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ال��� � على إح�انه و�م��انه ون�ه� أن ال إله إال هللا وح�ه ال ش��� له تع���ا  

 ل�أنه ون�ه� أن س��نا دمحم ع��ه ورس�له ال�اعي إلى رض�انه صلى هللا عل�ه وسل� 

�ي ق�ما ن�� ، إلى م� �ان ی�فع�ي �ل ما ��ل� ح�ي أحق� له امالهإلى ال�� وه� 

ال�� إم�ل� اإلن�ان�ة ��ل ق�ة، إلى ال�� سه� على  اإلن�انإلى األمام ل��ل ال���غى،

  .، إلى م�رس�ي األولى في ال��اة ، أبي الغالي على قل�ي أ�ال هللا في ع��ه تعل��ي

إلى ال�ي وه�� فل�ة ���ها �ل الع�اء و ال��ان ، إلى ال�ي ص��ت على �ل شئ 

م� إرت�� �ل�ا ت���ت و�ان� س��� في ال��ائ� و�ان� دع�اها لي �ال��ف�� ، إلى 

مالك على القل� أمي ال����ة ج�اها هللا ع�ي  إب��ام�ها في وجهي ن�ع ال��ان و أع�

  .خ�� ال��اء في ال�ار�� 

�ف�ل�ي ج�اتي ا�ال هللا ��رة الق���ة راو��ي األولى و س�� إلى ذ��� را��ة ال�ه� و 

   .  تي و أخ�الي، ع�اتي و أع�امي إلى �ل عائل�ي ��ا ف�ه� خاال . افي ع��ه�

  .إلى ال�ی� �ان�ا س��ا في ح�اتي أخ�ي و أخ�اتي األع�اء حف�ه� هللا 

ال��� ال�ئ��  ي إلت�ام م���تي ال�راس�ة،ل�� م�لي ی� الع�ن و ال��اع�ة ومه�إلى ال

  .عاه �س�ة م��اء م��غان� حف�ه هللا و ر ال��ی� العام ل�

م� أقارب، وص��قاتي  ألت�ام ه�ه ال����ة ع�نيوسا إلى �ل م� �ان إلى جان�ي

عل�ا  الل�ان ف�ل�ا ع�لتي في الاص��ق وأص�قائي ال�ی� ج�ع� ب���ا ال�امعة، وال أن�ى

  .  و ال��ف�� و أت��ى له� ال��اح�ا هللا حف�ه وش��فة ج��لة ،لي اب�ع�اته�



 

 

 

وف�له إلن�از و�ت�ام  أش�� هللا ال�اح� األح� ال�� وفق�ي و ق�رني و أت� عل�ا نع��ه

  .ه�ا ال���

  :أما �ع� 

 ب� ع�ی�ة ن��لالفاضل األس�اذ ال����ر  �ألس�اذ ام��انيأت�جه ��ال� ش��� و 

عل�ا  ة ، فل� ی��لحف�ه هللا و رعاه على تف�له �ق��ل اإلش�اف على ه�ه ال���� 

ن�ائ�ه ال�ف��ة م� أجل إخ�اج ه�ه ال����ة في أح�� ص�رة، ال��ی�ة و  �إرشاداته

  .ف��اه هللا ع�ي خ�� ال��اء

أع�اء ل��ة ال��اق�ة �ال��افقة ك�ا أتق�م �ال��� و ال�ق�ی� على األسات�ة األفاضل 

 .ع�ي ج��عا خ�� ال��اء ج�اه� هللا إث�اءها،ه�ه ال����ة و ل�وره� في لى م�اق�ة ع
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 لل�ول،أساسي في ال����ة شاملة و  ال�ل��ة العقار�ة ����لف أن�اعها لها دور هام    

��ة ه�ا األخ�� في ت�ق�� و ن��ا أله �العقار،ارت��� ال��ارات ق���ا و ح�ی�ا 

في مقابل  ت�ع�د،ازعات ح�له ت��� و ت���ع و م���ع فإن ال�� االزدهار أل�ال��� و 

ار�ة أص��� م��ر م� م�ادر ال��اعات ال�ول�ة وال�اخل�ة فق� ذل� ال�ل��ة العق

جل ال����عات أث�� ال�اقع أن وراء �ل ن�اع ج�ائي ی�ج� ن�اع عقار� ل�ل� اه��� 

  .ب����� ال�ل��ة العقار�ة و ه�ا ��� ق�اع� قان�ن�ة ت���ه 

ل�ي اه��� �ل ال����عات م�� الق�م اح� ال�ل��ة م� ال�ق�ق األساس�ة إذا �ان     

ی��زه  االه��امح�ای�ه م� ال�ع�� فإن ه�ا و  اس�ع�اله����ة ، و و ض�� ن�اقهب�����ه 

ت��ق دس��ر و  ه�ا ال��، ال�ث�� ب�� م��لف الق�ان�� ال�ي ت�� على االرت�ا�

ت�ع�ائة و  ت�ع�ن ل��رخ في ال�ام� والع��ون م� شه� ن�ف��� عام س�ة و ا 1996

، و ح�ای�هاإلى ح� ال�ل��ة و  20، في مادته 1989ألف ال�ع�ل و ال���� ل�س��ر 

  .ك�ل� م���ع الق�ان�� و خاصة ما ی�ت�� العقار 

ا ت��ل عائقال��علقة �إث�ات ال�ل��ة العقار�ة، و وم� ب�� ه�ه ال�����ات تل�     

  .أساس�ا ی�اجه ال�هات الق�ائ�ة على م���� ال��اعات ال��ارة إل�ها انفا 

�� ق�لي الق�اء م� ��ف ال��ا���� ه� تإذا �ان اله�ف األس�ى م� الل��ء إ    

دع�� ذا اع��ض القاضي أث�اء ف�له في م� ث�ة فإ، و الع�الة و اس��عاد ال�ق�ق 

، یل�أ و م�ار�هاخ��اصه أجة ع� أو عل��ة خار  تق��ةذات ���عة ف��ة أو م�ائل 

  .القاضي العقار� في حل ال��اعات ال�ع�وضة عل�ه ، إلى ال���ة الق�ائ�ة 

�ل� القان�ن�ة م� خالل  م���ه�م� ح� األ��اف ال���ازعة ال�فاع ع� و     

فإن للقاضي سل�ة رقا�ة ه�ا ال�� م� خالل  ،�إج�اءات مع��ة ت��� م�اع�ه�

ال�ل�ات ال�اسعة ال�ي ی���ع بها في م�ال ال��� ع� ال�ل�ل و ه� في ه�ا ال��د 
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على ، و ن ح�اد القاضي �ع�ي ضعفهألة ال ���ع �ل�ا ل���ات األ��اف ال���ازع

ي ���لة فألح� م�اد� العامة إلج�اءات ال���مة الق�ائ�ة ال� اح��اماه�ا األساس 

فإن للق�اء العقار� سل�ة تق�ی� ال�ل�ل ال�ق�م ال�� �ل�  م��أ ال��ل�ة في اإلج�اء

�ق�ل م� ه�الء �ل ماتق�م�ا ، في ال�قابل ال ��� عل�ه أن ات�اذهم�ه أ��اف ال��اع 

 ات�اذه�ه م� إج�اءات ل��ا�ة م�اك�ه� بل ت�اف� ال��ل�ة في اإلج�اء ال��ل�ب 

  . ال ی�د� تع��ل الف�ل في ��ه�اع و ���� ���ن مه�ًا للف�ل في ال�

، على غ�ار اءات ال��ن�ة و اإلدار�ةلق� أجاز ال���ع ال��ائ�� في قان�ن االج�   

سل�� و ت�ق�� الع�الة وس�لة م�  أجل ال�� في ال��اع ���لال����عات األخ�� م� 

هي ال���ة الق�ائ�ة ال�ي ن�امها ت�� ال�اب ال�ا�ع في وسائل اإلث�ات و وسائل 

الق�� ال�ام� لل���ة اإلث�ات في الف�ل ال�اني في إج�اءات ال��ق�� و خ�� لها 

، فإن القاضي ال االس�عانة �ال����ت�ضح للقاضي  125ال�ادة جاءت ق�ائ�ة و ال

، العل�م إل�امًا �ا��اً ق�ق و ع� م�ار�ه أن یل� ��افة ال�����ه ��ف�ده مه�ا زادت أو ات�

، وذو �ا�ع عل�ي أو ف�ي ��ع� �ان ال��اع ����ه ُل�ً�ا و غ��ض و خاصة إذا

  .على القاضي العقار� فه�ه 

�ال�غ� م� ت�س�ع صالح�ات القاضي ع� ت���� إج�اءات ال�ع�� و خاصة     

م�ها و  ،ك�� إ��اب�ة في م�ال ال��ق��ال��ال العقار� ح�� أع�ى له ال���ع دور أ

ل� األم� ����ر األ��اف أمام القاضي ش���ًا و اس���ابه� س�اء ب�اء على �

ل���ان أ� أماك� ا ان�قال، ����� للقاضي العقار� ال�عای�ةال���م أو تلقائ�ا و 

ن��ها ، �ل ه�ه ال�الح�ات ا�ة الق�ائ�ة ال����ة أو ال�ول�ة، أو اإلنال���ازعة عل�ها

القاضي الل��ء إلى ال���ة الق�ائ�ة ���ورة �ع��� عل�ها غ�� �ا��ة م�ا ���� على 

  .القاضي في حل ال��اعات ال�ع�وضة عل�ه 
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  :ه�ا ال��ض�ع ب�ا�ة لع�ة أس�اب م�ض���ة وذات�ة م�ها  اخ��اروما ی�فع�ا إلى 

 ع�� تف���ا للق�ا�ا العقار�ة ال�ي ت��ح على ال��اك� ن��ها ت��ل�ا ع�ی� -

م�ها قار و ن�ع��ه و تع�د ال��اعات، و الع أله��ةه�ا �ة و ال��ات إلى ال���ة الق�ائ

ال�ي أن��ها ال�قاول  على س��ل ال��ال ق� ت��ن ال���ة ه��س�ة ل�ق��� ���ة األشغال

أو ب�ان إن�از األشغال ��قا لل�قای�� ل�ع��ل بها أو إذا �ان ه�اك ع��ب في 

ل���ت� ع� ذل� أو ت��ی� إذا �ان ااألشغال أو أع�ال ال��اء أو ت��ی� ���ة ال��ر 

�ل��ة ذل� ن�ع الو  ،��� على ذل� تع���ات على ال��ائ�ال��اء ق� شّ�� وفقا ل��

، م� ال���ات ال�ى �أم� بها الق�اة في العقار�ة ل��فعة ع��م�ة  والق��ة الق�ائ�ة

ل� ل� ال�ي ت�ع، ت����ا م� ال��ص إلى جان� ال���اءال���� م� ال��ان ت��ل� جانً�ا 

ت���� عق�د على خ�ائ�، و ، ب�� ال���ان فهي ت��ل� وضع ب�ضع معال� ال��ود

 .األرض ، ��اس األ�عاد و غ�ز ال�عال� 

م�ا دفع�ا إلى   العقار،نق� ال�ع�فة الف��ة للق�اة وع�م ت���ه� في م�ال  -

 .ال��اولة اإلحا�ة ��ل ج�ان� ال���ة الق�ائ�ة في ال��ال العقار� 

وج�د ح�ل ال���ة الق�ائ�ة و ����ص في ال��ال العقار م�اولة م�ا  ع�م -

 .ال��ض�عاإلسهام ول� �قل�ل في معال�ة ه�ا 

م�� عالقة ال����ع �العقار ح�� أص��� ال��اعات العقار�ة �اه�ة  -

 .اج��ا��ة

��ان و  القاضي،ل���� ال�� ���ع�� �ه یه�ف ه�ا ال��� إلى ت�ل�� ال��ء على ا و

  .م� الق�ا�ا ال�ي ت��اج ل���ة ف��ة ق�ل ال��� �ال��� ف�هامهامه في ح�� ���� 
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�ال�ج�ع إلى األس�اب ال�ات�ة العالقة ال����ة في ال��اة الع�ل�ة ع�� واجه�ي في 

ال���ة ال�ل�ة و معامل�ي مع ال���� العقار�، و ال��ازعات العقار�ة ��فة ش���ة 

  .الق�ائ�ة العقار�ة في ا�الع على ال��ال ال���ة 

ه�ا ال��ض�ع أه��ة �الغة م� خالل ال�ع��� على الق�اع� وم� ه�ا ����ي     

ال���اء و م�� ق���ة ه�ه ال���ة إضافة  اع��ادلل���ة الق�ائ�ة م� ح��  ال����ة

العقار�ة و م�� ح��ة ه�ه  إلى ال�ور ال���ة الق�ائ�ة العقار�ة في حل ال��اعات

لق�اة إلى ال���ة ��ای� ال���� في ع�د الق�ا�ا ال�ي یل�أ ف�ها ان��ًا لل، و ال���ة

ت� ، إال و ق�ائ�ة في ال��ال العقار، ح�� ال ���� أن ت��ن ه�اك دع�� الق�ائ�ة

ال�ي ���ع� على القاضي ت�ل�� خ��� ف�ها إلج�اء ال���ة و إ��اح �ع� ال�قا� 

  .ال�� ف�ها 

جه��ا في إن�از ه�ا ال��� ال���اضع نق� ال��اجع اوم� ال�ع��ات ال�ي و     

ال�����ة و إن  األكاد���ةقلة ال���ث  العقار،ال�����ة و خاصة في ال��ال 

��ع� �ال���� ال���ي ل���ث العل��ة و  وج�ت ��ه م���رة على ال��اقع ال�س��ة

  .ال���ل عل�ها 

ء العقار��� و الق�اة �ال���ا االت�الز�ادة على ذل� م� ال�اح�ة العل��ة صع��ة 

  .ال������ �ق�� العقار 

  :وه�ا ما ی�فع�ا إلى ��ح اإلش�ال ال�الي      

وما م�� ح���ها في  ك�� ت�اه� ال���ة الق�ائ�ة في حل ال��عات العقار�ة

 . ؟ اإلث�ات
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ل�صفي م� خالل م�اولة ا�غ�ض اإلجا�ة على ه�ه اإلش�ال�ة اع���نا على ال��هج   

ب�ان اإل�ار العام لل���ة الق�ائ�ة م� تع��� ه�ه األخ��ة و م�اولة اإل�الع على 

  .الق�ائ�ةالق�اع� ال����ة لل���� و ال���ة 

الق�ائ�ة في  لى ال��هج ال��ل�لي م� خالل اإل�ار الع�لي لل���ةإضافة إ    

األح�ام و الق�ان�� ال��علقة  ذل� تع�ض إلى ت�ل�ل الق�ارات وال��ال العقار�، و 

ت�صل�ا إلى دراسة م�ض�ع�ا  الق�ائ�ة و��ا م�قف الق�اء م�ها، م�ا س�� �ال���ة

قان�ني �ام ال�ا ب�ق��� ه�ا ال��ض�ع إلي ف�ل��، الف�ل األول خ���اه إلى ال�ه

ال���� األول : �ائ�ة في حل ال��اعات العقار�ة و ان�رج ت��ه م���ان لل���ة الق

ما��ة ال���ة الق�ائ�ة و ال���� ال�اني ت�� ع��ان الق�اع� ال����ة إلع�ال  �ع��ان

  .ال���اء الق�ائ��� العقار��� 

أما الف�ل ال�اني ف��اول�ا ��ه اإل�ار الع�لي لل���ة الق�ائ�ة ، و ت�� ��ه م�اش�ة 

أما في ال���� في ال���� األول اإلج�اءات ال���عة في إع�اد ال���ة الق�ائ�ة 

 .�اني ت��ق�ا ��ه إلى ح��ة تق��� ال���ة الق�ائ�ة في م�ال العقار ال
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 الف�ل األول

 ال��ام القان�ني لل���ة الق�ائ�ة في حل ال��اعات العقار�ة

ال�ي ���ز لل����ة إن دراسة م�ض�ع ال���ة �إع��ارها دل�ل م� أدلة اإلث�ات        

، م�ى �ان� ال�قائع ال�ع�وضة عل�ها ت��� م�ألة ف��ة أو عل��ة م�ا أن تل�أ إل�ها

على القاضي في �ع� الق�ا�ا  یتعذر���ج ع� ح�ود عل�ها و إدراكها ، فق� 

ال���وحة عل�ه أن ی�اش� ب�ف�ه ت�ق�� �ل أو �ع� وقائع ال�ع�� ال�ى ت��ن خارجة 

 ��اء ال������� في �ل�ال� ف القاضي ، ل�ا ���ز له أن ���ع��ن�عا ما ع� معار 

، إس�عاب نق�ة ف��ة مع��ة أو �ان الف�ل في ال��اع ال��ائل ال�ي ���ل�م الف�ل ف�ها

، إذ ل�� على القاضي ف�وع ال�ع�فةع�فة معل�مات ف��ة في أ� ف�ع م� ی��قف ع� م

أن  �ق��ة ال���وحة عل�ه بل �ف��ض عل�هأن ���ن خ���ا في �ل ال��اد و األم�ر ال

م� ص���  ���ن مل�ا �ال��اد� القان�ن�ة و الق�اع� الفقه�ة و األح�ام الق�ائ�ة ال�ي هي

       .                           خ���  و��ف�ه ل�ا ����ه تع���

��اح �تق��� ال���ص و في ال��ائل ال���وحة م� أجل  ی�ق�ر اإلس�عانة �ال���ة   

عای�ة �، �و خاصة في م�ال العقار ام بهااإلل� للقاضي م�ائل ف��ة ��ع� عل�ه

وع الق��ة و ذل� �ف�ز ن��� ��ف و�ع�اد ع�اد م�� الق�ع األرض�ة ال��اعة و إ 

�اد األساس�ة في ال��اء م� أن ت��ن في اإلج�اء ال�عای�ات لل� ���و م��� ب�اني، 

 ه�ا ما ن��ة��اص��� و ��ف ع��ب أع�ال ال��اء ال�ي ت��ن م�ال لل��اع ب�� مأجل 

في تق���  قاوالت أو في ال��ع او م� اجل إ��اح إخ�الف ال���اءقي عق�د ال�

                       .إلخ......... ال��ج�د في ال��اع في تع��� ال��ود ورس� العال�  ن��هاال���، و 
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، �اء م�اع� للقاضيس�لة إث�ات و إجتع��� ال���ة الق�ائ�ة في م�ال العقار و    

�ة إلع��اد ال���اء ��ا أن الق�اع� ال���و ،  ���� ���لة م� ال��ائ� على غ��هاتو 

ق��ة و م�حلة ن�اع ، س�عالج في ه�ا الف�ل ه�ه  ائ�ة لها أن�اع ح�� �لال���ة الق�

�ة في ال���� األول ی��رج ت�� ه�ا ق�ائال���ة ال  ما��ة الع�اص� ح�� ی�� دراسة

أن�اع  نعالج :  ال��ل� ال�انيمفه�م ال���ة الق�ائ�ة و : ن، ال��ل� األولم�ل�اال���� 

  .ال���ة الق�ائ�ة و خ�ائ�ها 

الق�ائ��� ، ��ا ی��رج أما في ال���� ال�اني س��رس الق�اع� ال����ة إلع�ال ال���اء 

 ش�و� و إج�اءات  ال����ل  في قائ�ة ��ه س���اول : ن ، ال��ل� األولت��ه م�ل�ا

س��عالج ش�� ال���� الق�ائي م� قائ�ة : ، أما في ال��ل� ال�اني ال���اء الق�ائ���

   . ال���اء الق�ائ��� ال�ع���ی�� ل�� ه��ة ال�هة الق�ائ�ة 
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  األول ال����

  ما��ة ال���ة الق�ائ�ة

إن الق�اء في أ� دولة ���ل م�انة سام�ة و م��لة ر��عة ، ل��نه ی�ا� �ه إقامة    

و إع�اء ل�ل ذ� ح� حقه ، فإذا �ان القاضي  ،الع�ل ب�� ال�اس و رفع ال�ل� ع�ه� 

ه� ال�� �ق�م ب����� األن��ة و الق�ان�� و إص�ار األح�ام و الف�ل في الق�ا�ا 

     .� م�ألة أوج� القان�ن الف�ل ف�هاال���� ألال�ع�وضة ، فال ����ه اإلم��اع ع� 

ف��ى ع�ض عل�ه ال��اع أو دع�� ت���� وقائعها أم�ر ف��ة و عل��ة د��قة ت��ج  

 � �ل واح� م�ه�ا أصع� م� األخ� ، فإما، فإنه ���ن أمام خ�ار��امهو إل ع� ثقاف�ه

س�فه� م�ه انه م��� ألنه ه�ا أم� ال �����عه أن ����ع ع� ال�� في ه�ة الق��ة، و 

ل�ع��، وقائع اف دون اإلل�ام ��امل أح� األ��ا�ما أن ���� في ه�ة ال�ع�� للع�الة، و 

  . تف��الت ه�ه الق��ة ه�ا أم� م����ل ل��اب و 

وعل�ه فإن  الق�اة وه� ���د الف�ل في الق�ا�ا ال���وحة أمامه� ��اجة إلى  

��ن له� ��ه ال�را�ة ال�ا��ة ال�امة م�اع�ة م� أ��اف ت�ل� خ��ة في م�ال م��د ، ت

، م�ا ��عل اإلس�عانة ق�ا�ا ف��ة و تق��ةاضي أح�انا قاص�ا في إ��اد حل�ل ����ن الق

                                                                                        .و مل�ا  ا ض�ور�اب�و� ال���ة أم� 

، جاء قان�ن ال�ع�في للق�اة في م�ال ف�ي م��دس� ه�ا الف�اغ  وم� أجل   

االج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة ب���ص ت��ح للق�اة اإلس�عانة ب�و� ال���ة ل��اء 

                                                           .ق�اع�ه� القان�ن�ة �إ��اد ال�ل�ل العادلة للق�ا�ا ال���وحة عل�ه� 

اإلدار�ة ح�  ��ا رخ� ال����ع ال��ائ�� أ��ا في قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و    

، وال���ة ال�ي تع���ا في ه�ا ال��ض�ع هي ال���ة �أهل ال���ة للقاضي اإلس�عانة

  .س�لة م� وسائل اإلث�ات الق�ائ�ة  ال�ي تع��� و 
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م� دراس�ها ���رة واض�ة  ن����ح�ى و ها في حل ال��اعات العقار�ة،  �أله��ون��ا  

، وج� عل��ا معال��ها  في ه�ا ال���� و ن�ع�ض ��ه إلى مفه�م ال���ة و و د��قة

وما  و ��ل� م� ال�اح�ة اإلص�الح�ة  في ال��ل� األول ، تع��فها م� ال�اح�ة اللغ��ة

و أما في ال��ل� ال�اني ف���ق�ا إلى أن�اع ال���ة الق�ائ�ة  ،����ها م� خ�ائ�

.                                                                                                 ت���� ال���اء
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��ل� األول ال  

.و خ�ائ�ها  مفه�م ال���ة الق�ائ�ة   

 �م� بها القاضي ��ل� م� ال���م أوی إن ال���ة هي ع�ل�ة ��� و ت��ّ      

تلقائ�ا ، �ل�ا رأ� الق�اة أنه� ��اجة إلى م�ار�ة أهل اإلخ��اص ل�الح�ة أم�ر أو 

فال���ة  �ق�م  بها �ائفة م� ال���اء ال   1.تق��� أو أس�اب أو م��رات غ�� واض�ة 

ل القان�ن للق�اة وق� خ�ّ  ،ف��ة خاصة ی����ن إلى سل� الق�اة له� معل�مات 

ن اء ال�ه��س�ن ال�ع�ار��ن ال������ االس�عانة  �ف�ه� و خ��اته� ، وم� ه�الء ال��� 

  .                                 إلخ .....في ال��ا�ات و ال��ح 

 اإلل�ام �عل� و ف� و مهارات ال ة هي ن�ع م� ال�عای�ة ، ت��اج إلىو عل�ه فال���    

ت��ف� في ال�اضي ، ل�ل� ���� القان�ن اإلس�عانة �ال���� �ل�ا �ان الف�ل في ال��اع 

ف�����ق في ه�ا .  2ی��قف على مع�فة معل�مات ف��ة �ع�� ع�ها عل� الق�اء

�إع��ارها وس�لة م� وسائل  ، ال��ل� إلى تع��� �ال���ة الق�ائ�ة لغة ، و إص�الحا

.                                                                                    اإلث�ات في الف�ع األول وما �����ها م� خ�ائ� في الف�ع ال�اني 

  تع��� ال���ة الق�ائ�ة : الف�ع األول 

  :لغة : أوال 

ال���ة هي ال�ع�فة ب��ا�� األم�ر وه� م��لح عام ����ل مفه�م ال�ع�فة أو                           

ب ف��� عف�� ع��� ، عادة ����� اإلن�ان � سلرة ال�الح�ة ، ل�� �أال�هارة أو ق�

ال���ة م� خالل ال��ار�ة في ع�ل مع�� ، و غال�ا ما ِی�� ت��ار ه�ا الع�ل أو 

                                                           

                                                                                                                                                     
  . 56ص  2002م���د ت�ف�� إلس���ر ، ال���ة الق�ائ�ة ، دار اله�مة ، ال��ائ� ، ال��عة 1

 2007ات ال�ام��ة اإلس���ر�ة ، � قان�ن ال��فعات ال��ن�ة و ال��ار�ة ، دار ال����ععلي أب� ع��ة ���ل ،  - 2 

  .  446ص 
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�ا ���ل خاص مع اإلج�ائ�ة أ� مع�فة ����ة ع�ل شئ ما ال��ث إلى تع��� أ�

ال���ة على أنها  ، ل�ل� غال�ا ما ��في الفالسفة)ق�ل�ة ( ول�� م��د مع�فة خ���ة 

.                                                                                                  3و مع�فة �ع��ة مع�فة ت�����ة أ

( � �ّ وال���ة هي م� ال��� أ� ال��أ �قال أخ�ار و أخاب�� و رجل خاب� و خ��� و خَ    

و اخ��ه خ��رة ا� أن�اه ما ع��ه م� . ا� عال� ) ء و ��� ال�اء ال���دة �ف�ح ال�ا

و أخ��ه ���ا . اإلخ��ار و ال���� �ه�ا و ���ان العل� ��ئ ��ة ���خ�� ، و ال��

خ��ه ��ع�ى أن�اه و اإلس���ار ال��ال ع� ال��� �ال�� ه� العل� �ال�ئ و ال���� 

  .                    العال� وخ��ه �ال��� أ� ص�ق ال��� 

ال�� له ما في ال��� � " و ال���� اس� م� أس�اء هللا ال���ى هلالج لج لق�له تعالى   

ومع�ى  4". ال���ات و ما في األرض و له ال��� في اآلخ�ة و ه� ال���� ال���� 

ال���� هلالج لج أنه ال تع�ب ع�ه األخ�ار �اه�ها و �ا��ها ال في ال���ات و ال في األرض 

إن هللا ال ��فى عل�ه شئ في " فه� العال� ��ا �ان وما ���ن ال ت�في عل�ه خا��ة  

   5" . ال في ال��اء األرض و 

اص�الحا: لف�ع ال�اني ا -ثان�ا   

تع�دت تع��فات الفقهاء لل���ة الق�ائ�ة ، فق� ع�ف� �انها إج�اء لل��ق�� �عه� �ه    

فه� ش�� غ�� م��ف �ال����ة له . القاضي إلى ش�� م��� ، ی�ع� �ال���� 

و وقائع ف�ه��ه م��دة ت�عل� ب�اقعة أ  6معل�مات ف��ة خاصة ���ع�� الق�اء ب�أ�ه ،

                                                           
  382ص  2005ال�ام�ة ، ل��ان ال���� ، م�س�ة ال�سالة ، � م�� ال�ی� دمحم �عق�ب الف��و أ�اد� ، فام�س  -3

.  
  . 01الق�آن ال���� ، س�وة س�أ ، اآل�ة  -4
  06،  ص  2007 و ال��ائ�ة ، اإلس���ر�ة ، �ال����ر علي ع�ض ح�� ، ال���ة في ال��اد ال��ن�ة  -5

  . 07ال����ر علي ع�ض ح�� ، نف� ال��جع ال�اب� ص  -  6
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�ا ف��ا ، ال �����ع القاضي ال�ص�ل إل�ه ، ل�ق�م له ب�انا او رأ���ل�م ���ها أو تق�ی�ها

  .                                وح�ه 

، �ق�� ال���ل و�س��ارة ف��ة تق�م بها ال����ةوع�ف� ا��ا �انها إج�اء ت���قي     

، و ذل� لل�� في �ل ال��ائل ع� ���� أهل اإلخ��اصمات ض�ور�ة على معل� 

.                                   ة ال ت����ع ال����ة اإلل�ام بهاال�ي ���ل�م الف�ل ف�ها أم�را عل��ة او ف��

ش�اص م����� في م�ائل أنها إس�عانة القاضي أو ال���م �أ��ا ع�ف� �    

على ال�ع��ات الف��ة أو العل��ة ال�ي ت�عل�  �ف��ض ع�م إل�ام القاضي بها لل�غل�

عل��ة و اس��الص ال��ائج م�ها في ش�ل رأ� ��اع و ذل� لل��ام �أ��اث ف��ة و ب�قائع ال

  .                         غ�� مل�م 

س�لة إث�ات اس���ائ�ة یل�أ إل�ها القاضي م� تلقاء نف�ه أو وع�ف� أ��ا �أنها و     

، ل���ع�� م� خاللها �������� في م�ائل ف�قاء في ال�ع�� ء على �ل� أح� الب�ا

ف��ة أو عل��ة أو مه��ة ت��ج �ال��ورة ع� ح�ود إدراكه و عل�ه ال�ف��ض ل��رك و 

�و� �، م�ا��ا في ذل� الو تفاص�ل ال�اقعة ال�ع�وضة عل�ه ی��� م� خاللها ع�اص�

  .                ال�ي ح�دها القان�ن 

إح�� ��ق اإلث�ات ال��اش�ة ال�ى ت��� م�اش�ة على ال�قائع  أن ال���ة هيو     

ال�اد�ة ال��اد إث�اتها ، و تع��� أ��ا ن�عا م� ال�عای�ة الف��ة، ال�ى ت�� ب�اس�ة م� 

                                                                           7.ی���ع�ن ��فاءة ف��ة ال ت��اف� ل�� القاضي 

ال�ه�ة ال����لة م� ق�ل ال����ة أو اله��ة الق�ائ�ة إلى ش�� أو إلى " و أنها    

إلخ��اص أو مهارة أو ت���ة في مه�ة ما أو ف� أو ص�عة اع�ة أش�اص أص�اب 

                                                           
ال����ر دمحم ح��� ، ال���ة الق�ائ�ة في ال��اد ال��ن�ة و اإلدار�ة في القان�ن ال��ائ�� ، دار اله�مة ، ال��ائ�  -  7

  . 16، ص  15ص  �2014عة ال�
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 أن ال ���� لها... ، ل���ل م�ه� على معل�مات او آراء أو دالئل إث�ات أو عل�

                                                           8". ���� ق�اع�ها للف�ل في ن�اع مع�� ت�م�ها ب�ف�ها و تع���ها ض�ور�ة ل�

اس���اح رأ� اهل ال���ة في شأن إس��هار �ع� ال��ان� " و ع�ف� �أنها    

م� م��د م�العة  ، ال�اد�ة ال�ي ���ع�ي على قاضي ال��ض�ع إدراكها ب�ف�ه

لقاضي أن �ق�ي في شأنها إس��ادا ل�عل�ماته ال����ة و األوراق و ال�ي ال ���ز ل

ل�� في أوراق ال�ع�� و أدل�ها ما �ع�� القاضي على فه�ها ، و ال�ي ���ن 

   9."�� ق�اع�ه في شأن م�ض�ع ال��اع اس���احها ج�ه��ا في ت�� 

إذ . ���ع�هاصفقات ال���ة و أنها ت�ور ح�ل ا�قة لل���ة، و ی���� م� تع��فات الفقه ال� 

، م�ا جعل ال���ة ت��ن خ��ة القاضي فه�ها و�دراكهاأنها ج��عها ال ت��ج ع� إع��ار 

لقاع�ة العامة تق�ي �أن �ق�م القاضي ب�ف�ه ال�ح�� إلث�اتها و ت���قها ، فا ال���ل

إال أن . لل�ص�ل إلى ت���� ق�اع�ه ،، ب��ق�� ال�قائع ال�ي تع�ض عل�ه���� مه��ه 

. ر�ها غ�� األش�اص ال������� ف�هاائل الف��ة ال�ي ال ����  أن ی�ه�اك م� ال��

، ���� ���ح ���ح �إم�ان ال��وج ع� القاع�ة العامةم�ا جعل ه�اك م�اال للق�ل 

 للقاضي الل��ء إلى غ��ه م� ال���اء ال������� في عل� أو ف� ال��ض�ع ال���وح

ث�اته و �  العقار� ، �ل�ا إل، �ال���� ال��عي أو ال���� أو ال�ه��س ال���عل�ه

  10.آخ� ���� الل��ء إل�ه اك ����زما م�ى ل� ��� ه�ت���قه ، بل ق� ���ن ال

، ل� �ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة، فإن ال���ع ال��ائ�� في قانأما ت���عا    

، م�ها القان�ن الف�ن�ي و ي ذل� شأن غال��ة ال����عات�ع�ف ال���ة الق�ائ�ة شأنه ف

                                                           
  .  17، ص  1977ال����ر أم�ل دی�اني ، ال���ة الق�ائ�ة ، ال����رات ال�ق���ة ، ال��عة األولى س�ة  -  8
م�� ، ل��ار�ة ، دار ال�امعة ال��ی�ة ، األس�اذ ه�ام دمحم م���د زه�ان ، ال�ج�� في إث�ات ال��اد ال��ن�ة و ا -  9

  . 357ص    ��2003عة 
���ر م�اد م���د ال����ات ، اإلث�ات �ال�عای�ة و ال���ة في القان�ن ال��ني ، دراسة مقارنة ، دار ال�قافة ال� - 10

  .  100ص     2011ع�ان ، ال��عة        
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م� قان�ن  125وه�ا ما ت����ه ال�ادة  11.قان�ن ال���� و القان�ن األردني ال

قان�ن اإلج�اءات  ال�ي ال ی�ج� ن� م�اثل فياإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة ال��ی� و 

�ة تق��ة أو ته�ف ال���ة إلى ت�ض�ح واقعة ماد: "، ح�� ت�� علىال��ن�ة ال�لغى

ل��ی� ی���� مع م�قف ال����ة العل�ا ح�� ن�� ه�ا ال�� ا "عل��ة م��ة للقاضي

  :ال�ع�� ع�ه في إح�� ق�اراتها 

م� ال�ق�ر قان�نا أن دور ال���� ی���� في ال�عل�مات الف��ة ال�ي ت�اع� القاضي "   

، فال ���ز أن ی���ب لل��ام �ع�ل �ع� م� ال���� فه� ال�امل لع�اص� الق��ةالعلى 

، ف�ه�ة ال���� تق��� على إب�اء رأ�ه ال�ه�دي م�ل إج�اء ت�ق�� و س�اع مهام القاض

س�ق�ائها ب�ف�ه دون ال��ائل القان�ن�ة ف��ة ال�ي ��ع� على القاضي إفي ال��ائل ال

. "12   

م� ال�ق�ر قان�نا : " ل�ق� أنه في إج�هاد ق�ائي لل����ة العل�ا ، أك�ت جهة او    

�ض�ح مه��ه ال�ي ت���ي ق�اء أن �أم� القاضي �إج�اء ال���ة و تع��� ال���� مع تو 

�إج�اء  ،�ا�عا ف��ا ���ا مع م�اعاة ع�م ال��لي ع� صالح�ات القاضي لفائ�ة ال����

ي م�ض�ع ال�ع�� ، �ع� ، ث� إع��اد ن�ائج ال�ق��� للف�ل فت�ق�� مع س�اع ال�ه�د

   13" .م�الفا للقان�ن و م���ج�ا لل�ق� و اإل��ال 

  .   ان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة ال��ی� وه�ا م� ب�� ال�ع��الت ال�ي جاء بها ق

  ال��ل� ال�اني 

  أن�اع ال���ة الق�ائ�ة و خ�ائ�ها

                                                           
  . 17ال����ر دمحم ح��� ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص   -  11
  .  61، ص  1992ل��ة  4، م�لة ق�ائ�ة ع�د  20/11/1985ال��رخ في  34653ق�ار رق�  -  12
  . 108، ص  1994ل��ة  2، م�لة ق�ائ�ة ع�د  07/07/1993م�رخ في  97774ق�ار رق�  -  13
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أه��ة �الغة في اإلث�ات  تلق� أص��� ال���ة الق�ائ�ة في ال����عات ال�عاص�ة ذا

روح  ت�ق�� الع�الة وت���� القاضي ألكي ال���� في أح�امه ع� وذل� إلسهامها في

القان�ن ، و�ن اإلس�عانة �ال���اء على تع�ده� ی���� في ال�االت ال�ي ی�ع�ر ال�ص�ل 

، وت���قا ل�ل� ��احي الف��ة ال�ي ت��ل�م ت�خله�إلى ال���قة ل��قف األم� على �ع� ال

   :كان� ال���ة الق�ائ�ة على أن�اع ع�ة ���� إ��ازها ���ا یلي

  : وت���� ال���اء �ةأن�اع ال���ة الق�ائ: الف�ع األول 

  : أن�اع ال���ة الق�ائ�ة  :أوال

  : ال��ــ�ة لل��ة األولى   - أ

، ح���ا ���ع�ى ا تأم� بها ال����ة لل��ة األولى، ع��موهي ال���ة ��فة م�لقة

ا عل�ها األم� في فه� م�ائل ف��ة أو ع��ما ت��ف� في إح�� الق�ا�ا ال���وحة عل�ه

ذل� ���� ف����ها ل���� واح� أو ع�ة خ��اء و ، للف�ل ف�ها ��وف أو ش�و� مع��ة

   .أو ح�� م�ض�عها أو ���ع�ها أو أه���ها، ن�ع ال���ة ال�أم�ر بها

  

  : ال��ـ�ة ال��ادة : ثان�ـا

إذا ت��� للقاضي �أن ال���� أو ال���اء أن��وا ال�ه�ة ال�ي �لف�ا بها غ�� أنه ل�� 

ال�ل ال�ق��ح في تق��� ال���ة أو أن �إس��اع�ه الف�ل في الق��ة إما لع�م ع�الة 

، ففي ه�ه ال�الة وحة أمام ال�هة الق�ائ�ة م��اق�ةتقار�� ال���ة ال���لفة وال��� 

وغ��ها ���� للقاضي الل��ء إلى خ��ة م�ادة یل��م ف�ها ال���� ال��لف �ال��ام �ال�هام 

