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 ملخص

 نظرية الطعن المباشر
 دراسة مقارنة

----------------------------------------- 
 

تبنى المشرع األردني نظرية الطعنن المباشنر أل م منري قني ننان ن الن م الم المناي المدن نة 

م جننه هننلن النظريننة تقننرر  نند) جنن ار الطعننن ال نن ر  قنني األ  ننا)   ننر   ب 1988( لعننا) 24رننن)  

  ننند  بعننا القننراراي ي لهننا ب املهننا بنسننت نا  نهنند لنند ر ال  نن) المنننالمنه ننة للخلنن مة     

تعند تي  لنى هننلن  ي نن  الند  و   األ  نا) المسنتعجلة  ن) طنرا انتلنري قني هنلا القنان ن  لنى

ممننا ادو  لننى اتسنناع  2006لعننا)  (16   رننن)  2001عننا) ل (13 النظريننة بم جننه القننان ن ن رننن) 

تشمل  ا ي اخرو  ت ي  لى ما ه  مقرر قي التشريع الملر  الل   نه انتبس لنطاق النظرية 

  بمقارنننة مننا هنن  مقننرر قنني نننان ن النن م الم المنناي األردن ننة  .المشننرع األردننني هننلن النظريننة

  القضنا     لن النظرينة  بمنا اسنتقر  ل نه التشنريعبل غته المعدلة   تطب قاي القضنا  األردنني لهن

المقارن خللنا  لى ضر ري  جرا  بعا التعد تي  لنى نلن ص القنان ن لاي العتننة بهنلن ال قه 

 النظرية.
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Abstract 

 

The direct Objection Theory 

-------------------------------------------------------------- 

 

According to the direct objection theory, the opponent is 

not allowed to object by the court of appeal either by the 

court of cassation against any preliminary or preparatory 

judgment issued during the instance, unless these judgments 

which completely put an end to the whole dispute, with some 

exceptions. 

 

The Jordanian legislator has adopted this theory since 1988 

and he several times has modified its limit and legal 

dimensions by adding new models of exceptions. 

 

The practical applications of this theory at courts have 

shown that the concept of the legal basis is not clear enough 

in Jordanian civil procedure law such as it is in the 

comparative law, which means that some of the articles 

concerned with the procedural code, as well as the judicial 

interpretation need to be modified. 

 

  

 

 

 



 - 4 - 

 نظرية الطعن المباشر قي األ  ا) القضائ ة
 

 ب ن القان ن ن الملر   األردني دراسة مقارنة
 مقدمة:
رألة لطفرعلةة  اةرض لطق ةنظريةة لطعنةا لطمشر ةر اةح لم اةرض لطق ةرألة مدة طة مةدل عة لي لطعنةا اةح لم تثير

لطنةرض أا يةتض لطعنةا اةح اة   صة دع ل   ال تنتهح بهر لطخص مة الهةر    ذال اةرا لملطثنرء دير لطتح تصدر أ
ال أا هنرطك  رالت أعري ايهر لطم ةرع شرطعلب لمصلح  ذ لطمتنلقح طلنيلع  ارض شنيد صد ر لط اض لطمنههاه لم

عتشررلت مرلعرة القلة عا لط اض لطم   عح مشر رة   مدتطلخصض أا لعنا اح لم ارض غير لطمنهلة طلخص مة 
 .عمللة
 
صة   لطمدنلةة   اقهةركه امةر اةرا طلق ةرء د ره هرمة اح قةرن ا لطمرلانةرت   لمل ت  هال لطم   ع مارنة    
 ل رة أ ارض هاه لطنظرية على لطصنيد لطنملح.اح ب  
 

مةا قةرن ا أصة   لطم رتمةرت لطمدنلةة  بتةدلء  نةا لطمشر ةر   م   مةرة لع  قد تبنى لطم رع لمردنح نظريةة لط
ثةر نةا لطمةردة ( مةا هةال لطقةرن ا مقتفلةة أ170دة )اعةرءت لطمةرمت دلر  شرطم رع لطمصةر   1988( طنرض 24رقض )
  تندلالته.   قد عةرأ علةى هةاه لطمةردة لطنديةد مةا  1968( طنرض 13( ما قرن ا لطمرلانرت لطمصر  رقض )212)

مةا  طفة ر  ذدةتثنرء  لطتندلالت طت دع اح ا  مرة ما نعرق لطقرعدة   تييةد مةا عةدد لط ةرالت لطتةح تقبة  لطعنةا ل
 طقرعدة لطنرمة. اض ل
 

 خعة لطش ث:
لطمصر    لمردنةح مةا أ اةرض بهةال  رادنتنر   اح هاه لطدرلدة مفه ض لطنظرية   أشنردهر   مر قرره لطم رع

ل علله لمردا   مر لدتقر   لطخص ا امر دنتنرف على لعتهردلت لطفقه   تعبلقرت لطق رء اح ا  ما مصر 
 اصةليالطقةرن نح طهةاه لطنظريةة   دنخصةا طهةاه لطدرلدةة لطمقررنةة ما ق لعد   أ ارض ت ا  اح معملهر لإلعرر 

م قةة   لطثةةرنح طتنةةر   لطفصةة ر طل ةةديث عةةا لطنظريةةة لطنرمةةة طلعنةةا لطمشر ةةر  المةةر نخصةةا مةةناةةر ا لم   منه
 لعتهردلت لطق رء لمردنح بهال لطخص ا.لطم رع لمردنح ما هاه لطنظرية   
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 ل لل األ ما
 المباشرلطعن لالعامة نظرية ال

-------------------------------------------------- 
 

بةةةيا مننةةةى لط اةةةض لطمنهةةةح ندةةةرا لطقةةةرن نح طلنظريةةةة   الدةةةفتهر لطت ةةةرينلة ثةةةض دةةةنتنر   اةةةح هةةةال لطفصةةة  لم

 أثةةةر لطعنةةةا لطمشر ةةةر علةةةى لطفصةةة  اةةةح طلخصةةة مة   لطمقصةةة د شرطخصةةة مة لطتةةةح تنتهةةةح شصةةةد ر لط اةةةض لطفرعةةةح 

 :تهح بت ديد نعرق هاه لطنظرية اح لطقرن ا لطمصر   اطك اح لطمشر ث لطترطلةم   ع لطدع ل  نن

 لمدرا لطقرن نح طنظرية لطعنا لطمشر ر   الدفتهر لطت رينلة. المب ث األ م:
 مفه ض لط اض لطمنهح طلخص مة. المب ث ال اني:
 مرهلة لطخص مة لطتح تنتهح شصد ر لط اض لطفرعح. المب ث ال الث:

 أثر لطعنا لطمشر ر على لطفص  اح م   ع لطدع ل. ابع:المب ث الر 
 لم ارض غير لطمنهلة طلخص مة لطتح تقب  لطعنا لطمشر ر  اقر  طلقرن ا لطمصر   المب ث الخامس:

 
 المب ث األ م:

 األساس القان ني لنظرية الطعن المباشر   قلس تها التشريع ة.
 لطمعلبيا لطترطييا:اح هال لطمش ث  دنتنر  

 درا لطقرن نح طنظرية لطعنا لطمشر ر.لم له األ م:المط
 رعلة.فلطت رينلة ما عدض ع لي لطعنا لطمشر ر اح لم ارض لط ةلط ام المطله ال اني:

 
 ساس القان ني لنظرية الطعن المباشر.المطله األ م: األ

 
تةح تصةدر أثنةرء دةير قرعدة عرمة مفردهر عدض ع لي لطعنا اح لم ارض لطفرعلة لط (1)شنض لطت رينرتتقرر 

ض ال تقبة  راةطلخصة مة الهةر... أ  أا هةاه لم  لطدع ل   ال تنتهح بهر لطخصة مة ذال شنةد صةد ر لط اةض لطمنهةح
 لطمنهةح طلخصة مة برمتهةر  ذنمةر مةع لط اةض لطفرصة  اةح لطم  ة علطعنا لطمشر ر مدتقلة عا م   ع لطةدع ل   
  .مع لدتثنرء شنض لطقرلرلت ما  اض هاه لطقرعدة

                                                 
 مرافعات المصري.من قانون ال 212األردني ويقابلها نص المادة المدنية كمات امن قانون أصول المح 170راجع المادة   1
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عدض ع لي لطعنا لطمشر ر اح لم ارض غير لطمنهلة طلخص مة ل ةل  شعةرق لطعنةا لطمختلفةة   
عردلة ارنت أ  غير عردلة ط ر د لطقرعدة لطمتنلقة بهر اح دةلرق لطق لعةد لطنرمةة طلعنةا اةح لم اةرض 

ت   مةةا لط ل ةة  أا هةةاه لطمةةردة مننلةةة اةةح لطمقةةرض لم     لمخيةةر بت ديةةد لط قةة  لطق ةةرألة عم مةةر  
لطا  ينشغح أا لعنا اله اح لم ارض لطفرعلة لطتح تصدر أثنرء دير لطخصة مة   طةلا لطعنةا مةا 

 شه نص ا أخرل اح م  نهر ما لطقرن ا. تتفلتلطا   أ يث لطمبد
ذطةةى لطقةة   شةة ا  ةةرش  لطتفرقةةة بةةيا لم اةةرض لطتةةح تقبةة  لطعنةةا لطمشر ةةر    (1)   قةةد خلةةا رأ

ر ةةر هةة  أا لط اةةض لطةةا  ال لقبةة  لطعنةةا لطمشر ةةر هةة  لطةةا  لغنةةح لم اةةرض لطتةةح ال تقبةة  لطعنةةا لطمش
اةة ر صةةد ره  أمةةر لط اةةض لطةةا  لقبةة  لطعنةةا لطمشر ةةر صةةد ر لط اةةض اةةح  لطم  ةة ع عةةا لطعنةةا الةةه 
 لمشر رة منه  اض لدةبب  ةرر    ع عا لطعنا اله  اه   اض ال لغنح معلقر صد ر لط اض اح لطم

 لط اض اح لطم   ع. لطه شصد رطلم ا ض علله على لطن   لطا  يتنار ي  
 
 ال  مة التشريع ة من  د) ج ار الطعن المباشر قي األ  ا) ال ر  ة.  لمطله ال اني:ا

لطم ةةرع دةة لء  عتمةةدهرل رايةةي لطخصةة مة لطمدنلةةة لطتةةح هةةاه لطقرعةةدة مةةا تعللةةرت مبةةدأ تتنتبةةر     
 اله مماةةةا تقعلةةةع ل صةةةر      طةةة(2)شرطندةةةشة طلعنةةةا اةةةح لط اةةةض لطصةةةردر ايهةةةر ضشرطندةةةشة إلعرلءلتهةةةر أ

لطفصة  اةةح م  ة ع لطةةدع ل    تة خيرلطق ةلة لط ل ةدة   ت يينهةةر بةيا لطم ةرتض لطمتنةةددة ا ةال  عةةا 
لطتقر ح   عرقلة دير لطندلطة مع ل تمر  أا لق ى اح نهرلة لطمعةرف اةح أصة  لط ةق  مدذعرطة أ

صةردر  ةده قبة  لطفصة  طلخصض لطا  أخفق اح لطنيلع لطفرعح الغنله اطةك عةا لطعنةا اةح لط اةض لط
مدةةة ا اةةةرف طنةةةدض     هةةة  مةةةر لفيةةةد لننةةةدلض لطمصةةةل ة اةةةح لطعنةةةا    هةةة  (3)اةةةح م  ةةة ع لطةةةدع ل 

 . (4)قب طه
 

                                                 
 .642ا  353  بند 1980  من  ة لطمنررف  لإلداندرية  4أب  لط ار  نظرية لم ارض اح قرن ا لطمرلانرت  ط . 1
عرمنة عيا  . رلغب ) عد (  لطعنا لطمشر ر اح لم ارض لطصردرة اح علشرت  ق  لطنفرا لطمنع   مقر  من  ر اح معلة لطنل ض لطقرن نلة   لالقتصردلة  2
  دلر لطنه ة لطنربلة ه لطقرهرة                  1    لل ر  ي نا )م م د مصعفى(  نظرية لطعنا لطمشر ر ط241ا  17ما  لطندد لم   طدنة  

 .5  ا2001
ر لة طقةةةرن ا     رلعةةةع لطمةةةاارة لإلل ةةة263ا  182بنةةةد  1980عمةةةر )نبيةةة  لدةةةمرعي ( لطعنةةةا شرالدةةةتأنرف   ذعرلءلته من ةةة ة لطمنةةةررف لإلدةةةاندرية ط  .3

.   لبةة  لط اةةر )أ مةةد(  لطتنليةةق علةةى نصةة ا قةةةرن ا 9-6    أل ةةر  يةة نا )م مةة د مصةةعفى(  لطمرعةةةع لطدةةربق  ا 49طنةةرض  77لطمرلانةةرت لطمصةةر  رقةةض 
دلء ) عةةةد ( مشةةةر   مةةةر شنةةةدهر  رلغةةةب 461ا ا 353  مةةةر شنةةةدهر    نظريةةةة لم اةةةرض بنةةةد  730ا  1979  من ةةة ة لطمنةةةررف  3لطمرلانةةةرت لطمصةةةر   ط

 .726ا   2001  دلر لطنه ة لطنربلة  3لطق رء لطمدنح ط
نح  دلر لطنه ةة لطنربلةة  لطقةرهرة  ط د    لطةح )ات ةح(  لط دةل  اةح قةرن ا لطق ةرء لطمة729  رلغب   ا 642ا  353أب  لط ار  نظرية أم ارض  بند  . .4

 .361ا  2006لطمدنلة  دلر لطثقراة  عمرا    لطنب د  )عشرا(  رح ل ارض قرن ا أص   لطم رتمرت 688ا  352  بند 2001
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امةةةر أا ذعةةةرية لطعنةةةا اةةةح لط اةةةض غيةةةر لطمنهةةةح طلخصةةة مة اةةة ر صةةةد ره   قبةةة  لط اةةةض لطمنهةةةح 
ا  تدةةتمر طلخصةة مة مةةا لطمماةةا أا تةةكد  ذطةةى ذطغةةرء هةةال لط اةةض مةةا م امةةة لطعنةةا اةةح لط قةةت لطةة

  يكد  ذطغرء هال لط اض غيةر لطمنهةح طلخصة مة ذطةى ي ل  أ   اةض  خةر  صللة  اله لطخص مة لم
 .(1)طل قت   لطعهد   لطنفقرت تبديد  اح اطك   ال ق علله لفترض صد ره

  طهةةال اقةةد تبنةةى لطم ةةرعرا لمردنةةح   لطمصةةر  هةةاه لطقرعةةدة اةةح  ةةر  صةةد ر  اةةض غيةةر منةةه  
 .(2)شم   عهر ضشرطدع ل أ ضشرإلعرلءلت أطلخص مة د لء تنلق 

 المب ث ال اني
 (3 ي للخل مةنهم ه ) ال  ) الم

للة الهةةةةةر  اةةةةة ال لنتهةةةةةت صةةةةةطلخصةةةةة مة لم لطمنهةةةةةحلط اةةةةةض طلخصةةةةة مة   لطمنهةةةةةحلقصةةةةةد شةةةةةرط اض 
لطخصةة مة الهةةر دةة لء شرطفصةة  اةةح عملةةع لطعلشةةرت لطمقدمةةة ايهةةر أ  شةةر   اةةض منةةه طلخصةة مة الهةةر 

 (4)ارط اض بشعالا الأ ةة لطةدع ل أ  شنةدض لالختصةرا شرطةدع ل د ا ذ رطةةد ا اص  اح لطدع ل 
  دةة لء أتةةرا أ  شدةةق ط لطخصةة مة اةة ا هةةال لط اةةض لقبةة  لطعنةةا اةة رل طت نةةه منهلةةر  طلخصةة مة الهةةر  

 قب  لطفص   اح لطم   ع. لصردر  ارصال  اح لطم   ع أض
ل ق ةةةى شنةةةدض لالختصةةةرا اةةةرط اض لطصةةةردر شنةةةدض لالختصةةةرا ال لقبةةة  لطعنةةةا لطفةةة ر  ذال ذا

بعملةةع لطعلشةةرت  أمةةر ذال لدةةتشقت لطم امةةة شنةةض لطعلشةةرت طلفصةة  اةةح م  ةة عهر اةة ا لط اةةض شنةةدض 
منةةه طةةض ينةةه لطخصةة مة  (5)لالختصةةرا بةةشنض لطعلشةةرت د ا شن ةةهر لبخةةر ال لقبةة  لطعنةةا لطفةة ر  

 .(6)منهر ل  الهر   ذنمر عيء
( مةةا قةةةرن ا 212ذعمةةرال  طةةنا لطمةةةردة ) قةةد ق ةةح ن شةةة ا لطخصةة مة لطتةةح ينظةةةر ذطةةى لنتهرأهةةةر 
لطةا  مةة بةيا عراةح لطتةدلعح    أا لط اةض لطمرلانةرت لطمدنلةة لطتعرريةة لطمصةر  هةح لطخصة مة لطقرأ

لصةدر طاطك ه  لط اةض لطةا  تنتهةح شةه لطخصة مة لمصةللة برمتهةر   طةلا لط اةض لطةا   يع ي لطعنا اله تشنر  

                                                 
 

 .670ا  249 لطح  لط دل   بند  .1
 ( مرلانرت مصر .212( أص   مدنلة أردنح   )170لطمردترا ) .2

   مر شندهر. 671ا  349 لطح  لط دل   بند  .3
               (  2هةةةةرمم رقةةةةض ) 671طةةةةح   لط دةةةةل   ا م ةةةةرر ذطلةةةةه اةةةةح  ل 197-1298-18  معم عةةةةة لطةةةةنقض 1967ي نيةةةة   15نقةةةةض مةةةةدنح مصةةةةر  تةةةةرري   . .4

ينةه لطخصة مة ش تملهةر د ا   لنظر عاا اطك: عمر  لطعنا شرالدتأنرف  يث يرل عدض ع لي لطعنةا لطمشر ةر اةح أ   اةض لصةدر أثنةرء دةير لطةدع ل مةر طةض 
 .249ا  176بند  :شرنتهرأهر شرطندشة طخصض مر أ  علب مر أ  م امة مر لالعتدلد

ق. م ةرر ذطلةه اةح 40طدةنة  103اح لطعنا رقةض  17/11/1976(   قررا عاا اطك: نقض مدنح مصر  4هرمم رقض ) 672-671لط دل   ا   لطح   .5
  لطح   لط دل   نفا لإل ررة لطدرشقة.

 . لطح , لط دل  , لإل ررة لطدرشقة .6
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لطمنهةةح طلخصةة مة  لط اةةض  , (1)لة شرإلثشةةرت ايهةةرناةح  ةةق منهةةر أ  اةةح مدةة طة عرر ةةة عليهةةر أ  متصةة
هةةة  لط اةةةض لطةةةا  لصةةةدر اةةةح م  ةةة ع لطةةةدع ل برمتةةةه أ  ينهةةةح لطخصةةة مة برمتهةةةر شغيةةةر  اةةةض اةةةح 

قةةةد تصةةةدر اةةةح لطةةةدع ل أ اةةةرض ال تقبةةة  لطعنةةةا لطمشر ةةةر ثةةةض تنق ةةةح لطخصةةة مة د ا ا  م  ةةة عهر
طمنهةةح طلخصةة مة الهةةر  لط اةةض ل .(2)صةةد ر  اةةض اةةح لطم  ةة ع   د ا صةةد ر  اةةض منةةه طلخصةة مة

هةةة  لطةةةا  ينهةةةح ذعةةةرلءلت هةةةاه لطخصةةة مة لطمعر  ةةةة علةةةى درعةةةة لطتقر ةةةح لطتةةةح صةةةدر ايهةةةر نظةةةرل  
 لطنبةةرة اةةح تتييةة  لط اةةض ش نةةه م نةةه   .(3)الدةةتقال  خصةة مة أ   درعةةة عةةا خصةة مة لطدرعةةة لطثرنلةةة

لطخصةة ض مةةا  طلخصةة مة أ  غيةةر م نةةه  طهةةر شمةةر يةةنا عللةةه لطقةةرن ا   طةةلا شمةةر تدةةشغه لطم امةةة أ 
ا ا شصدد ق رء اح خص مة   أا لا ا هال لطق ةرء قةد تمخةض عةا ناال بد ما أا  (4)أ صرف

  اض   ع نهرلةة طهةر  طلقةر  عندأةا شة ا هةال لط اةض م نةهة طلخصة مة   ذال اةال لنتبةر مةا هةال لطقبية .
 ضأ (5)ءلت اةةرض لطتةةح تصةةدر لثنةةرء دةةير لطخصةة مة د ا أا تنهيهةةر الهةةر دةة لء تنلقةةت شةةرإلعرلأمةةر لم
  اةال تقبة  لطعنةا لطفة ر  (8)شم  ة ع لطنةيلع أض (7)شقبة   لطةدع ل  أض (6)رعلة متنلقة شرإلثشرت طة اشمد
عنةةا ايهةةر علةةى  اةة الطلخصةة مة أ  شنةةد لطعنةةا الةةه   لطمنهةةحلماةةا لطعنةةا ايهةةر مةةع لط اةةض  ذنمةةر  

أتةةرا دةة لء ا لدةتقال   عةةب علةى م امةةة لطعنةةا أا تق ةح مةةا تلقةرء نفدةةهر شنةةدض عة لي هةةال لطعنة
 .(9)دبب لطعناارا عردلر  أض غير عرد    ألر  

  تدةةر  هةةاه لطقرعةةدة   طةة  تنةةدد أعةةرلف لطخصةة مة   اةةرا تنةةددهض شنةةد بةةدء لطخصةة مة اينظةةر 
خصض على  دة أ  ذطى لطخصة مة عنةد لبتةدلأهر    ا  ذطى لطخص مة برمتهر   طلا ذطى مر يتنلق ش
لطةةدع ل شرطتقةةردض قبةة  أ ةةد لطخصةة ض   ت ديةةد علدةةة طنظةةر تعبلقةةر  طهةةال ق ةةح ن شةة ا لط اةةض شرنق ةةرء 

   (01)غير منه  طلخص مة   ال يع ي لطعنا اله علةى لدةتقال  رء لطدع ل شرطندشة طلشرقيا لنتبر ق
                                                 

ق م ةرر ذطلةةه اةح  لطةح  لط دةةل  ا 49( طدةنة 1390اةح لطعنةةا رقةض ) 1984رليةر اب 13 اةض صةردر عةا لطهيأةةة لطنرمةة طلمة لد لطمدنلةة   لطتعرريةةة بتةرري   .1
 (.1هرمم رقض ) 671

 .801ا   لطتنليق  نص ا قرن ا لطمرلانرت أب  لط ار  .2
 .408ا   1995)م مد امر (  تقنيا لطمرلانرت اح   ء لطق رء   لطفقه  لطعيء لم    ط عبد لطنييي  .3
 .60ي نا  لطمرعع لطدربق ا  .4
  لط اةض بةراض  159-1074-19معم عةة لطةنقض  1968مةري   30نقةض مةدنح مصةر  تةرري   لطصردر براض لطداع شنةدض لالختصةرا.اطك لط اض  ما .5

 (.1هرمم ) 672م رر ذطيهمر اح  لطح لط دل  ا  78-484-21  معم عة لطنقض 1970مررا  19لطداع بشعالا ص لفة )الأ ة( لطدع ل: 

  معم عةةة 1968دلدةةمبر  31ب خبيةةر:  لط اةةض لطصةةردر بنةةد 86-571-13  معم عةةة لطةةنقض 1962مةةري   3 :بت علةةه لطلمةةيا لطمتممةةة   مةةا اطةةك لط اةةض .6
 (.2هرمم رقض ) 672لط دل  ا   م رر ذطيهمر اح  لطح 244 – 1600 – 19لطنقض 

 10 :أ  بةةراض لطةةداع شرطتقةةردض 14-130-14م عةةة لطةةنقض   مع1963ينةةرير  10اةةرط اض بةةراض لطةةداع شنةةدض قبةة   لطةةدع ل طرانهةةر علةةى غيةةر ا  صةةفة:  .7
 .44-271-21معم عة لطنقض  1970ابرلير 

  ل  اصةة  اةةح أ ةةد لطعلشةةرت 143-732-26معم عةةة لطةةنقض  1975ذبريةة    نقةةض مةةدنح أ   :لطم  ةة ع  ةةق مةةاامةةر طةة  اةةرا قعنلةةر     دةةض لطنةةيلع اةةح  .8
 (.4هرمم ) 673ق  م رر لطيهمر اح  لطح  لط دل  ا 48طدنة   455اح لطعنا رقض  1981مري   4لطم   علة: نقض مدنح 

 .262ا  182  عمر  لطعنا شرالدتأنرف بند 673-671ا  349 لطح  لط دل  بند  .9
 ق.40طدنة  84اح لطعنا رقض  29/3/1977  مر شندهر   أل ر: نقض مدنح مصر  بترري   673ا  349 دل   بند لط لطح    .10
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أنه ن ذال صدر  اض اح لطدع ل لمصللة   أرع ت لطم امةة لطفصة  اةح علةب لط ةمرا اة ا لط اةض 
لدةتقال  مةا لط ةرما ذال شنةد لط اةض لطصةردر اةح علةب  اح لطدع ل لمصةللة  ال لقبة  لطعنةا علةى

ذال أا لط اةةض لطصةةردر اةةح دعةة ل لط ةةمرا  (1)لط ةةمرا شرعتشةةرره لط اةةض لطةةا  ينهةةح لطخصةة مة الهةةر
 اة اللقب  لطعنا اله على لدتقال    ط  قب  صد ر لط اض لطمنهح طلخص مة اح لطدع ل لمصةللة  

لط اةض لطمنهةح طلخصة مة  احتبر معر  ر  عند لطعنا مر لطمق ح   ال لنطض لعنا اله  ري ق ة لم
  عنرصةرهر عةا لطةدع ل لمصةللة    اطك ما دع ل لط مرا مدتقلة شالرنهر(2)اح لطدع ل لمصللة

 .(3)شرطديا اال تنتبر دانر أ  دارعر  ايهر
   ذال  مت دع لرا طنظرهمر منر  تلديرل  طإلعرلءلت ا ا  مهمر ال يكد  ذطى لندمرج ذ دلهمر
اح لمخرل   ط  لت د لطخص ض ايهمر ا ال صدر  اض أنهى لطخص مة اح ذ دلهمر عري لطعنةا الةه 

 .(4)د ا لنتظرر صد ر  اض اح لطدع ل لمخرل 
  يختل  لط ر  ط  ارا م   ع لطعلب ايهمر   ل دل    لت دتر خصة مر    دةبشر     مثرطةه  ةض 

ره أ  شعالنه  يث يتنلق لممر بنةيلع  ل ةد   دع ييا ذ دلهمر طلمعرطشة شص ة عقد   لمخرل بتي ي
صللة قبة  لطفصة  اح دع ل لطتي ير لم –شند لط ض  –ذا لتخا  عهيا مختلفيا  ا ال صدر لط اض 

صةةة ة لطنقةةةد  ا نةةةه لنتبةةةر  امةةةر  صةةةردرل  قبةةة  لطفصةةة  اةةةح لطم  ةةة ع  غيةةةر منةةةه   اةةةح اةةةح لطةةةدع ل 
طلخصة مة مةع  حاةح لط اةض غيةر لطمنهة .   لطعنةا(5)طلخص مة اةال يعة ي لطعنةا الةه علةى لدةتقال 

لط اض لطمنهح طلخص مة أ  شنده لفترض قربليته اح التةه طلعنةا شعريةق لطعنةا لطمراة ع  ةده  امةر 
طعنةا اةح لط اةض لاةال يعة ي  ذالطلخص مة طلعنا اله بةنفا لطعريةق    لطمنهحفترض قربللة لط اض ل

ح ذطغةةرء لط اةةض غيةةر لطمنهةةما  اطةةك  طهةةر   حطلخصةة مة    طةة  شنةةد صةةد ر لط اةةض لطمنهةة حغيةةر لطمنهةة
عللةةه   قةةد صةةدر غيةةر قربةة   ح طلخصةة مة لطمنتمةةدم امةةة لطعنةةا دةةيكد  ذطةةى ي ل  لط اةةض لطمنهةةطلخصةة مة مةةا 

 .(6)طلعنا اله بهال لطعريق
 

                                                 

 (.2هرمم ) 674م رر ذطله اح  لطح  لط دل  ا  35-135-26  معم عة لطنقض 1975ينرير  8ري  نقض مدنح مصر  بتر .1

 .121هرمم  58لطمرعع لطدربق ا  ق م رر ذطله اح ي نا 49طدنة  22ض اح لطعنا رق 1982مررا  21نقض مدنح مصر   .2
 ر.  مر شنده 100ا  1994- 1993يغل   )أ مد مرهر( دع ل لط مرا لطفرعلة  ط  .3

 ةةةرر ذطيهمةةةر اةةةح  لطةةةح  ق م45طدةةةنة  269اةةةح لطعنةةةا رقةةةض  27/6/1971ق   54طدةةةنة  982اةةةح لطعنةةةا رقةةةض  26/3/1986نقةةةض مةةةدنح مصةةةر  تةةةرري   .4
 (.3هرمم ) 674لط دل  ا 

