
 التاسعالعدد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القضائياالجتهاد جملة 

 جامعة حممد خيضر بسلرةــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرورة تدعيم مبدأ دلانية القضاء

 لكفالة احلق يف التقاضي

 
 حسيهة شرونالدكتورة 

 والعلوم السياسية بللية احلقوق ة حماضرة "أ"أستاذ
بسلرة -حممد خيضر جامعة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضرورة تدعيم مبدأ جمانية القضاء للفالة احلق يف التقاضي

 - 108 - 

 مقدمة:
ٜعترب سل ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ َٔ احلطٜات ايعا١َ فٗٛ سل زغتٛضٟ َهفٍٛ يهٌ 

ايكطا٤ أٟ َع٢ٓ إشا مل ٜػتطع املٛاطٔ ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ بهٌ ؾدص فًٔ ٜهٕٛ الغتكالي١ٝ 

فال قإْٛ بال قاض ٚال سل أٚ ٚادب قاْْٛٞ بال قطا٤ ؛  سط١ٜ يًسفاع عٔ سكٛق٘ األغاغ١ٝ

فٗٛ َٔ بني احلطٜات اييت ٜهفًٗا ايسغتٛض يألفطاز  ،ٜفطض٘ ٚ خص١َٛ تهٕٛ أزا٠ يف محاٜت٘

ش تٓص ع٢ً:"ايهٌ غٛاغ١ٝ إَٔ ايسغتٛض  041 ص املاز٠ٖٚصا َا زلسٙ يف ايفكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ْ

أَاّ ايكطا٤، ٖٚٛ يف َتٓاٍٚ اجلُٝع ٚجيػسٙ اسرتاّ ايكإْٛ." فُٔ سل ايفطز ايًذ٤ٛ إىل 

ايكإْٛ ٚدس أغاغا يٝشُٞ ايفطز ٚاملتكاضٞ َٔ أٟ تعػف أٚ اسلطاف ٜصسض َٔ ألٕ  ؛ايكطا٤

 .ايكاضٞ

ؽ سل ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ ٚمت ايتأنٝس ْعِ ايكإْٛ ايكٛاعس األغاغ١ٝ اييت تهط

ػٝع  يهٌ ؾدص ٜسعٞ اييت ٚاإلزاض١ٜ َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ   10 ع٢ً شيو يف املاز٠

 سكا ضفع زع٣ٛ أَاّ ايكطا٤ يًشصٍٛ ع٢ً سك٘ أٚ محاٜت٘.

ٚسل ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ َٔ األَٛض اهلا١َ اييت ال جيٛظ يألؾداص ايتٓاظٍ عٓٗا 

  يف ساالت خاة١ تعطف باالغتجٓا٤ات ع٢ً َدسأ سل ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤.بصٛض٠ َطًك١ إال

َٚٔ أِٖ ضُاْات سل ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ ضُإ دلا١ْٝ ايتكاضٞ ايصٟ َٔ ؾأْ٘ 

إٔ ٜػُح يهٌ فطز ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ يًُطايد١ عكٛق٘ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ االعتداض املازٟ عا٥كا 

 أَاَ٘.

ا َا تتطًب ضغَٛا قطا١ٝ٥ تصفٗا بايطَع١ٜ، ٖصا غري إٔ االْع١ُ املعٍُٛ بٗا غايد

باالضاف١ اىل َا تتطًد٘ ايسع٣ٛ ايكطا١ٝ٥ َٔ ْفكات قس تجكٌ ناٌٖ االفطاز فتذعًِٗ 

ٜفهطٕٚ ًَٝا قدٌ ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤ يًُطايد١ باحلُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ حلكٛقِٗ، ٖٚٛ األَط ايصٟ 

فٌٗ تؿهٌ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ٜكٛض َٔ َدسأ دلا١ْٝ ايتكاضٞ، فٓذسْا أَاّ إؾهاي١ٝ  

عا٥كا أَاّ األفطاز يف مماضغتِٗ سكِٗ يف ايتكاضٞ؟ َٚاٖٞ ايدسا٥ٌ املتاس١ يهفاي١ سل 

 ايتكاضٞ؟

ٚاْطالقا َٔ ٖصٙ االؾهاي١ٝ غٓتٓاٍٚ يف ٖصٙ ايٛضق١ بٝإ املدسأ ايعاّ جملا١ْٝ ايكطا٤ 

خالٍ ؼسٜس َفّٗٛ املصاضٜف  ٚاالغتجٓا٤ ايٛاضز املتُجٌ يف إيعا١َٝ زفع ايطغّٛ ايكطا١ٝ٥ َٔ

املٛاظ١ْ بني دلا١ْٝ ايكطا١ٝ٥ ٚبٝإ اجل١ٗ اييت تسفعٗايف ْكط١ أٚىل؛ ثِ ْتططم إىل ذلاٚي١ 

 ايكطا٤ ٚإيعا١َٝ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ يف ْكط١ ثا١ْٝ.
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 واالشتثهاء الوارد عليه. املبدأ العام جملانية القضاء أوال:
اييت تكّٛ عًٝٗا ايٓعِ ايكطا١ٝ٥  األغاغ١ٝاز٨ ٜعترب َدسأ دلا١ْٝ ايتكاضٞ َٔ املد

 احلسٜج١، سٝح ٜعترب ايكطا٤ َٔ أمس٢ ٚظا٥ف ايسٚي١.

أَٛاال َٔ املتكاضني  إٔ ايكطا٠ ال ٜتكاضٕٛ أدٛضا ٚال ٜتًكٕٛ ملدسأاصا املكصٛز بٗٚ

ططف ايسٚي١ اييت  ٕ ايكطا٠ َٛظفٕٛ َٔألْعري قٝاَِٗ بايفصٌ فُٝا ٜعطض َٔ قطاٜا، 

 .ٝا يٛسسٖا ايدت يف ايٓعاعات عٔ ططٜل أدٗعتٗا ايكطا١ٝ٥تهفٌ َدس٥

ٜعين عسّ ؼٌُ املتكاضٞ ألٟ َصاضٜف أٚ أعدا٤ َاي١ٝ  األَجٌٖٚصا املدسأ يف تصٛضٙ  

َدًؼ ٜعين تكٝٝس سطٜت٘ يف ايٛيٛز يًعساي١، ٚزلس إٔ ٖات٘  أْٟعري َا تكسَ٘ يًعساي١، فسفع 

عطف ٖصا املدسأ يف ايكطا٤ ،  فكس اإلغال١َٝاحلطاض٠  يف إالايصٛض٠ املجاي١ٝ مل ػس تطدٝكا هلا 

إش مل ٜهٔ ٜسفع َٔ خيتصِ أَاّ ايكطا٤ أٟ أتعاب، ٚنإ ايكاضٞ ٜعني نداض  اإلغالَٞ

، اإلغالَٞ، ٚتطدٝكا يًطأٟ ايطادح يف ايفك٘ ٚأدطٙ ٜصطف ي٘ َٔ بٝت َاٍ املػًُني ايفكٗا٤،

 .(1)َصاضٜف احملاَني إزخاٍهٔ َع عسّ نُا تطدكٗا ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ٚقتٓا احلايٞ ي

جلأت  –َٚٓٗا ايكإْٛ اجلعا٥طٟ  –احلسٜج١  يهٔ َا ٜؿس االْتداٙ إٔ أغًب ايكٛاْني

ٚزَػات ٚطٛابع َٚصاضٜف قطا١ٝ٥، ٖٚٛ األَط ايصٟ  إىل فطض ضغّٛ ثابت١ ٚضغّٛ ْػد١ٝ، ٚضغّٛ

 يف ساالت ذلسز٠ ٚق١ًًٝ إال ؛نجري َٔ األسٝإ دلطز ؾعاض حيس َٔ ٖصا املدسأ ٚجيعً٘ يفقس 