وسالمة ال��ائج وخالصات  ، ، ح�� �ق�م ���ا��ة ص�ة ال�ع��ات 14نف�ها 

                                                           

 
  . 14، ص 92حل�، ال��ائ�،( م�ال� �غ�اد� ، ال���ة الق�ائ�ة في ال��اد ال��ن�ة، م��عة - 14
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ال����،وذل� ب�اس�ة خ��� أو ع�ة خ��اء، وت����ها �ال��ادة التع�ي ال�عاك�ة و�ن�ا 

ولق� ��س� ال����ة  .15هي ت��رج في إ�ار ت���� ال���م م� �ل وسائل دفاعه� 

ت��  18/11/1998:العل�ا ه�ا ال��ع م� ال���ات الق�ائ�ة في ق�ارها ال�ادر ب�ار�خ 

إذا ث�� وج�د ت�اق� ب�� خ��ة وأخ�� وتع�ر ف� ال��اع :" �ق�لها  537315:رق� 

ب�� ال��ف�� وج� اإلس�عانة ����ة فاصلة وع�م اإلق��ار على خ��ة واح�ة أو خ��ت�� 

   .ت�اش�ا مع م��ل�ات الع�ل

ول�ا ث�� م� الق�ار ال��ع�ن ��ه أن جهة اإلس���اف إع���ت ال���ة ال�ان�ة ورج��ها  

ة األولى ال���اق�ة معها دون تعل�ل �اف، فإنها ت��ن ق� أساءت ت���� على ال��� 

  . ���16، م�ا �ع�ض الق�ار لل�ق� ق�اع� اإلث�ات والق��ر في ال��

  : ال���ة ال��ی�ة : ثال�ـا

هي ال���ة ال�ي تأم� بها ال����ة ع��ما ت�ف� نهائ�ا ال���ة األولى أل� س�� م�    

فللق�اة م�ل� ال���ة في األم� ����ة ج�ی�ة إذا �ان�  ، �ال��الن م�ال ،األس�اب

ولل���م أن ��ل��ا ذل�  ،واإلف�قار إلى ال�عل�مات ،ال���ة األولى م���ة �قلة الع�ا�ة

و���� األم� ����ة  ، أ��ا ���ة إی�اد ب�اه�� ج�ی�ة في ع�اص� ال�فاع ع� ق�ا�اه�

  : 17ج�ی�ة في ال��ر ال�ال�ة 

   .مع��ا في ش�له أو م���ا �إن��ازه إلى خ�� م� خ��مإذا �ان ال�ق��� -

   .إذا �ان ال�ق��� ناق�ا أو غ�� �اف في ن�� ال����ة أو ال��ل�-

                                                           

، �2002ة ال��ائ� س ه�مة،دار ) � . ب(��� ب� ش�خ أث مل��ا، م�اد� اإلث�ات في ال��ازعات اإلدار�ةل -15 

  .232ص 

، ع�د 1998ع� م�لة ق�ائ�ة ل��ةصادر  155373ت�� رق� 18/11/1998:ق�ار ب�ار�خ   - 16 

  55،ص 02

  . 14ص ) ب �(��ي ب� لعلى، ال���ة في ال�� ال��عي ، ال��ائ� - 17 
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  : ال���ة ال����ل�ة : را�عــا 

وهي ال���ة ال�ي تأم� بها ال����ة ع��ما ت�� نق�ا واض�ا في ال���ة ال�ق�مة    

ال�ع�� م� أجلها أو أنه � ع� ج��ع األس�لة وال�قا� الف��ة أو أن ال���� ل� ��، إل�ها 

حقها م� ال��� أو ال���� ف�أم� ال����ة �إس���ال ال�ق� ال�ل��� في  ل� ت���ِف 

  .18تق��� ال���ة وت��� ال���ة ال����ل�ة إلى ال���� ال�� أن��ها أو إلى خ��� آخ� 

إذا رأ� القاضي أن :"ن�ةم� قان�ن اإلج�اءات ال�� 54وه�ا ح�� ن� ال�ادة    

فله أن ی��� ج��ع اإلج�اءات  ، الع�اص� ال�ي ب�ي عل�ها ال���� تق���ه غ�� وا��ة

أو أن ����عي ال���� أمامه األخ� أن �أم� �إس���ال ال��ق�� ،  وله على ، الالزمة

   .19ل���ل م�ه على اإل��احات وال�عل�مات ال��ور�ة

و ذل� ح�ى ال�قع  ،ب��ه�ا مه� ج�ا في م��ان الق�اء�فة أن�اع ال���ة و الف�ق و مع  

ح�� أنه �ان  أم� أو ��ل� أح�ه�ا فيال��امي في ال�ل� ب�� أن�اعها و �القاضي أو 

  .آخ�م�هافي ال�قع �ق�� ن�عا 

  

  ت���� ال���اء  -ب

  :  خ��اء م���ب�� وخ��اء إس���ائ��� ی�ق�� ال���اء وفقا لل�هة ال�ي قام� ب��به� إلى

  : ال���� ال����ب: أوال 

وه�  ،ه� ذل� ال���� ال�� ���ار عادة م� ج�ول ال���اء العامل�� ل�� ال��اك�   

�ع�� م� ��ف القاضي لل��ام �أع�ال ف��ة م� أجل اإلس�عانة ب�قار��ه� لل�ص�ل إلى 

                                                           
  . 624،  623ص ع�ة ال��اللي ، م�خل للعل�م القان�ن�ة ، ن���ة ال�� ، ال��ء ال�اني ، ب�تي لل��� ،  -  18

  . 15، ص  ال��جع ال�اب� ، م�ال� مل�اني �غ�اد� - 19 
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وخ��اء ال��  ،���اتف��� خ��اء ال، وال���اء ���لف�ن وفقا ل����اته�ال���قة، 

  . � في ال�ع�ل ال��ائي وغ��ه� م� ال���اءوالف���� و��ا العامل� ، ال��عي

  : ال���� اإلس���ائي :ثان�ـا 

ة غ�� مق�� في ج�ول ال���اء ��� في م�ال م� ال��االت الف��وه� ش�� م�   

�ق�م �إن��ا�ه في م�ألة م��دة فق� ، وأنه ی�ع�� لق��له أن ��لف ال����  ، ال�ع���ی�

 القان�ن�ة أمام ال�هة الق�ائ�ة أو القاضي ال�� ع��ه �أن �ق�م �أداء ال�ه�ة ال����لة

  . 20أمانة إل�ه �ال�قة و 

  :�أنه 19/07/1989:ولق� جاء في إح�� ق�ارات ال����ة العل�ا ال�ادرة ب�ار�خ   

ال�ق�ر قان�نا أنه لق��ل تق��� ال���� ش�ال ��� على ال�هة الق�ائ�ة أن ت��� م� " 

ن ث�� أنه أد� ال���� القان�ن�ة، وم� إو ل� ��� ، أن �ان م��ال في قائ�ة ال���اء إ

  . 21ث�ة فإن الق�اء ��ا ��الف ه�ی� ال���أی� �ع� إساءة في ت���� القان�ن 

  

  

  خ�ائ� ال���ة الق�ائ�ة : الف�ع ال�اني 

إن اله�ف م� ال���ة الق�ائ�ة ه� ت���� القاضي ��أن ال��اعات ال�اق��ة أو ال�اد�ة    

ل�ل� �ع��� و  ،ل� ت��� مع�� م� ق�ل مه�ي أو ف�يت��اج ت���قات مع�قة و ی��

�الل��ء إلى  م�ال ال���ة الق�ائ�ة على ال��ائل الف��ة ال�ال�ة ، فال����ة ال تل��م

ل��ائل تل� ال�ي ت��ل� �ق�� ب�ل� ا في ما ی�عل� �ال��ائل الف��ة و أهل ال�ع�فة إال

                                                           

   . من قانون اإلجراءات المدنیة  431 المادة -20 

 46225تحت رقم  04عدد  1990عن المجلة القضائیة لسنة  19/07/1989:قرار صادر بتاریخ  -21 

  . 42ص 
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 اإلخالل به�ه ال�اص�ة ی��ت� درا�ة خاصة م� ال�اح�ة العل��ة أو الف��ة وو مع�فة أ

عل�ه ح��ا ��الن ال���ة و م� ث�ة فإنه ال ���ز للقاضي ن�ب خ��� ل��ض�ح ال��ائل 

ه� ل�� أهال للف�ل � ت�ازال م�ه ع� إخ��اص لل���� و ن ه�ا الع�ل �عالقان�ن�ة أل

ت���� ال���ة الق�ائ�ة و .في ه�ه ال��ائل ألن القاضي �ع� خ���ا في القان�ن 

  : ���ائ� و هي �ال�الي 

  : ال�فة الف��ة لل���ة الق�ائ�ة  -1

���ن م�لها ى ال��ائل الف��ة ال�ال�ة فق� ،  �ق��� م�ال ال���ة الق�ائ�ة عل   

ه� ت���عل� ب����ات ال �ع�لها س�� أهلها، ال�ی� ���� خ��ته� و قائع ماد�ة ت�و 

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و  125، فق� ح�دت ال�ادة �ف��ون ث��ت ال��ألة أو نف�ها

م� ث� فإن ، و ل�اد�ة ال�ق��ة و العل��ة ال���ةاإلدار�ة م�ال ال���ة في ال�قائع ا

، ألنه ال ���ز للقاضي ن�ب ال���� اص�ة ی��ت� عل�ه ��الن ال���ةال�اإلخالل به�ه 

� ت�ازال م�ه ، ألن إق�امه على م�ل ه�ا الع�ل �ع�ض�ح م�الة م� ال��ائل القان�ن�ةل�

  .  للف�ل في ال��ائل القان�ن�ة ه�ا األخ�� ل�� أهالو  ،على إخ��اصه لل����

  : وم� أم�لة ال��ائل القان�ن�ة ال�ي ال ���ز للقاضي اإلس�عانة ����� ��أنها 

، إث�ات ال�ل��ة أو دراسة س��ات ال�ل��ة ت���� العق� أو تف��� ب��ده -

 .لل���اص��� و ال�فاضلة ب��ها 

 ، ال�ه�د الل إس���اب ال���م أو س�اعخت�ل�� ال���� �إج�اء ت�ق�� م�  -

إن�ا  .م� مهام القاضي ال�ي ال ���ز له ال��ازل للغ�� ع�ها  �ألن إج�اءات ال��ق�

دته� ���ة ال�هادة ال�ي اهال����، و دون أن ت��ن ل� ف����ه س�اع ال�ه�د �غ�� حل

 .ت�د� أمام القاضي 

 ت�ل�� ال���� إلج�اء ت�ق�� ما إذا �ان أح� ال���م مال�ا للق�عة األرض�ة  -
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    . �22اص��� مال�ا للق�عة األرض�ة ال���ازع عل�ها ال���ازع عل�ها، أو ل���ی� م� ال��

ت��  07/07/1993:ال�ادر ب�ار�خ ) 1(وه�ا ما أك�ته ال����ة العل�ا في ق�ارها 

م� ال�ق�ر قان�نا وق�اءا أن �أم� القاضي �إج�اء : " وال�� جاء ��ه  97774رق� 

���ا مع م�اعاة ع�م ال���ة وتع��� خ��� مع ت�ض�ح مه��ه ال�ي ت���ي �ا�عا ف��ا 

   .ال��لي ع� صالح�ات القاضي لل����

ول�ا ث�� م� ق��ة ال�ال أن الق�ار ال���ق� أم� ال���� �إج�اء ت�ق�� مع س�اع 

ال�ه�د وت� اإلع��اد على ن�ائج تق���ه للف�ل في م�ض�ع ال�ع��، فإن ذل� �ع� 

   ".23م�الفا للقان�ن وم���ج�ا لل�ق� واإل��ال

  

  

  :اإلج�ائ�ة لل���ة الق�ائ�ة ال�فة  - 2

إن ال���ة الق�ائ�ة هي ���ا�ة ت�ب�� م� ت�اب�� ال��ق�� أو وس�لة م� وسائل    

وأن ما ت��صل إل�ه �ع� ع���ا م� ع�اص� اإلث�ات ولعل ه�ه ال����ة .ال���� 

 1-85ال�ادة �ع���ها ال���ع اإلدار� وخاصة قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة وال�ي تق�ي 

إن إج�اءات ال��ق�� ال�اصة ال�ح��ة ال�ي ���ز األخ� بها في م�ال ال��ائ� :  م�ه

   ."ال��اش�ة وال�س�م على رق� األع�ال هي ال��ق�� اإلضافي وم�اجعة ال��ق�� وال���ة

  :ال�فة اإلخ��ار�ة لل���ة الق�ائ�ة -3

                                                           
  .  23دمحم ح��� ، ال���ة الق�ائ�ة ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  22

، ص  2ع�د  1994م�لة ق�ائ�ة ، س�ة  97774ت�� رق�  07/07/1993:ق�ار صادر ب�ار�خ  - 23 

108.   
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وهي ت�ل� ال�ل�ة  ،إن ال����ة هي ال�ي تق�ر م�� ض�ورة اإلس�عانة �����   

س�اء م� تلقاء نف�ها أو إس��ا�ة ل�ل� ال���م وذل�  ،ال��لقة في ن�ب ال���اء

فق� ت�� في ع�اص� ال��اع واألوراق  ،وال معق� عل�ها في ذل� ،ب�ق�ی�ها لألس�اب

 ف��ف� ن�ب خ��� ح�ى ول� ق�م ال���م �ل�ا ، ال�ق�مة ما ��في ل����� ق�اع�ها

�ا م� ��ف ��ن ال��� ال�ادر ب��ب ال���� أو ب�ف�ه م�، و��� أن ��ب�ل� خاصا

  .  القاضي

 :ال�فة ال����ة لل���ة الق�ائ�ة -4

تع��� ال���ة ذات صفة ت���ة ألنها تق�ر ت�عا ل�ع�� أصل�ة و �إج�اء ��اع� على    

ه� ق��ة عقار م�اع ، فإذا �ان اله�ف م� ال�ل� ال���ة الف�ل في ال�ع�� ال�قامة،

في حالة ع�م ج� ن�اع ح�ل الق��ة ه�ا العقار و ����  75/58األم� رق� م�ال فإن 

   وج�د ن�اع ح�ل ق��ة العقار

��ع�� على األ��اف في ق��لة لع�م ��ام ع��� ال���صة، و فال�ع�� ال ت��ن م   

  . 24ع�ضها على اإلدارة ال����ة لل��ادقة عل�هاو  ود�اه�ة ال�الة إج�اء الق��ة 

تف��ض ال���ة الق�ائ�ة وج�د ن�اع قائ� ، ح�� ت��ل ه�ه ال���ة وس�لة إث�ات ت�اع�    

في ح�� ال��اع و��ف� الق�اء أن ت��ن ال���ة م��قلة ع� أ� ن�اع ألن �ل� ال���ة 

و القاضي ���د دع�� قائ�ة ه� م� إج�اءات اإلث�ات ال�ي یل�أ إل�ها ال���م أ

ء إلى ال���ة ��فة أصل�ة �إس���اء في ال�عاو� ، ومع ذل� فق� أج�� الل�� �الفعل

، ����ز لقاضي األم�ر أن ت��اف� ��أنها صفة اإلس�ع�ال اإلس�ع�ال�ة ال�ي ���

ال���ع�لة ن�ب خ��� لإلن�قال وال�عای�ة وس�اع ال�ه�د إلث�ات حالة ���ى م� ض�اع 

  . معال�ها

                                                           
، ال����� القان�ن ال��ني ، ال����ة ال�س��ة  26/09/1975ال��رخ في  75/58م� األم�  724ال�ادة  -  24

  .ال�ع�ل و ال����  30/9/1975ال�ادرة في ،  78الع�د 
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ال�اني  ال����  

ال���اءال����ة ألع�ال � الق�اع   

ال���� ه� �ل ش�� ���عي �ق�م ��فة رئ���ة و �إس�ه ال���ي و ت��    

ي تل�� �العق�د ال�س��ة ال���ول�ة ب�ضع ال����ات ال���غ�ا��ة و ال�ثائ� ال�ق��ة ال�

  .و ت�عل� ب�قل ال�ل��ة العقار�ة 

ال���غ�ا��ة ل��ح األمالك العقار�ة و ت��ی�ها،  ال�س�مب�ضع و ی��لى ��ل�    

 25. ووضع  معال� ال��ود و ����ه أن ����ها م� ح�� ال���ة ال��ار�ة أو اإلجار�ة

�غ�ض إج�اء مه�ة  ،م� ��ف القاضي ���ج� ح�� ت�ه��� أو ت����� ��� تع��ة و 

                                                           
  . 15ص  –ال��ائ�  –�اه�� ح��� ، دل�ل ال���� الق�ائي ، دار اله��  -  25
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��ا�ة  ف���ن م�ض�ع تق��� ی�دعه ال���� ل�� ، ف��ة ل��ألة مع�وضة على الق�اء

  .ض�� ال�هة الق�ائ�ة ال����ة 

��ع��� ال���اء الق�ائ��ن م� م�اع�� الق�اء و ��ارس�ن مهامه� وف� ال��و�    

ال����ص عل�ها في القان�ن و ال���� ه� ال���� ال�� ی��لى ب��ل�� م� ال����ة 

���� و  ، � في ال��ان� القان�ن�ة�أال�ق��ة و ���ع عل�ه أن ی��� ال ال��ق�� في نق�

لل��اك� أن ت��ع�� �أرآء ال���اء الق�ائ��� على س��ل اإلس���اس دون أن ت��ن مل�مة 

   26.لها 

و م�ه اس��ج� على ال���ع ال��ائ�� ض�ورة ت�اف� ش�و� مع��ة في ال���    

��� ئ�ق�ل ق��ه في س�ل ال���اء الق�ا ال���شح ل�ه�ة ال���� الق�ائي ، ب�ونها ال

  .ت الق�ائ�ة ال�ع���ی�� ل�� ال�ها

ه�ا ال����،  الق�اع� ال����ة إلع��اد ال���اء الق�ائ��� في دراسة ول�ل� ی��   

ن ال��ل� األول ت�� ع��ان ش�و� و إج�اءات ال����ل في قائ�ة او���رج ت��ه م�ل�

ال���اء الق�ائ��� أما ال��ل� ال�اني س���اول ��ه اس�اب و إج�اءات ش�� إس� 

  .اء الق�ائ��� ال���� م� قائ�ة ال��� 

 ال��ل� األول

���ل  في قائ�ة ال���اء الق�ائ��ال�� ش�و� و إج�اءات    

ال����ل في قائ�ة ال���اء الق�ائ��� ن� عل�ها ال���ع ال��ائ�� في ال��س�م    

ال�� ���د ش�و� ال����ل في  1995أك����  10ال��رخ في  95/310ال��ف��� رق� 

                                                           
  . سا  09:48، على ال�اعة  26/11/18، ی�م           www. tribunaldz.comال��قع اإلل���وني   -  26
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، ال�ي س���اولها في 27واج�اته���ا ���د حق�قه� و  ،و����اتهق�ائ� ال���اء الق�ائ��� 

ش�و� �ال���ة لل��� ك ش�و� �ال���ة لل��� ال�ع��� و فه�ا . الف�ع األول

��ق في الف�ع ال�اني إلى اإلج�اءات ال�ي ت�� على ت���ل ال���� و �س�ال���عي، و 

إع�اد ه�ه الق�ائ� ���ة �و  ،ال���اء الق�ائ��� ةإت�اعها لل���ل على اإلع��اد في قائ�

  .و اع��ادها ل�� ال��اك� أو ال��ال� الق�ائ�ة 

  ش�و� ال����ل في قائ�ة ال���اء الق�ائ���: الف�ع األول 

  : �ال���ة لل��� ال���عي :   - أ

ها في ال���� ح�ى ی�� ت���له في قائ�ة ال���اء الق�ائ��� إن ال��و� ال�اج� ت�اف�    

م� ال��س�م  04هي ال��و� ال�ي ن�� عل�ها ال�ادة  ،إذا �ان ال���� ش��ا �����ا

  :  وال����لة في 95/31028ال��ف��� رق� 

  : ��ائ��ة مع م�اعاة اإلتفا��ات ال�ول�ة الال����ة-1

 1426م��م عام  18ال�ادر في  05/01ت��ع ال����ة ال��ائ��ة لألم� رق�    

 17ال��رخ في  70/86ال�ع�ل و ال���� لألم� رق�  2005ف��ای�  27ال��اف� ل 

  .و ال����� قان�ن ال����ة  1970د�����  15ال��اف� ل  1390ش�ال عام 

و �ع��� م� ال����ة ال��ائ��ة ��قا لقان�ن ال����ة �ل ش�� م�ل�د م� أب    

  ].م� قان�ن ال����ة 10، 09، 08، 07مع م�اعاة ال��اد [ ج�ائ�� أو أم ج�ائ��ة 

��� �لى �ل ش�� ���عي ال����ة ال��ائ��ة ح�ي یفال���ع ال��ائ�� ����� ع   

ل���اء ، ل�� ���� لل�ولة اإلس�عانة ب�ع� اج�ول ال���اء الق�ائ���في ال����ل  م�

                                                           
 –���د ش�و� ال����ل في الق�ائ� ال���اء  1995أك����  10ال��رخ في  95/310ال��س�م ال��ف��� رق�  -  27

  ال�ادرة  60ال����ة ال�س��ة 
  42دمحم ح��� ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  28
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��� ت���� األجان� العام في حالة ال�اجة ل�ل�، و  األجان� �إس���اء ع� األصل

ال��رخ في  10 /81ألح�ام القان�ن رق� وفقا ��فة م�ق�ة ال دائ�ة �عق� م��د ال��ة 

�و� ت���� ال��عل� ��و  1981ی�ل��  11ال��اف� ل  1401 رم�ان عام 09

 2008ی�ل��  25ال��رخ في  ��86/276ا ال��س�م رق� ال�����م�� األجان�، و 

  .29 ال��عل� ���و� دخ�ل األجان� إلى ال��ائ� و إقام�ه� بها و ت�قله� ف�هاو 

أضاف� إلى جان�  95/310م ال��ف��� م� ال��س� } 04{إال أن ال�ادة ال�ا�عة     

� جاءت ه�ه ال�ادة لق، و رة مع م�اعاة اإلتفا��ات ال�ول�ةت��عه �ال����ة ال��ائ��ة ��ا

في �ل وج�د �قال اإلق��اد ال��جه إلى ال�� و �نفي �ل ال���ر اإلنف�اح اإلق��اد� و 

ال���ات وال����ل�ج�ا �ارج�ة و اإلس�فادة م� اإلرت�ا�ات الو   ة اإلتفا��ات ال�ول�

��ات ال�ول�ة ال�ي ، ��ا أن في ت�رج الق�ان�� و قاع�ة ت�از� األش�ال ن�� اإلتفاال��ی�ة

ت��� على القان�ن ال�اخلي و أن ه�ه ال�ادة  ��ادق عل�ها رئ�� ال��ه�ر�ة أنها

��� ، ح�ي ال ���ن ه�ا ال��� حاج�ا في وجه ال���شح أدخل� ال��ونة على ه�ا ال

��� أن ���ل نف�ه في قائ�ة ال���ش��� ال�ي تع�ها ال��ال� الق�ائ�ة م� ال�� ی

  .  30كان� اإلتفا��ات ال�ول�ة ت��� �الده �ال��ائ�

أن ت��ن له شهادة جام��ة أو تأه�ل مه�ي مع�� في اإلخ��اص ال�� -2

  :��ل� ال����ل ��ه 

إس�عانة إن إل��اق ال��� ال���عي ��ه�ة ال���� الق�ائي ماهي إال ألجل    

  .القاضي به� في األم�ر الف��ة و ال�ق��ة ال�ي ل��� له� درا�ة ف�ها 

                                                           
  .  09:44، على ال�اعة  26/11/18، ال��م    www . mouwazaf. dzال��قع اإلل���وني  -  29
غان�ة خ�وفة ، سل�ة الق�اء ال��ائي في تق�ی� ال���ة ، م���ة ن�ل شهادة ال�اج���� ، ف�ع قان�ن العق��ات و  -  30

  .  353ص  2009/ 2008 –ق�����ة  -العل�م ال��ائ�ة ، جامعة م���ر� 
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ل�� ت��یه� للف�ل في الق�ا�ا ال�ع�وضة عل�ه�، ���� له� اإلس�عانة  ةفالق�ا   

ال�ي  ال��ض��ات ال��ور�ةل�عل�مات و ��لف�نه� ب�ق��� او  ، �أهل ال���ة و ال�ع�فة

���� في ال��� عل�ه ف�� ال��ور� أن �و  ال��اعات، ت�اع�ه� في الف�ل في تل�

على  أن ���ن م���الً  ،���ل في ج�ول ال���اء الق�ائ����ال���عي م� أجل ال

شهادة جام��ة أو تأه�ل مه�ي في اإلخ��اص ال�� ی��� ال����ل ��ه، و��� إث�ات 

  . ال�أه�ل �ال�ه�ات و ال�����ات ال�ي ت�ف� مع ال�ل� 

نهائ�ة ���� إرت�ا�ه وقائع م�لة �األداب  أن ال ���ن ق� تع�ض لعق��ة-3

  :العامة أو ال��ف 

، ف�����  ��bonne moralitéل� على ه�ا ال��� في �ع� ال�ول ���� ال���ة  

���لف ذل� فة عامة درجة عال�ة م� األخالق و ألجل اإلل��اق ب���مع�� ال�ول 

  .ح�� ���عة ال���فة

���� ال���ع ال��ائ�� أن ال ���ن ق� و ن��ا لأله��ة و و ��فة ال���� الق�ائي �

إرت�� وقائع ت��افى و م�ارسة ال���فة ال��اد اإلل��اق بها، و ی�� ال�أك� م� ت�اف� ه�ا 

أو ما ت��ى ����فة  ،ال��� أو ت�لفه ع� ���� ص��فة ال�الة ال��ائ�ة لل���شح

على امة، ال��� في م�� ت�اف� ب�اناتها مع م�ارسة ال���فة العو ال��اب� الع�ل�ة 

ال���� أن ���ف� ��لف و��في ج��، فال ���� اإلل��اق �ال���فة ل�� ت��ل ص��فة 

  .ال��اب� الق�ائ�ة مالح�ات ت��افي و م�ارسة ال���فة ال��اد اإلل��اق بها 

ال��ی� �ال��� ه� أن ال���ع ال��ائ�� إش��� أن ت��ن العق��ة نهائ�ة، و�ه�ا فإن و    

  . لإلل��اق ��فة ال���� الق�ائيق��ة ال�ادرة ��فة غ�� نهائ�ة ال ت��ن ع��ة الع

  : أن ال ���ن ق� تع�ض لإلفالس أو ال����ة الق�ائ�ة -4
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ل� �ق�ل في ال����ة  اإلفالس هي وض��ة قان�ن�ة ت�قف ع� ال�فاء ب�ی�نه، أو    

��� اإلعالن ع�ه ��ق��ى ح��، فه� إج�اء ت�ف��� ی�د� إلى ال��ت الق�ائ�ة، و 

ال��ار� لل�فل� و ت���ة م�س��ه، أما ال����ة الق�ائ�ة ف�ه�ف إلى إعادة ال��ی� 

  .�ع� اإلح��ا�ات ال�اج�ة على رأس ع�له �ع� ات�اذ 

 215د ه�ا و ق� ف�� ال���ع ال��ائ�� ن�امي اإلفالس و ال����ة الق�ائ�ة في ال��ا   

  . م� القان�ن ال��ار�  388إلى 

و ���� أن ی��هي اإلفالس أو ال����ة الق�ائ�ة و ذل� ���� ت��ره ال�هة    

لق� أق�ت و  ، ال����ة ع�� ع�م وج�د دی�ن م���قة أو ع��ما ی��م صلح م� دائ�ه

م� القان�ن ال��ار� رد اإلع��ار لل�اج� ال�فل� �ع� ص�ور ح�� �إنق�اء  357ال�ادة 

  .31ل�ی�ن ا

أن ال ���ن  �ا��ا ع��م�ا وقع خلعه أو ع�له، أو م�ام�ا ش�� إس�ه م� -5

���� إرت�ا�ه وقائع  قائ�ة ال��ام��، أو م��فا ع�ل ��ق��ى ج�اء تأدی�ي

 .م�لة �األداب العامة أو ال��ف 

 أن ���ن ق� م�ع �ق�ار ق�ائي م� م�ارسة ال�ه�ة -6

ال��ا� في ��وف س��� له أن أن ���ن ق� مارس ه�ه ال�ه�ة أو ه�ا -7

 .س��ات } 07{ی���ل على تأه�ل �افي ل��ة ال تقل ع� س�ع 

أن تع���ه ال�ل�ة ال�ص�ة في إخ��اصه أو ���ل في قائ�ة تع�ها -8

  .32ال�ل�ة

                                                           
  .ال��قع اإلل���وني ال�اب�  -  31
    .، م�جع ساب�  310/  95ال��س�م ال��ف��� رق�  -  32
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م�  اً كي �ع��� ال���� و���ح ی���ع ��فة ال���� الق�ائي، ��� أن ���ن مع���   

م� ال�ل�ة ال�ص�ة في إخ��اصه أو م� ال�����  اً ��ف الق�اء، �ع� أن ���ن مع���

  .ال�� ���� مه��ه

ق�ائ�ا ��� أن ���ن ق�ل ذل� مع���ا م� ��ف ًا ال���� العقار� ل�ي ���ن خ���    

ل�ه��س ال���� العقار� �أم� اله��ة ال����ة لل�ه��س�� ال�ع�ار���، ن�� ال���ع مه�ة ا

�� تي �ق�م ع� �ل ش�� ����ه��س ال���� العقار و ��ارس مه�ة ال 95/08

ال����ات ال���غ�ا��ة و ال�ثائ� ال�ق��ة ال�ى تل�� �العق�د ال�س��ة م��ول��ه ب�ضع 

  .33 ت�عل� ب�قل ال�ل��ة العقار�ة أو ت��ی� معال� ال�ل��ة أو ال��ع أو اله�ة ال���ازع عل�ها

فإن �ان  94/07رق� ار� �ال��س�م ال����عي ك�ا ن�� أ��ا مه�ة ال�ه��س ال�ع�   

�اء، ال�ه��س دون س�اه م�ازعة � ال��انة ال���ع�لة في ال�أهل ال��� في ال��اع ��

  34.م�الفة ق�اع� ال�ع��� هي م� إخ��اص ال�ه��س ال�ع�ار� 

ول�� ع�� ت�ف� �ل ال��و� ال�ي ن� عل�ها ال���ع ال��ائ��، إال أن ه�اك ش��    

ة ق� ح�د ه�ا الق�ار س�  08/06/1966ال�� ال����ص عل�ه في القان�ن الق��� 

  . 35س�ة على األقل  25ال��شح ل�ه�ة ال���� الق�ائي ��� 

فإن أه��ة ال�� تع���ا ف��ة واض�ة ح�ل ال��ج الف��� و ال��ا� و ال�����    

س� مع�� في ال���ص ال�� وعل�ه فإن وضع ش��  ،ال���� �ال�قافي، و ال����ة ل�

األدني ل�� ال���شح ل�ه�ة ال���� له ما ی��ره فال�ف��ض في ال���� أن ���ن م�ل 

  . ثقة ال��قاض�� و ال��ام�� و ال����ع ��ل 

                                                           
ال��عل� ��ه�ة ال�ه��س ال����  ��1995ف��  01، ال��اف� ل  1415رم�ان  01ال��رخ في  95/08األم�  -  33

  . العقار� 

ال��عل� ���و� اإلن�اج ال�ع�ار� و م�ارسة مه�ة  18/05/1994ال��رخ  94/07ال��س�م ال����عي رق�  -  34

  . 25/04/1995ال�ادرة ب�ار�خ  32ال�ه��س ال�ع�ار� ، ال����ة ال�س��ة رق� 
  . 08/05/1966م� الق�ار ال�زار� ال��رخ في  01ال�ادة  -  35
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�ج�ع إلى األح�ام القان�ن�ة األخ�� ال، ��ون�� ص�� ال���ع في م�ال ال��   

 7الفق�ة  4ف ال��� في ال�ادة ال�ال 95/310ال�����ة في ال��س�م ال��ف��� رق� 

�ه�ة ال���� ه�ا م� لس��ات �ان أهال  7ت�� على ش�� تأه�ل أن ال تقل م�ته ع� 

 بلغ جهة، و م� جهة أخ�� ت���قا للق�اع� العامة ال ���ز ت�ل�� ال���� إال ل�� م�

  36. س�ة 18الع�� 

  : �ال���ة لل��� ال�ع���   - ب

إن �ان �ل� ال����ل في قائ�ة ال���اء الق�ائ��� مق�ما م� ش�� مع���    

ك���ة لل���ة أو م��� في إخ��اص تق�ي مع�� م�ال، م�� ��ل� م� اإلم�ان�ات 

 05ال���عي، فإن ال��س�م ال��ف��� ال����ر في ال�ادة ال���ة ال�ي ��ل�ها ال��� 

  : 37م�ه ����� في ال��� ال�ع��� ال��و� ال�ال�ة 

 3أن ت��ف� في ال������� اإلج��اع��� ال��و� ال����ص عل�ها في الفق�ات  -1

 .ال�ا�قة  4م� ال�ادة  5و  4و 

س��ات  05ال تقل م�ته ع� ال��� ال�ع��� ق� مارس ن�ا�ا  أن ���ن  -2

 . إلك��اب تأه�ل �اف في ال���� ال�� ��ل� ال����ل ��ه 

أن ���ن له مق�ر رئ��ي أو م�س�ة تق��ة ت��اشي مع ت���ة في دائ�ة  -3

 . إخ��اص ال��ل� الق�ائي 

  .الق�ائ�ةل�� ال�هات ال���اء الق�ائ��� ال�ع���ی�� إج�اءات ال����ل في قائ�ة :الف�ع ال�اني

إلى ال�ائ� الق�ائ���، ب�ق��� �ل� ال����ل  ت�� إج�اءات ال����ل في قائ�ة ال���اء   

ب�ائ�ة اخ��اص ال��ل� العام ل�� م�ل� الق�اء، ال�� ه� ��ق� ال���� و 

��� أن ��ل� ال����ل ��ه، و ���� ال�ل� ب�قة أ� اإلخ��اص ال�� الق�ائي، و 
                                                           

  . 36غان�ة خ�وفة ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  36

37
  . 43دمحم ح��� ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  
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ل������ة ال�ي ���� �ل� ال����ل �ال�ثائ� ال���ت�ة ال��علقة �ال�عل�مات ال����ة و ا

ال�ي تق�� في مه�ة ال����، وذل� إذا �ان ال���� ال�� ��ل� �����ها ال���شح و 

ال����رة العل��ة ال��ی�ة و  ة األدا العقار�ة ت���ج� ال�سائل و ال����ل ��ه، م�ال ال���ة 

ج�ا أو ال��اب� العل��ة ال�اصة ب�ع� أن�اع ال���ة و األجه�ة العل��ة ال���لفة األخ�� 

.  

