ذْل٘غ الساحة الش٘ك ػلٔ ت٘اض ُل ذمْم تَ
جشٗوح إصذاس ش٘ك تذّى هماتل

ٗؼرثش الش٘ك هي أُن األّساق الرجاسٗح الرٖ ذمْم ػلِ٘ا الوؼاهالخ فٖ الْلد الحالٖ ًّ ،ظشاً لوا ذرورغ تَ
ُزٍ الْسلح الرجاسٗح هي أُو٘ح فمذ لشس لِا الوششع حواٗح جٌاٗح ّرلك توؼالثح كل هي ٗصذس ش٘كاً ال ٗماتلَ سص٘ذ
كاف أّ حشسٍ تطشٗمح ٗعوي تِا ػذم صشفَ إر ذٌص الوادج ( )092ػلٔ أى " يعاقة تانسجٍ يٍ ثالثح أشٓش
إنى سُريٍ ٔتانغشايح يٍ عششج سياالخ إنى خًسًائح كم يٍ أقذو عٍ سٕء َيح عهى سحة شيك
تذٌٔ يقاتم سا تق ٔيعذ نهذفع  ،أٔ تًقاتم غيش كاف  ،أٔ عهى اسرشجاع كم يقاتم أٔ تعضّ تعذ
سحة انشيك  ،أٔ عهى إصذاس يُع عٍ انذفع نهًسحٕب عهيّ يقضي تاإلضافح إنى انعقٕتح إنزاو
انساحة تذفع قيًح انشيك ٔانُفقاخ انري نحقد تحايهّ " ّٗحرْٕ الش٘ك ػلٔ هجوْػح هي الث٘اًاخ
أُوِا ذاسٗخ اال تسرحماق ّل٘وح الش٘ك ّذْل٘غ الساحة  ،ي٘ش أى ها ٗحذز فٖ تؼط األحْا أى ٗسلن الساحة
الش٘ك إلٔ الوسرف٘ذ دّى أى ٗوأل ت٘اًاذَ إًوا ٗكرفٖ تالرْل٘غ ػلَ٘ فمػ فِل ذمْم تزلك جشٗوح إصذاس ش٘ك تذّى
هماتل أم ال ؟

يجية حكى انًحكًح انعهيا في انٕاقعح انرانيح عهى ْزا انرساؤل .

ذرلخص الْلائغ فٖ أى االدػاء الؼام لذم الورِن ألًَ ألذم ػي تسْء ً٘ح ػلٔ إصذاس ػذج ش٘كاخ دّى هماتل
ّفاء هؼذ للذفغ للوذػٖ تالحك الوذًٖ ّفك الصاتد تاألّساق ّػذ ػائذاً إر تسثك الحكن ػلَ٘ فٖ جٌح هواشلح
للجشم هْظْع الرِوح األّلٔ ّفك الصاتد تصح٘فح السْاتك الجشه٘ح .
ّغالة االدػاء الؼام توؼالثح الورِن ّفماً لماًْى الجزاء هغ هشاػاج ذطث٘ك ًص الوادذ٘ي ( )4/0، 111/111هي
راخ الماًْى  ،حكود الوحكوح االترذائ٘ح الوخرصح تئداًح الورِن ّهؼالثرَ تالسجي لوذج تسٌح ّذغشٗوَ هائح لاير
ّحذدخ كفالح هائح لاير فٖ حالح االتسرنٌاف ّألزهرَ تسذاد ها ػلَ٘ فلن ٗحز ُزا الحكن لثْال ً لذٓ الورِن
فاتسرأًفَ أهام هحكوح االتسرنٌاف الرٖ لعد ترأٗ٘ذ الحكن الوسرأًف هغ ّلف ػمْتح السجي إرا دفغ الوثلغ
الوحكْم تَ ّإلزاهَ تالوصاسٗف ّ ،لن ٗشذط الورِن تِزا الحكن فطؼي فَ٘ تطشٗك الٌمط أهام الوحكوح الؼل٘ا.