لط دةل  ا   م ةرر ذطلةه اةح  لطةح  72-996-24معم عةة لطةنقض  – 1973ي نية   28  نقةض مةدنح مصةر  تةرري   674ا  349لط دل   بند    لطح .5
 (.5هرمم رقض ) 674

 1104نةةا رقةةض عاةةح لط 1980ير ينةةر 5  نقةةض مةةدنح مصةةر  تةةرري   676ا  349لط دةةل   بنةةد      لطةةح643ا  354أبةة  لط اةةر  نظريةةة لم اةةرض بنةةد  .6
 .(1)ق م رر ذطله اح  لطح  نفا لإل ررة لطدرشقة هرمم رقض 48طدنة 
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على لدتقال   ب  يعب  –  ط  شند لنتهرء لطخص مة  –طلخص مة ال لعنا اله  حا لط اض غير لطمنهامر أ
بةةةنفا  طلخصةةة مة   علةةةى لمقةةة  أا لاةةة ا قةةةد عنةةةا اةةةح لط اةةةض لطمنهةةةحأ  طهةةةر لط اةةةض لطمنهةةةح أا لعنةةةا الةةةه مةةةع

غير لطمنهح طلخصة مة اةح ملنةرد لطعنةا اةح لط اةض لطمنهةح طهةر  لط اضلطعريق    يعب عندأا أا يتض لطعنا اح 
 .(1)غير مقب  طلخص مة   ذال ارا لطعنا اح لط اض غير لطمنهح 
لطمصةةرية بهةةال لطخصةة ا ق طهةةر: ن شةة ا لط اةةض لطةةا  لصةةدر بةةراض لطةةداع   مةةا لعتهةةردلت م امةةة لطةةنقض 

شندض لختصرا لطم امة  الألر  بنظر لطدع ل   شرختصرصهر بنظرهر ه   اةض صةردر قبة  لطفصة  اةح لطم  ة ع 
  أنةةه ن   ذا اةةرا لط اةةض (2)  غيةةر منةةه  طلخصةة مة   ال يعةة ي لطعنةةا الةةه ذال مةةع لط اةةض لطصةةردر اةةح لطم  ةة ع

دض لختصةرا لطم امةة   ذ رطتهةر ذطةى لطم امةة لطمختصةة طةض لفصة  اةح م  ة ع لطةدع ل  ذال أنةه قةد لطصردر شن
                        ن(3)أنهةةةةةةى لطخصةةةةةة مة أمةةةةةةرض لطم امةةةةةةة لطتةةةةةةح أصةةةةةةدرته   مةةةةةةا ثةةةةةةض لاةةةةةة ا قةةةةةةرشال  طلعنةةةةةةا لطمشر ةةةةةةر اةةةةةةح لطملنةةةةةةرد

شدةةةق ط لطةةةدع ل شرطتقةةةردض طةةةض تنتةةةه شةةةه    شةةة ا ن لط اةةةض لطةةةا  لصةةةدر مةةةا لطم امةةةة لالبتدلألةةةة    لطمت ةةةما لطةةةداع
   (4)لطخصةة مة الهةةر أ  اةةح  ةةق منهةةر   مةةا ثةةض ا نةةه ال يعةة ي لطعنةةا الةةه ذال مةةع لط اةةض لطصةةردر اةةح لطم  ةة ع

هةةة  لط اةةةض غيةةةر لطمنهةةةح طلخصةةة مة  ما لط اةةةض لطمنهةةةح تنةةةدد يلط اةةةض لطمنهةةةح طلخصةةة مة ال يتنةةةدد   طتةةةا لطةةةا  
 .(5)ال لا ا ثمة معر  طصد ر  اض  خر اح أعقرشهطلخص مة ينهح لطمد طة أمرض لطم امة ا

ثرنلةر   –نهلر  طلخص مة ال بد أ ال  أا يبت اح أدرا لطخص مة   أا لا ا مطتح لا ا  قي  ش ا لط اضأخيرل  
أمةةرض م امةةة لطم  ةة ع برمتهةةر  قةةد اصةة  اةةح صةةملض م  ةة ع لطنةةيلع ش اةةض قعنةةح  ةةرمال  لطخصةة مة لطمعر  ةةة –

لطم امة  اليتهةر ش ة ا لطعلشةرت لطم ةتملة عليهةر لطخصة مة ش يةث ال  دنفبد ثرطثر  أا تدتم   عر    خص مر    ال 
 .(6)يع ي طهر ذعردة لطنظر ايهر

ذال ارا ما   نه راع يد لطم امة عا لطنيلع دة لء اصة  اةح  منهلر  طلخص مة على هال لمدرا لنتبر لط اض    
شرإلعرلءلت أض ش لة مد طة ارعلة تثرر أثنرء دير لطخصة مة أض لق شرإلثشرت تنم   ع لطدع ل أض طض لفص   د لء 

.   
 

 
 

                                                 

-1063-18معم عةةة لطةةنقض  1967مةةري   18( مةةا نفةةا لطصةةف ة   أل ةةر : نقةةض مةةدنح مصةةر  2  هةةرمم رقةةض ) 676ا  349 لطةةح  لط دةةل  بنةةد  .1
 ق.40طدنة  42   411اح لطعننيا رقمح  1982ينرير  25  نقض تعرر   35-135-26معم عة لطنقض  1975ينرير  8  157

لطدةةيد خلةة   معم عةةة لطمشةةردلء لطقرن نلةةة لطتةةح    م ةةرر ذطلةةه اةةح معم عةةة1185ا  23ض.ض.ف دةةنة  22/6/1972ق علدةةة 37طدةةنة  367لطعنةةا رقةةض  .2
 .529 – 528ا  2034  بند رقض 1980( لطهيأة لطنرمة طلتترب ط 1975 – 1970أقرتهر م امة لطنقض لطمصرية اح خما دن لت )

-118( ا 479بنةد )   م ةرر ذطلةه اةح معم عةة لطدةيد خلة   لطمرعةع لطدةربق657ا  23ض.ض.ف دةنة  6/4/1972ق طدةنة 37طدةنة  226لطعنا رقةض  .3
119. 

 .529ا  2035  معم عة لطديد خل  بند 239ا  22  ض.ض.ف. دنة 2/3/1971ق علدة 36طدنة  298لطعنا رقض  .4
 .31  ا 9ي نا  لطمرعع لطدربق  بند  .5
ذنتفةرء  اللةة لطم امةة  أ  عةدض قبة        ذا لط اض قد ينهح لطخص مة ذعرلألر شدبب شعالا الأ ة لطدع ل أ 80 – 78ا  47ي نا  لطمرعع لطدربق بند  .6

ا لطةةدع ل طتخلةة   ةةرط لطمصةةل ة أ  لطصةةفة أ  لط اةةض شدةةق ط لطخصةة مة  امةةر قةةد ينهيهةةر م  ةة علر  شةةرط اض اةةح عملةةع لطعلشةةرت لطمقدمةةة مةةا لطخصةة ض  نفةة
 لإل ررة لطدرشقة.
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 المب ث ال الث
 ال  ) ال ر ي ماه ة الخل مة التي تنتهي بلد ر

-------------------------------------------------------- 
 

 دنتنر   هال لطمش ث اح معلبيا نخصا لم   طت ديد مفه ض ذنتهرء لطخص مة ب عةه عةرض   
 ايهر .  مة اح  ر  تندد لطعلشرت  لطخص ض لطثرنح طت ديد متى تنتهح لطخص

  . المطله األ م:  نتها  الخل مة ب جه  ا)
يتنةةةيا لطتمييةةةي اةةةح هةةةال لطدةةةلرق بةةةيا لطخصةةة مة   لطةةةدع ل   لطعلةةةب لطق ةةةرأح تعنشةةةر  طلخلةةة  بةةةيا   
ح لطعلةةةةب لطق ةةةةرأح   : ارطخصةةةة مة طلدةةةةت هةةةةح لطةةةةدع ل  امةةةةر أنهةةةةر طلدةةةةت هةةةة(1)ااةةةةرر لطقرن نلةةةةةلم

 لهةةةر معةةةرد لط صةةة   علةةةى  مرلةةةة لطق ةةةرء المةةةر مارطةةدع ل  ةةةق  خصةةةح ا  عةةةرشع ذعرلأةةةح ش ةةةت 
علله ت دلدةر  علةى   ق طلمدعح مثلمر هح  ق طلمدعى يخا لطمنر ض على لطم امة  طاطك اهح

 .(2)لدع ل شرعتشررهر  قر  طأا لطدارع مر ه  ذال مشر رة 
شةةه ر ةةر شةةه لطةةدع ل   شلطةةا  ت لإلعةةرلءنةةه   لطخصةة مة ا   لطعلةةب لطق ةةرأح طةةلا مةةا ذعةةرلءلت

يتنلةةةق لطم  ةةة ع   لطدةةةبب   طةةةلا شرطخصةةة مة أ  لطةةةدع ل  اةةةال معةةةر  طلتمييةةةي بةةةيا م ةةة    دةةةبب 
 .(3)لطدع ل   م     دبب لطخص مة

ح معم عةةة لمعمةر  لإلعرلألةةة لطتةح تهةةدف ذطةى لط صةة   علةى  اةةض ق ةرأح اةةح م  ةة ع هةأمةر لطخصةة مة ا
 .(5)لط رطة لطقرن نلة لطتح تن   منا راع لطدع ل ذطى لطق رء   هح (4)لطعلب

  أمةةر مةةر لنةةرض علةةى لطم امةةة مةةا مدةةرأ  م  ةة علة   ذعرلألةةة أ  قرن نلةةة أ  مدةة طة مةةا مدةةرأ  لإلثشةةرت 
صرف ذطى لطق لة التهر    بهال لماا لطق   ش ا نطلفص  ايهر اال يدخ  اح مفه ض لطخص مة شمننرهر لطفنح ب  ي

يعةةةر  ب لدةةةعتهر لطت قةةةق مةةةا تةةة لار لط ةةةق اةةةح  .   هةةةح لط دةةةيلة لطفنلةةةة لطتةةةح(6)هةةةح ذعةةةرلءلت لطق ةةةلةلطخصةةة مة 
                                                 

           .Vizioz (H.): La reforme de L'appel La semaine juridique,1943, I , No. 30,P.307 أل ةر :  29لطمرعةع لطدةربق ا ية نا   .1
ا  22بنةد   لط دةل  نقصةهر لطدقةة    نفةا لطمننةى   لطةح   ل ير هال لطفقله ذطى أا اثيرل  ما لطمصعل رت لطتح يعر  عليهر لطق رء   لطفقه   لطم رع ت

              Redent: (Enrico): Diritto processuale, V. I Milano, 1957, No. 9, P. 46.   لنظر أل ر  ما لطفقه لإللعرطح:46 – 45
  يغلةة   )أ مةةد مةةرهر( أعمةةر  لطقر ةةح لطتةةح ت ةة ي 287ا  1986  ةةلم )أ مةةد(  لطةةداع شنةةدض لطقبةة   اةةح قةةرن ا لطمرلانةةرت  ردةةرطة عرمنةةة لإلدةةاندرية  .2

   أل ر : 189ا  1990 علة لممر لطمق ح     لشعهر  ط 
Motulsky (H.): Le droit subjectif et L'action en justice ecrits, T.I Archives de la philosphie du droit, 1964, p. 96. 

  لط ةرقر   )عبةد 182ا  91  بنةد 2000لطنربلةة   لطقةرهرة  ط  لطنه ةةلطصر   )أ مد لطديد( لط دل  اح  رح قرن ا لطمرلانرت لطمدنلةة   لطتعرريةة  دلر  .3
 .30ا  9  ي نا لطمرعع لطدربق بند 15 – 14ا  7بند   1947  دلر لطنه ة لطنربح  1  ط   ردرطة لطمننض( نظرية لطمصل ة

(    96( ا )17( طدةةةنة )1دد )لطنةةة 1975رلغةةةب ) عةةةد (  درلدةةةرت اةةةح مراةةةي لطخصةةةض أمةةةرض لطق ةةةرء لطمةةةدنح  معلةةةة لطنلةةة ض لطقرن نلةةةة   لالقتصةةةردلة طنةةةرض  .4
 .50 ا 24  لط دل   لطمرعع لطدربق بند  لطح

 .293  ا 191لط دل   لطمرعع لطدربق بند  لطح  .5
                    هةةةةةح معم عةةةةةة لمعمةةةةةر  لإلعرلألةةةةةة لطتةةةةةح لقةةةةة ض بهةةةةةر لطقر ةةةةةح   أع لنةةةةةه   لطخصةةةةة ض 82  ا 1986لطمةةةةةدنح ط  لطق ةةةةةرء مشةةةةةردلءرلغةةةةةب ) عةةةةةد (  .6

 نفا لإل ررة لطدرشقة.   ممثل هض   أ لرنر  لطغير   لطتح ترمح ذطى ذصدلر ق رء اح لطم   ع:  لطح 
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    قي  ش ا لطخص مة هح لطمراي لطقرن نح لطمت طد عند لدتخدلض لطدع ل   ش نهر تمث  لط ا  لإلعرلأح (1)لطدع ل 
ديلة أ  لط عةرء لطةا  ل ت يهةر ا لطخص مة هح لط  ألطخص مة     م   ع  ش ا لطدع ل هح  .(2)طلنم  لطق رأح
 .(3)أمرض لطق رء

  هةح  (5)    اح أ لرا أخرل شمننى مرلدف طلدع ل (4)أمر لطق لة اتدتخدض أ لرنر  شمننى مرلدف طلخص مة
  ل ةةم  لطمدةةرأ  لطم  ةة علة اى أ دةةع مةةا لطةةدع ل نةة ةةرأع اةةح لط لةةرة لطق ةةرألة لطنمللةةة   لدةةتخدض شمن تنبيةةر

لطق رء طلفص  ايهر.   ذال ارنت لطدع ل شمر تعر ه ما مدرأ  م   علة هح م  ر   ة أمرض ر لإلعرلألة لطمع
لطق لة ذال أا لطق لة ت م  ا  مر لقدض ذيلءهر ما دا ع   مر يثة ر خالطهةر مةا مدةرأ  ذعرلألةة  أمةر لطخصة مة 

 .(6)اهح ذعرلءلت لطق لة
صةللة   لطنرر ةة لطمقدمةة لشةرت لماراةة مةر لعةرح علةى لطم امةة مةا لط قةرأع   لطع –  طهال ت م  لطق لة 

أ عةه    (7)ما لطخص ض اح لطدع ل أ  مةا لطمتةدخليا أ  لطمختصةميا ايهةر   اراةة لطةدا ع لط ةاللة   لطم  ة علة
لطةةةدارع   دةةةرأر مةةةر تفصةةة  الةةةه لطم امةةةة    بنةةةرء عللةةةه اةةة ا مةةةر لصةةةدر مةةةا أ اةةةرض ال يتنةةةر   لطخصةةة مة منهةةةر 

يندب ذطى لطق لة شرعتشررهر اارة  ذنمرنهر  ق  خصح ذعرلأح    معم عة ذعرلءلت   ال لصدر اح لطدع ل م
عليهر أا  يعب رملة ت ل  شا  مر عرض على لطم امة   مر قدض ذطيهر ما علشرت   أ عه دارع   دا ع   مر 

تنةةدد  ضتفصة  الةه   مةةر يشر ةره لطخصةة ض أ  لطغيةر مةا ذعةةرلءلت دة لء لقتصةةرت علةى لطمةدعح   لطمةةدعى عللةه أ
اةةح دعةةر ل متنةةددة  ةةمت طشن ةةهر   اقةةدت  ضلء لتخةةات هةةاه لإلعةةرلءلت اةةح دعةة ل  ل ةةدة أ دةة  هةةر لطخصةة ض اي
ال تنةةددت لطخصةة مرت أمةةرض م امةةة لطم  ةة ع  اةةرا طتةة  منهةةر ذدةةتقالطهر  تةةى طةة  عمنتهةةر اةةح  (8)لدةةتقالطهر .  ل 

 (9)ص لفة دع ل  ل دة ,  عب لطنظر ذطى ا  خص مة على  ده
رطة قرن نلة تن ةر عةا مشر ةرة لطةدع ل    هةح معم عةة ذعةرلءلت تبةدأ مةا ممر تقدض أا لطخص مة     يت  

  تنتهح شصد ر  اةض اةح م  ة عهر    قةد تنتهةح شصةد ر  اةض  (10)ط ظة قيد الأ ة لطدع ل اح دع  لطم امة
  لط اةةةض لطفرعةةةح لطةةةا  لصةةةدر قبةةة  لطفصةةة  اةةةح  ارعةةةح ينهةةةح لطخصةةة مة   ال ينهةةةح لطنةةةيلع علةةةى أصةةة  لط ةةةق.

  ح اح مد طة م   علة ما لطمدرأ  لطتح رانت لطدع ل ما أعلهر   ذنمر لفص  اح مد طة لطم   ع  ال لق

                                                 

  نفا لإل ررة لطدرشقة..  لطح  1
 .236- 235ا    166 – 165بند  1980ط   : لطعنا شرالدتأنرف   عمر .2
 .97ا  2001   3ط   رلغب  مشردلء .3
 .108ا  74بند  1970 – 1969  9دي  )رمي ( لط دل  اح  رح قرن ا لطمرلانرت لطمدنلة   لطتعررية ط  .4
 .293ا  191ط دل   لطمرعع لطدربق بند ل   لطح  .5
 .97لطمرعع لطدربق ا   رلغب  .6
  مةةر  267تنلةةق شرطعلةةب لطق ةةرأح   طلدةةت شرطةةدع ل أ  شرطخصةة مة    ةةلم )أ مةةد(  لطردةةرطة ا تلطةةداع شنةةدض لطقبةة   ش دةةشرنه ااةةرة  شن ةةهض  لدةةتشند  .7

 - .Omar (M.A.): La notion d'irrecevabilite en droit judiciaire prive, these,  Paris, 1967  No. 179, P. 97    ررا:ةشندهر   ق
 .31لطمرعع لطدربق   ا   ي نا .8
 . 5, ا 1986-1985. ذبرلهلض )م مد م م د( منلرر لم ارض غير لطمنهلة طلخص مة ط 9
 أ  مر لنرف بلغة لطمرلانرت لطمصرية ب يدلع الأ ة لطدع ل دي لا لطم امة. .10
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 . (1)لطدع ل  ارعلة تتص  ش ا  لإلعرلءلت أ  تتص  ب ثشرت
صةلح أ  لطتةح عح هح لطخص مة لطتح تن ةر شمقت ةى لطعلةب لمفر   لطخص مة لطتح تنتهح شصد ر لط اض لط
لطدةبب ل  لطخصة ض ب بةدلء علشةرت عرر ةة ال ةل  لط اةض لطفرعةح بهةر  يعر  تندي  نعرقهر ما  يث لطم   ع أ 

 .(2)عملنر   امر ل ترط أا لا ا منهلر  طلخص مة شرطندشة طعملع أعرلاهر اال تشقى منلقة شرطندشة طشن هض
نهةرء لطخصة مة ذ لطةى مد طة ارعلةة أا يةكد  اح لطصردر   تنتبر لطخص مة منتهلة ذال ارا ما   ا لط اض

  ال  هةح لطخصة مة  شعةالا صة لفتهر اهةاه لم اةرض تنما أمثلته لم ارض لطصردرة شنةدض قبة   لطةدع ل أ   الهر 
ل   (4)قبة   لطةدع ل شنةدض     طةلا مةا هةال لطقبية  لم اةرض لطصةردرة بةراض لطةداع (3)تنهح لطنيلع علةى أصة  لط ةق

ض لطةةةةداع بةةةةشعالا صةةةة لفة   بةةةةرا ( 6) أ  بةةةةراض لطةةةةداع شدةةةةق ط لطخصةةةة مة (5)بةةةةراض لطةةةةداع شنةةةةدض لالختصةةةةرا
 .(8)أ  لط اض لطمنهح ملة مد طة ارعلة (7)لطدع ل 

لخصةة مة شاراةةة مةةر لعةةرح علةةى لطم امةةة اةةح لطةةدع ل لطتةةح صةةدر ايهةةر لط اةةض  طةة  لطنةةرض طمفهةة ض لط  ل ةةل  
تشرينت لمدشرب أ  تندد لطخصة ض دة لء أتةرا اطةك اةح صة رة علشةرت أصةللة أ  علشةرت ل تلرعلةة أ  عرر ةة    

  دة لء عةرح اطةك اةح دعة ل  تنلقت شعلشرت م  ة علة أ  شعلشةرت ذعرلألةة أ  شمدة طة مةا مدةرأ  لإلثشةرتد لء 
 .(9)نددة صدر قرلر ش مهر منر  ارنصهرت اح خص مة  ل دةتدعر ل م  ل دة أض

 الختلة:
لق ةةلة د ر لط اةةض لطفرعةةح  لط رطةةة لطقرن نلةةة لطمتنلقةةة شرطعرنةةب لإلعرلأةةح طصةةلقصةةد شرطخصةة مة لطتةةح تنتهةةح ش
معمة  شتنلةق هةال لط اةض  ل   تنتهةح شصةد ر  اةض ايهةر دة لء قرمةة لطةدعرلطمنر  ة أمرض لطم امة   لطتح تن ةر ش

ر تنتهح لطخصة مة برمتهةر اةح لط رطةة لم طةى  تنتهةح اةح لطثرنلةة ملطنيلع أض لقتصر على مد طة ارعلة مدتقلة    ال
 مر عدلهر.شرطندشة طلمد طة لطتح تض لطفص  ايهر   تشقى قرأمة ال

 
 ق ها  الخل ) المطله ال اني:  نتها  الخل مة قي  ام  تعدد الطلباي    

 ال رع األ م تعدد الطلباي قي الخل مة ال ا دي . 
قةد يبلة  ت ةتم  علةى عةدة علشةرت يكطة  بينهةر لرتشةرط منةيا اقد يتدع نعرق لطخص مة ما  يث م  ة عهر 

 قق اطك  اقر  طتع ر لطنيلع عرلء مر ت هده لطخص مة شنيد لننقردهر ما ة طلتعيأة    قد يتأ لرنر  درعة عدض لطقربلل
علب أا ل دض لطنةيلع شاة  تدلعلرتةه ش اةض  ل ةد تتقدلض علشرت عرر ة أ  مرتشعة   أ عه دارع مختلفة   ه  مر ي

                                                 

م ةرر ذطلةةه اةح  لطةةح    29 – 184 – 19معم عةة لطةةنقض  – 1968    نقةض مةةدنح مصةر  أ   ابرليةةر 622ا  346ط اةر   نظريةةة لم اةرض  بنةةد أبة  ل .1
 .1هرمم رقض  671لط دل  ا 

 .241ا  169عمر  لطعنا شرالدتأنرف بند  629 – 627ا  346أب  لط ار   نظرية لم ارض بند  .2
   لب  لط ار نفا لإل ررة لطدرشقة. 80  ا 1983عنا اح لم ارض ط  دنح )عبد لطمننض( عرق لط .3

 .2هرمم رقض  622نظرية لم ارض  ا   م رر ذطله اح: أب  لط ار 130 – 14- 17/1/1963نقض مدنح مصر   .4
 .3هرمم رقض  622نظرية لم ارض  ا   م رر ذطله اح: أب  لط ار 1074 – 19- 30/5/1968نقض مدنح مصر   .5
 .4هرمم رقض  622نظرية لم ارض  ا   م رر ذطله اح: أب  لط ار 542 – 17- 10/3/1968قض مدنح مصر  ن .6
 .5هرمم رقض  622نظرية لم ارض  ا   م رر ذطله اح: أب  لط ار 484 – 21- 19/3/1970نقض مدنح مصر   .7
 .241ا  169عمر  لطعنا شرالدتأنرف بند  .8
 .1286ت   ا عبد لطنييي   تقنيا لطمرلانر .9



 - 14 - 

لطةةا  ي  تنفيةةاهر لممةةر لاةة ا مةةا  ةة نه لالقتصةةرد اةةح لطخصةة مة   لط يل طةةة د ا صةةد ر أ اةةرض متشرينةةة أ  لدةةت 
ق لطقرن ا   ر ح لطندلطة ا ال  عا مصرط  لطخص ض  طهال اقد تض تعر ي لطمبدأ لطتقليد  لطقرأة  بثشةرت يعراح منع

 .(1)لطنيلع طمصل ة تع ره    ر رة  دمه اح أصله   ار عه على لطد لء
 لطترطييا:  تمرطياا ال مر تنددت لطعلشرت ا ا  امهر ال يخرج عا أ د لإل

 األ م: اإل تمام 

مةا  لبخةرختلة  اة  منهةر عةا مة اةح لطةدع ل شصة رة مدةتقلة ش يةث ي  يت قق عندمر تتندد لطعلشرت لطمقد
نر لة لطخص ض أ  لطم   أ  لطدبب اتتندد لطدعر ل تشنر  طاطك   ت ةتف  اة  منهةر بةالتيهر اة ال صةدر  اةض ارصة  

رره منهلر  شاح شرقح لطعلشرت شرعت  ط  طض لفص   (2)اح م   ع ذ دل هاه لطدعر ل عري لطعنا اله على لدتقال 
ه  مر ينعبق أل ر على  رطة  ض لطدعر ل طتنظةر منةر  تلدةيرل  طإلعةرلءلت    طخص مة لطدع ل لطتح صدر ايهر , 

 . (3)د لطخص ض ايهرما قرلر لط ض ال يكد  ذطى لندمرعهر منر    ط  لت   
ط اض لطصردر اح ذ دل لطدع ييا امر اةح بيد أا هنرك  رالت أخرل طل ض لمتنع ايهر لطعنا لطمشر ر اح ل

                اةةةةةرا هةةةةة  لط عةةةةةه لالخةةةةةر طلعلةةةةةب م  ةةةةة ع لطةةةةةدع ل أ رطةةةةةة ذال اةةةةةرا م  ةةةةة ع لطعلةةةةةب اةةةةةح لطةةةةةدع ييا  ل ةةةةةدل   
                مةةةا لممثلةةةة علةةةى اطةةةك أا لعلةةةب أ ةةةد لطخصةةة ض لط اةةةض طةةةه شصةةة ة  نفةةةرا لطنقةةةد (4)  لت ةةةدل خصةةة مر    دةةةبشر  

خةةر اةةةح لطةةدع ل لمخرل)لمصةةةللة( لط اةةض طةةةه بةةشعالا لطنقةةةد أ  بتي يةةره  اةةة ال ق ةةى لط اةةةض   لعلةةب لطخصةةةض لب
         ا الةةه بةةراض علةةب لطعةةرعا لط اةةض طةةه شصةة ة   نفةةرا عقةةد لطبةةد  ثةةض ق ةةى بةة طيلض لطعةةرعا بتقةةدلض  دةةرب   لطمعنةة

 .(5)  ندب خبير طف صه ا نه ال لا ا باطك قد أنهى لطخص مة برمتهر
لطةةدع ييا علةةى دةةبي  لطةةدارع اةةح م لعهةةة لمخةةرل اةةدع ل لطمقرصةةة لطتةةح يةةرد  بهةةر  ذ ةةدل اةةاطك ذال أقلمةةت

 لطمدعى علله على دع ل خصمه طدل معرطبته طه بديا  ر  لمدلء.
  قد عرء اح  اض طم امة لطنقض لطمصرية مر يلح ن   طأا ارا لمص  أا  ض لطدع ييا لطمختلفتيا دبشر  

ال يترتب علله أا تفقد ا  منهمر لدتقالطهر   ط  لت د لطخص ض ايهمر  ذال أنةه طمةر   م   عر  تدهلال  طإلعرلءلت 
ارنت دع ل ص ة لطتنرقد لطصردر ايهر لط اض لطمعن ا اله ال تند  اح لط قلقة أا تت ا دارعةر   لردل  اةح دعة ل 

منعةي مةا  ة نه أا ث طلعرعنيا شنقد لطبلع  ر   لرتةه هة  تصةرف صة ل  ثب ت لطملتلة ق لمه أا تصرف لطم ر  
ثةةر  عنةةه  شمةةر مةةكدله أا لاةة ا لطنةةيلع لطةةدلأر  ةة   لطملتلةةة هةة    يخةةرج لطقةةدر لطمبلةةع مةةا تراتةةه   ال لنتبةةر مةةرال  م ر 

أدرا لطمنريعة اح لطدع ييا    ينبنح على اطك لندمرج دع ل ص ة   نفرا عقد لطبلةع اةح دعة ل ثبة ت لطملتلةة 
لط اةةض اةح رطعنا شةةر خصة مة  ل ةدة    لصةةش  لالعتةدلد مصةةير رته  اقةدلا اة  منهمةةر لدةتقالطهر عةةا لمخةرل   
 .(6)لطمنهح طلخص مة الهر اح دع ل ثب ت لطملتلة

                                                 

   مر شندهر.   أل ر : 350  مر شنده  ا  214  بند  1998اح )عبد لط ميد( نعرق لطق لة اح لالدتأنرف  دلر لطنه ة لطنربلة  ط . تر1
- Miguet (J.) Immutabilite et evolution de letige, these L.G.D.I, 1977, No. 11, P. 21. 