�ع� تق���  38ز�� الع�ل إذا اق��ى األم� ذل� و ه�ه ال�ثائ� ت��ر �ق�ار م� ��ف    

الق�اء �ع� ال��ق�� م� ه�ا ال�ل� م� �ل� ال����ل إلى ال�ائ� العام ل�� م�ل� 

���ل و  ،ق�ل و��ل ال��ه�ر�ة ال�� �قع في دائ�ة إخ��اص مق� س�� �ال� ال����ل

�ثائ� �ا ال��ق�� في م�� صفة ال�ن� األخالقي و ال�ل��ي لل��شح، و ال��ق�� ال�ا

���� ال���ة أو ال�رك ال���ي،  ���� ال��ق�� ع�و األوراق ال��فقة ��ل� ال����ل و 

�ع� اإلن�هاء م� ال��ق�� ی�سل و��ل ال��ه�ر�ة ال�ل� و األوراق إلى ال�ائ� العام و 

في ال�ل� م�ف�عا ب�أ�ه، ث� تأتي ع�ل�ة ال�� ال�� ب�وره على رئ�� ال��ل� الق�ائي 

ل� الق�ائي في ج���ة عامة ال�� أ��اف ال���اء، ح�� ت���ع �لو إع�اد قائ�ة 

  .ت�ام وضع قاع�ة ال���اء �ال��ل� الق�ائي إل

و ن�ا�ه خالل ه�ه  ة ال��ل� الق�ائي و ال�ائ� العامه�ه ال����ة ت���ن م� ق�او    

ء أس�اء ال���ا ةع�فم�ع� ال����ة العامة ���د ال��ل� ع�د ال���اء ال�اق�� في القاعة 

�ال�فاة أو إن�قاله� إلى جهات أخ��  ،ال�����ة أس�اءه� ألس�اب م���رة في القان�ن 

 ،أو تع�ضه� لعق��ات تأدی��ة، ت�اف اس�اء ال���اء ال��د في ش�ى ال����ات

س���د القاع�ة �أس�اء ال���اء ال�ی�  �ع� اس��الع رأ� ال��ا�ة العامة ت��� ال��اولة و 

                                                           
، ل�����ة ال�س��ة ،  1995ال��رخ في أك����  95/310م� ال��س�م ال��ف��� رق�   7و6ان�� ال�ادت��� م�  -  38

  . 1995ل��ة  60الع�د 
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ال تع� نها�ة إال �ع� م�ادقة وز�� الع�ل حاف� ف�ه� ال��و� ال����رة سا�قا، و  ت��ف�

  .39األخ�ام 

أما ���ا ��� ����ة ال����ل في قائ�ة ال���اء و ح�� ال��س�م ال��ف���    

م�ه و ال�ي ت�� علي اإلج�اءات ال�ي ��� ات�اعها  07و 06و ال��اد  95/310

 ، إذن40ل�� ت�سل ء وع� األوراق وال�ثائ� ال��ل��ة �قائ�ة ال���اب�ق��� �ل� ال����ل 

ن �ق�م خ��اء ال��ل� ال�� ی�ج� في دائ�ته مق� إقامة أم� ی�غ� في ت���له �قائ�ة 

عل�ها م�فقة ��ل� �ل� ال��ل� م����ا �ال�ثائ� ال����ص �ل�ه ألى ال�ائ� العام ل

   41.ال����ل 

م� غ�� تف��ل لل�ثائ�  95/310م� ال��س�م ال��ف��� رق�  07و ح�� ال�ادة    

م� ال��س�م رق�  04ال��ل�ب إرفاقها �ال�لف إس�ل�م اإلع��اد على م���ن ال�ادة 

  :اإلس���ا� ال�ثائ� و هي �اآلتي  95/310

 .شهادة ال����ة  -

 .شهادة ال��الد  -

 . 03ال��اب� الق�ائ�ة رق�  -

 .عل�ها م� ال�هادة ال��هل العل�ي ن��ة م�ادق  -

خ�� ��ة لل��� ال���عي ، و س��ات �ال� 07شهادة ال�أه�ل ل��ة ال تقل ع�  -

 ف� ، مع ذ�� ن�ع ال��ه��ات و أوصا�ال���ة لل��� ال�ع�� س��ات 

 42. �ال���ة لل��� ال�ع���  ال��الت ال�ي ��ارس�ن ف�ها ن�ا�ه� ، و ه�ه

                                                           
  .  86، ص 2001ت � دار اله�مة ، ال��ائ�، س�ة  �اه�� ح��� ، دل�ل أع�ان الق�اة و ال�ه� ال��ة ، -  39
  .  65، ص  2007م���د ت�ف�� إس���ر ، نف� ال��جع ال�اب�  -40

  . 36ص .غان�ة خ�وفة ، نف� ال��جع ال�اب�  -  41
  37غان�ة خ�وفة ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  42
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�ع� ت��ی� ال��ل� ع�د ال���اء ال�اق�� في القائ�ة أوج� ال���ع على ال���� أن     

��غة ال����ص ل��ول ال�اص �ال��ل� الف�ائي ����ا أمامه �الی�د� ����د ق��ه �ا

أق�� : " م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة و ال�ي م�داها ��ا یلي  145عل�ها في ال�ادة 

ء مه��ي ����� على خ�� وجه و ��ل إخالص و أن أب�� �ا� الع�� �أن أق�م �أدا

 أمام ت���لة م�، و ی�د� ه�ا ال���� أمام جل�ة عل��ة " ��ل ن�اهة و إس�قالل  يرأی

ال�اعة ال���دی� ل�ل� ، و ی�قع على م��� أداء ق�اة ال��ل� الق�ائي في ال��م و 

� �ه في فو�� ، 43ال���� و�ات� ال�ل�ةفة �ال��ل� و ال���� �ل م� رئ�� الغ� 

���ح �ع� أداء ال���� القان�ن�ة و  ، 44أرش�� ال��ل� الق�ائي ی�جع إل�ه ع�� ال�اجة 

، أمل إذا ����ه م�اولة أع�اله�فة رس��ة و ی���ع ��فة ال���� الق�ائي و مع���ا �

  .�� على ذل� ��� مع��� فإن ال��� ال�ع��� ل� یكان ال

��فات ال��ل، ال�قة، ال���ا��ة، ال��ف، ����ة ت��ل�م ال��لي إن ال��ارسة ال   

ال�قة إنها صفات أساس�ة م���نة م� خالل ال����� العل�ي واألكاد��ي ال�� ال��اهة، و 

، ه�ه ال�فات ت����ها ��ارات الق�� القان�ني ی���ع بها ال��هل ل��ارسة ال�ه�ة

أق�� �ا� " :ب ح� م�ارسة ال�ه�ة في ال��ائ� و��اراته هي ال�اج� أداءه ق�ل إك��ا

و أتعه� أن أخل� في تأد�ة مه��ي و أك�� العلي الع��� أن أق�م �ع�لي أح�� ��ام 

  " .ي �ل األم�ر سل�ك ال����ف ال����س� ال�ه�ة و أسل� ف

ل����� العالي ���ا ��� العل�م ال�ي لها عالقة ���ارسة ال�ه�ة ، س�اء ا�ع��� و    

�ج�ة أو ال�فا��� الف���ائ�ة هي عل�م أساس�ة ما تعل� �ال��اض�ات ، أو العل�م ال���ل

ت�ل�ل  ،تق��ات ال��اس م�  ال���غ�ا��ا ال���� فيوش�و�ه في ال��ارسة ال����ة، و 

                                                           
  .دمحم ح��� ، قان�ن ال���اء ، نف� ال��جع ال�اب�  -  43
44

  . ، نف� ال��جع ال�اب�  95/310م� ال��س�م ال��ف��� رق�  09ال�ادة  -  
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ت��� تق��� ، رص� مع��ات األق�ار ال��ا��ة و�لها أسال�� م��لفة ص�ر ج��ة

  . ال�عل�مات ال�غ�ا��ة ���ل ص��ح 

ق�مه ال�عل�مات�ة في م�ال ال����ل�ج�ا ك�ا ��� م�ا�عة ال���رات، خ��صا ما ت

م� فه� م��لف ل���� ل، ال����� القان�ني م� وسائل ال��اس وأسال�� ال��ابال��ی�ة 

ال������ة ال�ي ت��� ال��االت ال�ي ت�خل ض�� صالح�ات ال���ص القان�ن�ة و 

  45. م�ارسة ال�ه�ة 

  

  ال��ل� ال�اني 

  ش�� إس� ال���� م� قائ�ة ال���اء الق�ائ��� 

لق� وردت أس�اب ش�� اس�  ال���� في قائ�ة ن��ص م��لفة ف��ها ما وردت في 

ال��عل� ���و� ت���ل ال���اء  95/310م� ال��س�م ال��ف��� رق�  20ال�ادة 

الق�ائ���، و ال��� م� قائ�ة ال���اء له ع�ة أس�اب م�ها �ق�ة القان�ن أو تغ�� 

ث� � و ل�� �ل ه�ه ال�االت ن��ها ال تال�فة أو إحاله إلي ال�قاع� أو تغ��� ال�ه�ة 

ول�� ن�� ���د دراسة حاالت ال��� ال�ي ���ن  ،وال على األ��اف على ال��اع 

م��ل�اتها و األخالق ال�ه��ة  ال���اص��� وه�ا ���� أخ�اء ف�ها تأث�� على ال��اع و

ال���� �ع��� م� وسائل اإلث�ات ال�ي �ع��� القاضي إلن تق��� ال���ة ال�� ی���ه 

إلى أس�اب ال��� ب�ف��ل في الف�ع األول أما ، ل�ا س����ق �ها في إص�ار ح��هعل

  . الف�ع ال�اني س���اول ��ه إج�اءات ال��� 

   أس�اب ش�� ال����  :  الف�ع األول 
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ن�� أنه ت��ق إلى األخ�اء  95/310م� خالل دراسة ال��س�م ال��ف��� رق�    

  46. ال�ه��ة ال�ي م� شأنها ت�د� إلى ش�� إس� ال���� م� ال��ول 

��ارس  18ال��عل� ����اء العقار��� في ال�ادة  ��95/08ا جاء األم� رق�    

، ال�ل�ة �ع��ان دائ�ة إخ��اصها اإلقل��ي ،ال���ي وال��ال� ال�ه��ة لله��ةال��ل� 

أو اإلخالل �األح�ام القان�ن�ة ال�أدی��ة ت�اه أع�اء اله��ة علي �ل خ�أ مه�ي 

  .�ه��س ال���� العقار� في م�ارس�ه ال�ه��ة الال������ة ال�ي ���ع لها و 

 ��هل ال��ل� ال���ي لله��ة ب�اء على إق��اح ال��ال� ال�ه��ة لل��� في ح�و    

  :ال�ه��س�� ال���اء العقار��� ال�ق���� �العق��ات ال�ال�ة 

 .اإلن�ار  -

 .ال����خ  -

 .تعل�� م�ارسة مه��ة  -

 .ال��� م� ج�ول اله��ة  -

ال����ة ��قا لقان�ن ت��ن ه�ه ال�ق�رات قابلة لل�ع� أمام ال�هات الق�ائ�ة 

  . 47اإلج�اءات ال��ن�ة

  :م� خالل ال�ل���ات ال�ال�ة وت�� ه�ه العق��ات ��ا ی�� ش�� إس� ال���� 

ال��ای�ات ال�ع���ة أو  –اإلن��از إلى أح� األ��اف أو ال�ه�ر ���ه� م� م�اه�ه 

إس�ع�ال صفة ال���� الق�ائي في   –�ائج ال���ة ال��ض���ة ال�ادة ق�� تغ��� ن

   48. ةأغ�اض األسعار ال��ار�

                                                           
  .نف� ال��جع ال�اب�  95/310م� ال��س�م ال��ف���  20ال�ادة  -  46
  . ال����� مه�ة ال���اء العقار��� ، نف� ال��جع ال�اب�  95/08م� األم�  18،19ال��اد  -  47
  .�اه� ح��� ، نف� ال��جع ال�اب�  -  48
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فة و م�ف�قة في لق� جاءت أس�اب ش�� اس� ال���� م� القائ�ة في ن��ص م��ل

و قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و  95/310ال����ع ال��ائ�� في ال��س�م ال����عي رق� 

   49.ال�عل� ����اء العقار���  95/08و األم�  08/09اإلدار�ة 

م�  04ك�ا ��� على ال���� أن ی�قى م�اف�ا على ال��و� ال�اردة في ال�ادة 

ألح�ام لعلى ش�� ال����ة و ال�ع�ض �اف�ة �ال� 310/ 95ال��س�م ال��ف��� رق� 

  :ال��ائ�ة ح�� ج�ائ� ال��لة �اآلداب العامة و ال��ف ، و ن�� األس�اب ال�ال�ة 

  

  

  :ال��� ���� األخ�اء ال�ه��ة : أوال 

ال��عل� �ال���اء الق�ائ���  95/310م� ال��س�م ال��ف��� رق�  20ت���� ال�ادة    

ه�ه األخ�اء  ن���و  اشأنها أن ت��ن خ�أ مه�� ع�د م� األفعال و ال���فات ال�ي م�

  :على س��ل ال��ال و ل�� ال��� و هي 

  .�از ألى أح� األ��اف أو ال�ه�ر ���ه� م� م�اه�ه اإلن� -1

 وه�ا ما ،ال��ای�ات ال�ع���ة و ال�اد�ة ق�� تغ��� ن�ائج ال���ة ال��ض���ة -2

ماد�ة أو مع���ة م� �ق�� ��ل فعل ماد� أو مع��� ���ر ع� ال���� به�ف م�فعة  

  .أح� ال���م مقابل تغ�� حقائ� ال��ائج ال�ي ت�صل� إل�ها ال���ة 

 ت�ار� تع�في و�ع� ه�ا اإلخاللاس�ع�ال صفة ال���� الق�ائي في اإلشهار  -3

فال���� ��� عل�ه أن ����  50به�ا اإلل��ام خ�أمه�ي ی�د� إلى ال��ألة ال�أدی��ة ، 

 51.م�ه�داته لفائ�ة خ�مة الق�اء 

                                                           
  .، نف� ال��جع ال�اب�  95/08األم�  -  49
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 ق�ل ع�م إخ�ار ال�هة الق�ائ�ة ال����ة �إنق�اء اآلجال ال���دة في ال���  -4

إن�از ال���ة و إع�اد ال�ق��� ی��غي على القاصي أن ���د لل���� ال�ع�� ف��� 

ت��� ه�ه انة ال���، و إلب�اع تق��� خ��ة �أم حاللقاضي جاء ج�اء ال���ة الق�ائ�ة ا

إلج�اء خ��ة ، و إذا واجه ال���� �ع�  ��ه��� تعال��ة م� تار�خ ت�ل�غه �ال��� ال���

ال�ع��ات و ل� ی��� ه�ه ال���ة تع�� عل�ه أن ���� ال�هة الق�ائ�ة ال�ي ع���ه م� 

 . أجل ت��ی� أو �ع��� خ�أ مع��ها 

رف� ال���� الق�ائي ال��ام ��ه��ه أو ت�ف��ها في اآلجال ال���دة �ع� إع�اره  -5

 .دون س�� ش�عي 

اإلدار�ة قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و  08/09م� قان�ن  128م� خالل اس�ق�اء ال�ادة 

�أمانة ال��� ن��ه ���ع األم� ل�ق�ی� القاضي فله وح�ة في ت��ی� أجل إی�اع تق��� 

ال���ة ال����ة ل�� أمانة ض�� ال����ة ، و ی�اعي القاضي في تق�ی�  تق��� أجل إی�اع

، ال��وف ال����ة �إن�از ال���ة م� تعق�� ال��ألة أو أجل إی�اع ال���ة ال����ة 

، و اإلم�ان�ات ال����حة لل���� إلن�از ال���ة و ��ا ال��وف ال����ة ��ا��ها 

�أل��اف و م�ألة تق��� ال�ثائ� ال�ي ���ع�لها في إن�از خ��ته ، و�ل ه�ه ال��ائل 

ول� ، � م���ة ض�� ال����ةوغ��ها ی�اع�ها القاضي إلن�از ال���ة  و إی�اع ال���ة ل�

وفي �ع� األح�ان  ،ال���� ال���ة في األجل ال���د هِ �ْ یُ ی���ق ال���ع في حالة ل� 

     52.ی�� إی�اع ال���ة ل�� أمانة ض�� ال����ة م� ��ف ال���� فات األجل 

                                                                                                                                                                          
  55دمحم ح��� ، نق� ال��جع ال�اب� ، ص  -  50

  
  .ال�اب�  ، نف� ال��جع 95/310م� ال��س�م ال��ف��� رق�  02ال�ادة  -51

�ل��  2011ب�ض�اف عادل ، ال�ج�� في ش�ح قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة ، ال��ء األول ، س�ة  -  52

   173لل��� ، ص
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و اإلدار�ة إلى اس���ال ال���� م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة  132ون�� ال�ادة     

�غ��ة إذا رف� إن�از ال�ه�ة ال����ة إل�ه أو تع�ر عل�ه ذل� ، ���ج� أم� على 

 132ال�ان�ة م� ال�ادة  ة األولى والقاضي ال�� ع��ه ��ا ت��� الفق� الع���ة ���ره 

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة أ��ا لأل��اف ال����رة م� ت��ق ال���� 

�ق� بها أو ل� ��� تق���ه و ل� ی�دعه في  �ل ال�ه�ة ال����ة إل�ه، و لال�� �ان ق� ق�

األجل ال���د ، ���� أن ��ل� ال����ر ال��ار�� ع�� إق��اء ال��� عل�ه 

�د� إلى ��ام ال���ل�ة ، ��ع� خ�أ مه�ي م� شأنه أن ی 53ال��ن�ة ب�ع���ات 

، رف� ال���� الق�ائي ال��ام ��ه��ه أو ت�ف��ها في األجل ال���د �ع� أع�اره ال�أدی��ة

  . 54دون س�� ش�عي 

ع�م ح��ر ال���� أمام ال�هات الق�ائ�ة ل�ق��� ال��ض��ات الالزمة ��أن  -6

م� قان�ن اإلج�اءات  141ال�ق��� ال�� أع�ه إذا �ل� م�ه ذل� ،ن�� في ال�ادة 

 : �ها ب� 08/09إلدار�ة ال��ن�ة و ا

�ة له أن ی��� تق���ه غ�� وا�للقاضي أن الع�اص� ال�ي ب�ى عل�ها ال����  �إذا ت��ّ " 

، ال���ص أن �أم� �إس���ال ال��ق��على زمة ، ��ا ���ز له الّ لج��ع اإلج�اءات ا

 .أو ����ر ال���� أمامه ، ل��لقى م�ه إ��احات و ال�عل�مات ال��ور�ة 

فال���� ���� م� خ��ته األسان�� ال�ي ب�ي عل�ها ع�له و ی�قى على ال����ة    

ان واض�ا و ما ���اج ، ل�ع�فة ما ��ة و م�اق�ة ما ت�صل إل�ه ال����دراسة ال��

���� لل����ة الل��ء إلى إس��عاء ال���� م� أجل ت�ض�ح ما غ�� أو لل��ض�ح ، و 

   55.ال���م  ما ���اج لل��ض�ح خاصة في ض�ء م�اق�ات

                                                           
  76دمحم ح��� ، نف� م�جع ساب� ، ص  -  53
   .، نف� ال��جع ال�اب�  05/310م� ال��س�م ال��ف��� رق�  20ال�ادة  -  54

   186عادل ب�ض�اف ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  55
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 95/310إضافة على ه�ه األخ�اء ال�اردة على س��ل ال��ال م� ال��س�م ال��ف��� 

ل���ول�ة ال�أدی��ة فإن إخالل ال���� الق�ائي �أح� واج�اته �ال��امه  اً ال�ي تع� س��

م� ال��س�م ال��ف��� رق�  11،12،13،14/15،16،17ال����ص عل�ها في ال��اد 

هي و ها أن ت��� ال���ول�ة ال�أدی��ة ال�ه��ة أ��ا م� شأن، تع� األخ�ار  95/310

  :س��ا ال

ت�ل�� غ��ه الق�ائ�ة ب�ف�ه ، فال ���ز له  اإلخالل ب�اج� ��امه �أع�ال ال���ة   

  56.لل��ام بها مه�ا �ان� ال��وف ، و ه� ال���ول ع�ا ت�صل إل�ه م� ن�ائج 

تأد�ة مهامه ، ال����ص عل�ه  ج� ال�� ال�ه�ي ال�� أ�لع عل�ه خاللاو اإلخالل ب� 

 ،57أ��ا ت�� �ائلة العق��ات ال�أدی��ة 95/310م� ال��س�م ال��ف���  12في ال�ادة 

أك� م� قان�ن العق��ات ، و  302ل�ادة ال�ق�رة في ادون ال��اس �العق��ات ال��ائ�ة 

 ��1995ف���  01ال��اف� ل  1415م�رخ في أول رم�ان  95/08ك�ل� أم� 

یل�م ال�ه��س�ن : " ب��ها ��25ه�ة ال�ه��س العقار� ال���� في ال�ادة  ال��عل� 

ال���اء العقار��ن �ال�� ال�ه�ى وف� ال��و� وت�� �ائلة العق��ات ال����ص عل�ها 

  ."م� قان�ن العق��ات 301في ال�ادة 

ن ال�ی� �ع�ل�ن في م�ات� م���ة في م�ارسة � ا ���ع له�ه اإلل��امات ال�����مك�

  .ال�ه��س ال���� العقار� مه�ة 

، ��ا ی�ع�� عل�ه وه� ال���ول ع�ها �هب�اج� حف� ال�ثائ� ال�ي سل�� إلاإلخالل    

   58. في �ل األح�ال أن یل�قها  ب�ق��� ال���ة ال�� �ق�م إلى ال�هة الق�ائ�ة 

                                                           
   .، نف� ال��جع ال�اب�  95/319م� ال��س�م ال��ف��� رق�  12ال�ادة  -  56

57
  .  56دمحم ح��� ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  

  . ، نف� ال��جع ال�اب�  95/310م� ال��س�م ال��ف��� رق�  13ال�ادة  -  58



 الف�ل األول  ال��ام القان�ني لل���ة الق�ائ�ة في حل ال��اعات العقار�ة

 

 
39 

اإلخالل �اإلل��امه ال�ف�وض عل�ه ، �ع�م تلقي أتعا�ه أو ال��ار�� ال�ي ت���ها ألجل 

ع� أتعا�ه أو  ة ، او �ال��امه �ع�م ال���قاتإن�از ال���ة م� األ��اف ال��اش� 

  59.م�ار�� م�اش�ة م� ال���م 

تق��� �ل� م��� إلعفائه م� أداء مهامه في حالة ما إذا ل� و  ،اإلخالل ب�اج� ال���ي

أن ت�� ��ق�ه خ���ا ، أو م� شأنها ء مه��ه في ��وف تق��� ح��ة ع�له�����ع أدا

� س�� ، أو ل��� أخ� و في حالة ما إذا �ان قق�ائ�ا، ل�ج�د ق�ا�ة ب��ة و��� ال���م

  . ن�اق آخ� له أن إ�لع على الق��ة في 

دون ال��اس �األح�ام "ال�ي جاءت ب��ها  95/08م� األم�  27وجاء في ال�ادة    

  : �ة ، ���� أن ی��� م� ج�ول ال�االت ال�الال�ع��ل بهاال������ة وال������ة 

  .األخ�ار ال�ه��ة ال����رة �األع�ال الف��ة و ال�ع��فات  -

 .ال�ع��فات ال�ق��دة و ال���رة ال��لة �ق�اع� ش�ف ال�ه�ة   -

 .م�ارسة ال�ه�ة خالل ف��ة ال�عل��  -

  60. "العق��ات الق�ائ�ة ال�ي ت��افى مع ال��ارسة ال�ه��ة  -

  :اإلس�قامة ة �ال��ف و ال��� ���� عق��ات م�لّ : ثان�ا 

ال ��� على ال��شح ل�ه�ة ال���� العقار� ق� ���ن ص�رت في خفة أح�امه    

داب العامة �اإلخ�الس وال��� وال�ش�ة الق�ائ�ة ع� أفعال م�لة �اإلس�قامة أو اآل

ق�� على ت���� الس�� أفعال أخال��ة �ال�عارة ، و  خ�انة األمانة أوواإلغ��ال و 

�ذا �ان ، و ��ف واع��ار ال���ج�ائ� األخال��ة ال�ي ت�� �الف�اد األخالق و �� و الف

                                                           
   .، نف� ال��جع ال�اب�  08/09ال��ن�ة و اإلدار�ة  م� ق���ن اإلج�اءات 140ال�ادة  -  59

60
  . ال��عل� ����اء العقار��� ، نف� ال��جع ال�اب�  95/08األم�  -  
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م ض�ه في ه�ه ال��ائ� فإن ال���� ���� إس�ه م� اأح� رتو ص� ال���� م��الً 

  61.ج�ول ال���اء الق�ائ��� ال�ع���ی�� ل�� ال����ة 

  :ال����ة لق�ائ��� ال�ع���ی�� ل��إج�اءات ال��� م� قائ�ة ال���اء العقار��� ا: الف�ع ال�اني 

فإن  ،ة ال���ال���دة في القان�ن و سا�قال�ه��ة وق�ع ال��ائ� األخال��ة و  �إذا ت�

ش�� م� قائ�ة ال���اء ال�ع���ی�� ل�� ه��ة ال����ة ، ال���� الق�ائي ی�� في حقه 

وص�رت ه�ه عق��ات تأدی��ة ماسة �ال��ف أو أح�ام قاض�ة �عق��ات ت���ة ��قا 

  .العق��ات ألح�ام قان�ن 

ن��ه ���د أن�اع العق��ات ال�أدی��ة  95/310ال�ج�ع إلى أح�ام ال��س�م ال��ف���   

ت��� إخالله �أح� إل��اماته ت���ل في العق��ات  �ي�ي ی�ع�ض لها ال���� الق�ائي الال

  :ال�ال�ة 

 .اإلن�ار -

 .ال����خ -

 .ال����� م�ة ال ت��اوز ثالت س��ات  -

 62.� ال�هائي ��ال -

، ���ا ئيإخ��اص رئ�� ال��ل� الق�اعق��ة اإلن�ار و ال����خ هي م� ��ع ت� إن    

ال��� ال�هائي و  ،ال ت��اوز ال�الث س��ات �هال��ق�� ال��ق� له لها عق��ةأن ت���ع 

  63.م� ج�ول ال���اء هي م� إخ��اص وز�� الع�ل حاف� األخ�ام 

                                                           
رسالة ماج���� ت��� قان�ن خاص ، جامعة , ن��هة م�او� ، ال���ة الق�ائ�ة في ال����ع ال��ائ��  -  61

  . 17، ص  203/2004ف�حات ��اس ، س��� ، س�ة 

. ، نف� ال��جع ال�اب�  95/310م� ال��س�م ال��ف��� رق�  19 ال�ادة - 62  
  .، ال��جع نف�ه  22ال�ادة  -  63
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إما ب�اء ش���  ت��ن ، و العاما م� ��ف ال�ائ� ال���� الق�ائي تأدی�� ت�� م�ا�عةو    

  .، إما تلقائ�ا إذا قام� ض�ه ق�ائ� �ا��ة ت�ل على إخالله م� أح� األ��اف

و ���ن ذل� م� خالل إحالة ال�لف ال�أدی�ي لل���� الق�ائي م� ال�ائ� العام إلى    

�اقعة ال�����ة ث��ت ال�ق�م �إس��عاء ال���� الق�ائي و  رئ�� ال��ل� الق�ائي ال��

ان ه�ه ال�قائع ت���ج� فق� ت���ع عل�ه عق��ة اإلن�ار أو ال����خ ما �، أ� إل�ه

�ي ت�لغ إلى ال���� ، و���ر العق��ة ال��اس�ة الم���ا �إص�ار هات�� العق�����

ذا ت��� إلى إ، إما ر ال��ل�غ إلى وز�� الع�ل، ث� ت�سل ن��ة م� م��ال�ع�ى ��ا�ة

العق��ة  ع� قو عل�ه لى ال���� ت���ج� ��ب إ�ل� الق�ائي أن ال�قائع ال��رئ�� ال�

ال�هائي م� ت���� ع� مهامه ل�فة م�ق�ة ال ت��� ع� ثالت س��ات أو عق��ة ال��� 

 اراً ق� ی�سله إلى وز�� الع�ل ال�� ���ر ، فإن �ق�م �إع�اد تق��� م��� قائ�ة ال���اء

   64.�العق��ة ال���قة 

سل�ة إص�ار أنها ت��ل  95/310م� ال��س�م ال��ف��� رق�  21نالح� أن ال�ادة    

وز�� الع�ل ش���ا، إلى وج�د ى لإرئ�� ال��ل� الق�ائي أو  ىالعق��ة ال�أدی��ة إل

�أدی��ة ال�ي ت�� ه� أم� م�الف للق�اع� العامة ال����ة األج�اءات اله��ة ج�ا��ة، و 

  .��ة ج�ا � تأدی�ي�على و ج�د ه���

ال���قة ال�ي ت�� بها  95/310وم� جهة أخ�� ل� ی��� ال��س�م ال��ف���  رق�    

اس��عاء ال���� لل���ل أمام ال�ل�ة ال�أدی��ة ، و ال��ة القان�ن�ة ال�ي ت��ح له و ��ل� 

دی��ة أه�ه الق�ارات ال�، ��ق ال�ع� ال��احة ض�ه ل�ل�ة إذا �ان� س��ة أو عل��ة، ا

رئ�� ال��ل� أو وز�� الع�ل أو على غ�ار ال���ع الف�ن�ي أنه ���ل ال�ي ���ح بها 

سل�ة إص�ار العق��ات ال�أدی��ة لله��ة الق�ائ�ة ال�ي س�ل� ال���� في ج�ول ال���اء 

الق�ائ��� و ال�ي ت�عق� في ش�ل ه��ة تأدی��ة ج�ا��ة ة ت�� إس��عاء ال���� أمامه 

                                                           
  . ، نف� ال��جع ال�اب�22،  21ال�ادتان  -  64
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م� ال�ار�خ ال���د  اً ی�م 15ه ق�ل ع� ���� رسالة مع وصل اإلس�الم ت�جه إل�

إلنعقاد ال�ل�ة ال�أدی��ة و ت��ن ال�ل�ة عل��ة و الق�ار ال�� ت��ره ال�� ت��ره اله��ه 

  . 65لل�ع�  ال�أدی��ة ���ن قا�ال

�ائي أما في ق�ار ال��� تق�م �ل ش��� ض� ال���� إلى ال�ائ� ل�� ال��ل� الق   

إخ��اصه ، ���ل ال�ائ� العام ال���� إلى رئ�� ائ�ة دال�� ���ن ال���� مق��ا في 

  .ال��ل� الق�ائي للف�ل ف�ها 

ب م�صى عل�ه م���ب �عل� ال�ص�ل لل���ل أمام ا� ��ج����عي ال���� ���    

  .ح�ل ال���� ال�ق�مة ض�ه ال��ل� إلب�اء أق�اله 

�� ���� ال���� ب�اء على �ل� ال��ا�ة ، ق� ���ن ال� اً ���ر رئ�� ال��ل� ق�ار 

و ال ب� أن ی���� مق�ر ال��� اإلتهام أو  ،أل� س�� م� األس�اب ال����رة آنفا

و ���� رئ�� ال��ل� الق�ائي ت���قا ، ���ب لل���� و األدلة ال����ة لهال��أ ال�

 .ة عل�ه قفي ال���� ، ی�سل مق�ر ال��� إلى وز�� الع�ل لل��اف

 66.ال �ق�ل ال�ق�ر أ� �ع� م� ��ق ال�ع� 

     

                                                           
أح�� فاضل ، ال�ور اإل��ابي للقاضي في ال�ع�� ال��ن�ة ، أ��وحة ل��ل شهادة ال����رة ، جامعة ال��ائ� ،  - 65

  .2012/2013س�ة 
  . 21ه�� ح��� ، دل�ل ال���� الق�ائي ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص �ا -  66
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   الفصل الثاني

 اإلطار العملي للخبرة القضائیة العقاریة

االج��ا��ة في م��لف ال��ادی� االق��اد�ة و  إن ت�ا�� م�الح األف�اد و ت�ار�ها

م�ا  ،األم� األساس�ة في ب�اء ال��اراتال�� �ع��� ث�وة  عقارال�أك��ها ال��ت��ة و 

ال��اك�  ��ح الق�ا�ا على��ارع و االخ�الفات و ه�ا ما جعل ال����  اإلن�انجعل 

        .م� أجل ت�ق�� الع�الة ن�� القاضي ���ع�� �ال����في ه�ا ال��ال ����ة، و 

فق�   ذل� إلسهامها في ت�ق�� الع�الةة �أدلة فعالة ���ع�� بها القاضي، و تع��� ال��� و 

ع�م أهل ال�ع�فة و خاصة في ال��ائل العقار�ة، فالل��ء إلى أص��� لها أه��ة �الغة و 

ح�� الق�اة �عل�ه� ف�ها و خ��صا إذا �ان الف�ل ����عي ال�أك� م� األم�ر ذات 

  . خ��ص�ة ومع�فة ف��ة أو عل��ة

لى ال����، وهي ال��ائل الف��ة لق� ح�د ال���ع ال�االت ال�ي ت���عي ال�ج�ع إ    

�ها غ��ه ال�االت و العل��ة ال�ي ت��ل� درا�ة و مع�فة ال������� في ال���ان، فهو 

���� لل����ة أن تأم� �إج�اء خ��ة س�اء م� تلقاء نف�ها أو ��ل� م� ال���م 

اإلج�اءات ال�ي و ب�اس�ة خ��� أو ع�ة خ��اء، و ح�ى ن���� م� مع�فة �ل ال��احل 

��ل� ح��ة تق��� ال���� و هل ه�ا ال�ق��� مل�م أم ه�اك و  ، ت�� بها ال���ة الق�ائ�ة

  .س�هاحاالت ���� درا

��ب بل م����� و ن���ق م� ص�ور ال��� �اول دراسة ه�ا الف�ل خالس�و     

ة ال��حلة ال���� العقار� الق�ائي إلى م�اق�ة ال�ق��� ال�� �ع�ه ال���� ح�ى نها�

  .ة ����� ح��
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ال���� األول ت�� ع��ان  :��لف�ل إلى ه�ه الع�اص� في م���و س����ق في ه�ا ا 

�از تق��� ال���ة و أما ال���� ال�اني ت�� ع��ان م�اش�ة ع�ل�ة ال���ة الق�ائ�ة و إن

 .���ة الق�ائ�ةح��ة تق��� ال

  المبحث األول

  .اإلجراءات المتبعة في إعداد الخبرة القضائیة

�ع� ص�ور ال��� القاضي ب�ع�� ال���� العقار�، ت��أ م�حلة إج�اء ال���ة العقار�ة    

، ) 08/09(اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة ال��ائ�� في قان�ن اإلج� ن� عل�ها ال���ع ال�ي 

و م�اش�ة ال���ة الق�ائ�ة العقار�ة و ت��هي �إع�اد تق��� ال���ة العقار�ة، ��� أن ت�� 

ال���ة الق�ائ�ة �إخ�ار ال���� ال����ب و ، ح�� ت��ن م�اش�ة ه�ه ال��احل ����ات

اله و�ع�اد ال�ق��� ��ه القاضي ال���� إقل���ا إلج�اء ال���ة و ت�� م�اش�ة أع�ال�� عّ 

�ج�اءات ال���ة و�ع�اد تق��� وف� قان�ن ، وت��ن م�اش�ة و ه �أمانة ال���ح�ى أن ��ع

�اص ال) 95/310(و��ل� ال��س�م ال����عي ) 08/09(ال��ن�ة و اإلدار�ة اإلج�اءات 

���� الق�ائي العقار� ال�اص ب����� مه�ة ال)95/08(األم� �ال����� مه�ة ال���اء و 

  :� �ال�الي�ن و ن�رس ه�ا ال���� ت�� م�ل���س� أ� ال�ه

م�اش�ة ال���� الق�ائي (، ال��ل� ال�اني )تع��� ال���� الق�ائي(ال��ل� األول 

  .) ل�هامه

  

  

  

  المطلب األول
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  .تعیین الخبیر القضائي 

للقاضي سل�ة االل��اء إلى أهل ال�ع�فة وال���ة الف��ة، إذا ع�ض� عل�ه أث�اء    

� نقا� أو م�ائل ف��ة ت��اج إلى اخ��اص، ف�ل�أ إلى ال���اء ف�له في ال�ع� 

الس��الل ب�أیه� في فه�ها و���ن ن�ب ال���� ��ا اس��ع� ال��وف س�اء م� تلقاء ل

ال����ة أو ب�اء على �ل� أح� أ��اف ال���م أو ب�اء على اتفاقه� ��ا خ�ل 

ة و اإلدار�ة ال�ارد في قان�ن اإلج�اءات ال��ن�) 08/09( في قان�ن  ال���ع ال��ائ�� 

 ���ز"  126ال�اب ال�ا�ع في وسائل اإلث�ات الق�� ال�ام� في ال���ة، في ن� ال�ادة 

� ال���م، تع��� خ��� أو ع�ة خ��اء م� نف� للقاضي م� تلقاء نف�ه أو ��ل� أح

1"ال��� أو م� ت���ات م��لفة
,  

ي نف�ه أو م� نف� م� �اه�ة ال�ادة ن����ج أن ن�ب ال���� إما ���ن م� القاض

الف�ع ) سل�ة تع��� ال���� الق�ائي العقار� (ال���م ول�ل� ���� الف�ع األول 

  )ح�� القاضي ب�ع��� ال���� الق�ائي(ال�اني 

  :سلطة تعیین الخبیر القضائي: الفرع األول

أن االس�عانة ) 08/09(م� القان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة  126ح�� ال�ادة 

ي أم� تق�ی�� لل����ة ال�ي ت��� م�ض�ع ال��اع، فإنه ���ز لل����ة أن �ال���ة ه

ه�اك �ع�  تل�أ إلى ن�ب ال���� م� تلقاء نف�ها أو ب�اء على �ل� ال���م، ول��

األم�ر ال�ي ت��ن االس�عانة �ال���ة ف�ها أم� وج�د� ألنه �����ل على القاضي أن 

��ار ه�ا ال���� أو ال���اء ال�ق��ی� في ���� ف�ها ب�قاف�ه ال�اصة، و���� أن ی�� اخ

ال��ول ال�ع���ی� أو ��فة اس���ائ�ة و�أم� م��� ی�� تع�� خ��اء غ�� مع���ی� في 

 قائ�ة ال���اء ل�� ال�هة الق�ائ�ة ال�اقعة في دائ�ة االخ��اص، ی�دون ال���� أث�اء

                                                           
  . � ال��جع ال�اب�، نف) 08/09( �و  م. إ  .م� ق 126ال�ادة  -  1
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ه ال����ة وفقا ، وأن اس�عانة ال����ة �ال���� ه� أم� ج�از� تق�ر 2س�� ال�ع�� فق�

، ح�� أن م�ألة تع�� ال���� 3ل��وف �ل ق��ة مع�وضة أمام القاضي للف�ل ف�ها

  .في ال�ع�� م� ال�خ� ال���لة لقاضي ال��ض�ع فله وح�ه تق�ی� ل�وم ه�ا اإلج�اء

األولى أو خ��ة ثان�ة أو خ��ة م�ادة  خ��ةبها ال����ة، ق� ت��ن وأن ال���ة ال�ي تأم� 

�ان� ق� أم�ت ال����ة بها م� ق�ل، وس�ف ن���ق إلى  ال�ي��ة األولى أو ت���ل�ة لل�

  .واالس���اءات ال�اردة على ه�ا ال���أم��أ ح��ة القاضي في تع�� ال���� 

  :الل��اء إلى ال���ة الق�ائ�ةم��أ ح��ة القاضي ل :أوال

ل�ادة وخاصة ا) 08/09(قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة لم� خالل دراس��ا    

الس�عانة �ال���� قان�ن خ�ل لل����ة سل�ة تق�ی��ة لن�� أنه ی���� جل�ا أن ال 126

  .ب�اء على �ل� أح� ال���م أو م� تلقاء القاضي

ال����ة �ال���� ه� أم� ج�از� تق�ره ال����ة وفقا ل��وف �ل ق��ة واس�عانة 

في ال�ع�� م� أن م�ألة تع��� ال����  ، ح�� مع�وضة أمام القاضي للف�ل ف�ها

ال���� أو ع�م ل�وم ه�ا  ال�خ� ال���لة لقاضي ال��ض�ع، فله وح�ه تق��� ل�وم

  .اإلج�اء

��ا ���� للقاضي أن ���غ�ي ع� تع�� ال���� ب�اءا على �ل� ال���م إذا ما رأ�  

ل����، ألن ال��ألة ال ت��اج ل�ل� م� أجل ت���� عق��ته، وم�ى ال داعي لل��ء اأنه 

إج�اءات ال��ق�� االس�غ�اء ع� ال���ة �إج�اء م� ألس�اب ال���رة له�ا ق�م ل�ل� ا

                                                           
، ال��ائ�  ث. ، �ال�ی�ان ال���ي األشغال الع��م�ةفي ض�ء ال��ارسة الق�ائ�ة ،  ج.إ. أح�� ب�س��عة، ق - 2

  .  115، ص  2004

  . 170، ص  س. �اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة ، نف� معادل ب�ض�اف ال�ج�� في ش�ح قان�ن اإلج -  3
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ك�ل� ال���م تع�� خ��� ل��اع ال�ه�د، وه� األم� ال�� ال ����� تع�� خ��� 

