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Abstract 
The testimony of penal prosecution is still of vital 

importance. In spite of the fact that everyone in general can be 
a witness, law determines exceptions distinguished persons 
disallowed from giving testimony, such as incompetent or 
uncapable of performing testimony for a lack in awareness or 
being under legal age. This may result in achieving wrongful 
and distorted testimony of the facts. Or those persons who are 
prohibited from performing testimony because there is a bind 
between the witness and the defendant such as kinship, 
wedlock and profession. 

The legislater admits these obstacles to achieve the 
supremacy of the more deserving interests over the interests of 

                          

  .١٧/٢/٢٠١٤*** قبل للنشر في  ١٤/١/٢٠١٤(*) أستلم البحث  في 
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performing testimony before judiciary. The study is aimed at 
investigating these obstacles and the view of the Iraqi penal 
Legislater of them. 
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األمیـــر العكیلـــي ود. ســـلیم ابـــراهیم حربـــه، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات  عبـــد ینظـــر: د.) ١(
  .١٢٤، ص١٩٨٨رجمة، بغداد ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والت١الجزائیة، ج
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  املطلب األول
  موانع البلوغ








  الفرع األول
  موانع اإلرادة


  

 
          

                          

، مطبعـــة ١صـــول المحاكمـــات الجزائیـــة، جأالجاســـم، دراســـة مقارنـــة فـــي  ینظـــر: د. حمـــودي) ١(
  .٢٥٨-٢٥٧، ص١٩٦٢العاني، بغداد 

ینظـــر: د. ســـلطان الشـــاوي، أصـــول التحقیـــق اإلجرامـــي، دار أبـــن األثیـــر للطباعـــة والنشـــر، ) ٢(
ة فــــي المـــواد الجزائیـــة، اطروحــــة ، وفـــؤاد علــــي ســـلیمان، الشـــهاد١٠٢الموصـــل ب ت، ص 

  .٧٦، ص ١٩٨٩دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد 
  .١٢٤ینظر: د.عبد األمیر العكیلي ود. سلیم ابراهیم حربه، المصدر السابق، ص ) ٣(
  .٩٩ینظر: د.سلطان الشاوي، المصدر السابق، ص ) ٤(
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مكتبـة األنجلـو المصـریة، ، ٣منصور علي رجـب، تـأمالت فـي فلسـفة األخـالق، ط د. ینظر:) ١(
 تـدور إذفي كتب القانون الجنـائي  لإلرادةكثیرة  اتریفقد وردت تع. و ٨٨، ص ١٩٦١القاهرة 

علـي  ، وعلـى سـبیل المثـال ینظـر: د.لإلرادةحول معاني التعریف المشار إلیه في المتن  كلها
، طبعـة جامعـة حسین الخلف وسلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبـات

. ود. فخــري عبــد الــرزاق صــلبي الحــدیثي، شــرح قــانون العقوبــات، ١٤٨، ص ١٩٨٢بغــداد، 
. ود. محمــود نجیـب حســني، النظریــة ٢٨٧، ص ١٩٩٢القسـم العــام، مطبعـة الزمــان، بغـداد 

  .٢٠٠، ص ٦٠، فقرة ١٩٧٨العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
ــــة، دار الثقافــــة، عمــــان كامــــل الســــ ینظــــر: د.) ٢( عید، شــــرح قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائی

. وفــؤاد علــي ١٢٢-١٢١ســلطان  الشــاوي، المصــدر الســابق، ص  . ود.٧٤٤، ص ٢٠٠٥
  .٢٠٦سلیمان، المصدر السابق، ص
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. ود. ســــلطان الشــــاوي، المصــــدر ٢٦٠حمــــودي الجاســــم، المصــــدر الســـابق، ص ینظـــر: د.) ١(
  .١٢٢السابق، ص

، مطبعـــة ٢،ط١الســماك، الموســوعة الجنائیـــة فــي القضــاء الجنــائي العراقــي، جینظــر: علــي ) ٢(
. و فــــــؤاد علــــــي ســــــلیمان، المصــــــدر الســــــابق، ٣٧٨-٣٧٥، ص ١٩٩٩الجــــــاحظ، بغــــــداد 

  .٢٠٧ص
ســلطان الشــاوي، المصــدر  . و د.٣٨١-٣٨٠ینظــر: علــي الســماك، المصــدر الســابق، ص ) ٣(

  .١٢٦السابق، ص 
. وفــؤاد علــي ســلیمان، المصــدر الســابق، ٣٨٣لســابق، صینظــر: علــي الســماك، المصــدر ا) ٤(

  .٢١١-٢١٠ص
. وفــــؤاد علــــي ســــلیمان، المصــــدر ١٢٧ینظــــر: د. ســــلطان الشــــاوي، المصــــدر الســــابق، ص) ٥(