ٔقذ جاء في حكى انًحكًح انعهيا :

ح٘س إى الطؼي أل٘ن ػلٔ تسثة ّاحذ ٌٗؼٔ تَ الطاػي ػلٔ الحكن الوطؼْى فَ٘ توخالفح الماًْى ّالخطأ
فٖ ذطث٘مَ ّلا ت٘اًاً لزلك  :إى الحكن أخطأ ػٌذها أداًَ تجٌحح إصذاس ش٘ك دّى هماتل سين أًَ لن ٗحشس ت٘اًاخ
الش٘ك الزٕ تسل وَ إلٔ الوذػٖ تالحك الوذًٖ ّإًوا ّلغ ػلَ٘ فمػ ػٌذها أخز المشض هي الوذػٖ تالحك
الوذًٖ ّلذ تسلن ُزا الش٘ك كعواى لسذاد هثلغ المشض ّأًَ اذفك هغ الوطؼْى ظذٍ الصاًٖ ػلٔ تسذاد ل٘وح
المشض ػي غشٗك األلساغ إال أًَ ّتؼذ أى تسذد جزء هي الوثلغ فْجئ تم٘ام الوطؼْى ظذٍ الصاًٖ تولء ت٘اًاخ
الش٘ك ّذمذٗوَ للسحة دّى ػلوَ ّسظاٍ ّػٌذها أسذذ الش٘ك هي الثٌك الوسحْب ػلَ٘ سفغ ػلَ٘ دػْٓ إصذاس
ش٘ك دّى هماتل ّ ،أى الحكن الوطؼْى فَ٘ إر أداًَ تجٌحح إصذاس ش٘ك دّى هماتل سين أًَ لن ٗحشس ت٘اًاخ الش٘ك
ّتذفؼَ للرذاّ ٗكْى لذ أخطأ فٖ ذطث٘ك الماًْى ّذأّٗلَ ّها ٗؤكذ رلك تأًَ تسذد جزءاً هي الوذًْٗ٘ح ّهي شن ذثمٔ
الوثلغ الوحكْم ػلَ٘ تَ .