  4.��أنه

ك�ا ���ز أل� ش�� م� ال���م في ال�ع��، س�اء �ان م���ا أو م�ع عل�ه أو 

في أ� م�حلة ت��ن عل�ها  ��ق��في ال���مة، ل� ��ل� إج�اء ال م��خال أو م�خال

في ن� ) 08/09(ال�ع��، وه�ا ما جاء في قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة 

وه�ه ال�ادة ت��� على ���� م�� ی�ون أن اله�ف م� الع�ل الق�ائي  ،م�ه 76ال�ادة 

ه� الف�ل ول�� ����ة الف�ل فال یه� ال�ص�ل إلى ال���قة �ق�ر ما یه� الف�ل في 

ته، وأك� ال���ع في ه�ه ال�ادة أن ال�ع�� الق�ائ�ة ��ل ال ی�ج� فارق ف�ها ب�� ح� ذا

في أ� "الق��ة في أول إج�اءاتها و��� تل� ال�ي ی�اها القاضي جاه�ة للف�ل فال��ارة 

مه�ة إلى ح� �ع��، له�ا فالقاضي ����ه ��ا ���� " م�حلة ت��ن عل�ها ال�ع�� 

�ه� وجاه�ه وأه���ه و�م�ان�ة أن ��ل� دل�ال تق��� �ل� �إج�اء ت�ق�� � لل���م

��اع� أو ���� الف�ل في ال�ع�� في أ� م�حلة �ان� عل�ها ال�ع�� س�اء ت� إدخال 

  .ی�هااالق��ة في ال��� أو ال��اولة أو م���ف س�� إج�اءات ال�ع�� أو ب�

 ماع�ا إذا �ه� للقاضي جل�ا أن �ل� ،أجل الف�ل في ال�ع�� ال��رع م� وال ���� 

و �ان  ،ال��� إج�اء م� إج�اءات ال��ق�� ���ح بها القان�ن غ�� م��ج في ال�ع�� 

أث�اء س�� إج�اءات ال���مة ول� �ق�م مع ذل� �ل�ا ب�ل�، أو ��ه�  إثارته��� م� ال�

  .أن اإلج�اء ال��ال� �ه ال ���ح �ه القان�ن 

ب� �إج�ائها رف� ال����ة ل�ل�ه� ال�ا � ل���م �ل� إج�اء ال���ة ح�ى �ع�و ���

م�ى �ه�ت أس�اب ج�ی�ة اس��ع� إعادة تق��� ال�ل� أمام نف� ال����ة، ��ا له� 

                                                           
  .171، ص عادل ب�ض�اف ، نف� ال��جع ال�اب�  -  4
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م���ة هة االس���اف ح�ى �ع� رف�ها م� ال�� في تق��� �ل� إج�اء ال���ة أمام ج

  5.ال�رجة األولى

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة  128إذا �ان ال���ع ال��ائ�� ���ج� ال�ادة 

یل�م ال����ة ب���� ح��ها القاضي �إج�اء ال���ة، ح�� �ع��� ،) 08/09(اإلدار�ةو 

ع�ض األس�اب ال�ي ب�رت الل��ء إلى ال���ة أح� ال��انات ال�ي ی����ها األم� 

  .القاضي �إج�اء ال���ة

فإن ال��اؤل ال�� ی�ار ��أن ما إذا ی�ع�� على ال����ة أ��ا ال�د على �ل� 

��� القاضي ب�ف� �ل� إج�اء ال���ة، إذا �ان ال���م �إج�اء ال���ة و ت���� ال

إج�اء ال���ة ی�خل في ن�اق ال�ل�ة ال�ق�ی��ة للقاضي و�ن ال����ة غ�� مل�مة �إجا�ة 

ال���م إلى ما ��ل��نه م� إج�اء خ��ة إلث�ات م�اع�ه�، فهل هي مل�مة إذا رف�� 

  .األس�اب ال�ي دع�ها إلى ه�ا ال�ف� االس��ا�ة له�ا ال�ل� أن ت�ضح

لق� ح�د الفقه و الق�اء ال�قارن ��أن و ت���� ال��� ب�ف� ات�اذ إج�اء اإلث�ات 

ونع�ض ���ا یلي ال�ضع في �ل م� الفقه و الق�اء، انق�� الفقه ال�قارن ���د ه�ه 

  :ال��ألة إلى ثالث ات�اهات

  

 ال����� ه�ا ال��� و ح��ه� في ذل� أن األم� ی�عل�ی�� أن�اره ع�م : االت�اه األول

ا ال��اق وأنه ل�� ث�ة ����ة ال����ة في ت���� عق�تها وأنها ت�اش� رخ�ة في ه�

  .في ه�ه ال�الةح� لل���م 

                                                           
5
  .127م�اد دمحم ش���ات ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  
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ف��� أن�اره أن األصل ه� ال����� وهي إذا �ان س�� ال�ف� : االت�اه ال�انيأما 

ع�� ع ال�ي ی�اد إث�اتها غ�� م�علقة �ال�ائال�ق�مة أو أن ال�اق ه� اك�فاء ال����ة �األدلة

  6.�ة ف�ها�أو غ�� م�

ف��� أن�اره وت���� �ل ح�� ���ر ب�ف� ات�اذ إج�اء م� : االت�اه ال�ال�أما 

ب�ف� إج�اء م� إج�اءات اإلث�ات ق� س�قه ألن ال��� ال�ادر إج�اءات اإلث�ات، 

هي م�ألة ق� ت�� ال��اجهة ��أنها ب�� ال���م، � إج�اء اإلث�ات، و م�اق�ة ح�ل ج�و 

ف�ها ه� ح�� ق�عي صادر في ال��ازعة �ال�ع�ى الف�ي ال�ق�� وم� ث�  وال��� ال�ادر

  7.ف����غي ت���ه

ال�ادر ب�ف� إج�اء أما �ال���ة ل��قف الق�اة ال�قارن م� م�ألة ت���� ال��� 

اإلث�ات، فلق� أص�ر ق�اء ال�ق� ال���� الع�ی� م� األح�ام ال�ي ت�ل� ف�ها ت��� 

ه ال مأخ� على أن ت، ح�� ق�ر الق�اء ����أاإلث�ا ال��� ال�ادر ب�ف� إج�اء

أنها ق� رأت في ��وف ال����ة ال��ض�ع إن هي رف�� اإلحالة على ال��ق�� مادام 

واألدلة ال�ي اس���ت إل�ها ما ��في ل����� عق��تها، وح��ها أن ت��� في ال�ع�� 

  8.�ل�س�اب ال�ي اع���ت عل�ها في رف� الح��ها األ

                                                           
  �79غاشي ����ة ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص -  6

ف��ي والي ، قان�ن الق�اء ال��ني الل��اني ، أص�ل ال��اك�ات ال��ن�ة دراسة مقارنة ، دار ال�ه�ة الع���ة  -  7

  . 569، ص  أ.، �  1970عة و ال��� ، لل��ا

� الفاتح ، ت���� األح�ام و أع�ال الق�اء في ال��اد ال��ن�ة و ال��ار�ة ،دار الف�� الع��ي ،س�ة ع�مي ع� -  8

  .144،ال��عة األولى ، ص  1988
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تع�� خ��� في ال�ع�� م� ال�خ� ال���لة للقاضي ال��ض�ع ":أ��ا م� أن وما ق�ره

وله وح�ه تق�ی� ل�وم ه�ا اإلج�اء وال معق� عل�ه في ذل� م�ى �ان رف�ه إجا�ة �ل� 

  9".تع��� ال���� قائ�ا على أس� م��رة له

أما �ال���ة ل��قف ال���ع ال��ائ�� ��ا ت� ال���ق إل�ه في ال��ا�ة في م�ألة   

�ان القان�ن ق� ح�د للقاضي  ال�ادر ب�ف� ال���ة الق�ائ�ة، فل��ال����� ال��� 

وت�ك له سل�ة تق�ی� م�اس�ة �ل إج�اء إج�اءات اإلث�ات ال����ح له �ات�اذها قان�نا 

  .���� ���ن القاضي صاح� الق�ار في األم� �اإلج�اء أو ع�م األم� �ه ی�اه مالئ�ا

سل�ة ت����ة ���� ی�اش�ها أن ت��ن  إال أنه وم�ا ال ر�� ��ه أن القان�ن ال ی���

��ل� ال���ة في أن ���� على ه�اه، فإذا �ان القاضي ��ل� أن ���� وأن ���ار فإنه ال

وأن ���ار على أ� ن�� ���ن ال����� ه� ال�يء ال�ح�� ال�� ���� أن القاضي ق� 

ل اس�ع�ا اس���امها وم� أجل م�ا��ة ��ئ�اش� سل��ه ال�ق�ی��ة ���ل ص��ح ول� 

  10.القاضي ه�ه ال�ل�ة ��ل� القان�ن ال�����

ه�اك الع�ی� م� ال�االت وزدت في ن��ص قان�ن�ة م��لفة ق� أل�م� ال����ة ف�ها 

قان�ن�ا �إج�اء خ��ة ل��� ال��اع ال�ع�وض عل�ها ����قة م�ض���ة وعل��ة، ول��� 

أن�ا ن���  اللل����ة ال��ار في ذل� أصال، وال ���� اإلحا�ة ����ع ه�ه ال�االت، إ

  .م�ها على س��ل ال��ال

  

                                                           
9
، س�ة  ع..م.ة ، دار ال��ل لل��اعة ، جع�� ال�هاب ، لع��او� ، إج�ءات اإلث�ات في ال��اد ال��ن�ة و ال��ار� -  

  . 224، ال��عة األولى ، ص 1985

  . �80غاشي ����ة ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -10



للخبرة القضائیة العقاریة ياإلطار العمل   :الثاني  الفصل 

 

 

52 

   :الق�ائ�ة االس���اءات ال�اردة على م��أ ح��ة االل��اء إلى ال���ة: ثان�ا

اإلدار�ة م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و  126و  75و  28خ�ل ال���ع في ال��اد لق� 

في أن �أم� �أ� إج�اء م� إج�اءات ال��ق�� ول� عارض  11للقاضي م�ل� ال���ة

��اف ذل�، ��ا أع�ى ال���ة في ع�م إل�امه �ات�اذ ه�ه اإلج�اءات إذا ق�ر أن األ

��ا أن   ع�اص� ال��اع واض�ة �ال���ة له، وأن األدلة ال�ق�مة له �ا��ة ل����� ق�اع�ه،

األ��اف ل�� له� ال�� في إل�ام القاضي ب�ع��� ال����، والقاضي م� جه�ه غ�� 

ع�� ال����، غ�� أنه ه�اك حاالت اس���ائ�ة ���ن مل�م �اس��ارة األ��اف ق�ل أن �

  :ف�ها تع��� ال���� إل�ام�ا �ال���ة للقاضي وه�ه ال�االت م� ب��ها

  :حق�ق االرتفاق -1

���ز ل�ال� األرض ال����رة ال�ي "م� ال�ق�ي ال��ني على أنه 693ال�ادة  ت�� 

�اف لل��ور، أن  م�� ��لها �ال���� العام أو �ان لها م�� ول��ه غ��ل�� لها 

ال��اورة مقابل تع��� ی��اس� مع األض�ار ال�ي ��ل� ح� ال��ور على األمالك 

، وت��ن ه�ه 12ال�الة �ع�� ال���� إل�اما وفي ه�ه" ���� أن ت��ث م� ج�اء ذل�

ال��اعي م���رة ع� ���� العام،  الللالس�غاألرض زرا��ة أو ب�اء أو أرض مع�ة 

  .ج�ئ�ان ه�ا ال�ف� إما �ل�ا أو ا ال����، و��� �ن لها م�ف� على ه�فال ��

ن ال��ني على أن ح� م� القان�  868وأس�اب ��� ح� االرتفاع ن�� عل�ه ال�ادة 

  .ع� ال��قع ال���عي لألم��ة أو ����� لعق� ش�عي أو �ال���ات االرتفاق ب��ىء

                                                           
11

  .إ ، نف� ال��جع ال�اب� و  م .إم� ق  126، 75، 28ال��اد  -  

  . 57، 56م���د ت�ف�� اس����ر ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  12
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�ني وم� �ان ق�اء ���ع ألح�ام ال�ادة ال����رة ال�ي تع��� األساس القانفإن ت�ت�ه  

فإن ال��ل� الق�ائي ال�� اع��� في ت�ت�� ح� ارتفاق على اق��اح  ،األم� ��ل�

��� م�ه ف��ع�ه م� اس�ع�ال ال���  وأن م��� غ�� م���ر له م�� آخ� .13ال����

  14.ال���ازع عل�ه فإنها �ف�لها ��ا فعل� ص��ح القان�ن 

ل����رة واس�غالله فه�ا ال�� ���ل القان�ن ال�� في ال��ور ل���� اس�ع�ال العقار ا

��� أن ���ن ض�ور�ا الس�ع�ال العقار واس�غالله، وم� ه�ا فإنه ���ع في وج�ده 

في تق�ی� ل�وم ال���  وفي م�اه ل�اجات ه�ا االس�ع�ال واالس�غالل، وله�ا �ان� الع��ة

  15.وم�� �فاءته ����عة وأه��ة االس�ع�ال أو االس�غالل ال�� أع� له العقار

  :اجعة ال��ع ���� الغ��م�  -2

� ی��� إذا ب�ع عقار �غ�"ال��ني على أنه م� القان�ن  358م� خالل م�اجعة ال�ادة  

أخ�اس ث�� ال��ل، و���  فلل�ائع ال�� في �ل� ت��له ال��� إلى أر�عة ،ع� خ��

" ����ه وق� ال��عل�ق��� ما إذا �ان الغ�� ی��� ع� ال��� أن تق�م العقار ���� 

وال  ��� م� أجل تق��� العقار ال����رضي م���ا في ه�ه ال�الة ل�ع��� خالقا ن و��� 

���� إقامة ال�ل�ل على أن في ع�ل�ة ال��ع غ��ا إال �إج�اء خ��ة خاصة �ان� الع�ل�ة 

  16.م����ة على الغ� أو ال��ل��، فال���ة ه�ه ت��ح أم�ا إج�ار�ا

  :ض�ان الع�� و ال�ق� ال�في في ال���ع  -3
                                                           

  .م� القان�ن ال��ني ال��ائ��  868ال�ادة  -  13

  . 02/2004د الع� ع.م .م  23/06/2004م�رخ في  �249618 ق�ار رق -  14

ع� م�ل� ال�ولة و ال����ة العل�ا ، ح��� �اشا ع�� ، الق�اء العقار� في ض�ء أح�اث الق�ارات ال�ادرة  15

  . 50ص  2008دار اله�مة لل��اعة و ال��� و ال��ز�ع ال��ائ� ، س�ة 

  16. 54ن��هة م�او� ،نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  16
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ضام� م��ئ�ا لع��ب ال���ع ال���ة ال�ى ت�عله غ�� صالح لالس�ع�ال ال��  إن ال�ائع 

���ن ال�ائع مل�ما �ال��ان إذا ل� ����ل "م� القان�ن ال��ني 329وضع له فال�ادة 

و�ذا �ان ال���ع  ال���ع على ال�فات ال�ي تعه� ب�ج�دها وق� ال��ل�� إلى ال�����،

الغا�ة ال�ق��دة م�ه ح�� ما  ع �ه ����ع�� ی�ق� م� ����ه أو م� االن�فا��ه 

ه� م���ر �عق� ال��ع العقار أو ح�� ما ��ه� م� ���ع�ه أو اس�ع�اله ����ن ال�ائع 

ع�ال ، فإن القاضي ی��خل �ال���ة إل17عال�ا ب�ج�دهاضام�ا له�ه الع��ب ول� ل� ��� 

  18.ع�ء اإلث�ات خاصة وأن ال���ك ت�قى قائ�ة �ال�غ� م� ال���ة

  : �ة ال�رثةق�� - 4

ع�� وق�ع خالف ب�� ال�رثة ل�� ق��ة عقار، فإنه� ی�فع�ن األم� للع�الة ل��ل� وضع 

ق��ة وال���ة في هاته ال��رة إج�ار�ة، إذ ال الوتع��� خ��� ل��ع م��وع  ف���ة

  .�����ع القاضي أن �ف�ل في ه�ه الق��ة دون رأ� رجل م� أهل االخ��اص

في اق��ام ال�ال  19إذا اخ�لف ال���اء"�ن ال��ني م� القان 724لق� أك�ت ال�ادة 

م� ال���ع أن ی�فع ال�ع�� على �اقي ال���اء أمام  ال�ائع، فعلى م� ی��� ال��وج

ال����ة، وتع�� ال����ة خ���ا أو أك�� ل�ق��� ال�ال ال�ائع وق����ه ح��ا إذا �ان 

  .20ال�ال �قال� الق��ة ع��ا دون أن یل�قه نق� ���� في ����ه

                                                           
  .�58اب� ، ص م���د ت�ف�� اس���ر ، نق� ال��جع ال -  17

  . 274ص  ، 2006س�ة  ،ث ، دار اله�مة ال��ائ�.�ا ،ال�ل�قي في عق� ال��ع ، � � ب� ال��خ ان مل� �ح� -  18

  .  قان�ن ال��ني ال��ائ��   724ال�ادة  -  19

  . 50ح��� ال�اشا ع�� ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  20
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تق��� ���ة ال�ع��� اإلس��قاقي ال�� ��ال� �ه ال���أج� إذا ق�ر ال��ج�  -5

  :إنهاء عالقة اإل��ار في العقار

� ل�ق�ی� ��ل أن ی�فع دع�� ل�ل� تع��� خ��لل��ف ال�� یه�ه ال�ع إذا ����   

و�ع�ف ال�ع��� االس��قاقي  ، 21تع��� االس��قاق والقاضي مل�م �االس��ا�ة ل�ل�ه

ا ی�فعه ال��ج� مقابل ���ة القاع�ة ال��ار�ة ع�� ان�هاء اإل��ار وذل� م�ى م "�أنه 

  .22 رغ� ال��ج� في اس��جاع الع�� ال��ج�ة

فه� م�لغ ی�فع ن���ة ت��ع ال���أج� ل�ل���ه ال��ار�ة ول�� ���ة القاع�ة ال��ار�ة    

ي ال�اب� أ� ول�� م� ال��ام العام ��ا �ان فوه�ا ال�ع��� خاضع إلى ن�ام ال�عاق� 

أن اإل��ار ی��هي ��ل�ل اإل��ار م� دون أن ی�جه أ� ت���ه �اإلخالء، وم� دون 

 ل����ة م���ول�� ح� ا ،23االس�فادة م� ح� ال����ة إال إذا انف� على خالف ذل�

  .200524ق�ل ورق� ع�م وج�د إنفاق وذل� إذا �ان العق� م��ما 

على �ل� ال���م أو م�  س�اء ب�اءون����ج أن ال����ة مل�مة ب�ع��� ال����    

 ،تلقاء نف�ها وذل� في ال�االت ال�ي أوج� ف�ها القان�ن االس�عانة �أهل ال���ة

أو غ��ها م� ال�االت كال�االت ال����ص عل�ها في ال�ق���� ال��ني وال��ار� 

  .ال���لفة ال�اردة في م��لف ف�وع القان�ن األخ�� 

  لخبیر القضائيحكم القاضي بتعیین ا: الفرع الثاني
                                                           

21
  . ال�ع�ل    75/59م� األم� رق�  194ال�ادة  -  

ال��ار� ال��ائ�� ، رسالة ن�ل درجة د���رة دولة في القان�ن ، جامعة ح�ای� ، ح� إل��ار القان�ن  سام�ة - 22

   .  272، ص  2013م�ل�د مع��� ت��� وزو 

  .  36سام�ة ح�ای� ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  23

  . ، نف� ال��جع ال�اب�  05/02م��رة م� القان�ن  187ال�ادة  -  24



للخبرة القضائیة العقاریة ياإلطار العمل   :الثاني  الفصل 

 

 

56 

ت��ن في ش�ل ح�� ال���ق وه�ا ما جاء في قان�ن إن الل��ء إلى ال���ة الق�ائ�ة 

��ا أن ال��� القاضي ب�ع���  129،128اإلج�اءات ال��ن�ة و االدار�ة في ال��اد 

ال����، ��ا أنه م� األح�ام غ�� الق���ة ال�ادرة ق�ل الف�ل في ال��ض�ع ق� ���ر 

���ف إلى �اني في ال�ع��، وه�ا ما ��عل�ا نال��� الي م�اجهة ح��ر�ا أو ��اب�ا ف

ب�انات ه�ا ال��ق العاد�ة أو ��ل� إلى ال��وف في ه�ا ال��� هل ه� جائ� أم ال �

  .ال��� و ���ع�ه

  :ة � ���عة ح�� القاضي �ال�� :أوال

ع�� و اإلج�ائ�ة ال��علقة �إث�ات ال� األح�ام ال�ادرة �إج�اء خ��ة هي م� األح�ام   

و ته�ف م� خاللها إلى إع�اد  ت���قها، ت��رها ال����ة ق�ل الف�ل في ال��ض�ع

   .25الق��ة للف�ل ف�ها

م�ض�ع � على ال��� الفاصل في ال��� ال�ادر ��أن ال���ة له أه��ة في ال�أث�   

ال�ل لل��اع الق�ائي ال���وح  ال��اع واس���ا� ن�ائج ال���ة م�ا ���� ال��اء على أساسه

ال�ادر  ال��� ى حق�ق ال���م، وله�ا فال���ع خّ� على القاضي وه�ا ما ی�ث� عل

  .م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة) 146و145(وال��عل� �ال���ة  ��ادت�� وه�ا 

�ال���ة أو ال�ع� ��ه �ال�ق� إال مع ال��� الفاصل  ال ���� ال�ع� في ال��� اآلم� 

م� �ال���ة مه�ا اخ�لف� ت����ه ل�� الفقهاء له م� ��نه وال��� اآل في م�ض�ع ال��اع،

إال مع ال�ع� ال��جه لل��� الفاصل في ال��اع ت�����ا وت�ه���ا فال ���� ال�ع� ��ه 

                                                           
  . 85نق� ال��جع ال�اب� ص �غاشي ����ة ،   -  25



للخبرة القضائیة العقاریة ياإلطار العمل   :الثاني  الفصل 

 

 

57 

وال���ع خ� ال�ع� �االس���اف أو �ال�ق� �ال��  ،أو ��ا �ع�ف �ال��� الق�عي

  .26عل�ه� دون ال�� على إم�ان�ة ال�عارضة

أن ال�ع� �ال�عارضة غ�� مق��ل في م�ل ه�ه ال��ألة وال ن�� ما في ه�ا ال��� و�

���ع ذل� نف� ال����ة ال���خاة في ال�ع� �ال�عارضة ال����لة في االس���اف وفي 

  .27ال�ع� �ال�ق�

ع� ال��ل� الق�ائي فانه ال ���ز ال�ع� ��ه  إذا �ان تع��� ال���� ق� ص�ر   

ال��اع، وه� ما أك�ته ال����ة العل�ا في إال مع ق�ار ال��ل� في م�ض�ع  �ال�ق�

الق�ار ال�ادر في أخ� درجة ق�ل الف�ل في م�ض�ع "... ق�ارها ال�� جاء ��ه انه

  .28في ال��ض�ع ع� إال مع الق�ار الفاصلل لل�ال����� تع��� خ��� غ�� قاب

  

وخاصة  29)08/09(م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة  145ك�ا أوج�� ال�ادة   

ون�ائ�ها أمام ال�هة الق�ائ�ة   ال��علقة ب�ق��� ال���ة ال��اق�ات الفق�ة ال�ان�ة م�ها أث�اء

ال�ي ف�ل� في ن�ائج ال���ة ق�ل الف�ل في ل��ض�ع و�ال فإنها وال ���� إن ت��ل 

ال "....أس�ا�ا الس���اف ال��� أو ال�ع� ��ه �ال�ق�، وه�ا ما أك�ته ال����ة العل�ا 

                                                           
  191ب�ض�اف عادل ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  26

، ص  2011،  2، الع�د  ع.م .، م 14/07/2011ال�ادرة ب�ار�خ ،  664249ق�ار ال����ة العل�ا ، رق�  - 27

169 .  

  .  189، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  669244ق�ار ال����ة العل�ا ، رق�  -  28

29
، س.م و� ، ج.إ.ق ، ال����� 25/02/2008، ال�ادرة في ] 08/09[ إ.و م. إ� قان�ن ، م 334ال�ادة  - 

  . 29/04/2008ال�ادرة ب�ار�خ  21الع�د 
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ال��علقة �ع�اص� ال���ة أس�ا�ا الس���اف ال��� أو ال�ع� ��ه  تت��ل ال��اق�ا

  .إذا ل� ت��� م��قا أمام ال�هة الق�ائ�ة الفاصلة في ن�ائج ال���ة�ال�ق� 

إن األح�ام ال�ي تف�ل في ج�ء م� ال��اع أو تل� ال�ي تأم� �ال��ام �إج�اء خ��ة م� 

مع  إالال ���� اس���افها  ل��ه���ةواإج�اءات ال��ق�� أو ما �ع�ف �األح�ام ال������ة 

ال����� على  یه��اال��� الفاصل في أصل ال��اع وه� ما �ع�ف �ال��� الق�عي، وال 

ذل� أن ال���ع ق� جعل اس���افها  ب�� ال��� ال��ه��� وال������  ال�ع��� و ال�����

اصلة في األح�ام الفمع ال��� الق�عي م�ا ��عل ال����� دون ج�و�، و���ن اس���اف 

ج�ء م� ال��اع أو اآلم�ة �إج�اء م� إج�اءات ال��ق�� أو ت�ب�� م�ق� مع ع���ة 

وفي حالة ت� رف� أو ع�م ق��ل ال�ع�  االس���اف ال��� الفاصل في أصل ال��اع

ال��اع أل� س�� �ان فإن ال�ع� في ال���  �االس���اف في ال��� ال�ادر في أصل

ال��ق�� ���ن غ�� مق��ل ه�  إج�اءاتم �إج�اء م� الفاصل في ج�ء م� ال��اع أو ال��ا

  .�ةلى ذل� ت�اق� األح�ام في ق��ة واحاآلخ� و�ال ت�ت� ع

  

  

  :ب�انات ال��� اآلم� �إج�اء ال���ة :ثان�ا

وأوج�� على  128في مادته ) 08/09(لق� جاء قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة 

إذا ق�رت االس�عانة �ال���� ���� أن  قاضي ال����ة أو ال��ل� أو أ� جهة ق�ائ�ة

  :ت��� ال��انات ال�ال�ة في ال���

� ع�ة خ��اء، و�ق�� �األس�اب تل� لل���ة وت���� تع�� ع�ض أس�اب الل��ء_ 

ال�����ات ال�ي جعل� القاضي ���ع�� �ال���� أو ع�ة خ��اء ألن في األم� م�اس 
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�م وم�ار�� ال تع�� ال�� �أح��ة ال���م لل��ء للقاضي واق��اء ال�� وف� رس

في الل��ء للق�اء وألن ال���ة ی���ل م�ارفها ال���م ف�أن القاضي أل�م ال���م 

الزم إل�امه ب�فعه م� جهة، وم� جهة أخ�� ال ���� لل�رجة ال�ان�ة ل��ا �ان ل�� م� ا

الع�ل الق�ائي ال����ل في الل��ء لل���� أو ع�ة خ��اء، ف����� الل��ء  م� م�ا��ة

م� ب�انات  ���� أو ع�ة خ��اء ی���ه القاضي في ح���ات ال��� وخل� ال��� الق�ائيلل

وم��رات ال�ي دفع� القاضي لل��ء إلى ال���� أو ع�ة خ��اء ��عل ح�� القاضي 

  .30م�ع�م ال�����

ك�ا یه�ف ال����� إلى ت���� ال���م أله��ة ال���ة في ال�ع��، إذ هي وس�لة إث�ات 

ال�� اس�ل�م ب�ان س�� إج�ائها ���� ت��� ال����ة أن س�� إج�اء اس���ائ�ة األم� 

ال���ة ه� ال��ق�� أو ال��ان ف� أو عل� ول�� مق��د بها إب�اء ال��ل� ول� م�ق�ا م� 

  .31واج�اتها وم��ول�اتها

  

ك�ا ی��ل� العقار ن��ا الرت�ا�ه �ع�ة ج�ان� �ال��اء وال��ص�ة وت��ی� ال��احات 

ة العقار وارت�ا� العقار ���االت ع�ی�ة م�ا ی�ج� على القاضي و��ل� ال�ق��� وق��

أن ���اج أك�� م� خ���، و��ع�� عل�ه االع��اد على أك�� م� خ��� وهي اإلم�ان�ة 

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة  ��126ق��ى ن� ال�ادة  ال��احة للقاضي

ادة في الق�ا�ا أك�� ف�ع��� م���عة م� ال���اء في آن واح� ���ن ع) 08/09(
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ح� ال���اء ����� عام أو �الة ی�ع�� على القاضي في تع��� أتعق��ا، وفي ه�ه ال

  .32ك�ئ�� لل����عة ح�� ���� فعال�ة الع�ل وت�ز�ع ال�هام على األع�اء

تع��� �ل واح�  ال���اء ال�ع���� ���ل ج�اعي ی��وفي حالة اخ�الف في ال�أ� ب�� 

وج� على �ل واح� م�ه� ه� ��� ال�ق��� إذا اخ�لف� أراؤ ���ا م�ه� على انف�اد و 

  .33 �ةت���� رأ

ال�� ���� للقاضي إما ال��ج�ح أو ت��ي خ��ة  م� �ل خ��� ه� وه�ا ال����� ال�ق�م

دون غ��ها أو الل��ء إلى أخ�� ق� ت�اول اإلجا�ة على االخ�الف ال�اصل في ن�ائج 

ت���� للع�ل ال���� ألن األم� ی�عل� وعلى ال�ل فالب� م� تق��� ال���صل إل�ها، 

�ع�ل ت���ه ق�اع� عل��ة، وال �ع� خ�وجا ع� م��ل�ات القان�ن إذا اس��عى القاضي 

  .ال���� ل��ح ال���ة ال����ة

اس� ولق� وع��ان ال���� أو ال���اء مع ت��ی� ال���� على ال�هات ب�ان _ 2

أو ال���اء في  � اس� ولق� ال����الق�ائ�ة ال�ي تل�أ إلى ال���� أو ع�ة خ��اء إن ت��

ال���� ال�� ی�اوله ال����، وال ���ع م� ذ�� ال��انات حالة تع�اده� وت��ی� 

اإلضا��ة والب� م� ذ�� اس� ولق� ال���� ال�ع�� ��ل وض�ح مع ذ�� اخ��اصه 

ق� ع�� ��هل الع��ر عل�ه ��ه�لة، و��ل� ال�أن إذا �ان ال���  ح�ى وع��ان م���ه

  .34ء فالب� لل����ة م� ذ�� اس� ولق� وع��ان �ل خ��� على ح�اع�ة خ��ا
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�ل خ��� وال ���ز عقال وم����ا إس�اد خ��ة  على القاضي م�اعاة اخ��اص ���و 

خ��ة ال�ع�� م� اص ال�� ت��ل�ه مه�ا �ان� ل��� ال عالقة له �ال�ادة أو �االخ��

ال��اك� ألع�ال ال���ة ل���اء أجلها، و����ا ما ازدادت ق�ا�ا ال�اس تعق��ا ��� إس�اد 

 .35ال �فقه�ن ش��ا في م�ض�ع ال���ة

 ت��ی� مه�ة ال���� ت��ی�ا د��قا فعلى القاضي ت��ی� ال�ه�ة ال���لة لل���� -3

الن�ازها وال���� غ�� مل�م إال �اإلجا�ة على األس�لة ال��جهة م� القاضي ال أك�� وال  

ل��ألة  جا�ة عل�ها م� ق�ل ال���� حل�الفي اإلالقاضي ألن وه�ه األس�لة ت�جه م� أقل،

أو تق��ة اس�ع�ى على القاضي فه�ها ل�ا ف�ها م� العارف ال�ي ال ���� إدراكها  ف��ة

  .36راك ج��ع العل�م ض�ب م� ال�����لألن إد

إلى ش�ح  أن ���د ب�ض�ح ال�هام ال�ي ف�ها ال���ة وال�قا� ال�ق��ة ال�ي ت��اج ���

ض�ح، �أن �ل م� �ق�أ م���ق ح�� القاضي �ال���ة �فه� وت�ض�ح وذل� ��ل دقة وو 

ه�ه ال�هام دون غ��ض وذل� ت�ه�ال ل�ه�ة ال���� ول����� األ��اف م� م�ارسة 

حقه� على م���ات ال���ة وم�ا�ع�ها، ف��ع�� على ال���� أن ی�ف� ال�هام ال�ي ح�دها 

ول�� ،ل ال�ي ت�ل� م�ه له ال��� دون أن ی��اوز تل� ال�أم�ر�ة، فال �ق�م على ال��ائ

أخ�� غ�� م���رة في ال��� وج� عل�ه إذا ت��� له ض�ورة ت�س�ع مه��ه� ل��ائل 

ع�ض اآلم� على قاضي ال��ض�ع ال�� ���ن وح�ه ال���ل قان�نا �أن �أذن ب��س�ع 

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة  136وه� ما أشارت إل�ه ال�ادة ،ن�اق مه��ه 

أجازت لل���� أن �ق�م �ل�ا إلى ال����ة ل��س�ع ال�ه�ة إذا رأ�  ، وال�ي08/09
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ل�ل� وفي ه�ه ال�الة ت�قى ال����ة وح�ها م� ت�ل� ال�ل�ة ال�ق�ی��ة �أن تق�ل ض�ورة 

 .37ت�س�ع ن�اق ال�ه�ة أو ت�ف� ذل�

ن ی��خل ال���� في ال��ائل القان�ن�ة ألنها ل��� م� اخ��اصه ول�� ك�ا وال ���� أ

ال�هام وأل�م ال���ع القاضي ب���ی�  ،ال��جهة ت��ن في م�ال اخ��اصهال�ه�ة 

جل ال��اف�ة على حق�ق ون أن ت��ك له ال���ة في ذل� م� أال��جهة إلى ال���� د

األ��اف و إع�اء الف�صة ل��خل في م�ال الق�اء وه�ا م�ا ��عل ن�اهة الع�الة 

  .38هي للقاضي وح�هوان ال�ل�ة ال�ق�ی��ة  ت�او� ال���م أمام الق�اء،

هي م� أن ����ار ال���� في ال��ائل القان�ن�ة ألن ال��ائل القان�ن�ة ك�ا ال ���� 

اخ��اص القاضي دون س�اه وال���� رجل ذو �فاءة عل��ة وتق��ة ����ار و��ق� في 

وت�خل ال���� في ال��ائل القان�ن�ة �ع��� ت�لي  ال��ائل ال�اد�ة ه�ا م� جهة،

 .39م ال���لة إل�ه وخ�ق صارخ للقان�ن القاضي ع� ال�ها

 م� وج�ب ذ�� أجال ال���ة: جل إی�اع تق��� ال���ة �أمانة ال���أت��ی�  -4

ال���دة م� إی�اع تق��� ال���ة هي تفاد� ال��اخي ال���� في ان�از مه��ه م�ا ی��ت� 

دعه ���� إذا ل� ی��� ال���� تق��� ول� ی�  على ال�أخ�� الف�ل في الق�ا�ا وت�اك�ها،

في اآلجال ال���دة ب�ون م��ر جاز اس���اله وال��� عل�ه ��ل ما ت��� ��ه م� 

 .ال��ن�ة �ال�ع���اتم�ار�� وع�� اق��اء ال��� عل�ه 
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ل� ی�� على ال�ق� ال���د الن�از ال���ة وه�ا لع�م ح�� الق�ا�ا ك�ا أن القان�ن 

 .ألن ه�اك م�ادی� وت�ع� في الق�ا�ا ال�ي ��� ف�ها ال���ة،

 م�لغ ال����� ج�افي تق�ره ال����ة تق�ی�ا م�ق�ا، و���ن : ت��ی� م�لغ ال����� -1

 م� شأنه إن �غ�ي ال��ار�� ال�ي ی����ها ال���� ���ار�� ال��قل وتف�� ال��اقع

  .إلخ... و��ا�ة ال�ق��� و�ج�اءات األ��اث  إذا اض��ت ال��ورة  واس�ع�ال ال�سائل

� ���ح لل���� مقابل أتعا�ه وم�ار�فه الن وه���� م�لغ ال����� ال �ق��    

ال��ار�� واألتعاب ال ���� ح�ابها مق�ما و�ن�ا ���دها القاضي اآلم� �إج�اء ال���ة 

ووق� ونفقات، وم�لغ ال����� �ع� �ع� إی�اع ال�ق��� ���� ما اق���ه ال���ة م� جه� 

  .��ة ال��ل��ة م�هض�انا ل�لقي ال���ة إلتعا�ه وما س�����ه م� م�ار�� م� اجل ال�

���ده القاضي اآلم� �ال���ة مقار�ا ق�ر اإلم�ان و��ع�� أن ���ن م�لغ ال����� ال��   

ألتعاب وم�ار�� ال����، ��ا أوج� القان�ن على اخ��   لل��لغ ال�هائي ال����ل

ال��لف �إی�اع ه�ا ال����� �أن �ق�م �إی�اعه ل�� أمانة ال��� في اآلجال ال���دة في 

ال���دة ت�ت� ع� ذل� اع��ار  ل� فان ت��لف ع� إی�اع م�لغ ال����� في اآلجاال��

  .40تع��� ال���� ال��ا، وسق� حقه في ال���� �إج�اء ال���ة

 ألجل أو رفع إلغاء ال�ع�� ال���� ���ج� آم�اإال أنه ���� له أن ی�ق�م ��ل� ال���ی� 

ا ال�أخ�� �ع�د ل��� قاه� ، إذا اث�� أنه ح�� ال��ة �ان ���ن س�� ه����ةععلى 

  .41أو خارج إرادته
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  :ال���� الق�ائي واس���اله رد: ثال�ا

