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  ����ــــ�

������ت ا�����ظم ا����و������ ا��������رة ������ث ����ن ا��دا����� وا������رار ا�������و�� ������، 

&*����! (���د ، �)����ل &���� ا�����زاع ا������روض �"����! و �����در ������! ا��� ���� �����د�������� أن و

3ن ا��� ���� ����2ر و ا�����2ر �����س ������و�� ����ن  �0ط���.������ب &���� ھ���ذا ا������م و(���د 

�ر������ون &���� �����م ا��� ���� و �ر������ون 8م إن ا3ط���راف &���� ا�����زاع أ�)����5م (���د ،ا�0ط���4

إ�����! 3ن ا�����2ور ������2ك و �����دم ا������8 ھ���و ����2ور ط������� ����دى ����ن ردت د����واه أو ����ن 

 �������<در &���� ����زاع (���د �����س �����وق أو � ����ف إ����> ذ����ك أن ا������م ا������، �����م �"����!

����5ذه ا�������رات �����ن ����د ����ن &����< ا��@����ل ، ����م �����ن طر&���� &���� ھ���ذا ا�����زاع 0���2ص

ھ���ذا &���� و ���������� &���� أن �ط����ن ، ذي أ ���ر ����!ن �����ظ"م ����ن ا������م ا�����"� ���رور &���� أ

�����ون �����د�وى أ�����"�� أو �طر�����ق ا�����د&B و.ا�������م و �ط"����ب إ�ط������!� إ�ط�����ل ا�3������م 

  .����طCن �ل ��"وك طر��� �ن طرق ا�ط�ن ا����و���

ا������ � �����5 ا�����2رع &���� ا����و������ ا0���ر����� ������د �ط���رق ا�ط����ن ا�و�����Dل و

 و&��� ������ول ا�����Eر �"���ظ"م ���ن ����م أ ���ر �����و(5م أوا3ط��راف &��� ا�����زاع أ������ول 

ا�������دار (����رارات ������ون ������5 و، إزا������ آ�����8رهأو ��د�"����! أو  �������د إ�����D�E!، ����������5م

  .�ن ا�� ��Dا�وا(B ا���ن �"> ا3

 �1913���  ��ون ا���طرة ا��د���(�ل �دور (&�د �رف ا�ط�ن  "�Eرب������� �و

ن �"> أن ا���م ا��0ط. و���ث أ@�B ا�)��5ء ا���"�، ����C)�! ا�Gن C0ل (وا�د ا

���C�Gم ا�2ر��� ا��أ�� ا��2ر�B ا����� &*�! ���م طرق ، ���و@ب ا�E�Gء ��� ��Cءم وأ�

  .1أ0رى �Iر ��د��وا�ط�ن إ�> طرق ��د�� 

ھ� ا���  ��ط"ب إ@راءات ا����D��8 إذ ��و@��5 ���ن ا�ط�ن و ا�ط�ن ا���د��طرق 

&� ا�3��م ���ء �"> أي ��ب �واء ��ن ���"�� ���وا(B أو ������ون ��� أن ا��� � ا�ذي 

                                                           
  .ا���مھ��ك �ن ���ف طرق ا�ط�ن إ�> طرق �5دف إ�> ا�ر@وع �ن ا���م وطرق �ر�� إ�> ��د�ل  1

 .9ا��"وي ا���دوي،ا����ون ا�� ��D ا��0ص،ا�@زء ا���8ث، ص  إدر�س:ا�ظر
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��م �J� �5 ا��� � ا���در� B���� ن����ظر &��5  ����B ��"ط�ت إ �&�� ��"ك ا��� 

  . ا����Dف���رض ووھ� &� ا����ون ا��Eر�� ا، ا��ط�ون &��5

إذا ��ن ا���رض ھو ا�طر�ق ا�ذي ��"�! ا�ط��ن ��د�� ��در ا���م ���! و

�����Eم ا�ذي ��د�! ا�02ص ا�ذي 0�ر ، ����ورة ا��&*ن ا����Dف ھو ا�ط�ن &� ا��

د�واه �"�� أو @ز��D إ�> ����� أ�"> در@� �ن ا������ ا���درة �"��م ا��ط�ون &�! 

  .ا�)�ل &��5 ���م ��D�5وع �ن @د�د ا���Eء �د(�ق ا��زا

ا�3��م ا��� ���ل ا���رض ھ� ا�3��م ا������E ا���درة �ن ا������ ا��دا��D إذا و

������� �"��رض �"> ا�3��م ا������E ا���درة �ن ����م و، �2م ��ن (��"� ��C���Dف

 ��ت ا���ظ�� �ن (��ون ا���طرة ا��د��� �"> ا���� 352ا����Dف &�د أ��ل ا�)�ل 

. 133إ�>  �130"��رض �"> أ���م ا�����م ا��دا��D ا����وص �"��5 &� ا�)�ول �ن 

&� ��ن أن ا�3��م ا��� ���ل ا����Dف ھ� �ل ��م �)�ل &� ا�@وھر &� ا�� ��� 

 ��Dدا��ا��� أو@ب ا����ون �دور ا���م &��5 ��ورة �Iر وا���رو � �"> ا�����م ا

��D�5�ذ�ك و. ا�� �& ���ا�3��م ا���درة (�ل ا�)�ل &� ا�@وھر &� ا�� ��� ا��� ��ت ا���

��D�5�ر ا��I &� ا��و وع، @وھرھ� ��ورة ��م ا�����  .2�3رط أن ����4ف �B ا�3

�@ب أن ��دم ا�ط��ن ا���رض و&�� �"��� ��ت ا����"�� ���د�م ا�د�وى أ��م و

 ������أ��م ����م ا����Dف، C0ل �دة �2رة أ��م ا������ ا��داB� ��D �را��ة ا���طرة ا�

 �54ن ��ر� L��K�" ا���م إ��! ��"��E ����� و&ق ا���� ��ت ا����وص �"��5 &� ا�)�ل 

أ�� ا�ط�ن ������Dف . ��ت ط�D"� ��وط ��! &� ا���رض، �ن (��ون ا���طرة ا��د���

، ا0ل أ@ل �8C8ن �و��د، 132و  131&��دم ����ل �را�> &�! ا��وا�د ا���ررة &� ا�)�ل 

��م ا�� ور�� أو �����8 � ور�� �ن ��ر� L��K�" ا���م �"02ص �)�! أو �J� ������� دأ��

إذا و، &� �وط�! ا������ أو ا��0��ر أو �����"�K ���@"�� إذا ��ن ذ�ك ��ررا ���� > ا����ون

4��ن ا���م �����I &��دأ �ن ��ر�L ا���5ء أ@ل ا���رض.  

                                                           
  (��ون ا���طرة ا��د��� 130ا�)�ل  2
  (��ون ا���طرة ا��د��� 140ا�)�ل  3
  .ا��"وي ا���دوي،�ر@B ���ق إدر�س 4
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�م  ��و(ف �"> ا�و�ف �@ب ا�2Gرة إو�"� �����Eأن ا�ط���� ا�� ور�� أو ا� <�

 ،���إ��� �"> (وا�د ا���طرة ا��� ��دد ا���ت ا��� �@ب &��5 ا����ر وا�ذي (رر�! ا���

�����I م��مو.ا���"� ��D�5��Gر ا�I س ا�3ر �"ط����(�.  

، �"ط�ت إ �&��و��ط"ب إ@راءات ا����D��8 ��د��، &�5 ا��� ا��Iر  أ�� طرق ا�ط�ن

��ن ا�ط�ن &��5 ، &�5 �و@!  د ا�3��م ا���Dزة ��@�� ا��2ء ا��� � �!�G�� م ��د� ��ا�

��رض ا��Eر ا��0رج �ن وھ� &� ا����ون ا��Eر�� إ��دة ا��ظر و، ���طرق ا���د��

، &� (�و��5 �)��I �5ر ا���د�� ھ��! ������5 �ن �د0ل ا��2رعو.ا���ضوا��0و�� 

 .��2�راط �و&ر ��ض ا3���ب ا����و���

طرق ا�ط�ن �ون ��@"> &�  ��د�� �Iرو��د�� إ�> ����ف طرق ا�ط�ن  أھ���و

���> ذ�ك أن ا���م ا��ط�ون &�! �طر�ق ط�ن ��دي ���< و،)�و(ِ ا���د�� ��ون ��دة �ُ 

��ب ��@ل أو �� �م ��ن �� ا���)�ذ ا����@رد ��د�م ا�ط�ن �Iر (��ل �"��)�ذ، �� �م ��ن �� �

  .ط����! أو ���م ا����ون ���ل ا��)�ذ ا���@ل ��� &� ا�3��م ا���درة &� ا�� ��� ا�����@"�

���> ذ�ك أن ا�3��م ا��� �ط�ن و��د�� &�5 ���ت �و()�، ا��Iر أ�� طرق ا�ط�ن 

رر �� �م �� ،&��5 �طر�ق �ن طرق ا�ط�ن �Iر ا���د�� ���> (��"� �"��)�ذ رIم ا�ط�ن &��5

  .إ���ف ��)�ذھ� ا������ ا��ر&وع إ���5 ا�ط�ن

 �5��ن �"و�� إ �&� إ�> أ�! �ن ا����دئ ا���"م ��5 أن طرق ا�ط�ن �Iر ا���د�� 

��� �@�ل �ل ط�ن �Iر ��دي &� ��م (��ل �"ط�ن . إ ��د ا���)�ذ طرق ا�ط�ن ا���د��

  .ط��� ��د�� ���ره ا�رد ا�����

ا�����ز، &*ن طرق ا�ط�ن �B 0 ��@�و�� �ن ا��وا�د ا�����  �Eض ا��ظر �ن ھذاو

  :ا��2�ر�� ��"0ص &��� �"�

��� ����ر ا���"�� .  ���ل ا�ط�ن إ &� ا�3وال ا��� ��ون �"ط��ن &��5 ��"�� −&

��"�� C� ط�ن  .���ط ا�د�وى �ذ�ك ����ر ���ط ا�ط�ن &� ا�3��م، ���ث 
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 ���Q �! إ �"> �ن �و2ر ���!و�2ره �"ط�ن أ8ر ���� ���)�د ��! �ن � − . �(&

ط�ن أ�د ا��د��ن أو أ�د ا��د�> وا��د�> �"�5م &� ا�د�وى ا�وا�دة، و���� ��دد ا��د��ن 

 ���Q و�"�5م &� ا���م ا���در &� ا�د�وى &*ن ا�ط�ن ���)�د ��! ا�02ص ا�ذي ��2ره 

أ ا����� ا��� ��ون &��5 ا���م �"> أ�! ����8> �ن ھذا ا���د. �! إ �"> �ن �و2ر ���!

�D@ز�ل ا����  .ا��ط�ون &�! (د �در &� �و وع 

3ن . إ��� ��< ا����زل ��! ��د �دور ا���مو �@وز ا����زل ����� �ن ا�ط�ن  −

�����5م �ن ���ف ا�� �ة وا��2رع إ��� (رر طرق ا�ط�ن ������ ��وق ا����� �ن 

ھ� ا����رات ��س ا��ظ�م ا���م و������� � ��ن ��ن �وز�B ا��دا�� ��ن ا���س و، 0ط5Dمو

 �@وز ��! ا�)�ق �"> ا����زل ���5، إ ��د ا�)�ل &� ا�د�وى . &� ا����م ���

�"زم �واء ��ل ��ورة ����� أو  ���� �3! �ن و�دور ا���م ��ث ��ون ���< و

 �5�& �5�"� B�@ءوا�3ور ا��� ). 

أي �ددا  �د0ل &� �����5  ا��وم ا3ول ا�ذي ���دئ . ا�ط�ن ھ� �دد ���"��دد  −

ھذا ������8ء ا�ط�ن ���رض ا��Eر ا��0رج �ن .  ا��وم ا�03ر ا�ذي ����5 &�!و��! 

��� .ا��0و�� 3ن ا��2رع �م ��دد ����ر��! �دة ���0، و����رض �5ذه ا���ط� 

��ث ���ن ا����ك ��دم �را����5 &� أي �ر�"�  .�دد ا�ط�ن ��5 ���س ����ظ�م ا���م −

�و �"�رة ا3و�> أ��م ����� ا���ض، ��� ��ق �"�� � أن ��8ر ذ�ك و�ن �را�ل ا�د�وى 

 .����8> �ن ھذه ا����دة ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و��و. �ن �"��ء �)�!

ور  ��B �وا�"�! �ن @د�د إ ��د �رو�وت ا����وم �"�! �و(ف أ@ل ا�ط�ن،  −

  .�0�� �2ر �و�� ا������ ���"�K ا���م �"ور�8 ��وطن ا�02ص ا���و&>

��د ھذه ا���د�� &*��� �����ر &� ھذا ا���ث �"> ���ول طرق ا�ط�ن �Iر ا���د�� و

 ��D� م ا����������رھ� آ��� �ن ا���Rت ا��2ر���� ا��� ���< �"���� �ن ����0"ص �ن ا�3

��@Gا��@���� �"�واب، ���و��ن ا�����ا� �"D�3ن ا� �:  
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 ھ� ا���ت و� ھ� طرق ا�ط�ن ��ر ا��د�� �� ا���ون ا���ر��؟�

؟���و� ��� ���  ا&%ر وإ#راءا �؟و� ھ� !روط� وا� � ���ن ����

  ا�� ر �� (ن ذ�ك؟

ذ�ك �ن أ#ل ��ر�� �دى ����� طرق ا�ط�ن ��ر ا��د�� �� إ,+ح و

م��ت طرق ا�ط�ن ھذه  � ��ل . ا31طء ا� �  �2 �� ا�1�و��ر�� � إذا 

�� 6ط�� أ�د ��طرة ��م أم أ�� �#رد و�� +�� ا31طء ا�وا��7 �� ا�1

�� ا���د (ن ا���� �ن و��� �  .ا� ��� و�
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  :����د &� درا���� ھذه �"> ا�����م ا�����و�

 ��د�� −

  .ا�3,و�ـــــــــــــــــــــــــ� �رض ا���ر ا�3رج (ن إ(دة ا��ظر و:ا1ول ���ثا� −

  .رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ��دة ا��ظ: <ا1و�ا�=�رة  �

  .رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*��دة ا��ظ���ت ا�ط�ن :أو� �

� ��%  .رــــــــــــــــــــــــــ*��دة ا��ظ�ا�ط�ن وأ@ل إ@راءات :

� %�%  .رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*��دة ا��ظ�أ�8ر ا�ط�ن :

  .�ــــــــــــــــــــــــــــ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و�: ا�%�� ا�=�رة �

  .�ـــــــــــــــ2روط ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و�:أو� �

� ��%  .�ـ�ن ا��0و� ��رض ا��Eر ا��0رج وأ@ل إ@راءات: 

� %�%  .�ـــــــــــــــــــأ�8ر ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و�:

  .ا�ط�ن ����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض:ا�%��ا����ث  −

  .ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�و@��ت ا�ط�ن �����: <ا1و� ا�=�رة �

  .ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ط�ن �����وأ@ل إ@راءات :�ا�%�� ا�=�رة �

 .ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ�8ر ا�ط�ن �����:�ا�%�% ا�=�رة �

−  3�� 

  .و? و�� ا� و��ق
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	ول ��
إ��دة
ا����
و : ا���
��رج��&%�ـــــــــــــــــــــــــ�$#�ض
ا�! �
ا�  ا

  .���طرق أو ��Gدة ا��ظر، 8م ��د ذ�ك ���رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و��

  إ(دة ا��ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر: ا�=�رة ا1و�<

 �& !�ت إ��دة ا��ظر طر�ق �Iر ��دي ���ط�B أ�د ا��0وم &� ا�د�وى �"و��

Gم ا��ذ�ك أ��م �)س و���I ��D�5ر ا����"� �"��رض أو ا����Dف،����� �"ط�ن &� ا�3

ا����م �������ق ��! و ا������ ا��� أ�درت ا���م ا��ط�ون &�!،ا���Eء ر@وع ھذه ا�03رة

  .5&� ا�� �� �ن @د�د �C&�� �0ط�I 4ر ���ود ��ن �2وب ا���م ا��ط"وب إ��دة ا��ظر &�!