ق    ية نا  لطمرعةع      لطدةربق   54طدنة  982  لطعنا رقض 1989مررا  26ق   45طنرض  269طعنا رقض اح ل 1978ي ني   27نقض مدنح مصر  . 2
 . 1268, عبدلطنييي تقنيا لطمرلانرت  ا  45ا 

 .674  ا 349.  لطح  لط دل   بند 3
 .976ا  30   لطدنة1979مررا  29  542ا  29طدنة  1978ابرلير  20  170ا  1972مري   16مدنح مصر    .  نقض 4
  .2979ا  30لطدنة  1979مررا  21  أل ر : نقض مدنح مصر   50ي نا  لطمرعع لطدربق  ا .  5
 ق. 46طدنة  857اح لطعنا رقض  1980ابرلير  28نقض مدنح مصر  ترري   .6



 - 15 - 

 
ا لاةة ا م  ةة ع أ ةةد هةة  لدةةرا لطفصةة  اةةح لطعلةةب لبخةةر اةة    أخيةةرل  ذال اةةرا لطفصةة  اةةح أ ةةد لطعلبةةيا

ب لطثرنح لط اض بثب ت لط ق اةح لطعلبيا ه  لط اض بثب ت لطملتلة ط صة  رأنة اح لطنقرر   لا ا م   ع لطعل
 .(1)  ع لطيد على لط قة م   لطتدلعح لدتنردل  ذطى لطعلب لم  

افةةح اةة  هةةاه لط ةةرالت لطمتقدمةةة  يتنلةةق لممةةر بةةدع ل  ل ةةدة الت  عةة ه مختلفةةة  منةةه شقةةرلر لط ةةض   لت ةةرد 
عنةةا اةةح لط اةةض لطصةةردر لطخصةة ض   لطم ةة    لطدةةبب تفقةةد اةة  دعةة ل التيتهةةر   تنةةدمو اةةح لمخةةرل اةةال يعةة ي لط

أثنرء دير لطخص مة   طض تنته شه ذال شند صد ر لط اض لطمنهح طلخصة مة برمتهةر  ما لطفصة  اةح لطعلةب لم   
 .(2)  ده ال ينهح لطخص مة ش تملهر   ال يع ي لطعنا اله على لدتقال 

 ال اني: اإل تمام 

 ندد لطعلشرت د ا لا ل ا  ا  منهر دع ل مدتقلة بالتهر:أا تت
  اح هاه لط رطة ت ا  معم ع لطعلشرت دع ل  ل دة   تفقد ا  منهر لدتقالطهر   التيتهةر   تنةدمو ذ ةدلهر  

اح لمخرل الا ا لط اض لطصةردر اةح أ ةد هةاه لطعلشةرت أ  شن ةهر ممةر ال يعة ي لطعنةا الةه مدةتقال  عةا لط اةض 
 ةةةةةةدهر قةةةةةةد أطةةةةةة  بينهةةةةةةر              أاةةةةةةح  لطمنهةةةةةةح طلخصةةةةةة مة برمتهةةةةةةر اةةةةةة ا تتةةةةةة ا لطعلشةةةةةةرت لطمتنةةةةةةددة لطتةةةةةةح صةةةةةةدر لط اةةةةةةض

 . (3)ددبب  ل 
 تعدد الخل ) قي الد  و ال ا دي.ال رع ال اني 
( مةةا قةةرن ا لطمرلانةةرت  212/ أصةة   مدنلةةة أردنةةح (   اةةاطك لطمةةردة ) 170ذطةةى أا لطمةةردة )دةةشقت لإل ةةررة 

نةرء دةير لطةدع ل   ال تنتهةح لطمصر  تت منرا قرعدة عرمة تقرر عدض عة لي لطعنةا اةح لم اةرض لطتةح تصةدر أث
بهر لطخص مة    ه  مر لفيد لنعشرقهر على لط رالت لطتح يتندد ايهر لطخص ض ارنعشرقهر على لط رالت لطتح تنةدد 

تقال  ذال ذال اةةةرا منهلةةةر  دةةةايهةةر لطعلشةةةرت  اةةةرط اض لطةةةا  لصةةةدر علةةةى أ ةةةد لطخصةة ض ال يعةةة ي لطعنةةةا الةةةه علةةةى ل
رلاهةةر اةةال ينشغةةح لطت قةة  عنةةد لطخصةة مة اةةح مرل لهةةر لم طةةى   ال يتنةةيا طلخصةة مة برمتهةةر   شرطندةةشة طعملةةع أع
 .(4)قصر لطنظر عند ا  خصض على  دة

ا لاة ا عراةر    طتح ين    ق لطعنا اح  ر  تنةدد لطخصة ض ال بةد  أا لاة ا لطعةرعا م ا مةر  عللةه  ل  أ
ط اةض ال لنتبةر منهلةر  طلخصة مة مةر طةض   ت دلدةر  علةى مةر تقةدض اة ا ل . (5)طةيض شم عشةه ش ةحءاح لط اةض   أنةه قةد ل

 ض ذطى هاه لطنتيعة شرطندشة طعملع أعرلاهر.فل
دض قبةةة   تةةةدخ  لطمعنةةة ا  ةةةده لم                    نةةة  تعبلقةةةر  طةةةاطك ق ةةةح ش نةةةه ذال اةةةرا لط اةةةض لطمدةةةت ن  قةةةد ق ةةةح ش

ة لمصةللة بةيا أعرلاهةر      ب عردة لطدع ل ذطى لطمرلانة طنظر لطم   ع   اةرا هةال لطق ةرء غيةر منةه  طلخصة م

                                                 

 ق. 50طدنة  1764اح لطعنا رقض  1981ن امبر  26نقض مدنح مصر   ترري   .1

ه ن ال يعة ي لطعنةا اةح لط اةض لطصةردر اةح دعة ل لطتي يةر لمصةللة ذال مةع لط اةض لطصةردر اةح دعة ل صة ة لطنقةد ذال اةرا قةد   اح هال لالتعةره ق ةح ش نة .2
  678  649  661اةةةح لطعنةةة ا ا لت لمرقةةةرض  1986ينةةةرير  15  996ا  24طدةةةنة  1973ي نيةةة   28دةةةبق صةةةد ر قةةةرلر ش ةةةمهمر منةةةر ن : مةةةدنح مصةةةر  

 .52ح ي نا  لطمرعع لطدربق  ا ق  م رر ذطيهر ا 52  طدنة 2174
 ق. 52طدنة  2488اح لطعنا رقض  1988دلدمبر  22ق   54طدنة  297اح لطعنا رقض  1988مررا  25نقض مدنح مصر   ترري   . .3

 .55ي نا  لطمرعع لطدربق  ا  674 – 673ا  349 لطح  لط دل    بند  .4
   مر شندهر. 58ي نا  لطمرعع لطدربق  ا  .5
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                    لطتةةةةةةح نصةةةةةةت عليهةةةةةةر لطمةةةةةةةردة     طةةةةةةلا مةةةةةةا بةةةةةةيا لم اةةةةةةرض لطمدةةةةةةتثنرةهةةةةةة   اةةةةةةض طةةةةةةلا قةةةةةةرشال  طلتنفيةةةةةةا لطعبةةةةةةر 
لةةى لدةتقال    ال  عةه طمةةر / مرلانةرت مصةر  علةى دةةبي  لط صةر  ا نةه ال يعةة ي لطعنةا الةه شرالدةتأنرف ع212

ط اةةض لطمدةةت ن  اةةرا منهلةةر  طلخصةة مة شرطندةةشة طةةه ما لطنبةةرة اةةح ذنهةةرء    مةةا أا للطمعنةة ا  ةةده لال لقةة   شةةه
لطخصةةة مة لط ل ةةةدة الهةةةر شرنتهرأهةةةر شرطندةةةشة طعملةةةع أعرلاهةةةر اةةة ال شقيةةةت منلقةةةة شرطندةةةشة طلةةةشنض لبخةةةر اةةة ا لط اةةةض 

 .(1)لطماا ر ال لقب  لطعنا لطمشر ر متى ارنت لطخص مة  ل دة
 

طلخص مة الهر   ذا ارنه منهلر  طشنض أعرلاهةر    اض غير لطمنهحطمشر ر اح لط  لنيل عدض ع لي لطعنا ل
طدةةبب عةة هر  يتمثةة  اةةح   ةةدة لإلدعةةرء ايهةةر  هةةاه لط  ةةدة هةةح لطتةةح تبةةرر لطنظةةر ذطةةى لطخصةة مة ااتلةةة ذعرلألةةة 

صةةض عرلهةةر شصةةد ر  اةةض يتنلةةق ش  ةةد أعرلاهةةر طةةاطك يتنةةيا لالنتظةةرر  تةةى لصةةدر لط اةةض ف ل ةةدة   متمردةةاة ال تن
 .(2)طلخص مة الهر مر دلض لالدعرء ايهر  ل دل  لطمنهح 

 م ن  القضا  الملر  من هلن المسألة.  ال رع ال الث :
طلخصة مة   غيةر لطمنهةح طهةر  لطمنهةحلدتقر طدل لطق رء لطمصر  لالدةتنرد ذطةى منلةرر م ةدد طلتفرقةة بةيا لط اةض 

ا لط اةض لطمنهةح صةرية اةح لطتفريةق بةيم امةة لطةنقض لطمرت أ  لطخصة ض ايهةر   تقة ض نظريةة اح  ةر  تنةدد لطعلشة
غير لطمنهح طهر علةى أدةرا   ةدة لطدةبب لطقةرن نح اةح  رطةة تنةدد لطعلشةرت ش يةث ذال ق ةت طلخص مة   لط اض 

  لختلة  لطدةبب  لطم امة اح أ ةدهر اةح دعة ل لدةتند اة  علةب ايهةر علةى دةبب مختلة  أ  ذال تنةدد لطخصة ض 
در اةح اة  علةب أ  شرطندةشة طخصةض د ا غيةره ممةر يعة ي لطعنةا الةه لطا  لدتند ذطلةه اة  مةنهض اة ا لط اةض لطصةر

ش ةة نه امةةر طةة  اةةرا دعةة ل مدةةتقلة عةةا اةة ر صةةد ره منةةه لنتبةةر صةةردرل  اةةح  ةةق مدةةتق  شدةةبشه   منةةه  طلخصةة مة 
 . (3)لمخرل   ذا عمنت بينهمر ص لفة  ل دة

 
 المب ث الرابع

 ا ر الطعن المباشر  لى ال لل قي م ض ع الد  و 
-------------------------------------------------------------- 

 
يث ر لطتدرك      أثر لدتأنرف  ق ما م   ع لطنيلع أ   اض ارعح اله لقب  لطعنا لطمشر ر على لطدير 

اةةةةح لطعلةةةةب لمصةةةةلح   هةةةة  يتنةةةةيا علةةةةى لطم امةةةةة أا ت قةةةة  لطفصةةةة  اةةةةح لطعلةةةةب لمصةةةةلح  تةةةةى يةةةةتض لطفصةةةة                 
 ا؟!اح لطعن

ش ا م اة أ   درعة ال تملةك لالدةتمرلر اةح نظةر لطةدع ل ذال اةرا لدةتأنرف لط اةض لطصةردر ايهةر  (4)قد لقر 
لند  مد طة ل طلة ال بد  ما لطفص  ايهر أ ال  قب  نظر لطم   ع اح ال تتخةا ذعةرلءلت مهةددة شرإلطغةرء ذال مةر تقةرر 

                                                 

 .113هرمم رقض  55ق  م رر ذطله اح ي نا  لطمرعع لطدربق  ا  48طدنة  770اح لطعنا رقض  1979ذبري   9ح مصر  نقض مدن .1
 .1171ا  1986عمر )نبي  لدمرعي (  أص   لطمرلانرت لطمدنلة   لطتعررية  من  ة لطمنررف   لإلداندرية  ط  .2
، 388، ص 1993جدا:  كامد) حمحمدد نصدر الددينت ا فدفي ال فدي المدواد المدنيدة و الفجاريدة   ، و انظر في تأييدد ذد ا ا ت54يونس ، المرجع السابق ص  .3

 راجع ما فبقت اإلشارة إليه من أحكام به ا الصدد.

   مر شندهر. 639ا  351. م رر ذطله اح أب  لط ار  نظرية لم ارض  بند 4
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رأ  ما  رلأه    علةى هةال لمدةرا ال مفةر مةا  قة  ذطغرء لط اض لطصردر منهر    اح اطك ذرهرق طلخص ض ال ع
لطدع ل  تى لفص  اح لالدتأنرف    لطقة   شغيةر اطةك يعنة  لالدةتأنرف عةدلض لطفرأةدة ما لدةتمرلر م امةة أ   
درعة اح نظر لطم   ع د ا لنتظرر نتيعة لطعنةا  طةا لمانهةر أا ت ةع اةح  دةشرنهر  عهةة لطنظةر لطتةح لرت تهةر 

 لة.م امة لطدرعة لطثرن
  ال لدلض  خر ا بهال لطرأ    ير ا أا على م امة أ   درعة م لصلة لطفص  اح لطم  ة ع   طةلا ثمةة 
مر لمننهر ما لدتنفرد  اليتهر ش  نه  ب  ذا لطناا ه  لطص ل   اهح مليمة شرالدتمرلر اح نظر لطدع ل مةر دلض 

د ا ح لإلاصرح عنه امر اح  رالت لط ق  لطقرن نح  لطقرن ا طض يليمهر ب قفهر    ط  ارا طلم رع رأ   خر طمر ترد 
  ما اطك مةر لقةرره لطم ةرع لطمصةر  عنةد لطعنةا لطمشر ةر اةح لط اةض لطقر ةح شنةدض لالختصةرا   لإل رطةة ذطةى 

 . (1)لطم امة لطمختصة  يث يليض لطم امة لطم    ذطيهر لطدع ل ب قفهر ذطى أا يتض لطفص  اح لطعنا
لطدع ل   اطك لدتنردل  ذطى نص ا لطقةرن ا لطمتنلقةة شةرط ق  لطتنللقةح لطةا     ن ا نكيد لطرأ  لطقرأ  ب ق 

تقةةرره لطم امةةة المةةر رأت أا  امهةةر اةةح م  ةة ع لطنةةيلع مت قةة  علةةى لطفصةة  اةةح مدةة طة أخةةرل تخةةرج عةةا دلأةةرة 
    ال تملةةك دةةلعة لطفصةة  اةةح هةةاه لطمدةة طة طتعر يهةةر  ةةد د لختصرصةةهر لطقلمةةح               أ  (2)لختصرصةةهر

لطنةةة عح أ  لطةةة ظلفح ممةةةر لدةةةت عب  قةةة  نظةةةر لطةةةدع ل شرنتظةةةرر لطفصةةة  اةةةح لطمدةةةرطة لم طلةةةة مةةةا قبةةة  لطم امةةةة 
امةر طة  أثيةةرت مدة طة أ طلةة أمةرض م امةةة صةل لة   ارنةت مةا لختصةةرا م امةة لطبدللةة  أ  أثيةةرت  (3)لطمختصةة

مةةا هةةال لطقبيةة  أا لعنةةا اةةح     (4)مدةة طة أمةةرض م امةةة مدنلةةة   ارنةةت مةةا لختصةةرا م امةةة عيلألةةة أ  ذدلريةةة
لط اةض لطصةردر عةا لطم امةة اةح مدة طة ارعلةة يت قةة  عليهةر لطفصة  اةح لطم  ة ع أ  أا لاة ا لط اةض لطمعنةة ا 
الةةه متنلقةةر  ش ةةق مةةا لطنةةيلع مةةرتش  شرطعلةةب لمصةةلح  افةةح اليهمةةر نصةةردف مةةر لماةةا لعتشةةرره مدةة طة أ طلةةة يت قةة  

يخرج عا دلأرة لالختصرا لطن عح طم امة لطدرعة لم طةى  علةى عليهر م لصلة نظر لطم   ع    لطفص  ايهر 
لعتشرر أا لطعنا شرالدتأنرف ما لختصرا م امة لطعنا   هح م امة لطدرعة لطثرنلة   طلدت م امة لطدرعة 
لم طى لطتح تنظر اح لطم   ع  ارطعنا اح لط اض لطصردر شنةدض قبة   لطةداع شنةدض لالختصةرا ل ة   اةح  ةر  

دةةتمرلر لطم امةةة اةةح نظةةر لطةةدع ل   يليمهةةر شرإل رطةةة ذطةةى لطم امةةة لطمختصةةة    لطعنةةا اةةح لط اةةض قب طةةه د ا ل
لطصردر شندض قب   لطةداع شمةر ر لطةيما اةح  ةر  قب طةه يراةع يةد لطم امةة عةا لطنةيلع  لمننهةر عةا م لصةلة لطنظةر 

    مةر دلض قبة   لطعنةا اةح هةاه اله   ااطك لط ر  شرطندشة طمنظض لم ارض   لطقرلرلت لطتةح تقبة  لطعنةا لطمشر ةر
لم ارض مكثرل  على لختصرا لطم امة   دلعتهر اح م لصلة نظر م   ع لطدع ل اال بد  لا لف ح ذطى  قة  
لطخص مة شرنتظرر صد ر قةرلر عةا م امةة لطعنةا   لطةا  اةح  ة أه يتقةرر م لصةلة لطدةير اةح لطخصة مة مةا 

 بتدرة.لطنقعة لطتح ت قفت عندهر أ  تقرير نهريتهر لطم
  قةةد ل ةةا عةةا اطةةك شنةةض لطقةةرلرلت   لم اةةرض لمخةةرل لطتةةح ال يةةكثر لط اةةض لطصةةردر اةةح لطعنةةا ايهةةر علةةى 
لختصرا لطم امة   دلعتهر اح نظر لطم   ع امر ه   را لطعن ا لطمقدمة اح لم ارض لطمدتنعلة  لطقرلرلت 

                                                 

أصةة   لطم رتمةةرت لطمدنلةةة لمردنةةح   لنظةةر أل ةةر : أبةة  لط اةةر  لطمرعةةع لطدةةربق  بنةةد  / مرلانةةرت مصةةر    ال نظيةةر طهةةا لطةةنا اةةح قةةرن ا 212. رلعةةع لطمةةردة 1
 .640  ا 351
 ما قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة لمردنح. 122ما قرن ا لطمرلانرت لطمدنلة   لطتعررية لطمصر     129. رلعع لطمردتيا 2

 لإل ررة لطدرشقة.  أب  لط ار  نظرية لم ارض   نفا 648. رلغب  مشردلء  ا 3

 ,  رلغب  لإل ررة لطدرشقة.4
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إلدخةةر    عةةدض قبةة   لطةةدعر ل لطمتقربلةةة لطصةةردرة ب قةة  لطةةدع ل    اةةاطك لطقةةرلرلت لطمتنلقةةة شعلشةةرت لطتةةدخ    ل
 ما قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة لمردنح. 170لطمنص ا عليهر اح لطمردة 

  ذال ارا لطمرع  أا يةتض  قة  لطةدع ل لمصةللة عنةد لطعنةا لطمشر ةر اةح لم اةرض غيةر لطمنهلةة طلخصة مة 
ط قةة  ال بةةد    أا يثيةةر تدةةركال   خةةر  ةة   دةةلعة  اقةةر  ط ةةر ط لط قةة  لطتنللقةةح لطةةا  تقةةرره لطم امةةة  ذال أا هةةال ل

 لطم امة اح ذصدلره   المر ذال ارا قرلر لط ق  خر نر  طم ض تقديرهر أض أنه طيلمر  عليهر ذصدلر هال لطقرلر؟
شرال تترض ذطى نص ا لطقرن ا لطمتنلقة شرط ق  لطتنللقح نال   أا لطم ر ع لطمصر  قةد صةرا عشررتةه علةى 

مرلانةةةةرت مصةةةةر  مةةةةر يلةةةةح:             129لط قةةةة  متةةةةر ك طتقةةةةدير لطم امةةةةة اقةةةةد عةةةةرء اةةةةح لطمةةةةردة  ن ةةةة  يةةةة  ح شةةةة ا قةةةةرلر
أا ت مر ب قفهر المر     ن للم  مةن اح غير لم  ل  لطتح نا ايهر لطقرن ا على  ق  لطدع ل  ع شر  أ  ع ليل  

عشةررة ن لاة ا طلم امةةن  رأت تنليق  امهر اح م   عهر على لطفصة  اةح مدة طة أخةرل يت قة  عليهةر لط اةض.  
ال تليض لطم امة ب قة  لطةدع ل مةر طةض تةره هةح  ةر رير     ال تثريةب عليهةر ذال طةض تقةرر لط قة    لرتة ت لدةتمرلر 

 لطدير اح لطخص مة
مةا قةرن ا  122أمر لطم رع لمردنح الض يترك خلررل  طلم امة   أطيمهر ب ق  لطةدع ل عنةدمر قةرر اةح لطمةردة 

دنلةةة مةةر يلةةح: ن تةة مر لطم امةةة ب قةة  لطةةدع ل ذال رأت تنليةةق لط اةةض اةةح م  ةة عهر علةةى أصةة   لطم رتمةةرت لطم
 لطفص  اح مد طة أخرل يت ق  عليهر لط اض ...ن.

  عشةةةررة ن تةةة مر لطم امةةةةن تختلةةة  عةةةا عشةةةررة ن لاةةة ا طلم امةةةةن   لم طةةةى قرعنةةةة لطدالطةةةة اةةةح أا لطم ةةةرع 
ذال تةةة لارت  ةةةر عه اهةةة  لماةةةا لطقةةة   اةةةح  ةةة ء مةةةر قةةةرره لمردنةةةح يلةةةيض لطم امةةةة شةةة ا تةةة مر شةةةرط ق  لطتنللقةةةح 

 لطم رعرا ش ا لط ق  لطتنللقح ع لي  اح لطقرن ا لطمصر    ذطيلمح اح لطقرن ا لمردنح؟
ن ةةا بةةد نر ال نميةة  ذطةةى هةةال لالعتقةةرد   نةةرل شةة ا لط قةة  لطتنللقةةح ملةةيض طلم امةةة اةةح اةةال لطقةةرن نيا  أا  

 ةيأة لطم امةة ال دةلمر ذال أخةا اةح لالعتشةرر أا لطمدة طة لم طلةة لطتةةح لطم ةرع لطمصةر  طةض لقصةد تراةه طم ةض م
يت ق  عليهر لطفص  اح م   ع لطدع ل تخرج عا لختصرا لطم امة لطتح أثيرت أمرمهر   ال تدتعلع لمخيرة 
أا تفص  اةح م  ة ع لطةدع ل مةر طةض يبةت اةح هةاه لطمدة طة مةا قبة  لطم امةة لطمختصةة   هة  مةر لفةرض عليهةر 

لنتظةةرر صةةد ر  اةةض مةةا لطم امةةة لطمختصةةة  لممةةر لطةةا  ينعبةةق علةةى لطعنةةا لطمشر ةةر اةةح لط اةةض لطفرعةةح   تمةةر  
 غير لطمنهح طلخص مة.

  قةةد لقةةر  شةة ا لطم ةةرع طةةض يلةةيض لطم امةةة شةةرط ق    ذال طةةنا عللةةه صةةرل ة  امةةر انةة  لطم ةةرع لطمصةةر  اةةح 
  .(1)ذطى لطم امة لطمختصة  رطة لطعنا اح لط اض لطصردر  شندض لختصرا لطم امة   لإل رطة

ره لطم ةةةر ع اةةةح شنةةةض  امةةةر أا مثةةة  هةةةال لطقةةة   مةةةا  ةةة نه أا يييةةة  لطفةةةررق بةةةيا لط قةةة  لطقةةةرن نح لطةةةا  لقةةةر 
لطنص ا ت ديدل    بيا لط ق  لطق رأح لطا  تقرره لطم امة اح  ةرالت طةض تةرد  صةرل     بةاطك لدةت ي  لط قة  

 لطق رأح ذطى  ق  قرن نح.
ح لط ق  طض يتقررل ذال بنص ا لطقرن ا   لطفررق بينهمر أا  مر لنرف شةرط ق  لطقةرن نح    لقع لممر أا ن ع

ره لطم ةةةر ع مشر ةةرة   اةةةح  ةةةرالت لماةةا لإل رعةةةة بهةةر   ت ديةةةدهر أمةةةر لط قةة  لطق ةةةرأح أ  مةةر لنةةةرف شةةةرط ق   لقةةر 
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ر لط ق  بنرء  عليهر     هال ه    ا لط قة  لطةا  لطتنللقح اللا ما لطده  لإل رعة شرط رالت لطتح لماا أا لقر 
يتقرر عنةدمر يت قة  لطفصة  اةح م  ة ع لطةدع ل علةى لطفصة  اةح مدة طة أ طلةة تثةرر أمةرض لطم امةة    مثة  هةال 
لط قةة  لدةةت عب  ةةرالت اثيةةرة ال لماةةا  صةةرهر ااةةرا مةةا لمندةةب ذدرلعهةةر ت ةةت قرعةةدة عرمةةة.   ذال صةة  أا 

  اهةةةاه لطدةةةلعة قرصةةرة اقةةة  علةةةى تقةةةدير مةةةر ذال ارنةةةت لطم امةةة تتمتةةةع شدةةةلعة تقديريةةةة اةةةح  رطةةة لط قةةة  لطتنللقةةةح
لطمد طة لم طلة لطمثررة أمرمهر  ر رية طل اض اح م   ع لطدع ل أض ال  ا ال قةدرت أنهةر  ةر رية            أا 
لط اةض اةةح لطم  ةة ع منلةةق عليهةةر  ت ةةتض عليهةةر أا تقةةرر  قة  لطةةدع ل    ال خةةالف مةةا هةةاه لطنر لةةة بةةيا نةة عح 

 ح   لطق رأح.لط ق  لطقرن ن
أمر مر لميي لط ق  لطقرن نح عا لط ق  لطق رأح اهة  أا لم   يت قةق شقة ة لطقةرن ا شناةا لطثةرنح لطةا  يةتض 
شقرلر ما لطم امة    ذال ارا ما لطم تض أا لصدر قرلر ما لطم امة شةرط ق  اةح اليهمةر  ذال أا قةرلر لطم امةة 

ه لطقرن نلةةة شمعةةرد تة لار دةةبشه  شناةةا قةةرلر لطم امةةة لطصةةردر اةح  رطةةة لط قةة  لطقةةرن نح لاةة ا ار ةفر    يرتةةب  ثةةرر 
 .(1)شرط ق  لطق رأح لطا  لا ا من أر    ال يرتب  ثرره ذال منا صد ر  اض لطم امة

نخلا ما اطك ذطى أا لطعنا لطمشر ر اح لم ارض لطق رألة غير لطمنهلة طلخصة مة لدةتتشع  قة  لطةدع ل 
يهةةر ذطةةى نةةيع لختصةةرا لطم امةةة أ  راةةع يةةدهر عةةا لطنةةيلع    أا لطدةةلعة اةةح لط ةةرالت لطتةةح يةةكد  قبةة   لطعنةةا ا

لطتقديرية لطممن  ة طلم امة تن صر اح تقدير  عة د هةاه لطصةلة   تقة  عنةدهر  اةال تدةتعلع  قة  لطةدع ل عنةد 
نةةا لنتفرأهةةر   عليهةةر أا تقةةرر  قفهةةر ذال تةة لارت    ذال اةةرا لطم ةةرع طةةض يليمهةةر صةةرل ة بةةاطك اةة ا لطغرلةةة مةةا لطع

 لطمشر ر   لط امة ما لط ق  لطتنللقح طلدع ل لق دلا ذطى هال لطرأ .
مةا قةرن ا أصة   لطم رتمةرت لطمدنلةة لمردنةح لطمتنلقةة شةرط ق  لطتنللقةح تنةيي  122امر أا صلرغة لطمةردة 

  هال لالتعره.
 