ّح٘س إى الٌؼٖ ػلٔ الحكن الوطؼْى فَ٘ تالسثة الْح٘ذ لِزا الطؼي ي٘ش تسذٗذ  ،إر أى الحكن الوطؼْى فَ٘
ت٘ي ّالؼح الذػْٓ توا هفادٍ أى الطاػي أصذس ش٘كاً ػلٔ الثٌك لوصلحح الوذػٖ تالحك الوذًٖ ّتؼشض ُزا
الش٘ك ػلٔ الثٌك الوسحْب ػلَ٘ ػٌذ ذاسٗخ اتسرحمالَ أػادٍ هؤششاً ػلَ٘ تؼذم ّجْد سص٘ذ لَ ّلذ أسفك صْسج
ظْئ٘ح للش٘ك ّكزا إفادج الثٌك ّ ،تؼذ أى حصل الحكن دفاع الطاػي الوثذٕ فٖ أى الش٘ك حشس كعواى اتسرٌاداً
إلٔ الؼمذ الوثشم ت٘ي الطاػي ّالوذػٖ تالحك الوذًٖ ّأًَ تسذد جزاءاً هي ل٘وح الش٘ك هوا ال ٗجؼلَ أداج ّفاء ،
سد ػلَ٘ توا ٗف٘ذ غشحَ ّ ،اًرِٔ إلٔ أى االذِام الوسٌذ إلٔ الطاػي شاتد فٖ حمَ هي ذحشٗشٍ ش٘كاً للوطؼْى
ظذٍ ال ٗماتلَ سص٘ذ ّرلك تمْلَ " نٕ كاٌ انشيك عهى سثيم انضًاٌ كًا يذعي انًسرأَف نكاٌ حشس
تانشيك أٔ خهفّ عثاسج ( ْزا انشيك عهى سثيم انضًاٌ  ،أٔ أٌ يصذس يٍ طشف ثانث ال عالقح نّ
تانذيٍ أٔ يثثد رنك تاذفاقيح يُفصهح ٔيٕقع عهيٓا انطشف انثانث تصفرّ كفيال ً شخصياً ).
ّح٘س إًَ شاتد توحعش الجلسح أهام هحكوح أّ دسجح أى الورِن حعش هؼَ ّك٘لَ ّأػرشف تالرِوح
الوٌسْتح إلَ٘ ّلشس أى الرْل٘ؼاخ الوْجْدج تالش٘ك صادسج ػٌَ ّغلة أجال ً للسذاد ّأجلد المع٘ح لرمذٗن ها ٗف٘ذ
السذاد شن حعش الوسرأًف ترلك الجلسح كوا جاء توحعش الجلسح ّدفغ تأى الش٘ك كاى ػلٔ تسث٘ل العواى ،
فئرا كاى ها ٗذػَ٘ الوسرأًف صح٘حاً فوا ا لواًغ لَ هي أى ٗثذٕ دفاػَ ُزا هٌز الُْلح األّلٔ تالجلسح الرٖ غلة
فِ٘ا أجال ً للسذاد هوا ٗؤكذ ػذم صحح دفؼح  ،لوا كاى رلك ّكاًد الوحكوح فٖ حذّد تسلطرِا الرمذٗشٗح
اتسرخلصد تأى الطاػي أصذس الش٘ك للوطؼْى ظذٍ الصاًٖ كٖ ٗجشٕ هجشٓ الٌمْد فٖ الوؼاهالخ ّلذ اتسرْفٔ
الومْ هاخ الرٖ ذجؼل هٌَ أداج ّفاء ّلذ أكذ ّك٘ل الطاػي تأًَ تؼذ أى حصل حادز للوشكثح غلة الثٌك الش٘ك هي
الورِن فسلوَ الطاػي ػلٔ ت٘اض فال ػثشج توا ٗمْلَ الطاػي هي أًَ أساد هي ذحشٗش ُزا الش٘ك أى ٗكْى ذأهٌ٘اً
لذٌَٗ الٌاشٔء ػي ػول٘ح ذجاسٗح جشخ تٌَ٘ ّت٘ي الوطؼْى ظذٍ ال صاًٖ ّأًَ أّفٔ تمذس هي ل٘وح الذٗي الزٕ حشس
الش٘ك ذأهٌ٘اً لَ  ،إر أى الطاػي ال ٗسرط٘غ أى ٗغ٘ش هي غث٘ؼح ُزٍ الْسلح ّٗخشجِا ػوا خصِا تَ الماًْى هي
ه٘زاخ ّال ٗغ٘ش هي رلك أٗعاً ػذم ّظغ تؼط الث٘اًاخ كاتسن الوسرف٘ذ ّ ،ذاسٗخ اتسرحماق الش٘ك  ،فالؼثشج ذكْى
تالراسٗخ ال زٕ ٗعؼَ الوسرف٘ذ  ،إر همرعٔ ػذم ّظغ الراسٗخ أى ٗكْى الساحة لذ فْض الوسرف٘ذ فٖ ّظغ
الراسٗخ الزٕ ٗشاٍ لثل ذمذٗن الش٘ك إلٔ الوصشف الوسحْب ػلَ٘ ُّ ،زا الرفْٗط هفرشض ها لن ٗمن الذل٘ل ػلٔ
خالفَ ّ ،إر كاى الحكن الوطؼْى فَ٘ لذ اػرٌك ُزا ّسد ػلٔ دفاع الطاػي فٖ ُزا الشأى ّأغشحَ فٖ هٌطك
تسائغ فئى دػْٓ هخالفرَ للماًْى ّالخطأ فٖ ذطث٘مَ ػلٔ ي٘ش أتساس هرؼٌ٘اً سفعَ هْظْػاً .

فهٓــــزِ األسثـــاب :

حكود الوحكوح تمثْ الطؼي شكال ً ّسفعَ هْظْػاً ّ ،إلزام الطاػي تالوصاسٗف .

يا يسرفاد يٍ انحكى :

أى ػذم ذؼثنح الث٘اًاخ هي لثل الساحة ٗؼرثش ذفْٗعاً للوسرف٘ذ لرؼثنح ذلك الث٘اًاخ  ،غالواأى الساحة ّلغ
ػلٔ الش٘ك ّال ٗؤشش رلك ػلٔ لاًًْ٘ح الش٘ك  ،أّ ػلٔ غث٘ؼح الش٘ك كأداج ّفاء ذحل هحل الٌمْد.

ذْل٘غ الش٘ك ػلٔ ت٘اضُ.ـ