 .ٚاهل٦ٝات ٚاجلُعٝات َٔ زفع املصاضٜف ٚايطغّٛ دسا أٜٔ ٜعف٢ بعض األؾداص

 .املصاضٜف ايكطا١ٝ٥َا١ٖٝ 

 أدٛضإٔ اجملا١ْٝ تكتصط فكط ع٢ً عسّ زفع  إىلإٕ أغًد١ٝ ايٓعِ ايٛضع١ٝ تصٖب 

خري٠، غري أِْٗ يًكطا٠ َٚػاعسِٜٗ ألِْٗ نػا٥ط َٛظفٞ ايسٚي١ ٜتًكٕٛ أدٛضِٖ َٔ ٖات٘ األ

ٜتشًُٕٛ ايعسٜس َٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ؼت َػُٝات عس٠، ٚالؾو يف إٔ ٖات٘ املصاضٜف 

زٕٚ مماضغ١ احلل يف دلا١ْٝ ايتكاضٞ املهفٍٛ زغتٛضٜا، ٚع٢ً  األسٝإؼٍٛ يف ايهجري َٔ 

ٖصا االغاؽ غٓتططم يف ٖصا ايعٓصط يتشسٜس َفّٗٛ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ٚأْٛاعٗا 

 .ٚخصا٥صٗا

 َفّٗٛ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥:-أ 

ٜكتطٞ ايدشح يف َفّٗٛ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ بٝإ تعطٜفٗا ٚاغتٓداط خصا٥صٗا 

 ْٚتططم اىل شيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 تعطٜف َصاضٜف ايسع٣ٛ: - 1

ن١ًُ املصاضٜف َؿتك١ َٔ ايفعٌ ةطف أٟ بسٍ، ٚةطف ايؿ٧ٝ باع٘، ٚةطف  يػ١

ٚضزت هلا عس٠ تعاضٜف َٓٗا دلُٛع ايطغّٛ ايكطا١ٝ٥  ا فكساةطالح، اَا (2)املاٍ اْفاق٘
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ٚاملصاضٜف االخط٣ اييت تػتًعَٗا ايسع٣ٛ ايكطا١ٝ٥ ٚاحلهِ فٝٗا ٚاييت ٜتشًُٗا َٓدػط 

 .(3)ايسع٣ٛ َع أدٛض احملاَني ْٚفك١ ايؿٗٛز ايصٜٔ بين احلهِ ع٢ً ؾٗازتِٗ

يٓاؾ١٦ عٔ ضفع نُا عطفت املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ بأْٗا:" ايٓفكات ايالظ١َ قاْْٛا ٚا

 ايسع٣ٛ ٚغريٖا".

َا ٜعاب ع٢ً ٖصا ايتعطٜف اْ٘ مل حيسز ايططف أٚ اجل١ٗ اييت تتشٌُ املصاضٜف 

 .  (4)ايكطا١ٝ٥، ضغِ إٔ َا ٜٛسٞ ب٘ ٖصا ايتعطٜف إٔ املسعٞ ٖٛ َٔ ٜتشٌُ تًو املصاضٜف

ٚعطفت بأْٗا:" دلُٛع ايطغّٛ ايكطا١ٝ٥ ٚاملصاضٜف ايطمس١ٝ اييت اغتًعَٗا ضفع 

 .(5)سع٣ٛ ٚغريٖا ٚاحلهِ فٝٗا ٚاييت ًٜعّ َٔ خػط ايسع٣ٛ َٔ اخلصّٛ قدٌ َٔ نػدٗا"اي

ٚػسض االؾاض٠ ٖٓا إىل ايتفطق١ يف املع٢ٓ االةطالسٞ بني َصاضٜف ايسع٣ٛ 

ْٚفكاتٗا؛ فطغِ اغتعُاٍ املصطًشني نُرتازفني يف نجري َٔ األسٝإ، إال إٔ َصاضٜف 

ْْٛا يطفع ايسع٣ٛ ٚغريٖا ست٢ احلهِ فٝٗا، بُٝٓا ْفكات ايسع٣ٛ ٜكصس بٗا األَٛاٍ ايالظ١َ قا

ايسع٣ٛ فٝكصس بٗا نٌ َا ٜٓفك٘ اخلصّٛ َٔ أدٌ ايسع٣ٛ بصف١ عا١َ، ٚتؿٌُ املصاضٜف 

ايكطا١ٝ٥ باإلضاف١ إىل َا قس ٜٓفك٘ املتكاضٞ ع٢ً تٓكالت٘ أٚ إقاَت٘ ٚإىل َا ؾاب٘ شيو، ٖٚصا 

 .ٜعين إٔ ايٓفكات أعِ َٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥

ٚعًٝ٘ ميهٔ تعطٜف َصاضٜف ايسع٣ٛ ع٢ً أْٗا: ايٓفكات ايكطا١ٝ٥ اييت ٜػتًعَٗا 

ايكإْٛ يطفع ايسع٣ٛ ٚايسفاع فٝٗا أَاّ ايكطا٤ َٔ اخلصّٛ ٚاييت ٜتشًُٗا َٔ خػط 

 ايسع٣ٛ.

 خصا٥ص املصاضٜف ايكطا١ٝ٥:- 2

بٓا٤ ع٢ً ايتعطٜف ايػابل ميهٓٓا إٔ منٝع خاةٝتني أغاغٝتني يًُصاضٜف 

 ١ٝ٥:ايكطا

أٚالُٖا أْٗا دع٤ َٔ ايٓفكات ايكطا١ٝ٥، شيو إٔ َصاضٜف ايسع٣ٛ تكتصط يف 

ايػايب ع٢ً ايطغّٛ ايكطا١ٝ٥ ٚأمثإ ايطٛابع َٚا تكسضٙ احمله١ُ َٔ أدٛض يًدربا٤ ٚاملرتمجني 

 .(6)ْٚفكات ايؿٗٛز ٚأدٛض ايٓؿط يف ايصشف

يٓفكات ايكطا١ٝ٥ اييت ٚملا ناْت املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ يف ٚاقع األَط ال تعين دلُٛع ا

ٜتهدسٖا اخلصّٛ يف ايسع٣ٛ، ألٕ َععُٗا ال ٜسخٌ يف َفّٗٛ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ نأدط٠ 

ايتٓكٌ ٚايػفط ملكط احمله١ُ ٚاإلقا١َ فٝ٘، نُا إٔ خاغط ايسع٣ٛ ال ٜكع ع٢ً عاتك٘ إال دع٤ 

٣ َٔ ْفكات خصُ٘ ٚيٝؼ نًٗا، سٝح إٔ ايػدب يف ؼٌُٝ احملهّٛ عًٝ٘ َصاضٜف ايسعٛ

يٝؼ ؼًُٝ٘ ايططض ايصٟ حلل خصُ٘ دطا٤ َكاضات٘ َٚٓاظعت٘ قطا٥ٝا، ٚإمنا ٜتشًُٗا ألٕ 

 .(7)ايكإْٛ أيعَ٘ بتشًُٗا ؼكٝكا ملكتطٝات ايعساي١
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أَا اخلاة١ٝ ايجا١ْٝ فتتُجٌ يف إٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ٖٞ َٔ اآلثاض املرتتد١ ع٢ً 

ضٜف ايكطا١ٝ٥ بٓتٝذ١ احلهِ ايكطا٥ٞ ةسٚض احلهِ ايكطا٥ٞ، ٖٚصا ٜعين اضتداط ايدت باملصا