 ،لق� أجاز ال���ع ل�ل م� ال���م في �ع� ال�االت ات�اذ اإلج�اءات ل�د ال���� 

�ع��ة الم� ال��ام �ع�له أو ���ن ل��ه في ق���ه ك�ا ق� ��� ال���� ال�ع�� ح�جا 

أداء ال�ه�ة ال����ة إل�ه في م�ل ه�ه ال�الة وت����ه أس�اب ت��له على االع��ار ع� 

  .اخ��ار�ا م� تلقاء نف�ه

ی�ث� في م�ا��ة ع�ل ال���� و����� �ل ما م� شأنه أن  اأع�ى ال���ع لل���م حق

وج�ت ذر�عة ���� أن ت�د� إلى ت��� ال���� أو أداء  على الع�ل ال��د� م� ق�له،

الغة وت���� أو ت���� األم�ر إلى ال�� ع�ل م�ق�ص م� ال���ة أو ی����ه ال��

  .رد ال���� م� ق�ل أ��اف ال���مة ال���ع ح� ال�� ��� �ال���م م�ح

 ، 42)08/09( م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة 133وه�ا ما جاءت �ه ال�ادة  

و��ه� م� ن� ه�ه ال�ادة، أن �ل� ال�د ج�از� ل�ل م� ال���م وال ���ز ل�� ل� 

  . في دع�� رد ال���� ا���� خ�

لل��� ال�� تق�ر ح� �ل� ال�د ل��ل��ه أن ��غل حقه في ذل� أو أن ����ز 

ی���ه، في ه�ه ال�الة األخ��ة ال ت�ل� ال����ة م� تلقاء نف�ها ردا ����ا ول� ت�اف�ت 

، ��ا أن ال�د ق� ���ن في م�اجهة ش�� ���عي أو مع��� إذا �ان ال���� أس�اب رده

                                                           
إذا أراد أح� ال���م رد ال���� ال�ع�� ،�ق�م ع���ة ت���� أس�اب ال�د ، ت�جه إلى القاضي : " 133ال�ادة  -  42

ل دون تأخ� في �ل� ال�د �أم� غ�� قابل ال�� أم� �ال���ة خالل ث�ان�ة أ�ام م� تار�خ ت�لغه به�ا ال�ع��� ، و�ف�

  .أل� �ع� 

م�اش�ة لغا�ة ال�رجة ال�ا�عة أو ل�ج�د م�ل�ة ش���ة أو أل� ال �ق�ل ال�د إال ���� الق�ا�ة ال��اش�ة أو ق�ا�ة الغ�� 

   . س�� ج�� أخ�
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����ة ال���ة أو م��� و�ذا ث�� لل����ة ت�ق�� ه�ا ال��� ب�ع��� ش��ا مع���ا 

  .ال��� عل�ها �ال�د، وال ���ن األم� ج�از�ا �ال���ة لها

إن األم� ال�ادر ب�د ال���� ���� أن ی���� في آن واح� اس���اله ����� آخ�، 

ضي والقام��قل الح� على األم� القاضي �ال�د، و���� أن ���ن االس���ال �أم� 

  .ال���� �اس���ال ال���� ه� ال�� أم� �ال���ة

في الق�� ) 08/09(ق� ن� ال���ع ال��ائ�� في قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة اإلدار�ة 

ال�ام� ال�اص �ال���ة الق�ائ�ة الف�ع ال�اني في اس���ال ورد ال���� وجاءت ال�ادة 

  :�اليت��� ال�االت ال�ي ���� أن ت����ل ف�ها ال���� وهي �ال 132

 :ال��ام �ال�ه�ة ال����ة إل�ه اس���ال ال���� ���� رف�ه -1

دون أن تل�م ن�ة اس���ال ال���� في حالة رف�ه ان�از ال�ه�ة ال����ة إل�ه إن إم�ا 

ال���� ب�ق��� تق��� ل��افقة، فال���� غ�� مل�م �ق��ل ال�ه�ة ال�ي ت� ت�ل�فه بها وغ�� 

قاضي ال�� غ��ه ح�ى ی���ى له�ا األخ�� أنه مع ذل� مل�م ب��ل�غ م�قفه إلى ال

ما ل� ال���� ق�ائ�ا ع� س�� رف� إن�از مه��ه اس���اله �غ��ه، وال ���� م�اءلة 

ول�� م� ال�اح�ة ال�أدی��ة  ، 43ی���� أن رف�ه �ان �ق�� اإلض�ار �أح� األ��اف

ل�ه ب�ون اإلدار�ة ام��اع ال���� ال���ل في قائ�ة ال���اء ع� ان�از ال�هام ال���� إ

أ� م��ر ق� ���ل خ�أ مه��ا ی�ت� ج�اءات ت�ل إلى ال��� ال�هائي م� قائ�ة 

 .ال���اء الق�ائ���

 :اس���ال ال���� ل�ع�ر ��امه �ال�ه�ة -2
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ألج�اء ال���ة ول�� ����� �اب ال�ي ���� نع�ر ف�ها ال���� ل� ���د ال���ع األس 

اه�ة، ال��ض ال����، �ع� ��فة عامة أن ت��ن ه�ه األس�اب م��وعة فالق�ة الق

 .ال��افة ال��� ال�ائ� للع�ل

 :اس���ال ال���� ���� إخالله �ال��اماته -3

ت��ح �اس���ال ال���� إذا ق�ل ال�ه�ة ال����ة إل�ه ث� ل� �ق�  02فق�ة  132إن ال�ادة  

بها أو ل� ی��� تق���ه أو ل� ی�دعه في األجل ال���دة، و�خالل ال���� �ال��امه ل�� 

را على ال�االت ال��ار إل�ها في ال�� ال�اب� ذ��ه بل ���ل أ��ا اإلخالل مق�� 

�أ� ال��ام آخ� أخالقي أو مه�ي �ه�م ال���ر أمام ال�هة الق�ائ�ة رغ� اس��عائه 

  .��أن ال�ق��� ال�� أع�ه ةالالزمل�ق��� ال��ض��ات 

 ،� م�ار��و���� للقاضي ال��� على ال���� ال�� ��ل �ال��اماته ��ل ما ت��� م

ول� أن ذل� ی��ل� س�اع ال���� ق�ل م�ن�ة،  ب�ع���اتوع�� االق��اء ال��� عل�ه 

  .44إص�ار ال��اك� ض�ه

 

  :الق�ائي إج�اءات اس���ال ال����: را�عا

ال���� على ع���ة ���ن م�ض�عها �ل� اس���ال خ��� ��قا  ی�� إج�اء اس���ال 

ی�ق�م بها في ) 08/09(�ن�ة واإلدار�ة م� قان�ن اإلج�اءات ال� 132لألح�ام ال�ادة 

مه�ة األم� م� ال���م، م����ة أس�اء وألقاب األ��اف وع�او�� إقام�ه� وم�ج� 

وتار�خ ال��� القاضي ب�ع�� ال���� ال��ل�ب اس���اله واألس�اب ال�ي ع� ال�قائع 

�� دع� إلى �ل� اس���اله �غ��ه، و��� تق��� ه�ه الع���ة إلى القاضي نف�ه ال�� ع
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�ع�� ف�ها ه�ا القاضي األم� على ذیل ع���ة  رال���� ال��ل�ب اس���اله و���

أل� �ع�، على أن ت���  قا�الآخ� م� أجل نف� ال�ه�ة، وال ���ن ه�ا األم�  اخ��� 

�ال���ة ل�� ال���م �ال���ة له�ا ال�ع��� ال��ی� لل���� ال�اني نف� األح�ام ال�ق�رة 

ذل� ات�اهه، و�ال���ة ل�� ال���� �ل� إعفاءه إذا قام  رده أ��ا إذا قام ���� ی��ر

  45.ل��ال�ه ���� ی��ر ذل�

  :ال��ل� ال�اني

  .الق�اع� ال����ة ل��اش�ة ال���� الق�ائي لل���ة  

�ع� ص�ور ال��� القاضي ب�ع��� ال����، ت��أ م�حلة ج�ی�ة هي م�حلة م�اش�ة ال���� 

ل��لف ���ج� ال��� القاضي ب�ع��� خ��� ى إج�اءاتها هي ��ام ال��� اأول.  لل���ة

�إی�اع م�لغ ال����� ال���د �أمانة ال��� في األجل ال���د ل�ل�، ال���� ال�ع�� به�ا 

ث� تل�ها إج�اءات ی��لى ال���� . ال�ع��� و ت�ل��ه ن��ه م� ال��� القاضي ب�ع���ه

األ��اف وع�  وخالل م�حلة إج�اء ال���ة ال ���ن ال���� م�ف�ال ع�. بهاال��ام 

القاضي ال�� إن���ه إلج�اء ال���ة، و�ن�ا ت�لى القان�ن ت��ی� العالقة ال�ي ت���ه به� 

وت��هي إج�اءات ال���ة ب�ق��� �ع�ه ال���� . خالل ه�ه ال��حلة، وحق�ق �ل م�ه�

  46.و��دعه �أمانة ض�� ال�هة الق�ائ�ة

ك���ة اإل��ال �ال���� إلشعاره ) 08/09(القان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة  ل� ���د

أ��اف ائ�ة ال���ر لل���، ول�ل� �ق�� اال�هة الق��ال�ه�ة ال�ي �لف بها م� ق�ل 

                                                           
  .، م�جع نف�ه ] 08/09[م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة  132ال�ادة  -  45

  .113س ، ص .م.دمحم ح��� ، ن -  46
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ال��اع ال��ادرة لإل��ال �ال���� وت�ل��ه ن��ة م� ال��� القاضي ب�ع��ه، وعادة ما 

  .�ق�م به�ه ال��ادرة ال��ف ال�� یه�ه ال�ع��ل في إن�ازه ال���ة

��ارس ع�له ��ل ا�الع ون���ة الع�ل أن ل���� م� فه� ال��اع م� أجل �� اوح�ى ی��

ال�� أس�� إل�ه ���ل� �ل ال�ثائ� ال����ة وال�ي لها عالقة ���ض�ع ال��اع م� ج��ع 

ئ� ال��ج�دة في ملف ال�ع�� ل�� ه��ة ��لع على ال�ثا ال���م ��ا ���� له أن

أمانة ال���، ح�ى ق�ل ق��ل  ل��� األم� �ال���ة و��جه خاص ���ها فيام��ر 

  .47ال�ع�� ل�أخ� ف��ة ع� م�ض�ع ال��اع وأ��اف ال�ع�� 

  :العقاریة القضائیة ةفي الخبر إجراءات قبل الشروع: الفرع األول

�إج�اء أول �ع� ق��ل ال���� وت�ل��ه ن��ة م� ال��� القاضي ب�ع��ه �ق�م ال����   

ي، ال�� ���ن على عات� م� ع�ل وه� اس��عاء األ��اف ع� ���� م��� ق�ائ

ال���� وذل� م� أجل ال�ع��ل في حل ال��اع ح�� �ق�م یه�ه األم� وقام ب��ل�غ 

وم��� ال��ل�� �ال���ر  ال���� القاضي ب��ل�غ ال���م مع تق��� االس��عاء

ب��م وساعة وم�ان مع تق��� ال�ثائ� ال���ت�ة ل�� ق�م له ال��ل�غ وه�ا م� خالل ن� 

  .48)08/09(� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة م 135ال�ادة 

�اس���اء ال�االت ال�ي ال ���ن ف�ها ح��ر األ��اف أو في ه�ه ال�ادة ب�أ ال���ع 

ال�ي ت��د  ن��ا ل���عة ال���ة، وال���ة هي� ع� ذل� �االس��الة ا وغ�ال���م م���

ال�االت ال�ي  ما إذا �ان ح��ر ال���م م���ا أو غ�� م���، ول� �ع�د ال���ع

وهي ع�م ل�� اس��الة ماد�ة  م����ال ام� ح��ر ال���م ل�� ال���� أم� ت�عل 
                                                           

  . 147دمحم ت�ف�� إس���ر ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  47

ا االت ال�ي �����ل ف�ه���ا ع�ا ال�" ، ب��ها ، م�جع نف�ه] 08/09[م و إ  .إم� قان�ن   135ال�ادة  -  48

  ."م�ان إج�ائها ع� ���� م��� ق�ائي، ��� على ال���� إخ�ار ب��م و ح��ر ال���م ���� ���عة ال���ة
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ل�ع� ال��افة بل األم� راجع ل���عة ال���ة أی� ال ی��ل� األم� ذل� أوال  ات���ه� ن�� 

اإل�ار العام ال�� ت��� ��ه ����ر ال���م، و��في تق���  ال عالقة لل���ة إن�ازها

وال داعي ل���ر أمام  ،ى م���عة م� ال�ثائ� م�ج�دة في ال�لفال���ة م�ال عل

ال���� واس��عائه� أمامه و�خ�اره� ب��م وساعة وم�ان إن�از ال���ة وه�ا ت���� 

  .49ل�ق�ق ال�فاع وص�ان ل���أ ال��اجهة

أمامه م�ى بلغ�ه� دع�ته وال ���� ال���� أن ی�اش� ع�له إال �ع� اس��عاء ال���م 

� �ال��ع� ال���د ال�� أخ�� �ه ال���م و�ال �ان ع�له م���ا ول�ل� فه� مق�

واألع�ال ال�ي قام بها ال���� في غ��ة  اإلج�اء�ال��الن، ولل���م ال���� ب��الن 

ال���م على أنها تع��� �ا�لة و�ن �ان ال���ع ل� ی�� على ال��اء ال���ت� ع� 

  �ع�ي ذل� إال أن ال���عت�لف إخ�ار ال���م على أمام ال���� وح��ره� أمامه فال

ل� ��عل األم� م� ال��ام العام بل ت��ه إلرادة ال���م مع ال����ه إلى أن اس��عاء 

  .األ��اف وع�م ح��ره� شيء وع�م اس��عائه� شيء آخ�

و�ال�ج�ع لق�ارات ال����ة العل�ا ال�ي ص�رت في �لل القان�ن الق��� أی� اع��� ع�م 

الع�ل اإلج�ائي مادام ال���� اس��عى ال���م ح��ر األ��اف ل�� م� م��الت 

رق�  �ق�ار ال����ة العل�ا ال�ادر ع� الغ�فة ال��ن�ة ل��ه� ل� ����وا وه�ا

�ه في م���ه أن ال���م وعلى ال���� أن ی� 1983ما� 18:ب�ار�خ 92784:ال�لف

ه� فإن ال���م له� إن ل� ی�� اس��عاؤ  وفي ه�ه ال�الةه� ول� ����وا ت� اس��عاؤ 

س��عاء و���ت� ال��الن على إلال�� في تق��� ال�فع ���الفة اإلج�اءات ال��عل� �ا

  .ت�لف ه�ا اإلج�اء

                                                           
  .181عادل ب�ض�اف  ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  49
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ع�� ال���وع إلى تق���ه في �ل و�ن �ان� ال����ة ق� أص�رت ق�ارها في ال��ض�ع 

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة  135القان�ن ال��ی� وه�ا ما ن��ه في ال�ادة 

��الن ال�ق��� الن ال���� ح�م ال���م م� حقه� في تق��� ، و )08/09(

  .50مالح�اته�

لف ال��� ی�� ا�ع� ح��ر األ��اف في ال��ع� ال�� ح�ده ال���� خالل ت�ل�غه� ال�

أنه  وتق��� ال�ثائ� الالزمة ع�� ال���ر وال�ي ت��� ،س�اع �ل ��ف على ح��

وت��له� ال�س�ي  �ق� م� ه���ه�ح�� األم� �ال���ة وال���ف في ال�ع�� وال���د في 

ب��الة رس��ة، ول�� في �ع� ال�االت  وفي حالة وج�د ع�ر رخ� القان�ن ب����له�

�ع� س�اع �ل ��ف ، اغ�� مل�م م�ال �ال��اب� ال��اء وال��ام�� وغ��ه���ن ال���� 

��� له� وه�ا ما ی�ع�� على ال�ا��اع وال�ي ت�ع� أق� الوتق��� ال�ثائ� ال�ي لها عالقة �

  .ق�ل ال��ء في ال���ة

�ع�� في لل���� عق� ع�ة جل�ات وج� على ال���� أن  اق��� ال�ه�ة ال����ة إذا

ض���� شفاهة دون ا�ة زم� وم�ان اللقاء ال�اني و���� �ه ال���م ال�لنها�ة �ل ج

في �ل ال���م العل� رس�ي �ال�ا أنه �ف��ض  ���ن مل�ما �إخ�اره� ��ا�ة ب��ل�غ أن 

ان� ه�ه ال�ل�ات م��ال�ة أما إذا انق�ع ع�ل ال���� ث� اس�أنفه ف��ع�� عل�ه ب�ل�، و�

  .دع�ته� م� ج�ی� �إخ�اره� ����قة رس��ة ع� ���� م��� ق�ائي

دون صع��ات  ال���لة إل�ه ق� �ق�م �الع�ل على أك�ل وجه إن ال���� في إن�از ال���ة

ل�، فق� ی�ع�ض ال���� ت��� في األجل ال���د ��ا ق� ���ن األم� على خالف ذ

م� ��ف القاضي إش�االت تع�� إن�از ال���ة أو تع�ل إن�ازها خالل األجل ال����ح 

                                                           
���ا ع�ا ال�االت ال�ي �����ل ف�ها ح��ر ال���م ���� ���عة ال���ة ، ��� " ، ب��ها  135ال�ادة  -  50

  " .على ال���� إخ�ار ال���م ب��م و ساعة و م�ان إج�ائها ع� ���� ال���� الق�ائي 



للخبرة القضائیة العقاریة ياإلطار العمل   :الثاني  الفصل 

 

 

71 

أداء ال���� ��هامه أن ��ه� م� اآلم� �ال���ة، وم� ب�� اإلش�االت ال�ي ق� تع�� 

م�ض�عها أنه غ�� ال�ق��د م� ��ف ال��� الق�ائي �أن ���� ال��� إلى ح�ود 

ل���ی� معال� ال��ود ب�� ق�ع��� و���ح أن ال�عال� العامة ال�ي ���� الق�عة األرض�ة 

أرض ال�اقع م�ا ��عل الق�عة األرض�ة ال�ع��ة عل�ها ال���� خ��ته غ�� م�ج�دة على 

  .ل��ف�� إال �ع� ت��ی� الق�عة األرض�ة ت��ی�ا ج��ال�ال��� اآلم� �ال���ة غ�� م���ة 

ح��ره أمام ال���� في حالة ص��ة ال ت��ح  وق� ���ن أح� أ��اف ال�ع�� ال��ل�ب

له �االن�قال لل���� وال إلفادته ��ا ی��� إال �ع� ت��� حال�ه ال���ة م�ا ��عل م�ألة 

إن�از ال���ة في األجل ال���د غ�� قائ�ة وهي �لها إش�االت تع��ض إن�از ال���ة 

  .51وغ�� ذل� ���� وال��اة الع�ل�ة تع�ف الع�ی� م� اإلش�االت

أو اإلش�ال ال�اصل و�ل�م ال���� ب�فعه أمام القاضي فع ال���� به�ه اإلش�االت ی� 

ال����ة ألنه ل�� إش�ال في ال��ف�� ألن اآلم� ول�� رئ�� ال�هة الق�ائ�ة ��ع�ى 

رفع اإلش�ال م� �هائ�ة أو مع�لة ال�فاذ، وغا�ة ه�ا األخ�� م�عل� ب��ف�� األح�ام ال

  .ي صل� ال��ض�ع م� أجل وضع حل لإلش�الال���� ه� وضع القاضي اآلم� ف

إلش�ال ���ح مهلة لل���� م� أجل إن�از خ��ته ألن األم� ال �ع�و أن وق� ���ن حل ا

���ن م�ألة وق� ل�� إال وله�ا �ق�م ال���� �ل�ا للقاضي م� أجل م��ه أجال ج�ی�ا 

�� القاضي وق� یذل�،  للقاضي م�ألة تق�ی�و��قى  ،األولإلن�از ال���ة ع�ض األجل 

أن األم� ی��ل� ات�اذ ت�ب�� مع�� ���ن ض�ور�ا ل�ل اإلش�ال أو ل���� اس��الة 

  .إن�از ال���� أو صع��ة ت�ف��ها

                                                           
��اهي ال��اتي ، ال���ة الق�ائ�ة في األح�ال ال��ن�ة و ال��ار�ة ة اإلدار�ة في ال����ع ال��ائ�� و ال�قارن ،  -  51

  .  73، ص  2003ال�ی�ان ال���ي األشغال ال�����ة ، ��عة 
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ول� ی�� ال���ع على ال��ب�� ال���� أو ما ��� ات�اذه وت�ك األم� للقاضي ت�عا ل�ل 

  .52ق��ة و�ل إش�ال ق� ی��ر خالل ت�ف�� ال���ة

  

  

  : خ��ة تق��� إن�از 

وال����قات وال��جات ال���ان�ة وال�ع��ات،  ع�� ان�هاء ال���� م� ال�ه�ة ال����ة إل�ه 

ال���د له في  و�ی�اعه �أمانة ض�� ال����ة ق�ل ان�هاء األجل ا��اب� اأن ی��� تق��� 

ال�ق��� ن���ة ع�ل ال���� ورأ�ه في ال��ألة ه�ا  ل�ادر ب�ع���ه، ح�� ی����ال��� ا

بها ال����ة �ف��ها، و��� أن ی�� ت���� ال�ق��� �ة ال�ي �لف�ه الف��ة أو العل�

  .�53أسل�ب ���� وواضح �ق�ر اإلم�ان

وت����ه م� ال�ص�ل إلى الق�اء إن تق��� ال���� ه� وث�قة ته�ف إلى ت���� القاضي 

العادل، وعل�ه ���� أن ���ن ت����ه د��قا وواض�ا، إال أن ال���ع ال��ائ�� ل� 

ال����ة ال�ي ی�� بها ت���� ال�ق��� ال�� �ق�مه ال���� لل����ة ع��  ی�ضح ال��ل أو

فق� ن� على في حالة تع�اد ال���اء  االن�هاء م� ال�ه�ة ال�ع�� م� أجلها، إال أنه

وج�د تق���ه� ل�ق��� واح� معا وفي حالة اخ�الفه� ��� أن ی�� ب�انه� ألرائه� في ذات 

  .ال�ق��� مع ال����

                                                           
ی�فع ال���� تق���ا ع� ج��ع " ، في ن�ه�ا ] 08/09[م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة  ، 136ال�ادة  -52

  .اإلش�االت ال�ي تع�ض ت�ف�� مه��ه ، ��ا ����ه ع�� ال��ورة �ل� ت��ی� ال�ه�ة 

  .�أم� القاضي �ات�اذ أ� ت�ب�� ی�اه ض�ور�ا 

  . 72م���د ت�ف�� اس���ر ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  53
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 في قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة ی��� ����ة ت���� تق��� ال���ةوأمام ��اب ن� 

���� الهامة ال�ي ��� على ال فق� أوج� الع�ف الق�ائي وال�قال�� ال�ه��ة �ع� الق�اع�

ی�� تق��ه  ألساس فإن تق��� ال���ةوعلى ه�ا ا .54ل�ق��� ال���ةاح��امها ع�� ت����ه ا

    :إلى

وج�ه��ة إلى ال��اح لل����ة  یه�ف ��فة أساس�ة اص��و  ا���ل ج�ءول األق�� ال

   :�ال�أك� م� سالمة إج�اءات ال���ة وش�ع��ها وذل� م�ا��ا لل��انات ال�ال�ة

  .اس�ه ول��ه وع��ان م���ه �ال��� -  

  .أس�اء و�الء م��لي األ��اف وم�ام�ه� وع�او��ه� - 

  .رة إلى تار�خ الق��ةت��ی� م���ق ال��� القاضي ب�ع���ه ح���ا مع اإلشا - 

واإلج�اءات ال�ي ت�� ��ا  و���ع ال���� ذل� ب�صف �امل وشامل ودق�� للع�ل�ات - 

لأل��اث ال�ي قام بها م� أ��اث ودراسات وت�ارب وع�ض أق�ال  ا�ع�ض مل��

  .إلخ... ومالح�ات 

� ���ن ال��ء األساسي وال��ه�� م� ال���ة و�ع��� ��أما الق�� ال�اني م� ال�ق��� 

ه� ال�� ��� أن ت���� ��ه وت��اف� إجا�ة ال���� مع األس�لة  الع��د الفق�� ألنه

ال���وحة م� ال����ة لإلجا�ة ع�ها، ح�� ی���� مل ت�صل إل�ه م� ج�اء 

على �ل ال�ثائ� ال�ق�مة واأل��اث ال�ي قام بها م�ها معل�ماته واال�الع  ال����قات

  .���ه وأص�ح جاه�ا فإن عل�ه ت���عه وتأر��هفإذا ان�هى ال���� م� ت���� تقإل�ه، 

                                                           
  . 146ت�اعي ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص ن�� ال�ی� اله��ني ، ن���ة  -  54
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و���ز لل���� ت���� تق��� في م�ل ال��اع أو م���ه ال�اص ول�� ه�اك داع ل���ر 

ال���م أو إلخ�اره� وق� ت���� ال�ق��� وال ل�ضع إم�اءاته� عل�ه، إال إذا �ان 

  .إج�اءات أو أق�ال ج�ی�ة ل� ی����ها م��� األع�الم���ال على 

�� ال���� ل�ق���ه، وج� عل�ه إی�اعه وج��ع ال�ثائ� وال�����ات ل�� ��ا�ة �ع� ت�� 

ض�� ال����ة وت�� تل� ال�ثائ� ال�ي ���ن ق� ت�ل�ها م� نف� ال����ة و�إذنها أو 

ه و���اس�ة تأد�ة مه��ه، ال���م م� تلقاء أنف�ه� أو ب�اء على �ل�ال�ي ت�ل�ها م� 

�لف ال�ثائ� ال�ي ت�اع� على ت�ض�ح وتف��� ك�ا ��� على ال���� إرفاق تق���ه م�

    .��ةم���اته وما ت�صل إل�ه م� ن�ائج إلنارة ال��

  . أمانة ال��� إع�اد تق��� ال���ة و إی�اعه: الف�ع ال�اني 

إن�از ال�ه�ة ال����ة إل�ه، تع�� عل�ه خالل األجل ال���د له ل���� م� م�ى ان�هى ا

تق��� م�قع م� ق�له ب��ائج أع�اله و إی�اعه أمانة في ال��� ال�ادرة ب�ع���ه، إع�اد 

وفي حالة تع�د ال���اء ال�ع����، . ال��� �ال�هة الق�ائ�ة ال�ي ان��ب�ه إلج�اء ال���ة

ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة تف�ض عل�ه� إع�اد تق��� م� قان�  127ال�ادة فإن 

ج� على �ل �ل واح� م�ه� فإن إخ�لف آراؤه� و  55.واح� أ��ا و�ی�اعه أمانة ال���

                                                           
55

فإنه في م ال��ائ�ة ���اس�ة ��ح ال��اع أمام إ،.م.إ.م� ق 127وعلى خالف ه�ه القاع�ة ال���سة قان�نا في م  - 

ی� خ��� واح� تع��ة ال���ة ت�� على "ال��ائ�ة ال��� ال�اني م�ها �أن .إ.م� ق 86الق�اء اإلدار�، وال�� تق�ي م 

ال����ة اإلدار�ة، غ�� أنها ت��� إلى ثالث خ��اء إن �ل� أح� ال��ف�� ذل�،وفي ه�ه ال�الة �ع�� �ل ال��ف 

فإنه في ه�ه ال�الة األخ��ة ال�ي  ت�� ف�ها ال���ة م� ��ف ثالت ، "خ���ه ، وتع�� ال����ة اإلدار�ة ال���� ال�ال�

�ق�م ال���اء إما ب���� تق��� "في الفق�ة ال�ان�ة م� ال��� ال�ا�ع م�ها على أن تل� أ��ا  86خ��اء، ن�� ال�ادة 

م�ا ��عل م� ه�ه ال�الة ال�اصة �ال���ة الق�ائ�ة في ال�ادة ال��ائ�ة هي ال�الة ". م���ك أو تقار�� م�ف�دة

واح� أو تق��� م���ك، خالف خ��ة أن �ق�م�ا �إع�اد تق��� ال�ح��ة ال�ي ���� لل���اء ال�الثة ال����ب�� إلج�اء 

         .إ .م.إ.م� ق 127ماه� م���ص عل�ه في م 
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م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإلدار�ة على  138وق� ن�� ال�ادة . ت���� رأ�ة

  .الع�اص� ال�ي ی�ع�� أن ی����ها تق��� ال���ة 

أما إذا حل األجل ال���د لل���� إلی�اع ال�ق��� دون أن ���ن ق� ت� إن�از ال�ه�ة 

ر القاضي ال�� ع��ه، وتق��� له األس�اب ال����ة إل�ه فإن ی�ع�� على ال���� إخ�ا

ال�ي أدت �ه إلى ال�أخ� ع� الإلن�هاء م� إن�از ال���ة و إی�اع ال�ق��� في األجل 

  .�� م��اه م�اس�ا، ����ة أجل إضا��ا أو اس���اله �غ��ة م� ال���اءال���د ل�ل�، ل��

�ع�د ل�ئ�� ال�هة  و�إی�اع تق��� ال���ة ���ن م� ح� ال���� تقاضي أتعا�ه ع�ها ال�ي

الق�ائ�ة اإلخ��اص في تق�ی�ها،ث� تأتي م�حلة ج�ی�ة م� م�احل س�� ال���مة، 

ت��أ ���اش�ة إج�اءات إعادة ال��� في ال�ع��، وح��ها ���ح قاضي ال��ض�ع ��ل� 

إال أنه ق� ی�أخ� . سل�ة تق�ی� ن�ائج ال���ة و الف�ل في م�ض�ع ال�ع�� األصل�ة

ال�ع�� إلى زم� ��اوز ال����� م� تار�خ ص�ور ح�� القاضي وق� إعادة ال��� في 

ب�ع�� ال���� ف��فع ال��ف ال�� ال یه�ه أم� ال���ة أو ال�� ال ت��ن في صال�ه 

  56.��ق�� ال���مة، ف��ار ح���� م�ألة سق�� ال���مة 

  : م���� تق��� ال���ة الق�ائ�ة وصفاته :أوال

ب��� الع�اص�  )08/09(ات ال��ن�ة واإلدار�ة م� قان�ن اإلج�اء 138لق� جاءت ال�ادة 

  :األساس�ة ال�ي ی�ع�� على ال���� ت���لها في تق���ه �أنها على ال���ص

  .أق�ال ومالح�ات ال���م وم����اته�-

  .ع�ض ت�ل�ل ع�ا قام �ه وعای�ه في ح�ود ال�ه�ة ال����ة إل�ه-
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  .57 ن�ائج ال���ة-

  :��� تق��� ال���ة ع�ة أج�اء رئ���ة م�هاإال أن الع�ف الق�ائي ق� ج�� على أن ی�

 :ةال�ی�اجمق�مة ال�ق��� أو  -1

تار�خ ال��� ورق� الفه�س وال�هة و���� ف�ها ب�انات ال��� ال�ادر ب��ب خ��� ، 

الق�ائ�ة ال�ي أص�رته، و��انات م���ق ال��� �ال���ص م�ها ال�ه�ة ال�ي عه� بها 

إما یل�� قاب ال���م و�الئه� وع�او��ه�، إلى ال���� وال��انات ال��علقة �أس�اء وأل

م�ض�ع ال��اع م� واقع ال��� مع ب�ان مل�� لل��ائل ال�ي اس��ع� ل��ء ال����ة 

���د ف�ها وقائع ج�ت م�� ت�ل��ه ال��� القاضي ب�ع���ه إلج�اء خ��ة وما  ث�.لل���ة 

أ�  قام �ه م� إج�اءات، �إخ�ار ال���م ودع�ته� لل���ر و�لى ال���ر و��اب

م�ه�، ث� �ع�ض أق�ال ال���م ومالح�اته� وما ق�م�ه م� أوراق وم����ات تق�� 

 . 58ال�ه�ة ال�ي ����ها ال���� أو ت�عل� بها

 :ع�ال ال���ة الق�ائ�ةأ  -2

�ع�ض في ه�ا ال��ء �ل األع�ال ال�ي قام بها ش���ا م� معای�ة أو ان�قال أو و  

وق�  ا�الع على س�الت أو عق�دأو  ف�� معال� ح�ود أو تق��� وح�اب ال��ائ�،

أو ب�ان ما إذا أن��ت  ،ت��ن ال���ة ه��س�ة ل�ق�ی� ���ة األشغال ال�ي أن��ها ال�قاول

األشغال ��قا لل�قای�� ال�ع��ل بها أو ل���ی� ما إذا �ان ه�اك في ع��ب األشغال أو 

 ذا �ان ه�اكأع�ال ال��اء ال����ة وت��ی� ���ة ال��ر ال���ت� ع� ذل� أو ل���ی� ما إ

 ع� ذل� أو ال����ة وت��ی� ���ة ال��ر ال���ت� في ع��ب األشغال أو أع�ال ال��اء
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ل�ق�� لال ما إذا �ان آ�ال ل���ی� ما إذا �ان ال��اء ق� ش�� وفقا ل��ام�� وال�قای�� أو 

 59ال�ي ت��ل عل�ها في س��ل ت�ف�� ال�ه�ة ال�����ة إل�هإلخ وال�عل�مات ...