  .٢١٦السابق، ص 
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عبــد العزیــز ســعود العنــزي، الحمایــة الجزائیــة للشــهادة فــي القــانون الكــویتي، دراســة  ینظـر: د.) ١(
. ود. كامـل ٨٨، ص ٢٠٠٦، الكویـت ٤، ع٣٠لة الحقوق، ستحلیلیة، بحث منشور في مج

  .٧٤٤السعید، المصدر السابق، ص 
، ٤ینظر: د. محمود نجیب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائیـة فـي القـانون المصـري، ط) ٢(

  .٤٥٥، ص ١٩٨٢دار الجیل، القاهرة 
لســنة  ٢٣نافــذ المــرقم ) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة العراقــي ال٦٥ینظــر المــادة () ٣(

  المعدل. ١٩٧١
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. وفــؤاد علــي ســلیمان، ٤٥٦-٤٥٥ینظــر: د. محمــود نجیــب حســني، المصــدر الســابق، ص) ١(
  .٧٧المصدر السابق، ص

  ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ المعدل.٢١٤المادة () ٢(
ر األدلـة، مطبعــة الشــرطة، ینظـر: د. فاضــل زیــدان محمـد، ســلطة القاضــي الجنـائي فــي تقــدی) ٣(

  .٢٤٩، ص١٩٩٢بغداد 
ــــدالعزیز ســــعود العنــــزي، ٧٤٥ینظــــر: د. كامــــل الســــعید، المصــــدر الســــابق، ص ) ٤( . و د. عب

  .٨٩المصدر السابق، ص 
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 ١٥٠) مــن قـانون اإلجــراءات الجنائیـة المصــري المــرقم ٣٠٢الفقـرة األخیــرة مـن نــص المـادة () ١(
  .١٩٥٠لسنة 

المعــدل. ویقابلهــا  ١٩٦٩لســنة  ١١١قــانون العقوبــات العراقــي المــرقم ) مــن ٢٥٤/١المــادة () ٢(
  .١٩٣٧لسنة  ٥٨) من قانون العقوبات المصري المرقم ٣٠٠نص المادة (

محمـــد الســعید عبـــد الفتــاح، اثـــر اإلكــراه علـــى اإلرادة فــي المـــواد الجنائیــة، دراســـة  ینظــر: د.) ٣(
، ص ٢٠٠٢دار النهضـة العربیـة، القـاهرة مقارنة بین القانون الوضعي والشـریعة اإلسـالمیة، 

. و د. عبــــدالعزیز ســــعود العنــــزي، ٧٤٥كامــــل الســــعید، المصــــدر الســــابق، ص . و د.٣١٠
  .٩٠-٨٩المصدر السابق، ص 
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  الفرع الثاني
  مانع السن

          
 

     
 


                          

. و د. عبـــدالعزیز ســـعود ٣١٣ینظـــر: د. محمـــد الســـعید عبـــدالفتاح، المصـــدر الســـابق، ص ) ١(
وابط تسـبیب األحكـام الجنائیـة أو . و د. رؤوف عبیـد، ضـ٩٠العنزي، المصـدر السـابق، ص 
  .٣٧٣-٣٧٢، ص١٩٨٣، دار الفكر العربي، القاهرة ٣أوامر التصرف في التحقیق، ط

  ) من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري.٣٠٢ینظر: المادة () ٢(
حـظ ان قـانون االثبـات فـي المـواد اإلجراءات الجنائیة المصـري، ویل ) من قانون٢٨٣المادة: () ٣(

= ســـن ) منـــه٦٤قـــد حـــدد فـــي المـــادة ( ١٩٦٨لســـنة  ٢٥والتجاریـــة المصـــري المـــرقم المدنیـــة 
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الخامسة عشرة سنة ألداء الشهادة فنص على أنه (ال یكـون أهـًال للشـهادة مـن لـم تبلـغ سـنه =
خمـس عشــرة سـنة، علــى أنـه یجــوز أن تسـمع أقــوال مـن لــم یبلـغ هــذه السـن بغیــر یمـین علــى 

  سبیل االستدالل).
  /ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.٦٠المادة: () ١(
  /الفقرة األخیرة منها) من قانون االجراءات الجنائیة المصري.٢٨٣المادة () ٢(
  /الفقرة األخیرة منها) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.٦٠المادة () ٣(
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ــــدالعز  . ود.١٠٢ســــلطان الشــــاوي، المصــــدر الســــابق، ص ینظــــر: د.) ١( یز ســــعود العنــــزي، عب
  .٧٧.وفؤاد علي سلیمان، المصدر السابق، ص٩٩-٩٨المصدر السابق، ص

. ٤٦٦محمــــود نجیــــب حســــني، شــــرح قــــانون االجــــراءات، المصــــدر الســــابق، ص ینظــــر: د.) ٢(
  .٩٨ود.عبدالعزیز سعود العنزي، المصدر السابق، ص 

علــى أن (ســـن  ١٩٥١ لســنة ٤٠) مــن القـــانون المــدني العراقــي المـــرقم ١٠٦نصــت المــادة () ٣(
  الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة).

