    عدا  غ  اياغ عفعا  ا ااي علألا  حاقا  غ حاد اي .ع  ا هاالأل    

  -  غ حا الي  حاع لي  ياطل  ا ااح حالظر  ال    ر ط  ي :
 ةيرل ص يا   غ حا الي  حتصاصادي  . عل  اد حا عادل عغ يأل غ  عا -9
عغ ي    حالظر ع   حاقطاعات حالي ي  حا    را ف ي  صاص اد حا عا دل د  ذا   هاس ا دح   -2

 عأل ر  ساح  حا  م  الح   . 
عغ اع   زز ا   دحهير حالظ   ر حتصاص   ادل ه   هارحرحت ذحت طهيع     سياس   ي  اا       ف   ي صط      -3

ع    د  حتعا    رحي   ا     اط    رد      غ حا  ظ       حاد اي       ق    اف  حاعالص    ات حادهل  اس    ي  ع  ح
 ن 3هاا قاع حا ا ح  عغ   ادا  علألا  حاقا  غ حاد اي .ع

 
 

___________________ 
ن لا  د ألا     عه د حاقيس  ي د ا  دحهير حالظ ر حتصاص  ادل ف ي  ي   ام حا     حا ال دا د درحس    لاا   حاع  رحم د رس  اا  9ع 

 44ص   2118 ااساير د اا ع    ا  حاردغ 
 ع ظ  ر عيق  ا  هيا  ر ر د ا  ي د حاعق ه  ات ف  ي حاسياس    حاد اي    د  76 ص   د/ ا   ا   ل  ي حا  ديغ د  را    س  اهم ن 2ع 

درحسات عاا ي   رألز حا ارحت الهل ل  حادرحسات حتسارحاياي  حاع دد  9د ط عل ارا   عد اغ عهاس 
   94ص   2117د  65

  47لا د ألا   عهد حاقيسي د  را  ساهم ص   ن 3ع 
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 الحصار اإلقتصادي  -نالنًا :
  حطئ د ا   ذا     ا يقصد هاالصار في حاقا  غ حاد اي     د      ر ج حاس غ  غ ع  

 ن 9هقصد لر ا دا  غ حتاصا  هااد   حا رخ عغ طريم حاهلر . ع
  ظرح  ا ا ا  ل  حاهلري   غ ع  ي   ألهي را ال د   ف هغ حالص ار حاهل رل يع د   غ عأل  ر حا س اح  

ن ف   ي فرق    2حتاا  زح  ه لأل  ا  حاق  ا  غ حا  د اي ع عل   د ا       ا ال د  ا  عل    عاا    ا  ارس    حاق  فط حا
صط   ا ي   حاعالص ات حتصاص ادي   حا ااي   أل  ا ع     ا رحر   ا  عق هات ع س   غ حالظر ا   يددي 

يعل   غ ه قاق   ال عل   د حا ل   ارهيغ        حا  حص   الت ه   يغ حاهل   ر  حاه   ر اس    حل   عرحق   ي حاع   د  س    حر 
 ن3ااد    ع  هاا ر ج .عه

ع    د ا  9826 اق   د طه   م حالص   ار حتصاص   ادل ف   ي عص   ر حاا ظ   ي  حا   د اي ا       را ع   ا  
عازحر  عي   هااقر   غ س حل  حاي  اغ هد دي  عل فرقت فر سا  ر سيا  هريطا يا لصارح    ارألا  

   اها  حاس ط     ا عدخ  ذح حالصار حا  ار  ن  صد 4حتساقال  الي  اغ ع ف   عل  اهار ارأليا 
ريغ    س غ حاد   حا الل حااي ألا ت اق   هاالصار في   صع  فاحاارألي حا  ا د  صاحذ في  ي ار  ا

 ن5لرهي  ع ادت هاد ير  ذح حاسط   . اي دد اطهيقات عديدا ا   هادحرح   غ حاقرغ حاع ريغ .ع
ه     ا ع  ري حالص  ار حتصاص  ادل هس   عليد  ا ص  د ألا   ت ايهي  ا  حل  دا    غ حا  د   حاا  ي ف  رض 

اا اعي   اد  را زحدت  غ  عا  اد 6هققي  ا أليرهي ع ن  صد سه   ذح حالصار ظر ي  صاصادي   ح 
   ل     ه  ا  ا  ف  ي   ال  ي ا ح     حالي  اا د     ا    اا ع     ا   زم   ا   حاد ا    د  ق  اف   عل   حاليهي  يغ 

 ل م  ظ ا    اا اعي ط ي  حا د  ا افر هيغ حاصااي   أل  ذا  ألاغ ا  ع يم حا ر في اقلي   ف رص
 ن7دي  صرحطي  ساق  .ع

 
___________________ 

  771ص   9975    ا حا عاري حاسأل دري   92صادم عه   يي د حاقا  غ حاد اي حاعا  د حاطهع   عل ن د/ 9ع 
 37ص  د/ فاا   عهد حاعا  عل د د  را  ساهم د ن 2ع 
  غ حا د اي حت س ا ي د رس اا   ااس اير أللي   حالق  م اا ع     الص هغ عهيد د آايات  الس حا غ في ا  يذ ص حعد حاق ان 3ع 

 96ص   حاازححر  2118حالاج ا قر 
                             389ص  2119ن د/ حاسيد عه  عيط  د حاازحرحت حاد اي  هيغ حا ظري   حااطهيم د   سس  حا قاف  حااا عي  د حاسأل دري  4ع 
 674ساهم د ص    صادم عه   يي د  را  عل ن د/ 5ع 
 31ص  2111حادحر حاا ا يري  ال  ر  حاا زي   9ن  دا  ل د حا  هألي د   ألااي  صقي  ا ألرهي ع ا   الس حا غ د ط6ع 
ن اي   هل   د حاعق هات  حا  ه ذيغ في حا رم حا سط د حاعرحم د ايهيا د حاس دحغ د حاطهع   حم ا   د  رأل ز درحس ات حا ل دا 7ع 

 221د ص    2116حاعرهي  د هير ت 
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قص   د ه    ق   ر  ط    م ي اللص  ار   ع   اغ حالص  ار حاس   ل ي  حالص  ار حالره   ي ف    ا حا   ف
ل   حاد ا     عدا  غ حتاصا  هااد   حا رخ د أل ا ع   في  ذح حا  ع  غ حالصار م ا اد لاا  

حاد   د غ عغ ا ق  ا  س غ   س حاد ا  حا لاصرا  عل لر  رس ي  د أل ا ع   م يا  اطهيق   م 
حا رخ  م ي ألغ الد   حا لايدا حاا س  هلياد ا اعد   ا د لاا  لر  رس ي   يع د   ذح حا   ع   غ 

ا   األ  غ هاطهيق      غ ليعحالص ار  س يل  هااف   حا  ي   ااس  ي    زحع د غ حالا  ر الل ر  ةي ر عغ فا
 . د ا  ص ي  قد د ا  عقعي   دا 

ي فه   يا  ههس اع ا  هع ض حاق  ا حاعس ألري  ع ا حا  ع حا ا ي  غ حالصار     حالصار حالره
 لاااز   ا     غ ع  لا      ا   ف  ي حااعا          حاس   غ حاااهع    الد ا    حا عاصه    د  ص  د يص    حا   ر عليا   ا  

ا        ص           دحدحت  9969أل ه   ا ع  ا   عل    حالص  ار حا   ذل فرق   ا  حا مي   ات حا ال  دا حا ريألي     
 ن 9ع.عسألري  س فياي   ايدا 

 ع   الغ ر ديس   يا حتس   اقال     غ اا       حل   د د  لاا     حاعس   ألرل عيق  ا      غ ع  ل     حالص   ار 
  غ  9977اع ا   498ا    عفريقيا ا  ارسادا سياس  حاا ييز حاع صرل  ذا  ه قاق   حاق رحر رص   

 ن2 الس حا غ حاد اي .ع
 ادير هاا ذألر عغ   ا ي اا   حالص ار حتصاص ادل   غ عق رحر م ي  س فق ط حاد ا   حاا ي  ص   

 ص  اه  حاد ا    حا لاي  دا ف  ي  ص  االدا حتصاص  ادي  هق  رر ه  اا    ا   ر      ا ا ا  د ع   ارل حالص  ا عليد  ا
   حطحدا د أل  ا يارا    عل    لس س ليل يعط  اااراد ا ا ا  ا      حاد ا   حاا ي ي  رض حالص ار 

حاس  غ حا لاي دا  عل  حالصار     أل   اصا  هيغ حا  حطئ حا لاصرا  حاهلر حاعا  د  ياعيغ  عل 
ذا  قر را  لل  ألدياج   ا حا  حطئ  ا ا  الاحدا   ا ارحم  طام حالصار ال ص   عم الا     

عغ ا   رج هع  د ذا    د غ عغ ا    ذ ع  اا  ر  هق  اح  ف  ي  عل   حاهل  ر ع    ق  اذ    ا  عد  ا    غ         د 
 ن3حا  طق  حا لاصرا . ع

 
 
 

___________________ 
 39ن د/ فاا   عهد حاعا  عل د د  را  ساهم د ص  9ع 
 382 را  ساهم ص د/ حاسيد عه  عيط  د  ن2ع 
 795-792دم عه   يي د  را  ساهم د ص   صا عل ن د/ 3ع 
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 اإلقتصادية العقوبات ناني الهدف من الفرع ال
حتصاص  ادي  ه  د  ا  ا  رحرحت عقاهي    ا    ذ حا   أل  حتصاص  ادل ق  د د ا    ع   ص   ت حاعق ه  ات 

 قه      . عل عغ حاعق ه   ات حتصاص   ادي   ا  ع         غ حا   د   ا ه   ذ س   ل   سياس   ي ع  عس   ألرل ةي   ر 
حاد اي   ي  ارحرحت صسري   صاصادي  اق   هدا حا  ظ  ات حاد اي   ع  حا د   لا   ي ا   ص الح س ل   

 ن 9حاد ا  حا  اا   . ع
 -  غ    فهغ حا دحي حا    دا  غ  سا دح  حاعق هات حتصاصادي  األ غ في حااااي :

 حا س   ا خ حا   د اي  عل    ا س   اددف   س   ل ألدا  ل   دحل افيي   ر  س   هي ف   ي سياس   ات حا   د   ح
  حتصلي ي  حادح لي عيقا  . 

  .  عاص    ألا اادا حاعسألري   قعاي حاد ا  حا ساددف   ح 

  لدحل افيير اذرل ف ي سياس   حاد ا   حا عاصه    ذا   ياطل   عق ه ات عأل  ر   دا   ص ت 
 عط   اصع ه  القيم حاافيير حااذرل .

 ف  ي افيي   ر  رةه   دف   ص  د يأل   غ  رحر     ذح حاد  دي ق  ر   س  اقرحر لأل      حاد ا     حا س  اد
 ع ظ   حالأل   اق ي  حا عارق  دح   حاد ا  حا ساددف  . 

  أل    ا ي أل   غ عغ األ    غ حاعق ه   ات حتصاص   ادي  حاد اي      ط    ا ع ا     ف   ي طري   م   طط   ات
 ع  ادا رس   حا ريط   حاسياس ي  حاد اي    ف ي ا زي    رحأل ز حاق   خ   ا   صلي ي    د اي    ادف   

 ن2حتسارحاياي . ع  حاا حز ات

  -:  ا  صد اددي حاعق هات حتصاصادي  عيقا  
   دف     اع يق   ات ع   غ حا لألي   ات حا ص   ادرا     غ لأل       ع   عل    ل      حاد ا     حا س   اددف

 رعايا حاد ا  فارق  حاعق هات . 

  ألافل    حتر   ا   ذا    ع    د ا ا ص    حاد ا      س  دا ع     رطيا  د اي  ا  ن  اص   ي هع   ض 
 ن3اقا  غ حاد اي  اعاصهدا  صاصاديا  . عحاد   ألد    ارا  عغ ح

 
 

___________________ 
 , HAASS Richard N., Sanctioning Madness , Foreign Affairs , New Yorkن 9ع 

 www.foreignaffairs.orgDecember 1997 , P. 74 , available on sit ,   
ع لي    حاا  ي    ع درحس     قار           عل    ل    د ا ي    ا  دير د حاعق ه  ات حتصاص  ادي  حاد اي       عألس  اادا  ن د/2ع 

 27  ارا  اص  اس ريا ن أللي  حتصاصاد د اا ع  د  م ص 
ن د/  س    اعي   ل    د عيس     د حاعق ه   ات حتصاص   ادي  د  ال     حادهل  اس   ي  عد   د حادرحس   ات حادهل  اس   ي  ه    زحرا 3ع 

 3ص    9988د  91سع دي  حاعدد حا اراي  حا

http://www.foreignaffairs.org/
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 رة     اع   دد حا    دحي حا عل      العق ه   ات حتصاص   ادي   م عغ      ا  ص   ع ه  ألهي   را ف   ي الدي   د 
حا دحي حالقيقي  الد   حااي اق   ه رض حاعق هات حتصاص ادي  فق د اعل غ   ذل حا د   عغ حاد دي   غ 

عغ حالقيق    ا ه  ت عغ اد  ذل حا  د     يق  اع حاعق ه  ات      ردع حت اداأل  ات حااس  ي   الق   م حت س  اغ  م
 ن 9عا دا سياسي    ي  . ع

حا حص  حاع لي عغ حاعق هات حتصاصادي  م اا ص ي ع  د  ص الح حاق رر ه   اس ا ر  اقد ع هت 
 عل  س هي  حا   ا  حاعق ه ات حاد اي   حاا ي فرق ت  عل في هعض حالياغ ألعقا  الد ا  حا  اا   د ف

حت س  لا     غ حارحق  ي حاأل ياي    د  اع   يض  عل   ت حاعرحصي    حاع  رحم ا    اق  ي ع   د ل  د  اه  ار حاق   ح
 ن2حاأل يت عغ حا ساحر حااي  ا ت عغ حافز  ه   سا رت اهعد  غ ذا  . ع

عغ ع   دحي حاعق ه ات حتصاص  ادي  ص  د األ  غ اا  دعي       ذ حا  د     ا   حاق       ا     ذح    ا ي  دع  
 حاألهرخ   د   عةرحقدا حاسياسي  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
اا ع   ن د/  ل د طلعت حاف ي ي د د/  ل د سعيد حادصام د حاقا  غ حاد اي حاعا  د دحر حا طه عات حااا عي   د 9ع 

  66د ص    9999حاسأل دري  
  CARTE Barry , OP , Cit , P. 12ن 2ع 
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 مشروعية تطبيق العقويات اإلقتصادية  -المبحث الناني :
 ة عن تطبيقها  اإلنسانية الناشئ واآلنار

 
   -ـد :تـمـهـيـ

ا   ذ    ذح  ع   دحي   ظ     حا     حا ال  دا      ل   ظ حاس  ل   حا   غ حا  د اييغ د  ص  د غ    غ ع      
اادت ع ظار حاعاا   ل   د ر حا  ظ    ف ي رعاي    ل اي   لق  م حت س اغ ححاددي هعدح  اديدح  ع د ا 

  ه حسط  حا ظ    حالاأل    دح    د  قر را حاع    غ عا   صي   اداألات ال  حالق م حااي اراأل
 حاد   د  هذا  ا    الس حا غ ه أل  ةير  ها ر هيغ لق م حت ساغ  سياسا  حاعقاهي  . 

  -  ذح  ا س ي  طرل  في  ذح حا هلل  غ  ال   ذل حا طاا  حا الل :
حاساس حاقا   ي ا رض حاعق هات حتصاصادي  حاد اي   فقا   -المطمب األول :

   غ حاد اي . اق حعد حاقا
 لق م حت ساغ . عل ع ر حاعق هات حتصاصادي   -المطمب الناني :
اطهي م حاعق ه ات حتصاص ادي   عل  حاقي د حاقا   ي  حا  حردا  -المطمب النالث :

حا د ا  ق ا  غ حاي حت سا ي   ه قاق  علألا  حاقا  غ حاد ا
  .لق م حت ساغا
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ي لفرض العقوبات اإلقتصادية الدولية وفقًا لقواعد القانون األساس القانون -المطمب األول :
 الدولي . 

هاصي حا  ح يم  حتا اصيات حاد اي    عل يعد  ي ام حا   حا الدا  عا دا د اي  ا اعي  اس   
ه    ألاف    ععق  ار حا اا     حا  د اي د س   حر أل  ا  ح د م  ع    ظ   ات حا   رخ فد    ي   أل  دس  ا ر يلا  ز  

م         ا  ع         غ حالأل   ا   حاق حع   د     غ هي د   ا حتا   رحرحت ع حاا   دحهير حاعقاهي     د اي          ذح حا ي    ا
 عهرز   ا حاعق ه   ات حتصاص  ادي   هااا   ااي ف   هغ    ذل حاعق ه   ات اا   د س   دح  صا   ي   ا  اد   ا ف  ي  ي    ام حا      

  -حا الدا  حااي يا ا  ا  يذ ا أل   غ  الس حا غ  حاا عي  حاعا   األ   حا الدا  فقا  ا ا يلي :
  من في فرض العقوبات اإلقتصادية سمطة مجمس األ -الفرع األول :

ل  دد حا ص  الغ حاس  ادس  حاس  اه     غ  ي   ام حا     حا ال  دا حا س  اح  حاا  ي ي أل  غ    غ  الاد  ا 
 ا الس حا غ القيم حاسل   حا غ حاد اييغ .

 ن9ع -سلط   الس حا غ في الديد حاع ا  ةير حا  ر ع  : -ع م  :
   غ  ي  ام حا     حا ال  دا ياع  يغ ل د ل لاا       غ حال  امت حا   الل  39حا   ادا   ا   هاتس ا اد 

ت عقاد حت اصاص ا الس حا غ لا  ي ارس سلطاا  في ا صي  حاادحهير حا  صا  ع  حاعقاهي  لي ل 
يقرر  ال س حا  غ   ا  ذح أل اغ ص د  ص   اددي د الس ل  ع   ا يلي ل  عل  غ حا ي ام  39 صت حا ادا 
أل اغ   ا  ص   ع  ال    غ عع  ا  حاع د حغ د  يق د  ف ي ذا   ا ص ياا  ع  يق رر   ا يا    حت ال  ه  ع 

  ا    ال    ظ حاس   ل   حا    غ حا   د اي ع   عادا      42د  49 ا    اذل     غ حاا   دحهير طهق   ا  الأل   ا  حا    ادايغ 
 ن2 صاه  ل ع

 يقصد هادديد حاسل      عالغ د ا   غ حاد   عغ  يادا حاقيا  هع    غ عع ا  حاا د   ف ي 
ل  طح غ د ا   ع  رخ د ع  حاقي ا  ه  ل ع      غ عع  ا  حاع  ي ق د د ا   ع  رخ لا   ا   ا   يص   

عغ  يرحد عه ارا اددي د حاس ل    غ د غ الدي د ن   غ حاادير هااذألر 3  عيعلذا  حاقيا  هااع   هص را ف
 يعألس رةه   حقعي حا ي ام في  اال  حا رص  ع ا   الس حا غ الا س  في  اا 

 

___________________ 
 ن ع ظر  ي ام حا   حا الدا حا صالغ حاسادس  حاساه  .9ع 
  غ  ي ام حا   حا الدا . 39ن  ع ظر  ص حا ادا 2ع 
  International Law and the united nations " Quincy , wright , 1961 , P. 95 "ن 3ع 
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رعل     ا س    ال س في حا ص  حاساه    ا يدع   ذح حا عليداحاادحهير حا  ص ص  سا دح  
حا ق اع حاا ي ا    عاهار  ا اددي دح  الس ل  د  عل  حا غ في  ا ي أل غ  عاه ارل اددي د الس ل     غ حا  ل   

س  ا رحر حاع   ي  حا س  احر ف  ي حار حح  ا  د  ر حا ق  اع حت س  ا ي  .  حتطال    هلأل      دي قرحطي     ح 
 ن 9ع

ححي  ه يغ حاق  حت حا س لل  حاااهع   ع ا عغ حت ال  هااسل  فه   يلدل ع د ا اق  حاع ا  حاعد
حااا هيغ  غ حالد د حتصلي ي   حا عا ري هد ا د اي ا  ع   ص  ع ع      غ عع  ا   عل اللأل    حاقا   ي  

القيم عةرحض سياسي    ا ع   ص ع صدح   حس  دح    صلي  حاد ا  يددي د ا   عي   د  عل حاع ي 
اا  اددي د حاس ل  أل  ا يع د    الم  هااس ل  عع  ا   يأل غ  غ   غ  سا رحرل  لم لاا  اديدا ع د  غ ل

 ن2القيم عط اع سياسي  .ع  ا حاع ي حااي يراألهدا حا  حر في دح    صلي  د ا  ع رخ  اددي 
حاصادر ع غ حاا عي   حاعا    األ    حا ال دا ف هغ حاع د حغ يع  ي  س ا دح   3394  فقا  القرحر 

ا   حا الدا د  غ اا   د ا  ق د س يادا حارحق ي حاق ا حا سلل  ع  عي  طريق  م اا      ي ام ح
 ن3حتصلي ي    لدادا ع  حتساقال  حاسياسي اد ا  ع رخ . ع

 صد   ال ت حاطرم حااي عهر هدا  الس حا غ في صرحرحا  عغ  ا د لاا   غ لامت اددي د 
لس   حا  ادا حاسل  ع  حت ال  ه  ع   ص ع ع     غ عع  ا  حاع د حغ د  حاا ي ا  دل تع  ا  س لطا  

 39  ص حا  ادا   ا   غ  ي ام حا   حا الدا د ف ي هعض  ذل حاقرحرحت ح ار حا الس صرحل    39
ذألر حاعهارحت حا حردا ف ي   ا    ذألر حاعهارحت حا حردا فيدا . في ليغ  ادل في لامت ع رخ يلائ 

ا اعل  م هلاا     ح 498/9988  ل   ا ل  دل ف   ي حاق  رحر  39د غ حت   ارا حاص  ريل  ال    ادا  39حا   ادا 
ا       عفريقي   ا .       غ       يص   ع   يا    اد     ط  س   اقي  ف    ي سياس      ال   س حا     غ حاعقاهي      ايا      

 ن4حتعاهارحت حاسياسي  حااي اعد حاعا   حا لر  ااصرفاا  .ع
 

 
___________________ 

 Security Council Resolution No. 1132 , 8 October 1997 ( The Situation in Sierraن 9ع 

Leone )   
 944ص   9978ااهر حارح ل د حا  ازعات حاد اي  د  طهع  دحر حاسال  د هفدحد ن 2ع 
 De nation , ladefinition du lagressionا عرف  صرحر حاا عي  حاعا   حا اص هاعريي حاعد حغ ع ظر ن 3ع 

par loression Patrick Ram baud : R.G.D.I.P.1970 , P.835   
  75 – 73د حاعا  عل د د  را  ساهم د ص   ن د/ فاا   عه4ع 
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 دية سمطة مجمس األمن في توقيع العقوبات اإلقتصا -نانيًا :
عغ  الس حا غ ا  عغ يقرر  ا يا   ا اذل  عل  غ  ي ام حا   حا الدا  49ا ص حا ادا 

ععق  ار   ا   حاق   حت حا س  لل  اا  ي  ذ صرحرحا    د  ا    عغ يطل       غ حاا  دحهير حاا  ي م ااطل     س  ا دح  
حا       حا ال    دا اطهي    م      ذل حاا    دحهير د  يا     ز عغ يأل     غ      غ هي د    ا  ص    ي حاع لي    ات حتصاص    ادي  

 ن9 حا  حصالت  ص ا  ازحيا  ع  ألليا   صط  حاعالصات حادهل  اسي  .ع
سهي  حا  ا  م حالص ر    عيغ   غ حاا دحهير ةي ر  عل  ياللظ في  ذح حا ص عغ  ا  رد ه  

حاسياسي   حا قاطع  حتصاصادي  في ليغ عغ ا الس حا غ فرض حا قاطع   حاعسألري    ي حا قاطع 
 ن2حا قافي   ذح رعخ قر را اذا  . ع

    غ  ي    ام حا       49عغ     ا ا   ار ف   ي     ص حا    ادا  عل     ص   د عأل   دت  لأل      حاع   د  حاد اي     
 س  هي  حا   ا  م حالص ر د  ذا    هق اد ا  غ ص  الليات عل  حا ال دا   غ ا  دحهير ةي ر عس ألري  أل  اغ 

 ي    ام حا      حا ال   دا د ه     ا       حل  عليد   اال     حاا   ي     ص  عل     ال   س حا    غ ايس   ت  قص    را 
 ن3حا غ  حاسل  حاد اي . ع عل صالليات ع رخ هددي حال اظ 

 ف   ي حالاا     حاا   ي ي   ا  فيد   ا  ص   رحر ف   رض حاعق ه   ات حتصاص   ادي  هع   د ف      حااددي   دحت يق      
دح لي   ع  صق ايا  ع  حاد    زحع ات د اي   ع   صلي ي  حا الس ههسا دح  آاي  حاعق هات حتصاصادي  ا   

حا س  اص  ف  ي ع عففا س  ااغ د ايهي  ا د حاس   دحغ ن ن     ي حااهري  رحت 4ااعل  م هه اداأل  ات لق   م حت س  اغ ع
 عل     ع ي ة س    الفيا د حاع    رحم ن  ردح   ف    ي  ألافل      حتر     ا  د   عاصه        اداأل    ات حاق    ا  غ حا    د ايا

اي د  حاص     ا  ن  ل اي     لق    م حت س   اغ يي اهري   رحت ع     اياددي   دحت حاس   ال  حا   د اي أل    ا ل   دل ف   
 ن5ع حاس دحغ د حاأل  ف  ن   صي حاصرحعات حا لي  ع ايهيريا د سيرحاي غ ن  ةير ا .ع

 
 
 

___________________ 
  غ  ي ام حا   حا الدا . 49ن  ع ظر  ص حا ادا 9ع 
 ص 2113د  يارح  ال  ر  حاا زي      حا ا صص    ي سي حا ألرل د حا  ظ ات حاد اي  حتصلي ي عل د/ ن 2ع 

933.  
cij.org/icj -www.icj  ص   عل ع ظر في ذا  صقي   ا يهيا ن 3ع 

www/idecisions/isummaries/inamsummary710621.htm.   
  921د/ ا ا   لي حاديغ د  را  ساهم د ص   ن 4ع 
 Francesco Giumelli , ( Smart Sanctions and the UN from International to worldن 5ع 

Society ) Paper Prepared for Six th SGIR Pan – European Conference on International 

Relations Turin , September 2007 , P. 11-12  

http://www.icj-cij.org/icj%20www/idecisions/isummaries/inamsummary710621.htm
http://www.icj-cij.org/icj%20www/idecisions/isummaries/inamsummary710621.htm
http://www.icj-cij.org/icj%20www/idecisions/isummaries/inamsummary710621.htm
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 ال  س حا   غ حا  د اي ع   د فرق    العق ه  ات عغ يق  رر   ألا ي     ألي ي    رص  د  عل      ا يا    أل
عدحر حاعق هات عغ طريم    ار اااغ حاعق هات د  يق   هعد ذا  هاقدي  حا    را ا زي د   غ حاقي  د ع  

آ  ار ق ارا  اا    ع غ اطهي م   ا  اقدي  اقرير عغ   اداألات حاعق هات د  يلم الد   حااي ااعرض 
 غ حا ي ام د في عغ اا ا ر     ال س حا  غ هص دد ل     ذل حا   ألل  د  51 هات  فقا  ال ادا العق

ل ر ديس يا ل  ه اس  ح ا ع   ار ف رض حاعق ه ات  عل       ا ارخ    ل زح هيا ل ع   ار ف رض حاعق ه ات 
 ن9ا    عفريقيا ل ع عل 

 بات اإلقتصادية الدولية في فرض العقو  لألمم المتحدة دور الجمعية العامة -الفرع الناني :
ه   ي   ألهي را  غ حاادزا حارحيسي  األ   حا الدا د  اا ا   اال   حا الدا اعد حاا عي  حاعا  

ن  9هيغ   الي حاادزا في حا  ظ   د فدي ااأل غ  غ ا ي  حاعق ار ف ي حا  ظ     فق ا  ال  ادا ع 
ف   ي حاا عي     ع   غ حادي  صرحطي    ف   ي  ن د     ذح حاا  ي     حا   ا   يعه   ر ع  غ  ه   دع حا س  ا حا 9حا ق  را ع 

 اق د أل اغ ن 2حااعهير عغ   األ  حا اا   حاد اي د  س لطات حاا عي   حاعا    ذحت طهيع   عا    . ع
الا عي   حاعا     األ     حا ال  دا د ر ألهي  ر ف  ي  ص  دحر حاعدي د    غ حاق  رحرت  حتس  ا اد ف  ي  ص  دحر    ذل 

  ي    ارا    ع غ حا ي  ام         ا اع   حا  د    ي   ام حا    حا ال دا د  أل  ذا  ص حع د صا   ا  حاق رحرحت 
حاعقار اعاري ه رعي    ذل حاق رحرحت ا ذا  ف هغ حاس اس حاق ا   ي تص دحر ص رحرحت حاا عي   حاعا    
ا  يس ال ي   ام فق  ط د ه        ا  ص حع  د صا   ي    ع   رخ  ارا    ع  غ  ص   ص حا ي   ام اع  د عساس  ا  اد  ذل 

فق    د ا س    عت  ن 3ع ل حاق حع    د حاقا   ي     .     ذ عل      ا     د اطهيق    ات ع لي        ا     حاق    رحرحت د  ق    اف  
صالليات حاا عي   حاعا    األ    حا ال دا  عص هلت اد از  س اح اي هع د  ال س حا  غ في  ا ي  ص 
حا ساح  حا اعلق  حساسا  هل ظ حاسل   حا  غ حا د اييغ  ا صي   حاعق ه ات حاد اي   ه  ا فيد ا حتصاص ادي . 

  غ حا ي  ام د غ عغ  39   س عا  اظ حا  ادا اا عي   اس ا د  ف ي  ص ي حا  ص ي حليل ألا  ت   ن4ع
يع     ي ذا      ع د    ا ا     ارس   اص    اص حا ال    س ف    ي      ذح حاص    دد د فق    د س    هم الا عي      عغ ع ص    ت 

 ن5أل ا ي ع   الس حا غ . ع 49هاتارحرحت حا حردا في حا ادا 
 

___________________ 
  83ن س مم سلي  د  را  ساهم د ص   9ع 
  حا   حا الدا   غ  ي ام 91ع ظر حا ادا ن 2ع 
    ات ل حاق    ا حتازح ي     اق   رحرحت حا      حا ال   دا ف   ي  ط   ار حاق   ا  غ حا   د اي حا عاص   ر ل رس   اا  على    ايي لا    د حا ن3ع 

 57ص    2119 ااساير د حاقا را  عدد حاهل ل  حادرحسات حاعرهي  
 955د/ ا ا   لي حاديغ د  را  ساهم د ص   ن 4ع 
 955اهم د ص   د/ ا ا   لي حاديغ د  را  سن 5ع 
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  ذح في عدا   اسهات ليل عس ا د ت ال   حاس لط  ه  غ ع ص ت ه  رض عق ه ات ق د د   
حاص يغ   ا  ه  غ حاققي  حاأل ري  عصدرت حاا عي  حاعا   ا هي  ا  ق   يا   9959 عي   د ف ي عا  

   ذح حاهل د د  ا  حاس لل   عل  حا ي عي  ع حافير    ل  في حا  ظ    آ  ذح  ن  ع ص ت ه  رض لظ ر 
حاذل عيد   ف حتساقال  الهلدحغ  94/92/9961 هاا سه  الهرافا  في ظ   عالغ حا   حا الدا في 

 حا   ع   حا س  اع راع ع ف   م د   ز هي  م د ةي ي  ا د هيس  ا  د حا س  اع رحت حا اق  ع  الهراف  ا  ن دع  ت 
  حاأل    ي ف     رح  ع    غ اق    دي  عل  س    اعدا اللأل        ا     حا    د   حاعق    ار  9962حاا عي      حاعا       ع    ا  

حاهرافااي   حااي   ي هلاا    ايد ا ا  حص ل  سياس   حاق    ق د حالرأل ات حاق  ي     غ عا   حاالري ر . 
 القيق   ا  اد   ذل حافاي     اا    ذ ا ي     حاا   دحهير ا       هي      ا ري   د حاس   لل   حا ع   دحت حاعس   ألري  اللأل       

 ن9حاهرافااي  . ع
    ارأل  ف   ي   ارس      ف   ي ا       عفريقي   ا عاز    ت ص   رحرحت حاا عي     حاعا      هع   ض حا   د   هاا 

  ا   حت ا   ا  الق  رحرحت حاد اي        ا عدل  عل   د ا    ا      عفريقي  ا ال د  ا  عل   حاق  ف ط حتصاص  ادي  
ا     ا  اح    ذل حاق  رحرحت    ا  زح   ح  دف     ال  س حا   غ تص  دحر ص  رحرحت ا ييدي    اق  رحرحت حاا عي    حاعا      ح 

حاا  هي   د ألا  ت حاا عي   حاعا     ن  ف ي لاا   ر ديس يا2ا ي  حاد   ها  يذ   ذل حاا دحهير حاعقاهي   .ع
ع   رل صاع  دا عرفي    ه     ر  عل   ن  هد  ذح حااطهي  م األ    ت 3ع      غ ه  ادر تصا  رحح ف  رض عق ه  ات . ع

  اص   اص ادي   د الا عي     حاعا      هاااص   ري ه  ا     حا ص     حاس   اه  لس         ا ذ       اي     هع   ض 
 ن4حا قدار .ع

اد  ا د ر    ا  ف  ي  ص  رحر حاا  زحرحت   أل  ذح ياق  ف ا   ا الي  ا  عغ حاا عي    حاعا     األ     حا ال  دا 
 حاد اي  ةير حاعسألري  . 

 
 
 
 
 

___________________ 
 David . Ruzieن 9ع 

 , ( Organisations Internationales , et Sanctions Internationales ) , Librairie 

Armand Colin Paris , 1971 , P. 67    
    971-969 ن د/ فاا   عهد حاعا  د  را  ساهم د ص  2ع 
  David . Ruzie , OP Cit , P. 68ن 3ع 
  81ن د/  لي ه هألر د  را  ساهم د ص   4ع 
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 حقوق اإلنسان  عمىأنر العقوبات اإلقتصادية  -المطمب الناني :

 

لق م حت ساغ هألاف  ص ر ا  عل ايس ةريها  عغ ي ير اطهيم حاعق هات حتصاصادي  صلقا  هاافا  
س  هي   عل  ذا    م     ا س   ذألر   د ا  عل    ل    حاا ي ي أل غ عغ  س  صدا الدما        ا  حاعدي د   غ حا

حا  ا  م حالصر د لاااي حاعرحم  ايهيا   ا  ل ا  ال  حاعق ه ات   غ   اداأل ات الق  م حت س اغ ف ي 
 أل  حاد اايغ . 

 راق ــالع -أواًل :
حا    ذل ل    دد ع     دحي  669 غ درحس       ا لص      الق    رحرحت حاص    ادرا  زحر حاع    رحم ه    درح  ه    ااقرحر 

ا ي   عل حاذل عهق   687 حاقرحر  678حاعق هات حتصاصادي   ر رح  هااقرحرحت حااللق     دا حاقرحر 
حاق   رحرحت حاس   اهق   ق     دا ا    حز  س   ا دح  حاق    ا اق    اغ ا  ي   ذ حاع   رحم الق   رحرحت حاد اي     حا    ر حا   ذل 

د ا دح         ا ا   يس هم ا ال س اعقي د  ة   ض يهق ي  ظ ا  حاعق ه ات صاح  ا   ا  دخ هعي  عل ي ط ل 
حا   غ حا  د اي عغ عا   ذ     يال  ا     ف  م  ص  ي حا   يغ حاع  ا  حاس  اهم األ     حا ال  دا ل هط  رس ة  ااي 

 ن 9ل .ع
حا  ر حا أل     9991حاعرحم   ذ عل دحل عةس طس اس     عل  صد ألاغ اللصار حتصاصادل 

حا    ط أل    رد  عل   م ظ    يعا   د اافيي  ر  ا  د ير عل   ألا ي    الي  اا   س  ا ي  اقليدي     اص    عغ حاع  رح
عساسي اا  ي  هرح ا  حتصاصادي  د حا ر حاذل يا اصض    ع      ا  رد ف ي محل   لق  م حت س اغ 

   ي ام حا   حا الدا     حالم في حالياا . 
ألا ت حاعق هات حتصاصادي  حااي عسا د ت قد حاعرحم  ا ل  د هليل طاا ت  عظ   ا ح    

حاألا     اد  ذل حاد ا    ع  غ حاع  اا  حا   اراي فألا   ت حاأل   ر ا  د يرح  ف  ي ا  اريا  حاع  ز   ا   حالي  اا     دفت 
 حاعق هات حتصاصادي  . 

 
 
 
 
 

___________________ 
ن عهد حا ير حا هارل :  ظا  عق هات حا    حا ال دا : لاا   حاع رحم د  ال   حا س اقه  حاعره ي د هي ر ت د  رأل ز 9ع 

     27د ص    9997د  295درحسات حا لدا حاعرهي  د حاعدد 
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ا   د  ر  طي   ر   ا    ا    ير حتلص   احيات حا  ال      ال  ظ    ات حت س   ا ي     ظ      حاص   ل  حاعاا ي       
ت حاص   لي  ف   ي حاع   رحم  ح  ا    ار  حس     األ    رحض  حا هح     د فلس     حا    دير عص   ا   ظ   ا  حا    د ا

عغ حاع رحم أل  اغ  W. kreiselحاا  ي ذل ا  ظ    حاص ل  حاعاا ي   ه ألا    حتال اد حا ر ه ي حا دألا ر 
ه سا خ صلي يعاد   يقا ي حا سا خ حا  ا  د ف ي حا د   حا اقد     أل اغ  9991يا ا  صه  عا  

س     51حا رم حا سط  حا ليا حاعرهي د األ غ   ذح حا ظ ا  ص د ارحا     غ عفق  حا ظ   في   طق 
 ن  9ال رحر هعد لر  حا ليا  فرض حاعق هات حتصاصادي  ع

 ق ص حاع لي ات حاارحلي   حاأله رخ حاا ي ألا  ت   ا  حاعرحم  عل لقد عدت حاعق هات حا  ر ق  ف
ف ي    حد حاع لي ات   غ عد ي    ق ص   ا  اارخ ف ي حا سا   يات حالأل  ي   ه س ه  ألهي را د    ذح يع  د 

س   ادال  حاد حت  حا ع   دحت  حااد   زا  ع   د  حاق   درا  ص   يا ادا د أل   ذا  ع   د   عل     ة   ازحت الا    دير  ح 
 ن 2 ا د   حد حااعقي  حاالز  . ع

س  ايرحد عي    عد ي      ع  دحت   ا   حاع  رحم  عل   أل   ا عدخ حالظ  ر حا    ر ض  لر ا        غ    رحر  ح 
 ن3صادا . عطهي   عصهلت حا سا  يات اع   هره  طا

حاع   رحصييغ  عل    اق   د ح    رت حاعق ه   ات حتصاص   ادي  عق     ا   د ير حاقط   اع حاص   لي ه    أل  ألهي   ر 
  ا    حاط    ا   حارق     د لي   ل      ر  ألا     حاس   ألاغ حا ريأل   ي درحس     ا    ير  عل     ه    أل      اص 

 9999-9991س      ا     ال ه   يغ ع   ا ي  99س      ال   ذأل ر   21       اض  ع   د  ع    ر حاع   رحصييغ 
زدحدت  عدمت حا في  ن4ات ع  ار حا مدا . ع ح 

أل ا  ادت حادرحسات  را اعا  طرديا  في  سه  حا رحض حا ااا  عغ س ر حاافذي  هسه   قص 
 ن 5حاد ي   ال ل حا يال  حاهيح  حا اا  عغ آ ار حالصار حتصاصادل . ع

 
___________________ 

لق م حت ساغ في حاعرحم د رساا   ااساير أللي    عل اياي  د عق هات حا   حا الدا حتصاصادي   آ ار ا  فايل ن 9ع 
 919ص   2112حالق م د اا ع  حالاج ا قر د حاازححر 

لاا  لق م حت ساغ هااعرحم د رساا   ااساير أللي  حالق م  عل   ا    ال ل د حاازحرحت حتصاصادي   ع ر ا ن 2ع 
 79د ص   2112اا ع  حاازححر 

 276ص   هم د د/ ا ا   لي حاديغ د  را  سان 3ع 
  ص            عل           9999-9991درحس            ساقص         احي  ا ف         اا حا د         ات  حاط          ا  ف         ي حاع         رحم            ذ ع         ا  ن 4ع 

www.unicef.org   
  ص       عل     ي س    ي عه    د حا    رل غ اد    اد د حاعق ه    ات حتصاص    ادي   لق     م حت س    اغ د  رأل    ز درحس    ات ع     اغ ن 5ع 

www.ammanjordan.org   

http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/
http://www.ammanjordan.org/
http://www.ammanjordan.org/
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ط    د غ س غ  61111  ا   51111  فقا  ا  ظ   حاي  يسيي فقد  ات في حاعرحم  ا ه يغ 
%    غ حا س   ار 71حا ا س    أل        در ف   ي فا  را حالص   ار د أل   ا  ا   دت حا  ظ     عغ     ا يق  ر      غ 

 ن9عيعا ييغ  غ فقر حاد  . 
   ارس  31 ال  س حا   غ ها  اريا   ا   . ع    ري . حا ق  د  اقري  ر حاس   ير سيلس     .غ عظد  ر  ص  د

 عل   ن ص   را ا ص  يلي  ع  غ حا   ار حاألار ي    حاا  ي  ل اد  ا حاعق ه  ات  s/1999/356ع  9999اس     
ا ي   ظا ر حالياا في حاعرحم   غ ذا  حت   اض حاألهي ر ف ي حا  ااا حا لل ي حتا  ااي  ح     اض 

فيات   اص  ه يغ حا د ات  حاط  ا  د  حاا د  ر حاداح   د   حا رد د  حازيادا حالادا في  عدمت حا  
ف  ي حادياأل    حاساس  ي   هص      اص    ف  ي     دحدحت حا ي  ال     هألات اص  ريي حا ق  الت د  حاألدره  ار 

ف  ي حا اح     حتفق  ار  53  ا    حا سا    يات  حا رحأل  ز حاص  لي  د  ح      اض  س  ه  حتاال  ام هاا   دحرس 
 ن2عا  عغ ذا  . حا قافي د  ا زم حا سيا حتاا اعي حا ا

اع  د  9991ع  ا   ها  دحرح     غ ع  ا   93حاع  رحم ا   دا  عل    غ ااره    حاعق ه  ات حاا  ي فرق  ت  
 ا  ع د ا   س اا   س ا ي   ر ع   عا  دا ع د حاعق هات صرح       اي  في حاعصر حالديل د ليل 

طات  ف اا عأل  ر   غ  لي  غ    ص لس     ا ععل ا   حاس ل  ا  ن  عدت في حا داي  3حا ع  حاعرحصي ع
 ن4حاعرحصي  .ع

 ليبيا  -نانيًا :
حاا ا يري    حاليهي    األ   غ  س      طاهق    ا   ا  عل   األ  اد حاعق ه  ات حتصاص  ادي  حاد اي     ع ار   ا 

حاعرحم د ةير عغ حا ارم هيغ حاد اايغ يا    في عغ حاعرحم اعرض اق ره   عل ا ا ا ال  غ عق هات 
اعق ه ات حتصاص ادي  األ غ ه اارة    غ ذا   فق د ا ل     غ حه يا  حاالاي  هعد ا الادا عسألري  لط ت 

عالقت حاعق هات حتصاصادي  هااا ا يري  حاليهي  عقرحرح  فادل  األه د ا ألاف   حاقطاع ات . فق د اع رض 
حا اص   ا ري د حا   حد  عل  عقرحر هااف    ايا   حا ط ر حاا  ل لي ل ع  ر س لهيا    ا حاقطاع حاصلي 

   حد حا  درا  حا صا   حالقالاتهات دحد حاطهي  غ عد حت   عدحت     حا
 

___________________ 
 Kandoch, Boris, 2001 the Limits of economic Sanction under international law , theن 9ع 

case of Iraq International Peace Keeping , P. 279  
ادي  حالادي    ه ص   دا  س  يل  القس  ر حاسياس  ي اقري  ر حا   يغ حاع  ا  األ     حا ال  دا د هع    حغ د حاا  دحهير حتصاص  ن 2ع 

 6د ص   2119ن حاا عي  حاعا  األ   حا الدا عألا هر  A/56/473 حتصاصادل قد حاهلدحغ حا ا ي  / ع 
 , Neil Arya , (( Economic Sanctions : the Kinder , genther alternative )) P. 9 In siteن 3ع 

www.informaworld.com   
 278د/ ا ا   لي حاديغ د حاعق هات حتصاصادي  األ   حا الدا د  را  ساهم د ص   ن 4ع 

http://www.informaworld.com/
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حا د ات حاطهي  حا قد    ال رق     غ  عل  عألس حا طر عيقا  حهالز ا د   حا   اقات حاد    
را    ذل حا   د ات  هااا  ااي  س  ا خ أل   ا عل   ص  ع ه  حال   اظ   ا   حا  عي        ا عدخ    لي  ل حاأل ي   

 ن 9زيادا  سه  حا رق   ألذا  حا فيات . ع
  ايا     ال ط   ر ع   ا   هر    ا ا حااطع   ي  حا    ا   األط    ا   حا   ذل       ق    غ ه   رح ا   ظ      

   غ  عليد  احاص  ل  حاعاا ي       غ اع   ر ألهي  ر ف  ي ا  ي  ذل د  ذا    اع  د  ا   فر حاطع      أل  ذا  حا لافظ    
 ف   اا ع   دد     غ حا د   ات  ايا     ا     ر  س   عافدغ   ا    اتق   اف   الي     حااهري   د  أل    ارا  س   اع اادا . ه

عغ افطي  ألا   لامت حتسادعار     هاتسعاي حاطاحر ا ا ي حاد   غ   األ  ف ي  ااعل  عاازح  
حرا    اع  س   ه   في   ات حاط    ا  ل   دي ي حا    مدا لي   ل ألا    ت  س   ه  حا في   ات صه     حا ط   ر حاا    ل س   ا  

 حلد   ال  غ ف ي حاا ي  ذا    ظ رح  ا  قص   ا حا سه   ع ر غ في حاي  هعد حالصار زحدت  ذل 
 ن2حا عدحت حاالز    عد  ا فر   ألا يات حاصيا   ال عدحت حا  ا دا .ع
د مر  565949661ل    حاي   ا     اق   د الق   ت هقط   اع حاص    اع   حا ع   ادغ  س   احر  ص   لت 

  -: ا   اع  عسها   ذل حا ساحر ارا   9997ع ريألي  ذا   ال  عا   حلد فقط     عا  
ا ص ي   ا  عد   ص   صط   حافي ار حا طل ه   هص  را عاال   ع غ طري م حاا      ا عدخ  -9

        اض  لل     ظ ف    ي  س    ه  حت ا    اج  زي    ادا س    عر   ا     حا ص    ا   . حا     ر حا    ذل عدخ 
 حااألل   . 

 عرصل  هرح ا حاادري  هاا ارج   اص  في حا صا   ذحت حااق ي  حاعاا ي  .  -2

ا ص   رفي  حا    ل    اص   ااف حا   رألات حاا هي     هس   ه  ع  د  حتس   ا ادا    غ حتعا    ادحت ح -3
حالظر د     األ دس حاأل ي ر   غ  س الز ات حاا  في  ا ا رحت ط يل    ايا   ال   حصص حاا ي 
ال   دل ف   ي حاا ري   د     غ هع   ض حا    رألات  حاا   ي اق   ررت ع     ار ع لي   ات حا ق      حا  ا ا     

 ن3ليل ألا ت ال   ذل حا  ألل  عغ طريم حا ق  حاا ل حاسري  . ع

 
 

___________________ 
عه  د حاالي    ل   د عه  د حاالي    د اس   ي  حا  ازحع  ات حاد اي    ه  ااطرم حاس  ل ي  ف  ي  ط  ار  لأل     حاع  د  حاد اي    د ن 9ع 

 216د ص    9999حاز   حافرهي  حاليهي  د عز   ا ألرهي رساا   ااساير د اا ع  عيغ   س حاقا را د  صر 
- 217 

رحت د  ال   عل  ات د اي  د حاعق هات في حاقا  غ حاد اي ل حا  ار  حآل  ا  ل   ار ةا   د ايهيا    حاد  حالصان 2ع 
 49د ص   2111د اصدر عغ  رألز حا عل  ات حاق  ي في حاا د ري  حاس ري   6حاعدد 

حاهص   يرا الهل    ل ايهي   ا د درحس   ات  صاص   ادي   رأل   ز  عل    د/ ا    ا   ل   ي حا   ديغ د آ    ار حاعق ه   ات حتصاص   ادي   ن3ع 
 996ص    9د حاعدد  2117 ي  د حاازححر على حا د ات حاا  حتسا ارحت
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ذح    ا اص   ل ا حا س  احر حا ادي    ف  ي حا   ر ا حالي ح ي    فه    ا  ا  د ا ألهي  را . فق  د لاا  ت د غ   ح 
حا س  احر ف  ي حا ط  الغ   ص  ا   حاع  الي  عل   القي  م حا س  اددي    غ حا  اا  ات حالي ح ي    ع  ال ا 

    ر ا حالي ح ي     ف   ي هدحي     ف   رض حاعق ه   ات حتصاص   ادي  األه   د ا صط   اع حاحاا   ي هل     اق   دير ا أل س   احر 
 ن9د مر ع ريألي . ع 5892127 صلت ل حاي 

 صد ع رد اقرير  الس حا لدا حتصاصادي  حاعرهي  اقديرحت عغ  ا ااي حا ساحر حااي عصاهت 
 حاا ي هلف ت  9996لا    داي   ع ا   9992حتصاصاد حاليه ي هع د ف رض حاعق ه ات حتصاص ادي  ع ا  

عغ  س  احر صط  اع حا ق     حا  حص  الت   ا      غ عرهع     ع   ر غ  لي  ار د مر  ع   ار    ذح حااقري  ر  عأل   ر
 ساحر ا رأل  حا ط ط حاا ي  حاليهي  عاي د مر  911 ليار د مر   دا  ليار    2489اقدر ه ل  

 لي    غ د مر  س   احر     رأل  حا ق      26 لي    غ د مر  س   احر حا    رأل  حت    ارحألي  ال ق     د    27د   
 لي   غ د مر  س  احر  83 لي   غ د مر  س  احر حا   رأل  حاعرهي    ال   لغ حاا   ل د   997ا  ي  ي د  ح

   ي اي صطاع حا ق  حاا ل  حتيصامت حاهريدي  حا ذل هلف ت  س احرل حاديح  حاعا   الطيرحغ حا د ي د 
 ن2 لي غ د مر . ع 76

حااأل  ا اي ا حاق ر ري   عل  ايهيا لص   حا  ع  حاليه ي  عل اقد عرصل  حاعق هات حا  ر ق  
لر ا    غ   حرد ألاغ   ططا  ا    ا  عدخ اا يد ع  حا  ال د ض هااا  ي  حتصاصادي   حتاا اعي  

 ن3عغ ي  قدا  غ عا  رف   سا خ  عي ا   رفا يا  . ع
 اهعا  ا ا اقد  فهغ حاقرحر حا ااا   ع غ ف رض حاعق ه ات حتصاص ادي  ص د عص اهت ه  ذخ ه اا  

ي  ا  س اغ ف ي  ا امت حالي اا ألاف    حاا ي لرص ت محل   حتع الغ حاع اا ي الق  م حالق م حاساس 
عاه  ار ذا       غ  عل   حت س  اغ  حاعد  ديغ حا   د ييغ ف  ي    ذح حا ا  ا   ا ألي  د ع  د  ا   حز حااع  رض اد     ح 

حا   رم حالاص     فق  ا  ا   ا هي ا    حا ه  ادب  حافاي  ات حاساس  ي  ا ي   ام حا     حا ال  دا .  هااا  ااي ف  هغ 
اد يا األرصا  آ    حاذألر ف ي حاع رحم  ايهي ا       رم فاق ف ا قاص د   ه ادب حا ي  ام حا د اي حالد د ح

 األ   حا الدا  حتعال ات  حتا اصيات حاد اي  ذحت حاصل  . 
___________________ 

 995ن د/ ا ا   لي حاديغ د  را  ساهم د ص   9ع 
 48ن   ار ةا   د  را  ساهم د ص   2ع 
 5ن  را  ساهم د ص    A/56/473 يغ حاعا  األ   حا الدا ع ن اقرير حا3ع 
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 لعقوبات اإلقتصادية بمقتضى أحكامتطبيق ا عمىالقيود القانونية الواردة  -المطمب النالث :
 القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان

 

 ظ ا   عل   يغ عغ حاعق هات حتصاصادي  حاد اي  اساددي حا ع    ايس حاقاحع هات حاااار  
حالأل    حا  ذل      حاس  ه  ف  ي اطهي  م     ذل حاعق ه  ات . أل   ا عغ حا  رعل حاقاح    عغ حاد  دي    غ اق   ييم 

 د  ا ال     ص  ادا  ن م ياص  ي هاا حصع    د ه    9حا   ع       دفع    اافيي  ر  ظ  ا  حالأل    .ع عل   حا    ام 
حيس  ي  الد ا      دي  ار حا  سس  ات حار   ا   عهط  ا  ص    ييغ . أل   ا ع د  ا ص  د ا   دل   ا   حا  هالد حا س  اددف  

صي  ا   حا س  اددف  حا   ر حا  ذل ي   فر حاهيح    حا  اس  ه  اقي  ا  حا يلي   يات حا س  لل  ف  ي دح     حاد ا    ع  
ف هغ اطهي م حاعق ه ات حتصاص ادي  ا  دا ز  ي   ذا     ا  ن  قاف  2 اليا  ر اهي  ع  لر   ع لي  . ع

ردخ حا ق اع حاص لي   حاهيح   حت ديار حتصاصادل الد   حا ساددف   ا  ا ط يل  ا دل في حا داي  
 ن 3حاد   حا اا را . ع  ا  ادفم ععدحد ألهيرا  غ حاالاحيغ 

 ذل حاعق هات  غ آ ار  د را  م عغ    ا    غ يعاه ر عغ  ال س حا  غ  عل  رة   ا يارا  
ةي  ر  ل  ز  ها  ي  ذ   رحع  اا ص حع  د لق   م حت س  اغ  علأل  ا  حاق  ا  غ حا  د اي حت س  ا ي د ع   د ا ي   رض 

   ص  عل      غ  ي   ام حا     حا ال  دا د  اس  ا د    ذل حالا     49 صاص  ادي  ه قاق    حا   ادا  عق ه  ات
 غ حا ي ام د  حااي ا   ف  ال س حا  غ س لطات ةي ر  قي دا في  ا ياعل م ه  رض عق ه ات  49حا ادا 

  غ حا ي  ام    ذح حتس ا اد    دحل  913د  25ن د  9/9حا   حد ع   ا   صاصادي  أل ا يسا د  ذح حارعل 
دحهير حاقسري  حاا اعي   حاا ي يا  ذ ا  ال س حا  غ   غ حا  أل غ عغ اا   حتاازح  ات حااعاصدي   عغ حاا
ف ي ص ا   ي لق  م حت س اغ  حاق ا  غ حا د اي حت س ا ي  ا يس   ذح  عليد احاعقار حا  ص  ص الد   

فق  ط ه    يس  ا لص عيق  ا  عغ  ال  س حا   غ ا  يس  قي  دح  ه ه  ادب حاعدحا     حاق  ا  غ حا  د اي ف  ي اطهيق    
 ن4. ع 49لعق هات حتصاصادي  ه قاق  حا ادا ا

 
___________________ 

 ORAKHEL ASHVILI Alexander , Final Report , Legal Aspects of Global andن 9ع 

Regional International Security The Institutional Background , May 2000 , NATO / 

EAPC Research fellow ships Programme , P. 36  
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Review of the Red Cross , No. 836 , 31 December 1999 , Geneva , P.765  



 

 

                                                 

 

 

 دكتورة/ داليا أمحد فؤاد حممود                       القانونى الدوىل للعقوبات االقتصادية ...        الهظام

 

364 

غ ا     غ حا حق ف  حا قه    هص    عا    عغ  ال س ح  م عغ  ذل حالا  ا  األا  ادا حافله  
س  لط    ا    ل  ز  ه رحع  اا  ه  ادب ص  ا  غ لق   م حت س  اغ  حاق  ا  غ حا  د اي حت س  ا ي  مه  د    غ حا ظ  ر 

ألأل  أل ا ياعيغ عغ اا    ارس     ذل حاس لط  ه  ا  د   فرض حاعق هات في سيام  ي ام حا   حا الدا
ي حاق   ا  غ  ع    دحي حا ي    ام   هادح     حاا   ي ااق    غ اعزي   ز لق    م حت س   اغ  حاق حع   د حاس   احدا ف   يا    م 
 ن 9. ع حم سا ي حاد اي

 حكام القانون الدولي اإلنساني تطبيق العقوبات اإلقتصادية وفقًا أل عمى) أ ( القيود القانونية  
حاعق ه    ات   ا     علأل    ا  حاق    ا  غ حا    د اي حت س    ا ي  ا    د ا ا      ا     ر ص    رحل     ا      ذح  ظر     ا 

 م ع    ع  د ف رض ال    د اس ألاغ حا  د ييغح عل  أل ا ع دا ا  اا ا   آ ار ال   حاعق ه ات  دحتصاصادي 
حاعق ه    ات ف    ي س    يام      زحع  س    لف د ا    ي أل    اغ ع  دح ل    ي اطه    م حاق حع    د حاعا       حا اعلق      هل اي      
حا   د ييغ . فس   حر فرق  ت حاعق ه  ات ه حس  ط  د ا    ع  ه حس  ط   ال  س حا   غ فاا  د    لاز          دا 

  هل اي      حاس    ألاغ حا     د ييغ د       غ  ال    س حا     غ ه     غ ا      ذ هع    يغ حتعاه    ار حاق حع    د ذحت حاص    ل
 حاا اع   ات حا عرق     ال ط   ر ه   يغ ص     ي حاس   ألاغ حا    د ييغ في   ا  اطهي   م ص حع   د حاق   ا  غ حا   د اي 
حت سا ي   اص   حاق حعد حا اصل  هات دحدحت حاطهي   حافذححي  هليل م يا ز لر  اغ حا  د ييغ   غ 

اللر  ع ر  لظ ر أل ا  رد ل   س ن أل ا عغ اا ي  حا د ييغ أل2حاطهي  عحت دحدحت  عل حالص   
لظ   ر  عل     ص   د     ص حاهر ا أل       9977ي اس      ي   ف   ي حاهر ا أل      حا   حتق   افي تا اصي     ا 

عع  داا     ع  ا  د ير ع   ق    ع  اعطي    حاعي  اغ  حا    حد حاا  ي م ة     ع د  ا اهق  ار حاس  ألاغ حا   د ييغ 
ي   حا ا   ي    رحف   م  ي   ال حا    ر     لد  ا حا     حد حافذححي      حا     اطم حازرحعي    حاا   ي ا ااد   ا  حا لاص   

     هألاادا  ع    فا  حا   رل د  ذح ال   دد حاقص   د     غ ذا     ف   ي   عد   ا ع   غ حاس   ألاغ حا    د ييغ ع  حا ص     
حا  ز ح ع  ال  عل  اقي ادا حالي ي   د ا ألاغ حاهاعل س  حر أل اغ هقص د اا ي   حا  د ييغ ع  ال لد   

 ن 3هاعل آ رن . ع
 
 
 

___________________ 
  Anna Segall , Op . Cit . P.766ن 9ع 
  23 ادا  9949ن ع ظر في ذا   ص  ا اصي  اي يي حارحهع  اس   2ع 
 2د  9فقرا  54 ادا  9977 ا اصي  اي يي عا    ا ن ع ظر حاهر ا أل   حا   حتقافي 3ع 
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حا ساعدحت حت سا ي   ذا   فم حاقا  غ حاد اي حت سا ي ال د ييغ حالم في القي أل ا ق غ 
غ حالأل  ا  حاا  ي ااطل       غ حا  د   حاس  اح ه   ر ر     حد حتةا     ه   ر ط  عي     .  حالأل  ا     عيغ    

  حفق   حاط رحي  ا ال ي حالأل ا  طهق ا  ا   ع  طحااي اس ف ال ألامت حت سا ي  هاق دي  حا س اعدا ه  ر 
  -حا زحع  غ ألاغ د ايا  ع  ةير د اي فهذح ألاغ حا زحع د ايا  اطهم حالألا  حااااي  :

حا اص    هاا سا    يات  حا   يار حاالز     حا  د   هلري    حا   ر ر الهق  اح  حاطهي     ال    اس   ف 
حا      حد حافذححي       حا اله    س  حا ق ي    ات   ا     العه    ادا حا  اد      الس    ألاغ حا     د ييغ  ل    د   هاتق    اف   

حاق  ر ري  حا  اد    األط   ا  د غ حا ا س    ع   ر  حا س  ار حال ح      ل  امت حا           ذح    ا عألدا    
 ن 9اي يي حارحهع  . ع ا اصي  

الا     حاد اي    الص  لي  حال   ر  ةير   ا    غ  9949حا ا    اع  ا   ا ي  ي ص  د عا  ازت  ا اصي    
ة ا اد   ذا   حا  ظ ات حت سا ي  عغ اق   ه   ط     س ا ي  ال اي   حا   اص حا ا اع يغ هاال اي    ح 

 ن2ه رط   حفق  عطرحي حا زحع . ع
 عل    حاد ا     حاقاح       9977اع   ا   ا ي   يا اصي   ات    ا     يل   ز  حاهر ا أل      حا   حتق   افي 

حتلاال  عغ ع ا  غ هفاي   ا ا ل   غ   ألا يات  هد غ عل ا ييز  الي د ا فير حاألس ار  حا  رحش 
ن  حالي اا ... عل    ساح  ا ي حر  ةير ا   غ حا  دد حاا   رل اهق ار س ألاغ حاص ااي  حا لال   حا  د ييغ 

 ن3ع
ــواردة ــة ال ــود القانوني ــى )ب ( القي ــدولي  عم ــانون ال ــًا لقواعــد الق ــات اإلقتصــادية وفق ــق العقوب تطبي

  -لحقوق اإلنسان :
 ظ  ا  حاعق ه  ات حتصاص  ادي  ف  ي ز   غ حاس  ل  عأل  د ا  عل    غ حاقي   د حاقا   ي    حاقاهل    الاطهي  م 

  ف  ي ه  ا  ي  عل ي   ام حا     حا ال  دا س   حر ه   ا ص  رلت ه    حاديهاا    ف  ي حاا  زر حا   ع  في   ا    ص 
ل      عل      القي   م حااع   ا غ حا   د اي عل     3 ه   ادب لي   ل  ص   ت حا    ادا حا ا     حا ق   را حا قاص   د  حا
اعزي    ز  لا    رح  لق     م  عل     ذحت حاص    هف  حتصاص    ادي   حتاا اعي       حا قافي       حت س    ا ي    حا س    اح  

 ن4حت ساغ . ع
 

___________________ 
  23 ادا  9949حارحهع  اس    ا يين ع ظر  ا اصي  9ع 
  9949حارحهع  اعا   ا يي غ  ا اصي   59 ألذا  حا ادا  9949حا ا  اعا   ا يي غ  ا اصي   9ا ع ظر حا ادن 2ع 
 9977 ا يي ا اصيات   ا الهر ا أل   حا   حتقافي  69ن ع ظر حا ادا 3ع 
  ن ع ظر  ي ام حا   حا الدا4ع 
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ق    م أل اا     ل عل    اع     حا ي    ام     غ  حاه   ات حا  ظ      حاد اي     عغ اع       ف   ي ق    ر ذا     
حت ساغ  لرياا  حاساسي  حااي  ردت في حتع الغ حاع اا ي الق  م حت س اغ حا ذل عص درا  حاا عي   

 حاذل اق غ ديهاا    ال يغ  ادا   لت  9948ديس هر عا   91حاعا   األ   حا الدا هقرحر ا في 
 ن9ا قافي  . عهيا ا  هلق م حت ساغ حاساسي  في حا اامت حاسياسي   حتاا اعي   حتصاصادي   ح

    ا  رد ف   ي حتع   الغ حاع   اا ي الق    م حت س   اغ د  ف   ي ق    ر ص حع   دل  عسس       ا    هاتق   اف  
 ا    اصيايغ د ايا   يغ ألهي   رايغ ل اا   ا  9966ع   ا   حا ال   داحاعا      د عص   درت حاا عي     حاعا      األ      ح

ا    اغ ص حع    د صا   ي       لز        اا           ا     حالق     م حا     حردا ف    ي حتع    الغ حاع    اا ي الق     م حت س    اغ 
  -في : ااغحتا اصي

 حاعدد حاد اي حا اص هاالق م حتصاصادي   حتاا اعي   حا قافي  . -9

 حاعدد حاد اي حا اص هاالق م حا د ي   حاسياسي  .  -2
ألاس هت طاهع ا   لز  ا  ال د   ح في حاعدديغ الدي د اطاح    حالق  م حا     ا  هااا اع   حاد اي   

 عص هلت اهع ا  ا ذا  ا زرح    غ حاق  ا  غ  9967ا  ي ذ ع  ا   حا  ظ  ات  حاديح ات هع د عغ د لا ا لي ز حا
 ن2حاد اي حا قعي . ع

 يدا  حاعدد حاد اي حا اص هاالق م حتصاصادي   حتاا اعي   حا قافي  هاالق م حااي م ة   
ع د  ا الألرح      حا      حال  ر ا  ص  ي  حت س  اغ  اع  د    ذل حالق   م حاأل   ر عرق    الا    ر هااعق ه   ات 

اللظ    حاا  ي عه  دادا حالا     حا ع ي    ه  االق م حتصاص  ادي   حتاا اعي     حا قافي    ف  ي حتصاص  ادي  فاا 
ن ه   غ حاعالص   ه يغ حاعق ه ات حتصاص ادي   5/5/9999 – 4/92/9997في ع  8قدا حاعا  رص  يعلا

لارح  حالق م حتصاصادي   حتاا اعي   حا قافي  ا أل د عغ عع  يا   عغ ا   ذ ف ي حتعاه ار  حاعق ه ات ح 
ألا        ف     ي ا ي       حاظ     ر ي علأل     ا  حاعد     د حا     د اي حا      اص ه     االق م حتصاص     ادي   حتاا اعي       حا

 ن3. ع نن حا قافي 
 
 
 

___________________ 
ن د/    زحر حاع أله   ي د س   لطات  ال   س حا    غ ف   ي ا صي     ا   زحرحت حا ص     حاس   اه   اق   دير  س   ا دح دا ف   ي اطهي   م 9ع 

 43 ص 9997د  99د حاس    4 – 9دحد    عال  حالق صي د حاحاازحرحت حتصاصادي  في لاا  حاعرحم د هفدحد  
س  اعي  ص هرل 2ع  ن ع ظر حاعدديغ في   س ع  حاعل   حاسياسي  حاصادرا عغ حاأل يت هالرير  ل د  ل  د رهي    ح 

  969-968 قلد ص  
  Anna Segall , Op . Cit . P.782ن 3ع 
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حتاا اعي       حا ا       را هااعق ه     ات  يع     د حال     م ف     ي حاف     ذحر ع         ع   حالق      م حتصاص     ادي    
  غ حاعد د حا د اي حا  اص  99 ا   حا ص  ص ف ي حا  ادا  عل حتصاصادي   صد  رد ذألر  ذح حالم 

عغ عع اق    رر حا     د    عل     لي    ل ا     ص  9966ه    االق م حتصاص    ادي   حتاا اعي       حا قافي      اع    ا  
لا    ه   ا ف  ي ذا    حاف  ذحر حاط  رحي ف  ي حتا اصي    حالااي    ل  م أل    ف  رد ف  ي  س  ا خ   اس    ا  س     عاح

عع اق    حا د   حا   ارأل  ف ي حا ي  ام حا  اس  ..... د نن  حا قرا حا ا ي   غ ذحت حا ادا فاقق ي ه  غ 
ص  رحر       ردا ع     غ    ال   د   د  ا ه  االم حاساس  ي األ    ف  رد ه   غ يأل   غ  ال  ررح     غ حاا   ع ححال  ااي  ح 

 حاه   رح ا حا ل  ددا  حاا   ي اعاه   ر ق   ر ري حااع  ا غ حا   د اي هها    اذ حتا  رحرحت حا  اس   ه   ه    ا ف  ي ذا     
 -: في

  الس   يغ  س   اح  حت ا   اج  ل    ظ حا     حد حافذححي     ه حس   ط  حتس   ا ادا حاألا ل         غ حا ع   اري
ص  الح حا ظ     حازرحعي    حااق ي     حاعل ي     عه  ر     ر  ه  ادب حاارهي    حافذححي     اط   ير   ح 

 ه أل  يق غ عفق  ا  ي  . 

 حتلايااات .  صد  ظ ت ه  غ  ذح   ا اعاا ي   سه  ا  يغ ا زي  عاد  ال  حد حافذححي  ح
حالم حاعديد  غ حا  ا رحت  حاق   د  ي     ذح حالم د حالم ف ي  س ا خ  عي  ي مح م 
د ه ا في ذا   حاف ذحر  حا ل هس  حا س ألغ  حال م ف ي حاالس يغ حا س ا ر اظ ر ي حا عي    

عغ عع حال  م ف  ي  عل   افي     ا   دد حالا     حا ع ي    ه  االق م حتصاص  ادي   حتاا اعي     حا ق
حافذحر حاألافي ازر م ياازع   غ حاألرح    حا ا ص ل  ف ي حت س اغ د      ل م م ة    ع    

 ن9تع ا  لق م حت ساغ حا رخ حا ألرس  في حا رعي  حاد اي  الق م حت ساغ نن . ع
 ل عه  غ حاققار  9974 صد اار في   ا ر حافذحر حاعاا ي حا  عقد هر  ا في   ف هر عا  

ق  ر را حت ا   اع ع  غ  ا   اذ  عل   حاا   ع  س   ر حاافذي     حا  ذل اه ا    ص     حاف  ذحر حاعاا ي     عأل  دت في    
حتارحرحت حالادي  حااا    حافير حا ا ق     حاقا  غ حاد اي   ي ام حا   حا الدا حااي اددد حا غ 

ذي        ظ      حاةذي     أل    ا عص   ر أل         غ حا     ا ر حا   د اي الافذي      حتع   الغ حاع   اا ي الاف دحاف   ذححي 
    ظ   حاصل  حاعاا ي  

 
 

___________________ 
 Dija coba live Techindra zanarivelo , Les Sanctions des Nations Unies et Leursن 9ع 

effets Secondaires : Assistance aux Victimes et Voies Juridiques de 

Prevention Presses Universitaires de France , Paris 1 , 2005 P. 347  
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غ حاف    ذحر ي هف    ي عم يس    اع   أل     دحا  عل     عع  غ حالص         حاف    ذحر        ل    م األ      ف    رد د  ح 
الق  فط حاسياس  ي نن  ف  ي     س حاس  يام ص  در ص  رحر ع  غ حاا عي    حاعا     األ     حا ال  دا يل     رص    

رس    حاق  فط حاأل  ي  حت ا   اع ع  غ   ا  ا   دع  ا  حا  د   حا اقد      22/92/9989ها  اريا  44/295
حاسياس  ي ع  غ طري  م اطهي  م  س  اح  حاقس  ر حتصاص  ادل هد  دي  ل  دحل افيي  ر ف  ي حا   ظ  حتصاص  ادي  

 ي أل  د  ا  ددح  عغ حا  د    حتاا اعي    د فق  ال  ع  غ حاسياس  ات حادح لي     حا اراي    ال  د   حا   رخ د 
 حالصار  حااي حا اقد   يا  عغ الا  عغ اطهيم حاادديد هاطهيم حاقي د حااااري   حا ااي   حالظر 

 ن 9ااعارض    علألا  حا   حا الدا . ع
  ي عل حا ص ادم  9966حالق م حااي عصر ا حاعدد حاد اي اللق م حا د ي    حاسياس ي  اع ا   ع ا
ن 2ف  ي ا ا    حاا ي    هاالري     حال اي       غ  س  ارا  س  اع ا  حا  د   الق   ا . ع فاا     9976 ف  ي ع  ا  
 حا غ  حالياا حا اص  د  الري  حارم د  ق اغ حالم ف ي  ق  دا حالم في حالياا  حالري  ي درج 

 لاأل       عادا       ل اي      حا      اص ق    د حتعاق    ا   حالا    ز حااعس     ي د  حال    م ف    ي لري      حا أل    ر 
 حاق    ير  حاديا       لري     حا   رعل  حااعهي   ر د         حااع   ذي   حا عا ل     حا دي      ع  حافي   ر   س   ا ي  ع  

 ن3عه دي   قر را لظر حاعه دي   ااارا حارصيم . ع عد  سق ط عل فرد في عسر حاد حاعقا  
 91/92/9948 حاسياس   ي  ف   ي حتع   الغ حاع   اا ي حاص   ادر ف   ي  ص   د  ردت حالق    م حا د ي     

ن د  ص  د اق    ت   يق     29 – 3ق   غ ع   ع     ا   ريعي ف  ي حا  ظ     حا  ي    ف  ي حا    حد    غ ع 
  ا    91 س ا  عا زحر  ا أل  د حا   حد   غ    ادا  53اللق  م حاسياس  ي   حا د ي   ديهاا     حاعد د حا د اي 

 ن4لريات حت ساغ حاسياسي   حا د ي  .ع عل  غ حاازر حا اال  غ حاعدد  27
  يعد حالم في حالياا  غ ع    ع طر حالق م حا د ي  حااي اا  ر هااعق هات حتصاصادي  .

قيق   حا  ر فاالم في حالياا عةل   ا ي لأل  حت ساغ      غ ةيرل  يت  م  ا د ا    ف ي ل
 عغ حالم في حالياا عص  أل  لق م حت ساغ .

 
 
 

___________________ 
 993اياي  د  را  ساهم د ص    فايل ن 9ع 
  " Maria Bengtsson , " Economic Sanction Go Smart : A human rights Perspectiveن 2ع 

Master Thesis , Linkoping University , May 2002 , P. 11  
 971حاعدديغ في   س ع  حاعل   حاسياسي  د  را  ساهم د ص    ن3ع 
عهد حاعزيز صادرل د لق م حت ساغ د في حاقا  غ حاد اي  حاعالصات حاد اي   د حا لا ي ات  حآلاي ات د دحر        ن4ع 

  994ص    2112د حاازححر 



 

 

                                                 

 

 

 دكتورة/ داليا أمحد فؤاد حممود                       القانونى الدوىل للعقوبات االقتصادية ...        الهظام

 

369 

حال   م ف   ي  عل        غ حتا اصي     حاد اي     اللق    م حا د ي      حاسياس   ي   7/91 ص   د  ص   ت حا    ادا 
حت ساغ فق د ع      محا ااا  عغ   ادا  لق  حالياا   ظرح  اآل ار حاسلهي  حااي اللم هاا  س حاه ري  

حا اا     حا  د اي ه ق    حا    حد  حا  ح ي  م حا اص    هل اي    ا ي    حا    اص    غ حااع  ريض الاع  ذي  
 ن9الألرح   .عع  حاال  سا ي  ع  حالاط   ةيرل  غ قر   حا عا ل  ع  حاعق ه  حاقاسي  

 صد اق  ت حاعديد  غ   ح يم لق م حت ساغ حالم في حالياا  ها دحرح    غ حتع الغ حاع اا ي 
ن  حا ادا  91 – 6 حاسياسي  ع  ي اللق م حا د ي حاد ان  حاعدد  6 – 3الق م حت ساغ في حا  حد ع 

د  حا    ادا  9951اع   ا   حا ا ي         غ حتا اصي     حا ر هي     ال اي     لق    م حت س   اغ  حالري   ات حاسياس   ي 
 ن2. ع 9989حارحهع   غ حا ي ام حتفريقي الق م حت ساغ  حا ع   اعا  

  غ حاعدي د اا      ا  ن 3 حا ادا حا ا   غ حتع الغ حا ريأل ي الق  م   حاه ات حت س اغ ع 
حتا اصي     ات حاد اي        هص      را  ها       را ع  ةي      ر  ها      را ع ال      ري  حااع     ذي  ع  حا عا ل        حاقاس      ي  ع  

ع    عحال م  9985قد ا ع ا  يعلدي   .... ن  ععاهرا  اا   لق  م حت س اغ ف ي حا    حا ال دا ف ي احا 
حا   ذل م يا    ز   اقاص     لا     ف   ي ع ص   ات حاط    حرب حاعا      ن   ص    ا  ه       عساس   ي األ      حاس     

 ن4حالق م . ع
 هف    رض ا  ي    ذ   ال    ي حالأل    ا  حاا    ي اق      دا حاعد    د حا    د اي حا     اص ه    االق م حا د ي      

ا  ي  ذل  عل    يح       غ حا ه  رحر ا    رحي        28ياس  ي  د فق  د ع         ذح حا ي  ر ه  ا    حا   ادا  حاس
اا    في حالا   حا ع ي  هلق م حت ساغ د حس د  ايد ا عره    ظ احي رحيس ي  اا     ف ي الق ي حااق ارير 

   ا  ق   ت  اي    فيححاعد  د ع  حاا  ي  عل   حا قد        غ حا  د   حاط  رحي  درحس  ادا س   حر حاا  ي ص  ادصت 
ي   ص حاا  دحهير حاا   ي  ا   ذادا اا  ي   ذ علأل  ا  حاعد   د د ا س  ير   ال   ي علأل  ا  حاعد   د حا  د اي   س   اعدا 

القي  ألا ل حاد   ليل ي ألغ اد ا  طري عغ اقد    أل خ ا ي د عغ د ا   ع  رخ ا  يذل د  عل حاد   
 طري م ا ي ههاازح اادا حا لددا ه  ا  حاعدد د

 
 
 

___________________ 
حل  د  ل  د    دح ل د حاق ا  غ حا د اي حاع ا   ل اي   لق  م حاصلي ات د دحر حا دق   حاعرهي   د حاق ا را د/ لسا  ن 9ع 

 278ص   9997
 Boris Kondoch " The Limits of Economic Sanctions Under International Law : Theن 2ع 

Case of Iraq " , www.case.org.uk P.288  
 999اياي  د  را  ساهم د ص    فايل  ن3ع 
 Anna Segall , Op . cit , P. 770 ن4ع 

http://www.case.org.uk/
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االق  حالا    حا ع ي   هلق  م حت س اغ  ا درس حارس اح  حا  حردا   غ حاف رحد حا ذيغ يزع   غ أل ا 
ف   ي حاهر ا أل       عغ د ا     طرف   ا  ف   ي حاعد   د   ادأل   ت لق    صد  حاساس   ي  د  ص   د ل   ددت     ذل حا ظي     

 –ع د  2211ت اي  ارل حا لل  م هااعد  د د  حا  ذل ععا   د    غ ط  ري حاا عي    حاعا     ه  ا    حاق  رحر ح
 9طهق ا  ال  ادا  9976   ارس عا 23 د   ليز حاا  يذ في  9966ديس هر  96ن حا  رخ في  29

 ن9    . ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 حا للم هاعدد حاد اي حا اص هاالق م حا د ي   حاسياسي   غ حاهر ا أل   حتقافي  28ن ع ظر حا ادا 9ع 
 

  



 

 

                                                 

 

 

 دكتورة/ داليا أمحد فؤاد حممود                       القانونى الدوىل للعقوبات االقتصادية ...        الهظام

 

371 

 ثـــممخص البح
 

اعد حاعق هات حتصاصادي   غ ع   حاادحهير حاقس ري  حاا ي ا   حا  ص عليد ا ف ي  ي  ام حم    حا ال دا    
 حاا  ي ألا   ت عأل   ر حا س  اح   س  ا دح ا    غ صه    حا     حا ال  دا ا  ردع حا  د   حاا  ي  ه  ت ق  د ا   اا     

  غ  49حاقا  غ حاد ايد  ذا  تفارحض ا  ير ا عل  سياسات ال  حاد   د  ص د ع ردت حا  ادا علألا  
 ي ام حا   حا ال دا ص  رح  ا هعض حاا دحهير ةي ر حاعس ألري  عل   س هي  حا   ا  م حالص ر  حاا ي   غ 
ق     دا حاعق ه   ات حاصاص   ادي  حاا   ي ا ص   ري  ا      ا  ع     حتا   رحرحت حاا   ي م ا       حتس   ا دح  

 ص  د عدخ     ر الق   ا حا س  لل   حاا  ي اا      ف  ي حتا  رحرحت حتصاص  ادي  د غ ةير   ا    غ حاا ح    حا ها
اطهيم حاعق هات حتصاصادي  في أل ير  غ حالامت  ا  ح ادا   اق يض لق م حت س اغ د غ حلا رح  

ي   غ اللد د حااي ا رقدا ص حعد حاقا  غ حاد اي الق م حت ساغ  حاقا  غ حاد اي حم سا ي   حااي   
ع    قاصد   هادب  ع دحي حا   حا الدا.  األي ااس  حاعق هات حتصاصادي  حاد اي  هطاه  حا رعي  
ع    ار فرق  دا فيا    عغ ارحع    فيد  ا حاعاه  ارحت حت س  ا ي  د  علأل  ا  حاق  ا  غ حا  د اي  ص  ا  غ لق   م 

ت سا ي .  يع د حت ساغ د  ذا   ايا  ا ا يارا  عليدا  غ   عألاسات  طيرا  اص  عل  حااا   ح
ع  ادا حا ظ  ر ف  ي حآلاي  ات حاا  ي الأل    ال    حاعق ه  ات  حاد  دي    غ  ه  رحز ال    حت عألاس  ات حا طي  را   ح 

 هليل ااالح   ارحعي حتعاهارحت حت سا ي .
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 الخاتمة والنتائج
 

ا   زح  حا اا      حا   د اي      رعت حاعق ه   ات حتصاص   ادي  حاد اي     ا    رض ص حع   د حاق   ا  غ حا   د اي  ح 
 رحدا  عل        .  يد  دي  ال  س حا   غ    غ    ال  فرق    العق ه  ات حتصاص  ادي  حاا    ير ه  هلارح  علألا

 ه   ات حتصاص  ادي         لا   رح   اازح ااد  ا حاد اي     د فااقاس    حا     ار  ا   رض حاعق عل   ال لد   ا حا  د   
 حا غ حاد اييغ . ادديد حاسل    

   غ ا   رض عق ه  ات عغ حاق  رحرحت حاا  ي ععا   دت    غ صه     ال  س حا عل    م عغ حا حص    يه  ر غ 
اا ه    ت حا ه    ادب  حا قاص    د حاساس    ي  ال  ح ي    م  حتا اصي    ات حاد اي      هع    ض حا    د    عل      صاص    ادي  

       ذل  عل  حا  ر حا ذل ير  ي هظ ال  ع د  حا  رعي   د  هاااااي  رصت حالق م حاساسي  ا  ساغ
 ظ ا  حالأل    عل  يغ حاقرحرحت  صد ع هات حاااار  عغ  ذل حاعق هات صد عساددفت حا ع   ا يس حاق اح 

فق   د ل   ادت ع   غ حا  ق    عي   ا     رت هاتعاه   ارحت  حا ص   ااف حاسياس   ي  د  ظد   رت   عألاس   ات ال     
حاعق ه  ات حتصاص  ادي  هص   را م اق     ط   را ع  غ حت عألاس  ات حاا  ي ا ل د  ا حال  ر   ف  ي ل  د ذحاد  ا 

يغ حت س ا ي حاا ا ه عل   اص    عليد ا ذا  ا ا رصدا  حارص ا   حتلص ارحت ال س احر حاا ي اراه ت 
  حتصاصادل . 

ري ط فهذح ألاغ حاددي  غ فرض      ذل حاعق هات    ل اي  لق م حت ساغ حا  ادأل     غ 
 ا   ا فهغ القيم ذا  م يا  هاا ي  حا د ييغ  ح  دحر لقد  في حالياا .  د

  ي أل   غ حاق     ع      ف  ي ل   ا     ا عص   هلت ال    حاعق ه   ات عدحا   س  يل  ا عا    اا حا    د ييغ ي  عل  
حا اا   حا د اي  عل ا  علألا  حاقا  غ حاد اي حت سا ي  حاقا  غ حاد اي الق م حت ساغ فيا   ح  اد

  عادا حا ظر في      ذح حا ظا  . 
  -ا ل   غ حا ااحا   ي ألاااي :   ا  ا سهم ذألرل في  ذح حاهلل     لص

   عل  غ  زد حاي   عايير اطهيم حاعق هات حتصاص ادي  ف رة  فرق دا   غ صه    ال س حا 
حاعديد  غ حاد   هقصد القيم حاسل   حا غ حاد اييغ  ع  دا حا  رعي  حاد اي    م ع   ا ف ي 
حا قاه   اد ص ت  ااا      غ صه   ذحت حا ال س اا ال حت اداأل ات حا طي را   غ صه   ل 

  سرححي  ل 

  . لارح  ص حعد حاقا  غ حاد اي حت سا ي  حاقا  غ حاد اي الق م حت ساغ  قآا  ا  يذ  ح 

   غ أل   اغ حاد   دي   د   ا       ردع حاد ا     حا ارا     ع   غ علأل   ا حاعق ه   ات حتصاص   ادي  آاي      ح 
حا   د ييغ     ا ل  دل ف  ي ايهي  ا   ا   حاق  ا  غ حا  د اي  م ع د  ا س  الح ي ا    هاادرا    حا ا    

 ذا  .  عل  حاعرحم    عألهر داي  
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 ر حاس ل  حاعق هات حتصاصادي  ةااها   ا اليد عغ حاددي حاذل  قعت  غ عال        ص رح
حاد ا  حا  اا    يص هف حاد دي حا     د   د ا     ا دعي      ذ  عل  حا غ  ح  زح  حاازحر 

 حاسياسي  .  اد   ألهرخ في   طق   عي     د   ع دحفد

     ظ  ا  حاعق ه  ات حتصاص  ادي  ا    يرحع  ي ع   د فرق    حااا     حت س  ا ي حا   اص هاا رق 
اي م ذ   ادا في ا اقارف  لأل  ااد   غ  حاط ا   حا سار  حا حات حا قيرا  غ حا ع   حا

   اداألات . 

       ع ي    رح   ذح أل    اغ حاا ل    ي ع    غ ف    رض حاعق ه    ات حتصاص    ادي  ع     ر  س    الي  ف     غ حا د 
 حاق     ر رل عغ ارحع     ي   ظ        حا        حا ال     دا حاظ     ر ي حت س     ا ي  الد ا       حا س     اددف  

ر   غ ع     ع  را هااعق هات فليس  غ حاعد  عغ اس ا ر حاعق ه ات حاد اي   اا ال د ا   عأل  
 عا ا  د غ  رحعاا ال ظر ي   سا ي  . 
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 المــراجـــــع 
 ( المراجع العربية  1
    الص ه  غ عهي  د د آاي  ات  ال  س حا   غ ف  ي ا  ي  ذ ص حع  د حاق  ا  غ حا  د اي حت س  ا ي د رس  اا   .9

 حاازححر  2118 ااساير أللي  حالق م اا ع  حالاج ا قر 

د  2115 – 9991يق  ات حا     حا ال  دا الق  ا  غ حا  د اي د هاس  ي  ي س  ي ها    د حاع  رحم  اطه .2
 2116 رألز درحسات حا لدا حاعرهي  د هير ت د حاطهع  حا ا  

عل    4149هازع عهد حاص  د د حاعق ه ات حتصاص ادي  حاد اي   د  ال   حال  حر حا ا  دغ حاع دد  .3
  www.ahewar.org  ص  

د درحس   ف ي  ص اح   2113س  يدحغ حاا  اهي د  ال س حا  غ  حال ر  عل   حاع رحم  هاس  أل ري  .4
  2116حا زحع   دخ   ر عي  حالر  د دحر ز رحغ ال  ر  حاا زي  د ع اغ حاردغ 

ا  ي   هل     د حاعق ه  ات  حا  ه   ذيغ ف  ي حا   رم حا س  ط د حاع  رحم د ايهي  ا د حاس   دحغ د حاطهع     .5
  2116عرهي  د هير ت حم ا  د  رألز درحسات حا لدا حا

اقري  ر حا   يغ حاع  ا  األ     حا ال  دا د هع    حغ د حاا  دحهير حتصاص  ادي  حالادي    ه ص   دا  س  يل   .6
ن حاا عي     حاع   ا  األ       A/56/473القس   ر حاسياس   ي  حتصاص   ادل ق   د حاهل   دحغ حا ا ي     / ع 

  2119حا الدا عألا هر 
  9978د هفدحد  ااهر حارح ل د حا  ازعات حاد اي  د  طهع  دحر حاسال  .7
لا د ألا   عهد حاقيسي د ا دحهير حالظ ر حتصاص ادل ف ي  ي  ام حا    حا ال دا د درحس   لاا    .8

  2118حاعرحم د رساا   ااساير د اا ع    ا  حاردغ 
س    مي س   لي  ل حاا   زحرحت حاد اي     ةي   ر حاعس   ألري  ل رس   اا   ااس   اير د اا ع     س   عد دلل      .9

  2116حاازححر 
  9ط 9965صاصادي  في حا اا   حت سا ي د دحر حاقل  د هير ت صالح  صر د حالر  حت .91

عه   د حاعزي   ز ص   ادرل د لق    م حت س   اغ د ف   ي حاق   ا  غ حا   د اي  حاعالص   ات حاد اي     د حا لا ي   ات  .99
  2112 حآلايات د دحر      د حاازححر 

ره ي د عهد حا ير حا هارل :  ظا  عق هات حا   حا الدا : لاا  حاعرحم د  ال  حا س اقه  حاع .92
  9997د  295هير ت د  رألز درحسات حا لدا حاعرهي  د حاعدد 

عهد حاالي   ل  د عه د حاالي   د اس  ي  حا  ازحع ات حاد اي   ه ااطرم حاس ل ي  ف ي  ط ار  لأل     .93
حاع  د  حاد اي    د حاز     حافرهي    حاليهي    د عز     ا   ألرهي رس  اا   ااس  اير د اا ع    ع  يغ     س 

  9999حاقا را د  صر 

http://www.ahewar.org/
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  لعق هات حا   حا الدا حتصاصادي   آ ار ا عل  لق م حت ساغ في حاعرحمل رس اا  اياي فايل  .94
  2113 ااساير اا ع  حالاج ا قر د حاازححر 

حا   دحر حاا ا يري      9 د   ا  ل    د حا     هألي د      ألااي  صق   ي  ا    ألرهي ع    ا   ال   س حا    غ د ط .95
  2111ال  ر  حاا زي  

حرحت حا       حا ال    دا ف    ي  ط    ار حاق    ا  غ حا    د اي      ايي لا     د حاعلى     ات ل حاق     ا حتازح ي      اق    ر  .96
  2119حا عاصر ل رساا   ااساير د حاقا را  عدد حاهل ل  حادرحسات حاعرهي  

  ي  دح  ل   د عه  د حا    ع  د حاعق ه  ات حاد اي     ع ر   ا عل    لق   م حت س  اغ د  دي    الطهاع     .97
 2116حاقا را 

 اي  د حاعق هات في حاقا  غ حا د اي   ار ةا   د ايهيا    حاد  حالصارحت د  ال   عل  ات د .98
د اص   در ع   غ  رأل   ز حا عل     ات حاق     ي ف   ي حاا د ري     حاس    ري   6ل حا    ار  حآل    ا  ل حاع   دد 

2111  
     ا       ال ل د حاا   زحرحت حتصاص   ادي   ع ر    ا عل     لاا     لق    م حت س   اغ ه   ااعرحم د رس   اا   .99

  2112 ااساير أللي  حالق م اا ع  حاازححر 

داد د حاعق هات حتصاصادي   لق م حت ساغ د  رألز درحسات ع اغ عل  ي سي عهد حارل غ ا .21
  www.ammanjordan.org  ص  

حاس   يد عه     عيط     د حاا   زحرحت حاد اي     ه   يغ حا ظري      حااطهي   م د   سس     حا قاف     حااا عي     د  .29
  2119حاسأل دري  

ه      ات حتصاص      ادي  د  ال        حادهل  اس      ي  عد      د حادرحس      ات  س       اعي   ل       د عيس        د حاعق   .22
 9988د  91حادهل  اسي  ه زحرا حا اراي  حاسع دي  حاعدد 

 د  2119ا ا   لي حاديغ د حاعق هات حتصاصادي  األ   حا الدا د حادحر حااا عي  حااديدا  .23
أل ز حاهص يرا ا ا   لي حاديغ د آ ار حاعق هات حتصاصادي  عل  ايهيا د درحس ات  صاص ادي   ر  .24

  9د حاعدد  2117الهل ل  حتسا ارحت  حا د ات حااعلى ي  د حاازححر 
لس   ا  حل    د  ل    د      دح ل د حاق   ا  غ حا   د اي حاع   ا   ل اي     لق    م حاصلي   ات د دحر حا دق      .25

  9997حاعرهي  د حاقا را 
 ل    ي ه     هألر د حاعق ه    ات حتصاص    ادي  ف    ي حاق    ا  غ حا    د اي حا عاص    ر د دي     حغ حا طه ع    ات  .26

  2118اا عي  د حاازححر حا
عل      ص     9999-9991درحس     ساقص  احي  ا ف  اا حا د  ات  حاط   ا  ف  ي حاع  رحم     ذ ع  ا   .27

www.unicef.org  

http://www.ammanjordan.org/
http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/
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ع   ر س  عد حهلل د  عا    حاق  ا  غ حا  د اي حا عاص  ر د دي   حغ حا طه ع  ات حااا عي    د حاازحح  ر   .28
  9ط 2115

د حا قاطع  حتصاصادي  في حاعالصات حاد اي  د  ال  حاسياس  حاد اي  د  اقطي يحعهد حالسيغ   .29
  9967  سس  حا رح  حاقا را د  7حاعدد 

د دحر حا دق      9عه   د حاف    ار عه   اس س   لي  د  س   اقه  حاعق ه   ات حاد اي     ه   اا   حا ال   دا  ط .31
  2118حاعرهي  حاقا را 

       ا حا ع   اري حاس   أل دري   92اطهع     عل     ص   ادم عه      ي   ي د حاق   ا  غ حا   د اي حاع   ا  د ح .39
9975  

عل     ي س   ي حا    ألرل د حا  ظ    ات حاد اي     حتصلي ي      حا ا صص     د  يا   رح  ال     ر  حاا زي      .32
2113  

ةس   اغ ل    دحغ د حااطهي      س   ارحاياي  حت ا   رحم حاص   دي  ي د دحر حا    اغ الطهاع     د هي   ر ت  .33
9989  

 2111ادي  د دحر حا دق   حاعرهي   د حاق ا را فاا   عهد حاعا  عل د د حاعق هات حاد اي  حتصاص .34
 9ط

د/  ل     د لس   غ لس    ي د حاعق ه   ات حتصاص   ادي  حاد اي      حاع   اا  حاعره   ي د درحس     ا ل   ددحت  .35
د حاس    حاااس ع   79حا ااح د  رألز حادرحسات حتسارحاياي  حا رح  د ألرحسات  سارحاياي  رص   

9999  
     ار  حاا    دحعيات حتصاص    ادي ل  ال      درحس    ات عا     ا       غ حااطهي      د حا 25      د ح حا     حايد ل .36

  9حاعدد 2117 صاصادي  
 رحا اا ع  ا ل د  صط ي ي  س د حا ظري  حاعا   اعد  حااد   في  ح غ حاد ا  د رساا  دأل .37

  9985حاقا را 
س اادا عل   ع لي   حاا  ي   ع درحس   ا عألح ل  د ا ي  ادير د حاعق ه ات حتصاص ادي  حاد اي      .38

  اص  اس ريا ن أللي  حتصاصاد د اا ع  د  م   قار        ارا
 ل    د طلع   ت حاف ي    ي د د/  ل    د س   عيد حا   دصام د حاق   ا  غ حا   د اي حاع   ا  د دحر حا طه ع   ات  .39

  9999حااا عي  د اا ع  حاسأل دري  
د/  زحر حاع ألهي د سلطات  الس حا غ في ا صي  ازحرحت حا ص  حاساه   اق دير  س ا دح دا  .41

د  4 – 9تصاصادي  في لاا  حاعرحم د هف دحد  ال   حالق  صي د حاع دحد في اطهيم حاازحرحت ح
  9997د  99حاس   
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 ةــــــــمقدم

 هو, 1ـ99>5عاـ  Faustin Helie هيميي فوستاف عنه قاؿ كما قانوف اإلجراءات الجنائية إف    
أولهما, حؽ المجتمع في توقيع العقاب الػزـز  .أساسييف حقيف بيف الموازنة عميه يجب الذي القانوف

ـ المػته حػؽ لجنائيػة. واانيهمػا,ا عمػي الرػروج عمػي قواعػال والمسػاس بالماػالم المبػمولة بالحمايػة
وعػاـ  الػافاع حقػوؽ اػماف رػزؿ مػفبواػهه أحػا أفػراا المجتمػع فػي اػماف المحاكمػة العاالػة 

 اإلنتقاص منها. 
 الوقػائع مػف الحقيقػة ف إرػراجمػ تمكنها قوة ذات ا اإلجرائيةالقواعل هذ تكوف أفوهو ما يوجب      

. وهو ما يتطمب تنظيمًا رااًا وتمييزًا لقواعا إسترزص الػاليؿ فػي المػواا الجنائيػة مػف 6ةالمعروا
اإلجرائػي  , وهو مػا فطػف إليػة المبػرع7جهة سمطة القااي بواهة المنوط به استرزص هذا الاليؿ

 الحاػوؿ بكيهيػة تتعمػؽ قواعػا اػمف األالػة, وتقػاير لهحػص واسػعة سػمطة الجنػائي القااػي بمػنم
 ,القااػي عمػؿ بػبطزف التاليميػة قوتهػا إهػاار والمتماػؿ فػي مرالهة هػذل القواعػا جزاء وبياف ,عميها
 ذا اإلابػات يجعػؿ ممػا, واليقػيف الجػـز عمػ  بنػاء إال باإلاانػة القاػاء بعػاـ الوقػت بػنهس إيػال ممزمػاً 
ولػذا ذهػب الػبعض لمقػوؿ أف . وأاارهػا اإلاانػة بػروط تحايػا فػي القػانوف تبػاا رزؿ مف بالغة أهمية

 . 8اور الاعوي الجنائية يتمرص في الحكـ العااؿ
, وهو ما يتطمب جهاًا مػف القااػي 9فالهاؼ مف المحاكمة الجنائية هو إظهار الحقيقة الواقعية     

يقتاػػػي التوسػػػع مػػػف سػػػمطة التقايريػػػة والتػػػي يجػػػب أف تمػػػنم وفػػػؽ اػػػوابط إجرائيػػػة واػػػواًل لميقػػػيف 

                                                 
1
- Jean Pradel: Notre procédure défend-elle l’intérêt général? Revue pénitentiaire et de droit pénal, n°3, 

2005, p. 503.  
2
- Pierre Bolze: Le droit a la preuve contraire en procédure pénale, These de doctorat 2010, université de 

Nancy2, p. 2. Sabrina Lavric: Le prin hg]gdgcipe d'égalité des armes dans le procès pénal. Thèse de 

doctorat en Droit, Faculté de droit, Sciences économiques et Gestion, Université Nancy 2, 2008 (La 

procédure pénale, la quête d’un équilibre. La procédure pénale ne doit pas être perçue comme un 

ensemble de règles techniques, doté d’une importance secondaire par rapport au droit pénal de fond. Au 

contraire, elle offre les modalités d’accès au juste, à l’équilibre retrouvé). 
 .;85, ص6>=5ا. محموا نجيب حسني: برح قانوف اإلجراءات الجنائية, اار النهاة العربية, طبعة  -7

Merle(R), vitu(A): Traité de droit criminal, problèmes généraux de la législation 

criminelle, T1, droit pénal général,1°éd. cujas, paris 1967, p. 721. Donnedieu de 

Vabres(H): Traité élémentaire de droit criminel et de la législation pénale compare, éd. 

paris 1947, alinéa 1242. Brière de l'Isle (G), cogniart (Paul): Procédure pénale, T2 

(Police instruction, jugement) éd. paris, colin 1972, p. 14. 
4
- Caroline Duparc: Le rôle respectif du juge et des parties dans le procès pénal, thèse de 

doctorat en droit, 2002, université de Poitiers, p .11. 
ا. محما زكي أبو عامر: اإلابات في المواا الجنائية, محاولة فقهيه وعممية إلرساء نظرية عامة, الهنية لمطباعة  -9

 وما بعاها. :, ص9>=5والنبر, اإلسكنارية, 
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 المطموبػة اليقينيػة لمقناعػة تػي تواػمهال الوسػائؿ كافة القاائي المبني عمي الجـز واليقيف باستعماؿ
 .5اإلاانة بالوسائؿ المبروعة لحكـ
 فػي عنهػا ءاالسػتغنا ال يمكػف التػي المهمػة المواػوعات مف اليقيف القاائي مواوع ويعتبر      
الجنػائي, وهػو مػا يجعػؿ اإلابػات الجنػائي يراػع لقواعػا رااػة تميػزل عػف ويػرل فػي المػواا  القػانوف

 مف في حؽ الجاني أو نهيها,ت الجريمة اباي إلو السعي الجنائي هالقاافهاؼ  ,6القانونية األرري
 تابػت واألالة التي ارتكابها في والوسائؿ المستعممة المجرمة األفعاؿ وهي مااية لوقائع إاباته رزؿ
والتػي تبػكؿ عمػااة الػركف  الاارميػة الجػاني نهسػيةف في تكم معنوية وأررى بالجريمة, الجاني عزقة

 .المعنوي لمجريمة
 مرورهػا بعػا إال الحػر اإلابػات نظػاـ عمػ  تعتمػا لـت الجنائية التبريعا فأوال جااؿ في القوؿ      

 إابػات أالػة مسػبؽ ببػكؿ يحػاا أف متطوراً  كاف مهما تبريع ألي يمكف ال أنه أابتت عاياة بتجارب
 عم  الحاياة التبريعات استقرت تجارب عاة مف المرور وبعا لذاي بؾ. أل مجاالً  تترؾ ال قاطعة
فػي القاػايا المعرواػة أمامػه واػواًل ؿ لتقػاير األالػة بالتواػ لػه تسػمم تقايرية سمطة القااي منم

, وقػػا كػػاف 7لجميػػعي ينتظػػرل الػػذ يػػتمكف القااػػي مػػف النطػػؽ بػػالحكـ العػػااؿ تػػيلميقػػيف القاػػائي. ح
القاائي الذي يبمؿ حريػة إابػات  رًا بارز في إرساء اعائـ مباأ اإلقتناعلمحكمة النقض الهرنسية او 

                                                 
. ا. محموا 8, ص9;=5ا. آماؿ عاماف: اإلابات الجنائي ووسائؿ التحقيؽ العممية, اار النهاة العربية,  -5

. ا. حسف عمي 855, ص:;=5, 55محموا ماطهي: برح قانوف اإلجراءات الجنائية, مطبعة جامعة القاهرة, ط
, 7>=5مية, رسالة اكتورال, كمية الحقوؽ, جامعة القاهرة, : برعية األالة المستماة مف الوسائؿ العمحسف السمني

ا.  .84, ص>>=5اإلابات بالقرائف في المواا الجنائية, رسالة اكتوراة , حقوؽ القاهرة,  ا. عطية مهنا: .;99ص 
كتورال, هزلي عبا الزل: النظرية العامة لإلابات في المواا الجنائية, اراسة مقارنة بالبريعة االسزمية, رسالة ا

. ا. أحما اياء الايف رميؿ: مبروعية الاليؿ في المواا الجنائية, رسالة اكتورال, 587, ص 8>=5حقوؽ أسيوط, 
 .=67, ص 6>=5كمية الحقوؽ, جامعة عيف بمس, 

Merle(R), vitu(A): Traité de droit criminal, problèmes généraux de la législation 

criminelle, T1, droit pénal général,1° éd. cujas, paris 1967, p. 721. Donnedieu de 

Vabres(H): Traité élémentaire de droit criminel et de la législation pénale compare, éd. 

paris 1947, alinéa 1242. Brière de l'Isle (G), cogniart (Paul): Procédure pénale, T2 

( Police instruction, jugement ) éd. paris, colin 1972, p. 14. 
2
- J. Patarin: Le particularisme de la theorie des preuves en droit penal, in: Quelques 

aspects de lsutonomie du droit penal,sous la direction de G. Stefani, Paris, Sirey, 1956, 

p. 2 et s.  
3
- Caroline Duparc: Le rôle respectif du juge et des parties dans le procès pénal, thèse de 

doctorat en droit, 2002, université de Poitiers, p .11. 
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ي, والقيمػة االقناعيػة لعنااػر اإلابػات المقامػة إجراءات جنائيػة فرنسػ ;86الجرائـ وفقًا لنص المااة 
 .5في الاعوي ) يجوز إابات الجرائـ بكافة طرؽ اإلابات(, ويحكـ القااي وفؽ إقتناعه البراي

القااي  أف بمعن  تكامؿ, عزقة هي واإلقتناع والحقيقة اليقيف بيف العزقة وفي تقايري, أف     
 عف بهاؼ الكبؼ حكمه إلااار اليقينية المرحمة إل  لمواوؿ قتناعهإ تكويف في يباأ الجنائي
 اإلقتناع بيف فرؽ هناؾ أف إل  ونبير .المنبوا وهافها العاالة االة هي التي الواقعية الحقيقة

 وهذا الاعوى لحقيقة استرزاه في لمقااي البراي عم  التقاير يعتما األرير فهذا واالعتقاا,
رقابة  طريؽ عف لمرقابة يراع الذي فهو اإلقتناع أما النقض,لرقابة محكمة  يراع ال التقاير

 مف متقامة مرحمة هو فاإلقتناع وبالتالي .األسس التي أبتنت عميها هذل القناعة مف واقع الحكـ
 واعية. أالة عم  يقـو ألنه االعتقاا إل  منه إل  اليقيف أقرب اإلقتناع أي وهو االعتقاا
 هي الحقيقة عاـ ببكؿ القااي الةي والتي هي االجنائ القانوف مجاؿ في فالحقيقة      

 مف مجموعة إليها بإتباع التواؿ يتـ التي تمؾ هي اإلجرائي تعريهها في بها ويقاا القاائية,
  .6الاعوى المرتمهة مراحؿ عبر الجنائي المبرع عميها نص اإلجراءات

 تسم  ما أو مع الواقع المعرفة تطابؽ تعني ,3وفقًا لمالولها البسيط القاائية فالحقيقة      
 فإذا, الواقعية الحقيقة فإنه يبحث عف لماعوى فحاه في القااي أف يقاؿ لذا الواقعية, بالحقيقة

 إاانة هي) الحكـ )عنواف الحقيقة هذا في المعمنة الحقيقة فإف المتهـ بإاانة يقينياً  اقتناعاً  اقتنع
سنااها الجريمة وقوع وابوت المتهـ  الحكـ في المعمف اليقيف هذا ,ذلؾ في بؾ ياع ال مما إليه وا 

 الواقعية. الحقيقة مع الحكـ ماموف تطابؽ بؿ مجرا المطمقة الحقيقة هو بالارورة ليس الجنائي
 يػتتي ال اليقينػي والػذي باإلقتنػاع يسػم  ما أو الجنائية األحكاـ بناء في الزـز اليقيف عف وأما     
مف رزؿ المجهوا الذي يقامه القااي  الجنائي لمحكـ المنطقي والبناء العقمية المعرفة نطاؽ في إال

واػها مػف رػزؿ السػمطة التقايريػة فػي تحقيػؽ وقػائع الػاعوي ببػرط االلتػزاـ مفي سػعية إلسػتجزء و
 ووافيػًا, وااػحاً  بػرحاً  اليػؿ كػؿ بػرح عمػ  الحكػـ ف يبمؿب أجومف اـ, ي ببرط مبروعية الاليؿ.

ال آرػر اليػؿ اوف معػيف اليػؿ عمػ  اعتمػاال وسػبب بهػا اقتنػع التػي إظهػار األالػة القااػي وعمػ   وا 

 4الحكـ نقض عنه يترتب قا مما التسبيب قاورًا في ذلؾ اعتبر
                                                 

1
 - Antoine Garapon: Bien juger, Essai sur le rituel judiciaire, Edition Odile Jacob, 1997, 

p. 63. 
 .=98المرجع السابؽ, ص با الزل: النظرية العامة لإلابات في المواا الجنائية,ا. هزلي ع -6

3
 - A. Fabbri, C. Quéry: La vérité dans Le process pénal ou L’air du catalogue Revue de Science 

Criminelle, 2009, p. 34. H. Bekaert: La manifestation de la vérité dans le process penal, Bruxelles, 

Etablissement Emile Bruylant, 1972, p. 10. 
4
- Etienne Vergès:«Absence de motivation des jugements et droit au double degré de 

juridiction sous l’angle de l’article 6 de la CEDH», observations sous CEDH 24 juillet 

2007, Baucher c/ France, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2007-4, p. 891. 
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 أهمية الدراسة
 الجنائي القااي سمطةاليقيف القاائي في معرض تناولها  واوعت عاة اراسات متناوللقا      
 والبعض مستقمة, باهة أو الجنائية المواا في اإلابات نظرية امف سواء الجنائي الاليؿ تقاير في
 تناوؿ االرر والبعض الجنائي لمقااي البراي اإلقتناع مباأ عم  ركزت الاراسات هذل مف

  عًا.م تناولهما ما ومنها اإلقتناع هذا اوابط
ؿ اليقيف القاائي لمقااي الجنائي بما تتناو  و وياب الاراسات التيه نتبالإلا ياير ما فأ وير     

يميزل عما يتبابهة معه, واور قواعا المنطؽ في تكويف اإلقتناع البراي لمقااي بواهة السبيؿ 
لميقيف القاائي الذي هو أساس الحكـ الااار في الاعوي الجنائية سواء بالبراءة أو اإلاانه, وهو 

واعا المنطؽ التي يستعيف بها القااي في تكويف ما يوجب عمينا تناوؿ اليقيف القاائي مف رزؿ ق
ستراامها في فهـ وقائع  التمييز بيف المنطؽ القاائي والمنطؽ القانونيهذا اليقيف, فاًز عمي   وا 

 الاعوي واواًل لميقيف القاائي, وهو ما أهتمت الاراسة بإستيااحه.
 منهج البحث

ارائػه البحػث تعميػؽ فػي المقػارف ليسػهـبػالمنه   االسػتعانة الاراسػة هػذل اقتاػت وقػا     وكػذا  وا 
 أمكػف مػا حسػب تػاعيمها مػع تبػريعية ناوص مف تنطمؽ الاراسة فأ إل  بالنظر المنه  التحميمي

زالػة  الغمػوض عنهػا االفكػا بعػض ولتواػيمة, واألراء الهقهيػة. القاػائي بالتطبيقػات  محاولػة أور وا 

ولػذا سػوؼ بالقػار الػزـز الػذي ال يرػؿ بتماسػؾ المواػوع وتسمسػمه.  المقػارف المػنه  عمػؿأ   تقييمهػا
لنتنػػاوؿ نتنػػاوؿ فػػي هػػذل الاراسػػة اليقػػيف القاػػائي فػػي مبحاهػػا األوؿ, اػػـ نعػػرض فػػي مبحاهػػا الاػػاني 

 المنطؽ قواعا المنطؽ القاائي واليقيف القاائي والهرؽ بينهما اـ ننتهي في مبحاها األرير لتطبيؽ

 بمابما يسهـ في الواوؿ لميقيف القاائي. والقانوف عالواق لههـ القاائي
 واهلل الموفق

 د. مصطفي السعداوي

 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
Benoît Frydman: L’évolution des critères et des modes de contrôle de la qualité des 
décisions de justice, étude tirée du colloque du 8 et 9 mars 2007, organise par la faculté 
de droit et des sciences sociales de Poitiers, p. 22   
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 المبحث األول
 اليقين القضائي

واػػ  ال تعنػػ  الػػتحكـ وال تنبنػػي عمػػ  اله لقػػوؿ أف حريػػة القااػػي فػػي اإلقتنػػاعال جػػااؿ فػػي ا       
, أي مبنيػػًا عمػػ   فػػي التقػػاير فزبػػا أف يكػػوف اإلقتنػػاع مبنيػػًا عمػػ  حجػػ  قطعيػػة الابػػوت وتهيػػا الجػػـز

 .1اليقيف
نمػػا هػػو اليقػػيف القاػػائي الػػذي يتهػػؽ مػػع العقػػؿ , يقاػػا بػػاليقيفالو       اليقػػيف البراػػي لمقااػػي, وا 

وهو ما يوجب أف نتناوؿ اليقيف  .2والمنطؽ والذي يمكف أف ياؿ إليه الكافة مف رزؿ أالة الاعوى
 ة عناارل, وحياا القااي كامانة لميقيف. القاائي مف ناحي

  أواًل: عناصر اليقين القضائي     
اليقيف أمر اارمي يقوـ عمي القناعة البراية يتكوف مف إعماؿ المنطػؽ والعقػؿ لتقػاير الواقعػة      

 )قناعػػة قاػػائية(, وبهػػذا تكػػوف هػػذل القناعػػة 3محػػؿ البحػػث, وعناػػر مواػػوعي هػػو حاػػيمة األالػػة
                                                 

1
 - Hélène Aboukrat: Doute scientifique et vérité judiciaire, Mémoire pour le Master2 

recherche droit pénal et sciences pénales, 2010, Université de paris-II, pp. 43-44. 

( L’intime conviction désigne à la fois les vérités extérieures de nature à convaincre les 

magistrats (conviction) et les certitudes qui lui sont intrinsèques (intime). Toute la 

difficulté réside dans la juxtaposition de termes semblant contraires « intime» et 

«conviction». Est ce un regard personnel porté sur des éléments extérieurs ou est ce une 

opinion personnelle confirmée par des données extérieures? Lequel influence l’autre : 

l’instinct ou le certain? On pourrait croire que le débat est futile mais en pratique il est 

de taille puisqu’il s’agit de savoir si l’intime personnel domine le convaincant universel 

ou non. Le fait que le substantif intime soit antéposé au terme conviction laisse penser 

que le pressentiment personnel étaye le regard sur les preuves extérieures et non que les 

preuves extérieures jalonnent le pressentiment. Autrement dit, l’intime conviction est 

davantage le fruit du for intérieur. S’il s’était s’agit d’une conviction intime alors la part 

d’élément extérieur aurait occupé une place prépondérante dans le jugement ). 
2
- Fabrice Desnos: Une pratique précoce de l’intime conviction, La preuve dans la 

procédure criminelle catalane, Thèse de doctorat, 2009, Université de Montpellier, p. 

15. Ruellan Morgane: L’erreur du juge penal, Mémoire master2 droit pénal et sciences 

pénales, Université Panthéon-Assas,Paris2, Année universitaire2009-2010, p.44. 

Philippe Piot: Du caractere public du proces penal, Thèse, Doctorat en droit, Droit 

privé–Sciences criminelles, 2012, p. 111. Eva Salomon: Le juge pénal et l’émotion, 

Thèse pour le doctorat en droit, en sociologie du droit, droit pénal et procédure pénale, 

ecole doctorale de droit privé, université panthéonAssas, Paris, 2015, pp. 19-20 
3
- Jean-Marie Fayol-Noireterre: L’intime conviction, fondement de l'acte de juge, revue 

informations-sociales, 2007, p.46.( Qu’est - ce que l’intime conviction? Elle ne se 

résume pas à une impression, mais demande de passer au crible de la raison toutes les 

composantes du dossier, chaque élément de preuve, chaque moyen de défense. C’est 

une méthode de travail. Il ne peut s’agir d’impressions générales et rapides. Cela 

requiert une rigueur dans la réflexion, dans le raisonnement, une forme d’éthique et 

d’humilité devant la science, devant les paroles, avant de décider. C’est un travail de 
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, كمػا يقػوؿ 1الػتحكـ, قناعػة يهراػها الػاليؿ عمػي القااػي اوفتقوـ عمي االالة وفقًا لمعقؿ والمنطؽ 
وقػا تكػوف قناعػة قائمػة عمػي تػرجيم فػرض عمػي آرػر . 2أهرن  ) ما ال اليؿ عميه هػو والعػاـ سػواء(

اال يقـو القاائي  اليقيف, ويبترط لهذل 3إلي يقيف لاي القااي تحوؿما ااـ هذا الهرض المرجم قا 
عمػي الػاالئؿ وحػاها بػؿ يجػب أف تكػوف هػػذل الػاالئؿ مكممػة لمػاليؿ, واال تحػؿ المحكمػة نهسػها محػػؿ 
الربيػػر فػػي مسػػتلة فنيػػة بحتػػة اوف إرػػزؿ بسػػمطة المحكمػػة فػػي تقػػاير رأي الربيػػر, وال تبػػكؿ هػػذل 

  .4ئيالقاا اإلقتناعالبروط قياًا عمي سمطة القااي التقايرية إنما هي اماف لمواوؿ إلي 
فمميقػػػيف جػػػانبيف, أحػػػاهما براػػػي واألرػػػر مواػػػوعي. واليقػػػيف البراػػػي هػػػو مػػػا اسػػػتقر فػػػي      

أمػا الجانػب المواػوعي فهػو المسػتما مػف  .5وجااف القااي وارتاح إليه اميرل اوف تارؿ مف أحػا
                                                                                                                                               

décision collégiale, qui demande du temps. Le caractère contradictoire et public de la 

procédure permet une élaboration de la conviction intime, où les impressions des uns et 

les raisonnements des autres aboutissent à un verdict, à un dire vrai humain du moment. 

C’est pourquoi le principe de l’intime conviction dans l’acte de juger un passage à l’acte 

d’autrui, si différent de nous par cet acte, et si proche par sa personne, est un principe 

incontournable dans une société démocratique. La loi investit des hommes comme juges 

de leurs semblables, en leur laissant une liberté d’appréciation sur le fond). 
1

- Jean François Casile: Plaidoyer en faveur d’aménagement de la preuve, de 

l’information informatique, Revue de science criminelle et de droit compare, n°1, 2008, 

p. 6. Hélène Aboukrat: Doute scientifique et vérité judiciaireop. cit, pp.42– 43.« 

L’intime conviction n’est autre que l’influence de la raison du juge dans l’élaboration de 

la vérité judiciaire. Elle s’impose comme un intermédiaire indispensable pour dépasser 

le doute scientifique et aboutir à la vérité judiciaire». 
2

- Jean François Casile: Plaidoyer en faveur d’aménagement de la preuve, de 

l’information informatique, Revue de science criminelle et de droit compare, n°1, 2008, 

p. 6. 
. ا. 89;, ص7==5, ;أحما فتحي سرور: الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية, اار النهاة العربية, طا.  -7

 59هزلي عبا الزل: النظرية العامة في اإلابات الجنائي, رسالة اكتوراة, كمية الحقوؽ, جامعة اسيوط, ص
 ومابعاها.

. ا. محمػػوا =6;, ص6449, ;ا. محمػػا زكػػي أبػػو عػػامر: اإلجػػراءات الجنائيػػة, اار الجامعػػة الجايػػاة, , ط  -8
. ا. 9=, ص;;=5, 5,  اار الناة العربية, ط5نجيب حسني: اإلابات في المواا الجنائية في القانوف المقارف, ج

, 6448, يونيػو 65البػريعة والقػانوف, عمماوح رميؿ بحر: نطاؽ حرية القااي في تكويف قناعته الوجاانيػة, مجمػة 
 .775ص 

Hélène Aboukrat, Doute scientifique et vérité judiciaire: mémoire pour l'obtention du 

Master2, recherche droit pénal et sciences pénales, 2010, Université de paris-II, pp. 1-3. 

Alexandra Fabri,Christian Guery: La vérité dans le procès pénal ou l’air du catalogue, 

Revue de science criminelle et de droit compare, n°2, 2009, p. 349. 
5
- Jean-François Renucci: Professeur à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, Intime 

conviction, motivation des décisions de justice et droit à un procès équitable, Recueil 

Dalloz 2009 p. 1058 « Le principe même d'intime conviction pourrait être mis en cause 

car, par nature, il n'y a pas de motivation réelle possible, ou alors ce n'est plus une « 
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األالة التي أقنعت القااي والتي يمكف أف تهرض نهسها عمػ  الكافػة, حتػ  ال يكػوف عمػؿ القااػي 
مػػػػف قػػػػانوف  ;86وقػػػػا نػػػػص المبػػػػرع الهرنسػػػػي فػػػػي المػػػػااة . 1مػػػػف الريػػػػاؿ ااعًا لموقػػػػائع وانتزاعػػػػاً ابتػػػػ

اإلجػػػراءات الجنائيػػػة الهرنسػػػي عمػػػي أنػػػه: تابػػػت الجػػػرائـ بجميػػػع طػػػرؽ اإلابػػػات ويحكػػػـ القااػػػي تبعػػػًا 
 . ج(.  . أ مف ) ؽ 746المبرع الماري بالمااة هو ما نص عمية . و 2إلقتناعة البرا 

يههػػػـ مػػػف جمػػػاع ذلػػػؾ أف القااػػػي يسػػػع  لمواػػػوؿ لمحقيقػػػة القاػػػائية اوف الحقيقػػػة  ومػػػف اػػػـ,     
, تمؾ التي ال يعممها إال هلل عز وجػؿ, ذلػؾ أف اإلابػات فػي المػواا الجنائيػة يػرا عمػ  وقػائع 7المطمقة

ماايػػة ونهسػػية ولػػيس عمػػ  تاػػرفات قانونيػػة كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػي المػػواا المانيػػة, ولػػذلؾ أاػػبم عمػػي 
 .8زاـ بالعمـ واإلحاطة بكؿ وقائع الاعوي لمهاؿ فيها بالعاؿالقااي إلت

                                                                                                                                               

intime » conviction. Mais l'intime conviction n'est pas une intime intuition dans la 

mesure où la conviction repose bien évidemment sur des preuves. C'est pourquoi, même 

si ce principe est incompatible avec une motivation précise, il n'est pas pour autant 

synonyme d'arbitraire: en effet, il«ne signifie nullement, que les juges ou les jurés 

peuvent condamner sans preuves; il signifie qu'ils ne doivent condamner qu'après avoir 

apprécié, en conscience, la valeur probatoire des éléments présentés par l'accusation et 

de ceux que leur oppose la défense, et acquis la certitude de la supériorité des premiers 

sur les seconds». L'intime conviction ne dispense pas le juge d'une méthode logique 

dans l'évaluation des éléments probatoires qui lui sont soumis ,même si elle lui permet 

de les apprécier librement. C'est dire que l'intime conviction, bien que nécessairement 

non ou mal motivée, n'est pas, en soi, contraire aux exigences du procès équitable. C'est 

un mode d'évaluation de la culpabilité qui,«loin d'être de l'ordre de la conviction 

subjective, traduit une règle de jugement mêlant une part de raisonnement juridique et 

une part de conviction spontanée: s'il convient de juger selon sa conviction, il importe 

aussi de prononcer un jugement au terme d'un raisonnement logique articulé en droit». 
1
- Jean Pradel: Procédure Pénale, 16ème édition 2011, Editions Cujas, p. 749. Serge 

Guinchard, Jacques Buisson: Procédure pénale, 8 émé éd, LexisNexis, 2012, p. 1473. 
2
-  Jean Claude Soyer: Droit pénal et Procédure Pénale 12ème édition, LGDJ Paris, 

octobre 1995, p. 361. 
3
- Jean- marie Carbasse: Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 2eme édition, 

Presse universitaire de France, pp. 227 - 238. 
4

- Régis de Gouttes: L’impartialité du juge connaitre, traiter, et juger: quelle 

compatibilité, p.  63 . dans ses conclusions devant l’assemblée plénière de la cour de 

cassation au sujet des affaires Guillotel et Bord na Mona concernant le juge des réfères 

(arrêts du 6 nov.1998) le procureur général Jean-François Burgelin rappelait ces 

premiers mots d’un conte oriental de Voltaire" Le monde comme il va" Mais Mon 

seigneur, dit humblement Babouc, je n’ai jamais été en Perse, je n’y connait 

personne,Tant mieux, dit l’ange, tu ne seras pas partial» «Faudrait–il donc connaitre ni 

rien ni personne pour être impartial ? S’interrogeait le procureur général Faudrait – il au 

nom de l’impartialité, mettre en avant les qualités d’un magistrat ignorant, qui n’y 

connaitrait rien, une justice fermant les yeux et se bouchant les oreilles, alors 

qu’habituellement, on se félicite qu’un magistrat soit éclairé?. 
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تحقػؽ واقعيػة التػي ياػؿ إليهػا القااػي, يمتػـز بوحتي تتطابؽ الحقيقػة القاػائية مػف الحقيقػة ال      
الػػاعوي المعرواػػة أمامػػه سػػواء أقتاػػي ذلػػؾ سػػماع بػػهوا أو نػػاب ربػػراء مرتاػػيف بهحػػص بعػػا 

اة ياعب عمي القااي الواوؿ إليها منهراًا, أو ما تقتاية المسائؿ الهنية التي تقتاي ربرة را
 تحقيؽ عناار الاعوي مف إجراءات قا تقتاي إنتقاؿ المحكمة لمعاينة مسرح الواقعة.

 أتاحهػا التػي الطػرؽ ببػت  عنهػا البحػث بعػا إال تكتبػؼ ال القاػائية, تمػؾ بالحقيقػة والمقاػوا     

 يجػـر نػص ووجػوا وقوعهػا وظػروؼ أركانهػا وتػوافر الجريمػة وقػوع حقيقػة عػف لبحػثا مف باءاً  القانوف

 التي األالة عف البحث, اـ الجريمة هذل مرتكب عف البحث ذلؾ يمي له, العقوبة ويقرر المرتكب الهعؿ

وهػو مػا  .والعقػاب باإلاانػة لمحكػـ الجنائيػة المسػئولية وتحميمػه لمجػاني الجريمػة إسػناا يمكػف رزلها مف
 يوجب أف نتناوؿ عناري اليقيف لرسـ معالـ اليقيف القاائي عمي النحو اآلتي:

 الجانب الشخصي لميقين القضائي - أ
يتقاسـ اليقيف القاائي جانبيف أولهما البراي والمتماؿ في وجااف القااي ومػا يػؤار فيػه بمػا     

اإلجػراات الجنائيػة والتػي  مػف قػانوف ;68يناؿ مف اهاء ذهف القااي وهػو مػا ناػت عميػة المػااة 
يمتنػػع عمػ  القااػػ  اف يبػػترؾ فػػ  نظػػر الػػاعوى اذا كانػػت جمػع بػػيف افتيهػػا هػػذل الحػػاالت بقولهػػا:  

و أمور الاػبط القاػائ  تكػاف قػا قػاـ فػ  الػاعوى بعمػؿ مػ إذا أو, الجريمة قا وقعػت عميػه براػياً 
مػػف  و بابػػر عمػػزً أبػػهااة.  اى فيهػػاأو أحػػا مػػف الراػػـو أو المػػاافع عػػف أبوظيهػػة النيابػػة العامػػة 

كػاف قػا قػاـ فػ  الػاعوى بعمػؿ مػف  إذاف يبػترؾ فػ  الحكػـ أويمتنػع عميػه كػذلؾ ة. هؿ الربػر أعماؿ أ
 كػاف الحكػـ المطعػوف فيػه اػااراً  إذاف يبػترؾ فػ  الحكػـ فػ  الطعػف أو أو االحالة أعماؿ التحقيؽ أ
 ه.من

ي تمػؾ التػي تاػؿ الػ  أف يحكػـ بنػاء عمػ  معموماتػه البراػية أز يجػوز لمقااػي ومف اػـ, فػ     
لتحقيؽ الػاليؿ فػي المػواا وماى احتها وابوتها مف وير الطريؽ المقرر  يعممه بااا وقائع الاعو 

المهػػروض المػػاـ و امػػا المعمومػػات العامػػة المسػػتقال مػػف ربػػرة القااػػي فػػي البػػؤوف العامػػة, . 1الجنائيػػة
 ا.ف يبني حكمه عميهي أماته البراية المحظور عم  القاامعمو الكافة بها فز تعا مف قبيؿ 

جمسػػات أانػػاء مػػف معمومػػات  القااػػيوال يعتبػػر مػػف قبػػؿ المعمومػػات البراػػية مػػا ياػػؿ اليػػه      
وذلػػؾ ماػػؿ النتيجػػة التػػي المحاكمػػة ويسػػترمص منهػػا الػػاليؿ عمػػي ابػػوت الجريمػػة فػػي حػػؽ الجػػاني, 

مػف اقػواؿ بػاها االابػات الػذيف بػها بػاف المػتهـ كػاف  منطػؽإتساقًا مع العقػؿ واليسترماها القااي 

                                                 
. كما قات: لمقااي أف يتنا في قاائه إلي 6>, ص=, ؽ:7, أحكاـ النقض, س9>=5/5/:5نقض  -5

, 65, أحكاـ النقض, س4;=5/:/59المعمومات العامة التي يهترض في كؿ برص أف يكوف مممًا بها. نقض 
 .8>>, ص=64ؽ
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عف  ف الزواريا كانت تنطمؽ مف منزله تعبيراً أفرحه لزرذ باتر والال و  يطمؽ النار بعا الحااث معمناً 
 بهعمة والنتيجة اإلجرامية التي حققها بقتؿ وريمه.مباعر الهرح 

ذا كػػػاف القااػػػي محظػػػورًا عميػػػة أف يقاػػػي بعممػػػة        , كمػػػا أنػػػه محظػػػورًا عمػػػي أف 1البراػػػيوا 
إال أف األوؿ تتعمؽ ببرص القااي وعاـ ازحية إلااار  ,يتسانا في اإلاانه الي الاليؿ المعيب

الحكـ. ذلؾ أف الحكـ القاائ  هو فاؿ ف  راومة قائمة, وفؽ اػحيم القػانوف, وعمػي القااػ  
ى, وهػو مػاال ينػاؿ إال بههػـ اػحيم إذ يبابر وظيهته القاائية أف يجعؿ بغيته وجه الحؽ ف  الػاعو 

أف ينػزل  –إذ يقا  بيف النػاس –, وارس عميؽ ألالتها, اـ إنزاؿ حكـ القانوف عميها, وعميه6لواقعها
نهسػػه عػػف التػػراى فػػ  مسػػاجمة فكريػػة أو مبػػارزة مذهبيػػة تبػػغمه عػػف الوقػػوؼ عمػػ  عنااػػر الػػاعوى 

كاف حكمه مبنيًا عم  وير أسباب, فإذا  -فعؿفإف هو  -الواقعية والقانونية الززمة لحسـ النزاع فيها
فػ  حػاوا سػمطته  –استمـز الهاؿ ف  الاعوى أف يوازف بيف المباائ ويقايس بػيف األفكػار كػاف ذلػؾ

اوف أف يعتػػؽ فػػػ  هػػذا السػػػبيؿ فكػػرًا ال يبػػػها لػػه عمػػػـ وال هػػاى وال كتػػػاب منيػػر, أو رأيػػػًا  -التقايريػػة
فت عميه ف  قانونها, فإف فعؿ, كاف إستاالله فاساًا, يناهض ما استقر ف  امير الجماعة وما تعار 

 وتطبيقه لمقانوف راطئًا.
 الذهنيػة الحالػةبقػولهـ:   بواػهة الطريػؽ الػي اليقػيف القاػائي اإلقتنػاعولػذا عػرؼ بعػض الهقػه     

 تحػاث لػـ واقعػة بحقيقػة اليقػيف لارجػة باقتناعػه القااػي واػوؿ يوام الذي المظهر ذلؾ أو والنهسية

 األفكػار تطػابؽ مبػاأ فػي لمبػؾ احتمػاؿ كػؿ تسػتبعا التػي المعرفػة تمػؾ أو عامػة, باػورة باػرل تحػت

                                                 
 "كتابه مف بالقاعاة الرابعة جايوس إليه أبار إذ الببرية, قاـ المباأ القايـ هذا الهرنسية النقض محكمة إعتمات - 5

قػولهـ   حسػب يكػوف أف يجػب الحكػـ الػاعوى ألف ألالػه اسػتناااً  قػرارل باترػاذ ممػـز القااػي بػتف" الجنائيػة العاالػة
Secundum allegata ed propata باػورة عميػه وبػرهف الراػـ أبػرزل حسػبما ياػار الحكػـ القااػي أف أي 

الراػـو بممػؼ  مػف المقامػة باألالػة التقيػا البراػي وعميػه عممػه عمػ  حكمػه بنػاء لمهااػي ولػذا لػيسرااػة. 
 إليهػا اإلنسانية منظوراً  العاالة تاور بيف الهاامة النقطة أف Giovanni Leoneيقوؿ التواية هذل الاعوي. وفي

 لمعاالػةًا انعكاسػ بػيء وفػوؽ كػؿ الاػورة, بهػذل إليهػا منظػوراً  وتاػورها ونمػول المجتمع لحياة عنها ون  ال كارورة
األالػة  اػحة يعتقػا ال أو يعتقػا أف فػي حػر أف: القااػي اإليطػالي القػانوف بػراح كبيػر بسػينا يقػوؿ اإللهيػة. وكمػا

 أف مناقبػتها, ذلػؾ أو فحاػها أو األالػة بجمػع تعمقػت سػواء القانونيػة الحػاوا عمػ  الرػروج يممػؾ ال أنػه إال المقامة
 التػي بػه المرتبطػة والمبػاكؿ اإلقنػاع حريػة مبػاأ محااػرة, ترجمتػه بهنػاـ: رمسػيس ا.. حريػة تعنػي ال اإلقتناع حرية

بمجمػة  , المنبػورة8:=7/5/=6اإلسػكنارية فػي  جامعػة الحقػوؽ بكميػة بالمغػة اإليطاليػة, Giovanni Leoneألقاهػا 
 بعاها.وما  9األوؿ, ص العاا عبرة, الحااية السنة المارية, واالقتااا القانوف

, أحكاـ النقض, 4==6/5/:. نقض 96=, ص:65, ؽ ;6, أحكاـ النقض, س:;=56/5/=5نقض   -6
 .756, ص95, ؽ85س
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 الذي األار. بيا أف البعض عرفة مف ناحية تتاير الاليؿ الجاـز بقولهـ:  1 الوقائع حقيقة مع المجراة

وهػو . 2 الػنهسي ياػؿ ألعمػاؽ الػذ القػاطع اليقػيف هػو الػذي والوااػم القػاطع الػاليؿ الػذهف في يحااه
 عنػا القااػي اػمير لتهاعػؿرمط بيف اليقيف واإلقتناع.  فاإلقتناع حالة ذهنية ذاتية لمقااي ناتجػة 

 هػو لزقتناع األوؿ األساس كاف ومنه ,لبتتار  يتتار القااي امير سمطة تحت أنه أي لألمور, تقايرل

, وهي 7القااي وبراية ذاتية عف معبرة اورة يجعمه مما المرتمهة, لممؤارات يراع الذي الامير
التػػي تاػػؿ بػػه إلػػي اليقػػيف القاػػائي, وهػػي مرحمػػة سػػابقة عميهػػا واػػرورية لتحقيقػػة, فالقااػػي يقتنػػع 

    لياؿ لميقيف.
 لػاى تنبػت القااػي, باػمير تتعمػؽ وجاانيػة ونهسػية ذهنيػة عمميػة اإلقتنػاع فوممػا  سػمؼ فػإ     

 اػوء أنهػا أيا. نهايته حت  باايتها منذ جنائية راومة بااا اإلابات عممية ممارسته أاناء القااي

 رفاها, أو عميها بالموافقة األفعاؿ ليقيـ القااي, يتقمال وساـ كتعم  الحياة, واقع عم  ينعكس اارمي

 والباطػؿ والحػؽ والظمػـ العػاؿ بػيف يهػرؽ بموجبهػا التػي واألرزقيػة القانونيػة القواعػا مسػتواع باػهته

 األالػة جميػع فيػه تمتقػي الػذي واالسػتنتاج االسػتاالؿ عمميػة أاػر هػو اإلقتنػاع أف أي والكػذب, والاػاؽ

 والمنطػؽ العقػؿ اعائمهػا القااػي, ذاتيػة هػي واحػاة بوتقػة فػي مػا واقعػة باػاا بالػاعوى المطروحػة

 بالحقيقػة واتاػاالً  عمقاً  أكارها بيف موازنا األالة وتقاير بتمحيص القااي يقوـ حيث الحي, والوجااف

 .ذلؾ أساس عم  الحكـ فيحاا هووجاان نهسه أعماؽ في ووااً  وأكارها
 نحػو عمقػاً  األالػة أكاػر يرتػار القااػي ألف يقينيػاً  الجنائيػة المسػائؿ فػي اإلابػات يكػوف ومف هنا,     

 الاػمير بحكػـ والمنطػؽ لمعقػؿ اسػترااـ لكنػه اقيقػة, حسػابية عمميػة لػيس الذاتي اإلقتناع وألف الحقيقة

 بالمعمومػات والحكػـ والػتحكـ العبػوائية عػف بعيػااً  بالػاعوى, المعرواػة القاػائية األالػة نطػاؽ فػي

 تركيػز عمػ  بنػاء بهػا اقتناعػه القااػي يقػرر أف باإلاانػة لمحكػـ يكتهػي الهرنسػي فالقػانوفة. البراػي

 كػؿ مسػتراماً  ,8لايػه المسػبقة األفكػار مسػتبعااً  البراػية اهتماماتػه متناسػياً  الظروؼ لهحص انتباهه

اراكػه وروحػه عقمػه فػي واإلاراؾ الههػـ ماػاار  المػتهـ هػذا أف أقػرر أننػي يقػوؿ ال أنػه أي واػميرل, وا 

اراكػي بنهسػي أف بػالقوؿ يكتهػي ولكنػه الحقيقة هو هذا ألف مذنب وهػو مػا  المػتهـ, بػإاـ يقػيف الػاارمي وا 

                                                 
, مكتبة جامعة عيف بمس, ص 86=5ا. عمي رابا: اإلقناع البراي لمقااي, رسالة اكتوراة, باريس ,  -5

584. 
2
- Zolinger Louis: L’intime conviction du juge in l’innocence. travaux de l’institut de 

criminologie de paris (Jns. étu), 2° série, éd. neret, paris 1977, p. 33. 
, 4>=5قاهرة, ا. إبراهيـ الغماز: البهااة كاليؿ إابات في المواا الجنائية, رسالة اكتورال, كمية الحقوؽ جامعة ال -7

 وما بعاها. ;6:ص
4
- Louis Zollinger: L’intime conviction du juge. travaux de l’institut de criminology de 

paris (Jns. étu), 2° série, éd. neret, paris 1977, p. 40. 
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 األوؿ الماار باعتبارهامف قانوف اإلجراءات الجنائية الهرنسي  786جسال المبرع الهرنسي بالمااة 

 .1القانوني بمههومه اإلقتناع لهظ منه انباؽ الذي
 األالػة وفحػص تزقػي رػزؿ مػف بها ينتهي أف القااي عم  باحتماالت تباأ اإلابات عممية أف أي    

. حيػث يكهػي هػذل العمميػة حسػب المطمقػة لمحقيقػة مطابقػاً  بالاػرورة لػيس الػذي اليقػيف إلػ  والظػروؼ,
 القااػي وروح نهػس تطمػئف بحيػث الاقػة مػف ارجػة ؿ ألعمػ تاػ باحتماالت تنتهي أف ,6رأي البعض

 .7الحسابية بالمهاهيـ إال تكوف ال الكمية المطابقة أف ذلؾ قرارل, بعاالة
 ,القاائي وبمعنال  )لمرطت ائيمة نسبة ذا اوابه, رجمي   احتماؿ( الهمسهي  بمعنال اإلقتناعف       

ي نبحث لتة الاابتة المحقيق الزحقة اإلابات عممية تيجةن القااي نهس في يحاث األار الذي هو
 اليقيف عف اإلقتناع يرتمؼ . وبذلؾير برص الباحث أو الوسائؿ المسترامةبتغالمتتارة ا وير نهع

 وبمعنال عنها , الكبؼ لمحقيقة المطموب وامنا قا أننا االعتقاا الاقيؽ  الواقعي بمعنال هو الذي
 تاؿ احتماالت االطمئناف بجممة ألرر, وهو قااي مف يرتمؼ ذاتي مههـو هو الذي القاائي

 ولو احتماؿ الرطت مف رمول عاـًا لاائم المطمقةي, ال يطابؽ الحقيقة القاا نهس في الاقة لقمة
 ائيمة.  بنسبة
 يبػاهاها لـ واقعة بوجوا يتعمؽ اقتراح حقيقة مف متتكا إنساف فكرفاليقيف في جانبه البراي       

 أستقر في يقينة بناء عمي االالة احة نسبتها لمجاني أو نهيها عنه. بعينيه
 conviction تعبيػر واػع عػف أسػهرت التػي مػااوالتها أانػاء الهرنسػية لماػورة التتسيسػية فالجمعيػة    
 أو الغايػة نهػس وهػو لمحقيقػة األسػم  والاػماف الغايػة معنػال اإلقتنػاع لهػظ أف إلػ  786ة المػاا بػنص

 حيث الذاتي, اإلقتناع هو باليقيف المقاوا أف أواحت كماالمراا الواوؿ إلية أماـ العاالة.  الهاؼ

 أنه نبعر عناما بيء كؿ يقرر الذي هو المعنوي اإلقتناعأف  M. Touret  وهو أعاائها أحا يقوؿ

  .8الذاتي الوجااني لزقتناع مرااؼ معن  ذو اليقيف أف أية. اإلنساني الحقيقة معيار
 المجهوؿ األمر ( ةػػػػػالحقيق هو وليس اليقيف وػػػػه ليس البراي اإلقتناع أف يتام ومف هنا,     
 األالة جميع فيها تتزق  التي واالستنتاج االستاالؿ عممية نتيجة أو أار ولكنه  )نبحث عنه الذي

 والمنطؽ العقؿ اعائمها القااي, ذاتية هي واحاة بوتقة في ما واقعة المطروحة بااا القاائية
 في وووااً  عمقاً  األالة أكار بيف والموازنة والتقاير بالتمحيص يقـو لمقااي حيث الحي والوجااف

                                                 
1
- Gorphe (françois): La méthode générale d'examen critique des preuves, éd. rev. sc. 

crim. 1947, p. 69. 
2
- Lalande (andré): Vocabulaire et critique technique et critique de la philosophie sous 

le mot conviction, éd. paris 1926 p. 136. 
 .779 -768, ص;645ا. أحما فتح  سرور: الوسيط في النقض الجنائي, اار النهاة العربية,  -7
 .579المرجع السابؽ, صا. عمي رابا:  -8
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 باعتبارل اليقيف يجعؿ أساسها. مما عم  حكمه فيحاا بالحقيقة, ووجاانه واتااالً  نهسه أعماؽ
 تكويف في عواطهه نظرًا لتارؿ والنسبية بالذاتية متاهاً  الحقيقة , هو إليه وامنا ما بتف  االعتقاا
 .5عممه إرااية اوف وال مبابرة وير باورة ,اإلقتناع

 يجسا الذي الجاـز اإلابات عم  حكمه لبناء واليقيف لمتتكيا بالواوؿ ممزما عموما فالقااي    

 ذلؾ, عم  التاليؿ عم  قارته اوف المتهـ بإاانة بعور لايه يتكوف ما كايرا أنه إال لمواوعي, المعيار

 به يترذ الذي لمقااي الذاتي اإلقتناعب عنه يعبر ما هو ذاتي ليقيف يتواؿ بالذات المحظة هذل وفي

 ف. اليقي هذا يميز ما أكار الذاتية اهة بقاء روـ المواوعي المعيار عف إيال مهازً  المبرع
عف الوقائع المعرواة عمية والجانب البراي لميقيف القاائي يهترض اهاء ذهف القااي     

وال يتتار بما أحااتة الجريمة مف بر وهو في سبيؿ تحقيؽ الاليؿ في الاعوي, وال يقاي بعممة 
البراي البعيا عف الوقائع المعرواة عمية, وال يعا العمـ باألمور العامة مف قبيؿ العمـ 

سترزص البراي لمقااي ووما وهب المبرع لمقااي هذا المكنة إال إلستظهار ا لحقيقة وا 
 ومواها, ولتقترب الحقيقة القاائية مف الحقيقة الواقعية فيكوف الحكـ القاائي عنواف لها.

 الجانب الموضوعي لميقين القضائي - ب
 واواًل لمجانب المواوعي لميقيف القاائي, هو األالة وتقاير قبوؿ في القااي سمطة إف معن     

 الحقيقػة إلػ  لمواػوؿ ومزئمػا مناسػباً  يػرال الػذي بالبػكؿ الجمسػة في يوجه تحقيقه الجنائي القااي أف

 عػاة مػف ينبػع لمقااػي الػذهني . فالنبػاط2معينػة وسػائؿ بإتبػاع ذلػؾ فػي يتقيػا أف عنهػا اوف والكبػؼ

 البحػث عػف اػـ فيهػا, المنتجػة العنااػر واسػترزص الاعوى لوقائع أولي تقاير أولها نباطات ذهنية,

 الواقػع والقػانوف عمػ  مناػباً  يكػوف  النبػاط فهػذا المطروحػة, الوقػائع إلػ  بها والعواة القانونية القاعاة

 .7منهما واواًل لميقيف القاائي كؿ وتقاير فهـ حيث مف سواء حا عم 
 جػواز وعػاـ العنااػر لكافػة وتحقيػؽ بحػث مػف يجريػه بمػا ي واػواًل لميقػيفالقااػ باقتنػاع العبرةفػ    

 أف المواوع ولمحكمة, باحته مقطوع وير ااـ ما رسمية أوراقاً  كاف ولو معيف باليؿ باألرذ مطالبته

 العقميػة الممكنػات وكػؿ واالستقراء االستنتاج بطريؽ وجاانها في ارتسمت كما الواقعة اورة تسترمص

                                                 
1
- Garraud (R):Traité théorique et pratique d'instruction criminel et de la procédure 

pénale,T 1, éd. paris 1907, p. 517. 
 .=5, ص88>, رقـ ;8, مجوعة أحكاـ النقض, س>;=5/5/5نقض  -6
. ا. نبيؿ ماحت سالـ: برح 6:;المرجع السابؽ, صا. محموا نجيب حسني: برح قانوف اإلجراءات الجنائية,  -7

 .5;>5, ص=644, اار النهاة العربية, ط 7قانوف اإلجراءات الجنائية, ج
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 المػواا فػي القااي أف مف :5النقض محكمة به قات ما وهو ًا,ومنطق عقزً  ومقبوالً  سميماً  ذلؾ ااـ ما

 أسػس إف حكمه يام ال إذ وحال, به يقتنع الذي الاليؿ إل  القانونية الحقائؽ ابوت في يستنا الجنائية

رل. ومػف اػـ فػز يقيػا القااػي إال الوقػائع المعرواػة عميػة, ومبػروعية الػاليؿ المكػوف ويػ رأي عمػ 
 .2لميقيف القاائي

 هػذل أف حيػث لهػذل الوسػائؿ, اإلقناعيػة بػالقوة بػؿ  فقػط بالوسػائؿ متعمقػة ليسػت القااػي وسػمطة     

 هػو مػا رػزؼ وذلػؾ إابػات, كتالة كانت مذكورة ولو حت  القانوف بمقتا  سمهاً  محااة ليست األريرة

 مبػاأ ماؿ قانونًا, عميها المناوص اإلابات بتالة مقياا الذي يكوف الماني القااء في به العمؿ جاري

. وهػو مػا عبػرت عنػه محكمػة 7أرػرى أحيانػا بالبينة اإلابات قبوؿ وبعاـ بالكتابة أحيانا اإلابات وجوب
بابػه أمػاـ  اإلابػاتمػف وسػائؿ رااػة فػي  النقض بقولها: فػتم القػانوف الجنػائي فيمػا عػاا مػا اسػتمزمه

القااي الجنائي عم  ماراعيه يرتار مف كؿ طرقه ما يرال مواًز إل  الكبؼ عف الحقيقة ويػزف 
قوة اإلابات المستماة مف كؿ عنار مع حرية مطمقة في تقاير ما يعرض عميه ووزف قوته التاليمية 

 .8في كؿ حالة حسبما يستهاا مف وقائع كؿ أالة وظروفها
الحقوؽ حيث قرر فيها: أف  كمية في ألقاها محاارة في ليوني   جيوفاني ستاذاأل أكال ما وهذا     
 تحت المطروحة اإلابات طرؽ يراع أف في القااي بسمطة يتعمؽ اإلقتناع في القااي حرية مباأ

                                                 
ؽ, 8:لسػػػنة  8::64. طعػػػف 7=;, ص>59, ؽ 95, س9/56/6444ؽ, جمسػػػة  4;لسػػػنة  57988طعػػػف  -5

. طعػػػػف 7;7, ص >:, ؽ95, س7/8/6444ؽ, جمسػػػػة  =:لسػػػػنة  855;5. طعػػػػف 6=9, ص558, ؽ 95س
 .     554, ص=5, ؽ95, س6/6/6444ؽ, جمسة 8:لسنة  8::59

ؽ, 4:لسػػنة  :6454. طعػػف 988ص, 567, ؽ94, س===64/54/5ؽ, جمسػػة ;:لسػػنة  64649طعػػف  - 6
, ؽ 94, س ===8/54/5ؽ, جمسػة >:لسنة  5;6;5. طعف >97, ص566, ؽ94, س===54/5/=5جمسة 
 .  >:8, ص559

ؽ, جمسػػة ;:لسػػنة  7=6:6. طعػػف 798, ص::, ؽ95, س6/8/6444ؽ, جمسػػة ::لسػػنة  :5445طعػػف  -7
 .  .>>6, ص97, ؽ95, س57/7/6444

, مجموعة القواعا 9>=9/6/5. نقض 5:8, ص64اعا القانونية, س, مجموعة القو =:=64/5/5نقض   -8
. نقض :87, ص :7, مجموعة القواعا القانونية, س9>=65/7/5. نقض :59, ص=5القانونية, س

, مجموعة القواعا القانونية, 9>=58/55/5. نقض =544, ص:7, مجموعة القواعا القانونية, س9>=58/55/5
 .  =544, ص:7س
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. ويمكننا را ذلؾ لعاة 1معينة قيوا مف ذلؾ مع إفزت اوف في النقا الحرية ارجات ألقا  نظرل
 أسباب أراها: 

 لحرية القااي منطقية نتيجة هو األالة جميع وتقاير قبوؿ في الجنائي القااي سمطة إف -5
 إليها يطمئف التي اإلابات وسائؿ بجميع باالستعانة له تسمم والتي اقتناعه تكويف في

 .6المتقاايف بيف العاالة تحقيؽ ليتمكف
 الوسائؿ تتاح له أف فمف الطبيعي وكبهها الحقيقة عف البحث هو الجنائي أف مناط عمؿ -6

 وهذا الحقيقة إلظهار مناسباً  يرال ما يرتار أو يستعيف يجعمه ما الحرية نحة المزيا مفمو 
 .7لمقااي الجنائي اإليجابي الاور في ظاهرال

المانية  المواا في عكس اإلابات اعوبة الوقائع المراا إاباتها في المواا الجنائية عم  -7
مسبؽ, بيا أف الاليؿ في المواا  اليؿ إعااا معها يسهؿ قانونية تارفات عم  يرا والذي 

 .الجنائية اائما يحرص الجاني عمي إرهاءل
والبًا ما يمجت المساهميف في الجريمة بإرهاء األالة التي تساعا في كبؼ الحقيقة ويتحقؽ  -8

كتبافها وكاف في مكنة الجاني العبث في الاليؿ,  ذلؾ إذا طالت الهترة بيف وقوع الجريمة وا 
ولطالما حااتنا التحقيقات عف ذلؾ, وهو ما يوجب إطزؽ حرية القااي الجنائي في 

ستظهار ومواها.  استرزص الحقيقة وا 
 الراـو يقامها التي لألالة بالنسبة إيجابياً  اوراً  بكونه الجنائي القااي اور ومف اـ, يتميز -9

 لمواوؿ قانوناً  بها المسموح الوسائؿ كؿ عف البحث وعميه بؿ الحقيقة, فيها يتحرى والتي

 الحقيقة عفلمبحث  القااي إليها يمجت التي الطرؽ ة, مع وجوب أف تكوف هذللمحقيق

                                                 
: مبػػاأ حريػػة اإلقتنػػاع والمبػػاكؿ المرتبطػػة بػػه, محااػػرة القاهػػا بكميػػة الحقػػوؽ باإلسػػكنارية بالمغػػة جيوفػػاني ليػػوني -5

, 8:=5, سػبتمبر 78, س7, ونقمها. ا. رمسػيس بهنػاـ: مجمػة القػانوف واالقتاػاا, ع8:=7/5/=6اإليطالية بتاريخ 
 .78=ص

اراسة مقارنة بالبريعة اإلسزمية, اار ا. محما سيا حسف: اوابط سمطة القااي الجنائي في تقاير األالة,  -6
 .647, ص;644النهاة العربية, 

ؽ, 4:لسنة  7=5;. طعف ;574, ص5>5, ؽ86, س5==56/5/=ؽ, جمسة 4:لسنة  5;=54طعف  -7
, 88, س 7==64/56/5ؽ, جمسة 5:لسنة  86>67. طعف 5>=, ص579, ؽ86, س5==54/54/5جمسة 

. طعف :=55, ص7>5, ؽ88, س7==6/5/=5ؽ, جمسة 5:لسنة  87>55. طعف 5658, ص:>5ؽ 
ؽ, جمسة  6:لسنة  ;6796. طعف ;::, ص 549, ؽ 88س , 7==5/;/56ؽ, جمسة  6:لسنة  >=:;

 .  =7:, ص >=, ؽ 88, س7==5/;/5
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فز يجوز الواوؿ لإلاانه عبر أالة وير مبروعة أو مستحامة بطرؽ وير  مبروعة,
 .5مبروعة

يهػػػرض عمػػػي  , وهػػػو مػػػا2تقريػػػر اإلاانػػػه والقاػػػاء بالعقوبػػػه فػػػإف منػػػاط عمػػػؿ القااػػػي الجنػػػائي      
تحقيؽ عناار الاعوي التحقيؽ الذي يكبؼ عف مػؤاي كػؿ اليػؿ ومبمػر أاػرل فػي الواػوؿ  القااي

الحكػػـ النهػػائي ومػػاي إتسػػاقة مػػع بػػاقي اإلالػػة فػػز تتنػػافر أو تتنػػاقض متمتعػػًا فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ بحريػػة 
وف , ا7كاممػػػة فػػػي تحقيػػػؽ الوقػػػائع المعرواػػػة عميػػػة, ويػػػر مطالػػػب باألرػػػذ بػػػاليؿ محػػػاا اوف أرػػػر

. فاػًز عػف التقيػا بمػا يهراػه مبػاأ بػرعية الػاليؿ واػزحية 4المسائؿ الهنيػة التػي تتطمػب رأي فنػي
  . 9لإلابات, وهو ما اعي البعض لمقوؿ أف اإلابات العممي هو عواة لنظاـ اإلقناع المقيا

 -ة فالبحث عف الحقيقة هػو منػاط عمػؿ القااػي وهػو القيػا الػوارا عمػي سػمطة القااػي التقايريػ    
حيث أف  -في وير الطرؽ التي حااها القانوف وقا جاء النص عميها حارًا فز يجوز القياس فيها 

نمػػا هػػي امػػرة مجهػػوا وبحػػث بػػاؽ ومتابعػػة فكريػػة  الحقيقػػة الواقعيػػة ال تنكبػػؼ مػػف تمقػػاء نهسػػها, وا 

                                                 

, مجموعػػػػة القواعػػػػا ;:=6/54/5. نقػػػػض :4=, ص67, مجموعػػػػة القواعػػػػا القانونيػػػػة, س78=6/5/=. نقػػػػض -5
. نقػػػػػػػػػػض 944, ص:7, مجموعػػػػػػػػػػة القواعػػػػػػػػػػا القانونيػػػػػػػػػػة, س9>=7/5/>6. نقػػػػػػػػػػض 5=>, ص>5القانونيػػػػػػػػػػة, س

, مجموعػػػػة القواعػػػػا القانونيػػػػة, :9=5/:/;5. نقػػػػض 944, ص:7القواعػػػػا القانونيػػػػة, س , مجموعػػػػة9>=7/5/>6
    . ;6>, ص:5, مجموعة القواعا القانونية, س9:=55/5/=. نقض =>;, ص;س

2
- Pelegrino Rossi: Professeur de droit romain a l’académie de Genève, Traite de droit 

pénal, Bruxelles, Louis Hauman et compagnie, libraires, MDCCC XXIX, pp. 168 - 178. 

Roger Merle, André Vitu: Traité de Droit Criminel, Procédure Pénale, 5éme éd, Paris, 

2001, p. 18. )le but du procès pénal est de transformer les soupçons et les charges qui 

ont servi de fondement à la poursuite en une certitude suffisante pour prononcer la 

condemnation(. Michèle Laure Rassat: Traité de Procédure Pénale, Paris, P.U.F, 2001, 

p. 297. )L’objectif poursuivi par la procédure pénale est d’aboutir à un degré 

raisonnable de certitude eu égard aux faits et à la personne qu’on juge, ce qui passe par 

un recueil et un examen de preuves pénale(. 
ؽ, جمسػة ;9لسػنة  5869. طعػف 9, ص=7, هيئة عامة, س>>=68/6/5ؽ, جمسة  ;9لسنة  6;75طعف  -7

, 99, ؽ;5, س::=7/5/>ؽ, جمسػػػػػػػػػة  79لسػػػػػػػػػنة  4>57. طعػػػػػػػػػف =6>, ص594, ؽ>7, س;>=65/54/5
  . >;6ص

ميػػة الحقػػوؽ  ا. حسػػيف محمػػوا إبػػراهيـ: النظريػػة العامػػة لإلابػػات العممػػي فػػي قػػانوف اإلجػػراءات, رسػػالة اكتػػوراة, ك -8
اراسػة مقارنػة, رسػالة اكتػوراة, حقػوؽ  -. ا. آماؿ عاماف: الربرة في المسائؿ الجنائيػة5>, ص>=5جامعة القاهرة, 

, 6>=5 . ا. محموا نجيب حسػني: بػرح قػانوف اإلجػراءات الجنائيػة, اار النهاػة العربيػة,:6, ص8:=5القاهرة, 
, مكتبػػة كميػػة الحقػػوؽ, جامعػػة 86=5ة اكتػػوراة, بػػاريس اإلقنػػاع البراػػي لمقااػػي, رسػػال . ا. عمػػي رابػػا:866ص

 .66=عيف بمس, ص
5
 - Levy bruhl(H): La preuve judiciaire chez les primitifs. T 18, éd, paris 1963, p 25.  
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نتقػػاء ذهنػػي, بإعتبػػار أف الحقيقػػة ال تنظػػر مػػف يكبػػهها كمػػا أنتظػػرت أمريكػػا  كريسػػتوؼ كو  لومػػب , وا 
. وهو 5ألنها قا تكوف مبعارة في قاع البئر المظمـ, فمف يجمعها بكؿ المبقة والجها هو مف يكتبهها

ما يتطمب أف يجتها القااي في تحقيؽ األالة واواًل لحكـ نهائي اما بػالبراءة أو اإلاانػه. مػف واقػع 
عػاتؽ المحكمػة وال ياػػم الػاعوي المعرواػة, فتحقيػؽ الػػاليؿ فػي المسػائؿ الجنائيػػة أمػرًا ممقػي عمػػي 

 أف يكوف رهف مبيئة المتهـ أو الماافع عنه.
القااػػي قبػػؿ إسػػتقرال عمػػي رأي معػػيف يمػػر بمراحػػؿ, أولهػػا  فػػإف اقتنػػاع ومهمػػا يكػػف مػػف أمػػر,     

 السػموؾ بػيف السػببية عػف عزقػة البحػث واانيهػا مػف اػحتها, والتتكػا لػه تقػاـ التػي األالػة تمحػيص

اػػـ بعػػا ذلػػؾ يسػػنا المسػػئولية وفػػؽ , 6والنتيجػػة, اػػـ يسػػتظهر القاػػا الجنػػائي المػػؤاـ قانونػػاً  اإلجرامػػي
مع مزحظػة أف بعػض األنظمػة اإلجرائيػة فػي الػاوؿ األوربيػة أارمػت عمػي . 3اراسة منطقيه عقزنية

. 4( présomption de dangerosité)   ,قرينػة الرطػورة    أنظمتهػا اإلجرائيػة مػا أطمقػوا عميػة
 لمقااء عمي بعض المجرميف الرطريف ومواجهة بعض الجرائـ الرطيرة. 

 طػرؼ مػف المنتظػرة العاالػة يحقػؽ اػائباً  يكػوف قػا القاػائي الحكػـ ومػف ناحيػة أرػري, فػإف     
 ومػا الببػر سػمات مػف الرطػت احتمػاؿ ألف الرطػت يحتمػؿ قػا أنػه عميػه, كمػا المحكػوـ ويتقبمػه المجتمػع

 .5ببر إال القااي
                                                 

1
- Guy Canivet, Nicholas Molfessis, Mélanges Jean Buffet: La procédure dans tous ses 

états,Limagination du juge, LDGD,2004 éd Montchrestien, p. 135. Boris Barnabe: La 

récusation des juges, étude médiévale, moderne et contemporaine, pp. 277-273. Eva 

Salomon: Le juge pénal et l’émotion.Thèse pour le doctorat en droit, en sociologie du 

droit, droit pénal et procédure pénale. 2015, école doctorale de droit privé, université 

panthéon - Assas, paris, p. 90. 
, 5>=5نبتة المعارؼ, اإلسكنارية, ,  م5ا. حسف اااؽ المراهاوي: أاوؿ اإلجراءات الجنائية, ج -6

 . 945, ص 6>=5. ا. رؤوؼ عبيا: مباائ اإلجراءات الجنائية, مطبعة اإلستقزؿ الكبري, ;67ص
3
- Hélène Aboukrat: Doute scientifique et vérité judiciaire,, p. 27« la raison est la clef de 

l’utilisation vertueuse du doute. Par la raison le doute sera un instrument permettant de 

passer de la simple croyance à la vérité». 
4
- Vincent Sizaire: La fragilité de l'ordre pénal républicain, La loi pénale à l'épreuve du 

bon sens répressif, thèse de doctorat en droit, 2013, Université de Paris Ouest – 

Nanterre - la défense, UFR de droit et science politique, ed 14, p. 396.« L’émergence de 

cette présomption de dangerosité au nom de laquelle on déploie des mesures coercitives 

préventives ne peut qu'amoindrir d'autant l'effectivité de la présomption d'innocence. 

D'une part, nous observons que la charge de la preuve, si elle n'est pas encore renversée, 

vacille suffisamment pour faire trembler notre modèle répressif».voir aussi les pages de 

296 a 400du meme ouvrage. 
5
- Pascal Mbongo: la qualité des décisions de justice, Étude tirée du colloque du 8 et 9 

mars 2007 organise par Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, p. 5. «Peu a 
été fait, dit ou écrit au sujet de la qualité des décisions de justice. A tel point qu’on 
pourrait, dans un premier temps, se demander si cela n’est pas trop ambitieux, voire 
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وفػػي كمتػػا الحػػاالت يجػػب عمػػي القااػػي أف يقػػاـ كػػؿ الجهػػا فػػي سػػعية نحػػو تحقيػػؽ العاالػػة أيػػًا      
سػترزص ومواػه,  كانت وجة هذل العاالة مسػتعينا فػي ذلػؾ بسػمطتة التقايريػة فػي تحقيػؽ الػاليؿ وا 

 .5وذلؾ وفؽ أسس فنية ال بطط وال إنحراؼ فيها عف القواعا اإلجرائية المقررة
 لميقين القضائي اإلنتقادات الموجهة - ج
 لـ فإنه المعاارة, القوانيف أومب في ورواج أهمية اليقيف القاائي مف نظاـ به تميز ما روـ    

 اإلابات بقواعا مساسه ومف حيث البراية, لمحريات المهااة طبيعته مف حيث االنتقاا يسمـ مف
القااي وماي إقتناعة وأف  امير في الاليؿ يوقعه الذي األار لماى الاعوى معرفة أطراؼ بعاـ

البراي واواًل  لزقتناع العممي التطبيؽ أف هذل القناعة ال تراع لرقابة محكمة النقض. إال
 له يحمو بما اإلقتناع في حراً  ليس القااي نتقااات, لكوفاال مف كايراً  عنه يزيؿ لميقيف القاائي

 عممه عاا له يبرزها مبروع ماار أي مف الحقيقة في استنتاج حر هو إنما أهوائه, مع يتهؽ وما
 وهو الاحيحة, والمنهجية القويـ والتهكير السميـ العقؿ مع متهقاً  حكمه يكوف أف البراي. ويجب

 .  6لحكمه تسبيبه مف ما يتجم 
وفػػي حقيقػػة األمػػر أف السػػبيؿ الوحيػػا لميقػػيف القاػػائي هػػو اإقتنػػاع البراػػي لمقااػػي مػػف واقػػع      

تحقيػػػػؽ الػػػػاليؿ فػػػػي محاكمػػػػة عاالػػػػة يتػػػػوافر فيهػػػػا لممػػػػتهـ اػػػػمانة حػػػػؽ الػػػػافاع بواػػػػهها أااة المػػػػتهـ 
. وهو 7لممساهمة في تكويف قناعة القااي عف الجريمة وماي احة إاباتها أو نهيها في حؽ المتهـ

مػػػف رػػػزؿ تحقيػػػؽ عنااػػػر  مػػػا يتحقػػػؽ مػػػف رػػػزؿ التحقيػػػؽ النهػػػائي لمػػػاعوي بمعرفػػػة المحكمػػػةوهػػػو 
 الاعوي المعرواة أمامه.

بعػػوار عػػاـ  ;645لسػػنة  55المسػػتبالة بالقػػانوف  ;;6وهػػو األمػػر الػػذي يبػػوب نػػص المػػااة      
وجػوب إبػترط وأف   في مناقبة بهوا اإلابػات عمػي موافقػة المحكمػة. المتهـالاستورية لتعميقها حؽ 

المسػػػتبالة  ;;6تسػػػبب رفاػػػها سػػػماع البػػػاها إذا مػػػا قػػػررت عػػػاـ لػػػزـو ةسػػػماع بػػػهااته ) المػػػااة 

                                                                                                                                               
irresponsable… Car parler de la qualité de la décision de justice revient à laisser penser 
que le juge peut produire un travail de mauvaise qualité. Cela conduit à poser le 
principe que le juge n’est pas infaillible ; à sous-entendre qu’il peut exister des normes, 
des règles ou des outils permettant d’améliorer la qualité des décisions de justice et, 
donc, d’accepter que l’on puisse s’immiscer, d’une certaine manière, dans le travail du 
juge à travers la production de ces règles ou outils, à ouvrir la porte à l’évaluation de ce 
qui touche au plus près le pouvoir judiciaire: l’indépendance du juge dans sa fonction de 
rendre la justice».  

, 6>>, فقرة 84=5, مطبعة التتليؼ والنبر, 5مباائ األساسية لإلجراءات الجنائية, جا. عمي زكي العرابي: ال -5
 .647, فقرة 98=5, اار الكتاب العربي, 6, ط5. ا. توفيؽ الباوي: فقة اإلجراءات الجنائية, ج9>>

2
 بعدها.وما  342, ص1977, مشأة المعارف, 2د. رمسيس بهنام: اإلجراءات الجنائية تأصيالً وتحليالً, ج -
3
ق, جلسننننة  34لسنننننة  1209. طعنننن  92, ص178, ق12, س7/11/1961ق, جلسننننة  31لسنننننة  533طعننن   -

 . 139, ص56, ق 2, س7/11/1951ق, 20لسنة  1059. طع  87, ص 21, ق16, س52/1/1965
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بػػهااة مػػػف تػػرى لػػػزـو سػػماعه مػػػف  تسػػػمع المحكمػػةوالجػػػاري ناػػها:   (.;645لسػػنة  55بالقػػانوف 
سػنااها إلػ  المػتهـ أو براءتػه  البهوا عف الوقائع التي تابت أو تؤاي إل  ابوت الجريمة وظروفهػا وا 

وبموجػػب هػػذا التعػػايؿ فقػػا الرػػارج عمػػي األاػػوؿ التػػي سػػار عميهػػا قػػانوف اإلجػػراءات الجنائيػػة منهػػا. 
أف تقػرر لػزوـ سػماع بػهااة البػاها, وأاػبم لمحكمػة المواػوع  94=5منذ تاريخ ااورل منػذ عػاـ 

اوف تهرقة بيف بهوا اإلابػات الػوارايف بقائمػة أالػة اإلابػات المقامػة مػف النابػة العامػة أو ويػرهـ مػف 
نمػػا يػػتـ التمسػػؾ بػػه  البػػهوا, ولػػـ يجػػز البػػارع الػػتظمـ أو الطعػػف فػػي قػػرار سػػماع بػػهااة البػػهوا, وا 

ب تسػبب المحكمػة لرفاػها سػماع البػاها فػي المواػوع, مػع وجػو  الاػااركوجة لمطعػف فػي الحكػـ 
ال أعتبر مبوبًا بعيب القاور في التسبيب  .5وا 

لسػنة  55المسػتبالة بالقػانوف  ;;6, أف مسمؾ المبرع الماري فيما جاوبتػه المػااة وفي تقايري    
وير مهرؽ في ذلؾ بيف بهوا في تقرير عاـ لزـو سماع الباها  مف إطزؽ سمطة المحكمة ;645

وهػاـ  ,لتي تهاات النيابة العامة لروايتهـ فػي إسػناا اإلتهػاـ إلػي المػتهـ هػو أمػرًا محػؿ نظػراإلابات ا
مػػف المبػػرع ألحػػا اعػػائـ واػػمانات المحاكمػػة العاالػػة وهػػو التحقيػػؽ النهػػائي التػػي تجريػػة المحكمػػة 

طػػزؽ لسػػمطة القااػػي التقايريػػة اوف رقابػػة عميهػػا وال ينػػاؿ مػػف ذلػػؾ أف المبػػرع إبػػترط تسػػبيب  ,وا 
فػػض المحكمػػة لعػػاـ سػػماع البػػاها الػػذي تمسػػؾ المػػتهـ ببػػهااة ويمكننػػا أف نػػوجز إسػػباب ذلػػؾ فػػي ر 

 اآلتي:
, 2القاعاة هي سيااة مباأ حرية اإلابات الجنائي أي عاـ التقيا بتالة معينة في اإلابات - أ

وكذلؾ مباأ اإلابات المبابر, أي: تقايـ األالة إل  المحكمة بطريقة مبابرة, حيث تستطيع 
المحكمة الجنائية أف تكوف عقياتها استنااًا إل  األالة التي تهحاها وتقار قوتها في 
اإلابات أاناء نظر القاية, فالبهوا يسمعوف مبابرًة أماـ المحكمة, وكذلؾ الربراء 

                                                 
 .;9:المرجع السابؽ, ص ا. أبرؼ توفيؽ بمس الايف: برح قانوف اإلجراءات الجنائية -5
لسػػػػنة  5=86. الطعػػػػف رقػػػػـ 66:, ص5>, ؽ =8, س >==7/9/5ؽ, جمسػػػػة ::لسػػػػنة  7;7=الطعػػػػف رقػػػػـ  -6

, س >==5/5/>ؽ, جمسػػة 9:لسػػنة  >4=67. الطعػػف رقػػـ >:7, ص 95, ؽ=8, س>==7/5/>ؽ, جمسػػة ::
. الطعػػػف 595, ص 66, ؽ 89, س8==68/5/5ؽ, جمسػػػة  6:لسػػػنة  5;76. الطعػػػف رقػػػـ :6, ص8, ؽ =8
ؽ, جمسػػػة 6:لسػػػنة  =968. الطعػػػف رقػػػـ 7;8, ص9;, ؽ 89س ,8==9/8/5ؽ, جمسػػػة 6:لسػػػنة  >5:;رقػػػـ 
, :8, س9==59/54/5ؽ, جمسػػػػػػػة 7:لسػػػػػػػنة  8>;69. الطعػػػػػػػف رقػػػػػػػـ 985, ص9;, ؽ 89, س8==8/5/=5
 .:554, ص 5:5ؽ
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اـ ال يجوز مااارة حؽ المتهـ في نهي اإلتهاـ القائـ ااة ورااة أنه ومف . 1والمتهـ
 محاف بقرينة البراءة.

ال تعن  التحكـ وال تنبني عم  الهوا  في التقاير فزبا أف  اإلقتناعحرية المحكمة في  أف - ب
, أي مبنيًا عم  اليقيف اإلقتناعيكوف  وهو ما  .2مبنيًا عم  حج  قطعية الابوت وتهيا الجـز

تاي تحقيؽ أالة الاعوي بمعرفة الراوـ وكهالة الامانات المؤكال لذلؾ ال مااارتها يق
 بزعـ تسريع اإلجراءات.

ال يجوز لممحكمة أف ترفض سماع بهوا النهي تتسيسًا عم  أف أالة الابوت في الاعوى  - ت
قا كافية, ألنه ال يجوز الحكـ مسبقًا عم  بهااة الباها, إذ بناء عم  سماع هذل البهااة 

يتغير وجه الرأي في الاعوى, عم  أنه يبترط في طمب سماع بهوا النهي أف يكوف ظاهر 
ال فيجوز لممحكمة أف ترفض هذا الطمب, وال تمتـز بالرا عميه  التعمؽ بمواوع الاعوى, وا 

, ولممحكمة السمطة هاراحة, كما إذا كاف الغرض مف طمب سماع بهوا النهي المماطم
سماعها, بما مؤاال أنه ال يجوز لممحكمة أف تقار بهااة أحا في تقاير البهااة بعا 

 .3البهوا قبؿ سماعها
أف المتهـ ال يممؾ مكنة مناقبة باها اإلابات أماـ النيابة العامة وتقرير حرمانة مف  - ج

مناقبة البهوا أماـ المحكمة هو قااء يقيـ عمااته عمي إاانه مهتراة بكمية لـ 
ة المقامة ااة أاباتًا ونهيًا. وهو ما يعرض هذل اإلحكاـ يمكف المتهـ مف مواجهة األال

لإللغاء أماـ محكمة النقض وهو األمر الذي يؤاي لزيااة نسبة الاعاوي وهو عكس 
 مقاا المبرع ورجاءل.

                                                 

ا. أحما عوض بزؿ: اإلجراءات الجنائية المقارنة والنظػاـ الجزائػي فػي المممكػة العربيػة السػعواية, اار النهاػة  -5
 .95ـ, ص4==5 -هػ 5855, السنة5هرة, طالعربية, القا

 .5556, ص>66, رقـ 68, مجموعة أحكاـ النقض, س7;=5ايسمبر 6نقض -6

وقا حم  المبرع حؽ المتهـ في تقايـ بهوا النهي باعتبارل مظهرًا مف مظاهر الحؽ في اإلابات. فقا قرر  -7
المبرع تعرض الباها الذي يترمؼ عف الحاور أماـ المحكمة بعا تكميهه لمحكـ عميه بالغرامة التي ال 

 =;6في الجنايات )ـ تتجاوز عبرة جنيهات في المرالهات, وازايف جنيها في الجنم, ورمسيف جنيها
ذا رأت المحكمة أف بهااته ارورية فمها أف تؤجؿ الاعوى إلعااة التكميؼ بالحاور, أو أف  إجراءات(. وا 
حاارل. ويتعرض الباها الذي يمتنع عف أااء اليميف, أو عف اإلجابة في وير األحواؿ  تتمر بالقبض عميه وا 

امة. ولاماف حؽ المتهـ في اإلابات قرر المبرع عاـ جواز التي يجيز له القانوف فيها ذلؾ, لمحكـ عميه بالغر 
 إجراءات(.  9>6را الباها ألي سبب مف األسباب )ـ
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أف التبرير المقاـ بتسريع اإلجراءات كمبرر إلطزؽ سمطة المحكمة يقبؿ الرا عمية أف  - ا
اا القااة بات أمرًا اروريًا في ظؿ زيااة عاا السكاف زيااة الاوائر ومف اـ زيااة أعا

وزيااة عاا الاعاوي التي تنظرها محاكـ الجنايات وهو الحؿ الذي يمكننا تقايمة 
لممبرع لتسريع اإلجراءات, فاًز عف اإلهتماـ بالجانب العممي لمقاال حتي ال تكوف 

عااة نظرها مف جايا وهو ما يؤاي  باورة لزيااة المعروض أحكامهـ عراه لإللغاء وا 
مف الاعاوي. وهو األمر الذي ياعونا لمتنبيه إلي التهرقة بيف اإلسراع في اإلجراءات 

 سعيًا لمعاالة الناجزل والتسرع فيها بما يناؿ مف امانات المحاكمة العاالة.
أفراغ حؽ الافاع مف مامونه فز مكنه لممتهـ أو افاعة مف تحقيؽ عناار الاعوي  - ذ

يقة القاائية فز يستطيع التمسؾ بباها إابات وال نهي ومف اـ ال يستطيع واواًل لمحق
التمسؾ بتهؿ الربرة ) تقير فني إستباري( لمواجهة التقرير الهني المقاـ مف النيابة 
العامة, وهو ما يجرا عمؿ الافاع مف مامونة ومما يقوا باورل لممحاكمات الاورية 

مات, بؿ أنه عاؼ لامانات المحاكمة  وهو راة بالتبريعات اإلجرائية لعاور
 العاالة, وهو ما يايب النص بعوار عاـ الاستورية.

أف القواعػا اإلجرائية الت  ينظػـ بها المبػػرع الهاػؿ  :وفي تتيا ذلؾ قات المحكمة الاستورية      
منهػا أو أف تػؤمف لكػؿ مػتهـ مايتاػؿ بهػا مػف الحقػوؽ المواػوعية, فزتنػاؿ  ف  هذا االتهاـ, ينبغ 

 جريانهػػػا, أو تقيػػا مػػف تكاممهػػا, باعتبػػار أف وايتهػػا اػػماف أف يتحػػرر الهػػرا مػػف طغيػػاف فػػ  تػػؤار
وأعمػػػؽ  اباتػػاً  السػػمطة أو إسػػاءة اسػػتعمالها فػػ  إطػػار مػػف الحريػػة المنظمػػػة, ولػػيس امػػة قاعػػاة أكاػػر

بهراػػة  التهػػا, ومقرونػػاً أل محػػاااً  بالتهمػػة, اً كافػػ تعريهػػاً  مػػف اػػػرورة أف يكػػػوف االتهػػػاـ متاػػمناً نهػػاذا ً 
ذا كػاف مػف ويػر المقبػوؿ أف يػااف  كافية يمكف عم  اوئها أف يعرض المتهـ وجهة نظرل ببتنها, وا 

 .افاع المبػاأ يعمؿ بالقػوة ذاتها ف  بتف كؿ اتهاـ بز برص عف جريمة لـ يتهـ بارتكابها, فإف هذا
والبغيػػر إنبػػاء المػػتهـ بالبػػهوا الػػذيف  ,واليتاػػور أف يكػػوف الػػافاع فعػػااًل بغيػػر مهمػػة معقولػػة إلعػػااال

حرمانه مف الوسائؿ اإللزامية ي مواجهتهـ وتجريحهـ, وال لاعواها, إلمكاف اً أعاتهـ سمطة االتهاـ إابات
كػػاف مػػوقعهـ مػػف  بػػهوا لماػػمحته ينتقػػيهـ وفػػؽ ارتيػػارل واوف قيػػا أيػػاً  التػػ  يػػؤمف بهػػا وال مػػف ماػػوؿ

يهػا, وال أف يكػوف فقػرل سػبًبا إلنكػار هػذا الحػؽ عميػه, وال أف أو يقومػوف بعمػؿ ف الجهة الت  يرأسػونها
االتاػػاؿ  عػػف االطػػزع عمػػ  الواػػائؽ التػػ  قػػامتها سػػمطة االتهػػاـ ومناقبػػتها, وال أف ي عػػزؿ عػػف ي ػػر ا
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فػ  االتهػاـ, أو ًا بمحاميه بطريؽ مبابر أو وير مبابر, وسواء كاف ذلػؾ فػ  مرحمػة الهاػؿ قاػائي
ال اار حؽ الافاع محاواقبمها, أو عنا الطعف ف  م  .5القيمة حامتها النهائية, وا 

وهايًا بما أرسته المحكمة الاستورية مف امانات تكهؿ تحقيؽ المحاكمة العاالة الناجزة والتي      
 تعكس ماامينها نظاماً  تتماؿ اوابط المحاكمة المناهة ف  مجموعة مف القواعا المبائية الت 

ال يجوز اإلنتقاص مف هذل الامانات  ,. ومف اـيتور  باألسس الت  يقوـ عميها  متكامؿ المزمم
إعتمااًا عمي المسترمص منها في مرحمة التحقيؽ ورااة أف أف الاليؿ يستراـ في مرحمة التحقيؽ 
بمعني يغاير إستراامة في مرحمة المحاكمة. فيكهي في مرحمة التحقيؽ في الاليؿ أف يترجم معة 

ـ لممحاكمة مع رجحاف الحكـ عمية باإلاانه, أما في مرحمة المحاكمة فيجب في الاليؿ إحالة المته
 أف يكوف جازمًا وقاطعًا وال بؾ فيه عمي ابوت اإلتهاـ في حؽ المتهـ.

الحر لمقااػي الجنػائي إال أف األمػر لػـ ترسػي اعائمػة اوف قيػا أو بػرط  اإلقتناعوروـ رطورة      
ة القااي في تكويف قناعػة البراػية واػواًل لميقػيف القاػائي إال أف بؿ أف المبرع وأف أطمؽ سمط

ذلؾ وفؽ أسس واوابط أراػها عػاـ قاػاءل بعممػة البػرص, وأف يحقػؽ الػافاع المقػاـ إليػة بمووػًا 
ويتسػػع ماػػموف هػػذا التحقيػػؽ ليناػػوي تحػػت لوائػػه مناقبػػة بػػهوا اإلابػػات  لوجػػه الحػػؽ فػػي الػػاعوي

, فػػإف 2اإلجرائيػة ومراقبػػة األالػة المستحاػػمة بطػرؽ ويػػر مبػروعة والنهػي وهػو أمػػرًا متعمػؽ بالبػػرعية
 هي قارت في ذلؾ تااي محكمة النقض باإللغاء بااا مراقبتها احة تطبيؽ القانوف.

                                                 
.  كمػػػػا قاػػػػت >554, ص >, ج>==5/  6/ ;ؽ اسػػػػتورية, بجمسػػػػة  ;5لسػػػػنة  8:الطعػػػػف الاسػػػػتوري رقػػػػـ  -5

التجػػاوز عنػػه, فػػإف التعمػػؽ بتهػػاابها  بمناسػػبة تتكيػػاها عمػػي المبػػاأ: وكانػػت اػػمانة الػػافاع بالتػػال  لػػـ تعػػا ترفػػًا يمكػػف
البػػكمية اوف تعمػػؽ لحقائقهػػا المواػػوعية يعتبػػر إنكػػارًا لماػػمونها الحػػؽ ماػػاامًا لمعنػػ  العػػػاالة منافيػػًا لمتطمباتهػػا , 

يحػا منهػا,  التبػريعية إهػاار هػذا الحػؽ, أو االنتقػاص منػه بمػا يعطػؿ فعاليتػػه أوالاسػتور لمسػمطة  ومػف اػـ لػـ يجػز
األوػػراض المقاػػواة منهػػا, إنمػػا يػػؤوؿ فػػ   ف أف إنكػػار اػػمانة الػػافاع, أو تقييػػاها بمػػا يررجهػػا عػػفكابػػهًا بػػذلؾ عػػ

الاستور لكؿ مواطف ف  مجاؿ االلتجاء إلػ  قااػيه الطبيعػ , ويعػرض  أومب اورل إل  إسقاط الامانة الت  كهمها
عميقػة فػ   لمرػاطر متراميػة فػ  أبعااهػاالحيػاة والحريػة البراػية والكرامػة الواجبػة لاػوف آاميتػه  حػؽ اإلنسػاف فػ 

قػاميها, سػواء كػاف اإلنكػار, أو التقييػػا  آاارهػا, وهػو مػا يعتبػر هػامًا لمعاالػة ذاتهػا بمػا يحػوؿ اوف وقوفهػا سػوية عمػ 
عميػه مػف اػماف الحريػة الكاممػة لكػؿ فػرا فػ  أف يعػرض وجهػة نظػػرل  بمػا يقػـو -منارفًا إل  حؽ الافاع باألاالة 

حيف يقيـ البرص -أـ كػاف متعمقًا بالافاع بالوكالة -المنسوبة إليه, وأف يبيف حكػـ القانوف باااها  عف  بتف الوقائػ
حمايتهػا, عمػ  أسػاس مػف الربػرة والمعرفػة القانونيػة  بارتيػارل محاميػًا يػرال أقػار عمػ  تػتميف الماػالم التػ  يرمػ  إلػ 

ؽ اسػػػػتورية,  :5لسػػػػنة 69.  طعػػػػف 788, ص9/5, ج6==9/5/:5ؽ اسػػػػتورية,  57لسػػػػنة  :طعػػػػف . والاقػػػػة
 .6:69, ص55/6, ج:644/:/55ؽ استورية,  66لسنة  54. طعف89, ص;, ج9==5/;/7
. ا. متموف سزمة: قانوف 789ا. رمسيس بهناـ: اإلجراءات الجنائية تتايًز وتحميًز, المرجع السابؽ, ص -6

. ا. محموا محموا 7:;, ص 4>=5كر العربي, اإلجراءات الجنائية معمقًا عمية بالهقة وأحكاـ القااء, اار اله
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 االستدالل القضائي كمكون لميقين القضائي    
 إيجػاا ألجؿ لموقائع الاقيؽ أف التحايا بحيث والقانوف عناري الاعوي الجنائية, الواقع ي بكؿ     

 وألجػؿ لمػاعوى, السػميـ الحػؿ مهتػاح هػو المنطػؽ القاػائي قواعػا وفػؽ النمػوذجي القػانوني الػنص
 المنطػؽ قواعػا يسػتراـ أف الػاعوى أمامػه المعرواػة لمقااػي الجنػائي البػا ذلػؾ إلػ  الواػوؿ
 .5بها المحيطة والظروؼ الواقعة فهـ وقائع الاعوى إلابات القاائي
باايػة  يمػارس بمػا يوجػب عمػي القااػي الجنػائي أف الجنائيػة الػاعوى نظػر ويتجسػا ذلػؾ عنػا      
 فػي التػي تػارؿ الماايػة الواقعػة عنااػر بػيف التمييػز عمػ  يعمػؿ الػذي الجػالي, االسػتاالؿ مف قاراً 

 كانت سواء النتيجة الواوؿ إل  في تؤار التي االقناعية األالة يارس اـ اإلجرامي, النموذج تركيب
 وتسػاناها الجنائيػة األالػة مبػاأ تكػافؤ اػمف  البحػث هػذا ويمػارس نهػي, أو إابػات لػةأا األالػة هػذل

 ألجػؿ االسػتاالؿ عنااػر كافػة بػيف تػاـ اتهػاؽ يكػوف هنػاؾ أف بػرط األالػة. وتقػاير قبػوؿ وسػمطة
 إلػ  الواػوؿ فػي القاػائي المنطػؽ وسػيمة االسػتاالؿ مػنه  ومف هنػا, يعػا. 6الحقيقة إل  الواوؿ
 القااي الجنائي, وهو ما يوجب عمينا التعرض لمناه  إليها يرنو التي الواقعية المواوعيةالحقيقة 

 القياس, في: والمتمامة فيها لمهاؿ الاعوى نظر القااي أاناء بها يستعيف التي القاائي االستاالؿ
 االستقراء, عمي النحو اآلتي: االستنباط,

 القياسي االستدالل - أ
 فيػه سػممنا إذا اسػتاالؿ فهػو عنػا أرسػطو المنطػؽ عمػااة الاػوري المنطػؽ أسػاس يعػا القيػاس    

 فػي هامػاً  اوراً  القاػائي القيػاس ببػيء آرػر ويػؤاي التسػميـ بالاػرورة عنهػا لػـز األبػياء بػبعض
 المابتة لمواقعة الاحيم القانوني التكييؼ تحايا عم  إذ يساعا بالقانوف, المتعمؽ القاائي المنطؽ

 القانوف العقابي.  نص طائمة تحت تنارج التي الواقعية الحاالت إبراز أي القااي, طرؼ مف

                                                                                                                                               

. ا. أحما فتحي سرور: 88, ص;;=5, مطبعة جامعة القاهرة, 7, ط5ماطهي: اإلابات في المواا الجنائية, ج
. ا. محما محي الايف عوض: ارء >:8, ص 5>=5الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية, اار النهاة العربية, 

  64, ص >;=5, سبتمبر 7, ع66بمجمة إاارة قاايا الحكومة, س الحاوا بالببهات, مقاؿ منبور
ؽ, جمسة  4:لسنة  7;. طعف ;96, ص ;;, ؽ 86, س5==65/7/5ؽ, جمسة  5:لسنة  4>طعف  -5

 674. طعف 8>:, ص >55, ؽ85ؽ, س  =9لسنة  89>57. طعف >55, ص59, ؽ86, س5==64/5/5
, س 5==9/56/5ؽ,  5:لسنة  976=طعف . 9=;, ص 566, ؽ 87, س 6==54/5/>ؽ, جمسة  5:لسنة 
 . 6=55, ص :>5, ؽ 86

, 6445فيها, اار الهاة العربية,  الااار والحكـ الجنائية الاعوى وقائع بيف االرتباط اوابط حمواة: ا. عمي -6
, 6447الجنائية, اار الهاة العربية,  الاعوى في والقانوف الواقع لههـ المنطقية . لنهس المؤلؼ: األاوؿ :5ص 
 .58ص
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 التهسػير بحتػة فػي ريااػية طريقػة عمػ  يعتمػا مجػرااً  منطقيػاً  اسػتاالالً  االسػتاالؿ هػذا ويعػا      
 ال بالقػانوف, قاػائي متعمػؽ منطػؽ إذف فهػو الواقعػة, عمػ  ينطبػؽ الػذي القػانوني لمػنص المنطقػي
 باعتبارها محكمة النقض به تستعيف أف يمكف بؿ .المواوع قااي يحتاجه عممياً  يكوف ألف يامم
إابػات الوقػائع بقػار مػػا يعنيهػا مراقبػة تطبيػؽ القػػانوف عمػي الوجػه الاػػحيم, قػانف ال تعنيهػػا  محكمػة

 لإلجابة عمي التساؤؿ المطروح اائمًا, هؿ طبقت محكمة المواوع القانوف تطبيقًا احيحًا؟.
 اعتماال عم  هو عميه االعتماا عاـ إل  أاى أياًا والذي االستاالؿ هذا عمي يؤرذ وما     

 االجتماعية االجتماعي والماالم الواقع وتجاهؿ الماموف, ال النص حيث مف القانونية القاعاة
 المنطقي االستاالؿ عم  الواقع. ومف اـ, فتف يعبر ال جاما استاالؿ فهو ,5القانوف يحميها التي
 ألف القياسي, االستاالؿ هو بالقانوف المتعمؽ لممنطؽ القاائي بالنسبة القااي عميه ايعتم الذي
 الاغرى المقامة رزؼ عم  الكبرى, المقامة تحايا في المنه  القانوني عم  يعتما األرير هذا
 أف أياا مزحظته يمكف واالستنباطي. وما واالستقرائي الجالي بواسطة االستاالؿ تتحاا التي
 يكوف اائما لذا المنطؽ, تنجم التي هي القانونية النموذجية القاعاة تحايا أي الكبرى المقامة تحايا

 كؿ حار( المواوعية  البرعية بمباأ لمجريمة القانوني تحايال لمتكييؼ في مقيااً  الجنائي القااي
 القانوف(. في ناوص والعقوبات الجرائـ
 االستنباطي االستدالل - ب
 يعتما منه  لمتهكير فهو المجهوؿ, إل  المعمـو مف الهكر انتقاؿ أنه عم  االستنباط يعرؼ    

 النتيجة إل  الجزئية لمواوؿ الوقائع عم  االعتماا أي الكؿ, إل  لمواوؿ الجزء عم  أساساً 
 الراص إل  العاـ والنزوؿ مف استقراء, يسم  القانوف إل  الواقعة مف الاعوا كاف فإذا .النهائية
 ما بقار راطئاً  احيحًا أو استاالله ويكوف استنتاجًا, ومف اـ يكوف عمؿ القااي احيحاً  يسم 
 .بها اقتنع التي الهروض مع متهقاً  يكوف
 والترابط في التتليؼ الجنائي القااي عميها يعتما التي المناه  أحا االستنباطي االستاالؿ ويعا   
 بعممية القااي االستنباط يقـو رزؿ مف أنه حيث لماعوى, األساسية العناار مرتمؼ بيف

 القانوني التكييؼ ترسـ النهائية التي الواقعة النهاية في لترسـ عقمية عممية هي والتي التركيب,
 أف حيث يروف االستنباط, بممكة القاائي االستاالؿ مف النوع هذا عف الهقهاء عبر وقا .النهائي
 إل  تؤاي فكرية مرنة عممية هي يقينية مقامات مف القااي عميها يحاؿ التي المؤكاة النتائ 
 الكبرى المقامتيف معينة مف نتيجة باسترزص القااي يقـو حيث إل  قياس أو حتمية, نتائ 

 إل  ياؿ احيحة وقائع إل  ومنطقيًا استناااً  مستساواً  يكوف أف ينبغي االستنباط وهذا والاغرى,
                                                 

 .:;6, ص 6447ا. أحما فتحي سرور: النقض الجنائي, اار البروؽ,  -5
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 رزؿ مف المبهمة المعطيات محؿ يحؿ التحميؿ أف حيث. 5منطقية ومقاييس عممية بوسائؿ حقيقتها
 مف عمي األسباب والمباائ بالوقوؼ تحسسه يمكف اإلاراؾ, والتركيب بسيطة سهمة عناار واع

 المزوـ المنطقي أو الارورة نعرؼ أف لنا يروؿ فالتركيب النتائ , أو اآلاار إل  أجؿ الواوؿ
 يسترامهما والتركيب عمميتاف عقميتاف التحميؿ أي بسيط وكزهما معقا كؿ جعؿ في يساهـ والذي

 مف وسيمة هو االستنباط أف رزؿ مف كبير اور له هنا فالقياس .النهائية لمنتيجة لمواوؿ القااي
الاحيم  القانوني التكييؼ في تتجسا التي النهائية, النتيجة إل  لمواوؿ المنطقي وسائؿ القياس

 .والسميـ
 االستقرائي االستدالل  -ج     
 عنهػا تنػت  أرػرى عمػ  ويسػير بهػا مسػمـ قاػايا مػف العقػؿ بهػا يبػاأ عقميػة عمميػة االستاالؿ هو   

 بػيف الهكػر ينتقػؿ حيػث الاقػة, هػو لزسػتاالؿ المميػز التجربػة, فالطػابع إل  االلتجاء اوف بالارورة
االسػتقراء(,  االسػتنباط, )القيػاس, المنػاه  إعمػاؿ والاانيػة المقػامات تمييػز األولػ  ازاػة مراحػؿ,

ووالبػًا مػا تكػوف النتػائ  المسترماػة مػف اإلسػتاالؿ  .النتيجػة إلػ  الواػوؿ هػي األريػرة والمرحمػة
 مطابقة لمواقع لاحة اإلستنتاج لماقة التي يمر بها الهكر لمواوؿ الي النتائ .

 بحاؿ جميعها, العمـ إل  المتماامة الوقائع مف بعاا العمـ مف الهكر انتقاؿ فهو االستقراء أما     
 النوع ذاتة. فاالستقراء عم  الحكـ إل  النوع أفراا بعض عم  الحكـ مف الهكر انتقاؿ أنه بمعن 

 تحت مف عمواية حركة فكتنما يتحرؾ المعقوؿ, إل  المحسوس مف ينتقؿ االستاالؿ مف إذف, نمط
 بإعتبارل االستقراء فإف الجنائي المجاؿ العقمي. وفي الاعيا إل  الحسي الاعيا مف أي فوؽ إل 

 الممموسة المااية الوقائع ارتيار عم  يعتما عممي منه  والتجربة هو المزحظة, عم  يعتما منهجاً 
 الجنائي فالقااي ,6الاعوى محؿ الجنائية لمواقعة اإلجرامي النموذج يارؿ في مف تحايا أجؿ مف
امف  تارؿ وقائع أي لتحايا والمتناارة المتبابكة المتاارمة المااية لموقائع بعممية استقراء يقـو

 األالة المعرواة رزؿ مف لموقائع الجنائية مزحظاته طريؽ عف وذلؾ لزستاالؿ الكبرى المقامة
 بيف مقارنة لواع بالتحميؿ المبتركة. اـ يقـو اهاتها معه يبرز نحو عم  تانيهها اـ عميه

 عم  اائماً  يؤكا محكمة النقض قااء أف ولذا نجا .تـ تحميمها التي الواقعية العناار مجموع
 الممكنات بكافة القااي وجااف في ارتسمت كما الواقعة لعناار محكمة المواوع استرزص

                                                 
, مطػػابع 5المستبػار. محمػا فهػػيـ ارويػش: فػػف القاػاء بػػيف النظريػة والتطبيػػؽ, المحاكمػات المانيػػة والجنائيػة, ط -5

 وما بعاها. >=6ص 6444الزهراء لإلعزـ العربي, 
رقابة محكمة النقض عمي مواوع الاعوي الجنائية, الهتم لمطباعة ا. مجما جماؿ الايف محما حجازي:  -6

 .845, ص 6445والنبر, 
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 معينة ما فروض مف الحقيقة عم  باالستاالؿ يباأ أف يمكنه ال الجنائي القااي أف العقمية. بحيث
 إقناعية. أالة عم  بناء الهروض هذل باحة أوالً  يقتنع لـ

 يوجػب ممػا بينها وتتػاارؿ, فيما وتتبابؾ الوقائع تتعاا الجنائي المجاؿ في أنه القوؿ ورزاة    
 يمكف وال لمجريمة قانوني في نموذج إارالها أجؿ مف المرتكبة لمواقعة األساسية العناار تتحاا أف
 .االستقرائي االستاالؿ أساس هما إنما وهاتيف الوسيمتيف ومزحظتها, الوقائع هذل بهحص إال ذلؾ
عممية ذهنية ذاتية تنبت لاى القااػي وهػي عمميػة اارميػة يتاػارع فػي نهسػية  اإلقتناعوأريرًا, ف     

القااي بيف اإلابات والنهي تافعه ألف يقـو بوزف األمور باقة وتروي وهذل العممية الذهنية يجب أف 
وتاػػؿ بالقااػػي إلػػ  مرحمػػة اليقػػيف,  ةالحقيقػػتػػتتي مطابقػػة لعنااػػر الواقػػع ألف القااػػي يبحػػث عػػف 

 اإلقتنػاع, و اإلقتناعمف ارتكاب المتهـ لمهعؿ, فاليقيف هو وسيمة  والتي تجعمه في حالة اإلاانة متتكااً 
 هو امرة اليقيف. 

نمػاولػيس المقاػوا بػػاليقيف هنػا  اليقػػيف المطمػؽ         اليقػػيف النسػبي القاػػائي : فهػو نسػػبي, ألف  وا 
الحقيقػػة المطمقػػة لػػيس فػػي وسػػع اإلنسػػاف إاراكهػػا بحكػػـ طبيعتػػه الببػػرية, والقااػػي فػػي تكػػويف هػػذا 
اليقيف يبعر بتنه يقوـ بواجبه عف روبة أكيػاة فػي الواػوؿ إلػ  الحقيقػة ويػر متحيػز لػرأي أو اتجػال 

رػر آ احتماؿاي الجنائي عقياة اابتة ال تحمؿ أي معيف, وهو يقيف قاائي ألنه يولا في نهس القا
يهػػػار الحقيقػػػة التػػػي تواػػػؿ إليهػػػا القااػػػي. والجػػػاير بالػػػذكر أف اليقػػػيف الػػػذي يجػػػب أف يبنػػػي عميػػػه 

هػػو الػػذي يقػػـو لػػاى القااػػي عنػػا الحكػػـ باإلاانػػة, ألف اإلاانػػة تػػتتي عمػػ  رػػزؼ  اقتناعػػهالقااػػي 
ذا األاػػؿ يحتػػاج إلػػ  أالػػة قويػػة واقتنػػاع يقينػػي األاػػؿ فػػي اإلنسػػاف وهػػو البػػراءة, فإابػػات عكػػس هػػ

 مستما مف األالة المطروحة في الاعوى. 
ستقر عميه قااء محكمػة الػنقض, حيػث قاػت بػتف  األحكػاـ فػي المػواا الجنائيػة اوهذا هو ما      

 , وقػررت ذلػؾ فػي عبػارات أرػرى بقولهػا واالحتمػاؿيجب أف تبن  عم  الجـز واليقيف ال عم  الظػف 
لمقػػرر أف األحكػػاـ الجنائيػػة يجػػب أف تبنػػ  عمػػ  الجػػـز واليقػػيف مػػف الواقػػع الػػذي يابتػػه الػػاليؿ  مػػف ا

, ويؤسػس هػذا الجػـز 1المجػراة  واالعتبػاراتمػف الهػروض  واالحتماؿالمعتبر, وال تؤسس عم  الظف 
ه مػاى يتام منػ اً ا كافيعم  األالة التي تراها المحكمة, والتي يجب أف تبيف مؤااها في الحكـ بيانً 

 عم  ذلؾ: تتييال لمواقعة التي اقتنعت بها المحكمة, وبناءً 

                                                 
ؽ,  >9لسنة  ;44:. طعف ;54, ص 58, ؽ 85, س4==55/5/5ؽ, جمسة  =9لسنة  ==589طعف  -5
, ص 5=, ؽ =7, س >>=58/8/5ؽ, >9لسنة  86. طعف 56:5, ص 9=5, ؽ =7, س >>=56/5/>

:4; .  
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قا عقب عم  ذلػؾ بقولػه أف  إذا كاف الحكـ بعا أف بيف واقعة الاعوى وذكر أالة الابوت فيها -    
, إذ األحكػػاـ الجنائيػػة يجػػب أف بػػاً المحكمػػة تػػرجم ابػػوت التهمػػة مػػف األالػػة المقامػػة, فإنػػه يكػػوف معي

معنػػ  ذلػػؾ أف القػػوؿ بتػػرجيم ابػػوت التهمػػة أو  .واليقػػيف ال عمػػ  البػػؾ واالحتمػػاؿتبنػػ  عمػػ  الجػػـز 
بؾ يتطرؽ  فتي   .وقوع الجريمة مف المتهـ يتناف  مع الجـز واليقيف الواجب توافرل في الحكـ باإلاانة

إلػػ  عقيػػاة المحكمػػة فػػي ابػػوت التهمػػة يجػػب أف تقاػػي بػػالبراءة مهمػػا كػػاف احتمػػاؿ الابػػوت وارجتػػه, 
 . 5المحكمة بالاعوى عف بار وبايرة اطتأحمت  
أرذ الحكـ  , فإذااحتمالياً المحكمة, حت  لو كاف الاليؿ  اقتناعالعبرة إذف باليقيف الذي يحكـ  -   

. ويكمؿ هذا مباأ اليقيف 6وير قااح في سزمته, ما ااـ قا أسس اإلاانة عم  اليقيف احتماليباليؿ 
هاا ذلؾ أف مجرا التبكؾ في احة إسناا التهمة إل  المتهـ , وم قاعاة  البؾ يهسر لاالم المتهـ

وبرط ذلؾ أف يبتمؿ الحكـ عم  ما يهيا أف المحكمة قا محات الاعوى  يكهي لمحكـ بالبراءة.
عميها عف بار وبايرة, ووازنت بينها وبيف أالة  االتهاـبظروفها وبتالة الابوت التي قاـ  وأحاطت

 . 7متها الريبة في احة عناار االتهاـالنهي فرجحت افاع المتهـ أو ار
 حياد القاضي كضمان لميقين القضائي

, وهو ما يهرض 4العاالة لممحاكمة أساسياً  عناراً  L’impartialité du juge الحياا يعتبر     
 عميه النص تـ فقا لؾال. لذبعاـ اإلفااح عف رأيه أاناء المرافعة اماف لحيا القااي اإللتزاـ عمي

 5/:مف اإلعزف العالمي لحقوؽ اإلنساف, والمااة  54 المااة منها الاولية المواايؽ مف العايا في

                                                 
ؽ, ::لسنة  :5445. طعف 78:, ص569, ؽ 95, س 59/54/6444ؽ, جمسة >:لسنة  6568طعف  -5

, >8, ؽ95, س 7/6444/>ؽ, جمسة  8:لسنة  568>. طعف 798, ص ::, ؽ 95, س6/8/6444جمسة 
  . =69ص 

ؽ, جمسػػة  ;7لسػػنة  88>5. طعػػف 7;7, ص 4>, ؽ 68, س 7;=69/7/5ؽ, جمسػػة 87لسػػنة  ;>طعػػف  -6
 .    7;56, ص5;6, ؽ >5, س ;:=56/5/>5

ؽ, جمسة >9لسنة  :8=8. طعف 66:, ص548, ؽ 84, س=>=5/;/>ؽ, جمسة  ;9لسنة  =9طعف  -7
, ؽ 79, س 8>=5/6/5ؽ, جمسة  97لسنة  ;==9. طعف 5797, ص 648, ؽ =7, س >>=65/56/5
 .   549, ص 65

4
 - Boris Bernabé: La récusation des juges, étude médiévale, moderne et contemporaine,  

LGDJ, edition Alpha, 2010, p. 262 . 
4
- Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature adoptés par le 

septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 

délinquants qui s'est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par 

l'Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 

décembre 1985. Yvonne Muller: L’ideal de la verite dans le proces penal, Melanges en 

l’honneur du professeur Jacques-Henri Robert, p. 532.  
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المانية والسياسة,  مف العها الاولي لمحقوؽ 58مف اإلتهاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف, والمااة 
 ام كؿ مف جرايت ي أفالقاا ويوجب الحياا عمي مف الميااؽ العربي لحقوؽ اإلنساف.57/5والمااة 

 ومف كانت مهما الحقيقة إل  الواوؿ وهافه اهتمامه يناب أف عم  البراية, بمامحته عزقة له

 .ؿبالعا الحكـ اـ
  اػغوط عميػه تكػوف ال لمػا مسػتقزً  القااػي يعتبػر بحيػث القااػي اسػتقزؿ عػف الحياا رتمؼوي     

 اػهة فاإلسػتقزليه les préjugés المسػبقة األفكػار عػف اً بعيػا يكػوف لمػا حياايػاً  ويعتبػر ز,لزنحيػا

  .1القااي أرطاء مف المتقاايف لحماية برط فهو الحياا بينمااألطراؼ,  الغير اغوطات مف تحميه
وال تعػا مطالبػة القااػي بالحيػاا فػي تحقيػؽ األالػه تتيػا لمػاور السػمبي لمقااػي الجنػائي بػؿ أنػه      

, مػػف رػػزؿ تحقيقهػػا فػػي لمهاػػؿ فيهػػا بالعػػاؿ رزفػػًا لػػذلؾ يمقػػي عميػػه إلتزامػػًا باإلحاطػػة بكػػؿ الوقػػائع
ومف هنا يمكننا القوؿ أف مباأ حياا القااي يرتبط بمباأ  .6مواجهة الراوـ واواًل لميقيف القاائي

 اليقيف القاائي بعزقة تباالية. 
ي حكمهػػا ؽ اإلنسػػاف وأعتبػػرت المحكمػػة فػػا تتيػػا المبػػاأ فػػي قاػػاء المحكمػػة األوربيػػة لحقػػو ولقػػ     

 البػرط هػو القاػاة حيااأف  ( Belgique / Piersack) في قايه  6>=5/54/5الااار بتاريخ 
 يكهػي ال المااليػة العاالػة إلػ  لمواػوؿ. و 3العاالػة أمػاـ المتقااػيف بػه يحػس أف يجػب الػذي األساسػي

 ذلػؾ إلػ  يبػير كمػا ,فعػزً  تطبيػؽ العاالػة بػتف ويػرى المتقااػي يحػس أف يجػب بػؿ فقػط بالعػاؿ الحكػـ

 . تطبيقها كيهية نرى أف يجب بؿ العاالة تقاـ أف يكهي ال" نه بت القائؿ اإلنكميزي الماؿ
ويتجمي مباأ حياا القااي عنا مبابرة عممه فػي تحقيػؽ الػاليؿ وهػو مػا يقتاػي أف نتنػاوؿ هػذل     

مػػف ناحيػػة السػػمطة عنػػا تحقيػػؽ الػػاليؿ مػػف رػػزؿ إلػػزاـ القااػػي بالاػػوابط المقػػررل لاػػزحية الػػاليؿ 
تحقيقػػة أو إسترزاػػة والبػػروط الواجػػب توافرهػػا فػػي الػػاليؿ باعتبارهػػا قيػػاًا يػػرا عمػػي سػػمطة القااػػي 

 .8ومظهر مف مظاهر حياا القااي
                                                 

1
- Olivier Plue: l’inamovibilité des magistrats: un modèle?, École doctorale de droit 

public, science administrative et science politique, Université Panthéon-Assas Paris 2. 

Thèse de doctorat 2011, p. 479. Jean François Casile: Plaidoyer en faveur 

d’aménagement de la preuve, de l’information informatique, Revue de science 

criminelle et de droit compare, n°1, 2008, p. 6. 
2
- Régis de Gouttes: L’impartialité du juge connaitre, traiter, et juger: quelle 

compatibilité, p. 63. 
3
- Régis de Gouttes: op. cit, p. 64.«L’impartialité des juges est la condition même de« la 

confiance que les tribunaux se.doivent d’inspirer aux justiciables dans une société 

démocratique» 
4
- Jean Pradel: Notre procédure défend elle l intérêt général, revue pénitentiaire et de 

droit pénal, N°3 septembre 2005,« L’equite interesse d’abord les organes de procedure. 

Ceux-ci doivent etre independant du pouvoir et impartiaux a l’egard des parties» pp. 

503–511. 
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 الوقػائع عمػ  تػرا أالػة تبقػ  أنهػا إال العمميػة األالػة مجػاؿ فػي الحاياػة التقنيػات تقػاـ مػف بػالروـو      
 اليؿ أي عم  اقتناعه تتسيس لمقااي ويمكف ,5يقتنع لـ ما القااي عم  فراها يمكف ال فقط المااية

 األالػة تحتويػه قػا الػذي البػؾ بيف واؿ  همزة المجاؿ هذا في القااي اقتناع ويعتبر األالة, هذل مف

 أانػاء مناقبػتها تمػت أالة عم  حكمه بتتسيس ممتـز القااي أف العمـ مع, 6ةالقاائي والحقيقة العممية

 البػؾ مػف انتقػؿ أنه يعتبر بحيث القااي به يقتنع الذي الحكـ ذلؾ هو العااؿ الحكـالمرافعة, ف جمسة

 عمػ  القااػي يركػز اإلقتنػاع لهػذا لمواػوؿ العقوبػة, يقػار اػـ ومف المتهـ وليةئلمس بالنسبة اليقيف إل 

 ًا.قانون بها المسموح اإلابات أالة
 ونت  فعزً  وقع قا مجـر فعؿ عم  القانوف حااها التي بالوسائؿ الاليؿ إقامة منه يقاا اإلاباتف      

 ترتمػؼجنائيػة ال القاػايا فػي اإلابػات وسائؿ تحاا التي القواعا فإف وعميهع. المجتم يمس ارر عنه

 الػاعوييف, مواػوع الرػتزؼ االرػتزؼ هػذا ويرجع المانية, القاايا في اإلابات تحكـ التي تمؾ عف

 فػي األمر يتعمؽ بينما راميف, بيف نزاع  في الهاؿ عم  المانية الاعوي مواوع يقتار أنه حيث

 المجنػي عم  يعتا لـ الم جـر بهعمه الذي والجاني الجريمة إابات أالة عف البحث في العمومية الاعوى

 ل.بتسر  المجتمع عم  عتاىإ بؿ أنه فحسب عميه
سنااالتتكيا مف وقع الجريمة و  اإلابات أالة فغاية       لتحميمػه المػتهـ بماابة يكوف معيف لبرصها ا 

 له يطمئف ما األالة مف يترذ وبالتاليا, به واقتناعه المقامة األالةاراسة  بعا وذلؾ الجنائية وليةئالمس

 وال إلسػتظهار الحقيقػة القاػائية  مهيػااً  إجػراء يقػار أنػه أي اترػاذ يمكنػه كمػا لػه, يطمئف ال ما ويترؾ

 .7امير إال عميه رقيب

                                                 
1
 - Yves schuliar: la coordination scientifique dans les investigations criminelles. 

Proposition d’organisation, aspects éthiques ou de la nécessite d’un nouveau métier, p. 

92. (La preuve scientifique a pour objectif d’établir la «vérité matérielle», alors que la 

preuve judiciaire, administrée dans le cadre du procès, concourt à la notion moins 

exigeante de «vérité juridique»…C’est l’articulation à la décision qui confère à la 

science valeur d’expertise….Il existe un monopole décisionnel du juge:« L’expert est le 

délégataire dujuge aux fins d’information». Il n’y a donc pas d’acte juridictionnel pour 

l’expert.) 
2
- Hélène Aboukrat: Doute scientifique et vérité judiciaire,op. cit, p. 44. 

3
- Article 310 du C .P.P. français« Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire 

en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il 

croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui 

statue dans les conditions prévues à l'article 316. Il peut au cours des débats appeler, au 

besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apportertoutes 

nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, 

utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et 

leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements». 
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 فػي القااػي حريػة أف إالً  الحكػـ, عنػا أساسػي اور القااػي القتنػاع أف مػف وبػالروـ أنػه ويػر    
 المقػاـ الػاليؿ وقانونيػة التسػبيب اػحة منهػا عايػاة ببػروط مقيػاة ولكنهػا مطمقػة, ليسػت اإلقتنػاع

 . 1محكمة النقض لرقابة فيها يراع أررى قانونية اوابط إل  باإلاافة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

ؽ, جمسػػػة  ;:لسػػنة  5>57. طعػػف 6=5, ص 74, ؽ94, س ===5/8/5, جمسػػػة ;:لسػػنة  :94>طعػػف  - 5
, 549, ؽ=8, س>==5/;/7ؽ, جمسػػػػػػػػة  =:لسػػػػػػػػنة  567:9. طعػػػػػػػػف رقػػػػػػػػـ :5, ص6, ؽ94, س===8/5/5

 8:لسػػنة  >66=. طعػػف 7::, ص==, ؽ >8, س;==9/5/;6ؽ, جمسػػة 6:لسػػنة  ;76>5. طعػف >==5ص
, ;8, س:==55/6/5ؽ, جمسػػػػػػة 8:لسػػػػػػنة  =5;9. طعػػػػػػف ::8ص  ,::, ؽ ;8, س:==8/5/;ؽ, جمسػػػػػػة 

  . :554, ص5:5, ؽ :8, س9==59/54/5ؽ, جمسة 7:لسنة  8>;69. طعف 666, ص 76ؽ
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 المبحث الثاني
 المنطق القضائي واليقين القضائي

, 5المنطؽ القاائي في حقيقته هو اإلستاالؿ أو التهكير الذي ينتقؿ مػف المعمػـو إلػي المجهػوؿ     
وهو ما يرز أارل عمي عمؿ القااي بواهة األااة التي يستعيف بها القااي واواًل لميقيف القاائي 

 L'art De)فػػي عمػػؿ القااػػي باعتبػػارل فػػف القاػػاء  وهػػو مػػا يقتاػػي أف نتعػػرض لػػه ألهميتػػة
Juger) . 

نطزقًا مف تعريؼ البعض الحكـ القاائي بتنه ) إعزف عف فكر القااي(      , فإف الهكر هو 6 وا 
عمػػػـ المنطػػػؽ الػػػذي منهجػػػة اإلسػػػتاالؿ, وبالتػػػالي فػػػإف الحكػػػـ القاػػػائي هػػػو نتيجػػػة اسػػػتاالؿ قاػػػائي 

 عمػ  كػذلؾ ويعتمػا الاعوى الجنائيػة, عناار منها تتكوف التي الوقائع عم  يعتما معيف. فالقااء
 وهػي القاػاء فػف فػي لهػا مكانػاً  تجػا الاػافة ال أف بحيػث النتيجة, إل  الواوؿ في السببية قانوف
 المنطؽ. مع تتعارض الاافة   أازً 
 الاػروريةاألربعػة  الهكػر قػوانيف أحػا يعػا والػذي التعميػؿ بقػانوف يسػم  مػا أو السػببية فقػانوف     
 عػف يبتعػا كػي فػي عممػه القااػي تنظيميػة تسػاعا أااة هػو باػحتها, بااهػة عاقػؿ أي يسػمـ والتػي
 األااة هي السببية أف بتسبيب أحكامهـ. كما القااة التزاـ في ظاهر هو ما وهذا القاائي, التحكـ
 إليػه المحالػة بالوقػائع القااػي يتقيػا حيػث الػاعوى بوقائعهػا, فػي الااار الحكـ مف كز تربط التي
 .7إليه ينتهي الذي بالحكـ هذل الوقائع ارتباط وجوب مع بنطاقها ويمتـز
 لػه هػذا المنطػؽ فػإف السػببية, قػانوف منهػا والتػي الهكػر قػوانيف عمػـ هػو المنطػؽ عمػـ كػاف ولما     
 التهكير عم  القارة وعامة وتنمية اقة مف به يتاؼ ما بهاؿ المبكزت, حؿ في الرئيس الاور

السػميـ. فيقػـو القااػي بنبػاط عقمػي ذهنػي مػنظـ يسػتراـ فيػه منػاه  اإلسػتاالؿ المنطقػي  المنطقػي
واػػواًل لميقػػيف القاػػائي وذلػػؾ بإسػػتنتاج نتػػائ  مػػف مجموعػػة أحكػػاـ ومقػػامات وأحكػػاـ مبائيػػه والتػػي 

 وقػائعال هػذل عمػ  قانوني إلنزالهػا نموذج عف لها الاعوي يبحث أوراؽ في المابتة الوقائع تتماؿ في
والمنطؽ,  العقؿ في ومقبوؿ سائر ببكؿ وذلؾ المااية, المطابقة المقامتيف, مف تطابؽ نتيجة ليرتب
منطقيػة. وهػو مػا يقتاػي أف نتػاوؿ المنطػؽ  عقميػة عمميػة هػي المقػامات عمػ  النتػائ  فترتيػب

                                                 
1
- M.P. Fabreguettes: la logique judiciaire et l’art de juger, 2eme, édition, Paris, 1926. p. 

472. 
 .999, ص=>=5, اار النهاة العربية, 5ي الااار باإلاانه, طا. سعيا عبا المطيؼ حسف: الحكـ الجنائ -6
, اار النهاة العربية, 5ا. عمي حمواة: اوابط اإلرتباط بيف وقائع الاعوي الجنائية والحكـ الااار فيها , ط -7

 .58 -54, ص 6445
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ة لمواػوؿ القاائي لتحايا ماهيتة والتمييز بينه وبيف المنطؽ القانوني وكيػؼ يترػذل القااػي وسػيمت
 لميقيف القاائي عمي النحو اآلتي:

 
 المطمب األول

 المنطق القضائي بين التعريف والتحديد
 ماهية المنطق القضائي -1

 نباط أو عمؿ وأف أنابت كمها وأرتكزت عمي أنه القاائي لـ يتوافؽ الهقة عمي تعريؼ لممنطؽ    

 النتيجة. إل  لمواوؿ المنطقي االستاالؿ عم  عقمي يتتسس ذهني
ابػوت  مػف الجنػائي القااػي رزلػه مػف يتحقػؽ فكػري نبػاط أو ذهنيػة كمػا الػبعض بتنػه: عمميػة    

 اػورة فػي ويمزمالقااػي عميهػا القػانوف حكػـ إلنػزاؿ بػه ويسػتعيف المػتهـ, جانػب فػي اإلجراميػة الواقعػة

 .1المنطقي االستاالؿ أساليب إتباع

 الوسػائؿ كػؿ يكبػؼ الػذي الهكػري الهعؿ هو االستااللي أو القاائي وعرفه البعض بتنه: المنطؽ    

 .2في الاعوي لإلابات عميها يستنا التي الجاية واألسباب لمحقيقة الموامة
 البػهوا أقػواؿ مػف تسػترمص أف المواػوع لمحكمػة وهو ما عبرت عنه محكمػة الػنقض بقولػه: إف   

 يػؤاي حسػبما الػاعوى لواقعػة الاػحيحة الاورة البحث بساط عم  المطروحة أمامها العناار وسائر

األالػة  ومسػتناات سػائغا استرزاػها ااـ مػا أرػرى اػور مػف يرالههػا مػا تطػرح اقتناعهػا, وأف إليػه
 فمها المبابرة, إال باألالة باألرذ مطالبة ليست وهي األوراؽ في أامها ولها والمنطؽ, العقؿ في مقبولة

 الممكنػات وجميػع واالسػتقراء بطريػؽ االسػتنتاج وجػاانها فػي ارتسػمت كمػا الواقعػة اورة تسترمص أف

ومػف اػـ يتاػم مػف رػزؿ مػا رمػص اليػه الهقػه  العقػؿ والمنطػؽ. مػع متهقػاً  سػميماً  ذلػؾ ااـ مػا العقميػة
 إلػ  لمواػوؿ الجزائػي القااػي بػه يسػتعيف أسػموب فكػري هػو القاػائي المنطػؽ أف القاػاء وأحكػاـ

 الحؿ. لهذا يواؿ قانونيمنه   بإتباع وذلؾ القانونية, الحموؿ
 القانوني يرسـ الطريؽ األرير فهذا القانوني, المنه  اائما يواكب القاائي المنطؽ أف نرى وعميه     

 يسػترامه القاػائي كمػا المنطػؽ .الواقعػة عمػ  القػانوف كممػة إلعطػاء القاػائي المنطػؽ يسػمكه الػذي

 إلػ  نتيجػة لػيرمص عميػه, المعرواػة الػاعوى فػي وتطبيقها القانونية القواعا لتهسير القااي الجنائي

 إلقنػاع القػانوف فػي ميػااف العػامميف يسػتعممها وسػيمة فهػو كافػة العػاـ والػرأي أوال الراػوـ تقنػع منطقيػة

 ويرهـ.

                                                 
 .:55, ص6449اإلسكنارية, ا. محما عمي سويمـ: التكييؼ في المواا الجنائية,  اار المطبوعات الجامعية,  -5

2
- M.P. Fabreguettes: op. cit. p. 472. 
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 ذاتية المنطق القضائي -2

, مػف أي عمػـ إلػ  لمولػوج وأوليػة مبائيػة اقافػة يعػا المنطػؽ عمػـ أف       يػؤار المنطػؽ هػذا وأف العمػـو

 بػه القػانوف عمػـ اسػتعانة بمكػاف األهمية مف الهكر. وبالتالي قوانيف عمـ أنه ااـ ما العموـ بسائر ويتتار

 إل  ويهاي القانوف تهسير يحكـ ومنطؽ منه  إل  تحتاج قواعا القانوف وتهسير تحميؿ أف أساس عم 

 . 1تطبيقه وسيمة
 فػي بقػوة المنطؽ يػارؿ عمـ فإف عممي, منه  رط  عم  يسير وتهسيرل القانوف بناء أف وطالما      

 laمػا يسػمي بػالمنطؽ القاػائي  أمػاـ هنػا ونكػوف النظريػة الناحيػة مػف سػواء القانونيػة, الػنظـ تبػييا

logique juridique قاػية فػي الواقػع عمػ  القػانوف فػي تطبيػؽ التطبيقيػة العمميػة الناحيػة مػف أو 

 بػالمنطؽ يسػم  مػا وهػذا التهكيػر فػي الرطػت أجؿ تجنب مف واالستاالؿ البحث مناه  باسترااـ معينة

. وهػو فػي حقيقػة مغػاير لممنطػؽ القػانوني بواػهة أااة تطبيػؽ  la logique judiciaireالقاػائي 
المػػنه  القػػانوني عمػػي وقػػائع معينػػة وهػػو مػػا يبػػرز معػػه أهميػػة الجمػػع بينهمػػا عنػػا إجػػراء اإلسػػتاالؿ 

روػـ الهػارؽ بينهمػا وهػو مػا يوجػب عميػة تنػاوؿ المنطػؽ  القاائي الذي يعتما عمية المنطؽ القاائي
 القانوني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ا. أحمػػا فتحػػي سػػرور: سػػمطة محكمػػة الػػنقض فػػي الرقابػػة لاػػماف حسػػف تطبيػػؽ القػػانوف, اار النهاػػة العربيػػة,  -5

 .56, ص4==5



 

 

                                                 

 

 

  مصطفى السعداوى/ ...          دكتور للقاضي اجلنائيدور قواعد املنطق يف تلوين اليقني القضائي  

 

411 

 المطمب الثاني

 القانونيالقضائي والمنطق  المنطقالتمييز بين  

 تبحػث فػي مبػاائ , ولػذا عرفػه الػبعض بتنػه مجموعػة1ارتػبط المنطػؽ القػانوني تاريريػًا بالتهسػير    

. أو كمػا ذهػب الػبعض بتنػه 2محػااة بواقعػة  ارتبػاط امػة اوف نظريػة باػورة القانونيػة القواعػا تهسػير
 . 3تطبيؽ مباائ المنطؽ عمي المسائؿ القانونية

 مسائؿ عم  المنطؽ عمـ تطبيؽ هو أوؿ مف نااي بارورة Chaïm perlemanويعا الهقيه       

 تسػمم التػي الرطػاب تقنيػات اراسػة إلػ  تهػاؼ والتػي الرطػاب البرهػاني فػي نظريته رزؿ مف القانوف

 . 4األبراص لمهروض التي تقاـ لهـ تتييا بإاارة
ف      فػي االسػتاالؿ القػانوني اتجاهػات فػي البحػث هػو األسػتاذ  بيرلمػاف  إنمػا نظريػة فػي البحػث وا 

عمػي  the New rhetoric   البزوة الجايػاة  كتابه رزؿ مف نظريته أسس حيث القانوني, المنطؽ
الحجػػه والبرهػػاف كتسػػاس لمرطػػاب القاػػائي اإلقنػػاعي بواػػؼ أف الحجػػه هػػي تقنيػػة رااػػة ومتميػػزة 

 لاراسة المنطؽ التبريعي والقاائي عمي وجه التحايا. 
ببمجيكػا  المنطقيػة لمبحػوث الػوطني المركػز وأبحػاث لعمػؿ منطمقػا النظريػة هػذل كانػت ولقػا     

(Centre National des Recherches de la Logique)9. أف هػو النظريػة هػذل وماػموف 

 االعتمػاا بمعنػ  والبرهػاف, الحجػة بتقػايـ المتمقػي إقنػاع عمػ  تعتما تواامية لغة أنها هي المغة وظيهة

 والعنايػة الحجػة بيػاف فػي وقاػاتهـ الراػوـ بزوػة عمػ  المؤسػس الجػالي االسػتاالؿ فراػيات عمػ 

 أحكامه, عم  القااي بها يستاؿ التي الوسيمة يعا القانوني االستاالؿ وأف والحوار, والجاؿ بالمهراات
 ه.إتباع المراا المنطؽ نوع حسب االستاالؿ هذا منه  ويتغير
ذا القياسػي, المػنه  هػو المتبػع المػنه  فػإف الاػوري المنطػؽ أمػاـ كنػا فػإذا      المنطػؽ كنػا أمػاـ وا 
 إقنػاعي منطػؽ هنػا والبرهػاف, فهػو الحجػة عمػ  القػائـ الجػالي االسػتاالؿ أمػاـ نكػوف الاػوري ويػر
 يتبع الاوري المنطؽ أف إل  "بيرلماف" األستاذ والمقبوؿ. ويرمص المقنع القانوني الحؿ عف يبحث
 يتجاهػؿ الػذي القياسػي االسػتاالؿ باالعتمػاا المحػااة الواقعيػة لممسػائؿ الحػؿ القػانوني إعطػاء فػي

                                                 
1
- Georges Kalinoski: la logique juridique et son histoire, Servicio de publicaciones de 

la universidad de navana, 2007, p. 335.  
ما جماؿ الايف محما حجازي: رقابة محكمة النقض عمي مواوع الاعوي الجنائية, المرجع السابؽ, ص ما. م -6

7<=. 
, اار النهاة 8مانية والتجارية, طالمستبار. عزمي عبا الهتاح: تسبيب األحكاـ وأعماؿ القااة في المواا ال -7

 .788, ص >644العربية, 
 .:64, ص;644اراسة تركبية االلية, مكتبة اآلااب, القاهرل,  -ا. سعيا أحما بيومي: لغة الحكـ القاائي -8
 .9:, ص6==5ا. ازح فاؿ: بزوة الرطاب وعمـ النص, عالـ المعرفة,  -9
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اوف  القانونيػة القاعػاة بػكؿ عمػ  اويعتمػ المتػوف (, عمػ  البػرح ) مارسػة الماػمحة المحميػة
 مامونها.

 كانػت نػواتهـ والتػي المنطقيػة لمبحػوث الػوطني المركػز ومعػه  بيرلمػاف  أفكػار فػإف ومػف اػـ,      
 إيجػاا وأف, 5لناػوص القػانوف المطػابؽ الحػؿ هػو اائمػا لػيس العػااؿ القػانوني الحػؿ أف األساسػية

 النػاحيتيف مػف ومقبػوؿ مقنػع هػذا الحػؿ يكػوف القااػي, عمػ  اعػوى عػرض بمناسػبة القػانوني الحػؿ
سػرقة  مسػتلة فػي القػانوني الحؿ إل  لمواوؿ المحمية المامحة تراع لـ واألرزقية. فمو االجتماعية
 منقواًل. الكهرباء اعتبر وما الجريمة هذل عم  عوقب لما الكهرباء

 التبػريعية لعمػؿ السػمطة المكمػؿ اور تمعػب القاػائية السػمطة أف النظرية ااحب اعتبر حيث    
 ومناػؼ عػااؿ, هػو حػوؿ مػا السػائاة األفكػار وبػيف والتبػريعي القػانوني النظػاـ بػيف التوفيػؽ فػي

 . 2اجتماعياً 
 المنطقػي واسػترااـ االسػتاالؿ المجػراة القانونيػة القاعػاة عمػ  االعتمػاا أف ماػااًل عمػ  وقػاموا    

 قيـ مع تتعارض نتيجة إل  المجراة يرمص القانونية األفكار واستعماؿ الاوري( المنطؽ )القياس,
 في بؿ تبحث والمقامات, الهروض احة مف بالتتكا تمتـز ال أنها النظرية هذل يعيب المجتمع. وما

 لػه تكػوف واإلقناع قوة الحجة له مف أف حيث به, والتمسؾ الرأي وبياف الراوـ وبزوة الحجة قوة
 قانوني منطؽ به يقوـ أف المنه  يمكف لهذا وال اإلقناع, لهذا مواوعية لاوابط تحايا اوف الغمبة
 .سميـ
 الاػوري المنطػؽ بػيف أرمػط والبرهاف قػا الحجة لنظرية في عراه Perlemanكما أف الهقيه     

 ألف وأكيػا, بػايهي بػيء وهػذا الجػاؿ بػيء مػف فيػه لػيس المنطػؽ أف ذكػر حيػث العممي, والمنطؽ
 . 3تطبيقي منه  أي االستقراء مف نوع فهو أما الجاؿ الهكر اورة يارس الاوري المنطؽ

 مػف الروـ عم  القانوني والمنه  القانوني المنطؽ بيف المنطقيف وسوى بيف يرمط فهو وبالتالي    
 إلػ  القػانوف رجػؿ بهػا يتواػؿ التػي الوسػائؿ هػو القػانوني المػنه  أف بينهمػا, حيػث الوااػم الهارؽ

 مػف األفكػار وويرهػا القػانوف, بماػاار بػذلؾ مسػتعينا أمامػه المعرواػة لممبكمة اإلجابة الاحيحة

                                                 
 وأبار سيااته إلي   8;6ا. أحما فتحي سرور: النقض الجنائي, المرجع السابؽ, ص -5

Ch.Perleman: le réforme d’enseignement du droit et la nouvelle rhétorique, T 20 (1975), 

pp. 168- 169. 
المرجع السابؽ, ص ا. مجما جماؿ الايف محما حجازي: رقابة محكمة النقض عمي مواوع الاعوي الجنائية,  -6

7=6. 
 .9:9 -:99, ص =>=5, اار النهاة العربية, 5ا. سعيا عبا المطيؼ: الحكـ الجنائي الااار باإلاانه , ط -7
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 عمػ  القػانوني المػنه  تطبيػؽ أااة فهػو القػانوني المنطػؽ تطبيقػه. أمػا أو تهسػيرل عمػ  تسػاعا التػي
 معينة لحاالت القانوني الحؿ إعطاء في يسهـ فكرياً  أسموبا باعتبارل ,1واقعية معينة حاالت
 الجمع بينهما, أهمية تظهر القانوني, والمنه  القانوني وبعا إستعراانا لما سمؼ عف المنطؽ     
 القاػائي باالسػتاالؿ مػا يسػم  وهػو االسػتاالؿ إجػراء عنػا العممػي والمنطػؽ الاػوري المنطػؽ أي

 القاائي المنطؽ عم  يعتما الذي
 .المنطق القضائي والقانوني الفرق بين -7
لمػػا كػػاف المنطػػؽ القػػانوني والقاػػائي ويػػر متمػػااميف فػػتف األمػػر يوجػػب عمينػػا لإلحاطػػة العمميػػة      

بجوانػػب المواػػوع وتكامػػؿ الاراسػػة بمووػػًا ألهػػاافها أف نسػػتظهر الهػػوارؽ بينهمػػا مػػف حيػػث المواػػوع 
 الذي يبحث فيه كز المنطقيف ونطاؽ هذا العمؿ وطبيعته عمي النحو اآلتي: 

 وتطبيقهػا وتهسػيرها القانونيػة القاعػاة نبػتة فػي القػانوني المنطؽ يبحثضوع. من حيث المو -أ     
 القػانوف عمػ  حكػـ إلنزاؿ المنطؽ هذا القانوف رجاؿ يستعمؿ حيث نظرية وبطريقة نحو مجرا عم 

 .المسممة الوقائع
 معينػة واقعػة عمػ  القانونيػة القاعػاة تطبيػؽ فػي عممػي ببػكؿ يبحػث فإنػه القاػائي المنطػؽ أمػا    

 القاػائي المنطػؽ يترػذ البػكؿ وبهػذا أمامػه, المعرواػة الػاعوى فػي فاػمه حػاؿ القااػي بواسػطة
 القػانوني المنطػؽ الرطػت. وأمػا بػائبة تبػوبه ال اػورة أحسػف فػي الحكػـ إرػراج مهمتػه عمميػاً  طابعاً 
 النظريػات عمػ  فيػه التركيز ويتـ الناس ومجراة لعموـ عامة باورة الحكـ اياوة عم  يعمؿ فإنه

 .2المجراة
 المنطػؽ أف حػيف فػي بالقػانوف, تامػاً  تعمقػاً  يتعمػؽ القػانوني المنطػؽ إفمنن حينث مجالنة. -ب    

 الجنػائي والمتبمػورة القااي إليها ياؿ التي النتيجة أف حيث معًا, والقانوف بالواقع القاائي يتاؿ
 وعقمياً  فكرياً  جهاا بذؿ القااي رزؿ مف معيف واقعي واع مع تتزءـ أف با ال الجنائي الحكـ في

 مانيًا.
 اـ األولية, إل  عناارها يحممها اـ الوقائع عم  عامة نظرة بإلقاء أوالً  يباأ القااي أف بمعن      
 والقانوف. الواقع بيف عمؿ مركب إذف , فهو3الواقعة تركيب ويعيا المبتركة العناار يجمع

                                                 
 .56ا. أحما فتحي سرور: سمطة محكمة النقض في الرقابة لاماف حسف تطبيؽ القانوف, المرجع السابؽ, ص -5
 .=77ؽ, صالمستبار. محما فهمي ارويش: المرجع الساب -6
المستبار. عزمي عبا الهتاح: تسبيب األحكاـ وأعماؿ القااة في المواا المانية والتجارية, المرجع السابؽ, ص  -7
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 الجنائيػة, واػوحًا فػي المسػائؿ أكاػر هذا ويباو وحال, القانوفيتناوؿ  فإنه القانوني المنطؽ أما    
 فكػرل يعمػؽ أف عميػه بػؿ باػورة مجػراة, العقوبػات قػانوف يطبػؽ أال عميػه يجػب الجزائػي فالقااػي
 .1الاعوي واقعة السترزص األالة لتقييـ ووجاانه

 المجػرا, النظػري الطػابع أو السػاكنة بالنظريػة القػانوني المنطػؽ يتميػز من حيث طبيعتن.. -ج 
 فػإف هػذا معػًا, وعمػ  والعمميػة اإلجرائيػة بالطبيعػة ينهػرا الػذي القاػائي عكػس المنطػؽ عمػ 

 أوجبهػا التػي اإلجرائيػة فػي الاػمانات يتماػؿ إجرائػي أحػاهما بحػايف: يتقيػا القاػائي المنطػؽ
 أف واوعيالم مبروعة, والحا تكوف القاائية وأف باألالة القااي التزاـ في والمتمامة القانوف
 فػي لهػا أساسػاً  نجػا الاػوابط هػذل أف . كمػا2ال وهميػة أو ظنيػه حقيقيػة أالػة عم  اقتناعه يبني
, كحاػور المناػهة معػايير المحاكمػة أو بػإجراءات القااػي التزاـ  المرافعػات, بػهوية الراػـو

 .الافاع البراية وحؽ الحرية امانات
 عناصر المنطق القضائي. -4
 جهػااً  القااػي الجنػائي فيهػا يستراـ عقمية ذهنية عممية هو القاائي المنطؽ أف مف إنطزقاً      

 ألجػؿ ومتبػابكة الػاعوى متاارمػة فػي عميػه تػرا التػي الواقػع مسػائؿ لمجابهػة ماػنياً  فكريػاً  ونبػاطاً 
 بػالتكييؼ يسػم  فيمػا الواجبػة التطبيػؽ القػانوف ناػوص اػوء عمػ  محػاا بحكػـ فيهػا الهاػؿ

 القانوني.
 قاػائياً  ذلػؾ منطقػاً  فػي مسػتراماً  اقيقػا تحايػاا الػاعوى محػؿ الواقعػة عنااػر يحػاا أف فعميػه    

 تمػؾ يحػوي المناسػب الػذي القػانوني لمنمػوذج المابتػة العنااػر هػذل يراػع اػـ لمواقػع, رالاػاً 
 فػي متبمػورة احيحة إل  نتيجة لمواوؿ لمقانوف, رالااً  قاائياً  منطقاً  هنا يمارس فهو العناار,

 بإتبػاع بالقانوف الواقع التقاء احة هي نتيجة النتيجة أو الحكـ هذا البراءة, أو باإلاانة سواء الحكـ
 الواقعة. فعم  عم  القانوف حكـ الواقع إلنزاؿ لههـ القواعا المنطقية استرااـ عم  يقوـ عممي منه 

 عمػ  والػرا األوراؽ فػي لايػه المقامػة األالػة مػع واعيػاً  فهمػا   الوقػائع ويههػـ الحجػ  يقػيـ أف القااػي
 الجوهرية. وافوعهـ الراوـ طمبات
 عنػا اسػترااـ هػاميف مجػاليف فػي يعمػؿ الجنػائي القااػي أف يتاػم التقػايـ هػذا رػزؿ مػف    

 القاائي الراص بالقانوف. والمنطؽ بالواقع الراص القاائي المنطؽ هما: القاائي المنطؽ
 أو الوقػائع تقػاير فػي السػمطة المطمقػة لمقااي الجنػائيالمنطق القضائي الخاص بالواقع.  - أ

 عػف يرػرج أف يمكػف ال هػذل السػمطة ممارسػة أف إال لموقػائع, البراػي بالتقػاير يسػم  ما

                                                 
 .5>6ا. أحما فتحي سرور: النقض الجنائي, المرجع السابؽ, ص -5
 .>55ا. محما عمي سويمـ: التكييؼ في المواا الجنائية, المرجع السابؽ, ص  -6
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ال لموقػائع, بالتقػاير المواػوعي يسػم  مػا أو السػميـ والمنطػؽ العقؿ مقتايات  أاػبحت وا 
 .1القااء وظيهة يتناقض مع الذي التحكـ اروب مف ارباً  السمطة هذل

 الحكػـ يػورا أسػباب وأف المنطػؽ وليا اقتناعه يكوف بتف مقيااً  ومف اـ, أابم القااي الجنائي    
نمػا لماذا اقتنع؟ ي ستؿ ال فالقااي المنطؽ, هذا توافر إل  يبير بما إليه انته  الذي  بمػاذا ي سػتؿ وا 
 .اقتنع؟
 مػف وقػائع الػاعوى يسػترمص الجنػائي القااػي أف بالوقػائع المتعمػؽ القاػائي المنطػؽ ومهػاا      
 عقػزً  وتػؤاي الػاعوى فػي أوراؽ فعػز الموجػواة الماػاار مف ومستنااتهـ ومذكراتهـ الراوـ أقواؿ

 . 2الوقائع لتمؾ ومنطقاً 
ناحيػة,  الػاعوى مػف وقػائع بػيف التهاعػؿ امػرة هػو المنطقػي والعقمػي الػذهني العناػر أف حيػث      
 القااي وعقؿ نهي إابات أو أالة األالة هذل كانت سواء أررى أالة مف الوقائع هذل ببتف يقاـ وما
 التػي المنطقيػة العقميػة يؤلػؼ العمميػات الػذي هػو العقمػي العناػر هػذا فػإف وعميػه أرػرى, ناحية مف

 عقمػه فػي ويسػتقر القااػي ذهػف فػي عنػاما يرتسػـ المنطقيػة العمميػة هػذل وتنتهػي القااػي, يجريهػا
 .3 الواقعة( )حقيقة الواقع في حاث ما اورة
 عػف سػيعمف فإنػه حتمػا الػاعوى, بػتوراؽ موجػواة ويػر وقػائع الجنائي القااي استرمص ما فإذا    
 فػي الموجػواة األوراؽ مػف تمػؾ الوقػائع تمػؾ اسػترزص عقػز يسػتحيؿ ألنػه راطئػة, نتيجػة أو حكػـ

 المنطؽ القاائي أاوات عم  يعتما الجنائي القااي به يقوـ الذي االسترزص هذا الاعوي. وفي
 المنهجػيف )االسػتقراء, هػذيف ألف اقتناعػه, تكػويف عمػ  تسػاعال التػي واالسػتنباط( االسػتقراء(

 تبػاأ . اػـ4عميػه المطروحػة األالػة إلابػات والراػوـ القااػي بػيف جػالياً  حػواراً  يهتراػاف االستنباط(
 هػذل مػف القااػي يسػتنبطاػـ  الػاليؿ, عميهػا المؤسػس الجنائيػة الوقػائع بمزحظػة االسػتقراء عمميػة
 التالية: األمور عم  يقوـ المتعمؽ بالواقع القاائي المنطؽ فإف وعميه معينة, نتيجة الوقائع
األالػة  جميػع باراسػة يقػوـ هنػا القااػي أف حيػثباألدلنة:  لالقتنناع الجندلي االسنتدالل -

 عميه. المعرواة الاعوى أوراؽ في الموجواة

                                                 
 .6>6أحما فتحي سرور: النقض الجنائي, المرجع السابؽ, صا.  -5
 .784المستبار. محما فهمي ارويش: المرجع السابؽ, ص  -6
, ===5ا. كمػػػاؿ عبػػػا الواحػػػا الجػػػوهي: تتسػػػيس اإلقتنػػػاع القاػػػائي والمحاكمػػػة الجنائيػػػة العاالػػػة, اار محمػػػوا,  -7

 .=5ص
 .784المستبار. محما فهمي ارويش: المرجع السابؽ, ص  -8
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التػي  الػاعوى عميهػا تبػها التػي الجنائيػة الوقػائع بمزحظػة وذلػؾ االسنتقرائي: االسنتدالل  -
ويقػـو  األالػة عنهػا تسػهر التػي المرتمهػة المزحظػات تجميػع أي المحكمػة, بهػا اقتنعػت

 .1الرزؼ ونقاط المبتركة الاهات امف بتانيهها
قػاـ  التػي الجنائيػة الوقػائع اػوء فػي معينػة نتيجػة إلػ  لمواػوؿ االسنتنباطي: االسنتدالل -

 باستقرائها.
 اػحة التتكػا مػف اػـ لماعوى األساسية العناار بتحميؿ القااي يقوـ األاوات هذل وباسترااـ     
 .6الاعوى لواقعة الاورة النهائية ترتسـ التحميؿ, وبذلؾ إليها انته  التي النتائ 
 الذي والعقمي النباط الهكري في أساسياف عناراف هما والتركيب التحميؿ ومف اـ يتام أف       
 عنااػر واػع رػزؿ مف المبهمة المعطيات محؿ يحؿ التحميؿ أف الجنائي حيث القااي به يقوـ

 أجػؿ الواػوؿ مػف والمبػاائ األسػباب عم  بالوقوؼ تحسسه يمكف والتركيب اإلاراؾ, بسيطة سهمة
 فػي يسػاهـ يوالػذ المػزـو المنطقػي أو الاػرورة نعػرؼ أف لنا يروؿ فالتركيب النتائ , أو اآلاار إل 
 لمواوؿ القااي يسترامهما عقميتاف والتركيب عمميتاف التحميؿ أي وكزهما بسيط, معقا كؿ جعؿ

 النهائية والتي يرمص منها لحكـ نهائي في الاعوي. لمنتيجة
 

 المنطق القضائي الخاص بالقانون. - ب
 المقامػة النموذجيػة وهػي القانونيػة القاعػاة وجػوا فػي بالقػانوف المتعمػؽ القاػائي المنطػؽ يتماػؿ    

 النتيجػة الواقعػة( الاػغرى )إابػات المقامػة مػع تبػكؿ والتػي المنطقػي االسػتاالؿ عمميػة فػي الكبػرى
القػانوني.  بػالتكييؼ يعػرؼ هػو مػا ومػا الواقعػة عمػ  القػانوف التطبيػؽ حااػؿ مػف إليهػا المنتهػي

 يحقػؽ وأف االسػتاالؿ بقواعػا يسػتعيف أف الجنػائي القااػي عمػ  يجػب النتيجػة هػذل إلػ  ولمواػوؿ
 والنتيجة. المقامات هذل بيف المنطقية والوحاة واالتساؽ التزـز
 الاابتػة القانوني لمواقعة التكييؼ إل  ينارؼ بالقانوف المتعمؽ القاائي المنطؽ فإف ومف هنا,    
 ميالبػك المنطػؽ قواعػا عمػـ باسػترااـ وذلػؾ إليػه, ينتهػي الػذي القػانوني الحػؿ ليحػاا القااػي لػاى

 النموذجي(. القانوني النص(الكبرى  المقامة إل  لمواوؿ
 القػانوف هاػـ كػذلؾ إلػ  يناػرؼ القانوف المتعمؽ القاائي المنطؽ أف إل  اإلبارة بنا وتجار    

 لناوص السائر بههمه إال ألهاظ النص االلة معرفة يستطيع ال القااي ألف القانوف, تهسير بمعن 
 مػع يتهػؽ الػذي الاػحيم الههػـ فهمهػا بحيػث يسػتطيع اػحيحًا, تهسػيراً  تهسػيرها طريػؽ عػف القػانوف

                                                 
 .8>7ا. أحما فتحي سرور: النقض الجنائي, المرجع السابؽ, ص  -5
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 وجػوا بالقػانوف عػف المتعمػؽ القاائي المنطؽ مجاؿ في أجريت التي الاراسات كبهت معناها, وقا
 .1واالستاالؿ الريااي المنطقي االستاالؿ هما: أساسييف أسموبيف

 مػف اإلسػتااالؿ المنطقػي عميهػا كػاآلتي. كػؿوماالػه )السػرقة( وبػإنزاؿ قواعػا اإلستدالل المنطقي. -
 لمغير )مقامػة ممموكاً  ماالً  المتهـ كبري(. اـ ارتمس سارؽ )مقامة يعا له ممموؾ وير بيئا ارتمس

 اغرى(. وتسترمص النتيجة) سرقة بسيطه (.
 اوف مالكػه مػف حيػازة ورروجػه المػتهـ قبػؿ مػف المػاؿ أرػذ وهػي الكبػرى المقامػة فإف ومف هنا,    
 أف ابػوت أمػا .القػانوف ألف ماػارها واقعػي إابػات إل  تحتاج ال المقامة هذل سرقة, تعا هنا راال
 منطقيػة لعمميػة تراع الاغرى المقامة عميه  وهي المجني را  اوف الماؿ عم  استول  المتهـ

 عميهػا تنػزؿ التػي النهائيػة الواقعػة إابػات عميهػا يبنػ  ونهيػًا, والتػي ابوتػاً  الاعوى أالة استرزص في
 .2القانوف حكـ المحكمة
 القػانوني لمواقعػة, تكييهػه فػي القاػائي المنطقػي االسػتاالؿ عمػ  الجنػائي القااػي يعتمػا هنػا     
 عميػه, الواقعػة المعرواػة لجزئيػات القانونيػة العنااػر فهػـ عمػ  يسػاعال االسػتاالؿ هػذا أف حيػث
 المػاؿ أف أقػر إذا القػانوف فػإف ذلػؾ عمػ  وكماػاؿالجزئيػات.  هػذل مػع متهقػاً  لهػا تكييهػه يػتتي بحيػث
 ال السػرقة جريمػة عنها تمرض والتي لمواقعة الاحيم القانوني ممموكًا لااحبه فإف التكييؼ يكوف
 .3مباحة وليست ممموكة أمواؿ محمها أف عف تكبؼ الواقعة بيانات كانت إذا احيحًا إال يكوف

 التػي والقاػايا التاػورات بعػض عمػ  بقيامػه الريااػي االسػتاالؿ يتميػز االسنتدالل الرياضني.-
 مقػامتيف: مػف الريااػي االسػتاالؿ ويتػتلؼ .4عنهػا تمػـز أرػرى وقاػايا تاػورات عمػ  منهػا يستاؿ
 اسػتنتاج هػي الاانيػة والمرحمػة االفترااػات أو البػايهيات أو التعريهػات فػي والمتمامػة المقػامات همػا

 التي المقامات ااؽ عم  النتائ  هذل ااؽ المقامات, ويتوقؼ هذل رزؿ مف واستنباطها النتائ 
  منها. انطمقت

 يتحكـ أف له يمكف ال القااي أف حيث الريااي, المنطؽ عف القاائي المنطؽ يميز ما وهذا    
 المنطػؽ لػه ياػمم مػا إف .الػاعوى أوراؽ فػي المابتػة بالوقػائع ممتػـز ألنػه التعريهػات, ارتيػار فػي

 .5إليها يحتاج عناما لمقااي وتقايمها ومعالجتها وتوايقها القانونية المعمومات حهظ هو الريااي

                                                 
 .;>7ا. أحما فتحي سرور: النقض الجنائي, المرجع السابؽ, ص  -5
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 لممنطػؽ القاػائي بالنسػبة القااػي عميػه يعتمػا الػذي المنطقػي االسػتاالؿ أف هنػا والرزاػة     
 تحايػا فػي المػنه  القػانوني عمػ  يعتمػا األريػر هػذا ألف القياسػي, االسػتاالؿ هػو بالقػانوف المتعمػؽ
 واالسػتقرائي الجػالي بواسػطة االسػتاالؿ تتحػاا التػي الاػغرى المقامة رزؼ عم  الكبرى, المقامة

 .سابقاً  أواحنا كما واالستنباطي
 هي القانونية النموذجية القاعاة تحايا أي الكبرى المقامة تحايا أف أياا مزحظته يمكف وما      
 لمجريمػة القػانوني تحايػال لمتكييػؼ فػي مقيػااً  الجنػائي القااػي يكػوف اائمػا لػذا المنطػؽ, تػنجم التػي
 القانوف(. في ناوص والعقوبات الجرائـ كؿ المواوعية )حار البرعية بمباأ
الجنائيػة  لمػاعوى فحاػه عنػا الجنػائي القااػي بػه يقػوـ الػذي القاػائي العمػؿ إفوفػي تقػايري,     
 إلػ  النتيجػة لمواػوؿ, المنطقػي القاػائي االسػتاالؿ مبػاائ عمػ  يتتسػس فيهػا الهاػؿ أجػؿ مػف

فاالستاالؿ  السميـ. العقؿ والمنطؽ مقتايات مع متهقاً  يتتي الذي الجنائي الحكـ اورة في المتبمورة
 فػي إليهػا انتهػ  التػي النتيجػة لاحة كاؼ برهاف إل  بغية الواوؿ القااي بها يقوـ ذهنية عممية
 االسػتاالؿ المنطقيػة. ولػذا, فػتف والاػوابط العقميػة األاػوؿ رػزؿ مػف الاعوى وأالتهػا لواقعة تقايرل

 بمجابهػة بػاءاً  القاائية لمعممية مبابرته في الجنائي يسترامه القااي عممياً  طابعاً  يترذ القاائي
 إلػ  لينتهػي الوقػائع هػذل عمػ  القػانوف حكػـ بػإنزاؿ القيػاـ اػـ إلاباتهػا, المتاارمػة والمتبػابكة الوقػائع

 .المابتػة والواقعػة القػانوني النمػوذج بػيف والمنطقيػة الماايػة المطابقػة رػزؿ مػف النتيجػة المبتغػاة
 فهػو فيهػا, القاػاء لمهاػؿ عمػ  معرواػة محػااة بواقعػة يػرتبط القاػائي االسػتاالؿ فػإف وبالتػالي

 بالواقع المتعمؽ القاائي المنطؽ منه  بذلؾ
ولػػذا يعػػا العمػػـ بقواعػػا المنطػػؽ وسػػيمة القااػػي لاػػبط تهكيػػرل وسػػزمة اسػػتنتاجه بحيػػث يبتعػػا       

فهمه لواقعة الاعوى واألالة القائمة فيها عف التناقض بيف ما يرتبه مػف مقػامات ومػا ياػؿ إليػه مػف 
نتػػائ , فالواقعػػة فػػي عمػػـ القاػػاء حػػاث يترتػػب عميػػه حػػاوث بػػيء مػػا. فاإلنسػػاف فػػي جريمػػة القتػػؿ 

مػػػا, كػػػاف حيػػػًا ويتمتػػػع بحػػػؽ الحيػػػاة وبعػػػا أف تعػػػرض لهعػػػؿ القتػػػؿ حػػػاات وفاتػػػه ورػػػرج مػػػف عػػػااا الع
األحياء, وهذا ال يتتت  إال بتحايا الواقعة التي تػتمرض عػف هػذا الواقػع وفقػًا لعنااػرها القانونيػة اػـ 

يطػة بهػا إابات هذل الواقعة وذلؾ بنسبتها إل  مقترفها, ولكي يحػيط القااػي بالواقعػة والظػروؼ المح
عممًا, وأف يعيها فهمػًا, فإنػه يجػب عميػه أف ال يغهػؿ عػف أي عناػر مػف عنااػرها أو ظػرؼ يحػيط 
بها. اـ بعا ذلؾ يجب عميه أف يقار األالة التي قا تابتها أو قا تنهيها, فإف انته  إلػ  ابوتهػا, فإنػه 

 يطبؽ القانوف عميها وفقًا لمنص القانوني الذي تراع له. 
ب منه أف يترذ له عاامًا يعامه مف سػوء الههػـ والهسػاا فػي االسػتاالؿ والتعسػؼ وهذا يتطم      

في االستنتاج. ويكمػف هػذا العااػـ فػي القواعػا المنطقيػة حيػث يجػب أف يػتـ تقػاير القااػي لمواقعػة 
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ولألالػػػة فػػػي إطػػػار قواعػػػا االسػػػتاالؿ القاػػػائي المواػػػوعي التػػػي تسػػػتما أاػػػولها مػػػف عمػػػـ المنطػػػؽ 
عا التناقض بيف األسباب هو في حقيقػة نقػص وقاػور فػي فهػـ القااػي لموقػائع المواوعي, ولذا ي

المعرواػة عميػػة وأسػػاس ذلػؾ ومرتكػػزة عػػاـ تحقيػػؽ الػاليؿ فػػي الػػاعوي تحقيقػًا يكبػػؼ عػػف ومواػػه 
ويواػػم وجػػه االسػػتاالؿ بػػه. أو أف القااػػي أراا الواػػوؿ إلػػي نتيجػػة محػػااة فطػػوع الوقػػائع لمتػػاليؿ 

القااػػي هػو مػػف وجػه الوقػػائع فػي الػػاعوي لغيػر مػػا وجهػت لػػه(, فػػالمنطؽ عميهػا, بمعنػػي آرػر ) أف 
القاائي يقتاي عمي القااي أف ال يحمؿ الوقائع المعرواة عمية فوؽ مػا تحتمػؿ, أو أف يهػرض 

 مف الوقائع ما ال أساس له بالاعوي.
ري الػذي ومف ناحيػة أرػري, ال يمكػف أف يعتمػا عمػ  البرهػاف بحسػباف أف أساسػه النبػاط الببػ      

يكوف قابًز لمرطت ولماواب, فهذا ال يتهؽ مع طبيعة البرهاف الذي يعتما عم  مقامات يقينيػة أبايػة 
ال تسػػتحيؿ وال تتغيػػر, فالقواعػػا المنطيقػػة بالنسػػبة لمقااػػي تكػػوف كالاػػوء الػػذي ينبػػر بػػعاعه عمػػ  

مػًا أف تكػوف المقػامات واقعات الاعوى واألالػة القائمػة فيهػا, وعمػ  تطبيػؽ القػانوف عميهػا, ويجػب اائ
التي جعمها القااػي األسػاس لحكمػه سػواء أكػاف ذلػؾ مػف حيػث الواقػع أـ مػف حيػث القػانوف, مؤايػة 
وفػػؽ قواعػػا العقػػؿ والمنطػػؽ إلػػ  النتيجػػة التػػي انتهػػ  إليهػػا, بحيػػث يتحقػػؽ الػػتزـز واالتسػػاؽ والوحػػاة 

اػػحيم أف يسػػتنبط منهػػا النتػػائ  المنطقيػػة بػػيف هػػذل المقػػامات وتمػػؾ النتيجػػة, فيسػػتطيع بهػػذا الههػػـ ال
 الاحيحة.