 :ع�ض ال��ائج -3

ه�ا ال��ء وه� ال��ء األساسي وال��ه�� في تق��� ال���ة، ح�� �ع�ض ال���� في  

و�ق�م ��ه ال�أ� ال�� ت�صل  ما ت�صل إل�ه م� ن�ائج م� ج�اء األ��اث ال�ي قام بها،

ة م� لاآلراء ال���لفة ال��اد اته ع� �ل األس�لة ال���وحة عل�ه �ع� م�اق�ةو�جا� إل�ه

  .60م� رأ�ي اس��� ف�ها إل�ه اح األوجه ال�و��� ال���م

وفي حالة تع�د ل���اء ال�ع����، تع�� عل�ه� إع�اد تق��� واح� و�ذا إخ�لف�ا في ال�أ� 

  .وضع �ل م�ه� رأ�ه ال���قل مع ت���� رأ�ه

و���� ال���� تق���ه ب����ة خ�ام�ة ت��� اإلل�ام ��ا خل� إل�ه ال���� م� م�اش�ة 

  61.ال�ه�ة ال����ة إل�ه 

 :وال����ع ال�ار�خ -4

ال�ق��� ال�ار�خ، ت���ع ال���� أو ال���اء إذا تع�دوا و���ن ال����ع  ��� أن ی���� 

على أدائه ال�ه�ة ب�ف�ه، ��ل� ت��ل كل واح� م�ه�، ح�� �ع��� ال����ع ه� ال�ل�ل 

ر�خ له أه��ة �الغة في اح��اب ال��اع�� ع�� ا، ��ا أن ال�ال���ول�ة ع� ه�ا ال�ق���

االن�از وم�� م�ا��ة د الن�از تق��� ال���ة و����ج �ه في ت��ی� م�ة ل�ق� ال���

                                                           
  . �144اب� ، ص م�ال� ال�ل�اني ال�غ�اد� ، نف� ال��جع ال -  59

  .53ص  ،2007، دار الف�� ال�امعي م��أ.، � س�� ع�� ال��ار، إمام ی�سف، دور القاضي في اإلث�ات -  60
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�ه  ���� في ج��ة إن�از ال�ق��� ه�ا م� جان� أما م� ناح�ة ال���م ��ع��لالقاضي ل

 .الح��ام ال��ق�� وال��اف�ة على م�ل�ة ال���اص���

 :مل�� أو مالح� ال�ق��� -5

أو اس��� إل�ها ع�  ع واع��� عل�های���� م��لف ال�ثائ� ال�ي �ان ال���� ق� ا�ل 

مل�� اإلخ�ارات ال�ي وجهها لل���م وما سل� له م� إی�اع ال�ق���، ��ا ی���� 

أع� ال����  و�ن ��ف ال���م م� م���ات و�ل�ات وم����ات أو وثائ� أو عق�د،

���ن ق� ان�هى م�  تق���ه به�ا ال��ل وقام �إی�اعه ل�� أمانة ض�� ال����ة ال����ة

فال ���� تق��� أ� تق��� ت���لي أو إضافي ما ل� تأم� �ام �ال�ه�ة ال����ة إل�ه، ال�

م�ا ال ی�ث� ال����ة ب�ل�، ول�� إذا �ان ال���� ق� أرت�� أخ�اء مادته في ال�ق��� 

في ج�ه� ال�ق��� أو إغفاله إرفاق �ع� ال�ثائ� �ال�ق��� االت�ال �ال�هة الق�ائ�ة 

، ��ا ��� أن إرفاق �ال�ق��� األصلي، تق��� اس�� إل�هال�ي أث���ه لل��خ�� له �

ی���� ال�����ات ال�اد�ة ال��ل��ة أو األوراق وال�ثائ� ال�ي أغفل إرفاقها مع 

 .62ال�ق��� األصلي

  :صفات تق��� ال���ة الق�ائ�ة -2

فه� . صفة ال����ة وصفة ال���ة: ی���� تق��� ال���ة ��ف��� أساس���� ه�ا

��، ألن ال���� �قع عل�ه واج� إع�اده و��اب�ه ب�ف�ه، فل�� ش��ي م� جان� ال��

و�ن �ان ���� لل���� االس�عانة �الغ�� . لل���� أن ���ل أم� إع�اد ال�ق��� ل�عاون�ه

ال�ق��� أ��ا ��فة  �ا ی����ك. �اعة ال�ق��� وت����ه في ع�ة ن�خإلع�اد ماد�اته، ��

  .الئه� ال���ل على ن��ة م�هال���ة، ��ا أنه ال ���ز لغ�� ال���م أو و�
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و���ف� �أصله  ،��إی�اع ال�ق��� �ال�هة الق�ائ�ة ال����ة، ���ح أح� أوراق ال�ع�� 

وال ���ز لغ�� ال���م أو م�ام�ه� اإل�الع عل�ه أو س�� ن��ة �أمانة ال��� بها، 

م�ه، ح�� �ق�م ال��� ال�� یه�ه األم� �اس���اج تق��� ال���ة �ع� دفع ����وق 

ل��ام �إج�اءات إعادة ال��� في ث� �ق�م �ع� ذل� �ال��ادرة ل ��ة م�ار�� ال���ة،ال��

ال�ع�� �ع� ال���ة أمام نف� ال�هة الق�ائ�ة ال�ي أص�رت ال��� ال�ادر ق�ل الف�ل 

  .63في ال��ض�ع ال�� ق�ى ب�ع��� ال����

  :ال���ة  تق���إی�اع : ثان�ا

ال���ة واإلجا�ة على األس�لة ال��جهة م� �ع� إن�از ال���ة ال��ل��ة و�ع�اد تق���  

ض�� أن ی�دع تق���ه �أمانة ی�ع�� على ال���� القاضي إلى ال���� �ع� ت��ی� ال�ه�ة 

و�ع�د رئ�� ال�هة  ،ال�هة الق�ائ�ة ال�ي ان��ب�ه، ��ا ��� إرفاق تق��� ح�ل أتعا�ه

سل�ة ت��ی�  64دار�ةم� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإل 143الق�ائ�ة ��قا ألح�ام ال�ادة

  .65أتعاب ال���� ال�هائ�ة

                                                           
  . 152،  151دمحم ح��� ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  63

64
ی�� ت��ی� أتعاب ال���� ال�هائ�ة م� ��ف رئ�� ال�هة : "  ]08/09[ إ.م و. إم� قان�ن  143ال�ادة  -  

  .الق�ائ�ة ، �ع� إداع ال�ق��� ، م�ا��ا في ذل� ال��اعي ال���ولة ، و إح��ام االجال ال���د وج�د الع�ل ال����

عة ل�یها لل���� ، في ال��ود ال��لغ ال����� �أذن رئ�� ال�هة الق�ائ�ة ألمانة ال��� ، ب��ل�� ال��الغ ال��د

  .مقایل اتعا�ه 

�أم� ال�ئ�� ع�� الل�وم إما �اس���ال ال��الغ ال����قة ل���� مع ال��� ال�� ی���ل ذل� ، و إما عادة ال��الغ 

  .الفائ�ة إلى م� أودعها 

   � ن��ة م�ه ألى ال���� ل��ف��في ج��ع ه�ه ال�االت ، �ف�ل رئ�� ال�هة الق�ائ�ة �ألم� ، ت�ل� أمانة ال��

  . 188عادل ب�ض�اف ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  65
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و��ف� �أصله في ال����ة وال ���ز لغ��  ،و���ح ه�ا ال�ق��� أح� أوراق ال�ع�� 

ال���م وم�ام�ه� اال�الع عل�ه أو س�� ن��ة م�ه، ح�� أن م� یه�ه األم� م� 

�ة، ال���م �ق�م �اس���اج تق��� ال���ة �ع� ال�فع ����وق ال����ة م�ار�� ال��

إج�اءات إعادة ال��� في ال�ع�� �ع� �وم� یه�ه األم� م� ال���م �ق�م م�اش�ة 

  .ال��� ال�� خ� ب�ع��� ال���� تال���ة أمام نف� ال�هة الق�ائ�ة ال�ي أص�ر 

أما إذا �ان ق� ص�ر ال��� ب�ع��� ال���� ول� ی��� أ� واح� م� ال���م اإلج�اءات 

ال��� في  ل���ة و�عادةلالزمة لال��ام �ال��اعي اال�ق�رة قان�نا أو ت�لف ال���م ع� 

اإلج�اءات سق�� على ه�ا ال�هاون في االس���ار �فإن ال���ع ق� رت�  ،ال�ع�� 

ال�� �لف أح� ال���مة ���ور س��� م� تار�خ ص�ور ال��� أو أم� القاضي 

  . 66)08/09( 223ال���م �ال��ألة وه�ا ح�� ال�ادة 

  .�اع تق���ه في األجل ال���د في ذل� لل��� ال�ادر ب�ع���هتأخ�� ال���� ع� إی :ثال�ا

إذا حل األجل ال���د لل���� في ال��� ال�ادر ب�ع��ه ، دون أن ��ةن ق� إن�هي م� 

��ة ول� ی�دعه أمانة ض�� إن�از ال�ه�ة ال����ة إل�ه أو ل� ��� ق� أع� تق��� ال�

 -95م� ال��س�م رق�  20ة ال����ة، فإنه في القان�ن ال��ائ��، و �ق��ى ال�اد

، ��� عل�ه ق�ل اإلنق�اء ذل� األجل إخ�ار ال�هة الق�ائ�ة ال����ة �إنق�اء 310

األجل ال���د في ال��� ، مق�ما لها ال���رات ال�ي جعل�ه ی�أخ� ع� أن�از ال�ه�ة 

ال����ة إل�ه أو ی�أخ� ع� إع�اد تق��� ال���ة و إی�اعها أمانة ض�� ال����ة، ح�ى 

ه�ه اآلخ��ة ما ت�اه م�اس�ا ، ���ح أجل إضافي لل���� إلن�از مه��ه و إی�اع ت��� 

تق���ة ��ه إذا ما إق��ع� �ألس�اب ال�ي ق�مها ال���� ل����� س�� ع�م إن�هاءه م� 
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إن�از ال�ه�ة ال����ة إل�ه و إی�اعة ال�ق��� ، أو تق�م �إس���اله �غ��ه م� ال���اء إذا ل� 

و في ه�ه ال�الة ���ز . � و ل�فاد� تع��ل ال��� في ال�ع�� تق��ع ب�����ات ال���

م� م�ار�� ، وع�� إق��اء ال��� ال��� على ال���� ال���لف ��ل ما ت��� ��ه 

عل�ه �ال�ع���ات ال��ن�ة و اإلدار�ة، و دون اإلخالل �ال��اءات ال�أدی��ة ال�ق�رة في 

     67.ه�ا ال�أن 

  الثانيالمبحث 

  القضائیة العقاریة تقریر الخبرة حجیة 

ث��ت�ة مع��ة س�اء في رأی�ا ��� أن تق��� ال���ة م� األدلة ال�ي ���د لها القان�ن ق�ة 

اجهة ال���م أو في م�اجهة القاضي، فلل���م ال�� في ع�م ال��ل�� ���ة ما م� 

�اء وسائل دفاعه� یما ل�أی��ه أو دح��ه وذل� �إب�ق��� ال���ة وله� ح� م�اق��ه إ جاء

  .��أن ه�ا ال�ق��� �68عه�ودف

                                                           
  . 155دمحم ح��� ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  67

ال�فع ه� وس�لة ال�ي "  358/359/360/361وج�� راغ� ، ال��ج� في م�اد� الق�اء ال��ني ، ص   - 68

ال�فاع و ���� تع��فه ��فة  ح�أساسي م� م�اه� ی�س�ها القان�ن ل�د ال��عي عل�ه على ال�ع�� و ه� م�ه� 

  .عامة أنه ت��� ال��� أمام ال����ة ��ا ی�د� إلى تفاد� ال��� عل�ه ��ل�ات خ��ه أو تأخ�� ه�ا ال��� 

دف�ع ش�ل�ة ، و ال�فع ال��ض�عي ه� ال�س ی�جه إلى ح� م�ض�ع ال�ع��  و تق�� ال�ف�ع إلى دف�ع م�ض���ة و

�غ�ض ال��� ب�ف� ال�ع�� �ل�ا أو ج�ئ�ا و ه��ا فإنه ی�ازع في ن��ء ال�� و �قائه أو مق�اره و ی�مي به�ا إلى 

  .�ل�ات ال��عي �ل�ا أو �ع�ها

م��د إن�ار ال�قائع ال��عاة أو إن�ار أث�ها و ی��غي ال����� ب�� ال�فاع ال��ض�عي و ال�فع ال��ض�عي ، إذا أن 

قان�ني �ع� دافعا م�ض���ا ، أما ال�فع ال��ض�عي ��ق��ي ت��� ال��عي عل�ه ب�اقعة مانعة أو م�ه�ة لل�� 

، إن�ار ال�قائع ال��عات أو أث�ها �غ�ض رف� ال�ع�� ، ف�فاع ال��ض�عي ال ی��� وقائع ج�ی�ة بل �ق��� على

  .ال���� ب�اقعة ج�ی�ة ف����� أما ال�فع ال��ض�عي 
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ال�ق��� مل�م �ال�د على وسائل ال�فاع  القاضي ب�� ح� ه�ا ال��� وذاك في م�اق�ة

ال���ة وه� مل�م في حالة ح��ه ��أن تق���  وال�ف�ع ال��ه��ة ال�ي ی���ها ال���م

  .اس��عاده م� أوراق ال�ع�� وع�م ب�اء ح��ه عل�هب��الن ال�ق��� 

��� ال���ة في م�اجهة القاضي، رأی�ا ��� أن ال���ع ل� ���د أما �ال���ة ل���ة تق

للقاضي فله إما أن �ع���ه له�ا ال�ل�ل ح��ة یل�م بها القاضي وت�ك تق�ی� ه�ا ال�ل�ل 

و���ي ح��ه عل�ه أو ���حه و����ع�ه ع� أوراق ال�ع��، ل�ا س����ق في دراس��ا له�ا 

أما ال��ل� ) ��� في م�اجهة ال���م ح��ة ال�ق(إلى م�ل��� ال��ل� األول  ال����

  .)ح��ة ال�ق��� في م�اجهة القاضي(ال�اني 

  المطلب األول

  حجیة تقریر الخبرة القضائیة العقاریة في مواجھة الخصوم

في م�اق�ة تق��� ال���ة ت���قا وأع�اال ل���أ ال��اجهة �ال�ل�ل م� خالل  ح� ال���م

�� ال���ة، ��� أن ال����ة ت��ن مل�مة في إب�ائه� وسائل ال�فاع وال�ف�ع ��أن تق� 

حالة اس�فاء وسائل ال�فاع وال�ف�ع ال��و� القان�ن�ة �ال�د عل�ها وأنه في ال�الة ال�ي 

، فإنه ���ن مل�ما 69ی�فع ف�ها ال���ل ب��الن ال�ق��� و�ق�ي ف�ها القاضي ��النه

  .�اس��عاد ه�ا ال�ق��� ال�ا�ل وع�م ب�اء ح��ه عل�ه

ول��ه ل�� ال�ل�ل ال�اس� في ال�ع�� ���� ال  ،لة اإلث�اتال���ة دل�ال م� أد�ع� تق��� 

���ز ال�عق�� عل�ه و�ن�ا ���ن م�ال ل��اق�ة ال���م ول�ل� ���� ل�� ق�م ال�ق��� 

على ما ت���ه م� أ��اث وآراء وما وصل إل�ه ال���� م�  في م�ل��ه أن �����

                                                                                                                                                                          

دون الف�ل في أما ال�فع ال��لي فه� ال�� ی�جه ألى إج�اءات ال���مة �غ�ض اس���ار ح�� ی�هي ال���مة 

     ".م�ض�عها أو ی�د� إلى تأخ�� الف�ل ف�ها 

  . �123غاشي ����ة ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -69



للخبرة القضائیة العقاریة ياإلطار العمل   :الثاني  الفصل 

 

 

83 

خالل ����أ ال��اجهة وحالة ��الن ال�ق��� ن�ائج ن���ق في ه�ا ال��ل� إلى دراسة اإل

  .ل��ائه أدلة غ�� م��رة

  :اإلخالل بمبدأ المواجھة : األولالفرع  

مل�م ���اعاة أه� م��أ تق�م عل�ه ال���مة الق�ائ�ة  القاضي ب�� ه�ا ال��� وذل�،

وه� م��أ ال��اجهة ب�� ال���م، وال�� �ق��ي ت���� �ل خ�� م� العل� ��ل�ات 

م�ى اق��ن ����أ  دفاعه ح�ى ی���� م� ال�د عل�ه، و��د� اح��ام ه�ا ال���أخ��ه و 

ح��ة ال�فاع واألدلة واألسان�� ال����ة ل�قه� إلى إج�اء م�اق�ة ب�� ال���م ��أن ه�ا 

األض�اء ال��عارضة ال�ي تلقى ال�ق��� ح�ى ی���ف للقاضي ح��قة ال�ع�� م� خالل 

  .عل�ها

ل دفاعه� ودف�عه� ��أن تق��� ال���ة، س�اء �ان� وسائل وح� ال���م في إب�اء وسائ

أع�ال ال���� لع�م م�اعاته األوضاع ال��ل�ة ال�ي ی�ج�ها  دفاع ش�ل�ة �ال�فع ب��الن

أو دفع ال���م لل���ر أمامه ل��اع أق�اله�،  القان�ن، ��ا ل� أغفل ال���� إخ�ار

إلى ال����ة ال�ي ان�هى إل�ها،  ام��قفي تق���ه ال ت�د�  �أن األس�اب ال�ي أب�اها ال����

�قابله ال��ام ال����ة �ال�د ع� �ل دفاع �ع�ض عل�ها إذا ت� ال���� �ه أمام ذات 

  .70ال����ة أو أمام ال���� ال����ب في ال�ع�� 

فال���ع ح���ا �ف�ض على ال���� دع�ة ال���م ���ج� ��اب م�صى عل�ه �عل� 

أ�ام على األقل إما إلى  �د لالج��اع ����ةال�ص�ل ی�سله� إل�ه ق�ل ال��م ال��

م���ه� ال���قي أو م�ل إقام�ه� أو م���ه� ال���ار، فإنه ی�مي م� خالل ه�ه 

                                                           
  . �125غاشي ����ة ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  70
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 .مالح��ه� وأق�اله� ��أن ع�ل�ات ال���ة إی�اءاألوضاع ال��ل�ة ت���� ال���م م� 

ج�ائي وث� وعل�ه فإذا ت�اف�ت ه�ه ال�ق���ات ال�ي ���ل�مها ال���ع في ه�ا الع�ل اإل

�ان ه�ا الع�ل ص���ا ألنه ت� وفقا ل���ذجه القان�ني ال�� ح�ده  اح��ام ه�ه األش�ال،

ه�ه ال�ق���ات ال��ل�ة فإن الع�ل اإلج�ائي ���ن مع��ا ألنه  إذا ل� ت��اف�أما . ال���ع

فهل ی�صف ه�ا الع�ل اإلج�ائي ال�ع�� �ال��الن؟  ت� �ال��الفة ل���ذجه القان�ني،

الع�ل القان�ني ن���ة م�الف�ه ل���ذجه وصف یل�� "��ار أن ال��الن على اع

  .71"القان�ني، و��د� إلى ع�م إن�اج اآلثار ال�ي ی�ت�ها ه�ا اإلج�اء ل� �ان ص���ا

ل� ی�� ال���ع على ال��الن ���اء ل��الفة ه�ه األوضاع ال��ل�ة، فهل مع�ى ذل� 

  .72أنه ت�ك أم� ت��ی�ه للق�اء؟

الت ��الن اإلج�اء لع�� ش�لي في ات�اه�� أساس���، ه�ا ت��ی�ها ���� الفقه حا

ب���ی� حاالت ال��الن، إذ �ق�ر فق� ی�ف�د ال���ع . ب�اس�ة ال���ع أو ب�اس�ة الق�اء

ف��� ی�� القان�ن على ال��الن ���اء على في القان�ن، �أال ��الن إال ب�� 

                                                           
71

، �ع�ف األس�اذ ال����ر  326ن��  373/ 372أح�� ه��� ، قان�ن ال��افعات ال��ن�ة و ال��ار�ة ، ص  -  

" ، ال��الن على ال��� ال�الي  71/72الغ�تي ب� م�لة في م�لفه القان�ن الق�ائي ال��ائ�� ال��ء ال�اني ص 

ءات ال��افعات خاصة �أنه وصف قان�ني �قع �ع�ف ال��الن في ن�اق القان�ن الق�ائي و في ن���ة أع�ال و إج�ا

  " .على الع�ل اإلج�ائي إذا ما خالف ال��� القاوني ال�ق�ر له 

وأما ال����ع "  72صف�ة  ث.ه القان�ن الق�ائي ال��ائ�� ج�ق�ل األس�اذ ال����ر الغ�تي ب� مل�ة في م�لف -  72

د م���ه في ال��الن ، و��قي للقاضي أن ی��� ی���� في القان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة ن��صا ت��ال��ائ�� فل� 

ك�ا جاء في م�لف " ل�ف�ه في ه�ا ال��د ما ی�اه م�ققا ألغ�اض ال����ع م� ال�اح���� اإلج�ائ�ة و ال��ض���ة 

��ع ال��ائ�� ل� ی�� ص�احة أن ال�"  144ال���ة الق�ائ�ة في ال��اد ال��ن�ة ل��ال� ال�ل�اني �غ�اد� صف�ة 

على ه�ا األساس ی�ع�� ت���� ال���م ل���ر ع�ل�ات ال���ة ، و  ال���� ج�اء ع�م دع�ة ع�ل ��النعلى 

الق�اع� العامة في ال��الن وهي أن م�الفة اإلج�اءات ال�ق�رة قان�نا ال ی��ج ع�ها ال��الن إال إذا ت�ت� ع�ها ض�ر 

   . "ل�� ی���� �ال��الفة 
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  .ال��الن ال ���� �ه ال��الفة ���� �ه القاضي وح�� ال ی�� القان�ن على

حاالت ال��الن ب�ق�ی� القاضي، إذ �����ع القاضي وه� على ات�ال  وق� ی��ك ت��ی�

. في �ل حالة على ح�ة أن �الئ� ب�� أه��ة ال��الفة وال��ء ال�� ی��ت� ع�ها�ال�اقع 

بل إال إن أم� ت�ك ت��ی� حاالت ال��الن للقاضي ال �ع�ي خ��عه ل�ل�ة ت����ة، 

تق����ة مق��ة �الغا�ة م� ال��ل، ل�ل� ص�غ� معای�� م��لفة ل��اش�ة ه�ه هي سل�ة 

  :ال�ل�ة، أه�ها

  :م��ار ال��ل ال��ه��  -1

�ق�ي القاضي ب��الن اإلج�اء إذا خالف ش�ال ج�ه��ا ول� ل�  وفقا له�ا ال���ار 

ال�ي وال��ل ال��ه�� ه� ال��ل الالزم ل��ق�� الغا�ة . ی�� ال���ع على ال��الن

  .ا ال���ع م�هق��ه

  :م��ار ال��ر -2

وه� ه�ا ال��ر اإلج�ائي، أ� ف�ات ال��ل�ة ال�ي �ق�� القان�ن ت���قها �ال��ل،  

  .أو إه�ار ال�ي ��ققها ال��ل لل���

 :م��ار الغا�ة -3

وه�ا ال���ار . وه� أح�ث ال�عای�� وأخ� �ه �ل م� ال����ع�� ال���� واإل��الي 

ل�اته بل على أساس أنه ی�مي إلى ت�ق��  ی��� إلى ال��ل على أنه غ�� م�ل�ب

 �الن اإلج�اء رغ� م�الفة ال��لام��ع ال��� ب� مع��ة، إذا ت�قق� ه�ه الغا�ة غا�ة
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و�ذا ت�لف� الغا�ة تع�� ال���  .ن� القان�ن ص�احة على ال��النال��ل�ب ح�ى ول� 

 .73ب��الن اإلج�اء ح�ى ول� ل� ی�� ال���ع على ال��الن

ال��ل القان�ني ق� ی�مي إلى ض�ان ت�ق� واقعة ماد�ة ت��اف� ب��ققها وتف��� ه�ا، أن 

 ح�ا�ة قان�ن�ة مع��ة ���في ت�ق� ال�اقعة ال�اد�ة ول� ع� غ�� ���� ال��ل القان�ني

  .74ل�ي ت�ق� ال��ا�ة ال�ي ی�مي إل�ها ه�ا ال��ل

الغا�ة و��د� ه�ا ال���ار إلى أن ی��� القاضي في �ل حالة على ح�ة ع�ا إذا �ان� 

�ال��الن إال إذا ت�ت� ال�ي ق�رها القان�ن لل��ل ق� ت�قق� أو ام ت��ق� وال �ق�ي 

على الع�� ال��لي ع�م ت�ق� الغا�ة مق��دة م�ها، فإذا ت�قق� الغا�ة �ان اإلج�اء 

  .75ص���ا رغ� ع��ه ال��لي

�ی� أو ع�م ت�ققها م�ألة واقع ت��ع ل�ق و�ع��� تق�ی� ت�ق� الغا�ة في حالة مع��ة

وال یل�م إال ب���� ح��ه ت���ا �ا��ا �أن ی��� ����قة م��دة ل�اذا  قاضي ال��ض�ع،

                                                           
، و 444س ، ص .جع أ��ا رم�� س�� ، م، و را 300إلى ص  297ص  س .أن�� وج�� راغ� ، م   - 73

، و أ��ا ف��ي والي ،  487إلى ص  374أن�� أ��ا أح�� ه��� ، قان�ن ال��افعات ال��ن�ة و ال��ار�ة ص 

، �ق�ل األس�اذ  79، ال��ء ال�اني ، ص ، و الغ�تي ب� مل�ة  619إلى  607قان�ن الق�اء ال��ني الل��اني ص 

الن أو ع�م ص�ة اإلج�اءات ال��ف�ع �ه ل�� م� ال��ام العام ����ر للقاضي أن ���ح و�ن �ان ال��" في م�لفه 

أجال لل���م ل�����ه و ی�جع أث� ه�ا ال����ح إلى تار�خ اإلج�اء ال��ع�ن ��ه �ال��الن أو �ع�م ص�ة ال�ادة 

  . م.إ.ق�ا�عة م� الفق�ة ال 462

ج�اءات إذا �ان ال ��� �ال��ام العام ال ی��ت� عل�ه ال��الن ������ج م� ه�ا ال�� �أن ه�ا الع�� أو ال��الفة اإل

و ���� م�اجعة اإلج�اء ح�ي ���ح ص���ا سال�ا ، و إن ال���ع ال��ائ�� �ع��ف للقاضي �ال�ل�ة ال�ق�ی��ة 

  " .اإلع��اره أو ع�م اع��اره �ال��الن 

  . 620ف��ي ال�الي ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  74

  . 300نف� ال��جع ال�اب� ، ص وج�� راغ� ،  -  75
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وله�ا فغ�ض القاضي ال �����ع أن . ؟ی�� �أن الغا�ة ق� ت�قق� أو أنها ل� ت��ق�

  .أو أنها ل� ت��ق� ت�قق��ق��� على الق�ل ق� 

��أنها قاضي  ة ���عم�ألة قان�ن�وعلى أن تق�ی� ما هي الغا�ة م� ال��ل القان�ني 

ال��ض�ع ل�قا�ة م���ة ال�ق�، فال �����ع قاضي ال��ض�ع أن ی�ه� إلى الغا�ة م� 

ورقا�ة م���ة ال�ق� في ال�أن ت�د� . ال��ل غا�ة مع��ة غ�� ال�ي أرادها ال���ع

  .على تق��� سل�ة القاضي وت��� ما ���ى م� تع�فه �ال���ة لل��الن

ج�ب م�اعاة الغا�ة ع�� ال��� �ال��الن، فإذا رف� وتع��� م�ألة قان�ن�ة أ��ا و 

غ�� ال����ص عل�ه رغ� إث�ات ت�لف الغا�ة فإنه ���� لقاضي ال��� �ال��الن 

  .نق� ه�ا ال���

. فه�ا ال���ار ی��� إلى ال��ل على أنه وس�لة ف��ة ت�مي إلى ت�ق�� غا�ة مع��ة

ة، ول�� في ال��� إلى الغا�ة م� ول� ل� ت���م ال�س�ل���� ال��� إلى الغا�ة وتغل��ها 

م�ألة قان�ن�ة ال��ل ت�س�ع خ�� ل�ل�ة القاضي ف���ی� الغا�ة م� ال��ل القان�ني 

  .���76ع ف�ها القاضي ل�قا�ة م���ة ال�ق�

ع� أن ه�ا ال���ار ت�ل�ه الق�اع� العامة، فإذا ت��� ال��� �ال��الن رغ�  ف�ال

  .�ال��الن اس�ع�اال غ�� م��وعت�ق� الغا�ة فإنه ���ع�ل حقه في ال���� 

ك�ا أنه ن���ة ح���ة ل���أ وس�لة األش�ال، و�ق��ي ه�ا ال���أ ع�م إ��ال اإلج�اء 

  .القان�ن م� ال��ل ق� ت�قق� ا���� ع�� ش�لي إذا �ان� الغا�ة ال�ي ی��خاه

                                                           
، و أن�� أ��ا أح�� ه��� ، قان�ن ال��افعات  623إلى ص  621س ، ص  .أن�� ف��ي والي ، نف� م -  76

  .  387/388ال��ن�ة و ال��ار�ة ، ص 
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فال��ل م��د وس�لة ل��ق�� ض�انات مع��ة، ����ة ال�فاع أو م�اجهة ال���م،  

  .اإلج�اء ه�ه ال��انات فإنه ال ���ز ال���� ب��النه لع� اح��ام ال��لوم�ى حق� 

ك�ا أن ال���ار األخ�� ه� ما ان�ه� إل�ه ال�عای�� ال�ا�قة، فق� ع�ف ال��ل ال��ه�� 

�أنه ال��ل الالزم ل��ق�� الغ�ض ال�ق��د م�ه، ��ا ع�ف ال��ر الالزم لل��الن 

  .77م� ش�ل اإلج�اء �أنه تف��� ال��ل�ة أو الغا�ة ال�ق��دة

و����ع� م��ار الغا�ة في حالة ما إذا ت� اإلج�اء �امال �ال��ل ال�� ت�ل�ه القان�ن، 

إذ ��في  .فإنه ���ن ص���ا ���ف ال��� ع� ع�م ت�ق� الغا�ة ال�ق��دة م�ه

للق�اء ���ة أع�ال ال���� إث�اته في م��� أع�اله دع�ته لل���م ق�ل م�اش�ة 

ولل���� أن ���ع في مأم�ر��ه ول� في غ��ة . 78ال�ي ح�دها القان�ن ال�أم�ر�ة �ال���قة 

  .79م�ى �ان�ا ق� دع�ا على ال�جه ال���حال���م 

أن ی�عي ال���م لل���ر أمام ال���� لالج��اع األول للع�ل، وت��ن ه�ه و��في 

ال�ع�� �ا��ة ��ال م�ة ال�أم�ر�ة ما دام الع�ل ف�ها م����ا ل� ی�ق�ع، وعلى ال���م 

دع�ة ال���م على ال�جه ال���ح، وج� على  وم�ى ت��. أن ی���ع�ا س�� الع�ل

ت�ل�� ال���� لل���م "ال���� أن ی�اش� أع�اله ول� في غ���ه�،فلق� تق�ر �أن 

�ال���ر لالج��اع األول ��في ��ال م�ة ال�أم�ر�ة ما دام الع�ل ف�ها م����ا ل� 

                                                           
77

، و راجع أ��ا أح�� ه��� ، قان�ن ال��افعات ص  247/248و ص  300س ص . موج�� راغ� ، نف�  - 

380 .  

  .   445ب� ال�ع�د ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص رم�ان أ -  78

، 1986، س�ة  14 �ل��افعات ال��ن�ة و ال��ار�ة ، أشار إل�ه أب� ال�فاء ، ا 28/03/1978نق� م���  -  79

  .  661ص 
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���� أن ی�اش� ع�له ه�ه ال�الة ���ن لل�� الع�ل، وفي وعل�ه� أن ی���ع�ا س ،ی�ق�ع

  .80ول� في غ���ه�

أن ���أنفه م�ة أخ�� ���� عل�ه في ق� أنهى ع�له ث� ت�أ� له أما إذا �ان ال����  

في ال��م ال�� ���ده، ألن اس���اف الع�ل �ع�  ه�ه ال�الة أن ی�ع� ال���م لل���ر

وت��ق� �ه العلة  ،لع�ل م� ج�ی�انق�اعه وعل� ال���م به�ا االنق�اع �ع� ���ا�ة ب�ء ل

م� ال�فاع ع� م�ال�ه�، و���ت� على ع�م ت��ی�  م� ال�ع�� وهي ت���� ال���م

  .81ال�ع�� في ه�ه ال�الة ��الن ال����

إذا أنهى ال���� ع�له ث� اس�أنفه م�ة أخ�� لل��ام �إج�اء رآه الزما "ولق� تق�ر أنه 

وع�م ... في ال��م ال�� ���ده ذل�  فإنه ��� إخ�اره لل���م...الس���ال مه��ه 

  .82ت�ج�ه ه�ا اإلعالن ی��ت� عل�ه ��الن ع�ل ال����

ول�ا �ان م�ا� "ال���� وم� ال����قات الق�ائ�ة له�ا ال���ار ما ق�ره ق�اء ال�ق� 

فإنه ی�تفع ����ره�  ال��الن ال��ق�م ه� وق�ع اإلخالل ��� ال���م في ال�فاع،

�ه� م� ال�فاع ع� م�ل��ه� و�ب�اء مالح�اته� ع�ل ال���� ���ا �ع� وت��

  .83"و�ل�اته�

وذل� ما ذه�� إل�ه م���ة ال�ق� الف�ن��ة إلى أنه ال ی��ت� ال��الن إال إذا ن�أ ع� 

ع�م دع�ة ال���م إخالل ��قه في ال�فاع، فإن م��د ح��ر ال��� جل�ة ال���� 

                                                           
  .  444س ، ص .م.رم�ان أب� ال�ع�د ، ن -  80

81
  . 239ع�� ال�هاب لع��ار� ، إج�اءات اإلث�ات ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  

  . 514إل�ه �لع� دمحم دو��ات ، نف�  م�جع ال�اب� ص م� ق�اء ال�ق� ال���� أشار  -  82

  . 444م� ق�اء ال�ق� ال���� أشار إل�ه رم�ان أب� ال�ع�د ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  83
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��ت� على ع�م دع�ته مع ت���ه م� اإلدالء ب�فاعه ومالح�اته �ق�� ال��الن ال�

  .84لل���ر

ى ال�ق��� ال�ا�ل، لوم�ى ق�� ال����ة ب��الن ال�ق��� فإنها ال ت�ل� ب�اء ح��ها ع

ی��اعى و���لل ال��الن إلى ال��� ل��ائه على إج�اء �ا�ل و���ن  ألنه في ه�ه ال�الة

�� مع ذل� وق�� �ه ال����ة، ث� قفإذا ت��� ال��� �ال��الن . ع�ضة لإل��ال

فإن ح��ها ���ن في  ال��ض�ع و��� ح��ها على ال�ق��� ال�� ق�� ب��النه، في

ال����  �أن تأس�� ال��� على تق���'ولق� تق�ر . 85ه�ه ال�الة م���ا على إج�اء �ا�ل

  " .86...ال�ا�ل ���ل�م نق� ال���

  : البطالن لبناء تقریر الخبرة على شھادة الشھود: الفرع الثاني

الفقه هي إج�اء م� إج�اءات ال��ق��  وأن ع�ف�اها ح���ا أورده ال���ة و��ا س�� ل�ا

لل��  وذل� االخ��اص�ق�� �ه ال���ل على ال�عل�مات ال��ور�ة ع� ���� أهل 

  .في ال��ائل الف��ة ت��ن م�ل ن�اع ب�� ال���م

ف���فة ال���� ت���د ���اع�ة ال����ة في اس��هار أم�ر ل�� في إم�انها إ�هارها 

وعلى ذل� فع�ل  .ل� الرت�ا�ها �عل�م أو ���ائل ف��ة ال ت��� بها ال����ةب�ف�ها وذ

��ه إلى ت�اول أم�ر أخ�� ال مه ، فال ت���ق �ال���� ی��غي أن �قف ع�� ه�ا ال�

ت�خل في ن�اق و��ف�ه، فل�� لل���� إج�اء ت�ق�� ���ن م� شأنه إث�ات ح� ألح� 

ول�ل� ���  .ال ��ل�ها إال الق�اء ال���م ون�عه م� اآلخ�، ذل� أن سل�ة ال��ق��
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����قة ال ت�د� إلى تف���  دقة وص�احة لعلى القاضي أن ���د مه�ة ال���� ��

  .87صالح�ات ال����ة إلى ه�ا ال����

وه�ا الق�اء الف�ن�ي م��ق� على أنه ال ���ز لل����ة أن تعه� إلى ال���اء ��ا ه� 

في م�� �أنه ال ���ز لل����  وق� ق�ى. في اخ��اصها م� ت�ق�� أو غ��ه داخل

ال���م على العقار  صفة ت�ق�� ی��ج ع�ه إث�ات وضع ی� أح�أن ���ن له في ع�له 

دون خ�� اآلخ� ألن ه�ا م�ا ی�خل في و��فة الق�اء ال�ي ال ���ز إس�ادها إال إلى 

  .م� ف�ضه القان�ن في ذل�

ال�ه�د فل�� ل�اته  �ه على ��فها، وأما س�اعه ال���قة ال�ي ���ع�� القاضي فإن

ب���ه ال���ي مق��دا للقاضي و�ن�ا أم� ���ل م� �اب إعانة ال���� على ال��ام 

ال�ي ال�� ق� ��ادف أم�را ثان��ة ال �����ع اس���اج حقائقها م� م��د ال�اد�ات 

ص�ور ال�اس م� معل�مات ل���� ����� إلى ال���� ع�ا ت��ه �عالج ب���ها، 

�اق��ة أو ل��جع ب�� ح��قة وأخ�� م�ا تف��ه إ�اه ال�اد�ات، ال���قة ال�ي ���ها ال

أن مع�ل الق�اء ال ومع�لة في �ل حالة إن�ا ���ن ال�اد�ات ال�ي ی���ها ����ه،ك�ا 

  .���88ن إال على ال��� ال���ي ال�� ����ه ال����

ل� ت��� في ح��ها ع� ال��ادر ال�ي ��ن� اق��اعها إال إشارة  و�ذا �ان� ال����ة

ث� ل� تع�ل في ��لة وذ��ت �ع� ال��ان ع�ا ق�ره ال�ه�د م� األق�ال أمام ال����، �

ح��ها إال على ه�ه األق�ال دون غ��ها م�ا ت���ه تق��� ال����، فإنها ب�ل� ت��ن ق� 
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أج�اه ال���� في م�ت�ة ال��ق�� ال�� ت���ه ال����ة ب�ف�ها جعل� ال��ق�� ال�� 

  .89لقان�ن و���ن ح��ها ق� جاء م�الفا ل

فإذا �لف خ��� ب����ة ال��اب ب�� ��في ال�ع�� �ع� معای�ة األ��ان وتق�ی� ر�عها 

فاق��� ال���� على س�اع ال�ه�د م� ب��ه� رجل قال أنه �ان م� الع�ال ال��اش��� 

و��ي تق�ی�ه ر�ع األ��ان على م��د ق�ل ه�ا العامل وأث�� ه�ا ال�ق���  )خ�لي(لل�راعة 

و��ع�ف مع�ن أج�ائها و�ق�ر وتق���ه دون أن �عای� ب�ف�ه األ��ان  في م�اض� أع�اله

فال ���� االع��اد ل�ل ج�ء األج� ال�� ی�اس�ه ���� م�اه�ته ومع�ف�ه ال����ة، 

��ل�ل في ال�ع�� وال��� ال�� ی���ي في ج�ه�ه على ه�ا ال�ق��� ب�ق��� ه�ا ال���� 

��� خال�ا م� األس�اب ال��ض���ة ���ن ق� ب�ي على دل�ل غ�� قائ� في ال�اقع و�ع

  .90و��ع�� نق�ه

  :المطلب الثاني

  .حجیة تقریر الخبرة القضائیة العقاریة في مواجھة القاضي 

�� ال����، فال�ج�ع إلى قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة ال ی��قف دور القاضي ع�� تع�  

ضي في ن��ه ی�� على ع�ة إج�اءات وال��امات تقع على القا )08/09(واإلدار�ة 

م� قان�ن اإلج�اءات  141ن�� عل�ه ال�ادة  ��ه وتف��ه ل�ق��� ال���� وه�ا مام�اق

سل�ة تق�ی��ة واسعة في تق��� الع�اص� ال�ي ب�ي عل�ها  ال��ن�ة واإلدار�ة للقاضي

م�ه  ح��ر ال���� أمامه ل��لقىه أن �أم� �اس���ال ال��ق�� أو ال���� تق���ه، ول

ال��ور�ة وق� ��س ال���ع أ��ا ه�ه ال�ل�ة ال�ق�ی��ة و ال�عل�مات  اإل��احات
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ح��ه على � �أس���ا ی�عل� ب� 91)08/09(م� نف� القان�ن  144في ال�ادة  ال�اسعة

ن�ائج ال���ة أو ع�م تأس��ه عل�ها، فه� غ�� مل�م ب�أ� ال���� ال في ال��ال�ل 

�ه ل��� م�لقة بل وال�عای�ات ال�ي قام بها وال في ال�الصة ال�ي ت�صل إل�ها إن ه

  .92عل�ها ق��د

  :سل�ة القاضي والق��د ال�اردة في رأ� وتق�ی� ال����: الف�ع األول 

  : سل�ة القاضي �األخ� ب�أ� ال���� -1

على اع��ار أن  رأ� اس��ار� ال یل�م ال����ة وال �ق�� ق�اءها،رأ� ال���� ه� 

ل م� أدلة اإلث�ات إال القاضي ه� صاح� الق�ل الفاصل في ال�ع�ة، ف�ق��� ال���ة دل�

ل�� �ال�ل�ل القا�ع أو ال�اس� و���ع ل�ل�ة ال����ة ال�ي ال ت�ق�� �ال�أ� ال��  أنه

  .93ان�هى إل�ه ال���� في تق���ه

على الع�ی� م� وسائل اإلث�ات و��ا الع�ی� م� األدلة ال�ي ت��ج  ح�� القاضي ی�س�ه

وال ����ه تف��ل  ق��� أدلة اإلث�اتأمام القاضي له�ا فه�ا األخ�� له �امل ال���ة في ت

دل�ل على دل�ل آخ� إال إذا ق�م القاضي ل�ل� س��ا �ف�� و��ضح س�� ت�ج�ح ذل�ل 

ی��غي أن ن��اسى ت�ت�� أدلة اإلث�ات في الق�ة فال ���� الل��ء للق���ة على آخ�، وال 

وال ن�ه� ����ا على شهادة ال�ه�د إال إذا ق�م القاضي ل�ل� تف���ا، وت�ك ال�ل�ل القائ� 

في األم� ل�ا ��ه م� خ�ض في ق�اع� اإلث�ات وهي م�ائل م�ض���ة ومع ت�از� 

إال إذا ث� �ع� إن�ازها �ق�ر ال��لي ع�ها دالئل اإلث�ات فال ���� للقاضي الل��ء لل���ة 

                                                           
91

  ] .08/09[دار�ة ، م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و اإل 144و  141ال��اد  -  

  . 191ص  2001عادل ب�ض�اف ، نف� ال��جع ال�اب� ،  -  92

  .  37ص  2004ن��هة م�او� ، نف� ال��جع ال�اب� ،  -  93



للخبرة القضائیة العقاریة ياإلطار العمل   :الثاني  الفصل 

 

 