ت ا��� �@وز &��5 ا�ط�نھ� ا��� إذن &��)و�� ھ� اG@راءات واR@�ل )أو

  ).�8��8(�� ھ� ا�83ر ا����@� �ن ھذا ا�ط�نو)����8(ا�وا@ب ا��را��5

  حاالت الطعن بإعادة النظـــــــــــــــــــــــــــر: أوال

�ن (��ون ا���طرة ا��د��� &*ن ا���ت ا��� ���ن ا����د  �402�ب ا�)�ل 

  :�"��5 ����ر�� ا�ط�ن �*��دة ا��ظر ����ر &��� �"�

� ����� ��� ط�� أو إذا أ�� ا	�� �� أ��  )1�� أو ��� �� ! �إذا �� ا	$�#� �"�� 	

 :ا	 ���ت

&�����دة ھ� أن ا������ إ��� �)�ل &� ا�ط"��ت ا��طرو�� أ����5، و&� �دود ھذه 

&*ذا �@�وز ����5 أو أI)ل �� �5 �4ن ��ون ا��د�� ط"ب إ�زام �د�ن ���د�ن . ا�ط"��ت

                                                           
  .��279د ا��ر�م ا�ط��ب ا�2رح ا���"� ����ون ا���طرة ا��د���، ا�ط��� ا���د��، ص  5

  :ا�ظر أ� �
 ،دار ا��"م �"ط���� ��روت ����ن ،ا�@زء ا���8ث ،2رح ا���طرة ا��د���, ا���دوي �4ون ا��ز�ري وإدر�س ا��"وي�

  .329 ص. 1975ا�ط��� ا�����8 
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&����ر ا������ �"> ا���م �*�زام ا��د�ن ���د�ن دون أن �)�ل &�  وا����ره ����زا،

  .�6ط�ن �*��دة ا��ظرا����ز، ��ث �@وز آ�ذاك ا

ا���دوي �4ن إI)�ل ا������ ا�)�ل &� إ�دى ا����Dل  إدر�سو�رى ا3���ذ 

ا��ط"و�� أو &�"D��� �& �5ل �م �ط"ب ���5 أو �4�8ر ��� ط"ب �2�ل 0ر(� ��وا�د ��طر�� 

إ أن ا��@"س ا�3"> ��> ���� ���0)� . 7@وھر�� �م ��رر �"وك طر�ق ا�ط�ن �����ض

�ن (��ون ا���طرة  3إن 0رق ا�)�ل ": 8ي &� (راره ا�ذي أ�د &�! �"> أ�!�5ذا ا�رأ

ا��د��� و�@�وز ا������ �دود ط"��ت ا��د�� �2�ل ���� �ن أ���ب إ��دة ا��ظر 

  ".و��س ���� �ن أ���ب ا���ض 402ا����وص �"��5 &� ا�)�ل 

 :إذا و0/ +�	". أ-��ء +*$"( ا	�)'ى )2

�ذب أو���ر��ء ا������ �����ل �ن طرف ا����)�د �ن  ���"ق ا�3ر ��ل ��ل 

���8! أن ��وم و. 9ا���م ��)� ��د�� و�! أ8ر �"> ��م ا��� � و���ب &� إدا�� ا��0م

 B� )ق�وأ�د ا��0وم �ر2وة ا�52ود،أو أن �!"���ل ��0! �"> ����0 �و.  

  :و�2�رط ��C�داد ����د��س ��> ��رر إ��دة ا��ظر �� �"�

أو  ا��0م ا�ذي @�ء ا���م ا��ط�ون &�! ���"��!،أن ��در ا��د��س �ن  −

 .ا�023ص ا����"�ن ���"�� ھذا ا��0م ������م

−   �& ���أن ��ون ا��د��س ا��ر��ب (د أ8ر &� �دور ا���م �ن ��ث أ�! أو(B ا���

I"ط ��"�5 �"> إ�دار ��م ����< ا��د�س  د ط��ب إ��دة ا��ظر ا�ذي ��ن �@5ل 

  .ا��د��س

                                                           
 ص،1999ا�ط��� ا��8��8  ،�ط��� ا��@�ح ا�@د�دة ،ا�@زء ا����8 ،ا�و@�ز &� ا����ون ا�� ��D ا��0ص،ا�ط�ب ا�)���"� 6

232 ،233.  
  .123ا���دوي، �ر@B ���ق، ص  إدر�س 7
8  Lر���ت �دد  25/06/87(رار ���داري �دد  151Gر��� �دد  7232/85&� ا��"ف اEم ا���  .و�� �"��5 89ص  2��52ور ��@"� ا����

 Lر���ذ�ك (رار ا��@"س ا�3"> ا���در �� 216ورا ��@"� ا�����ر �دد �� 7158/86&� ا��"ف ا��د�� �دد  282��ت �دد  10/08/89أ�ظر 
  .و�� �"��5 107ص 

  . 551أوردھ�� ���د �)��ر، (��ون ا���طرة ا��د��� وا���ل ا�� ��D ا��Eر��، ص  
  .�333)��  ،1996���  ،��2ورات ����� ا���وث وا�درا��ت ا�� ���D ،(��ون ا���طرة ا��د��� &� 2روح ،ط�أدو�ف ر�و 9
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أن ا��د��س ا�ذي ��رر إ��دة ا��ظر ھو أن ��ون ا�و(�BD ": ا�3">و(د (رر ا��@"س 

�م وا��� ��5 أھ��� &� ا�)�ل &� ا��زاع �0&�� �"> ط��ب إ��دة ا��ظر ط�"� �ظر ا�د�وى 

�ت وأ�� إذا ��ن ����� �ذ�ك ، إظ�5ر ا������ ��5�42و��< �! ا�)ر�� ���د�م أو@! د&��! �

  .10"��! &� ��د�م ا�ط�ن �*��دة ا��ظر ا����دا ��)س ا���ب&*�! ��و()! ھذا ��ون (د أ��ط 

ا��د��س ا�ذي �د�� �! ط��ب إ��دة ا��ظر �@��B ا�و��Dل ا��8و���  إ��8ت���ن و

  ا��راDنو���� ����52دة و

� )�> �;:��ات ا):�اف أو �2ح أ�67 �5ورة ��3 �2ور  )3��إذا ��� ا	*� :ا	*

�ون ھذه ا����� �ن أ���ب � ��  :إ��دة ا��ظرو�2�رط �

أن ��ون ا���م ��� �"> وD�8ق �زورة �واء ��ن �ر��ب ا��زو�ر ھو ا��0م ا�ذي  −

 .�در ا���م �����! أو 02ص �Iره

�م ���ث ���ت ھ� ا���ب أن ��ون ا�وD�8ق ا��زورة (د أ8رت ��84را �"�� &� ا� −�

�.ا�و��د ا�ذي ��ل ا������ �"> إ�دار ����5ا�دا&B و� �����5 �"> أد�� أ�� إذا ��ت ا���

أ0رى إ�> @��ب ا�و���8 ا��زورة ���ث �م ��ن �5ذه ا�و���8 42ن �ذ�ر &� �دور ا���م &�ن 

 .11ا��زو�ر ��دDذ  ��"< ���� ��Gدة ا��ظر

أن ��8ت ا��زو�ر إ�� �*(رار ا�)��ل أو ���م ��در ���@� د�وى @����D أو ���@�  −

����Dف ��را�ش وا�ذي ��ر و&� ھذا ا��دد (رار �ن ����� ا.د�وى زور �د���

ا�زور ا�ذي ��رر إ��دة ا��ظر ھو ا�ذي ��8ت &�C �4ن ��در ��م ��ت  ���ب �"�! :"أن

��D��@ ن �د��� أو�� .12"���زور�� �واء 

أن ��ون ا��راف ����زو�ر أو ا���م ا��� �ن إ��C! (د و(B ��د �دور ا���م  −

  .ا��ط�ون &�! و(�ل ��د�م ط"ب إ��دة ا��ظر

                                                           
�ن ���د �)��ر،  .238 ص ،2007/63ا��دد  ،��2ور ��@"� ( �ء ا��@"س ا�3"> ،2005/ 4/ �6��ر�L  �3363"> ر(م (رار ا��@"س ا 10

  .�555ر@B ���ق، ص 
  .346 ص، �ر@B ���ق، ���دوي��4ون ا��ز�ري وإدر�س ا 11
12  Lر���ت �دد  25/1/07(رار ��در ���@�ر�� �دد  664/06&� ا��"ف �دد  53�م ا���ن . و�� �"��5 328وص 6و 2��5ور ��@"� ا����

  .���561د �)��ر، �ر@B ���ق، ص 
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ھو و�د�Q ھذه ا����� �B ���� ا��د��س ��د�� �����ل ا��0م ھذه ا�وD�8ق ا��زورة و�

��"� ا������� �ن �5�42 � "�ل ا������ و���م ��4رھ�،3ن ا�����ل ا�زور �"> �"م �2�ل 

  .13ا���84ر �"> ����5و

��ة 	�ى ا	 �ف ا<=� )4:*� ?7�� @�A�� )B�-و �� :إذا ا�:C�? ��3 ا	*

أ�ر�ل  14ا���در �ن Iر&��ن ���ر�L  �1729"�@"س ا�3"> �دد (د @�ء &� (رار 

2�ل ا�و���8 ا������ ا��� ��ون ���� �ن أ���ب إ��دة ا��ظر أ��م ا��@"س " 1999� أ�! 

Bم ا������ق أ��8ء ا��ظر &� د�وى إD�8! �ن و�إذ أن ا����ود . ا�3"> �� ��ق ���(2

  .14..."�دى ا��0م C0ل @ر��ن ا�د�وى ���وD�8ق ا������ ھ� �"ك ا��� ���ت ����رة

ا��� �ن �5�42 �و أ�رزت و، إذن �@ب أن ��ون ا�و���8 ا�����رة �ن ا�وD�8ق ا������

 ������"�5 �"> ا�)�ل &� ا�� �� �"> �Iر و&� ا�د�وى، أن ��دل ���� &� ا�@�ه ا���

B)�5 &� ا�وا��  .ا�و@! ا�ذي @�ء �"�! �

��� ا��� ر&B إ���5 ط"ب ���> ��د�ر �� إذا ���ت ا�و��8و��"� � ا�����رة ����� أم 

  .إ��دة ا��ظر

أن ا��)5وم ا����و�� �"و���8 ا������ ا���ررة ": و@�ء &� (رار أ0ر ��)س ا��@"س

�"ط�ن &� (رارات ا��@"س ا�3"> ھ� أن ��ون �"ك ا�و���8 ����رة �)�ل إ�@��� �ن 

��ت �ده أو ��B �ن ��وزھ� �ن ا��0م �"��"و�� دون ��د���5، أي �@زھ� ��د�� 

  .15..."��د���5

أو أ، ھذا ، �"�! �@ب أن ��ون ا�و���8 ا������ ����رة �ن (�ل ا��0م �)�!و

  .ا��0م ��B �ن ��وزھ� �ن ��د���5 أو �واط4 ��! �ن أ@ل ذ�ك

إن ا���م ا�ذي (�ل إ��دة ا��ظر ���ء �"> و���8 �م :"&� (رار أ0ر �"�@"س ا�3">و

دون أن ��4�د �ن د�وى ط��ب إ��دة ا��ظر ��4! ��ن �I و B ، إ��دة ا��ظر ��ن ��د ط��ب
                                                           

  .125 ص، �ر@B ���ق، ���دويإدر�س ا 13
  .54 ص ،ا�ر��ط �ط��� ا����3 ،2005ط��� ا3و�> ا� ،ا�@زء ا����8 ،س اE� <"�3ر&��ن أو �@��B ا�Eرف(رارات ا��@"، إدر�س �"��@وب 14
م �"ط���� ����� دار ا��J�، C���ذ ��ر �و��وش )�د &� ا@��5د ا�� ��D ا�@د�دا����2ور &� ���ب  �2005.06.14��ر�L  653(رار ر(م  15

 Bوز��305ص ،2008وا��2ر وا�.  
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�ون �2و�� �����ور &� ا���"�ل ��� ، ا�������5 &� د&��!وا����ل ��! اGدء ��5 �

  .16"��ر ! �"��ض

�راز ا�وB  ���8 ا����ل �"�! إوإذن �@ب �ذ�ك أن ��ون ط��ب إ��دة ا��ظر &� 

  .�)�!ا�������5 ���ب ا��0م و

5( �� :إذا و+ �D��E"� F0 أ5Dاء 7�. ا	*

�@ب أن �� �ن ��طوق ا���م ا�وا�د ��� ��ت ����( � �����ل ���5 ا���)�ذ، أ�� 

 ��"< وإذا ��ن ھ��ك ���(ض ��ن ��طوق ا���م و����8�! &5ذا �وازي ا��دام ا���"�ل 

، ق �"> ��ر�ر ا���0را��رار ا�ذي ���د، وا���8ل �"> ھذه ا�����. �"�ط���� �*��دة ا��ظر

  .�Iر ا�! ��0ذ ���E� Cرا �"�ل ا����رح �ن طرف ا���0ر

ا����(ض ��ن أ@زاء ا���م ا�ذي ��ون ���� ": ھ�ذا @�ء &� (رار �"�@"س ا�3">و

أ�� ، �ن أ���ب إ��دة ا��ظر، ھو ا����(ض ا��ر�< ا�ذي ��ون ��! ا���م �����ل ا���)�ذ

17"��ون ���� �"��ضا�ذي �2�ل ���� &� ا���"�ل &*�!   