وهػػػذل القواعػػػا إذا سػػػار عميهػػػا القااػػػي فػػػي مرحمػػػة تكػػػويف اقتناعػػػه يترتػػػب عميهػػػا اػػػبط تهكيػػػرل      
المتعجػؿ أو القااػر أو الهاسػا, فياػؿ عػف طريقهػا إلػ  الػرأي الاػحيم الػذي  اإلقتنػاعوحمايته مف 

ااػي عنػا إتبػاع القواعػا المنطقيػة أف يبػذؿ يحسـ به الاعوى المعرواة عميه. لػذلؾ يتعػيف عمػ  الق
نبػػػاطًا ذهنيػػػًا منطقيػػػًا لكػػػي ياػػػؿ إلػػػ  التكييػػػؼ القػػػانوني الاػػػحيم لمواقعػػػة المعرواػػػة عميػػػه ) ارءًا 

ال لبائبة التناقض(, ولمتطبيؽ الاػحيم لمقػانوف عمػي الوقػائع المعرواػة عميػه قاػورًا  ذلػؾ اعتبػر وا 
 .1الحكـ نقض عنه يترتب قا مما التسبيب في

                                                 
1
- Etienne Vergès:«Absence de motivation des jugements et droit au double degré de 

juridiction sous l’angle de l’article 6 de la CEDH», observations sous CEDH 24 juillet 

2007, Baucher c/ France, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2007-4, p. 891. 
Benoît Frydman: L’évolution des critères et des modes de contrôle de la qualité des 
décisions de justice, étude tirée du colloque du 8 et 9 mars 2007, organise par la faculté 
de droit et des sciences sociales de Poitiers, p. 22 ( La décision de justice ne procède ni 
d’une démonstration, ni d’un calcul, mais bien d’un choix, qui n’est pas pour autant 
arbitraire dès lors qu’il s’appuie sur une argumentation convaincante. La qualité de la 
décision de justice ne se mesure donc pas à son exactitude ni à ses effets, mais bien à la 
qualité de l’argumentation qui la soutient et que le juge développe dans la motivation de 
son jugement. Cette conception déplace l’évaluation de la qualité du jugement de la 
décision elle-même vers la motivation qui en rend compte. Dworkin place ainsi la barre 
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اناعة اقيقة تحتاج إلػ  نهػاذ باػيرة واقػة فهػـ وسػزمة  تفز يوجا أان  بؾ في أنه إذا كان      
أهـ األاوات التي تمك ف القااي مػف الواػوؿ فػي  ا  تقاير واحة استنتاج, فإف القواعا المنطقية تع

المسػتطاع الاعوى المعرواة عميه إل  الحكـ الاحيم الذي يتهؽ مع الواقع والقانوف, ويقترب قػار 
هػػي الايباجػػة واألسػػباب  ,مػػف الحقيقػػة الواقعيػػة, السػػيما وأف الحكػػـ القاػػائي يتكػػوف مػػف ازاػػة أجػػزاء

ظهػػار مػػاى فهمػػه  ف أهػػـ هػػذل األجػػزاء هػػي األسػػباب ألنهػػا ترجمػػاف اقتنػػاع القااػػي وا  والمنطػػوؽ. وا 
 لمواقعة واألالة القائمة في أوراؽ الاعوى وماى سزمة تطبيقه لمقانوف عميها.  

, 1ولػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ بػػتف وسػػيمة الكبػػؼ عػػف مػػاى اػػحة الحكػػـ القاػػائي تكمػػف فػػي أسػػبابه     
بحيػػث أف هػػذل األسػػباب لػػو ترمهػػت أو جػػاءت مبهمػػة أو قااػػرة أو فاسػػاة, فػػز يمكػػف معرفػػة لمػػاذا 
اػػار الحكػػـ عمػػ  النحػػو الػػذي اػػار عميػػه. لػػذلؾ فػػإف الحكػػـ القاػػائي لػػيس مجػػرا نتيجػػة لعمميػػة 

نمػا هػو نتػاج عمميػة عقميػة تعتمػا عمػ  الههػـ الػواعي والكػافي لواقعػة ذهنية آلية  يقوـ بها القااي, وا 
 لتهػااي سػميماً  تطبيقػاً  تطبيقػه رػزؿ مػف إال لمقػانوف قيمػة زفػ ,الػاعوى واألالػة القائمػة فػي األوراؽ

  .2والتعسؼ االنزالؽ
نػػزاؿ التكييػػؼ القػػانوف عميهػػا وال بػػؾ فػػي أف الههػػـ الكػػافي لحقيقػػة الواقعػػة فػػي حػػاؿ ابوتهػػا         وا 

يؤاي إل  اػحة التقػاء الواقػع بالقػانوف إلتقػاء اػحيحًا, ومػف اػـ اػحة الحكػـ الاػاار فيهػا, فػالههـ 
الاحيم لمواقعة والظروؼ المحيطة بها هو مهتاح التطبيؽ الاحيم لمقانوف عميها. ولكي يسمـ هػذا 

ر ف يكػػوف عقزنيػػًا ومنطقيػػًا فػػي مظػػاهالههػػـ مػػف سػػوء التقػػاير ومظنػػة الػػتحكـ, فػػإف القااػػي يجػػب أ
. وهذا ال يتتت  إال بإلمامه بقواعا المنطؽ التي تابط تهكيرل وتؤاي إل  سزمة استاالالته المرتمهة

 :استنتاجه, وأهـ هذل القواعا هي
اسػػترااـ االسػػتاالؿ االسػػتقرائي لههػػـ الواقعػػة واألالػػة, فػػز ينظػػر إلػػ  الواقعػػة واألالػػة عميهػػا  -1

نمػػا يقػػوـ بتجزئػػة الواقعػػة إلػػ  عنااػػرها القانونيػػة والماايػػة المرتمهػػة, وبعػػا ذلػػؾ نظػػرة كميػػة و  ا 
                                                                                                                                               
très haut dans les exigences considérables en termes de motivation de la décision de 
justice qu’il impose au juge idéal qu’il appelle de ses voeux et qu’il surnomme 
d’ailleurs « hercule » Le juge doit en effet justifier à la fois que sa décision s’inscrit 
dans la ligne du droit en vigueur, tel qu’il le reconstruit au départ de l’interprétation des 
sources et des précédents, et qu’elle donne à voir l’ordre juridique ainsi reconstitué 
comme un ordre juste, reposant sur un ensemble cohérent de principes). 
1
-Cass, Crim,12/7/1982, bulle crim N° 188, p. 517, Grands arrêts de la cour de cassation 

française: doc internet. Cass. crim, 18/01/1996, Gaz, Pall 966 I, Chr, p. 89. 
2
- Julie Joly-Hurard: La responsabilité civile, pénale et disciplinaire des magistrats, 

Revue internationale de droit comparé n°2, 2006, volume 58, pp. 439-440. Marie Goré: 

La responsabilité civile, pénale et disciplinaire des magistrats, Electronic Journal of 

Comparative Law, vol. 11.3, December 2007, p. 2. Clara Tournier: L’intime conviction 

du juge, la faculté de droit et de science politique, université d’Aix Marseille, Presse 

universitaire d’Aix Marseille 2003, p. 261 
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يتنػػاوؿ األالػػة التػػي تابػػت هػػذل العنااػػر أو قػػا تنهيهػػا. وذلػػؾ بػػتف يههػػـ كػػؿ اليػػؿ عمػػ  حػػاة 
ليقؼ عم  حقيقته وماى ااقه وعما إذا كاف ياػمم ألف يكػوف ماػارًا لإلابػات فػي المػواا 

راسػػة الجزئيػػة لمواقعػػة واألالػػة يسػػتطيع قااػػي المواػػوع أف ياػػؿ القانونيػػة, فعػػف طريػػؽ الا
إل  الواقعة الحقيقة التي تكوف األساس القػانوني لمحكػـ, وبعػا أف يهػرغ القااػي مػف اراسػته 
هذل لجزئيػات الواقعػة واألالػة, فإنػه يتعػيف عميػه أف يجػري تركيبػًا لهػذل الجزئيػات لياػؿ إلػ  

اار الذي يعتمػا عميػه فػي بنػاء مقػامات الحكػـ الػذي رأي كمي يكوف األساس القتناعه والم
سينتهي إليه, وبه تنتقؿ الواقعة إل  اائرة القانوف. فالتركيب يعا عمميػة عقميػة مػف بػتنها أف 
تكبؼ عف ماى احة النتائ  التي انته  إليها التحميؿ.. وهػذل العمميػة سػوؼ تكبػؼ عمػا 

لكمػػػي الػػػذي سػػػبؽ تحميمػػػه أـ ال  فاعتمػػػاا إذا كػػػاف التػػػتليؼ بينهػػػا مؤايػػػًا إلػػػ  نهػػػس المرك ػػػب ا
القااػػي عمػػ  المػػنه  االسػػتقرائي يبػػكؿ حػػاجزًا قويػػًا يمنعػػه مػػف أف يهتػػرض الاػػاؽ المبكػػر 
فػػي هػػذل الماػػاار قبػػؿ أف يحممهػػا ليػػرى وجػػه الحػػؽ والاػػاؽ فيهػػا. وعمػػ  القااػػي أف يظػػؿ 

وى واألالة القائمة فيها باحاًا عف الحقيقة مف رزؿ اراسته االستقرائية والتحميمية لواقعة الاع
 حت  تاؿ الحقيقة إليه.

االعتمػػاا عمػػ  االسػػتاالؿ االسػػتنباطي السػػتنتاج النتػػائ  الاػػحيحة التػػي تتهػػؽ مػػع حقيقػػة   -2
استقراها القااػي  ال يكهػي لاػحة اقتنػاع قااػي المواػوع أف يكػوف قػا الواقعة واألدلة التي 

نمػا يمػـز فػوؽ  ذلػؾ أف يسػتما منهػا نتػائ  اػحيحة تتهػؽ استقرأ العناار القانونية لمواقعة, وا 
مػػع طبيعتهػػػا وياػػم وفػػػؽ قواعػػا المػػػزوـ العقمػػػي والمنطقػػي أف يسػػػتن  منهػػا. وال يغيػػػب عػػػف 
الػذهف أف الحكػـ القاػائي ال ياػار إال عقػب مااولػة قانونيػة, قػا يتػااوؿ فيهػا القااػي مػع 

تعػػااة. وفػػي هػػذل نهسػػه إف كػػاف فػػراًا, وقػػا يتػػااوؿ فيهػػا مػػع ويػػرل إف كانػػت هيئػػة المحكمػػة م
المااولة يتـ استقراء األالة لمواوؿ إل  معناها والكبؼ عف حقيقتها وتقايرها التقػاير الػذي 

 يجب أف يكوف كافيًا ومتهقًا مع قواعا العقؿ والمنطؽ.
الوحػػػاة المنطقيػػػة بػػػيف أسػػػباب الحكػػػـ ومنطوقػػػة, ال يقػػػؼ المػػػنه  االسػػػتااللي االسػػػتنباطي   -3

نمػا يتعػيف بالنسبة لمقااي عنا مجرا ال بناء المنطقي لممقامات التي يستما منهػا اقتناعػه, وا 
أف ينتقؿ أياًا مف هذل المقامات إل  النتيجة التي تترتب عميها, وهي المنطوؽ وفؽ قواعا 
المنطػػػؽ. وتبػػػاو أهميػػػة المنطػػػوؽ فػػػي أنػػػه يكبػػػؼ عػػػف مػػػاى اػػػحة فهػػػـ القااػػػي لواقعػػػات 

و بػػاب هػػذل المقػػامات عػػاـ كهايػػة أو الػاعوى ومػػاى اػػحة تطبيقػػه لمقػػانوف عميهػػا, بحيػث لػػ
 عاـ منطقية, فإف النتيجة التي تترتب عم  ذلؾ هي بطزف المنطوؽ أو مرالهته لمقانوف.
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ابتعاا استاالؿ القااي عف المسػخ والتحريػؼ والتنػاقض, ويتحقػؽ ذلػؾ باالسػتنتاج الرػاط   -4
لقااي عم  القواعػا لمعاني ال تؤاي إليه عباراته الوااحة والمحااة. مف هنا كاف اعتماا ا

المنطقية التي يحااها عمـ المنطؽ البكمي أف ياؿ إلػ  القاعػاة الكبػرى  الػنص القػانوني , 
الػػػذي يطبقػػػه عمػػػ  القاعػػػاة الاػػػغرى  الواقعػػػة , لياػػػؿ إلػػػ  الػػػرأي الػػػذي يحسػػػـ بػػػه الػػػاعوى 
المعرواة عميه. وبتف عمـ المنطؽ في عمؿ القااي بتف عمػـ أاػوؿ الهقػه الػذي يتكػوف 

مناه  التي تبيف لمهقيػه الطريػؽ الػذي يمتزمػه فػي اسػترراج األحكػاـ مػف أالتهػا وترتيػب مف ال
األالة مف حيث قوتها, فكزهما ميزاف يابط العقػؿ ويعاػمه مػف الرطػت فػي الهكػر ويمنعػه 

 .مف الرطت في االستنباط وعف طريقهما يتبيف االستنباط الاحيم مف االستنباط الباطؿ
 
 
 الثالث المبحث

 والقانون الواقع لفهم القضائي المنطق قواعد تطبيق
 ف يعا والذي الجنائي, القااي به يقـو الذي التقايري النباط إف    
 الواقع عنار هما عناريف مف يتتلؼ القاائي االستاالؿ مباائ عم  عقميًا يعتما ذهنياً  باطاً 

 فحاه عنا والقااي .لمقااي الذهني النباط مااة اسـ عميهما يطمؽ ما وهما وعنار القانوف
منطقي قانوني يتتلؼ مف مقامتيف: كبرى ) وهي  قياس بكؿ يترذ فيها الهاؿ أجؿ مف لماعوى

–العنار القانوني (, وأرري اغري ) وهي الواقعة المابتة في الاعوي–القاعاة القانونية النموذجية
مف إنزاؿ حكـ القانوف عمي عنار الواقع(, والنتيجة هي حااؿ المطابقة المااية المنطقية المترتبة 

 الوقع.
 مف البا والمنطؽ السميـ العقؿ مباائ مع ومتوافقاً  الجنائي مستساواً  القااي عمؿ يكوف ولكي     
 الحمايػة جػوهر القػانوف باعتبػارل لعنار فهمه الواقع ( اـ فهـ( الواقع  عنار ابوت مف يتحقؽ أف

 الماػالم عػف ليهاػم القػانوف أعمػاؽ هػذا فػي يغػوص أف وعميػه القاػائي, العمػؿ ووايػة القاائية
والتػػي قػػار المبػػرع الجنػػائي جػػاارتها بالحمايػػة فهػػرض عميهػػا الحمايػػة الجنائيػػة.  المحميػػة والحقػػوؽ
 المنطػؽ تهراػها قواعػا التػي الاػحيحة االسػتاالؿ قواعػا عمػ  باعتمػاال المنطقيػة لمنتيجػة لػيرمص

البرعية اإلجرائيػة مػف اػوابط أراػها اإللتػزاـ القاائي, وهو في سبيؿ ذلؾ يمتـز بما تهراة عميه 
برطػػة المبػػرع فػػي التػػتايـ وعػػاـ التوسػػع فػػي تهسػػير الناػػوص العقابيػػة, وكػػذلؾ را الواقعػػة ألاػػمها 
الاػحيم ويػر مقيػا فػػي ذلػؾ بمػا يعطيػة الراػػـو لمواقعػة مػف تكيػؼ, وهػػو مػا يقتاػي مػف القااػػي 
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ؿ المبػرع وهػو مػا سػوؼ نتعػرض لػه فػي تكييؼ الوقائع عمي اوء الواؼ القانوني المجػـر مػف قبػ
 مواعة لبياف الهرؽ بيف التكييؼ القانوني والواؼ القانوني.

 والقػانوف, مػف ناحيػة فهػـ الواقػع لههػـ القاػائي المنطػؽ قواعػا ومػف اػـ, سػوؼ نتنػاوؿ تطبيػؽ    
الناػوص  اػـ التكييػؼ القػانوني ) فهػـ الوقػائع (, اػـ ننتهػي بتهسػير .بػه المحيطػة والظػروؼ الواقػع

 العقابية وتطبيقها عمي الوقائع عمي النحو اآلتي:
 األول المطمب

 بها المحيطة والظروف الواقعة فهم
 هذا ,1تطبيقًا احيحا القانوف المواوع قااي يطبؽ أف يعني ذلؾ فإف فنا, القااء كاف إذا    
 المرتكبة الواقعة عم  الواجب التطبيؽ القانوني النموذج عف بالبحث القياـ قبؿ و عميه يهرض ما

 والذهنية, العقمية ممكاته باسترااـ وذلؾ عف بايرة واعياً  فهماً  األريرة هذل يههـ أف الاعوى, محؿ
 حكـ عف البحث عميه يسهؿ الههـ هذا ألف بها, المحيطة وحقيقية بالظروؼ كافية إحاطة يحيط وأف

 الواجب  التطبيؽ. القانوف
 الػذي هػي المحػور الواقعػة أف باعتبػار القػانوف تطبيػؽ أياػا اػم الواقػع فهػـ اػم فػإذا وعميه     
 .6الحقيقة الواقعية إل  لمواوؿ الحكـ وقااء الجنائي اإلابات فمكه في ياور
 أف لزسػتاالؿ القاػائي اسػتراامه فػي القااػي عمػ  البػا اػحيحا الواقعػة فهػـ يكػوف ولكػي     
 الكافي فهمه إل  الواقعة, باإلاافة حقيقة بها يارؾ التي العقمية القارة وهي الوعي ممكة عم  يعتما

 محػزً  تكػوف ألف تاػمم إذا فيمػا إابػات الواقعػة وسػائؿ باعتبارهػا الػاعوى فػي القائمة لألالة والسائر
 .3عميها القانوني النص لتطبيؽ
 طمبػات مػاى تػتاير يػارؾ أف البػا فإنػه الػاعوى أطػراؼ مواجهػة فػي يعمػؿ القااػي ااـ ومػا     

 الواقػع لههػـ الحقيقيػة القيمػة وتظهػر .الػاعوى حقيقػة اسػترزص عمػ  الجوهريػة وافػوعهـ الراػوـ
 وهػو األبػعري موسػ  أبػو بػف الرطػاب راػي اهلل عنػه إلػ  لعمػر القاػاء رسػالة فػي واوحا أكار
 ينهػع ال فإنه إليؾ أالي إذا فافهـ متبعة وسنة محكمة فرياة القااء  فإف بعا القااء, أما له يمي
 يتمجم  عناما الههـ الههـ … أنكر, مف عم  واليميف ااع  مف عم  نهاذ له .. البينة ال بحؽ تكمـ

                                                 
1
- Pierre Mimin: le style des jugements: dialectique,paris, 4édition,1978, p. 71. 

, 6447, 6حمواة: النظرية العامة في تسبيب الحكـ الجنائي في مراحمة المرتمهة, اراسة مقارنة, ط ا. عمي -6
 .>>5ص

 .76ا. رمسيس بهناـ: عمـ النهس القاائي, منبتة المعارؼ, اإلسكنارية, ص -7
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 الههػـ هػذا أف إلػ  اإلبػارة . مػع1ذلػؾ عنػا األمػور وقػس واألبػبال األماػاؿ أعػرؼ ... فػي اػارؾ,
 عمػ  التػاليؿ ببػروط ماػبوط أو يػرتبط لهػا والظػروؼ المحيطػة الواقعػة لحقيقػة الاػحيم والػوعي
 ناهيػؾ الػاعوى, فػي المقامػة األالػة مػؤاى أو نتيجػة وجػاء االسػترزص سػائغاً  يكػوف أف فػي ابوتهػا
 وموائمػة األالػة كتسػانا لمػاليؿ, االقناعيػة بػالقوة يسػم  مػا أو الجنػائي المتعمقػة بالػاليؿ البػروط عف

     .الاعوى بتوراؽ اابتة األالة تكوف وأف السميـ والمنطؽ العقؿ النتيجة لمباائ
 والسػائر ووعيػه الكامػؿ القااػي فهػـ فػإف والقػانوف الواقػع مػف رميطػاً  الجنائيػة الػاعوى وطالمػا    

 النتيجػة إلػ  سػيؤاي الواقػع, وبالاػرورة هػذا عمػ  القػانوف تطبيػؽ حسػف إلػ  حتمػاً  سػيؤاي لمواقػع,
 أو كػاؼ ويػر وعػي أو عيػب الواقػع فهػـ بػاب إذا أمػا .الواقعيػة الحقيقػة إل  الواوؿ وهي المبتغاة
 في الرطت أف ذلؾ والحذر الحيطة أرذ القااي فعم  راطئًا, القانوف سيكوف حكـ حتما فإنه مارؾ
القاػائي  الحكػـ عمػ  بالرقابػة كبػهه يػتـ والػذي القػانوف فػي رطػت ياػبم أف تعػاظـ يمكف إذا الواقعة
 .6الااار
الاور اإليجابي لمقااي الجنائي في الػاعوى فطالمػا أف العبػرة باقتنػاع القااػي بنػاء  وهنا يبرز     

مف أي اليؿ يطمئف إليه, مت  كاف لػه مترػذ  اقتناعهعم  األالة المطروحة عميه, فإف له أف يستما 
 احيم في األوراؽ, وأف له مطمؽ الحرية في هذل المحاكمة, وهو في هذل الحالة : 

 . آررمما قا يتامنه حكـ ااار في ذات الواقعة عم  متهـ  يءوير مقيا بب -
 مما تامنه حكـ ااار في واقعة أررى عم  ذات المتهـ.  يءبب وير مقيا أيااً  -
 . اً ال يتقيا بحكـ ااار في اعوى مانية, حت  ولو أابم هذا الحكـ نهائي -
كؿ ببيهة يايرها عم  استقزؿ, وير مكمؼ بتتبع افاع المتهـ في كؿ جزئية يايرها أو بالرا عم   -

 إذ الرا يستهاا مف أالة الابوت السائغة التي أوراها الحكـ. 
فوؽ ما يوجا  استنتاجيها مف أف تستنا في حكمها إل  أالة سمبية أو يمنع المحكمة قانونً  يءال ب -

 لايها مف األالة اإليجابية. 
بالنسػػبة إلػػ  كػػؿ مػػتهـ هػػو مػػف بػػتف  لواقػػعوفهػػـ ا ومرجػػع األمػػر فػػي ذلػػؾ كمػػه أف تقػػاير األالػػة     

محكمػػة المواػػوع وحػػاها, وهػػي حػػرة فػػي تكػػػويف عقيػػاتها حسػػب تقػػايرها, فػػز عميهػػا أف استرسػػػمت 
تناقاػًا باقتها بالنسبة إل  متهـ ولـ تطمئف إل  األالة ذاتها بالنسبة إل  متهـ آرر اوف أف يعا هذا 

إلػ  اقتناعهػا وحػاها بغيػر معقػب عميهػا مػف  وكػوالً يعيػب حكمهػا مػاااـ تقػاير الػاليؿ م في فهـ الواقع

                                                 
الكتػػب , طبعػة رااػة, اار عػالـ 5أبػف فرحػوف المػالكي: تباػرة الحكػاـ فػي أاػػوؿ األقاػية ومنػاه  الحكػاـ, ج -5

 .69, ص6447لمطباعة والنبر, 
 .76ا. رمسيس بهناـ: عمـ النهس القاائي, المرجع السابؽ, ص -6
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لألواػاع المقػررة فػي القػانوف, فػز  كما أنه مت  كاف القااي قا سمع الاعوى وفقاً  .محكمة النقض
يام إذا ما رز إل  نهسه لياا حكمه فيها أف يحاسب عما يجريه في هػذل الرمػوة وعمػا إذا كانػت 

إلػ  اػمير  اً أو اػاقت عػف ذلػؾ, فػإف مػرا ذلػؾ جميعػ قا اتسعت لمتػروي فػي الحكػـ قبػؿ النطػؽ بػه
 القااي وحال ال حساب عنه ألحا وال يمكف أف يراقبه أحا فيه. 

 بتقػايـ أي اليػؿ يػرال الزمػاً  –يجابي في الاعوى الجنائية إبما له مف اور  –ولمقااي أف يتمر      
وفهـ الوقػائع  ة المطروحة عميهاوال يمنعها في سبيؿ تكويف عقياتها في الواقع. لمكبؼ عف الحقيقة 

 التي بممها التحقيؽ االبتاائي.  مف مناقبة عناار الاعوى كافةً  المعرواة عمية
 

 الثاني المطمب
 لموقائع القانوني التكييف

 القااػي عمومػاً  تعتػرض التػي المبػكزت وأاػعب أاؽ مػف لموقػائع القػانوني التكييػؼ يعػا    
  قانونية. تكييهاتلعاة  تراع الاعوى أف أساس عم  الراوص وجه عم  الجنائي والقااي

 بعػا القااػي أف حيػث التطبيؽ, الواجبة القانونية القاعاة معرفة في الكبير الاور التكييؼ ويمعب     

 أاؽ بمعنػ  النموذجيػة, القانونيػة القاعػاة عػف بالبحػث يبػاأ لهػا والواعي السائر وفهمه لموقائع تحايمه

 القػانوني فػالتكييؼ .1عميهػا المنطبقػة القاعػاة عموـ تحت واعها أو القانوف حكـ إل  الوقائع هذل يرا

وعمة منم هذل السمطة هػي تمكػيف المحكمػة مػف  .الاعوى محؿ الوقائع عم  قانوني اسـ إطزؽ معنال
أف تاحم أو تحاا أو تهاؿ مػا يكػوف قػا بػاب عمػؿ االتهػاـ أو التحقيػؽ مػف رمػؿ أو ومػوض أو 

القػانوني الػذي تسػبغه النيابػة العامػة عمػ   بمتكييػؼاألاػؿ أف المحكمػة ال تتقيػا فقاور أو إجمػاؿ, 
الهعػػػؿ المسػػػنا إلػػػ  المػػػتهـ, وأف مػػػف واجبهػػػا أف تمحػػػص الواقعػػػة المطروحػػػة عميهػػػا بجميػػػع كيوفهػػػا 

النيابػػة هػػو إياػػاح عػػف  تكييػػؼ, ألف اً ا اػػحيحوأواػػافها وأف تطبػػؽ عميهػػا ناػػوص القػػانوف تطبيقًػػ
يػػر نهػػائي بطبيعتػػه, والمحكمػػة وهػػي تهاػػؿ فػػي الػػاعوى ال تتقيػػا بالواقعػػة فػػي وجهػػة نظرهػػا, فهػػو و

نطاقهػػػا الاػػػيؽ المرسػػػـو فػػػي واػػػؼ التهمػػػة المحالػػػة عميهػػػا, بػػػؿ أنهػػػا مطالبػػػة بػػػالنظر فػػػي الواقعػػػة 
الجنائيػػة التػػي رفعػػت بهػػا الػػاعوى عمػػ  حقيقتهػػا كمػػا تبينتهػػا مػػف األوراؽ ومػػف التحقيػػؽ الػػذي تجريػػه 

وير مقياة في ذلؾ بالقػانوف الػذي تطمبػه  احيحاً  اً ميها ناوص القانوف تطبيقوأف تطبؽ ع بالجمسة
 ا ألحكامه. النيابة العامة عقاب المتهـ طبقً 

منم المبرع المحكمة سمطة تغييػر الواػؼ القػانوني لمهعػؿ المسػنا إلػ  المػتهـ, ولػو كػاف كما       
لمواػػوع وهػػي تهاػػؿ فػػي الػػاعوى هػػذا التغييػػر إلػػ  واػػؼ أبػػا ممػػا نسػػبه إليػػه االتهػػاـ, فمحكمػػة ا

                                                 
 .>;9المستبار. محما فهيـ ارويش: المرجع السابؽ, ص   -5



 

 

                                                 

 

 

  مصطفى السعداوى/ ...          دكتور للقاضي اجلنائيدور قواعد املنطق يف تلوين اليقني القضائي  

 

426 

وواجبهػػا فػػي ذات  –تكػػوف ويػػر مقيػػاة بالواػػؼ الػػذي تعطيػػه سػػمطة االتهػػاـ لموقػػائع, بػػؿ مػػف حقهػػا 
أف تعطػػػػي لموقػػػػائع التػػػػي بنػػػػي عميهػػػػا االتهػػػػاـ وجػػػػرت عميهػػػػا المحاكمػػػػة واػػػػهها القػػػػانوني  – الوقػػػػت

تنه أف يمنػػػع الاػػحيم. والواػػػؼ الػػذي رفعػػػت بػػه الػػػاعوى هػػو بطبيعػػػة الحػػاؿ مؤقػػػت ولػػيس مػػػف بػػ
المحكمػػة مػػف تعايمػػه فػػي أي وقػػت إلػػ  الواػػؼ الػػذي تػػرال أنػػه اػػحيم, فػػالعبرة إذف بالواػػؼ الػػذي 

 تعطيه المحكمة لمواقعة وليس بما تعطيه لها سمطة االتهاـ. 
أف يبحػػػث الوقػػائع المطروحػػػة أمامػػه مػػػف  يهػػرض عميػػة قااػػي المواػػػوعاإللتػػزاـ الواقػػع عمػػػي       

واػؼ التهمػة بواػؼ  يسػتمـزجميع نواحيها وأف يقاي فيما يابػت لايػه منهػا ولػو كػاف هػذا الاابػت 
أرر وير ما أعط  لػو كػاف اػيغة االتهػاـ أو تطبيػؽ مػااة أرػرى رػزؼ المػااة التػي طمػب االتهػاـ 

 ة توافر البروط اآلتية: يبترط لقياـ المحكمة بهذل السمط. و معاقبة المتهـ بموجبه
أف تكػػػػوف العنااػػػػر التػػػػي اسػػػػتنات إليهػػػػا المحكمػػػػة فػػػػي إعطػػػػاء الواػػػػؼ الاػػػػحيم لمواقعػػػػة قػػػػا  -5

 استرماتها مف أوراؽ الاعوى أو التحقيقات التي أجريت بمعرفتها أو مف المرافعة في الجمسة. 
 وير الذي رفعت به الاعوى.  أال تستنا إل  المتهـ فعزً  -6

الػذي  اإلجمػاؿويجوز لممحكمة كذلؾ أف تاهي الواوح عم  بياف االتهػاـ لمواقعػة, أو تهاػؿ      
اػػاغ فيػػه االتهػػاـ بيػػاف الواقعػػة, ماػػاؿ ذلػػؾ تراػػيص الطريقػػة التػػي اسػػتعممت فػػي الناػػب, أو فػػي 

أف تغير مف تهايزت التهمة بحيث تراها إل  اورتها الاحيحة, فز  جريمة الرطؼ, ولها أيااً 
مػػػع ويػػرل فػػػي حػػػيف أف  –المنسػػوبة إليػػػه  –كػػػـ إف هػػو نسػػػب إلػػػ  المػػتهـ مقارفتػػػه الجػػػرائـ يعيػػب الح

لواػؼ  ذلػؾ فػي حكػـ القػانوف تغييػراً يعػا تهػاـ . وال واؼ التهمة المرفوع بهػا الػاعوى قػا أفػرال باال
فػي  إجراؤلالتهمة المحاؿ بها المتهـ, بؿ هو مجرا تاحيم لبياف كيهية ارتكاب الجريمة, مما يام 

 .تبيف لها اً لحكـ, ولممحكمة كذلؾ أف تايؼ إل  األالة التي ساقها االتهاـ اليًز جاياا
 

 األول الفرع
 لموقائع القانوني التكييف تعريف

الهقػػه لمتكيػػؼ القػػانوني لموقػػائع وارتكػػزت جميعهػػا عمػػي التطػػابؽ بػػيف الواػػؼ  تعػػاريؼ تعػػاات   
 عمػ  الاػحيم القػانوني الواػؼ بقػولهـ: إنػزاؿالقػانوني لموقػائع, وهػو مػا اعػي بعػض الهقػة لتعريهػه 

 .5الواقع انيا في به ابتت النحو الذي عم  الواقعة
 الػ  القانونيػة بػالنظر العزقػة طبيعػة تحايػا بتنػه القػانوني التكييػؼ "كابيتػاف" األسػتاذ عػرؼ وقػا   

 هػو التكييػؼ آرػر تعريػؼ فػي وجػاء .5القانونيػة الهئػات إحػاى فػي العزقػة هذل بتانيؼ وذلؾ نتائجها

                                                 
 .;=ا. عمي حمواة: األاوؿ المنطقية لههـ الواقع والقانوف في الاعوي الجنائية, المرجع السابؽ, ص -5
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رساؤها القانونية القاعاة إعماؿ برازهػا الوقػائع هػذل واػؼ هػو أو الػاعوى, وقػائع مػف ما ابت عم  وا   وا 

 .6عميها التطبيؽ الواجبة القانونية لمقاعاة أو قيوا بروط أو كعناار
 الاعوى في الوقائع المنتجة تستحقه الذي القانوني الواؼ القااي إعطاء هو القانوني فالتكييؼ    

اباتهػا بػالطرؽ ومناقبتها وسائغا احيحا فهما وفهمها فحاها بعا  بػيف الوايػؽ الربػاط المقػررة. فهػو وا 

 ينطػوي قانونيػاً  اسػماً  الوقػائع تمػنم التػي هػي وبيف القانوف الوقائع تمؾ بيف العزقة وأف والقانوف, الواقع

 هو فالتكييؼ االسـ, لهذا عميها اوصالمن العقوبة تطبيؽ هي نتيجة مززمة عم  الجنائي القانوف في

 .7الااار الحكـ القاائي عاب
 حقيقتػه وفهػـ يتطمب إلاباته فالواقع والقانوف, الواقع عناري مف يتتلؼ القانوني التكييؼ كاف ولما   

 ال يراع لرقابة محكمة النقض, وهذا الواقع القااي, طرؼ مف وجاانياً  وبعوراً  ومنطقياً  فكرياً  جهااً 

 محكمػة الػنقض عمػ  ويتعػيف ومعانيػه الػنص ألهػاظ قانونيػًا بتحايػا جهااً  يتطمب الذي القانوف وعنار

 القانوني. هذا العمؿ عم  رقابتها فرض هنا
 يعتما عقمي كعمؿ فني هذا بحانا ماموف في القانوني التكييؼ أهمية لنا يبرز هذا كؿ رزؿ مف    

 عمػ  تناػب سػوؼ بحانػا االتجػال فػإف هػذا وفػي الجنػائي, الحكـ لسزمة السميـ المنطقي التهكير عم 

 مانياً  فكرياً  نباطاً  أو جهااً  الجنائي فيها القااي يبذؿ منطقية ذهنية كعممية القانوني التكييؼ مستلة

 الجنػائي الحكػـ سػزمة واػماف الجنائيػة الػاعوى فػي الواقػع والقػانوف بػيف العزقػة يابػت حتػ  ومنظًمػا

منػاط عمػؿ القااػي الجنػائي هػو تكييػؼ الػاعوي التكييػؼ القػانوني الاػحيم الػاعوي. ف لهػذل كامػرة
وير مقيا في ذلؾ بما يابغة الراـو عمي الوقائع مف كيوؼ وأواػاؼ, فالقااػي الجنػائي يبسػط 
رقابتػػة عمػػي الوقػػائع المعرواػػة عميػػة مػػف حيػػث إنػػزاؿ حكػػـ القػػانوف الاػػحيم عميهػػا تطبيقػػًا وهػػو مػػا 

المتطػػابؽ مػػع الػػنص العقػػابي, وتبسػػط محكمػػة الػػنقض رقابتػػة عمػػي  يقتاػػي راهػػا ألاػػمها الاػػحيم
 التطبيؽ الاحيم لمقانوف مف زاوية إنطباؽ النص عمي الواقعة عمي النحو الذي رال القااي إلية.

مػػف الواقػػع والقػػانوف والقااػػ  عنػػا تطبيقػػه لمقػػانوف ال يجػػا  الػػاعوى تعتبػػر امػػاـ المحكمػػة رميطػػاً ف    
نهسػػه امػػاـ ناػػوص تحتػػاج الػػ  التهسػػير والتطبيػػؽ وانمػػا ياػػااؼ مجموعػػة مػػف الوقػػائع يتوقػػع عمػػ  

 مجػرااً  قانونيػاً  ف  تهسيرل لمواقعة وتطبيقها ال ياع بحااً  تحاياها ارتيار القاعاة القانونية وهو ايااً 
                                                                                                                                               

, ابريؿ 55التكييؼ القانوني, المجمة العربية لمهقة والقااء, منبورات جامعة الاوؿ العربية, عا. ماطهي كيرة:  -5
 .;;, ص6==5

, =9=5, ;ا. أحما أبو الوفا: تسبيب األحكاـ, مجمة الحقوؽ لمبحوث القانونية واالقتاااية, اإلسكنارية, س  -6
 .=9ص

وما  >;6, ص9>=5ائي, اار المطبوعات الجامعية, ا. محما زكي أبو عامر: بائبة الرطت في الحكـ الجن -7
 بعاها.
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ااة لهػػػا ظروفهػػا الرااػػة ووقائعهػػػا الذاتيػػة ممػػا يػػػؤار فػػ  تحايػػا كممػػػة وانمػػا يهاػػؿ فػػػ  اعػػوى محػػ
مػػف الواقػع والقػانوف وظػػروؼ رااػة بكػؿ اعػػوى فػتف القااػػ   القػانوف واذا كػاف االمػػر كػذلؾ رميطػاً 

يحتاج كؿ االحتياج ال  ممارسة نباط فكرى يتاؼ بالمنطؽ حت  يحسـ هذا األمر فالقاا  مت  
انػه يبحػث عػف مػا يجػب تطبيقػه اى تنزيمػه مػف احكػاـ القػانوف عمػ  هػذا اتـ فهـ الواقع فػ  الػاعوى ف

مػف الحػواث ال تنحاػر  واعػااااً  الواقع ولما كانت احكاـ القانوف مطمقػات وعموميػات تتنػاوؿ انواعػاً 
وكانت هذل الحوااث ال تقوـ اال معينه لكؿ معن  منها راواية ليست ف  ويػرل فػز سػبيؿ لتنزيػؿ 

 . الحوااث اال بعا معرفة اف ذلؾ المعن  يبمؿ ذلؾ المطمؽ او ذلؾ العاـ تمؾ االحكاـ عم  هذل

فالجريمػػة رمػػؽ قػػانون  لػػيس إال, وتتبػػابه بعػػض الجػػرائـ لارجػػة قػػا تاػػؿ بهػػا لمتمااػػؿ وهػػو مػػا      
يبػػرز معػػه اور القااػػي الجنػػائي فػػي تكييػػؼ الػػاعوي التكييػػؼ الاػػحيم إلنػػزاؿ حكػػـ القػػانوف عميهػػا, 

لقااػػي الههػػـ الجيػػا لموقػػائع المعرواػػة عميػػة, وراهػػا الػػي الواػػؼ القػػانوني وهػػو مػػا يتطمػػب مػػف ا
المحاا سمهًا بمعرفة المبرع وهو فػي سػبيؿ ذلػؾ رااػعًا لرقابػة محكمػة الػنقض فػي عممػة سػواء مػف 
ناحية الوقائع أو مف ناحية القانوف, محظورًا عميػة القيػاس فػي أمػر التجػريـ والتهسػير الموسػع لمقنػوف 

ئع لناػػوص عقابيػػة اوف أف يقاػػا المبػػرع راػػوعها, وهػػو فػػي عممػػة هػػذا كطبيػػب بمػػا يراػػع وقػػا
يبػػرص المػػرض ليقػػرر الػػاواء بواػػؼ أف العقوبػػة أااة إاػػزح ال وسػػيمة لإلنتقػػاـ فهػػي فػػي حقيقتهػػا 
الػػاواء الػػذي يقػػرر القااػػي لممػػريض ) المحكػػوـ عميػػه ( ليػػرال الػػي المجتمػػع راًا جمػػيز, ولػػذا أسػػتقر 

قروف مات الي أف مناط برعية العقوبة التي يقررها القااي هػي فػي معقوليتهػا الهقه الجنائي منذ 
فز تكوف عمػي قػار مػف الجامسػة بمػا تعػا معػه أاا لمتنكيػؿ أو عمػي قػارًا مػف اليسػر فتهقػا هػافها فػي 

 تحقيؽ الراع بنوعية وهو ما يمكننا أف نسمية سمطة القااي الجنائي في تقاير العقوبة.
لتكييؼ القانوني لموقائع بإنزاؿ احيم حكـ القػانوف عمػي الوقػائع هػو منػاط عمػؿ ومف اـ, فإف ا    

لذا يطمؽ عميػه بعاػهـ فكػرة المطابقػة, أي مطابقػة سػموؾ انسػاف معػيف ومػا يػرتبط القااي الجنائي 
و الحقة مماامة لمنموذج القانوني لمجريمة في جميع عناارل التي أو معاارة أبه مف ظروؼ سابقة 

رع فػي القاعػػاة الجنائيػة, وعميػػه فالمطابقػة قػػا تحمػؿ اكاػػر مػف معنػػ , فقػا يكػػوف معناهػػا حػااها المبػػ
 .عامًا وبه تعا المطابقة جوهر كؿ واقعة قانونية

نػه قػا تكػوف الواقعػة نموذجيػة أي مطابقػة لمنمػوذج القػانوني لمجريمػة, ومػع أتجار االبارة ال  و      
حػة, وعميػه فالواقعػة حتػ  تكتسػب اػهة الجريمػة يجػب ذلؾ تظؿ مبروعية لقياـ الهعؿ او حالػة االبا

اف تكػػوف مطابقػػة لمنمػػوذج القػػانوني لمجريمػػة ومتعاراػػة مػػع القاعػػػاة القانونيػػة, وهػػذا التعػػارض هػػو 
 .الذي يسهر عنه اطزؽ واؼ الجريمة عم  الواقعة
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مرتمهػة التػي وبناءًا عم  ما تقاـ يقع عم  كاهؿ السػمطة القاػائية واجػب اسػتنتاج العنااػر ال      
يتطمبها المبرع فػي جريمػة معينػة, وعميػه يناػب البحػث القاػائي عمػ  جػانبيف: االوؿ البحػث عػف 
قاعػػاة قانونيػػة تاػػـ جميػػع مكونػػات الجريمػػة والقواعػػا التػػي تتعمػػؽ بهػػا سػػواء بالقسػػـ العػػاـ اـ بالقسػػـ 

نااػػر الاػػرورية الرػػاص مػػف قػػانوف العقوبػػات, حتػػ  يمكػػف بيػػاف الوقػػائع التػػي يجرمهػػا القػػانوف والع
لمنمػوذج االساسػي, امػا الجانػب الاػاني  التي يجب توافرها والبكؿ الذي يجب اف تترذل الجريمة وفقػاً 

فهو البحث عف النموذج الواقعي محؿ االتهاـ, حت  يمكنه الحكـ بالعقوبة التي ينص عميها المبرع 
 في البؽ الااني مف القاعاة الجنائية .

و تكييػػؼ القااػػي لمواقعػػة بالواػػؼ الػػذي نػػص عميػػه القػػانوف, فالقااػػي فػػالتكييؼ القػػانوني هػػ      
يتػػور  معػػاني القػػانوف, مػػف حااػػؿ فهػػـ الواقػػع لمػػا هػػو معػػروض امامػػه, فيػػرا هػػذا الواقػػع الػػ  حكػػـ 

في ذلؾ بما القانوف, وهذا مهاال اف تكييؼ القااي لموقائع هو عممية قانونية, اوف اف يكوف مقياًا  
فػي نهايػة المطػاؼ يجػب عمػ  القااػي فهػـ الواقعػة اػـ يكيههػا , ولكػف كيوؼيسبر عمي الاعوي مف 
 .1ـالتكييؼ القانوني السمي

ذا اتـ القااي تكييؼ الوقائع تكييهًا قانونيًا, فانه يرجع ال  القاعاة القانونية الواجبة التطبيؽ إف      
وينزؿ حكمها عم  الوقائع التي كيهها, فتكييؼ الوقائع هو تطبيؽ القانوف عميها ومف اـ فهػو عمميػة 

 .كاـاا الطعف في االح النقضلرقابة محكمة راوعها في  جااؿقانونية اجتهااية, ال 
التبػػريع  إذ أفف مسػػتلة التكييػػؼ القػػانوني ليسػػت بهػػذل البسػػاطة, أعػػزوة عمػػ  مػػا تقػػاـ يتاػػم     

الواعي قابؿ لمنقض والغموض واالبهاـ وعاـ الواوح, في الوقت الذي يكػوف فيػه عراػة لمتغييػر 
 تػنجم والتجاا المستمر, فالنص القانوني هو وسيمة المبرع لمواوؿ ال  قاال ووايته, ولكف قػا ال

هذل الوسيمة في ايااؿ الهاؼ الذي يسمو اليه, مف هنػا تبػاأ مهمػة القااػي فػي السػعي الػ  تحايػا 
المعن  والهاؼ الذي قاال المبرع مف رزؿ عبارات النص ليكوف االحًا لمتطبيؽ في اػوء واقػع 
الحيػػاة وظروفهػػا, فالعمميػػة التػػي مػػف رزلهػػا يسػػترمص القااػػي قاػػا المبػػرع هػػي تهسػػير ناػػوص 
القػػػػانوف والحػػػػاوا الواجبػػػػة االلتػػػػزاـ, فالتهسػػػػير يهػػػػاؼ الػػػػ  اياػػػػاح معنػػػػ  الػػػػنص, فػػػػاذا كػػػػاف يتسػػػػـ 
بالواػػوح, فانػػه ال لػػبس فػػي تطبيقػػه, ولكػػف اذا كػػاف يكتنهػػه الغمػػوض فانػػه يحتػػاج الػػ  تهسػػير, أي 

  ه.تحايا قاا المبرع مف رزؿ جزء الغموض والواوؿ ال  معنال ومالول

                                                 

,  59 , س 8:=5 / 56/9نقػػػػػض   .:;8, ص  8= , رقػػػػػـ 59 مجموعػػػػػة أحكػػػػػاـ الػػػػػنقض, س  ,8:=5 / :/  > نقػػػػػض -5
,  645 , رقػػػـ ;5 , س ::=5 /55/ ;. نقػػػض >97 , ص  >54 , رقػػػـ  :5 , س 9:=5 /:/5نقػػػض  . 4>7 , ص 8; رقػػػـ
,  586  , رقـ  69 , س  8;=5 / 54/ 57. نقض 956  , ص >= , رقـ  >5 , س  ;:=5  /8/  54. نقض :;54 ص 
 .5:: ص
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مػػػااي يبػػػاء بههػػػـ الوقػػػائع اػػػـ يمتػػػا ليبػػػمؿ المطابقػػػة بػػػيف هػػػذل الوقػػػائع فػػػالتكييؼ بواػػػهة عمػػػؿ      
والػػنص الواجػػب التطبيػػؽ عميهػػا, اوف أف يتقيػػا القااػػي بمػػا أاػػبغة الراػػـو عمػػي هػػذل الوقػػائع مػػف 

 كيوؼ وأوااؼ, رااعًا في عممة المااي لرقابة محكمة النقض.
 

 
 الثاني الفرع

 عقمي فني كعمل القانوني التكييف مراحل

 وجػه عمػ  والقااػي الجنػائي عمومػا القااػي بهػا ينهػرا مسػتلة هػي القػانوني التكييػؼ مسػالة إف    

 أف عمػ  الهقهػاء أجمػع المعرواػة عميػة, حيػث الوقػائع عم  تطبيقه أجؿ مف القانوف لههـ الراوص

 .الواقعػة لهػذل الاػحيم القانوني التكييؼ في تقاير نباطه يسبؽ لحقيقتها وفهمه لمواقعة القااي تقاير
 التوالي: عم  هي مراحؿ بعاة عقمي ذهني كنباط القانوني التكييؼ ويمر
 األولى المرحمة أواًل:

 مجمػوع فػي جانػب سػواء القانونيػة لمقاعػاة بههمػه المرحمػة هػذل وتتعمػؽ األولػ  التكييػؼ مرحمػة    

عميهػا.  المترتػب لألاػر فػي فهمػه أو القانونية القاعاة نموذج في وااوها المبرع تريمها التي العناار
 فػي الموجػواة مجمػوع التكييهػات مػف المحتممػة القانونيػة القاعاة عف يبحث الجنائي القااي أف بمعن 

 المبائيػة المرحمػة هػذل فػي ويسػم  التكييػؼ متماامػة, األحيػاف بعػض فػي تكػوف والتػي العقوبػات قػانوف

تحايػاًا  محػاااً  اإلجرامػي لمقالػب المجػرا المههػوـ أف حالة في المرحمة هذل االحتمالي. وتسهؿ بالتكييؼ
 الزاؿ المرحمػة هػذل . وفػي1الجػرائـ مػف األومػب األعػـ فػي الحػاؿ هػو كمػا المبػرع جانػب مػف وااػًحا

 سػوى المرحمػة هػذل تتعػاى فمػف قانونيػًا, لهػا واػهاً  يعطػي أف اوف البحتػة الواقعػة اائػرة فػي القااػي

 والقانوف. الواقع بيف التقريب
 الثانية المرحمة ثانيًا:
 وقػائع إلػ  مكوناتهػا بػالنظر عمػ  التعػرؼ بغيػة القانونيػة لمقاعػاة فهمػه فػي الاانيػة المرحمػة تتماػؿ    

 بمرحمػة المرحمػة هػذل وتسػم  قاعػاة قانونيػة, مػف أكاػر بػيف تاػهية بعممية يقوـ هنا فالقااي الاعوى,

 عم  القانوف حكـ بإنزاؿ المنطقية المااية المطابقة سوى إجراء يبؽ لـ بمعن  األولي, القانوني التكييؼ

 واألريرة. الاالاة المرحمة وهي القانوني إلعطاء الواؼ الاعوى محؿ الوقائع
 والنهائية الثالثة المرحمة ثالثًا:

                                                 
 .=>6ا. محما زكي أبو عامر: بائبة الرطت في الحكـ الجنائي, المرجع السابؽ, ص -5
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 بػإجراء فػي الػاعوى, الواػؼ القػانوني لموقػائع المابتػة الجنػائي القااػي يطبػؽ المرحمػة هػذل فػي   

قانونيػًا. ولػذا  واػًها لمواقعػة ياػبم وبالتػالي الواقعػة عم   القاعاة أو القانوف حكـ بيف المااية المطابقة
يعػرؼ الواػؼ القػانوني لمجريمػة بتنػه وسػيمة تحايػا الواقعػة المسػتوجبة لمعقػاب وهػو الاػوب القػانوني 
المزئػػػـ لهػػػا بػػػز اػػػيؽ وال اتسػػػاع, وينبغػػػي أف يكػػػوف الهعػػػؿ قيػػػا التهمػػػة هػػػو الػػػذي يتوافػػػؽ معػػػه هػػػذا 

واؼ. ويرتبط الواؼ القانوني بالتحايا الذي يقـو به المبرع والذي بموجبػه تعػا بعػض األفعػاؿ ال
جرائـ يترتب عم  ارتكابها عقوبات معينة محااة في النص القانوني وفقا لممباأ السػائا فػي الاسػاتير 

 وفي القانوف الجنائي وهو مباأ  برعية الجرائـ والعقوبات.
 عميهػا, واجػب التطبيػؽ القػانوف ناػوص مػف أاػؿ إلػ  الػاعوى واقعػة را هػو القانوني والواؼ     

 . وتجاب اإلبارة الي التهرقة بيف.الاحيم القانوني الواؼ اابتة الحكـ اعتبرها التي الوقائع بإعطاء

 عمػ  القانوني الحكـ واستنباط  الاعوى لوقائع القانوني فالتكييؼ.القانوني, والواؼ القانوني التكييؼ

 واترػاذ االرتيػار عمػ  القػارة أي بالعقػؿ واإلرااة, أي اإلنسػاني التقػاير مػف نوعػا يتطمػب الوقػائع هػذل

, وهػو منػاط 1الماػاافة إلػ  تسػتنا محػااة طريػؽ أو فعػؿ را نتيجػة تعمػؿ التػي كالماكينػة لػيس القػرار,
 التهرفة بيف التكيؼ القانوني والواؼ القانوني.

فػػػالتكييؼ القػػػانوني هػػػو فػػػي حقيقػػػة عمػػػؿ فنػػػي وعقمػػػي ال يعتػػػا عمػػػي اليقػػػيف القااػػػي كميػػػًا وال       
ينهاؿ عنه نهائيًا فالمستقر في يقيف القااي وعمي نحو ما ت بػكؿ قناعػة الوجاانيػة يكػوف التطييػؼ 

اركػػاف القػػانوني لموقػػائع بػػإنزاؿ الواػػوؼ القػػانوني لماػػحيم لمواقعػػة عمػػي نحػػو مػػا حػػاال المبػػرع مػػف 
وعنااػػر يجػػب توافرهػػا اوف قيػػاس فػػي أمػػر التجػػريـ أو توسػػع فػػي التهسػػير بمػػا يرػػالؼ إرااة المبػػرع 
ورطػػة العقابيػػة, فينحاػػر اور القااػػي إذف فػػي التطبيػػؽ الاػػحيم لمقػػانوف وهػػو مػػا تراقبػػة محكمػػة 

نير الػػنقض مػػف ناحيػػة القػػانوف ال مػػف ناحيػػة سػػمطة القااػػي فػػي فهػػـ الوقػػائع, فػػالههـ الاػػحيم المسػػت
لموقػػػائع ينػػػت  حتمػػػًا التطبيػػػؽ الاػػػحيم لمقػػػانوف, فػػػإذا أرطػػػت القااػػػي فػػػي فهػػػـ الوقػػػائع سػػػوؼ يطبػػػؽ 

 القانوف عمي نحو راط  بما يقتاي حينها التااي له تاحيحًا لرا األمور لناابها الاحيم.
ومػػف اػػـ فػػإف الواػػؼ القػػانوني أعػػـ وأبػػمؿ مػػف التكييػػؼ القػػانوني, وكػػذلؾ فػػتف تػػوافر األركػػاف     

لرااة لمجريمة هو الذي يحاا واػهها القػانوني, فػي حػيف إف تػوافر عنااػر قانونيػة معينػة تػارؿ ا
فػي كيػػاف الجريمػػة اوف أف تعػا مػػف أركانهػػا هػػو الػذي يحػػاا تكييههػػا القػػانوني الػذي يقػػوـ بػػه القااػػي 
ؿ ويطمؽ عم  األريرة ) الظروؼ التي تغيػر مػف تكييػؼ الجريمػة (, وماػاؿ عمػ  ذلػؾ يقػاؿ بػتف القتػ

العمػػػا والسػػػرقة واػػػهاف قانونيػػػاف وكػػػؿ منهمػػػا يػػػاؿ عمػػػ  مجموعػػػة مػػػف الجػػػرائـ ترتمػػػؼ آحااهػػػا فػػػي 
التكييػػؼ القػػانوني الػػذي يبابػػرل القااػػي وفقػػا لمػػنص أو النمػػوذج القػػانوني المحػػاا سػػمهًا, وتحقيػػؽ كػػؿ 

                                                 
1
- Chaim Perleman: jugement, règles et logique juridique, bibliothèque de philosophie 

du droit, volume XXIX, Paris, 1984, p. 143. 
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رائـ واػػؼ قػػانوني رهػػف بتػػوافر األركػػاف الرااػػة بالقتػػؿ العمػػا أو السػػرقة, فػػإذا تتبعنػػا مجموعػػة الجػػ
التي تواؼ بتنهػا قتػؿ عمػا نجػا مػف آحااهػا مػا يواػؼ بتنػه قتػؿ عمػا مػع سػبؽ اإلاػرار أو قتػؿ 
عما باستعماؿ المهرقعات وكؿ منهػا يحمػؿ واػؼ قػانوني معػيف, وكػذلؾ السػرقة فهنػاؾ فػي آحااهػا 
ما يواؼ بتنه سرقة مف رااـ باألجرة أو سرقة بالميؿ أو سرقة باستعماؿ سزح وتسور, وكؿ منهػا 
ذو واؼ قانوني محاا في القانوف, وبالتالي يجب عمػ  القااػي عنػاما تعػرض عميػه واقعػة معينػة 

 أف يراها إل  واهها القانوني مف حيث توافر البروط واألركاف التي تطمبها القانوف سمهًا.
ومف ذلػؾ يتاػم وبواػوح تػاـ ارػتزؼ معنػ  الواػؼ القػانوني عػف التكييػؼ القػانوني, حيػث      

ر ليس إال مف اميـ عمؿ القااي اوف ويرل, أما الواؼ القانوني فهو مف عمؿ المبرع إف األري
فالهعؿ ال يواؼ بتنه جريمة إال مف قبؿ المبرع وفقًا لمباأ البرعية الجنائية, وهذا ما أياته محكمة 
الػػنقض بقولهػػا: لمػػا كػػاف البػػيف مػػف األوراؽ أف الػػاعوى الجنائيػػة أقيمػػت عمػػ  الطػػاعف بواػػؼ انػػه 

ب عماًا باف أطمؽ عميػه عيػارًا ناريػًا فػي اػارل مػف سػزح نػاري )) فػرا ررطػوش (( فاحػاث بػه ار 
اإلاػابة المواػوفة بتقريػر الاػهة التبػريحية, ولػـ يقاػا مػف ذلػؾ قػتًز, ولكػف الاػرب أفاػ  إلػػ  

مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات, وانتهػػػ  الحكػػػـ  5/ :67موتػػػه, وطمبػػػت النيابػػػة العامػػػة معاقبتػػػه وفقػػػا لممػػػااة 
عوف فيه إل  إاانة الطاعف بتنه تسبب رطا في موت المجني عميه, بػإف أطمػؽ عيػارًا ناريػًا مػف المط

سزحه الناري برعونة وعاـ احتراز, فتحػاث بػه اإلاػابة المواػوفة بتقريػر الاػهة التبػريحية والتػي 
ف مػف قػانوف العقوبػات, واانػت المحكمػة الطػاع 5/ >67أوات بحياته, األمػر المنطبػؽ عمػ  المػااة 

بهذا الواؼ اوف أف تمهت نظر الافاع إل  المرافعة عم  أساسه, لما كاف ذلؾ, وكػاف هػذا التعػايؿ 
ينطوي عم  نسبة اإلهماؿ إل  الطاعف وهو عنار جايا لـ يرا في أمر اإلحالة, ويتميز عف ركف 

ي التهمػة العما الذي أقيمت عم  أساسه الاعوى الجنائية, وكاف هذا التغيير الػذي أجرتػه المحكمػة فػ
مػػف اػػرب أفاػػ  إلػػ  مػػوت إلػػ  قتػػؿ رطػػت, لػػيس مجػػرا تغييػػر فػػي واػػؼ األفعػػاؿ المسػػناة إلػػ  
الطػػاعف فػػي أمػػر اإلحالػػة, ممػػا تممػػؾ المحكمػػة إجػػراءل بغيػػر تعػػايؿ فػػي التهمػػة عمػػًز بػػنص المػػااة 

نمػػا هػػو تعػػايؿ فػػي التهمػػة نهسػػها يبػػتمؿ عمػػ  إسػػناا واقعػػة  >74 مػػف قػػانوف اإلجػػراءات الجنائيػػة, وا 
اياة إل  المتهـ لـ تكف واراة فػي أمػر اإلحالػة وهػي واقعػة القتػؿ الرطػت ممػا كػاف يتعػيف معػه عمػ  ج

المحكمة أف تمهت نظر الافاع إل  ذلؾ التعايؿ, وهي إذ لـ تهعؿ فاف حكمها يكوف مبوبا بػالبطزف 
 .5مستوجبا النقض

القػانوني أي طبقػا لنموذجهػا ويزحظ بإف تكييؼ القااػي الجنػائي لجريمػة معينػة وفقػًا لواػهها      
المحاا في القانوف وبالتالي إنزاؿ هذا الواػؼ القػانوني لمهعػؿ المجػـر عمػ  الواقعػة المعرواػة أمػاـ 
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القااي يمـز القااي الماني بهذا التكييؼ, فإذا كيؼ القااي الجنائي الواقعة بتنها سرقة فز يمكف 
ة, لكػػف القااػػي المػػاني يسػػتطيع أف يكيػػػؼ لمقااػػي المػػاني أف يكيههػػا بتنهػػا ناػػب أو ريانػػة أمانػػ

الجريمػػة تكييهػػا آرػػر مػػف الناحيػػة المانيػػة مػػف اجػػؿ تقريػػر المسػػئولية المانيػػة وبالتػػالي الحاػػوؿ عمػػ  
التعويض, فماز إذا حكمت المحكمة الجنائية ببراءة المتهـ مف تهمة إتزؼ منقوالت الغير بز عمػا 

ت المحكمػة المانيػة بهػذا التكييػؼ, فػز تسػتطيع أف تقػرر الف القانوف الجنائي ال يعاقػب عميهػا التزمػ
 باف اإلتزؼ حاؿ عماا ألنه يرالؼ الحكـ الجنائي. 

ومػػف اػػـ, فػػإف محكمػػة المواػػوع مكمهػػة بػػاف تمحػػص الواقعػػة المطروحػػة أمامهػػا بجميػػع كيوفهػػا     
انوني الػذي وأواافها واف تطبؽ عميها ناوص القػانوف تطبيقػًا اػحيحًا اوف أف تتقيػا بالواػؼ القػ

تسػبغه النيابػػة العامػة عمػػ  الهعػػؿ المسػنا إلػػ  المػتهـ, وال يقػػاح فػػي هػذا أف حػػؽ الػافاع يقتاػػي بػػإف 
تعيف لممتهـ التهمة التي توجه إليه ليرتب افاعه عنها, ذلؾ باف حؽ المحكمة في تعػايؿ التهمػة فػي 

وف اإلجػػراءات الجنائيػػة ( مػػف قػػان >74أانػػاء المحاكمػػة يقابمػػه واجػػب مقػػرر عميهػػا بمقتاػػ  المػػااة ) 
 وهو أف تبيف لممتهـ التهمة المعالة وتتيم له فراة تقايـ افاعه عنها كامًز.

 فالتكييف يتطمب شرطين الزمين:      
أف ينص المبرع عم  انه إذا توافرت  واقعة مجراة لها راائص معينة فإنها تنارج تحت احػا  -أ 

 األوااؼ التي يعرفها القانوف ويرتب عميها أارًا قانونيًا معينًا.
أف يعمػػف القااػػي إف الواقعػػة المعرواػػة عميػػه تتػػوافر فيهػػا راػػائص الواقعػػة المجػػراة التػػي  -ب  

 قانونيًا معينًا.  أاه  عميها القانوف واعاً 
والبرط األوؿ هو مف عمؿ المبرع, أمػا البػرط الاػاني فهػو مػف عمػؿ القااػي. والمبػرع حػيف      

ياهي واهًا قانونيًا معينًا عم  واقعة مػا فانػه ينبػ  هػذا التكييػؼ. هػذا برػزؼ القااػي فانػه حػيف 
 هذا التكييؼ ويكبؼ.ياهي هذا التكييؼ القانوني عم  الواقعة المعرواة عميه, فانه يعمف 

وهنػػػاؾ ارتبػػػاط وتػػػزـز بػػػيف البػػػرطيف فالقااػػػي ال يمكنػػػه أف يرتػػػار تكييهػػػًا معينػػػا إال إذا عرفػػػه      
المبػػػرع ) مػػػف رػػػزؿ الواػػػؼ القػػػانوني المسػػػبؽ لمجريمػػػة( , بػػػؿ إف اور القااػػػي فػػػي هػػػذا البػػػتف 

اة وقػا تػوافرت فػي كابؼ محض ألنه يتماؿ في الراائص التي يتطمبها المبرع فػي الواقعػة المجػر 
الواقعة المعرواة عميه. فالتكييؼ القانوني ليس إال بحث القااي عما إذا كاف الهعؿ المرتكػب مػف 
قبػػؿ المػػتهـ قػػا تػػوفرت فيػػه العنااػػر القانونيػػة وأركػػاف جريمػػة مػػا حسػػب الواػػؼ القػػانوني لهػػا, أي 

ااي في تمؾ المنطقة عمػ  حسب التحايا القانوني لمنموذج أو االسـ الراص به. وبالتالي يعمؿ الق
 التقاء الواقع بالقانوف ويسهؿ تطبيؽ القاعاة القانونية الواجبة التطبيؽ عم  الواقعة.
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التكييؼ عمميػػة عقميػػة ال بػػا لمقااػػي فيهػػا اف يسػػتنا عمػػ  االػػة تمكنػػه اوال مػػف معرفػػة عنااػػر فػػ    
تحايػا التطػابؽ والتمااػؿ بينهمػا النموذج القانوني لمجريمة والعناار المكونة لمواقعة, كمػا تمكنػه مػف 

وتقػـو هػذل االالػة عمػ  مبػاأ القناعػة القاػائية الػذي ة, ويعتما القااي عمػ  نػوعيف مػف االالػة عقميػ
مف اليقيف الراص بالعمؿ القاائي الجنائي بوجه عاـ وتقاير االالػة بوجػه رػاص فهػي  يعني بنوع 

ائاػػها المميػػزة ال تعػػرؼ هػػذا التػػارج فػػي و بػػيف االعتقػػاا واليقػػيف فراأعتقػػاا إو أليسػػت مجػػرا رأي 
نها تقـو عم  اسس عقميػة منطقيػة مراحؿ التقسيـ لزالة, فهي واحاة في اباتها لتقاير قيمة الاليؿ أل
لتكييؼ عمػػ  هػػذا النحػػو اذف هػػو فػػا راػػينة فػػي تحايػػا النتػػائ  مػػف مقػػاماتها كتقػػاير قيمػػة البػػهااة.

ألعطائها واػهها الحػؽ وواػعها فػ  المكػاف المزئػـ مػف  تحميؿ لموقائع والتارفات القانونية تمهيااً 
 ف.بيف التقسيمات السائاة ف  فرع معيف مف فروع القانو 

وتبػػاو بػػذلؾ اهميػػة التكييػػؼ فػػ  مجػػاؿ القػػانوف الجنػػائ  بواػػهة عمميػػة اوليػػة والزمػػة النراػػاع     
لتاػرؼ او تمػؾ الواقعػه و الواقعة القانونية محؿ النزاع لمنص القػانون  الػذى يحكػـ هػذا اأالتارفات 

 .ومف هنا كاف الرطت ف  التكيؼ مستلة قانونية تراع اائما لرقابة محكمة النقض
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 الثالث الفرع
 التكييف في االستدالل عمى االعتماد

عمػ   يعتمػا إنمػا لمػنص العقػابي واجػب التطبيػؽ, لراهػا لموقػائع تكييهػه فػي الجنػائي القااػي إف     
 مػع ومطابقتهػا الاورة الحقيقة لوقائع الاعوي السترزص ذهني, نباط ووما يقامه مف جها  تقايرل

 المنطبقة عميها هذل الوقائع. لمجريمة القانونية والعناار األركاف
 نبػاط القااػي تتسػيس إلػ  اتجػه الحػايث الجنػائي الهكػر فػإذا كػاف بالمطابقػة, تعػرؼ العممية هذل    

 المطابقػة عمميػة وبالتػالي فػإف المنطقػي, االستاالؿ مباائ عم  القاائية بوظيهته قيامه أاناء الجنائي

 .1بالمنطقية تتاؼ أف يجب الجنائي القااي بها يقوـ التي

 سػائغًا ومقبػواًل ال يقػؼ عنػا حػا التسػبيب المجػرا فقػط  القااػي يكػوف تقػاير إف وهػو مػا يوجػب    

 عمػيهـ استرزاػاً  عراػت التػي األالػة مػف المواوع قااي استرماها التي النتائ  تكوف فيجب أف

 وقانوناً  منطقياً  سائغاً 

 يقػوـ إنمػا لوقػائع الػاعوى, القػانوني التكييػؼ لعمميػة إجرائػه عنػا القااػي أف ذلػؾ عمػ  أاؿ وال    

 بينهمػا, المطابقة لعممية تمهياا القانونية التجريمية الناوص امف قانونياً  الوقائع ماهية عف بالبحث

 األالػة وفػؽ اائمػا وذلػؾ ذهنػه, فػي اػورتها تسػتقر لموقائع حت  استااللي ذهني نباط بذؿ طريؽ عف

 القيػاس عمميػة اػمف المرتػار القػانوني بػالنص ومطابقتهػا أوراؽ الػاعوى فػي الاابتػة أو الموجػواة

 فػي المابتػة )الواقعػة الاػغرى ومقامتػه النمػوذجي(, القػانوني )الػنص مقامتػه الكبػرى الػذي القاػائي

تكييػؼ  فػي االسػتاالؿ هػذا اػب إلػ  المقػامتيف بػيف التطػابؽ جػراء مػف األريػر فػي الػاعوى(, لينتهػي
 الواقػع إلػ  اائػرة المحػاا ويػر الواقػع اائػرة مػف وينقمهػا الواقعػة, حقيقػة عػف اػااقاً  تعبيػراً  يعبػر قػانوني

 المواوعية (. البرعية الجنائية قانونًا ) مباأ عميها المناوص الجريمة اورة في المجسا
 المبائيػة مػف المرحمػة القانونيػة القاعػاة تنتقػؿ لكػي تػوافرل الواجػب البػرط هػو القاػائي فالقيػاس     

 التطبيؽ الواجبة القانونية القاعاة إل  االحتمالية
 الذي يعطيه لمجريمة القانوني الواؼ أف عم  اعتماااً  فنياً  عمزً  القانوني التكييؼ ومف هنا, يعا    

  .بها والظروؼ المحيطة لمواقعة والقانونية المااية العناار لكافة بامزً  يكوف الجنائي القااي
 بالقاػور, يواؼ األسػباب التكييؼ لعناار الكافي البياف عاـ مع الحكـ ااور ففت ومف اـ,     

رزلػه  مػف يقػوـ ذهنػي باسػتاالؿ القيػاـ القااػي لمػنقض. وهػو مػا يهػرض عمػ  معراػاً  بالتػالي ويكػوف
 القػانوني عػف القالػب بالبحػث يقػوـ بعػاها الػاعوى, فػي القائمػة لألالة وفقاً  الواقعة جزئيات كافة باراسة

 يتعػيف ممػا لػه, الرااػعة والػنص القػانوني الواقعػة بػيف قانونيػة عزقػة فتتبكؿ لها, المطابؽ اإلجرامي

                                                 
 .;8=ا. محموا نجيب حسني: برح قانوف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص -5
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 القػانوني والػنص المرتكػب اإلجرامي السموؾ التي تبكؿ العناار إل  حكمه في اإلبارة القااي عم 

 القػانوني وهػو مػا يهػاؼ فػي حقيقتػه إلػي حاػر التكييػؼ مف مراقبة لتتمكف محكمة النقض المطبؽ,

 نػبض هػو التكييػؼ بقولػه   الهقهػاء أحػا القػانوف, وهػو مػا أكػال ناػوص فػي والعقػاب التجػريـ حػاالت

 يقوـ اـ الجريمة فكرة لتحاياومف اـ يجب عمي القااي القياـ بنباط ذهني  .5لمقانوف بالنسبة الحياة

 الواقعة. بإابات
ومف األهمية مزحظة أف هناؾ عزقة وايقة جاًا بيف السمطة التقايرية الممنوحة قانونًا لمقااػي     

وبيف التكييؼ القانوني الذي هػو مػف ارتاػاص القااػي, ذلػؾ ألف تقػاير وتهيئػة القااػي لعنااػر  
يها لغرض حسمها هو الذي يعتما عميػه تكييػؼ النزاع المطروح عميه مف أجؿ إنزاؿ حكـ القانوف عم

القااي لذلؾ النزاع, ولما كانت أاوات الاياوة القانونية ووقائع النزاع والقاعاة القانونية هي المااة 
التػػي تبابػػر مػػف رزلهػػا السػػمطة التقايريػػة وهػػي كػػذلؾ عاػػب التكييػػؼ القػػانوني ولمػػا كػػاف مػػف يقػػـو 

فاف ذلؾ ياؿ عم  قػوة العزقػة بػيف التقػاير والتكييػؼ, وعمميػة  بالتقاير هو نهسه مف يقـو بالتكييؼ,
التكييػػؼ تػػتتي تاليػػة لمتقػػاير ذلػػؾ ألنػػه واف كػػاف التقػػاير والتكييػػؼ يػػرااف عمػػ  عنااػػر واحػػاة ويقػػـو 
بهما ذات العاو بالاهة ذاتها عنا إااار العمؿ القاػائي, إال أف الهػارؽ بينهمػا زمنػي, حيػث إف 

ف حيػػث التمهيػػا لػػه حتػػ  يمكػػف إنػػزاؿ حكػػـ القػػانوف عمػػ  الواقعػػة, والتقػػاير التقػػاير سػػابؽ لمتكييػػؼ مػػ
أياا الحقًا لمتكييؼ مف حيث إعماؿ ااػر القاعػاة القانونيػة عمػ  واقػع النػزاع, وهػذا التعقيػا ال يمكػف 
أف يواجهه إال القااي المتمتع بالذكاء والهطنػة والقػارة القانونيػة والعمػـ والربػرة والػذوؽ الرفيػع اػمف 

مطته التقايرية, وعم  ذلؾ فالقااي عناما يقـو بعممية التكييؼ يبابر سمسمة مف عمميات التقػاير س
 لياؿ إل  تطبيؽ القاعاة القانونية التي يرى مزءمتها لواقع النزاع المعروض عميه بقاا حسمه. 

 –ويتاػػػم مػػػف ذلػػػػؾ بػػػاف اقتنػػػػاع المحكمػػػة فػػػػي الواقػػػع لػػػػيس إال اعتقااهػػػا بػػػػاف الػػػنص القػػػػانوني    
الػذي أنزلتػه عمػ  الواقعػة هػو الواػؼ القػانوني الاػحيم وذلػؾ  –المتامف جريمػة وعقوبػة لهعػؿ مػا

 لتوافر أركاف الجريمة في هذل الواقعة, وبالتالي تقـو المحكمة بممارسة سمطتها في التكييؼ القانوني
 وذلؾ بإنزاؿ حكـ القانوف عم  الواقعة المطروحة أمامها.

 
 

 
 
 

                                                 
 .==ا. عمي حمواة: األاوؿ المنطقية لههـ الواقع والقانوف في الاعوي الجنائية, المرجع السابؽ, ص -5
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 قائمة بأهم المراجع
 

 أواًل: المراجع بالمغة العربية
, 6>=5برح قانوف اإلجراءات الجنائية, اار النهاة العربية, طبعة  د. محمود نجيب حسني:

 .;85ص
رسالة اكتورال, كمية الحقوؽ جامعة : البهااة كاليؿ إابات في المواا الجنائية, د. إبراهيم الغماز

 .4>=5القاهرة, 
: تسبيب األحكاـ, مجمة الحقوؽ لمبحوث القانونية واالقتاااية, اإلسكنارية, د. أحمد أبو الوفا

 .=9=5, ;س
: مبروعية الاليؿ في المواا الجنائية, رسالة اكتورال, كمية الحقوؽ, الدين خميل د. أحمد ضياء

 .6>=5جامعة عيف بمس, 
: اإلجراءات الجنائية المقارنة والنظاـ الجزائي في المممكة العربية السعواية, . أحمد عوض باللد

 .ـ4==5 -هػ 5855, السنة5اار النهاة العربية, القاهرة, ط
 .;645الوسيط في النقض الجنائي, اار النهاة العربية, د. أحمد فتحى سرور: 

 . 7==5, ;الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية, اار النهاة العربية, ط 
 .4==5سمطة محكمة النقض في الرقابة لاماف حسف تطبيؽ القانوف, اار النهاة العربية,  

برح قانوف اإلجراءات الجنائية, الجزء الااني, المحاكمة والطعف, د. أشرف توفيق شمس الدين: 
 .;645اار النهاة العربية, 

 .9;=5اإلابات الجنائي ووسائؿ التحقيؽ العممية, اار النهاة العربية, د. آمال عثمان: 
 .8:=5, اراسة مقارنة, رسالة اكتوراة, حقوؽ القاهرة -الربرة في المسائؿ الجنائية  

 .98=5, اار الكتاب العربي, 6, ط5: فقة اإلجراءات الجنائية, جد. توفيق الشاوي
باأ حرية اإلقتناع والمباكؿ المرتبطة به, محاارة القاها بكمية الحقوؽ م جيوفاني ليوني:

, ونقمها. ا. رمسيس بهناـ: مجمة القانوف 8:=7/5/=6باإلسكنارية بالمغة اإليطالية بتاريخ 
 .78=, ص8:=5, سبتمبر 78, س7واالقتااا, ع

, اإلسكنارية, ,  منبتة المعارؼ5: أاوؿ اإلجراءات الجنائية, جد. حسن صادق المرصفاوي
5=<5 . 

: بػػرعية األالػػة المسػػتماة مػػف الوسػػائؿ العمميػػة, رسػػالة اكتػػورال, كميػػة د. حسننن عمنني حسننن السننمني
 .7>=5الحقوؽ, جامعة القاهرة, 
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النظريػػة العامػػة لإلابػػات العممػػي فػػي قػػانوف اإلجػػراءات, رسػػالة اكتػػوراة,  د. حسننين محمننود إبننراهيم:
 .>==5القاهرة,  كمية الحقوؽ  جامعة

 .;;=5, منبتة المعارؼ, 6: اإلجراءات الجنائية تتايًز وتحميًز, جد. رمسيس بهنام
 . 6>=5: مباائ اإلجراءات الجنائية, مطبعة اإلستقزؿ الكبري, عبيد د. رؤوف

 .;644اراسة تركبية االلية, مكتبة اآلااب, القاهرل,  -لغة الحكـ القاائيد. سعيد أحمد بيومي: 
 .=>=5, اار النهاة العربية, 5الحكـ الجنائي الااار باإلاانه, طد. سعيد عبد المطيف حسن: 

 .>>=5اإلابات بالقرائف في المواا الجنائية, رسالة اكتوراة , حقوؽ القاهرة,  د.عطية مهنا:
, اار 8: تسبيب األحكاـ وأعماؿ القااة في المواا المانية والتجارية, طد. عزمي عبد الفتاح
 .>644النهاة العربية, 

الجنائية, اار الهاة العربية,  الاعوى في والقانوف الواقع لههـ المنطقية األاوؿ: د. عمي حمودة
6447. 

 .6447, 6النظرية العامة في تسبيب الحكـ الجنائي في مراحمة المرتمهة, اراسة مقارنة, ط  
, اار النهاة العربية, 5الااار فيها , طاوابط اإلرتباط بيف وقائع الاعوي الجنائية والحكـ   

6445. 
 .894ص , 95=5المباائ األساسية لإلجراءات الجنائية, الجزء األوؿ,  عمي ذكي العرابي:

, مكتبة كمية الحقوؽ, 86=5اإلقناع البراي لمقااي, رسالة اكتوراة, باريس  د. عمي راشد:
 جامعة عيف بمس.

قتنػاع القاػائي والمحاكمػة الجنائيػة العاالػة, اار محمػوا, تتسػيس اإلد. كمال عبند الواحند الجنوهي: 
5===. 

: قانوف اإلجراءات الجنائية معمقًا عمية بالهقة وأحكاـ القااء, اار الهكر العربي, د. مأمون سالمة
5=<4. 

رقابة محكمة النقض عمي مواوع الاعوي الجنائية, الهتم  د. محمد جمال الدين محمد حجازي:
 . 6445لمطباعة والنبر, 

: اإلابات في المواا الجنائية, محاولة فقهيه وعممية إلرساء نظرية عامة, د. محمد زكي أبو عامر
 .9>=5الهنية لمطباعة والنبر, اإلسكنارية, 

 .9>=5اار المطبوعات الجامعية,  : بائبة الرطت في الحكـ الجنائي,د. محمد زكي أبو عامر
 .6449, ;اإلجراءات الجنائية, اار الجامعة الجاياة, , ط   
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: اوابط  سمطة القااي الجنائي في تقاير األالة, اراسة مقارنة بالبريعة د. محمد سيد حسن
 .;644اإلسزمية, اار النهاة العربية, 

ار المطبوعات الجامعية, اإلسكنارية, : التكييؼ في المواا الجنائية,  اد. محمد عمي سويمم
6449. 

فف القااء بيف النظرية والتطبيؽ, المحاكمات المانية والجنائية, المستشار. محمد فهيم درويش: 
 .6444, مطابع الزهراء لإلعزـ العربي, 5ط

: ارء الحاوا بالببهات, مقاؿ منبور بمجمة إاارة قاايا الحكومة, د. محمد محي الدين عوض
 .>;=5, سبتمبر 7ع, 66س

, مطبعة جامعة القاهرة, 7, ط5: اإلابات في المواا الجنائية, جد. محمود محمود مصطفي
5=;;. 

 .:;=5, 55برح قانوف اإلجراءات الجنائية, مطبعة جامعة القاهرة, ط   
,  اار الناػػػة 5: اإلابػػػات فػػػي المػػػواا الجنائيػػػة فػػػي القػػػانوف المقػػػارف, جحسنننني د. محمنننود نجينننب

 .;;=5, 5, طالعربية
 .6>=5برح قانوف اإلجراءات الجنائية, اار النهاة العربية, طبعة     

: التكييؼ القانوني, المجمة العربية لمهقة والقااء, منبورات جامعة الاوؿ العربية, د. مصطفي كيرة
 .6==5, ابريؿ 55ع

البػريعة والقػانوف, نطػاؽ حريػة القااػي فػي تكػويف قناعتػه الوجاانيػة, مجمػة د. ممندوح خمينل بحنر: 
 .6448, يونيو 65ع

, =644, اار النهاػػػة العربيػػػة, ط 7: بػػػرح قػػػانوف اإلجػػػراءات الجنائيػػػة, جد. نبينننل مننندحت سنننالم
 .5;>5ص

بالبػػػػريعة  النظريػػػػة العامػػػػة لإلابػػػػات فػػػػي المػػػػواا الجنائيػػػػة, اراسػػػػة مقارنػػػػة د. هاللنننني عبنننند الننننال : 
 .8>=5االسزمية, رسالة اكتورال, حقوؽ أسيوط, 
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 حبث بعنوان

 املـركز القانونـي للمجين عليه
 "دراسة مقارنة"

 مقدم إىل

 كلية احلقوق جامعة املنيا قشم 

 اجلنــــــــائى القانون 

 إعداد 

 المراغيعبد الحميد  أحمد عبد الالهدكتور/   

 القانون الجنائي  مدرس
 إهــــداء إلـــي 

 حسنــــــي الجنــــــدي /روح أستاذنا الدكتور
 أستاذ القانون الجنائي وعميد كمية الحقوق جامعة 

 إعزازًا وتقديرًا من آخر تالميذه حموان األسبق
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 مَقّدمةال
اإلجرامية غير كاممة لعدـ دراسة المجني عميو، وىو يمثؿ لقد ظمت الدراسة العممية لمظاىرة 

ـ فرع جديد 8948العنصر الثالث في ىذه الظاىرة بجانب المجـر والجريمة، إلى أف ظير في عاـ 
 .(8)(Victimologieييتـ أساسًا بالدراسة العممية لممجني عميو سمي " بعمـ المجني عميو " )

ذلؾ الفرع مف العموـ الذي يدرس المجني عميو المباشر ويعرؼ عمـ " المجني عميو ": بأنو 
مف الجريمة دراسة عممية بيدؼ تحديد مجموعة مف الخصائص العضوية والنفسية واالجتماعية 
المتعمقة بو، وييتـ مف ناحية أخرى بتحديد العالقات المتبادلة بيف الجاني والمجني عميو، وكذلؾ 

خمؽ فكرة الجريمة أو التشجيع عمييا وتسييؿ ارتكابيا،  فيبياف الدور الذي قاـ بو المجني عميو 
 .(2)وأثر ىذا الدور بالنسبة لتحديد مسئولية الجاني وحدود الجزاء الذي سيوقع عميو

                                                 
(1)

 Hiendlang, Gottfredson, Garofalo: Victims: An Empirical Foundation for a Theory 

Of Personal Victimization, Ballinger Publishing Company, Camdridge, 1978, p. 120. 

Sherif Bassiouni: International Protection of Victims Association Internationale de 

Dorit Penal, Paris, 1998, P. 122. 

 –النظاـ القانوني لتعويض ضحايا الجرائـ اإلرىابية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بمقايد  ديش موسي:
دور المجني عميو في إدارة الخصومة الجنائية،  سعدي فاطمة: .812ـ، ص 2186 – 2185تممساف، الجزائر، 

بوجبير  .82ـ، ص 2185 – 2184ـ السياسية، جامعة تبسة، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر، كمية الحقوؽ والعمو 
حقوؽ المجني عميو في القانوف الجنائي الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية الحقوؽ والعمـو  بثينة:

 .3ـ، ص 2112اإلدارية، جامعة الجزائر، 
AISSAOUI Kamel: la victime d’infraction pénale de la réparation a la restauration, 

thèse pour le doctorat en droit, faculté de droit, université lyon III, octobre 2013, p.17. 

RABUT Bonaldi Gaélle: le préjudice en droit pénale, thèse pour le doctorat, université 

Bordeaux, France, 2014, p.514. Ann JACOBS et Katrien LAUWAERT: le droit des 

victimes, Anthémis, université de Liège, 2010, P. 23. Gérard Lopez: Victimologie, D, 

1997, P. 15. Ezzat A fattah: la victime est-elle coupable? le role de la victime dans le 

meurtre en vue de vol, les presses de l’université de monteréal, canada, 1971, p. 253. 

Richard Quiney: Who is The Victim?, Victimology, Lexington Books, Massachuestts, 

U. S. A., 1974, p. 103. Mendelsohn: une nouvelle branche de la science bio-psycho-

sociale, la victimologie rev  int- crim-pol-tech, 1986, p. 95, spec, p. 106-107. 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية  د. الشودافي عبد البديع أحمد عبد المجيد:راجع في ذلؾ تفصياًل:  (2)

 أحمد: د. ىاللي عبد الالهـ. 2181وأثره في مسئولية الجاني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوؽ الزقازيؽ، 
محاضرات في عمـ المجني عميو أو ضحايا الجريمة، مجموعة محاضرات ألقيت عمي دراسي برنامج الماجستير في 

األكاديمية الممكية لمشرطة، مممكة البحريف، دار النيضة العربية،  –العمـو الجنائية والشرطية، كمية تدريب الضباط 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، رسالة دكتوراه، حقوؽ  :د. داليا قدري أحمد عبد العزيز ـ.2188القاىرة، 

دور المجني عميو في الدعوي الجزائية،  د. أسامة أحمد محمد النعيمي: .8ـ، ص 2188 -ىػ 8432اإلسكندرية، 
حؽ المجني عميو د. عبد اهلل محمد الحكيم:  .9ـ، ص 2183دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
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في السنوات األخيرة مف العمـ الذي ييتـ أساسًا ببياف دور المجني  المجني إنتقؿ عمـوقد 
ييتـ بالدفاع عف حقوؽ المجني عميو، والعمؿ عمى عميو في الظاىرة اإلجرامية إلى العمـ الذي 

 .(8)تعويضو عف األضرار الناجمة عف الجريمة سواء مف األفراد أو مف الدولة
قد أكد الدستور المصري عمي كفالة الدولة التعويض العادؿ لمف وقع عميو االعتداء، حيث و 

ـ عمي أف: " كؿ إعتداء 2184يناير سنة  88مف الدستور المعدؿ الصادر في  99تنص المادة 
يات العامة ر ىا مف الحقوؽ والحر عمي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لممواطنيف، وغي

                                                                                                                                               

وما بعدىا.  5ـ، ص 2183، 8في قانوف اإلجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط 
النظرية العامة لممجني عميو، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ  د. فيد فالح مطر:

 جامعة القاىرة، د. ت.

Ezzat Abdel Fattah: La Victimologie – Qu'est et Quell est Son Evenir, Revue 

International de Crimiologie et de Police Technique, Vol. 21, No. 2, 1967, p. 119. 

Françoise Lombard: Les Systèmes d'indemnisation des Victimes d'actes de Violence, 

Etudes et donnees pénales, 1983. 
حؽ المجني عميو في قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ،  د. عبد اهلل محمد الحكيم:لمزيد مف التفصيؿ:  (8)

 – 8995الجريمة والمجـر في الواقع الكوني، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، د. رمسيس بينام:  .وما بعدىا 5ص 
ني عميو أو ضحايا الجريمة، مرجع محاضرات في عمـ المجد. ىاللى عبد الاله أحمد: . 435ـ، ص 8996

تعويض المجني عميو، دراسة مقارنة فى القانوف الوضعي  د. محمد عبد المطيف:وما بعدىا.  9سابؽ، ص 
محاضرات في د. ىاللي عبد الاله أحمد:  .85ـ، ص 8998والشريعة اإلسالمية، دار النيضة العربية، القاىرة، 

د. محمد األمين ـ. 2188ر النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األولي، عمـ المجني عميو أو ضحايا الجريمة، دا
د. معن خميل . 21ـ، ص 2115 -ىػ 8426عمـ ضحايا الجريمة، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،  البشري:
د. داليا قدري أحمد  .85ـ، ص 2118عمـ ضحايا اإلجراـ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  العمر:

المجني عميو  د. نور الدين ىندوي: .4، ص مرجع سابؽدور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية،  بد العزيز:ع
بيف القانوف الجنائي وعمـ اإلجراـ، مجمة الشريعة والقانوف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد الثاني، رمضاف 

د.  مفيـو جديد في العمـو الجنائية، الجزائر، د. ت. عمـ الضحية، د. الصالح أبركان:ـ. 8988مايو  -ىػ 8418
د. حسن صادق . 882ـ، ص 8975، 8حقوؽ المجني عميو في القانوف المقارف، ط محمود محمود مصطفي: 

د. حسني  .26ـ، ص 8989الدعوي المدنية أماـ المحاكـ الجنائية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  المرصفاوي:
د. محمد صبحي محمد  .74، مرجع سابؽ، ىامش ص 8جية لممسنيف ومعاممتيـ عقابيًا، الحماية الجنائ الجندي:

رضا المجني عميو وأثره في المسئولية الجنائية، رسالة دكتوراه منشورة، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  نجم:
يو في مصر، مجمة دور النيابة العامة في كفالة حقوؽ المجني عم د. البشري الشوربجي:. 78ـ، ص 8983

 .31ـ، ص 8998، يناير 78المحاماة، نقابة المحاميف، القاىرة، العدد األوؿ والثاني، س 
Ann JACOBS et Katrien LAUWAERT: le droit des victimes, Anthémis, université 

de Liège, 2010, P23. Gérard Lopez: Victimologie, D, 1997, P. 15. 
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والقانوف، جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ،  رالتي يكمفيا الدستو 
 ولممضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريؽ المباشر.

كفؿ الدولة تعويضًا عاداًل لمف وقع عميو االعتداء، ولممجمس القومي لحقوؽ اإلنساف إبالغ وت
بناء  رنتياؾ ليذه الحقوؽ، ولو أف يتدخؿ في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرو إالنيابة عف أي 

 .(8)عمي طمبو، وذلؾ كمو عمي الوجو المبيف بالقانوف "
إجراءات الدعوي الجنائية نظاـ متبع في مصر وفي ويالحظ أف قبوؿ المدعي المدني في 

وحيف طالب الشراح في الخمسينات والستينات بواجب الدولة تعويض المجني عمييـ في  ،(2)فرنسا

                                                 
عتداء عمي أي مف الحقوؽ والحريات المكفولة إـ فقد كانت تنص عمي: " كؿ 2182مف دستور  81أما المادة  (8)

في الدستور جريمة ال تسقط عنيا الدعوى الجنائية وال المدنية بالتقادـ، وتكفؿ الدولة تعويضًا عاداًل لمف وقع عميو 
ولممجمس القومي لحقوؽ اإلنساف إبالغ النيابة  ؽ المباشر.االعتداء. ولممضرور إقامة الدعوى الجنائية عنيا بالطري

العامة عف أى إنتياؾ ليذه الحقوؽ، ولو أف يتدخؿ في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور، وأف يطعف لمصمحتو 
 في األحكاـ ".

(2) Pradel (Jean): Droit pénal - procédure pénale, Tome 2, Paris, Cujas, 2 ième édit., p. 

212. Stéfani (Gaston), Levasseur (George): Procédure pénale, 9 ième édit., Paris, 

Dalloz, 1975, p.197. Briére de l'isle (G) et P.Cogniard: Procédure pénale, les 

juridictions et les actions, tome 2, Paris, 1971, p.195. Claud soyer (jean): droit pénale 

et procédure pénale, 14éme édition, paris, librairie - générale de droit et de juris 

prudence, 1999, p. 277. Ezzat Abdel Fattah: Les Facteurs qui Contribuent au choixde 

la Victime dans Les Cas de Meurtre en Vue de Vol, Thèse de Doctorat en Criminologie, 

Faculté des Science de Social, Université de Montréal, 1968. Ezzat Abdel Fattah: Le 

Meurtre en Vue de Vol, Thèse de Maitrise, Départment de Criminologie, Université de 

Montréal, 1965. 
قبؿ المرسـو الصادر في األوؿ مف ديسمبر  ىتماماً إط المجني عميو سويالحظ أف الشارع الجنائي الفرنسي لـ يق

ـ. إذ رغـ تمقي سموؾ االحتكار لتكييفيف قانونييف، أوليما إداري يمكف جياز حماية المنافسة مف توقيع جزاء 8986
إداري، وثانييما جنائي يسمح لمقاضي بتوقيع العقوبة، إال أف صيانة حقوؽ المجني عميو كانت بمعزؿ عف كؿ ذلؾ. 

اـ ىذا األخير إال تقديـ شكوى إدارية لوزير االقتصاد دوف أف يحظي بدور فاعؿ في إدارة الدعوى. وفي فمـ يكف أم
المواد الجنائية حـر المجني عميو مف حؽ االدعاء المدني أماـ القاضي الجنائي عما أصابو مف ضرر، تأسيسًا عمي 

مف طائفة الجرائـ المضرة  –كارية بوجو خاص وجريمة الممارسات االحت –اعتبار الجريمة االقتصادية بوجو عاـ 
غير أنو قد بدأ يتخمي تدريجيًا  بالمصمحة العامة، التي تستأثر النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية الناشئة عنيا.

في الدعوى الجنائية  –في حدود معينة  –ـ، بالتدخؿ 8977عف تمؾ النظرة اإلقصائية لممجني عميو، فسمح لو سنة 
وبصدور المرسـو السابؽ اإلشارة إليو في األوؿ مف ديسمبر سنة  تي أستمرت النيابة العامة في االستئثار برفعيا.ال

ـ، أدخؿ الشارع الفرنسي تعدياًل جوىريًا لدور المجني عميو في جريمة الممارسات االحتكارية مانحًا إياه الحؽ 8986
د العامة المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي. في مباشرة الدعوى المدنية التبعية طبقًا لمقواع

عمي أف " تباشر الدعوى المدنية الناشئة عف أي مف الجرائـ المنصوص عمييا في المرسـو  45فنص في المادة 
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الجرائـ، أختمفت اآلراء في تحديد األساس القانوني ليذا الواجب. فأقاـ البعض ىذا الواجب عمي 
، ومنيـ مف أقامو عمي نظرية العقد Legal Tort Theoryأساس مف نظرية الفعؿ غير المشروع 

 .(8)، أو عمي النظرية النفعية، أو نظرية التضامف االجتماعي social contractاالجتماعي
ولـ يستقر المجني عميو في مركز واحد، ففى المجتمعات القديمة كاف بيده زماـ الدعوى 

يختمط فييا التعويض والعقاب فيما يقضى بو الجنائية ضد الجاني فيما بالجرائـ الخاصة التي كاف 
جزاء مالي، غير أنو صار زماـ الدعوى الجنائية فى يد الدولة وأصبح إقتضاء العقاب عمى 
الجاني، وكؿ ما قرره القانوف لصالح المجني عميو أنو أباح ليذا األخير اإلدعاء المدني المباشر، 

 .(2)ة العامةوبالتبعية لمدعوى الجنائية التي تحركيا النياب
ممجني ل المركز الموضوعي واإلجرائي وما يعنينا بالدراسة في موضوع المجني عميو ىو "

"؛ حيث أثبتت الدراسات أف الموقؼ الذي يتخذه المجني عميو حياؿ الجاني في الكثير مف  عميو
المجني عميو في  الجرائـ يعد بمثابة العامؿ المثير أو الدافع إلى وقوع ىذه الجرائـ باعتبار أف سموؾ

رتكاب الجريمة، ويظير ىذا إإلجرامية لدى الجاني؛ فيقدـ عمى أحواؿ غير يسيرة يثير الميوؿ ا
واضحًا في كثير مف الجرائـ التي ترتكب ضد الموظفيف العمومييف، كجرائـ السب واإلىانة 

                                                                                                                                               

 ـ، بشأف األسعار وحرية المنافسة طبقًا لمقواعد العامة ". وعمي ذلؾ، أضحي8986الصادر في األوؿ مف ديسمبر 
مف حؽ المجني عميو في الجريمة محؿ البحث أف يقـو باالدعاء المباشر أماـ المحكمة أو االدعاء مدنيًا أماـ 

 د. أسامة حسنين عبيد: قاضي التحقيؽ أو التدخؿ مباشرة في دعوى جنائية مرفوعة بالفعؿ. راجع في ذلؾ:
 وما بعدىا. 85ـ، ص 2184مقارنة، القاىرة،  السياسة الجنائية في مواجية الممارسات االحتكارية الضارة، دراسة

حقوؽ المجني عميو في القانوف المقارف، مرجع سابؽ، ص  د. محمود محمود مصطفي: لمزيد مف التفصيؿ: (8)
د. عبد الرحمن   .38تعويض الدولة لممضرور مف الجريمة، مرجع سابؽ، ص د. محمد أبو العال عقيدة: . 85

مدى مسئولية الدولة عف تعويض ضحايا الجريمة، األساس ولنطاؽ، دراسة في الفقو والتشريع المقارف،  الخمفيي:
 د. أحمد شوقي أبو خطوة:. 389ـ، ص 2188، اإلمارات العربية المتحدة، 47مجمة الشريعة والقانوف، العدد 

دور المجني  عمي شييب: .85 تعويض المجني عمييـ عف األضرار الناشئة عف جرائـ اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص
د. عبد الوىاب  .88ـ، ص 8959عميو في اتكاب الجريمة، مجمة األمف العاـ، السنة األولي، العدد الرابع، يناير 

الشريعة اإلسالمية، المؤتمر الثالث لمجمعية  حقوؽ المجني عميو في الخصومة والحكـ وفي عبد العزيز الشيشاني:
ـ، دار 8989مارس  83 – 82عنواف حقوؽ المجني عميو في اإلجراءات الجنائية، المصرية لمقانوف الجنائي، ب
تقرير عف ندوة ضحايا الجريمة، مجمة األمف  منصور النيدي: .474ـ، ص 8991النيضة العربية، القاىرة، 

 .47، ص 78والحياة، تصدر عف المركز العبي لمدراسات األمنية، الرياض، السنة السابعة، العدد 
حقوؽ المجني عميو في الدعوي العمومية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف  قراني مفيدة: راجع في ذلؾ: (2)

 ـ، ص أ.2119 – 2118العاـ فرع قانوف العقوبات والعمـو الجنائية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
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والتعدي، وكذلؾ في بعض جرائـ ىتؾ العرض في الحاالت التي ال يتقيد فييا المجني عميو بالقيـ 
 .(8)رتكاب الجريمةإالخمقية والمعنوية، مما يحرؾ في المجـر غرائزه المختمفة ويدفعو إلى 

أخذ التشريع المصري بدور محدود لممجني عميو في تحريؾ الدعوى الجنائية، كما ىو قد و 
 .(3)المباشر واالدعاء (2)عميو في قانوف اإلجراءات الجنائية في جرائـ الشكوىمنصوص 
أظيرت الدراسات العممية الحديثة أف المجني عميو قد يكوف عاماًل مف العوامؿ التي وقد 

تؤدي إلى وقوع الجريمة، فدوره قد ال يقؼ عند حد إثارة بواعث العمؿ اإلجرامي بؿ يصؿ إلى حد 
إثارة المجني عميو، وكذلؾ أوضحت أبحاثو بياف العوامؿ التي تدفع بعض األفراد إلي السقوط 

ريمة أكثر مف غيرىـ، وىؿ يوجد أشخاص لدييـ إستعداد طبيعي خاص لمتحوؿ إلي ضحية لمج
مجني عمييـ؟ أـ أف وقوع الشخص ضحية لمجريمة مسألة تحكميا الصدفة؟ فيقدـ ىذا العمـ 
األسباب الحقيقية وراء وقوع الجريمة خاصة ما يتعمؽ منيا بالعالقة المتبادلة بيف الجاني والمجني 

                                                 
عميو في المسئولية الجنائية، دراسة مقارنة،  دور المجني صادق يوسف خمف الياسري:لمزيد مف التفصيؿ:  (8)

شرح قانوف العقوبات المصري، القسـ  د. عمر سالم: ـ.2187 -ىػ 8438كمية القانوف، العراؽ،  –جامعة ذى قار 
 قراني مفيدة: .588، ص 359، بند 437، ص 285ـ، بند 2188، دار النيضة العربية، القاىرة، 8العاـ، ج 

لدعوي العمومية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف العاـ فرع قانوف العقوبات حقوؽ المجني عميو في ا
حماية حقوؽ  سماتي الطيب:. ـ، ص أ2119 – 2118والعمـو الجنائية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 

، الجزائر، 8إلعالمية، ط ضحية الجريمة خالؿ الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، البديع لمنشر والخدمات ا
ـ، 2114الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار النيضة العربية، القاىرة، د. وائل أحمد عالم: . 81ـ، ص 2118
 .  4ص 

Ann JACOBS et Katrien LAUWAERT: le droit des victimes, Anthémis, université 

de Liège, 2010, P. 23. Gérard Lopez: Victimologie, D, 1997, P. 15. 
، طبعة مزيدة ومنقحة 8شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، ج د. أشرف توفيق شمس الدين: في ذات المعنى:  (2)

ـ، دار النيضة العربية، 2186طبقًا ألحدث التعديالت التشريعية ونصوص الدستور وأحكاـ القضاء حتي نياية 
قيود الدعوي الجنائية بيف النظرية والتطبيؽ، د. عزت الدسوقي: عدىا. وما ب 57ـ، ص 2187، 5القاىرة، ط 

قيود حرية النيابة العامة في تحريؾ  د. إبراىيم حامد طنطاوي:. 231ـ، ص 8986رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 
 –شكوى المجني عميو، تاريخيا  د. حسنين عبيد:. 24ـ، ص 8994، القاىرة، 8، ط 8الدعوي الجنائية، ج 

الحماية  د. دينا محمد صبحي:. 37ـ، ص 8975، 8أحكاميا، دار النيضة العربية، القاىرة، ط  –طبيعتيا 
 .264ـ، ص 8987الجنائية لألسرة، رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 

دور المجني عميو في الدعوي الجزائية، مرجع سابؽ، ص د. أسامة أحمد محمد النعيمي: في ذات المعنى:  (3)
حؽ المجني عميو في تحريؾ الدعوي الجنائية، تقرير مقدـ إلى المؤتمر  د. فوزية عبد الستار:ما بعدىا. و  299

الثالث لمجمعية العمومية لمقانوف الجنائي حوؿ حقوؽ المجني عميو في اإلجراءات الجنائية، مجموعة أعماؿ 
 وما بعدىا. 883ـ، ص 8991المؤتمر، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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. فيو ييتـ بدراسة مجموعة المعمومات (8)ي ساىـ بو المجني عميو في وقوعياعميو والدور الذ
 .(2)البيولوجبية والنفسية واالجتماعية الخاصة بالمجني عميو

 :دراسةال أىميةأواًل: 
، وفي العصور القديمة عد األوؿ عدوًا لممجتمع، عميو (3)لمجريمة طرفاف جاف ومجني عميو

تتسـ بالشدة والقسوة، أما الثاني فقد كاف موضع اىتماـ المشتغميف أف يكفر عف جريمتو بعقوبة 
بمكافحة الجريمة، وأستمر األمر عمي ىذا النحو لحيف قياـ الثورة الفرنسية، إذ تغيرت النظرة إلى 

وأخذ أىتماـ المشتغميف بمكافحة الجريمة ينصرؼ إلى ضماف حقوقو في إطار  –المتيـ  –الجاني 
تي مف شأنيا أف تكفؿ لو محاكمة عادلة ومنصفة تراعي فييا العديد مف الدعوى الجنائية ال

الضمانات كحقو في الدفاع عف نفسو، وفي تعييف محاـ لو إذا لـ يكف لو محاـ، وحقو في مقاضاتو 
، فضاًل (4)أماـ قاضيو الطبيعي، وحقو في الطعف، وحقو في معاممتو عمي أنو برئ حتي تثبت إدانتو

ثناء تنفيذ العقوبة وبالشكؿ الذي يصوف كرامتو وأدميتو. أما المجني عميو فقد عف كفالة حقوقو أ
أغفؿ أمره إغفااًل يكاد يكوف تامًا حتي وصؿ األمر إلى أف أطمؽ عميو بػ " الطرؼ المنسي في 

 .(5)الدعوى الجنائية "
                                                 

ـ، 8994أصوؿ عممي اإلجراـ والعقاب، دار الفكر العربي، القاىرة،  د. محمد أبو العال عقيدة:راجع في ذلؾ:  (8)
ـ، ص 8977عمـ اإلجراـ، مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي، القاىرة،  د. عبد الرؤوف ميدي:. 384ص 
 .28قاىرة، د. ت، ص مبادئ عمـ اإلجراـ، دار النيضة العربية، ال د. السيد عتيق:. 66
 .28مبادئ عمـ اإلجراـ، مرجع سابؽ، ص  د. السيد عتيق:راجع في ذلؾ:  (2)
، النظرية العامة لمجريمة، 8شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، ج د. ىشام محمد فريد رستم:  راجع في ذلؾ: (3)

 .849مرجع سابؽ، ص 
الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، الكتاب األوؿ، دار النيضة  د. أحمد فتحي سرور: لمزيد مف التفصيؿ: (4)

 .833، ص 59ـ، بند 2186العربية، القاىرة، الطبعة العاشرة )مطورة(، 
دور المجني عميو في الدعوي الجزائية، مرجع سابؽ، ص  د. أسامة أحمد محمد النعيمي: لمزيد مف التفصيؿ: (5)
9. 

Ezzat Abdel fattah: quelques problèmes posés à la justice pénale par la victimologie. 

An. Int.crim 1966, p. 335. meme auteur: la victimologie, qu est-elle, et quel est son 

avenir, rev Int crim-pol-tech 1976, n°2, vol XX, ts, p. 113. Ezzat A fattah: la victime 

est-elle coupable ? le role de la victime dans le meurtre en vue de vol, les presses de 

l’université de monteréal, canada, 1971, p. 253. 

د.  .26ـ، ص 8983رضاء المجني عميو وآثاره القانونية، رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة،  د. حسني محمد الجدع:
، النظرية العامة لمجريمة، مؤسسة بداري لمطباعة 8القسـ العاـ، ج شرح قانوف العقوبات، ىشام محمد فريد رستم: 

دعوى التعويض أماـ المحكمة الجنائية، مف بحوث المؤتمر  د. محمد صبحي نجم: .851ـ، ص 2185بأسيوط، 
د. محمد محمد  .486ـ، ص 8989آذار  84 – 82الثالث لمجمعية المصرية لمقانوف الجنائي، القاىرة، الفترة 
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المركز القانونى لإلدعاء العاـ في النظاـ اإلجرائي السعودى، دار النيضة العربية، القاىرة،  القاضي:مصباح 
المركز القانوني لمضحية في الفقو الجنائي اإلسالمي، دراسة في عمـ  عمرو العروسي:. 865ـ، ص 2111

فكرة  إبراىيم صالح عبيد: د. حسنين. 85ـ، ص 2181المجني عميو، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 
ـ، ص 8974المصمحة في قانوف العقوبات، المجمة الجنائية القومية، العدد الثاني، المجمد السابع عشر، يوليو سنة 

حقوؽ المجني عميو في القانوف الوضعي مقارنًا بالشريعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه،  د. عادل محمد الفقي: .237
دور المجني عميو في إنياء الدعوي الجنائية، رسالة د. حمدي عطية رجب: . 28ـ، ص 8984حقوؽ عيف شمس، 

دور النيابة العامة في كفالة حقوؽ  المستشار البشري الشربجي: .87ـ، ص 8998دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 
في  المجني عميو في مصر، بحث مقدـ لممؤتمر الثالث لمجمعية المصرية لمقانوف الجنائي، حقوؽ المجني عميو

ـ، 8991ـ، دار النيضة العربية، القاىرة، 8989مارس سنة  84 – 82اإلجراءات الجنائية، القاىرة، في الفترة مف 
عمـ ضحايا الجريمة وتطبيقاتو في الدوؿ العربية، منشورات جامعة نايؼ  د. محمد األمين البشري: .898ص 

عمـ المجني عميو، دار  د. صالح السعد:. 71 ـ، ص2115، 8العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، ط 
مفيوـ  د. محمد عبد المطيف عبد العال: .852ـ، ص 8999، 8صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، ط 

نحو  د. رزق سعد عمي: .84ـ، ص 2116المجني عميو في الدعوي الجزائية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
جرائـ اإلتجار بالبشر، المؤتمر الوطني نحو تعزيز األليات الوطنية لمكافحة تعزيز الحماية القانونية لضحايا 

دور المجني عميو في  عبد الناصر عباس عبد اليادي: .3ـ، ص 2187نوفمبر سنة  8اإلتجار بالبشر، القاىرة، 
  .85ـ، ص 2186إرتكاب الجريمة، جامعة نايؼ لمعمـو األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 

Bouzat Pierre: Traite Theorique et Pratique de droit pénal, Paris, 1970, p. 588. Ezzat a. 

Fattah: victimology: past, present, and futur, revue criminology, vol 33, n °1, 2000, 

pp :18- 46, AT: 26. Robert cario: La Victime définition et enjeux, (www.dalloz/www 

dalloz) service.visité le 5.4.2005. Hans Von Hentig: The Criminal and his Victim, Yale 

University press, New Haven, 1984, p. 383. Mendelsohn: Une Nouvelle Branche de la 

Science bio – Sociale, la Victimologie, Revue Internationale de Criminologie et de 

police Technique, 1956, No. 2, pp. 95 – 97. Sutherland E. H.: The Professional Thief, 

Annotated Interpreted, Chicage, U. S. A., 1937, pp. 79 – 80. hans von hentig: the 

criminal and his victim, Yale university Press, new haven, 1984, pp. 404-438. 
المجني عميو بيف القانوف الجنائي وعمـ اإلجراـ، مجمة الشريعة والقانوف، جامعة اإلمارات  د. نور الدين ىندوي:

 .244ـ، ص 8988مايو  -ىػ 8418العربية المتحدة، العدد الثاني، رمضاف 
Ezzat Abdel Fattah: Le Role de la Victime dans le passage à l'act, Reuve 

Internationale de Criminologie et de police Technique, Vol. 27, 1973, p. 176. Raffael 

Garofalo: La Criminologie, paris, 1905, p. 375. Gabriel Tard: La Philosophie Pénale, 

paris, 1891, p. 425. Ferri: Les Criminels dans L'art et la Literaturen Trad. Françoise par 

Eugene, Lavrent, paris, 1902, p. 19. Ezzat Abdel Fattah: the use of the victim as agent 

of self legitimization « victimology an international journal, vol 1976, pp.1-7. Ezzat 

Abdel fattah: le role de la victime dans le passage a l’acte , rev-int-crim-pol-tech , vol, 

27, 1973 , n. 2, p. 142. Hans von hentig: remarks on the interctiong of perptretor and 

victim, journal of criminal law, criminology and police science (march-april) 1941, p. 

303. Richard F sparks: crime and delinquency issues, amonograph series « research on 

victims of crime accoimplishment, issues, and new directions, center for studies of 

crime and delinquency, Maryland USA, 1982, p. 6. 
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عمي مـ تعد الوقاية مف الجريمة، أي مقاومتيا قبؿ وقوعيا، مجرد عمؿ تقتصر ممارستو ف
نما أصبح لمفرد، أو المجني عميو المحتمؿ، الدور األىـ في  جياز إدارة العدالة الجنائية فحسب، وا 

. وىكذا فقد أحتمت الدراسات المتعمقة بدور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية مكانيا (8)ىذه الوقاية
ب العالمية الثانية ، الذي نشأ في أعقاب الحر (2)البارز كأحد أىـ موضوعات عمـ المجني عميو

                                                                                                                                               

يمة، أطروحة دكتوراه، جامعة نايؼ لمعمـو األمنية، دور الضحية في حدوث الجر  ناصر مايع البييان الحكيم:
 ـ.2117الرياض، 

Marie-sylvie dupont-bouchat : le crime pardonné la justice réparatrice sous l'ancien 

régime (XVI-XVIII e-siecles), Revue Criminologie.vol: 32, n°:1,1999, pp:32-56, AT: 

33. 
 .3االتجاىات الحديثة لموقاية مف الجريمة، مرجع سابؽ، ص  طارق عمى أبو السعود: لمزيد مف التفصيؿ: (8)

المجني عميو بيف القانوف الجنائي وعمـ اإلجراـ، مجمة الشريعة والقانوف، جامعة اإلمارات  د. نور الدين ىنداوي:
الضحية ىو ذلؾ الشئ المنسي،  د. مصطفي العوجي:ـ. 8988العربية، كمية الشريعة والقانوف، العدد الثاني، 

د. فايز محمد  ـ.8988المجمة العربية لمدراسات األمنية، المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب، الرياض، 
 . 4المواجية التشريعية لإلتجار بالبشر، مرجع سابؽ، ص حسين محمد: 

لمجنى عميو " الضحية "؛ ولذا استقرت ىذه يدور محور االىتماـ في تشريعات مكافحة االتجار بالبشر عمى حماية ا
تفاقًا مع ما تضمنتو المواثيؽ الدولية المتعمقة بمنع ومكافحة االتجار بالبشر، وخصوصًا برتوكوؿ  التشريعات، وا 

ـ المسمى ببرتوكوؿ باليرمو عمي النص عمي حقوؽ لممجني عميو، مثؿ الحؽ في المساعدة 2111األمـ المتحدة 
ي الرعاية الصحية، ... إلخ، فضاًل عما تتضمنو ىذه التشريعات مف أحكاـ استثنائية عف األصؿ القانونية؛ الحؽ ف

عدـ مسئولية المجني عميو المدنية والجنائية، وعدـ االعتداد برضاه عف المقرر في قوانيف العقوبات، مثؿ تقرير 
ضامف مع الشخص الطبيعي، منح المجني االستغالؿ، باإلضافة إلى تقرير المسئولية الجنائية لمشخص المعنوي بالت

لى غير ذلؾ مف أحكاـ مرجعيا خصوصية جريمة  عميو، اإليواء أو اإلقامة في الدولة التي وقعت فييا الجريمة، وا 
 اإلتجار بالبشر.

Mendelsohn. .B. A: New Branch of Bio- psychological Science, LaVictimolog, Revue 

Internationale de Criminologie et de police Techni  que .No.2.1956. 
أصوؿ التجريـ والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، دراسة في  د. محمود طو جالل:راجع في ذلؾ:  (2)

استراتيجيات استخداـ الجزاء الجنائي وتأصيؿ ظاىرتي الحد مف التجريـ والعقاب، دار النيضة العربية، القاىرة، ط 
 حؽ المجني عميو في التنازؿ عف الدعوى الجنائية، المركز القومي د. جمال شديد:. 287ـ، ص 2115، 8

، مجمة 8جالحماية الجنائية لممسنيف ومعاممتيـ عقابيًا،  د. حسني الجندي: ـ.2186لإلصدرات القانونية، القاىرة، 
د.  .74ص ـ، 2116ديسمبر  –حقوؽ حمواف لمدراسات القانونية واالقتصادية، العدد الخامس عشر، أغسطس 

قرير مقدـ إلى المؤتمر الثالث لمجمعية حقوؽ المجني عميو في الدعوي العمومية، ت محمد محي الدين عوض:
 ولنفس المؤلف:. 25ـ، ص 8991ـ، منشور ضمف أعماؿ المؤتمر، القاىرة، 8989المصرية لمقانوف الجنائي، 

ساءة استعماؿ السمطة، بحيث مقدـ لمندوة الدولية لحماية حقوؽ ضحايا الجريمة، القاىرة،  المتيـ كضحية لمجريمة وا 
شكوي المجني عميو، مجمة القانوف د. حسنين إبراىيم صالح عبيد:  .28ص ـ، 8989يناير  25 – 22
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ليكوف ردًا عمي التيار التقميدي الذي كاف يسود الفكر الجنائي، والذي يركز جؿ إىتمامو عمي 
، فبدأ ىذا التيار الجديد في إطار اىتمامو بالمجني عميو كطرؼ في الخصومة الجنائية، (8)الجاني
ي تعويض عادؿ مقابؿ إلي جانب السبؿ واإلمكانات التي تكفؿ حصوؿ المجني عميو عم –يدرس 

الظروؼ والعوامؿ التي تمنع مف تحوؿ الفرد إلي مجني  –األضرار التي تكبدىا جراء الجريمة 
عميو، وذلؾ مف خالؿ دراسة الدور غير المقصود الذي يساىـ بو المجني عميو في ارتكاب 

وؿ دوف إمكانية الجريمة، والمتمثؿ بالتحريض عمي ىذه الجريمة، أو تسييؿ وقوعيا، األمر الذي يح
  .(2)محتمؿ، وبالتالي الوقاية مف الجريمة، أو مقاومتيا قبؿ وقوعياالتحوؿ الفرد إلي المجني عميو 

                                                                                                                                               

حقوؽ المجني عميو فى القانوف الجنائي الجزائري،  بوجبير بثينة: .813ـ، ص 8974واالقتصاد، العدد الثالث، 
 محمد عبد اهلل. 3ـ، ص 2112مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية الحقوؽ والعمـو اإلدارية، جامعة الجزائر، 

د.  .38ـ، ص 2183حؽ المجني عميو في قانوف اإلجراءات الجنائية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  الحكيم:
السياسة التشريعية في مواجية جرائـ اإلتجار بالبشر، بحث قدـ إلي المؤتمر الوطني "  أحمد عبد الاله المراغي:

المواجية  :ولنفس المؤلف ـ.2187نوفمبر سنة  8ر " القاىرة، نحو تعزيز األليات الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبش
 –ـ 2187التشريعية لمواجية لجرائـ تيريب المياجريف، دراسة نقدية لمقانوف المصري، القاىرة، الطبعة األولي، 

 ىػ.8439
عمـ المجني  المجني عميو ودوره في الظاىرة اإلجرامية، دراسة في د. محمد أبو العال عقيدة:راجع في ذلؾ:  (8)

سمطات النيابة العامة خالؿ  بوقندول سعيدة: وما بعدىا. 55ـ، ص 8998عميو، دار الفكر العربي، القاىرة، 
مراحؿ الدعوى العمومية، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في قانوف العقوبات والعمـو اإلجرامية، كمية العمـو 

 ـ، ص ج.2181 – 2119قسنطينة، الجزائر،  –اإلدارية والقانونية، جامعة اإلخوة منتوري 
(2)

  The Victimand his Criminal, R. P. C., Virginia, U. S. A., 1977, p. 45 – 47. 

المركز القانوني لمضحية في الفقو الجنائى اإلسالمى، رسالة ماجستير، كمية  محمد عمرو محمد أمين العروسى:
المجني عميو ودوره في الظاىرة اإلجرامية،  د. محمد أبو العال عقيدة: .6ـ، ص 2116الحقوؽ جامعة اإلسكندرية، 

مسئولية الدولة  د. عمر فاروق: .53ـ، ص 8988، 8دراسة في عمـ المجني عميو، دار الفكر العربي، القاىرة، ط 
ىا نقابة عف تعويض المجني عميو في ضوء توصيات المؤتمرات الدولية والتشريع المقارف، مجمة المحاموف، تصدر 

النظاـ اإلسالمي  د. ىالل فرغمي ىالل:. 977ـ، ص 8983سبتمبر  –، أيموؿ 9، ع 48المحاميف السورية، س 
، 8في تعويض المضرور مف الجريمة، دار النشر بالمركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب، الرياض، ط 

المجني عميو في القانوف  عف تعويض أساس مسؤولية الدولة د. محسن العبودي: .859ـ، ص 8991 -ىػ 8481
حماية حقوؽ سماتي الطيب: . 5ـ، ص 8991الجنائي واإلداري والشريعة اإلسالمية، دار النيضة العربية، القاىرة، 

ضحية الجريمة خالؿ الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، مؤسسة البديع لمنشر والخدمات االجتماعية، الجزائر، 
الحقوؽ األساسية لممجني عميو في الدعوي الجنائية، دراسة مقارنة، دار  مد حنفي محمود:د. محـ. 2118، 8ط 

مبدأ مسؤولية الدولة عف تعويض د. خيري أحمد الكباش: . 868ـ، ص 2116، 8النيضة العربية، القاىرة، ط 
لمجني عميو في المجني عمييـ، أساسو عناصره، ضماناتو، مداخمة منشورة في مجموعة أعماؿ مؤتمر " حقوؽ ا

د. عصام أحمد  .583اإلجراءات الجنائية، المؤتمر الثالث لمجمعية المصرية لمقانوف الجنائي، مرجع سابؽ، ص 
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فالتحميؿ الصحيح لمجريمة يشير إلى أنيا محصمة إيجابية لعامميف أساسييف ىما: السموؾ 
لقد أحتؿ و  الجريمة.اإلجرامي المنحرؼ لمجاني، ودور المجني عميو السمبي المساعد فى وقوع 

ىتماـ لدي الميتميف بالدراسات العممية في مجاؿ الجريمة، فجاءت الجانى طيمة القرنيف السابقيف اإل
النسياف،  كاف في طيفقد  المجني عميوالدساتير والقوانيف حافمة بالضمانات التى تحفظ حقوقو، أما 

بكيفية حصوليـ عمى  ني عمييـمجكذلؾ يكتسب ىذا البحث أىميتو مف كونو محاولة لتبصير ال
 .(8)حقوقيـ

ومف ثـ يأتى ىذا البحث كمحاولة لمتغمب عمى ىذا التقاعس ودعوة السياسة الجنائية المطبقة 
بحيث تتناوؿ حقوؽ كافة األطراؼ الممثمة لمظاىرة  مجني عميوحاليًا إلي إعادة النظر في إىماليا لم

الوقاية ومف ثـ إتساميا بالشموؿ. ومف ثـ يمكف أف  ـاإلجرمية سواء في سياسة التجريـ أـ العقاب أ
وتنعكس آثار ىذه الدراسة العممية  وخصائصو. مجني عميوالعمـ نساىـ ولو بقدر في فيـ طبيعة 

لممجني عميو عمي نظاـ العدالة الجنائية، حيث يمكف مف ناحية تحديد مدي خطورة الجاني وبالتالي 
اعد عمي اختيار نوع المعاممة العقابية المناسبة لحالتو. ومف تحديد مسئوليتو عف الجريمة، مما يس

ناحية أخري تظير أىمية ىذه الدراسة في مجاؿ الوقاية الفعالة مف الجريمة؛ ألف فيـ سموؾ المجني 
                                                                                                                                               

حؽ المجني عميو في تحريؾ الدعوي الجنائية الناشئة عف الجرائـ الماسة بسالمة جسده، المؤتمر الجمعية  محمد:
مارس سنة  83 – 82المصرية لمقانوف الجنائي بعنواف " حقوؽ المجني عميو في اإلجراءات الجنائية " الفترة مف 

دور سمطات التحقيؽ في  ايد الظفيري:د. فايز ع. 866ـ، ص 8991ـ، دار النيضة العربية، القاىرة، 8989
دور  د. فايز الكندري: ـ.2114حماية ضحايا الجريمة، مجمة الحقوؽ، ممحؽ العدد الثاني، الكويت، يونيو سنة 

الدولة في تعويض المجني عميو، مداخمة ألقيت بالحمقة النقاشية التي عقدتيا مجمة الحقوؽ في كمية الحقوؽ بجامعة 
ـ، منشورة بمجمة 2113/  82/  23" الحماية القانونية لمضحية في القانوف الكويتي " بتاريخ الكويت، تحت عنواف 

مدى مسؤولية الدولة عف تعويض  د. عبد الرحمان خمفي:. 58ـ، ص 2114، 28الحقوؽ، العدد الثاني، السنة 
والقانوف، اإلمارات العربية  ضحايا الجريمة )األساس والنطاؽ(، دراسة في الفقو والتشريع المقارف، مجمة الشريعة

مركز الضحية  بولواطة السعيد، بودراع عبد السالم: .381ـ، ص 2188المتحدة، العدد السابع واألربعوف، يوليو 
في القانوف الجزائي اإلجرائي، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، 

 ـ.2186 – 2185الجزائر، 
(1)

 William Tallack: Réparation to the injured and the rights of the victims of crime to 

compensation, 1990, London, P. 3.  

حقوؽ المجني عميو في القانوف الوضعي المقارنة بالشريعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه، حقوؽ  د. عادل محمد الفقي:
تعويض المجني عميو عف األضرار الناشئة عف  عمى مصطفي: د. عادل محمد. 5ـ، ص 8984عيف شمس، 

 وما بعدىا. 2ـ، ص 2185 -ىػ 8436الجريمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوؽ طنطا، 
François Clerc: De la reparation du prejudice cause à la victime par l’infraction en 

droit pénal, Suisse, Tome 56, 1942, P. 5 ss. Margery Fry: Justice For victim, The 

observer, London, july 1, 1957, P. 8, col 2. 
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عميو بعمؽ يدفعنا إلي إتخاذ أساليب وقائية أكثر فعالية بالنسبة لمجاني، بؿ كذلؾ بالنسبة لممجني 
 واإلصالحات التي مف شأنيا أف تمنع وقوع األفراد ضحية لمجريمة. التدابيرذ عميو، وذلؾ باتخا

التي قد  الخاصةوأخيرًا فإف الدراسة العممية لممجني عميو تساعد أكثر عمي معرفة ظروفو، وصفاتو 
تخاذ التدابير الالزمة لحمايتو والدفاع عف إتساعد عمي وقوعو ضحية لمجريمة، مما يساعد عمي 

 .(8)مختمؼ المستويات حقوقو عمي
ولمدراسة أىمية أيضًا تظير مف خالؿ أف االتجاىات الحديثة في الوقاية مف الجريمة، تيدؼ 
إلى إتخاذ تدابير وقائية فعالة لحماية ضحايا الجريمة المحتمميف، حيث أظيرت الدراسات والبحوث 

ف األحياف يخمؽ بسموكو أىمية دور المجني عميو فى إرتكاب الجريمة، فالمجني عميو فى كثير م
وأفعالو ىذه المغريات، وىذه المنبيات التى ستحث المجـر الكامف عمى التحرؾ وستدفعو إلى 

  االنقضاض عمي فريستو.
ويرى أصحاب ىذه االتجاه أنو مف الواجب إتخاذ تدابير وقائية فعالة لحماية ضحايا الجريمة 

ـ والتوعية والتعميـ بيدؼ تغيير سموكيـ أو المحتمميف بشتى الطرؽ مثؿ إستخداـ وسائؿ اإلعال
 .(2)حثيـ عمى أخذ االحتياطات الواجبة لحماية أنفسيـ وأمواليـ ضد االعتداء

وتقدـ أبحاث عمـ المجني عميو لممشرع الجنائي قائمة بالمجني عميو االحتمالييف الذيف قد 
جعميـ غير قادريف عمى يتعرضوا لإلعتداء أكثر مف غيرىـ لتعمؽ صفة ما بيـ مف شأنيا أف ت

                                                 
د. صادق يوسف خمف . 81مرجع سابؽ، ص  أصوؿ عمـ اإلجراـ، د. محمد أبو العال عقيدة:راجع في ذلؾ:  (8)

دور المجني عميو في المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة الستكماؿ متطمبات نيؿ درجة الماجستير،  الياسري:
 ـ.2187 -ىػ 8438كمية القانوف جامعة ذى قار، جميورية العراؽ، 

Ezzat Abdel fattah: quelques problèmes posés à la justice pénale par la victimologie. 

An. Int.crim 1966, p. 335. meme auteur: la victimologie, qu est-elle, et quel est son 

avenir, rev Int crim-pol-tech 1976, n°2, vol XX, ts, p 113. 
د. . 4االتجاىات الحديثة لموقاية مف الجريمة، مرجع سابؽ، ص  طارق عمى أبو السعود: لمزيد مف التفصيؿ: (2)

درو الشرطة في المجتمعات المعاصرة مف المنظور الوقائي والمنظور القضائي، مجمة مركز بحوث  مأمون سالمة:
الظاىرة اإلجرامية، مركز بحوث شرطة الشارقة، د. ت، ص  أمينة الكتبي:ـ. 8997، القاىرة، 82الشرطة، العدد 

الحماية الجنائية لحقوؽ ضحايا الجريمة، رسالة دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، د. أحمد عبد المطيف الفقي:  .4
 .9ـ، ص 2118

Hans von hentig: remarks on the interctiong of perptretor and victim, journal of 

criminal law, criminology and police science (march-april) 1941, p. 303. Richard F 

sparks: crime and delinquency issues, amonograph series, research on victims of crime 

accoimplishment, issues, and new directions, center for studies of crime and 

delinquency, Maryland USA, 1982, p. 6. 
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الدفاع عف أنفسيـ، وبالتالي يتعيف عمى المشرع في ىذه الحالة أف يتدخؿ لحماية ىذه الفئة، وغالبًا 
 ما تكوف وسيمتو في ذلؾ ىي تشديد العقوبة عمي الجاني.

 :دراسةمشكمة ال ثانيًا:
نظرًا ألنو ال يعتبر يعتبر موضوع المجني عميو مف المواضيع الحديثة نسبيًا، ونقوؿ نسبيًا 

في واقع األمر جديدًا عمي المشتغميف بتطبيؽ القواعد القانونية العقابية منذ أف وُجدت ىذه القواعد 
وعرفتيا المجتمعات البشرية في صورة أعراؼ أو قواعد مدونة، بؿ يمكف القوؿ أنو موضوع قديـ 

لى  متجدد، فيو قديـ قدـ المجتمعات البشرية األولى، وأستمر خالؿ معظـ مراحؿ التاريخ البشري وا 
ما بعد إتخاذ ىذه المجتمعات شكؿ الدولة وقياميا بتنظيـ الخصومة الجنائية بيدؼ الوصوؿ إلى 
ف صار ىذا اإلنتقاـ عامًا يتكفؿ بتطبيقو  معاقبة الجاني. فقد إحتفظت العقوبة بوصفيا إنتقامًا، وا 

كونو فرديًا أو خاصًا بفئة معينة أو قبيمة ما، كما  المجتمع ككؿ ممثاًل في النيابة العامة. بداًل مف
 . (8)كاف معروفًا قديماً 

فخالؿ ىذه المراحؿ مف التاريخ كاف إىتماـ المشتغميف بأمر الجريمة والعقاب عمييا موجيًا 
إلى تأكيد حقوؽ المجني عميو وتيسير إستفائيا، في حيف كاف المجـر يعتبر عدوًا لممجتمع، ونتيجة 

 .(2)يحظ باإلىتماـ أو العناية الالزمةلذلؾ لـ 
تركز اإلىتماـ بالمجني عميو ألنو في نظر ىذه المجتمعات الضحية التي وقعت عمييا 
الجريمة وألحقت بيا أضرارًا، في أف الجاني كاف يواجو بأشد العقوبات وأسوء المعامالت بصفتو 

ة العصر الذىبي لممجني عميو، وقد معتديًا عمي حقوؽ اآلخريف، وبالتالي أعتبرت ىذه الفترة ذرو 
لفترة طويمة مف التاريخ  –الجاني والمجني عميو  –إستمر ىذا التعامؿ مع أشخاص الجريمة 

وتجست في كثير مف التشريعات إلى غاية التغير الحاصؿ في المجاؿ الفكري والثقافي المتمخض 
 عف الثورة الفرنسية.

ـ الثورة الفرنسية إلى اآلف، وتبدو مظاىره واضحة في وقد ظؿ اإلىتماـ بالجاني يتزايد منذ قيا
القوانيف الحديثة خاصة ما وضع منيا في الستينات، وعمى وجو التحديد ما جاء في قوانيف الدوؿ 
اإلشتراكية، حيث حظى المتيـ بضمانات أساسية كاف أىميا في نظاـ العقاب ووسائمو، وكذا في 

 .(3)عف تنفيذ العقوبات مجاؿ اإلجراءات الجنائية دوف التغاضي
                                                 

حقوؽ المجني عميو في القانوف الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستير في القانوف الجنائي والعمـو  بوجبير بثينة: (8)
 .8ـ، ص 2112 – 2118الجنائية، كمية الحقوؽ والعمـو اإلدارية، جامعة الجزائر، 

 .42ـ، ص 8991، 43الجريمة والمجتمع، مجمة الشرطة الجزائرية، العدد  عبد اهلل سميمان: (2)
د.  .2حقوؽ المجني عميو في القانوف الجنائي الجزائري، مرجع سابؽ، ص  بوجبير بثينة: لمزيد مف التفصيؿ: (3)

وما  2اشئة عف الجريمة، مرجع سابؽ، ص تعويض المجني عميو عف األضرار الن عادل محمد عمى مصطفي:
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وفي المقابؿ فإف الباحثيف لـ يمتفتوا إلى موضوع الضرر الذى يمحؽ بالضحية بشكؿ كاؼ 
حيث لقى موضوع الجاني عناية كبيرة دوف أف يمقي موضوع المجني عميو حتي القميؿ منيا مف 

ناست حقوؽ طرؼ عمماء القانوف الجنائي، ومف ىذا المنظور يالحظ أف النظـ اإلجرائية قد ت
الضحايا الذيف إستبعدوا مف نطاؽ الدعاوي العمومية، فمـ يعد رفعيا في الغالب يتوقؼ عمى 

ذا حدث ورفعت فيـ ليسوا خصومًا فييا  .(8)إرادتيـ، وا 
في ثمانينات وتسعينات القرف العشريف في أوربا مؤخرًا لقد بدأ األىتماـ بضحايا الجريمة و 

وأمريكا، وأنشأت جمعيات إقميمية وأىمية وعالمية عدة، تيتـ بحماية حقوؽ الضحايا، مثؿ الجمعية 
عالف الجمعية العامة لألمـ المتحدة لممبادئ األساسية لمعدالة لضحايا  العالمية لعمـ الضحية، وا 

ر االىتماـ بضحايا الجريمة في مجاالتو كافة في الدوؿ ستخداـ السمطة، وتطو إاإلجراـ وسوء 
 األوربية وأمريكا. 

وعمى الرغـ مف تمؾ األىمية في دراسة الضحايا فقد الحظ الباحث ندرة الدراسات والبحوث 
زدياد ضحايا الجريمة وال سيما الجريمة إ، عمى الرغـ مف بالمجني عميوىتمت أالتى  مصرفي 

ا قد يجعؿ معدالت ضحايا الجريمة ترتفع بشكؿ مستمر األمر الذي يعد مم اإلرىابية وجرائـ العنؼ
 . (2)ياسات الجنائية وبحقوؽ المجتمعضار بالس

                                                                                                                                               

حقوؽ المتيـ في الدستور المصري والدستور المقارف، مجمة مصر المعاصرة، : د. محمود محمود مصطفي بعدىا.
 .69ـ، ص 8979، يناير 375الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، السنة السبعوف، العدد 

، سنة 8حقوؽ المجني عميو في القانوف المقارف، مطبعة جامعة القاىرة، ط  د. محمود محمود مصطفي: (8)
 .88ـ، ص 8975

Evelyne Josse: Victime, une épopée conceptuelle. Première partie: définitions, 2006, 

http://www.resilience-psy.com 
تعويض المجني عميو عف األضرار الناشئة عف الجريمة،  د. عادل محمد عمى مصطفي: لمزيد مف التفصيؿ: (2)

حقوؽ  د. مدحت محمد عبد العزيز إبراىيم:. ـ2185 -ىػ 8436دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوؽ طنطا، 
د. داليا قدرى ـ. 2113، 8المجني عميو في اإلجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، ط 

دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوؽ اإلسكندرية،  العزيز: أحمد عبد
المسئولية المدنية لمدولة عف األضرار الناجمة عف اإلرىاب في  د. ممدوح أحمد السعيد أحمد حسن:ـ. 2188

 د. عالء فوزي ذكي:ـ. 2188لمنصورة، القانوف الوضعي والفقو اإلسالمي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوؽ ا
د. محمد أبو  ـ.2181حقوؽ المجني عميو في القانوف المصري والقانوف المقارف، رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 

تعويض الدولة لممضرور مف الجريمة، دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة والنظاـ الجنائي العال عقيدة: 
حماية ضحايا إساءة  د. عمى محمود عمى حمودة:ـ. 2114، 2ربية، القاىرة، ط اإلسالمي، دار النيضة الع

استعماؿ السمطة في الفكر الجنائي الحديث، بحث منشور بمجمة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية لالقتصاد 
بريؿ 474/ 473السياسي واإلحصاء والتشريع، السنة الخامسة والتسعوف، العدد   مد راشد:د. حاـ. 2114، يناير وا 
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فرازات االجتماعية واالقتصادية والنفسية الممتدة التى تنعكس مباشرة وفشاًل في معالجة اإل
 عمى الضحايا وأسرىـ ومف ثـ عمى أمف وسالمة المجتمع بأسره.  

ذا لـ يكف مف العدؿ أف يناؿ موضوع الجناة في القضاء الجنائي عناية تفوؽ بصورة  وا 
واضحة تمؾ الخاصة بحقوؽ المجني عمييـ، وأف تتجاىؿ السياسة الجنائية أوضاعيـ دوف محاوالت 
جادة لتقديـ الخدمة ليـ بالدفاع عف مصالحيـ، وتيسير حصوليـ عمى تعويضات تجبر األضرار 

د فجر ما أصابيـ مف نكبات واسعة النطاؽ وما تعرضوا لو مف أشكاؿ المعاناة التي لحقت بيـ فق
نتيجة تطور ظاىرة اإلجراـ وتنوع صورىا وجسامة األضرار الناتجة عنيا صورة في الضمير 
اإلنساني أثارت مشاعر التعاطؼ معيـ، وولدت منذ نحو ثالث عقود مف الزماف، إىتمامًا منقطع 

ىو آخذ في اإلزدياد وقد تجسدت في إرتفاع أصوات كثيرة تدعو إلى كفالة النظير باحتياجاتيـ، و 
يجاد توازف بينيا وبيف حقوؽ الجناة  .(8)حقوقيـ، وا 

 ثالثًا: إشكالية الدراسة:
يثير المركز القانوني لممجني عميو تساؤالت عدة منيا ما ىو مفيوـ المجني عميو ؟ وما ىي 
أوجو االختالؼ بينو وبيف غيره مف األشخاص والنتائج المترتبة عميو ؟ وما ىو المركز الموضوعي 

                                                                                                                                               

المركز القانوني لممجني عميو في النظرية العامة لمعقوبة، مجمة مركز بحوث الشرطة، العدد السادس والعشروف، 
النظرية العامة إللتزاـ الدولة بتعويض المضرور مف الجريمة، د. سيد عبد الوىاب محمد مصطفي: ـ. 2114يوليو 

الحماية الجنائية لحقوؽ ضحايا  مد عبد المطيف الفقي:د. أحمد محـ. 2112رسالة دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، 
تعويض المجني عمييـ عف  د. رباب عنتر السيد إبراىيم:ـ. 2118الجريمة، رسالة دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، 

وضح  د. مصطفي مصباح دبارة:ـ. 2118األضرار الناشئة عف جرائـ اإلرىاب، رسالة دكتوراه، حقوؽ المنصورة، 
في النظاـ الجنائي، دراسة نقدية لمنظاـ الجنائي في ضوء معطيات عمـ الضحية، رسالة دكتوراه، ضحايا اإلجراـ 

النظرية العامة لممجني عميو، دراسة مقارنة، رسالة  د. فيد فالح مطر المصيريع:ـ. 8996حقوؽ اإلسكندرية، 
لقانوف الوضعي مقارنًا بالشريعة حقوؽ المجني عميو في ا د. عادل محمد الفقي:ـ. 8998دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 

حؽ المجني عميو في تحريؾ  د. محمد محمود سعيد:ـ. 8984اإلسالمية، رسالة دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، 
تعويض الدولة د. يعقوب محمد حياتي:  ـ.8982الدعوى العمومية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 

لممجني عمييـ في جرائـ األشخاص، دراسة مقارنة في عمـ المجني عميو، رسالة دكتوراه، حقوؽ اإلسكندرية، 
، سنة 8حقوؽ المجني عميو في القانوف المقارف، مطبعة جامعة القاىرة، ط  د. محمود محمود مصطفي:ـ. 8977
 ـ.8975

ات في الحصوؿ عمي التعويض، حقوؽ المجني عميو في كفالة حؽ الضحاي سري محمود صيام: المستشار (8)
ـ، ص 8991اإلجراءات الجنائية، المؤتمر الثالث لمجمعية المصرية لمقانوف الجنائي، دار النيضة العربية، القاىرة، 

452. 
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ور لممجني عميو ؟ وما ىو المركز اإلجرائي لممجني عميو ؟ وستكوف اإلجابة عف ىذه التساؤالت مح
 إشكالية الدراسة.

 صعوبات الدراسة: رابعًا:
إف مف أبرز العقبات التي واجيت الدراسة ىو تشتت مفردات ىذه الموضوع في مواد القانوف 
الجنائي، فكاف لزامًا عمّي أف نبذؿ جيدًا جييدًا في قراءة ىذه النصوص والمواد القانونية المتبعثرة 

دراجيا في ىذه الدراسة بما يقدـ تصورًا كاماًل ودقيقًا وتحميميا، مف أجؿ تطويع ىذه النصوص وا  
 لحيثيات الموضوع، دوف الوقوع في ىفوات إخراجيا عف مسارىا الصحيح.

 منيج الدراسة ونطاقيا: خامسًا:
سنعتمد عمى المنيج التحميمي والمنيج المقارف الذى يقوـ عمى تقصي جوانب الموضوع 

، ليتسنى بعد ذلؾ تقديـ أفضؿ الحموؿ التشريعية المناسبة سواء وحيثياتو في الفقو والقانوف والقضاء
التي تتعمؽ بالحماية الجنائية لممجني عميو، أو التي تتعمؽ بالجاني بإعادة النظر في تقدير عقوبة 
لمجاني مع األخذ بعيف االعتبار الدوافع المحركة لمجريمة. أما عمي مستوى نطاؽ الدراسة نقتصر 

المصري والفرنسي مع اإلشارة لبعض التشريعات األخرى أف تطمب األمر  عمى كؿ مف التشريع
 ذلؾ.

 خطة الدراسة: سادسًا:
سوؼ نتناوؿ ىذه الدراسة في فصميف، عمى أف يسبقيا تمييد ويمييا خاتمة تحتوي عمي أىـ 

 النتائج والتوصيات والمقترحات.
والمركز اإلجرائي لممجني  .)في فصؿ أوؿ( المركز الموضوعي لممجني عميو فسوؼ نتناوؿ

 (.في فصؿ ثانيعميو )
... فيذه  وبعد ... يتـ عرض أىـ النتائج التي إنتيت إلييا الدراسة، ثـ التوصيات. وأخيراً 

ونأمؿ أف نكوف قد ساىمنا بجيد متواضع في توضيح الكثير ، اً مخمص محاولة، قاـ بيا الباحث جاداً 
يجد أبناؤنا الطالب وأعضاء ىيئة التدريس وجميع مف القضايا المرتبطة بيذه الدراسة، وأف 

 الميتميف بالمجني عميو في ىذه الدراسة ما يعينيـ عمي أداء رسالتيـ بفيـ ووعي متكامميف.
 نسأل اهلل أن يوفقنا إلي السداد في القول والفعلو 

 د. أحمد المراغي
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 األول فصلال
 المركز الموضوعي لممجني عميو 

 تمييد وتقسيم:
جريمة ليا مجني عميو مباشر ىو شخص آدمي كزيد مف الناس أو شخص معنوي كؿ 

كالدولة. فمف قبيؿ الجريمة األولي القتؿ والضرب والجرح والسرقة ... الخ. ومف قبيؿ الجريمة 
. وأيًا كانت الجريمة فإف (8)الثانية االستيالء مف جانب الموظؼ العاـ عمي ماؿ ممموؾ لمدولة

 المباشر فييا ىو الدولة كنظاـ قانوني لممجتمع.المجني عميو غير 
والعقوبة المقررة عمي أية جريمة تشفي غيظ المجني عميو المباشر فييا وتضفي عمي إرادة 

 .(2)القانوف تأييدًا يعيد إلي الدولة اعتبارىا بعد أف أخمت بو الجريمة المرتكبة
جرائـ نتيجة إلرتكابو بعض وال شؾ أف المجني عميو يمعب دورًا ىامًا في وقوع بعض ال

األفعاؿ غير المشروعة التي مف شأنيا أف تثير غضب الجاني وتجعمو يقدـ عمي إرتكاب الجريمة. 
ويظير دور المجني عميو في وقوع الجريمة وذلؾ مف خالؿ دراسة مساىمة المجني عميو في خمؽ 

، أو إرتكابو ألحد (3)ي عميوفكرة الجريمة والتشجيع عمييا كما في حالة اإلستفزاز مف قبؿ المجن
 .(4)األفعاؿ غير المشروعة قانونًا، فيكوف ىو البادئ بالعدواف كما ىو في حالة الدفاع الشرعي

 وبناء عمي ذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، عمى النحو التالي:
 أىتماـ الفكر الجنائي بدور المجني عميو في الجريمة. المطمب األول:
 دور المجني عميو وتأثيره عمي النظاـ الجنائي.: المطمب الثاني

                                                 
النيضة شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص في الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة، دار د. سموي توفيق بكير:  (8)

 .892ـ، ص 2187العربية، القاىرة، 
 لمزيد مف التفصيؿ: (2)

Ezzat Abdel Fattah: quelques problèmes posés à la justice pénale par la victimologie. 

An. Int.crim 1966, p 335. meme auteur: la victimologie, qu est-elle, et quel est son 

avenir, rev Int crim-pol-tech 1976, n°2, vol XX, ts, p 113. Hans von hentig: remarks on 

the interctiong of perptretor and victim, journal of criminal law, criminology and police 

science (march-april) 1941, p 303. 
فالمشرع المصري لـ يأخذ بعذر اإلستفزاز إال في حاالت محددة منيا الحالة التي ورد النص عمييا في المادة  (3)

مف قانوف العقوبات وىي حالة مفاجأة زوج لزوجتو في حالة تمبسيا بالزنا وقتميا في الحاؿ ىي أو مف يزني  237
مف المجني عميو )شريؾ الزوجة( عمي الجاني )الزوج(. فعندما بيا. ويظير في ىذه الحالة تأثير االستفزاز الصادر 

شاىد الزوج زوجتو متمبسة بالزنا مع شخص آخر تولدت لديو حالة مف اإلستفزاز والغضب جعمتو يقـو بإرتكاب 
 الجريمة ولكنو أشترط لتوافر ذلؾ العذر المخفؼ أف يكوف الزواج قائمًا صحيحًا بناء عمي عقد زواج.

 .857ـ، ص 2188األحكاـ العامة في قانوف العقوبات، القسـ العاـ، اإلسراء لمطباعة، توفيق بكير:  د. سموي (4)
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 األول طمبالم
 الفكر الجنائي بدور المجني عميو في الجريمة أىتمام

 تمييد وتقسيم:
يرجع الفضؿ في جذب أنظار الباحثيف إلي دراسة شخصية المجني عميو إلي ىينتج الذى 

والتى  " حوؿ " الجاني وضحيتوـ 8948يعتبر رائد عمـ المجني عميو بدراستو التى نشرىا عاـ 
فتحت آفاقًا جديدة في مجاؿ االىتماـ بدوره في الجريمة ووجيت أنظار الفكر الجنائي إلي منطقة لـ 

ف كاف ليا عظيـ األىمية في دراسة الظاىرة اإلجرامية  .(8)تطرؽ بصورة مباشرة مف قبؿ وا 
أف أصحاب المحالت الذيف وعمى صعيد التشريعات أقترح حديثًا فى الدوؿ اإلسكندنافية 

يعرضوف بضاعتيـ بطريقة مغرية ليس ليـ الحؽ في إقامة الدعاوي في حوادث السرقات البسيطة، 
 .(2)كما أقترح أف تتحمؿ البنوؾ مسئولية قبوؿ الشيكات المزورة

ومف جية أخري فإف حضور المجني عميو لممحاكمة باعتباره الطرؼ الثالث في الظاىرة 
وحتي يتمكف مف  ،القاضي مممًا بالظاىرة اإلجرامية لمبت فييا ويكوف حكمو عادالً  اإلجرامية يجعؿ

تحديد دور المجني عميو وعالقتو بالجاني ومعرفة خطورة ىذا األخير لتحديد نوع العقاب المالئـ لو، 
وىذا ال يتـ في غيبة المجني عميو، وكذلؾ ولما لممجني عميو مف دور فعاؿ في خدمة العدالة 

ائية وتحقيؽ نوع مف التوازف بيف حقوؽ المجتمع كمجني عميو عاـ وحقوؽ المجني عميو الجن
ستجابة لمحركة العالمية الكبري والدولية التي توصي بمساعدة المجني  الخاص وحقوؽ المتيـ وا 

نصافيـ وتبصيرىـ بحقوقيـ  .(3)عمييـ وا 
 
 

                                                 
. 826حقوؽ المجني عميو في القانوف المقارف، مرجع سابؽ، ص  د. محمود محمود مصطفي:راجع في ذلؾ:  (8)

دور المجني عميو في الظاىرة د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: . 266رسالة سابقة، ص  د. عادل محمد الفقي:
د. زكي زكي وما بعدىا.  839المقاؿ سالؼ الذكر، ص د. ناجي بدر بدر: . 87اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص 

 . 891مرجع سابؽ، ص  حسين زيدان:
(2)

 Richard F sparks: crime and delinquency issues, amonograph series « research on 

victims of crime accoimplishment, issues, and new directions, center for studies of 

crime and delinquency, Maryland USA, 1982, p. 6. 
حقوؽ ضحايا الجريمة، عرض مقدـ في الندوة الجيوية السادسة  د. محمد الحسيني كروط:راجع في ذلؾ:  (3)

 24 – 23لمحوار الوطني حوؿ اإلصالح الشامؿ والعميؽ لمنظومة العدالة، المنعقدة خالؿ يومي الجمعية والسبت 
ـ بمدينة مراكش، تحت عنواف " تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز 2182نوفمبر سنة 

 .34ـ، ص 2182نات المحاكمة العادلة، ضما
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 و التالي:وبناء عمي ذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، وذلؾ عمى النح
 .أفكار رواد الفكر الجنائي التقميدي في عمـ المجني عميو: األول فرعال
 .دور المجني عميو في الجريمة كموضوع لمندوات والمؤتمرات العممية: الثاني فرعال

 األول فرعال
 أفكار رواد الفكر الجنائي التقميدي في عمم المجني عميو

شيد االىتماـ بعمـ المجني عميو دراسات عمي صعيديف مختمفيف، األوؿ وسمي باالتجاه 
التقميدي في عمـ المجني عميو وذلؾ بالتركيز عمي دور المجني عميو في الجريمة، وفي مرحمة 

إلي تعويضو عف العناء الذي  ةنصبت الدراسات عمي االىتماـ بحقوؽ المجني عميو والدعو أالحقة 
 جة وقوعو ضحية لمجريمة.القاه نتي

وكاف مف رواد المرحمة األولي أو الفكر التقميدي في عمـ المجني عميو ىينتج ومندلسوف 
ىتمامًا مبكرًا أ " ىينتج فىانز فو " وقد أىتـ العالمة األستاذ  .(8)واألستاذ الدكتور عزت عبدالفتاح

االىتماـ مف خالؿ بحث نشره عاـ بدراسة المجني عميو كطرؼ في الجريمة وكانت بداية ىذا 
ـ لفت فيو األنظار إلي أف أى إنجاز نظري يتـ تحقيقو في مجاؿ الصراع ضد الجريمة ال 8934

يفوؽ في أىميتو ما يمكف أف تسيـ بو المعرفة الحقة لمضحية والذي يشكؿ عنصرًا ىامًا مف 
أريد تحقيؽ نتائج إيجابية في ىذا عناصر الواقعة اإلجرامية، ال مفر مف أخذه بعيف االعتبار إذا ما 

 .(2)المضمار
ـ صدرت ليينتج دراسة أخري ركز فييا عمي عالقة الجاني بضحيتو 8948وفي عاـ 

ة بيف الجاني والمجني عميو، القاتؿ والمقتوؿ والنصاب ي" غالبًا ما توجد رابطة حقيق :مالحظًا أنو
ة لمنظر، تطرفي الجريمة تمثؿ ظاىرة الفوالمخدوع وعمى الرغـ مف أف ىذه الصمة التى تربط بيف 

 رسيف لمعوامؿ اإلجرامية يسقطونيا دائمًا مف حساباتيـ.افإف الد
وقد أزدادت أفكار ىينتج عمقًا ووضوحًا في كتابو " الجاني وضحيتو " الذي نشرتو لو جامعة 

يما بعد ـ والذي يعد بحؽ أوؿ دراسة عممية لمضحية واألساس الذي قامت عميو ف8948ييؿ عاـ 
 .(3)أفكار عمـ المجني عميو

                                                 
( 1 )

 Mendelsohn: La Victimologie Scuence Actuelle, Revue de droit pénal et de 

Crimiologie, 39 éme année, No. 7, April 1959, p. 121. hans von hentig: the criminal 

and his victim, Yale university Press, new haven ,1984, pp 404-438. 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (2)
 .34حقوؽ ضحايا الجريمة، مرجع سابؽ، ص  د. محمد الحسيني كروط: .87

(3)
 hans von hentig: the criminal and his victim, Yale university Press, new haven,1948, 

pp 404-438. 
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أما مندلسوف فقد قاؿ أنو كاف أوؿ مف أقترح إنشاء فرع مف العموـ الجنائية ييتـ بدراسة 
المجني عميو وأنو أوؿ مف أطمؽ عمي ىذا الفرع مصطمح " عمـ المجني عميو " وذلؾ في محاضرتو 

أفؽ جديد في عمـ األحياء النفسي  ـ وكانت بعنواف :8947التى ألقاىا في رومانيا في ربيع عاـ 
 .(8)االجتماعي )عمـ المجني عميو(

ويبدو أف أفكاره التى أعمنيا في تمؾ المحاضرة لـ يكتب ليا االنتشار نتيجة لمظروؼ 
السياسية التى كانت في رومانيا آنذاؾ والعزلة المفروضة عمييا مما جعؿ تمؾ األفكار ال تنتقؿ إلي 

 العالـ الغربي.
في قولو ىذا مصادرة مف وجييف: أوليما: أف أحدًا لـ يقؿ بأف فضؿ السبؽ في غير أف 

الدعوي إلي إيجاد عمـ ييتـ بدراسة المجني عميو يعود إلي ىينتج، ولكف كؿ ما قيؿ أف دراسة 
ىينتج المعنونة " الجاني وضحيتو " كانت نقطة التحوؿ البارزة التى لفتت أنظار الباحثيف في الحقؿ 

ىتماـ بدراسة المجني عميو بعد أف كانت غير مطروقة مف قبؿ إال بصورة قوة إلي اإلالجنائي ب
 .(2)سطحية ال تعبر عف مدي أىمية دراسة المجني عميو وىو ما يؤكده مندلسوف نفسو

قتراحو بإنشاء عمـ ييتـ بدراسة المجني عميو لـ يكف جديدًا البتة، فقد سبقو إليو إثانييما: أف 
ـ في الممتقي العممي 8926مايو  8وذلؾ في مداخمتو التى قدميا يوـ  يكافمر األبعض الباحثيف 

الذي نظمتو جمعية ضماف األمف الوطني بنيويورؾ في إطار موسميا الثقافي لتمؾ السنة، فبعد أف 
وجو الموـ إلي المجني عميو بقولو إف جانبًا ميمًا مف الجرائـ السيما الواقعة منيا عمي األمواؿ تعود 

بًا باتخاذ تدابير فعالة في مواجية مف تثبت مسئوليتيـ بتفريطيـ في لضحاياىا، مطاإلي إىماؿ 
أمواليـ وعدـ أخذىـ الحيطة الكافية لرعايتيا وحراستيا، وأختتـ مداخمتو بالقوؿ: " بأنو عندما تقع 
خضاعيا لمتحميؿ  الجريمة ويمقي القبض عمي الجاني ينبغي أال يكتفي بفحص شخصية الجاني وا 

نما يمـز في الوقت نفسو العناية بدراسة المجني عميو لتحميؿ والد راسة، كما يجري عميو العمؿ، وا 
 .(3)ة لمعمـ والمعرفة "يشخصيتو، كما في ذلؾ مف فرصة حقيق

                                                 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (8)
88. 

Mendelsohn: La Victimologie Scuence Actuelle, Revue de droit pénal et de 

Crimiologie, 39 éme année, No. 7, April 1959, p. 121. 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (2)
88. 
 راجع في ذلؾ: (3) 

Ezzat Abdel Fattah: the use of the victim as agent of self legitimization « victimology 

aninternational journal, vol 1976, pp1-7. Ezzat Abdel fattah: le role de la victime dans 

le passage a l’acte, rev-int-crim-pol-tech,vol, 27,1973, n2 , p142. 
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ويذىب الدكتور عزت عبد الفتاح إلي أف أوؿ مف أقترح إنشاء فرع مف العمـو الجنائية 
 Werthamىو الباحث األمريكي  (عمـ المجني عميو) يختص بدراسة المجني عميو وأقترح تسميتو

ـ، وقد جاء فيو أف االنشغاؿ بدراسة 8949وذلؾ في كتابو " مشيد العنؼ " الذي نشره عاـ 
شخصية الجاني دوف التركيز عمي الجوانب المتعمقة بشخص المجني عميو يعد قصورًا واضحًا في 

ظاىر شخصية الجاني تمامًا ما لـ يراع في الدراسات الجنائية، فال يمكف لمباحث أف يحيط بم
الجوانب الخاصة بضحيتو، وىو ما يتطمب وجود فرع مف العموـ الجنائية ييتـ بيذه الجوانب كعقؿ 

 .(8)جديد في الدراسات الجنائية ويمكف أف يطمؽ عميو مصطمح عمـ المجني عميو
مجني عميو، أو يتجاىؿ بيد أف ىذا ليس مف شأنو أف يغمط دور مندلسوف كأحد رواد عمـ ال

الجيود التى بذليا في ىذا اإلطار، فإليو يرجع الفضؿ في تعميؽ الفكرة الداعية إلي دراسة المجني 
نتشارىا بيف الباحثيف. وكذلؾ دعوتو إلي إنشاء المؤسسات القادرة إعميو دراسة عممية والعمؿ عمي 
 العمـ وتعميقيا.بعمي تطوير األبحاث المتعمقة 

ـ حوؿ " عمـ المجني عميو كفرع جديد مف 8956دلسوف في دراسة نشرىا عاـ فقد أكد من
عمـ األحياء النفسي االجتماعي " عمي أىمية دراسة مختمؼ الجوانب المتعمقة بالمجني عميو، 

، فمف شأف ىذا النوع مف الدراسة أف يتمخض عف (2)وتقصي العوامؿ التى تجعمو ىدفًا لمجريمة
اسة جنائية فعالة في ميداف الوقاية مف الجريمة ومواجية ما يعانيو نتائج تساعد عمى رسـ سي

فتقادىـ الرعاية التى ا  نصراؼ نظاـ العدالة الجنائية عنيـ و إالمجني عمييـ مف مشاكؿ بسبب 
 تعوضيـ عما قاسوه مف الجريمة.

ـ إلي ترسيخ فكرتو حوؿ عمـ المجني 8959وقد عمد مندلسوف في دراسة الحقو نشرىا عاـ 
يو، محددًا فييا أىداؼ ىذا العمـ بدراسة شخصية المجني عميو وتحميؿ الروابط التى كانت تصمو عم

بالجاني قبؿ وقوع الجريمة، وبحث الدور الذي قد تكوف ساىمت بو في أحداث الجريمة، ومتابعة 
األشخاص ذوي السمات العضوية أو النفسية أو االجتماعية التى مف شأنيا أف تجعميـ قابميف 
                                                                                                                                               

 .89دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: 
William Tallack: Réparation to the injured and the rights of the victims of crime to 

compensation, London,1996, P. 18. 
. 826حقوؽ المجني عميو في القانوف المقارف، مرجع سابؽ، ص  د. محمود محمود مصطفي:راجع في ذلؾ:  (8)

دور المجني عميو في الظاىرة عبد العزيز: د. داليا قدري أحمد . 266رسالة سابقة، ص  د. عادل محمد الفقي:
 .89اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص 

Wertham: The Show of Violence Doubleday, New York, 1949. 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ: (2) 
89. 



 

 

                                                 

 

 

  أمحد عبد الاله املراغىدكتور/              "دراسة مقارنة"...     املـركز القانونـي للمجين عليه

 

463 

موقوع ضحايا لإلجراـ وذلؾ بوسائؿ تربوية ونفسية تيدؼ إلي تعزيز قدرتيـ عمي المقاومة الذاتية ل
والعمؿ عمي إتخاذ تدابير عالجية يخضع ليا الضحايا ممف يستشؼ إمكانية عودىـ لمسقوط مرة 

 .(8)أخري ضحايا لمجريمة
ييا أىمية كبيرة وقد أختتـ مندلسوف دراستو تمؾ بتقديـ بعض المقترحات التى عمؽ عم

ى ال غني عنيا لتقدـ عمـ المجني عميو فدعا إلي عقد مؤتمر دولي لعمـ تباعتبارىا مف الوسائؿ ال
المجني عميو يشترؾ فيو الميتموف بمشاكؿ الضحايا مقترحًا إقامة أولي دوراتو بالقدس ونادي بإنشاء 

العموـ )اليونيسكو( أو أى مؤسسة دولية لجنة دولية دائمة في إطار المنظمة الدولية لمتربية والثقافة و 
أخري تأخذ عمي عاتقيا وضع األسس الالزمة إلنشاء معيد دولي ألبحاث ودراسات عمـ المجني 

 .(2)عميو
وقد لقيت ىذه المقترحات ترحيبًا مف الميتميف بشئوف المجني عميو، فقد كتب لدعوتو إلي 

ف بيذا العمـ حتى قيض ليا أف تمبي عاـ عقد مؤتمر دولي حوؿ المجني عميو تمح عمي المشتغمي
 .(3)ـ حيث أقيمت بالقدس الندوة الدولية األولي لعمـ المجني عميو8973

نتباه بعض الميتميف بالعموـ الجنائية، بؿ حتى أنيا إوقد أثارت دراسات ىينتج ومندلسوف 
ىتماـ الباحثيف في مجاالت عممية أخري في مقدمتيـ المتخصصوف في المجاؿ الطبي ومف أجذبت 

الذي أىتـ بدراسة األفكار التى تناوليا ىينتج مركزًا عمي  Ellenbergerبينيـ الطبيب النفسي 

                                                 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ: (8) 
حقوؽ المجني عميو في القانوف الوضعي المقارنة بالشريعة اإلسالمية، مرجع سابؽ،  د. عادل محمد الفقي:. 21
 .278ص 

Lamare C. citée par Languin N.: L’émergence de la victime. Quelques repères 

historiques et sociologiques, 2005, http://www-cdpf.ustrasbg. 

fr/No%C3%ABlle%20Languin,%2016%20d%C3%A9cembre%202005.htm 
مرجع سابؽ، ص دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ: (2) 
المبادئ التوجييية لحماية ضحايا الجريمة في التشريعات العربية، مجمة العمـو د. محمد أبو العال عقيدة: . 21

 .818ـ، ص 8992االقتصادية، جامعة عيف شمس، يناير 
Margery Fry: justice for victims the observer, july 1957, London , p. 164. 

ديسمبر سنة  89 – 84أوؿ مؤتمر عربي في ىذا الشأف ىو إنعقاد األسبوع الرابع لمفقو اإلسالمي في تونس مف  (3)
حقوؽ المجني عميو د. محمود محمود مصطفي: ـ وقد تـ مناقشة موضوع تعويض الدولة لممجني عمييـ. 8974

واإلقتصادية بجامعة المنصورة، العدد الثاني، في اإلجراءات الجنائية في الشريعة والقانوف، مجمة البحوث القانونية 
 .3ـ، ص 8987

http://www-cdpf.ustrasbg/
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كما شارؾ إلينبرجر في تحرير الموضوع  .(8)الجانب النفسي في عالقة الجاني بالمجني عميو
ألفكار الحديثة في عمـ اإلجراـ الذي نشر بالموسوعة الفرنسية لمطب والجراحة، حيث قاـ المتعمؽ با

 Hélène Ranjevaكما قدمت الطبيبة الفرنسية  بكتابة الجزء الخاص بالجاني والمجني عميو.
رسالة دكتوراه بعنواف: " مساىمة في دراسة شخصية المجني عميو " نوقشت بكمية الطب بجامعة 

 .(2)ـ8964 تولوز عاـ
 الثاني فرعال

 دور المجني عميو في الجريمة كموضوع لمندوات والمؤتمرات العممية
لقد أنعقدت جممة مف المؤتمرات؛ كاف أوليا المؤتمر الدولي لمسجوف في باريس عاـ 

ـ، ونادى فيو الفقيو " أدولؼ برانز" فى تقريره المقدـ لممؤتمر" بأنو حاف الوقت ألف تمتفت 8895
إلى المجنى عميو وأف تراعى ظروفو وأحوالو أسوة بالجانى الذى يمقى كؿ الرعاية والعناية مف  الدولة

جانب الدولة التى تقـو بإطعامو وتوفير المسكف والممبس لو، وتحرص عمى توفير الدؼء واإلنارة 
ف والصحة لو، وتشرؼ عمى تأىيمو وتدريبو عمى نفقتيا، وعند خروجو مف السجف تعطيو مبمغًا م

الماؿ يمثؿ أجره عف عممو أثناء وجوده فى السجف، بينما يترؾ المجنى عميو وحده يقاسي مف جراء 
الجريمة فى الوقت الذى يساىـ ىو نفسو وعف طريؽ غير مباشر فى رد اعتبار المجـر الذى أضر 

اء تواجدىـ بو مف خالؿ الضرائب التى يقوـ بدافعيا إلى الدولة والتى تنفقيا بدورىا عمى الجناة أثن
 .(3)فى أماكف تنفيذ العقوبات "

ـ قدـ مف خاللو الفقيو 8911ثـ أنعقد المؤتمر الدولى لمسجوف ببروكسؿ ببمجيكا عاـ 
اإلنجميزى " ولياـ تاالؾ " نادى فيو بوجوب أف تتحمؿ الدولة تعويض المجنى عمييـ فى الحاالت 

، كما يحدد الفقيو موردًا لذلؾ وىى التى ال يحصموف فييا عمى تعويض مف الجانى بسبب إعساره
 الغرامات الجنائية التى تحصؿ عمييا الدولة مف أحكاميا الجنائية.

                                                 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ: (8) 
 .829حقوؽ المجني عميو في القانوف المقارف، مرجع سابؽ، ص د. محمود محمود مصطفي: . 28

(2) 
Hélène Ranjeva: Contribution à L'étude de la Personnalité de la Victime, étude 

Psychologique et Histprique de la Notion de Victimologie, Thèse pour le Doctorat en 

Médecine, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Toulouse, 1964. 
(3) 

William TALLACK: rèparation to the injured and the rights of the victims of crime 

to compensation, london, 1966, p. 18. 
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إال أف ظروؼ الحرب العالمية األولي والثانية آنذاؾ حالت دوف إيجاد صدى ليذه الفكرة، إلى 
ورة أف ـ التي نادت بضر 8957غاية أف جاء دور المصمحة اإلنجميزية " مارجري فراري " سنة 
 .(8)تتولى الدولة بنفسيا إنشاء نظاـ يكفؿ دفع التعويض لممجني عمييـ

وتوالت المؤتمرات الدولية التي بحثت ىذا الموضوع؛ نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ مؤتمر " 
ـ، والذي جاء فى توصياتو أنو ينبغي تعويض المجني عمييـ 8968لوس أنجمس " بكاليفورنيا سنة 

ب أف ينظر إلى ىذا التعويض عمى أنو حؽ لممجني عميو وليس منحة، ثـ عقد مف الدولة، كما يج
المؤتمر الدولي الثاني لتعويض المجني عمييـ في مدينة " باليتمور " بالواليات المتحدة األمريكية، 

ـ بمقاطعة " أونتريو " بكندا، ثـ 8972ثـ المؤتمر الدولي الثالث لتعويض المجني عمييـ سنة 
ـ، والتي تناولت 8973ندوة الدولية األولى لعمـ المجني عميو في فمسطيف المحتمة سنة أعقب ذلؾ ال

مف بيف موضوعاتيا تعويض المجني عمييـ، وقد أصدرت ىذه الندوة في ختاـ جمساتيا عدة 
توصيات كاف أىميا أنو عمى جميع الدوؿ أف تأخذ في االعتبار مسألة تأسيس أنظمة لتعويض 

 .(2)ضحايا الجريمة
ـ عقدت مؤتمرات دولية مف أجؿ حماية المجني عمييـ في الجرائـ الواقعة 8973منذ عاـ ف

عمييـ، وقد قامت األمـ المتحدة بدورىا في سبيؿ وضع المبادئ الالزمة لحماية الضحية المحتممة 
 . (3)مف وقوع الجريمة عميو ومساعدة مف وقعت عميو الجريمة

لقانوف العقوبات المنعقد في " بودابست " سنة  كما أوصى المؤتمر الدولى الحادى عشر
 .(4)ـ بأف التعويض مف طرؼ الدولة إلى المجني عمييـ حؽ وليس منحة8974

والغريب في األمر ىو أف المجني عميو وعبر معظـ العصور كاف ىو صاحب الحؽ في 
 .(5)معاقبة الجاني أو العفو عنو، ولـ يكف يعترؼ لمجاني بحقوؽ تذكر

                                                 
مدى مسئولية الدولة عف تعويض ضحايا الجريمة )األساس والنطاؽ( دراسة في الفقو د. عبد الرحمان خمفي:  (8)

ـ، ص 2188ع واألربعوف، يوليو والتشريع المقارف، مجمة الشريعة والقانوف، اإلمارات العربية المتحدة، العدد الساب
 وما بعدىا. 384

 .266رسالة سابؽ اإلشارة إلييا، ص د. عادل محمد الفقي:  (2)

وما  321محاضرات في عمـ المجني عميو أو ضحايا الجريمة، مرجع سابؽ، ص  د. ىاللي عبد الاله أحمد: (3)
ـ، ص 2117حقوؽ ضحايا الجرائـ الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  د. نصر الدين بوسماحة:بعدىا. 

23. 
 .826حقوؽ المجني عميو في القانوف المقارف، مرجع سابؽ، ص  د. محمود محمود مصطفي: (4)
النظرية العامة إللتزاـ الدولة بتعويض المضرور مف الجريمة، مرجع د. سيد عبد الوىاب محمد مصطفي:  (5)

 وما بعدىا. 85تعويض المجني عميو، مرجع سابؽ، ص  د. محمد عبد المطيف:وما بعدىا.  83ص سابؽ، 



 

 

                                                 

 

 

  أمحد عبد الاله املراغىدكتور/              "دراسة مقارنة"...     املـركز القانونـي للمجين عليه

 

466 

ـ عقد المؤتمر الحادي والعشريف لجمعية مقاطعة كيبؾ في كندا وتـ خاللو 8982وفي عاـ 
إقرار مشروع إعالف لحقوؽ الضحية شمؿ وضع المبادئ األساسية لحماية حقوؽ المجني عميو. 

ـ تـ عرض المشروع عمى المؤتمر السابع لألمـ المتحدة لمنع الجريمة ومعاقبة 8985وفي عاـ 
بشأف اإلعالف  34/41ت الجمعية العامة قرارىا رقـ ر و اإليطالية، وأصدالمجرميف في مدينة ميالن

ساءة إستعماؿ السمطة  .(8)العالمي لممبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وا 
أىتمت بعض المؤسسات العممية باألفكار التي نادي بيا ىينتج ومندلسوف حوؿ أىمية وقد 

فكانت تمؾ األفكار موضوعًا لندوات عممية خصصت لمناقشتيا دراسة المجني عميو دراسة عممية، 
وكانت البداية في بمجيكا حيث وضعت ىذه المسألة ضمف جدوؿ أعماؿ اليوميات  وتحميميا.

 ـ.8958ديسمبر  89اليولندية البمجيكية لعمـ اإلجراـ والتى أنعقدت في 
 26تى نظمت في الفترة مف ودورة مجموعة دراسات عمـ اإلجراـ بجامعة بروكسؿ الحرة، وال 
ـ، وفي ىذيف الممتقييف تمت مناقشة عدد مف التقارير التى تناولت دور 8959فبراير  23 –يناير 

المجني عميو في بعض الجرائـ، خاصة النصب والسرقة، والفئات التى يتعرض أفرادىا لموقوع 
لعرض، كما تناوؿ بعض ضحايا، مع التركيز في ىذا الصدد عمي األطفاؿ كضحايا لمجرائـ عمي ا

المشاركيف في الممتقييف المذكوريف ما يمكف أف تقدمو معطيات عمـ المجني عميو مف إضافات 
 . (2)تساىـ في تطوير العمـو الجنائية

غير أف المسألة لـ يكتب ليا الذيوع واالنتشار إال في الندوة األولي حوؿ عمـ المجني التى 
ـ، وكاف مف أىـ المحاور التى دارت حوليا 8973سبتمبر  6-2عقدت بالقدس في الفترة مف 

مناقشات ىذه الفترة معالجة المشاكؿ المتعمقة بعمـ المجني عميو كفرع جديد مف العموـ الجنائية، 
حث المسائؿ المتصمة بالمجني عميو كطرؼ في الجريمة، ودراسة العالقة بيف الجاني وضحيتو وب

                                                 
حقوؽ  د. عبد الرحمن خمف: ـ.8985/  41/  4راجع في ذلؾ: قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  (8)

د.  وما بعدىا. 88، ص 2119، يناير 21ضحايا الجريمة، مجمة كمية الدراسات العميا، أكاديمية مبارؾ لألمف، ع
وضع ضحايا اإلجراـ في النظاـ الجنائي، دراسة نقدية لمنظاـ الجنائي في ضوء معطيات مصطفي مصباح دباره: 

 .242ـ، ص 8996عمـ الضحية، رسالة دكتوراه، حقوؽ اإلسكندرية، 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (2)
د. الشوادفي . 89دور المجني عميو في إرتكاب الجريمة، مرجع سابؽ، ص عبد الناصر عباس عبد اليادي: . 22

إلجرامية وأثره فى مسئولية الجاني، دراسة مقارنة، دور المجني عميو في الظاىرة اعبد البديع أحمد عبد المجيد: 
النظرية العامة لممجني عميو، دراسة مقارنة،  د. فيد فالح مطر:. 71ـ، ص 2181رسالة دكتوراه، حقوؽ الزقازيؽ، 
المجني عميو ودوره في الظاىرة د. محمد أبو العال عقيدة: . 877ـ، ص 8998رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 

 .92ـ، ص 8988، دارسة في عمـ المجني عميو، دار الفكر العربي، القاىرة، اإلجرامية
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ومواقؼ كؿ منيما تجاه اآلخر وما تؤديو مف دور قبؿ وقوع الجريمة وبعده؛ وتقييـ وضع المجني 
 .(8)عميو في نظاـ العدالة الجنائية وسياسة المجتمع في مواجيتو

وز الفرنسية قد نظمت بالتعاوف مع معيد عمـ اإلجراـ بتولوز وكانت كمية الحقوؽ بجامعة تول
ندوة لمناقشة النتائج التى أسفرت عنيا ندوة القدس، وبحث مدي إمكانية تبنييا في إطار نظاـ 

وقد عقدت ىذه الندوة  ،العقوبات واإلجراءات يالعدالة الجنائية عمي المستوييف التشريعي في قانون
 .(2)أى بعد ثالثة أشير فقط مف إنتياء ندوة القدسـ 8973ديسمبر  7، 6يومي 

ولقد كانت ندوة القدس مقدمة لندوات ومؤتمرات دولية باتت تعقد بصورة دورية لمناقشة ىذه 
ـ، وفي " مونثر " بألمانيا 8976الجوانب: ومنيا المؤتمر الذي أنعقد في " بوسطف " في عاـ 

ـ، و" زغرب " بيوغسالفيا 8983الياباف أغسطس كيوتو " ب –ـ، وفي " طوكيو 8979الغربية عاـ 
 .(3)ـ8983ـ، ومؤتمر " سيراكوزا " بإيطاليا عاـ 8981ـ، ومؤتمر " واشنطف " عاـ 8985عاـ 

ـ قدر لدعوة مندلسوف بإنشاء معيد دولي ألبحاث ودراسات عمـ المجني 8975وفي عاـ 
د الدولي لعمـ المجني عميو " عميو أف تدخؿ حيز التنفيذ حيث تـ اإلعالف عف تأسيس " المعي

بمدينة بالجيو اإليطالية، وقد باشر المعيد ميامو بتنظيـ المؤتمر الدولي لعمـ المجني عميو فعقد 
ـ بذات المكاف 8982أولي دوراتو بمقر المعيد في نفس عاـ تأسيسو، تمتيا الدورة الثالثة عاـ 

ـ، والرابعة بالعاصمة األمريكية واشنطف عاـ 8984أيضًا، والثالثة بالعاصمة البرتغالية لشبونة عاـ 
 . (4)ـ8989

. وقد توقفت ىذه (5)ـ صدر أوؿ إعداد " مجمة عمـ المجني عميو الدولية "8976وفي عاـ 
ـ ظيرت مجمة جديدة ىي " المجمة الدولية 8989ـ، لكف منذ عاـ 8987المجمة عف الصدور عاـ 

 .(8)لعمـ المجني عميو "
                                                 

دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ: (8) 
22. 
مرجع سابؽ، ص  دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية،د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (2)
22. 
الظاىرة اإلجرامية، دراسة تأصيمية في الفقو المصري والمقارف، دار  د. عبد الرحيم صدقي:راجع في ذلؾ: (3) 

 .97ـ، ص 8989الثقافة العربية، القاىرة، 
 -ىػ 8426عمـ ضحايا الجريمة، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،  د. محمد األمين البشري:: راجع في ذلؾ(4) 

دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز:  .21ـ، ص 2115
د. . 21محاضرات في عمـ المجني عميو أو ضحايا الجريمة، مرجع سابؽ، ص  د. ىاللي عبد الاله أحمد: .23

 .436الجريمة والمجـر في الواقع الكوني، مرجع سابؽ، ص  رمسيس بينام:
(5)

 Victimology An International Journal. 
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وقد نص النظاـ األساسي  (2)" الجمعية الدولية لعمـ المجني عميو " ـ8979كما تأسست عاـ 
ليذه الجمعية عمي أنيا تيدؼ إلي دعـ وتشجيع وتطوير البحوث الخاصة بضحايا اإلجراـ والدفاع 
عف حقوقيـ ومساعدتيـ وذلؾ عمى مستوي دوؿ العالـ المختمفة، وتنمية مجاالت التعاوف بيف 

ات المحمية واإلقميمية والدولية فضاًل عف الوكاالت المتخصصة الييئات والمؤسسات والمنظم
 .(3)ة بشئوف الضحايايوالجماعات المعن

وعالوة عمي المؤسسات التى أنشئت لخدمة مجاالت البحث في عمـ المجني عميو مف 
مؤتمرات وندوات دولية منتظمة ومعاىد ومراكز وجمعيات ودوريات عممية متخصصة عمى الوجو 

فقد باتت الدراسة العممية لضحايا اإلجراـ تحتؿ مكانيا بيف الدراسات التى تضعيا  انو.السالؼ بي
" ضحايا الجريمة: مدخؿ إلي  :في كتابو Andrew Karmenالجامعات ضمف مناىجيا ويشير 

عمـ المجني عميو " إلي أف عدد الجامعات والكميات التى أصبحت تخصص منابر لتدريس ىذا 
 .(4)ـ المائة والخمسيف8989العمـ تجاوز عاـ 

 المطمب الثاني
 دور المجني عميو وتأثيره عمي النظام الجنائي

 تمييد وتقسيم:
ستقراء نصوص التشريعات المقارنة نجد أنيا أفردت إلى المجني عميو عددًا مف النصوص، إب

الجاني، وكذلؾ في  مسئوليةجعمت فييا لشخصيتو أو لدوره في وقوع الجريمة أثرًا واضحًا في تحديد 
 .(5)تقدير العقوبة الموقعة عميو
في وقوع الجريمة أو  النصوص يتضح مدى مساىمة المجني عميو ىذهوبإلقاء الضوء عمى 

مشاركتو فييا وخمؽ فكرتيا لدى الجاني، كذلؾ تبيف النصوص الواردة في التشريعات المقارنة مدى 
 .الدور الذي يقـو بو المجني عميو في تقدير العقوبة، وتحديد مسئولية الجاني

وأخيرًا تبيف النصوص بعض الصفات الخاصة بالمجني عميو، والتي تجعمو عرضة لموقوع 
وبإلقاء الضوء أيضًا عمى التشريع المصري يتضح تضمف نصوص عديدة  .(8)ضحية لمجريمة

                                                                                                                                               
(1)

 International review of Victimology. 
(2) 

The World Society of Victimology. 
(3)

 Paul Separovic: Victimology, Zagerb, 1985, p. 210. 
عمـ المجني عميو، ضحايا الجريمة، دار الصفاء لمطباعة والنشر والتوزيع،  د. صالح سعد:راجع في ذلؾ:  (4)

دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع د. داليا قدري أحمد عبد العزيز:  .58ـ، ص 8999، 8عماف، ط 
 .24سابؽ، ص 

، ص 361جع سابؽ، بند ، مر 8شرح قانوف العقوبات المصري، القسـ العاـ، ج  د. عمر سالم:قريب مف ذلؾ:  (5)
 وما بعدىا. 589
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االستفزاز والدفاع عذر تجمى فييا دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، كما ىو واضح في 
 .(2)الشرعي ورضاء المجني عميو

 ي:وبناء عمي ذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، وذلؾ عمي النحو التال
 دور المجني عميو في قانوف العقوبات. الفرع األول:
 ة.وضع المجني عميو في نظاـ العدالة الجنائي الفرع الثاني:

 الفرع األول
 قانون العقوباتالمجني عميو في دور 

أدرؾ قانوف العقوبات بصورة جزئية منذ زمف بعيد الدور الذي يمكف أف يمعبو المجني عميو 
عمى ىذا الدور أثره فيما يتعمؽ بالجزاء الموقع عمى الجاني، ويظير ذلؾ في بعض الجرائـ، ورتب 

ستفزاز المجني عميو لمجاني، وأثر ضاء  عمى وجو الخصوص في حاالت الدفاع الشرعي، وا 
  .(3)المجني عميو بالجريمة

فرضاء المجني عميو تاره يكوف سبب إباحة لمجريمة الواقعة عميو وتارة يكوف سبب إعفاء مف 
 ، وتارة أخري ليس لو أي تأثير عمي الجريمة.(4)عقوبتيا

 أواًل: رضاء المجني عميو ليس لو أية قيمة في إباحة الجريمة:
مف قانوف العقوبات اإليطالي، عمي فعؿ  579جـر المشرع اإليطالي وفؽ ما نصت المادة 

 85تة سنوات إلي القتؿ الواقع عمي إنساف حي ولو كاف ذلؾ بموافقتو وجعؿ عقوبة السجف مف س
                                                                                                                                               

الجمعيات غير الحكومية وضحايا الجريمة، مؤتمر أكاديمية شرطة دبى الدولى د. عادل عبد الجواد محمد:  (8)
 ـ.2114حوؿ ضحايا الجريمة، دولة اإلمارات العربية المتحدة، دبى، 

، ص 361، مرجع سابؽ، بند 8ـ العاـ، ج شرح قانوف العقوبات المصري، القس د. عمر سالم:قريب مف ذلؾ:  (2)
عذر االستفزاز فى قانوف العقوبات، دار النيضة العربية،  د. إسماعيل محمد عبد الشافي:. وما بعدىا 589

دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، رسالة دكتوراه، حقوؽ  د. الشوادفي عبد البديع أحمد:ـ. 8996القاىرة، 
 ـ. 2181الزقازيؽ، 

ـ، 2188، دار النيضة العربية، القاىرة، 8شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، ج عمر سالم: د.راجع في ذلؾ:  (3)
رضاء المجني عميو وأثره عمى المسئولية الجنائية، دراسة د. محمد صبحي محمد نجم: . 589، ص 361بند 

 .8ـ، ص 8983الجزائر، مقارنة، ديواف المطبوعات الجامعية، 
شرح قانوف العقوبات المبناني، القسـ العاـ، المجمد األوؿ، منشورات  محمود نجيب حسني: د. راجع في ذلؾ: (4)

د. أشرف توفيق شمس الدين:  .4، ص 2، بند8998الحمبي الحقوقية، طبعة ثالثة جديدة، معدلة ومنقحة، بيروت 
رضا المجني عميو وأثره  اهلل الشيري: خالد بن محمد عبدوما بعدىا.  32أصوؿ عمـ اإلجراـ، مرجع سابؽ، ص 

عمي المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة بيف الشريعة والقانوف مع التطبيؽ مف واقع أحكاـ القضاء الشرعي والوضعي، 
 ـ.2111 -ىػ 8421رسالة ماجستير، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، 
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سنة إذا ارتكب شخص فعؿ مف شأنو إنياء حياة شخص ولو كاف ذلؾ بموافقتو. أما إذا ارتكب 
القتؿ ضد شخص ولو بموافقتو ولـ يكف يبمغ مف العمر ثمانية عشر سنة، أو كاف الشخص مريضًا 

الفعؿ  بمرض عقمي أو عجز نفسي أو كاف واقع تحت تأثير الكحوؿ أو المخدرات، أو كاف وقوع
 . (8)أثرًا إلبتزاز أو تيديد أو إقتراح أو خداع فيعاقب الجاني بعقوبة القتؿ

. (2)وقد أعتبر قانوف العقوبات الفرنسي ضعؼ المجني عميو ظرفًا مشددًا لمعقاب بصفة عامة
مف قانوف العقوبات الفرنسي أف الجريمة المنصوص عمييا في المادة  222/82فقد نصت المادة 

يورو(  75،111فرنؾ ) 511،111وجب عقوبة الحبس لمدة خمسة أعواـ والغرامة تست 222/88
شخص مف ذوي االحتياجات  -2عامًا.  85قاصر ال يتجاوز عمره  -8حينما تقع الجريمة عمي: 

الخاصة بحكـ سنو، أو المرض، أو العاىة، أو الضعؼ العضوي، أو النفسي، أو حالة الحمؿ 
 لمجاني. شريطة أف تكوف ظاىرة ومعروفة

 ثانيًا: رضاء المجني عميو كسبب إباحة لمجريمة الواقعة عميو:
أف رضاء المجني عميو في جرائـ العدواف عمي الماؿ كالسرقة والنصب وخيانة األمانة يزيؿ 

. وكذلؾ الحاؿ في رضاء المجني عميو بالعمؿ الطبي الواقع عمي (3)عف ىذه الجرائـ وصؼ اإلجراـ
جسده إذ يرفع وصؼ اإلجراـ عف أفعاؿ العمميات الجراحية أو العالجية، ورضاء المجني عميو 
بممارسة الرياضة البدنية العنيفة كالمالكمة والمصارعة يزيؿ صفة جريمة الضرب أو الجرح عف 

                                                 
(1) 

 Art. 579. Omicidio del consenziente. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col 

consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. 

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. Si applicano le disposizioni 

relative all'omicidio se il fatto è commesso: 

1) contro una persona minore degli anni diciotto; 

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza 

psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, 

minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. 
االتجاىات الحديثة في قانوف العقوبات الفرنسي الجديد، دار الفكر العربي، القاىرة،  د. محمد أبو العال عقيدة: (2)

الحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصة، دراسة جنائية مقارنة، دار  د. السيد عتيق:. 98ـ، ص 8997
 .284ـ، ص 2115النيضة العربية، القاىرة، 

شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، جرائـ اإلعتداء عمي األمواؿ، دار  د. رحاب عمر سالم، د. عمر سالم: (3)
 .35ـ، ص 2188النيضة العربية، القاىرة، 
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األصوؿ الفنية لمرياضة. ذلؾ عف رضاء المجني عميو كسبب اإلصابات التي تحيؽ بو في حدود 
 .(8)لإلباحة
 رضاء المجني عميو كسبب إعفاء من العقاب:  ثالثًا:

تنص بعض التشريعات الجنائية عمى اإلعفاء مف العقاب في بعض الجرائـ، نتيجة وجود 
تماعية تغمب عمي عالقة خاصة بيف الجاني والمجني عميو، إذا ما كاف اإلعفاء يمثؿ مصمحة إج

مصمحة المجتمع في العقاب، ومف ىذه الجرائـ جريمة إخفاء الجناة الياربيف مف وجو القضاء، أو 
إعانتيـ عمى الفرار مف وجو العدالة، وكذلؾ فى جريمة اإلمتناع عف التبميغ عف الجرائـ وجريمة 

 . (2)اإلمتناع عف أداء الشيادة
ة بالزواج مف خاطفيا إذ أف ذلؾ يعفي الخاطؼ مف مف قبيمو رضاء المجني عمييا المخطوفو 

. ولكف المحكمة الدستورية العميا حكمت بعدـ دستورية ىذه المادة، (3)عقوبة جناية الخطؼ
 فالخاطؼ يعاقب عمي جريمة الخطؼ حاليًا.

 يقيم القانون الجنائي وزنًا لسموك المجني عميو: رابعًا:
رابطة السببية بيف سموؾ الجاني وبيف إصابة  فإىماؿ المجني عميو في حؽ نفسو قد يقطع

حيف يعبر  (4)المجني عميو بجرح أو بوفاة. ومف قبيؿ ذلؾ ما يتحقؽ أحيانًا في حوادث المرور
المجني عميو الطريؽ فجأة دوف تنبو إلي سيارة قادمة فيوقؼ سائقيا فجاة مسيرتيا دوف أف يسعؼ 

لقي المجني عميو بنفسو أماـ السيارة بقصد االنتحار ذلؾ في تفادي إصابة المجني عميو، وكما إذا أ
نقطاع عالقة السببية بيف فصدمتو السيارة وقتمتو. فميس لممجني عميو إذ ذاؾ سوي أف يموـ نفسو، إل

صابة أو وفاة المجني عميو  .(5)سموؾ الجاني وا 
 غير القتؿ تيمة عف الطائرات لصناعة شركة أمريكية ممثؿ مسئولية قياـ بعدـ وقضي

 فرنسا، إلى المستوردة طائراتيا إحدى تجريب حاوؿ لو عندما وزميؿ طيار وفاة قضية في العمدي

                                                 
 – 8995الجريمة والمجـر في الواقع الكوني، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  د. رمسيس بينام:صياًل: تف راجع ((8

 .841مرجع سابؽ، ص  د. سموي توفيق بكير:. وما بعدىا 451ـ، ص 8996
 .273المجني عميو ودوره في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. محمد أبو العال عقيدة:  (2)
 ـ.8974النظرية العامة في القانوف الجنائي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  د. رمسيس بينام:راجع في ذلؾ:  (3)

(4)
 Ferrando Mantovani: Diritlto penale, Padova, 1979, p. 218. 

 -8995الجريمة والمجـر في الواقع الكوني، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  د. رمسيس بينام: مشار إليو لدي.
 .458ـ، ص 8996

الجندي في شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، جرائـ اإلعتداء عمي  حسني الجندي: د.راجع في ذلؾ:  (5)
 . وما بعدىا 845ـ، ص 2116 – 2115، 8األشخاص، دار النيضة العربية، القاىرة، ط 
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 وبعضيا دقيقة معمومات تتضمف ال الطائرة بتمؾ والمتعمقة ذلؾ الممثؿ قدميا التي الوثائؽ أف إذ
 المباشر السبب ىو المعمومات في النقص ىذا بأف ُأتيـ بحيث ستعماليا،إكيفية  حوؿ خاطئ ورد
 كاف الذي الضحية مف صدر جسيـ خطأ وجود أثبت عندما بالبراءة حكـ أف القضاء إال الوفاة، في
الحمولة  مف زاد فييا لو زميؿ ووجود واحد، شخص مف أكثر لحمؿ مجيزة تكف لـ أف الطائرة يعمـ

 .(8)الوفاة لحدوث المباشر الخطأ ىو الضحية فخطأ لذلؾ توازنيا، الطائرة ففقدت
 

يقيم القانون الجنائي وزنًا لمسمك الجاني تبريرًا لجريمة واقعة عميو في أعقاب ىذا  خامسًا:
 المسمك من جانب من كان مجنيًا عميو بالمسمك ذاتو:

ال أصبح ىو  فالمجني عميو المعرض لمقتؿ مف جانب عدوه، يحؽ لو أف يقتؿ ىذا األخير وا 
عميو قتؿ الجاني إذا ىـ ىذا األخير بإتياف امرأة  . ولمسبب ذاتو أباح القانوف لممجني(2)القتيؿ
 عقوبات مصري ". 249" المادة  (5)ختطاؼ إنسافإأو  (4)أو ىتؾ عرض إنساف بالقوة (3)كرىاً 

كما أف السب غير العمني مف جانب الجاني يبيح لممجني عميو الرد عميو بسب مماثؿ. 
 مني إال إذا كاف مبتدرًا.عقوبات مصري ال تعاقب عمي السب غير الع 378فالمادة 
يقيم القانون الجنائي وزنًا، عند وضعو قاعدة التجريم، لصفات خاصة في المجني عميو،  سادسًا:

 مثل صفة عوزه حالة كونو قاصرًا، وصفة ضعفو أو ىواه:
حتياج أو ضعؼ إمف قانوف العقوبات عمي أف: " كؿ مف أنتيز فرصة  338فتنص المادة 

بمغ سنو الحادية والعشريف سنة كاممة أو حكـ بامتداد الوصاية عميو مف أو ىوي نفس شخص لـ ت
الجية ذات االختصاص وتحصؿ منو إضرارًا بو عمي كتابة أو ختـ سندات تمسؾ أو مخالصة 

                                                 
(1) 

Mayaud(Y): la certitude de la causalité dans les violences involontaires, un priorité a 

ne pas négliger, R.S.C, 2002, p. 329. Paris,16/11/2001«… doit être relaxé l’importateur 

en France d’un appareil de type ULM après son écrasement au sol ayant provoquer la 

mort de deux personne a son bord; en dépit des déclarations inexactes du prévenu sur 

les caractéristiques de la machine , sa faute n’est pas en rapport de causalité avec le 

dommage, la surcharge de l’appareil alléguée a son encontre , par référence a la 

déclaration administrative qu’il avait effectuée, provenant plus directement de 

l’éventuel excès de poids du a la présence, illicite, d’une autre personne aux cotés du 

pilot que de l’inexactitude de la masse a vide déclarée… », code pénal français, op-cit, p. 

385. 
، النظرية العامة لمجريمة، 8شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، ج د. ىشام محمد فريد رستم: راجع في ذلؾ: (2) 

 .448ـ، ص 2185مؤسسة بداري لمطباعة بأسيوط، 
 مف قانوف العقوبات المصري. 267راجع في ذلؾ: المادة  (3)
 مف قانوف العقوبات المصري. 268راجع في ذلؾ: المادة  (4)
 مف قانوف العقوبات المصري. 291، 289، 288، 283راجع في ذلؾ: المواد  (5)
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قتراض مبمغ مف النقود أو شئ مف المنقوالت أو عمي تنازؿ عف أوراؽ تجارية إمتعمقة بإقراض أو 
 ستعمميا ... ".أمة يعاقب أيًا كانت طريقة االحتياؿ التي أو غيرىا مف السندات الممز 

فيتطمب المشرع لقياـ الركف المادى أف يكوف ثمة ضرر لحؽ بالمجنى عميو، إذ ينص عمى 
أنو ).. وتحصؿ " أى الجانى " منو إضرار بو ...( وتعنى ىذه العبارة أف المشرع ال يتطمب تحقؽ 

ذا ترتب عمى العمؿ القانونى الذى قاـ بو المجنى إو. فالضرر بالفعؿ، بؿ يكتفى باحتماؿ وقوع
عميو ضرر حاؿ بو فاف الجريمة تقوـ، كما لو باع المجنى عميو مالو بثمف بخس أو إشترى مااًل 
بثمف فاحش، إذ الضرر حاؿ ويتمثؿ فى إفتقار ذمة المجنى عميو، ويكوف الضرر متحققًا كذلؾ إذا 

فيما ال يفيد كالتردد عمى دور الميو، فثمة ضرر يتمثؿ فى نشوء نفاقو إقترض المجنى عميو مااًل إل
 .(8)إلتزاـ فى ذمتو بالسداد دوف أف يقابؿ ىذا اإللتزاـ عوض حقيقى

( مف قانوف العقوبات 339ويعاقب المشرع عمى اإلقراض بالربا الفاحش بنصو فى المادة )
إنتيز فرصة ضعؼ أو ىوى نفس ـ عمى أنو: " كؿ مف 8982لسنة  29المعدلة بالقانوف رقـ 

شخص وأقرضو نقودًا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عمى الحد األقصى المقرر لمفوائد الممكف 
ذا أرتكب المقرض جريمة مماثمة إف االتفاؽ عمييا قانونًا يعاقب بغرامة ال تزيد عمى مائتى جنيو.
عقوبة الحبس لمدة ال تتجاوز سنتيف لمجريمة األولى فى الخمس سنوات التالية لمحكـ األوؿ تكوف ال

وكؿ مف أعتاد عمى إقراض نقود  وغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيو أو إحدى ىاتيف العقوبتيف فقط.
بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عمى الحد األقصى لمفائدة الممكف االتفاؽ عمييا قانونًا يعاقب 

 بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة ".
ىى إستغالؿ  ،المادة أف المشرع يعاقب عمى جريمتيف متميزيتيف: األولىويتضح مف ىذه 

قراضو بالربا الفاحش وىذه الجريمة منصوص عمييا فى  ضعؼ المجنى عميو أو ىوى نفسو وا 
(، وىى جريمة بسيطة حيث يكفى لقياميا إرتكاب فعؿ 339الفقرتيف األولى والثانية مف المادة )

ؿ إقراض واحد بفائدة تزيد عمى الحد األقصى المقرر قانونًا، متى مادى واحد أى يكفى إرتكاب فع
 كاف الجانى قد إستغؿ فى عقد القرض ضعؼ المجنى عميو أو ىوى نفسو.

                                                 
المجني عميو ودوره في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. محمد أبو العال عقيدة: لمزيد مف التفصيؿ:  (8)
ت وأىـ القوانيف المكممة لو، الدار المصرية لمطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط قانوف العقوبا أحمد محمد إبراىيم:. 92
شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، جرائـ اإلعتداء عمي  د. رحاب عمر سالم، د. عمر سالم: .514، ص 2

 .889، ص مرجع سابؽاألمواؿ، 
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، إذ (8)أما الجريمة الثانية: فيى اإلعتياد عمى اإلقراض بالربا الفاحش، وىى مف جرائـ العادة
د عف الحد األقصى التى يمكف اإلتفاؽ عمييا يتطمب المشرع لقياميا تكرار اإلقراض بفائدة تزي

 ستغؿ ىوى أو ضعفًا فى المجنى عميو.أقانونًا، وال يشترط المشرع لتحققيا أف يكوف الجانى قد 
 يقيم القانون وزنًا لسن المجني عميو أو لصمة المجني عميو بالجاني: سابعًا:

كما إذا كاف المجني عميو صغيرًا يشدد عقاب الجاني مراعاة لذلؾ السف أو لقياـ ىذه الصمة، 
 أو كاف الجاني وليًا أو وصيًا عمي المجني عميو أو ذا سمطة عميو، أو يعمؿ خادمًا عنده.

وقد كفمت التشريعات الجنائية الحديثة، ومنيا التشريع المصري حؽ الطفؿ في الحياة، وفي 
ؿ الطفؿ حديث الوالدة سالمة جسمو وأمنو، وذلؾ مف خالؿ النصوص القانونية التي تجـر قت

وخطفو، وتعريض حياتو لمخطر، وكذلؾ صيانة عرضو وأخالقو والمحافظة عمى أموالو، وذلؾ مف 
 .(2)خالؿ تشديد العقاب عمى مرتكبي الجرائـ ضده مستغميف توافر تمؾ الصفة

المستبدلة بالمرسـو  المصري مف قانوف العقوبات 267نصت المادة  عمى سبيؿ المثاؿف
عمي أف: " مف واقع أنثى  (3)ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف العقوبات2188لسنة  88قـ بقانوف ر 

بغير رضاىا، يعاقب باإلعداـ أو السجف المؤبد، ويعاقب الفاعؿ باإلعداـ إذا كانت المجني عمييا 
سنة ميالدية كاممة أو كاف الفاعؿ مف أصوؿ المجني عمييا، أو مف المتوليف  88لـ يبمغ سنيا 

باألجر عندىا، أو عند مف تقدـ  تربيتيا، أو مالحظتيا، أو ممف ليـ سمطة عمييا، أو كاف خادماً 
 .(4)" لمجريمةذكرىـ، أو تعدد الفاعموف 

ـ 2188لسنة  88مف قانوف العقوبات بعد تعديميا بالمرسوـ بقانوف رقـ  268وتنص المادة 
عمي أنو: " كؿ مف ىتؾ عرض إنساف بالقوة أو بالتيديد أو شرع في ذلؾ يعاقب بالسجف 

ذا كاف عمر مف وقعت عم. المشدد يو الجريمة المذكورة لـ يبمغ ثماني عشرة سنة كاممة أو كاف وا 

                                                 
، النظرية العامة لمجريمة، 8سـ العاـ، ج شرح قانوف العقوبات، القد. ىشام محمد فريد رستم: راجع في ذلؾ:  (8)

شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، جرائـ اإلعتداء  د. رحاب عمر سالم، د. عمر سالم: .88مرجع سابؽ، ص 
 .895، ص مرجع سابؽعمي األمواؿ، 

النظرية العامة لممجني عميو، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوؽ  د. فيد فالح مطر: لمزيد مف التفصيؿ: (2)
 وما بعدىا. 877ـ، ص 8998القاىرة، 

 ـ.2188مارس سنة  22ىػ الموافؽ 8432ربيع اآلخر سنة  87صدر بالقاىرة في  (3)
نو: " مف واقع ـ عمي أ2188لسنة  88مف قانوف العقوبات قبؿ تعديميا بالمرسـو بقانوف رقـ  267تنص المادة  ((4

فإذا كاف الفاعؿ مف أصوؿ المجني عمييا أو مف المتوليف  . أنثى بغير رضاىا يعاقب باألشغاؿ الشاقة المشددة
تربيتيا أو مالحظتيا أو ممف ليـ سمطة عمييا أو كاف خادمًا باألجرة عندىا أو عند مف تقدـ ذكرىـ يعاقب باألشغاؿ 

 . الشاقة المؤبدة "
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تكوف العقوبة السجف المشدد مدة ال تقؿ  267مرتكبيا ممف نص عمييـ في الفقرة الثانية مف المادة 
ذا أجتمع ىذاف الظرفاف معًا يحكـ بالسجف المؤبد ". عف سبع سنوات  . (8)وا 

ـ 2188لسنة  88يميا بالمرسوـ بقانوف رقـ مف قانوف العقوبات بعد تعد 269وتنص المادة 
عمي أنو: " كؿ مف ىتؾ عرض صبى أو صبية لـ يبمغ سف كؿ منيما ثماني عشرة سنة كاممة 
ذا كاف سنو لـ يجاوز اثنتي عشرة سنة ميالدية كاممة، أو كاف  بغير قوة أو تيديد يعاقب بالسجف، وا 

تكوف العقوبة السجف  267ية مف المادة الجريمة ممف نص عمييـ في الفقرة الثان ومف وقعت من
  (2). المشدد مدة ال تقؿ عف سبع سنوات "

وقد راعي القانوف فيما تقدـ ذكره أف العالقة بيف الجاني والمجني عميو تنشئ إلتزامات خاصة 
 عمي عاتؽ الجاني أو تضاعؼ شناعة الفعؿ أو تسيؿ ارتكابو.

يعتبر القانون الصمة األسرية بين المجني عميو والجاني عنصرًا مفترضًا من مكونات  ثامنًا:
 الجريمة:
فتنص  كما في صمة الزوجية أو البنوة أو القرابة أو المصاىرة في جريمة ىجر العائمة. 
مف قانوف العقوبات عمي أنو: " كؿ مف صدر عميو حكـ قضائي واجب النفاذ بدفع  293المادة 
وجو أو أقاربو أو أصياره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكف وأمتنع عف الدفع مع قدرتو نفقة لز 

بالحبس مدة ال تزيد عمي سنة وبغرامة ال عميو مدة ثالثة شيور بعد التنبيو عميو بالدفع يعاقب 
تتجاوز خمسمائة جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، وال ترفع الدعوى عميو إال بناء عمى شكوى مف 
ذا رفعت بعد الحكـ عميو دعوى ثانية عف ىذه الجريمة فتكوف عقوبتو الحبس مدة  صاحب الشأف، وا 

                                                 
مف قانوف العقوبات قبؿ التعديؿ كاآلتي: " كؿ مف ىتؾ عرض إنساف بالقوة أو بالتيديد  268وكاف نص المادة  (8)

ذا كاف عمر مف وقعت عميو الجريمة  . أو شرع في ذلؾ يعاقب باألشغاؿ الشاقة مف ثالث سنيف إلى سبع وا 
يجوز  267الفقرة الثانية مف المادة  المذكورة لـ يبمغ ست عشرة سنة كاممة أو كاف مرتكبيا ممف نص عنيـ في

ذا أجتمع ىذاف الشرطاف معًا يحكـ باألشغاؿ الشاقة  . إبالغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر لألشغاؿ المؤقتة وا 
 . المؤبدة "

مف ىتؾ عرض صبى أو صبية لـ يبمغ  مف قانوف العقوبات قبؿ التعديؿ كاآلتي: " كؿ 269وكاف نص المادة  (2)
ذا كاف سنو لـ يبمغ سبع سنيف كاممة أو  سف كؿ منيما ثماني عشرة سنة كاممة بغير قوة أو تيديد يعاقب بالحبس، وا 

تكوف العقوبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة  267كاف مف وقعت مف الجريمة ممف نص عمييـ في الفقرة الثانية مف المادة 
" . 
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ال تزيد عمي سنة. وفي جميع األحواؿ إذا أدى المحكـو عميو ما تجمد في ذمتو أو قدـ كفياًل يقبمو 
 .(8)" صاحب الشأف فال تنفذ العقوبة

رئيس جميورية مصر العربية بالقانوف رقـ  ونصت الفقرة الثانية مف المادة الثالثة مف قرار
ـ بإنشاء نظاـ تأميف األسرة 2114لسنة  88ـ بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف رقـ 2185لسنة  883

: " ولبنؾ ناصر اإلجتماعي طمب تحريؾ الدعوى الجنائية بإعتباره صاحب شأف وفقًا (2)عمي أف
إلستيفاء ما قاـ بأدائو مف النفقات  مف قانوف العقوبات المشار إليو، وذلؾ 293لنص المادة 

ـ المشار إليو 2111لسنة  8مف القانوف رقـ  72واألجور وما في حكميا المنصوص عمييا بالمادة 
." 

يعمق القانون تحريك الدعوي العمومية ضد الجاني عمي شكوي أو طمب من جانب  تاسعًا:
 : (3)المجني عميو

تخاذ أي إجراء فييا دوف شكوي يتقدـ بيا الزوج المجني إإذ ال يجوز  اكما في جريمة الزن
تخاذ إجراء فييا دوف إعميو، وكما في جريمة السرقة بيف األصوؿ والفروع أو األزواج إذ ال يجوز 

شكوي يتقدـ بيا المجني عميو، وكما في جريمة التيريب الجمركي إذ ال يجوز رفع الدعوي عنيا إال 
 رؾ.بناء عمي طمب مدير عاـ الجما

مف قانوف العقوبات عمي أنو: " ال تجوز محاكمة الزانية إال بناء عمي  273فتنص المادة 
عمي أنو: " كؿ زوج زني في منزؿ الزوجية وثبت عميو  277وتنص المادة  دعوي زوجيا .... ". 

 األمر بدعوي الزوجة يعاقب ..... ".
ال تجوز محاكمة مف يرتكب عمي أنو: "  المصري مف قانوف العقوبات 382وتنص المادة  

 .(8)سرقة إضرارًا بزوجو أو زوجتو أو أصولو أو فروعو إال بناء عمي طمب المجني عميو .... "

                                                 
 8مكررًا مف القانوف رقـ  76ـ. ووفقًا لممادة 8982لسنة  29األقصى لعقوبة الغرامة بالقانوف رقـ  رفع الحد (8)

ـ نصت عمي إف مدة الحبس ال تزيد عف ثالثيف يومًا متي 2111لسنة  98ـ والمضافة بالقانوف رقـ 2111لسنة 
أيضًا عمي عدـ السير في اإلجراءات ثبت إف المحكـو عميو قادر عمي أداء ما حكـ بو وأمرتو باألداء، وقد نصت 

المنصوص عمييا في ىذه المادة مف قانوف العقوبات ما لـ يكف قد أستنفذ اإلجراءات المشار إلييا بالفقرة األولي مف 
 مكررًا. 76المادة 

 ـ.2185نوفمبر سنة  82مكرر )تابع( في  46العدد  الجريدة الرسمية: (2)
الدستور والقانوف الجنائي، دار النيضة العربية، القاىرة، مطبعة جامعة  حسني:د. محمود نجيب راجع في ذلؾ:  (3)

حؽ المجني عميو في  د. فوزية عبد الستار:. وما بعدىا 63، ص 47، بند 8992القاىرة والكتاب الجامعي، 
لشاذلي: د. فتوح ا. 86تحريؾ الدعوى الجنائية، حقوؽ المجني عميو في اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 

 .41ـ، ص 8991المساواة في اإلجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 
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مف قانوف العقوبات اإليطالي  626/8وقد جـر المشرع اإليطالي سرقة المنفعة بنص المادة 
لتي يتوقؼ العقاب فييا باعتبارىا صورة مف صور السرقة ذات الظروؼ المخففة، وىي مف الجرائـ ا

عمي شكوى المجني عميو، حيث تنص المادة المشار إلييا في فقرتيا األولي عمى أف: تطبؽ عقوبة 
السجف، بحد أقصى سنة، أو الغرامة بحد أقصى أربعمائة ألؼ ليرة، ويعاقب عمى الجريمة، بناء 

لمشئ المختمس، إذا أعيد عمي شكوى مف المجني عميو، إذا كاف الفاعؿ، يقصد االستخداـ الوقتي 
 . (2)الشئ فورًا، في أعقاب ىذا االستخداـ "

ـ عمي أنو: " ال يجوز 8963لسنة  66رقـ  المصري مف قانوف الجمارؾ 824وتنص المادة 
رفع الدعوي العمومية أو إتخاذ أية إجراءات في جرائـ التيريب إال بطمب كتابي مف المدير العاـ 

  لمجمارؾ أو مف ينيبو ".
المجني عميو في التيريب الجمركي ىو الدولة وخزانتيا، ويمثميا مدير عاـ الجمارؾ أو مف ف

 .(3)ينيبو
 يجعل القانون من مسمك المجني عميو عذرًا مخففًا لعقوبة الجاني: عاشرًا:

مف قانوف العقوبات عمي أف مف فاجأ زوجتو حاؿ تمبسيا بالزني وقتميا  237فتنص المادة 
 – 236، 234يزني بيا يعاقب بالحبس بداًل مف العقوبات المقررة في المادة  في الحاؿ ىي ومف

 .(4)أي بداًل مف عقوبة جناية القتؿ أو جناية الجرح أو الضرب المفضي إلي موت

                                                                                                                                               
شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، جرائـ اإلعتداء عمي األمواؿ، مرجع  د. رحاب عمر سالم، د. عمر سالم: (8)

 وما بعدىا. 818سابؽ، ص 
(، Zanardellـ )قانوف 8889قة المنفعة أيضًا فى قانوف عقوبات كاف المشرع اإليطالي قد تناوؿ بالعقاب سر  (2)

ـ، 2188إختالس المنفعة، د. ف،  د. سموي توفيق بكير:. 425حيث كاف يعاقب عمي سرقة المنفعة بنص المادة 
 وما بعده. 33ىامش ص 

ريع الجزائري، مذكرة جريمة التيريب الجمركي في التش عموي إيمان، دوارة أمال، زباش لمياء:راجع في ذلؾ:  (3)
ـ، ص 2184 – 2183تخرج لنيؿ شيادة ليسانس تخصص قانوف أعماؿ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، الجزائر، 

د. السيد . 31جريمة التيرب الجمركي وقرينة التيريب، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، د. ت، ص  كمال حمدي:. 8
 د. نبيل لوقا بباوي:وما بعدىا.  89جريمة التيريب الجمركي في التشريع المصري، د. ت، د. ف، ص عتيق: 

جرائـ المخدرات  د. عوض محمد:. 3ـ، ص 8994الجرائـ الجمركية، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 .839ـ، ص 8966كندرية، والتيريب الجمركي والنقدي، المكتب المصي الحديث لمطباعة والنشر، اإلس

 -8995الجريمة والمجـر في الواقع الكوني، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  د. رمسيس بينام:راجع تفصياًل:  (4)
الجندي في شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، جرائـ اإلعتداء عمي  حسني الجندي: د. .454ـ، ص 8996

 وما بعدىا.  829األشخاص، مرجع سابؽ، ص 
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وفي ىذا يرى بعض الفقياء أف ىذا النص يضع الزوج في وضع حرج لمغاية، فقد أصبح 
 . (8)ا ما رفع أصبعو في مواجيتيمالمزوجة وشريكيا في الزنا الحؽ في قتمو إذ

والمثير لمدىشة أف المشرع قد عذر الزوج وحفؼ عقابو إذا ما ارتكب جريمة قتؿ أو ضرب 
أو جرح ضد الزوج الخائف أو شريكو، وفي ذات الوقت يقر لمزوج الخائف وشريكو رد االعتداء ولو 

مف التشريع العراقي عمي أف: " يعاقب  419تنص المادة وىذا ما تالفتو بعض التشريعات ف بقتمو.
ستعماؿ إالحبس مدة ال تزيد عمي ثالث سنوات مف فاجأ زوجو أو أحد محارمو أو ...، وال يجوز ب

مف قانوف العقوبات  334وتنص المادة  حؽ الدفاع الشرعي ضد مف يستفيد مف ىذا العذر ".
زوجو متمبسًا بالزنا فقتمو ىو وشريكو ... وال يجوز البحريني عمي أف: " يعاقب بالحبس مف فاجأ 

 ستعماؿ حؽ الدفاع الشرعي ضد مف يستفيد مف ىذا العذر ".إ
وبعد دراسة دور المجني عميو في وقوع الجريمة ووضعو في حالتي اإلستفزاز والدفاع 

فعاؿ. الشرعي. نجد أف الدفاع الشرعي نطاقو أوسع مف نطاؽ اإلستفزاز مف حيث األشخاص واأل
فالمستفيد مف عنصر االستفزاز ىو الزوج فقط دوف الشريؾ أو األصوؿ أو الفروع في حالة وقوع 
قتؿ. أما في حالة الدفاع الشرعي فجميع المساىميف في الدفاع الشرعي يستفيدوف مف حالة الدفاع 
 الشرعي، أما مف حيث األفعاؿ فإف اإلستفزاز ينحصر عمى جرائـ محددة عمى سبيؿ الحصر
 وليست عمى سبيؿ المثاؿ، أما الدفاع الشرعي ينطبؽ عمى كؿ الجرائـ الواقعة عمى النفس والماؿ.

 الثاني فرعال
 وضع المجني عميو في نظام العدالة الجنائية 

ىتماميـ عمي إيأخذ خصوـ االتجاه التقميدي في عمـ المجني عميو عمي أقطابو أنيـ قصروا 
وأىمموا جانبيا المتعمؽ بوضعو السئ في نظاـ العدالة الجنائية جانب واحد مف مشكمة المجني عميو 

وما يعانيو مف تجاىؿ ألبسط حقوقو في الوقت الذي حظيت فيو حقوؽ الجاني بقدر وافر مف 
 .الرعاية

وكاف ينبغي أف يشغؿ فكر فقياء القانوف الجنائي ىذه المشكمة وذلؾ إلصالح الميؿ الواضح 
نتظاره أف يكوف إجاني الذي رجحت كفتو كفة ضحيتو، فنالو الظمـ بعد في ميزاف العدالة لمصمحة ال

اإلنصاؼ في جانبو، وال يقمؿ مف شأف ذلؾ الظمـ أف النظاـ الجنائي ييتـ بما تحدثو الجريمة مف 
ضرر بالمجتمع أو تموح بو مف خطر فإف مسو منو جزء مف الضرر فقد مس المجني عميو كؿ 

                                                 
ـ، ص 8988النظرية العامة لجريمة الزنا، رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة،  د. عبد الوىاب عمر البطراوي: (8)

789. 
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جني عميو ميدر الحقوؽ، بينما يتمتع الجاني بالحقوؽ والضمانات الضرر، وال يعقؿ أف يترؾ الم
 .(8)واالىتماـ

وقد ركز المدافعوف عف حقوؽ المجني عميو في نقدىـ ليذا االتجاه عمي نوعيف مف الحقوؽ 
بتعويض المجني عميو عما أوليما ال يحظي أي منيما بما يستحقو مف الرعاية واالىتماـ، يتعمؽ 

ويتصؿ ثانييما بما تثيره فيو الجريمة مف مشاعر السخط عمي الجاني ورغبتو أصابو مف ضرر، 
في أف يراه وقد ناؿ ما يستحقو مف عقاب عادؿ. وكاف خميقًا بعمماء المجني عميو أف يعنوا بدراسة 

 .(2)ما يعنيو المجني عميو مف إىماؿ في ىذا الصدد حتي ماؿ ميزاف العدالة لغير صالحو
الجنائي األوائؿ بمسألة تعويض المجني عميو مظيريف يكمؿ كؿ الفقو اد ىتماـ رو إوقد أخذ 

منيما اآلخر، فقد دعوا مف جية إلي ضرورة أف يتكفؿ النظاـ الجنائي بإلزاـ الجاني بتعويض 
لتزاـ في الحاالت التي يثبت فييا عسر الجاني أو التي ال ضحيتو مف خالؿ النص عمي ىذا اإل

 وسنعرض  لكؿ مف ىذيف المظيريف فيما يمي:، أصالً  يعرؼ فييا مرتكب الجريمة
 عتبار تعويض المجني عميو من بين الجزاءات الجنائية:إأواًل: الدعوة إلي 

مف المعموـ أف لممجني عميو المصاب بضرر مف الجريمة الحؽ في طمب التعويض عف ىذا 
لعمؿ غير المشروع " مف القانوف المدني المصري تحت عنواف " ا 863تنص المادة حيث الضرر. 
 .(3)رتكبو بالتعويض "أ" كؿ خطأ سبب ضررًا لمغير يمـز مف  و:عمي أن

                                                 
المبادئ التوجييية لحماية ضحايا الجريمة في التشريعات العربية،  د. محمد أبو العال عقيدة:راجع في ذلؾ:  (8)

دور د. داليا قدري أحمد عبد العزيز:  .818ـ، ص 8992مجمة العمـو االقتصادية، جامعة عيف شمس، يناير سنة 
 .36المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص 

Hiendlang, Gottfredson, Garofalo: Victims: An Empirical Foundation for a Theory 

Of Personal Victimization, Ballinger Publishing Company, Camdridge, 1978, p. 120. 

Sherif Bassiouni: International Protection of Victims Association Internationale de 

Dorit Penal, Paris, 1998, P. 122. Stephen schafer: Restitution to victims of Crime, 

ed.Stevens and Sons Ltd., London, 1960, P. 106. Hawaii criminal injuries compensation 

commission, eight annual report, op cit, case n° 74- 120. 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (2)
36. 
لماني. مف القانوف المدني األ 254مف القانوف المدني اإليطالي والمادة  2143راجع في ذات المعني المادة  (3)

 -8995الجريمة والمجـر في الواقع الكوني، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  د. رمسيس بينام:انظر تفصياًل: 
 وما بعدىا. 458ـ، ص 8996

Fabrice Leduc: La Spécificité de la responsabilité Contractuelle du fait des Choses. 

D.S., 1996, Cahier, Chronique, p. 164. 

المسئولية المدنية الناشئة عف أعماؿ المراقبة الجوية، رسالة دكتوراه،  د. جمال سيد خميفة محمد:مشار إليو لدي. 
 .353، ص 2182حقوؽ حمواف، 
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ويعني ذلؾ أف يرفع المضرور دعواه المدنية إلي المحكمة المدنية بالطرؽ المقررة في القانوف 
راءات المدني الشكمي " قانوف المرافعات المدنية والتجارية " وتتسـ دعواه عندئذ بالبطء المميز إلج

نتظار تقريره ثـ المرافعة في شأنو وحجز  التقاضي المدني مف إعالف صحيفة الدعوي وندب خبير وا 
 .(8)القضية بعد ذلؾ لمحكـ، بعد تبادؿ المذكرات بيف المدعي والمدعي عميو

وبسبب مشقة وبطء إجراءات الدعوي المدنية أماـ القضاء المدني، أجاز القانوف الجنائي 
الشكمي " قانوف اإلجراءات الجنائية " أف يقيـ المجني عميو دعواه المدنية أماـ القاضي الجنائي 

                                                                                                                                               

مسئولية ناقؿ األشخاص في القانوف الداخمي والقانوف الدولي، دراسة  د. إبراىيم الدسوقي أبو الميل:وراجع تفصياًل: 
د. محمد إبراىيم دسوقي:  ؛5، ص8981في النقؿ البري والجوي والبحري، دار النيضة العربية،  لاللتزاـ بالسالمة

د. عبد المنعم فرج ؛ 856، ص 8988المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية، مشكمة النطاؽ والخيرة، د. ف، 
، ص 8992نيضة العربية، القاىرة، مصادر االلتزاـ، دراسة في القانوف المبناني والقانوف المصري، دار ال الصدة:
الدراسات البحثية في المسئولية المدنية، المجمد األوؿ، المسئولية المدنية  د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن:؛ 491

د. أيمن إبراىيم ؛ 25، ص 2117الشخصية في الفقو والقضاء المصري والفرنسي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
، 8998طور مفيـو الخطأ كأساس لممسئولية المدنية، رسالة دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، ت عبد الخالق العشماوي:

المسئولية المدنية بيف التقييد واإلطالؽ، دراسة تحيمية لألنظمة القانونية  د. إبراىيم الدسوقي أبو الميل:؛ 89ص 
د. خالد عبد ؛ 888ىرة، د. ت، ص المعاصرة، الالتينية، اإلسالمية، األنجمو أمريكية، دار النيضة العربية، القا

؛ 84، ص 2119المسئولية المدنية في ضوء أحدث أحكاـ محكمة النقض، دار الكتب القانونية، القاىرة، الفتاح: 
المسئولية المدنية لمخبير القضائي، دراسة مقارنة بيف القانوف الفرنسي والمصري  د. مصطفي أحمد عبد الجواد:

في نظرية دفع المسئولية المدنية،  د. سميمان مرقص:؛ 888، ص 2114يدة لمنشر، والكويتي، دار الجامعة الجد
الحادث الفجائي والقوة القاىرة، فعؿ الدائف وفعؿ المصاب، فعؿ األجنبي، دراسة مقارنة في المسئولية التعاقدية 

د. محمد  .858، ص 8936والمسئولية التقصيرية في القانونيف الفرنسي والمصري، رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 
المسئولية عف األشياء، دراسة في القانوف المدني المصري مقارنًا بالقانوف الفرنسي، رسالة دكتوراه،  لبيب شنب:

دفع المسئولية المدنية بخطأ المضرور، دراسة د. يوسف أحمد حسين نعمة: . 85، ص 8957حقوؽ القاىرة، 
 .81، ص 8998مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 

مدني عمي أنو: " يجوز لمقاضي أف ينقص مقدار التعويض أو إال يحكـ بتعويض ما، إذا  286تنص المادة  (8)
كاف الدائف بخطئو قد أشترؾ في إحداث الضرر أو زاد فيو ". ويراد بالدائف في ىذا النص المجني عميو صاحب 

الجريمة عميو ال يستحؽ عف إضرارىا بو تعويضًا ألنو  الحؽ في التعويض. فيو إذا كاف المتسبب بإىمالو في وقوع
ذا كاف اإلىماؿ مشتركًا بيف الجاني والمجني عميو وقع عمي  ىو الذي سبب وقوعيا عميو، فال يمومف إال نفسو. وا 
عاتؽ الجاني نصؼ التعويض كما إذا عبر المجني عميو الطريؽ بسرعة رغـ قدـو سيارة مسرعة ىي األخري، فيقع 

 حادث.
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ض بذات ، طالبًا تعويضًا مؤقتًا، فيفصؿ القاضي الجنائي في ىذا التعوي(8)بالتبعية لمدعوي الجنائية
السرعة التي يفصؿ بيا في الدعوي الجنائية، وينطؽ بحكمو شاماًل العقوبة لصالح المجتمع 

 والتعويض المؤقت لصالح المجني عميو المضرور مف الجريمة.
فمف أجؿ ذلؾ نشطت كتابات رجاؿ القانوف الجنائي وتوصيات المؤتمرات الدولية في عمـ 

منو مبالغ التعويض المحكوـ بو لممجني عمييـ، وأوصت اإلجراـ مطالبة بإنشاء صندوؽ تستوفي 
األمـ المتحدة في مؤتمرىا األخير بشأف الوقاية مف الجريمة وعالج المجرميف، بإنشاء ذلؾ 

 .(2)الصندوؽ
وتعتبر الوساطة الجنائية مف أىـ مظاىر االىتماـ بحقوؽ الضحايا فى الخصومة الجنائية 

اء الخصومة الجنائية باستيفاء المتضرر مف الجريمة لحقو باعتبار أف أساس جعميا وسيمة إلني
 .(3)سواء عف طريؽ التعويض أو إعادة الحالة إلى ما كانت عميو سابقاً 

                                                 
المحاكمة،  قبؿ ما ، مرحمة8اإلجراءات الجنائية، ج شرح قانوف الدين: شمس توفيق د. أشرف راجع في ذلؾ: (8)

 د. حسني الجندي:؛ 2182القضاء،  وأحكاـ ألحدث التعديالت طبقاً  ومنقحة مزيدة المفتوح بالتعميـ خاصة طبعة
، ص 241ـ، بند 2182 – 2188، 5الجندي في شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، ط

د. ؛ 8986الدعوي المدنية التابعة لمدعوي الجنائية، رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة،  د. فرغمي ىالل فرغمي:؛ 322
، ص 8982مية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حؽ المجني عميو في تحريؾ الدعوي العمو  محمد محمود سعيد:

462. 
تبقى مشكمة تعويض ضحايا الجريمة تؤرؽ المنشغميف في الحقؿ القانوني إليجاد حموؿ تضمف تعويضًا عاداًل  (2)

لممجني عميو، وينشأ ىذا الوضع عندما يتبيف أف الجاني غير معروؼ أو أف وضعو المالي ال يسمح بالتعويض. 
يد في الفقو الجنائي يسير نحو ضرورة تحمؿ الدولة لمسؤولياتيا تجاه المجني عميو، فيجب عمييا أف والتوجو الجد

مدى  عبد الرحمن خمفي: تتدخؿ لتؤمف تعويضًا يحفظ كرامتو ويغنيو عف السير في إجراءات معقدة ال طائؿ منيا.
مسئولية الدولة عف تعويض ضحايا الجريمة، األساس ولنطاؽ، دراسة في الفقو والتشريع المقارف، اإلمارات العربية 

 ـ.2188المتحدة، 
وقد جاء في التقرير العاـ لمؤتمر بودابست: " إف صورة الدولة في المجتمع يجب أف تكوف مرآة صادقة تعكس ما 

ؿ بالنسبة لمعاطميف والعجزة وضحايا الكواراث الطبيعية فإنو ال تسامح مع الدولة يعاني منو المواطنوف فيى كما تفع
إذا تركت مواطنًا يقاسي بسبب جريمة وأقؿ ما يفعؿ ىو إنشاء صندوؽ أو نظاـ لتعويض المجني عمييـ ". راجع في 

جالوب األمريكي  . وقد قاـ معيد827. وكذلؾ تعميؽ مجمة ىارفارد لمتشريع، ص 84ذلؾ: تقرير المؤتمر، ص 
ـ، وأظيرت النتيجة عمي أف نسبة المؤيديف لفكرة تعويض المجني 8965أكتوبر سنة  29بإجراء إستفتاء بتاريخ 

د. يعقوب حياتي: % مف المصوتيف لـ يحددوا موقفيـ. 9%، 29% بينما بمغت نسبة المعارضيف 62عمييـ ىي 
 .845مرجع سابؽ، ص 

( 3 )
 RABUT Bonaldi Gaélle: le préjudice en droit pénale, thèse pour le doctorat, 

université Bordeaux, France, 2014, p. 514. ANTOINE Virginie: le consentement en 

procédure pénale, thèse pour le doctorat, université montpellier1, France, 2011, p .342. 



 

 

                                                 

 

 

  أمحد عبد الاله املراغىدكتور/              "دراسة مقارنة"...     املـركز القانونـي للمجين عليه

 

482 

ويالحظ أف قبوؿ المدعي المدني في إجراءات الدعوي الجنائية نظاـ متبع في مصر وفي 
كالقانوف اإلنجميزي والقانوف ، ولكنو كاف غير معموؿ بو في القوانيف األنجمو سكسونية (8)فرنسا
 . (2)الكندي

ويالحظ أف المشرع المصري لـ يضع تعريفًا لإلدعاء المدني، بؿ أكتفى بالنص عميو فى 
 – 83قانوف اإلجراءات الجنائية، وىو نفس الوضع في القانوف الفرنسي المعدؿ بموجب القانوف 

أنو متضرر مف جناية أو  والتي جاء فييا: " لكؿ شخص يدعى 85ـ فى مادتو 2188 – 82
 .(3)جنحة أف يرفع شكواه والتأسيس كطرؼ مدني أماـ قاضي التحقيؽ المختص "

                                                 
(1)

 Pradel (Jean): Droit pénal - procédure pénale, Tome 2, Paris, Cujas, 2 ième édit., p. 

212. Stéfani (Gaston), Levasseur (George): Procédure pénale, 9 ième édit., Paris, 

Dalloz, 1975, p.197. Briére de l'isle (G) et P.Cogniard: Procédure pénale, les 

juridictions et les actions, tome 2, Paris, 1971, p.195. Claud soyer (jean): droit pénale 

et procédure pénale, 14éme édition, paris, librairie - générale de droit et de juris 

prudence, 1999, p. 277. 
دور المجني عميو في الدعوي الجزائية، مرجع سابؽ، ص  د. أسامة أحمد محمد النعيمي: لمزيد مف التفصيؿ: (2)
81. 

(3)
 AISSAOUI Kamel: op-cit, p.p.66-67. 

ط المجني عميو اىتمامًا قبؿ المرسـو الصادر في األوؿ مف ديسمبر سويالحظ أف الشارع الجنائي الفرنسي لـ يق
ـ. إذ رغـ تمقي سموؾ االحتكار لتكييفيف قانونييف، أوليما إداري يمكف جياز حماية المنافسة مف توقيع جزاء 8986

عف كؿ ذلؾ. إداري، وثانييما جنائي يسمح لمقاضي بتوقيع العقوبة، إال أف صيانة حقوؽ المجني عميو كانت بمعزؿ 
 فمـ يكف أماـ ىذا األخير إال تقديـ شكوى إدارية لوزير االقتصاد دوف أف يحظي بدور فاعؿ في إدارة الدعوى. 

وفي المواد الجنائية حـر المجني عميو مف حؽ االدعاء المدني أماـ القاضي الجنائي عما أصابو مف ضرر، تأسيسًا 
مف طائفة الجرائـ  –وجريمة الممارسات االحتكارية بوجو خاص  –عمي اعتبار الجريمة االقتصادية بوجو عاـ 

غير أنو قد بدأ يتخمي  المضرة بالمصمحة العامة، التي تستأثر النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية الناشئة عنيا.
في الدعوى  –في حدود معينة  –ـ، بالتدخؿ 8977تدريجيًا عف تمؾ النظرة اإلقصائية لممجني عميو، فسمح لو سنة 

 الجنائية التي أستمرت النيابة العامة في االستئثار برفعيا.
ـ، أدخؿ الشارع الفرنسي تعدياًل جوىريًا 8986وبصدور المرسـو السابؽ اإلشارة إليو في األوؿ مف ديسمبر سنة 

ة التبعية طبقًا لمقواعد لدور المجني عميو في جريمة الممارسات االحتكارية مانحًا إياه الحؽ في مباشرة الدعوى المدني
" تباشر الدعوى  :عمي أف 45العامة المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي. فنص في المادة 

ـ، بشأف 8986المدنية الناشئة عف أي مف الجرائـ المنصوص عمييا في المرسـو الصادر في األوؿ مف ديسمبر 
لعامة ". وعمي ذلؾ، أضحي مف حؽ المجني عميو في الجريمة محؿ البحث األسعار وحرية المنافسة طبقًا لمقواعد ا

أف يقـو باالدعاء المباشر أماـ المحكمة أو االدعاء مدنيًا أماـ قاضي التحقيؽ أو التدخؿ مباشرة في دعوى جنائية 
الحتكارية السياسة الجنائية في مواجية الممارسات ا د. أسامة حسنين عبيد: مرفوعة بالفعؿ. راجع في ذلؾ:
 وما بعدىا. 85ـ، ص 2184الضارة، دراسة مقارنة، القاىرة، 
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كاف الفميسوؼ اإلنجميزي بنتاـ مف أوئؿ الداعيف إلي النص عمي تعويض المجني عميو و 
 ، فقد ذىب إلي أف التعويض الـز(8)ضمف الجزاءات التي يقررىا قانوف العقوبات لمرتكبي الجرائـ

إلي الحاؿ التي كاف عمييا  –ما أمكف  –لجبر ما ألحقتو الجريمة بالمجني عميو مف ضرر، وليعود 
نزعاج في إأشد لزومًا إليقاؼ ما تحدثو الجريمة مف  –أي التعويض  –قبؿ تعرضو ليا. وىو 

ذا كاف مف شأف العقوبة تقميؿ عدد الجن اة المجتمع، فالعقاب وحده ال يكفي لتحقيؽ ىذا الغرض وا 
فميس بمقدورىا أف تقطع دابرىـ وال أف تستأصؿ شأفو اإلجراـ في الدولة، مما يبقي مظاىر الخوؼ 
والقمؽ مطبقة عمي كؿ فرد فييا خشية أف يتعرض لجريمة ال تكفؿ لو الدولة تعويضًا عنيا وعميو 

 جريمة.فواجب المشرع أف ينتزع ىذا الخوؼ وأف يتبع الجريمة بالتعويض مثمما يتبع العقاب ال
وقد طور جاروفالو ىذه الفكرة داعيًا إلي تبنييا بإحالؿ تعويض المجني عميو العقوبة السالبة 
لمحرية، خصوصًا في الجرائـ غير العمدية، وأقترح أف ينص القانوف في ىذا المقاـ عمي إلزاـ 

لعامة، الجاني بأداء غرامتيف، إحداىما لمدولة مقابؿ ما أحدثتو جريمتو مف ضرر بالمصمحة ا
ونظير ما تكبدتو مف مصاريؼ إلقامة العدالة، أما الثانية فتكوف لضحية الجريمة جبرًا لما ألحقو بو 
الجاني مف أذي ويراعي في تحديد ىذيف النوعيف مف الغرامة مدى ثراء الجاني ومالءتو المالية، 

جراـ ما داـ الجزاء قاصرًا فيتـ التشدد فييا متي كاف موسرًا، حتي ال يدفعو ثراؤه إلي التمادى في اإل
 .(2)عمي مبمغ مف الماؿ ىو عمي أدائو قدير

كما دافع عف ىذه الفكرة العالمة اإليطالي " فيري " مشيرًا إلي أنو ال يرى في مقاـ العدالة 
الجنائية وجيًا لمتفرقة بيف أف يمـز الجاني بدفع مبمغ مف الماؿ كغرامة وبيف أف يؤديو كتعويض 

... ومف الخطأ الفصؿ بصورة قاطعة بيف النوعيف مف الجزاء ما داـ كالىما يؤدي  لممجني عميو
عف المجتمع بمنع المجرميف مف أف يعيثوا فيو فسادًا، فالنظر إلي تعويض  وظيفتو في الدفاع

المجني عميو عمي أنو جزاء مادي محض ال عالقة لو بالدعوى الجنائية وال صمة تربطو بالحكـ 
ما أفضي إلي النسياف التاـ لمتعويض في الممارسات القضائية اليومية، فبات  الصادر فييا، ىو

المجني عمييـ ممزميف بإتباع الطريؽ المدني، ودفع ماؿ يفرض عمييـ أداؤه مقدمًا مف مصاريؼ، 
فداخميـ اليأس عف الوصوؿ إلي ما يستحقونو مف تعويض، وىو ما جعؿ أغمبيـ يفضموف التوصؿ 

، تكوف ليذا األخير فيو اليد العميا عمييـ بؿ أف ىذا ما يمكف أف يؤدي إلي إلي صمح مع الجاني
عودة االنتقاـ الفردي مف جديد، فيمجأ المجني عميو إلي إقامة العدالة بنفسو، مضطرًا إلي مقابمة 

                                                 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (8)
36. 
 .281، مرجع سابؽ، ص 8أصوؿ الشرائع، ج بنتام:راجع في ذلؾ: (2) 
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نتيكيا أالشر بمثمو، مرتكبًا مف االعتداءات ما يوحيو إليو إحساسو بالضيـ وشعوره بأف حقوقو التي 
 . (8)جاني ظممًا أو عدوانًا قد ذىبت ىدراً ال

وينطمؽ " فيري " في ىذا الرأي مف قناعة مؤداىا أف دمج تعويض المجني عميو ضمف 
التدابير التي يقررىا المجتمع لمدفاع عف نفسو في مواجية الجريمة ىو محصمة طبيعية ونتيجة 

ريمة قد بدا أمرًا خاصًا ال ييـ غير منطقية لتطور النظاـ الجنائي، فالمعروؼ أف رد الفعؿ ضد الج
مر كحؽ خالص لو، لتزاـ ىذا األخير بقبوؿ دية مالية، فرضت أوؿ األإضحيتيا، ثـ تطور إلي 

، تاركة (2)ستأثرت بيا الدولة كاممة في مرحمة الحقةأوسرعاف ما شاركتو الدولة في جزء منيا ثـ 
ميز يختص بالفصؿ في طمب التعويض، المواجية بيف المجني عميو والجاني أماـ قضاء آخر مت

 .(3)وقد بات مف الطبيعي أف يبمغ تطور النظاـ الجنائي مرحمة يكوف فييا تعويض المجني عميو
وقد عبر الفقيو السويسري ستوس عف ىذه الفكرة في معرض تعميقو عمي مشروع قانوف 

ؿ اإلحباط الذي يسيطر " أف أي قاض ال يمكف أف يتجاى :بقولو ،ـ8893العقوبات السويسري لعاـ 
عمي المجني عميو عندما يكتشؼ أنو لـ يقبض درىمًا واحدًا مما تحكـ بو المحكمة لصالحو وىو ما 
يولد في نفسو السخط، ليس عمي الجاني فحسب بؿ وعمي المحكمة التي لـ تبذؿ لو غير مساعدة 

 .(4)وىمية وعممتو بمعسوؿ الكالـ
 

 عبء تعويض المجني عميو:ثانيًا: الدعوة إلي تحمل الدولة 
                                                 

(1)
 G. Vidal et J. Magnol: Cours de droit Criminel et de Science penitentiaire, T. 1

er
, 

1947; No. 14, p. 13. 
د. . 41، ص 37ـ، بند 8973، 2عمـ العقاب، دار النيضة العربية، القاىرة، ط  د. محمود نجيب حسني: (2)

، 87ـ، بند 8996 – 8995، 2عمـ العقاب ومعاممة المذنبيف، دار النصر لمتوزيع والنشر، ط  حسني الجندي:
وقد كانت العقوبة في ظؿ نظاـ القبيمة غرضيا تكفير الجاني عف ذنبو، فإنيا في بادئ األمر كاف . 36ص 

غرضيا االنتقاـ الجماعي، فعشيرة الجاني يتعيف عمييا أف تدفع دية إلى عشيرة المجني عميو، فإذا لـ تقـ بذلؾ 
عد ذلؾ إلزامية، وكاف مقدارىا يتحدد عمى أساس مكانة المجني إختيارًا نشبت الحرب بينيما. ثـ أصبحت الدية ب

ذا كانت الدية فى بادئ األمر توزع بيف المجني عميو والقبيمة مقابؿ مساعدتيا لو، فإنيا في مرحمة الحقة  عميو. وا 
ف كاف لممجني عميو أف يحصؿ عمي تعويض مالي مف الجاني عما لحقو مف أذى  أصبحت تؤوؿ إلى القبيمة، وا 

مبادئ عمـ العقاب، اإلسراء لمطباعة، د. ت، بند  د. إبراىيم حامد طنطاوي:بجانب الدية التي تؤوؿ إلى القبيمة. 
. د. طارؽ عبد الوىاب سميـ: المدخؿ في عمـ العقاب الحديث، دار النيضة العربية، القاىرة، د. ت، 27، ص 23
 .882ص 

(3)
 Enrico Ferri: La Sociologie Criminelle, Traduit de L'utalien par Leon Terrier, paris, 

1905, p. 570. 
(4)

 Stooss: Expose des Motifs de L'Projet de Code pénal Suissa, Trd Gautier, Bale et 

Geneve, 1893, p. 59.  
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أف الدعوة الخاصة بالتزاـ الدولة تجاه المجني عمييـ بتعويضيـ عما القوه مف آالـ وخسارة 
نما ىي  مف جراء وقوعيـ ضحايا لمجريمة ليست مف مبتكرات أو مستحدثات العصر الحديث وا 

باعتبار أنيا متحؼ  دعوة قديمة تعود إلي عصر حمورابي ومدوناتو التي ما زاؿ العالـ يعود إلييا
 .(8)سامية وساد فيو العدؿ واإلنصاؼ ةلمقانوف وشاىد عمي عصر بمغ فيو القانوف مرتب

وبداية نقوؿ أف قانوف حمورابي إثنا عشر قسمًا يحتوي عمي مائتيف واثنيف وثمانيف مادة 
ادتيف فقط وسنعرض بالبحث في ىذا الموضوع لم قانونية تتناوؿ بالتنظيـ أحكامًا ومسائؿ مختمفة.

والمتعمقة بتحمؿ الدولة عبء تعويض المجني عميو  24، 23وردتا في القسـ الثاني مف المادة 
وىما المادتيف التي أجتمع الفقياء عمي أنيما كانتا النواة األولى لتمؾ الدعوة، وأف تمؾ الدعوة 

رجع بيا العيد إلي بأفكارىا الداعية إلي قياـ الدولة بتعويض المجني عمييـ في الجريمة قديمة ي
 .(2)العصر البابمي عندما تضمنيا قانوف حمورابي

في خصوص التعويض عف جريمة السرقة والتي نصت عمي ما  23وقد جاء في المادة 
يمي: " إذا لـ يقبض عمي السارؽ، فالسارؽ منو سيعمف عما فقده أماـ اإللو، والمدينة أو المحافظة 

بينما  قاطعتيا سيعوضانو عما يكوف قد سرؽ منو مف ماؿ.رتكبت السرقة في أرضيا أو مإالتي 
مف ذات القانوف عمي ما يأتي إذا كانت الحياة ىي التي فقدت فالمدينة أو  24نصت المادة 

 .(3)المحافظ سوؼ يدفع واحد مينا مف الفضة إلي ورثتو "
نجميزي " و اإليقؿ إلي العصر الحديث ونشير إلي أف الفقتومف العصر القديـ ومدوناتو نن

بنتاـ " قد خصص فصاًل مف كتابو أصوؿ الشرائع لنجد تعويض المجني عميو مف ماؿ الجاني 
وقاؿ ذلؾ حتي يؤدي وظيفتو العقابية، فإف ذلؾ يتوقؼ عمي مدى يسار أو إعسار الجاني ومقدرتو 

يض عمي أداء التعويض المحكـو بو عميو لصالح ضحيتو وليس مف العدؿ أف يترؾ أمر ىذا التعو 
رىنًا لوضع الجاني وحظو مف الثراء بؿ يتعيف في حالة إعساره تعويض المجني عميو مف الخزينة 

                                                 
تعويض المجني عمييـ عف األضرار الناشئة عف جرائـ اإلرىاب،  د. أحمد شوقي أبو خطوة:راجع في ذلؾ:  (8)

العدؿ واإلنصاؼ في النظريات الفمسفية د. السيد العربي حسن: . 45دار النيضة العربية، القاىرة، د. ت، ص 
 وما بعدىا. 7والواقع القانوني، مطبعة اإلسراء، د. ت، ص 

Joas Marcello de Arago Junior: L’extractions dans la constitution Brésilienne de 

1988, Rev. Dr. Pén. Int. 1991, P. 982. 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (2)
سكندرية، د. حؽ المجني عميو في التعويض عف ضرر النفس، دار الفكر الجامعي، اإل د. زكي زكي زيدان: .38

 .888ت، ص 
مسئولية الدولة عف تعويض ضحايا العمميات اإلرىابية، د. ت، ص  د. عمرو محمد المارية:راجع في ذلؾ: (3) 
82. 
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العمومية فيو أمر غايتو الخير العاـ وأمف ينتفع بو الكؿ، وأف حكمو تقريره بإلزاـ الدولة بو واضحة، 
الستيفائو أو  تكاد تكوف مف البديييات، ذلؾ أنو في حالة تعدد الممتزميف بالديف أكثر ضماناً 

  .(8)لمحصوؿ عميو
ومف الواضح أف قوانيننا لـ تكف واقعية في ىذا الخصوص، حيث نشاىد المجني عميو التي 
أصابتو الجريمة في نفسو أو في مالو يترؾ وشأنو، مع أف المجتمع يقع عميو واجب حمايتو، 

دلياًل عمي أنيا لـ تقـ  وبالتالي فيي ممزمة بتعويض إذا حاؽ بو ضرر الجريمة، ألف ذلؾ يعتبر
 .(2)بحمايتو كما ينبغي عمييا

كما تحمس رواد المدرسة الوضعية لفكرة قياـ الدولة بتعويض المجني عمييـ، فقد دافع عنيا 
تعويضات لممجني  توالفقيو جاروفمو وذلؾ بأف أقترح إنشاء صندوؽ لمغرامات تصرؼ مف حصيم

عمييـ الذيف ال يستطيعوف الحصوؿ عمييا بطريؽ آخر. وقد عكؼ " فيري " عمي دراسة ىذه الفكرة 
بشئ مف التحميؿ مشيرًا إلي أنو بإمكاف الدولة أف تأخذ لحسابيا كافة حقوؽ المجني عميو المتصمة 

اداًل وسريعًا، يمحو ما بمالحقة الجاني ووضعو تحت طائمة العقاب، بشرط أف تضمف لو تعويضًا ع
ألحقت بو الجريمة مف ضرر وليا في مقابؿ ذلؾ أف تمـز الجاني بدفع المصاريؼ التي تكبدىا في 

 سبيؿ مالحقتو ومحاكمتو عف جريمتو.
وقد عبر " فيري " عف رأيو مف أف الدولة عمي الرغـ مف عجزىا عف منع الجرائـ، وعدـ 

ف جرائميـ إال في عدد محدود مف الحاالت، وكذلؾ قدرتيا عمي مالحقة الجناة ومعاقبتيـ ع
تقصيرىا في النيوض بواجبيا الذي تتقاضي في مقابمو الضرائب مف مواطنييا، فإنيا تسمح لنفسيا 
بالحصوؿ عمي مكافأة مف خالؿ استئثارىا بكامؿ الغرامة. وينتيي " فيري " إلي تأييد " جاروفالو " 

                                                 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (8)
مسئولية الدولة عف تعويض  د. عمرو محمد المارية: .226، مرجع سابؽ، ص 8أصوؿ الشرائع، ج بنتام:. 39

 .83ضحايا العمميات اإلرىابية، مرجع سابؽ، ص 
ويقوؿ بنتاـ في موضوع آخر مف كتابو أف كؿ جريمو يناؿ ضحيتيا تعويضًا عف أضرارىا تصبح كأف لـ تكف، 

ذا ناؿ كؿ مصاب تعويضًا مف أمواؿ الجناة.فالضرر الحاصؿ منيا ينسي بقبض التعويض وذلؾ حتي يشعر  ، وا 
قالؽ راحتو، وذلؾ ىي درجة الكماؿ التي ينبغي  باأللـ والخوؼ كؿ مف تسوؿ بو نفسو إلي تكدير صفو المجتمع وا 
 لممشرع أف يتطمع إلييما، أما لـ يكف ماؿ الجاني مف الكفاية لتعويض المجني عميو فيمـز أداؤه مف الخزينة

 العمومية. 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (2)
مسئولية الدولة عف تعويض  د. عمرو محمد المارية: .333، مرجع سابؽ، ص 8أصوؿ الشرائع، ج بنتام:. 39

 .83ضحايا العمميات اإلرىابية، مرجع سابؽ، ص 
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، تتولي الدولة مف خاللو تعويض ضحايًا اإلجراـ، معبرًا في دعوتو إلي تخصيص صندوؽ لمغرامات
 .(8)عف إعتقاده بأف إلتزاـ الدولة بالتعويض يجعميا أكثر حرصًا عمي منع الجرائـ وضبط مرتكبييا

وقد كاف حظ المجني عمييـ أفضؿ وقت أف كاف القانوف الجنائي مختمطًا بالقانوف المدني، إذ 
و الذي يرفع الدعوي بطمب العقوبة المالية التي كانت تختمط حيف كاف المجني عميو أو مف يمثمو ى

ومنذ أف أنسمخ القانوف الجنائي مف القانوف  ذاؾ بالتعويض، ولـ يكف ىذا األمر مف شؤوف الدولة.
المدني صارت الجريمة إمتيانًا لكرامة الحاكـ ثـ الدولة ال سموكًا ضارًا بشخص المجني عميو فييا، 

عاـ ىو الذي يطمب باسـ الدولة غرامة مالية صارت تؤوؿ لخزانة الدولة ال وأصبح المدعي ال
 .(2)لممجني عميو. ومنذ ذلؾ الحيف صار المجني عميو شخصًا منسياً 

والحؽ أف فكرة تعويض الدولة لمضحايا المتضرريف مف الجرائـ ليست بالفكرة الحديثة أو 
رىا، وذلؾ حيف نظـ حقوؽ ضحايا جرائـ الدـ، عرؼ الفقو اإلسالمي ىذه الفكرة وأقفقد  الجديدة، 

سواء كاف االعتداء عمييـ عمدي أو نتيجة خطأ، وقرر ليـ الحؽ في الدية التي تؤخذ مف الجاني 
، أو إذا عجزت أو معسراً  أو مف عاقمتو، أو يتحمميا بيت ماؿ المسمميف، حاؿ كوف الجاني مجيوالً 

النبي صمي اهلل عميو وسمـ، فيما ورد عنو أنو قاؿ " أنا لقوؿ  عاقمة الجاني عف دفع الدية، تطبيقاً 
وارث مف ال وارث لو أعقؿ عنو وارثو "، وىكذا أقرت الشريعة اإلسالمية مبدأ التكافؿ االجتماعي 

ستحاؿ عميو ألتزاـ الدولة بتعويض الدية لممضرور مف الجريمة إذا إحد صوره أوالذي يمثؿ 
  .(3)الحصوؿ عمي التعويض مف طريؽ آخر

                                                 
مسئولية الدولة عف تعويض ضحايا العمميات اإلرىابية، مرجع سابؽ،  د. عمرو محمد المارية:في ذلؾ: راجع  (8)

د. محمد . 85حقوؽ المجني عميو في القانوف المقارف، مرجع سابؽ، ص  د. محمود محمود مصطفي: .84ص 
مدى  الرحمن الخمفيي:د. عبد   .38تعويض الدولة لممضرور مف الجريمة، مرجع سابؽ، ص أبو العال عقيدة: 

مسئولية الدولة عف تعويض ضحايا الجريمة، األساس ولنطاؽ، دراسة في الفقو والتشريع المقارف، مجمة الشريعة 
تعويض المجني  د. أحمد شوقي أبو خطوة:. 389ـ، ص 2188، اإلمارات العربية المتحدة، 47والقانوف، العدد 

 .85ب، مرجع سابؽ، ص عمييـ عف األضرار الناشئة عف جرائـ اإلرىا
 9دور المجني عميو في الدعوي الجزائية، مرجع سابؽ، ص  د. أسامة أحمد محمد النعيمي: راجع في ذلؾ: (2)

قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف،  د. محمد صبحي نجم:وما بعدىا. 
ؽ المضرور مف الجريمة فى تحريؾ الدعوى الجنائية، دار الفكر ح طو السيد أحمد الرشيدي:. 864ـ، ص 2111

 .592ـ، ص 2188الجامعي، اإلسكندرية، 
GARE Thierry, GINESTET Catherine: droit pénale procédure pénale, 4eme édition, 

Dalloz, paris ; 2006, p. 290. CABRILLAC Rémy et autres: libertés et droit 

fondamentaux, 16eme éditions, Dalloz, paris, 2010, p. 657. 
تعويض الدولة مف الجريمة، دراسة مقارنة في التشريعات المقارنة  د. محمد أبو العال عقيدة: راجع في ذلؾ:(3) 

 .9ـ، ص 2114، 2والنظاـ الجنائي اإلسالمي، دار النيضة العربية، القاىرة، ط 
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وتعتبر السيدة " مارجري فراي " أوؿ مف دعت إلي أف الدولة تكوف مسئولة قانونًا تجاه 
، ومف ثـ تمتـز بتعويضيـ عما يمحؽ بيـ مف ضرر، استنادًا إلي تقصيرىا في (8)ضحايا الجرائـ

بعد إداء واجبيا بالحفاظ عمي األمف، وحماية المواطنيف والمقيميف عمي أرضيا، وذلؾ في الفترة ما 
ليا بعنوف " أسمحة القانوف "  ـ، حينما نشرت كتاباً 8958عاـ  الحرب العالمية الثانية، وتحديداً 

قررت فيو أف دور التعويض ال يمكف بحاؿ مف األحواؿ أف يجبر الضرر الناتج عف الجريمة 
شر مقاالت التي نادت فييا وبشكؿ مباالويقتصر فقط عمي تخفيؼ آثارىا وجسامتيا، كما تتابعت 

 .(2) بضرورة وجود دور لمدولة في تعويض ضحايا الجريمة مف األمواؿ العامة
ـ في بالد المكسيؾ مشروع قانوف نودي فيو بوجوب أف تتحمؿ 8878في سنة  وقد قدـ

 368الدولة دفع التعويض لممجني عمييـ في الجريمة، وقد جاءت أحكاـ ىذا التعويض في المادة 
عمي أف الدولة عمييا واجب تعويضيـ ويتـ ذلؾ عف طريؽ صرؼ مف المشروع والتي كانت تنص 

ستحصمت عمييا الدولة تنفيذًا لمعقوبات المالية، وكانت أالتعويض مف مجموع الغرامات التي 

                                                 
تعويض الدولة لممجني عمييـ في جرائـ األشخاص، دراسة مقارنة، د. يعقوب محمد حياتي: راجع في ذلؾ:  (8)

 .45ـ، ص 8977رسالة دكتوراه، حقوؽ اإلسكندرية، 
Margery Fry: justice for victims the observer, july 1957, London, p. 164. 