 .(8)ٚعسّ دٛاظ ايدت فٝٗا بصٛض٠ َٓفطز٠

َٚٔ َكتطٝات ٖصا ايؿطط إٔ ٜهٕٛ احلهِ باتا ألٕ ايسع٣ٛ اييت ال ٜهتػب احلهِ 

ايصازض فٝٗا سذ١ٝ ايؿ٤ٞ املكطٞ فٝ٘، تهٕٛ عطض١ يإلْفام عًٝٗا َٔ ططف اخلصّٛ فطال 

تب عًٝ٘ خطٚز ايسع٣ٛ بطَتٗا َٔ ٚال١ٜ ايكطا٤ فال عٔ إٔ انتػاب احلهِ زضد١ ايٓٗا١ٝ٥ ٜرت

 .(9)تهٕٛ ذلال يإلْفام إال إشا تٛافط غدب َٔ أغداب إعاز٠ احملان١ُ

 ٜٚرتتب ع٢ً اعتداض املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ َٔ أثاض احلهِ ايكطا٥ٞ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

يصٟ تكطٞ احمله١ُ باملصاضٜف ايكطا١ٝ٥ َٔ تًكا٤ ْفػٗا خالفا يًُدسأ ايعاّ ا -

 .(11)ًٜعّ احمله١ُ بإٔ ال تكطٞ مبا مل ٜطًب َٓٗا

ٜطعٔ يف املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ تدعا حلهِ ايكطا٥ٞ، ٖٚصا ٜعين إٔ َٔ سل احملهّٛ  -

 .(11)عًٝ٘ ايطعٔ فُٝا ٜتعًل باملصاضٜف ايكطا١ٝ٥ بططم ايطعٔ املكطض٠ قاْْٛا يًشهِ ايكطا٥ٞ

 اجل١ٗ اييت تتشٌُ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥:-ب

سٜح عٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥، فذٌ ايتؿطٜعات ؼٌُ خاغط ايسع٣ٛ مج١ً عٓس احل

َٔ قإْٛ االدطا٤ات املس١ْٝ  404املصاضٜف ايكطا١ٝ٥، سٝح ْص املؿطع اجلعا٥طٟ يف املاز٠ 

ٚاإلزاض١ٜ ع٢ً أْ٘:" ٜتشٌُ اخلصِ ايصٟ خػط ايسع٣ٛ املصاضٜف املرتتد١ عًٝٗا، َا مل ٜكطض 

 ا خلصِ آخط َع تػدٝب شيو.ايكاضٞ ؼًُٝٗا نًٝا أٚ دع٥ٝ

ٚيف ساي١ تعسز اخلصّٛ اخلاغطٜٔ ايسع٣ٛ، جيٛظ يًكاضٞ األَط بتشٌُٝ املصاضٜف 

 يهٌ ٚاسس َِٓٗ سػب ايٓػب اييت حيسزٖا".

ٚعًٝ٘ فإٕ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ترتتب ع٢ً َٔ ٖٛ ططف يف اخلص١َٛ ٜٚهٕٛ قس 

نإ َسعٝا أٚ إٔ ٜتِ احلهِ ؛ مبع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ قس سصٌ ع٢ً سهِ بطفض طًد٘ إٕ (12)خػطٖا

 عًٝ٘ بايطًدات املعطٚض١ ع٢ً احمله١ُ إٕ نإ َسع٢ عًٝ٘.

أَا يف ساي١ ٚدٛز أططاف َتعسز٠ يف ايسع٣ٛ فٝتِ تٛظٜع املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ عًِٝٗ 

بٓػب حيسزٖا ايكاضٞ.أٚ إٔ ٜتِ احلهِ بايتطأَ بني األططاف يف ساي١ َا إشا قس سهِ عًِٝٗ 

 .(13)، فٝهْٕٛٛ َتطآَني يف ؼٌُ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ أٜطابػدب ايتعاّ تطاَين

ٚتتِ تصف١ٝ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ مبكتط٢ ايكطاض أٚ احلهِ أٚ األَط ايفاةٌ يف 

ايٓعاع، إال إشا تعصض تصفٝتٗا قدٌ ةسٚضٙ ٚيف ٖصٙ احلاي١ تتِ ايتصف١ٝ مبٛدب أَط ٜصسضٙ 

 ايكاضٞ ٜٚهٕٛ َطفكا مبػتٓسات ايسع٣ٛ.
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ططاف االعرتاض ع٢ً تصف١ٝ املصاضٜف أَاّ ض٥ٝؼ اجل١ٗ اييت نُا جيٛظ يأل

أٜاّ َٔ تاضٜذ ايتدًٝؼ ايطمسٞ إشا نإ ةازضا يف آخط زضد١، ٜٚهٕٛ  01أةسضت احلهِ يف أدٌ 

 .(14)األَط ايفاةٌ يف االعرتاض ع٢ً ايتصف١ٝ غري قابٌ ألٟ طعٔ

 : االعفا٤ َٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥-ز 

 قس ٖا١َ َاي١ٝ أعدا٤ عًُٝا املتكاضٞ ٜتشٌُ بُٝٓا ايتكاضٞ، دلا١ْٝ ٖٛ املدسأ

 .عك٘ يًُطايد١ ايكٝاّ عٔ تعٝك٘

 خيٍٛ ْعاّ ٖٚٛ ايعسٜس َٔ ايتؿطٜعات ْعاّ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، أقطت هلصا

 دلاْا ي٘ ذلاّ ٚتٓصٝب ايكطا١ٝ٥ املصاضٜف َٔ إعفا٤ ع٢ً احلصٍٛ َازٜا احملتاز يًُتكاضٞ

 ايتٛد٘ َٔ االؾداص متهني َٓٗا ٚايػا١ٜ ايتٓفٝص، ٤اتادطا مجٝع اىل َفعٛهلا ٚميتس

 املػاٚا٠. قسّ ع٢ً يًُشانِ

ّٝٔ يف  إىلٚبايطدٛع  اجلعا٥ط زلس إٔ املؿطع قس أفطز قاْْٛا يًُػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ب

اعتداضٜني يف ساي١  أٚطدٝعٝني ناْٛا  األؾداصإٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ متٓح يهٌ  األٚىلَازت٘ 

َسع٢ عًِٝٗ، ٚتؿٌُ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥  أٚتكاضٞ غٛا٤ ناْٛا َسعٝني عسّ َكسضتِٗ ع٢ً اي

ناف١ ايطغّٛ ٚاملصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ٚنصا أتعاب أعٛإ ايعساي١ َٔ نتاب  00ٚفكا يًُاز٠ 

ضدط ٚذلاَني َٚٛثكني َٚسافعني، َٚصاضٜف تٓكٌ ايكطا٠، ٚنتاب ايطدط ٚاخلربا٤ 

ِ ٚاملصاضٜف اييت قسَٗا نتاب ايطدط ٚأدٛضِٖ ٚنصا َصاضٜف ايؿٗٛز ايصٜٔ أشٕ مساعٗ

مبٓاغد١ املطاغالت ايربٜس١ٜ ٚغريٖا....املالسغ إٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ اييت تتشًُٗا اخلع١ٜٓ 

ايعا١َ بصف١ َؤقت١ َكسَا ع٢ً ايفصٌ يف ايٓعاع تػتشل بعس ةسٚض احلهِ ايٓٗا٥ٞ ٜٚتشًُٗا 

 َٔ خيػط ايكط١ٝ ست٢ ٚيٛ نإ ٖٛ ايصٟ أعف٢ َٓٗا ابتسا٤. 