) مــن القــانون المــدني العراقــي علــى أن (للــولي بتــرخیص مــن المحكمــة أن ٩٨نصــت المــادة () ٤(
یسـلم الصــغیر الممیـز إذا أكمــل الخامسـة عشــرة مقـدارًا مــن مالـه ویــأذن لـه فــي التجـارة تجربــة 

.(   له، ویكون اإلذن مطلقًا ومقیدًا
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عبــدالقادر عــودة، التشــریع الجنــائي االســالمي مقارنــًا بالقــانون الوضــعي، دار الكاتــب ) ینظــر: ١(
  .٣٩٦العربي، بیروت، ب ت، ص

) مـــن القـــانون المـــدني علـــى أن (الصـــغیر والمجنـــون ٩٤نـــص المشـــرع العراقـــي فـــي المـــادة () ٢(
ن ) مــن نفــس القــانون علــى أن (المجنــو ١٠٨والمعتــوه محجــورون لــذاتهم) ونــص فــي المــادة (

  المطبق هو في حكم الصغیر غیر الممیز).
، إبـــــراهیم المشـــــاهدي، المبـــــادئ ٢٥/٦/١٩٨٥فـــــي  ١٩٨٥-١٩٨٤/جنایـــــات/٢٠٣٥القـــــرار ) ٣(

، ص ١٩٩٠القانونیــة فــي قضــاء محكمــة التمییــز، القســم الجنــائي، مطبعــة الجــاحظ، بغــداد 
٢٤٨.  
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  املطلب الثاني
  موانع القرابة

          


                          

  ) من قانون العقوبات العراقي.٦٤المادة () ١(
  .١٩٨٣لسنة  ٧٦نون رعایة األحداث العراقي المرقم ) من قا٣المادة () ٢(
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  لفرع األولا
  القرابة كمانع من موانع قبول الشهادة


             




     


      


    



        
  

                          

سعید حسب اهللا عبداهللا، شرح قانون أصول المحاكمـات الجزائیـة، دار ابـن االثیـر،  ینظر: د.) ١(
  .١٨٩، ص٢٠٠٥الموصل 

/ج) أنــه (لقاضــي التحقیــق أن یصــدر أمــرًا بــالقبض علــى الشــاهد المتخلــف ٥٩تــنص المــادة () ٢(
حضاره جبراً    ألداء الشهادة). عن الحضور وإ

  .٢٥٨-٢٥٧حمودي الجاسم، المصدر السابق، ص  ینظر: د.) ٣(
  .٩٩عبدالعزیز سعود العنزي، المصدر السابق، ص  ینظر: د.) ٤(
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  .١٩٥سعید حسب اهللا عبداهللا، المصدر السابق، ص  ینظر: د.) ١(
  /أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي.٦٨ینظر: نص المادة () ٢(
  /ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي.٦٨ینظر: نص المادة () ٣(
  .١٠٠عبدالعزیز سعود العنزي، المصدر السابق، ص  ینظر: د.) ٤(
، ابــــراهیم المشــــاهدي، المصــــدر الســــابق، ٢/٢/١٩٧٢فــــي  ١٩٧١/ جنایــــات/٢٦٥٦القــــرار ) ٥(

  .١٩٦ص



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧جلة الرافدین للحقوق ، المجلد (م
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المشــــاهدي، المصـــــدر الســـــابق، ، ابـــــراهیم ٩/٩/١٩٧٥فــــي  ١٩٧٤/جنایـــــات/١٢٠٧القــــرار ) ١(
  .١٤ص

، ابــراهیم المشــاهدي، المصــدر ٥/٦/١٩٨٢فــي  ١٩٨٢/جــزاء أولــى /جنایــات/٦٣١٤القــرار ) ٢(
  .١٧السابق، ص

  .١٥٢ینظر: فؤاد علي سلیمان، المصدر السابق، ص) ٣(
) علـى القرابـة ودرجاتهـا ونـص فـي (الفقـرة ٢-٣٩/١نص القانون المـدني العراقـي فـي المـادة () ٤(

نهـــا) علـــى أن (أقـــارب احـــد الـــزوجین یعتبـــرون فـــي نفـــس القرابـــة والدرجـــة بالنســـبة للـــزوج م ٣
  اآلخر).