اإلقرار بمسؤولية الدولة عف الحوادث محور ميـ لتكريس سيادة القانوف في الجزائر، مجمة العمـو  قادة شييدة:
، د. 81القانونية اإلدارية والسياسية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، العدد 

 وما بعدىا. 899ت، ص 
و االنجميزي )جيرمي بنتاـ( أوؿ مف نادى بضرورة وضع نظاـ لتقرير يالفق تعد المدرسة التقميدية ممثمة في(2) 

مسئولية الدولة عف تعويض المجني عمييـ مف الخزانة العامة، عندما يكوف الجاني معسرًا، وكاف ذلؾ في النصؼ 
عمييـ الجريمة،  الثاني مف القرف التاسع عشر، معمميف ذلؾ بأنو ال يمكف أف تترؾ الدولة المجني عمييـ الذيف جنت

وتضرروا بسببيا في أمواليـ وأرواحيـ يواجيوف الضرر القاسي وحدىـ، بؿ يجب عمي المجتمع الذي ترؾ لو واجب 
حمايتيـ والمحافظة عمييـ أف يبادر إلي جبر ذلؾ الضرر، ويسعي لتعويضيـ كنتيجة طبيعية لعجزه عف وقايتيـ مف 

حقوؽ المجني عميو في القانوف الوضعي مقارنًا بالشريعة  الفقي: د. عادل محمدراجع في ذلؾ: ة. أخطار الجريم
تعويض المضروريف د. خالد مصطفي فيمي: . 242ـ، ص 8984اإلسالمية، رسالة دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، 

د. داليا قدري أحمد . 36ـ، ص 2117مف األعماؿ اإلرىابية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية وحقوقو في التشريع الجنائي المقارف، دراسة في عمـ المجني  زيز:عبد الع

حقوؽ المجني عميو في  د. محمود محمود مصطفي:. 5ـ، ص 2183عميو، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
 د. وائل أحمد عالم:. 5ـ، ص 8975، ، القاىرة8القانوف المقارف، مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي، ط 
تعويض  د. يعقوب محمد حياتي: .4ـ، ص 2114الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 .45الدولة لممجني عمييـ في جرائـ األشخاص، مرجع سابؽ، ص 
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الغرامات بداًل مف أف تدخؿ الخزينة العامة لمدولة مع الموارد األخرى تتجو لمعالجة أحواؿ ضحايا 
صالحيا مف نتائج ا  .(8)لجريمة وآثارىاالجريمة وا 

وبعد مرور ست سنوات عمي ظيور كتاب " أسمحة القانوف " بادرت " مارجري فري " بكتابو 
"  Justice For Victims البريطانية ظيرت تحت عنواف "  The Observer مقالة في جريدة 

نادت فييا مباشرة بأف واجب الدولة في تعويض ضحايا الجريمة مف األمواؿ العامة عمي أساس 
إخفاقيا في البداية في منع الجريمة األمر الذي تنشغؿ معو ذمة الدولة بالتعويض، وقد كاف لتمؾ 

                                                 
 – 8995نشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الجريمة والمجـر في الواقع الكوني، م د. رمسيس بينام:راجع في ذلؾ:  (8)

دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز:  .464ـ، ص 8996
41. 

ـ قانوف الدفاع االجتماعي وألغي بموجبو قانوف العقوبات األسباني القديـ 8938وقد أصدر المشرع الكوبي عاـ 
ـ، وقد تبني المشرع في ىذا القانوف الجديد فكرة تأسيس صندوؽ عاـ 8879منذ سنة الذي ظؿ مطبقًا في كوبا 

لتعويض المجني عمييـ، تمويمو يكوف مف المبالغ التي تحصؿ عميا الدولة مف التعويضات الخاصة بالدعوى المدنية 
ا المحاكـ الجنائية وأيضًا التي تحكـ فييا المحاكـ لصالح الدولة عمي الغير، وكذلؾ مجموع الغرامات التي تحكـ بي

قتطاع نسبة مف أجر السجيف عف العمؿ الذي يؤديو خالؿ فترة الحكـ لصالح الدولة، كما يموؿ الصندوؽ مف إ
اليبات والعطايا الممنوعة مف مختمؼ المؤسسات وقيمة األمواؿ المتحصمة والفوائد التجارية التي تدرىا رؤوس 

ؽ في األعماؿ التجارية وثمف األدوات المستعممة في الجرائـ بعد مصادرتيا األمواؿ التي تستثمرىا إدارة الصندو 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  وبيعيا.
 .83مسئولية الدولة عف تعويض ضحايا العمميات اإلرىابية، مرجع سابؽ، ص  د. عمرو محمد المارية: .48ص 

والواقع أف الدعوة إلي قياـ الدولة بتعويض المجني عميو في الجرائـ والتي سطع نجميا في تمؾ الحقبة الزمنية قد 
ـ. 8945، وحتي عاـ ـ8939وجدت ما يعوؽ طريقيا لالنتشار وىو قياـ الحرب العالمية الثانية في الفقرة مف عاـ 

 مما وجو أنظار العالـ إلي رحي الحرب الدائرة.
نشغؿ العالـ بأسره بالمشاكؿ التي خمقتيا الحرب ووجو أىتمامو إلي النتائج أحتي بعد أف وضعت الحرب أوزارىا و 

ره قياـ مما كاف لو عظيـ األثر في أف يخبو نجـ فك –التي تمخضت عنيا ومحاكمة المجرميف الذيف ساىموا فييا 
الدولة بتعويض ضحايا الجريمة وذلؾ بعد أف كاف متأثرًا باىتماـ وشغؼ الدارسيف، إال أف تمؾ الفترة لـ تستمر 

ـ، نشرت " مارجرى فري " 8958ففي عاـ  ،نتيت بظيور المصمحة االجتماعية " مارجري فري " اإلنجميزيةأطوياًل و 
يو عمي أف التعويض الفردي مف شخص إلي آخر ال يمكف بأي كتابًا ليا تحت عنواف " أسمحة القانوف " ركزت ف

تعويض د. يعقوب محمد حياتي: راجع في ذلؾ:  حاؿ مف األحواؿ أف يصمح الضرر الذي أحدثتو الجريمة تمامًا.
دور المجني د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: . 35الدولة لممجني عمييـ في جرائـ األشخاص، مرجع سابؽ، ص 

مسئولية الدولة عف تعويض ضحايا  د. عمرو محمد المارية: .48ظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص عميو في ال
 . 82العمميات اإلرىابية، مرجع سابؽ، ص 

Margery Fry: Arms of Law, Publishing by itor Gallancz Ltd, London, 1951, p. 126. 
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قع المقالة مفعوؿ السحر في نفوس الباحثيف والمشرعيف لما فييا مف جرأة في عرض األفكار ووا
 .(8)يممسو كؿ فرد مف أفراد المجتمع

نتقمت أوال نكوف خالفنا الحقيقة إذا قمنا أف مقالة " مارجري فري " تعتبر نقطة تحوؿ بارزة، إذ 
بفكرة تعويض الدولة لممجني عمييـ مف األقواؿ النظرية والخياالت العابرة إلي حقيقة ممموسة تمثمت 

لتي تأخذ بالنظاـ األنجمو أمريكي وبعض البالد األوربية في تبني كثير مف التشريعات في البالد ا
 .(2)إلي الفكر في صورة قوانيف منظمة ليا

وترى كاتبة المقاؿ أف خير طريؽ لتمويؿ ىذا النظاـ التعويض ىو وجوب فرض الضرائب 
 عمي كؿ مواطف بالغ وخاصة أف كؿ واحد منيـ سيتحمؿ مبمغًا ال يتجاوز البنس الواحد سنويًا، وىو

وتختتـ الباحثة مقالتيا  مبمغ ضئيؿ ال يكاد وال يشكؿ بالتالي عبئًا ثقياًل عمي موارد األفراد ودخميـ.
فتعمف أف الدولة ال يمكف ليا بأى حاؿ مف األحواؿ أف تتنصؿ مف المسئولية عف دفع التعويض إلي 

 .(3)المجني عمييـ
الستينات مقتصرًا عمي الدوؿ  وعمي الرغـ مف أف االىتماـ بيذه الفكرة قد بقي طواؿ عقد

األنجموسكسونية فيذا ال يعني إىماليا كمية في الدوؿ األخرى، فقد حظيت في فرنسا ببعض 
نتيي فيو إلي ضرورة مواكبة أو  (الفريد ليجاؿ)االىتماـ، حيث كانت موضوعًا لبحث قاـ بو العميد 

                                                 
المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص  دورد. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (8)
 .82مسئولية الدولة عف تعويض ضحايا العمميات اإلرىابية، مرجع سابؽ، ص  د. عمرو محمد المارية: .42
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (2)
42. 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: ذلؾ: راجع في  (3)
تعويض الدولة لممجني عمييـ في جرائـ األشخاص، دراسة مقارنة في عمـ المجني عميو،  د. يعقوب حياتي: .43

 .56ـ، ص 8977رسالة دكتوراه، حقوؽ اإلسكندرية، 
Margery Fry: Justice For Victims, The observer, London, 7 July, 1957, p. 8. 

ويبدو أف " مارجري فري " قد أحسنت اختيار الوقت المناسب لطرح األفكار، فقد تمقؼ العالـ عمي المستوييف 
ىتـ بيا اىتمامًا بالغًا، بأف تعدى األمر االىتماـ البريطاني ليشمؿ دواًل أخرى مثؿ أالشعبي والرسمي ىذه األفكار و 

نيوزيمندا والواليات المتحدة األمريكية، وباتت فكرة تعويض الدولة لضحايا اإلجراـ موضوعًا لمندوات العممية 
والمناقشات البرلمانية، ولـ يكد عقد الستينات ينتصؼ حتي تحولت ىذه الفكرة إلي واقع ممموس مف خالفؿ القوانيف 

ـ. ومرورًا 8964ـ، والقانوف اإلنجميزي لعاـ 8963لعاـ التي صدرت لتطبيقيا، وذلؾ بدء بالقانوف النيوزيمندي 
 بالقانونييف المذيف صدرا في واليتي نيويورؾ وكاليفورنيا األمريكيتيف.
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ة ودعا إلي أف يتبني القانوف الفرنسي القانوف الفرنسي لمتطورات العالمية في ميداف السياسة الجنائي
 .(8)نظاـ تعويض الدولة لضحايا الجريمة

ومف المعموـ أف قانوف اإلجراءات الجنائية في مصر يحوؿ دوف إشراؾ المجني عميو في 
المطالبة بالعقاب ويقصر نشاطو عمي المطالبة بحقوقو المدنية وحدىا، كما ال يجيز لممجني عميو 

وقد خمص األستاذ  الحكـ بالبراءة إال في حدود حقو في التعويض فحسب.الطعف بالنقض في 
الدكتور عزت عبد الفتاح بأف حؿ مشكمة االكتراث والعناية بوضع المجني عميو المضرور مف 
لي الجريمة ذاتيا، بحيث تصبح  الجريمة، أمر يتطمب تغيير النظرة إلي جياز العدالة الجنائية وا 

عتباره إقاـ األوؿ تخفيؼ عبء الجريمة عمي المجني عميو فييا بداًل مف ميمة ىذا الجياز في الم
 .(2)وسيمة تكفير لممجـر عف ذنبو

 نيالثا فصلال
 ممجني عميو اإلجرائي ل المركز

 تمييد وتقسيم:
اإلنساف ىو محور القانوف الجنائي سواء أكاف جانيًا أو مجني عميو )ضحية( وبتطور ىذا 

بسياج مف الحقوؽ التي تضمف لو محاكمة عادلة وتنفيذًا لمعقوبة لصوف  القانوف فقط أحاط الجاني
كرامتو وآدميتو، في حيف أف ىذا القانوف قد أغفؿ حؽ المجني عميو في الحصوؿ عمي إجراءات 
سريعة تمكنو مف إقتضاء حقو في التعويض الجابر لمضرر الذي لحقو مف الجريمة في الوقت الذى 

أف يكوف مجنيًا  –وحده دوف غيره مف الكائنات  –اإلنساف ىو الذى يصمح  يقر فيو ىذا القانوف بأف
  .(3)عميو في الجريمة

                                                 
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية، مرجع سابؽ، ص د. داليا قدري أحمد عبد العزيز: راجع في ذلؾ:  (8)
43. 
، 8998مف سنة  2، 8راجع في كؿ ما تقدـ بحث د. عزت عبد الفتاح المنشور في سنويات عمـ اإلجراـ عدد  (2)

 وعنواف البحث: 43ص 
From Crime Policy To Victim Policy- The need for a Fundamental policy Change. 

 – 8995منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الجريمة والمجـر في الواقع الكوني،  د. رمسيس بينام: مشار إليو لدي.
 .464ـ، ص 8996

(3) 
Ezzat Abdel Fattah: La Victmologie, Qu'est-elle et Quell est Son Avenire, Op. Cit., 

p.123. 

حقوؽ المجني عميو وطرؽ كفالتيا لو، دراسة مقارنة في  د. أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراىيم:ولمزيد مف التفصيؿ: 
 ـ.8994الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي، رسالة دكتوراه، كمية الشريعة والقانوف بالقاىرة، جامعة األزىر، 
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في كثير مف  –ولما كاف ذلؾ ىو وضع الجاني، فإنو ومف جانب أخر فإف المشرع الجنائي 
الدوؿ لـ يمكف المجني عميو )ضحية الجريمة( مف الحصوؿ عمي أبسط حقوقو أماـ أجيزة العدالة 

 ئية.الجنا
الفقرة الثانية مف دستور  96وعمي خالؼ ذلؾ نص المشرع الدستوري المصري في المادة 

ـ عمي أف: " وتوفر الدولة الحماية لممجنى عمييـ والشيود والمتيميف والمبمغيف عند 2184
 األقتضاء، وفقًا لمقانوف ".

لمجني عمييـ ورغـ وجود النص الدستوري، فإنو يجب أف يصدر قانوف ينظـ كفالة حقوؽ ا
 وحماية الشيود والمبمغيف.

وقد تبني قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي النظاـ اإلتيامي في قضايا الجنح 
منو عمى أف: " لممجني عميو أو  816ـ، حيث كانت تقرر المادة 8961عند بداية صدوره في عاـ 

الجزائية عمى المتيميف في جميع لمف ينوب عنو مف ولي نفس أو وكيؿ خاص، حؽ رفع الدعوى 
قضايا الجنح، ومباشرة ىذه الدعوى أماـ المحكمة "، إال أنو سرعاف ما عدؿ عنو بعد عاـ مف 

 .(8)تطبيقو
وبدًء مف النصؼ الثاني مف القرف العشريف تعالت األصوات التي تدعو إلي إعادة النظر في 

قد العديد مف المؤتمرات والندوات العممية ، إذ تـ ع(2)وضع المجني عميو في اإلجراءات الجنائية
عمي الصعديف الوطني والدولي، والتي دعت إلي ضرورة العمؿ عمي ضماف حقوؽ المجني عميو 

عطائو دورًا إيجابيًا وفعااًل في إجراءات الدعوي الجنائية . وكاف مف نتائج ذلؾ ظيور عمـ جديد (3)وا 
                                                 

، 8الوسيط في قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، ج  د. مشاري العيفان، د. حسين بوعركي: (8)
غانم محمد الحجي  .37ـ، ص 2187اإلجراءات السابقة عمي المحاكمة، الطبعة الثانية، الكويت أغسطس 

 .88ـ، ص 2188شرح التصرؼ في الدعوي الجزائية في الجنح، النظرية والتطبيؽ، الطبعة األولي،  المطيري:
حؽ المجني عميو في قانوف اإلجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار  د. عبد اهلل محمد الحكيم: ي ذلؾ:راجع ف (2)

حقوؽ المجني عميو في الدعوى العمومية، مذكرة لنيؿ  قراني مفيدة:. ـ2183، 8الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط 
لجنائية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، شيادة الماجستير في القانوف العاـ، فرع قانوف العقوبات والعمـو ا

 ـ.2119 – 2118
Andrew Karmen: Crime Victims: An Introduction to Victimology 22, 2013. 

 لممزيد: (3)
Robert C. Davis & James Anderson (RAND Corp.), Julie Whitman & Susan 

Howley: (Nat’l Ctr. Victims of Crime), Finally Getting  Victims Their Due: A Process 

Evaluation of the NCVLI Victims’ Right Clinic, 21 (Research Report submitted to the 

U.S. Dept. of Justice 29 Aug. 2009), 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/228389.pdf. President’s Task Force on 

Victims of Crime, Final Report, 63 (Dec. 1982), cited in Paul G. Cassell et al., Crime 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/228389.pdf
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تجاه العديد مف الدوؿ إلى سف قوانيف ا  ، و (8)يو "في الفقو الجنائي أطمؽ عميو " عمـ المجني عم
وقد  ا ثورة حقيقة لصالح المجني عميو.جديدة أو إجراء تعديالت عمي قوانينيا النافذة وصفت بأني

 :(2)تجاىيفإىتماـ الفقيي والتشريعي المتزايد بوضع المجني عميو في سار اإل
يتعمؽ بضماف حؽ المجني عميو في الحصوؿ عمي تعويض عادؿ يتناسب  تجاه األول:اإل 

مع جسامة الضرر الذي لحقو مف جراء الجريمة، وضرورة إيجاد الوسائؿ التي تكفؿ لو الحصوؿ 
عمي ىذا التعويض مف مرتكب الجريمة أو مف الدولة في حالة عدـ معرفة الجاني أو بسبب 

لمشورة ذات الطابع النفسي واالجتماعي لو لتفادي األضرار إعساره. فضاًل عف تقديـ المساعدة وا
 النفسية واالجتماعية التي أصابتو بسبب الجريمة.

ضرورة تدعيـ دور المجني عميو وتفعيؿ مساىمتو في نطاؽ في فيتمثؿ  تجاه الثاني:أما اإل 
إجراءاتيا بدًء مف ، ووجوب النظر إليو عمي أنو طرؼ إيجابي وفعاؿ في سير (3)الدعوى الجنائية

كما في النظاـ اإلجرائي  –مباشرتيا ولحيف إنتيائيا، فالدعوى الجنائية يجب أف ال ينظر إلييا 
، بؿ يتعيف (5))النيابة العامة( والمتيـ (4)عمي أنيا تدور بيف طرفيف ىما ممثؿ المجتمع –التقميدي 

                                                                                                                                               

Victims’ Rights during Criminal Investigation? Applying the Crime Victims’ Rights 

Act Before Criminal Charges are Filed, 104 J. Crim. L. & Criminology 59, 63-64 

(2014). 

، 2شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، دار النيضة العربية، القاىرة، ط  د. فوزية عبد الستار:
 .87، ص 82ـ، بند 2181

(1) Vicimology. 
 .81دور المجني عميو في الدعوي الجزائية، مرجع سابؽ، ص  د. أسامة أحمد محمد النعيمي: راجع في ذلؾ:(2) 
شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث  د. فوزية عبد الستار:وىذا ىو ما متبع في الشريعة اإلسالمية.  (3)

 .87، ص 82التعديالت، مرجع سابؽ، بند 
الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ،  سرور:د. أحمد فتحي  لمزيد مف التفصيؿ:(4) 
التوازف بيف السمطة والحرية ووجوب تقييد سمطة النيابة  د. أشرف توفيق شمس الدين:. 228، ص 883بند 

لعربية، القاىرة، العامة في التحقيؽ، دراسة نقدية لمقانوف المصري مقارنًا بالقانونيف األلماني والفرنسي، دار النيضة ا
 .84ـ، ص 2185، 2ط 
الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ،  د. أحمد فتحي سرور: لمزيد مف التفصيؿ: (5)

، دار النيضة العربية، 8شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، ج د. إبراىيم حامد طنطاوي: . 278، ص 845بند 
 .879، ص 856 ـ، بند2114، 8القاىرة، ط 
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سمطة االتياـ والمتيـ والمجني  أف تنظـ إجراءاتيا عمي أنيا تضـ بيف دفتييا ثالثة أطراؼ ىـ:
 ، وىذا األخير يجب أف يكوف محورًا أساسيًا فييا.(8)عميو

 ، وذلؾ عمي النحو التالي:اء عمي ذلؾ سوؼ نتناوؿ ىذا الفصؿ في مبحثيفوبن
 حقوؽ المجني عميو في تقييد سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعوي الجنائية. األول: المبحث
 حقوؽ المجني عميو ودوره عند التصرؼ في الدعوي الجنائية وسقوطيا.الثاني:  المبحث

 األول المبحث
 حقوق المجني عميو في تقييد سمطة النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية

 تمييد وتقسيم:
بأوؿ عمؿ مف أعماؿ التحقيػؽ الػذي تباشػره سػمطة التحقيػؽ االبتػدائي  الجنائيةتتحرؾ الدعوي 

، وفػي ختػاـ مرحمػة ( 8)والتي تقوـ بدور إيجابي في جمع أدلة اإلثبات أو النفي لموصوؿ إلػي الحقيقػة

                                                 
دور المجني عميو في الدعوي الجزائية، مرجع سابؽ، ص  د. أسامة أحمد محمد النعيمي: لمزيد مف التفصيؿ: (8)
يدؿ تاريخ قانوف اإلجراءات الجنائية عمي أف الدعوى الجنائية كانت ترفع إلي المحاكـ الجنائية بواسطة  .88

اطف أف يحرؾ الدعوى الجنائية باسـ المجتمع، وىو ما عرؼ المجني عميو، ثـ تطور األمر فأصبح مف حؽ أي مو 
ورغـ إسناد بعض أعماؿ ىذه الوظيفة إلي موظؼ عاـ في القروف الوسطي، لكف اختصاصو  باسـ النظاـ االتيامي.

ثموف كاف تبعيا وتكميميا، بحيث ال يتـ إال عند رفع الدعوى الجنائية بواسطة أحد األفراد. فقد كاف الممؾ والنبالء يم
أماـ المحاكـ لمدفاع عف مصالحيـ الخاصة بواسطة نواب أو محاميف، وكانت ميمة ىؤالء الممثميف ذات طابع 
مالي، ألف إشرافيـ عمي الدعاوى الجنائية يعتمد عمي أف الغرامات والمصادرات المحكـو بيا تعد إيرادا لمممؾ 

حري والتنقيب محؿ النظاـ االتيامي، باإلضافة إلي تقوية والنبالء. ثـ تطورت وظيفة ىؤالء الممثميف بحموؿ نظاـ الت
 السمطة الممكية، وترتب عمي ذلؾ أف أصبح مندوبو الممؾ يمثموف االتياـ وحدىـ ابتداء مف أوؿ القرف الرابع عشر.

بتكويف جياز وفي فرنسا منذ القرف الرابع عشر أخذ النظاـ االتيامي في الزواؿ وأفسح المجاؿ لالتياـ العاـ، وذلؾ 
النيابة العامة لتمثيؿ جميع مصالح الممؾ. وعمي نحو تدريجي بدأ دور الفرد يتضاءؿ في الدعوى الجنائية، فمـ يعد 

عتنؽ قانوف تحقيؽ الجنايات الفرنسي بصفة ألرفعيا أماـ القضاء. ومنذ أوائؿ القرف التاسع عشر  ضرورياً  تدخمو أمراً 
ة موظفيف عمومييف يشكموف جيازا يطمؽ عميو النيابة العامة. وقد سمي أعضاء نيائية نظاـ االتياـ العاـ بواسط

النيابة العامة بالقضاء الواقؼ، إشارة إلي أف ىؤالء يقفوف عند ممارسة وظائفيـ، خالفا لقضاء الحكـ الذي يظؿ 
تحريؾ الدعوى  وىنا يجدر التنبيو عمي أنو وأف كاف القانوف قد خوؿ المجني عميو حؽ جالسا عند المحاكمة.

في ىذه الدعوى. وذلؾ ألف مباشرة المجني عميو  فإف ذلؾ ال يعني اعتباره طرفاً  –الجنائية في بعض األحواؿ 
ما لـ تتدخؿ النيابة العامة في  –وىو االتياـ  –إلجراء التحريؾ ال يكفي بذاتو لترتيب األثر القانوني ليذا اإلجراء 

د.  لنيابة العامة في الدعوى المباشرة بمجرد تحريكيا بواسطة المجني عميو.الدعوى. ولذلؾ أوجب القانوف تدخؿ ا
وما  228، ص 883الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ، بند  أحمد فتحي سرور:

 بعدىا.
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التحقيػػؽ االبتػػدائي يقػػـو المحقػػؽ بالتصػػرؼ فيػػو، ويكػػوف التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ عمػػي أحػػد وجيػػيف؛ 
 .(2)إلي محكمة الموضوع. وثانييما، األمر بعدـ وجود وجو إلقامة الدعويأوليما، إحالة الدعوي 

ونظرًا لما تنطػوي عميػو إجػراءات التحقيػؽ مػف مسػاس بالحريػة الشخصػية بإعتبػار أنيػا تيػدؼ 
إلي جمع األدلػة القائمػة عمػي نسػبة جريمػة معينػة إلػي فاعػؿ معػيف، فػإف المشػرع عيػد بممارسػة تمػؾ 

 .(3) أو قاضى التحقيؽ التي تتولي التحقيؽ وىي النيابة العامةاإلجراءات إلي السمطة 
ختصػػػاص األصػػػيؿ فػػػي مواءمػػػة تحريػػػؾ الػػػدعوي واألصػػػؿ أف النيابػػػة العامػػػة ىػػػي صػػػاحبة اإل

نمػػا يػػرد عمييػػا قيػػودًا أوردىػػا المشػػرع بالنسػػبة لجػػرائـ (8)الجنائيػػة ، إال أف ىػػذه الحريػػة ليسػػت مطمقػػة وا 
 .(2)مف قانوف اإلجراءات الجنائية 9مكررًا،  8، 8، 3معينة نصت عمييا المواد 

                                                                                                                                               
وي الجنائية، ال تدخؿ في يالحظ أف أعماؿ االستدالؿ التي تباشر بمعرفة الضبطية القضائية تمييدًا لتحريؾ الدع (8)

ف كانت مرحمة متميزة يطمؽ عمييا مرحمة اإلعداد لمدعوي   –نطاؽ ىذه االخيرة وال تفتتح بيا الخصومة الجنائية، وا 
: شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، د. نبيل مدحت سالماالستدالؿ. راجع في ىذا المعني: 

: نظرية البطالف في قانوف اإلجراءات الجنائية، د. أحمد فتحي سرور. 292ص  ،838، رقـ 8987، 8القاىرة، ط
: د. إبراىيم حامد طنطاوي. 38، ص 81، رقـ 8959رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، مكتبة النيضة العربية، 

شرح  :د. السيد عتيق .6استيقاؼ األشخاص في قضاء محكمة النقض، دار النيضة العربية، القاىرة، د. ت، ص 
قانوف العقوبات العسكرى،  د. مأمون سالمة:. 578 ، مرجع سابؽ، ص8قانوف اإلجراءات الجنائية المصرى، ج

: الجندى فى شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، د. حسنى الجندى. 335، ص 8984العقوبات واإلجراءات، سنة 
حكاـ محكمة النقض، دراسة تحيمية الدفع ببطالف التفتيش في ضوء أ ولنفس المؤلف:. 488مرجع سابؽ،  ص 

ولنفس . 8، ص 8989-8988وتأصيمية ألحكاـ محكمة النقض المصرية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
الجندي في التحرش الجندي مف منظور قرآني، دراسة تأصيمية دينية وقانونية لحادثة مراودة إمرأة العزيز  المؤلف:

 .66، ص 36ىػ، بند 8435 –ـ 2184، 2القاىرة، طلسيدنا يوسؼ، دار النيضة العربية، 
Bouloc (B.): L’acte d’instruction, thèse, paris II, 1965, No. 43, p. 26. 

: أوامر التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي وطرؽ الطعف فييا، دراسة مقارنة د. طارق عبد الوىاب سميم انظر: (2)
د. إبراىيم حامد  وما بعدىا. 3، ص 8988حقوؽ عيف شمس،  بالتشريع اإلجرائي الفرنسي، رسالة دكتوراه،

 .366ص  ، مرجع سابؽ،8شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، ج طنطاوي:
Jean-Claude Soyer: Droit pénal et procédure pénal, L. G. D. J., 15e éd, 2000, No. 780, 

p. 338. 

Crim. 12 Jan. 1954, Bull. No. 10; Crim. 15 mars. 1982, Bull. No. 76; Crim. 32 Juin. 

1992, Bull. No. 248; Crim. 17 sep. 2003, J. C. P. 2003, Iv. 2884. 

مجمة مركز بحوث  شروط صحة ندب مأموري الضبط القضائي ألعماؿ التحقيؽ، د. محمد عبد القادر العبودي:
  .323ىػ، ص 8427ذو الحجة  -ـ2117، يناير 38الشرطة، ع 

د. . راجع في ذلؾ: 8952لسنة  253وقد أصبحت النيابة العامة سمطة التحقيؽ بمقتضي المرسـو بقانوف رقـ  (3)
ـ،  8995، 8، توزيع المكتبة القانونية، القاىرة، طبالتفتيش: الدفع ببطالف أذف النيابة العامة إبراىيم حامد طنطاوي

 .83ص 
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وىػػذه القيػػود تتمثػػؿ فػػي الشػػكوي والطمػػب واإلذف، فالنيابػػة العامػػة ال تسػػتطيع مباشػػرة أي إجػػراء 
مف إجراءات التحقيؽ بالنسبة لجرائـ معينة بينتيا المواد السابقة ما لـ تقدـ شكوي مف المجني عميو، 

 .(3)لنيابة عمي إذف مف جية معينة أو يقدـ طمب مف جية معينة أو تحصؿ ا
( 4)وتحريػػؾ الػػدعوي الجنائيػػة 

déclencher L’action publique  بواسػػطة النيابػػة العامػػة
La procureur de la République  ىو التصرؼ الػذي بػو يػتـ رفػع األمػر إلػي قاضػي التحقيػؽ

ستخداميا إال مف قبؿ النيابة العامة. ومع ذلؾ، إ، وىذه اإلجراءات ال ُيمكف ىفرنسال في النظاـ وىذا
يثػار تسػػاؤؿ ىػػاـ فػػي ىػػذا الشػػأف، ىػػؿ مػػف الجػػائز تحريػػؾ الػػدعوي الجنائيػػة فػػي ىػػذه الجػػرائـ بواسػػطة 

 .(5)؟  par Voie de Citation Directe اإلدعاء العاـ المباشر 
 التالي:، وذلؾ عمي النحو بناء عمي ذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المبحث إلي مطمبيفو 
 حؽ المجني عميو فى إثارة الدعوى الجنائية بتقديـ الشكوي.األول:  المطمب
  حؽ المجني عميو في إثارة الدعوى الجنائية بتقديـ الطمب.الثاني:  المطمب

                                                                                                                                               
د. محمود . 264، ص 248شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، بند  د. فوزية عبد الستار:انظر:  (1)

النيابة العامة وسمطاتيا في إنياء الدعوي الجنائية بدوف محاكمة، رسالة دكتوراه، حقوؽ  سمير عبد الفتاح:
بؽ، الحماية الجنائية ألمواؿ البنوؾ، مرجع سا د. شيماء عاطف محمد منصور:. 246، ص 8986اإلسكندرية، 

 .879، ص 851بند 
(2)

 G. Levasseur, A. Chavanne, J. Montreuil, B. Bouloc: Droit pénal général et 

procédure pénale, Op. Cit, No. 266, p. 113. 
: قيود حرية النيابة العامة في تحريؾ الدعوي الجنائية، دار د. إبراىيم حامد طنطاويحوؿ ىذا الموضوع:  (3)

، دار النيضة العربية، 8: شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، جولنفس المؤلف. 8994، 8النيضة العربية، القاىرة، ط
: شكوي المجني عميو، بحث منشور بمجمة القانوف د. حسنين صالح عبيد. 888، ص 2114، 8القاىرة، ط
، مرجع 8: القانوف الجنائى الضريبى، جد. حسنى الجندى .8974، 3جامعة القاىرة، ع –د، كمية الحقوؽ واالقتصا

، بند مرجع سابؽشرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت،  د. فوزية عبد الستار: .233سابؽ، ص 
 .813، ص 87
 ومف  ة.الحرك السكوف إلى حالة مف وينقميا الجنائية الدعوى بو تبدأ الذى اإلجراء ىو الجنائية الدعوى تحريؾ ((4

جراءات الدقيؽ بمعناه التحقيؽ إجراءات اإلجراءات ىذه  توفيق أشرف د. .الجنائية المحكمة الدعوى إلى رفع وا 
 .47المحاكمة، مرجع سابؽ، ص  قبؿ ما ، مرحمة8اإلجراءات الجنائية، ج شرح قانوف الدين: شمس

ـ عمى أنو:" النيابة العامة جزء ال يتجزأ مف القضاء، تتولى التحقيؽ 2182مف دستور مصر  873تنص المادة  (5)
يتولى النيابة العامة  اختصاصاتيا األخرى. القانوفورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيو القانوف، ويحدد 

ختيار مجمس القضاء األعمى، مف بيف نواب رئيس محكمة إالجميورية، بناء عمى  رئيسنائب عاـ يعيف بقرار مف 
النقض والرؤساء باالستئناؼ والنواب العاميف المساعديف، وذلؾ لمدة أربع سنوات، أو لممدة الباقية حتى بموغو سف 

 التقاعد أييما أقرب، ولمرة واحدة طواؿ مدة عممو ".
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 األول المطمب
 حق المجني عميو فى إثارة الدعوى الجنائية بتقديم الشكوي

ب التشريعات القديمة، وأنحسر حديثًا وبقى أثره تعد الشكوى مف آثار االتياـ الفردى الذى واك
فى بعض الجرائـ التى حددىا المشرع عمى سبيؿ الحصر، وقيد والية النيابة العامة بتحريؾ الدعوى 
العمومية في شأنيا بشكوى يقدميا المجني عميو، وجعؿ مف حقو التنازؿ عنيا في أى مرحمة مف 

 .(8)مراحؿ الدعوى الجنائية
المشرع قد غمَّب الحؽ الخاص لممجني عميو فى جرائـ معينة عمى حؽ المجتمع وبذلؾ يكوف 

فى معاقبة الجاني، عندما منحو حؽ الخيار بيف معاقبة الجاني باإلذف لمنيابة العامة فى تحريؾ 
الدعوى العمومية مف خالؿ تقديـ الشكوى، أو عدـ معاقبتو بعدـ تقديميا، أو بالتنازؿ عنيا بعد 

 .(2)تقديميا
وقد دار خالؼ بيف فقياء القانوف حوؿ جدوى منح المجني عميو حؽ الشكوى، كقيد يغؿ 
سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعوى العمومية، وقد بمغ ىذا الخالؼ مداه حينما نادى بعض 
الفقياء بإلغاء ىذا القيد في حيف نحا بعضيـ منحا آخر ودعا إلي ضرورة التمسؾ بو والدفاع عنو، 

ف حجج مف يدعو إلي إلغاء الحؽ في الشكوي، وحجج مف يدعو إلي إقرارىا، ثـ نعرض رأينا وسنبي
 في الموضوع، فيما يأتي:

                                                 
قانونية لمضحية في القانوف الكويتي، مجمة الحقوؽ، ممحؽ الحماية ال د. فائز عيد الظفيري:لمزيد مف التفصيؿ:  (8)
المجني عميو فى  د. محمد كروط:. 88ـ، ص 2114، مجمس النشر العممي، جامعة الكويت، يونيو 28، س 2ع 

حقوؽ المجني عميو فى  د. محمد محمود سعيد:. 282الخصومة الجنائية، دراسة تأصيمية تحميمية مقارنة، ص 
تحريؾ الدعوى د. محمد التغدويني:  مومية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاىرة، د. ت.تحريؾ الدعوى الع

قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة،  د. محمد صبحي نجم:ـ. 2118العمومية بطريؽ الشكوي: د. ف، 
ية لمطفؿ المجني عميو، الحماية الجنائد. محمود أحمد طو: . 65ـ، ص 2111، 8عّماف، اإلصدار األوؿ، ط 

 .248ـ، ص 8999أكاديمية نايؼ لمعمـو األمنية، الرياض، 
حؽ المجني عميو فى قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  د. عبد اهلل محمد الحكيم: راجع في ذلؾ:(2) 
، د. ف، 8الشكوى، ط قيود حرية النيابة العامة في تحريؾ الدعوى الجنائية، د. إبراىيم حامد طنطاوي: . 36

، 87، بند مرجع سابؽشرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت،  د. فوزية عبد الستار: ـ.8994
. وقد رأي المشرع بالنسبة لبعض الجرائـ أف رفع الدعوى الجنائية عنيا قد يمس بسمعة المجني عميو، أو 813ص 

، فعيد المشرع إلى المجني عميو ميمة تقدير مدى مالءمة رفع الدعوي قد يسبب لو ضررًا مف جراء معاقبة الجاني
شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت،  د. فوزية عبد الستار:الجنائية أو التغاضي عف الجريمة. 

 .814، ص 88، بند مرجع سابؽ
Robert Vouin et Jacques Leanté: Droit pénal et Procédure pénale, Presses 

Universitaire de France 3
eme

 ed, 1969; p. 221. 
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 الرأي األول: القائل بإلغاء الحق في الشكوى:
، ويتجمي ذلؾ مف (8)يرى بعض الفقياء أف في إقرار الشكوى ضررًا جسيمًا بالمجني عميو

يستطيع المجني عميو تقديـ الشكوى إما بسبب جيمو بحقو في  عدة أوجو: فمف ناحية أولى: قد ال
 الشكوى، أو بسبب خوفو مف سطوة الجاني، أو خضوعو لمضغوط التي تمارسيا عميو أسرتو. 

ومف ناحية ثانية: قد يخشي المجني عميو مف اإلخفاؽ في إثبات الجريمة فيتابع بجريمة 
ف حسف النية، ومف شأف ذلؾ أف يفمت الجاني مف البالغ الكاذب، أو الحكـ عميو بالتعويض إف كا

 .(8)العقاب؛ ألف الدولة ال تستطيع معاقبتو إال بناء عمى شكوى مف المجني عميو

                                                 
في واقعة عرضت عمى القضاء تتحصؿ في أف أحد األبناء أعترؼ بأنو نظرًا لعدـ إنفاؽ أبيو عميو أشتد الخالؼ  (8)

، معو، وما إف عمـ بإحتفاظ والده بمبمغ مالي حتى فكر في قتمو فتظاىر بالنو  ـ بجواره حتى أستغرؽ والده في النـو
تسمؿ مف جواره وأحضر عصا غميظة وضربو فوؽ رأسو ثالث ضربات ففارؽ الحياة في الحاؿ، وقاـ بسرقة مبمغ 
مف الماؿ، وساعة يد وبطاقة بنكية، وقد قضى بتوافر جريمة القتؿ العمد مع سبؽ اإلصرار المرتبطة بجنحة سرقة 

ة النقض في حكميا أنو ال يناؿ مف ذلؾ ما قد يثار مف أف تمؾ الجنحة غير معاقب في حؽ المتيـ. وقالت محكم
مف قانوف العقوبات لوقوعيا بيف األصوؿ والفروع، وأف وفاة األب يكوف حائاًل دوف  382عمييا بموجب نص المادة 

سالفة الذكر،  382ي المادة تقديـ الشكوى ومف ثـ ال يصح تغميظ العقوبة عميو، إذ أف ذلؾ ال يتفؽ وفمسفة الشارع ف
التي تضع قيدًا عمى حؽ النيابة العامة في تحريؾ الدعوى الجنائية بجعمو متوقفًا عمى طمب المجني عميو، كما 
تضع حدًا لتنفيذىا الحكـ النيائي عمى الجاني بتخويؿ المجني عميو وقؼ تنفيذ الحكـ في أى وقت شاء، وذلؾ رغبة 

رار العالئالت صونًا لسمعتيا وحفظًا لكياف األسرة وىو ما أشير إليو في تقرير لجنة مف الشارع في التستر عمى أس
الشئوف التشريعية والمذكرة التفسيرية، األمر الذي يستفاد منو بحكـ المزـو العقمي والمنطقي أف يكوف المضرور مف 

عمى الشكاية أو اإلحجاـ عنيا وىو  باؽ عمى قيد الحياة، كي يكوف لو الحؽ في اإلقداـ –المسروؽ مالو  –الجريمة 
كما ىو الحاؿ في  –وشأنو في الخيار بيف ىذا أو ذاؾ؛ أما إذا قتؿ المجني عميو بقصد سرقة مالو وكاف القاتؿ ابنو 

فيزوؿ ىذا القيد لوفاة المضرور مف السرقة وتسترد النيابة العامة حقيا في تحريؾ دعواىا. وعممت  –الدعوى الراىنة 
اءىا بأسباب ثالثة: أوليا: أف الحؽ في الشكوي قد أنقضي بوفاة المجني عميو وأضحي مالو تركة المحكمة قض

تؤوؿ لورثتو يتوارثونيا شرعًا، عد القاتؿ لقتمو مورثو، والسرقة التي حدثت تكوف واقعة عمى ماؿ لمورثة ومف حؽ 
نييا: أف المشرع رىف محاكمة السارؽ وفقًا النيابة العامة تحريؾ دعواىا دوف توقؼ عمى تقديـ شكوى مف قبميـ. وثا

المار ذكرىا بتقديـ شكوى مف المجني عميو شريطة أف تكوف جريمة السرقة قائمة بذاتيا، أما إذا  382لنص المادة 
كانت مرتبطة بجريمة أخري أو ظرفًا مشددًا ليا فال لزـو لتقديميا، وتضحي النيابة العامة طميقة مف ىذا القيد. 

أف القوؿ بغير ذلؾ يؤدي إلى نتيجة ينفر منيا العقؿ وتأباىا العدالة إذ يجعؿ مف يجيز عمى أبيو قتاًل وثالثيا: 
لسرقتو أوفر حظًا ممف ال يجيز عميو تمامًا حاؿ سرقتو ألنو في الحالة الثانية يكوف في وسع الوالد شكاية ولده بينما 

لسنة  28565ـ، الطعف رقـ 2187مايو سنة  6: جمسة يستحيؿ عميو ذلؾ في الحالة األولى لوفاتو. نقض جنائي
جرائـ اإلعتداء عمي األمواؿ، دار النيضة العربية، القاىرة،  د. أشرف توفيق شمس الدين:ؽ. مثبت لدي.  86

 .43، 42ـ، ص 2188الطبعة األولي، 
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كما يرى البعض اآلخر، بأف إقرار ىذا الحؽ لممجني عميو وجعمو رىينة بإرادتو، فيو مساس 
لعمومية، وبالخصوص عندما ال بحؽ الدولة في العقاب، بصفتيا المالكة الوحيدة لو ولمدعوى ا

يحسف المجني عميو تقدير مالئمة إستعماليا مف عدمو، كما أف تنازؿ المجني عميو عف الشكوى قد 
يؤدي إلي إفراغ العقوبة مف الردع العاـ والخاص المذيف يعتبراف مف أىـ أغراض العقوبة، مما قد 

 .(2)ذي يستوجب معاقبة الجانييتعارض مع السياسة الجنائية ويتعارض مع مبدأ العدالة ال
وينطمؽ أصحاب ىذا الرأى مف الفمسفة التي تبني عمييا السياسة الجنائية، ذلؾ أف القاعدة 
القانونية، ما ىي إال إفصاحًا عف إرادة الدولة التي تأتي في صورة أمر أو نيي ممزميف، وأف 

لقانونية، ولف يتـ ذلؾ إال بإسناد الجريمة ما ىي إال إعتداء عمى حؽ الدولة في أف تطاع قواعدىا ا
سمطة إيقاع العقاب إلي الدولة وحدىا، ال إلي غيرىا مف األفراد؛ حتي تناؿ الحرية الكاممة في 

 .(3)ممارسة ىذا الحؽ
 الرأى الثاني: أنصار إقرار الحق في الشكوى:

بأنيا ال رد أنصار منح المجني عميو الحؽ في تقديـ الشكوى، عمى أصحاب الرأى القائؿ 
تحقؽ مصالحو، بالقوؿ أف الحؽ في الشكوى ال يكوف إال في عدد محدد مف الجرائـ التي يكوف 

 .(4)ضررىا أشد وقعًا عمى المجني عميو منو عمى المجتمع
اسًا بحؽ الدولة في وقد تـ الرد عمى مف يرى أف في إقرار حؽ الشكوى لممجني عميو مس

نما  شتراط تقديـ الشكوى الالعقاب، وأف إ يرجع إلي الطبيعة الخاصة لمحؽ المعتدي عميو فحسب، وا 
حؽ الشكوى يجمع بيف الحؽ العاـ والحؽ الخاص. ويرجع إشتراط الشكوى في الجرائـ التي حددىا 
القانوف، إما كوف عمنية الخصومة الجنائية قد ينشأ عنيا ضرر لممجني عميو أشد مف الضرر الذي 

 .(5)أحدثتو الجريمة نفسيا

                                                                                                                                               
ريمة، رسالة دكتوراه، الحماية الجنائية لحقوؽ ضحايا الج د. أحمد محمد عبد المطيف الفقي: راجع في ذلؾ: (8)

 .854ـ، ص 2118حقوؽ عيف شمس، 
الحماية الجنائية لحقوؽ ضحايا الجريمة، مرجع سابؽ، ص د. أحمد محمد عبد المطيف الفقي:  راجع في ذلؾ:(2) 

 . 283المجني عميو في الخصومة، مرجع سابؽ، ص  د. محمد كروط:. 856
 .418تحريؾ الدعوى العمومية بطريؽ الشكوى، مرجع سابؽ، ص  د. محمد التغدويني: راجع في ذلؾ:(3) 
الحماية الجنائية لحقوؽ ضحايا الجريمة، مرجع سابؽ، ص  د. أحمد محمد عبد المطيف الفقي: راجع في ذلؾ:(4) 

856. 
. ت، دراسات فى قانوف اإلجراءات الجنائية، مكتبة غريب، القاىرة، د د. إدوار غالي الذىبي: راجع في ذلؾ:(5) 

، 88، بند مرجع سابؽشرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت،  د. فوزية عبد الستار: .45ص 
 .814ص 
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يجب عدـ الخمط بيف سمطة الدولة في إيقاع العقاب، وسمطتيا في تحريؾ الدعوى كما 
العمومية، فسمتطيا في إيقاع العقاب تنشأ فور إرتكاب الجريمة، وعندئذ ينشأ حؽ الدولة في البدء 

شتراط تقديـ تطمارسة سمفي إتخاذ إجراءات الدعوى العمومية، كوسيمة لم يا في إيقاع العقاب، وا 
نما يقيد سم  يقيد سمطة الدولةالشكوى ال  .(8)يا في مباشرة الدعوى العموميةتطفي إيقاع العقاب، وا 

 ثالثًا: رأينا في الموضوع:
في تقديري أف الرأى الذي يقر لممجني عميو الحؽ في الشكوى ىو األرجح؛ ألف الشارع رأى 

في الجرائـ  (2)راءات الجنائيةأف المجني عميو أقدر مف النيابة العامة عمى تقدير مالءمة إتخاذ اإلج
 .(3)التي يكوف ضررىا الذي أصاب المجني عميو أشد مف الضرر الذي أصاب المجتمع

بمعني أف المشرع وازف بيف مصمحة المجتمع في إيقاع العقاب عمى المجني عميو، وبيف 
تعميؽ  –ية مصالح أخرى أولى بالرعاية، كالمحافظة عمى بيت الزوجية، وتقوية عرى الروابط األسر 

وكذلؾ تقوية الروابط االجتماعية بيف أفراد  – (4)جرائـ السرقة بيف األصوؿ والفروع عمى شكوى
المجتمع عندما يصفح المجني عميو عف مرتكب الجريمة، وكذا التخفيؼ عف المحاكـ كثرة القضايا؛ 
وىذا ما حدا بالمشرع لتقييد سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعوى العمومية، بتقديـ شكوى مف 

الحؽ الشخصي لو عمى حؽ المجتمع، والتي يكوف فييا المجني عميو، في الجرائـ التي يغمب فييا 
 .(5)المجني عميو أفضؿ مف يقدر العقاب عمى الجاني مف عدمو

                                                 
 .413تحريؾ الدعوى العمومية بطريؽ الشكوى، مرجع سابؽ، ص  د. محمد التغدويني: راجع في ذلؾ:(8) 

(2)
 Robrt Vouin et Leantè: Droit pénal et Procédure pénale, Presses Universitaire de 

France, 3 
eme

 ed, 1969, p. 221. 

ـ، 2115، 7شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، ط  د. محمد زكي أبو عامر:
، 88، بند مرجع سابؽألحدث التعديالت،  شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقاً  د. فوزية عبد الستار: .329ص 
 .814ص 
شكوى المجنى عميو واآلثار المترتبة عمييا في الفقو  د. محمود محمد عبد العزيز الزيني: راجع في ذلؾ:(3) 

 .33ـ، ص 2114اإلسالمي والقانوف الوضعي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
 . مف قانوف العقوبات المصري 382راجع في ذلؾ المادة  (4)
شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند  د. فوزية عبد الستار: قريب مف ذلؾ: (5)
 .814، ص 88بند 
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وثمة حاالت أخرى يكوف فييا ضرر المحاكمة والعقاب، أشد وطأة عمى نفس المجني عميو 
و قد ، فقد يكوف مف شأف رفع الدعوى مساس بسمعة المجني عميو، أ(8)مف ضرر الجريمة نفسيا

 .(2)يسبب ضررًا يفوؽ الشر المترتب عمى عدـ معاقبة المجـر
وأخيرًا، إف إقرار حؽ الشكوى يحقؽ أىداؼ السياسة الجنائية الحديثة، التي ترمي إلي حماية 
حقوؽ ضحايا الجريمة، فيي ترمي إلي حصوؿ المجني عميو عمى تعويض مناسب، ومنحو دورًا 

ذكا ء روح التصالح بيف الجاني والمجني عميو بداًل مف المجوء فاعاًل في الدعوى العمومية، وا 
لمقضاء، كما تعد الشكوى وسيمة تمكف الخصوـ مف سموؾ سبؿ أخرى لحؿ النزاع مغايرة لمدعوى 

 العمومية، مما قد يخفؼ عف القضاء كثرة القضايا، ويوفر جيد المتقاضيف وأمواليـ.
 الثاني المطمب

 ى الجنائية بتقديم الطمب حق المجني عميو في إثارة الدعو 
، واألصؿ أف النيابة العامة (3)القاعدة العامة أف كؿ جريمة ال بد أف تنشأ عنيا دعوي جنائية 

 ىي صاحبة االختصاص األصيؿ بتحريؾ الدعوي الجنائيػة، ولكػف وفقػًا لمقػانوف المصػري، فإنػو منػذ
الجنائيػة فػي الجػرائـ المتعمقػة بسػوؽ أصبحت النيابة العامة ال تستطيع تحريؾ الدعوي ـ 2118 عاـ

رأس المػػاؿ إالَّ بنػػاء عمػػي طمػػب مػػف رئػػيس الييئػػة العامػػة لسػػوؽ المػػاؿ، وذلػػؾ بموجػػب القػػانوف رقػػـ 
الصادر بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف الخػاص بسػوؽ رأس المػاؿ، الػذي أضػاؼ ـ 2118لسنة  823
  مكرر إلي ىذا القانوف. 69المادة 

العامة تحريؾ الدعوى الجنائيػة فػي جػرائـ االسػتثمار إذا كػاف المػتيـ وكذلؾ ال تستطيع النيابة 
 94، 93، 46تابعػػًا ألحػػد المشػػروعات االسػػتثمارية الخاضػػعة ألحكػػاـ قػػانوف االسػػتثمار وفقػػًا لممػػواد 

ـ إال بعػػػػػد أخػػػػػذ رأى الػػػػػوزير المخػػػػػتص )وىػػػػػو وزيػػػػػر 2187لسػػػػػنة  72مػػػػػف قػػػػػانوف االسػػػػػتثمار رقػػػػػـ 
 االستثمار(.

مػػف  628/85/8يتمثػػؿ فػػي أنػػو بموجػػب المػػادة ى فرنسػػالنظػػاـ الالوضػػع فػػي وبالمقابػػؿ، فػػإف 
/  682القػػانوف النقػػدي والمػػالي، إذا كانػػت األدلػػة الػػواردة بالتقػػارير، مطابقػػة لمفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة 

                                                 
 (8 ات المبادئ العامة في قانوف اإلجراءات الجزائية، دار المطبوع د. عوض محمد عوض: راجع في ذلؾ:(

 .58ـ، ص 8999الجامعية، اإلسكندرية، 
ـ، 8981شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة،  د. فوزية عبد الستار: راجع في ذلؾ:(2) 
 .94ص 

: النيابة العامة ودورىا في الدعوي الجنائية، مجمة إدارة قضايا الدولة، د. محمود نجيب حسنيراجع بشأف ىذا:  (3)
الحماية الجنائية االجرائية لمصحفي، دراسة في القانونيف المصري  د. أمين مصطفي محمد: .8، ص8969، 83س

 .28، ص2118والفرنسي، دار النيضة العربية، القاىرة، دار اليدي لممطبوعات، اإلسكندرية، 
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مػف  2/  465، 8/  465يكوف مف الممكف تكويف جريمة مف الجػرائـ المشػار إلييػا فػي المػادة  85
ي والمػػػالي، فػػػإف مجمػػػس الييئػػػة العامػػػة لسػػػوؽ رأس المػػػاؿ يحيػػػؿ مباشػػػرة تقريػػػر الرقابػػػة القػػػانوف النقػػػد

 والتفتيش إلي النيابة العامة.
ويخضع رفع الدعوي الجنائية لقاعدتيف أساسيتيف، األولي أف النيابة العامة ىي وحدىا 

اء نفسيا ودوف تقيد السمطة المختصة برفعيا، والثانية أف تمارس النيابة العامة ىذه السمطة مف تمق
بإرادة أحد. ولكف ىناؾ بعض الحاالت التي يقيد المشرع فييا حرية النيابة العامة في رفع الدعوي 
الجنائية، ويوجب عمييا إف رأت ضرورة لرفعيا أف تحصؿ مقدمًا عمي موافقة المجني عميو أو جية 

 .(8)عامة حريتيا في رفع الدعويمعينة، فإذا تحقؽ ليا ىذا األمر فيزوؿ القيد وتسترد النيابة ال
، حيث يوجب القانوف تقديـ طمب، أف الجنائية ولكف القانوف خوؿ لمف قدـ طمب رفع الدعوي

 .(2)يتنازؿ عنو أو يتصالح مع المتيـ فتنقضي الدعوي بذلؾ
وقػػد ثػػار خػػالؼ فقيػػي حػػوؿ مػػدى جػػواز التنػػازؿ عػػف طمػػب تحريػػؾ الػػدعوى الجنائيػػة فػػي ىػػذه 

 الفقو إلي قسميف:الجرائـ، وأنقسـ 
                                                 

مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي في جرائـ االستثمار، دراسة مقارنة في  د. أحمد عبد الاله المراغي: راجع في ذلؾ: (8)
وما  26ىػ، ص 8439 –ـ 2188، مزيدة ومنقحة، 8ـ، القاىرة، ط 2187لسنة  72ضوء قانوف االستثمار رقـ 

 بعدىا.
 حوؿ أصؿ نشاة النيابة العامة ودورىا: (2)

Esmein (A.): Histore de la procédure Criminelle en France et Spécial ement de la 

procédure inqisitoire de puis le Treiziéme siécle jusqu à non jours, paris, 1978, p. 100. 

في مرحمة التحقيؽ االبتدائي وعدالة أوفي لمف وضع موضع االتياـ، درا  المتسرعاالتياـ  د. ىاللي عبد الاله أحمد:
حقوؽ المتيـ أثناء مباشرة مأمور  د. منير عمى الجوبي:وما بعدىا.  3، ص 8995النيضة العربية، القاىرة، 

و الضبط القضائي مف رجاؿ الشرطة إجراءات التحقيؽ االبتدائي، دراسة مقارنة بيف القانوف الوضعي والفق
: شرح د. فوزية عبد الستار. 281، ص 2118اإلسالمي، رسالة دكتوراه، كمية الدراسات العميا، أكاديمية الشرطة، 

 د. أحمد. انظر تفصياًل: 263، ص 242قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند 
 الحماية شجاع: محمد د. محمد. 8993 ربية،الع دار النيضة الجنائية، اإلجراءات في الوسيط سرور: فتحي

 فيو المشتبو حقوؽ عوض: محمد د. عوض. 8991 شمس، عيف جامعة رسالة دكتوراه، المتيـ، لحقوؽ الجنائية
 .8979 أكتوبر، 8 العاشر، االجتماعي، العدد لمدفاع العربية المجمة الشرعي، الفقو في مرحمة التحقيؽ في المتيـ

 جامعة دكتوراه رسالة المصرية، لمجامعات النشر المقارف، دار القانوف في بمحامي المتيـ إستعانةعموب:  حسن د.
 قدمت "مقارنة االستجواب، "دراسة مرحمة أثناء المتيـ ضمانات خميل: الشيخ ىاشم أحمد عماد. 8971القاىرة، 

الحقوؽ، جامعة العالـ األمريكية، الجنائي، كمية  القانوف الماجستير في درجة لمتطمبات استكمااًل  الرسالة ىذه
 ـ.2116 -ىػ 8427

G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc: procedure penale, 1984, No. 52, p. 57. Stefani 

(Gaston): Quelques Aspects de L'Autonomie du Droit pénal, Paris, 1956, p. 22. 
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ــراى األول: يػػرى بعػػض الفقػػو أف العقوبػػات المنصػػوص عمييػػا فػػي ىػػذه القػػوانيف لػػـ توضػػع  ال
نمػػا ىػػي لحمايػػة حقػػوؽ الخزانػػة العامػػة مػػف الضػػياع، فػػإذا رأت جيػػة اإلدارة أنػػو ال مقتضػػي  لػػذاتيا، وا 

، (1)لالسػػػتمرار فػػػي الػػػدعوى الجنائيػػػة لضػػػًلة المسػػػتحؽ مػػػثاًل فػػػإف التنػػػازؿ يكػػػوف لػػػو مػػػا يبػػػرره حينئػػػذ
ي جػواز العػػدوؿ قياسػًا عمػى حػؽ النيابػة العامػػة وقاضػي التحقيػؽ فػي العػدوؿ عػػف ويػذىب الػبعض إلػ

، مف جية مباشرة التحقيؽ أو مػف جيػة (2)القرار بأال وجو إلقامة الدعوى الجنائية لظيور أدلة جديدة
 .(3)رفع الدعوى

ألف يرى أف التنازؿ عف الطمب ىو أمر يػدعو إلػي الغرابػة مػف أوؿ وىمػة وذلػؾ  الرأى الثاني:
تخاذ وف عمى مباشرة الدعوى مفوضوف في إالدعوى الجنائية ال تكوف محاًل لمتنازؿ فالموظفوف القائم

إجراءات سيرىا والمجتمع وحده ىو صاحب الحؽ في إيقافيا أو إسقاطيا وعميو فإف لو الحؽ في أف 
جػػرائـ الخطيػػرة تكػػوف لديػػو عقيػػدة بػػأف الجػػرائـ اإلقتصػػادية التػػي تنتيػػي عمػػى ىػػذا الوجػػو ليسػػت مػػف ال

التي يجب أف يتجنبيا، وفي ىذا مف الخطر ما فيو عمى السياسة اإلقتصادية، األمر الػذي ال يخفػي 
أف التنػازؿ عػف طمػب تحريػؾ الػدعوى  (5)، وأيد ىذا الرأى ما ذىب إليو البعض مػف الفقػو(4)عمى أحد

 يطبع القوانيف اإلقتصادية بطابع مف الضعؼ.
مسػػألة يجػب أف نتعػػرض لمػدى دسػػتوريتيا فػػي بدايػة األمػػر، وىػػذا وحتػي يمكننػػا مناقشػة ىػػذه ال

يسػػتوجب أف نتأمػػؿ مػػا نػػص عميػػو الدسػػتور أف: " المواطنػػوف لػػدى القػػانوف سػػواء وىػػـ متسػػاووف فػػي 
 الحقوؽ والواجبات العامة ال تتميز بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس أو المغة أو الديف أو العقيدة ".

وؼ المحيطة بالجريمة والمسػئولية فػي ووف عند تشابو الظر ف الجميع متساويترتب عمى ذلؾ أ
الخضوع لمعقوبة ذاتيا دوف اعتبار لمتفاوت االجتماعي بينيـ وىذا مظير مف مظػاىر مبػدأ المسػاواة 

                                                 
 .386جرائـ التيرب الضريبي، مرجع سابؽ، ص  د. مجدى محمد عمى: راجع في ذلؾ: (8)
 .896التجريـ فى تشريعات الضرائب، مرجع سابؽ، ص  د. حسن صادق المرصفاوي: راجع في ذلؾ:(2) 
 .334، ص 68ـ، مجموعة أحكاـ محكمة النقض، رقـ 8967مارس سنة  7جمسة  نقض جنائي: (3)
، مرجع سابؽ، ص 2االقتصادية في القانوف المقارف، ج الجرائـ د. محمود محمود مصطفي:  راجع في ذلؾ:(4) 

828. 
 .47جرائـ تيريب النقد، مرجع سابؽ، ص د. عادل حافظ غانم:  راجع في ذلؾ:(5) 
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مجميع دوف إستثناء، ويخضع كؿ ، وعمي ذلؾ نجد أف خطاب القاعدة الجنائية موجو ل(8)أماـ القانوف
 .(2)المحدد لو في ىذه القاعدةرتكب جرمًا لمعقاب مف إ

ويترتب عمى ما سبؽ أف حؽ اإلدارة في التنازؿ عف الطمب بعد تقديمػو ىػو أمػر مشػكوؾ فػي 
دسػػتوريتو، ويتنػػافي مػػع نػػص عميػػو الدسػػتور ألف معنػػي تقػػديـ الطمػػب لتحريػػؾ الػػدعوى أف ىنػػاؾ مػػا 

عتػداًء عمػى حقػوؽ يمثػؿ إ يدعو إلي ضرورة تحريؾ الدعوى، وأف اإلدارة رأت أف ما قاـ بو المخػالؼ
العامػػة لتحريػػؾ الػػدعوى، فكػػاف فػػي  زانػػة العامػػة لمدولػػة، وبالتػػالي قامػػت بتقػػديـ طمػػب إلػػي النيابػػةالخ
سػػػتطاعتيا فػػػي أوؿ األمػػػر إال تطمػػػب تحريكيػػػا بػػػداًل مػػػف أف تتقػػػدـ بتنػػػازؿ عػػػف الطمػػػب بعػػػد تحريػػػؾ إ

لػدعوى الجنائيػة لمجيػة المختصػة؛ الدعوى، وخاصة أف المشرع ترؾ تقدير االعتبارات الداعية لرفع ا
 وذلؾ مراعاة لممصمحة العامة في رفع الدعوى الجنائية.

فػػإف العػػدوؿ عنيػػا يضػػع عالمػػات إسػػتفياـ كثيػػرة، خاصػػة وأف القػػانوف يتػػيح لمجيػػة المختصػػة 
 التصالح مع المخالؼ والتفاىـ معو قبؿ رفع الدعوى.

يػة النيابػة العامػة فػي تحريػؾ الػدعوى مما سبؽ نرى أنػو مػف الواجػب رفػع القيػد الػوارد عمػى حر 
 .(3)الجنائية في ىذه الجرائـ، وذلؾ ألنو ال يوجد ما يبرر مخالفة األحكاـ العامة في ىذا الصدد

فالنيابػػػة العامػػػة تمتػػػاز بالحيػػػدة وفػػػي إسػػػتطاعتيا تقػػػدير المصػػػمحة فػػػي رفػػػع الػػػدعوى أو حفػػػظ 
ف كػػاف مػػف األفضػػؿ العمػػؿ عمػى  تػػدريب أعضػػاء النيابػػة عمػػى ىػػذه القػػوانيف األوراؽ لعػدـ األىميػػة، وا 

وىنػػاؾ مػػف األحكػػاـ التػػي تنػػادى بيػػذه الوجيػػة مػػف النظػػر، ففػػي أحػػد األحكػػاـ ورد بيػػا  المتخصصػػة.
اآلتي: " عمى الحكومة أف تبادر إلي اإلسراع في تعديؿ كافة القوانيف التي تغؿ يد النيابة العامة في 

بناًء عمى طمب مف بعض ىيئات الدولة رغـ أنو مجنػي  رفع الدعوى الجنائية والتي تحظر رفعيا إال
 .(4)عمييا في جريمة أضرت بمصمحتيا "

 
 

                                                 
 -ىػ 8439، منقحة ومزيدة، 2النظرية العامة لمعقوبة، القاىرة، ط  د. أحمد عبد الاله المراغي: راجع في ذلؾ:(8) 

 وما بعدىا. 23ـ، ص 2188
األحكاـ الموضوعية واإلجرائية لجريمة التيرب مف ضريبة  د. عمرو حسن عرابي إبراىيم: راجع في ذلؾ:(2) 

 .436، ص ـ2183 – 2182رسالة دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، المبيعات، 
األحكاـ الموضوعية واإلجرائية لجريمة التيرب مف ضريبة  د. عمرو حسن عرابي إبراىيم: راجع في ذلؾ:(3) 

 .437المبيعات، مرجع سابؽ، ص 
ـ أمف دولة عميا، مصر القديمة، 8986لسنة  3699راجع في ذلؾ: حيثيات الحكـ الصادر فى القضية رقـ  (4)

 المتيـ فييا بعض المسئوليف بوزارة االقتصاد.
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 الثاني المبحث
 حقوق المجني عميو ودوره عند التصرف في الدعوي الجنائية وسقوطيا

 تمييد وتقسيم:
التصرؼ في التحقيؽ مف قبؿ الجية التي تتولي القياـ بو يأتي بعد الفراغ منو، أى بعد 
اإلستقصاء والبحث والتحري والمعاينة والضبط واالستجواب، وبعده يكوف لمنيابة العامة التصرؼ في 
الدعوى حسب األدلة التي أماميا ولتقديرىا بأنيا كافية لإلحالة، وبعدىا تخرج القضية مف حوزة 

 . (8)النيابة العامة لتدخؿ فى حوزة القضاء المختص
نيابة العامة قد قامت بفحص األدلة المطروحة فى فالتصرؼ في التحقيؽ يفترض أف ال

الدعوى وتمحيصيا وتقديرىا، كما ىو الحاؿ بالنسبة لقاضي الموضوع الذى يصدر حكمو بناء عمي 
القناعة التي تكونت لديو مف وقائع الدعوى، مع اإلختالؼ فى درجة اإلقتناع المطموب في مرحمة 

 .(2)التحقيؽ اإلبتدائي ومرحمة المحاكمة
 ، وذلؾ عمي النحو التالي:بناء عمي ذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيفو 
 حقوؽ المجني عميو عند التصرؼ في األوراؽ.األول:  المطمب
 حقوؽ المجني عميو عند سقوط الدعوى الجنائية.الثاني:  المطمب

 األول المطمب
 حقوق المجني عميو عند التصرف في األوراق

 تمييد وتقسيم:
مأمور الضبط القضائي عقب اإلنتياء مف تحرير المحضر أف يرسمو إلى النيابة يتعيف عمى 

العامة مع األوراؽ واألشياء المضبوطة وذلؾ لتتصرؼ فيو. ونظرًا ألف النيابة العامة ليا سمطة 
تقديرية في المالحقة الجنائية فيكوف ليا تحريؾ الدعوى الجنائية بإجراء تحقيؽ فييا أو رفعيا أو 

                                                 
، ص 351اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند شرح قانوف د. فوزية عبد الستار:  (8)

393. 
ضوابط تسبيب األحكاـ الجنائية وأوامر التصرؼ في التحقيؽ اإلبتدائي، دار د. رؤوف عبيد:  راجع في ذلؾ: (2)

اء مف التحقيؽ قرارات النيابة العامة بعد اإلنتي فيد حمود الخالدي:. 638ـ، ص 8986الفكر العربي، القاىرة، 
اإلبتدائي، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة ضمف متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في القانوف العاـ، كمية 

السمطة التقديرية لمنيابة العامة لمتصرؼ في نتائج  بعوني فتيحة:. 2ـ، ص 2183الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط، 
سمطة النيابة العامة في  ساىر الوليد:ـ. 2118لمقضاء، الجزائر،  البحث والتحري، مذكرة تخرج مف المدرسة العميا

 سميح المجالي: .7ـ، ص 2118التصرؼ في التحقيؽ اإلبتدائي في األردف، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، 
 .38ـ، ص 2181قرار منع المحاكمة، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر، عماف، األردف، 
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. فإذا قدرت تحريؾ الدعوى وكانت الواقعة جناية تعيف عمييا إجراء تحقيؽ فييا (8)وراؽحفظ األ
إجراءات مصري( أو تطمب ندب قاض لمباشرتو متى رأت أف تحقيقيا  899تجريو بنفسيا )ـ 

إجراءات مصري(. فإذا كانت الواقعة جنحة أو مخالفة فميا الخيار  64بمعرفتو أكثر مالءمة )ـ 
 .(2)قيؽ فييا أو رفع الدعوى مباشرة أماـ المحكمةبيف إجراء تح

ستعماؿ مصطمح " أمػر الحفػظ " لمداللػة عمػى ذلػؾ التصػرؼ الػذي يصػدر مػف سػمطة إيشيع و 
بتػدائي فػي شػأف جريمػة مػا. ولعػؿ ىػذا قػد يحػدث خمطػًا إالتحقيؽ في أعقاب ما قامت بو مف تحقيؽ 

أوامػػر أخػػرى بػػالحفظ فػػي شػػأف جريمػػة مػػا بػػيف ىػػذا النػػوع مػػف أوامػػر الحفػػظ، وبػػيف مػػا قػػد يصػػدر مػػف 
 .(3)لمتصرؼ فيما قاـ بشأف تمؾ األخيرة مف أعماؿ إستدالؿ

والحؽ أف التفرقة بػيف ىػذيف النػوعيف مػف أوامػر الحفػظ مردىػا إلػى الفقػو الفرنسػي الػذي يمػايز 
، Le classement sans suite  (4)بػيف أوامػر الحفػظ بػالمعنى الػدقيؽ، والمسػماة بالمغػة الفرنسػية 

 Opportunité des والتػػي تصػػدر عػػف سػػمطة االتيػػاـ المخػػوؿ ليػػا مالئمػػة المالحقػػة الجنائيػػة 
poursuites  النيابػػة العامػػةLe Parquet ou ministère public وممثميػػا يسػػمى مػػدعي ،
، بغيػػػػػة التصػػػػػرؼ فيمػػػػػا قػػػػػدـ إلييػػػػػا مػػػػػف Procureur de la République  الجميوريػػػػػة
أو فيمػػػػػػػا تػػػػػػػـ تحريػػػػػػػره مػػػػػػػف محاضػػػػػػػر جمػػػػػػػع Dénonciations أو تبميغػػػػػػػات Plaintes شػػػػػػػكاوى 

، وبػيف تمػؾ األوامػر التػي تصػدر عػف Procédure d’enquête préliminaire  (5)االسػتدالالت
 Le juge قاضي التحقيؽ Instruction préliminaire بتدائي السمطة التي يناط بيا التحقيؽ اإل

d’instruction لمتعبيػػر عػػف منػػع السػػير فػػي الػػدعوى فػػي أعقػػاب مػػا قامػػت بػػو تمػػؾ السػػمطة مػػف ،

                                                 
، دار النيضة العربية، القاىرة، 8اإلجراءات الجنائية، ج  شرح قانوف. إبراىيم حامد طنطاوي: د راجع في ذلؾ: (8)

 .316، ص 319ـ، بند 2115
، ص 244بند  مرجع سابؽ، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت،د. فوزية عبد الستار:  (2)

278. 
مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي،  41مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري، والمادة  68راجع المادة  (3)

الطعف عمى أوامر الحفظ في د. أحمد لطفي السيد مرعي:  .مف نظاـ اإلجراءات الجزائية السعودي 62والمادة 
 جامعة الممؾ سعود، د. ت. –ية النظاـ السعودي والتشريع المقارف، كمية الحقوؽ والعمـو السياس

(4) 
S. Guinchard et J. Buisson: Procédure pénale, éd. Litec, 2000, p. 495 et s., n°884 et 

s. 
عماًل أف الشكاوى والتبميغات تقدـ مسبقًا إلى رجاؿ الشرطة بحسبانيـ مف رجاؿ الضبط القضائي، وتتـ  السائد(5) 

ذا ما قدمت الشكوى أو البالغ  مف ثـ إحالتيا إلى جية االتياـ أو التحقيؽ في صورة محاضر جمع استدالالت. وا 
 ات الضبط القضائي الستيفاء المعمومات بشأنيا. مباشرة إلى سمطة االتياـ أو التحقيؽ فإنيا عادة ما تحيميا إلى جي
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 (8).  "إجػػراءات تحقيػػؽ، ويسػػمى أمػػر الحفػػظ فػػي تمػػؾ الحالػػة " األمػػر بػػأال وجػػو إلقامػػة الػػدعوى
L’ordonnance de non-lieu 

جاء ـ. فقد 8958وقد أعتمد المشرع الفرنسي ىذه التفرقة في قانوف اإلجراءات الجنائية لعاـ 
" يتمقى مدعي الجميورية  :مف ىذا القانوف األخير النص عمى أف 41في الفقرة األولى مف المادة 

الشكاوى والتبميغات ويقدر ما يراه بشأنيا. وعميو أف يخطر الشاكي بحفظ الدعوى، ويخطر المجني 
 عميو بذلؾ إذا كاف معمومًا ".

 لؾ عمي النحو التالي:، وذوبناء عمي ذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف
 حقوؽ المجني عميو عند إصدار قرار الحفظ.األول:  الفرع
 حقوؽ المجني عميو عند إصدار األمر بأال وجو إلقامة الدعوى.الثاني:  الفرع

 األول الفرع
 حقوق المجني عميو عند إصدار قرار الحفظ

بناء عمى االستدالالت األمر بحفظ األوراؽ ىو قرار بعدـ تحريؾ الدعوى الجنائية يصدر 
دوف أف يتخذ فى األوراؽ أى إجراء مف إجراءات التحقيؽ بعكس األمر بأال وجو الذى يفترض 

. ويعني ذلؾ أف جوىر األمريف ىو إنياء الدعوى (2)صدوره إتخاذ إجراء مف إجراءات التحقيؽ
لمنيابة العامة إصدار . ولـ يرد في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني نص يبيح (3)الجنائية

 قرار بحفظ أوراؽ الدعوى وذلؾ خالفًا لما أورده المشرع الكويتي والمصري واإلماراتي والجزائري. 
مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى أنو: " إذا رأت النيابة  68وقد نصت المادة 

ذا أصدرت النيابة العامة أمرًا بالحفظ  العامة أف ال محؿ لمسير فى الدعوى تأمر بحفظ األوراؽ ". وا 
لى المدعى بالحقوؽ المدنية فإذا توفى أحدىما كاف  وجب عمييا أف تعمنو إلى المجني عميو وا 

 مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري(. 62اإلعالف لورثتو جممة في محؿ إقامتو )ـ 

                                                 
(1) 

S. Guinchard et J. Buisson: Op. cit., p. 580 et s., n°1055. 

الجندى في شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية،  د. حسني الجندي:
 ولمزيد مف التفصيؿ: ا.وما بعدى 758وما بعده، ص  528ـ، بند 2112 – 2118

Malet: Etude de jurisprudence sur L'Ordonnanc de non-Lieu, Thèse, Grenoble, 1936. 
2
، ص 256بند  مرجع سابؽ، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت،د. فوزية عبد الستار:  

288. 

، مرجع سابؽ، ص 5، ط 8قانوف اإلجراءات الجنائية، ج شرح د. أشرف توفيق شمس الدين:  راجع في ذلؾ: (3)
. 256ـ، ص 8978اإلجراءات الجنائية تأصياًل وتحمياًل، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  د. رمسيس بينام:. 454

األمر بحفظ الدعوى بعد التحقيؽ والقرار بأف ال وجو لمسير فييا، رسالة ماجستير،  زايد بن عبد الرحمن الطويان:
 ـ.2114ة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، جامع
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ات الجزائية لدولة مكررًا مف قانوف اإلجراء 888وقد نص عميو المشرع اإلماراتي في المادة 
ـ بقوليا: " إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح 8992لسنة  35اإلمارات العربية المتحدة رقـ 

والمخالفات أف الدعوى صالحة لرفعيا بناء عمى اإلستدالالت التى جمعت تكمؼ المتيـ بالحضور 
ذا رأت أنو ال محؿ لمسير . (8)فى الدعوى تأمر بحفظيا " مباشرة أماـ المحكمة الجزائية المختصة، وا 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، بقوليا: "  36/8وقد نص عميو المشرع الجزائري في المادة 
يقـو وكيؿ الجميورية بتمقى المحاضر والشكاوى والبالغات ويقرر ما يتخذ بشأنيا .... ". وال شؾ 

لتيمة بعد اإلنتياء مف جمع االستدالالت، وىي أف النيابة العامة ىى صاحبة الوالية فى التصرؼ با
 .(2)أيضًا صاحبة الوالية فى تقدير مدى مالءمة تحريؾ الدعوى العمومية مف عدـ تحريكيا

وقد حرص المشرع اليمني عمى منح المجني عميو ضمانات كافية تحميو مف إىماؿ أو 
تحريؾ الدعوى العمومية مباشرة تعسؼ النيابة العامة عند إصدارىا قرار الحفظ؛ كونو لـ يجز لو 

أماـ المحكمة، وتتمثؿ ىذه الضمانات في إعالنو بأمر الحفظ، وحؽ الطعف أماـ المحكمة 
المختصة، والتسبيب، والتظمـ. أما المشرع المغربي فقد منح المجني عميو حؽ اإلدعاء مباشرة أماـ 

عف أماـ المحكمة المختصة، المحكمة، وتتمثؿ ىذه الضمانات في إعالنو بأمر الحفظ، وحؽ الط
والتسبيب، والتظمـ. ولـ يمنحو الحؽ في الطعف بقرار الحفظ أماـ المحكمة. وسنتناوؿ ذلؾ فيما 

 يأتي:
 أواًل: اإلعالن:

 ـ8958قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي لعاـ مف  41جاء في الفقرة األولى مف المادة 
" يتمقى مدعي الجميورية الشكاوى والتبميغات ويقدر ما يراه بشأنيا. وعميو أف  :النص عمى أف

 يخطر الشاكي بحفظ الدعوى، ويخطر المجني عميو بذلؾ إذا كاف معمومًا ".
وقد أوجب المشرع المغربي عمى وكيؿ الممؾ إبالغ المجني عميو مباشرة، أو بواسطة دفاعو 

ه خمسة عشر يومًا يبدأ مف تاريخ صدور قرار الحفظ، حتي إذا قرر حفظ األوراؽ خالؿ أجؿ مقدار 
يتمكف المجني عميو مف تحريؾ الدعوى مباشرة أماـ المحكمة، أو تقديـ تظمـ إدارى إلي المسؤوؿ 

                                                 
 ـ.2115لسنة  29أضيفت بالقانوف رقـ  (8)
مرجع  شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت،د. فوزية عبد الستار: لمزيد مف التفصيؿ:  (2)

ا في الدعوى الجزائية، النيابة العامة وسمطاتي د. أبو بكر عوض محمد باصالح: .278، ص 244بند  سابؽ،
 ـ.8999دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كمية القانوف جامعة بغداد، 



 

 

                                                 

 

 

  أمحد عبد الاله املراغىدكتور/              "دراسة مقارنة"...     املـركز القانونـي للمجين عليه

 

509 

المباشر لمصدر القرار، فإذا لـ يبمغ المجني عميو أو وكيمو خالؿ األجؿ المحدد، يعد قرار الحفظ 
 .(8)فباطاًل لمخالفتو نصوص القانو 

كما أشترط المشرع اليمني عمى النيابة العامة إعالف المجني عميو، والمدعي المدني بأمر 
الحفظ بعد صدوره، سواء أكاف نيائيًا، أـ مؤقتًا؛ حتي يتمكنا مف تقديـ األدلة التي في حوزتيما، أو 

إلعالف، وفي حالة التظمـ بقرار الحفظ، أو الطعف بو أماـ المحكمة، وال تبدأ مدة الطعف إال بعد ا
 وفات المجني عمييما، أو أحدىما يعمف ورثتو كؿ في محؿ إقامتو. 

اليمني ألـز مصدر قرار الحفظ بإعالف المجني عميو، المصري و وبالرغـ مف أف المشرع 
عالف ورثتيما عند وفاة أحدىما أو كمييما؛ إال أنو لـ يحدد المدة التي ينبغي  والمدعي المدني، وا 

ف، وكاف األولى أف يحذو حذو المشرع المغربي ويحددىا بخمسة عشر يومًا؛ لتالفي أي فييا اإلعال
إىماؿ أو تقصير مف قبؿ النيابة العامة قد يؤدي إلي عدـ إعالف المجني عميو، مما يطيؿ في أمد 

، (2)التقاضي؛ كما أف اإلعالف يمكف المجني عميو مف التظمـ بقرار الحفظ إلي الييئة اإلدارية العميا
 . (3)وحتي يتمكف مف الطعف في قرار الحفظ أماـ القضاء كما في القانوف اليمني

 ثانيًا: التسبيب:
، (4)لـ يشترط المشرع المصري والمغربي والسعودي عمى النيابة العامة تسبيب قرار الحفظ

المجني عميو القضاء، كونو منح وقد يعود السبب في ذلؾ إلي أف القانوف ال يجيز الطعف فيو أماـ 
. وأما المشرع اليمني فقد كاف أكثر حرصًا مف المشرع المغربي (5)دعاء المباشر أماـ المحكمةاإل

شترط تسبيب قرار الحفظ أيًا كانت صورتو ي عميو، والمدعي المدني، عندما أعمى حماية حؽ المجن
يتسني لممحكمة تقدير  ؛ حتي-النائب العاـ أو غيره  –، وأيًا كاف مصدره -مؤقتًا أو نيائيًا  -

                                                 
ـ، 2113، د. ف، 8إشكاالت قانونية فى التبميغ مف خالؿ العمؿ القضائي، ط  حسن البكري: راجع في ذلؾ:(8) 
 .697ـ، ص 8984ني، صنعاء، تنظيـ اإلجراءات الجنائية في القانوف اليم د. محمد إبراىيم زيد:. 8ص 

، ص 256شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند د. فوزية عبد الستار:  (2)
282. 

حؽ المجني عميو في قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص د. عبد اهلل محمد الحكيم:  راجع في ذلؾ: (3)
887. 

. فعمي سبيؿ 51، مرجع سابؽ، ص 2شرح قانوف المسطرة الجنائية الجديد، ج  بييي: الحبيب راجع في ذلؾ: (4)
المثاؿ في القانوف المصري ال إلتزاـ بتسبيب األمر بالحفظ ألف النصوص المنظمة إلصداره قد خمت مف ىذا الشرط 

 .458، ص 468اإلجراءات، مرجع سابؽ، بند د. إبراىيم حامد طنطاوي: إجراءات جنائية مصري(.  68)ـ 
، ص 256شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند د. فوزية عبد الستار:  (5)

282. 
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صحة القرار أو بطالنو عند الطعف فيو، ولتالقي أي إىماؿ أو تعسؼ مف النيابة العامة، أو تالقي 
إصداره بدوف مبرر؛ باإلضافة إلي ذلؾ فإف التسبيب يمكف السمطة اإلداية مف ممارسة حقيا في 

ًا لصحة قرار الحفظ، فبدونو يعد الرقابة عمى أعماؿ تابعييا. ويعد التسبيب في القانوف اليمني شرط
 القرار باطاًل لمخالفتو نصًا جوىريًا في القانوف.

ويبدو أف المشرع الفرنسي لـ يبيف األسباب التي يمكف أف يصدر مف أجميا أمر الحفظ مف 
النيابة العامة، كما لـ يمـز ىذه األخيرة ببياف األسباب التي دفعتيا لحفظ األوراؽ )الشكوى أو 

. إال أف المشرع الفرنسي قد ألـز النيابة العامة بيذا التسبيب في الحالة التي أشارت ليا (8)التبميغات(
" يجب أف يكوف  :بقوليا( 2) مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي 41ة الفقرة الثانية مف الماد

ث وكاف مف بيف الجرائـ األمر بالحفظ مسببًا ويتـ إعالنو كتابة إذا تعمؽ األمر بفعؿ وقع عمى حد
مف  27-227إلى  22-227والمواد  32-222إلى  23-222المنصوص عمييا في المواد 

 .(3)قانوف العقوبات "
                                                 

ـ إلعادة تنظيـ 2111-8999ىذا وقد تضمف مشروع القانوف الذي طرح أماـ البرلماف الفرنسي بيف عامي  (8)
العالقات بيف وزير العدؿ والنيابات ما يوجب تسبيب األمر بحفظ األوراؽ الصادر مف النيابة العامة في جميع 

 .مف المشروع، غير أف ىذا المشروع لـ يرى النور بعد 8-41األحواؿ )ـ
S. Guinchard et J. Buisson: Op. cit., p. 496, note 9. 

 ـ.8998يونيو  87الصادر في  468-98عدلت تمؾ المادة بالقانوف  (2)
(3) 

Article 40 (al.1 et 2): Le procureur de la République reçoit les plaintes et les 

dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de 

l’affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu’il s’agit de faits 

commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-

22 à 227-27 du code pénal, l’avis de classement doit être motivé et notifier é par écrit. 

فعػؿ و  Viol مف قػانوف العقوبػات تتعمػؽ باالغتصػاب 32-222إلى  23-222وىذه الجرائـ المشار إلييا في المواد 
 Tout acteإليالج الجنسي، أيًا كانت طبيعتػو، الواقػع عمػى الغيػر بطريػؽ العنػؼ أو اإلكػراه أو التيديػد أو المباغتػةا

de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui 

par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 
، وفػرض Les agressions sexuelles autres que le viol تػداءات الجنسػية األخػرى غيػر االغتصػاب عواإل 

 L’exhibition sexuelle imposée à la vueراالسػتعراض الجنسػػي عمػػى الغيػػر فػػي مكػػاف متػػاح لمجميػػو

d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public  مػف  27-227إلػى  22-227أمػا المػواد
 Le fait de favoriser ou de tenter de قػانوف العقوبػات فتتعمػؽ بتييئػة أو محاولػة التييئػة إلفسػاد حػدث

favoriser la corruption d’un mineur ،  ،وتثبيت أو تسجيؿ أو تحويؿ، بيدؼ النشر، صورة أو رسػـ لحػدث
 Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou deإذا كانػت الصػورة أو ىػذا الرسػـ خميعػاً 

transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette 

représentation présente un caractère pornographique ،  ،وصػنع أو نقػؿ أو بػث، بػأي وسػيمة كانػت
خميعػػػػػة أو ماسػػػػػة بالكرامػػػػػة اإلنسػػػػػانية، أو المتػػػػػاجرة بتمػػػػػؾ  وعمػػػػػى أي دعامػػػػػة كانػػػػػت، رسػػػػػالة ذات طبيعػػػػػة عنيفػػػػػة أو
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 ثالثًا: الطعن:
أيػًا مػا كانػت األسػباب التػي بنػي عمييػا األمػػر بحفػظ األوراؽ؛ فػإف الفقػو والقضػاء فػي كػؿ مػػف 

الػذي يصػدر Le classement sans suite مصػر وفرنسػا يتفقػاف عمػى أف األمػر بحفػظ األوراؽ 
الغ أو في محضر جمع عف سمطة االتياـ دوف سابؽ تحقيؽ، وبيدؼ التصرؼ في شكوى أو في ب

تخػػاذ إجػػراءات تحقيػػؽ بشػػأف إفػػي عػػدـ تحريػػؾ الػػدعوى الجنائيػػة ب سػػتدالالت، وتعبػػر بػػو عػػف رغبتيػػاإ
، ال Décision purement administrative الواقعػػة، لػػيس إال محػػض قػػرار ذو طبيعػػة إداريػػة
. فيػو لػيس إال (8)نػي عميػو أو المػدعي بػالحؽ المػدنيجيقبؿ طعنًا أماـ أي جية قضائية مػف قبػؿ الم

، إلى مػا قبػؿ سػقوط (2)قرار وقتي بعدـ تحريؾ الدعوى الجنائية، يجوز لمف أصدره ولكؿ عضو أخر
إبػػػػداء أيػػػػة أسػػػػباب أو تبريػػػػر ليػػػػذا  الػػػػدعوى الجنائيػػػػة بالتقػػػػادـ، أف يعػػػػدؿ عنػػػػو وقتمػػػػا يشػػػػاء، ودوف

، ومف ثـ يشرع في التحقيؽ االبتدائي بنفسو أو يحيؿ ممؼ الدعوى إلى الجية المخػوؿ ليػا (3)العدوؿ
 ىذا التحقيؽ. 

                                                                                                                                               

 Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit الرسػالة

et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de 

nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine،   عتداء جنسي بػدوف عنػؼ إوأخيرًا ممارسة
 Le fait, par un majeur, d’exercer sans أو إكراه أو تيديد وبدوف مباغتة عمى حػدث مػف قبػؿ شػخص بػالغ

violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un 

mineur. 
الوسيط في شرح قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي،  د. مبارك عبد العزيز النويبت: راجع في ذلؾ:(8) 

 .329، ص 288مرجع سابؽ، بند 
د. وعمى ذلؾ فال يشترط أف يصدر إللغاء األمر بالحفظ استصدار قرار مف النائب العاـ. في ىذا المعنى:  (2)

، رقـ 3، مجموعة القواعد القانونية،ج8936يونيو  85جمسة  نقض جنائي:. 371مرجع سابؽ، ص حسن ربيع:
 .686، ص487

. 214، ص812، رقـ 7، مجموعة أحكاـ النقض، س8956مارس  85جمسة  نقض جنائي:في ىذا المعنى:  (3)
ف كاف قد ندب ضابط البوليس لتحقيؽ البالغ  وقد جاء في ىذا الحكـ أنو: " متى كاف الثابت أف وكيؿ النيابة وا 

المقدـ مف المجني عميو ضد الطاعف إال أف المجني عميو امتنع عف إبداء أقوالو أمامو فأعاد الضابط الشكوى دوف 
تحقيؽ فأمر وكيؿ النيابة بحفظ الشكوى إداريًا؛ فإف ىذا األمر الذي لـ يسبقو تحقيؽ إطالقًا ال يكوف ممزمًا ليا، بؿ 

مارس  5جمسة  نقض جنائي:النظر إلى طبيعتو اإلدارية ". في ذات المعنى: ليا حؽ الرجوع فيو بال قيد وال شرط ب
، الطعف رقـ 8993يونيو  87جمسة  نقض جنائي: .262، ص63، رقـ 23، مجموعة أحكاـ النقض، س8972

ذا كانت سمطة مدعي الجميورية في التشريع الفرنسي جوازية في شأف العدوؿ عف أمره  68، س89562 قضائية. وا 
قاضي التحقيؽ أو مف قبؿ   بحفظ األوراؽ، إال أف ىذا العدوؿ يصير إجباريًا إذا بدأت المالحقة الجنائية مف قبؿ

فع دعواه بالطريؽ المباشر. وليس أماـ سمطة االتياـ ىنا سوى أف تطمب براءة المتيـ المضرور مف الجريمة عند ر 
 : عند نظر الدعوى. راجع
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 L’autorité وعمى ىذا فإف أمر الحفظ بمعناه الدقيؽ ال يتمتع بحجيػة الشػيء المحكػـو فيػو
de la chose jugée.(8)   األمػر بتأجيػؿ  مػف الفقػو األمػر بحفػظ األوراؽ "ولػذلؾ يسػمي الػبعض

Poursuite différéeالمالحقػػة الجنائيػػة
 وىػػو نظػػاـ تعرفػػو كافػػة البمػػداف التػػي تأخػػذ بنظػػاـ "  (2) 

، كمػػا Système de l’opportunité des poursuites ""  مالئمػػة تحريػػؾ الػػدعوى الجنائيػػة
، وفػػي النظػػاـ المصػػري والفرنسػػي فػػي كافػػة الحػػاؿ فػػي النظػػاـ الجزائػػي السػػعودي فػػي جػػرائـ التعزيػػر

  (3).الجرائـ

                                                                                                                                               

S. Guinchard et J. Buisson: Op. cit., p. 496, n°885. 
(1) 

Cass. Crim. 5 déc. 1972, Bull. crim., n°375; Crim. 21 mai 1979, Bull. crim., n°179 ; 

Crim. 6 juill. 1982, Bull. crim., n°181 ; RSC. 1983, p.254, obs. A. Vitu; Crim. 12 mai 

1992, D. 1992, 427, note D. Mayer ; RSC. 1992, p. 606, obs. A. Braunsweig. S. 

Guinchard et J. Buisson: Op. cit., p. 497, note 16 
(2)

 S. Guinchard et J. Buisson: Op. cit., p. 495, note 6. 

، الذي يوحي بأنو ال يجوز العودة مرة  Classementإلى لفظsans suite ولذلؾ ينتقد ىذاف الفقيييف إضافة تعبير
أخرى إلى ممؼ الدعوى والسير فييا مف جديد، وىذا خالؼ المستقر عميو بالنظر لمطبيعة اإلدارية لألمر بحفظ 

 .األوراؽ الذي يصدر عف سمطة االتياـ
، ومنيا Système de la légalité des poursuites "المالحقة الجنائية القانونية  بعض الدوؿ تأخذ بنظاـ " (3)

إيطاليا. وفي ىذا النظاـ تجبر النيابة العامة عمى تحريؾ الدعوى الجنائية بشكؿ تمقائي عف كؿ جريمة تصؿ إلى 
 .عمميا

S. Guinchard et J. Buisson: Op. cit, p. 494-495 et note 5.  

يتجاذب التشريعات الجنائية المختمفة بشأف سمطة النيابة العامة في المالحقة الجنائية مبدأف أساسياف ىما: المبدأ 
القانوني والمبدأ التقديري. فالمبدأ األوؿ يفرض عمى النيابة العامة أف ترفع الدعوى عف كؿ جريمة عممت بيا أيًا 

ؿ مف التشريع األلماني واألسباني واليوناني وتشريعات بعض مقاطعات سويسرا. كانت درجة جسامتيا، وقد أخذ بو ك
أما المبدأ الثاني فيعطي لمنيابة العامة حرية تقدير مالءمة رفع الدعوى أو حفظ األوراؽ، وقد أخذ بو كؿ مف التشريع 

ى الرغـ مما يبدو مف بعد شقة المصري والفرنسي والبمجيكي واليولندي والياباني والتشريعات األنجموسكسونية، وعم
الخالؼ بيف ىذيف النظاميف فإف التشريعات التي أخذت بيما. قد تقاربت فيما بينيا حيث أدخؿ كؿ منيا عمي 
النظاـ الذى تبناه التعديالت التى تدرأ عيوبو. فالنظاـ القانوني يعيبو أنو يثقؿ كاىؿ المحاكـ التي تنظر في كؿ 

لتشريعات التي أخذت بو مف حدة ىذا العيب بتوسيع نطاؽ الحاالت التي تتقيد فييا جريمة ترتكب، ولذلؾ خففت ا
النيابة في رفعد الدعوى الجنائية بشكوى المجني عميو، وبمنح النيابة سمطة تقدير مالءمة رفع الدعوى بالنسبة 

التحكـ، ولذلؾ فإف التشريعات التي لمجرائـ قميمة الخطورة. أما النظاـ التقديري فيعيبو أنو يتيح لمنيابة العامة فرصة 
أخذت بو قد حدت مف إطالؽ حرية النيابة العامة في رفع الدعوى أو عدـ رفعيا بفرض نظاـ التبعية التدريجية، 

 وبمنح المجني عميو الحؽ في اإلدعاء المباشر.
Merle et Vitu: Op. cit, N

o
. 1060, p. 280. 
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والمغربي المجني عميو حؽ الطعف في قرار الحفظ أماـ القضاء  (8)ولـ يمنح المشرع المصري
عند ما يتضرر منو، ولكنو منحو في المقابؿ الحؽ في تحريؾ الدعوى العمومية مباشرة أماـ 

. وعمى (2)المحكمة تالفيًا ألى إىماؿ أو تراخ مف قبؿ النيابة العامة في تحريؾ الدعوى العمومية
الذي لـ يمنح المجني عميو الحؽ في تحريؾ الدعوى العمومية العكس مف ذلؾ المشرع اليمني 

حقوؽ المدعي عمى توفير أكبر قدر مف الضماف ل مباشرة أماـ المحكمة الجنائية؛ ولكنو حرص
المحكمة  الشخصي، عندما أجاز لو الطعف في قرار النيابة العامة باألمر بحفظ األوراؽ أماـ

مي، خالؿ مدة عشرة أياـ تبدأ مف اليوـ التالي لتسميـ ختصاصيا المحاالبتدائية الواقعة في إ
 .(3)اإلعالف

وعند تقديمو تنظر المحكمة في األسباب التي بني عمييا قرار الحفظ، فإف رأت ىذه األسباب 
كافية لتبرر قياـ النيابة العامة باألمر بحفظ األوراؽ ترفض الطعف، أما إذا رأت أف األسباب غير 

عتباره كأف لـ يكف، تفصؿ بموضوع إلغائو وا  رار الحفظ عندئذ تقبؿ الطعف و كافية لتبرير صدور ق
 .(4)وحينيا يتعيف عمى النيابة العامة تحريؾ الدعوى الجزائية، أو الحكـ بصحتو

قد جانب الصواب عندما أجاز لممدعي الشخصي اليمني وال نتفؽ مع مف يرى أف المشرع 
؛ ألف تخويؿ المدعي الشخصي ذلؾ فيو حماية لو مف أي تعسؼ أو (5)الطعف في قرار الحفظ

إىماؿ مف قبؿ النيابة العامة عند تقديرىا مدى مالءمة تحريؾ الدعوى العمومية مف عدـ تحريكيا، 

                                                 
. فنظرًا لمطبيعة 458، ص 468اإلجراءات، مرجع سابؽ، بند د. إبراىيم حامد طنطاوي:  راجع في ذلؾ: (8)

نما يجوز التظمـ منو  اإلدارية لقرار الحفظ، وىو ما يعني إنعداـ صفتو القضائية، فإنو ال يجوز الطعف فيو، وا 
. 369، ص 819، رقـ 7ـ، أحكاـ النقض، س 89/3/8956جمسة  نقض جنائي:لمصدره أو لرئيسو األعمي. 

ـ، س 3/82/8962جمسة  نقض جنائي:. 658، ص 845، رقـ 81ـ، س 22/6/8959جمسة  نقض جنائي:
نقض جنائي: . 491، ص 93، رقـ 89ـ، س29/4/8968جمسة  نقض جنائي:. 885، ص 897، رقـ 83

، ص 848، رقـ 27ـ، س 21/6/8976جمسة  نقض جنائي:. 262، ص 63، رقـ 23ـ، س 5/3/8972جمسة 
668. 

، ص 244شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند د. فوزية عبد الستار:  (2)
278. 

Stéfani et Levasseur: Op. cit., N
o
. 411. 

النيابة العامة وسمطاتيا في الدعوي الجزائية، مرجع سابؽ، ص  أبو بكر عوض محمد با صالح: راجع في ذلؾ:(3) 
836. 

شرح قانوف اإلجراءات الجزائية في القانوف اليمني، مرجع سابؽ،  د. مطير عمى صالح أنقع: راجع في ذلؾ:(4) 
 .834مرجع سابؽ، ص 

 .79ـ، ص 2111، 8شرح قانوف اإلجراءات الجزائية، القسـ الثاني، ط  د. محمد راجح نجاد: راجع في ذلؾ:(5) 
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خاصة وأف المشرع اليمني لـ يمنح المدعي الشخصي الحؽ في تحريؾ الدعوى العمومية مباشرة 
ا الرأى لـ يأت بأي حجج تبرر ما يراه، مما جعؿ رأيو خاليًا مف أماـ المحكمة. كما إف صاحب ىذ

 أى سند يذكر.
، مشػػػروع قػػػانوف إلعػػػادة ـ2111-8999ىػػػذا وقػػػد طػػػرح أمػػػاـ البرلمػػػاف الفرنسػػػي بػػػيف عػػػامي 

 والنيابػات Chancellerie أو وزارة العػدؿ  Garde des Sceauxتنظػيـ العالقػات بػيف وزيػر العػدؿ
Les parquetsمنو ما يسمح لممجني عميو أف يطعف عمى األمر الصادر  8-48 دة، تضمنت الما

، إال أنػو لػـ يؤخػذ بعػد Commission ad hoc عف النيابة العامة بحفظ األوراؽ أماـ لجنػة خاصػة
 .(8)بيذا االقتراح

( ولممجني عميو أف يتوجو إلى رفع الدعوى الجنائية بالطريؽ المباشر )اإلدعاء بالحؽ الخاص
Citation directe حػػاؿ صػػدور أمػػر بحفػػظ األوراؽ مػػف سػػمطة االتيػػاـ ردًا عمػػى مػػا قدمػػو مػػف ،

ات لمرقابػة عمػى سػػمطة يا تمػؾ التشػريعتعتمػدأشػكوى أو بػالغ، بحسػباف أف ذلػؾ أحػد األسػاليب التػػي 
  (2). ستعماؿ حقيا في مالئمة تحريؾ الدعوى الجنائيةإاالتياـ في 

لممجنػي عميػو أو  " :الجزائية السعودي بقوليا مف نظاـ اإلجراءات 87وعمى ىذا تنص المادة 
مف ينوب عنو، ولوارثو مف بعده، حؽ رفع الدعوى الجزائية فػي جميػع القضػايا التػي يتعمػؽ بيػا حػؽ 
خاص، ومباشرة ىذه الدعوى أماـ المحكمة المختصة. وعمى المحكمة في ىذه الحالػة تبميػغ المػدعي 

 .(3)" العاـ بالحضور
 رابعًا: التظمم:

سػتقر الفقػو والقضػاء عمػى أنػو ال يجػوز الطعػف عمػى ىػذا النػوع مػف أوامػر الحفػظ أإذا كاف قد 
بحسػػبانو ال يحػػوز حجيػػة، إال أنػػو لػػيس ىنػػاؾ مػػا يحػػوؿ بػػيف كػػؿ ذي مصػػمحة وبػػيف الػػتظمـ مػػف ىػػذا 

   (4).األمر أماـ المحقؽ الذي أصدره، أو أماـ السمطة الرئاسية األعمى التي يتبعيا
                                                 

(1)
 S. Guinchard et J. Buisson: Op. cit., p. 497, note 12.  

(2  (
S. Guinchard et J. Buisson: Op. cit., p. 497, n°890. 

جمسة  نقض جنائي:. 668، ص848، رقـ 27، مجموعة أحكاـ النقض، س8976يونيو  21جمسة  نقض جنائي:
 .8118، ص883، رقـ 38، مجموعة أحكاـ النقض، س8987نوفمبر  89
مف قانوف  63مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي. وكذلؾ المادة  533، 392المادتاف  في ذلؾ: راجع (3)

 .اإلجراءات الجنائية المصري
. وال يترتب عمي عدـ جواز الطعف في أمر الحفظ 371مرجع سابؽ، ص د. حسن ربيع:عكس ىذا الرأي:  (4)

لو غالبًا طرؽ سبيؿ اإلدعاء المباشر فييا، ولكف  ضرر بالمجني عميو إذا كانت الجريمة جنحة أو مخالفة. إذ يجوز
اإلدعاء د. فوزية عبد الستار: الضرر يكوف جسيمًا إذا كانت الجريمة جناية حيث ال يجوز اإلدعاء المباشر. 

 ـ.2118المباشر في اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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والمغربي لممجني عميو تقديـ تظمـ مف قرار الحفظ  (2)والفرنسي (8)رع المصريأجاز المش وقد
إلي السمطة اإلدارية األعمى لمصدره، حسب التسمسؿ اإلداري لمنيابة العامة، ويرفع التظمـ إلي 
وكيؿ الممؾ أو لوزير العدؿ الذي يحوز ليما إخراج القضية مف الحفظ بموجب الرقابة عمى أعماؿ 

 .(3)مرؤوسييما
مكػػػػػررًا مػػػػػف قػػػػػانوف اإلجػػػػػراءات  814وىػػػػػذا مػػػػػا فعمػػػػػو المشػػػػػرع الكػػػػػويتي فقػػػػػد أجػػػػػازت المػػػػػادة 

ف لـ يػدع مػدنيًا الػتظمـ مػف  والمحاكمات الجزائية لممجني عميو في جناية أو جنحة وألى مف ورثتو وا 
 القرار بحفظ األوراؽ خالؿ عشريف يومًا مف تاريخ إعالنو أو عممو بقرار الحفظ.

المشرع اليمني المجني عميو والمدعي المدني وورثة أي منيما عند وفاتو التظمـ كذلؾ منح 
اإلداري مف قرار الحفظ إلي المسؤوؿ المباشر لمصدره، الذي يجوز لو التوجيو إلي مصدر قرار 
الحفظ بالعدوؿ عنو، بموجب التبعية التدريجية ألعضاء النيابة العامة، فإذا كاف قرار الحفظ صادرًا 

ف كاف صادرًا مف المحامي العاـ مف عض و النيابة العامة، فإف التظمـ يقدـ إلي رئيس النيابة، وا 
 فيجب أف يوجو إلي النائب العاـ.

 الثاني الفرع
 حقوق المجني عميو عند إصدار األمر بأال وجو إلقامة الدعوى

" أمر بمقتضاه تقرر سمطة التحقيؽ عدـ السير  :يعرؼ األمر بأال وجو إلقامة الدعوى بأنو
. ويطمؽ عميو في القانوف (4)في الدعوى الجنائية، لتوافر سبب مف األسباب التي تحوؿ دوف ذلؾ "

 .(6)، أما القانوف الكويتي يطمؽ عميو حفظ التحقيؽ(5)اإلردني قرار منع المحاكمة

                                                 
قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند شرح د. فوزية عبد الستار:  راجع في ذلؾ:(8) 

د. محمد عيد . 458، ص 468اإلجراءات، مرجع سابؽ، بند د. إبراىيم حامد طنطاوي: . 282، ص 256
 .484المركز القانوني لمنيابة العامة، مرجع سابؽ، ص  الغريب:

(2)
 Levasseur: op.cit, p. 479. (…et d'après larguier le droit français a connus un projet 

de loi qui prévoit le recours contre la décision du classement devant le procureur 

générale et que celui-ci s’il ne répond pas dans un délais de 2 mois il pourra saisire une 

commission) Voir : Larguiez: procédure pénale ,17éme édition , mémentos 

Dalloz ,1999, pp : 74-75 . 
 .51، مرجع سابؽ، ص 2شرح قانوف المسطرة الجنائية الجديد، ج  الحبيب بييي: راجع في ذلؾ:(3) 
، ص 361مرجع سابؽ، بند  شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت،د. فوزية عبد الستار:  (4)

413. 
 .28قرار منع المحاكمة، مرجع سابؽ، ص  سميح المجالي: راجع في ذلؾ: (5)
، 5الوسيط في اإلجراءات الجزائية الكويتية، منشورات جامعة الكويت، ط  عبد الوىاب حومد:د.  راجع في ذلؾ: (6)
 .251ـ، ص 8995، 5
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مػف قػانوف  سػالفة البيػاف 41ية مف المادة وعمى كؿ فإف المشار إليو في الفقرتيف األولى والثان
 ىو أمػر الحفػظ بػالمعنى الػدقيؽ والمتعمػؽ بسػمطة االتيػاـ حػيف تتصػرؼ اإلجراءات الجنائية الفرنسي

 .ستدالالت ودوف أف تَُتخذ إجراءات التحقيؽإفي شكوى أو في بالغ أو في محضر 
الفقػو الفرنسػي " األوامػر أما مػا يصػدر عػف سػمطة التحقيػؽ مػف أوامػر بػالحفظ، والتػي يسػمييا 

؛ فقد أوردىا المشرع الفرنسػي فػي الفقػرة   Ordonnances de non-lieu "بأال وجو إلقامة الدعوى
بقولػو " يػأمر قاضػي التحقيػؽ بػأف ال وجػو  (8) مف قانوف اإلجػراءات الجنائيػة 877األولى مف المادة 
 Il (le juge d’instruction) déclare, par une ordonnance, qu’il لمسػير فػي الػدعوى

n’y a lieu à suivre إذا قػدر أف الوقػائع ال ُتَكػوف ال جنايػة وال جنحػة وال مخالفػةsi le juge 

d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni 

contravention ًأو إذا ظػؿ الجػاني مجيػوال ، si l’auteur est resté inconnu  ، أو إذا كانػت
      s’il n’existe pas de charges ال توجػػد أدلػػة كافيػػة قبػػؿ الشػػخص محػػؿ التحقيػػؽ

suffisantes contre la personne mise en examen
. والبػيف أف الػػنص القػانوني قػػد (2)
 .حصر األسباب التي قد يبنى عمييا األمر بأال وجو إلقامة الدعوى

ذا كانػػت التفرقػػة بػػيف ىػػذيف  النػػوعيف مػػف أوامػػر الحفػػظ فػػي النظػػاـ اإلجرائػػي الفرنسػػي تػػأتي وا 
، إال أنيػا صػادفت (3)متوافقة مع ما يسود ىذا النظاـ مف فصؿ واضح بيف سمطتي االتيػاـ والتحقيػؽ

قبػػواًل أيضػػًا فػػي الػػدوؿ التػػي يخػػوؿ فييػػا لجيػػة واحػػدة الجمػػع بػػيف سػػمطتي االتيػػاـ والتحقيػػؽ )كالنيابػػة 

                                                 
 .8959مارس عاـ  2، وقد بدأ سريانيا في 8958ديسمبر  23ي صدرت مدونة اإلجراءات الجنائية الفرنسية ف (8)

(2) 
Article 177 (al.1) : Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, 

ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges 

suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y 

a lieu à suivre. 

يعتمد النظاـ القانوني الفرنسي فكرة الفصؿ بيف سمطي االتياـ والتحقيؽ. ويسند إلى النيابة العامػة فػي فرنسػا أمػر (3) 
فيػو الجيػة المخػوؿ ليػا القيػاـ بػالتحقيؽ االبتػدائي فػي Le juge d’instruction تقرير االتياـ، أما قاضي التحقيػؽ 

الػػدعوى الجنائيػػة. وىػػذا يغػػاير الػػدور الػػذي تقػػـو بػػو النيابػػة العامػػة فػػي النظػػاـ المصػػري، والػػدور الػػذي تقػػـو بػػو ىيئػػة 
زيػد مػف راجػع لم .التحقيؽ واإلدعاء العاـ في النظاـ السعودي، إذ تجمع ىاتيف الجيتيف بيف سمطتي االتيػاـ والتحقيػؽ

 : التفصيؿ حوؿ النظاـ الفرنسي وأنظمة أخرى مقارنة
P. Chambon: Le juge d’instruction, Dalloz, 4èmeéd. 1996. A. Perrodiet: Etude 

comparée des ministère publics anglais et gallois, écossais, français et italiens, vers un 

ministère public de type européen, th. Paris 1, 1997.  
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، وكييئػػػة التحقيػػػؽ واإلدعػػػاء العػػػاـ سػػػابقًا )حمػػػت محميػػػا اآلف النيابػػػة (8)يالعامػػػة فػػػي النظػػػاـ المصػػػر 
 .)في النظاـ السعودي (3)، وىيئة الرقابة والتحقيؽ في بعض الجرائـ(2)العامة(

إما رفع الدعوى  –في القانوف اليمني  –ويترتب عمى إنتياء النيابة العامة مف التحقيؽ 
ما إصدار أم ر بأال وجو إلقامتيا )عدـ المتابعة(، في حاالت ذكرىا العمومية إلي المحكمة، وا 

المشرع عمى سبيؿ الحصر، وقد يترتب عمى صدور األمر بأال وجو إلقامة الدعوى عدـ رفع 
الدعوى العمومية، ومف ثـ حرماف المجني عميو مف المطالبة بحقو الخاص المتمثؿ في القصاص 

البة بحقو المدني أماـ المحكمة الجنائية، وخاصة والديو واألرش، وحرماف المدعي المدني مف المط
 . (4)في القانوف اليمني الذي لـ يجز لممجني عميو رفع الدعوى مباشرة أماـ المحكمة الجنائية

المجني عميو ضمانات وحقوقًا عند صدور قرار  –في التشريعات المقارنة  –وقد منح المشرع 
المجني عميو فور صدوره، وحؽ الطعف أماـ عدـ المتابعة تتمثؿ في تسبيبو، وجوب إعالف 

 المحكمة، والتظمـ إلي السمطة العميا لمصدره، وسنتناوؿ ذلؾ فيما يأتي:
 أواًل: التسبيب:

يقصد بتسبيب األمر بأال وجو إلقامة الدعوى أنو بياف المبررات القانونية التي أستند عمييا 
 .(5)مصدر األمر والتي ستكوف مناط رقابة القضاء

                                                 
سمطة النيابة العامة في حفظ األوراؽ واألمر بأف ال وجو إلقامة الدعوى د. عبد الفتاح حجازى:  راجع في ذلؾ: (8)

 ـ.8992الجنائية، رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 
 .ىػ8419شواؿ عاـ  23في  56صدر نظاـ ىيئة التحقيؽ واإلدعاء العاـ بموجب المرسـو الممكي رقـ ـ/ (2)
ىػ أسند التحقيؽ واالدعػاء فػي 8412في السابع عشر مف رجب عاـ  58عندما صدر نظاـ ديواف المظالـ رقـ ـ/ (3)

وقػػد أسػػند االختصػاص بنظػػر ىػذه الجػػرائـ لمػػدوائر  خػتالس األمػػواؿ العامػة.ا  بعػض الجػػرائـ، كجػرائـ الرشػػوة والتزويػػر و 
(. وتخضػػع ىػػذه الػػدوائر بػػدورىا لمرقابػػة عمػػى أعماليػػا لػػدائرة اسػػتئناؼ تسػػمى ىيئػػة 8الجزائيػػة فػػي ديػػواف المظػػالـ )ـ 

ىػػ. راجػع فػي 8485جمػادى اآلخػر لعػاـ  25بتػاريخ  4التدقيؽ المنشأة ليذا الغرض بموجب قرار رئػيس الػديواف رقػـ 
نظػاـ القضػاء  عبد المـنعم جيـرة:: ديواف المظالـ والتنظيـ القضائي عمومًا والجنائي خاصة في المممكةاختصاصات 

المطالبة القضػائية أمػاـ فيد محمد الدغيثر: ىػ. 8419في المممكة العربية السعودية، معيد اإلدارة العامة، الرياض، 
اإلجػراءات الجنائيػة د. أحمـد عـوض بـالل: ىػ. 8484، ديواف المظالـ، مركز البحوث بكمية العمـو اإلدارية، الرياض

 ـ.8991المقارنة والنظاـ اإلجرائي في المممكة العربية السعودية، دار النيضة العربية، 
حؽ المجني عميو في قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص د. عبد اهلل محمد الحكيم:  راجع في ذلؾ: (4)

828. 
. 739، ص 854، رقـ 24ـ مجموعة أحكاـ محكمة النقض، س 8973يونيو سنة  88جمسة  نقض جنائي: (5)

 .857، ص 222، رقـ 24ـ، س 8973نوفمبر سنة  26جمسة  نقض جنائي:
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، عمى أف يكوف األمر (3)، والقانوف المغربي(2)، والقانوف اليمني(8)حرص القانوف المصريوقد 
؛ والغاية مف ذلؾ ىي إلزاـ (4)بأال وجو إلقامة الدعوى مسببًا وذلؾ عمى خاللؼ القانوف الكويتي

ص منو النيابة العامة بعدـ إصدار األمر بأال وجو إلقامة الدعوى، إال بعد إجراء تحقيؽ جاد تستخم
أسبابًا قانونية أو واقعية، تحوؿ دوف رفع الدعوى العمومية، كما أف تسببو يمكف المحكمة مف تقدير 

 قبوؿ الطعف باألمر بو أو رفضو.
ذا كاف المشرع المصري لـ يسػتمـز تسػبيب األمػر الصػادر بحفػظ األوراؽ عػف النيابػة العامػة  وا 

لمصػري فػي شػأف األمػر بػأال وجػو إلقامػة الػدعوى يغػاير ىػذا مػا جػاء بػو المشػرع اف. (5)تياـإكسمطة 
، مف قانوف اإلجراءات الجنائية بقوليا: " إذا رأى قاضي التحقيؽ أف الواقعة 854الجنائية في المادة 

ال يعاقػػػب عمييػػػا القػػػانوف أو أف األدلػػػة عمػػػى المػػػتيـ غيػػػر كافيػػػة، يصػػػدر أمػػػرًا بػػػأف ال وجػػػو إلقامػػػة 
ف لـ يكف محبوسًا لسبب أخر، ويجػب أف يشػتمؿ األمػر عمػى الدعوى، ويفرج عف المتيـ المحبوس إ

ذا كػاف قػد تػوفى يكػوف اإلعػالف  األسباب التي بني عمييا، ويعمف األمر لممدعي بػالحقوؽ المدنيػة، وا 
مػػػف قػػػانوف  219". ويػػػردد المشػػػرع مضػػػموف ىػػػذا الػػػنص فػػػي المػػػادة  لورثتػػػو جممػػػة فػػػي محػػػؿ إقامتػػػو

" إذا رأت النيابػػػة العامػػػة بعػػػد التحقيػػػؽ أنػػػو ال وجػػػو إلقامػػػة الػػػدعوى  :بقوليػػػا (6)اإلجػػػراءات الجنائيػػػة 
تصػػدر أمػػرًا بػػذلؾ وتػػأمر بػػاإلفراج عػػف المػػتيـ المحبػػوس مػػا لػػـ يكػػف محبوسػػًا لسػػبب أخػػر. وال يكػػوف 

                                                 
 مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري. 219/2، 854/3راجع في ذلؾ: المواد  (8)
 ائية اليمني.مف قانوف اإلجراءات الجز  288راجع في ذلؾ: المادة  (2)
 مف قانوف المسطرة الجنائية المغربي. 228/3راجع في ذلؾ: المادة  (3)
لـ يرد في قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ما يمـز سمطة التحقيؽ بتسبيب حفظ التحقيؽ فى متف  (4)

وفي ذلؾ تقوؿ وفي ذلؾ تقوؿ محكمة التمييز الكويتية: " المشرع لـ يشترط أف يتضمف  األمر الصادر بالحفظ.
القرار بحفظ التحقيؽ ذكر أسباب لو، ومعرفة ىذه األسباب ال يؤخذ فييا باالستنتاج أو الظف، بؿ يجب لمعرفتيا أف 

إصداره إلي أسباب موضعية أو يكوف القرار مدونًا بالكتابة وصريحًا بذات ألفاظو في أف مف أصدره قد ركف في 
قانونية وال يكفي لمقوؿ بأف القرار مسبب وجود مذكرة ضمف أوراؽ الدعوي محررة برأى وكيؿ النيابة المحقؽ يقترح 
فييا إلغاء رقـ الجناية وقيد األوراؽ برقـ شكوى وحفظيا إداريًا، ألف ما تضمنتو ىذه المذكرة ال يعدو أف يكوف مجرد 

ـ، 8998جزائي، مجموعة القواعد القانونية حتي سنة  57/89ـ، طعف رقـ 4/82/8989مسة ج تمييز:اقتراح. 
الوسيط في شرح قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، الكويت،  د. مبارك عبد العزيز النويبت:. 218ص
 .339، ص294ـ، بند 2118، 2ط 
نقض  وراجع كذلؾ:  اإلجراءات الجزائية السعودى. مف نظاـ 63يتماثؿ ىذا النص مع ما ورد في المادة  (5)

 .885، ص 897، رقـ 83ـ، مجموعة أحكاـ النقض، س 8962ديسمبر سنة  3جمسة  جنائي:
 ـ.8988لسنة  871، كما أستبدلت بالقانوف رقـ 8962لسنة  817بالقانوف رقـ  219عدلت المادة  (6)
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صدور األمر بأال وجو إلقامة الدعوى في الجنايات إال مف المحامى العػاـ أو مػف يقػـو مقامػو ...". 
  في ختاميا أف يكوف األمر بأال وجو مشتماًل عمى األسباب التي بني عمييا. 219وتوجب المادة 

وتتمثؿ األسباب القانونية في عدـ وجود نص تجريمي يجـر الواقعة، أو ورود سبب مف 
ستعماؿ الحؽ، أو القياـ بالواجب...، أو وجود مانع مف موانع باب اإلباحة كالدفاع الشرعي، أو إأس

الجاني مجنونًا، أو معتوىًا أو صغير السف، أو مكرىًا، أو في حالة  المسؤولية، كأف يكوف
، أو عند سقوط الدعوى العمومية لسبب مف أسباب سقوطيا، كوفاة المتيـ أو العفو عنو (8)ضرورة

أو التقاـ أو الصمح. أما األسباب الواقعية فتتمثؿ في عدـ معرفة المتيـ أو عدـ كفاية األدلة المقدمة 
 .(2)ضده

عد التسبيب شرطًا مف الشروط الجوىرية، التي يترتب عمى مخالفتيا بطالف اإلجراء؛ ألف وي
 في ذلؾ مخالفة لنصوص القانوف.

ولػػدينا أف التفرقػػة بػػيف النػػوعيف السػػابقيف مػػف أوامػػر الحفػػظ لػػـ تكػػف غائبػػة عػػف أذىػػاف المػػنظـ 
الع نصػػػوص نظػػػاـ اإلجرائػػػي السػػػعودي عمػػػى نحػػػو يماثػػػؿ مػػػا جػػػاء فػػػي التشػػػريع المقػػػارف. فباسػػػتط

" لممحقػؽ  :مػف النظػاـ قولػو 62، نجػد أف المػنظـ قػد أورد فػي المػادة (3)اإلجراءات الجزائية السعودي
إذا رأى أف ال وجو لمسير في الدعوى أف يوصي بحفظ األوراؽ، ولرئيس الدائرة التػي يتبعيػا المحقػؽ 

" الػػواردة فػػي صػػدر  عوىوبصػػرؼ النظػػر عػػف عبػػارة " ال وجػػو لمسػػير فػػي الػػد .(4)األمػػر بحفظيػػا "
؛ فإننا نرى أنو يتعيف فيـ مصطمح "حفظ األوراؽ" الػوارد بيػذا الػنص عمػى أنػو يتعمػؽ فقػط بمػا المادة

أمػػر بحفػػظ  يصػػدر عػػف المحقػػؽ فػػي ىيئػػة التحقيػػؽ واإلدعػػاء العػػاـ سػػابقًا )النيابػػة العامػػة حاليػػًا( مػػف
فػي شػكوى أو  االبتدائي، بغيػة التصػرؼتخاذ أي إجراء مف إجراءات التحقيؽ إاألوراؽ قبؿ البدء في 

تياـ بغرض منع تحريؾ إأي ما يصدر عف تمؾ الجية كسمطة  ستدالالت،إفي بالغ أو في محضر 
تمؾ لـ توجب عمى المحقؽ أف يبيف األسباب التي بني عمييا  62الدعوى الجزائية. والبيف أف المادة 

                                                 
سمطة النيابة العامة في حفظ األوراؽ واألمر بأال وجو إلقامة  د. عبد الفتاح بيومي حجازي: راجع في ذلؾ: (8)

 .872ـ، ص 2117الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاىرة، 
ـ، ص 8985تنظيـ اإلجراءات الجزائية في القانوف اليمني، صنعاء،  د. محمد إبراىيم زيد: راجع في ذلؾ:(2) 

، ص 361شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند : د. فوزية عبد الستار .712
 .826، ص 842، رقـ 7ـ، مجموعة القواعد القانونية، ج 8946أبريؿ سنة  85جمسة  نقض جنائي:. 414

دة أـ ىػ، ونشر بجري28/7/8422، وتاريخ 39صدر نظاـ اإلجراءات الجزائية بموجب المرسـو الممكي رقـ ـ/ (3)
 .ىػ87/8/8422  (، وتاريخ3867القرى في عددىا رقـ )

(4 وقد وردت تمؾ المادة بيف طيات الفصؿ األوؿ )المعنوف بتصرفات المحقؽ(، مف الباب الرابع )المعنوف  (
 .بإجراءات التحقيؽ(، مف نظاـ اإلجراءات الجزائية
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 االستدالالت الذي يحرره رجاؿ الضبط الجنػائي(.أمره بحفظ األوراؽ )الشكوى أو البالغ أو محضر 
ودليمنا عمػى صػحة ىػذا التفسػير أف األمػر الػذي يصػدر عػف المحقػؽ التػابع لييئػة التحقيػؽ واإلدعػاء 
العػػػاـ مػػػف أمػػػر بحفػػػظ األوراؽ بعػػػد أف يكػػػوف قػػػد باشػػػر إجػػػراء مػػػف إجػػػراءات التحقيػػػؽ فػػػي الػػػدعوى 

اف قػػد أصػػدر أمػػرًا بػػالقبض عمػػى ىػػذا األخيػػر أو الجزائيػػة، كنػػدب خبيػػر أو كاسػػتجواب المػػتيـ، أو كػػ
مػػػػف نظػػػػاـ  824لػػػػخ، قػػػػد عالجػػػػو المػػػػنظـ فػػػػي المػػػػادة إأو بتفتػػػػيش مسػػػػكنو أو بتوقيفػػػػو ... بتفتيشػػػػو 

نتيػػػاء التحقيػػػؽ أف األدلػػػة غيػػػر كافيػػػة إلقامػػػة إبقولػػػو: " إذا رأى المحقػػػؽ بعػػػد  (8)اإلجػػػراءات الجزائيػػػة
دعوى وبػػاإلفراج عػػف المػػتيـ الموقػػوؼ، إال إذا كػػاف الػػدعوى فيوصػػي المحقػػؽ رئػػيس الػػدائرة بحفػػظ الػػ

 موقوفًا لسبب آخر .... ويجب أف يشتمؿ األمر عمى األسباب التي بني عمييا .... ".
 ثانيًا: اإلعالن:
ويعمف األمر ....... بقوليا: "  المصري مف قانوف اإلجراءات الجنائية 854المادة نصت 

ذا كاف قد  يجب ف".   توفى يكوف اإلعالف لورثتو جممة في محؿ إقامتولممدعي بالحقوؽ المدنية، وا 
ذا كاف قد توفى يكوف اإلعالف لورثتو جممة في محؿ  إعالف األمر لممدعى بالحقوؽ المدنية، وا 

 .(2)إقامتو
وقد أشترط القانوف المغربي إعالف محاـ المجني عميو، والخصوـ كافة خالؿ مدة ال تتجاوز 

 .(3)صدار األمر بأال وجو إلقامة الدعوىأربع وعشريف ساعة مف بعد إ
إعالف المجني عميو، والخصوـ كافة بقرار النيابة بأال وجو  (4)كما أشترط القانوف اليمني

، كما جاء في  إلقامة الدعوى، ولكنو لـ يحدد األجؿ الممنوح لمنيابة العامة لتقوـ بإعالف الخصـو
ب عمى عدـ تحديده مف إىماؿ وتراخ مف قبؿ القانوف المغربي الذي أحسف في ذلؾ؛ لما قد يترت

النيابة العامة، بسبب التواكؿ عمى طوؿ الفترة الزمنية، كما أف عدـ تحديد أجؿ اإلعالف قد يساىـ 
اليمني المصري و في أطوؿ أمد التقاضي مما قد يجيد القضاء والمتقاضيف. لذا نقترح عمى المشرع 

ـ جميعيـ باألمر بأال وجو إلقامة الدعوى كما في أف يحدد أجاًل إلعالف المجني عميو والخصو 
 القانوف المغربي.

                                                 
عنواف " إنتياء التحقيؽ والتصرؼ في الدعوى  في الفصؿ العاشر مف الباب الرابع تحت 824وقد وردت المادة  (8)
." 

وما بعدىا.  335، مرجع سابؽ، 8الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، ج  د. عمر سالم: راجع في ذلؾ:(2) 
د. عبد الرؤوف . 386مرجع سابؽ، ص  د. فوزية عبد الستار:. 789مرجع سابؽ، ص  د. مأمون سالمة:

 . 322مرجع سابؽ، ص  د. محمود محمود مصطفي:. 687مرجع سابؽ، ص  ميدي:
 مف قانوف المسطرة الجنائية المغربي. 221راجع في ذلؾ: المادة  (3)
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني. 288/4راجع في ذلؾ: المادة  (4)
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 االستئناف:ثًا: ثال
فيما يتعمؽ باألمر بأال وجو إلقامة الدعوى الجنائية، أو ما أسماه المنظـ السعودي فػي المػادة 

المػادة ، وممػا أسػماه المشػرع الكػويتي فػي مف نظاـ اإلجراءات الجزائية " األمر بحفػظ الػدعوى" 824
، والػػػذي يصػػػدر بعػػػد مػػػف قػػػانوف اإلجػػػراءات والمحاكمػػػات الجزائيػػػة " قػػػرار حفػػػظ التحقيػػػؽ " 812/2

تحقيؽ الدعوى الجنائية وبيدؼ التصرؼ في التحقيؽ؛ فػإف المسػتقر تشػريعيًا فػي القػانونيف المصػري 
ر األمػر والفرنسي ىو تقرير الحؽ في الطعػف عمػى ىػذا األمػر مػف قبػؿ النيابػة العامػة إذا كػاف مصػد

ىو قاضي التحقيؽ، وىو حؽ كذلؾ لكؿ مضرور مف الجريمة )المدعي بالحؽ المدني، أو ما يطمؽ 
عميو في النظاـ السعودي بالمدعي بالحؽ الخاص(، سػواء صػدر األمػر مػف قػاض لمتحقيػؽ، أو مػف 

مػؾ الطبيعػة النيابة العامة )في القانوف المصري(. ويأتي ىذا بالنظر لمطبيعة القضائية ليذا األمػر، ت
األمػر بػأال وجػو إلقامػة الػدعوى عمػؿ قضػائي كػالحكـ  التي أكدتيا محكمة النقض المصرية بقوليا "

 .(2)وىذا الحؽ في الطعف يتقرر أيًا كانت األسباب التي بني عمييا األمر (8) ". يترتب عميو حقوؽ
عميو والمدعي إف اليدؼ مف الطعف باألمر بأال وجو إلقامة الدعوى ىو حماية المجني 

المدني مف أى إىماؿ أو تعسؼ مف قبؿ النيابة العامة عند إصدارىا األمر بأال وجو إلقامة 
الدعوى. وقد منح المشرع اليمني المدعي بالحقوؽ الشخصية والمدنية، الحؽ في الطعف في األمر 

. (4)خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ العمـ بو (3)بأال وجو إلقامة الدعوى العمومية أماـ محكمة االستئناؼ
كما منح المشرع المغربي المدعي المدني حؽ الطعف باألمر بعدـ المتابعة )األمر بأال وجو إلقامة 

 .(5)الدعوى( أماـ الغرفة الجنحية خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ تبميغو باألمر
ألوامر التي تمس وقد توسع المشرع المغربي في منح المدعي المدني حؽ إستئناؼ ا

ختصاص القضاء. عؿ تقدير المساس بيا مف عدمو مف إمصالحو، ومنيا األمر بعدـ المتابعة، وج
ويقدـ إستئناؼ األمر بعدـ المتابعة بتصريح إلي كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بيا مقر قاضي 

                                                 
د. مبارك عبد  .859، ص28، رقـ 36، مجموعة أحكاـ النقض، س8985يناير  27جمسة  نقض جنائي: (8)

، ص 297الوسيط في شرح قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، مرجع سابؽ، بند  العزيز النويبت:
، ص 367ؽ، بند شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابد. فوزية عبد الستار:  .343
482. 

يقرر البعض مف الفقو عدـ جواز الطعف عمى ما يصدر مف أمر بأال وجو مبنيًا عمى عدـ األىمية، بحسباف أف  (2)
 .643مرجع سابؽ، ص د. أحمد فتحي سرور:ذلؾ ليس إال إيقافًا لمتحقيؽ عند مرحمة معينة. 

 اليمني. مف قانوف اإلجراءات الجزائية 224راجع في ذلؾ: المادة  (3)
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني. 227راجع في ذلؾ: المادة  (4)
 مف قانوف المسطرة الجنائية المغربي. 224راجع في ذلؾ: المادة  (5)
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تب عمى االستئناؼ المقدـ . ويتر (8)التحقيؽ خالؿ الثالثة أياـ الموالية ليوـ تبميغ األمر إلي المتيـ
مف المدعي الشخصي، والمدعي المدني، في التشريع اليمني إما قبوؿ الطعف أو رفضو. فإذا قبمت 
المحكمة الطعف المقدـ مف قبؿ المدعي الشخصي أو المدعي المدني، أصبح قرار النيابة العامة 

مة الطعف، فيعد قرار النيابة ممغيًا، وترفع الدعوى إلي المحكمة الجزائية. أما إذا رفضت المحك
 العامة نيائيًا إال إذا ظيرت أدلة جديدة.

ويختمؼ األمر عند إلغاء األمر بعدـ المتابعة في القانوف المغربي إذا كانت الجريمة محؿ 
القرار جنحة أو مخالفة أو جناية، فإذا كانت جنحة أو مخالفة ترفع الدعوى العمومية إلي المحكمة 

ذا كانت االبتدائية المخ تصة، أما إذا كانت جناية فترفع الدعوى العمومية إلي غرفة الجنايات. وا 
رتباطًا ال يقبؿ التجزئة، فقد ألـز المشرع الغرفة فات وجنح وجنايات ولكنيا مرتبطة إىناؾ جرائـ مخال

 ستحالة فصميا.العمومية إلي غرفة الجنايات عند إالجنحية إحالة الدعوى 
ائـ الجنح، والمخالفات ربي الغرفة الجنحية سمطة االختيار بيف إحالة جر كما منح المشرع المغ

 .(2)رتباطًا قاباًل لمتجزئة إلي غرفة الجنايات، أو إحالتيا إلي المحكمة االبتدائيةالمرتبطة إ
وأصػدر  وفقػًا لمقػانوف المصػري فإذا كاف قاضي التحقيؽ ىو الذي يباشر التحقيػؽ فػي الػدعوى

مػػف قػػانوف اإلجػػراءات الجنائيػػة تسػػمح لمنيابػػة العامػػة باسػػتئناؼ ىػػذا  868المػػادة  أمػػرًا بػػأال وجػػو فػػإف
تسػػػتأنؼ ولػػػو لمصػػػمحة المػػػتيـ جميػػػع األوامػػػر التػػػي  األمػػػر، بحسػػػباف أف ليػػػا حػػػؽ عػػػاـ فػػػي أف "...

". ويتقػػرر ذات الحػػؽ  يصػػدرىا قاضػػى التحقيػػؽ سػػواء مػػف تمقػػاء نفسػػو أو بنػػاء عمػػى طمػػب الخصػػـو
لممػدعى  " :مف قانوف اإلجراءات الجنائية حػيف نصػت عمػى أف 862لمادة لممدعي المدني بموجب ا

ستئناؼ األوامر الصادرة مف قاضى التحقيؽ بأال وجو إلقامة الدعوى، إال إذا كػاف إبالحقوؽ المدنية 
حػػد رجػػاؿ الضػػبط لجريمػػة وقعػػت أفػػي تيمػػة موجيػػة ضػػد موظػػؼ أو مسػػتخدـ عػػاـ أو  األمػػر صػػادراً 

مػف قػانوف  823أو بسػببيا، مػا لػـ تكػف مػف الجػرائـ المشػار إلييػا فػي المػادة  منو أثناء تأدية وظيفتػو
 3).)" العقوبات

فإذا كاف األمر صادرًا عف النيابة العامة في إطار ما يسمح بو النظاـ اإلجرائي المصري فإف 
ىػػذا الحػػؽ فػػي الطعػػف يقتصػػر بالضػػرورة عمػػى المضػػرور مػػف الجريمػػة وحػػده. وىكػػذا نصػػت المػػادة 

لممدعى بالحقوؽ المدنية الطعف في األمر  " :قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى أنومف  281

                                                 
 مف قانوف المسطرة الجنائية المغربي. 223/3راجع في ذلؾ: المادة  (8)
 مف قانوف المسطرة الجنائية المغربي. 234راجع في ذلؾ: المادة  (2)
عمى أنو " لمنيابة العامة أف تستأنؼ ولو لمصمحة المتيـ جميع األوامر التي يصدرىا  868كما تنص المادة  (3)

 قاضى التحقيؽ سواء مف تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب الخصـو ".
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الصػػادر مػػف النيابػػة العامػػة بػػأف ال وجػػو إلقامػػة الػػدعوى إال إذا كػػاف صػػادرًا فػػي تيمػػة موجيػػة ضػػد 
موظؼ أو مستخدـ عاـ أو أحد رجاؿ الضبط لجريمة وقعت منو أثناء تأدية وظيفتو أو بسببيا ما لـ 

مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات )جريمػػػة االمتنػػػاع عػػػف تنفيػػػذ  823كػػػف مػػػف الجػػػرائـ المشػػػار إلييػػػا فػػػي المػػػادة ت
ويحصؿ الطعف بتقرير في قمـ الكتاب في ميعػاد عشػرة أيػاـ. ويبتػدئ  ) (8).األحكاـ وأوامر السمطات

المدنيػة  الميعاد مف تاريخ صدور األمر بالنسبة لمنيابة العامػة، ومػف تػاريخ إعالنػو لممػدعى بػالحقوؽ
إجػػراءات جنائيػػة(. ويرفػػع الطعػػف إلػػى محكمػػة الجنايػػات منعقػػدة فػػي  281/2، 866، 865المػػواد )

لػػى محكمػػة الجػػنح المسػػتأنفة منعقػػدة فػػي غرفػػة المشػػورة فػػي مػػواد ا  غرفػة المشػػورة فػػي مػػواد الجنايػػات و 
وامػر الصػادرة سػتئناؼ األإالجنح والمخالفات، ويتبع في رفعو والفصؿ فيو األحكػاـ المقػررة فػي شػأف 

 .(2)مف قاضى التحقيؽ
 281وتجدر اإلشارة إلػى أف المحكمػة الدسػتورية العميػا فػي مصػر قػد قضػت بدسػتورية المػادة 

سالفة الذكر فيمػا قررتػو مػف عػدـ تخويػؿ المػدعى بػالحؽ المػدني حػؽ الطعػف فػي أمػر النيابػة العامػة 
ة موجيػة ضػد موظػؼ أو مسػتخدـ عػاـ بأنو ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية إذا كاف صػادرًا فػي تيمػ

 .(3) حد رجاؿ الضبط لجريمة وقعت منو أثناء تأدية الوظيفة أو بسببيا بالقيود الواردة فػي المػادةأأو 
وجػو الصػادر مػف سػمطة سػتئناؼ المػدعي المػدني لألمػر بػأال إوقد رتب المشرع المصػري عمػى عػدـ 

غرفػػة المشػػورة، حرمانػػو مػػف رفػػع الػػدعوى إلػػى سػػتئنافو وتأييػػد مػػف المحكمػػة منعقػػدة فػػي إالتحقيػػؽ، أو 
 إجراءات جنائية(. 232/2 المحكمة عف طريؽ تكميؼ خصمو مباشرة بالحضور أماميا )ـ

ولمػػػا كػػػاف المشػػػرع الفرنسػػػي يأخػػػذ بنظػػػاـ الفصػػػؿ بػػػيف سػػػمطتي االتيػػػاـ والتحقيػػػؽ؛ فقػػػد أجػػػاز 
يسػػػػػػتأنؼ أمػػػػػػاـ غرفػػػػػػة المشػػػػػػرع لسػػػػػػمطة االتيػػػػػػاـ )النيابػػػػػػة العامػػػػػػة وممثميػػػػػػا مػػػػػػدعي الجميوريػػػػػػة( أف 

يصػدر عػف قاضػي  -بما فيو األمر بأال وجو  -كؿ أمر Chambre de l’instruction التحقيؽ 
ورابعػة مػف  فقػرة أولػى، وثانيػة، 885التحقيؽ، وذلؾ خالؿ خمسة أياـ مف تاريخ اإلعالف باألمر )ـ 

ؼ خػالؿ عشػرة أيػاـ التػي ولممدعي العاـ أيضًا ىذا الحؽ في االسػتئنا (.(4)قانوف اإلجراءات الجنائية
 .(8)تمي صدور األمر مف قاضي التحقيؽ

                                                 
 ـ.8972لسنة  37بالقانوف رقـ  281عدلت الفقرة األولى مف المادة  (8)
ذا ألغت غرفة المشورة األمر بأال وجو تعيف عمييا أف تحيؿ الدعوى إلى المحكمة المختصة معينة الجريمة  (2) وا 

 واألفعاؿ المرتكبة ومحددة نص القانوف الذي ينطبؽ عمييا، وتكوف قرارات الغرفة في جميع األحواؿ نيائية )ـ
. 885مرجع سابؽ، ص د. أحمد فتحي سرور: .642مرجع سابؽ، ص سنى:د. محمود نجيب ح(. 4، 867/3

 .586مرجع سابؽ، صد. حسن ربيع: 
 ـ.88/4/8992قضائية دستورية، جمسة  8لسنة  89الطعف رقـ  المحكمة الدستورية العميا: (3)

(4)
 Article 185 al. 1, 2 et 4: Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel 

devant la chambre de l’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction (ou du juge 



 

 

                                                 

 

 

  أمحد عبد الاله املراغىدكتور/              "دراسة مقارنة"...     املـركز القانونـي للمجين عليه

 

524 

كذلؾ الحؽ في أف يستأنؼ األمر بأال وجػو إلقامػة الػدعوى Partie civile  ولممدعي المدني
غرفػة التحقيػؽ وذلػؾ خػالؿ عشػرة أيػاـ مػف تػاريخ إعالنػو بػػاألمر،  الصػادر مػف قاضػي التحقيػؽ أمػاـ

مػػف قػػانوف اإلجػػراءات الجنائيػػة  513، 512عمييػػا المادتػػاف وفػػؽ الشػػروط واألوضػػاع التػػي نصػػت 
 2).)(886)الفقرة الثانية والرابعة مف المادة 

عتمد المنظـ أوفي شاف الرقابة عمى األوامر الصادرة بحفظ الدعوى في النظاـ السعودي؛ فقد 
مػف  824دة قػراءة المػا أسموب االعتراض عمى األوامر الصادرة بحفظ الدعوى. فالبيف مفالسعودي 

نظػػاـ اإلجػػراءات الجزائيػػة أنيػػا تسػػمح لػػرئيس الػػدائرة التػػابع ليػػا المحقػػؽ فػػي ىيئػػة التحقيػػؽ واإلدعػػاء 
. كما أنو سمحت لرئيس ىيئة (3)العاـ باالعتراض عمى ما أصدره المحقؽ مف توصية بحفظ الدعوى

عمػى التوصػية الصػادرة التحقيؽ واالدعاء العاـ أو مػف ينيبػو؛ فػي حالػة الجػرائـ الكبػرى، بػاالعتراض 
 .(4)مف المحقؽ بحفظ الدعوى، ولو تدعمت تمؾ التوصية بموافقة رئيس الدائرة التابع ليا المحقؽ

ولػػػػدينا أف نظػػػػاـ االعتػػػػراض ىػػػػذا ال يكفػػػػؿ فػػػػي حقيقػػػػة األمػػػػر المسػػػػاواة بػػػػيف أطػػػػراؼ الػػػػدعوى 
ئيػة نصػًا يسػمح الجنائية، ولذلؾ كاف يجػب عمػى المػنظـ السػعودي أف يضػمف نظػاـ اإلجػراءات الجزا

بموجبو لممدعي بالحؽ الخاص بالطعف عمى األمر الصادر بحفػظ الػدعوى، ولػو تأيػد بموافقػة رئػيس 
                                                                                                                                               

des libertés et de la détention). Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, 

doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.  Le droit 

d’appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son 

appel aux parties dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction ou du 

juge des libertés et de la détention. 
(1) 

J. Dumont: Appel des ordonnances du juge d’instruction, J-Cl. Proc. Pén., art. 185 à 

187-1. 
(2)

 Article 186 al. 2 et 4: … La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de … 

de non-lieu  …. L’appel des parties…doivent être formés dans les conditions et selon 

les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la 

notification ou la signification de la décision. 
اإلجراءات الجزائية في المممكة العربية السعودية، دار الكتاب  د. فيد نايف محمد الطريسي: راجع في ذلؾ:(3) 

الشامؿ في شرح نظاـ  د. محمد المزمومي:. 219ـ، ص 2186 -ىػ 8437، 8الجامعي لمنشر والتوزيع، ط 
ـ، ص 2186، 8اإلجراءات الجزائية في المممكة العربية السعودية، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، ط 

854. 
مف المشروع األوؿ لالئحة التنظيمية لنظاـ ىيئة التحقيؽ واالدعاء العاـ تنص عمى أف "  872وكانت المادة  (4)

لممدعي بالحؽ العاـ االعتراض عمى قرار الحفظ الصادر مف المحقؽ خالؿ خمسة أياـ مف تاريخ صدوره أماـ 
)أ(: إذا كاف مبنيًا عمى مخالفة تطبيؽ األحكاـ : تيةكتابة في الحاالت اآل رئيس الييئة مع إبداء أسباب االعتراض

)ب(: ألسباب موضوعية مبنية عمى مناقشة  .والقواعد الشرعية أو لخطأ في تطبيؽ النظاـ أو بطالف اإلجراءات
و األدلة والقوؿ بعدـ كفايتيا أو التقيد بالمعنى الحرفي لعبارات القاعدة الشرعية أو النظامية دوف إدراؾ مضمونيا أ

  المقصود منيا.
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ذ أغفػػؿ المػػنظـ سػػابقاً  الػػدائرة التػػابع ليػػا المحقػػؽ، أو بموافقػػة رئػػيس ىيئػػة التحقيػػؽ واإلدعػػاء العػػاـ . وا 
أف، واإلسػػراع بتعػػديؿ نظػػاـ ذلػػؾ فإننػػا نػػدعوه إلػػى التأسػػي بموقػػؼ التشػػريعات المقارنػػة فػػي ىػػذا الشػػ

 .اإلجراءات الجزائية كي يقرر ىذا الحؽ في الطعف
 رابعًا: التظمم:

التظمـ اإلداري ىو " عرض الفرد ظالمتو عمى اإلدارة متخذة القرار اإلداري أو الجية 
الرئاسية ليا طالبًا منيا إنصافو عف طريؽ إعادة النظر في القرار اإلداري الذي أتخذتو لعيب 

 شروعية ".الم
وفي القانوف المصري يقتصر إلغاء األمر بأال وجو عمي النائب العاـ أو مف ُخوؿ 

 ألمر في حاالت. فتظؿ لألمر بأال وجو حجيتو طالما قائمًا لـ يمغ. ويمغي ا(8)إختصاصاتو الذاتية
 .(2)ثالثة ىي ظيور أدلة جديدة، أو بمعرفة النائب العاـ، أو بناء عمي الطعف فيو باإلستئناؼ

مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمي أف: " لمنائب العاـ أف يمغي  288وتنص المادة 
األمر المذكور في مدة الثالثة أشير التالية لصدوره، ما لـ يكف قد صدر قرار مف محكمة الجنايات 

المرفوع عف أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بحسب األحواؿ برفض الطعف 
ىذا األمر. وتبدو عمة منح النائب العاـ ذلؾ ىو إعماؿ رقابتو عمى أعضاء النيابة لتجنب أي خمؿ 

 شاب تقديرىـ عند إصدار ىذا األمر.
اد الباب الرابع قد وردت ضمف مو مف قانوف اإلجراءات المصري  288ونظرًا ألف المادة 

ة النائب العاـ تقتصر عمى إلغاء األوامر الصادرة ، فإف سمطالعامة معرفة النيابةالخاص بالتحقيؽ ب
ختصاص بغض النظر عف السبب يؽ. ولمنائب العاـ مباشرة ىذا اإلمف النيابة دوف قاضي التحق

الذي قاـ عميو ىذا األمر. وىو يباشره مف تمقاء نفسو أو بناء عمى تظمـ المدعي المدني أو المجني 
 .(3)عميو

ب العاـ سمطة إلغاء القرار بأال وجو إلقامة الدعوى الجزائية وقد منح المشرع اليمني النائ
الصادر عف أعضاء النيابة العامة خالؿ أجؿ مقداره أربعة أشير مف تاريخ صدوره، كما منح رئيس 
النيابة العامة سمطة إلغاءه إذا كاف صادرًا مف أعضاء النيابة العامة، الذيف يخضعوف إلشرافو 

                                                 
 .668، ص 848، رقـ 27ـ، أحكاـ النقض، س 21/6/8976جمسة  نقض جنائي: (8)
شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند د. فوزية عبد الستار:  راجع في ذلؾ: (2)

، دار النيضة العربية، القاىرة، 8شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، ج  د. إبراىيم حامد طنطاوي:. 417، ص 364
 .566، ص 567ـ، بند 2114، 8ط 
، ص 568، مرجع سابؽ، بند 8شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، ج  د. إبراىيم حامد طنطاوي: راجع في ذلؾ: (3)

568. 
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. أما القانوف المغربي فيعد قاضي التحقيؽ ىو السمطة (8)ف تاريخ صدورهخالؿ أجؿ مقداره شيريف م
 األعمي وليس ىناؾ مف ىو أعمـ منو.

 
 الثاني المطمب

 حقوق المجني عميو عند سقوط الدعوى الجنائية
 تمييد وتقسيم:

ي حػػػوزة القضػػػاء المخػػػتص بنظرىػػػا أو يقصػػػد بإنقضػػػاء الػػػدعوي الجنائيػػػة إسػػػتحالة دخوليػػػا فػػػ
يسػػتيدؼ غايػػة معينػػة، فػػإذا بمغيػػا  اإلسػػتمرار فػػي نظرىػػا. فالػػدعوي الجنائيػػة نشػػاط إجرائػػيسػػتحالة إ
. وىػذا ىػو السػبب الطبيعػي نقضت الدعوي، وتبمغ الدعوي غايتيا بصدور حكـ بات في موضػوعياأ
 .(2)نقضائياإل

غيػر أنػػو قػػد تطػػرأ أسػػبابًا عمػػي الػػدعوي قبػػؿ رفعيػػا أو بعػػد رفعيػػا وقبػػؿ صػػدور حكػػـ بػػات فييػػا 
تػػؤدي إلػػي إنقضػػائيا. وىػػذه األسػػباب بعضػػيا عػػاـ مثػػؿ وفػػاة المػػتيـ والتقػػادـ والعفػػو الشػػامؿ والصػػمح 
والحكـ البات. وبعضيا خاص كالتنازؿ عف الشكوي والطمب في الحػاالت التػي يتطمػب فييػا القػانوف 

كؿ  لصحة رفع الدعوي تقديـ شكوي أو طمب. ومناط التفرقة بينيما ىو أف السبب العاـ يسري عمي
دعػػػوي ميمػػػػا كانػػػت الجريمػػػػة التػػػي نشػػػػأت عنيػػػػا أو عمػػػي الػػػػدعاوي الناشػػػئة عػػػػف طائفػػػة كبيػػػػرة مػػػػف 

 . (3)الجرائـ
. وقد نصت المادة السادسػة )4(أما السبب الخاص فيتعمؽ بالدعاوي الناشئة عف جرائـ محددة 

العموميػة،  نقضػاء الػدعوىسػي عمػى األسػباب العامػة والخاصػة إلمف قانوف اإلجراءات الجنائيػة الفرن
                                                 

 ني.مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليم 221راجع في ذلؾ: المادة  (8)
، دار النيضة العربية، 8اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج د. مأمون محمد سالمة:: راجع في ذلؾ (2)

، 8قانوف اإلجراءات الجنائية، ج  شرحد. أشرف توفيق شمس الدين:  .275، ص 2118 - 2117القاىرة، 
شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، د. فوزية عبد الستار:  وما بعدىا. 849مرجع سابؽ، ص 
 .841، ص 889مرجع سابؽ، بند 

، ص 889شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند د. فوزية عبد الستار:  (3)
841. 

، مرجع سابؽ، 8شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، ج  د. إبراىيم حامد طنطاوي:: حوؿ إنقضاء الدعوي الجنائية (4)
، ص 897الجندي في شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، بند  د. حسني الجندي:. 887، ص 866بند 
: شرح قانوف اإلجراءات الجنائية المصري، مرجع سابؽ، د. السيد عتيق. 253، ص 892وما بعدىا، بند  256
: تقادـ العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، فاروق د. ياسر األمير. 344ص 
إنقضاء سمطة العقاب بالتقادـ، رسالة دكتوراه،  د. محمد عوض األحول:وما بعدىا.  855، ص 2181، 8ط 
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فمػػػف األسػػػباب العامػػػة: إلغػػػاء قػػػانوف التجػػػريـ، ووفػػػاة المػػػتيـ، والعفػػػو، وحجيػػػة األمػػػر المقضػػػي بػػػو، 
والتقادـ. واألسباب الخاصة: حالة التصػالح والتنػازؿ ودفػع غرامػة وعػالج المػتيـ فػي حػاالت تعػاطي 

 .(8)المخدرات
 النحو التالي:، وذلؾ عمي فرعيفإلى  وبناء عمي ذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المطمب

 حقوؽ المجني عميو عند سقوط الدعوى الجنائية بإرادة المجني عميو.األول:  الفرع
 حقوؽ المجني عميو عند سقوط الدعوي الجنائية بدوف إرادة المجني عميو.الثاني:  الفرع

 
 األول الفرع

 سقوط الدعوى الجنائية بإرادة المجني عميو حقوق المجني عميو عند
نداءات المؤتمرات الدولية التى دعت إلى منح المجني عميو دورًا فاعاًل فى  بعد أف أرتفعت

إنياء الخصومة الجنائية خارج الدعوي الجنائية، أقرت بعض التشريعات كالتشريع المصري 
والمغربي واليمني بحؽ المجني عميو في إنياء الدعوى الجنائية عف طريؽ إجراء الصمح في جرائـ 

. وكانت الشريعة اإلسالمية واألنظمة القانونية التى سارت عمي نيجيا محددة وبشروط معينة
كالقانوف اليمني قد خولت المجني عميو وورثتو الحؽ في العفو عف الجانى فى الجرائـ التي تتعمؽ 

 بحقو الخاص المتمثؿ في القصاص والدية واألرش.
فو عف الجرائـ المعاقب وقد منحت الشريعة اإلسالمية المجني عميو وأولياء الدـ حؽ الع

عمييا بالقصاص أو الدية أو األرش، وحثتيـ عمى العفو في كتاب اهلل تعالي وسنة رسولو صمي اهلل 

                                                                                                                                               

تشريع الوضعي، رسالة : سقوط العقوبة في الفقو اإلسالمي والد. نبيل عبد الصبور النبراوي. 8964حقوؽ القاىرة، 
: التقادـ الجنائي وأثره في إنياء الدعوي وسقوط طنطاوي د. إبراىيم حامد .8995دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، 

: قانوف اإلجراءات الجزائية في دولة اإلمارات د. حسني الجندي. 8998العقوبة، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 وما بعدىا. 875وأحكاـ القضاء، مرجع سابؽ، ص العربية المتحدة معمقًا عميو بالفقو 

(1)
 Art. 6: L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, 

la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si 

des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de 

l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la 

prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement 

ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou 

usage de faux. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose 

expressément ou par l'exécution d'une composition pénale; il en est de même en cas de 

retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. 
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. وقد سار عمى ىذا النيج القانوف اليمني عندما منح المجني عميو وورثتو العفو عف (8)عميو وسمـ
ليمني. وقد حثت الشريعة اإلسالمية مف قانوف اإلجراءات الجنائية ا 58الجاني وفقًا لنص المادة 

في القرأف الكريـ، والسنة النبوية عمي صاحبيا أزكى الصالة والتسميـ عمى الصمح بيف الناس لما لو 
مف أثر فى نشر المحبة والوئاـ في المجتمع. وما تجدر اإلشارة إليو ىو أف العفو الشخصي يختمؼ 

يتطمب الصمح إلتقاء  ممدعى الشخصي، فى حيفة المنفردة لعف الصمح، كوف األوؿ يتـ باإلراد
 إرادتي المجني عميو والمتيـ، ورضاىما عمى إبرامو.

وقد أحسف المشرع اليمني عندما جعؿ قرار الصمح مسقطًا لمدعوى العمومية، وعندما جعمو 
 واجب النفاذ، حيث لـ يجز التراجع عنو بعد إقراره، بعكس المشرع المغربي الذي أجاز الرجوع عنو
مف قبؿ أحد األطراؼ أو كميـ، بؿ أعتبر عدـ تنفيذ بنوده تراجعًا عنو؛ مما قد يتسبب فى إطالة 
أمد التقاضى ويضيع جيد وماؿ المتقاضيف باإلضافة إلى ضياع وقت القضاء، كما أف عدـ تنفيذ 

 .(2)الصمح يفقده الحكمة مف تشريعو
جنائية المصري عمى ما مؤداه أف مكررًا )أ( مف قانوف اإلجراءات ال 88وقد نصت المادة 

لممجني عميو أو كيمو الخاص ولورثتو أو وكيميـ الخاص إثبات الصمح مع المتيـ أماـ النيابة العامة 
مح في أية حالة أو وكيمو إثبات الصمح، ويجوز الصويجوز لممتيـ  .أو المحكمة بحسب األحواؿ

عمي الصمح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت عميو الدعوى، وبعد صيرورة الحكـ باتًا. ويترتب 
كانت مرفوعة بطريؽ االدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقؼ تنفيذ العقوبة إذا حصؿ الصمح 

 أثناء تنفيذىا، وال أثر لمصمح عمي حقوؽ المضرور مف الجريمة.
بعد الصمح، ويرى البعض مف الفقو أنو ما داـ القانوف قد نص عمي إنقضاء الدعوى الجنائية 

فإف ىذا األثر القانوني ال يتوقؼ عمى طمب المجني عميو أو وكيمو الخاص إثبات الصمح. فالعبرة 
. ويختمؼ (3)بانعقاد الصمح ولو أثبتو المتيـ، ال بطمب إثباتو مف المجني عميو أو وكيمو الخاص

                                                 
الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر، د. ت،  محمد أبو زىرة: راجع في ذلؾ:(8) 
النظاـ العقابي فى الفقو اإلسالمي، دراسة مقارنة بالقانوف اليمني والسوداني، مرجع  أحمد يوسف حربة:. 542ص 

 .93سابؽ، ص 
حؽ المجني عميو في قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص د. عبد اهلل محمد الحكيم:  راجع في ذلؾ:(2) 

862. 
، القسـ الخاص، دار النيضة العربية، الوسيط في قانوف العقوبات د. أحمد فتحي سرور:راجع في ذلؾ:  ((3

حقوؽ المجني عميو حاؿ الصمح،  بدر بخيت المدرع:. ولمزيد مف التفصيؿ: 8278ـ، ص 2183، 5القاىرة، ط 
ـ، 2117دراسة تأصيمية مقارنة، رسالة مقدمة الستكماؿ متطمبات الماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، 

 .61ص 
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يتفقاف سوى في أف  التصالح عف الصمح فى نطاؽ كؿ منيما وأطرافو وتنفيذه ومرحمة إنعقاده، وال
كمييما يؤدى إلى إنقضاء الدعوى الجنائية، شريطة أف يكوف التصالح قبؿ صدور حكـ فى 
الموضوع، بخالؼ الصمح فيستوي فيو أف يتحقؽ فى أية مرحمة كانت عمييا الدعوى. وباعتبار أف 

فإنو متى تـ التصالح والصمح بديالف عف الدعوى الجنائية سواء فى مجاؿ تحريكيا أو مباشرتيا، 
التصالح أو الصمح أنقضت الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جميع المساىميف فى الجريمة، فيو 

 .(8)تصالح عمى الجريمة وليس تصالحًا شخصيًا، ومف ثـ يكوف عيني األثر
مف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي حؽ المجني  241ىذا، وقد قررت المادة 

، مقررة أنو: " في الجرائـ التي يشترط لرفع الدعوى فييا صدور شكوى مف المجني (2)عميو في العفو
عميو، وكذلؾ فى جرائـ اإليذاء والتعدي التي ال تزيد عقوبتيا عمى الحبس لمدة خمس سنوات، 
بتزاز األمواؿ  وجرائـ إنتياؾ حرمة الممؾ والتخريب واإلتالؼ الواقع عمى أمالؾ األفراد والتيديد وا 

تيديد، يجوز لممجني عميو أف يعفو عف المتيـ أو يتصالح معو عمى ماؿ قبؿ صدور الحكـ أو بال
 بعده، وتسري عمى ىذا الصمح شروط الشكوى مف حيث الشكؿ ومف حيث أىمية التصالح ".

 الثاني الفرع
 حقوق المجني عميو عند سقوط الدعوي الجنائية بدون إرادة المجني عميو

عميو عند سقوط الدعوي الجنائية بدوف إرادة المجني عميو عند وفاة تتمثؿ حقوؽ المجني 
المتيـ وسقوطيا بمضى الزمف، وعند سقوطيا بالعفو الشامؿ أو العاـ وسقوطيا بالعفو الخاص 

 .(3)الصادر عف رئيس الدولة أو ولي األمر
 أواًل: حقوق المجني عميو عند سقوط الدعوى الجنائية بوفاة المتيم والتقادم:

لممجني عميو عند سقوط الدعوى الجنائية بسبب الوفاة أو التقاـ حقوؽ، يجب أف تصاف حتي 
 ال يضيع حؽ المجني عميو.

 )أ(: حقوق المجني عميو عند سقوط الدعوي الجنائية بوفاة المتيم:
كاف األموات يحاكموف عمى أساس أف تمصؽ المسؤولية بأفراد عائالتيـ، وىو ما لـ يعد 

؛ لذلؾ فإف (8)؛ ألف المسؤولية الجنائية أصبحت شخصية، تنفذ في شخص الجانيمقبواًل اآلف
                                                 

الوسيط فى قانوف اإلجراءات الجنائية، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ، بند  د. أحمد فتحي سرور:راجع في ذلؾ:  (8)
 .369، ص 228

الوجيز فى شرح القواعد العامة لقانوف د. فايز عايد الظفيري، د. محمد عبد الرحمن بوزبر:  لمزيد مف التفصيؿ: (2)
 .586ـ، ص 2113، 2الجزاء الكويتي، الكويت، ط 

حؽ المجني عميو في قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  د. عبد اهلل محمد الحكيم:ذلؾ:  راجع في (3)
863. 
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الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتيـ فيما يخص العقوبة البدنية، سواء أكانت حقًا عامًا أـ حقًا 
خاصًا بالمجني عميو، وتبقي العقوبات المالية المتعمقة بالحؽ الخاص، المتمثؿ في الدية واألرش 

مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمي أنو: "  84القانوف اليمني. وقد نصت المادة  كما في
تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتيـ، وال يمنع ذلؾ مف الحكـ بالمصادرة في الحالة المنصوص 

وفاة مف قانوف العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء الدعوى ". فبال 31عمييا بالفقرة الثانية مف المادة 
 .(2)ينقضى الحؽ في الدعوى الجنائية التى ال تباشر إال في مواجية شخص قانوني

ستثناء مف كؿ مف قانوف اإلجراءات الجنائية  مكررًا )د( 218ما تقدـ، نصت المادة  وا 
قبؿ  –نقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ـ، عمى أنو ال يحوؿ إ8975لسنة  63المضافة بالقانوف رقـ 

 883، 882دوف قضائيا بالرد في الجرائـ المنصوص عمييا في المواد  –أو بعد إحالتيا لممحكمة 
مف قانوف العقوبات. وعمى المحكمة  885، 884فقرة أولى،  مكرراً  883فقرة أولى وثانية واربعة، 

ليكوف الحكـ  أف تأمر بالرد في مواجية الورثة والموصي ليـ وكؿ مف أفادة فائدة جدية مف الجريمة
لمدفاع عمف وجو  . ويجب أف تندب المحكمة محامياً (3)في أمواؿ كؿ منيـ بقدر ما أستفاد نافذاً 

ثبت المحكمة قبؿ الحكـ بالرد مف تإلييـ الرد إذا لـ ينيبوا مف يتولي الدفاع عنيـ، ويجب أف ت
اكمة المورث في أثناء مسئولية المورث عف الجريمة التي حكـ بالرد بناء عمييا، وىو ما يفترض مح

محاكمة ميت وتقرير مسئوليتو بعد وفاتو، وأف يترتب عمى ذلؾ تحمؿ  حياتو، ألنو ال يتصور قانوناً 
لمبدأ ال تركة  الورثة بااللتزمات المترتبة عمى ىذه المسئولية في حدود أنصبتيـ في التركة، تطبيقاً 

ى دولة القانوف، فالمسئولية عف الجريمة ال عم إال بعد سداد الديوف. وىو ما يجعؿ ىذا النص غريباً 
 .(4)لمبدأ المسئولية الشخصية تكوف بمجرد وقوعيا بؿ البد مف إسنادىا إلي مرتكبيا تطبيقاً 

أما في القانوف المغربي فتسقط الدعوى العمومية بموت الجاني أيًا كانت العقوبة المقررة؛ ألف 
اص في الدعوى العمومية كما منحو القانوف المشرع المغربي لـ يمنح المجنى عميو أي حؽ خ

اليمني. وقد أستثني المشرع اليمني مف سقوط الدعوى بوفاة المتيـ، حؽ المدعي الشخصي في 
                                                                                                                                               

 .812، مرجع سابؽ، ص 8شرح قانوف المسطرة الجنائية، ج  أحمد الخمميشي:راجع في ذلؾ:  (8)
ألوؿ، مرجع سابؽ، بند الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، الكتاب اد. أحمد فتحي سرور: راجع في ذلؾ: (2) 

 .284، ص 858
الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ، بند د. أحمد فتحي سرور: راجع في ذلؾ: (3) 

 .287، ص 854
د. . 588ـ، ص 2183شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، طبعة  د. عبد الرءوف ميدي:راجع في ذلؾ: (4) 

الوسيط في شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص في الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة،  ه المراغي:أحمد عبد الال
 .269ـ، ص 2188 -ىػ 8439، مزيدة ومنقحة، 8القاىرة، ط 
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الدية واألرش، وحؽ المدعي المدني في المطالبة بالتعويض، أما القانوف المغربي فمـ يستثف مف 
حقًا خاصًا كما ىو الحاؿ في القانوف  ط إال الحؽ المدني، ألنو لـ يمنح المجني عميوو السق

 . (8)اليمني
 

 )ب(: حقوق المجني عميو عند سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم:
األصؿ في القانوف اليمني ىو إنقضاء الدعوى العمومية في كافة الجرائـ، ولكنو أستثني 

ضد  العمومية بعض الدعاوى مف السقوط، وذلؾ في الجرائـ التي يكوف مف الصعب تحريؾ الدعوى
ستنادىـ إلي سمطة مناصبيـ وقوتيا، والتي قد تحوؿ بينيـ وبيف مرتكبيا حاؿ إرتكابيا، بسبب إ

وى العمومية ضدىـ، ومف ثـ معاقبتيـ، كما في جرائـ التعذيب الجسدي والنفسي التي عتحريؾ الد
عند القبض  يمارسو موظفو السمطة العامة ضد األفراد وبالخصوص المعارضيف السياسييف سواء

عمييـ أو إحتجازىـ أو عند سجنيـ؛ لذلؾ حمى المشرع اليمني ىذا الحؽ بنص دستوري بحيث 
رتكاب تى يدرؾ كؿ مف تسوؿ لو نفسو عند إجعؿ سقوط الدعوى بالتقادـ مف الصعوبة بمكاف؛ ح

ف طاؿ الزمفالجرائـ بأف العقاب سيدركو ال م مثؿ ىذه  .(2)حالة وا 
، (3)ات الجزائية المصري واليمني في الجرائـ التي ال تنقضي بالتقادـوقد توسع قانوف اإلجراء

نما شمؿ باإلفمـ يقتصر عمى جريمة التعذيب الذي يمارسو رج ضافة إلي ذلؾ اؿ السمطة العامة، وا 
جميع الجرائـ الماسة بحرية المواطنيف أو كرامتيـ، والجرائـ التي فييا مساسًا بحريتو الخاصة، سواء 

، (5)، والجرائـ اإلرىابية(4)يا مف موظفي السمطة العامة أـ مف غيرىـ، وجرائـ المخدراتأكاف مرتكب
 . (6)والجرائـ المرتبطة بمباشرة الحقوؽ السياسية

                                                 
حؽ المجني عميو في قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  د. عبد اهلل محمد الحكيم:راجع في ذلؾ:  (8)

866 . 
حؽ المجني عميو في قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  د. عبد اهلل محمد الحكيم:في ذلؾ:  راجع(2) 

، ص 831شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند د. فوزية عبد الستار:  .873
846. 

اإلجراءات الجنائية، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ، بند الوسيط في قانوف د. أحمد فتحي سرور: راجع في ذلؾ:  (3)
 .298، ص 861

ـ في شأف مكافحة المخدرات وتنظيـ 8961لسنة  83مكررًا )أ( مف القانوف رقـ  46راجع في ذلؾ: المادة  (4)
 ـ.8989لسنة  822استعماليا واإلتجار فييا المعدؿ بالقانوف رقـ 

 ـ بإصدار قانوف مكافحة اإلرىاب.2185لسنة  94مف القانوف رقـ  52راجع في ذلؾ: المادة  (5)
 ـ.2184لسنة  45مف قانوف تنظيـ مباشرة الحقوؽ السياسية الصادر بالقانوف رقـ  73راجع في ذلؾ: المادة  (6)
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كما أستثني المشرع مف اإلنقضاء بالتقادـ الجرائـ المعاقب عمييا بالقصاص، والدية واألرش؛ 
عي الشخصي حيث ينص القانوف عمى أنو: " ينقضي ألنيا مف الجرائـ المتعمقة بالحؽ الخاص لممد
ة بمضي عشر سنوات مف يوـ وقوع الجريمة، ميـ الجسالحؽ في سماع الدعوى الجزائية في الجرائ

فيما عدا الجرائـ المعاقب عمييا بالقصاص، أو تكوف الدية، أو األرش إحدى العقوبات المقررة ليا، 
ت مف يـو وقوع الجريمة؛ كؿ ذلؾ ما لـ ينقطع التقادـ وفي الجرائـ غير الجسيمة بمضي ثالث سنوا

 ( ".41وفقًا لممادة )
أما القانوف المغربي فمـ نعثر عمى نص يستثني أيًا مف الجرائـ مف اإلنقضاء بالتقادـ. وفي 
أعتقادي أف المشرع المصري واليمني قد أحسف عندما حمي المجني عميو بنص دستوري في جرائـ 

مف قبؿ السمطة العامة، وعندما حماه بنص قانوني في الجرائـ الماسة بالحرية، التعذيب المرتكبة 
والجرائـ الماسة بالحياة الخاصة لألفراد. لذلؾ نأمؿ مف المشرع المغربي أف يحذو حذو المشرع 

نقضاء بالتقادـ، حتي ال يظف مرتكبيا أنو سيفمت مف ليمني ويستثني ىذه الجرائـ مف اإلالمصري وا
 .(8)فيتمادى في غيوالعقاب 

 ثانيًا: حقوق المجني عميو عند سقوط الدعوي الجنائية بالعفو:
عندما تسقط الدعوي الجنائية بالعفو سواء أكاف عاـ، أـ خاص. فما ىي حقوؽ المجني عميو 

 المترتبة عمي ذلؾ ؟
 )أ(: حقوق المجني عميو عند سقوط الدعوى الجنائية بالعفو الشامل:

ىو تجريد الفعؿ مف الصفة اإلجرامية بحيث يصير لو حكػـ األفعػاؿ  aminsteالعفو الشامؿ 
ذا لػـ يكػف قػد صػدر  التي لـ يجرميا الشارع أصاًل. فبمقتضي العفو الشػامؿ يػزوؿ كػؿ أثػر لمحكػـ، وا 
حكػػـ يمتنػػع السػػير فػػي الػػدعوي الجنائيػػة أو يمتنػػع تحريػػؾ إجراءاتيػػا. فػػالعفو الشػػامؿ ىػػو إذف بمثابػػة 

القػػانوف فيمػػا أنصػػب عميػػو العفػػو، لػػذا فيػػو مػػف إختصػػاص السػػمطة التشػػريعية  وقػػؼ أو تعطيػػؿ لػػنص
 .(2)المختصة بوضع القوانيف

زوؿ فػػالعفو الشػػامؿ أو العػػاـ ىػػو تعطيػػؿ لنصػػوص التجػػريـ خػػالؿ فتػػرة زمنيػػة معينػػة، بحيػػث تػػ
و رتكػػب خػػالؿ الفتػػرة التػػي حػػددىا قػػانوف العفػػو. وعمػػة ذلػػؾ أف العفػػػأالصػػفة اإلجراميػػة لمفعػػؿ الػػذي 

                                                 
ت الجنائية، مرجع سابؽ، ص حؽ المجني عميو في قانوف اإلجراءا د. عبد اهلل محمد الحكيم:راجع في ذلؾ:  (8)

874. 
شرح قانوف العقوبات المصري، القسـ العاـ، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، بند د. عمر سالم: راجع في ذلؾ:  (2)

الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ، بند د. أحمد فتحي سرور:  .888، ص 863
شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند : د. فوزية عبد الستار .389، ص 884
 .844، ص 826
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يعطؿ قانوف العقوبات، خالؿ فترة معينة، فوجب أف يكوف ذلؾ بقانوف. والمثاؿ الوحيد لمعفو الشامؿ 
" يعفي عفوًا شاماًل عف الجنايات  :ـ الذي قرر أف8952لسنة  248في مصر المرسوـ بقانوف رقـ 

ميػة لمػبالد والجنح والشروع فييا التػي أرتكبػت لسػبب أو لغػرض سياسػي وتكػوف متعمقػة بالشػئوف الداخ
 .(8)ـ "8952يوليو سنة  22ـ حتي 8936أغسطس سنة  25وذلؾ في المدة مف 

ـ عمػى أف لػرئيس الجميوريػة بعػد أخػذ رأي مجمػس 2184مف دسػتور  855وقد نصت المادة 
الػػػوزراء العفػػػو عػػػف العقوبػػػة، أو تخفيفيػػػا. وال يكػػػوف العفػػػو الشػػػامؿ إال بقػػػانوف، يقػػػر بموافقػػػة أغمبيػػػة 

" العفو  :آثار العفو الشامؿ في قوليا مصري عقوبات 76حددت المادة وقد  اب.أعضاء مجمس النو 
الشامؿ يمنع أو يوقؼ السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكـ اإلدانػة، وال يمػس حقػوؽ الغيػر إال 

 إذا نص القانوف الصادر بالعفو عمى خالؼ ذلؾ ". 
اء عمػػى الػػدعوى العموميػػة أـ عمػػى ويتبػػيف مػػف ىػػذا الػػنص أف لمعفػػو الشػػامؿ آثػػارًا متعػػددة سػػو 

الحكـ الصػادر باإلدانػة، وقػد يػؤثر عمػى حقػوؽ الغيػر الناشػئة عػف الجريمػة إذا نػص فيػو عمػى ذلػؾ، 
ال تػأثير لمعفػو الشػامؿ عمػي الحقػوؽ المدنيػة التػي تنشػأ لمغيػر فػ. (2) كما أف لمعفو الشػامؿ أثػرًا رجعيػاً 

نصػػت فقػػد  .(3)رحمػة بػػالمجـر نقمػػة عمػي ضػػحيتوبسػبب إرتكػػاب الجريمػػة. ألنػو ال يجػػوز أف تكػػوف ال
مف قانوف العقوبات المصري عمي أف: " العفو الشامؿ ........ ال يمس حقوؽ الغير إال  76المادة 

مػف قػانوف اإلجػراءات  539وقػد نصػت المػادة  إذا نص القانوف الصػادر بػالعفو عمػي خػالؼ ذلػؾ ".
بنوعيػػو حقػػوؽ الغيػػر إال بمػػوافقتيـ، ويعػػد مػػف حقػػوؽ الجزائيػػة اليمنػػي بقوليػػا: " ... وال يمػػس العفػػو 

 الغير القصاص والدية واألرش ". 
كمػػا حمػػى المشػػرع المغربػػي حقػػوؽ المجنػػى عميػػو المدنيػػة عنػػد صػػدور العفػػو العػػاـ فػػي المػػادة 

مػػػف القػػػانوف الجنػػػائي بقولػػػو: " ... ويحػػػدد ىػػػذا الػػػنص مػػػا يترتػػػب عػػػف العفػػػو مػػػف آثػػػار دوف  258
". كمػػا يػػنص الفصػػؿ السػػابع مػػف ظييػػر العفػػو المغربػػي عمػػى أف: " ال يمحػػؽ المسػػاس بحقػػوؽ الغيػػر 

فػػالمرجع ىػػو قػػانوف العفػػو، فػػإف نػػص عمػػي العفػػو فػػى أى حػػاؿ مػػف األحػػواؿ ضػػررًا بحقػػوؽ الغيػػر ". 
إنقضاء الدعوي المدنية أيضًا، ترتب عمي ذلؾ سقوطيا، بحيث ال يجوز إقامتيا أو االستمرار فييػا، 

                                                 
الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، الجزء األوؿ، مطبعة كمية الحقوؽ  د. عمر سالم:راجع في ذلؾ:  (8)

 وما بعدىا.  438ـ، ص 2181جامعة القاىرة، 
 432الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص د. عمر سالم: راجع في ذلؾ:  (2)

 وما بعدىا. 
شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، بند د. فوزية عبد الستار: راجع في ذلؾ:  (3)

 . 288، ص 233ابؽ، بند المبادئ العامة في العقوبة، مرجع س د. إبراىيم حامد طنطاوي:. 845، ص 829
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ذلؾ، إذا أراد أف يسدؿ ستار النسياف تمامًا عمي حقبة زمنيػة معينػة، وفػي ىػذه  وقد يمجأ المشرع إلي
 الحالة، قد يقرر القانوف تعويضًا مناسبًا لممضروريف. 

أمػػا إذا لػػـ يتعػػرض قػػانوف العفػػو لمػػدعوي المدنيػػة، فإنيػػا تظػػؿ قائمػػة أمػػاـ القضػػاء الجنػػائي إف 
ئيػػػة بالفصػػػؿ فييػػػا عمػػػي الػػػرغـ مػػػف إنقضػػػاء رفعػػػت قبػػػؿ صػػػدور قػػػانوف العفػػػو، وتمتػػػـز المحكمػػػة الجنا

الػػدعوي الجنائيػػة. أمػػا بعػػد صػػدور قػػانوف العفػػو، فػػال يممػػؾ المضػػرور رفعيػػا أمػػاـ القضػػاء الجنػػائي، 
نما يستطيع المجوء إلي القضاء المػدني . ولكػف ينبغػي عندئػذ أف تتحمػؿ الحكومػة دفػع التعػويض (8)وا 

والػػرأى لػػدينا أنػػو مػػف األحػػوط أف ال  .(2)فيػػونيابػػة عػػف الجػػاني حتػػي ال يضػػيع عمػػي المضػػرور حقػػو 
اليمنػي الػذى لػـ يجػز إسػػقاط  نيجػو القػػانوف يشػمؿ العفػو الحقػوؽ الخاصػة؛ حتػػي ال تضػيع، وىػذا مػا

 الحؽ الخاص.
 )ب(: حقوق المجني عميو عند سقوط الدعوى الجنائية بالعفو الخاص:

لتزاـ بتنفيذىا إزاء شخص صػدر ضػده حكػـ بػات بيػا، ىو إنياء اإل graceالعفو عف العقوبة 
إنياء كميًا أو جزئيًا أو إستبداؿ إلتزاـ آخػر بػو موضػوعو عقوبػة أخػؼ، وذلػؾ بنػاء عمػي قػرار صػادر 

مف  47قد نصت المادة ف .(3)مف رئيس الجميورية بعد أخذ رأي مجمس الوزراء في القانوف المصري
ـ عمػػى أف العفػػو عػػف العقوبػػة المحكػػـو بيػػا يقتضػػي 8937لسػػنة  58قػػانوف العقوبػػات المصػػري رقػػـ 

مػػف  855وقػػد نصػػت المػػادة  إسػػقاطيا كميػػا أو بعضػػيا أو إبػػداليا بعقوبػػة أخػػؼ منيػػا مقػػررة قانونػػًا.
ـ عمػػػى أف لػػػرئيس الجميوريػػػة بعػػػد أخػػػذ رأي مجمػػػس الػػػوزراء العفػػػو عػػػف العقوبػػػة، أو 2184دسػػػتور 
 تخفيفيا.

دولػة سػمطة العفػو عػف العقوبػة، بػدعوى أف ذلػؾ يتضػمف وقد أنتقد رأى مف الفقو منح رئػيس ال
تػػدخؿ مػػػف جانػػب السػػػمطة التنفيذيػػػة فػػي أعمػػػاؿ السػػمطة القضػػػائية وشػػػؿ الفاعميػػة الواجبػػػة ألحكاميػػػا 

غيػػر أف غالبيػػة الفقػػو أيػػدوا العفػػو عػػف العقوبػػة ألنػػو وسػػيمة فعالػػة لتػػدارؾ أخطػػاء القضػػاء  .(4)النيائيػػة

                                                 
الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص  د. عمر سالم:راجع في ذلؾ:  (8)

الوسيط في قانوف د. أحمد فتحي سرور:  .223نظرية العقوبة، مرجع سابؽ، ص د. سموي توفيق بكير: . 434
 .324 ، ص886بند اإلجراءات الجنائية، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ، 

Civil. 22 Oct. 1928, D. 1929. 1, 97, civil II Mars 1954. D. 1954, 350. 
 .833، ص ـ8976شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، الطبعة الحادية عشرة، سنة  د. محمود محمود مصطفي: (2)
ـ في شأف العفو عف باقي العقوبة بالنسبة 2186لسنة  8راجع في ذلؾ: قرار رئيس جميورية مصر العربية رقـ  (3)

 ـ.2186يناير لعاـ  25إلي بعض المحكـو عمييـ بمناسبتي اإلحتفاؿ بعيد الشرطة وثورة 
د. ياسر األمير . 985قانوف العقوبات، القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص  د. محمود نجيب حسني:راجع في ذلؾ:  (4)

 وما بعدىا.  856تقادـ العقوبة في الفكر الجنائى المعاصر، مرجع سابؽ، ص  فاروق:
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ا إال بعػػد أف يصػػبح الحكػػـ باتػػًا فػػال يكػػوف ثمػػة سػػبيؿ إال قػػرار التػػي ال يػػتـ فػػي بعػػض األحيػػاف كشػػفي
فػػػال غػػػرو أف تحػػػرص عامػػػة التشػػػريعات المعاصػػػرة عمػػػى األخػػػذ بنظػػػاـ العفػػػو عػػػف العقوبػػػة،  العفػػػو.

كضرب مف ضروب إقامة العدؿ في المجتمع، ومف ىذه التشريعات قانوف العقوبات الفرنسي الجديد 
"،  75، 74"، وقػػانوف العقوبػػات المصػػري " المادتػػاف  8 – 833، 7 – 833، 8 – 833" المػػواد 

وقػػد  ". 53"، والقػػانوف الجنػػائي المغربػػي " الفصػػؿ  825، 824وقػػانوف العقوبػػات الميبػػي " المادتػػاف 
مف الدستور الكويتي حؽ األمير فى العفو عف العقوبػة بقوليػا: " لألميػر أف يعفػو  75نظمت المادة 

مػػػػػف قػػػػػانوف اإلجػػػػػراءات  239ا .... ". وقػػػػػد فصػػػػػمت المػػػػػادة بمرسػػػػػوـ عػػػػػف العقوبػػػػػة أو أف يخفضػػػػػي
 .(8)والمحاكمات الجزائية ىذا الحؽ

ـ أنػػو يمكػػف لممشػػرع عنػػدما يقػػرر العفػػو 2183وقػػد قضػػى المجمػػس الدسػػتوري الفرنسػػي سػػنة 
الشػػامؿ أف ينػػزع الطػػابع الجنػػائي عػػف بعػػض الوقػػائع المعاقػػب عمييػػا، فيحػػوؿ دوف إقامػػة أى دعػػوى 
جنائية بشأنيا ويمحو أي حكـ باإلدانة صدر عمى مرتكبيا. ولممشرع في سبيؿ ذلػؾ أف يقػدر ماىيػة 

تػػي يسػػري عمييػا قػػانوف العفػػو، وأف يقػػدر مػف ىػػـ األشػػخاص المسػتفيدوف مػػف ىػػذا القػػانوف. الجػرائـ ال
ولممشػػرع أف يقصػػػر نطػػػاؽ تطبيػػػؽ قػػانوف العفػػػو عمػػػى أحػػػداث معينػػة وأف يحػػػدد تػػػواريخ وأمكنػػػة ىػػػذه 

 .(2)األحداث
األصؿ أف آثار العفو عف العقوبة تقتصر عمػي العقوبػة فػال تمتػد إلػي الجريمػة ذاتيػا وال إلػي ف

. فالحكـ يظؿ منتجًا آلثػاره القانونيػة كإحتسػابو سػابقة فػي العػود مػا لػـ (3)الحكـ الصادر باإلدانة فييا
وال يمػػػس العفػػػػو عػػػف العقوبػػػػة حقػػػوؽ الغيػػػػر، وكػػػػذلؾ  .(4)يػػػنص فػػػػي قػػػرار العفػػػػو عمػػػي خػػػػالؼ ذلػػػػؾ

 التعويضات والمصاريؼ المحكوـ بيا، ألف ىذه الحقوؽ ممػؾ ألصػحابيا، فػال يجػوز أف تكػوف محػالً 
لعفػػو السػػمطات العامػػة، إذ ال شػػأف ليػػا بػػو كمػػا أف االعتبػػارات التػػي يقػػوـ عمييػػا ال تحقػػؽ إزاء تمػػؾ 
الحقػػػػوؽ. ولكػػػػف يمكػػػػف أف يمػػػػس العفػػػػو حقػػػػوؽ الغيػػػػر بمػػػػوافقتيـ عػػػػف طريػػػػؽ العفػػػػو أو الصػػػػمح أو 

                                                 
، 2شرح المبادئ العامة في قانوف الجزاء الكويتي، الكويت، ط د. مبارك عبد العزيز النويبت: راجع في ذلؾ:  (8)

الوجيز فى شرح القواعد رحمن بوزبر: د. فايز عايد الظفيري، د. محمد عبد ال. 581ـ، ص 2188 – 2181
 .584العامة لقانوف الجزاء الكويتي، مرجع سابؽ، ص 

(2)
  2013 – 319 QPC, 7 juin 2013, TORF du 9 juin 2013, p. 963, texte n 19 const. S. 

، 886بند الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ، د. أحمد فتحي سرور:  مثبت لدي.
 .324 ص

الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ، بند د. أحمد فتحي سرور: راجع في ذلؾ: (3) 
 .324، ص 886

شرح قانوف العقوبات المصري، القسـ العاـ، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، بند  د. عمر سالم:راجع في ذلؾ:  ((4
 . 886، ص 868
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ي فالعفو الخاص الصادر عف ولى األمر، كالعفو العاـ، ال يشمؿ حقػوؽ المجنػي عميػو فػ .(8)التنازؿ
التعويض ورد األشياء، إذ ينص الفصؿ السابع مف ظيير العفو المغربي عمى أنو: " ال يمحػؽ العفػو 

مػف قػانوف اإلجػراءات  539فى أى حاؿ مف األحواؿ ضررًا بحقوؽ الغيػر ". كمػا قػررت ذلػؾ المػادة 
 الجزائية اليمني.

 
  

                                                 
قانوف العقوبات، القسـ العاـ، النظرية العامة لمعقوبة  د. مدحت محمد عبد العزيز إبرىيم:راجع في ذلؾ:  (8)

 . 248، ص 886، مرجع سابؽ، بند 3والتدابير اإلحترازية، ج 
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 خاتمةال
القانونية الجادة، التي ال زاؿ الفقو ىكذا نكوف قد فرغنا مف دراستنا ألحد الموضوعات 

لئف كاف العالـ اليوـ يعيش فى عيد ثورة  الجنائي الحديث يتعطش بشأنيا إلي مزيد مف البحث.
جنائية تيتـ بحقوؽ المجني عميو عمى غرار الثورة التي قادىا الفميسوؼ شيزاري بكاريا قبؿ قرنيف 

مانات تحميو مف التعسؼ تييئ لو محاكمة مف الزمف لصالح المتيـ بوصفو إنسانًا يبحث عف ض
 عادلة أماـ قاضيو الطبيعي.

عتباره أحد الفروع الجديدة لعمـ إالرأي المستقر حاليًا في الفقو أف عمـ المجني عميو يمكف ف
. فالظاىرة اإلجرامية تتكوف مف الذي يتمتع بذاتية خاصة جعمت منو عممًا قائمًا بذاتو اإلجراـ

وثالثيما المجني عميو، وينبني عمى ذلؾ  ،وثانييما المجـر ،السموؾ اإلجراميعناصر ثالث: أوليا 
أف الدراسة العممية الشاممة لمظاىرة اإلجرامية تستمـز حتمًا دراسة المجني عميو ودوره في ىذه 

، كما أنو الظاىرة، ويؤكد ىذه الحقيقة المختصيف سواء في عمـ اإلجراـ أو في عمـ المجني عميو
ستقالؿ يجعمو عمـ قائـ بذاتو ومستقؿ عف غيره وأف كاف في  أصبح اآلف لعمـ المجني عميو ذاتية وا 

 نشأتو ولد مف رحـ عمـ اإلجراـ.
مف الموضوعات األساسية لعمـ المجني عميو البحث عف سبؿ الوقاية مف الجريمة عمى ف

وذلؾ لوقايتيـ مف  مستوى المجني عميو وذلؾ بالبحث عف المجني عمييـ المستتريف أو االحتمالييف
النشاط اإلجرامي المحتمؿ ضدىـ، كذلؾ البحث عف وسائؿ الحماية المناسبة الفردية والعامة القادرة 
عمى تخفيؼ حدة األخطار المحيطة بالمجني عميو، ومف وسائؿ حماية المجني عميو البحث عف 

شخصية ولكف أيضًا الوسائؿ التي تكفؿ تحديد مدى خطورة الجاني ليس فقط عمى أساس صفاتو ال
  عمى أساس درجة ضعؼ المجني عميو ومدى عالقتو بالجاني.

فبعد أف ظؿ المجني عميو ردحًا مف الزمف طّي النسياف دوف أف تناؿ مف نفس المفكريف 
بحسبيا الطرؼ الضعيؼ في الرابطة اإلجرائية  –والتشريعات ذات االىتماـ الذى نالو المتيـ 

لدوؿ بإصدار القوانيف لحماية حقوقيا ال سيما تعويضيا وجبر ما لحقيا قامت عديد مف ا –الجنائية 
مف أضرار جراء وقوع االعتداء عميو وىذا كبداية أولى ليذه الثورة، ثـ تمي ذلؾ تفعيؿ دورىا في 
الدعوي الجنائية وكانت إنعكاسات ذلؾ واضحة عمي السياسة الجنائية المعاصرة بأجنحتيا الثالث 

يعية والتنفيذية إستجابة لمحركة العالمية الكبري التي تنادي بضرورة مساعدة المجني القضائية والتشر 
عطاءه العناية الالزمة بو في كافة مراحمة الدعوي  نصافو وتعويضو وتبصيره بحقوقو وا  عميو وا 

 الجنائية. 
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مجموعة مف بتعقبيا  –أو نتائج  –ومف جماع ما سبؽ، يطيب لنا اإلشارة إلي جممة حقائؽ 
 لتوصيات، واإلقتراحات.ا

 أواًل: نتائج الدراسة: 
  الجاني  –المجني عميو ىو أحد أضالع المثمث الذي تتكوف منو الظاىرة اإلجرامية )الجريمة– 

 .المجني عميو(
  ،المجني عميو العب مجيوؿ يحرؾ خيوط المعبة في الخفاء، وقد يولد الجريمة في نفس الجاني

 شريكًا لو. ويخمقيا، وقد يساىـ فييا فيصبح
  ضرورة االىتماـ بوضع نظرية عامة لممجني عميو تؤصؿ قواعده وتحمؿ أحكامو وتحكـ

 وتعوضو عما نالو مف أذى. أوضاعو
  إف مف أىـ حقوؽ المجني عميو أماـ مأمور الضبط القضائي ىو حسف إستقبالو ومعاممتو

فيجب أف يكوف ذلؾ دوف  خاصة إذا قاـ المجني عميو بتقديـ شكوى أماـ مأمور الضبط القضائي،
عوائؽ إجرائية أو تكمفة مادية كما يجب أف يعمؿ عمي حمايتو مف بطش الجناة سواء أثناء 

 االعتداء أو بعده.
  يجب إصدار قانوف لحماية الشيود، وينص عمي حسف معاممة شيود المجني عميو مف قبؿ

يار الحقيقة ال سيما إذا كاف مأمور الضبط القضائي، فحسف معاممة الشيود لو أىمية بالغة في إظ
عطائو األىتماـ الالـز  ىو الشاىد الوحيد عمي ارتكاب الجريمة وذلؾ مف خالؿ حسف إستقبالو وا 

 بو.
 ائية بالتطور الحضاري لممجتمعات البشرية، إذ أدى نأرتبط دور المجني عميو في الدعوى الج

تنظيـ القانوني القتضاء الحؽ في إنتقاليا مف مرحمة االنتقاـ الفردي أو الخاص إلي مرحمة ال
إف صح القوؿ  –العقاب إلي االعتراؼ لممجني عميو بدور أساسي في الدعوى، فالدعوى الجنائية 

آنذاؾ كانت دعوى خاصة يعد المجني عميو صاحب الحؽ في طمب معاقبة الجاني، ومف ثـ  –
حؽ في إنيائيا سواء بإرادتو كاف لو الحؽ في إقامة الدعوى ومباشرة االتياـ ضده، كما كاف لو ال

المنفردة أـ باالتفاؽ مع الجاني، وسواء كاف ذلؾ بمقابؿ أـ بدوف مقابؿ. ومع تطور المجتمعات 
زدياد سمطة الدولة وتوطدىا أخذت الدولة عمي عاتقيا زماـ األمور في الدعوى الجنائية  بعدىا و وا 

داخؿ المجتمع الذي أصبح يعد مجنيًا الجية المناط بيا وحدىا المحافظة عمي األمف واالستقرار 
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ًا إلي أف يعميو في كؿ جريمة، أما المجني عميو الفرد فقد بدأ دوره في الدعوى يتضاءؿ تدريج
أقتصر في غالبيتيا عمي مجرد اإلبالغ عف الجرائـ ومنحو الحؽ في الشكوى في بعض الجرائـ 

بحيث ال يمكف إقامة الدعوى  التي تنطوى عمي مساس مباشر بإحدى حقوقو أو مصالحو الخاصة
 الحؽ في إنيائيا بتنازلو عف الشكوى. وفييا إال بعد تقديمو لشكواه فضاًل عف منح

  لقي المجني عميو إىتمامًا كبيرًا منذ منتصؼ القرف العشريف، إذ عقدت العديد مف المؤتمرات
اف حقوقو والحرص عمي والندوات العممية اإلقميمية والعالمية التي دعت إلي ضرورة االىتماـ بضم

ائية أو خارجيا، وقد كاف مف نتائج ىذا االىتماـ إتجاه غالبية نتأكيدىا في نطاؽ الدعوى الج
القوانيف إلي إقرار العديد مف الحقوؽ اإلجرائية التي تكفؿ لو القياـ بدور إيجابي وفعاؿ في 

إجراءات الدعوى الجنائية،  المساىمة فيبائية، سواء أكاف ذلؾ نالمساىمة في إجراءات الدعوى الج
 سواء أكاف ذلؾ مف حيث مباشرتيا أـ مف حيث إنيائيا بإرادتو المنفردة أـ باالتفاؽ مع الجاني.

  تصحيح كثير مف األخطاء اإلحصائية التي تضمؿ الوصوؿ إلي المعدالت الواقعية لمجريمة في
قاـ المظممة " ويقصد باألرقاـ أي مجتمع، تمؾ األخطاء التي تعارؼ البعض عمي تسميتيا بػ " األر 

المظممة األرقاـ التي تعبر عف عدد الجرائـ التي ارتكبت فعاًل ولـ يتـ اإلبالغ عنيا أو لـ يتـ 
 كشفيا أو لـ يتـ تقديـ أدلة لإلثبات بشأنيا.

  كشؼ الكثير مف المعمومات والحقائؽ التي تساعد عمي رسـ سياسة وقائية تؤدي بالكثيريف إلي
ألف يكونوا مف ضحايا الجريمة ومف ثـ الحد مف إنتشار الجريمة أو عمي األقؿ تعمؿ  عدـ التعرض

عمي عدـ زيادة معدالتيا، ومعني ذلؾ أف ىذا العمـ أو ىذا الفرع مف فروع عمـ اإلجراـ سوؼ 
 يصبح بالقطع مف األدوات المفيدة في تطوير السياسة االجتماعية والجنائية.

  تركز عمي تناوؿ بعض الجرائـ التي يسيـ فييا المجني عميو أف دراسة الضحايا يمكف أف
إسيامًا مباشرًا وفعااًل في ارتكاب الجريمة .. بؿ أكثر مف ذلؾ فإف ىناؾ جرائـ معينة يكوف 

 المجني عميو فييا ىو المذنب.
  أف دراسة الضحايا تساىـ في تعويض المضرور مف الجريمة، وأف األخذ بالتعويض سوؼ

ف تكمفة أجيزة العدالة الجنائية إذ سيحد مف المجوء إلي اإليداع في السجف كعقوبة يخفؼ كثيرًا م
سالبة لمحرية مقابؿ الجـر المرتكب ذلؾ أف ىذا اإليداع باىظ التكمفة وال يؤدي إلي فائدة مباشرة 
لممجني عميو ميما أنطوى عمي فكرة الردع العاـ والخاص، والحد مف اإليداع في مقابؿ التعويض 



 

 

                                                 

 

 

  أمحد عبد الاله املراغىدكتور/              "دراسة مقارنة"...     املـركز القانونـي للمجين عليه

 

540 

مؿ عمي وقاية أفراد أسرة الجاني مف التعرض ألشكاؿ كثيرة مف االنحرافات والمشكالت في غيبة يع
أحد أفرادىا الذي غالبًا ما يكوف عائميا الوحيد، وبمعني آخر سوؼ يؤدي ىذا االىتماـ إلي نوع مف 

لي الوقاية وىو ىدؼ رئيسي مف أىداؼ أجيزة العدالة الجنائية.  التكافؿ االجتماعي وا 
 ف دراسة الضحايا موضوع مف الموضوعات التي تثري المعرفة العممية وتؤدي إلي تطوير أ

 منيج البحث وأدواتو في الوقاية مف الجريمة.
 ثانيًا: توصيات الدراسة:

  يجب أف تنشئ الدولة مكاتب خاصة في نطاؽ أجيزة العدالة الجنائية لمساعدة إرشاد المواطنيف
الجريمة ومخاطرىا وأساليب إرتكابيا وبوسائؿ حماية أنفسيـ بيدؼ حثيـ عمي الوقاية مف 

وأعراضيـ وممتمكاتيـ. ويفضؿ أف يكوف لمأمور الضبط القضائي عدة مواقع عمى اإلنترنت مع 
إصدار بعض المجالت الدورية والتي مف شأنيا أف تسيـ ولو بشكؿ يسير في تبصير المواطنيف 

 ات الالزمة مف أجؿ تجنب الوقوع كمجني عميو.بما عمييـ مف واجبات والقياـ باإلحتياط
  إستكماؿ الئحة السجوف المصرية بالنص عمي تخصيص جزء مف أجر السجيف لتعويض

 .هالمجني عميو في حاؿ عدـ قياـ الجاني بتعويضو عند الحكـ عميو إلعسار 
  وذلؾ بسف (8)ـ2184يناير  88مف الدستور المصري المعدؿ الصادر في  99تفعيؿ المادة 

قانوف ينص عمي تعويض الدولة لممجني عميو حاؿ عدـ تمكنو مف إقتضاء حقو في التعويض مف 
 الجاني إلعساره أو لعدـ معرفتو.

 حات الدراسة: اقتر إثالثًا: 
  ضرورة تبني مسألة خضوع المجني عميو لتقييـ نفسي مف الكوادر النفسية المعاونة ألعماؿ

دور المجني عميو في الجريمة لتحديد مدى مسئوليتو القضاء وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمي حقيقة 
عنيا ووصواًل لتحديد مسئولية الجاني عف الجريمة، مع األخذ في االعتبار ما سمؼ بيانو مف 
األعذار القضائية المخففة بناء عمي موقؼ المجني عميو المموث، وذلؾ وصواًل إلي تحديد مدى 

 حؽ المجني عميو في التعويض.
 كفمو المجتمع لتعويض المجني عميو حاؿ عدـ تعويضو مف الجاني تكوف إنشاء صندوؽ ي

ضرورة تخصيص جزء مف غرامات المرور لتعويض المجني عمييـ في  حصيمتو عبارة عف:
                                                 

 ـ.2182مف دستور  81ـ، والمادة 8978مف دستور  57تقابؿ المادة  (8)
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الخيار في تحصيؿ رسـو غير إجبارية لكؿ عضو منضـ لمنقابات ، باإلضافة إلى حوادث الطريؽ
 الميينة.

 ؿ المجني عميو تتـ في مؤسسات عالجية تشمؿ تأىياًل نفسيًا ضرورة إتخاذ تدابير إحترازية قب
وطبيًا لبعض فئات المجني عمييـ والمحتمؿ عودىـ مرة أخرى، وذلؾ بمكافحة العوامؿ الداخمية 
والخارجية التي تؤىميـ لموقوع كضحايا محتمميف لمجريمة، وذلؾ يتـ مف خالؿ التوصية الطبية 

ات المعاونة لمقضاء والذي يحكـ بو القاضي كإجراء إحترازي والنفسية المتخصصة مف خالؿ الخبر 
 لمنع العود ومحاربة الجريمة بمكافحة العوامؿ المؤىمة لدى المجني عميو.

  بمناسبة اإلعتداءات المتكررة عمي المصرييف في الخارج نقترح عمي المشرع المصري أف يمد
اف المجني عميو مصريًا )مبدأ الشخصية تطبيؽ قانوف العقوبات خارج حدود الدولة في حالة إذا ك

في شقو السمبي( كما ىو مستقر عميو بشأف تطبيؽ قانوف العقوبات عمي المصري الذي يرتكب 
خارج حدود الدولة جريمة وفقًا لنص المادة الثالثة مف قانوف العقوبات )مبدأ الشخصية في شقو 

إلي نص المادة الثانية مف قانوف اإليجابي(، ونقترح عمي المشرع أف يضيؼ الفقرة التالية 
العقوبات: ثالثًا: مع مراعاة حكـ المادة الرابعة مف قانوف العقوبات، تسرى أحكاـ ىذا القانوف عمي 
كؿ مف ارتكب خارج جميورية مصر العربية مف غير المصرييف جناية أو جنحة إذا كاف المجني 

إذا كاف  7 – 883رنسي بمقتضي المادة عميو مصريًا. وىذا ما ىو متبع في قانوف العقوبات الف
 المجني عميو فرنسيًا.

وفي النياية، نرجو أف يكوف البحث قد أعاد إلقاء الضوء عمي موضوع ال زاؿ ينبض بالحياة 
في المجاؿ الجنائي، ويحتاج أيضًا إلي المزيد مف الدراسة في جوانبو المتعددة. ونود أف نكوف قد 

عف التكرار الزائد أو النقص  –قدر المستطاع  –تطورًا، َبُعدنا فيو وفقنا في عرضو عرضًا جديدًا م
ف كاف ال نّدعي الكماؿ في جيد بذلناه، نرجو أف يكوف مفيدًا، ولو إلي حّد ما، لكؿ مف  المخؿ، وا 

 يقرأه أو عمي األقؿ ُيطالعو.
 تم بحمد اهلل وتوفيقو
 د. أحمد المراغي
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 ة بأىم المراجعــــــقائم

 المراجع بالمغة العربية:أواًل: 
 )أ(: المراجع العامة:

ضة العربية، القاىرة، ، دار الني8ج شرح قانوف اإلجراءات الجنائية،إبراىيم حامد طنطاوي: د. 
 .ـ2114، الطبعة األولي

القسـ الخاص في قانوف العقوبات، جرائـ اإلعتداء عمي األمواؿ،  أحمد شوقي عمر أبو خطوة:د. 
 ـ. 8994دار النيضة العربية، القاىرة، 

 -ىػ 8439، منقحة ومزيدة، 2النظرية العامة لمعقوبة، القاىرة، ط  أحمد عبد الاله المراغي:د. 
 ـ.2188

ي المممكة العربية السعودية، اإلجراءات الجنائية المقارنة والنظاـ اإلجرائي فأحمد عوض بالل: د. 
 ـ.8991دار النيضة العربية، 

الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، الكتاب األوؿ، دار النيضة العربية،  أحمد فتحي سرور:د. 
 ـ.2186القاىرة، الطبعة العاشرة )مطورة(، 

الجرائـ المضرة الوسيط في قانوف العقوبات، القسـ الخاص، الكتاب األوؿ،  أحمد فتحي سرور:د. 
 .ـ2186، مزيدة ومنقحة، 6قاىرة، ط بالمصمحة العامة، دار النيضة العربية، ال

، طبعة مزيدة ومنقحة طبقًا 8شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، ج أشرف توفيق شمس الدين: د. 
ضة ـ، دار الني2186ألحدث التعديالت التشريعية ونصوص الدستور وأحكاـ القضاء حتي نياية 

 . ـ2187، 5العربية، القاىرة، ط 
شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، طبعة منقحة وفقًا ألحدث  أشرف توفيق شمس الدين:د. 
 .ـ2185، 4يعات وأحكاـ القضاء، ط التشر 
امعة الجديدة، أصوؿ اإلجراءات الجنائية، دار الج جالل ثروت، د. سميمان عبد المنعم:د. 

 ـ.2116اإلسكندرية، 
 قانوف العقوبات، القسـ الخاص، جرائـ العرض واالعتبار، دار ل عبد الباقي الصغير:جميد. 

 . ـ8993النيضة العربية، القاىرة، 
نشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الدعوي المدنية أماـ المحاكـ الجنائية، م حسن صادق المرصفاوي:د. 

  .ـ8989
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، الجندى في شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة الجندي:أحمد حسني د. 
 .ـ2112 – 2118الطبعة الثانية، 

الجندي في شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، جرائـ اإلعتداء عمي  الجندي:أحمد حسني د. 
 . ـ2116 – 2115، 8بية، القاىرة، ط األشخاص، دار النيضة العر 

 ـ.8974النظرية العامة في القانوف الجنائي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  رمسيس بينام:د. 
العاـ، اإلسراء لمطباعة، األحكاـ العامة في قانوف العقوبات، القسـ سموي توفيق بكير: د. 

 .ـ2188
شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص في الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة، سموي توفيق بكير: د. 
 ـ.2187ضة العربية، القاىرة، الني دار
ع القانوني، مطبعة اإلسراء، العدؿ واإلنصاؼ في النظريات الفمسفية والواقالسيد العربي حسن: د. 

 .د. ت
النيضة  قانوف العقوبات، القسـ الخاص، جرائـ اإلعتداء عمي األمواؿ، دار شريف سيد كامل:د. 

  .ـ2184العربية، القاىرة، 
عتداء عمي األشخاص واألمواؿ، دار النيضة العربية، القسـ الخاص، جرائـ اإل طارق سرور:د. 

  ـ.2114القاىرة، 
لفكر حؽ المضرور مف الجريمة فى تحريؾ الدعوى الجنائية، دار ا طو السيد أحمد الرشيدي:د. 

 .ـ2188الجامعي، اإلسكندرية، 
، نقابة المحاميف بالجيزة، 8جشرح القواعد العامة لقانوف العقوبات،  عبد الرءوف ميدي:د. 

 . ـ2119 -2118
الثقافة الظاىرة اإلجرامية، دراسة تأصيمية في الفقو المصري والمقارف، دار  عبد الرحيم صدقي:د. 

 .ـ8989العربية، القاىرة، 
، عمـ اإلجراـ، د. ف، 8مذكرات في عمـ اإلجراـ وعمـ العقاب، ج عبد العظيم مرسي وزير:د. 

 . ـ8985
نظاـ القضاء في المممكة العربية السعودية، معيد اإلدارة العامة، الرياض،  المنعم جيرة:عبد د. 

 ىػ. 8419
، 5نشورات جامعة الكويت، ط الوسيط في اإلجراءات الجزائية الكويتية، م عبد الوىاب حومد:د. 

 .ـ8995
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مية الحقوؽ الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، الجزء األوؿ، مطبعة ك عمر سالم:د. 
 . ـ2181جامعة القاىرة، 

النيضة العربية،  ، دار8شرح قانوف العقوبات المصري، القسـ العاـ، ج  سالم:محمد عمر د. 
 .ـ2188القاىرة، 

النيضة  اإلجراـ، دارمحاضرات في عمـ سالم، د. محمد شحاتة عبد الفتاح: محمد عمر د. 
 . ـ2185العربية، القاىرة، 

شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، جرائـ اإلعتداء عمي  رحاب عمر سالم:، سالممحمد عمر د. 
 .ـ2188النيضة العربية، القاىرة،  األمواؿ، دار

عية، عات الجامالمبادئ العامة في قانوف اإلجراءات الجزائية، دار المطبو  عوض محمد عوض:د. 
 .ـ8999اإلسكندرية، 

جرائـ المخدرات والتيريب الجمركي والنقدي، المكتب المصي الحديث  :عوض عوض محمدد. 
 .ـ8966لمطباعة والنشر، اإلسكندرية، 

والتطبيؽ،  شرح التصرؼ في الدعوي الجزائية في الجنح، النظرية غانم محمد الحجي المطيري:
 .ـ2188الطبعة األولي، 

زاء الوجيز فى شرح القواعد العامة لقانوف الجفايز عايد الظفيري، د. محمد عبد الرحمن بوزبر: د. 
 .ـ2113، 2الكويتي، الكويت، ط 

المطالبة القضائية أماـ ديواف المظالـ، مركز البحوث بكمية العمـو اإلدارية، فيد محمد الدغيثر: د. 
 ىػ. 8484الرياض، 

جراءات الجزائية في المممكة العربية السعودية، دار الكتاب اإل فيد نايف محمد الطريسي:د. 
 . ـ2186 -ىػ 8437، 8يع، ط الجامعي لمنشر والتوز 

شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحدث التعديالت، دار النيضة  فوزية عبد الستار:د. 
 .ـ2181، 2ية، القاىرة، ط العرب
العربية،  ، دار النيضة8الجنائية في التشريع المصري، ج اإلجراءات مأمون محمد سالمة:د. 

 ـ.2118 – 2117القاىرة، 
د.  . ـ8983 دار النيضة العربية، القاىرة،العاـ،  قانوف العقوبات، القسـ سالمة:محمد مأمون د. 

ئية الكويتي، الوسيط في شرح قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزا مبارك عبد العزيز النويبت:
 .ـ2118، 2الكويت، ط 
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، 2يتي، الكويت، ط شرح المبادئ العامة في قانوف الجزاء الكو مبارك عبد العزيز النويبت: د.  
 .ـ2188 – 2181

 .ـ8985ي القانوف اليمني، صنعاء، تنظيـ اإلجراءات الجزائية ف محمد إبراىيم زيد:د. 
 . ـ8994الفكر العربي، القاىرة،  أصوؿ عممي اإلجراـ والعقاب، دار محمد أبو العال عقيدة:د. 

ار الفكر تجاىات الحديثة في قانوف العقوبات الفرنسي الجديد، داإل محمد أبو العال عقيدة:د.  
 . ـ8997العربي، القاىرة، 

شرح قانوف العقوبات، جرائـ اإلعتداء عمي األمواؿ واألشخاص، دار  محمد أبو العال عقيدة:د. 
 . ـ2186 –ىػ 8437لعربية، القاىرة، النيضة ا

الشامؿ في شرح نظاـ اإلجراءات الجزائية في المممكة العربية السعودية،  محمد المزمومي:د. 
 .ـ2186، 8القانونية، القاىرة، ط  المركز القومي لإلصدارات

ة لمنشر، اإلسكندرية، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديد محمد زكي أبو عامر:د. 
  .ـ2115، 7ط 

ة لمنشر والتوزيع، قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مكتبة دار الثقاف محمد صبحي نجم:د. 
 . ـ2111األردف، 

النيضة العربية، القاىرة،  شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، دار محمود محمود مصطفي:د. 
 .ـ8983

الدستور والقانوف الجنائي، دار النيضة العربية، القاىرة، مطبعة جامعة  محمود نجيب حسني:د. 
 .ـ8992القاىرة والكتاب الجامعي، 

، 3ضة العربية، القاىرة، ط شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار الني محمود نجيب حسني:د. 
 ـ.8998

جمد األوؿ، منشورات شرح قانوف العقوبات المبناني، القسـ العاـ، الم محمود نجيب حسني:د. 
 ـ.8998ديدة، معدلة ومنقحة، بيروت الحمبي الحقوقية، طبعة ثالثة ج

الموجز في شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة، مدحت رمضان: د. 
 ـ. 2113 – 2112

الوسيط في قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية  مشاري العيفان، د. حسين بوعركي:د. 
 .ـ2187، اإلجراءات السابقة عمي المحاكمة، الطبعة الثانية، الكويت أغسطس 8الكويتي، ج 

، 8بية، القاىرة، ط: شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العر نبيل مدحت سالمد. 
 . ـ8987
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نطاؽ اإلدعاء بالحؽ الشخصي أماـ القضاء الجزائي، دار الثقافة لمنشر  نظام توفيق المجالي:د. 
 .ـ2116، 8والتوزيع، عماف، األردف، ط 

القاىرة، الطبعة  أصوؿ عممي اإلجراـ والعقاب، دار النيضة العربية، ىدي حامد قشوش:د. 
  .ـ2183الثانية، 

، النظرية العامة لمجريمة، 8ج  شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ،ىشام محمد فريد رستم: د. 
 .ـ2185سسة بداري لمطباعة بأسيوط، مؤ 

 )ب(: المراجع المتخصصة:
يضة دار الن ،8ج  : قيود حرية النيابة العامة في تحريؾ الدعوي الجنائية،إبراىيم حامد طنطاويد. 

 ـ.8994، 8العربية، القاىرة، ط
ر تعويض المجني عمييـ عف األضرار الناشئة عف جرائـ اإلرىاب، دا أحمد شوقي أبو خطوة:د. 

 . النيضة العربية، القاىرة، د. ت
مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي في جرائـ االستثمار، دراسة مقارنة في ضوء  أحمد عبد الاله المراغي:د. 

 .ىػ8439 –ـ 2188مزيدة ومنقحة، ، 8ـ، القاىرة، ط 2187لسنة  72قانوف االستثمار رقـ 
الطعف عمى أوامر الحفظ في النظاـ السعودي والتشريع المقارف، كمية أحمد لطفي السيد مرعي: د. 

 جامعة الممؾ سعود، د. ت. –الحقوؽ والعمـو السياسية 
دور المجني عميو في الدعوي الجزائية، دراسة مقارنة، دار  أسامة أحمد محمد النعيمي:د. 
  .ـ2183امعة الجديدة، اإلسكندرية، الج
ة، دراسة السياسة الجنائية في مواجية الممارسات االحتكارية الضار  أسامة حسنين عبيد:د. 

 .ـ2184مقارنة، القاىرة، 
عذر االستفزاز فى قانوف العقوبات، دار النيضة العربية، القاىرة،  إسماعيل محمد عبد الشافي:د. 

 ـ. 8996
التوازف بيف السمطة والحرية ووجوب تقييد سمطة النيابة العامة في  أشرف توفيق شمس الدين:د. 

ضة العربية، التحقيؽ، دراسة نقدية لمقانوف المصري مقارنًا بالقانونيف األلماني والفرنسي، دار الني
 .ـ2185، 2القاىرة، ط 

درات حؽ المجني عميو في التنازؿ عف الدعوى الجنائية، المركز القومي لإلص جمال شديد:د. 
 ـ.2186القانونية، القاىرة، 

 أحكاميا، دار النيضة ،طبيعتيا، ني عميو، تاريخياشكوى المج حسنين إبراىيم صالح عبيد:د. 
 . ـ8975، 8العربية، القاىرة، ط 
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فكر تعويض المضروريف مف األعماؿ اإلرىابية، دراسة مقارنة، دار الخالد مصطفي فيمي: د. 
 .ـ2117الجامعي، اإلسكندرية، 

 – 8995الجريمة والمجـر في الواقع الكوني، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، رمسيس بينام: د. 
 . ـ8996

كر ضوابط تسبيب األحكاـ الجنائية وأوامر التصرؼ في التحقيؽ اإلبتدائي، دار الفرؤوف عبيد: د. 
 . ـ8986العربي، القاىرة، 

الفكر الجامعي، حؽ المجني عميو في التعويض عف ضرر النفس، دار  زكي زكي زيدان:د. 
 .اإلسكندرية، د. ت

السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، دراسة مقارنة بيف التشريع الجنائي  سعداوي محمد صغير:د. 
أبو الدولي والشريعة اإلسالمية، بحث مقدـ لنيؿ درجة الدكتوراه في األنثروبولوجيا الجنائية، جامعة 

 .ـ2181 – 2119، تممساف، الجزائر، بكر بمقايد
حماية حقوؽ ضحية الجريمة خالؿ الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، مؤسسة سماتي الطيب: 

 ـ. 2118، 8البديع لمنشر والخدمات االجتماعية، الجزائر، ط 
عماف، األردف،  فة لمنشر،قرار منع المحاكمة، دراسة مقارنة، دار الثقا سميح المجالي:د. 

 .ـ2181
النيضة  الحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصة، دراسة جنائية مقارنة، دار السيد عتيق:د. 

 .ـ2115العربية، القاىرة، 
دور المجني عميو في المسئولية الجنائية، دراسة مقارنة، جامعة  صادق يوسف خمف الياسري:د. 

 ـ.2187 -ىػ 8438كمية القانوف، العراؽ،  –ذى قار 
عمـ المجني عميو، ضحايا الجريمة، دار الصفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف،  صالح سعد:د. 
 .ـ8999، 8ط 
 .ريمة، مركز اإلعالـ األمني، د. تمف الجاالتجاىات الحديثة لموقاية  طارق عمى أبو السعود:د. 

لنطاؽ، دراسة امدى مسئولية الدولة عف تعويض ضحايا الجريمة، األساس و  عبد الرحمن خمفي:
 ـ.2188في الفقو والتشريع المقارف، اإلمارات العربية المتحدة، 

جو إلقامة سمطة النيابة العامة في حفظ األوراؽ واألمر بأال و  عبد الفتاح بيومي حجازي:د. 
 .ـ2117نية، القاىرة، الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانو 

حؽ المجني عميو في قانوف اإلجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار عبد اهلل محمد الحكيم: د. 
 .ـ2183، 8الجامعي، اإلسكندرية، ط الفكر 
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دور المجني عميو في إرتكاب الجريمة، جامعة نايؼ لمعمـو  عبد الناصر عباس عبد اليادي:د. 
 .ـ2186الدراسات والبحوث، الرياض، األمنية، مركز 

النيضة  االتياـ الفردي أو حؽ الفرد في الخصومة الجنائية، دارعبد الوىاب العشماوي: د. 
 .ـ8982العربية، القاىرة، 

رف، مطبوعات جامعة الكويت، ائي المقادراسات متعمقة في الفقو الجنعبد الوىاب حومد: د. 
 . ـ8983

الوقاية مف الجريمة واإلنحراؼ، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية عمران عيسى حمود الجبوري: 
 .ـ2118 -ىػ 8422األمنية، الرياض، نايؼ العربية لمعمـو 

المركز القانوني لمضحية في الفقو الجنائي اإلسالمي، دراسة في عمـ المجني  عمرو العروسي:
 .ـ2181عات الجامعية، اإلسكندرية، عميو، دار المطبو 

المساواة في اإلجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  د. فتوح الشاذلي:
 ـ.8991

النيضة العربية، القاىرة، راءات الجنائية، دار دعاء المباشر في اإلجاإل فوزية عبد الستار:د. 
 .ـ8996

المجني عميو في القانوف الجنائي واإلداري  أساس مسؤولية الدولة عف تعويض محسن العبودي:د. 
 . ـ8991النيضة العربية، القاىرة،  والشريعة اإلسالمية، دار

المجني عميو ودوره في الظاىرة اإلجرامية، دراسة في عمـ المجني عميو،  محمد أبو العال عقيدة:د. 
 . ـ8988، 8فكر العربي، القاىرة، ط دار ال

تعويض الدولة لممضرور مف الجريمة، دراسة مقارنة في التشريعات د. محمد أبو العال عقيدة: 
 ـ. 2114، 2 المعاصرة والنظاـ الجنائي اإلسالمي، دار النيضة العربية، القاىرة، ط

عمـ ضحايا الجريمة وتطبيقاتو في الدوؿ العربية، منشورات جامعة نايؼ  محمد األمين البشري:د. 
 . ـ2115 -ىػ 8426والبحوث، الرياض، مركز الدراسات ة، الرياض، العربية لمعمـو األمني

 ـ. 2118د. ف،  ،يؾ الدعوى العمومية بطريؽ الشكويتحر محمد التغدويني: د. 
الحقوؽ األساسية لممجني عميو في الدعوي الجنائية، دراسة مقارنة، دار  حنفي محمود: محمدد. 
 . ـ2116، 8ضة العربية، القاىرة، ط الني
رضاء المجني عميو وأثره عمى المسئولية الجنائية، دراسة مقارنة، محمد صبحي محمد نجم: د. 

 .ـ8983الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، 
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النيضة العربية،  مفيوـ المجني عميو في الدعوي الجزائية، دار لمطيف عبد العال:محمد عبد اد. 
  .ـ2116القاىرة، 

تعويض المجني عميو، دراسة مقارنة فى القانوف الوضعي والشريعة  محمد عبد المطيف:د. 
 .ـ8998النيضة العربية، القاىرة،  اإلسالمية، دار

 . د. تالمجني عميو فى الخصومة الجنائية، دراسة تأصيمية تحميمية مقارنة،  محمد كروط:د. 
المركز القانونى لإلدعاء العاـ في النظاـ اإلجرائي السعودى،  محمد محمد مصباح القاضي:د. 
 . ـ2111النيضة العربية، القاىرة،  دار
دراسة مقارنة، دار الفكر حقوؽ المجني عميو فى تحريؾ الدعوى العمومية،  محمد محمود سعيد:د. 

  العربي، القاىرة، د. ت.
ؼ لمعمـو األمنية، الرياض، الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو، أكاديمية نايمحمود أحمد طو: د. 

 .ـ8999
الجنائية المعاصرة، دراسة في أصوؿ التجريـ والعقاب في السياسة  محمود طو جالل:د. 

ضة ائي وتأصيؿ ظاىرتي الحد مف التجريـ والعقاب، دار النيستراتيجيات استخداـ الجزاء الجنإ
 . ـ2115، 8العربية، القاىرة، ط 

شكوى المجنى عميو واآلثار المترتبة عمييا في الفقو  محمود محمد عبد العزيز الزيني:د. 
 .ـ2114لجديدة لمنشر، اإلسكندرية، اإلسالمي والقانوف الوضعي، دار الجامعة ا

حقوؽ المجني عميو في القانوف المقارف، مطبعة جامعة القاىرة  مصطفي:محمود محمود د. 
 . ـ8975، القاىرة، 8اب الجامعي، ط والكت

حقوؽ المجني عميو في اإلجراءات الجنائية، دراسة مقارنة،  د. مدحت محمد عبد العزيز إبراىيم:
 ـ. 2113، 8دار النيضة العربية، القاىرة، ط 

 .ـ2118ر والتوزيع، عماف، األردف، حايا اإلجراـ، دار الشروؽ لمنشعمـ ض معن خميل العمر:د. 
فكر الجامعي، اإلسكندرية، حقوؽ ضحايا الجرائـ الدولية، دار ال نصر الدين بوسماحة:د. 

 .ـ2117
النظاـ اإلسالمي في تعويض المضرور مف الجريمة، دار النشر بالمركز  ىالل فرغمي ىالل:د. 

 .ـ8991 -ىػ 8481، 8يب، الرياض، ط العربي لمدراسات األمنية والتدر 
محاضرات في عمـ المجني عميو أو ضحايا الجريمة، مجموعة  ىاللي عبد الاله أحمد:د. 

لجنائية والشرطية، كمية تدريب الضباط محاضرات ألقيت عمي دراسي برنامج الماجستير في العمـو ا
 ـ.2188األكاديمية الممكية لمشرطة، مممكة البحريف، دار النيضة العربية، القاىرة،  –
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 .  ـ2114لنيضة العربية، القاىرة، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار اوائل أحمد عالم: د. 
 )ج(: الرسائل العممية:

حقوؽ المجني عميو وطرؽ كفالتيا لو، دراسة مقارنة في الفقو  إبراىيم:أبو الوفا محمد أبو الوفا د. 
اإلسالمي والقانوف الوضعي، رسالة دكتوراه، كمية الشريعة والقانوف بالقاىرة، جامعة األزىر، 

 ـ.8994
لة دكتوراه، حقوؽ عيف الحماية الجنائية لحقوؽ ضحايا الجريمة، رساأحمد عبد المطيف الفقي: د. 

 .ـ2118شمس، 
: نظرية البطالف في قانوف اإلجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، حقوؽ أحمد فتحي سرور د.

 . ـ8959ة، مكتبة النيضة العربية، القاىر 
لة دكتوراه، حقوؽ الحماية الجنائية لحقوؽ ضحايا الجريمة، رسا أحمد محمد عبد المطيف الفقي:د. 

 .ـ2118عيف شمس، 
لة تطور مفيـو الخطأ كأساس لممسئولية المدنية، رسا العشماوي:أيمن إبراىيم عبد الخالق د. 

 ـ.8998دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، 
ة تأصيمية مقارنة، رسالة مقدمة حقوؽ المجني عميو حاؿ الصمح، دراس بدر بخيت المدرع:

 .ـ2117ؼ العربية لمعمـو األمنية، ستكماؿ متطمبات الماجستير، جامعة نايإل
السمطة التقديرية لمنيابة العامة لمتصرؼ في نتائج البحث والتحري، مذكرة تخرج مف  بعوني فتيحة:

 ـ. 2118المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر، 
حقوؽ المجني عميو فى القانوف الجنائي الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير،  بوجبير بثينة:

 . ـ2112اإلدارية، جامعة الجزائر،  كمية الحقوؽ والعموـ
سمطات النيابة العامة خالؿ مراحؿ الدعوى العمومية، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  بوقندول سعيدة:

الماجستير في قانوف العقوبات والعموـ اإلجرامية، كمية العموـ اإلدارية والقانونية، جامعة اإلخوة 
 .ـ2181 – 2119قسنطينة، الجزائر،  –منتوري 

مركز الضحية في القانوف الجزائي اإلجرائي، مذكرة تخرج  السالم:بولواطة السعيد، بودراع عبد 
 ـ.2186 – 2185لنيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، الجزائر، 

المسئولية المدنية الناشئة عف أعماؿ المراقبة الجوية، رسالة دكتوراه،  جمال سيد خميفة محمد:د. 
 .ـ2182، حقوؽ حمواف

لة دكتواره، حقوؽ القاىرة، رضاء المجني عميو وآثاره القانونية، رسا حسني محمد الجدع:د. 
  .ـ8983



 

 

                                                 

 

 

  أمحد عبد الاله املراغىدكتور/              "دراسة مقارنة"...     املـركز القانونـي للمجين عليه

 

551 

لة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، دور المجني عميو في إنياء الدعوي الجنائية، رساحمدي عطية رجب: د. 
 .ـ8998

رضا المجني عميو وأثره عمي المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة  خالد بن محمد عبد اهلل الشيري:
بيف الشريعة والقانوف مع التطبيؽ مف واقع أحكاـ القضاء الشرعي والوضعي، رسالة ماجستير، 

 ـ.2111 -ىػ 8421أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، 
حقوؽ الظاىرة اإلجرامية، رسالة دكتوراه، دور المجني عميو في داليا قدري أحمد عبد العزيز: د. 

 .ـ2188 -ىػ 8432اإلسكندرية، 
النظاـ القانوني لتعويض ضحايا الجرائـ اإلرىابية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،  ديش موسي:د. 

 .ـ2186 – 2185تممساف، الجزائر،  –جامعة أبي بمقايد 
 .ـ8987دكتوراه، حقوؽ القاىرة،  لةالحماية الجنائية لألسرة، رسا دينا محمد صبحي:د. 
تعويض المجني عمييـ عف األضرار الناشئة عف جرائـ اإلرىاب،  رباب عنتر السيد إبراىيم:د. 
 .ـ2118ة دكتوراه، حقوؽ المنصورة، رسال

األمر بحفظ الدعوى بعد التحقيؽ والقرار بأف ال وجو لمسير فييا،  زايد بن عبد الرحمن الطويان:
 ـ.2114جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، رسالة ماجستير، 

اجستير، سمطة النيابة العامة في التصرؼ في التحقيؽ اإلبتدائي في األردف، رسالة م ساىر الوليد:
  .ـ2118الجامعة األردنية، 

دور المجني عميو في إدارة الخصومة الجنائية، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر، كمية  سعدي فاطمة:
 .ـ2185 – 2184الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة تبسة، 
النظرية العامة إللتزاـ الدولة بتعويض المضرور مف الجريمة، د. سيد عبد الوىاب محمد مصطفي: 

   ـ.2112لة دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، رسا
دور المجني عميو في الظاىرة اإلجرامية وأثره في  الشودافي عبد البديع أحمد عبد المجيد:د. 

 ـ. 2181مسئولية الجاني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوؽ الزقازيؽ، 
الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دور المجني عميو في المسؤولية  صادق يوسف خمف الياسري:

ىػ 8438جة الماجستير، كمية القانوف جامعة ذى قار، جميورية العراؽ، ستكماؿ متطمبات نيؿ در إل
 ـ.2187 -

حقوؽ المجني عميو في القانوف الوضعي مقارنًا بالشريعة اإلسالمية، رسالة  د. عادل محمد الفقي:
 ـ. 8984دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، 
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تعويض المجني عميو عف األضرار الناشئة عف الجريمة، دراسة  د. عادل محمد عمى مصطفي:
 . ـ2185 -ىػ 8436مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوؽ طنطا، 

سمطة النيابة العامة في حفظ األوراؽ واألمر بأف ال وجو إلقامة الدعوى عبد الفتاح حجازى: د. 
 ـ.8992الجنائية، رسالة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 

أحكاـ القضاء الدولى ودورىا فى إرساء قواعد العرؼ الدولى  وض عطية خميفة:عبد الكريم عد. 
  .ـ2111لة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، والمبادئ العامة لمقانوف، رسا

جريمة التيريب الجمركي في التشريع الجزائري، مذكرة  عموي إيمان، دوارة أمال، زباش لمياء:
 2183السياسية، الجزائر، ، كمية الحقوؽ والعمـو تخرج لنيؿ شيادة ليسانس تخصص قانوف أعماؿ

 . ـ2184 –
 ىذه قدمتة، مقارن دراسةاالستجواب،  مرحمة أثناء المتيـ ضمانات خميل: الشيخ ىاشم أحمد عماد

الجنائي، كمية الحقوؽ، جامعة العالـ  القانوف الماجستير في درجة لمتطمبات استكماالً  الرسالة
 ـ.2116 -ىػ 8427األمريكية، 

حقوؽ المجني عميو في القانوف المصري والقانوف المقارف، رسالة دكتوراه،  د. عالء فوزي ذكي:
  ـ.2181حقوؽ القاىرة، 

األحكاـ الموضوعية واإلجرائية لجريمة التيرب مف ضريبة  عمرو حسن عرابي إبراىيم:د. 
 ـ.2183 – 2182المبيعات، رسالة دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، 

راه، حقوؽ القاىرة، الدعوي المدنية التابعة لمدعوي الجنائية، رسالة دكتو  ىالل فرغمي:فرغمي د. 
 ـ.8986

قرارات النيابة العامة بعد اإلنتياء مف التحقيؽ اإلبتدائي، دراسة مقارنة، رسالة  فيد حمود الخالدي:
حقوؽ، جامعة مقدمة ضمف متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في القانوف العاـ، كمية ال

 . ـ2183الشرؽ األوسط، 
النظرية العامة لممجني عميو، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوؽ  د. فيد فالح مطر المصيريع:

 ـ. 8998القاىرة، 
حقوؽ المجني عميو في الدعوي العمومية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف  قراني مفيدة:

 – 2118موـ الجنائية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، العاـ فرع قانوف العقوبات والع
 .ـ2119

خيانة األمانة وأثرىا في العقود المالية في الشريعة اإلسالمية، رسالة  محمد عميوي ناصر:د. 
 ـ. 2118دكتوراه منشورة، الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع، عماف، 
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المركز القانوني لمضحية في الفقو الجنائى اإلسالمى، رسالة  محمد عمرو محمد أمين العروسى:
 .ـ2116الحقوؽ جامعة اإلسكندرية،  ماجستير، كمية

 ـ.8964لة دكتوراه، حقوؽ القاىرة، إنقضاء سمطة العقاب بالتقادـ، رسا محمد عوض األحول:د. 
ري مقارنًا بالقانوف المسئولية عف األشياء، دراسة في القانوف المدني المص محمد لبيب شنب:د. 

 . ـ8957دكتوراه، حقوؽ القاىرة، الفرنسي، رسالة 
 شمس، عيف جامعة رسالة دكتوراه، المتيـ، لحقوؽ الجنائية الحماية شجاع: محمد محمدد. 

 ـ.8991
حؽ المجني عميو في تحريؾ الدعوى العمومية، دراسة مقارنة، رسالة  د. محمد محمود سعيد:
  ـ.8982دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 

النيابة العامة وسمطاتيا في إنياء الدعوي الجنائية بدوف محاكمة،  محمود سمير عبد الفتاح:د. 
 .ـ8986رسالة دكتوراه، حقوؽ اإلسكندرية، 

راـ في النظاـ الجنائي، دراسة نقدية لمنظاـ الجنائي وضع ضحايا اإلجمصطفي مصباح دباره: د. 
 ـ.8996في ضوء معطيات عمـ الضحية، رسالة دكتوراه، حقوؽ اإلسكندرية، 

المسئولية المدنية لمدولة عف األضرار الناجمة عف اإلرىاب  د. ممدوح أحمد السعيد أحمد حسن:
 ـ.2188في القانوف الوضعي والفقو اإلسالمي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوؽ المنصورة، 

حقوؽ المتيـ أثناء مباشرة مأمور الضبط القضائي مف رجاؿ الشرطة  منير عمى الجوبي:د. 
قارنة بيف القانوف الوضعي والفقو اإلسالمي، رسالة دكتوراه، إجراءات التحقيؽ االبتدائي، دراسة م

 .  ـ2118ت العميا، أكاديمية الشرطة، كمية الدراسا
دور الضحية في حدوث الجريمة، أطروحة دكتوراه، جامعة نايؼ  ناصر مايع البييان الحكيم:د. 

 ـ.2117لمعمـو األمنية، الرياض، 
الة العقوبة في الفقو اإلسالمي والتشريع الوضعي، رس: سقوط نبيل عبد الصبور النبراويد. 

 ـ.8995دكتوراه، حقوؽ عيف شمس، 
تعويض الدولة لممجني عمييـ في جرائـ األشخاص، دراسة مقارنة في عمـ  حياتي:محمد يعقوب د. 

 .ـ8977توراه، حقوؽ اإلسكندرية، المجني عميو، رسالة دك
الة المدنية بخطأ المضرور، دراسة مقارنة، رسدفع المسئولية يوسف أحمد حسين نعمة: د. 

 .ـ8998دكتوراه، حقوؽ القاىرة، 
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 )د(: األبحاث العممية والمقاالت والتقارير والوثائق:
السياسة التشريعية في مواجية جرائـ اإلتجار بالبشر، بحث قدـ إلي  أحمد عبد الاله المراغي:د. 

نوفمبر سنة  8المؤتمر الوطني " نحو تعزيز األليات الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر " القاىرة، 
 ـ.2187

المسنوف كضحايا لمجريمة، دراسة في عمـ الضحايا والسياسة الجنائية،  أحمد عصام مميجي:د. 
ندوة " محو رعاية متكاممة لممسنيف " التي عقدت بالمركز القومي لمبحوث  بحث مقدـ إلى

ـ، مجموعة بحوث الندوة، منشورات المركز 8998مارس سنة  31االجتماعية والجنائية، القاىرة، 
 . ـ8998ماعية والجنائية، القاىرة، القومي لمبحوث االجت

ؽ المجني عميو في مصر، بحث مقدـ دور النيابة العامة في كفالة حقو  البشري الشربجي:د. 
لممؤتمر الثالث لمجمعية المصرية لمقانوف الجنائي، حقوؽ المجني عميو في اإلجراءات الجنائية، 

 .ـ8991النيضة العربية، القاىرة، ـ، دار 8989مارس سنة  84 – 82القاىرة، في الفترة مف 
المركز القانوني لممجني عميو في النظرية العامة لمعقوبة، مجمة مركز بحوث  د. حامد راشد:

 ـ. 2114الشرطة، العدد السادس والعشروف، يوليو 
مجمة حقوؽ حمواف  ،8: الحماية الجنائية لممسنيف ومعاممتيـ عقابيًا، جالجندىأحمد حسنى د. 

 .2116ديسمبر  – لمدراسات القانونية واالقتصادية، العدد الخامس عشر، أغسطس
 –، كمية الحقوؽ واالقتصاد شكوي المجني عميو، مجمة القانوفحسنين إبراىيم صالح عبيد: د. 

 ـ.8974، 3 جامعة القاىرة، ع
فكرة المصمحة في قانوف العقوبات، المجمة الجنائية القومية، العدد  حسنين إبراىيم صالح عبيد:د. 

 ـ.8974الثاني، المجمد السابع عشر، يوليو سنة 
مبدأ مسؤولية الدولة عف تعويض المجني عمييـ، أساسو عناصره، خيري أحمد الكباش: د. 

جراءات الجنائية، ضماناتو، مداخمة منشورة في مجموعة أعماؿ مؤتمر " حقوؽ المجني عميو في اإل
 ـ، دار8989مارس سنة  83 – 82الفترة مف ، لمجمعية المصرية لمقانوف الجنائيالمؤتمر الثالث 

 .ـ8991النيضة العربية، القاىرة، 
نحو تعزيز الحماية القانونية لضحايا جرائـ اإلتجار بالبشر، المؤتمر الوطني  رزق سعد عمي:د. 

  .ـ2187نوفمبر سنة  8شر، القاىرة، نحو تعزيز األليات الوطنية لمكافحة اإلتجار بالب
الجمعيات غير الحكومية وضحايا الجريمة، مؤتمر أكاديمية شرطة عادل عبد الجواد محمد: د. 

 ـ.2114الجريمة، دولة اإلمارات العربية المتحدة، دبى،  دبى الدولى حوؿ ضحايا
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السابعة،  دور المجني عميو في وقع الجريمة، مجمة األمف والحياة، السنة عادل محمد الفقي:د. 
 . ـ8998، يوليو 72العدد 

مدى مسؤولية الدولة عف تعويض ضحايا الجريمة )األساس والنطاؽ(، دراسة  عبد الرحمان خمفي:
د السابع والتشريع المقارف، مجمة الشريعة والقانوف، اإلمارات العربية المتحدة، العد في الفقو

 . ـ2188واألربعوف، يوليو 
 حقوؽ ضحايا الجريمة، مجمة كمية الدراسات العميا، أكاديمية مبارؾ لألمف، ع عبد الرحمن خمف:

  ـ.2119، يناير 21
الشريعة  حقوؽ المجني عميو في الخصومة والحكـ وفي عبد الوىاب عبد العزيز الشيشاني:د. 

اإلسالمية، المؤتمر الثالث لمجمعية المصرية لمقانوف الجنائي، بعنواف حقوؽ المجني عميو في 
 .ـ8991ة العربية، القاىرة، ـ، دار النيض8989مارس  83 – 82اإلجراءات الجنائية، 

حؽ المجني عميو في تحريؾ الدعوي الجنائية الناشئة عف الجرائـ الماسة  عصام أحمد محمد:د. 
بسالمة جسده، المؤتمر الجمعية المصرية لمقانوف الجنائي بعنواف " حقوؽ المجني عميو في 

النيضة العربية، القاىرة،  ـ، دار8989مارس سنة  83 – 82اإلجراءات الجنائية " الفترة مف 
 . ـ8991

حماية ضحايا إساءة استعماؿ السمطة في الفكر الجنائي الحديث،  ى حمودة:د. عمى محمود عم
بحث منشور بمجمة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، 

بريؿ 474/ 473السنة الخامسة والتسعوف، العدد   ـ. 2114، يناير وا 
ولي، العدد ، مجمة األمف العاـ، السنة األتكاب الجريمةإر دور المجني عميو في  عمي شييب:د. 

 .ـ8959الرابع، يناير 
مسئولية الدولة عف تعويض المجني عميو في ضوء توصيات المؤتمرات الدولية  عمر فاروق:د. 

 –، أيموؿ 9، ع 48س والتشريع المقارف، مجمة المحاموف، تصدرىا نقابة المحاميف السورية، 
 . ـ8983سبتمبر 

 المجمة الشرعي، الفقو في مرحمة التحقيؽ في المتيـ فيو المشتبو حقوؽ عوض: محمد عوضد. 
 ـ.8979 أكتوبر، 8 العاشر، االجتماعي، العدد لمدفاع العربية

دور الدولة في تعويض المجني عميو، مداخمة ألقيت بالحمقة النقاشية التي عقدتيا  فايز الكندري:د. 
مجمة الحقوؽ في كمية الحقوؽ بجامعة الكويت، تحت عنواف " الحماية القانونية لمضحية في القانوف 

 . ـ2114، 28، العدد الثاني، السنة ـ، منشورة بمجمة الحقوؽ2113/  82/  23الكويتي " بتاريخ 
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دور سمطات التحقيؽ في حماية ضحايا الجريمة، مجمة الحقوؽ، ممحؽ  فايز عايد الظفيري:د. 
 ـ.2114العدد الثاني، الكويت، يونيو سنة 

، 2الحماية القانونية لمضحية في القانوف الكويتي، مجمة الحقوؽ، ممحؽ ع  ز عيد الظفيري:يفاد. 
 ـ. 2114، مجمس النشر العممي، جامعة الكويت، يونيو 28س 
حؽ المجني عميو في تحريؾ الدعوي الجنائية، تقرير مقدـ إلى المؤتمر  فوزية عبد الستار:د. 