94 

ع�ی�ة وت���ع ب���ع و���� �ه ه�ا االس��عاد، وأس�اب اس��عاد ال���ة  ق�م ما ی��ر

�� ال�ه�ة ال���لة إل�ه إلى درجة �فق� معها ي ت�فع ل�ل� فق� ی��اوز ال��ال�االت ال�

و����ع� أو �غفل  ب�ثائ� ال�ي �ق�مها أح� ال���م ةح�اده ��ا ق� �ق�م ال���� �االس�عان

�ه دون ت���� م� ال���� وغ��ذل� مع ع�ضها عل�ه م ��ل� ال�ثائ� م� ال��� اآلخ

  .94ك���

م�ه ��ا لها أن ت��ع��ه وتق�ي وتأخ� ��ا ��الف ما ان�هى فلها أن تأخ� �ه أو ���ء  

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة على ذل� �أن  144ع��ت ال�ادة إل�ه، وق� 

  .على ن�ائج ال���ة ���� للقاضي أن ی�س� ح��ه"یلي ن�� على ما

      .ال���ةالقاضي غ�� مل�م ب�أ� ال����، غ�� أنه ی��غي عل�ه ت���� اس��عاده ن�ائج 

وت���� ال�ل�ة ال����حة للقاضي في  لل����ة ال�ل�ة ال��لقة في تق�ی� رأ� ال����،

في ح��ة القاضي في ت���� عق��ته أو ق�اع�ه،  م�ال ال���ة أساسها م� م��أ ال����ل

وفي ه�ا ال�أن �ان� ال����ة العل�ا ق� أك�ت على ه�ا ال���أ في الع�ی� م� ق�اراتها، 

م� ال�ق�ر قان�نا إن الق�اء ب�ف��ل خ��ة ع� أخ�� "ر ال�� جاء ��ه م�ها الق�ا

القان�ن، وم� ث� فإن ال�� ���ع لل�ل�ة ال�ق�ی��ة لق�اة ال��ض�ع ال�ي خ�لها له� 

على الق�ار ال��ع�ن ��ه �ال��أ في ت���� القان�ن والق��ر في ال����� وانع�ام 

  .95األساس القان�ني في غ�� م�له و��ع�� رده

��أن تق��� ال���ة ت���� ال���م م�  ى أنه ی�ع�� على القاضي ق�ل ات�اذه ق�ارهعل

��أن ما جاء ��ه، ودراسة ما ق�م�ه م� دف�ع شأنه ��اق�ة واإلدالء ��الح�اته� ال
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ان�قادات م�جهة إل�ه، وأن �ق�م ب�راس�ه دراسة وا��ة ومع�قة م� ح�� ج�ان�ه ال��ل�ة 

اس�ه ودراسة أوجه دفاع ال���م ��أنه، فإن م�قف وال��ض���ة، فإذا ان�هى م� در 

ال����ة م� تق��� ال���ة ورأ�ه الف�ي ���ا ی�عل� �ال��ألة الف��ة أو العل��ة ال�ي �لف�ه 

  :�ف��ها �أخ� أح� االت�اهات

  :ال��ادقة ال�ل�ة على تق��� ال���ة - أ

�ع� ����ه، في تق��� ال���ة م� رأ� وأس�اب إذا اق�لل����ة أن تأخ� ��ل ما جاء  

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة  144وق� ن�� الفق�ة األولى م� ال�ادة 

ف��ى اق��ع� " ���� للقاضي أن ی�س� ح��ه على ن�ائج ال���ة" )08/09(واإلدار�ة

على  و�ال��ائج ال�ي ان�هى إل�ها في تق���ه وت��� لها أنه أجابال����  ال����ة ب�أ�

�ة ال���قة للعقار، وق� ت��ن ه�ه ال���ة تق�ی�ات في ج��ع األس�لة ال���وحة وال�عای

  .حالة ال��اع ع� تع��� أو ق��ة عقار

ت����ع أن تأخ� ��ا جاء ��ه م� ن���ة وع�ض ��ه م� أس�اب سائغة ت�د� إلى 

ال���ة ت��ن  ��ائج، على أن سل�ة القاضي األخ� بال����ة ال�ي ان�هى إل�ها ال����

واقعة  قعة ال��اد إث�اتهاات ال�ي ح�دها القان�ن، �أن ت��ن ال� دائ�ا مق��ة �ق�اع� اإلث�ا

إث�اتها ع� ���� ال���ة، ألن ال���فات القان�ن�ة ح�د لها القان�ن ماد�ة ���� القان�ن 

  .��ق إث�اتها و ال ���ز إث�اتها ع� ���� ال���ة الق�ائ�ة

���ا ال ���ه ��النا ی�اعي القاضي ع�� اع��اده تق��� ال���ة أن ���ن ه�ا ال�ق��� ص

فإذا �ان لل����ة ال�� في تق��� ما أدلى �ه ال���� م� أراء فلها أن تأخ� ��ا أدلى �ه 

  .�96ق��� ص���االع��ما ���ن ولها أال تأخ� �ه، ف��ل �ل ه�ا 
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عل�ه الن سل�ة القاضي في  أما ع��ما �ان تق��� ال���ة �ا�ال فال ���ز االع��اد

ا أن ت��ن ه�ه اآلراء ق�م� لها في تق��� ص��ح، وعل�ه إذا آراء ال���� م�لهتق��� 

على ال�ق��� ال�ا�ل ق�� ال����ة ب��الن تق��� ال���ة ث� ب�� ح��ها في ال��ض�ع 

فه�  ألنه ما ب�ي على �ا�لفإن ه�ا ال��� ���ن �ا�ال ل��ائه على إج�اء �ا�ل، 

  .ال��� �ا�ل، ف�أس�� ال��� على تق��� ال���� ال�ا�ل ���ل�م نق�

أس�اب � تعارض أو ت�اق� ب�� مإذا اع��� القاضي تق��� ال���� على ما ��ه 

وال����ة ال�ي ان�هى إل�ها دون أن ی�رد القاضي في أس�اب ح��ه ما ی�فع ه�ا 

ال�عارض، فإن ه�ا الع�� ���� إلى ال��� و���ق� �ال�الي ال��اق� ب�� األس�اب 

� الف�اد في االس��الل م�ا ��عله ع�ضة و���ن ال��� م���ا �ع� وم���قهال��� 

  .97واإل��اللل�ق� 

  :اس��عاد تق��� ال���ة -  ب

لل����ة أال تأخ� ب�ق��� ال���� وت�ف� �ل ما جاء ��ه ���� أن ت��� أس�اب ذل�  

م�  144ع�� على ذل� ال���ع ال��ائ�� في الفق�ة ال�ان�ة م� ال�ادة  في ح��ها، وق�

القاضي غ�� مل�م ب�أ� ال����، غ�� أنه ی��غي "دار�ة قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإل

ی�س�ه على الع�ی� م� وسائل ح�� القاضي  "عل�ه ت���� اس��عاد ن�ائج ال���ة

األخ�� له �امل ال���ة ه�ا اإلث�ات و��ا الع�ی� م� األدلة ال�ي ت��ج أمام القاضي، و 

�م القاضي ل�ل� ت����ا في تق�ی� أدلة اإلث�ات وال ����ه تف��ل دل�ل آخ� إال إذا ق

  .�ف�� و��ضح س�� ت�ج�ح دل�ل على آخ�
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أن ت��اسى ت�ت�� أدلة اإلث�ات في الق�ة فال ���� الل��ء للق���ة وت�ك ال�ل�ل وال ی��غي 

القاضي ل�ل�  دلة وال��ر وال�قادی�، ول�� إذا ق�ماألالقائ� على تق��� ال���� ال���� �

إلى ال���ة ث� �ع� إن�ازها �ق�ر ال��لي ع�ها إال  ��ا، ��ا ال ���� للقاضي الل��ءتف�

إذا ق�م ما ی��ر و���� �ه ه�ا االس��عاد، وأس�اب اس��عاد ال���ة ع�ی�ة وم���عة ب���ع 

ال�االت ال�ي ت�فع ل�ل� فق� ی��اوز ال���� ال�ه�ة ال���لة إل�ه إلى درجة �فق� معها 

ل�ي �ق�مها له أح� ال���م و����ع� أو ح�اده ��ا ق� �ق�م ال���� �االس�عانة �ال�ثائ� ا

  .���98 اآلخ� مع ع�ضها عل�ه دون ت���� م� ال����ل�غفل �ل� ال�ثائ� م� ا

للقاضي، إن ل� ��� في ال���ة ال��ف�عة إل�ه ما �ان ی���ه م� إ��اح، أن ی�ف�ها إن 

فل�� عل�ه أن ی�اف� على رأ� ال���� إذا �ان . و�أم� ����ة أخ�� ح�� اق��اعه

  .��اعه ی�عارض معهاق

أن ال���اء م���ارون تع��ه� الع�الة ل��ل�� ال��ء على �ع� وق� س�� أن ذ��نا 

ال��ان� م� ال��عات في تقار��ه� ال���رة وتل�� ال�قار�� �الق��ة ال��ف�عة، و���� 

وت�قى حق�ق �املة آلراء ال���اء تأث�� ���� على  ،ت����ها ��قاالتنق�ها وم�اق��ها أو 

لق�اة أن ی���وا و�ق�روا أراء عل�ه� ش��ا أب�ا، فلت الق�اة، ل��ها ال تف�ض ق�ارا

�ل ال�عل�مات ال�ف��ة ال�اردة في تقار��ه�، ب�� أن له� أن ا ، وله� أن �أخ�و  ال���اء

  .�99ق�روها ���� آرائه� و���� ض�ائ�ه�
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ي ��ا ��الفه، فالقاع�ة أن ال����ة ال تل��م ب�أ� ال���� ال�� ان��ب�ه، فلها أن تق��

 .�ه هي و��تاح له ض���ها وذل� ألن ال����ة ال ����ها الق�اء �غ�� ما تق��ع

  .100لقاضي ال���ة في تق�ی� ع�ل ال����، له أن �أخ� �ه وله أن ���حهفل

وللقاع�ة ال��ق�مة قاع�ة عامة ت��� أح�امها أ� �ان ال��� ال�ادر �إج�اء خ��ة، 

ال����ة في ال��ض�ع أ� ما ��ل� عل�ه تع��� س�اء �ان داال على ما س���� �ه 

  .101ال��� ال��ه��� أو ل� ��� داال أ� ما ��ل� عل�ه تع��� ال��� ال������ 

  :ال��ادقة ال��ئ�ة على تق��� ال���ة الق�ائ�ة -ج

واألخ� �ع� ما جاء ��ه م�ى اق��ع� �ه تق��� ال����  ت��ئة م� ال����ة إذا ت���� 

ال تق�ي إال ��ا ت���� إل�ه، على أنه في ه�ه ال�الة دون �ع�ه اآلخ� ح�� هي 

  .ی�ع�� عل�ها أن ت��� األس�اب ال�ي م�ع�ها م� األخ� ��ل ما جاء في ال�ق���

وال تل�أ إلى ت��ئة تق��� ال���� إال �ع� ال����� م� ص�ة ال�ق��� واك��ال ش�و�ه أ� 

ال���� ما ه� م��د له ، وق� ���ن إ��اح ال�اقي ی�جع إلى ت�اوز 102ص�ة رأ� ال����

م�ض�عات ال ته� ال��اع، أو أن ال��ائج ال�ي ت�صل إل�ها ال����  في مهامه إلى ��� 

في ذل� على األدلة واألوراق  ال����ة م� ق�اعة م����ة إل�هاال ت�ف� مع ما ت�صل� 

ال�ع�وضة عل�ها، ور��ا ت�� ع�م �فا�ة ما قام �ه ال���� في �ع� ال��ان� و�ذا 
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ة م� ه����ة ���ء م� ال�ق��� فإنها ال تل��م �أن ت�د على ال�ع�ن ال��جأخ�ت ال

  .103ال���م ض� ه�ا ال�ق���

  :سل�ة القاضي في تق�ی� رأ� ال���� العقار� ة على الق��د ال�ارد -/2

ل�ل� أنه  األخ� بها ق� ال ���ن م�لقا، أو ع�م�ال���ة   خ�لألإن م��أ ح��ة القاضي   

��ا ی��صل إل�ه ال���� فإن  مف م��قا أو ��ل ح��ة على االل��افي حالة اتفاق األ��ا

م�افقة في أح�ار في ال���ف في حق�قه� ��ا أنه  ه�ال ����ه م�الفة ذل� ألن القاضي

ال ����ه رف� تل� ال���ة ج��ع األ��اف على ن�ائج ال���ة �ع� إن�ازها فإن القاضي 

  .104خاصة م� ال�اح�ة ال��ض���ة

ال�عل�مات وال��انات ال�ق��ة ال�اردة في ال���ة أن ی�جح  وه� ی�ف��ال ���� للقاضي 

ففي م�ال العقار �ال��اء أو ال���� في ال��ائل ال�ق��ة، على رأ� رأ�ه ال���ي 

و�لى غ��ها م� ال��ائل ال�ق��ة ال�ي ت��ع  تق���ه أو تع��� معال� ح�ود أو تع���ات

ال�ه��س�� ال�ع�ار��� ول�ل� ال ���غ إلى معای�� ال �ع�فها إال أص�اب ال���ان �

لق�اة ال��ض�ع أن �ع��وا ال��� في ن�ائج ال���ة أو ت���� ن��ة و���ة ه�ا العقار، 

  .105فإن ما ح�ده ال���� ال ���� نق�ه إال ع� ���� خ��ة أخ�� 

                                                           
��ال ف���ة ، ال���ل�ة ال��ن�ة ل���� ، م���ة ل��ل شهادة ال�اج��� ، ف�ع قان�ن ال���ول�ة ال�ه��ة ،  - 103

  . 259، ص  �2012 ، ت��� وزو ، س�ة جامعة م�ل�د مع�� 

  .  ��262ال ف���ة ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  104

  . 220أح�� فاضل ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  105



للخبرة القضائیة العقاریة ياإلطار العمل   :الثاني  الفصل 

 

 

100 

ك�ا أن القاضي و�ن �ان� صالح�ة تف��� ال���ة إال أنه ی�ع�� عل�ه أن ال ���ف 

ف�ها إلغاء األح�ام والق�ارات الق�اة حاالت ع�ی�ة ت� �ة، وق� ع�ف م���ن ه�ه ال��

  .�106 ت���فها ل�قار�� ال���ة أو ل��أ فه� م���نها���

تق��� ال���ة أو أخ� ��ا ��� ح��ه س�اء �ان ق� صادق على ��� على القاضي ت�

�ع�ض  اع�ة خ��ات ف��ال ���ن القاضي مل�م و��الفه س�اء أج��� خ��ة واح�ة أ

واع���ته م���ة ال�رجة األولى،  ألس�اب ال�ي على أساسها اس��ع� تق��� ال���ةا

ع�اص� ال���ة في ح� ذاتها أو م� اس��عاد ال���ة ���� أن اس��الصها م�  وأس�اب

  .عق�د ال�س��ة أو غ��هاالال�ثائ� ال���نة لل�لف م�ال على ذل� م�اض� ال��ق�� أو 

م� وثائ� ���اس�ة م�اق�ة ل��ائج ال���ة وعلى ال ���� اس��عاد ما �ق�مه ال���م 

تق��� ال���ة م�ى  القاضي أن ی�ازن ب�� ه�ه ال�ثائ� م� ���ة وال����ة أن تع���

��أن ا��أن� إل�ه، ول�� ح��ة ال�ق�ی� أو ح��ة االخ��ار ال�ي ت���ع بها ال����ة 

  .تق��� ال���ة مق�� �ع�ة اع��ارات

ال��ض���ة في اإلث�ات و األح�ال ال�ي ���ز ف�ها  الق�اع�ال����ة مل�مة �اح��ام 

�ان� ال�قائع ماد�ة أو ت��فات قان�ن�ة، سل�ك �ل ���� م�ها ���� ال���عة ما إذا 

فال���فات القان�ن�ة وح���ا ه� مق�ر قان�نا ��� إث�اتها �قاع�ة عامة �ال�ل�ل ال��ابي 

��هادة ال�ه�د، إذن  اإث�اتهل�ل االس���اءات القان�ن�ة ال�ي ح�دها ال���ع دمع م�اعاة 

  .107إث�اتها ����ع ��ق اإلث�ات ��ا ف�ها تق��� ال���ةال ���� القان�ن 
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ك�ا ��� على القاضي أن ی�اعي ال�اقعة ال�اد�ة ما ���� القان�ن إث�اتها ب�اس�ة خ��ة  

  .108فق� ��علها القان�ن في ال��� ال�اب� إذا أقام ق���ة قان�ن�ة

اع��اد تق��� ال���ة مق��ة �ق�اع� اإلث�ات ال�ي ح�دها القان�ن،  إن سل�ة ال����ة في

فال ی��غي لها ت�اوزها أو م�الف�ها، فإذا ق�ر ال���ع ض�ورة اإلث�ات ب�ل�ل مع�� فإنه 

ال�ي ���� ف�ها القان�ن ����ع على القاضي أن ���� اإلث�ات ب�ل�ل في غ�� ال�االت 

ی��� في ح��ه ال�ل�ل الف�ي ال�� ����� إل�ه  اإلث�ات ��ق��اه و��ع�� على القاضي أن

في تق��� وج�د ال�اقعة الف��ة مع ب�ان م�داه ح�ى ی���د ال�ل�ل ال�� ��ن� ال����ة 

ح� ال����ة ال��ض�ع في تق��� أدلة اإلث�ات في ال�ع�� اق��اعها ب�جهة ن��ها، ألن 

ذا ل� ی��� واس��الص ال�قائع م��و� أن تف�ح ال����ة ع� م�ادر األدلة، و�

 �فإنه ���ن ق القاضي ال�ل�ل الف�ي ال�� اس��� إل�ه في اس��فاء ال�عل�مات الف��ة،

الفقه والق�اء، فال ���ز لل����ة  �إج�اعق�ى �عل�ه ال���ي وه�ا أم� غ�� جائ� 

أن تق�ي في ال��ائل الف��ة ال�ي ت��اج إلى رأ� وخ��ة أهل االخ��اص �عل�ها بل 

  .ى رأ� أهل ال���ة��� عل�ها ال�ج�ع إل

  :مسؤولیة الخبراء القضائیین العقاریین وحقوقھم وواجباتھم: الفرع الثاني

  :م��ول�ة ال���اء الق�ائ��� العقار���  -1

م��دة ل�الح م�ف� الق�اء، ��ا م��ه ال���ع م� ج�لة ال���� ش�� ی�د� مه�ة 

 .�ة أ��ا ع�� أدائهام� ال�ق�ق ال�ي ت�فل له أداء مهامه، فإنه تقع عل�ه ال��امات ع�ی

ف��د� ت��فه إلى إعاقة ال��� في ال�ع��  وق� �قع في ال��أ و��ل ب�ل� االل��امات،
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  .ف��ا
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، ف�ق�م ���ول�ةل�ل� فه� ���ع للق�اع� العامة في ال أو إلى إل�اق ال��ر �ال���م،

و�االل��امات  م��ول��ه ال�أدی��ة إذا ما أخل �ال��اماته ال��ت��ة ��ف�ه ����� ق�ائي

��ا تق�م م��ول��ه ال��ن�ة، و���ز لل���م و�ل ذ�  109.ل�ات�ة ع� أداء مه��ها

م�ل�ة م�ال��ه �ال�ع��� م�ى أل�� به� ض�ر غ�� م��وع ��قا لق�اع� ال���ول�ة 

إلى جان� ذل�، فإنه ���� أنه ش�� م�لف �أداء خ�مة عامة، وما ق� . ال��ن�ة

  .110م ض�ه أ��ا ال���ول�ة ال��ائ�ةم��ما قان�نا، فإنه ق� تق�  ���ر م�ه ���ن فعال

وعل�ه، فإن�ا س����ق في ه�ا ال�أن إلى ال���ول�ة ال�أدی��ة لل���� الق�ائي، و إلى  

  .م��ول��ه ال��ن�ة، ون��� ����ول��ه ال��ائ�ة

 : لل���اء الق�ائ��� ةال�أدی�� ةال���ول� - أ

اماته ال�ه��ة أو ارت�� إذا مل أخل �أح� ال�� تق�م ال���ول�ة ال�أدی��ة لل���� الق�ائي 

ال��رخ في  310-95أح� األخ�اء ال�ه��ة ال����ص عل�ها ال��س�م ال��ف��� رق� 

ال���د ل��و� ال����ل في ق�ائ� ال���اء الق�ائ��� و����اته وال���د  1995أك����10

، أو أخل �أح� ال��اماته ال����ص عل�ها في قان�ن اإلج�اءات 111ل�ق�قه� وواج�اته�

واإلدار�ة، إذا تعل� األم� ����ة ق�ائ�ة في ال��اد ال��ن�ة واإلدار�ة، أو في ال��ن�ة 

  .قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة إذا تعل� األم� ����ة في ق��ة ج�ائ�ة

  :األخ�اء ال�ه��ة لل���� الق�ائي  -1

                                                           
 .  53دمحم ح��� ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  109

  . 53،54ج ، نف� ال��جع ال�اب�، ص  .قال��ن�ة و اإلدار�ة في  ال��اد دمحم ح��� ، ال���ة الق�ائ�ة في -  110

  .، نف� ال��جع ال�اب�  310-95ال��س�م ال��ف��� رق�  -  111



للخبرة القضائیة العقاریة ياإلطار العمل   :الثاني  الفصل 

 

 

103 

ال��عل� �ال���اء الق�ائ���  310-95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  20ت���� ال�ادة 

ل وال���فات ال�ي م� شأنها أن ت��ن خ�أ مه��ا �ال���ة لل���� ع�د ما األفعا

وه�ه . 112الق�ائي م� شأنها أن ت�د� إلى ت���ع عل�ه عق��ة تأدی��ة أو إدار�ة

  :األخ�اء وردت على س��ل ال��ال ول�� ال���، وهي

  :االن��از إلى أح� األ��اف أو ال�ه�ر ���ه� م� م�اه�ه 1-1 

�إب�اء رأ� �اذب أو م��� ل�اقع �عل� أنها غ�� م�ا�قة لل���قة،  ا�ل�واالن��از ق� ���ن 

. 113شأنه أن ی�ق� م� ح� أح� ال���م �إب�اء رأ� �اذب م� اوق� ���ن ج�ئ�

والغال� أن ه�ا ال���ف م� جان� ال���� ���ن إما ���� رش�ة أو م�فعة ماد�ة أو 

  . مع���ة تلقاها ال���� أو نف�ذ أو ضغ�� تع�ض لها

  :ای�ات ال�ع���ة أو ال�اد�ة ق�� تغ��� ن�ائج ال���ة ال��ض���ةال��  1-2

و�ق�� بها �ل فعل ماد� أو �ل� شف�� ���ر ع� ال���� به�ف تلقي م�فعة ماد�ة 

  .أو مع���ة م� أح� ال���م مقابل تغ��� حقائ� ال��ائج ال�ي ت�صل� إل�ها ال���ة

  :ياس�ع�ال صفة ال���� الق�ائي في إشهار ت�ار� تع�ف 1-3

م� ال��س�م ال��ف���  20و�ع� اإلخالل به�ا االل��ام خ�أ مه�ي ��قا ألح�ام ال�ادة 

فال���� الق�ائي ی���ع ��ف�ه تل� أث�اء . ی�د� إلى ال��اءلة ال�أدی��ة 310-95رق� 

أداء مهامه لفائ�ة جهاز الق�اء، و�ان�هاء ال�ه�ة ال����ة إل�ه ی�ع�� عل�ه ع�م 

ل على م�افع، أو لإلشهار ب�اس��ها ل�ه��ه األصل�ة اس�ع�ال صف�ه تل� لل��� 
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لل���ل على ال��ائ� أو ال��افع أ� �ان ن�عها أو وضع إعالنات في ال��ائ� لع�ض 

  .خ�ماته

ع�م إخ�ار ال�هة الق�ائ�ة ال����ة �انق�اء األجل ال���د في ال��� ق�ل  1-4

  :إن�از ال���ة و�ع�اد ال�ق���

ج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة ت�ج� على القاضي في الق�ا�ا م� قان�ن اإل 128إن ال�ادة 

القاضي �إج�اء خ��ة ق�ائ�ة  ، أن ���د لل���� ال�ع�� في ال���114ال��ن�ة واإلدار�ة

أجال إلی�اع تق��� ال���ة �أمانة ال��� ت��� ه�ه ال�هلة م� تار�خ ت�ل�غه �ال��� 

�هلة م� ال�ص�ل إلى نهای�ها دون فإذا ما قار�� ه�ه ال .ال����� تع���ه إلج�اء ال���ة

ال��ام �إن�از ال���ة وتع�ی� ال�ق���، تع�� عل�ه إخ�ار ال�هة الق�ائ�ة ال�ي ان��ب�ه 

�انق�اء األجل ال���د في ال��� ألجل ت��ی� أجل إن�از ال���ة، أو ت��� ما ت�اه 

  .م�اس�ا ل�فاد� تع��ل ال��� في ال�ع�� 

�انق�اء األجل ال���د في  لق�ائ�ة ال����ةفإن ت�لف ال���� ع� إخ�ار ال�هة ا

ح�� الفق�ة ال�ا�عة م�  اال��� ق�ل إن�از ال���ة و�ع�اد ال�ق���، ع� ت��فه خ�أ مه��

  .310115 -95م� ال��س�م رق�  20ال�ادة 

  

  

                                                           
  ] .08/09[�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة ، م� قان�ن اإلج 128ال�ادة  -  114

  . 310 -95رق�  ت.مم�  20ال�ادة  -  115



للخبرة القضائیة العقاریة ياإلطار العمل   :الثاني  الفصل 

 

 

105 

رف� ال���� الق�ائي ال��ام ��ه��ه أو ت�ف��ها في اآلجال ال���دة �ع� إع�اره  1-5

  :دون س�� ش�عي

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة أن ���د القاضي في الق�ا�ا  128ادة ت�ج� ال�

ك�ا ت��� . أجال لل���� ال�ع�� إلی�اع تق��� ال���ة �أمانة ال���ال��ن�ة واإلدار�ة، 

س���ال إلى ام� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة  132الفق�ة األولى م� ال�ادة 

ال�ه�ة ال����ة إل�ه أو تع�ر عل�ه ذل�، ���ج� أم�  إذا رف� إن�از ال���� �غ��ه،

 ���132ا ت��� الفق�ة ال�ان�ة م� ال�ادة . 116على ع���ة ���ره القاضي ال�� ع��ه

أ��ا لأل��اف ال����رة م� ت��ف ال���� ال�� �ان ق� ق�ل أداء ال�ه�ة ال����ة 

�د �ل� ال��� عل�ه إل�ه ول� �ق� بها أو ل� ی��� تق���ه أو ل� ی�دعه في األجل ال��

  .��ل ما ت��� ��ه م� م�ار��، وع�� االق��اء ال��� عل�ه �ال�ع���ات ال��ن�ة

��ع� خ�أ مه�ي م� شأنه أن ی�د� إلى ��ام م��ول��ه ال�أدی��ة ��قا للفق�ة ال�ام�ة 

، رف� ال���� الق�ائي ال��ام 310-95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  20م� ال�ادة 

  .في اآلجال ال���دة �ع� إع�اره دون س�� ش�عي ��ه��ه أو ت�ف��ها

ع�م ح��ر ال���� أمام ال�هات الق�ائ�ة ل�ق��� ال��ض��ات الالزمة ��أن  1-6

  :ال�ق��� ال�� أع�ه إذا �ل� م�ه ذل�

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة أجازت للقاضي في ال��ازعات  141إن ال�ادة 

���وحة أمام الق�اء العاد� أو الق�اء اإلدار� أن �أم� ال��ن�ة واإلدار�ة، س�اء م� ال

����ر ال���� أمامه ل��لقى م�ه اإل��احات وال�عل�مات ال��ور�ة ��أن ال��ائج ال�ي 

و�ن ع�م اس��ا�ة ال���� الس��عائه لل���ر أمامه ل�ق��� له . وردت في تق��� خ��ته
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مه��ا ح�� الفق�ة األخ��ة م� ال��ض��ات الالزمة ��أن ال�ق��� ال�� أع�ه �ع� خ�أ 

  .310-95س�م رق� م� ال��  20ادة ال�

م� قان�ن اإلج�اءات  155إذا تعل� األم� ����ة في ق��ة ج�ائ�ة، فإن ال�ادة أما 

ال��ائ�ة ت�ج� على ال���� ح��ر جل�ة ال��اك�ة إذا �ل� م��له بها م� أجل 

�ق�م �ع�ض تق���ه ح��ر  ع�ض ن���ة أع�اله� الف��ة ال�ي �اش�وها، وعل�ه �ع� أن

و�ن ع�م اس��ا�ة ال���� . االن��اب م� ال�ل�ةال��افعات ما ل� ���ح له ال�ئ�� 

الس��عائه ل���ر جل�ة ال��اك�ة أمام جهة ال��� ال��ائ�ة لع�ض ن���ة أع�اله 

م� ال��س�م رق�  20الف��ة ال�ي �اش�ها �ع� خ�أ مه��ا ح�� الفق�ة األخ��ة م� ال�ادة 

95-310.   

م� ال��س�م ال��ف���  20على س��ل ال��ال في ال�ادة  إضافة إلى ه�ه األخ�اء ال�اردة

ال�ي تع� س��ا م� م��ول��ه ال�أدی��ة، فإن إخالل ال���� الق�ائي �أح�  310-95رق� 

م� ال��س�م ال��ف��� رق� 17و 15و 13و 12و 11واج�اته ال����ص عل�ها في ال��اد

، وهي 117م��ول��ه ال�أدی��ة��ا م� شأنها أن ت��� تع� أخ�اء مه��ة أ 95-310

  :الس��ا

اإلخالل ب�اج� ال��اد ال�ام وع�م االن��از إلى أح� األ��اف أو ال�أث� �ال���م، -

  .واح��ام م�اد� ال��اواة واح��ام حق�ق ال�فاع ع�� م�اش�ته لع�له

حالة ما إذا  اإلخالل ب�اج� ال���ي وتق��� �ل� م��� إلعفائه م� أداء مهامه في -

ل� ����ع أداء مه��ه في ��وف تق�� ح��ة ع�له، أو م� شأنها أن ت�� ��ف�ه 

وفي حالة ما إذا . خ���ا ق�ائ�ا، ل�ج�د ق�ا�ة ب��ه و��� أح� ال���م أو ل��� آخ�
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كان ق� س�� له أن ا�لع على الق��ة في ن�اق آخ�، وه� ال�اج� ال�ف�وض عل�ه 

  .310-95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  11 قان�نا ���ج� أح�ام ن� ال�ادة

اإلخالل ب�اج� ��امه �أع�ال ال���ة ب�ف�ه، فال ���ز له ت�ل�� غ��ه لل��ام بها  - 

م�  12مه�ا �ان� ال��وف، وه� ال���ول ع�ا ت�صل إل�ه م� ن�ائج ��قا لل�ادة 

  .310-95ال��س�م ال��ف��� رق� 

عل�ه في  تأد�ة مهامه، ال����صعل�ه أث�اء اإلخالل ب�اج� حف� س� ما ا�لع _ 

أ��ا ت�� �ائلة العق��ات ال�أدی��ة،  310-95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  12ال�ادة 

م� قان�ن العق��ات، وه� ما  302دون ال��اس �العق��ة ال��ائ�ة ال�ق�رة في ال�ادة 

  .م� ال��س�م ال��ف��� ال����ص عل�ه 18ن�� عل�ه ال�ادة 

ل�ثائ� ال�ي سل�� إل�ه وه� ال���ول ع�ها، ��ا ی�ع�� عل�ه اإلخالل ب�اج� حف� ا -

في �ل األح�ال أن یل�قها ب�ق��� ال���ة ال�� �ق�م إلى ال�هة الق�ائ�ة، وه� ال�اج� 

  .310-95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  13ال�ف�وض عل�ه ���ج� ال�ادة 

ي ت���ها ألجل اإلخالل �ال��ام مف�وض عل�ه �ع�م تلقي أتعا�ه أو ال��ار�� ال� -

م�  15إن�از ال���ة م� األ��اف ال��اش�ة، وه� ال��ع ال���� عل�ه ���ج� ال�ادة 

، أو �ال��امه �ع�م ق��ل ت���قات ع� األتعاب أو 310-95ال��س�م ال��ف��� رق� 

م�  139ال��ار�� م�اش�ة م�  ال���م، وه� ال��ع ال���� عل�ه ���ج� ال�ادة 

 .118واإلدار�ةقان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة 
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، 310-95إلى جان� اإلخالل ب�ل� ال�اج�ات ال�ف�وضة عل�ه ���ج� ال��س�م رق� 

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة ق� أوج�� على ال���� الق�ائي  142فإن ال�ادة 

إذا تعل� األم� �ق��ة م�ن�ة أو إدار�ة إخ�ار ال�هة الق�ائ�ة ب��الح ال���م 

، إذا ت��� لل���� أن مه��ه أص��� ب�ون م�ض�ع، ذل� ألن ���ج� تق��� �ع�ه ل�ل�

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة أجازت لل���م ال��الح تلقائ�ا  990ال�ادة 

  .119دون ت�خل م� القاضي في أ�ة م�حلة م� م�احل ال���م

 م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ق� أوج�� 148أما في الق�ا�ا ال��ائ�ة، فإن ال�ادة 

ساعة م� تار�خ تق��� ن�ائج ��48ف  عل�ه أ��ا إذا تعل� األم� �ق��ة ج�ائ�ة رد في

و�ن . ال���ة، ج��ع األش�اء واألوراق ال�ي ت��ن ق� عه� بها إل�ه ألجل إن�از مه��ه

  .اإلخالل به�ه ال�اج�ات م� شأنها أن ت��� م��ول��ه ال�أدی��ة أ��ا

ق�ائي أح� ال��و� ال�اج� ت�اف�ها لل����ل في ك�ا أنه إذا ل� �ع� ی��ف� في ال���� ال

- 95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  4قائ�ة ال���اء الق�ائ��� ال����ص عل�ها في ال�ادة 

�ال���ة لل��� ال�ع���، �فق�انه ال����ة  �5ال���ة لل��� ال���عي وال�ادة  310

ر ق�ائي �ق�ي ال��ائ��ة أو ال��� عل�ه �عق��ة نهائ�ة ماسة �ال��ف أو ص�ور ق�ا

���عه م�ارسة مه��ه، فإنه ���� أن ی�ا�ع تأدی��ا أ��ا و��ع�ض لعق��ة ال��� م� 

  .ال��ول

  

  

  :العق��ات ال�أدی��ة ال�ق�رة لل���� الق�ائي -2
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 1995أك����10ال��رخ في  310-95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  19ن�� ال�ادة 

و����اته وال���د ل�ق�قه�  ال���د ل��و� ال����ل في ق�ائ� ال���اء الق�ائ���

على أن�اع العق��ات ال�أدی��ة ال�ي ی�ع�ض لها ال���� الق�ائي ال�� ث�� وواج�اته� 

إخالله �أح� ال��اماته ال��ت��ة ��ف�ه تل� و�االل��امات ال�ات�ة ع� أداء مه��ه، �أنها 

  :ت���ل في العق��ات ال�ال�ة

  اإلن�ار، - 

  ال����خ، -

  س��ات،) 3(�اوز ثالثال����� م�ة ال ت� -

  .ال��� ال�هائي -

م� ال��س�م ال��ف��� ال����ر،  22و�ن ت���ع عق��ة اإلن�ار وال����خ ��قا ل�� ال�ادة 

هي م� اخ��اص رئ�� ال��ل� الق�ائي، ���ا أن ت���ع عق��ة ال����� ال��ق� 

  .وال��� ال�هائي م� ج�ول ال���اء هي م� اخ��اص وز�� الع�ل وح�ه

م� ال��س�م  22و 21ج�اءات ت���ع تل� العق��ات، فق� ن�� عل�ها ال�ادت�� أما ع� إ

، �أن ت�� م�ا�عة ال���� الق�ائي تأدی��ا م� ��ف ال�ائ� العام، 310-95ال��ف��� رق� 

، و�ما تلقائ�ا إذا قام� ض�ه ق�ائ� �ا��ة ت�ل إما ب�اء على ش��� م� أح� األ��اف

م� خالل إحالة ال�لف ال�أدی�ي لل���� الق�ائي  و���ن ذل�. على إخالله �ال��اماته

و����� م� ال�ائ� العام على رئ�� ال��ل� ال�� �ق�م �اس��عاء ال���� وس�اع أق�اله 

  .120م� ال�قائع ال�����ة إل�ه
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خ��� الق�اء وث��ت ال�قائع ال�����ة إل�ه، � ل�ئ�� ال��ل� �ع� س�اع أق�ال فإن ت��

م���ا ��ع عل�ه عق��ة اإلن�ار أو ال����خ، �ان أن ه�ه ال�قائع ت���ج� فق� ت� 

�إص�ار إح�� هات�� العق�����، و���ر العق��ة ال��اس�ة ال�ي ت�لغ إلى ال���� ال�ع�ي 

  .ك�ا�ة، ث� ی�سل ن��ة م� م��� ت�ل�غ العق��ة إلى وز�� الع�ل

عل�ه  أما إذا ت��� ل�ئ�� ال��ل� أن ال�قائع ال�����ة لل���� الق�ائي ت���ج� ت���ع

س��ات أو عق��ة ال���  3عق��ة ال����� ع� مهامه ��فة م�ق�ة ال ت��� ع� ثالث 

ال�هائي م� قائ�ة ال���اء، فإنه �ق�م �إع�اد تق��� م��� ی�سله إلى وز�� الع�ل ال�� 

   .  ���ر مق�ر �العق��ة ال���قة

  :ال���ول�ة ال��ن�ة لل���اء الق�ائ��� -ج 

�جه عام تع��� ال��ر ال�اشئ ع� إخالل أح� األف�اد �ق�� �ال���ول�ة ال��ن�ة ب

وهي إما . قأكان م��ر ه�ا االل��ام القان�ن أو االتفا�ال��امه ق�ل الغ��، س�اء 

عق��ة ت��أ ن���ة اإلخالل �ال��ام تعاق��، و�ما م��ول�ة تق����ة ت��أ ع�  م��ول�ة

  .121للغ�� اكل خ�أ ی�ت��ه ال��� و���� ض�ر 

ال ی���ع �أ�ة ح�انة، فه� ���ع ألح�ام ال���ول�ة ال��ن�ة ال�ق�رة  وال���� الق�ائي

إلى جان� ذل�، فإنه ��قا للفق�ة ال�ان�ة م� ال�ادة . م� القان�ن ال��ني 124في ال�ادة 