6( A7�. ا<ط�اف وا E"� @����"E إذا G0? 7�. ا	�**� �B�A'	. ا��	دا ��:

� ��A( أو 	I � وا�30ذ"":� E��E"G0 وBا�6:7� :	N 	�3@ )�م اLطKع )�> �

���ن ���رض أ�دھ�� ا03ر ���ث �� � ا3ول � ���(د ��در �ن �)س ا���

أ@�ز ، ��ن ا�����ن &� �8ل ھده ا����� ا���Dم &"ر&B ا����(ض. �� � ا����8 ����5 ���س ��

  .ا��2رع �"وك طر�ق إ��دة ا��ظر

�2�رط أن ��ون ا����(ض &� ��طوق ����ن ا����D�5ن، ���ث ���ذر ا����4ف �����5 و

. أن ��ون �ل �ن ا�����ن ا�����( �ن (د �درا ��ن �)س ا��0ومو، �����ل ��)�ذھ�� ���و

 ����ر و.0")�ؤھمو�02ص ا�ذ�ن ���وا طر&� &� ا�د�وى ��2ل ا��0م ھ�� ��> ور�8 ا3و

                                                           
16  Lر���ت �دد  19/5/76(رار ��در ���ن . و�� �"��5 115ص  7و 2��6ور ��@"� را�ط� ا�� �ة �دد  52342&� ا��"ف ا��د�� �دد  300�

  .���551د �)��ر، �ر@B ���ق، ص 
17  Lر���ت �دد  10/5/11(رار ��در ���ن . و�� �"��5 186ص  2��160ور ��@"� ا�� �ء وا����ون �دد  3712/10&� ا��"ف �دد  2169�

  .���558د �)��ر، �ر@B ���ق، ص 
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ا�����ن (د �درا ��ن �)س ا��0وم إ إذا ��ن �5ؤء �)س ا��)� &� ا�د�وى ا3و�> 

  .ا�����8و

��� �@ب أن ا�����ن ا�����( �ن (د �درا ا����دا إ�> �)س ا�و��Dل و�ن �)س 

���  .18�"وك طر�ق ا�ط�ن �����ضأ�� إذا �درا �ن ������ن �0�")��ن &�@ب . ا���

�ن أ���ب إ��دة ا��ظر أن �� � �)س ا������ ��ن ": &���@"س ا�3"> أ�د �"> أن

  .ا����دا ��)س ا�و��Dل �����ن ا����D�5ن ����( �نو�)س ا3طراف 

 !"�إذا (�"ت ا������ إ��دة ا��ظر �ر�ت �4ن ا���م ا3ول ھو ا�ذي ��)ذ ��ب 2

  .� �و�!و

�ن دون و�Iر أ�! �@وز �"����� ا��� ��B ا��@�ج أ����5 �����ن ����ر �ن 

  .19."ا��@�ء إ�> ا�ط�ن �*��دة ا��ظر أن ����د &� ( ��5D ا���م ا3ول

7( E!�2�0 2*"*@ )�> �$'ق إدارات )�'�"@ أو �$'ق @�P� ع���	ا /$! � :إذا 	

�وق اGدارات ا����� �����ر ا���م ��درا دون أن ��م ا�د&�ع ��ورة ����� �ن 

  .ه ا���وق أو ��د�� ��ون ا�د&�ع �Iر (��و��ذ��د�� ���دم ا�د&�ع �ن ھ ،أو ا����ر�ن

�4ن ����م . &�د ��در ��م �"> إدارة ���� أو �"> (��ر دون د&�ع �ن �����5م

 �& C8ل ا����ر أ��� اGدارة ا����� أو ا����ر ��ورة �����I، أو  ��8ل اGدارة أو 

  .ا�د�وى، أو أن ���I �(�� C8ر (��و���

(د ��در ��م �"> إدارة ���� أو �"> (��ر دون أن ��ون �م ا�د&�ع ����5 و

�4ن �)�ل &� ا�� �� دون  .��ورة (��و���K�"�� � � �� ��� �ك ا���دةذا������ ا����� 

                                                           
  .129 ص ،�ر@B ���ق، إدر�س ا��"وي ا���دوي 18
19  Lر���ت �دد  27/4/88(رار ��در ���و�� �"��5 105ص  41"� ( �ء ا��@"س ا�3"> �دد ��2ور ��@ 954/99&� ا��"ف �دد  1217.  
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���� ��د�� ���"ق ������ �ن (��ون ا���طرة ا��د��� ا��� �و@ب ��"�K ا�د�وى إ�> ا������ ا�ا

  .���20دو�� وا��ؤ���ت ا����� أو ��د�� ���"ق ������ر�ن

��@"> �ن ": ا�ذي @�ء &�!و�ورد ھ�� �� @�ء &� (رار ������ ا����Dف ����� �ء و

�ن (��ون ا���طرة ا��د��� أ�! ���ن ��د�م ط"ب إ��دة ا��ظر - ا�)�رة ا������– 402ا�)�ل 

  .����� �"> ��وق إدارة ��و�����د��  ��م ا�د&�ع ��)� 

أو ،  ���د ھذا ا��ص إ ا����� ا��� ��B &��5 ا���م �����I �"> إدارة ��و���

  21..."��د�� �م ��ن ھذه ا�03رة ��8"� ��)� (��و���

��م ا���  ���ل و�J� ������� �ن ا����د إ�> ا���ت ا���2ر إ���5 أ�Cه إ�� 

ي ا�3��م ا�G���D�5 ا���درة � ور�� أو �����8 � وري �ن أ، ا����Dفوا���رض 

 ��Dدا��، ا�3��م ا�� ور�� أو �����8 ا�� ور�� ا���درة �ن ����م ا����Dفوا�����م ا

ھذا & C �"> ا�!  ��وغ ا�ط�ن �*��دة ا��ظر إ ��ن ��ن طر&� &� ا�د�وى �واء 

  .�22م �� ر ���@"��وة (��و��� أو ��ن (د ا��د�� ��ور، �د��� أو �د�> �"�!

  الطعن بإعادة النظــــــــــــــــــــــــر أجلو إجراءات: ثانيا

ا��� �ددھ�  ل�اR@وو&ق اG@راءات  ��� ���ل ا������ ا�ط�ن �*��دة ا��ظر �@ب أن ��دم

  .@��!آ����ث أو &� إ@راءات ا�ط�ن �*��دة ا��ظر 8م و.ا����ون

1( �Q�	اءات إ)�دة ا�Dإ  

د�م ا����ت ��دم ط"ب إ��دة ا��ظر و&ق اG@راءات ا����وص �"��5 ��0وص ��

����ل  ا���م ا��ط�ون &�!�ر&B إ�> �)س ا������ ا��� أ�درت  ��ث، ا&������ �"د�وى

��وب �و(B �"�! �ن طرف ا��د�� أو و��"! أو ���ر�< �د�� �! ا��د�� ���02 �

                                                           
  .134 ص ، �ر@B ���ق،إدر�س ا��"وي ا���دوي 20
21  Lر���ت �دد  20/07/82(رار ��در ���ر��� �"���ون �دد  1146Eو�� �"��5 290ص  2��5/86ور ����@"� ا�� . B@ن ���د �)��ر، �ر�

  .560���ق، ص
  .281، ص2013��د�� أ�ر�لرة ا��د��� ا�ط��� ا��ون ا���طا�2رح ا���"� ���، ��د ا��ر�م ا�ط��ب 22
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أ�وان ����� ا� �ط �� را �و(B �ن (�ل ا��د�� أو ��2ر إ�> �دم إ������  أ�د��رر �! و

و&�� �")�ل  ا ر&B إ�> ����� ا����Dف &����ن ا��زام �����طرة ا�������ذأ�� إ ،23�و(��!

  .�ن (��ون ا���طرة ا��د��� 328

 ا�ط�ن�و(B ط"ب &�@ب أن  ����� ا���ضأ�� &� ���� ��د�م ط"ب إ��دة ا��ظر أ��م 

  .�5�24طرف ���م ���ول �د�ن 

ط"ب ا�ط�ن �*��دة  �2�رط ���ول�ن (��ون ا���طرة ا��د���  �32�ب ا�)�ل و

�وطن أو ��ل إ(��� ا��د�> وا����02 و�)� أو ���5 و� �ن ا3���ء ا���D"�� ا��ظر أن �

���ن و�B �و �< . ��ل ا��د��و�وطن و�)� وا��د��، و�ذا ��د ا(� �ء ا�م و�"�! 

ا�و(�BD وا�و��Dل ا���8رة �*�@�ز، و�ر&ق ���ط"ب ا�����دات ا��� ��وي و�و وع ا�د�وى 

  .ا��د�� ا�������5 ��د ا(� �ء

أداء ا�ر�وم  �ن (��ون ا���طرة ا��د��� �357�ب ا�)�ل  ط"با��"زم ���ول و

  .نإذا ��ن ا�ط"ب ��د�� أ��م ����� ا���ض ��ت ط�D"� ا��طC، ا�� ���D ا�Cز��

��و��ل ��8ت إ�داع ط��ب إ��دة ا��ظر &� �����  �ط  إ �&� إ�> ذ�ك �@ب اGدء

�> ا��� ا������ ا���درة �"��م أو �"�رار ا��ط�ون &�! ��"K �واز �"Eرا�� &� �دھ� ا3(

ا���دل ���� > ا�)�ل  �ن (��ون ا���طرة ا��د��� 407�ط���� �")�ل  ���ن أن ���م ��5

  :ا�ذي ��ص �"> أ�! 1998- �1997 �ن (��ون ا����� 14

�م �"> ا�طرف ا�ذي �0�ر ط"ب إ��دة ا��ظر �Eرا�� ��"K �دھ� ا3(�> أ�ف  "��

��Dدا���0�� آف و�D����0 درھم أ��م ����� ا����Dف وأ�)�ن و، درھم أ��م ا������ ا

  ".درھم أ��م ا��@"س ا�3"> �دون ���س ��د ا(� �ء ���و� �ت ا�طرف ا0Rر

                                                           
  (��ون ا���طرة ا��د��� 31ا�ظر ا�)�ل  23
  .99، �2ر وط�B @���� ����� ا���وث وا�درا��ت ا�� ���D، ا�ر��ط، ص 1�"�"� ا�دDل وا�2روح ا����و���، ر(م  ،طرق ا�ط�ن 24
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�ط�ق ا�)�ل ا��ذ�ور �"> ��دم ط"ب إ��دة ا��ظر &� إط�ر ا�����دة ا�� ���D و

  :25&� ھذا ا�@�ه (رر ا��@"س ا�3"> �� �"�و، أ� �

��ث ���ن �ن ���ل ا�ط�ن �*��دة ا��ظر أن ا�د�وى (د�ت &� �ط�ق ا�����دة و "

��"K أ�ف درھم �م ���ب ا����ل �و�ل ��8ت إ�داع ا�ط��ن و...ا�� ���D ا����و�� �"ط��ن

ا���دد ��د أ�"> �"Eرا�� ا��� ���ن ا���م ��5 �"�! &��� إذا 0�ر ا�د�وى ط��� ��� ��� �! 

�ن ا����ره �ن و (��ون ا���طرة ا��د����ن  407و 403و 380ا�)�ول �� ا�ذي 

  ".ا�G)�ء ���� > ظ�5ر ا�����دة ا�� ���D ا�����ب &�ط �"> ا�ر�وم ا�� ���D ��2وت

2( �Dأ  �Q�	دة ا�(R� E3 	ا  

�� !&C�0> �"��5 ھ ���ز أ@ل ا�ط�ن �*��دة ا��ظر ھو ا��� ��ا ذ���ب ا3���ب ا�

  . ا�ط�ن

�ن (��ون ا���طرة  403&��3ل أن ����د ا�ط�ن �*��دة ا��ظر ��ب ا�)�ل 

��ت ط�D"� ��وط ا��ق  ا��د��� ھو �8C8ن �و�� ا��داء �ن ��ر� L��K�" ا���م ا��ط�ون &�!

�ن  139 و 137و 136ل ا����وص �"��5 &� ا�)�ول ھذا �B �را��ة اR@�، ذ�ك&� 

  :ا��� ھ� �"> ا��وا��و(��ون ا���طرة ا��د��� 

� ��ف أ@ل ا��8C8ن �و�� C8ث �رات ���"�� ا3طراف ا�ذ�ن ��س �5م �وطن  −

�� .و ��ل إ(��� �����"

��و(ف أ@ل ا�ط�ن �ن ا��ر��ن &� ���� و&�ة ذي ا���"�� &� ط"ب إ��دة ا��ظر  −

 ��B �وا�"�! �ن @د�د إ ��د �رور �0�� �2ر �و�� ا������ ���"�K ا���م و����< ور8�! 

 .�54"ور�8 &� �وطن ا�02ص ا���و&> و&ق ��� ��ت ا�)�ل 

 ���دئ �ر���! �ن وإذا و(B أ��8ء ا3@ل ���Eر &� أھ"�� أ�د ا3طراف أو(ف ا3@ل  −

K�"��"م ا���م ��ن �5م ا��)� &� � .@د�د إ ��د �0�� �2ر �و�� �ن ��"�K ا��

                                                           
  .49، ص�1986و��وز  38-�37دد  ا�3">��2ور ��@"� ( �ء ا��@"س  �95211"ف �د�� �دد  �29/06/1983��ر�L  1280ا��رار ر(م  25
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ا ذ�� (د  �ظ5ر إ ��د ا�� �ء ا�����د إ ا����س�ظ أن �ن أ���ب  ا��2رع��ن 

&�رر ����� �"���وم �"�! أن  ،�ن �وم ��"�K ا���م ا��ط�ون &�!ا���ب ط��� �"���دة ا����� 

  . ��دأ ا�����د &� �8ل �"ك ا���ت �ن �وم ظ5ور ��ب ا����س

*ذا ���ت أ���ب إ��دة ا��ظر ھ� ا��زو�ر أو ا��د��س أو ا���2ف ����دات &، وھ�ذا

���ن �و@د ������� �"��أن �2رط ، �5ذه ا�و(��BDوم ا��راف  @د�دة &C ��ري ا3@ل إ �ن

د �8ت �Iر أ�! إذا ���ت ا3&��ل اG@را��� ( ،ا ا���ر�Lذا�03ر��ن د��ل ����� �"> ھ

 إ ا��داء �ن ا���ر�L ا�ذي ���<&*ن ا3@ل  ��ري ، و@ودھ� �ن طرف ����� ز@ر��

����� ا���م ا� ���  .�26وة ا��2ء ا��� � �!����در �ن ا���

إذا ��ن ��ب إ��دة ا��ظر ھو ا���2ف :"ا��@"س ا�3">&�د @�ء &� أ�د (رارات 

���2ف ،����دات @د�دة&*ن �ر��ن أ@ل ا�ط�ن ا�ذي ھو 8C8ون �و�� ���دئ �ن �وم ا

Lر���ھذا ا� <"� ������  27."�2رط أن �و@د �@� 

أ�� إذا ��ن ا���ب ا���8ر �ن أ@"! ط"ب إ��دة ا��ظر ھو ���رض ا�3��م، &*ن ا3@ل 

  .�28ن ��ر� L��K�" ا���م ا�03ر  ��ري إ

  أثار الطعن بإعادة النظــــــــــــــــــــــــــــــــر:ثالثا

�"> �� ا��� ��ص �ن (��ون ا���طرة ا��د���  406ا�)�ل  ��ب ا�)�رة ا�03رة �ن

�"� :  

  ." ا�ط"ب ��)�ذ ا���م (ف �و..."