 

 

 

 

 المب ث الخامس

 ن ن الملر  األ  ا)   ر المنه ة للخل مة التي تقبل الطعن المباشر  ققًا للقا

-------------------------------------------------------------- 
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لم اةةةرض لطتةةةح تقبةةة  لطعنةةةا لطمشر ةةةر لدةةةتثنرء مةةةا  (1)( مةةةا قةةةرن ا لطمرلانةةةرت لطمصةةةر  212 ةةةددت لطمةةةردة )
 ةد د  لطقرعدة لطنرمة    ت م  هاه لالدتثنرءلت أ ارمر  أربنة أ ةرف ذطيهةر لطق ةرء لطمصةر   رطةة خرصةة خةررج

 لطترطلة:لطمعرطب لطنا لطماا ر    دندتنر هر تشرعر  اح 
 : األ  ا) ال نت ة   المستعجلة األ م: المطله

  لقصد بهر ل ارض لطق رء لط قتح لطتح تصدر ما م امة لطم   ع أثنرء دير لطخص مة ارط اض شرط رلدة 
هر دع ل لطملتلة   اطك قب  أا تفص  اةح تنريع على ملتيتهر ما لطم امة لطمرا عة أمرممأ  برا هر على عيا 

  اةةاطك لم اةةةرض لط قتلةةة لطتةةةح تصةةدر عةةا قر ةةةح لممةة ر لطمدةةةتنعلة    هةةح غرطشةةر  مةةةر تتةة ا منهلةةةة  (2)لطملتلةةة
 .(3)طلخص مة أمرمه  ا ال صدرت أثنرء دير لطخص مة ارنت قربلة طلعنا لطمشر ر

ع ل لطم  ةةة علة ال لماةةةا أا يتةةة ثر شةةةرط اض    امةةةة هةةةال لالدةةةتثنرء تتمةةةا اةةةح أا لط اةةةض لطفرصةةة  اةةةح لطةةةد
لطصردر اح لطدع ل لط قتلة الختالاهمر  اال ارأةدة مةا ت عية  لطعنةا اةح لمخيةر ذطةى  ةيا صةد ر لط اةض لطمنهةح 

صةدلر (4)طلخص مة . امر أا لدتأنرف لط اض لط قتح ال يكخر لطفص  اح لطدع ل   ال لمنع مةا لدةتمرلر نظرهةر  ل 
صةةللة    تةةى طةة  اةةرا لط اةةض لطةةا  تأنرف لم اةةرض لط قتلةةة مهمةةر تتةةا قلمةةة لطةةدع ل لم  يعةة ي لدةة .(5) اةةض ايهةةر

اطك أا لط اض لط قتح لصدر شند ش ث دريع   بنرء علةى  عل ة    (6)دلصدر اح لطم   ع غير قرب  طالدتأنرف
 . (7)لط  لهد لإلعمرطلة ممر يتعلب أا لا ا م   مرلعنة   تم لا ما م امة أعلى درعة

 األ  ا) اللادري ب ن  الد  و: ال اني: المطله
 (8)براض علب لط ق   طلا طخص مة ل  لطمقص د باطك لم ارض لطصردرة ب ق  

 

 

 

 

 

اةةن ا أمةةرض لدةةتثنرء مةةا  اةةض . (2)أ  لنقعرعهةةر (1)ح ش ةةعب لطةةدع ل  ةةرقلالدةةتثنرء لط اةةض لط امةةر ال ل ةةم  
 .(3)قرعدة عرمة ال ينشغح لطت دع اله أ  لطقلرا علله

                                                 

 .1992طنرض  23مندطة شرطقرن ا رقض  .1
 .727رلغب  مشردلء  ا  .2
 رلغب  لإل ررة لطدرشقة. .3

 .636ا  348ة لم ارض بند   أب  لط ار  نظري677ا  350 لطح  لط دل   بند  .4
 .146ا  77أب  لط ار  لإل ررة لطدرشقة  ي نا  لطمرعع لطدربق بند  .5
 أب  لط ار  نظرية لم ارض  نفا لإل ررة لطدرشقة. .6

 .637 – 636  ا 348أب  لط ار  نظرية لم ارض  بند  .7
 .677ا  349 لطح  لط دل   بند   757  رلغب  مشردلء  ا 636ض ا 347أب  لط ار  نظرية لم ارض  بند  .8
مرلانرت مصر  ذال طض ل  ر لطمدعح   ال لطمدعى علله   طض تتا لطدع ل صةرط ة طل اةض ايهةر اة ال لنق ةى  82تقرر لطم امة  عب لطدع ل  اقر  طلمردة  .1

ت اةة ا طةض تتةةا    ال نظيةةر طهةةال لطنظةةرض اةةح لطقةةرن ا دةت ا ي مةةر  علةةى اطةةك   طةةض لعلةةب أ ةد لطخصةة ض لطدةةير ايهةةر أ  طةةض ل  ةةر لطعراةرا شنةةد لطدةةير ايهةةر لعتبةةر 
/ 67/5 لمردنةةح لطةةا  لقةةرر اةةح  رطةةة تخلةة  لطمةةدعح   لطمةةدعى عللةةه عةةا   ةة ر لطعلدةةة لم طةةى لطدةةمرح طلم امةةة بت عيةة  نظةةر لطةةدع ل أ  ذدةةقرعهر: لطمةةردة

 أص   مدنلة.
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لط امةةة مةةةا هةةال لالدةةةتثنرء أا لطعنةةا اةةةح هةةةاه لم اةةرض ال لنعةةة  لطخصةة مة أ  يرباهةةةر   ذنمةةر يرمةةةح ذطةةةى     
تنعي  لطدير ايهر امر أنه ال م   طلعنا ايهر شند صد ر لط اض لطمنهح طلخص مة النندلض لطمصل ة اح لطعنةا 

لطم ةةرع   هةةح عةةدض عةة لي لطعنةةا ايهةةر  هةةر  شرطتةرطح اةة ا عةةدض ذعةةرية لطعنةةا لطمشر ةةر ايهةةر يةةكد  ذطةةى نتيعةةة ال لقر  
ال لماةا أا تنتهةح ش اةض  لطم ق اةة. امةر أا  قة  لطخصة مة يل ةق  ةررل  شرطخصة ض ارطخصة مة (4)على لإلعةالق

ارص  اح لطدع ل مةر دلض لط قة  قرأمةر     طةلا مةا لطمنعةق  رمةرا لطخصةض مةا علةب لط مرلةة لطق ةرألة ب طيلمةه 
لطةةا  لصةةش  غيةةر ا   (5)داهر طتةةح يةةتماا مةةا لطعنةةا اةةح  اةةض لط قةة شرنتظةةرر نهرلةةة لطخصةة مة د ا ت قيةةق هةة

 م   ع.
 األ  ا) القابلة للتن  ل الجبر : ال الث: المطله

  لقصد بهر ن أ ارض لإلطيلض لطتح تصدر اح علب م   عح م د لطخص ض   تت ا قربلة طلتنفيا عبةرل  دة لء 
  يرلد بهر ذطيلض لطمةدعى عللةه شة مر منةيا ش يةث ال تقتصةر ق لعد لطنفرا لطمنع   شمقت ىش اض لطق لعد لطنرمة أ  

علةةى تقريةةر  ةةق أ  مراةةي قةةرن نح أ   لقنةةة قرن نلةةة بةة  تتنةةدل اطةةك ذطةةى  عةة ب أا لقةة ض لطمةةدعى عللةةه شنمةة  أ  
لطد طةةة اةةح ذ ةةفرء لط مرلةةة لطقرن نلةةة عللةةه شعريةةق لطتنفيةةا  تةةدخلتأعمةةر  طصةةرط  لطم اةة ض طةةه اةة ال ناةة  عةةا اطةةك 

تنةددت علشرتهةر   صةدر لط اةض اةح أ ةد  لء لقتصةرت لطةدع ل علةى علةب  ل ةد أض.   دة  (6) ة لطعبريةةنب درأ  لطق
 .(7)هاه لطعلشرت
شةةرطم ا ض عللةةه اةةح لط اةةض غيةةر لطمنهةةح  ة لالدةةتثنرء هةةح أا لنتظةةرر لط اةةض لطمنهةةح طلخصةة مة ل ةةر    عل ةة

 (8)طلخص مة  يث يتنرض مشر رة إلعرلءلت لطتنفيا لطعبر  
 ال لطقبي  ن  اض لالدتأنرف لطا  يلغح  اض م امة لطدرعة لم طى ذال ارا لمخير منع    لنتبر ما ه

 
ن أمةةر ذال طةةض لاةةا لط اةةض مليمةةر  شةة دلء منةةيا اةةرط اض لطتقريةةر  أ  لطمن ةةحء ا نةةه ال لنتبةةر (1)لطنفةةرا   تةةض تنفيةةاهن

 ن.(2)دندل  تنفيالر  اال ينعبق علله هال لالدتثنرء
 اض على لطق ةرء شصة ة   نفةرا ذقةرلر لط صةلة د ا أا ينهةح لطخصة مة لطتةح علةب   مثرطه ن أا لقتصر لط

لطتراة لطتح تنفةا ايهةر لط صةلة    مثة  هةال لط اةض ال لنةد  مةا ل اةرض لإلطةيلض لطقربلةة طلتنفيةا  أعلراايهر أل ر  ت ديد 
 .(3)لطعبر  اال لقب  لطعنا ذال مع لط اض لطمنهح طلخص مة برمتهر

                                                                                                                                                                  

 ض أ  شفقةده أهللةة لطخصة مة أ  بةي ل  صةفة مةا اةرا يشر ةر لطخصة مة عنةه مةا مرلانةرت مصةر  ب اةرة أ ةد لطخصة 130ينقعع دير لطخص مة  اقةر  طلمةردة  .2
مةا قةةرن ا أصةة   لطم رتمةرت لطمدنلةةة لمردنةةح قبة  تنةةديلهر تقةةرر  قةة   122/3لطنةرأبيا ذال ذال ارنةةت لطةةدع ل قةد تهلةة ت طل اةةض اةح م  ةة عهر.   ارنةةت لطمةةردة 

  طةض تنةد هةاه لط ةرالت مبةررل  ال ط قة   2001طنةرض  14أا هةاه لطمةردة قةد أطغيةت شم عةب قةرن ا رقةض لطدع ل ش اض لطقرن ا ذال ت ققةت ذ ةدل هةاه لط ةرالت  ذال 
 لطدع ل   ال النقعرعهر  يث ال لنرف قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة لمردنح نظرض لنقعرع لطخص مة.

 رلغب  مشردلء   لطح  لط دل   لإل ررلت لطدرشقة. .3

 .728رلغب  مشردلء  ا  .4
 .159ا  82  ي نا  لطمرعع لطدربق  بند 378 – 677ا  350 لطح  لط دل   بند  .5
 .1  هرمم رقض 678ق  م رر ذطله اح:  لطح  لط دل   ا 40طدنة  557اح لطعنا رقض  12/12/1981نقض مدنح مصر  ترري   .6
  لطح  لط دل   لإل ررة لطدرشقة. .7

 .728مشردلء  ا   رلغب  678ا  350 لطح  لطمرعع لطدربق بند  .8
 .281 – 1278 – 25  معم عة لطنقض 1974ن امبر  25   196 – 1027 – 26  معم عة لطنقض 1975مري   21.نقض مدنح مصر  1
 ق.55طدنة  1197اح لطعنا  1989ن امبر  19نقض عمر   .2
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ق هال لالدتثنرء على لط اض لطا  لقرر أدرا لط ق   تدتمر لطخص مة شنده قرأمة طت ديد لط ق امر ال ينعب    
    ال ينعبق أل ر  على لط اض لطا  لصدر اح  ق مةا م  ة ع لطةدع ل اةرط اض شةرإلطيلض ش تنةرب (4)  لإلطيلض شه

 .(5)لطم رمرة   مصر ارت لطخص مة
مةة شم عشه   طهال ا ا لط اض لالبتدلأح اح أ ةد لطعلشةرت لطمقد   يعب أا لا ا لط اض صرط ر  إلعرلء لطتنفيا

ال لقبةة  لطعنةةا الةةه قبةة  لط اةةض لطمنهةةح طلخصةة مة ذال طةةض لاةةا م ةةم ال   –ذطةةيلض   طةة  اةةرا  اةةض  -اةةح لطخصةة مة  
 . (7)  امر أنه ال لقب  لطعنا لطف ر  ذال طض لاا مليمر  ش ق منيا لطمقدلر(6)لطمنع  شرطنفرا

 :(8 األ  ا) اللادري بعد) ا ختلاص   اإل الة  لى الم  مة المختلة:الرابع المطله
ذال مةع لط اةض لطمنهةح  – اقر  طلقرعةدة لطنرمةة  –ال تنتبر هاه لم ارض منهلة طلخص مة الهر اال تقب  لطعنا 

أمةرض  طلخص مة الهر   لطا  لصدر ما لطم امة لطم ر  ذطيهر لطدع ل.   قد تث ر  ةبهة أا لطخصة مة قةد أنهيةت
  طتةا (9)ظةره لطخصةض أمرمهةرتلطم امة لطتح قررت عدض لختصرصةهر اررتفنةت يةدهر عةا لطنةيلع   طةض لنةد ثمةة مةر ين

ح هةةةاه لط ةةةبهة ال دةةةلمر   أا لطق ةةةلة تنتقةةة  ذطةةةى مة أمةةةرض لطم امةةةة لطم ةةةر  ذطيهةةةر ينفةةةلدةةةتمرلر ذعةةةرلءلت لطخصةةة  
نقض قةةد اهبةةت ذطةةى لعتشةةرر لم اةةرض لطصةةردرة شنةةدض   علمةةر  شةة ا شنةةض أ اةةرض لطةة(10)لطم امةةة لطم ةةر  ذطيهةةر ش رطتهةةر

. ذال أا لطم رع لطمصةر  طةض ل خةا بهةال لالتعةره طتنةه (11)لالختصرا   لإل رطة أ ارمر  منهلة تقب  لطعنا لطف ر  
لدت دةةا لطنتةةرأو لطنمللةةة لطتةةح لنتهةةت ذطيهةةر هةةاه لم اةةرض اقةةرر قربليتهةةر طلعنةةا لطمشر ةةر لدةةتثنرء مةةا  اةةض لطقرعةةدة 

قد تت ا طلمدعح مصل ة عدلة   عرعلة اح أا تنظر دع له نفا لطم امة لطمرا عة ذطيهر لطدع ل   ا   (1)لطنرمة
 ةطلا م امة أخرل قد تتشع عهة ق رألة ثرنلة  أ  م امة أدنى درعةة امةر اةح  رطةة لإل رطةة مةا م امةة لبتدلألة

شال  طلعنةا أمةرض عهةة ق ةرألة أخةرل ذطى م امة عيألة    قد لا ا لط اض لطم   عح لطا  دلصةدر المةر شنةد قةر
غيةةر لطعهةةة لطتةةح لعنةةا أمرمهةةر اةةح لط اةةض لطصةةردر شنةةدض لالختصةةرا   لإل رطةةة  أ  أا لط اةةض لطم  ةة عح مةةا 

لطم امة لالبتدلألة شناا لط اض لطصردر شنةدض لالختصةرا   لإل رطةة لطصةردر  رلطن ع لطا  يختا بنظره لدتأنرا
                                                                                                                                                                  

 ق.47طدنة  7اح لطعنا رقض  1979مررا  21نقض مدنح  .3

 .679 – 678  ا 350 لطح  لط دل   بند  .4
  ق.47طدنة  18اح لطعنا رقض  1980مررا  26. نقض مدنح مصر  أ  ل   خصلة 5
ض ت ةمله لطم امةة   لط اض لطمنهح طلخص مة لقب  لطعنا لطمشر ر   ط  طض لاا قرشال  طلتنفيةا لطعبةر    ذال اةرا لط اةض ممةر يعة ي  ةم طه شرطنفةرا لطمنعة    طة .6

 لطنبةةرة اةةح أا لاةة ا لط اةةض قةةرشال  طلنفةةرا لطمنعةة  ذمةةر شقةة ة لطقةةرن ا أ  ش اةةض لطم امةةة:لب  لط اةةر  نظريةةة لم اةةرض بنةةد  شةةه ا نةةه ال لاةة ا قةةرشال  طلعنةةا لطمشر ةةر.
 .618ا  342

 ق.44طدنة  408لطعنا رقض  31/5/1981  أل ر  نقض مدنح مصر  ترري   679  ا 350 لطح  لط دل  بند  .7

 .1992طدنة  23ما قرن ا لطمرلانرت لطمصر  لطمند  رقض أ ي  هال لالدتثنرء شم عب لطمردة لطثرنلة  .8
   يةةث ل ةةرر ذطةةى لخةةتالف لطفقةةه   لطق ةةرء  ةة   مةةدل عةة لي لطعنةةا لطمشر ةةر اةةح هةةاه لم اةةرض تشنةةر  الخةةتالف 1هةةرمم رقةةض  728رلغةةب  مشةةردلء  ا  .9

 .631ض  ا 346ار  نظرية لم ارض  بند م قفهض ما ت ديد عبلنتهر   المر ذال ارنت منهلة طلخص مة أ  غير منهلة طهر  لب  لط  
لطةةةدلأرة  –    أل ةةر  نقةةةض مةةةدنح  2هةةةرمم  699  ا 1987  قةةرن ا لطق ةةةرء لطمةةةدنح  نفةةا لطمكطةةة   ط  680- 697  ا 350 لطةةح  لط دةةةل  بنةةةد  .10

 ق.43طدنة  898اح لطعنا رقض  1979ينرير  20 –لطنمرطلة 

ق.   اطك على لعتشةرر أنةه  اةض منةه طلخصة مة المةر اصة  الةه    دةمه 54طدنة  1953نا رقض اح لطع 18/12/1988رلعع نقض مدنح مصر  ترري   .11
طلخصة مة الهةةر   ذال  لةرمرلانةرت اة ا لطقرعةدة ت ةترط أا لاةة ا لط اةض منه 212شصةدد عةدض لالختصةرا لطة الأح.   هةة  لعتشةرر غيةر دةللض  ذا  اقةر  طلمةةردة 

  2هةرمم  680نلر   دض مدة طة ذعرلألةة أ  م  ة علة أ  اصة  اةح علةب م  ة عح:  لطةح  لط دةل   ا ا نه ال لقب  لطعنا لطف ر    ط  ارا  امر  قع
 .632 – 631ض ا  346أب  لط ار  نظرية لم ارض بند 

 .680  ا 350 لطح  لط دل   بند  .1
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ره عند لطعنا اله م امة لالدتأنرف  امر ط  ق ت م امة لبتدلألة شندض ما م امة لبتدلألة   لطا  يختا بنظ
 .(2)لختصرصهر   ب  رطة لطدع ل ذطى م امة عيألة

 (4)شنةةدض لختصرصةهر   شرإل رطةةة ذطةةى لطم امةةة لالبتدلألةةة (3)  قةد ل ةةدث لطناةةا شةة ا ت اةض لطم امةةة لطعيألةةة
ف لط اةض لطصةردر اةح لطم  ة ع مةا لطم امةة لالبتدلألةة بخةالالا ا لدتأنرف هال لط اض أمةرض لطم امةة لالبتدلألةة 

د عهةرت لطعنةا علةى هةال لطن ة  يةكد  ذطةى  لطم ر  ذطيهر لطدع ل   لطا  ل دت ن  أمرض م امة لالدةتأنرف    تنةد 
تقعلةةةع أ صةةةر  لطق ةةةلة اةةةح لالدةةةتأنرف   ت ةةةتيتهر بةةةيا م امتةةةيا مختلفتةةةيا اةةةح لطعشقةةةة أ  بةةةيا عهتةةةح ق ةةةرء 

 .(5)مختلفتيا
ع لمخا بهال لالدتثنرء ذطى لطرغشة اح  دض مد طة لالختصرا قب  أا تصدر لطم امة لطم ةر  ذطيهةر   يرع

 اض رط امر  اح لطدع ل    خ ار  ما ذ ةرعة لط قةت أمةرض لطم امةة لطم ةر  ذطيهةر لطةدع ل المةر قةد ينتهةح لطعنةا شة
هةر    قةد أطةيض لطم ةرع لطمصةر  شندض لختصرصهر  لممر لطا  يتعلب ذعردة نظر لطدع ل   صد ر  اض عديةد اي

 لطم امة لطم ر  ذطيهر لطدع ل ش ا ت قفهر  تى يتض لطفص  اح لطعنا.
  شرطرغض مةا أا لط قة  اةح هةاه لط رطةة  ع بلةر  علةى لطم امةة ذال أنهةر ال تق ةح شةه مةا تلقةرء التهةر   ذنمةر 

 .(6)بنرء على علب لطخصض صر ب لطمصل ة نظرل  طندض تنلق لط ق  شرطنظرض لطنرض
مةا  110نا لطمةردة طة  يتص  هال لالدتثنرء ت ديدل  شرم ارض لطصردرة شندض لالختصرا   لإل رطة ذعمرال  

م امة  قرن ا لطمرلانرت   ال   ا طه ذال تنلق لممر شرإل رطة ما دلأرة ذطى دلأرة أخرل اح نفا لطم امة أ  ما
 .(7)امة لطم ر  ذطيهرم امة أخرل طالرتشرط أ  طقلرض الت لطنيلع أمرض لطم  ذطى

مةةر  هةةال لالدةةتثنرء لقتصةةرر لط اةةض علةةى عةةدض لالختصةةرا بةة  ال بةةد أا ل ةةم  لإل رطةةة ذطةةى   ال لافةةح إلع
 .(8)لطم امة لطمختصة

 
ذال  اض شندض لالختصرا   لإل رطة شرطندشة م ةد لطعلشةرت اةح لطخصة مة د ا لبخةر اةرا لط اةض لم     

 ا يتشنه صد ر أ   اض م   عح اح هال لطعلب  مر طض لاا لط اض اح  ده قرشال  طلعنا لطمشر ر   يث ط
 .(1)لطعلب لبخر م   علر    ارا م   ع لطعلبيا ال لقب  لطتعيأة

  ل ل  هال لالدتثنرء شاراة أن لع لطدا ع شندض لالختصةرا   دة لء تنلةق لطةداع شقلمةة لطةدع ل أ  ن عهةر أ  
 .(2)ب ظلفة لطم امة

                                                 

 .632 – 631ض ا  346أب  لط ار  نظرية لم ارض  بند  .2
 ردنح.  لقربلهر م امة لطصل  اح لطقرن ا لم .3

   لقربلهر م امة لطبدللة اح لطقرن ا لمردنح. .4

 أب  لط ار  نظرية لم ارض  نفا لإل ررة لطدرشقة. .5

 .833 – 832  ا 509  لطصر     لطمرعع لطدربق  بند 729 لطح  لط دل   لإل ررة لطدرشقة  رلغب  مشردلء  ا  .6
 .681  ا 350 لطح  لط دل   بند  .7
 . 633 –ض 346ا لإل ررة لطدرشقة  أب  لط ار  نظرية لم ارض  ا رلغب  مشردلء  نف .8
.   مةةا هةةال لطقبيةة  لط اةةض شنةةدض 3  هةةرمم رقةةض 704  ا 1985  14اةةح لطمرلانةةرت ط ه.   أل ةةر  مكطفةة3  هةةرمم 633أبةة  لط اةةر  نظريةةة لم اةةرض  ا  .1

 لطنقد ااالهمر قرب  طلعنا لطمشر ر: رلغب  مشردلء  لإل ررة لطدرشقة.لالختصرا   لإل رطة بدع ل ص ة   نفرا عقد   لط اض براض دع ل شعالا هال 

 .737لب  لط ار  لطتنليق على قرن ا لطمرلانرت  لطعيء لم    ا  .2
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 ط ال  ) القضائي الل     قبل الطعن ال  ر  مع   ) نضائي آخر  قبله  ارتباطًا    قبل التجرئة:ارتباالخامس: المطله
لط ةرالت لمربةع لطدةرشقة علةى دةبي  لط صةر    قةد   ةد دتلطتةح  212 رد هال لالدتثنرء خةررج ذعةرر لطمةردة 

 ةةدهمر ال لقبةة  لطعنةةا ق ةةت شةةه م امةةة لطةةنقض لطمصةةرية مقةةررة أنةةه ذال صةةدر أثنةةرء دةةير لطخصةة مة  امةةرا أ
 تقبةة  ر رلشعةةة المةة  ارنةةت بينه ةلطفةة ر   اقةةر  طلقرعةةدة لطنرمةةة   لبخةةر لقبلةةه طصةةد ره اةةح ذ ةةدل لط ةةرالت لطمدةةتثنر

دةتليض  تمةر  لطش ةث الةه شصةدد لطق ةرء لطقربة  طلعنةا لدةتثنرء ا نةه يعة ي لطعنةا اة رل  لطتعيأة  أ  أدرا م ترك ل
ب  أل ر  اح لط اض لبخر لطمرتش  شه   اطك ما هال لطش ةث ال  ةة لطمدتثنرطلا اق  اح لط اض لطصردر اح لط رط

أ ةدهمر  اةح ل تم  عند نظر لطعنةا اةح لط اةض لطقربة  طةه ذال قة ال   ل ةدل  شرطندةشة طل اةض لبخةر  اةال يعة ي لطعنةا
 .(3)مدتقال  عا لبخر
ر    لطتةةح عةةرء ايهةةر مةةر يلةةح:             مةةا قةةرن ا لطمرلانةةرت لطمصةة 253طةةى نةةا لطمةةردة د هةةال لطق ةةرء ذ  قةةد لدةةتن

ن ...   ذال أبدل لطعرعا دبشر  طلعنا شرطنقض المر يتنلق ش اض دربق على صد ر لط اض لطمعن ا الةه اةح الت 
 لطدع ل لعتبر لطعنا  رمال  طل اض لطدربق مر طض لاا قد قب  صرل ة ن.

 ال انيال لل 

 الطعن المباشر  ققًا للقان ن األردني

-------------------------------------------------------------- 

م ق  لطم رع لمردنح اةح ت ديةده طك اةرض لطتةح تقبة  لطعنةا لطمشر ةر ذدةتثنرء  مةا دنتنر   اح هال لطفص  
مةةةا قةةةرن ا أصةةة   لطم رتمةةةرت لطمدنلةةةة امةةةر دةةةنتنرض طإلعتهةةةرد  170 اةةةض لطقرعةةةدة لطنرمةةةة لطتةةةح أقرتهةةةر لطمةةةردة 

 مردنح بهال لطخص ا  اطك اح لطمش ثيا لطترطييا :لطق رأح ل
 ن المباشر  ققًا للقان ن األردني .األ  ا) التي تقبل الطعالمب ث األ م : 

 قاي القضائ ة لنظرية الطعن المباشر .  التطبالمب ث ال اني:   

 :المب ث األ م

 األ  ا) التي تقبل الطعن المباشر  ققًا للقان ن األردني
 أ عه لإلختالف بيا هال لطمش ث لم ارض لطتح تقب  لطعنا لطمشر ر  اقر طلقرن ا لمردنح  دندتنرض اح

درطفة لطاار  اطك اح لطمعرطب  170لطقرن نيا لطمصر   لمردنح امر دنبد  مال ظرتنر على مر رد اح لطمردة 
 لطترطلة : 

 المطله األ م : نطاق نظرية الطعن المباشر قي القان ن األردني . 
طةةى عرنةةب لطقةةرلرلت لطمتنلقةةة ب قةة  لطةةدع ل   لممةة ر لطمدةةتنعلة لطتةةح دةةشقت لإل ةةررة ذطيهةةر  ةةما لط ةةرالت ذ

  هح اةاطك  اقةر  طقةرن ا أصة   لطم رتمةرت لطمدنلةة  –لطتح تقب  لطعنا لطمشر ر  اقر  طقرن ا لطمرلانرت لطمصر  
                                                 

ق    أل ةةةر  أبةةة  58طدةةةنة  577   420ق  55طدةةةنة  1725ق  57طدةةةنة  2277ق   55طدةةةنة  1724اةةةح لطعنةةة ا  30/5/1991نقةةةض مةةةدنح مصةةةر   .3
 .681ا  350   لطح  لط دل   بند 618ا  343لم ارض  بند لط ار  نظرية 



 - 25 - 

ر ه  مقةرر اةح لطت ةريع م  عه ايهر رأ  مختل  هنرطك  رالت أخرل لنفرد بهر لطقرن ا لمردنح أ  ارا ط –لمردنح 
 لطترطلة: لطفر علطمصر     ه  مر دندتنر ه اح 

 األ م:الدقع بعد) ا ختلاص الم اني. ال رع
لطماةةرنح ال يبةةد  م قةة  لطم ةةرع لمردنةةح  ل ةة ر  مةةا قصةةره لطعنةةا لطمشر ةةر علةةى لطةةداع شنةةدض لالختصةةرا 

مع أا مر قي  اح تبرير ذعرية لطعنا لطمشر ر ينعبق عليهةر تصرا د ا درأر لطدا ع لمخرل لطمتنلقة شندض لالخ
نعةةةرق ب ض ظلفةةةة لطم امةةةة أب ضقلمتهةةةر أش ضنةةة ع لطق ةةةلة أبعملنةةةر    د ا لدةةةتثنرء  ادةةة لء تنلةةةق عةةةدض لالختصةةةرا 
تةةرض لبتةةدلء  أنهةةةر ة لطم امةةة اةةح نظةةر م  ةةة ع لطةةدع ل لفلختصرصةةهر لطعغرلاةةح  ال بةةد أا ت دةةض أ ال  ما  اللةةة

بنظره  اقر  طلمنريير لطدرشقة  ذطى عرنب أا نظر لطق لة ما لطم امة أ  لطعهة لطق رألة لطم ر  ذطيهر    مختصة
ت عي  نظر لطداع شندض لالختصرا ذطى مر شنةد صةد ر لط اةض لطم  ة عح قةد لف ةح ذطةى ذعةردة نظةر لطةدع ل   

أ  لطعهةةة لطق ةةرألة لطم ةةةر   رطةةةة ذطغةةرء لط اةةض لطصةةةردر شنةةدض لختصةةرا لطم امةةةة اةةح صةةد ر  اةةض عديةةةد ايهةةر 
 .(1)ذطيهر

لطةا  اةرا يعيةي لطعنةا لطفة ر   (2)  ذال ارا لطم رع لمردنح قد عد  عا م قفه لطدربق قب  تنةدي  لطقةرن ا 
ما لطقرن ا لطمنةد  .  111/2    170/3اح درأر دا ع لالختصرا  اقد أرلد باطك ذيلطة لطتنرقض بيا لطمردتيا: 

مةةر يلةةح: ن ذال أثيةةر داةةع متصةة  شرطنظةةرض لطنةةرض أ  شةة   داةةع  ةةالح  خةةر يترتةةب علةةى   تةةنا لطمةةردة لمخيةةرة علةةى 
يعب على لطم امة أا تفص  اله ا رل  ما تلقرء نفدهر أ  بنرء علةى علةب أ ةد   ثب ته ذصدلر لط اض برد لطدع ل 

 ع لطدع لن.م                      معلطخص ض    لا ا لطقرلر لطصردر برد  هال لطداع قرشال  طالدتأنرف 
  لدةةةتفرد مةةةا هةةةاه لطمةةةردة أا لطقةةةرلر لطصةةةردر بةةةرد لطةةةدا ع لطمتنلقةةةة شرطنظةةةرض لطنةةةرض ال لقبةةة  لطعنةةةا لطمشر ةةةر              

  ذنمةر مةع م  ةة ع لطةدع ل   هة  مةةر ينعبةق علةةى دةرأر لطةدا ع لطمتنلقةةة شنةدض لالختصةرا شردةةتثنرء لطةداع شنةةدض 
  ده  ع لطداع شندض لالختصرا لطمارنح شقربليتهلطم ر   خا  اقد   لالختصرا لطمارنح    ععفر  على هاه لطمردة

ال ل ةةةمله المةةةر قةةةرره مةةةا  اةةض يتنةةةر   ا دةةةب لطةةةدا ع لطمتنلقةةةة  (111/2)طلعنةةا لطمشر ةةةر نظةةةرل  ما نةةةا لطمةةردة 
 شرطنظرض لطنرض.