ٚإشا نإ حيػب يًُؿطع اجلعا٥طٟ أْ٘ خصص قاْْٛا ناَال يًُػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، 

 إشافإٕ َا حيػب عًٝ٘، ٖٛ إٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ تدك٢ ع٢ً عاتل املػاعس قطا٥ٝا يف ساي١ َا 

خػط ايسع٣ٛ، سٝح إٔ اخلع١ٜٓ ايعا١َ اييت ؼًُت َكسَا املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ تعٛز ع٢ً َٔ 

باملؿطع  األدسضَػتفٝسا َٔ ْعاّ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، ْٚط٣ بأْ٘ نإ  خػط ايسع٣ٛ ست٢ ٚإٕ

شيو املؿطع ايتْٛػٞ سُٝٓا ْص ع٢ً  إىلإٔ ٜٓعع ٖصا ايطابع املؤقت يًُػاعس٠ َجًُا شٖب 

 إالايعسي١ٝ فإ ٖصٙ املصاضٜف تتشًُٗا خع١ٜٓ ايسٚي١،  باإلعا١ْأْ٘ يف ساي١ احلهِ ضس املٓتفع 

 .(15)يسٚي١ َٔ أزا٥ٗاٚدس ْص خاص ٜعفٞ ا إشا

ايطدٝع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ اييت ال  األؾداصٜٚػتفٝس َٔ ْعاّ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ نٌ 

ايٛطين؛ َت٢ مل تػُح  اإلقًِٝاملكُٝني بصٛض٠ قا١ْْٝٛ ع٢ً  األداْبتػتٗسف ايطبح، ٚنصا 

 َٛاضزٙ باملطايد١ عكٛق٘ أَاّ ايكطا٤.



  بسلرةجامعة  – حسيهة شروند. ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 113 - 

ايصٜٔ ال  األؾداص إىلٓا١ٝ٥ نُا أْ٘ ميهٔ َٓح املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ بصف١ اغتج

َٛضٛع  إىلٜػتٛفٕٛ ايؿطٚط املٓصٛص عًٝٗا، عٓسَا تهٕٛ سايتِٗ دسٜط٠ باالٖتُاّ بايٓعط 

ايٓعاع، ٚبٗصا ٜهٕٛ املؿطع قس أعط٢ غًط١ أٚغع ملهاتب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يف قدٍٛ طًدات 

 اإلقا١َاْب يف ساي١ ست٢ بايٓػد١ يألؾداص ايطدٝع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ اييت تػتٗسف ايطبح، أٚ األد

غري ايكا١ْْٝٛ باالغتفاز٠ َٔ ْعاّ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ سػب َا إشا ناْت ساالتِٗ دسٜط٠ 

 َٛضٛع ايٓعاع. إىلباالٖتُاّ بايٓعط 

 :ٖٓاى ْٛعإ َٔ املػاعس٠ ُٖاٚ

َٔ قإْٛ املػاعس٠  82؛ ٖٚٞ اييت ْصت عًٝٗا املاز٠ املػاعس٠ بك٠ٛ ايكإْٛ

نإ طايب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ أسس  إشامتٓح بك٠ٛ ايكإْٛ  األخري٠ٖات٘ ، سٝح إٔ (16)ايكطا١ٝ٥

 ايتاي١ٝ ةفاتِٗ. األؾداص

 أضاٌَ ٚبٓات ايؿٗسا٤ غري املتعٚدات.-

 َعطٛبٞ احلطب.-

 يف اخلص١َٛ. األططافايكصط -

 املسعٞ يف َاز٠ ايٓفك١.-

 يف َاز٠ احلطا١ْ. األّ-

 .(17)١ٝٓٗ ٚاىل شٟٚ سكٛقِٗامل األَطاض أٚايعُاٍ يف َاز٠ سٛازخ ايعٌُ -

املتعًل باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ف٦ات دسٜس٠ ميهٓٗا  18-14ٚقس أضاف تعسٌٜ 

 ٖٚٞ: (18) االغتفاز٠ َٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ بك٠ٛ ايكإْٛ

 .األعطا٤ أٚ باألؾداصضشاٜا االػاض -

 ضشاٜا تٗطٜب املٗادطٜٔ.-

 .اإلضٖابضشاٜا -

 املعٛقني.-

ٚيف ٖصا ايٓٛع ٖٓاى ؾططإ أغاغٝإ ملٓح املػاعس٠  :املػاعس٠ بٓا٤ا ع٢ً طًب

ايكطا١ٝ٥ ُٖا: عسّ قسض٠ طايب املػاعس٠ ع٢ً زفع املصاضٜف ايكطا١ٝ٥، ٚدس١ٜ ايعٌُ املطاز 

 .(19)مشٛي٘ باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥

ٚعٓس تٛافط ٖصٜٔ ايؿططني ٜكسّ ايطايب ًَفا ملهاتب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ املٛدٛز٠ 

، سٝح دا٤ (21)ايكطا١ٝ٥ ٚاملٓؿ١٦ مبٛدب قإْٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ع٢ً َػت٣ٛ نٌ اجلٗات

َٔ قإْٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ إٔ طًب املػاعس٠ ٜهٕٛ َطفكا بعطض ٚدٝع ملٛضٛع  10يف املاز٠ 

ايتٓفٝص املطاز َداؾطت٘، ٖٚصا َٔ أدٌ متهني َهاتب املػاعس٠ َٔ  أٚ يٛال٥ٞايسع٣ٛ أٚ ايعٌُ ا
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١ٝ َٛدٛز٠ فعال ٖٚٞ دسٜط٠ باالٖتُاّ ٚال تعترب ٖسضا يٛقت ايعساي١ االطالع ع٢ً إٔ ٖصٙ ايكط

 ٚال ألَٛاٍ ايسٚي١. 

 
 ثانيا: املوازنة بني دلانية القضاء وإلسامية املصاريف القضائية.

ظٌ ايكطا٤ ٖهصا َس٠ ط١ًٜٛ إىل ايٛقت ايصٟ بسأ  إشاألةٌ إٔ ٜهٕٛ ايكطا٤ دلاْٝا، 

ثِ أةدح اقتطا٤ ايطغّٛ َٔ  ايسٚي١ اييت سًت ذلٌ ملصًشتِٗ،  فٝ٘ ايكطا٠ ٜفطضٕٛ ضغَٛا

 . (21)ايكطا٠

ِّٚ  ،فإٕ ايكطا٠ أةدشٛا ال ٜأخصٕٚ أدطا َٔ اخلصّٛ عٔ ايفصٌ يف َٓاظعاتِٗ َٔ ث

ٚإمنا ٜكَٕٛٛ بٗصٙ األعُاٍ َكابٌ َا حيصًٕٛ عًٝ٘ َٔ َطتدات تسفعٗا ايسٚي١ َٔ خعٜٓتٗا 

 .(22)ؾإٔ غا٥ط املٛظفني

ػٞ ايكسِٜ نإ ايكطا٠ ٜتكاضٕٛ اهلساٜا ٚاألتاٚات َٔ اخلصّٛ، ففٞ ايكإْٛ ايفطْ 

ٖٚٛ َصسض زخًِٗ ايط٥ٝؼ، بعس إٔ دا٤ت ايجٛض٠ ايفطْػ١ مت إيػا٤ ٖصا ايٓعاّ ٚأةدح ايكطا٠ 

ٜعتُسٕٚ يف َصسض زخًِٗ ع٢ً ايٓعاّ احلسٜح ايصٟ مبكتطاٙ ٜتِ زفع ايطغّٛ َٔ اخلصّٛ 

 .(23)َطتدات ثابت١ يف خعا١ْ ايسٚي١، ٚتسفع األخري٠ يًكطا٠

ٖٚصا ٜعين إٔ املتكاضني ًٜعَٕٛ بسفع ضغّٛ َع١ٓٝ َكابٌ ايتذا٥ِٗ إىل ايكطا٤ ٚإٔ  

املسعٞ ابتسا٤ ٖٛ ايصٟ ٜسفع ٖصٙ ايطغّٛ عٓس ضفع ايسع٣ٛ ٜٚتشًُٗا اخلصِ ايصٟ خيػط 

 . نُا غدل بٝاْ٘ ايسع٣ٛ

؛ سعا٣ٚ ايهٝس١ٜست٢ ال تهٕٛ دلا١ْٝ ايكطا٤ غددا يف تؿذٝع األفطاز ع٢ً ضفع ايٚ

 بٗسف ،ٖٓاى بعض ايطغّٛ ٜكّٛ املتكاضٞ بأزا٥ٗا إظا٤ اخلسَات املكس١َ ي٘ َٔ ططف ايعساي١