��س �! أي ا8ر �و(ف، ا����Dف، ور، �C0ف ا���رض أن ط"ب إ��دة ا��ظ  <��

  . و ��(ل، &����م ا��ط�ون &�! ���> (��C �"��)�ذ

                                                           
  (��ون ا���طرة ا��د��� 404ا�ظر ا�)�ل  26
27  Lر���ت �دد  19/09/90(رار ��در �����2ع �دد  1380/86&� ا��"ف �دد  1855Gو�� �"��5 129ص  2��4ور ��@"� ا.  
  (��ون ا���طرة ا��د��� 405ا�ظر ا�)�ل  28
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أن ط���� ا��23ء ��ط"ب أ����� ��� رورة إ���ف ا���)�ذ &� ��ض ا���ت ���  إ

&� ���� ا����رض ��ن ����ن أو �ن ��ب أو�> ���� ا����(ض ��ن أ@زاء ��طوق ا���م 

  . ا�وا�د

�ل ��لو&�  ، ���&� ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ���  ،&� إ��دة ا��ظر ���ط�B ا���

ا ذإ ،&�! ���ء �"> ط"ب �ن ذي ا���"�� أن ��رر و(ف ��)�ذ ا���م ا��ط�ون ،ا��0و��

 ���ن ��5 أن ا���رار �"> ��)�ذ ا���م ا��ذ�ور �"�ق �ط��ب إ��دة ا��ظر  ررا &�د�� 

�&C� ن���29.  

�� ���ز ا����س إ��دة ا��ظر �ن �Iره �ن طرق ا�ط�ن أ�! &� ���� (�و�! 2�C و

��� �ر@B &� ، � �و��،�ر@B ا3طراف إ�> ا����� ا��� ���وا �"��5 (�ل �دور ا���مو

ا��� ��ون (د ��"��5 ا����وم وا��23ء ا��� ( > ��5 و�رد ا�����K ا��ود�� و، ا���م �)�!

  .&�!�! ���� > ا���م ا��ر@وع 

(د أ�دت ����� ا����Dف ���دار ا��� �ء �"> أ�8ر إ��دة ا��ظر �ن C0ل (رار و

  :��30در ���5 @�ء &�!

����D&�ا&�C ��ث ا� < أن ا��رار "...!D( � &� أ@زا���و��ث ���� ��� ...@�ء �

ا3���ب  أ�د��ق &�ن ا����(ض ��ن أ@زاء ا��رار ���> وا �� �Cوة �"> ان ��ب ا�ط�ن 

�ن (��ون ا���طرة ا��د��� ���و@ب ��!  402ا���2ر إ���5 �"> ���ل ا���ر &� ا�)�ل 

(�ل  أ�Cه �B إر@�ع ا�طر&�ن إ�> ا����� ا��� ���� �"��5 إ��!ا���2ر  ا����D&�إ��Eء ا��رار 

�ن (��ون ا���طرة ا��د��� �B رد ا�Eرا�� ا��ود�� ����<  �403دوره ط��� �")�ل 

  .31"إ���ء ا���Dر �"> �����5 &� إط�ر ا�����دة ا�� ���Dو�� ا��ط��

                                                           
  .359و  �358)�� ، �ر@B ���ق، �ري وإدر�س ا��"وي ا���دوي��ز��4ون ا 29
، 2��41/1986ور ��@"� ا�����م ا��Eر��� �دد  1207/82، �"ف �دد �6/12/1985��ر�L  981(رار ����� ا����Dف ���دار ا��� �ء ر(م  30

  .109ص 
  ا��د���(��ون ا���طرة  408ا�ظر �ذ�ك ا�)�ل ./��284د ا��ر�م ا�ط��ب، �ر@B ���ق، ص  31
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&� ���� إ��دة ا��ظر ���ب ���رض ا�3��م، &*ن ا������ ��رر إ�ط�ل ا���م و

�ن (��ون  409��)�ذ ا���م ا3ول �2�"! و� �و�! ��� ��ص �"> ذ�ك ا���دة وا����8 

  .ا���طرة ا��د���

@زاء ��طوق ا���م، &*ن ا������ �����ض أ�� &� ���� إ��دة ا��ظر ���ب ���(ض أ

�ن ا���م ا��ط�ون &�! ���م @د�د �4ن �)�ل &� ا�� �� �رة أ0رى �"> ا�و@! ا�ذي 

  .32�راه

ر& ت ا������ ط"�! ���ت �"�! ������ر�ف وإ أ�! إذا أ0)ق ط��ب إ��دة ا��ظر 

  .���Eرا�� ا���2ر إ���5 أ�Cهو

&� ط"ب إ��دة ا��ظر ���ل ا���رض إذا �در �@در ا�2Gرة إ�> أن ا���م ا�)��ل و

��� ���ل ا�ط�ن �����ض إذا ��ن �2و�� ���ب �ن ا���وب ا��� ��رر ھذا  �����Eورة ا�����

 ���ل ا�ط�ن �*��دة ا��ظر ����8 �ن �)س ا��0م ا�ذي ��دم �! و. ا�ط�ن !���و 3���ب و�

ا@< أ�! �@وز �! أن ���دم �ط"ب أ�� ا�طرف ا03ر &�ن ا�رأي ا�ر. @د�دة ا��2)ت &��� ��د

  .33إ��دة ا��ظر �����م ا�ذي ��ق أن ��ن ��C ��8ل ھذا ا�ط�ن �ن (�ل ��0!

���   �رض ا���ر ا�3رج (ن ا�3,و��: ا�=�رة ا�%

رض ا��Eر ا��0رج �ن �� &*ن ون ا���طرة ا��د����ن (�� ���303ء �"> ا�)�ل 

�م طر�ق �Iر ��دي �"ط�ن &� ا�3��م و �! ا����ون &� ����ول �ل 02ص  ھوا��0و�� 

أن �د&B أ8ر ا���م ا���در &��5 ����ط�B ���� �ه  ،&� ا�د�وى ��دع ھو أو �ن ��وب ��!�

  .!ا ��ن ا���م ا��ذ�ور ��س ���و(! أو � ر ������ذإ

ج �ن �م ���ز ا��2رع ��ن ا�3��م &� �و وع (�و��5 ���رض ا��Eر ا��0رو

ا@��5د ا�� ��D و�ذ�ك &*ن ا�)�! و، ��ث ا����ل ا�طCح ا���م ا�� ��D، ا��0و��

 ����8> �ن ذ�ك �ط���� ، �ذھب إ�> (�ول ��طر��5  د @��B ا�3��م ���5 ��ن �و��5
                                                           

  .140و139 ص، �ر@B ���ق، إدر�س ا��"وي ا���دوي 32
  .141، ص �ر@B ���ق، إدر�س ا��"وي ا���دوي 33
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��ن �ن ا��رارات ا���درة �ن ھذه ا�03رة &� 34ا���ل �Iر أ���م ����� ا���ض �� ، إ

و(د أ0ذ . ا��"ط�ت اGدار�� &���ل ھذا ا��وع �ن ا���رض �ذ�كط�ون إ��Eء ��ررات 

�ن @�5 ا�� �ء  ا�� �ء ��د �ردد دام طو�C ��"م ���و��5 ��>  د ا�3��م ا���درة

 ،���@���Gسوا�Dر"� ��D  .�35و ���ت ��درة &� إط�ر ا��"ط� ا�و

ا��0و��  أن ��رض ا��Eر ا��0رج �ن �رى  ��ض ا�)�! �@در ا�2Gرة إ�> أنو

�د0ل  �ن طرق ا�ط�ن �3! ��رر ���"�� 02ص �م ��ن طر&� &� ا��0و�� ا��� 

ا��5ت ��دور ا���م ا��ط�ون &�!، &� ��ن أن ا����دة ھ� أن ا�ط�ن &� ا���م  �@وز 

  .36إ ��ن ��ن طر&� &� ا��0و��

���ر��! إ@راءات و)أو(ھذا ا�ط�ن ����ول &� ھذه ا�)�رة ا���رف �"> 2روط و

  .)�8��8(آ�8ره 8م) ����8(

  شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومـــة: أوال

�ن (��ون ا���طرة ا��د��� أ�! �ن أ@ل �"وك طر�ق  �303��)�د �ن �ص ا�)�ل 

  :��رض ا��Eر �0رج ا��0و�� �"ط�ن &� ا�3��م �د �ن �و&ر ا�2روط ا������

��س ھذا و، ا��Eر ا����رض �@ب أن ��ون ا���م ا��ط�ون &�! (د �س ���وق −

، إذ ا���"�� ھ� ا��� د&�ت " د�وى ��ث  ��"�� "ا�2رط �وى �ط��ق ���دأ 

�Iر أن �8وت ا� رر ��و(ف �"> ا��"ط� ، ا��� رر �ن ا���م إ�> ا���رض �"�!

 .37ا���د�ر�� �"�����، &�5 ا��� ��5 أن ��رر �دى ���س ا���م ���وق ا��Eر

                                                           
3ن (رارا��5  �5دد ����< ا��Eر �ن ��ث أن ����ط���! �"وك ��رض ا��0رج �ن ا��0و��  د ا���م ا�ذي ط�ن &�! إذا �د(�!، أو  د  34

  .ا���م ا�ذي ��ل ��"! إذا �� �� �!
  .���124د ا������، طرق ا�ط�ن &� ا�3��م ا��د��� واGدار��، ا�ط��� ا3و�>، ص  35
  .8ص ،1980��� ، ��42ة ا����رف، ا�ط�ن ������Dف وإ@راءا�! ،���ل ا�����ل ��ر 36
  .��285د ا��ر�م ا�ط��ب، �ر@B ���ق، ص  37
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ا� رر �� أو �"> در@� �ن ا�@����، �ل إن ا@��5د  و �2�رط �ذ�ك أن ��ون

��� �و أ�@م ا����وم . ا�� ��D (د ذھب إ�> (�ول ا� رر ا������ أ���� ���ول ��طر��5

�38�ن إ������! �ظل ��)� ��"�� ��5دد ا��Eر &� �ل ��نو�! �ن ا���)�ذ، .  

�ون ا��Eر ا����رض (د �م ا��د��D! ���02 أو �وا�ط�  −� &�ن C0ل . ���D!أ

�ن (��ون ا���طرة ا��د���، �@ده ��رف ا��Eر ��4! ا�02ص ا�ذي �م  303ا���راء ا�)�ل 

�ون طر&� &� ا�د�وة أو �  .��C8 &���5��دع ھو أو �ن ��وب ��! &� ا�د�وى، ����> أ

  :����ر &� ��م ا��Eر ا�023ص ا������نو

��)� (��و���، أن ��ون ا��Eر �� أو ا��د ا�ذي �م ��ن طر� �� ا�د(وى ا�!3ص- أ

 ���Q  ده ��وة ا��2ء ا��� � ��ن !�.  

إ�� �وا�ط� ����� (��و��� ���و�� �ن  ا�ذي �م ��ن ��%+ �� ا�د(وى ا�!3ص- ب

ا����ر أو ا���@ور �"�! أو ا���م �ن ا�D�Eب أو و��ل ا��)"���، أو ��و@ب ����� ا�)�(�� 

�������� أو ا�و��ل .C8�� ن��أو أم ا�و��ل أو ، ��ن �و���� أو ����� �Iر ����� أو 

!����C� @�وز�ب Dا���.  

�@در ا�2Gرة إ�> أن ا�و��ل ���ن �! ا���رض ��)�! ا����02 �"> ��م أ ر و

إ��� ����� و�� �ن �)�! ������! إذا ���ت �����! &� ا�د�وى ا���در &��5 ا���م �م ��ن أ��

  .م ا��Eر �� دام ا���م �م ��در &� �وا@5�!������� ��ط�ق �"�! ��و، �ن �Iره

�راد �! �ل �ن �"�> �ن �")! ��� ����� ���ذات �واء ��ن ھذا و:ا�3�ف ا�3ص- ت

ھذا ا�0"ف رھ�ن �4ن ��ون ��و(! �42ت (�ل �دور ا���م أو (�ل ، وا��ق ���02 أو �����

����ر ��C8 &� ا�د�وى ر&B ا�د�وى إذا ���ت ��زا�ت راD@�، أ�� إذا �42ت ��د ا���م &5و 

  .�ن (�ل �")!، إذا ��ن ھذا ا�03ر طر&�

                                                           
  .���125د ا������، �ر@B ���ق، ص 38
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ا����ود ���0"ف ا���م ا�02ص ا�ذي �0"ف �")! &� @��B ذ��! و: ا�3�ف ا��م- ث

ا������ أو &� @زء BD�2 ���5، &����ر &� ��م ا�0"ف ا���م �ذ�ك ا�وارث ا�وا�د أو �دة 

  .��D &� ا��ر��ور�8 �ل �"> (در ����! أو ا��و�> �! ����� �2

�@وز �5ذا ا�0"ف ا���م �Q5 ��طرة ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و�� &� ���� و

��ن ھذا ا���م (د و، �دور ��م �"> ا��ر�� ا�R"� �5م �ن (�ل �ور58م أ ر ���و(5م

 ،��ذ�ك �ط���� و�در ���@� �د��س أو �واطؤ ار���! أ�د ا�ور(�� �8�C8�� ! �"�ر

" :�� �ا���ود ا�ذي و�ن (��ون ا��زا��ت  �451رة �ن ا�)�ل ���� ��ت ا�)�رة ا03

5D�("0م ��ن ���2رون و����ر &� ��م ا��0وم ا�ذ�ن ���وا أطرا&� &� ا�د�وى وور8�5م 

  ".ا��واطؤو��وق �ن ا���"ت إ��5م ��5م ������8ء ���� ا��د��س 

��8�! أن �@وز �"داDن �"وك ا���رض ا��0رج �ن ا��0و�� &� ���� إ: ا�داDن- ج

��ن ��د د��! ا����Q و، �د��! �واطB� 4 ا��Eر ا���در ا���م ا��ز�B ا���رض  ده �)�Dد�!

أو إذا ��ن ا���م ا���در  د �د��! ���� �"> . �! �ن (�"! ���ق ا���م ا���در  د �د��!

�و �م ���رن �4ي Iش، إذ ��ق �دا�D! ا���رض  ده ������ره �Iرا أ ر ا���م وا��ور�� 

��"���!.  

�2�رط &� ا�03ر �"> ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و�� �دم ��د�م ط"�! إذا ���ت و

&� ھذا ا��دد @�ء أ�ر و، ����D&��ا��دا��D أو ى ��رو � �"> ا������ �واء ���ت اا�د�و

��� ا����Dف ���دار ا��� �ء ��� ���Dر و:"39ر�Eرض ا���دم ����ل ��ث إن ا�ط��ب ��

�ون ���و�� ��ث ��ون �و وع و�0رج �ن ا��0و�� � ا���ل أن ���ت ا���رض ھذه 

  ".ا����D&��ا���ز�� زال ��رو � �"> ا������ �واء ���5 ا��دا��D أو 

                                                           
  .71، ص 2��28،1983ور ��@"� ا�����م ا��Eر���، �دد  120/83، �"ف �دد �30/07/1983��ر�L  125أ�ر ر�D�� ر(م  39
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  تعرض الغير الخارج عن الخصومة أجلو إجراءات: ثانيا

  +�3ض ا	T"� ا	�Iرج )E ا	PI'�@ إ#راءات )1

��ون ا���طرة �ن ( 304ا�)�ل  ��ب ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و����دم 

��ث �@ب أن ��دم &� 2�ل ���ل ، �ررة �"���ت ا&������ �"د�وىو&�� �"�وا�د ا�� ا��د���

!"��أو ���ر�< �د�� �! ا��د�� ���02 ، ���وب �و(B �"�! �ن طرف ا��د�� أو و

&�  ��رر �! أ�د أ�وان ����� ا� �ط ا���")�ن �� را �و(B �ن طرف ا��د�� أو ��2رو

B�)و�ن �! ا���� &�@ب  أ�� إذا ��ن ا�3ر أ��م ����� ا����Dف .40ا��� ر إ�> أ�! 