 :  ال نعد اح هال لطتندي  مر لافح إليلطة لطتنرقض بيا لطمردتيا لطدرشقتيا طكدشرب لطترطلة
ظرض لطنرض ب  ت م  أل ر  أ  داةع أنهر ال تقتصر على لطدا ع لطمتنلقة شرطن 111/2لال   ما صلرغة لطمردة  -1

 ةةالح  خةةر يترتةةب علةةى ثب تةةه ذصةةدلر  اةةض بةةرد لطةةدع ل   طةة  أرلد لطم ةةرع أا لقصةةر هةةال لط اةةض علةةى لطةةدا ع 
شرطنظرض لطنرضن ت ةم  شرط ةر رة  دةرأر لطةدا ع  لطمتنلقة شرطنظرض لطنرض التتفى شصدر لطمردة ما عشررة ن داع متص 

لط ةةاللة لمخةةرل لطمتصةةلة شرطنظةةرض لطنةةرض.   يترتةةب علةةى اطةةك أا ل ةةم   اةةض هةةاه لطمةةردة أ  داةةع  ةةالح مةةر دلض 
يترتب على ثب ته رد لطدع ل  لممر لطا  ينعبق على لطداع شندض لالختصرا لطمارنح اال لا ا لط اةض لطصةردر 

نح قرشال  طلعنا لطمشر ر ذنمر مع لط اض لطفرص  اح م  ة ع لطةدع ل    هة  مةر يتنةررض شندض لالختصرا لطمار
لطتةةح تعيةةي لطعنةةا اةةح لط اةض لطصةةردر شنةةدض لالختصةةرا لطماةةرنح اةة رل    علةةى لدةةتقال   170/3مةع نةةا لطمةةردة 
 عا لطم   ع.

                                                 

 .729رلغب  مشردلء  ا  .1
 .2006طنرض  16لطمند   شرطقرن ا رقض  1988طنرض  24قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة رقض  .2
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طفصةة  لطفةة ر  اةةح لطةةداع ل امةةر يخةةا منهةةر  / أصةة   مدنلةةة 111ال مبةةرر ط عةة د لطفقةةرة لطثرنلةةة مةةا لطمةةردة  -2
ذطى لطدا ع  لطا  أ رر 109/1لطمتنلق شرطنظرض لطنرض أ  لطداع لطا  يترتب علله رد لطدع ل لغنح عنه نا لطمردة 

  هةة  لطةةداع  (1)تض لطفصةة  ايهةةر قبةة  لطتنةةرض طلم  ةة ع  اةةرا مةةا بينهةةر أ ةةد لطةةدا ع لطمتنلقةةة شرطنظةةرض لطنةةرضيةةلطتةةح 
لطةدع ل   منهةر لطةدا ع شمةر ر لطةيما   عةدض لالختصةرا  تب علةى قب طهةر رد  شرطق لة لطمق لة   دا ع أخرل يتر 

أمةر لط ةق لطثةرنح لطمتنلةق شةرطعنا شرالدةتأنرف اةةح    عة د  ةرط ت اةلض   شعةالا أ رلق تبللة  لطةدع ل.   لطماةرنح 
دة قةررت / أص   مدنلة. اهاه لطمةر170هال لطداع مع م   ع لطدع ل الغنح عنه نا لطمردة  لطقرلر لطصردر برد  

قرعدة عرمة مفردهر عدض ع لي لطعنا اح لم ارض غير لطمنهلة طلخص مة لطتح تصدر لثنرء دةير لطةدع ل ذال شنةد 
مةا  اةض هةاه لطقرعةدة    لط اةض لطصةردر اةح لطةداع   ردت شنض لط ةرالت لطمدةتثنرةصد ر لط اض لطم   عح   أ

منهلةةر  طلخصةة مة  قبةة  لطعنةةا لطمشر ةةر   ذال طةةض لاةةا ذال اةةرا  –دةة لء تنلةةق شرطنظةةرض لطنةةرض أض طةةض يتنلةةق  -عم مةةر  
طةةةض لقبةةة  لطعنةةةا لطفةةة ر    ذنمةةةر شنةةةد صةةةد ر لط اةةةض لطمنهةةةح  –امةةةر اةةةح  رطةةةة قةةةرلر لطم امةةةة بردلطةةةداع  -اةةةاطك 

مةةةا نفةةةا  170علةةةى مةةةر  رد اةةةح لطمةةةردة  111/2طخصةةة مة.   ال عديةةةد مةةةا هةةةاه لطنر لةةةة المةةةر عةةةرء اةةةح لطمةةةردة 
 لطقرن ا.

الختصرا لطمتنلقة شرطنظرض لطنرض ما قرأمة لطقرلرلت لطمدتثنرة ما  اض لطقرعدة لطنرمة شم عب لدتشنرد دا ع ل -3
 امةةة أا تفصةة  الةةه اةة رل    قبةة  مغيةةر منعقةةح اةة ال اةةرا لطةةداع لطمتنلةةق شرطنظةةرض لطنةةرض يتعلةةب مةةا لط 170لطمةةردة 

له لطعنا لطمشر ر   طلا ذرعرء لطتنرض طلم   ع  ا ا لطمنعق لطقرن نح لقت ح أل ر  أا لقب  لط اض لطصردر ا
 لء أثيةرت لطعنةا ذطةى مةر شنةد صةد ر لط اةض لطمنهةح طلخصة مة مهملةة هةاه لطةدا ع   تنلقهةر شرطمصةل ة لطنرمةة دة

 أثيرت أمرض م رتض لطدرعة لطثرنلة. أمرض م رتض أ   درعة أض
 
شنةةةدض لالختصةةةرا     طةةةض يختلةةة  لطفقةةةه علةةةى  ةةةم   لالدةةةتثنرء لطمتنلةةةق شرختصةةةرا لطم ةةةرتض طدةةةرأر لطةةةدا ع -4

    قد  دض لطم رع لطمصر  (1)لن صر خالاهض     عبلنة هاه لم ارض   المر ذال ارنت منهلة طلخص مة أض ال
هال لالختالف ب  راة لم ارض لطصردرة شندض لالختصرا عم مر  ذطى لط رالت لطمدتثنرة ما  اةض لطقرعةدة لطنرمةة 

 ت لطمصر .ما قرن ا لطمرلانر 212لطمقررة اح لطمردة 
أصة   مدنلةة  (111/2)   (170)طض ينع  لعتهرد لطق رء لمردنح اح ذيلطة لطتنرقض بيا منع قح لطمةردتيا  -5

لطمقصة د شرطةداع شنةدض لالختصةرا لطةا   – 2006طنةرض  16قب  تنديلهر شرطقةرن ا رقةض  –طض ت دد  170  ارطمردة 
ض لطقرعدة لطنرمةة لطمقةررة شرطندةشة طك اةرض لطفرعلةة غيةر لقب  لطعنا لطف ر  مدتقال  عا لطم   ع  لدتثنرء ما  ا

لطمنهلةةةة طلخصةةة مة لطتةةةح تصةةةدر أثنةةةرء لطدةةةير اةةةح لطةةةدع ل  المةةةر ذال اةةةرا لالدةةةتثنرء لطمةةةاا ر ل ةةةم  لطةةةداع شنةةةدض 
 111/2لالختصرا لط ظلفح أض لقتصر علةى لطةداع شنةدض لالختصةرا لطماةرنح  ال دةلمر مةع  عة د نةا لطمةردة 

طةةا  لق ةةح شةة ا رد لطةةداع لطمتصةة  شرطنظةةرض لطنةةرض ال لقبةة  لطعنةةا ذال مةةع لط اةةض لطصةةردر اةةح مةةا نفةةا لطقةةرن ا ل
لطا  يعيي لطعنا لطف ر  اةح معلةق لم اةرض لطصةردرة  170م   ع لطدع ل    ه  مر يتنررض مع نا لطمردة 

 اح لطدا ع لطم رر ذطيهر اح هاه لطمردة شمر ايهر لطمتنلقة شرطنظرض لطنرض.
                                                 

 أص   مدنلة أردنح. 111رلعع لطمردة  .1
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تهةةر ءلطتنةةرقض اهبةةت م امةةة لطتمييةةي ذطةةى لطقةة   ن شةة ا تفدةةير لطنصةة ا لطقرن نلةةة يتعلةةب قرل  إليلطةةة هةةال 
لطم ةرع مةا   ةع هةاه لطنصة ا  اةال يعة ي لعتةيلء نةا الدةتخالا  اةةض  ةامعم عةة منةر  طلت صة  ذطةى  امة

مةة ر  ةةمنر   اة ال قةةرر نةا قةةرن نح خةرا  ةةر عر  منينةة م الةه ذال اةرا اةةح لطقةرن ا نةةا  خةر لقيةةده صةرل ة أ 
دة خالاةةةر  م اةةةرض نةةةا عةةةرض  تنةةةيا ذع لقةةةرر لطعنةةةا  111/2مةةةر  لطةةةنا لطخةةةرا     يةةةث أا نةةةا لطمةةةردة م ةةةد 

لطداع لطمتص  شرطنظرض لطنرض مع م   ع لطدع ل   ه  نا خرا طلعنا اح  شرالدتأنرف اح لط اض لطصردر برد  
ما الت لطقرن ا   ه  نا عرض ينظض  170لطقرلرلت لطتح تصدر أثنرء لطدير اح لطدع ل بخالف مر تقرره لطمردة 

 ينصةرفعرق لطعنا اح لطمدرأ  لط لردة اله    يث أا مر  رد بنا هاه لطمردة يتنلق بدا ع لالختصةرا ا نةه 
مةا الت لطقةرن ا لطتةح نصةت علةى أا لطةداع شنةدض لالختصةرا  109ذطى لالختصةرا لطماةرنح لطة لرد اةح لطمةردة 

طهةال   ال  لمكاةد 170أترا لطقرلر برد لطعلةب أض شقب طةه  الاة ا نةا لطمةردة لطمارنح لا ا قرشال  طالدتأنرف د لء 
مةةا الت لطقةةرن ا   أا لطقةة   بخةةالف اطةةك لننةةح أا مةةر  رد اةةح لطفقةةرة لطثرنلةةة مةةا  111/2لمتةةد ذطةةى  اةةض لطمةةردة 

رنلةة مةا لطمةردة مةر   اةض لطفقةرة لطثعما لطقرن ا غير اليض مع لطنلض ش ا لطم رع ال يلغ   طةاطك يعةب ذ  111لطمردة 
ما قرن ا لمص     ه  مر يكد  ذطى عةدض عة لي لطعنةا اةح لط اةض لطصةردر بةرد لطةداع شنةدض لالختصةرا  111

 ن.(2)لط ظلفح ذال مع لط اض لطفرص  اح لطم   ع
 
 
 
 

 تعل ق:
---- 

   بد رنر ند ق على مر  رد اح هال لطق رء لطمال ظرت لطترطلة:
ة لطعنةةا لطمشر ةةر تتمةةا أدردةةر  اةةح تعنةةب لطدةةير شنيةةدل  اةةح خصةة مة مهةةددة  امةةة مةةا ذعةةري لقةةرر لطفقةةه أا لط -1

شةةرطي ل    هةة  مةةر يبةةرر ذعةةرية لطعنةةا لطمشر ةةر اةةح لط اةةض لطصةةردر اةةح لطةةداع شنةةدض لالختصةةرا لطماةةرنح   اةةاطك 
 دا ع لالختصرا لمخرل لطمتنلقة شرطنظرض لطنرض ما شرب أ طى.

 امةةة لطم ةةرع مةةا   ةةع رلءتهةةر امعم عةةة منةةر  طلت صةة  ذطةةى ب قلطقةة   شةة ا تفدةةير لطنصةة ا لطقرن نلةةة يتعلةة -2
هاه لطنص ا ص ل  د ا  ك   يكد  اح  ر  لمخا شه ذطى عاا مر ت ص  ذطله لعتهرد لطم امةة  ارط امةة 

تتمث  اح  را لطم رع على مرلعرة مبدأ لالقتصرد اح لطخص مة   عةدض لطدةير  170لطت رينلة ما نا لطمردة 
طي ل    مةةا لطمفةةر ض أا يةةيدلد هةةال لط ةةرا   يتردةة  لطمبةةدأ اةةح  رطةةة تنلةةق لطةةداع شرطنظةةرض بةة عرلءلت مهةةددة شةةر

أا  مةا لطمتنةار خةر   اةح الت لطدةلرق مت ةمنر   امةر  مغةريرل  طلمبةدأ لطدةربق  اة ا  ر  لطنةرض  اة ال أ رد لطم ةرع نصة
مر دلض لممر يتنلق بنظرية     لدلض هال لطم ق  ما لطتنرقض   ا ا لطم رع لق   شرط حء   ش ده اح  ا  ل د

                                                 

لطدةةنة  –تمةة ي    ب   أيلةة    -  9  8  7من ةة ر اةةح معلةةة نقرشةةة لطم ةةرميا لمردنيةةيا  لمعةةدلد  29/1/2003تةةرري   2982/2002يةةي  رقةةض يلطقةةرلر لطتم .2
 .1635 – 1634  ا 2003لطنرض  51
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لطعنةةا لطمشر ةةر اةةال بةةد أا تنعلةةق مةةا  امةةة ت ةةرينلة  ل ةةدة يلتقةةح   طهةةر معمةة  لطنصةة ا لطتةةح تتنةةر   الت 
 لطم   ع.

لطتةح تةرد عليهةر  اة ال ارنةت هنةرك  لالدةتثنرءلتنظرية لطعنا لطمشر ر مبينةة لطقرعةدة    170طقد تنر ت لطمردة -3
نعق لطت رينح    دا لطصلرغة يتعلشرا أا ترد اح ذعرر هةاه لطمةردة.   مر ا ا لط رالت ال تقب  لطعنا لطمشر 

لطةداع منهلةر  طلخصة مة لط اةض لطصةردر اةح اة ال اةرا  170ال يخرج عمر  رد اح لطمةردة  111/2مر  رد اح لطمردة 
ء دة لء تنلةق شرطنظةرض قب  لطعنا لطف ر    ذال ارا غير م نه  طهةر طةض لقبة  لطعنةا لطمشر ةر ذال علةى دةبي  لالدةتثنر

 لطنرض أض طض يتنلق شه.
ت ةةةمنت دانةةةر  متنلقةةةر   170هةةة  أا لطمةةةردة  (111/2)   (170)  ممةةةر يكاةةةد لطتنةةةرقض بةةةيا نصةةةح لطمةةةردتيا  -4

شرطنظض لطنرض   ه  لطداع شرطق لة لطمق لة    اض هال لطداع أنه لقبة  لطعنةا لطمشر ةر دة لء ق ةح شقب طةه الاة ا 
ه  يث يترتب على اطك شقرء لطخص مة قرأمة   مع اطك لقب  لطعنا لطمشر ةر علةى برد   منهلر  طلخص مة أ  ق ح

داع شندض يتنر   لطدا ع لطمتنلقة شرطنظرض لطنرض   طلا ما بينهر لط 111/2دبي  لالدتثنرء  ا ال قي  أا نا لطمردة 
لعنا لطمشر ر    ه  متنلق لطداع شرطق لة لطمق لة ط لط اض لطصردر برد   فدر قب  لالختصرا لطمارنح ااي  ن

 .111طمر تق ح شه لطفقرة لطثرنلة ما نا لطمردة  ر  شرطنظرض لطنرض   خالا
يةد لطنةرض طةلا اةح م لةه اةن ا أمةرض نصةيا االهمةر لنةرطو مدة طة  ل ةدة   هةح مةدل لطتارع شقرعدة لطخةرا لق -5

أ  مدتقلة عنه ااي  يتدنى لعتشرر قربللة لم ارض لطفرعلة لطتح تصدر أثنرء دير لطخص مة طلعنا مع لطم   ع 
(  ةة   لطةةدا ع 111/2أ ةةدهمر نصةةر  عرمةةر    لبخةةر نصةةر  خرصةةر  ال دةةلمر   أا مةةر  رد اةةح أ ةةدهمر       )لطمةةردة 

لطمتصلة شرطنظرض لطنرض أ  شة   داةع  ةالح  خةر يترتةب علةى قب طةه ذصةدلر لط اةض بةرد لطةدع ل  ال يخةرج عمةر  رد 
أخرل يترتب علةى قب طهةر رد لطةدع ل    لمخرل دا عر  متنلقة شرطنظرض لطنرض    لطتح ت منت هح 170اح لطمردة 

قةةد  111/2 ا لطمةةردة شةة( اةةال مفةةر مةةا لطقةة   111/2( تغنةةح عةةا لمخةةرل )لطمةةردة 170دلمةةت ذ ةةدلهمر )لطمةةردة مةةر 
مةةا   ةةيأر    ردت علةةى دةةبي  لطتيي ةةد   أا ذطغرءهةةر يييةة  لطتنةةرقض بةةيا لطنصةة ا لطت ةةرينلة مةةا عهةةة   ال ينةةتقا

 ما عهة أخرل.  ا لطعنا لطمشر رلطمبدأ لطمقرر بخص
طض لاا قرصةرل  علةى لطةداع شنةدض لالختصةرا لطماةرنح أا لطم ةرع قةد قةرض  170/3  ممر يكاد أا  اض لطمردة  -6

م لفر  ذطى عشررة ن لطداع شندض لالختصران المة  لطمارنحن    ه  مر يكاةد  (1)بتندي  هاه لطمردة اح  قت ال ق
ا معلةةةةق لطةةةةداع شنةةةةدض لالختصةةةةرا اةةةةرا ل ةةةةل  قبةةةة  لطتنةةةةدي  شاراةةةةة داةةةة ع لالختصةةةةرا   طةةةةلا شرطةةةةداع شنةةةةدض أ

 .اق  لالختصرا لطمارنح
 امةةة لطت ةةرينلة مةةا ذقةةرلر مبةةدأ لطعنةةا اةةح لم اةةرض لطفرعلةةة شنةةد صةةد ر لط اةةض لطمنهةةح طلخصةة مة ذا لطثةةض  -7

بي  لالدةةةتثنرء ال يةةةرتش  شنالقةةةة لطةةةداع أ  لطعلةةةب ة لطةةةشنض منهةةةر طلعنةةةا لطمشر ةةةر علةةةى دةةةلةةةاقرعةةةدة    ذقةةةرلر قربل
شرطنظرض لطنةرض. انةدض تقعلةع أ صةر  لطخصة مة اةح لم طةى   عةدض لطدةير شةرعرلءلت مهةددة شةرطي ل  اةح لطثرنلةة مةا 
لمم ر لطمعل شة   لطتح تند  ما مقت لرت   دا دير لطندلطة شصرف لطنظر عا لرتشةرط أ  عةدض لرتشةرط لطمدةرأ  

                                                 

 .2006طدنة  16تض هال لطتندي  شم عب لطقرن ا لطمند  رقض  .1
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شرال تتةةرض ذطةةى مفه مةةر  أ  مبةةررل   111/2ع اةةح لطمةةردة شرطنظةةرض لطنةةرض    طهةةال ال يبةةد  م قةة  لطم ةةر  لطمفصةة   ايهةةر 
 لط اض لطمنهح طلخص مة. طمفه ض امة لطت رينلة طنظرية لطعنا لطف ر  أ  لط
ض معةرد م ر طةة إليلطةة لطتنةرق 111ال لماا أا لمتد ذطةى  اةض لطمةردة  170  ق   لطم امة ش ا  اض لطمردة  -8

لم طةةى    ذال صةة  شةة ا لطم ةةرع ال يلغةة  ذال أنةةه مةةا  ذطةةى مةةر هةة  مقةةرر اةةحلمخيةةرة  ت ةةلفهبينهمةةر الةةلا ثمةةة مةةر 
اةةح شنةةةض  –لطمماةةا أا يخعةةحء   ال عصةةمة طلم ةةرع   طهةةال يةةتض تنةةدي  لطقةة لنيا بةةيا لط ةةيا   لبخةةر تالالةةر  

 مخعرء ما هال لطقبي . –لم لرا 
طةةض لاةةا يلةةيض لطم امةةة ذال ق ةةت شنةةدض لختصرصةةهر ب  رطةةة لطةةدع ل  (2)حع لمردنةةشقةةح أا ن ةةير شةة ا لطم ةةر  

هر عةةا لطةةدع ل            ش رطتهةةر ذطةةى لطم امةةة لطمختصةةة  اارنةةت لطم امةةة تتتفةةح شقرلرهةةر شنةةدض لالختصةةرا   تتةة  يةةد  
لطعديةةد   اةرا مثة  هةال لط اةض منهلةر  طلخصة مة   ممةر يعة ي لطعنةا الةه مشر ةرة    تغيةر لط ةر  شم عةب لطقةرن ا 

لطةةا  أ عةةب علةةى لطم امةةة   م   مةةرة أا تتشةةع قرلرهةةر شنةةدض لالختصةةرا ذ رطةةة لطةةدع ل ش رطتهةةر ذطةةى  (3) لطمنةةد  
 رضلطم امةةة لطمختصةةةة    مثةةة  هةةةال لطقةةةرلر ال ينهةةةح لطخصةةة مة لطتةةح تدةةةتمر قرأمةةةة ش رطتهةةةر لطتةةةح ارنةةةت عليهةةةر أمةةة

ه ال ت عةد نصة ا اةح قةرن ا أصة   لطم رتمةرت   مةا عهةة ثرنلةة ا نة لطم امة لطمختصة لطم ر  ذطيهر لطةدع ل.
لطمدنلة لمردنح تدم  ب  رطة لطدع ل ذطى م امة أخرل طقلرض الت لطنيلع أمرمهر طالرتشرط على غرلر مر ه  مقةرر 

 (4)اح قرن ا لطمرلانرت لطمصر  
 ال اني: الدقع ب ج د شرط الت   ). ال رغ

يراةةع يةةدهر عةةا لطنةةيلع اةةال مةةا  ةة نه أا لطةةدع ل  ض   رد  قةةرلر لطم امةةة شقبةة   لطةةداع شةةرطت المةةا لط ل ةة  أا  
هر علةى م  ة ع لطةدع ل  اهة   يثير مد طة لطعنا لطمشر ر  شناا قرلرهر شنةدض قبة   هةال لطةداع   مةا ثةض شقةرء يةد 

علةى لدةتقال  عةرء  الةه اض غير م نةه  طلخصة مة    ال لقبة  لطعنةا لطمشر ةر  اقةر  طقرعةدة لطنرمةة   عة لي لطعنةا 
 لطم رع   على دبي  لالدتثنرء.ش فرعة 

شةةرطت الض اةةح م ل هةةر ما   نةةرل أا ذعةةرية لطعنةةا لطمشر ةةر اةةح قةةرلرلت لطم امةةة لطصةةردرة شنةةدض قبةة   لطةةداع 
ا لتفةرق لطت اةلض اة ال أرلد لخص مة ال ل قق لطفرأةدة لطمرعة ة مةايهر ذطى مر شند صد ر لط اض لطمنهح ط أرعرء لطبت

لختصةررل  طل قةت   لطنفقةرت اةال لغنةيهض عةا اطةك لدةتمرلر نظةر لطةدع ل مةا قبة  قر ةح تعنةب ذعةرلءلت لطت رءلطفرق
رعرء لطعنا اح قرلر لطم امة شلطم امة شرطت الض ذطى مر شند صد ر لط اض لطمنهةح طلخصة مة ندض قب   لطداع    ل 

 تض لدتنفرد مر أرلد ل تفردله. شند أا طا لا ا معدلر  
 ال الث: الدقع بالقض ة المقض ة. ال رع

لطةةداع شرطق ةةلة أ  مةةر لنةةرف اةةح لالصةةعالح لطقةةرن نح لمردنةةح ن  ش علةةة لممةةر لطمق ةةحيةةكد  قبةة   لطةةداع 
 يةةث طةةض لنةةد ثمةةة مةةر لطفةة ر  ن ذطةةى عةةدض قبةة   لطةةدع ل   لنتهةةرء لطخصةة مة أمةةرض لطم امةةة القبةة  لطعنةةا لطمق ةةلة

 مرض لطم امة.لدتدعح لالنتظرر أ  يثير مد طة لطعنا لطمشر ر لطا  لفترض خص مة قرأمة أ

                                                 

 .1988طنرض  24اح لطقرن ا رقض  .2
 .2001طنرض  14ما لطقرن ا لطمند   رقض  رلعع لطمردة لطثرنلة ع رة .3
 ( ما قرن ا لطمرلانرت لطمصر .112   108رلعع لطمردتيا )  .4
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  يختلةةة  لط ةةةر  عنةةةد صةةةد ر  اةةةض بةةةراض هةةةال لطةةةداع   مةةةا ثةةةض لدةةةتمرلر لطخصةةة مة قرأمةةةة أمةةةرض لطم امةةةة            
  ه  مر لفيد ش ا هال لط اةض غيةر م نةه  طلخصة مة   مةر اةرا طلقبة  لطعنةا لطفة ر   اقةر  طلقرعةدة لطنرمةة طة ال تةدخ  

ض هةةاه لطقرعةةدة    لطةةا  نةةرله مبةةررل   امقةةدض هةةال لطةةداع يريةةد أا لطم ةةرع ب درلعةةه  ةةما لطقةةرلرلت لطمدةةتثنرة مةةا  اةة
ذطى مر شند صد ر لط اض    ت خير لطعنا اح لط اض لطصردر برا ه  عنب لطفص  اح ق لة دبق لطفص  ايهرتي

 -اةح  ةر  نعر ةه  –  شناا لطعنا لطف ر  لطةا  ل ة   ال يخل  ما مصردرة على لطمعل ب  لطمنهح طلخص مة
 ح خص مة ال عرأ  ما  رلأهر.د ا لطم ح ا

 الرابع:الدقع بمر ر الرمن. ال رع
  ينعبةةق علةةى هةةال لطةةداع مةةر ينعبةةق علةةى لطةةداع ش علةةة لممةةر لطمق ةةح    يةةث أا لط اةةض لطصةةردر شقب طةةه 
لمهةةد لطعريةةق طعةة لي لطعنةةا الةةه مشر ةةرة   طةةلا علةةى لدةةتقال  عةةا لطم  ةة ع لطةةا  طةةض لنةةد معر  ةةر  أصةةال  علةةى 

مةا ثةض لط اض لطصردر برا ه   مةر يترتةب عللةه مةا لدةتمرلر لطخصة مة قرأمةة أمةرض لطم امةة   لطم امة  شناا 
طةلا تعبلقةةر  طلقرعةدة لطمقةةررة بهةال لط ةة ا   ذنمةةر ذنمةر أتةةل    مدةةتقال  عةا لطم  ةة ع  اة ا عةة لي لطعنةا الةةه مشر ةرة
 لدتثنرء ما  اض هاه لطقرعدة.

طم   ع   يعنب ذ ةرعة لط قةت   لطعهةد المةر ال عرأة    مر دلض لطفص  اح هال لطداع قد لغنح عا نظر ل
ما  رلأه ا ا  دمه لبتدلء  ما خال  ذعرية لطعنا لطف ر  اح لط اض لطصردر برا ةه يبةد  منعقلةر    يبةرر  عهةة 

 ع لمردنح شردتثنرأه ما  اض لطقرعدة لطنرمة.نظر لطم ر  
 الخامس:طلباي التدخل   اإلدخام. ال رع

 (1)(تشنلةر  ) لرممر ةذنط ةرالت لطتةح يعة ي ايهةر طلغيةر لطتةدخ  اةح خصة مة قرأمةة تةدخال  لقصد بهاه لطعلشرت ل
 لطغير ما قب   لختصرضطل اض طه شعلب مرتش  شرطدع ل  امر ت م  لط رالت لطتح يع ي ايهر  (2)أ  هع ملر
 

شرم اةةرض  .  ل ةةل  لإلدةةتثنرء(2)أ  شةة مر لطم امةةة مةةا تلقةةرء نفدةةهر أ  بنةةرء علةةى علةةب لطخصةة ض (1)لطخصةةض
علةةى لدةةتمرلر لطخصةة مة  –ألةةر  ارنةةت  –لطصةةردرة دةة لء شقبةة   هةةاه لطعلشةةرت أض برا ةةهر  يةةث ال يةةكثر صةةد رهر 

 هاه لطعلشرت. مث قرأمة أمرض لطم امة لطتح لقدض ذطيهر 
 ال  ك اح  عرهة هةال لالدةتثنرء عنةدمر لصةدر قةرلر لطم امةة بةراض هةاه لطعلشةرت  امةا يرغةب مةا لطغيةر 

 اةةح لط اةةض لطصةةردر بةةراض علشةةه ذطةةى مةةر شنةةد صةةد ر قرأمةةة ال يعدلةةه نفنةةر  ذرعةةرء لطبةةت خصةة مةاةةح اةةح لطتةةدخ  
 ااطك   ا ما يرغب ما لطخص ض اح ذدخر   خا ما لطغير.  لط اض لطمنهح طلخص مة 

  ذبةدلء مةر لماةا أا لغيةر أارطهدف ما لطتدخ  عم مر  ه  مرلقشة دةير ذعةرلءلت لطةدع ل   لالعمأنةرا ذطيهةر 
    لط اض ايهر  امر أا لطهدف ما لختصرض لطغير اح لطخص مة ه  لال تعرج علله بهال لط اةض   ذطيلمةه شةه عه 

 طا يتدنى اطك مر طض يتض ذدخرطه ايهر شدبب ندبلة  علة لم ارض لطق رألة.