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة ���ن ال���� م��وال م��ول�ة م�ن�ة و���ز  132

م�ار�� إذا ق�ل ال�ه�ة ال����ة إل�ه ول� �ق� بها أو ال��� عل�ه ��ل ما ت��� ��ه م� 

ل� ی��� تق���ه في األجل ال���د، ��ا ���ن م��وال م�ن�ا أ��ا و���ز ال��� عل�ه 
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�ال�ع���ات ال��ن�ة، إذا ارت�� خ�أ س�� ض�را لل���م أو للغ�� في أث�اء ت�ف�� 

  .ةال�ه�ة ال����ة إل�ه ��قا للق�اع� العامة لل���ول�ة ال��ن�

 م، م�ا ��عله ع�ضة ل�ع�� ال�ع���،فق� �قع م� ال���� خ�أ یل�� ض�را �ال��� 

وم��ول�ة ال���� هي م��ول�ة تق����ة، ت��أ ع� �ل خ�أ ی�ت��ه و���� ض�ر 

ل�ل� ی�ع�� ل��ام ال���ول�ة ال��ن�ة لل����، األر�ان ال�الث لل���ول�ة . للغ��

و�قع على ال��� . ور�� عالقة ال����ةر�� ال��أ، ور�� ال��ر، : ال�ق����ة، وهي

  .ال����ر إث�ات خ�أ ال���� وما ل�� �ه م� ض�ر ناج� ع� ه�ا ال��أ

أو غ��  اف�ل خ�أ ی�ت��ه ال���� أث�اء أداء ال�ه�ة ال����ة إل�ه، س�اء �ان خ�أ مه��

ذل� م� األخ�اء م� شأنه أن ی�د� إلى ��ام م��ول��ه ال��ن�ة م�ى �ان ه�ا ال��أ 

  .ت�� ه� ال��� في إل�اق ال��ر �ال���م أو �الغ��ال�� 

أما ال��ر ��اع��اره ر�� أساسي في ال���ول�ة ال�ق����ة، فإنه �ع�ي ال��ر ال�اد� 

و����� ��ه أن ���ن ن���ة م�اش�ة ل��أ ال����، و���ز . وال��ر ال�ع��� أ��ا

  .إث�اته ��افة ��ق اإلث�ات

�ع�ي أن ���ن ال��أ ه� ال�� أد� إلى ح�وث و�ال���ة ل��� عالقة ال����ة، فإنه 

   .ال��ر

  

  ال���ول�ة ال��ائ�ة لل���اء الق�ائ���  -د

أو  اإلى جان� ال���ول�ة ال�أدی��ة ال�ي تقع على ال���� إذا ما ه� ارت�� خ�أ مه��

ه ض�ر ن�ة ال�ي تقع عل�ه إذا ن�أ ع� خ��أخل �أح� ال��اماته ال�ه��ة، وال���ول�ة ال��

فإنه ���� أن تق�م ال���ول�ة ال��ائ�ة لل���� الق�ائي أ��ا إذا �ان ما  لل���م،
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ص�ر م�ه أفعال أو ت��فات ت��ل ج���ة في ال����ع ال��ائي ال��ائ��، س�اء �ان 

ما ارت��ه م���ص ومعاق� عل�ه ��ق��ى قان�ن العق��ات أو م���ص ومعاق� 

  .122عل�ه في الق�ان�� ال�اصة

ارت��� ���� أو ���اس�ة أدائه  ا�ال���ة لل���� ق� ���ن وقائعو�ن ما ه� م��م قان�نا 

لل�ه�ة ال����ة إل�ه وه� ما یه��ا في ه�ا ال�أن أه� ه�ه ال��ائ�، م� ذل� ال��ائ� 

   :ال�ال�ة

  :ج��ة إب�اء رأ� �اذب أو م��� ل�قائع �عل� أنها غ�� م�ا�قة لل���قة -1

م� قان�ن العق��ات  235و 238 وهي ال����ة ال����ص ال�عاق� عل�ها �ال�ادت�� 

إذا ما �ان� ال���ة ال����ة خ��ة في ال��اد ال��ن�ة أو اإلدار�ة، وت��ن عق���ها ال��� 

أما إذا اق��ن� ه�ه .دج2000إلى  500م� س���� إلى خ�� س��ات والغ�امة م� 

ال����ة ���ف ��� نق�د أو أ�ة م�افأة �ان� أو تلقى وع�دا ����ز رفع عق��ة 

  .دج4000إلى ع�� س��ات والغ�امة إلى  ال���

وت��� ه�ه العق��ة ح�ى ارت��� ال����ة في دع�� م�ن�ة م�ف�عة أمام الق�اء 

  .ال��ائي ت�عا ل�ع�� م�ن�ة

  

  :ج��ة إف�اء األس�ار  -2

، وال�ي عق���ها 123م� قان�ن العق��ات 302ال����ص وال�عاق� عل�ها �ال�ادة  

دج إذا �ان أدلى به�ه 1500إلى  �500امة م� ال��� م� ثالثة أشه� إلى س���� وغ
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أما إذا �ان أدلى به�ه األس�ار إلى أجان� . األس�ار إلى ج�ائ���� م����� في ال��ائ�

أو ج�ائ���� �����ن في �الد أج���ة، ف���ن العق��ة هي م� س���� إلى خ�� س��ات 

  .124دج10000إلى  500وغ�امة م� 

  :لعقار���حق�ق وواج�ات ال���اء الق�ائ��� ا -3

على غ�ار أ�ة مه�ة م� ال�ه� ال����ة قان�نا، فإن ال���ع ال��ائ�� ن� على حق�ق 

 - 95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  18إلى  9ال���� الق�ائي في ال��اد م� وواج�ات 

ال���د ل��و� ال����ل في ق�ائ� ال���اء  1995أك����  �10رخ في ال� 310

  .قه� وواج�اته�الق�ائ��� و����اته وال���د ل�ق� 

 وعل�ه، فإن�ا س����ق في ه�ا ال�أن إلى حق�ق ال���اء الق�ائ��� وواج�اته� 

  :ال�ق�ق   - أ

ی���ع ال���� الق�ائي في س��ل أداء مهامه ���لة م� ال�ق�ق ال�ي ن� عل�ها 

  :ن�ج� أه�ها ���ا یلي 310-95ال��س�م ال��ف��� رق� 

 14ث�اء تأد�ة مهامه ���ج� ال�ادة ال�ق�رة لل���� الق�ائي أال��ا�ة القان�ن�ة  -1

على أن ال�ائ� العام ی�ف� ال��ا�ة ال�ي ت��  310-95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  

وال��اع�ة الالزم�� لل���� الق�ائي ألداء ال�ه�ة ال�ي أس��تها إل�ه ال�هة الق�ائ�ة 

ع��م�ة م�ى �ل� م�ه ذل�، وت���قا له�ا ال�� لل���� الق�ائي أن ���ع�� �الق�ة ال
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ل�عای�ة األماك� ال�ي یل�م معای��ها أو دخ�لها، ل��ف�� ال�ه�ة ال����ب ل��اش�تها إذا 

  .125ام��ع ذوو ال�أن ع� ت����ه م� ذل�

 ���ة، وال�ي ی�� ت��ی�ها م� ��فتقاضي أتعا�ه ع� خ�ماته �ع� إن�از ال -2

م�  15القاضي ال�� ع��ه وت�� رقا�ة ال�ائ� العام، وه� ما ن�� عل�ه ال�ادة 

على أن ���ع م�عا �اتا عل�ه تقاضي ه�ه األتعاب أو  ،310-95ال��س�م ال��ف��� رق� 

ت���� م�ها م� األ��اف م�اش�ة، ت�� �ائلة العق��ات ال����ص عل�ها في ه�ا 

 .ال��ال

وال��ار�� ال�ي ت���ها إلن�از ال�ه�ة  ل���� ت��ل أج�ته ونفقات ت�قالتهوأتعاب ا

  .ال����ة إل�ه

 �ل ش�� یه�� ال���� الق�ائي أو �ع��� عل�ه �ع�ف أث�اء تأد�ة ی�ع�ض  -3

   .م� قان�ن العق��ات ح�� ال�الة 148و 144مهامه للعق��ات ال�ق�رة في ال�ادت��  

  : ال�اج�ات -  ب

قع على ال���� الق�ائي ع�ة واج�ات وال��امات ن� عل�ها ال���ع ال��ائ�� في ت

وال�ي ی��ت� على  ج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة،وقان�ن اإل 310-95ال��س�م ال��ف��� رق� 

دون ال��اس ��� �ل ذ� م�ل�ة في م�ا�ع�ه م�ن�ا وح�ى م�الف�ها عق��ات تأدی��ة، 

  . ج�ائ�ا ع�ا ل�قه م� ض�ر

  :وم� ال�اج�ات ال�ق�ر عل�ه قان�نا ما یلي
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 أح� األ��اف أو ال�أث� �ال���م، ��از إلىال��ام ال��اد ال�ام وع�م االن -1

وأث�اء ��امه �أع�اله . واح��ام حق�ق ال�فاع ع�� م�اش�ته لع�لهام م��أ ال��اواة واح�� 

 .126ی�ع�� عل�ه أال ی��� رأ�ه ال���ي ��أن ال��ألة ال�ي ان��ب إلج�اء خ��ة ع�ها

��� على ال���� الق�ائي أن �ق�م �ل�ا م���ا إلعفائه م� أداء مهامه في حالة  

أو م� شأنها أن ت��  �وف تق�� ح��ة ع�له،ما إذا ل� ����ع أداء مه��ه في �

  . ��127ف�ه خ���ا ق�ائ�ا، ل�ج�د ق�ا�ة ب��ه و��� أح� ال���م أو ل��� آخ�

 حالة ما إذا �ان ق� س�� له أن ا�لع على الق��ة في ن�اق آخ� وه�وفي  -2

م� ال��س�م ال��ف���  11 ال�اج� ال�ف�وض عل�ه قان�نا ���ج� أح�ام ن� ال�ادة 

  .310128 -95رق� 

واج� ��ام ال���� �أع�ال ال���ة ب�ف�ه، فال ���ز له ت�ل�� غ��ه لل��ام بها مه�ا _3

م� ال��س�م  12كان� ال��وف، وه� ال���ول ع�ا ت�صل إل�ه م� ن�ائج ��قا لل�ادة 

ك�ا ی�ع�� عل�ه في ج��ع ال�االت حف� س� ما ا�لع عل�ه . 310129-95ال��ف��� رق� 

ة العق��ات ال�أدی��ة، دون ال��اس �العق��ة ال��ائ�ة أث�اء تأد�ة مهامه، ت�� �ائل

                                                           
  . 49دمحم ح��� ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  -  126

  . 51دمحم ح��� ، نف� ال��جع ال�اب� ، ص  - -  127

128
  . 310- 95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  11ال�ادة  -  

  310- 95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  12ال�ادة  -  129



للخبرة القضائیة العقاریة ياإلطار العمل   :الثاني  الفصل 

 

 

116 

م�  18م� قان�ن العق��ات، وه� ما ن�� عل�ه ال�ادة  302ال�ق�رة في ال�ادة 

  .130ال��س�م ال��ف��� ال����ر

م� قان�ن  149و�ذا تعل� األم� ���� في ال�ادة ال��ائ�ة، فق� أجازت له ال�ادة 

القاضي ال�� ع��ه، ب�ع��� �ع�� ال���� �ع� م�افقة اإلج�اءات ال��ائ�ة اس���اءا، أن ��

ف���� ل�� م� ت���ه لالس��ارة به� و��لف ه�الء ال�ق���ن ال�ع���ن ال���� و���روا 

  .تق���ا ع� أع�اله� ی�ف� ب�ق��� ال���ة

ی�ع�� سل�� إل�ه وه� ال���ول ع�ها، ��ا ی�ع�� على ال���� حف� ال�ثائ� ال�ي _ 4

ب�ق��� ال���ة ال�� �ق�م إلى ال�هة الق�ائ�ة، وه�  ل أن یل�قهاعل�ه في �ل األح�ا

 .310131-95ال��س�م ال��ف��� رق� م�  13االل��ام ال�ف�وض عل�ه ���ج� ال�ادة 

واج� إب�اء أراء صائ�ة وم�ا�قة لل���قة ت�� �ائلة ال��اء ال��ائي، وفي ه�ا  -5

إلى أن ال���� ال��  310-95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  17اإل�ار أشارت ال�ادة 

ی�ع�ض إلى العق��ات  ،132ی��� رأ�ا �اذ�ا أو ی��� وقائع �عل� أنها غ�� م�ا�قة لل���قة

 .قان�ن العق��اتم�  238ال����ص عل�ها في ال�ادة 

م�عا �اتا  310-95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  15ل�ادة � ��قا ا���ع على ال���_6

ذل� ت�� �ائلة العق��ات ال�أدی��ة ال�ق�رة في ه�ا تلقى أتعا�ه م� األ��اف م�اش�ة، و 

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة ���قة دفع  143، وق� ح�دت ال�ادة 133ال�أن

                                                           
  310- 95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  13ال�ادة  -  130

  . 50نف� ال��جع ال�اب� ، ص  دمحم ح��� ،  131

  . 310- 95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  17ل�ادة ا -  132

  . 310- 95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  15ال�ادة  -  133
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�أن ی�لقى ال���� أتعا�ه م� أمانة ال��� �ع� ت��ی� األتعاب ال�هائ�ة  أتعاب ال����،

ال��الغ ال��دعة ل�یها م� ��ف رئ�� ال�هة الق�ائ�ة و�ذنه ألمانة ال��� ب��ل�� 

  .لل���� في ح�ود ال��لغ ال����� مقابل أتعا�ه

م� قان�ن اإلج�اءات  140ك�ا ���ع على ال���� ال�ق�� اس�ه في ال��ول ��قا لل�ادة 

ال��ن�ة واإلدار�ة ق��ل ت���قات ع� األتعاب وال��ار�� م�اش�ة م� ال���م، ت�� 

إن�ا ���ز له اس���اءا  .و��الن ال���ة �ائلة ال��اء ���� اس�ه م� قائ�ة ال���اء

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة أن ��ل� م� القاضي  ��139قا ألح�ام ال�ادة 

وح���� ���ز للقاضي أن  ال��دع �أمانة ال���، ال��لغال�� ع��ه اق��اع ت���� م� 

  .ل�ل� ا� م� ذل� ال��لغ إذا وج� م��ر ی�خ� له �اق��اع ت���

و�ع� اإلخالل به�ا . س�ع�ال صفة ال���� في غ�ض إشهار� ت�ار� تع�فيع�م ا -7

ی�د�  310-95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  ��20قا ألح�ام ال�ادة  ااالل��ام خ�أ مه��

مهامه لفائ�ة ��ف�ه تل� أث�اء أداء  ی���عفال���� الق�ائي  .ال�أدی��ة ال��اءلةإلى 

إل�ه ی�ع�� عل�ه ع�م اس�ع�ال صف�ه تل�  ء ال�ه�ة ال����ةجهاز الق�اء، و�ان�ها

لل���ل على م�افع، أو لإلشهار ب�اس��ها ل�ه��ه األصل�ة لل���ل على ال��ائ� أو 

  .�ان ن�عها اال��افع أ�

ال����ة إل�ه في األجل ال���د له لل��ام بها، وال ال�ه�ة  ی�ع�� على ال���� إن�از -8

اآلجال ال���دة  ، أو ال�أخ� ع� ت�ف��ها في���ز له رف� ال��ام �ال�ه�ة ال����ة إل�ه

ب�ون س�� ش�عي �ع� ق��ل أداء ال�ه�ة، و�ال ع� م�ال ب�اج�اته ال�ه��ة، وم�ت��ا 

ل��أ مه�ي ���ن س��ا ل��ا�ع�ه ال�أدی��ة ��قا لألح�ام ال����ص عل�ه في ال��اد م� 

اف دون ال��اس ��� األ�� ، 310-95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  22إلى  19
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م� ، و��ا ت��� ��ه 134ال����رة م� م�ال��ه أمام الق�اء ال��ني �ال�ع��� ال��ني

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة  132م�ار�� ��قا ألح�ام الفق�ة ال�ان�ة م� ال�ادة 

صادر ع� القاضي  أم� على ع���ة واإلدار�ة، عالوة على اس���اله �غ��ه ���ج�

  .م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة 132ل�ادة ال�� ع��ه ��قا للفق�ة األولى م� ا

تع�� عل�ه رفع إش�االت حال� دون ت�ف�� مه��ه في ال�ق� ال���د،  اع��ض�هفإن 

وح��ها ����ه ع�� ال��ورة �ل� ت��ی� ال�ه�ة، ك�ا . تق���ا ب�ل� إلى القاضي اآلم�

م�  �136ادة �أم� القاضي �ات�اذ أ� ت�ب�� ی�اه ض�ور�ا، وه� ما ن�� عل�ه ال

  .135قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة

ی�ع�� على ال���� ال���ر أمام ال�هة الق�ائ�ة ال�ي ع���ه إذا تعل� األم�  -9

وأم� القاضي ����ر ال���� أمامه ل�لقي ت�ض��ات  �إج�اء خ��ة في ق��ة م�ن�ة،

ءات ال��ن�ة ن�ن اإلج�ام� قا 141ومعل�مات ض�ور�ة م�ه، وه� ما ن�� عل�ه ال�ادة 

��س�م ال��ف��� رق� لم� ا 20واإلدار�ة ون�� عل�ه أ��ا الفق�ة األخ��ة م� ال�ادة 

95- 310.136  

م�  148و�ذا تعل� األم� �إن�از خ��ة في ق��ة ج�ائ�ة، فإن الفق�ة ال�ان�ة م� ال�ادة  

وأن  �القاضي اآلم�، ات�الق� أوج�� عل�ه أن ���ن على  ن�ن اإلج�اءات ال��ائ�ةقا

����ه عل�ا ب���رات األع�ال ال�ي �ق�م بها ل���� ما ی�اه الزما لل�ص�ل إلى ال���قة، 

إلى ال�ا�ع ال�� ت��� �ه الق�ا�ا ال��ائ�ة الرت�ا�ها ��� ال����ع و�ال��ام �ال��� 

                                                           

134
  .310-95م� ال��س�م ال��ف��� رق�  22إلى  19ال��اد م�   -  
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جهة ح�� ج�ائ�ة ع��  ��ا ی�ع�� عل�ه أ��ا ال���ر ��ل�ة ال��اك�ة أمام أ�ة .العام

م� قان�ن  ��155ة أع�اله الف��ة، وه� ما ن�� عل�ه ال�ادة �ل� م��له ل�ق��� ن�

  .اإلج�اءات ال��ائ�ة

ال�هة الق�ائ�ة ب��الح ال���م ���ج� تق��� �ع�ه ل�ل�، إذا ت��� إخ�ار  -10

م� قان�ن  142لل���� أن مه��ه أص��� ب�ون م�ض�ع، وه� ما ن�� عل�ه ال�ادة 

  .137اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة

ل� األم� �إن�از خ��ة في ق��ة ج�ائ�ة، ی�ع�� على ال���� ���ج� ال�ادة إذا تع -11

م� تار�خ تق��� ن�ائج  ساعة 48م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة رد في ��ف  148

  .138ج��ع األش�اء واألوراق ال�ي ت��ن ق� عه� بها إل�ه ألجل إن�از مه��هال���ة، 

  

                                                           
  ).08/09(م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة ال��اد  -  137

  . 53،  52ن ص  دمحم ح��� ، نف� ال��جع ال�اب� - -  138
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�ع��ف للقاضي ����ة تق�ی� ال�ل�ل ال�� ال ���د له القان�ن ح��ة مع��ة فله أن �ع���ه    

أن إج�اء  أو ���ح في ح�ود ما رس�ه القان�ن وما اس�ق� عل�ه الفقه والق�اء ب�� ال��اد�،

ال���ة الق�ائ�ة م� إج�اءات اإلث�ات ال�ق�ر قان�نا، �ان� سل�ة القاضي تق�ی��ة ��أن 

  .ال�ل�ل الف�ي ال�اتج ع� ه�ا اإلج�اء

ح�� تع��� ال���ة إج�اء م� إج�اءات اإلث�ات ال����ح بها ف�ان� ع�ال قان�ن�ا ���ه�ف 

ه�ا ��ه� دور ال���� في ال�ع��  معاونة القاضي على مع�فة ح��قة ال�اقعة ال�اد�ة، وم�

ح�� ی�ود القاضي �ال�ع�فة الف��ة والعل��ة ���ة ال�اقعة ال�اد�ة وع�م ص��ها لل���� 

العقار� أن ��ع ال����ات ال���غ�ا��ة ال�ي ت��� م� وضع معال� وح�ود األمالك 

م�ة وتق��� العقار�ة، و��ل� ال��ام ب���ات ال��ت��ة �ع�ل�ات ن�ع ال�ل��ة لل��فعة الع�� 

  .األمالك العقار�ة ل���ی� ����ها ال��ار�ة واإلجار�ة

وما �الح� م� ال�اح�ة الع�ل�ة أن أغل� الق�ا�ا العقار�ة ال���وحة أمام ال��اك� ����لف   

أن�اعها م�ض�عة ال���ة الق�ائ�ة، ن��ا أله��ة وعالقة ال���� العقار� �القاضي ال��لف 

أله��ة في ال�الة ال�ي ���اج ف�ها الف�ل في ال�ع�� لل�أك� ���ون الق�� العقار�، وت�ه� ا

م� أم�ر ذات خ��ص�ة ح�� ال ی���ى ذل� إال �اس�عانة ��� له� خ��ة ودرا�ة ومع�فة 

 .عل��ة في م�ال العقار
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ان�القا م� دراس��ا ه�ه واع��ادا على دراسات عل��ة وت�����ة، ��ع� تف���ا لل���� م�  

�ائ�ة في ال��ال العقار� واح��اك�ا ����اء ال���ان ت�صل�ا إلى ع�ة ن�ائج تقار�� ال���ة الق

  :م� ب��ها

الق�اة ��ادق�ن على تق��� ال���اء و����ن عل�ها أح�امها في أغل� الق�ا�ا إذ ل� نقل   

��املها، ب�غ� أن القان�ن ص��ح في ��ن خ��ة غ�� مل�مة للقاضي، ول�� في مقابل أك�ت 

  ال���ة ألس�اب معللة عل��ا وف��اعلى وج�ب أن ���ن ال��ازل ع� ال����ة العل�ا 

تع��� ال���ة ع�ل�ة ال��� وت��� �أم� بها القاضي ��ل� م� ال���م أو ��فة تلقائ�ة،     

  .كل�ا رأ� الق�اة أنه� ��اجة إلى م�ار�ة أهل االخ��اص

ء ال ی����ن إلى سل� إن ال���ة الق�ائ�ة في م�ال العقار �ق�م بها �ائفة م� ال���ا   

الق�اة، ل�� �إم�ان ه�ا األخ�� االس�عانة �ف�ه� وخ��اته�، ل�ا ن�� أن ال�ه�ة ال���لة 

تف�ض على ال���� وخاصة ال���� العقار� أن ���ن ذا درا�ة عال�ة �االخ��اص وأن ���ن 

�عل�م  فق�ها في ال��اب واله��سة ل���ی� األ�عاد وال��اص ال�����ة لألمالك و���ن مل�ا

ال��اء وم�اد ال��اء وال����� وال���غ�ا��ة ��ا ��� أن ت��ف� ��ه م��ول�ة أخال��ة ت��أ �قاع�ة 

أخالق ال�ه�ة وال�ي ت�ضح م��ل�ات االح��ام وال��اد وال��ض���ة وال�أ� ال���قل وال�ل�ك 

لعام في األخالقي �ال���ة وال�فا� على ال�����ات �ل ه�ا م� أجل ال�فا� واك��اب ال�أ� ا

 .م�ارسة ال�ه�ة

وم� ال�اح�ة ال����ة في شأن تق��� ال���ة أن ال����ة غ�� مق��ة ب�أب ال����، فلها أن ال   

تأخ� ب�أ�ه أو ت�الفه ح�� ال�ل�ة ال�ق�ی��ة للقاضي واق��اعه ال���ي ول�� م� ال�اح�ة 

ة على تق��� ال���ة العل��ة ن�� أن في مع�� الق�ا�ا ال�ي ان��ب ف�ها ال���� فإن ال��ادق

 .م� ��ف القاضي هي االت�اه ال�� �أخ� ال���� م� الق�ا�ا
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 :م�ا س�� ق�له ���� أن نق�م م���عة م� ال��ص�ات وهي   

ال���ة الق�ائ�ة هي م� أه� وسائل ال��ق�� ال�ي �ع��� عل�ها القاضي في حل ال��اعات 

ل� ��ع ال���ع ال��ائ�� معای�� ����� إل�ها القاضي ع�� اخ��اره لل����، فالق�اة  العقار�ة،

غ�� مل�م�� �اخ��ار ال���� م� قائ�ة ال���اء ال�ع���ی� دون أن ���ن�ا مل�م�� ب����� س�� 

ال��ائه� إلى ذل�، وع�ل�ا یل�أ الق�اة في ���� م� األح�ان إلى اخ��ار ال���� على أساس 

����ة في الق�ا�ا ال��اثلة ����ارون خ���ا �ع�ف�نه م� ق�ل واع�ادوا ال�عامل ت����ه� ال

معه وه�ا ال��جه ق� ی��ت� عل�ه ن�ائج سل��ة ألن إف�ا� القاضي في ال�عامل مع خ��� �ع�فه 

��ل� ج�ا م� االن��ام ب��ه�ا ق� ��� ال���� ح�جا في رف� ال�ه�ة ال�ي �لفه بها ال����، 

�اص� الالزمة الن�ازها وال�ق� ال�افي وه�ا ما ی�ع�� سل�ا على اس�قالل�ة رغ� ع�م ت�ف� الع

ال���� وح���ه في إن�از مه��ه،وم� ه�ا ��� على ال���ع ال��خل إل��اد آل�ات ون��ص 

ل��ج�ه القاضي في اخ��ار ال����، وأن �ف�ض على القاضي ت���� ح�� اآلم� �اخ��ار 

    .ی� م� اله��ة الق�ائ�ةال���� خارج قائ�ة ال���اء ال�ع���

��� على ال���ع ال��خل في ت��ی� ال�هلة ال�ي ی��� ف�ها ال���� خ��ته م� ال�اح�ة    

الع�ل�ة ��ع� ت��ی� تار�خ ب�ا�ة ال���ة هل ه� م� ی�م ت�ل�� ال��� الق�ائي لل���� أو 

ال����رة م� ی�م إعالن ال���� �ق��له ال�ه�ة، وتع��� �ع� ال��اك� على ح�اب ال�هلة 

����� على أساس أعاله م� ال��م ال�� ی�� ��ه ت�ل�� ال��� لل����، ول�� ه�ا ال���ی� ال 

  .قان�ني
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���� أن ���ن ال��ل�� ول� �ق�م ال�ثائ� الالزمة �ال����� ال�الي ح�ى ع�� إن�از تق���    

الق�ائ�ة ال���ة ال ی�� دفع م���قات ال���� و��� م�اجعة الق�ان�� ال�اصة �ال���ة 

وت��ی�ها على س��ل ال��ال ت��ی� م�ة إن�از ال���ة الق�ائ�ة و�ج�اءات ال��ل�غ أ� ال��ل�غ 

ال�ع��ل �ه أنه ���ن م� ق�ل �ال� ال���ة ول�� في �ع� ال�االت ن�� أن �ال� ال���ة له 

م�ل�ة ال�أخ�� على غ�ار ال��ف و��ل� ع�� إت�ام ال���ة الق�ائ�ة ودفع حق�ق ال���� 

 .ل� ت�ا�ل ح�ل ال�فع م�ا �ع�ل م�الح ال��ف ال�انيه�ا

الب� م� ت��� الق�اة أث�اء ت����ه� في م�ال العقار و�ل�امه� �العل�م ال�ي لها عالقة  

 .�العقار

وت��ر اإلشارة أنه م� ال�اح�ة الع�ل�ة ن�� القاضي ��ادق على ال��لغ ال�� ���د أتعاب    

ول�� م� ال�اح�ة القان�ن�ة الب� أن ی�اق� ه�ا ال��لغ م� ق�ل القاضي وال���م وفقا  ال����،

  .ل���ص ت�����ة
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ال��اجعال��ادر و قائ�ة    

   : ال��ادر:  اوال

  .الق�آن ال����

  : ال���ص القان�ن�ة  :ثان�ا

 : ال�س��ر-1

  .76ال����ة ال�س��ة رق�  ���1996 د�� 08ال��رخ في  1996 رال�س�� 

 :الق�ان�� -2

قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة ال�����  ��2008ف��  25ال��رخ في  08/09القان�ن 

  . 2008أف��ل  02ال�ادرة ب�ار�خ  21الع�د  23، ال����ة ال�س��ة رق� واإلدار�ة

 :األوام�  -3

 ��1995ف��  01ال��اف� ل  1415ال��رخ في األول م� رم�ان ] 95/08[األم� 

  .ار� ال��عل� ��ه�ة ال�ه��س ال���� العق

 26، ال��اف� ل  1395رم�ان عام عام  20، ال��رخ في  75/58األم� رق� 

 1975س�����  30، ال�ادرة في  78، ال����ة ال�س��ة رق�  1975س����� 

  . ال��عل� �القان�ن ال��ني ال�ع�ل و ال���� 
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  :ال��اس�� -4

ال���د ل��و�  1995أك����  10ال��رخ في  95/310ال��س�م ال��ف��� رق� 

ال����ل في قائ�ة ال���اء الق�ائ��� و ����اته� ، ��ا ���د حق�قه� و واج�اته� ، 

  . 60ال����ة ال�س��ة رق� 

ال��عل� ���و� اإلن�اج  18/05/1994ال��رخ  94/07ال��س�م ال����عي رق� 

ال�ادرة  32ة ال�ه��س ال�ع�ار� ، ال����ة ال�س��ة رق� ال�ع�ار� و م�ارسة مه�

25/04/1995 .  

  ال��� :  ال�ثا

  : ال��� العامة 

ف��ي والي ، قان�ن الق�اء الل��اني ، أص�ل ال��اك�ات ال��ن�ة ، دراسة  -

 .1970مقارنة ، دار ال�ه�ة الع���ة لل��اعة و ال��� ، ال��عة األولى 

ال���ة الق�ائ�ة ، ال����رات ال�ق���ة ، ال��عة األولى  ال����ر أم�ل دی�اني ، -

 . 1977س�ة 

ع�مي ع�� الفاتح ، ت���� األح�ام و أع�ال الق�اء في ال��اد ال���ة  -

  . 1988، س�ة  01وال��ار�ة ، دار الف�� الع��ي ، ال��عة رق� 

ر�ة ، ال��ال�ج�� في إث�ات ال��اد ال��ن�ة و األس�اد ه�ام دمحم م���د زه�ان ، ا -

 . 2003دار ال�امعة ال��ی�ة ، م�� ، ��عة 

، �ةأح�� ب�س��عة ، قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة في ض�ء ال��ارسة الق�ائ -

 . 2004دی�ان �ع� األشغال الع��م�ة ، ال��عة ال�ان�ة ، ال��ائ� 

، ال��عة قام�س ال���� ، م�س�ة ال�سالةم�� ال�ی� �عق�ب ال���و أ�اد� ،  -

 . 2005،  ال��عة  ال�ام�ة ، ل��ان
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ال�ی� اب� م���ر اإلف��قي ال����، ل��ان الع�ب، ال��عة ال�ا�عة، ج�ال  -

  . 2005، دار ال�ادر ل��ان ، س�ة ال��ء ال�ام�

، �ن�ة و ال��ار�ة ، دار ال����عاتعلي أب� ع��ة ، قان�ن ال��افعات ال� -

  .  2007ال�امعة اإلس���ر�ة ، ال��عة 

ش���ات ، اإلث�ات �ال�عای�ة و ال���ة في القان�ن ال��ني ال����ر م�اد م���د  -

 .  2011، دراسة مقارنة ، دار ال�قافة ع�ان ، ال��عة 

  : ال��� ال�اصة

ع�� ال�هاب لع��او� ، إج�اءات اإلث�ات في ال��اد ال��ن�ة و ال��ار�ة، دار  -

  .  1985لل��اعة ، ج�ه�ر�ة م�� الع���ة ، ال��عة األولى، س�ة 

���ة الق�ائ�ة في ال��اد ال��ن�ة، م���رات دجلة، ، الال�ل�اني ال�غ�اد�م�ال�  -

 .1992، ��عة ال��ائ�

م���د ت�ف�� إس���ر ، ال���ة الق�ائ�ة ، دار اله�هة ، ال��ائ� ، ال��عة  -

2002 . 

ال���ة الق�ائ�ة في األح�ال ال��ن�ة و ال��ار�ة و اإلدار�ة  ��اه� ال��اتي ، -

في ال����ع ال��ائ�� و ال�قارن ، ال�ی�ان ال���ي لألشغال ال�����ة، ال��عة 

2003 . 

ل�� ���خ ُآث مل��ا ، م�اد� اإلث�ات في ال��ازعات اإلدار�ة ، ال��عة  -

 . 2006ار اله�مة ، ال��ائ� {ال�ادسة 

اإلث�ات في ال��اد ال��ن�ة وال��ار�ة، م���رات ال�ق���ة، دمحم قاس�، قان�ن  -

 . 2007ل��ان س�ة 

، ال��ن�ة و ال��ائ�ة، اإلس���ر�ةال����ر علي ع�ض ح�� ، ال���ة في ال��اد  -

 .2007ال��عة 
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س�� أح�� م���د، ال��ام اإلج�ائي لل���ة الق�ائ�ة في ال��اد ال��ن�ة  -

 .  2007م�� وال��ار�ة ، دار ال��� القان�ن�ة ، 

س�� ع�� ال��ار ، إمام ی�سف ، دور القاضي في اإلث�ات، ال��عة ألولى  -

 .  2007دار الف�� ال�امعي ، م�� 

م�اد م���د ش���ات ، اإلث�ات �ال�عا�ة و ال���ة في القان�ن ال��ني، ال��عة  -

 . 2008األولى، دار ال�قافة لل��� و ال��ز�ع ، األردن 

شهادة أهل ال���ة و أح�امها، دار ال�ام� ال��عة األولى،  أ��� دمحم علي، -

 . 2008س�ة 

ن��ل صق� ، ن��هة م�او� ال�س�� في الق�اع� اإلج�ائ�ة و ال��ض���ة إلث�ات  -

 . 2009في ال��اد ال��ن�ة ، دار اله�مة ، ال��ائ� 

م�اد م���د ش���ات، اإلث�ات �ال�عا�ة وال���ة في القان�ن ال��ني ،دراسة  -

 .  2011رنة ، ال��عة ال�ان�ة، دار ال�قافة لل��� و ال��ز�ع، ع�ان مقا

ال����ر دمحم ح��� ، ال���ة الق�ائ�ة في ال��اد ال��ن�ة و اإلدار�ة في    -

 .  2014القان�ن ال��ائ�� ، دار اله�مة ،ال��ائ� ال��عة 

 .) ب ، �(��ي ب� علي ، ال���ة في ال�� ال��عي ، ال��ائ�   -

، ب�تي ن�ة ، ن���ة ال�� ، ال��ء ال�اني، م�خل للعل�م القان�  ع�ة ال��اللي -

 . لل��� ، ال��ائ� 

  .�اه�� ح��� ، دل�ل ال���� الق�ائي ، دار اله�مة ، ال��ائ�   -

، �ة ، ت � دار اله�مة�اه�� ح��� ، دل�ل أع�ان الق�اة و ال�ه� ال�  -

  .ال��ائ� 

، دار ال����ة الق�ائ�ة، م���اد، ال���ل�ة ال��ن�ة م��في أح�� ع�� ال� -

  . لل��� 
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  :ال����ات و ال�سائل ال�ام��ة : را�عا 

، أ��وحة ل��ل درجة ��ابي للقاضي في ال�ع�ة ال��ن�ة، ال�ور اإلأح�� فاضل

  . 2012/2013ال����راه ال�ولة في القان�ن ، جامعة ال��ائ� ، 

، ت��� رسالة ال�اج��� ����ع ال��ائ�� ،ن��هة م�او� ال���ة الق�ائ�ة في ال

  .  2004/ 2003قان�ن ال�اص ، جامعة ف�حات ��اس ، س��� 

ان�ن ، ف�ع قي تق�ی� ال���ة، رسالة ال�اج���الق�اء ال��ائي ف ، سل�ةغان�ة خ�وفة

  .  2008/2009، ق�����ة العق��ات و العل�م ال��ائ�ة، جامعة م���ر� 

درجة  ، أ��وحة ل��لال��ائ�� �ار في القان�ن ال��ار� ، ح� لإل�سام�ة ح�ای�

  . 2013/2014، ت��� وزو ال����راه دولة في القان�ن، جامعة م�ل�د مع��� 

 :الق�ارات الق�ائ�ة : خام�ا 

، ال��لة 1990 /26/10، ال�ادر ب�ار�خ 33801ق�ار ال��ل� األعلى رق�  -

 . 1989س�ة  03الق�ائ�ة الع�د 

ع�د  1990الق�ائ�ة ل��ة ع� ال��لة  19/07/1989:ق�ار صادر ب�ار�خ  -

  . 46225ت�� رق�  04

، ال��لة 1998 18/14ال�ادر ب�ار�خ  15373 ق�ار ال����ة العل�ا -

  .  1998س�ة  02الق�ائ�ة الع�د 

ل��ة  4، م�لة ق�ائ�ة ع�د  20/11/1985ال��رخ في  34653ق�ار رق�  -

1992. 

 ل��ة 2، م�لة ق�ائ�ة ع�د  07/07/1993م�رخ في  97774ق�ار رق�  -

1994 .  
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، ال��لة  1990/ 26/10ال�ادر ب�ار�خ   49167ق�ار ال����ة العل�ا رق�  -

  . 1990س�ة  03الق�ائ�ة الع�د 

ال��لة  14/07/2011ال�ادر ی�ار�خ  664249ق�ار ال����ة العل�ا  -

  . 2011ل��ة  02الق�ائ�ة العل�ا الع�د 

ة ال��ل 14/07/2011ال�ادر ی�ار�خ  669244ق�ار ال����ة العل�ا  -

 . 2011ل��ة  02الق�ائ�ة العل�ا الع�د 

  

  :ال��اقع اإلل���ون�ة : سادسا

                                                   www.tribunaldz.com 

                                                www.mouwazafdz.com 

                                                   www.startimes.com  
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