  .احلفاظ ع٢ً سػٔ غري َطفل ايكطا٤

 املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ عا٥كا حيٍٛ زٕٚ ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤،ٚيف املكابٌ ٚست٢ ال تهٕٛ 

َػأي١ ضطٚض٠ دعٌ ايكطا٤  فكٗا٤ايٜٓاقـ بعض فٝٓتٗو سل االفطاز يف ايًذ٤ٛ يًكطا٤؛ 

ٕ اخلصِ أَٔ أِٖ ٚأمس٢ ٚظا٥ف ايسٚي١ ٖٞ إقا١َ ايعسٍ بني ايٓاؽ، ٚ شيو إٔ ؛بػري َكابٌ

ع٢ً خط٦٘ عٝح ٜػتًعّ َػؤٚيٝت٘ فكس  عس زيٝالٜست٢ يٛ فؿٌ يف إثدات زعٛاٙ فإٕ شيو ال 

 .ٜهٕٛ سػٔ اي١ٝٓ يف َٓاظعت٘

١ غري إٔ املالسغ إٔ أٟ زٚي١ َٔ ايسٍٚ مل تأخص بٓعاّ اإلعفا٤ َٔ ايطغّٛ ايكطا٥ٝ

الغُٝا ايهٝس١ٜ َٓٗا، إضاف١ ٚٚفل ضأِٜٗ إىل نجط٠ املٓاظعات  ع٢ً ألْ٘ ٜؤزٟ ،(24)بصف١ ْٗا١ٝ٥

إىل شيو فإٕ َٔ جيب إٔ ٜتشٌُ َصاضٜف ايسع٣ٛ، ٖٛ َٔ ةسض احلهِ عًٝ٘ فٝٗا ال دلُٛع 

 .(25)األ١َ
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ؼطص َععِ ايسٍٚ ع٢ً َٓح ايكطا٤ َطتدات دلع١ٜ عٝح تهفٌ سٝا٠ ا نُ 

نطمي١ هلِ ٚتدعسِٖ عٔ عٛاٌَ اإلغطا٤، ففٞ َصط زلس إٔ ايكطا٠ ٜتُتعٕٛ بٛضع َايٞ 

 .(26)ٔ املٛظفني اآلخطٜٔ يف ايسٚي١ََتُٝع 

ٚيٝؼ يف احله١َٛ اإلْهًٝع١ٜ ٚظٝف١ تعازٍ يف َطنعٖا َٚطتدٗا َطنع ايكاضٞ،  

ي٘  ايكاضٞ يف احمله١ُ ايعًٝا أسٝط َطنعٙ بايطُاْات ايالظ١َ اييت تهفٌ فٓذس إٔ

ٕ َطتد٘ ثابت مياثٌ َطتب ض٥ٝؼ ايٛظضا٤، أَا قاضٞ ذله١ُ َسٜط١ٜ أٚ إ إشاالغتكالٍ ايتاّ، 

 .(27)دع٥ٞ فهالُٖا ٜتِ تعُٝٝٓٗا مبطتب ثابت مياثٌ َطتب ٚنٌٝ ٚظاض٠ قاٍض

يٝؼ ٖٓاى تالظّ بني َا ٜسفع َٔ ضغّٛ َٔ  أْ٘ أْ٘ يف ايٛقت احلاضط، نُا ٜالسغ 

املتساعني ٚبني املطتدات اييت تسفع يًكطا٠ أٚ َكساضٖا، شيو إٔ َا ٜسفع َٔ َطتدات ايكطا٠ 

ٜتِ زفع٘ َٔ خع١ٜٓ ايسٚي١ بػض ايٓعط عٔ َا ٜسفع َٔ ضغّٛ َٚكساضٖا، مبع٢ٓ أْ٘ ست٢ يٛ 

ضٚاتب ايكطا٠، اييت تدك٢ ثابت١  يفط قطضت ايسٚي١ إيػا٤ ايطغّٛ يف احملانِ، فإٕ شيو ال ٜؤث

يف زفع ضٚاتب ايكطا٠ املػًُني َٔ بٝت  ٖٚٛ ايٓعاّ املعٍُٛ ب٘زٕٚ تأثط باملعطٝات املصنٛض٠، 

 .(28)َاٍ املػًُني، ضغِ إٔ ايكطا٤ دلاْٞ فٝٗا

ُس ظٜاز٠ ضغّٛ احملانِ نًُا ظازت َكساض تإٔ ال تع جيبْط٣ أْ٘ يصيو   

َٔ إيعاّ اخلصّٛ بسفع ايطغّٛ، جيب إٔ تهٕٛ غس باب املٓاظعات ضٚاتب ايكطا٠ ألٕ ايػا١ٜ 

ٚيٝؼ تػط١ٝ ْفكات ٚتهايٝف ايتكاضٞ أَاّ احملانِ ألٕ ْفكات َطفل  ،ايهٝس١ٜ  ٚنجطتٗا

 ٜتِايعساي١ ٜتعني ع٢ً ايسٍٚ إٔ تػطٝ٘ َٔ خعاْاتٗا، نْٛ٘ أِٖ َطفل سٝاتٞ إْػاْٞ ٚإٔ 

، ضطالع مبٗاَِٗ ايكطا١ٝ٥ ٚتطُٔ نفاٜتِٗ املاز١ٜايطٚاتب اييت تهفٌ هلِ اال إعطا٤ ايكطا٠

أسػٔ َا ٜهٕٛ، نُا أْ٘ بدػاط١ فإٕ اآلثاض املرتتد١ ع٢ً اخلًٌ ع٢ً يًكٝاّ بٛادداتِٗ املكسغ١ 

يف َطفل ايعساي١ يٝػت فطز١ٜ، أٟ يٝػت بني املتداةُني فشػب، بٌ تتعساٖا يتٓػشب ع٢ً 

 ٜكّٛ ْعاَٗا. ايسٍٚ، ٖٚٛ ضنٔ ب٘اجملتُعات يف أَٔ ٚاغتكطاض 

إٔ ؼكٝل ايعسٍ ٚاإلْصاف ال ٜٓدػٞ إٔ ٜهٕٛ َؿطٚطا بأزا٤ َكابٌ. ٚإٔ  ٚسٝح

ضُإ ٖصٙ اخلسَات ٜعس ٚظٝف١ َٔ ٚظا٥ف ايسٚي١ متاَا نُا ٖٛ ايؿإٔ بايٓػد١ يألَٔ ايصٟ 

جيب إٔ ٜتُتع ب٘ اجلُٝع ع٢ً قسّ املػاٚا٠، فإْ٘ ٚيهفاي١ احلل يف ايتكاضٞ ٚدب إعُاٍ َدسأ 

ايكطا٤ مبفَٗٛ٘ املجايٞ بإٔ ٜعف٢ اجلُٝع َٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥، خاة١ ٚإٔ  دلا١ْٝ

املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ مل تعس دلطز ضغّٛ ضَع١ٜ اهلسف َٓٗا احلس َٔ ايسعا٣ٚ ايهٝس١ٜ، بٌ 

ميتس َفَٗٛٗا يٝؿٌُ ناف١ ْفكات ايسع٣ٛ؛ عٝح تؿٌُ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ايطغّٛ 

٣ٛ نُصاضٜف ادطا٤ات ايتدًٝؼ ايطمسٞ ٚايرتمج١ املػتشك١ يًسٚي١ َٚصاضٜف غري ايسع
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ٚاخلرب٠ ٚإدطا٤ات ايتشكٝل َٚصاضٜف ايتٓفٝص، نُا تؿٌُ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ أتعاب 

 .(29)احملاَٞ أٜطا

ٚيف ٖصٙ ايٓكط١ جيب َالسع١ إٔ اؾتُاٍ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ع٢ً نٌ ٖصٙ 

اضني فِٝٗ ايطعفا٤ ٚايفكطا٤ فإشا ايٓفكات َٔ ؾأْ٘ ايتكًٌٝ َٔ ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤، ألٕ املتك

أيعَٛا بسفع ضغّٛ فإِْٗ ئ ٜكسَٛا ع٢ً املطايد١ عكٛقِٗ َٖٚٛا ٜرتتب عًٝ٘ اْتؿاض ايعًِ 

 ٚضٝاع ايعساي١.