                                                 

 /مرلانرت مصر .126ما قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة لمردنح   لقربلهر لطمردة  114/1رلعع لطمردة  .1

 /مرلانرت مصر . 126ربلهر نا لطمردة قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة لمردنح   لقما  114/2رلعع لطمردة  .2

 /مرلانرت مصر .117قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة لمردنح   لقربلهر نا لطمردة يهر لم طى  لطثرنلة  ما شفقرت 113رلعع لطمردة  .1

  ./ مرلاقرت مصر 118قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة لمردنح   لقربلهر نا لطمردة ما  3/ 114رلعع لطمردة  .2
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ت يعنلهةةر غيةةر الت م  ةة ع   اةةح لط ةةرطتيا اةة ا صةةد ر لط اةةض لطمنهةةح طلخصةة مة شمنةةي  عةةا هةةاه لطعلشةةر
يتماا لطخص ض ما لال تعرج على لطغير شرط اض  ه لط اض    طاكثر على  عه اي  طيت  طلغير أا يدطح بد ض يث ط

لط اض لطصردر اةح  لطغرءهاه لطعلشرت ذال تض  براضلطصردر اح لطدع ل.   طا يعد  شندأا ذطغرء لط اض لطصردر 
 م   ع لطدع ل.

امثة  هةال   لطنرمةة ةتثنرء هةال لطقةرلر مةا  اةض لطقرعةدمر يبرر لد نعدأمر ذال صدر  اض لطم امة شقب طهر اال 
ت على لطخصض لبخر لطمنترض على لط اض ال يكثر على دير لطدع ل   ال تنتهح شه لطخص مة  امر أنه ال لف   

تقةةةدلض هةةةةاه لطعلشةةةةرت ألةةةةة ارأةةةةدة قةةةد تتةةةة ثر عةةةةرلء ذرعةةةةرء لطعنةةةةا ذطةةةةى مةةةر شنةةةةد صةةةةد ر لط اةةةةض لطمنهةةةةح طلخصةةةة مة             
 ال لمدرا ارا ينشغح قصر لالدتثنرء على لط اض لطصردر براض هاه لطعلشرت   طلا قب طهر.  على ه

تض بنةةةرء علةةةى علةةةب تةةة  يشقةةةى لطتدةةةرك  عمةةةر ذال اةةةرا هةةةال لالدةةةتثنرء لقتصةةةر علةةةى  ةةةرالت لالختصةةةرض لطتةةةح 
 لطخص ض اق  أض ل م  أل ر  لط رالت لطتح يتض ايهر لالختصرض بنرء على أمر لطم امة؟

لةةى هةةال لطتدةةرك  شةة ا قةةرلرلت لطم امةةة لطمتنلقةةة شرختصةةرض لطغيةةر  طلدةةت م ةةم طة بهةةال لالدةةتثنرء   نعيةةب ع
أ طهمةر أنهةر طلدةت أ ارمةر  ق ةةرألة   ذنمةر قةرلرلت تصةدر عةا لطم امةةة شمةر طهةر دةلعة  الألةة    لطمدةة طة  :ادةببيط

مةا لطمنةر ف أا مفهة ض لط اةض  لطتح ن ا شصددهر تةرد اةح دةلرق لطق لعةد لطنرمةة طلعنةا اةح لم اةرض لطق ةرألة  
 .(3)لطق رأح يتنر   مر لصدر عا لطم امة شمر طهر ما دلعة ق رألة

ال ل ةةم  مةةر تةة مر شةةه لطم امةةة مةةا تلقةةرء نفدةةهر امةةر أا لطم امةةة ال تتقةةدض  نلطعلشةةرتن  ثرنيهمةةر أا مفهةة ض 
لطغيةر  ضمةة دة لء مةا لطخصة ض أ  لطعلشةرت ذنمةر تقةدض ذطةى لطم ا    أ ارمر  ق رألة قرلرلتشعلشرت   ذنمر تصدر 

                   مةةةةةا بينهةةةةةر علشةةةةةرت لطتةةةةةدخ   –قبةةةةة   هةةةةةاه لطعلشةةةةةرت أ  را ةةةةةهر  -مةةةةةا ا   لطنالقةةةةةة شةةةةةرطنيلع   مةةةةةا ثةةةةةض اةةةةة ا
 مشر رة  اقر  طهال لالدتثنرء. ه  لطا  لقب  لطعنا  -لالختصرض   

 
 .(1  د) نب م الد  و المتقابلة السادس: ال رع

لطتةح يةرد بهةر    ل م  هال لالدتثنرء علشرت لطمدعى علله لطنرر ة على أا يتض تقدلمهر مع الأ ته لطع لبلة
 : (3).   لطعلشرت لطتح يع ي طلمدعى علله أا لقرب  بهر ذدعرءلت لطمدعح هح(2)على الأ ة لطدع ل 

لمصةللة أ  مةا أ  ذعةرلء  ت مينرت عا  رر ط قه ما لطدع ل بعلب لطمقرصة لطق رألة   علب لط اض طه  -أ
  ص  ايهر.

مقيةةدة شقيةةد   شن ةةهر أ  أا ل اةةض طةةه بهةةر عربتةةه أال ل اةةض طلمةةدعح شعلشرتةةه الهةةر أأ  علةةب يترتةةب علةةى ذ  -ب
 طمصل ة لطمدعى علله.

 أ  علب لا ا متصال  شرطدع ل لمصللة شصلة ال تقب  لطتعيأة.  -ج

                                                 

                     100-99  ا 768  اندةرا  بنةد 235  لطنب د   لطمرعةع لطدةربق ا 616-615ا 329   لطى  لط دل  بند32ا 11أب  لط ار  نظرية لم ارض بند  .3
      Traite élémentaire de Procédure civile , Sirey, paris,  2ed ,1949 , no. 545, P. 431:Morel (R) : أل ر  

 .2006طنرض  16أ لفت هاه لط رطة لطمدتثنرة ما  اض لطقرعدة لطنرمة شم عب لطقرن ا لطمند  رقض  .1
   لقربلهر اح لطقرن ا لطمصر  ن ص لفة لطدع لن. .2

 125نةةا لطمةةردة     تقربة  2001طدةةنة  14مةةا قةرن ا أصةة   لطم رتمةرت لطمدنلةةة لمردنةةح شصةلغتهر لطمندطةةة شم عةب لطقةةرن ا رقةض  116رلعةع نةةا لطمةردة  .3
 ما قرن ا لطمرلانرت لطمصر    قد نقلت عنه  رالر .
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 طدع ل لمصللة.مر ت اا لطم امة بتقدلمه ممر لا ا مرتشعر  شر -د
لإلدةةتثنرء قرصةةر امةةر هةة   ل ةة  مةةا عشةةررة لطةةنا  علةةى لم اةةرض لطق ةةرألة لطصةةردرة شنةةدض قبةة   هةةاه  هةةال  

 لطعلشرت   ال ل م  لم ارض لطصردرة شقب طهر امر اح أ  ل  علشرت لطتدخ    لإلدخر .
أا طض تتا منهلة طلخصة مة    -  نرل أا تنعي  لطعنا اح لطقرلرلت لطصردرة شندض قب   لطدع ل لطمتقربلة 

يبةرر عةدض ذرعةرء    ه  مرال يخل  ما  عرهة شدبب لالرتشرط لط ثيق بيا لطدع ل لمصللة   لطدع ل لطمتقربلة  –
لطعنا اح لط اض لطصردر شندض قبة   لطةدع ل لطمتقربلةة ذطةى مةر شنةد صةد ر لط اةض لطمنهةح طلخصة مة لطصةردر اةح 

تة ا لطةدع ل لطمتقربلةة  ر ةرة اةح اهةا لطقر ةح   هة  شصةدد تاةرا أا صللة   يعن  ما لمهملة شملطدع ل لم
أا لط اةةض لطصةةردر اةةح لطعنةةا دلصةةب اةةح مصةةل ة لطمةةدعى عللةةه مقةةررل   شةةراترلضصةةللة لطفصةة  اةةح لطةةدع ل لم

قب   دع له لطمتقربلة.    دنر  ان  لطم رع عندمر قصر هال لالدتثنرء على لم اةرض لطصةردرة شنةدض قبة   لطةدعر ل 
 قربلة على ن   قرعع.لطمت

 (4 اق تبل غ الد  و الدقع ببطتن ا ر السابع:  ال رع
لطتةةةح تتخةةةا ذثةةةره  لطخصةةة مةلنةةةرض اراةةةة ذعةةةرلءلت قر ةةةح شقبةةة   هةةةال لطةةةداع مةةةا  ةةة نه أا ذال اةةةرا لط اةةةض لط

ر طلشعالا  ذدتنردل  ذطى أا مر يبنى على لطشرع  شرع   ذال أنه ال ل    د ا لدتمرلر لطخصة مة  يةث لقتصةر أثة
لطةةشعالا علةةى لطتبللةة   ال لمتةةد ذطةةى لطةةدع ل   ذا اةةرا لننقةةرد لطخصةة مة   لتصةةرطهر شرطمةةدعى عللةةه يت قةة  علةةى 

 .(5)ص ة أ رلق تبيل  لطدع ل 
  ما شرب أ طى تشقى لطخص مة قرأمة اح  ر  راض هال لطداع    باطك ال ترتفع يد  لطم امةة عةا لطةدع ل 

 ل  لطدع ل أض ق ح برا ه.د لء ق ح شقب   لطداع بشعالا أ رلق تبل
ال لقبة  لطعنةا لطمشر ةر    مةر اةرا طةه  –ألةر  اةرا  –  اقر  طلقرعدة لطنرمة ا ا لط اض لطصردر اح هةال لطةداع 

 لطقرعدة.هاه أا لقبله اح لطقرن ا لمردنح ط  طض لاا ما بيا لطقرلرلت لطمدتثنرة ما  اض 
 

                  هةةةال لطةةةداع  اةةةحعنةةةا لطمشر ةةةر اةةةح لط اةةةض لطصةةةردر  ن ةةةا ن لاةةةق  عهةةةة نظةةةر لطم ةةةرع لمردنةةةح اةةةح ذقةةةرلره لط
يةكد  ذطةى  قةد طة أ طلة ال بد ما  دمهر لبتدلء    لافح أا ذرعرء لطعنا اح هةال لط اةض ننتقد أا لطفص  اله مد 

اع لطد هال ب طغرء لط اض لطقر ح شندض قب  لطم ح قدمر  اح خص مة مهددة شرطي ل  اح  رطة صد ر  اض مت خر 
                             تخراه ما ذعرلءلت اح لطةدع ل   اةح اطةك هةدر طل قةت   ما ثض ذشعر  ا  مر تض ل

  لطنفقرت. لطعهد
 /ال م مدن ة اردني170المادي  ص/مراقعاي ملر   ن212: ا جه ا ختتف ب ن نص المادي  المطله ال اني

-------------------------------------------------------------- 
يتفق لطنصرا ما  يث لطمبدأ     قرعدة عدض ع لي لطعنا اح لم ارض لطتح تصدر أثنةرء دةير لطةدع ل    

 ال تنتهح بهر لطخص مة   يختلفرا ما لم عه لطترطلة:

                                                 

 .2001طنرض  14لطمتنلقة بهال لالدتثنرء شم عب لطقرن ا لطمند  رقض  170أ لفت لطفقرة لطتردنة ما لطمردة  .4
 .592مشردلء  ا  رلغب  .5
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أتثةر  لط رالت لطمدتثنرة ما  اض لطقرعدة لطنرمة   لطتح تقب  لطعنا لطمشر ر طلدت  ل ةدة اةح لطقةرن نيا  اهةح-1
لتدرعر  اح لطقرن ا لمردنح ممر هح علله اح لطقرن ا لطمصر   اال  ع د اح قةرن ا لطمرلانةرت لطمصةر  طك اةرض 
لطصردرة اح لطداع شرطت الض   لطداع ش علة لممر لطمق ةح   لطةداع شمةر ر لطةيما   علشةرت لطتةدخ    لإلدخةر    

 ع لمردنح طك ارض لطقربلة طلتنفيا لطعبر .لطداع بشعالا أ رلق تبلل  لطدع ل.   طض يتنرض لطم ر 
أ رر لطقرن ا لطمصر  ذطى لم ارض لطصردرة شنةدض لالختصةرا   لإل رطةة طلم امةة لطمختصةة ش ةا  معلةق   -2

أصةة   مدنلةةة أردنةةح قبةة  تنةةديلهر  طتةةا لطم ةةرع عةةرد اةةح لطقةةرن ا لطمنةةد   170لطمةةردة نظةةر ارنةةت هةةاه هةةح  عهةةة 
 دتثنرء على عدض لالختصرا لطمارنح اق .طلقصر لال 2006لطصردر عرض 

ل ي  لطنا لطمصر  ذطةى لط ةرالت لطمدةتثنرة مةا  اةض لطقرعةدة لطنرمةة لم اةرض لط قتلةة ا ةال  عةا لم اةرض  -3
 لطمدتنعلة   لقصرهر لطنا لمردنح على لم ارض لطمدتنعلة.

لإل رطةةةة ذطيهةةةرن أا ت قةةة   يلةةةيض لطةةةنا لطمصةةةر  لطم امةةةة لطمختصةةةة ن اةةةح  رطةةةة لط اةةةض شنةةةدض لالختصةةةرا   -4
 لطدع ل  تى يتض لطفص  اح لطعنا   ال نظير طهاه لطفقرة اح لطنا لمردنح.

  ب عهة عرض لماا لطق   ش ا لم ارض لطتح تقب  لطعنا لطمشر ر أتثةر لتدةرعر  اةح لطت ةريع لمردنةح ممةر هةح 
لى لطصنيد لطنملح ما خةال  لالعتهةرد علله اح لطت ريع لطمصر     أا نظرية لطعنا لطمشر ر تعد متدنر  طهر ع

لطق رأح لمردنح  لف ق مر يترح طهر ما ارا لطتعبيق لطنملح طةدل لطق ةرء لطمصةر  شدةبب  اةرة لط ةرالت لطتةح 
يتل هةةر لطقةةرن ا لمردنةةح   بةةاطك تتدةةع دلأةةرة لطتعبيةةق لطنملةةح طل ةةرالت لطتةةح تقبةة  لطعنةةا لطمشر ةةر طةةدل لطق ةةرء 

 لطمصر .لمردنح   ت يق طدل لطق رء 
امر أا هنرطك  رالت  ردت اح أ د لطقرن نيا لطماا ريا   طض تةرد اةح لطقةرن ا لبخةر    هة   مةر لفيةد عةدض 
تعربق لإلعرر لطنرض طلنظرية اح ا  منهمر   شرطتةرطح  عة د شنةض لط ةرالت اةح أ ةدهمر ال تعةد تعبلقةر  عمللةر  طهةر 

 اح لطقرن ا لبخر.
ى أا لط ةةةرالت لطتةةح يعةةة ي لطعنةةةا ايهةةر أثنةةةرء دةةير لطخصةةة مة   قبةةة  مةةا عهةةةة ثرنلةةة  يتفةةةق لطقرن نةةةرا علةة  

صد ر لط اض لطمنهح طهر قد  ردت على دبي  لالدتثنرء اال يع ي لطت دع ايهر أ  لطقلرا عليهر    أا ما  لعب 
ض لطم امة أا تق ح شندض ع لي لطعنا لطمشر ر اح غير هاه لط رالت ما تلقرء نفدهر طتنلةق هةاه لطقرعةدة شرطنظةر

 .(1)لطنرض
امر ل ترط طقب   لطعنا لطمشر ر اح هةاه لم اةرض أا يراةع لطعنةا اةح لطملنةرد لطخةرا شةه   طةلا شرطملنةرد 

امةةةر ل ةةةترط أا ال لاةةة ا لطم اةةة ض عللةةةه قةةةد ر ةةةح شةةةرط اض غيةةةر لطمنهةةةح  (2)لطخةةةرا شةةةرط اض لطمنهةةةح طلخصةةة مة
 .(3)طلخص مة صرل ة أ   منر  

 المباشر قي القان ن األردني المطله ال الث: تقد ر نظرية الطعن 

 لال   على لطقرلرلت لطتح تقب  لطعنا لطف ر  لدتثنرء ما  اض لطقرعدة لطنرمة مر يلح:

                                                 

 ما نفا لطصف ة. 310  هرمم رقض  309ذطيهر اح هرمم رقض     لنظر لم ارض لطق رألة لطم رر 133  ا 70ي نا  لطمرعع لطدربق بند  .1

 .187  ا 97ي نا  لطمرعع لطدربق بند  .2
 .210  ا 109ي نا  لطمرعع لطدربق بند  . 3
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د ا  درة بةراض علشةرت لطمةدعى عللةه لطنرر ةةصرقصر لطم رع لمردنح  ق لطعنا لطمشر ر على لم ارض لط-1
اةح امةر هةح بةنفا لطقةدر  ةا اةح لم طةى متة لار )لإل رالة( مع أا مدة غرت ذعةرية لطعنة علشرت لطمدعح لطنرر ة

لطثرنلةة   شةةرمخا لالرتشةةرط لط ثيةةق بةةيا لطعلشةةرت لمصةةللة   لطعلشةةرت لطنرر ةةة )لطم  ةة علة( طلخصةة ض    أتثةةر 
مةا هةةال اة ا لطم ةةرع قةد أعةةري لطعنةةا لطمشر ةر اةةح عملةع لم اةةرض لطصةةردرة شنةدض قبةة   لطعلشةرت لطنرر ةةة   لطتةةح 

لالختصرض   لطدعر ل لطمتقربلة )علشرت لطمدعى عللةه(   طةض    عله )لطتشنح   لطهع مح( ت م  علشرت لطتدخ  بن
 لدتثا ذال لطعلشرت لإل رالة طلمدعح    ال يبد  هال لالتعره لطت رينح مفه مر  أ  قرأمر  على أدرا منعقح.

ت ما بيا لط رالت لطمدتثنرة المر يختا شرم ارض لطمتنلقة شرطدا ع تن يهر لطدقة اقد أ رد 170صلرغة لطمردة -2
درة اةح لطةدا ع لطمتنلقةة ب عة د  ةرط ت اةلض   شرطق ةلة لطمق ةلة   شمةر ر طصةرلم ارض ل  عدة لطنرمةلطقرما  اض 

برا ةةةهر    اةةةرا لمدق أا لقتصةةةر  امهةةةر علةةةى ن لطقةةةرلرلت  أضلطةةةيما د ا تمييةةةي بةةةيا لم اةةةرض لطصةةةردرة شقب طهةةةر 
درة برا ةةهر هةةح لطتةةح تقبةة  لطعنةةا صةةردةةتثنرءهر ش ةةا  معلةةق  ارم اةةرض لط  طةةلا ل درة بةةراض هةةاه لطةةدا عنصةةرلط

لطمشر ةةةر لدةةةتثنرء مةةةا  اةةةض لطقرعةةةدة لطنرمةةةة  لطتةةةح لقررهةةةر صةةةدر هةةةاه لطمةةةردة بخصةةة ا لم اةةةرض غيةةةر لطمنهلةةةة 
ما لطعنةةا لطمشر ةةر لفتةةرض خصةة مة  مشر ةةرال تثيةةر مدةة طة لطعنةةا لطاةةطلخصةة مة  أمةةر لطقةةرلرلت لطصةةردرة شقب طهةةر 

ة  مدتمرة   ال  ع د طمث  هاه لطخص مة اح  رطة صد ر  اض شقب   هاه لطدا ع   لطا  ما   نه أا يراةع قرأم
 رعرء لطعنا اله.ذلطم امة عا لطدع ل   ال يشقى أمرمهر مر لدتدعح  يد  

طةا  برا ةهر أض شقب طهةر  ذال أا لط اةض ل ل  دة لء  ق ةىهةاه لطةدا ع عةرأي  اةح لطصةردر  ذال ارا لطعنةا اةح لط اةض 
عدة لطنرمة ش دشرنه لصدر لثنرء لطدير اح لطدع ل   ال تنتهح قرلق ح برا هر ه  لطا  لند لدتثنرء ما  اض لط

شه لطخص مة  شناا لط اض لطا  لق ح شقب   هاه لطدا ع   لطا  يةكد  ذطةى لنتهةرء لطخصة مة   ال يثيةر مدة طة 
لطنرمةةة طلعنةةا لطةةا  يبةةدأ مةةا لطيةة ض لطتةةرطح طصةةد ر   ارقةةر  طلق لعةةد لطعنةةا مةةا  يةةث لطمبةةدألطعنةةا لطفةة ر     ذنمةةر 

 لط اض أ  تبللغه ش دب لم  ل .
لدةةتثنرء مةةا  اةةض دةةرطفة لطةةاار   هةةح تتنةةر   لطقةةرلرلت لطتةةح تقبةة  لطعنةةا لطفةة ر   170  طهةةال اةة ا دةةلرق لطمةةردة 

 ا لقت ح قصر لالدتثنرء على لم ارض لطصردرة شقب طهر.لطقرعدة لطنرمة ار
اه مدةة طة ال تت ةةدث عةةا لم اةةرض لطتةةح تقبةة  لطعنةةا ل  ال تقبلةةه  اهةة 170ظةةرة  قلقةةة أا لطمةةردة   لنةةيي هةةاه لطن

  عةةرءت شةةه هةة  ت ديةةد مةةدل قربللةةة لم اةةرض غيةةر ا    لطعديةةد لطةةلطقةةرن ا ع أخةةرل مةةا تنر طهةةر لطم ةةرع اةةح م ل ةة
ردةةت قرعةةدة م ةةددة لطمنهلةةة طلخصةة مة لطتةةح تصةةدر أثنةةرء دةةير لطةةدع ل طلعنةةا لطمشر ةةر مدةةتقلة عةةا لطم  ةة ع ا 

مفردهةةر أا لمصةة  هةة  ذرعةةرء لطعنةةا اةةح هةةاه لم اةةرض ذطةةى مةةر شنةةد صةةد ر لط اةةض لطمنهةةح طلخصةة مة مةةع لدةةتثنرء 
 شنض لطقرلرلت ما  امهر    تشنر  طاطك ال بد أا ين صر لالدتنرء اح لم ارض لطصردرة براض هاه لطدا ع.

دض لالختصةرا لطماةرنح نةا لطمشر ةر اةح لطةداع شمع لطت ف  على م ق  لطم رع لمردنةح مةا قصةر  ةق لطعنة-3
درة شقبة   صةرد ا درأر داة ع لالختصةرا لمخةرل  نعةد أا عةدض تمييةي لطم ةرع لمردنةح بةيا قةرلرلت لطم امةة لط

لطةداع شنةدض لالختصةرا لطماةرنح ل  شنةدض قب طةه مةا  يةث قربللةة اليهمةر طلعنةا لطفة ر   مدة ا   منعقةح  اةن ا 
يةةةر منةةةه طلخصةةة مة   لعتشةةةررلت  دةةةض مدةةة طة لالختصةةةرا أ ال  متةةة لارة اةةةح لط اةةةض اةةةح اليهمةةةر نصةةةردف  امةةةر  غ

ا رعةرء   شقبة   هةال لطةداع لطصردرلطداع شندض لالختصرا لطمارنح امر هح مت لارة اح لط اض  قب  لطصردر شندض 
خةر ذطةى لطعنا اح لط اض لطصردر شقب   هال لطداع ذطى مر شنةد صةد ر لط اةض لطمنهةح طلخصة مة قةد يةكد  هة  لب
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مةة لطماةرنح شاة  مةر الطم ح قدمر  اح خص مة مهددة شرطي ل  اح  ر  صد ر قرلر لطعنا شندض لختصةرا لطم 
لننله اطك مةا هةدر   تبديةد طلعهةد   لط قةت   لطنفقةرت   مةا لطمفةر ض أا تةكد    ةدة لطةارلأع   لطمبةررلت ذطةى 

   دة لط ل   اح اليهمر.

شع صةةد ر قةةرلر مةةا لطم امةةة شنةةدض تتدةةطةةداع شنةةدض لالختصةةرا   لطةةا  ل  ين صةةر لطفةةررق بينهمةةر اةةح أا قبةة   ل
لطم امةةة طتنهةةةر تظةةة  قرأمةةةة أمةةةرض  التلختصرصةةهر مةةةع لإل رطةةةة ذطةةةى لطم امةةة لطمختصةةةة  ينهةةةح لطخصةةة مة أمةةةرض 

لطم امةةة لطمختصةةة لطم ةةر  ذطيهةةر لطةةدع ل  أمةةر عةةدض قبةة   لطةةداع امةةا  ةة نه أا يشقةةح لطخصةة مة قرأمةةة أمةةرض نفةةا 
 لطم امة.

مةةا اطةةك لطقةةرن ا  112قبةة  تنةةدي  نةةا لطمةةردة  1988طنةةرض  24  طةةض لاةةا هةةال لطفةةررق  لردل  اةةح ظةة  لطقةةرن ا رقةةض 
  لطا  لدت دث م   مرة مبدأ لإل رطةة ذطةى لطم امةة لطمختصةة اةح  2001طنرض  14شم عب لطقرن ا لطمند  رقض 

طةةةداع شنةةةدض لالختصةةةرا منهلةةةر   ةةةر  صةةةد ر قةةةرلر مةةةا لطم امةةةة شنةةةدض لختصرصةةةهر بنظةةةر لطةةةدع ل ااةةةرا قبةةة   ل
طلخص مة عم مر    ارا على لطخص ض م لالتهر ما عديد أمرض لطم امة لطمختصة  لمر لطقرلر لطصردر شندض قبة   
لطداع الض لاا ااطك اتظ  يد لطم امة مشد عة عليهر    بنرء على هاه لطتفرقة اقةد اةرا مةا  ة ا قةرلر لطم امةة 

لقبة  لطعنةا لطفة ر  شرعتشةرره منهلةر  طلخصة مة  بةاطك يةدهر عةا لطةدع ل    اعشقب   لطداع شندض لالختصرا أا ير 
ال علةةى ذأمةةر قرلرهةةر بةةراض هةةال لطةةداع الةةض لاةةا مةةا لطقةةرلرلت لطمنهلةةة طلخصةة مة   مةةر اةةرا طلقبةة  لطعنةةا لطمشر ةةر 

 تهر لطمندطة.شصلغ 170دبي  لالدتثنرء امر اهبت ذطى اطك لطمردة 
مةةا  اةةةض لطقرعةةدة لطنرمةةة لم اةةةرض لطتةةح تقبةة  لطتنفيةةةا  ةمةةة لط ةةةرالت لطمدةةتثنرأغفةة  لطم ةةرع لا ل ةةةي  ذطةةى قرأ-4

 امة   لطمد ا لطتراييا الدتثنرأهمر.   رت رد لطقر ح شرطرغض ما ت لار لطلطعبر    لم ارض لطصردرة براض علش
 ع متةةى ارنةةت لقصةةد شرم اةةرض لطقربلةةة طلتنفيةةا لطعبةةر  أ اةةرض لإلطةةيلض لطم  ةة علة لطتةةح تفصةة  اةةح  ةةق مةةا لطم  ةة

لطمةدعى عللةه بتدةللمه لطنةيا لطمغصة شة    لطمدعح بة طيلض لنتهرألة أ  م م طة شرطنفرا لطمنع   ما اطك لا لعرطب
شرطتن لض اتق ح طه لطم امة شردتالض لطنيا قب  لط اض شرطتن لض.   لا ا  امهر م ةم ال  شرطنفةرا لطمنعة   اةح 

شرطتدةةللض طلتنفيةةا لطعبةةر  اةة ا مةةا مصةةل ة لطم اةة ض عللةةه لطعنةةا در صةةرطقبةة   لط اةةض لط   نظةةرل  مثةة  هةةاه لط رطةةة 
 .(1) مةخصلطمشر ر اح لط اض د ا لنتظرر صد ر لط اض لطمنهح طل
لطقر ح ذطى مر شند صد ر لط اض لطم   عح طا ل قق  امر لا لرعرء لطعنا اح لط اض لطصردر براض علب رد  
نظر لطخصض ذطةى مةر شنةد صةد ر لط اةض أنظر لطدع ل  ا ال للة ارأدة طلعرعا لطا  يريد أا ل    بيا لطقر ح   

طت ةرينلة مةا لطدةمرح طلخصة ض اةح  ةرالت منينةة ل امةة لممةر لطةا  أرلد تعنشةه امةر أا لطلطم   عح اقد ق ةح 
ت قق ذال طض يةتض لطدةمرح طهةض شةرطعنا اةح لط اةض لطصةردر بةراض هةاه لطعلشةرت: امةر مننةى ت لطقر ح طا شعلب رد  

د لطقر ح عا نظر لطدع ل شند أا ارا منهةر   أصةدر  امةه ايهةر   لدةتغرق اةح اطةك  قتةر    أا لصدر  اض بر 
 .غياعهدل  شرط

لطق ةةرة      اةةاطك لم اةةرض  درة بةةراض علشةةرت رد  صةةرطهةةال اةةن ا نةةرل مةةا لمهملةةة شماةةرا أا تنتبةةر لطقةةرلرلت لط
 درطفة لطاار. 170طنرمة لطمقررة اح لطمردة اح عدلد لط رالت لطمدتثنرة ما  اض لطقرعدة ل لطعبر  لطقربلة طلتنفيا 

                                                 

 .728رلغب  مشردلء  ا  .1
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قبة  لطعنةا لطمشر ةر ماتفلةر  شرم اةرض ت حطض ل ر لطم ةرع لمردنةح ذطةى لم اةرض لط قتلةة ا ل ةدة مةا لم اةرض لطتة-5
لميةي بينهمةر   يةرل أا لط اةض لطة قتح هة  لطةا   (2)لطمدتنعلة   اح ظنه أنهةر ت ةم  لم اةرض لط قتلةة مةع أا لطفقةه

اح معرد علب بة عرلء  قتةح المةر يييةد عللةه لط اةض لطمدةتنع  بتة لار عنصةر لالدةتنعر   اةرط اض  لصدر ارصال  
 ةةررا ق ةةةرأح أ  بت ديةةةد تةةةرري   بتنيةةةيالطةة قتح قةةةد ال لاةةة ا مدةةتنعال  اةةةرط اض لطصةةةردر مةةةا م امةةة لطم  ةةة ع 

خر  ا ال ارا عنصةر لط قةت لطت ق  عا لطداع اح لطقرن ا لطتعرر     طهال ا ا لإل ررة ذطى أ دهمر ال ت ل  شرب
 قردمر  م ترار  بينهمر ذال أا عنصر لالدتنعر  طلا ااطك.