  .�ن (��ون ا���طرة ا��د��� �328��م ا�)�ل ا��زام �����طرة ا������� ط��� 3

أن � م ا����ل أو ��ون ا���طرة ا��د��� �ن ( 32ط��� �3��م ا�)�ل  ����Eو

ھذا ، ا�و��Dل ا��� ����د إ���5 ا����رضوا�و(�BD و�رض �و �*�@�ز �و وع ا��وا��� ر 

 ��"Dإ�> ا3���ء ا��� �&� Gوطن أو ��ل إ(��� ا��د�> و�)� أو ���5 وا����02 و���

��ل ا��د��و�وطن و�)� و�ذا ��د ا(� �ء أ���ء و، ا��د��و�"�! .  

أ�درت ا���م  و�و@! ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و�� إ�> ا������ ا���

  :��41 �"�ا�ذي ��ر  (رار ا��@"س ا�3"> ، ���� ��� @�ء &�ا��ط�ون &�!

� أو (رار ا����D&� �@ب ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و�� �"> ��م ا��داD نإ"

��� ���)�د ذ�ك �ن ���ر�� ا�)�"�ن  ������ ا��� أ�درت ا���م ا����رض �"�!��أن ��دم 

  . ��د����ن (��ون ا���طرة ا 308و 303

��� ا����Dف ��� (�"ت ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و�� �"> ��م ا��دا�D و��

  ."ا ا���رض �"��ضذ��ون و�ر ت (رارھ� ا���در �42ن ھ��ون (د ��0)ت ا��

                                                           
  .(��ون ا���طرة ا��د��� 31ا�)�ل  40
41  Lر���ت �دد  1994 /9/11(رار ��در ���65ص  �47دد  �3">ا��@"س ا �@"� ( �ء��2ور � �1789/85دد �د�� ا��"ف �ا &� 3848 

  .و�� �"��5
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��� ����ن �"�! أن ��وم �4داء ا�ر�وم ا�� ���D ا��� �)ر �5 ا����ون ا���ظم ��5.��� 

 ا��0و�� ��ت ط�D"� �دم (�ول ��ر !، أن �ر&�!ا��0رج �ن ا����رض  أ�زم ا��2رع

���� ا���و ا3(�> ھ��د &� �"Eرا�� ���و���  �ط ا������ ��"�E �و�ل ��8ت إ�دا�! �

��42�ن ا���م ��5 &� ���� �� إذا ر&ض ��ر ! .  

�م �"> ا�طرف ا�ذي :" ��ص �"> أ�!�طرة ا��د��� �ن (��ون ا�� ��305)�ل &��

 ��@�وز ���D درھم ������� �"����م ا��دا��D وC8ث ���D درھم  ���ل ��ر ! �Eرا�� 

�م ا����Dف و�D����0 درھم ������� �"�@"س ا�3"> دون ���س ���و�ض ���� �������

  ."0ر ��د ا(� �ءا�طرف ا3

��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و�� �0�"ف �">  ا�)�ل أن ذا����ن �ن C0ل ھ

  .���"ق �����"K ا����وي �"Eرا�� &� �دھ� ا3(�> &���إ��دة ا��ظر 

�@در ا���Cظ� إ�> أ�! &� ا����� ا��� ��B &��5 ا���رض �"> ��م �م ��)ذ ��د، و

  .43ا�طرف ا�ذي ��م �"�!و&*�! �@ب ��د��! ��ق ا�طرف ا�ذي �در ا���م ���"��! 

2( @�'PI	ا E( رج�I	ا �"T	�3ض ا+ �Dأ  

 ،� �"�دة ا�����0 ����ر��!��د ا��2رع ا��Eرن �� ��8ر ا����ؤل ھو �دم ��دإ

���م  ،ا���م ا�ذي أ ر �! &� أي و(ت �2ء��ث ���> �"�Eر ذي ا���"�� ا���رض �"> 

�ا ذم وا���ول ��� ( > �! و ���� إ��ن �در ��! �� �)�د �را�� أو  ��� إ(راره �"�

44��ن (د �)د ا���م ر �ء أو أ�"ن أ�! �ن ���رض �"�!.  

                                                           
  (��ون ا���طرة ا��د��� 304 ا�)�رة ا�����8 �ن ا�)�ل 42
  .103ا���دوي، �ر@B ���ق، ص  إدر�س 43
  .�321)��  ،��4ون ا��ز�ري وإدر�س ا��"وي ا���دوي ،�ندا�وز ا���"� 44
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�B ا��"م  ،��و�� ��ر&� ا��داء �ر��ن ا3@ل ا ا���وت إ�>ذا�)�! ھو�ر@B ��ض 

& C �ن أن ا���م �م ��"K  ،ه ا����� �م ��ن طر&� &� ا�د�وىذأن ط��ب ا�ط�ن &� ھ

  .45إ��!

���> �"�Eر ا��ق &� ا���رض �"> ا���م �� �م ���ط  ،�ذ�ك و�ط���� �"���دئ ا�����

ا����ط &� ا����ون ا��Eر�� ھ� �0�� �2ر ��� ��ب  و��� ���ت �دة ا����دم. ��! ������دم

&*ن ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و�� ���ن  ،�ن (��ون ا��زا��ت وا���ود 387ا���دة 

  .46ا����ك �! C0ل ا��0�� �2ر ��� �ن ��ر�L �دور ا���م �و وع ا���رض

��� �ن ��ر�L و�رى ا3���ذ ���د ا������ أ�! �� دا�ت (��"�� ا�3��م ���د ��8C8ن 

�ن (��ون ا���طرة ا��د���، &*ن ھذا ا��Eر �ظل ����ط���!  �428دورھ� ��ب ا�)�ل 

�5"�  .47ا�و(وف &� و@�55 ط�"� ھذه ا��دة 

���د إ�> و��ن ا����وم �"�! ���ط�B أن � B �دا ����� ا��ظ�ر ا�طو�"� ھ��!، 

�Eر�� (د و�د أ@�ل ��ث أن ا��2رع ا�و��"�K ا���م إ�> ا����رض ا�����ل ��دھ�، 

@�"�5 52را ���C &����د أ���ذ�� أ�! ��ون �"> ا����رض أن ���در وا�ط�ون ��)� ���� 

  .إ &وت �"�! ا��ق &� ذ�كوإ�> ذ�ك C0ل ھ��! ا��دة، 

  اآلثار المترتبة عن تعرض الغير الخارج عن الخصومة: ثالثا

�0و��  �و(ف رIم أن ا�� �ء ا���ر �"> أن ا�ط�ن ���رض ا��0رج �ن ا�

أن ا���رض �2�ل ��م �ر�ب أ8ر�ن أ�����ن  �رى ا��ر�م ا�ط��با���)�ذ، &*ن ا3���ذ ��د 

أن ا83ر�ن ا��ذ�ور�ن  ���@�ن ��وة و،إ���ف ا���)�ذو���C8ن &� �و(�ف ا��ت &� ا��زاع 

  .إ��� ��و()�ن �"> (���� ا��� �و، ا����ون

                                                           
  .�239)�� ، �ر@B ���ق ،أدو�ف ر�و�ط 45
  .101 ص، �ر@B ���ق، ويإدر�س ا��"وي ا���د 46
  .���126د ا������، ا��ر@B ا����ق، ص : ا�ظر 47
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إ�> ، ا��ت &� ا��زاع ا���روض �"�! ��ث ���ن �"�� � ���ء �"> ذ�ك أن �و(ف

�@وز �! �ذ�ك و، ��ن ا�)�ل &� ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و�� �CD ����(ض ا�3��م

إن ���ت �د�! (���� ���� أن �و(ف ��)�ذ ا���م ���ب ا����Dل ا��� �ر�� ا���رض ا��0رج 

 �5�Cد�"�5و�ن ا��0و�� إ�> إ���.  

��رض �"�! &� ا���م ا�� �ن ن ا������ ��دلا ظ5ر ا��Eر ���� &� ��ر ! &*ذإو

ا ذا��زاع ا�3"��ن &���> ا���م ��&أ�� ������� 3طراف . ا ا��Eر &�طذ�دود �� ��س ��وق ھ

  .5���48م و����B ��د��D &��� ���5م ��وة ا��2ء ا��� � �!

 ���وھذا ھو �� ���> ��83ر ا���2ر ا�ذي �ؤدي إ�> إ��دة ا���ز�� إ�> �)س ا���

���ث ��ود إ�> ا��زاع ���ظر &� أ��س ا���رض ، ��2ر و���5 ا����"� �ن @د�د �"��5و

�Iر أ��5 �ظل ���دة ���ط ا��زاع ا��� ��ق ��5 أن . ا�وا(��و����@! �ن @����! ا����و�� و

&����B �"��5 ا��ظر &��� ���ن أن ����ر @د�دا ������� ، ��ت ��5�42 &� ا���م ا��ط�ون &�!

  .49ول�"�زاع ا3

�وا�د طرق ا�ط�ن و&�� �" رض ا��0رج �ن ا��0و��ا���م ا���در ���@� �� ���لو

ا �در �ن ا������ ا��دا��D &� �واد ذإ أ�������I  ا �درذ&5و ���ل ا���رض إ ،ا�����

�)�ل &��5 ا�� �ء ���در@� ا3و�> ��ون (���C� C���Dف �واء ��ن ا��زاع ا�3"� ا�ذي 

&� و. دا��D أو ���در@� ا�03رةا����رض �"�! �زا�� ��ت &�! ���در@� ا���در &�! ا���م 

�ن ر�Dس ا������ ا��دا��D أو ر�Dس ا������ ا����D&�� �و�)! (� �� ���� �دوره 

أ�0را ���ل ا�ط�ن �����ض أو �*��دة ا��ظر &� و. ����@"� ���ل دو�� ا����Dف��Jور ا�

  .50ر2رع �"وك طر�ق ا���ض أو �*��دة ا��ظا���ت ا��� أ@�ز &��5 ا��

                                                           
  .327ص، �ر@B ���ق" …"،ا��ز�ري وإدر�س ا��"وي ا���دوي��4ون  48
  .���129د ا������، �ر@B ���ق، ص  49
  .328، ص �ر@B ���ق، ا��ز�ري وإدر�س ا��"وي ا���دوي��4ون  50
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&*ن ا����رض �"�زم �4داء ��"K  ،أ�� إذا ر&ض ��رض ا��Eر ا��0رج �ن ا��0و��

�4ن ��وض ا�طرف ا0Rر إذا ��ن �ذ�ك �و@ب ھذا إ�> @��ب وا�Eرا�� ا��)رو � (��و�� 

  .ا��واDر ا��� ا��"ز��5 ا���رضوا��زا�! �4داء ا����ر�ف 
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ا�(�)'��  ا�,ـــــ#ــــ�
+���ـــــ�ــــ*
:ا�

���> إ��! �2رع �"ك ا�دو��،   ��D &� دو�� �ن ا�دول �ن أھم ���و��د ا���ل ا�� إن

��� &� ھذا ا��و��د �ن ا���رار &� ا���ل ا�� ��D و�و��د �)��ر ا���وص ا����و��� و�4و���5 

�5Dوإ�ط�  ���م ا���"��� B��@ �& وا�دا و�و�دا ا���رار  إ�>ا�ذي �ؤدي  ا��2ء�د�و

  .ا�����Cت

أ�"> �ؤ��� �و@د &� ھرم ا���ظ�م  - 51ا��@"س ا�3"> �����- ����� ا���ض ����رو

�ل ����� (��ون �را(ب �دى ، ھ� ���ت ������ �ن ا�در@� ا��8��8و، ا�� ��D ا��Eر��

  .�ط��ق ا����ون �ن طرف ا������ ا���درة �"�رار ا��ط�ون &�! أ����5

� ��D أو (��ون �م ��رف ا���ض �واء &� ا��2ر�B ا� ا��2رع ا��Eر��إن ��ن و

ا��"وي و�ري ا��زذھب ا3���ذان ��4ون ا���طرة ا��د���، &*ن ا�)�! �دارك ا�3ر ��ث 

ف �رض ا���م ا��ط�ون &�! ا����ر ا���ض طر�ق �"ط�ن �Iر ��دي �5د ا���دوي إ�>

  .����ون(�د �� ! ����0)�! أ���م ا����� ا���ض �"> 

��4! طر�ق �"ط�ن �Iر ��دي ذو ط��B ��م  &��ر&! ا3���ذ ��د ا���در ا�را&��أ�� 

�ن ����� ا���ض �5دف إ�> ��د�م ط"ب إ�> أ�"> �ؤ��� ( ���D &� ا���"�� ا��� ھ� 

ا��د�> وا��رارات ا�� ���D ا����D�5 ا���درة �ن �@�وع ا�����م وأ@ل ��ض ا�3��م 

  .0ر(�5 �"���ون

ا�ط�ن �����ض &� ا���م  ���د �! إ��دة طرح ا��زاع أ��م ����� ا���ض  إ أن

إ��� ����ر �"ط� ����� ا���ض &� و��ف @د�د ��� ھو ا���ل ������� ��C��D")�ل &�! �ن 

، ��روض أ����5 دون أن �ط���5 �"�!�@رد ��ر�ر ا����دئ ا����و��� ا��"��� &� ا��زاع ا�

���> و،� �ذ�ك إ�� أن ���م �ر&ض ا�ط�ن أو ���م ���و�!ھودون أن �)�ل &� �و و�! و

                                                           
���)�ذ )  2011أ��و�ر  25(  �1432ن ذي ا���دة  ��27در &�  ���1.11.170� > ظ�5ر 2ر�ف ر(م  �م ���Eر ����� ا��@"س ا�3"> 51

�����ر  27(  1377ر��B ا3ول  2ا���در &�  1.57.223ا����"ق ������ ا���ض، ا���Eر ��و@�! ا�ظ�5ر ا�2ر�ف ر(م  58.11ا����ون ر(م 
  .�42ن ا��@"س ا�3">)  1957
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أن ���د ا��زاع �ن @د�د أ��م ا������  &� ���� ��ض ا���م �ن ا��0وم ����ب ا�42ن

  .ا��� أ�درت ا���م ا��ط�ون &�!

�ن (��ون ا���طرة ا�@����D ا�ذي ��ص  518ل ا�)�ھذا �� ���ن أن ���2)! �ن و

��م ا���درة ا��ظر &� ا�ط�ون �����ض ا���د��  د ا3 ����� ا���ض�و�> �"  :أ�!�"> �

���ل �"> �و��د ا@��5د و��5ر �"> ا��ط��ق ا����< �"���ون، و، �ن ا�����م ا�ز@ر��

�D� ا��.  