ٚايكٍٛ بإٔ ْعاّ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ َعس أغاغا يفا٥س٠ ٖصٙ ايف١٦ َٔ األفطاز، قٍٛ 

يكطا١ٝ٥ اييت تتشًُٗا اخلع١ٜٓ ايعا١َ يف َطزٚز عًٝ٘ َٔ داْدني: اجلاْب األٍٚ إٔ املصاضٜف ا

إطاض املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ تهٕٛ بصف١ َؤقت١ شيو أْ٘ بعس ةسٚض احلهِ ايٓٗا٥ٞ فإٕ َٔ خػط 

ايسع٣ٛ غٝتشًُٗا ست٢ ٚيٛ نإ ٖٛ ايصٟ أعف٢ َٓٗا ابتسا٤ الغتفازت٘ َٔ املػاعس٠ 

 قس خػط ايسع٣ٛ.ايكطا١ٝ٥، طاملا إٔ ايكإْٛ مل ٜٓص ع٢ً إعفا٥٘ َٓٗا إشا َا نإ 

ٚعًٝ٘ نإ األدسض باملؿطع اجلعا٥طٟ إٔ ٜٓص ع٢ً إعفا٤ املػتفٝس َٔ املػاعس٠ 

 .(31)ايكطا١ٝ٥ إشا نإ قس خػط ايسع٣ٛ

أَا اجلاْب األخط فريدع إىل إٔ َػأي١ نٕٛ أتعاب احملاَٞ غري َطدٛط١ مبعاٜري 

ْتٝذ١ يجكٌ األتعاب  ٚاضش١ نْٛٗا ١َٓٗ سط٠ َػتك١ً، ػعٌ ايهجرئٜ ٜتدًٕٛ عٔ سكٛقِٗ،

ٚطٍٛ اإلدطا٤ات ٚتعكٝسٖا، إش ٜؿهٌ ثكٌ أتعاب ايتكاضٞ أِٖ عكد١ يًُتكاضني غٛا٤ َٔ 

سٝح تهايٝف احملاَني اييت تصٌ أسٝاْا إىل َدايؼ خٝاي١ٝ، خاة١ ع٢ً َػت٣ٛ اجلٓاٜات، ظز 

اإلزاض١ٜ ع٢ً ٖصا تهايٝف تطمج١ ايٛثا٥ل إىل ايعطب١ٝ ٚاييت دا٤ قإْٛ االدطا٤ات املس١ْٝ ٚ

دعٌ األفطاز أَاّ ٚاقع ٜفطض عًِٝٗ  األَط ايصٟ، (31)اجلسٜس بإيعاَٝت٘ ؼت طا١ً٥ ايدطالٕ

اختٝاضٜٔ، أسالُٖا َط، فإَا زفع َػتشكات ندري٠ ألٕ أتعاب احملاَني خط أمحط جيب 

 اسرتاَ٘ ْاٖٝو عٔ املصاضٜف األخط٣ أٚ ايتدًٞ عٔ سكٛم َٗط١َٛ.

س١ْٝ ٚاإلزاض١ٜ اجلسٜس ٜفطض إيعا١َٝ ايًذ٤ٛ إىل َٚازاّ إٔ قإْٛ االدطا٤ات امل

خسَات احملاَني أَاّ ذلانِ االغت٦ٓاف ٚاحمله١ُ ايعًٝا ٚدلًؼ ايسٚي١، ٚيف نٌ ايكطاٜا 

اييت تهٕٛ املطافع١ فٝٗا بصف١ َسع٢ أٚ َسع٢ عًٝ٘، ٚال ٜدك٢ ؾطط تٛنٌٝ احملاَٞ دٛاظٜا 

ابٌ نإ ٜتعني ع٢ً املؿطع إٔ حيسز غكفا فإْ٘ باملك .(32)إال بايٓػد١ يًُشانِ االبتسا١ٝ٥

ألتعاب احملاَٞ  ايصٟ أةدح َكابٌ أتعاب٘ جياٚظ يف أغًب احلاالت ست٢ احلكٛم اييت جلأ 

 ايفطز يتشصًٝٗا قطا٥ٝا.

ٚيف ظٌ ٖصٙ ايتعسٜالت اجلسٜس٠ اييت أزخًت ع٢ً قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ ٚاإلزاض١ٜ، 

تجكٌ ناٌٖ املتكاضني، ْط٣ أْ٘ ٜتعني ع٢ً املؿطع ٚاييت أةدشت َعٗا املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ 
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اجلعا٥طٟ تدين فهط٠ إعفا٤ املتكاضني َٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ اييت مل تعس دلطز ضغّٛ ضَع١ٜ 

اهلسف َٓٗا احلس َٔ ايسعا٣ٚ ايهٝس١ٜ؛ ٚإٔ تتشًُٗا اخلع١ٜٓ ايعا١َ يًسٚي١ ػػٝسا ملدسأ 

 كاضٞ جلُٝع َٛاطٓٝٗا.دلا١ْٝ ايتكاضٞ ٚست٢ تهفٌ ايسٚي١ احلل يف ايت

 اخلامتة:
خًصٓا إىل أْ٘ إشا نإ تٛفري احلُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ ٜعس َٔ ةُِٝ ٚظا٥ف ايسٚي١، 

ٖٚصا ٜكتطٞ ايعسٜس َٔ املػتًعَات اييت تتطًدٗا إدطا٤ات ايتكاضٞ، ٚإٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ 

ايكٍٛ إٔ تعس أسس ٖصٙ املػتًعَات اييت تتطًدٗا ايع١ًُٝ ايكطا١ٝ٥، ٚإشا نإ َٔ ةشٝح 

ؼٌُ اخلصّٛ َصاضٜف ايسع٣ٛ إٕ ناْت ضغَٛا ضَع١ٜ، ال ٜعس خطقا ملدسأ دلا١ْٝ ايكطا٤، 

يهٔ َت٢ ناْت ٖصٙ املصاضٜف تجكٌ ناٌٖ املتكاضني ٚؼٍٛ زٕٚ مماضغتِٗ سكِٗ يف 

 ايتكاضٞ  فإٕ ٖصا ٜعس اْتٗانا يًشل يف ايتكاضٞ ٚخطقا ٚاضشا ملدسأ دلا١ْٝ ايتكاضٞ.

ٕ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ اييت قطضٖا املؿطع إلعفا٤ االفطاز ايػري نُا خًصٓا إىل أ

قازضٜٔ َازٜا َٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ يتُهِٝٓٗ َٔ مماضغ١ سكِٗ يف ايتكاضٞ ٜؿٛبٗا نجري 

َٔ ايفطاغات ايكا١ْْٝٛ اييت َٔ ؾأْٗا إٔ ؼس َٔ فاعًٝتٗا َٚٔ أبطظ تًو ايفطاغات نٕٛ 

ٓػد١ يًُػتفٝس َٓٗا َت٢ خػط ايسع٣ٛ، باإلضاف١ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ شات طابع َؤقت باي

ذلٌ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، بايتايٞ ال  يألؾداصيعسّ ٚدٛز َعٝاض ٚاضح حيسز املكسض٠ املاي١ٝ 

 ْػتطٝع ايتُٝٝع بني َٔ ٜػتشل املػاعس٠ املاي١ٝ َٚٔ ال ٜػتشكٗا.