  ث ال اني:بالم
 جتهاد القضا  األردني.نظرية الطعن المباشر  ققًا  

 دنبيا مةاهب هةال لطق ةرء اةح  نظرية لطعنا لطمشر رطدنت ق  اح هال لطمش ث عند تعبلقرت لطق رء لمردنح  
 هرء لطخص مة  اطك اح لطمعلبيا لطترطييا:ت ديده طمفه ض ذنت

 المطله األ م : التطب قاي القضائ ة لنظرية الطعن المباشر
قةةرن ا مةةا لط 170 تةةى مةةع  عةة د نةةا لطمةةردة  ردنةةح عةةا لالدت ةةهرد شرطقةةرن ا لطملغةةىطةةض يت قةة  لطق ةةرء لم

          ا لطمشر ةةر مةةع لطخلةة  بينهةةر مةةا لطقةةرن ا لطقةةدلض اةةح م  ةة ع لطعنةة (16) ةةرض لطمةةردة لطعديةةد امةةر طةةض يت قةة  عةةا ذق
مقةررة عةدض     مر لدت دثته ما مبدأ عرض بخصة ا لم اةرض لطفرعلةة غيةر لطمنهلةة طلخصة مة 170  بيا لطمردة 

قربليتهر طلعنا مشر رة   ذنمر شند صد ر لط اض لطمنهح طلخص مة الهر مع لدةتثنرء شنةض لطقةرلرلت مةا  اةض هةاه 
يةةرة طةةض تتنةةرض طم  ةة ع لطعنةةا مةةا  يةةث لطمبةةدأ   قةةد تتفلةةت شةةه لطنصةة ا لطمتنلقةةة   هةةاه لطمةةردة لمخ لطقرعةةدة 

    اةرا لهتمرمهةر منصةشر  علةى مدة طة أخةرل   هةح متةى ينشغةح لطعنةا اةح هةاه (1)شرطعنا اح لم اةرض لطق ةرألة
لح أض مةع مشر رة   مدتقال  عا م  ة ع لطةدع ل لمصة لال ارا اطك عرأي ارض غير لطمنهلة طلخص مة   المر ذلم 

قرت م   مرة قرعدة أا لم ارض غير لطمنهلةة طلخصة مة  لط اض لطمنهح طخص مة لطصردر اح م   ع لطدع ل. ا
لطتةةح تصةةدر أثنةةرء دةةير لطةةدع ل ال تقبةة  لطعنةةا لطمشر ةةر   ذنمةةر شنةةد صةةد ر لط اةةض لطمنهةةح طلخصةة مة مدةةتثنلة 

دةتنعلة   لطقةرلرلت لطصةردرة ب قة  لطةدع ل قبة    قصةرتهر علةى لطقةرلرلت لطم لطقرعدةشنض لطقرلرلت ما  اض هاه 
 طة لطال قة.عدة لطنرمة شم عب لطق لنيا لطمند  قرما  اض لط ةأا تت دع اح لط رالت لطمدتثنر

   من اجتهاداي م  مة التم  ر بهلا الخل ص:
تنيةيا م اةض  لطعلةب لطمقةدض طهةر شةرطرع ع عةا لطت اةلض   ق ركهر ن شة ا لطقةرلر لطصةردر عةا م امةة لطبدللةة بةرد  # 

نا لطمردة لطثرنلة ما قرن ا ت اي  لطم رتض اطك ذعمرال  طلطم امة عا لطعلب    طالدتأنرف الرتفرع يد   قرب    خر 
 ن.(3) 1952طنرض  42ما قرن ا أص   لطم رتمرت لط ق قلة رقض  205  لطمردة  (2)لطنظرملة

                                                 

تصةةةرا   لط اةةةض اةةةح لطةةةدعر ل   لطنمر)أمينةةةة( منةةةرط لالخ135ا  72  يةةة نا  لطمرعةةةع لطدةةةربق  بنةةةد 492ض ا 245أبةةة  لط اةةةر  نظريةةةة لم اةةةرض  بنةةةد  .2
 مةةةر شنةةةدهر  رلتةةةب )م مةةةد علةةةح(   ارمةةة  )نصةةةر لطةةةديا(  ق ةةةرء لممةةة ر  114  مةةةر شنةةةده  ا  77لطمدةةةتنعلة  ردةةةرطة عرمنةةةة لالدةةةاندرية   بنةةةد رقةةةض 

                       176  لنظةةةةةةةر عاةةةةةةةا اطةةةةةةةك عمةةةةةةةر  لطعنةةةةةةةا شرالدةةةةةةةتأنرف  بنةةةةةةةد  1299  عبةةةةةةةد لطنييةةةةةةةي  تقنةةةةةةةيا لطمرلانةةةةةةةرت  ا 31  ا 1985  5لطمدةةةةةةةتنعلة ط
 .254ا 

   مر شندهر ما قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة لمردنح لطعديد. 169رلعع لطم لد  .1

 .1952طنرض  26  ه  لطقرن ا رقض  .2
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   لال   على هال لطق رء مر يلح:
ما قرن ا  205لم طى ما لطمردة لطثرنلة ما قرن ا ت اي  لطم رتض لطنظرملة   لطمردة  أ ال : لدت هرده بنصح لطفقرة

 أص   لطم رتمرت لط ق قلة طلا اح م له   اطك طمر يلح:
تقبةة  لطعنةةا شرالدةةتأنرف مةةا  يةةث لطمبةةدأ   ال عالقةةة طهمةةر ت حما لطمةةردتيا لطمةةاا رتيا تتنةةر الا لم اةةرض لطتةة-1

 أدلفنر. بنظرية لطعنا لطمشر ر امر

منةةه   لطتةةح تنةةرطو م  ةة ع لطعنةةا اةةح  170(    عةة د لطمةةردة 1988طةةض لنةةد ثمةةة مبةةرر ) شنةةد صةةد ر قةةرن ا -2
لطقفةي عةا لطمةردة الت    امةر أاالدت ةهرد شمة لد أخةرل ال تنةرطو نفةا لطم  ة عطلم ارض غير لطمنهلةة طلخصة مة 

 م   لطنظر طلا دديدل .لطنالقة   لطتح تت ما  امر  مدت دثر  يتنر   مشر رة لطم   ع 
لطعلةب لطمقةدض ذطيهةر شةرطرع ع عةا لطت اةلض   تنيةيا م اةض  خةر  طةلا هة   ثرنلر : لطقةرلر لطصةردر عةا لطم امةة بةرد  

لطم امة عا لطدع ل   ذنمر قرلرهر شقب   لطداع شرطت الض لطا  را ةت لطنةد   عنةه هة   لطقرلر لطا  لرتفنت شه يد  
 طعلب لمصلح.لطا  لرتفنت شه يدهر عا م   ع ل

الت لطنالقةة نعةةد أا قةرلر لطم امةة شقبة   لطةداع شةةرطت الض هة  لطةا  يراةع يةدهر عةةا  170ثرطثةر :   شةرطرع ع طلمةردة 
لطدع ل   ما ثض لقب  لطعنا لطمشر ةر  أمةر قرلرهةر بةراض هةال لطةداع الةلا مةا هةال لطقبية  امةر أنةه طةلا مةا بةيا 

( 14شرطقرن ا رقض ) لالدتثنرء  اقر  طنا لطمردة لطماا رة قب  تنديلهرلط رالت لطتح تقب  لطعنا لطمشر ر على دبي  
     طهال ا نه ال لقب  لطعنا لطمشر ر   ذنمر مع لط اض لطفرص  اح لطم   ع.2001طنرض 
مر يلح ن لدتقر لعتهرد م امة لطتمييةي علةى أا أ  قةرلر تصةدره لطم امةة    ةامر عرء اح أ د قرلرلت لطم ام# 

رء يدهر على لطةدع ل ال لاة ا قةرشال  طالدةتأنرف   ةده   ذنمةر لدةترن  مةع لط اةض لطةا  لصةدر ش صة  ينتو عنه شق
نتبةةر قةةرشال  عةةا لطةةدع ل ا نةةه ل لطم امةةة رتفةةع شةةه يةةد  تنلةةق شرطتقةةردض  أمةةر لطقةةرلر لطةةا  تلطةةدع ل شردةةتثنرء لطقةةرلر لطم
 ارض لطق رألة لطتح تصدر أثنرء دةير / لص   مدنلة شندض ع لي لطعنا اح لم170طالدتأنرف. ذا تق ح لطمردة 

لطدع ل   ال تنتهةح بهةر لطخصة مة ذال شنةد صةد ر لط اةض لطمنهةح طلخصة مة الهةر شردةتثنرء لم اةرض لطمدةتنعلة   
لطم امة عنهةر الاة ا قةرشال  طلعنةا  راع يد  أا لط اض لطصردر ب ق  لطدع ل ي لم ارض لطصردرة ب ق  لطدع ل  أ 

ه ذال شنةةد صةةد ر لط اةةض لطمنهةةح علةةب  قةة  لطةةدع ل اةةال لاةة ا قةةرشال  طالدةةتأنرف   ةةد   أمةةر لطقةةرلر لطصةةردر بةةراض
طلخص مة    ال يرد لطقلرا بيا لط اض ب ق  لطدع ل   لط اض براض  قفهر  ذا ط  أرلد لطم رع أا لدةر   بينهمةر 

 ن (1)طنا على اطك

 لال   على هال لطق رء مر يلح: 
( 16)داع شرطتقردض طلعنا اله شعريق لالدتأنرف عةرء لدةتثنرء مةا  اةض لطمةردة أ ال : قربللة لط اض لطصردر براض لط

مةا لطقةرن ا لطعديةد قبة  تنديلةه  امةر أا هةال لالدةةتثنرء  170  طةلا لدةتثنرء مةا  اةض لطمةةردة  مةا لطقةرن ا لطملغةى
عةد لطنرمةة لطمقةررة طلعنةا لطمقرر  اقر  طلقرن ا لطقدلض طض يرد على لطقرعةدة لطمقةررة طلعنةا لطمشر ةر   ذنمةر علةى لطق ل 

                                                                                                                                                                  

ق قلةةة  لطعةةيء من ةة ر اةةح معم عةةة لطمشةةردلء لطقرن نلةةة لطصةةردرة عةةا م امةةة لطتمييةةي اةةح لطق ةةرلر لط  1990طنةةرض  1076ا  147/88تمييةةي  قةة ق رقةةض  .3
 .220-219لطدرشع ا 

  من  ر اح معم عة لطمشردلء   لطعةيء لطدةرشع  لطقدةض لطثةرنح  ا  14/12/1989صردر بترري   1990طدنة  2119ا  88/  1176تمييي  ق ق رقض  .1
814 – 817. 
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مةةا لطقةةرن ا لطعديةةد تتنلةةق شةةرطعنا  170شرالدةةتأنرف مةةا  يةةث لطمبةةدأ. ذطةةى عرنةةب أا لطقرعةةدة لطمقةةررة اةةح لطمةةردة 
 درطفة لطاار. (16)  طلا اق  شرطعنا شعريق لالدتأنرف امر ه    ا لطمردة  (2)عم مر  

 امةةة عنهةةر   تشنةةر طةةاطك لقبةة  لطعنةةا لطمشر ةةر طةةلا در ب قةة  لطةةدع ل يراةةع يةةد لطمصةةرثرنلةةر : لطقةة   شةة ا لط اةةض لط
لطنرمةةة   طةة  اةةرا مةةا  ةة نه  مةةا  اةةض لطقرعةةدة ةع قةةد أ رده  ةةما لط ةةرالت لطمدةةتثنرصةة ل ر    ذال طمةةر اةةرا لطم ةةر  

 صةةدر لطمقةةررة اةةح ذنهةةرء لطخصةة مة  راةةع يةةد لطم امةةة عةةا لطةةدع ل طتةةرا قةةرشال طلعنةةا لطمشر ةةر شم عةةب لطقرعةةدة
اةةح  –ا ةال  عةا أا نظةةرض  قة  لطةدع ل   م عةةب لط ةرالت لطمدةتثنره مةةا  اةض هةاه لطقرعةةدة  طةلا ش 170لطمةردة 

    ذنمةر معةرد لطت قة  عةا م لالتهةر ذطةى  ةيا لطةدع ل امةة عةا ال لف ح ذطى راع يةد لطم  –لطمصعل  لطقرن نح 
مشر ةرة علةى  ع ل اةح قةرلر  قة  لطةدبثررهر طةدل لطم امةة   طهةال أعةري لطم ةرع لطعنةا  منتعهالمر تشقى قرأمة   
 دبي  لالدتثنرء.

ثرطثر : أمر قرلر لطم امة براض علب  ق  لطدع ل اال  ك اح عدض ع لي لطعنا اله مشر رة ما شرب أ طةى  اة ال 
  ال لنةة د ثمةةة اةرا قةةرلر لطم امةةة ب قةة  لطةةدع ل ال ينهةةح لطخصةة مة اةة ا را ةه يشقةةح لط ةةر  علةةى مةةر هةة  عللةةه 

  ال دةلمر شنةد أا أ ةررت صةرل ة ذطةى أا لطةا  لقبة  170مةر تقةرره لطمةردة  طقب طه طلعنا لطمشر ر اح   ء مبرر
لطعنا لطمشر ر لدتثنرء ما  اض لطقرعدة لطنرمة ه  لطقرلر لطصردر ب قة  لطةدع ل   طةلا برا ةهر   مننةر شصةدد 

مةةر ره    ال غشةةرر علةةى  اةةض مدةةتثنى مةةا أصةة  عةةرض ا نةةه ال يعةة ي لطت دةةع الةةه   تعةةر ي  ةةد د لطةةنا لطةةا  لقةةر  
 قررته لطم امة بهال لطصدد.

  لقبةةة  لطعنةةةا  لطم امةةةة  رلشنةةةر : لدةةةتمر ق ةةةرء لطتمييةةةي اةةةح ترديةةةد أا لط اةةةض لطصةةةردر ب قةةة  لطةةةدع ل يراةةةع يةةةد  
 قة  لطةدع ل   لدةتأخرر  لطنظةر ايهةر مةا بعلةى أا لطقةرلرلت لطمتنلقةة  لطمشر ر. اق ى ن ش ا لالعتهةرد قةد لدةتقر  

رر    تقبةة  لطعنةةا شرالدةةتأنرف   لطتمييةةي ذال دع ل  تةةى ي ل  دةةبب لالدةةتأخة عةةا لطةةلطم امةة  ةة نهر لا تراةةع يةةد  
.   اةةةح اك تعةةةر ي طعبلنةةةة نظةةةرض ن  قةةة  لطةةةدع لن لطةةةا  ال يراةةةع يةةةد لطم امةةةة عةةةا (1)تةةة لار ايهةةةر نصةةةرب لطقلمةةةة

ف الةلا لطدع ل    ذنمر يرعحء لطبت ايهر ذطى  يا امر أدلفنر    ذال ارا مث  هال لط اض لقب  لطعنةا شرالدةتأنر
اح اطك  ك على أا لا ا مع لط اض لطفرص  اح لطم   ع ط ال أا لطم رع أعري لطعنةا الةه مشر ةرة علةى دةبي  

 أص   مدنلة. 170لالدتثنرء   شصرل ة نا لطمردة 
يي لطعنا اح لم ارض لطتح تصدر لثنرء ن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة ال تعما قر 170  ق ح ن ش ا لطمردة # 

  ال تنتهةةةح بهةةةر لطخصةةة مة ذال شنةةةد صةةةد ر لط اةةةض لطمنهةةةح طلخصةةة مة المةةةر عةةةدل لم اةةةرض لطصةةةردرة دةةةير لطةةةدع ل 
شرطةةدع ل لطمدةةتنعلة   لم اةةرض لطصةةردرة ب قةة  لطةةدع ل    بنةةرء علةةى اطةةك اةةال لقبةة  لطعنةةا لط اةةض لطصةةردر عةةا 

د ره اةح ظة  قةرن ا دةرا طمةر ر لطةيما طصةلطةدع ل قبة  لطةدخ   اةح لم طةرد  م امة لالدتأنرف اح لطعلب لطمقةدض 
قةد صةدر اةح ظة  قةرن ا أصة   لطم رتمةرت لط ق قلةة  لطمدةت ن أص   لطم رتمرت لطمدنلة مع أا لط اض لطبةدلأح 

أص   مدنلةة  170منه اح  يا أا لطمردة  (16)ما لمخير ارا يعيي لطعنا اح مث  هاه لط رطة عمال  شرطمردة 

                                                 

لم   منةه   لطةا  خصةا طتبلةرا لم اةرض لطنرمةة طلعنةا اح لطشرب لطنر ر لطا  يتنر   عرق لطعنا اح لم اةرض   ت ديةدل  اةح لطفصة   170 ردت لطمردة  .2
 اح لم ارض لطق رألة.

 .215من  ر اح معم عة لطمشردلء  لطعيء لطثرما  لطقدض لم   ا  1992طدنة  1838ا  389/91تمييي  ق ق رقض  .1
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مة الهر شردتثنرء لم ارض لطتح تصدر اح لطق رلر لطمدةتنعلة   ال تقب  لطعنا اح لم ارض مر طض تنته بهر لطخص  
 ن.(2)لم ارض لطصردرة ب ق  لطدع ل 

لطمقةةرر طلعنةةا اةةح لم اةةرض غيةةر  أبخصةة ا لطمبةةد 170  لال ةة  علةةى هةةال لطق ةةرء أا لدت ةةهرده بةةنا لطمةةردة 
أصة    170لطمةردتيا  شند صد ر لط اض لطمنهح طلخص مة ص ل   طتةا لطمقررنةة بةيا نصةح -اقرعدة –لطمنهلة 

لطمردتيا امةر أ ةرنر دةرشقر  نظر أص    ق قلة قدلض طلا اح دلرقه لطص ل  الختالف  عهة  (16)مدنلة عديد   
رد ارنت تعيي لطعنا اح هاه لط رطة ) لط اض لطصردر براض لطعلةب لطمقةدض طة 16  شرطترطح ا ا لطق   ش ا لطمردة 

ا( صة ل  علةى أا لفهةض شة ا لطمقصة د هة  لطعنةا مةا  يةث لطمبةدأ مر ر لطيملطدع ل قب  لطدخ   اح لمدرا ط
عدض قربللة لم ارض لطصردرة براض لطدا ع لط لردة اح نفا لطمردة طلعنا شرعتشررهر أ ارمر  نهرألةة  أ   خلفلةعلى 

اةةال ل ةةاك اةةح قربللةةة  170أنهةةر ال تقبةة  لطعنةةا مشر ةةرة أ  مةةع لط اةةض لطفرصةة  اةةح لطم  ةة ع  أمةةر نةةا لطمةةردة 
  طتنةه ل ةدد لطملقةرت لطمقةرر طلعنةا 16م ارض لطصردرة براض هاه لطدا ع طلعنا ما  يث لطمبدأ شناا لطمردة ل

  اقربللةة هةاه 16اح لم ارض غير لطمنهلة طلخص مة   ما بينهر لم ارض لطمتنلقة شرطدا ع لطم رر ذطيهر اح لطمةردة 
شند صد ر لط اض  –اقرعدة  –ة على أا لعنا ايهر طلا م   منرق ة هاه لطمرد ألم ارض طلعنا ما  يث لطمبد

  لط اةض  لطقرعةدةلطمنهح طلخص مة   طلا على لدتقال  مر طةض تتةا مةا  ةما لط ةرالت لطمدةتثنرة مةا  اةض هةاه 
لطقةة لنيا  شم عةةب 170  لطمةةردة لطصةةردر بةةراض لطةةداع شمةةر ر لطةةيما طةةض لاةةا مةةا بةةيا هةةاه لط ةةرالت قبةة  أا تنةةد  

 .(3)طة لطال قةلطمند  
 

 
 ملهه القضا  األردني قي ت د د م ه ) انتها  الخل مة: ال اني  المطله  

/ أصةة   مدنلةةة ال تعيةةي لطعنةةا اةح لم اةةرض لطتةةح تصةةدر أثنةةرء دةةير لطةةدع ل   ال 170ق ةح ن شةة ا لطمةةردة 
ر تنتهح بهر لطخص مة ذال شند صد ر لط اض لطمنهح طلخص مة الهةر    شمفهة ض لطمخرطفةة اة ا لم اةرض لطتةح تصةد

نرء دير لطدع ل   تنتهةح بهةر لطخصة مة تتة ا قربلةة طلعنةا    شمةر أا لطفقةه   لطق ةرء متفقةرا علةى أا لط اةض ثأ
لطمنهح طلخص مة اح لطدع ل شمعمة ع علشرتهةر أ  شة   عةيء منهةر قربة  طلتعيأةة   ترتفةع شةه يةد لطم امةة عةا هةال 

              يةةةق لط ةةةق لطثةةةرنح مةةةا لطةةةدع ل عةةةا لط ةةةق لم   تفر بلطعةةةيء نهرألةةةر     بنةةةرء علةةةى اطةةةك اةةة ا قلةةةرض م امةةةة لطبدللةةةة 
لطم امة ا نه لاة ا  ه ممر ينهح لطخص مة بهال لط ق   ترتفع شه يد    اصلت اح لط ق لطثرنح   ده   ق ت برد  

 .ن(1)/ أص   مدنلة170قرشال  طلعنا منفردل  عمال  ش  ارض لطمردة 

                                                 

  نفةةةا لطمننةةةى تمييةةةي  قةةة ق  249 – 248من ةةة ر اةةةح معم عةةةة لطمشةةةردلء  لطعةةةيء لطدةةةرشع ا  1990طدةةةنة  2222  ا 1177/88تمييةةةي  قةةة ق رقةةةض  .2
 .828- 827من  ر اح معم عة لطمشردلء  لطعيء لطدرشع  لطقدض لطثرنح ا  1991طنرض  1360  ا 1166/89

 .2001طدنة  14أ ي  لطداع شمر ر لطيما ذطى لط رالت لطمدتثنرة ما  اض لطقرعدة لطنرمة شم عب لطقرن ا لطمند  رقض  .3
                    صةةةةةردر عةةةةةا لطهيأةةةةةة لطنرمةةةةةة  من ةةةةة ر اةةةةةح معم عةةةةةة لطمشةةةةةردلء لطعةةةةةيء لطدةةةةةرشع  لطقدةةةةةض لطثةةةةةرنح 1990طنةةةةةرض  2362  ا 389/90تمييةةةةةي  قةةةةة ق رقةةةةةض  .1
 .831 ا
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          علشةةرت اةةح لطةةدع ل أ  تنعةة   علةةى أتثةةر مةةا عرنةةب ) ةةق( هةةال لطق ةةرء لط رطةةة لطتةةح تتنةةدد ايهةةر لط لنةةرطو
 ةدهر بةرده ينهةح لطخصة مة   أ  تت ا هاه لطعلشةرت قربلةة طلتعيأةة   لقةرر بهةال لطخصة ا أا صةد ر قةرلر اةح 

 ترتفع شه يد لطم امة عا هال لطعيء الا ا قرشال  طلعنا منفردل .
مةا قةرن ا أصة   لطم رتمةرت لطمدنلةة لطةا  يعيةي  170ردة   قد لدتند هال لطق ةرء ذطةى مفهة ض لطمخرطفةة طلمة

لطعنا اح لم ارض لطتح تصدر أثنرء دير لطدع ل   تنتهح بهر لطخص مة    ذطى مر لقةرره لطفقةه   لطق ةرء  ة   
ر  طلخصةة مة هلةةه لعتهردهمةةر هةة  أا لط اةةض لاةة ا منمةةر لدةةتقر عللةة اةةض لطمنهةةح طلخصةة مة اةةح لطةةدع ل  امفهةة ض لط

لطعةةةيء               لطم امةةة عةةا هةةال  شةة   عةةيء منهةةر قةةرشال  طلتعيأةةة   ترتفةةع شةةه يةةد   علشرتهةةر أضدةة لء شمعمةة ع 
 نهرألر .