��� ا���ض إ�> ا�����ف ا����و�� �"و(�BD ا������ �"��5 ا������� ���د �را(�� ��

��D��@ا� ، BD�)د إ�> ا�و���  �5��إ�> ( �ة ا�����م ا�ز@ر��، و �52د ��8و��5 ا���د�� ا����

(��� ا��@Q ا��� أ0ذوا ��5 �� �دا &� ا���ت ا���ددة ا��� �@�ز &��5 ا����ون ھذه 

  ."ا��را(��

�����ض �طر�ق �ن طرق ا�ط�ن ا��Eر ا���د�� �����ول  ا��Gط�و��> ����> ��� 

أ�8ر ا�ط�ن �����ض &� ا�)�رة ا�����8، أ��  ءا�!&�رة أو�>، 8م إ@راأ���ب ا�ط�ن �����ض &� 

  .ا�)�رة ا��8��8&���0ص ��5 

ب ا�ط�ـن ����ـض: ا�=�رة ا1و�<��  أ

ن ��5 &� ا3���ب ا��� �@وز ا�ط� ��ون ا���طرة ا��د����ن ( �359ـدد ا�)�ل 

��م ا���رو � �">ا3 ض�@ب أن ��ون ط"��ت ��": ا�3��م �����ض ��و�!�  �����

  :اR������� �"> أ�د ا3���ب � ا���ض

 ؛0ـرق ا����ـون ا�دا0"�ّ  )1

 ؛ق (��دة ��طر�� أ ر ��4د ا3طراف0ر  )2

 ؛�ــــــدم ا0���ص  )3

 ؛ا�2طط &� ا�����ل ا��"ط�  )4

  ."�دم ار���ز ا���م �"> أ��س (��و�� أو ا��دام ا���"�ل )5
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��ب @د�د  إ �&����ن  وھذه ا3���ب @�ءت �"> ���ل ا���ر ���ث أ�! 

�دم &�< و�و��دھ� وو ذ�ك �ر�� �ن ا��2رع �"> ��ر و��Dل ا�ط�ن �����ض ،إ���5

ا����ود �ن �ر�"� ا���ض ھ� ا���ل وا���ب أ��م �ل ط��ن ��ط�ن ��� ��2ء �� دام ا��راد 

 �D� و��د ا���ل ا���م ا��و وعو�"> �  .�را(�� ��ن �ط��ق ا����ون �ن ���

��� ا�وا�B،إذ أن دور  &� �@�و��5 �2�ل ���0)� �"���ون �����ه ذه ا3���بوھ��

�م �"���ون دون ا�وا(���Bور &� ر(��� ��ن �ط��ق ا����ا���ض .  

  :و&��� �"� ���ن ��ل ��ب �ن ھذه ا3���ب �"> �دة

 :خرق القانون الداخـلي: أوال

ا0"� ���ب �"ط�ن �م �رد &� ا��2ر�B ا��Eر�� أي ��د�د �"���ود ��"�� ا����ون ا�د

3&راد �واء ���ت ا����ون ا��و و�� ا�ذي ���"ق ����C(�ت ��ن ا�! ���د ، ��ن �����ض

، أو �5م &� �C(�5م ��3@��ب ��ت ���"�� �����Eر�� &��� ���5م�واء �و، ����� أو أ�ر��

  .2�52رط أن ��ون دا0"� &� ا����ون ا��0ص

ا���درة �ن ا��"ط� ا��2ر���� ا�وط��� ����ه ا�وا�B��@ B ا���3ل ��ث ��2ل &� 

��5 �"ط إط�ر&�  ا���)�ذ��وا���3ل ا���درة �ن ا��"ط�  ،�ن ظD�5ر و�را��م و(وا��ن

أو ا��رارات ا�وزار�� وا����ھدات ر�Dس ا���و�� ����را��م ا���درة �ن  ،ا���ظ����

ا��رارات ا��� ��درھ� ا����ل �ذا و، دق �"��5 (��و�� ����Eرب�وا�)�(��ت ا�دو��� ا���

ورؤ��ء ا�@����ت ا�� ر�� وا��رو�� &� �ط�ق ا��"ط� ا��0و�� �5م ���� >  وا����2وات

  .53ا��دو�� أو �Iر ا��دو�� &� ��وص و(وا�د ا�)�! ا��C�G ،ا����ون

��0ذ ھذا و،���� �ن أ���ب ا�ط�ن �����ضا��و و�� ا�دا0"� 0رق ا����ون �2�ل و

4 &� �4و�"! أو أو ا�0ط ،0ط4 &� �ط��ق ا����ونا� ���ن إ@����5 &�ا�0رق �دة �ور 

  .����0)� ا����ون
                                                           

  .��289د ا��ر�م ا�ط��ب، �ر@B ���ق، ص  52
 .�9/01/2012��ر�2��WWW.MAROCDROIT.COM Lور ��و(��Bط)> ا�)ور��، ا�ط�ن �����ض &� (��ون ا���طرة ا��د���، ���ل  53
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إ�زال ��م (��دة  ��ب ���د ا���2ور،ھو ��0ط4 &� �ط��ق ا����ون� &�����ود

(��و��� �"> وا(��  ��ط�ق �"��5، و���8! أن �ط�ق (� � ا��و وع (��دة �ن (وا�د ا�)�! 

  .�54دة �2ر����ا��C�G ��ث �@ب �ط��ق (�

ا��ص ا�وا@ب ا��ط��ق �د�و �Iر  �*�ط�ءوأ�� ا�0ط4 &� �4و�ل ا����ون &��ون 

���0ف �ذ�ك (�د  إذ ،�)��ر �Iر ���< �"���دة ا����و��� إ�ط�ءأو  ،�د�و�! ا������

 �Gط��!�4ن ����ر &�ر ا�واھب (ر��� �"> �ور�� ��د ا���5 ��&�� .ا��2رع و���! ا�������

��س �"�� � أن " :��ص �"> أ�! ا���ودو(��ون ا��زا��ت �ن  454&� ��ن أن ا�)�ل 

  55"ا��راDن ا��و�� ا�����0 �ن ا�"�س أو ا��راDن ا����ددة ا��� ��ل ا��وا&ق ����5 إ���ل 

ا������ �ن �ط��ق �ص �ر�< ��ط�ق ھو أن ��رض  �)� ا����ونوا����ود ���0

ا����ع �ن و�ط��ق (��دة (��و��� �م ��ر ا���ل ��5 ��د،  ا��� � إ�>، أو ���د �"> ا���ز��

  .�ق (��دة (��و��� �م ��م إ��Eؤھ��ط�

إن ا������ �0رق "...: &�! @�ء ه ا�ذي(رار(د أ�د ا��@"س ا�3"> ھذا ا����> &� و

ا����ون �*�را �5 �ن �ط��ق �ص (��و�� �م �"K ا���ل �! وا����دھ� &� ا���م إ�> �ص 

  56..."أ0ر �م ��5د ��ط���!

  :57ا����ون ا�دا0"� ���"� ����ض �0رقو�2�رط �"ط�ن &� ا���م �

�2ف  ����ن �ط����5 �"> ا��زاع ���أن ��ون ھ��ك �ص (��و�� أو (��دة (��و��� � −�

  .ا��� أ�8��5 ا���م ا��ط�ون &�! ��! ا3د�� ا�وا(���

أ0ط4 &� �ط����5، أو &� أن ��ون ا���م ا��ط�ون &�! (د ��0ف ھذه ا����دة، أو  −

 .�4و�"�5

                                                           
  .��290د ا��ر�م ا�ط��ب، �ر@B ���ق، ص  54
  .158،ص ا�@زء ا����8 ،2رح (��ون ا���طرة ا��د��� وا���ظ�م ا�� ��D ،��د ا��ز�ز �و&�ق 55
56  Lر���115،ص 17ا������ة، �دد ، ��2ور ��@"� 21/03/1967(رار ��در �.  
  .147 ص ،2010ا�ط��� ا3و�>  ،(رارات ا��@"س ا�3"> وآ�8رھ� &� ا���دة ا��د��� درا�� ��"�� ،���د ����ري 57
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(د �ر ت �"> ، أو ���0)��5،����و��� ا��د�> و(وع ا�0ط4 &��5أن ��ون ا�����4 ا −

�)��5 ����ط��ق أو ��ر ت ھ� ��5 ��وا@5��5 �ن �"��ء ، ا������ ا��� أ�درت ا���م

�3��م ا����ون  

  .ھذه ا����0)� أو ا�0ط4 إ�>أن ��ون ا���م ا��ط�ون &�! (د ا���د  −

  :خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد األطراف:ثانيا

ا��"زم ا��2رع ����2رة ا���ض ���ء �"> 0رق ا����ون ا�2�"� أن � ر ذ�ك ا�0رق 

  .�����< أ�د ا3طراف

(��دة  0رق"ا�����ل ا��2رع ���ط"<  �رى ا3���ذ ��د ا��ر�م ا�ط��ب أنو

��دم �و&ر (��ون ��طري وا�د � م �ل ا��وا�د  �ر@B" (��ون ��طري"�دل  "��طر��

، ذ�ك أ�! (د ر�� واردة &� ھذا ا����ون أو ذاكا���طر�� اG@را��D �ل �@د (وا�د ��ط

�"���ون  ������� 42ن��� ھو ا� �� �ن (��ون دا0"� �و و�� (��دة أو (وا�د ��طر��

�دو�� ا3�رة رIم �و���5 (��و��ن �و و���ن وا���)�ظ ا����ري، ا����ري  ���� ظ�5ر 

ذ�ك �����ن ا3طراف �ن ا�ط�ن &� �ل و. (وا�د ��طر�� &���5 إ أن ا��2رع أورد

  .�0�"ط� �واء ا�واردة &� (��ون ا���طرة ا��د��� أو &� (��ون ا��وا�د ا���طر�

  :"ب ا���ض وھ�ا��ر��� �ط اG@را��Dو(د ا���ر ا�� �ء �"> ا��وا�د 

���م "I)�ل ا���م ����رة،�*ا��وا�د ا���طر�� ا��� ���Q �ن 0ر(�5 �طCن ا���م −

  ."@��C ا��"ك

��دم ا��د��ء ا3طراف �طر��� (��و��� ،ا���طر�� ا����"�� ���وق ا�د&�عا��وا�د  −، 

�ون (د أدى ا����ن ا����و��� ور&ض ا����ع �"�2ھد ��د أن�.  

3ھ"�� أو أو ا ���)�� ��وا�د ا������� ،ا����"� ����ظ�م ا���ما��وا�د ا���طر��  −

 .@���5أوا��وا�د ا���ظ�� �طرق ا�ط�ن و، ����2رة �ق ا���� � ا���"��
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و�2�رط &� @��B ا���ت أن ��8ت ا�ط��ن �����ض &� ا���م أو ا��رار � رره �ن 0رق 

رIم أن . �"�! ا�ط�ن �����ضا����دة ا���طر�� ا��� �2�ل ا3��س ا����و�� ا�ذي ����� 

، ��ض ا@��5دات ا�)���5 �ذھب إ�> أن ا2�راط إ رار 0رق ا��وا�د ا�2�"�� �Iر زم

  .58(�ول ا�ط�نو&�ط ��)� أن ��ون ا�0رق (د ط�ل (��دة @وھر�� ����م 

  :عـدم االختصـاص:ثالثا

 إذا ردت ا������ د�وى ��"� �دم ا0�����5 �"�ظر &��5، أو �"> ا���س إذا

&�"ت ا������ &� �دوى رIم أ��5 �0رج �ن ا0�����5، &*ن ذ�ك ��"< أن ��ون ���� 

 .�59"��ض

�دم "�ث &� �زاع �� �رض �"��5، و�ا0���ص ا������ ھو ���C��5 و

  .ا0�����5 ھو �دم ھذه ا�����C �"�ث &� ا��زاع ا���روض �"��5

�ب ار���ط! ا�و�8ق و����ر ا0���ص �ن أھم �ؤ���ت (��ون ا���طرة، إذ إ�> @�

���دد ا3@5زة ا�� ���D دا0ل ا�دو�� ا�وا�دة، ار���ط ا����@� �����ب، &*�! ��8ل  ��ط� 

B��@ر&�5 ا���� ��ن ا�� ��� ا�� ���  .��دد ���ب �ل ��

���ز &� ا0���ص ��ن ا0���ص ا���"� ا�ذي �وزع ا�� ��� �"> ا�����م و

� B)ص ا��و�� ا�ذي �وزع �"> أ��س ��ل إ(��� أطرا&�5 أو �و���0و و��5، وا

  .(����5وا�� ��� �"> أ��س �و��5 

���ر@وع إ�> (��ون ا���طرة ا��د��� ����ون ��م ���م ا��وا�د ا���طر�� ا�وا@ب و

ذ�ك و&ق ورة ا��د��� �@ده (د �ظم ھذا ا��و وع &� ا���م ا����8 �ن (��ون ا���ط ،إ�����5

  :��! ��Cظ أن �16"> ا�)�ل �و(و&�� و، 21974���ر  28ظ�5ر 

                                                           
��ز�د �ن ا��و�B &� ھذه ا�����4 ا�ظر ا���2ور، درا�� &� �ظ�م ا�ط�ن �����ض، ���ل ��2ور ����ب ��ل ا��@"س ا�3"> و ا���وت  58

  .293ص . �ن ��د ا��ر�م ا�ط��ب، �ر@B ���ق. و �� ��دھ� 167، ص1999و ا@������، �ط��� و ����� ا����3،ا(���د�� 
  177ادر�س ا���دوي، �ر@B ���ق، ص  59
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ا��2رع ��&ظ �"> ا����دة ا���"�د�� ا���رو&� &� إط�ر ا��ظر�� ا����� ا��� ����ر  −

إذ �م �و B (وا�ده إ �����ق -ا���"�  ���"ق ����ظ�م ا���م ا�د&B ��دم ا0���ص 

 .2I1913ت  ��12 ��ن ���و �! &� ظل ظ�5ر  وھو- ����< ا3&راد 

ظر�! �"د&B ��دم ا0���ص ا��و�� �2�ل أ��ده ����� �ن &�رة ا��2رع �Iر � −

  .�C0ف �� ��ن ���و �! &� ظل ا����ون ا��د�م، ا��ظ�م ا���م

��ن إ�8رة �ل !و��ر�ب �"> ذ�ك أ��G�� ص ا��و�� �م ��د���0 �ن �دم ا

��� ا���ض،أ��م  ا������و����ن ھذا ا�د&B (د أ�8ر &� ا��ر�"� ا��دا��D و(�ل أي  إذا إ

��ن ا���م ا��ط�ون &�!  و، أ- إ��� &� ا�2�ل �ذ�ك و &� ا�@وھر &��ب، - د&B أو د&�ع

���  .ا����D�5 �در ����ورة ا������E ��ـدم ا0���ص �

أي ، �2�رط ���ول ا����ك ���د&B أن ���ن ��8ره ا������ ا��� �ر&B إ���5 ا�� ��و

  .ا������ ا��0���

وإذا (�ل ا�د&B ر&B ا��"ف إ�> ا������ ا��0��� ا��� ��ون ا����G �"��5 ��وة 

  .�دون ��Dروا����ون 

�@در ا�2Gرة إ�> أن إ2����� ا���رار ��"ق ا�د&B ��دم ا0���ص ا��و�� ����ظ�م و

��ن ا��د�د �ن ، ���ت ��8ر @دل &��5 (وي 21974���ر �28ن ظ�5ر  16ا���م &� ا�)�ل 

��60�ن أن ���ز &�! ��ن ا�@�ھ�ن أ�����ن، ا�)�����ت ا����و��� ����Eرب:  

ا3ول ��ول ��@ر�د ا��2رع ا��Eر�� �"د&B ��دم ا0���ص ا��و�� �ن &�رة ا��ظ�م 

�ن ھذا ا�@�ه و.�ط��ب �*��دة ا��ظر &� ا�)�ل ا��ذ�ور وا��دول �ن ھذا ا��@ر�دو، ا���م

. �ن �)س ا����ون 3@�ء ����( � �B ا�)�ل  16ا���ر أن ا�)�ل وذ�ك �ن �ذھب أ��د �ن 

  .ا�د��ور ا�ط�ب ا�)���"�و�ن رواد ھذا ا�@�ه، ا3���ذ ��د ا�ر&�B ا�@واھري و

                                                           
@Cل ���د ا�5ول، ا�د&B ��دم ا0���ص و &�رة ا��ظ�م ا���م، ���ل ��2ور ��و(B . ذ :�"�و�B أ�8ر &� ھذه ا�����4 أ�ظر 60

http://articledroit.blogspot.com.  
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ا����8 �2دد �"> أن ا��2رع ا��Eر�� �م ��Eر �ظر�! �ط���� ا�د&B ��دم و

(د ا���ر &� ا����ر ھذا  16ا0���ص ا��و��، �ل �@زم رواد ھذا ا�@�ه أن ا�)�ل 

��ز�م و. ��ل �� ���Q �ن أ�8رو، ا�د&B �ن ا��ظ�م ا���م ��ل �� ���"! ھذه ا��"�� �ن ���>

  .ھذا ا�@�ه ا3���ذ أ��د �"��ج ا��52دي

  :الشـطـط فـي استعمـال السلـطـة: رابعا

 ��ت": �ن (��ون ا���طرة ا��د��� &� &�ر�! ا�را��� �"> أ�! ��353ص ا�)�ل 

  :�� �م ��در �ص �ر�< �C0ف ذ�ك &� ����� ا���ض

2 - ...  