عس٠ نُا إٔ َٓح املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يف اجلعا٥ط ٜتِ َٔ خالٍ َٓح ايؿدص املػا

ايكطا١ٝ٥ نًٝا، أٚ أْ٘ ال ٜػتفٝس َٓٗا ْٗا٥ٝا، فال ٜٛدس يف ايتؿطٜع ْعاّ املٓح اجلع٥ٞ 

 يًُػاعس٠ ايكطا١ٝ٥.

ٚأخريا ٚدسْا إٔ عسّ ٚضع َعٝاض ٚاضح أٚ غًِ َطدٛط يتشسٜس أتعاب احملاَٞ 

 دعٌ َٔ ٖصٙ األخري٠ عا٥كا يتُهني االفطاز َٔ مماضغ١ سكِٗ يف ايتكاضٞ، ظٜاز٠ ع٢ً باقٞ

املصاضٜف األخط٣ ٖٚٛ االَط ايصٟ دعًٓا ْسعٛا املؿطع إىل تدين ْعاّ اإلعفا٤ ايهًٞ َٔ 

 املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ست٢ ٜهفٌ يألفطاز سكِٗ يف ايتكاضٞ.  

األَِ ٚايؿعٛب تكاؽ بكسض٠ اجلٗاظ ايكطا٥ٞ يسٜٗا ع٢ً ايتطٛض ٚايتكطب َٔ ف 

ايكطا٤  ٖٞٚصا ٜدك، عًٝٗا َٔ تػرياتاملٛاطٔ, فطال عٔ ايتأقًِ َع ظطٚف اجملتُع َٚا ٜططأ 

بٌ ٖٛ ايطأَ  األنٌُ، َإ ٚساَٝ٘ َٔ نٌ َا ٜتٗسزٙ اٚ ٜعٝل غريٙ ع٢ً ايٛد٘ ألةُاّ ا

 . يًتٛاظٕ بني افطاز اجملتُع َٚهْٛات٘ َٚؤغػات٘
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 اهلوامش:
/ 01تاضٜذ ٜٛغف ايفطاز، دلا١ْٝ ايتكاضٞ ٚنجط٠ ايكطاٜا ٚتعٜٛض ايططض، َكاٍ اْرتْت ألطًع عًٝ٘ ب (0)

 .http ://www.aleqt.com/2006، مبٛقع 8108/ 08

 .480، ص 8111، بريٚت: زاض املؿطم،  02، طاملٓذس يف ايًػ١ ٚايعًّٛ( 8)

 .001، ص 0490، بػساز: َطدع١ ايعاْٞ، ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ املطافعات املس١ْٝ( ضٝا٤ ؾٝت خطاب، 0)

دل١ً ايطافسٜٔ يًشكٛم، دلًس  غاغٗا ايكاْْٛٞ زضاغ١ َكاض١ْ"،،" َصاضٜف ايسع٣ٛ ٚأ( عُاض غعسٕٚ املؿٗسا4ْٞ)

 .94، ص 8110، بػساز: ، 81، عسز 00، ايػ١ٓ 2

، ايكاٖط٠: 8، ز قٛاعس املطافعات يف ايتؿطٜع املصطٟ ٚاملكاضٕ( ذلُس ايعؿُاٟٚ ٚعدس ايٖٛاب ايعؿُاٟٚ، 1)

 .914املطدع١ ايُٓٛشد١ٝ، ز ؽ، ص 

؛ ابطاِٖٝ 001، ص 0494، بػساز: َطدع١ املعاضف، 0، ط 0، ز أسهاّ املطافعات ؾطح( غعسٕٚ ْادٞ ايكؿطٝين، 0)

  0428، االغهٓسض١ٜ: َٓؿأ٠ املعاضف،  8، ز ايكإْٛ ايكطا٥ٞ اخلاصزلٝب غعس، 

، ص ص: 0421، االغهٓسض١ٜ: َٓؿا٠ املعاضف، 1، ط ْعط١ٜ األسهاّ يف قإْٛ املطافعات( أمحس ابٛ ايٛفا، 9)

، 8111، املٛةٌ: زاض ايهتب يًطداع١ ٚايٓؿط، ؾطح أسهاّ قإْٛ املطافعات املس١ْٝيعدٛزٟ، ؛ عداؽ ا004 -000

 .041ص 

 .008( غعسٕٚ ْادٞ ايكؿطٝين، املطدع ايػابل، ص 2)

 .20( عُاض غعسٕٚ املؿٗساْٞ، املطدع ايػابل، ص 4)

 .828( ضٝا٤ ؾٝت خطاب، املطدع ايػابل، ص 01)

 ؛ 040-048ػابل، ص ص: ( أمحس أبٛ ايٛفا، املطدع اي00)

، 8111، اجلعا٥ط: ايسٜٛإ ايٛطين يألؾػاٍ ايرتب١ٜٛ، 8، ط ايكإْٛ ايكطا٥ٞ اجلعا٥طٟ( ايػٛثٞ بٔ ًَش١، 08)

، اجلعا٥ط: زٜٛإ املطدٛعات 0، ط ايٓعاّ ايكطا٥ٞ اجلعا٥طٟ؛ بٛبؿري ذلٓس أَكطإ، 000-001ص ص: 

 .00، ص 8110اجلاَع١ٝ، 

فٝفطٟ  81املتطُٔ قإْٛ االدطا٤ات املس١ْٝ ٚاإلزاض١ٜ املؤضر يف  14 -12ايكإْٛ ضقِ َٔ  421( أْعط املاز٠ 00)

 .8112، 80، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، عسز 8112

 . 009 -000(  ايػٛثٞ بٔ ًَش١، املطدع ايػابل، ص ص : 04)

، 10"، ز ٚايعساي١ "ايكطا٤، َكاٍ يف نتاب "ايًذ٤ٛ إىل ايعساي١: اجملا١ْٝ ٚاملػاعس٠"( ضضا أمحس املعغين، 01)

 .801، ص 8110ايطٜاض: داَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ، 

، املتعًل باملػاعس٠ 19- 90، املعسٍ ٚاملتُِ يألَط 8114فٝفطٟ  81املؤضر يف  ،12- 19ايكإْٛ ضقِ  (00)

 ا.َٚا بعسٖ 14، ص 8114َاضؽ  12، ايصازض٠ يف 40، ايػ١ٓ 01ايكطا١ٝ٥، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز 

 .04، اجلعا٥ط: َٓؿٛضات ٚظاض٠ ايعسٍ، زٕٚ غ١ٓ ْؿط، ص زيٌٝ املتعاٌَ َع ايكطا٤( ٚظاض٠ ايعسٍ، 09)

ٚضعِٗ اخلاص، فكصٛضِٖ اجلػسٟ عاز٠  إىلَكدٛال بايٓػد١ يًُعٛقني بايٓعط  األَطنإ  إشاْالسغ أْ٘ ( 02)

، ايصٜٔ ميهٔ قٝاؽ سايتِٗ اإلضٖاب بايٓػد١ يطشاٜا األَطقدًٓا  ٚإشأَ ططف ايسٚي١،  إعا١َْا ٜهٕٛ ذلٌ 

ايؿٗسا٤ ٚبٓاتِٗ غري املتعٚدات ٚايصٜٔ ٜعتربٕٚ ضشاٜا يًجٛض٠ ايتشطٜط١ٜ فإ ضشاٜا  ٚأضاٌََعطٛبٞ احلطب 

 ضشاٜا املأغا٠ ايٛط١ٝٓ. اإلضٖاب

طٜب ايدؿط١ٜ ٚنصا ضشاٜا تٗ ٚباألعطا٤رلتًف متاَا ٚغري َكدٍٛ بايٓػد١ يطشاٜا االػاض بايدؿط  األَطيهٔ 