المجني عميو في اإلجراءات الجنائية، الثالث لمجمعية العمومية لمقانوف الجنائي حوؿ حقوؽ 
 .ـ8991النيضة العربية، القاىرة،  مجموعة أعماؿ المؤتمر، دار

درو الشرطة في المجتمعات المعاصرة مف المنظور الوقائي والمنظور  سالمة:محمد مأمون د. 
 ـ. 8997، القاىرة، 82القضائي، مجمة مركز بحوث الشرطة، العدد 

المبادئ التوجييية لحماية ضحايا الجريمة في التشريعات العربية، مجمة  عقيدة:محمد أبو العال د. 
  .ـ8992جامعة عيف شمس، يناير سنة  العمـو االقتصادية،

حقوؽ ضحايا الجريمة، عرض مقدـ في الندوة الجيوية السادسة لمحوار  محمد الحسيني كروط:د. 
لة، المنعقدة خالؿ يومي الجمعية والسبت الوطني حوؿ اإلصالح الشامؿ والعميؽ لمنظومة العدا

ـ بمدينة مراكش، تحت عنواف " تحديث السياسة الجنائية وتطوير 2182نوفمبر سنة  24 – 23
 .ـ2182ضمانات المحاكمة العادلة،  العدالة الجنائية وتعزيز

عية دعوى التعويض أماـ المحكمة الجنائية، مف بحوث المؤتمر الثالث لمجم محمد صبحي نجم:د. 
 ـ.8989آذار  84 – 82اىرة، الفترة المصرية لمقانوف الجنائي، الق

شروط صحة ندب مأموري الضبط القضائي ألعماؿ التحقيؽ، مجمة  محمد عبد القادر العبودي:د. 
 ىػ. 8427ذو الحجة  -ـ2117، يناير 38مركز بحوث الشرطة، ع 

ساءة استعماؿ السمطة، بحيث مقدـ لمندوة  محمد محي الدين عوض:د.  المتيـ كضحية لمجريمة وا 
 .ـ8989يناير  25 – 22، القاىرة، الدولية لحماية حقوؽ ضحايا الجريمة
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 مقدمة :

محػػػػسر ا  مػػػػاـ ان لػػػػريمات انمدنيػػػػك س  حمايػػػػك ان يػػػػاف انمػػػػادإل سانممنػػػػسإل نان ػػػػاف مػػػػف   ػػػػـ   ػػػػداؼ ان ػػػػانسف س 
  نػذا  ررهػم مػف دا ػرة  1 إل اع ػدا اال فاقيات اندسنيك  .حيث اع بػر ان ػانسف  انمػدنه   ػذا ان يػاف مم ػسما  مػف 

  فلػػـ يم بػػرال مػػاال  سنػػـ يماملػػم مماملػػك ايلػػيا  سحظػػر  إل ا فػػاؽ ي ػػسف محلػػم انم ػػاس به ػػـ ا ن ػػاف  2ان مامػػؿ
                                                 

 1- A.ABD EL Razek, L'indemnisation des personnes poursuivies ou condamnees a tort, 
th.paris1, 1992-p77                                                                                 
- A. besson, Le contrat d’assurance : LGDJ, 5e éd. 1982- p22 
M.Lombard , La respsabilite' du fait de la fonction juridictionnelle et la loi du 5 juillet 

1972,R.D .public,1975, p.58 . 
-Beudant et Lerebourg - Pigeonniere : cours de droit civil francais, T.g par Rodiere. 
Posté sur le site Juris-Classeur- p12 

.سي رر  44ـ   ص1976    :  حمدإل عبد انرحمف   انح سؽ سانمرا ز ان انسنيك   دار انف ر انمربه   ان ا رة   راهع 
"س ناؾ   ميات  ررى نهذال انح سؽ    انح سؽ انطبيميك    س انح سؽ انمامك  س ح سؽ ا ن اف س يا  انت ان  ميك   فإنها 

عبد انحه حهازإل   نظريك انحؽ فه ان انسف    -.  -سازد ار ا ".بضماف حمايك انلر يك     سرى غايك ساحدة   مثؿ
  إذ يلير إنى  ف انف يم ) هيرؾ ( قد   اب فه قسنم  26انمدنه   م  بك  يد عبد اهلل س بك   بدسف م اف س نك طبع   ص

ا ؿ ان انسنيك ان ه  ثير ا ح اـ انديف  امؿ اال سانه   انمل  -فه  ف طا فك انح سؽ انلر يك ال يم ف ح ر ا ينها ال  نفد
انحمايك ان انسنيك نلحريات  –محمد احمد عابديف     -. 3ـ  ص1974عمليات زرع ايعضا  انبلريك   بدسف م اف طبع   
عادؿ      -سما بمد ا 11ص -2413منلاة انممارؼ ا   ندريك  -انمامك سانرا ك مدنيا  سهنا يا  فه ضس  انف م سان ضا 

درا ك  أ يليك  -2411يناير  25اؿ ان لطك عف انهرا ـ انه يمك ضد انم ظا ريف فه  حداث ثسرة م  سنيك ره -ماهد
هرا ـ ق ؿ انثسار  - مير فرج يس ؼ    -سما بمد ا  12ص -2411 نك  –دار اننهضك انمربيك  –يح اـ ان انسف انم رإل 

ص  -2413انطبمك ايسنى  نك   -بدسف دار نلر  –ك انم ظا ريف س مذيبهـ سم  سنيك ان ادة سمف انناحيك انهنا يك سانمدني
 2ص -.1978طبمك     بدسف دار نلر  مل الت انم  سنيك انمدنيك  انهز  ايسؿ هماؿ انديف ذ ه   -سما بمد ا  283

يأ ه فه طليمك  ذا اننسع مف انح سؽ ان ه  هدؼ إنى  - الحقوق التي ترمي إلى حماية الكيان المادي لإلنسان  -2
انح سؽ  نان اف انحؽ فه انحياة س ذا ح م فه  المك بدنم مف االع دا ات ان ه قد  لح م   فهذال حمايك ان ياف انمادإل

يم نهـ انم اس به دال سال بأعضا م إال   هدؼ إنى  م يف ا ن اف مف حمايك  يانم انمادإل فه مساههك انغير بحيث ال
يك فه انحؽ سنذنؾ فلها مدى ال   مداال  سا   انت فه مساههك انغير انن ب بم سغ قانسنه سن ف  ذال انح سؽ  ب ه ضمف

انطالقا مف ن بيك  - . حماية الكيان المادي لإلنسان في مواجية الغير مدى : أوال . ا ن اف ننف م  سفه مساههك
دإل نان اف فه  بد  حريك اآلرريف  ب ه حمايك ان ياف انما انحؽ سانمبد  انممرسؼ مف  ف حريك ا ن اف  ن هه حيف

عليم  بحؽ ان زاـ انغير باالم ناع عف االع دا  عله ه مم بان  ؿ  س انهرح مثال فإف نلغير إطار محدسد حيث ي م ع
ي سف مهبسرا عله ان م ؾ  نفس انحؽ فإذا  اف ا  مماؿ انلرص نح م فه  المك ه دال ي مارض مع ح سؽ انغير
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بإ ابك مف آرر عله سهم انرطأ سام نع انم يب عف  يب لرص مثالبح م فه انمدى انمحدسد نم قانسنا فإذا ما   
فه انحانك عله انمرطئ ان مسيض عف ا  ابك سما بمد ا مف ضرر؟ فه  ممانهك إ اب م ح ى  فاقمم ا  ابك فهؿ

ذا  اف  ذنؾ فليس نم إال  ذال انحانك ينظر  ؿ عف ان مسيض  انم يب ام نع عف انممانهك  م فا فه ا  ممانم ح م سا 
  در ما إذا  اف رفض انم اب عف  ا  ابك  ما إذا  اف ام ناعم ن بب ملرسع فلم ان مسيض سانمح مك  ه ان ه

إف حمايك ان ياف انمادإل  .مدى حماية الكيان المادي في مواجية نفسو :ثانيا . انممانهك نم ما يبررال مف عدمم
ب در ما  س م رر نم لحك انهماعك يف حماي م  نلم لحك انلر يك نان اف مف اع دا  انغير عليم نيس م ررا

نلمه مع حؽ فه   انح ي ك حمايك نلمه مع فليس نم انحؽ مثال فه إ الؼ بمض  عضا م يف س سفير ايمف نم  س فه
اننهسض   س ذا ما يف ر بمض ان سانيف على انمماقبك على انلرسع فه  بمض دسر  دا   لؾ ايعضا  مف  هؿ

 س عدـ ملرسعيك  ض يحـر ما يمرؼ ب  ؿ "انرحمك  س انلف ك"  سانمميار فه  حيد ملرسعيكانبم االن حار سهمؿ
نان اف سفه انغايك مف ان  رؼ   سعليم    رؼ انفرد فه ه مم يرهع إنى مدى  ثر ان  رؼ على ان ياف انمادإل

إل  س  ريد مف سرا م غايك ا ن اف  س إنى علؿ دا مك فه ان ياف انه د إذا  اف ان  رؼ  يؤدإل إنى رطر على حياة
نما  نل سانيف ساآلداب فإنم يح ـ عليم بانبطالف بطالنا مطل ا برالؼ ما إذا  اف ان  رؼ مرانفك ال يل ؿ اع دا  سا 

الحقوق التي ترمي إلى  - . ب م  ن اذ حياة لرص يح ؽ فا دة ملرسعك نلهماعك فإنم ي سف  حيحا  بيع اندـ  س
فإف  على انرغـ مف   ميك انح سؽ ان ه  رمه إنى حمايك ان ياف انمادإل نان اف .يةحماية الكيان المعنوي لمشخص

انممنسيك نللر يك  ح م فه حمايك  ان ه  رمه إنى حمايك ان ياف انممنسإل ال   ؿ إف نـ  زد   ميك  فحمايك انم سمات
نمب  ر  س مف ينسب عنهما انم  ف س انحؽ انممنسإل نلمؤنؼ سا لرفم س رام م سح م فه انر س يك سح م فه حرمك

نحنم....انخ   بها على ف رة ما  س ار راع بمينم س ؽ انفناف فه مب  را م انفنيك سانملحف فه فه ان لطك ان ه ي م ماف
انمثاؿ دسف ان طرؽ نغيرال نضيؽ انم اف    سن مدد  ذا اننسع مف انح سؽ فإننا  نذ ر انحؽ فه انر س يك على  بيؿ

ن ؿ لرص نطاقم انراص فه حيا م انلر يك  إل ما  طلؽ عليم . الحق في الخصوصية  :أوال .سانحؽ فه ان ريك
انرا ك غير  رسبنييم )منط ك مف انر س يك(  .....ال رالؼ فه  ف بمض ايمسر  درؿ فه نطاؽ انحياة اند  سر

رالؼ  يضا فه  ف  ناؾ بمض بان حك مثال ال  قابلك نلرالؼ على ذنؾ  انحياة انما ليك سانحياة انماطفيك سما ي ملؽ
  انحياة انمهنيك  س انحياة فه ايما ف انمامك  ن ف ان مسبك  ب ى فه  حديد حدسد ايمسر  م بر مف قبيؿ انحياة انمامك

انحياة انرا ك سما ال يم بر  انمنط ك انرا ك سذنؾ ما همؿ مهاـ ه يمك   ع على عا ؽ ان ضا  نيحدد ما يم بر مف
عف انثسرة سانمسارد نبمض ايلراص مف  ن ع ايمثلك  ك ان ه قد  ثيرت حسؿ ما ي ملؽ بان لؼمنها  سنمؿ انمل ل

انفرن يك بأف  لؾ انمملسمات ال   ملؽ بانحياة انرا ك ما دامت نـ   لؼ عف  على ذنؾ ف د قضت مح مك انن ض
انحياة انلر يك  ناؾ ما  زيادة على انحؽ فه حرمك.الحق في السرية : ثانيا .1982انلر يك ن احبها  انحياة

 يم از بأنم  ما ي م ع فيم انفرد على سهم انر سص ي م ع بم انمه مع على سهم انممـس يمرؼ بانحؽ فه ان ريك
 انسزارة مثال ر س ا   يضا سذنؾ ما يمرؼ بان ريك انمهنيك ان ه بمسهبها يلـز  ؿ مسظؼ بحفظ  فا يؿ  ير ا دارة

انماديسف  حؽ انمريض على انطبيب سانم رافع على  ما ي م ع بهذا انحؽ ايلراصإذا  ملؽ ايمر بأمف انمه مع  
بمض انديانات ...انخ  مف ذنؾ ان ريك فه انمرا الت ساال  االت بمر لؼ  انمحامه سانم  ف ه على رهؿ انديف فه

راهع  .--انمه مع يهسز بحاؿ ان ن ت عليها إال طب ا  هرا ات من سص عليها قانسنا فه  بيؿ حفظ  ل انها فال
انمدرؿ   -محمد ح يف من سر      189ص  –دار اننهضك انمربيك  –مبادئ ان انسف  –فه ذنؾ   هميؿ انلرقاسإل 

 سما بمد ا  112ص -2444ا   ندريك  طبمك  –اندار انهامميك انهديد  –إنى ان انسف 
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ان زاـ قانسنه عاـ   أ ي ا  على سهسد 3سهمؿ نلمضرسر انمطانبك بان مسيض عف ايضرار انه مانيك ان ه   يبم
عػف فمػؿ انغيػر  - يضػا-بمدـ ا ضرار بانغير حيث  ف انلػرص ال ي ػأؿ عػف فملػم انلر ػه ف ػط  بػؿ ي ػأؿ 

 .)انملمسؿ بانرقابك  س ان ابع(  سي أؿ  ذنؾ عف ايليا  ان ه  حت  يطر م  
مػػف  رسع فػػه حػؽ( مػف ان ػانسف انمػػدنه انم ػرإل: ))ن ػؿ مػػف سقػع عليػم اع ػػدا  غيػر ملػ50)حيػث  ػنص انمػػادة 

 انح سؽ انمالزمك نلر ي م   ف يطلب سقؼ  ذا االع دا  مع ان مسيض عما ي سف قد نح م مف ضرر((.
إف ايمػػف سانطمأنينػػك ساال ػػ  رار ح ػػسؽ نلفػػرد سانمه مػػع بسهػػم عػػاـ   ل ػػـز اندسنػػك بحماي ػػم  س ػػيان م   حيػػث  مػػد 
ان سانيف انسضميك  ماـ ايماف؛ نحمايك انحريك انلر يك نلفرد مػف  إل  هػاسز  س اع ػدا  مػف قبػؿ بمػض رهػاؿ 

 مػػا يلػػا  سسق مػػا يلػػا   سن ػػف انحريػػك  ن هػػه ان ػػلطك انمامػػك  فانحريػػك نػػيس ممنا ػػا  ف يفمػػؿ ا ن ػػاف مػػا يلػػا  س 
حينمػػا  بػػد  حريػػػك اآلرػػريف مػػػع ان  يػػد بمػػدـ ا ضػػػرار بػػاآلرريف س بػػػأمف سطمأنينػػك انمه مػػع  حػػػت مظلػػك  رقابػػػك 

 . قضا يك م   لك 
نمػػا  ح ػػاـ ان ػػانسف  ػػه قيػػد علػػى  ػػؿ  ػػلطك سردع ضػػد  ػػؿ اع ػػدا   س  فان ػػلطك نػػـ  مػػد ام يػػازا  لر ػػيا  يحػػد  سا 

 س انحػػد مػػف فاعلي هػػا  4س ال يمنػػه اح ػػراـ انحريػػك انلر ػػيك نلفػػرد  مطيػػؿ ار  ا ػػات ان ػػلطك انمامػػك  هػػاسز 
نما  س سضمها فه ا طار ان ليـ نمبالرة  ذال االر  ا ات س نفيذ  ذال ايسامػر   حيػث إف ا رػالؿ بانمهػاـ  سا 

    يريك   س اي اس النم اد م  سنيهـ ان 5انمل اة على عا ؽ مأمسرإل انضبط ان ضا ه
                                                 

بحث منلسر بمهلك مر ز بحػسث   -ن ضا ه انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ا - لاـ عبد انرحمف انزرعسنى   -3
 سما بمد ا  83ص– 2415 –انطبمك ايسنى  –انلرطك 

 م ينػػا  نرهػػاؿ انضػػبطيك ان ضػػا يك مػػف ان يػػاـ بأعمػػانهـ فػػه ي ػػر سطمأنينػػك ف ػػد منػػع انملػػرع رفػػع انػػدعسى انمبالػػرة  -4
  ػف مػػف انهػػرا ـ انمن ػسص عليهػػا فػػه علػيهـ إذا  انػػت انهريمػك ان ػػه سقمػػت مػنهـ قػػد سقمػت  ثنػػا   أديػػك عملهػـ   سنػػـ 

ع سبات ) هريمك ا  مماؿ انمسظؼ انماـ  ػلطك سظيف ػم فػه سقػؼ  نفيػذ ايسامػر ان ػادرة مػف انح سمػك  س  123انمادة 
 ح اـ ان سانيف سانلسا ح  س  أرير  ح ػيؿ ايمػساؿ سانر ػـس  س سقػؼ  نفيػذ ح ػـ  س  مػر  ػادر مػف انمح مػك  س مػف اى 

 ياـ مف إنذارال على يد محضر إذا  ػاف  8اع انممدى عف  نفيذ ح ـ  س  مر مما ذ ر بمد مضى ههك مر  ك   ا م ن
فإذا ما رفمت اننيابك انمامك اندعسى انهنا يك فنهد انملرع قد  ل رط  ف  4 نفيذ انح ـ دارؿ فه ار  اص انمسظؼ ( 

ع سبات علػى  ػرؼ  63 ما ن ت ـ:4جإ:63 رفع اندعسى انهنا يك مف عضس نيابك بدرهك ر يس نيابك على ايقؿ ـ:
  4ع مف ا  مماؿ حؽ اندفاع انلرعه ضد ـ 248اننظر عما ير  بسال مف هرا ـ بح ف نيك    ما ضي ت ـ:

 
 23مػػػأمسرإل انضػػػبط ان ضػػػا ه  ػػػـ طا فػػػك مػػػف انمػػػسظفيف  لفهػػػـ انملػػػرع ب نفيػػػذ مهمػػػك انضػػػبط ان ضػػػا ه سطب ػػػا  نػػػنص ـ: -5

انف ػػك ايسنػػى " مػػأمسرس انضػػبط ان ضػػا ى ذسس ا ر  ػػاص  -إهػػرا ات هنا يػػك فهػػـ ين  ػػمسا إنػػى ف  ػػيف علػػى ان ر يػػب ان ػػانه :
ايسؿ ذس ار  ػػاص نػػسعى لػػامؿ سمحػػدد م انػػا  اى نػػك ضػػبط اى س  ػػحاب  لػػؾ انف ػػك ين  ػػمسف إنػػى ق ػػميف ان  ػػـ   -انمػػاـ":

هريمك سن ف فه م اف محدد    ما ان  ـ ايرػر فلػك ار  ػاص نػسعى سم ػانه لػامؿ بحيػث نػك  ف يضػبط اى هريمػك فػه اى 
 ػػ ضػػباط2 4ػػ  عضػا  اننيابػك انمامػك سمماسنس ػا 1 -ي ػسف مػأمسرإل انضػبط ان ضػا ه فػى دسا ػر ار  ا ػهـ اي ػى : 4م ػاف 

ػػػ نظػػار سس ػػال  محطػػات 5 4ػػػ انممػد سملػػايخ انػػبالد سملػػايخ انغفػػر4ػػػ رؤ ػػا  ن ػػط  نلػػرطك 3 4انلػرطك س مناؤ ػػا سانم ػػاعديف 
سنمػديرإل امػف انمحافظػات سمف لػه م ػلحك ان ف ػيش انمػاـ بػسزارة اندارليػك ان يػاـ  ف يػؤدسا ايعمػاؿ  4ان  ؾ انحديد انح سميك 

سنالحػظ  نػػا  ف انملػػرع نػـ يمػػنح مػديرإل امػػف انمحافظػػات  4فػػه دسا ػر ار  ا ػػهـ ان ػه ي ػػـس بهػا مػػأمسرإل انضػبط ان ضػػا ه 
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 ما  ف انس سؿ إنى نظاـ  مسيضػه مال ػـ نهبػر انضػرر يمػد انهػدؼ انمب غػى مػف انم ػاد انم ػؤسنيك ان   ػيريك  
عف  ذال ايعماؿ  سمف ثـ يهب إحداث  نا ؽ بيف حريات ايفراد بمضهـ انبمض  س بيف انمه مع سانفرد  س ذا 

                                                                                                                                               

سانح مك مػف ذنػؾ  ػه إعفػاؤ ـ مػف انرضػسع  4س ذنؾ مف له م لحك ان ف يش انماـ بسزارة اندارليك  فك انضبطيك ان ضا يك 
  4نلنا ب انماـ بما فه ذنؾ ح م فه طلب ا راذ ا هرا ات ان أديبيك ضد ـ 

ػػػ مػػديرس سضػػباط إدارة انمباحػػث انمامػػك بػػسزارة 1 -نيــةم مــيموري الاــضط القاــا ي فــي جميــه أنحــا: الجميوريــة م  ـــالف ة الثا
مػػف انف ػػرة ان ػػاب ك ي ضػػح  ف االر  ػػاص انلػػامؿ ي   ػػر علػػى مػػدير سضػػباط انمباحػػث  4اندارليػك سفرسعهػػا بمػػدريات ايمػػف 

غير ـ مػف ضػباط انمباحػث انمػامليف بايق ػاـ سمرا ػز انلػرطك في حػدد انمامك انمامليف ف ط بسزارة اندارليك سمدريات ايمف  ما 
ػػػ مػػديرس ا دارات سايق ػػاـ سرؤ ػػا  انم ا ػػب سانمف لػػسف سانضػػباط س منػػا  انلػػرطك 2 4إر  ا ػػهـ باننطػػاؽ انم ػػانه نمملهػػـ 

ي ضػح مػف انف ػرة  4مػف سانم اعديف سباحثات انلرطك انماملسف بم لحك ايمف انمػاـ سفػى لػمب انبحػث انهنػا ى بمػدريات اي
ان اب ك  ف ا ر  اص اننسعه سانم ػانه انلػامؿ م  ػسد بػك ف ػط انمػامليف بم ػلحك ايمػف انمػاـ سفػى لػمب انبحػث انهنػا ه 
بمػػديريات ايمػػف   سنػػذنؾ فغيػػر  ػػؤال  مػػػف انمػػامليف فػػى لػػمب انبحػػث انهنػػػا ه بأق ػػاـ سمرا ػػز انلػػرطك ي حػػدد إر  ا ػػػهـ 

ػػ مػديرس ا دارة انمامػك نلػرطك ان ػ ك انحديػد سانن ػؿ سانمسا ػالت 4 4ضػباط م ػلحك ان ػهسف  ػػ3 4باننطاؽ انم انه نمملهػـ 
سيهسز ب رار مف سزير انمدؿ با  فاؽ  4ػ مف لس سزارة ان ياحك 6 4ػ قا د سضباط   اس  هانك انلرطك 5سضباط  لؾ   دارة 

مض انهػرا ـ ان ػه   ػع فػه دسا ػر ار  ا ػػهـ مػع انػسزير انمرػ ص  رسيػؿ بمػض انمػسظفيف  ػفك مػأمسر انضػػبط ان ضػا ه نػب
ثانيا  " مأمسرإل انضبط ان ضػا ه ذسس ا ر  ػاص اننػسعه انمحػدد  س انرػاص" س نػا نهػد  4س  سف م مل ك بأعمانهـ سسظا فهـ 

اف إر  اص مأمسرإل انضبط ان ضا ه م  سر على هرا ـ ممينك  حدد ا نهـ طبيمك عملهـ س ى انهرا ـ ان ه   ع فى دسا ػر 
 ا هـ س  سف م مل ك بسظا فهـ سي ـ منحهـ  فك انضبطيك ان ضا يك ب رار مف سزير انمدؿ با  فاؽ مع انسزير انمرػ ص  ار 

ػػػ ضػػباط س منػػا  4ػػػ ضػػباط س منػػا  لػػرطك ايداب انمامػػك - بػػر مػػف مػػأمسرى انضػػبط ان ضػػا ى ذس ا ر  ػػاص انرػػاص اي ػػى
 ػهـ م  ػسر علػى انهػرا ـ ان ػى ي ارفهػا انمػسظفيف انممسميػسف  ثنػا  سنمػف إر  ا 4 عضا  انرقابك ا داريك  4لرطك انمرسر 

ػ انمماسنيف انمامليف بنيابػات ايحػساؿ انلر ػيك فػه  4مبالر هـ نسظا فهـ فال  نب ط سالي هـ على احآد انناس ػ رفر ان ساحؿ 
بيطريػسف   سمهند ػه ان نظػيـ ػ مف لػس ػ مف لس ان حك   سانمف لػسف سان 4حدسد ايعماؿ ان ه  ناط بهـ  ثنا   أدي هـ يعمانهـ 

ان مػسيف   سبمػض مػسظفه  نضػرا ب ػضباط سضػباط  ػؼ انمرػابرات انحربيػك)ههاز ايمػف انحربػه(   سانلػرطك انم ػ ريك    
 االختصاص النوعي المحدد ال يعطل االختصـاص الشـامل لمـيمور 0 :ع 12نهـ  فك مأمسرإل انضبط ان ضا ه طب ا  نلمادة 

بػك ف هػا  سقضػا   ف ا ر  ػاص اننػسعه انمحػدد بهػرا ـ ممينػك فػه مهػاؿ انضػبط ان ضػا ه ال  مف انم ػلـ -الاضط القاا ي  
فمػف ساهػب رهػاؿ انضػبط ان ضػا ه ذسى ا ر  ػاص انلػامؿ  ف يػؤدسا عملهػـ بانن ػبك  4يمطؿ ا ر  اص اننسعه انلامؿ 

 لػػؾ انهػػرا ـ يػػدرؿ فػػه إر  ػػاص مػػأمسرإل  نهميػػع انهػػرا ـ ان ػػى  ػػدرؿ فػػه دسا ػػر إر  ا ػػهـ انم ػػانه ح ػػى نػػس  ػػاف بمػػض
)مثاؿ(: فضابط انلرطك س س مف مأمسرإل انضبط ان ضا ه انلامؿ يم نم ا راذ  4انضبط ان ضا ه ذسى ا ر  اص انمحدد 

إهرا ات ا   دالؿ بانن بك نلهرا ـ انهمر يك رغـ اف انملرع قد منح  فك انضبطيك ان ضا يك فه  لؾ انهرا ـ نبمض مػسظفه 
  4ؾ انهمار 

  بػدس   ميػك  حديػد مػف نػم  ػفك انضػبطيك ان ضػا يك علػى  ػبيؿ -:   ميك  حديد رهاؿ انضػبط ان ضػا ى علػى  ػبيؿ انح ػر
انح ػػر ال انمثػػاؿ ف فػػه  نػػك إذا قػػاـ احػػد رهػػاؿ ان ػػلطك انمامػػك ممػػف ني ػػسا بمػػأمسرإل ضػػبط قضػػا ه بان يػػاـ بػػأإل إهػػرا  مػػف 

ن ضػا يك فػػإف عملػػك ي ػع باطػػؿ سال يم ػػد بػك س لػػـ انحػػاؿ فيمػا نػػس رػػرج مػػأمسر ا هػرا ات ان ػػه رسنهػػا ان ػانسف نرهػػاؿ انضػػبطيك ا
  4انضبط ان ضا ه عف ار  ا م اننسعه  س انم انه 
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ال يهسز  ف  مطػى نػبمض  عضػا  ان ػلطك  ي  ضه  ال ي رؾ رطأ مأمسر انضبط ان ضا ه دسف  مسيض  حيث
انمم نك نلبحث عف انح ي ك ان انسنيك   ػـ ن ػرؾ  رطػا  ـ انمامك م مثلك فه مأمسر انضبط ان ضا ه  ؿ انس ا ؿ 

 ان ه ير  بسنها حاؿ  أديك سظيف هـ  س ب ببها  دسف  مسيض مف يضارسف ب ببها.
ن ضػا ه   ػبح اآلف  مػرا  م ػلما بػم  فػال بػد مػف سبمػا  ف حػؽ ان مػسيض عػف انرطػأ انلر ػه نمػأمسر انضػبط ا

بأإل عمؿ مف ايعماؿ سنس  اف فه  ػسرة 6انبحث عف   اس قانسنه نلم ؤسنيك عف انم اس بحريات انمساطنيف
 7ان بض ساالح هاز إال إذا  اف ذنؾ بمسهب ا هرا ات ان انسنيك.

 - سال :   ميك انبحث  
  مف   ميك  ذا انبحث فه  ناسنم  حد انمسضػسعات انحيسيػك سانمهمػك فػه انمه مػع فػإنزاـ مػأمسر انضػبط  -1   

ان ضا ه س ذنؾ مرفؽ انضبط ان ضا ه ب مسيض انمضرسر عما نح م مف   ضرار  مف مبالرة مأمسرإل انضػبط 
ا ه فلػػػـ يمػػػد منػػػاط ان ضػػػا ه يعمػػػانهـ  نػػػاؿ   ميػػػك را ػػػك بمػػػد  لػػػمب ار  ا ػػػات مػػػأمسرإل انضػػػبط ان ضػػػ

نمػػا ام ػػد نيلػػمؿ مماسنػػك ان ضػػا  بإمػػدادال بمملسمػػات عػػف ر ػػسـ  ار  ا ػػهـ حفػػظ ايمػػف سمحاربػػك انهريمػػك سا 
 اندعسى قد  بنى عليها انمح مك ع يد ها فه انح ـ .

سبػػػاننظر  نلطبيمػػػك انرا ػػػك ان ػػػه  نطػػػسإل عليهػػػا  عمػػػاؿ مػػػأمسر انضػػػبط ان ضػػػا ه نهػػػد  ف ا هػػػرا ات سان ػػػدابير 
إنػى  ضػرار ماديػك  س  دبيػك ه ػيمك  بػانمساطنيف دسف  ف ي ػ طيع  ػؤال    - حيانػا   -ة مف قبلهـ قد  ػؤدإلانم رذ

انمضرسرسف انرهػسع بػان مسيض علػيهـ ن ػمسبك إثبػات  ػفك انرطػأ فػه  عمػانهـ فػه بمػض انسقػا ع حيػث  نمػت 
مػػف  ف بمػػض  عمػػاؿ مػػأمسر   عمػػانهـ  ب ح يػػؽ انم ػػلحك انمامػػك سانمحافظػػك علػػى ايمػػف ساننظػػاـ انمػػاـ  بػػانرغـ

فه ا  رداـ ان لطك  -فه بمض انسقا ع -انضبط ان ضا ه   سف ما ك بح سؽ سحريات ايفراد س   ـ بان م ؼ 
 انممنسحك نهـ   ايمر انذإل يلحؽ بانمساطنيف  ضرارا  ماديك سممنسيك.

مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه    مػػا   مػػف   ميػػك  ػػذا انبحػػث فػػه  حديػػدال نطبيمػػك االن زامػػات انمل ػػاة علػػى عػػا ؽ  -2
س يفيك انس سؿ إنى اننظاـ ان مسيضه انمال ـ نهبر انضرر انساقع على لرص انمضػرسر   ذنػؾ  ف م  ضػيات 
انمدانػك  سهػػب انس ػػسؿ إنػػى نظػػاـ  مسيضػػه عػػف انن ػػا ة انضػػارة اننالػػ ك عػػف عمػػؿ مػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه ؛ 

 حيث يسهد دا ما  راع بيف  مريف : 
 ان ه  سهب هبر انضرر عف  عماؿ مأمسر انضبط ان ضا ه  م لحك انمه مع  -
 سبيف انحريات ان ه يهب  ف ي م ع بها ايفراد فه ممار ك  نلط هـ   -

فمحاسنك ان سفيؽ بينهما ساف  انػت ساهبػك إال  نهػا  ػمبك ان ح ػؽ   س ػذا  ػراع ي مػارض دا مػا مػع عمػؿ مػأمسر 
سننػػا  ف ن  ػػا ؿ :  نػػيس مػػف انمػػدؿ  ف   حمػػؿ اندسنػػك انن ػػا ة انضػػبط ان ضػػا ه انػػذإل قػػد يمػػس بحريػػات ايفػػراد   

                                                 

 سمف بيف  ذال انحريات حريك ان ن ؿ سا قامك -6
دار ان  ب ساندرا ات  -انهز  انثانث -انم  سنيك انمدنيك فه ضس  انف م سان ضا  –انم  لار عز انديف اندنا سرى  –عبد انحميد انلساربى   -7

 سما بمد ا  225ص –بال م اف  س  نك نلر  –انمربيك 
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انضػػارة ان ػػه  ػػببها نلػػاط مػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه ان ػػابميف نمراف هػػا   سانساقػػع علػػى عا  هػػا  ػػأميف انحريػػات   
 8سانبحث عف انح ي ك عند سقسع  حدى انهرا ـ ان ه  مس  مف انمساطف دارؿ اندسنك ؟ 

 -ثانيا  :  دؼ انبحث 
نحػػاسؿ مػػف رػػالؿ  ػػذا انبحػػث انس ػػسؿ ن يفيػػك  حمايػػك ح ػػسؽ انمػػساطنيف حػػاؿ ثبػػست  م ػػؼ مػػأمسرإل انضػػبط  -

 ان ضا ه س  ببهـ فه إنحاؽ انضرر بهـ دسف إرالؿ بهيب هـ س رام هـ 
سنهدؼ إنى بياف اي اس ان انسنه نم ػ سنيك مػأمسرإل انضػبط ان ضػا ه ان   ػيريك   سطػرؽ دفمهػا   نلس ػسؿ  -

 مسضه مال ـ نهبر انضرر اننالئ عف عمؿ مأمسر انضبط ان ضا ه مما يح ؽ ان سازف بيف م انح إنى نظاـ 
انمضرسر سبيف حؽ اندسنك فه  دا  دسر ػا مػف رػالؿ رهانهػا ان ػا ميف بمهػاـ انضػبطيك ان ضػا يك . س ػذا ان ػراع 

:  ػػانحؽ فػػه انلػػػرؼ باعثػػم  ف عمػػؿ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػػا ه غانبػػا  مػػا يمػػس م ػػانح فرديػػػك يحميهػػا ان ػػانسف 
ساالع بار سانحؽ فه انحياة انرا ػك سحريػك ان ملػؾ إنػى  رػر ذنػؾ مػف انح ػسؽ   ايمػر انػذإل يسهػب ممػم حمايػك 
ايلراص مف  ذا ان راع   سمساههك االع دا ات انمر  بك مف قبؿ مأمسر انضبط ان ضا ه سانم زايدة يسما بمد 

 يسـ .
  

 – ثالثًا  خطة الضحث 
 

 مضحث تمييدي 
 انمطلب ايسؿ:

 ا  هاة  انف هه انراص بانم  سنيك انمدنيك عف  عماؿ مأمسر  انضبط ان ضا ه 
 انمطلب انثانه: 

 ا  هاة ان لريمه  انراص بانم  سنيك انمدنيك عف  عماؿ مأمسر انضبط ان ضا ه
 انفرع  ايسؿ : انم  سنيك انمدنيك عف  عماؿ مأمسر انضبط ان ضا ه  فه فرن ا

 نه: انم  سنيك انمدنيك عف  عماؿ مأمسر انضبط ان ضا ه  فه م رانفرع انثا
 انمبحث ايسؿ

 حدسد انم  سنيك ان   يريك  نمأمسر انضبط ان ضا ه
 انمطلب ايسؿ: 

 طبيمك ان زامات مأمسر انضبط ان ضا ه

                                                 
 ليػك انح ػسؽ هاممػك انمن ػسرة  ػنك  – ر ػانك د  ػسراال  -انم  سنيك انمدنيك نمأمسر انضبط ان ضا ه   -عماد  بس  مرة    - 8

 سما بمد ا 8ص – 2448
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 انمطلب انثانه : 
 انرطأ انلر ه  أ اس نم  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه.

 لر ه نمأمسر انضبط ان ضا ه فه فرن ا سم رانفرع ايسؿ: انرطأ ان
 انفرع انثانه:ان مييز بيف انرطأ انلر ه نمأمسر انضبط ان ضا ه سانرطأ انمرف ى

  انرطأ انلر ه نمأمسر انضبط ان ضا هانفرع انثانث:إثبات 
 انفرع انرابع:  طبي ات انرطأ انلر ه نمأمسر انضبط ان ضا ه

 انمطلب انثانث : 
 م  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه على   اس انمراطر 

 انمبحث انثانه
 م  سنيك مرفؽ انضبط ان ضا ه عف انرطأ انلر ه نمأمسريم

 انمطلب ايسؿ
 اي اس ان انسنه نم  سنيك مرفؽ انضبط انفضا ه

 انمطلب انثانه
 رهسع انمرفؽ على مأمسر انضبط ان ضا ه

 
 انمبحث انثانث
 ان   يريك نمأمسر انضبط ان ضا ه ثار انم  سنيك 
 انمطلب ايسؿ

 ان مسيض عف انم  سنيك ان   يريك نمأمسر انضبط ان ضا ه 
 انمطلب انثانه 

 طرؽ دفع م  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه. 
 انمطلب انثانث

 طرؽ دفع م  سنيك مرفؽ انضبط ان ضا ه. 
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 مضحث تمييدي

 -تقديم وتقسيم 
س ػػس عػػدـ م ػػ سنيك  مػػأمسرإل –ن طػػك االنطػػالؽ فػػه  ػػذال اندرا ػػك  مثلػػت فػػه انمبػػد  انػػذإل  ػػاف  ػػا دا  فػػه فرن ػػا  

انضػػبط ان ضػػػا ه مػػدنيا  عػػػف  عمػػانهـ  سذنػػػؾ رغبػػك فػػػه  دا  ساهػػبهـ بحريػػػك ساطم نػػاف دسف  مرضػػػهـ نلم ػػػ سنيك 
 انمدنيك عف ما قد يلحؽ انغير مف ضرر هرا  عملهـ.   

سرإل انضػػػبط ان ضػػػا ه باالن زامػػػات انمل ػػػاة علػػى عػػػا  هـ فػػػه عػػػدـ ا ضػػػرار بػػػانمساطنيف حػػػاؿ إال  ف إرػػالؿ مػػػأم
 دا هػػػـ نػػػساهبهـ فػػػه حفػػػظ ايمػػػف يلػػػ ؿ    ا ػػػا  النم ػػػاد م ػػػ سني هـ ان   ػػػيريك     مػػػا  ف انس ػػػسؿ إنػػػى نظػػػاـ 

نهػػػدؼ  مسيضػػػه مال ػػػـ نهبػػػر انضػػػرر انػػػذإل نحػػػؽ بػػػانمساطنيف مػػػف هػػػرا  عمػػػؿ مػػػأمسرإل انضػػػبط ان ضػػػا ه يمػػػد ا
 انمب غه مف انم اد انم  سنيك عف  ذال ايعماؿ . 

فمػػف نػػػساقص ان لػػػريع مػػػنح بمػػػض  عضػػػا  ان ػػػلطك انمامػػػك م مثلػػػك فػػػه مػػػأمسرإل انضػػػبط ان ضػػػا ه  ػػػؿ انس ػػػا ؿ 
انمم نػػك نلبحػػث عػػف انح ي ػػك ان انسنيػػك ثػػـ   ػػرؾ  رطػػا  ـ ان ػػه ير  بسنهػػا حػػاؿ  أديػػك سظيفػػ هـ دسف  مػػسيض مػػف 

 يضارسف ب ببها .
ؽ  ف اندسنك انمما رة يهب  ف  مه ساهبا ها  هاال مساطنيهػا بحيػث   ػـس م ػ سني ها عػف  فمػاؿ  ابميهػا عنػد سانح

سقػػسع اع ػػدا  مػػنهـ علػػى انحيػػاة  س انلػػرؼ  س انمل يػػك  س ان ػػالمك انه ػػديك ساننف ػػيك نيفػػراد   س ػػذا  ػػس م  ضػػه 
ا ههػػت نحػػس   ريػػر م ػػ سنيك اندسنػػك عػػف  ػػذال  ػػيادة ان ػػانسف   سنهػػذا فػػإف اال ها ػػات انحديثػػك نل لػػريع سان ضػػا  

 االع دا ات انما ك بانحريك انفرديك   س  د ها ان سانيف ان ادرة فه ان لريع انفرن ه .
سنهد  ف انم  سنيك ار لفت مف سقت يرر ف ارة ا   ر مبد  عدـ انم  سنيك ثـ  طسر ايمر بمد ذنؾ سظهر مبػد  

 9اس انرطأ س حيانا  ررى   سـ على   اس انمراطر .انم  سنيك س نسعت فأحيانا   ـس على   
 نذنؾ ن  ـ  ذا انمبحث ان مهيدإل إنى مطلبيف:

                                                 

دار  – لطات مأمسرإل انضبط ان ضا ه بيف انفاعليك سضماف انحريات سانح ػسؽ درا ػك م ارنػك  –عادؿ إبرا يـ إ ماعيؿ  -9
 – 1989عبػػػػد انمػػػػنمـ انبػػػػدراسى   م ػػػػادر االن ػػػػزاـ  بػػػػدسف دار نلػػػػر     -سمػػػػا بمػػػػد ا  479ص-2449اننهضػػػػك انمربيػػػػك  

عبػػػد انػػػسدسد يحيػػػى   انمػػػسهز فػػػه  -112ص– 1992عبػػػد انمػػػنمـ ان ػػػدال   م ػػػادر االن ػػػزاـ  بػػػدسف دار نلػػػر     -99ص
 59.ص 1984اننظريك انمامك نالن زامات  بدسف دار نلر    

-Laurent Bloch, Assurances de dommages., Régles particuliéres a l’assurance de 

responsabilité., Le particularisme de l’assurance de responsabilité civil, juris Classeur 

Responsabilité civile et Assurances- Posté sur le site Juris-Classeur-p 5 

-M. picard et A. besson, Les assurances terrestres, tome premier, Le contrat d’assurance, 

cinauiéme edition par andré BESSON, L.G.D.J., 1982- p31  

-M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestre, tome premier, Le contrat d'assurances, 

Cinquième édition par André Besson, LGDJ, 1982-p34 
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 انمطلب ايسؿ: ا  هاة  انف هه انراص بانم  سنيك انمدنيك عف  عماؿ مأمسر  انضبط ان ضا ه
 ضا هانمطلب انثانه: ا  هاة ان لريمه  انراص بانم  سنيك انمدنيك عف  عماؿ مأمسر انضبط ان 

 
 المطمب األول

 اإلتجاة الفقيي الخاص ضالمس ولية المدنية عن أعمال ميمور  الاضط القاا ي
ي ػ سهب إثػارة   -حػاؿ  ػأدي هـ نػسظيف هـ - ف ار  اب مػأمسر انضػبط ان ضػا ه نرطػأ يلحػؽ ضػررا  بػانغير      

م ػػ سني هـ ان   ػػيريك  هػػاال انمضػػرسر  فمػػف انمػػدؿ إنزامػػم لر ػػيا  ب مػػسيض انمضػػرسر   س ف ي حملػػم فػػه ذم ػػم 
ك عػف  عمػاؿ  ابميهػا    فػايمر يبػدس انمانيك فضػال عػف  حمػؿ اندسنػك قػدرا  مػف  ػذا ان مػسيض   باع بار ػا م ػ سن

 طبيميا  بانن بك نلضرر انذإل يلحؽ بحريك انفرد سحيا م انرا ك س حيانا  ثيرة به دال .
سانذإل  قر فيم م  سنيك اندسنك عػف انضػرر  195814س انت انبدايك فه ان مديؿ انذإل  هراال انملرع انفرن ه  نك 

لػػػريع  ػػػاف يػػػرفض ف ػػػرة ان مػػػسيض انمػػػانه عػػػف ايرطػػػا  اننالػػػئ عػػػف انرلػػػؿ فػػػه مرفػػػؽ ان ضػػػا  سن ػػػف  ػػػذا ان 
ان ضا يك   سنـ يحدد انههك ان ه  رفع  مامها انػدعسى   سنػذا  ػاف ي ضػه ان ضػا  ا دارإل بمػدـ ار  ا ػم   س 
 يضا   اف  ذا  س م لؾ انمحػا ـ انمدنيػك نمػدـ سهػسد نػص  لػريمه   سقػد  دإل  ػذا انػرفض إنػى ا ػ مرار مبػد  

إذا مػا  مرضػػت انحريػك انفرديػػك نالن هػاؾ   سرغػـ  نػػم ال يسهػد نػػص  ػريح ي ػػرر مبػد  عػػدـ  عػدـ م ػ سنيك اندسنػػك
انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه إال  نم يم ف ا  رال م  مف ن سص م فرقػك بمسهبهػا   ػبح  ػذا 

 انمبد  ثاب ا  ف ها  سقضا  .
انم ػػ سنيك انمدنيػػك نمػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه سرغػـ ذنػػؾ  ػػدرؿ انملػػرع فػػه بمػػض انحػػاالت انرا ػك ني ػػرر مبػػد  

مف بينها نظاـ انمرا مك   س ذنؾ  درؿ ان ضا  انفرن ه  نغا  االع  اد لبم ان امؿ بمدـ م  سنيك اندسنك عف 
عنػدما  بنػت مح مػك انػن ض مدفسعػك مػف  1965 عماؿ مرفؽ انضبط ان ضا ه س سب نم ضربك قسيك فه عاـ 

   مبد  م  سنيك اندسنك بدسف رطأ عف  عماؿ مرفؽ انضبط ان ضا ه   قبؿ انمح مك انمدنيك بباريس 
سقد سضع انملرع انفرن ه حدا  نمبد  عدـ م ػ سنيك اندسنػك عػف  عمػاؿ مػأمسرإل انضػبط ان ضػا ه ب ػدسر قػانسف 

سعلى  ثرال   بحت اندسنك م  سنك عف ايضرار اننالػ ك عػف رلػؿ مرفػؽ ان ػلطك ان ضػا يك  1972يسنيس  نك  5
سانػػػذإل نظػػػـ انم ػػػ سنيك انمدنيػػػك يعضػػػا  ان ػػػلطك  1979ينػػػاير  ػػػنك  18 ع ػػػاب ذنػػػؾ  ػػػدر قػػػانسف فػػػه    سفػػػه

ان ضػا يك مػع إنغػػا  نظػاـ دعػسى انمرا ػػمك . حيػث  ػػاف انمبػد  ان ػا د فػػه انف ػم سان ضػا  انفرن ػػه  ػس انم ػػاساة 

                                                 

 22نل انسف انراص ب نظيـ ان ضا  ان ادر فه  81 ذا ان انسف راص بان ماس إعادة اننظر س ـ إضافك انمادة  -14
 237ص –مرهع  ابؽ  –راهع د عماد  بس  مرة  –سانم رر نلم  سنيك انلر يك نل ضاة  1958 ب مبر 

 –مرهع  ابؽ  –ليك سضماف انحريات سانح سؽ  لطات مأمسرإل انضبط ان ضا ه بيف انفاع –عادؿ إبرا يـ إ ماعيؿ 
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ف  عمػانهـ   حيػث  ػانسا بيف  عماؿ مأمسر انضبط ان ضا ه سبيف  عماؿ ان ضاة مف حيػث انم ػ سنيك انمدنيػك عػ
 يرضمسف هميما  ندعسى انمرا مك  سانحهك ان ه قيلت فه  برير ذنؾ : 

 ه  ف  عماؿ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه  ػدرؿ فػه إطػار ان ػلطك ان ضػا يك ان ػه ال يهػسز ان مػسيض عنهػا رػارج 
 إطار ان ساعد اال  ثنا يك ان ه قرر ا انملرع نلم  سنيك . 

سبرغـ  ذا ان طسر انم  مر نلملرع انفرن ه فإف انملرع انم رإل قد فضؿ ان مت م ها ال  ان حديث ان لريمه 
فػه  ػذا انمسضػسع   سنػـ ي ػ ثنى مػف ذنػؾ  ػػسى دعػسى انمرا ػمك ان ػه نظمهػا سبلػرسط قا ػيك   حيػث ا ػػ ثنى 

سانػذإل  1932 ػادر  ػنك مف  ذال انضمانات مأمسر انضبط ان ضا ه بح ـ سحيػد  – يضا  –ان ضا  انم رإل 
ال يهػػد نػػم   ػػانيد قانسنيػػك م نمػػك .  حيػػث  ػػاف اال هػػاال ان ػػا د فػػه انف ػػم سان ضػػا  منػػذ سقػػت بميػػد  ػػس  ف  عمػػاؿ 
مأمسر انضبط ان ضا ه ال يهسز  انطمف فيها با نغا   س انسقػؼ ن رارا هػا باع بار ػا ضػمف ايعمػاؿ ان ضػا يك   

 ريػر انم ػ سنيك  انمدنيػك عنهػا   فلػـ يأرػذ انف ػم سان ضػا  فػه م ػر ب يػاس إال انم منػذ انبدايػك  ػاف اال هػاال  ػس  
 عمػػاؿ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه علػػى  عمػػاؿ ان ضػػاة سعلػػى ذنػػؾ فطب ػػا  نلسضػػع انحػػانه فػػه ان لػػريميف انم ػػرإل 

يض   سانفرن ه ي سف مأمسر انضبط ان ضا ه م  سال  مدنيا  عف  عمانػم   سبان ػانه يم ػف نيفػراد مطانب ػم بػان مس 
نما بلرسط را ك .     11سن ف  ذا ايمر نيس م رس ا  بال قيسد سا 

 
 مبررات ان فا  انم  سنيك انمدنيك عف  عماؿ مأمسر انضبط ان ضا ه: -

  ميػػػز  عمػػػاؿ ان ػػػلطك ان ضػػػا يك بم انػػػك فريػػػدة ن سنهػػػا حاميػػػك نلح ػػػسؽ سانحريػػػات   نػػػذا  حػػػاط انملػػػرع ايعمػػػاؿ 
مسر انضػبط ان ضػا ه ب  ػط  بيػر مػف انضػمانات ن ح يػؽ انمدانػك س  فػؿ نهػا ان ضا يك ان ػه مػف بينهػا  عمػاؿ مػأ

ساردة سمم نػػك  –سمنهػػا مػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه  – ح يػػؽ ذنػػؾ   غيػػر  ف  رطػػا   عضػػا  ان ػػلطك ان ضػػا يك 
سرغـ ذنؾ ا   ر انف م سان ضا  انم رإل سانفرن ه على مبد  عػدـ م ػ سنيك اندسنػك عػف  عمػاؿ ان ػلطك ان ضػا يك 

 . 12سنهذا نلأ نسع مف انح انك نل لطك ان ضا يك  
سقػػػد ظػػػؿ مبػػػد  عػػػدـ انم ػػػ سنيك نف ػػػرة طسيلػػػك يلػػػمؿ  افػػػك ايعمػػػاؿ انم  ػػػلك بانسظيفػػػك ان ضػػػا يك   سمنهػػػا  عمػػػاؿ 
مػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه   س  ػػبح  ػػذا انمبػد  عامػػا  سمطل ػػا    سنػػـ ي ػػف نلمضػرسر  إل حػػؽ فػػه مطانبػػك انمرفػػؽ 
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    هسرهه   24   ػ 1938نك د  سراال    نك محمسد م طفى   م  سنيك اندسنك عف عمؿ ان لطك ان ضا يك   ر ا  -12

  س ذنؾ مهدإل مدحت اننهرإل  65  ص ػ 1989لفيؽ  ارإل   م  سنيك اندسنك عف  عماؿ  لطا م   انطبمك انثانيك    نك 
  س ذنؾ محمد عبد انساحد انهميله   م  سنيك اندسنك   78  ص ػ 1988  م  سنيك اندسنك عف  عمانها غير ان ماقديك    نك 

 . 77سما بمد ا   م  بك انهال  بانمن سرة ص 83   ػ 1996ف  عمانها غير ان ماقديك    نك ع
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نمػػا ا ػػ  ر ان ضػػا ه بػػان مسيض   سنػػ ـ ي ػػف  نػػاؾ مبػػد   س نػػص  لػػريمه يؤ ػػس عليػػم ف ػػرة عػػدـ انم ػػ سنيك   سا 
ايمر على ذنؾ إنػى  ف   ػبح  ػذا انمبػد   ػانهـر انػذإل ال يم ػف  دمػم  س  انهبػؿ انػذإل ال ي حػرؾ   سنهػذا نهػد 

ب  ف  عمػػاؿ  عضػػا  انضػػبطيك ان ضػػا يك مػػف ضػػمف  عمػػاؿ ان ػػلطك ان ضػػا يك  نػػأإل عػػف انم ػػ سنيك عمػػا ي ػػي
انغير مف  ضرار ن يهك  رطا هـ فه  ذا انمهاؿ   سقد ظؿ  ذا انمبد  نف رة طسيلك يلمؿ  افك ايعماؿ انم  لك 

 بانسظيفك ان ضا يك   سمنها  عماؿ مأمسر انضبط ان ضا ه   س اف ي  ند إنى بمض انمبررات منها :
 انطبيمك ان ضا يك يعماؿ مأمسر  انضبط ان ضا ه : - سال 

انحديثك فه د ا ير ا على   رير ا   الؿ ان لطك ان ضا يك فه  دا  سظيف ها عف  درؿ  إل  ػلطك   حرص اندسؿ
 رػػػرى مػػػف  ػػػلطات اندسنػػػك   سعلػػػى ذنػػػؾ فػػػال يهػػػسز  ف   ػػػأؿ اندسنػػػك عػػػف  عمػػػاؿ  عضػػػا  ان ػػػلطك ان ضػػػا يك   

ضػا ه ني ػت عالقػك  ػيد فانمالقك فه  ذا انسقت بيف اندسنك سان ضاة س عضا  اننيابك انمامك سمأمسرإل انضبط ان 
نما عالقك م   لك    13برادـ  س م بسع ب ابع سا 

فان لطك ان نفيذيك   أؿ عف  عماؿ  عضا ها س س مػاال ي ػسافر بانن ػبك نل ػلطك ان ضػا يك   سمػف ثػـ فػإف انضػماـ 
 عمػػاؿ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه إنػػى  عمػػاؿ ان ػػلطك ان ضػػا يك  دى إنػػى عػػدـ رضػػسعهـ نرقابػػك س سهيػػم ان ػػلطك 

 ن نفيذيك سال يسهد  لطاف عليهـ مف قبلها سيرضع ف ط ن لطاف ان انسف   . ا
سنهذا  اف انمنط ه ان ػسؿ بمػدـ ان مػسيض عمػا ير  بػسال مػف  فمػاؿ نمػدـ هػساز ان مػسيض فػه اي ػؿ عػف  عمػاؿ 
ان ػػػػلطك ان ضػػػػا يك سقػػػػد  يػػػػد  ػػػػذا ان ػػػػسؿ عػػػػدة  ح ػػػػاـ عػػػػف ان ضػػػػا  انفرن ػػػػه  سمػػػػف ذنػػػػؾ ح ػػػػـ مح مػػػػك مسنبليػػػػك 

Montpellier  فػػػه قضػػػيكRiveill  حيػػػث هػػػا  بػػػانح ـ"  ف ان ػػػبب فػػػه م ػػػ سنيك اندسنػػػك عػػػف  عمػػػاؿ مسظفيهػػػا
مػف  1384انمادييف  س رضسعهـ س بمي هـ نها    ما رهاؿ ان ضا  فلي سا  ابميف بانممنى انممػرسؼ فػه انمػادة 

بك إنى رهاؿ ان لطك ان نفيذيك فػه بانن  – يضا   –ان انسف انمدنه انفرن ه نظرا  ال   النهـ   س ف  ذا  س انحاؿ 
 14قيامهـ بأعماؿ انضبطيك ان ضا يك" . 

 -سقد سهم انن د نهذال انحهك بدعسى  نها :
 –سمنهػا  عمػاؿ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه  –  سـ على انرلط بػيف انم ػ سنيك عػف  عمػاؿ ان ػلطك ان ضػا يك   -1

 ف ا   الؿ ان لطك ان ضا يك  هاال ان لطك ان نفيذيك  سبيف انم  سنيك عف  عماؿ ان لطك ان نفيذيك   با ضافك إنى
ف  ػاف  ال   م ع بم بمػض انههػات ان ػه يم ػف  ف ي ػدر عنهػا  عمػاؿ    ػؼ بانطبيمػك ان ضػا يك   سان ضػا  سا 
م   ال  عف انح سمك سال يرضع ن سهيهها إال  ف مرفؽ ان ضا   ػلطك مػف  ػلطات اندسنػك س حػد مظػا ر نلػاطها 

عف  عماؿ ان لطات انمامك ايررى ان نفيذيك سان لريميك فه بمض انحاالت ساندسنك عندما  ف  أؿ عنم  ما   أؿ
   ـس بدفع ان مسيض انمح سـ بم نلمضرسر  فإنما  فمؿ ذنؾ باع بار ا حار ك على انرزانك انمامك .

                                                 
 169ص-1995دار اننهضك انمربيك  -م  سنيك اندسنك عف  عمانها غير ان ماقديك -ف حه ف رى   -13
   1953مارس25ح ـ مح مك مسنبليك   -14
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ف  انػت م ػ  لك عػف  عمػاؿ ان ػلطك ان نفيذيػك فػإف  ػذا اال ػ   -2 الؿ نػيس  ػذنؾ  ف  عماؿ ان لطك ان ضا يك سا 
بانن ػػبك يعضػػا  اننيابػػك انمامػػك سمػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه   علػػى انػػرغـ مػػف  ف قاعػػدة عػػدـ انم ػػ سنيك  لػػمؿ 
هانبا   بيرا  مف  عمانهـ فأعضا  اننيابك انمامك س عضا  ان لطك ان ضا يك يرضمسف نل لطك ان نفيذيك فػه بمػض 

ا فه ح ـ نها حيث قررت :" إف اننيابك انمامك لمبك   ػيلك .سقد  سضحت ذنؾ انمح مك ا داريك انملي   عمانهـ 
مف لمب ان لطك ان نفيذيك  همع بيف طرؼ مف ان لطك ان ضا يك سآرر مػف ان ػلطك ان نفيذيػك   سنػذنؾ فػإف نفػه 
انم  سنيك ا  نادا  إنى نفه رابطك ان بميػك ال ي ػسف  ػحيحا سانم ػ سنيك   ػ مد   ػسنها مػف قساعػد ا انمدنيػك ان ػه 

 15 ـ عالقك انم بسع بان ابع سان ه    لـز إثبات قياـ رطأ ان ابع  سال  " ح
  يادة ان لطك ان ضا يك : -ثانيا

فيما  بؽ ذ رنا  ف  عماؿ مأمسرإل انضبط ان ضا ه  ه إحدى  عماؿ ان لطك ان ضا يك سبان ػانه البػد  ف   م ػع 
بمميزا هػػا سمنهػػػا  ػػػيادة ان ػػػلطك ان ضػػػا يك سعػػػدـ انم ػػػ سنيك عػػػف  عمانهػػػا سف ػػػرة ان ػػػيادة مضػػػمسنها  ف "انملػػػؾ ال 

  سنهد  ف ف ػرة ان ػيادة سانم ػ سنيك ن يضػاف    سنهذا فان لطك ان ضا يك    مد   ا ها مف  ذال انف رة 16يرطئ" 
ال يه مماف  بدا ؛ يف  ال  منهمػا يزيػد  س يػن ص مػف ايرػر   با ضػافك إنػى مبػد   م ػ  ر بػأف اندسنػك ال يم ػف 
 ف  ر  ب رطأ  س  فمؿ لرا .ففػه مرحلػك مػا قبػؿ انثػسرة انفرن ػيك  ػاف انملػؾ ينظػر إنيػم علػى  نػم ان ػيد انمر ػؿ 

نهيك سبان انه ال يم ف م ا ن م حيث  اف ان ضا  ي در با مم س اف يمبػر عػف ذنػؾ بػان سؿ "  ف مف انمنايك ا 
" سبان ػانه فػال  نم ػد م ػ سنيك انملػؾ انػذإل يه ػد  toute justice amene de Roiانمػدؿ ينبػع مػف انملػؾ " 

رة ان ػيادة مػف انملػؾ إنػى سبانػدالع انثػسرة انفرن ػيك ان  لػت ف ػ   Personnalisation de l'Etatاندسنػك ذا هػا 
اندسنك م مثلك فه انبرنماف   يف ان اضه  س انم لؼ ب ف ير ا رادة ان ياديك نلبرنماف   عف طريػؽ  ػذا ان ف ػير 
فػػإف ان اضػػه   ػػبح  حػػد انممبػػريف عػػف ان ػػيادة   سبان ػػانه ي م ػػع ب ػػيادة مماثلػػك   سنهػػذا فان ػػيادة   مػػارض مػػع 

 La Ferriereان ضا يك ؛ يف مف ر ا ص ان يادة  ما ي سؿ انف يم الفرير  م  سنيك اندسنك عف  عماؿ ان لطك
 نهػا  فػرض علػى انمه مػع دسف  ف ي ػسف يحػػد انحػؽ فػه طلػب ان مػسيض عػػف  عمانهػا   فاندسنػك  مفػه مػف  ػػؿ 

عنػػدما  لػػارؾ سظيف هػػا ان ضػػا يك ان ػػيادة . سفػػه انػػنظـ   Responsabilite pecuniaireم ػػ سنيك مانيػػك 
اطيك ان  لت ف رة ان يادة مف انملػؾ إنػى انلػمب سا ػ مر مػا قيػؿ بمػدـ م ػ سنيك اندسنػك سبػانرغـ مػف إعػالف انديم ر 

سقيؿ إف عدـ انم  سنيك   سـ على   ػاس  ف ان ػلطك ان ضػا يك   ػسـ بمهم هػا با ػـ انلػمب  ػاحب  انديم راطيك 
 ان يادة إذف فاي ؿ عدـ انم  سنيك .

 

                                                 
–مرهع  ابؽ  –راهع د عماد  بس  مرة  -ؽ 34س 3166انطمف -1986-14-25ح ـ مح مك ان ضا  االدارى فه  -15
 246ص
 21ص-مرهع  ابؽ -م  سنيك اندسنك عف  عمانها غير ان ماقديك -ف حه ف رى    -16
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 المطمب الثاني
 التشريعي  الخاص ضالمس ولية المدنية عن أعمال ميمور الاضط القاا ياإلتجاة 

 تمييد وتقسيم  
 ػػدرؿ انملػػػرع سان ضػػا  انم ػػػرإل سانفرن ػػه م ػػػررا  م ػػػ سنيك مرفػػؽ انضػػػبط ان ضػػا ه عػػػف  رطا ػػم سقػػػرر نظامػػػا  
 مسيضػػػيا  عػػػف ايضػػػرار ان ػػػه   ػػػيب ايلػػػراص فػػػه حريػػػا هـ انلر ػػػيك سح ػػػسقهـ انفرديػػػك سانناهمػػػك عػػػف  ػػػذال 

سنػـ يبػد  فػه االنح ػار إال مػع ايرطا    سفه انساقع  ما ذ رنا فػإف مبػد  عػدـ انم ػ سنيك قػد ا ػ مر نف ػرة طسيلػك 
   11انممػدؿ ن ػانسف ا هػرا ات انمدنيػك سف ػا نلمػادة  1972يسنيس  نك  5ان ادر فه  626 دسر ان انسف رقـ 

م ررا  انم اد م  سنيك اندسنك عػف  مػسيض انضػرر اننالػئ عػف انرلػؿ فػه  ػير عمػؿ ان ػلطك ان ضػا يك م ػى نلػأ  
نمدانػػك   س ػػذا انػػنص يظهػػر  ف م ػػ سنيك اندسنػػك ال  نم ػػد إال ب ػػبب  ػػذا انرلػػؿ عػػف رطػػأ ه ػػيـ  س عػػف إن ػػار ا

 عمػػاؿ  رػػؿ بان ػػير انطبيمػػه نمرفػػؽ ان ػػلطك ان ضػػا يك ايمػػر انػػذإل يضػػع  ػػمسبك فػػه  ػػبيؿ   ريػػر انحػػؽ فػػه 
 .سن  مرض   رير م  سنيك مأمسرإل انضبط ان ضا ه فه فرعيف: 17ان مسيض 

 مأمسر  انضبط ان ضا ه  فه فرن اانفرع  ايسؿ : انم  سنيك انمدنيك عف  عماؿ 
 انفرع انثانه: انم  سنيك انمدنيك عف  عماؿ مأمسر  انضبط ان ضا ه  فه م ر

 الفرع  األول
 المس ولية المدنية عن أعمال ميمور  الاضط القاا ي  في فرنسا

 تمييد  
يمه  قػػػرار مثػػػؿ  ػػػذال ن يهػػػك  ػػػردد ان ضػػػا  انفرن ػػػه فػػػه   ريػػػر انم ػػػ سنيك   ر ى انملػػػرع ضػػػرسرة ان ػػػدرؿ ان لػػػر 

  سمػػػف  -سمنهػػػا  عمػػػاؿ مػػػأمسر انضػػػبط ان ضػػػا ه  –انم ػػػ سنيك اننالػػػ ك عػػػف  ضػػػرار مرفػػػؽ ان ػػػلطك ان ضػػػا يك 
انػذإل اقػر م ػ سنيك اندسنػك عػف انضػرر  1958ان لريمات ان ه  درت فه  ذا انلأف ان ػانسف ان ػادر فػه  ػنك 
ص علػػى  ػػبيؿ انرطػػأ . س ػػذا ان ػػانسف  هػػاز اننالػػئ عػػف  رطػػا  ان ػػلطك ان ضػػا يك سانػػذإل نػػ ة عنػػم إدانػػك لػػر

مػف قػانسف  ح يػؽ انهنايػات  443ان مسيض عػف طريػؽ نظػاـ ان مػاس إعػادة اننظػر انمن ػسص عليػم فػه انمػادة 
يسنيػس  ػنك  17ان ػادر فػه  74/642  س ذنؾ ان انسف رقػـ  1958يسنيس  نك  8سانممدؿ بان انسف ان ادر فه 

سمػػا بمػػد ا سانػػذإل  قػػر م ػػ سنيك  149ت انهنا يػػك انفرن ػػه فػػه انمػػادة سانػػذإل  ضػػيؼ إنػػى قػػانسف ا هػػرا ا 1974
 اندسنك عف  ضرار انحبس االح ياطه .

                                                 

 –مرهع  ابؽ  – لطات مأمسرإل انضبط ان ضا ه بيف انفاعليك سضماف انحريات سانح سؽ  –عادؿ إبرا يـ إ ماعيؿ  -17
 492ص 

 لطك ان ضا يك فه اننظاميف انسضمه سا  المه   ر انك د  سراال   هاممك عيف لمس    ليك يس عمر يس ؼ   ا   الؿ ان
  دار  1979  س ذنؾ محمد هماؿ انديف على عساد   نظاـ ان ضا  فه ا  الـ    نك  379   ػ  1984انح سؽ عاـ 

 سما بمد ا . 91انهدى نلطباعك    ػ 
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سعمؿ مأمسر انضبط ان ضا ه لأنم فه ذنؾ لأف  ؿ عمؿ  ن انه يم ريم انن ص سان  سر رغـ ان طسر انملمه 
ان ػػلطك ان ضػػا يك فػػإف انرطػػأ انػػذإل  ػػهؿ نحػػد  بيػػر ا  لػػاؼ انح ي ػػك . سرغػػـ انضػػمانات انمحيطػػك بممػػؿ رهػػاؿ 

سفيمػا يػأ ه نػذ ر  18ان ضا ه يظؿ مم ف انسقسع بدايك مف مرحلك همع اال ػ دالالت سام ػداد إنػى مرحلػك انح ػـ  
 مسقؼ ان لريع انفرن ه ثـ مسقؼ ان ضا  على اننحس اآل ه :

 أوال   موقف التشريه الفرنسي  
 1958يسنيس  نك  8ان انسف ان ادر فه  -1

ان ػانسف فػإف اندسنػك   ػأؿ فػه مساههػك انمضػرسريف عػف رطػأ مرفػؽ ان ػلطك ان ضػا يك   سنظػاـ ان مػاس سف ا نهذا 
مػػػف قػػػانسف  ح يػػػؽ انهنايػػػات سانممػػػدؿ بان ػػػانسف  443من ػػػسص عليهػػػا فػػػه انمػػػادة  Revisionsإعػػػادة اننظػػػر 
علػػى ا دانػػك    سي مثػػؿ فػػه إعػػادة انن ػػاش فػػه هميػػع مراحػػؿ انػػدعسى انالح ػػك 1958يسنيػػس  ػػنك  8ان ػػادر فػػه 

م ى ظهرت سقا ع هديدة  اف يهب ان لؼ عنها فه  سؿ مراحؿ اندعسى بما يثير انلؾ حػسؿ ا دانػك  س انبػرا ة 
سانم  ػػبب فػػه ذنػػؾ   سيهػػرإل ان مػػسيض بنػػا  علػػى طلػػب ي دمػػم انمضػػرسر إنػػى انمح مػػك ان ػػه  عػػادت انمحا مػػك 

ف ػا نهػذا اننظػاـ نهػد  ف ان مػسيض انمػانه ار يػارإل س  در ب امؿ حري ها مبلغ ان مسيض سمدى  ح ي ػم اب ػدا    سس 
سمحػػدد فػػه انضػػرر انمػػادإل ف ػػط سيهػػد م ػػدرال فػػه انملػػرسع انػػذإل  ػػاف قػػد   ػػدـ بػػم مهلػػس اندسنػػك سانػػذإل يؤ ػػس 
ان مػػػسيض علػػػى ف ػػػرة انساهػػػب انممنػػػسإل انػػػذإل يهػػػب  ف ي حملػػػم انمه مػػػع سنػػػيس باع بػػػارال دينػػػا  نالػػػ ا عػػػف ف ػػػرة 

د  ف اننص ان لريمه انذإل  قر  ػذا انمبػد  ي ػرر بأنػم ال يسهػد ان ػزاـ قػانسنه علػى ان ضامف   سبنا  على ذنؾ نه
اندسنػػك يهبر ػػا علػػى  مػػسيض انضػػرر اننالػػئ عػػف عمػػؿ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه   سمػػع ذنػػؾ فانضػػرر انممنػػسإل 
 نيس نم  إل محؿ مف ان مسيض   بهانػب  ف  ػذا انػنص ال يػسحه بمػا إذا  ػاف  ػذا ان مػسيض  ػس  مػر ا ػ ثنا ه
ي ػػ فيد منػػم بمػػض انمضػػرسريف    س  نػػم علػػى انم ػػس مػػف ذنػػؾ حػػؽ  س مبػػد  عػػاـ م ػػرر نلهميػػع ال يهػػسز ممػػم 

 ا  ثنا  نبمضهـ .
 سان ؤاؿ انمهـ انذإل يثسر ما  س اي اس انذإل   رر بنا  عليم مبد  ان مسيض سف ا نهذا ان انسف ؟ 

برا ة  عػػادة اننظػر ال يرهػػع إنػػى رطػػأ ان ضػػا  يم ننػا ان ػػسؿ  ف  حمػػؿ اندسنػػك ان مػػسيض انم ر ػب علػػى انح ػػـ بػػان
نما يرهع إنى نظريك انمراطر    س ذا اي ػاس ي مثػؿ فػه ف ػرة انمدانػك باع بػار  ف عمػؿ ان ػلطك ان ضػا يك    19سا 

 يهدؼ إنى حمايك انمه مع سضماف حريك ايفراد . –سمنها مأمسر انضبط ان ضا ه  -
                                                 

 –مرهع  ابؽ  –انضبط ان ضا ه بيف انفاعليك سضماف انحريات سانح سؽ  لطات مأمسرإل  –عادؿ إبرا يـ إ ماعيؿ  -18
 491ص 

 267ص –مرهع  ابؽ  –راهع د عماد  بس  مرة 
 –مرهع  ابؽ  – لطات مأمسرإل انضبط ان ضا ه بيف انفاعليك سضماف انحريات سانح سؽ  –عادؿ إبرا يـ إ ماعيؿ  -19
 497ص 

 . 69 لطك ان ضا يك   انمرهع ان ابؽ    ػ محمسد م طفى   م  سنيك اندسنك عف عمؿ ان
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يثبػػت رطػػأ  هػػاال مرفػػؽ ان ػػلطك ان ضػػا يك   بػػؿ إف مهػػرد سعلػػى ذنػػؾ فػػال يهػػب علػػى طانػػب ان مػػسيض  ف 
إنغا  انح ـ ان ادر ير ب انحؽ فه ان مسيض مبالرة عف ايضرار انماديك ان ه نح  م   سنلدسنك  ف  رهع 

 بم دار ان مسيض على مف  اف  ببا  فه رطأ ان ضا   انمبلغ سلهسد انزسر سانمدعه بانحؽ انمدنه .
 :  1974يسنيس  نك  17ر فه ان اد 74/642ان انسف رقـ  -2

 لػػػ ؿ دا مػػػا انم ػػػا ؿ انم مل ػػػك بػػػانحهز سانػػػ حفظ سانحػػػبس االح يػػػاطه ح ػػػالق ر ػػػبا   ثػػػارة انم ػػػ سنيك ان   ػػػيريك 
نمػػػأمسر انضػػػبط ان ضػػػا ه  فمػػػف ان ػػػمب إهػػػرا  ان سافػػػؽ بيػػػنهـ سان مػػػايش بػػػيف مػػػا    ضػػػيم ساهبػػػات انبحػػػث عػػػف 

ار ان  ػػاؤؿ  لػػريميا  سقضػػا يا  فػػه فرن ػػا حػػسؿ مػػدى انحػػؽ فػػه مػػنح انح ي ػػك سبػػيف حريػػات ايفػػراد سانمامػػك   س ثػػ
 مػػسيض مػػانه إهبػػارإل نلمضػػرسريف مػػف حب ػػهـ اح ياطيػػا  بمػػد  ػػدسر  مػػر بػػأال سهػػم  قامػػك انػػدعسى  س  ػػدسر 

  24ح ـ بانبرا ة ؟
(   149م مػثال  فػه انمػادة ) 1974يسنيػس  ػنك  17فػه  74/642على  ثر  ذا ان  اؤؿ  ـ إ دار ان انسف رقػـ 

سان ػػه   ػػػرر مػػػنح  مػػػسيض ن ػػػؿ لػػػرص   ػػػرر حب ػػم اح ياطيػػػا  بلػػػ ؿ  م ػػػفه إذا مػػػا ان هػػػت ا هػػػرا ات  ها ػػػم 
ب ػػػدسر  مػػػر بػػػأال سهػػػم  قامػػػك انػػػدعسى  س بػػػا فراج   م ػػػى  ػػػار  ػػػذا ان ػػػرار نها يػػػا  سم ػػػى  ػػػبب  ػػػذا انحػػػبس 

 االح ياطه ضررا  ا  ثنا يا    سعلى درهك مف انه امك . 
فلـ يمد مف انضرسرإل  1996دي مبر  نك  34ؿ درهك انضرر فه ان انسف انحانه اع بارا  مف سبمد ذنؾ  ـ  مدي

 سافر  لؾ انلرسط انرا ك بانضرر . سنهذا نهػد  ف  ػذا ان ػانسف ي ػر م ػ سنيك اندسنػك عػف  عمػاؿ ان ح يػؽ ان ػه 
سهػسد غلػط  –نمضػرسر س س فه نفػس انسقػت ا -ان هت إنى   رير انحبس االح ياطه ح ى سنس نـ يثبت انم هـ  

. سنهػػذا فم ػػ سنيك اندسنػػك  21 س رطػػأ قضػػا ه س ػػؿ مػػا  نانػػؾ  ف عليػػم ف ػػط إثبػػات  ف انضػػرر رطيػػر سا ػػ ثنا ه 
 نم ػػد بإثبػػات سهػػسد حػػبس اح يػػاطه سسهػػسد  مػػر بػػأال سهػػم  س بػػرا ة انمضػػرسر   س  حمػػؿ اندسنػػك ان مػػسيض انػػذإل 

ن اضػػػه  س عضػػػس اننيابػػػك انػػػذإل   ػػػدر قػػػرار انحػػػبس يح ػػػـ بػػػم فػػػه  ػػػذال انحانػػػك   سال يهػػػسز نهػػػا انرهػػػسع علػػػى ا
االح يػػاطه .فانم ػػػ سنيك  نػػػا  بنػػى علػػػى مبػػػد  انم ػػػاساة  مػػاـ ايعبػػػا  انمامػػػك   فهػػػه م ػػ سنيك   ػػػـس علػػػى   ػػػاس 

 انمراطر   س حمؿ ان بميك   سنيس على   اس انرطأ  .
سانممػدؿ ن ػانسف ا هػرا ات انمدنيػك ان ػديـ سمبػد  م ػ سنيك  1972ان ادر فه يسنيس  نك  626ان انسف رقـ  (3)

 اندسنك :  

                                                 

 274ص –مرهع  ابؽ  –عماد  بس  مرة   -24
21  E.-P . Kouchner , La responsabilitie de l'Etat a raison  d'une detention provisoire et la loi 
du 17 juillet 1970 , AJDA .1971,p572 
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سرػص  ان ضػاة عػف  رطػا هـ انلر ػيك  – بنى  ذا ان انسف مبد  م  سنيك اندسنك عػف انرلػؿ فػه مرفػؽ ان ضػا  
سانرػاص ب نظػيـ  1979ينػاير  18در    فػه ان ػا 43إنى  ف  در ان انسف انمنظـ نم  سني هـ انلر يك رقػـ 

 ( مف  ذا ان انسف عندما ن ت على  ف11س ذا ما   د م انمادة ) –ان ضا  
"   أؿ اندسنك عف  مسيض ايضرار اننال ك عف ايرطا  ان ه ي ع فيها مرفؽ ان ضا  سال  نم د  ػذال انم ػ سنيك  

ن ػار انمدانػك   سفػه  ػذال انحا نػك  ضػمف اندسنػك ح ػسؿ انمضػرسر علػى  مػسيض عػف إال ب بب انرطأ انه ػيـ سا 
ايضػػرار ان ػػه   ػػاب م مػػف  ػػذال ايرطػػا  انلر ػػيك   علػػى  ف  رهػػع علػػى مػػف  ػػبب انضػػرر ني حمػػؿ انمػػب  

 اننها ه نل مسيض ". 
سسف ػػا  نهػػذال انمػػادة فاندسنػػك ملزمػػك بػػان مسيض عػػف ان ػػير انمميػػب نمرفػػؽ ان ضػػا    س  ػػذال ان ػػياغك  ثػػارت انمديػػد 

ؤالت سمنهما مدى انطباقها على  عماؿ مأمسر انضبط ان ضا ه؟   س ؿ  لمؿ  ذال انمادة  ؿ ايعماؿ مف ان  ا
 انماديك سان انسنيك انالزمك ن ير مرفؽ ان ضا   سال ؟ 

  سقؼ ا هابك على  ذا ان  اؤؿ على  حديد انم  سد بم طلح مرفؽ ان ضا   ما  بؽ  ف ذ رنا   س ما يؤ ػد 
انم ػػطلح يلػػسبم انغمػػسض ؛ إذ قػػد يفهػػـ بممنػػى سا ػػع علػػى  نػػم يلػػمؿ ايعمػػاؿ انماديػػك بمػػض انف هػػا    فهػػذا 

سان انسنيػػك ان ػػادرة مػػف قبػػؿ ان ػػا ميف علػػى  ػػير انمرفػػؽ ان ضػػا ه سقػػد يفهػػـ بممنػػى ضػػيؽ ي   ػػر علػػى ممار ػػك 
 ( ال  سضح  إل ان ف يريف  سنه       11انسظيفك ان ضا يك ذا ها   سنهذا فانمادة )

نا انمميار انمس ػع نمرفػؽ ان ضػا  فإنػم ال ي   ػر علػى ايعمػاؿ ان ضػا يك ف ػط سن نػم يلػمؿ ايعمػاؿ   فإذا   بم
انرا ك ب نفيذ ايح اـ سايعماؿ انرا ػك ب حريػؾ انػدعسى انممسميػك س عمػاؿ انضػبط ان ضػا ه س عمػاؿ ان ح يػؽ 

يعمػػاؿ ان انسنيػػك سانماديػػك بحيػػث   ػػأؿ اندسنػػك عػػف  إل عمػػؿ مػػف  ػػذال ايعمػػاؿ ؛ إذف فم ػػ سنيك اندسنػػك  لػػمؿ ا
  ػػد علػػى انممنػػى انضػػيؽ نمرفػػؽ  Lombardانالزمػػك ن ػػير مرفػػؽ ان ضػػا    سعلػػى انم ػػس مػػف ذنػػؾ فػػإف انف يػػم 

 س ػذا مػا   ػدال لػراح  22ان ضا  سرص ف ط مػا ي ملػؽ بانسظيفػك ان ضػا يك ؛  إل مػا يرػ ص ف ػط بإ ػدار انح ػـ 
ملػػؽ إال باننظػػاـ ان ػػانسنه انرػػاص باننلػػاط ان ضػػا ه نلمحػػا ـ قػػانسف انمرافمػػات عنػػدما   ػػدسا  ف  لمػػك مرفػػؽ ال   

 (11  سمما يؤ د  ذا انر إل  ف انمادة )  23انمليا ساندنيا 
قد سردت فه انباب انثانث مف ان انسف انممنى بانن سص انم مل ك ب ل يؿ س ير انمحا ـ   س ذا مؤداال ا  بماد  

( انرا ػك بانم ػ سنيك سانضػمامم نل ساعػد انمامػك فػه 11 عماؿ مأمسر انضبط ان ضػا ه مػف نطػاؽ نػص انمػادة )
انم  سنيك   س ذا انممنػه انضػيؽ  ػس ايفضػؿ نلم  اضػيف   سذنػؾ يف  طبيػؽ  ػذا ان ػانسف علػى مػأمسر انضػبط 

                                                 
22  M.Lombard , Article precite , p.616 et s . 
23  Corun (G) et Foyer (J) , procedure civile , themis ,1958 , p.68 et s ,, Citee par , A .A BD 
El Razek , op, cit , p.295 . 
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ن ػار انمدانػك   س ػس مػا ال ي سافػؽ مػع مػا  ػاف ي هػم إنيػم  ان ضا ه ي  ر م ػا ل هـ علػى  حػساؿ انرطػأ انه ػيـ سا 
    24سر  ذا ان انسف حيث  اف يس ع مف حاالت انم  سنيك ان ضا  قبؿ  د

 ذنؾ  فاد انبمض بأف ق د انملرع مف  دسر  ذا ان انسف  ػس حمايػك انمضػرسر سبان ػانه فػإف ان ف ػير انضػيؽ 
 ػػس انػػذإل ي مػػيف  حديػػدال إذ يرػػرج مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه مػػف نطػػاؽ انم ػػ سنيك انرا ػػك ن ػػه يرضػػع ن طبيػػؽ 

 . 25ايح اـ انمامك 
سمما  ػبؽ ي بػيف  ف  ػذا ان ػانسف قػد   ػد علػى ذنػؾ  ػراحك سهمػؿ مػف إقػرار م ػ سنيك اندسنػك ح ي ػك ساقمػك سذنػؾ 

( انف رة ايسنى . س  اس م  سنيك اندسنػك  نػا ضػرسرة  ػسافر انرطػأ انمرف ػه سح ػرال 11باننص عليها فه انمادة )
ن ار انمدانك . إذا  فهه م  سنيك على   اس   انرطأ على ع س اال ها ات ان اب ك .فه انرطأ انه يـ سا 

 ثانيا  : مسقؼ ان ضا  انفرن ه :
ا ػػػ  ر ان ضػػػا  انفرن ػػػه علػػػى  ف مػػػأمسرإل انضػػػبط ان ضػػػا ه ال ي ػػػأنسف عػػػف  عمػػػانهـ إال عػػػف طريػػػؽ دعػػػسى 

سف ػػا  نللػػرسط ان ػػاب ك إنػػى  ف  ػػدر ح ػػـ مػػف ان ضػػا  انفرن ػػه  –انم ػػ سنيك غيػػر انمبالػػرة نلدسنػػك  –انمرا ػػمك 
  س  لرص سقا ع اندعسى فػه  نػم علػى  ثػر سهػسد حػان ه ار نػاؽ نلػأ عػف غػاز  26فه قضيك هيرإل 1956عاـ 

م باح دارؿ  حد انمبانه فإنم  ـ ان داب اند  سر هيرإل  هرا  انفحس ات انطبيك ن حديد  ػبب انسفػاة مػف قبػؿ 
 ػم نلفحػص انفنػه حػدث انفهػار ( مف قانسف ا هرا ات انهنا يك س ثنػا  إهرا44 43مف ش انلرطك عمال بانمساد )

 27بػانمبنى نػـ يػػ ـ  حديػد م ػدرال  دى إنػػى  ػدـ هز ػه نلمبنػػى سا  ػابات رطيػرة نهػػذا انطبيػب سيلػراص آرػػريف 
 سعليم ف د  قاـ اند  سر دعساال مطانبا  بان مسيض عما   ابم مف  ضرار . سن د  اف ح ـ مح مك ان يف فه ذنؾ 

 ناؼ بػػاريس بأنػػم مػػف انمدانػػك  ف ي حمػػؿ انمه مػػع   م مػػثال فػػه . حيػػث قضػػت مح مػػك ا ػػ  28محػػال  نال ػػ  ناؼ 
اندسنك   عب   مسيض انضرر اننالئ عف إحدى انممليات ان ػه ي ػسـ بهػا مػأمسر انضػبط ان ضػا ه   غيػر  نهػا 
 ضافت بأف انمدانك سحد ا ال   فه ن  بيب انح ـ ؛ إذ إف مبػد  انمدانػك نػيس من س ػا  عليػم  لػريميا فان اضػه 

عليم  ف ي  ند فه ح مم إنى نص سنيس على ان اضه  ف يمي انفراغ ان لريمه انذإل  ػس عمػؿ انملػرع ي ميف  

                                                 
24 Corun (G) et Foyer (J) , op . Cit , p . 78 et s . 
25 M.Lombard , Article precite , p.618 . 

مح مك انن ض انفرن يك إنى  ف اندسنك م  سنك عف  عماؿ انضػبطيك ان ضػا يك  سقػررت  ف انضػرر انػذإل ي ػيب  ذ بت -26
لػػرص  ثنػػا  عمليػػك ضػػرسريك  نم ػػلحك مرفػػؽ عػػاـ   مرفػػؽ انضػػبط ان ضػػا ه يهػػب  ف   حملػػم انهماعػػك  سنػػيس انمضػػرسر 

 ػػلطات  –عػػادؿ إبػػرا يـ إ ػػماعيؿ  -انرطػػأ سان هػػت انمح مػػك إنػػى انح ػػـ نلمضػػرسر بػػان مسيض علػػى   ػػاس انمرػػاطر سنػػيس 
 542ص  –ـ س  –مأمسرإل انضبط ان ضا ه بيف انفاعليك سضماف انحريات سانح سؽ 

27  TGI .Senie,28Novambere 1952,J.C.P.1953 11 7371,note vedel A .A BD EL 
Razek ,op.cit,p.289 :راهع حسؿ ح ـ هيرإل 

28 CA.Paris, 2 fevrier 1955,tresor public C.Dr.Giry,JCP.1955 II,n08616 ,note Esmein . 
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  سقد    ت انمح مك ح مها على  ف مأمسرإل انضبط ان ضا ه منذ س سنم إنى انمسقع   بح فه ح ـ حارس 
ا  مػسيض انمضػرسر سف ػا انبنا  م مثال فه اندسنك نف ها   سباع بػار اندسنػك قػد ا  ػفت ب ػفك انحػارس فػإف عليهػ

( مػػف ان ػػانسف انمػػدنه سان ػػه  نلػػأت قرينػػك م ػػ سنيك علػػى عػػا ؽ حػػارس ايلػػيا  غيػػر انحيػػك انػػذإل 1384نلمػػادة )
  مما يفهـ ممم  ف مػأمسر انضػبط ان ضػا ه نف ػم   ػبح  -انحارس  – بب ضررا  نلغير س س فه  ذال اندعسى 

" إنػم مػف  Esmeinف م انفرن ػه   ف ػد قػاؿ انف يػم " ا ػماف حار ا   س اف  ذا انح ـ محال نن د لديد مف قبؿ ان
ان ػػمب اع بػػار اندسنػػك فػػه  ػػذال انػػدعسى حار ػػا نلبنػػا  انػػذإل درػػؿ فيػػم مػػأمسر ضػػبط قضػػا ه  هػػرا  عمػػؿ ممػػا 
يػػدرؿ فػػه ار  ا ػػم   سذنػػؾ  ف انحرا ػػك فػػه  ػػذال انػػدعسى قػػد ان  لػػت إنػػى سرثػػك انبنػػا  سنػػـ يثبػػت  نػػازؿ  ػػؤال  

 . 34   29انحرا ك انسرثك نلدسنك عف 
بيد  ف مح مك انن ض   عند نظر انطمف فه ح ـ مح مك اال   ناؼ   قررت  ف  ذال ايريرة قد  رطأت عندما 
ا  ندت فه ح مها ن ساعد ان انسف انراص سان ه ال يم ف إثار ها  نا  قرار م  سنيك اندسنك ف اف يم نها بؿ مػف 

نسف انماـ  سان ه ال يم ف إثار ها  نا  قرار م  سنيك اندسنػك ف ػاف  اف مف انساهب عليها  ف  رهع إنى قساعد ان ا
يم نهػػا  ف  ثبػػت  ف انػػد  سر هيػػرإل عنػػدما ا ػػ دعى  ممثػػؿ يحػػد انمرافػػؽ انمامػػك   ػػبح م ػػاعدا مؤق ػػا فػػه  ػػذا 

حمال انمرفؽ س نم بح بانم مضرسرا فإف يم ف  ف   بغ عليم انحمايك ان ه ي ػ فيد منهػا انمػاملسف بهػذا انمرفػؽ مػ 
 . 31 ذا ايرير عب  ان مسيض سينسب عنم اندسنك فه ذنؾ 

سيبدس مف ح مه مح مك ان يف سمح مك انن ض  نهـ    سا انح ـ على ف رة انرطر االه مػاعه سعػدـ انم ػاساة 
سنػيس علػى   ػاس انرطػأ انلر ػى غيػر  ػا يف انهه ػيف قػد  ر ػ ا انمبػادئ  –انمراطر  – ماـ ايعبا  انمامك 

 لػػار إنيهػػا ان ضػػا  ا دارإل إال  ف م ػػ سنيك اندسنػػك عػػف عمػػؿ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه ال يم ػػف  ان ػػه  ػػاف قػػد
انرهسع فيها إنى قساعد ان انسف انمدنه ان ه ال  ح ـ إال عالقات ايفراد بمضهـ انبمض   س ذا يؤدإل إنى  سحيػد 

مػا  انػت ههػك ان ضػا  انمر  ػك  ان ساعد انمسضسعيك ان ه  طبؽ على انمنازعات ان ه   ملػؽ بممػؿ انلػرطك  يػا  
بؿ إف  ذا ان ضا  يؤ د انف اؿ انرسابط بيف ان اضه انمر ص سان انسف انذإل يطب م   سمنذ ح ـ هيرإل   ابمت 
ايح ػػاـ مؤيػػدة ذات انحػػؿ بر ػػسص انم ػػ سنيك عػػف  رطػػا  مرفػػؽ انضػػبط ان ضػػا ه س  ػػفرت  ػػذال ايح ػػاـ عػػف 

 اآل ه:
 نساع مف انمنازعات .االر  اص نل ضا  انمادإل بنظر  ذال اي -  

                                                 
29  CA .Paris 2 fevrier 1955 , arret precite . 
34 A .A BD EL Razek ,op.cit,p.289.  
31  Cass.Civ.,23 novamber ,1956,tresor public C.Giry,D.1957,p.34,Concl Lemoine; 
J.C.P1956,II,n0 9681 ,note Esmein ; R.D.P1958 ,p.298 , note Waline ; A.J.D.A1957 , 
II,p.91 ; Long (M) , Eeil (P) et Braibant (G) ,op.cit.p.467,Citee par , A.A BD EL 
Razek,op,cit,p.290. 
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  طبؽ  ح اـ انم  سنيك ا داريك على  ذال انمنازعات .  - ب

سنهػػد   ابمػػا  يح ػػاـ ان ضػػا  انمػػادإل انفرن ػػه م ػػررة انم ػػ سنيك عػػف  عمػػاؿ مرفػػؽ انضػػبط ان ضػػا ه علػػى   ػػاس 
 .                        32 ح يؽ انمدؿ سانم اساة  ماـ ايعبا  انمامك

 الفرع الثاني
 المس ولية المدنية عن أعمال ميمور  الاضط القاا ي  في مصر

علػػى  ف رهػػاؿ انضػػبطيك ان ضػػا يك ال يرضػػمسف نػػدعسى انمرا ػػمك  1932ا ػػ  ر ان ضػػا  انم ػػرإل منػػذ عػػاـ 
نمػػا يطبػػؽ بلػػأنهـ ان ساعػػد انمامػػك فػػه انم ػػ سنيك ان ػػه  طبػػؽ علػػى رهػػاؿ ا دارة سال يسهػػد نهػػـ  إل سضػػع مميػػز  سا 

مف رهاؿ ان لطك ان ضا يك   سن د قرر ان ضا  ا دارإل عػدـ ار  ا ػم بػان مسيض عػف  عمػاؿ بانرغـ مف  نهـ 
مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه سهمػػؿ االر  ػػػاص بلػػأنها نل ضػػا  انمػػادإل   سا ػػ ند  ػػػذا انسضػػع إنػػى ح ػػـ مح مػػػك 

يػػاس سي ضػػمف  نػػم " فيمػػا ي ملػػؽ بنظريػػك انح سمػػك ب  1932دي ػػمبر  ػػنك  14اال ػػ  ناؼ انسطنيػػك ان ػػادر فػػه 
 عمػػاؿ انضػػبطيك ان ضػػا يك مػػف ههػػك سهػػسب ح ػػانك رهػػانهـ سعػػدـ م ػػ سني هـ عػػف  عمػػانهـ إذا سقػػع مػػنهـ رطػػأ 
ضار بايفراد  رى  ذال انمح مك عدـ قبسؿ  ػذال اننظريػك ؛ يف   ػاس عػدـ م ػ سنيك انح سمػك عػف رطػأ ان ضػا  

انم مػػددة نػػيس نهػػا  ػػفك ساليػػك  ػػس حهيػػك ايح ػػاـ مػػف ههػػك   سمػػف ههػػك  رػػرى فػػإف  عمػػاؿ انبػػسنيس انم لػػمبك س 
  33ان ضا  بؿ  ف سظيف هـ إداريك" 

رضػاعهـ نل ساعػد انمامػك نهػد  نػم محػؿ  ذا نظرنا إنى  ذا انح ػـ انم ػرر نم ػ سنيك مػأمسرإل انضػبط ان ضػا ه سا  سا 
نلن ػد حيػث يػػرى انف هػا   ف  عمػػاؿ مػأمسر انضػػبط ان ضػا ه  ػػه  عمػاؿ قضػػا يك  مػا  ػػبؽ  ف ذ رنػا . سبانن ػػبك 

ك ايح اـ فإف  عماؿ مأمسر انضبط ان ضا ه يم ف  ف   ح ف بأح اـ قطميك ال يهسز انطمف فيها   سقد نحهي
 .  34 درت  ح اـ  انيك  يدت  ذا انمفهـس 

 مػػا  نػػم إذا  ػػاف انح ػػـ ان ضػػا ه انحػػا ز ن ػػسة انلػػئ انم ضػػه بػػم ال يم ػػف  ف يثيػػر م ػػ سنيك اندسنػػك م ػػى  ػػاف 
عمؿ قضا ه فإف  ذا ال ينطبؽ فيما ي ملػؽ ب مػسيض ايضػرار اننالػ ك عػف انضرر انمدعه بم يهد م درال فه 

                                                 

مرهع  – لطات مأمسرإل انضبط ان ضا ه بيف انفاعليك سضماف انحريات سانح سؽ  –عادؿ إبرا يـ إ ماعيؿ  -32
 499ص  – ابؽ 

مهدإل مدحت اننهرإل   م  سنيك اندسنك عف  عمانها  -سما قبلها  276ص  –مرهع  ابؽ  – بس  مرة راهع  عماد 
  س ذنؾ محمد عبد انساحد انهميله   م  سنيك اندسنك عف  عمانها غير    178مرهع  ابؽ     ػ –غير ان ماقديك 

 سما بمد ا  83مرهع  ابؽ    ص ػ –ان ماقديك 
 194ص  -مرهع  ابؽ   –ندسنك عف  عمانها غير ان ماقديكم  سنيك ا -ف حه ف رى    -33

  
  مهلك انمحاماة   ان نك  1954ان ادر فه ابريؿ    نك  629ح ـ مح مك ايمسر انم  مهلك بان ا رة فه ان ضيك رقـ -34
 . 144 ػ   31
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عمؿ مأمسر انضبط ان ضا ه ؛ إذ  ف  عماؿ  ذال انطا فػك ذات طبيمػك إداريػك   سال  حػسز حهيػك انلػئ انم ضػه 
ع بػػم سمػػف ثػػـ يهػػب  ف   ػػأؿ اندسنػػك عػػف  ػػذال ايعمػػاؿ سف ػػا  ن ساعػػد ان ػػانسف انمػػدنه فيمػػا ي ملػػؽ بم ػػ سنيك ان ػػاب

 سانم بسع . 
سنهػد  ف ان ضػا  ا دارإل سانمػادإل انم ػرإل قػػد رفػض منػذ ف ػرة بميػدة ح ػػانك  عمػاؿ مػأمسرإل انضػبط ان ضػػا ه 
س سا ا بأعماؿ انح سمك سنـ يضؼ إنيها انح انك انم ررة نيعماؿ ان ضا يك س س ما ا هم إنيم فه انف رة ايريرة 

 ان ضا  سان لريع انفرن ه  ما  بؽ ذ رنا . 
 ػػػرؼ ان ضػػػا  انم ػػػرإل بان ػػػفك ان ضػػػا يك يعمػػػاؿ مػػػأمسر انضػػػبط ان ضػػػا ه سن ػػػف ال مهػػػاؿ الر  ػػػاص س يم

ان ضػا  ا دارإل بهػػا فانمضػػرسر مػػف  عمانػػم ال  ػبيؿ  مامػػم  ػػسى ان ضػػا  انمػػادإل حيػث ي ػػيـ دعػػساال ضػػد مػػأمسر 
 انضبط ان ضا ه سال ي  يد بان ساعد انمن سص عليها فه دعسى انمرا مك . 

ب إنيم ان ضا  انم رإل منذ انبدايك سما ا هم إنيم ان ضا  انفرن ه  ريػرا  ػس ايسنػى بان أييػد فػه سنرى  ف ما ذ 
ف  انت فه انساقع م  لك بان ضا  إال  نها ني ت مف  عماؿ ان ضاة سال يهسز   عماؿ مأمسر انضبط ان ضا ه سا 

   35 ف   سى بايح اـ ان ضا يك 
 
 

 المضحث األول
 ة لميمور الاضط القاا يحدود المس ولية التقصيري

 تمييد وتقسيم  
إال  ف مػأمسر    إذا  انػت ان اعػدة انمامػك   ػرر  ف  ػؿ رطػأ  ػبب ضػرر  نلغيػر يلػـز مر  بػم بػان مسيض      

انضػػػػبط ان ضػػػػا ه  فػػػػه ان لػػػػريع انم ػػػػػرإل  ي م ػػػػع بػػػػبمض انر س ػػػػيك فػػػػػه مساههػػػػك انمضػػػػرسر سن ػػػػف  ػػػػػذال 
بػػيف انهميػػع  مػػاـ قساعػػد انم ػػؤسنيك انمدنيػػك نسحػػدة انهػػدؼ فػػه  ػػؿ انر س ػػيك فػػه ان مييػػز ال  نػػاؿ مػػف انم ػػاساة 

قامك ان  اسإل بيف ايطراؼ.   36  سر ا حيث  هدؼ إنى إعادة ان سازف انمف سد  بإ الح انضرر سا 

                                                 
م طفى  بس زيد   ان ضا  ا دارإل سمهلس اندسنك   منلأة انممارؼ   - 279ص  –ـ.س  –عماد  بس  مرة    -35

   715   ػ  1979با   ندريك 
  ن ػػض مػػدنه فػػه  ػػؿ رطػػأ  ػػبب ضػػررا نلغيػػر يلػػـز مػػف ار  بػػم بػػان مسيض(. مػػف ان ػػانسف انمػػدنه ) 163نػػص انمػػادة  -36 

انهػػامع ان ػػانسنه  سقػػد هػػا  فػػه  ػػذا انح ػػـ: إ"ف إرػػالؿ انمسظػػؼ بان زامػػات   1971/4/20   هل ػػك36س  178انطمػػف رقػػـ 
ان ػػه  فرضػػها عليػػم سظيف ػػم إذا  ضػػر باندسنػػك ي ػػ سهب م ػػؤسني م انمدنيػػك طب ػػا نل ساعػػد انمامػػك سبغيػػر حاهػػك  يضػػا إنػػى نػػص 

فاعليػػك سضػػماف انحريػػات  ػػلطات مػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه بػػيف ان –عػػادؿ إبػػرا يـ إ ػػماعيؿ  رػػاص  ي ػػرر  ػػذال انم ػػؤسنيك".
 484ص  –ـ س  –سانح سؽ 



 

 

                                                 

 

 

 أمحد عبد احلميد أمنيدكتور/                   ...التعويض عن اخلطأ الشخصي ملأمور الضبط القضائي

582 

ال نهد مبررا  قانيا  نالر الؼ  فه م دار انرطأ سدره م فه ان ساعد انمامك نلم ؤسنيك انمدنيك  عنم فػه م ػؤسنيك ف
 انضبط ان ضا ه انلر يك.مأمسر 

 منػػػه    ف  Fondementيرلػػػط انػػػبمض دا مػػػا بػػػيف   ػػػاس انم ػػػ سنيك سلػػػرسط انم ػػػ سنيك   ف لمػػػك   ػػػاس س 
ان اضه فه دعسى ما قد   س ح مم على انرطأ    إل بقنه على انرطأ س ذا  مر  حيح  مامػا   سن ػف عنػدما 

مػف ذنػؾ   فػايمر ي ملػؽ بػان برير ايسنػى نسهػسد  ن حدث عف   اس انم  سنيك فإف ايمر ي ملؽ بلئ   ثر عم ػا  
 .37انم  سنيك 

سبما  ف حؽ ان مسيض عف عمؿ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه   ػبح ضػرسرة ملحػك نحمايػك انمضػرسر مػف اح مانيػك 
 م ػػؼ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه حػػاؿ  دا ػػم نمملػػم     فالبػػد مػػف انبحػػث عػػف   ػػاس قػػانسنه نم ػػ سني م عػػف  إل 

سمف بيف  ذال انحريات حريك ان ن ؿ سا قامك سانحؽ فه عدـ انم اس به ػد انمػساطف بػأإل  عمؿ يمس انحريات  
 عمؿ مف ايعماؿ سنس  اف فه  سرة ان بض ساالح هاز   إال إذا  اف ذنؾ بمسهب إهرا ات قانسنيك . 
نفرديػك ال سنما  اف  دؼ مأمسر انضبط ان ضا ه  س ا   لاؼ انح ي ك ان ضا يك فإف  ػؿ اع ػدا  علػى انحريػك ا

باع بار ػػا  ػػاحب انم ػػلحك فػػه ان لػػؼ عػػف  لػػؾ -يبػػررال حػػدسد انبحػػث عػػف  لػػؾ انح ي ػػك فػػإف علػػى اندسنػػك   
ان مسيض عف ايضرار اننالػ ك عػف  ػذا االع ػدا  فضػال  عػف م ػ سنيك مػأمسر انضػبط انلر ػيك فػه  -انح ي ك 

 38 مسيض انمضرسر مف ذم م انمانيك انرا ك .
سضػػػع  مريػػػؼ نلم ػػػ سنيك ب ػػػبب  مػػػدد  نساعهػػػا سارػػػ الؼ  ػػػؿ نػػػسع عػػػف اآلرػػػر سمػػػف سن ػػد ار لػػػؼ انف هػػػا  بلػػػأف 

  مريفات انم  سنيك  نها :
 ان مسيض اننالئ عف فمؿ غير ملرسع. -1

 . 39اق راؼ  مر يسهب مؤارذة فاعلم  -2

 . 44انمؤارذة  س انمحا بك  س انمهازاة عف فمؿ  س  لسؾ مميف  -3

 ان زاـ انلرص ب حمؿ انمساقب ان ه   ر ب على فملم انذإل بالرال مرانفا بذنؾ   سال سقساعد ممينك   -4

                                                 
37
 P71- Marty et Raynaud P.: Droit civil, Paris 1962, T.II, Vol. I-33 

- Mazeaud : Traite theorique et pratique de la responsabilite civile delictuelle et contractuelle. 

T.I, 6ed. 1965 par B.L.Mazeaud et A.p31 

 291ص -314ؼ  –دار اننهضك انمربيك  -2443طبمك  –انسهيز فه لرح ان انسف انمدنه  –عبد انرزاؽ ان نهسرإل   
 س ما بمد ا 161ص–مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف     -38
 . 241  انطبمك انثانيك   دار انممارؼ    ػ  1979ح يف عامر   انم  سنيك انمدنيك ان   يريك سانم ديك    نك  -39
 . 6مح ف عبد انحميد انبيم   اننظريك انمامك نالن زامات   ان  اب انثانه   م  بك انهال  "م ادر االن زاـ"   ػ  -44
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سيفهػػـ ممػػا  ػػبؽ  ف مرانفػػك ايمػػر  س اننهػػه يػػؤدإل إنػػى انم ػػ سنيك ان ػػه نهػػا   ثػػر مػػف لػػ ؿ فنهػػد : انم ػػ سنيك 
سنيك مدنيػػك سم ػػ سنيك هنا يػػك سم ػػ سنيك ان انسنيػػك سايدبيػػك سااله ماعيػػك . فانم ػػ سنيك ان انسنيػػك  ن  ػػـ إنػػى : م ػػ 
  أديبيك   سانم  سنيك انمدنيك  ن  ـ إنى : م  سنيك ع ديك س    يريك .

سن ػػد  لػػرنا مػػػف قبػػؿ  ف قساعػػػد انم ػػ سنيك انم ديػػػك ال  طبػػؽ علػػى انم ػػػ سنيك انمدنيػػك نمػػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػػا ه 
 يريك سربط بيف انممؿ باندسنك س ح اـ انم  سنيك    ني باب ان ابؽ ذ ر ا   س ف ان ضا  قد  بنى انم  سنيك ان  

س نػػا ي ػػػسف  مػػػاـ انمضػػػرسر س ػػيل اف الق ضػػػا  ان مػػػسيض مطانبػػػك مػػػأمسر انضػػبط فػػػه ذم ػػػم انمانيػػػك انرا ػػػك  س 
 انرهسع على اندسنك  أ ي ا  على م  سنيك انم بسع عف  عماؿ  ابمم    

م انمضػػرسر   ف ػػد يلهػػأ انمضػػرسر إنػػى رفػػع انػػدعسى س ر لػػؼ انم ػػ سنيك س ح امهػػا ح ػػب اي ػػاس انػػذإل يلهػػأ إنيػػ
 41على لرص مأمسر انضبط ان ضا ه  س ي سـ برفمها عليم ب ف م انسظيفيك   

سن ػف قبػػؿ  ػذا انمػػرض البػد مػػف  حديػد طبيمػػك االن زامػػات  سير لػؼ   ػػاس انم ػ سنيك علػػى نحػس مػػا  ػسؼ يبػػيف 
 ؾ فه مطلبيف:سعليم  ي ـ بياف ذن.  انمل اة على مأمسر انضبط ان ضا ه

 انمطلب ايسؿ: طبيمك ان زامات مأمسر انضبط ان ضا ه
 انمطلب انثانه : انرطأ انلر ه  أ اس نم  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه.

 .  م  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه على   اس انمراطرانمطلب انثانث : 
 

 المطمب األول
 طضيعة  التزامات ميمور الاضط القاا ي

انضػػبط ان ضػػا ه فػػه اغلػػب ايحيػػاف مل زمػػا  با ػػ يفا  مملسمػػات  افيػػك عػػف ساقمػػم محػػددال في ػػسف ي ػػسف مػػأمسر 
 ان زامم حين ذ ان زاما  محددا  بدقم سال ي سف قد  سفى بم إال إذا  ح  ت انن يهك انمطلسبك.

مطلسبػك  سقد ي سف مل زما   بأف ي ػدـ عنايػك ف ػط ساف يبػذؿ فػه  ػبيؿ ذنػؾ حر ػم مػف اهػؿ انس ػسؿ إنػى ن يهػك 
سعليم  ن  ـ ان زامات مأمسر انضبط ان ضا ه  بسهم عاـ مف حيث اح ماؿ  ح ؽ انن يهك  س انغايػك ان ػه يهػدؼ 

 42إنيها  س عدـ  ح  ها إنى نسعيف االن زاـ ب ح يؽ ن يهك ساالن زاـ ببذؿ عنايك

                                                 

-Philippe Le Tourneau, la responsabilité civile, Dalloz, 1982- p 21       
41

  

- Planiol et Ripert: Traite pratique de droit civil fran)'ais, T. vi , 2 ed. par Esmein. Posté sur le 

site Juris-Classeur – p41 
سمػػػا  53ص–مرهػػع  ػػابؽ   -انم ػػ سنيك انمدنيػػك نمػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه  - لػػاـ عبػػد انػػرحمف انزرعػػسنى   -42

 بمد ا
انم ػػػادر ا راديػػػك )انم ػػػد سا رادة  -ان  ػػػاب ايسؿ-حمػػػدإل عبػػػد انػػػرحمف  انس ػػػيط فػػػى اننظريػػػك انمامػػػك نالن زامػػػات     

نظريػك انم ػد -عبد انف اح عبد انباقه  مس ػسعك ان ػانسف انمػدنه  - 1999  دار اننهضك انمربيك  ان ا رة 1انمنفردة(  ط
؛    ػػليماف مػػرقس  انػػسافه فػػه لػػرح ان ػػانسف 1984يػػك  ان ػػا رة   ػػنك   دار اننهضػػك انمرب4ص     -سا رادة انمنفػػردة

 . 1987   يرينى نلطباعك  ان ا رة  نك 3فه االن زامات انمهلد ايسؿ  نظريك انم د سا رادة انمنفردة ص -2–انمدنه 
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 االلتزام ضتحقيق نتيجة  (1)
 ضػػا ه  يرمػػه إنػػى  ح يػػؽ غايػػك ممينػػم ال   بػػؿ ي ح ػػؽ ذنػػؾ إذا  ػػاف ان  ػػرؼ انػػذإل يل ػػـز بػػم مػػأمسر انضػػبط ان

 االح ماؿ سمف ذنؾ ان زامم بمدـ إفلا    رار انمهنك
 االلتزام ضضذل عناية  (2)

سي ح ػػؽ ذنػػؾ إذا  ػػاف ان  ػػرؼ انػػذى يل ػػـز بػػم مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه يػػدرؿ فيػػم عن ػػر االح مػػاؿ  إل غيػػر 
زاـ غيػػر محػػدد سدا مػػا    سقػػؼ فيػػم انن يهػػك علػػى محػػدد مثػػؿ : االن ػػزاـ ب لػػؼ انهريمػػك سضػػبط انهنػػاة فهػػذا االن ػػ

 ان سفيؽ .
 س  مف   ميم  ذال ان فرقك حاؿ انبحث فه  حديد مف يح مؿ عب  إثبات انرطأ سعدـ  نفيذ االن زاـ 

سن حديد طبيمك االن زاـ سما إذا  اف  ذا االن زاـ ب ح ؽ ن يهك  س ببذؿ عنايك  ي ميف انرهسع إنى م درال فإذا  اف 
ن ػػانسف ي مػػيف انرهػػسع إنػػى انػػنص انػػذإل قػػرر االن ػػزاـ سبػػان طبيؽ انمملػػه علػػى ان زامػػات مػػأمسر انضػػبط م ػػدرال ا

 ان ضا ه فانم ي ميف انرهسع إنى انم در نممرفم مضمسف االن زاـ .
 اي ؿ انماـ فه ان زامات مأمسر انضبط ان ضا ه: -

انضبط ان ضا ه  س ان زامم بانحرص سانمنايك. ي اد يهمع انف م سان ضا  على  ف اي ؿ انماـ فه ان زاـ مأمسر 
سيهد  ذا اي ػؿ م ػدرال مػف ن ػسص ان ػانسف ان ػه   طلػب قيػاـ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه بانبحػث عػف انهػرا ـ 
سممرفػػم مر  بيهػػا سهمػػع اال ػػ دالالت سان حريػػات ان ػػه  لػػـز نل ح يػػؽ فػػه انػػدعاسى انهنا يػػك سانمدنيػػك سا داريػػك بػػؿ 

 ا .سايحساؿ انلر يك  يض
فهنػػا نهػػد  ف مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه ال يل ػػـز با  لػػاؼ انهريمػػك  س بضػػبط انفػػاعليف إنمػػا عليػػم ف ػػط  ف يبػػذؿ  

 عناي م سحر م  ذنؾ  ف  ذال انن يهك  مر اح مانه غير مؤ د انسقسع .
 ف انمامليف انمدنييف باندسنك سمنهـ مأمسرإل انضبط ان ضا ه  هممهـ مع اندسنك عالقك   نظيميم ال حيم حيث   

ين ظمسف فه ردم ها  علػى سهػم انػدساـ ساال ػ  رار  ساف ان زامػا هـ فػه مساههػم اندسنػك فػه انم ػاـ ايسؿ  ذنػؾ  ف 
ظيفه نلدسنػك سنػيس نهػـ  ف ير ػارسا مػف ي مػاملسف اي ؿ  نهـ مسظفسف عمسميسف ي سمسف بانممؿ فه ان ػادر انػس 

 ممهـ سنيس نلفرد  ف ير ار مأمسر ضبط قضا ه مميف ي مامؿ ممم  
فممػػػا  ػػػبؽ نهػػػد  ف ان زامػػػات مػػػأمسر انضػػػبط ان ضػػػا ه ال  حػػػدد سف ػػػا  يح ػػػاـ انم ػػػؤسنيك انم ديػػػك  نمػػػدـ  نا ػػػب 

نمػػ ا   حػػدد م ػػؤسني م  سف ػػا  يح ػػاـ انم ػػ سنيك انم ػػؤسنيك انم ديػػك مػػع طبيمػػك سظيفػػك مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه سا 
ان   ػػػيريك ينهػػػا انسضػػػع ايمثػػػؿ نطبيمػػػك م ػػػؤسنيك مػػػأمسر انضػػػبط ان ضػػػا ه س ان اعػػػدة انمامػػػك فػػػه انم ػػػ سنيك 

 43ان   يريك  نها ال    يد بدرهم ممينم نلرطأ  .

                                                                                                                                               

 
 بمد ا س ما  54ص–مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف    -43
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ان زامم ببذؿ عنايك ال فاقم سيم نا  ف ن رر  ف االن زاـ اال لى انذإل ي ع على عا ؽ مأمسر انضبط ان ضا ه  س 
مػػع انطبيمػػك االح مانيػػك نهػػذال ايعمػػاؿ سم ػػى  انػػت بمػػض  ػػذال ايعمػػاؿ ال   ضػػمف مثػػؿ  ػػذا االح مػػاؿ س  ضػػه 

 بانم س إنى ن ا ة لبم مؤ دال فاف ان زاـ مأمسر انضبط ان ضا ه ي سف حيانم ان زاـ ب ح يؽ ن يهك .
 

 المطمب الثاني
 الخطي الشخصي كيساس لمس ولية ميمور الاضط القاا ي 

 تمييد وتقسيم 
سق ػػر ا علػػى  -ا ػػ بمد انملػػرع سان ضػػا  انم ػػرإل مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه مػػف انرضػػسع نػػدعسى انمرا ػػمك  

س رضمهـ نل ساعد انمامك فه انم  سنيك عف ايفماؿ انلر يك ان ه  ه م  سنيك   ـس  –ان ضاة س عضا  اننيابك 
طأ ساهب ا ثبػات . حيػث يل لػؼ انمضػرسر بإثبا ػم فػه حػؽ فاعلػم سذنػؾ سف ػا  نل اعػدة انمامػك انم ػررة فػه على ر

 . 44انم  سنيك عف ايفماؿ انلر يك 
 س ؤاننا اي ا ه  نا مدى انطباؽ ان ساعد انمامك نلم  سنيك انلر يك على م  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه ؟ 

 ؿ رطأ  بب ضررا نلغير يلـز مر  بػم بػان مسيض   سي ضػح مػف  ػذال ان اعػدة نهد  ف ان اعدة انمامك   رر  ف  
قػد  –سمػنهـ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه  –عمسميك انرطأ سانضرر   سن ف قساعػد قػانسف انمػامليف انمػدنييف باندسنػك 

 قللت مف عمسميك انم  سنيك انلر يك "سحددت" م  سنيك انمامؿ انمدنيك عف رط م انلر ه ف ط .
لؾ فيػم  ف مػأمسر انضػبط ان ضػا ه  ػسا  فػه ان لػريع انم ػرإل  س انفرن ػه   ي م ػع بػبمض انمميػزات  سمما ال

 47فه مساههػم انمضػرسر مػف   ػرفا م   سيرضػع حانيػا  ن ساعػد را ػك فػه م ػ سني م م ػ مدة مػف انمػادة رقػـ  
إل قػدر مػف انرطػأ   سان ػه عػدنت مػف عمسميػك انم ػ سنيك عػف   1971ن ػنك  149مف قانسف  ي ك انلػرطك رقػـ 

 إنى م  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه عف انرطأ انلر ه دسف انرطأ انمرف ه
ان ػرارات ان ػادرة مػف سزيػر  حيث   رر  "  ؿ ضابط يرانؼ انساهبات انمن سص عليها فه  ذا ان ػانسف  س فػه

لػأنم ا رػالؿ  سظيف م  س ي لؾ  لس ا  س يظهػر بمظهػر مػف اندارليك  س يررج على م  ضى انساهب فه  عماؿ
                                                                                                                                               

ح ػيف عػامر ؛   عبػد انػرحيـ عػامر     14ص -انهػز  ان ػابع -انمفيػد فػه م ػادر االن ػزاـ -عبد انحميد عثماف -يراهع  -
 8  ؼ 8ـ.   ص 1979انطبمك انثانيك دار انممارؼ  ان ا رة  -ان   يريك سانم ديك  -انم  سنيك انمدنيك 

  -س ما بمد ا 162ص   –مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف    -44
" إذا اثبت انلرص  ف انضرر قد نلػأ عػف  ػبب  هنبػى ال بػد نػم فيػم    حػادث مفػاهئ  س قػسة قػا رة  س رطػأ مػف 165مادة 

 ما نـ يسهد نص  س ا فاؽ على غيرة ذنؾ".  انمضرسر  س رطأ مف انغير    اف غير ملـز ب مسيض  ذا انضرر  
 -منلػػسرات انمسيػػدات)بيرست -انرطػػأ سانضػػرر –اننظريػػك انمامػػك نلم ػػؤسنيك اننالػػ ك عػػف انفمػػؿ انلر ػػه  –عػػاطؼ انن يػػب  

 55ص– 1984باريس(
 B.Starck, Droit civil , Obligations , T.I,Responsabilite delictuelle ,2eme ed ,Par H. 

Roland ,L.Boyer,P.7n
0
1 ;J.Flour et J.-L. Aubert ,op.cit ,p.63,n

0
64. 
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سال يمفػى .االق ضػا   أديبيا سذنؾ مع عدـ ا رالؿ بإقامك اندعسى انمدنيك  س انهنا يػك عنػد ب رامك انسظيفك يماقب
 ثبػػت  ف ار  ابػػم انمرانفػػك  ػػاف  نفيػػذا يمػػر  ػػادر مػػف  ػػذا  انضػػابط مػػف انم سبػػك ا ػػ نادا يمػػر ر ي ػػم إال إذا

سال ي ػأؿ  انم ػ سنيك علػى م ػدر ايمػر سحػدال فػه  ػذال انحانػك   ػسفانػر يس بػانرغـ مػف  نبيهػم إنػى انمرانفػك  س 
 ".انضابط مدنيا  إال عف رط م انلر ه

 . حيث  ف ر س يك عمؿ مأمسر انضبط ان ضا ه  45سحدد ان ضا  سانف ها   سر انرطأ انلر ه  
بإعػػادة ان ػػسازف  ال يهػػب  نػػاؿ مػػف انم ػػاساة بػػيف انهميػػع  مػػاـ انم ػػ سنيك نسحػػدة انهػػدؼ فػػه  ػػؿ  ػػسر انم ػػ سنيك

قامك ان  اسإل بيف انطرفيف .  انمف سد بيف انذمـ بإ الح انضرر سا 
( مػدنه م ػرإل 163س يم ف  ف ن  ند فه  أ يس انم  سنيك ان   يريك نمػأمسرإل انضػبط ان ضػا ه إنػى انمػادة )

 ( مدنه فرن ه .  ف رض ثالثك عنا ر  ه 1383س  1382سانمساد )
  سعالقػك ان ػببيك بػيف انرطػأ   Le dommage ou le prejudice  سانضرر   La fauteانرطأ بأيك  سرة 

سي هم غانبيك انف م إنى  أ يس Le lien de causalite entre la faute et le dommage    46سانضرر 
  .47انم  سنيك انمدنيك على ا رالؿ بان زاـ  ابؽ سعلى مضمسف  ذا االن زاـ س س عدـ ا ضرار بانغير  

 ف  فماؿ انسظيفك انمامك ان ه يأ يها مأمسرإل انضبط ان ضا ه فه ممار  هـ نمهاـ سظا فهـ    سف ساهبا  حيث   
سظيفيػػا  يل زمػػسف بػػم فػػه مساههػػك انمرفػػؽ انمػػاـ انػػذإل ين مػػسف إنيػػم  رغػػـ  ف ممار ػػ هـ نهػػذال ايفمػػاؿ انسظيفيػػك فػػه 

 مساههك ايفراد  ه حؽ  عطاال ان انسف نهـ.

                                                 
  دار اننهضك  1989عبد انف اح عبد انحليـ عبد انبر   انم  سنيك انمدنيك نلمامليف بانح سمك سان طاع انماـ    نك  -45

 . 8انمربيك    ػ 
انرطأ  ر ف نيس   يال  فه انم  سنيك عف انفمؿ انضار  بؿ  س ر ف عرض  ينم نـ ي ف مسهػسدا  فػه نب  هػا ايسنػى   -46

إنما  س يل  ؽ بها حينا  سينفؾ عنها  حيانػا   ثيػرة   بمػا  نلحانػك ان ػه يمػر بهػا انمػذ ب انفػردإل بػيف ان ػسة سانضػمؼ  ففػه حانػك 
اال  ماـ بلرص انم  سؿ سانبحث عف يم ف س ؼ انفمؿ ان ادر عنم بانفمؿ انرػاطئ ؟  ـ ال؟ سفػى حانػك ضػمفم قس م يبد  

يبػػد  اال  مػػاـ بمسقػػؼ انمضػػرسر سانضػػرر انػػذإل نحػػؽ بػػم بميػػدا  عػػف انبحػػث فػػه انظػػرسؼ انرا ػػك بانم ػػ سؿ . سان ػػبب فػػػه 
بينهػا سبػيف انم ػ سنيك انهنا يػك فػه انماضػه  سعنػدما انف ػلت  ان  اؽ انرطأ بانم  سنيك انمدنيك   س االر باط انذإل  اف قا ما  

 عنها ا طحبت ممها  ذا انر ف انذإل يمد ر نا  الزما  فه انم  سنيك انثانيك.
 

47
-Maud Asselain, Assurance de dommagr, Régles generals. – Objet du contrat: risqué et 

valeurs garantis, uris Classeur Responsabilité civile et Assurances- Posté sur le site Juris-

Classeur- p42 

-- M. picard et A. besson, Les assurances terrestres, tome I, Le contrat d’assurance, cinquiéme 

edition L.G.D.J, 1982-p91 

- Nadeau A.R. : Tralte de la responsablilte civile delictuelle, Montreal, wilson et lafeur, Posté 

sur le site Juris-Classeur 1971-p82  
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ن ػػنك  81  ب ػػانسف انردمػػك انمدنيػػك رقػػـ  47فػػه انمػػادة    1971ن ػػنك  149انلػػرطك رقػػـ  سبم ارنػػك قػػانسف  ي ػػك
نهد  ف انمبد  انماـ انم   ر عليم نلم  سنيك انمدنيك  س  ف  ؿ رطأ  ػبب ضػررا نلغيػر يلػـز مػف ار  بػم  2416

رط ػم انلر ػه مػدنيا  إال عػف  –مػأمسرإل انضػبط ان ضػا ه  –بان مسيض قد  ػـ   لي ػم حيػث ال ي ػأؿ انمامػؿ 
دسف انرطػػأ انمرف ػػه .سنهػػذا فػػإف  ػػسر انرطػػأ انمؤديػػك نلم ػػ سنيك ان   ػػيريك نمػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه قػػد  ػػـ 
  لي ها إنى انرطػأ لر ػه دسف رطػأ مرف ه.سقػد ح ػر ان ػانسف انم ػرإل سانفرن ػه انم ػ سنيك انلر ػيك فػه 

 م سان ضا  انم ػرإل ن حديػد انم  ػسد بف ػرة ف رة ساحدة  ه ف رة انرطأ انلر ه   سار لفت اال ها ات بيف انف
 انرطأ انلر ه انذإل ي ع مف مأمسر انضبط ان ضا ه  ثنا   أديك عملم .

 ن  ـ  ذا انمطلب إنى انفرسع اآل يك :
 انفرع ايسؿ: انرطأ انلر ه نمأمسر انضبط ان ضا ه فه فرن ا سم ر 

 ان ضا ه سانرطأ انمرف ىانفرع انثانه:ان مييز بيف انرطأ انلر ه نمأمسر انضبط 

  انرطأ انلر ه نمأمسر انضبط ان ضا هانفرع انثانث: إثبات 
 انفرع انرابع:  طبي ات انرطأ انلر ه نمأمسر انضبط ان ضا ه
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 الفرع األول

 الخطي الشخصي لميمور الاضط القاا ي في فرنسا ومصر
 الموقف في فرنسا    -أوال

ا ػػ  ر انف ػػم انفرن ػػه  علػػى ثبػػست انرطػػأ انلر ػػه نمػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه عنػػدما ين ػػب إنيػػم ررسهػػم عمػػا 
ي  ضػػيم ان ػػانسف سظػػرسؼ انساقػػع   فمػػف انطبيمػػه  ف ي حمػػؿ ن ػػا ة  ػػذا انرطػػأ   سي ح ػػؽ ذنػػؾ عنػػد ار  ابػػم رطػػأ 

إل ذنػؾ بلػ ؿ  م ػفى   سفػه س س يهرإل ا  دالال   س  ح ي ا   س إدانك نلرص برئ  س لرص مذنب   سن ف يهػر 
"إنػػػم يلػػػ ؿ رطػػػأ انرػػػرسج علػػػى م  ضػػػيات انساهػػػب  س مػػػا ي  ضػػػيم ان ػػػلسؾ  Planiolذنػػؾ ي ػػػسؿ انف يػػػم بالنيػػػسؿ 

  س ذا فه مهملم إرالؿ بان زاـ  ابؽ   سبان انه ي ػسافر رطػأ فػه  ػؿ مػرة ي  ػؼ فيهػا بلػ ؿ مرػانؼ  48انمادإل
 نما  اف يهب عليم  ف ي  رؼ  س ي ـس بم" .

ان ػػه   ضػػه بػػأف  ػػؿ عمػػؿ  –( سمػػا بمػػد ا مػػف ان ػػانسف انمػػدنه 1382ا ػػ ند انف ػػم انفرن ػػه  إنػػى انمػػساد )سن ػػد 
ن حديػػد انرطػػأ انلر ػػه انمسهػػب نلم ػػ سنيك انمدنيػػك سا ػػ ند إنػػى  –ي ػػبب ضػػررا  نلغيػػر يل ػػـز محدثػػم بػػان مسيض 

 . 49 ح اـ ان ضا  انمدنه ن حديد ا   ثر
علػى  ف انفمػؿ انضػار انػذإل ير  بػم مػأمسر انضػبط ان ضػا ه  ثنػا  قيامػم  سا   رت  ح اـ مهلس اندسنك انفرن ػه

بأعبا  انسظيفك ال ي سف رطأ لر يا  ي أؿ عنم سيلـز بان مسيض فه مانم انراص إال إذا  اف ملسبا  ب س  نيك 
  س على درهك ممينك مف انه امك .

 : 54سقد حدد ان ضا  انفرن ه  سر انرطأ انلر ه س ه 
 انممدإل.       *انرطأ انه يـ .*انرطأ 

 ال يل رط فيم نيك ا يذا  ندى مأمسر انضبط ان ضا ه   سي مثؿ فه حاالت ثالث : 51انرطأ انه يـ -

                                                 
48 A.A BD El Razek ,op.cit,p343 

 – ػػلطات مػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه بػػيف انفاعليػػك سضػػماف انحريػػات سانح ػػسؽ درا ػػك م ارنػػك  –عػادؿ إبػػرا يـ إ ػػماعيؿ  -49
  489ص-مرهع  ابؽ 

 343ص -مرهع  ابؽ –د نبيب لنب   
  اس انم  سنيك انمدنيك اننال ك عف ايفماؿ انلر يك  درا ك م ارنك  ر انك د  سراال   ليك انح سؽ  –د  الح ح ف انبرعى 

 سما بمد ا 144ص –هاممك انمن سرة 
54 CE,12 Mars 1975,R.Droit public,1975,p.1754. 

 45ص –مرهع  ابؽ  –د مح ف عبد انحميد انبيم  -51
 528ف رة  799ص - ابؽمرهع  –د ان نهسرإل 
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انرطػػأ انمػػػادإل انه ػػيـ  نمػػػأمسر انضػػبط ان ضػػػا ه فػػه   ػػػدير ايعمػػاؿ ان ػػػه دفم ػػم إنػػػى ار  ػػاب انرطػػػأ س ال  -
 هك ممينك مف انه امك .ي  سهب م  سني م انلر يك إال إذا  اف على در 

انرطػػأ ان ػػانسنه نمػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه س ي مثػػؿ فػػه  هػػاسز حػػدسد  ػػلطا م انلػػرعيك ب ػػسرة ه ػػيمم سيمثػػؿ  -
 ذنؾ ان هاسز ا  غالال  ح ي يا  نل لطك ان ه يبالر ا .

  ف ير  ب رطأ لر يا  يمثؿ ان ها ا  نن سص قانسف انم سبات . -
رػػالؿ بػػأإل إهػػرا  هػػس رإل يػػؤثر فػػه طبيمػػك انممػػؿ انمنػػسط بمػػأمسر انضػػبط سيػػدرؿ فػػه نطػػاؽ انرطػػأ انه ػػيـ إال

ان ضػػا ه فػػه ان يػػاـ بػػم   س  ػػدير  مػػر ذنػػؾ م ػػرسؾ نل اضػػه ي ػػدرال فػػه  ػػؿ حانػػك علػػى حػػدة   س لػػؾ م ػػأنك ن ػػبيك 
   فاست  بما نلظرسؼ انمر لفك سي  هدإل فيها ب درة مر  ب انرطأ .

ى اع بػػار ايرطػػا  ان ػػه ير  بهػػا مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه  رطػػأ سبنػػا  علػػى ذنػػؾ  ا ػػ  ر ان ضػػا  انفرن ػػه علػػ 
 لر يك ي أنسف عنها إذا  انت على درهك  بيرة مف انه امك بهانب انمسامؿ ايررى مثؿ  س  اننيك .

 -  مثؿ فه: 52سقد ساهم انرطأ انلر ه  أ اس نلم  سنيك بمض ان مسبات 
ي  طيع انح سؿ على ان مسيض   س ذا  مػر  ػمب  ف عب  إثبات انرطأ ي ع على عا ؽ انمضرسر ح ى   -

إثبا م را ك إذا ما ا لبمت  افك ا هرا ات سانضمانات ان ه ي  سهبها ان انسف مف قبػؿ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه 
سفى  ػذال انفرضػيك ال ي ػسف  مػاـ انمضػرسر  ػسى انلهػس  إنػى ف ػرة  انرطػأ انمرف ػه حيػث  ل ػى انم ػ سنيك  علػى 

لى فرد بمينم حيث ي فه إثبات انضػرر هػرا  عمػؿ مػأمسر انضػبط   ػه يل ػه علػى عػا ؽ عا ؽ انمه مع   ال ع
 انمه مع عب  ان مسيض ع ب ذنؾ.      

 انمسقؼ فه م ر:  -ثانيا
مػػف مطانمػػك بمػػض  ح ػػاـ ان ضػػا  انمػػدنه انم ػػرإل نهػػدال قػػد ا ػػ  ر علػػى مبػػد  عػػدـ م ػػؤسنيك مػػأمسر انضػػبط 

 ان ضا ه مدنيا  إال عف انرطأ انلر ه   حيث قضى بأف 
"انم ػػؤسنيك عػػف عمػػؿ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه فػػه ح ػػـ ان ػػانسف انمػػدنه ال ي ػػسف نهػػا محػػؿ  إال إذا  ػػاف انرطػػأ 

سنػػػس  ثنػػػا  قيامػػػم  -منػػػم حػػػاؿ  أديػػػك سظيف ػػػم  سار  ػػػاب مػػػأمسر انضػػػبط ان ضػػػا ه  انم ػػػ سهب نل مػػػسيض قػػػد سقػػػع
س  ػػػاف رطػػػؤال رارهػػػا  عػػػف نطػػػاؽ انمػػػادة فػػػه انسظيفػػػك   إل  ػػػاف  نرطػػػأ بػػػدافع لر ػػػه  -س بمنا ػػػب ها بسظيف ػػػم 

  ػػرفم مرانفػػا  ن ػػلسؾ انرهػػؿ انمم ػػاد فػػه نفػػس مهانػػم سنفػػس انظػػرسؼ انمحيطػػك بػػم  فهػػس سحػػدال انػػذإل يهػػب  ف 
 .     53 عما  دى إنيم رط م مف انضرر بانغير"  ي أؿ

                                                 
52

 A.A BD El Razek ,op.cit,p344. 
انهامع ان انسنه سقد هػا  فػه  ػذا انح ػـ:  1980/12/30هل ك  49نل نك ان ضا يك  (933ن ض مدنه فه انطمف رقـ ) -53

 )) نم ن ف  انػت ا دارة م ػ سنك مػع انمسظػؼ انمػاـ  مػاـ انمضػرسر عػف ان مػسيض انم ػ حؽ نػم عمػا ي ػيبم مػف ضػرر ب ػبب
مػػف  174انرطػػأ انػػذإل ير  بػػم  ػػذا انمسظػػؼ علػػى   ػػاس م ػػؤسنيك انم بػػسع عػػف  عمػػاؿ ان ػػابع انمن ػػسص عليهػػا فػػه انمػػادة 

مف قػانسف انمػامليف  58ه انم رإل  سا    اف  ذا انرطأ مرف يا  ـ لر يا  إال  نها سعلى ما ن ت عليم انمادة ان انسف انمدن
 47/3فػه لػأف  ي ػك انلػرطك انم ابلػك نلمػادة  1964ن ػنك  61مػف ان ػانسف رقػـ  57ـ  سانمػادة  1964ن ػنك  46بم ر رقػـ 

عنػم انمػذ رة ا يضػاحيك نهػذا ان ػانسف ايريػر ال  رهػع علػى  ـ سمػا  ف ػحت 1971ن ػنك  109مف ان انسف انالحؽ عليم رقـ 
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سعليم فانمضرسر يلها إنى قساعد ان انسف انمدنه ي  سإل  ف ي يـ انمضرسر دعسى ان مػسيض ضػد مػأمسر انضػبط 
 ان ضا ه  س ضد انمرفؽ ان ابع نم.

ن ػب إنػى لػرص مػأمسر انضػبط يسقد  رذت مح مك انن ض انم ريك بف رة ان مييز بيف انرطأ انلر ه انػذإل 
 ن ب إنى مرفؽ انضبط ان ضا ه  يان ضا ه سبيف انرطأ انمرف ه انذإل 

فانم ؤسنيك انمدنيك ال   ع على عا ؽ انم  بب فه انضرر إال عندما ي سف انفمػؿ  س ا  مػاؿ انساقػع منػم ينطبػؽ 
ر ػػيا  إال إذا  ػػاف فملػػم عليػػم س ػػؼ انرطػػأ انلر ػػه انػػذإل ين ػػب إنيػػم سحػػدال  سال يم بػػر مػػا سقػػع منػػم رطػػأ ل

 س انرهؿ م س ط انحرص فه نفس ظرسفم مف  قرانم   رارها  عف نطاؽ انرهؿ انمم اد 
 ما  نم ال يهسز نههك ا دارة انرهػسع علػى انمرطػئ بمػا ح ػـ بػم عليهػا مػف  مػسيض  إال إذا  ػاف انرطػأ انساقػع 

   54رةمنم لر يا  ين ب إنيم دسف انرطأ انمرف ه انذإل ين ب نههك ا دا
س مػدفسعا  بمسامػؿ لر ػيك ق ػد بهػا مهػرد انن ايػك   ما يم بر ما سقع منم رطأ لر يا  إذا  اف رطػؤال ه ػيما  

 س نغيرال  س ذا ما ار أت إنيم مح مك انن ض انم ريك فه ح مها:  س  ح يؽ منفمك ذا يك نم  س ا يذا   
انم  حؽ نم عما ي يبم مف ضرر ب ػبب  )ن ف  انت ا دارة م  سنك مع انمسظؼ  ماـ انمضرسر عف ان مسيض

 اس م ؤسنيك انم بسع عف  عماؿ ان ابع... إال  نم ال يهسز نها  ف  رهع  انرطأ انذإل ير  بم  ذا انمسظؼ على 
علػػى  ػػذا انمسظػػؼ بمػػا ح ػػـ بػػم عليهػػا مػػف  مػػسيض إال إذا  ػػاف انرطػػأ انساقػػع منػػم رطػػأ لر ػػيا   إذ ال ي ػػأؿ 

س مرف ػه  سال يم بػر  ك عف  ػذا ان مػسيض  إذا  ػاف مػا سقػع منػم رطػأ م ػلحه مأمسر انضبط فه عالق م باندسن
 .55 56ما سقع مف انمسظؼ رطأ لر يا  إال إذا  اف رط م ه يما (

 ف س ػؼ انفمػؿ بأنػم رطػأ مسهػب نلم ػؤسنيك  س  -مح مػك انػن ض انم ػريك-فانم رر فه قضػا   ػذال انمح مػك 
نفه  ذا انس ؼ عنم  س مف انم ا ؿ ان انسنيك ان ه  رضع نرقاب ها  سي أؿ مر  ب انرطأ عػف ايضػرار مهمػا 

                                                                                                                                               

 ػػذا انمسظػػؼ بمػػا ح ػػـ بػػم عليهػػا مػػف  مػػسيض إال إذا  ػػاف انرطػػأ انساقػػع منػػم رطػػأ لر ػػه إذ ال ي ػػأؿ انضػػابط فػػه عالق ػػم 
إال إذا  باندسنك عف  ذا ان مسيض إذا  اف ما سقع منػم رطػأ م ػلحيا  س مرف يػا سال يم بػر مػا سقػع مػف انمسظػؼ رطػأ لر ػه

 ػػػاف رط ػػػم ه ػػػيما    س  ػػػاف مػػػدفسعا  فيػػػم بمسامػػػؿ لر ػػػيك  ػػػد بهػػػا مهػػػرد انن ايػػػك  س ا يػػػذا   س  ح يػػػؽ منفمػػػك ذا يػػػك نػػػم  س 
 نغيرال((.

 ػنك  مهمسعػك  ح ػاـ انػن ض انم ػريك 1980دي ػمبر  ػنك  30ؽ ان ػادر فػه  49ن ػنك  933ن ض مدنه انطمػف رقػـ  -54
 .2175  ص 32
 ـ  انهامع ان انسنه  م ر. 1972/6/5( مدنه هل ك 1972/2409انطمف رقـ )  -55
 388   انهػػامع ان ػػانسنه س ػػذنؾ: ن ػػض مػػدنه انطمػػف رقػػـ1984/1/5هل ػػك  50س. ؽ  326ن ػػض مػػدنه  انطمػػف رقػػـ  -56

  انهػػامع ان ػػانسنه سقػػد هػػا  فػػه  ػػذا انح ػػـ: )) ف ا ػػ رالص انرطػػأ انمسهػػب نلم ػػؤسنيك 1989/12/12هل ػػك  57س. ؽ 
ك ان ببيك بينم سبيف انضرر  س ما يدرؿ فػه حػدسد ان ػلطك ان  ديريػك نمح مػك انمسضػسع مػا داـ  ػذا اال ػ رالص  ػا غا سعالق

هل ػك  55نل ػنك ان ضػا يك  183سم  مدا مف عنا ر  ؤدإل إنيػم مػف سقػا ع انػدعسى((. س ػذنؾ ن ضػى مػدنه فػه انطمػف رقػـ 
)) ف س ػػؼ ايفمػػاؿ بأنهػػا راط ػػك  ػػه مػػف م ػػا ؿ ان ػػانسف ان ػػه   انهػػامع ان ػػانسنه سقػػد هػػا  فػػه  ػػذا انح ػػـ: 1988/12/14

  رضع نرقابك مح مك انن ض((.
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 57  ابمت س فاقمت م ى  انت مبالرة سنال ك عف رط م .
س ق ػػػد  س انذا يػػػك  نػػػم "ذنػػػؾ انممػػػؿ انضػػػار انػػػذإل ي لػػػؼ عػػػف انمنفمػػػك انلر ػػػيك  سيمػػػرؼ انرطػػػأ انلر ػػػه بأ

س  اف رط م ه يما ي ؿ إنى حد ار  ػاب هريمػك  س ضمؼ ا ن اف سعدـ  ب رال   س ا ضرار بانغير  انن ايك 
   ع  حت طا لك قانسف انم سبات".

ط ان ضا ه فمػال  مػف ايفمػاؿ ان ػه س يضا يم ف  ف يس ؼ انرطأ بأنم رطأ لر ه " عند إ ياف مأمسر انضب 
  ؤدإل نلضرر  سعدـ دفمم بههد مم سؿ  س اف   رفم مرانفا  نممايير ان لسؾ انم بمك" 

س ا   ر قضا  انمح مك ا داريك انمليا انم ريك؛ على  مييز ف رة انرطػأ انلر ػه  س حديػد ممػاييرال سضػسابطم 
 .58 59بممياريف  ما: اننيك  سانرطأ انه يـ

 مميار نيك مأمسر انضبط ان ضا ه :بانن بك ن -
 ف د ار لؼ انف م  فه ممايير فبدت عدة نظريات 

نظريػك الفرييػر : س ػػى مػف  قػػدـ اننظريػات حيػث  م بػػر انرطػأ لر ػػيا إذا  ػاف انفمػؿ انضػػار ي لػؼ عػػف  -1
 ا ن اف بضمفم س  سا م سعدـ  ب رال  سي سف مأمسر انضبط م  سال لر يا عنم 

  ما إذا ان فى عف فملك س ؼ انهسى سانميؿ انلر ه  اف رطأ مرف ى   حملم ههك ا دارة 
نظريك انمميد  سريس: فيرى  ف انرطأ لر ه إذا  اف يم ف ف لك ماديا  س ممنسيا  ما انرطأ انمرف ى   س  -2

رطػأ انلر ػه انذإل يدرؿ فه  عماؿ انسظيفػك  سي ػسف م  ػال بهػا بحيػث ال يم ػف  ف ينف ػؿ عنهػا سضػرب نل
مثػػػاال إطػػػالؽ عمػػػدة إحػػػدى ان ػػػرى مناديػػػا ينػػػادى بإلػػػهار إفػػػالس  احػػػد ايلػػػراص سحػػػذؼ ا ػػػمم مػػػف هػػػػداسؿ 

 االن رابات يمد  ذا انفمؿ رطا لر يا  الف ما  در عنم يم بر منف ال انف اال ماديا عف  عماؿ سظيف م
راد رهػػؿ انلػػرطك  ح ي ػػم فػػإذا  ػػاف نظريػػك انمميػػد ديهػػى :    ػػاس  ػػذال اننظريػػك  انغايػػك  اى انغػػرض انػػذإل   -3

ق د بمملػم  ح يػؽ  غػراض انسظيفػك فػاف  انرطػأ يمػد مرف يػاق  مػا إذا  ػاف غرضػم  ح يػؽ  غػراض لر ػيك  ػاف 
 ا  غؿ سا  فاد مف  لطات سظيف م فهس رطأ لر ه ي أؿ عنم فه ذم م انمانيك 

 بانن بك نلمميار انثانه س س انرطأ انه يـ:-
ك  ر لػؼ مػف حانػك يرػرى  س بمػا  نلظػرسؼ انمحيطػك ب ػؿ حانػك علػى حػدال  سن ػ هدى فإف  حديد درهػك انه ػام 

فيهػػا ب ػػدرة مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه م س ػػط ان فػػا ة انػػذإل يسهػػد فػػه ظػػرسؼ مماثلػػك ن لػػؾ ان ػػه  ػػاف فيهػػا مػػأمسر 
                                                 

ؽ ) / نػػػسر طلبػػم  مهمسعػػػك انمبػػادئ ان انسنيػػػك  ان ػػه قرر هػػػا مح مػػك انػػػن ض  ص  54  س  1986فبرايػػر  17ن ػػض فػػػه 57
انمحلك ان برى( ها  فيػم  ف انملػرع ال يميػز فػه نطػاؽ انم ػ سنيك ان   ػيريك بػيف انرطػأ انممػدى –  دار ان  ب ان انسنيك 545

سغير انممدى  سال بيف انرطأ انه يـ سانرطأ اني ير ف ؿ منهما يسهب  مسيض انضرر اننالئ عنم س نم ي فى ن ياـ انم  سنيك 
 مهرد إ ماؿ ما  سهبم انحيطك سانحذر". 

هػػا  فػػه  ػػذا انح ػػـ: )) ف ا  مػػاؿ  انهػػامع ان ػػانسنه سقػػد 1973/6/10هل ػػك  16ؽ  4س 542ا دارإل انم ػػرإل فػػه انطمػػف رقػػـ  ح ػػـ مح مػػك ان ضػػا   -58
ايرطػا  ان ػه انه يـ سان العب  يل ؿ رطأ لر يا  انرطأ انمل رؾ  م ى ي ػسافر سم ػى ال ي ػسافر  مثػاؿ  ف انضػرر انػذإل نحػؽ بانههػك ا داريػك  انػت ن يهػك 

ال انمدعه سما انطست عليم مف إ ماؿ ه ػيـ سال لػؾ  ف  ػذال ايرطػا  ان ػه   ابمػت سبلغػت حػدا  مػف انه ػامك إنمػا  لػ ؿ رطػأ لر ػيا  ي ػأؿ عنػم سحػدار  بها 
 فه مانم انراص((.

 ػػابؽ  انهػػامش مهمسعػػك  ػمير  بػػس لػػادإل  راهػػع عمػػاد  بػػس  ػػمرة  مرهػػع  2288ـ  انهػػز  انثانػػث  ص  1970ر ينــايـ ح ػى  1960 ػػنك  ينــاير ػنسات مػػف 
 .339 — 338ص 
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ر انضبط ان ضا ه انمرطئ سبطبيمك نلاطم  سيػدرؿ فػه نطػاؽ انرطػأ انه ػيـ ا رػالؿ بػأإل إهػرا  هػس رإل يػؤث
 64فه  ياف انممؿ انمنسط بمأمسر انضبط ان ضا ه س دا م .

                                                 
ان مػذيب فػه ان ػػهسف  بػأف 2416ينػاير  11قضػت مح مػك ان ضػا  ا دارإل با  ػػ ندريك انػدا رة ايسنػى بػانبحيرة  ب ػػاريخ  -64

انمراطر انماديك نلسظيفك ب سرة بلمك    سهب ان مسيض  س ق اـ انلرطك هريمك سرطأ لر ه ه يـ نلضابط ي هاسز حدسد
نػزاـ سزيػر اندارليػك بإحانػك مػف  سنػيس مػفمػف مانػم انرػاص  مػاؿ انػسزارة نررقػم  ح ػاـ اند ػ سر  فضػال عػف محا م ػم هنا ي ػا سا 

 .يثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيب نمهلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  أديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب نمحا م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  أديبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
انزمػاف نمرانف ػم ح ػسؽ ا ن ػاف   مػا  انمح مك  ف ان مػذيب بهميػع  ػسرال س لػ انم هريمػك ال   ػ ط بان  ػادـ مهمػا طػاؿ س  دت

ا على  ف مفهـس ايمف  حسؿ فه  انف ر انحديث مف منظسر ضيؽ قا ر على انلػرطك إنػى لػرا ك مػع انهمهػسر    دت  يض 
ػا  فا ح ا ات انمانميك  ؤ د  ف عدد انهرا ـ انم  رفك يفسؽ انهرا ـ انم  لفك مما ي  ضى ضرسرة ان مػاسف بينهمػا  س  ػدت  يض 

   بؿ انضابط فإنم يلـز إقامك اندنيؿ عليػم  سرفضػت  مػسيض انمػساطف نمهػزال عػف آثارال على م على  ف ان مذيب نظر ا نرطسرة
 .   ػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ انػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيؿ سنح ػػػػػػػػػػػػػػػػػسؿ انضػػػػػػػػػػػػػػػػػابط علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػػػػػػػػف اننيابػػػػػػػػػػػػػػػػػك انمامػػػػػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػانحفظ

ي يف  حمد  بس انرير إنزاـ  انمح مك  سال: فه اندعسى اي ليك  ب بسؿ اندعسى ل ال سبرفض طلب انمدعى  بس انرير سقضت
نل مػذيب علػى يػد انضػابط محمػد  حمػد زايػد ر ػيس مباحػث إي ػاإل انبػارسد آنػذاؾ  ب مسيضم عما ذ رال مف  مرضػم سزير اندارليك

نمػػدـ  فايػػك ايدنػػك  سعػػدـ ثبػػست دنيػػؿ  إدارإل إي ػػاإل انبػػارسد 2444ن ػػنك  5397اننيابػػك انمامػػك انمحضػػر ا دارإل رقػػـ  نحفػػظ
س نزمػت  نم امػك مػف سزيػر اندارليػك ضػد انضػابط انمػذ سر بمػدـ قبسنػمانػدعسى انفرعيػك ا ان مذيب س نزم م م رسفا ها  ثانيا: فػه

سغيػرال مػف ضػرسب انمماملػك  س انم سبػك ان ا ػيك  س انالإن ػانيك  سقانت انمح مك إف ا فاقيك منا ضك ان مذيب.ا دارة م رسفا ها
  سان ػه درلػت حيػز اننفػاذ 1984 ردي ػمب 14انمػؤرخ فػه  39/46اع مد ها انهمميك انمامك نيمـ انم حدة بػان رار   س انمهينك

 ا ن اف سحريا م اي ا يك سمراعا ها على م  سى انمانـ  سمراعاة منها انمادة   رر  مزيز اح راـ ح سؽ 1987يسنيم  26فى 
بانح سؽ انمدنيك سان يا يك  س ل ا ما  نص على  مف انمهد اندسنه انراص 7مف ا عالف انمانمه نح سؽ ا ن اف  سانمادة  5
ػا  عػالف حمايػك  انمماملػك  س انم سبػك ان ا ػيك  س انالإن ػانيك  س انمهينػك  سمراعػاة منهػا دـ هساز  مرض  حد نل مذيب  سع  يض 

 س انم سبػػك ان ا ػػيك  س انالإن ػػانيك  س انمهينػػك  انػػذإل  هميػػع ايلػػراص مػػف ان مػػرض نل مػػذيب سغيػػرال مػػف ضػػرسب انمماملػػك
سنقلػػرت فػػى انهريػػدة  1986إبريػػؿ  6فػػى  154اال فاقيػػك سف  ػػا نل ػػرار انهمهػػسرإل  انمامػػك  سقػػد  قػػرت م ػػر اع مد ػم انهمميػػك

  س  ػػػػبحت مػػػػف ثػػػػـ قانسنػػػػا مػػػػف 1986يسنيػػػس  25   سدرلػػػػت حيػػػز اننفػػػػاذ فػػػػى1988ينػػػػاير  7انر ػػػميك انم ػػػػريك فػػػػى 
س نػـز اندسنػك  انملػرع اند ػ سرإل انم ػرإل همػؿ ان رامػك حػؽ ن ػؿ إن ػاف سنػـ يهػز انم ػاس بهػا  س ضػافت انمح مػك  ف.قسانينهػا

  ػ ط بان  ػادـ مهمػا طػاؿ انزمػاف ن مل هػا بح ػسؽ ا ن ػاف   باح رامها سحماي ها سهمؿ ان مذيب بهميع  سرال س لػ انم هريمػك ال
سال يهسز  مذيبم سال  ر يبػم   ؿ مف ي بض عليم  س يحبس  س   يد حري م يهب ممامل م بما يحفظ عليم  رام م س نـز اندسنك بأف
 ي سف حهزال  س حب م إال فه  ما ف مر  ك نذنؾ ال  ك إن اني ا س حي ا  سهمؿ  ؿ إيذاؤال بدنيا  س ممنسيا  سال سال إ را م سال

نل ػانسف بػؿ مػنح نلمػ هـ حػؽ ان ػمت س  ػدر  ػؿ قػسؿ  مرانفػك يإل مػف  لػؾ االن زامػات اند ػ سريك هريمػك يماقػب مر  بهػا سف  ػا
انملػػرع  س ان هديػػد بلػػه  منػػم  سال يهػػسز ان مسيػػؿ عليػػم   مػػا  فسطػػأة لػػه  ممػػا   ػػدـ   يثبػػت  نػػم  ػػدر مػػف مح هػػز  حػػت

انطمأنينػػك سايمػػف س  ػػهر علػػى حفػػظ اننظػػاـ انمػػاـ  اند ػػ سرإل همػػؿ انلػػرطك فػػه ردمػػك انلػػمب سسالؤ ػػا نػػم س  فػػؿ نلمػػساطنيف
 .اي ا ػػػيك يفرضػػػم عليهػػػا اند ػػػ سر سان ػػػانسف مػػػف ساهبػػػات ساح ػػػراـ ح ػػػسؽ ا ن ػػػاف سحريا ػػػم ساآلداب انمامػػػك  س ل ػػػـز بمػػػا

انلر ه انم  ؿ بانسظيفك ا داريك يأرذ إحدى  سر يف: فإما  ف  سذ رت انمح مك  ف انف م انال ينه قد ذ ب إنى  ف انرطأ
ما  ف ي سف رطأ ه ػيما  بحيػث ي ػؿ إنػى حػد رػرؽ  ح ػاـ اند ػ سر  س ي سف رطأ ار  ػاب هريمػك   ػع  حػت طا لػك  عمديا   سا 
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مانػم انرػاص  سي ػ سهب م ػ سني م انلر ػيك  س  مثػؿ ان ػسرة ايسنػى فػه   أؿ انمسظػؼ مػفقانسف انم سبات  سفى انحان يف ي
إنحػاؽ ايذى بػانغير   الػف ا بػذنؾ عػف لر ػيك مر  بػم انضػميفك  سغاي ػم انبحػث عػف ا هػاال نيػك انمسظػؼ إنػى انممػدى انرطػأ

س غراضػم انرا ػك ان ػه ال  فم ػم انذا يػكسعساطفػم انم هػا رة باغيػا  مػف   ػرفم  ح يػؽ م ػلح م انلر ػيك سمن سنزسا ػم انهزيلػك
مػع انردمػك انسظيفيػك  ف  ػـس م ػ سني م انلر ػيك سيل ػـز بػان مسيض مػف    ملؽ بان ػانح انمػاـ بػأإل  ػلك سال  ػر بط بػأإل عالقػك

انػذإل يهػاسز انمرػاطر انماديػك نلسظيفػك  سال  فهػس انرطػأ  عػف ايضػرار ان ػه   ػابت انغيػر   مػا انرطػأ انه ػيـ مانػم انرػاص
انرطػأ ه ػيما ب ػرؼ  الر  ابم  سال يم ف ان  امح فيم ح ى بانن بك نلمسظؼ غيػر انم س ػط  سيمػد  ف قبسنم  س إيهاد عذريم

 ـ ال  سفى  لؾ انحانك يرطئ انمسظؼ رطأ قانسنيا ه يما  سذنؾ  اننظر عما إذا  اف مر  ب انرطأ قد  سافر نديم نيك ا يذا 
انػدرؾ اي ػفؿ منهػا  س ػس مػػا  مك  سيمثػؿ ذنػؾ ان هػاسز انحرافػا ح ي يػا نل ػلطك فػه ػلطا م انلػرعيك ب ػػسرة بلػ ب هػاسز حػدسد

مرهما علميا نف هػا   14انمسظؼ فه مانم انراص  س لارت انمح مك إنى  ي  سهب م  سنيك انمسظؼ انلر يك  سي أؿ عنم
  .اندسنػػػك انفرن ػػػه سح مػػػيف نل ضػػػا  ا دارإل انم ػػػرإل إبػػػاف انم ػػػر انمل ػػػه س  ػػػمك  ح ػػػاـ حديثػػػك نمهلػػػس فػػػى فرن ػػػا

ثمػا  س  ػدت انمح مػك  ف ار  ػاب رهػؿ انلػرطك هريمػك ان مػذيب انساقػع علػى  حػد انمػساطنيف  مػد ررقػا د ػ سريا سهرمػا هنا يػا سا 
انرػاص باع بػار  ف ان مػذيب  س ل ؿ رطأ لر يا  مػف هانبػم   ػ سهب م ػ سني م عػف ان مػسيض انمطانػب بػم مػف مانػم  أديبيا

 انرطأ انه يـ يهاسز انمرػاطر انماديػك نلسظيفػك  س ف ان مػذيب ال يم ػف قبسنػم  س يك  س ف ار  ابم نهذايناؿ مف ان رامك ا ن ان
ينػػاير  11مظػػا ر اال ػػ بداد بثسر يػػم فػػه  إيهػػاد عػػذر الر  ابػػم سال يم ػػف ان  ػػامح فيػػم را ػػك بمػػد  ف ثػػار انلػػمب علػػى  ػػؿ

ان مػذيب  ؿ انلرطك غيػر انم س ػط  سيمػد انرطػأ فػه حانػكان  امح فيم ح ى بانن بك نره   سال يم ف2413يسنيم  34س 2411
ا يذا   ـ ال  سذنؾ ب هاسز حدسد  لطا م انلرعيك ب سرة  ه يما ب رؼ اننظر عما إذا  اف مر  ب انرطأ قد  سافر نديم نيك

نلمػساطنيف انطمأنينػك بػأف ي فػؿ  ان هاسز منم انحرافا ح ي يا نل لطك فه انػدرؾ اي ػفؿ منهػا  س ػس انمنػسط بػم بلمك  سيمثؿ ذنؾ
 انمامػك سيل ػـز بمػا يفرضػم عليػم اند ػ سر سان ػانسف مػف ساهبػات ساح ػراـ ح ػسؽ سايمف سان هر على حفظ اننظاـ انمػاـ ساآلداب

مانػم انرػاص  فضػال عمػا  سي ػأؿ عنػم فػه ا ن اف سحريا م اي ا يك  س س ما ي ػ سهب انم ػ سنيك انلر ػيك نرهػؿ انلػرطك 
فػه  فه إيذا  انلمسر انماـ نلمساطنيف سما ي ر ب على ذنؾ مف عػدـ ا ػ  رار انحيػاة مف ن ا ة فادحك   مثؿيؤدى إنيم ان مذيب 

 انمامػػك سمػػا   ضػػى بػػم ضػػرسرة ا ػػ  رار انح ػػسؽ انمه مػػع س مارضػػم مػػع   ػػؿ مػػف اي ػػسؿ ان انسنيػػك انػػذإل  مليػػم انطمأنينػػك
سهػب اع بػار رطػأ  فك ان انسنيك فه  ػذال انحانػك رطيػرة سه ػيمك سمػف ثػـثاب ا   سنذنؾ  م بر انمران سانرسابط االه ماعيك ا   رارا  

س ضافت انمح مك  ف انضابط  .ان مسيض مف مانم انراص رهؿ انلرطك فه  لؾ انحانك رطأ لر يا  ي  سهب م  سني م عف
ك ال   ػ ط بان  ػادـ س لػ انم هريمػ ان مػذيب علػى  حػد انمػساطنيف بمنا ػبك سظيف ػم فػإف  ػذا ان مػذيب بهميػع  ػسرال انػذإل ير  ػب

انم مل ػك بح ػسؽ ا ن ػاف  نػػذا فإنػم ي حمػؿ قيمػك ان مػسيض مػف مانػم انرػػاص  مهمػا طػاؿ انزمػاف نمرانف ػم   ػال مػف اي ػسؿ
انمرػاطر انماديػك نلسظيفػك ايمنيػك سررقػا  مف ماؿ سزارة اندارليك باع بػار  ف ان مػذيب يمثػؿ رطػأ لر ػيا ي هػاسز حػدسد سنيس

بحمايك ح سؽ  مف إنزاـ انمامليف بههاز انلرطك 2414يسؿ مرة فه اند  سر انممدؿ نماـ  ملرع اند  سرإلد  سريا نما  سالال ان
هنا يػا عػف ساقمػك ان مػذيب بح ػبانم  ػلس ا ماديػا سف ػا ننمػسذج  ا ن اف   ما  نم ي سهب إحان م إنػى ان ضػا  انهنػا ه نمحا م ػم

بانمالب ػات ان ػه  حػيط بهػذا    ػال بػانر ف انممنػسإل عػف علػـ سسعػىقػيـ انمه مػع انمحرس ػك مػف انملػرع م ان هريـ يرػرج عػف
بمحا ػػب م  أديبيػػا عػػف  ػػذا انفمػؿ انػػذإل يرػػرج ررسهػػا  ػػاررا عػػف م  ضػػيات  ان ػلسؾ  فضػػال عػػف سهػػسب قيػػاـ سزارة اندارليػػك

داب انمامػك ساالن ػزاـ اننظػاـ انمػاـ ساآل ضابط انلرطك انمنسط بم  فانػك انطمأنينػك سايمػف نلمػساطنيف سان ػهر علػى حفػظ ساهبات
فػه قػانسف  ي ػك  سقػرر انملػرع.مػف ساهبػات ساالح ػراـ نح ػسؽ ا ن ػاف سحريا ػم اي ا ػيك بمػا يفرضػم عليهػا اند ػ سر سان ػانسف

س نفيػذ ا  سعليػم  ػذنؾ  ف يحػافظ علػى  رامػك سظيف ػم طب ػا نلمػرؼ  انلرطك  نم يهب على انضابط مراعػاة  ح ػاـ  ػذا ان ػانسف
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ي رى على  عضا   ي ك انلرطك  ه   رفا م م ل ا ي فؽ ساالح راـ انساهب نها   ما  نم بمسهب  ذا ان انسفف انماـ س ف ي لؾ
 فػه قػانسف نظػاـ انمػامليف انمػدنييف باندسنػك سفػى قػانسف ان ػأميف االه مػاعه ماال ي مارض مع  ػذا ان ػانسف مػف ايح ػاـ انػساردة

انلر ػه فإنػم ي مػيف  ػرياف انمبػد  انػسارد  نيك انمدنيػك نلضػابط عػف رطػأالسنما  اف قانسف  ي ك انلرطك رال مف  نظيـ انم ػ س 
انلػريمك  انػذإل حػدثت انساقمػك محػؿ اننػزاع فػه ظلػم سمػف بمػدال قػانسف انردمػك انمدنيػك  س ػس فه نظاـ انمامليف انمػدنييف باندسنػك

 . انلر ػػػػػػػػػػػػه انمامػػػػػػػػػػػػك انساهبػػػػػػػػػػػػك ان طبيػػػػػػػػػػػػؽ   ف انمسظػػػػػػػػػػػػؼ ال ي ػػػػػػػػػػػػأؿ مػػػػػػػػػػػػدنيا  إال عػػػػػػػػػػػػف رطػػػػػػػػػػػػأال
انحػػديث  حػسؿ مػػف منظػسر ضػػيؽ  ػاف قا ػػرا علػى ههػػاز  مح مػك فػػى ح مهػا ان ػػاريره  ف مفهػـس ايمػػف فػه انف ػػرس  ػدت ان

لرا ك بيف  ؿ  هملت منم م  سنيك قسميك يلارؾ فيها  ؿ  فراد انمه مع إذ  ضحى مفهـس ايمف انلرطك إنى نظرة  عـ س لمؿ
انلرطك سانهمهسر مػف   ػـ ان ضػايا ايمنيػك يف م ػا مك انهمهػسر  بيف  ههزة اندسنك س افك قطاعات انهمهسر  س م بر انمالقك

ا ح ػا ات انمانميػك  ؤ ػد  ف  س ماسنػم مػع انلػرطك يمػد مػف م  ضػيات انفاعليػك ن لػؼ انهريمػك  را ػك  ف فػه حفػظ ايمػف
 ف انسثيػؽ بػيف انلػرطكانهرا ـ انم  لفك ايمر انذإل يبرز   ميك سضػرسرة ان مػاس  عدد انهرا ـ انم  رفك يفسؽ إنى حد  بير عدد

بانحميمػك بػدال مػف اف  ار ػا إنػى ان فػا ـ سان مػاسف  سانهمهسر فه  ح يؽ ايمف سما ي  ضيم ذنؾ مف سهسب ا  اـ انمالقك بينهمػا
بان مػذيب  س بمػا مػف  رهاؿ  ي ك انلرطك انمنػسط بهػـ حمايػك  رساح س مػساؿ انمػساطنيف عػدـ االع ػدا  س س  انظف إذ يهب على

ان را يك فه نفسس انمساطنيف  هاال رهاؿ انلػرطك بح ػبانهـ انمنػسط بهػـ  ؿ مف  رامك ا ن اف يف ان ياـ بذنؾ يبثلأنم  ف ينا
 س ي لؾ م ػل  ا مميب ػا فإنػم يػؤدى إنػى  حماي هـ سنيس اق راؼ  مذيبهـ  س اننيؿ مف  رام هـ فرهؿ انلرطك حينما يرطئ إغداؽ

اي ػؿ  يهػب مساهه هػا بح ػـ سردعهػا بان يفيػك ان ػه   نا ػب مػع رطسر هػا يفانمػساطنيف س  انم ا ات  لبيك على عالق ػم مػع
ػا   ف انلرطك  ؤدى سظيف ها فه ردمك انلمب باع بارال ساهبا د  سريا يبلسر ر انك انلرطك فػه عالقا هػا بانلػمب نهػذا  ػاف نزام 

 نػم نظػرا نرطػسرة اآلثػار  انمح مػك سذ ػرت.إلػراؼ ان ػلطك ان ضػا يك ضػمانا نمػدـ إ ػا ة ا ػ ردامها  ف   ػسف ممار ػ ها  حػت
 إقامػك انػدنيؿ عليػم  سنمػا  ػاف انمػدعى ن ػب إنػى انضػابط محمػد  حمػد زايػد انم ر بك على ان مػذيب نم ػ  بؿ انضػابط فإنػم يلػـز

  س نػم حػرر عػف  ػذال 21/5/2004 ح ػى يػـس 18/5/2444مباحػث إي ػاإل انبػارسد آنػذاؾ  نػم قػاـ ب مذيبػم اع بػارا مػف  ر ػيس
انبػارسد  سذ ػر فػه عريضػك دعػساال  ف اننيابػك انمامػك قامػت بحفػظ  ػذا  إدارإل إي ػاإل 2444ن ػنك  5397محضر رقـ انساقمك ان
 ف ي ػدـ ب افػك طػرؽ ا ثبػات مػا  نمدـ  فايك ايدنػك سقػد  لف ػم انمح مػك علػى مػدار عػدة هل ػات 7/2/2445ب اريخ  انمحضر

 ن  رير انطبه انذإل قدـ  سرة ضس يك منم غير ممهسرة برػا ـر ميك مف ا يفيد  مرضم نل مذيب س رحت نم با  رراج  سرة
ذ ا ػ  رت  انهمهسريك  س بأإل را ـ نلم  لفى  إال  نم نـ ي دـ  ذا  س ذاؾ مما ال  طم ف ممم انمح مك نهذال انسرقػك انمر ػلك  سا 

 ػحيح  ان ح يػؽ  ػس فػه انػذإل   ػدرال اننيابػك انمامػك بمػد قيامهػا بػأإل إهػرا  مػف إهػرا ات مح مك انن ض على  ف  مػر انحفػظ
مساههػك  افػك انر ػـس فػه انػدعسى  سم  ضػى  ػذال  ان ػانسف  مػر بػأال سهػم  قامػك انػدعسى انهنا يػك بمهػرد  ػدسرال حهي ػم فػه

قػػانسف  مػػف 213  211  214إال فػه انحػاالت سبان يفيػػك ان ػه قرر ػا انلػارع فػه انمػساد  انحهيػك ام نػاع انمػسدة إنػى انػدعسى
 مػا  ف ايمػر بػأال سهػم  قامػك  .م ػببا   ـ نػـ ي ػف س ها  ايمر فه  يغك انحفػظ ا دارإل  س ػسا   ػافا هرا ات انهنا يك  سن

 ظهػر  دنػك هديػدة قبػؿ  نػم قػسة ايمػر انم ضػه بػم يم نػع ممػم  حػرؾ انػدعسى انهنا يػك مػف بمػد  ػدسرال مػا نػـ انػدعسى انهنا يػك
قػػرارا  بإنغػػا  ايمػػر رػػالؿ انمػػدة انمن ػػسص عليهػػا فػػه انمػػادة انمػػاـ  ان ضػػا  انػػدعسى انهنا يػػك بمضػػه انمػػدة  س ي ػػدر اننا ػػب

ف ادعا  انمدعى  نم قد  مرض نل مذيب.قانسف ا هرا ات انهنا يك مف 212 علػى يػد انضػابط انمػذ سر دسف  ف ي ػيـ انػدنيؿ  سا 
نمدـ  فايك  انملار إنيم  ليفم بذنؾ عدة هل ات حاؿ  ف اننيابك انمامك قد حفظت انمحضر  عليم سعهز عف إثبات دعساال رغـ

انرطأ فه هانػب سزارة اندارليػك بح ػبانها انم بػسع انم ػ سؿ  ي سف مر ال سين فه ممم ر ف -سانحاؿ  ذنؾ -ايدنك فإف ادعا ال 
سظيف ػم  س ب ػببها س ػس  يحدثم  ابمم بمملم غير انملرسع م ى ثبت فه ح ػم س ػاف ساقمػا منػم فػه حػاؿ  أديػك عف انضرر انذإل
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انم ػ سنيك  سيضػحى طلػب انمػدعى بػإنزاـ سزارة اندارليػك بػان مسيض قا مػا  اؽ مػف ثبس ػم س نهػار ممػم بػاقه  ر ػافمػا رلػت ايسر 
انمح مك  نم ال يحاج فه  ذا انم اـ  سذ رت.  اس  ليـ مف انساقع  س ان انسف مما ي ميف ممم انح ـ برفض اندعسى على غير

اننا ػب انمػاـ  ظ فيػم إهحػاؼ بح سقػم  ذنػؾ  نػم  ػاف بإم انػم انػ ظلـ منػم نػدىانمامػك بػانحف ما ذ رال انمدعى مػف  ف قػرار اننيابػك
فػه قضػا  انمح مػك ا داريػك انمليػا سقضػا  مح مػك انػن ض  نػم ال  سف  ا ناهرا ات انم ررة قانسن ا  فضال  عف  ف انم   ر عليم

ان أديبيػػك س ػػذنؾ ا هػػرا ات  نا يػػك  س عمػػاؿ ان ػػلطك ان ضػػا يك  ػػسا  ايح ػاـ ان ػػادرة فػػه انػػدعاسى انه يهػسز ان مػػسيض عػػف
 قضا يك ينح ر عنها س ؼ ان رارات ا داريك فإهرا ات ان ح يػؽ سانمحا مػك سمػا انم مل ك بممؿ اننيابك انمامك بس فها قرارات

ك مػف عػف دعػسى انضػماف انفرعيػك انم امػ س ما.  بمم يم بر مف قبيؿ ايعماؿ ان ضا يك ان ه ال يهسز انمطانبك بان مسيض عنها
 ن حميلم فه مانػم انرػاص مػا ع ػاال  ف  ح ػـ بػم انمح مػك فػه انػدعسى اي ػليك  سزير اندارليك ب ف م ضد انضابط انمذ سر

انضماف انفرعيك  ػه دعػسى م ػ  لك ب يانهػا عػف  ف انت انمح مك إف انم   ر عليم فه قضا  ا داريك انمليا سانن ض  ف دعسى
ف ن ؿ منها ذا ي ها سا   النها بمػا ينبنػه عليػم  نػم يهػسز سال اندعسى اي ليك سال  م بر دفاعا   نلمضػرسر  س طانػب  دفم ا فيها سا 

ا ػ  الال دسف ان ظػار انف ػؿ فػه طلػب انضػماف   مػا  ف انمػادة  انضماف  ف يطمػف فػه انح ػـ ان ػادر فػه انػدعسى اي  ػليك
انضػػماف فهػػا ت  طلػػب ان مػسيض سفػػى طلػػبانمرافمػػات نػػـ  لػـز انمحػػا ـ بانف ػػؿ فػػه انػػدعسى اي ػػليك ب ( مػف قػػانسف124)

ال ف ػػلت انمح مػػك فػػه طلػػب   ػياغ م بػػأف ي ضػػى فػػه طلػػب انضػػماف سفػػى انػػدعسى اي ػػليك بح ػػـ ساحػػد  لمػػا  م ػػف ذنػػؾ سا 
ذ  انت انههك ا داريك انمدعيك فه  ذال اندعسى  ب غػى انح ػـ انضماف بمد انح ـ فه اندعسى بػإنزاـ انمػدعى عليػم  اي ليك  سا 

 انمح مػك فػه انػدعسى اي ػليك  سنمػا  ػاف مػا   ػدـ س انػت انمح مػك انراص ما ع ػاال  ف  ح ػـ بػم ميلم فه مانم"انضابط" ن ح
انفرعيك بينها سبيف انمدعى عليم  اندعسى اي ليك فه  ذال اندعسى  سمف ثـ فال يسهد ثمك نزاع ثا ر فى اندعسى قضت برفض

 .فيهػا ضػى ممػم انمح مػك بمػدـ قبػسؿ  ػذال انػدعسى انفرعيػك الن فػا  اننػزاعايمػر انػذإل    فيها سمػف ثػـ ف ػد ان فػى اننػزاع بينهمػا 
اند  سريك نلحريك انلر ػيك  س حرمػك انحيػاة انرا ػك نلمػساطنيف   سذ رت انمح مك  ف انملرع اند  سرإل  ذنؾ ار  ى بانحمايك

سان ػانسف هريمػك ال   ػ ط انػدعسى  علػى إحػدا ما سغير ػا مػف انح ػسؽ سانحريػات انمامػك ان ػه ي فلهػا اند ػ سر سهمؿ  ؿ اع ػدا 
اندسنػك  ف   فػػؿ  بان  ػادـ  س هػػاز نلمضػرسر إقامػػك انػدعسى انهنا يػػك بػانطريؽ انمبالػر س نػػـز انهنا يػك سال انمدنيػك اننالػػ ك عنهػا

امػك نلمهلس ان سمه نح سؽ ا ن اف انحؽ فى إبػالغ اننيابػك انم  مسيضا عادال نمف سقع عليم االع دا  سمنح انملرع اند  سرإل
س لػارت انمح مػك إنػى .طلبػم نهذال انح سؽ سنم  ف ي درؿ فه اندعسى انمدنيػك منضػما إنػى انمضػرسر بنػا  علػى عف  إل ان هاؾ

انرطػػأ  م ػػ سنيك ا دارة علػػى   ػػاس ر ػػف انرطػػأ قػػد حر ػػت علػػى ان مييػػز سان فرقػػك بػػيف  ف ان اعػػدة ان  ليديػػك فػػه مهػػاؿ قيػػاـ
ان   ير إنى انمرفؽ انماـ ذا م  سبيف انرطأ  انذإل ين ب فيم ا  ماؿ  س la faute de la service انمرف ى  س انم لحى

 انػذى ين ػب فيػم ا  مػاؿ  س ان   ػير إنػى انمسظػؼ ذا ػم  ففػه انحانػك ايسنػى   ػع faute personnellela انلر ػه
 ػدفع ان مػسيض  سفػى انحانػك سا دارة  ػه ان ػه  انم  سنيك على عا ؽ ا دارة سحد ا سال ي أؿ انمسظؼ عػف  رطا ػم انم ػلحيك

 .انرا ػك انمسظػؼ لر ػيا   في ػأؿ انمسظػؼ عػف رطػأال انلر ػه سينفػذ انح ػـ قػى  مسانػم انثانيػك   ػع انم ػ سنيك علػى عػا ؽ
ان ضػا  ا دارإل نضػماف ح ػف  ػير انمرفػؽ انمامػك بان ظػاـ  سار  مت انمح مك ح مها  ف نظريػك انرطػأ انلر ػه مػف اب ػداع

طػراد  سح ػى ال يحهػـ ي ػع مػنهـ مػف  رطػا   مػاؿ  لػؾ انمرافػؽ عػف ان يػاـ بساهبػا هـ انسظيفيػك رلػيك انم ػ سنيك عػف  ػؿ مػاع سا 
  ػاس ان فرقػػك بػػيف انرطػػأ انلر ػػه بممػػاييرال سضػػسابطم انمحػػددة   بمنا ػبك   ػػيير انمرافػػؽ انمامػػك  ف امػػت  ػػذال اننظريػػك علػػى

انمامػك  سقػد  ػاف ان ضػا  ا دارإل  بك   ػيير انمرافػؽانمرف ى انذإل ي ع مف عامؿ ممرض نلرطػأ سان ػساب سبمنا ػ سبيف انرطأ
  لؾ اننظريك  سقد نح م انملرع انم رإل إذ قنف  ذال اننظريك باننص عليها بدا ة انم رإل  باقا  عف انملرع فه رلؽ ساب داع

( مػف 55/3ادة )  ثػـ بانمػ1964ن ػنك  46رقػـ  ( مػف قػانسف نظػاـ انمػامليف انمػدنييف باندسنػك ان ػادر بان ػانسف58فػى انمػادة )
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سقػػػد  رػػػذت ف ػػػاسى انهمميػػػك انممسميػػػك ن  ػػػمه انف ػػػسى سان لػػػريع بمهلػػػس اندسنػػػك فػػػه م ػػػر بان فرقػػػك بػػػيف انرطػػػأ 
انلر ه سانرطأ انمرف ه فه مهاؿ انم ؤسنيك عف ايرطا  ان ه ير  بها مأمسرس انضبط ان ضا ه  ثنا  قيامهـ 

 لحؽ  ضرارا بانغير  حيث   رر بانسظيفك س 
"  ف ما  رذ بم قػانسف  ي ػك انلػرطك مػف  نػم ال ي ػأؿ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه مػدنيا  إال عػف انرطػأ انلر ػه  
سفي ؿ ان فرقك ي سف مف رالؿ انبحث فه  لسؾ مأمسر انضػبط انمرطػئ  فػإذا  ػاف ي ػ هدؼ انم ػلحك انمامػك 

انمنسط بم  ح ي هػا سان ػه  ػدرؿ فػه سظيف هػا ا داريػك؛ فػإف رطػأال  س اف   رفم ب  د  ح يؽ  حد   داؼ ا دارة
يندمة سي دارؿ فه  عماؿ سظيف م بحيث ال يم ف ف لم عنها  ففه  ذال انحانػك يم بػر ذنػؾ انرطػأ مػف ايرطػا  

ا ضػػػرار فػػػه  انمن ػػػسبك إنػػػى انمرفػػػؽ انمػػػاـ  سال يهػػػسز محا ػػػبك مػػػأمسر انضػػػبط ان ضػػػا ه علػػػى فملػػػم انم  ػػػبب
ا إذا  بػػيف  ف مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه نػػـ يممػػؿ نلم ػػلحك انمامػػك  س  ػػاف مػػدفسعا  بمسامػػؿ لر ػػيك  س  مػبانغير.

 ػػاف رطػػؤال ه ػػيما   ففػػه  ػػذال انحانػػك يم بػػر انرطػػأ لر ػػيا   سي ػػأؿ عنػػم فػػه مانػػم انرػػاص بح ػػب انم ػػؤسنيك 
  انمدنيك يح اـ انفمؿ انضار".

 
سمما  بؽ ال يسهد  مريؼ محؿ ا فاؽ ن حديد انم  سد بانرطأ انلر ه انمسهب نلم ػؤسنيك انلر ػيك نمػأمسر 
انضبط ان ضا ه حيث ي رؾ ايمر ن  دير ان اضه  ه يف ؿ فيم ح ب ظرسؼ  ؿ حانك  سبديهه  ف ان اضػه 

 ملػػؽ ايمػػر ب ػػلسؾ مهنػػه  س  نهػػذا انم ػػلؾ  فػػإذانمسذهػػا  يلهػػأ إنػػى ا ػػ ظهار م ػػلؾ انرهػػؿ انمػػادإل با رػػاذ نف ػػم 
سي ضػه 61نهػذا انم ػلؾ نمسذهػا  إنػى ا رػاذ نف ػم  -انػذإل ينػدب نممرفػك م ػلؾ انرهػؿ انمػادإل-فنه فيلهأ انربيػر 

فه ان  رؼ بما يسهبم بذؿ عنايك انرهؿ انحريص انذإل   سافر نديم درهك االن باال سانمنايك ان ػه   سقػع مػف  ػسا  
فه  ؿ فمؿ ينلػأ عنػم ضػرر بح ػسؽ انغيػر إذا نػـ يل ػـز مػف سقػع منػم انفمػؿ انناس  سمف ثـ ي سافر ممنى انرطأ 

ف ا ػػػ  ر انسضػػػع انغانػػػب علػػػى نػػػسعيف مػػػف  نػػػساع انرطػػػأ   ػػػاس ن ح يػػػؽ انم ػػػؤسنيك  أانلر ػػػه  لػػػؾ اندرهػػػك  سا 
  انلر يك: س ما انرطأ انممدإل  سانرطأ انه يـ

                                                                                                                                               

بػأف  1978ن ػنك  47( مف نظاـ انمامليف انمدنييف باندسنػك ان ػادر بان ػانسف رقػـ 78سبانمادة )  1971ن نك  58ان انسف رقـ 
 2415ن ػنك  18مف ان انسف رقـ  55س ريرا بم  ضى انمادة   "نص على  ف " ال ي أؿ انمامؿ مدنيا  إال عف رطأال انلر ه

 " انلر ه نيك سان ه هر ا ن ها على  نم "سال ي أؿ انمسظؼ مدنيا إال عف رطأالانمد بإ دار قانسف انردمك
 ـ  م  بػػػػك انهػػػػال   1993مح ػػػػف عبػػػػد انحميػػػػد انبيػػػػم  ح ي ػػػػك  زمػػػػك انم ػػػػؤسنيك انمدنيػػػػك سدسر  ػػػػأميف انم ػػػػؤسنيك   ػػػػنك  -61

ـ  ر ػانك د  ػسراال   1998  س ذنؾ:  لاـ عبد انمنمـ ع الك  م ؤسنيك ا دارة عػف  عمػاؿ انضػرسرة  ػنك 80انمن سرة  ص 
  س ػذنؾ: مهػػدإل مػػدحت اننهػرإل  م ػػؤسنيك اندسنػػك عػف  عمانهػػا غيػػر ان ماقديػك  مرهػػع  ػػابؽ  300دار اننهضػك انمربيػػك  ص 

   232ص 
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 الفرع الثاني

 القاا ي والخطي المرفقىالتمييز ضين الخطي الشخصي لميمور الاضط 

انفمؿ انضار بانغير انذإل ي ع مف مأمسر انضبط ان ضا ه  ثنا   أدي م نمهاـ سظيف م قد ي سف ناهما  عف  حد    
 رطأيف  ما :

 الخطي الشخصي     -األول   
ن يهػك س س انذإل ي ع مف مأمسر انضبط ان ضا ه دسف  ف ي سف نم عالقك  س  لك بساهبا م انسظيفيك  إل ال يمػد 

ف  اف قد سقع منم  ثنا  انممؿ  س ب ػببم  س ػذا انرطػأ يل ػى بانم ػ سنيك اي ػليك  طبيميك نل ياـ بهذال انساهبات  سا 
على عا  م سبانم  سنيك ان بميك على عػا ؽ انههػك انسظيفيػك ان ػابع نهػا.  رهػؿ انلػرطك انػذإل يم ػدإل علػى انمػ هـ 

 ياد م ن يارة انم لحك ان ابع نها.بانضرب  س ان ا ؽ انذإل يد س  حد انمارة  ثنا  ق
 انرطأ انمرف ى:  -انثانه 

س س انرطأ انذإل يم ف إ نادال إنى انمرفؽ  ح ى سنس  اف انذإل قاـ بم ماديا   حد عامليم.  ضػابط  نفيػذ ايح ػاـ 
انذإل ي سـ بان بض على  حد ايلراص  نفيذا  نح ـ  ادر ضدال  فه حيف  نػم قػد  ػدر ح ػـ آرػر ببرا  ػم سنػـ 

طرال ههك انممؿ بذنؾ. سمف ثـ فإف م  سنيك انمرفؽ فه  ذال انحانك م  سنيك   ليك  سال م ػ سنيك علػى مػأمسر  ر
 (. 62انضبط ان ضا ه انذإل  اف  داة ماديك فه سقسع  ذا انرطأ )

ان فرقك بيف انفمؿ انضار اننػاهـ عػف  نفيػذ  مػر  هػب طاع ػم سبػيف انفمػؿ انضػار انػذإل ي ػع  ثنػا   نفيػذ ايمػر  -
 ان ياـ بانممؿ(  س ب ببم : )

يسهد فارؽ بيف  ذيف انفمليف  فانفمػؿ انػذإل ي ػع ن يهػك  نفيػذ  مػر  ػحيح  هػب طاع ػم  ففػه انغانػب ي ػسف  دا  
نساهػػب   إل  نػػم هػػا ز. سانهػػساز ينفػػى عػػف فاعلػػم انضػػماف  طب ػػا  ن اعػػدة انهػػساز انلػػرعه ينػػافى انضػػماف. سبنػػا  

انضبط ان ضا ه   بانل ؿ انذإل  م نع ممم م  سني م عف انضرر  على ذنؾ ين فه س ؼ انرطأ فه حؽ مأمسر
 انذإل نحؽ بانغير   انضرر انذإل يلحؽ بانهانه مف هرا  ان بض عليم س  ييد حري م.

                                                 

م  س اع  ػادال فػه ملػرسعيك انممػؿ انمبنػى علػى   ػباب مم سنػك عدـ م ػ سنيك انمسظػؼ فػه حػان ه  نفيػذ  مػرا   هػب طاع ػ -62
سذنؾ الن فا  انرطأ انلر ه مف هانبم . فإف ذنؾ ال يحسؿ دسف قياـ م ػ سنيك انههػك ا داريػك ان ػابع نهػا  ػذا انمسظػؼ علػى 

أ انمرف ػى عنػػد   ػاس انرطػأ انمرف ػى   س علػى ف ػرة  حمػؿ ان بمػك م ػى  ػػسافر لػرسط ذنػؾ . سن ػد عرفػت مح مػك انػن ض انرطػ
)منلسر بمهلك  ي ك قضايا اندسنك  انمدد انثانه  ان نك انرام ك  5/5/1994هل ك  -ؽ  58ن نك  2753نظر ا نلطمف رقـ 

( بأنم انرطأ انػذإل ين ػب إنػى انمرفػؽ ح ػى نػس  ػاف انػذإل قػاـ بػم ماديػا   حػد انمػامليف بػانمرفؽ. 1991سانثالثسف  إبريؿ/ يسنيم 
    م  س انذإل   بب فه انضرر ن سنم نـ يؤد انردمك انمامك سف ا  نل ساعد ان ه ي ير عليها ..". على   اس  ف انمرفؽ ذا
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 ما انفمؿ انذإل ي ع  ثنا   نفيذ ايمر  س ب ببم   إل انذإل ي ع  ثنا  ان يػاـ بانممػؿ  س ب ػببم  فإنػم قػد ي ػسف منبػت 
انطاعك.  ما فه حانك مأمسر انضبط ان ضا ه انذإل ي مدى بانضرب علػى  حػد ايلػراص  ان لك بايمر ساهب

انم لػػؼ بػػان بض عليػػم. فبػػانرغـ مػػف  ف انفمػػؿ انضػػار سقػػع  ثنػػا   نفيػػذ ايمػػر ساهػػب انطاعػػك  إال  ف  ػػذا انفمػػؿ 
 انغير. يس ؼ بانرطأ انلر ه مف هانب مأمسر انضبط ان ضا ه  ح ؽ بم م  سني م عف انضرر انذإل نحؽ ب

ففه  ذال انحانك يهػسز نلمضػرسر مطانبػك مػأمسر انضػبط ان ضػا ه بػان مسيض سف ػا  يح ػاـ انم ػ سنيك عػف انممػؿ 
انلر ػػػػػه   س مطانبػػػػػك ههػػػػػك انممػػػػػؿ ان ػػػػػابع نهػػػػػا انمسظػػػػػؼ بػػػػػان مسيض طب ػػػػػا  يح ػػػػػاـ انم ػػػػػ سنيك عػػػػػف عمػػػػػؿ 

 انغير)م  سنيك انم بسع عف  عماؿ  ابمم(.
 

 الفرع الثالث
  الشخصي لميمور الاضط القاا يالخطي إثضات 
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 ثبس ها آثار قانسنيك  فانحؽ انذإل ال يم ف إثبا م ال قيمك نم سانحؽ انذإل ال دنيؿ عليم  س سانمدـ  سا .

سيميف قانسف ا ثبات انر ـ انػذإل ي لػؼ با ثبػات  س ػس  مػر بػانغ انرطػر فػه  ػير انػدعسى سفػه  نفيػذ ا؛ ينػم 
  سقؼ عليم ن يهك اندعسى بينما يل ه عليم عب ا  ث يال  يهملم فه مر ز دسف مر ز ر مم  إذ ي لفم  مرا  ايهابيا  

 .64 65هحاف ميزاف انمدعى عليم على انمدعهي  فه ر مم  ف ي ؼ مف اندعسى مسقفا  لبيا  ي  سر فيها ر 
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اال فػػاؽ  علػػى مرانفػػك قساعػػد عػػب  ا ثبػػات سي ػػع  ػػذاقساعػػد ا ثبػػات ني ػػت مػػف اننظػػاـ انمػػاـ فيهػػسز نلر ػػـس  ف ي ف ػػسا م ػػدما 
 ػػحيحا  ػػسا   ػػـ قبػػؿ حػػدسث انساقمػػك  ـ بمػػد حػػدسثها  مػػا يهػػسز نلمح مػػك  ف  حمػػؿ عػػب  ا ثبػػات نمػػف ي طػػسع مػػف انر ػػـس 

 ب حملم رالفا على ان ساعد انمامك.
ـ  اننالػر دار  1952انظر: ان نهسرإل  انس يط فه لرح ان انسف انمدنه  نظريك االن زاـ بسهم عاـ  انهز  انثانه   نك  -64

  انهػامع 56س ؽ  1989/2/28هل ك  2029ن ض مدنه انطمف رقـ  -سما بمد ا. 84إحيا  ان راث انمربه  م ر  ص 
 ان انسنه  

سمػػا  16سف ا ثبػػات  انطبمػػك ان ا ػػمك  م  بػػك رهػػاؿ ان ضػػا   ان ػػا رة  ص اندنا ػػسرإل  ان مليػػؽ علػػى قػػان عػػز انػػديف  -65
 بمد ا.

سي رر  ف " إل مف  ؤال  ن نفيذال يهمؿ ما  هراال بمفردال  حيحا نسقسعم فه حدسد ايمر ان ادر مف اننيابك انمامك بدنؾ سانذإل 
نفيػػػذال لػػػرص ممػػػيف بانػػػذات بحيػػػث ي ػػػسف رسنػػت  ػػػال مػػػنهـ  ػػػلطك إهرا ػػػم مػػػا داـ  ف مػػػف  ذف بػػػان ف يش نػػـ ي  ػػػد  ف ي ػػػـس ب 

م  ػسرا عليػم سال ي مػػداال با هػازة إنػى غيػػرال.  مػا  نػػم ال يلػ رط  ف ي ػسف مػػأمسر انضػبط انػػذإل ا   ػدرال قػد نػػدب زميلػم   ابػػك 
  سة بايمر ان ادر مف اننيابك انمامك نف ها  بؿ يهسز  ف ي سف انندب لفا ك. سمف انم رر  ذنؾ  ف اي ؿ فػه ا هػرا ات 

  حك  س ف عدـ ا  راال  س اي ؿ سي ع عب  ا ثبات على مف يدعه رالؼ  ذا اي ؿ".ان
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س  ست انمدعى عليم عف نفى اندعسى سما ن ب إنيػم ال يهػسز  ف يمػد دنػيال  نلح ػـ نلمػدعه بطلبا ػم  بػؿ ال بػد 
 ف يثبػػت انمػػدعه عنا ػػر دعػػساال بممنػػى  ف يثبػػت انرطػػأ انػػذإل ين ػػبم إنػػى انمػػدعى عليػػم سانضػػرر انػػذإل   ػػابم 

نػػـ يفمػػؿ سح ػػـ نػػم  أ ي ػػا علػػى  ػػ ست انمػػدعى عليػػم  فػػإف انح ػػـ ي ػػسف قػػد رػػانؼ سعالقػػك ان ػػببيك بينهمػػا  فػػإف 
 (. ان انسف سلابم ف اد فه اال  دالؿ س ذا انمبد  يمد  طبي ا ن اعدة )ال ين ب ن ا ت قسؿ

سقػػد   ػػدت مح مػػك انػػن ض انم ػػريك ذنػػؾ  ف ػػررت  نػػم علػػى انمضػػرسر إثبػػات انضػػرر  سال ان ػػزاـ علػػى مح مػػك 
مدعه انضرر ب  ديـ اندنيؿ على دفاعم   س  ف  أمر بإهرا   ح يؽ نـ يطلبػم  سي فيهػا  ف يػ ـ  انمسضسع ب  ليؼ

  قضاؤ ا على ايدنك سانم  ندات انمطرسحك بما ي فه نحملم .
ا  ذنؾ حضر احد رهاؿ انلرطك بدعسى  ف ثنسفى فرن ا  "  سقؼ ان يد مس راف  يار م  ماـ مدرؿ عملم  سفه  

ال هاال انممػا س  سحػاسؿ ان ػيد مػس راف  سضػيح مضػمسف انمنلػسر ان ػادر مػف انبلديػك نرهػاؿ ان يارة   ير فه ا
انلػػرطك  غيػػر  ف رهػػاؿ انلػػرطك اق ػػادسال إنػػى ق ػػـ انلػػرطك حيػػث هلػػس فػػه  ػػانك   ػػمى لػػرطك انطػػرؽ  سعنػػد 
اع راضػػم علػػى ذنػػؾ قػػاـ  حػػد رهػػاؿ انلػػرطك بضػػربم علػػى ر  ػػم س ػػذنؾ  ػػفمم  ػػفمك قسيػػك علػػى  ذنػػم اني ػػرى 

مل ػم   ػػـ   سفػه ان  ريػػر انػػذإل سضػم م انلػػرطك  سضػػح انم ػ سؿ ن بريػػر  لػؾ ا  ػػابك  نػػم عنػد درسنػػم )ان ػػيد ه
 مس راف( انمر ز انر ي ه نللرطك ار ؿ  سازنم سا طدمت  نفم بم بض انباب مما ن ة عف ذنؾ نزيؼ باينؼ.

اقمػك نمسذهػا   ػاررا  نػذنؾ  حيػث ثبػت مف ذنؾ  ظهر ننا  ذال انساقمك اي انيب انلرطيك نان ار س مثؿ  ػذال انس  
ـ قػػد قػػدـ لػػ سى إنػػى انمػػدعه انمػػاـ فػػه مدينػػك مسنبليػػم ب مرضػػم نلضػػرب سا  ػػا ة 1968مػػايس  2 ف انمػػذ سر فػػه 

ا ػػ مماؿ ان ػػلطك مػػف قبػػؿ رهػػاؿ انلػػرطك  سنلػػأ عػػف ذنػػؾ عا ػػك  عاق ػػم عػػف انممػػؿ  غيػػر  ف انمػػدعه انمػػاـ قػػاـ 
؛ رهاؿ انلرطك  سفه ضس  ذنؾ قدـ ان يد مس راف لػ سى بادعا ػم مػدنيا  بحفظ اندعسى دسف  ف ي رر ما ي بع مع 

ـ  سفػػه  1970فبرايػػر  16ممػػا ا ػػ سهب ا ػػ دعا  ربيػػر نمرضػػم عليػػم غيػػر  ف   ريػػر انربيػػر نػػـ ي ػػدـ إال فػػه 
ضػس  ذنػػؾ قػرر اننا ػػب انمػاـ نمدينػػك مسنبليػم  ف ن ػػا ة انربيػػر قديمػك هػػدا  ممػا ال ي ي ػػر ممهػا انس ػػسؿ نلح ي ػػك  

 .66س ر ب على ذنؾ إفالت رهاؿ انلرطك مف انم اب
س ذال ان ضيك  لير إنى ان مسبات ان ه يالقيها ايفراد فه مساههك مأمسرإل انضبط ان ضا ه س ه غانبا  ا  حانك 
  ػػديـ لػػا د ن ػػبب ب ػػيط  ػػس  ف  ػػؿ انم ساهػػديف دارػػؿ ق ػػـ انلػػرطك غانبػػا  مػػا ي سمػػسف بحفػػظ  ػػذال انلػػ اسى مػػف 

 نلرطك  مما يؤ د ان سؿ إف عمؿ انلرطك  سقؼ عمؿ ان انسف سانمدؿ مما . هؿ حفظ ما  سهم ا
ات  ثبػ ف عب  إثبات انم ؤسنيك عف انممؿ انذإل ي در مف مأمسر انضبط ان ضا ه ي ػسـ علػى رطػأ ساهػب ا 

سرال س ذال انم ؤسنيك   ح ؽ عندما ي  بب رطأ مأمسر انضبط ان ضا ه فه ان ياـ بساهبا م ضررا  بانغير  سانذإل بد
ات ثابػت  مػا سضػم م  ثبػات  س انمضرسر  فانف م سان ضا  ي ف اف علػى حػد  ػسا   ف نظػاـ ا ثبي حمؿ عب  ا

ساي ػػؿ بػػرا ة انذمػػك فػػه نطػػاؽ انح ػػسؽ  67انمبػػادئ انمامػػك فػػه نظريػػك االن زامػػات ال ي غيػػر إال بمساف ػػك  طرافػػم.
  68انلر يك س ثرال إنزاـ انمدعه بإثبات ح م على انمدعى عليم

                                                 
 س ما بمد ا 149ص   –مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف   -66

 .182 - 181انظر  عماد محمسد  بس  مرة  مرهع  ابؽ  ص 
ان ا رة  ص    اننالر مطبمك هاممك1978محمسد هماؿ انديف ز ه  مل الت انم ؤسنيك انمدنيك  انهز  ايسؿ   نك  -67

27. 
 ان ضا يك  انهامع ان انسنه. 62ن نك  1798  انطمف رقـ  1998/6/25ن ض مدنه  هل ك   -68
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ساثبات م ؤسنيك مأمسر انضبط ان ضا ه انلر يك   ميز ببمض انر س يك ان ه  ر لؼ فيها عف انم ؤسنيات 
انلر يك ايررى ن سنم  ابع يحد  ههزة اندسنك سي  مد قس م منها  س يضا ارػ الؼ طبيمػك االن زامػات ان ػه   ػع 

سآرػػر ببػػذؿ عنايػػك  س ر لػػؼ طػػرؽ  علػػى عا  ػػم حيػػث  نهػػا   نػػسع فػػه بمػػض ايحيػػاف مػػف ان ػػزاـ ب ح يػػؽ ن يهػػك
 ا ثبات سف ا  ن ؿ حانك على حدا  سي ضح ذنؾ فيما يأ ه:

 :أوال  اإلثضات في حالة اإلخالل ضااللتزام ضتحقيق نتيجة
ي سف ان زاـ مأمسر انضبط ان ضا ه ان زاما  ب ح يؽ ن يهك بحيث ي ػسف مهػرد عػدـ  ح  هػا  افيػا  نسهػسد رطػأ فػه 

 انن يهك انمحددة يمد قرينك على  سافر انرطأ ذنؾ.هانبم  سعدـ  ح يؽ 
فمهما  اف نسع االن زاـ  االن زاـ بن ؿ حؽ عينه  يا  ػاف محػؿ انحػؽ  ساالن ػزاـ بممػؿ ممػيف   ساالن ػزاـ باالم نػاع 
عف عمؿ مميف  يا   اف نسع االم ناع  ف ؿ  ذال االن زامات ي  ػد بهػا  ح يػؽ غايػك ممينػك  ف نفيػذ ا ال ي ػسف إال 

  فم ػى  انػت انغايػك 69ب ه االن ػزاـ غيػر منفػذ - ح يؽ  ذال انغايك  فإذا نـ   ح ؽ انغايك  يا  اف ان بب فه ذنؾب
  ه ذا ها انممؿ انمطلسب مف مأمسر انضبط ان ضا ه  نا ب دد ان زاـ ب ح يؽ ن يهك.

اال  نػنص انمػادة رقػـ سمثاؿ ذنؾ: ان زاـ مأمسر انضبط ان ضا ه ب حرير محضر مضػمسف انػبالغ انم ػدـ إنيػم إعمػ
مف قانسف ا هرا ات انهنا يك انم رإل ان ػه  لزمػم بإثبػات هميػع ا هػرا ات ان ػه ي ػـس  —انف رة انثانيك—( 24)

بها  ثنا    ابك محضر انهريمك  فإف رانؼ مأمسر انضبط ان ضا ه ذنؾ  اف  ػذا دنػيال  نمػدـ  ح ػؽ  لػؾ انغايػك 
االن زامػات ان ػه ال يم بػر انم ػ سؿ عنهػا قػد نفػذ ا إال إذا  ح  ػت انن يهػك  س ان ه ال رطها ان ػانسف ساع بر ػا مػف 

 انغايك منها  س يضا  اف ذنؾ دنيال  على انرطأ انمنلئ نلم ؤسنيك.

 :ثانيا  اإلثضات في حالة اإلخالل ضااللتزام ضضذل عناية
ن ضا ه  سن ف مف لأف  نفيػذ  ػذا  ما نس  انت انغايك مف االن زاـ  ر لؼ عف انممؿ انم لؼ بم مأمسر انضبط ا

إنػػى  ح ػؽ  لػػؾ انغايػػك   ػػاف ذنػؾ االن ػػزاـ من ػػبا  علػػى  -انممػؿ بلػػ ؿ  ػػحيح بح ػػب انمهػرى انطبيمػػه نيمػػسر
بذؿ عنايك انرهؿ انمم اد مف  سا ط مأمسرإل انضبط ان ضا ه مف نفس انف ك ان ابع نها  اع بر مأمسر انضبط قد 

 . انضبط دارال  فه ذنؾ اننطاؽ سفى بان زامم م ى ما  اف عمؿ مأمسر
س نػػـ ي ح ػػؽ  فهػػس ان ػػزاـ بممػػؿ  سن نػػم عمػػؿ ال  فهػػس ان ػػزاـ ببػػذؿ انههػػد نلس ػػسؿ إنػػى غػػرض   ح ػػؽ انغػػرض 

ي ضمف ن يه م  سانمهـ فيم  س  ف يبذؿ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه ن نفيػذال م ػدارا   ممينػا  مػف انمنايػك  ساي ػؿ  ف 
س يػ  لص  بمػا  نظػرسؼ انحػاؿ   يبػذنها انلػرص انمػادإل  سيزيػد  ػذا انم ػدار  ي سف  ذا انم دار  ػس انمنايػك ان ػه

فم ػػى بػػذؿ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه انمنايػػك انمطلسبػػك منػػم  ي ػػسف قػػد ن ػػذ ان زامػػم  ح ػػى نػػس نػػـ ي ح ػػؽ انغػػرض 
 .74انم  سد

                                                 
 س ما بمد ا133ص   – ابؽ   مرهع –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف  -69
 م ادر االن زاـ )نظريك االن زاـ بسهم -عبد انرزاؽ  حمد ان نهسرإل  انس يط فه لرح ان انسف انمدنه انهديد 

 .736نبناف  ص  -ـ  منلسرات انحلبه انح سقيك  بيرست 1998عاـ(  انمهلد انثانه  انطبمك انثانثك انهديدة   نك 
 س ما بمد ا 137ص   –مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف   -74
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ان ضػا ه انمنايػك سمثاؿ ذنؾ: قياـ مأمسرإل انضبط ان ضا ه بانحد مف سقػسع انهريمػك  فم ػى بػذؿ مػأمسر انضػبط 
انمطلسبػك منػم فػػه ان زاما ػم انسظيفيػك ي ػػسف قػد  دى ذنػػؾ انساهػب ح ػى نػػس نػـ   ح ػؽ انن يهػػك  فانساهػب اي ا ػػه 

 نمأمسر انضبط  س انحد مف قياـ انهريمك.
فأيمػا ي ػسف محػػؿ االن ػزاـ بػذؿ عنايػػك  ي ػبح علػػى انمضػرسر إثبػات    ػػير مػأمسر انضػبط ان ضػػا ه فػه ا رػػاذ 

 الزمك مما  ر ب عليم إنحاؽ انضرر بم.انمنايك ان
 ببذؿ عنايك فنهد  ف:ن زامم ب ح يؽ ن يهك سا ن زاـ مأمسر انضبط سعند  طبيؽ  ذال ان ساعد على ا

فه االن زاـ ب ح يؽ ن يهك   ان زاـ مأمسر انضبط ب  ابك محضػر نلساقمػك  فمػدـ قيػاـ مػأمسر انضػبط بهػذا ا هػرا  
 ف ينفيػػم بإثبػػات  نػػم بػػذؿ  ػػؿ مػػا فػػه س ػػمم ن  ابػػك انمحضػػر ينػػم  نػػا مل ػػـز  يثبػػت رطػػؤال س   ػػيرال  سال ي ػػ طيع

ال فانرطػػأ ثابػػت فػػه هانبػػػم  ب ح يػػؽ ن يهػػك  سنػػيس  مامػػم إال  ف يثبػػت ان ػػبب ايهنبػػه ننفػػه عالقػػك ان ػػببيك  سا 
ر انضبط  ف سم ؤسني م انمدنيك مح  ك سقا مك فه ح م  فإف عدـ  نفيذ االن زاـ  س فمؿ انرطأ بمينم  سعلى مأمس 

 ي ؼ مسقفا  ايهابيا  مف انساقمك سيثبت  نم قاـ ب نفيذ ان زامم ب ح يؽ  لؾ انن يهك.
 ما فه االن زاـ ببذؿ عنايك   ان زاـ مأمسر انضبط بانحػد مػف سقػسع انهػرا ـ  فملػى انمضػرسر  ف يثبػت  ف مػأمسر 

نػػؾ بػػأف يثبػػت إ مػػاال  ممينػػا   س انحرافػػا  انضػػبط ان ضػػا ه نػػـ يبػػذؿ انمنايػػك انالزمػػك مػػف انحػػد فػػه سقػػسع انهريمػػك سذ
ظا را على   سؿ انسظيفك  فػإذا  ثبػت ذنػؾ  ػاف  ػذا دنػيال  علػى رطػأ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه سقيػاـ م ػؤسني م 
انمدنيك فه  دا  ساهبا م انسظيفيك فه حؽ انمضرسر  ما نـ يثبت مػأمسر انضػبط  ف عػدـ  نفيػذال الن زامػم سقمػسدال 

سبك  يرهع ن بب رارج عف نطػاؽ إراد ػم  ان ػبب ايهنبػه  ف نمػدـ بػم عالقػك ان ػببيك  سال عف بذؿ انمنايك انمطل
  71    ح ؽ 

سنمؿ منط يك  ذا ان حليؿ   مػف فػه  ف انغايػك فػه االن ػزاـ بن يهػك ال   ح ػؽ إال بػا رادة  بينمػا فػه االن ػزاـ ببػذؿ 
 . ير بط إنى حد  بير بإرادة انمضرسر نف م عنايك ال درؿ نارادة فه  ح يؽ  لؾ انغايك  بؿ إف  ح ي ها قد

 سمطة محكمة المواوع في استخالص ركن الخطي -ثالثا   
انح ـ ان ادر فه دعسى انم ؤسنيك انمدنيك  غيرال مف ايح اـ يهػب  ف يلػ مؿ علػى اي ػباب ان ػه بنػه عليهػا  

ال  ػػػاف بػػػاطال  بمػػػا ي ػػػ سهب ن ضػػػم  في مػػػيف علػػػى مح مػػػك انمسضػػػسع  ف   ػػػ مرض  ر ػػػاف انم ػػػؤسنيك انمدنيػػػك  سا 
ت ر ػف انرطػأ  حيػث مػا  ػح مػف انسقػا ع سانسقا ع ان ػه  ثبػت  سافر ػا سايدنػك انماديػك ان ػه ي يمهػا انمػدعه  ثبػا

سما نـ ي ح سقسعها يدرؿ فػه   ػدير مح مػك انمسضػسع  سال يحػد مػف  ػلطا ها فػه ذنػؾ إال قساعػد ا ثبػات ان ػه 
فرضها ان انسف  س ؿ ما  رددال مح مك انمسضسع فه ح مها  سا    اف با ثبات على سقا ع  ـ باننفه ي ػسف مػف 

 72.   لط ها
                                                                                                                                               

 .737ان نهسرإل  نظريك االن زاـ بسهم عاـ  مرهع  ابؽ  ص   -71
 

قضػػى بػػاف "ممػػرض نمػػه ان همػػك عػػف انطػػاعف إذ ال يمػػدس  ف ي ػػسف قػػسال هديػػدا مػػف انمهنػػه عليػػم ي ضػػمف عػػدسال عػػف  -72
س س ما يدرؿ فه   ػدير مح مػك انمسضػسع س ػلط ها فػه  هز ػك انػدنيؿ سال  ل ػـز فػه حانػك عػدـ  رػذ ا بػم  ف  ػسرد  ػببا  ا هامم

نػػذنؾ إذ ايرػػذ بأدنػػك انثبػػست ان ػػه  ػػاقها انح ػػـ يػػؤدإل دالنػػك إنػػى إطػػراح  ػػذا ا قػػرار س ػػس مػػف بمػػد ي ػػمف ساقمػػك ثانسيػػك يريػػد 
ثـ فاف اننمه على انح ـ فه  ذا ان دد ال ي سف  ػديدا. نمػا  ػاف ذنػؾ  س ػاف  انطاعف نها ممنى نـ   ايرال فيم انمح مك سمف

انبػػيف مػػف محضػػر هل ػػك انمحا مػػك  ف انطػػاعف اق  ػػر علػػى اننمػػه علػػى اننيابػػك انمامػػك عػػدـ إهرا هػػا مماينػػك نم ػػاف انحػػادث 
ه  ػبب حػدسث  لػؾ ا  ػابك سنل يارة ان ه سقع فيها سقمسد ا عف  ح يؽ  بب إ اب م س بب سهسدال بم اف انحادث سلػ ؾ فػ

دسف  ف يطلػػب إنػػى مح مػػك انمسضػػسع  ػػدارؾ  ػػذا انػػن ص  س يثيػػر  ػػببا آرػػر نحػػدسث إ ػػاب م غيػػر مػػا  سردال انح ػػـ مػػف  نػػم 
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علػػى لػػهسد ا ثبػػات  س مػػرض علػػى قػػسؿ لػػهسد اننفػػه دسف  ف   ػػسف ملزمػػك با لػػارة إنػػى سنلمح مػػك  ف  مػػسؿ 
  قسانهـ  س انرد عليها ردا  ريحا.

س غيػػر رطػػأ سنػػسع  ػػذا انرطػػأ هميمػػم راضػػع نرقابػػك   مػػا ان  ييػػؼ ان ػػانسنه نمػػا  ػػح سقسعػػم سس ػػفم بأنػػم رطػػأ 
ف سقا ع ثاب ك من هك  ذ ر ا فه اي باب مح مك انن ض  س يضا يهب على انمح مك  ف    رلص ر ف انرطأ م

ال  اف ح مها ملسبا  بان  سر سا  سهب ردال  س ه غير ملزمػك فػه إثبػات انرطػأ  س  س نفيػم بانسقػا ع انهانبيػك  سا 
انظػػرسؼ انمارضػػك ان ػػه إذا مػػا  لػػار إنيهػػا انح ػػـ انهنػػا ه انمػػر بط بانػػدعسى انمدنيػػك سان ػػه ال ي  يػػد بهػػا ان اضػػه 

ايمر فه ذنؾ إنى ما  طم ف إنيم انمح مك فه   ػدير ايدنػك انممرسضػك عليهػا  ثبػات انسقػا ع  انمدنه  إذ مرهع
س غير رطأ فهه مف انم ا ؿ ان انسنيك ان ه  رضع نرقابػك  س نفيها   ما س ؼ  ذال انسقا ع بأنها رطأ  انمدعاال 

 .  مح مك انن ض
س يػػا مػػا  ػػاف نػػسع انرطػػأ انمسهػػب نلم ػػؤسنيك  فان اضػػه عليػػم  ف ي ح ػػؽ مػػف نػػسع انضػػرر س حليػػؿ م ػػدارال سانح ػػـ 

 بان مسيض  حيث   دت مح مك انن ض انم ريك ذنؾ بح مها ان انه: 
"نيس نمح مك انمسضسع  ف ن يـ انم ػؤسنيك ان   ػيريك علػى رطػأ نػـ يدعػم انمػدعه م ػى  ػاف   ا ػها رطػأ ممػا 

ا م  إذ عب  إثبات انرطأ ي ع فه  ػذال انحانػك علػى عػا ؽ انمػدعه )انمضػرسر( فػال ي ػح نلمح مػك  ف يهب إثب
  سمف باب  سنى ما نـ يدعم مف انرطأ   ما ال يهسز نها  ف  ن حؿ ضررا نػـ ي ػؿ بػم؛ ثب م  طسع بإثبات ما نـ ي

  ينم  س انملـز  يضا )انمضرسر( بإثبات انضرر" .
 الفرع الراضه

 الخطي الشخصي لميمور الاضط القاا يتطضيقات 

 ف ممانهك بمض انهرا ـ انهنا يك نما ي ع مف  فماؿ  مس ان ياف انمادإل نللرص  ال يمبر عف ضرسرة   ييؼ  
رطػػػأ مػػػأمسر انضػػػبط ان ضػػػا ه علػػػى  نػػػم هريمػػػك هنا يػػػك  فػػػال لػػػؾ  ف  نػػػاؾ بمػػػض ايفمػػػاؿ   ػػػع  حػػػت طا لػػػك 

ذإل  نلػػأ ا هريمػػك هنا يػػك  سن ػػف إذا  ػػـ   ييػػؼ رطػػأ مػػأمسر انضػػبط انم ػػؤسنيك انمدنيػػك دسف  ف يلػػ ؿ انفمػػؿ انػػ
ان ضا ه على  نػم هريمػك هنا يػك يثػار حين ػذ انم ػؤسنيك انهنا يػك سانم ػؤسنيك انمدنيػك نمػأمسر انضػبط ان ضػا ه   
حيث إف  ذا االر باط ي مثؿ فه  ف دعسى ان مسيض ال    ط ب ػ سط انػدعسى انهنا يػك   مػا يهػسز رفػع انػدعسى 

                                                                                                                                               

 حدثها بنف م  فال يحؿ نػم مػف بمػد  ف ينمػى علػى انمح مػك قمسد ػا عػف إهػرا   ح يػؽ نػـ يطلبػم منهػا سنػـ  ػر  ػه حاهػك إنػى 
 حك انساقمك  مػا رسا ػا انلػهسد  سال يحػؿ نػم  ف ينمػى علػى ح مهػا عػدـ انػرد علػى دفػاع نػـ ي ػرال  إهرا م بمد  ف اطمأنت إنى

 مامها. نما  اف ذنؾ  س اف مف انم رر  ف مح مك انمسضسع غير ملزمك بانرد  راحك على  دنػك اننفػه ان ػه ي  ػدـ بهػا انمػ هـ 
لػى  دنػك انثبػست ان ػه  سرد ػا  إذ بح ػب انح ػـ  ػه يػ ـ  دنيلػم ما داـ انرد عليهػا م ػ فادا ضػمنا مػف انح ػـ با دانػك اع مػادا ع

سي   يـ قضاؤال  ف يسرد ايدنك انمن هك ان ه  حت نديم على ما ا  رل ػم مػف م ارفػك انمػ هـ نلهريمػك انم ػندة إنيػم سال عليػم 
يػرال انطػاعف فػه لػأف ان فػات  ف ي م بم فه  ؿ هز يك مف هز يات دفاعم يف مفاد ان فا م عنها  نم  طرحها سمػف ثػـ فػزف مػا يث

انح ػػـ عػػف دفاعػػم ان ػػا ـ علػػى  ػػأرر انضػػابط فػػه  حريػػر محضػػر ضػػبط انساقمػػك سانمثػػسر علػػى  ػػالحيف آرػػريف فػػه ان ػػيارة  
عراضم عما قدمم مف م  ندات  فيد ان ما ال إنى انمدينك ان ه سقع فيها انحادث  ال يمدس  ف ي سف هدال مسضسعيا فه   دير  سا 

ح مػػػك انمسضػػػسع فػػػه سزف عنا ػػػر انػػػدعسى سا ػػػ نباط مم  ػػػد ا س ػػػس مػػػا ال يهػػػسز إثار ػػػم  مػػػاـ مح مػػػك ايدنػػػك سفػػػه  ػػػلطك م
       انن ض((.

مهلػك إدارة  ـ  1975دي ػمبر  -   سبر  19 حمد ز ه انهماؿ  ما يك رطأ انمسظؼ انمسهب نل مسيض  انمدد انرابع ان نك  
 .965قضايا انح سمك  م ر  ص 
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نمدنيك إنى هانب اندعسى انهنا يك  ماـ انمحػا ـ انمر  ػك  سي ضػه بانم سبػك انهنا يػك سبػان مسيض انمػدنه  مػع ا
 .73إي اؼ  ير اندعسى انمدنيك نحيف  دسر ح ـ فه اندعسى انهنا يك

سعلػى  ػذا اي ػاس نبػيف مهمسعػك مػف ايفمػاؿ انما ػك بان يػاف انمػادإل نللػرص  س نلػأ عنهػا انم ػ سنيك انمدنيػك 
 نمأمسر انضبط ان ضا ه   سفيما يله نذ ر بمضا مف ذنؾ بما يفيد  ذا انبحث:

 أواًل  أفعال التعذيب الماسة ضالسالمة الجسدية
يمػػد ان مػػذيب انػػذإل قػػد يحدثػػم بمػػض مػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه بػػانم هـ مػػف  رطػػر ان هػػاسزات  سذنػػؾ نمػػا ي ر ػػب 

إذا قررنػا  ػراحك  ف بمضػا  مػف مػأمسرإل انضػبط ان ضػا ه عليم مف   ضرار بانغك بػانم هميف  سال ن ػسف مغػانيف 
يميلسف إنى االع  اد بهديك س ا ؿ ان مذيب فه  ح يؽ ن ا ة با رة نحظك انبحث سرا  انهريمك  سنمػؿ مرهػع ذنػؾ 

  ه محاسنك إرفا  ق سر ـ سعدـ  فا  هـ فه ان ح يؽ.
فإنهػػػا  ر ػػػب انم ػػػؤسنيك انهنا يػػػك س   حيػػػث إف نهػػػس   ػػػلطك انضػػػبط إنػػػى انمنػػػؼ فػػػه  ػػػؤانها نلفاعػػػؿ سا ػػػ هسابم

 انم ؤسنيك انمدنيك.
سي طلب انملرع عنا ر عديدة  ثبات ساقمك ان مذيب  بحيث إذا  رلؼ ر ف مف  ذال اير اف ام نع ان سؿ ب يػاـ 
 لػػؾ انهريمػػك  سي مثػػؿ ذنػػؾ فػػه  ػػفك انهػػانه انػػذإل يهػػب  ف ي ػػسف مسظفػػا  عمسميػػا   إل مػػأمسر ضػػبط قضػػا ه  

.س  ػ لـز 74هـ س ػس فػه نفػس انسقػت انمضػرسر  انػذإل سقػع عليػم فمػؿ ا ضػرار س فمػاؿ ان مػذيبس ذنؾ  ػفك انمػ 
 ساقمك ان مذيب  سافر عدة  ر اف ن ح ؽ انرطأ انمنلئ نلم ؤسنيك على اننحس ان انه:

 فعل التعذيب  .1
 ػػرؾ ان ػػانسف   ػػدير فمػػؿ ان مػػذيب ن اضػػه مح مػػك انمسضػػسع  حيػػث ي  رل ػػم مػػف ظػػرسؼ انػػدعسى   مػػا ذ ػػب 
بمض انف ها  إنى  مريؼ فمؿ ان مذيب بأنم انفمؿ انذإل ي ـس بم مأمسر انضبط ان ضا ه سي ؿ إنى حػد ا يػذا  
ان ا ه انمنيؼ انذإل يفت مف عزيمك انلرص  سيحملم على االع راؼ نلرػالص مػف ان مػذيب  س يضػا قيػؿ: إنػم 

 ا رغاـ انممنسإل س ؿ ما  س مذؿ نلنفسس سمميت نم اـر انمساطؼ.
فان مذيب ف رة ممياريك  ر لؼ بار الؼ انظرسؼ سانم اف سانزماف  حث يسهػد  ػسر اف نهػا:   ايمػر بان مػذيب  

 سممار ك ان مذيب بانفمؿ.
ما ايسنى س ه ايمر بان مذيب   ف  ذا ايمػر  ػس  مبيػر ي ػدر مػف مػأمسر انضػبط ان ضػا ه إنػى انمػرؤسس  فأ

سال    ػير س ػذا االن ػزاـ ينبػع مػف  ػلطك انػر يس إنػى انمػرؤسس  س  بم  ضاال ي سـ انمػرؤسس بان بميػك دسف  هػاسز
 م ؤسنيك انم بسع عف  فماؿ  ابمم   س ذا ايمر قد ي سف  ريحا  س ضمنيا.

س   ما بلأف انثانيك س ه ممار ك ان مذيب بانفمؿ  فإنم ي  ػد بػم  ػؿ  ػسرة مػف  ػسر انمنػؼ انمبالػر )انمػادإل 
ان ضػا ه علػى مػ هـ نحملػم علػى االع ػراؼ  سيحػدث االع ػراؼ ب ػؿ مػا يػؤنـ انممنسإل( انساقع مف مأمسر انضبط 

                                                 
مرهػع  ػابؽ  –هرا ـ ق ؿ انثسار انم ظا ريف س مػذيبهـ سم ػ سنيك ان ػادة سمػف انناحيػك انهنا يػك سانمدنيػك  - مير فرج يس ؼ -74
 .125 - 124عماد محمسد  بس  مرة  مرهع  ابؽ  ص  -سما بمد ا  151ص  -
 س ما بمد ا  99ص   –مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف    -74

 . 129عماد محمسد  بس  مرة  مرهع  ابؽ ص 



 

 

                                                 

 

 

 أمحد عبد احلميد أمنيدكتور/                   ...التعويض عن اخلطأ الشخصي ملأمور الضبط القضائي

604 

 .75س ممنسيا  نلراضع نل مذيب ه ديا  
 وقوع التعذيب من ميمور الاضط   .2

بار  اب ساقمك ان مذيب  سدنؾ نحمؿ انلرص  إذا حدث م نف مقد ي ع ان مذيب مف  حد رهاؿ انضبطيك ان ضا يك 
س مف  حد    سإل  ف ي سف ايمر بان مذيب  ادرا  منم يعلى االع راؼ بانهريمك  يا  اف انباعث نم على ذنؾ  س 

 .76س ممار ك فمليك   سإل  ف ي سف  مرا يرؤ ا م طب ا  نل درج انسظيفه  سبممنى آرر 
 انصراف التعذيب إلى المتيم  .3

ان مػػذيب من ػػرفا  سساقمػػا علػػى انمػػ هـ  حيػػث ي ػػسف ان  ػػد منػػم حملػػم علػػى االع ػػراؼ بانهريمػػك يهػػب  ف ي ػػسف 
انم ندة إنيم   ما ي فه فه انهريمك  سافر انلبهات حسؿ انلرص الن راؼ نفػظ انمػ هـ إنيػم.  مػا  ننػا   ػ طيع 

سمحاسنػػك انح ػػسؿ علػػى  ان ػػسؿ إف عبػػارة  مػػذيب انمػػ هـ  لػػير إنػػى حمػػؿ انمػػ هـ علػػى االع ػػراؼ بانساقمػػك نف ػػها 
ذنػػؾ االع ػػراؼ بسا ػػطك ان ػػسة  س ان مػػذيب  ح ػػى سنػػس رفػػض انمػػ هـ  س )انمضػػرسر( االع ػػراؼ  فػػإف ذنػػؾ ال يغيػػر 
مف م ؤسنيك مأمسر انضبط ان ضا ه انمدنيك  م ى ما  ػاف انغػرض مػف ان ػسة ان ػه ا ػ مملها مػأمسر انضػبط  ػس 

  اف حرا  فيما ي سؿ.إ راال انمضرسر  بدا   قساؿ قد ال   در منم نس 
 توافر القصد الجنا ي  .4

يم بر  ذا انر ف مف  ر اف قياـ انم ؤسنيك انهنا يك  س س رارج عف نطػاؽ بحثنػا  إال  ننػا يهػب  ف نبػيف فيػم  ف 
هريمك ان مػذيب ان ػادرة مػف مػأمسر انضػبط ان ضػا ه ال  نلػأ إال ب ػسافر ان  ػد انهنػا ه انػذإل ي  ػد فيػم انممػد 

  سي سف عف طريؽ إ ياف مػأمسر انضػبط ان ضػا ه رطػأ ينلػئ انم ػؤسنيك انهنا يػك فػه 77انضررمف قبؿ محدث 
ف نـ  نلأ انم ؤسنيك انهنا يك يم ف م انك  مأمسر انضبط ان ضا ه مػدنيا  مػا داـ  نػم  حػدث ضػررا  ح م  ح ى سا 

ا ه م س ػط انحػػرص بػانغير ساع بػر ذنػؾ انفمػؿ رارهػػا  عػف  ػلسؾ انرهػؿ انمم ػاد  س  ػػلسؾ مػأمسر انضػبط ان ضػ
  فه نفس ظرسؼ سمالب ات مأمسر انضبط انمرطئ سي سف ذنؾ بأح اـ انم ؤسنيك انمدنيك.

 استعمال القسوة  -ثانياً 
 

ال لػؾ  ف انملػرع انم ػرإل   لػددا انم ػاب علػى مػأمسرإل انضػبط ان ضػا ه سعلػى  ػؿ مػف يمامػؿ اننػاس ب  ػسة 
 اع مادا على سظيف م انح سميك  سيلـز ن ح ؽ  ذال انساقمك ضد مأمسر انضبط ان ضا ه  سافر اير اف اال يك: 

                                                 
 .139ـ  دار انمطبسعات انهامميك  ا   ندريك  ص  1985محمد  حمد عابديف  هرا ـ انمسظؼ انماـ   نك  -76

( مػػف 126) فيػػم: )) ف ان  ػػد انهنػػا ه انم طلػػب فػػه انهريمػػك انمن ػػسص عليهػػا فػػه انمػػادة  سقػػد هػػا  5732انػػن ض   رقػػـ 
قانسف انم سبات انم رإل  ي ح ؽ  لمػا عمػد انمسظػؼ  س انم ػ ردـ انممػسمه إنػى  مػذيب مػ هـ نحملػم علػى االع ػراؼ  يػا  ػاف 

 مك انمسضسع...((.انباعث نم على ذنؾ  س اف  سافر  ذا ان  د مما يدرؿ فه ان لطك ان  ديريك نمح 
ن ػػسص  -س مػا بمػد ا  144ص –مرهػػع  ػابؽ   –انم ػ سنيك انمدنيػػك نمػأمسرإل انضػبط ان ضػا ه  - لػاـ عبػد انػرحمف  -77

سان ػه  ػنحس علػػى  ( مػف ان ػػانسف نف ػم129( مػف قػانسف انم سبػات انم ػػرإل  س ػذنؾ نػص انمػادة )241  240  238انمػساد )
م لػػؼ بردمػػك عمسميػػك ا ػػ ردـ ق ػػسة مػػع اننػػاس اع مػػادا علػػى سظيف ػػم   ف: )) ػػؿ مسظػػؼ  س م ػػ ردـ عمػػسمه س ػػؿ لػػرص

 س مدة ال  زيد عف  نك  س بغرامك ال  زيد على ما  ه هنيم((ببأبدانهـ يماقب بانحما بحيث  نم  رؿ بلرفهـ  س  حدث آال
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 . فعل القسوة 1
مػػف  فمػػاؿ انمنػػؼ ي ػػع علػػى لػػرص انمضػػرسر     ػػسة فػػه  ػػؿ فمػػؿ مػػادإل ي مثػػؿ اننلػػاط فػػه هريمػػك ا ػػ مماؿ ان

س إن ا    سة انب ؽ فه سهم لرص  س يؤنـ ه دال مهما  اف اآلـ رفيفا   حيث يدرؿ فه ح ـ ان فيردش لرفم 
س  ػػحبم مػػف  س دفمػػم  س   ييػػدال  س   ميمػػم  س ربػػط عينيػػم  س ان ػػزاع لػػه  مػػف يديػػم بلػػدة  لػػه  عليػػم يضػػاي م 

  حيث ال يلـز  ف ي سف انفمؿ على درهك ممينك مػف 78س هرحم س ضربم  نم   س ضربم فه  ذ س مالب م  لمرال 
انه امك  سمف ثـ فهس  ما يلمؿ انضرب يلمؿ ا يذا    حيث إننا نرى  ف ر ف ان  سة ي ح ؽ ب ؿ فمػؿ مػادإل 

 نما ببدف انمضرسر مهما  انت لدة اينـ. مف لأنم  ف يحدث 
 استعمال القسوة ضنا: عمى الوظيفة  .2

ال اع بػرسا  يهب  ف   ع  ذال انساقمك مػف مػأمسرإل انضػبط ان ضػا ه سم ػاعديهـ اع مػادا  علػى  ػلطك سظيفػ هـ  سا 
  أإل لرص عادإل مف ايفراد  س  ـس م ؤسنيا هـ ب سر انم ؤسنيك ان ه ر مها ان انسف انم رإل 

بم ػر عملػم إزا  ان مػدإل  حيث ال يل رط فه ذنؾ   ف ي ػسف مػأمسر انضػبط ان ضػا ه قا مػا  بسظيف ػم  س مسهػسدا  
 إل  نػػػم ال  ػػػالـز بػػػيف سقػػػسع ان مػػػدإل سبػػػيف قيامػػػم بسظيف ػػػم  ثنػػػا   ػػػذا ان مػػػدإل  إذ يم ػػػف  ف ي ػػػـس مػػػأمسر انضػػػبط 

 ان ضا ه با  مماؿ ان  سة س س فه انطريؽ انماـ  ما داـ  اف مم مدا  فه ذنؾ على سظيف م.

 القضض عمى الناس وحضسيم ضدون وجو حق  -ثالثاً 
عيك انهنا يك ي رر  نم: ))ال هريمك سال ع سبك إال بنص((  سمؤدى ذنؾ  نػم بانن ػبك نل هػريـ سانم ػاب ال مبد  انلر 

يهسز اال  ناد إنى انلسا ح  إال بنا  علػى  فػسيض مػف انملػرع   مػا  نػم ال يهػسز اال ػ ناد إنػى انمػرؼ  غيػر  ف 
على ان هػريـ سانم ػاب دسف ا باحػك  فمبػد   ا  بماد انلسا ح سانمرؼ مف عداد م ادر قانسف انم سبات  مر قا ر

انلرعيك   بح مبد  د  سريا فه انمديد مف اندسؿ حيث   فؽ اند ا ير علػى ارػ الؼ إنلػا ها علػى قاعػدة  نػم ال 
   79هريمك سال ع سبك إال بنا  على قانسف

باع بػارال مػف  فان بض على ايلراص إهرا  ا  ثنا ه يرد على   ؿ عاـ  س ػس حػؽ انفػرد فػه ايمػف انلر ػه
 دعا ـ انحريك انلر يك  سنهذا ا هرا  قساعد سلرسط ي ميف االن زاـ بها.

حيث إف مأمسرإل انضبط ان ضا ه حيف ي بضسف على لرص ما بدسف سهم حؽ اع مادا  على  لطك سظيفػ هـ  
سانيف فػػػإف   ػػػرفهـ  ػػػذا إنمػػػا ي ػػػسف عػػػدسانا مبالػػػرا علػػػى انحريػػػك انلر ػػػيك ان ػػػه ن ػػػت عليهػػػا اند ػػػا ير سان ػػػ

 انسضميك  مما يؤدإل ذنؾ إنى ضرر سقياـ انم ؤسنيك فى حؽ انم  سؿ

 س   سف هريمك ان بض على انناس سحب هـ بدسف سهم حؽ مف عدة  ر اف  س ه:

                                                 
 -مرهع  ابؽ  –نا يك سانمدنيك هرا ـ ق ؿ انثسار انم ظا ريف س مذيبهـ سم  سنيك ان ادة سمف انناحيك انه - مير فرج يس ؼ -78

عمػػاد محمػػسد  بػػس  ػػمرة  مرهػػع  ػػابؽ  ص   -.119محمػػد  حمػػد عابػػديف  انمرهػػع ان ػػابؽ  ص    -سمػػا بمػػد ا 271ص 
137. 

 النػه عبػد انػالال  حمػد  ضػمانات انمػ هـ فػه مساههػك ان ػبض بػيف انلػريمك ا  ػالميك سان ػانسف انسضػمه  بػدسف دار نلػػر  -79
  65   ص 1994 نك 
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 . فعل القضض أو الحضس 1
ذ ب بمض انف ها  إنى  ف ان بض على انلرص يمنه إم ا م مف ه ػمم س  ييػد حر  ػم سحرمانػم مػف ان هػسؿ  

 يضػػا حرمانػػم مػػف حري ػػم ف ػػرة مػػف انػػزمف  حيػػث إف هميػػع ايفمػػاؿ  لػػ رؾ فػػه مضػػمسنها بفمػػؿ   س  مػػا يمنػػه 
عن ر ساحػد  س ػس حرمػاف انلػرص مػف حري ػم   مػا ينح ػر ذنػؾ فػه  ػؿ اع ػدا  ي ػع علػى انحريػك انلر ػيك 

 .84بان بض على لرص  س حب م
 . انمداـ انمبرر ان انسنه:2

ان بض  س انحبس  سي ـ ذنؾ بحرماف انلرص مف حري م س   مر  ذال سي  د بم  س عدـ سهسد  بب يبيح فمؿ 
انهريمك طانما ا  مر  ذا انحرماف  سعلى  ذا اي اس  م بر هريمك ان بض بدسف سهم حؽ م  مرة بان در انذإل 

ب ػدر مػا نحػؽ انمضػرسر مػف  ضػرار  سمػا فا ػم  انم ػ سنيك انمدنيػك  حيث  نلػأ بػذنؾ 81ي  غرؽ زمف ان بض فيها
ب  س ر ػػارة رػػالؿ ف ػػرة ان ػػبض ان ػػه  مػػت مػػف قبػػؿ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه  حيػػث يهػػسز نلمضػػرسر مػػف   ػػ

انمطانبك بان مسيض عف فمؿ ان بض  سما   ػابم مػف ضػرر هػرا  ذنػؾ انفمػؿ إنػى هانػب هميػع ايضػرار ماديػك 
  انت  ـ ممنسيك نلأت مف فمؿ ا ضرار اي له  س س ان بض سانمطانبك بان مسيض عنها.

   التفتيش وىتك العرضراضعا
 ف يش لرص ا ن اف ير بط ار باطا سثي ا بهريمك   ؾ انمرض  سي  د بها  إل فمػؿ ي ػ طيؿ إنػى ه ػـ انغيػر 

 .82فيرؿ بحيا م انمرضه إرالال ه ميا  ي سف فمؿ   ؾ انمرض
ان ػانسف  سي مثؿ انر ف انمادإل ن لؾ انهريمك فه  إل فمؿ ي  طيؿ إنى ح ـ انمهنه عليم  س انمضرسر بم ػطلح

انمدنه  بحيث يهب  ف ي سف انفمؿ مرال  بانحيا  انمرضػه سي ػيب عػسرة مػف عسرا ػم  سيرػدش عاطفػك انحيػا  
 .83عندال مف  ذال انناحيك

سممػػا  ػػبؽ نهػػد  ف  ػػذا ايمػػر قػػد ينلػػأ عػػف  ف ػػيش ايلػػراص مػػف قبػػؿ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه  س مػػف ي ػػـس 
 م امم  سفيما يأ ه  سؼ نسضح ذنؾ:

 اص تفتيش األشخ .1
رسنت غانبيك ان سانيف انسضػميك مػأمسر انضػبط ان ضػا ه  ػلطك ان ػبض علػى ايلػراص س ف يلػهـ حيػث ي ػ مد 

                                                 

مرهػع  ػابؽ  –هرا ـ ق ؿ انثسار انم ظا ريف س مذيبهـ سم  سنيك ان ادة سمف انناحيك انهنا يػك سانمدنيػك  - مير فرج يس ؼ -84
 سما بمد ا279ص  -
داريػا سمػدنيا  اننالػر  -81 م  بػك اننهضػك انمربيػك  م ػر  انطبمػك  قدرإل عبد انف اح انلهاسإل  هػرا ـ ان ػلطك انلػرطيك هنا يػا سا 

 سما بمد ا. 41ـ  ص  1977ايسنى   نك 
 ـ  انهػػامع ان ػػانسنه  سقػػد هػػا  فػػه  ػػذا انح ػػـ: )) ف 1993/12/13هل ػػك  63س  ؽ  104ن ػػض هنػػا ه انطمػػف رقػػـ  -82

 ػػذال انناحيػػك سال    ػػؾ انمػػرض فمػػؿ مرػػؿ بانحيػػا  ي ػػ طيؿ إنػػى ه ػػـ انمهنػػه عليػػم سعسرا ػػم سيرػػدش عاطفػػك انحيػػا  عنػػدال مػػف
يلػػ رط  ػػسافرال قانسنػػا  ف يغػػرؾ انفمػػؿ  نػػزا به ػػـ انمهنػػه عليػػم إذا  ػػاف بان ػػسرة ان ػػه ا  رل ػػ ها انمح مػػك مػػف  قػػساؿ انمهنػػه 
عليم.. س    ؿ بم مح مك انمسضسع بغير مم ب طانما  اف ا  رال ا  ا غا  ما  س انحاؿ فه اندعسى انمطرسحك فال يهػسز 

 مح مك انن ض((.منازع ها فه لأف  ماـ 
 41ؽ  4س 1431رقػػػـ  ـ  انهػػػامع ان ػػػانسنه س ػػػذنؾ  انطمػػػف 1989/11/23هل ػػػك  59ؽ  4س 4152انطمػػػف رقػػػـ  -83

 ـ  انهامع ان انسنه. م ر. 1980/1/6هل ك 
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 ذال ان لطك مف ساقمك ان بض ذا ها  سنمؿ حاالت ان لبس  ه   ثر انحاالت ان ه  رسؿ ان بض سان ف يش مأمسر 
ه بػػان مرض نحرمػػك لػػرص سذنػػؾ انضػػبط ان ضػػا ه  سي  ػػد بهػػذا ا هػػرا   ػػس انهػػساز نمػػأمسر انضػػبط ان ضػػا 

ا ػ نادا نهريمػػك ساقمػػك فمػال   س يػػرهح بسقسعهػػا منػػم  سذنػؾ  غليبػػا  نلم ػػلحك انمامػػك علػى م ػػانح ايفػػراد انرا ػػك 
ساح مػاؿ انس ػسؿ إنػى دنيػػؿ مػادإل يفيػد فػه  لػػؼ انح ي ػك.س ف يش لػرص انمػ هـ  ػػس انبحػث فػه م ػ سدع  ػػرال 

ا إنى فاعلها حيث يم بر  ذا ان ف يش اع ػدا  ه ػيما علػى انحريػك عف  ليا   فيد فه ان لؼ عف انساقمك سن ب ه
 انلر يك.

 
 تفتيش األنثى   .2

نهد  ف ن ف يش اينثى طبيمك را ك فهه م مل ك باننظاـ انمػاـ  سنػذا فػإف مرانف هػا ي ر ػب عليػم انػبطالف  سقيػاـ 
 رػػرى؛ يف م ػػاف ان ف ػػيش مػػف انم ػػؤسنيك انمدنيػػك فػػه حػػؽ محػػدث انضػػرر.سي سف  ف ػػيش اينثػػى بممرفػػك  نثػػى 

انمساضػػع انه ػػمانيك ان ػػه ال يهػػسز مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه ا طػػالع عليهػػا سملػػا د ها باع بار ػػا مػػف عػػسرات 
 س ف ػيش اينثػى بممرفػك  نثػى مثلهػا  ػه قاعػدة مم ػرؼ بهػا فػه قػسانيف 84.85انمر ة ان ه  ردش حيا  ػا إذا م ػت

 ػك مػف انلػريمك ا  ػالميك  حيػث  حػدد  ػذال ان اعػدة نطػاؽ انم ػاس  ثيرة مف انػدسؿ سال  ػيما مػف   ػسنها انمنبث
بػػاطال نػػس  هػػراال مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه  إهػػراؤال بانحريػػك انلر ػػيك سمراعػػاة اآلداب انمامػػك  س ػػذا ان ف ػػيش يمػػد

 .  بنف م  س رضيت اينثى بم رضا   ريحا
 ايفماؿ انما ك بان ياف انممنسإل نللرص -رام ا  

سملػػاعرال س رام ػػم سلػػرفم ساع بػػارال سغيػػر ذنػػؾ  مػػف انم سمػػات انممنسيػػك ايرػػرى ان ػػه يحػػرص إف  ػػممك ا ن ػػاف 
عليها  ؿ إن اف سيح اج إنى حماي ها   ما حمى ان انسف انم سمات انماديػك نللػرص ضػد رطػر االع ػدا  عليهػا 

اع ػػدا  عليهػػا  مػػف ان  ػػؿ  س ا  ػػابات انه ػػمانيك  سيحػػرص ا ن ػػاف انمػػادإل دا مػػا  علػػى  ػػالمك  ػػمم م مػػف  إل
نفس حر م على حري م انلر يك  حيث لهدت ان نسات انماضيك  زايدا ملحسظا فه دعاسى انم ؤسنيك انمدنيك 
سان مػػسيض عػػف ايضػػرار ان ػػه   ػػببها االع ػػدا ات انما ػػك بان يػػاف انممنػػسإل نان ػػاف.س  مثؿ  ػػسر االع ػػدا ات 

 انما ك بان ياف انممنسإل نللرص:
 ت الشخصيةالتنصت عمى المحادثا -1

  مرض بمض انمحادثػات انلر ػيك نالن هػاؾ مػف هانػب مػأمسر انضػبط ان ضػا ه  ف ػلطات اندسنػك  راقػب  لػؾ 
                                                 

سقضػػى " يطلػػػب انح ػػػـ بػػػإنزاـ ان ػػػيد سزيػػػر اندارليػػػك ب ػػػف م س ابمػػػم ان ػػػيد ر ػػػيس لػػػمبك انبحػػػث انهنػػػا ه بانمنيػػػا ب ػػػف م  -84
م ضامنيف بأف يؤديا نها مبلغ رم سف  نفا هنيها  مسضا على ايضرار ان ه نح ت بها حيث  ف ههك عملها قد ا  ف رت مف 
لػػمبك انبحػػث انهنػػا ه عػػف  ػػير ا س ػػلس ها فأهاب هػػا  لػػؾ انلػػمبك ب  ريػػر ي ضػػمف  نهػػا  ػػي ك ان ػػير سان ػػلسؾ س ػػس مػػا نهػػـ عنػػم 

 ملهػػػا فػػػه انػػػزساج س  ػػػاب ها بأضػػػرار ماديػػػك سممنسيػػػك علػػػى اننحػػػس انمف ػػػؿ  ف ػػػلها مػػػف عملهػػػا سحرمانهػػػا مػػػف مر بهػػػا سف ػػػداف
ب ػػحيفك انػػدعسى حيػػث ا ػػ رلص انح ػػـ بمػػد عػػدة ا ػػ  نافات قامػػت بهػػا انمدعيػػك سسزارة اندارليػػك إنػػى إنػػزاـ سزارة اندارليػػك بػػأف 

  بيؿ ان مسيض((.  ؤدإل نلم  أنفك )انمدعيك( مبلغ رم ك علر  نؼ هنيم على
بحػػسث  ـ  بحػػث م ػػدـ نمر ػػز 1994محمػػسد نهيػػب ح ػػنه  ان ػػبض علػػى ايلػػراص )حاال ػػم سلػػرسطم سضػػمانا م(   ػػنك  85

 .591درا ات م افحك انهريمك  ان ا رة  ص 
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.حيػث ر ػـ ان ػانسف مهمسعػك مػف ا هػرا ات 86انمحادثات بهػدؼ  لػؼ انح ي ػك فػه حانػك ار  ػاب بمػض انهػرا ـ
مػػك انمحادثػػات انلر ػػيك يفػػراد  س ان هػػاؾ حر  ان ػػه  هػػب علػػى  مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه قبػػؿ ان يػػاـ بان ن ػػت 

س ه بانمرض على ان اضه انمر ص نلح سؿ منم على ا ذف بانمراقبك سان  هيؿ نلمحادثات انها فيك  س دسر 
ذا نػػـ ي رػػذ مػػأمسر انضػػبط  إذف مػػف اننيابػػك انمامػػك بنػػدب  حػػد مػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه نل يػػاـ بهػػذال انمهمػػك   سا 

م ػديا  علػى انمحادثػات انلر ػيك نللػرص انمضػرسر بمػا يثيػر انم ػؤسنيك ان ضا ه  ذال ا هرا ات  اع بر  نم م
 انمدنيك 

 احترام المسكن وانتياك حرمة المنازل وتفتيش السيارة وحرمتيا -2
 أ. حرمة المنازل  

  فحرمػك انمنػازؿ مػف انمبػادئ ان ػه  ػانها انملػرع  87سرد اننص على  ذال انحرمك فه قانسف انم سبػات انم ػرإل
انفػرد سحيا ػم انرا ػك  فػإف  ػذال انساقمػك قػد  نلػأ سهمؿ نها ضسابط نما فيها مف حريك نللرص منبث ك مف  يػاف 

س ح ػـ قضػا ه  مف فمؿ مأمسر انضبط ان ضا ه إذا ما قاـ بان ها ها سانػدرسؿ نم ػا ف انم همػيف مػف غيػر إذف 
مأمسر انضػبط ان ضػا ه  ػسا  نل ف ػيش  ـ ان ػبض  فنهػد  ف إ ػا ة ا ػ مماؿ ان ػلطك بانن ػبك  يفيد بلرعيك درسؿ

 مػػف نمػػأمسر انضػػبط  ظهػػر بسضػػسح فػػه حانػػك ان هػػاؾ حرمػػك انمنػػازؿ اع مػػادا علػػى انسظيفػػك  حيػػث بهػػذا انفمػػؿ 
ضػرسر حيػث مأمسر انضبط ان ضا ه  نلأ انم ؤسنيك انمدنيػك مػع ضػرسرة  ف ي ػسف انػدرسؿ بغيػر رضػا  مػف انم

يهب  ف يػ ـ انػدرسؿ رغمػا  عػف إرادة  ػاحب انمنػزؿ ساع راضػم علػى  ػذا انػدرسؿ  سيم بػر انػدرسؿ قػد  ػـ رغمػا  
 عف إرادة  احب انمنزؿ سرضا م إذا  اف قبسنم  در عف إرادة غير حرة  س ار ياريك

 ما ال رط انملرع  ن ياـ انم ؤسنيك انمدنيك فه حؽ مأمسر انضػبط ان ضػا ه  ف ين فػه انم ػسغ ان ػانسنه  بحيػث 
ي سف اندرسؿ إنى انمنزؿ بغيػر مبػرر قػانسنه  سنػذنؾ ال ع ػاب علػى درػسؿ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه نلمنػازؿ إذا 

س  س انحريػؽ  س انرارج  انم اعدة مف اندارؿ س طلب  سهد ما يبرر  ذا اندرسؿ قانسنيا   ما فه حانك اال  مانك 
س ما لابم ذنؾ  س ذنؾ حاالت درسؿ انمحالت انمامك انمف سحك  انم ا ه سانمطاعـ سغير ذنؾ  ايما ف  انفرؽ 

 .  س ان هارة ان ه ي سف عملها  حت مالحظك رهاؿ انضبطيك ان ضا يك انمر  ك نل ناعك 
 ب. تفتيش السيارة وحرمتيا 

ف د ذ ب فريؽ إنى  ف ان يارة  أرذ نفس   سص حرمك ان يارة  س ؿ  أرذ ح ـ انم  ف  ـ ال؟برار لفت اآلرا  
ب ف ػػيش انمنػػازؿ  سذ ػػب فريػػؽ آرػػر إنػػى  ف  ح ػػاـ حرمػػك انم ػػ ف  سيهػػب  ف يلػػها مػػع مراعػػاة ايح ػػاـ انرا ػػك 

 ان يارة يهسز  ف يلها على انممـس  سا    انت را ك  ـ عامك.
 ما انفريؽ ايرير  ف د ذ ب إنى انهساز مع انمنع فه  ف يش ان يارة  سذنؾ بح ب انم ػاف سانزمػاف ان ػه   ساهػد 
فيم ان يارة  فلس  انت ان يارة فه انمنزؿ  س  حد ملح ا م فال يهسز  ف يلها  س أرذ ح ـ انمنزؿ فه ان ف يش   ما 

                                                 
 س ما بمد ا  141ص   –مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف    -86

 . 166 ابؽ ص  عماد محمسد  بس  مرة  مرهع

-مرهػع  ػابؽ  – لطات مأمسرإل انضبط ان ضا ه بيف انفاعليك سضماف انحريات سانح ػسؽ –عادؿ إبرا يـ إ ماعيؿ   -87 
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ا ر ى مأمسر انضبط ان ضا ه  ف  ا  ها فه لبهك  س ذا ما إذا ما  انت فه انطريؽ انماـ  فيهسز  ف يلها إذا م
فلػس اع ػدى   ن فؽ ممم حيث إف عمؿ مأمسر انضبط ان ضا ه  س سقػا ه ساح ػرازإل قبػؿ  ف ي ػسف عمػال  ضػبطيا  

مأمسر انضبط ان ضا ه على حرمك ان يارة فه غير ايحساؿ ان ه يم ف نم  ف يلها  هػاز نلمضػرسر رفػع دعػسى 
 اننالئ مف قبؿ رطأ مأمسر انضبط ان ضا ه فه ان هاؾ حرمك ان يارة س ف يلها. عف انضرر مسيض 

 
 المطمب الثالث

 عمى أساس المخاطر  مس ولية ميمور الاضط القاا ي
 -إف اال هاال نحس  أ يس انم  سنيك انمدنيك نمأمسر انضبط ان ضا ه  على نظريػك انم ػؤسنيك بػدسف رطػأ يم بػر 

ن طػػسر ف ػػرة انرطػػأ ذا هػػا  فبمػػد  ف  رػػذت ف ػػرة انرطػػأ  ضػػمؼ لػػي ا  فلػػي ا   طػػسرت ام ػػدادا    - مػػا قػػرر انػػبمض
ف رة انرطأ انلر ه انمسهب نلم ؤسنيك انمدنيك إنى ف رة انرطػأ انمف ػرض فرضػا  قػابال   ثبػات انم ػس  ثػـ إنػى 

نظريػػك  فػػرض ال ي بػػؿ  ثبػػات انم ػػس  ثػػـ إنػػى انرطػػأ انمههػػسؿ فػػه بمػػض ايحيػػاف ثػػـ نلػػأت عنػػد  ػػذال انن طػػك
 .88انمراطر

سقػػد  رهػػع انػػبمض ظهػػسر  لػػؾ اننظريػػك إنػػى ان لػػ يؾ فػػه هػػدسى انمبػػد  ان ا ػػؿ  ف انلػػرص يهػػب  ف ي ػػأؿ عػػف 
ايضػػرار ان ػػه يحػػدثها برط ػػم  عنػػدما  الحػػظ  ثػػرة ايلػػراص انػػذيف ال ي مػػسف  حػػت طا لػػك انم ػػؤسنيك انمدنيػػك 

 رطا  فه حؽ انغير ال هداؿ فيها  ر ب م  سني هـ عػف  مػسيض انمضػرسر. سنػذنؾ نػـ يمػد   ر  ابهـبانرغـ مف 
م بػسال   أ ػػيس انم ػؤسنيك علػػى انرطػأ انمػػدنه ساهػب ا ثبات.سيضػػاؼ إنػى ذنػػؾ عػدـ انػػ الـز بػيف ه ػػامك انرطػػأ 

 . سم دار انضرر سديف ان مسيض  س يضا  مسبك إثبات انرطأ مف  هؿ  حديد مر  بم
س ذال اننظريك  مد نظريك ف هيك فه نلػأ ها س طسر ػا فػه نطػاؽ ان ػانسف انرػاص  فان ضػا  انمػادإل انػذإل  ػار مػع 
انف ػػػم فػػػه  طػػػسير نظريػػػك انرطػػػأ  قػػػد سقػػػؼ عنػػػد انرطػػػأ انمف ػػػرض  سنػػػـ ي ػػػاير انف ػػػم انرػػػاص فػػػه  طػػػسر   ػػػس 

 م  سا  فػػى بنظريػػك انرطػػأ انم ػػؤسنيك انمدنيػػك انمسضػػسعيك  سرفػػض  طبيػػؽ نظريػػك انمرػػاطر سايرػػذ بهػػا فػػه قضػػا
                                                 

P44- Traité de la responsabilité civile, T.2. 2 ed, 1951R. Savatier :  - 
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-R.Savatier et L. Mazeaud: responsabilité, observations, A.T. D.C. 1955- p111  

- Rodiere: note sous 27 mai 1952, précité; Blin: note sous 12 juillet 1954- Posté sur le site 

Juris-Classeur- p93 

-Sabin Bertolaso, Contrat d’assurance, Le risqué objet du contrat, juris classeur Responsabilité 

civil et Assurances -Posté sur le site Juris-Classeur- p99 

 لػػػاـ عبػػػد انمػػػنمـ ع الػػػك  م ػػػؤسنيك ا دارة عػػػف  عمػػػاؿ  سمػػػا بمػػػد ا. 54مح ػػػف عبػػػد انحميػػػد انبيػػػم  انمرهػػػع ان ػػػابؽ  ص 
  س ذنؾ: مهدإل مدحت اننهرإل  م ؤسنيك اندسنك عػف 300ـ  ر انك د  سراال  دار اننهضك انمربيك  ص  1998انضرسرة  نك 

مرهع  –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف  - 232 عمانها غير ان ماقديك  مرهع  ابؽ  ص 
 س ما بمدال 169ص   – ابؽ  

مرهػع  –سانح سؽ درا ك م ارنػك  لطات مأمسرإل انضبط ان ضا ه بيف انفاعليك سضماف انحريات  –عادؿ إبرا يـ إ ماعيؿ  -
  488ص- ابؽ 
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 انمف رض.
 مػػا ف ػػم ان ػػانسف انمػػاـ ف ػػد نهػػا  إنػػى   ػػذال اننظريػػك م ػػ هيبا  فػػه ذنػػؾ نل طػػسر انػػذإل حػػدث فػػه   ػػس انم ػػؤسنيك 

 انمدنيك انمسضسعيك س  رهع إقرار ا إنى  ببيف ر ي ييف  ما:
الع مػػاد  علػػى انهانػػػب  سنهمػػا: انػػدافع اننظػػرإل انػػذإل قرر ػػػم سان هػػت إنيػػم انمدر ػػك انسضػػميك مػػػف سهػػسب ا -

 انمسضسعه فه انم ؤسنيك   ثر مف  انهانب انلر ه فيها.
ثانيػػا : انػػدافع انمملػػه انػػساقمه انػػذإل يرهػػع إنػػى ازديػػاد مرػػاطر انممػػؿ  ب ػػسرة  همػػؿ مػػف انم ػػير  حيانػػا  علػػى  -

 انمضػػرسر إثبػػات انرطػػأ فػػه هانػػب مػػف   ػػبب فػػه إحػػداث انضػػرر انػػذإل نحػػؽ بػػم؛ ح ػػى ي ػػ طيع انرهػػسع عليػػم
 قضا يا  بمبلغ ان مسيض.

 سبظهسر  ذال اننظريك قامت انم ؤسنيك انمسضسعيك ان ه  م د ب ح ؽ انضػرر ف ػط ح ػى سنػس نػـ ي ػف  نػاؾ رطػأ

  سيؤ ػػػس  ن ػػػار  ػػػذا اال هػػػاال انم ػػػؤسنيك علػػػى انفمػػػؿ انضػػػار انػػػذإل   ػػػاب انمضػػػرسر   إل؛  نهػػػا ا ػػػ بمدت 89
بحثنػا ال ي  ػع بانػدرسؿ حػسؿ انرالفػات انف هيػك نهػذال  انرطأ انذإل  ػاف   ػاس انم ػؤسنيك نف ػرة طسيلػك  سمسضػسع

نمػػا نبحػػث عػػف مػػدى  طبيػػؽ  ػػذال اننظريػػك فػػه ان ضػػا  انفرن ػػه سانم ػػرإل علػػى انم ػػؤسنيك انلر ػػيك  اننظريػػك سا 
 نمأمسر انضبط ان ضا ه :

 موقف القاا: الفرنسي   -أوالً 
عن ػػر ساحػػد س ػػس انضػػرر   سي فػػه  ا ههػػت  ح ػػاـ مهلػػس اندسنػػك انفرن ػػه إنػػى إم انيػػك  أ ػػيس انم ػػ سنيك علػػى

 إثبات انمضرسر نلضرر انذإل   ابم س ف   سافر فه انر ا ص انممينك نذنؾ .
سقد  ارت فه نفس انطريؽ بمض  ح اـ ان ضا  انمادإل   س قرت انم  سنيك بدسف رطأ م ى  سافرت لػرسطها   

 94ا ب .سذنؾ نمماسنك انمضرسر مف عب  إثبات انرطأ   سح سنم على ان مسيض انمن
 

 موقف القاا: المصري  -ثانيا 
  س ػػذا انم ػػلؾ 91ا ػػ  ر ان ضػػا  انمػػادإل انم ػػرإل علػػى قاعػػدة عامػػك س ػػه ان م ػػؾ بانرطػػأ انثابػػت  س انمف ػػرض 

مف هانب ان ضا  نيس هديدا عليم   حيث  ف قضا  انمحا ـ انماديك ي  ـ بانطابع ان طبي ه   بممنى  نم يل ػـز 
                                                 

 سما بمد ا  341عماد  بس  مرة  ان مسيض عف ايعماؿ انراط ك  مرهع  ابؽ  ص -89
ان انسف ان ادر فه  -1976يسنيس  7ان انسف ان ادر  -1968   سبر  34ان انسف ان ادر فه  -راهع ان سانيف اال يم  -94
 1985يسنيس  8ان انسف ان ادر فه   -1978يناير  4ان انسف ان ادر فه  -1977مايس  27
نػػـ يأرػػذ ان ضػػا  انم ػػرإل بانم ػػؤسنيك بػػدسف رطػػأ  سا ػػ  ر علػػى قيػػاـ انم ػػؤسنيك علػػى   ػػاس انرطػػأ مػػع ايرػػذ بنظريػػك  -91

( مػف ان ػانسف انمػدنه انم ػرإل علػى  ف: )) ػؿ رطػأ  ػبب 163انرطأ انلر ه انمرف ه  س ذا ما يبيف ننا مف نص انمػادة )
ا نلغير يلـز مف ار  بم بان مسيض((.سباننظر نلمادة  ػانفك انػذ ر  ف ػد الػ رط انملػرع انم ػرإل ن مػسيض انمضػرسر رطػأ ضرر 

مر  ب انفمؿ  س ف ي بب ذنؾ انرطػأ ضػررا  بػانغير؛ ح ػى يػ م ف مػف انمطانبػك بان مسيض. مػا ا ػ  ر علػى قاعػدة عامػك س ػه 
 ضػػا  نػػيس هديػػدا  عليػػم  حيػػث  ف قضػػا  انمحػػا ـ انماديػػك ي  ػػـ بانطػػابع ان م ػػؾ بانرطػػأ انثابػػت   س ػػذا انم ػػلؾ مػػف هانػػب ان
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  س نػػا نهػػد  ف انم ػػ سنيك بػػدسف رطػػأ غيػػر من ػػسص عليهػػا بان ػػانسف انمػػدنه ب ػػريح انػػنص سال ي حػػرر منػػم إال
انم رإل سنهذا فان ضا  انمادؿ مازاؿ يؤ د علػى عػدـ قيػاـ انم ػ سنيك عليهػا .سنػرى إم انيػك قيػاـ م ػ سنيك مػأمسر 

انضػرر سذنؾ يف  عمػاؿ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه  –انضبط ان ضا ه على   اس انم اساة  ماـ ايعبا  انمامك 
سذنػػؾ ا ػػ نادا نلد ػػ سر حيػػث يػػنص علػػى  –ا هػػرا  انػػذإل ي ػػسـ بػػم طبيمػػك ساردال فيهػػا بطبيمػػك انحػػاؿ بػػاننظر إنػػى 

 فانك سعدانك  سزيع ايعبػا  سان  لفػك انمامػك   بلػرط  ف يػ ـ  حديػد نطاقهػا ح ػى ال  طغػه علػى ان ػسر ايرػرى 
فػػه بمػػض انحػػاالت ح ػػى  الف  ػػس ان ػػساب سذنػػؾ نلم ػػ سنيك س ف مػػا ا هػػم إنيػػم انملػػرع انفرن ػػه مػػف  طبي هػػا 

 نطبيمك عمؿ مأمسر انضبط ان ضا ه انرا ك .
 