  ..."ا��� ��@�وز &��5 ا�� �ة �"ط��5م؛ا��رارات وا���د��  د ا���3ل  ا�ط�ون- 3

2�ل ��م �دة �ور، إ أ�! ����ق �@�وز ا��"ط� أو ا�2طط &� ا�������5  �0ذ�و�

ا��� � �)�! �ق  �4ن ��ط�.وا���)�ذ��&� �د0ل ا�� �ء &� ا0���ص ا��"ط��ن ا��2ر���� 

 إ�>��ود أ�ر �)��ره  إداري�)��ر ��ل � ��ومأو  ،&� د��ور�� (��ون أو �ر�وم تا��

ن ذ�ك ����ر 2طط� &� ا�����ل ا��"ط� و��رر ��ض ا���م ا�ذي �در *&،ا��"ط� ا���)�ذ��

  .�2و�� ��8ل ھذا ا�2طط

إ أ�! ����ن ا����ز ��ن ھذا ا���ب &� ���� ا8�3"� أ�Cه و��ن ا���ب ا����ق 

 <��� ،����ا����"ق ��دم ا0���ص، &)� ���� �دم ا0���ص ��و��! ا��و�� وا��

ا��� � ا�ذي �@�وز �دود ا0����!  �ن ��5م �"ط�! ا�� ���D و����ر ا�3ر �"> 

� &� ���� ا�2طط &� ا�����ل ا��"ط�، &*ن ا��� � أ�. 0رق ا��وا�د ا���ظ�� �5ذه ا��"ط�

  .�I61ر �"ط�!��وم �وظ�)� �Iر وظ�)�!، و�"ط� 

                                                           
  .180ا���دوي، �ر@B ���ق، ص  إدر�س 61
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�����<  �ن (��ون ا���طرة ا��د���، ���382� > ا�)�ل  أن ا��2رع ا��Eر�� 

أن ���ل  ا��ق &� و���ء �"> أ�ر �ن وز�ر ا��دل ����� ا���ض�و��ل ا���م �"�"ك �دى ا

 <"����  .إ��5D�E ��د��@�وز &��5 ا�� �ة �"ط��5م وذ�ك � (د ا�3��م ا��� ھذه ا���

ذ�ك  ��ن �4��<   :��رام ��ض ا�2روط�� إ

− �  . و�ده دون �Iره����� ا���ض �ل ا���م �"�"ك �دى أن ���رس ھذا ا0���ص ا�و

 .> أ�ر �ذ�ك �ن وز�ر ا��دل�" ����� ا���ضل ا�و��ل ا���م �دى أن ��� −

−  Bون ا�ط�ن �و@�5  د ا���3ل وا��رارات ذات ا�ط���ا���درة �ن  اGداريأن �

 .ا�� �ة

 .62ا��دود ا����و��� ا���ددة �5مأن ��@�وز ا�� �ة ��"ط��5م و −

  :عدم ارتكاز الحكــــم على أساس قانوني أو انعدام التعليل: خامسا

ا���م ھو ا���@�ل ا�د(�ق وا����ل �"��2ط ا���ذول �ن طرف (� � ا��و وع  ��"�ل

�@�و�� �ن ا3����د  إ�رازو���8ل ھذا ا���2ط ����0وص &�  ،���I ا��طق �����م إ�>

  .�� ا��� ���> �"��5 ��طوق ا���ما�وا(��� وا����و�

�ون ��طو(!  و����ر ا���م �Iر �ر��ز �"> أ��س (��و�� أو ���دم ا���"�ل، ��د���

 ����د إ�> ��"�ل (��و��، أو ��د�� ��ون ا���"�ل ا�وارد &� ا�����8ت  ��رر ��طوق 

B)"�ل ���0)� �"وا��ون ھذا ا��  .63ا���م، أو ��د�� �

و�ن أ�8"� ذاك أن ����B ا��� � �ن �ط��ق ا�)�ق ��رم ��ن ا3طراف ا���دا��ن 

ا������ ا����� &� أرض ا��Eر �5دم �� ���ه �B دون ����ن ��ب ھذا ا����ع، أو �4ن �"زم 

  .أن �� ورد &� ����8ت ا���م ��2ر إ�> أن ا����� (د ��> ���ن ���

                                                           
  .��295د ا��ر�م ا�ط��ب، �ر@B ���ق، ص  62
  .181ادر�س ا���دوي، �ر@B ���ق، ص  63
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�"> و@وب ��"�ل ا�3��م  �ص 2011د��ور ��� &*ن ھ��� ��"�ل ا�3��م و�ظرا 3

�ون ا�3��م ��""� و��در &� @"�� �"��� و&ق ا�2روط " ��و��5  125&� ا���دة �

  .''ا����وص �"��5 &� ا����ون

�������ن ا���"�ل أو &��ده �وازي  أن ا���ر ( �ء ا��@"س ا�3"> �"> ا����ر 

 (رارات ا��@"س&� أ�د  ��ث @�ء. ا��دا�! و������� �@�ل ا��رار ا����م �! ��ر � �"��ض

وأن �دم اG@��� �ن د&B �! أ8ره &� ���@�  �2�رط ���� ا�3��م أن ��ون ��""�،: "ا�3">

  .64"ا��رار ��د �����8 ����ن ا���"�ل ��زل ��ز�� ا��دا�!

ان ا��رار ا�ذي ( > ��4! ����ن �ن …: "ا�3"> �رح ا��@"سو&� (رار آ0ر 

ھ� ا�وD�8ق  وD�8ق ا��"ف أن ا�ط��ب ھو ا�ذي رIب &� &�L ا���د دون أن ���ن ��

  .65"و� �و��5 ���و@ب ا���ض ��و�! ��(ص ا���"�ل

  أ#ل ا�ط�ن ����ضو إ#راءات: ا�=�رة ا�%�ـ��

ا����و��� ����ر�� ھذا �� ھ� اR@�ل و ،)أو(@راءات ا�ط�ن �����ضإھ�  ��

  ).����8(ا�ط�ن

  إجراءات الطعن بالنقض:أوال  

�ن  358 إ�> 354 �ن ����ض &� ا�)�ول� ا�ط�ن إ@راءاتا��2رع ا��Eر�� �ظم 

  .(��ون ا���طرة ا��د���

ا���ض  د  �ر&B ط"��تأن  ��ون ا���طرة ا��د����ن ( 354و(د أ�زم ا�)�ل 

��D� م ا���� �"�را&B أ��م�ن طرف ���م ���ول  و(B �"�!� �وا�ط� ���ل ���وب ا�3

�� ���� �& ������ول �ن طرف ���م �Iر  و(B ا����لإذا  ����� ا���ض،و�@وز �"��

                                                           
  .142ص 43- �42دد ��2ور ��@"� ( �ء ا��@"س ا�3"> �28/3/1989��ر�L  499(رار �دد  64
  .220 ص 1986 ��� 4 دد��ا نو���"� ���ر��Eا �"@��ا 1985 ر�ار�& �L 11ر��� 170 رار( 65
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B&را�ا���ض، أ��م �" ��� ������ ���و �دى ا�ط��ن ���02 و�و ��ن أو�ن طرف ��

��� ا���ض، أن �2طب �"> ا�� �� �"����D �ن �Iر ا��د��ء ا�طرف��.  

���ط"وب  ده ا���ض ا �ن (��ون ا���طرة ا��د��� �"> �365���ن و&�� �")�ل �� 

��5 @وا��� �و(B �"��دم ��5 ا�ط��ب أن ��دم �دوره �ر� � أراد ا�رد �"> ا��ر� � ا���  إذا

��66��� ا���ض�ن طرف ���م ���ول �دى .  

و(B �و �،����ا� ����دةت ط���� أو �ط"و�� ��)> �ن أن ا�دو�� �واء ��� إ

  .ا ا�Eرض�5ذ ���دبوظف �ا�وز�ر ا����� ���3ر أو  �����5 و�ذ�را��5

������8ء ا�دو�� &4ن ط"��ت ا���ض �@ب أن �ر&B : "و(د @�ء &� (رار �"�@"س ا�3">

  67."�ن طرف ���م ���ول �"�را&B أ��م ا��@"س ا�3"> ��ت ط�D"� ا��2ط�ب �"> ا�� ��

(��ون ا���طرة �ن  355ا��)�ل  إ�>ا����دا ا���ض  ���لو�@ب أن ��و&ر &� 

  :�D"� �دم ا���ول ا����ت ا��������ت ط ا��د���

&�د أو@ب ا�)�ل  :���02 و�وط�5م ا���������ن أ���ء ا3طراف ا���D"�� وا� −

،أو ���B �! ا���طرة ا�! ا������ ا�ذي أورده &� د�واه��و إ�>ا��ذ�ور أن ���د�> ا��0م 

&� �ر�"�  إ��!أو ر@B ا��د��ء ا��و@!  ،��> و�و ��ن (د �Iره ،����� ا��و وع مأ��

ا���� � ا��و و��� ���Cظ� أ�! �@5ول و��ب �"�! (�م،&�ن ا�ط��ن ���)� �ذ�ر 

 .ا���وان ا������ ���0! ا�وارد &� ا�د�وى و��س �"ز�� �����ث �ن ��وا�! ا�@د�د

روف ا���ز�� �و وع ظا�و(�BD ھ�  إن:�"0ص ا�و(�BD وا�و��Dل وا������@�ت −

و�)�< ا��0و�� و�و و��5 أ���!  ،ا��� ���ط ا��زاع أ��م (� � ا���ضا�د�وى وھ� 

��ن ( �ة ا��و وع (د ط��وا �"��5 ا����دة ا����و��� ا�وا@��  إذا ����ورھ� و��رر ��

 .ا��ط��ق أم 

                                                           
  .299، �)س ا��ر@B، ص ��د ا��ر�م ا�ط��ب 66
67  Lر���ت �دد  3/5/89(رار ��در ���و�� �"��5 127ص  2��46ور ��"� ( �ء ا��@"س ا�3"> �دد  884/83&� ا��"ف ا��د�� �دد  1154 .

  ,483ر، �ر@B ���ق، ص ��ن ���د �)�
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�م ا��� ��8رھ� ا�ط��ن و�د�� أن ا وا�0روق وا���وب �5 ا��ط��ن&ا�و��Dل أ�� ��

�ط�ون &�! أو ھ� ا����0)�ت ا����و��� ا��� �����5 ا�ط��ن �"�رار ا� ،ا��ط�ون &�! (د 0ر(�5

 .68إ�دار ا�@زاء ا����و�� �ن ھذه ا����0)�ت ����� ا���ضو�ط"ب �ن 

إر&�(! �Cوة �"> ذ�ك ! وا��ط�ون &� ا���م ا���D�5 إر&�ق ���ل ا���ض ����0 �ن −

ا��ظ"م ا3و�� ا����وص �"�! &� ا�)�رة ا�����8 �ن  ����0 �ن ا���رر ا�ذي �ر&ض ط"ب

 .أو �����د ��8ت ��د�م ا�ط"ب ا��ذ�ور إذا ��ن (د (دم 360ا�)�ل 

، وإذا �م ��دم أي ���0 أو �دد ا3طراف� ���و�� ���L �ر&قو���ل ا���ض �@ب أن 

�5ذه  ��ن �دد ا����I Lر ���و ��دد ا3طراف، �ط"ب ����� ا� �ط �ن ا�ط��ن �4ن �د��

أ��م و��د ا��رام ا3@ل و��� ا�Gذار �دون �)�ول �درج ا�ر�Dس  10ا���L دا0ل أ@ل 

  .ا�� �� ���@"�� و��در ا������ (رارا ��دم ا���ول

 ����� �����و�ودع ا����ل ������ ا������ ا��� أ�درت ا���م ا��ط�ون &�! أو �

Gدار��، ��ث ��@ل ��@ل ا���ض إذا ��"ق ا�3ر �ط"ب ا�E�Gء  د ��ررات ا��"ط� ا

 ����0ص ��و@5! ��د ذ�ك ����� ا������ ا��� �م إ�داع ا��ر� � أ����5 إ�> �����  �ط ��

ا���ض �ر&�� �������دات ا��ر&�� �! و�"ف ا�د�وى و�"ف ا���طرة ��د ا(� �ء، وذ�ك 

  .دون ���ر�ف

����ل و��"م ���ب ا� �ط و�C إ�> ا3طراف ��د ط"�! و����ر و�C ���0 ا

����� ا� �ط ا��� �"�ت ط"ب ا�ط�ن� Lر������ Bا��و وع �"��5 ط��.  