قاْْٛٞ ٜربض اغتفازتِٗ َٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، ألٕ ٖٓاى ضشاٜا يف دطا٥ِ  أٚاملٗادطٜٔ، فال أغاؽ َٓطكٞ 
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ايٛسٝس املفػط هلاتني ايف٦تني اجلسٜستني إٔ ايكإْٛ  ٚاألَطأخطط نذطا٥ِ احلذع ايتعػفٞ ٚايتعصٜب ٚغريٖا 

املتطُٔ تعسٌٜ قإْٛ ايعكٛبات  10-14 األَطاملتطُٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ تعأَ يف ةسٚضٙ َع  14-18

غري َكدٍٛ فٝذب  األَطايدؿط١ٜ ٖٚصا  ٚاألعطا٤ األؾداصايصٟ اغتشسخ دطا٥ِ تٗطٜب املٗادطٜٔ ٚاالػاض يف 

 ايرتنٝع ع٢ً عسّ ايكسض٠ ايفع١ًٝ ع٢ً زفع املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ٚنصا دس١ٜ ايٓعاع.

أٚ ايتشفعٞ املطاز  أيٛال٥ٞايعٌُ  أَٚٛضٛع ايسع٣ٛ  َهاتب املػاعس٠ يٝػت ظٗات قطا١ٝ٥ يهٞ تٓعط يف (04)

مشٛي٘ باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ فٗصا َٔ عٌُ احملانِ، ٚإمنا تكّٛ املهاتب بدشح غطشٞ ٚأٚيٞ يطًب املػاعس٠ ٌٖ 

نإ  إشاإٔ ؾطط دس١ٜ ايعٌُ املطاز مشٛي٘ باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٜهٕٛ فكط  إىلال؟ نُا ْؿري  أّٖٛ َكدٍٛ 

املطًٛب مشٛي٘  اإلدطا٤نإ ٖٛ املسع٢ عًٝ٘ أٚ املتدص ضسٙ  إشاايكطا١ٝ٥ ٖٛ املسعٞ أَا  طايب املػاعس٠

باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، فاْ٘ َعف٢ َٔ ٖصا ايؿطط عهِ إٔ ايٓعاع َٛدٛز فعال أَاّ ايكطا٤ ٚإٔ املسع٢ عًٝ٘ أٚ 

يف  أَاقدٌ ضفع ايسع٣ٛ  إٔ ٖصا ايؿطط َطًٛب إىلًَعّ باحلطٛض أَاّ ايكطا٤، ْٚطٝف  اإلدطا٤املتدص ضسٙ 

نإ ايٓعاع َعطٚض بايفعٌ ع٢ً ايكطا٤ فال ذلٌ هلصا ايؿطط سٝح إٔ قدٍٛ ايسع٣ٛ يف سس شات٘  إشاساي١ َا 

غًِٝ، ٚاملالسغ إٔ املؿطع اجلعا٥طٟ قس أٌُٖ نٌ ٖات٘  أغاؽزيٌٝ ناف ع٢ً َس٣ دس١ٜ ايطًب ٚقٝاَ٘ ع٢ً 

ع٢ً أْ٘ َهاتب املػاعس٠ تكّٛ بايتشطٜات  18-14َٔ ايكإْٛ  19ايتفاةٌٝ امل١ُٗ، بسيٌٝ أْ٘ ضنع يف املاز٠ 

املدتًف١ ايػابل  األسٛاٍايططٚض١ٜ سٍٛ َٛاضز طايب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ فكط، زٕٚ إٔ ٜطنع ع٢ً دس١ٜ ايٓعاع أٚ 

 شنطٖا غصٛص ٖات٘ ايٓكط١.

٢ً َػت٣ٛ احملانِ َهاتب يًُػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ع 18-14َهطض َٔ ايكإْٛ  8يكس اغتشسثت املاز٠ ( 81)

، ٚاجملايؼ ايكطا١ٝ٥ ٚاحمله١ُ ايعًٝا ٚدلًؼ ايسٚي١ ٚنصا ذله١ُ ايتٓاظع، ٚقس دا٤ت املاز٠ ٚاإلزاض١ٜاالبتسا١ٝ٥ 

 َٔ قإْٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يتفصٌٝ تؿه١ًٝ ٖات٘ املهاتب. 10

 . 09، ص 0490 ،ب١ٝزاض ايٓٗط١ ايعط ايكاٖط٠:،  0، ز ايٓعاّ ايكطا٥ٞ املسْٞذلُس عدس اخلايل ،  (80)

 22ايػابل ، ص املطدعأمحس أبٛ ايٛفا ،  (88)

 09ايػابل ، ص املطدع. ذلُس عدس اخلايل ،  (80)

 . 02-09ايػابل ، ص املطدعذلُس عدس اخلايل ، ؛ 00، ص املطدع ايػابلغعسٕٚ ْادٞ ايكؿطٝين ،  (84)

 . 22ايػابل ، ص املطدع. أمحس أبٛ ايٛفا ،  (81)

 .000، ص8114، ايكاٖط٠: زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، يف قإْٛ ايكطا٤ املسْٞ ايٛغٝط،  فتشٞ ٚايٞ (80)

 . 02تٛفٝل ايفهٝهٞ ، املصسض ايػابل ، ص (89)

باملؿطع إٔ ٜٓعع ٖصا ايطابع املؤقت يًُػاعس٠ ٖٚٛ َا فعً٘ املؿطع ايتْٛػٞ سُٝٓا ْص ع٢ً أْ٘  األدسض( نإ 82)

ٚدس ْص خاص  إشا إاليعسي١ٝ فإ ٖصٙ املصاضٜف تتشًُٗا خع١ٜٓ ايسٚي١، ا باإلعا١ْيف ساي١ احلهِ ضس املٓتفع 

 801ٜعفٞ ايسٚي١ َٔ أزا٥ٗا،  ضضا أمحس املعغين، َطدع غابل، ص 

َٔ قإْٛ االدطا٤ات املس١ْٝ ٚاالزاض١ٜ ع٢ً أّْ٘: تؿٌُ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥، ايطغّٛ  402( فكس ْصت املاز٠ 84)

يسع٣ٛ، الغُٝا َصاضٜف ادطا٤ات ايتدًٝؼ ايطمسٞ ٚايرتمج١ ٚاخلرب٠ املػتشك١ يًسٚي١، َٚصاضٜف غري ا

 ٚغذطا٤ات ايتشكٝل، َٚصاضٜف ايتٓفٝص،نُا حيسزٖا ايتؿطٜع.

 ٚتؿٌُ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ أٜطا أتعاب احملاَٞ ٚفكا ملا حيسزٙ ايتؿطٜع".

 أٚ، أعدا٤ٙٝا تتشٌُ اخلع١ٜٓ نً إعفا٤َٙٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ يف فطْػا قس ٜهٕٛ  اإلعفا٤إٔ  إىل( ْٚؿري 01)

ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ملػاعس٠ غري ايكازضٜني دع٥ٝا ٜتكامس٘ املػاعس قطا٥ٝا ٚاخلع١ٜٓ ايعا١َ. عاؾٛض َربٚى،  إعفا٤
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، ص ص: 8119، ايكاٖط٠: زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، ع٢ً زفع املصطٚفات ايكطا١ٝ٥: زضاغ١ تأة١ًٝٝ تطدٝك١ٝ َكاض١ْ

 . ٚأْعط نصيو:18، 10

Ministère de la justice, Demande d’aide juridictionnelle, imp Adin Msium, 2004, P 01 
 َٔ قإْٛ االدطا٤ات املس١ْٝ ٚاإلزاض١ٜ. 12( اْعط املاز٠ 00)