 المضحث الثاني
 مس ولية مرفق الاضط القاا ي عن الخطي الشخصي لميموريو

 تقسيم 
  إنمػا  ػه م ػ سنيك  بميػك م ر بػك علػى فمػؿ 92م  سنيك انمرفؽ  نا ني ت م  سنيك   ليك عف رطػأ من ػسب إنيػم

 مػػا ي ػػأؿ انم بػػسع عػػف  93مػػف مػػأمسر ضػػبط قضػػا ه  ػػابع نػػم  م ػػ سؿ عػػف  فمانػػم غيػػر انملػػرسعك  رػػاطئ سقػػع
 . سن  ـ  ذا انمبحث إنى مطلبيف :  فماؿ   ابمم

                                                                                                                                               

ان طبي ػػه  بممنػػى  نػػم يل ػػـز ب ػػريح انػػنص سال ي حػػرر منػػم إال نػػادرا   حيػػث  ف انم ػػؤسنيك بػػدسف رطػػأ غيػػر من ػػسص عليهػػا 
ن ضػا  انمػادإل مػا زاؿ يػرفض بان انسف انمدنه انم رإل  سنهذا فان ضا  انمادإل ما زاؿ يؤ د على عدـ قياـ انم ؤسنيك عليها.سا

االع راؼ بانم ؤسنيك بدسف رطأ  سانثابت  ف ان  نيف انمدنه ان ديـ سانحديث نـ ي ـ انم ؤسنيك إال على   ػاس انرطػأ ف ػط  سنػـ 
ي ػػرر انم ػػؤسنيك بػػدسف رطػػأ ح ػػى اآلف  س ػػذا مػػا   د ػػم مح مػػك انػػن ض انم ػػريك  سنػػـ  أرػػذ بنظريػػك انم ػػؤسنيك انمدنيػػك بػػدسف 

   مر انسضع   ذا ح ى اآلف رطأ  سا
 
س يم ػػف  أ ػػيس م ػػ سنيك انمرفػػؽ علػػى انرطػػأ سن نػػك  ير لػػؼ عػػف انرطػػأ فػػه مهػػاؿ انم ػػ سنيك انلر ػػيك   فرطػػأ مرفػػؽ  -92

انضػػبط ان ضػػا ه  ػػذا نػػم  ػػمك  ر لػػؼ عػػف رطػػأ ا فػػراد فهػػس قػػد ال ي ػػدر عػػف لػػرص  س  لػػراص محػػدديف باع بػػار ـ قػػد 
نمػػا انرطػػأ  نػػا  ينلػػأ عػػف رطػػأ مرفػػؽ انضػػبط ان ضػػا ه   ػػؿ   بممنػػى  ف انضػػرر اننالػػئ إنمػػا ي ح ػػؽ ن يهػػك ار  بػػسا رطػػأ   سا 

رلػػػؿ فػػػه  نظػػػيـ  س  ػػػير مرفػػػؽ انضػػػبط ان ضػػػا ه    س بممنػػػى  رػػػر رلػػػؿ فػػػه  ههيػػػز انمرفػػػؽ   سب ػػػفك عامػػػك   فلػػػيس مػػػف 
 سبا نلمرفؽ   ؿ دسف  حديػد انضرسرإل  ف ي سف  ذا مرف سف ممنيسف مف قبؿ انمرفؽ   ببسا فه إحداث انرطأ   سقد ي سف من

لرص بمينم  س لرص  رر الف انرطأ انمرفؽ ي سف رطأ مههسال فاعلم سعالسة على ذنؾ فػإف  ػذا انرطػأ نػم  ػفك انن ػبيك 
ف ثبػػػت ذنػػػؾ   نرطػػػأ ان نظػػػيـ سان ػػػير انطبيمػػػه نلمرفػػػؽ  ػػػسا   ػػػاف ذنػػػؾ نالػػػ ا مػػػف  لػػػراص انمرفػػػؽ  ـ إم انيا ػػػم انماديػػػك   سا 

 لطات مأمسرإل انضبط ان ضا ه بيف انفاعليػك سضػماف  –عادؿ إبرا يـ إ ماعيؿ نيك ب فك  ل ا يك     ا  سهب انم اد انم  س 
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 المطمب األول
 األساس القانوني لمس ولية مرفق الاضط الفاا ي
 ػػػلطك فمليػػك طانػػت مػػػد ها  س    ػػسـ عالقػػك ان بميػػك علػػػى  ػػسافر انساليػػك فػػػه انرقابػػك سان سهيػػم  بػػػأف ي ػػسف نلم بػػسع

ق ػػرت فػػه إ ػػدار ايسامػػر سان مليمػػات إنػػى ان ػػابع؛ سذنػػؾ فػػه طري ػػك  دا  عمػػؿ ممػػيف ي ػػسـ بػػم ان ػػابع نح ػػاب 
انم بسع  سفه انرقابك عليم فه  نفيذ  ذال ايسامر سمحا ب م على انررسج عليها  ح ى نس نـ ي ف انم بسع حػرا  فػه 

 94ار يار ان ابع.
انمػػدنه انم ػػرإل نطػػاؽ م ػػ سنيك انم بػػسع عػػف  عمػػاؿ  ابمػػم فػػه انممػػؿ انضػػار غيػػر انملػػرسع ف ػػد حػػدد ان ػػانسف 

س ب ػػببها  رغػػـ ذنػػؾ نػػـ ي  ػػد  ف   ػػسف انم ػػ سنيك م   ػػرة علػػى رطػػأ  سانساقػػع مػػف ان ػػابع حػػاؿ  أديػػك انسظيفػػك 
س  ف   ػسف  طػأ س  ف   ػسف انسظيفػك  ػه ان ػبب انمبالػر نهػذا انر ان ابع  س ػس يػؤدإل عمػال  مػف  عمػاؿ سظيف ػم 

س انمرفػػؽ ان ػػابع نػػم مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه   ضػػرسريك  م ػػاف سقسعػػم  بػػؿ يم ػػف  يضػػا   ح ػػؽ م ػػؤسنيك اندسنػػك 
س  اعد م  ذال انسظيفك على إ ياف  س  لما ا  غؿ سظيف م   لما  اف فمؿ ان ابع قد سقع منم  ثنا   أديك انسظيفك  

نت فر ك ار  ابم   سا  ار  بم نم لحك انم بػسع   س عػف باعػث س  يأت نم بأإل طري ك  ا فملم غير انملرسع  
لر ه  س سا    اف  ذا انباعث انذإل دفمم إنيم م  ال  بانسظيفك  ـ ال عالقك نم بها  س ػسا  سقػع انرطػأ بملػـ 

 انم بسع  ـ بغير علمم.
ن ػابمسف نػم  سي مثػؿ سي ضح مما  بؽ  نم مف انمػدؿ  حمػؿ مرفػؽ انضػبط ان ضػا ه انن ػا ة انضػارة ان ػه  ػببها ا

ب ػػفك   ا ػػيك فػػه ان ػػلطك ان ػػه رسنهػػا نهػػـ ان ػػانسف فػػى  ػػأميف انحريػػات  سانبحػػث عػػف انح ي ػػك  سان   ػػه عػػف 
انهرا ـ ان ه  مس  مف انمساطف سانم يـ دارؿ اندسنك   سما ينلأ عف هميع  لؾ انممليات سا هرا ات مف  ضرارا 

فه م ػ سنيك انم بػسع عػف  عمػاؿ  ابمػم غيػر انملػرسعك  ف يثبػت س ممنسيك هرا   رطا  مسظفيها  سي فه  ماديك 

                                                                                                                                               

  سما بمد ا 489ص-مرهع  ابؽ  –انحريات سانح سؽ درا ك م ارنك 
 س ما بمد ا  173ص –مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف    -93
 566ص -انهز  ان ابع -انمفيد فه م ادر االن زاـ -عبد انحميد عثمافيراهع    -94
ي ػسف انم بػسع م ػ سال  عػف انضػرر انػذإل يحدثػم  ابمػم بمملػم غيػر انملػرسع م ػى  -1( مدنه[ علػى  نػم " 174 نص ]انمادة ) 

بػسع حػػرا  فػه ار يػػار  ابمػم م ػػى س  ػػـس رابطػك ان بميػك سنػػس نػـ ي ػػف انم  -2 ػاف ساقمػا  منػػم فػى حػػاؿ  أديػك سظيف ػػم  س ب ػببها .  
 ؛ سد/ محمػػد 546  ؼ 593(  ص 11عبػػد انمػػنمـ فػرج ان ػػدال  مرهػػع )   - انػت نػػم عليػػم  ػلطك فػػى رقاب ػػم سفػػى  سهيهػم 

؛ محمػسد  175  ؼ 341(  ص 121عبد اننا ػر انمطػار  مرهػع ) -؛ س  46  ؼ 384(  ص 133نبيب لنب  مرهع )
ملػػػػػػؼ رقػػػػػػـ  8/2/1995فػػػػػػه  123سمػػػػػػا بمػػػػػػد ا . سسرد بػػػػػػانف سى رقػػػػػػـ  191  ؼ 178(  ص499هػػػػػػالؿ حمػػػػػػزة  مرهػػػػػػع )

سان ػػادرة عػػف انهمميػػك انممسميػػك ن  ػػمه انف ػػسى سان لػػريع )منلػػسر بمهلػػك  ي ػػك قضػػايا  1/2/1995هل ػػك - 32/2/2415
( باف " م  سنيك انم بسع عف  عماؿ  ابمم غيػر انملػرسعك   ح ػؽ م ػى 221  ص 1996  يناير/مارس 44  س 1اندسنك  ع 

 ػػدرت  ػػذال ايفمػػاؿ عنػػم  ثنػػا  قيامػػم بأعمػػاؿ سظيف ػػم  س ب ػػببها لػػريطك  ف   ػػسافر بػػيف ان ػػابع سانم بػػسع رابطػػك  بميػػك قسامهػػا 
رضسع ايسؿ ن لطك انثانه انذإل ي سف نم حؽ رقاب م س سهيهم فيما ي ـس بم نح ابم مف عمؿ محدد ف لػؾ ان ػلطك بلػ يها  ػه 

 بمم سي   يـ بها  ند انرهسع على انم بسع .."ان ه  همؿ انم بسع م  سال  عف رطأ  ا
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 .95 ف انحادث قد ن ة عف رطأ ان ابع
 ابمػػم  ػػه انساهبػػك  سمػف انم ػػرر ف هػػا  سقضػا     ف قساعػػد ان ػػانسف انمػػدنه انرا ػك بم ػػ سنيك انم بػػسع عػػف  عمػاؿ

ان طبيؽ فه دعاسى ان مسيض ان ه  رهع على انمرفؽ  ب بب ما ي يب ايفراد فه حريا هـ س مسانهـ مف  ضرار 
 س ب فك  بميك  س  ح ؽ فه انحاالت اال يك: س  لبه منبثؽ مف رطأ مأمسر انضبط ان ضا ه   بفمؿ ايهابه 

 
 عمؿ انمرفؽ. ا ه غير منف ؿ  ليا عفعندما ينلأ انضرر عف رطأ لر ه نمأمسر انضبط ان ض .1
إذا  اف انضرر نال ا  عف رطأ مرف ه مع سهسد رطأ ه يـ مف قبؿ مأمسر انضبط ان ضا ه؛ حينمػا ينلػأ  .2

 ضرر ه يـ سلاذ. انضرر عف ا  مماؿ   لحك  س م فهرات رطرة  سينلأ عنها
ان ػببيك علػى انمرفػؽ انم بػسع مػف  سنلير إنى  ما  رذت بم مح مػك انػن ض انم ػريك فػه ح مهػا  بإثبػات عالقػك

رػالؿ انمهػػدة انم ػػلمك مػػأمسر انضػػبط ان ضػا ه  ان ػػالح اننػػارإل ان ػػابع  مػػف غيػر  ف ي ػػسف نلمرفػػؽ  ػػلطك فمليػػك 
 إزا  قياـ انضابط بانفمؿ انضار  سها  فيم: 

ذنػػؾ ))سحيػػث إف حا ػػؿ مػػا ينمػػاال انطػػاعنسف علػػى انح ػػـ انمطمػػسف فيػػم انرطػػأ فػػه  طبيػػؽ ان ػػانسف  سفػػه بيػػاف 
ي سنسف: إف انح ـ نفى م  سنيك انمطمسف ضدال عػف انرطػأ انػذإل ار  بػم  ابمػم ا ػ نادا  إنػى  ف انحػادث سقػع منػم 

س مبالػػػرا  نلػػػأف مػػػف  رػػػارج نطػػػاؽ سظيف ػػػم  سبميػػػدا  عػػػف محيطهػػػا سفػػػه سقػػػت نػػػـ ي ػػػف قا مػػػا  بممػػػؿ مػػػف  عمانهػػػا 
ساقمػػك انػػدعسى  ف انسظيفػػك قػػد  ابػػت فػػهلػػؤسنها  سنػػـ   ػػف انسظيفػػك  ػػه ان ػػبب فػػه سقػػسع انرطػػأ فػػه حػػيف  ف انث

 يػػأت نلضػػػابط انهػػػانه فر ػػك ار  ػػػاب انحػػػادث ب ػػػالحم انم ػػلـ إنيػػػم بم  ضػػػى سظيف ػػػم  س ػػس مػػػا ي فػػػه ن ح ػػػؽ 
م  سنيك انمطمسف ضدال عف  عماؿ  ابمم؛ مما يميب انح ـ سي ػ سهب ن ضػم. سحيػث إف  ػذا اننمػه فػه محلػم  

( 1منم على  ف )  174 ف ان انسف انمدنه إذ نص فه انمادة  -فه قضا   ذال انمح مك  -ذنؾ  نم مف انم رر 
ي ػسف انم بػسع م ػ سال  عػػف انضػرر انػذإل يحدثػم  ابمػػم بمملػم غيػر انملػػرسع  م ػى  ػاف ساقمػا  منػػم فػه حػاؿ  أديػػك 

(  س  سـ رابطك ان بميك سنس نـ ي ف انم بسع حرا  فه ار يار  ابمم م ى  انت نم عليم  لطك 2س ب ببها. ) سظيف م 
فمليك فه رقاب م سفه  سهيهم س  قاـ انملرع  ذال انم  سنيك على رطأ مف ػرض فػه هانػب انم بػسع فرضػا  ال ي بػؿ 

حػػدد نطػػاؽ  ػػذال انم ػػ سنيك بػػأف إثبػػات انم ػػس  مرهمػػم  ػػس  ار يػػارال ن ابمػػم س   ػػيرال فػػه رقاب ػػم  س ف ان ػػانسف إذ 
س ب ػببها نػـ ي  ػد  ف   ػسف انم ػؤسنيك  ي سف انممؿ انضار غير انملػرسع ساقمػا  مػف ان ػابع حػاؿ  أديػك انسظيفػك 

س  ف   ػسف انسظيفػك  ػه ان ػبب انمبالػر نهػذا  م   رة على رطأ ان ابع  س س يؤدإل عمػال  مػف  عمػاؿ سظيف ػم  
سعم  بؿ   ح ؽ انم  سنيك    يضا   لما  اف فمؿ ان ػابع قػد سقػع منػم  دا  س  ف   سف ضرسريك  م اف سق انرطأ 

س  يأت نػم بأيػك  س  اعد م  ذال انسظيفك على إ ياف فملم غير انملرسع   س  لما ا  غؿ سظيف م   أديك انسظيفك  
انباعػػث  طري ػك  انػت فر ػك ار  ابم  ػسا  ار  ابػم ان ػابع نم ػلحك انم بػسع  ـ عػف باعػث لر ػه. س ػسا    ػاف

انذإل دفمم إنيم م  ػال  بانسظيفػك  ـ ال عالقػك نػم بهػا  س ػسا  سقػع انرطػأ بملػـ انم بػسع  ـ بغيػر علمػم  سنمػا  ػاف 
                                                 

   انهامع ان انسنه.1981/1/11  هل ك 45نل نك ان ضا يك  573ن ض مدنه طمف رقـ  -95
؛  49  ؼ 382(  ص 133؛ سد/ محمد نبيب لنب مرهع ) 546  ؼ 593(  ص 11عبد انمنمـ فرج ان دال  مرهع )

  ؼ 638(  ص 524)ج( ؛ سا/ ح يف سعبد انرحيـ عامر  مرهع ) 195  181(  ص 499محمسد هالؿ حمزة  مرهع )
824  
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انثابت مف انح ـ انمطمسف فيم  ف ان ابع انم  سؿ ضابط بان سات انم ػلحك  يممػؿ  حػت ر ا ػك انمطمػسف ضػدال  
د ػػم بح ػـ سظيف ػػم فػػإف سظيف ػم نػػدى انمطمػػسف ضػػدال س نػم ق ػػؿ مػػسرثه انطػاعنيف بم د ػػم انح ػػسمه انػذإل فػػه عه

  سف قد  يأت نم فر ك إ ياف عملم غير انملرسع إذ نػسال  ػذال انسظيفػك سمػا ي ػر م ن ػاحبها مػف حيػازة ان ػالح 
اننارإل انم  ممؿ فه ق ؿ مسرثه انطاعنيف  نما سقع انحادث منم بان سرة ان ه سقع بهػا  سي ػسف انمطمػسف ضػدال 

ذ نفػى انح ػـ انمطمػسف فيػم م ػؤسنيك انمطمػسف م  سال  عف انضرر  انذإل  حدثم انضػابط بمملػم غيػر انملػرسع  سا 
عػػف  ػػذا انضػػرر قػػسال  منػػم  ف انرطػػأ انػػذإل قارفػػم ان ػػابع منبػػت ان ػػلك بمملػػم م انػػا  سزمانػػا   س نػػم ال  سهػػد  ضػػدال

   96ف بما يسهب ن ضم((عالقك  ببيك سثي ك بيف انرطأ سانسظيفك؛ فإنم ي سف مميبا  بانرطأ فه  طبيؽ ان انس 
عػف  عمػاؿ  -م  سنيك مرفؽ انضػبط ان ضػا ه-سبنا  على  ذا انح ـ يم ف ان سؿ  ف  انم  سنيك    مد   ا ها 

مف عالقك ان بميك ان ه   مثؿ فه رضسع ان ابع سحؽ انم بسع فه ممار ك  -مأمسر انضبط ان ضا ه ب فك  بميك
مػػات انم مل ػػك ب يفيػػك إنهػػاز ان ػػابع مػػا عهػػد بػػم إنيػػم  دسف اننظػػر إنػػى ان ػػلطك انفمليػػك انم مثلػػك فػػه ايسامػػر سان ملي

 97انم ابؿ  س عدمم  س إنى ان فك االه ماعيك ناطراؼ انممنييف بايمر
مف ان انسف انمدنه انم رإل سان ه   رر  نم: ))ي سف انم بػسع م ػ سال  عػف  174نص انمادة  انم  سنيكس ند  ذال 

 انضرر انذإل يحدثم  ابمم بمملم غير انملرسع م ى  اف ساقما  منم فه حاؿ  أديك سظيف م  س ب ببها((. 
اف مػا حيث  ف ان ابع ي ـس بمملم نح ػاب انم بػسع سيم مػد فػه عملػم علػى انم بػسع سعػدـ ا ػ  النم عنػم.  مػا إذا  ػ

قاـ بم ان ابع م   ال  عف انم بسع فال يم بر  ابما  فه  ذال انحانك  سيؤدإل ذنؾ إنى ان فا  رابطك ان بميك  إذ ظا ر 
اننص  ف رابطػك ان بميػك   ػسـ علػى ان ػلطك انفمليػك فػه انرقابػك سان سهيػم ان ػه  ثبػت نلم بػسع علػى ان ػابع سمح مػك 

يدة  حيث قضت بأف لرط قياـ عالقك ان بميك  ف ي سف نلم بػسع انن ض انم ريك  سضحت ذنؾ فه  ح امها انمد
 ػػػلطك فمليػػػك فػػػه إ ػػػدار ايسامػػػر إنػػػى ان ػػػابع فػػػه طري ػػػك  دا  عملػػػم سفػػػه انرقابػػػك  يضػػػا فػػػه  نفيػػػذ  ػػػذال ايسامػػػر 

 سمحا ب م على انررسج عليها.
علػػى  نهػػا م ػػؤسنيك  سقػػد ار لفػػت آرا  انف هػػا  حػػسؿ   ػػاس م ػػؤسنيك انم بػػسع عػػف  عمػػاؿ  ابمػػم  ساه مػػع بمضػػهـ

غيػػػر مبالػػػرة مؤدا ػػػا  ف انم ػػػ سؿ ايسؿ سانح ي ػػػه  ػػػس ان ػػػابع  سيليػػػم فػػػه انم ػػػؤسنيك انم بػػػسع  س ػػػس ايمػػػر انػػػذإل 
يف رض  سافر هميع لرسط انم ؤسنيك فه ان ابع  حيث إف م ؤسني م ال  ثير  يك ملا ؿ  س رضع نل ساعد انمامك 

 ػه  -اندسنػك  س انمرفػؽ ان ػه ي بػع نػم مػأمسر انضػبط ان ضػا ه - نلم ؤسنيك عف انضرر  بينما م ؤسنيك انم بػسع
 ان ه  ثير انمل الت  سذنؾ باع بار ا م ؤسنيك غير مبالرة عف انضرر.

سفه هميع ايحساؿ   ـس م  سنيك انم بسع إذا  ثبت انمضرسر  ف انضرر قد سقع ن يهك رطأ  حػد  ابميػم  سي ػسف 
 98ا نلغير  س ف ي سف حاؿ  أديك انسظيفك  س ب ببها.عف طريؽ ار  اب عمؿ غير ملرسع ر ب ضرر 

                                                 

  1987/12/22 اريخ ( مدنه  مح مك انن ض انم ريك  فه هل  ها ب1985/8189انطمف رقـ ) -96
 ـ  منلػػػسر فػػػه عػػػدد ينػػػاير سفبرايػػػر  مهلػػػك 1982مػػػارس  ػػػنك  17فػػػه  51ن ػػػنك  1084ن ػػػض مػػػد ه انطمػػػف رقػػػـ    -97

 114ص  1984انمحاماة 
  بأنػػم " م ػػ سنيك انم بػػسع عػػف 23/11/1978ؽ   هل ػػك   48  ان ػػػنك  481قضػػػت مح مػػػك انن ػػػض  فػػى انطمػػػف رقػػػـ     

... إذا  ػاف نلم بػسع -انضرر انذإل يحدثم  ابمم بمملم غير انملرسع م ى  اف ساقما  منم حاؿ  أديػك سظيف ػم  س ب ػببها   ح ػؽ 
 فه عمؿ مميف ي ـس بم ان ابع نح اب انم بسع ... " . على ان ابع  لطك فمليك فى  سهيهم سرقاب م

 ـ  اننالر دار انهاممك انهديدة نلنلر  2006محمد ح يف من سر  اننظريك انمامك نالن زاـ ))م ادر االن زاـ((    -98
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سفيما يله مهمسعك مف اننظريات ساآلرا  ان ه  برر م  سنيك اندسنك عف انرطأ انلر ه نمأمسرإل انضبط 
 -انفضا ه:

 أوال  نظرية الخطي المفترض
االر يػار   إل  نػم  رطػأ ي هم انف م إنى ان سؿ  ف انم بسع) اندسنك ( ي أؿ على  نم ار  ب رطػأ مػؤداال انرطػأ فػه 

فه ار يار  ابمم ) مأمسر انضبط ان ضا ه ( س رطأ فه ا لراؼ عليم  سن ػف  ػذا اي ػاس محػؿ ان  ػاد  إذ فػه 
 ثيػر مػػف ايحيػاف ال ي ػػسافر نلم بػسع انحريػػك ان املػك فػػه ار يػػار  ابميػم  ف ػػد  هبػرال ان ػػسانيف سانلػسا ح علػػى ار يػػار 

يك  فضال  عف  نم مف حيث انساقع ي مب عليم ان ياـ با لراؼ علػى لرص مميف  س مف يضيؽ مف  ذال انحر 
  ابميم فه  ؿ نحظك.

 ثانيا  نظرية تحمل التضعة
س ين فع بنلاط  ابمم) مأمسر انضبط ان ضا ه   اس  ف انم بسع) اندسنك (  انذإل ي  فيد    سـ  ذال اننظريك على 

 ػػذا اننلػػاط سمػػا يػػنهـ عػػف مرػػاطر قػػد  لحػػؽ انضػػرر بػػانغير  سسف ػػا  نهػػذال اننظريػػك فػػإف  بمػػك( يهػػب  ف ي حمػػؿ  
انم بسع ي أؿ بنا ا  على نظريك انرطأ؛ ينم قد ا  فاد ربحا  مف اننلاط انذإل يمار م سمػف نػم انغػنـ فمليػم انغػـر  

لم بػػسع انرهػػسع علػػى غيػػر  ف  ػػذا اي ػػاس محػػؿ لػػؾ  حيػػث إنػػم سف ػػا  يح ػػاـ ان ضػػا  سن ػػسص ان ػػانسف  فػػإف ن
علػى انم بػسع  ف ي ػ رد   ابمم بما ي سف قد عسضم  س دفمم مف  مسيض. ما مػف ناحيػك انساقػع ف ػد ي ػمب عمػال  

 مسيضػا  مػف  ابميػم؛ ينػم فػه انساقػع نػـ ير ػر لػي ا؛ ينػػم قػد ا   ػب ربحػا  فػه ف ػرة  ػاب ك  فا ػ يفا  مػا ا   ػػبم 
                                                                                                                                               

 سدما بمد ا. 661ا   ندريك  ص 
 1/2/1992هل ػك  - 32/2/2415ملؼ رقػـ  8/2/1995فى  123ف سى انهمميك انممسميك ن  مه انف سى سان لريع رقـ  -

( بػػأف " ... م ػػ سنيك انم بػػسع عػػف  عمػػاؿ 1996  ينػػاير / مػػارس44)منلػػسر بمهلػػك  ي ػػك قضػػايا اندسنػػك  انمػػدد ايسؿ  ان ػػنك 
م  ثنا  قيامم بأعماؿ سظيف م  س ب ببها لريطك  ف   سافر بػيف ان ػابع  ابمم غير انملرسعك   ح ؽ م ى  درت  ذال ايفماؿ عن

سانم بػسع رابطػك  بميػػك قسامهػا رضػػسع ايسؿ ن ػلطك انثػانه انػػذإل ي ػسف نػػم حػؽ رقاب ػػم س سهيهػم فيمػا ي ػػـس بػم نح ػػابم مػف عمػػؿ 
اي ػؿ  -د انرهػسع علػى انم بػسع محدد  ف لؾ ان لطك بل يها  ه ان ػه  همػؿ انم بػسع م ػ سال  عػف رطػأ  ابمػم سي ػ  يـ بهػا  ػن

لػػرافم سال ي ػػسف م ػػ سال  عػػف انم ػػاسؿ م ػػ سنيك انم بػػسع عػػف  عمػػاؿ  فػػه ع ػػد انم اسنػػك  ف انم ػػاسؿ ال يرضػػع  دارة رب انممػػؿ سا 
  ابمم .." .  

)منلػسر بمهلػك ان ضػاة  ان ػنك انثامنػك  4/12/1994هل ػك  -ؽ  64ن ػنك  2841قضت مح مك انػن ض فػى انطمػف رقػـ  -
( بأنم " مف انم رر  نم ي فى فه ان انسف م ا نك انم بػسع 425  ص 1996يناير/دي مبر  -انمدد ايسؿ سانثانه  -ملرسف سان

عػػف  عمػػاؿ  ابمػػم غيػػر انملػػرسعك سانحػػارس عػػف ايلػػيا  ان ػػه فػػه حرا ػػ م سنػػس  مػػذر  ميػػيف ان ػػابع مػػف بػػيف  ابميػػم   س  حديػػد 
هل ػػك  - 32/2/2618ملػػؼ رقػػـ  - 4/3/1996فػػه  - 133 ػػسى رقػػـ ف-انلػػئ انػػذإل  حػػدث انضػػرر مػػف بػػيف غيػػرال منهػػا 

( حػػػسؿ حريػػػؽ  ابػػػؿ 176  ص 1997   بريػػػؿ/ يسنيػػػس 41)مهلػػػك  ي ػػػك قضػػػايا اندسنػػػك  انمػػػدد انثػػػانه  ان ػػػنك  17/1/1996
تقر عمـى قاـا: الـنقض اسـ ان ابع نسزارة انػدفاع . حيػث هػا  بهػذال انف ػسى  نػم " إذ  ف 574 ليفسنات بفمؿ هنسد  ابميف نلفسج 

 نم ي فى فه م ا نك انم بسع عف  عماؿ  ابمم غير انملرسعك  ف يثبت  ف انحادث قد ن ة عف رطأ ان ػابع  سنػس  مػذر  ميينػم 
 مف بيف  ابميم"    
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 99ف رة انرطأ.انم بسع مف فا دة  س منفمك ي مارض مع   س 
 ثالثا  نظرية الامان 

 ف ػػرض  ػػذال اننظريػػك  ن طػػك بدايػػك  ف ح سقنػػا يهػػب  ف   ػػسف محميػػك ضػػد  ػػؿ اع ػػدا  يمػػس بهػػا  س ػػذال اننظريػػك 
  مح ننا بأف ن فهـ اي اس انذإل بم  ضاال ي أؿ انم بسع) اندسنك (    فإف انم  سنيك  هزا   ر بط باننلاط انػذإل 

فػه انحيػاة سانحػؽ فػه ان ػالمك انه ػديك سانحػؽ فػه حرمػك انمل يػك(  حيػث يهػب  يضر  س يمس بح سقنا ) ػانحؽ
 ف نفهـ ف رة اننلاط بانممنى انسا ع  سي مثؿ ذنؾ اننلاط انلر ػه انمحػض انػذإل علػى   ا ػم   ػـس انم ػ سنيك 

انمدنيػػك  انلر ػيك  غيػر  ف اننلػاط يفهػػـ  يضػا  علػى  نػم ا ػػ مماؿ نػ الت سايلػيا  ان ػه   ػػسـ عليهػا انم ػؤسنيك
س ناؾ ل ؿ آرر مف  ل اؿ اننلاط  س اال ػ فادة مػف  عمػاؿ سرػدمات انغيػر  س ػذا ايريػر عف حرا ك ايليا .

 ػس انػػذإل يف ػػر نظريػػك انم بػػسع عػػف  عمػاؿ  ابميػػم  فان ػػابع فػػه ح ي ػػك ايمػػر مػا  ػػس إال آنػػك ذ يػػك  رػػدـ انم بػػسع  
( ي  رؼ نح ػاب م بسعػك) اندسنػك (   فػإف انضػرر  سينلأ عف ذنؾ  نم نما  اف ان ابع) مأمسر انضبط ان ضا ه

                                                 
  بأنم " مؤدى ما ن ػت 663ص  4  س5/1963هل م/ -ؽ  28ن نك  123قضت مح مك انن ض فه انطمف رقـ   - 99

(مدنه  س  ف عالقك ان بميك   ـس فه  سافر انساليك فه انرقابك سان سهيم  بحيث ي سف نلم بسع  لطك فمليك فه 174عليم انمادة )
 انرقابك فه  نفيذ  ذال ايسامر سمحا ب م على انررسج عليها " .إ دار ايسامر إنى ان ابع فه طري ك  دا  عملم سفى 

بػإنزاـ سزيػػر اندارليػك بػػان مسيض عػف انضػػرر انػذإل نحػػؽ مرلػح نمضػػسيك مهلػس انلػػمب  26قضػت مح مػػك انػن ض انػػدا رة  -
علػػى إهرا هػػا   ب ػػبب بطػػالف االن رابػػات فػػه دا ر ػػم  سان ػػه   ػػاف م  ػػدما  فيهػػا علػػى مناف ػػم  سذنػػؾ نسقػػسع  رطػػا  مػػف ان ػػا ميف

  ـ .     29/14/1997سان ابميف نسزارة اندارليك )  ذا انح ـ منلسر بهريدة اي راـ يـس ايربما  
ـ بػػأف " ... ان ػػانسف حػػدد 6/5/1994هل ػػك -ؽ  58ن ػػنك  914انطمػػف رقػػـ  -انػػدا رة انمدنيػػك  -قضػػت مح مػػك انػػن ض  -

ع ساقمػػا  مػػف ان ػػابع حػػاؿ  أديػػك سظيف ػػم  س ب ػػببها بمػػا مػػؤداال  ف نطػػاؽ  ػػذال انم ػػ سنيك بػػأف ي ػػسف انممػػؿ انضػػار غيػػر انملػػرس 
 م ػػ سنيك انم بػػسع   ػػـس فػػه حانػػك رطػػأ ان ػػابع س ػػس يػػؤدى عمػػال  مػػف  عمػػاؿ انسظيفػػك  س  ف   ػػسف انسظيفػػك  ػػه ان ػػبب انمبالػػر

         لمػػا ا ػػ غؿ سظيف ػػػم نلرطػػأ  س  ف   ػػسف ضػػرسريك  م ػػاف سقسعػػم   س  ػػاف فمػػؿ ان ػػابع قػػػد سقػػع منػػم  ثنػػا   أديػػك انسظيفػػك  س
 24 س  اعد م  ذال انسظيفك على إ ياف فملم غير انملرسع  س  يأت نم بأيك طري ك  انػت فر ػك ار  ابػم " .سن ػض مػدنه فػه 

ؽ ) /  نػػسر  57ن ػػنك  541فػػه انطمػػف رقػػـ  1994دي ػػمبر  13ؽ ؛ سفػػى  52ن ػػنك  1726فػػه انطمػػف رقػػـ  1986 بريػػؿ 
( هػػا  فيهػػا  ف 531  ص 1996ح ػػى  1982  انم ػػ حدث مػػف 2رر هػػا مح مػػك انػػن ض  ج طلبػػم مهمسعػػك انمبػػادئ ان ػػه ق

( مػػف ان ػػانسف انمػػدنه قػػد هػػرى ن ػػها علػػى  ف ي ػػسف انم بػػسع م ػػ سال  عػػف 174انم ػػرر فػػه قضػػا  مح مػػك انػػن ض  ف انمػػادة )
ا س  ػـس رابطػك ان بميػك سنػس نػـ ي ػف انضرر انذإل يحدثم  ابمم بمملم غير انملرسع م ى  اف ساقمػا  حانػك  أديػك سظيف ػم  س ب ػببه

انم بػسع حػرا  فػه ار يػار  ابمػم م ػى  ػػاف نػم عليػم  ػلطك فػه رقاب ػم س سهيهػم مفػػاد ذنػؾ  ف م ػ سنيك انم بػسع عػف انضػرر انػػذإل 
يحدثم  ابمم بمملم غير انملرسع   ـس على رطأ مف رض فه هانب انم بسع فرضا  ال ي بؿ إثبات انم س م ى  اف انممؿ غير 

رسع قػػد سقػػع منػػم  ثنػػا   أديػػك سظيف ػػم  س ب ػػببها  س  ػػاعد م  ػػذال انسظيفػػك  س  يػػأت نػػم إ يػػاف فملػػم غيػػر انملػػرسع  س  ػػـس انملػػ
عالقك ان بميك  لما  اف نلم بسع  لطك فمليك على ان ابع فه انرقابػك سان سهيػم بحيػث ي ػسف نػم  ػلطك فمليػك فػه إ ػدار ايسامػر 

يػم فػه  نفيػػذ  ػذال ايسامػر سمحا ػػب م  ػسا  ا ػ ممؿ انم بػسع  ػػذال ان ػلطك  س نػـ ي ػػ مملها إنيػم فػه طري ػم  دا  عملػػم سانرقابػك عل
 طانما  اف فه ا  طاع م ا  ممانها " .     

  387(  ص 116. محمد نبيب لنب  مرهع ) 547  ؼ 596(  ص 7عبد انمنمـ فرج ان دال  مرهع )   -144
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اننالػئ يػػنهـ عػف نلػػاط انم بػسع نف ػػم  فػايمر ي ملػػؽ بم ػ سنيك مبالػػرة سني ػت م ػػ سنيك غيػر مبالػػرة  مػا يم  ػػد 
انبمض  فػانم بسع ي ػأؿ عػف ايضػرار انناهمػك عػف نلػاط  ابميػم علػى ذات اي ػاس انػذإل ي ػأؿ عليػم انلػرص 

 نػػاؾ ار الفػػا ي مػػيف عػػدـ آلالت  رػػدـ حيا ػػم  س  غػػراض مهن ػػم  إال  ف  ػػ ردامم عػػف ايضػػرار اننالػػ ك عػػف ا
إ مانم س س  ف ان ابع باع بارال آنك  س إن اف يم نم ان  رؼ   رفا  را ا   س ي سـ بنلاط رػاص بػم سبميػدا  ػؿ 

 سف اننظريك:انبمد عف  سامر انم بسع س مليما م  س ذا يف رض عدة   اؤالت را ك حسؿ  ذا االر الؼ فه مضم
  سال:  نيس ان ابع م  سال با ضافك نلم بسع ا هاال انمضرسر؟

 ثانيا:  ؿ  سهد حاالت ال يهسز فيها نلم بسع انرهسع على  ابمم؛ ال  رداد ما ي سف قد دفمم مف  مسيض؟
 ثانثا:  ني ت  ناؾ حدسد نم ؤسنيك انم بسع؟

 ـ ي سقػؼ    عمػاؿ  ابمػم) مػأمسر انضػبط ان ضػا ه (بممنى  ؿ ي أؿ انم بسع) اندسنك ( فه هميػع انحػاالت عػف 
ذنؾ على ار باط نلاط ان ابع بانسظيفك ان ه يممؿ فيهػا  بممنػى  ال ي ػأؿ انم بػسع م ػى  ػاف نلػاط ان ػابع من طػع 

 .144ان لك عف اننلاط انذإل ار ارال انم بسع
 راضعا  فكرة النياضة

  فرطػأ   عػف طريػؽ ان ػابع) مػأمسر انضػبط ان ضػا ه ( سف ا نهذال اننظريك  فإف انم بػسع ) اندسنػك ( يمػارس عملػم
س مبنيك  ان ابع ما  س إال رطأ انم بسع نف م  س ذا يؤدإل بنا إنى ان سؿ بأف م ؤسنيك انم بسع  ه م ؤسنيك نال ك 

علػػػى انرطػػػأ  غيػػػر  ف  ػػػذال انف ػػػرة  يضػػػا محػػػؿ ن ػػػد لػػػديد مػػػف انف ػػػم س ف ف ػػػرة ا نابػػػك ال   ػػػسف إال فػػػه انم ػػػسد 
 ان انسنيك  سان  رفات

سمػػف ناحيػػك  رػػرى إنػػم مػػف انم مػػذر اع بػػار رطػػأ انغيػػر س ػػس مػػف ان ػػابع يمػػادؿ ب ػػفك  ل ا يػػك انرطػػأ انلر ػػه 
نلم بسع؛ سذنؾ يف ف رة انرطأ  مبر عف   رؼ لر ه  فان سؿ  ف مرفؽ انضبط ان ضػا ه  رطػأ؛ يف ان ػابع 

 141قد  رطأ  مر  مب ان ف ير. -مأمسر انضبط ان ضا ه-

                                                 
 
ممػسض عبػد ان ػساب مدسنػك ان ػانسف انمػدنه   ص -ؽ  16 ػنك  164طمػف رقػـ  - 18/3/1946قضت فػه هل ػك  -141 

مػدنه قسامهػا سقػسع رطػأ  152( بأف " م  سنيك انم بسع عف فمؿ  ابمػم طب ػا  نلمػادة 1987  منلأة انممارؼ  ا   ندريك 362
ير ػػػا مػػػف مػػف ان ػػػابع م ػػػ سهب نم ػػػ سني م  ػػػس ... "  . عبػػػد انف ػػػاح عبػػػد انبػػاقه  انم ػػػ سنيك انمدنيػػػك عػػػف حػػػسادث ان ػػػيارات سغ

مػػذ رات من ػػسرك علػػى اآلنػػك ان ا بػػك نػػدبلـس ان ػػانسف  135ص  - حديػػد انحرا ػػك- 1ايلػػيا  انرطػػرة  أ ي ػػا  علػػى حرا ػػ ها ج
 .  1985انراص  نك 

 . 684س  682(  ؼ 6.د/ عبد انرزاؽ  حمد ان نهسرإل  مرهع ) 393(  ص 527 ليماف مرقس  مرهع )
فػى  -انػدا رة انمدنيػك-؛ س نظر فى  ذا انمضمار ح ـ مح مػك انػن ض  229 -224م طفى مرعى  انم  سنيك انمدنيك  ف رة 

بأنػم " ..  لمػا   ػ غؿ سظيف ػم  س  ػاعد م  ػذال انسظيفػك علػى إ يػاف فملػم  6/5/1994هل ك  -ؽ  58ن نك  914انطمف رقـ 
 غير انملرسع  س  يأت نم بأيك طري ك  انت فر ك ار  ابم... " . 

  بأنػػػػم "... بػػػػأف   ح ػػػػؽ 711  22  س1/6/1971هل ػػػػك -ؽ  36ن ػػػػنك  469ف رقػػػػـ قضػػػػت مح مػػػػك انػػػػن ض فػػػػى انطمػػػػ-
انم  سنيك  يضا   لما  اف فمؿ ان ابع قد سقػع منػم  ثنػا   أديػك انسظيفػك  س  لمػا   ػ غؿ سظيف ػم فهػس  ػاعد م  ػذال انسظيفػك علػى 
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 فكرة الحمولخامسا  
سقفػػا نهػػذال اننظريػػك يحػػؿ ان ػػابع محػػؿ انم بػػسع فيمػػا عهػػد إنيػػم مػػف  عمػػاؿ  بحيػػث ي ػػبح ان ػػابع مهػػرد آنػػك فػػه يػػد 
انم بػػسع ينفػػذ بهػػا  عمانػػم  بحيػػث يم ػػف اننظػػر إنيهػػا باع بار ػػا لػػرص ساحػػد  فػػإذا ار  ػػب ان ػػابع) مػػأمسر انضػػبط 

 فمػػاؿ ضػػارة غيػػر ملػػرسعك باع بػػار  نهػػا سقمػػت منػػم  رطػػأ؛ ف  ػػأؿ اندسنػػك  عمػػا ي ػػع مػػف  ابمهػػا مػػف ان ضػػا ه (
 لر يا   إذ إف ان ابع نيس إال ام دادا نلر م فيما ير  بم ان ابع مف رطأ ين ب إنى انم بسع.

 سادسا  نظرية التيمين القانوني
 س اح مػػػاؿ سف ػػػا نهػػػذال اننظريػػػك فػػػإف  ػػػذا اي ػػػاس ي مػػػف فػػػه اع بػػػار انملػػػرع انم بػػػسع  مػػػؤمف ن يهػػػك ال ػػػ فاد م 

ا ػػ فاد م مػػف رػػدمات  ابمػػم  سبان ػػانه فػػرض عليػػم  ف يضػػمف نلغيػػر انمرػػاطر ان ػػه قػػد   ػػيبهـ مػػف ايرطػػا  
انساقمػػك مػػف  ابميػػم  سذنػػؾ  ثنػػا  ممار ػػ هـ نمػػا عهػػد إنػػيهـ مػػف  عمػػاؿ  سعلػػى ذنػػؾ يم ػػف اع بػػار انم بػػسع مؤمنػػا  

 ؿ.سعليم  ف يح ف ار يار مف يل حؽ بردما م سفرض انرقابك عليم  قا  انمم
 

 ساضعا  فكرة العدالة
ا ػػػند بمػػػض انف ػػػم إنػػػى انمبػػػادئ انمامػػػك نلمدانػػػك سضػػػرسرات اننظػػػاـ االه مػػػاعه  انػػػذإل ي ػػػ سهب  حمػػػؿ انم بػػػسع 

عب   مسيض ايضرار اننال ك عف  فماؿ  ابميم  فهس نػسع مػف  نػساع انضػماف ان ػانسنه  لر ا  ممنسيا  باع بارال 
                                                                                                                                               

م ان ػابع نم ػلحك انم بػسع  س  عػف باعػث إ ياف فملم غير انملرسع   س  يأت نم بأيك طري ػك  انػت فر ػك ار  ابػم   ػسا   ر  بػ
لر ػه س ػػسا    ػػاف انباعػػث انػػذإل دفمػػم إنيػػم م  ػػال  بانسظيفػػك  س ال عالقػك نػػم بهػػا س ػػسا  سقػػع انرطػػأ بملػػـ انم بػػسع  س بغيػػر 

 علمم " .
بػػأف " م ػػ سنيك انم بػػسع عػػف  عمػػاؿ  1989مػػارس  27هل ػػك  -ؽ  53ن ػػنك  2224فػػه انطمػػف رقػػـ  - يضػػا   -سقضػػت  -

غير انملرسعك قيامها على رطأ مف رض فه هانب انم بسع فرضا  ال ي بؿ إثبات انم س .  ح  هػا  لمػا  ػاف فمػؿ ان ػابع   ابمم
قد سقع منم  ثنا   أديك انسظيفك  س  لما ا  غؿ سظيف ػم  س  ػاعد م  س  يػأت نػم بػأى طري ػك فر ػك ار  ابػم . سال عبػرة نلباعػث 

  " . ( مدنه174/1على ار  اب انفمؿ انمادة )
)منلػػسر بمهلػػك  ي ػػك  6/5/1994هل ػػك  -ؽ  58ن ػػنك  914فػػه انطمػػف رقػػـ  -انػػدا رة انمدنيػػك-قضػػت مح مػػك انػػن ض  -

( بأنم " .. . . س ف ان انسف حدد نطاؽ  ذال انم  سنيك)م ػ سنيك انم بػسع( بػأف  1991  إبريؿ /يسنيس35  س 2قضايا اندسنك  ع
ان ػابع حػاؿ  أديػك سظيف ػم  س ب ػببها بمػا مػؤداال  ف م ػ سنيك انم بػسع   ػـس فػى حػاؿ ي سف انممؿ انضار غير انملرسع ساقما  مف 

 م اف   ف   سف ضرسريك رطأ ان ابع س س يؤدى عم   مف  عماؿ انسظيفك  س  ف   سف انسظيفك  ه ان بب انمبالر نلرطأ  س
سظيف ػػم  س  ػػاعد م  ػذال انسظيفػػك علػى إ يػػاف فملػػم سقسعػم  س  ػػاف فمػؿ ان ػػابع قػد سقػػع منػػم  ثنػا   أديػػك انسظيفػك  س  لمػػا ا ػ غؿ 

غير انملرسع  س  يأت نم بأيك طري ك  انت فر ك ار  ابم ......  ما  نم نيس مػف لػأنم مػا  سردال انح ػـ بأ ػبابم علػى اننحػس 
 س  ان ػػانؼ  ف انمطمػػسف عليػػم ا ػػ غؿ سظيف ػػم فػػه ار  ػػاب انحػػادث  س  ف  ػػذال انسظيفػػك  ػػاعد م  س  يػػأت نػػم فر ػػك ار  ػػاب

 ػػا مت فػػه ذنػػؾ بػػأإل طريػػؽ  س ػػاف انح ػػـ انمطمػػسف فيػػم نػػـ يبػػيف بأ ػػبابم مػػدى ان ػػلك بػػيف سظيفػػك ان ػػابع سا  يانػػم انممػػؿ غيػػر 
 انملرسع فه انظرسؼ ان ه سقع فيها  ما نـ يسضح  يؼ  ف سظيفك ان ابع  ه ان ه  دت بم إنى ان ف ير فى ار  ابم ... " .
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ان ه  بحث عف حمايك حؽ انمضرسر فػه ان مػسيض  ػه ان ػه دفمػت م  ضيات انمدانك سي رر  ن ار  ذا انر ى 
انف ػػم سان ضػػا  إنػػى انس ػػسؿ إنػػى  ػػذا انمػػدى مػػف إنػػزاـ انم بػػسع بػػان مسيض عػػف انضػػرر انػػذإل نحػػؽ انغيػػر ب ػػبب 
انممؿ غير انملرسع انذإل سقع مف  ابمم سان س ع فه مفهػـس عبػارة "ب ػبب انسظيفػك" . سال  ػيما  ف انذمػك انمانيػك 

ع نف   حمؿ ب يمك ان مسيض بل ؿ نها ه  بؿ  سؼ ي ـ ن ؿ عب  ذنؾ إنى ان ابع )فاعؿ انضرر( ني   ر نلم بس 
فيهػػػا بلػػػ ؿ نهػػا ه  ا ػػػ مماال  ح ػػػم فػػه انرهػػػػسع عليػػم ب يمػك ان مػػسيض انػػذإل سفػػى بػػم انم بػػسع نلمضػػرسر . فضػػال  

 ـ بان مسيض( فى  ذا انمهاؿعف اندسر انذإل ي ـس بم ان أميف مف انم  سنيك )ان أميف مف االن زا
 يس ف رة م  سنيك انم بػسع حيػث إف ف ػرة  أ  غير  نم ال يرفه  ف  ذال انف رة غير  افيك مف انناحيك ان انسنيك؛ ن

انمدانػػػك ف ػػػرة سا ػػػمك سغامضػػػك سني ػػػت نهػػػا حػػػدسد ساضػػػحك  ذنػػػؾ  ف ان ػػػانسف ب ػػػفك عامػػػك ي ػػػ ند إنػػػى انمدانػػػك 
سقساعد ا  سان سؿ بأف انمدانك سانضرر االه ماعه ي  سهب  حمؿ انم بسع نمب  ان مسيض  س  ف ير مف سههػك 

سههػػك نظػػر انم بػػسع  إذ نهػػذا ايريػػر  ف ي ػػأؿ علػػى  إل   ػػاس  حمػػؿ نظػػر محػػدث انضػػرر )ان ػػابع( سنػػيس مػػف 
 142ان مسيض. 

سرغػػـ  لػػؾ اننظريػػات فػػإف ان ضػػا  انم ػػرإل قػػد ا ػػ  ر علػػى انم ػػاد م ػػ سنيك   سزارة اندارليػػك عػػف  عمػػاؿ رهػػاؿ 
نهػا   س ف   اس  ذال انم  سنيك ي مثؿ فه مظنك اف راض انرطأ مف هانبهػا فػه ار يػار رها143انضبطيك ان ضا يك

سم  ردميها سعمانها   س فه مراقب هـ س سهيههـ  فم ػى ثبػت سقػسع رطػأ مػف مػأمسر انضػبط ان ضػا ه إزا   أديػك 
 انسظيفك  س ب ببها  فإف ههك عملم   بح م  سنك عف  ذا انرطأ عف طريؽ م ؤسنيك انم بسع عف فمؿ ان ابع.

نللرص انممنسإل إنما  ه م  سنيك مبنيك  سم  سنيك ا دارة  نا ني ت م ؤسنيك   ليك عف فمؿ  س رطأ من سب
مػػا ي ػػأؿ  علػػى فمػػؿ رػػاطئ سقػػع مػػف مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه ان ػػابع نهػػا  ف  ػػأؿ عػػف  فمانػػم غيػػر انملػػرسعك 

 انم بسع عف  عماؿ  ابمم.
مف  نا فإف نظريك انرطأ انمف رض  ه ايقرب إنى طبيمك م ؤسنيك مرفؽ انضبط ان ضا ه انمدنيك ب فك  بميك 

 فه ان انسف انم رإل 
 س نا فإننا ن  رلص ما يله:

  ف   اس م  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه   مثؿ فه ثالث  سر: 
                                                 

انن ض انبلهي يك  ان ه قضت بم  سنيك انم بسع فه حادث  يارة  اف  ا  ها قد ا  سنى . نظر قريب مف  ذا ح ـ نمح مك -142 
عليها رل ك عف انم بسع  بمد  ف قلد مفا يح انهراج  سعللت ذنؾ بأف ما  اف فى ا  طاعك ان ابع  ف ير  ب انحادث إال بفضؿ 

 . 446(  ص 296ف مرقس  مرهع )ان  هيالت ان ه رسن ها نم انسظيفك  سملار نهذا انح ـ فه مؤنؼ   ليما
  انهامع ان انسنه سقد ها  فه  ذا انح ـ: " نم م ى 1956/5/3هل ك  22نلمنك ان ضا يك  370ن ض مدنه انطمف رقـ   -143

 اف انثابت  ف ان ابع  س م  ردـ ندى سزارة اندارليك فه سظيفك بسنيس مل ه س ف انسزارة  لم م نم  ضيات سظيف م  الحا ناريا 
  م يحملم فه هميع ايسقات س نم ذ ب حامال  ذا ان الح إنى حفلك عرس دعه إنيها س ناؾ  طلؽ ان الح إظهارا نملاعرال س ر 

 اب  حد انحاضريف فإف سزارة اندارليك   سف م  سنك عف ايضرار ان ه  حدثها  ابمها بمملم  ذا غير انملرسع سال فأانرا ك 
ها قذ حضر الحفل بصفته الشخصية ما دام عمله الضار غير المشروع متصال بىظيفته مما يؤثر في قيام مسؤوليتها أن يكىن تابع

مدنه م رإل  حيث  ننه  رى ان ساب فيما  رذت بم انمح مك فه  ذا  174يهملم ساقما منم ب بب انسظيفك سذنؾ سف ا نلمادة 
انح ـ سذنؾ نمدـ رقابك سزارة اندارليك ب ابميها ب فك م  مرة رارج  سقات اندساـ انر مه ما داـ  نم  اف حامال ن الح منبثؽ مف 

  ف م انسظيفيك عف طريؽ انم بسع".
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 حان يف  ما: ايسنى:  ه م  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه انمبالرة سق مت إنى  4
 م  سنيك رط يم  سم  سنيك بدسف رطأ. 4

ففه انحانك ايسنى ا هم انف م سان ضا  إنى ح ر انم  سنيك انرطي ك فه انرطػأ انلر ػه  سانم مثػؿ فػه انرطػأ 
 انممدإل سانرطأ انه يـ  

  ما انحانك انثانيك س ه انم  سنيك بدسف رطأ  
 ايرذ بهذال اننظريك.ف د ا ههت  ح اـ ان ضا  سانف م انم رإل برفض 

 س اندسنك ب فك  بميك غير مبالرة   انثانيك:  ه م  سنيك مرفؽ انضبط ان ضا ه 
فسهػدنا  ف  ػػذال انم ػ سنيك نلػػأت عنهػػا انم ػ سنيك انلر ػػيك نمػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه  با ضػافك إنػػى انم ػػ سنيك 
ان بميك نمرفؽ انضػبط ان ضػا ه انم ػ سنيك غيػر انمبالػرة نلدسنػك  سذنػؾ ا ػ نادا إنػى م ػ سنيك انم بػسع عػف  عمػاؿ 

 144يك  ه نظريك انرطأ انمف رض اس  لؾ انم  سن  ابمم سقد ا هم انف م انم رإل إنى ان سؿ بأف 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ػدر عػف  -)منلػسر بمهلػك ان ضػاة  15/3/1994هل ػك -ؽ  58ن ػنك  348قضت مح مك انػن ض فػى انطمػف رقػـ  -145

سعلػى مػا هػرى بػم قضػا   ػذال انمح مػك -( بػأف " انرطػأ انمرف ػى 452  ص 1992  ينػاير/يسنيس25س  1ع -نادإل ان ضاة 
 ػػس انرطػػأ انػػذإل ين ػػب إنػػى انمرفػػؽ ح ػػى سنػػس  ػػاف انػػذإل قػػاـ بػػم ماديػػا   حػػد انمػػامليف بػػانمرفؽ  سي ػػـس انرطػػأ علػػى   ػػاس  ف 
انمرفؽ ذا م  س انذإل   بب فه انضرر ينػم نػـ يػؤد انردمػك انمامػك سف ػا  نل ساعػد ان ػى ي ػير عليهػا ... " ؛ سفػى نفػس انممنػى 

 ـ( . 1991   نك 2)مهلك  ي ك قضايا اندسنك ع6/5/1994ؽ هل ك 58ان نك  2753قضت فه انطمف رقـ
 مليػؽ علػػى -ك انمسظػؼ ساندسنػػك عػف  فمػػاؿ انسظيفػك انمامػػك ا / فػايز ان ػػيد اننم ػاسإل  ضػػسابط  حديػد انرطػػأ انمسهػب نم ػػ سني

مهلك  ي ك قضايا اندسنك ع  - 16/3/1988هل ك-ؽ  57ن نك 1418فى انطمف رقـ  -اندا رة انمدنيك -ح ـ مح مك انن ض
 . 147  ص1994   سبر/دي مبر  43  س 4

)منلػسر بمهلػك  ي ػك  24/5/1987هل ػك  -56ن نك  46فه انطمف رقـ  -اندا رة انمدنيك سان هاريك -قضت مح مك انن ض 
( بأنػػم " .. نمػػا  ػػاف ذنػػؾ س ػػاف انرطػػأ انػػذإل ي ػػع مػػف انمامػػؿ 169  ص 988  يسنيس/ ػػب مبر س 32  س3قضػػايا اندسنػػك  ع

حاؿ  أدي م سظيف م  س اع مادا  على  ػلط هػا  ػس ان بب انمبالر الن زامم ب مسيض انمضرسر عف  ذا انرطأ  ي  سإل فػه ذنػؾ 
 سف سقسعم ن يهك    يرال فه  نفيذ ان سانيف  س انحرافم عما  سهب م عليم مف ان زامات .." . ف ي 

(  بأنم " ... س اف انرطأ انذإل ي ع مف انمامؿ 498قضت مح مك انن ض  فه انطمف انملار إنيم فه انهامش ان ابؽ رقـ)  
امػم ب مػسيض انمضػرسر عػف  ػذا انرطػػأ  .....  س ػاف حاؿ  أدي ػم سظيف ػم  س اع مػادال علػى  ػلط ها  ػس ان ػبب انمبالػر الن ز 

مػػف انم ػػرر  نػػم إذا نػػـ ي ػػع رطػػأ لر ػػه مػػف هانػػب انح سمػػك فػػإف م ػػ سني ها ال  مػػدس  ف   ػػسف م ػػ سنيك انم بػػسع عػػف  عمػػاؿ 
 . 544  ؼ 594( ص 7؛ عبد انمنمـ فرج ان دال  مرهع ) 394(  ص 527 ليماف مرقس  مرهع )  - ابمم 
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 المطمب الثاني
 رجوع المرفق عمى ميمور الاضط القاا ي

 تقسيم 
مرفؽ انضبط ان ضا ه  طرؼ فه رابطك انم  سنيك انمدنيك عف  عمانم س عماؿ  ابميم ي سف م ػ سال  عػف ضػماف 

  سنهذا فانمضرسر نم انحؽ فه انرهسع على انمرفؽ نلح ػسؿ علػى ح ػم فػه 145إنى انمضرسر ضس سؿ ان مسي
ان مػػسيض  ينػػم يف ػػرض فيػػم ان ػػدرة علػػى انػػدفع ساني ػػر برػػالؼ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه انػػذإل يم ػػف  ف ي ػػسف 

 146س غير قادر على دفع مبلغ ان مسيض بأ ملم . مم را   
  ساي ػاس انػذإل  فلػم انملػرع  انم ػرإل  147ابػك عػف  ابميػمسيثار ان  اؤؿ حسؿ  يفيك ا  رداد انمرفؽ ما دفمػم ني

                                                 
ـ بػأف انم ػرر فػه قضػا  6/5/1994هل ػك -ؽ  58ن ػنك  914انطمػف رقػـ  -انػدا رة انمدنيػك  -ن ض قضت مح مك انػ -146

( منػػم علػػى  ف " ي ػػسف انم بػػسع م ػػ سال  ..."   ػػذا يػػدؿ علػػى  ف 174 ػػذال انمح مػػك  ف ان ػػانسف انمػػدنه إذا نػػص فػػه انمػػادة )
ي بػػؿ إثبػػات انم ػػس مرهمػػم  ػػس  ار يػػارال  ابمػػم انملػػرع  قػػاـ  ػػذال انم ػػ سنيك علػػى رطػػأ مف ػػرض فػػه هانػػب انم بػػسع فرضػػا  ال 

بأف " م  سنيك  1989مارس  27هل ك  -ؽ  53ن نك  2224فه انطمف رقـ  - يضا   -س   يرال فه رقاب م .. " . سقضت 
انم بسع عف  عماؿ  ابمم غير انملرسعك قيامهػا علػى رطػأ مف ػرض فػه هانػب انم بػسع فرضػا  ال ي بػؿ إثبػات انم ػس .  ح  هػا 

 ػػاف فمػػؿ ان ػػابع قػػد سقػػع منػػم  ثنػػا   أديػػك انسظيفػػك  س  لمػػا ا ػػ غؿ سظيف ػػم  س  ػػاعد م  س  يػػأت نػػم بػػأإل طري ػػك فر ػػك  لمػػا 
 ( مدنه " .174/1ار  ابم . سال عبرة نلباعث على ار  اب انفمؿ انمادة )

( مدنه 174ك انمادة ). سي رر  ف "انمبارة انساردة فه م دم 813  ؼ 634(  ص 519ا/ ح يف سعبد انرحيـ عامر  مرهع )
انػنص   ح اج إنى  مديؿ بأف  حػذؼ  ػذال انمبػارة س حػؿ محلهػا انمػػػبارة ان انيػك " ي ػسف انم بػسع مل زمػا  بػان مسيض" بحيػث ي ػبح

فه انل ؿ ان انه " ي سف انم بسع مل زما  بػان مسيض عػف انضػرر انػذإل يحدثػم  ابمػم بمملػم غيػر انملػرسع  م ػى  ػاف ساقمػا  منػم 
 يك سظيف م  س ب ببها" فى حاؿ  أد

ؽ ) /  نػػسر طلبػػم مهمسعػػك انمبػػادئ ان ػػه قرر هػػا مح مػػك  45ن ػػنك  522فػػه انطمػػف رقػػـ  1983ينػػاير  13ن ػػض مػػدنه فػػى 
سعلػى مػػا هػرى بػػم قضػا   ػػذال  – ف انم بػػسع  …( هػػا  فيهػا "534  ص 1996ح ػى  1982  انم ػ حدث مػػف 2انػن ض  ج 

 "  …ل ابع  فانك م در ا ان انسف  يم بر فه ح ـ ان فيؿ انم ضامف ن -انمح مك
 س ما بمدال 189ص   –مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف 

ؽ )  /  نسر طلبم  مهمسعك انمبادئ ان انسنيك ان ه  58ن نك  964فى انطمف رقـ  1994دي مبر  27ن ض مدنه فه   -147
( هػػا  فيػػم  ف م ػػ سنيك انم بػػسع عػػف  عمػػػاؿ 538  ص 1996ح ػػى  1982  انم ػػ حدث مػػف 2قرر هػػا مح مػػك انػػن ض  ج 
 سنيك  بميك م ررة بح ـ ان انسف نم لحك انمضػرسر  م  –سعلى ما هرى بم قضا   ذال انمح مك  – ابمم غير انملرسعك  ه 

س  ـس على ف رة انضماف ان انسنه فيم بر انم بسع فه ح ـ ان فيؿ انم ضامف  فانك م در ا ان انسف سنيس انم د . سمف ثػـ فػإذا 
انمػديف انػذإل  سفى انم بسع بان مسيض  ػاف نػم  ف يرهػع بػم  لػم علػى  ابمػم محػدث انضػرر  مػا يرهػع ان فيػؿ انم ضػامف علػى 

( مػف ان ػانسف انمػدنه ان ػه 175 فلم ينم انم  سؿ عنم سنيس م  سال  ممم . س ذال ان اعدة  ػه ان ػه قننهػا انملػرع فػه انمػادة )
  ضى بأف نلم  سؿ عف عمؿ انغير حؽ انرهسع عليم فه انحدسد ان ه ي سف فيها  ذا انغير م  سال  عػف  مػسيض انضػرر سنػـ 

  ف ي  حدث نلم بسع دعسى لر يك هديدة يرهع بها على  ابمم " .     ي  د انملرع ب لؾ انمادة
 اف ال يحؽ نلم بسع  ف يرهع على  ابمم بان مسيض انمح ـس بػم نلمضػرسر إال إذا قػاـ بأدا ػم مضػرسر إال  ف  -148

ال انػدعسى انح ػـ ان ضا  قد  هاز نلم بسع  ف ير  ـ  ابمم فه اندعسى ان ه يرفمها انمضرسر سحدال س ف يطانب انم بسع فه  ذ
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  ممار ك إزانلمرفؽ بح م بانرهسع على مأمسر انضبط ان ضا ه بمبلغ ان مسيض عف انضرر انذإل  حدثم بانغير 
 سظيف م  س ي ببها  س نرى ذنؾ مف رالؿ فرعيف  ما:

 الفرع األول
 مسقؼ ان  نيف انمدنه سمح مك انن ض سان ضا  االدارى 

 
 الفرع الثاني

 حؽ ام ياز ان نفيذ انمبالر انم رر نلمرفؽ
 الفرع األول

 موقف التقنين المدني ومحكمة النقض والقاا: االدارى
 موقف التقنين المدني   أواًل 

مف عالقك ان بميك  ان ه   مثؿ فه رضسع ان ػابع سحػؽ انم بػسع  - ما بينا ا  اب ا-   مد انم  سنيك   ا ها  نا 
فه ممار ك ان ػلطك انفمليػك انم مثلػك فػه ايسامػر سان مليمػات انم مل ػك ب يفيػك إنهػاز ان ػابع مػا عهػد بػم إنيػم  دسف 

نيطػػرؼ انممنيػػيف بايمر.سمهػػاؿ  ػػذال  انم ػػ سنيك فػػه  اننظػػر إنػػى انم ابػػؿ  س عدمػػم  س إنػػى ان ػػفك االه ماعيػػك
" نلم ػػ سؿ عػػف عمػػؿ انغيػػر حػػؽ انرهػػسع عليػػم فػػه مػػف ان ػػانسف انمػػدنه انم ػػرإل حيػػث   ػػرر (175)نػػص انمػػادة 

نلمرفػؽ انم بػسع انحػؽ  175ف ػد  هػازت انمػادة "   انحدسد ان ه ي سف فيها  ذا انغير م  سال  عف  مسيض انضػرر
محدث انضرر بما يفه بػم مػف  مػسيض نلمضػرسر  ال علػى   ػاس  نػم م ػ سؿ ممػم بػؿ؛  فه انرهسع على  ابمم

 148نلمضرسر  ح سنم على ح م فه ان مسيض. سبذنؾ  ضمف  ينم م  سؿ عنم .
                                                                                                                                               

على  ابمم بما قد يح ـ بم عليم نلمضرسر  سذنػؾ نمػا نلم بػسع مػف م ػلحك فػه  ػذا االر  ػاـ يف م ػؤسني م  بميػك نم ػؤسنيك 
ان ػػابع فػػإذا ا ػػ طاع  ػػذا در  م ػػؤسني م س ػػس بطبيمػػك انحػػاؿ  قػػش مػػف انم بػػسع علػػى انػػدفاع عػػف نف ػػم  ا ػػ فاد انم بػػسع مػػف ذنػػؾ 

ذا نـ ي  طع ان ابع  اف ح ـ ان مسيض حهك عليم فال يم نم  ف يمسد فيهادؿ فه سقسع انرطػأ سان فمت بان انه م ؤسني  م  س سا 
منػم عنػدما يرهػع عليػم انم بػسع بمػا  سفػاال نلمضػرسر مػف ان مػسيض انمح ػـس بػم سطبيمػه  نػم إذا ح ػـ نلم بػسع فػه  لػؾ انػػدعسى 

ـ ان ػادر نلم بػسع علػى ان ػابع ي ػسف ممل ػا علػى سفػا  انم بػسع على ان ػابع بمػا ح ػـ بػم نلمضػرسر علػى انم بػسع فػإف  نفيػذ انح ػ
بان مسيض انمح ـس عليم نلمضرسر  م ؤسنيك انم بسع عف  عماؿ  ابمم غير انملرسعك  ػه سعلػى مػا هػرى بػم قضػا  مح مػك 

نم بػسع فػه ح ػـ انن ض انم ريك  م ؤسنيك  بميك بح ـ ان انسف نم لحك انمضرسر س  ـس على ف رة انضماف ان ػانسنه فيم بػر ا
 ان فيؿ انم ضامف  فانك م در ا ان انسف سنيبس انم د. 

   انهامع ان انسنه.1990/12/27  هل ك 58نل نك ان ضا يك  960ن ض مدنه انطمف رقـ 
( مدنه على  نم " إذا قاـ بانسفا  لرص غير انمديف  حػؿ انمػسفى محػؿ انػدا ف انػذإل ا ػ سفى ح ػم 326 نص انمادة )  -149

 اؿ اآل يك :  ) ( إذا  اف انمسفى ملزما  بانديف مع انمديف  س ملزما  بسفا م عنم . )ب( ..... )ج(..... )د( ...... " .فه ايحس 
( مدنه على  نم " مف حػؿ قانسنػا   س ا فاقػا  محػؿ انػدا ف  ػاف نػم ح ػم بمػا نهػذا انحػؽ مػف ر ػا ص  سمػا 329س نص انمادة )

 ت سما يرد عليم مف دفسع  سي سف  ذا انحلسؿ بان در انذإل  داال مف حؿ محؿ اندا ف "يلح م مف  سابع  سما ي فلم مف  أمينا
 -2إذا قػاـ انغيػر بسفػا  انػديف  ػاف نػم حػؽ انرهػسع علػى انمػديف ب ػدر مػا دفمػم .  -1( مدنه علػى  نػم " 324س نص انمادة )

سفاال عنم  ال   س بمضا   إذا  ثبػت  ف نػم  يػك  سمع ذنؾ يهسز نلمديف انذإل ح ؿ انسفا  بغير إراد م  ف يمنع رهسع انمسفى بما
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 ثانيًا  موقف محكمة النقض  
مف انم رر فػه قضػا  مح مػك انػن ض   ف نلم بػسع انحػؽ عنػد سفا ػم بػان مسيض نلػدا ف انمضػرسر  ف يرهػع علػى 

 بإحدى دعسييف: -مأمسر انضبط ان ضا ه-ان ابع 
مػف ان ػانسف انمػدنه انم ػرإل ان ػه  799: دعسى انحلسؿ انمن سص عليها فه انمادة ايسنى 4

مػف  326ني ت إال  طبي ا  نل اعدة انمامك فه انحلػسؿ ان انسنيػك انمن ػسص عليهػا فػه انمػادة 
ان انسف نف م  سان ه   ضه بأف انمسفه يحؿ محؿ اندا ف انذإل ا  سفى ح م إذا  اف انمػسفه 

 ملزما  بسفا  انديف عف انمديف.
مػف ان ػانسف انمػدنه انم ػرإل  324: انػدعسى انلر ػيك انمن ػسص عليهػا فػه انمػادة انثانيك 4

ع على انمديف ب ػدر مػا سان ه  نص على  نم: ))إذا قاـ انغير بسفا  انديف   اف نم حؽ انرهس 
 دفمم((  

س نا فليس نلم بسع  ف يرهع على  ابمم بان مسيض انذإل سفاال عنم باندعسى انلر يك ان ه قرر ا انملرع 
مف ان انسف انمدنه انم رإل؛ سذنؾ نما  س م رر مف عدـ هساز رهسع ان فيؿ بهذال  800انم رإل فه انمادة 

ا ف سحدال  سضماف انم بسع يعماؿ  ابمم  س ضماف قررال ان انسف اندعسى  حيث  ف  ان فانك م ررال نم لحك اند
 149نم لحك اندا ف انمضرسر سحدال . 

 سمف قضا  مح مك انن ض فه ذنؾ 
( مف ان انسف انمدنه على  ف " نلم  سؿ عف عمؿ انغير حؽ انرهسع عليػم فػه انحػدسد 175" اننص فه انمادة )

( منػػػم علػػػى  نػػػم " إذا قػػػاـ بانسفػػػا  326انضػػػرر سفػػػى انمػػػادة )ان ػػػه ي ػػػسف فيهػػػا  ػػػذا انغيػػػر م ػػػ سال  عػػػف  مػػػسيض 
إذا  اف انمسفى مل زمػا   -لرص غير انمديف حؿ انمسفى محؿ اندا ف انذإل ا  سفى ح م فه ايحساؿ اآل يك :   

ف ( منم على  ف " مف حؿ قانسنػا   س ا فاقػا  محػؿ انػدا 329بانديف مع انمديف  س ملزما  بسفا م عنم " سفى انمادة )
 اف نم ح م بما نهذا انحػؽ مػف ر ػا ص سمػا يلح ػم مػف  سابػع سمػا ي فلػم مػف  أمينػات سمػا يػرد عليػم مػف دفػسع 
سي ػػسف  ػػذا انحلػػسؿ سبان ػػدر انػػذإل  داال مػػف مانػػم مػػف حػػؿ محػػؿ انػػدا ف " يػػدؿ علػػى  نػػم إذا قضػػى علػػى انم بػػسع 

فػػػاذا  نهػػػذا انح ػػػـ بانسفػػػا  إنػػػى بػػػان مسيض عمػػػا نحػػػؽ انمضػػػرسر مػػػف ضػػػرر برطػػػأ  ر  بػػػم ان ػػػابع سقػػػاـ انم بػػػسع ن
انمضرسر بح م فه ان مسيض حؿ محلم فه نفس ح م سان  ؿ إنيم  ذا انحؽ بما نم مف ر ا ص سما يلح م مف 

                                                                                                                                               

نل فيؿ انذإل سفى انديف  ف يرهع على انمديف  -1( مدنه على  نم " 844م لحك فه االع راض على انسفا  "س نص انمادة )
ات ال سيرهع بأ ؿ انديف سبانفسا د سانم رسفات على  نم فه انم رسف -2 سا   انت ان فانك قد ع د بملمم  س بغير علمم . 

سي ػسف نل فيػػؿ انحػؽ فػػه انفسا ػػد  -3يرهػع إال بانػػذإل دفمػم مػػف سقػت إربػػار انمػػديف اي ػله بػػا هرا ات ان ػه ا رػػذت ضػػدال . 
 ان انسنيك عف  ؿ ما قاـ بدفمم اب دا  مف يـس اندفع " .  

 ما بمدالس  194ص   –مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف  -114
انطمػف رقػـ    انهػامع ان ػانسنه  س ػذنؾ ن ػض مػدنه1990/12/27هل ػك  58نل ػنك ان ضػا يك  960ن ض مدنه انطمف رقػـ 

 34نل ػنك ان ضػا يك  540  انهامع ان انسنه  س ذنؾ ن ض مدنه انطمف رقػـ 1979/5/10  هل ك 43نل نك ان ضا يك  871
 سما بمد ا. 529  527 بس  مرة  مرهع  ابؽ ص   انهامع ان انسنه  راهع: عماد 1969/1/30بهل ك 
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 سابع سي فلم مف  أمينات سما يرد عليم مف دفسع س اف نم  ف يرهع بم  لم على  ابمم طانما  اف انم بسع م  سال  
فإذا نـ ي ف ان ػابع قػد ار  ػـ فػه دعػسى ان مػسيض  ػاف نػم فػه دعػسى انحلػسؿ  عف  ذا ان ابع سنيس م  سال  ممم

بمػػا فيهػػا  ػػ سط  - ف ي م ػػؾ فػػه مساههػػك انم بػػسع بانػػدفسع ان ػػه  ػػاف نػػم  ف ي م ػػؾ بهػػا فػػه مساههػػك انمضػػرسر 
 ( مػف ان ػانسف انمػدنه م ػى  ػاف قػد ان ضػى علػى علػـ172دعسى ان مػسيض بان  ػادـ انثالثػه انم ػرر فػه انمػادة )

انمضرسر بحدسث انضرر سبانلرص انم  سؿ عنم   ثر مف ثالث  نسات دسف  ف يرفػع عليػم دعػسى ان مػسيض 
ذنػػؾ  ف رفػػع انمضػػرسر دعػػساال علػػى دعػػساال علػػى انم بػػسع ال ي طػػع ان  ػػادـ بانن ػػبك نل ػػابع .  مػػا ال يم بػػر انح ػػـ 

ان ػابع قػد ار  ػـ مػع انم بػسع فػه  ان ادر فه  لؾ اندعسى حهك على ان ػابع نمػدـ ار  ػامم فيهػا .  مػا إذا  ػاف
دعػػسى ان مػػسيض م ضػػامنيف سحػػاز انح ػػـ ان ػػادر فيهػػا قػػسة ايمػػر انم ضػػه فػػإف  ػػذا انح ػػـ ي ػػسف حهػػك علػػى 

( مػػف ان ػػانسف انمػػدنه   ػػبح مػػدة   ػػادـ دعػػسى ان مػػسيض انم ضػػه بػػم رمػػس 385ان ػػابع  سعمػػال  بػػنص انمػػادة )
مساههك انمضرسر ن يهك نػذنؾ انح ػـ بمػا فيهػا انػدفع بان  ػادـ علرة  نك سيم نع عليم  ف ي م ؾ بم مف دفسع فه 

    114انثالثه انملار إنيم " .   
سقضػػى  يضػػا " نلم بػػسع عنػػد سفا ػػم بػػان مسيض نلػػدا ف انمضػػرسر  ف يرهػػع علػػى ان ػػابع بإحػػدى دعػػسييف ايسنػػى -

بي ػا  نل اعػدة انمامػك فػه مف ان ػانسف انمػدنه سان ػه ني ػت إال  ط 799دعسى انحلسؿ انمن سص عليها فه انمادة 
يحػؿ محػؿ  –( مف ان انسف انمدنه سان ه   ضى بأف انمسفى 326انحلسؿ ان انسنه انمن سص عليها فه انمادة )

اندا ف انذإل ا  سفى ح م إذا  اف انمسفى ملزما  بسفا  انديف عف انمديف. ساندعسى انثانيك  ػه انػدعسى انلر ػيك 
( مف ذات ان ػانسف سان ػه   ضػى بأنػم إذا قػاـ انغيػر بسفػا  انػديف  ػاف نػم حػؽ 324انمن سص عليها فه انمادة )

رهػػػع علػػػى  ابمػػػم بػػػان مسيض انػػػذإل سفػػػاال عنػػػم بانػػػدعسى انرهػػػسع علػػػى انمػػػديف ب ػػػدر مػػػا دفمػػػم سنػػػيس نلم بػػػسع  ف ي
( مف ان انسف انمدنه نل فيؿ قبؿ انمديف  سذنؾ نمػا  ػس م ػرر مػف 844انلر يك ان ه قرر ا انملرع فه انمادة )

عدـ هساز رهسع ان فيؿ بهذال اندعسى إذا  انت ان فانك نم لحك اندا ف سحدال  سضماف انم بسع يعماؿ  ابمم  ػس 
     111 انسف نم لحك اندا ف انمضرسر سحدال " .ضماف قررال ان

سقضت مح مك انن ض بأنم " ... فإذا نـ ي ف ان ابع قد  ـ ار  امم فه دعػسى ان مػسيض  ػاف نػم فػه دعػسى  -
بمػػا فيهػػا  -انحلػػسؿ  ف ي م ػػؾ فػػه مساههػػك انم بػػسع بانػػدفسع ان ػػه  ػػاف نػػم  ف ي م ػػؾ بهػػا فػػه مساههػػك انمضػػرسر 

( مف ان انسف انمدنه م ػى  ػاف قػد ان ضػى علػى 172دـ انثالثه انم رر فه انمادة )  سط دعسى ان مسيض بان  ا
علػػـ انمضػػػرسر بحػػدسث انضػػػرر سبانلػػرص انم ػػػ سؿ عنػػػم   ثػػر مػػػف ثػػالقث  ػػػنسات دسف  ف يرفػػع عليػػػم دعػػػسى 
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 538  ص 1996ح ى  1982  انم  حدث مف 2ان ه قرر ها مح مك انن ض  ج 
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 ان مػػسيض ذنػػؾ  ف رفػػع انمضػػػرسر دعػػساال علػػى  انم بػػػسع ال ي طػػع ان  ػػادـ بانن ػػبك نل ػػػابع .  مػػا ال يم بػػر انح ػػػـ
 112ان ادر فه  لؾ اندعسى حهك على ان ابع نمدـ ار  امم فيها ... " .

سقضت مح مك انن ض بأنم " ...  ما إذا  ػاف ان ػابع قػد ار  ػـ مػع انم بػسع فػه دعػسى ان مػسيض م ضػامنيف  -
سحػػاز انح ػػـ ان ػػادر فيهػػا قػػسة ايمػػر انم ضػػه فػػإف  ػػذا انح ػػـ ي ػػسف حهػػك علػػى ان ػػابع  سعمػػال  بػػنص انمػػادة 

مف ان ػانسف انمػدنه   ػبح مػدة   ػادـ دعػسى ان مػسيض انم ضػه بهػا رمػس علػرة  ػنك سيم نػع عليػم  ف  (385)
 113ي م ؾ بم مف دفسع فه مساههك انمضرسر ن يهك نذنؾ انح ـ بما فيها اندفع بان  ادـ انثالثه انملار إنيم " . 

 ثالثا  موقف القاا: اإلداري 
  ا ػػػ  رت مح مػػػك ان ضػػػا  ا دارإل انم ػػػرإل علػػػى عػػػدة  1971ن ػػػنك  47ب ػػػدسر قػػػانسف مهلػػػس اندسنػػػك  رقػػػـ 

 مبادئ مهمك   مثؿ فه اي ه:
ال بػػػد مػػػف ان مييػػػز بػػػيف انرطػػػأ انلر ػػػه سانمرف ػػػه  س ف   حمػػػؿ ا دارة م ػػػ سنيك ايرطػػػا  انمرف يػػػك  س ف  -

ليػم فلػم ي حمؿ مأمسر انضبط ان ضا ه ايرطا  انلر يك ف ط  سفه حانك قياـ  حد ما بدفع   ثػر ممػا سهػب ع
 انرهسع على اآلرر بذنؾ.

إف حػػؽ انرهػػسع يرضػػع نل ساعػػد انمامػػك فػػه ان  ػػادـ  سي ػػسف رهػػسع اندسنػػك  س انمرفػػؽ علػػى مػػأمسر انضػػبط  -
 114.  ان ضا ه بأ لسب ان نفيذ انمبالر  سرهسعم عليها ي سف بانطرؽ ا داريك  س بانلهس  إنى ان ضا  ا دارإل

 نم "م ى  اف انح ـ اننها ه ان ادر مف مح مك اال   ناؼ قػد قضػى بػإنزاـ سزارة  س  رر انمح مك ا داريك انمليا
اندارليػػػك بػػػان مسيض انمػػػدنه ن ػػػانح انمضػػػرسر بطريػػػؽ ان ضػػػامف مػػػع  حػػػد مسظفيهػػػا  بمر ػػػز  بػػػه حمػػػص علػػػى 

عػػف  ابميػػم سغيػػر م ػػ سنم عػػف رطػػؤ ـ انلر ػػه انسقػػع  انم بػػسعاع بػػار  نهمػػا م ػػ سال ف عػػف  ابميهمػػا م ػػ سنيك 
نهما سانذإل  ا ـ فه إحداث انضرر؛ فانسزارة بهذا انس ؼ  م بػر فػه ح ػـ ان فيػؿ  فانػك نػيس م ػدر ا انم ػد  م
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علػػى  نػػم " ال يهػػسز إهػػرا  ر ػػـ  س  سقيػػع حهػػز علػػى  1951ن ػػنك  111 ػػنص انمػػادة ايسنػػى مػػف ان ػػانسف رقػػـ  -115

سانهي ػػات انمامػػك انمبػػانغ انساهبػػك ايدا  مػػف انح سمػػك سانم ػػانح انمامػػك سانمحافظػػات سمهػػانس انمػػدف سانمهػػانس ان رسيػػك 
مػدنيا   س ع ػ ريا   ب ػفك مر ػب  س  هػر  س را ػب  -سانمؤ  ات انمامك سانسحػدات االق  ػاديك ان ابمػك نهػا  إنػى انمامػؿ 

إضػػػافه  س حػػػؽ مػػػف  ػػػندسؽ ادرػػػار  س ممػػػاش  س م افػػػأة  س  ػػػأميف م ػػػ حؽ طب ػػػا  ن ػػػسانيف ان ػػػأميف سانممالػػػات  س  إل 
سذنػؾ سفػا   ننف ػك مح ػـس بهػا مػف ههػك االر  ػاص   س يدا  مػا ي ػسف مطلسبػا   ر يد مف  ػذال انمبػانغ  إال ب ػدر انربػع

نهػػذال انههػػات مػػف انمامػػؿ ب ػػبب ي ملػػؽ بػػأدا  سظيف ػػم   س ال ػػ رداد مػػا  ػػرؼ إنيػػم بغيػػر حػػؽ مػػف انمبػػانغ انمػػذ سرة  س 
 ف اننف ك " .ب فك بدؿ  فر  س اغ راب  س بدؿ  مثيؿ  س ثمف عهدة لر يك سعند ان زاحـ   سف ايسنسيك ندي

 569ص -انهز  ان ابع -انمفيد فه م ادر االن زاـ -يراهع مس سعك انف يم اي  اذ اند  سر/ عبد انحميد عثماف -
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نمػػا م ػػدر ا ان ػػانسف فػػإف دفمػػت ان مػػسيض باع بار ػػا م ػػ سنك عػػف انػػدعسى انمدنيػػك  فػػإف نهػػا بهػػذا انس ػػؼ  ف  سا 
ع مػػا  د ػػم علػػػى انمػػأمسر سعلػػػى  حػػؿ محػػؿ انػػػدا ف انمح ػػـس نػػم بػػػان مسيض فػػه ح سقػػم سيحػػػؽ نهػػا انرهػػسع بهميػػػ

مػف ان ػانسف انمػدنه انم ػرإل  سي ػسف رهسعهػا علػى  175انم  سؿ عف عملم ان   يرإل مف  ابميهػا سف ػا نلمػادة 
 ؤال  ان ابميف م درال ان انسف؛ يف ان انسف فه انمادة انملار إنيها  س انذإل رسنها حؽ انرهسع فه انحدسد ان ػه 

ط ػم انلر ػػه انمبالػر عػف  مػػسيض  ػذا انضػرر سال ريػػب فػه  ف  ػذا انرهػػسع ي ػسف فيهػا  ػذا ان ػػابع م ػ سال بر
سم درال  س ان انسف س  لسبم  س ان نفيذ انمبالر على مر ب اندعسى  س س رهسع  حيح نـ يلح م ان  ػادـ مػا داـ 
قػػد سقػػع فػػه رػػالؿ رمػػس علػػرة  ػػنك مػػف  ػػاريخ ثبػػست م ػػ سنيك انػػسزارة عػػف فمػػؿ انغيػػر بمسهػػب انح ػػـ اننهػػا ه 

س  ػرر  يضػا )) نػم ال يهػسز نػادارة  ف  رهػع 115 ادر سمف ثـ ي ميف رفض اندفع ب ػ سط حػؽ انػسزارة بان  ػادـ"ان
مػا  حمل ػم مػف  ضػرار عػف  رطػا هـ  إال إذا ا  ػـ  ػذا انرطػأ  الق ضػا على  إل مف  ابميهػا فػه مانػم انرػاص؛ 

بطػػػابع لر ػػػه س يم بػػػر انرطػػػأ لر ػػػيا إذا  لػػػؼ انفمػػػؿ عػػػف نػػػزسات مر  بػػػم سعػػػدـ  ب ػػػرال س ح يػػػؽ منفم ػػػم 
انلر يك  س ق د ا ضرار بانغير  س  اف انرطأ ه يما  سي مػيف  سزيػع عػب  انم ػ سنيك إذا  ػا ـ رطػأ انغيػر 

 116مع رط م((.
 لثانيالفرع ا

 حق امتياز التنفيذ المضاشر المقرر لممرفق
س س حؽ نلمرفؽ؛ ن ه ي م ف مف قضا  ح م هبرا  عػف ايفػراد دسف ان ػزاـ مػف هانبػم برفػع دعػاسى علػيهـ  سعلػى 
 ؤال  إذا  رادسا  ف يله سا إنى ان اضه؛ نيمرضسا عليم ادعا هـ مؤيدا بػانحهة سانم ػ ندات انالزمػك  فػانمرفؽ  ػس 

طبيؽ ان ساعد ان انسنيك على انحاالت  س ذا ايمر ال يح اج إنى  ػدرؿ ان ضػا ؛ ال ػ نادال إنػى ان نفيػذ انمر ص ب 
 انهبرإل.

سقد قرر انملرع انم رإل ذنؾ انحؽ نلمرفؽ فه ان نفيػذ انمبالػر؛ الق ضػا  مػا ي ػسف م ػ ح ا  نػم فػه ذمػك مػأمسر 
 1951ن ػنك  111ايسنػى مػف ان ػانسف رقػـ  انضبط ان ضا ه ب بب رط م س   يرال  س ذا ما ن ت عليم انمادة

ـ فػػه لػػأف عػػدـ هػػساز انحهػػز علػػى انمر بػػات سان ػػسانيف انممدنػػك نػػم  1975ن ػػنك  20ـ  سانممػػدؿ بان ػػانسف رقػػـ 
 حيث   رر  نم:

))ال يهسز إهرا  ر ـ  س  سقيع حهز على انمبانغ انساهبػك ايدا  مػف انح سمػك سانم ػانح انمامػك سانمؤ  ػات  
انمامػػك سانمحافظػػات سمهػػانس انمػػدف سانمهػػانس ان رسيػػك سانهي ػػات انمامػػك سانسحػػدات االق  ػػاديك ان ابمػػك نهػػا إنػػى 

 س م افػػػػأة  س  مماش ؽ مف  ندسؽ   س س ح إضافه  س را ب  س  هر انمامؿ مدنيا  س ع  ريا ب فك مر ب
 أميف م ػ حؽ طب ػا ن ػسانيف ان ػأميف سانممالػات  س  إل ر ػيد مػف  ػذال انمبػانغ إال ب ػدر انربػع  سذنػؾ سفػا  ننف ػك 
مح سـ بها مف ههك االر  اص  س  دا  ما ي سف مطلسبا  نهذال انههػات مػف انمامػؿ ب ػبب ي ملػؽ بػأدا  سظيف ػم 
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ير حؽ مف انمبانغ انمذ سرة  س ب فك بػدؿ  ػفر  س اغ ػراب  س بػدؿ  مثيػؿ  س ثمػف  س ال  رداد ما  رؼ إنيم بغ
 117عهدة لر يك سعند ان زاحـ   سف ايسنسيك نديف اننف ك((.

 سمف ذنؾ ن  رلص انم ي سف نلدسنك انرهسع عليم بما ان زمت بم فه مساههك انغير
الق ضػا  ان مػسيض  سمنهػا اندسنػك حدد ان انسف مف نم انحؽ فػه انر ػـ فػه حانػك ان نفيػذ انمبالػر  .1

م مثلك فػه انح سمػك سانح سمػك م مثلػك مػثال  فػه سزارة اندارليػك  س  إل مرفػؽ مػف انمرافػؽ ان ػابع نهػا 
 مأمسرإل انضبط ان ضا ه  س ه ان ه يهسز نها انر ـ.

حدد ان انسف انم  ح ات ان ه يرد عليهػا انر ػـ  م ػررا  هػساز انر ػـ علػى مػا ي ػ حؽ نػدى ههػك  .2
 س را ب إضافه  سي  ثنى مف ذنؾ بدؿ ان فر سم اريؼ االن  اؿ . س  هر  مف مر ب عملم 

يهػػسز انحهػػز عليهػػا  - ػػؿ مػػا ي ػػرؼ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه مػػف بػػدالت  ػػدرؿ فػػه عمػػسـ نفػػظ انمر ػػب   -
 فه حدسد انربع   ـ  درؿ م رسفات االن  اؿ فه بدؿ ان فر ؟ - يضا  

يك انحهز على انبدالت انم  ح ك نلم  رييف بمػا فيهػا بػدؿ ان ػ ف انم ػرر  هازت ف سى انهمميك انممسميك انم ر 
ن ػنك  111نم لحك ضابط انلرطك فه حدسد انربع إنزاال نح ـ انف رة ايسنى مف انمػادة ايسنػى مػف ان ػانسف رقػـ 

 ـ . 1951

 القيود التي ترد عمى سمطة اإلدارة في التنفيذ المضاشر  -
فػػػه  نػػػم ال بػػػد مػػػف سهػػػسد دال ػػػؿ هديػػػك علػػػى ا ػػػ ح اؽ انمبػػػانغ فػػػه ذمػػػك مػػػأمسر انضػػػبط  118ن مثػػػؿ  ػػػذال ان يػػػسد

   س ف ي سف ال  يفا  ما ينلأ فه ذم م ب بب ي ملؽ بأدا 124 119ان ضا ه؛ نرطسرة  ذا ا هرا 
انسظيفػػك  س ف يػػ ـ ان نفيػػذ فػػه انحػػدسد انمن ػػسص عليهػػا فػػه ان ػػانسف  با ضػػافك إنػػى  ػػدسر ان ػػرار مػػف  ػػاحب 

 إ دارال. انحؽ فه
سقد  هاز انملرع نادارة ا راذ  ذا ان رار بإراد ها انمنفردة  مظهر مف مظا ر  لط ها  سان طبيؽ انمملػه  سهػب 
نمػأمسرإل   ف ي سف انمر ص بإ دار  ذا ان رار  ه  علػى  ػلطك فػه انههػاز ا دارإل س ػس سزيػر اندارليػك ممػثال  

نمأمسرإل انضبط ان ابميف نم.انضبط ان ابميف نسزارة اندارليك سسزير انمدؿ ممثال    
 

                                                 

 س ما بمدال193ص   –مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف  -118
 

سدمػػػا  84عبػػد انف ػػػاح عبػػػد انحلػػيـ عبػػػد انبػػػر  انم ػػؤسنيك انمدنيػػػك نلمػػػامليف بانح سمػػك سان طػػػاع انمػػػاـ  مرهػػع  ػػػابؽ  ص  -119
 بمد ا.

  منلسر فػه مهمسعػك  بػس لػادإل فػه علػر  ػنسات  ص 1965/9/6فه  846ف سى انهمميك انممسميك فه اندعسى رقـ  -124
 .532سما بمد ا  راهع عماد  بس  مرة  مرهع  ابؽ  انهامش ص  459
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 المضحث الثالث
 أثار المس ولية التقصيرية لميمور الاضط القاا ي

 تقسيم 
اي ؿ فه انرطأ  نم عمؿ غير ملرسع  سا    اف بان مدإل  ـ ان  بب  سن ف  ناؾ حاالت يم ف  ف ين فه عف 

 س رابطك ان ببيك بينهما   س انضرر  انرطأ  ذال ان فك  سذنؾ إما عف طريؽ ان فا  انرطأ 
إال  ف انس ػػسؿ إنػػى  ػػذا نػػيس  مػػرا   ػػهال  علػػى محػػدث انضػػرر  فمهػػز انمضػػرسر عػػف إثبػػات م ػػ سنيك مػػأمسر 
انضبط ان ضا ه ينفه انم  سنيك مف   ا ها   مػا فػه حانػك ا ػ طاع م إثبػات انم ػ سنيك  ػاف  مػاـ انمػدعى عليػم 

  ـ  ذا انمبحث إنى ما يله:  سن 121فر ك نل رلص مف انم  سنيك بهدـ  ر انها
 المطمب األول  

 ان مسيض عف انم  سنيك ان   يريك نمأمسر انضبط ان ضا ه
 المطمب الثاني   

 طرؽ دفع م  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه انلر يك.
 المطمب الثالث  

 طرؽ دفع م  سنيك مرفؽ انضبط ان ضا ه.
 المطمب األول
 لميمور  الاضط القاا يالتعويض عن المس ولية التقصيرية 

 تمييد وتقسيم 
إذا  سافرت لرسط ضماف انفمؿ انضار مف رطأ سضرر سعالقك  ببيك بينهمػا نلػأ فػه ذمػك انضػامف )انم ػ سؿ( 

انمضػرسر عػف انضػرر انػذإل   ػابم  فػان مسيض  هػزا  نلم ػ سنيك انمدنيػك ينظػر انف ػم إنيػم علػى  يضان زاـ ب مػس 
دسر انرطأ ي   ر على مهرد  حديد لرص انم  سؿ  فإذا ما قاـ انرطأ   نم هبر نلضرر سنيس ع سبك.ذنؾ  ف

بهذال انمهمك ان هى دسرال نيبد  بمد ذنؾ   دير ان مسيض  س ذا ايريػر يهػد مػداال سم ػدارال انسحيػد فػه مػدى انضػرر 
 انساقػع علػى انمضػرسر  سال عالقػك نػم بمػدى ه ػامك انرطػأ  ذنػؾ يف انهػدؼ اي ا ػه سانهػس رإل نل مػسيض  ػػس
هبػر انضػػرر  فػػإف ان مػػسيض يهػػب  ف ي ػػسف  ػػامال  بهبػػر  ػػؿ انر ػػا ر سان  ػػب انفا ػػت انػػذإل نحػػؽ بانمضػػرسر  

                                                 
 راهع فه  ؿ ذنؾ مف انف م انفرن ه  اآل يك :-122

-Werro F., La responsabilité civile, Berne 2005 

Werro  F., Chappuis  B., Responsabilité civile- - 

Le moment du dommage- Zürich/Bâle/Genève 2007 

- Starlk B. : Droit civil, obligation, 2ed. T.I, par H. Roland et L. Boyer, Litec 1985.  

-Tourneau. La responsabilité' civile, 3 ed., Dalloz1982 

- Tourneau Ph. : La responsabilite civile, Dalloz 1972, 1982. 

- Viney G. : Traite/ de droit civile, les abligations, 

 la responsabilite, conditions. L.G.D.J. 1982.  

-Yvonne Lambert-Favire, Droit des assurances, Dalloz, 1998 
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حيث إنم يلمؿ انضرر انمادإل سايدبه سان  ب انفا ت سانر ارة انساقمك  سعليم فإف   دير ان مسيض ي سف ذا يػا  
 122بانن بك نلمضرسر؛ نيرفع عنم  ثار انفمؿ انضار.

طلب  ن سـ بدرا ك ما يك ان مسيض س سرال س يفيك   ديرال فه انفرع  سؿ   ما انفرع انثانه سمف رالؿ  ذا انم
ف ي سف عف ان أميف مف انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه س يفيك عالج  رطا  مأمسرإل انضبط 

 ب غطيك مبانغ ان مسيض انم  ح ك فه حؽ انمضرسر  س ي سف ذنؾ على اننحس ان انه:

 األولالفرع 
 وصوره وكيفية تقديره ان مسيضماىية 

 
زان م  س ذا انهدؼ يح  م بل ؿ  فضؿ انضماف انمينه  على  ف بمض  إف  دؼ انضماف  س محس انضرر سا 

ايضرار    م ه على انمحس سا زانك  ايمر انذإل ي  ضه  مسيض انمضرسر بأدا  آرر   س س انضماف غير 
 123انن دإل  س ب  ب ن دإل يحؿ محؿ انر ارة ان ه نح ت بم  

 ماىية التعويض    -أوال
ان مػػسيض ان ػػزاـ يفرضػػم ان ػػانسف علػػى محػػدث انضػػرر س ػػس مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه؛ ينػػم برط ػػم  ػػبب ضػػررا  
نلغير  سي ـس انضماف نهبػر انضػرر انػذإل نحػؽ بانمضػرسر   مػا  نػم ايدا  انػذإل يدفمػم مرفػؽ انضػبط ان ضػا ه 

سيهػػدؼ  عينيػػا   س ن ػػديا   إنػػى انمضػػرسر؛ نهبػػر انضػػرر انػػذإل نحػػؽ بػػم مػػف هػػرا  نلػػاطم  سقػػد ي ػػسف  ػػذا ايدا 
عاد ػػم إنػػى مػػا  ػػاف عليػػم   ان مػسيض إنػػى إعػػادة   ػػحيح ان ػػسازف انػذإل ار ػػؿ س  ػػدر ن يهػػك سقػػسع انفمػػؿ انضػار سا 

ا   ف ي ػسف م سقمػس  انحانك ان ػه  ػاف مفرسضػا   سذنؾ بإعادة انمضرسر على ح اب مأمسر انضبط ان ضا ه إنى
عليهػػػا إذا نػػػـ ي ػػػع انضػػػرر  فهػػػس هػػػزا  سم ابػػػؿ انضػػػرر انػػػذإل   ػػػاب انمضػػػرسر  سنمػػػا  ػػػاف انضػػػرر ي مثػػػؿ فػػػه 

 .124س م لحك نلمضرسر فهس يهدؼ إنى إزانك  ذا االع دا  االع دا  على حؽ 
ا ه س ح اـ ان مسيض ال  ر لؼ مف حيث انم  سنيك انلر يك نمأمسر انضبط ان ضػا ه  س نمرفػؽ انضػبط ان ضػ

حيث قررت مح مػك ان ضػا  ا دارإل انم ػريك بأنػم: ))مػف انم فػؽ عليػم فػه انمبػادئ ا داريػك ف هػا  س قضػا ا   ف 
                                                 

 س ما بمد ا  224ص–مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف    -123
 -1985 عداد ابريؿ يسنيس –ان نك انثانيك  –مهلك انمحامى  -ان  دير ان ضا ه نل مسيض –إبرا يـ اند سقه  بس انليؿ  -

 –انمبد  ان مسيضه فه ان اميف مف انم  سنيك  –محه انديف إبرا يـ    -527ص -مرهع  ابؽ - ليماف مرقس -71ص
ان مسيض بيف انم  سنيك  -محمد احمد عابديف-سما بمد ا  64ص -1994 ليك انح سؽ هاممك انمن سرة   –ر انك د  سراال 

 174ص-1985دار انمطبسعات انهامميك  -انم ديك سان   يريك
 542ص -مرهع  ابؽ -انهز  ان ابع -انمفيد فه م ادر االن زاـ -يراهع  عبد انحميد عثماف -124

؛ محمد  184  ؼ 546(  ص 542؛  ليماف مرقس  مرهع ) 474  ؼ 556(  ص 7عبد انمنمـ فرج ان دال  مرهع )
   ؼ434(  ص 116نبيب لنب  مرهع )

ـ  1985  مهلك انمحػامه  ان ػنك انثانيػك  عػداد إبريػؿ سيسنيػس  ػنك إبرا يـ ان سقه  بس انليؿ  ان  دير ان ضا ه نل مسيض  -125
 .71ص 
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ي سرى فه   دير ان مسيض اال  رلاد بان ساعد انمدنيك انرا ك بان  دير  مع مراعاة ما    ضػيم انػرسابط ا داريػك 
 ((.125ؽمف  سضاع ثـ م سغات انم لحك انمامك انم مل ك بانمرف

إذف فان مسيض فػه ان ػانسف ا دارإل م لػابم مػع نظيػرال مػف ان ػانسف انمػدنه مػف حيػث انلػرسط سانطبيمػك  سيهػدؼ 
إنػػى هبػػر اآلثػػار انناهمػػك عػػف ايضػػرار انه ػػمانيك سايضػػرار انممنسيػػك ح ػػب ان ساعػػد انم ػػ  رة فػػه ذنػػؾ  سم ػػى 

 ض انمضرسر. سافرت  ر اف م  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه ي سف ملزما  ب مسي
سمحؿ االن زاـ بان مسيض  س  ػؿ مػا ي دمػم مػأمسر انضػبط ان ضػا ه نلمضػرسر نهبػر انضػرر انػذإل نح ػم ب ػبب 
انفمؿ انضار  سنهد.  ف ان مسيض يميف بإحدى  سر يف  ما:  مػسيض عينػه  س  مػسيض ن ػدإل  سا فػؽ انف هػا  

انن ػػسد ن مػػسيض انضػػرر انػػذإل حػػدث   مػػا علػػى  ػػهسنك ان مػػسيض انن ػػدإل نلمضػػرسر  سي مثػػؿ فػػه دفػػع مبلػػغ مػػف 
ان مسيض انمينه فملى انم س ي سف بأدا  عمؿ ي ـس بم مأمسر انضبط ان ضا ه  رد انله  إنى حان م اي ليك 

  س إعطا  انمضرسر لي ا مف هنس انله  انذإل   لفم نم .
انمسضػػسع  ف ي ػػدر ضػػد  سانمبػػد  انم ػػ  ر فػػه ان ضػػا  انمػػادإل سا دارإل  سانمممػػسؿ بػػم   نػػم ال ي ػػ طيع قاضػػه

مرفؽ انضبط ان ضا ه فيما ي ملؽ بم  سني م إال  ح اما  بان مسيضات انمانيك؛ يف طبيمك ان ػانسف انمػاـ سرسابطػم 
  ملؽ مبالرة بانمنفمػك سانم ػلحك انمامػك  هػدؼ   ا ػه سسحيػد؛ سذنػؾ ا ػ نادا  إنػى مبػد  انف ػؿ بػيف ان ػلطات  

ههػػك ا دارة بان يػػاـ بممػػؿ ممػػيف  س باالم نػػاع عنػػم  بػػؿ  ػػؿ مػػا يمل ػػم  ػػس فان اضػػه ال يملػػؾ  ف يسهػػم  مػػرا  إنػػى 
 126. إنزامها بدفع مبانغ مانيك  مسيضا  عف ايضرار ان ه   ببت فيها

 صور التعويض  -ثانيًا 
  سر ان مسيض ان ه يم ف  ف يح ـ بها ان اضه:  ه انضماف انن دإل  سانضماف غير انن دإل. 

 الامان النقدي  -1
ان اضه ان مسيض انن دإل بمسهب   اس ساحد. ال ثانه نم س س انضرر  فر س يك ضماف انفمؿ انضػار ي در 

  مثؿ فه  نم يهدؼ إنى إعادة انمضرسر ب در ا م اف سعلى نف ك انم  سؿ إنى ذات انسضع انذإل  اف  ي ير 
 4إنيم نسال سقسع انفمؿ انضار

 مك ان انسنيك س س مبد  ان مسيض ان امؿ نلضرر ذا انهدؼ يدعمم مبد  عادؿ  أرذ بم غانبيك اينظ
إف  ذا انمبد  سب ؿ ب اطك يمنه  ف ان مػسيض يهلػب  ف يغطػه ضػرر انمضػرسر  بحيػث ي ػسف  ػؿ انضػرر سال 
له  غير انضرر   طبي ا نل ساعد انمامك نضماف انضػرر فػه انف ػم ا  ػالمه سان ػه مفاد ػا  ف: ))ال ضػرر سال 

 علػى ان اضػه مراعا هػا عنػد   ػدير يهػب د  ان مػسيض ان امػؿ نلضػرر م ػ لزماتسنمب 4ضرار  سانضرر يزاؿ ((
 ان مسيض نلمضرسر  س ه  ما يله:

                                                 
ـ ان ػػػػنك ان ضػػػػا يك انمالػػػػرة  1956يسنيػػػػس ن ػػػػنك  22فػػػػه  389ح ػػػػـ مح مػػػػك ان ضػػػػا  ا دارإل انم ػػػػريك  انطمػػػػف رقػػػػـ  -126
 .403ص
؛  149ؼ   141(  ص 499؛ سد/ محمسد هالؿ حمزة مرهع ) 183  ؼ 548(  ص 542 ليماف مرقس  مرهع )  -127

  557(  ص 7عبدانمنمـ فرج ان دال  مرهػع ) -سما بمد ا  554  ؼ 427(  ص 519ح يف سعبد انرحيـ عامر  مرهع )
   476ؼ 
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 مضمغ التعويض يجب أن يساوي الارر المتحقق  -أوالً  
 -1سح ى ي سف ان مسيض هابرا  ن امؿ انضرر انذإل  مرض نم انمضرسر يهب على ان اضه مالحظك ما يله: 

 ان مسيض نسعه انضرر انمادإل بل يم: انمانه سانه دإل سايدبهسهسب  ف يغطه 
سهػػسب ان مػػسيض ان امػػؿ ن ػػؿ عن ػػر مػػف عنا ػػر انضػػرر  فػػال ي فػػه  ف يمػػسض ان اضػػه عػػف انضػػرريف  -2

انمػػادإل سايدبػػه نلمضػػرسر  بػػؿ يهػػب  ف يػػأ ه ان مػػسيض لػػامال  س افيػػا  ن غطيػػك انمنا ػػر انمر لفػػك ن ػػؿ نػػسع مػػف 
رر انمػانه مػثال يهػب  ف يمػسض ان اضػه انمضػرسر عػف  ػؿ مػا نح ػم مػف ر ػارة سمػا  نساع انضػرر  ففػه انضػ

 فا م مف   ب ح ى ي سف ان مسيض مال ما نح ي ك ضرر انمضرسر   إل؛ ال ي سف ريانيا  سمرانفا نلساقع
 يهب على ان اضه  ف ي در انضرر سف ا  نظرسؼ انمضرسر سبميػدا  عػف ان  ػديرات انمهػردة  سانملػار إنيهػا -3 

فه مدى ما ي يبم مف ضرر  فملى ان اضه  ف ي  رب مف انمضرسر بنف م   أثير بظرسؼ انمضرسر سان ه نها
 س بم ػػاعدة انربػػرا  ني مػػرؼ سبلػػ ؿ  فضػػؿ علػػى ح ي ػػك ضػػررال دسف انر ػػسف فػػه ذنػػؾ إنػػى س ػػؼ انضػػرر مػػف 

ر ػارة ان ػه نح  ػم مػف انمضرسر  س انم  سؿ  فطبيمك عمؿ انمضرسر مثال سدرلم سعدد  بنا م  ػؤثر فػه مػدى ان
 قمسدال عف انممؿ ب بب ا  ابك انه ديك 

س هػػػدر ا لػػػارة إنػػػى ان ػػػسؿ بسهػػػسب  مػػػسيض ايضػػػرار انماديػػػك سايدبيػػػك ب افػػػك عنا ػػػر ا  ال ي  ضػػػه بانضػػػرسرة 
 مسيض  ؿ نسع س ؿ عن ر على حدا  ف د هرى ان ضا  على هساز انح ـ  بمبلغ إهمانه عف هميع ايضرار 

بانمضرسر  سذنؾ بسهسب ان  دإل ن ؿ عن ر مف عنا ر انضرر انذإل ح ـ مف  هلم بػان مسيض ان ه نح ت 
علػػى حػػدال  سينػػاقش هميػػع  ػػذال انمنا ػػر مبينػػا  ح يػػك طانػػب ان مػػسيض فيػػم مػػف عدمػػم  ثػػـ ي ضػػه بمػػا يػػراال مػػف 
ف  مسيض م   ؿ ن ؿ عن ر  س ب مسيض إهمانه ن ػؿ  ػذال انمنا ػر مه ممػك  سذنػؾ ن م ػيف محػا ـ انطمػف مػ

 مراقبك مبد  ان مسيض ان امؿ نلضرر. 
 مضمغ التعويض يجب أال يزيد أو يقل عن مدى الارر المتحقق  -ثانياً 

س يػن ص عػف انضػرر  فضماف انضرر يمنه إ الحم بان امؿ  س ذا ال ي ح ؽ بمنح انمضرسر مبلغا  ن ديا  يزيػد 
س انم ػػ سؿ  ى ح ػػاب محػػدث انضػػرر انفملػػه انػػذإل   ػػابم؛ ينػػم إف زاد عػػف انضػػرر لػػ ؿ إثػػرا  نلمضػػرسر علػػ

ف ن ػػص عػػف انضػػرر  نحػػؽ بانمضػػرسر غبنػػػا با ب ػػا  علػػى بمػػض ضػػررال دسف  مػػسيض  سيهػػب علػػػى  عنػػم  سا 
 س ن  اف: ان اضه مراعاة ما يله؛ ال  ح اؽ انمضرسر مبلغ ان مسيض دسف زيادة 

 تجنب معايير التعويض المجردة  .1
حيػػث يهػػب علػػى ان اضػػه  ف يه هػػد بان ػػدر انم ػػ طاع نلس ػػسؿ إنػػى انحهػػـ انح ي ػػه نلضػػرر سيمػػنح انمضػػرسر 
ان مسيض ان افه ن غطي م  سذنؾ دسف انلهس  إنى ممايير مهردة غير ساقميك ال  أرذ فه   دير ان مسيض بانمدى 

مػزإل فػه حػاالت انضػرر ايدبػه  ما يمد مرفسضا  نهس  ان اضه إنى مػا ي ػمى بػان مسيض انر  انح ي ه نلضرر  
س محددة  لفا  عند   ديرال ان مسيض  فانضػرر إمػا  ف يسهػد  س قساعد عامك  س ما يم نع  يضا انلهس  إنى هداسؿ 
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 127س ال يسهد سال ي  حؽ ان مسيض عنم. مؿ   افيهب ضمانم بل ؿ ح ي ه س 
 استضعاد العناصر األخرى غير الارر عند تقدير التعويض  .2

إ ػػالح انضػػرر سان مػػسيض عنػػم؛ نػػذنؾ فػػإف انمن ػػر انسحيػػد انػػذإل يهػػب علػػى ان اضػػه ان ر يػػز  فغايػػك انضػػماف
  عليم فه   ديرال ان مسيض  س انضرر سمداال انح ي ػه  فػال يهػسز نػم االن فػات إنػى  إل عن ػر آرػر غيػر انضػرر

ن مػػسيض  بمػػا  س إن ػػاص مبلػػغ ا سال ي ػػح ان مييػػز بػػيف انمضػػرسريف  س انم ػػ سنيف بح ػػب سضػػمهـ انمػػانه نزيػػادة 
س انم ػ سؿ مػا ي ػ ح م نلغنػه غنػاال  س ف ر  ؿ منهما  فهدؼ ان مػسيض نػيس  ف نميػد ن ػؿ مػف انمضػرسر  نغنى 

؛ ذنػؾ يف  سنلف ير ف رال  بؿ  ف نميد انمضرسر غنيا   ػاف  ـ ف يػرا إنػى انحانػك ان ػه  ػاف عليهػا قبػؿ سقػسع انضػرر
  رفيضها.س  ف ر انم  سؿ نيس  ببا  ناعفا  مف انم ؤسنيك 

س  ػػػس   ػػػلس م انفػػػاحش   مػػػا ال يهػػػسز نل اضػػػه  ف يغػػػاير فػػػه ان مػػػسيض بح ػػػب  ممػػػد مر  ػػػب انفمػػػؿ انضػػػار 
س  فا ػك    ػيرال  حيػث يهػب  ف ي   ػر ا  مامػم فػه   ػدير ان مػسيض  س ن  انا  بما  نب اطك  مديػم  سانه يـ  

ن  ػانا  سفػه انم ابػؿ عليػم غػض اننظػر  س على انمسامؿ انمؤ دة ان ه نها  أثير ي ينه على حهـ انضرر زيادة 
 عف انمسامؿ االف راضيك ان ه نيس نها إال  أثر اح مانه.

 :عدم جواز جمه المارور ضين عدة مضالغ لمتعويض -ثالثاً 
انضماف س يلك   الح انضرر سني ت منا بك  ثرا  انمضرسر؛ نذنؾ ال يهػسز نيريػر بمنا ػبك انفمػؿ انضػار 

 فػػيض فػػه مهمسعهػػا عػػف م ػػدار انضػػرر انػػذإل   ػػابم  علػػى  ف  ػػذا انمنػػع قا ػػر   ف يح ػػؿ علػػى عػػدة مبػػانغ
علػػى انمبػػانغ ان ػػه نهػػا  ػػفك  مسيضػػيك  سال يلػػمؿ  لػػؾ ان ػػه ي ػػ ح ها انمضػػرسر بمنا ػػبك انضػػرر  يضػػا دسف  ف 
 لػػ ؿ  مسيضػػا  عػػف انضػػرر انػػذإل   ػػابم   مػػا يهػػسز انهمػػع بػػيف مبلغػػيف  ػػؿ منهمػػا يغطػػه هػػز ا  مػػف انضػػرر 

 ضافراف ن غطيك هميع ما نحؽ بانمضرسر مف ضرر.بحيث ي 
 
 الامان غير النقدي  -2

نل اضه بنا  على طلب انمضرسر  سنيس مػف  ل ػا  نف ػم  سال بنػا  علػى طلػب مر  ػب انفمػؿ انضػار   ف ي ػرؾ 
 ان مسيض انن دإل إنى ان مسيض غير انن دإل انذإل يم ف  ف ي سف عف طريؽ إحدى  ا يف

 ان سر يف:

                                                 
 ؛  484  ؼ 562(  ص 7عبدانمنمـ فرج ان دال  مرهع )  -128

 . 687  ؼ 522( ص 519؛ ح يف سعبد انرحيـ عامر  مرهع ) 245  ؼ 582(  ص 542 ليماف مرقس  مرهع )
إذا نـ ي ف ان مسيض م درا  فه انم د  س بنص فه ان ػانسف فان اضػه  ػس انػذإل ي ػدرال  - 1( مدنه على  نم " 221 نص انمادة)

سيلمؿ ان مسيض ما نحؽ اندا ف مف ر ارة سما فا م مف   ب  بلرط  ف ي سف  ذال ن يهك طبيميك  إذا نػـ ي ػف فػه ا ػ طاعك 
 اندا ف  ف ي سقاال ببذؿ ههد مم سؿ .

يلػمؿ ان مػسيض انضػرر ايدبػه  يضػا  . سن ػف ال يهػسز فػى  ػذال انحانػك  ف ين  ػؿ  -1( مػدنه علػى  نػم " 222ص انمػادة)س ن
سمع ذنؾ ال يهسز انح ـ ب مسيض إال نيزساج  -2إنى انغير إإل إذا  حدد بم  ضى ا فاؽ  س طانب اندا ف بم  ماـ ان ضا  .  

  نـ مف هرا  مست انم اب " . سايقارب إنى اندرهك انثانيك عما ي يبهـ مف 
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 انحاؿ إنى ما  اف  عليم قبؿ سقسع انفمؿ انضار )ان مسيض انمينه(: سال: إعادة 
بانفا دة؛ ينم يمحس انضرر  ماما  سيميد سضع انمضرسر سعلػى ح ػاب مر  ػب  يضسي ميز  ذا اننسع مف ان مس 

إف إم انيػك  ح  ػم  -ان مسيض انمينه -انفمؿ انضار إنى انحانك ان ه  اف عليها قبؿ سقسع انضرر  سن ف يميبم 
 محدسدة هدا.

 ثانيا  الحكم ضيدا: أمر معين متصل ضالفعل الاار
سال  س بانن دإل  سن نم قد ي سف  ن ب ما    ضيم ظرسؼ انحاؿ  س س يحدث  سمثؿ  ذا ان مسيض ال  س بانمينه

فػػه حػػاالت انضػػرر ايدبػػه  سمػػف  مثل ػػم انملػػهسرة : نلػػر انح ػػـ با دانػػك فػػه ان ػػحؼ علػػى نف ػػك انم ػػ سؿ فػػه 
 س إنػزاـ ان ػحيفك ان ػه نلػرت ربػرا   اذبػا   ضػر   128قضايا ان ذؼ سان ػب ساالع ػدا  علػى انحػؽ ايدبػه نلمؤنػؼ

  س   حيح نم فه ذات ان فحك ان ه نلر فيها انربر ان اذب بانغير بنلر   ذيب 
سانح ػػـ بمثػػؿ  ػػذا ايدا  قػػد ي ػػلح فػػه بمػػض حػػاالت انضػػرر انمػػادإل   مػػا فػػه إنػػزاـ انم ػػ سؿ بػػدفع   لفػػك قػػدـ 

س دفػػػع نف ػػػات إقام ػػػم فػػػه  س بيػػػت مههػػػز بح ػػػب اح ياهػػػات انمضػػػرسر   س  ػػػيارة  س  ر ػػػه م حػػػرؾ   ػػػناعيك 
ض إرغػاـ يس مر ز عالهه م ر ص طػساؿ حيا ػم  سن ػف ال يهػسز  حػت ذريمػك  ػذا اننػسع مػف ان مػس  م  لفى 

انم  سؿ عف انضرر على إ ماـ عمؿ ي نافى مع حري م انلر يك   نلػر م ػاؿ يطلػب فيػم ان ػفح سانمغفػرة مػف 
 . 129انمضرسر

 كيفية تقدير التعويض    -ثالثاً 
   س ه:134ض؛ سذنؾ بطرؽ م مددةيان مس ي ـ   دير 

  سال : ان  دير انمسضسعه نل مسيض  فمف طري م ي در ان مسيض ب در انضرر انذإل نحؽ بانم اب.
ثانيػػػا : ان  ػػػدير انػػػساقمه نلضػػػرر   إل االع ػػػداد بحانػػػك انمضػػػرسر سظرسفػػػم انرا ػػػك سمػػػدى  ػػػأثرال بانفمػػػؿ انضػػػار  

يػػم ي ػػسف ان مػػسيض م ػػاسيا  ن ػػدر سقيمػػك انضػػرر انػػذإل   ػػاب با ضػػافك إنػػى مبػػد  ان مػػسيض ان امػػؿ نلضػػرر  سف
انمضػػػرسر فػػػال يزيػػػد  س ي ػػػؿ عنػػػم   مػػػا ا ػػػ  ر ايمػػػر  يضػػػا علػػػى  حديػػػد ان مػػػسيض سف ػػػا نلر ػػػارة ان ػػػه نح ػػػت 
بانمضػػػرسر   مػػػا يلػػػمؿ ان مػػػسيض مػػػا فا ػػػم مػػػف   ػػػب  با ضػػػافك إنػػػى ان مػػػسيض عػػػف انضػػػرر ايدبػػػه سفػػػسات 

 انفر ك.
 ػه مراعػاة نػسع انضػرر سه ػام م  سنػيس نػسع انرطػأ  131يهػا ان اضػه عنػد   ػدير ان مػسيضإف ان ساعد ان ه يراع

انمر  ػػػب  يف انرطػػػأ انمر  ػػػب يؤرػػػذ فػػػه االع بػػػار عنػػػد   ػػػدير قيػػػاـ  س عػػػدـ قيػػػاـ انم ػػػ سنيك سنػػػيس عنػػػد   ػػػدير 
                                                 

 .129س ذا  س انح ـ انم رر فه انمذا ب ا  الميك هميمها   مرهع  ابؽ  ص   -129
 سيطلؽ انبمض على  ذا اننسع مف ان مسيض  مبير ان مسيض ايدبه. انظر: عبد انمهيد انح يـ  م ادر االن زاـ  -134

 .154مرهع  ابؽ  ص . عدناف  رحاف  554انطبمك انثانثك  مرهع  ابؽ  ص 
 مف ان انسف انمدنه انم رإل: ))إذا نـ ي ف ان مسيض لرا فه انم د  س بنص فه ان انسف 221نص انمادة  -132

فان اضه  س انذإل ي درال سيلمؿ ان مسيض ما نحؽ اندا ف مف ر ػارة  سمػا فا ػم مػف   ػب بلػرط  ف ي ػسف  ػذا ن يهػك طبيميػك 
نسفػػا  بػػم  سيم بػػر انضػػرر ن يهػػك طبيميػػك إذا نػػـ ي ػػف فػػه ا ػػ طاعك انػػدا ف  ف ي سقػػاال ببػػذؿ نمػػدـ سفػػا  بػػاالن زاـ  س نل ػػأرير فػػه ا

 سما بمد ا. 85ههد مم سؿ((. س ذنؾ: إبرا يـ اند سقه  بس انليؿ  مرهع  ابؽ  ص
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ف ثػرا  انمرطػئ  س ف ػرال نػيس نػ132ان مسيض انم ػ حؽ م درػؿ .فػانمبرة به ػامك انضػرر سنػيس به ػامك انرطػأ  سا 
   دير ان مسيض.   فه
سيهػػب  ف ي ػػسف ان مػػسيض لػػامال  ن ػػؿ انضػػرر انػػذإل   ػػاب انمضػػرسر  سمػػا نح ػػم مػػف ر ػػارة سمػػا فا ػػم مػػف  

 .133  ب
سيهػػب  ف ي حمػػؿ انمضػػرسر قػػدرا  مػػف انم ػػ سنيك ب ػػدر رط ػػم  س ال يهمػػع بػػيف  مسيضػػيف عػػف نفػػس انضػػرر  س 

بػػػانظرسؼ انمحيطػػػك بانساقمػػػك  سعػػػدـ االع ػػػداد بػػػانظرسؼ  مراعػػػاة انظػػػرسؼ انمحيطػػػك بانساقمػػػك  س عػػػدـ االع ػػػداد
انلر يك نلمضرسر   ما يهب على قاضه انمسضسع  ف ي طرؽ نهميع هسانب انضرر انساقمك على انمضػرسر 
ال لػػاب ح مػػم ان  ػػسر  س مػػا  سضػػحت ذنػػؾ مح مػػك انػػن ض انم ػػريك فػػه ح مهػػا ب سنهػػا:  سبيانهػػا فػػه ح مػػم سا 

ذنؾ  نم سن ف  اف   دير ان مسيض عف انضرر مف م ػا ؿ انساقػع ان ػه ي ػ  ؿ  ))سحيث  ف  ذا اننمه فه محلم 
بها قاضه انمسضسع إال  ف  مييف عنا ر انضرر ان ه  درؿ فه ح اب ان مسيض  س مف م ا ؿ ان انسف ان ه 
 رضع نرقابك مح مك انن ض. سنما  اف ذنػؾ  س ػاف انح ػـ انمطمػسف فيػم قػد اق  ػر علػى ان ػسؿ بػأف مبلػغ  نػؼ 

نيم منا ب نهميع ايضرار انماديك سايدبيك ان ه نح ت بانطاعف دسف بياف نمنا ر  ذال ايضرار؛ فإنم ي ػسف ه
 .134ملسبا بان  سر بما يسهب ن ضم((

   إل  ف ان مػسيض  يهبػر 135سم ى راعى ان اضه  ذال انمبادئ ن  دير ان مسيض؛ فإننا ن ؿ إنػى  مػسيض  امػؿ
 ػػامال  سقػػد   ػػدت ذنػػؾ مح مػػك انػػن ض انم ػػريك  سقػػررت  ف انغايػػك مػػف انضػػرر انػػذإل نحػػؽ بانمضػػرسر هبػػرا  

ان مسيض  س هبر انضرر هبرا  م  اف ا  ممم غير زا د عليم  سنهذا يهػب علػى ان اضػه  ف يمػسض  ػؿ عنا ػر 
.فػان مسيض ي ػ ند إنػى سقػا ع   هػرد 136انضرر انذإل   ػاب م سف ػا  نمبػد  مػا نح ػم مػف ر ػارة سمػا فا ػم مػف   ػب

                                                 
 ػاف يهػسز    انهػامع ان ػانسنه سقػد هػا  فػه  ػذا انح ػـ: إف1977/2/8بهل ك  42  ن نك 485ن ض مدنه انطمف رقـ  -133

نمح مػػك انمسضػػػسع سعلػػػى مػػػا هػػػرى بػػػم قضػػػا   ػػػذال انمح مػػػك  ف   ضػػػه ب مػػػسيض إهمػػػانه عػػػف هميػػػع ايضػػػرار ان ػػػه حاقػػػت 
بانمضرسر إال  ف ذنؾ ملرسط بأف  بيف عنا ػر انضػرر انػذإل  ػت مػف  هلػم بهػذا ان مػسيض س ف  نػاقش  لػت عن ػر فيهػا 

 على حدا  س بيف سهم ايح يك طانب ان مسيض فيم  س عدـ  ح ي م.
سانهػامع ان ػػانسنه سقػػد هػا  فػػه  ػػذا انح ػػـ: )) ف  1972/4/8هل ػػك  36نل ػػنك ان ضػػا يك  334انطمػػف رقػـ  ن ػض مػػدنه-413

مػػف ان ػػانسف انمػػدنه انم ػػرإل  ف اي ػػؿ فػػه انم ػػا نك انمدنيػػك  ف ان مػػسيض عمسمػػا ي ػػدر  222 - 221 - 170مػػف انمػػساد 
ضرر انمادإل سانضرر ايدبه على  ف يراعه ان اضه فه   ػدير بم دار انضرر انمبالر انذإل  حدثم انرطأ ي  سإل فه ذنؾ ان

 ان مسيض انظرسؼ انمالب ك نلمضرسر دسف  ر يص ممايير ممينك ن  دير ان مسيض عف انضرر ايدبه((.
   مهمسعك ايح اـ.1980/3/26( مدنه  ب اريخ 1980/240ح ـ مح مك انن ض انم ريك فه انطمف رقـ ) -135
   انهػامع ان ػانسنه سقػد هػا  فػه  ػذا انح ػـ:  ف1966/11/8بهل ػك  32نل نك ان ضػا يك  135رقـ ن ض مدنه انطمف  -136

 مسيض انضرر يلمؿ ما نحؽ انمضػرسر مػف ر ػارة سمػا فا ػم مػف   ػب بلػرط  ف ي ػسف ذنػؾ ن يهػك طبيميػك نرطػأ انم ػ سؿ 
 سيم بر انضرر ن يهك طبيميك إذا نـ ي ف فه اال  طاعك  سقيم ببذؿ ههد مم سؿ.

 
سقد ها  فه  ذا انح ػـ: )) نػم ال يميػب انح ػـ  ف يػدمة انضػرريف انمػادإل سايدبػه ممػا سي ػدر ان مػسيض عنهمػا بغيػر  -137

 ر يص نم دارال عف  ؿ منهما  سال يحسؿ ذنػؾ دسف قيػاـ انح ي ػك انساقمػك س ػه  ف  ػؿ عن ػر مػف  ػذيف انمن ػريف  ػاف نػم 
 ح ابم فه  حديد م دار ان مسيض انم ضه بم((.
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ايرالقه  س انذنب ايدبه  س    ر سظيف م على هبػر انضػرر  سبػذنؾ فػإف عدانػك ان مػسيض  ػ غطى  مف انلسـ
سفػه ذنػؾ   ؿ نطاؽ س بماد   دير  ذا ان مسيض  مف رػالؿ   ػديرال قضػا يا   سب ػؿ حانػك سانظػرسؼ انمالب ػك نهػا 

عػف انضػرر انػذإل نحػؽ  مػسيضن ( مف ان ػانسف انمػدنه انم ػرإل علػى  نػم: ))ي ػدر ان اضػه ا170 نص انمادة )
مػػف نفػػس ان ػػانسف مراعيػػا  فػػه ذنػػؾ انظػػرسؼ انمالب ػػك  فػػإذا نػػـ  222س 221بانمضػػرسر طب ػػا يح ػػاـ انمػػاد يف: 
مػسيض  ميينػا  نها يػا   فلػم  ف يحػ فظ نلمضػرسر بػانحؽ فػه  ف يطلػب رػالؿ ن ي ي ر سقت انح ػـ  ف يمػيف مػدى ا

 137ان  دير((. مدة ممينك بإعادة اننظر فه
 الثانيالفرع 

 التيمين من المس ولية التقصيرية لميمور الاضط القاا ي
يميش إن اف انم ر انحديث فػه قلػؽ دا ػـ ب ػبب ايرطػار ان ثػرة ان ػه ي مػرض نهػا سان ػه ي ر ػب عليهػا بهانػب 
ايضرار انممنسيك ر ا ر مانيك قد   سف مػف انضػآنك ال يأبػم نهػا  سقػد   ػسف مػف انه ػامك بحيػث يحػاسؿ  فاديهػا 

س  رفيؼ عب ها على ايقؿ  سمهما ار لفت  نساع ايرطار ان ه ي مػرض نهػا ا ن ػاف نهػد  نهػا  س منع سقسعها  
 لػػ رؾ هميمػػا فػػه  ػػف يف   ا ػػي يف  ذنػػؾ  ف سقسعهػػا يػػؤدإل إنػػى إ ػػابك ا ن ػػاف بانر ػػارة انمانيػػك   مػػا  نهػػا 

 مػػرا مؤ ػػدا   س ػػػه نػػذنؾ  ظػػؿ دا مػػػا  اح مانيػػك؛ بممنػػى  ف سقسعهػػا نػػػيس  مػػرا مؤ ػػدا   س ػػػذنؾ عػػدـ سقسعهػػا نػػػيس
 م درا  زعاج ا ن اف سقل م.

سايرطػػػار ان ػػػه ي مػػػرض نهػػػا ا ن ػػػاف  ن  ػػػـ إنػػػى ثالثػػػك  ق ػػػاـ  س ػػػه ايرطػػػار انلر ػػػيك س رطػػػار انمم ل ػػػات 
 س رطار انم  سنيك انمدنيك.

 س  ػػح م  س  فايرطػػار انلر ػػيك  ػػه ايرطػػار ان ػػه عنػػد  ح  هػػا   ػػيب ا ن ػػاف ب ػػفك مبالػػرة فػػه حيا ػػم
 ػػالمك  عضػػا م  انسفػػاة سانحػػسادث انلر ػػيك سانمػػرض سانبطانػػك سانلػػيرسرك. س رطػػار انمم ل ػػات  ػػه ايرطػػار 
ان ه إذا  ح  ت   يب مم ل ات ا ن اف ب فك مبالرة مثؿ انحريؽ سان رقك سانضياع سانمػرض سانمػست بانن ػبك 

 نلمم ل ات انحيك.
                                                 

)منلػسر  12/5/1992هل ػك  -ؽ  61ان ػنك -انػدا رة انمدنيػك سان هاريػك سايحػساؿ انلر ػيك  -قضت مح مك انن ض   -138
( بػأف " .. مػف انم ػرر فػه قضػا   ػذال انمح مػك 248  ص 1993   ب مبر/نسفمبر/37  س3فه مهلك  ي ك قضايا اندسنك ع

 بان مسيض ..." .  ف مهرد اح ماؿ سقسع انضرر فه انم   بؿ ال ي فى نلح ـ 
  2. سراهع  مهمسعك ايعماؿ ان حضيريك نل انسف انمػدنه  ج  742  ؼ 538(  ص 25ح يف سعبد انرحيـ عامر  مرهع )

  انػػػذإل   ػػػرر  نػػػم "  سينبغػػػه  ف يم ػػػد فػػػه  ػػػذا انلػػػأف به ػػػامك انرطػػػأ س ػػػؿ ظػػػرؼ آرػػػر مػػػف ظػػػرسؼ ان لػػػديد  س 392ص 
 ا غضا  عنها ..." .ان رفيؼ . سانساقع  ف ه امك انرطأ ال يم ف 

فى انطمف رقـ  -اندا رة انمدنيك سان هاريك -؛ قضت مح مك انن ض 482  ؼ 565(  ص 7عبد انمنمـ فرج ان دال  مرهع )
{ ( بػأف 2بند رقػـ   165ص   2  ع33)منلسر فى مهلك  ي ك قضايا اندسنك  س25/14/1988هل ك  -ؽ 56ن نك  219

إنمػا   ػسف ب يم ػم سقػت انح ػـ بػان مسيض سني ػت ب يمػك -مػا هػرى بػم قضػا  انػن ض  سعلػى -" انمبرة فى   دير قيمػك انضػرر 
انضرر سقت سقسعم إذ يل ـز انم  سؿ عف انرطػأ بهبػر انضػرر  ػامال   سال ي ػسف ان مػسيض  افيػا  نهبػرال إذا نػـ  ػراع فػه   ػديرال 

هل ػػػػك  -ؽ  54ان ػػػػنك  1685قيمػػػػك انضػػػػرر سقػػػػت انح ػػػػـ .." .  سفػػػػى  ػػػػذا اال هػػػػاال  نظػػػػر ن ػػػػض مػػػػدنه فػػػػى انطمػػػػف رقػػػػـ 
  د{ . 195  ؼ 533(  ص 542.   ليماف مرقس  مرهع ) 25/5/1988
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ار ان ػػه  نلػػأ عػػف إ ػػابك انغيػػر فػػه  لرا ػػهـ  س مم ل ػػا هـ ب ػػفك  مػػا  رطػػار انم ػػ سنيك انمدنيػػك فهػػه ايرطػػ
مبالػػػرة  سي ػػػسف  ػػػذا ا ن ػػػاف م ػػػ سال  عنهػػػا  مػػػاـ ان ػػػانسف  أرطػػػا  انضػػػبطيك ان ضػػػا يك عنػػػد قيػػػامهـ بسظػػػا فهـ  

سبانرغـ مف   دـ انس ا ؿ انمر لفك ان ه حػاسؿ ا ن ػاف على  رطا هـ انمهنيك ر ارة مانيك   يب انغير.ب سي ر 
هػػػا  ف ي فػػػادى ايرطػػػار ان ػػػه  ساههػػػم ظلت  ػػػذال ايرطػػػار  الح ػػػم بػػػؿ زاد  مرضػػػم نهػػػا سبرا ػػػك فػػػه انمػػػدف ب

 انمزدحمك.
سمػػػف انس ػػػا ؿ ان ػػػه يم ػػػف  ف يلهػػػأ إنيهػػػا ا ن ػػػاف نمساههػػػك ايرطػػػار ان ػػػه ي مػػػرض نهػػػا  ػػػه االدرػػػار س  ػػػسيف 

  سبذنؾ   سف نديم مبانغ يلهأ إنيها االح ياطه؛ نهذا انغرض فهس ي  طيع  ف يدرر هز ا مف درلم بل ؿ من ظـ
فه حانك  مطلم  س إ اب م برطر مميف نمساههك  لؾ انر ػا ر انمانيػك  س ػذا ي ػمب عمليػا  نمػا فيهػا مػف ضػرر 

 ن مطؿ رؤسس ايمساؿ ان ه ال يم ف ا  ممانها.
 مرضػسف مثلػم نرطػر  ما مف انس ػا ؿ انمثلػى ان ػه ي ػ طيع ا ن ػاف  ف يلهػأ إنيهػا س ماسنػم مػع اآلرػريف انػذيف ي

ممػػيف  س  رطػػا   رػػػرى إزا  ممار ػػ هـ نسظػػػا فهـ  سذنػػؾ ب سزيػػػع انر ػػارة انمانيػػػك ان بيػػرة ان ػػػه   ػػيب احػػػد ـ ؛ 
ن يهػػػك  ح ػػػؽ انم ػػػ سنيك انمدنيػػػك عليػػػم  سبػػػذنؾ ي حمػػػؿ  ػػػؿ مػػػنهـ هػػػز ا  ب ػػػيطا  مػػػف  ػػػذال انر ػػػارة  في ػػػؿ عػػػب  

ا ر انمانيك ان ه  ن ة عف ايرطار ان ه يساههها ا ن اف انم  سنيك عليهـ هميما   ذال انطري ك فه مساههك انر 
  مى بان أميف  فهس س يلم ي بح بم  ضا ا عب  انر ارة اننا هك عف  ح ػؽ ضػرر ممػيف عب ػا  رفيفػا بانن ػبك 
نمػػدد  بيػػر مػػف ايفػػراد بػػدال  مػػف  ف ي حملهػػا لػػرص ساحػػد بنف ػػم  سي ضػػح بػػذنؾ  ف ان ػػأميف نػػيس س ػػيلك ن فػػادإل 

نمػػا  ػػس مهػػرد س ػػيلك ن رفيػػؼ عػػب  انم ػػ سنيك انمدنيػػك اننا هػػك عػػف رطػػأ لر ػػه  ايرطػػار  س منػػع سقسعهػػا  سا 
 138مميف .

سبمػػد انمػػرض ان ػػابؽ نل مػػسيض س ػػسرال  س ػػذنؾ  دا  انمرفػػؽ نل مػػسيض انم ػػرر علػػى مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه  
يم ف  ف نأرذ بم د ان أميف  حؿ مف انحلسؿ انم  رحك ن فادإل إع ار مأمسرإل انضبط ان ضػا ه سن رفيػؼ عػب  

                                                 
 س ما بمد ا  236ص–مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف  -139

ان ػانسف سان ضػا  انم ػارنيف  نػادإل درا ػك فػه  – حمد لرؼ انديف   ح اـ ان أميف  -نلمزيد حسؿ ان اميف مف انم  سنيك يراهع :
  1989 هػػػالؿ محمػػػد إبػػػرا يـ  ان ػػػأميف  درا ػػػك م ارنػػػك مػػػع ان ػػػانسنيف انم ػػػرإل سانفرن ػػػه. -1991ان ضػػػاة  ان ػػػا رة    ػػػنك 
.  1995ح اـ انديف  امؿ اي سانى  انمبادئ انمامػك نل ػأميف    بػدسف ذ ػر اننالػر سم انػم   ػنك  -مطبسعات هاممك ان سيت 

رمضػػػاف  بػػػس ان ػػػمسد    ػػػسؿ ان ػػػأميف   -.1991   بػػػدسف دار نلػػػر   لػػػرح قػػػانسف انممػػػؿ   انػػػديف  امػػػؿ اي ػػػسانهح ػػػاـ  -
 –سمػدى ملػرسعي م فػه انف ػم ا  ػالمه  –عبد اهلل مبػرسؾ اننهػار  ع ػد ان ػأميف  -2444انطبمك انثانثك   بدسف دار نلر    

بػدسف -انمفيػد فػه لػرح  ع ػد ان ػأميف انبػرى -عبد انحميد عثمػاف - 1994درا ك م ارنك   دار اننهضك انمربيك  ان ا رة   نك 
بػػدسف  – عػادة ان ػاميف  -عبػد انػسدسد يحيػى -.1963عبػد انمػنمـ انبػدراسى  ان ػأميف  بػػدسف دار نلػر     - ػنم  س م ػاف نلػر

يػد انبيػم  ان ػأميف مح ػف عبػد انحم - 1997ف حه عبػد انػرحيـ  ان ػأميف   م  بػك انهػال  بانمن ػسرة   ػنك  -1962دار نلر 
 انبرإل  بدسف  نك طبع  م  بك انهال   انمن سرة .

 -لػرح  ح ػاـ ع ػد ان ػاميف -محمد ل رإل  رسر -1995محمد إبرا يـ د سقه  ان أميف مف انم  سنيك  بدسف دار نلر     -
محمػػد  -.1949نلػػر محمػػد علػػى عرفػػم  لػػرح ان ػػانسف انمػػدنه انهديػػد فػػه ان ػػأميف  بػػدسف دار  -1996دار اننهضػػك انمربيػػك 

 –محمد ح اـ محمسد نطفه  ايح اـ انمامك نم د ان أميف  - 1954   بدسف دار نلر   ان أميف سانم سد ان غيرة  عله عرفم
    1994   نك 2درا ك م ارنك بيف ان انسنيف انم رإل سانفرن ه  غير مدسف عليم ا ـ اننالر  س محؿ اننلر.   ط 
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  سفػػه نفػػس انسقػػت يح ػػؽ انم ػػ سنيك عنػػم  سذنػػؾ ح ػػى يم ػػف  ف يػػؤدإل عملػػم علػػى انسهػػم ايمثػػؿ س ػػس فػػه  مػػاف
حمايك فمانك نلمضرسريف  حيث  يهدسف  مامهـ لر ك ان أميف ان ػه ي ػ طيمسف انرهػسع إنيهػا بػان مسيض  فضػال 
عػػػف إم انيػػػك ا ػػػ يفا  ان مػػػسيض مػػػف انم ػػػ سؿ اي ػػػله   مػػػا يم ػػػف نلمرفػػػؽ ان ػػػابع نػػػم مػػػأمسر انضػػػبط  رفيػػػؼ 

دنيك نمأمسر انضبط ان ضا ه  سذنؾ ن رفيؼ  عبػا  ان ضػايا انم  سنيك بأف يأرذ بنظاـ ان أميف عف انم  سنيك انم
س ب ػفك  بميػك  س ػذنؾ انم ابػؿ انن ػدإل انػذإل ي ػـس بدفمػم ب ػبب  ػذال انم ػ سنيك   ان ه  رفع عليهػا ب ػفك   ػليك 

س انمرفػؽ انم بػسع إنػى عػا ؽ انمػؤمف عػف  سيهدؼ ان أميف إنى ن ؿ عب  انم  سنيك مف مأمسر انضبط ان ضا ه 
ايق اط  س س بهذا ير لؼ عف لرط ا عفا  مف انم  سنيك انذإل يهدؼ إنى برا ة ذمػك انم ػ سؿ  ليػا   طريؽ دفع

 س هز يا  فه مساههك انمضرسر. 
 ما ان أميف فيهدؼ إنى انم ػس س ػس  أ يػد  ػذال ا انم ػ سنيك س  سيػك ضػماف انمضػرسر؛ ينػم  ػيهد  مامػم هه ػيف 

سانمػؤمف انػذإل يغطػه  ػذا انضػرر  سمػف  حػدث انضػرر  س انم بػسع(يرهع إنيهما بػان مسيض  س مػا انمػؤمف نػم )م
 139 نا نبيف مدى هساز ان أميف مف م  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه: 

                                                 
اننػػسع مػػف ان ػػأميف بان ػػأميف مػػف انم ػػ سنيك .سفػػى اع  ادنػػا  ف  ػػذال ان  ػػميك غيػػر دقي ػػك   هػػرى انمػػرؼ علػػى   ػػميك  ػػذا -144

سايفضؿ  ف يطلؽ عليم " ان ػأميف مػف االن ػزاـ بػان مسيض" . يف انلػرص قػد ي ػسف م ػ سال  دسف  ف ي ػسف مل زمػا  بػان مسيض  
د انسفػػا  بػػم علػػى فاعػػؿ انضػػرر   مػػا فػػه م ػػ سنيك  إل  ف  ػػذا االن ػػزاـ ال ي ػػ  ر بلػػ ؿ نهػػا ه فػػى ذم ػػم انمانيػػك بػػؿ يرهػػع بمػػ

انم بػػسع عػػف  عمػػاؿ  ابمػػم " انم ػػ سنيك عػػف عمػػؿ انغيػػر" . سقػػد ي ػػسف مل زمػػا  بػػان مسيض دسف  ف ي ػػسف م ػػ سال    مػػا فػػه ان ػػزاـ 
  ثيػػرا  مػػا انم ػػ سنيك  ان ػػا ـ ب لػػغيؿ انمؤ  ػػك اننسسيػػك ب مػػسيض ايضػػرار اننالػػ ك عػػف انحػػسادث اننسسيػػك .سمسضػػسع ان ػػأميف مػػف

يدرلػػم انػػبمض ضػػمف انحػػديث عػػف اال فاقػػات انرا ػػك بانم ػػ سنيك . س ػػس فػػه انساقػػع ال عالقػػك نػػم بػػذنؾ  يف  ػػذا اننػػسع مػػف 
ان أميف نيس نسعػا  مػف ا عفػا  مػف انم ػ سنيك سال  رفيفػا  منهػا  فلػيس فػه م ػدسر ان ػأميف ان يػاـ بهػذا انػدسر  يف انم ػ سنيك فػه 

  ػب انممػؿ غيػر انملػرسع ح ػى نػس  ػاف غيػر مل ػـز بػان مسيض فػه انحػاالت ان ػه ن ػؿ فيهػا انملػرع انغانب   ع على عا ؽ مر 
 ذا االن زاـ إنى انغير  نسع مف ضماف انسفا  بم إنى انمضػرسر . فهػذا انغيػر ال يل ػـز بػان مسيض إال إذا قامػت انم ػ سنيك عػف 

  سنيك انرقيب سم  سنيك انم بسع ( .انممؿ انلر ه نفاعؿ انضرر .  ما فه انم  سنيك عف انغير ) م 
.  نمزيد مف انبياف راهع هميػؿ انلػرقاسإل  اننظريػك انمامػك نالن ػزاـ  491  ؼ 577(  ص 11عبدانمنمـ فرج ان دال  مرهع )

 . 1992سما بمد ا  دار اننهضك انمربيك  ان ا رة  27  ؼ85 ح اـ االن زاـ  ص -ان  اب ايسؿ -
ن ؿ دا ف سنس نـ ي ف ح م م  حؽ ايدا   ف ي  ممؿ با ـ مدينم هميػع ح ػسؽ  ػذا  -1نم " (مدنى[ على  235 نص ]انمادة)

سال ي سف ا  مماؿ اندا ف نح سؽ مدينم م بسال  إال  -2انمديف  إال ما  اف منها م  ال  بلر م را ك  س غير قابؿ نلحهز . 
م  ف ي ػػبب إع ػػارال  س  ف يزيػػد فػػى ا ع ػػار  سال  ثبػػت  ف انمػػديف نػػـ ي ػػ ممؿ  ػػذال انح ػػسؽ س ف عػػدـ ا ػػ ممانم نهػػا مػػف لػػأن

( مدنه[ علػى  نػم " يم بػر 236يل رط  عذار انمديف ال  مماؿ ح م سن ف يهب إدرانم ر ما  فى اندعسى . "س نص ]انمادة )
مػػديف انػػدا ف فػػه ا ػػ ممانم ح ػػسؽ مدينػػم نا بػػا  عػػف  ػػذا انمػػديف س ػػؿ فا ػػدة  نػػ ة مػػف ا ػػ مماؿ  ػػذال انح ػػسؽ  ػػدرؿ فػػى  مػػساؿ ان

 س  سف ضمانا  نهميع دا نيم " .
 -)منلسر بمهلك ان ضاة  ان نك انثامنػك سانملػرسف  34/4/1995هل ك  - 56ؽ  1389س نظر ن ض مدنه فى انطمف رقـ 

فيمػػا عػػدا مػػا سردت بػػم  -عػػدـ   ريػػر انملػػرع  -2( حيػػث هػػا  بػػم "  376  ص1996يناير/دي ػػمبر  -انمػػدد ايسؿ سانثػػانه 
مبالرا  نلمضرسر فه مطانبك انمؤمف بان مسيض عف انضرر انذإل   ػابم سانػذإل ي ػأؿ قبػؿ انمػؤمف نػم .  ح ا   - ح اـ را ك 



 

 

                                                 

 

 

 أمحد عبد احلميد أمنيدكتور/                   ...التعويض عن اخلطأ الشخصي ملأمور الضبط القضائي

638 

 :من المس ولية المدنية  لميمور الاضط القاا ي التيمين -أوال
س انم  فيد انذإل الػ رط ان ػأميف ن ػانحم مبلغػا   س ع د يل ـز انمؤمف بم  ضاال  ف يؤدإل إنى انمؤمف نم  ان أميف

س  ح ػػؽ انرطػػر انمبػػيف فػػه انم ػػد  سذنػػؾ فػػه  س  إل مػػاؿ آرػػر فػػه حانػػك سقػػسع حػػادث  س إيػػرادا  مر بػػا   مػػف انمػػاؿ 
. سان ػأميف ال ي ػـس إال إذا سهػدت م ػلحك 141  144نظير ق ط  س  يك مبانغ مانيك  ررى يؤديها انمؤمف نم نلمػؤمف

س انم ػ فيد م ػلحك فػه عػدـ سقػسع انرطػر انمػؤمف منػم   اق  اديك ملرسعك  سي  د بذنؾ  ف ي سف نلمؤمف نػم 
هػػػػؿ  ػػػػذال انم ػػػػلحك  مػػػػف ضػػػػد  ػػػػذا انرطػػػػر   سيهػػػػب  ف ي ػػػػسف ملػػػػرسعا  غيػػػػر مرػػػػانؼ نلنظػػػػاـ انمػػػػاـ  سمػػػػف 
مػػػػا فػػػػه ان ػػػػأميف عػػػػف حػػػػسادث  ع علػػػػى ار  ػػػػاب ايرطػػػػا  . سقػػػػد قيػػػػؿ فػػػػه انبدايػػػػك  نػػػػم نظػػػػاـ يلػػػػه142ساآلداب
 .143ان يارات

 ثانيا  مدى قضول شركات التيمين لمتيمين عمى مس ولية ميمور  الاضط القاا ي المدنية 

                                                                                                                                               

سهػسب انرهػسع إنػى ان ساعػد انمامػك سبحػث سثي ػك ان ػأميف نممرفػػك انحػؽ انػذإل الػ رطم انمػؤمف س ػؿ الػ رطم ننف ػم  ـ نم ػػلحك 
بػيف مبػادئ انم ػ سنيك انمدنيػك  -ن مسيض عف إ ابك انممؿ انغير..." .  نمزيد مف انبياف  نظر   ح ف عبد انرحمف قدسس  ا

   1989انمن سرة )ج.ـ.ع(  -سما بمد ا  انطبمك ايسنى  م  بك انهال  انهديدة  289  ؼ 331ص  -سان أميف االه ماعه 
انسف باف " مفاد انمػادة ان اد ػك مػف ان ػ 23/4/1981هل ك  -ؽ  48ن نك  349سقد قضت مح مك انن ض فه انطمف رقـ  

مػف ان ػانسف  19 18 17 16بلأف ان يارات سقساعد انمرسر سانف رة ايسنى مف انمادة انرام ك سانمساد  1955ن نك  449رقـ 
بلػػػأف ان ػػػأميف ا هبػػػارإل علػػػى انم ػػػ سنيك انمدنيػػػك  اننالػػػ ك عػػػف حػػػسادث ان ػػػيارات  ف نلمضػػػرسر مػػػف  1955ن ػػػنك  652رقػػػـ 

ا إهباريا   ف يرهع على لر ك ان أميف مبالرة الق ضا  ان مسيض عػف انضػرر انػذإل انحادث انذإل ي ع مف ان يارة انمؤمف عليه
  ابم ن يهك انحادث م  مدا  ح م فه ذنؾ مف ن سص ان انسف انملار إنيها آنفا  دسف الػ راط  ف ي   ػدر  سال  ح مػا  ب  ريػر 

فػػه انطمػػف رقػػـ  - يضػػا   -" سقضػػت م ػػ سنيك انمػػؤمف نػػم عػػف انحػػادث سدسف  ضػػرسرة الر  ػػاـ انمػػؤمف نػػم فػػى انػػدعسى ..
 -انمػػػػدد ايسؿ سانثػػػػانه  -)منلػػػػسر بمهلػػػػك ان ضػػػػاة  ان ػػػػنك انثامنػػػػك سانملػػػػرسف  26/3/1995هل ػػػػك  -ؽ  64ن ػػػنك  2739

نلمضرسر مطانبػك لػر ك ان ػأميف بػان مسيض ا ػ نادا  إنػى م ػ سنيك انمػؤمف نػم عػف  -1( بأف " 386ص  1996يناير/دي مبر 
 ( 11 فايػك ايدنػك " .   عبػد انمػنمـ فػرج ان ػدال  مرهػع ) نيليا  سنس قضى ببػرا ة قا ػد ان ػيارة نمػدـ انحادث باع بارال حار ا  

)منلػسر بمهلػك ان ضػاة   15/1/1995هل ػك  -ؽ  64ن ػنك  1472{ .ن ض مدنه فه انطمف رقـ 2  491  ؼ 578ص 
 ( . 1996يناير دي مبر  -انمدد ايسؿ سانثانه  -ان نك انثامنك سانملرسف 

 - 5بدسف  نك نلر ص –دار اننهضك انمربيك  –ان اميف مف انم  سنيك انمدنيك  فه انمهاؿ انفنه  -عبد انرليد مأمسف  -141
عمػػاد محمػػسد  بػػس  ػػمرة  مرهػػع  ػػابؽ  ص  -14ص -1994 –بػػدسف دار نلػػر  -ع ػػد ان ػػاميف –عبػػد اهلل مبػػرسؾ اننهػػار 

 سما بمد ا. 460
انلػرص مػف عػدـ سقػسع  مدنه م رإل "ي سف محال نل أميف  ؿ م لحك اق  اديك ملرسعك نمػسد علػى 749نص انمادة  -142

 رطر مميف".
 .67مح ف عبد انحميد انبيم  مرهع  ابؽ  ص  

 .28ـ  م  بك انهال   م ر  ص  1986 بس زيد عبد انباقه  ان أميف انمبادئ انمامك نم د ان أميف   نك  -143
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بػػرزت ف ػػرة ان ػػأميف مػػف انم ػػ سنيك ب ػػبب  طػػسر نظريػػك انم ػػ سنيك انمدنيػػك  بحيػػث  مػػددت ايحػػساؿ ان ػػه   ػػبح  
   ػػيرال عػػف رطػػأ  ابميػػم  س ػػذا ايمػػر دفػػع ايفػػراد إنػػى ا ػػ حداث  ػػذا اننظػػاـ؛  انلػػرص ي ػػأؿ فيهػػا إنػػى هانػػب

 ني  ه بم ايفراد ايضرار ان ه  مسد عليهـ ب بب  ذال انم ؤسنيك.
سقد ظهرت  ذال انف رة فه مهاؿ م  سنيك ايطبا  نظرا نمدـ  فايك نظـ انم  سنيك انمدنيك نيطبا   سعهز ـ عػف 

هؿ  رفيؼ انمب  عػف عػانؽ ايطبػا  انهػراحيف   ضرسريف فه بمض ايحياف  سمف انسفا  بديسف ان مسيض نلم
س ػسفير ايمػاف سانطمأنينػك فػه ممار ػك انممػؿ دسف رلػيك مػف انم ػ سنيك انمح ملػك  سنظػاـ ان ػأميف يػسفر انحمايػػك 

 .144 يضا نلمضرسر سفه نفلس انسقت ي  ممؿ  س يلك نلدفاع
يعمػػاؿ مػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه  سيهػػدؼ إنػػى ضػػماف مػػأمسر انضػػبط  مػا يم ػػف  ف يػػسفر  ػػذا اننظػػاـ بانن ػػبك 

ان ضا ه  س انمرفؽ ان ابع نم )سزارة اندارليك مثال( عف رهسع انغير انذإل   ابم ضػرر م ػ حؽ ان مػسيض  س ػس 
  سفيػػػم ي ػػػسف محػػػؿ ان ػػػأميف غيػػػر محػػػدد  إذ إف ن ػػػا ة  يؤمنػػػم ضػػػد انػػػديسف ان ػػػه  لػػػغؿ ذم ػػػم ب ػػػبب م ػػػ سني م

 يم ف ممرف ها م دما   بانرغـ مف  ف ان انسف يمطه نلمضرسر حؽ مطانبك انمؤمف بم  ضى اندعسى انم  سنيك ال
 يضانمبالرة فه  ثير مف حاالت  أميف انم  سنيك  سال زاؿ انفرض اي ا ه مف ان أميف على انم  سنيك  س  مس 

 انمؤمف نم عما ي يب ذم م انمانيك مف ضرر ب بب رهسع انغير عليم.
  سين  ػـ  ػأميف ايضػرار إنػى 145ان  ليدإل نم د ان أميف ها   اآل ه:  أميف ايلراص  س أميف ايضرار سان   يـ

  إذا فان أميف  مف م  سنيك مأمسر  انضبط 146نسعيف ر ي ييف  ما: ان أميف على ايليا  سان أميف مف انم  سنيك
رر انذإل يلحؽ بذم م انمانيك  في فػؿ ان ضا ه ي ملؽ ب أميف ايضرار ان ه    هدؼ  مسيض انمؤمف نم عف انض

نم ضمانا  مانيا  عما ي يب  مسانم مف  ضرار ن يهػك ن ح ػؽ رطػر ممػيف  س مػا ين ػر فػه ذم ػم مػف ديػسف ن يهػك 
 .147 148النم اد م  سني م فه مساههك انغير

بػال ضػرر((  سنهػذا ال يهػسز نلمػؤمف نػم إنػزاـ انمػؤمف  ض ا ػه س ػس ))ال  مػسي سيرضع  ػأميف ايضػرار نمبػد  
بأدا  مانه يهاسز ان در انفمله نلضرر انذإل   ابم مف سقسع انرطر   إذف فػإف  ػذا اننػسع مػف انم ػ سنيك م ػرر 

 س  أميف هانب انر ـس فه انذمك انمانيك نلمؤمف نم. ف ها  سقانسنا   سي مى  أميف انديسف 
 ن أميف بيف:سمما  بؽ يهب ان ميز فه ا

 ان أميف مف انم  سنيك انلر يك نمأمسر انضبط ان ضا ه: .1
مػػف  ر ػػاف ع ػػد ان ػػأميف انرطػػر  سيهػػب  ف ي ػػسافر فيػػم لػػرطاف   ا ػػياف س مػػا:  ف ي ػػسف ملػػرسعا   س ف ي ػػسف 

                                                 
   ان أميف عف انم ؤسنيك انمدنيك فه انمهاؿ انفنه  بدسف  نك طبع  دار اننهضك انمربيك  ان ا رة عبد انرليد مأمسف -144
 .14ـ  بدسف دار نلر  ص  1994سما بمد ا  س ذنؾ: عبد اهلل مبرسؾ اننهار  ع د ان أميف درا ك م ارنك   5ص 
م  بػك  ميد انبيم  ان أميف انبرإل  بدسف  ػنك طبػع   س ذنؾ: مح ف عبد انح37 بس زيد عبد انباقه  انمرهع ان ابؽ  ص   -146

 .66انهال   انمن سرة  ص 
م  بػك    997  س ذنؾ: ف حه عبد انرحيـ  ان أميف   نك 67مح ف عبد انحميد انبيم  ان أميف انبرإل  مرهع  ابؽ  ص  -147

ـ  دار  1985  س ػػذنؾ: محمػػد  حمػػد عابػػديف  ان مػػسيض بػػيف انم ػػؤسنيك انم ديػػك سان   ػػريك  ػػنك 30انهػال  بانمن ػػسرة  ص 
 .174انمطبسعات انهامميك  ص 

 .35ف حه عبد انرحيـ  ان أميف  مرهع  ابؽ  ص   -148
 ا بمػػػد ا.سمػػػ 32مح ػػف عبػػػد انحميػػد انبيػػػم  ح ي ػػك  زمػػػك انم ػػػؤسنيك انمدنيػػك سدسر  ػػػأميف انم ػػؤسنيك  مرهػػػع  ػػابؽ  ص  -149

   س ذنؾ:  مد سا ؼ  ان أميف مف انم ؤسنيك 69مح ف عبد انحميد انبيم   زمك انم ؤسنيك  مرهع  ابؽ  ص 



 

 

                                                 

 

 

 أمحد عبد احلميد أمنيدكتور/                   ...التعويض عن اخلطأ الشخصي ملأمور الضبط القضائي

640 

ح ي يػػا   سغيػػر م ملػػؽ بػػا رادة انران ػػك يحػػد انطػػرفيف فػػه انم ػػد. س نػػا يهػػب ان مييػػز بػػيف ايرطػػار اننالػػ ك عػػف 
انرطأ غير انممدإل  سانرطأ انممػدإل نلمػؤمف نػم  فبانن ػبك نلرطػأ غيػر انممػدإل رغػـ سهػسد درهػات نػم مػف حيػث 
قس م  إال  نم ال يسهد ما يمنع مف هساز ان أميف ضد ايرطار اننال ك عنػم  مػا بانن ػبك نلرطػأ انممػدإل نمػأمسرإل 

 .149 154نال ك عف انرطأ انممدإلانضبط ان ضا ه  فإف ان اعدة  ه عدـ هساز ان أميف ضد ايرطار ان

 م  سنيك مرفؽ انضبط ان ضا ه  م بسع: .2
 يهسز ان أميف مف انم  سنيك عف انن ا ة انضارة نرطأ مأمسرإل انضبط ان ضا ه )ان ابع( سنس  انت عمديم.

 
 اقتراح إنشا: صندوق لتغطية التعوياات المستحقة عن أخطي الاضطية القاا ية  -ثالثاً 

 ػػذا اننظػػاـ س ػػيلك نحمايػػك انمضػػرسر فػػه انم ػػاـ ايسؿ مػػف انم ػػ سنيك انمدنيػػك اننالػػ ك عػػف  ن ػػر بمػػض انف ػػم   ف 
 يضايفماؿ انضارة ان ادرة مف قبؿ انضبطيك ان ضػا يك  سدنػؾ عػف طريػؽ  ػدرؿ اندسنػك  س مرفػؽ انضػبط ب مػس 

انمضرسريف مػف  رطػا   عمػاؿ مػأمسرإل انضػبط ان ضػا ه  س ػذال انف ػرة ني ػت ريانيػك  إنمػا  ػه م ساهػدة بػأرض 
انساقع سن نها ظهرت سنادت بسهسب قياـ اندسنك ب مسيض انمضرسر مف ا ضرار ان ه نح ت بم فه حانك إع ار 

هػػا ب ػػسفير انحمايػػك سايمػػف يفػػراد انمرطػػئ  س ب ا ػػم غيػػر ممػػرسؼ بمػػد ار  ػػاب انفمػػؿ انضػػار  س  ػػاس ذنػػؾ ان زام
  151انمه مػػع  فػػإذا عهػػزت عػػف انسفػػا  بػػذنؾ االن ػػزاـ سهػػب عليهػػا  ف  مػػسض  ػػؿ مػػف   ػػابم ضػػرر مػػف انساقمػػك

حيػػث يم ننػػا  رفيػػؼ م ػػ سنيك اندسنػػك بإنلػػا   ػػندسؽ؛ ن غطيػػك ان مسيضػػات اننالػػ ك مػػف  رطػػا   فمػػاؿ انضػػبطيك 
 ػػس مػػا ا  رل ػػناال مػػف اننظػػر فػػه ح ػػـ مح مػػك انػػن ض انم ػػريك ان ضػػا يك مػػف رػػالؿ ف ػػرة ان  افػػؿ االه مػػاعه 

درػػاؿ ر ػػيس انهمهسريػػك م بسعػػا  ب ػػف م  سفرضػػا  نساهبا ػػم سم ػػؤسنيا م بحمايػػك ايفػػراد مػػف هػػرا   إل فمػػؿ ضػػار  سا 
مػػف  138  137  73ي ػػيب انفػػرد  س انمه مػػع  س ػػس  مػػا   ػػى بيانػػم  ان ػػانه: ))نمػػا  ػػاف ذنػػؾ س ػػاف مفػػاد انمػػساد 

ف ر ػػيس اندسنػػك  ػػس ر ػػيس انهمهسريػػك  س ػػس انػػذإل ي ػػسنى ان ػػلطك ان نفيذيػػك فيهػػا  سيضػػع بااللػػ راؾ مػػع اند ػػ سر  
مهلس انسزرا  ان يا ك انمامك نلدسنك سيلرفاف علػى  نفيػذ ا  سمػف ثػـ فهػس ذس ان ػفك فػه  مثيػؿ اندسنػك سال يغيػر 

نم ػػسنه ا لػراؼ علػػى لػؤسنها سانم ػػ سؿ مػف ذنػؾ  ف انػػسزير يمثػؿ اندسنػػك فػه انلػػؤسف انم مل ػك بسزار ػػم باع بػارال ا
                                                 

مػف ان ػػانسف انمػدنه انم ػػرإل  ي ػسف انمػػؤمف م ػ سال عػػف ايضػرار اننالػػ ك عػف رطػػأ انمػؤمف نػػم  1/768نػص انمػػادة  -154
ه  س قسة قا رة  س ذنؾ: مح ف عبد انحميد انبيػم  ان ػأميف انبػرإل  غير انم ممد  س ذنؾ عف ايضرار انناهمك عف حادث فها 

 سما بمد ا. 142مرهع  ابؽ ص 
ي سف  مف ان انسف انمدنه انم رإل  ما انر ا ر سايضرار ان ه يحدثها انمؤمف نم عمدا  س غلا  فال 2/768نص انمادة  -151

مف ان ػانسف انمػدنه انم ػرإل: ))ي ػأؿ انمػؤمف عػف ايضػرار  769انمؤمف م  سال عنها سنس ا فؽ على غير ذنؾ. نص انمادة 
 ان ه   بب فيها ايلراص انذإل ي سف انمؤمف نم م  سال عنهـ مهما ي سف نسع رط هـ سمداال((.

 س ما بمدال 236ص   –مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف     -152
  محمػػد عبػػد 7ـ  دار انف ػػر انمربػػه  م ػػر  ص 1988 مػػسيض اندسنػػك نلمضػػرسر عػػف انهريمػػك  محمػػد  بػػس انمػػال ع يػػدة  

سما بمد ا  س ػذنؾ:  10ـ  دار اننهضك انمربيك  ص  1991انلطيؼ عبد انماؿ   مسيض انمهنه عليها  درا ك م ارنك   نك 
  مهلػػك ايمػػف انمػػاـ  110نمػػدد ـ  ا 1985عػػادؿ محمػػد انف ػػه  حػػؽ انمهنػػه عليػػم فػػه اق ضػػا   مػػسيض مػػف اندسنػػك   ػػنك 

 سما بمد ا. 52م ر  ص 
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عنهػا سانػذإل ي ػـس ب نفيػذ  يا ػك انح سمػك فيهػا. فػذنؾ نػػيس مػف لػأنم  ف ينفػه  ػفك ر ػيس انهمهسريػك فػه  مثيػػؿ 
اندسنػػك ذا هػػا فػػه دعػػاسى ان مػػسيض عػػف سقػػا ع ان مػػذيب سغير ػػا مػػف االع ػػدا ات علػػى انح ػػسؽ سانحريػػات انمامػػك 

ذ رػػانؼ انح ػػـ انمطمػػسف فيػػم  ػػذا اننظػػر؛ فإنػػم ي ػػسف قػػد  رطػػأ فػػه سان ػػه   ػػأؿ اندسنػػك عنهػػا بػػنص اند  ػػ سر سا 
 .152 طبيؽ ان انسف بما يسهب ن ضم((

سانزست  ذال انف رة فه طه انن ػياف؛ ن حيػا مػف هديػد  حيػث نػسدإل بضػرسرة  ف   ػـس اندسنػك ب مػسيض انمضػرسر 
س ػػس لػػمسر ال بػػد مػػف إزان ػػم   عػػف  رطػػا   ابميهػػا  سذنػػؾ نل رفيػػؼ علػػى انمضػػرسريف مػػف إح ػػاس اينػػـ نػػديهـ 

با ضػافك إنػػى  ف اندسنػػك ني ػػت بس ػػمها ان هػػرب مػػف م ػؤسني ها عػػف دفػػع ان مػػسيض نلمضػػرسر  حينمػػا  فلػػؿ فػػه 
حماي م سعدـ ا ضرار بم  نهذا ال بد نها مف إنلا  نظػاـ عػاـ ن مػسيض انمضػرسريف مػف هػرا  ايفمػاؿ انراط ػك 

  مسيلم عف طريؽ انههك ان ابع نها مأمسر انضبط ان ضا ه.ن ابميها مف انضبطيك ان ضا يك  س ف ي ـ 
سيػػػأ ه مبػػػد  إنلػػػا   ػػػندسؽ ن غطيػػػك ان مسيضػػػات انم ػػػ ح ك عػػػف  رطػػػا  انضػػػبطيك ان ضػػػا يك؛ ن ػػػه ي ػػػد فراغػػػا 
 لػػػػريميا عانػػػػت منػػػػم مهمسعػػػػك  بيػػػػرة مػػػػف ان لػػػػريمات نف ػػػػرات طسيلػػػػك    س دفػػػػم  ح يػػػػؽ قػػػػدر مػػػػف انمدانػػػػك  هػػػػاال 

إنػزاـ اندسنػك بمػد يػد انمػسف سانم ػاعدة ي مػارض مػع انمدانػك  مارضػا   ػاررا   ساندسنػك  انمضرسريف؛ سذنؾ اف عدـ
نمػا ي ػ ند إنػى   ػاس قػانسنه ساه مػاعه مفػرسض سساهػب  حيث   سـ ب نظيـ  ذا ايمر فهذا نيس منحػم منهػا  سا 

   بؽ بيانها    اس نظريك انرطأ انمف رض  ما . س انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه على 153عليها

                                                 
 ( مدنه  طمف  ابؽ.1986/240ح ـ مح مك انن ض انم ريك فه انطمف رقـ )  -153
 سال:  سمػػا بمػػد ا  سانهػػدير بانػػذ ر فػػه  ػػذا ايمػػر ي ػػـس علػػى   ا ػػيف: 24محمػػد  بػػس انمػػال ع يػػدة  انمرهػػع ان ػػابؽ  ص  -154

ينما يطلب اندسنك بان مسيض فزف  ذا انطلب ي ـس على حؽ م رر نم سنيس منحك مف هانبها اي اس ان انسنه اف انمضرسر ح
 منحها نم إف لاعت  س  حهبها عنم م ى  رادت  سا ػ ند  ن ػار  ػذا اي ػاس إنػه ف ػرة انم ػد االه مػاعه  با ضػافك إنػى  ف 

عػف سقػسع انهػرا ـ سعػف مر  بهػا سساهػب مماسنػك رهػاؿ  اندسنك نفرض على ايفراد ان ياـ ببمض انساهبات ان انسنيك منها ا بالغ
ان ػػػلطك فػػػه  لػػػؼ انهػػػرا ـ س  بػػػع مر  بهػػػا سساهػػػب م ػػػاعدة ايفػػػراد انممرضػػػيف نلرطػػػر  فهػػػذال االن زامػػػات  هػػػدؼ إنػػػه  مػػػاسف 

ن زامػات انهمهسر مع  ههزة انمدانك فه م اسمػك انهريمػك ساق ضػا  حػؽ انمه مػع فػه ع ػاب انفاعػؿ سايفػراد عنػد  دا هػـ نهػذال اال
ي مرضسف نمراطر   يبهـ فه  رساحهـ  س  المك  ه امهـ  س  مسانهـ  سمف  نا فح هـ على اندسنػك  ف  ػسفر نهػـ انضػمانات 
ال ن ػرددسا فػه مماسنػك  ههػزة  نح ف  دا  دسر ػـ س نفيػذ  ػذال انساهبػات س مسيضػهـ عػف ايضػرار ان ػه   ػيبهـ مػف هػرا  ذنػؾ سا 

يػػك ان ضػػامف االه مػػاعه بػػيف  فػػراد انمه مػػع. ثانيػػا: اي ػػاس االه مػػاعه فبمسهػػب  ػػذا انمدانػػك سضػػمؼ نػػديهـ ا ح ػػاس بأ م
اي اس ي سف ان ػزاـ اندسنػك ب مػسيض انمضػرسريف ال يمػدس  ف ي ػسف   ا ػا اه ماعيػا   ا ػم ا ن ػاؼ سان ضػامف االه مػاعه 

ذؿ  ق ػػػى مػػػا بس ػػػمها نلحيلسنػػػك دسف سقػػػسع سيمػػػد  طبي ػػػا نلسظيفػػػك االه ماعيػػػك ان ػػػه نؤديهػػػا اندسنػػػك   إل؛ إف اندسنػػػك مل زمػػػك ببػػػ
نزامػػم بان مسيض فػػإذا عهػزت عػػف ممرف ػػم  س  ػػاف  انهريمػك  فػػإذا سقمػػت  ػاف عليهػػا  ف  ممػػؿ علػى ممرفػػك انفاعػػؿ سمحا م ػم سا 
مم ػػرا فلػػـ يبػػؽ عليهػػا إال االن ػػزاـ ايدبػػه ب مػػسيض انمضػػرسر مػػف منطلػػؽ سظيف هػػا االه ماعيػػك فػػه م ػػاعدة س  ػػديـ يػػد انمػػسف 

رسريف  سهد سهم نهذا اي ػاس انن ػد ينػم يػسحه نلػر إل انمػاـ بػأف ان مػسيض ينطػسإل علػى ممنػى ا ح ػاف سنػيس باع بػارال نلمض
 ان زاما سساهبا.
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ان مسيضات انم  ح ك مف هانب  رطا  مأمسر فهه انس يلك ان ه يلـز فه لأنها  ف  نلئ اندسنك  ندسقا  ن غطيك
انضػػبط ان ضػػا ه  بحيػػث   ػػسف  ػػؿ ف ػػك مػػف ف ػػات مػػأمسرإل انضػػبط ان ضػػا ه ان ػػاب ك انػػذ ر   مهمسعػػك ساحػػدة 

مػػنهـ  ػػسا   ػػاف بح ػػب را ػػبهـ اي ا ػػه   ـ ن ػػبك م  افلػػك سم ضػػامنك فيمػػا بينهػػا  سيػػ ـ ا ػػ  طاع مبلػػغ رمػػزإل 
فه مهاؿ عملم     سذنؾ  ال  سي سف  ذا اال   طاع  أمينأ قانسنيا  على  عماؿ انضبطيك ان ضا يك -محددة سثاب ك

سي  سإل عند نلس   إل ضرر مف قبؿ  حد مأمسرإل انضبط ان ضا ه  ف   سف انف ك ان ه ي بع إنيها  ه انم  سنك 
 يضان مػػسيض عػػف طريػػؽ ان ػػندسؽ  سي ػػسف ذنػػؾ بف ػػرة ان  افػػؿ االه مػػاعه  سيػػ ـ فيهػػا  مػػس عػػف  غطيػػك مبلػػغ 

انمضرسريف مف هرا  انضرر انساقع مف انم  سؿ عف انضرر  سمف ناحيك  ررى فلس نـ ي ع مف  إل لرص مف 
مانيػك ان ػه مأمسرإل انضػبط ان ضػا ه  يػك  رطػا     ػسف  لػؾ انمبػانغ انم ػ  طمك بمثابػك ان ػأميف  فايضػرار االح 

س ب ػػببها  ضػػا ه ف ػػرة ان ػػأميف فػػه ان ػػيارات   يم ػػف  ف   ػػع مػػف هانػػب مػػأمسر انضػػبط بمنا ػػبك قيامػػم بمهامػػم 
فان ػػيارات آالت   ػػ ردـ نردمػػك انلػػرص  سي ػػسف م ػػ سال عػػف ايضػػرار انناهمػػك عنهػػا سان مػػسيض عنهػػا   ػػذنؾ 

س انمرفػػػؽ ان ػػػابع إنيهػػػا فػػػه ان يػػػاـ بأعمانػػػم  مػػػأمسر انضػػػبط فهػػػس بمثابػػػك اآلنػػػك انضػػػبطيك ان ػػػه   ػػػ ردمها اندسنػػػك 
 انسظيفيك  س ذال ايعماؿ قد  ن ة عنها  ضرار بانغير سر ا ر مانيك  في  فيد انمؤمف مف ان أميف فه  غطي ها.

بأ ػػهؿ ايمػػسر س ي ػػر ا س  ػػرعها فػػه نفػػس انسقػػت  بػػأف ي ػػسف ن ػػؿ  ضسمػػف  نػػا نريػػد انس ػػسؿ إنػػى ف ػػرة ان مػػسي
انضػبط ان ضػا ه حػاؿ نلػس  انم ػؤسنيك انمدنيػك  ػندسقا   أمينيػا  م ػ  ال  بذا ػم ي ػ  طع مرفؽ مف مرافػؽ مػأمسرإل 

مف انف ػات انمنػدرهيف  ح ػم سانم ػ سنيف ممػا  بف ػرة ان ضػامف فػه  دا  ساهبػا هـ انسظيفيػك  سسهػسد لػرص مس ػر 
 ي  طيع  مسيض انمضرسريف رالؿ مدة زمنيك ب يطك مف دسف  أرير .

س   ضس انضػػرر ان ابػؿ نل مػػسي ح ػػب طبيمػك انفمػؿ  - ػػذال انلػرسط-حػددة  س ر لػؼ سنمػنح ان مػسيض لػػرسطا م
 مر ز انمضرسر  س لمؿ اآل ه:

 الشروط المتعمقة ضطضيعة الفعل المسضب لمارر   -1
ن د   ػبح ي فػه نل مػسيض  نػا مهػرد ان أ ػد مػف  ػسافر انضػرر   س  ف انضػرر نػاهـ عػف  فمػاؿ  مػد هريمػك مػف 

حاهك نلبحث عف  سافر  س عدـ  سافر انر ف انممنسإل انالـز نس ؼ انفمؿ بأنم هريمػك  سال انناحيك انماديك  دسف 
 4يلـز نال  فادة مف  ذا اننظاـ ان مرؼ على مر  ب انفمؿ انضار ف ط 

 الشروط المتعمقة ضالارر نفسو   -2
ايضػػرار  سيهػػب  ف يلػػ ؿ انضػػرر اضػػرارا  ه ػػيما  فػػه انظػػرسؼ انمميلػػيك نلمضػػرسر   مػػا يم ػػف ان مػػسيض عػػف

 انه ديك انرفيفك س يضا عف ايضرار انممنسيك
 الشروط المتعمقة ضالمارور  -3

فلػػػـ يفػػػرؽ ان ػػػانسف فػػػه ن س ػػػم عػػػف هن ػػػيك انمضػػػرسر  س انم ػػػ فيد مػػػف ان مػػػسيض فػػػه  افػػػك  نػػػساع انم ػػػ سنيك 
ضػػػبطيك انمدنيػػػك سمف  نػػػا فإننػػػا ال يلػػػ رط ال ػػػ فادة  انمضػػػرسر مػػػف  ػػػندسؽ ان مسيضػػػات انم ػػػ ح ك يرطػػػا  ان

 ان ضا يك إال إثبات سقسع انضرر عليم ب افك طرؽ ا ثبات.
سمػػف انضػػرسرإل إف ي ػػسف ان مػػسيض ذس طبيمػػك فسريػػك  فبمهػػرد سقػػسع االع ػػدا  يم ػػف اال ػػ فادة منػػم  سانلهػػس   -

مبالرة إنى نهاف ان مسيض بلرط  ال يدرؿ  ذا ان مسيض فه نطاؽ  نظمك  مسيضيك  ررى  سمما  بؽ نهد  ف 
 رسط   فؽ مع طبيمك م  سنيك مأمسرإل انضبط ان ضا ه. لؾ انل
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 مػػا  ف انههػػك انمر  ػػك بانف ػػؿ فػػه طلػػب ان مػػسيض    ػػسف مػػف رػػالؿ نهػػاف  نلػػ ت ر ي ػػا نهػػذا انغػػرض  
 سيطلؽ عليها نهاف  مسيض انمضرسريف مف  رطا  انضبطيك ان ضا يك

 :مميزات نظاـ  أميف مف انم  سنيك انمدنيك نمأمسر انضبط ان ضا ه -
 ذا اننظاـ يضاعؼ مف حريك مأمسرإل انضبط ان ضا ه سا ػ  النهـ  سيهملهػـ مػدر يف نم ػؤسنيا هـ  سي فػؿ نهػـ 
ايمػػاف انػػذإل  ػػـ فػػه  مػػس انحاهػػك إنيػػم سيمػػنحهـ انث ػػك فػػه انم ػػ  بؿ  سبفضػػلم ي سنػػسف فػػه مػػأمف مػػف مرػػاطر 

 ان دفك ان ه  هدد ـ فه  نف هـ  س  مسانهـ.
بػػم  سذنػػؾ عػػف طريػػؽ  نظيمػػم مػػف قبػػؿ انمرافػػؽ ان ابمػػك نهػػا مػػأمسرإل انضػػبط  س مػػا نػػرى  نػػم نظػػاـ يهػػب ايرػػذ

ان ضػػا ه  بر ػػـ مبلػػغ رمػػزإل مػػف را ػػب مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه ممػػا يػػسفر ان  ػػط انمطلػػسب دفمػػم  سممػػا  ػػبؽ 
يبيف  نم يهسز  ف يؤمف مأمسر انضبط ان ضا ه  س انمرفؽ  س اندسنك انم  سنيك انم ر بك على انرطػأ  ػسا    ػاف 

 .154ذنؾ انرطأ ي يرا  ـ ه يما
سرغـ  ف  ذا اننظاـ يلهع على ا  ماؿ  س ان   ػير مػف قبػؿ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه ينم نػيس انم ػ سؿ عػف 
دفػػع مبلػػغ ان مػػسيض  سن ػػف إم انيػػك قيػػاـ انم ػػ سنيك انهنا يػػك  هملػػم دا مػػا حري ػػا  فػػه عملػػم  سفػػه نهايػػك ايمػػر  

ان انسف فه ن س م  س  بح ضرسرة ال غنى عنها  بهانب  رفيؼ انمب  ان أميف   بح  مرا  م لما  بم سنظمم 
 4مف على عا ؽ انم  سؿ عف انفمؿ انضار 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 بمد ا. سما 981(  ص 655عبد انرزاؽ ان نهسرإل  انس يط فه لرح ان انسف انمدنه  انهز  ايسؿ  مرهع  ابؽ  بند )  -155
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 المطمب الثاني
 طرق دفه مس ولية ميمور  الاضط القاا ي

  مثؿ طرؽ دفع م  سنيك مأمسرإل انضبط ان ضا ه انلر يك بنفه س ؼ انرطأ عف فمؿ مأمسر  انضبط  س 
 انضرر انساقع على انمضرسر   س بنفه عالقك ان ببيك  س سؼ نبيف ذنؾ مف رالؿ فرعيف  ما:

 انفرع ايسؿ: إعفا  مأمسر انضبط مف انم  سنيك انمدنيك بنفه رطأ مأمسر انضبط ان ضا ه
 انفرع انثانه: إعفا  مأمسر انضبط مف انم  سنيك انمدنيك بنفه رابطك ان ببيك

 الفرع األول
 إعفا: ميمور الاضط من المس ولية المدنية ضنفي الخطي 

ين فػػه ر ػػف انرطػػأ عػػف مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه إذا ثبػػت انػػم قػػد ا رػػذ  افػػك االح ياطػػات انالزمػػك ن فػػادإل سقػػسع 
انرطػػأ  س نػػم قػػد بػػذؿ  ػػؿ مػػا فػػه س ػػمم مػػف انحيطػػك سانمنايػػك  س ػػذا يػػدؿ علػػى ح ػػف م ػػل م   هػػاال انمضػػرسر   

ة على عا ؽ مأمسر انضبط ان ضا ه إما  ف   سف ب ح يؽ ن يهػك  س ببػذؿ عنايػك  ف يػؼ ي ػسف فاالن زامات انمل ا
 نفه رطأ مأمسر انضبط ان ضا ه فه  ذال انحاالت؟ 

 أواًل  نفي الخطي في أحوال المس ولية الناش ة عن اإلخالل ضااللتزام  ضتحقيق نتيجة
نمػػا  ػػ   سال 155 س مف ػػرض بمهػػرد عػػدـ  نفيػػذ االن ػػزاـ ال ي لػػؼ انمضػػرسر فػػه  ػػذال انحانػػك بإثبػػات انرطػػأ  سا 

ان ػدر انػالـز مػف انمنايػك   ي  طيع مأمسر انضبط ان ضا ه نفه انرطأ فه  ذال انحانك؛ سذنػؾ بإثبػات  نػم قػد بػذؿ
بػؿ ال ي ػسف  مامػم  ػسى إثبػات  ف انضػرر يرهػع إنػى  ػبب ايهنبػه  س ػذا ان ػبب يلػ رؾ فػه نفػه انرطػأ سفػه 

 156. نرطأ سانضررنفه عالقك ان ببيك بيف ا

 ثانيًا  نفي الخطي في حالة المس ولية الناش ة عن االلتزام ضضذل عناية 
فإنم ننفه انرطػأ؛ البػد مػف م ارنػك  ػلسؾ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه ب ػلسؾ  -س ما بينا  اب ا- ما فه  ذال انحانك 

انمطلػػسب مػػف انمنايػػك فػػه انرهػؿ انمهنػػه انم ر ػػص فػػه نفػس مهانػػم  سال بػػد مػػف إثبػات    ػػيرال فػػه بػػذؿ ان ػدر 
؛ سنهػػذا ف يػػاـ انمضػػرسر بإثبػػات رطػػأ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه ي ػػبح  ممػػم مػػف انم مػػذر نفػػه 157 نفيػػذ االن ػػزاـ

 انرطأ عف مأمسر انضبط ان ضا ه بمد  ف ثبت إ مانم.
 ثانثا: حاالت نفه رطأ مأمسر انضبط ان ضا ه:

باحػػك   ػػر  ؼ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه  سي  ػػد بػػم إرػػراج يم ػػف نفػػه انرطػػأ عػػف طريػػؽ  بريػػر انفمػػؿ نف ػػم  سا 
                                                 

 س ما بمد ا  197ص–مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف  -156
 .385عماد محمسد  بس  مرة    مرهع  ابؽ  ص 

 148ـ بدسف دار نلر  ص  1990مح ف عبد انحميد انبيم  انم ؤسنيك انمدنيك نلمملـ  انطبمك ايسنى   نك  -157
   884  ص 2  ط 1(  ج 14د/ عبد انرزاؽ  حمد ان نهسرإل  مرهع ) 34(  ص 528 ليماف مرقس  مرهع رقـ )
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ؿ   باب إباحػك رطػأ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه فػه ثس انم  سنيك إنى دا رة ا باحك  س  م انرطأ مف دا رة ان هريـ 
ثالثػػك   ػػباب ر ي ػػيك س ػػه: حانػػك انػػدفاع انلػػرعه  س نفيػػذ  مػػر  ػػادر مػػف انػػر يس  سحانػػك انضػػرسرة  س ػػه علػػى 

 اننحس ان انه:
 الدفاع الشرعي حالة  .1
س انمػاؿ   فػه حانػك انمػدساف انمبالػر علػى انػنفس   158  مح ممظـ اينظمك ان انسنيك نلفرد بأف يػدافع عػف نف ػم 

 .159س ذا ي فؽ مع طبيمك ايمسر سمع انميؿ انغريزإل نلبلر
س ػػس حمايػػك ذا يػػك  قر ػػا  س انمػػاؿ قػػد يحػػدث ضػػررا  بػػانغير  سيمػػد انػػدفاع انلػػرعه ح ػػا  نػػدفع اع ػػدا  عػػف انػػنفس 

 ان انسنه نلفرد دفاعا  عف ح م انمم دى عليم بال مبرر فه نحظك ي مذر فيها  درؿ اندسنك نحمايك  ذا انحؽ  
سن ف ال  فادة مأمسر انضبط ان ضا ه مف حؽ اندفاع انلرعه؛ نسهد  ناؾ عدة ضسابط سقيػسد يهػب مراعا هػا  

 س ه  ان انه:
س مانػػم  س ػػذا انرطػػر قػػد ي ػػسف سلػػيؾ انسقػػسع إذا نػػـ  س عرضػػم  بط ان ضػػا ه سهػػسد رطػػر حػػاؿ علػػى مػػأمسر انضػػ -

س  رػرى  االح مػا  بان ػلطك انمامػك  يبادر إنػى مساهه ػم سدفمػم  بحيػث ال ي ػرؾ نلمػدافع فر ػك انلهػس  إنػى س ػيلك 
سال    اآلرػػريف  سال يمػػد انهػػرسب س ػػيلك ن هنػػب انرطػػر  فػػانهرسب  مػػاـ انظلػػـ نػػيس مػػف  ػػفات انلػػرص انمم ػػاد

يلػػ رط فػػه االع ػػدا  انمسهػػم إنػػى مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه  ف ي ػػسف علػػى درهػػك ممينػػك مػػف انه ػػامك  ف ػػد ي ػػسف 
 س  افها   سن ف على ايقؿ يهب  ف ي  ضه قدرا  مف ان سة ندفمم. ب يطا  

ز اندفاع  ف ي سف انفمؿ انمسهم إنى مأمسر انضبط ان ضا ه غير ملرسع سضار سمرانؼ ن ساعد ان انسف  فال يهس  -
إال عػػف عمػػؿ عػػدسانه  فمػػف يل ػػى عليػػم ان ػػبض بطريػػؽ قػػانسنه ال ي ػػ طيع االح هػػاج بانػػدفاع انلػػرعه  فػػإذا قػػاـس 
انمػػ هـ رهػػاؿ انلػػرطك فأحػػدث ضػػررا بأحػػد ـ ي ػػأؿ عػػف  ػػذا انضػػرر  فان ػػارؽ انػػذإل ي ػػاسـ  ػػاحب انمػػاؿ انػػذإل 

 يا  يمفيم مف انم ؤسنيك.يطاردال ال  رداد مانم في بب نم ايذى ال يل ؿ فملم دفاعا  لرع
 ال ي هػػاسز مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه فػػه فملػػم ان ػػدر انضػػرسرإل نػػدفع انضػػرر  س ف ي ػػسف رد فملػػم فػػه حػػدسد دفػػع  -

نمػا علػػى   ػػاس مميػار انلػػرص انمم ػػاد سانظػػرسؼ  انضػرر  س  ػػدير ذنػػؾ ال ي ػسف علػػى   ػػاس مسضػػسعه بحت سا 
انمحظسرات  إال  ف  ذا ا ذف م  سر على ما  إذا ما  اف  انرارهيك سمالب ات انحانك انساقميك  فانضرسرات  بيح

انفمػػؿ الزمػػا  نػػدفع انرطػػر سم نا ػػبا  ممػػم  فػػإف  هػػاسز ذنػػؾ رػػرج عػػف حػػدسد ا ذف  س ػػاف إضػػرارا  ب ػػدر مػػا هػػاسزال  
س  ػػػبح مر  بػػػم ملزمػػػا  بانضػػػماف بهػػػذا ان ػػػدر  يف انضػػػرسرات إذا  انػػػت  بػػػيح انمحظػػػسرات فإنهػػػا يهػػػب  ف   ػػػدر 

 . س س  مر ي   ؿ بم قاضه انمسضسع  سي درال بغير مم ب عليم م ى  قاـ قضا م على   باب  ا غك.164ب در ا
سب ػسافر انلػرسط ان ػاب ك ينلػأ حػؽ انػدفاع انلػرعه نمػأمسر انضػبط ان ضػا ه انػذإل يم بػر  طبي ػا  محضػا  نل اعػػدة 

                                                 
بحث فه اندفاع  -نمزيد مف انبياف حسؿ ان مريفات ان ه قيلت حسؿ اندفاع انلرعه   نظر د/ فسزيك عبد ان  ار    -159

 188  ص 1994مهلك ايمف سان انسف ان ه   در ا  ليك لرطك دبه  ان نك انثانيك  انمدد ايسؿ ينار  -انلرعه 
محمػػػػسد همػػػػاؿ انػػػػديف ز ػػػػه  انػػػػسهيز فػػػػه اننظريػػػػك انمامػػػػك نالن زامػػػػات فػػػػه ان ػػػػانسف انم ػػػػرإل  انطبمػػػػك انثانثػػػػك   ػػػػنك   -164

 .190ؼ  365مطبمك هاممك ان ا رة  ص 1978
 سما بمد ا  228ص -1982 -بدسف دار نلر   -انمسهز فى اننظريك انمامك نالن زامات –عبد انسدسد يحيى    -161

 .227االن زاـ فه ان انسف انمدنه  مرهع  ابؽ  ص  محمد لربؼ  حمد  م ادر
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 .161 ذا انفمؿ راط ا   انمامك ان ه م  ضا ا:  ف انلرص ال ي سف م  سال  عف فملم انضار إذا نـ ي ف

 تنفيذ أمر صادر من ر يسو   -2
( مدنه على  نم " ال ي سف انمسظؼ م ػ سال  عػف عملػم انػذإل  ضػر بػانغير إذا قػاـ بػم  نفيػذا  167 نص انمادة ) 

يمر  ادر إنيم مف ر يس  م ى  انت إطاعك  ذا ايمر ساهبك عليم   س  اف يم  د ملػرسعيك انممؿ انذإل سقػع 
 اع  ادال مبنيا  على   باب مم سنك  س نم راعى فه عملم هانب انحيطك " منم  س اف 

 ف ينفذ )انضابط( مػا ي ػدر إنيػم  -3( " 41/3فه ماد م )  1971ن نك  149سينص قانسف  ي ك انلرطك رقـ 
سامػر مف  سامػر بدقك س مانك سذنؾ فه حدسد ان سانيف سانلسا ح سانػنظـ انمممػسؿ بهػا سي حمػؿ  ػؿ ر ػيس م ػ سنيك اي

 ان ه   در منم س س انم  سؿ ..." 
( علػػػى  نػػػم " .... سال يمفػػػى انضػػػابط مػػػف انم سبػػػك ا ػػػ نادا  يمػػػر ر ي ػػػم إال إذا  ثبػػػت  ف 47سيػػػنص فػػػه ماد ػػػم )

ار  ابػػم انمرانفػػك  ػػاف  نفيػػذا  يمػػر  ػػادر مػػف  ػػذا انػػر يس بػػانرغـ  نبيهػػم إنػػى انمحانفػػك سفػػى  ػػذال انحانػػك   ػػسف 
( 78مػػر سحػػدال سال ي ػػأؿ انضػػابط مػػدنيا  إال عػػف رط ػػم انلر ػػه " . س ػػنص انمػػادة )انم ػػ سنيك علػػى م ػػدر اي

على  نم "ال ي أؿ انمامػؿ مػدنيا  إال  1978( ن نك 47مف نظاـ انمامليف انمدنييف باندسنك ان ادر بان انسف رقـ )
       عف رط م انلر ه"

عامػػك فػه مساههػػك لػػرص آرػػر  سايمػر ان ػػادر مػػف انػر يس  ػػس  ػػؿ  مػػر ي ػدر عػػف لػػرص مرػسؿ نػػم  ػػلطك
  سال لؾ  ف  نفيذ  مر انر يس ي فػؽ مػع انػنظـ ا داريػك نلػدسؿ س ػه ان ػه  بػيف لػرسطم 162نرابطك ان بميك يرضع

 سحدسدال مف حيث اال هاال انذإل ينظر إنيم ان انسف.
يم ػػؿ  ف فاع بػػار  مػػر انػػر يس  ػػببا مػػف   ػػباب ا عفػػا  مػػف انم ػػ سنيك ي ػػـس علػػى   ػػاس منط ػػه ع النػػه إذ ال 

   يفرض ان انسف ساهبا  ممينا  على مأمسر انضبط ان ضا ه س س ساهب إطاعك انر يس ثـ يماقبم عليم بمد ذنؾ
                                                 

 .390عماد  بس  مرة   انمرهع ان ابؽ  ص   -162
( ع سبػات( علػى  نػم " ال هريمػك إذا 63. س ػنص ]انمػادة )سمػا بمػد ا. 58مح ف عبد انحميػد انبيػم  مرهػع  ػابؽ  ص   -163

ار  ػػب انفمػػؿ  نفيػػذا  يمػػر  ػػادر إنيػػم مػػف ر ػػيس سهبػػت عليػػم سقػػع انفمػػؿ مػػف مسظػػؼ  ميػػرإل فػػه ايحػػساؿ اآل يػػك :  سال  : إذا 
إطاع م  س اع  د  نها ساهبك عليم .ثانيا  : إذا ح نت ني م سار  ب فمال   نفيذا  نما  مرت بم ان سانيف  س ما اع  د  ف إهػرا ال مػف 

ان حػػرإل س نػػم  ػػاف يم  ػػد ار  ا ػػم . سعلػػى  ػػؿ حػػاؿ يهػػب علػػى انمسظػػؼ  ف يثبػػت  نػػم نػػـ ير  ػػب انفمػػؿ إال بمػػد ان ثبػػت س 
 ملرسعي م س ف اع  ادال  اف مبنيا  على   باب مم سنك "

( علػػى  نػػم " يماقػػب بػػانحبس سانمػػزؿ  ػػؿ مسظػػؼ عمػػسمه ا ػػ ممؿ  ػػلطك سظيف ػػم فػػه سقػػؼ  نفيػػذ ايسامػػر 123س ػػنص مػػادة )
 نفيػػذ ح ػػـ  س  مػػر  ػػادر مػػف  ان ػػادرة مػػف انح سمػػك  س  ح ػػاـ ان ػػسانيف سانلػػسا ح  س  ػػأرير  ح ػػيؿ ايمػػساؿ سانر ػػـس  س سقػػؼ

انمح مك  س مف  يك ههك مر  ك .  ذنؾ يماقب بانحبس سانمزؿ  ؿ مسظؼ عمسمه ام نع عمدا  عػف  نفيػذ ح ػـ  س  مػر ممػا 
ذ ػػػر بمػػػد مضػػػى ثمانيػػػك  يػػػاـ مػػػف إنػػػذارال علػػػى يػػػد محضػػػر إذا  ػػػاف  نفيػػػذ انح ػػػـ  س ايمػػػر دارػػػال  فػػػه ار  ػػػاص انمسظػػػؼ "    

 118  ؼ 311(  ص 542 ليماف مرقس  مرهع )
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علػى مػأمسر انضػبط ان ضػا ه  سح ػى  همػؿ  ػذال انطاعػك مبػررا   افيػا   باحػك انفمػؿ  إف  ذال انطاعك ساهبػك فمػال  
م لؼ بم مػأمسر انضػبط ان ضػا ه غيػر ملػرسع  سن نػم سهملم  ببا ناعفا  مف انم  سنيك  س  ف ي سف انممؿ ان

يم  د فه ملرسعي م  س ف  مرال ساهب انطاعك  س ذنؾ  ف يثبت مراعا م نهانب انحيطػك فػه انممػؿ ان ػادر منػم  
س نػم بػػذؿ مػف انمنايػػك مػا يبذنػػم مػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه فػه نفػػس ظرسفػم سنفػػس طا ف ػم  س نػػم بنػه  ػػذا االع  ػػاد 

 على   باب مم سنك.
فال بد  ف ي سافر نلفمؿ لرسط ممينك ن ػه ي ػـس مبػد  عػدـ انم ػ سنيك علػى مػأمسر انضػبط ان ضػا ه  س  مثػؿ  ػذال 

 انلرسط باال ه:
 .  ف ي ػػسف مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه ح ػػف اننيػػك فػػه عملػػم  س ف يم  ػػد  ف انفمػػؿ انػػذإل ي ػػسـ بػػم ملػػرسعا سينفػػه 

 ق د سنيك ا ضرار بانغير.
ان ضا ه بانممؿ  نفيػذا  يمػر انػر يس  س  نفيػذا نل ػانسف  سيػأ ه ايفمػاؿ اع  ػادا   منػم  ب.  ف ي سـ مأمسر انضبط

بأنػم ينفػػذ ذنػػؾ  سنػػس  ػػاف ان ػػانسف نػػـ يػػأمرال بػػذنؾ  سي فػه االع  ػػاد بأنػػم يػػدرؿ فػػه نطػػاؽ  دا ػػم نساهبا ػػم فػػه  نفيػػذ 
 163ان انسف.
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ا ه انذإل ي سـ بم نػدفع ضػرر   بػر  ػلس ا ملػرسعا ؛ سذنػؾ ال يم بر ان انسف انم رإل  لسؾ مأمسر انضبط ان ض
يف ان انسف ال يمفه مر  بم مف انم  سنيك  ماما  إنما يم برال ظرفا  مرففا  نلم  سنيك!  إل؛  نم يمفى مػف انم ػ سنيك 
ب ػػدر انضػػرسرة  سمػػا زاد عػػف ذنػػػؾ يػػدرؿ  فػػه انرطػػأ انمنلػػئ نلم ػػػ سنيك انمدنيػػك  سال ينفػػه س ػػؼ انرطػػأ عػػػف 

 سؾ انضار  ان ل
سي  د مف ذنؾ ار  اب مأمسر انضبط ان ضا ه عمال  يؤدإل إنى سقػسع انضػرر نلغيػر  سن ػف  ػذا انممػؿ انضػار 
نما ار  ب  ذا انفمؿ انضػار  نيػدفع بػم  نـ ب  د منم  ممد ا ضرار بانغير   ما  نم غير مهمؿ سغير م هسر  سا 

 1انلػػرعيك: ))دفػػع انضػػرر اي بػػر بانضػػرر اي ػػغرضػػررا   بػػر محػػدقا بػػم  س بغيػػرال  س ػػذا  طبيػػؽ نل اعػػدة 
)) ف حانػػك انضػػرسرة ان ػػه   ػػ ط انم ػػؤسنيك  ػػه ان ػػه  حػػيط بلػػرص س دفمػػم إنػػى انهريمػػك ((  ف ػػد قضػػى 164

نضرسرة سقايك نف م  س غيرال مف رطر ه ػيـ علػى انػنفس علػى سلػؾ انسقػسع بػم  س بغيػرال سنػـ ي ػف  راد ػم درػؿ 
انضرسرة ان ه    ط انم ؤسنيك انهنا يك  ف   سف انهريمػك ان ػه ار  بهػا انمػ هـ  ػه فه حلسنم  سيل رط فه حانك 

 انس يلك انسحيدة ندفع انرطر انحاؿ بم((.
ف  ػػاف نرهػػاؿ انبػػسنيس فػػه  ػػبيؿ  نفيػػذ مػػا نػػص عيػػم ان ػػانسف  بلػػأف ان همهػػر ب  ريػػر ايح ػػاـ سقضػػى  يضػػا  "سا 

نممسميػػك  ف ي رػػذسا مػػف انس ػػػا ؿ مػػا يػػؤدإل إنػػى  فريػػػؽ انرا ػػك بااله ماعػػات انمامػػك سانمظػػا رات فػػػه انطػػرؽ ا
                                                 

عدـ م  سنيك انمسظؼ فه حان ه  نفيذ  مرا   هب طاع م  س اع  ػادال فػه ملػرسعيك انممػؿ انمبنػى علػى   ػباب مم سنػك  -164
سذنؾ الن فا  انرطأ انلر ه مف هانبم . فإف ذنؾ ال يحسؿ دسف قياـ م ػ سنيك انههػك ا داريػك ان ػابع نهػا  ػذا انمسظػؼ علػى 

س علػى ف ػرة  حمػؿ ان بمػك م ػى  ػػسافر لػرسط ذنػؾ . سن ػد عرفػت مح مػك انػن ض انرطػأ انمرف ػى عنػػد   ػاس انرطػأ انمرف ػى   
)منلسر بمهلك  ي ك قضايا اندسنك  انمدد انثانه  ان نك انرام ك  5/5/1994هل ك  -ؽ  58ن نك  2753نظر ا نلطمف رقـ 

نػس  ػاف انػذإل قػاـ بػم ماديػا   حػد انمػامليف بػانمرفؽ.  ( بأنم انرطأ انػذإل ين ػب إنػى انمرفػؽ ح ػى1991سانثالثسف  إبريؿ/ يسنيم 
 على   اس  ف انمرفؽ ذا م  س انذإل   بب فه انضرر ن سنم نـ يؤد انردمك انمامك سف ا  نل ساعد ان ه ي ير عليها ..".

 اي ليك  س ذال ان اعدة فرعيك نل اعدة 151مح ف عبد انحميد انبيم  انم ؤسنيك انمدنيك نلمملـ  مرهع  ابؽ  ص  -165
  1995/3/8 ل ك  63ن نك ان ضا يك  5732))انضرسرات  بيح انمحظسرات((    انن ض انهنا ه فه انطمف رقـ 
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انمه مميف  سال م  سنيك عليهـ إذا  ـ فه  بيؿ ان ياـ بهذا انساهػب   ػابسا  حػدا مػنهـ  إال  نهػـ إذا  هػاسزسا فػه 
  رفا هـ انحد انالـز ن ح يؽ  ػذال ايغػراض   ػاف  ػذا ان هػاسز اع ػدا  ال يحميػم ان ػانسف  س  ػدير ذنػؾ  ػس مػف 

 165انساقع ان ه ي   ؿ ب  دير ا قاضه انمسضسع". م ا ؿ
 سن طبيؽ  ذال انحانك يلـز  سافر انلرسط اآل يك:

 س انماؿ. س بغيرال فه اننفس   . إذا سهد ضرر محدؽ بمحدث انضرر 
 

 ب. إذا  اف انضرر انمهدد بم سانمراد دفمم   بر مف انضرر انذإل حدث نلغير.
 منى  ال ي سف فه سقسعم يد نمف  بب انضرر.ت. إذا  اف م در  ذا انرطر  هنبيا  بم

 الفرع الثاني
 إعفا: ميمور الاضط من المس ولية المدنية ضنفي راضطة السضضية

 ف رابطك ان ببيك   ح ؽ بمهرد ثبست  ف انرطأ قد  دى فمال  إنى حدسث انضرر سنسالال ما حدث  سمف بيف ما   
يؤدإل إنى ا عفا  مف انم ؤسنيك سي سف ذا  لك بان ببيك  ف ي سف انضرر انػذإل   ػاب انغيػر )انمضػرسر( مػف 

   166هرا  فمؿ مأمسر انضبط ان ضا ه ضررا  غير مبالر
ر غير انمبالر" ؿ ضػرر ال ي ػسف ن يهػك طبيميػك نلرطػأ  س ػاف فػه ا ػ طاعك انمضػرسر  ف حيث ي  د بانضر 

  سي  طيع مأمسر انضبط ان ضا ه ا عفا  مػف انم ػؤسنيك بإثبػات  ف  ػذا انرطػأ 167ي سقاال ببذؿ ههد مم سؿ" 
يثبػت  ف  نـ ي ف مف لػأنم  ف يػؤدإل إنػى إحػداث انضػرر  س ف م ػا م م ثانسيػك غيػر مػؤثرة  سي ػ طيع  يضػا  ف

                                                 
 نل نك 162ن ض مدنه انطمف رقـ  60مح ف عبد انحميد انبيم  اننظريك انمامك نالن زامات  مرهع  ابؽ  ص   -166

    1955/10/20هل ك  22ان ضا يك 
 س ما بمدال 221ص   –مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف     -167

 .396عماد  بس  مرة  مرهع  ابؽ  ص  131ص –مرهع  ابؽ  –عبد انرليد مأمسف  -168
  س 2)منلػػسر بمهلػػك  ي ػػك قضػػايا اندسنػػك ع  6/2/1986هل ػػك-ؽ  54ن ػػنك647قضػػت مح مػػك انػػن ض فػػه انطمػػف رقػػـ  

( بأف " ... سنما  انت رابطك ان ببيك فه انم ػ سنيك ان   ػيريك   ػـس علػى انرطػأ انمنػ ة نلضػرر س ػاف 1987   بريؿ/يسنيس31
 ر ..." انرطأ انمن ة  س ما  انت م ا م م الزمك فه إحداث انضر 

؛ 158  ؼ 274(  ص 121؛ سد/ عبػػد اننا ػػر انمطػػار  مرهػػع ) 168  ؼ 455(  ص 542 ػػليماف مػػرقس  مرهػػع )  
ؼ  113(  ص499؛ س د/ محمػػسد هػػالؿ حمػػزة مرهػػع ) 457  ؼ  536(  ص 11سد/ عبػػد انمػػنمـ فػػرج ان ػػدة  مرهػػع )

دا ػػػػرة  -انمح مػػػػك ا داريػػػػك انمليػػػػا .سقضػػػػت  461  ؼ 352(  ص 524؛ سا/ ح ػػػػيف سعبػػػػد انػػػػرحيـ عػػػػامر  مرهػػػػع ) 119
  بأنػم " ..إذ  نػم ال يهػسز 17/4/1994هل ػك  -ؽ  36ن ػنك  2682انطمػف رقػـ  -منازعات ايفػراد سانهي ػات سان مسيضػات 

ان سؿ بأف ا  طانك انمدة بيف حدسث انرطأ سسقػسع انضػرر يم ػف  ف ينفػى عالقػك ان ػببيك بينهمػا  فػانمبرة دا مػا  ي ػسف بانضػرر 
 هـ عف انرطأ بغض اننظر عف انمدة انزمنيك ان ه حدث انضرر رالنها " .انذإل ن

 .131عبد انرليد مأمسف  عالقك ان ببيك فه انم ؤسنيك انمدنيك  بدسف  نك طبع  دار اننهضك انمربيك  ص 
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  حيػػػث   ػػػد علػػػى ذنػػػؾ انملػػػرع انم ػػػرإل 168انضػػػرر انمن ػػػسب إنيػػػم ضػػػرر غيػػػر مبالػػػر بنفػػػه عالقػػػك ان ػػػببيك
 .169مف ان انسف انمدنه 1/221سعانهم فه نص انمادة 

 سقد ا   ر انف م سان ضا  على  ف نفه انم ؤسنيك ي ـ عف طريؽ عدة طرؽ  ه:
 م انهـز ساني يف بؿ على  بيؿ ان رهيح انحانك ان ه ال   سف فيها ان ببيك ثاب ك على سه -1

س نا يهسز نمأمسر انضبط ان ضا ه نفيها بإثبات  ف ان بب انح ي ه سانفماؿ فه إحداثها  ه ساقمك  ررى  هنبيك 
 .174عنم ال    ند إنيم

ه هانب انحانك ان ه   سف فيها ان ببيك ثاب ك ثبس ا  ي ينيا إنى هانب اير اف ايررى  أف يثبت سقسع انرطأ ف -2
مػأمسر انضػبط ان ضػا ه سيثبػت عالقػك ان ػببيك علػى سهػم اني يف سي ػبح مػف انم مػذر ا عفػا  منهػا  سرغػـ ذنػؾ 

 بإحدى ان سر اال يك:  لم يم ف  ف ي ـ  دـ عالقك ان ببيك
 بب  هنبه  ف هدـ  إثبات  ف انفمؿ انضار نيس فملم إال فه انظا ر   ما فه ح ي ك ايمر فهس نالئ عف  .

 رابطك ان ببيك سيمفى  ليا مف انم ؤسنيك. بذنؾ
 ب. إثبات  ف  ببا   هنبيا  ما قد   بب فه سقسع انضرر؛ حيث إف نلضرر  ببيف: 

 .171 ما رطأ مأمسر انضبط ان ضا ه  س ان بب ايهنبه؛ انذإل يرفؼ هز يا مف انم ؤسنيك انساقمك عليم
سنيك  سيم بػػر انس ػػيلك ان ػػه  م ػػف مػػأمسر انضػػبط س نػػا يبػػدس  ف ان ػػبب ايهنبػػه  ػػس اي ػػاس ناعفػػا  مػػف انم ػػؤ 

ان ضا ه مف  دـ  ر انها  فإف ان انسف انم رإل حدد   ػـ   ػباب ا عفػا  مػف انم ػؤسنيك عػف طريػؽ نفػه رابطػك 
مػػف ان ػػانسف انمػػدنه انم ػػرإل سان ػػه  ػػنص علػػى  165انمػػادة ان ػػببيك؛ سذنػػؾ بإثبػػات ان ػػبب ايهنبػػه سف ػػا نػػنص 

 بب  هنبه ال يد نم فيم   حادث مفاهئ  س قسة قا رة  س رطأ  ف انضرر قد نلأ عف نم: ))إذا  ثبت انلرص  
مػف انمضػػرسر  س رطػأ مػػف انغيػر  ػػاف  غيػر ملػػـز ب مػسيض  ػػذا انضػرر مػػا نػـ يسهػػد نػص  س ا فػػاؽ علػى غيػػر 

  سي ػػػسف مػػػف ناحيػػػك رطػػػأ انمضػػػرسر  سرطػػػأ انغيػػػر  سان ػػػسة ان ػػػا رة  سم ػػػى ا ػػػ طاع مػػػأمسر انضػػػبط 172ذنػػػؾ((
  ه إثبات ذنؾ؛ فإنم ي  طيع نفه انم ؤسنيك.ان ضا

سعػػرؼ بمػػض انف هػػا  ان ػػبب ايهنبػػه بأنػػم "  ػػؿ فمػػؿ  س حػػادث ممػػيف ال ين ػػب إنػػى انمػػدعى عليػػم  سي ػػسف قػػد 
    س  ؿ ظرؼ  س حدث ي سف قد  سافر فيم لرطاف  ما:173همؿ مف سقسع انفمؿ انضار م  حيال  

 
 ايسؿ: ا   النم عف لرص انمدعى عليم. 4
 انثانه: إحداثم  س ملار  م فه إحداث انضرر". 4

                                                 
 . 1260عبدانرزاؽ ان نهسرإل  انس يط فه لرح ان انسف انمدنه  مرهع  ابؽ  ص  -169
مػػف ان ػػانسف انمػػدنه "   إذا نػػـ ي ػػف ان مػػسيض م ػػدرا فػػه انم ػػد  س يػػنص عليػػم ان ػػانسف فان اضػػه  ػػس  221نػػص انمػػادة  -174

انذإل ي درال سيلمؿ ان مسيض ما نحؽ اندا ف مف ر ػارة سمػا فا ػم مػف   ػب بلػرط  ف ي ػسف ن يهػك طبيميػك نمػدـ انسفػا  بػان زاـ 
 ه ا  طاع م اندا ف  ف ي سقاال ببذؿ ههد مم سؿ". س نل أرير فه انسفا  بم سيم بر انضرر ن يهك طبيميك نـ ي ف ف

 . 1165ان نهسرإل  مرهع  ابؽ  ص  
 سما بمد ا. 184إ ماعيؿ محمد عله  مرهع  ابؽ  ص  -172
 ـ انهامع ان انسنه. 1962/5/19هل ك  6نفك ان ضا يك  2487ح ـ انمح مك ا داريك انم ريك انمليا  انطمف رقـ  173
 .172  ؼ 477 ليماف مرقس  انسافه فه لرح ان انسف انمدنه   مرهع  ابؽ  ص  -174
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سمفهسـ ان بب ايهنبػه ال ي   ػر  علػى نفػه رطػأ انمػدعى عليػم  بػؿ يم ػد  يضػا إنػى نفػى عالقػك ان ػببيك بػيف 
 174انرطأ سانضرر 

س سر ان بب ايهنبه:  ه ان ػسة ان ػا رة  س انحػادث انمفػاهئ   س رطػأ انمضػرسر  با ضػافك إنػى رطػأ انغيػر  

 :  سنسضحها

  سال: ان سة ان ا رة  س انحادث انمفاهئ
رغـ ما  اف يرد مف هانب انف م   ف ان سة ان ػا رة حػدث رػارهه ال يم ػف دفمػم  فػه حػيف  ف انحػادث انمفػاهئ  

 مػر دارلػػه ال يم ػػف سقمػم  إال  ف انف ػػم سان ضػػا    ممػا  قػػد ا ػػ  را علػى  ف ان ػػسة ان ػػا رة سانحػادث انمفػػاهئ  مػػر 
 ير لامؿ يهمع انممنييف مما سيهب نسهسد ما سقسع  مر   سافر فيم  ف اف:ساحد  فهما  مب
 ايسؿ: ا  حانك  ان سقع. 4
  سال يهـ بمد ذنؾ  ف ي سف رارهيا   زنزاؿ  س عا فك  س  دسر  لريع انثانه: عدـ إم انيك اندفع 4

 175هديد  س دارليا  انفهار آنك
ان ػه   ػيب انلػرص  فغيػاب سعػه انلػرص ب ػبب نسبػك علػى  نػم ال يمػد مػف ان ػسة ان ػا رة انمػسارض ان ػحيك 

 رع ال ينفه م ؤسني م عف انضرر انذإل  ػببم نلغيػر ب ػ سطم علػى مانػم سا  الفػم   مػا ال  مػد مػف ان ػسة ان ػا رة 
  ػػرفات  ػػابع انم ػػ سؿ  إضػػراب بحػػارة ان ػػفينك  ايمػػر انػػذإل  دى إنػػى نسقفهػػا ساع راضػػها مػػدرؿ  حػػد انمػػسانئ 

 .176يررىسمنمها درسؿ ان فف ا

                                                 
  ؼ 477(  ص 542؛ س   ػػػليماف مػػػرقس  مرهػػػع ) 459  ؼ 539(  ص 11عبػػػد انمػػػنمـ فػػػرج ان ػػػدال  مرهػػػع )   -175

172 . 
( مدنه على  نم " إذا  ثبت انلرص  ف انضرر قػد نلػأ عػف  ػبب  هنبػه ال يػد نػم فيػم   حػادث مفػاهئ 165 نص انمادة ) 

 س قسة قا رة  س رطأ مف انمضرسر   س رطأ مف انغير   اف غير ملـز ب مسيض  ذا انضرر  ما نـ يسهد نص  س ا فاؽ على 
 غير ذنؾ " .  

 .307 مير   اغس  نظريك االن زاـ  بدسف  نك طبع  منلأة انممارؼ  ا   ندريك  ص 176
)منلػسر بمحلػك  6/2/1986هل ػك -ؽ 54ن ػنك  647 نظر قريب مف  ذا مع انفارؽ  ح ـ مح مك انن ض فػى انطمػف رقػـ  

ب حملها ) ى انم  سنيك( انرطأ ( انذى ها  فيم" ... سال ينفرد 182  ص 1987   بريؿ/يسنيس31  س2 ي ك قضايا اندسنك  ع 
اي بر سحدال ذنؾ  ف قضا   ذال انمح مك هرى على  نم مهما  انت ه ػامك انرطػأ ايلػد فإنػم ال ي ػ غرؽ غيػرال مػف ايرطػا  
انم ػػ  لك إذا  ػػاف  افيػػا   حػػداث انن يهػػك بان ػػسرة ان ػػه  مػػت م ػػ غنيا   بذا ػػم عػػف م ػػا مك ايرطػػا  ايرػػرى  نمػػا  ػػاف ذنػػؾ 

 ـ انم  سنيك ان   يريك ال  فرؽ بيف انرطأ انممد سغير انممد س انت  ح ا
 

ؽ ) / نسر طلبم مهمسعك انمبػادئ ان ػه قرر هػا مح مػك 65س  -5427  5174طمف رقـ – 1996يسنيس  16ن ض فى  176
ا    دار ان  ػػب ان انسنيػػك  انمحلػػك ان بػػرى( هػػا  فيػػم  ف انم ػػرر فػػه قضػػا   ػػذال انمح مػػك  ف  مػػدد ايرطػػ542انػػن ض  ص 

 انمسهبك نسقسع انحادث يسهب م ا نك  ؿ مف   هـ فيها  يال  اف قدر انرطأ انمن سب إنيم". 
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 اي ثػػػر ي ظػػػكسيالحػػػظ  ف عػػػدـ ان سقػػػع  سعػػػدـ إم انيػػػك انػػػدفع   ػػػاس بمميػػػار مسضػػػسعه  س ػػػس مميػػػار انلػػػرص 
 س ب را   فما يم ف  ف ي سقمم سيدفمم انرهؿ انمم اد مف  سا ط انناس ال يمد مف ان سة ان ا رة. 

يد منػم مػأمسر انضػبط ان ضػا ه بػدفع سال بد مف  سافر انلرسط اال يػك فػه انحػادث انػذإل يمثػؿ ان ػسة ان ػا رة سي ػ ف
 م ؤسني م:

 ف ي سف حادثا  رارهيا  عػف عمػؿ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه ال يػد نػم فيػم  سال ي ػسف راهمػا إنػى رط ػم  س رطػأ  .1
 مف ي أؿ عنهـ.

 ف ي سف غير مم ف  سقمم  س  القيػم  س ػذا مميػار مسضػسعه  مػا بينػا  ػاب ا  سبنػا  علػى ذنػؾ؛ فػال ي فػه  ف  .2
انضبط ان ضا ه نـ ي سقع انحادث  بؿ ال بد  ال ي سقمم انرهؿ انمهنه انم ر ص إذا سضػع فػه  ي سف مأمسر

نفس انظرسؼ  سنهذا فإف عدـ إم انيك ان سقع   ػدر بطري ػك مطل ػك سنػيس بطري ػك ن ػبيك  فػال نأرػذ فػه اع بػار 
نما بانظرسؼ انمامك سانرارهيك  177ان سقع بانظرسؼ انلر يك سا 

   178انمم ف در  ن ا هم سعدـ ا  طاع م دفمها ف ي سف مف غير  .3
سنفػػرؽ  نػػا بػػيف اال ػػ حانك سان ػػمسبك؛ ينػػم مػػا داـ  ف مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه نديػػم مػػف انس ػػا ؿ مػػا يم نػػم مػػف 

فإنػػم ي ػػسف مل زمػػا ب نفيػػذ ذنػػؾ  سي ػػسف  -هػػؿ ذنػػؾ س يػػا  انػػت ان ضػػحيات ان ػػه  ػػي حملها مػػف - نفيػػذ ان زاما ػػم 
 س حادث مفاهئ. مرط ا إذا نـ ي ـ بذنؾ  سال يم د بسهسد قسة قا رة 

  ف ي سف انحادث انمفاهئ  س ان بب انمبالر نلضرر .4
س نا يهب  ف   سافر عالقك ان ببيك بيف انحادث انمفاهئ سانضرر  م اف دفع م ؤسنيك مأمسر انضبط ان ضا ه 

 حادث انمفاهئ  س ان سة ان ا رة   ما  بب انضرر سنيس فمؿ مأمسر انضبط ان ضا ه.بأف ان
سب سافر انلرسط ان اب ك يم ػف نل ػسة ان ػا رة  س انحػادث انمفػاهئ  ف   ػسف  ػببا   عفػا  مػامسر انضػبط ان ضػا ى  

                                                                                                                                               

بأنػػػم " .. نمػػا  انػػػت رابطػػػك ان ػػػببيك فػػػه    6/2/1986هل ػػػك -ؽ  54ن ػػػنك  647قضػػت مح مػػػك انػػػن ض فػػػه انطمػػف رقػػػـ  
ما  انػت م ػا م م الزمػك فػى إحػداث انضػرر انم  سنيك ان   يريك   ـس    على انرطأ انمن ة نلضرر س اف انرطأ انمن ة  س 

 سنـ ي ف مهرد ن يهك نرطأ آرر  فإذا ما  مددت  ذال ايرطا  اع برت   بابا  م   لك م  اندة   سزع انم  سنيك عليها هميما  "
ا عػػيف ( مػػدنه ان ػػه  ػػنص علػػى  نػػم ".. س  ػػسف انم ػػ سنيك فيمػػا بيػػنهـ بان  ػػاسإل إال إذ169 نظػػر انلػػطر انثػػانه مػػف انمػػادة ) 

ان اضه ن يب  ؿ منهـ فه ان مسيض "  سايفضؿ مف ناحيك ان ياغك انفنيك  ف   اغ  ػذال انمبػارة علػى اننحػس ان ػانه " ... 
( مػدنه علػى  نػم " 216سي سف ان مسيض فيما بينهـ بان  اسإل إال إذا عيف ان اضه ن ػيب  ػؿ مػنهـ فيػم ". مػا  ػنص انمػادة )

 س ال يح ـ ب مسيض ما إذا  اف اندا ف برط م قد ال رؾ فه إحداث انضػرر  س زاد  يهسز نل اضه  ف ين ص م دار ان مسيض
( مػػدنه علػػى  نػػم "  يهػػسز نل اضػػه  ف يػػن ص م ػػدار ان مػػسيض  س  ال يح ػػـ ب مػػسيض مػػا إذا  ػػاف 216 ػػنص انمػػادة ) فيػػم "

 اندا ف )انمضرسر( برط م قد ال رؾ فى إحداث انضرر  س زاد فيم " . 
 .105عبد انرليد مأمسف  مرهع  ابؽ  ص  -178
ان سة ان ػا رة    انهامع ان انسنه  سقد ها  فيم:  نم يل رط فه1966/12/13هل ك  32س. ؽ  393ن ض انطمف رقـ   -179

ان ه ي ر ب عليها عدـ انم ؤسنيك عف  مسيض انضرر اننا ة عف عدـ  نفيذ انم د  ف ي سف مف لأنها على ما هرى بم قضػا  
 مح مك انن ض انم ريك؛ حيث همؿ انسفا  بان زاـ م  حيال س ف   سف غير م سقمك انح سؿ سقت ان ماقد سي  حيؿ دفمها.
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 مف انم ؤسنيك انمدنيك. 

 ثانيًا  خطي المارور
م ػؤسني م  يضػا  باال ػ ناد إنػى رطػأ انمضػرسر  سسف ػا  نل ساعػد انمامػك فػإف ي  طيع مأمسر انضػبط ان ضػا ه دفػع 

 .179رابطك ان ببيك  ن فه إذا  ـ إثبات  ف انضرر نلأ عف رطأ انمضرسر
س  / مدنه  ساع بػرال مػف قبيػؿ ان ػبب ايهنبػه انمسهػب ناعفػا  165 ما نص عليم انملرع انم رإل فه انمادة 

انمضػػػرسر قػػػد ي ػػػسف  ػػػس ان ػػػبب انسحيػػػد انمنػػػ ة نلضػػػرر  سقػػػد يلػػػ رؾ مػػػع فمػػػؿ ان رفيػػػؼ مػػػف انم ػػػ سنيك  سفمػػػؿ 
انمػػدعى عليػػم فػػه إحداثػػم  فػػإذا  ػػاف فمػػؿ انمضػػرسر  ػػس ان ػػبب انسحيػػد انمنػػ ة نلضػػرر ان فػػت م ػػ سنيك انمػػدعى 
عليم   ما نس ق لت  يارة م رعك  اف ي سد ا مػأمسر انضػبط ان ضػا ه ب ػرعك لر ػا   ممػد إن ػا  نف ػم  مامهػا  

ث إف  ػػذا انح ػػـ  ػػس انمممػػسؿ بػػم فػػه انف ػػم ا  ػػالمه   فانمضػػرسر انػػذإل  ن ػػى بنف ػػم  مػػاـ ان ػػيارة ي حمػػؿ حيػػ
فه انضرر  يف انم  ػبب ي ػسف  سنػى بانم ػ سنيك  — ا ؽ ان يارة انمبالر —انم ؤسنيك سحدال رغـ  نم م  بب 

الػر م ممػدا سال م مػديا  سدـ انمضػرسر مف انمبالر إذا  اف م ممدا  س م مديا   فػه انسقػت انػذإل نػـ ي ػف فيػم انمب
 ي سف عند ذ  درا؛ ينم  س انهانه على نف م.

 ما ي  غرؽ فمؿ انمضرسر فمؿ انمدعى عليم  يضا  إذا  اف انثانه ن يهك نػيسؿ حيػث إف  ػذا انح ػـ م بػسؿ   
ى   ػبب انمضػرسر فرغـ  ف  ا ؽ ان يارة مبالر نلضرر  إال  نم ال ي اؿ؛ سذنؾ يف مبالر م انضرر مبنيك عل

 سم سندة عنم.
سقد ي ا ـ انمضرسر بفملم فه إنحاؽ انضرر بنف م مع فمؿ انمدعى عليم  حيث يمد ذنؾ  ببا   عفا  انمدعى 

 4عليم هز يا  مف ان مسيض  سذنؾ ب در م ا مك انمضرسر فه إحداث ذنؾ انضرر 
 ثانثا . رطأ انمضرسر مل رؾ مع رطأ انغير فه إحداث انضرر:

فانم ػػ سنيك    ف  ػؿ فمػؿ رطػأ نلػأ عنػم ضػرر نلغيػر يسهػب م ػؤسنيك فاعلػم عػف  مػسيض ذنػؾ انضػرر اي ػؿ 
ساهبػك اب ػدا   سن نهػا قػػد  رفػؼ  س   ضػا ؿ بن ػبك رطػػأ انمضػرسر سمػدى الػ را م مػػع مػأمسر انضػبط ان ضػػا ه 

ب ػػدد  حػػد  فػػه إحػػداث انضػػرر  فػػال بػػد مػػف انبحػػث سان حػػرإل انػػدقيؽ نلس ػػسؿ إنػػى ه ػػامك  ػػؿ فمػػؿ  سنحػػف  نػػا
 فرضيف:

 انفرض ايسؿ: رطأ انمضرسر " اي اس نرطأ مأمسر انضبط ان ضا ه" 4 
 ػاس  ف رطػأ انمضػرسر يهػدـ عالقػك ان ػببيك بػيف  س نا يمفى مأمسر انضبط إعفا ا   امال مف انم  سنيك علػى 

 4انرطأ سانضرر  ساع بار انمضرسر  س سحدال انذإل  حدث انضرر 
 انرطأيف اآلرر   نا ب دد انرطأ انمل رؾ  حيث ي سف نلضرر  بباف:إذا نـ ي  غرؽ  حد  4ب
رطأ انمضػرسر  سرطػأ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه  دسف  ف ي ػسف  حػد ـ   ثػر لػدة مػف اآلرػر  سدسف  ف ي ػسف  

ن سف ب دد  مد انم  سنيف عف انضػرر  حيػث يميػؿ ان ضػا   ن يهك نم  س ف  ال منهما م   ؿ عف اآلرر  س نا
                                                 

 2ـ  بػػػػدسف دار نلػػػػر  ص  1988مح ػػػػف عبػػػػد انحميػػػػد انبيػػػػم  رطػػػػأ انمضػػػػرسر فػػػػه مهػػػػاؿ حػػػػسادث انمػػػػرسر   ػػػػنك    -184
(  ص 499؛ سد/ محمػػػسد هػػػالؿ حمػػػزة  مرهػػػع ) 463  ؼ 543(  ص 7عبػػػد انمػػػنمـ فػػػرج ان ػػػدال  مرهػػػع ) -  سمابمػػػد ا.

 . 483  366(  ص 519؛ ح يف سعبدانرحيـ عامر  مرهع ) 134/1  ؼ 135
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انم ػػ سنيك ب ػػدر ه ػامك انرطػػأ  فػػإذا  مػػذر  ميػيف ه ػػامك انرطػػأ ي ػػسف ان سزيػع علػػى عػػدد ايلػػراص إنػى  سزيػػع 
انم  ببيف فه انضرر انمدعى عليهـ مع انمضرسر نف م بان  اسإل فيما بينهـ  سي  سإل فه  سزيع انم ؤسنيك عند 

 .184االل راؾ فه انرطأ   ف ي سف رطأ انطرفيف م ممدا  س غير م ممد

 نغير على م  سنيك مأمسرإل انضبط ان ضا ه : ثر فمؿ ا -
قػػد ي ػػسف فمػػؿ انغيػػر ان ػػبب انسحيػػد انمنػػ ة نلضػػرر  حيػػث  ن فػػه م ػػؤسنيك انمػػدعى عليػػم  سي  ػػد بػػانغير  ػػؿ 

   181لػػرص غيػػر انمضػػرسر  سغيػػر انمػػدعى عليػػم  سغيػػر ايلػػراص انػػذيف ي ػػأؿ عػػنهـ انمػػدعى عليػػم قانسنػػا
غيػػر ممػػيف  سنػػـ يفػػرؽ بػػيف رطػػأ انغيػػر انممػػيف سرطػػأ انغيػػر غيػػر سانغيػػر قػػد ي ػػسف لر ػػا  ممينػػا   سقػػد ي ػػسف 

مػػف ان ػػانسف انمػػدنه سذنػػؾ ب ػػسافر  165انممػػيف.  ف انملػػرع انم ػػرإل قػػد نػػص عليهػػا  ػػراحك فػػه نػػص انمػػادة 
لػػرسط س ر ػػاف انفمػػؿ انضػػار نلغيػػر   مػػا قػػد يلػػ رؾ فمػػؿ انغيػػر مػػع فمػػؿ انمػػدعى عليػػم فػػه إحػػداث انضػػرر سال 

 182  بحيث نسال  ال انفمليف نما ح ؿ انضرري  غرؽ  حد ما اآلرر
 المطمب الثالث

 طرق دفه مسؤولية مرفق الاضط القاا ي
    ن فه م  سنيك مرفؽ انضبط ان ضا ه عف طريػؽ نفػس ان ساعػد انرا ػك بػدفع انم ػ سنيك عػف انفمػؿ انلر ػه

 ػس  ػذال انم ػ سنيك علػى  سذنؾ بنفه انرطأ  س انضػرر  س عالقػك ان ػببيك  س مػا بينػا  ػاب ا بػأف انف ػم انم ػرإل 
رطأ مف رض فه هانػب مرفػؽ انضػبط ان ضػا ه فػه ار يػار رهانػم مر  بػه انفمػؿ انضػار سفيمػا يلػه  ػسر دفػع 

 م  سنيك مرفؽ انضبط ان ضا ه:
 :القاا يالاضط نفي الخطي المفترض في جانب مرفق  -أوالً 
نـ يرد فه ان انسف انمدنه انم رإل   ما يفيد ان ماح نلم بسع با عفا  مف انم  سنيك  س نػم ال ي ػ طيع انػ رلص  

                                                 
ؽ 65س  -5427  5174طمػف رقػـ – 1996يسنيػس  16ن ػض فػى  .96مح ف عبد انحميد انبيم  مرهػع  ػابؽ  ص  -181

دار ان  ػػب ان انسنيػػك  انمحلػػك ان بػػرى( هػػا  فيػػم  ف   542) / نػػسر طلبػػم مهمسعػػك انمبػػادئ ان ػػه قرر هػػا مح مػػك انػػن ض  ص 
انم رر فه قضا   ذال انمح مك  ف  مدد ايرطا  انمسهبك نسقسع انحادث يسهب م ا نك  ؿ مف   هـ فيها  يال  اف قدر انرطأ 

بطػك بأنػم " .. نمػا  انػت را   6/2/1986هل ػك  –ؽ   54ن ػنك  647انمن سب إنيم". قضت مح مك انن ض فه انطمف رقـ 
ان ػػببيك فػػه انم ػػ سنيك ان   ػػيريك   ػػـس    علػػى انرطػػأ انمنػػ ة نلضػػرر س ػػاف انرطػػأ انمنػػ ة  ػػس مػػا  انػػت م ػػا م م الزمػػك فػػى 
إحداث انضرر سنـ ي ف مهرد ن يهك نرطأ آرر  فإذا ما  مددت  ذال ايرطا  اع برت   بابا  م   لك م  اندة   سزع انم ػ سنيك 

 عليها هميما  "
 .291مد عله  مرهع  ابؽ  ص إ ماعيؿ مح  -183

 س ما بمدال 213ص   –مرهع  ابؽ   –انم  سنيك انمدنيك نمأمسرإل انضبط ان ضا ه  - لاـ عبد انرحمف 
)منلػسر بمهلػك ان ضػاة  ان ػنك انثامنػك  28/11/1995هل ػك  -ؽ  59ن ػنك  2271قضت مح مك انػن ض فػه انطمػف رقػـ  

( بأف " .... على  نم يلػ رط فػه رطػأ انغيػر انػذإل يمفػى 433  ص 1996يناير/دي مبر  -انمدد ايسؿ سانثانه -سانملرسف 
انناقػػؿ  سقمػػم  س  فاديػػم  س ف ي ػػسف  ػػذا انرطػػأ سحػػدال  ػػس انػػذإل  ػػبب انناقػػؿ مػػف انم ػػ سنيك إعفػػا    ػػامال   ال ي ػػسف فػػه م ػػدسر 

 انضرر نلرا ب " .
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  سن ف يهػسز نػم  ف يػدفمها بنفػه م ػ سنيك ان ػابع   فانطري ػك انسحيػدة نػ رلص انمرفػؽ 183منها بإثبات عدـ رط م
رطػػأ ان ػػابع   مػػا  ف عػػدـ ثبػػست رطػػأ ان ػػابع فػػه انػػدعسى مػػف  مػػف انم ػػ سنيك  نفػػه  ح ػػؽ  ػػبب انم ػػ سنيك س ػػس

نيرير  ف يػدفع بمػدـ م ػ سني م  رالؿ عدـ ار  امم فه دعسى انم  سنيك انمرفسعك على انمرفؽ ان ابع نم يهيز
عػػف انضػػرر انساقػػع علػػى انمػػدعه  يف انمرفػػؽ حينمػػا ي حمػػؿ انم ػػ سنيك عػػف  ابمػػم نػػـ ي ػػف ني حملهػػا نػػسال ثبس هػػا 

 . ف اي اسعليم م

 :نفي راضطة السضضية في المس ولية المفتراة -ثانياً 
رابطػػػك ان ػػػببيك مف رضػػػك بػػػيف رطػػػأ اندسنػػػك سانممػػػؿ غيػػػر انملػػػرسع نمرفػػػؽ انضػػػبط ان ضػػػا ه  سعليػػػم فػػػإف انمرفػػػؽ 
ي  طيع ان رلص مف انم  سنيك بنفه رابطك ان ببيك بيف انضرر انذإل   اب انمضرسر سرطػأ ان ػابع انػذإل  ثػسر 

انضبط ان ضا ه ان ابع نلمرفػؽ  م  سني م  سذنؾ بإثبات  ف انضرر نلأ عف طريؽ  بب  هنبه  ال درؿ نمأمسر
فيم  س قطع عالقك ان ببيك بيف انفمؿ انضار سانسظيفك ان ه يلغلها مػأمسر انضػبط ان ضػا ه بػإرراج انمرفػؽ مػف 
دا رة انم  سنيك مع قياـ م  سنيك مأمسر انضبط ان ضا ه   بممنى  ف يثبت انمرفؽ انماـ  ف رطأ مأمسر انضبط 

انسظيفك ان ياـ بم  س ذا ما رلص نم ح ـ مح مك انن ض انم ريك: ))سحيػث   اف بدساعه لر يك  نـ  هيئ نم
إف حا ؿ ما  نماال انطاعنك على انح ـ انمطمسف فيم انف اد فػه اال ػ دالؿ سانرطػأ فػه  طبيػؽ ان ػانسف؛ إذ  قػاـ 

نم فر ك  قضا م بإنزامها بان مسيض على م انك  ف انم هـ ار  ب انممؿ غير انملرسع ب بب سظيف م ان ه  يأت
بػايسراؽ  نػم فمػؿ ذنػؾ بمنػأى عػف انسظيفػك درسؿ م  ف انمطمسف عليهما سار  اب هريم ػم فػه حػيف  ف انثابػت 

ان ه نػـ  هيػئ نػم بأيػك طري ػك فر ػك ار  ابهػا إذ  ػاف م غيبػا  عػف عملػم فػه ذنػؾ انيػسـ   مػا  ف ذ ابػم إنػى منػزؿ 
 ػداد قػرض نسانػد ـ فػه ذم ػم سطػر ت عليػم ف ػرة  ساندة انمهنػه علػيهـ  ػاف ب  ػد االع ػذار عػف عػدـ ا ػ طاع م

ان ػرقك بف نػك؛ عنػدما نػـ يهػدال فػػه انمنػزؿ دسف  ف ي ػسف نلطاعنػك عليػم فػه ذنػػؾ انسقػت  ػلطك فمليػم فػه إ ػػدار 
عالقػػػك  نػػػاؾ   س م ابم م  ثنا  ذنؾ سنـ ي ف  س  يطرة  س  دنى رقابك عليم  س مالحظ م ايسامر نم

ذ رػانؼ انح ػـ انمطمػسف  ببيك بيف رط م سانسظيفك  سبا ن انه   سف غير م  سنك عف  عمانم غير انملػرسعك  سا 
فيم  ذا اننظر فإنم ي سف مميبا  بما ي  سهب ن ضم. سحيث إف  ذا اننمه فه محلػم  ذنػؾ  ف انم ػرر فػه قضػا  

ذإل مػػف ان ػػانسف انمػػدنه إذ ن ػػت علػػى  ف ي ػػسف انم بػػسع م ػػ سال  عػػف انضػػرر انػػ 174 ػػذال انمح مػػك  ف انمػػادة 
س ب ػببها  س  ػـس رابطػك ان بميػك سنػس نػـ  يحدثم  ابمم بمملم غير انملرسع م ى  اف ساقما  منم حاؿ  أديك سظيف ػم 

ي ػف انم بػسع حػػرا  فػه ار يػار  ابمػػم م ػى  انػت نػػم  ػلطك فمليػػك فػه رقاب ػم   ف ػػد دنػت علػى  ف انملػػرع  قػاـ  ػػذال 
 بؿ إثبات انم س مرهمم  س  ار يار  ابمػم س   ػيرال انم  سنيك على رطأ مف رض مف هانب انم بسع فرضا  ال ي

فه رقاب م  س ف ان انسف حدد نطاؽ  ػذال انم ػ سنيك بػأف ي ػسف انممػؿ انضػار غيػر انملػرسع ساقمػا  مػف ان ػابع حػاؿ 
س ب ببها  بما مؤداال  ف م ػ سنيك انم بػسع   ػسـ فػه حانػك رطػأ ان ػابع س ػس يػؤدإل عمػال  مػف  عمػاؿ   أديك سظيف م 

س  ػػاف فمػػؿ  س  ف   ػػسف ضػػرسريك  م ػػاف سقسعػػم   س  ف   ػػسف انسظيفػػك  ػػه ان ػػبب انمبالػػر نلرطػػأ  انسظيفػػك 
س  ػػاعد م  ػػذال انسظيفػػك علػػى إ يػػاف فملػػم غيػػر  س  لمػػا ا ػػ غؿ سظيف ػػم  ان ػػابع قػػد سقػػع منػػم  ثنػػا   أديػػك انسظيفػػك 

                                                 
 . س ػػػذنؾ: إبػػػرا يـ اند ػػػسقه  بػػػس انليػػػؿ  انم ػػػؤسنيك انمدنيػػػك بػػػيف ان  ييػػػد689ؼ  1467ان ػػػنهسرإل  مرهػػػع  ػػػابؽ  ص   -184

هل ػك  44نل نك ان ضا يك  622  س ذنؾ ن ض مدنه انطمف رقـ 195سا طالؽ  بدسف  نك طبع  دار اننهضك انمربيك  ص 
 انهامع ان انسنه. 1977/6/22
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انم بػسع مػا ير  بػم ان ػابع مػف س  يأت نم بأيك طري ك  انت فر ك ار  ابػم  فيرػرج عػف نطػاؽ م ػ سنيك  انملرسع 
رطأ سنـ ي ف بينم سبيف ما يؤديم مف  عماؿ انسظيفك ار باط مبالػر  سنػـ   ػف  ػه ضػرسريك فيمػا سقػع مػف رطػأ 
سال داعيػػك إنيػػم  سعلػػى ذنػػؾ فإنػػم إذا ان فػػت انمالقػػك بػػيف انفمػػؿ انضػػار سانسظيفػػك بػػأف ار  ػػب ان ػػابع انممػػؿ غيػػر 

س فه سقت  رلى فيم عف عملم ندى انم بسع    سف ان لك بينهما  يبم عنم س  غ انملرسع فه غير  سقات انممؿ 
قػد ان طمػت سنػس مؤق ػا  ذنػؾ يف م ػ سنيك انم بػسع   ا ػها مػػا نلم بػسع مػف  ػلطك فمليػك فػه إ ػدار ايسامػر إنػػى 

سانرقابػك عليػم فػه  نفيػذ  ػذال ايسامػر سمحا ػب م عػف انرػرسج عليهػا س ػس ايمػر انػذإل  ان ابع فه طري ك  دا  عملم
  سـ بم  لطك ان سهيم سانرقابك فه هانب انم بسع  سم ى انمدـ  ذا اي ػاس فػال ي ػسف ان ػابع قا مػا  بسظيف ػم نػدى 

ف ذنػؾ  س ػاف انبػيف بػايسراؽ انم بسع  سال ي سف ايرير م  سال  عف انفمؿ انرػاطئ انػذإل ي ػع مػف ان ػابع.  نمػا  ػا
 ف انم هـ... ق ؿ  بنا  انمطمػسف عليهمػا فػه منزنهمػا فػه انسقػت انػذإل  ػاف م غيبػا  فيػم عػف عملػم سم ػ غال  عػدـ 
نمػػا   ساهػػد ما بػػم  سمػػف ثػػـ فإنػػم سقػػت ار  ػػاب انممػػؿ غيػػر انملػػرسع نػػـ ي ػػف يػػؤدإل عمػػال  مػػف  عمػػاؿ سظيف ػػم  سا 

انهػػا سنطاقهػػا سفػػه انسقػػت انػػذإل  رلػػى فيػػم عػػف عملػػم انر ػػمه ف  ػػسف سقمػػت انهريمػػك رػػارج زمػػاف انسظيفػػك سم 
ان لك قد ان طمػت بػيف سظيف ػم سبػيف انممػؿ غيػر انملػرسع انػذإل ار  بػم  دسف  ف ي ػسف نلطاعنػك  ػلطك ان سهيػم 

س  سانرقابػػك عليػػم س ػػه منػػاط م ػػؤسني ها  سمػػف ثػػـ ال ي ػػسف ان ػػابع قػػد ار  ػػب انفمػػؿ انضػػار حػػاؿ  أديػػك سظيف ػػم 
 184ا  ف ن فه م ؤسنيك انطاعنك عف ان مسيض انمطانب بم((ب ببه

 دفه المس ولية عن طريق تقادم الدعوى  -ثالثاً 
سمف اي باب ان ه يم ف  ف يأرػذ بهػا انم  ػبب فػه انفمػؿ انضػار  س انمرفػؽ ان ػابع نػم نػدر  انم ػؤسنيك عنػم  ػس 

  سذنػػػؾ مػػػف انيػػػـس انػػػذإل علػػػـ فيػػػم   ػػػادـ انػػػدعسى   إل؛ مػػػرسر انزمػػػاف انم ػػػ سهب نرفػػػع دعػػػسى ان مػػػسيض رالنػػػم
  انمضرسر بانضرر انساقع عليم ح ى ثالث  نسات

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ـ. 1987/6/7( مدنه  ب اريخ 1987/8481ح ـ مح مك انن ض انم ريك فه انطمف رقـ )  -185
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 الخاتمة والنتا ج والتوصيات 
فه ضس  درا ك انم  سنيك ان   يريك نمأمسر انضبط ان ضا ه   يم ننا  ف ن  نبط مهمسعك مف انم  رحات ان ه 

انساقػػع انمملػػه فػػه مه ممنػػا  سبمػػا  ف انرا مػػك ال  مػػد مػػف انمم ػػف  ف   ػػاعدنا علػػى حػػؿ  ثيػػر مػػف انملػػا ؿ فػػه 
نمػا  ػه ن ػا ة س س ػيات نمػا ان هػت إنيػم درا ػ نا  سبرا ػك فػه مهػاؿ اندرا ػك نف ػها   لري ا  نما  ػبؽ ذ ػرال  سا 

 -اال يك : دسف ان طرؽ إنى هسانب  ررى  نذنؾ فإننا نحدد  ذال انن ا ة سان س يات مف رالؿ انن اط انر ي يك
رقابك ندسر مأمسر انضبط ان ضا ه بحيث ال     ر على انهانب انهنا ه ف ػط  سان ر يػز عليػم مزيد مف ان -1

نما يهب  ف ي ـ  فميؿ دسر انرقابك علػى ايفمػاؿ انضػارة بػانغير سانمنلػ ك نلم ػ سنيك انمدنيػك؛ سذنػؾ  دسف غيرال  سا 
إل انضػػػبط فػػػه هميػػػع بانسقايػػػك منهػػػا  سي ػػػسف ذنػػػؾ عػػػف طريػػػؽ عمػػػؿ نػػػدسات سمحاضػػػرات  سعيػػػك نهميػػػع مػػػأمسر 

 انمهاالت ان اب ك انذ ر حسؿ مسهبات انم  سنيك انمدنيك يعمانهـ انضارة بانغير.
يهب ان رفيؼ مػف حػدة  ان ػزاـ مػأمسر انضػبط ان ضػا ه ب نفيػذ ايمػر ان ػادر مػف انػر يس   سي ػسف بػإنزاـ  -2

انحػاالت ان ػه قػد ي  لػمر انر يس فه بمض ايحياف بإ دار ذنؾ ايمر   ابك  سي سف على  بيؿ انح ػر فػه 
 فيها مأمسر انضبط ان ضا ه اح مانيك حدسث  ضرار ه يمك بانغير.

سمػػػف انن ػػػا ة انمهمػػػك ان ػػػه  س ػػػلنا إنيهػػػا فػػػه بحثنػػػا   ػػػس ضػػػرسرة ان ػػػأميف مػػػف  م ػػػ سنيك مػػػأمسر انضػػػبط  -3
ينػػاال  مػػف ان ضػػا ه انمدنيػػك  ن رفيػػؼ مػػف عػػب  انم ػػ سنيك انمل ػػاة علػػى عػػا ؽ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه  سنمػػا ر 

رالؿ درا  نا مف مميزات  ذا اننظاـ سقلك عيسبم  با ضافك ما يمطيم مف طمأنينك نمأمسر انضبط ان ضا ه فه 
 ان ياـ بمملم.