�ن (��ون 357إ�> @��ب �� ��ق و���ء �"> ا�)�ل  و����ن �"> ط��ب ا���ض

أداء ا�و@��� ا�� ���D &� �)س ا�و(ت ا�ذي ��دم &�! ����! ��ت ط�D"� �دم ا���طرة ا��د��� 

  .� �������دة ا�� ������Dض �����ا���ول ���م ��ن ا�ط��ب &� ا

                                                           
  .�����ض &� (��ون ا���طرة ا��د���، ���ل ���ق ��ط)> ا�)ور��، ا�ط�ن 68
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  أجل الطعن بالنقض: ثانيا

�ن (��ون ا���طرة ا��د��� &*�! ����ن ��د�م ط"ب ا�ط�ن �����ض  �358�ب ا�)�ل 

ا�02ص �)�! أو إ�> �وط�! �و�� �ن �وم ��"�K ا���م ا��ط�ون &�! إ�> دا0ل أ@ل �8C8ن 

  .وھذا �� �م ��ص ا��2رع �"> أ@ل أ0ر ���وص ���0، ا������

 و�"�!  ��ري أ@ل ا���ض إ إذا و(B ا���"�K �"02ص �)�! أو إ�> �وط�! ا������،

 �&C0 ا���ض ���أ�� أن ��ري �ن ا���"�K ���@"�� &5ذا �Iر ���ول ������� �"��ض أ��م ��

  .��69ل �"�! ا�3ر ������� �����م ا����Dف

�� � ������Eن ا��وم  ،�ري ا3@ل �"> ا��رارات ا�� ا�ذي ���< &�! ا���رض إ

  .�Iر ���ول

������� �ط"��ت إ��Eء ��ررات ا��"ط�ت اGدار�� �"2طط &� ا�����ل ا��"ط� أ�� 

�Iر أ�! ���ن ، �ن �وم �2ر أو ��"�K ا���رر ا��ط�ون &�!&��دم دا0ل أ@ل ���ن �و�� 

�� إ�> �ط�&�"�����ن ���3ر (�ل ا��رام ا3@ل ا���دد �"ط�ن ا��زا�� أن �ر&�وا �ظ"�� ا��

�ن &� ھذه إ�> ا��"ط� ا��� ��"وھ� ���2رة و، أو إدار�� ا��"ط� ا��� أ�درت ا���رر��

��)� ����� C0ل ���ن �و�� ا��داء �ن ��"�K  ��د�م ا�ط"ب إ�> ����� ا���ضا����� 

  .��70رر ا�ر&ض ا��ر�< �"�� أو @ز��D �"ط�ن اGداري ا3و��

���ل ط"ب ا�E�Gء ا��و@!  د ا���ررات  : "و(د أ�د ا��@"س ا�3"> �"> أ�!

  .71" د���اGدار�� إذا ��ن &� ا��ط��� �ن ����5م ا�3ر ا��ط���� ���و(5م �دى ا�����م ا��

وإذا �م ��د�م �ر� ��ن ا��8ن &� 42ن �)س ا��رار أو ا���م دا0ل �)س ا3@ل 

رى ���ء �"> ا����و��، و@ب  م �� ��5 إ�> ��ض، و �@وز ��د�م ا�وا�دة �"> ا03

  .72��ر�L ا���د�م

                                                           
  .�302د ا��ر�م ا�ط��ب، �ر@B ���ق، ص � 69
  .(��ون ا���طرة ا��د��� 369ا�)�ل  70
71  Lر���ت �دد  2/7/96(رار ��در ���ص  96-2��58ور ��@�و�� (رارات ا��@"س ا�3"> ا���دة ا��د���  328/90&� ا��"ف �دد  4371

  .�506)��ر، �ر@B ���ق، ص �ن ���د . و�� �"��5 297
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�%�  أ%ــــــــــر ا���ـض: ا�=�رة ا�%

��ر�ب �"> ��د�م ط"ب ا���ض و(ف ��)�ذ ا���م   ،�"> C0ف طرق ا�ط�ن ا���د��

 ��ون ا���طرة ا��د���( �ن 361ا�)�ل ،�Iر أن ���> ا���)�ذ (���D إ���،وا��ط�ون &�!

 إ�>��)�ذ ا���م ا��ط�ون &�!  ض����� &��5 ا�ط�ن�و(ف ث ��ت C8 ����دةن ھذه ا�ا���8> 

  :&� ط"ب ا���ض وھ� ����� ا���ض ت��أن 

 ا��
ال ا������ −�  .��ـ

  .ا�ـ�ور ا��ـــ��ــ� −

���ـ� ا���ــــريا −��.  

�ن �"����� �ط"ب �ر�< �ن را&B ا�د�وى و��)� ا����D��8 أن ��4ر �*���ف �� ���

ا�� ��� اGدار�� و��ررات ا��"ط�ت اGدار�� ا���  ��)�ذ ا��رارات وا�3��م ا���درة &�

  .و(B  دھ� ط"ب ا�E�Gء

Q��� ا���ض ���ا ������� �Jطراف، آ�8ر وإذا ���ت ا��رارات ا���درة �ن ��

وا���م ا��ط�ون &�!، وا��واDر وا�Eرا��ت ا��د��� وا���و� �ت،&*��� ���ز &� ھذه ا�83ر 

ل ا�ط�ن و��ض ا���م (�و ، و����&�! ن��ط�وا���م او��د�ق ا�ط�ن ��ن ���� ر&ض 

  .ا��ط�ون &�!

  :آثار القرار القاضي برفض الطعن بالنقض: أوال

و� �>  ،ا��� � �! ا��2ء&� ھذه ا����� ���< ا���م ا��ط�ون &�! ��Dزا ��وة  

و����ر ھذا ا83ر �"> أطراف ا��زاع أو  .���ل أي طر�ق آ0ر �ن طرق ا�ط�ن ���D�5 و

�ن أن ����ب �ن ا��I3ر، وم، �ن ��8"5�� ��س ھذا &� ����� ا�3ر إ إ��� ���دأ و

و�4��د  ��و�� ذ�ك ا��رار إ�>ا�3ر ا�ذي �ؤدي �������� .����� أ8ر (وة ا��2ء ا��� � �!

                                                                                                                                                                                     
72  Lر���137، ص ����1986ر  136-135، ��2ور ��@"� ا�� �ء وا����ون، �دد86772، �"ف �د�� �دد 20/01/1982(رار ا��@"س �.  



41 

 

 B&)�ذ�� ور��! ا��ت ا����وص �"��5 &� ا�)�ل  إ���ف(و 361ا���)�ذ ا�ذي ��م &� ا���

  .��د����ون ا���طرة ا�ن (�

و�ر�ب ر&ض ا���م �"> ا��0�ر �4داD! �"���ر�ف و�"Eرا�� ا��د��� �"0ز��� إ�> 

  .73@��ب ا���م �"�! �����و�ض �ن ا� رار ا��� (د �"�ق ����ط"وب &� ا���ض

  آثار نقض الحكم المطعون فيه: ثانيا

"��ون @ز��D&����ض ���ن أن ��ون � �����ض ا��رار �"! �أن  ����� ا���ض&" ،�� 

�ن أن � ،! �ذ�كو@ ����ن �5 إذا�� �����ن  إن،��)� ��� ! @ز��D دون ���� ا3@زاء ا03رى

�ون �����  ، ��ث�ذ�ك ��رر�����Gأ��ل �"��5 &�ط دون ���� أ@زاء  ت�"ز�� ���� ا ���&

�8ر (رار (�ول آ�0�"ف  �ذ�ك. ا���م ���D�5 �ا���م ا��� �م ���رض �"��ض وا��� أ��< &�5

  .ذا ��ن ا���ض �"�� أو @ز��Dإ ب ����� ��ضا�ط�ن ���

 �(&�"�ن ا���م ا��� �ن (�ول ا�ط�ن و��ض ا���م ا��ط�ون &�! ، &*���� ا���ض ا�

���ث ����ر ھذا ا���م �4ن �م ��ن و���د ا3طراف  ،�ن آ�8ره ��&� ا����وض�@رد ا���م 

  .ا�و B ا�ذي ���وا �"�! (�ل �دوره إ�>

وھذا ا83ر  ����ر &� ا3���ب ا����� �"��5 ا�ط�ن، وإ��� ���دى ذ�ك ��ط�ل ��(� 

  .�و �م ��م (رار ا���ض �ذ�رھ� �"> و@! ا����0صوأ@زاء ا���م ا��ر��ط� �! 

رد  وا�����G�ر�ب �"> ا���ض :"أ�! ا�3">و(د @�ء &� أ�د (رارات ا��@"س 

  "."��5 (�ل �دور ا���م ا����وضوا �ا����� ا��� ��� إ�>ا��زاع وا3طراف 

ا���  وا��راراتو��ر�ب �"> ا���ض �ذ�ك و���م ا������ �طCن @��B ا�3��م 

  .74"!�ر��ط ����رار ا����وض وا��� ��ون ���@� �

                                                           
  .(��ون ا���طرة ا��د��� 376ا�)�ل  73
  .��304د ا��ر�م ا�ط��ب، �ر@B ���ق، ص  74
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 إ�>ا�طرف ا�ذي ��ن �در ا���م ا����وض ���"��! أن �رد  إ�زامإ �&� إ�> 

  .&�!ا��ط�ون (� ! ��! ا����دا �"��م  ا�ط��ن ��

��ون �ن ( �369ن ا�)�ل  ا�����8 ا�)�رة ، و��ث ��ص���� ا���ض ا�@ز�Dأ�� &� 

&� ��ط� (��و��� ����� ���ن �">  ����� ا���ض �تذا �إ"  :ا���طرة ا��د��� �"> أ�!

�ـ��  ، &*ن"ا���ط� ه&� ھذ ����� ا���ض�"ف أن ����د ��رار ا������ ا��� أ��ل �"��5 ا���

 ����Gون ا�أ@زاء ا���م ا��� �م ���رض  ����� ����ث &��� أ��ل �"��5 &�ط دون �"ز��

  .���> ��Dزة ��وة ا��2ء ا��� � �!��ض وا��� �"

ا��زام ا������ ������د �����ط ا����و��� ا��� �ت &��5 : "و&� (رار �"�@"س ا�3">

5���� ��� �م ���ق ا�وا(��� ا03رى ا� �ن ا��ظر &� ا���ط ا����و��� وا��@"س ا�3"> 

  .75"�"�@"س أن �ت &��5

و&� �"�� ا������ن، ���ل ����� ا���ض ا�د�وى إ�> ����� أ0رى �ن در@� 

ا������ ا��� ��ض ����5، أو ��)� ا����D��8 �"> �)س ا������ ا��� �در ���5 ا���م 

ا����وض، ��ن �2رط أن ���ون ا������ �ن ( �ة �م ��2ر�وا �و@! �ن ا�و@وه أو ���م 

  .وظ�ف �� &� ا���م ا�ذي ھو �و وع ا���ض

�"> أ�! �*���ن ����� ا���ض ��د �� �5 �"��م ا����ل �"��5، إن رأت أ�! �م ��ق 

�ن (��ون  369ھ��ك �2ء ���و@ب ا���م، أن ��رر ا���ض �دون إ����، وذ�ك ط��� �")�ل 

  .ا���طرة ا��د���

  /ـــــــــــــــ�.ــــــــــ-ــــــــ�

�*@راء ��طري � ��ق �� < أن طرق ا�ط�ن &� ا�3��م �Iر ا���د��،�ن C0ل �

���ق ا�3ن ا�� ��D و��"�� ا����� �ن &� ا���ول �"> &ر�� �"ط�ن &� �@رد 

�ت �ن C0ل ا���� � ��ل ا��2رع ا��Eر�� ، &�د��م وا��رارات ا��� ��ت ���و(5ما�3
                                                           

75  Lر���ت �دد  27/1/99(رار ��در ���ر�ر ا���وي �"�@"س ا�3"> ����  783/97دد &� ا��"ف � 53��122ص  2��1999ور ���.  
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رر &� إط�ر ا��C(� �"> إ���ف ا�طرف ا���  ا�وارد ذ�رھ� &� ��رض �و و���

��د ھذا ا��د �ل ��داه ������ ا��I3ر ��ن  � ���D ��ن ا��د�� وا��د�> �"�!، و�م ��فا�

  .���5م &� ��رض ��م أو (رار ( ��D(د ��س ���

 �طرح �دة ��2�ل وا�ذي ا��ط��ق ا�)�"� ��ق ا�ط�ن �"> ھ�ذا رIم �� �ؤا0ذو

ھذا ا��ق  د ��د�� �����ل ن، ���0 2�ك &� ا�@دوى �ن ا��ق &� ا�ط�ا���8ر � @�ل�

@4 إ���5 ��ض ا3طراف �"���ط"� ور�< ��"�� ا��دا�� إذا �� �ور ����ر ��طرة ��د�� �"

، إ أ��5 ��8ل &� ����ق ا��دا�� وا���Gفروح ا���� � ا��ا�و(ت ��� � رب &� @وھر و

  .ا����ل اB@�3 ������ ا��� رر �ن ��م أ ر ������! ���>
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  ا��ا1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ0

 .ا�#زء ا�%�ثا���وي ا���د�وي،ا���ون ا����D ا�3ص، إدر�س •

، 7رارات ا��#�س ا1(�< ��ر� �ن أو �#��2 ا��رف، ا�#زء ����#وب إدر�س •

 .2005ا�%��، ا�ط��� ا1و�< 

���وث ط، 7�ون ا���طرة ا��د��� �� !روح، ��!ورات  ���� ا�أدو�ف ر�و •

 ��� ،��Dت ا���� .1996وا�درا

#+ل ���د ا��ول، ا�د�2 ��دم ا�3 ,ص و��رة ا��ظم ا��م،��ل ��!ور ��و27  •

http://articledroit.blogspot.com. 

�� ا�د�Dل وا�!روح ا���و���، ،طرق ا�ط�ن •��� ���� ،�!ر وط�2 #���� 1ر7م  

 .ا���وث ا�����D،ا�ر�ط

��، ا�و#�ز �� ا���ون ا����D ا�3ص، ا�#زء ا�%��، �ط��� �ا •�ط�ب ا�=,

 �%� .1999ا��#ح ا�#د�دة، ا�ط��� ا�%

• �� .(�د ا��ز�ز  و��ق، !رح 7�ون ا���طرة ا��د��� وا� �ظ�م ا����D، ا�#زء ا�%

د�� ،(�د ا��ر�م ا�ط�ب •��ون ا���طرة ا��د���، ا�ط��� ا��� �� .ا�!رح ا���

� �� دار ا��+م ��ط�(� ، ا�#د�د ا��=�د �� ا�# �د ا����D ،(�ر �و��وش •�

 .2008وا��!ر وا� وز�2 

!رح ا���طرة ا��د���، ا�#زء  ،��Iون ا��ز�ري وإدر�س ا���وي ا���د�وي •

 .1975، ا�ط��� ا�%��� ا�%�ث، دار ا���م ��ط�(� ��روت ���ن
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م ا��د��� وا6دار��،ا�ط��� ا1و�< •���، طرق ا�ط�ن �� ا�1�� .���د ا�

 .���د �=��ر،7�ون ا���طرة ا��د��� وا���ل ا����D ا���ر�� •

•  ،����) �����د ����ري، 7رارات ا��#�س ا1(�< وآ%رھ �� ا��دة ا��د��� درا

 .2010ا�ط��� ا1و�< 

 ا�ط�ن ����ض �� 7�ون ا���طرة ا��د���، ��ل ��!ور ��و27 ا�=ور��،�,ط=<  •

WWW.MAROCDROIT.COM  Kر� �9/01/2012. 

•  ���ف وإ#راءا I!�� ،Lة ا���رف، �D ��(�ل (�ر، ا�ط�ن ��� .1980���ل ا
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