/ 170     قد لدتقر هال لالعتهرد طدل م امة لطتمييي اقررت اح ق رلر أخرل أا قصد لطم رع اح لطمردة 
تنتهةح بهةر لطخصة مة ذال شنةد صةد ر  أص   مدنلة شندض لطعنا اح لم ارض لطتح تصدر أثنةرء دةير لطةدع ل   ال

لط اض لطمنهح طلخص مة الهر ذنمر ينصرف ذطى عدض ع لي لطعنا اح لم ارض لطتح ال تقب  لطتعيأة ممر لننةح أا 
لط اةةض لطمنهةةح طلخصةة مة الهةةر اةةح  ةةعر مدةةتق  مةةا لطةةدع ل أ  ينهةةح لطخصةة مة شرطترمةة  مةةع أ ةةد مةةا لطمةةدعى 

  بنةةةرء عللةةةه لاةةة ا لط اةةةض ب دةةةقرط لطةةةدع ل عةةةا ل ةةةد لطمةةةدعى علةةةيهض علةةةيهض لقبةةة  لطعنةةةا شعريةةةق لالدةةةتأنرف  
 .(2)لطمت رمنيا بنرء على علب لطمدعح أثنرء لطم رتمة قرشال  طالدتأنرف

  ل ةةةي  هةةةال لطق ةةةرء ذطةةةى عرنةةةب مةةةر تقةةةدض شةةة ا لط اةةةض لاةةة ا أل ةةةر  منهلةةةر  طلخصةةة مة ذال تنةةةدد لطخصةةة ض 
 عهة أ دهض.لاح م   ش تملهرلطخص مة )لطمدعى عليهض( اح لطدع ل   ارا ما   نه ذنهرء 

لط اةةض لطمنهةةح طلخصة مة لطقربةة  طلعنةةا هةة  لط اةةض لطمنهةةح طلخصةة مة اةةح  ا  اةح نفةةا لالتعةةره  ن ق ةةح شةة 
                   لطم امةةةةة عةةةةا هةةةةال لطعةةةةيء نهرألةةةةر   طلتعيأةةةةة   ترتفةةةةع شةةةةه يةةةةد   شةةةة   عةةةةيء منهةةةةر قربةةةة  معمةةةة ع علشرتهةةةةر أ شلطةةةةدع ل 

طدع ل لطمتقربلة لطمعرطب بهر ذشعر  عقد لطبلع لطخررعح طلنقرر لطا  أددت لطمدعلة دع ل علله ا ا عدض قب   ل  
لطم امة نهرألر  عا ركلة  لإلخالء علله ال ينهح لطخص مة اح لطمعرطشة ب شعر  عقد لطبلع نهرألر    ال ترتفع شه يد  

 .(1)أص   مدنلة 170هال لطنيلع اال لقب  لطعنا عمال  شرطمردة 
لنيد لطنظر اح الفة لطت عيشرت ال يخ ع طلعنا منةه مةا طش ا لطقرلر لطقر ح ب عردة لطق لة طلم اض    ق ح ن

 .(2)لطقرلرلت لطصردرة أثنرء ذعرلءلت لطم رتمة   ال تنتهح شه لطخص مة
 رد  لطةةدع ل قبة  لطةدخ   اةةح  ش نةه ن ال يعة ي لطعنةا اةةح لطقةرلر لطصةردر عةةا م امةة لطبدللةة اةح لطعلةةب لطمقةدض طة

لطم امةةة عةةا  مةةر ر لطةةيما منةةه ال ينهةةح لطخصةة مة الهةةر   ال يراةةع يةةد  لمدةةرا طنةةدض لالختصةةرا لطماةةرنح أ  ط
 ن.(3)/ أص   مدنلة170لطدع ل عمال  ش  ارض لطمردة 

                                                 

 .1002من  ر اح معم عة لطمشردلء لطعيء لطثرما  لطقدض لطثرنح ا  1992طنرض  1037  ا 958/90تمييي  ق ق  .2
.   تعةدر لإل ةررة ذطةى أا لطم ةرع 1023  من  ر اح معم عة لطمشردلء  لطعيء لطثرما  لطقدض لطثةرنح ا 1993طدنة  1238  ا 623/91تمييي  ق ق  .1

طلخصة مة     لمردنح قد ل ةرف لط اةض لطصةردر شنةدض قبة   لطةدع ل لطمتقربلةة ذطةى لطقةرلرلت لطمدةتثنرة لطتةح يعة ي ايهةر لطعنةا لطمشر ةر   ذا طةض تتةا منهلةة
 .2006طنرض  16رقض  اطك شم عب لطقرن ا لطمند 

 .1992  طدنة 1162  ا 273/91تمييي  قيق رقض  .2
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علب لطمدعى علله ب دخر   ةخا ثرطةث امةدعى عللةه اةح لطةدع ل هة  ذنهةرء طلخصة مة   ال يةدخ   ن   ش ا رد  
 ن.(4)لص   مدنلة 170هر اح لطمردة اح لم ارض لطمن ه عن

  أنه ن ال لنتبر منهلر  طلخص مة اح دعة ل لط  ةرنة لطقةرلر لطصةردر عةا لطم امةة ب عرشةة علةب لطمةدعيا بركلةة 
ثنةةرء لطدةةير اةةح لطةةدع ل   ت ديةةد ماةةرا   م عةةد لطركلةةر ط ةةيا لطفصةة  اةةح لطةةدع ل ألطعفلةةيا لطمعرطةةب ش  ةةرنتهمر 

 ن.(5)/ أص   مدنلة170عمال  شرطمردة 
ن   ش ا قةرلر رد لطعلةب لطمقةدض طةرد لطةدع ل طلتقةردض قةد لصةش  قعنلةر  طنةدض لدةتأنراه خةال  مةدة لالدةتأنرف   أثنةرء 

 ن.(6)هض على أدرا   يتنيا رد    لطدع ل لمصللة ال لق
   ما لطمال   على لم ارض لطدرشقة مر يلح:

ةةأ ال : قةة   لطم امةةة شةة ا ذعةةردة لطق ةةلة مةةا قبةة  لطم امةةة طلم  ض إلعةةردة لطنظةةر اةةح الفةةة لطت ةةعيشرت طةةلا مةةا ا 
لطقرلرلت لطصردرة لثنرء ذعرلءلت لطم رتمةة   ال تنتهةح بهةر لطخصة مة  لدت ةهرد اةح غيةر م لةه  ما ذ رطةة لطنةيلع 
ذطةةى لطت اةةلض   لطفصةة  الةةه مةةا قبةة  لطم اةةض ال يعنةة  لطنةةيلع معر  ةةر  علةةى لطم امةةة لطمختصةةة   ذال علةةب ذطيهةةر 

  ذال  (7)لر لطت الض اللت تد اق  ما لطتيلض لطت الض شرطق لعةد لطمنصة ا عليهةر اةح قةرن ا لطت اةلضلطمصردقة على قر 
  هة  مةةر يبةةرر  دةةلعتهر لطتقديريةةةاةرا طلم امةةة رأ  اةح تقةةدير الفةةة لطت ةعيشرت اهةةاه مدةة طة انلةة تةةدخ  اةةح شةرب 
ض علةةى لطم امةةة أصةةال  اةةال م ةة  علةةب لطم امةةة ب عةةردة لطنظةةر اةةح تقةةدير لطتلفةةة    مةةر دلض ال ي عةةد نةةيلع منةةر  

 إلثررة م   ع لطعنا لطمشر ر   لظ  قرلر لطقر ح ب عردة لطق لة طلم اض قرلرل  
 

 .(1)ق رألر  قرشال  طلعنا ما  يث لطمبدل  اقر  طلق لعد لطنرمة
ح أ  لطةةدع ل قبةة  لطةةدخ   اةةح لمدةةرا طنةةدض لالختصةةرا لطماةةرن ثرنلةةر :   شرطندةةشة طلعنةةا اةةح لطعلةةب لطمقةةدض طةةرد  

 ال ينهح لطخص مة الهر   ال يراع يد لطم امة عا لطدع ل الال   علله مر يلح: هطمر ر لطيما   ش ن
قب  تنديلةه اةرطقرلر لطصةردر  1988طنرض  24يتفق هال لطق رء مع   هة نظر لطم رع لمردنح اح لطقرن ا رقض -1

لطةدع ل مةا عهةة  امةر أنةه طةلا مةا بةيا براض هاه لطعلشرت ال ينهح لطخص مة   ال ترتفع شه يد لطم امة عةا 
/ لص   مدنلة على دبي  لالدتثنرء ما عهةة أخةرل.   قةد ارنةت لطقةرلرلت 170طيهر لطمردة ذلط رالت لطتح أ ررت 

لطمدةةتثنره مةةا لطقرعةةدة لطتةةح تقةةرر ن عةةدض عةة لي لطعنةةا لطمشر ةةر اةةح لم اةةرض لطتةةح تصةةدر أثنةةرء دةةير لطةةدع ل   ال 
  د صد ر لط اض لطمنهةح طلخصة مةن م صة رة اةح لممة ر لطمدةتنعلة    قة  لطةدع ل تنتهح بهر لطخص مة ذال شن

طتةةا لطم ةةرع عةةرد طل ةةي  ذطيهمةةر لطةةدا ع شنةةدض لالختصةةرا د ا ت ديةةد نةة ع لالختصةةرا   اةةاطك لطةةداع شمةةر ر 

                                                                                                                                                                  

.   تعةةدر لإل ةةررة ذطةةى أا 1083  من ةة ر اةةح معم عةةة لطمشةردلء  لطعةةيء لطثةةرما  لطقدةةض لطثةةرنح  ا 1994طدةةنة  1181  ا 942/92تمييةي  قةة ق رقةةض  .3
طنةرض  14لطمدةتثنرة ا صةش  قةرشال  طلعنةا لطمشر ةر شم عةب لطقةرن ا لطمنةد  رقةض  لط اض لطصردر اح لطداع شنةدض لالختصةرا لطماةرنح قةد ل ةي  ذطةى لطقةرلرلت

 .2006طدنة  16  ت تد على  عه لطت ديد شم عب لطقرن ا لطمند  رقض  2001
 .1123  من  ر اح معم عة لطمشردلء  لطعيء لطثرما  لطقدض لطثرنح  ا 1992  طدنة 1103  ا  912/90تمييي  ق ق رقض  .4
 .1132  معم عة لطمشردلء  لطقدض لطثرنح  ا 1994  طدنة 481  ا 242/92ق ق رقض تمييي   .5
 .868 – 867  من  ر اح معم عة لطمشردلء  لطعيء لطثرما  لطقدض لطثرنح  ا 1993دنة  1888ا  1181/91تمييي  ق ق رقض  .6
  .53طنرض  18ما قرن ا لطت الض لمردنح رقض  13رلعع لطمردة  .7
 ما قرن ا لطت الض لمردنح. 18ة لطثرطثة ما لطمردة رلعع لطفقر  .1
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لالختصةةرا لطةةداع شنةةدض   اةةح  قةةت ال ةةق قصةةر لالدةةتثنرء لطمتنلةةق شرطةةدا ع شنةةدض لالختصةةرا علةةى  (2)لطةةيما
 .(3)رنح اق لطما
 رد اح هال لطق رء المة ن لطعلب ن اح لطمقرض لطخرا ن شرطداع ن   ما لطمنل ض أا مصعل  لطعلب لطق رأح -2

هة   (4)لطم رع شالمة علبمر قصده طه دالطة مميية عا لطداع    مث  هاه لالدتخدلض اله خل    عدض دقة مع أا 
   .ل  اطةك شمفهة ض لطعلةب لطق ةرأحتصض مث  هاه لطدا ع اال يخلالدتدعرء أ  لطماارة لطخعلة لطتح يثير ايهر لطخ
ض طتنهةر   لطم امة تلتيض اح  امهر شعلشرت لطخص ا فر ر  مالطعلب لا ا دلأمر  م ددل  منينر  بينمر لطداع لا ا 

 أنرالةلالدةت    قرعةدة عةدض عة لي تقةدلض علشةرت عديةدة م   مةرة اةح لطمر لةة (5)ال تلتيض ذال شرطع هر  مةا داةرعهض
علةى درعتةيا ال ت ةل  شرطةدا ع لطتةح تنةد مةا  دةرأ  لطةدارع لطتةح يعة ي تقةدلمهر اةح عملةع  لطتقر حل ترلمر  طمبدأ 

 .(6)مرل   لطخص مة مر طض تدتهلك ل  لدق  لط ق اح تقدلمهر
علةةةب لطمةةةدعى عللةةةه ب دخةةةر   ةةةخا ثرطةةةث امةةةدعى عللةةةه اةةةح  لطم امةةةة لطقر ةةةح شةةة ا رد   طقةةةرلرثرطثةةةر :   شرطندةةةشة 

أصةةة   مدنلةةة ال تةةةرج ذطةةةى  170لطةةدع ل هةةة  ذنهةةرء طلخصةةة مة   ال يةةةدخ  اةةح لم اةةةرض لطمنةة ه عنهةةةر اةةةح لطمةةردة 
 لطت  ل  لطترطح:

شرختصةرض لطغيةر بنةرء علةى علةب  ث أ  مةر لنةرفعلةب ذدخةر   ةخا ثرطة طلا ص ل ر  أا قرلر لطم امةة بةرد  -1
 نتهةةرء لطةةدع ل لطمرا عةةة أمرمهةةر   لطتةةح راةةضمنةةه ال لف ةةح ذطةةى للطخصةة ض هةة  مةةا لطقةةرلرلت لطمنهلةةة طلخصةة مة 

قب   لختصرض لطغير إلدخرطه ايهر    ذال ارا لطمقص د ن خص مة لطغيرن اهح طض تننقد أصال  براض لختصرمه   
 ال م   طلق   ش ا لط اض لطقر ح براض لختصرض لطغير منهلر  طخص مة طض تننقد.

خ    لإلدخةةر  طلخصة مة هةة  أا لطم ةةرع قةةد أط ةق علشةةرت لطتةةد ممةر يكاةةد أا مثةة  هةال لطقةةرلر ال لنةةد منهلةةر     -2
المةةةر أ دثةةةه مةةةا تنةةةدي  ال ةةةق علةةةى هةةةاه  170مةةةا  اةةةض لطقرعةةةدة لطنرمةةةة لطةةة لردة اةةةح لطمةةةردة  شةةةرطقرلرلت لطمدةةةتثنرة

إل ةةراة هةةاه  تةةداع لطم ةةرع طلخصةة مة طمةةر ارنةةت هنةةرك  رعةةة هةةر منهلةةر      طةة  اةةرا لط اةةض لطصةةردر برد  (1)لطمةةردة
 طى قرأمة لطقرلرلت لطتح أعري لطعنا ايهر مشر رة   ذا طض تتا منهلة طلخص مة.لطعلشرت ذ

عى علله ب دخر   خا ثرطث ال يدخ  اح عدلد لم ارض لطمن ه عنهةر اةح علب لطمد   أمر ق   لطم امة ش ا رد  -3
ل  مةةا  يةةث اصةة  –مةةا  اةةض لطقرعةةدة لطنرمةةة  ة  لطمقصةة د بةةاطك لطقةةرلرلت لطمدةةتثنر –أصةة   مدنلةةة  170لطمةةردة 

 لطمبدأ طتنه ال لصل  طلتدطي  على أا قرلر لطم امة برد علب لإلدخر  ما لطقرلرلت لطمنهلة طلخص مة.
منهلر  طلخص مة   ما  لطق رأح لا ا  أا ذعتهرد لطق رء لمردنح قد لدتقر على أا لط اضنخلا ممر تقدض      

 ثض لقب  لطعنا لطمشر ر اح لط رالت لطترطلة:

                                                 

 لطا  دشقت لإل ررة ذطله. 2001طدنة  13  اطك شم عب لطقرن ا رقض  .2

 لطا  دشقت لإل ررة ذطله. 2006طنرض  16  اطك شم عب لطقرن ا رقض  .3

ينشغةةةح تقةةةدلمهر دانةةةة  ل ةةةدة   اةةةح                 م ةةةرع ذطةةةى لطةةةدا ع لطتةةةح يةةةث ل ةةةير لط مةةةا قةةةرن ا أصةةة   لطم رتمةةةرت لطمدنلةةةة 109 طةةةى مةةةا لطمةةةردة رلعةةةع لطفقةةةرة لم .4
 علب مدتق .

 .33ض ا 16لنظر أب  لط ار  نظرية لطدا ع بند  .5
   لالدةتأنرالة   مةرة اةح لطمر لةة مرلانةرت مصةر  لطتةح ال تعيةي تقةدلض علشةرت عديةدة م 235  رلعع نا لطمةردة  812ا  621أب  لط ار  مرلانرت  بند  .6

 ص   لطم رتمرت لطمدنلة لمردنح.أال نظير طهاه لطمردة اح قرن ا 

 درط  لطاار. 2006طنرض  16أ لفت علشرت لطتدخ    لإلدخر  ذطى لط رالت لطمدتثنرة ما  اض لطقرعدة لطنرمة شم عب لطقرن ا لطمند  رقض  .1
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 اص  اح معم  لطعلشرت لطتح ت تم  عليهر لطخص مة.لم طى: ذال 

 لرتفةةرع يةةد   لطثرنلةةة: ذال اصةة  اةةح أ  عةةيء أ  أ  علةةب منهةةر  ةةريعة أا لاةة ا قةةرشال  طلتعيأةةة   أا لف ةةح ذطةةى 
 طدل لطم امة.    ذا شقح لطعيء لبخر منظ رل  لطم امة عا هال لطعيء ت ديدل  

ح لطدع ل   ارا لط اض لطصردر اح م لعهة أ دهض منهلر  طلخصة مة لطثرطثة: ذال تندد لطخص ض )لطمدعى عليهض( ا
 .ش تملهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخاتمنننننننة
اةح قةرن نح أصة    مقةرر تنر طنر اح هاه لطدرلدةة نظريةة لطعنةا لطمشر ةر اةح لم اةرض لطق ةرألة  اقةر  طمةر هة 

لم اةةةرض  اةةةح   رأينةةةر لا لطعنةةةا لطمشر ةةةرلطم رتمةةةرت لطمدنلةةةة لمردنةةةح   لطمرلانةةةرت لطمدنلةةةة   لطتعرريةةةة لطمصةةةر  
لطفرعلة غير لطمنهلةة طلخصة مة لمثة  لالدةتثنرء علةى لطقرعةدة لطنرمةة لطتةح تق ةح شنةدض عة لي لطعنةا اةح لم اةرض 

 .ذال شند صد ر لط اض لطمنهح طلخص مة الهر غير لطمنهلة طلخص مة لطتح تصدر أثنرء دير لطدع ل 
بةةيا شةة ا تعبلقةةرت هةةاه لطنظريةةة اةةح لطقةةرن ا لمردنةةح ا لطمةةاا ريا تي  شردةةتنرلض نعةةرق لطنظريةةة اةةح لطقةةرن ن

أتثةر لتدةرعر  ممةر هةح عللةه اةح لطقةرن ا لطمصةر    أا هنةرك  ةرالت اةح اةال لطقةرن نيا ال نظيةر طهةر اةح لطقةةرن ا 
ر اةةح ت ديةةد لط اةةض مةةعلةةى  عهتةةح نظره لطق ةةرأيا لطمصةةر    لمردنةةح    قفنةةرلبخةةر. امةةر تنر ةةنر العتهةةردلت 

 منهح طلخص مة ال دلمر عند تندد لطعلشرت   لطخص ض ايهر.لط
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ارصةلة مةةر  ل   قةة  لطم ةرع لمردنةح   اةةاطك لعتهةردلت لطق ةةرء لمردنةح ال ل ةنرا  ةةد دذطةى أا م  خلصةنر 
نا طةبيا لطعنةا اةح لم اةرض لطق ةرألة غيةر لطمنهلةة طلخصة مة مةا  يةث لطمبةدأ   لطعنةا لطمشر ةر لطمقةرر  اقةر  

 رن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة لمردنح   طهال ان ا نقترح مر يلح:ما ق 170لطمردة 
ما قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة لمردنح   لطتةح عةرء ايهةر ن ...  111/2أ ال : ذطغرء لطنشررة لط لردة اح لطمردة 

اه لطفقةرة   لطتةح هال لطداع قرشال  طالدتأنرف مع م   ع لطدع لن  طنةدض عةد ل  ر د هة   لا ا لطقرلر لطصردر برد  
 ما نفا لطقرن ا. 170لغنح عنهر مر  رد اح لطمردة 

 ما قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة على لطن   لطترطح: 170ثرنلر : تندي  لطمردة 
  اف المة ن لطمارنحن ما لطبند لطثرطث ما هاه لطمردة.-1
م ارض لطتح تصدر أثنرء دير لطدع ل   تصش  امر يلح ن ال يع ي لطعنا اح لطذعردة صلرغة لطمردة لطماا رة -2

 ال تنتهح بهر لطخص مة ذال شند صد ر لط اض لطمنهح طلخص مة الهر   لدتثنى ما اطك مر يلح:

 القراراي المتعلقة بالمسائل التال ة:ا ً : 

 لمم ر لطمدتنعلة. -1
  ق  لطدع ل. -2

 علشرت لطتدخ    لإلدخر . -3

 لطمتقربلة.   لإل رالة  ل رعدض قب   لطدع -4

 لشرت رد  لطق رة.ع -5
 األ  ا) اللادري بعد) نب م الدق ع التال ة: ان ا: 

 لطداع شندض لالختصرا. -6

 لطداع ب ع د  رط ت الض. -7

 لطداع شرطق لة لطمق لة. -8

 لطداع شمر ر لطيما. -9

 لطداع بشعالا أ رلق تبلل  لطدع ل.-10

 نائمة المراجع
 ا ً  : المراجع العرب ة:

 المقا ي العلم ة: اللته   الرسائل الجامع ة   -ا
 اب  ال قا   ا مد (: -1

 .1979لالداندرية  ن  ة لطمنررف  م  3لطتنليق على قرن ا لطمرلانرت   لطعيء لم    ط
 .1985  14  ط1980لطمنررف  لإلداندرية   ة  من  13لطمرلانرت لطمدنلة   لطتعررية  ط

 .1980داندرية  لطمنررف  لإل ة  من  6نظرية لطدا ع اح قرن ا لطمرلانرت  ط
 .1980لطمنررف  لإلداندرية   ة  من  4قرن ا لطمرلانرت  طنظرية لم ارض اح 

  براه )   م مد م م د(: -2
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 .1985منلرر لم ارض غير لطمنهلة طلخص مة  
 تر ي    لي  بد ال م د(: -3

 .1998نعرق لطق لة اح لالدتأنرف  ردرطة  دلر لطنه ة لطنربلة  لطقرهرة  
  بد المنع)(:ني   س-4

 .1983  1975عرق لطعنا اح لم ارض  ط
  ش ش  ا مد(:- 5

 .1986داندرية  طإللطداع شندض قب   لطدع ل اح قرن ا لطمرلانرت  ردرطة  ل
 را ه    جد (: -6

  .1974ح قرن ا لطمرلانرت  ردرطة  طلطنظرية لطنرمة طلنم  لطق رأح ا
 .2001  ط 1986طء لطق رء لطمدنح  دلر لطنه ة لطنربلة  لمشرد

عرمنةةة  درلدةةرت اةةح مراةةي لطخصةةض أمةةرض لطق ةةرء لطمةةدنح  مقرطةةة من ةة رة اةةح معلةةة لطنلةة ض لطقرن نلةةة   لالقتصةةردلة 
 .1976عرض  عيا  ما 

عرمنة لطعنا لطمشر ر اح لم ارض لطصردرة اح علشرت  ق  لطنفرا لطمنع   معلة لطنل ض لطقرن نلة   لالقتصردلة  
 .1975طنرض  17نة لطد 1لطندد  عيا  ما 

 راته   م مد  لي(    امل   م مد نلر الد ن(: -7

 .1985عرض  5نعلة ط تق رء لمم ر لطمد
 ر ل م   ا مد ماهر(: -8

 .1994-1993 مرا لطفرعلة ط لطدع ل 
 .1990 ي  علة لممر لطمق ح     لشعهر  ط أعمر  لطقر ح لطتح ت 

 ر بي     ا(:-9 

 .2007دلر  لأ  طلن ر  عمرا   1رتمرت لطمدنلة ط قرن ا أص   لطم اح  لط عيي
 
 س     رمر (:-10

 . 1970-1969  9لط دل  اح  رح قرن ا لطمرلانرت لطمدنلة   لطتعررية  ط 
 شرنا      بد المنع) (:-11

 . 1947 دلر لطنه ة لطنربلة  ط 1نظرية لطمصل ة ردرطة ط 

 ش اربي    بد ال م د (:-12

 .1986داندرية  ط إلن  ة لطمنررف  لمض لطمدنلة   لطعنرألة   لطندارية  ذعردة لطنظر اح لم ار
 لا     ا مد الس د(:-13

 .2000لط دل  اح  رح قرن ا لطمرلانرت لطمدنلة   لطتعررية  دلر لطنه ة لطنربلة  ط 
  بد العرير   م مد  مام (:-14

 .1995تقنيا لطمرلانرت اح   ء لطق رء   لطفقه  لطعيء لم    ط 
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  بد ال تاح    رمي (:-15

 .     1990ن   نظرية عرمة طفارة لطدع ل  ط 

  بد ال هاه (:   شما     م مد -16

 .1957  لطقرهرةت ريع لطمصر    لطمقررا  عيء ثرا  ماتشة لبدلب  طق لعد لطمرلانرت اح ل
  مر   نب ل اسما  ل (:-17

 .1986لإلداندرية  ط   دنلة   لطتعررية  من  ة لطمنررفأص   لطمرلانرت لطم
 .1980لطعنا شرالدتأنرف   ذعرلءلته اح لطم لد لطمدنلة   لطتعررية ط 
 .1980ن  ة لطمنررف  لإلداندرية  طملطنظرية لطنرمة طلعنا شرطنقض اح لطم لد لطمدنلة   لطتعررية  

  ب د     باس (:-18

 .2006 رح قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة  دلر لطثقراة  عمرا  ط 
 (: م لح   نضاي-19

 .2004  دلر لطثقراة طلت ييع   لطن ر  عمرا 1  لطتنظلض لطق رأح ط  أص   لطم رتمرت لطمدنلة
  امل   م مد نلر الد ن (:-20

 .1993لطمدنلة   لطتعررية  ط  لطمرلانرتلالدتأنرف اح 
 م  سن    براه )  ره (:-21

  لطنةةرض 1  لطنةةدد 26رينة   لطقةةرن ا  لطعرمنةةة لمردنلةة  لطمعلةةد لمثةر لطنرقةة  طالدةةتأنرف  معلةة درلدةةرت علةة ض لط ة
1999. 

 .1996عبلنة لطداع شرطت الض  معلة مكتة طلش  ث   لطدرلدرت لطمعلد لط رد  ع ر  لطندد لم     شرط  
 (:  ل د هاش)  م مد  ملر  -22

 .2001  دلر قندي  طلن ر  عمرا  1قرن ا أص   لطم رتمرت لطمدنلة ط
 
 
 (: ةمر   ام نن-23

 .اح لطدعر ل لطمدتنعلة  ردرطة عرمنة لإلداندرية  اضمنرط لالختصرا   لط
                                                    .     1979لطمنررف  لإلداندرية  ط  ةن  متقدير قلمة لطدع ل   

  الي   قت ي (:-24

 .1987قرن ا لطق رء لطمدنح  ط 
 .2001لطق رء لطمدنح  دلر لطنه ة لطنربلة  لطقرهرة  ط لط دل  اح قرن ا 

   نس   م م د ملط ى (:-25

 .2001  دلر لطنه ة لطنربلة  لطقرهرة  1نظرية لطعنا لطمشر ر ط 
 :الد رياي   مجم  اي األ  ا)-26

 لمردا. -عمرا  –لطعرمنة لمردنلة  –معلة درلدرت 
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 لمردا. –معلة مكتة طلش  ث   لطدرلدرت  عرمنة مكتة 

 معلة لطنل ض لطقرن نلة   لالقتصردلة  عرمنة عيا  ما  عمه رية مصر لطنربلة.

 معلة نقرشة لطم رميا لمردنييا.

   أعيلء.8 لط ق قلة   معم عة لطمشرد ء لطقرن نلة لطصردلرة عا م امة لطتمييي اح لطق رلر

 1975 – 1970صرية اح خمةا دةن لت )معم عة لطديد خل  م مد  لطمشرد ء لطتح قررتهر م امة لطنقض لطم
 .                                     1980(  لطهيأة لطنرمة طلتترب  
  ان ًا : المراجع ال رنس ة:

1- Morel (R.): 
 Traité élémentaire de procédure civile, sirey, Paris, 2ed, 1949. 

 

2- Motulsky (H.): 
 Le droit subjectif et L'action en justice ecrits, T. I, Archives de la 

philosphie du droit, 1964. 

 

3- Miguet (J.): 
 Immutabilité et evoluation de letige, thèse, L.G.D.I, 1977. 

 

4- Omar (M.A.): 
 La notion d'irrecevabilité en droit judiciaire privé, thèse, Paris, 1967. 

 
 

5- Vizioz (H.): 
 La reforme de L'appel La semaine juridique, 1943. 

 

  :جع اإل طالي ال ًا : المر    

 

1- Redenti (E.): 
 Diritto processuale, V. I Milano, 1957. 

 ل هنننرسا

 مقدمة:
        األ م: النظرية العامة للطعن المباشر. ال لل

   الدفتهر لطت رينلة.لطقرن نح طنظرية لطعنا لطمشر ر لمدرا  المب ث األ م:
         لمدرا لطقرن نح طنظرية لطعنا لطمشر ر. المطله األ م:
 اح لم ارض غير لطمنهلة طلخص مة. لط امة لطت رينلة ما عدض ع لي لطعنا المطله ال اني:
       مفه ض لط اض لطمنهح طلخص مة. المب ث ال اني:
 مرهلة لطخص مة لطتح تنتهح شصد ر لط اض لطفرعح. المب ث ال الث:
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 لنتهرء لطخص مة ب عه عرض . له األ م :المط
 . ذنتهرء لطخص مة اح  ر  تندد لطعلشرت  لطخص ض  المطله ال اني :
      . طمشر ر على لطفص  اح م   ع لطدع ل أثر لطعنا ل المب ث الرابع :
    .للقان ن الملر   ققا  : األ  ا) التي تقبل الطعن المباشرالمب ث الخامس

 ارض لط قتلة  لطمدتنعلة . لم  األ م :المطله 
 ب ق  لطدع ل. لم ارض لطصردرة  المطله ال اني :
 لم ارض طلتنفيا لطعبر  . المطله ال الث :
 لم ارض لطصردرة شندض لإلختصرا  لإل رطة طلم امة لطمختصة .  المطله الرابع :

 رل تقبله . ذال ارنت مرتشعة ش خلم ارض لطتح التقب  لطعنا لطمشر ر  المطله الخامس :
 نظرية لطعنا لطمشر ر اح لطقرن ا لمردنح .  ال لل ال اني :
 . / أص   م رتمرت مدنلة  170لم ارض  لطقرلرلت لطتح تقب  لطعنا لطمشر ر  اقر طلمردة  المب ث األ م :
 . نعرق نظرية لطعنا لطمشر ر اح لطقرن ا لمردنح  :المطله األ م 
 ختصرا لطمارنح .لطداع شندض لإل  ال رع األ م :
 .لطداع ب ع د  رط لطت الض  :ال رع ال اني 
 لطداع شرطق لة لطمق لة . ال رع ال الث :
 .لطداع شمر ر لطيما  ال رع الرابع :

 علشرت لطتدخ   لإلدخر  .  ال رع الخامس :
 عدض قب   لطدع ل لطمتقربلة .  ال رع السادس :
   لطدع ل . لطداع بشعالا أ رلق تبلل   ال رع السابع :

 
 

 : أ عه لإلختالف بيا لطقرن نيا لطمصر   لمردنحالمطله ال اني
 : تقدير تظرية لطعنت لطمشر ر اح لطقرن ا لمردنحالمطله ال الث

 . اقر إلعتهرد لطق رء لمردنح نظرية لطعنا لطمشر ر  المب ث ال اني :
 .  ر رتعبلقرت لطق رء لمردنح : طنظرية لطعنا لطمشالمطله األ م : 

  هرء لطخص مة.تماهب لطق رء لمردنح اح ت ديد مفه ض ذن :المطله ال اني
          الخاتمننننننننننة.

          نائمننننة المراجنننع.
          ال هنننننننننرس.

 
 

 