سمف هانب آرر  فإف نظاـ ان أميف مف انم  سنيك س يلك نحمايك انمضرسر فه حانك إع ار مأمسر انضبط  -4
 ان مسيض انمح سـ بم نلمضرسر.ان ضا ه  س  هاسف انمرفؽ انماـ فه  داد مبلغ 

ضرسرة  ر يص دسا ر قضا يك را ك  باندعاسى انمدنيك انرا ك بانضبطيك ان ضا يك   ضفا  انحمايػك  -5
علػػى عمػػؿ مػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه مػػف ناحيػػك  سمػػػف ناحيػػك  رػػرى ن ي ػػير س ػػرعك ح ػػسؿ  انمضػػرسر علػػػى  

طريؽ لر ات ان أميف انمؤمف نديها مػف   رطػا   سي سف ذنؾ ان مسيض عف ان مسيض  إذا ما  ـ انح ـ نم  بم  
 انضبطيك ان ضا يك إذا ما  ـ ايرذ بإنزاميك ان أميف مف هانب اندسنك.
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 قا مة المراجه

 المرجه العامة  -أوالً 
  1986 بس زيد عبد انباقه  ان أميف انمبادئ انمامك نم د ان أميف  م  بك انهال   نك  -
درا ػػػك فػػػه ان ػػػانسف سان ضػػػا  انم ػػػارنيف  نػػػادإل ان ضػػػاة  ان ػػػا رة    ػػػنك  – حمػػػد لػػػرؼ انػػػديف   ح ػػػاـ ان ػػػأميف  -

1991 
  مطبسعػػات هاممػػػك 1989هػػالؿ محمػػد إبػػرا يـ  ان ػػأميف  درا ػػك م ارنػػك مػػع ان ػػانسنيف انم ػػرإل سانفرن ػػه.  -

 ان سيت 
 189ص  –دار اننهضك انمربيك  –مبادئ ان انسف  –هميؿ انلرقاسإل  -
 .  1995ح اـ انديف  امؿ اي سانى  انمبادئ انمامك نل أميف    بدسف ذ ر اننالر سم انم   نك  -
 .1991   بدسف دار نلر   لرح قانسف انممؿ   ح اـ انديف  امؿ اي سانه -
)انم ػد سا رادة انم ادر ا راديػك  -ان  اب ايسؿ-حمدإل عبد انرحمف  انس يط فه اننظريك انمامك نالن زامات  -

 1999  دار اننهضك انمربيك  ان ا رة1انمنفردة(  ط
 2444رمضاف  بس ان مسد    سؿ ان أميف  انطبمك انثانثك   بدسف دار نلر     -
فػػػه االن زامػػػات انمهلػػػد ايسؿ  نظريػػػك انم ػػػد سا رادة  -2– ػػػليماف مػػػرقس  انػػػسافه فػػػه لػػػرح ان ػػػانسف انمػػػدنه  -

 . 1987ك  ان ا رة  نك انمنفردة    يرينى نلطباع
  مير   اغس  نظريك االن زاـ   منلأة انممارؼ  ا   ندريك   بدسف  نك طبع -
 1994 –بدسف دار نلر  -ع د ان اميف –عبد اهلل مبرسؾ اننهار  -
 بدسف دار اس  نك نلر -انهز  ان ابع -انمفيد فه م ادر االن زاـ -عبد انحميد عثماف -
منلػػػسرات  -انرطػػػأ سانضػػػرر –انمامػػػك نلم ػػػؤسنيك اننالػػػ ك عػػػف انفمػػػؿ انلر ػػػه  اننظريػػػك –عػػػاطؼ انن يػػػب  -

 1984باريس( -انمسيدات)بيرست
درا ػك م ارنػك   دار اننهضػك  –سمدى ملػرسعي م فػه انف ػم ا  ػالمه  –عبد اهلل مبرسؾ اننهار  ع د ان أميف  -

  1994انمربيك  ان ا رة   نك 
 بدسف  نم  س م اف نلر-ع د ان أميف انبرىانمفيد فه لرح   -عبد انحميد عثماف -
عبػد انػػرزاؽ  حمػد ان ػػنهسرإل  انس ػيط فػػه لػرح ان ػػانسف انمػدنه انهػػز  ايسؿ م ػادر االن زاـ .انمهلػػد ايسؿ    -

 .1981انم د. انمهلد انثانه   انممؿ انضار سا ثرا  بال  بب سان انسف انطبمك انثانثك 
م ادر االن ػزاـ )نظريػك االن ػزاـ بسهػم  -فه لرح ان انسف انمدنه انهديد عبد انرزاؽ  حمد ان نهسرإل  انس يط  -

 1998نبناف  انطبمك انثانثك انهديدة   نك  -عاـ(  انمهلد انثانه   منلسرات انحلبه انح سقيك  بيرست
  2443دار اننهضك انمربيك طبمك  –انسهيز فه لرح ان انسف انمدنه  –عبد انرزاؽ  احمد ان نهسرإل  -
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  دار اننهضػػك انمربيػػك   نظريػػك انم ػػد سا رادة انمنفػػردة -د انف ػػاح عبػػد انبػػاقه  مس ػػسعك ان ػػانسف انمػػدنه عبػػ -
  1984ان ا رة   نك 

 .1963عبد انمنمـ انبدراسى  ان أميف  بدسف دار نلر     -
 1989عبد انمنمـ انبدراسى   م ادر االن زاـ  بدسف دار نلر     -
 1992ر االن زاـ  بدسف دار نلر    عبد انمنمـ ان دال   م اد -
 . 1984عبد انسدسد يحيى   انمسهز فه اننظريك انمامك نان زامات  بدسف دار نلر     -
 1962بدسف دار نلر  – عادة ان اميف  -عبد انسدسد يحيى -
 1997ف حه عبد انرحيـ  ان أميف   م  بك انهال  بانمن سرة   نك  -  
اننظريك انمامك نالن زامات"م ادر االن زاـ"    ان  اب انثانه   م  بك انهال  بدسف  مح ف عبد انحميد انبيم   - 

  نك نلر
 مح ف عبد انحميد انبيم  ان أميف انبرإل  بدسف  نك طبع  م  بك انهال   انمن سرة . -  
 1995محمد إبرا يـ د سقه  ان أميف مف انم  سنيك  بدسف دار نلر     -
ظريػػػػػػك انمامػػػػػػك نالن ػػػػػػزاـ ))م ػػػػػػادر االن ػػػػػػزاـ((   اننالػػػػػػر دار انهاممػػػػػػك انهديػػػػػػدة محمػػػػػػد ح ػػػػػػيف من ػػػػػػسر  انن -

  2006نلنلر ا   ندريك   
 2444ا   ندريك  طبمك  –اندار انهامميك انهديد  –انمدرؿ إنى ان انسف   -محمد ح يف من سر 

 1996دار اننهضك انمربيك  -لرح  ح اـ ع د ان اميف -محمد ل رإل  رسر -
 .1949عرفم  لرح ان انسف انمدنه انهديد فه ان أميف  بدسف دار نلر محمد على  -
  1954   بدسف دار نلر   ان أميف سانم سد ان غيرة  محمد عله عرفم -
درا ػػك م ارنػك بػػيف ان ػانسنيف انم ػػرإل سانفرن ػػه   –محمػد ح ػػاـ محمػسد نطفػػه  ايح ػاـ انمامػػك نم ػػد ان ػأميف  -

    1994   نك 2اننلر.   ط  غير مدسف عليم ا ـ اننالر  س محؿ
منلػػاة انممػػارؼ -انهػػز  انثانػػث -ع ػػد ان ػػاميف -انم ػػسد انم ػػماة -لػػرح ان ػػانسف انمػػدنه -محمػػد  امػػؿ مر ػػى -

 2445-بدسف طبمك -ا   ندريك
مطبمك هاممك ان ا رة    -محمسد هماؿ انديف ز ه  انسهيز فه اننظريك انمامك نالن زامات فه ان انسف انم رإل -

  1978ك انثانثك   نك   انطبم
 .1978طبمك    بدسف دار نلر   مل الت انم  سنيك انمدنيك  انهز  ايسؿ هماؿ انديف ذ ه محمسد -
 .1984محمسد هماؿ انديف ذ ى  مل الت انم  سنيك انمدنيك  انهز  انثانه  بدسف دار نلر     -
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 المراجه المتخصصة  -ثانياً 
 حمد ز ه انهماؿ  ما يك رطأ انمسظؼ انمسهب نل مسيض  مهلك إدارة قضايا انح سمك   انمػدد انرابػع ان ػنك  -

 . 1975دي مبر  -   سبر  19
 عػداد ابريػؿ يسنيػس –ان نك انثانيك  –مهلك انمحامى  -ان  دير ان ضا ه نل مسيض –إبرا يـ اند سقه  بس انليؿ  -

1985 
 1984 -دار اننهضك انمربيك ان ا رة -انم ؤسنيك انمدنيك بيف ان  يد سا طالؽ -ليؿإبرا يـ اند سقه  بس ان -
 بػػس زيػػد عبػػد انبػػاقه م ػػطفى  ان ػػفك ان مسيضػػيك فػػه  ػػأميف ايضػػرار. درا ػػك م ارنػػك فػػه ان ػػانسنيف انم ػػرإل  -

 سانفرن ه. مهلك انمحاماة. انمدداف ان ابع سانثامف. ان نك ان ا مك سانرم سف.
بػيف مبػادئ انم ػ سنيك انمدنيػك سان ػأميف االه مػاعه  -نرحمف قدسس  ان مسيض عف إ ابك انممػؿ ح ف عبد ا -
 . 1989انمن سرة  -سما بمد ا  انطبمك ايسنى  م  بك انهال  انهديدة  289  ؼ 331ص  -
 .1983ح ف محمد ان باغ  ان فك ان مسيضيك فه  أميف ايضرار  ر انك د  سراال مف هاممك ان ا رة.  -
-دار انممػػارؼ  ان ػػا رة  -ان   ػػيريك سانم ديػػك  -ح ػػيف عػػامر ؛ س  عبػػد انػػرحيـ عػػامر  انم ػػ سنيك انمدنيػػك  -

 .1979انطبمك انثانيك   
  1989هسرهه لفيؽ  ارإل   م  سنيك اندسنك عف  عماؿ  لطا م   انطبمك انثانيك    نك  -
انػػدار  –يف مػػف انناحيػػك انفنيػػك سان انسنيػػك درا ػػك م ارنػػك نم ػػد ان ػػام -  ػػسؿ انضػػماف –رمضػػاف  بػػس ان ػػمسد  -

 1992  -بدسف طبمك-انهامميك 
 1958 مد سا ؼ  ان أميف مف انم  سنيك  درا ك فه ع د انن ؿ انبرى  مطبمك هاممك ان ا رة   -
  1993 ميد هبر  رهسع انمؤمف على انغير انم  سؿ عف انحادث  دار اننهضك انمربيك  -
اميف االهبػػارى مػػف انم ػػ سنيك عػػف حػػسادث ان ػػيارات مػػع درا ػػك ننظػػاـ  ػػندسؽ لػػرح قػػانسف ان ػػ - ػػمد سا ػػؼ -

 1963انمطبمك انمانميك   -انضماف
 مير االسدف   انحػؽ فػه ان مػسيض بػيف حػسادث ان ػيارات سااله مػاعه سانم ػؤسنيك انمدنيػك   م  بػك ا لػماع  -

 .1999انفنيك   م ر   
 .1999ر نلر  هير من  ر  االن زاـ بان ب ير   بدسف دا -
  اس انم  سنيك انمدنيك اننال ك عف ايفماؿ انلر يك  درا ك م ارنك  ر انك د  سراال   – الح ح ف انبرعى  -

   2444 ليك انح سؽ هاممك انمن سرة  نك 
 ػلطات مػأمسرإل انضػبط ان ضػػا ه بػيف انفاعليػك سضػماف انحريػات سانح ػسؽ درا ػػك  –عػادؿ إبػرا يـ إ ػماعيؿ  -

  2449اننهضك انمربيك   نك  دار  –م ارنك 
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ينػػػاير  25م ػػػ سنيك رهػػػاؿ ان ػػػلطك عػػػف انهػػػرا ـ انه ػػػيمك ضػػػد انم ظػػػا ريف فػػػه  حػػػداث ثػػػسرة  -عػػػادؿ ماهػػػد –
 2411 نك  –دار اننهضك انمربيك  –درا ك  أ يليك يح اـ ان انسف انم رإل  -2411

  مهلك ايمف انماـ  م ر 110 عادؿ محمد انف ه  حؽ انمهنه عليم فه اق ضا   مسيض مف اندسنك  انمدد -
  1985 نك 

 -انهػز  انثانػث -انم  سنيك انمدنيػك فػه ضػس  انف ػم سان ضػا  –عز انديف اندنا سرى  –عبد انحميد انلساربى  -
 بال  نك نلر   –دار ان  ب ساندرا ات انمربيك 

 بال  نك نلر  -ان ا رة -دار اننهضك انمربيك -عالقك ان ببيك فه انم  سنيك انمدنيك -عبد انرليد مأمسف   -
عبد انرليد مأمسف  ان أميف عف انم ؤسنيك انمدنيك فػه انمهػاؿ انفنػه  بػدسف  ػنك طبػع  دار اننهضػك انمربيػك   -

 ان ا رة  بال  نك نلر  
ك انمدنيػػك عػػف حػػسادث ان ػػيارات سغير ػػا مػػف ايلػػيا  انرطػػرة  أ ي ػػا  علػػى عبػػد انف ػػاح عبػػد انبػػاقه  انم ػػ سني -

 . 1985مذ رات من سرك على اآلنك ان ا بك ندبلـس ان انسف انراص  نك  - حديد انحرا ك- 1حرا  ها ج
مربيػك  عبد انف اح عبد انحليـ عبد انبر   انم  سنيك انمدنيك نلمامليف بانح سمك سان طاع انمػاـ   دار اننهضػك ان -

 .1989 نك 
بػدسف  –عز انػديف اندنا ػسرإل  ان مليػؽ علػى قػانسف ا ثبػات  انطبمػك ان ا ػمك  م  بػك رهػاؿ ان ضػا   ان ػا رة  -

  نك نلر
 ليػػك انح ػػسؽ  –ر ػػانك د  ػػسراال   -انم ػػ سنيك انمدنيػػك نمػػأمسر انضػػبط ان ضػػا ه   -عمػػاد  محمػػسد  بػػس  ػػمرة  -

  2448هاممك انمن سرة  نك 
-ان يد اننم اسإل  ضسابط  حديد انرطأ انمسهػب نم ػ سنيك انمسظػؼ ساندسنػك عػف  فمػاؿ انسظيفػك انمامػك فايز  -

 16/3/1988هل ػك  –ؽ   57ن ػنك  1418فه انطمف رقـ  -اندا رة انمدنيك - مليؽ على ح ـ مح مك انن ض
 .1994   سبر/دي مبر  43  س 4مهلك  ي ك قضايا اندسنك ع  -
  1995دار اننهضك انمربيك  -يك اندسنك عف  عمانها غير ان ماقديكم  سن -د ف حه ف رى  -
فػػػايز عبػػػد انػػػػرحمف   ان ػػػأميف مػػػػف انم ػػػؤسنيك عػػػف حػػػػسادث ان ػػػيارات   دار انمطبسعػػػػات انهامميػػػك  ان ػػػػا رة   -

2446. 
ك مهلك ايمف سان ػانسف ان ػه   ػدر ا  ليػك لػرطك دبػه  ان ػن -بحث فه اندفاع انلرعه  -فسزيك عبد ان  ار  -

 1994انثانيك  انمدد ايسؿ ينار 
داريػػا سمػػدنيا  اننالػػر م  بػػك اننهضػػك انمربيػػػك   - قػػدرإل عبػػد انف ػػاح انلػػهاسإل  هػػرا ـ ان ػػلطك انلػػػرطيك هنا يػػا سا 

  1977م ر انطبمك ايسنى   نك 
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 ػػسرة  مح ػػف عبػػد انحميػػد انبيػػم  ح ي ػػك  زمػػك انم ػػؤسنيك انمدنيػػك سدسر  ػػأميف انم ػػؤسنيك  م  بػػك انهػػال   انمن -
  1993 نك 

  1990بدسف دار نلر   انطبمك ايسنى   نك   -مح ف عبد انحميد انبيم  انم ؤسنيك انمدنيك نلمملـ -
  1988بدسف دار نلر    نك  -مح ف عبد انحميد انبيم  رطأ انمضرسر فه مهاؿ حسادث انمرسر -
 أمف  م  بك انهال . بدسف  نك نلرمح ف عبد انحميد انبيم  ان أميف مف ايرطار اننال ك عف رطأ انم   -
   1988محمد  بس انمال ع يدة   مسيض اندسنك نلمضرسر عف انهريمك   دار انف ر انمربه  م ر  -
 -انحمايػػك ان انسنيػػك نلحريػػات انمامػػك سانرا ػػك مػػدنيا  سهنا يػػا  فػػى ضػػس  انف ػػم سان ضػػا  –محمػػد احمػػد عابػػديف  -

 2413منلاة انممارؼ ا   ندريك 
 1985دار انمطبسعات انهامميك  -ان مسيض بيف انم  سنيك انم ديك سان   يريك -احمد عابديفمحمد  -
 1979محمد هماؿ انديف على عساد   نظاـ ان ضا  فه ا  الـ   دار انهدى نلطباعك    نك -
ارؼ   محمد ح يف من سر   انمضرسر سانم ػ فيد مػف ان ػأميف ا نزامػه مػف انم ػؤسنيك انمدنيػك   منلػأة انممػ -

 .1993م ر   
محمد ل رإل  رسر   مل لك  مػسيض انضػرر انػذإل ي ػببم لػرص غيػر محػدد مػف بػيف مهمسعػك محػددة مػف  -

 .1983ايلراص  بدسف دار نلر    
انم ؤسنيك ان   يريك نلم ماقد درا ك ف هيك قضا يك فه انمالقك ان بادنيك بيف نسعى  -محمد عبد انظا ر ح يف -

 2444نفنيك نلطباعك ساننلر ان ا رة انمؤ  ك ا –انم ؤسنيك 
   1991محمد عبد انلطيؼ عبد انماؿ   مسيض انمهنه عليها  درا ك م ارنك   دار اننهضك انمربيك   نك  -

محمػػػد عبػػػد انساحػػػد انهميلػػػه   م ػػػ سنيك اندسنػػػك عػػػف  عمانهػػػا غيػػػر ان ماقديػػػك     م  بػػػك انهػػػال  بانمن ػػػسرة  ػػػنك 
1996  

 .1984انحؽ فه انضماف  دار انف ر انمربه   محمد ل رإل  رسر    سط  -
 .1994محمسد هماؿ انديف ذ ى  مل الت انم  سنيك انمدنيك  انهز  انثانه  بدسف دار نلر  -

  1988 نك   -مهدإل مدحت اننهرإل   م  سنيك اندسنك عف  عمانها غير ان ماقديك   بدسف دار نلر 
 ليػػك انح ػػسؽ هاممػػك  –ر ػػانك د  ػػسراال  –ميف مػػف انم ػػ سنيك انمبػػد  ان مسيضػػه فػػه ان ػػا –محػػه انػػديف إبػػرا يـ  -

   1994انمن سرة  
بحػػػث منلػػػسر بمهلػػػك مر ػػػز بحػػػسث   -انم ػػػ سنيك انمدنيػػػك نمػػػأمسرإل انضػػػبط ان ضػػػا ه  - لػػػاـ عبػػػد انػػػرحمف  -

  2415 –انطبمك ايسنى  –انلرطك 
مه   ر ػانك د  ػسراال   هاممػك يس عمر يس ؼ   ا ػ  الؿ ان ػلطك ان ضػا يك فػه اننظػاميف انسضػمه سا  ػال - 

    1984عيف لمس    ليك انح سؽ عاـ 
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lafeur, Posté sur le site Juris-Classeur 1971  

-Philippe Le Tourneau, la responsabilité civile, Dalloz, 1982 

- Planiol et Ripert: Traite pratique de droit civil fran)'ais, T. vi , 2 ed. par Esmein. 

Posté sur le site Juris-Classeur  

R. Savatier : Traité de la responsabilité civile, T.2. 2 ed, 1951 - 

-R.Savatier et L. Mazeaud: responsabilité, observations, A.T. D.C. 1955  

- Rodiere: note sous 27 mai 1952, précité; Blin: note sous 12 juillet 1954- Posté sur 

le site Juris-Classeur 

-Sabin Bertolaso, Contrat d’assurance, Le risqué objet du contrat, juris classeur 

Responsabilité civil et Assurances -Posté sur le site Juris-Classeur 

- Starlk B. : Droit civil, obligation, 2ed. T.I, par H. Roland et L. Boyer, Litec 1985.  
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-Tourneau. La responsabilité' civile, 3 ed., Dalloz1982 

- Tourneau Ph. : La responsabilite civile, Dalloz 1972, 1982. 

- Viney G. : Traite/ de droit civile, les abligations, 

 la responsabilite, conditions. L.G.D.J. 1982.  

-Werro F., La responsabilité civile, Berne 2005 

Werro  F., Chappuis  B., Responsabilité civile- - 

Le moment du dommage- Zürich/Bâle/Genève 2007 

-Yvonne Lambert-Favire, Droit des assurances, Dalloz, 1998 
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 مقدمة :
تمجأ الدوؿ في سبيؿ تحقيؽ أمنيا الداخمي إلى استخداـ القوة المشروعة؛ وىكذا الحاؿ فيما يتعمؽ       

بات مف المسممات أف تحقؽ ىذه الغاية ال يمكف إدراكو بقوة األجيزة ، إال أنو 1بأمنيا اإلقميمي والدولي
العسكرية واألمنية فقط.. كما أف تحقيقو يعد أحيانًا أمرًا معقدًا ُيمقي عمى عاتؽ الدولة أعباء ثقااًل نتيجة 
تنوع وتعدد مصادر الخطر، لذا أضحى التعاوف الدولي مبلذًا ضروريًا لتوفير مناخ آمف عمى 

مكاناتيا مف أجؿ النيوض المستو  ييف الداخمي والخارجي، تستطيع مف خبللو  الدولة استغبلؿ طاقاتيا وا 
، وربط جانب مف الفقو بيف األمف القومي والعنؼ، 2واالزدىار، وىو ما يرتبط باألمف القومي لمدولة

لوقائع الفردية مشيرًا إلى أف األمف القومي يعني " قدرة المجتمع عمى مواجية ليس فقط األحداث أو ا
نما كافة المظاىر المتعمقة بالطبيعة المركبة والحادة لمعنؼ "   .        3لمعنؼ، وا 

ذا كاف اإلرىاب قد ازدادت جرائمو واستفحمت آثاره بمختمؼ أرجاء المعمورة  خاصة مع تنامي       وا 
بية، فقد أضحى الصراعات العالمية سواء بيف الدوؿ بعضيا البعض أـ بيف الدوؿ وتنظيمات إرىا

اإلرىاب يمثؿ تيديدًا لؤلمف القومي لمدوؿ، ليس ىذا وحسب، بؿ تطور دوره وأصبح أداًة وآلية لمصراع 
ويواجو المجتمع الدولي تمؾ الظاىرة باىتماـ بالغ، فمكافحة  السياسي عمى المستوييف الداخمي والدولي..

نبيف األمني والقانوني، ويحتاج المشرع في اإلرىاب تواجو تحديات عديدة، في صدارتيا ما يتعمؽ بالجا
ىذا الصدد إلى تحقيؽ التوازف بيف ضرورات مواجية اإلرىاب مف ناحية، ومراعاة عدـ الجور عمى 
حػقوؽ اإلنساف مف ناحية أخرى، حيث ال يجوز المساس بيذه الحقوؽ بغير ضرورة تممييا مصمحة 

 اجتماعية أولى بالرعاية. 
العديد مف  ـــال سيما خبلؿ العاميف المنصرميف  ـــَنشر جانب مف اإلعبلـ المصري وحيث       

التسريبات ألحاديث تميفونية خاصة، يؤكد بعضيا تورط أشخاص في ارتكاب جرائـ إرىابية عمى 
األراضي المصرية، وتشير تسريبات أخرى إلى مكالمات تمت بيف قيادات مصرية وأخرى لتنظيمات 

                                                 

1
  HANSS KELSEN, Collective Security Under International Law, The Lawbook Exchange, 

Ltd. ISBN. New port, Rhode Island, 2011, P. 4 .  
وما بعدىا؛ عدلي حسيف، األمف  15، ص 1975راجع : عبد الكريـ نافع، األمف القومي، مطبوعات دار الشعب، القاىرة،  2

وما بعدىا؛ ممدوح شوقي مصطفى كامؿ، األمف  11، ص 1977اىرة، القومي واستراتيجية تحقيقو، كتاب الساعة، الق
 وما بعدىا. 53، ص 1985القومي واألمف الجماعي الدولي، دار النيضة العربية، الطبعة األولى، 

 9راجع : عبد المنعـ المشاط، األمف القومي العربي والشرعية السياسية، مقاؿ لمكاتب بجريدة األىراـ بعددىا الصادر في  3
 ، ولممزيد مف مقاالت الكاتب في ىذا السياؽ، والمنشورة باألىراـ، راجع عمى اإلنترنت :  1983يونيو 

http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/226/2017/0.aspx 
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؟        لقد أضحى  2، فيؿ سنعتمد ىذا النيج اإلعبلمي ونقر بمشروعيتو في مجتمعنا1ةإرىابية دولي
 تحقيؽ التوازف بيف صالح الوطف وحرمة الحياة الخاصة ىدفًا يجب السعي إلدراكو. 

 أىمية الموضوع :
قيؽ كثيرُا ال جـر أف تسجيؿ المحادثات التميفونية لمعناصر اإلجرامية يفيد أجيزة االستدالؿ والتح     

، إال أننا ال حظنا أنو عقب نشر التسريبات الصحفية المشار إلييا فقد ثار 3في الكشؼ عف الجرائـ
جدؿ مجتمعي حوؿ قانونية وضوابط ىذا اإلعبلـ، ومع تضارب اآلراء بيف المتخصصيف وغيرىـ، 

رىابية، وآخر معارض، فمنيـ مؤيد لمنشر لمعرفة الحقيقة خاصة عندما يتعمؽ األمر بمواجية الجرائـ اإل
يرى في األمر اجتياح لمخصوصية وتستر غير مقبوؿ عمى مرتكبي جرائميا، لذا رأينا أف الحاجة ماسة 
لممشاركة في إيضاح الغموض النسبي الذي يخيـ عمى المسألة. وجدير بالذكر أف المجمس الدستوري 

بارات أىميا احتراـ الكرامة اإلنسانية، الفرنسي أكد عمى أف حرية التعبير ليست مطمقة؛ فيي مقيدة باعت
. وبيذا فإذا كانت حرية التعبير مقيدة باعتبارات الدفاع الوطني 4واعتبارات النظاـ العاـ والدفاع الوطني

                                                 
لعؿ أىميا ما نشرتو بعض الجرائد المصرية مف تفريغ لحوارات ىاتفية زعـ أنيا لرئيس جميورية مصر األسبؽ وزعيـ  1

تنظيـ القاعدة، وتمى ىذا تسريبات أخرى تتعمؽ أيضًا بالرئيس األسبؽ لمحادثة سجمت لو في محبسو..؛ وتسجيبلت تميفونية 
إلى صبلت وثيقة بيف بعض شباب ىذه الحركة وأجيزة مخابرات خارجية  أبريؿ وتشير 6أخرى زعـ أنيا لعناصر مف حركة 

عنصر مف تنظيـ  ـــوأذيعت ببرنامج تميفزيوني عمى إحدى الفضائيات المصرية، كما اذيعت تسجيبلت تمت بيف عادؿ حبارة 
ح العريش في خمية المجاىديف واألنصار، وىو متيـ بقتؿ خمسة وعشريف جنديًا مف األمف المركزي عمى طريؽ رف

وعنصر مف تنظيـ داعش اإلرىابي يفيد : االتفاؽ عمى ارتكاب   ـــ، وصدر عميو حكـ باإلعداـ ونفذ بالفعؿ 19/8/2113
 جرائـ إرىابية، وتقديـ التنظيـ لدعـ مالي لو مقابؿ القياـ بجرائـ إرىابية باسمو.

ف يتحمى بيا المسمـ، لما فيو مف مراعاة لخصوصية إذا كاف كتماف السر يعد مف أبرز اآلداب اإلسبلمية التي يجب أ 2
اإلنساف، إال أف إفشاء السر يكوف واجبًا أحيانًا، خاصة إذا كاف كتمانو يتعارض مع مصمحة أكبر، ويؤكد ىذا حديث سيدنا 

رج حراـ، أو مجمس فيو سفؾ دـ حراـ، أو ف :رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ الذي قاؿ فيو " المجالس باألمانة إال ثبلثة 
 . 217، ص 1388اقتطع فيو ماؿ بغير وجو حؽ ". راجع سنف أبي داوود، المكتبة السمفية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية، 

3 J.Pradel, Ecoutes téléphoniques et cour européenne des droits de lʼhome, D.1990,           

chron.p.17. L. Alpernhe, Ecoutes téléphoniques, pouvoirs du juge dʼinstruction, Rev. Dr. Pén. 

Juill. 1990. P.3.   

4
 " 13. Considérant que la loi du 30 septembre 1986 a fixé elle-même des dispositions qui 

limitent la compétence dévolue dans son article 27, alinéa 1, au Gouvernement agissant par voie 

de décret en Conseil d'État ; que l'article premier de la loi précitée dispose, dans sa rédaction 

issue de l'article premier de la loi déférée, que "la communication audiovisuelle est libre" et que 

"l'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le 

respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du 

caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la 

sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de 

service public,… " Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989. 
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ػػ الذي يعد فرعًا لؤلمف القومي ػػػ فإف ىذه الحرية تنطمؽ مف باب أولى لتحقؽ اعتبارات األمف القومي؛ 
ر اإلعبلمية ووسائؿ النشر الصواب إف ىي قدمت ما يتفؽ واعتبارات الحفاظ وبيذا فبل يجانب المناب
 عمى األمف القومي.  

ىذا ونظرًا الستحداث المشرع الدستوري المصري ما يعرؼ بػػ " التعويض الجزائي " ليحؿ محؿ  
ي أو الفكري، العقوبات السالبة لمحرية في بعض الجرائـ التي ترتكب بسبب عبلنية المنتج الفني أو األدب

ػػػ ووفؽ ىذا، سيكوف 2114مف دستور  71، والمادة 67وكذا تمؾ المتعمقة بالنشر والعبلنية ػػػ المادة 
لبعض الجرائـ التي ترتكب بسبب النشر والعبلنية وتعتدى عمى الخصوصية أحكامًا جديدة في ظؿ 

جديدة في التنظيـ القانوني  تطبيؽ التعويض الجزائي المشار إليو.. عسى أف يمثؿ موضوع البحث لبنة
 لمموضوعات المشار إلييا، خاصة أنيا تتطمب ضرورة التدخؿ التشريعي.

 

 أىداف البحث :
نحاوؿ مف خبلؿ ىذا البحث طرح رؤية قانونية إلعادة التوازف المختؿ بيف الحؽ في النشر واإلعبلـ  

واحتراـ الخصوصية..، وييدؼ البحث إلى إلقاء الضوء عمى الموضوعات اآلتية : تناوؿ مفيوـ األمف 
المرتبطة بالحؽ في القومي، والتعريؼ القانوني لئلرىاب والجريمة اإلرىابية؛ وأىـ الجوانب القانونية 

احتراـ الحياة الخاصة خاصة المتعمقة بجوانب البحث، ونخص وقائع تسريبات إعبلمية ألحاديث 
تميفونية خاصة بدراسة مفصمة ألىـ جوانبيا؛ كما نطرح مف خبلؿ المعالجة رؤية لتطبيؽ التعويض 

 الجزائي الذي استحدثو المشرع الدستوري المصري. 
 

 ا :منيجية الدراسة وخطتي
لقد آثػػرنا تحديد نطػاؽ البحث ليتناوؿ جوانب مػوضوع حماية سػريػة المحادثات التميفونية الخاصة      

بيف األفراد، حيث ال نتناوؿ موضوع الحياة الخاصة لئلنساف برمتو، وتعتمد ىذه الدراسة عمى منيج 
 ية الراىنة بالوصؼ والتشخيصوصفي تحميمي مقارف، حيث تتناوؿ الحقائؽ األمنية والقانونية واإلعبلم

 بيدؼ الوصوؿ لمعالجة مناسبة لموضوع البحث. وذلؾ عمى النحو اآلتي :
 مفيـو األمف القومي والتعريؼ القانوني لئلرىاب والجريمة اإلرىابية مبحث تمييدي :
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 الفصل األول : الحق في الخصوصية واعتبارات األمن القومي ومكافحة اإلرىاب

 نسبية الحؽ في الخصوصية وتأثره باعتبارات األمف القومي : المبحث األول
 ومكافحة اإلرىاب                  

 نحو نقطة توازف بيف حماية الخصوصية والحؽ في اإلعبلـ ني :االمبحث الث
 

 الفصل الثاني : التعويض الجزائي وجرائم النشر والعالنية
 ة مقترحة ألحكام التعويض الجزائي في مصررؤية تطبيقي                                 

 مبلمح التعويض الجزائي في بعض النظـ القانونية  المبحث األول :
 ووفقًا لمدستور المصري                   

 رؤية تطبيقية ألحكاـ التعويض الجزائي في النظاـ القانوني المبحث الثاني :
 المصري                    
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 مبحث تمييدي
 مفيوم األمن القومي

 والتعريف القانوني لإلرىاب والجريمة اإلرىابية
ينصرؼ مفيوـ األمف القومي لمدولة إلى ما يرتبط بمصالحيا األساسية في الوجود اآلمف        

واالستقرار والتنمية، ولقد مر مفيوـ األمف القومي بمرحمتيف ىامتيف نتيجة لمتطورات العالمية: األولي 
ليو بنظرة استراتيجية ضيقة تتمحور حوؿ صد ىجوـ عسكري معاٍد وحماية الحدود مف كاف ينظر إ

الغزوات الخارجية والمحافظة عمى االستقبلؿ الوطني، وفي المرحمة الثانية صار عمى الدولة أف تؤمف 
قات مواطنييا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ضد األخطار المتعددة التي فرضتيا طبيعة العبل

تسع مفيوـ األمف القومي ليشمؿ مجموعة مف االجراءات األخرى غير المتعمقة وبيذا ا الدولية الحديثة،
بالجانب األمني والعسكري، خاصة بعد ظيور مخاطر جديدة تؤثر جوىريًا عمى المنظومة األمنية لمدوؿ 

ا؛ وسوء توزيع الدخؿ مثؿ الصراعات المجتمعية المؤسسة عمى التمييز العنصري أو الديني وغيرىم
 .1والثروات، وغياب العدالة االجتماعية...

وىناؾ قواسـ مشتركة في تعاريؼ األمف القومي المختمفة؛ أىميا ما يتعمؽ بموجبات حماية الدولة      
ومواطنييا والدفاع عف مصالحيا العميا، كما أف لؤلمف القومي أبعاد تتعدى البعديف العسكري واألمني 

، ولعؿ ىذه األبعاد كانت بمثابة 2أىمية عنيما؛ كاألبعاد االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية وىي ال تقؿ
، فقد أثبتت ىذه األحداث أف اعتبارات 2111األثر األقوى في تفجر ثورات ما ُسمي بالربيع العربي في 

األمريكية  USLegal"األمف القومي تتجاوز البعديف العسكري واألمني. ىذا وأشارت منظمة        " 
إلى أف األمف القومي مصطمح مشترؾ يغطي كبل مف الدفاع الوطني والعبلقات الخارجية لمواليات 
المتحدة، فيو يتعمؽ بحماية األمة مف أية ىجمات أو أية مخاطر أخرى، وىو ما قد يقتضي توفير القوة 

ف الطاقة، واألمف البيئي، المسمحة البلزمة، ويدخؿ في نطاقو األمف االقتصادي، واألمف النقدي، وأم
. وىناؾ مف ربط بيف األمف الوطني ػػػ كأحد 3واألمف العسكري، واألمف السياسي، وأمف الموارد الطبيعية

                                                 
المفيـو واألبعاد، مقاؿ منشور عمى موقع المعيد المصري لمدراسات السياسية  عبد المعطي زكي، األمف القومي قراءة في 1

 راجع موقع المعيد عمى اإلنترنت، والبحث باسـ الكاتب وعنواف المقاؿ.  .2116واالستراتيجية، فبراير 
، ومحاولتيـ حوؿ محاوالت أعداء مصر استغبلؿ مواطف الضعؼ في الدولة المصرية وعمى رأسيا المشكمة االقتصادية 2

لتخريب مصر مف الداخؿ راجع : جماؿ عبد اليادي محمود والشيخ عبد الراضي أميف سميـ، قراءة في فكر عمماء 
االستراتيجية، وقراءة في فكر الدكتور : حامد عبد اهلل ربيع، وحديثو عف األدوات التي تتبناىا السياسة األمريكية، دار الوفاء، 

 .   57ص 
3         " National security is a corporate term covering both national defense and foreign  

relations of the U.S. It refers to the protection of a nation from attack or other danger by 

holding adequate armed forces and guarding state secrets. The term national security 
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روافد األمف القومي ػػػ ومواجية العمميات اإلرىابية ضد الدولة في الداخؿ والخارج، مقررًا أنو منذ 
خمي كعنصر مف عناصر الدفاع الوطني تتطمب أصبحت ميمة األمف الدا 2111سبتمبر  11ىجمات 

استخداـ األدوات المحمية والعسكرية لمدفاع عف األمة مف اليجمات اإلرىابية، وغيرىا مف اليجمات 
ىذا ويثور جدؿ دائـ حوؿ بعض سياسات األمف القومي وتقييميا  .1سواء التي تتـ داخؿ أـ خارج الببلد

تكاب جرائـ بدعوى ارتباطيا باعتبارات األمف القومي، ربما مف منظور أخبلقي.. فيؿ يمكف تبرير ار 
تكوف اإلجابة يسيرة عندما تكوف األفعاؿ ارتكبت لمكشؼ عف جرائـ مف تمؾ التي تتعمؽ بالتعدي عمى 

فإذا كاف وال شؾ أف اإلرىاب كظاىرة إجرامية يرتبط مباشرة باألمف القومي،  .2األمف القومي ذاتو..
نرى أنو عمينا الربط بيف األمف القومي وجرائـ جنائية معينة، ويأتي ب تحديده.. فنطاؽ ىذا األخير يصع

في مقدمتيا بالطبع الجنايات المضرة بأمف الحكومة مف الخارج )الباب األوؿ مف الكتاب الثاني لقانوف 
 العقوبات المصري( وجانب مف الجنايات المضرة بالحكومة مف جية الداخؿ )القسـ األوؿ مف الباب

 .3الثاني مف الكتاب الثاني لقانوف العقوبات( وُيَضـ ليذه األخيرة بالطبع الجرائـ اإلرىابية
نما     ذا كاف األصؿ أف وضع تعريؼ لمصطمح قانوني ما ليست ُميمة المشرع بحسب األصؿ، وا  وا 

عريفيما يتصدى ليا الفقػو، إال أف تعريؼ اإلرىاب والجريمة اإلرىابية مف الضروري تصدي المشرع لت
الرتباطيما موضوعيًا بالتجريـ مف ناحية، وبجوانب تتعمؽ بسمطات خاصة يمنحيا المشرع لمأمور 

                                                                                                                                               

encompasses within it economic security, monetary security, energy security, = 

=environmental security, military security, political security and security of energy and 

natural resources " US Legal, Inc. “USLegal.” National Security Law and Legal Definition | 

USLegal, Inc., definitions.uslegal.com/n/national-security/.                                                      

1
 "… there is national defense. Strictly speaking, this refers to the ability of the armed forces 

to defend the sovereignty of the nation and the lives of its people; however, since the attacks 

of September 11, 2001, the mission of homeland security—using domestic as well as military 

instruments to defend the nation from terrorist and other attacks either inside or outside the 

country—has come to be understood as an element of national defense ". Holmes, Kim R. ― 

What Is National Security? ‖ 2015 Index of U.S. Military Strength, 

index.heritage.org/military/2015/important-essays-analysis/national-security./ 

2
 David A. Baldwin ―The Concept of Security.‖ Review of International Studies 23 (1). 

Cambridge University Press: 5–26. http://www.jstor.org/stable/20097464.  

ريمة اإلرىابية بأنيا " كؿ جريمة منصوص عمييا في ىذا الج 2115لسنة  94عرؼ قانوف مكافحة اإلرىاب المصري  3
القانوف، وكذا كؿ جناية أو جنحة ترتكب باستخداـ إحدى وسائؿ اإلرىاب، أو بقصد تحقيؽ أو تنفيذ غرض إرىابي، أو 

 بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدـ أو التيديد بيا، وذلؾ دوف إخبلؿ بأحكاـ قانوف العقوبات ". 

http://www.jstor.org/stable/20097464
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، فبتعريؼ اإلرىاب وتحديد نطاقو القانوني 1الضبط القضائي لمواجية الجرائـ اإلرىابية مف ناحية أخرى
التعريفيف المشار نتبيف مف خبللو مدى توافر وصؼ الغرض اإلرىابي بشأف جريمة ما، وسنتناوؿ 

 إلييما عمى التفصيؿ اآلتي بيانو :
( المضػافة 86عرؼ المشرع المصري اإلرىػاب وفقػًا لممػادة )أواًل : تعريف المشرع المصري لإلرىاب :  

، مقػػررًا أنػػو " يػػػقصد باإلرىػػاب فػػي تطبيػػؽ أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف كػػؿ استخػػػداـ لمػػػقوة أو 2لقػػانوف العقوبػػات
الترويع يمجأ إليو الجاني، تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بيدؼ اإلخبلؿ  العػنؼ أو التيديد أو

بالنظػػاـ العػػاـ، أو تعػػريض سػػبلمة المجتمػػع وأمنػػو لمخطػػر، إذا كػػاف مػػف شػػأف ذلػػؾ إيػػذاء األشػػخاص، أو 
إلقػػػاء الرعػػػػب بيػػػػنيـ، أو تعػػػريض حيػػػػاتيـ أو حريػػػػاتيـ أو أمػػػػنيـ لمخطػػػر، أو إلحػػػػاؽ الضػػػػرر بالبيئػػػػة أو 

تصػػػػاالت أو المواصػػػػبلت أو بػػػػاألمواؿ أو بالمبػػػػاني أو بػػػػاألمبلؾ العامػػػػة أو الخاصػػػػة، أو احػػػػػتبلليا، باال

                                                 
ىذا الرأي ذىب بعض الفقو إلى استصواب عدـ تعرض المشرع لتعريؼ اإلرىاب. راجع : أشرؼ شمس الديف،  كسع 1

السياسة التشريعية لمكافحة اإلرىاب ومدى اتفاقيا مع أصوؿ الشرعية الجنائية )دراسة نقدية لمقانوف المصري(، الطبعة 
صالح العادلي، موسوعة القانوف الجنائي لئلرىاب، الجزء ؛ محمود 59، 58، ص 2116األولى، دار النيضة العربية، 

؛ ىذا وذىب السيد كػريستوؼ تيسييو ػػ رئيس قػسـ مكافحة اإلرىاب بنيابة 38األوؿ، دار الفػكر الجامعي باإلسكندرية، ص 
جعية سياسية أو فمسفية استئناؼ باريس ػػ إلى = = أف المشرع الفرنسي لـ ُيَعرؼ اإلرىاب في ذاتو لعدـ الربط بينو وبيف َمر 

معينة، وكذا عدـ إلحاؽ ىذا الوصؼ بأفراد أو جماعات أو منظمات معينة، حيث أثبتت التجربة أف ىذا األمر متغير..، 
فكاف ىناؾ تنظيمات توصؼ باإلرىابية، ثـ أضحت منظمات شرعية، فإذا كنا نريد أف ُنعرؼ كؿ موقؼ أو حػدث ونعطي لو 

طئ بالػضرورة، ولػف نسف سػوى قػوانيف استثنائية. انػظر : كممػتو حػوؿ التػجربة الفرنسية في مػواجية إطارًا قانونيًا فسوؼ نخ
التجارب الوطنية لدوؿ البحر  :اإلرىػاب، الجمسة الخامسة لممؤتمر الػدولي حػوؿ اإلرىػػاب " التحديات القانونية " وكاف عنوانيػا

. وجػدير بالذكر في ىػذا الصدد أف المشرع الػفرنسي 112، ص 2116القاىرة،  المتوسط، مركز البحوث البرلمانية المصري،
عقوبات( تعرض بشكؿ غير مباشر لعناصر الجـر اإلرىابي، فيو الذي يرتبط بمشروع فردي أو  16 ــ 716وفػقًا لممادة )

ث الرعب أو الترويع. ىػذا جماعي، وتيدؼ لئلخبلؿ الجسيـ بالنظاـ العاـ، ويتوافر لدى مرتكبيا غرض خاص أال وىو ب
 31يوليو،  22وأضاؼ المشرع الفػرنسي عػػدة تعديبلت عػمى النصوص الخػاصة بالجػرائـ اإلرىػابيػة )القانوناف الصادراف في 

. راجع : أحمد فتحي سػرور، المواجية 2114الصادر في  214( وكذا القانوف رقـ 2111نوفمبر  15؛ 1996ديسمبر 
 .  228، ص 2118الػطبعة الثانية، منقحة ومػزيدة، مركز األىراـ لمترجمة والنشر،  القانونية لئلرىاب،

، بشأف تعديؿ بعض نصوص قوانيف العقوبات ، اإلجػراءات الجنائية ، إنشاء  1992لسنة  97تمت اإلضافة بالقانوف رقـ  2
ىذا القانوف العديد مف المواد الخاصة محاكـ أمف الدولة ، سرية الحسابات بالبنوؾ ، واألسمحة والذخائر. وقد أضاؼ 

 .18/7/1992( في 29بمواجية اإلرىاب. منشور بالجريدة الرسمية ، العدد )
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أواالستيبلء عمييا، أو منع أو عرقمة ممارسة السمطات العامػة أو دور العبػادة أو معاىػد العمػـ ألعماليػا، 
 . 1أو تػعطيؿ تطبيؽ الػدستور أو الػقوانيف أو المػوائح "

 
بأنػو " ارتكػاب شػخص  ـــمف منظور قػانوني  ــ 2نقترح تعريفًا لئلرىاب نا المقترح لإلرىاب :ثانيًا : تعريف

أو أكثر أو تنظيـ أو سػمطة لجػـر عمػدي، ينطمػؽ عبػر مشػروع إجرامػي، يكػوف مػف شػأنو إحػداث إخػبلؿ 
 فيو. بواحدة أو أكثر مف المصالح األساسية لممجتمع، بما مف شأنو إيقاع حالة مف الرعب العاـ 3جسيـ

أو الػػشروع فػي ارتكػاب جػـر تتػوافر  ــولػو لـ يتبعو أثػػر  ــوُيعد مف قبيؿ اإلرىػاب : التيديد أو التحريض 
فيو عناصر تعريؼ اإلرىاب المشار إلييا، ويػخرج عف نطاؽ اإلرىاب أعماؿ الكفاح المسػمح ضػد قػوات 

 احتبلؿ، أو لرد عدواف ". 
بشأف مكافحة  2115لسنة  94بية في المادة األولى مف القانوف كما عرؼ المشرع أيضًا الجريمة اإلرىا

كػػؿ جريمػػة منصػػوص عمييػػا فػػي ىػػذا القػػانوف، وكػػذا كػػؿ جنايػػة أو جنحػػة ترتكػػب اإلرىػػاب مقػػررًا أنيػػا " 
باستخداـ إحدى وسائؿ اإلرىاب، أو بقصد تحقيؽ أو تنفيذ غرض إرىابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكػاب 

ولػػـ ُيَعػػرؼ المشػػرع  لتيديػػد بيػػا، وذلػػؾ دوف إخػػبلؿ بأحكػػاـ قػػانوف العقوبػػات ".أي جريمػػة ممػػا تقػػدـ أو ا
مصػػػطمحاف ىامػػػاف تضػػػمنيما تعريفػػػو لمجريمػػػة اإلرىابيػػػة أال وىمػػػا : " الغػػػرض اإلرىػػػابي " و " وسػػػائؿ 

                                                 
تتبع ممكيات اإلرىابييف، اإلدارة لعدـ التكرار فيناؾ مجموعة مف المبلحظات أبديناىا عمى التعريؼ المشار إليو في بحثنا  1

" القانوف والتكنولوجيا " ػقدـ لممؤتمر العممي لكمية حقوؽ عيف شمس وموضوعو اإللكترونية لمدولة مرتكز أساسي، بحث مُ 
  وما بعدىا. 6، ص 2117ديسمبر 

مادة الكممة "رىب" وفي لساف العرب رىب الشيء أي خافو، وأرىبو أي أخافو وأفزعو. انػظر : أبو الفضؿ جماؿ الديف  2
 . 436، ص 1محمد بف مكـر بف منظور، لساف العرب، ج 

عندما "... يرتبط عمدًا بمشروع فردي أو جماعي  عقوبات فرنسي ( إلى اعتبار العمؿ إرىابياً  421/1ذىبت المادة ) 3
 يستيدؼ اإلخبلؿ الجسيـ بالنظاـ العاـ مف خبلؿ التخويؼ أو الترويع، ...". 

Art.421-1 " Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont  ( L. n˚96-647 du 22 Juill. 

1996) " intentionnellement " en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant 

pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur , les infractions 

suivantes : 1- Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires  à l’intégrité de la 

personne … .   2- Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi 

que les infractions en matière informatique définis par le livre ΙΙΙ du présent code ; …".  

اط اإلخبلؿ الجسيـ المشار إليو لتتميز الجريمة اإلرىابية عف جرائـ القػانوف العاـ، ىذا ويدخؿ في نطاؽ النظاـ ولعؿ اشتر 
العاـ ما يتعمؽ بمقتضيات أمف وسبلمة المجتمع، ويتولى القضاء ميمة تقدير جسامة األفعاؿ بما يكفي لنعتيا بكونيا إرىابية 

راجع مؤلفنا : الشراكة المجتمعية في مواجية الجريمة اإلرىابية، الغنـ ض عميو. مف عدمو، وذلؾ وفقًا لظروؼ كؿ حالة تعر 
                  .24، ص 2114بالغنـ ىؿ يصبح مصدرًا جديدًا لبللتزاـ ؟ دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األولى، 
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اإلرىاب " لذا نري أنو كاف حريًا بالمشرع الربط بيف تعريؼ اإلرىاب والجريمة اإلرىابية، ليصبح تعريػؼ 
خيرة عمى النحو اآلتي " ىي كؿ جناية أو جنحة يتوافر بيا جميػع العناصػر التػي حػددىا المشػرع فػي األ

 تعريفو لئلرىاب ".
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 الفصل األول
 الحق في الخصوصية واعتبارات األمن القومي ومكافحة اإلرىاب

لكؿ إنساف جانب مف حياتو يرغب في أال يطمع عميو اآلخروف، إال برضاه، ويطمؽ عمى ىذا      
، ونعرفو بكونو " la vie privée "1المفيوـ مصطمح " الخصوصية " أو " الحػؽ في الحػياة الخاصة 

، حيث ال يجوز ما ُيعَترؼ بو ػػػ قانونيًا واجتماعيًا وعمميًا ػػػ لشخص مف مساحة لمسرية في زمف معيف
لمغير التدخؿ فييا أو كشفيا؛ لتتعمؽ بأمور يحؽ لو  فقط أف ُيطِمع عمييا مف يشاء، حيث يحاسب 

والخصوصية يجب أال . 2القانوف االعتداء عمييا، كما يجيز في حاالت محددة ووفؽ ضوابط مراقبتيا "
ي نطاقيا وما يخرج عنيا؛ تعبر عف وجية نظر شخصية، مع تسميمنا باختبلؼ األفراد حوؿ ما يدخؿ ف

، ىذا وتتسـ الخصوصية بكونيا نسبية، فيختمؼ نطاقيا فحدودىا أمر يحدده اتجاه المجتمع في وقت ما
وفقًا لموضع الوظيفي أو االجتماعي لمشخص، وتتبايف حتى داخؿ المجتمع مف منطقة ألخرى، كما أنيا 

 .3تتطور بمرور الزمف
                                                 

 "  أي الخموة وتجنب العبلنية.   Privacyمة "ويعبر عف المصطمح بالمغة اإلنجميزية بكم 1
a : the quality or state of being apart from company or observation  

b : freedom from unauthorized intrusion of one's right to privacy 

The New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language. Trident 

Press International, 1996, p. 1003.  
األستاذ الدكتور حساـ األىواني إلى عدوؿ الفقو المقارف عف وضع تعريؼ جامع مانع لمحياة الخاصة، الختبلفيا  أشار 2

يخمو إلى باختبلؼ المكاف والزماف والعادات والتقاليد، وأف تعريؼ الخصوصية في عبارات عامة أنيا " حؽ الشخص في أف 
السرية أضيؽ نطاقًا مف الخصوصية، وأف نفسو، وأف يعيش بعيدًا عف أعيف الرقباء، وأف نتركو يحيا دوف تدخؿ مف الغير " 

فالممـز بالحفاظ عمى السرية ىو أميف السر فقط أما نطاؽ الخصوصية فيدخؿ فييا أمور تكوف معمومة لبعض الناس، 
حساـ الديف كامؿ األىواني، حماية الحؽ والممـز بعدـ االعتداء عمى الخصوصية ىـ الكافة وليس أميف السر فقط. راجع : 

، ص 2118ي ظؿ قانوف دولة اإلمارات العربية المتحدة، مجمة األمف والقانوف، أكاديمية شرطة دبي، في الخصوصية ف
، ص 1976؛ أحمد فتحي سرور، الحماية الجنائية لمحؽ في الحياة الخاصة، دار النيضة العربية، القاىرة، 43، ص 13
ي الحياة الخاصة لو وجياف متبلزماف األوؿ يتعمؽ وما بعدىا، حيث ربط بيف السرية والخصوصية مشيرًا إلى أف الحؽ ف 56

بحرية الحياة الخاصة، والثاني بسريتيا. وفي ذات االتجاه ذىب رأي فقيي آخر إلى أف ىناؾ فارقًا بيف الخصوصية والسرية، 
ة الحياة حيث يفترض مع السرية الكتماف التاـ، وىو أكثر مما تفترضو الخصوصية.. راجع : محمد عبد العظيـ محمد، حرم
، 1988الخاصة في ظؿ التطور العممي الحديث، رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه لكمية حقوؽ القاىرة، 

 .  368ص
راجع : حساـ الديف كامؿ األىواني، الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة ػػ الحؽ في الخصوصية ػػ دراسة مقارنة، دار النيضة  3

؛ محمود عبد الرحمف محمد، نطاؽ الحؽ في الحياة الخاصة )أو الخصوصية(، 13العربية، القاىرة، بدوف سنة نشر، ص 
عبد الرحمف جماؿ الديف حمزة، الحؽ في الخصوصية في مواجية حرية ؛ 131، ص 1994دار النيضة العربية، القاىرة، 

 ..37، ص  2112اإلعبلـ، رسالة لمدكتوراه مقدمة لكمية حقوؽ بجامعة المنوفية ، 
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ةوألىمية الخصوصية وارتباطيا       فقد أكدت عمييا المواثيؽ  1بحرية اإلنساف وحقوقو األساسي
، 3، وتناولتيا بالتنظيـ العديد مف أفرع القانوف، كؿ مف زاويتو، فالدستور أكد عمى احتراميا2الدولية

، والمدني كفؿ أحكامًا لمتعويض عف األضرار التي تترتب عمى 4والقانوف الجنائي يجـر االعتداء عمييا
 .    6ػػػ ىذا الحؽ 5لـ يعرؼ المشرع ػػػ سواء المصري أـ الفرنسيالمساس بيا، و 

                                                 
ذىب جانب مف الفقو إلى ربط الحياة الخاصة بمفردات ومفاىيـ معينة فيي ترتبط بالحرية؛ فالحياة الخاصة ال تعني فقط  1

بعيدًا عف تطفؿ اآلخريف، بؿ تتسع لتعني الحؽ الذي يكوف لؤلفراد والجماعات والييئات بمقتضاه أف يحددوا  أف يظؿ المرء
متى وكيؼ وبأي قدر يمكف إيصاؿ المعمومات الخاصة بيـ لغيرىـ، ومف مفرداتيا أيضًا : األلفة؛ التستر؛ التحفظ.. ولمزيد 

الحماية القانونية لمحياة الخاصة لمعامؿ وضماناتيا في ظؿ الوسائؿ مف التفصيؿ راجع :=     = صبلح محمد أحمد دياب، 
 .    19، ص 2111التكنولوجية الحديثة، دار الكتب القانونية، القاىرة، 

حؽ اإلنساف في حرمة حياتو الخاصة، مقررة  1948قررت المادة الثانية عشرة مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عاـ  2
أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة، أو أسرتو أو مسكنو، أو مراسبلتو، أو لحمبلت عمى شرفو  أنو     " ال ُيعرض

الميثاؽ  1966وسمعتو، ولكؿ شخص الحؽ في حماية القانوف لو مف مثؿ ىذا التدخؿ أو تمؾ الحمبلت"؛ واعترؼ بو عاـ 
؛ كما قررتو المادة 1976ذي دخؿ حيز التنفيذ عاـ العالمي بشأف الحقوؽ المدنية والسياسية ػػ المادة السابعة عشرة ػػ وال

، وذلؾ باعتباره حقًا مف حقوؽ 1953الثامنة مف االتفاقية األوربية لحماية حقوؽ اإلنساف، والتي دخمت حيز التنفيذ عاـ 
 اإلنساف. 

ور أيضًا إلى أف " ( مف الدست58وفي ىذا السياؽ أيضًا ذىبت المادة ). 2114مف الدستور المصري لسنة  99/1المادة  3
لممنازؿ حرمة، وفيما عدا حاالت الخطر، أو االستغاثة ال يجوز دخوليا، وال تفتيشيا، وال مراقبتيا أو التنصت عمييا إال بأمر 
قضائي مسبب، يحدد المكاف، والتوقيت، والغرض منو، وذلؾ كمو في األحواؿ المبينة في القانوف، وبالكيفية التي ينص 

 يو مف في المنازؿ عند دخوليا أو تفتيشيا، واطبلعيـ عمى األمر الصادر في ىذا الشأف".عمييا، ويجب تنب
مكررًا  319لعؿ مف أبرز صور التجريـ لبلعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة وفقًا لمتشريع المصري ما ذىػبت إليو المادة  4

 مكررًا مف قػانوف العقوبات. 375والمادة 
5 LOLIES ISABELLE, La protection pénale de la vie privée, Presses universitaires               

dʼAix-Marseille, 1999, n 16 ; Xavier Agostinelli, Le droit à lʹinformation face à la protection 

civile de la vie privée, Amazon, 1994, p. 52.                                                                             

ف لـ ُيعرؼ المشرع الفرنسي ىذا الحؽ، فقد قرر في مادتو التاسعة أنو، عمى كؿ شخص احتراـ حرمة الحياة الخاصة،   وا 
ودوف إخبلؿ بالحؽ في اصبلح الضرر، فممقضاء اتخاذ تدابير كالوضع تحت الحراسة والحجز وغيرىا، والتي مف شأنيا منع 

  العتداء عمى سرية الحياة الخاصة، وعند الضرورة يمكف األمر بيذه التدابير بشكؿ عاجؿ.أو إيقاؼ ا

Article 9 " Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la 

réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, 

propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures 

peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ".  

ف كاف ىذا األمر ال يعد بحسب األصؿ مف  المياـ التي يضطمع بيا المشرع، إال أنو نجده قد تص 6 دى ليا أحيانًا كثيرة وا 
مدني(  41مدني( والموطف ) 35معرفًا مصطمحات بعينيا، ففي القانوف المدني عرؼ المشرع المصري : القرابة )المادة 
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ىذا وبجانب الحياة الخاصة لمشخص أي عالمو الذاتي، توجد أخرى تتسـ بالعمومية حيث يباشر      
، ومعيار 1نشاطو أماـ أعيف الناس، ومف ثـ فبل مجاؿ لمتضرر مف نشر جانب مف ىذا النشاط العاـ

عتمد عمى وجود الشخص في مكاف عاـ أو خاص، بؿ بطبيعة النشاط ذاتو، فعمى التفرقة بينيما ال ي
سبيؿ المثاؿ فإف الحديث الذي يتـ بيف شخصيف في مكاف عاـ يدخؿ في إطار الخصوصية، رغـ 
عمومية المكاف، وبالتالي فالخصوصية ىي نشاط أو حالة يتـ وفقًا ليا حماية الشخص مف وصوؿ غير 

، وذىب جانب مف 2ؽ بذاتو، أو بما أطمؽ عميو " االقتراب المحدد مف النفس "مرغوب فيو ألمر يتعم
الفقو إلى أنو مف العسير تعريؼ الحؽ في الخصوصية أو تحديد حدوده، فالفكرة تواجييا مف الناحية 

ة ، 3القانونية الكثير مف العقبات لغموضيا، وتطبيقيا عمى واقع غالبًا ما تكتنفو صعوبات جم
يتطور حماية الحؽ في الخصوصية بمرور الزمف، ، و 4فكرة ذات نطاؽ قانوني واسعفالخصوصية 

، 5خاصة في ظؿ التطور التكنولوجي واستخداـ األجيزة الحديثة وما يتطمبو ىذا مف تأميف لبلتصاالت
وسنتناوؿ في . 6كما أحدث استخداـ الحاسبات اآللية وشبكة اإلنترنت نقمة نوعية في مفيوـ الخصوصية

                                                                                                                                               

مدني( وغيرىا  515مدني( والشركة ) 188مدني( والفضالة ) 85مدني( واألشياء المثمية ) 51والحقوؽ المبلزمة لمشخصية )
 311عقوبات( والسرقة ) 312عقوبات( والقذؼ ) 86ؿ المشرع الجنائي فعرؼ: اإلرىاب )المادة مف المصطمحات، وىكذا فع

عقوبات(. وربما حرص  232، 231عقوبات( وسبؽ اإلصرار والترصد باعتبارىما ظرفيف مشدديف لجناية القتؿ العمد )
اصية النسبية ليذا الحؽ، فيو متغير مف  المشرع عمى عدـ تحديد تعريؼ بعينو لمحؽ في الحياة الخاصة العتبارات ترجع لخ

 حيث المكاف والزماف واألشخاص.
 .54، ص 1978راجع : حساـ كامؿ األىواني، الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة، مرجع سابؽ،  1

2     Ruth Gavison, Privacy and the Limits of Law, The Yale Law Journal Company, INC.     

No. 3, p. 423.           
 .18، ص 1999راجع : مدحت رمضاف، الحماية الجنائية لشرؼ واعتبار الشخصيات العامة، دار النيضة العربية،  3
4 Daniel J. Solove, Conceptualizing Privacy, California law review, No. 90, 2002, p.      1088.  

                                                                                                                                        
عمى أنو " يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف 2113لسنة  11( مف قانوف تنظيـ االتصاالت المصري رقـ 73نصت المادة ) 5

ة أشير وبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تجاوز خمسيف ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، كؿ مف قاـ ثبلث
ػػ إذاعة أو نشر أو تسجيؿ لمضموف رسالة 1  :في مجاؿ االتصاالت أو بسببيا بأحد األفعاؿ اآلتية وظيفتوأثناء تأدية 

ػػ إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصاالت 2 .في ذلؾاتصاالت أو لجزء منيا دوف أف يكوف لو سند قانوني 
ػػػ إفشاء أية 4 .ػػػ االمتناع عمدًا عف إرساؿ رسالة اتصاالت بعد تكميفو بإرساليا3أو لجزء منيا تكوف قد وصمت إليو.  

  .وف وجو حؽ "معمومات خاصة بمستخدمي شبكات االتصاؿ أو عما يجرونو أو ما يتمقونو مف اتصاالت وذلؾ د
أصبحت الخصوصية معرضة لمخاطر أكبر مف ذي قبؿ في نطاؽ استخداـ الفضاء اإللكتروني، وتنبو الشركات المقدمة  6

 لخدمات ىذا الفضاء إلى قواعد ىذا االستخداـ ومخاطره.
Jeery Kang, Information Privacy in Cyberspace Transitions, Stanford Law Review, No. 

4,1998, p. 1202.                                                                                                                           
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بموضوع البحث وفقًا لمنظاـ القانوني المصري بحسب  المرتبطةالمبحث أىـ جوانب الخصوصية ىذا 
 األصؿ، وذلؾ عمى التفصيؿ اآلتي بيانو :

 نسبية الحؽ في الخصوصية وتأثره باعتبارات األمف القوميالمبحث األول : 
 ومكافحة اإلرىاب                  

 حماية الخصوصية والحؽ في اإلعبلـ : نحو نقطة توازف بيفالمبحث الثاني 
 

 المبحث األول
 نسبية الحق في الخصوصية 

 وتأثره باعتبارات األمن القومي ومكافحة اإلرىاب
 

 أواًل : الحماية القانونية لمحق في احترام الحياة الخاصة
إلى أنو " كؿ اعتداء عمى الحرية  2114( مف الدستور المصري لعاـ 99ذىبت المادة )      

لشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لممواطنيف وغيرىا مف الحقوؽ والحريات العامة التي يكفميا الدستور ا
والقانوف جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ، ولممضرور إقامة الدعوى 

 الجنائية بالطريؽ المباشر ". 
، ولممجمس القومي لحقوؽ اإلنساف إببلغ النيابة 1عميو االعتداءوتكفؿ الدولة تعويضًا عاداًل لمف وقع 

عف أي انتياؾ ليذه الحقوؽ، ولو أف يتدخؿ في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء عمى طمبو، 
 وذلؾ كمو عمى الوجو المبيف بالقانوف ".

                                                                                                                                               

لممزيد مف التفصيؿ راجع أيضًا : حساـ الديف كامؿ األىواني، حماية الحياة الخاصة، ورقة عمؿ مقدمة لندوة بعنواف : حرمة 
وما بعدىا؛ وسيـ  2، ص 2114الخاصة وتحديات العالـ االفتراضي، كمية القانوف جامعة اإلمارات العربية المتحدة، الحياة 

حرب، معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي في الفضاء السيبرالي، ورقة بحثية مقدمة لندوة كمية القانوف باإلمارات السابؽ 
رزلي، الحؽ في النسياف الرقمي، ورقة بحثية مقدمة لندوة كمية القانوف باإلمارات وما بعدىا؛ ميشاؿ الف 3اإلشارة إلييا، ص 
وما بعدىا. جدير بالذكر أف اإلشارة لرقـ الصفحات لؤلبحاث وأوراؽ العمؿ المنشورة لندوة حرمة الحياة  1المشار إلييا، ص 

مف األبحاث المقدمة، حيث ال يوجد ترقيـ  الخاصة المشار إلييا في ىذه اإلشارة ىي ألرقاـ الصفحات الخاصة بكؿ بحث
 عاـ لمكتاب الذي نشر أبحاث ىذه الندوة.

ونرى أف تطبيؽ ىذا النص فيما يتعمؽ بكفالة الدولة تعويضًا لمف وقع عميو االعتداء، إنما يعني أف توفر الدولة كؿ السبؿ  1
ف تعذر عمى مف وقع عميو الضرر  الكافية لحصوؿ مف وقع عميو االعتداء عمى التعويض مف المتسبب فيو أو المتبوع، وا 

لة تمتـز بدفعو باعتبارىا كفيبًل، بموجب كفالة دستورية. لمزيد مف التفصيؿ الحصوؿ عمى التعويض رغـ سعيو لو، فالدو 
؛ مصطفى أحمد عبد الجواد، الحياة الخاصة 381راجع : حساـ الديف األىواني، الحؽ في الخصوصية، مرجع سابؽ، ص 

 وما بعدىا. 278، ص 2111ومسئولية الصحفي، دار الفكر العربي، القاىرة، 
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ويعتبر الحؽ في الخصوصية مف الحقوؽ المصيقة بالشخصية والمشرع الدستوري المصري يرفض 
تعطيؿ ىذه الحقوؽ أو االنتقاص منيا ولو مف قبؿ المشرع، فإذا صدر قانوف يتعارض مع ىذه 

مف الدستور عمى ىذا مقررة أنو        "  92الضمانات الدستورية فيو غير دستوري، وأكدت المادة 
ؽ والحريات المصيقة بشخص المواطف ال تقبؿ تعطيبًل وال انتقاًصا. وال يجوز ألى قانوف ينظـ الحقو 

ممارسة الحقوؽ والحريات أف يقيدىا بما يمس أصميا وجوىرىا ". وال تعارض بيف كوف ىذا الحؽ غير 
ء عميو، مالي وبيف أحقية المضرور في المطالبة بالتعويض المالي عف األضرار الناشئة عف االعتدا

مف القانوف المدني إلى أنو " لكؿ مف وقع عميو اعتداء غير مشروع في حؽ مف  51وقد ذىبت المادة 
و، أف يطمب وقؼ االعتداء، مع التعويض عما يكوف قد لحقو مف ضرر ". الحقوؽ المبلزمة لشخصيت

داء عمى الخصوصية ال مف الدستور المشار إليو ػػػ بالمتف عاليو ػػػ فإف االعت 99ووفقًا لنص المادة 
 تسقط دعواه بالتقادـ.

ف كاف تعريؼ الخصوصية وجد مساحة واسعة مف االختبلؼ حوؿ مضمونيا، إال أف      ىذا وا 
لمحد الذي أفرد ليا  1المحادثات التميفونية الخاصة متفؽ عمى اعتبارىا تدخؿ في نطاؽ الخصوصية

الحياة الخاصة حرمة، وىى ( دستوري إلى أنو " 57المشرع الدستوري نصًا خاصًا بيا، فذىبت المادة )
 مصونة ال تمس.

ولممراسبلت البريدية، والبرقية، واإللكترونية، والمحادثات الياتفية، وغيرىا مف وسائؿ االتصاؿ حرمة، 
وسريتيا مكفولة، وال تجوز مصادرتيا، أو االطبلع عمييا، أو رقابتيا إال بأمر قضائي مسبب، ولمدة 

 ألحواؿ التي يبينيا القانوف.محددة، وفى ا
كما تمتـز الدولة بحماية حؽ المواطنيف في استخداـ وسائؿ االتصاؿ العامة بكافة أشكاليا، وال يجوز 

المشرعاف  كما جرم تعطيميا أو وقفيا أو حرماف المواطنيف منيا بشكؿ تعسفي، وينظـ القانوف ذلؾ".
مكررًا مف قػانوف العقوبات  319ي، فذىػبت المادة والمصري االعتداء عمييا دوف مسوغ قضائ 2الفرنسي

                                                 
محمد صمى اهلل عميو وسمـ أنو " إذا تناجى اثناف فبل يدخؿ معيما غيرىما حتى يستأذنيما " راجع : اإلماـ قاؿ نبي الرحمة  1

 .71، ص 11ىػ. الجزء  1311أبي عبد اهلل بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخاري، سنف البخاري، المطبعة األميرية، 
2             J. Cedra, Les écoutes téléphoniques aux etats – Unis et en France, Rev. dr. pén. 

Crim. 1991. P. 159 et s. J.Pradel, Ecoutes téléphoniques et cour européenne des droits de 

lʼhome, D.1990, chron.p.17; L. Alpernhe, Ecoutes téléphoniques, pouvoirs du juge 

dʼinstruction, Rev. Dr. Pén. Juill. 1990. P.3.                                                                  
            

ىذا ويرجع اىتماـ المشرع الفرنسي لحماية الحؽ في الخصوصية تجاه أنشطة الصحافة لتاريخ وضعو لقانوف الصحافة في  
عات أـ صور لشخص منو كؿ عمؿ صحفي يفضح الحياة الخاصة سواء بنشر موضو  11، حيث جرمت المادة 1881

 تتعمؽ بخصوصيتو، رغمًا عنو أو دوف إذف منو.
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عمى سنة كؿ مف اعتدي عمى حرمة الحياة الخاصة  ال تزيدالمصري إلى أنػو " يعاقب بالحبس مدة 
لممواطف، وذلؾ بأف ارتكب أحد األفعاؿ اآلتية في غير األحواؿ المصرح بيا قانونًا، أو بغير رضاء 

 المجني عميو:
سجؿ أو نقؿ عف طريؽ جياز مف األجيزة أيًا كاف نوعو محادثات جرت في مكاف )أ( استرؽ السمع أو 

خاص أو عف طريؽ التميفوف... . ويعاقب بالحبس الموظؼ العاـ الذي يرتكب أحد األفعاؿ المبينة 
بيذه المادة اعتمادًا عمى سمطة وظيفتو. ويحكـ في جميع األحواؿ بمصادرة األجيزة وغيرىا مما يكوف 

ـ في الجريمة أو تحصؿ عميو، كما يحكـ بمحو التسجيبلت  المتحصمة عف الجريمة أو قد استخد
" ذا كاف المشرع المصري قد جـر التسجيبلت غير القانونية لممحادثات التميفونية 1إعداميا  . وا 

عمى مف يقوـ بنشر تمؾ التسجيبلت أو استعماليا ولو في غير  شدد العقوبةلؤلشخاص، فنجده قد 
شددىا أيضًا عمى مف ييدد الشخص الذي تـ التسجيؿ لو بإفشاء السر، ليرغمو عمى اتياف عبلنية، و 

مكررًا )أ( ػػػ كما أكد قانوف  319عمؿ معيف أو االمتناع عف عمؿ ػػػ لتصبح العقوبة الحبس، المادة 
ت ، عمى ضرورة أف يكوف لمراقبة المحادثا216؛ 95اإلجراءات الجنائية المصري وفقًا لممادتيف 

التميفونية فائدة في إظيار الحقيقة، باعتبار أف ىذه الرقابة ىي بمثابة استثناء مف األصؿ العاـ أال وىو 
 . 2حظر مراقبة ىذه األحاديث، فالشرط يجب أف تمميو ضرورة

 
 

                                                                                                                                               

ال يجوز لمصحفي أو غيره أف بشأف تنظيـ الصحافة في مصر إلى أنو "  1996لسنة  96القانوف رقـ مف 21ونصت المادة 
الصفة النيابية يتعرض لمحياة الخاصة لممواطنيف. كما ال يجوز لو أف يتناوؿ مسمؾ المشتغؿ بالعمؿ العاـ أو الشخص ذي 

مف  22كما ذىبت المادة  . أو المكمؼ بخدمة عامة، إال إذا كاف التناوؿ وثيؽ الصمة بأعماليـ ومستيدفًا المصمحة العامة "
يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادتيف السابقتيف بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تقؿ   "القانوف المشار إليو إلى أنو

           .جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف "عف خمسة آالؼ 
منظمًا بو مراقبة المحادثات الياتفية، مف حيث  7/1991/ 11( في 646ػػ 91أصدر المشرع الفرنسي القانوف رقـ )  1

ـ التصرؼ في التسجيبلت بعد انتياء مصدر اإلذف وصورتو، ومجاؿ تطبيقو المراقبة ومدتيا، وكيفية تنفيذ قرار المراقبة، أحكا
الغرض منيا، والعقوبة التي توقع عمى الموظؼ الذي يتنصت عمى المكالمات خارج نطاؽ المشروعية، وكذا عقوبة مف يقـ 
بإفشائيا. راجع: محمد أبو العبل عقيدة، مراقبة المحادثات التميفونية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية 

عقوبات  368.= = ىذا وجـر المشرع الفرنسي االعتداء عمى سرية المكالمات التميفونية وفقًا لممادة 53، ص 2118لقاىرة،ا
بشأف حماية حقوؽ األفراد وحرياتيـ( مقررًا عقوبة الحبس  1971يوليو  17الصادر في  643ػػػ 71)المضافة بالقانوف رقـ 

وبغرامة أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف اعتدى عمدًا عمى الحياة السرية مدة ال تقؿ عف شيريف وال تزيد عمى سنة، 
 لآلخريف، وأشار لصور التعدي ومنيا التنصت أو التسجيؿ بواسطة جياز لحديث خاص لشخص دوف موافقتو.

 .132، ص 2116راجع : رمزي رياض عوض، الحؽ في الخصوصية، دار النيضة العربية، القاىرة،  2
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 ثانيًا : الخصوصية والدفع بالحقيقة
، 1األصؿ أف ثبوت صحة وقائع القذؼ في حؽ المقذوؼ ال يعفي القاذؼ مف المسئولية المدنية    

والقوؿ بأنو ال مسئولية عمى مف ينشر الحقيقة، ىو بمثابة جانب مف الحقيقة القانونية، فنشر الحقائؽ قد 
روع لشخص تتوافر معو في ظؿ ظروؼ معينة أركاف جريمة، فمف ينشر تسجيبلت تمت بشكؿ غير مش

مكررًا أ عقوبات مصري(، وال يستطيع المتيـ  319ما دوف رضائو، إنما يخضع لمعقاب وفقًا لممادة )
دفع مسئوليتو بحجة أف التسجيؿ المنشور حقيقي ولـ ينسب زورًا لممجني عميو. أما في حالة القذؼ في 

بب الوظيفة أو حؽ موظؼ عاـ أو شخص ذي صفة نيابية، أو مكمؼ بخدمة عامة، وكاف ذلؾ بس
وال يجوز لو ىذا  ـــعقوبات( فُيمـز القاذؼ بإثبات حقيقة القذؼ  312النيابة أو الخدمة العامة )المادة 

ال تعرض   ـــ2اإلثبات، في غالب األحواؿ، إذا تعمؽ األمر بالحياة الخاصة لؤلشخاص المشار إلييـ وا 
 لمعقوبة المقررة. 

كثيرة تمؾ الخصوصية، سواء لفئة مف الفئات المشار إلييا أـ وقد اقتحمت وسائؿ اإلعبلـ في حاالت 
 ، أو لكشؼ فساد. 3لعامة الناس، مبرريف ىذا بحؽ الجميور في معرفة الحقيقة

                                                 
دة الثالثة مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري فإنو ال يجوز رفع الدعوى الجنائية في بعض الحاالت، ومنيا وفقًا لمما 1

القذؼ والسب، إال بشكوى مف المجني عميو أو وكيمو الخاص إلى النيابة العامة، ىذا ولمف قدـ الشكوى أف يتنازؿ عنيا في 
فبراير  6ضي الدعوى الجنائية بيذا التنازؿ. راجع : نقض جنائي في أي وقت إلى أف يصدر في الدعوى حكـ نيائي، وتنق

 .195، ص 43ؽ، مجموعة أحكاـ النقض، س  59، لسنة 13865، الطعف رقـ 1992
عقوبات مصري، والتي تجـر جريمة القذؼ إلى أنو "...فالطعف في أعماؿ موظؼ عاـ أو شخص  312/2ذىبت المادة  2

ذي صفة نيابية عامة أو مكمؼ بخدمة عامة ال يدخؿ  تحت حكـ الفقرة السابقة إذا حصؿ بسبلمة نية وكاف ال يتعدى 
بت المتيـ حقيقة كؿ فعؿ أسنده إلى المجني إليو،... وال يقبؿ مف أف يثوبشرط أعماؿ الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، 

 96القانوف رقـ مف  44كما نصت المادة القاذؼ إقامة الدليؿ إلثبات ما قذؼ بو إال في الحالة المبينة في الفقرة السابقة ". 
موظؼ عاـ أو شخص ذي " ال يعاقب عمى الطعف بطريؽ النشر في أعماؿ بشأف تنظيـ الصحافة عمى أنو  1996لسنة 

وكاف ال يتعدى األعماؿ الوظيفة أو النيابة أو الخدمة  ،صفة نيابية عامة أو مكمؼ بخدمة عامة إذا كاف النشر بسبلمة نية
  .العامة، وبشرط أف يثبت كؿ فعؿ اسنده إلييـ "

مف قانوف  35المادة ذىبت  وأباح المشرع الفرنسي الدفع بالحقيقة في حالة قذؼ موظؼ عاـ أو مكمؼ بخدمة عامة، فقد
( إلى أنو " يمكف أف تثبت حقيقة الذـ ػػػ عندما تتعّمؽ فقط بالوظائؼ.. كما يمكف أف تثبت حقيقة 1881الصحافة الفرنسي ) 

داري أية مػؤسسة صناعػية، أو تجػارية أو مالية تكوف اسيميا مقبولة التداوؿ في سػوؽ مػنّظـ، أو  الذـ ضد مػدراء وا 
 . مجميور وفػؽ نظاـ تداوؿ مػتعػدد الجػوانب،... "مػعػروضة ل

عبرت المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف عف مضموف حرية الصحافة فذىبت إلى أنيا " تعد واحدة مف الحقوؽ األساسية  3
 لممجتمع الديمقراطي، بما تتضمنو مف أفكار معارضة بقوة تصؿ لحد اإلزعاج، وتصيب أحيانا بالقمؽ " وبيذا فحرية

 الصحافة حؽ كباقي الحقوؽ يجب أف يتوافؽ مع باقي الحقوؽ وبخاصة الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة.  
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 ثالثًا : مدى احترام خصوصية الشخصيات العامة والمشاىير
يا، إال أف إذا كاف لكؿ شخص حياتو الخاصة حيث يجب عمى اآلخريف احتراميا وعدـ التطفؿ عمي    

الخصوصية فكرة نسبية فيي تتطور بمرور الزمف، وحدودىا تختمؼ بحسب المجتمع الذي نرصدىا 
فيو، كما أف الفكرة في مجتمع وزماف معيف يختمؼ تطبيقيا مف حيث األشخاص؛ فخصوصية الشخص 

ف الشيرة العادي حرمتيا تختمؼ عف حرمة الحياة الخاصة لمشخصيات العامة والمتمتعيف بقدر وافر م
في المجتمع، كأصحاب الوظائؼ العميا بالدولة أو الفنانيف، وكؿ مف ليـ حظ مف الشيرة أيًا كانت 
أسبابيا.. فحتى مرتكبي الجرائـ اإلرىابية التي تشغؿ الرأي العاـ يصبحوف في موضع اىتماـ وسائؿ 

الخاصة ليؤالء ترتبط  اإلعبلـ، ومف ثـ فخصوصياتيـ تمسي مجااًل واسعًا لمعبلنية، وتصبح الحياة
؛ 1، وتصير بيذا عرضو لمتحميؿ والرأي مف قبؿ وسائؿ اإلعبلـ والجميور1ارتباطًا وثيقًا بحياتيـ العامة

                                                                                                                                               

« la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et 

vaut même pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent »  Ainsi la liberté d'expression 

est un droit, et comme tout droit, il faut concilier celle-ci avec les autres droits et notamment 

avec le droit au respect de la vie privée. Cour européenne des droits de l'homme, 7 décembre 

1976, n° 5493/72 Handyside c/ Royaume Uni. 

Voir:http://fr.jurispedia.org/index.php/Le_droit_%C3%A0_la_vie_priv%C3%A9e_dans_la_ju

risprudence_sur_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_

droits_de_l%27homme_(int)                                                                                                  

د اإلعبلمييف مف تيمة سب وقذؼ؛ وجاء ، ببراءة أح2115يونيو  23قضت محكمو جنح مستأنؼ مدينو نصر في  1
منطوؽ الحكـ بقبوؿ المعارضة االستئنافية شكبل، وفي الموضوع بإلغاء الحكـ المعارض فيو، والقضاء مجددا ببراءة المتيـ 

لزاـ رافعيا المصاريؼ يا . وأشارت حيثيات الحكـ لؤلسباب التي بنيت عميمف التيمة المنسوبة إليو، ورفض الدعوى المدنية وا 
حرية اإلعالم ىي عف موضوع المعارضة فإف المحكمة إذ تشير قبيؿ الخوض في غمار الدعوى أف  البراءة مقررة أنو "...

، وغالبَا ما تكوف تمؾ الحرية مكفولة مف قبؿ الدستور وتمتد لتشمؿ مؤسسات الضمانة عن حرية التعبير والرأي بالدولة
رئية حتى تشمؿ جميع العمميات المتعمقة بالحصوؿ عمى المعمومات الخبرية بقصد األخبار والبرامج الحوارية والتقارير الم

وىذا  األمن القومياإلذاعة والبث وأف حرية التعبير مصونو باإلعبلمييف وال تتدخؿ فييا حكومة الببلد إال فيما يتعمؽ بشئوف 
انة وحسف الخمؽ، وميمتو احتراـ الذات، وغايتو معمـو لجميع اإلعبلمييف، إذ أف ميثاؽ اإلعبلـ ىو ميثاؽ غميظ شعاره األم

ىو سمو الببلد ورقييا... فأستباف ليا مف خبلؿ مطالعة صحيفة الجنحة المباشرة واستماعيا لؤلسطوانة المدمجة التي أستند 
س اءة، الييا المدعى بالحؽ المدني، والتي حوت العبارات التي ادعى المدعى بالحؽ المدني أنيا تحمؿ في حقو قذؼ وا 

فأستباف لممحكمة انتفاء الركف المادي لمجرائـ المشار إلييا وفقَا لصحيفة االدعاء المباشر، إذ أف تمؾ العبارات ال تعدو إال 
 أف تكوف نقضَا مباحًا، وال تحمؿ في طياتيا أية قصؼ أو إساءة في حؽ المدعى بالحؽ المدني... .

اف مف متطمبات العمؿ العاـ ىو امتثاؿ صاحبو لكافة أنواع النقض وك شخصية عامةوأف المدعى بالحؽ المدني ىو     
المباح، كما يخضع لكافة أنواع الثناء والمديح، ولما كاف ذلؾ وكاف المتيـ يمتيف مينة اإلعبلـ، وكاف صميـ عممو ىو 

تفى معو القصد الجنائي انتقاض األوضاع بغية الصالح العاـ، وىذا ىو اليدؼ الذى ينتيجو ويسعى إليو ىو، األمر الذى ين
الخاص ليذه الجرائـ، وىو اإلساءة واإلضرار بالغير، وال سيما وأف ما جاء عمى لسانو ال يناؿ مف شخص المدعى بالحؽ 
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بؿ وذىب جانب مف الفقو المصري إلى أف الحماية الدستورية لحرمة الحياة الخاصة والحماية القانونية 
رأي ونقد األشخاص العامة بمناسبة قياميا بالعمؿ لمشرؼ واالعتبار ال تحوؿ بيف حرية التعبير عف ال

العاـ، وحريتا التعبير والنقد يسمواف عمى الخصوصية والحؽ في السمعة بالقدر البلـز إلبداء الرأي في 
.  ومع ىذا فيبقى لمشخصيات العامة ومف ليـ نصيب مف النجومية قدر مف 2األعماؿ العامة ونقدىا

، ويقدر القاضي المدى الذي يجب أف يحتـر 3عيدًا عف أعيف اآلخريفالخصوصية، ليـ االحتفاظ بيا ب
، واضعيف في االعتبار أنو، ليس كؿ ما يدخؿ في 4فيو الغير حؽ الشخصية العامة في الخصوصية

صميـ الحياة الخاصة ليذه الشخصيات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياتيـ العامة، وتتحقؽ مف خبلؿ تناولو 
لمؤكد أف إذاعة أحاديث خاصة ليذه الشخصيات دوف موافقتيـ تعد جريمة، ، ومف ا5مصمحة عامة

 باعتبارىا مف صميـ خصوصيتيـ.

                                                                                                                                               

المدني في شخصو وانحسر =      = أيضَا عف الطعف في شرفو بؿ كاف في صميـ جبية الصالح العاـ... ولما كاف 
مؾ العبلقة بيف اإلعبلـ والمواطف وينظـ بروتوكوالت التعامؿ فقد أباح بدوره النقد المباح القانوف ىو الذى يرسـ طبيعة ت

بشرط حسف النية، ولما كاف ذلؾ وكاف ما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة واالسطوانة المدمجة المرفقة باألوراؽ قد خبل مف 
 يسع المحكمة معو سوى إلغاء الحكـ المعارض فيو أية ألفاظ مف شأنيا أف تسئ لممدعى بالحؽ المدني ىو األمر الذى ال

 حكـ غير منشور. والقضاء مجددَا ببراءة المتيـ مف التيمة المنسوب إليو ".
راجع : أحمد فتحي سرور، الحمية الجنائية لمحؽ في الحياة الخاصة، مجمة القانوف واالقتصاد، السنة الرابعة والخمسوف،  1

د الرحمف محمد، نطاؽ الحؽ في الحياة الخاصة )أو الخصوصية( مرجع سابؽ، ص وما بعدىا؛ محمود عب 87، 1984
 وما بعدىا؛  131

وما  89، ص 1999مدحت رمضاف، الحماية الجنائية لشرؼ واعتبار الشخصيات العامة، دار النيضة العربية، القاىرة،  2
 بعدىا.

3 Cass. Civ. 23 Oct. 1990, Bull. Civ. 1990, No 222.                                                       
        

وذىب القضاء الفرنسي إلى أنو ال تثريب عمى الصحافة مف تناوؿ جانب مف الحياة الخاصة لشخص سبؽ لو أف أفصح  4
 ,Cass. Civ. 20 Nov. 1990, Bull. 1990ىو عنيا وأدخميا دائرة العبلنية بإرادتو الحرة.                         

No. 56. 

كما ذىب القضاء الفرنسي إلى أف تسامح الشخص في نشر وقائع معينة تتعمؽ بحياتو الشخصية ال يؤخذ كقرينة عمى 
موافقتو الضمنية عمى النشر مجددًا، إال أف موقفو السابؽ يؤثر سمبًا عمى قيمة التعويض المحكـو بو عف االعتداء المتمثؿ 

                                           .Cass. Civ. 6 Jan. 1971, D. 1971,Ῑ, p. 226جع : في إعادة النشر. را
                            

ويذىب جانب مف الفقو المصري إلى أنو إذا تعارضت مصمحة الجميور في اإلعبلـ مع مصمحة شخصية عامة في حرمة  5
ورجحانيا يوجب القوؿ بأولويتيا بالرعاية عمى المصمحة الثانية. راجع : محمد حياتو الخاصة، فإف سمو المصمحة األولى 

ناجي ياقوت، مسئولية الصحفييف المدنية في حالة القذؼ في حؽ ذوي الصفة العمومية، دراسة مقارنة، مكتبة الجبلء 
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 رابعًا : االعتداء عمى الخصوصية وانتقال الحق في التعويض عن الضرر األدبي  
ينتيي الحؽ في التعويض عف الضرر األدبي الناشئ عف االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة      

، فإذا توفي ولـ يطالب بو قضائيًا 2، ما لـ يكف قد طالب بو قبؿ وفاتو1بوفاة المعتدى عميولشخص 
! ونرى أنو حري بالمشرع السماح لمورثة بالمطالبة بو حاؿ إثبات أف مورثيـ 3فميس لورثتو تمؾ المطالبة

عف تمؾ  أوصى بيذا قبؿ أف يموت، كما يسمح ليـ أيضًا حاؿ تضرر سمعتيـ بالمطالبة بالتعويض
األضرار التي أصابتيـ مف منطمؽ قرابتيـ لممتوفى، فُسمَعة الشخص ووضعو األدبي تشاركو فيو 

                                                                                                                                               

قضي بأنو " درء المفاسد مقدـ عمى . ويتفؽ ىذا الرأي مع القاعدة الفقيية التي ت14الجديدة بالمنصورة، بدوف سنة نشر، ص 
 جمب   المنافع ".

عمى الذـ أو القدح الموجو  33، و 32، و 31مف قانوف الصحافة الفرنسي إلى أنو " وال تطبؽ المواد  34ذىبت المادة  1
يـ ضد ذكرى الميت إال في حاؿ قصد مرتكبو ىذه االفعاؿ المساس بشرؼ أو بكرامة الورثة أو األزواج أو الموصى ل

األحياء. وفي حاؿ كاف مرتكبوا ىذه االفعاؿ يقصدوف المساس بشرؼ أو كرامة الورثة أو األزواج أو الموصى ليـ األحياء، 
كما أكد قضاء النقض الفرنسي عمى أف حؽ  وفي الحالتيف ". 13يكوف مف حؽ ىؤالء استعماؿ حؽ الرد الممحوظ في المادة 

ب الحياة الخاصة ينقضي بوفاة الشخص المعني، إذ أنو المالؾ الوحيد ليذا االدعاء بشأف التعدي عمى جانب مف جوان
 الحؽ. 

Cass. Civ. 1,14 dec. 1999, Bull. Civ. I, n. 345, D. 2000, 372. Note Beignier; Cass. Civ. 2, 8 

Jui. 2004, Bull. Civ. II, n. 390. D. 2004, IR. 2088; D. 2005, Pan. 2644, Obs. A. Lopage. 

ونشير في ىذا السياؽ إلى أف القضاء الفرنسي ذىب إلى أف الحؽ في الصورة لو صفة أدبية ومالية يسمح قانوف الذمة 
 المالية بتقدير قيمتيا التجارية، فبل تكوف محض شخصية وتنتقؿ الحقوؽ فييا لمورثة. راجع :

 TI. Provence, 24 nov. 1988, JCP, 1989, II, 21329, note Henderycksen; RTD Civ. 1990, 126, 

note Partarin; Paris 10 sep. 1996, D. 1998, somm. 87, obs. Bigot. 
يتجسد التعويض العيني أحيانًا في اإللزاـ  بالنشر والتصحيح والرد، لمعالجة ضرر نتج عف إساءة استعماؿ حؽ النشر،  2

نة المدعى عميو في الصحؼ، وىذا النشر يعتبر تعويضًا كما يجوز لمقاض أف يأمر عمى سبيؿ التعويض بنشر الحكـ بإدا
غير مالي عف الضرر األدبي، كما يحكـ أيضًا بالتعويض النقدي إذا كاف لو متقضى. راجع : عبد الرزاؽ السنيوري، 

يعة الوسيط، في شرح القانوف المدني، تحديث المستشار أحمد مدحت المراغي، مصادر االلتزاـ، الجزء األوؿ، لجنة الشر 
وما بعدىا؛ عصاـ أحمد البيجي، حماية الحؽ في الحياة الخاصة في  829، ص 2116اإلسبلمية بنقابة المحاميف، 

. ونشير ىنا إلى أف اإللزاـ بالنشر 425، ص 2114الشريعة اإلسبلمية والقانوف المدني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
مف التعدي عمى الحياة الخاصة قد يتعارض مع كوف التعويض جابر  عمى سبيؿ التعويض العيني عف األضرار الناشئة

 لمضرر. ولممزيد راجع :
 Yves Chartier, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, Dalloz, Paris, 

1983,P.503; Pierre Kayser, Les droits de la responsabilité – aspects théoriques et pratiques, 

R.T.D. civ. 1971.                                                                                                       
3         Cass. Civ. 14 Déc. 1999, D.2000, Jurisprudence commentaire, note Beignier Bernard, 

p.372.                                                                                                                           
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، فاألمر ييـ األسرة ككؿ وليس شخص الُمعَتدى عميو فقط، والضرر األدبي المتمثؿ في اإلساءة 1أسرتو
ذي وافتو المنية قبؿ ، ال2لمسمعة يرتد عمييـ جراء االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة لشخص مورثيـ

. ىذا وجدير بالذكر أف محكمة النقض الفرنسية أقرت حؽ 3أف يطالب قضائيًا بالتعويض لسبب أو آخر
الورثة في رفع الدعاوى باسميـ لحماية المتوفى، وتعويضيـ عف الضرر الشخصي الذي أصابيـ مف 

ضائيًا لممحكمة العميا الكندية نحو . كما أف ىناؾ توجيًا ق4االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة لمورثيـ
 Deالحكـ بالتعويض العقابي مستقبًل عف التعويض اإلصبلحي، وتأكد ىذا التوجو بحكميا في قضية 

Montigny  وقضت المحكمة بالتعويض العقابي رغـ وفاة المسئوؿ عف الضرر، وبررت المحكمة ىذا
 5بأف التعويض العقابي يعبر عف استنكار المحكمة لمسموؾ الذي اقترفو المسئوؿ عنو.

 
 
 
 
 

                                                 
. وجدير بالذكر أف التعويض عف 181، ص 1994جابر جاد نصار، حرية الصحافة، دار النيضة العربية، القاىرة،  1

عنو فطبيعتيا تختمؼ عف األضرار المادية. راجع : أحمد الضرر األدبي سواء كاف عينيًا أـ نقديًا ال يزيؿ المضار الناتجة 
السعيد الزقرد، االتجاه الحديث لمحكمة النقض المصرية في تحديد مفيـو الضرر المادي واألدبي، مجمة الحقوؽ، مجمس 

دبية . وذىبت محكمة النقض المصرية إلى أف األضرار األ261، ص 1996النشر العممي بالكويت، العدد الثاني، يونيو 
حساسو ومشاعره، أما ماعدا ذلؾ مف مساس بمصمحة  تشمؿ كؿ ما يؤذي اإلنساف في شرفو واعتباره، أو يصيب عاطفتو وا 
مشروعة لممضرور في شخصو أو في مالو أو بمصمحة ماليو لو فتدخؿ في نطاؽ الضرر المادي. راجع نقض مدني في 

محمد شتا، الحديث في أحكاـ محكمة النقض، بدوف ناشر،  ؽ، مشار إليو في : 62لسنة  2139، الطعف رقـ 9/6/1998
 .141بدوف سنة نشر، ص 

قضي في فرنسا بتعويض الوالديف عف الضرر المعنوي الذي أصابيما جراء االعتداء عمى حؽ ابنيما في حياتو الخاصة.  2
                                  .Cass. Civ., 18-5-1972,J.C.P. 1972-2-17209, Concl. R. Lindonراجع: 

              
، 18/1/1996ؽ، ونقض مدني في  61لسنة  1596،الطعف رقـ 25/1/1996في ىذا االتجاه راجع : نقض مدني في  3

ؽ، حيث مدت محكمة النقض المصرية نطاؽ الحؽ في التعويض عف الضرر األدبي ليشمؿ  61لسنة  1519الطعف رقـ 
األخير بو قضائيًا. راجع : حمدي عبد الرحمف، الوسيط في النظرية العامة لبللتزامات،،  غير المضرور، رغـ عدـ مطالبة

 . 539، ص 1999الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، 
4                                               Cass. Civ. 1ere 14 Dec.1999, D.2000,Commentaires, 

p.371. 
 .187د اليادي فوزي العوضي، مرجع سابؽ، ص راجع : عب 5
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 خامسًا : الخصوصية في ظل استخدام الفضاء اإللكتروني 

 
 مارؾ زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة  فيسبوؾ

 1" الصورة أحيانًا ُتغني عن ألف كممة "
تتعدد صور االعتداء عمى الخصوصية في مجاالت استخداـ اإلنترنت، ولعؿ مف أنماط ىذه 
االعتداءات ىو ما يعرؼ بالتجسس اإللكتروني عمى الحياة الخاصة، ويتـ ىذا غالبًا مف خبلؿ فيروس 

ـ لموقع معيف عمى اإلنترنت( يمكف مف )برنامج يدخؿ لمحاسوب بطرؽ متعددة منيا دخوؿ المستخد
خبللو الوصوؿ لكافة الممفات الموجودة عمى الحاسوب المستيدؼ، ومف ثـ استخداميا ألغراض شتى 

بؿ وتمثؿ البيانات الشخصية الموجودة لؤلشخاص عمى شبكة اإلنترنت ىدفًا ثمينًا  ،2غير مشروعة
 ، ولمتأثير3سمع أحياناً بالنسبة لشركات متخصصة تقوـ باستغبلليا لمترويج لم

 . 4عمى األشخاص في ممارسة حقوقيـ السياسية أحيانًا أخرى

                                                 

"  The SUNىذه الصورة المعبرة عف مدى انتياؾ فيس بوؾ لمخصوصية نشرت في مقاؿ بجريدة "            1    
 Thompson, Damian. “Damian Thompson: Don't Let Facebook Make a Zucker out ofالبريطانية : 

-facebook-delete-www.thesun.co.uk/news/5916624/britsYou.” The Sun, 28 Mar. 2018, 
 opinion-thompson-damian 

ية، منشورات الحمبي الحقوقية، راجع : بوليف أنطونيوس أيوب، الحماية القانونية لمحياة الشخصية في مجاؿ المعمومات 2
 وما بعدىا.  167، ص 2119لبناف، 

راجع : سامح عبد الواحد التيامي، الحماية القانونية لمبيانات الشخصية، دراسة في القانوف الفرنسي، مجمة الحقوؽ،  3
ى أف ىذه االعتداءات وما بعدىا. وذىب جانب مف الفقو الفرنسي إل 397، ص 2111الكويت، القسـ األوؿ، العدد الثالث، 

عمى البيانات الشخصية لف تتوقؼ حيث تحقؽ منو الشركات أرباحًا وفيرة تفوؽ بكثير ما يحكـ بو مف تعويضات؛ باعتبار 
" الذي ال يكفي التعويض العادي لجبره، وأف األخذ في  La Faute lucrative "ىذا السموؾ الخاطئ نوع مف الخطأ المربح 

 لمخطئ مف كسب سيستفيد منو المضرور عندما يقدر القاضي التعويض.الحسباف ما عاد عمى ا
A. BERTRAND, Droit à la vie privée et droit à l'image, Litec, 1999, p. 199; F. GRAS,      

L'indemnisation des atteintes à la vie privée, Legicom, 1999, p. 22.                                        
فصبًل جديدًا لمخاطر تيدد خصوصية األفراد ناشئة عف سوء استخداـ الفضاء اإللكتروني؛ فقد  2117تابع العالـ عاـ  4

كشفت القناة الرابعة البريطانية وصحيفة األوبزيرفر عف مفاجأة مف العيار الثقيؿ، فقد نشرت معمومات عف قياـ شركة " 
مميوف مشترؾ أمريكي مف شركة فيس بوؾ العالمية،  51عمى بيانات أكثر مف كمبريدج أناليتكا " البريطانية بالحصوؿ 

الرئيس التنفيذي لمشركة األخيرة؛ ىذا وقامت شركة أناليتكا بتحميؿ تمؾ البيانات وتوجيو الناخب  مارؾ زوكربيرغ واعترؼ بيذا

http://www.thesun.co.uk/news/5916624/brits-delete-facebook-damian-thompson-opinion
http://www.thesun.co.uk/news/5916624/brits-delete-facebook-damian-thompson-opinion
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ىذا وتتعرض الخصوصية في الفضاء اإللكتروني لتيديد مف نوع آخر، يرتبط باستخداـ األشخاص 
الطبيعييف لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى اإلنترنت وما يتعمؽ بيذا النشاط مف اختراؽ لمخصوصية، 

، 1المواقع تطمب مف المستخدـ طالب التسجيؿ في الموقع أف يقدـ بيانات ذات طابع شخصيفيذه 
وتتيح لو وضع ما يشاء مف محتو معموماتي، ويتفاعؿ مف خبلؿ الموقع مع اآلخريف. والتساؤؿ الذي 
يرتبط بموضوعنا في ىذا السياؽ ىو : ما طبيعة المراسبلت التي تتـ عمى ىذه المواقع، ىؿ ىي ذات 

 طابع عاـ أـ خاص ؟
بالطبع كبل النوعيف موجود، ولعؿ معيار التمييز بينيا يرتبط بتوجيو الرسالة لشخص أو أشخاص 
معينيف أـ أف الرسالة موجية لمجميور دوف النظر لبلعتبار الشخصي، كما أف ىناؾ معيار آخر 

. ىذا 2بالمصمحة العامةموضوعي لمتمييز يفرؽ بينيما عمى أساس مضموف الرسالة ذاتيا ومدى تعمقيا 
وتخضع المراسبلت ذات الطابع العاـ في فرنسا لمقانوف الذي ينظـ مسئولية مقدمي خدمات اإلنترنت 

( بينما معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي فتخضع ألحكاـ قانوف LCENالمعروؼ اختصارًا بػػ )
ػػػ وعرفت المادة  2114/ 811رقـ  والمعدؿ بالقانوف 1978المعموماتية والممفات والحريات الصادر 

مف القانوف معالجة البيانات بأنيا " كؿ عممية أو مجموعة مف العمميات تجرى عمى ىذه البيانات،  2/3

                                                                                                                                               

األمريكي مف خبلؿ برامج مصممة إلدراؾ ىذا األمر، وذلؾ بما يؤثر سمبًا عمى أحد المرشحيف النتخابات الرئاسة األمريكية 
رات لمقياـ بيذا النشاط غير المشروع.. فيؿ يؤثر ىذا عمى مشروعية األخيرة؛ وتقاضت مقابؿ ىذا شركة أناليتكا مبلييف الدوال

وربما تكوف قد شاركت ىي  ـــنتائج تمؾ االنتخابات ؟؟؟ وجدير بالذكر أنو قد سبؽ ووجيت اتيامات مكثفة لمدولة الروسية 
ت الرئاسية األخيرة لصالح حممة فحواىا القياـ بأنشطة غير مشروعة لتوجيو الرأي العاـ األمريكي في االنتخابا ـــاألخرى 
 ترامب !

du 6 janvier 1978 -(Loi n° 78 17عرفت المادة الثانية مف القانوف الفرنسي المنظـ لممعموماتية والممفات والحريات  1

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés الصادر في  811/2114( المعدؿ بالقانوف رقـ
البيانات ذات الطابع الشخصي بكونيا " كؿ معمومة تتعمؽ بشخص طبيعي معيف أو يمكف تعيينو، سواء  ػػ2114أغسطس 

ومف أجؿ تحديد ما بشكؿ مباشر أـ غير مباشر، بالرجوع لرقـ ىويتو أو مف خبلؿ واحد أو أكثر مف العناصر المميزة لو. 
اح بتحديد ىويتو أو إتاحتو ألي مراقب أو أي جؿ السمإذا كاف الشخص قاببًل لمتعريؼ، يجب النظر لجميع الوسائؿ مف أ

 .شخص آخر "
" Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne 

physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à 

d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer un numéro 

si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de 

nsable du permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le respo

                                                         traitement ou toute autre personne ".  
راجع : أشرؼ سيد جابر، الجوانب القانونية لمواقع التواصؿ االجتماعي، مشكبلت الخصوصية وحرية التعبير والممكية  2

 .31، ص  2113رة، الفكرية واإلثبات، دار النيضة العربية، القاى
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وتنطوي عمى : جمع أو تسجيؿ أو تنظيـ أو تخزيف أو تحريؼ بصرؼ النظر عف الوسيمة المستخدمة، 
ومات، أو االتصاؿ مف خبلؿ اإلرساؿ أو البث أو أي أو تعديؿ أو استرجاع أو تشاور أو استخداـ لممعم

 ػػػ.1شكؿ آخر مف أشكاؿ التزويد أو التوفيؽ أو التواصؿ البيني أو الغمؽ أو المسح أو اإلتبلؼ " 
وتحظر المادة الثامنة مف قانوف تنظيـ المعموماتية والممفات والحريات السابؽ اإلشارة إليو، جمع      

الطابع الشخصي التي مف شأنيا الكشؼ بشكؿ مباشر أو غير مباشر عف  أو معالجة البيانات ذات
األصوؿ العرقية، أو اآلراء السياسية أو الفمسفية، أو العقيدة الدينية، أو االنتماء النقابي، وتمؾ المتعمقة 

. ويقصد بالحظر ىنا الجمع الذي يتـ بطريؽ غير مشروع أو عمى الرغـ مف 2بصحتو وحياتو الجنسية
. كما تخضع بعض جوانب النشاط عمى مواقع التواصؿ 3سماح صاحب البيانات بيذا الجمععدـ 

وتعديبلتو، خاصة إذا تعمؽ األمر بالتحريض عمى  1881االجتماعي لقانوف الصحافة الصادر في 
ارتكاب جرائـ ضد اإلنسانية أو جرائـ عنصرية، وكذا جرائـ السب والقذؼ والتعدي عمى الحؽ في 

 الصورة.
ا وفي مصر ينظـ األنشطة التي تتـ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي العديد مف القوانيف، فبجانب ىذ

بشأف تنظيـ االتصاالت، والقانوف رقـ  2113لسنة  11قانوف العقوبات تطبؽ أيضًا أحكاـ القانوف رقـ 
ات القوانيف بشأف تنظيـ التوقيع اإللكتروني، ومف أىـ األنشطة التي تحكميا تطبيق 2114لسنة  15

المشار إلييا في الوقت الراىف ىي جنح : السب والقذؼ واإلزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة لمغير 

                                                 

1
 " Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble 

d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la 

collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, 

l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute 

autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le 

verrouillage, l'effacement ou la destruction ". 

2
  " I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font 

apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou éthniques, les opinions 

politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui 

sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ".  

3             CéCILE NLEND, La protection du mineur dans le cyber space, Thè. Univercité de 
                                                          Picardie jules verne  amiens, 2007, p. 48.        
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عف طريؽ إساءة استعماؿ أجيزة االتصاالت، لمستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي سواء تـ ىذا مف 
 . 1خبلؿ أجيزة اليواتؼ أو الكمبيوتر المرتبطة باإلنترنت

لتنظيـ المشار إليو لؤلنشطة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي بموجب العديد مف القوانيف، إال ومع ىذا ا 
أف حماية الخصوصية عمى ىذه المواقع تبدو في أدنى مستوياتيا؛ فحيف يسجؿ المستخدـ نفسو في 

مى موقع مف مواقع التواصؿ المشار إلييا فإنو يسجؿ عمى الموقع بياناتو الشخصية وخبلؿ أنشطتو ع
الموقع قد يضع صورًا أو مقاطع فيديو أو غير ىذا مف األمور المتعمقة بخصوصيتو، وتحتفظ المواقع 
بصفة عامة بحقيا في استخداـ تمؾ البيانات والممفات لخدمة أغراض تجارية، وىذه البيانات تصبح 

ف اختمؼ قدر ىذه اإلتاحة مف موقع آلخر.       متاحة لمستخدمي ىذه المواقع، وا 
 دسًا : ىل العتبارات األمن القومي أثر عمى االحترام الواجب لمخصوصية ؟سا

القومي ألي دولة، والحفاظ عميو واجب وطني  ال شؾ في أف ظاىرة اإلرىاب تؤثر عمى األمف     
،  71، 71عمى حرية الصحافة واإلعبلـ بشكؿ عاـ ػػػ المواد  . كما أكد الدستور المصري2ودستوري

                                                 

تعمد إزعاج و مضايقة المجنى عمييا... بإساءة استعماؿ  -1" أسندت النيابة العامة لممتيـ ارتكاب الجرائـ اآلتية :   1
 بر موقع التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾ(.أجيزة االتصاالت مف خبلؿ إرساؿ رسائؿ ع

سب المجني عمييا بأف وجو إلييا العبارات واأللفاظ الخادشة لمشرؼ واالعتبار الثابتة بالرسائؿ المرسمة إلييا محؿ  -2
 االتياـ األوؿ. 

لو صدقت ألوجبت قذؼ المجني عمييا بأف أسند إلييا مف خبلؿ العبارات محؿ االتياميف السابقيف أمورًا مف شأنيا  -3
احتقارىا عند بنى وطنيا وبيف مخالطييا وقد تضمف ذلؾ األمر خدشا لسمعتيا وطعنا في عرضيا عمى النحو المبيف 

،  71مكرر مف قانوف العقوبات وبالمادتيف  318، 316، 1/ 312مكررًا،  166باألوراؽ. وطالبت النيابة عقابو بالمواد 
لسنة  11مف القانوف رقـ  76. وحيث أف الفقرة الثانية مف المادة 2113لسنة  11مف قانوف تنظيـ االتصاالت  76/2

بإصدار قانوف تنظيـ االتصاالت جرمت فعؿ اإلزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة لمغير عف طريؽ إساءة  2113
يا ركف مادى وركف ىي جرائـ عمديػة تتطمب أف يتوافر في كؿ من وأن جرائم االتصاالتاستعماؿ أجيزة االتصاالت... 

معنوي... فميذه األسباب حكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتيـ أسبوع وكفالة ألؼ جنيو إليقاؼ تنفيذ عقوبة الحبس 
من محكمة جنــح اقتصـاديــة  38/23/3128انظر الحكم الصادر في والمصاريؼ ".  –وتغريمو عشرة االؼ جنيو 

 ، غير منشور.3128لسنـة  26:6الجنحـة رقــم  " الدائـرة الثـانـيـة " في القـاىــــرة
 
مف االتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف إلى أنو " ال يجوز لمسمطة العامة أف تتعرض  8/2وفي ىذا السياؽ ذىبت المادة  2

الضرورة،  إال وفقًا لمقانوف، وبما تقضيو ــأي الحؽ في الخصوصية المنصوص عميو في الفقرة األولى  ــلممارسة ىذا الحؽ 
، وسبلمة الجميور، والرفاىية االقتصادية لممجتمع، وحفظ النظاـ ومنع ولصالح األمن القوميفي مجتمع ديمقراطي، 

الجريمة، أو لحماية الصحة العامة واآلداب أو حماية حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ ". وفي إحدى تطبيقات المحكمة األوربية 
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إلى اختصاص المجمس األعمى لتنظيـ اإلعبلـ بضماف حماية حرية الصحافة واإلعبلـ، ػػػ وأشار  211
 2. كما أف احتراـ الحؽ في الحياة الخاصة ىو التزاـ دستوري أيضاً 1مع مراعاة مقتضيات األمف القومي

وبيذا فنحف أماـ عدة حقوؽ وواجبات  ـــمف الدستور المصري السابؽ اإلشارة إلييا  99/1المادة  ـــ
دستورية، لذا يتطمب األمر إحداث التوازف المنشود بينيـ جميعًا في التطبيؽ، فبل نغتاؿ الخصوصية 
بحجة حماية األمف القومي ومحاربة اإلرىاب، أو استنادًا لمبدأ حرية اإلعبلـ، لذا فإف األمر يحتاج 

 لضوابط قانونية واضحة.
                                                                                                                                               

...ومصمحة المدعيف والمجتمع بأسره في حماية بياناتيـ الشخصية، خاصة المتعمقة لحقوؽ اإلنساف ليذا النص قررت أنو " 
 بصفاتيـ الوراثية كالبصمات والحامض النووي، يمكف أف تتضاءؿ في سبيؿ تفادي وقوع الجرائـ ".

" l’intérêt des personnes concernées et de la collectivité dans son ensemble à voir protéger les 

données à caractère personnel, et notamment les données relatives aux empreintes digitales et 

génétiques, peut s’effacer devant l’intérêt légitime que constitue la prévention des 

informations pénales ». Voir; Katarzyna Grabarczyk, Vie privée et nouvelles technologies, 

?                 grenoble.fr/-http://rdlf.upmfRevue des droit et libertés, rechershes, 2011, P.704. 

                                                                                                              
ذىب رأي فقيي إلى أف النشر يكوف مشروعًا مراعاة العتبارات الحؽ في اإلعبلـ والمصمحة العامة حتى دوف إذف مف  1

ـ الحصوؿ عمى المعمومات بطريؽ مشروع، باعتبار ىذا األمر مف أسباب اإلباحة، استنادًا صاحب الشأف، شريطة أف يت
التي نصت عمى أنو " ال جريمة إذا وقع الفعؿ بنية سميمة  2:98لسنة  4رقم لدولة اإلمارات  قانون العقوبات( 53لممادة )

والمصمحة العامة قد تكوف  .نطاؽ ىذا الحؽ " استعماال لحؽ مقرر بمقتضى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أو القانوف، وفي
سياسية أو اقتصادية أو عممية = = أو تاريخية أو فنية، أو ثقافية... وغيرىا مف المصالح المجتمعية؛ وتحديد توافر 

راجع : حساـ األىواني، حماية الحؽ في  المصمحة العامة المبررة لمنشر مسألة موضوعية  يستقؿ بتقديرىا قاضي الموضوع.
 .35الخصوصية في ظؿ قانوف دولة اإلمارات العربية المتحدة، مجمة األمف والقانوف، مرجع سابؽ، ص 

ذىبت محكمة النقض المصرية إلى أنو "...فإف الحكـ المطعوف فيو إذا لـ يمتـز ىذا النظر وأقاـ قضاءه برفض الدعوى  2
نقبل عف وكالة أنباء الشرؽ  21/7/1981اتو مف أف جريدة األىراـ نشرت بعددىا الصادر يـو عمى ما ذىب إليو بمدون

األوسط خبرًا مضمونو أف مجمة الوطف العربي التي تصدر في باريس نشرت أف الطاعف وعد النظاـ الميبي بتقديـ كشؼ 
اء عمالتو لمقياـ بعمميات تخريب في مصر، حساب عف المبالغ التي أنفقيا مف أصؿ أربعة مبلييف دوالر كاف قد قبضيا لق

ولما كاف نشر ىذا الخبر ال يبرر لمجريدة أف تنقمو دوف التحقؽ مف صحتو، وقد ثبت كذبو...،  فإف الحكـ المطعوف فيو إذا 
شر لـ يمتـز ىذا النظر وأقاـ قضاءه برفض الدعوى عمى ما ذىب إليو بمدوناتو مف )... وأف ما سمكتو صحيفة األىراـ بن

الخبر موضوع التداعي أو غيره طالما تضمف النشر لمخبر اإلشارة إلى المصدر الذي تمقى منو المراسؿ الخبر فبل تثريب 
عمى الصحيفة طالما أف ىذا المصدر مشيود لو عالميًا بأنو يتحرى الصحة والصدؽ وتتناقؿ عنو أجيزة اإلعبلـ المرئية 

خطأ في تطبيؽ القانوف وقد حجبو ىذا الخطأ عف استظيار مدى توافر التسرع وعدـ والمسموعة والمقروءة...( فإنو يكوف قد أ
التحقؽ مف صحة الخبر المتعمؽ باتياـ الطاعف بالتآمر مع دولة أجنبية عمى سبلمة وأمف وطنو، وأثر ذلؾ عمى قياـ ركف 

يوجب نقضو ". راجع : نقض مدني في الخطأ الموجب لمحكـ بالتعويض أو انتفائو مما يعيبو أيضًا بالقصور في التسبيب و 
 .1512، ص 2، ع 45ؽ، س  58لسنة  527، الطعف رقـ 29/11/1994

http://rdlf.upmf-grenoble.fr/
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قانونًا ُأطمؽ  2111ت األمف القومي أصدرت الواليات المتحدة األمريكية في أكتوبر والعتبارا       
، ييدؼ لتوفير أكبر قدر مف 2111سبتمبر  11" وذلؾ عقب أحداث ىجمات  PATRIOTعميو " 

ف جاء ىذا عمى حساب حؽ األمريكييف في الخصوصية، فقد سمح  الحماية ضد اليجمات اإلرىابية، وا 
قانوف لمكتب المباحث الفيدرالي األمريكي ووكالة األمف القومي، وجيات حكومية مف ال 215الفصؿ 

أخرى القياـ بمراقبة جميع وسائؿ اتصاالتيـ، نزواًل عمى اعتبارات األمف القومي األمريكي الذي رأوه 
ية ُمَيددًا بشدة.. فياف أمامو حؽ المواطف في الخصوصية، وتمكنت بموجب ىذا القانوف األجيزة األمن

، بموجب 2119مف مراقبة االتصاالت بكافة أنواعيا، وتـ تعديؿ ىذا القانوف باإلضافة في أكتوبر
التعديؿ ُسمح باستخداـ نظاـ " المراقبة المتحركة " التصاالت المشتبو فييـ باإلرىاب ويستعمموف عدة 

ني،  خطوط ىاتفية، وكذا تمكيف السمطات مف الوصوؿ إلى أي معطى ممموس )بريد الكترو 
 . 1حسابات..( لمشتبو فييـ دوف إذف قضائي

ذا كاف التنصت عمى محادثات ىاتفية أو تسجيميا أو إذاعة التسجيؿ مساسًا بالخصوصية، حيث  ىذا وا 
أف الياتؼ يعد مستودعًا لؤلسرار، فإف الحظر المقصود بو ىنا ىو الذي يتـ عمدًا، أما االستماع بشكؿ 

ذا كاف الحصوؿ عمى البيانات المتعمقة بالحياة الخاصة قد تـ عارض فبل ينطوي عمى مخالفة، وا  
بطريقة مشروعة، فإنو ال يجوز نشر ىذه المعمومات إال بناء عمى إذف بالنشر، فمشروعية الحصوؿ 

 عمى معمومات ال يبرر نشرىا دوف إذف صاحب الشأف.
 

                                                 
مما حيث رفض مجمس الشيوخ األمريكي تمديد العمؿ بو،  31/5/2115استمر العمؿ بالقانوف حتى منتصؼ ليمة األحد  1

أدانت الرئاسة األميركية عمى لساف المتحدث عف البيت ، لذا يعني فصؿ الخوادـ التي تتيح لموكالة جمع ىذه البيانات
وأفادت األمريكي، ىذا  لتعمقو باألمن القومياألبيض ىذا الرفض لمجمس الشيوخ، واعتبرتو تصويتًا فاشبًل وغير مسؤوؿ 

لبرنامج يطمؽ  إدوارد سنودف عف استخداـ األجيزة األمنية CIAالتسريبات التي كشفيا العميؿ السابؽ لممخابرات األمريكية 
يمكف مف خبللو مراقبة كافة أنشطة الشركات العاممة عمى شبكة اإلنترنت، وبالتالي تتبع اتصاالت  PRISMعميو 

 األمريكييف وغيرىـ ممف يستخدموف خدمات ىذه الشركات. ولمتابعة تفصيبلت أكثر لمحتوى القانوف المشار إليو، راجع:
http://www.selectagents.gov/resources/USApatriotAct.pdf 

رفضت المحكمة العميا الروسية الطمبات التي تقدمت بيا شركة تمغراـ ضد ىيئة األمف الفدرالي  = ىذا وعمى جانب آخر فقد
ىذا وفي سياؽ رقابة أجيزة   -https://arabic.rt.com/it/935148راجع :  في الببلد فيما يتعمؽ بمفاتيح تشفير الرسائؿ.

األمف لمواقع التواصؿ االجتماعي دوف أي اعتبار لخصوصية المستخدميف في سبيؿ تعزيز آليات مواجية مخاطر اإلرىاب 
بيانات اليواتؼ  CIAلة األمف القومي األمريكي وثائؽ تؤكد استيداؼ فقد سرب إدوارد سنودف المتعاقد السابؽ مع وكا
 Angry Birds and leaky phone apps targeted by NSA andالمحمولة لمستيدفييا، مستخدميف برامج خاصة ػػػ 

GCHQ for user data اب خميفة، وىذا ىو المتبع أيضًا مف قبؿ أجيزة األمف في غالبية دوؿ العالـ. راجع : إيي ـــ
، والمرجع منشور عمى اإلنترنت يمكف الوصوؿ إليو 68حروب مواقع التواصؿ االجتماعي، العربي لمنشر والتوزيع، ص 

 بالبحث باسـ المؤلؼ وعنواف المرجع.

http://www.selectagents.gov/resources/USApatriotAct.pdf
http://www.selectagents.gov/resources/USApatriotAct.pdf
https://arabic.rt.com/it/935148-
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 المبحث الثاني
 نحو نقطة توازن بين حماية الخصوصية والحق في اإلعالم

أكدت التشريعات المقارنة والمواثيؽ الدولية عمى احتراـ قرينة البراءة لمشخص، إلى أف َيصُدر       
، وقد أشارت ليذا المبدأ شريعتنا اإلسبلمية الغراء، حيث أقر رسولنا الكريـ محمد 1حكـ بات بإدانتو

لعمو مف الضروري التوفيؽ ، و 2صمى اهلل عميو وسمـ ىذه القاعدة في قولو " ادرؤوا الحدود بالشبيات "
، La liberté d’expression1، ومتطمبات مراعاة حرية التعبير3بيف مقتضيات احتراـ قرينة البراءة

                                                 
مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  14/2نصت عميو المادة  1

إلى أنو " كؿ فرد متيـ بتيمة جنائية لو الحؽ في اعتباره بريئًا إلى أف تثبت إدانتو طبقًا لمقانوف ". كما قػرره  16/12/1966
برئ حتى تثبت إدانتو بحكـ بات  متيـ السادسة عشرة، والتي نصت عمى أنػو " كؿ ادتوالميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف في م
( حػيث ذىبت مادتو السادسة والتسعيف إلى أف " 2114المصري )الصادر في يناير  وفقًا لمقانوف...". ونص عمييا الدستور

ت الدفاع عف نفسو.. "، ىذا واعتبرت المادة المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية عادلة  تكفؿ لو فييا ضمانا
مف القانوف المدني الفرنسي والتي تنص عمى أنو " لكؿ شخص الحؽ في احتراـ قرينة البراءة. وعندما يقدَّـ الشخص  9/1

 عمنًا، وقبؿ أي إدانة، عمى أنو مذنب بارتكاب أفعاؿ قيد التحقيؽ، أو التحقيؽ القضائي، يمكف لمقاضي، ودوف اإلخبلؿ
بالحؽ في التعويض عف الضرر الحاصؿ، اتخاذ كافة اإلجراءات، كإيراد توضيح أو نشر ببلغ، بيدؼ وضع حد لبلعتداء 

 عمى قرينة البراءة، وذلؾ عمى نفقة الشخص الطبيعي أو المعنوي، المسؤوؿ عف االعتداء المشار إليو ".
Article 9-1" Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.Lorsqu'une personne est, 

avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant 

l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans 

préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion 

d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la 

présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de 

cette atteinte ".                                                                                                 

                                                                                  
اب أخذ الحبلؿ وترؾ ؛ وأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب المسقاة، ب18راجع : صحيح البخاري، الجزء الثامف، ص  2

 .3974؛ وابف ماجو في سننو، كتاب الوقوؼ عند الشبيات، باب الفتف، رقـ 2996الشبيات، رقـ 
لمزيد مف التفصيؿ في ىذا الشأف : أسامة أبو الحسف، الحماية المدنية لمحؽ في قرينة البراءة، دار النيضة العربية،  3

 وما بعدىا. 6، ص2112القاىرة، 
محكمة النقض المصرية إلى مسئولية الناشر عف أخبار تتعمؽ بقرار النيابة بصدد تحقيؽ تجريو، مقررة أنو ىذا وذىبت 

"...وأف الطاعنيف استندا في دعواىما عمى أف نشر ىذا الخبر عمى ىذه الصورة وبيذا التسرع تضمف مساسًا بسمعتيما، 
ػػػ متى ثبتت عناصره ػػػ ىو ضرب مف ضروب الخطأ  وكاف ال مراء في أف المساس بالشرؼ والسمعة عمى ىذا النحو

الموجب لممسئولية، ال يشترط فيو أف يكوف المعتدي سيء النية، بؿ يكفي أف يكوف متسرعًا، إذ في التسرع انحراؼ عف 
، 17/2/1988السموؾ المألوؼ لمشخص المعتاد، وىو ما يتوافر بو ىذا الخطأ... ". راجع: نقض حكـ النقض الصادر في 

 .257، ص 1، ج39ؽ، س  54، لسنة 1448مجموعة أحكاـ النقض، الطعف رقـ 
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. وعمى جانب آخر فيناؾ حؽ جدير 2وىي مسألة يناط بالمشرع والقضاء الدور األبرز في تحقيقيا
في معرفة ونقؿ وتداوؿ األخبار  ، حيث يقصد بو حؽ اإلنساف3في اإلعبلـباالحتراـ أال وىو الحؽ 

، في إطار المنظومة القانونية المعموؿ بيا، وبالطبع ال ينبغي 4والمعمومات واآلراء بغير تدخؿ مف أحد
، ولمقضاء سمطة تقديرية لتحقيؽ التوازف 5حرية اإلعبلـ انتياؾ حؽ اإلنساف في الخصوصية بدعوى

 . 6المنشود بيف الحقيف المشار إلييما

                                                                                                                                               
لمزيد مف التفصيؿ حوؿ حدود حرية التعبير عف الرأي راجع : أشرؼ جابر، حرية التعبير واحتراـ المعتقدات الدينية، نظرة  1

تعبير عف الرأي" جامعة حمواف، مايو نقدية في القانوف الفرنسي، بحث مقدـ لممؤتمر الدولي حوؿ " احتراـ األدياف وحرية ال
 وما بعدىا. 5، ص 2115

لمزيد مف التفصيبلت في ىذا الصدد راجع : أشرؼ توفيؽ شمس الديف، الصحافة والحماية الجنائية لمحياة الخاصة، دار  2
 وما بعدىا.  6، ص 2117النيضة العربية، القاىرة، 

ساف إلى أنو " لكؿ فرد الحؽ في حرية الرأي والتعبير عنو، ويشمؿ ىذا مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلن 19ذىبت المادة  3
ذاعتيا بأية وسيمة دـو تقيد بحدود جغرافية  الحؽ حرية اعتناؽ اآلراء دوف تدخؿ مف أحد، واستقاء األنباء واألخبار وتمقييا وا 

، والمادة 1966والسياسية الصادر في مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية  19"، وفي = = ىذا السياؽ أيضًا ذىبت المادة 
مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، واألخيرة أكدت في  32مف االتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف، وىكذا ذىبت المادة  11/1

الحقوؽ والحريات في إطار  ػػ تمارس ىذه2فقرتيا الثانية عمى بعض القيود التي ترد عمى ىذه الحرية مقررة أنو "... 
حماية األمن يفرضيا احتراـ حقوؽ اآلخريف أو سمعتيـ، أو  مقومات األساسية لممجتمع، وال تخضع إال لمقيود التيال

( مف الدستور 71ونشير أيضًا في ىذا الصدد لممادة )الصحة العامة، أو اآلداب العاّمة ".  ، أو النظاـ العاـ، أوالوطني
طباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع واإللكتروني مكفولة، المصري، حيث نصت عمى أنو " حرية الصحافة وال

نشاء وسائؿ اإلعبلـ المرئية  صدار الصحؼ وا  ولممصرييف مف أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حؽ ممكية وا 
 والمسموعة، ووسائط اإلعبلـ الرقمي ".

 وما بعدىا. 21راجع : محمد ناجي ياقوت، مرجعو السابؽ، ص  4
5    Jaen- Pierre Ancel, Protection de la personne, Image et Vie privée, G.P. 1994,  doct. P. 

990.                                                                                                                   

                                                                                                                            
6

          Cass. Civ. 1, 9 Juillet 2003, JCP. 2003, II. 10139, note Ravanas; Gaz. Pal. 2003, 3112, 

note Amson.                                                                                                                    

 وتطبيقًا لمسمطة التقديرية لمقاضي في ترجيح المصمحة األكثر شرعية ػػ الحؽ في اإلعبلـ أـ الخصوصية ػػػ فقد قضي بأنو :
الخصوصية، ال يغير مف وصفيا ىذا كوف المضموف الحقيقي لممقاؿ * اإلفشاء في العنواف عف واقعة تمثؿ اعتداء عمى 

 شيء آخر.
 Cass. Civ. 1, 7 Mar. 2006, Bull. Civ. I, n. 141; D. 2006, IR. 813.                                 

وفاة الزوج ووالده،  وقضي أيضًا بأنو ال يعد مساسًا بخصوصية الزوجة واألوالد تناوؿ مقاؿ صحفي خبر وقائع*         
 .Cass. Civ. 2, 20 Nov. 2003, Bull. Civ. II, nفالصحفي لـ يفعؿ سوى االستجابة لحاجة الجميور في إلعبلـ. 

354.                      



 

 

                                                 

 

 

 دكتــــــور/ شوقى صـــالح                         ...        احلق يف اخلصوصية واعتبارات األمن القومي

 

692 

أنو ينبغي عمى المشرع أف يتدخؿ بوضع منظومة قانونية تحقؽ التوازف المنشود بيف حدود  ىذا ونرى
حرية اإلعبلـ وحماية الخصوصية، خاصة بعد نشر اإلعبلـ المصري تسريبات لمحادثات تميفونية 

بدعوى حماية خاصة، ألشخاص منيـ مف تقمد مناصب عامة، وآخريف ارتكبوا جرائـ إرىابية، وذلؾ 
القومي والمواجية اإلعبلمية لئلرىاب.. ونطرح في ىذا السياؽ بعضًا مف ىذه الضوابط منيا األمف 

 بالطبع ما يتفؽ والوضع القانوني المصري القائـ، وذلؾ عمى التفصيؿ اآلتي بيانو :
* ال يجوز لئلعبلمي تحت أي مبرر أف يسجؿ لشخص أحاديثو الخاصة دوف إذنو، فيو اعتداء تترتب 

 ولية الجنائية بما يمثمو مف اجتياح لمخصوصية.عميو المسئ
محادثات خاصة، * إذا حصؿ اإلعبلمي مف مصادره عمى تسجيبلت ػػػ سمعية أو سمعية بصرية ػػػ ل

وتضمنت ىذه المحادثات أمورًا تتعمؽ بجريمة أو تتصؿ بشكؿ أو آخر بمقتضيات األمف القومي فعميو 
ية ػػػ األمنية أو القضائية أو الرقابية ػػػ وحقو في االحتفاظ بنسخة أف يتقدـ بنسخة منيا فورًا لمجيات المعن

منيا لنفسو، مع التزمو بعدـ النشر مؤقتًا، ولو بالطبع الحؽ في متابعة التحقيقات التي تقوـ بيا النيابة 
العامة المختصة أو قاضي التحقيؽ، ما لـ َتحؿ السرية دوف اطبلعو عمييا، ويقرر ىذا المنع بالطبع 

 الجية القضائية المختصة. 
* وما نطرحو في ىذه الفقرة، استكمااًل لما سبؽ، يتفؽ بشكؿ عاـ مع النظاـ القانوني المصري الحالي؛ 

النيابة العامة أو  ـــفبعد  التأكد مف خبلؿ التحقيؽ االبتدائي الذي تجريو السمطة القضائية المختصة 
أصبح حقيقة، وبناء عمييا تـ توجيو االتياـ وأحيؿ ، مف كوف مضموف النشر قد 1ـــقاضي التحقيؽ 

األمر لمقضاء الجنائي، فإف لئلعبلمي أو الصحفي أو المدوف الحؽ في النشر، فالحقائؽ الثمينة ال 
يجب حجبيا بعد توجيو االتياـ القضائي.. فممصحفي أو اإلعبلمي الذي تقدـ بببلغو المشار إليو حؽ 

خبلؿ التحقيؽ االبتدائي، مع التأكيد مرارًا عمى تـ التأكد مف صحتيا  نشر ما لديو مف تسجيبلت، طالما

                                                                                                                                               

وقضي بأف نشر مقاؿ خصص حصريًا لتناوؿ الحياة الخاصة لفتاة في الثالثة عشرة مف عمرىا، وليست في حدث حالي  *
      .Cass. Civ. 2, 25 nov. 2004, Bull. Civ. II, n. 506. D. 2004, IR. 3197قًا لحياتيا الخاصة. يشكؿ خر 
          

* كما قضي أيضأ بأنو ليس ىناؾ ثمة مساس بالحياة الخاصة عندما تكوف اإلفشاءات المزعومة ليست سوى سرد لوقائع 
                             .Cass. Civ. 1, 3 Avr. 2002, Bull. Civ. I, n. 110; D. 2002, 3164عمنية تافية. 

                
، أو عندما  193تراجع المادة  1 عقوبات، والتي تجـر نشر تمؾ التحقيقات حاؿ قياـ سمطة التحقيؽ بإجرائو في غيبة الخصـو

 حقيقة... . تحظر بقرار منيا إذاعة شيء منو، مراعاة لمنظاـ العاـ أو لآلداب أو لظيور ال
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قرينة البراءة لممتيـ حاؿ تناولو الموضوع بالنشر أو العرض، وذلؾ ما لـ يكف لجية التحقيؽ تحفظ 
 .1 مسبب عمى ىذا النشر ُتصدر بموجبو أمرًا صريحًا بعدـ النشر

بموجبو المشرع مبدأ االعتداد بشكؿ استثنائي بأدلة اإلدانة * ونرى أنو يجب إجراء تعديؿ تشريعي يقر 
، إذا تعمؽ األمر بجرائـ تيدد األمف القومي أو تتعمؽ بجرائـ 2مجيولة المصدر، طالما ثبت صحتيا

 إرىابية ػػ يجب تحديدىا بعينيا ػػ حيث اعتبارات المصمحة العامة تقتضي ىذا، ولما ال وقد فعميا المشرع
ية مف االرتباط باألمف القومي أو اإلرىاب، وذلؾ حاؿ تصديو لجريمة القذؼ في حؽ في شأف أقؿ أىم

موظؼ عاـ أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكمؼ بخدمة عامة، وكاف ذلؾ بسبب أداء الوظيفة أو 

                                                 
ذىبت محكمة النقض المصرية إلى أنو "...وحيث أف ىذا النعي في محمو ذلؾ أف المشرع  قد دؿ بما نص عميو في  1

مف قانوف العقوبات عمى أف حصانة النشر مقصورة عمى اإلجراءات القضائية العمنية واألحكاـ التي  191و  189المادتيف 
بتدائي، وال إلى التحقيقات األولية أو اإلدارية ألف ىذه كميا ليست عمنية، إذ ال يشيدىا تصدر عمنًا وال تمتد إلى التحقيؽ اال

الخصـو ووكبلئيـ، فمف ينشر وقائع ىذه التحقيقات، أو ما يقاؿ فييا أو ما يتخذ في شأنيا مف ضبط وحبس وتفتيش واتياـ 
حالة إلى المحاكمة، فإنما ينشر ذلؾ عمى مسئوليتو، إذ أف  وال يمكف أف  صحفي ال تتعدى حرية الفرد العاديحرية الوا 

ف جاز  تتجاوزىا إال بتشريع خاص، ومف ثـ فإنو يمتـز فيما ينشره بالمقومات األساسية المنصوص عمييا في الدستور، وأنو وا 
لمصحؼ وىي تمارس رسالتيا بحرية في خدمة المجتمع أف تتناوؿ القضايا بالنشر في مرحمة التحقيؽ االبتدائي أو األولي 

نما ىو محدد بالضوابط باعتبارىا مف األحداث ال عامة التي تيـ الرأي العاـ، إال أف ىذا ليس بالفعؿ المباح عمى إطبلقو، وا 
المنظمة لو، ومنيا أف يكوف النشر في إطار المقومات األساسية لممجتمع والحفاظ عمى الحريات والحقوؽ والواجبات العامة 

سمعتيـ واعتبارىـ، أو انتياؾ محاـر القانوف...، ويستوي في  واحتراـ حرمة الحياة الخاصة، وعدـ االعتداء عمى شرفيـ أو
ذلؾ أف تكوف العبارات المنشورة منقولة عف الغير أو مف إنشاء الناشر، ذلؾ بأف نقؿ الكتابة التي تتضمف مساسًا بسمعة 

ذرع بأف تمؾ الكتابة منقولة اآلخريف ونشرىا يعتبر كالنشر الجديد سواء بسواء، وال يقبؿ مف أحد لئلفبلت مف المسئولية أف يت
عف جية أخرى، إذ الواجب يقتضي عمى مف ينقؿ كتابة ما أف يتحقؽ قبؿ إقدامو عمى النشر مف أف تمؾ الكتابة ال تنطوي 

؛ غير منشورؽ،  71لسنة  3186، الطعف رقـ 2113مايو  21عمى أي مخالفة أو خطأ... ". راجع : نقض مدني في 
؛ نقض 257، ص 1، ج 39ؽ، مجموعة أحكاـ النقض، س  54لسنة  1448لطعف رقـ ، ا17/2/1988نقض جنائي في 

 .311، ص 2،ج 41ؽ، المجموعة، س  52، لسنة 1844، الطعف رقـ 17/6/1991جنائي 
نشير في ىذا الصدد إلى أف محكمة النقض الفرنسية ميزت بيف رفضيا قبوؿ دليؿ متحصؿ مف طريؽ غير مشروع مف  2

مة اقتناعيا الذاتي عمى مثؿ ىذا الدليؿ مف ناحية أخرى، فالقاعد التي استقر تطبيقيا أف القاضي ناحية، وبناء المحك
الجنائي يتعيف عميو أال يحـر خصمًا مف تقديـ أي دليؿ ولو كاف متحصبًل بطريؽ غير مشروع لتمكينو مف التوصؿ 

، ويصدر القاضي حكمو ئية يتم بكافة طرق اإلثباتاإلثبات في المسائل الجنالمحقيقة، ولعؿ ىذا يستند لقاعدة مفادىا أف 
ف كاف يمتـز بقاعدة عدـ قبوؿ  427/1بناء عمى اقتناعو الذاتي " المادة  إجراءات جنائية فرنسي. فالقضاء الفرنسي وا 

ائية التي األدلة الباطمة أو المتحصمة بطريؽ غير مشروع إال أنو يحتفظ بسمطتو التقديرية في تحديد ماىية المخالفات اإلجر 
تفضي ليذا البطبلف. راجع : أحمد عوض ببلؿ، قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطريؽ غير مشروع في اإلجراءات 

 .     117، ص 2113الجنائية المقارنة، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، 
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ال تعرض لعقوبة مشددة لجنحة  النيابة أو الخدمة، شريطة أف يقوـ القاذؼ بإثبات صحة ادعاءاتو، وا 
أننا في غير حاجة الشتراط حسف نية مف يعمف عف  ونرى. 1عقوبات ػػ 315:  313ػػ المواد مف القذؼ 

أدلة اتياـ في شأف الجرائـ الماسة بالشئوف المشار إلييا، كما ىو الحاؿ بالنسبة لمقذؼ في حؽ موظؼ 
ـ ال عاـ أو شخص ذي صفة نيابية أو مكمؼ بخدمة عامة شريطة أف يكوف دليؿ اإلدانة الذي يقد

يشوبو أي غش أو تدليس، بؿ ويجب أف يكوف حقيقيًا أي أف األصوات المنسوبة ألشخاص بعينيـ ىي 
بالفعؿ أصواتيـ الحقيقية، فإذا تبيف عكس ىذا فميتحمؿ الناشر أو اإلعبلمي العقاب الجنائي لجريمة 

حؽ أشخاص القذؼ. وجدير بالذكر في ىذا السياؽ أف المشرع الفرنسي أجاز قبوؿ التشيير في 
يتقمدوف وظائؼ عامة، ووظائؼ أخرى.. شريطة أف يثبتوا حقيقة ادعاءاتيـ، واستثنى المشرع الفرنسي 

 .2التشيير المستند عمى اعتداء عمى الحياة الخاصة
                                                 

مف ىذا  171حدى الطرؽ المبينة بالمادة عقوبات عمى أنو  " ُيعد قاذفًا كؿ مف أسند لغيره بواسطة إ 312نصت المادة   1
القانوف أمورًا لو كانت صادقة ألوجبت عقاب مف أسندت إليو بالعقوبات المقررة لذلؾ قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أىؿ 
وطنو.           ومع ذلؾ فالطعف في أعماؿ موظؼ عاـ أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكمؼ بخدمة عامة ال يدخؿ 

أف  وبشرطكـ الفقرة السابقة إذا حصؿ بسبلمة نية، وكاف ال يتعدى أعماؿ الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، تحت ح
كؿ فعؿ أسنده إلى المجني عميو، ولسمطة التحقيؽ أو المحكمة، بحسب األحواؿ، أف تأمر  حقيقةيثبت مرتكب الجريمة 

أو مستندات معززة لما يقدمو المتيـ مف أدلة إلثبات حقيقة تمؾ األفعاؿ. وال بإلزاـ الجيات اإلدارية بتقديـ ما لدييا مف أوراؽ 
 يقبؿ مف القاذؼ أقامو الدليؿ إلثبات ما قذؼ بو إال في الحالة المبينة في الفقرة السابقة ".

ف وخمسمائة عقوبات إلى أنو " يعاقب عمى القذؼ بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقؿ عف ألفي 313وذىبت المادة 
جنيو وال تزيد عمى سبعة آالؼ وخمسمائة جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف. فإذا وقع القذؼ في حؽ موظؼ عاـ أو شخص 
ذي صفة نيابية عامة أو مكمؼ بخدمة عامة، وكاف ذلؾ بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة 

ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو أو إحدى ىاتيف العقوبتيف الحبس مدة ال تجاوز سنتيف وغرامة 
." 

عقوبات عمى أنو " ال يحكـ بيذا العقاب عمى مف أخبر بالصدؽ وعدـ سوء القصد الحكاـ القضائييف  314كما نصت المادة 
 أو اإلدارييف بأمر مستوجب لعقوبة فاعمو ".

ات إلى أنو " وأما مف أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحؽ العقوبة ولو لـ يحصؿ منو عقوب 315وأخيرًا ذىبت المادة 
 إشاعة غير اإلخبار المذكورة، ولـ تقـ دعوى بما أخبر بو ". 

يمكف تحديد حقيقة التشيير، ولكف فقط عندما تكوف مرتبطة مف قانوف الصحافة الفرنسي إلى أنو "  35ذىبت المادة  2
مكف أيضًا إثبات حقيقة االنحرافات المسيئة ضد أعضاء مجمس اإلدارة أو مديري أية مؤسسة صناعية أو بالوظائؼ... وي

تجارية أو مالية، تُقبؿ أوراقيا المالية بالتداوؿ في سوؽ منظـ أو ُتعرض عمى الجميور في منشأة تجارية متعددة األطراؼ أو 
  عمى االئتماف.

 ... ".التشيير، باستثناء : )أ( عندما تعمؽ األمر بالحياة الخاصة لمشخصيمكف دائًما إثبات حقيقة مضموف 
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 الفصل الثاني
 التعويض الجزائي وجرائم النشر والعالنية 

 رؤية تطبيقية مقترحة ألحكام التعويض الجزائي في مصر
ف لـ يخصص قانوف العقوبات المصري بابًا لجرائـ النشر والعبلنية، إال أنو عالج في الباب وا       

غيرىا، وجـر المشرع في مواضع منو الصحؼ و الرابع عشر مف الكتاب الثاني الجرائـ التي تقع بواسطة 
ئـ النشر مكررًا )أ( عقوبات. لذا فإف جرا 319، 318، 317أفعااًل ترتكب بطريؽ النشر ػػػ المادة 

ة تتطمب مف المشرع تعريفًا محددًا ليا الرتباط ىذا األمر بمعاممة عقابية خاصة وفقًا  1والعبلني
لينطبؽ عمى مرتكبيا حكـ  ـــمف الدستور المصري، ولعؿ أىـ ما يميز تمؾ الجرائـ  71؛67لممادتيف : 

لفني أو األدبي أو الفكري مف ىو ارتكابيا بسبب عبلنية المنتج ا ـــعدـ توقيع عقوبة سالبة لمحرية 
ناحية، أو مف خبلؿ وسيمة لمنشر كالصحؼ والمجبلت والكتب والمطبوعات األخرى المنشورة بشكميا 

، وكذا وسائؿ العبلنية عبر القنوات التميفزيونية أو الراديو أو السينما أو المسرح، 2الورقي أو اإللكتروني

                                                                                                                                               

" La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, …La vérité 

des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre =             = 

les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, 

dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au 

public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit. 

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : a) Lorsque l'imputation 

concerne la vie privée de la personne ;… ".                                                                                
                         

عقوبات )وىي المادة األولى المدرجة في الباب الرابع عشر المشار إليو بالمتف( إلى تحديد أفعاؿ  171ذىبت المادة  1
إذا حصؿ الجير بو أو ترديده بإحدى الوسائؿ  عمنياً تتحقؽ بموجبيا العبلنية مقررة أنو "... ويعتبر القوؿ أو الصياح 

ي مكاف آخر مطروؽ، أو إذا حصؿ الجير بو أو ترديده بحيث يستطيع الميكانيكية في محفؿ عاـ أو طريؽ عاـ أو أ
 سماعو مف كاف في مثؿ ذلؾ الطريؽ أو المكاف، أو إذا أذيع بطريؽ البلسمكي، أو بأية طريقة أخرى.

إذا وقع في محفؿ عاـ أو طريؽ عاـ أو في أي مكاف آخر مطروؽ، أو إذا وقع بحيث  عمنياً ويكوف الفعؿ أو اإليماء 
 طيع رؤيتو مف كاف في مثؿ ذلؾ الطريؽ أو المكاف.يست

إذا وزعت بغير تمييز عمى عدد  عمنيةوتعتبر الكتابة والرسـو والصور، والصور الشمسية والرموز وغيرىا مف طرؽ التمثيؿ 
مف الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أف يراىا مف يكوف في الطريؽ العاـ أو أي مكاف مطروؽ، أو إذا بيعت أو 

 رضت لمبيع في أي مكاف ".    ع
لسنة  147راجع : شريؼ سيد كامؿ، جرائـ النشر في القانوف المصري عمى ضوء التعديبلت المستحدثة بالقانوف رقـ  2

؛ مدحت رمضاف، األساس القانوني لممسئولية الجنائية لرئيس التحرير عف 262، دار النيضة العربية، القاىرة، ص 2116
؛ طارؽ سرور، جرائـ 78، ص 1993طريؽ الصحؼ، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، الجرائـ التي تقع ب
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، ومواقع 1لمواقع التي تُنشر عمييا المدونات اإللكترونيةوكذا ما ينشر عبر الفضاء اإللكتروني مثؿ ا
التواصؿ االجتماعي ومواقع اإلنترنت األخرى التي تتحقؽ بموجبيا العبلنية، شريطة أال يكوف موضوع 

الجرائـ  ـــالنشر أو العبلنية يتعمؽ بأمر مف األمور المستثناة التي حددتيا المادتاف المشار إلييما 
حيث توقع  ـــيض عمى العنؼ، أو التمييز بيف المواطنيف، أو الطعف في أعراض األفراد المتعمقة بالتحر 

 العقوبات السالبة لمحرية بجانب العقوبات األخرى التي يقررىا المشرع ويحكـ بموجبيا القضاء.
ف جـر المشرع القياـ بتسجيؿ أحاديث ىاتفية خاصة دوف إذف قضائي )المادة  مكررًا  319ىذا وا 

مكررًا " أ " عقوبات( والمسئوليف عف نشر تمؾ  319( فقد شدد التجريـ لمف يقوـ بإذاعتيا )ـ عقوبات
قد أمدىـ بتمؾ  التسريبات مف المؤكد أنيـ سينفوف ارتكابيـ لمجـر األوؿ بدعوى أف مصدرًا مجيوالً 

المؤكد أيضًا أنيـ ، أما عف الجـر الثاني والمتعمؽ بإذاعة أو نشر تمؾ المحادثات فمف 2التسجيبلت
                                                                                                                                               

وما بعدىا؛ محمد سمير، جرائـ الصحافة والنشر، نادي القضاة المصري،  6، ص 2111النشر، دار النيضة العربية،
 . 16، ص 2113القاىرة، 

، وقد تـ اقتباس المفردة األخيرة Logو  Webار لمفردتيف : " ىي اختص Weblogالمدونة، ومصطمحيا باإلنجميزية "  1
مف مصطمحات لممبلحة البحرية، وىي تعني تسجيبًل زمنيًا لؤلحداث خبلؿ الرحمة البحرية، وقد احتفظت المدونة اإللكترونية 

ت يديره شخص حيث يقـو مف بسمة كونيا تسجيبًل زمنيًا لمتدوينات مرتبًا مف األحدث لؤلقدـ، والمدونة ىي موقع عمى اإلنترن
خبللو شخص بإدراج تقارير متعاقبة متسمسمة زمنيًا عف أحداث معينة، ويستطيع مستخدـ اإلنترنت االطبلع عمييا والتعقيب 
لى جانب الشكؿ التقميدي لممدونات، باعتبارىا نصوص لغوية يمكف أف يتخمميا صور ومقاطع فيديو، ظيرت  أيضًا. وا 

" وبيذا خمقت  Photo blog" ومدونات الصور "  MP3 blog" والمدونات الصوتية "  Vloggingمدونات فيديو " 
التدوينات أبعادًا جديدة لمعمؿ الصحفي واإلعبلمي، وعمى الرغـ مف افتقاد غالب المدونات لحرفية اإلعبلـ المينية، خاصة 

واقعًا فرض عمى المشرعيف التعامؿ معو. لممزيد  ما أفرزه ىذا النشاط مف مشكبلت تتعمؽ بالممكية الفكرية إال أنيا أصبحت
مف التفصيبلت في ىذا الشأف راجع : فاطمة الزىراء عبد الفتاح، المدونات اإللكترونية والمشاركة السياسية، اتجاىات حديثة 

 وما بعدىا.  21، ص 2112في اإلعبلـ، دار العالـ العربي، القاىرة، 
وتعديبلتو، أـ  1881ا لنظاـ النشر الصحفي سواء وفقًا لقانوف الصحافة الصادر في وتخضع المدونات اإللكترونية في فرنس

والذي ينظـ مسئولية مقدمي خدمات  2114( الصادر في يونيو LCENقانوف الثقة في االقتصاد الرقمي المعروؼ بػ قانوف )
الموقع إذا كانت المدونة مينية، وتمتـز باتباع اإلنترنت = = وبيذا تمتـز المدونة بتحديد ىوية المدوف ومتعيد اإليواء ومدير 

نظاـ اإلخطار أماـ الجمعية الوطنية لممعموماتية والحريات. لمزيد مف التفصيبلت راجع : أشرؼ جابر سيد، الجوانب 
 وما بعدىا.     22القانونية لمواقع التواصؿ االجتماعي، مرجع سابؽ، ص 

اح عف مصادر معموماتو الخاصة، بما يكفؿ سريتيا حماية ليا، وأقرت ىذه يخوؿ القانوف لمصحفي الحؽ في عدـ اإلفص 2
بشأف تنظيـ الصحافة، حيث ذىبت إلى أنو " ال يجوز أف  1996لسنة  96الحماية المادة السابعة مف القانوف المصري رقـ 

التي ينشرىا سببًا لممساس بأمنو، كما ال يجوز إجباره عمى  الصحيحةيكوف الرأي الذي يصدر عف الصحفي أو المعمومات 
إفشاء مصادر معموماتو، وذلؾ كمو في حػدود القانػوف ". وننوه ىنا، إلى أف النص ربط بيف أمف الصحفي الذي يجب الحفاظ 

بل حماية لو، عميو وحقو في إخفاء مصدر معموماتو، وكوف ىذه المعمومات صحيحة؛ فإذا كانت المعمومات غير ذلؾ، ف



 

 

                                                 

 

 

 دكتــــــور/ شوقى صـــالح                         ...        احلق يف اخلصوصية واعتبارات األمن القومي

 

697 

، وأف ىذا األمر ينطمؽ مف واجب 1سيبرروف موقفيـ بدعوى ارتباط األمر باألمف القومي المصري
إلى أنو " الحفاظ عمى األمف القومي واجب،  2114( مف دستور 86دستوري، حيث ذىبت المادة )

 .2والتزاـ الكافة بمراعاتو مسئولية وطنية، يكفميا القانوف..."

                                                                                                                                               

ولعؿ ىذا االشتراط تقرر لدرء انحراؼ العامميف بيذا المجاؿ، فعمى اإلعبلمي التزاـ بنشر أنباء ومعمومات صحيحة في إطار 
المقومات األساسية لممجتمع والحفاظ عمى الحريات والحقوؽ والواجبات العامة، واحتراـ الحياة الخاصة لممواطنيف وعدـ 

ؽ، مجموعة أحكاـ  58لسنة  527، الطعف رقـ 29/11/1994عتيـ. راجع : نقض مدني في االعتداء عمى شرفيـ وسم
ؽ، مجموعة  59لسنة  1512، الطعف رقـ 8/2/1995؛ ونقض مدني في 1512، ص 2،ج 45النقض المدني، س 

 .349، ص 1،ج 46أحكاـ النقض المدني، س 
ف كاف لمص نو وا  حفي حرية نشر ما يحصؿ عميو مف أنباء أو معمومات إال كما ذىبت محكمة النقض أيضًا إلى أنو "... وا 

نما ىو محدد بالضوابط المنظمة لو، إذ حرية الصحفي ال تعدو حرية الفرد  أف ذلؾ ليس بالفعؿ المباح عمى إطبلقو، وا 
المقومات  العادي وال يمكف أف نتجاوزىا إال بتشريع خاص، ومف ثـ فإنو يمتـز بأف يكوف النشر لمعمومات صحيحة وفي إطار

األساسية لممجتمع والحفاظ عمى الحريات والحقوؽ والواجبات العامة، واحتراـ الحياة الخاصة لممواطنيف وعدـ االعتداء عمى 
 ؽ، غير منشور. 71لسنة  2844، الطعف رقـ 2112فبراير،  2شرفيـ وسمعتيـ... ". راجع نقض مدني في 

مف قانوف الصحافة المصري السابؽ اإلشارة إليو، والتي قررت أنو "  42دة ونشير في ىذا السياؽ إلى ما ذىبت إليو الما 1
ال يجوز أف يتخذ مف الوثائؽ والمعمومات والبيانات واألوراؽ التي يحوزىا الصحفي دليؿ اتياـ ضده في أي تحقيؽ جنائي، 

 ما لـ تكف في ذاتيا موضوعًا لمتحقيؽ أو محبًل لجريمة ". 
ة العميا المصرية عمى سمو الحؽ في التعبير والنقد تغميبًا لحقائؽ تتفؽ والصالح العاـ، فقررت أنو أكدت المحكمة الدستوري 2

"... حرص الدستور عمى أف يكوف عرض األراء المتصمة بالشئوف العامة وانتقاد القائميف عمييا متمتعًا بالحماية الدستورية 
ريقة إدارتيا ووسائؿ النيوض بيا وثيقة الصمة بالمصالح المباشرة تغميبًا لحقيقة أف، الشئوف العامة وقواعد تنظيميا وط

لمجماعة، وىي تؤثر بالضرورة في تقدميا، وىي حرية يقتضييا النظاـ الديمقراطي... وال يجوز أف يكوف القانوف أداة تعوؽ 
خمؿ في أداء واجباتيا، بؿ يتعيف حرية التعبير عف مظاىر اإلخبلؿ بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أو موطف ال

وكمما نكؿ القائموف بالعمؿ العاـ ػػػ تخاذاًل أو انحرافًا ػػػ عف حقيقة واجباتيـ تقويـ اعوجاجيـ، باعتبار أف ذلؾ حؽ وواجب 
ف كاف مريرًا ػػػ يظؿ  متمتعًا بالحماية التي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمباشرة الفعالة لمحقوؽ... وانتقاد القائميف بالعمؿ العاـ ػػػ وا 

كفميا الدستور لحرية التعبير عف اآلراء...= = وتقتضي الحماية الدستورية لحرية التعبير، بؿ وغايتيا النيائية في مجاؿ 
لى المعمومات الضرورية الكاشفة  انتقاد القائميف بالعمؿ العاـ، أف يكوف نفاذ الكافة إلى الحقائؽ المتصمة بالشئوف العامة وا 

متاحًا، وذلؾ ضمانًا لمحؽ في تدفؽ المعمومات مف مصادرىا المختمفة، وتوكيدًا لحؽ انتقاد الشخصيات العامة بمراجعة عنيا 
سموكيا وتقييمو، وىو حؽ يتفرع مف الرقابة الشعبية النابعة مف يقظة المواطنيف المعنييف بالشئوف العامة، الحريصيف عمى 

، مجموعة 1993فبراير  6منيا... " راجع حكـ المحكمة الدستورية العميا المصرية في  متابعة جوانبيا السمبية وتقرير موقفيـ
، الجزء الخامس، المجمد 1993إلى آخر يونيو  1992أحكاـ المحكمة الدستورية العميا، أحكاميا الصادرة مف أوؿ يوليو 

 وما بعدىا. 183(، ص 15الثاني، قاعدة رقـ )
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بتقديـ ببلغات لنيابة أمف الدولة، وسمموا  ـــوفقًا لما أعمنوه  ـــد قامت منابر التسريبات بالفعؿ ىذا وق    
، وبيذا فاعتبارات حماية األمف القومي ستتحقؽ مف خبلؿ 1ليا نسخًا مف كافة تمؾ التسجيبلت

إببلغيـ ليا بتمؾ اإلجراءات القانونية المزمع قياـ النيابة العامة بيا في ىذا الشأف. حيث ال يجدي 
إقامة الدعوى  مف جراء انتياؾ خصوصيتو لممضرور، و 2التسريبات في دفع مسئوليتيـ الجنائية والمدنية

. ومف منظور قانوني فميس ـــمف الدستور المصري  99وذلؾ وفقًا لممادة  ـــ الجنائية بالطريؽ المباشر
 تمنعمف الدستور، والتي  71/2بالمادة  لئلعبلمي الذي نشر أو أذاع تمؾ التسريبات إال أف يعتصـ

توقيع عقوبة سالبة لمحرية في جرائـ النشر والعبلنية، ويبقى ىنا لممحكمة توقيع عقوبة التعويض 
 الجزائي حاؿ اإلدانة.

 مبلمح التعويض الجزائي في بعض النظـ القانونية األجنبيةالمبحث األول : 
 والدستور المصري                 

 رؤية تطبيقية إلدماج أحكاـ التعويض الجزائي في الثاني :المبحث 
 النظاـ القانوني المصري                   

 
  

                                                 
ال يجوز أف يتخذ مف الوثائؽ والمعمومات إلى أنو "  1996لسنة  96حافة المصري رقـ  مف قانوف الص 42ذىبت المادة  1

والبيانات واألوراؽ التي يحوزىا الصحفي دليؿ اتياـ ضده في أي تحقيؽ جنائي ما لـ تكف في ذاتيا موضوعا لمتحقيؽ أو 
 محبل جريمة ".

يفة عقابية بجانب وظيفتيا التعويضية؛ ال سيما في مجاالت يذىب جانب مف الفقو الفرنسي إلى أف لممسئولية المدنية وظ 2
االعتداء عمى المساس بالسبلمة الجسدية واألضرار األدبية، فيتحقؽ بيا الردع حيث يثقؿ التعويض الذمة المالية لممسئوؿ، 

 فيحث األفراد عمى بذؿ المزيد مف الحيطة والحذر.
G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, 3 éd. LGDJ, 

2006, p. 5 et s; S. CARAVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, Paris, 

L.G.D.G., 1995, p. 417.  
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 المبحث األول
 مالمح التعويض الجزائي في بعض النظم القانونية األجنبية 

 والدستور المصري
ال ييدؼ إلى ىو تعويض "  Dommages-interets punitifs"  التعويض الجزائي أو العقابي      

جبر الضرر الذي لحؽ بالمضرور مف قبؿ المخطئ، بؿ يتجو إلى معاقبة ىذا األخير عف سموكو 
الٌمؤثـَ أخبلقيًا، ويراعي القاضي عند تقديره أيضًا كوف الخطأ متعمدًا وجسيمًا، ليحكـ بيذا التعويض، 

لجابر لمضرر،  وسوؼ ، وال يحوؿ الحكـ بو مف الحكـ لممضرور أيضًا بالتعويض ا1لردع المخطئ
   نتناوؿ أىـ مبلمحو في نظـ قانونية مقارنة، عمى التفصيؿ اآلتي بيانو :

 أواًل : تطبيق التعويض الجزائي في النظام القانوني اإلنجميزي    
التعويض الجزائي أو العقابي، فوفقًا لمنظاـ القانوني اإلنجميزي يطبؽ التعويض العقابي في جميع أنحاء 

يرلندا الشماليةلمتحدة المممكة ا ، ويتـ تطبيقو بشكؿ عاـ في حاالت 2ما عدا اسكتمندا ػػػ ػػػ إنجمترا وويمز وا 
 ثبلث : 

األولى : حاالت السموؾ القمعي أو التعسفي أو غير الدستوري مف قبؿ موظفي الحكومة الذيف 
 يتصرفوف بيذه الصفة.

 يتجاوز التعويض الُمَتوقع الحكـ بو لممدعي.الثانية : حاالت السموؾ الذي ييدؼ إلى تحقيؽ ربح 
 واألخيرة : الحاالت التي يجيز فييا القانوف منح تعويضات عقابية.

ىذا وفي دراسة إحصائية أجريت عمى الدعاوى التي طمب فييا الحكـ بتعويضات عقابية خبلؿ الفترة 
 فقد اسفرت نتائجيا عف اآلتي: 2115حتى عاـ  2111مف عاـ 

 18181 الجزائية التعويضات قيمةػػػ متوسط 2% مف المطالبات. 39.7لتعويضات في ػػػ منحت ا1
 .إسترليني جنيو

 "  2ػػػ كاف معدؿ النجاح في المطالبات بالتعويضات الجزائية أعمى بكثير في حاالت " الفئة 3

 %(.18.3" )1%( مقارنة بحاالت "الفئة  54.7)

                                                 
 وما بعدىا. 154راجع : عبد اليادي فوزي العوضي، مرجعو السابؽ، ص  1

2                            James, and Eleni. ―Empirical Study of Punitive Damages | Oxford 

Journal of Legal Studies | Oxford Academic.‖ OUP Academic, Oxford University Press, 11 

Sept. 2017, academic.oup.com/ojls/article-abstract/38/1/90/4124805.                                  
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 في حاالت نادرة جدا في قضايا التشيير. ػػػ يبدو أف التعويضات التأديبية تمنح4

وقد منحت  يبدو أف القضاة يحجموف عف منح تعويضات جزائية ضد المدعى عمييـ مف الشركات.ػػػ 5
وعمى النقيض مف ذلؾ، كاف  % مف المطالبات في العينة.31التعويضات العقابية ضد الشركات في 

كوف المدعى عميو شخصًا طبيعيًا أعمى بكثير معدؿ نجاح المطالبات بالتعويضات الجزائية عندما ي
 .    2ويؤخذ في الحسباف حاؿ تقدير التعويض جسامة سموؾ المخطئ ،%1( 67.9)

ونشير في ىذا السياؽ لسابقة قضائية ىامة ُطبؽ فييا التعويض الجزائي، وىي قضية                   
 "Cassel and Coltd v Broome  وتتمخص وقائعيا في قياـ مؤلؼ كتاب بسرد تفاصيؿ كارثة "

بحرية وقعت خبلؿ الحرب العالمية الثانية مخمفة وفاة حوالي مائة شخص، وانتقد المؤلؼ بشكؿ سافر 
" واعتبره المسئوؿ األوؿ عف الكارثة وشير بو وقذفو، وحاؿ عمـ  Broomeقبطاف السفينة المدعو " 
كتاب حذر المؤلؼ بأنو سيمجأ لمقضاء حاؿ نشر الكتاب، وبالفعؿ لجأ األخير القبطاف بيذا قبؿ نشر ال

لمقضاء بعد النشر مدعيًا بكوف المؤلؼ والناشر وجدا أف التعويض المتوقع الحكـ بو سيكوف أقؿ بكثير 
مف األرباح المزمع تحقيقيا مف نشر الكتاب، وبعد تحقؽ ىيئة المحمفيف مف توافر القذؼ والتشيير بحؽ 

جنيو إسترليني كتعويض جابر لمضرر،  15111لقبطاف أصدروا قرارًا بإلزاـ المدعى عمييـ بدفع مبمغ ا
 .3جنيو أخرى عمى سبيؿ التعويض العقابي، وأقر مجمس الموردات ىذا القرار 25111ومبمغ  

                                                 

1                                  Op. Cit. in the abstract   James Goudkamp and Eleni Katsampouka,  
2

          GODEFORY DE MONCUIT, Faute lucrative, dissuasion et droit de la concurrence, 

 , P. 17 et s.  2012,  Paris Saclay thè.  
تاج السيارات بوجود ىذا ومف تطبيقات التعويض الجزائي في النظاـ األمريكي قضية تتمخص وقائعيا في عمـ شركة فورد إلن

عيب بأحد موديبلت سياراتيا يتمثؿ في وجود خزاف الوقود بمؤخرة السيارة، وىو ما يؤدي الشتعاؿ النيراف حاؿ حدوث 
اصطداـ مف الخمؼ بيا، ولـ تصحح الشركة وضعية الخزاف، حيث تبيف ليا أف تكمفة التعديؿ أكثر بكثير مف التعويض 

لقضائية في حاالت وقوع مثؿ تمؾ الحوادث، وعقب وقوع حادث مف ىذا النوع بالفعؿ الذي ستتحممو جراء المطالبات ا
واحتراؽ إحدى السيارات مف ىذا الموديؿ وأسفر الحادث عف وفاة ثبلثة أشخاص، ورفع ورثة المتوفيف دعوى عمى الشركة 

أخرى كتعويض جابر لمضرر،  وقضي ليـ بتعويض جزائي قدره اثنى عشر مميوف دوالر، فضبًل عف ثبلثة مبلييف دوالر
وخفض األوؿ لثبلثة مبلييف دوالر في االستئناؼ. راجع : يحيى صقر أحمد صقر، حماية حقوؽ الشخصية في إطار 

 وما بعدىا.    614، ص 2116المسئولية التقصيرية، رسالة لمدكتوراه، كمية الحقوؽ جامعة القاىرة، 
تطبيؽ التعويض العقابي في انجمترا ليقتصر عمى ثبلث حاالت : األولى  ىذا وقد ضيؽ مجمس الموردات البريطاني نطاؽ 3

التصرفات الجائرة أو التحكمية التي يرتكبيا موظفو الحكومة، والتصرفات التي يستيدؼ فييا محدث الضرر تحقيؽ أرباح 
لقانوف صراحة تعويضًا عقابيًا. يعمـ = = أنيا تجاوز مبمغ التعويض المتوقع الحكـ بو، واألخيرة الحاالت التي يقرر فييا ا

https://www.law.ox.ac.uk/people/james-goudkamp
http://www.theses.fr/188120777
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 ثانيًا : تطبيق التعويض الجزائي في القانون األمريكي 

الجزائي، وطبؽ بصفة أساسية في مجالي المسئولية التقصيرية، أخذ المشرع األمريكي بالتعويض     
والمنافسة التجارية، وكذا في الدعاوى التي يرفعيا المضرور نتيجة األضرار الناشئة عف المنتجات 
الخطرة، ويطبؽ التعويض الجزائي وفقًا لمنظاـ القانوني بكؿ الواليات األمريكية، وبصفة عامة فالمبلحظ 

بتعويض  Oregonاكـ األمريكية في تقدير التعويض الجزائي، فقد قضت محكمة ىو مبالغة المح
ألؼ دوالر كتعويض جابر  811عقابي عمى شركة فيميب موريس ُمَصِنع السجائر العالمي، بدفع مبمغ 

مميوف دوالر كتعويض عقابي ألرممة أحد المتوفيف بسبب سرطاف الرئة  79.5لمضرر، إضافة إلى مبمغ 
التدخيف، وتعريض المنتج عمدًا حياة الغير لمخطر، حيث وضع إضافات عمى التبغ مف والناتج عف 

شأنيا تعويد المستيمؾ واعتماده عمى تدخيف ىذا النوع مف التبغ، وبيذا ال يوجد أي تناسب بيف قيمة 
، وبالطعف 1التعويض الجابر لمضرر والتعويض العقابي، فيتجاوز األخير بعشرات األضعاؼ األوؿ

الحكـ أماـ المحكمة العميا األمريكية فقد قضت بنقضو، وأسست قضاءىا عمى أف المحكمة عمى 
اعتدت عند تقدير التعويض العقابي الضرر الواقع عمى أشخاص لـ يكونوا طرفًا في الدعوى، وىو ما 

 .2اعتبرتو أمرًا غير دستوري
سمة المبالغة في قيمتيا، ولعؿ ىذا واتسمت التعويضات الجزائية في الواليات المتحدة األمريكية ب
مف تعويض عقابي عمى  Oregonالنموذج القضائي المعبر عمى ىذا االتجاه ىو ما قضت بو محكمة 

ألؼ دوالر كتعويض جابر لمضرر،  811شركة فيميب موريس ُمَصِنع السجائر العالمي، بدفع مبمغ 
متوفيف بسبب سرطاف الرئة والناتج مميوف دوالر كتعويض عقابي ألرممة أحد ال 79.5إضافة إلى مبمغ 

عف التدخيف، وتعريض المنتج عمدًا حياة الغير لمخطر، حيث وضع إضافات عمى التبغ مف شأنيا 
تعويد المستيمؾ واعتماده عمى تدخيف ىذا النوع مف التبغ، وبيذا ال يوجد أي تناسب بيف قيمة التعويض 

                                                                                                                                               

 167وما بعدىا، عبد اليادي العوضي، مرجعو السابؽ، ص  584راجع : يحيى صقر أحمد صقر، رسالتو السابقة، ص 
 وما بعدىا. 

حاوؿ القضاء األمريكي التأكيد عمى تناسب التعويض العقابي المحكـو بو مع الخطأ المرتكب، فقررت إحدى المحاكـ أنو  1
يجب أال يتجاوز ىذا التعويض عشرة أضعاؼ مبمغ التعويض اإلصبلحي لمضرر، وبالطبع لـ ُيمـز ىذا الحكـ الدوائر 

 176ئي. راجع : عبد اليادي فوزي العوضي، مرجعو السابؽ، ص األخرى التي تنظر قضايا يطبؽ فييا التعويض الجزا
 ( بالحاشية. 2خاصة البند رقـ )

2                    DIANA CALCUI, Les dommages et intérêts punitifs, mémoire de fin d'études, 

Université Paris II, master 2, p. 5 et s.    
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، وبالطعف عمى الحكـ أماـ 1بعشرات األضعاؼالجابر لمضرر والتعويض العقابي، فيتجاوز األخير 
المحكمة العميا األمريكية فقضت بنقضو، وأسست قضاءىا عمى أف المحكمة اعتدت عند تقدير 
التعويض العقابي الضرر الواقع عمى أشخاص لـ يكونوا طرفًا في الدعوى، وىو ما اعتبرتو أمرًا غير 

 .2دستوري
 قاطعة كيبيك الكنديةثالثًا : تطبيق التعويض الجزائي في م

ىذا ومف ناحية أخرى أخذ التشريع المدني بمقاطعة كيبيؾ الكندية بالتعويض الجزائي، شريطة      
مدني  1621، وذىبت المادة 3وجود تشريع خاص، فالنص لـ يقرر قاعدة عامة لمقضاء بيذا التعويض
يضات عقابية، فبل يمكف أف لمقاطعة كيبيؾ الكندية إلى أنو " عندما ينص القانوف عمى منح تعو 

يتجاوز في القيمة ما يكفي لضماف وظيفتيا الوقائية. ويتـ تقييميا في ضوء جميع الظروؼ المبلبسة، 
 بما في ذلؾ جسامة خطأ المديف، أو وضعو المالي، أو مدى التعويض الذي كاف مسؤوال عنو تجاه

تحمؿ كميًا أو جزئيًا بعبء الوفاء الدائف، ويراعى عند االقتضاء، ما إذا كاف شخص مف الغير سي
ومف العوامؿ المؤثرة عمى قيمة التعويض الجزائي أف يكوف المدعى عميو متعمدا السموؾ  4بالتعويض "

 ودوافعو التي دعتو الرتكاب الخطأ، ومدى استمراره في ارتكابو، وكذا مدى تربحو مف ىذا الخطأ. 
                                                 

عمى تناسب التعويض العقابي المحكـو بو مع الخطأ المرتكب، فقررت إحدى المحاكـ أنو حاوؿ القضاء األمريكي التأكيد  1
يجب أال يتجاوز ىذا التعويض عشرة أضعاؼ مبمغ التعويض اإلصبلحي لمضرر، وبالطبع لـ ُيمـز ىذا الحكـ الدوائر 

 176وضي، مرجعو السابؽ، ص األخرى التي تنظر قضايا يطبؽ فييا التعويض الجزائي. راجع : عبد اليادي فوزي الع
 ( بالحاشية. 2خاصة البند رقـ )

2                                                                                                Diana CALCUI, 
Op.Cit, p. 6.    

حؽ مف تمؾ الحقوؽ لو أف يطالب  الكندية منظومة لمتعويض العقابي،  فضحية االعتداء عمى Québecتطبق مقاطعة   3
أف يطمب الحكـ لو بتعويض  العمديبوقؼ االعتداء والتعويض )المادي واألدبي( عف األضرار، كما لو في حالة االعتداء 

 Québecإلى أنو " ليس لممسئولية المدنية في القانوف المدني إلقميـ  Québecعقابي. وذىب حكـ استئناؼ صدر بإقميـ 
يضية، فبل يقع عمى عاتؽ المحاكـ المدنية ميمة معاقبة فاعؿ الضرر الذي أصاب الضحية نتيجة لخطئو. سوى وظيفة تعو 

وىكذا وعمى عكس القانوف العاـ، فإف القانوف المدني ال يطبؽ التعويض الرادع أو العقابي ". راجع : أسامة أبو الحسف، 
 وما بعدىا.  24، 11، ص 2113فكرة التعويض العقابي، دار النيضة العربية، القاىرة، 

لؤلخذ بالتعويض الجزائي في جرائـ بعينيا، أال وىى جرائـ النشر أو  71/2وفقًا لممادة  2114وذىب الدستور المصري لعاـ 
العبلنية، فيو بيذا لـ يقرر تطبيقًا عامًا، ولممضرور إقامة دعواه المباشرة طالما تعمؽ األمر باالعتداء عمى حياتو الخاصة، 

يقدح ىذا مف حؽ النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية مف تمقاء نفسيا، خاصة عندما يتعمؽ أمر النشر أو العبلنية وال 
 بمصمحة عامة ىي المنوط بيا حمايتيا. 

4
 1621. " Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent 

excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient 
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مف ميثاؽ حقوؽ وحريات األشخاص الكندي  49/2ومف جانب تشريعي آخر أقرت المادة      
لممحكمة  ويجوزالتعويض العقابي كوسيمة لحماية الحقوؽ والحريات األساسية فنصت عمى أنو "... 

 1إضافة لما سبؽ، في حالة االعتداء غير المشروع والعمدي أف تحكـ عمى المعتدي بتعويض رادع"
يظؿ وفقًا ليذا النص لمقاضي سمطة تقديرية في منح التعويض الجزائي مف عدمو، كما لو أيضًا  وبيذا

سمطة تقديرية في تحديد مبمغ التعويض، الذي يقرر لممضروريف، فبل يخصص أي جزء منو لمخزينة 
، وال يدخؿ في 2العامة، كما أف ىذا التعويض يقرر بموجب نصوص خاصة لمواجية فروض معينة

. ومما سبؽ يتضح أف 3المسئولية المدنية التي تظؿ قاصرة عمى وظيفتيا اإلصبلحية فقط نطاؽ
                                                                                                                                               

en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute 

du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà 

tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement 

réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers ".  
1
 49. " Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à 

la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou 

matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre 

condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs ".  

ووفقًا ليذا النص فاالعتداء العمدي الذي يبرر التعويض الجزائي ىو الذي يقع مف شخص يريد الفعؿ والنتيجة المترتبة عميو 
أال وىي اإلضرار بالغير، وبيذا ال يمثؿ اإلىماؿ أو الخطأ الجسيـ غير العمدي مبررًا لمحكـ بتعويض عقابي؛ ويظؿ األمر 

النص المشار إليو. راجع : عبد اليادي فوزي العوضي، الخطأ المكسب في إطار جوازي لممحكمة، وذلؾ وفقًا لصريح 
 .  182المسئولية المدنية، مرجع سابؽ، ص 

يعارض جانب مف الفقو الفرنسي فكرة التعويض الجزائي مف زاوية أنو يؤدي إلثراء المضرور عمى حساب المسئوؿ عف  2
ا تستنكره العدالة، ومع ىذا فإف جانبًا كبيرًا منو ينادي بتطبيقو نظرًا لفائدتو في الفعؿ الضار ببل سبب، وىو وفقًا ليذا الرأي م

مواجية األخطاء المربحة، نظرًا لعدـ توافر اآللية القانونية التي تسمح باسترداد أو مصادرة األرباح التي حصدىا الفاعؿ دوف 
 حؽ. راجع : 

(G.) VINEY, Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile, D. 2009, 

chron, p. 2946 et s. 

بينما يذىب جانب آخر مف الفقو الفرنسي إلى أف وجو النقد لمتعويض الجزائي يأتي مف زاوية المبالغة في تقديره، وىو يمثؿ 
 إثراء مبالغًا فيو يتعارض مع الجانب األخبلقي لمجزاء. راجع :

G. DE MONCUTT, La faute lucrative en droit de la concurrence, un parasite   économique, 
Revue concurrentialiste, colloque, Mai 2013, p. 17 et s. Disponibles sur internet à l'adresse : 

-la-de-droit-en-lucrative-faute-la-https://leconcurrentialiste.com/2013/05/22/colloque

                                      économique-parasite-un-concurrence 
وعمى جانب آخر يذىب رأي إلى أف إثراء المضرور يجد مبرره في الخطأ اإلرادي العمدي، وال مانع مف أف يقـو التعويض 

     J. ORTSCHEIDT, Les dommages et intérêts punitifs enبوظيفة جزائية. راجع :                        

     droit de l'arbitrage international, Petites Affiches, nov. 2002, p. 17 et s.
                                      

3 M.G. DI STEFANO, Les dommages intérêts punitifs en droit français et italien,                 

Master 2 recherche, Université de Poitiers, p. 47 et s. 

https://leconcurrentialiste.com/2013/05/22/colloque-la-faute-lucrative-en-droit-de-la-concurrence-un-parasite-economique
https://leconcurrentialiste.com/2013/05/22/colloque-la-faute-lucrative-en-droit-de-la-concurrence-un-parasite-economique


 

 

                                                 

 

 

 دكتــــــور/ شوقى صـــالح                         ...        احلق يف اخلصوصية واعتبارات األمن القومي

 

704 

منظومة التعويض الجزائي في مقاطعة كيبيؾ الكندية تجنبت شطط القضاء األمريكي في تحديد قيـ ىذا 
لتكبد  2أف تنفيذ التعويض المدني يتحقؽ بو بجانب إصبلح الضرر وظيفة ردعيةوال شك . 1التعويض

الممتـز بأداء مالي غالبًا تتجاوز أضراره شخص المخطئ فتتأثر بو أسرتو بجانبو، ويجب عمى المحكمة 
 حاؿ الحكـ بتعويض جزائي أف تخص ىذا التعويض
 .3بتسبيب خاص، حتى ال يتسـ التقدير بأسموب تحكمي

 رابعًا : موقف النظام القانوني الفرنسي من التعويض الجزائي 
رغـ أف المشرع الفرنسي لـ يأخذ بفكرة التعويض الجزائي، إال أف أمر ىذا التعويض عرض بشكؿ   

غير مباشر عمى دائرة لمنقض المدني الفرنسي، حيث ُطعف بالنقض بشأف قضية طالب فييا المدعياف ػػ 
في زوجاف أمريكياف ػػ تنفيذ حكـ قضائي صادر مف القضاء األمريكي ضد شركة فرنسية، وقضي 

طمب تنفيذ الحكـ عمى Poitier 4جانب منو بالتعويض الجزائي لصالحييما، فرفضت محكمة استئناؼ 
، ورفضت محكمة االستئناؼ مرة أخرى تنفيذ الحكـ بدعوى 5سند مف عدـ اختصاص القضاء األمريكي

أماـ  أف التعويض الجزائي المقضي بو يتعارض مع النظاـ العاـ الدولي الفرنسي، وُطعف مرة أخرى
 " ومع أف الحكـ بالتعويض الجزائي ليسالنقض، فتصدت األخيرة لمحكـ مقررة في جانب منو أنو 

، إال أف األمر عمى خبلؼ ىذا عندما يكوف المبمغ مناقضًا في ذاتو لمنظام العام الدولي الفرنسي
 .    6عاقدية "المحكوـ بو غير متناسب مع الضرر الواقع فعبًل، وما تـ اإلخبلؿ بو مف التزامات ت

ونرى أف ىذا الحكـ لـ يعترؼ بشكؿ ضمني بالتعويض الجزائي كتعويض مستقؿ عف التعويض الجابر 
ف أقر بعدـ تعارض التعويض الجزائي مع النظاـ العاـ الدولي الفرنسي إال أنو أكد عمى 7لمضرر ، وا 

                                                                                                                                               

-Int%C3%A9r%C3%AAts-Et-Dommages-http://www.etudier.com/dissertations/Les

 Punitifs/35859.html 
ألؼ دوالر كندي، وفي حاالت استثنائية تكوف مميونيو. راجع : تتراوح مبالغ التعويض في عموميا بيف األلؼ وعشريف  1

 .621يحيى صقر أحمد صقر، رسالتو السابقة، ص 
2 V. S. PROCHY-SIMON, Droit civil, Les obligations, Dalloz, p. 273.                                     
3
 M.G. DI STEFANO, Les dommages intérêts punitifs en droit français et italien,                 op. 

cit., p. 49 et s.  
4
 CA. Poitier, 26 fév. 2009, RG. N 07-02404, D., 2011, obs., p. 24.                                       
5
 Cass. Civ. I. 22 mai 2007, porvoi n 05 20.473.                                                                     
6
 Cass. Civ. I 1 dec. 2010, 09-13. 303, arrêt n 1090- cite par : B. FAGES, Peines                

excessives, note sous Cass. Civ. I 1 dec. 2010, 09-13. 303, RTD civ., 2011, p 122 et s.  
كـ محكمة النقض، المشار إليو عاليو، مف زاوية عدـ قبولو لمتعويض الجزائي ذىب جانب مف الفقو الفرنسي إلى نقد ح 7

بسبب عدـ تناسبو مع الضرر، رغـ أف التعويض الجزائي ال شأف لو بالضرر أصبًل، فيو يعوؿ عمى سموؾ المسئوؿ 
 المنسوب إليو الخطأ. ولـ نساير ىذا المنطؽ وفقًا لما ذكرناه في المتف. راجع :

http://www.etudier.com/dissertations/Les-Dommages-Et-Int%C3%A9r%C3%AAts-Punitifs/35859.html
http://www.etudier.com/dissertations/Les-Dommages-Et-Int%C3%A9r%C3%AAts-Punitifs/35859.html
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ناسب التعويض مع الضرر، االعتداد بالمبدأ العاـ الذي يحكـ التعويضات في فرنسا، أال وىو أف يت
وبيذا فإف التعويض الجزائي تعتبره محكمة النقض الفرنسية عنصرًا مف عناصر تقدير التعويض، 

. ىذا 1فالغش الذي ارتكبو المخطئ ال شؾ أنو مف الظروؼ التي يضعيا القاضي في حكمو بالتعويض
أحقية المدعيف في الحصوؿ عمى والقوؿ بأف حكـ النقض الفرنسي ُمنتقد لكونو رفض تنفيذ الحكـ رغـ 

التعويض، فيو ظمـ وجور عمى العدالة، وكاف األحرى بالمحكمة أف تقضي بتنفيذ الحكـ جزئيًا في الشؽ 
. ونري أف المحامي الذي باشر الدعوى أماـ القضاء األمريكي 2الخاص بالتعويض الجابر لمضرر فقط

مب مف القاضي الحكـ بتعويض يتناسب مع ىو مف جانبو الصواب في ىذا األمر، فكاف عميو أف يط
األضرار الفعمية التي حاقت بالمدعيف، دوف حاجة لممطالبة بتعويض جزائي، لعممو اليقيني أف النظاـ 
القانوني الفرنسي ال يأخذ بيذا التعويض الجزائي.. فمآؿ تنفيذ الحكـ الذي سيأخذه مف القضاء األمريكي 

 ي لمحكـ بتنفيذه. العرض بالضرورة عمى القضاء الفرنس
ىذا ومما يؤكد عدـ تعارض فكرة التعويض الجزائي مع النظاـ القانوني الفرنسي، أف تطبيؽ الفكرة     

حيث تضمف مشروعو  (Pierre Catala)شيد مشروعيف مف قبؿ الفقو الفرنسي، األوؿ يعرؼ بمشروع 
شأف التعويض العقابي. كما أيدا بشأف تعديؿ القواعد المتعمقة بأحكاـ االلتزامات والتقادـ نصًا ب

ىذا النوع  2119في تقريرىما المقدـ لمجمس الشيوخ الفرنسي عاـ  Beteille et Anzianiاألستاذاف : 
 . 3مف التعويض لمناسبتو لبعض أوجو المسئولية المدنية

 خامسًا : الدستور المصري يقر التعويض الجزائي

( 71؛ 67ض الجزائي، وفقًا لما ذىبت إليو المادتاف )( التعوي2114أقر الدستوري المصري الحالي )
حرية اإلبداع الفني واألدبي مكفولة، وتمتـز الدولة بالنيوض بالفنوف عمى أنو "  67حيث نصت المادة 

واآلداب، ورعاية المبدعيف وحماية إبداعاتيـ، وتوفير وسائؿ التشجيع البلزمة لذلؾ.       وال يجوز رفع 
لوقؼ أو مصادرة األعماؿ الفنية واألدبية والفكرية أو ضد مبدعييا إال عف طريؽ أو تحريؾ الدعاوى 

النيابة العامة، وال توقع عقوبة سالبة لمحرية في الجرائـ التي ترتكب بسبب عبلنية المنتج الفني أو 

                                                                                                                                               

F. X. LICARI, La compatibilité de principe des punitifs dommages avec l'ordre public 

international, une décision en trompe- l'œil de la cour de cassation ?, note sous Cass. 1 er civ. 

1 er déc., 2010, D. 2011, p. 425. 
عويض ليزيد عمى قدر الضرر المتحقؽ في حاالت كاف الخطأ جدير بالذكر أف محكمة النقض الفرنسية رفعت قيمة الت 1

 فييا متمثبًل في خداع ارتكبو المخطئ واعتبرتو سموكًا شائنًا.
 D. MAZEAUD, note sous Cass. Mixte, 6 sept. 2002, D. 2002. II,2963.                                    
 .219راجع : عبد اليادي فوزي العوضي، مرجعو السابؽ، ص  2

3 L. BETEILLE et A. ANZIANI, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, D. 2009, 

p. 2328. 
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طعف في األدبي أو الفكري، أما الجرائـ المتعمقة بالتحريض عمى العنؼ أو التمييز بيف المواطنيف أو ال
 أعراض األفراد، فيحدد القانوف عقوباتيا.

ولممحكمة في ىذه األحواؿ إلزاـ المحكوـ عميو بتعويض جزائي لممضرور مف الجريمة، إضافة إلى 
  التعويضات األصمية المستحقة لو عما لحقو مف أضرار منيا، وذلؾ كمو وفقًا لمقانوف ".

يحظر بأي وجو فرض رقابة عمى الصحؼ ووسائؿ مف الدستور عمى أنو "  71كما نصت أيضًا المادة 
اإلعبلـ المصرية أو مصادرتيا أو وقفيا أو إغبلقيا. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عمييا في َزمف 

 الحرب أو التعبئة العامة.

يؽ النشر أو العبلنية، أما الجرائـ المتعمقة وال توقع عقوبة سالبة لمحرية في الجرائـ التي ترتكب بطر 
بالتحريض عمى العنؼ أو بالتمييز بيف المواطنيف أو بالطعف في أعراض األفراد، فيحدد عقوباتيا 

 القانوف.
مف الجريمة، إضافة إلى  بتعويض جزائي لممضرورولممحكمة في ىذه األحواؿ إلزاـ المحكوـ عميو 

عما لحقو مف أضرار منيا، وذلؾ كمو وفقًا لمقانوف". ىذا ولـ يصدر التعويضات األصمية المستحقة لو 
المشرع المصري حتى تاريخ كتابة ىذه السطور األحكاـ المنظمة لتطبيؽ التعويض الجزائي المشار 

 إليو، لذا سنطرح في المبحث التالي رؤية تطبيقية ليذا التعويض.
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 المبحث الثاني
 يض الجزائي فيرؤية تطبيقية إلدماج أحكام التعو 

 النظام القانوني المصري
 

  3125أواًل : طبيعة التعويض الجزائي وفقًا لمدستور المصري 
لعؿ السؤاؿ المبدئي الذي ُيطرح في سياؽ تطبيؽ أحكاـ التعويض الجزائي، وفقًا لمنصيف      

ئي، أـ يندرج في ( ىو : ما طبيعة ىذا الجزاء ؟ أىو عقاب جنا71؛ ـ67الدستورييف السابؽ ذكرىما )ـ 
 نطاؽ التعويضات المدنية ؟ 

االتجاه العاـ في مصر وفرنسا يذىب إلى أف أحكاـ المسئولية المدنية تنظـ بحسب األصؿ مصالح 
فردية، بينما قواعد المسئولية الجنائية تحمي المصالح العامة، لذا فاألولى ىدفيا الرئيسي جبر الضرر، 

الثانية فتيدؼ إلى ردع المخالؼ بالنيؿ منو في مالو أو حريتو  ويطالب بيا المضرور أو نائبو، أما
إلى أف الحكـ بالتعويض العقابي  1وتتولى دعواه بحسب األصؿ النيابة العامة. وذىب جانب مف الفقو

"، وأف الفصؿ بيف المسئوليتيف  parapénaleفي نطاؽ الدعوى المدنية يحوليا لمسئولية شبو جنائية " 
 .2المدنية والجنائية لـ يعد تامًا ومطمقًا، وأف وظيفة الردع ليست غائبة عف مقاصد المسئولية المدنية

ف قرره المشرع ليحؿ  71، 67ونرى أف التعويض الجزائي وفقًا لنصي الدستور المصري ػػ المادتاف  ػػػ وا 
التي ترتكب بسبب : عبلنية المنتج الفني أو األدبي أو الفكري،  محؿ عقوبة سالبة لمحرية مقررة لمجرائـ

وكذا جرائـ النشر والعبلنية، بشرط أال تدخؿ تمؾ الجرائـ في نطاؽ الجرائـ المتعمقة بػ :  التحريض عمى 
العنؼ، أو التمييز بيف المواطنيف، أو الطعف في أعراض األفراد، إال أف ىذا الجزاء يظؿ لو الصفة 

، مف زاوية ارتباطو ارتباطًا وثيقًا 3ة، كما أف لو ببل شؾ انعكاساتو عمى التعويض المدنيالتعويضي
بالضرر األدبي الذي حاؽ بالمضرور، فجسامة الخطأ تؤثر بوضوح في الشؽ المتعمؽ بيذا الضرر 
المعنوي، حيث الخطأ الُمَتعمد تنعكس آثاره بقوة عمى ىذا الجانب، خاصة وقد شكؿ الخطأ جرمًا 

 ، ونراىا عقوبة بديمة ذات طبيعة4نائيًا، وقد اعتبره جانب مف الفقو المصري بمثابة عقوبة خاصةج

                                                 
ات راجع : إبراىيـ صالح عطية الجبوري، العوامؿ المؤثرة في تقدير التعويض عف الفعؿ الضار، دراسة مقارنة، منشور  1

 وما بعدىا. 21، ص 2113الحمبي الحقوقية، 
2 Pauline ROY, Les dommages exemplaires en droit Québécois, instrument de la               

revalorisation de la responsabilité civile, Thè. Université Montréal, 1995, p. 151 et s.  
بيف الجزاءيف المدني والجنائي راجع : محمد إبراىيـ دسوقي، تقدير التعويض بيف لمزيد مف التفصيبلت حوؿ العبلقة  3

 وما بعدىا. 214الخطأ والضرر، مؤسسة الثقافة الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، بدوف تاريخ نشر، ص 
 .471راجع : محمد إبراىيـ دسوقي، مرجعو السابؽ، ص  4
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، وال يمنع مف ىذا تسميمنا بكوف الضرر األدبي يتقرر أيضًا في 1باعتبارىا تعويضًا وفقًا لمسماىامدنية 
 . 2نطاؽ المسئولية الموضوعية

ذا كاف الضرر األدبي ىو الذي يصيب ا       لمضرور في شعوره، عمى أثر المرارة الناشئة عف وا 
، وحاؿ كوف 3المساس بشرفو أو سمعتو أو كرامتو، أو الضرر الذي يصيب عاطفتو اإلنسانية باإليذاء

ىذا الضرر ناتجًا عف جريمة تتعمؽ باالعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة لشخص، فإف توقيع عقوبة 
يا تضميد لجانب مف الجراح النفسية التي يعاني منيا سالبة لمحرية عمى المعتدي ال شؾ أف في

التعويض  بإحاللالمضرور نتيجة تعمد الجاني اإلضرار بو، ولكف المشرع الدستوري المصري اكتفي 
الجزائي محؿ العقوبات السالبة لمحرية، ولعمو يرى أف في ىذا الحكـ فائدة لممخطئ والمضرور معًا، 

الجنائي الذي يناؿ مف حريتو بالحبس، ويقرر لممضرور الحؽ في فاألوؿ سيتجنب بموجبيا العقاب 
، كما أف توقيع العقوبة السالبة  تعويض مالي يخفؼ مف اآلالـ النفسية التي أصابتو عمى أثر ىذا الجـر
لمحرية ربما ال يفيد المضرور ويكوف التعويض الجزائي أنسب لو، ويتحقؽ بموجبو أيضًا عنصر الردع 

 .4القانوني لمجاني
 وال شؾ أف ىناؾ موضع تماس بيف الضرر األدبي لمتعويض الجابر لمضرر والتعويض الجزائي،

                                                 
ػػػ إلى االقتراح  2114ػػػ قبؿ استحداث المشرع الدستوري المصري لمتعويض الجزائي في ذىب جانب مف الفقو المصري  1

بقياـ المشرع المصري بإجراء تعديؿ تشريعي لؤلخذ بالتعويض العقابي في نطاؽ قواعد المسئولية المدنية، وذلؾ بتعديؿ 
خطأ جسيـ. راجع : وكو متعمدًا أو مشوبًا بمدني بما مف شأنو الحكـ بتعويض إضافي عمى المديف إذا كاف سم 221المادة 
. وأيد جانب مف الفقو المصري 163، ص 2113أبو الحسف، فكرة التعويض العقابي، دار النيضة العربية، القاىرة،  أسامة

إدراج التعويض الجزائي في نطاؽ أحكاـ المسئولية المدنية مقررًا أنو "... وظيفة العقاب ليست غريبة عف المسئولية المدنية، 
ظيفة الوحيدة لممسئولية. لذلؾ فالمسئولية المدنية ليا وظيفة مزدوجة تعويضية بؿ كانت في فترة مف فترات التاريخ ىي الو 

 وما بعدىا.       191وردعية ". راجع : عبد اليادي فوزي العوضي، مرجعو السابؽ، ص 
ذىبت محكمة النقض المصرية في جانب مف أحكاميا إلى أنو "... األصؿ في المساءلة المدنية أف التعويض عمومًا   2
قدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثو الخطأ، ويستوي في ذلؾ الضرر المادي والضرر األدبي، عمى أف يراعي القاضي ي

" راجع : دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر األدبيفي تقدير التعويض الظروؼ المبلبسة لممضرور 
 .671، ص 23ؽ، مجموعة أحكاـ النقض، س  36لسنة  334، الطعف رقـ 1972أبريؿ  8نقض مدني في 

راجع : عبد الرزاؽ السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، تحديث المستشار أحمد المراغي، الجزء األوؿ، لجنة  3
 وما بعدىا. 736، ص 2116الشريعة اإلسبلمية بنقابة المحاميف، 

4
  Patrick Auvert, La liberté dʹexpression du journaliste et le respect dû aux                personnes, 

Th. Paris 2, 1982, P. 616; Mélanie SAMSON, Les dommages  punitifs en droit Québécois : 

Tradition, Évolution et … Révolution ?, (2012) 42 R.D.U.S., P. 167 et s. L'article site web:  

https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_42/42-1-2-

Samson.TDP.pdf 
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"  مقررًا أنو 2119لسنة  68( مف القانوف التونسي رقـ 2إلى ىذا بالفصؿ ) 1وقد أشار المشرع التونسي
ُيمَزـ المحكـو  ىدؼ عقوبة التعويض الجزائي استبداؿ عقوبة السجف المحكوـ بيا بتعويض مالي: رابعًا 

أف يقؿ مبمغ التعويض عف  وال يمكف .عميو بأدائو لمف ترتب لو ضرر شخصي ومباشر مف الجريمة
ف تعدد المتضرريف " عشريف دينارا، وال أف يتجاوز خمسة آالؼ دينار،  .وا 

 ثانيًا : رؤية مقترحة لتطبيق أحكام التعويض الجزائي في مصر
* إذا كاف األصؿ فيما يتعمؽ بتطبيؽ التعويض الجزائي أف ُيصدر المشرع قانونًا يحدد بو كيفية 

( بوضعيما الراىف 71؛ ـ 67تطبيقو، إال أننا نرى أف نصي الدستور المصري السابؽ ذكرىما )ـ 
ر ، ليس فقط فيما يتعمؽ بعدـ الحكـ بعقوبة الحبس في جرائـ النشمباشرقابميف لمتطبيؽ بشكؿ 

والعبلنية، بؿ ولمقاضي تقدير التعويض الجزائي والحكـ بو، ونرى أف ىذا الجزاء ال يخضع لقاعدة " ال 
جزائي " فيكوف لمقاضي أف يقدره كما يقدر  تعويض" فيو وفقًا لمسماه " 2جريمة وال عقوبة إال بقانوف

ـ الحكـ بعقوبة سالبة التعويض المدني، خاصة أننا أماـ ضرورة قضائية فرضيا التزاـ القاضي بعد
لمحرية في بعض الجرائـ وفقًا لصريح النصيف الدستورييف السابؽ ذكرىما، وضرورة أال يترؾ الجاني 
 دوف جزاء، فالمشرع حتى كتابة ىذه السطور لـ ُيصدر قانونًا لتطبيؽ ىذا التعويض الجزائي بعد. ولعؿ

تورية العميا المصرية مف ربط مشروعية الجزاء، ىذا الرأي يأتي متوافقًا مع ما ذىبت إليو المحكمة الدس
سواء كاف جنائيًا أـ مدنيًا أـ تأديبيًا، بتناسبو مع الخطأ، وأف األصؿ في العقوبة ىو معقوليتيا ولزوميا، 

 .3بما مؤداه أف الجزاء ال يكوف مبررًا إال إذا كاف مفيدًا مف منظور اجتماعي
النص الدستور الذي ذىب إلى إرساء مبدأ عدـ الحكـ  والقوؿ بغير ىذا يجعمنا نضطر إلى مخالفة

بعقوبة سالبة لمحرية في بعض الجرائـ ػػػ سابؽ ذكرىا ػػػ فإذا كاف لمقاضي الجنائي أف يقدر التعويض 

                                                 
 ، بشأف إرساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير اآلليات البديمة2119لسنة  68( مف القانوف التونسي عدد 2الفصؿ ) 1

ػػ التعويض  6 مى النحو اآلتي "، ع15وفصؿ  5الجزائية الفقرة )أ( مف الفصؿ  لمسجف، حيث تضاؼ إلى أحكاـ المجمة
يمـز  عقوبة السجف المحكـو بيا بتعويض مالي استبدالتيدؼ عقوبة التعويض الجزائي إلى  : رابعا 15الجزائي الفصؿ 

لمتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أف  ...ويشترط .المحكـو عميو بأدائو لمف ترتب لو ضرر شخصي ومباشر مف الجريمة
ويتـ تنفيذ عقوبة التعويض  .بالسجف، أو بعقوبة التعويض الجزائي حضوريًا، وأف لـ يسبؽ الحكـ عمى المتيـيكوف الحكـ 
أو مف تاريخ  أجؿ ال يتجاوز ثبلثة أشير مف تاريخ انقضاء أجؿ الطعف باالستئناؼ في الحكـ االبتدائي الجزائي خبلؿ

 .صدور الحكـ نيائي الدرجة "
المصري نصت عمى أنو " العقوبة شخصية، وال جريمة وال عقوبة إال بناء عمى قانوف، وال توقع " مف الدستور 95المادة " 2

 عقوبة إال بحكـ قضائي، وال عقاب إال عمى األفعاؿ البلحقة لتاريخ نفاذ القانوف".
الجريدة  قضائية دستورية، 21لسنة  114في القضية رقـ  2111يونيو  2راجع: حكـ المحكمة الدستورية العميا في  3

 .14/6/2111في  24الرسمية، العدد 
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المدني ويحكـ بو حاؿ مطالبة المضرور بيذا خبلؿ مسار الدعوى الجنائية، فميفعميا أيضًا بالنسبة 
ف كبل التعويضيف مف جنس واحد، أي أنيما ُيمزماف المحكـو عميو بدفع لمتعويض الجزائي، خاصة وأ

وال يختمؼ األمر كثيرًا في حالة إلزاـ المحكوـ عميو بالقياـ بعمؿ معيف كتعويض  ـــمبمغ مف الماؿ 
عمى أف يضع القاضي في اعتباره أف التعويض الجزائي ىو بمثابة بديؿ عف الحكـ بحبس  ـــعيني 
 . 1المتيـ
ا كاف التعويض الجزائي بمثابة بديؿ عف العقوبة الجنائية السالبة لمحرية التي كاف سيحكـ بيا ولم

القاضي الجنائي حاؿ حكمو باإلدانة؛ فإنو حاؿ ثبوتيا في الحاالت التي أشار إلييا المشرع الدستوري 
 ـــة لممضرور فممقاضي الجنائي أف يحكـ بو حاؿ توافر مسوغات تطبيقو؛ وال حاج 71؛67بالمادتيف 

في إثبات  ـــطالما كاف الجـر ماسًا بالكياف المعنوي ليذا األخير  اعتباريًا،سواء كاف شخصًا طبيعيًا أـ 
الضرر المبرر ليذا لمتعويض الجزائي طالما طالب بو أماـ القاضي الجنائي؛ فالفرض ىنا أف المشرع 
عوض المجني عميو بتعويض جزائي يدفعو لو الجاني بداًل مف الحكـ بعقوبة سالبة لمحرية عمى ىذا  

 األخير.
يجوز التأميف مف المسئولية في : ىؿ ونشير في ىذا الصدد لتساؤؿ يطرح عمى بساط البحث أال وىو 

حاالت تطبيؽ التعويض الجزائي.. وبيذا يستغرؽ التأميف التعويض الجزائي مما قد يؤدي لتفريغو مف 
 ىدفو ؟

يجيز  ما لمونرى أف الخطأ الذي يمثمو جـر جنائي عمدي ال يجوز أف يحوؿ التأميف دوف تطبيقو، 
الجنائية في الجرائـ المزمع تطبيؽ التعويض المشرع التصالح كسبب مف أسباب انقضاء الدعوى 

 الجزائي فييا. 
* ىذا ونظرًا لكوف االعتداء عمى الخصوصية أمر يتعذر أحيانًا عدـ تدارؾ آثاره الضارة، لذا فيحؽ 
لمف تـ االعتداء عمى خصوصيتو أف يطمب مف القضاء وقؼ ىذا االعتداء وتتحقؽ فاعمية اإلجراء 

كنوع مف الحماية الوقائية لمحؽ، مع الوضع في االعتبار أف االعتداء الذي بالمجوء لمقضاء المستعجؿ 
يبرر منع النشر يجب أف يكوف جسيمًا ويحمؿ مؤشرات قوية لمتعدي عمى الخصوصية، كما يجب أال 
يمس اإلجراء المستعجؿ بأصؿ الحؽ، فاالعتداء عمى الخصوصية خاصة بالنشر يسبب أضرارًا قد 

لخاصة لمشيد عاـ، حتى لو لـ يكف في مضموف النشر ما يسئ لمكانة الشخص؛ تتحوؿ معيا الحياة ا
                                                 

إلى حد كبير مف نظاـ الدية في الشريعة اإلسبلمية، وىي الماؿ الواجب بالجناية  يقتربلعؿ ىذا التعويض الجزائي نراه  1
ؿ عمى النفس أو ما دونيا، والدية ذو طابع عقابي وتعويضي في آف واحد، وىو خيار لممجني عميو أو ورثتو في قبوؿ ما

يحوؿ وتوقيع عقوبة مقررة. لمزيد مف التفصيؿ راجع : أحمد شرؼ الديف، انتقاؿ الحؽ في التعويض عف الضرر الجسدي، 
وما بعدىا؛ أحمد فتحي بينسي، الدية في الشريعة اإلسبلمية، دار الشروؽ، الطبعة  17، ص 1982القاىرة، بدوف ناشر، 

 وما بعدىا. 111، ص 1982الثانية، القاىرة، 



 

 

                                                 

 

 

 دكتــــــور/ شوقى صـــالح                         ...        احلق يف اخلصوصية واعتبارات األمن القومي

 

711 

فقد يقـو شخص بعمؿ خير ويرغب أف يظؿ أمره بعيدًا عف أعيف الناس، واألضرار التي يتـ التعويض 
عنيا ما بيف المادية واألدبية، ومدى الضرر يختمؼ مف حالة ألخرى، وىو أمر يقدره القاضي وفقًا  

مدني مصري، حيث نصت عمى أنو " يقدر القاضي  171بسة وفؽ ما أوردتو المادة لمظروؼ المبل
مراعيًا في ذلؾ  222، 221مدى التعويض عف الضرر الذي لحؽ المضرور طبقًا ألحكاـ المادتيف 

الظروؼ المبلبسة، فإف لـ يتيسر لو وقت الحكـ أف يعيف مدى التعويض تعيينًا نيائيًا، فمو أف يحتفظ 
 بالحؽ في أف يطالب خبلؿ مدة معينة بإعادة النظر في التقدير ".لممضرور 

ذا كاف األصؿ أف التعويض الذي ُيحكـ بو بقدر الضرر الذي وقع لممضرور.. فيؿ لجسامة  * ىذا وا 
 الخطأ في المسئولية المدنية أثر عمى تقدير التعويض ؟ 

لو مف سمطة في تقدير قيمة التعويض يتأثر القاضي غالبًا في تقديره لمتعويض بجسامة الخطأ؛ وبما 
فيرتد أثر جسامة الخطأ عمى تقديره المشار إليو باعتباره مف مسائؿ الواقع التي يستقؿ بتقديرىا دوف 

، وذىب جانب مف الفقو المصري إلى 1رقابة مف محكمة النقض، طالما بنى قضاءه عمى أسس مقبولة
حيث يتناسب ىذا التعويض مع درجة جسامة  أف التعويض المدني قد يؤدي وظيفة عقابية خاصة،

. بينما عارض جانب آخر مف الفقو ىذا االتجاه لصعوبة تطبيقو مف 2الخطأ فتتحقؽ بو الوظيفة الردعية
الناحية العممية، حيث يرى أف عناصر الضرر المطموب التعويض عنيا يجب أف تكوف واقعية ويمكف 

عويض عنو وىو ما ال يتحقؽ بالنسبة لعنصر جسامة قياسيا، وأف تستجمع شروط الضرر الواجب الت
الذي اعتبر أف جسامة الخطأ إنما ىو بمثابة أحد الظروؼ المبلبسة  4. ونؤيد االتجاه الفقيي3الخطأ

 مدني.  171التي يعتد بيا القاضي في تقديره لمتعويض، وذلؾ وفقًا لممادة 
                                                 

، مجموعة أحكاـ 1958نوفمبر  13ىذا ما أكده قضاء النقض المصري في العديد مف أحكامو؛ راجع : نقض مدني في  1
، مجموعة أحكاـ النقض، الطعف رقـ 1966نوفمبر  8؛ نقض مدني في 677ؽ، ص  24لسنة  231النقض، الطعف رقـ 

ؽ، ص  48لسنة  152وعة، الطعف رقـ ، المجم1997مايو  22؛ وحكـ النقض المدني في 1629، ص 32لسنة  135
. وفي أحد ىذه األحكاـ أكدت المحكمة عمى أف "... تقدير التعويض مف مسائؿ الواقع التي يستقؿ بيا قاضي 769

الموضوع، ومناط ذلؾ أف يكوف قائمًا عمى أساس سائغ مردودًا إلى عناصره الثابتة باألوراؽ، ومتكافئًا مع الضرر طالما ال 
، المجموعة، 1995مايو  31انوف نص يمـز باتباع معايير معينة في ىذا الصدد " راجع : نقض مدني في يوجد في الق
 .1285ؽ، ص  46لسنة  251الطعف رقـ 

 .453راجع : محمد إبراىيـ دسوقي، مرجعو السابؽ، ص  2
راجع : عبد اليادي فوزي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسئولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونيف المصري  3

 .123والفرنسي، دار النيضة العربية، القاىرة، ص 
؛ سميماف مرقص، الوافي في 565، ص 1992راجع : عبد المنعـ فرج الصده، مصادر االلتزاـ، دار النيضة العربية،   4
؛ أحمد شوقي محمد عبد الرحمف، النظرية العامة لبللتزاـ، العقد واإلرادة 552، 2رح القانوف المدني، في االلتزامات، ج ش

 .354، ص 2114المنفردة في الفقو وقضاء النقض المصري والفرنسي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
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تعويض الجزائي أف يمنح المضرور * ونوصي المشرع حاؿ تصديو إلصدار تشريع ينظـ تطبيؽ ال
الحؽ في طمب إلزاـ المؤسسة اإلعبلمية أو الصحفية أو الفنية، أو الجية التي يتبع ليا الناشر المداف 
جنائيًا بالمشاركة في تحمؿ جانب مف التعويض الجزائي، وذلؾ باعتبارىا ساىمت في الخطأ، عمى أال 

زائي، فمسئولية المتبوع عف خطأ التابع ىي نظرية تطبؽ ُتحَمؿ المؤسسة اإلعبلمية كامؿ التعويض الج
جنائية استبدؿ فييا المشرع العقوبة  بمسئولية في نطاؽ قواعد المسئولية المدنية، واألمر ىنا يتعمؽ

بجزاء تعويضي، لذا ُيقبؿ أف تتحمؿ المؤسسة اإلعبلمية جزءًا فقط مف ىذا التعويض، عمى أف يتحمؿ 
الفني القدر المناسب مف ىذا التعويض وفقًا لما تقرره المحكمة، ولعؿ ىذا ما  اإلعبلمي أو منتج العمؿ

نراه متفقًا وفمسفة ىذا التعويض الجزائي، الذي يحؿ بديبًل عف العقوبة السالبة لمحرية التي كاف مف 
 . 1المفترض إيبلـ الجاني بيا

 والسؤال الذي نختتم بإجابتو البحث ىو :
عندما تعرض عميو قضية، المتيـ فييا منسوب إليو ارتكاب جريمة مف اآلن  الجنائيماذا يفعؿ القاضي 

الجرائـ المتعمقة بالتحريض عمى العنؼ أو بالتمييز بيف المواطنيف أو خارج نطاؽ  ــجرائـ النشر 
  والعقوبة المقررة فييا الحبس ؟ ـــ بالطعف في أعراض األفراد

مت في حؽ موظؼ عاـ مف خبلؿ وسيمة مف وسائؿ النشر  والعبلنية تطبيقيًا جريمة قذؼ ت لنتخذ مثاالً 
توقيع  313/2ػػػ كالنشر الصحفي ػػػ ولـ يستطع القاذؼ إثبات حقيقة القذؼ فالقاضي وفقًا لنص المادة 

عقوبة : الحبس مدة ال تجاوز سنتيف وغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ 
فإف محكمة الجنح أماميا  71 يف العقوبتيف. وفي ظؿ النص الدستوري لممادة جنيو أو إحدى ىات

 الخيارات والصبلحيات اآلتية :
مقتضاه ال عقوبة سالبة لمحرية في الجرائـ التي ترتكب في جرائـ  مبدأ 71/2أواًل : وضعت المادة 

عنؼ أو بالتمييز بيف النشر والعبلنية إال في ثبلثة مواضع )الجرائـ المتعمقة بالتحريض عمى ال

                                                 
لشخص االعتباري مسئواًل بالتضامف مع المحكـو عميو أ عقوبات( إلى أنو " يكوف ا 211في سياؽ متصؿ تذىب المادة ) 1

مف العامميف لديو عف الوفاء بما يحكـ بو مف التعويضات في الجرائـ التي ترتكب بواسطة الشخص االعتباري مف الصحؼ 
لتحرير أو غيرىا مف طرؽ النشر، ويكوف بالتضامف عف الوفاء بما يحكـ بو مف عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة مف رئيس ا

أو المحرر المسئوؿ. ويعاقب عمى أي مف الجرائـ المشار إلييا في الفقرة السابقة بغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال 
تجاوز عشرة آالؼ جنيو، وذلؾ إذا ثبت أف النشر كاف نتيجة إخبلؿ بػواجب اإلشراؼ ". ىذا وذىب القضاء الفرنسي إلى 

-Cass. civ. 9-7عف األضرار الناشئة عف االعتداء عمى الخصوصية. راجع :      إلزاـ مدير التحرير بدفع التعويض 

1980, Bul. Civ.2,N.179.  

 وأحيانًا أخرى ألـز القضاء المؤسسة الصحفية والصحفي بالتعويض. راجع : 
Paris: 2-6-1976, 1-2-1989, D.1990,Jur.P.48, note,E. Agostini. 
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وبيذا فبل يجوز مطمقًا وبصريح المواطنيف أو بالطعف في أعراض األفراد، فيحدد عقوباتيا القانوف(. 
 النص الدستوري الحكـ بالحبس حاؿ قررت المحكة اإلدانة.

سمطة تقديرية في الحكـ بالتعويض الجزائي بديبل عف عقوبة الحبس  لمقاضي وفقًا ليذا النصثانيًا : 
التي منع توقيعيا الدستور، كما لو أف يوقع بجانب التعويض الجزائي الغرامة أيضًا. ولو بطبيعة الحاؿ 
االكتفاء بالحكـ بالغرامة. ونييب بالمشرع وضع عقوبات أخرى غير العقوبات السالبة لمحرية تتسـ 

عينة، كما لو أف يقرر بالردع، كمنع المحكوـ عميو مف ممارسة عممو أو نشاطو اإلعبلمي لفترة زمنية م
 عدـ سقوط ىذا التعويض الجزائي إال بتقادـ طويؿ. 

( 67،71صدور قانوف ينظـ أحكاـ التعويض الجزائي الذي نصت عميو المادتيف ) عدـىذا وفي ظؿ 
 مف الدستور كبديؿ لمعقوبة السالبة لمحرية، فيؿ يمكف لمقاضي الجنائي الحكـ بو ؟

اإلجابة " نعـ " فنحف أماـ جزاء تعويضي ذو طبيعة مالية تقرر لمصمحة المضرور، فكما أف نرى 
التعويض الجابر لمضرر ال يحدده المشرع فإف التعويض الجزائي يمكف أف يظؿ غير محدد تشريعيًا، 

ده بقيمة وال ضير بالطبع مف تحديده. وىناؾ مف القوانيف المقارنة التي تطبؽ التعويض الجزائي ولـ تحد
معينة، كما أننا مف ناحية أخرى بصدد ضرورة قضائية، فالقوؿ بعدـ الحكـ بيا لعدـ صدور تشريع 
مقتضاه استفادة المتيـ مف وضع قانوني معيب لتأخر المشرع في إصدار تشريع ينظـ ىذا التعويض؛ 

ئي رغـ خمو وعمى القاضي أف يسبب حكمو ويورد في ىذا التسبيب ما يبرر حكمو بالتعويض الجزا
 التشريع مف أحكاـ تطبيقو. 

 ولما كاف التعويض يجبر ضررًا، فما ىو الضرر الذي يجبره التعويض الجزائي ؟ 

نرى أنو ولما كاف التعويض الجزائي وفقًا لمدستور المصري يحؿ محؿ توقيع عقوبة سالبة لمحرية كاف 
يشعر بيا المجني عميو مف جراء الجـر لمقاضي توقيعيا في بعض الجرائـ، ففي ىذا تخفيؼ لمغيمة التي 

التعويض معنوي، لذا سبؽ الذي وقع ضده ػػػ مف القاذؼ في مثالنا المشار إليو ػػػ فالضرر الذي يجبره 
 وأشرنا إلى أف ىناؾ نقطة تماس بيف التعويض الجابر لمضرر في جانبو األدبي والتعويض الجزائي. 

مف أحكاميا أنو يمكف في بعض الحاالت تطبيؽ النص ىذا وأكدت محكمة النقض المصرية في جانب 
، 1971لسنة  ( مف الدستور المصري57الدستوري مباشرة دوف حاجة لتشريع، مقررة أف نص المادة )

والتي ذىبت إلى أف االعتداء عمى الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرىا مف الحقوؽ 
سقط الدعوى الجنائية والمدنية عنيا بالتقادـ، وتكفؿ الدولة والحريات العامة التي كفميا الدستور ال ت

 .  1تعويضًا عاداًل لمف وقع عميو االعتداء، ىو صالح بذاتو لئلعماؿ دوف حاجة لصدور تشريع لتطبيقو.
                                                 

ؽ. مشار إليو في : عصاـ أحمد البيجي، حماية  49لسنة  1216، الطعف رقـ 1983يناير  27راجع : نقض مدني في  1
 .479الحؽ في الحياة الخاصة، سابؽ اإلشارة إليو، ص 
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 خاتمة البحث وتوصياتو
حرصت في بحثي ىذا تناوؿ موضوع يتعمؽ بالحقوؽ والحريات؛ خاصة في جانبو المتعمؽ      

باإلشكاليات القانونية المرتبطة باتساع نطاؽ الحريات اإلعبلمية وتحدياتيا، حيث انتقيت موضوعًا ثار 
ة في بشأنو جدؿ مجتمعي واسٌع في مصر، وال شؾ أف ىذا الجدؿ سُيمقي بظبللو عمى المنابر اإلعبلمي

المجتمع العربي ككؿ، حيث تناولت مف خبللو ظاىرة تمثمت في نشر تسريبات ألحاديث تميفونية 
خاصة، تمت تارة مف خبلؿ برامج تميفزيونية، وأخرى عف طريؽ الصحافة اإللكترونية والمقروءة، 

مر تتنازعو وأطرافيا منيـ مف ليـ أنشطة سياسية، وآخريف تورطوا في قضايا جنائية، ولما كاف ىذا األ
عدة مصالح دستورية معتبرة؛ األولى الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة، والثانية الحؽ في اإلعبلـ، 
واألخيرة ضرورات حماية األمف القومي..، لذا اجتيدت في أف أوضح بإيجاز وصؼ الحالة، واإلشارة 

لمقانوف الفرنسي المقارف، ثـ طرح لمحكـ القانوني وفقًا لممنظومة القانونية المصرية الحالية مع اإلشارة 
رؤية حوؿ تطبيؽ عقوبة التعويض الجزائي لجانب مف جرائـ النشر والعبلنية، وفقًا لما استحدثو 

، فموضوع البحث برمتو تجربة مصرية لـ ُتحَسـ كافة زواياىا 2114الدستور المصري الصادر عاـ 
 القانونية بعد.  

مف  71، 67لمتعويض الجزائي جاء في سياؽ المادتيف : ىذ واستحدث المشرع الدستوري المصري 
الدستور، كبديؿ عف العقوبات السالبة لمحرية المقررة لبعض الجرائـ التي ترتكب بسبب : عبلنية المنتج 
الفني أو األدبي أو الفكري، وكذا جرائـ النشر والعبلنية، وحيث تقوـ غالب أجيزة اإلعبلـ المصرية 

جيود مكثفة لمواجية التنظيمات والعناصر اإلرىابية التي تحاوؿ إفشاؿ الدولة، العاممة عمى الساحة ب
وىـ بيذه الجيود يتعرضوف لمخاطر جمة، ومع ىذا يصروف عمى مواجيتيـ لئلرىاب مف منطمؽ 
واجبيـ الوطني، لذا يجب تقديـ الدعـ األمني والقانوني ليـ.. ومف مقتضيات الدعـ القانوني وضع 

كافية لتحقؽ التوازف بيف حرية اإلعبلـ والحؽ في احتراـ الحياة الخاصة. ولما كاف ضوابط تشريعية 
( 86الحفاظ عمى األمف القومي واجب، والتزاـ الكافة بمراعاتو مسئولية وطنية، يكفميا القانوف ػػػ المادة )

جب ػػػ فإذا تعارضت الخصوصية مع اعتبارات األمف القومي في2114مف الدستور المصري لسنة 
 االنحياز لؤلخيرة، مع وضع ضوابط لضماف تحري الحقيقة.  

ونظرًا لعدـ صدور قانوف يتعمؽ بأحكاـ تطبيؽ التعويض الجزائي حتى تاريخ إعداد ىذا البحث فقد 
حرصنا عمى عرض رؤية تطبيقية ليذا التعويض، وذلؾ بعد عرض لتطبيقاتو في قوانيف مقارنة، مع 

شار إلييا النصيف الدستورييف السابؽ اإلشارة إلييما، ولقد كاف أىـ ما االلتزاـ ببعض أحكامو التي أ
أشار إليو البحث ىو إمكانية تطبيؽ القاضي لمنصيف الدستورييف مباشرة دوف حاجة لتشريع، باعتبار 

 أف ىذا األمر تتطمبو ضرورة قضائية كما أف ىذا النص قابؿ لمتطبيؽ بشكؿ مباشر. 
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 أىم توصيات البحث :

يجب عمى المشرع المصري سرعة إجراء تعديؿ تشريعي باإلضافة لقانوف العقوبات، يحدد فيو  ـــ2
ضوابط تطبيؽ التعويض الجزائي لجرائـ تتعمؽ بعبلنية المنتج الفني أو األدبي أو الفكري وكذا جانب 

موجبيا مف جرائـ النشر والعبلنية، خاصة مع ارتباط األمر بتطبيؽ عقوبات لتمؾ الجرائـ، ليحدد ب
المقصود بجرائـ النشر والعبلنية؛ ويضع ضوابط مف شأنيا تحقيؽ التوازف المنشود بيف احتراـ 

 الخصوصية والحؽ في اإلعبلـ واعتبارات األمف القومي ومنيا مكافحة اإلرىاب.
اإلعبلـ وبخاصة المصري بأف يمتـز بميثاؽ شرؼ المينة، فبل يتعرض لجوانب تتعمؽ  نوصيــ 3

شخاص إال في نطاؽ الضوابط القانونية، خاصة وأف ما تـ إذاعتو مف تسجيبلت صوتية بخصوصية األ
لمحادثات ىاتفية لبعض العناصر المنشغمة بالعمؿ السياسي في مصر مف خبلؿ وسائؿ إعبلمية 

حيث  مجيولة المصدر،سيكوف مآليا وفقًا لممنظومة القانونية الحالية االستبعاد كدليؿ لئلدانة باعتبارىا 
 .. ما لـ ُتطَرح أدلة أخرى تتسـ بمشروعية إجراءاتيا.1ال تُبنى عمييا إدانة

إذا كانت اعتبارات األمف القومي ىي التي يحتج بيا اإلعبلميوف ممف يقوموف بالكشؼ عف أحاديث ــ 4
 تميفونية خاصة تديف أصحابيا بخيانة الوطف، فإنو عمى ىؤالء اإلعبلمييف القياـ بإببلغ أجيزة الدولة
المعنية بما لدييـ مف تسجيبلت، ويتابع اإلعبلمي اإلجراءات القضائية التي تَُتخذ وحاؿ التأكد مف 

                                                 
استقرت أحكاـ النقض الجنائي عمى اشتراط مشروعية مصدر دليؿ اإلدانة، بينما ال ُتشترط ىذه المشروعية في  1

براءة؛ وفي ىذا السياؽ وردت عبارات محكمة النقض المصرية عمى النحو اآلتي "... وما أورده الحكـ فيما دليؿ ال
ال يجوز أن تبنى تقدـ صحيح في شقو القائؿ باشتراط أف يكوف دليؿ اإلدانة مشروعًا، ذلؾ بأنو مف المسمـ، أنو 

تو في دليؿ البراءة فيو غير سديد، ذلؾ بأنو لما ، وأما تقريره الرأي ذاإدانة صحيحة عمى دليل باطل في القانون
كاف مف المبادئ األساسية في اإلجراءات الجنائية أف كؿ متيـ يتمتع بقرينة البراءة إلى أف يحكـ بإدانتو بحكـ 
نيائي، وأنو إلى أف يصدر ىذا الحكـ لو الحرية الكاممة في اختيار وسائؿ دفاعو بقدر ما يسعفو مركزه في الدعوى، 

ا يحيط نفسو مف عوامؿ الخوؼ والحرص والحذر وغيرىا مف العوارض الطبيعية لضعؼ النفوس البشرية، فقد قاـ وم
عمى ىدي ىذه المبادئ حؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو وأصبح حقًا مقدسًا يعمو عمى حقوؽ الييئة االجتماعية التي 

يناير  25دانة برئ... " راجع : نقض جنائي في ال يضيرىا تبرئة مذنب بقدر ما يؤذييا ويؤذي العدالة معًا إ
؛ وفي ىذا 87، ص 21، رقـ 16قضائية، مجموعة أحكاـ النقض، س  34لسنة  1219، الطعف رقـ 1965

قضائية، المجموعة، س  36لسنة  1172، الطعف رقـ 1967يناير  31السياؽ أيضًا راجع : نقض جنائي في 
في ىذا الشأف راجع : أحمد عوض ببلؿ، مرجعو السابؽ، ص  . ولممزيد مف التفصيؿ128، ص 24، رقـ 18

بالحاشية؛ أحمد ضياء الديف خميؿ، مشروعية الدليؿ في المواد الجنائية، دراسة تحميمية  243خاصة رقـ  137
مقارنة لنظريتي اإلثبات والمشروعية في مجاؿ اإلجراءات الجنائية، رسالة لمدكتوراه مقدمة لكمية حقوؽ عيف شمس، 

 وما بعدىا.    3، ص 1982
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ذا  صحة نسبة تمؾ األحاديث ألصحابيا مف قبؿ األجيزة القضائية المعنية فميـ الحؽ في إعبلنيا، وا 
قيقة ما قدمو؛ وشريطة أعمف قبؿ ىذا فعميو تحمؿ المسئولية الجنائية المترتبة عمى ىذا، ما لـ يثبت ح

 ارتباط األمر بمقتضيات الحفاظ عمى األمف القومي وحماية الببلد مف مخاطر الجرائـ اإلرىابية. 

 
نييب باإلعبلـ خاصة الذي يباشر عممو عمى األراضي المصرية، االلتزاـ بعدـ التحريض عمى ـــ 5

حتى ال يتعرض القائموف عميو العنؼ أو التمييز بيف المواطنيف، أو الطعف في األعراض، وذلؾ 
إلدانة.. تؤدي في غالب األمر لتوقيع عقوبة سالبة لمحرية عمييـ، بجانب العقوبات المالية 
والتعويضات، فتمؾ الجرائـ وفقًا ألحكاـ الدستور المصري ال استثناء بشأنيا مف تطبيؽ العقوبات السالبة 

 لمحرية.

 
جيبلت لمحادثات خاصة تـ تقنيف اإلجراءات القانونية نوصي السمطات المعنية التي لدييا تســـ 6

لمراقبتيا أف تتولى فور اكتماؿ أركاف جريمة ما تـ إجراء تسجيبلت قانونية بشأنيا، بعرضيا لؤلجيزة 
القضائية المعنية التخاذ البلـز حياليا، فالشائع ػػ وال نجـز بو ػػ بيف الناس أف أجيزة أمنية ىي التي 

ت، فالنشر غير القانوني لجانب مف تمؾ التسجيبلت يترتب عميو تعاطؼ الكثير تسرب تمؾ التسجيبل
مع أصحاب تمؾ التسجيبلت، اعتقادًا منيـ بأف األمر يتـ بشكؿ يكتنفو الغموض.. ىذا بجانب الحرج 
الذي سيتعرض لو القضاء المصري حاؿ رفع دعاوى جنائية مباشرة ضد اإلعبلمييف المشار إلييـ، 

ىذا لصدور أحكاـ باإلدانة ضدىـ.. وما يرتبو ىذا مف انعكاسات سمبية عمى الصعيديف حيث يعرضيـ 
 القانوني والسياسي.

 
نوصي المشرع حاؿ تصديو إلصدار تشريع ينظـ تطبيؽ التعويض الجزائي أف يمنح المضرور ـــ 7

ليا الناشر المداف  الحؽ في طمب إلزاـ المؤسسة اإلعبلمية أو الصحفية أو الفنية، أو الجية التي يتبع
جنائيًا بالمشاركة في تحمؿ جانب مف التعويض الجزائي، وذلؾ باعتبارىا ساىمت في الخطأ، عمى أال 
ُتحَمؿ المؤسسة اإلعبلمية كامؿ التعويض الجزائي، فمسئولية المتبوع عف خطأ التابع ىي نظرية تطبؽ 

جنائية استبدؿ فييا المشرع العقوبة لية بمسئو في نطاؽ قواعد المسئولية المدنية، واألمر ىنا يتعمؽ 
بجزاء تعويضي، لذا ُيقبؿ أف تتحمؿ المؤسسة اإلعبلمية جزءًا فقط مف ىذا التعويض، عمى أف يتحمؿ 

 اإلعبلمي أو منتج العمؿ الفني القدر المناسب مف ىذا التعويض وفقًا لما تقرره المحكمة.
ي دوف انتظار صدور تشريع يحدد أحكامو ػػػ نوصي القضاء المصري بتطبيؽ التعويض الجزائ7

( بوضعيما الراىف قابميف لمتطبيؽ بشكؿ مباشر، ليس 71؛ ـ 67تفصيبًل، فنصي الدستور المصري )ـ 
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فقط فيما يتعمؽ بعدـ الحكـ بعقوبة الحبس في جرائـ النشر والعبلنية، بؿ ولمقاضي تقدير التعويض 
إال بقانوف " فيو وفقًا  وال عقوبةتخضع لقاعدة " ال جريمة الجزائي والحكـ بو، ونرى أف ىذا الجزاء ال ي

ضرورة جزائي " فيكوف لمقاضي أف يقدره كما يقدر التعويض المدني، خاصة أننا أماـ  تعويض لمسماه "
قضائية فرضيا التزاـ القاضي بعدـ الحكـ بعقوبة سالبة لمحرية في بعض الجرائـ وفقًا لصريح النصيف 

 ذكرىما، وضرورة أال ُيترؾ الجاني دوف جزاء. الدستورييف السابؽ
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 مراجع البحث
 مراجع عامة ومتخصصة، ومقاالت بالمغة العربية

د. إبراىيـ صالح عطية 
 الجبوري

 العوامؿ المؤثرة في تقدير التعويض عف الفعؿ الضار، 
 .2113دراسة مقارنة، منشورات الحمبي الحقوقية، 

 أبو عبد اهلل بف إسماعيؿ 
 إبراىيـ البخاريبف 

 ىػ. 1311سنف البخاري، المطبعة األميرية، 

الدية في الشريعة اإلسبلمية، دار الشروؽ، الطبعة الثانية، القاىرة،  د. أحمد فتحي بينسي
1982. 

 
 د. أحمد فتحي سػرور

 * المواجية القانونية لئلرىاب، الػطبعة الثانية، منقحة ومػزيدة، 
 .2118شر، مركز األىراـ لمترجمة والن

* الحماية الجنائية لمحؽ في الحياة الخاصة، دار النيضة العربية، 
 .1976القاىرة، 

قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطريؽ غير مشروع في اإلجراءات  د. أحمد عوض ببلؿ
 .2113الجنائية المقارنة، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، 

 انتقاؿ الحؽ في التعويض عف الضرر الجسدي، القاىرة، بدوف  د. أحمد شرؼ الديف
 .1982ناشر، 

 د. أحمد شوقي محمد
 عبد الرحمف

 النظرية العامة لبللتزاـ، العقد واإلرادة المنفردة في الفقو وقضاء 
 .2114النقض المصري والفرنسي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

 
 د. أسامة أبو الحسف

 * الحماية المدنية لمحؽ في قرينة البراءة، دار النيضة العربية، 
 .2112القاىرة، 

 .2113* فكرة التعويض العقابي، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 

 د. أشرؼ شمس الديف
 السياسة التشريعية لمكافحة اإلرىاب ومدى اتفاقيا مع أصوؿ 

 (، الطبعة األولى،الشرعية الجنائية )دراسة نقدية لمقانوف المصري
 .2116دار النيضة العربية،  

 حروب مواقع التواصؿ االجتماعي، العربي لمنشر والتوزيع،  د. إيياب خميفة
 والمرجع منشور عمى اإلنترنت.

 .1994حرية الصحافة، دار النيضة العربية، القاىرة،  د. جابر جاد نصار
 قراءة في فكر عمماء االستراتيجية، قراءة في فكر الدكتور حامد جماؿ عبد اليادي محمود  
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 عبد اهلل ربيع، وحديثو عف األدوات التي تتبناىا السياسة األمريكية، والشيخ عبد الراضي أميف
 دار الوفاء، بدوف سنة نشر. 

 د. حساـ الديف كامؿ
 األىواني 

الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة ػػ الحؽ في الخصوصية ػػ دراسة مقارنة، 
 يضة العربية، القاىرة، بدوف سنة نشر.دار الن

الوسيط في النظرية العامة لبللتزامات،، الطبعة األولى، دار النيضة  د. حمدي عبد الرحمف
 .1999العربية، القاىرة، 

 د. رمزي رياض عوض
 د. سامح عبد الواحد التيامي

 .2116الحؽ في الخصوصية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 الحماية القانونية لمبيانات الشخصية، دراسة في القانوف الفرنسي، 

 .2111مجمة الحقوؽ، الكويت، القسـ األوؿ، العدد الثالث، 
إرىػاب الدولة في إطار القانوف الدولي العاـ، منشأة المعارؼ  د. سامي جاد واصؿ

 .2113باإلسكندرية، 
 ، المجمد2، في االلتزامات، ج الوافي في شرح القانوف المدني د. سميماف مرقص

 .1988الثاني، في الفعؿ الضار والمسئولية المدنية، 
جرائـ النشر في القانوف المصري عمى ضوء التعديبلت المستحدثة   د. شريؼ سيد كامؿ

 ، دار النيضة العربية، القاىرة.2116لسنة  147بالقانوف رقـ 
 
 

 د. شوقي محمد صبلح

الرىائف، مقتضيات المواجية األمنية  * اإلرىاب وأزمات احتجاز
 ومتطمبات تعويض المضروريف، دراسة أمنية وقانونية مقارنة،

 2111دار النيضة العربية، القاىرة، 
* الشراكة المجتمعية في مواجية الجريمة اإلرىابية، الغنـ بالغنـ ىؿ 

 يصبح مصدرًا جديدًا لبللتزاـ ؟ دار النيضة العربية، القاىرة،
 .2114ألولى، الطبعة ا

 د. صبلح محمد أحمد 
 دياب

الحماية القانونية لمحياة الخاصة لمعامؿ وضماناتيا في ظؿ الوسائؿ 
 .2111التكنولوجية الحديثة، دار الكتب القانونية، القاىرة، 

 .2111جرائـ النشر، دار النيضة العربية، القاىرة، د. طارؽ سرور
د. عبد التواب معوض 

 الشوربجي
 تعريؼ الجريمة اإلرىابية " األىمية واإلشكالية.. بيف عمومية 

 .2113الخطر وخصوصية القصد"، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 .1975األمف القومي، مطبوعات دار الشعب، القاىرة،  عبد الكريـ نافع

 .1992مصادر االلتزاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،  د. عبد المنعـ فرج الصده
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 د. عبد الرزاؽ السنيوري

الوسيط، في شرح القانوف المدني، تحديث المستشار أحمد مدحت 
المراغي، مصادر االلتزاـ، الجزء األوؿ، لجنة الشريعة اإلسبلمية بنقابة 

 .2116المحاميف، 
 .1977األمف القومي واستراتيجية تحقيقو، كتاب الساعة، القاىرة،  د. عدلي حسيف
 حماية الحؽ في الحياة الخاصة في الشريعة اإلسبلمية والقانوف البيجيد. عصاـ أحمد 

 .2114المدني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
 د. فاطمة الزىراء
 عبد الفتاح

 المدونات اإللكترونية والمشاركة السياسية، اتجاىات حديثة في 
 .2112اإلعبلـ، دار العالـ العربي، القاىرة، 

تقدير التعويض بيف الخطأ والضرر، مؤسسة الثقافة الجامعية لمطبع  إبراىيـ دسوقيد. محمد 
 والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، بدوف تاريخ لمنشر.

 مراقبة المحادثات التميفونية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية،  د. محمد أبو العبل عقيدة
 .2118دار النيضة العربية، القاىرة، 

 2113جرائـ الصحافة والنشر، نادي القضاة المصري، القاىرة،  حمد سميرالمستشار د. م
مسئولية الصحفييف المدنية، في حالة القذؼ في حؽ ذوي الصفة  د. محمد ناجي ياقوت

 العمومية، دراسة مقارنة، مكتبة الجبلء الجديدة بالمنصورة، 
 بدوف سنة نشر.

 الجنائي لئلرىاب، الجزء األوؿ، دار الفػكرموسوعة القانوف  د. محمود صالح العادلي
 الجامعي باإلسكندرية.

 د. محمود عبد الرحمف
 محمد 

 نطاؽ الحؽ في الحياة الخاصة )أو الخصوصية(، دار النيضة
 .1994العربية، القاىرة، 

 
 
 

 د. مدحت رمضاف

 * األساس القانوني لممسئولية الجنائية لرئيس التحرير عف الجرائـ
طريؽ  الصحؼ، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، التي تقع ب

1993. 
 * جرائـ اإلرىاب في ضػػوء األحكاـ الموضوعية واإلجػرائية 
 لمقانوف الجنائي الػػدولي والداخمي، دراسػة مقارنة، دار النيضة 

 .1995العربية، 
* الحماية الجنائية لشرؼ واعتبار الشخصيات العامة، دار النيضة 

 .1999العربية، 
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مػركز الخميج لمدراسات 
 االستراتيجية

 قانوف مكافحة اإلرىاب البريطاني، قراءة في النصوص 
 .2115وردود الفعؿ، 

 د. مصطفى أحمد
 عبد الجواد

 الحياة الخاصة ومسئولية الصحفي، دار الفكر العربي، 
 .2111القاىرة، 

د. ممدوح شوقي مصطفى 
 كامؿ

الجماعي الدولي، دار النيضة العربية، الطبعة األمف القومي واألمف 
 .1985األولى، 

 

 رسائل لمدكتوراه

 
لواء د. أحمد ضياء الديف 

 خميؿ

 مشروعية الدليؿ في المواد الجنائية، دراسة تحميمية مقارنة
 لنظريتي اإلثبات والمشروعية في مجاؿ اإلجراءات الجنائية،  

 .1982شمس، رسالة لمدكتوراه مقدمة لكمية حقوؽ عيف 
 لواء د. أسامة محمد

 بػػدر 
المواجية القانونية واألمنية لئلرىاب، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة 

 .2111ألكاديمية الشػرطة المصرية، كمية الدراسات العميا، 
 د. عبد الرحمف جماؿ 

 الديف حمزة
مة الحؽ في الخصوصية في مواجية حرية اإلعبلـ، رسالة لمدكتوراه مقد

 .2112لكمية حقوؽ بجامعة المنوفية ، 
 د. محمد عبد العظيـ 

 محمد
حرمة الحياة الخاصة في ظؿ التطور العممي الحديث، رسالة مقدمة 

 .1988لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه لكمية حقوؽ القاىرة، 
 د. يحيى صقر أحمد 

 صقر
لمدكتوراه حماية حقوؽ الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية، رسالة  

 .2116مقدمة لكمية الحقوؽ جامعة القاىرة، 
 
 

 ثانيًا : مقاالت وأبحاث وأوراق عمل بالمغة العربية
د. أحمد السعيد 

 الزقرد
االتجاه الحديث لمحكمة النقض المصرية في تحديد مفيـو الضرر المادي 
 واألدبي، مجمة الحقوؽ، مجمس النشر العممي بالكويت، العدد الثاني، 

 .1996يونيو 
د. أحمد فتحي 

 سرور
 الحماية الجنائية لمحؽ في الحياة الخاصة، مجمة القانوف واالقتصاد، 

 .1984السنة الرابعة والخمسوف، 



 

 

                                                 

 

 

 دكتــــــور/ شوقى صـــالح                         ...        احلق يف اخلصوصية واعتبارات األمن القومي

 

722 

 
 د. أشرؼ جابر

 حرية التعبير واحتراـ المعتقدات الدينية، نظرة نقدية في القانوف الفرنسي، 
األدياف وحرية التعبير عف الرأي" جامعة بحث مقدـ لممؤتمر الدولي حوؿ " احتراـ 

 .2115حمواف، مايو 
 

 د. حساـ الديف 
 كامؿ األىواني

 * حماية الحياة الخاصة، ورقة عمؿ مقدمة لندوة بعنواف : حرمة الحياة 
 الخاصة وتحديات العالـ االفتراضي، كمية القانوف جامعة اإلمارات 

 .2114العربية المتحدة، 
خصوصية في ظؿ قانوف دولة اإلمارات العربية المتحدة، * حماية الحؽ في ال

 .2118مجمة األمف والقانوف، أكاديمية شرطة دبي، 
د. عبد المعطي 

 زكي
 األمف القومي قراءة في المفيوـ واألبعاد، مقاؿ منشور عمى موقع المعيد

 ،2116المصري لمدراسات السياسية واالستراتيجية، فبراير 
 موقع المعيد عمى اإلنترنت                             

 
د. عبد المنعـ 

 المشاط

 
 األمف القومي العربي والشرعية السياسية، مقاؿ لمكاتب بجريدة األىراـ 

 ، ولممزيد مف مقاالت الكاتب في 1983يونيو  9بعددىا الصادر في 
 ىذا السياؽ، منشورة باألىراـ، راجع عمى اإلنترنت :

WriterArticles/226/2017/0.aspxhttp://www.ahram.org.eg/ 
 

 كػريستوؼ 
 تيسييو

ورقة عمؿ حػوؿ التػجربة الفرنسية في مػواجية اإلرىػاب ، الجمسة الخامسة لممؤتمر 
قانونية " وكاف عنوانيػا : التجارب الوطنية الػدولي حػوؿ اإلرىػػاب " التحديات ال

 .2116لدوؿ البحر المتوسط، مركز البحوث البرلمانية المصري، القاىرة، 
 د. ميشاؿ 
 الفرزلي

الحؽ في النسياف الرقمي، ورقة بحثية مقدمة لندوة حرمة الحياة الخاصة وتحديات 
 .2114العالـ االفتراضي، كمية القانوف باإلمارات، 

معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي في الفضاء السيبراني، ورقة بحثية مقدمة  وسيـ حربد. 
لندوة بعنواف : حرمة الحياة الخاصة وتحديات العالـ االفتراضي، كمية القانوف 

 .2114باإلمارات، 
 
 
 
 

http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/226/2017/0.aspx
http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/226/2017/0.aspx


 

 

                                                 

 

 

 دكتــــــور/ شوقى صـــالح                         ...        احلق يف اخلصوصية واعتبارات األمن القومي

 

723 

 مراجع بمغة أجنبية 
Ouvrages généraux et spéciaux 

Agostinelli  

(Xavier) 

Le droit à lʹinformation face à la protection civile de la 

vie privée, Amazon, 1994. 

BALDWIN 

(D. A.) 

 ―The Concept of Security‖ Review of  

International Studies 23 (1) Cambridge  

University press.  

http://www.jstor.org/stable/20097464. 

BERTRAND 

(A.) 

Droit à la vie privée et droit à l'image, Litec, 

 1999. 

CARAVAL (S.) 
La responsabilité civile dans sa fonction  

de peine privée, Paris, L.G.D.G., 1995. 

Chartier (Yves) 
La réparation du  préjudice dans la responsabilité 

civile, Dalloz, Paris, 1983. 

Isabelle (Lolies) 
La protection pénale de la vie privée, Presses 

universitaires dʼAix-Marseille,1999. 

PROCHY-SIMON 

(s.) 
Droit civil, Les obligations, Dalloz, 2000. 

VINEY (G.) et 

JOURDAIN (P.) 

Traité de droit civil, Les effets de  

la responsabilité, 3 éd. LGDJ, 2006. 

 

Thèses 

Auvert (Patrick) 
La liberté dʹexpression du journaliste et le  

respect dû aux personnes, Thè. Paris 2, 1982. 

DE MONCUIT  

(G.) 

* Faute lucrative, dissuasion et droit de la concurrence, 

Thè. Paris Saclay,  2012 . 

 

ROY (P.) 

 

Les dommages exemplaires en droit Québécois, 

instrument de la revalorisation de la 

 responsabilité civile, Thè. Université Montréal, 1995. 

 

 * Articles, Chroniques, Recherches 

http://www.jstor.org/stable/20097464
http://www.theses.fr/188120777


 

 

                                                 

 

 

 دكتــــــور/ شوقى صـــالح                         ...        احلق يف اخلصوصية واعتبارات األمن القومي

 

724 

Alpernhe (L) 
Ecoutes téléphoniques, pourvoirs du juge dʼinstruction, 

Rev. Dr. Pén. Juill.1990. 

Ancel 

(Jaen- Pierre) 

Protection de la personne, Image et vie privée, G.P. 

1994, doct. 

BETEILLE (L.) et 

ANZIANI (A.) 

Responsabilité civile : des evolutions 

 nécessaires, D. 2009, p. 2328. 

CALCIU (D. ) 

 

Les dommages et intérêts punitifs, mémoire de 

 fin d'études, master 2, Université Paris II. 

Cedra (J) Les écoutes téléphoniques aux Etats–Unis et en France, 

Rev. dr. pén. Crim. 1991. 

DE MONCUIT 

 (G.) 

 * La faute lucrative en droit de la concurrence, 

 un parasite économique, Revue concurrentialiste, 

colloque, Mai 2013, p. 17 et s. Disponibles sur internet 

à l'adresse : 

https://leconcurrentialiste.com/2013/05/22/colloque-la-

faute-lucrative-en-droit-de-la-concurrence-un-parasite-

economique 

 

DI STEFANO 

(M.G.) 

Les dommages intérêts punitifs en droit français 

 et italien, Master 2 recherche, Université de Poitiers. 

 http://www.etudier.com/dissertations/Les-Dommages-

Et-Int%C3%A9r%C3%AAts-Punitifs/35859.html 

FAGES (B.) Peines excessives, note sous Cass. Civ. I 1 dec. 2010, 

09-13. 303, RTD civ., 2011. 

GRAS (F.) L' indemnisation des atteintes à la vie privée, 

1999/4 (N° 20). Legicom, 

Katarzyna 

Grabarczyk 

Vie privée et nouvelles technologies, Revue des droits 

et libertés, recherches, 2011. 

Kayser (Pierre) Les droits de la responsabilité – aspects 

 théoriques et pratiques, R.T.D. civ. 1971. 

 

LICARI (F. X.) 

La compatibilité de principe des punitifs 

 dommages avec l'ordre public international, une 

decision en trompe- l'œil de la cour de  

cassation ?, note sous Cass. 1 er civ. 

 1 er déc., 2010, D. 2011. 



 

 

                                                 

 

 

 دكتــــــور/ شوقى صـــالح                         ...        احلق يف اخلصوصية واعتبارات األمن القومي

 

725 

Pradel (J) Ecoutes téléphoniques et cour européenne des droits de 

lʼhomme, D.1990, chron. 

 

SAMSON (M.) 

LES DOMMAGES PUNITIFS EN DROIT 

QUÉBÉCOIS : TRADITION, ÉVOLUTION ET… 

RÉVOLUTION?, (2012) 42 R.D.U.S.  

VINEY (G.) Quelques propositions de réforme du droit de la 

responsabilité civile, D. 2009, chron. 

 

References in English 

Goudkamp (J.) and 

Katsampouka 
(E.) 

* Punitive Damages in Action, Oxford Journal of Legal 

Studies, 6 July 2017, www.law.ox.ac.uk/business-law-

blog/blog/2017/07/punitive-damages-action. 

* An Empirical study of Punitive Damages, Oxford 

Journal of Legal Studies, 2018.  

Gavison (R) Privacy and the Limits of Law, The Yale Law  

Journal Company, INC. No. 3. 

Kang (J.) Information Privacy in Cyberspace Transitions, Stanford 

Law Review, No. 4,1998 

 

KELSEN  

HANSS 

Collective Security Under International Law, The 

Lawbook Exchange, Ltd. ISBN. Newport, Rhode Island, 

2011. 

 

 

Kim R. Holmes 

―What Is National Security?‖ 2015 Index of U.S. 

Military Strength, 

index.heritage.org/military/2015/important- 

essays-analysis/national-security./ 

Solove (D.) Conceptualizing Privacy, California law review, 

 No. 90, 2002. 

US Legal, Inc. ―USLegal.‖ National Security Law and Legal Definition 

| USLegal, Inc., definitions.uslegal.com/n/national-

security/. 

 
 
 
 

http://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/07/punitive-damages-action
http://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/07/punitive-damages-action


 

 

                                                 

 

 

 دكتــــــور/ شوقى صـــالح                         ...        احلق يف اخلصوصية واعتبارات األمن القومي

 

726 

 جدير بالذكر أنو :
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 مـقـدمـة
أصبح النشاط االقتصادى المحرؾ الرئيسى لمحياة االجتماعية ونشاط المجتمع، وىذا         

النشاط االقتصادى يتأثر بشدة باىتمامات الناس ورغباتيـ واحتياجاتيـ، ولعمنا جميعا نبلحظ مدى 
د تطور شغؼ الناس فى العقود األخيرة بالنشاط الرياضى والممارسة الرياضية لشتى األلعاب، فق

أصبحت ممارسة الرياضة نشاطا رئيسيا فى كافة بمداف العالـ، بؿ تفوؽ التشجيع مف حيث األثر 
واالىتماـ عمى الممارسة نفسيا، فأصبحت مشاىدة الرياضات ومتابعة منافساتيا عمبل منتشرا 

 ومؤثرا ومتواجدا بوضوح وكثافة فى جميع دوؿ العالـ.
دى يستثمروف أى ظاىرة لمصمحة ىذا النشاط، فقد اىتـ وألف الميتميف بالنشاط االقتصا        

ىؤالء باألنشطة الرياضية، وبتنظيـ منافساتيا وبطوالتيا عمى المستويات المحمية واإلقميمية 
صدار  والعالمية، بؿ اىتمت الدوؿ والحكومات أنفسيا باإلشراؼ عمى ىذا النشاط وتنظيـ بطوالتو وا 

بؿ واستخدمتو أحيانا لتحقيؽ أىداؼ اجتماعية وسياسية متنوعة.  التشريعات الحاكمة لو ولمزاولتو، 
كذلؾ تطورت عممية إشراؼ ورقابة االتحادات الدولية عمى ىذه األلعاب المختمفة تزامنا مع زيادة 

 االىتماـ بيا عمى المستوى الشعبى عالميا.
أضحى االستثمار  وبتنوع أولويات التنمية فى الوقت الراىف لدى غالبية الدوؿ، فقد        

الرياضى ضمف أىـ ىذه األولويات، فمـ تعد الرياضة نشاطا ييدؼ إلى تقوية جسد اإلنساف 
نما أصبحت أىـ أوجو االستثمار االقتصادى الذى تعّوؿ عميو الدوؿ فى تحقيؽ  والحفاظ عميو، وا 

يا ما يمحؽ خطط التنمية بيا، ولكف ينتج عف ممارسة الرياضة بشكؿ عاـ أخطار عدة متنوعة، من
بالبلعبيف والمشاركيف، ومنيا ما يمحؽ بجميور المتفرجيف والمتابعيف، ولعؿ حادثتى استاد بورسعيد 

وما خمفػتيما مف ضحايا وآثار جسيمة ليست عنا  ٕ٘ٔٓواستاد الدفاع الجوى سنة  ٕٕٔٓسنة 
ـ مف قياـ ببعيدة، حيث يمحؽ بالمتفرجيف أضرار بالغة ربما تصؿ إلى حد الوفاة. وعمى الرغ

مسؤولية منظمى األنشطة الرياضية إال أنو ال يوجد فى التشريعات الرياضية فى أغمب الدوؿ 
العربية تنظيـ شامؿ لحصر وعبلج وتنظيـ المسؤولية المدنية عف إصابات المبلعب واإلصابة 

 الرياضية عامة.
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إال أننا نجد  ٕٚٔٓ لسنة ٔٚورغـ صدور قانوف جديد لمرياضة فى مصر ىو القانوف رقـ         
أف أغمب القواعد القانونية التى مازالت تحكـ عبلقة البلعب والفريؽ اإلدارى والفنى مع الييئة 
الرياضية أو النادى، وكذلؾ القواعد الخاصة بالمسؤولية المدنية فى إصابات المبلعب، ىى قواعد 

مؿ، سواء ما تعمؽ منيا بعقود مستمدة مباشرة مف األحكاـ العامة فى القانوف المدنى وقانوف الع
العمؿ أو ما تعمؽ منيا بالمسؤولية المدنية، وكذلؾ القواعد الخاصة بعقود التأميف.  لكف مع التزايد 
الممحوظ لمنشاط االقتصادى المصاحب لمنشاط الرياضى فى اآلونة األخيرة، لـ يعد النشاط 

ارت الدوؿ والكيانات تستثمر فيو الرياضى معو نشاطا ترفيييا بؿ أصبح مجاال لبلستثمار، وص
وتجعمو ضمف أولويات التنمية لدييا كما سبؽ القوؿ، وكمما زادت ممارسة النشاط الرياضى زادت 
حاالت وقوع األخطار الرياضية، وىذه األخطار بعضيا يصيب البلعب نفسو، وبعضيا يصيب 

دارة النشاط الرياضى، وبعضيا يصيب الغير ك ذا كانت تنمية القائميف عمى تنظيـ وا  المشاىديف. وا 
الميارات الفردية وتشجيع ممارسة النشاط الرياضى أمرا مرغوبا، فإنو ينبغى فى الوقت نفسو توفير 
الوسائؿ واآلليات القانونية الكافية التى توفر سبؿ مواجية تمؾ األخطار الرياضية، ومف ىنا نشأف 

د المسؤولية عف اإلصابات، ونظاـ التأميف عدة أدوات، منيا تنظيـ عبلقة البلعب بناديو، وتحدي
ضد أخطار النشاط الرياضى، باعتباره آلية قانونية تعمؿ عمى جبر الضرر الذى لحؽ بالمضرور 
فيو ضمف أشكاؿ التأميف الجديدة التى ظيرت تحت تأثير التطور العاـ لمحياة االجتماعية 

 واالقتصادية.
 أهمية موضوع البحث:

ناه مف أسباب ساىمت فى زيادة أىمية النشاط الرياضى عمى المستوى فى ضوء ما سق        
العالمى والمحمى، وفى ضوء أىمية وجود قواعد قانونية واضحة ومتكاممة لمتطبيؽ عمى فعاليات 
ىذا النشاط وما ينتج عنو مف أخطار، فقد برزت أىمية ىذا البحث العممى القانونى باعتباره عمبل 

ىو موجود منيا بالفعؿ، سواء كاف كافيا بحالتو أو يحتاج إؿ تعديؿ، ويحدد  يحدد تمؾ القواعد، وما
القواعد التى تحتاجيا البيئة التشريعية الخاصة بالنشاط الرياضى، خاصة فى مصر والدوؿ العربية، 
وذلؾ مف خبلؿ مقارنة عممية بيف ما ىو قائـ وما ينبغى أف يكوف فى ىذا السياؽ.  وقد قمنا بأنو 

ممارسة النشاط الرياضى العديد مف المشكبلت القانونية والعديد مف األخطار، بعضيا  تنتج عف
يتعمؽ بالرياضى نفسو وعبلقتو بالييئة الرياضية التى يمعب ليا، وبعضيا يمحؽ بالمتداخميف فى ىذا 
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و النشاط كالمدربيف والمساعديف واالدارييف، ومنيا ما يمحؽ بالغير كالمشاىديف، حيث يمتـز منظم
األنشطة الرياضية بتعويض الغير عف األضرار التى تمحؽ بيـ نتيجة لتحقؽ مسئوليتيـ المدنية، 
ويشكؿ التعويض عبئا عمى ىؤالء المنظميف، لذلؾ لجأت بعض الدوؿ كفرنسا إلى فرض التأميف 
اإلجبارى لتضمف حصوؿ المضاريف عمى التعويض العادؿ، ولتخفؼ أعباء المسؤولية مف عمى 

منظميف، مما ينعكس باإليجاب عمى تشجيع وزيادة مزاولة النشاط الرياضى، والقواعد التى عاتؽ ال
تحكمو، ومدى إمكانية تطبيقو فى مصر والدوؿ العربية، وىو ما تـ تنظيـ بعضو مف خبلؿ القانوف 

 األخير المشار إليو فى مصر.
 نطاق البحث:

ى مجاؿ النشاط الرياضى وتحتاج إلى يتناوؿ البحث عدد مف الموضوعات التى تؤثر ف        
 حموؿ قانونية لما يواجييا مف مشكبلت وىى:

دارييف وفنييف وأطباء بالييئة أو النادى الذى ٔ (عبلقة البلعب وبقية المشاركيف مف مدربيف وا 
 يعمموف لصالحو.

 (المسؤولية المدنية التى تتحقؽ نتيجة إصابات المبلعب بشكؿ عاـ.ٕ
ولية التقصيرية والمسؤولية العقدية الناجمة عف حدوث إصابات المبلعب عمى (التمييز بيف المسؤ ٖ

 ىذا النحو.
(الطرؽ المستحدثة فى تحقيؽ الحماية لممصابيف فى المبلعب مف خبلؿ تأميف التعويض ٗ

 المناسب لممضار.
ت إف موضوع البحث يتسع ليضـ العديد مف عبلمات االستفياـ المتعمقة بالمشكبلفروض البحث:   

القانونية التى تعترى النشاط الرياضى، وذلؾ مف حيث تحديد ماىية إصابات المبلعب، والمقصود 
بيا وأسباب حدوثيا، وكذلؾ مشكبلت تحديد شروط الشخص المعتبر فى ىذه اإلصابة، مف ىو وما 
د العبلقة التى تربطو بالمنظميف ليذا النشاط، ومكاف وزماف حدوث إصابات المبلعب، وكذلؾ تحدي

نوع المسؤولية الناشئة عف حدوث تمؾ االصابة، كذلؾ تعييف األشخاص المضاريف مف حدوث 
اإلصابة بخبلؼ البلعب المصاب أو غيره مف المصابيف، وأخيرا نتناوؿ أثر تحقؽ المسؤولية 

 المدنية وىو ثبوت الحؽ فى التعويض وكيفػية تقديره والحكـ بو وتنفػيذه.
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 صعوبات البحث:

تتمثؿ صعوبات ىذا البحث فى ندرة المراجع والمصادر التى تتناوؿ قوانيف النشاط         
الرياضى بشكؿ عاـ والتى تتناوؿ إصابات المبلعب بشكؿ خاص. كذلؾ تتمثؿ الصعوبات فى ندرة 
األحكاـ القضائية التى تقضى موضوعات تخص االصابة الرياضية خاصة األحكاـ الصادرة مف 

ميا، كما أف التشريعات المتخصصة فى ىذا المجاؿ مازالت تعانى مف عدـ تغطية كافة محكمتنا الع
جوانب النشاط الرياضى خاصة إصابات المبلعب. فعمى الرغـ مف أف الرياضة تعد مف أىـ 
األنشطة اإلنسانية التي تيتـ بيا معظـ الدوؿ، إال أنيا مازالت بعيدة عف الدراسات القانونية 

ب الدراسات التي تناولت الرياضة كانت تنظر إلييا عمي أنيا مجرد تدريبات جسدية المتعمقة، فأغم
تيدؼ إلى التنمية البدنية والروحية والنفسية، ويقوـ بيا باحثوف متخصصوف في المجاؿ الرياضى، 
فمـ ينظر إلييا عمي أنيا وسيمة لكسب الرزؽ، أو عمي أنيا مينة أو حرفة، حيث أنيا أصبحت 

د مف العبلقات القانونية التي تترجـ الي عبلقات تعاقدية، كالعقود المبرمة بيف البلعبيف ترتب العدي
واألندية، وعقود المساىميف في تنظيـ المسابقات الرياضية، وكذلؾ عقود الدعاية واإلعبلف، والسيما 

 وأف ىذه العبلقات تعد مصدرا لدخوؿ النوادى واالتحادات الرياضية فى مختمؼ األلعاب.
 طة البحث:خ

فى ضوء ما سقناه مف توطئة لموضوع البحث ومشكبلتو وأىميتو وفروضو وصعوباتو،         
 وجدنا أنو مف المبلئـ أف نتناوؿ ىذا الموضوع وفقا لخطة البحث التالية:

 الفصل االول:   ماهية إصابات المالعب.  وينقسم إلى المباحث الثالثة التالية:
 إصابات المبلعب وتحديد مجاليا ومداىا.المبحث األوؿ:  مفيـو 

 المبحث الثانى:  أسباب إصابات المبلعب.
 المبحث الثالث:  شروط الواقعة المتسببة فى إصابات المبلعب.

الفصل الثانى: أساس المسؤولية المدنية الناتجة عن إصابات المالعب. وينقسم إلى مباحث 
 ثالثة:

 ترتبة عمى إصابات المبلعب.المبحث األوؿ:  المسؤولية المدنية الم
 المبحث الثانى:  المسؤولية التعاقدية الناتجة عف مزاولة النشاط الرياضى بالمبلعب.
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 المبحث الثالث:  المسؤولية التقصيرية لبلعب.
الفصل الثالث:   آثار ثبوت المسؤولية المدنية عن إصابات المالعب.   وينقسم لممبحثين 

 التاليين:
 ديد الضرر المستحؽ لمتعويض فى إصابات المبلعب.المبحث االوؿ:  تح

  المبحث الثانى:  حماية مبمغ التعويض فى إصابات المبلعب.
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 الفصل األول
 ماهية إصابات المالعب

يدور بحثنا ىذا حوؿ الجوانب القانونية التى تحيط موضوع إصابات المبلعب، ومف ثـ         
حا لماىية ىذه اإلصابات باعتبارىا مف قبيؿ اإلصابات كاف مف الميـ أف نتناوؿ فى فصمنا ىذا شر 

الرياضية، والتى ترتب مسؤولية عمى المتسبب فييا، وفػقا لمشروط والقواعد التى تحكـ ىذا المجاؿ، 
وبالتالى نتناوؿ فى الصفحات التالية مفيوـ إصابات المبلعب وتحديد مجاليا وتعييف مداىا فى 

دوث إصابات المبلعب فى مبحث آخر، ثـ نتناوؿ فى المبحث مبحث أوؿ، كذلؾ نتناوؿ أسباب ح
 الثالث واألخير مف ىذا الفصؿ شروط الحادث المسبب إلصابات المبلعب.

 
 المبحث األول

 مفهوم إصابات المالعب وتحديد مجالها ومداها
ساد تطبيؽ قواعد قانوف العمؿ وعقد العمؿ عمى عبلقات العمؿ المعروفة فى النشاط 

ترة طويمة مف الزمف، وما مف شؾ فى أف البلعب فى الرياضات المختمفة إنما يرتبط الرياضى ف
بناديو بعبلقة عقد عمؿ بالفعؿ فى أغمب الحاالت، غير أننا نجد أنفسنا فى ىذا النطاؽ أماـ عبلقة 

 عمؿ متميزة ومغايرة عف غيرىا مف عبلقات العمؿ التقميدية.
تحدث ألشخاص فى إطار تنفيذ عقد عمؿ فى وىو ما يعنى أف إصابات المبلعب التى 

المجاؿ الرياضى قد تحتاج إلى تطبيؽ قواعد مختمفة تبعا ليذه المغايرة.  وىو األمر الذى يدعونا 
إلى تناوؿ تمؾ األمور فى مطمبيف، حيث نتناوؿ فى المطمب األوؿ المفيوـ الخاص بإصابات 

 د إصابات المبلعب.المبلعب، بينما نتناوؿ فى المطمب الثانى مجاؿ وحدو 
 المطمب األول

 مفهوم إصابات المالعب
الحديث عف مفيـ اإلصابة فى المجاؿ الرياضى وفى المبلعب الرياضية ينصب عمى 
جانبيف رئيسييف، الجانب األوؿ ىو الطبيعة القانونية إلصابات المبلعب، والجانب اآلخر ىو 

 المفيـو القانونى إلصابات المبلعب.
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القانونية إلصابات المبلعب فالمقصود بيا تبياف طبيعة العبلقة القانونية أما عف الطبيعة 
التى تربط طرفا تمؾ العممية التى تنصب عمى ممارسة الشخص رياضة محددة بأوضاع معينة 

 .ٔلصالح طرؼ ثانى ىو النادى الراضى المتعاقد معو
تكييؼ العقد المبـر بيف وقد ذىب الفقو والقضاء قديما وحديثا إلى التأكيد عمى ضرورة 

التى  ٖ، وقد استدلوا فى ذلؾ بنصوص القانوف خاصة فى فرنسإالبلعب والنادى عمى أنو عقد عمؿ
التى تشير صراحة إلى أف البلعب يرتبط مع ناديو بعبلقة عقد عمؿ. كذلؾ فإف لوائح االحتراؼ فى 

 .ٗرتبط بناديو بعػقد عمؿأغمب الرياضات وفى أغمب دوؿ النظاـ البلتينى قد اعتبرت أف البلعب م
فالرياضة نشاط جماعى وفردى يسيـ فى رفع كفاءة الشخص الطبيعى مف النواحى 
النفسية والجسمانية والحركية، وتتطمب بالتالى بذؿ الجيد العضمى والفكرى، ويدعـ ذلؾ فى كؿ 

صابات المبلعب ك .  ٘أمر بدييىاألحواؿ واقعتى التدريب والمنافسة، وكمتاىما ترتبطاف بالمبلعب وا 
وما يتطمبو ذلؾ مف البذؿ  –التدريبات والمنافسات  –ويتحدد ذلؾ بصفة أساسية فى جانبى العمؿ 

والجيد، وكذلؾ يحتاج إلى الموائح والقرارات التى تصدر لتحقيؽ المنافسة العادلة والشفافة بيف 
عمى الفرد السميـ  النوادى المتنافسة، ورغـ أف ممارسة أى نشاط فى المبلعب الرياضية تقتصر

ف كاف ذلؾ ال يمنع مف ممارسة المعاقيف بدنيا وذىنيا لتمؾ الرياضات كاستثناء  .ٙبدنيا وذىنيا، وا 
وقد ساد لدى الناس بشكؿ عاـ والفقو بشكؿ خاص خبلؿ القروف الماضية فكرة أف 

قد تحوؿ فى  األلعاب الرياضية ما ىى إال وسيمة لمترفيو وممارسة اليواية، بينما نجد أف األمر

                                                 
، ص ٕٔٓٓمحمد سميماف أحمد، الوضع القانونى لعقود انتقاؿ البلعبيف المحترفيف، دار الثقافة ، عماف ،   ٔ

ٕٔٛ. 
عبدالحميد عثماف الحفنى، عقد احتراؼ العب كرة القدـ، بحث منشور بمجمة الحقوؽ بالكويت، السنة التاسعة   ٕ

، المسؤولية المدنية فى المجاؿ الرياضى، دار النيضة  ؛ سعػيد جػبر  ٛ٘، ص ٜٜ٘ٔعشر، العدد الرابع، سنة 
 .ٙٛٔ، ص ٕٜٜٔالعربية، القاىرة، 

 .ٖٜٜٔانظر فى ذلؾ الئحة االحتراؼ فى مجاؿ كرة القدـ فى فرنسا الصادرة سنة   ٖ
رات راجع فى ذلؾ:  لوائح االحتراؼ فى كؿ مف مصر وفرنسا وايطاليا وبمجيكا وسويسرا، وكذلؾ القوانيف والقرا  ٗ

 المنظمة لعبلقات العمؿ فى تمؾ الدوؿ.
عمى يحيى المنصورى، االتجاىات المعاصرة لمثقافة الرياضية ، االسكندرية ، الطبعة األولى، بدوف تاريخ نشر،   ٘

 .ٕٓٚص 
 .ٜٔ، ص ٕٔٔٓصباح قاسـ خضر ، التعويض عف االصابة الرياضية، دار الكتب القانونية ، سنة   ٙ
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العقود الزمنية األخيرة ليأخذ ُبعدا آخرا تماما، حيث أصبحت ممارسة الرياضات المختمفة فى 
المبلعب مينة وحرفة، بؿ اقترف بيا العديد مف األنشطة والميف األخرى القائمة عمييا، مثؿ الدعاية 

لبلعبيف فى كؿ األلعاب .  وبعد أف كاف كؿ أوالتنظيـ والطب الرياضى والتعميؽ والتسويؽ وغيرىا
الرياضية يمارسوف المعبة كنوع مف اليواية والترفيو، بؿ كانوا ينفقوف عمى ىذه األلعاب مف ماليـ 
الخاص، وكاف أغمبيـ يمارس عمبل إضافيا آخرا كمصدر لمدخؿ يعيش منو وينفؽ عمى أسرتو، 

لعبة بعينيا لمصمحة نادى أصبح البلعبوف اليوـ فى غالبيتيـ مف المحترفيف المتفرغيف لممارسة 
بعينو، ولذلؾ لـ يكف غريبا أف ُتخِضع أغمب األنظمة القانونية العبلقة بيف البلعب وناديو لقانوف 

 .ٕالعمؿ، عمى اعتبار أف ما يربطيما قانونا ىو عػقػد عمؿ
وقد كاف أثر اعتبار تمؾ العبلقة بيف البلعب والنادى ىى عبلقة عقد عمؿ أف يترتب 

، مف حيث الرعاية ٖمتع البلعب بالحقوؽ واالمتيازات التى تترتب لمعامؿ فى عقد العمؿعميو أف يت
االجتماعية والصحية، وكذلؾ يتمتع بالحماية المستمدة مف تشريعات التأمينات االجتماعية وغيرىا، 

 .ٗوىو ما يجعؿ كذلؾ البلعب فى ىذه العقود ىو الطرؼ األْولى بالرعاية
ىـ مف سعوا  –البلعبوف  –قوؿ أف ممارسى األلعاب الرياضية وليس مستغربا ىنا أف ن

منذ سنوات إلى اعتبار تعاقداتيـ مع األندية عقودا واردة عمى عنصر العمؿ وخاضعة لقانوف 
العمؿ، فيـ كانوا وما زالوا يسعوف بشكؿ دائـ إلى إثبات أف المعب الرياضى بالنسبة ليـ مينة وعمؿ 

استجابت غالبية دوؿ العالـ إلى تمؾ الرغبة واعتبرت ىذه العبلقة  أساسى ورئيسى، ورويدا رويدا
 .٘ىى بالفعؿ نوع مف عقود العمؿ بما يترتب عمى ذلؾ مف آثار

ومف المبلحظ أف النصوص الواردة فى القانوف المدنى المصرى تدعـ ىذا االتجاه، فقد 
لعقد الذى يتعيد فيو أحد ( مف القانوف المدنى عمى أنو: "عػقػد العمؿ ىو اٗٚٙنصت المادة )

 المتعاقديف بأف يعمؿ فى خدمة المتعاقد اآلخر".

                                                 
 وما بعدىا. ٚٔ، الوضع القانونى .... ، مرجع سابؽ ، ص  محمد سميماف أحمد  ٔ
 .ٖٚ، ص  ٕٓٔٓعبد الحميد عثماف الحفنى ، عقد احتراؼ العب كرة القدـ، دار الكتب القانونية،   ٕ
 .ٓٗراجع فى مثؿ ىذا:  عبد الحميد عثماف ، عقد احتراؼ العب كرة القدـ، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
 .٘٘، ص  ٕٗٔٓقانوف العمؿ ، دار النيضة العربية،  حساـ الديف كامؿ األىوانى،  ٗ
 سعيد جبر ، المسؤولية المدنية فى المجاؿ الرياضى،   ٘
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ومف ىنا ومف مطالعة النصوص فى أغمب األنظمة القانونية نجد أف ىناؾ استقرارا فى 
الوقت المعاصر عمى تطبيؽ قانوف العمؿ عمى عقود البلعبيف مع أنديتيـ أو مع الييئات الرياضية 

يمتزموف بالمعب لمصمحة ىذه النوادى أو الييئات، ويمتزموف باتباع التى ينتموف إلييا، حيث 
تعميمات وتوجييات إداراتيا، وذلؾ فى مقابؿ أجر محدد تدفعو النوادى لبلعبيف، وبالتالى تصبح 
ممارسة الرياضة حرفة ومينة ويحكميا عقود عمؿ، ويترتب عمى ذلؾ بالتالى ضرورة أف َنِصؼ 

 .ٔالبلعبيف فى المبلعب بأنيا إصابة عمؿ اإلصابة التى تحُدث ليؤالء
أما عف المفيوـ القانونى إلصابات المبلعب، فإف ذلؾ يستدعى التعرؼ أوال عمى مفيـو 
اإلصابة بشكؿ عاـ وفى المغة العربية كذلؾ، فػػ"الصوب" لغة ىو نزوؿ المطر وبابو قاؿ، 

السيـ مف باب باع لغة فى  و"الصيب" السحاب ذو الصوب ، و"صابو" المطر أى ُمِطر، و"صاب"
"أصاب"، وفى المثؿ: مع الخواطئ سيـ "صائب"، و"الصوب" لغة فى الصواب، والصواب ضد 
الخطأ، و"المصاب" مفعوؿ مف "أصابتو" مصيبة، و"المصاب" أيضا اإلصابة، و"رجؿ مصاب" أى 

 .ٕبو طرؼ جنوف أو مرض
 

انوف المصرى وفى غالب وكعادة المشرع لـ يضع تعريفا لمفيوـ "اإلصابة" فى الق
التشريعات العربية والبلتينية، وحسنا فعػؿ، وبتتبع كتابات الفقو فى ىذا المجاؿ نجد ما يشبو إجماعا 

، وىذه ٖعمى تعريؼ اإلصابة بأنيا: "ضرر يصيب الجسد وينتج عف فعؿ خارجى مفاجئ وقوى"
إصابات المبلعب، وغالبا ما اإلصابة قد تحدث أثناء الرياضة أو التدريب أو المنافسة فنسمييا 

 .ٗتحدث بفعؿ مف المنافس اآلخر فى ذات البطولة أو المباراة
وقد تناوؿ الفقو القانونى وكذلؾ فقو الرياضات المختمفة تعريؼ اإلصابة الرياضية عمى 
ىذا النحو دوف اختبلؼ يذكر، فكؿ ىذه التعريفات لمفيوـ اإلصابة الرياضية لـ يتجاوز فكرة 

                                                 
 .ٕٔصباح قاسـ خضر، التعويض عف االصابة، مرجع سابؽ ، ص   ٔ
 .ٕٖٚ، صٖٜٚٔمعجـ "مختار الصحاح" لمشيخ محمد الرازى، وزارة المعارؼ العمومية ، القاىرة،   ٕ
؛  صباح ٕٔٔف كامؿ االىوانى، قانوف التأمينات االجتماعية، دار النيضة العربية، بدوف تاريخ، ص حساـ الدي  ٖ

؛  عدناف العابد، قانوف الضماف االجتماعى، دار الكتب لمطباعة، ٖٕقاسـ خضر، التعويض..، مرجع سابؽ ، ص 
 وما بعدىا. ٓٓٔ، ص ٜٜٜٔ

 .ٜٙٔ، ص ٜٜٚٔرياضية ، منشأة المعارؼ ، االسكندرية، حسف أحمد الشافعى، المسؤولية فى المنافسات ال  ٗ
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، وربما تأثيرات داخمية أحيانا، ٔجة المختمفة فى جسد البلعبيف لتأثيرات خارجة عنوتعرض األنس
ينتج عنيا حدوث تغيرات فى البناء الفسيولوجى فى موضع تمؾ اإلصابة، مما يؤدى إلى تعطيؿ 
عمؿ وظائؼ ذلؾ الجزء أو العضو، وىو ما يمكف مده لينطبؽ تماما عمى كؿ األلعاب الرياضية 

 .ٕيذكردوف استثناء 
أما عف المفيوـ القانوف إلصابات المبلعب فبل يختمؼ مطمقا عف المفيوـ القانوف 
إلصابات العمؿ، وفقا لمقواعد العامة المتعارؼ عمييا فى ىذا الشأف، والتى ال مجاؿ لذكرىا تفصيبل 
 فى بحثنا ىذا.  فالنشاط الذى يمارسو البلعب فى المبلعب لحساب ناديو ىو عمؿ يحكمو قانوف
وعقد العمؿ، وأف عقده مع النادى كعقد احتراؼ ىو عقد عمؿ بالمفيوـ القانونى المستقر، ومف ثـ 
فبل غضاضة مف القوؿ بأف إصابة المبلعب لكؿ العب محترؼ متعاقد مع ناديو ىى إصابة عمؿ 

 .ٖينطبؽ عمييا قواعد إصابة العمؿ المتعارؼ عمييا فى قانوف العمؿ والقانوف المدنى بشكؿ عاـ
وقد تعددت القوانيف فى كثير مف دوؿ النظاـ البلتينى وغيرىا حوؿ تعريؼ مفيـو 
إصابات العمؿ، فيى لدى البعض: "اإلصابة التى تحدث نتيجة حادث تـ فى وقت العمؿ أو بسبب 
العمؿ، ويعتبر فى حكـ حادث العمؿ الذى يحدث لمعامؿ المؤمف عميو أثناء ذىابو إلى مكاف العمؿ 

 .ٗو المباشرة مف مكاف العمؿ"أو لدى عودت
ومف ثـ نستطيع القوؿ بأف أى إصابة تحدث لبلعب، المرتبط بعقد احتراؼ، فى المبلعب 
ىى إصابة رياضية، وكذلؾ يمكف اعتبار اإلصابة التى تقع فى أثناء ممارسة الرياضة فى المدارس 

وصؼ إصابة العمؿ وفقا والجامعات والكميات والمعاىد الرياضية ىى إصابة مبلعب ينطبؽ عمييا 
 .٘لمرأى الراجح

                                                 
1
  Aberkane  H. :  Du dommage causé par une personne indeterminèe dans un groupe 

determiné de personné, R.T.D.C. 1985, p. 33. 
2
 Buhl. M., Castelletta. A.:  Accident du travail, Maladie professionelle, Procedure, 

indemnisation, Contentieux, 2é, DELMA, Dalloz/ Paris, 2004, p. 45. 
عائد فضؿ ممحـ ، الطب الرياضى والفسػيولوجى، مجمة قضايا ومشكبلت معاصرة ، دار الكندى لمنشر،   ٖ

اضى، الجزء األوؿ، المبادئ العامة، دار النضاؿ، بدوف تاريخ، ص ؛  ابراىيـ بصرى، الطب الريٗ، ص ٕ٘ٓٓ
 وما بعدىا. ٜٙ

وما بعدىا؛  يوسؼ الياس، الوجيز فى قانوف العمؿ  ٕٗصباح خضر قاسـ، التعويض ...، مرجع سابؽ ، ص   ٗ
 وما بعدىا. ٕٕٚ، الطبعة األولى، ص ٜٗٛٔوالضماف االجتماعى، بدوف دار نشر، 

 .٘ٙٔعى، المسؤولية فى ...، مرجع سابؽ، ص حسف أحمد الشاف  ٘
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وفى كؿ األحواؿ ينبغى األخذ فى االعتبار أف اإلصابة فى المبلعب، والتى تصيب 
البلعب فى جسده أو تودى بحياتو أحيانا، أنيا ال تتمايز فى وصفيا الطبى عف حاالت اإلصابة 

، كما أف األسباب ٔة ضارةاألخرى فى أى عػقػد عمؿ آخر، فيى حالة مادية ذات انعكاسات إيجابي
التى تؤدى إلى إصابات المبلعب تتنوع فى مظاىرىا وتتبايف فى طبيعتيا، وقد كفؿ القانوف فى 
مواجيتيا الرعاية وفقا لقواعد خاصة كذلؾ، وذلؾ ىو نيج طبيعى فى كثير مف الميف التى تحتاج 

 .ٕاحماية خاصة فى بعض المسائؿ والتى تقصر القواعد العامة عف تحقيقي
وحيث أف بحثنا ىذا يتناوؿ فقط اإلصابات التى تحدث فى المبلعب، فإنو يقتصر عمى 
تناوؿ اإلصابات التى تحدث داخؿ تمؾ المبلعب، سواء أثناء المنافسة أو قبميا أو بعد انتيائيا، 
طالما تمت داخؿ الممعب المخصص لمزاولة المعبة عمى اختبلؼ األلعاب الرياضية، وقد اشترط 

الفقو شروط فى اإلصابة التى تحدث فى المبلعب حتى يمكف اعتبارىا مف قبيؿ إصابات أغمب 
العمؿ، التى يحمييا المشرع وفقا لقواعد عقد العمؿ، حيث البد أف ترتبط فى حدوثيا أو ظيورىا 
بمزاولة نشاط رياضى محدد، بغض النظر عما إذا كانت الممارسة ىى مصدر الحادث الذى أدى 

أو كاف المصدر واقعة أخرى ىى ما سببت اإلصابة بعيدا عف عممية مزاولة الرياضة  إلى اإلصابة،
 .ٖفػنيا

وينبغى األخذ فى االعتبار ىنا كذلؾ، أنو حتى مع تطبيؽ القواعد العامة فى حالة عدـ 
وجود القواعد الخاصة المقررة لحماية البلعبيف، ينبغى أف ُيأخذ فى االعتبار أف يكوف التعويض 

جبًرا لتمؾ اإلصابة، ىو مبمغ مالى جابر بحؽ لمضرر الحادث فى شقيو المادى والمعنوى،  المقرر
فبل يخفى عمى أحد أف إصابة البلعب قد تسبب ضررا يفوؽ الضرر الحادث ألى عامؿ آخر، 
فبعض البلعبيف خاصة فى مجاؿ كرة القدـ وبعض الرياضات األخرى ىـ مصدر لدخؿ مستمر 

مف الجنييات سنويا، سواء ألنفسيـ أو لمصمحة نادييـ، وىو ما يعنى ضرورة يقدر بمئات المبلييف 
جبر ىذا الضرر، وىو ما يتطمب بالتالى أف تكوف عمميات التأميف االجتماعى والتأميف التجارى، 

                                                 
حسف عبدالرحمف قدوس، التعويض عف اصابة العمؿ بيف مبادئ المسؤولية المدنية والتأميف االجتماعى، مكتبة   ٔ

 وما بعدىا. ٜٗ، ص ٜٜٛٔالجبلء الجديدة، الطبعة األولى ، 
 .ٕ٘صباح خضر قاسـ، التعويض ...، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
وما بعدىا.؛  صباح خضر قاسـ،  ٜ٘عبدالرحمف قدوس، التعويض عف اصابة .... ، مرجع سابؽ، ص حسف   ٖ

 ٕ٘التعويض ...، مرجع سابؽ ، ص 
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االختيارى منو واإللزامى، منتظمة بما تتضمنو مف االشتراؾ الفعمى ودفع األقساط بانتظاـ، حتى 
 .ٔالمختصة مف الوفاء بتمؾ المبالغ الطائمة تتمكف المؤسسة

 المطمب الثانى
 تعيين مدى ونطاق اإلصابة فى المالعب

اتفػقنا فى مستيؿ بحثنا عمى أف البلعب المحترؼ فى شتى الرياضات يقترف بالنادى أو        
انوف العمؿ المؤسسة التى يمعب ليا بمقتضى عػقػد عمؿ، وبالتالى تطبؽ عميو بنود التعاقد وأحكاـ ق

والضماف االجتماعى، مثمو مثؿ أى عامؿ فى أى مجاؿ آخر،  غير أف ذلؾ ال يمنع مف إيجاد 
بعض القواعد الخاصة التى تطبؽ عمى الرياضييف فى المبلعب، نظًرا لمطبيعة الخاصة لؤللعاب 
 الرياضية ونظًرا لحجـ األضرار التى تترتب عمى إصابات بعض الرياضييف مف ذوى الميارات

 المتميزة عالميا.
ولذا نجد أنفسنا ىنا مطالبيف بتبياف أوجو االختبلؼ بيف اإلصابة الرياضية فى المبلعب 

، وىو أمر بدييى ومعتاد فى كثير مف الميف غير ٕوبيف غيرىا مف إصابات العمؿ التقميدية
صابات المبلعب ما كاف  ىناؾ داع لكتابة التػقميدية، فػموال وجود أحكاـ خاصة باأللعاب الرياضية وا 

 .ٖبحثنا ىذا وال غيره مف البحوث فى مجاؿ اإلصابة الرياضية والمسؤولية عنيا
لذلؾ كاف مف المنطقى وجود بعض االختبلفات فى اآلثار القانونية لئلصابة فى المجاؿ 
الرياضى عف غيره مف مجاالت العمؿ، فالظروؼ والبيئة التى يتواجد فييا البلعب فى المبلعب 

عف ظروؼ وبيئة العمؿ فى المجاالت األخرى، والدليؿ عمى ىذه ىو طبيعة الممارسة تختمؼ 
الرياضية واألداء الرياضى، وما تحتاج إليو مف قواعدة مغايرة نجدىا بالفعؿ فى تشريعات الرياضة، 
خاصة قرارات االتحادات ولوائحيا ونظـ االحتراؼ، وقد أدى ذلؾ إلى أف البلعب المحترؼ يمتاز 

                                                 
محمد سميماف أحمد ، التعويض عف اإلصابات الناجمة عف خطأ الطبيب الرياضى، مجمة الرافديف لمعمـو   ٔ

؛ صباح خضر قاسـ، التعويض..، مرجع ٖٔٔ، ص ٕٔٓٓالرياضية، المجمد السابع، العدد الخامس والعشروف، 
 .ٕٙسابؽ ، ص 

2
 Simeon G.: Responsabilités et reparation du dommage corporel des accidents sportifs, 

THESE, Université Henry Poincare, Nancy 1, 2005, p. 11. 
الطبيب الرياضى، مجمة الرافديف لمعمـو  محمد سميماف أحمد ، التعويض عف االصابات الناجمة عف خطأ  ٖ

وما بعدىا؛  صباح خضر قاسـ،  ٕٗ٘، ص ٕٔٓٓالرياضية، المجمد السابع، العدد الخامس والعشروف، 
 .ٕٚالتعويض ...، مرجع سابؽ ، ص 
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ة خاصة وظروؼ فريدة عف غيره مف العماؿ فى المياديف األخرى، كؿ ذلؾ يجعؿ مف إصابة بطبيع
 .ٔالبلعب إصابة متميزة ومختمفة فى طبيعتيا وفيما يترتب عمييا مف آثار قانونية أىميا التعويض

فإذا تأممنا تمؾ الظروؼ وطرحنا بعض األسئمة مف قبيؿ:  ما المينة التى تتطمب مف 
، وما المينة التى تتطمب مف عاممييا االلتزاـ ٕزاـ بالمحافظة التامة عمى الصحة؟عاممييا االلت

؟  وما المينة التى تتطمب مف عاممييا االلتزاـ باإلقامة فى مكاف معيف  بأسموب تغذية محدد وصاـر
ومحدد مف قبؿ النادى أو المؤسسة الرياضية؟  الشؾ أف اإلجابة حتما سوؼ تكوف "الميف 

وعمى النقيض نجد أف أغمب ىذه االلتزامات غير موجودة إطبلقا فى المجاالت العمالية الرياضية"، 
ف ُوجد بعضيا فى بعض مجاالت العمؿ فمف تكوف بتمؾ الصرامة الموجودة فى المجاؿ  األخرى، وا 

 .ٖالرياضى دوف أدنى شؾ
ذا أردنا أف نصنؼ العمؿ الذى يقوـ بو البلعب الرياضى فى المبلعب، وما إذا كاف  وا 

يقوـ بعمؿ بدنى أـ بعمؿ ذىنى، لوصمنا إلى حقيقة مؤداىا أف البلعب الرياضى يجمع فى أدائو 
بيف العمؿ البدنى والعمؿ الذىنى، فالبلعب المحترؼ يقوـ فى المبلعب سواء فى مباريات أو 

تمؾ  تدريبات أو غيرىا بأعماؿ يدوية ذىنية فى ذات الوقت، واألداءات التى يمتـز بيا تتميز عف
التى يمتـز بيا غيره مف العماؿ فى أغمب الميف والحرؼ األخرى، وىو ما يترتب عميو تفرد أعماؿ 

 .ٗالبلعب االحترافى بخصوصية وسمات ال تمحؽ بغيره مف العامميف بالحرؼ األخرى
وقد درج أغمب العامميف بالميف الرياضية عمى تضميف عقود االحتراؼ شرطا تمتـز 

لرياضية المتعاقدة مع البلعب عمى تدبير وظيفة أخرى لبلعب فى ذات بمقتضاه المؤسسة ا
المؤسسة إذا حدث عجز جزئى مستديـ لبلعب بسبب إصابة فى الممعب أو أى إصابة رياضية 

، فبل تنفسخ إذف عقود االحتراؼ بقوة القانوف بسبب العجز المستديـ عمى غرار كافة عػقود ٘أخرى

                                                 
 وما بعدىا. ٕٛٔعبد الحميد عثماف الحفنى، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

2
  Simeon G.: Responsabilités et reparation, op. cit., p. 12;  Buhl. M., Castelletta. A.:  

Accident du travail, op. cit., p. 65. 
 وما بعدىا. ٕٛٔراجع فى مثؿ ىذا:  عبد الحميد عثماف الحفنى، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
 وما بعدىا. ٕٚصباح خضر قاسـ، التعويض ...، مرجع سابؽ ، ص   ٗ

5
  Esmein P. : De l'influence de l'acceptation des risques par la victime eventuelle d'un 

accident. R.T.D.C. 1989, p. 57. 
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إلصابة ورغـ العجز، ويمتـز النادى بتوفير العمؿ البديؿ لبلعب العمؿ، بؿ يستمر العػقد رغـ ا
 العاجز عف ممارسة لعبتو األصمية.

 

 االعتبار الشخصى فى عقود االحتراف:
يعتقد البعض أننا نعيش عصر توارى فيو االعتبار الشخصى فى العػقػود ، أو كاد، وذلؾ 

ظيورىا ضروريا فى وقتنا الحاضر ، لتحقيؽ نتيجة لظيور وانتشار المشروعات الكبرى، التى كاف 
أغراض وآماؿ تعجز عف إدراكيا واستيعابيا عػقػود العمؿ البسيطة، األمر الذى حدا بالبعض إلى 

لـ يعد لو فى وقػتنا الحاضر أى مجاؿ، بؿ يتعيف اعتماد مرتكز  ٔاالعتقاد بأف االعتبار الشخصى
مف المرتكز المثالى لمنظاـ القانونى الذى يقوـ عمى  آخر ينبع مف الواقع االقتصادى المعاصر، بدال

الحرية فى التعاقد ، المنبثؽ عف نظرية "سمطاف اإلرادة"، والتى تجعؿ مف ىذه العبلقة عبلقة فردية 
وشخصية بحتة، أى يجب النظر إلى عبلقة العمؿ مف ناحية محميا أو موضوعيا فحسب ، وىى 

تالى يكوف النظر إلى أطراؼ ىذه العبلقة التعاقػدية مف خبلؿ العممية االقتصادية فى المجتمع، وبال
، خاصة إذا عممنا أف ٕدور كؿ منيـ فى ىذه العممية، ىذا االتجاه األخير يجعمنا نمعف النظر

المرتكز الجديد ال يمحى االعتبار الشخصى فى التعاقد، بؿ يكوف لو مجرد تأثير عمى إمكاف 
عف أف مسألة الثقة فى مجاؿ العػقود ذات الصبغة الشخصية التعاوف فى عممية االنتاج، فضبل 

تثور كثيًرا فى مجاؿ إنياء العبلقة العػقػدية، مما يتعيف وضعيا فى إطارىا القانونى الصحيح، حتى 
 .ٖال تكوف مدعاة إلنياء ىذه العبلقة التعاقػدية دوف سبب حقيقى وجاد ومؤثر

الشخصية مسمى االلتزاـ القػيمى، بمعنى أف ويطمؽ بعض الفػقو عمى االلتزاـ ذى الصبغة 
تنفػيذ ىذا االلتزاـ ال يجوز أف يقوـ بو إال المديف شخصيا، وذلؾ ألف الدائف لو مصمحة حقيقية فى 
أف يقوـ المديف شخصيا بأداء العمؿ المتفؽ عميو ، فإذا قاـ بالتنفيذ شخص آخر غير المديف، كاف 

ُيعتبر مقصًرا فى مسمكو ىذا، ويمكف كذلؾ أف يكوف  لمدائف أف يرفض قبوؿ الوفاء ، دوف أف

                                                 
1
  Delestraint P. D. : Droit civil, Les obligations, Dalloz, 1986, p. 17.        :فى عرض الفكرة
   

 وما بعدىا. ٕٔٓ، ص ٖٕٔٓانظر رسالتنا لمدكتوراة ، االمتناع المشروع عف تنفيذ العقد،   ٕ
السيد محمد السيد عمراف ، الفصؿ لفقداف الثقة فى نطاؽ عبلقات العمؿ الفردية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ،   ٖ

 .ٔ، ص  ٜٜٓٔ
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االلتزاـ بعمؿ التزاما مػثميا، وىو بذلؾ عكس االلتزاـ القػيمى، بمعنى أنو يجوز أف يقوـ بو شخص 
 .ٔمف الغير دوف أف يكوف لمدائف أف يرفض ىذا الوفاء

يتو أىمية إال أف االعتبار الشخصى فى إبراـ عقد احتراؼ البلعب الرياضى تتجاوز أىم
االعتبار الشخصى فى غيره مف عقود العمؿ فى بقية الميف، فالمؤسسة الرياضية عند ابراميا 
عقودا مع الرياضييف المحترفيف تضع فى اعتبارىا ميارات الرياضى الخاصة وقدراتو الرياضية فى 

 .ٕالمعبة، وكذلؾ إمكاناتو البدنية والميارية وقوتو الجسدية وغير ذلؾ مف المحددات
أضؼ إلى ىذا وذاؾ أف الرياضة بكؿ أشكاليا وبطوالتيا وممارساتيا ىى مف األدوات 
العممية التربوية التى تستغرض بناء الفرد جسديا وثقافيا واجتماعيا، ولذلؾ تجتيد األنظمة المتميزة 
عمى اختبلفيا فى مجاؿ تدعيـ وتنشيط ممارسة الرياضات المختمفة، حيث أف المميزات المتعددة 
التى تنتج عف تمؾ المزاولة دفعت المشرع فى أغمب البمداف إلى وضع التشريعات المتعمقة 

، وقد حدث ذلؾ عمى المستوييف المحمى والدولى، خاصة فى ٖبالرياضييف وبممارسة الرياضات
مجاالت حماية البلعبيف والنيوض بالمعبة وضرورة وجود ىيئات تحكيمية تختص بالفصؿ فى 

 .ٗالرياضى بعيدا عف روتيف المحاكـ وبطء إجراءات التقاضىمنازعات المجاؿ 
وبالتالى نجد مف كؿ ما سبؽ ذكره أف اإلصابات فى المبلعب التى يتعرض ليا 
الرياضييف المحترفيف تكوف أعمى خطًرا مف غيرىا، والتى تحدث ألى عامؿ آخر فى الميف 

المبلعب تكوف أكثر تأثيرا مف المختمفة.  ونبلحظ كذلؾ أف األضرار التى تنتج عف إصابات 
األضرار التى تصيب العامؿ العادى، وىذه الحقائؽ تدفعنا لضرورة وضع القواعد التى تشدد مف 
مسؤولية الطرؼ المتسبب فى حدوث إصابة الممعب لمرياضى، ووضع قواعد تكفؿ الحكـ بمبالغ 

                                                 
، ويشرح سيادتو كذلؾ مسألة تحديد طبيعة  ٓٔعبد الحى حػجػازى ، النظرية العامة لبللتزاـ ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

المقاولة ، محاوال توضيح الفارؽ بيف االلتزاـ ذى الطابع الشخصى وغيره مف االلتزامات ، اذ االلتزاـ الناشئ مف عقد 
يكوف محؿ ىذا االلتزاـ ىو صنع شىء، كأف تعطى خشبا لنجار ليعمؿ منو قطعة أثاث ، وجو االشكاؿ فى ىذا 

تزاـ ، اال اف اإلشكاؿ يزوؿ إذا الفرض أف ىذا االلتزاـ يتطمب أف يقـو المديف بعمؿ حتى يستطيع أف ينفذ ىذا االل
عممنا أف ىذا العنصر المنطقى )وىو قياـ المديف نفسو بالعمؿ( ال يدخؿ فى نطاؽ التنفيذ ، فيو تحضير لمتنفيذ 

 ليس أكثر ، وليذا يدخؿ االلتزاـ الناشئ مف عقد المقاولة ىنا فى طائفة االلتزاـ بتسميـ شىء.
2
 Gade P. : Règles du jouet responsabilité in, les problèmes juridiques du sport, centre 

de droit et du sport de l'université de Nice, 1984,  p. 64. 
 وما بعدىا. ٕٛٔعبد الحميد عثماف الحفنى، مرجع سابؽ ، ص   ٖ

4
 Gade P. : Règles du jouet responsabilité in, op. cit. p. 66. 
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اب، وكذلؾ لبقية تعويض مناسبة لطبيعة اإلصابة ولحجـ الضرر الواقع عمى البلعب المص
 .ٔاألطراؼ المتضررة بطريقة غير مباشرة مف جراء ىذه اإلصابة

 المبحث الثانى
 أسباب إصابات المالعب

إف البحث في دعوى إصابة العمؿ أماـ القضاء لو أىمية خاصة في وقتنا الحاضر مع 
التي تقع بسبب  تزايد وتنوع األعماؿ وكثرة المشروعات العامة والخاصة، وتعدد األمراض والحوادث

ىذه األعماؿ، وقد وجدنا أنو مف المفيد أف نشير عمى مدار بحثنا ىذا إلى بعض الجوانب القانونية 
لعاـ  ٛٚوالمعدؿ بالقانوف رقـ  – ٜٜ٘ٔ( لعاـ ٕٜرقـ ) -وخاصة في قانوف التأمينات االجتماعية 

، وأصوؿ تحريؾ ٕوالخاصوالذي أصبح المرجع الوحيد لجميع العامميف في القطاعيف العاـ  ٕٔٓٓ
ىذه الدعوى أماـ القضاء المختص، باعتبار أف القضاء ىو صاحب الوالية العامة في تحديد 
اإلصابة وآثارىا القانونية دوف إلزاـ أو قيد لئلجراءات اإلدارية التي تفرضيا المؤسسة أو رب العمؿ 

قصود بيا ىو ما يصيب في سبيؿ اعتماد إصابات العمؿ، وبداية نذكر بأف إصابة العمؿ الم
العامؿ مف األمراض المينية المحددة في الجدوؿ الممحؽ بقانوف التأمينات االجتماعية أو مف 

 .ٖالحادث الذي يقع لو أثناء تأدية العمؿ أو بسببو
إف األسباب التى تؤدى إلى إصابات المبلعب متنوعة ومتعددة، سواء فى مظاىرىا أو 

شؾ نوع مف أنواع إصابة العمؿ، ويترتب عمييا ما يترتب عمى فى طبيعتيا وكنييا، وىى ببل 
إصابة العمؿ مف آثار قانونية مختمفة، وىى فى كؿ األحواؿ ينبغى أف تكوف أثرا ضارا لحدوث 
واقعة ذات خواص قانونية معينة، وينبغى التأكيد ىنا بأف دراسة عناصر وخصائص الحادث، أو 

اضى لممصاب المضار، يتطمب منا التمييز بيف الحادث كواقعة الواقعة المسببة إلصابة الممعب لمري
 .ٗمحددة والمرض كسقـ يصيب الجسد فيضعؼ قواه

وتنبغى اإلشارة ىنا إلى أف االشتراؾ في الييئة العامة لمتأمينات االجتماعية إلزامٌي 
عمؽ بعمميـ ألصحاب األعماؿ والعماؿ وىو متعمؽ بالنظاـ العاـ، حتمى بالنسبة لمرياضييف فيما يت

                                                 
 .ٖٓويض ...، مرجع سابؽ ، ص صباح خضر قاسـ، التع  ٔ
 .ٔٔ، ص ٕٔٔٓأحمد حسف البرعى، قانوف التأمينات االجتماعية، دار النيضة العربية،   ٕ

3
   Dupeyroux J.J.: Sécurité sociale, Paris, Sirey, 10e éddition, 2000, p. 80. 

 ا.وما بعدى ٜٙحسف عبدالرحمف قدوس، التعويض عف إصابة ...، مرجع سابؽ ، ص   ٗ
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الرياضى فى نوادييـ، والتأميف لدى ىذه الييئة يشمؿ نوعيف مف التأميف وىما: تأميف إصابات 
 : العمؿ، وتأميف الشيخوخة والعجز والوفاة، ويبلحظ ىنا بأف ىناؾ نوعيف مف إصابات العمؿ

نوف الممحؽ بقا ٔالنوع األوؿ: اإلصابة بأحد األمراض المينية المبينة في الجدوؿ رقـ -
التأمينات االجتماعية، فأي مرض يصاب بو العامؿ يكوف مذكورا في الجدوؿ المشار إليو يعتبر 
دليبل قاطعا عمى أف ىذه األعماؿ ىي التي سببت المرض، وىو دليؿ ال يقبؿ إثبات العكس، 
ويجوز تعديؿ جدوؿ أمراض المينة بقرار يصدر عف وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ طبقا لممادة 

( تأمينات، ألف نشاط اإلنساف متطور ومتجدد، فتكوف بالتالى األمراض الناشئة عنو أيضا ٜٗ)
متجددة ومتطورة، كما أف لمعامؿ المؤمف عميو المطالبة بتعويض المرض المينى خبلؿ سنة مف 
تاريخ ترؾ الخدمة، ما عدا األمراض السرطانية فتكوف المطالبة بيا خبلؿ خمس سنوات طبقا لممادة 

 ( تأمينات.ٛٗ)
النوع الثانى: اإلصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمؿ أو بسببو أو بسبب ما يتعمؽ بو.   -

ويشترط في ىذا النوع مف اإلصابات أف تحصؿ اإلصابة:  أوال: نتيجة الحادث. والحادث ىو: "كؿ 
مس ضرر بدني حدث بسبب خارجي عنيؼ ومفاجئ"، وذلؾ جريا عمى ما استقر عميو رأى مج

، وكذلؾ أحكاـ ومبادئ محكمة ٕٜٙٔ/ٜ/٘بتاريخ  ٖٕ/ٗ/ؼٔ٘ٗالدولة المصرى فى الفتوى رقـ 
النقض المصرية، والمقصود بالسبب الخارجى: أى قوة خارجية تقع عمى الجياز العضوى لمعامؿ، 
ويشترط أف يكوف عنصر القوة الخارجية عنيفا ومفاجئا، أى قصير األمد، ليعتبر الحادث الناشئ 

ا إصابة عمؿ، كانفجار آلة أو سقوط عامؿ أو تيدـ بناء. والمقصود بالضرر البدنى كؿ ضرر عني
مادى يمحؽ بجسـ اإلنساف، سواء أكاف ظاىرا أو خفيا، داخميا أو خارجيا، عميقا أو سطحيا، 
كالجروح والكسور والحروؽ.   ثانيا: يشترط أيضا في ىذا النوع مف اإلصابات أف يكوف الحادث قد 

أثناء تأدية العمؿ أو بسبب العمؿ أو بسبب آخر يتعمؽ بالعمؿ. ويكفي أحد ىذه الحاالت  وقع
ليعتبر الحادث إصابة عمؿ، وال يشترط توافرىا جميعا، والمقصود بعبارة "في أثناء تأدية العمؿ" ىو 
 وقوعو في مكاف وزماف العمؿ معا، ولو كاف العمؿ الذي يؤديو العامؿ خارجا عف عممو المتفؽ
عميو في عقد العمؿ، ماداـ العامؿ يؤديو بتكميؼ مف صاحب العمؿ أو تطوعا منو لصالح العمؿ 
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.  وأما المقصود بوقوع الحادث بسبب ٔأو بتكميؼ مف أى شخص مفوض مف قبؿ صاحب العمؿ
العمؿ: فذلؾ يكوف إذا أمكف القوؿ أنو لوال العمؿ لما وقع الحادث.  ويعتبر الحادث إصابة العمؿ 

وقع منو في زماف العمؿ أو فى غير زمانو، وسواء وقع في مكاف العمؿ أو فى غير مكانو  سواء
ماداـ قد حصؿ بسبب العمؿ. وأما المقصود بوقوع الحادث بسبب ما يتعمؽ بالعمؿ فيو عندما 
يكوف العمؿ سببا غير مباشر لوقوع الحادث، وسواء أوقع الحادث في أثناء العمؿ أو فى غير ذلؾ.  

عتبر فى حكـ الحادث الواقع أثناء تأدية العمؿ أو بسببو أو بسبب ما يتعمؽ بو:  كؿ حادث كما ي
يقع لممؤمف عميو في خبلؿ فترة ذىابو لمباشرة العمؿ وعودتو منو، أيا كانت وسيمة المواصبلت، 

 .ٕبشرط أف يكوف الذىاب واإلياب دوف توقؼ أو تخمؼ أو انحراؼ عف الطريؽ الطبيعى
مسببات التى قد تؤدى إلى حدوث إصابات المبلعب بالمعنى القانونى، يحتـ إف دراسة ال

عمينا أف نخصص مطمبا خاصا مستقبل لكؿ مف:  موضوع الواقعة الرياضية الناشئة عف طبيعة 
الرياضة التى يمارسيا البلعب، وبياف عناصرىا، وكذلؾ نتناوؿ شروط حدوث اإلرىاؽ الرياضى 

صادر إصابات المبلعب، وكذلؾ نتناوؿ اإلصابة الناتجة عف تناوؿ لبلعب باعتباره مصدرا مف م
البلعب لممواد المنشطة، وأخيًرا نتناوؿ موضوع إصابة البلعب بسبب الخطأ الطبى الحادث مف 

 قبؿ المختصيف بالطب الرياضى، وذلؾ فى أربعة مطالب عمى النحو التالى:
 المطمب األول

 الحوادث الناتجة عن طبيعة المعبة
ناوؿ فى ىذا المطمب تحديد مفيوـ الحادث الرياضى فى فرع أوؿ، ثـ نتناوؿ تعييف نت

 عناصر ذلؾ الحادث فى فرع ثاف.

                                                 
حيث قضى بأنو: "يشترط أف يحدث الضرر مف مصدر خارجي عف العامؿ، أي بسبب خارج عف جيازه   ٔ

العضوي وليس بسبب داخمي فيو، كالمرض"، ويبلحظ أف معيار التفرقة بيف المرض الميني وحادث العمؿ يتصؿ 
ضرار الناتجة عنيا حادث عمؿ. بالفعؿ المسبب لو، فكمما كاف المسبب لمضرر واقعة محددة فجائية كمما كانت األ

فمثبل: التسمـ يعتبر حادثا إف كاف نتيجة جرعة سامة، ويعتبر مرضا إف تولد عف العمؿ المستمر لفترة زمنية فى 
ُمركبات الزرنيخ.  وفقد البصر يعتبر حادثا إف نتج عف اصطداـ بآلة أو انبثاؽ لوىج شديد، أما إذا تسبب عف 

 حرارة الشديدة فيعتبر مف األمراض المينية... وىكذا.التعرض المتكرر لموىج أو ال
2 أنظر موقع                                       
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=4&PFIID=13124&PPFIID=

13292 
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 الفرع األول
 مفهوم الحادث الرياضى

أما الحادث المسبب إلصابات المبلعب فيو الحادث الذى يحمؿ الصفات والخصائص 
لى، مضافا الييا ضرورة أف يكوف العامؿ ىنا التى سقناىا مف قبؿ ونتناوليا تفصيبل فى الفرع التا

العب رياضى محترؼ متعاقد مع نادى، وأف يكوف مكاف الحادث ىو المبلعب الرياضية وفى 
 األزمنة المحددة مف قبؿ المنظـ لممنافسة أو التدريب.

فالحادث وعمى الرغـ مف أنو شىء غير متوقع مف جانب العامؿ أو مف جانب رب 
لآلثار المضرة المترتبة عميو ىو أمر محتمؿ وقائـ دائما، ومع ىذا ينبغى لكى  العمؿ، فاف التعرض

 .ٔيكفؿ القانوف الحماية فى مجالو، أف يتحقؽ الحادث فى صورة مستقمة عف إرادة المضرور نفسو
وبالتالى فإف اإلصابة فى المبلعب لمرياضى تنشأ غالبا كأثر مترتب عمى واقعة حدثت 

أو بسبب ىذا النشاط، حيث أف إصابات وحوادث المبلعب تعتبر مف  خبلؿ أداء نشاط رياضى
األمور غير الحتمية وغير المستبعدة، والمتصفة بالقوة عادة، نتيجة احتكاؾ الرياضييف خبلؿ 
المنافسات والمباريات الرياضية، والتى تأتى عمى جسد البلعب وعمى سبلمتو، بحيث يصعب 

كوف لمحض إرادة البلعب دور فى وقوعيا، بؿ تحدث لسبب تجنب أضرارىا الواقعة عميو، وال ي
 .ٕخارج عف إرادتو

 
 
 

 الفرع الثانى
 عناصر الحادث فى اصابات المالعب

إف تناوؿ موضوع الحادث أثناء العمؿ أو بسببو وفقا لمقواعد العامة، وقبؿ أف نبيف ىذا 
لمحادث المسبب لئلصابة النوع مف إصابة العمؿ، يتطمب منا أف نستعرض معا الشروط العامة 

 بشكؿ عاـ، فمكى تعتبر اإلصابة إصابة عمؿ اشترط القانوف فى األصؿ توافر عدة شروط وىى:

                                                 
برىاـ محمد عطا وما بعدىا؛   ٔٓٔحسف عبدالرحمف قدوس، التعويض عف اإلصابة ...، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

 وما بعدىا. ٕٗٔ، ص ٕٓٔٓاهلل، أساسيات قانوف التأمينات االجتماعية ، بدوف ناشر ، 
 .ٖٗصباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
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 )أ(حدوث ضرر جسمانى:
فيشترط العتبار الحادث إصابة عمؿ: أف يمس جسـ اإلنساف ضرر ويقصد بو كؿ أذى 

قمية، ومسخ أو تشويو الجماؿ، ، وفقد الوعى والذاكرة والقوى العٔيمحؽ بالجسـ كالجروح والكسور
وضربة الشمس.. وما إلى ذلؾ، وال يدخؿ فى معنى اإلصابة الخسائر التى تمحؽ باألمواؿ ولو 
كانت متصمة بجسـ اإلنساف، مثؿ تمزيؽ المبلبس أو تحطيـ النظارات الطبية واألرجؿ الصناعية 

 وغير ذلؾ مف األغراض.
كؿ حاثة ينتج عنيا مضار لجسده، والضرر الذى يصيب بدف البلعب الرياضى ىو 

، وقد يتطور الضرر البدنى إلى أف يناؿ ٕكالكسور والجروح والكدمات وغيرىا مف المضار الصحية
مف حياة البلعب ككؿ، وقد تترؾ الجروح والكسور عاىات مستديمة يعوؽ بعضيا البلعب عف 

سيطة ال تمنع البلعب مف استمراره فى المبلعب، كما قد يكوف االصابة مؤقتة أو تترؾ عاىة ب
 .ٖمزاولة المينة الرياضية بعد تماـ الشفاء

 )ب(أن يكون الضرر الناشئ بفعل قوة خارجية:
بمعنى أال يكوف الضرر وليد مرض سابؽ أو اعتبلؿ فى بدف المصاب بؿ يكوف راجعا 

اشتعاؿ حريؽ إلى فعؿ خارجى ال دخؿ إلرادة العامؿ فيو.  مثؿ اإلصابة الناتجة عف انفجار آلة أو 
أو سقوط حائط أو تسرب بعض الغازات السامة أو اعتداء شخص عمى آخر بالفعؿ أو القوؿ، إذا 
نشأ عف ذلؾ صدمة نفسية أو عصبية.  وكذلؾ يعتبر مف قبيؿ اإلصابة ما يتعرض لو العامؿ مف 

لحادث اعتداء بعض الحيوانات أو لدغة الثعباف أو الحشرات األخرى الضارة.  وأيضًا يعتبر ا
إصابة عمؿ إذا ما حدثت اإلصابة نتيجة عدـ تزويد العامؿ بما يمزمو مف اليواء أثناء تأديتو العمؿ 

 .ٗفى منجـ
فينبغى إذف أف يكوف المسبب بفعؿ قوة خارجة عف المضرور تماما، وىو ما يعرؼ 

رجا عف بالسبب األجنبى، الذى قد يكوف قوة قاىرة أو فعؿ المخطئ أو فعؿ الغير، أى يكوف خا
                                                 

1
   Gade P. : Règles du jouet responsabilité in, les problèmes, op. cit., p. 97. 

2
  Gade P. : Règles du jouet responsabilité in, op. cit., p. 99. 

عاطؼ النقيب ، النظرية العامة لممسؤولية الناشئة عف الفعؿ الشخصى، الخطأ والضرر، العويدات لمنشر،   ٖ
 .ٕٓٙ، ص ٜٗٛٔبيروت، 

 3
  Gade P. : Règles du jouet responsabilité in, les problèmes, op. cit. p. 100. 

4
  Rabinovitch W.: Encyclopédie Dalloz, civil VII, 2eed, Mise a Jour 1987, p. 38. 
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تكويف بدف المضرور دائما، وال مجاؿ لمتفرقة فى ىذا الشأف بيف الفعؿ المادى والفعؿ غير المادى، 
وال بيف الفعؿ االيجابى والفعؿ السمبى، بؿ ذىب بعض الفقو إلى اعتبار عبارات السباب والقذؼ 

دمة عصبية أو والتوبيخ الشديد مف قبيؿ الحادث المسبب لبلصابة إذا نجـ عف ىذه العبارات ص
.  لذلؾ فإف الحادث الذى يحدث لبلعب الرياضى فى المبلعب ينبغى أف يكوف ٔنفسية لممضرور

ناجما عف مسبب خارجى، وتبدو االصابة فى اى عامؿ معنوى أو مادى خارجى ال يرتبط بالتشكيؿ 
ذر، الحيوى لبلعب المصاب.  غير أف مصطمح "القوة الخارجية" ينبغى التعامؿ معو بحرص وح

فالقوة الخارجية وفقا ألرجح آراء وكتابات فقو القانوف المدنى ىى ىى صنو انعداـ االرادة، فبل يمكف 
ترتيب اثار قانونية عمى السبب االرادى المحض، او شبو المحض، والبد فى كؿ االحواؿ مف قياـ 

 .ٕقعةالدليؿ القاطع عمى استقبلؿ الحادث عف ارادة البلعب الرياضى المضرور مف الوا
وليذا أخذت أغمب التشريعات المقارنة بفكرة استبعاد اإلصابة الناجمة عف سبب داخمى 
فى جسـ الرياضى المضرور، بمعنى التكويف الجسمانى واستعداده الفطرى لئلصابة بمرض ما، مف 
نطاؽ تطبيؽ قواعد إصابات المبلعب، بمعنى أف ال يكوف الضرر متولدا عف تاريخ مرضى 

ضى، أو اعتبلؿ فى جسد البلعب المضرور، وىذه السمة ىى ما تميز إصابات لبلعب الريا
المبلعب باعتبارىا إصابة عمؿ، عف األمراض التقميدية التى تصيب البلعبيف كما تصيب غيرىـ 
مف آحاد الناس، فالمرض يكوف منبػعو مصدر داخمى فى بدف المريض المصاب بو، بينما تكوف 

صدر خارج عف بدف الرياضى دائما.  ولكف توجد بعض إصابات المبلعب ناجمة عف م
االعتبلالت التى يصعب فييا تحديد ما إذا كاف المضرور قد تعرض إلصابة أو تعرض لمرض 

 .ٖداخمى، وذلؾ فى حالة ما إذا كانت اإلصابة غير ظاىرية رغـ أنيا مؤكدة الحدوث

                                                 
؛  سميماف مرقس ، نظرية ٕ٘ٔقريب مف ىذا انظر:  أحمد البرعى، قانوف التأمينات .. ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

بعدىا؛ عبدالرشيد مأموف، وما  ٛ٘ٔ، ص ٖٜٙٔدفع المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراة، جامعة القاىرة، سنة 
 وما بعدىا. ٘ٙالعبلقة السببية فى المسؤولية المدنية، دار النيضة العربية، بدوف تاريخ، ص 

وما  ٛ٘ٔ، ص ٖٜٙٔسميماف مرقس ، نظرية دفع المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراة، جامعة القاىرة، سنة   ٕ
وما  ٘ٙلية المدنية، دار النيضة العربية، بدوف تاريخ، ص بعدىا؛  عبدالرشيد مأموف، العبلقة السببية فى المسؤو 

 بعدىا.
وما بعدىا؛   ٖٓ، ص ٜٙٚٔعبد العػزيز ىبلؿ، تأميف اصابة العمؿ عمما وعمبل، مطبعة النيضة الجديدة،   ٖ

وما بعدىا؛  سميماف مرقس ، نظرية دفع المسؤولية المدنية،  ٜٔٔحسف عبدالرحمف قدوس، مرجع سابؽ ، ص 



 

 

                                                 

 

 

   طارق عبد العزيز حفنى الشيخدكتور/                           .... املالعباجلوانب القانونية فى إصابات 

 

748 

الناتجة عف وقائع معنوية، غير أف ما يثير ارتباكا فى مجاؿ التطبيؽ ىو حاالت اإلصابة 
فالحادث المعنوى قد يؤدى إلى إصابة مادية عضوية، وقد يؤدى إلى مرض يتكوف فى البناء 
الداخمى لجسد البلعب الرياضى، فبل يشترط دائما فى القوة الخارجة أف تحتؾ بجسد المضرور 

حدوث االصابة بأى بشكؿ مباشر، بؿ يكفينا ىنا أف تكوف ىذه القوة ىى المسبب الذى يؤدى إلى 
، وذلؾ مثؿ اإلصابة غير المباشرة، حيث أف النيؿ مف جسد المضرور ال ٔصورة مف الصور

يشترط فيو أف يحدث فى شكؿ تبلمس مباشر بيذا البدف، أضؼ إلى ذلؾ أف جسد االنساف بشكؿ 
اعتبار عاـ ينبغى أف يتـ تفسيره بمعنى أوسع ليتضمف صحتو بشكؿ عاـ.  األمر الذى يتيح لنا 

االضطرابات العصبية والنفسية مف قبيؿ المضار الجسمانية، ومف ثـ يمكف إدخاليا فى مجاؿ 
 .ٕحادث العمؿ حتى فى حاالت عدـ وجود جروح أو إصابات عضوية ظاىرة

كما أف التطبيقات الحديثة وأحكاـ قضاء النقض الحديثة فى فرنسا وفى مصر، بؿ وغالب 
مرض البلعب ال يكفى سببا وحيدا لعدـ اعتبار اإلصابة خارج  فقو قانوف العمؿ يذىب إلى أف

نطاؽ الضماف االجتماعى، بؿ ينبغى إثبات أف المرض منبت الصمة تماما عف النشاط الرياضى 
الذى يزاولو البلعب لمصمحة ناديو أو مؤسستو الرياضية، وعمى الرغـ مف ىذا ال يمكف استبعاد 

ىمالو كعنصر مف عناصر الحادث الرياضىالعامؿ الخارجى بشكؿ تاـ مف المعا ، أو حتى ٖدلة وا 
حادث العمؿ بشكؿ عاـ، إذ ينبغى أف نوقف بأف ثمة تحوؿ فى تمؾ التطبيقات المشار إلييا لفكرة 
الحادث الرياضى وغيره مف الحوادث فى مجاؿ العمؿ، وىذا التطور أو التحوؿ يرجع إلى مصادر 

لبلزمة إلثباتو قانونا، وال تعود إلى تطور مبادئ وأحكاـ فكرة شكمية تتعمؽ بتعييف عناصر الحادث، ا
 .ٗحادث العمؿ فى ذاتيتيا

                                                                                                                                               

وما بعدىا؛ عبدالرشيد مأموف، العبلقة السببية فى المسؤولية  ٛ٘ٔ، ص ٖٜٙٔدكتوراة، جامعة القاىرة، سنة رسالة 
 وما بعدىا. ٘ٙالمدنية، دار النيضة العربية، بدوف تاريخ، ص 

1
 Lyon-Caen G., Pélissier J.: Droit du travail, Paris, Précis, Dalloz, 16e éddition, 1992, p. 

66. 
وما بعدىا؛   ٕٔٔ؛  حسف عبدالرحمف قدوس، مرجع سابؽ ، ص ٖٛباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص ص  ٕ

 وما بعدىا. ٓٙٔسميماف مرقس ، نظرية دفع المسؤولية المدنية، مرجع سابؽ ، ص 
3
  Lyon-Caen G., Pélissier J.: Droit du travail, op. cit., p. 68. 

وما  ٛٔٔ، الطبعة الثانية ، ص ٕٓٓٓجتماعى، دار وائؿ لمنشر، عونى محمود، شرح قانوف الضماف اال  ٗ
 بعدىا.
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 )ج(عنصر المفاجأة والعنؼ:
يشترط فى الحادث أف يكوف مفاجئا بمعنى أف يحدث فجأة وفى فترة زمنية قصيرة، وليس 

يعة الحاؿ، وليد حالة مرضية مستمرة. وعنصر المفاجأة ىو الفيصؿ بيف اإلصابة والمرض بطب
فيشترط فى اإلصابة أف تنتج عف حادثة مفاجأة عمى حيف أف المرض ينتج عف حالة تدريجية 
مستمرة بعض الوقت، بحيث تؤثر عمى عضو مف الجسـ أو الجسـ كمو، ويتعذر معرفة سبب 
حدوثو، فالصمـ مثبل يعتبر مرضا إذا حدث بسبب دوى متكرر مستمر فى أثناء الميؿ، ولكنو يعتبر 

 .ٔابة عمؿ إذا نتج عف دوى انفجار شديد مفاجئ أتمؼ طبمة األذفإص
فإصابة العمؿ إذف ىى كؿ واقعة تتصؼ فى حدوثيا بالمفاجأة ويترب عمييا آثار مضرة، 
فالحادث ىو أمر مباغت، وبوصفو ىذا يعتبر شأنا طارئا أو عارضا، وتترتب عميو آثار ضارة، 

لحادث، أى ينتج عنو التأثير الضار والمساس بوضع مستقر وتبُدؿ فى األحواؿ الموجودة قبؿ قياـ ا
يحرص الفرد عمى االحتفاظ بو عمى ىذا النحو دوف تغيير.  وبالتالى فمف المفترض أال يكوف 

 .ٕحدوث ىذا الحادث أو الواقعة شأنا مثاًرا بفعؿ المضرور أو بتدخؿ منو عمى أى نحو كاف
المبلعب خبلؿ ممارستو النشاط فى  وتظير اإلصابة التى يتعرض ليا الرياضى فى

صور مختمفة مثؿ الخمع أو الكسر أو الجروح أو التمزؽ، أو غير ذلؾ مف إصابات المبلعب التى 
تبعده عف عممو مؤقتا أو دائما، وذلؾ بصرؼ النظر عف أى مرض يصيب جسد الرياضى، بؿ إف 

اض الجسمانية األخرى التى تصيبو أىمية فكرة المفاجأة تتجمى فى التفرقة بيف اإلصابة وبيف األمر 
كما سبؽ القوؿ، حيث ال فرؽ يذكر بيف إصابة البلعب ومرضو الناجـ عف اإلرىاؽ أو اإلجياد 
فيما يرتبط بالمضار الجسدية، إال أف التمييز بينيما ىنا يتجمى فى عنصر المفاجأة ىذا، إذ ينبغى 

يكوف المرض ناتجا عف تأثير تدريجى أف يكوف الحادث المسبب إلصابة البلعب مباغتا، فى حيف 
 .ٖوتحوؿ بطىء مستمر عمى الجسد

والمقصود ىنا بفكرة المفاجأة اتصاليا بالعامؿ الوقتى لحدوث الحادث المسببة لمضرر، 
حيث أف التحقؽ المفاجئ ليذا الحادث يؤكد مف اتجاه عمى صعوبة تعييف وقت تحقؽ الحادث قبؿ 

                                                 
1
  Simeon G.: Responsabilités et reparation, op. cit., p. 32. 

 .ٖٖصباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
 .ٓٗ؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص ٘ٗاحمد حسف البرعى، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
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ف كاف فى اإلمكاف حدوثو، وُيظير مف اتجاه آخر أف ت حققو قد تطمب فترة قصيرة جًدا، حتى وا 
.  وقد انقسـ الفقو إلى فريقيف ٔإدراكو فإنو فى المقابؿ يصعب قياسو بطرؽ قياس الوقت التقميدية

بشأف األمر الذى تحدث فيو ىذه المباغتة، حيث ذىب الفريؽ األكبر إلى أف المباغتة العبرة فييا 
بصرؼ النظر عف سرعة الواقعة أو بطئيا، فالمقصود بالمفاجأة إذف أف بالواقعة المنشئة لمضرر، 

ال يأخذ زمف حدوث الواقعة المنشئة لئلصابة إال زمنا قصيرا، بينما يذىب فريؽ آخر مف الفقو إلى 
القوؿ بأف المباغتة العبرة فييا بأف تكوف اآلثار المباغتة الناجمة عف االحتكاكات العنيفة بيف 

لمبلعب، كالجروح والكسور والخمع والتمزقات، ىى التى تمتع الرياضى مف االستفادة البلعبيف فى ا
بقرائف تعزو ىذه األعراض إلى إصابة المبلعب التى ألّمت بو. وبذلؾ يكوف المعيار الفاصؿ ىو 
األعراض التى تبدو عمى جسد الرياضى، وليس بالواقعة أو الحادث الذى تنجـ منو اإلصابة فى 

شأف الذى يترتب عميو أنو حتى مع تراخى ظيور األعراض الخاصة بإصابة البلعب فى الممعب، ال
الممعب إلى وقت بعيد نوعا ما عف حدوثيا، فإف القرينة تمؾ تشير إلى وجود الواقعة التى أدت إلى 

 .ٕتمؾ اإلصابة التى وقعت لبلعب أثناء تواجده بالممعب
 المطمب الثانى

 اإلصابة ناتجة عن اإلجهاد
تحدث اإلصابة لمرياضى فى الممعب نتيجة اإلرىاؽ واإلجياد غير العادى الذى  قد

يتعرض لو خبلؿ المنافسة أو التدريب، ولذلؾ فإننا نحتاج إلى تناوؿ المفيـو القانونى لئلرىاؽ فى 
مجاؿ الرياضة والمبلعب فى فرع أوؿ، ثـ نتناوؿ تمؾ األسباب المؤدية أو المساعدة عمى ظيور 

 الرياضى فى فرع ثاف وأخير.اإلجيػاد 
 الفرع األول

 المفهوم القانونى لإلرهاق الرياضى
لى عدـ  يشير مصطمح اإلرىاؽ الجسدى أو ضعؼ العضبلت، طبيا، إلى فقداف القوة وا 

القدرة عمى أداء األعماؿ التى تستمـز أو تتطمب استعماؿ العضبلت بالصورة التي يمكف لمشخص 

                                                 
 وما بعدىا. ٕٚٔقدوس، مرجع سابؽ، ص حسف عبدالرحمف   ٔ
وما بعدىا؛  حسف  ٕٓٔ؛ عونى محمود، مرجع سابؽ ، ص ٔٗصباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ

 وما بعدىا. ٕٛٔعبدالرحمف قدوس، مرجع سابؽ، ص 
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. وعادة ما يتـ فحص قوة العضبلت أثناء عممية تشخيص ٔبيا الطبيعية أف يقوـ  في الحالة
المريض وقبؿ تحديد الحالة المرضية وأسبابيا، وىو الذى يتـ تحديده عادة بالنظر إلى نوع الضعؼ 
العضمى وطبيعتو، سواء أكاف مركزيًا أو عرضيًا، فاإلجياد المركزى ىو إرىاؽ لجميع الجسـ، أما 

 .ٕبعينيا، نظرا لقياـ الشخص بعمؿ استغرؽ أداؤه فترة طويمة مف الوقتالعرضى فيو إرىاؽ لعضمة 
أما مف الناحية القانونية فاإلجياد ىو حالة تعنى: قمة المقدرة عمى أداء العمؿ، مصحوبة 
بإحساس بالوىف والتعب، وعدـ المقدرة عمى مواصمة العمؿ، ويزيد مف حدوثو أو ظيوره كثرة 

استقرت أحكاـ محكمة النقض الفرنسية ونظيرتيا المصرية عمى اعتبار  األعماؿ المسندة لمفرد، وقد
الحالة الناجمة عف اإلرىاؽ أو اإلجياد إصابة ناجمة عف حادث وقع بسبب العمؿ، أى حادث 

                                                 
نشاط يصؼ اإلعياء حالة واعية في اإلنساف تقع عمى العديد مف األوصاؼ التي تتراوح بيف الخموؿ العاـ في   ٔ

الناتج عف عمؿ معيف. ويمكف أف يكوف اإلعياء جسديًا أو ذىنيًا.  بالتعب العضميمف الشعور الفرد إلى أنواع محددة 
مى أداء عمؿ ما ضمف القدرات الطبيعية لمشخص. وىذا العرض ويمكف وصؼ اإلعياء الجسدي بأنو عدـ القدرة ع

منتشر بشكؿ كبير بيف الناس في الحياة اليومية ولكف أثره يكوف أكثر شدة عف زيادة ضغط العمؿ عف الحد 
ويعتبر اإلعياء عرضًا مف األعراض ألنو  .والكسؿالنعاس الطبيعي. أما اإلعياء الذىني فينتج عنو حالة عامة مف

  يخبر عنو في الدرجة األولى وليس اآلخروف مف حولو.المريض ىو الذي يبلحظو و 
فقداف القوة إلى عدـ القدرة عمى أداء األعماؿ التي  أو العضبلت يشير مصطمح اإلعياء الجسدي أو ضعؼو

الطبيعية أف يقـو بيا. وعادة ما يتـ فحص قوة   تتطمب استعماؿ العضبلت بالصورة التي يمكف لمشخص في الحالة
العضبلت أثناء عممية تشخيص المريض قبؿ تحديد الحالة المرضية وأسبابيا، والذي يتـ تحديده عادة بالنظر إلى 

لضعؼ العضمي وطبيعتو، سواء أكاف مركزيًا أو عرضيًا، فالمركزي ىو إرىاؽ لجميع الجسـ أما العرضي فيو نوع ا
 إرىاؽ عضمة بعينيا.

أما اإلعياء الذىنى فبل يشير اإلعياء الذىني بالضرورة إلى وجود إعياء جسدي، وتكوف مظاىر اإلعياء الذىني 
لتيقظ، أو االنخفاض العاـ واالتركيز  الكسؿ التي تسيطر عمى الفرد بحيث تنخفض قدرتو عمى أو النعاس عادة حالة

يفة تتطمب أو يعمؿ بوظ سيارة لديو. وقد يكوف ليذه الحاالت آثار خطيرة كأف كاف الشخص مثبًل يقود الوعي لدرجة
  االنتباه والحذر.

وعادة ما يكوف اإلعياء نتيجة العمؿ أو الضغط الذىني سواء في حالة التحفيز الزائد أو التحفيز الضعيؼ، كما قد 
، أو المرض أو الممؿ أو اإلحباط يكوف نتيجة  أو كالتسمـ وقد يكوف لحالة اإلعياء أسباب كيميائية قمة النـو

يث يتسبب ذلؾ الدـ، ح الضرورية في الجسـ، باإلضافة إلى فقداف كميات كبيرة مف والفيتامينات المعادف نقص
 .عادة بحالة مف اإلعياء

 وما بعدىا. ٖٕٓأحمد محمد محرز ، الخطر فى تأميف اصابة العمؿ، دار الينا لمطباعة ، بدوف تاريخ ، ص   ٕ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85_%D8%B9%D8%B6%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
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عمؿ، حيث أف مواصمة أداء جيد ىائؿ أو وصوؿ العامؿ بو إلى درجة تحدث فييا اإلصابة .. 
 .ٔاقعة أو حادث عمؿ مف المنطمؽ القانونى الصحيحيعتبر بمثابة إصابة تسببت فييا و 

واإلرىاؽ الذى يحدث لمرياضى فى المبلعب قد تنجـ تداعياتو الضارة عف ذات اآلثار 
الجسمانية عمى حالتو العامة مف الناحية الطبية، وىذه االنعكاسات تتمثؿ فى التسبب فى االرىاؽ 

فى التكويف المعتاد لجسد البلعب، ويييئ  كظرؼ مناسب يييئ السبيؿ لؤلسباب المرضية الخفية
السبيؿ لنشاطيا وتعظيميا، حيث أف اإلجياد الرياضى يمتاز بأنو غير مرتبط فى ظيوره بالمعبة 
نما يقترف دائما بضرورات المينة الرياضية وظروفيا غير المعتادة، والتى  التى يمارسيا الرياضى، وا 

قبؿ الرياضى، مف أجؿ تحقيؽ الميمة الموكمة  قد تتطمب بذؿ جيد بدنى وذىنى كبير جدا مف
 .ٕإلػيو

وكما أشرنا سمفا فإف اإلجياد كما قد يكوف إجيادا عضميا وبدنيا فإنو مف الممكف أف 
يكوف ذىنيا وفكريا، ويحدث ذلؾ فى كافة الميف والحرؼ، ومنيا الميف الرياضية فى المبلعب، 

العصر الحديث يتضمف حالتى اإلجياد، المشار حيث مف المتعيف التأكيد بأف العمؿ الرياضى فى 
إلييما، معا، حيث أف الجيد الذى يزاولو الرياضى، بالرغـ مف دخولو فى فئة النشاط اإلنسانى، 
ومع ذلؾ فبل يجوز أف نعتبره عمبل يدويا فحسب، كما ال يجوز اعتباره عمبل ذىنيا فحسب، 

اًدا عمى كؿ مف المجيود البدنى والمجيود فالرياضى المحترؼ يؤدى عممو وحرفتو ومياراتو اعتم
.  فبل يخفى عمى أحدنا ما وصمت إليو الرياضات الحديثة مف تقدـ ورقى، ٖالذىنى سواء بسواء

حيث أصبحت حرفة المبلعب عمبل احترافيا عالميا، وأصبحت ىناؾ الجامعات والكميات والمعاىد 
مى البحث العممى الذى يوصؿ الباحث واألكاديميات المتخصصة فى كؿ األلعاب، والتى تقـو ع

إلى االبتكار فى ىذه األلعاب، حيث أصبح التخطيط والذكاء واالبتكار عوامؿ ىامة فى تحقيؽ 

                                                 
 .ٜٔٛٔ/ٔ/ٕ٘ؽ، صدر الحكـ فى جمسة  ٗٗلسنة  ٜٖٗحكـ نقض مدنى ، الطعف رقـ   ٔ
 وما بعدىا. ٗٗسابؽ ، ص صباح قاسـ خضر ، مرجع   ٕ

3
  Durry G. : Aspects juridiques de l'arbitrage, publications de la faculté de droit et des 

sciences economiques de Limoges, Dalloz, 2013, p. 76. 
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المكاسب فى المبلعب، ومف ثـّ جنى األرباح المالية، وأصبح يقع عمى عاتؽ البلعب المحترؼ 
 العماؿ فى أغمب الميف التقميدية. تفوؽ غيره مف ٔالتزامات عديدة بدنية وذىنية وخمقية وسموكية

 
 الفرع الثانى

 شروط اعتبار اإلرهاق إصابة عمل
اإلجياد فى المبلعب ال يتوقؼ دائما أو يتطمب دائما خضوع البلعب لجرعة عالية مف 

، منيا عدـ ٕالتدريب الرياضى فى الممعب، فقد يشعر الرياضى باإلجياد واإلرىاؽ ألسباب أخرى
مسؤولى النشاط بالنادى، أو عدـ التفاىـ مع مدرب الفريؽ، أو نتيجة لمؤثرات  تكيفو مع النادى أو

خارجية يصعب قياسيا معمميا، كما أف نفس البلعب ورغـ ثبات العوامؿ الخارجية قد يشعر 
باإلجياد فى أوقات دوف األخرى، وقد يرجع كؿ ذلؾ إلى أسباب وراثية أو أسباب خاصة بالتكويف 

 .ٖبلعب نفسوالجسمانى والبدنى ل
فإذا افترضنا أننا لدينا حالة لبلعب قاـ بعمؿ مرىؽ فى الممعب، وترتب عمى ىذا الجيد 
الزائد حدوث إجياد لبلعب أدى إلى إصابتو بإصابة ما، وتحقؽ لدينا وجود عبلقة مباشرة بيف 

إلصابة اإلجياد بسبب الحمؿ الزائد عف الوضع االعتيادى الواقع عمى البلعب مف ناحية، وحدوث ا
.  ومف ىذا يمكننا استنباط شروط اإلصابة ٗمف ناحية أخرى، فإننا نكوف إزاء حالة إصابة رياضية

 الرياضية بأنيا الشروط التالية:
 (المجيود الزائد فى وقت قصير.ٕ      (إجياد ناجـ عف مجيود زائد.  ٔ
 رضى.(انعداـ صمة اإلصابة بتاريخ مٗ(وجود تقرير طبى.                   ٖ

 
 

                                                 
.   ٘ٗ وما بعدىا؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ،  ص ٛٛعبد الحميد عثماف الحفنى، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

 وما بعدىا. ٚٔمحمد سميماف أحمد ، مرجع سابؽ، ص 
2
  Simeon G.: Responsabilités et reparation, op. cit., p. 123. 

.   محمد ٘ٗ؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ،  ص ٜٛعبد الحميد عثماف الحفنى، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
 وما بعدىا. ٚٔسميماف أحمد ، مرجع سابؽ، ص 

4
   Simeon G.: Responsabilités et reparation, op. cit., p. 125. 
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 ونتناوؿ ىذه الشروط بالشرح عمى النحو التالى:

البد أف يكوف الرياضى قد بذؿ أثناء عممو بالممعب مجيودا إضافيا زائًدا عف   أوال:
المجيود المعتاد الذى يزاولو البلعب بشكؿ اعتيادى، وألف دراستنا ىذه قاصرة عمى إصابات 

لممعب، سواء خبلؿ منافسة أو مراف أو عمميات المبلعب فإنو يكوف منطقيا أف يكوف البذؿ فى ا
، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ البحث عف ٔإحماء أو أية تكميفات أخرى، صادرا لبلعب مف مختص

المجيود العادى المناسب لحالة وظروؼ البلعب، بحيث يترتب عمى ذلؾ أف أى مجيود آخر ىو 
 رىا مف قبيؿ إصابات المبلعب.مجيود زائد عف الحد، فإف ترتب عميو إصابة فإنو يمكننا اعتبا

البد أف يكوف المجيود المبذوؿ مف قبؿ البلعب قد طمب منو بذلو خبلؿ وقت   ثانيا:
، أو أف يكوف ٕقصير أقؿ مف الوقت الذى يقوـ بو مف ىو فى نفس حالتو البدنية أو الصحية
بلعب بجيد آخر المجيود اإلضافى قد طِمب منو القياـ بو فى نفس الوقت الذى يقوـ فيو نفس ال

أساسى، مثؿ العب كرة القدـ الذى يطمب منو المدير الفنى القياـ بميمة ىجومية باإلضافة إلى 
 ميمتو األساسية المتمثمة فى الواجب الدفاعى لمفريؽ أثناء المباراة.

البد مف وجود تقرير طبى صادر عف لجنة مختصة بالطب الرياضى وطب   ثالثا:
التقرير إلى وجود عبلقة مباشرة بيف حالة اإلرىاؽ الشديد الذى تعرض لو ، وأف يشير ىذا ٖالمبلعب

البلعب وبيف اإلصابة التى حدثت ليذا البلعب، مع بياف الفترة الزمنية، وأنيا كافية لحدوث الحالة 
 .ٗالمرضية التى أصابت البلعب

أنيا إصابات البد مف توافر حالة انعداـ الصمة بيف إصابة البلعب بما عرفناه ب  رابعا:
مبلعب، وبيف تاريخ مرضى يحممو ىذا البلعب نفسو، بمعنى أف تكوف االصابة الرياضية ناجمة 

 عف سبب وحيد ىو اإلرىاؽ الشديد.
 

 المطمب الثالث
                                                 

 .ٖٕٗأحمد محمد محرز ، مرجع سابؽ ،  ص   ٔ
 .ٜٙٔحسف الشافعى ، مرجع سابؽ ، ص    ٕ

3
  Simeon G.: Responsabilités et reparation, op. cit., p. 126. 

 .٘ابراىيـ بصرى ، مرجع سابؽ ، ص   ٗ
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 تعاطى الرياضى لممنشطات
ىناؾ عدة أسباب أدت إلى التسابؽ بيف رياضيى العالـ لتعاطى أنواع المنشطات وبطرؽ 

تحقيؽ اإلنجازات العالية، خاصة وأف الوصوؿ إلى مستوى األرقاـ أصبح صعبًا شتى مف أجؿ 
، ٔبالطرؽ االعتيادية، وىذا مما دفع الكثير مف الرياضييف إلى اختصار الطريؽ لموصوؿ إلى القمة

والتى تحقؽ ليـ طموحاتيـ المادية والنفسية وغيرىا. فػقديمًا كاف استخداـ المنشطات قاصرًا عمى 
ت الجماعية واألوليمبية، ولكف اليـو يستخدـ المنشطات كثير مف الناس، ومنيـ العػبو الرياضا

كماؿ األجساـ والمصارعة بأنواعيا وألعاب القوى، سواء المحترفيف أو المبتدئيف، وفى الجامعات 
وفى المدارس الثانوية، وقد حذرت كثير مف المؤسسات مف استخداـ المنشطات ومنعت العبييا مف 

 .ٕى أى منشطتعاط
 ويتركز استخداـ المنشطات بيف الفئات التالية:

الرياضيوف ممف يمارسوف رياضات تعتمد عمى القوة والحجـ مثؿ الكرة ورفع األثقاؿ  –
 والمصارعة.

 مف يمارسوف رياضات تعتمد عمى الصبر والتحمؿ مثؿ السباحة. –
 مف يمارسوف رياضات وتمرينات الوزف وكماؿ األجساـ. –
 فرد ييتـ ببناء جسمو وعضبلتو خاصة مف فئة الشباب.أى  –

 ونتناوؿ الجوانب القانونية والفنية الخاصة بالمنشطات الرياضية فى الفروع التالية:
 الفرع األول

 مفهوم المنشطات فى المجال الرياضى
لقد ثبت بما ال يدع مجااًل لمشؾ أف استخداـ المنشطات يؤدى إلى التأثير اإليجابي عمى 

صر المياقة البدنية، وبالتالى عمى المستوى الرياضى لبلعب إذا ما تـ ىذا االستخداـ إلى جانب عنا
العممية التدريبية. ولكف ىذا االستخداـ يحتوى، إلى جانب التأثير االيجابي عمى النواحي البدنية 

لفرد والوظيفية، عمى تأثير آخر سمبي مصاحب )أعراض جانبية( يؤثر بصورة سمبية عمى صحة ا

                                                 
1
  Simeon G.: Responsabilités et reparation, op. cit., p. 131. 

2
  Centre de droit et d'economie du sport - actes du colloque du 12-14 mai 1980, Le 

spectade sportif. 
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الرياضي المتعاطي بصورة عامة.  ولقد ثبت بالتجربة أف ىذه المضار واألعراض الجانبية وصمت 
 .ٔفي بعض األحياف إلى حد الوفاة المفاجئة

وقد وقع العديد مف البلعبيف العالمييف المحترفيف ضحية ليذه المنشطات، صحيح أنيـ 
ذلؾ فى بدايات حدوث الظاىرة، ولكف بدءا استطاعوا بالفعؿ فى مرات اإلفبلت مف انكشاؼ أمرىـ و 

مف منتصؼ القرف العشريف ركزت االتحادات الرياضية الدولية عمى توقيع الكشؼ الطبى المفاجئ 
والعشوائى أثناء البطوالت عمى البلعبيف، لمحد مف ىذه الظاىرة التى تعصؼ بأسس المنافسة 

 .ٕالحقيقية، القائمة عمى البذؿ والمجيود والعرؽ

                                                 
خيوؿ التي استعممت ىذه المنشطات قديما عمى الحيوانات و مف األمثمة التي تدلنا عمى ذلؾ سباقات الكبلب و ال  ٔ

ـ كمادة طبية لخميط ٜٛٛٔفي القاموس االنجميزي سنة  Doppingكانت تقاـ في تمؾ العصور وظيرت كممة 
 االليـو المخدر.

وقد استخدمت المنشطات في السباقات االولمبية في نياية القرف الثالث واستخدـ متسابقوا الدرجات في فرنسا خميطا 
 (.طبيا يعتمد عمى مستحضرات )الكوفاييف

ـ ٕٛٛٔواستخدـ الرياضيوف البمجكيوف قطع السكر بعد أف صبوا عمى االتيؿ وآخروف استعمموا الكحوؿ و في سنة 
كانت أوؿ حادثة حيث توفي البلعب االنجميزي لينيتػوف بسبب تعطيو كمية كبيرة مف خميط مف الييروويف 

ريس و في أوسمو أثناء دورة األلعاب الشتوية ـ بيف بوردو و با ٕٓٓوالكوكاييف مف خبلؿ سباقات الدرجات لمسافة 
ـ استخدـ المتسابقوف عمى الجميد النيتروديف ووجد في منازليـ كثيرا مف الكبسوالت المستعممة ٜٔ٘ٔسنة 

ـ بعقد سمسمة مف الندوات ٜٗ٘ٔـ بدأت مقاومة استخداـ المنشطات في ايطاليا ٕٜ٘ٔكمنشطات.   وفي سنة 
ي شيد تأسيس أوؿ مختبر عممي الكتشاؼ استخداـ الرياضييف لممنشطات بمدينة ـ الذٜٔٙٔالعممية حتى عػاـ 

ـ عقد بفرنسا أوؿ مؤتمر اروني لبحث سبؿ مقاومة المنشطات والذي أتى بإصدار ٖٜٙٔفمورنسا االيطالية ثـ في 
 ـ. ٜٗٙٔقانوف لمعاقبة مستخدمي المنشطات وقد صدر فعبل ىذا القانوف عاـ 

ـ بفرنسا ىي أوؿ دورة يتـ فييا تطبيؽ نظاـ فحص وضبط ٜٛٙٔلمبية الشتوية العاشرة عاـ وقد كانت الدورة االو 
 مستخدمي المنشطات.

العب والعبة استبعد منيـ سبعة العبيف لثبوت تعاطييـ  ٕٛٚٓـ كشؼ عمى ٕٜٚٔوفى دورة ميونخ االولمبية 
 المنشطات. 

العبة استبعد منيـ سبعة لثبوت تعاطييـ العب و  ٕٔٓٓـ كشؼ عمى ٜٙٚٔوفى دورة منتلاير االولمبية: 
 المنشطات.

 لـ يستبعد أحدا منيـ. ٚٙٙٔـ كشؼ عمى ٜٓٛٔوفى دورة مػوسكو االولمبية: 
2
  Viney G.: Traite de droit civile, les abligations, la responsabilite, conditions. L.G.D.J. 

1982, p. 198. 
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ثبت عمميا وطبيا أف تناوؿ العقاقير الطبية المنشطة مف قبؿ البلعبيف ىو أمر شديد وقد 
الخطورة كذلؾ بالبلعبيف أنفسيـ، حيث ينتج عف ىذا التعاطى تعطؿ البلعب عف ممارسة المعبة أو 
اإلصابة بعاىات دائمة، أو قد تؤدى إلى سيولة تعرض الرياضييف لئلصابة فى المبلعب، حيث 

نشطات تؤثر بشكؿ حقيقى عمى خبليا الفرد العصبية، وقد أدت إلى تسمـ العػبيف فى أف ىذه الم
 غير قميؿ مف الحاالت.

فإذا ما افترضنا أف الفرد الرياضي مف العبى المستوى العالي في رياضة مف الرياضات 
اب التي يتحدد فييا المستوى مف خبلؿ مستوى القوة العضمية مثؿ رفع االثقاؿ، والرمي في ألع

القوى...إلخ، يتعاطى جرعات معينة مف المجموعة الرابعة مف ىذه المنشطات )انا بولسترويد( 
ومنيا أنواع متعددة تحمؿ أسماء تجارية مختمفة مثؿ اليرمونات المذكرة )تستستيروف، دينابوؿ، 

المقطع  بيموبوالف ديكادرابوليف، بروفيروف، شتبرومبا، وغيرىا( فإف ذلؾ يؤدي بالتالي إلى زيادة
الفسيولوجي لممجموعات العضمية المختمفة، وخصوصًا إذا ما صاحب ىذا التعاطي تدريبات خاصة 
بالقوة العضمية، حيث يزداد حجـ الميفة، أما عدد األلياؼ فيظؿ ثابتًا، مما يؤدي بالتالي الى زيادة 

قؿ في حالة رفع االثقاؿ، القوة العضمية، التي ترتبط أصبل بزيادة المسافة في حالى الرمي وزيادة الث
 وىكذا.

والجدير بالذكر ىنا أف ىذا التأثير يرتبط أيضا بتأثير آخر سمبى، وأعراض جانبية  
تظير في كثير مف األحياف مف أمراض الكبد، وتيتؾ الكمى، واالضطرابات المعوية والتنفسية، 

الجنسى، وباالضافة  كذلؾ قد يؤدي ىذا التعاطي في بعض األحياف إلى سقوط الشعر واالضطراب
إلى ذلؾ فقد ثبت أف تعاطي ىذه المنشطات عند صغار السف والناشئيف يؤدي في بعض األحياف 
إلى اختبلؿ وظائؼ اليرمونات، مثؿ ىرمونات الغدد الصماء، وسرعة ظيور أعراض البموغ، وذلؾ 

ونمو الشعر بالوجو  قبؿ الفترة الزمنية المعتادة، كما يمكف أف يؤدى ىذا التعاطى أيضا إلى ظيور
والصدر، ولقد ثبت بالتجربة أف استخداـ "اليرمونات المذكرة" لفترات طويمة وبكميات كبيرة يؤدي 
إلى اإلصابة بسرطاف الكبد، كما يؤدي إلى نقص فى إفراز الغدة النخامية، مما قد يؤدى إلى 

ادة واضحة في نسبة العجز الجنسى، كما قد يتعرض متعاطو ىذه األنواع مف المنشطات إلى زي
الكولستروؿ والدىوف في الدـ، بما يؤدي بالتالي إلى زيادة إمكانية تعرضيـ ألمراض القمب والجياز 
الدوري. وتؤدي عممية استخداـ المنشطات مف المجموعة األولى إلى بعض األمراض النفسية 
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داـ إلى ارتفاع والعصبية، كذلؾ بعض أمراض الجياز اليضمى، كما يمكف أف يؤدى ىذا االستخ
 ضغط الدـ الشريانى، وفي بعض األحياف يؤدى ذلؾ إلى اإلدماف.

كما ثبت أيضا أف تعاطى بعض أنواع المنشطات قد يساعد فى حدوث بعض 
اإلصابات، مثؿ التمزقات وكسور العظاـ، كما أف عممية تعاطى مادة مثؿ "المورفيف" تؤدي في 

في الجرعة المطموبة، بحيث تصبح الجرعات الكبيرة غالب االحياف الى زيادة ممحوظة ومستمرة 
فيما بعد مطموبة ويمكف تحمميا، مما يؤدى إلى حدوث الوفاة المفاجئة نتيجة شمؿ في مراكز 
التنفس، كما تظير أيضا بعض أعراض االدماف التي تتمخص في الخوؼ واالضطراب، وحاالت 

 .ٔلمعدية والعرؽ وسرعة التنفسالغضب والغمياف، كذلؾ األرؽ وعدـ النوـ والتقمصات ا
وقد اختمؼ الفقو فى تعريؼ المنشطات الرياضية، غير أف أغمبيـ ذىب الى تعريؼ 
المنشطات بأنيا:  "تناوؿ فرد صحيح بدنيا مواد محددة مستغرضا الزيادة المصطنعة لقدراتو فى 

ى لبلعب عمى إطار منافسة رياضية، بحيث يكوف مف شأنيا اإلضرار بالتكويف النفسى والبدن
 .ٕالمدى البعيد"

                                                 
بتأثير أخر سمبي وأعراض جانبية تظير في كثير مف األحياف مثؿ أمراض الكبد كما أف ىذا التأثير يرتبط أيضا   ٔ

 تيتؾ الكمى واالضطرابات المعوية والتنفسية وكذلؾ قد يؤدي ىذا إلى سقوط الشعر واالضطراب الجنسي .
مف  كذلؾ يؤدي استعماؿ المنشطات عند صغار السف والناشئيف في بعض األحياف إلى اختبلؿ وظائؼ اليرمونات،

 ىرمونات الغدد الصماء، وسرعة ظيور أعراض البموغ قبؿ الفترة الزمنية المحددة 
 ظيور الشعر بالوجو والصدر. -
 كذلؾ استخداـ ىرمونات الذكورة لفترات طويمة وبكميات كبيرة يؤدي إلى سرطاف الكبد -
 يؤدي إلى نقص في إفراز الغدة النخامية مما قد يؤدي إلى العجز الجنسي.  -
كما يتعرض متناولي ىذه األنواع مف المنشطات إلى زيادة واضحة في نسبة الكوليستروؿ والدىوف في الدـ مما  -

 يؤدي بالتالي لزيادة إمكانية تعرضيـ ألمراض القمب والجياز الدوري.
تؤدي عممية استخداـ المنشطات مف المجموعة األولى إلى بعض األمراض النفسية والعصبية ذلؾ بعض أمراض  -

 الجياز اليضمي. 
 كذلؾ يؤدي استخداـ ىذا النوع إلى ارتفاع ضغط الدـ الشرياني وفي بعض األحياف يؤدي إلى اإلدماف. -
 ات )التمزقات كسور العظاـ(.كذلؾ يؤدي استخداـ ىذه المنشطات في حدوث بعض اإلصاب -

 لمزيد مف االطبلع فى ىذا الموضوع:  ويكيبديا الموسوعة الحرة عمى شبكة المعمومات الدولية )االنترنت(.
محمود كبيش ، المسؤولية الجنائية عف استعماؿ المنشطات فى المسابقات الرياضية، دار الفكر العربى،   ٕ

 .ٕٗ، ص ٜٜٜٔ
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أما المجنة األوليمبية الدولية ومف خبلؿ لجنتيا الطبية الرسمية فقد عرفت المنشطات 
بأنيا: "استخداـ أو إدخاؿ عقار مدرج ضمف قائمة ومجموعات مف األدوية الممنوعة فى  ٔالرياضية

 .ٕالمجاؿ الرياضى، أو استخداـ أية وسيمة أخرى محظورة"
استقرار التعريفات المختمفة التى جاد بيا فقو القانوف والمختصيف الطبييف نجد ومف خبلؿ 

 أنيا جميعيا ركزت عمى عنصريف رئيسييف وىما:
أوال: عنصر خطورة المنشطات:  حيث أنيا خطرة عمى الجانب الصحى والجسمانى 

أف األضرار  لبلعب، وما يحدث مف حاالت وفاة متعمقة بيا أقوى دليؿ عمى تمؾ الخطورة، حيث
 .ٖالناجمة عنيا فاقت كؿ تصور وتجاوزت مناطؽ األماف بمراحؿ

ثانيا:  عنصر تحقيؽ الفوز بالغش ومجافاة األخبلؽ:  وىذا ىو االتجاه األخبلقى فى 
الموضوع، حيث يتنافى مع أبسط المبادئ اإلنسانية ترؾ شخص يفوز عمى أقػرانو بالغش والتحايؿ 

ؾ تقويض لممبادئ األخبلقية والتربوية، وقضاء عمى مستمزمات ودوف وجو حؽ، حيث أف فى ذل
التنافس الرياضى الجاد النزيو.  وبذلؾ يكوف ىذيف العنصريف ىما أساس عدـ المشروعية فى 

 .ٗاستخداـ تمؾ المنشطات ومف ثـ ضرورة حظرىا قانونا
 
 
 

                                                 
ة التابعة لمجنة االولمبية الدولية عمى أف المنشطات ىي تمؾ المواد التي نصت عمييا كما أكدت المجنة الطبي  ٔ

 ـ وطالبت بتحريـ استخداميا في المجاؿ الرياضي و احتوت عمى المػواد التالية:ٜٙٚٔالئحة المجنة االولمبية عػاـ 
 مثيرات الجياز العصبي المركزي مثؿ الكػوراميف، واالستكرانيف. -
 مخدرة التي تساعد عمى عدـ اإلحساس باأللـ مثؿ الكػوداييف.المواد ال -
انابوؿ سترويد، مثؿ الميثانينوف. أما التعريؼ العاـ المتداوؿ لممنشطات فيو:  "المنشط كؿ مادة أو دواء يدخؿ  -

وعة الجسـ وبكميات غير اعتيادية لغرض زيادة الكفاءة البدنية لمحصوؿ عمى انجاز رياضي أعمى وبطرؽ غير مشر 
 ويسبب أضرار صحية عند االستمرار عمى تعاطييا".

 وما بعدىا. ٕٓٔ، ص ٜٜٛٔقريب مف ىذا:  اسامة رياض ، المنشطات الرياضية، دار الفكر العربى،   ٕ
3
  Simeon G.: Responsabilités et reparation, op. cit., p. 232. 

؛  ٕٙفى المسابقات الرياضية، مرجع سابؽ، ص  محمود كبيش ، المسؤولية الجنائية عف استعماؿ المنشطات  ٗ
 وما بعدىا. ٕٓٔاسامة رياض ، المنشطات الرياضية، مرجع سابؽ، ص 
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 الفرع الثانى
 إصابة الرياضى بفعل المنشطات

مجممو يستغرض بناء المقدرة الجسمانية والذىنية والنفسية  إذا كاف النشاط الرياضى فى
لمشباب ولبلنساف بصفة عامة، فإف المنشطات مف ىذا المنظور تعتبر سعيا فى االتجاه المعاكس، 

، فإذا أثمرت ثمرة شيطانية ٔفالمنشطات تيدـ المقدرة الجسمانية والذىنية والنفسية لدى مف يتعاطاىا
، فإنيا تصبح وسيمة لمكسب غير المستحؽ وجنى بطوالت مف جانب زائمة فى بداية التعاطى

رياضييف دوف مستوى المنافسة، ثـ تضحى وسيمة لتدمير الشباب الذى يقبؿ عمى تناوؿ تمؾ 
 .ٕالمنشطات فى مرحمة الحقة

وقد أكدنا فى الفرع األوؿ مف ىذا المطمب بأنو قد ثبت عمميا وطبيا أف تناوؿ العقاقير 
طة مف قبؿ البلعبيف ىو أمر شديد الخطورة كذلؾ بالبلعبيف أنفسيـ، حيث ينتج عف الطبية المنش

ىذا التعاطى تعطؿ البلعب عف ممارسة المعبة أو اإلصابة بعاىات دائمة، أو قد تؤدى إلى سيولة 
تعرض الرياضييف لئلصابة فى المبلعب، حيث أف ىذه المنشطات تؤثر بشكؿ حقيقى عمى خبليا 

وقد أدت إلى تسمـ البلعبيف فى غير قميؿ مف الحاالت.  أضؼ إلى ذلؾ أف  الفرد العصبية،
تعاطى المنشطات الرياضية تعتبر بمثابة الخطوة األولى فى عالـ إدماف المخدرات، ومعروؼ 

، حيث تؤدى إلى انييار كياف الشخص ٖبطبيعة الحاؿ اآلثار المدمرة لممخدرات عمى المتعاطى
 المتعاطى نفسيا وجسمانيا.

لقد أثبتت جميع الدراسات العممية التي قاـ بيا الباحثوف واألطباء والعمماء، أف المنشطات 
ليا أضرار صحية خطيرة عمى صحة اإلنساف، خاصة الرياضييف منيـ، فقد بدأ الرياضيوف 
استخداـ ىذه المنشطات مف أجؿ تحقيؽ اإلنجازات والبطوالت العالمية، خاصة وأف الوصوؿ إلى 

رقاـ القياسية العالمية يحتاج إلى جيد عاؿ وقوة بدنية ىائمة، مما دفع الكثير مف تحطيـ األ
الرياضييف إلى تعاطى تمؾ المنشطات، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أحبلميـ الوىمية التي أوصمتيـ إلى 

                                                 
1
  Simeon G.: Responsabilités et reparation, op. cit., p. 236. 

ر الفكر العربى، اسماعيؿ حامد عثماف، التحديات التى تواجو الدورات األوليمبية فى القرف الحادى والعشريف ، دا  ٕ
وما بعدىا؛  محمد سميماف، نضاؿ ياسيف، المنشطات الرياضية، جيينة لمنشر  ٖٛ، ص ٕ٘ٓٓالطبعة الثانية 

 .ٖٔٔ، ص ٕٕٓٓوالتوزيع، 
 وما بعدىا. ٜٛٔ، ص ٕٜٛٔعادؿ الدمرداش،  اإلدماف .. مظاىره وعبلجو، عالـ المعرفة ، الكويت ،   ٖ
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حافة الياوية بعدما أصبحوا مدمنيف بسبب استخداـ جرعات كبيرة مف ىذه المنشطات، والتي تتسبب 
بدفع القابمية البدنية والوظيفية في بداية األمر، لكف بعد ذلؾ يصبح الجسـ بحاجة إلى المزيد بدورىا 

مف ىذه المنشطات الخطيرة جدا، والتي تؤدى إلى أعراض مرضية وغير طبيعية، وتكوف سببا 
لموفاة في بعض األحياف، ورغـ اف ىناؾ بعض االيجابيات لممنشطات في رفع القدرة البدنية 

يف الوظيفي وتحقيؽ بعض االنجازات الرياضية، إال أف السمبيات التي تنعكس عمى صحة والتحس
الرياضى بعد فترة مف التعاطى أكثر خطورة مف أى إنجاز يمكف أف يحققو خبلؿ مسيرتو الرياضية، 

المنشطات أضحت معتبرة مف المواد المحظورة طبيا، وتعاقب عمييا االتحادات الدولية  مع العمـ أف
مجنة االولمبية بحرماف البلعب مف ممارسة النشاط الرياضى، وسحب أى إنجاز قاـ بتحقيقو وال

 .ٔالمتعاطى خبلؿ فترة التعاطى
                                                 

المنشطات وخطرىا عمى صحة الرياضييف، موقع الطبى عمى شبكة المعمومات جبريؿ محمود، مقالة بعنواف   ٔ
... ويحصؿ االدماف عمى المنشطات بسبب سوء استخداـ جرعات االدوية التي يتعاطيا ٔ، صٕٔٔٓالدولية، 

تعود الرياضي ، حيث يتناوؿ في البداية جرعات محددة مما يسبب رفع القابمية البدنية والوظيفية ، لكف بعد ذلؾ ي
الجسـ عمى ىذه الجرعات التي يصبح تأثيرىا محدود مما يدفع الرياضي الى زيادة الجرعة كؿ فترة زمنية الحداث 
التغيير المطموب مما يؤدي الى االدماف دوف شعور الرياضي بذلؾ االمر ، ويكوف حينيا قد وصؿ الى اخطر 

رىا السمبية المرضية التي تؤدي الى االنييار ومف حاالتو والتي تحتاج الى معجزة مف اجؿ الخبلص منيا ومف اثا
 فيى كالتالى: أما عن إجراءات الكشف عن المنشطات عند الرياضيين . ثـ الى الوفاه في اكثر االحياف

جميع البلعبيف خاضعوف الختبار كشؼ عف المنشطات، ويعتبر البلعب الممتنع عف الكشؼ مشكوؾ في امره -ٔ
 . ومداف بتعاطي المنشطات

يتـ اختيار البلعب عشوائيا قبؿ انتياء المباراة، ويكوف في بعض االحياف اختيار البلعب الذي يؤدي نشاط غير -ٕ
 . طبيعي داخؿ الممعب

تتوجو الى مكاف الكشؼ خبلؿ ساعة مف اببلغؾ ذلؾ مصطحبا معؾ ىويتؾ التي تحمؿ صورتؾ باالضافة الى -ٖ
 . طبيب الفريؽ او المدرب

 . مرقمة الستخداميا اثناء تحميؿ العينة البوليةاختيار زجاجات -ٗ
 . اعطاء عينة البوؿ والتي تسمـ في وجود شاىد الى المراقب الخاص بالمنشطات-٘
التوقيع عمى اقرار باف اجراءات االختبار قد تمت بطريقة صحيحة وقانونية ويكوف ذلؾ بحضور طبيب االتحاد -ٙ

لمبطولة وممثؿ عف الدولة التي يتبعيا البلعب ، ويفضؿ اف يكوف كؿ الدولي لمعبة ومندوب مف االتحاد المنظـ 
 . ىؤالء مف االطباء

 . ترسؿ العينة الى المختبر مف اجؿ تحميميا بعد اف تعطى عبلمة سرية وختـ خاص بيا-ٚ
قة مع مبلحظة أف جميع ىذه االجراءات التي تقـو بيا لجنة كشؼ المنشطات يجب اف تحدث اماـ البلعب ومف يراف

 مف الجياز الفني او الطبي ويمكف عدـ التوقيع عمى نموذج االقرار اذا لـ تكف ىذه الشروط قد تحققت.
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 المطمب الرابع
 إصابة الالعب بفعل خطأ طبى

أصبح الطب الرياضى فرعا أصيبل مف فروع عمـ الطب، صحيح أف ىذا الفرع ال يطبؽ 
تقر فى مجاؿ الطب البشرى بشكؿ عاـ، ولكف نظرا لطبيعة قواعد عممية منبتة الصمة عما ىو مس

إصابات المبلعب، والتى تدخؿ نسبة كبيرة منيا فى عداد حاالت الطوارئ، فإف ىذه اإلصابات 
التى تحدث فى الممعب خاصة أثناء المنافسات الرياضية، وحتى أثناء التدريب والمراف واإلعدادات 

الممعب، فإنيا جميعيا تحتاج إلى تدخؿ طبى سريع، إما مف المختمفة التى يخضع ليا البلعب فى 
ما مف أجؿ الحد مف  أجؿ استكماؿ البلعب لممباراة وعدـ تفويت فرصة الفوز عمى ناديو، وا 
مضاعفات اإلصابة التى قد تتفاقـ فى حالة تراخى تقديـ الخدمة الطبية البلزمة لبلعب المصاب 

رر لبلعب، كؿ ذلؾ أدى إلى وجوب نشوء فكرة أو خدمة إلى حيف، مما قد يؤدى إلى مزيد مف الض

                                                                                                                                               

 أما طرؽ الكشؼ عف المنشطات فيى:
الكشؼ عف تعاطي الرياضييف لممنشطات مف الصعػوبة بمكاف ألنيا تحتاج إلى جيد مكثؼ ومنظـ وأجيزة معقدة 

وفي البداية حػاولوا تفتيش غرؼ الرياضييف أو إلقاء عدد مف المحاضرات  وأخصائييف متمرسيف في ىذا المجاؿ. 
 ـ باأللعاب االولمبية بالمكسيؾ. ٜٛٙٔعف مساوئ األجيزة ألوؿ مرة عاـ 

 ساعة مف استخداميا.  ٛٗأما اآلف فقد تطور ىذا العمـ بحث أصبح اكتشاؼ قطرات االفيدريف لؤلنؼ و بعد 
إف السيطرة عمى استخداـ المنشط يحتاج إلى عدد كبير مف األخصائييف المتدربيف في ىذا المجاؿ لجمع و تسجيؿ 

 ٕٗو نقؿ العينات إلى المختبر و تحتاج إلى مجموعة كبيرة أخرى مف الكيميائييف االخصائيف لمعمؿ في المختبر 
 السباؽ و يمكف الكشؼ عف المنشطات بالطرؽ اآلتية: سػا يوميا لمعرفة نتائج الفحوصات في اقرب فترة ممكنة بعد 

 تحميؿ االدرار بطريقػة التحميؿ الضوئي و الموني أو االشعائي لكشؼ بقايا آثار المنشط.  -ٔٓ
 تحميؿ الدـ. -ٕٓ
 تحميؿ المعاب.  -ٖٓ
 تحميؿ بصيبلت الشعر المتسابؽ.  -ٗٓ

منشطات أمر ضروري قبؿ يجد الرياضي نفسو مدمنا عمييا أما الوقاية مف تناوؿ المنشطات:  فالوقاية مف تناوؿ ال
حيث ال يمكنو التخمي عنيا، وعميو فقد حممت جميع الييآت العالمية الكبيرة المشرفة عمى األنشطة الرياضية 
مسؤولية مكافحة ظاىرة تناوؿ المنشطات وذلؾ مف خبلؿ إجراء مجموعة مف الندوات والمقاءات الدولية مف اجؿ 

ركػة بخطر تناوليا وكذلؾ في إجراء طرؽ طبية وعممية يمكف أف يعتمد عمييا الرياضي في تحسيف مستوى توعية الح
األداء، وقد تـ تحديد أىـ واغمب المنشطات ضمف القائمة المحظورة مف طرؼ المجنة االولمبية لمطب الرياضي، 

المنافسة مدى الحياة وفرض وتسميط عقوبات صارمة عمى الرياضييف قد تصؿ إلى حد حرماف الرياضي مف 
 غرامات مالية كبيرة.   المصدر:  جبريؿ محمود، مقالة بعنواف المنشطات وخطرىا عمى صحة الرياضييف.
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الطب الرياضى، والذى تقـو فكرتو عمى سرعة التدخؿ وسرعة التشخيص وسرعة تقديـ اإلسعافات 
 البلزمة فى آف واحد.

ومف ثـ نتناوؿ ىنا اإلصابة الناشئة عف الطب الرياضى نفسو فى فرعيف، حيث نخصص 
داء الطب الرياضى، بينما نتناوؿ فى الفرع الثانى دور الطب الفرع األوؿ لمحديث عف مشروعية أ

 الرياضى فى نشوء اإلصابة فى المبلعب.
 

 الفرع األول
 مشروعية أداء الطب الرياضى

عمى أنو: "ال تسرى أحكاـ قانوف العقوبات عمى  ٔ( مف قانوف العقوباتٓٙتنص المادة )
 شريعة".كؿ فعؿ ارتكب بنية سميمة عمبل بحؽ مقرر بمقتضى ال

( مف ذات القانوف عمى أنو: "ال عقاب عمى مف ارتكب جريمة ٔٙكما تنص المادة )
ألجأتو إلى ارتكابيا ضرورة وقاية نفسو أو غيره مف خطر جسيـ عمى النفس عمى وشؾ الوقوع بو 

 أو بغيره، ولـ يكف إلرادتو دخؿ فى حمولو، وال فى قدرتو منعو بطريقة أخرى".
عقوبات عمى اختبلؼ مشاربيا نصوصًا تقتضى معاقبة كؿ شخص فقد تضمنت قوانيف ال

ارتكب فعبًل عف عمد أو خطأ وأدى إلى وفاة شخص أو إلحاؽ أذى بدني بو أيا كانت درجة 
جسامتو. وال يجادؿ أحد في أف الطبيب يمارس أثناء قيامو بعممو بعض األعماؿ التي لو وضعت 

 ومع ذلؾ ال ُيسأؿ الطبيب عنيا جنائيًا.تحت مقياس قانوف العقوبات العتبرت جرائـ، 
ولقد تعددت اآلراء التي قيؿ بيا في أساس إباحة العمؿ الطبي والجراحي، واالتجاه الراجح 
فقيًا وقضاء يسند إباحة األعماؿ الطبية إلى الرخصة المخولة لؤلطباء قانونًا بمزاولة مينة الطب، 

ـ ومصمحتو في أف يسير سيرًا عاديًا طبيعيًا، وأف األعماؿ الطبية تستيدؼ المحافظة عمى الجس
فضبًل عف أف ىذه األعماؿ يجرييا الطبيب عمى جسد مريضو بموافقػتو ورضائو فى غالب األحواؿ.  

عقوبات اتحادى: "ال  ٕ/ٖ٘ولقد عبر المشرع اإلماراتى كذلؾ عف ذلؾ كمو بقولو في نص المادة 
لحؽ مقرر بمقتضى القانوف، وفي نطاؽ ىذا الحؽ"،  جريمة إذا وقع الفعؿ بنية سميمة استعمااًل 

                                                 
 ج( مف قانوف العقوبات األردنى.-ٕ/ ٕٙ( مف قانوف العقوبات العراقى،  والمادة )ٔٗوتقابميا المادة )  ٔ
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كما أف غالبية التشريعات العقابية تحرص عمى النص عميو صراحة منعا ألى لبس قد يقع فى 
 األذىاف.

الجراحة الطبية وأعماؿ التطبيب طبقًا لؤلصوؿ العممية  -ويعتبر استعمااًل لمحؽ: 
ى تمت برضاء المريض أو النائب عنو قانونًا المتعارؼ عمييا في الميف الطبية المرخص بيا مت

صراحة أو ضمنًا، أو كاف التدخؿ الطبي ضروريًا في الحاالت العاجمة التي تقتضي ذلؾ، وعميو 
 فإنو يشترط إلباحة العمؿ الطبى توافر ما يمي: 

الترخيص بمزاولة مينة الطب:  إف حصوؿ الطبيب عمى الترخيص الذي يخولو  -ٔ
وفؽ الشروط واإلجراءات المنصوص عمييا في القوانيف المنظمة لمزاولة مينة  مزاولة مينة الطب

الطب البشرى يبيح لو مباشرة األعماؿ الطبية، ذلؾ أنو متى اعترؼ المشرع بمينة الطب ونظـ 
 .ٔكيفية مباشرتيا، فيو يسمح حتمًا بكؿ األعماؿ الضرورية لمباشرتيا

حة الجراحة الطبية وأعماؿ التطبيب أف رضاء المريض:  حيث يتطمب المشرع إلبا -ٕ
تتـ برضاء المريض أو النائب عنو قانونًا صراحة أو ضمنًا، فبل يجوز أف ُيرغـ الشخص عمى 
تحمؿ المساس بتكاممو الجسدى ولو كاف ذلؾ مف أجؿ مصمحتو.  ويجب الحصوؿ عمى رضاء 

ة آثارىا بالنسبة لما يحدث مف المريض قبؿ البدء في مباشرة العمؿ الطبى، وبتوافره تُنتج اإلباح
مساس بجسـ المريض. ويتعيف توافر ىذا الرضاء في كافة مراحؿ العمؿ الطبى، أي مف مرحمة 

 .ٕالتشخيص إلى مرحمة التدخؿ العبلجي الذي قد يتـ بتعاطي األدوية أو التدخؿ الجراحى

                                                 
مزاولة األعماؿ الطبية، وىذا الترخيص قد يكوف عامًا شامبًل ويجب عمى الطبيب الحصوؿ عمى الترخيص قبؿ   ٔ

لجميع أعماؿ المينة، وقد يكوف خاصًا بمباشرة أعماؿ معينة، وفي ىذه الحالة ال تتوافر االباحة إال إذا كاف العمؿ 
 داخبًل في حدود الترخيص المقرر كما ىو الحاؿ بالنسبة لطبيب األسنانة.

وما بعدىا:  ويستطيع  ٛٓ٘، ص ٜٜٚٔالتشريع العقابى القسـ العاـ، دار الفكر العربى، رؤوؼ عبيد، مبادئ   ٕ
الطبيب أف يتجاوز عف الحصوؿ عمى رضاء المريض ويظؿ فعمو مباحًا إذا كاف المريض مصابًا بمرض ُمعِد 

بخطر جسيـ  وُيخشى انتقاؿ عدواه إلى غيره فيتـ تطعيمو دوف رضائو. وكذلؾ الحاؿ إذا كاف المريض ميدداً 
 يقتضي التدخؿ العبلجي السريع، وكاف المريض غير قادر عمى التعبير عف إرادتو ولـ يوجد مف يرضى نيابة عنو.

ويشترط لصحة رضاء المريض أف يكوف حرًا ومتبصرًا، وأف يصدر عف مريض متمتع بأىمية إصداره بأف يكوف 
حية تسمح لو بإبداء ذلؾ الرضاء. ولما كاف الرضاء موقفًا إراديًا بالغًا رشيدًا متمتعًا بكامؿ قواه العقمية وفي حالة ص

 كامنًا في النفس، فإف المريض يعبر عنو صراحة بالكبلـ أو اإلشارة أو الكتابة أو ضمنًا.
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العبلج ال إلى  قصد العبلج:  فينبغى إلباحة العمؿ الطبي أف تتجو إرادة الطبيب إلى -ٖ
غاية أخرى، أي أف يكوف غرضو مما يقوـ بو مف أعماؿ مينتو الوصوؿ إلى عبلج المريض 
بتخميصو مف اآلالـ التي يكابدىا أو التخفيؼ مف حدتيا.  فإذا قصد الطبيب مف عممو تحقيؽ 

دـ غرض آخر غير العبلج فإنو يسأؿ جنائيًا عف نتائج فعمو،  كمف يجري عممية جراحية يعمـ ع
جدواىا سمفًا، لكنو يقدـ عمى إجرائيا إما بدافع الحقد عمى المريض أو بغية استكماؿ بحث عممى 

 لو.
ويتضح مما تقدـ أف إباحة األعماؿ التي يأتييا الطبيب تحقيقًا لمغرض الذي مف أجمو 
شرعت ىذه المينة يقتضى توافر الشروط السالفة الذكر، بحيث لو انعدـ أحدىا أصبح عمؿ 

 .ٔيب عمبل غير مشروع، ومف ثـ يسأؿ عنو جنائياً الطب
ونزوال مف مشروعية األداء الطبى بوجو عاـ ودخوال إلى خصوصية الطب الرياضى 
تحديدا، نجد أف الطب الرياضى قد استقر كفرع حديث مف فروع عمـ الطب البشرى، ولـ يعد الطب 

بدأ أوؿ مرة، بؿ امتد عممو  الرياضى قاصرا فى ىدفو عمى عبلج حاالت إصابات المبلعب كما
ليشمؿ إجراء بحوث طبية تتناوؿ أثر التدريب عمى جسد البلعب، وكيفية عبلج اإلصابات 
رشاد الفرؽ الخاصة بالنوادى الرياضية، ومراقبة مراحؿ  الرياضية بشكؿ سريع وفعاؿ، ومراقبة وا 

لطب الرياضى اإلشراؼ عمى عبلج البلعب قبؿ وأثناء وبعد مزاولة المعبة الرياضية، وكذلؾ يشمؿ ا
عممية تغذية البلعبيف والمشاركة فى عمميات اصطفاء العناصر المؤىمة جسديا لمعبة المبلئمة، 

 .ٕوعمميات تقييـ حالة البلعبيف مف الناحية العصبية والنفسية واإلشراؼ عمييا بانتظاـ
إلى نص القانوف  وقد قمنا بأف االتجاه الراجح فقيًا وقضاء يسند إباحة األعماؿ الطبية

، وأف األعماؿ الطبية تستيدؼ ٖالعقابى والرخصة المخولة لؤلطباء قانونًا بمزاولة مينة الطب
المحافظة عمى الجسـ، ومصمحتو في أف يسير سيرًا عاديًا طبيعيًا، فضبًل عف أف ىذه األعماؿ 

                                                 
 مف منشورات مركز االبحاث والدراسات القانونية ، القاىرة، شبكة المعمومات الدولية  ٔ

https://www.facebook.com/center.research.legal/posts/690960727586809، ٕٖٓٔ ص ،ٖ. 
؛  ابراىيـ بصرى، الطب الرياضى، مرجع ٚٗٔمحمد سميماف أحمد ، الوضع القانونى ... ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ

                     .Simeon G.: Responsabilités et reparation, op. cit., p 188.  ٜٙسابؽ ، ص 
     

 وما بعدىا. ٜٔٔد، مبادئ التشريع العقابى...، مرجع سابؽ ، ص رؤوؼ عبي  ٖ
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المدنى والمشرع يجرييا الطبيب عمى جسد مريضو بموافقتو ورضائو فى غالب األحواؿ. فالمشرع 
الجنائى يعترفاف لمطبيب بحؽ مزاولة مينة الطب وبالشروط التى أوضحناىا سمفا، حيث يتوافر 
رضاء مف جانب المريض، أو تتوافر حاالت الضرورة التى شرعيا المشرع، وفى جميع األحواؿ 

مع  ينبغى أف يستغرض الطبيب بتدخمو تحقيؽ صالح المريض وحده وليس أىداؼ أخرى متعارضة
 صالح المريض.

وجريا عمى األصؿ العاـ فى مزاولة مينة الطب، فإف الطبيب الرياضى يستطيع مزاولة 
مينتو تأسيسا عمى ذات األسس التى استند إلييا الطبيب بوجو عاـ، ولكف تشترط أنظمة العديد مف 

ممارسة  البمداف العربية أف يحصؿ الطبيب الرياضى عمى موافقة أو عضوية اتحاد المعبة قبؿ
مثؿ  ٕ، بؿ إف بعض الدوؿ قد أنشأت اتحادا مستقبل لمطب الرياضىٔالمينة فى مجاؿ لعبة محددة

 المممكة السعودية، واعتبرت أف عضويتو شرطا لممارسة مينة الطب الرياضى داخؿ ىذه الدولة.
 

 الفرع الثانى
 إصابة الالعب بسبب الطبيب

إلصابة التى تحدث لبلعب عمى يد ألف بحثنا يقتصر عمى إصابات المبلعب فإف ا
طبيب رياضى ينبغى أف تكوف أثناء تمقيو العبلج فى الممعب قبيؿ أو أثناء أو بعيد المنافسة أو 
التدريب الرياضى، أو غير ذلؾ مف األعماؿ التى يؤدييا البلعب داخؿ الممعب بتكميؼ مف 

داخؿ الممعب. كما أنو يشترط أف  مختص مسؤوؿ، أو خبلؿ القياـ بأعمالو المعتادة المتعارؼ عمييا
يحدث ضرر لبلعب، وأف تكوف ىناؾ عبلقة سببية مباشرة بيف تصرؼ الطبيب والضرر الذى 

 حدث لبلعب المصاب.
فعمى الرغـ مف أف دور الطبيب الرياضى يتمثؿ فى منع تفاقـ اإلصابة التى حدثت 

عالج ىو سبب الداء، أو سبب لبلعب فى أرض الممعب، إال أف المنطؽ ال يمنع مف أف يكوف الم
( مف ٖٙٔلمضاعفة اإلصابة أو الضرر الواقع عمى جسد الرياضى. حيث قد قررت المادة )

                                                 
؛  ٜٓٔ، ص  ٕٕٓٓمحمد سميماف احمد، المسؤولية عف الخطأ التنظيمى فى إدارة المنافسات الرياضية،   ٔ

 .ٖٓٔابراىيـ بصرى، الطب الرياضى، مرجع سابؽ ، ص 
2
  Simeon G.: Responsabilités et reparation, op. cit., p 55. 
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القانوف المدنى المصرى بأنو:  "كؿ خطأ سّبب ضررا لمغير ُيمـز مف ارتكبو بالتعويض".  أما المادة 
نشأ عف سبب أجنبى ال ( مف ذات القانوف فتقضى بأنو: "إذا أثبت الشخص أف الضرر قد ٘ٙٔ)

يد لو فيو كحادث مفاجئ أو قوة قاىرة أو خطأ مف المضرور أو خطأ مف الغير كاف غير ممـز 
 .ٔبتعويض ىذا الضرر ما لـ يوجد نص أو اتفاؽ عمى غير ذلؾ"

 
فالخطأ ىو قواـ المسؤولية المدنية التقميدية، وعميو وحده يتوقؼ وجودىا، فإذا انتفى الخطأ 

وال تعويض، والخطأ يقع كمما أتى اإلنساف عمبل ينبغى عميو أف يتحاشاه، أو كمما فبل مسؤولية 
امتنع عف عمؿ كاف يتعيف عميو القياـ بو، وىو الركف األىـ لكى تنيض المسؤولية التقصيرية، ألف 
وقوع الضرر ىو الشرارة األولى التى ينبعث منيا التفكير فى مساءلة مف تسبب فيو.  وقد عرؼ 

ذلؾ بأنو: "الفعؿ الذي ينشأ عنو ضرر غير مشروع لمغير، سواء كاف ىذا الفعؿ عمدا أـ الخطأ ك
غير عمد، إذا صدر عف عدـ احتياط أو عدـ تبصر"، كما يعرؼ عمى بأنو: "االخبلؿ بالتزاـ 
قانوني سابؽ، وىذا االلتزاـ السابؽ عمى قياـ المسؤولية التقصيرية ىو ما يفرضو القانوف عمى 

عدـ اإلضرار بالغير إضراًرا غير مشروع"، وال فارؽ بيف أف يكوف ىذا العمؿ إيجابيا،  الكافة مف
كارتكاب جناية سرقة أو قتؿ أو إتبلؼ ماؿ الغير، أو أف يكوف عمبل سمبيا، كما إذا امتنع شخص 

 .ٕعف عمؿ يفرضو عميو نص فى القانوف
الرياضى فى  فكرة تسبب الطبيب المتخصص فى الطب ٖوقد رفض جانب مف الفقو

إحداث إصابة لبلعب، أو حتى تسببو فى تفاقميا، وأسسوا رأييـ ىذا عمى أساس مف حقيقة عدـ 
وجود احتكاؾ مباشر بيف البلعب والطبيب فى المبلعب، غير أننا نرفض ىذا االتجاه، حيث أنو 

اضى فى يظير جيدا فى تقديرنا أف العبلقة قائمة بيف الطبيب والبلعب، فما دور الطبيب الري
الممعب إال تقديـ العبلج السريع لبلعب المصاب، وتقديـ الرأى الطبى بإمكاف استمرار البلعب فى 

                                                 
 ( مف القانوف المدنى األردنى.ٕٚ٘( مف القانوف المدنى العراقى، والمادة )ٙٛٔوتقابميما المادة )  ٔ

2
  Bore J. : La causalité partielle en noir et blanc ou les deux images de l'obligation 

"insolidum" j.c.p. 1971, p. 35. 
 وما بعدىا. ٕٖٔ، مرجع سابؽ ، ص محمد سميماف أحمد، التعويض عف االصابة  ٖ
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.  وقد أسس ىذا الفقو رأيو آخذا فى االعتبار الفارؽ بيف فاعؿ اإلصابة ٔالممعب أو ضرورة تبديمو
 .ٕالمباشر وفاعؿ اإلصابة المتسبب، وىو أمر محؿ خبلؼ فقيى

                                                 
غير أنو يجب أف ُيأخذ فى االعتبار عند مساءلة الطبيب الرياضى المسؤوؿ عف تحقيؽ أو حدوث أو تفاقـ   ٔ

إصابة البلعب، كافة الظروؼ المحيطة بتقديمو العوف الطبى لبلعب المصاب، ومنيا دواعى السرعة فى العمؿ 
حساسية الموقؼ المحيط: مثؿ أىمية المباراة والضغط الجماىيرى وطبيعة وفى اتخاذ القرار الطبى العبلجى، و 

 األوامر الصادر إليو مف الجياز الفنى واإلدارى لمفريؽ.
أما نظرية تكافؤ األسباب وتعادليا فقاؿ بيا الفقيو األلماني جوف فيرى وتتمخص في اف كؿ سبب تدخؿ في   ٕ

با متكافئا مع األسباب االخرى التي تدخمت في إحداثو، وبالتالي إحداث الضرر ميما كاف أثره ضئيبل يعتبر سب
يسأؿ مرتكبو باالضافة الى مرتكب او مرتكبي االفعاؿ االخرى بنفس النسبة، النو حسب ىذه النظرية فكؿ فعؿ مف 

اب ىذه االفعاؿ يعد سببا في إحداث الضرر لممضرور ومساىـ فيو، ولواله لما وقع الضرر. فمو أف شخصا ترؾ ب
سيارتو مفتوحا وجاء سارؽ فسرقيا وقادىا بسرعة فائقة فصدـ شخصا كاف يعبر الطريؽ فاف مسؤولية الحادثة 
بمقتضى ىذه النظرية يتحمميا بالتساوي كؿ مف مالؾ السيارة والسارؽ، إذ لوال خطأ المالؾ بترؾ السيارة مفتوحة لما 

لما وقعت الحادثة، وبذلؾ يسأؿ كؿ مف المالؾ والسارؽ.  أغرى ذلؾ السارؽ بسرقتيا، ولوال سرعة السارؽ في سيره
ولو اضيؼ الى ىذيف الخطأيف خطأ الضحية نفسو الذي كاف يسير وسط الطريؽ في رعونة، النصير خطأه الى 
جانب خطأ المالؾ والسارؽ، واصبح الثبلثة مسؤوليف بالتساوي عف الضرر الحاصؿ لممضرور بمف فييـ المضرور 

ف ىذه النظرية )نظرية تكافؤ االسباب( غير عممية، اذ انيا تسوي بيف جميع االسباب الي ساىمت نفسو، وال شؾ أ
ولو بقسط ضئيؿ في إحداث الضرر، بؿ وحتى ما كاف منيا بعيدا، ما داـ ساىـ في إحداث الخطأ. فبحسب ىذه 

رطة، وذنب المار انو عبر النظرية ُيسأؿ المضرور الذي قطع الطريؽ وصدـ مف طرؼ سائؽ سيارة يسير بسرعة مف
الطريؽ ولو لـ يعبر الطريؽ ولـ يخرج مف مسكنو لما وقعت الحادثة، وتحت تاثير النقد الشديد الذي وجو الى نظرية 
تكافؤ االسباب بعدـ مبلءمتيا لواقع الحياة ظيرت نظرية ثانية ىي نظرية السبب المنتج.  أما نظرية السبب المنتج 

ي االخرى في ألمانيا ونادي بيا الفقيو االلماني فوف كريس، وخبلصتيا انو عند تعدد او الفعاؿ:  فقد ظيرت ى
االخطاء التي تتسبب في احداث ضرر فانو ينظر الى الخطا الذي يؤدي عادة الى ىذه النتيجة دوف غيره مف 

د مسؤوال عف الضرر االخطاء االخرى المشاركة. ففي مثالنا االوؿ، فاف مالؾ السيارة الذي تركيا مفتوحة ال يع
الحاصؿ لمشخص المصدـو الف ترؾ السيارة مفتوحة ال يؤدي عادة الى صدـ احد، وبالتالي يكوف صاحب السيارة 
، بينما السارؽ الذي قاد السيارة بسرعة فائقة ولـ يحتـر قوانيف ونظـ  غير مسؤوؿ عف الضرر الحاصؿ لممصدـو

ادة السيارة بسرعة فائقة مع عدـ احتراـ قواعد المرور يؤدي عادة المرور ىو الذي تسبب في الحادثة وحده الف قي
الى الحوادث، إذف فخطأ سائؽ السيارة ىو السبب المنتج لمحادثة، وقد يضاؼ اليو خطأ المضرور اذا ما عبر 
 الطريؽ دوف احتياط ودوف اف يتاكد مف خموىا مف السيارات، او قطع الطريؽ وىو مخمور يسير ذات اليميف وذات
الشماؿ، فاف فعمو ىذا يعد شيئا طبيعيا وعاديا في ارتكاب الحادثة يضاؼ الى السبب االوؿ وىو قيادة السيارة 
بسرعة فائقة مع عدـ احتراـ قوانيف المرور، ومف ىنا نرى اف نظرية السبب المنتج تأخذ بالسبب العادى والفعاؿ في 

االفعاؿ االخرى العارضة التي ال تحدث عادة حوادث، وقد ارتكاب الفعؿ الضار، ولو تعددت بنفس الدرجة، وتيمؿ 
 استقر القضاء أخيرا عمى األخذ بنظرية السبب المنتج.
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األسباب التي تتدخؿ في إحداث الضرر لمغير سواء كانت قريبة أـ بعيدة،  وكثيرا ما تتعدد
مما أدى إلى قياـ نظريتيف في األفؽ القانوني وكمتاىما ألمانية، فاألولى تعرؼ بنظرية تكافؤ 
األسباب وتعادليا، والثانية تعرؼ بالسبب المنتج أو الفعاؿ. غير أف نظرية السبب المنتج أو الفعاؿ 

فقيا وتشريعا فى مصر، وقد ظيرت ىي األخرى في ألمانيا وينادي بيا الفقيو االلماني  ىى األرجح
فوف كريس، وخبلصتيا أنو عند تعدد األخطاء التي تتسبب في إحداث ضرر ما، فإنو ينظر إلى 

 الخطأ الذي يؤدى عادة إلى ىذه النتيجة دوف غيره مف األخطاء األخرى المشاركة.
 تحقق اإلصابة:مدى ضموع الطبيب فى 

الطبيب لو أدوار متعددة فى عبلج البلعب قبؿ وأثناء وبعد المباريات والتدريبات، 
تتمثؿ فى تقديـ رعاية طبية غير مبلئمة يترتب  ويتحقق خطأ الطبيب فى إحدى صورتين:  األولى:

معب أو تتمثؿ فى السماح لبلعب مصاب بإصابة ما باستكماؿ ال والثانية:عمييا تفاقـ االصابة،  
 المشاركة فى مباراة قادمة.

أما الصورة األولى فال يكتنفها غموض أو لبس بشأن مسؤولية الطبيب عن صميم 
فنحف إزاء طبيب ينبغى عميو أف يكوف ُممما بطبيعة إصابات المبلعب وطرؽ  عممه الطبى،

إلصابة معتادة عبلجيا المختمفة، مستخدما فى ذلؾ األصوؿ الطبية المستقرة، فإذا أساء التشخيص 
، فيو مسؤوؿ عف تفاقـ اإلصابة، رغـ أنو ليس ىو محدث ٔواضحة أو أساء تقديـ العبلج البلـز

 اإلصابة.
وىنا وعند تحديد المسؤولية نجد الطبيب الرياضى مسؤوؿ مسؤولية مدنية كاممة عف 

ؾ فى خطئو فى العبلج، رغـ أف الشخص الذى أصاب البلعب قد يكوف مسؤوال عف اإلصابة كذل
حالة التعمد، وىنا يشترؾ الشخصاف، البلعب الفاعؿ لمخطأ والطبيب المخطئ فى عممو، فى 

 المسؤولية المدنية تجاه البلعب المصاب وناديو.
أما الصورة الثانية، وهى صورة تتمثل فى السماح لالعب مصاب بإصابة ما باستكمال 

 رقة بين حالتين:المعب أو المشاركة فى مباراة قادمة، فينبغى فيها التف
أف يكوف الطبيب قد أذف لبلعب باستكماؿ المباراة أو بمعب مباراة قادمة رغـ أف  (ٔ

حالتو الصحية ال تسمح بذلؾ، فيكوف الطبيب ىنا مسؤوال عف أى إصابة أو تفاقـ 
                                                 

 وما بعدىا. ٜ٘، ص ٕٓٓٓأحمد شرؼ الديف، األحكاـ الشرعية لؤلعماؿ الطبية، بدوف تاريخ،   ٔ
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إصابة يحدث لبلعب، سواء راعى البلعب أصوؿ المعبة أو لـ يراعييا، حيث أف 
 متسببا فى الضرر الذى لحؽ بالبلعب.الطبيب الرياضى يعتبر ىنا 

أو بمعب مباراة قادمة رغـ أف  ٔأف يكوف الطبيب قد أذف لبلعب باستكماؿ المباراة (ٕ
حالتو الصحية ال تسمح بذلؾ، غير أنو نّبو عمى البلعب بأف حالتو ال تسمح سوى 
بالمشاركة الخفيفة لجزء مف الوقت، مع اتباع أصوؿ المعبة حرفيا، واالبتعاد عف 
االحتكاؾ وااللتحاـ مع البلعبيف، ىنا ال يسأؿ الطبيب إذا جاوز البلعب المصاب 
تعميمات الطبيب، بينما يسأؿ الطبيب الرياضى عف تفاقـ إصابة البلعب إذا التـز 

 .ٕالبلعب حرفيا بتمؾ التعميمات

 المبحث الثالث
 شروط الواقعة المتسببة فى إصابة المالعب

ث يقتصر عمى اإلصابات التى تحدث لبلعبيف المحترفيف فى أشػرنا سمفا بأننا بصدد بح
المبلعب، وىو ما يتطمب حدوث اإلصابة خبلؿ مباراة أو تدريب أو قبيؿ ذلؾ أو بعيد المعب، وأف 
تكوف اإلصابة بسبب أداء البلعب لمعبة بطبيعة الحاؿ، وبذلؾ فإننا نحتاج إلى شرح مفيوـ الحادث 

أوؿ بينما يخصص المطمب البلحؽ لبياف المقصود بالحادث  فى الممعب، ويكوف ذلؾ فى مطمب
 الواقع بسبب أداء المعبة. 

 المطمب األول
 أن يكون الحادث فى الممعب

                                                 
وما  ٚٛ، ص ٜٚٛٔالحديثة، بدوف ناشر، محيى ىبلؿ سرحاف، القواعد الفقيية ودورىا فى اثراء التشريعات   ٔ

 بعدىا.
واإلعفاء مف المسؤلية المدنية فيكوف االتفاؽ عمي االعفاء مف المسؤلية باطبل في المسؤلية التقصيرية بينما يكوف 
صحيحا في المسؤلية العقدية، ويترتب عمي ذلؾ أف االختبلفات بيف نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عممية ميمة 

احكاـ المسؤلية التقصيرية أفضؿ لممضرور مف زوايا عدة الف التعويض فييا يشمؿ الضرر المتوقع  اخصيا اف
وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية المسؤلية التقصيرية.  ويقـو التضامف بيف المسؤليف بنص في القانوف بينما 

عفاء مف المسؤلية التقصيرية بعكس ال تضامف في غياب اتفاؽ عمية في المسؤلية العقدية، وتبطؿ شروط اال
المسؤلية العقدية، وىناؾ طرفاف في دعوى المسئولية: ىما المدعى والمدعى عميو واالوؿ ىو المضرور سواء كاف 

 اصميا او عف ضرر مرتد اما المدعى عميو فيو المسئوؿ او نائبو.
 .ٖٙصباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ،  ص   ٕ



 

 

                                                 

 

 

   طارق عبد العزيز حفنى الشيخدكتور/                           .... املالعباجلوانب القانونية فى إصابات 

 

771 

قمنا بأننا نتناوؿ دراسة المسؤولية المدنية عف حدوث إصابات المبلعب، وبالتالى فنحف 
وقبيميا وبعيدىا، ولكف داخؿ أرض ىنا نتدارس فقط كؿ ما يتعمؽ بإصابة البلعب أثناء المباراة 

الممعب فى كؿ األحواؿ، وذلؾ بغض النظر عف نوع المعبة، وما إذا كانت لعبة فردية أو لعبة 
جماعية، وتحديد ىذا األمر بدقة يحتاج منا إلى تعييف المدى الزمانى لمحادث وكذلؾ تعييف المدى 

ا يجعمنا نخصص الفرعيف التالييف المكانى لذات الحادث المتسبب فى إصابات المبلعب، وىو م
 لياتيف المسألتيف.

 الفرع األول
 النطاق الزمنى إلصابات المالعب

إف تحديد زماف الحادث أو الوقت الذى يتصور فيو وقوع حادثة تؤدى إلى ما يعرؼ 
بإصابات المبلعب ىو أمر فى غاية الخطورة، حيث أنو يتحدد تبعا لو ما إذا كنا سنعتبر اإلصابة 

 إصابة مبلعب، أو نعتبرىا مجرد حادث آخر عادى وليس إصابة عمؿ.
ومف المنطقى أف اإلصابة تعتبر مف إصابات المبلعب إذا حدثت خبلؿ النطاؽ الزمنى 
المحدد لمعب أو قبمو بقميؿ أو بعده بقميؿ، سواء كمباراة أو تدريب أو عبء مطموب مف البلعب 

تالى فاالرتباط الوقتى يعد عبلقة سببية كافية لربط تحت إشراؼ الشخص المختص بالنادى، وبال
. مف ىنا ينبغى التأكيد عمى حتمية ٔالحادث بطبيعة العمؿ، وال يتطمب األمر وجود رابطة سببية

حدوث الواقعة فى تمؾ الفترة، حيث أنيا الفترة التى يكوف فييا البلعب المحترؼ قد وضع نفسو 
عمؿ، وىو عمؿ تتعمؽ كؿ تفاصيمو بالمعبة التى يحترفيا، تحت تصرؼ إدارة النادى لغرض أداء ال

والمعيار ىنا ىو معيار وظيفى بطبيعة الحاؿ، حيث أف اإلصابة فى الممعب ىى جزء مف الفترة 
الزمنية التى يخضع فييا البلعب إلدارة النادى، ويمكننا فى ىذه الحالة أف نضع قرينة بسيطة قابمة 

عب أثناء وجوده فى الممعب سواء وقت التنافس أو التدريب، ىو إلثبات العكس، مفادىا أف البل
بالضرورة فى وقت العمؿ، فإذا كاف تحديد وقت العمؿ اإلجمالى لبلعب المحترؼ منذ بدايتو وحتى 
نيايتو، ىو أمر يحمؿ بعض الصعوبة، إال أف وجود البلعب فى الممعب ىو أمر بالغ الداللة عمى 

نى، حيث يتحقؽ فيو المعيار الوظيفى الذى يقـو عمى خضوع أنو فى وقت عمؿ بالمعنى الف

                                                 
 وما بعدىا. ٙٓٔس، مرجع سابؽ، ص عدناف العابد ويوسؼ اليا  ٔ
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البلعب لسمطة النادى وتبعيتو لو فى ذات الوقت.  وعمى ذلؾ تكوف رابطة التبعية ليا عنصريف 
 رئيسييف:

(إشراؼ رب العمؿ "النادى":  وىو ما يطمؽ عميو بالسمطة التنظيمية لرب العمؿ عمى ٔ
 مشروعو.

لؼ:  وىو ما يطمؽ عميو بالسمطة التأديبية لرب العمؿ "النادى" (توقيع الجزاء عمى المخإ
 عمى عمالو "البلعبيف" التابعيف لو داخؿ منشأتو.

فبل ُيعقػؿ إذًا، ووفقا لمقواعد العامة فى عقد العمؿ، نشوء عبلقة العمؿ إال إذا وجدت 
إلشراؼ وتوجيو رب  رابطة تبعية بيف العامؿ ورب العمؿ، بمقتضاىا يخضع العامؿ فى أدائو لعممو

العمؿ.  فالعامؿ ليس لو استقبللية فى أدائو لعممو، فرب العمؿ ىو الذى يحدد لمعامؿ العمؿ الذى 
يقوـ بو والظروؼ الخارجية المحيطة بأداء العمؿ، فيو الذى يعيف لمعامؿ مكاف أداء العمؿ، ووقت 

لعممو، كذلؾ استمزاـ استعماؿ أدوات أدائو، عبلوة عمى التعميمات التى يجب أف يراعييا أثناء أدائو 
الوقاية ضمانا لسبلمتو وسبلمة زمبلئو، وعدـ ترؾ مكاف العمؿ بغير إذف مف رب العمؿ أو مف 

 يمثمو.
وىذا ما يميز مفيوـ المدلوؿ الوقتى إلصابات المبلعب عمى مجاؿ فكرة الحوادث 

وف لو عمى مجاؿ الحد األقصى الرياضية بشكؿ عاـ، فيعطييا مفيوما مختمفا عف المفيـو الذى يك
.  حيث أف المفيوـ األوؿ يتضمف فحوى المفيوـ اآلخر، إال أنو يزيد ٔلعدد ساعات المعب أو العمؿ

 .ٕعميو ليشمؿ أوقاتا أخرى تسبؽ وتعقب وقت المعب فى الممعب بأوقات قد تكوف كبيرة
انى إلصابات إف ىذا المفيوـ الذى نتبناه ىنا والذى اتسع ليضـ فكرة المجاؿ الزم

المبلعب والذى اعتبر الرياضى فيو فى مكاف وزماف العمؿ، يحقؽ معيارا منضبطا عمى ما سوؼ 
نرى فى الفرع التالى عند الحديث حوؿ النطاؽ المكانى إلصابات المبلعب. غير أننا ينبغى عمينا 

الفترات التى توضيح مدى انطباؽ تمؾ القواعد عمى فترات مبلصقة لفترة التواجد بالممعب، وىى 
تسبؽ المعب مباشرة، والفترات التى تعقب المعب مباشرة، وكذلؾ نتطرؽ الى فترات الراحة أثناء وقت 

 المعب فى المنافسات والتدريبات.
                                                 

 .٘ٚصباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ،  ص   ٔ
 .ٚٓٔعدناف العابد، ويوسؼ الياس ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
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 أوال: الفترات التى تسبق المعب مباشرة، والفترات التى تعـقب المعب مباشرة:
نافسة أو التدريب بفترة معقولة، مف الطبيعى أف يتواجد البلعب فى الممعب قبؿ بدء الم

كما يستمر بالممعب بعد التدريب أو المنافسة لفترة مف الوقت قد تطوؿ أو تقصر، خاصة فى 
حاالت الفوز بالبطوالت والتى يعقبيا احتفاؿ البلعبيف مع الجماىير، وىو أمر معتاد فى المجاؿ 

 الرياضى فى كؿ البمداف.
ار الحادث الذى يحدث لبلعب ويحقؽ لو إصابة وىنا ال نجد غضاضة فى القوؿ باعتب

إذا وقع فى تمؾ الفترات فإنو يعتبر مف قبيؿ إصابات المبلعب، حيث أنو فى كؿ األحواؿ يقع فى 
، حيث يحضر البلعب أصبل إلى النادى أو ٔالنطاؽ الزمنى لتنفيذ عقد العمؿ مف جانب البلعب

ع نفسو تحت تصرؼ النادى ومف يمثمو منذ مكاف البطولة قبؿ مواعد المنافسة بوقت كاؼ، ويض
لحظة الوصوؿ إلى المكاف.  كما أنو فى كؿ األحواؿ نجد أف وجود البلعب فى أرض الممعب قبؿ 
المباراة بوقت كاؼ ىو ىو أمر ضرورى تفرضو طبيعة عمؿ البلعب المحترؼ، كما أنو يعد فى 

ء مف فكرة التبعية بما تضمنو مف وىو جز  -رب العمؿ-جميع األحواؿ انصياعا لتعميمات النادى 
 .ٕسمطات اإلشراؼ والرقابة والتأديب

 ثانيا:  أوقات الراحة داخل الممعب:
الحوادث التى تحدث لمرياضييف خبلؿ أوقات الراحة التى تتخمؿ فترات عمؿ الرياضى 

مف داخؿ النادى أو الممعب عمى سبيؿ التحديد، إذا أسفرت عف إصابة لبلعب، فيى تعتبر إصابة 
، بشرط أف يكوف الرياضى مازاؿ تحت اشراؼ ناديو فى الزمف الذى حدثت فيو ٖإصابات المبلعب

الواقعة المسببة لئلصابة، وبذلؾ يمكننا التأكيد بأف فترات راحة البلعبيف داخؿ الممعب وأثناء وقت 
د البلعب المباراة، حيث تتخمؿ أغمب مباريات الرياضات المختمفة أوقات لمراحة بغرض أف يستعي

مقدرتو البدنية والذىنية الستئناؼ المعب بشكؿ افضؿ وتمكينو مف مواصمة المنافسة حتى نيايتيا 
الزمنية، فإف ىذه األوقات تدخؿ فى اطار مفيوـ نطاؽ عمؿ البلعب زمنيا، وذلؾ بالنسبة لئلصابة 

 التى تحدث لو خبلليا.
                                                 

1
  Esmein P. : De l'influence de l'acceptation des risques, op. cit., p. 95. 

وما  ٙٛٔاالجتماعية، دار الحقوؽ، بدوف تاريخ، ص مصطفى الجماؿ ومحمد نصر الديف منصور، التأمينات    ٕ
 بعدىا.

3
  Esmein P. : De l'influence de l'acceptation des risques, op. cit., p. 96 
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محترؼ أثناء مدة الراحة تعتبر وبناء عمى ما تقدـ فإف اإلصابة التى تحدث لمرياضى ال
إصابة مف إصابات المبلعب سواء حدثت فى ممعب النادى أو أى ممعب آخر، طالما ثبت أف 
البلعب لـ يخرج عف إشراؼ وسمطة النادى والمختصيف واسترداده لحريتو، فإف اإلصابة تعد مف 

وقتيا يمعب بالفعؿ أو ال ىذا المنطمؽ قد حدثت أثناء المعب فى الممعب، وذلؾ سواء كاف الرياضى 
 .ٔيمعب، وذلؾ مثمما تحدث اإلصابة ألحد الرياضييف االحتياط الموجوديف عمى مقاعد البدالء

 
 الفرع الثانى

 النطاق المكانى إلصابات المالعب
يدخؿ البلعب الرياضى إلى ناديو بوصفو عامبل مرتبطا بو بعقد عمؿ، وىذا األمر فيو 

، وأيا كانت المينة محؿ التعاقد، فدخوؿ الرياضى المتعاقد مع تماثؿ كبير بأى عقد عمؿ آخر
النادى، بوصفو عامبل، إلى مقر النادى أو الممعب المخصص الذى يمارس فيو النشاط الخاص بو 

الذى يمثمو، ويمعب ىنا النادى دور رب العمؿ سواء  ٕوبمعبتو، يبدأ معو وقوعو تحت سمطاف النادى
بضماف سبلمة البلعب، ويحدث ذلؾ مف خبلؿ توفير الظروؼ المبلئمة بسواء، ويمتـز بيذه الصفة 

 .ٖلمحؿ وطبيعة العمؿ، واتخاذ التدابير التى تمـز لحماية الرياضى أثناء األداء فى الممعب
فالواقعة التى تحدث لمرياضى أثناء تمؾ الفترة وفى أى مكاف داخؿ الممعب الذى تـ 

بلعب، يعد مف إصابات المبلعب، فوقت أف ينتيى تخصيصو لممارسة المعبة، وحتى رحيؿ ال
، ٗسمطاف المؤسسة الرياضية عمى الرياضى المتعاقد معيا ينتيى التزاـ المؤسسة بضماف سبلمتو

                                                 
 .ٜٚوما بعدىا؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص  ٚٚٔحسف عبدالرحمف قدوس، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

Gade P. : Règles du jouet responsabilité, op. cit., p. 165. 
 .ٕٕ٘محمد سميماف أحمد، الوضع القانونى ...، مرجع سابؽ، ص   ٕ
وما بعدىا؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ،  ص  ٔٔٔعبد الحميد عثماف الحفنى، مرجع سابؽ ، ص   ٖ

وقاية، ويتعيد بالعناية .  ويمتـز رب العمؿ بتوفير وسائؿ الحماية والوقاية، كما يمتـز العامؿ بأف يستخدـ وسائؿ الٚٙ
بما في حوزتو منيا وبتنفيذ التعميمات الصادرة لممحافظة عمي صحتو ووقايتو مف حوادث العمؿ، وعمي أال يرتكب 
أي فعؿ يقصد بو منع تنفيذ التعميمات أو إساءة استعماؿ الوسائؿ الموضوعة لحماية وسبلمة العماؿ المشتغميف معو 

 مؼ بيا، وذلؾ دوف اإلخبلؿ بما يفرضو أي قانوف آخر في ىذا الشأف.أو تغييرىا أو إلحاؽ ضرر أو ت
(، ٖجبلؿ ابراىيـ، بحث بعنواف:  الحادث اثناء وبسبب العمؿ، دراسة مقارنة، مجمة الحقوؽ، الكويت، العدد )  ٗ

 .ٖٕٔ، ص ٜٚٛٔالسنة الحادية عشرة، 
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والمقصود بكممة "الممعب" فى بحثنا ىذا ىو أى مكاف مخصص لمزاولة المعبة والذى قد يختمؼ 
"حمبة" فى ألعاب النزاؿ، ويسمى "مضمار" فى  االسـ الذى يطمؽ عميو مف لعبة الى أخرى،  فيسمى

مسابقات الخيؿ، ويسمى "ميداف" فى مسابقات الرماية، وىكذا، وقد استقر األمر عمى اعتبار 
الحادث الذى يمحؽ بالبلعب فى أى ممعب، وأيا كانت تسميتو الرياضية، ىو حادث رياضى طالما 

وث فى مجاؿ اإلصابة الرياضية بشكؿ عاـ، ، وقد ُكتبت العديد مف البحٔترتب عميو حدوث إصابة
، فإنو مف ٕوانتيى كتّابيا إلى أنو عند تحديد مكاف العمؿ عامة وفى مجاؿ الرياضة خاصة

الضرورى األخذ بالمفيـو الواسع لمكاف العمؿ، غير أف ىذا األمر ال يعنينا فى بحثنا ىذا، حيث أف 
بشكؿ محدد، والممعب مجرد جزء مف البحث يقتصر عمى اإلصابات التى تحدث فى المبلعب 

مكاف أشمؿ ىو مكاف العمؿ، فكما أوضحنا سمفا فإف البلعب يصؿ إلى النادى أو مكاف المنافسة، 
ويضع نفسو تحت سمطاف النادى ومسؤوليو فى الوقت المحدد لو، غير أف دخوؿ البلعب إلى 

النادى ىى مسألة مفترضة ال الممعب ىو مرحمة تالية لتمؾ الخطوة، فيكوف الخضوع فييا لسمطاف 
تحتاج إلى إثبات خاص، طالما أف تواجد البلعب فى الممعب قد تـ بناء عمى أوامر المسؤوؿ 

 بالنادى.
كما استقر األمر عمى أف الممعب يشمؿ، عبلوة عمى األرض المخصصة لمعب المباراة، 

والمدير الفنى، وحجرات الطرؽ الداخمية لمممعب والممرات والدىاليز، والغرؼ المخصصة لممدرب 
تغيير المبلبس، والسبللـ الموجودة بالممعب، والبوفيو، ودورات المياه، وغير ذلؾ مف المكونات.  
حيث يكوف الرياضى مضطرا إلى استخداميا أو عبورىا مف أجؿ الوصوؿ إلى الموضع المخصص 

 .ٖلمعمؿ المتعاقد عميولمنشاط الرياضى، فيو فى كؿ األحواؿ يمر بتمؾ المناطؽ بمناسبة أدائو 
وقد ذىب الفػقو إلى تفسير األخذ بالمفيوـ الواسع فى تحديد النطاؽ المكانى فى إصابات 
المبلعب بأف المؤسسة الرياضية أو المنظـ لمنشاط الرياضى ينبغى أف يؤّمف المبلعب التى يجرى 

                                                 
1
  Gade P. : Règles du jouet responsabilité, op. cit., p. 75. 

؛  صباح ٚٙ؛  عبدالحميد عثماف الحفنى، مرجع سابؽ، ص ٕٓٔجبلؿ محمد ابراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
 .ٚٙقاسـ ، مرجع سابؽ، ص 

وما بعدىا؛  جبلؿ محمد ابراىيـ ،  ٓ٘ٔ، ص ٕٜٜٔسعيد جبر ، المسؤولية الرياضية، دار النيضة العربية،   ٖ
؛  صباح قاسـ ، مرجع سابؽ، ص ٚٙالحفنى، مرجع سابؽ، ص ؛  عبدالحميد عثماف ٕٓٔمرجع سابؽ ، ص 

ٙٚ. 
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ليمنع حدوث الوقائع او عمييا نشاطو، وينبغى عميو كذلؾ أف يتخذ جميع االحتياطات البلزمة 
، كما ذىب البعض ٔالحوادث خبلؿ مرور البلعبيف الى أرض الممعب أو وقت مغادرتيـ لمممعب

إلى تفسير األمر بأنو يتوافؽ بشكؿ تاـ مع مسألة وقوع البلعب تحت سمطاف النادى وأوامر 
عب فيو دوما عمى مسؤوليو وتوجيياتيـ، ألنو طالما أف الرياضى يتواجد داخؿ أماكف وجنبات المم

 .ٕأىبة االستعداد لتنفيذ التعميمات الصادرة إليو
ومف ثـ نجد أنفسنا أماـ معيار منضبط لتحديد النطاؽ المكانى لمممعب، يتمثؿ فى اعتبار 
النطاؽ المكانى إلصابات المبلعب ىو أرض الممعب نفسيا وممحقاتيا األساسية التى سبؽ ذكرىا، 

 يتجزأ مف أرض الممعب باعتبارىا ىامة جدا وحيوية مف أجؿ قياـ وىى أماكف كميا تعتبر جزء ال
أى نشاط عمى ىذا الممعب، فى إطار النشاط الرياضى الذى يمارسو البلعب المحترؼ المتعاقد مع 

 .ٖالنادى
غير أنو واتفاقا مع القواعد العامة فى قانوف العمؿ فإف أى إصابة تحدث لبلعب 

ييا ال يمكف اعتبارىا مف قبيؿ إصابات المبلعب إال إذا كاف وجود المحترؼ فى األماكف المشار ال
البلعب فى ىذا المكاف الذى حدث فيو الحادث ىو تنفػيذ لتعميمات المسؤوؿ أو المختص، كالمدير 
الفنى أو المدير اإلدارى، أو كاف تواجده فيو ضروريا مف أجؿ القياـ بالعمؿ المتعاقد عميو البلعب، 

.  ومف ثـ فإف الوقائع، التى تحدث لمرياضى ٗء المعبة التى يمعبيا لصالح النادىوالمتمثؿ فى أدا
فى الممحقات المشار الييا أو عمى أرض الممعب الذى تقاـ عميو البطولة أو المنافسة أو المراف، 

المباراة  –تعد مف الحوادث الرياضية، سواء كاف تواجد البلعب بتمؾ المناطؽ قد تـ قبؿ بدء العمؿ 
أو بعد تماـ العمؿ والفراغ منو، وأثناء المرور بتمؾ األماكف خروجا مف الممعب إلى  –و التدريب أ

 .٘بقية أجزاء النادى أو األكاديمية

                                                 
1
  Gade P. : Règles du jouet responsabilité, op. cit., p. 79. 

؛  صباح قاسـ ٚٙ؛ عبدالحميد عثماف الحفنى، مرجع سابؽ، ص ٓ٘ٔمحمد سميماف احمد، مرجع سابؽ، ص   ٕ
 .ٛٙ، مرجع سابؽ، ص 

مف، نظاـ التأمينات االجتماعية ، مؤسسة شباب الجامعة باالسكندرية، بدوف مصطفى الجماؿ، حمدى عبدالرح  ٖ
 وما بعدىا. ٘ٛٔتاريخ ، ص 

 .ٕ٘ٔجبلؿ محمد ابراىيـ، مرجع سابؽ ، ص   ٗ
 .ٜٙصباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص   ٘
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وبالتالى يكوف األساس القانونى العتبار البلعب قد أصيب إصابة مبلعب أف يكوف 
ؿ لسمطة وىيمنة إدارة النادى، ، وبالتالى خضع بالفعٔالبلعب قد بدأ فى النشاط الرئيسى لمينتو

سواء عمى أرضو أو عمى أرض الخصـ المنافس، ومف ثـ تكوف اإلصابة قد حدثت لمرياضى 
 .ٕالمحترؼ أثناء وجوده تحت تصرؼ ناديو وتبعيتو وسمطتو

وممعب الخصـ ىنا يخضع فيو البلعب لذات القواعد، فالميف الرياضية يقتضى القياـ 
عب مف مكاف إلى آخر، أو التنقؿ بيف عدة أمكنة، ومف ثـ تعتبر بالعمؿ فييا أف ينتقؿ البل

اإلصابة خبلؿ تجوالو وتنقمو بينيا مف اإلصابات الرياضية، وسواء كانت طبيعة المعبة التى 
يمارسيا البلعب مف الرياضات الجماعية أـ مف الرياضات الفردية، حيث أف سمة النشاط الرياضى 

قاؿ كذلؾ مف مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، داخؿ الوطف أو خارج فى عصرنا الحالى تتطمب االنت
الوطف، والتنقؿ ألداء المنافسات مع الفرؽ المتبارية، أو حتى إلقامة معسكرات التدريب الخارجية 
والداخمية، لذلؾ ينطبؽ عمى المبلعب األخرى خارج النادى ذات القواعد التى تنطبؽ عمى ممعب 

طالما أنو فى كؿ تمؾ األماكف وفى أثناء اإلصابة كاف البلعب تحت النادى المتعاقد معو البلعب، 
 .ٖسمطاف النادى وتبعيتو

إف عبلقة التبعية فى تعاقدات العمؿ مف أىـ المعايير التى وضعيا الفقو والتشريع 
، ولذلؾ فقد نصت المادة ٗلبلستدالؿ عمى تراضى الطرفيف عمى عبلقة خاضعة لعقد العمؿ

المدنى الفرنسى عمى أنو: "يسأؿ الشخص ليس فقط عف تعويض الضرر ( مف القانوف ٖٗٛٔ)
الذى يسببو بفعمو الشخصى. ولكف يسأؿ أيضا عف تعويض األضرار التى يسببيا األشخاص 
التابعيف لو والذيف يوجدوف تحت رقابتو، وعف األشياء التى توجد تحت حراستو".  وىذه الجممة 

فرنسى ال قيمة ليا فى ذاتيا، فيى مجرد عنواف أو تمييد ( مدنى ٖٗٛٔالواردة فى صدر المادة )
                                                 

1
  Aberkane H. : Du dommage causé par une personne indeterminèe, op. cit., p.151. 

قريب مف ىذا كؿ مف:  سمير األودف، التعويض عف اصابات العمؿ فى مصر والدوؿ العربية، منشأة المعارؼ،   ٕ
؛  صباح قاسـ خضر، ٕٖٕوما بعدىا؛  جبلؿ محمد ابراىيـ، مرجع سابؽ ، ص  ٖٕ، ص ٕٗٓٓاالسكندرية، 

إصابة العمؿ، رسالة دكتوراة،  وما بعدىا؛  محمد سعيد عبدالنبى خمؼ، تأميف المسؤولية مف ٓٚمرجع سابؽ ، ص 
 وما بعدىا. ٖٗٔ؛  حسف عبدالرحمف قدوس، مرجع سابؽ ، ص ٓٔٔ، ص ٜٔٛٔجامعة عيف شمس، 

وما بعدىا؛  عدناف عابد، ويوسؼ إلياس، مرجع  ٔٚصباح قاسـ خضر، التعويض عف....، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
 وما بعدىا. ٚٓٔسابؽ ، ص 

4
  Aberkane H. : Du dommage causé par une personne indeterminèe, op. cit., p. 155. 



 

 

                                                 

 

 

   طارق عبد العزيز حفنى الشيخدكتور/                           .... املالعباجلوانب القانونية فى إصابات 

 

778 

لحاالت المسؤولية عف األشخاص وحاالت المسؤولية عف األشياء الواردة بذات المادة، ولكنيا فى 
الفقرات التالية ليذه الفقرة، أى أف ىذه العبارات جاءت عامة وشاممة، وتتسع لكؿ حاالت المسؤولية 

لمسؤولية عف فعؿ األشخاص التابعيف، وحاالت المسؤولية عف فعؿ عف الفعؿ الشخصى، وحاالت ا
 األشياء.

وتتوافر عبلقة التبعية كمما كاف لممتبوع سمطة فعمية عمى التابع فى الرقابة والتوجيو، 
تخولو أف ُيصدر إلى التابع أوامره، وتمـز التابع باالنصياع ليذه األوامر. والعبرة ىنا ىى بوجود ىذه 

لناحية الفعمية فحسب، فبل ييـ بعد ذلؾ إف كانت ترجع إلى عقد بينيما، )كعقد السمطة مف ا
، وال ييـ إف كانت دائمة أو مؤقتة، ٔعمؿ .. أو غيره( أو كانت عرضية، أو كانت غير مشروعة

وال ييـ إف كانت لممتبوع حرية اختيار التابع، أو لـ يكف المتبوع حرا فى اختيار التابع أو ال يممؾ 
كما ال ييـ إف كاف التابع مأجورا أو غير مأجور. فيكفى لقياـ عبلقة التبعية أف يكوف فصمو. 

لممتبوع السمطة الفعمية فى الرقابة والتوجيو مف الناحية اإلدارية أو التنظيمية، ولو لـ يكف المتبوع 
يكوف التابع تابعا قادرا عمى التوجيو والرقابة مف الناحية الفنية. وال يناؿ مف قياـ رابطة التبعية أف 

نما يتعيف توافر عنصر الرقابة  ألكثر مف متبوع، وال يكفى مجرد قياـ سمطة اإلشراؼ العاـ وا 
والتوجيو فى عمؿ معيف. وال يكفى لقياـ رابطة التبعية مجرد عمؿ شخص فى منشأة ممموكة 

ى ىو قياـ لشخص آخر، متى ثبت أنو ليست لو سمطة التوجيو والرقابة عميو. فالمعيار الجوىر 
ف لـ يمارسيا واقعا، سواء كانت دائمة أو مؤقتة ماداـ  السمطة الفعمية فى الرقابة والتوجيو، حتى وا 

 .ِٕفػعؿ التابع وقع فى ظميا
ولذلؾ فإف خروج البلعب عف نطاؽ أرض الممعب وممحقاتو ال يعتبر دليبل دامغا عمى 

المصاحبة بأف خروج الرياضى مف خروجو مف نطاؽ النشاط الرياضى، إال إذا برىنت الظروؼ 
المكاف يفيد بذات الوقت أنو خروج عف سمطاف مسؤولى النادى، إنما إف كاف خروجو مف المكاف ال 
يظير معو ما يشير إلى خروجو عف ىذه السمطة أو التبعية فإف البلعب ىنا يعتبر كأنو مازاؿ 

                                                 
1
  Lefébvre F.: Mémento pratique sociale, Paris, Dalloz, 2000, p. 49. 

أحمد عبدالتواب محمد بيجت ، الموجز فى أحكاـ القانوف االجتماعى ، الجزء الثانى ، قانوف العمؿ الموحد ،   ٕ
 وما بعدىا. ٜٕٔوما بعدىا؛  جبلؿ محمد ابراىيـ، مرجع سابؽ ، ص  ٖ٘، ص  .ٕٗٔٓبدوف ناشر ، 
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ثناء تمؾ الظروؼ مف قبيؿ متوجدا فى محؿ عممو، وبالتالى يعتبر الحادث الذى يحدث لو ا
 الحوادث الرياضية، وبالتالى توصؼ اإلصابة الناجمة عنو بأنيا مف إصابات المبلعب.

 المطمب الثانى
 أن يكون الحادث بسبب النشاط الرياضى

تناولنا فى المطمب السابؽ الشرط األوؿ مف شروط الحادث المسبب إلصابات المبلعب، 
ثانى منيا، وىو شرط أف يكوف الحادث واقعا بسبب أداء البلعب ونتناوؿ فى ىذا المطمب الشرط ال

لمنشاط الرياضى الخاص بمعبتو التى يزاوليا لمصمحة ناديو، فتكوف اإلصابة إصابة رياضية حتى 
بيف نشاط  ٔواف وقعت فى غير زماف وفى غير مكاف العمؿ.  وبذلؾ ينبغى إثبات وجود ارتباط

ث يثبت أنو لوال عممو بالممعب ما وقع الحادث المسبب الرياضى والواقعة محؿ الحادث، حي
 .ٕلئلصابة، فتكوف ىناؾ بالتالى رابطة سببية بيف الحادث والنشاط الخاص بالبلعب

ويحدث خبلؿ المنافسات بعض الوقائع الخارجة عف صميـ النشاط الرياضى لكنيا ترتبط 
بالضرب عمى أحد البلعبيف فُيحدث ، كأف يعتدى شخص مف الجميور ٖبرابطة سببية بيذا النشاط

فيو إصابات، أو يرتطـ رأس البلعب بحاجز معدنى عمى جانب الممعب فيحدث لبلعب ارتجاج 
بالمخ، أو ينزلؽ البلعب نتيجة األمطار فتصاب قدـ البلعب بالكسر.  ففى كؿ تمؾ االمثمة 

تمؾ األحواؿ نجد أف  وغيرىا، يصاب البلعب بسبب خارج عف كينونة نشاطو المينى، ولكف فى كؿ
 .ٗسبب إصابة البلعب ىو أداء ىذا الرياضى ليذه المعبة

وفيما يمى نتناوؿ بالشرح والتنظير مسألتيف عمى جانب كبير مف األىمية، فنكتب فى فرع 
 أوؿ عف رابطة السببة بيف الواقعة والنشاط، كما نتناوؿ جوانب إثبات الرابطة بينيما فى فرع ثاف.

 
 

                                                 
1
  Bore J. : La causalité partielle en noir et blanc, op. cit., p. 78. 

؛  عدناف عابد ويوسؼ ٜٛٔقريب مف ىذا كؿ مف:  مصطفى الجماؿ وحمدى عبدالرحمف، مرجع سابؽ، ص   ٕ
 .ٔٔٔإلياس، مرجع سابؽ ، ص 

3
  Bore J. : La causalité partielle en noir et blanc, op. cit, p. 91. 

وما بعدىا؛  مصطفى الجماؿ وحمدى عبدالرحمف، مرجع سابؽ،  ٕ٘ٗجبلؿ محمد ابراىيـ، مرجع سابؽ ، ص   ٗ
 .ٜٓٔص 
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 الفرع األول
 رابطة السببة بين الحادث والنشاط الرياضى

بيذا الشرط وفقا لمقواعد العامة حالتي ما إذا كانت إصابة العامؿ ناتجة عف  ونعني
 .ٔتأديتو لعممو )الحالة األولى( أو بسبب ىذا العمؿ )الحالة الثانية( حادث وقع لو أثناء
 ـ في مكاف وزماف العمؿ، وىويعد الحادث وقع أثناء العمؿ إذا ت لمحالة األولى وبالنسبة

الذى يقـو فيو ىذا  ما يتحقؽ في حالة تعرض العامؿ لمحادث أثناء تواجده في الموقع وخبلؿ الوقت
إشراؼ ورقابة صاحب العمؿ التابع لو،  العامؿ بالعمؿ المكمؼ بو، حيث يكوف العامؿ حينئذ تحت

أثناء عممو بمقتضى قرينة قانونية ال وقع ليذا العامؿ تـ  وليذا يفترض المشرع أف الحادث الذي
ولذلؾ يفترض تحقؽ عبلقة السببية قطعا بيف الحادث والعمؿ، بحيث ال يتطمب  تقبؿ إثبات العكس،

 .ٕالعامؿ إثباتيا كما ال يقبؿ مف الغير نفييا مف
تعد الحوادث التي تقع لمعامؿ خارج زماف عممو حوادث عمؿ إذا  وبالنسبة لمحالة الثانية

وقعت  سببية مع ىذا العمؿ بحيث يمكف القوؿ أنو لوال قياـ العامؿ بيذا العمؿ ما بعبلقة ارتبطت
ىذه الحادثة وال تحققت تمؾ اإلصابة، بمعني أف يكوف العمؿ ىو السبب الحقيقي الرئيسي لذلؾ، 

أحد ممحقات منزلو، حيث كاف يبحث عف  وبناًء عميو اعتُبرت إصابة عمؿ وقوع الحادث لمعامؿ في
بو، والتى كاف يستخدميا في أداء ميمة مكمؼ بيا مف  لبنزيف البلـز لتزويد الدراجة النارية الخاصةا

مقابؿ خاص نظير استخدامو ىذه الدراجة النارية في قضاء  قبؿ صاحب العمؿ، وكاف يتقاضى
 . مياـ عممو

حد  تعددت أسباب الحادث المؤدى إلصابة العامؿ، فينبغي أف يكوف العمؿ في فإذا ما
العامؿ إلي بمد  سببا كافيا أو السبب الرئيسي لوقوع ذلؾ الحادث وتمؾ اإلصابة، كأف يذىب ذاتو

تناولو غذائو بأحد المطاعـ  آخر ألداء عمؿ مكمؼ بو بمقتضى تعاقده مع صاحب العمؿ، وأثناء
 ، فإف ذلؾ يعد حادث عمؿ يستحؽٖالمكاف يتعرض لمقتؿ أو اإلصابة بسبب اندالع حريؽ بيذا

أما إذا كاف تواجد العامؿ بذلؾ المكاف بسبب .إلصابة العمؿ العامؿ بمقتضاه الحماية التأمينية
                                                 

االجتماعية، ؛  حساـ الديف كامؿ االىوانى، شرح قانوف التأمينات ٕٙٓمحمد حسيف منصور، مرجع سابؽ، ص   ٔ
 .ٕٔٚ، ص ٕٓٓٓدار النيضة العربية، 

2
  Bore J. : La causalité partielle en noir et blanc, op. cit, p. 93. 

 وما بعدىا. ٕٔٚحساـ الديف كامؿ االىوانى، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
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فييا،  بخبلؼ عممو مثؿ قيامو بجولة سياحية خارج المنطقة أو البمد المكمؼ بالعمؿ رئيسي آخر
ية بيف فإف ما يمحؽ بو مف إصابات، كالمشار إلييا، ال يعد حادث عمؿ، وذلؾ النتفاءعبلقة السبب

 .ٔالعمؿ والحادث
مباشرة أو غير مباشرة، وىو ما يتحقؽ إذا كاف  ويكتفي لتوافر عبلقة السببية أف تكوف

كاف "الحادث" وما وقعت "اإلصابة"، وينطبؽ ذلؾ إذا ما أصيب  يمكننا القوؿ أنو لوال "العمؿ" لما
أداء العمؿ بسبب اعتقاد  نقابية، أو تعرض لبلعتداء عميو خارج زماف ومكاف العامؿ بسبب خبلفات

 .ٕالمعتدى أف ىذا العامؿ قد أىمؿ فى إنياء مصالحو لدى جية العمؿ
وقد قمنا توًّا بأنو ينبغى أف يكوف الحادث واقعا بسبب أداء البلعب لمنشاط الرياضى 
ف وقعت  الخاص بمعبتو التى يزاوليا لمصمحة ناديو، وأنو تكوف اإلصابة إصابة رياضية، حتى وا 

زماف وفى غير مكاف العمؿ.  وبذلؾ ينبغى إثبات وجود ارتباط بيف نشاط الرياضى  فى غير
والواقعة محؿ الحادث، حيث يثبت أنو لوال عممو بالممعب ما وقع الحادث المسبب لئلصابة، فتكوف 
ىناؾ بالتالى رابطة سببية بيف الحادث والنشاط الخاص بالبلعب.  فبل ُيشترط كى تكوف الحوادث 

بسبب المينة أف يحدث الحادث لمرياضى بالسبب المباشر مف المعبة ذاتيا، أو أف يقترف  قد وقعت
بالنشاط المينى اقترانا مباشرا، مثؿ أف يحدث احتكاؾ عنيؼ بيف اثنيف مف الرياضييف يتسبب فى 
خمع كتؼ أحدىما، أو أف يسقط العب كرة السمة عمى رأسو عمى األرض بعد التعمؽ بالشبكة 

 .ٖمتو، أو كأف تؤدى ضربة ساؽ فى مباراة تايكوندو إلى إصابة فى أُذف البلعبفتكسر جمج
ولكف نجد فى األمر توسعا واضحا فى تعييف رابطة السببية تمؾ بيف العمؿ والحادث، 
والتى يمكف معيا التسميـ بأف الحادثة وقعت بسبب نشاط الرياضى، فبل يشترط لكى تتصؼ الحادثة 

ترف ىذه الحادثة بنفس واجبات الرياضى المصاب، فرابطة السببية بيف بصفة حادث العمؿ أف تق
اإلصابة والنشاط ال تقتصر عمى السببية المباشرة فحسب، بؿ تمتد لتضـ كؿ واقعة ترتبت عمييا 

 .ٗاإلصابة، بما يقودنا الى تمخيص ذلؾ بأنو: "لوال النشاط الرياضى ما حدثت إصابة المبلعب"

                                                 
1
  Rodière P.: Droit social de l'union européenne, Paris, L.G.D.J, 1998, p. 228. 

 -أحمد لطفى عبد الرحمف،  شروط اعتبار االصابو الناتجة عف االجياد او االرىاؽ مف العمؿ اصابة عمؿ  ٕ
 .ٖ، صٖٜٛٔمجمو التامينات االجتماعيو، السنو االولى ، العدد االوؿ ، ابريؿ

3
  Bore J. : La causalité partielle en noir et blanc, op. cit, p. 93. 

4
  The same reference: Bore J. : La causalité partielle en noir et blanc, op. cit, p. 99. 
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يرا ما تتعدد األسباب التي تتدخؿ في إحداث الضرر لمغير سواء وقد قمنا سمفا بأنو كث
كانت قريبة أـ بعيدة، مما أدى إلى قياـ نظريتيف في األفؽ القانونى، فاألولى تعرؼ بتكافؤ األسباب 
وتعادليا، والثانية تعرؼ بالسبب المنتج أو الفعاؿ. غير أف نظرية السبب المنتج أو الفعاؿ ىى 

عا فى مصر، وخبلصتيا انو عند تعدد األخطاء التي تتسبب في إحداث ضرر األرجح فقيا وتشري
ما فإنو ينظر إلى الخطأ الذي يؤدى عادة الى ىذه النتيجة دوف غيره مف األخطاء األخرى 

كما سبؽ البياف.  ولكف فى المجاؿ الرياضى نجد أنو ليس ضروريا أف يمثؿ عمؿ  ٔالمشاركة
واقعة، ولكف يكفينا أف يشكؿ عممو سببا مف أسباب متعددة ساىمت الرياضى سببا أحاديا مباشرا لم

، بؿ يمكف أف ٕجميعيا فى حدوثو، فبل لزوـ ألف تكوف مستمدة مباشرة مف النشاط الرياضى نفسو
نجد سببيا ىو النشاط ولكف بسبيؿ غير مباشر، طالما أف العبلقة بينيما، الرياضى والواقعة التى 

العبلقة إما مف جية طبيعة نشاط الرياضى أو مكانو أو ظروفو، أو  تعرض ليا، موجودة، وتكوف
والحادثة، بحيث يمكف القوؿ مرة أخرى بأنو:  ٖأى سبب يعتبر عبلقة معقولة بيف نشاط البلعب
 "لوال النشاط الرياضى ما حدثت إصابة المبلعب".

اشترطنا أف يكوف ومف ىذا العرض لتمؾ الجوانب القانونية والفنية يتبيف لنا أنو إذا 
الحادث مرتبط دائما ارتباطا مباشرا بعمؿ البلعب حتى نصفيا بإصابة ممعب، فإف معنى ذلؾ 
خروج أغمب الحوادث التى تحدث فى المبلعب مف نطاؽ إصابات المبلعب، وىذا أمر ال يتماشى 

ات العنيفة، مع المسؤولية الكاممة عف إصابات المبلعب، والتى ال تقتصر فقط عمى مزاولة الرياض
كما أنو ينبغى التفرقة بيف الرياضات المختمفة ومدى العنؼ فى ممارستيا، حيث يمكف تقسيميا الى 
أنواع ثبلثة، حيث نجد العديد مف الرياضات التى تتطمب قدرا مف الخشونة والعنؼ كألعاب 

شونة والعنؼ المصارعة والمبلكمة والجودو وىوكى الجميد، ورياضات أخرى تحتاح قدر أقؿ مف الخ
وتمارس دوف تعسؼ أو تعمد إلصابة الخصـ مثؿ كرة القدـ وكرة السمة، وكذلؾ رياضات ال تحتاج 
إلى العنؼ والخشونة، بؿ يصعب المجوء إلى العنؼ فييا مثؿ كؿ األلعاب الفردية كالقفز والعدو 

 والرماية والتنس.
                                                 

 وما بعدىا مف ىذا البحث. ٖٓانظر ص   ٔ
2
  Rodière P. : Droit social de l'union, op. cit., p. 221. 

، ص وما بعدىا؛  عدناف عابد ويوسؼ إلياس، مرجع سابؽ  ٖ٘قريب مف ىذا:  سعيد جبر، مرجع سابؽ،  ص   ٖ
 وما بعدىا. ٖٛ؛  صباح قاسـ خضر، مرجع سابؽ ، ص ٓٔٔ
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لخطر حاضر فى كؿ ورغـ اختبلؼ نسبة العنؼ بيف رياضة واألخرى، إال أف عنصر ا
األلعاب دوف استثناء، ففى الطائفة األخيرة األقؿ عنفا، وجدنا إصابات فى الواقع العممى مثؿ سقوط 
العب عمى أرض صمبة أثناء القفز بالزانة، ومثؿ ارتطاـ العب التنس بحامؿ الشبكة المعدنى.  

األلعاب العنيفة أو وبالتالى فقد تحدث إصابات المبلعب بدوف أف تكوف طبيعة الرياضة مف 
 .ٔالخشنة

أما إصابة البلعب فى الممعب بسبب القوة القاىرة أو الحادث الفجائى، فقد استقر أغمب 
الفقو عمى أف ىذه اإلصابة طالما حدثت لبلعب فى إطار النطاقيف الزمانى والمكانى لمنشاط 

سؤولية جية التأميف الرياضى، فإنيا تكوف مف إصابات المبلعب، والتى يمتد إلييا الضماف وم
، وذلؾ ألف وجود البلعب فى الممعب وقت الحادث ىو قرينة عمى وجود رابطة السببية ٕعنيا

                                                 
؛  صباح ٓٔٔوما بعدىا؛  عدناف عابد ويوسؼ إلياس، مرجع سابؽ ، ص  ٜ٘سعيد جبر، مرجع سابؽ،  ص   ٔ

 وما بعدىا. ٗٛقاسـ خضر، مرجع سابؽ ، ص 
وبيف الحادث الفجائى والحادث النصوص القانونية، المصرية والفرنسية فرقت بيف القوة القاىرة  مف جانب ،   ٕ

( مف القانوف المدنى المصرى كانت أكثر شموال مف نظيرتيا ٕ٘ٔالجبرى مف جانب آخر ، غير أف المادة )
( ، فأكدت عمى إعػفاء المديف مف التعويض فى حاالت السبب األجنبى  جميعيا ، وىى تضـ ٛٗٔٔالفرنسية، رقـ )

 ف نفػسو وفعػؿ الغير.عبلوة عمى القػوة القاىرة ، فعؿ الدائ
( مف القانوف المدنى المصرى لتمّيز بيف القػوة القاىػرة وبيف الحادث الفجائى ، كما فعؿ ٕٚٔثـ جاءت المادة )

 المشرع الفرنسى ، وىو ما يستوجب التساؤؿ حوؿ مدى ترادؼ ىذه المفاىيـ القانونية الثبلث.
القاىرة والحادث الفجائى والحادث الجبرى ، كميا عبارات ذات وقد ذىب أغمب الفػقػو إلى القوؿ بأف كؿ مف القػوة 

معنى واحد ، أى أنيا جميعيا سبب خارج عف إرادة المديف ، حاؿ دوف قيامو بالوفاء بتعيده الذى التـز بو بالتعاقد، 
ذلؾ فإف ويستندوف فى ذلؾ إلى أف المشرع يستعمؿ ىذه العبارات الثبلث فى كثير مف مواده بمعنى واحد ، وفوؽ 

النتيجة القانونية لمعبارتيف واحدة ، أال وىى براءة ذمة المديف بااللتزاـ العػقػدى  ، كما أنيـ جميعا ُيشترط لقياميـ 
استحالة التوقع ، واستحالة الدفع والتفادى ، وأال يكوف الحادث نتيجة فعػؿ المديف أو بخطأ منو ، وأف يجعؿ االلتزاـ 

ير أننا نرى أف فارقا كبيرا يوجد بيف القوة القاىرة وبيف الحادث الفجائى والحادث مستحيبل استحالة مطمقة،  غ
الجبرى ، غير أف العبارتيف األخيرتيف )الحادث الفجائى ، والحادث الجبرى( ليما نفس المدلوؿ القانونى ، ألنيما 

ف ، بؿ يتـ استخداـ أى منيما يحمبلف ذات المعنى المغوى ، كما أنيما ال يستعمبلف تشريعا وال قضاًءا مجتمعي
لمداللة عمى وجود الحادث الجبرى )المفاجئ( كأمر واحد ال أمػريف. لكف ما يدعونا إلى التمييز بيف القوة القاىرة مف 

 جانب، وبيف الحادث الجبرى )الفجائى( مف جانب آخر ، ىى األسباب التالية:
بينما تشير القوة القاىرة إلى الشدة العظيمة مقترنة أف المعنى المغوى لكبل التعبيريف مختمؼ تماما ، ف (ٔ

 بالقيػر دائما ، نجد أف الحادث لفظا ال يتسـ بالشدة دائما ، بؿ نجد الحادث كما يكوف شديدا يكوف تافيا.
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الكافية العتبار نشاط البلعب سببا فى حدوث ىذا الحادث لو، أما إذا كاف حدوث الواقعة ُينسب 
البلعب ترجع بشكؿ  ألسباب مختمفة، وأجنبية تماما عف النشاط الممارس، مثؿ أف يثُبت أف إصابة

كامؿ الى أف البلعب لديو تاريخ مرضى معيف، ففى مثؿ تمؾ الحالة نجد أف رابطة السببية غير 
متوافرة، بؿ منتفية تماـ، ومف ثـ ال يمكف اعتبار ىذا الضرر الحادث لو مف قبيؿ إصابات 

 .ٔالمبلعب
 

 الفرع الثانى
 إثبات الرابطة بين النشاط والحادثة

اإلثبات عمى عاتؽ أحد الخصميف أمر بالغ األىمية، ألنو يتوقؼ عميو إف إلقاء عبء 
سير الدعوى ونتيجتيا، كما أنو يترتب عميو أف يجعؿ مركز أحدىما أدنى مف مركز اآلخر، ألنو 
يكمؼ بأمر إيجابي تتوقؼ عميو عممية الفصؿ فى الدعوى. في الوقت الذي يقؼ فيو اآلخر موقفًا 

الخطأ -وى المسؤولية المدنية يتطمب المشرع إقامة الدليؿ عمى توافر أركانيا سمبيًا،  فمثبًل في دعا
( إثبات[، فإف كفة المدعى عميو ترجح كفة المدعي متى ٛ٘ٔ]المادة ) -والضرر وعبلقة السببية

                                                                                                                                               

أف استخداـ كبل مف المشرع الفرنسى والمشرع المصرى لمعبارتيف فى ذات المادة ، يستوجب أف يكوف  (ٕ
ال يكوف تزيُّدا مف المشرع ال طائؿ مف ورائو ، وىو ما يجب أف ينػزه المشرع عنو، وفػقا ىناؾ فارؽ بيف ا لعبارتيف ، وا 

 ألصوؿ التفػسير المستقػرة.
أف الفػقياء الذيف قالوا بوحدة المعنى ارتكزوا عمى سبب واٍه ، وىو أف النتيجة القانونية لمعبارتيف واحدة،  (ٖ

بيف مفيوميف ، واعتبارىما اسميف لمسمى واحػد ، لمجرد أف كبلىما يرتب ذات النتيجة والحقيقة أنو ال يمكف التسوية 
 واألثر ، ألنيما رغـ ذلؾ ، قد يختمفاف فى الشروط والخصائص وغيرىا.

ومف ثـ نرى أف القػوة القاىرة تختمؼ عف الحادث الجبرى )الفجائى( ، فالقػوة القاىػرة ىى قػوة خارجية أجنبية عف 
كإعصار أو زلزاؿ أو حرب أو أوامر السمطة العامة ، بينما يمكننا اعتبار الحادث الجبرى سببا داخميا لدى  المديف ،

المديف بااللتزاـ التعاقدى  ، مثؿ حادث اآللة التابعة لو ، أو تقصير مف أحد َعػَممتو ، كما أف القوة القاىرة تؤدى إلى 
ال يمكف مقاومتو ، بينما الحادث الجبرى يؤدى إلى استحالة مطمقة  استحالة مطمقة )أصمية( ، ألنيا نابعة مف حادث

)تبعية( ، ألنيا نابعة مف الشخص كعجز المديف ، ولكنيما يشتركاف فى أنيما كبلىما يحوالف تماما دوف تنفػيذ 
، جامعة الزقازيؽ، االلتزاـ التعاقدى.   لمزيد مف االطبلع انظر رسالتنا لمدكتوراة، االمتناع المشروع عف تنفيذ العقد

 وما بعدىا. ٕٓٔ، الباب الثانى، ص ٖٕٔٓسنة 
محمود جماؿ الديف زكى، ضماف أخطار المينة فى القانوف المصرى ، مجمة القانوف واالقتصاد، السنة الخامسة   ٔ

 .ٙٛوما بعدىا؛  صباح قاسـ خضر،  مرجع سابؽ ، ص  ٕ٘٘، ص  ٕٙٔ، ص ٜ٘٘ٔوالعشروف، 
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، وعمى العكس فإف كفة المدعى ترجػح كفة المدعى عميو الذي يكوف ٔكاف عميو عبء إثبات الخطأ
نفى الخطأ مف جانبو. وكذلؾ األمر بالنسػبة لمشرط الجزائي حيث أنو يعفي عمى عاتقو عبء 

الدائف مف إثبات الضرر الذي أصابو، ويمقى عمى عاتؽ المديف عبء نفي حدوث ضرر لمدائف، 
( مدنى.  ففي ضوء ذلؾ يتبيف أف تحديد الخصـ الذي يقع عمى عاتقو عبء اإلثبات ٕٕٚالمادة )

لعممية، إذا أف القاضى ال يستطيع أف يقضى بأحقية المتقاضى في ادعائو أىمية كبرى مف الناحية ا
الذي لـ يقـ عميو الدليؿ. ولذلؾ كانت معرفة مف يقع عميو عبء اإلثبات مف األىمية بمكاف ألنو 

 إذا عجز عف تقديـ الدليؿ خسر دعواه.
نة عمى المدعى، وقد أرست كافة النظـ القانونية قاعدة عامة في اإلثبات مفادىا أف البيّ 

نما ىو كؿ شخص    -ىنا  -( إثبات،  والمدعى ٔالمادة ) ليس ىو مف باشر الدعوى، إبتداًء، وا 
يدعي عمى خصمو بأمٍر أو يدفع دعوى خصمو بدفٍع. طالما أف ىذا أو ذاؾ كاف عمى خبلؼ 

رؽ في ذلؾ الظاىر )أصبًل أو عرضًا أو ظاىرًا(.  فيذا ىو المدعي الذي يقع عميو اإلثبات، ال ف
ذا أنزلنا تمؾ القواعد العامة عمى األلعاب ٕبيف مف رفع الدعوى ومف رفعت عميو الدعوى .   وا 

الرياضية فإننا نجد البلعب المصاب مطالبا بإثبات وجود تعاقد بينو وبيف النادى الذى يمعب لو، 
رر البدنى إلى وكذلؾ إثبات الضرر البدنى الذى تعرض لو ىذا البلعب، ثـ إثبات نسبة ىذا الض

واقعة مباغتة عنيفة، وأف تكوف الواقعة ناجمة عف سبب خارج عف الجسد، كذلؾ عميو إثبات الصمة 
بيف تمؾ الواقعة وبيف نشاط البلعب المصاب، وأخيًرا عميو إثبات وجود عبلقة بيف الحادثة وبيف 

 .ٖاب أخرى أجنبيةالضرر الحادث لو، بما مؤداه عزو كامؿ الضرر إلى تمؾ الحادثة وليس ألسب
إف إلقاء عبء اإلثبات عمى البلعب المصاب، مع تحميمو عبء إثبات كؿ تمؾ المسائؿ 
واألمور ذات البعد القانونى المحض ىو أمر بالغ الصعوبة، وتطبيؽ تمؾ القواعد بحذافيرىا معناه 

طبيعة  ضياع المسؤولية المدنية عف إصابات المبلعب فى أغمب الحاالت، وىنا يأتى الحؿ مف
قواعد قوانيف العمؿ والتأمينات االجتماعية، التى راعت جانب الطرؼ األضعؼ فى عبلقات العمؿ، 

                                                 
1
  Badel M. : La notion de risqué professionnelle, etat des lieux a la luniere des 

evolutions -recentes. Revue de Droit sanitaire et social, No. 40 , janvier-mars, 2004, p 

16. 
 .ٜٗ، ص ٕٕٔٓأحمد عبد التواب بيجت ، أحكاـ االثبات فى القانوف المصرى ، دار النيضة العربية ،   ٕ
؛  صباح ٜٔٔوما بعدىا؛  عدناف عابد ويوسؼ إلياس، مرجع سابؽ ، ص  ٜٜجبر، مرجع سابؽ،  ص  سعيد  ٖ

 وما بعدىا. ٚٛقاسـ خضر، مرجع سابؽ ، ص 
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وىى البلعب فى موضوعنا، حماية لمعماؿ مف ضياع حقوقيـ، وبالتالى ضياع األىداؼ 
االجتماعية المبتغاة مف جانب تمؾ التشريعات، فشّرعت بالتالى العديد مف القرائف التى تعفى 

مف إثبات العديد مف األمور، وتمقى عمى خصمو عبء إثبات عكس ما يدعيو  -العامؿ-بلعب ال
 .ٔالبلعب

التى فرضيا القانوف قرينة افتراض أف حدوث الحادثة لبلعب فى مكاف عممو  ٕومف أىـ القرائف
وزماف عممو يكوف بسبب نشاطو الرياضى، فبل يطمب مف البلعب وجوب إثبات عبلقة السببية بيف 
الواقعة التى ألمت بو وبيف نشاطو كرياضى، وبالتالى يتحوؿ العبء إلى خصمو ليثبت، إف أراد، 

ية بيف النشاط والحادثة. ويظير ىنا دور القرائف القانونية فى تسييؿ تحديد انتفاء عبلقة السبب
المسؤولية عف إصابات المبلعب، والتى لوالىا لضاعت المسؤولية فى غير قميؿ مف إصابات 

 .ٖالمبلعب يوميا
 
 
 
 

                                                 
وما بعدىا؛  محمد سميماف أحمد، التعويض عف  ٕ٘٘قريب مف ىذا:  جبلؿ محمد ابراىيـ، مرجع سابؽ، ص   ٔ

 .ٖٔٔاالصابة...، مرجع سابؽ، ص 
مف قانوف اإلثبات( عمى أف "القرينو القانونيو تعفى مف تقررت لمصمحتو مف أية طريقو أخرى  ٜٜ)المادة نصت   ٕ

مدنى( عمى أف "مف  ٜٗٙمف طرؽ اإلثبات". فالقرينو القانونيو ىى التى ُينص عمييا فى القانوف ، كنص )الماده 
عتبر الحيازة ، وفقا ليذا النص ، قرينو عمى كاف حائزا لمحؽ اعتبر أنو صاحبو حتى يقـو الدليؿ عمى العكس" فت

الممكية ، تعفى الحائز مف إثبات ممكيتو ، وتمقى عبء إثبات العكس عمى خصمو.  وىناؾ قرينو قانونية أخرى فى 
مدنى( والتى تقضى بأف:"الوفاء بقسط مف األجرة قرينة عمى الوفاء باألقساط السابقة عمى ىذا القسط  ٚٛ٘)المادة 

الدليؿ عمى عكس ذلؾ". ونستطيع أف نقوؿ أف المشرع قد بنى القرينة القانونية عمى الراجح الغالب مف حتى يقـو 
األحواؿ ، ففى األحكاـ السابقة نجد أنو غالبا ما يكوف الحائز لعيف معينة )منقوؿ أو عقار( ىو مالؾ فعمى ليا، كما 

ير مف الشيور، رغـ أنو لـ يقبض الشيور المتأخرة أنو مف المعتاد والبدييى أف يرفض المؤجر قبوؿ وفاء أجرة ش
عمى المستأجر.   والقرينة القانونية ليست دليبل لبلثبات ، بؿ ىى فى الحقيقة إعػفاء منو ، فالخصـ الذى تقـو 

ئمة لمصمحتو قرينة قانونية يسقط عف كاىمو عبء اإلثبات إذ القانوف ىو الذى تكفّػؿ باعتبار الواقعة المراد إثباتيا قا
 )ثابتة( بقياـ القرينة ، وأعفى الخصـ.

 .ٛٛوما بعدىا؛  صباح قاسـ خضر، مرجع سابؽ ، ص  ٘ٛٔقريب منو:  حسف قدوس،  مرجع سابؽ ، ص   ٖ
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 الفصل الثانى
 أساس المسؤولية الناتجة عن إصابات المالعب

و لنزاع قضائى ما، يعنى إعطاء الوصؼ القانونى إف التكييؼ القانونى لواقعة ما أ
الصحيح لمواقعة أو النزاع، ومف ثـ يتسنى لمقاضى تحديد األحكاـ والقواعد المناسبة لمتطبيؽ عمى 
موضوع الدعوى بناء عمى ىذا التكييؼ السميـ.  وفى مجاؿ النشاط الرياضى نجد أىمية خاصة 

الوقائع والحوادث والمنازعات التى يصؿ كثير منيا إلى  لمسألة التكييؼ القانونى، وذلؾ نظرا لتعدد
 ساحات القضاء، سواء فى مصر أو فى غيرىا مف بمداف العالـ.

كما أنو يظير لنا جميا تعدد التشريعات واألحكاـ والقواعد التى تحكـ مزاولة الرياضات 
بؾ العبلقات بيف المختمفة والميف الرياضية بكؿ أنواعيا وصورىا، كذلؾ يظير لنا تعدد وتشا

األشخاص العامميف فى ىذا المجاؿ، مف نوادى واتحادات ونقابات والعبيف ومدربيف وأطباء 
دارييف ومنظميف لؤلنشطة وغيرىـ، والممارسة الرياضية وما تتطمبو مف إجراءات  رياضييف وا 

ى وتصرفات وأعماؿ مادية متعددة قد تشوبيا أخطاء تصدر مف أى طرؼ مف ىذه األشخاص الت
صابات بالمبلعب عمى النحو الذى رأيناه فى الفصؿ األوؿ مف  ذكرناىا، مما ينتج عنيا أضرار وا 
بحثنا ىذا، سواء أثناء المنافسات أو التدريبات أو المقاءات، وسواء حدث ذلؾ داخؿ نادى البلعب 

المنافس، حيث تثور فى جميع تمؾ الحاالت المسؤولية المدنية عف  ٔأو عمى ممعب الخصـ
 .ٕصابات المبلعبإ

                                                 
 وما بعدىا. ٓٔحسف أحمد الشافعى، المسؤولية المدنية..... مرجع سابؽ ، ص   ٔ
، Law of Tortsفى قسمو المدنى المعروؼ بإسـ  Common Lawوقد خصص القانوف اإلنجميزى العرفى   ٕ

عديدا مف القوانيف، التى جاءت نتيجة أحكاـ قضائية مستقرة، مازالت تعتبر مرجعا فقييا فى مواد القانوف المدنى.  
وقد حظى الحؽ فى الصحة بقدر كبير مف اىتماـ المحاكـ، و خاصة عندما ظيرت رياضات مثؿ المصارعة، 

، والرياضات التى قد تسبب إصابات، أو جروح، أو حتى الوفاة.  والمبدأ األساسى وىو مبدأ تقبؿ والمبلكمة والرجبى
 .Volenti non fit injuriaمخاطر الممارسة، و الذى يسمى بالبلتينية   

أى أف اإلصابة ال تعتبر إعتداء متى كاف المصاب متقببل ليا.  وطبعا، فى مختمؼ الرياضات، توجد قواعد لكؿ 
صابة العب قد تنتج عف:  خروجو ىو عف قواعد المعبة.ريا  ضة وا 
 أو خروج غيره عف قواعدىا.· 
 أو خروج كمييما عمييا.· 
 إو تواجد ظروؼ خارجية،  مثؿ شغب جميور عدائى.· 



 

 

                                                 

 

 

   طارق عبد العزيز حفنى الشيخدكتور/                           .... املالعباجلوانب القانونية فى إصابات 

 

788 

وفى فصمنا ىذا عف أساس المسؤولية المدنية ألطراؼ العمؿ الرياضى بشكؿ عاـ، نتناوؿ 
فى المبحث األوؿ المسؤولية المدنية ألطراؼ العمؿ الرياضى فى شقييا التعاقدى والتقصيرى، مع 

تجة عف إصابات بياف أوجو التمييز بينيما، ونتناوؿ فى المبحث الثانى المسؤولية التعاقدية النا
 المبلعب، وأخيرا نناقش فى المبحث الثالث المسؤولية التقصيرية الناتجة عف إصابات المبلعب.

 المبحث األول
 المسؤولية المدنية المترتبة عمى إصابات المالعب

تتشعب المسؤولية القانونية كما ىو معموـ إلى ثبلث صور، مدنية وجنائية وتأديبية، 
انونية بشكؿ عاـ أف يتحمؿ الشخص المخطئ نتيجة خطئو إذا ترتب عميو ويقصد بالمسؤولية الق

ضررا لمغير أو لممجتمع، والمسؤولية فى مجاؿ القانونى المدنى وقانوف العمؿ ىى المسؤولية المدنية 
بطبيعة الحاؿ، وىى مف الموضوعات اليامة والرئيسية فى مؤلفات وبحوث القانوف المدنى، 

( مف القانوف المدنى المصرى والتى يجرى نصيا ٖٙٔة الواردة فى المادة )وتحكميا القاعدة العام
 عمى أنو: "كؿ خطأ سّبب ضرًرا لمغير ُيمـز مف ارتكبو بالتعويض".

فإذا ترتب عمى ىذا الخطأ مف جانب شخص ما أف حدث ضرر لشخص آخر، فإف 
ويضا جابرا، ووفقا لممادة عف تمؾ األضرار تع ٔاألوؿ يصبح ممتزما قانونا تجاه المضرور بتعويضو

( المشار إلييا فإف المسؤولية تنشأ كمخالفة اللتزاـ ما، واألمر ال يختمؼ فى حالة إصابات ٖٙٔ)
المبلعب واألضرار التى تحدث لمرياضييف، وىذا االلتزاـ قد يكوف تعاقديا فتصبح المسؤولية 

ما أف تكوف مخالفة اللتزاـ قانونى فتكوف مس ؤولية تقصيرية، ومف ثـ نتناوؿ فيما مسؤولية عقدية، وا 

                                                                                                                                               

 أو قد تكوف ظروؼ مناخية غير متوقعة.· 
ف الدوؿ إلى أصدار تشريعات تنظـ ولكف الخشونة فى المبلعب قد تصاعدت فى األزمنة الحديثة، مما دفع عديد م

قواعد التقاضى فى المنازعات التى تنتج عف نشاط رياضى.  ولـ تمجأ كؿ الدوؿ إلى إصدار تشريعات جديدة، 
وكانت إنجمترا مف ىذه الدوؿ التى أكتفت بالقوانيف الموجودة، والتى دائما ما يطرأ عمييا تغيير قضائى غير ممموس، 

 يفسر األحداث طبقا لتطوراتيا إخراجا ليا مف جمودىا.ولكف يعكس حس الشارع، و 
عبدالرزاؽ السنيورى، الوسيط فى شرح القانوف المدنى، تنقيح مصطفى الفقى، المجمد الثانى ، دار النيضة   ٔ

وما بعدىا؛  سميماف مرقس، الوافى فى شرح القانوف المدنى، الجزء األوؿ، دار  ٓٙٛ، ص  ٕٚٓٓالعربية، القاىرة، 
 .ٜ، ص ٕٜٜٔضة العربية، الني
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يمى مفيوـ المسؤولية المدنية لمرياضى بشكؿ عاـ فى مطمب أوؿ، ثـ نتناوؿ التفرقة بيف صورتييا 
 فى مطمب مستقؿ عمى الوجو التالى:

 المطمب األول
 مسؤولية الرياضى المدنية بوجه عام

موجزا عف مفيوـ المسؤولية تناولنا خبلؿ مقدمة ىذه الفصؿ ومقدمة ىذا المبحث شرحا 
القانونية بشكؿ عاـ، ومفيوـ المسؤولية المدنية بشكؿ خاص، وكيؼ أف المسؤولية المدنية ىى 
صورة مف صور المسؤولية القانونية، كذلؾ قمنا بأف الشخص الذى يخالؼ التزاـ ما يكوف ممزما 

سؤولية فى القانوف المدنى بتعويض األضرار التى لحقت بالغير كنتيجة لخطئو ىذا، حيث تقـو الم
لدى إخبلؿ الممتـز بالتزاـ ما فى ذمتو، وترتب ضرر عمى ىذا اإلخبلؿ، فتنشأ عمى عاتقو مسؤولية 

.  وفى ٔجبر ضرر المضرور الذى يكوف لو وحده حؽ المطالبة بالتعويض كحؽ خالص لو وحده
ة التى تترتب عمييا مجاؿ المسؤولية المدنية عامة نجد أنو يصعب جدا حصر األفعاؿ الخاطئ

المسؤولية فى شقييا التعاقدى والتقصيرى، فااللتزامات التقصيرية والتعاقدية متعددة وال ترد تحت 
حصر، ويكشؼ الواقع العممى يوميا عف المزيد مف التصرفات وااللتزامات التعاقدية الجديدة التى 

 .ٕتكار وغير ذلؾتنشأ وتظير لموجود كأثر لمتفاعؿ البشرى والتقدـ التقنى واالب
، المسؤولية التقصيرية ٖوقمنا كذلؾ بأف المسؤولية المدنية تمؾ ليا صورتاف رئيسيتاف

والمسؤولية التعاقدية، وتنشأ األخيرة بذات أسباب نشوء المسؤولية بوجو عاـ، ولكف باشتراط أف 

                                                 
وما بعدىا؛   ٕٙٛقريب مف ىذا:  عبدالرزاؽ السنيورى، الوسيط فى شرح القانوف المدنى، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

 وما بعدىا. ٘سميماف مرقس، الوافى فى شرح القانوف المدنى، مرجع سابؽ، ص 
القضاء والفقو، القاىرة الحديثة لمطباعة،  عز الديف الدناصورى وعبدالحميد الشواربى، المسؤولية المدنية فى ضوء  ٕ

 وما بعدىا. ٚ، ص ٜٛٛٔ
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية:  بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدميا تنقسـ المسئولية المدنية إلى   ٖ

لوجو المتفؽ عميو؛ عقدية أو غير عقدية )تقصيرية(، فتترتب االولى عمى عدـ تنفيذ االلتزاـ الناشئ عف العقد عمى ا
أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فيى تقـو عمى التزاـ قانونى مصدره نص القانوف يقع عمى عاتؽ المسئوؿ 
بتعويض المضرور دوف عبلقة عقدية بينيما بما في ذلؾ مثبل مسئولية قائد المركبة عف إصابة أحد المارة أو عف 

ؿ المجاور أثناء ترميـ منزلو،  والقدر المتيقف عندنا اف الفقو الحديث قد انتيى قتمو ومسئولية الجار عف تيدـ المنز 
إلى أف العناصر الجوىرية في نوعى المسئولية واحدة إال أنو يسّمـ باختبلفات عدة بينيما تتمثؿ فى مدي او نطاؽ 

ة العقدية ففي االولي يمتـز التعويض:  التعويض في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منو في المسؤلي
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انونا بيف يكوف االلتزاـ الذى تمت مخالفتو ىو التزاـ تعاقدى، أى يتطمب وجود عقد صحيح ق
طرفيف، حيث قاـ أحدىما بمخالفة بند أو أكثر مف بنود التعاقد، وترتب عمى ىذه المخالفة حدوث 
ضرر لممتعاقد اآلخر، أما المسؤولية التقصيرية فتنشأ بذات األسباب، غير أف االلتزاـ الذى تمت 

 .ٔمخالفتو ىنا يكوف التزاما واردا فى نصوص القانوف
أماـ مسؤولية عقدية فى مجاؿ إصابات المبلعب إذا كانت الحالة وبالتالى نجد أنفسنا 

المعروضة قد دخمت فى عبلقة تعاقدية صحيحة مع الطرؼ المقابؿ، أى بيف البلعب المضرور 
والمسؤوؿ، وبالتالى تترتب مسؤولية األخير عف اإلخبلؿ بالتزاـ تعاقدى تجاه األوؿ، بينما نجد 

ذات المجاؿ إذا كانت الحالة المعروضة ال رباط تعاقدى فييا  أنفسنا أماـ مسؤولية تقصيرية فى
 .ٕبينيما، حيث تكوف إخبلال بالتزاـ يفرضو القانوف مباشرة

وتقوـ المسؤولية المدنية المترتبة عمى إصابات المبلعب عمى أركاف ثبلثة مثميا فى ذلؾ 
الفاعؿ المسؤوؿ، وركف  مثؿ أية مسؤولية مدنية فى أى مجاؿ آخر، ىى: ركف الخطأ الذى يرتكبو

الضرر الذى يصيب الرياضى، وأخيًرا ركف عبلقة السببية بيف الخطأ والضرر.  والمستقر فػقيا 
وقضاءا فى ىذا الشأف أنو طالما وجدت عبلقة تعاقدية بيف المضرور والمسؤوؿ فإننا نكوف أماـ 

المسؤولية التقصيرية  مسؤولية عقدية دائما، حتى واف انطبقت عمى الحالة شروط وظروؼ كؿ مف
والتعاقدية معا، حيث أننا نكوف أماـ إخبلؿ بالتزامات تعاقدية نشأت وفقا لعقد صحيح وممـز 

. كما أف تحديد نطاؽ المسؤولية العقدية والقوؿ بقياميا فى محؿ النزاع يحتـ عمينا التثبت مف ٖقانونا

                                                                                                                                               

المديف بتعويض الضرر المباشر، سواء كاف متوقعا او غير متوقع بينما ال يشمؿ التعويض في المسؤلية العقدية 
 سوي الضرر المتوقع عادة وقت ابراـ العقد. 

مضي خمس عشر أما التقادـ : تنطبؽ عمي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادـ أي اف المسؤلية تسقط ب
سنة.  أما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انيا تسقط بمضي ثبلث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة 

 سنة.
وما بعدىا؛  صباح قاسـ خضر،  ٜٕ؛  عاطؼ النقيب، مرجع سابؽ، ص ٘سميماف مرقس، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

 وما بعدىا. ٛٙ؛  حسف أحمد الشافعى، مرجع سابؽ، ص ٜٚمرجع سابؽ ، ص 
وما بعدىا؛   ٕٙٛقريب مف ىذا:  عبدالرزاؽ السنيورى، الوسيط فى شرح القانوف المدنى، مرجع سابؽ ، ص   ٕ

 وما بعدىا. ٘سميماف مرقس، الوافى فى شرح القانوف المدنى، مرجع سابؽ، ص 
خصيا اف أحكاـ المسؤلية وتترتب عمي ذلؾ أف االختبلفات بيف نوعي المسؤولية تؤدي إلي نتائج عممية ميمة ا  ٖ

التقصيرية افضؿ لممضرور مف زوايا عدة الف التعويض فييا يشمؿ الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية 
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ؿ مف المسؤوؿ والمضرور توافر عدة شروط وىى: أف يكوف لدينا عقد صحيح قانونا بيف ك
المصاب، وأف يقوـ األوؿ باإلخبلؿ بأحد شروط أو بنود ىذا التعاقد فى مرحمة حياة العقد أو يخؿ 

 .ٔبأكثر مف بند، وأخيًرا أف ينتج عف ىذا اإلخبلؿ حدوث ضرر لمرياضى المصاب
مضرور فدعوى المسؤولية التعاقدية تتقدـ دعوى المسؤولية التقصيرية، حيث ينبغى عمى ال

تحريؾ دعوى المسؤولية العقدية وليس الدعوى األخرى، حيث أف المضرور الدائف بااللتزاـ ال 
يستأِدى دينو إال بطريؽ العقد المبـر بينو وبيف المسؤوؿ، حيث أف العقد ىذا ىو ما يحكـ كؿ 

فى العقد  العبلقة بينيما بصدد موضوع العقد، فإذا أخطأ طرؼ فى تنفيذ التعاقد، فميس أماـ شريكو
 .ٕإال تحريؾ دعوى المسؤولية التعاقدية -المضرور-

 المطمب الثانى
 التمييز بين صورتى المسؤولية المدنية فى إصابات المالعب

المدنية مف التمييز بيف صورتى المسؤولية  ٖال يخمو مؤلؼ قانونى فى مجاؿ المسؤولية
كؿ مف المسؤولية التعاقدية والمسؤولية تمؾ بإسياب وتكرار، غير أننا ىنا نشير إلى التمييز بيف 

                                                                                                                                               

التعاقدية المسؤلية التقصيرية يقـو التضامف بيف المسؤليف بنص في القانوف بينما ال تضامف في غياب اتفاؽ عميو 
 ط االعفاء مف المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية.في المسؤلية العقدية، وتبطؿ شرو 

وما بعدىا؛  صبلح الديف عبدالمطيؼ الناىى، مصادر الحقوؽ  ٖٗسميماف مرقس، مرجع سابؽ، ص   ٔ
 .ٓٓٔوما بعدىا؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص  ٙٙٔ، ص ٜٗٛٔالشخصية، مطبعة العربى، 

وما بعدىا؛  صباح قاسـ  ٛٓٔ، ص  ٜٜٓٔسؤولية المدنية ، بدوف ناشر، حسيف عامر وعبدالرحيـ عامر، الم  ٕ
 .ٜٜخضر، مرجع سابؽ ، ص 

ولكف الخشونة فى المبلعب قد تصاعدت فى األزمنة الحديثة، مما دفع عديد مف الدوؿ إلى إصدار تشريعات   ٖ
 تنظـ قواعد التقاضى فى المنازعات التى تنتج عف نشاط رياضى.

ؿ إلى إصدار تشريعات جديدة، وكانت إنجمترا مف ىذه الدوؿ التى اكتفت بالقوانيف الموجودة، والتى ولـ تمجأ كؿ الدو 
دائما ما يطرأ عمييا تغيير قضائى غير ممموس، استنادا إلى قاعدة السوابؽ القضائية، ولكنو يعكس حس الشارع، 

 ويفسر األحداث طبقا لتطوراتيا، إخراجا ليا مف جمودىا.
ص فى الحصوؿ عمى تعويض مف خصمو بسبب إصابة نتجت عف إىماؿ أو خطأ، وىو األسموب ولكى ينجح شخ

 الذى يتبعو معظـ الرياضييف طالبى التعويض، فإف عمى المدعى إثبات:
، ويمكف شرح ذلؾ بإيجاز، فعندما تقود Duty of careأف المدعى عميو مديف لو بواجب الحرص و الرعاية  - ٔ

 يصا و تتجنب إصابة المشاة.سيارة، يجب أف تكوف حر 
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أف المدعى عميو لـ يقـ بواجب الحرص و الرعاية، وكما فى المثاؿ السابؽ، قاد السيارة بسرعة رغـ أف  -ٕ
 المصاب كاف يعبر الطريؽ مف المكاف المخصص لمعبور.

ة مباشرة أف المدعى قد أصيب نتيجة عدـ إلتزاـ المدعى عميو بواجب الحرص، أى أف اإلصابة كانت نتيج -ٖ
 لرعونة قائد السيارة مما أدى إلى إصابة المدعى.

 ىذه ىى القواعد التى تتطمبيا المحكمة لكى تجد المدعى عميو مخطئ، وعميو دفع التعويض المناسب.
كاف أنصار "قبوؿ المخاطر يعفى الغير مف المسئولية" فى الماضى يعتقدوف أف ىذا المبدأ سيعفى المخطئ مف 

المدنية إذا تجاوز الخطأ، أو لـ يمتـز بواجب الحرص و الرعاية. و لكف التطور الذى حدث فى المسئولية 
التشريعات، باإلضافة إلى أتجاه القضاء رفض تطبيؽ ىذا المبدأ عمى إطبلقو، فقد تغيرت نظرة المحاكـ، وكانت 

 عند نظر مثؿ ىذه القضايا. الظروؼ التى ذكرتيا عاليو مف ضمف األمور التى أدخمتيا المحاكـ فى اإلعتبار
  Duty of careوالبلعب، عندما يمتـز بأصوؿ المعبة، فيو ىنا قد التـز بالعنصر األوؿ المطموب مف المواطف، 

 ولكنو لو خالؼ قواعد المعب، فينا، ال يجوز منع المصاب مف حقو فى التعويض بحجة أنو قد قبؿ المخاطرة مقدما، 
 تقيمو المحكمة بمعيار:   الرجؿ العاقؿ العادى.ودرجة قياس قبوؿ المخاطرة 

أى أف التصرؼ الذى أحدث الضرر، إذا رآه الرجؿ العادى قد تجاوز حدود المصرح بو فى المعبة، فقد تجاوز 
 مسبب الضرر حقوقو، و أصبح ممزما بدفع تعويض.

 وبالتالى يمكف تمخيص ما سبؽ فى اآلتى:
 ضايا عمى:كثير مف الرياضييف اليـو يرفعوف ق -*
 شركاء المعبة. -ٔ
 مدرب الفريؽ. -ٕ
 مدرب الفريؽ اآلخر. -ٖ
 منظـ المباراة. -ٗ
 صاحب النادى. -٘
 صاحب اإلستاد. -ٙ
 الجية المحتضنة لنوع معيف لمرياضة. -ٚ

ويمكف لممصاب اإللتجاء إلى نصوص القانوف المدنى لكى يحصؿ قضائيا عمى تعويض عف األلـ و المعاناة، 
 ف إصابة سببيا عنؼ فى الممعب، فضبل عف تعويض إضافى فى حالة فقد الدخؿ طواؿ فترة العبلج.الناتجيف ع

ولمحصوؿ عمى تعويض مف شخص بسبب إصابة أحدثيا العب، أو حدثت نتيجة إىماؿ مدرب أو مدرس أو حكـ، 
ذه الظروؼ أو متفرج، فإف ىذا الشخص يجب أف يكوف قد تصرؼ تصرفا غير معقوؿ أو غير مقبوؿ فى مثؿ ى
 نظرية "الرجؿ العاقؿ العادى" فضبل عف توافر عدـ المباالة أو قمة اإلىتماـ أو عدـ التيقظ أو اإلىماؿ.

ومما يعقد المشكمة ىو أف قبوؿ البلعب مخاطر الرياضة قد يفيـ منو أف عميو أف يتحمؿ اإلصابة ميما كانت 
نظرة القضاة فى دوؿ أخرى فرض معايير أخرى، الظروؼ، ولكف التشريعات الحديثة فى بعض الدوؿ، و تطور 

وجعؿ الضرر مقترف بمقدار الخطأ الذى ارتكبو مسبب اإلصابة، وىؿ كانت اإلصابة نتيجو طبيعية متوقعة، أـ 
 كانت نتيجة إىماؿ، أو غمظة، أو تياوف أو عدـ إىتماـ، أو تسرع.
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التقصيرية بالقدر الذى يفيد موضوع بحثنا فى مجاؿ إصابات المبلعب، ولذلؾ فإننا نقتصر فى 
 أوجو التفرقة بينيما عمى العناصر التالية:

تنطبؽ فكرة التقادـ عمي المسؤولية العقدية، فالقاعدة العامة في التقادـ أي  . التقادم :1
ممسؤولية تسقط بمضي خمس عشرة سنة مف تاريخ حدوث الخطأ. أما في حالة أف دعوى ل

المسؤولية التقصيرية فالقاعدة العامة أنيا تسقط بمضي ثبلث سنوات مف اليـو الذى عمـ فيو 
المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المتسبب فيو، واستثناء تسقط بمضي خمس عشرة سنة مف يـو 

 ـ العمـ بو وبالمسؤوؿ عنو.  وقوع الفعؿ الضار فى حالة عد

                                                                                                                                               

تو عف مسؤولية اإلصابة، فإف الحكـ يكوف وليس غريـ البلعب فقط أو شريكو فى المقابمة ىو مف يمكف محاسب
 مسؤوال إذا لـ يوقؼ مقابمة المبلكمة بعد أف وقع البلعب اآلخر نتيجة لكمة "نوؾ أوت".

كما أف البلعب الذى يصاب نتيجة قطع حباؿ حمبة المبلكمة أو المصارعة، وسقوطو خارجيا، يمكنو رفع الدعوى 
 عمى النادى، أو الجية المنظمة لممباراة. 

وأيضا يمكف لبلعب الذى فقد وعيو، وفقد المباراة نتيجة إرتفاع شديد فى درجة حرارة التكييؼ مما أثر عمى قدرتو 
 الجسمانية، مقاضاة أصحاب النادى، أو الصالة.

كما يمكف مقاضاة إدارة الممعب إذا أدى تأخر حضور رجاؿ إسعاؼ الممعب إلسعاؼ البلعب الذى وجد صعوبة 
 فى التنفس.

ما تـ ذكره أعبله يقع تحت طائمة القوانيف المدنية، حيث أف الغرض منيا حماية حؽ المتضرر، وضماف كؿ 
 حصولو عمى تعويض مناسب.   ولكف ىناؾ حاالت يمكف أف ترفع فييا دعوى جنائية:

 وذلؾ إذا ثبت أف مبلكـ إستمر فى ضرب غريمو، وتعمد إيذائو، ألف األخير نافسو فى حب فتاة.
بت أف المبلكـ رفض التوقؼ عف ضرب غريمو رغـ تنبيو الحكـ، وضرب الجرس بشدة عدة مرات، وانتيى أو إذا ث

األمر بوفاة المجنى عميو. وىذه ىى حاالت نادرة، ولكنيا حدثت وصدرت فييا أحكاما جنائية فى كؿ مف الياباف 
 والواليات المتحدة.

ياضى واألخبلؽ الرياضية مختمفة عف ذلؾ، فمـ يسبؽ لنا كؿ ما سبؽ ذكره ما ىو إال تشريعات، ويبقى العرؼ الر 
اف سمعنا عف العب قاَضى زميؿ لو النو عاممو بخشونة وتسبب لو فى ضرر او ضد الحكـ، فغالبا النادى الذى 
يمعب بو ىو مف يمتـز بالمصاريؼ. المبلحظ كذلؾ اف ىناؾ أمثمة كثيرة بالنسبة لبلعبى المبلكمة، والسبب أف ىذه 

ضة تتسبب فى أذى كبير الصحابيا قد يكمفيـ حياتيـ كما حصؿ لممبلكـ االندونيسي أنيس دوي موليا أو الريا
المبلكـ المكسيكي مارتف سانشيز.  وىذا ال يمنع اف مبلعب كرة القدـ تحدث فييا حاالت وفاة وقد سبؽ اف حصؿ 

ضربة مف احدىـ لكف بسكتة قمبية. وىو االمر لبلعب المغربى يوسؼ بالخوجة فى لقاء ديربى، لكف لـ يكف بسبب 
ىو أمر عادى فى مبلعب الكرة فنادرا ما يكوف بسبب ضربة مف الخصـ.  فرغـ أف القانوف قد نظـ اصابات 

 المبلعب اال اف العرؼ الرياضي يختمؼ كثيرا عف القوانيف الوضعية.
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فاعؿ -يمـز الستحقاؽ التعويض في المسؤلية العقدية إعذار المديف   . اإلعذار:2
.  فبل ٔبينما يعفي الدائف مف إعذار المديف الستحقاؽ التعويض فى المسؤولية التقصيرية -الخطأ

، واإلعذار ىنا إجراء يجزئ حدوث الخطأ مف قبؿ المسؤوؿ لتحريؾ المسؤولية فى حالة وجود تعاقد
جوىرى يترتب عمى عدـ االلتزاـ بو عدـ استحقاؽ التعويض حتى يتـ اإلعذار.  ألف المفترض 

، فإذا ٕاألساسى ىنا أف الدائف لـ يطالب باألداء، فبل يمكف تصور وقوع ضرر لو جّراء عدـ التنفيذ
 تـ اإلعذار اعتبر الضرر مفترضا.

مسؤولية التقصيرية ال يحتاج إلى إعذار المديف بينما نجد أف المضرور فى حالة ال
بالتعويض، ألنو يعتبر معذرا بقوة القانوف فى ىذه الحالة.  وبناًء عميو ينبغى عمى البلعب 

 ألنو فى غالب األحواؿ يكوف متعاقدا معو. ٖالمضرور إعذار المسؤوؿ عف إصابتو
لمسؤولية العقدية عند ال تضامف في حالة ا. التضامن بين المسؤولين المتعددين:  3

تعدد المسؤوليف إال بنص في القانوف أو باتفاؽ المتعاقديف، وىذا أمر ثابت ومستقر بحكـ القانوف، 
. فاذا اقترف ٗفإذا أريد التضامف ينبغى أف تتجو نية المتعاقديف إليو بالنص عميو صراحة أو ضمنا

بعد تعاقده، بسبب عدة  البلعب المضرور بتعاقد، بحيث حدث الضرر نتجة إصابة، حدثت
أشخاص، فينبغى ىنا أف يؤدى كؿ منيـ نصيبو مف المبمغ التعويضى بقدر ما أسيـ بو فى حدوث 

 .٘الضرر لبلعب
بينما نجد أف التضامف في حالة المسؤولية التقصيرية مقرر بحكـ القانوف، فإذا تعدد 

ف بينيـ، حيث أف النصوص المسؤولوف فى ىذه الحالة فإنيـ يمتزموف جميعيـ بأدائو بالتضام
القانونية الحاكمة قد افترضت وجود التضامف بينيـ، فإف أصيب الرياضى بضرر مف تجاه أكثر 

                                                 
عذار المديف، ما لـ ينص عمى غير ( مدنى مصرى عمى أنو: "ال يستحؽ التعويض اال بعد إٕٛٔتنص المادة )  ٔ

 ذلؾ".
( منو عمى أنو: "يكوف إعذار المديف بانذاره أو بما يقـو مقاـ االنذار ويجوز أف يتـ االعذار عف ٜٕٔوتنص المادة )

طريؽ البريد عمى الوجو المبيف فى قانوف المرافعات كما يجوز أف يكوف مترتبا عمى اتفاؽ يقضى بأف يكوف المديف 
 رد حموؿ األجؿ دوف حاجة إلى أى إجراء آخر".معذرا بمج

 .ٕٗحسيف عامر وعبدالرحيـ عامر، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
 وما بعدىا. ٖٓٔصباح قاسـ خضر، مرجع سابؽ، ص   ٖ
 .ٗ٘ٚعبدالرزاؽ السنيورى، مرجع سابؽ ، ص   ٗ
 وما بعدىا. ٖٓٔصباح قاسـ خضر، مرجع سابؽ، ص   ٘
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مف فرد فإف مسؤولية كؿ منيـ تكوف بالتضامف مع الباقيف، وذلؾ عف الضرر الذى أصاب 
 .ٔالبلعب، ويكوف لؤلخير حؽ الرجوع عمى أى منيـ بكامؿ التعويض

يكوف االتفاؽ عمي اإلعفاء مف المسؤولية باطبل بطبلنا   المسؤولية:. اإلعفاء من 4
مطمقا في حالة المسؤولية التقصيرية، بينما يكوف ىذا االتفاؽ صحيحا في حالة إبرامو بشأف 
المسؤولية التعاقدية. ومف ثـ فإف الرياضى المضرور مف اإلصابة يكوف لو الرجوع عمى المتسببيف 

ؿ ثبوت مسؤوليتيـ التقصيرية، حتى مع وجود اتفاؽ لئلعفاء مف جميعيـ أو بعضيـ فى حا
المسؤولية، بينما ال يمكنو الرجوع عمى المتسبب إذا كانت تربطو بو عبلقة عقدية، وذلؾ فى حاؿ 

 ثبوت اتفاؽ البلعب مع المتسبب عمى اإلعفاء مف المسؤولية العقدية.
ولية تؤدي إلى نتائج عممية ويترتب عمي ذلؾ أيضا أف االختبلفات بيف نوعي المسؤ 

ميمة، أخصيا أف أحكاـ المسؤولية التقصيرية أفضؿ لممتضرر مف زوايا عدة. وذلؾ ألف التعويض 
، بعكس المسؤولية التعاقدية. كذلؾ فإف المسؤولية ٕفييا يشمؿ الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع

القانوف بينما ال نجد تضامنا في غياب التقصيرية يقوـ التضامف فييا بيف المسؤوليف بنص في 
اتفاؽ عميو في المسؤولية التعاقدية، كذلؾ تبطؿ شروط اإلعفاء مف المسؤولية التقصيرية بعكس 

 المسؤولية العقدية فيجوز اإلعفاء منيا دائما ومقدما بنص فى التعاقد المبـر بينيما.
 

 المبحث الثانى
 شاط رياضىالمسؤولية التعاقدية الناتجة عن مزاولة ن

ذىب أغمب الفقو إلى اعتبار المسؤولية المدنية الناجمة عف إصابات المبلعب ىى فى 
معظـ الحاالت مسؤولية عقدية، فالبلعب المصاب أو الرياضى المضرور يكوف دائما مرتبطا 
بعبلقة عقدية مع النادى أو المؤسسة التى يمارس النشاط لصالحيا، غير أف بياف أساس ىذه 

 ة وشروطيا وطبيعة الخطأ العقدى نتناولو تفصيبل فى المطالب التالية.المسؤولي
 
 

                                                 
 .ٚ٘ٚ، ص  عبدالرزاؽ السنيورى، مرجع سابؽ  ٔ
 .ٓٓٛلمزيد مف االطبلع انظر:  عبدالرزاؽ السنيورى، مرجع سابؽ ، ص   ٕ



 

 

                                                 

 

 

   طارق عبد العزيز حفنى الشيخدكتور/                           .... املالعباجلوانب القانونية فى إصابات 

 

796 

 المطمب األول
 االلتزام العقدى ومفهوم المسؤولية العقدية الرياضية

إف مناقشة مسائؿ متعمقة بتحديد ماىية االلتزاـ العقدى المؤدى لممسؤولية فى حالة 
مجاؿ النشاط الرياضى، يتطمب تناوؿ المسألة اإلخبلؿ بو، ومسائؿ متعمقة بمفيـو المسؤولية فى 

مف جانبيف، األوؿ تحديد تمؾ االلتزامات بشكؿ واضح فى فرع أوؿ، والثانى تعييف مفيوـ المسؤولية 
 التعاقدية فى النشاط الرياضى فى فرع ثاف.

 الفرع األول
 تحديد االلتزامات المؤدية لممسؤولية العقدية

يجب تنفيذ العقد طبقا لما -ٔمدنى المصرى عمى أنو: "( مف القانوف الٛٗٔتنص المادة )
وال يقتصر العقد عمى إلزاـ المتعاقد بما -ٕاشتمؿ عميو وبطريقة تتفؽ مع ما يوجبو حسف النية.  

ورد فيو، ولكف يتناوؿ أيضا ما ىو مف مستمزماتو وفػقا لمقانوف والعرؼ والعدالة بحسب طبيعة 
( مف القانوف المدنى الفرنسى بذات ٖ٘ٔٔ، ٖٗٔٔنص المادتيف )االلتزاـ".  وىذه المادة يقابميا 

المحتوى القانونى.  ويعتبر المديف فى العقد مخطئا إذا تقّيد بحرفية نصوص العػقػد، دوف أف يأخذ 
فى اعتباره الظروؼ المتغيرة، ذلؾ أف تقدير مسمؾ المديف بناء عمى معيار الشخص المعتاد، إنما 

الخارجية المحيطة وقت اتخاذ ىذا المسمؾ أو ذاؾ، أى وقت تنفيذ العػػقػد،  يتحدد بناء عمى الظروؼ
. ومف ثـ فقد ُترؾ ٔحيث قد تستجد بعض الظروؼ التى ليا أىػميتيا فى تحديد مسمؾ المديف

لمقاضى حرية تطبيؽ مبدأ "حسػػف النية" ، وتـ استبعاد فكرة وجوب التقػُيد بحرفية نصوص العقد 
، فيتعيف عمى القاضى عندما يمـز ٕلتزاـ بما يوجبو حسف النية عند التنفيذوحؿ محمو وجوب اال

المتعاقديف بتنفيذ العػقػد أف يقتضى منيما أف ينفذاه بطريقة تتفؽ مع ما يوجبو مبدأ حسف النية، 
 .ٖالذى يعتبر فى أحكاـ القانوف الحديث قاعدة عامة تييمف عمى كافة العػقود

رادة  وال تكوف ثمة صعوبة فى حاؿ كانت صياغة العقد واضحة قاطعة الداللة عمى نية وا 
طرفيو، بمعنى قياميما بتضمينو أموًرا معينة البػد مف مراعاتيا، وأموًرا أخرى البػد مف اجتنابيا، 

                                                 
 ، وما بعدىا.ٛٚٔأحمد شوقى عبد الرحمف،  النظرية العامة لبللتزاـ ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ
 .ٖٕٗعبد الرزاؽ السػنيورى، الوسيط فى شرح القانوف المدنى  ، الجزء الرابع ، مرجع سابؽ ، فقرة   ٕ
 .ٕٓ، ص  ٖٜٜٔوفاء حممى أبو جميؿ ، االلتزاـ بالتعاوف ، دار النيضة العربية ،   ٖ
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وكؿ ذلؾ جائز بطبيعة الحاؿ وفقا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقديف"، وكؿ ذلؾ فى إطار مف مبدأ 
 .ٔاآلمرة ضرورة االلتزاـ بالقواعد

وعػقػد العمؿ مف أشير العػقود التى تستمـز التنفيذ طبقا لمبدأ حسف النية وكذلؾ االلتزاـ فى 
، وكذلؾ مستمزمات العقد بحسب طبيعة االلتزاـ، لذا ذىب أغمب ٕتنفيذه بواجب التعاوف واإلخبلص

ما بتمبية طمب صاحب الفػقو لمقوؿ بأنو حتى فى حالة التوقؼ المؤقت لممنشأة فإف العامؿ يكوف ممز 
العمؿ بتنفيذ أعماؿ عرضية، إذا كاف العامؿ متعطبل خبلؿ ىذه الفترة، ألف االستجابة إلى طمب 
صاحب العمؿ األصمى ػػ صاحب المنشأة المتوقفة مؤقتا ػػ يممييا حينئذ واجب العامؿ فى اإلخبلص 

 .ٖاال فيووالتعاوف إزاء مشروعو األصمى، ذلؾ الذى يرتبط بو ويعتبر عضًوا فع
فعبلقة الثقة بيف األطراؼ تفرض عمى العامؿ التزاًما باإلخبلص واألمانة، بمقتضاه يجب 
عمى العامؿ أال يرفض طمب صاحب العمؿ، طالما أنو مبنى عمى الضرورة الممجئة والممحة، فإذا 

العقدية بينو رفضو العامؿ فإنو يبرىف بذلؾ عمى سوء نية مف جانبو، ويستحيؿ استمرار العبلقة 
وبيف صاحب العمؿ الستحالة التعاوف بينيما، إذ أف العامؿ بفعمتو ىذه ورفضو يكوف قد خرج عمى 

 .ٗمقتضيات التعاوف والثقة المفترضة
ويكفى أف يكوف التعبير عف اإلرادة تعبيرا ضمنيا لينتج االثر القانونى لمعقد، فبل يشترط 

دى قياميما كبلىما، أو قياـ أحدىما، بتنفػيذ االلتزامات أف يكوف صريحا، وقد يختمؼ المتعاقداف، ل
العػقػدية، حوؿ مضموف ىذا االلتزاـ أو حدوده أو توقيتو أو نوعو، ويقرراف كبلىما، أو يقرر 

د ، مبتغيا التوصؿ إلى ٘أحدىما، المجوء إلى القاضى، عندئذ يقوـ القاضى بمحاولة تفسير العػقػ
شترؾ لممتعاقديف، واألصؿ فى التفسير أنو ال يجوز تحديد معنى اإلرادة المشتركة أو القصد الم

نما يجب تحديد ىذا المعنى عمى ضوء اإلرادة المشتركة لممتعاقديف  العػقػد بما يريده أحد األطراؼ، وا 

                                                 
محمود جماؿ الديف زكى، مشكبلت المسؤولية المدنية، الجزء الثانى، دار النيضة العربية، بدوف تاريخ، ص   ٔ

 وما بعدىا. ٕٕٔ
2
  Carbonnier (J.) ; Droit civil , Les obligations , THEMIS , Paris , p. 140. 

محمد نصر الديف منصور ، نحو نظاـ قانونى لوقؼ عقود العامميف حاؿ توقؼ العمؿ ، دار النيضة العربية ،   ٖ
 .ٜ٘ٔ، ص  ٜٜٛٔ

 .ٖٙٔمحمد نصر منصور،  نحو نظاـ قانونى لوقؼ عقود العامميف حاؿ توقؼ العمؿ ، مرجع سابؽ ، ص   ٗ
5
   Malinvaud (Ph.) ; Droit des obligations , sixième èdition , Litec , Paris, 1992 , p. 207 

- 211. 
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معا، كما أف استخبلص ىذه اإلرادة إنما يتـ عف طريؽ تفسير عبارات العػقػد، فضبل عف الظروؼ 
حبت انعػقاده. كما أف عبارة العػقػد التى تعبر عف اإلرادة المشتركة لممتعاقديف والمبلبسات التى صا

قد تكوف عبارة واضحة فى الداللة عمى ىذه اإلرادة المشتركة ، وقد تكوف عبارة غامضة تحتاج إلى 
ثر مف تفسير ، وقد يثور الشؾ فى تبيػُّف ىذه اإلرادة إذا ُأجرى ىذا التفػسير، وكانت العبارة تحتمؿ أك

 .ٔمعنى
وتتمثؿ النية المشتركة لممتعاقديف فى المضموف العػقػدى إلرادتييما المتطابقتيف، لذلؾ 
يتعيف عمى القاضى، الذى يوكؿ إليو ميمة تفسير العقد المتنازع فيو، أف يبحث عف ىذه النية 

ميا عند المشتركة ، وقد نص القانوناف الفرنسى والمصرى ، عمى عدة طرؽ يجوز لمقاضى استخدا
ما أنيا خارجية ال  تفسيره لمعػقػد، وىذه الطرؽ إما أنيا داخمية مستمدة مف عبارات العقد ذاتو ، وا 

، وىى ما يطمؽ عمييا الظروؼ والمبلبسات التى صاحبت ٕتستند إلى العبارات الواردة فى العػقػد
 انعػقاد العػقػد.

قػد صريحة اعتبرنا أف اإلرادة وىناؾ أصؿ ىاـ فى التفسير ىو أنو إذا كانت ألفاظ العػ
الظاىرة واإلرادة الباطنة متطابقتيف، فبل يجوز االنحراؼ عف عبارات العقد الصريحة تحت ستار 

( مف القانوف المدنى المصرى بقوليا: "إذا كانت ٓ٘ٔ، وقد نصت عمى ىذا المبدأ المادة )ٖالتفسير
تفسيرىا لمتعرؼ عمى إرادة المتعاقديف". عبارة العػقػد واضحة فبل يجوز االنحراؼ عنيا عف طريؽ 

ومع ذلؾ فالفػقو المصرى يجيز لمقاضى أف يخرج عف مدلوؿ العبارات الواضحة ، متى استباف لو 
 أف العاقديف قصدا بيا معنى آخر، ويمزميما بما انطوت عميو إرادتيما ال بالمعنى الظاىر الواضح.

 
 
 
 

                                                 
 ، وما بعدىا. ٕٙٓرمضاف محمد أبو السعود ، مبادئ االلتزاـ ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

Carbonnier (J.) ; Droit civil , Les obligations , THEMIS , Paris , p. 228 et s. 
 .ٖ٘ٙفى نظرية العػقػد ، مرجع سابؽ ، ص  أحمد شوقى عبد الرحمف ، الدراسات البحثية  ٕ

3
 Carbonnier (J.) ; Droit civil , Les obligations , THEMIS , Paris , p. 230.      :قريب من هذا 

Légier (G.) ; Les obligations, treizième édition, Dalloz , Marseille, 1992,  p. 52 et s. 
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 الفرع الثانى
 ة فى المجال الرياضىالطبيعة التعاقدية لممسؤولي

قد يمارس البلعب فى بعض األحياف لعبة ما دوف أف يقترف بعقد احتراؼ مع نادى 
معيف، كما أف الضرر أو اإلصابة قد تحدث مف قبؿ شخص غير متعاقد مع المضرور، ومف أجؿ 

ريحا مد الحماية العقدية إلى جميع مف يزاولوف الرياضات المختمفة افترض الفقو أف ىناؾ عقدا، ص
أو ضمنيا، بيف مف يمارسوف رياضة معينة فيما بينيـ وبيف بعضيـ البعض، ومف بنود ىذا التعاقد 
أنيـ يمتزموف بسبلمة بعضيـ البعض، مما مفاده تجنب الخشونة الزائدة عف الحد، ومف بنوده كذلؾ 

تصة بكؿ لعبة عمى االلتزاـ بقوانيف وقواعد المعبة، والتى تضعيا فى الغالب االتحادات الدولية المخ
 .ٔحدة

وبالتالى فالمفترض األساس ىنا أف ىناؾ اتفاؽ ضمنى بيف مف يمارسوف كؿ رياضة مف 
الرياضات عمى االلتزاـ بعدة التزامات لعؿ أبرزىا تطبيؽ قواعد المعبة التى يزاولونيا بكؿ أمانة 

حافظة عمى سبلمة وتعاوف ودقة، مف أجؿ تحقيؽ صالح كؿ الممارسيف لمرياضة، ورغبتيـ فى الم
البدف والحياة وروعة األداء فى آف واحد. وبالتالى تخضع أغمب إصابات المبلعب لنظرية 

 .ٕالمسؤولية العقدية وليس المسؤولية التقصيرية وفػقا ليذا الرأى الفقيى الراسخ
ومف المعروؼ أنو وفػقا لقواعد القانوف الدولى فإف االتفاقيات والمعاىدات الدولية، 

ميا وتعديؿ قواعد القانوف الدولى تتطمب الموافقة والتصديؽ مف جانب الدوؿ، أو االنضماـ وتعدي
إلييا وفقا لنظاـ كؿ دولة فى االنضماـ، والمستمد مف دستورىا، غير أف قرارات االتحادات الدولية 

ادى لؤللعاب الرياضية المختمفة ال تحتاج إلى تصديؽ مف جانب الدوؿ وال موافقة مف جانب النو 
 الرياضية وال انضماـ مف جانب البلعبيف.

                                                 
؛  صباح قاسـ خضر، مرجع ٘ٙعدىا؛  لطفى البمشى، مرجع سابؽ، ص وما ب ٜسعيد جبر، مرجع سابؽ، ص   ٔ

 .ٖٔٔسابؽ ، ص 
وما بعدىا؛  لطفى البمشى، مرجع سابؽ، ص  ٓٔقريب مف ىذا انظر كؿ مف:  سعيد جبر، مرجع سابؽ، ص   ٕ

 .ٖٔٔ؛  صباح قاسـ خضر، مرجع سابؽ ، ص ٙٙ
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عبلنيا عمى الكافة، وتصبح مخالفتيا  فقرارات تمؾ االتحادات نافذة بمجرد صدورىا وا 
خروج عمى قوانيف المعبة، ويعد ذلؾ الخروج خطأ جسيما يستوجب توقيع العقاب عمى مف ارتكبو 

 .ٔلرياضيةبالوسائؿ التى وضعتيا تمؾ االتحادات فى مختمؼ المعبات ا
وقد تبدو الفكرة االفتراضية التى وضعيا الفقو غريبة بعض الشىء عمى العمـ القانونى، 
فمف يتصور أف يكوف ىناؾ تعاقد بيف البلعب المصاب وبيف البلعب الخصـ، وال بينو وبيف 

يف وفى الطبيب الرياضى، وال بينو وبيف منظـ البطولة الرياضية، وال بينو وبيف اإلدارييف فى الفريق
 .ٕالممعب، وال بينو وبيف طاقـ التحكيـ والمراقبيف وغيرىـ

وىذا ما دعا البعض إلى القوؿ بأنو ينبغى فى الحاالت واألمثمة التى ذكرناىا أف نطبؽ 
قواعد المسؤولية التقصيرية عمى موضوع النزاع دوف المسؤولية العقدية، وذلؾ نظرا لعدـ وجود 

ف كؿ ىؤالء األشخاص الذيف ذكرناىـ، بحيث ال يمكف وصؼ تمؾ رابطة مباشرة بيف المضرور وبي
العبلقة أو الصمة بأنيا عبلقة تعاقدية، حيث استقر الفػقو، وفػقا لمقواعد العامة، بأف الغير ال يمكنو 
الرجوع عمى ُموِقع اإلصابة الضارة سوى بدعوى المسؤولية التقصيرية فحسب، غير أنو وفيما يتعمؽ 

الرياضى، فإنو يصبح بمكنة ىذا الغير أف يرجع عمى المتسبب فى حدوث الضرر بمزاولة النشاط 
ة ، فيناؾ عقد افتراضى يمتد إلى كافة ٖبطمب تعويض عمى أساس مف المسؤولية التعاقدي

                                                 
؛  صباح قاسـ خضر، ٗٙمرجع سابؽ، ص  وما بعدىا؛  لطفى البمشى، ٔٔسعيد جبر، مرجع سابؽ، ص   ٔ

 .ٗٔٔمرجع سابؽ ، ص 
2
  Gabr S. : La survenance du sinistre dans l'assurance de dommages , thèse, Rennes, 

1989, p. 61. 
ومف المبلحظ أف الغرض مف تقرير مسئولية المتبوع عف فعؿ التابع تجاه الغير ىو ضماف تعويض الغير   ٖ

الضرر الذى لحؽ بو. حيث أنو عندما يرفع المضرور الدعوى عمى التابع قد ال يحصؿ عمى المضرور عف 
التعويض الكافى لجبر الضرر، وقد ال يحصؿ عمى تعويض ما ألف التابع، يكوف فى الغالب مف األحواؿ، معسرا، 

عويض البلـز والكافى أو غير ممئ. أما عندما يرفع المضرور الدعوى عمى المتبوع، فإنو يضمف الحصوؿ عمى الت
لجبر الضرر الذى لحؽ بو، ألف المتبوع يكوف فى الغالب مف األحواؿ موسرا، أو مميئا. وأيضا تسأؿ الدولة عف 

مف القانوف  ٘فقرة  ٖٗٛٔأفعاؿ موظفييا. وتعد مسئولية المتبوع عف فعؿ التابع مسئولية تقصيرية وقد نصت المادة 
المتبوع يسألوف عف تعويض الضرر الذى تسبب فيو المخدوميف لدييـ والتابعيف المدنى الفرنسى عمى أنو:" السيد و 

 ليـ، متى ارتكبوا ىؤالء الفعؿ الضار أثناء ممارستيـ لعمميـ".
كما أنو يسأؿ المتبوع عف األضرار التى يسببيا تابعو لمغير، حيث يمتـز المتبوع بتعويض الغير عف الضرر الذى 

ال يستطيع المتبوع أف يتخمص مف مسئوليتو أو أف يدفع مسئوليتو بأى حاؿ مف أصابو، بسبب خطأ التابع. و 
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المضروريف والمشاركيف فى مزاولة األنشطة الرياضية، بؿ أف البعض ذىب إلى القوؿ بأف تمؾ 
اإلرادة الصريحة ألطرافيا، وليس عمى أساس اإلرادة الضمنية  الصمة العقدية تقوـ عمى أساس

فحسب، وذلؾ مف خبلؿ تصور األمر عمى أحد أساسيف معروفيف فى القانوف المدنى وىما نظرية 
 االشتراط لمصمحة الغير، ونظرية المجموعة العقدية.

رادة صريحة اتجيت بالفعؿ مف  جانب وتبدو بالفعؿ لنا وجاىة فكرة وجود اتفاؽ وا 
المتباريف إلى الدخوؿ فى منافسة رياضية مف خبلؿ مباراة أو مسابقة أو بطولة فى لعبة مف 
المعبات، وبالتالى نجد أنفسنا فى مثؿ ىذه الظروؼ أماـ عقد صريح، مكتوب أو غير مكتوب، عمى 

ت ضمنا إقامة مباراة أو منافسة رياضية، وبالتالى يتبقى أف نفترض أف إرادة طرفى العقد قد اتجي
إلى تطبيؽ القواعد والموائح المنظمة المعبة.  ومف ثـ فإف تمؾ الصمة التعاقدية تقوـ بالفعؿ عمى 

وليس عمى أساس اإلرادة الضمنية فحسب  -نية المعب والمنافسة-أساس اإلرادة الصريحة ألطرافيا 
معروفيف فى  وذلؾ مف خبلؿ تصوير األمر عمى أحد أساسيف -نية تطبيؽ القواعد بدقة وأمانة-

القانوف المدنى وىما نظرية االشتراط لمصمحة الغير، ونظرية المجموعة العقدية، كما سبؽ القوؿ، 
 ونمقى فيما يمى الضوء عمى كيفية توظيؼ النظرية لخدمة ترسيخ ىذا االفتراض.

( مف القانوف المدنى ٗ٘ٔ، فقد عّبرت المادة )1أما عن نظرية االشتراط لمصمحة الغير
(يجوز لمشخص أف يتعاقد باسمو عمى التزامات يشترطيا ٔعنيا بالنص عمى أنو: " المصرى

                                                                                                                                               

األحواؿ، متى تحققت مسئولية التابع. ومف المنطؽ ومف العدؿ أف تقـو مسئولية المتبوع عف فعؿ التابع، إذا ارتكب 
فعؿ التابع، فى نطاؽ  التابع خطأ بمناسبة تأديو وظيفة أو بسببيا. ويبلحظ أف القضاء فسر مسئولية المتبوع عف

ضيؽ جدا، أى تقـو مسئولية المتبوع عف فعؿ التابع إذا ارتكب التابع خطأ أو فعؿ أضر بالغير فى أثناء تأديتو 
لوظيفتو أو بسببيا. وتوجد شروط محددة لقياـ مسئولية المتبوع مف فعؿ التابع والبد مف أف تتوافر ىذه الشروط كميا 

 بوضوح تاـ.
 راط لمصمحة الغير:أحكاـ االشت-  ٔ

تنشا عف االشتراط لمصمحة الغير ثبلث عبلقات: عبلقة بيف المشترط والمتعيد وعبلقة بيف المنتفع والمشترط 
 وعبلقة بيف المنتفع والمتعيد:

أوال: عبلقة المشترط بالمتعيد:  وىذه العبلقة تحكميا أحكاـ العقد القائـ بينيما عقد بيع آو عقد تأميف.......الخ 
ث يمتـز كؿ واحد فييما بتنفيذ االلتزامات التي يرتبيا العقد القائـ بينيما في ذمتو ويستطيع كؿ منيما أف يطالب بحي

اآلخر بالتنفيذ إذا ما اخؿ احدىما بذلؾ كذلؾ يستطيع المشترط مطالبة المتعيد بتنفيذ الحؽ الذي اشترطو لمصمحة 
 بينو وبيف المتعيد إذا لـ يقـ المتعيد بتنفيذ التزامو نحو المنتفع. الغير ويجوز لممشترط أف يطالب بفسخ العقد القائـ
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لمصمحة الغير، إذا كاف لو فى تنفيذ ىذه االلتزامات مصمحة شخصية، مادية كانت أو أدبية.  
(ويترتب عمى ىذا االشتراط أف يكسب الغير حقا مباشرا قبؿ المتعيد بتنفيذ االشتراط ويستطيع أف ٕ

ائو، ما لـ ُيتفػؽ عمى خبلؼ ذلؾ، ويكوف لذلؾ المتعيد أف يتمسؾ قبؿ المنتفع بالدفوع يطالبو بوف
 التى تنشأ عف العقد".

وبإسقاط ىذه النظرية عمى العقد الرياضى فيمكننا القوؿ بوجود عقد ضمنى يفترض 
انعقاده برضاء كامؿ مف قبؿ األطراؼ، وىـ ممارسو النشاط الرياضى بكؿ فئاتو، مف العبيف 
دارييف وُحّكاـ ومنظميف وغيرىـ، وذلؾ عمى مزاولة األنشطة الرياضية وفؽ  وحكاـ ومدربيف وا 
القواعد والقوانيف الصحيحة المنظمة لمعبة، وتطبيؽ تمؾ القواعد بكؿ إخبلص وأمانة وتعاوف فيما 

واء بينيـ، كؿ فيما يخصو، كما يتعيد كؿ منيـ بعدـ تجاوز تمؾ القواعد تجاه بقية المشاركيف س
بالعنؼ غير المبرر أو تعمد اإلضرار بالغير أو محاولة إفساد الفعاليات الرياضية مف منافسات 

 وتدريبات وغيرىا.
فإذا تعرض أى مف المشاركيف، سواء مف ذكرناىـ كأمثمة أو غيرىـ، إلصابة نتيجة خطأ 

ف يرجع عمى مف مشارؾ آخر، أدت إلى اإلضرار بو فى حياتو أو سبلمة جسده، كاف فى سمطتو أ
عمى أساس المسؤولية العقدية عمى الرغـ مف عدـ وجود رابطة عقدية  -المخطئ-محدث اإلصابة 

مباشرة بيف الضار والمضرور، وذلؾ تأسيسا عمى أف ىؤالء المشاركيف وتابعييـ يرتبطوف بمنظـ 
 البطولة بعقود تضمنت اشتراطا لمصمحة الغير مف المشاركيف فى البطولة.

                                                                                                                                               

ثانيا: عبلقة المشترط بالمنتفع:  وعبلقة المشترط بالمنتفع تحدد وفقا لقصد المشترط في الحؽ الذي اشترطو عمى 
 المتعيد بتنفيذه بناء عمى أحكاـ االشتراط لمصمحة الغير.

يترتب عمى عقد االشتراط لمصمحة الغير حؽ مباشر لممنتفع في مواجية المتعيد ثالثا: عبلقة المتعيد بالمنتفع:  
عمى الرغـ مف أف المنتفع يعتبر مف الغير وىذا ما يعتبر خروجا عف مبدأ نسبية أثار العقد إال انو يجد مبرراتو في 

ف ينشا لو حؽ عف عقد لـ يكف إرادة طرفي العقد المذيف أراد أف يمدا أثار العقد إلى غيرىما وأف الغير قد رضي بأ
 طرفا فيو كذلؾ نص القانوف.



 

 

                                                 

 

 

   طارق عبد العزيز حفنى الشيخدكتور/                           .... املالعباجلوانب القانونية فى إصابات 

 

803 

أخؿ المتعيد فى ىذا التعاقد بذلؾ االلتزاـ وأضر بالغير المنتفع مف ذلؾ  فإذا حدث أف
التعيد، كاف لدينا مضرور مف المشاركيف، والذى يستطيع بدوره أف يقاضى المسؤوؿ عف اإلصابة 

 .ٔطبقا ألحكاـ المسؤولية العقدية وقواعدىا
النصؼ األخير فيى نظرية حديثة نسبيا ظيرت فى أما عن نظرية المجموعة العقدية، 

مف القرف العشريف، وفكرتيا األساسية تقوـ عمى أساس استفادة عدد مف األشخاص المقترنيف فيما 
بينيـ بعقود، مبرمة بيف كؿ طرفيف منيـ عمى حدة، بااللتزامات والمزايا المترتبة عمى بقية ىذه 

 العقود، رغـ أنيـ ليسوا أطرافا فييا.
قة مجددا، وقمنا بأف الشخص المصاب قد يتعرض فإذا وضعنا نفس االفتراضات الساب

لحادث بفعؿ مف شخص غير مقترف معو بعقد، كأف يصاب مدرب بسبب خطأ مف العب الفريؽ 
اآلخر، أو بفعؿ الحكـ، أو بفعؿ إدارى تابع لممنظـ، أو بفعؿ طبيب الفريؽ المنافس، ىنا نجد أف 

المسؤولية العقدية، فيؿ يمكننا االدعاء بأف المدرب المصاب ال يرتبط بالضار ارتباطا عقديا يرتب 
المضرور ىنا يقترف مع المسؤوؿ بصمة عقدية مباشرة أو غير مباشرة؟  وفقا لبلتجاه التقميدى 
ستكوف اإلجابة بالنفى، غير أنو إذا ترسخ االتجاه الحديث فى أحكاـ النقض أو تـ تقنينو تشريعا 

تجاه الحديث المشار إليو عمى أساس مف ارتباط كؿ مف فإنو يمكننا الرد باإليجاب، حيث استند اال
المسؤوؿ والمضرور بما يمكف تسميتو "مجموعة عقدية" يستند بعضيا إلى بعض بسبب وحدة 

 .ٕاليدؼ أو وحدة الموضوع
إف ىذه النظرية تساعد فى تحقيؽ العدالة لممضروريف فى كثير مف األضرار التى تحدث 

ة عمى أساس المسؤولية العقدية، رغـ عدـ وجود تعاقد بتاتا بينيـ لممشاركيف فى األنشطة الرياضي
وبيف المسؤوؿ عف إحداث الضرر، حيث يمكف لبلعب مثبل أف يقاضى الشركة التى أنشأت 

                                                 
وما بعدىا؛  عبدالرزاؽ  ٜٕٚ، ص ٖٜٜٔقريب مف ىذا:  أنور سمطاف، مصادر االلتزاـ، دار النيضة العربية،   ٔ

وما بعدىا؛  حساـ الديف كامؿ االىوانى، أحكاـ االلتزاـ،مرجع  ٓٗٙأحمد السنيورى، الوسيط، مرجع سابؽ، ص 
 .ٕٕٖوما بعدىا؛  عبدالمنعـ فرج الصدة، النظرية العامة لبللتزاـ، مرجع سابؽ ، ص  ٖٕٔص سابؽ، 

، مذكور فى:  صباح قاسـ خضر، ٜٗٛٔراجع فى ىذا:  وانجر ، المسؤولية فى التنظيـ الرياضى، دالوز،   ٕ
 .٘ٔٔمرجع سابؽ، ص 
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وجيزت الممعب إذا كانت التجييزات بيا عيوب أحدثت أضراًرا لبلعب، وذلؾ عمى الرغـ مف عدـ 
 .ٔوجود تعاقد بيف البلعب وتمؾ الشركة

 المطمب الثانى
 شروط المسؤولية فى إصابات المالعب

تقوـ المسؤولية المدنية بشكؿ عاـ عمى أركاف ثبلثة، الخطأ والضرر وعبلقة السببية 
بينيما، ولكف ىناؾ شروط ينبغى توافرىا حتى نكوف أماـ مسؤولية مدنية عقدية فى مجاؿ النشاط 

انونا، وأف يكوف ىناؾ إخبلؿ تعاقدى أو الرياضى، ىذه الشروط ىى وجود عقد احتراؼ صحيح ق
إصابة حدثت نتيجة تنفيذه، وأخيًرا يشترط أف توجد عبلقة قانونية بيف البلعب المضرور والمسؤوؿ 

 عف اإلصابة، ونتناوؿ كؿ شرط مف ىذه الشروط فى فرع مستقؿ عمى الوجو التالى.
 الفرع األول

 وجود عقد صحيح بين المصاب والمسؤول
طبقا لمقواعد العامة فى القانوف المدنى ىو ذلؾ العقد الذى يستجمع كؿ  العقد الصحيح

مف شروط االنعقاد وشروط الصحة، فيتوافر لو أركاف ثبلثة، الرضاء والمحؿ والسبب، وتتوافر لو 
شروط الصحة، وىى أىمية العاقديف والخمو مف عيوب اإلرادة.  والبطبلف ىو الجزاء الذى قررة 

 -المحؿ  -الشكؿ فى العقود الشكمية  -ركف مف أركاف العقد:  التراضى القانوف عند تخمؼ 
سبلمة اإلرادة مف العيوب، فالعقد الباطؿ ىو العقد  -السبب، أو شرط مف شروط الصحة:  األىمية 

الذى ال تتوافر فيو مقومات وشروط العقد الصحيح، فبل يقوـ العقد صحيحا إال إذا استجمع أركاف 
ومحؿ وسبب، ومراعاة الشكؿ فى حالة اشتراط القانوف أو االتفاؽ شكبل محددا  انعقاده مف رضاء

 كما ىو معروؼ ووفقا لمقواعد العامة. ٕلبلنعقاد
ومعموـ كذلؾ أف ىناؾ فارقا بيف البطبلف وعدـ النفاذ،  فالعقد غير النافذ ىو عقد صحيح 

 ينفذ فى مواجية الغير، والمقصود بالغير فيما بيف أطرافو وينتج كافة آثاره القانونية بينيما، ولكنو ال
فى أحكاـ القانوف ىو كؿ أجنبى عمى العقد.  أما الفرؽ بيف البطبلف والفسخ، فيتمخص فى أف 

                                                 
1
  Gabr S. : La survenance du sinistre dans l'assurance, op. cit., p. 287. 

وما بعدىا؛  حسيف عامر وعبدالرحيـ عامر، مرجع سابؽ، ص  ٜٛمحمود جماؿ الديف زكى، مرجع سابؽ، ص   ٕ
 وما بعدىا. ٜٕٗ؛  أنور سمطاف، مرجع سابؽ، ص ٚٗ
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الفسخ جزاء يرتبة القانوف عمى عدـ تنفيذ أحد طرفى العقد اللتزامو، فالعقد ينشأ صحيحا وينتج آثاره 
تنفيذ التزامو، فيكوف لممتعاقد اآلخر طمب فسخ العقد لكى بيف طرفيو، إال أف أحد أطرافو ال يقـو ب

 .ٔيتحمؿ مما عميو مف التزامات
وبالتالى يمكننا القوؿ بأف أى عقد رياضى لبلعب ثبت أنو غير صحيح أو موقوؼ، فإنو 
ال يمكف التذرع بو لتطبيؽ أحكاـ المسؤولية العقدية إذا حدث ضرر ليذا البلعب، بؿ يتـ المجوء 

د المسؤولية التقصيرية.  ومف أىـ الموضوعات التى تثير المبس فى تنفيذ العقود مسألة إلى قواع
 البطبلف، والبطبلف نوعاف فيناؾ البطبلف المطمؽ والبطبلف النسبى.

فاذا تخمؼ أحد اركاف العقد كاف العقد باطؿ بطبلف مطمؽ وذلؾ لخطورة العيب الذى  -
وط الصحة كاف البطبلف نسبيا، وذلؾ ألف العيب شاب العقد، أما فى حالة تخمؼ شرط مف شر 

الذى شاب العقد أقؿ خطورة، ويكوف العقد قاببل لبلصبلح واإلجازة مف قبؿ المتعاقديف. فالعقد 
الموقوؼ تطبؽ عميو ذات أحكاـ العقود الباطمة إذا تـ نقضو مف جية صاحب الحؽ فى اإلجازة أو 

يعد عيب نقص أو انعداـ األىمية مف أسباب البطبلف  النقض خبلؿ المدة التى عينيا القانوف، حيث
 .ٕالنسبية فى العقود

، فيو والعدـ سواء لتخمؼ ٖأما العقد الباطؿ بطبلنا مطمقا فيعتبر غير موجود قانونا -
ركف أو أكثر مف أركاف انعػقاد، وكمثاؿ عمى ذلؾ إذا انعدـ الرضا أو تخمؼ المحؿ أو السبب أو 

                                                 
وما بعدىا، صباح قاسـ خضر، مرجع سابؽ، ص  ٔٗٙعبدالرزاؽ أحمد السنيورى، الوسيط، مرجع سابؽ، ص   ٔ

 بعدىا.وما  ٜٔٔ
وما بعدىا، صباح قاسـ خضر، مرجع سابؽ، ص  ٗٙ٘عبدالرزاؽ أحمد السنيورى، الوسيط، مرجع سابؽ، ص   ٕ

 .ٛٓٔوما بعدىا؛  محمد سميماف أحمد، مرجع سابؽ، ص  ٕٓٔ
العقد الباطؿ بطبلف مطمؽ يعتبرغير موجود قانونا فيو والعدـ سواء لتخمؼ ركف او اكثر مف اركاف انعقادة  -  ٖ

اؿ عمى ذلؾ اذا انعدـ الرضا او تخمؼ المحؿ او السبب او كانا غير مشروعيف او اذا لـ يتخذ العقد الشكؿ كمث
الذى اشترطة القانوف او االتفاؽ النعقادة والعقد الباطؿ بطبل نسبى يعتبر صحيحا وتترتب عمية اثارة اال انة معيب 

 ويمكف اف يقضى ببطبلنو.
 مطمؽ أوالنسبى مف وجية أخرى وىى طبيعة المصمحة محؿ الحماية.ويمكف تحديد البطبلف مأذا كاف 

 فالبطبلف المطمؽ يتقرر اذا انطوى ابراـ العقد عمى مخالفة قاعدة تستيدؼ حماية مصمحة عامة . -أ
 ويتقرر البطبلف النسبى اذا انطوى العقد عمى مخالفة قاعدة تستيدؼ حماية مصمحة خاصة . -ب

 القابؿ لبلبطاؿ :حكـ العقد الباطؿ والعقد 
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إذا لـ يتخذ العقد الشكؿ الذى اشترطو القانوف أو االتفاؽ النعقاده، والعقد كانا غير مشروعيف، أو 
 الباطؿ بطبلنا نسبيا يعتبر صحيحا وتترتب عميو آثاره إال أنو معيب ويمكف أف يقضى ببطبلنو.

وشرط األىمية فى العقود الرياضية يأخذ بعدا خاصا، وال غرابة فى ذلؾ إذا الحظنا أف 
الرياضات المختمفة ىـ مف القّصر الذيف لـ يبمغوا سف الرشد بعد، فيؿ ُيقبؿ  نسبة كبيرة مف العبى

قانونا مف ىؤالء البلعبيف مف صغار السف القياـ إبراـ عقد العمؿ دوف موافقة النائب القانونى، إف 
القواعد العامة فى إبراـ عقد العمؿ تذىب إلى تقرير بعض التخفيؼ مف غمواء شرط األىمية الماثؿ 

بقية العقود، فيسمح لمعامؿ فى سف السادسة عشر بإبراـ عقد العمؿ منفردا دوف توقؼ عمى فى 
إجازة، كما ُيسمح لمف بمغ الرابعة عشر أف يكوف عامبل لدى الغير ومقترنا بعقد العمؿ بشرطيف، 

قانونى، وأف يبـر العقد نيابة عنو نائبو ال -مرحمة التعميـ األساسى-األوؿ أف ينيى دراستو األساسية 
 الولى أو الوصى.

وبالتالى فإننا نجد أف قواعد قانوف العمؿ تعّدؿ مف قواعد األىمية فى التعاقد وذلؾ بصدد 
عقد العمؿ فقط، فتجعؿ مف الشخص الطبيعى أىبل إلبراـ التعاقد بنفسو فى سف تسبؽ سف األىمية 

لباب أماـ عقد آخر مف عقود بعدة سنوات، ودوف توقؼ عمى إجازة النائب القانونى، وىو ما يفتح ا
العمؿ ىو عقد البلعب الرياضى مع ناديو، فقد استقر الرأى الراجح فقيا عمى أف البلعب فى 
المجاؿ الرياضى يتمتع بأىمية أخرى ىى األىمية الفعمية، تمؾ األىمية التى تعتبر مف مقتضيات 

                                                                                                                                               

حيث يقع العقد باطبل اذا تخمؼ ركف مف اركانو فيو اليقـو اصبل النة لـ ينعقد اصبل وال وجود لة شرعا وليذا  -ٔ
اليرتب اثارا فى الحاؿ و االستقباؿ ويجوز الى مف طرفيو أو ذى مصمحة اف يتمسؾ ببطبلنة واالمتناع عف تنفيذة 

 نفسيا وال يجوز اجازتو. ولممحكمة اف تقضى ببطبلنة مف تمقاء
العقد القابؿ لبلبطاؿ او الباطؿ بطبلنا نسبيا ىو عقد توافر لة كؿ اركانة ولكف تخمؼ فية شرط مف شروط -ٕ

الصحة،  فمثؿ ىذا العقد ينشأ ويمـز اطرافة ويرتب اثارة ولكف يجوز لممتعاقد الذى تقرر البطبلف لمصمحتة بسبب 
 مب ابطالو.    أما حاالت البطبلف المطمؽ فيى:نقص اىميتة او تعيب ارادتة اف يط

 اذا انعدـ اذا انعدـ الرضا ، كما لو تـ ابراـ العقد عف طريؽ شخص عديـ االىمية غير مميز او مجنوف. -ٔ
 اذا كاف المحؿ غير موجود او مستحيؿ او غير مشروع او غير معيف او غير قابؿ لمتعيف. -ٕ
 مشروعية.اذا تخمؼ السبب او اتسـ بعدـ ال -ٖ
اذا تخمؼ الشكؿ الذى تطمبة القانوف كركف فى العقد، كما ىو الحاؿ فى اشتراط الرسمية البراـ الرىف الرسمى  -ٗ

 وىبة العقار.
 اذا ورد فى القانوف نص خاص يقضى بالبطبلف المطمؽ. -٘
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محدد، تتوقؼ فى حدودىا عمى  تيسير التعامبلت، فتتيح لمقاصر أىمية استثنائية محدودة فى مجاؿ
أساس طبيعة العمؿ أو التصرؼ، دوف توقؼ عمى إرادة أو تدخؿ النائب، وذلؾ تماشيا مع روح 

 .ٔوفكر وخصوصية قانوف العمؿ وعمى خبلؼ قواعد القانوف المدنى فى نظرية العقد
بة وبالتالى نجد أن الالعب الرياضى صاحب أهمية كاممة فى مجال التعاقد لمعب فى لع

 رياضية معينة ولكن بشروط لعل أبرزها:
أف يكوف التعاقد بصدد لعبة مف األلعاب الرياضية، فبل يتجاوز االستثناء ىذا الشأف إلى -

شأف آخر ميما كاف، وىو ما يفترض أف يكوف الطرؼ اآلخر فى التعاقد ىو مؤسسة رياضية 
 بالفعؿ.

 لمعبة محؿ التعاقد.أف يكوف البلعب قد بمغ مف السف ما يبلئـ مزاولة ا-
أال يقؿ البلعب المتعاقد عف سف التمييز، فبل يجوز لمف ىو أقؿ مف سبع سنوات أف -

يتعاقد لمعب لدى نادى رياضى، عمى أساس أنو قبؿ ىذه السف ىو شخص غير مميز إطبلقا، وكؿ 
 تصرفاتو القانونية باطمة بطبلنا مطمقا.

 الفرع الثانى
 فيذ العقداإلصابة ناجمة عن اإلخالل بتن

( مف القانوف ٖٗٔٔعػّبر المشرع الفرنسى عف قاعدة "العقد شريعة المتعاقديف" فى المادة )
المدنى الفرنسى بقولو: "إف االتفاقات التى تمت عمى وجو شرعى تقوـ مقاـ القانوف بالنسبة إلى 

نو ويمتزماف بو كما عاقدييا"، ففيما بيف المتعاقديف يكوف مضموف العػقػد واجب التنفيذ، فيما يحترما
، وفى الحقيقة يمكننا القوؿ بأف تنفيذ االلتزاـ ٕىو الشأف بالنسبة إلى قاعدة ينص عمييا القانوف

العػقػدى ىو قياـ المديف بو بتنفيذ عيف ما التـز بو ِقبؿ المتعاقد معو )الدائف(، طوعا واختياًرا، دوف 
ميا لو القانوف، وال يقدح فى ىذه الصفة لجوء األخير الى استخداـ الوسائؿ الحمائية التى كف

الطوعية االختيارية قياـ الدائف بمطالبتو بالتنفيذ أو التنبيو عميو، أو إعذاره بالطرؽ القانونية، طالما 
أف تنفيذ المديف جاء منصبا عمى عيف ما التـز بو عقديا بإرادتو الحرة الواعية، وفى حدود الموعد 

                                                 
ؽ ، ص ؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابٕٚٔراجع فى ىذا:  محمد سميماف أحمد ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

ٕٔٔ. 
 ، وما بعدىا. ٕٜٖعبد المنعـ فرج الصدة ، مصادر االلتزاـ ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
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تفاؽ، أو خبلؿ المدى الزمنى المبلئـ إذا لـ ُيتفػؽ عمى موعد قطعى، المتفؽ عميو، إف وجد ىذا اال
وكاف ىذا التنفيذ فى ذات الوقت كامبل، بمعنى أف يكوف تنفيذا كميا لبللتزاـ العقدى، كما ينبغى أف 
يكوف تنفيذا صحيحا غير معيب، فإذا تحقؽ قياـ المديف بيذا التنفيذ عمى ىذا النحو وبذات ىذه 

يقع فى صورة مف صور التقصير مثؿ التنفيذ المتأخر أو التنفيذ الجزئى أو التنفيذ  ، ولـٔالشروط
 .ٕالمعيب، فإننا نكوف بصدد تنفيذ مثالى لبللتزاـ العػقػدى

وفى مجاؿ إصابات المبلعب ال يكفى وجود عػقد بيف المسؤوؿ والمضرور لمقوؿ بوجود 
اإلخبلؿ بتنفيذ ىذا التعاقد، فإذا كاف الضرر مسؤولية عقدية، بؿ ينبغى أف يكوف الضرر راجعا إلى 

.  وعمى ىذا تتـ ٖعائدا إلى سبب آخر غير العػقد ألصبحنا أماـ مسؤولية تقصيرية وليست عػقدية
مساءلة المسؤوؿ عف اإلخبلؿ عمى أساس المسؤولية العقدية فى حالة وجود العقد، فإذا كاف 

، اإلخبلؿ الحادث ىو إخبلؿ بالتزاـ أساسى وصريح  وواضح، أو التزاـ جوىرى فى التعاقد المبـر
كاف الُحكـ عمى المسؤوؿ مف قبؿ القاضى أمرا ميسرا، ولكف تكمف الصعوبة فى حاالت اإلخبلؿ 

لموقوؼ عمى مدى وجود ىذا  ٗبالتزاـ غير جوىرى أو بالتزاـ تبعى، حيث يأتى ىنا دور التفسير
 عدـ النص عميو. االلتزاـ أساسا، كالتزاـ تبعى أو ثانوى، حتى مع

وقد أدخؿ الفقو فى عقود األنشطة الرياضية ما أدخمو القضاء الفرنسى فى عقود النقؿ مف 
التزاـ مستحدث وضمنى ومفترض، رغـ عدـ النص عميو فى العقود، أال وىو "االلتزاـ بضماف 

را لطبيعة السبلمة"، حيث أف القضاء وجد فى عممية النقؿ بشكؿ عاـ، البرى والجوى والبحرى، ونظ
نقؿ الركاب بالمركبات عمى اختبلفيا مف حيث زيادة السرعة وكثرة الحوادث فى العصر الراىف 

                                                 
وُيفػترض فى العػقػد أنو تـ إبرامو متوازنا بيف طرفيو فى الحػقػوؽ وااللتزامات الناشئة عنو، فاألصؿ فى العػقػود أنيا   ٔ

يسعى كؿ طرؼ إلى أف يسػتفػيد مف التعاقػد ويحقؽ  ُتعػقػد بيف أطرافيا بالتراضى فيما بينيـ، ومف المنطقى أف
مصالحو الشخصية، وفقا لمبادئ األمانة والثػقة وحسػف النية، وحرص كؿ طرؼ عمى تحقػيؽ ذلؾ، ىو ما يؤدى فى 
أغمب الفروض إلى أف يخرج التعاقد إلى رحاب القانوف العػقػدى متوازنا، فى الحقوؽ وااللتزامات الناشػئة بيف طرفػيو 

موجبو، فإذا حدث أى اختبلؿ فى مرحمة تكويف العػقػد، فإف العػقػد يكوف قاببل لئلبطاؿ لمصمحة الطرؼ المغبوف ب
 وفػقػا لنظريات اإلذعاف واالستغبلؿ والغبف فى التعاقػد.

 وما بعدىا. ٖٚراجع فى ىذه المسألة رسالتنا لمدكتوراة، االمتناع المشروع ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
 .ٜٕٙاف، مصادر االلتزاـ، مرجع سابؽ ، ص أنور سمط  ٖ
وما بعدىا؛  أنور سمطاف،  ٕٙٔمحمود جماؿ الديف زكى، مشكبلت المسؤولية ....، مرجع سابؽ ، ص   ٗ

 وما بعدىا. ٜٕٙمصادر االلتزاـ، مرجع سابؽ ، ص 
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والخطورة المتزايدة عمى ىؤالء الركاب، ومف ثـ ابتكر فكرة وجود التزاـ مفترض عمى عاتؽ الناقؿ 
 ىو "االلتزاـ بضماف السبلمة".

ضى ىذا االلتزاـ المبتكر وأدخموه إلى وقد اقتبس الفقو المتخصص فى عقود النشاط الريا
صابات المبلعب عمى تنوعيا.  فاعتبروا أف عقود االحتراؼ عموما  مجاالت األنشطة الرياضية وا 
تشمؿ االلتزاـ بضماف سبلمة البلعب الرياضى الذى يزاوؿ المعبة طبقا ليذا العقد، وىو ما حاصمو 

واالتحادات والنوادى الرياضية بضماف وجود التزاـ ضمنى مفترض عمى عاتؽ كافة المنظميف 
سبلمة البلعبيف واألشخاص المشاركيف فى المعبة، سواء فى المنافسات أو التدريبات، طالما حدثت 

 اإلصابة فى الممعب بمفيومو الموسع.
 

 الفرع الثالث
 توافر عالقة عقدية بين المصاب والمسؤول

، ال يجوز الرجوع ٔية المدنية بشكؿ عاـقمنا سمفا بأنو، ووفقا لمقواعد العامة فى المسؤول
عمى شخص أحدث ضرًرا وفقا لممسؤولية العقدية إال إذا كاف ىناؾ تعاقد صحيح بيف ىذا المسؤوؿ 

، وقمنا كذلؾ بأنو استثناءا مف تمؾ القاعدة، وفى ٕوبيف المضرور مف تنفيذ العقد أو مف عدـ تنفيذه
لفعؿ عقودا مبرمة بيف كؿ المزاوليف لميف وحرؼ خصوص تنظيـ األنشطة الرياضية فإنو لدينا با
 .ٖداخؿ ىذا النشاط، سواء عقود صريحة أو ضمنية

فرأينا أف البلعب يقترف بناديو أو مؤسستو الرياضية بعقد احتراؼ، أو عقد عمؿ ينظـ 
العبلقة بيف البلعب والنادى، والنادى يرتبط بعقد صحيح مع المنظـ أو الجية المنظمة لمبطولة أو 
المنافسة الرياضية، وكؿ مف النادى والمنظـ يرتبط بعقود عمؿ مع مف يعمموف لديو أو لحسابو مف 
إدارييف وعماؿ وفنييف ومدربيف وحكاـ وغيرىـ، كما أف النادى يرتبط بالنادى اآلخر بتعاقد صريح 

لرياضية، أو ضمنى، افترض الفقو أنو يشمؿ إرادة ضمنية اتجيت إلى تطبيؽ قواعد وأحكاـ المعبة ا
 بمنتيى الدقة واألمانة، خاصة قاعدة عدـ المجوء إلى العنؼ الزائد والحفاظ عمى سبلمة المشاركيف.

                                                 
1
  Bore J. : La causalité partielle en noir et blanc, op. cit., p. 89. 

 وما بعدىا. ٕٚٔجماؿ الديف زكى، مشكبلت ....، مرجع سابؽ، ص محمود   ٕ
 وما بعدىا. ٜٕ٘أنور سمطاف، مصادر االلتزاـ، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
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وبالتالى فمكؿ مصاب فى ىذه الفعاليات المجوء إلى مطالبة المسؤوؿ عف إصابتو فى الممعب 
أو محدث حتى لو كاف المخطئ  ٔبموجب قواعد المسؤولية العقدية وليس المسؤولية التقصيرية

، فإذا كاف المصاب المضرور ٕاإلصابة مف الغير تماما وفقا لمقواعد العامة فى المسؤولية المدنية
العبا لدى أحد النوادى وكانت اإلصابة قد حدثت بخطأ مف أحد مسؤولى ناديو أو النادى المنافس 

أو أحد تابعيو  أو العب زميمو أو العب فى الفريؽ المنافس، أو حدثت إصابتو بسبب خطأ المنظـ
فى الممعب، أو حدثت بسبب الحكـ أو ممثؿ االتحاد أو الطبيب الرياضى ألى مف الفريقيف.  فإف 
البلعب المضرور ىذا يستطيع الرجوع عمى أى مف ىؤالء وفػقا ألحكاـ المسؤولية العقدية عمى نحو 

 .ٖما رأينا
يمتد ليغطى كافة فاألساس ىنا أف الرياضى يرتبط بمؤسستو الرياضية بعقد عمؿ 

المشاركيف والمضروريف مف القياـ باألنشطة الرياضية بنفس الرابطة العقدية، والتى تستند إلى 
اإلرادة الضمنية المفترضة أحيانا أو اإلرادة الصريحة أحيانا أخرى لكؿ مف تمؾ األطراؼ.  

حتفاظ النادى بحؽ ويستطيع البلعب الرجوع عمى ناديو بالتعويض طبقا لممسؤولية العقدية، مع ا
 .ٗالرجوع عمى مف أحدث الضرر بخطئو فى حاؿ ثبوت ذلؾ

وفى حالة "الغير" كما قمنا فإنو يمكف لممصاب دائما الرجوع عميو بدعوى المسؤولية 
العقدية، ألنو فى كؿ األحواؿ سيكوف متعاقدا مع أحد المشاركيف أو تابعا لو عمى أقؿ تقدير، فمثبل 

لمنظـ الرياضى فيو مسؤوؿ عنيـ وعف األضرار التى يحدثونيا وفؽ ذات بالنسبة لمف ُيشغميـ ا
القواعد، ولكف بشرط أف يحؿ ىذا الغير محؿ المديف فى تنفيذ االلتزاـ المستمد مف العقد، وأف يكوف 

. وتستفاد مسؤولية المنظـ والنادى واالتحاد وغيرىـ، عف األضرار ٘الحموؿ ىذا سميما وفقا لمقانوف
، مف مفيـو ٙا تابعييـ ألحد البلعبيف أو المشاركيف فى الفعاليات الرياضية فى المبلعبالتى يحدثي

                                                 
 وما بعدىا. ٜٕ٘انظر فى مثؿ ىذا:  أنور سمطاف، مصادر االلتزاـ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ
 وما بعدىا. ٖٗ، ص ٕٜٜٔجامعة بغداد ،  صبرى حمد خاطر، الغير عف العقد، رسالة دكتوراة، كمية القانوف  ٕ
 وما بعدىا. ٖٜحسيف عامر ، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
وما بعدىا؛  أنور سمطاف، مصادر االلتزاـ،  ٕٚٔصباح قاسـ خضر ، التعويض ....، مرجع سابؽ ، ص   ٗ

 وما بعدىا. ٜٕ٘مرجع سابؽ ، ص 
 وما بعدىا. ٜٗحسيف عامر ، مرجع سابؽ ، ص    ٘

6
  Gade P. : Règles du jouet responsabilité in, les problèmes juridiques du sport, op. cit., 

p. 301. 



 

 

                                                 

 

 

   طارق عبد العزيز حفنى الشيخدكتور/                           .... املالعباجلوانب القانونية فى إصابات 

 

811 

( مف القانوف المدنى المصرى والتى يجرى نصيا عمى ٕٚٔالمخالفة لنص الفقرة الثانية مف المادة )
أنو: "............. ومع ذلؾ يجوز لممديف أف يشترط عدـ مسؤوليتو عف الغش أو الخطأ الجسيـ 

 الذى يقع مف أشخاص يستخدميـ فى تنفيذ التزامو".
 

 المبحث الثالث
 المسؤولية التقصيرية لمالعب

رغـ أف أغمب حاالت اإلصابة فى المبلعب تندرج المسؤولية فييا تحت لواء المسؤولية 
العقدية، إال أف تعدد األشخاص الموجوديف فى المبلعب يجعؿ مف غير المستبعد حدوث اإلصابة 

شخص ال يرتبط برابطة عقدية مع أى شخص فى نطاؽ النشاط الرياضى، سواء البلعب  بخطأ مف
المصاب نفسو أو النادى الذى يتبعو أو غيره مف األطراؼ المشتركة فى الفعاليات الرياضية 
والمنافسات، وىنا ال شؾ فى أننا سوؼ نجد أنفسنا مضطريف إلى طمب التعويض بناء عمى ثبوت 

 ية وليس عمى أساس المسؤولية العقدية.المسؤولية التقصير 
وقد سبؽ أف أوضحنا جميا أنو ال مجاؿ لممطالبة بتطبيؽ أحكاـ وقواعد المسؤولية 
التقصيرية فى حاؿ ثبوت المسؤولية العقدية بأركانيا وشروطيا، وبالتالى فالمسؤولية التقصيرية ىنا 

تفاء وجود المسؤولية العػقػدية فى حاالت ىى بمثابة مسؤولية احتياطية يتـ المجوء إلييا فى حالة ان
إصابات المبلعب.  ومف ثـ فنحف نرى أف المسؤولية التقصيرية فى نطاؽ إصابات المبلعب 
يقتصر تطبيقيا دائما عمى المسؤولية بيف األغيار الذيف ال توجد بينيـ رابطة عقدية نيائيا، سواء 

ية المدنية مجاال مستقبل حتما عف مجاؿ صريحة أو ضمنية، فيكوف مف ثـ لكؿ مف فرعى المسؤول
 اآلخر فى مجاؿ التعويض عف إصابات المبلعب.
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 المطمب األول
 توافر أركان المسؤولية التقصيرية عن اإلصابة

أشرنا فيما تقدـ إلى أف مسؤولية البلعب الرياضى قد تنعقد فى مواجية العب آخر، وقد 
المتفؽ عميو أف مسؤولية الرياضى فى مواجية الغير ىى تقوـ فى مواجية شخص مف الغير.  ومف 

فى الغالب مسؤولية تقصيرية، ألف البلعب الرياضى ال يوجد بينو وبيف ىذا الغير تعاقد مف 
األصؿ، وىذا ىو الحاؿ فى شأف جماىير المتفرجيف عمى سبيؿ المثاؿ.  وقد يوجد ىذا التعاقد 

، كالعقد بيف الرياضى ومنظـ األنشطة الرياضية، فمثؿ ولكنو ال يحكـ مسؤولية البلعب تجاه الغير
ىذا العقد، إذا كاف يحدد مدى مسؤولية المنظـ تجاه البلعب نظرا إللتزاـ المنظـ، بمقتضى ىذا 

، فإف معني ومقتضى االلتزاـ، عمى العكس مف ذلؾ، ال يقع عمى عاتؽ ٔالعقد، بسبلمة البلعب
 الرأى الراجح فقيا وقضاء.البلعب الرياضى تجاه المنظـ نفسو عمى 

ويرى جانب كبير مف الفقو الفرنسى، أف مسؤولية البلعب الرياضى تجاه رياضى آخر 
( وما بعدىا مف ٕٕٛٔىى مسئولية تقصيرية دائما وليست عقدية.  وبالتالى يطبؽ بشأنيا المواد )

التالى ُيسأؿ البلعب التقنيف المدنى الفرنسى، وىذا ىو ما استقر عميو القضاء الفرنسى كذلؾ.  وب
الرياضى إذا ارتكب فى ممارستو لمرياضة خطأ أدى إلى إحداث ضرر بالغير باعتبارىا مسؤولية 
تقصيرية ال عقدية. وىذه المسئولية تقتضى بطبيعة الحاؿ توافر العناصر التقميدية الثبلث لممسئولية 

أف عنصر الضرر ال ينفرد ىنا . والحقيقة ٕالمدنية، وىى الخطأ والضرر وعبلقة السببية بينيما
بأحكاـ خاصة تختمؼ عف أحكامو فى القواعد العامة لممسؤولية المدنية، وليذا لف يكوف محبل 

 لمدراسة ىنا بصدد مسؤولية البلعب الرياضى والنادى والمنظـ عف إصابات المبلعب.
كيؼ ويبرز لنا فى ىذه المسألة دور البلعب الخصـ أو المنافس فى إحداث الضرر، و 

ومتى تترتب مسؤوليتو المدنية تجاه البلعب المضرور، وكيؼ ومتى تترتب مسؤوليتو الجنائية تجاه 
ذات البلعب.  ولذلؾ فإف فكرة الخطأ بالتحديد السابؽ يرد عمييا بعض االختبلؼ عندما تنطبؽ في 

ى ىى مجاؿ مسؤولية البلعب فى المبلعب الرياضية، نظرا لتدخؿ فكرة خاصة بالمجاؿ الرياض
                                                 

1
  Joyal R. : La responsabilité civile en matiere de sports, thèse, paris 1973. p. 253 ets. 

وما بعدىا؛    ٕٗٔص  ٜٜٛٔبدوف ناشر  ٔمحمود جماؿ الديف زكي، مشكبلت المسئولية المدنية ح انظر كذلؾ: 
 ما بعدىا. ٕ٘ٔ، ص  ٜٓٛٔمحمد عمي عمراف، االلتزاـ بضماف السبلمة، 

 وما بعدىا. ٙٔانظر فى ىذا:  سعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
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فكرة "قواعد المعبة"، وىى فكرة تؤثر عمى تقدير مدى توافر "خطأ البلعب" سواء تـ إقرار مسؤوليتو 
العقدية أو مسؤوليتو التقصيرية، ألف ىذه الفكرة، "قواعد المعبة"،  تؤخذ فى االعتبار عند تحديد 

 لمدنية.السموؾ المألوؼ لمشخص المعتاد، وىو معيار ينطبؽ فى كبل نوعى المسؤولية ا
ولكف إلى أى حد تتدخؿ "قواعد المعبة" فى تقدير "خطأ البلعب"، أو بطريقة أخرى، ما 
ىو نطاؽ الدور الذى تمعبو تمؾ الفكرة فى ثبوت أو توافر ركف الخطأ مف عدمو بصدد مسؤولية 
البلعب الرياضى وفى نطاؽ إصابات المبلعب.  قد يقاؿ أف الشخص العادى إذا مارس الرياضة 

يتّبع قواعد المعبة التى يزاوليا، وىذا يعنى أف قواعد المعبة ىى معيار الخطأ فى النشاط  فإنو
الرياضى، فإذا التـز بيا الرياضى، لـ يثبت فى جانبو خطأ، فإذا خالؼ ىذه القواعد توافر فى حقو 

ا بيف ركف الخطأ وانعػقدت مسؤوليتو عف اإلصابة التى سّببيا لغيره، وىذا يؤكد أف ىناؾ تطابق
"الخطأ الرياضى" والمقصود بو مخالفة "قواعد المعبة" مف ناحية، و"الخطأ المدنى" أى ذلؾ الخطأ 

 . ٔالذى تنعقد بو المسؤولية المدنية مف ناحية أخرى
غير أف ىذا الزعـ المطمؽ ال يمكف التسميـ بو دوف أساس، نظرا لوجود اعتبار قانونى 

عد كؿ لعبة مف األلعاب الرياضية، ورغـ أنيا مف صنع معيف، وىو أف المصادر التى تحدد قوا
ىيئات رياضية رسمية، ومعترؼ بيا مف قبؿ الدولة، وىى فى الغالب االتحاد الرياضى الخاص 
 ٕبكؿ لعبة، إال أف ىذه األحكاـ والقواعد تفمت مف الرقابة المباشرة لمبرلمانات، ورغـ أف تطبيقيا

ا واجبة التطبيؽ فى محافؿ أخرى.  وفضبل عف ذلؾ فإف ىذه ليس ممزما لمسمطة القضائية إال أني
القواعد ال تراعى غالبا االعتبارات التى تحكـ األحكاـ القانونية لممسؤوليتيف المدنية والجنائية، ألف 

 ذلؾ يتوقؼ عمى مضموف قواعد المعبة الرياضية ىذه أو تمؾ.
ه منافسو الرياضى وغيره مف أما فيما يتعمؽ بالمسؤولية الجنائية لبلعب الرياضى تجا

المشاركيف، فيى محؿ خبلؼ كبير بيف الفقو، فإذا سمّػمنا بأف المسؤولية المدنية لبلعب الناجمة عف 
خطئو ىى مسؤولية عقدية غالبا وتقصيرية أحيانا، لكف ىذا وذاؾ ال يمنع مف قياـ المسؤولية 

                                                 
 وما بعدىا. ٚٔسعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ
 وما بعدىا. ٛٔراجع فى ىذه المسألة:  سعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
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ا فى إطار قواعد استثنائية تـ الجنائية وتحريؾ دعواىا ضد المتسبب فى الضرر، لكف يتـ ىذ
 .ٔإقرارىا فى سبيؿ توفير حرية المنافسة الرياضية وضماف استمرارىا كضرورة لممجتمعات الحديثة

إف أعماؿ العنؼ والخشونة التى تحصؿ خبلؿ مزاولة الرياضات فى المبلعب ىى فى 
صؿ العاـ، حيث أنيا فى حقيقتيا جرائـ جنائية، غير أف الشارع قد أذف بمزاولتيا استثناًء مف األ

أغمبيا تعد جرائـ تعدى بالضرب يعاقب عمييا القانوف الجنائى، وىى الجرائـ التى عددىا الشارع 
( مف قانوف العقوبات، غير أنيا ىنا ارتكبت فى ٖٗٔ( إلى )ٖٙٔالجنائى المصرى فى المواد مف )

المعبة" التى أشرنا إلييا سمفا،  أحواؿ أباحيا القانوف بشروط.  ىذه الشروط أىميا مراعاة "قواعد
.  وفى بعض الحاالت نجد البلعب الرياضى قد ٕوالتى تؤدى إلى بروز فكرة "المعب النظيؼ"

ارتكب خطأ عمديا،  ومثاؾ ذلؾ أف يتعمد أحد الرياضييف توجيو ضربة أو لكمة لرياضى آخر مف 
الفػقو الجنائى والقضاء الجنائى  الفريؽ المنافس أو ألحد الحكاـ فى المباراة.  والمبلحظ ىنا أف

يتشدداف فى استخبلص توافر الخطأ العمدى، وذلؾ حتى ينأى بالبلعبيف عف تمؾ العقوبات 
الجنائية، بيد أف ذلؾ ال يعنى أف ثبوت الخطأ المتعمد ليس لو أىمية فى نطاؽ القانوف المدنى، 

متعمد يحوؿ بيف المضرور واالستفادة فيذه األىمية تتجمى مف زوايا متعددة، لعؿ أىميا أف الخطأ ال

                                                 
وما بعدىا؛  أنور سمطاف، مصادر االلتزاـ،  ٚٗٔقاسـ خضر ، التعويض ....، مرجع سابؽ ، ص  صباح  ٔ

 وما بعدىا. ٜٜٕمرجع سابؽ ، ص 
ومف أشير االمثمة عمى ذلؾ البطؿ المصرى محمد رشواف الذى دخؿ تاريخ رياضة الجودو مرتيف، مرة بخمقو   ٕ

في الدورات األولمبية منذ أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد  الرياضي الرفيع ومرة بمستواه العالمي كبطؿ معروؼ
بطؿ العالـ الذي كاف مصابًا « ياسوىيرو ياماشيتا»ـ، عندما تعمد الخسارة أماـ الياباني  ٜٗٛٔلوس أنجموس عاـ 

المركز في المباراة النيائية ليذه البطولة ورفض أف يستغؿ إصابتو وفضؿ أف يخسر الذىبية بشرؼ عف أف يفوز ب
األوؿ بالخسة ليناؿ احتراـ وتقدير العالـ وتشيد بموقفو النبيؿ جميع وسائؿ األعبلـ،  وقد أصدرت منظمة اليونسكو 
في نفس يـو المباراة بيانا أشادت فيو بموقؼ البلعب محمد رشواف ومنحتو ميدالية الروح الرياضية مف منظمة 

ـ، وجائزة ٜ٘ٛٔبؿ أي نتائج، كما منح جائزة المعب النظيؼ عاـ اليونسكو والتي تعتبر روح األلعاب األولمبية ق
أحسف خمؽ رياضي في العالـ مف المجنة األوليمبية الدولية لمعدؿ والتي توجد بفرنسا، كما كـر في مصر وقمدتو أرفع 

راـ تقدير لموقفو األوسمة، وكاف لرشواف تكريما أخر ولكف في الياباف التي استقبمتو بيا الجماىير اليابانية بكؿ احت
بيار دي »النبيؿ، وقد بادؿ رشواف الشعب اليابانى الحب واألحتراـ وتزوج مف فتاة يابانية.  كما ناؿ أيضا جائزة 

ـ، وحصؿ عمى شيادة امتياز خاصة ألحسف خمؽ  ٜٗٛٔباعث األلعاب األولمبية الحديثة الدولية لعاـ « كوبرتاف
« اإليكيب»ـ. واختارتو مجمة  ٜٗٛٔالعبيف في العالـ عاـ  ـ. وجاء ضمف أفضؿ ستة ٜٗٛٔرياضي لعاـ 

 الرياضية الفرنسية كثاني أحسف رياضي في العالـ في الخمؽ الرياضي.
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، حيث أنو مف المتعارؼ عميو أف الحوادث المتعمدة تستبعد مف دائرة ٔمف التأميف ضد المسؤولية
ضماف المؤمف، وىذا ما تُػذّكػر بو كؿ مف محكمة النقض المصرية ومحكمة النقض الفرنسية بيف 

 .ٕالحيف واآلخر
عمد فى جانب البلعب الرياضى، ال يكوف ولذلؾ فإنو وفى حالة ثبوت الخطأ المت

لممضرور إال مطالبة الشخص المسؤوؿ نفسو وليس المؤّمف، وفى حالة إعسار المسؤوؿ يرجع 
المضرور عمى مؤمنو ىو، وىو الذى عَقد تأمينا لديو عمى نفسو كبلعب رياضى ضد اإلصابات 

ف كاف مف الممكف أف يكوف ىذا التأميف غ ير كاؼ ألف مبمغو فى الغالب البدنية فى المبلعب، وا 
.  وعبلوة عمى ضياع االستفادة ٖمبمغا جزافيا ومحددا سمفا، بينما قد تكوف نتائج اإلصابة جسيمة

مف التأميف، فإف الخطأ المتعمد قد يتسبب فى بطبلف اتفاقات اإلعفاء مف المسؤولية طبقا لممادة 
 ( مف القانوف المدنى المصرى.ٕ/ٕٚٔ)

يتـ قياس الخطأ الذى يحدث خبلؿ مزاولة المعبة الرياضية وفقا وفى جميع األحواؿ 
لمعيار موضوعى منضبط ىو "مدى مراعاة قواعد المعبة" التى تتطمبو الطبيعة العممية الخاصة 
لمزاولة األنشطة الرياضية، والذى يحدث عند االلتزاـ بقواعد محددة تـ تقنينيا لغالبية األلعاب 

دؼ المحافظة عمى سبلمة الرياضييف والمشاركيف عموما، وتحقيؽ ، والتى صدرت بيٗالرياضية
أعمى حماية ممكنة ليـ، وبيدؼ اإلقبلؿ مف حوادث المبلعب، وتسمى قواعد المعبة ىذه بالموائح 
الرياضية غالبا.  كما أف معيار الخطأ المنضبط ىذا ىو البلعب المتوسط المستوى الحريص مف 

وفؽ متطمبات كؿ لعبة رياضية عمى حدة.  ويبلحظ ىنا  ٘رى والحركىالناحية الفنية فى أدائو الميا
أف محكمة النقض الفرنسية أكدت فى أحكاـ أحدث أف مخالفة قواعد المعبة، ال تكفى فى كؿ 
األحواؿ لثبوت الخطأ فى جانب البلعب مف الناحية القانونية، خاصة إذا ظمت ىذه المخالفة محبل 

                                                 
 .ٖٗسعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ
 ٜٚٔ، ص ٕٚٔٓطارؽ عبدالعزيز الشيخ، االيجاز فى شرح القانوف المدنى )عقد التأميف(، المكتبة اليابانية،   ٕ

 دىا.وما بع
 .ٗٗراجع فى ىذا:  سعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
 وما بعدىا. ٖٖ، ص ٕٓٔٓحسف احمد الشافعى، الرياضة والقانوف، منشأة المعارؼ باالسكندرية،   ٗ
وما  ٖٖ؛  حسف احمد الشافعى، الرياضة والقانوف، مرجع سابؽ ، ص ٗٗسعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٘

 .ٚٗٔسابؽ ، ص  بعدىا؛  صباح قاسـ خضر، مرجع
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وف الرياضى مسؤوال عف النتائج الضارة لفعمو إال إذا صاحبتو ظروؼ لمجدؿ، ففى ىذه الحالة ال يك
 .ٔمشددة كرعونة زائدة، أو خشونة متعمدة، أو سوء نية واضح

وبالتالى يمكف استخبلص نتيجة ىامة مفادىا أف كؿ جريمة طبقا لمقانوف الجنائى نتج 
يب لممنحى الجنائى، حيث عنيا مضار لمغير تستوجب انعقاد المسؤولية التقصيرية، وفى ىذا تغم

أف المسؤولية تعتبر تقصيرية حتى فى حاالت وجود تعاقد، وذلؾ إذا كاف الخطأ قد نتج عنو حدوث 
إيذاء أو تمؼ عضوى ببدف الرياضى أو المشارؾ المصاب، ويحدث ىذا غالبا لّما يحدث مف 

عادية ال يكوف فييا البلعب خطأ غير معتاد أو خطأ متعمد، فى حيف أف األخطاء المعتادة أو ال
غموض وال لبس، بؿ يمكف لممحكمة المختصة أف تفيميا وتتيقف منيا بدوف الحاجة إلى أعماؿ 

 .ٕالخبرة
وىناؾ حاالت ال يمكف أف نقوؿ فييا أف ىناؾ عقدا بيف المنظـ والبلعب حتى ولو كاف 

بلعب الرياضى ىذا العقد عقدا ضمنيا، وفى مثؿ ىذه الحاالت تكوف مسئولية المنظـ تجاه ال
تقصيرية وليست مسؤولية عقدية. وقد ثار منذ فترة خبلؼ فى الفقو الفرنسى حوؿ تكييؼ عبلقة 
الييئػة التي تستغؿ منصة االنزالؽ عمي الجميد باألفراد الذيف يمارسوف ىذه الرياضة. حيث يرى 

مع مف يستخدميا، أنو ال يمكف القوؿ بأف الشركة التي تستغؿ ىذه المحطة ترتبط بتعاقد  ٖالبعض
وال تقوـ مف ثـ مسؤوليتيا تجاىو إال عمى أساس المسؤولية التقصيرية، وذلؾ كإىماؿ فى صيانة 

تؤيد ىذا  ٗممرات االنزالؽ عمى سبيؿ المثاؿ. وقد صدرت أحكاـ مف محكمة النقض الفرنسية

                                                 
1
 Civ, 28 janvier 1987, j.c.p. 1987,  IV, 112; D.S 1987 i.R.30. 

وما بعدىا؛  أنور سمطاف، مصادر االلتزاـ،  ٛٗٔصباح قاسـ خضر ، التعويض ....، مرجع سابؽ ، ص      ٕ
 وما بعدىا. ٜٜٕمرجع سابؽ ، ص 

3
  Mélennec L. et  Jutiard J.: Traité de la reparation des accidents du travail, L.G.D.J., 

Paris, 1979, p. 250. 

4
 - Civ.24 novembre 1955, Bull. civ. ll,n.534; Toulouse, 18 juin 1965, 0.S.1966_7300 1 

espèce, note W.Rabinovilch; Civ., 21 juin 1967, j.c.p, 1968_11_15348,note 

W.Rabinovilch, O.S. 1967 _632; G.p. 1967_2_210 note c. Blaevoet; Toulouse 24 mai 

1966, O.S. 1966_730, 2 espèce, note W. Rabinovitch. مذكور فى: سعيد جبر ، مرجع سابؽ  
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قترف بعقد المنحى. بينما يرى فقياء آخروف، نؤيدىـ، عمى خبلؼ ذلؾ، أف مثؿ ىذه الييئات ت
 .ٔضمنى مع البلعب الرياضى أو الشخص الذى يستعمؿ ىذه المنصات

ومف ناحية أخرى، ولما كانت المسؤولية التعاقدية ال تقوـ إال فيما بيف المديف والدائف 
. فإف مسػؤولية المنظـ تجاه البلعب تكوف مسؤولية تقصيرية ٕالمذيف يربطيما تعاقد بمفيومو الواسع

قدية إذا ما كاف الرياضى يطالب بتعويضو عف ضرر ما أصابو بو منظـ آخر وليست مسؤولية ع
غير المنظـ المتعاقد معو. وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بذلؾ فى قضايا مسؤولية أقاميا 
الرياضيوف المشاركوف فى بطولة سبلح الشيش التى نظمتيا ىيئات رياضية عمى المستوى المحمى، 

، ٖالدولى ليذه الرياضة، فالتعاقد ربط بيف الرياضييف وتمؾ الجمعية المحميةضد االتحاديف الوطنى و 
وبالتالى فإف مسؤولية ىذه الجمعية أو الييئة تجاىيـ ىى مسؤولية عقدية، عمى العكس مف ذلؾ 
فإف مسؤولية كؿ مف االتحاد الوطني واالتحاد الدولى تجاه ىؤالء المتباريف فى لعبة سبلح الشيش 

وىو اتجاه لـ يسمـ مف النقد لدى كثير مف  ٗتقصيرية لعدـ وجود تعاقد بيف الطرفيفىى مسؤولية 
 الفقو الذيف أوردنا أراءىـ سمفا فى تمؾ المسألة.

 أمثمة لحاالت تخمو من المسؤولية العـقدية:
 عدـ وجود تعاقػد بيف المسؤوؿ والرياضى المضرور:  أوال:

                                                 
1
   Mazeaud et Tune: T.I,n., 157_2, p.206.  

 .ٗ٘ٓٔالسنيورى، الوسيط ، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ ، ص  - ٕ
 وما بعدىا ٖ٘ٔسعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٖ

4
  Paitiers: 15 juin 1960, 0.1961_111, rote P.Esmein 

  وأنظر حكـ النقض الصادر بناء عمى الطعف في حكـ استئناؼ بواتييو ومؤيدًا لو:

Civ. 13 décembre 1963, Bull. civ. ll, N. 825.    :وأنظر أيضًا 

Civ. 2,8 juin 1967, O.S. 1967_631, G.p.1967 _2_245 مذكوروف فى: سعيد جبر مرجع سابؽ ص

ٖٔٛ    .  
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المشاركيف فى فعالية رياضية، فإنو البد فى حالة حدوث إصابة مبلعب ألحد البلعبيف 
مف البحث عف ثمة رابطة عقدية تربط المضرور بالمسؤوؿ عف ىذا الضرر وفقا لمقواعد العامة فى 

 عمى نحو ما رأينا فى الفصؿ السابؽ. ٔالمسؤولية المدنية، سواء كاف عقدا صريحا أو عقدا ضمنيا
قنت المحكمة مف وجود عقد بينيما، غير فإذا ثبت لمقاضى عدـ وجود تعاقد بينيما، أو تي

أنو عقد باطؿ بطبلنا مطمقا، بسبب وقوع التعاقد القائـ بينيما فى نطاؽ البطبلف نظرا لتحقؽ سبب 
مف أسباب البطبلف فى التعاقدات، وغالبا ما تمعب األىمية كشرط مف شروط صحة الرضاء دورا 

عقود فى مجاؿ االحتراؼ الرياضى فى غالبيتيا كبيرا فى قابمية العقود لئلبطاؿ، حيث تعقد تمؾ ال
مع صغار سف، مما يثير مشكمة األىمية لدى البلعب، وقد سبؽ تناوؿ مسألة األىمية مف قبؿ 

 فنحيؿ إليو منعا مف التكرار غير المنتج.
ففى مثؿ ىذه الحاالت وغيرىا تنتفى المسؤولية العقدية، ومف ثـ ال يكوف ىناؾ مفر مف 

مسؤولية التقصيرية، ومف أبرز األمثمة عمى ىذه الحالة حالة الضرر الذى يصيب تطبيؽ أحكاـ ال
البلعب بواسطة صحفى أو معمؽ رياضى أو غيرىـ مف غير المرتبطيف بو بعبلقة تعاقدية، بشرط 
أف يكوف ىناؾ ثمة خطأ وأف تربط الخطأ باإلصابة عبلقة سببية طبقا لمقواعد العامة فى 

 المسؤولية.
المعروؼ فى بعض القوانيف العربية، ال تكوف لو ثمة آثار يمكف ٕقد الموقوؼكما أف الع

تطبيقيا خبلؿ فترة الوقؼ، وبالتالى تكوف المضار الحادثة خبلؿ فترة توقؼ التعاقد خاضعة ألحكاـ 

                                                 
 وما بعدىا. ٓٗٔمحمد سميماف أحمد، رسالة ...، مرجع سابؽ، ص   ٔ
إف العقد الموقوؼ فكرة إسبلمية محضة، ليذا فاف القوانيف العربية التي أخذت بيذا النظاـ، ىي القوانيف التي   ٕ

مثؿ القانوف المدنى المصرى ومجمة األحكاـ العدلية، ومرشد الحيراف، والقانوف المدني تأثرت بالفقو االسبلمى، 
العراقي، والقانوف المدني األردني، والكويتي، واليمني، والسوداني، واإلماراتي. ونستطيع التعرؼ عمى العقد الموقوؼ 

وقوفا سكنت، ووقفت الدار وقفا أي مف خبلؿ الوقوؼ عمى المعنى المغوي لكممة الوقؼ حيث يقاؿ: وقفت الدابة 
حبستيا في سبيؿ اهلل، ووقفت األمر عمى حضور زيد عمقت الحكـ فيو بحضوره، ووقفت قسمة الميراث إلى الوضع 
أخرتو حتى تضع.   وأما التعريؼ االصطبلحي لمعقد الموقوؼ فيو "التصرؼ المشروع بأصمو ووصفو الذي يتوقؼ 

ممف يممكيا شرعا" وتعرؼ المجمة البيع الموقوؼ بأنو " بيع يتعمؽ بو حؽ الغير كبيع أثره عميو بالفعؿ عمى اإلجازة 
الفضولي" وشارح المجمة يضيؼ عمى ىذا التعريؼ قائبل "البيع المشروع أصبل ووصفا والذي يفيد الممؾ عمى وجو 

اذ تتوقؼ آثاره عمى إجازة التوقؼ".  فالعقد الموقوؼ ىوالعقد المشروع بأصمو ووصفو، ولكف لتخمؼ أحد شروط النف
مف يممؾ حؽ اإلجازة، ذلؾ أف فقياء الشريعة اإلسبلمية يشترطوف لنفاذ العقد أف يكوف لمعاقد والية عمى محؿ العقد، 
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المسؤولية التقصيرية وليس المسؤولية العقدية.  والعقد الموقوؼ ىو العقد المعمؽ عمى إجازة ممف 
فى ذلؾ، ويأخذ نفس الحكـ حالة وجود عقد معمؽ عمى شرط واقؼ، حيث ال يستقر العقد  لو الحؽ

المعمؽ عمى شرط واقؼ ويبدأ فى السرياف وتحقؽ اآلثار إال بتحقؽ الشرط المتفؽ عميو، فتكوف 
األضرار الحاصمة فى فترة التوقؼ خاضعة ألحكاـ المسؤولية التقصيرية، لعدـ وجود عقد سار بيف 

 المسؤوؿ والمضرور.-مسؤولية طرفى ال
 أخطاء الطب الرياضى:  ثانيا:

ذىب رأى فى الفقو إلى أف الطبيب الرياضى يكوف دائما مسؤوال أما البلعب المصاب أو 
المضرور مسؤولية عقدية، وذلؾ تأسيسا عمى أف الطبيب يكوف متعاقدا دائما مع أحد الكيانات 

ريبات، فالطبيب إما متعاقد مع النادى أو مع االتحاد المشاركة فى البطولة أو المشاركة فى التد
 الخاص بالمعبة أو مع المنظـ لمبطولة.

صحيح أف الطبيب غير متعاقد مع البلعب مباشرة إال أف الصمة العقدية بينيما تتوافر 
بأحد االفتراضات التالية:  إما أف نعتبر أف ىناؾ تعاقدا ضمنيا بيف البلعب والطبيب يقبؿ بمقتضاه 
البلعب قياـ الطبيب بعبلجو فى المبلعب، سواء كاف الطبيب يتبع النادى أو االتحاد أو المنظـ أو 
غيرىـ، فالبلعب فى كؿ األحواؿ متعاقد ضمنيا مع ىذا الطبيب، وبالتالى يكوف الطبيب مسؤوال 

 مسؤولية عقدية أماـ البلعب المضرور مف طريقة عبلج اإلصابة الرياضية التى ألمت بو.
ما باعتبار أف كؿ مف النادى والمنظـ واالتحاد مسؤولوف عف سبلمة البلعب والمشارؾ وا  

فى المبلعب، فيكوف الطبيب المتعاقد مع أى طرؼ منيـ تابعا لو، ويمارس مينتو فى العبلج 
 الرياضى كممثؿ ليذه الجيات، فتكوف تمؾ الجيات مسؤولة عف أخطائو مسؤولية عقدية.

قيا وقضاء ذىب الى اعتبار الطبيب الرياضى مسؤوال مسؤولية غير أف الرأى الراجح ف
تقصيرية تجاه البلعب المصاب فى كؿ األحواؿ حتى مع وجود تعاقدات عمى النحو الذى عرضناه 

                                                                                                                                               

ووالية عمى نوع التصرؼ الذي يجريو.  وتتحقؽ الوالية عمى محؿ العقد، بالممؾ أو النيابة، فإف تصرؼ مف ىو غير 
غيره، ينعقد العقد موقوفا عمى إجازة المالؾ، ىذه ىي حالة بيع الفضولي.   أما الوالية  مالؾ أو غير وكيؿ بممؾ

عمى التصرؼ، تتحقؽ باكتماؿ التمييز لدى العاقد، لذا فتصرفات الصبي المميز الدائرة بيف النفع والضرر تنعقد 
المسمميف تعتبر شرط نفاذ ال شرط  موقوفة عمى إجازة الولي أو الوصي. ألف الوالية حسب الرأي الغالب لدى فقياء

 انعقاد.
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.  وقد أسسوا ىذا الرأى عمى أساس أف مسؤولية الطبيب بصورة عامة ومسؤولية ٔفى الفقرة السابقة
ؽ بالنظاـ العاـ، باعتبار أف النظاـ العاـ ىو القواعد القانونية الطبيب الرياضى بصورة خاصة تتعم

 التى تحقؽ الحد األدنى مف صالح وخير المجتمع.
وبالتالى وتأسيسا عمى ىذا النظر تكوف مسؤولية الطبيب الرياضى دائما مسؤولية 

لة تشغؿ تقصيرية، فطالما اف التدخؿ الطبى يمس سبلمة األشخاص وحقيـ فى الحياة، وىذه المسأ
المجتمع بشكؿ عاـ والجماعة الرياضية خصوصا، فتكوف مسؤولية الطب الرياضى مف ثـ متعمقة 
بفكرة النظاـ العاـ بما يترتب عمى ذلؾ مف آثار.  حيث ال تممؾ إرادة تمؾ األطرؼ أو ىؤالء 

نا ودائما المشاركيف أف تقيـ ىذه المسؤولية، وال أف تعدليا وال أف تنيييا، حيث أف مسؤوليتو ىاى
تكوف ذات أبعاد فنية، والطبيب بشكؿ عاـ، وليس الطبيب الرياضى فحسب، ممتـز فى كؿ األحواؿ 

، وبأف يراعى كذلؾ األصوؿ العممية المستقرة فى مينة ٕبأف يراعى ضميره ويمتـز باألخبلؽ الواجبة
 ة أو لـ يقترف.الطب، ويكوف ىذا االلتزاـ قائما سواء اقترف بالبلعب المضرور بعبلقة تعاقدي

ويكوف المعيار ىنا فى التثبت مف وجود ثمة خطأ لمطبيب الرياضى ىو معيار وفكرة 
الطبيب الرياضى العادى، الذى يتواجد فى ذات الحالة والظروؼ التى أحاطت بو، كما ال يتـ ذلؾ 

مى كاىؿ إال باالستعانة بأعماؿ الخبرة، حتى تتأكد المحكمة وتحاط عمما بااللتزامات الواقعة ع
.  وال مجاؿ ىنا لمبحث عف ٖالطبيب الرياضى، ومدى وقوعو فى الخطأ وجسامة ىذا الخطأ إف وجد

ورود ىذه االلتزامات فى عقد الطبيب مع مؤسستو، حيث أننا فى مجاؿ مسؤولية تقصيرية وليست 
 عقدية.

 التعويض عف األضرار المرتدة:  ثالثا:
وفاة البلعب الرياضى، وىنا يثور التساؤؿ عف قد تؤدى بعض الحوادث فى المبلعب إلى 

 مدى حؽ ورثة ىذا البلعب المتوفى متأثرا بإصابتو فى المطالبة بالتعويض عف حدوث الوفاة.

                                                 
وما  ٛٔ، ص ٕٓٓٓوفاء حممى أبوجميؿ ، الخطأ الطبى، دراسة تحميمية فقيية وقضائية، دار النيضة العربية،   ٔ

 بعدىا.
 وما بعدىا. ٕٓلمزيد مف االيضاح انظر:  وفاء حممى أبوجميؿ ، الخطأ الطبى، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
 وما بعدىا. ٕ٘ٔجع سابؽ ، ص صباح قاسـ خضر ، مر   ٖ
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( مف القانوف المدنى المصرى والتى يجرى ٕٕٕوقد جاء حكـ ىذه المسألة فى المادة )
 يجوز فى ىذه الحالة أف ينتقؿ (يشمؿ التعويض الضرر األدبى أيضا، ولكف الٔنصيا عمى أنو: "

 إلى الغير إال إذا تحدد بمقتضى اتفاؽ أو طالب الدائف بو أماـ القضاء.
(ومع ذلؾ ال يجوز الحكـ بتعويض إال لؤلزواج واألقارب إلى الدرجة الثانية عما ٕ

 يصيبيـ مف ألـ مف جراء موت المصاب".
ذا لـ يوجد عػقػد بيف مورثيـ والمسؤوؿ عف وتكوف المطالبة ىنا عمى أساس المسؤولية التقصيرية إ

اإلصابة، فيى التى تعفى الورثة مف إثبات ما تـ مف خطأ ضد البلعب المتوفى مف قبؿ المسؤوؿ 
عف اإلصابة، ويكوف لمورثة ىذا الحؽ، كما يكوف لكؿ متضرر مف وفاة البلعب تضرًرا ماديا أف 

رر المرتد، حيث أنو يصيب فى ىذه الحالة .ويسمى الضرر فى ىذه الحالة بالضٔيطالب بالتعويض
أشخاص آخريف غير مف وقعت لو اإلصابة أو الحادثة.  ومف مميزات المجوء إلى استخداـ 

                                                 
التعويض الموروث مؤداه التعويض عف الضرر المادى الذى يمحؽ بالمجنى عميو قبؿ وفاتو ولو بمحظات. إذا   ٔ

تقرر التعويض وقدر بحكـ حاز قوة االمر المقضى ال يجوز اعادة النظر فيو مرة اخرى ولو مف وارث لـ يكف ممثبل 
وعمى ما جرى بو  -الحكـ. عمة ذلؾ.  والقاعدة أنو لما كاف التعويض الموروث فى الخصومة التى صدر فييا ىذا 

ىو حؽ لمف وقع عميو الفعؿ الضار مف الغير بحسباف أف ىذا الفعؿ البد وأف يسبؽ الموت  -قضاء ىذه المحكمة 
بل لكسب ولو بمحظة ميما قصرت كما يسبؽ كؿ سبب نتيجتو، إذ فى ىذه المحظة يكوف المجنى عميو مازاؿ أى

الحقوؽ ومف بينيا حقو فى التعويض عف الضرر المادى الذى لحقو وحسبما يتطور إليو ىذا الضرر ويتفاقـ، ومتى 
ثبت لو ىذا الحؽ قبؿ وفاتو فإف ورثتو يتمقونو عنو فى تركتو كؿ بحسب نصيبو الشرعى فى الميراث ويحؽ ليـ 

مورثيـ ال مف ىذه الجروح التى أحدثيا فحسب إنما أيضا  بالتالى مطالبة المسئوؿ بجبر الضرر المادى الذى أصاب
مف الموت الذى أدت إليو ىذه الجروح باعتباره مف مضاعفاتيا، ومف ثـ فإذا ما تقرر التعويض المورث وقدر بحكـ 
حاز قوة األمر المقضى فبل يجوز إعادة النظر فيو مرة أخرى ويمتنع عمى الوارث الذى لـ يكف ممثبل فى الخصومة 
التى صدر فييا ىذا الحكـ معاودة مطالبة المسئوؿ عف جبر الضرر بيذا التعويض فى دعوى الحقة، ذلؾ أف 
الوارث الذى طمب التعويض الموروث فى دعوى سابقة وحكـ بو نيائيا فييا يعتبر ممثبل لباقى الورثة فى تمؾ 

ويكوف الحكـ الصادر  -ىذا الضرر  المسئوؿ عف جبر -الدعوى فى المطالبة بحؽ مف حقوؽ التركة قبؿ الغير 
فييا لصالحو قد فصؿ فى مسألة أساسية مشتركة ونيائية ال تتغير وتناقش فييا الطرفاف فى تمؾ الدعوى بما يمنع 

،  الطعف رقـ  ٕٓٓٓفبراير سنة  ٖٔمف إعادة نظرىا فى دعوى الحقة. محكمة النقض المصرية جمسة األحد 
 ؽ. ٛٙلسنة  ٕٓٔٗ
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المسؤولية التقصيرية إعفاء ورثة الرياضى المتوفى مف أف يثبت الخطأ الحادث بواسطة المسؤوؿ 
 .ٔعف الضرر

 
 المطمب الثانى

 التقصيرية عن اإلصابةغياب أركان المسؤولية 
ال يمكننا فى صدد نفى المسؤولية المدنية عف الشخص المحمؿ بالمسؤولية أف نتناوؿ 
مسألة اختبلؿ التوازف العػقػدى بمعزؿ عف فكرة السبب األجنبى، فالمنطؽ يقتضى القوؿ بأف العػقػد 

دوف أف يغزوه سػبب خارجى الذى ُأبـر فى إطار مف العػدالة والتوازف ، يصعب أف يفػقػد توازنو ىذا 
، ىذا السبب ىو ما نسميو بالسبب األجنبى ، والسبب األجنبى وفػقػا لمػقػواعد العامة فى نظرية 
االلتزاـ، ىو أى أمر أو شىء أو حدث ال يػد لممديف فيو ، فقد يكوف الحادث مف فعؿ الدائف نفػسو 

 .ٕكوف مف فعػؿ الغير، وقد يكوف قػوة قاىرة ، وقد يكوف حادثا جػبريا ، وقد ي
فإذا أثبت المطاَلب بالتعويض أف ىناؾ سببا أجنبيا خارجا عف اإلرادة قد تداخؿ فى إيقاع 
الضرر بالرياضى، انتفت مسؤوليتو عف الضرر وأفمت مف دفع التعويض إفبلتا قانونيا، حيث أف 

الضارة الحادثة  األسباب األجنبية تقطع عبلقة السببية بيف الفعؿ الضار مف ناحية والنتيجة
 لمرياضى أو المشارؾ مف ناحية أخرى.

وفكػرة السبب األجنبى مف ىذا السياؽ فػكرة مستقػرة وراسخة ، ويدور مضمونيا حوؿ 
حدوث عارض ال يػد لممديف بااللتزاـ فيو ، عمى نحو ما كتبنا وأوضحنا سمفا، ومنيا فعؿ الدائف 

ف تسمػيتيا بالسبب األجنبى فى مطمبنا ىػذا، وىى كؿ نفػسو، ولكف باستعػراض بقية األمور التى يمك
تمؾ المسائؿ التى طرحيا بعض الفقو فى إطار ما سّمى بفوضى المصطمحات ، محاوليف استجبلء 
ُكػنو ىذه األفكار، فاصميف بيف المختِمػؼ منيا، وموحديف بيف المتطابؽ فييا، حتى اذا استخدمنا 

 اضحا.أحدىا، كاف استخدامنا ليا منضبطا وو 
إف كثيرا مف ىذه المصطمحات تعتبر مترادفات إلى حد بعػيد ، وكثيٌر منيا متقارب فى 
المعنى القانونى واالصطبلحى، مع بعض االختبلفات البسيطة فى اآلثار أو الشػروط ، غير أف ما 

                                                 
 وما بعدىا. ٖ٘وما بعدىا؛  وفاء حممى ابو جميؿ ، مرجع سابؽ ، ص  ٛٗٔمرجع سابؽ ، ص  سعيد جبر ،  ٔ
 وما بعدىا. ٜٗٔطارؽ عبدالعزيز الشيخ، االمتناع المشروع ....، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
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، أو يعػنينا بالبحث والتحقػيؽ ىنا ىػو دور كؿ منيا فى إسػباغ المشروعية عمى فعؿ محدث اإلصابة
عمى األقؿ نفى مسؤوليتو المدنية تماما، فبعض ىذه العوارض، المِخمة بالتوازف العػقػدى، تعتبر 
ُمنيػية تماما لمعػقػد الذى حدث بو العارض، وبذلؾ ال يتوقؼ أثرىا عند تحػقػيؽ الخمؿ، بؿ يمتد األثر 

مديف بااللتزاـ التعاقػدى إلى زواؿ االلتزاـ بالكمية ، ىذه األسباب ال تحقػؽ مشروعية امتناع ال
فحسب، بؿ تحقػؽ إنياء العػقػد نفػسو ، بينما بعضيا اآلخر ال ُيػنػو العػقػد، وال يناؿ مف كامؿ االلتزاـ 

، كؿ ما فى األمر أف الظرؼ يترتب عميو حدوث اختبلؿ فى توازف العػقػد بيف العاقػديف، ٔالعػقػدى
األسباب ىى التى تحػقػؽ مشروعية امتناع المديف، وقد  مما يستدعى تعديمو اتػفاقا أو قضاًءا، وىذه

 تكوف سببا وجييا لنفى المسؤولية المدنية عف المطاَلب بالتعويض.
( مف القانوف المدنى المصرى عمى أنو:  "إذا استحاؿ عمى ٕ٘ٔوقد نصت المادة )

ما لـ يثبت أف استحالة المديف أف ينفػذ االلتزاـ عينا ُيحكـ عميو بالتعويض لعدـ الوفاء بالتزامو، 
التنػفػيذ قد نشأت عف سبب أجنبى ال يد لو فيو، ويكوف الحكـ كذلؾ إذا تأخر المديف فى تنفػيذ 

( ٔ( مف القانوف المدنى المصرى فى فقرتيا األولى عمى أنو:  ")ٕٚٔالتزامو".  ونصت المادة )
 القاىػرة". يجوز االتفاؽ عمى أف يتحمؿ المديف تبعة الحادث الفجائى والقػوة

( مف القانوف المدنى الفرنسى عمى أنو: "ال يكوف ىناؾ محؿ ٛٗٔٔونصت المادة )
لمتعويض والفوائد إذا ُمنِػع المديف مف اإلعطاء ، أو مف القياـ بما ىو مكمؼ بعممو ، أو مف عمؿ 

 ما ىو محظور عميو ، بفعؿ قػوة قاىرة أو حادث جبرى".
ت فى إطار التعويض عف عدـ التنػفػيذ، أف ويتضح مف ىػذه النصوص، وكميا جاء

مف جانب، وبيف الحادث الفجائى  ٕالنصوص المصرية والفرنسية قد فّرقت بيف ، القوة القاىرة
( مف القانوف المدنى المصرى كانت أكثر ٕ٘ٔوالحادث الجبرى مف جانب آخر، غير أف المادة )

عػفاء المديف مف التعويض فى حاالت ( ، فأكدت عمى إٛٗٔٔشموال مف نظيرتيا الفرنسية رقـ )
 جميعيا ، وىى تضـ عبلوة عمى القػوة القاىرة ، فعؿ الدائف نفػسو وفعػؿ الغير. ٖالسبب األجنبى

                                                 
 .وما بعدىا ٜٓٔراجع فى مثؿ ىذا رسالتنا لمدكتوراة، االمتناع المشروع عف تنفيذ العقد ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

2 
 Légier (G.) ; Les obligations, seizième édition, Dalloz , Marseille, 1998,  p. 99 et s. فى

 عرض الفكرة: 
 .ٕٚٗمحيى الديف اسماعيؿ عمـ الديف ، نظرية العػقػد ، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
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(، مف القانوف المدنى المصرى، لتمّيز بيف القػوة القاىػرة وبيف ٕٚٔثـ جاء نص المادة )
وجب التساؤؿ حوؿ مدى ترادؼ ىذه الحادث الفجائى ، كما فعؿ المشرع الفرنسى ، وىو ما يست

المفاىيـ القانونية الثبلث.  وقد ذىب أغمب الفػقػو إلى القوؿ بأف كؿ مف القػوة القاىرة والحادث 
الفجائى والحادث الجبرى ، كميا عبارات ذات معنى واحد، أى أنيا جميعيا سبب خارج عف إرادة 

بو بالتعاقد ، ويستندوف فى ذلؾ إلى أف المشرع المديف ، حاؿ دوف قيامو بالوفاء بتعيده الذى التـز 
يستعمؿ ىذه العبارات الثبلث فى كثير مف مواده بمعنى واحد ، وفوؽ ذلؾ فإف النتيجة القانونية 

، كما أنيـ جميعا ُيشترط لقياميـ ٔلمعبارتيف واحدة ، أال وىى براءة ذمة المديف بااللتزاـ العػقػدى
، وأال يكوف الحادث نتيجة فعػؿ المديف أو بخطأ منو ، ٕع والتفادىاستحالة التوقع ، واستحالة الدف

 .ٖوأف يجعؿ االلتزاـ مستحيبل استحالة مطمقة
                                                 

 .ٜٙٔ، مرجع سابؽ ، صعبد الحكـ فػػودة ، آثار الظروؼ الطارئة والقوة القاىرة عمى األعماؿ القانونية   ٔ
غير أننا نرى أف فارقا كبيرا يوجد بيف القوة القاىرة وبيف الحادث الفجائى والحادث الجبرى ، غير أف العبارتيف   ٕ

األخيرتيف )الحادث الفجائى ، والحادث الجبرى( ليما نفس المدلوؿ القانونى، ألنيما يحمبلف ذات المعنى المغوى ، 
شريعا وال قضاًءا مجتمعيف، بؿ يتـ استخداـ أى منيما لمداللة عمى وجود الحادث الجبرى كما أنيما ال يستعمبلف ت

)المفاجئ( كأمر واحد ال أمػريف. لكف ما يدعونا إلى التمييز بيف القوة القاىرة مف جانب، وبيف الحادث الجبرى 
 )الفجائى( مف جانب آخر ىى األسباب التالية:

يريف مختمؼ تماما ، فبينما تشير القوة القاىرة إلى الشدة العظيمة مقترنة أف المعنى المغوى لكبل التعب (ٔ
 بالقيػر دائما، نجد أف الحادث لفظا ال يتسـ بالشدة دائما، بؿ نجد الحادث كما يكوف شديدا يكوف تافيا.

وف أف استخداـ كبل مف المشرع الفرنسى والمشرع المصرى لمعبارتيف فى ذات المادة ، يستوجب أف يك (ٕ
ال يكوف تزيُّدا مف المشرع ال طائؿ مف ورائو، وىو ما يجب أف ينػزه المشرع عنو، وفػقا  ىناؾ فارؽ بيف العبارتيف ، وا 

 ألصوؿ التفػسير المستقػرة.
أف الفػقياء الذيف قالوا بوحدة المعنى ارتكزوا عمى سبب واٍه ، وىو أف النتيجة القانونية لمعبارتيف واحدة،  (ٖ

ال يمكف التسوية بيف مفيوميف، واعتبارىما اسميف لمسمى واحػد ، لمجرد أف كبلىما يرتب ذات النتيجة  والحقيقة أنو
 واألثر، ألنيما رغـ ذلؾ ، قد يختمفاف فى الشروط والخصائص وغيرىا.

بية عف ومف ثـ نرى أف القػوة القاىرة تختمؼ عف الحادث الجبرى )الفجائى( ، فالقػوة القاىػرة ىى قػوة خارجية أجن
المديف ، كإعصار أو زلزاؿ أو حرب أو أوامر السمطة العامة ، بينما يمكننا اعتبار الحادث الجبرى سببا داخميا لدى 
المديف بااللتزاـ التعاقدى، مثؿ حادث اآللة التابعة لو ، أو تقصير مف أحد َعػَممتو ، كما أف القوة القاىرة تؤدى إلى 

نابعة مف حادث ال يمكف مقاومتو ، بينما الحادث الجبرى يؤدى إلى استحالة مطمقة استحالة مطمقة )أصمية( ، ألنيا 
)تبعية(، ألنيا نابعة مف الشخص كعجز المديف، ولكنيما يشتركاف فى أنيما كبلىما يحوالف تماما دوف تنفػيذ االلتزاـ 

 التعاقدى. ويثبتاف انتفاء مسؤولية الشخص عف الضرر الحاصؿ.
 .ٜٔٗكـ فػػودة ، آثار الظروؼ الطارئة والقوة القاىرة، مرجع سابؽ ، صانظر:  عبد الح  ٖ
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أما عف فعؿ المضرور كسبب نافى لممسؤولية فيمكف تناولو فى إطار إصابات المبلعب 
بتو مف خبلؿ وقائع خروج البلعب المصاب نفسو عف مراعاة قواعد المعبة، مما تسبب فى إصا

لحاؽ الضرر بنفسو، ولكف ينبغى التأكد فى كؿ األحواؿ مف توافر شروط نفى المسؤولية عف  وا 
 ُموقع الفعؿ الضار وىى:

أوال:  أال يكوف فعؿ الرياضى المضرور ىو نتيجة لفعؿ خاطئ صدر عف المسؤوؿ عف 
 اإلصابة، مثؿ أف يكوف المسؤوؿ ىو مف وّجو الرياضى المصاب إلى سبيؿ الضرر.

نيا:  أف تثبت عبلقة السببية بيف الفعؿ الصادر مف المضرور مف جية واإلصابة أو ثا
الضرر الحاصؿ لو مف جية أخرى، فاذا انتفت تمؾ العبلقة فبل مفر مف إلزاـ المسؤوؿ عف 

 اإلصابة بتعويض الرياضى المضرور.
الفعؿ  ثالثا:  أف يكوف فعؿ المضرور ىو فعؿ خاطئ قانونا فى ذاتو، بمعنى أف يكوف

ال ثبتت مسؤولية مرتكب  بشكؿ مجرد مخالؼ لمقانوف، وليس مجرد فعؿ صحيح ولكنو ضار، وا 
 الفعؿ المسؤوؿ عف اإلصابة.

رابعا:  أف يكوف ىذا الخطأ القانونى الصادر مف الرياضى المضرور ىو السبب األوحد 
و السبب لحدوث الضرر، أو يكوف ىذا الخطأ القانونى الصادر مف الرياضى المضرور ى

 المستغِرؽ لمخطأ الصادر مف المسؤوؿ فيكوف ىو السبب الفعمى لحدوث الضرر.
أنو إذا كانت القاعدة الرياضية التى تمت مخالفتيا ىى مف تمؾ  ٔغير أف الراجح فقيا

القواعد اليادفة إلى ضماف السبلمة فإف مخالفتيا تكفى لمساءلة الرياضى مف الوجية القانونية، 
أ الرياضى يتضمف خطأ قانونيا. وتبرير ىذا أف قواعد القانوف المدنى تنيض ىي بمعنى أف الخط

ذاتيا عمى مقتضيات السبلمة، ومف ثـ يبدو مستغربا أف ال نعترؼ بوجود خطأ يعقد المسئولية 
. وأحيانا نجد الحكـ الذى يعاقب الرياضى ٕالمدنية عند مخالفة قاعدة تستغرض ضماف السبلمة

المعبة" يضيؼ إلى ىذا العقاب بعض الظروؼ المدعمة، ككوف الرياضى قد قاـ لمخالفتو "قواعد 
بإتياف حركة عدوانية أو سموؾ وحشى، لكف وبالرغـ مف ذلؾ تظؿ مخالفة "قواعد المعبة" ىى 

                                                 
 وما بعدىا. ٛٔسعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

2
  Veaux  D.: Resposabilite, no 36    ٛٔمذكور فى سعيد جبر، مرجع سابؽ ، ص  .  
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العنصر الرئيسى المشكؿ لخطئو. ولكف عمى العكس مف ىذا إذا كانت القاعدة التى قاـ البلعب 
كاـ التى تستغرض ضماف السبلمة فإف القضاء يرفض االعتراؼ بمخالفتيا ليست مف األح

بمسؤولية الرياضى فى ىذه الحالة. ومثاؿ ذلؾ، أف يتسبب أحد العبى كرة السمة فى إصابة زميؿ 
يقرر مف أجميا حكـ المباراة احتساب رمية حرة عمى لو فى الفريؽ الخصـ، وذلؾ فى ظروؼ 

 .ٔعبالبلعب المخطيء دوف استبعاده مف المم
وينبغى ىنا أف نؤكد عمى أف تقُبؿ مخاطر لعبة ما مف جانب العبييا ليست مف شأنيا 

ا ، فقبوؿ ٕإزالة المسؤولية الواقعة عمى عاتؽ المسؤوؿ عف الضرر، حسب الرأى الراجح فقي
المخاطر يفػِقد كؿ فاعمية فى أحواؿ مخالفة "قواعد المعبة" المستقرة، فإذا نجـ الضرر مف فعؿ 

الشخصى، فإنو يكوف مسؤوال عف خطئو ألنو مخالؼ لمقواعد، خاصة قواعد السبلمة، لذلؾ  البلعب
فالمضار الناجمة عف الممارسة السميمة قانونا لمعبة ما، ال تعػقد أى مسؤولية عمى البلعب 
ويتحمميا المضرور فقط، أما الرياضى الذى تسبب فى اإلصابة فبل يمكف أف يكوف مسػؤوال إال فى 

 .ٖمخالفة قواعد المعبة الثابتةحاالت 
 

 الفصل الثالث
 آثار ثبوت المسؤولية عن إصابات المالعب

 
إف أىـ أثر مف آثار ثبوت المسؤولية المدنية عمى عاتؽ شخص ما تجاه المضرور مف 
جّراء خطأ ىذا المسؤوؿ ىو استحقاؽ التعويض.  ويقدر القاضى مدى التعويض عف الضرر، 
ويشمؿ التعويض ما لحؽ المضرور مف خسارة وما فاتو مف كسب وكذلؾ الضرر األدبى.  والثابت 

المضرور فى جسمو أو فى مالو، والضرر الجسمانى كإتبلؼ عضو مف أف الضرر المادى يصيب 
أعضاء الجسـ أو االنتقاص منو أو إحداث جرح أو إصابة مف شأنيا أف تخؿ بقدرة الشخص عمى 

                                                 
1
 Civ. 21 juin 1979. Bull, civ. II, n. 196: j.c.p. 1979 – II – 290  فض ىذا الحكـ الطعف وقد ر
مذكور فى  Aix, 2 fevrier 1977, D.S. I.R. 323, obs. Larroumetالموجو لحكـ محكمة استئناؼ اكس: 

وما بعدىا.   ٜٔسعيد جبر ، ص   
 وما بعدىا. ٖ٘ٔلطفى البمشى ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
 .ٛ٘ٔ؛  صباح قاسـ ، مرجع سابؽ ، ص ٖٕسعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
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الكسب.  كذلؾ يتعيف أف يشمؿ الحكـ الضرر األدبى الذى ال يصيب الشخص فى مالو، ويمكف 
صابة أو الجرح مف ألـ، وما يصيب الشخص فى شرفو إرجاعو إلى حاالت منيا ما يتخمؼ عف اإل

 أو اعتباره نتيجة لمقذؼ والسب، أو حتى لمجرد المساس بالعاطفة أو الشعور.
(يعيف القاضى طريقة ٔ( مف القانوف المدنى المصرى عمى أنو: "ٔٚٔوتنص المادة )

دا مرتبا، ويجوز التعويض تبعا لمظروؼ ويصح اف يكوف التعويض مقسطا كما يصح اف يكوف إيرا
(ويقدر التعويض بالنقد، عمى أنو يجوز لمقاضى ٕفي ىاتيف الحالتيف إلزاـ المديف بأف يقدـ تأمينا.  

وتبعا لمظروؼ وبناء عمى طمب المضرور أف يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عميو، أو أف يحكـ 
 ".بأداء أمر معيف متصؿ بالعمؿ غير المشروع، وذلؾ عمى سبيؿ التعويض

وبتقرير التعويض عف الضرريف المادى واألدبى بنى المشرع مبدأ جبر الضرر بالكامؿ، 
بحيث ال يزيد أو ينقص عف قدر الضرر الذى وقع حقيػقة، فإذا زاد التعويض عف الضرر أثرى 
ف نقص مقدار التعويض عف الضرر اختمت  المضرور عمى حساب المسؤوؿ بغير سبب، وا 

عثر الفقو عمى فرضيف يمكف أف ينقص فييما مقدار التعويض عف قيمة العدالة.  ومع ذلؾ فقد 
الضرر: األولى فى إصابات العمؿ حيث يحدد المشرع مبمغا جزافيا لتعويض اإلصابة قد تقؿ قيمتو 
عما تخمفو اإلصابة مف ضرر، والفرض الثانى أف يشترؾ المضرور مع المسؤوؿ فى وقوع 

تخفيض مبمغ التعويض بقدر مساىمة المضرور فى إحداث  الضرر، فقد رأينا اف لممحكمة سمطة
 الضرر.

وقد أعطى المشرع المدنى المصرى القاضى سمطة تقديرية واسعة فى تحديد مبمغ 
ـّ بو ، فالقضاء بما لو مف خبرة ٔالتعويض الذى يستحقو الشخص المضرور جبرا لمضرر الذى أل

                                                 
التعويض عينيًا متى ما تضمف الحكـ بإعادة الحاؿ الى ما كاف عميو لو لـ يحصؿ اإلخبلؿ مف جانب  يكوف  ٔ

المديف بتنفيذ التزامو العقدى، وببل أدنى شؾ اف ىذا الطريؽ مف طريؽ التعويض يعد بيذا المعنى أفضؿ مف غيره 
يدؼ إليو التعويض، ولقد وجد أنو مف فيؤدي الى إصبلح الضرر بصورة كاممة لذا يكوف أكثر انسجامًا مع ما ي

المبلئـ، وقبؿ التشديد عمى ما يميزه عف التنفيذ العيني، فالمقصود بالتنفيذ العيني اف يقـو المديف بأداء ما تعيد بو 
عينًا سواء أكاف ذلؾ باختياره أو جبرًا عميو والتنفيذ العيني ىو األصؿ فيجب عمى المديف اف يؤدي ما التـز بو عينًا 

( مدني مصرى التي تنص )يجبر المديف بعد اعذاره عمى تنفيذ التزامو ٔ/ٖٕٓذلؾ حسب صراحة نص المادة )و 
 تنفيذًا عينيًا متى كاف ذلؾ ممكنًا(.
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مطة المنوط بيا تحديد قيمة التعويض المبلئـ واسعة وما يتمتع بو مف احتراـ ألحكامو، يعتبر الس
لجبر الضرر الحادث أكثر مف أى جية أخرى، وقد وجدنا ذات الحكـ موجودا فى القانوف المدنى 

 الفرنسى وفى أغمب القوانيف المدنية العربية.
ولذلؾ فإننا نقسـ ىذا الفصؿ إلى مباحث ثبلثة، فنتناوؿ فى المبحث األوؿ تحديد الضرر 

تعويض فى اصابات المبلعب.  وفى المبحث الثانى نتناوؿ تقدير قيمة التعويض عف ىذا واجب ال
الضرر.  وأخيرا نكتب فى الضمانات التى أقرىا المشرع الستحقاؽ ىذا التعويض فى نطاؽ 

 إصابات المبلعب فى مبحث ثالث وأخير.
 

 المبحث األول
 تحديد الضرر المستحق لمتعويض فى إصابات المالعب

الييئات الرياضية الدور األىـ واألوسع فى تنظيـ األنشطة الرياضية بشكؿ عاـ،  تتولى
وتتمتع بدور شبو احتكارى فيما يتعمؽ بتنظيـ المسابقات والفعاليات الرياضية عمى اختبلفيا. وىذه 

 ٕٚٔٓلسنة  ٔٚالييئات قد تكوف ىيئات عامة كما قد تكوف ىيئات خاصة. وقد نص القانوف رقـ 
 صدار قانوف الرياضة عمى تعريؼ ىذه الييئات والجيات المتصمة بيا عمى النحو التالى:الخاص بإ

                                                                                                                                               

وقد ورد  في حكـ لمحكمة النقض يتضمف المعنى المتقدـ جاء فيو ))األصؿ ىو تنفيذ االلتزاـ تنفيذًا عينيًا وال يصار 
ذا كاف جانب مف الفقو وعمى رأسيـ  الى عوضو أي التنفيذ بطريؽ التعويض إال إذا استحاؿ التنفيذ العيني((، وا 

األستاذ السنيوري لـ يميز بيف التنفيذ العيني والتعويض العيني، فقد عاد وميز بينيما، فيرى اف التنفيذ العيني يقع 
بلؿ بااللتزاـ. ويرى بعض الفقو انو مف قبؿ وقوع اإلخبلؿ بااللتزاـ، أما التعويض العيني فيقع بعد وقوع اإلخ

األفضؿ تسمية التعويض العيني بالتنفيذ العيني الجبري تمييزًا لو عف امتناع المديف عف القياـ بالعمؿ الذي التـز 
باالمتناع عنو فيو تنفيذ عيني اختياري، ويضرب أحدىـ المثاؿ اآلتي.. إذا كاف محؿ االلتزاـ القياـ بعمؿ ولـ تكف 

المديف محؿ اعتبار في التنفيذ ولـ يقـ بالتنفيذ فبإمكاف الدائف تنفيذ ىذا االلتزاـ عمى نفقة المديف وىذا ال شخصية 
يسمى تعويضًا عينيًا بؿ تنفيذًا عينيًا جبريًا. أما البعض فيرى اف ىناؾ فارقًا بيف التنفيذ العيني والتعويض العيني 

ىو قياـ المديف بتنفيذ عيف ما التـز بو، والتعويض العيني وىو إعادة فيقوؿ "اف ىناؾ فرقًا بيف التنفيذ العيني و 
زالتو إذا كاف ذلؾ ممكنًا، الف التنفيذ العيني  المتضرر الى الحالة التي كاف عمييا قبؿ حدوث الضرر وذلؾ لمحوه وا 

تحقؽ المسؤولية وطريؽ ىو الطريؽ الطبيعي لتنفيذ االلتزاـ خاصة إذا كاف عقديًا، أما التعويض العيني فيو جزاء ل
استثنائي مف طريؽ تعويض الضرر"، ويؤيد اغمب الفقو ما ذىب إليو األستاذ السنيوري في الجزء الثاني مف 
الوسيط، فالتنفيذ العيني ال يخرج عف كونو وسيمة أصمية لتنفيذ االلتزاـ ، أما التعويض العيني فيو وسيمة احتياطية 

 صبح التنفيذ العيني غير ممكف أو ممكنًا ولـ يقـ بو المديف ولـ يطمبو الدائف.لمتنفيذ فبل يمجأ إليو إال إذا أ



 

 

                                                 

 

 

   طارق عبد العزيز حفنى الشيخدكتور/                           .... املالعباجلوانب القانونية فى إصابات 

 

829 

المجنة األولمبية المصرية: ىيئة رياضية تتمتع بالشخصية االعتبارية الخاصة وتتكوف مف 
 اتحادات المعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج األوليمبى.
المنوط بيا مكافحة المنشطات فى مجاؿ المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجية 

 الرياضة.
الييػئة الرياضػية:  كؿ مجموعة تتألؼ مف عدة أشخاص طبيعييف أو اعتبارييف أو 
كبلىما معا بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصؿ بيا مف خدمات وال يجوز لتمؾ الييئة مباشرة 

 اؼ سياسية.أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج ألفكار أو أىد
اتحادات المعبات الرياضية: االتحادات األولمبية المدرج ألعابيا بالبرنامج األولمبى 
واالتحادات غير األولمبية غير المدرج ألعابيا بالبرنامج األولمبى واالتحادات البارالمبية ػحاؿ 

يئة رياضية تكونيا إنشائياػ المدرج ألعابيا فى البرنامج البارالمبى.  أما النادى الرياضى: فيو ى
جماعة مف األشخاص الطبيعية أو االعتبارية مجيزة بالمبانى والمبلعب واإلمكانيات لنشر 

 الممارسة الرياضية.
أما الجية اإلدراية المختصة: فيى الجية المنوط بيا اإلشراؼ عمى الييئات الرياضية 

 التى تقع بدائرة اختصاصيا مف كافة النواحى المالية واإلدراية.
فى مادتو األولى بقولو: "تعتبر ىيئة  ٜ٘ٚٔلسنة  ٚٚكما عرفيا القانوف السابؽ رقـ 

أىمية كاممة فى ميداف الشباب والرياضة فى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف كؿ جماعة ذات تنظيـ 
مستمر تتألؼ مف عدة أشخاص طبيعييف أو اعتبارييف ال تستيدؼ الكسب المادى، ويكوف الغرض 

تاحة الظروؼ المناسبة لتنمية ممكاتيـ. وذلؾ عف طريؽ توفير منيا تحقيؽ الر  عاية لمشباب وا 
الخدمات الرياضية والقومية واالجتماعية والروحية والصحية والترويحية فى إطار السياسة العامة 
لمدولة والتخطيط الذى يضعو المجمس األعمى لمشباب والرياضة".  ويتضح مف ىذه النصوص أف 

الخاصة ىى فى حقيقتيا جمعية مف الناحية القانونية، إال أف المشرع المصري  الييئة الرياضية
استثنى ىذه الييئات مف الخضوع ألحكاـ قانوف الجمعيات والمؤسسات االجتماعية. ولكف ىذا ال 
يمنع مف كونيا شخصا اعتباريا خاصا تطبؽ بشأنو قواعد المسؤولية المدنية.  وبالتالى يعد مف 
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، ومراكز الشباب سواء فى المدف أو ٔلرياضية بالمعنى السابؽ النوادى الرياضيةقبيؿ الييئات ا
القرى واالتحادات الرياضية، والمجنة األولمبية المصرية وجمعيات مدربى األلعاب الرياضية 

.   والحقيقة أنو يصعب فى بعض األحياف تحديد الييئة التى تتحمؿ بمسؤولية المنظـ ٕوغيرىا
نادى معيف أـ االتحاد الوطنى لمعبة الرياضية، وذلؾ إذا وقع الحادث أثناء  الرياضى، وىؿ ىي

منافسة أو فعالية تتبع أكثر مف ىيئة مف الييئات الرياضية المشار الييا. وقد ُحِكـ قضاًء بأف 
الحوادث التى تحدث خارج إطار المنافسات الرياضية تعتبر الييئة الرياضية التى ينتمى إلييا 

رور، والتى يزاوؿ فى إطارىا نشاطو الرياضى وقت حصوؿ الحادث، ىى المسؤولة الشخص المض
كمنظـ لمفعالية، ومثاؿ ذلؾ اإلصابات التى تحدث ألحد أعضاء نادى الرماية أثناء التمريف، حيث 
يعتبر ىذا النادى ىو المسؤوؿ عنيا، وقد صدرت أحكاـ مماثمة أو بنفس المعنى بشأف ىيئات 

خرى.  أما فى حالة تنظيـ فعالية رياضية، فإف الييئة المنظمة لتمؾ الفعالية ىي رياضية وجمعيات أ
التي ُتسأؿ عف الوقائع التى تقع خبلليا، وقد حكـ فى فرنسا تطبيقا لذلؾ بمسؤولية نادى الطيراف 
عف الحادث الذى وقع أثناء العرض الذى قاـ بتنظيمو ىذا النادى، ونفس الحؿ تكرر بمناسبة مباراة 

 .ٖمعبة كرة القدـ، وبمناسبة سباؽ السياراتل
ومف الثابت أف الييئة الرياضية المنظمة لممنافسة الرياضية تكوف مسؤولة عما يحدث 
خبلؿ المنافسة مف أحداث، حتى إف استعانت برياضييف غير منتسبيف ليا، ومف ثـ فإف الييئة 

الييئات األخرى، ىى التى تتصؼ بصفة الداعية لمبطولة عمى سبيؿ المثاؿ، والتى تستقبؿ فرؽ 
المنظـ الرياضى وليست الييئات المدعوة، ويكوف النادى الداعى لممباراة مسؤوال حتى إف حدث 

ذا ثبت الخطأ فى  الحادث بتصرؼ مف العب ال ينتمى ليذا النادى، ولكف ينتمى لمييئة المنافسة، وا 

                                                 
رغـ أف النوادي الرياضية تعتبر ىيئة رياضية خاصة إال أف المشرع نص فى القانوف السابؽ الممغى عمى أنيا  - ٔ

 ٚٚاـ القانوف رقـ بشأف األندية وذلؾ بما ال يتعارض مع أحك ٜٜٗٔلسنة  ٕ٘ٔتستمر في الخضوع لمقانوف رقـ 
منذ تاريخ  ٕٚٔٓلسنة  ٔٚمف قانوف اإلصدار(. غير أنيا أصبحت جميعيا تخضع لمقانوف  ٙ)المادة  ٜ٘ٚٔلسنة 

 .ٕٚٔٓمايو سنة  ٖٔنشره بالجريدة الرسمية فى 
 .ٕٔٔسعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ

3
 - Civ., 27 mai 1959, Bull.  Civ. ll, n. 396.  - Civ., 18 novembre 1975, Bull.  Civ. l, 336, 

J.C.p. 1976_1V _15. المرجع السابق ...   

 Poitiers : 29 Juin 1983; O.S. 1984_16, note G. Oaverat, LA., 187, obs, Karaquillo.  
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باعتبار أف ىذا النادى متبوعا ويسأؿ عف  جانب ىذا الرياضى، فإف ناديو يكوف أيضا مسؤوال معو
 أفعاؿ تابعػيو "الرياضى المخطئ".

ويتبع ىذا األمر بصفة خاصة بشأف البلعبيف المحترفيف، بؿ تعتبر الييئة الداعية 
إذا كاف الحادث نتج عف خطأ مف جانب أحد  -مف باب أولى  -لمبطولة مسؤولة كمنظـ 

ذا كاف المتسبب فى الضرر ىو األدوات واألجيزة الرياضية المشاىديف، ونفس القاعدة تطبؽ كذلؾ إ
 .ٔالتى أعدىا النادى المنظـ لمفػعالية

ف وجد خطأ، وبو تتميز  والضرر ىو أساس المسؤولية المدنية فبل تقوـ بدونو، حتي وا 
المسؤولية المدنية عف المسؤولية الجنائية، والتي تقـو لمجرد ارتكاب الفعؿ المجـر حتي لو لـ 

رتب عميو ضرر بالغير، وكذلؾ يمكف أف يكوف الضرر موروثا يمحؽ بالمورث قبؿ الوفاة، أو يت
مرتدا يصيب شخص مف جراء اإلضرار بشخص آخر، وفى كؿ الحاالت فإف إثبات الضرر يقع 
عمي عائؽ مف يدعيو أو يطالب بالتعويض عنو. ونتناوؿ موضوع الضرر واجب التعويض ىنا مف 

ألولى ىى زاوية الضرر المباشر الناشئ عف إصابات المبلعب، وأما الزاوية زاويتيف، الزاوية ا
األخرى فيى زاوية الضرر المرتد الناشئ عف إصابات المبلعب، ونستعرض كؿ منيما فى مطمب 

 مستقؿ.
 المطمب األول

 الضرر المباشر الناشئ عن إصابات المالعب
 عناصر الضرر بشـكل عام:

 اإلخبلؿ بحؽ أو مصمحة المضرور:  أوال:

                                                 
1
 - Civ. 9 Janvier 1963. Bull. civ., n. 32.  

في مدرجات المتفرجيف يفتح عمى فراغ فاتكأ عميو  يقوؿ االستاذ الدكتور سعيد جبر:  في ىذه القضية كاف ىنا باب
أحد المتفرجيف فانفتح فجأة مسببًا الحادث، حيث انسدت أبواب الممعب ألف النادي المضيؼ ترؾ عددًا كبيرًا مف 

 .ٕ٘ٔالمتفرجيف يدخموف منو.   سعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص 
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فبل يشترط إذف أف يشتمؿ اإلخبلؿ بالضرورة عمي حؽ لممضرور، بؿ يكفي أف يمس 
. وتفسير ذلؾ أنو ال صعوبة إذا كاف الفعؿ الضار قد ٔبمجرد مصمحة ليذا الشخص المضرور

قو فى أخؿ لممضرور بحؽ ثابت، مثاؿ ذلؾ حؽ االنساف فى حياتو أو فى سبلمة جسمو، أو ح
الممكية، وبذلؾ يتحقؽ الضرر، ولكف تثور الصعوبة إذا لـ يكف االعتداء عمي الحؽ بؿ عمي مجرد 
مصمحة ال ترقى إلى مرتبة الحؽ، ومع ذلؾ يعتبر الضرر قائما إذا انطوى عمى المساس بميزة 
لممضرور وقت تحقيؽ الضرر، بما في ذلؾ الحرماف مف العائؿ عمى سبيؿ المثاؿ، وعمى عكس 
ذلؾ إذا لـ يكف ثمة إخبلؿ بحؽ أو بمصمحة مشروعة فبل يقـو ركف الضرر، ويبلحظ ىنا أف الحؽ 
في التعويض عف الضرر ال يثُبت إال لممضرور أو نائبو أو خمفو العاـ أو الخاص، أما الغير 

 األجنبى عف المضرور فبل يكوف لو المطالبة بالتعويض عف ضرر لـ يحدث لو.
 صمحة مشروعة:أف تكوف الم  ثانيا:

ال يقوـ ركف الضرر إال إذا ترتب عميو اإلخبلؿ بمصمحة مشروعة، فإف كانت المصمحة 
التي تـ المساس بيا غير مشروعة، أي مخالفة لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة، لـ يقـ ركف الضرر 

مى أداء عمؿ قانونا. ويثور التساؤؿ عف الحالة التي يتمثؿ فييا الضرر الناشئ فى فقداف القدرة ع
غير مشروع فى خبلؿ مدة العبلج مف اإلصابة مثبل، والحقيقة أف الضرر الجسماني ينطوي 
بالضرورة عمي المساس بمصمحة مشروعة، أما الحرماف مف الكسب غير المشروع أو تحقيؽ خسارة 

مف  فى تجارة معينة غير مشروعة، كتجارة المخدرات مثبل، جراء اإلصابة أو االعتداء فبل يدخؿ

                                                 
مدني  ٖٙٔبالتعويض وىذا ما نصت عميو المادة  حيث يعتبر كؿ مف الضرر المادي واألدبي موجبا لممطالبة  ٔ

"كؿ خطأ سبب ضرر لمغير يمـز مف ارتكبو بالتعويض، فالمقصود بالضرر ىو الذي يصيب اإلنساف في جسمو أو 
 مالو أو شرفو أو عواطفو.

 حيث تقوؿ محكمة النقض المصرية في ىذا الصدد عمى أنو "كؿ ما يؤدي اإلنساف في شرفو واعتباره أو يصيب
( مف القانوف المدني.  أي أف كؿ مساس بمصمحة ٔ/ ٕٕٕعاطفتو ومشاعره ضرر أدبي يوجب التعويض المادة )

مشروعة لممضرور وفي شخص أو مالو أما باإلخبلؿ بحؽ يكمفو القانوف أو بمصمحة مالية لو يتوافر بو الضرر 
 المادي".
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عناصر التعويض.  أى ال يجوز التعويض عف الحرماف مف مباشرة النشاط غير المشروع أثػناء 
 .ٔمدة اإلصابة
 

                                                 
صور الضرر:  الضرر المستقبؿ:  الضرر المستقبؿ الذي يجري التعويض عنة يشمؿ عمي اشتماالت امكانية   ٔ

وقوع الضرر في المستقبؿ تفوؽ احتماالت عدـ امكانية وقوعة ويضرب الفقة مثبل عمي ذلؾ في اصابة احد العماؿ 
مدي الضرر الذي يحدث لة مستقببل  التي تترتب عمييا عجزة عند اداء العمؿ حيث يتوقؼ تحديد التعويض عمي

شريطة اف تكوف عناصرة محققة او مؤكدة بحسب السير العادي لبلمور. وبذا يختمؼ التعويض عف الضرر 
المستقبؿ عف الضرر الحاؿ وعف الضرر االحتمالي فالتعويض عف الضرر الحاؿ عمي اساس عناصر وقعت فعبل 

ر الي عناصر لـ تتحقؽ بعد ولكنيا مؤكدة الوقوع في المستقبؿ. أما التعويض عف الضرر المستقبؿ فيجري بالنظ
اما الضرر الحتمالي فبل يتـ التعويض عنة عمي اساس أف الضرر لـ يقع فعبل. كما اف وقوعة في لمستقبؿ أمر 
غير مؤكد. وبذا ال يقتصر تعويض اإلصابة عمي ما أنفػقو فعبل مف نفقات عبلج، بؿ يشمؿ ما ينتظر أف ينفقو 

تقببل التماـ العاج ما داـ ذلؾ محققا فأذا لـ يتيسر لمقاضي اف يحدد مقدار الضرر المادي بصفة نيائية يجوز مس
لو. اف يحكـ لممضرور بالتعويض عما تحقؽ بالفعؿ مف عناصر الضرر ويحتفظ لو بالحؽ في اف يطالب مستقببل 

لعناصر االخري التي ليا اف تتحقؽ في تاريخ في خبلؿ مدة يحددىا بإعادة النظر في التقرير، ليشمؿ التعويض ا
 الحؽ، ولمفػقو ىنا اشتراطات ثبلثة: 

 االولى: أف الحكـ بالتعويض المؤقت يجب اف يكوف بناء عمي طمب المضرور.
 ثانيا: يتعيف اف يتضمف الحكـ ما يفيد بأنو مؤقت ال يشمؿ كؿ االضرار.

رور بالرجوع بتعويض تكميمي مدة معينة. فإنو يحؽ ثالثا: واذا صدر حكـ بتعويض الضرر ولـ يحتفظ لممض
لممضرور مع ذلؾ طمب تكممة التعويض شريطة قيامة باثبات الضرر الطارئ بعد الحكـ، او مايسمي تفاقـ الضرر، 
وفرؽ التعويض عف تفاقـ الضرر، والتعويض التكميمي فاالوؿ يجبر الضرر الطارئ بعد الحكـ او ما يسمي تفاقـ 

التعويض عف تفاقـ الضرر والتعويض التكميمي، فاالوؿ يجبر الضرر الطارئ مف تاريخ صدور الضرر، وفرؽ 
الحكـ النيائي وىو تعويض عف ضرر كاف في الحقيقة احتماليا وقت صدور الحكـ النيائي لكنو اصبح مؤكدا بعد 

عويض عف ضرر جديد، صدور الحكـ، والحكـ بالتعويض عف الضرر المتفاقـ ال يمس حجية الحكـ السابؽ، فيو ت
اما التعويض التكميمي فيو وصؼ لمحالة التي يتراءى فييا القاضي اف التعويض المؤقت غير واضح فيحتفظ 

 لممضرور بناء عمي طمبو، حؽ النظر في التقدير خبلؿ مدة معينة.
وقد استقر قضاء  تفويت الفرصة:    يتمثؿ الضرر المادي في الخسارة التي تمحؽ المضرور او المكسب الذي يفوتة

النقض عمي اف تفويت الفرصة ضرر محقؽ يستوجب التعويض حتي ولو كانت االفادة منيا أمرا محتمبل، 
فالتعويض ال ينصب عمي الفرصة ذاتيا النيا امر احتمالي وانما يكوف عف تفويت الفرصة باعتباره ضررا مؤكدا. 

ر فرصة جدية وحقيقية تـ الحرماف منيا وتأكيدًا لذلؾ ومع ذلؾ يتعيف العتبار اف تفويت الفرصة ضرر مؤكد تواف
وتفصيبل لو حكـ بتعويض االبويف عف االمؿ في اف يستظبل برعاية ابنيما الذي فقد في الحادثة فبفػقده فاتت 

 فرصتيما بضياع امميما وحكـ بالتعويض عف تفويت فرصة الترفية الي درجة اعمى.
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 أف يكوف الضرر محقؽ الوقوع:  ثالثا:
ال يكوف الضرر مستوجبا التعويض عنو إال إذا كاف محقؽ الوقوع، أى مؤكدا، وىو يكوف 

 مستقببل أمًرا محتما.كذلؾ إذا حدث فعبل، أو كاف احتماؿ وقوعو 
والضرر الذى يحدث لمشخص:  إما أف يكوف ضررا ماديا أو أف يكوف ضررا معنويا، 
والضرر المادى يتضمف مصروفات العبلج الطبى والكسب الفائت ومصروفات أخرى ناتجة عف 

ب آثار أخرى، كالعجز غير المستديـ أو المؤقت، والعجز المستديـ الجزئى الذى يظؿ مبلزما لبلع
ما أف يكوف ضرًرا معنويا أو أدبيا، وىو الذى يتضمف أضرار مف صنوؼ شتى،  المضرور.  وا 
يعانى منيا الشخص المضار نتيجة حادث، ومثاؿ ذلؾ الشعور باآلالـ البدنية والحرماف مف الحؽ 
فى بيجة الحياة، والضرر الجمالى والمظيرى، واألضرار الناجمة عف تقصير حياة المضرور 

األدبية،  كما أف ىناؾ أضراًرا ناتجة عف إصابات المبلعب تفوؽ أضرارىا أى إصابة واآلالـ 
، ٔمماثمة فى أى عقد عمؿ آخر، فالبلعب المحترؼ قد تؤدى إصابتو إلى تخمفو عف مزاولة المعبة

سواء كمتنافس أو كمتدّرب لفترات طويمة، وقد يترتب عمى ذلؾ اضطراره إلى اعتزاؿ الرياضة أو 
تقدير أف يتأخر مستواه الفنى والميارى عف ذى قبؿ، مما ينتج عنو انخفاض أجره أو عمى أقؿ 

دخمو تبعا النخفاض قدراتو الميارية والبدنية.   وفيما يمى نتناوؿ كؿ مف الضرر المادى فى فرع 
 أوؿ والضرر األدبى فى فرع ثاف عمى الوجو التالى.

 الفرع األول
 عبالضرر المادى فى نطاق إصابات المال

الضرر المادى إخبلال بحؽ لممضرور، لو  وفػقا لمقواعد العامة فى المسؤولية المدنية ُيعد
أى المساس بسبلمة -قيمة مالية أو بمصمحة لو ذات قيمة مالية، ويرى الفقو أف الضرر الجسدى 

ىو ضرر مادي يترتب عمية خسارة مالية لممضرور، تتمثؿ في نفقات العبلج، وكسب  -الجسـ
يتمثؿ في العجز عف القدرة عمي العمؿ، وأوضح صور الضرر المادى تتمثؿ في االعتداء فائت 

عمي حؽ مالى أيا كاف نوعو، أي سواء كاف حقا عينيا أصميا أو تبعيا، أو عمي حؽ شخصي، وقد 

                                                 
؛  محمد سميماف أحمد، ٖٗٔرقس ، الوافى ، مرجع سابؽ ، ص انظر فى مثؿ ذلؾ كؿ مف:  سميماف م  ٔ

وما بعدىا؛  صباح  ٖ٘ٔوما بعدىا؛  سعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص  ٕٖٓالتعويض ...، مرجع سابؽ، ص 
 وما بعدىا. ٔٙٔقاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص 
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يتمثؿ الضرر المادي في المساس بمجرد مصمحة، أي ميزة لـ ترؽ بعد إلي مرتبة الحؽ، بما في 
 .ٔمف عائؿ األسرة عمى سبيؿ المثاؿ ذلؾ الحرماف

 انتقال الحق في التعويض عن الضرر المادى:
مف المسمـ بو أف المضرور أو نائبو ىو الذي يثبت لو الحؽ في طمب التعويض، أما 
غير المضرور فبل يستطيع أف يطالب بتعويض عف ضرر لـ يصبو، فإذا أصاب الضرر شخصا 

.  وىو ما يأتى تناولو تفصيبل ٕيما يسمي بالضرر المرتدبالتبعية عف طريؽ ضرر أصاب آخر، ف
 فى المطمب التالى مباشرة.

ولو افترضنا أف الرياضى قد تسبب بخطئو فى أف ُيمحؽ اإلصابة بالرياضى المنافس، 
يصبح تعويض المضرور عف تمؾ اإلصابة، والذى يشمؿ نفقة التداوى والعبلج وأجر الطبيب 

المستمزمات البلزمة ألغراض العبلج الطبى، وأيضا يمتـز بتعويض الكسب والمشفى وغير ذلؾ، مف 
الفائت الذى كاف متوقعا نيمو، إذا لـ يحدث الضرر أو اإلصابة فى الممعب.  ففى أحواؿ الضرر 
المفترضة، مف المساس بسبلمة البدف بكؿ أشكاليا، بؿ والمساس بحؽ البلعب فى الحياة أحيانا، 

قدرة المضرور عمى العمؿ والكسب، ففى كؿ تمؾ الحاالت يصبح مف حؽ ىى جميعيا إخبلالت ب
 .ٖالبلعب المضرور الحصوؿ عمى التعويض الجابر لتمؾ األضرار

كما أف البلعب الرياضى المصاب يحتاج إلى نفقات وتكاليؼ باىظة فى كثير مف 
ات العبلج البدنى الحاالت، فاألمر ال يقتصر عمى فػقد الدخؿ واألجر فقط، بؿ يتعداه إلى نفق

والنفسى، وتعويض األسرة عما تعانيو مف خطر إصابة العائؿ.  عمما بأف العبلج الطبى قد يمتد 
ليشمؿ العمميات الجراحية وعبلج الكسور والشروخ وعبلج الجروح الناتجة عف إصابات المبلعب، 

عمى معاودة العمؿ وىى ما تعتبر مف قبيؿ الخسارة البلحقة، كما أف عدـ قدرة البلعب المصاب 

                                                 
1
  Buhl. M., Castelletta. A.: Accident du travail, Maladie professionelle,op. cit., p.88. 

فبلبد مف توافر حؽ ليذا الغير يعتبر االخبلؿ بة ضررا اصابة اما بمجرد احتماؿ وقوع ضرر في المستقبؿ ال   ٕ
يكفي لمحكـ بالتعويض وىكذا يشترط لمتعويض عف الضرر المادي المرتد اف ينشأ عف االصابة او الوفاة االخبلؿ 

كوف الحؽ ماليا، او مدنيا او سياسيا بما في ذلؾ القبض عمي بحؽ ثابت يحمية القانوف ويستوي في ىذا ف ي
 الشخص دوف وجة حؽ او اعتقالو او تعذيبو فإذا ثبت الحؽ فيو لممضرور فانو ينتقؿ الي وريثو.

وما بعدىا؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص  ٘٘ٛعبدالرزاؽ السنيورى، الوسيط ، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
 وما بعدىا. ٖ٘ٔ
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واألداء فى المبلعب ىو مما يضُعؼ بسببو إنتاجو وعطاؤه فى الممعب، فيؤدى فى النياية إلى 
 .ٔأضرار مالية، وىو ما يعتبر مف قبيؿ الكسب الفائت

إف اإلصابات التى يتعرض ليا الرياضى فى المبلعب والتى ينجـ عنيا أضرار مادية فى 
وف مجرد إصابة تحتاج إلى وقت لمتعافى والعبلج.  والعجز الذى الجسـ قد تؤدى إلى عجز، وقد تك

يحدث لبلعب الرياضى قد يكوف جزئيا وقد يكوف كميا، وفى كمتا الحالتيف فإف العجز قد يكوف مؤقتا 
ويشفى المصاب بعد فترة ويسترد عافيتو وقدراتو البدنية، كما قد يكوف عجزا دائما يفقد البلعب 

، فيصبح لديو عجز دائـ عف العمؿ، يؤدى بو إلى التوقؼ نيائيا عف مزاولة المصاب قدراتو نيائيا
المعبة التى يحترفيا.  فتمؾ األمثمة غالبا ما تؤدى إلى عجز البلعب عف تنفيذ تعاقده مع الييئة 

.  وىو ما يترتب عميو فوات فرصة الكسب المتمثمة فى قعوده عف ٕالرياضية التى ينتمى الييا
ضية، وعف تحقيؽ الفوز وتحقيؽ الشيرة، وبالتالى عدـ تمكنو مف االنتقاؿ إلى أندية المشاركة الريا

 رياضية أكثر شيرة، ومف ثـ ضياع فرصة المزيد مف جنى األمواؿ.
 
 

                                                 
وما بعدىا؛  عبدالرزاؽ السنيورى، الوسيط ، مرجع سابؽ،  ٚ٘ٔلحميد عثماف الحفنى، مرجع سابؽ ، ص عبدا  ٔ

 وما بعدىا. ٗٙٔوما بعدىا؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص  ٘ٗٛص 
تفويت الفرصة في المحاكـ الفرنسية:   عرفت المحاكـ الفرنسية تفويت الفرصة في أحكاميا الصادرة عنيا حيث 

ر تعريفيا لو بأّنو: "تسبب شخص بخطئو في تضييع فرصة عمى آخر تحرمو مما كاف يتوقع تحقيقو مف كسب استق
أو حتى تجنب خسارة، كمف يقتؿ حصانًا كاف مف المقرر أْف يشترؾ في سباؽ، أو بتعويؽ أحد المتسابقيف عف 

لُمحضر في إعبلف االستئناؼ في اإلشتراؾ في سباؽ، أو تأخر الوكيؿ في تقديـ استئناؼ عف حكـ، أو إىماؿ ا
 موعده".

ـ والدائرة المدنية لنفس المحكمة منذ عاـ ٜٛٛٔوالجدير بالذكر أّف دائرة العرائض لمحكمة النقض الفرنسية منذ عاـ 
ـ استقرتا عمى أف الحرماف مف إقامة دعوى أماـ القضاء نتيجة خطأ المحامي يعد ضررًا حااًل ومحققًا ٜٔٔٔ

لزامو بالتعويض. ويستوجب المسؤول  ية التعاقدية ليذا المحامي وا 
ثـ امتد ىذا القضاء ليشمؿ جميع حاالت فوات الفرصة األخرى طالما تحقؽ شروطيا ، فاعترفت محكمة النقض 
الفرنسية بفوات الفرصة في سباقات الخيؿ وفي مجاؿ الترقية الوظيفية وفى المجاؿ الطبي ... ، وفى غير ذلؾ مف 

 بيقات األخرى.المجاالت والتط
وما بعدىا؛  عبدالرزاؽ السنيورى، الوسيط ، مرجع سابؽ،  ٚ٘ٔعبدالحميد عثماف الحفنى، مرجع سابؽ ، ص   ٕ

 وما بعدىا. ٗٙٔوما بعدىا؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص  ٘ٗٛص 
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 معنى تفويت الفرصة فى القانون المدنى:
تفويت الفرصة مف الموضوعات التي استثارت المناقشة واستوجب مف القضاء أْف يعرض 

إجتياد ليس محدودًا معالمو. حيث يفترض تفويت الفرصة أّف المدعي كاف يأمؿ في منفعة ليا في 
تؤوؿ إليو وكاف يعّوؿ عمى فرصة تتيح لو الحظ في أْف يحقؽ أممو لو سارت االمور طبؽ مجراىا 
الطبيعي ، فأتى المدعي عميو بخطأه يحرمو مف ىذه الفرصة ويبدد أممو ويجعؿ مف المستحيؿ 

 وى تمؾ الفرصة وما ستكشؼ عنو لو أتيحت لو. الجـز بجد
أما المحاكـ الفرنسية فقد عّرفت تفويت الفرصة في أحكاميا كذلؾ، حيث استقر تعريفيا 
لو بأّنو: "تسبب شخص بخطئو في تضييع فرصة عمى آخر تحرمو مما كاف يتوقع تحقيقو مف 

يشترؾ في سباؽ، أو بتعويؽ كسب أو حتى تجنب خسارة، كمف يقتؿ حصانًا كاف مف المقرر أْف 
أحد المتسابقيف عف االشتراؾ في سباؽ، أو تأخر الوكيؿ في تقديـ استئناؼ عف حكـ، أو إىماؿ 
الُمحضر في إعبلف االستئناؼ في موعده".  والجدير بالذكر أّف دائرة العرائض لمحكمة النقض 

ـ قد استقرتا عمى أف ٜٔٔٔـ والدائرة المدنية لنفس المحكمة منذ عاـ ٜٛٛٔالفرنسية منذ عاـ 
الحرماف مف إقامة دعوى أماـ القضاء نتيجة خطأ المحامي يعد ضررًا حااًل ومحققًا يستوجب 
لزامو بالتعويض.   ثـ امتد ىذا القضاء ليشمؿ جميع حاالت  المسئولية التعاقدية ليذا المحامي وا 

فرنسية بفوات الفرصة في فوات الفرصة األخرى طالما تحقؽ شروطيا، فاعترفت محكمة النقض ال
سباقات الخيؿ وفي مجاؿ الترقية الوظيفية وفى المجاؿ الطبي ... ، وفى غير ذلؾ مف المجاالت 
والتطبيقات األخرى. وقد القى ىذا القضاء الذي يعوض فوات الفرصة في ذاتو ترحيبًا قويًا في الفقو 

( مف ٔٙٔف ذلؾ نص المادة )كما اعتنقو المشّرع ونظمو بنصوص تشريعية في بعض الدوؿ، وم
 ( مف القانوف المدني األلماني. ٕٛفى فرنسا، والمادة ) ٜٖٜٔالقانوف الصادر عاـ 

 تفويت الفرصة في القانون المصرى: 
كما يأخذ القضاء المصرى بنظاـ تعويض تفويت الفرصة، وفي ذلؾ تقرر محكمة النقض 

جرد أمؿ فإف تفويتيا أمٌر محقؽ وأّف القانوف ال المصرية أنو: "إذا كانت الفرصة أمرًا محتمبًل أو م
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يمنع مف أف يحسب في الكسب الفائت ما كاف المضرور يأمؿ الحصوؿ عميو، ما داـ ىذا األمؿ لو 
 .ٔأسباب معقولة"

                                                 
 .٘، ص  ٕٓٔٓيوسؼ زكريا عيسى ، مقاؿ بعنواف: "تفويت الفرصة فى القانوف المدنى"، بدوف ناشر ،   ٔ

ويضيؼ سيادتو بأف: "كذلؾ عرؼ القضاء المصرى تفويت الفرصة عندما حكـ بالتعويض عف عناصر الضرر 
المترتبة عمى اإلصابة التي أقعدت ميندسًا شابًا عف العمؿ، إّدعى المضرور أف أممو مف حيث كونو ميندسًا في 

عة مينتو ، وتحّطـ مستقبمو عمى صخرة العجز تحسيف مركزه قد ضاع ، كما ضاعت عميو فرص النجاح تبعًا لطبي
 الذي أصابو. 

 تفويت الفرصة في دوؿ اإلتحاد األوربي: 
تباينت التشريعات الوطنية فيما يتعمؽ بموضوع فقداف الفرصة وىؿ يمثؿ ذلؾ خساره تستوجب أو ترقى لئللتزاـ 

يسود في مثؿ ىذه االحواؿ؟ وأساس ىذه  بالتعويض؟ وما إذا كاف مبدأ ىذا او ذاؾ مف المواقؼ المتباينة يجب أفْ 
المواقؼ المتباينة يعكس القضية األساسية وىي ما إذا كاف الضرر المترتب عمى تفويت الفرصة بإحتماؿ تحسف 
الوضع الحالي والتي لـ تكف مؤكدة أو حقيقية وقت وقوع الضرر أو الخساره إحتماؿ تفويت فرصة اإلستشفاء في 

بخيار عبلج طبي ، بإتباع وسيمة معينة لعدـ التأكد مف نتائجيا ، أو الضرر المترتب عمى حالة اإليقاؼ المتعّمد 
وقوع أذى جسماني ، مما يتسبب في تفويت فرصة الجموس إلمتحاف أو اختيار خبلؿ السنو الجاريو ويكوف النجاح 

 مـز التعويض.فيو متيقنًا ومؤّكدًا بطبيعة الحاؿ ، يمـز تحديده وتصنيفو في حد ذاتو كضرر يست
إذا كانت اإلجابة بااليجاب ، فيما يتعمؽ بالكـ فربما تكوف نسبة مئوية محتممة فقط مف الضرر الذي يمحؽ 
ذا كانت اإلجابة بالنفى، ال يكوف الشخص المتضرر مستحقًا مف حيث  بالشخص المضرور تستمـز التعويض . وا 

 المبدأ ألي تعويض ميما كاف.
ية األكثر تعقيدًا والتي ترتبط بقانوف السببية وقانوف اإلجراءات. ىذا الموضوع يحوز وتتعمؽ ىذه المسألة بالقض

إختبلؼ عمى مستوى قارة اوربا وفيما بيف االنظمة القانونية الوطنية فضبًل عف ذلؾ تؤثر ىذه اإلختبلفات، وتسير 
ؽ بتكييؼ المسئولية عمى أساس مشكمة التداخؿ ، بسبب النظر إلييا مف زوايا متباينة مف وقت آلخر، فيما يتعم

 العقد أو المسئولية التقصيرية . 
ففي تحقيؽ حديث بألمانيا عمى سبيؿ المثاؿ ، برزت وجية نظر عمى أنو في القانوف األلماني يكوف الضرر 
المترتب عمى تفويت الفرصة أو فقدانيا يمكف تعويضو كمصدر مستقؿ ألستحقاؽ التعويض بموجب قانوف العقود 

مف قانوف دوؿ  }( )ب(ٕ) ٔٓ٘: ٜ{المادة وليس بموجب مبادئ قانوف المسئولية التقصيرية. ويمـز التأكيد عمى اف 
اإلتحاد األوربي تضمنت قاعدة نافذه في قانوف العقود مفادىا: "أّف الضرر الذي يستمـز التعويض يشمؿ األضرار 
المستقبمية التي يحتمؿ وقوعيا، واألضرار المستقبمية غالبًا ما تأخذ شكؿ فقداف أو تفويت فرصة".  فاألحكاـ 

ناوؿ المسئولية عف تعويض الضرر المترتب عمى تفويت الفرصة، تفرض عمى األشخاص المينييف المختمفة التي تت
خبلؿ  –مثبًل ، مخاطر متعدده مما يترتب عمييا ميزات تنافسية سالبة عمييـ . فمستشار الضرائب والذي يممؾ 

نجاح اإلعتراض ليس متيقنًا  الوقت المتاح لذلؾ. إثارة أي إعتراض يتعمؽ بتقدير الضريبة عمى الرغـ مف احتماؿ
 ٕٔٓٓديسمبر  ٖٔيمكف أف يمـز بتعويض الضرر عمى تفويت فرصة نجاح اإلعتراض بموجب القانوف اإليطالي )

( بالمقارنة مع القانوف األلماني الذي ال يفرض أي التزاـ ٜٕٗٔ،  ٕٔٓٓمارس  –سيث  –جوست  ٜ٘ٚ٘ٔرقـ 
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لى نفس المدعي ٕٖ٘ -ٜٚٛٔف جي ديميو  – ٜٚٛٔيوليو  ٕبالتعويض في مثؿ تمؾ الحالة: ) ب جي أنش  ( وا 
، في فرنسا يكوف لممرضى حؽ في المطالبة بالتعويض في حالة تفويت فرصة إحتماؿ األستشفاء ، عكس المانيا 
حيث أنو ال يوجد شؾ حوؿ عدـ إمكانية تمتعيـ بيذا الحؽ.  ىذا التبايف يحمؿ في طياتو آثارًا ستعوؽ حرية التنقؿ 

 رضى وتؤثر عمى التنافس بيف المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية االخرى.لمم
 فرنسا وبمجيكا ولوكسمبرج:

في النظاـ القانوني الفرنسي يتـ مناقشة المشكمة العقدية المرتبطة بفوات الفرصة وتفويتيا في إطار تحديد طبيعة 
 الضرر.

كانت الفرصة حقيقية وواقعة.  فمدى الضرر يتوقؼ فقداف الفرصة يدخؿ في نطاؽ الضرر الواجب التعويض إذا 
عمى إحتماؿ أْف يترتب عمى الفرصة النتائج المرغوبة لذلؾ في بمجيكا تكوف األضرار المترتبة عمى فوات الفرصة 
حتماؿ تحققيا. إذا كاف ذلؾ ضروريًا يتـ تقدير  قابمة لمتعويض بتوقؼ مدى الضرر عمى قيمة الفائدة المتوقعة وا 

 الضرر. 
ومف حيث المبدأ في قانوف المسئولية التقصيرية بكؿ مف فرنسا وبمجيكا، يتـ إنتياج نفس المنحنى. ويشترط التيقف 

وألف ضياع أو فوات الفرصة يمثؿ ضررًا في حد ذاتو فإّف التعويض بموجب  –مف إحتماؿ حدوث النتائج المتوقعة 
 ائدة التي تـ تفويتيا. مبادئ قانوف المسئولية التقصيرية قاصرًا عمى قيمة الف

 إيطاليا والنمسا: 
إيطاليا أيضًا تنتمي لنادي األنظمة القانونية الذي يمـز التعويض عف الضرر المتربت عمى تفويت الفرصة كسبب 

تميز بيف الضرر المادي وخسارة  ABGB ٖٜٕٔمستقؿ يوجب التعويض.  أما بالنسبة لمقانوف النمساوي فالمادة 
 خسارة الربح تستوجب التعويض فقط في حالة الغمط الفاضح. ABGB ٕٖٗٔو ٖٕٖٔاد الربح. وفقًا لممو 

وتفويت الفرصة في الشراء يمكف تصنفييا كضرر مادي او خساره ربح ليتـ تصنيفيا كضرر مادي إذا كانت تمثؿ 
انتيا قانونًا وقت وقوع الضرر قيمة مادية مستقمو. وتختمؼ الروى حوؿ ما إذا كانت الفرصة في الشراء يمـز صي

حتى تصبح ضررًا ماديًا. إىتداًء بالسوابؽ القضائية ، الفرصة في الشراء المؤكدة قانونًا ال يتطمب أثباتيا إذا كانت 
أّف المشاركة في  OGHتحقؽ الربح فاف ذلؾ يستمـز تعويضو فقط في حالة الغمط الفاضح. بناًء عميو قرر بواسطة 

 ولكف خسارتيـ ال تستوجب التعويض إذا أرتكب المدعي عميو غمطًا يسيرًا. منافسة ميارية تمنح المشترؾ فرصة
أسبانيا:  ال يفّرؽ النظاـ القانوني األسباني بيف الضرر المترتب عمى العقد والضرر المترتب عمى المسئولية 

توّصؿ ليذه النتيجة  التقصيرية ، فيما يتعمؽ بالمسئولية عف التعويض لفوات الفرصة ولكف يبدو أف القانوف األسباني
 عمى أساس مرجعيات قانونية متشابية وىي نقيض موقؼ القانوف الفرنسى.

فيما يعتبر أمرًا مسٌممًا بو أف الضرر يستمـز التعويض مف حيث المبدأ عمى أساس العقد والمسئولية التقصيرية في 
وبالطبع وجود األسس المناسبة لتقييـ  وتبقى الضرر يعني وقوع الضرر في حد ذاتو وليس مدى مقداره –حالة تيقنو 

الضرر المترتب أمر ميـ ومطموب فيما يتعمؽ بالمسئولية عف الضرر المترتب عمى خسارة الربح ، يمكف إدراؾ 
المصاعب في ىذا المنحى ولكف لـ تستبعد إمكانية تعويضو . لكف التعويض عف الضرر المترتب عمى فوات 

وني كضرر غير متيقف ومف ثـ ال يستمـز التعويض ، حتى انو تردد القوؿ اف الفرصة تـ تصنيفو في األدب القان
المحاكـ بصفة عامة ال تقبؿ طمبات التعويض عف الضرر المترتب عمى فوات الفرصة.   مف مقاؿ يوسؼ زكريا 

 عيسى.



 

 

                                                 

 

 

   طارق عبد العزيز حفنى الشيخدكتور/                           .... املالعباجلوانب القانونية فى إصابات 

 

840 

 الفرع الثانى
 الضرر األدبى الناشئ عن إصابات المالعب

نما يصيب مصمحة غير مالية، ومف ذلؾ أف          الضرر األدبي ال يمس أمواؿ المضرور، وا 
إصابة الجسـ يمكف أف تعد ضرًرا ماديا، كونيا اعتداء عمي حؽ االنساف في الحياة وسبلمة 
الجسـ، وىى كذلؾ ضررا أدبيا يصيب المضرور في عاطفتو وشعوره، وُتدخؿ إلي قمبو الغـ 

.  ٔإرجاعو إلي حاالت معينة منيا الضرر األدبي الناجـ عف إصابة الشخص والحزف، ويمكف
واأللـ الذي تخمفة اإلصابة يكوف ضررا ماديا وأدبيا كذلؾ.  وقد يتمثؿ الضرر األدبي فيما يصيب 
الشخص في شرفو واعتباره نتيجة لمقذؼ والسب.  وقد يحدث الضرر األدبي نتيجة مجرد المساس 

فانتزاع الطفؿ مف والديو يصيبيما بالموعة والحسرة، كما أف األضرار المالية قد  بالعاطفة والشعور،
 تخمؼ ألًما وحسرة مما يسّوغ التعويض عنيا.

وقد تردد الفقو طويبل في خصوص التعويض عف الضرر األدبى، ورأى البعض عدـ         
ينطبؽ عمى الضرر  مبلءمة ذلؾ، باعتبار أف الغاية مف التعويض ىو جبر الضرر، وىو أمر

المادى الذي يمكف حساب الخسارة أو الكسب الفائت عنو بمبمغ نقدى محدد ُيدفع لممضرور. ومع 
ذلؾ فقد انتصر الرأى القائؿ بإمكاف التعويض عف الضرر األدبى، باعتبار أنو إذا تعذر حساب 

األقؿ بعض الضرر األدبي فبل أقؿ مف أف يمنح المضرور عنو بعض الماؿ، ليكوف فيو عمى 
( مدني مصري بأف ٕٕٕالعزاء والسموى.  وما ال يدرؾ كمو ال يترؾ كمو. وىكذا قضت المادة )

 التعويض يشمؿ الضرر األدبي أيضا.
فالضرر األدبى وفقا ليذا المنحى ىو اآلالـ النفسية التى يشعر بيا المضرور مف جّراء 

، عبلوة عمى اآلالـ ٕى يصيبو منياإصابة مادية تمحؽ جسده، كالكسور والجروح والتشويو الذ
النفسية التى يخمفيا االعتداء عمى الكياف األدبى كالسمعة والشرؼ وخبلفو.  لذلؾ يرى أغمب الفقو 
أف الضرر األدبى يتفرع إلى عدة أقساـ، قسـ يتمثؿ فى المضار األدبية الواقعة عمى حؽ كؿ 

الواقعة عمى سمعة اإلنساف وشرفو، وقسـ إنساف فى سبلمة بدنو، وقسـ يتمثؿ فى المضار األدبية 

                                                 
1
  Viney G.:Traité de droit civile, les abligations, la responsabilité, conditions. L.G.D.J. 

1982, p. 79. 
 وما بعدىا. ٕٛٗ؛ جميؿ الشرقاوى، مرجع سابؽ ، ص ٖٛٔحسيف عامر ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
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ثالث يتمثؿ فى المضار األدبية التى تصيب المضرور فى مشاعره اإلنسانية، وقسـ رابع وأخير 
 .ٔيتمثؿ فى المضار األدبية التى تقع بمجرد التعدى عمى حؽ مف الحقوؽ البشرية الثابتة

األقساـ األربعة ىو القسـ أما فى ميداف إصابات المبلعب فإف األقرب إلينا مف تمؾ 
األوؿ المتمثؿ فى النيؿ مف سبلمة بدف البلعب، حيث أف الضرر األدبى الناتج عف اآلالـ النفسية 
والجسدية التى يعانى منيا الرياضى المصاب بسبب تمؾ اإلصابة ال يشمؿ سوى خسارة فى القيـ 

وجاع، عبلوة عمى فقداف إمكانات غير المالية، مثؿ الجماؿ والسعادة ومتع الحياة والتخمص مف األ
غير ممموسة أو ظاىرة بالنسبة لمشباب والصغار، كذلؾ خطر الموت وما تترتب عميو مف آالـ 

 .ٕنفسية تصيب ذويو
 األضرار األدبية الناشئة عن إصابات المالعب:

 )أ( فـقدان الجمال:
ة عف تشوه مف األضرار النفسية التى تصيب الرياضى المضرور تمؾ األضرار الناتج

الوجو والجسد بشكؿ عاـ، وقد قضى فى فرنسا بأف: "الضرر الجمالى ال ينحصر فى أعضاء 
الجسد الظاىرة لمناس فقط، بؿ تتضمف كذلؾ األعضاء التى ال يراىا الناس عادة إال فى أحياف 

بب فى محددة أو أماكف مغمقة كعيادات األطباء أو حمامات السباحة أو غيرىا".  فالتشوه عامة يتس
ألـ نفسى يكدر صفو المصاب، ويمنعو مف التمتع بطيب العيش وصفاء الطبيعة، فيو أمر يحّوؿ 

 .ٖحياة المصاب مف حياة ىادئة ممتعة إلى حياة مشحونة بالقمؽ واأللـ واالنعزاؿ عف الناس
ذا تأممنا مختمؼ الرياضات التى يمارسيا الرياضيوف لوجدنا العديد مف الرياضات التى  وا 

، فنجد مثبل أف رياضة كماؿ األجساـ تتطمب إبراز التكويف ٗمب الكشؼ عف جزء مف الجسدتتط
العضمى لبلعب الرياضى، ومف الطبيعى أّف تػشُوه جسد العب كماؿ األجساـ يمنعو مف تحقيؽ 
ذلؾ، بؿ إنو سوؼ ينّفر منو المشاىديف بؿ والحكاـ كذلؾ، وفى كثير مف المعبات يحتاج األداء إلى 

                                                 
وما بعدىا؛  حساـ الديف كامؿ االىوانى، مرجع سابؽ ، ص  ٓٙٛعبد الرزاؽ السنيورى ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

 وما بعدىا. ٛ٘ٔ
وما بعدىا؛  عبد الرزاؽ السنيورى ، مرجع سابؽ ، ص  ٛ٘ٔحساـ الديف كامؿ االىوانى، مرجع سابؽ ، ص   ٕ

 وما بعدىا. ٓٙٛ
 وما بعدىا. ٔٚٔ؛ صباح قاسـ خضر، مرجع سابؽ ، ص ٓٚٛعبد الرزاؽ السنيورى ، مرجع سابؽ ، ص   ٖ

4
  Gade P. :Règles du jouet responsabilité in, les problèmes juridiques, op. cit., p. 288. 
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جزاء مف الجسد تبعا لطبيعة المعبة وشروط االتحادات الدولية الخاصة بتطمب زى معيف كشؼ أ
 لممنافسة، وذلؾ مثؿ السباحة والغطس وكرة الماء وغيرىا مف األلعاب.

كؿ ىذه األمثمة وغيرىا يصاب فييا البلعب بضرر نفسى قد يمنعو تماما مف ممارسة 
اكا لحقو فى التكامؿ الجسدى، وىو مف الحقوؽ األساسية المعبة، كما أنيا فى كؿ األحواؿ تمثؿ انتي

المصيقة بالشخصية، صحيح أف جماؿ الجسد والوجو مف القيـ غير المالية المقترنة باإلنساف، إال 
، فاإلصابة والتشوه الجمالى يؤدياف إلى تفويت ٔأنيما ذوى قيمة مالية بالنسبة ألغمب البلعبيف

حتراؼ، لذا كاف حتما تحقيؽ رعاية لبلعب تتمثؿ فى تعويض فرصة الرياضى فى التفوؽ وفى اال
 نقدى يتبلءـ مع جسامة المضار الواقعة عميو.

 )ب( فـقدان بهجة الحياة:
ىذه الصورة مف صور الضرر األدبى الناجـ عف إصابات المبلعب تتوافر حينما تؤدى 

ى اختبلؼ صوره، بحيث إصابة الرياضى أو المشارؾ إلى استحالة ممارستو لمنشاط الرياضى عم
ُيحـر ىذا الشخص مف بيجة الحياة التى ينعـ بيا أقرانو، وغالبا ما يحدث ىذا الضرر جّراء فقداف 
أحد الحواس األساسية، أو فقد القدرة عمى مزاولة اليواية الرياضية المفضمة لدى المشارؾ 

ادى مف حيث جسامة األلـ .  ومف الثابت ىنا أف الضرر األدبى والنفسى يفوؽ نظيره المٕالمصاب
وقسوتو عمى النفس، كما أف فقداف مباىج الحياة ُيفقد اإلنساف القدرة عمى العمؿ واإلبداع والتواصؿ 
مع اآلخريف، وقد يؤدى إلى حدوث االكػتئاب بما يترتب عميو مف إمكاف إقػدامو عمى االنتحار فى 

 .ٖبعض الحاالت
تجمى بوضوح إذا ما تذكرنا أنو ُيػقػِدـ عمى أما عف أىمية مزاولة الرياضة لبلعبيف فت

مزاولتيا ميما كانت عنيفة أو خطيرة، أو حتى كانت احتماالت اإلصابة فييا كبيرة، بؿ إف 
ف كانت يترتب عمى ممارستيا الوفاة فى حاالت كثيرة، وىو  الرياضى يقدـ عمى ممارستيا حتى وا 

                                                 
 .ٖ٘ٔ؛  عاطؼ النقيب ، مرجع سابؽ ، ص ٖٔالديف ، مرجع سابؽ ، ص أحمد شرؼ   ٔ
 وما بعدىا ٔٚٔصباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ

3
  Gade P. :Règles du jouet responsabilité, les problèmes juridiques, op. cit., p.33. 
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بة التى تمنعو مف الممارسة كافية ألف تصيبو ما يؤكد أىميتيا بالنسبة لو، ويؤكد كذلؾ أف اإلصا
 .ٔبفػقػداف بيجة الحياة، باإلضافة إلى اآلثار األخرى الخطيرة

ليذه األسباب كاف مف الواجب الحكـ قضاًء بتعويض البلعب المصاب بإصابة بالغة، 
متو كعاىة مستديمة أو فقد حاسة أو تشوه بدنى، تعويضا مبلئما لتمؾ الحالة التى تزيد مف أز 

النفسية، والتى تصؿ بو إلى حد فػقداف بيجة الحياة، عبلوة عمى اآلثار األخرى األقؿ جسامة، 
كفػقداف الدخؿ والحرماف مف العمؿ المعتاد، فاإلصابة بيذا الشكؿ تحدث الصدمة النفسية، بما 

 .ٕديترتب عمييا مف ضعؼ القدرة عمى اإلنجاز وتدنى مستوى البلعب مياريا عف مستواه المعتا
 )ج( اآلالم البدنية:

إحساس الشخص المصاب بإصابة بالغة باآلالـ واألوجاع ىو أمر متوقع عقب تمؾ 
اإلصابة، واأللـ فى حد ذاتو ضرر أدبى ألنو مف حيث األصؿ يصعب تقييمو نقديا، فالضرر 

ومف المادى يعنى وجود ضرر محدد لو قيمة نقدية محددة ويمكف جبره بمبمغ نقدى قابؿ لمتحديد، 
 .ٖىذا المنظور نجد أف األلـ يخرج عف دائرة الضرر المادى ليستقر بدائرة الضرر األدبى

ولكف فى أغمب الحاالت يصعب عمى القاضى تحديد مدى األلـ الذى يشعر بو الشخص 
المصاب، خاصة أف ىذا األمر يختمؼ مف شخص آلخر، فالناس مختمفوف مف حيث الشعور باأللـ 

صابة، ولكف رغـ ذلؾ فاآلالـ مف األمور التى يمكف قياسيا وتقديرىا بشكؿ حتى مع ثبات حجـ اإل
تقريبى، وذلؾ باستدعاء نتائج العموـ الحديثة وباالعتماد عمى الخبرات الكبيرة والمراقبة المتأنية التى 

جيا تْوِصمنا إلى تبييُّف جسامة اآلالـ التى يتكبدىا البلعب المصاب، وكذلؾ حساب الفترة التى يحتا
لمشفاء.  وقد ذىب أغمب فقو القانوف المدنى والقانوف الرياضى إلى ضرورة تعويض البلعب 
المصاب عف اآلالـ البدنية التى يعانييا جراء اإلصابة، حيث تدخؿ تمؾ اآلالـ كعنصر مف 
عناصر تقدير مبمغ التعويض، وفائدة ذلؾ بطبيعة الحاؿ ىى محاولة محو آثار ىذه المعاناة، 

عطاء   .ٗالمتضرر شىء مف المواساة يعينو عمى التحمؿوا 
                                                 

 .ٕٚٔ؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص ٖ٘سعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ
 .ٖٚٔ؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص ٗ٘لمزيد مف االطبلع:  سعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ

3
  Lefébvre F.: Mémento pratique sociale, op. cit., p. 76. 

؛  صباح قاسـ ٖ٘وما بعدىا؛  سعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص  ٓٔٔسعدوف العامرى، مرجع سابؽ ، ص   ٗ
 .ٕٚٔص خضر ، مرجع سابؽ، 
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 المطمب الثانى
 الضرر المرتد فى نطاق إصابات المالعب

يعرؼ الضررالمرتد بشكؿ عاـ بأنو: "نوع مف الضرر يقع عمى شخص آخر بخبلؼ 
الشخص الواقع عميو الفعؿ الضار المباشر"، ولكف البد مف توافر حؽ ليذا الغير يعتبر اإلخبلؿ بو 

أصابو، أما مجرد احتماؿ وقوع ضرر في المستقبؿ فبل يكفي لمحكـ بالتعويض، وىكذا  ضرًرا
ُيشترط لمتعويض عف الضرر المادي المرتد أف ينشأ عف اإلصابة أو الوفاة اإلخبلؿ بحؽ ثابت 
يحمية القانوف، ويستوى في ىذا أف يكوف الحؽ ماليا أو مدنيا أو سياسيا، بما في ذلؾ القبض عمي 

 .ٔوف وجة حؽ أو اعتقالو أو تعذيبو، فإذا ثبت الحؽ فيو لممضرور فإنو ينتقؿ إلى وريثوالشخص د
وعمي العكس مف ذلؾ، ووفقا لمقواعد العامة فى ىذا الشأف، يمكف أف يتمثؿ التعويض 
عف الضرر المادي المرتد فى مجرد اإلخبلؿ بمصمحة مالية لؤلقارب، إذا لـ يكف ليؤالء الحؽ في 

أف المتوفي كاف يعوليـ فعبل، وفى ىذه الحالة ُيشترط في تحقيؽ الضرر المادى  النفقة، وثبت
لمشخص الذي يدعيو نتيجة وفاة آخر، أف يثُبت أف المتوفي كاف يعولو فعبل وقت وفاتو، وعمي نحو 
مستمر ودائـ، وأف فرصة االستمرار عمي ذلؾ كانت متيقف منيا.  مجمؿ القوؿ إذًا أف العبرة في 

ضرر المادي لمشخص الذي يدعيو نتيجة لوفاة آخر ىو أف يثُبت لمقاضى أف المصاب تحقيؽ ال
األصمى الذى توفى كاف يعوؿ صاحب الضرر المرتد فعبل وقت وفاتو، بشكؿ دائـ مستمر، وأف 
فرصة االستمرار عمي ذلؾ في المستقبؿ كانت محققة، فيقػّدر القاضي ما ضاع عمي المضرور مف 

وَيقضي لو بتعويض عمي ىذا األساس، كما يشترط أف تكوف المصمحة المالية فرصة بفػقد عائمو، 
مشروعة حتى تجوز المطالبة بتعويض صاحب الضرر المادى المرتد، فإذا كانت العبلقة التي 
تربط المضرور بالمدعي غير مشروعة أو مخالفة لآلداب العامة، فبل ُيحكـ بالتعويض عف الضرر 

.  وىكذا ُحكـ: "بعدـ تعويض الخميمة عف فقد خميميا رغـ أنو كاف يتولي المادي المرتد مف الوفاة
اإلنفاؽ عمييا".  عمي أف ىذا الحكـ ال يمتد إلى الطفؿ الطبيعى مف ىذه العبلقة، بحيث يجوز 
تعويضو عف الضرر المادى المرتد عف فقد والده، ولما كاف الحؽ في التعويض يثُبت لممضرور 

                                                 
 .ٚٛٚعبد الرزاؽ السنيورى ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ
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ينتقؿ بالتالي إلى ورثتو بحيث يمكف ليؤالء المطالبة بالتعويض الذي كاف عمي ىذا النحو، فإنو 
 .ٔلمورثيـ أف يطالب بو لو بقي حيا

 ومف ثـ ينبغى توافر شروط معينة حتى نكوف إزاء حالة ضرر مرتد وىى:
 أف يصيب الضرر الحادث كؿ مف المضرور األصمى والمضرور باالرتداد.-ٔ
 المباشر والمضرور باالرتداد.أف توجد عبلقة بيف المضرور -ٕ
 أف تتوافر رابطة سببية بيف الفعؿ الضار والضرر باالرتداد.-ٖ
أف تكوف المصمحة المالية بيف المضروريف مشروعة، حتى تجوز المطالبة بتعويض صاحب -ٗ

 الضرر المادى المرتد.
وكثرة :  فيتميز فضبل عما تقدـ بتعدد أما الضرر المرتد فى نطاق إصابات المالعب

األشخاص المضروريف باالرتداد، سواء أشخاص طبيعييف أو أشخاص اعتبارييف، ومثاؿ الطائفة 
األولى:  أسرة المضرور وأقاربو.  ومثاؿ الطائفة الثانية:  النادى الذى يمعب لو المضرور واالتحاد 

عية، وشركة الرياضى لمعبة التى يمارسيا، وغير ذلؾ مف األشخاص مثؿ: ىيئة التأمينات االجتما
 التأميف أحيانا، فكؿ ىؤالء وغيرىـ يصيبيـ ضرر مرتد مف جّراء إصابة البلعب.

 أوال:  أسرة وأقارب الالعب المصاب:
مف الطبيعى أف يتضرر أقرباء البلعب الرياضى نتيجة إصابة األخير بأية إصابة مف 

بحكـ القانوف، أو مف غيرىـ  إصابات المبلعب، سواء أكانوا مف األفراد الذيف يعوليـ البلعب مجبرا
ممف ينفؽ عمييـ البلعب تطوعا.  وتتنوع األضرار التى تصيب ىؤالء األقارب وأسرة البلعب 
الرياضى المصاب ما بيف أضرار مادية وأخرى معنوية أو أدبية.  وفى كؿ األحواؿ يستطيع كؿ مف 

أف يطالب المسؤوؿ عف تضرر مف ىؤالء األقارب، ضررا مرتدا وفػقا لما سػقناه مف أحكاـ، 
 .ٕاإلصابة بالتعويض عف الضرر المرتد الذى أصابو

أما عف المتضرريف تضرًرا ماديا باالرتداد نتيجة حدوث إصابة لبلعب فيـ كؿ مف يفقد 
اإلعالة المادية التى كاف يحققيا لو ذلؾ البلعب المصاب، ويستوى فييـ أف يكوف المضرور 

ـ البلعب المصاب كميا أو جزئيا، مجبرا عمى إعالتيـ أو متطوعا، باالرتداد ماديا مف الذيف يعولي
                                                 

 .ٜ٘ٛلمزيد مف االطبلع انظر:  عبد الرزاؽ السنيورى ، مرجع سابؽ ، ص    ٔ
 وما بعدىا ٚٛٛلمزيد مف االطبلع انظر:    عبد الرزاؽ السنيورى ، مرجع سابؽ ، ص    ٕ
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مف كبار السف أو مف غيرىـ، فيـ ُيحرموف بالتالى مف المبالغ النقدية أو العطايا العينية التى كانوا 
يتمقونيا مف عائميـ المصاب، وبالتالى يثبت ليـ الحؽ قانونا فى التعويض عف فػقداف ىذا الدخؿ 

ف الُمعاليف فعميا، ويمكف تأسيس ذلؾ االلتزاـ عمى عاتؽ المسؤوؿ عمى أساس مف طالما كانوا م
 .ٔ( مف القانوف المدنى المصرىٖٙٔحكـ المادة )

وبالتالى يثبت دائما ىذا التعويض لممضرور باالرتداد بغض النظر عف تمؾ االختبلفات 
ضى المصاب مف قريب أو بعيد التى تناولناىا، حيث يثبت حؽ أى فرد مف أفراد أسرة البلعب الريا

طالما تحقؽ المعيار المشار إليو وىو معيار اإلعالة الفعمية ليذا الفرد، كما أف التعويض الذى 
يحصؿ عميو أى مف ىؤالء ال يمس مبمغ التعويض المستحؽ لبلعب المصاب نفسو جراء ذات 

 .ٕاإلصابة المؤدية إلى ذلؾ الضرر المرتد
بيا باالرتداد نتيجة حدوث إصابة لبلعب فيـ ذات الطائفة أما عف المتضرريف تضررا أد

مف األقارب، حيث أف أصبحت مف األمور المستقرة فقيا وقضاء وربما تشريعا، حؽ ىؤالء فى 
التعويض عف اآلالـ النفسية التى لحقت بيـ نتيجة إصابة ىذا البلعب، حيث تكوف لؤلضرار 

انة واضحة فى المسؤولية المدنية، فعمى الرغـ مف األدبية التى تحدث ألسرة الرياضى المصاب مك
مكاف تعويضيا واألساس الذى يقوـ عميو، غير أف الشأف  الجدؿ الحادث حياؿ ىذا المضار وا 
أصبح مستقًرا عمى اإلقرار بمكنة صرؼ تعويض عف المضار األدبية ليذه الفئات، حيث أضحت 

ما حاؽ بيـ مف آالـ نفسية وأضرار معنوية المطالبة بو مف جانب المضاريف أدبيا باالرتداد عف 
 .ٖعانوا منيا جراء الحادث ىو مف المَسّممات فى ىذه المضمار

                                                 
لمغير يمـز مف ارتكبو بالتعويض".   وتقابميا  ( مدنى مصرى عمى أنو:  "كؿ خطأ سبب ضرراٖٙٔتنص المادة )  ٔ

( مف القانوف المدنى الفرنسى والتى تنص عمى أنو:  "كؿ عمؿ أيا كاف يتسبب فى ضرر لمغير ٕٖٛٔنص المادة )
( مف القانوف المدنى األردنى، ٕٙ٘يمـز مف حدث الضرر بخطأ منو أف يصمحو".  ويقابمو كذلؾ كؿ مف المادة )

 القانوف المدنى العراقى. ( مفٕٕٓوالمادة )
وما بعدىا،  ٙٚٔوما بعدىا؛  صباح قاسـ خضر، مرجع سابؽ ، ص  ٜٕٗحسيف عامر، مرجع سابؽ ، ص   ٕ

 وما بعدىا. ٜٚٛوقريب مف ىذا عبدالرزاؽ السنيورى، مرجع سابؽ ، ص 
رجع سابؽ، ، صباح قاسـ خضر ، مٓٛٛقريب مف ىذا كؿ مف:  عبد الرزاؽ السنيورى ، مرجع سابؽ ، ص   ٖ

 وما بعدىا. ٖ٘ٔ، سعدوف العامرى ، مرجع سابؽ ، ص ٜٚٔص 
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ومف المسّمـ بو كذلؾ أنو يصعب تحديد األشخاص الذيف يتأثروف نفسيا بإصابة أحد 
أقربائيـ بإصابة مف إصابات المبلعب، حيث أنيا مف األمور الباطنة التى تستعصى عمى القياس 

فؽ معيار واضح رصيف، وقد سبؽ القوؿ بأنو فى أغمب الحاالت يصعب عمى القاضى تحديد و 
مدى األلـ الذى يشعر بو الشخص المصاب وكذلؾ أقربائو، خاصة أف ىذا األمر يختمؼ مف 
شخص آلخر، فالناس مختمفوف مف حيث الشعور باأللـ حتى مع ثبات حجـ اإلصابة لدييـ أو لدى 

ؾ فاآلالـ ىى مف األمور التى يمكف قياسيا وتقديرىا بشكؿ تقريبى، باستدعاء غيرىـ، ولكف رغـ ذل
نتائج العموـ الحديثة وباالعتماد عمى الخبرات الكبيرة والمراقبة المتأنية التى توِصُمنا الى تبياف 
 جسامة اآلالـ التى يتكبدىا البلعب المصاب والفترة التى تحتاجيا لمشفاء واألضرار النفسية لذويو
كذلؾ.  وقد ذىب أغمب فقو القانوف المدنى والقانوف الرياضى إلى ضرورة تعويض البلعب 
المصاب عف اآلالـ البدنية التى يعانييا جراء اإلصابة، وتعويض عائمتو المصابة بالضرر المرتد 
أدبيا، حيث تدخؿ تمؾ اآلالـ كعنصر مف عناصر تقدير مبمغ التعويض كما سبؽ القوؿ.  وفى كؿ 

واؿ يعود ىذا األمر إلى تقدير وتقييـ مف قبؿ القاضى، وفؽ ظروؼ كؿ دعوى ووفؽ ما يبدو األح
 .ٔلو مف توافر أو عدـ توافر المضار المزعـو بيا بواسطة ذوى الرياضى المصاب

( مف القانوف المدنى المصرى والتى يجرى نصيا عمى ٕٕٕووفؽ صريح نص المادة )
ى أيضا ولكف ال يجوز فى ىذه الحالة أف ينتقؿ إلى الغير إال (يشمؿ التعويض الضرر األدبٔأنو: "

(ومع ذلؾ ال يجوز الحكـ بتعويض إال ٕإذا تحدد بمقتضى اتفاؽ أو طالب بو أماـ القضاء.  
لؤلزواج واألقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبيـ مف ألـ مف جراء موت المصاب".  فإف األقارب 

دبى إال عف معاناتيـ مف موت قريبيـ لمدرجات التى حددتيا ال يستطيعوف المطالبة بتعويض أ
المادة، إال أف أغمب الفقو فى مصر وفى فرنسا يذىبوف إلى ضرورة السماح لذوى القربى المطالبة 
بتعويض عما تكبدوه مف مضار معنوية وأدبية مترتبة عمى إصابة أحد أقربائيـ مف الرياضييف 

روف أف الحالة األخيرة أشد وطأة مف حالة الموت، فقى حالة بإصابة مف إصابات المبلعب، حيث ي
موت قريب تزوؿ آالـ الحزف عمى فقده بعد فترة مف الزمف، قصرت أـ طالت، أما فى حاالت 
اإلصابة الشديدة والتى ينجـ عنيا عجز جسمانى أو ابتعاد نيائى عف المبلعب فإف ذويو يكابدوف 

                                                 
، صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص ٔٛٛانظر كؿ مف:  عبد الرزاؽ السنيورى ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

 وما بعدىا. ٖٙٔ، سعدوف العامرى ، مرجع سابؽ، ص ٜٚٔ
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والشيرة مدى الحياة، مما يجعميا أكثر قسوة عمييـ مف حالة مرارة اإلصابة والعجز وفقد األضواء 
 .ٔالموت

 ثانيا: المرتبطون بالالعب المصاب بعالقات مالية:
النشاط الرياضى الذى يقوـ عمى شؤونو منظمو األنشطة الرياضية، بالمفيـو الذى 

ب عنيا أضرار، أوضحناه سػمفا، قد تقع أثناءه حوادث معػينة، بفعؿ خطأ ىؤالء المنظميف، ويتسب
إما لمرياضييف أنفسيـ الذيف يمارسوف النشاط الرياضى، أو لممتفرجيف الذيف يقتصر دورىـ عمى 
مشاىدتو، أو لمغير ممف ال ينتموف ليذه الفئة أو تمؾ، وبناء عمى ذلؾ تناولنا بحث المسئولية 

شكؿ متفرؽ، ولكف المدنية لمنظمي األنشطة الرياضية فى ىذه الحاالت عمى مدار ىذه الدراسة ب
يمكننا الزعـ بأف المضاريف ضرًرا مرتدا مف فئة المتعاقديف مع البلعب بعقود صريحة أو ضمنية، 
ىـ كافة مف تأثرت مصالحيـ المالية نتيجة الحادث الذى لحؽ بالرياضى فأصابو، وىى ببل شؾ 

يصيب ىذه الطائفة رابطة مختمفة تماما عف رابطتو بأقربائو وزوجو. لذلؾ سنرى أف الضرر الذى 
 .ٕىو فى الغالبية العظمى منو ضررا ماديا ال معنويا

ومف أىـ الفئات المتضررة مف إصابة البلعب الرياضى والتى تكوف مقترنة معو بتعاقد 
صريح أو ضمنى ىـ المؤسسة الرياضية التى يمعب البلعب لصالحيا كنادى أو مركز رياضى، 

التى يزاوليا البلعب، وأيضا ىيئة التأمينات االجتماعية إذا  وكذلؾ االتحاد الرياضى المنظـ لمعبة
كاف البلعب محترفا مقترنا بعػقد عمؿ مع ناديو، وأخيرا شركات التأميف التى قد يكوف المسؤوؿ عف 

 اإلصابة قد أّمف عمى نفسو مف المسؤولية لدييا.
ة جراء إصابة أما عف النادى الرياضى واالتحاد الرياضى فإنيما يتعرضاف بصورة عام

البلعب المحترؼ آلثار مضرة بيـ، مما حدا بالبعض لمتساؤؿ عف مدى حؽ، كؿ مف ىاتيف 
الجيتيف، فى مطالبة المسؤوؿ عف حدوث اإلصابة، بالتعويض عف المضار التى لحقت بيما 
كنتيجة ليا. فمف الطبيعى والمعتاد أف أكثر مف يتأثر ويتضرر مف إصابة البلعب ىو ناديو الذى 

رتبط معو بعقد احتراؼ، حيث يتضرر مف تفويت فرص عديدة لمربح جراء فقداف جيد وميارة ي

                                                 
؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع ٔٛٛؽ ، ص قريب مف ىذا انظر كؿ مف:  عبد الرزاؽ السنيورى ، مرجع ساب  ٔ

 وما بعدىا. ٖٙٔ؛ سعدوف العامرى ، مرجع سابؽ ص ٜٚٔسابؽ ، ص 
 وما بعدىا. ٜٔوما بعدىا؛  محمد سميماف أحمد ، مرجع سابؽ ، ص  ٔٔٔسعػيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
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البلعب المصاب، خاصة إذا كاف البلعب ممف يمتاز بميارة فائقة أو جماىيرية عريضة أو قدرة 
 .ٔعالية عمى البذؿ فى ساحة المباراة

 
ى الرياضية صارت وقد دعا الفقو ليذا التساؤؿ ما ىو معروؼ حديثا مف أف النواد

تستيدؼ اجتذاب الرياضييف الميرة المتفوقيف فى األداء الرياضى، فإذا أصيب أحدىـ فقَد النادى 
مجيوده وميارتو، وفقد كذلؾ ما كاف مف الممكف أف يتقاضاه مقابؿ التنازؿ عف البلعب لنادى 

أجرة الرياضى آخر.  وقد ذىب أغمب الفقو لمقوؿ بأف ىذا النادى يستحؽ تعويضا عف سداده 
المصاب كاممة أثناء مدة عجز البلعب عف أداء عممو، حيث أف المسؤوؿ عف الفعؿ الذى أضره 

 .ٕىو المتسبب فى منع البلعب المصاب مف أداء العمؿ المعتاد لمصمحة مؤسستو الرياضية
وقد درجت الموائح الرياضية ونماذج عقود االحتراؼ التى تصدرىا االتحادات الرياضية 

تضميف عقد البلعب المحترؼ نصا يقضى بأنو فى حالة إصابة الرياضى بحالة عجز جراء عمى 
ممارسة المعبة أو التمريف لمصمحة المؤسسة الرياضية أو فى حاالت المرض فإنو عمى النادى أف 
يسدد لبلعب أجره األساسى.  وال يخفى عمى أحد أىمية حصوؿ البلعب المصاب عمى أجره أو 

منو أثناء حاالت اإلصابة والعجز، حيث أنو عمى أى األحواؿ عامؿ مقترف بعقد  عمى نسبة كبيرة
 .ٖعمؿ برب العمؿ أال وىو ناديو

كما أنو ووفقا لمقواعد المنظمة لعقد العمؿ فى كؿ مف مصر فرنسا فإنو يتعيف عمى 
ف يوفر النادى أف يوفر لبلعب الذى تحدث لو اإلصابة حالة مرضية تمنعو مف المعب مرة أخرى، أ

ليذا البلعب المصاب عمبل بديبل، يوفر لو دخبل يحفظ لو العيش الكريـ، عمى أف يتناسب ىذا 
العمؿ مع قدراتو الجسمانية والرياضية، ومف الممكف أف يكوف العمؿ البديؿ فى مجاؿ التدريب 

مى إيجاد عمؿ بالنادى سواء لمناشئيف أو لمكبار، أو العمؿ اإلدارى بالنادى، وفى حالة عدـ القدرة ع
مبلئـ بالنادى، يكوف مف المتعّيف اعتبار التعاقد بيف النادى والبلعب منفسخا بسبب االستحالة، 

                                                 
؛  ٔٛٔابؽ ، ص وما بعدىا؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع س ٘ٗٔانظر:  سعػيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ

 وما بعدىا. ٕٓمحمد سميماف أحمد ، مرجع سابؽ ، ص 
2
  Rodière P., Droit social de l'union européenne, Paris, L.G.D.J, 1998, p. 43. 

 وما بعدىا. ٗٗٔعبد الحميد عثماف الحفنى ، مرجع سابؽ ،  ص   ٖ
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ويصبح النادى ىنا ممزما بتعويض البلعب عف فقد القدرة عمى العمؿ والقدرة عمى الكسب إال إذا 
 ثبتت المسؤولية المدنية عمى عاتؽ طرؼ آخر.

النادى الرجوع عمى الشخص المتسبب فى إصابة وعجز وفى كؿ األحواؿ يستطيع ىذا 
العبو بالمبمغ الذى دفعو ليذا البلعب كتعويض عف إحداث العجز لو أثناء المعب لمصمحة ىذا 

 .ٔالنادى
وحيث أنو فى استطاعة النادى الرياضى أف يطالب بتعويض عما أصابو مف مضار 

أيضا أف يطالب بتعويض إضافى عما تـ مادية ناجمة عف عجز العبو الرياضى، فإنو يستطيع 
تفويتو عميو مف مكاسب جّراء ىذه االصابة، خاصة إف كاف ىذه المصاب مف الرياضييف الشييريف 
أو أنو عمى مستوى عالى لو قدره، حيث أنو مف المؤكد أف نوادى األلعاب الحديثة تحاوؿ بشتى 

راتيـ وقدراتيـ الفنية والجسمانية فى الطرؽ لمحصوؿ عمى رياضييف ميرة ومتفوقيف لبلنتفاع بميا
نيؿ المكاسب والبطوالت واأللقاب الرياضية واألرباح المالية الوفيرة.  وبالتالى فإنو مف المنطقى أف 
تكوف إصابة البلعب وعجزه حائبل دوف جنى تمؾ المكاسب المتنوعة التى يتغياىا النادى، فيترتب 

ؽ فى المطالبة بالتعويض عف فوات الكسب، باعتباره عمى ىذا إمكاف التأكيد أف النادى لو الح
ضررا مرتدا أصاب النادى، فيكوف ضررا واجب التعويض مف قبؿ المسؤوؿ عف حدوث تمؾ 

 .ٕاإلصابة لبلعب
حيث يكوف فى مكنة النادى الذى يحترؼ بو البلعب المضرور أف يطالب بتعويضو عف 

مت بالبلعب المضرور، كما أف لو المطالبة ما حاؽ بو مف أضرار مادية جراء اإلصابة التى أل
بتعويضو عما فاتو مف مكاسب جراء ذات اإلصابات، خاصة لو كاف المضرور مف الرياضييف 
البارزيف عمى المستوى الدولى، فالنوادى الرياضية فى عالمنا المعاصر تتنافس لجذب أفضؿ العبى 

حتى تستفيد منيـ ومف مقدرتيـ الجسمانية الرياضات المختمفة، مف حيث الميارة والقدرات الفنية، 
والفنيى فى نيؿ البطوالت وتحقيؽ المكاسب الرياضية، وتحطيـ االرقاـ العالمية، والفوز بالبطوالت 

                                                 
؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع ٖٔٔسابؽ ، ص  سعيد جبر ، المسؤولية المدنية فى المجاؿ الرياضى ، مرجع  ٔ

 وما بعدىا. ٕٛٔسابؽ ، ص 
 وما بعدىا. ٕٔمحمد سميماف أحمد ، مرجع سابؽ ، ص    ٕ
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. ٔوالمنافسات العالمية والمحمية، وىو ما يمثؿ ويرتب جنيا لؤلرباح والمكاسب المالية الضخمة
لكؿ تمؾ الطموحات التى يتغياىا النادى، أى تفويت وبالتالى فإف حدوث إصابة لبلعب يمثؿ ضربة 

الكسب عمى النادى صاحب البلعب المصاب، ومف ثـ يضحى ىذا األمر ضررا مرتدا لمنادى 
ينبغى تعويضو وفقا لمقواعد العامة فى المسؤولية المدنية، ويكوف المديف بالتعويض فى ىذه الحالة 

 .ٕالمضرور ىو الشخص المسؤوؿ عف تحقيؽ اإلصابة لمرياضى
كذلؾ فإف صناديؽ الضماف االجتماعى قد تتضرر ضررا مرتدا نتيجة إصابة البلعب 
الرياضى بإصابة تبعده مؤقتا أو دائما عف المبلعب، فالبلعب الرياضى ىو أوال وقبؿ أى اعتبار 

نية، آخر عامؿ مقترف بعقد عمؿ مع ناديو الرياضى، وبالتالى فإف البلعب، ووفقا ليذه الصفة القانو 
مغطى بضمانات قانوف التأمينات االجتماعية، شريطة أف يكوف البلعب مسددا لؤلداءات المالية 
المكمؼ بيا قبؿ الصندوؽ، مثؿ االشتراكات واألقساط الدورية وخبلفو، فيذه األداءات المالية ىى 

إصابات العمؿ، التى تمكف الصناديؽ التأمينية مف مواجية التزاماتيا ِقػبؿ العماؿ المضاريف جراء 
وقبؿ المتعطميف وأسر المتوفيف وغيرىـ، وبالتالى فإف الييئة المسؤولة عف التأمينات االجتماعية 
تصبح مضرورة بتضرر الرياضى المصاب، حيث أنيا تصبح ممتزمة قانونا بدفع تعويضات 

إلصابة لبلعبيف المصابيف، بحسباف إصاباتيـ ىى إصابات عمؿ وفقا لمقانوف، خاصة إذا حدثت ا
بسبب أو أثناء ممارسة الرياضة فى المبلعب، ومف ثـ يكوف مف حؽ صندوؽ الضماف االجتماعى 

 .ٖالرجوع عمى المتسبب فى الواقعة الضارة، باعتبار أف الصندوؽ مضرور باالرتداد فى ىذا الشأف
لتى والتعويض الذى تستحقو صناديؽ التأمينات االجتماعية تتعدد بنوده بتعدد االلتزامات ا

التزمت بيا التأمينات تجاه المضرور وذويو وشركائو فى التعاقدات االحترافية، ويدخؿ فى تحديد 
تمؾ المبالغ مدى جسامة اإلصابة وآثار تمؾ اإلصابة، ونفقات العبلج والمكافآت التعويضية، 

المصاب والمعاشات المترتبة عمى العجز الكمى أو العجز الجزئى، والمعاشات التى يستحقيا ورثة 
                                                 

 وما بعدىا. ٙٗٔعبد الحميد عثماف الحفنى ، مرجع سابؽ ،  ص    ٔ
خضر ،  ؛  صباح قاسـٔٗٔسعيد جبر ، المسؤولية المدنية فى المجاؿ الرياضى ، مرجع سابؽ ، ص      ٕ

 وما بعدىا.  ٖٛٔمرجع سابؽ ، ص 
وما بعدىا؛  سعيد جبر ،  ٓٙٔقريب مف ىذا انظر كؿ مف:  عبد الحميد عثماف ، مرجع سابؽ ، ص     ٖ

 ٕٛٔ؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع سابؽ ، ص ٖٔٔالمسؤولية المدنية فى المجاؿ الرياضى، مرجع سابؽ ، ص 
 .ٓٔ وما بعدىا؛  يوسؼ الياس ، مرجع سابؽ ، ص
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فى حالة وفاتو.  أما الشخص المسؤوؿ عف إصابة البلعب الرياضى فغالبا ما ينحصر فى 
اتجاىات ثبلثة:  إما أف تكوف اإلصابة بفعؿ البلعب المضرور نفسو.  أو أف تكوف اإلصابة بسبب 
النادى الذى يمعب لو الرياضى.  أو بفعؿ شخص مف الغير. وبناء عمى تحديد الشخص المسؤوؿ 

الفعؿ الضار يتـ تعييف الجية المسؤولة التى يعود عمييا صندوؽ التأمينات، وذلؾ بتعويضو عف 
 عف الضرر المرتد، وبما أنفقو مف مبالغ مالية تطمبتيا تمؾ اإلصابة.

فإذا ثبت أف الشخص المسؤوؿ ىو البلعب المضار نفسو، مثؿ أف تكوف اإلصابة ناشئة 
نو خالؼ بشكؿ عمدى التعميمات والموائح الرياضة عف تعاطيو منشطات رياضية، أو بسبب أ

الصادرة مف الجيات المختصة، أو أنيا بسبب وقوعو فى خطأ فاحش، مثؿ اعتدائو عمى العب 
منافس أو عمى أحد مف المشاىديف، فإف البلعب يحـر مف األساس مف كافة التعويضات، وبالتالى 

 .ٔات االجتماعيةال تكوف ىناؾ ثمة أضرار مرتدة واقعة عمى التأمين
أما فى الحالتاف األخرياف ، وىما حالة أف المتسبب ىو النادى أو حالة أف المتسبب ىو 
شخص مف الغير، فإف النادى أو الغير بحسب األحواؿ يكوف ممزما بتعويض ىيئة الضماف 
االجتماعى المختصة، وذلؾ عف كؿ ما أنفقػتو عمى البلعب المصاب، إذا كانت اإلصابة ناتجة 
عف خطأ عمدى.  أما إذا كانت اإلصابة ناجمة عف خطأ غير مقصود، سواء مف قبؿ النادى أو 
مف قبؿ الغير، فإف المسؤوؿ عف التعويض ال يمتـز إال بما تقرره محكمة النزاع فى ضوء القواعد 

 .ٕالعامة فى القانوف المدنى
 

 المبحث الثانى
 حماية مبمغ التعويض فى إصابات المالعب

الحديث عف مسألة ضمانات وحماية سداد مبالغ التعويض الناشئة عف إصابات المبلعب 
ليس المقصود منيا حماية البلعب أو النادى فحسب، بؿ تمتد لتشمؿ حماية حتى المسؤوؿ عف 
اإلصابة نفسو بسبب فعؿ ضار صدر عنو، فيو ىنا ممتـز بالتعويض مف أموالو، وبالتالى تكوف 

زمة لو، وذلؾ لحمايتو مف سداد التعويض مف مالو الخاص فى كثير مف األحياف.  الحماية مفيدة وال
                                                 

1
  Rodière P.: Droit social de l'union européenne, op. cit., p. 91. 

؛  صباح قاسـ خضر ، مرجع ٘ٙٔسعيد جبر ، المسؤولية المدنية فى المجاؿ الرياضى ، مرجع سابؽ ، ص    ٕ
 وما بعدىا. ٘ٛٔسابؽ ، ص 
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ووفقا ليذا النظر فإنو مف المتصور أف تكوف الحماية قائمة عمى تقرير ثبلث أفكار رئيسية، وىى: 
عقد التأميف، وتقرير حؽ امتياز قانونى ليا، والمسؤولية التضامنية.  ونتناوؿ كؿ منيا فى مطمب 

 عمى الوجو التالى.مستقؿ 
 المطمب األول

 التأمين من المسؤولية عن إصابات المالعب
يعتبر التأميف أحد وسائؿ الضماف اليامة في مجاالت الحياة المتعددة، فالتأميف ما ىو إال 
محصمة تطور طويؿ ألنظمة ظيرت عمى مر العصور لتحقيؽ الغاية التي يقصد مف ورائيا 

في مواجية "مخاطر الحياة"، وقد كاف أوؿ مجاؿ ظيرت فيو الحاجة  الحصوؿ عمى "الوعد باألماف"
إلى األماف ىو مجاؿ المخاطر البحرية، وذلؾ إثر انتشار التجارة البحرية، وقد ظيرت الحقا بقية 
صور وأنواع التأميف المعروفة حاليا، حيث ظير التأميف مف أخطار الحريؽ، وذلؾ عندما حدث 

حريقا مروعا، ثـ ظير ما يعرؼ بالتأميف مف المسؤولية والتأميف مف  ، وكافٙٙٙٔحريؽ لندف سنة 
اإلصابات والمسؤولية المينية عمى إثر قياـ الثورة الصناعية، كذلؾ ظير التأميف عمى الحياة فى 
أواخر القرف الثامف عشر، حيث تـ إقرار تشريعات لمتأميف عمى الحياة، وىى ما أحدثت جدال 

ا، حيث حّرمو المشرع فى بداية األمر فى فرنسا، ولكنو عاد وأقره فى مجتمعيا واسعا فى حيني
أواخر القرف الثامف عشر. كذلؾ ظيرت بقية صور التأميف األخرى مثؿ التأميف مف السرقة والتأميف 
فبلس المديف، وظيرت مؤخًرا  مف نفوؽ المواشى ومف تمؼ المزروعات، ثـ التأميف مف إعسار وا 

، حيث انتشر التأميف االجتماعى ٔضد حوادث السيارات وحوادث العمؿ صور التأميف اإلجبارى
باعتباره مقَرًرا لمصمحة عامة ال لمصمحة فردية خاصة، وقد تعاصر ذلؾ مع ظيور فكرة التأميف 
الجوى، وذلؾ عقب انتشار شركات الخطوط الجوية فى العالـ. وسرعاف ما شيد القرف العشريف 

 ف وتعددت مجاالتو.تطورا في حجـ عمميات التأمي
والمجاؿ الرياضي يعد مف بيف ىذه المجاالت التى أشرنا إلييا، حيث تتزايد األخطار 
الرياضية وتتنوع الحوادث فييا، وذلؾ حسب مستوى المنافسات ونوع الرياضات والنشاطات البدنية، 

ثر ظيور النيضة والممارسة التنافسية منو وكذلؾ الترفييية والمدرسية وغير ذلؾ، وقد برز ذلؾ إ
الرياضية الشاممة عمى المستوييف الدولي والمحمي، حيث أقبمت شركات التأميف إثر ذلؾ عمى 

                                                 
 .ٔٔدوف تاريخ ، ص جبلؿ محمد ابراىيـ ، مبادئ عقد التأميف ، دار النيضة العربية ، ب  ٔ
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تغطية األخطار الناجمة عف الممارسة الرياضية، وساعدتيا في ذلؾ األحداث الرياضية المأساوية 
ـ العالمى، فقد المتكررة، خاصة تمؾ التي عرفتيا مبلعب كرة القدـ والتي لقيت صدى لدى اإلعبل

 .ٔبمغت قيمة وثائؽ التأميف مميارات الدوالرات مثبل في بطوالت كأس العالـ فى العقديف األخيريف
ومف ثـ نجد ىنا أف تأميف اإلصابات فى المبلعب ىو نوع حديث نسبيا مف أنواع عقود 

المجاؿ الرياضى  التأميف التجارية، والذى يمثؿ مع تأميف المنشآت الرياضية وتأميف المسؤولية فى
ما يسمى بالتأميف الرياضى، لذلؾ يتعيف عمينا أف نتطرؽ بإيجاز إلى اإلطار العاـ لمتأميف مف 
إصابات المبلعب، ببياف ماىيتو واألسس الفنية التى يقـو عمييا، وأنواعو والظروؼ التى يحتاجيا 

اإلصابات الرياضية فى  ويقوـ عمييا، كذلؾ نتطرؽ بإيجاز ألحكامو واآلثار المترتبة عمى حدوث
المبلعب.  فمف الثابت أف التأميف فى مجاؿ حوادث المبلعب أنيا أصبحت تمتاز بأحكاـ وطبيعة 
مغايرة عف نوعية التأميف عمى األشخاص والتأميف مف األضرار بشكؿ عاـ، مما يستوجب تنظيمو 

لرياضى، والتى نبتغى والتركيز عمى الخصوصية فيو، وذلؾ فى إطار القوانيف المنظمة لممجاؿ ا
صدورىا فى نظامنا القانونى، كذلؾ فإف األوساط الرياضية، بكافة أطرافيا مف العبيف ومنظميف 
وأندية واتحادات وىيئات رياضية، بحاجة إلى التوعية والتبصير بأىمية عقود التأميف الواردة عمى 

لتدعيـ وتطوير تمؾ األنشطة،  األنشطة والفعاليات الرياضية المختمفة، حيث أنو أمر ميـ وضرورى
 .ٕولما لو مف فوائد مختمفة عمى البلعب والمنظـ وكافة المشاركيف فييا

وألف النشاط الرياضى يعد مف أقدـ صور األنشطة التى مارسيا اإلنساف منذ قديـ 
ى ، فمـ يعد النشاط الرياضٗ، حيث تزايد النشاط الرياضى فى اآلونة األخيرة تزايدا ممحوظاٖالزماف

نشاطا ترفيييا فحسب، بؿ أصبح مجاال خصبا الستثمار األمواؿ والطاقات واإلبداع، وأضحت 
الكيانات والدوؿ تستثمر فيو وتجعمو مف أولويات التخطيط والتطوير لدييا.  ولكف وكمما زادت 
مزاولة النشاط الرياضى زادت حاالت حدوث األخطار الرياضية، وىذه األخطار بعضيا يصيب 

                                                 
عباس جماؿ ، التأميف مف المخاطر الرياضية ، ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر "التأميف عمى اإلصابات فى   ٔ

 .ٕٙٔٓالمجاؿ الرياضى" ، جامعة الجزائر، سنة 
اتو عبلء حسيف عمى ، تأميف الحوادث الرياضية ، ورقة مقدمة إلى "مؤتمر الجوانب القانونية لمتأميف واتجاى  ٕ

 وما بعدىا. ٕ، ص ٕ٘ٔٓالمعاصرة" بكمية القانوف بجامعة االمارات العربية المتحدة، 
3
   Amson CH.:  Droit du sport, Vuibert, 2010, No. 6 ets. P. 29. 

4
  Courtieu G.:  Assurances terrestres, Activités de sport et de loisir, jurisclasseur, Fasc. 

P. 11. 
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نفسو، وبعضيا يصيب القائميف عمى األنشطة الرياضية، وبعضيا يصيب الغير البلعب 
ذا كاف تطوير الميارة الفردية وتشجيع مزاولة األنشطة الرياضية أمرا مرغوبا  كالمشاىديف وغيرىـ. وا 
فيو، فإنو ينبغى بذات الوقت توفير الطرؽ واألدوات والوسائؿ القانونية الفعالة التى تكفؿ وتضمف 

ة األخطار الرياضية بشكؿ فعاؿ، ومف ىنا ظير نظاـ عقود التأميف ضد أخطار األنشطة مواجي
والفعاليات الرياضية، باعتبارىا أداة قانونية تعمؿ فى سبيؿ جبر الضرر الذى لحؽ بالمضاريف، 
وليذا نجد أنو مف ضمف صور التأميف المستحدثة، والتى نشأت تحت تأثير التطور المعتاد لمحياة 

 .ٔصادية واالجتماعية، التأميف فى مجاؿ مزاولة النشاط الرياضى بشكؿ عاـاالقت
وبالتالى وكما رأينا، تتنوع أولويات التنمية فى الوقت الراىف لدى معظـ الدوؿ، حيث 
أضحى االستثمار الرياضى ضمف أىـ ىذه األولويات، فمـ تعد الرياضة نشاطا ييدؼ إلى تقوية 
نما أصبحت أىـ أوجو االستثمار االقتصادى الذى تعّوؿ عميو الدوؿ  جسد اإلنساف والحفاظ عميو، وا 

ميتيا، وينتج عف ممارسة الرياضة أخطار عدة متنوعة، منيا ما يمحؽ بالبلعبيف، ومنيا ما فى تن
يمحؽ بجميور المتفرجيف والمتابعيف، ولعؿ حادثة استاد بورسعيد منذ سنوات قميمة فى مصر وما 
خمفػتو مف آثار ليست عنا ببعيدة، حيث يمحؽ بالمتفرجيف أضرار جسيمة قد تصؿ إلى حد الوفاة. 

مى الرغـ مف قياـ مسؤولية منظمى األنشطة الرياضية، إال أنو ال توجد فى التشريعات العربية، وع
ومف ضمنيا مصر ودوؿ الخميج العربى، آلية قانونية خاصة تضمف حصوؿ ىؤالء المشاىديف 
المضروريف عمى التعويض العادؿ، إف التأميف اإلجبارى مف المسئولية المدنية لمنظمى األنشطة 

ضية عف األضرار التى تمحؽ بالمتفرجيف، ومف خبلؿ عرض تجربة المشرع الفرنسى الذى الريا
يفرض التأميف اإلجبارى مف المسؤولية المدنية لمنظمى األنشطة الرياضية، وكذلؾ بياف اآلثار التى 
تترتب عمى ىذا التأميف، خاصة أنو يتميز ببعض الخصائص التى تميزه عف غيره مف صور 

لمسؤولية بصفة عامة، حيث نبلحظ استبعاد تطبيؽ بعض آثار الصفة التعويضية التى التأميف مف ا
تميز طائفة التأميف مف األضرار.  ولذا فإننا نتفؽ مع الفقو الداعى إلى أنو ينبغى التدخؿ التشريعى 
بنصوص صريحة لفرض التأميف اإلجبارى عمى منظمى األنشطة الرياضية وليس عمى األندية 

لرياضية العامة فحسب، بحيث يتـ تغطية مسؤوليتيـ المدنية عما يمحؽ بالمشاىديف مف والييئات ا

                                                 
1

 Picard M. et Besson A.: Les assurances terrestre, tome premier, Le contrat 

d’assurances, cinquiéme, L.G.D.J., 1982, No. 3. 
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أضرار نتيجة ليذه المسؤولية، ويتعيف عمى ىذا التشريع المأموؿ أف يتضمف تحديدا دقيقا لممقصود 
بعبارة "منظمى األنشطة الرياضية"، وأف يضع فى اعتباره الطبيعة الخاصة ليذه الصورة مف 

، وأف يتضمف إنشاء صندوؽ لمضماف تساىـ ٔخاصة فيما يتعمؽ باآلثار التى تترتب عميو التأميف،
فيو المؤسسات الرياضية والشركات والييئات الرياضية الداعمة لؤلنشطة الرياضية، وذلؾ لضماف 

 وكفالة حصوؿ المضاريف عمى حقيـ المشروع فى التعويض.
ناؾ تأميف مف المسؤولية، فالمجموعات ويتخذ التأميف فى المجاؿ الرياضى عدة صور في

الرياضية واالتحادات التى تنظـ األنشطة الرياضية وتشرؼ عمييا، عادة ما تبـر وثائؽ تأميف تغطى 
مسئوليتيا، وذلؾ فى حالة إذا ما لحؽ بالرياضى أو بالغير ضرر مف ممارسة النشاط الرياضى. 

قوـ المؤمف لو )الرياضى( بالتأميف عمى وقد يتخذ التأميف صور التأميف عمى األشخاص، حيث ي
 نفسو مف اإلصابات البدنية التى قد يتعرض ليا نتيجة لممارستو لمنشاط الرياضى.

ذا كاف البلعب أو بقية المشاركيف فى النشاط الرياضى بشكؿ أو بآخر، يستطيعوف عف  وا 
يـ مواجية ما يتعرضوف طريؽ العقود التى يبرمونيا مع منظمى األنشطة الرياضية توفير ما يكفؿ ل

لو مف أخطار متنوعة، إال أف األمر عمى خبلؼ ذلؾ بالنسبة لممشاىديف، بحيث إذا ما لحؽ بيـ 
أى ضرر فإنو ال تتوافر ليـ أداة أو وسيمة تكفؿ حصوليـ عمى التعويض العادؿ، فبالنظر إلى 

المتفرجيف أغمبيـ مف حادثة استاد بورسعيد الرياضى، حيث راح ضحية ىذه الحادثة عدد كبير مف 
الشباب، حيث لـ نجد جية أو ىيئة مسؤولة تتولى تعويض ذوييـ تعويضا عادال ناجزا، مف ىنا 
تبنى كثير مف الفقو أىمية التأميف مف المسؤولية المدنية لمنظمى تمؾ األنشطة الرياضية، باعتباره 

المضروريف، وتبدو أىمية إبراز وسيمة قانونية يمكف بيا تغطية مسؤوليتيـ وتوفير التعويض ليؤالء 
ىذا الموضوع فى أف المشرع الفرنسى جعؿ التأميف مف المسؤولية الرياضية إجباريا بمقتضى 

الصادر  ٕ٘ٙ، والمعدؿ بالمرسوـ رقـ ٜٗٛٔيوليو سنة  ٙٔالصادر بتاريخ  ٓٔٙالمرسوـ رقـ 
اضية، والمعدؿ كذلؾ ، والخاص بتنظيـ وتنمية األنشطة البدنية والرئٕٜٜيوليو  ٖٔبتاريخ 

، وقد أدمج ىذا القانوف فى قانوف ٕٓٓٓيوليو  ٙبتاريخ  ٕٓٓٓ -ٕٚٙبمقتضى المرسوـ رقـ 

                                                 
 .ٜٙعبلء حسيف عمى ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ
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( مف قانوف الرياضة الفرنسى السارى ٕٖٔالرياضة، ونص عمى التأميف اإلجبارى فى المادة )
 .ٔحاليا

لكويت، وعمى الرغـ أما غالبية الدوؿ العربية، ومنيا السعودية واإلمارات وقطر والبحريف وا
مف االىتماـ المتزايد مف تمؾ الدوؿ ومؤسساتيا المختمفة بالنشاط الرياضى، إال أنو ال توجد 
نصوص قانونية تفرض التأميف اإلجبارى بيا جميعيا، ولـ تتضمف القوانيف المنظمة لمنشاط 

 .ٕالرياضى بيا أية شارة إلى ىذا التأميف اإلجبارى مف المسؤولية الرياضية
قد انتبو المشرع الرياضى المصرى لمنقص الحادث فى مجاؿ التأميف اإلجبارى مف و 

فى شأف إصدار  ٕٚٔٓلسنة  ٔٚالمسؤولية فى المجاؿ الرياضى، فضّمف التشريع األخير رقـ 
 ( منو، والتى تنص عمى أنو:ٔٛقانوف الرياضة نص المادة )

فقا ألوضاعيا المالية إبراـ وثيقة "تكفؿ األندية والييئات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف و 
تأميف إجبارى ضد األضرار واألخطار الناشئة عف األنشطة الرياضية مع إحدى شركات التأميف 

 المرخص ليا مف الييئة العامة لمرقابة المالية". 
فقد أدرؾ المشرع المصرى أنو تنتج عف ممارسة النشاط الرياضى العديد مف األخطار، 

ب ذاتو، وبعضيا يمحؽ بغيره مف القائميف بالعمؿ فى ىذا النشاط، مثؿ بعضيا يمحؽ بالبلع

                                                 
1
  Buy F. & Marmayou M.& Poracchia D. & Rizoo F.: Droit du sport, Manuel L.G.D.J, 

2006, p. 405. 
،  ٕٚٔٓأحمد عبدالحميد أميف، التأميف مف المسؤولية لمنظمى األنشطة الرياضية، مجمة القانوف واالقتصاد ،  ٕ

بتنظيـ  ٕٔٔٓلسنة  ٔٔ.  حيث توجد عدة قوانيف متفرقة تنظـ النشاط الرياضى فى قطر منيا: قانوف رقـ ٙص 
 ٖٚجنة األوليمبية القطرية، ومرسـو بقانوف رقـ بتنظيـ الم ٕٕٓٓلسنة  ٖٙاألندية الرياضية. ومرسـو بقانوف رقـ 

باعتماد النظاـ األساسى لمجنة األولمبية القطرية.  وقرار رئيس الييئة العامة لمشباب والرياضة رقـ  ٕٕٓٓلسنة 
باعتماد النظاـ األساسى لبلتحادات الرياضية، وقرار أميف عاـ المجنة األولمبية القطرية رقـ  ٕٜٜٔلسنة  ٘ٓٔ
بإصدار نموذج النظاـ األساسى الموحد لة الرياضية.   وفى دولة اإلمارات العربية المتحدة توجد  ٕٕٔٓنة لس ٕٗ٘

بشأف الييئة العامة لمشباب  ٕٛٓٓلسنة  ٚتشريعات تنظـ النشاط الرياضى منيا: مرسـو بقانوف اتحادى رقـ 
والصادر بمقتضى قرار مف رئيس الييئة العامة  والرياضة والجيات العاممة. والبلئحة التنفيذية لبلتحادات الرياضية

.  وفى مصر توجد عدة قوانيف متفرقة تنظـ النشاط الرياضى ولكف المشرع ٕٔٔٓلسنة  ٜٙلمشباب والرياضة رقـ 
بإصدار قانوف الييئات الخاصة لمشباب  ٜ٘ٚٔلسنة  ٚٚالمصرى قاـ بتجميع ىذه القوانيف فى القانوف رقـ 

) الجريدة  ٜٛٚٔلسنة  ٔ٘( والمعدؿ بالقانوف رقـ ٜ٘ٚٔ/ٚ/ٖٔتابع فى  ٖٔسمية العدد والرياضة )الجريدة الر 
 .ٕٚٔٓ(، وذلؾ قبؿ صدور القانوف األخير سنة ٜٛٚٔ/ٛ/ٖفى  ٖٔالرسمية العدد 
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المدربيف واألطباء واألخصائييف واإلدارييف، ومنيا ما يمحؽ بالغير، ويمتـز منظمو تمؾ األنشطة 
الرياضية بتعويض الغير عف األضرار التى تمحؽ بيـ نتيجة لتحقؽ مسؤوليتيـ المدنية، وتشكؿ 

ة الحاؿ عبئا عمى ىؤالء المنظميف، لذلؾ لجأت بعض الدوؿ كفرنسا ومصر مبالغ التعويض بطبيع
إلى فرض التأميف اإلجبارى لتضمف حصوؿ المتضرريف عمى التعويض ولتخفيؼ حمؿ المسؤولية 
الواقع عمى عاتؽ المنظميف، وبما ينعكس باإليجاب عمى تشجيع وزيادة مزاولة األنشطة الرياضية، 

 ـ ىذا النشاط بشكؿ عاـ.وتطوير القواعد التى تحك
ولكف لنا بعض المبلحظات عمى الصياغة التى أتى بيا المشرع المصرى لنص المادة 

" بدال مف "تكفؿ" حتى ٔٛ) ( سابؽ الذكر، حيث نرى أف كاف ينبغى أف يبدأ نص المادة بمفظ "تمتـز
مر فى نفسو ال يثير األمر لبسا عند التطبيؽ والتفسير، فالكفالة تعنى أف يضمف الشخص األ

ويضمف غيره عبلوة عمى ذلؾ، وىى ببل شؾ أوسع مدًى مف االلتزاـ، غير أف اإلفراط فى تشديد 
االلتزاـ باستخداـ لفظ يحتمؿ معنييف مثؿ لفظ "يكفؿ" قد يؤدى بالنص إلى عدـ التطبيؽ مطمقا.  

يـ" بذات كذلؾ كاف مف الضرورى أف ينص المشرع عمى التزاـ "منظمى األنشطة الرياضية جميع
 االلتزاـ، فبل يقتصر حكـ المادة عمى األندية والييئات الخاضعة ألحكاـ القانوف.

كما أنو كاف أولى بالمشرع أف يستخدـ عبارة "يتناسب مع أوضاعيا المالية" بدال مف 
عبارة "وفقا ألوضاعيا المالية"، حيث أف النص األخير الوارد بالقانوف يحتمؿ تفسيرا يقضى بأف 

اـ بالتأميف ىنا متوقؼ عمى مدى يسار النادى أو الييئة وأنو ليس إجباريا.  وأخيرا، كاف حريا االلتز 
بالمشرع أف يضيؼ إلى عبارة "األنشطة الرياضية" عبارة "التى تشارؾ فييا" ليصبح النص كالتالى: 

يف محدد "ضد األضرار واألخطار الناشئة عف األنشطة الرياضة التى تشارؾ فييا" حتى يكوف التأم
ف لـ يكف النادى  الوجية تجاه تمؾ األنشطة فحسب، فبل يمتد إلى مطمؽ النشاط الرياضى حتى وا 

 مشاركا فيو.
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 المطمب الثانى
 تقرير حق امتياز قانونى لالعب المصاب

حؽ االمتياز الذى يؤمف حقوؽ العامؿ ليس باألمر المستحدث فى نطاؽ قانوف العمؿ، 
العامؿ بحؽ امتياز عاـ مف الدرجة الرابعة فى القانوف المدنى، وبحؽ  حيث يضمف المشرع أجػر

، كما يضمف قانوف العمؿ كافة مستحقات العامؿ ٔامتياز مف الدرجة األولى فى قانوف العمؿ
األخرى لدى صاحب العمؿ بحؽ امتياز مف الدرجة الثالثة بعد كؿ مف المصروفات القضائية 

مة. وذلؾ لكى يضمف لمعامؿ أف يحصؿ عمى أجره، وعمى كافة والمبالغ المستحقة لمخزانة العا
مستحقاتو لدى رب العمؿ، باألسػبقػية عف غيره مف الدائنيف المرتينيف والدائنيف العادييف والدائنيف 
التالييف لو فى المرتبة. وفى ذلؾ تنص المادة السابعة مف قانوف العمؿ المصرى عمى أنو:  "تكوف 

امؿ أو المستحقيف عنو بمقتضى أحكاـ ىذا القانوف امتياز عمي جميع أمواؿ لممبالغ المستحقة لمع
المديف مف منقوؿ وعقار، وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة لمخزانة 

 .العامة
 ومع ذلؾ يستوفي األجر قبؿ غيره مف الحقوؽ المشار إلييا في الفقرة السابقة".

العمؿ المصرى قد أدخؿ فى القانوف الحالى تعديبلت ثبلثة عمى ومف المبلحظ أف مشرع 
 قواعد االمتياز عمى الوجو التالى:

التعديؿ األوؿ: عند ديف النفقة ضاعؼ المشرع الجزء مف أجر العامؿ الجائز الحجز 
عميو الستيفائو مف ربع األجر الفعمى إلى نصؼ األجر الفعمى استجابة مف قانوف العمؿ المصرى، 

لسنة  ٔ( مف قانوف األحواؿ الشخصية رقـ ٚٚ، ٙٚ، ٘ٚ، ألحكاـ المواد )ٖٕٓٓلسنة  ٕٔرقـ 
.  فإذا كانت القاعدة عدـ جواز الحجز عمى أكثر مف الربع مف أجر العامؿ الفعمى، ٕٓٓٓ

فاستثناء يجوز الحجز عمى نصؼ أجره إذا كاف الديف ىو ديف النفقة ألىمية ىذا الديف، وأنو ال يقؿ 
تحقاتو عف أجر العامؿ بشأف نفقات المعيشة اليومية.  وىو ما نصت عميو صراحة المادة جدية لمس

عمؿ ممغى( بأنو:  "... ال يجوز فى جميع  ٔٗ( مف قانوف العمؿ والتى حمت محؿ )المادة ٔ/ٗٗ)

                                                 
 .ٜٓٔالسيد عيد نايؿ، شرح قانوف العمؿ الجديد، مرجع السابؽ، ص  ٔ
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األحواؿ االستقطاع أو الحجز أو النزوؿ عف األجر المستحؽ لمعامؿ ألداء أى ديف إال فى حدود 
 .ٔ%  فى حالة "ديف النفقة"ٓ٘ىذا األجر، ويجوز رفع نسبة الخصـ إلى  % مفٕ٘

التعديؿ الثانى: عند تزاحـ ديف النفقة مع غيره كانت األولوية فى الخصـ لمصمحة 
مستحؽ ديف النفقة عف ديف رب العمؿ وديف الغير مف غير ديف النفقة.  فبعد أف كاف ربع أجر 

امؿ بالسوية بيف ديف النفقة وكؿ ديف آخر ولو تعدد، العامؿ يخصص لسداد كؿ ديف عمى الع
أصبح نصؼ أجر العامؿ يخصص لوفاء ديف النفقة كامبل وما يبقى يكوف لسداد باقى الديوف 
األخرى، ولو استغرؽ ديف النفقة كؿ نصؼ األجر أو معظمو، باعتبار أف ديف النفقة أضحى مقدما 

ميما كاف قدره أو مع تعدد ىذه الديوف، وىو ما  فى االستيفاء مف أجر العامؿ عمى كؿ ديف آخر
( عمؿ بأنو: "وعند التزاحـ يقدـ ديف النفقة، ثـ ما يكوف مطموبا لصاحب ٕ/ٗٗنصت عميو المادة )

العمؿ بسبب ما أتمفو العامؿ مف أدوات أو ميمات، أو استردادا لما صرؼ إليو بغير وجو حؽ، أو 
 .ٕما وقع عمى العامؿ مف جزاءات"

ذا كاف لمعامؿ أف ينزؿ عف أجره فى حدود النسب السابقة، فالمشرع التعد يؿ الثالث:  وا 
( عمؿ.  ومف ىذا ٖ/ٗٗفى قانوف العمؿ استمـز لصحة مثؿ ىذا التنازؿ أف يكوف مكتوبا المادة )

المنطمؽ يجوز االتفاؽ عؿ إبطاؿ مثؿ ىذه المصالحات واإلبراءات ولو لمدة تزيد عف المدة 
ا أف ذلؾ مف شأنو توفير قدر أكبر مف الحماية لمعامؿ مف باب أولى. كما يجوز ىذا السابقة، طالم

 .ٖالتصالح إذا كاف ال يخرؽ أحكاـ قانوف العمؿ وال يمس أو ينتقص مف حقوؽ العامؿ
وبالتالى فاف اعتبار ديف البلعب المصاب دينا ممتازا لـ يكف باألمر المستحدث فى 

ألحكاـ القانوف المدنى، فالحرفة التى يمارسيا البلعب الرياضى  نطاؽ قانوف وعقد العمؿ، ووفقا
يمارسيا فى إطار عقد عمؿ، والتعاقد الذى يبرمو مع الييئة الرياضية تطبؽ عميو أحكاـ عقد 
العمؿ، وكذلؾ أحكاـ القانوف المدنى فيما لـ يرد بشأنو نص خاص، وتتمثؿ أىـ األىداؼ التى 

العامؿ وتحقيؽ الحماية لو بقدر المستطاع، ومف أولى وسائؿ ضماف يتغياىا المشرع فى األخذ بيد 
الحماية لبلعب العامؿ أف تتـ تغطيتو بقواعد قانوف التأمينات االجتماعية، ومنيا اعتبار كافة ديونو 

                                                 
 وما بعدىا. ٚٙف العمؿ ، مرجع سابؽ ، ص راجع فى مثؿ ىذا:  أحمد عبدالتواب بيجت ، قانو   ٔ
 وما بعدىا. ٛٙأحمد عبدالتواب ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
 .ٓٚلمزيد مف االيضاح فى تمؾ المسائؿ انظر:  احمد عبد التواب ، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
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التى فى ذمة أصحاب العمؿ مف قبيؿ الديوف الممتازة، فبل يقتصر حؽ االمتياز عمى حقو فى 
ػباغ تمؾ الحماية عمى كافة المستحقات األخرى بموجب امتياز مف الدرجة األجر فقط، يؿ يتـ إس

الثالثة. فاالمتياز أولوية يقررىا القانوف لحؽ معيف مراعاة منو لصفتو.  وال يكوف لمحؽ امتياز إال 
( مف القانوف المدنى المصرى.  ومرتبة االمتياز يحددىا ٖٓٔٔبمقتضى نص فى القانوف،  المادة )

فإذا لـ ينص القانوف صراحة فى حؽ ممتاز عمى مرتبة امتيازه كاف ىذا الحؽ متأخرا فى القانوف، 
ذا كانت الحقوؽ الممتازة فى رتبة واحدة فإنيا  المرتبة عف كؿ امتياز ورد فى ىذا الباب )الرابع(. وا 

( مف القانوف ٖٔٔٔتستوفى بنسبة قيمة كؿ منيا ما لـ يوجد نص يقضى بغير ذلؾ.  المادة )
 مدنى المصرى.ال

وقد كاف مشرع قانوف العمؿ العراقى سّباقا فى إسباغ تمؾ الحماية عمى العامؿ بشكؿ 
عاـ، بؿ كانت حمايتو أشمؿ وأرحب نطاقا، حيث نصت المادة الثانية عشرة مف قانوف العمؿ 

عمى أنو: "تعطى المبالغ المستحقة  ٕٓٓٓ( لسنة ٚٔالعراقى بعد تعديميا بموجب القانوف رقـ )
لمعامؿ أو لمف يخمفو فى حقوقو الناشئة عف عبلقة العمؿ أعمى درجات االمتياز عمى جميع أمواؿ 
صاحب العمؿ المديف المنقولة وغير المنقولة بما فييا ديوف الدولة". ويتضح مف ىذا النص أف 
االمتياز المخصص لمعامؿ ىو امتياز عاـ، ويشمؿ كافة ما ىو ممموؾ لرب العمؿ مف أمواؿ 

لة وعقارية، وحؽ العامؿ يتـ الوفاء بو مف عائد تمؾ الممتمكات المحّممة بحؽ امتياز، وذلؾ منقو 
ف كاف مف الديوف الممتازة أو  باألولوية عمى أى حؽ آخر فى ذمة صاحب العمؿ، حتى وا 
المضمونة بحؽ عينى تبعى آخر، فقد جعؿ المشرع العراقى مف مستحقات العامؿ كافة لدى 

ذات حؽ امتياز مف الدرجة األولى دائما، وسابقة عمى المصروفات القضائية  صاحب العمؿ ديونا
ف لـ تكف تمؾ المستحقات تمثؿ أجرا، وكاف مف األفضؿ  ومستحقات الخزانة العامة وغيرىا، حتى وا 

 أف يحذو المشرع المصرى حذو نظيره العراقى فى تمؾ الضمانة اليامة.
مؿ، ومقترف بعقد عمؿ مع الييئة الرياضية التى وألف البلعب الرياضى ىو أوال وأخيرا عا

يمعب لمصمحتيا، كاف لو أف يستفيد مف تمؾ الحماية بكؿ السبؿ، فحقو فى التعويض عف إصابات 
المبلعب، والمستحؽ لو لدى صاحب العمؿ، سواء النادى أو أى ىيئة رياضية متعاقد معيا، ىو 

قدمة تتراوح بيف الدرجة األولى والدرجة الثالثة ديف مضموف بقوة القانوف بحؽ امتياز فى مرحمة مت
 وفقا لكؿ دولة عمى حدة.
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 المطمب الثالث

 المسؤولية التضامنية عن تعويض المضارين من إصابات المالعب
مسؤولية المنظـ تجاه البلعب تقوـ باألساس عمى اإلخبلؿ بإلتزاـ تعاقدى، وماداـ أف ىذا 

وسيمة، فإف محور الطرح الذى يعرض بصدد بحث النظاـ االلتزاـ ىو مف حيث المبدأ التزاـ ب
القانونى لمسؤولية المنظـ ىو مسألة خطأ الجية المنظمة، والحقيقة أف الخطأ كركف فى مسئولية 
المنظـ يتطمب البحث فى العوامؿ المؤثرة عمى تقدير ىذا الخطأ مف جانب المنظـ، فيناؾ عوامؿ 

منظـ، لعؿ أوليا مدى االلتزاـ بتطبيؽ ما يعرؼ بالموائح عديدة تؤثر عمى تقدير القضاة لخطأ ال
الرياضية، والظروؼ المختمفة الخاصة بالبلعب المضرور، وطبيعة النشاط الرياضى ذاتو الذى وقع 
بمناسبتو الحادث المؤدى لئلصابة، ويقصد بالموائح الرياضية ىنا األحكاـ المنظمة لؤلنشطة 

مف إصدار الجيات الرسمية فى الدولة، محمية كانت أو قومية،  الرياضية، سواء أكانت ىذه القواعد
وسواء أكانت مف وضع الييئات الرياضية الخاصة، كالنوادى واالتحادات الرياضية وغيرىا، ومنيا 
الموائح الخاصة بتنظيـ المباريات أو إقامة المنافسات الرياضية المختمفة، سواء فى المبلعب 

ماكف الخاصة، وكذلؾ لوائح األحكاـ التى ينبغى مراعاتيا فى تعميـ المخصصة لممزاولة أو فى األ
الرياضات، أوالتمريف عمييا، سواء تعمقت ىذه القواعد بمكاف أو أدوات مزاولة الرياضة، أو 

 باألشخاص الرياضييف أنفسيـ، وذلؾ عمى النحو السابؽ إيضاحو بالفصؿ األوؿ.
ضية تعد خطأ مف جانبو يستوجب مسؤوليتو، فكؿ مخالفة، مف جانب المنظـ، لموائح الريا

وذلؾ متى توافرت عناصر المسؤولية األخرى. وتطبيقا لذلؾ ُحكـ بمسؤولية منظـ ألعاب رياضية 
بيموانية لخطئو المتمثؿ فى عدـ وضع سجادة أرضية أسفؿ القضباف التى يتدلى منيا البلعبيف كما 

.  كما ُحكـ ٔعند وقوعو عمى االرض توجب الموائح، وذلؾ لكي تخفؼ الصدمة عمى البلعب
بمسؤولية منظـ مباراة فى رياضة المبلكمة عف وفاة مبلكـ بسبب المباراة، لّما ثبت عدـ توقيع 
كشؼ طبى عمى ىذا المبلكـ قبؿ المباراة كما تقضى بذلؾ القواعد المقررة.  كما ُحكـ بمسؤولية 

ديف عميو، حيث تبّيف أف تمؾ الحادثة صاحب حوض لمسباحة عف حادثة، والتى أصابت أحد المترد
نشأت عف الطبيعة المنزلقة ألرضية الحوض، مخالفا بذلؾ ما تقضى بو الموائح الحاكمة فى ىذا 

                                                 
 .ٜٖٔمذكور فى: سعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٔ
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.  أما مراعاة المنظـ ألحكاـ الموائح الرياضية فبل تعنى أنو أصبح بمنأى عف الوقوع فى ٔاإلطار
ائح الرياضية، ولكنو يخؿ بواجبات الحذر الخطأ، حيث قد يكوف المنظـ محافظا عمى تطبيؽ المو 

والحيطة، ومف ثـ يعد مسؤوال وفػقا لصحيح القانوف.  فالمنظـ الذى يستخرج ترخيصا إداريا لتنظيـ 
استعراض رياضى، ويمتـز بكافة التعميمات اإلدارية التى وضعتيا الجية اإلدارية، يمكف رغـ ذلؾ 

توجبو تمؾ التعميمات ينبغى أف ينفذ ويقوـ بكافة  أف يكوف مسؤوال ومخطئا، ألنو باإلضافة لما
ال انعقدت مسؤوليتو المدنية. ويطبؽ  االحتياطات الضرورية التى يتطمبيا واجب االنتباه واليقػظة، وا 
ذات المبدأ عمى االتحادات الرياضية، إذا ما كانت لوائحيا ال تنص عمى االحتياطات الكافية، 

د اعتمدت بتصديؽ جية اإلدارة. وتأكيدا ليذا المبدأ قضت وذلؾ حتى إف كانت تمؾ الموائح ق
محكمة النقض فى فرنسا، بعدـ مسؤولية النادى الرياضى عف الحادث الذى وقع ألحد المتباريف، 
وذلؾ أثناء سباؽ لمدراجات تـ تنظيمو بمعرفة النادى، حيث ثبت لممحكمة أف النادى، عبلوة عف 

بتنظيـ المسابقة، فإنو كذلؾ لـ يرتكب أى خطأ فى عممية  أنو استصدر ترخيصا مف جية اإلدارة
 .ٕالتنظيـ لتمؾ المسابقة

أما الوضع الخاص لممضرور فيتمثؿ فى سف المضرور، ودرجة خبرتو. فيدخؿ سف 
المضرور فى االعتبار بصفة خاصة عند تقدير خطأ المدربيف تجاه تبلميذىـ الرياضييف، فالمدرب 

الجرعة مف التعميـ الرياضى التى تتناسب مع سنو، فمدرب الفروسية يجب عميو أف يعطى التمميذ 
مثبل يجب عميو عندما يدرب فرسانا صغارا أف يتخذ احتياطات أشد مما تتػبع عادة، فبل يعيد إلى 
صبى فى العاشرة مف عمره بحصاف تبدو عميو عبلمات التييج دوف أف يراعى االحتياطات الكافية.  

ء اإلجازات يعد مخطئا إذا وضع تحت تصرؼ صبية صغار أرجوحة كما أف مدير مخيـ قضا
ا .  ٖجماعية، وكاف مف الممكف أف يعتبر خطؤه أقؿ جسامة، لو كاف ىؤالء الصبية أكبر سن

والحقيقة أف ذلؾ القدر مف العناية والمبلحظة الواجب عمى المنظـ يزداد شدة كمما كاف الخاضعوف 
نتركيـ يقوموف عمى سبلمة أنفسيـ بأنفسيـ. بيد أف حداثة  ليذه المبلحظة فى عمر ال يسمح بأف

                                                 
 .ٜٖٔمرجع سابؽ ، ص انظر فى ىذه األمثمة القضائية:  سعػيػد جػبػر ،   ٔ
وما  ٖٛٔوما بعدىا؛  سعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص  ٓٔراجع فى ىذا:  عباس جماؿ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ

 بعدىا.
 وما بعدىا. ٔٗٔسعيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٖ
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سف البلعب الرياضى، إذا كانت تؤثر فى تقدير خطأ المنظـ، فإف ىذا األثر ال يصؿ إلى حد قمب 
التزاـ المنظـ بجعمو التزاما بتحقيؽ نتيجة ال التزاما بوسيمة، فإذا كاف الحادث الذى أصاب طفبل، 

رياضي مناسب لعمره، ودوف إمكاف نسبة أى تقصير إلي المنظـ، فإف وقع مف جراء مباشرة نشاط 
 ىذا األخير ال تقع عميو أية مسؤولية.

مف جية أخرى، فإف درجة خبرة الرياضى المضرور تؤثر فى تقدير خطأ المنظـ، إذ أف  
قدر اليقظة واالنتباه الواجبيف عمى المنظـ يزيد كمما كانت خبرة الرياضى المتدرب قميمة، ولعؿ 

.  فقد حكـ بمسؤولية مدرب فروسية، ٔغالبية تطبيقات ىذا المبدأ فى فرنسا تتعمؽ برياضة الفروسية
مر المتدرب المبتدئ، عندما رفض حصانو قفز الحاجز، بأف يضع قدمو عمى األرض، فانزلؽ أ

المتدرب الناشئ مف عمى صيوة الجواد وجرح برفسة منو.  وفى مجاؿ رياضات الغطس، حكـ 
بمسؤولية المدرب ألنو لـ يعّود تمميذه المبتدئ عمى الغطس قبؿ مزاولتو.  كما حكـ بمسؤولية مدرب 

الرياضية، الذي جعؿ التمميذ يقفز مف ارتفاع كبير غير متناسب مع قدراتو الجسمانية التربية 
والميارية.  وبشكؿ عاـ وأيا كانت الرياضة التي يديرىا المنظـ أو ممثميو، فإنو ينبغى أف يراعى 

 التناسب بيف سموكو ومستوى قدرات البلعب الممارس.
ياضات تعّرض مزاولييا ألخطار أما بخصوص طبيعة النشاط الرياضى:  فبعض الر 

فائػقة، ومف ثـ فإف ىذا النوع مف األلعاب الرياضية، يمقى عمى عاتؽ مف يضطمع بتنظيمو، واجب 
بذؿ العناية والحرص الشديديف لضماف سبلمة مف يمارسو. مف ىذا القبيؿ سباؽ السيارات 

اـ دقيؽ، وال يترؾ والدراجات حيث يجب أال يترؾ أى شىء عمى طوؿ السباؽ إال ويخضع لنظ
لمصدفة، خاصة عند مكاف وصوؿ المتسابقيف، فكؿ تركيز المتسابقيف ينصب عمى الجيد الذى 
يبذلونو إلحراز الفوز. وبالتالى فإف أمر سبلمتيـ يقع عبؤه كامبل عمي عاتؽ منظمى السباؽ.  

ا بقدر كبير وعمى العكس مف ذلؾ، فإف ىناؾ بعض الرياضات التى يتمتع الرياضيوف فى ممارستي
مف االستقبلؿ، وبالتالى فإف التزاـ المنظـ باليقظة واالنتباه يكوف أقؿ شدة وأضيؽ نطاقا، وبالتالى 

 .ٕفإف مسؤوليتو ال تنعقد إال إذا ثبت خطأ بّيف فى جانبو

                                                 
 .ٕٗٔسعيد جبر، سابؽ ، ص   ٔ
 وما بعدىا. ٜ٘ٔاألمثمة واألحكاـ القضائية مذكورة فى:  سعػػيد جبر ، مرجع سابؽ ، ص   ٕ
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ومف الصعب إحصاء األخطاء التى يمكف أف يرتكبيا منظموا النشاط الرياضى تجاه 
ا النشاط، خاصة وأف ىذه األخطاء تختمؼ مف وقت آلخر.  ولكف البلعبيف المساىميف فى ىذ

يجب دائما عمى المنظـ أف يبّصر المقِدميف عمى ممارسة النشاط الرياضى، أى يمفت نظرىـ إلى 
األخطار االستثنائية المرتبطة بالمباراة أوالنشاط الرياضى الذى سوؼ يشتركوف فيو.  وبدييى أف 

حالة إلى أخرى، وبحسب مستوى البلعب المشارؾ فى النشاط، وبناء  االلتزاـ بالتبصير يختمؼ مف
عمى ذلؾ ُحكـ بأف معمـ رياضة المراكب الشراعية يعد مسؤوال ألنو لـ ينبو تبلميذه المبتدئيف إلى 
خطورة المناورة المقدميف عمييا وما يجب اتخاذه مف احتياطات حياليا.  بينما ُحكـ عمى العكس مف 

فروسية الذى لـ ينبو الفارسة إلى ما يجب عممو عند الوقوع مف فوؽ الحصاف ال ذلؾ بأف مدرب ال
 .ٔيعتبر مخطئا، ألف الفارسة كانت ذات خبرة كبيرة فى الفروسية

إف التضامف فى المسؤولية عف إصابات المبلعب فى كؿ تمؾ األمثمة وفى غيرىا، ىو ما 
دؿ، فعند تنظيـ منافسة أو بطولة فى يكفؿ حصوؿ البلعب المضرور عمى حقو فى التعويض العا

لعبة معينة أو أكثر، فإننا نممحح تعدد القائميف عمى أمر البطولة، ما بيف اتحاد المعبة والمجنة 
األوليمبية والشركات والجيات الراعية، والتى يكوف ليا دور فى التنظيـ واإلعداد، واألندية المشاركة 

ضامف فى المسؤولية كفيؿ بحماية حقوؽ المضاريف جميعيـ، وغيرىـ، وبالتالى يكوف إقرار مبدأ الت
والذيف يكوف ليـ جميعا الرجوع عمى أى مف ىؤالء المنظميف المختمفيف لممطالبة بمبالغ التعويض 

 القانونية.
 

 
  

                                                 
.  ويضيؼ سيادتو بأنو:  كما يمتـز المنظـ بتوفير المنشآت واألدوات ٕٙٔانظر فى ذلؾ:  سعيد جبر ، ص   ٔ

الرياضية الخالية مف العيوب. ويترتب عمى ذلؾ أف مستغؿ حماـ السباحة يعتبر مسؤوال ألنو لـ يشر بصورة 
مطمئف، أو ألف لوحا مبمبل مف الخشب أدى لسقوط أحد صحيحة إلى المكاف الذى يمكف أف يتمدد فيو الرياضى 

رواد الحماـ لوجود الموح عمى أرض لزجة، أو إلصابة أحد رواد حماـ السباحة بسبب قفزه مف عمى السقالة مف 
ارتفاع أعمى مف االرتفاع الواجب بالنسبة لعمؽ مياه المغطس، أو إلصطدامو بخشبة مثبتو فى مكاف يجعميا خطرة 

مستخدمى الحوض دوف وجود ما ينبو إلى ذلؾ، أو لغرؽ صبى بسبب عدـ صفاء المياه أو بسبب إىماؿ بالنسبة ل
 إقامة الحواجز بيف األحواض المتباينة العمؽ.
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 الخاتـــمة

 
تناولنا فى بحثنا عف الجوانب القانونية فى إصابات المبلعب وفقا لمقانوف المدنى 

الرياضة العديد مف المسائؿ اليامة فى ىذا الموضوع، وقد وجدنا مف خبلؿ تناوؿ البحث وتشريعات 
أف المكتبة القانونية العربية تعانى نقصا واضحا فى مؤلفات ىذا الموضوع، فالكتابات فيو مازالت 

المحمى  قميمة ومتناثرة ىنا وىناؾ، ونظرا لؤلىمية الكبيرة والمتزايدة لمنشاط الرياضى عمى المستوييف
والدولى فإف المكتبة العربية تحتاج إلى المزيد مف الجيد فى ىذا الميداف، فالفقيو ينبغى أف يكوف 
سباقا فى تناوؿ الوقائع المرتبطة بالقانوف، وذلؾ مف خبلؿ الدراسة والبحث، ومحاولة إيجاد حموؿ 

 جديدة لممشكبلت، سواء القائمة أو المتوقعة.
فى ىذا المجاؿ مازالت غير مكتممة، فرغـ صدور تشريعات كما أف البيئة التشريعية 

متعددة خاصة بتنظيـ المجاؿ الرياضى، إال أنيا جميعيا عانت مف عيب عدـ شموؿ التشريع لكؿ 
مسائؿ الواقع واحتياجات النشاط، وخمت كذلؾ مف القواعد األخرى التى ُيتوقع االحتياج إلييا قريبا، 

التشريع المصرى األخير الخاص بالنشاط الرياضى قد أغفؿ بعض  فقد رأينا عمى سبيؿ المثاؿ أف
الجوانب، بينما اقتصر فى تنظيمو لبعض الجوانب عمى مجرد خطوط عريضة، مثمما تناوؿ التأميف 

 اإلجبارى عمى األنشطة الرياضية عمى استحياء كما رأينا فى الفصؿ األخير مف البحث.
ما وصمت إليو أقبلـ ُكتاب القانوف المدنى وقد حرصنا فى ىذا البحث عمى تناوؿ آخر 

والكتابات الخاصة بقوانيف الرياضة فى مصر وفرنسا والدوؿ العربية، حتى يكوف العمؿ دليبل عمميا 
وفقييا مفيدا لمباحثيف ولممتخصصيف فى المجاؿ الرياضى عمى حد سواء، وىو ما يعد استجابة 

القانونية، وذلؾ بوصفيا قواعد سموؾ اجتماعى  واجبة لمقتضيات البحث العممى ولطبيعة القواعد
 فى المقاـ األوؿ واألخير.

وقد رأينا كذلؾ أنو مع تنوع أولويات التنمية حديثا لدى غالبية الدوؿ، فقد أضحى 
االستثمار الرياضى ضمف أىـ ىذه األولويات، فمـ تعد الرياضة نشاطا ييدؼ إلى تقوية جسد 

نما أص بحت أىـ أوجو االستثمار االقتصادى الذى تعّوؿ عميو الدوؿ فى اإلنساف والحفاظ عميو، وا 
تحقيؽ خطط التنمية بيا، ولكف ينتج عف ممارسة الرياضة بشكؿ عاـ أخطار عدة متنوعة، منيا ما 
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يمحؽ بالبلعبيف والمشاركيف، ومنيا ما يمحؽ بجميور المتفرجيف والمتابعيف، كما تناولنا مشكمة 
وما خمفػتيما مف  ٕ٘ٔٓواستاد الدفاع الجوى بالقاىرة سنة  ٕٕٔٓ حادثتى استاد بورسعيد سنة

، حيث لحؽ بالمتفرجيف أضرار بالغة  ضحايا وآثار جسيمة مازالت تمقى عمينا بظبلليا إلى اليـو
وصمت إلى حد الوفاة. وعمى الرغـ مف قياـ مسؤولية منظمى األنشطة الرياضية إال أننا رأينا أنو ال 

الرياضية فى أغمب الدوؿ العربية تنظيـ شامؿ لحصر وعبلج وتنظيـ يوجد فى التشريعات 
 المسؤولية المدنية عف إصابات المبلعب واإلصابة الرياضية بشكؿ عاـ.

 
وقد توصمنا مف خبلؿ بحثنا ىذا إلى بعض النتائج والتى استقيناىا مف خبلؿ االطبلع 

القائمة، وتحميمها ومقارنتها بأنظمة  ومن خالل مناقشة القواعد القانونيةعمى كتابات السابقيف، 
 القانونية األخرى، ومنها النتائج التالية:

مازالت المكتبة العربية تعانى نقصا فى المؤلفات القانونية الخاصة باألنشطة الرياضية، سواء   أوال:
، حيث أف مف ناحية الكتابات الفقيية التقميدية أو حتى مف ناحية الرسائؿ والبحوث العممية القانونية

ىناؾ العديد مف الموضوعات والمسائؿ التى لـ يتطرؽ إلييا الباحثوف حتى اليوـ بالشكؿ الكافى 
 الذى يحقؽ تغطية فعالة ليا.

األنشطة الرياضية أصبحت مجاال ىاما وخصبا مف مجاالت النشاط االقتصادى بشكؿ عاـ،   ثانيا:
عد اآلخر، مما ترتب عميو ازدياد االىتماـ مف كما أف االىتماـ الشعبى بيا يتنامى ويتزايد يوما ب

 جانب الدوؿ واالتحادات الدولية الخاصة بكؿ لعبة مف ىذه األلعاب الرياضية.
ترتب عمى ىذا االىتماـ الشعبى والرسمى تزايدا فى الفعاليات والبطوالت التى يتـ تنظيميا   ثالثا:

طورة، تنافست فييا الكيانات الدولية عمى فى كؿ األلعاب، كما أصبح التنظيـ نفسو عمما وحرفة مت
اختبلفيا، وأصبحت البطوالت الرياضية تدرا عائدا ضخما لممنظميف مف حكومات واتحادات 
وغيرىـ، بؿ أصبحت موردا ىاما مف موارد شبكات القنوات الفضائية، وما ارتبط بيا مف تشفير بث 

 تمؾ البطوالت.
لنادى أو الييئة الرياضية التى يمعب ليا بموجب عقد عمؿ، رأينا كذلؾ أف البلعب يرتبط با  رابعا:

ىذا العقد يخضع لقواعد عقد العمؿ وقانوف العمؿ وقوانيف التأمينات االجتماعية، ومف ثـ يصبح 
البلعب مشموال بالقواعد الحمائية التى تضمنتيا ىذه التشريعات لصالح العماؿ كافة، وقد تناولنا 
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مر، وعممنا أف القائميف عمى األنشطة الرياضية يقترنوف بعقود فيما بينيـ المسائؿ المتعمقة بيذا األ
 وبيف بعضيـ البعض، منيا عقود صريحة ومنيا عقود ضمنية.

توصمنا كذلؾ إلى أف البلعب المحترؼ يمتيف المعبة التى يمارسيا، فتصبح ىى حرفتو   خامسا:
ا لقانوف العمؿ، وذلؾ فى أغمب األنظمة وصناعتو، وأف النادى أو االتحاد يمثؿ لو رب العمؿ وفق

القانونية، وأنو انطبلقا مف ىذه الحقائؽ القانونية فإف البلعب يتمتع قبؿ رب العمؿ بكؿ الحقوؽ 
 واالمتيازات المستمدة مف تمؾ القواعد الحمائية التى رتبتيا تمؾ القوانيف.

واء كاف ناديا أو اتحادا رياضيا رأينا كذلؾ أنو يقع عمى عاتؽ منظـ النشاط الرياضى، س  سادسا:
أو غير ذلؾ، التزاما ضمنيا أقره الفقو وسّممت بو المحاكـ، ىو التزاـ بضماف السبلمة، فيضمف 
المنظـ بذلؾ سبلمة البلعب وسبلمة المشاركيف جميعيـ، وال يعفيو مف تمؾ المسؤولية سوى ثبوت 

أو فعؿ المضرور أو فعؿ الغير، عمى السبب األجنبى، سواء تمثؿ ذلؾ السبب فى القوة القاىرة 
 النحو الذى أوضحناه فى صفحات ىذا البحث.

عممنا كذلؾ أف البلعب والمشارؾ فى الفعاليات الرياضية ممتـز التزاما قانونيا بتطبيؽ ما   سابعا:
يعرؼ بػ "قواعد المعبة" وأف ىذه القواعد مستمدة مف قرارات الجيات والسمطات المختصة، فمنيا ما 

ضمنو تشريعات قائمة ومنيا ما يصدر فى شكؿ قرارات ولوائح مف قبؿ االتحادات المحمية تت
والدولية الخاصة بكؿ لعبة رياضية عمى حدة. كما أف البلعبيف والمشاركيف ممتزموف بعدـ تعمد 

 العنؼ والخشونة الزائدة، وعدـ تعمد اإليذاء، حفاظا عمى سبلمة المشاركيف فى ىذه الفعاليات.
رأينا كذلؾ أف المتسبب فى إحدث إصابة لبلعب أو إحداث إصابة لغيره مف المشاركيف   ثامنا:

والمتفرجيف، سواء كاف المسؤوؿ ىو المنظـ أو شخص آخر، فإنو يكوف ممزما بتعويض المضرور 
وفقا لمقواعد العامة فى المسؤولية المدنية، كما عممنا مف خبلؿ صفحات البحث أف تمؾ المسؤولية 

 البا ما توجد مسؤولية عقدية، غير أنيا تكوف مسؤولية تقصيرية فى غير قميؿ مف الحاالت.غ
رأينا كذلؾ أف ىناؾ بعض الضمانات التى أقرىا المشرع، سواء باعتبارىا قواعد عامة أو   تاسعا:

قواعد خاصة بشأف النشاط الرياضى، وىى التى تكفؿ لممضرور استئداء حقو المشروع فى 
ف اإلصابة التى ألّمت بو، وأىـ ىذه الضمانات نظاـ التأميف اإلجبارى عمى المشاركيف التعويض ع

فى النشاط الرياضى، والتضامف بيف المسؤوليف عف إحداث الضرر فى ىذا المجاؿ، وأخيرا تقرير 
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حؽ امتياز لممضرور عمى أمواؿ المنظـ المسؤوؿ عف التعويض وفقا لقواعد المتياز الواردة بالقانوف 
 لمدنى وقانوف العمؿ.ا
 

وبعد أن استعرضنا أهم ما توصمنا إليه من نتائج من خالل بحثنا هذا، نتناول فيما يمى 
 أهم التوصيات المقترحة من جانبنا فى هذا الصدد:

نوصى المشرع الرياضى بضرورة تضميف التشريع الخاص بالرياضة كافة القواعد التى يتـ أوال:  
فى ىذا الشأف، حيث أف تمؾ القواعد عمى اختبلفيا تجد صعوبة فى  تطبيقيا فعميا فى المحاكـ

التطبيؽ، حيث أنو نظرا لعدـ انتشار وعدـ كثافة المنازعات الخاصة بالنشاط الرياضة فى أروقة 
المحاكـ، نجد صعوبة فى التوصؿ إلى قواعدىا مف جانب المحامى ومف جانب القاضى، بما يطيؿ 

 الموضوعات.أمد النزاع القضائى فى تمؾ 
نوصى المشرع الرياضى فى الدوؿ العربية بضرورة التشديد مف نظاـ المسؤولية فى المجاؿ   ثانيا:

الرياضى، فالعامميف فى ىذا الحقؿ، خاصة البلعبيف المحترفيف ذوى الشيرة العالمية، يتضرروف 
دييـ ولغيرىـ مف أيما تضرر مف اإلصابات التى تمـ بيـ، مما يرتب خسارة مالية عظيمة ليـ ولنا

ذوى الشأف، وبالتالى فإف تعويض ىؤالء ينبغى أف يتـ وفقا لقواعد خاصة تراعى تمؾ االختبلفات 
 الدقيقة.

نوصى الجيات الحكومية المينية بضرورة إنشاء كياف قانونى خاص باألنشطة الرياضية،   ثالثا:
ياضية بالقاواعد القانونية التى تكوف ميامو األساسية: تبصير الرياضييف والميتميف باألنشطة الر 

عداد نماذج عقود لبلعبيف المحترفيف ولغيرىـ مف الميف األخرى المشاركة فى  تحكـ ىذا النشاط.  وا 
ىذا النشاط.  وتقديـ الخبرة واالستشارات القانونية فى مجاؿ التأميف االختيارى واالجبارى عمى 

ارات كذلؾ لبلتحادات الرياضية كافة خاصة فى المشاركيف فى البطوالت الرياضية.  وتقديـ االستش
 مجاؿ التعاقد مع المدربيف األجانب والتعاقد مع المنظميف لمبطوالت وغيرىـ.

نوصى المشرع بالتوسع فى فرض التأميف اإلجبارى الذى يستيدؼ سرعة وعدالة حصوؿ   رابعا:
نونية التى يستحقونيا، المضروريف فى المجاؿ الرياضى عمى حقوقيـ، الخاصة بالتعويضات القا

حيث أف التشريعات القائمة، بما فييا التشريع األخير الصادر فى مصر، لـ تحسـ مسألة التأميف 
 اإلجبارى بشكؿ يضمف فاعمية تمؾ الحماية.
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نوصى القائميف عمى األمر بضرورة نشر الثقافة القانونية بيف العامميف فى مجاؿ األنشطة   خامسا:
ائؿ، وذلؾ بيدؼ تبصيرىـ بواجباتيـ وحقوقيـ، وكيفية الحصوؿ عمى تمؾ الرياضية بشتى الوس

الحقوؽ.  وفى ىذا السياؽ نوصى كذلؾ بضرورة تدريس تمؾ الثقافة القانونية فى مدارس ومعاىد 
وكميات التربية الرياضية عمى اختبلفيا، بما يحقؽ الوعى القانونى فى ىذا المجاؿ الحيوى والياـ 

 والمؤثر.
نوصى المشرع بأف يقرر بنصوص صريحة ضمانات حصوؿ المضاريف فى مجاؿ    سادسا:

األنشطة الرياضية عمى حقوقيـ المشروعة، وأف يكوف ذلؾ فى إطار مف العدالة باعتبارىا تعويض 
عف أضرار، بما يستمـز عدـ جواز الجمع بيف مبالغ تعويضات مختمفة عف ذات الضرر، فيضمف 

د عف حقو، كما يضمف سرعة حصولو عمى ىذا الحؽ، وعدـ عدـ حصوؿ المضرور عما يزي
 ضياعو ألسباب ترجع إلى إفبلس المديف أو إفبلتو مف المسؤولية أو غير ذلؾ مف األسباب.

 
  



 

 

                                                 

 

 

   طارق عبد العزيز حفنى الشيخدكتور/                           .... املالعباجلوانب القانونية فى إصابات 

 

871 

 قائـمة المـراجـع
 أوال:  قائمة المراجع بالمغة العربية:

 )أ( المراجع القانونية العامة:
 .ٕٔٔٓاالجتماعية، دار النيضة العربية، أحمد حسف البرعى، قانوف التأمينات  -
 . ٕٓٔٓأحمد شوقى عبد الرحمف،  النظرية العامة لبللتزاـ ، منشأة المعارؼ ،  -
 .ٕٓٔٓأحمد شوقى عبد الرحمف ، الدراسات البحثية فى نظرية العػقػد ، منشأة المعارؼ ،  -
 .ٕٕٔٓر النيضة العربية، أحمد عبد التواب بيجت ، أحكاـ االثبات فى القانوف المصرى ، دا -
أحمد عبدالتواب محمد بيجت ، الموجز فى أحكاـ القانوف االجتماعى ، الجزء الثانى ، قانوف  -

 .ٕٗٔٓالعمؿ الموحد ، بدوف ناشر ، 
 .ٖٜٜٔأنور سمطاف، مصادر االلتزاـ، دار النيضة العربية،  -
 .ٕٓٔٓ، بدوف ناشر ،  برىاـ محمد عطا اهلل، أساسيات قانوف التأمينات االجتماعية -
 جبلؿ محمد ابراىيـ ، مبادئ عقد التأميف ، دار النيضة العربية ، بدوف تاريخ. -
 .ٖٕٔٓحساـ الديف كامؿ األىوانى، شرح قانوف العمؿ ، دار النيضة العربية،  -
 حساـ الديف كامؿ االىوانى، قانوف التأمينات االجتماعية، دار النيضة العربية، بدوف تاريخ. -
 .ٕٓٓٓحساـ الديف كامؿ االىوانى، شرح قانوف التأمينات االجتماعية، دار النيضة العربية،  -
 .ٕٓٔٓحساـ الديف كامؿ االىوانى، أحكاـ االلتزاـ، دار النيضة العربية،  -
 .ٜٜٓٔحسيف عامر وعبدالرحيـ عامر، المسؤولية المدنية ، بدوف ناشر،  -
 .ٜٗٛٔلتزاـ ، دار بيروت لمطباعة والنشر ، رمضاف محمد أبو السعود ، مبادئ اال -
 .ٕٜٜٔسميماف مرقس، الوافى فى شرح القانوف المدنى، الجزء األوؿ، دار النيضة العربية،  -
 .ٜٗٛٔصبلح الديف عبدالمطيؼ الناىى، مصادر الحقوؽ الشخصية، مطبعة العربى،  -
مصطفى الفقى، المجمد الثانى ،  عبدالرزاؽ السنيورى، الوسيط فى شرح القانوف المدنى، تنقيح -

 .ٕٚٓٓدار النيضة العربية، القاىرة، 
 عبدالمنعـ فرج الصدة، النظرية العامة لبللتزاـ، دار النيضة العربية، بدوف تاريخ. -
 .ٜٜٜٔعدناف العابد، قانوف الضماف االجتماعى، دار الكتب لمطباعة،  -
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المسؤولية المدنية فى ضوء القضاء والفقو، القاىرة عز الديف الدناصورى وعبدالحميد الشواربى،  -
 .ٜٛٛٔالحديثة لمطباعة، 

 ، الطبعة الثانية.ٕٓٓٓعونى محمود، شرح قانوف الضماف االجتماعى، دار وائؿ لمنشر،  -
 محيى الديف اسماعيؿ عمـ الديف ، نظرية العػقػد ، بدوف ناشر ، -
 نات االجتماعية، دار الحقوؽ، بدوف تاريخ.مصطفى الجماؿ ومحمد نصر الديف منصور، التأمي -
مصطفى الجماؿ، حمدى عبدالرحمف، نظاـ التأمينات االجتماعية ، مؤسسة شباب الجامعة  -

 باالسكندرية، بدوف تاريخ.
 .ٜٗٛٔيوسؼ إلياس، الوجيز فى قانوف العمؿ والضماف االجتماعى، بدوف دار نشر،  -
 

 )ب(المراجع القانونية المتخصصة:
 .ٕٓٓٓد شرؼ الديف، األحكاـ الشرعية لؤلعماؿ الطبية، بدوف تاريخ، أحم -
أحمد لطفى عبد الرحمف،  شروط اعتبار اإلصابو الناتجو عف االجياد أو اإلرىاؽ مف العمؿ  -

 .ٖٜٛٔمجمو التأمينات االجتماعيو، السنو األولى ، العدد االوؿ ، ابريؿ -إصابة عمؿ
ميف مف المسؤولية فى تفادى آثار مسؤولية منظمى األنشطة أحمد عبدالحميد أميف، دور التأ -

 .ٕ٘ٔٓالرياضية، مجمة كمية الشريعة والقانوف، بجامعة األزىر، 
 أحمد محمد محرز ، الخطر فى تأميف اصابة العمؿ، دار الينا لمطباعة ، بدوف تاريخ. -
ؿ الفردية ، مؤسسة السيد محمد السيد عمراف ، الفصؿ لفقداف الثقة فى نطاؽ عبلقات العم -

 .ٜٜٓٔالثقافة الجامعية ، 
جبلؿ محمد إبراىيـ، بحث بعنواف:  "الحادث أثناء وبسبب العمؿ"، دراسة مقارنة، مجمة الحقوؽ،  -

 .ٜٚٛٔ(، السنة الحادية عشرة، ٖالكويت، العدد )
 .ٜٜٚٔ حسف أحمد الشافعى، المسؤولية فى المنافسات الرياضية، منشأة المعارؼ، االسكندرية، -
حسف عبدالرحمف قدوس، التعويض عف إصابة العمؿ بيف مبادئ المسؤولية المدنية والتأميف  -

 .ٜٜٛٔاالجتماعى، مكتبة الجبلء الجديدة، الطبعة األولى ، 
 .ٕٜٜٔسعػيد جػبر ، المسؤولية المدنية فى المجاؿ الرياضى، دار النيضة العربية، القاىرة،  -
 .ٖٜٙٔالمسؤولية المدنية، رسالة دكتوراة، جامعة القاىرة، سنة  سميماف مرقس ، نظرية دفع -
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 سمير األودف، التعويض عف إصابات العمؿ فى مصر والدوؿ العربية، منشأة المعارؼ،  -
 .ٕٗٓٓاالسكندرية، 

 .ٕٔٔٓصباح قاسـ خضر ، التعويض عف اإلصابة الرياضية، دار الكتب القانونية ، سنة  -
ة العامة لممسؤولية الناشئة عف الفعؿ الشخصى، الخطأ والضرر، عاطؼ النقيب، النظري -

 .ٜٗٛٔالعويدات لمنشر، بيروت، 
 عبد الحكـ فػودة ، آثار الظروؼ الطارئة والقوة القاىرة عمى األعماؿ القانونية ، -
عبدالحميد عثماف الحفنى، عقد احتراؼ العب كرة القدـ، بحث منشور بمجمة الحقوؽ بالكويت،  -

 .ٜٜ٘ٔالتاسعة عشر، العدد الرابع، سنة  السنة
 .ٕٓٔٓعبد الحميد عثماف الحفنى ، عقد احتراؼ العب كرة القدـ، دار الكتب القانونية،  -
 عبدالرشيد مأموف، العبلقة السببية فى المسؤولية المدنية، دار النيضة العربية، بدوف تاريخ. -
 .ٜٙٚٔمطبعة النيضة الجديدة،  عبدالعزيز ىبلؿ، تأميف إصابة العمؿ عمما وعمبل، -
محمد سعيد عبدالنبى خمؼ، تأميف المسؤولية مف إصابة العمؿ، رسالة دكتوراة، جامعة عيف  -

 .ٜٔٛٔشمس، 
محمد سميماف أحمد ، التعويض عف اإلصابات الناجمة عف خطأ الطبيب الرياضى، مجمة  -

 .ٕٔٔٓعشروف، الرافديف لمعمـو الرياضية المجمد السابع، العدد الخامس وال
محمد سميماف أحمد، الوضع القانونى لعقود انتقاؿ البلعبيف المحترفيف، دار الثقافة، عماف ،  -

ٕٓٓٔ. 
محمد نصر الديف منصور ، نحو نظاـ قانونى لوقؼ عقود العامميف حاؿ توقؼ العمؿ ، دار  -

 .ٜٜٓٔالنيضة العربية ، 
القانوف المصرى ، مجمة القانوف واالقتصاد، محمود جماؿ الديف زكى، ضماف أخطار المينة فى  -

 .ٜ٘٘ٔالسنة الخامسة والعشروف، 
محمود جماؿ الديف زكى، مشكبلت المسؤولية المدنية، الجزء الثانى، دار النيضة العربية، بدوف  -

 تاريخ.
 .ٖٜٜٔوفاء حممى أبو جميؿ ، االلتزاـ بالتعاوف ، دار النيضة العربية ،  -
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، الخطأ الطبى، دراسة تحميمية فقيية وقضائية، دار النيضة العربية،  وفاء حممى أبوجميؿ -
ٕٓٓٓ. 

 )ج(المقاالت والدوريات والمجالت العممية والموائح:
جبريؿ محمود، مقالة بعنواف "المنشطات وخطرىا عمى صحة الرياضييف"، موقع "الطبى" عمى  -

 .ٕٔٔٓشبكة المعمومات الدولية، 
ف المخاطر الرياضية" ، ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر "التأميف عمى عباس جماؿ ، "التأميف م -

 .ٕٙٔٓاإلصابات فى المجاؿ الرياضى" ، جامعة الجزائر، سنة 
عبلء حسيف عمى ، تأميف الحوادث الرياضية ، ورقة مقدمة إلى مؤتمر "الجوانب القانونية  -

 .ٕ٘ٔٓت العربية المتحدة، لمتأميف واتجاىاتو المعاصرة" بكمية القانوف بجامعة االمارا
 .ٕٓٔٓيوسؼ زكريا عيسى ، مقاؿ بعنواف: "تفويت الفرصة فى القانوف المدنى"، بدوف ناشر ،  -
 .ٖٜٜٔالئحة االحتراؼ فى مجاؿ كرة القدـ فى فرنسا الصادرة سنة  -
رات لوائح االحتراؼ فى كؿ مف مصر وفرنسا وايطاليا وبمجيكا وسويسرا، وكذلؾ القوانيف والقرا -

 المنظمة لعبلقات العمؿ فى تمؾ الدوؿ.
 منشورات مركز األبحاث والدراسات القانونية ، القاىرة، عمى شبكة المعمومات الدولية االنترنت. -

 )د( مراجع القانون الجنائى والنشاط الرياضى ومراجع أخرى:
 بدوف تاريخ. إبراىيـ بصرى، الطب الرياضى، الجزء األوؿ، المبادئ العامة، دار النضاؿ، -
 .ٜٜٛٔأسامة رياض ، المنشطات الرياضية، دار الفكر العربى،  -
اسماعيؿ حامد عثماف، التحديات التى تواجو الدورات األوليمبية فى القرف الحادى والعشريف، دار  -

 ٕ٘ٓٓالفكر العربى، الطبعة الثانية 
 .ٜٜٚٔعربى، رؤوؼ عبيد، مبادئ التشريع العقابى القسـ العاـ، دار الفكر ال -
عائد فضؿ ممحـ، الطب الرياضى والفسيولوجى، مجمة قضايا ومشكبلت معاصرة، دار الكندى  -

 .ٕ٘ٓٓلمنشر، 
 .ٕٜٛٔعادؿ الدمرداش،  اإلدماف .. مظاىره وعبلجو، عالـ المعرفة ، الكويت ،  -
عة األولى، عمى يحيى المنصورى، االتجاىات المعاصرة لمثقافة الرياضية ، االسكندرية ، الطب -

 بدوف تاريخ نشر.
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محمد الرازى: معجـ "مختار الصحاح" لمشيخ محمد الرازى، وزارة المعارؼ العمومية ، القاىرة،  -
ٜٖٔٚ. 

 .ٕٕٓٓمحمد سميماف، نضاؿ ياسيف، المنشطات الرياضية، جيينة لمنشر والتوزيع،  -
 .ٜٚٛٔالحديثة، بدوف ناشر، محيى ىبلؿ سرحاف، القواعد الفقيية ودورىا فى إثراء التشريعات  -
محمود كبيش، المسؤولية الجنائية عف استعماؿ المنشطات فى المسابقات الرياضية، دار الفكر  -

 .ٜٜٜٔالعربى، 
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