حـــظ ان القـــانون الفرنســـي منـــع االجـــراءات الجنائیـــة المصـــري، ویل ) مـــن قـــانون٢٨٦المـــادة () ٥(
أم للــدفاع وقصــد باألقــارب كــل مــن األب واألم واألخــوة  لإلثبــاتاالقــارب مــن الشــهادة ســواء 

واألزواج ولو بعد الطـالق وزوج األخـت وزوجـة األخ والولـد بـالتبني ومتبنیـه، ینظـر واألخوات 
  .٢٥٩-٢٥٨جاسم حمودي الجاسم، المصدر السابق، ص  في ذلك: د.
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  الفرع الثاني
  االستثناءات على موانع القرابة

        
             








         

                          

، ١سامي النصراوي، دراسـة فـي أصـول المحاكمـات الجزائیـة، ج ینظر: خالف هذا الرأي: د.) ١(
  .٤١٢، ص١٩٧٦مطبعة دار السالم، بغداد 

  /أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ.٦٨المادة ( :رینظ) ٢(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧جلة الرافدین للحقوق ، المجلد (م
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، ابـــراهیم المشـــاهدي، المصـــدر ٢٦/٤/١٩٨١فـــي  ١٩٨١/جـــزاء أولـــى/ ١٧٨القـــرار المـــرقم ) ١(
  .١٩٩السابق، ص

علـى انـه (ال یجـوز  ١٩٧٩لسـنة  ١٠٧) من قانون االثبات العراقي المرقم ٨٧نصت المادة () ٢(
  یفشي بغیر رضا اآلخر ما أبلغه إلیه أثناء قیام الزوجیة أو بعد انتهائها).ألحد الزوجین أن 

. وكذلك: فؤاد علـي سـلیمان، ١٩٥سعید حسب اهللا عبداهللا، المصدر السابق، ص  ینظر: د.) ٣(
  .١٥١المصدر السابق، ص 
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  املبحث الثاني
  املوانع املوضوعية

          
           




   








                          

  /ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة.٦٨المادة ( :ینظر) ١(
  .١٩٥هللا عبداهللا، المصدر السابق، صسعید حسب ا ینظر: د.) ٢(
 ٣٠٩) مــــن قــــانون العقوبــــات العراقــــي ویقابلهــــا المــــادة (٤٣٧و ٣٢٧ینظــــر: نــــص المــــادة () ٣(

) مـــن قـــانون االثبـــات العراقـــي ٨٩و ٨٨) مـــن قـــانون العقوبـــات المصـــري، والمـــادتین (٣١٠و
ریـة المصـري المـرقم ) من قانون االثبات فـي المـواد المدنیـة والتجا٦٦و ٦٥وتقابلها المادتین (

  .١٩٦٨لسنة٢٥



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧جلة الرافدین للحقوق ، المجلد (م
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  املطلب األول
  املوانع املتعلقة بالوظيفة


       

            
           
         







  الفرع األول
  معىن السر






  

           

                          

ینظــر: محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، مختــار الصــحاح، دار الكتــاب العربــي،  )١(
  .٢٩٤، ص ١٩٨١بیروت 
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، ١٩٧٣أكرم نشأت ابراهیم، شـرح قـانون العقوبـات، القسـم الخـاص، مطبعـة بغـداد  د.) ینظر: ١(
ــــة عبــــد الســــتار، شــــرح قــــانو  . وكــــذلك: د.١١٤ص  ن العقوبــــات، القســــم الخــــاص، دار فوزی

  .٦٢٩، ص١٩٨٢النهضة العربیة، القاهرة 
فخــري عبــدالرزاق الحــدیثي، شــرح قــانون العقوبــات، القســم الخــاص، مطبعــة الزمــان، بغــداد ) د.٢(

  .٢٧٢، ص١٩٩٦
محمـــود نجیـــب حســـني، شـــرح قـــانون العقوبـــات، القســـم الخـــاص، مكتبـــة النهضـــة، القـــاهرة ) د.٣(

  .٧٢٥، ص١٩٧٨
ابــراهیم ابــراهیم الغمــاز، الشــهادة كــدلیل اثبــات فــي المــواد الجنائیــة، دراســة قانونیــة  ظــر: د.ین) ٤(

  .٢٥٦، ص ١٩٨٠نفسیة، عالم الكتب، القاهرة 
  .٧٢٥محمود نجیب حسني، المصدر السابق، ص  ینظر: د.) ٥(
  .١٥٣ینظر: فؤاد علي سلیمان، المصدر السابق، ص) ٦(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧جلة الرافدین للحقوق ، المجلد (م
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  الفرع الثان
  موانع الوظيفة

          


      
   


          


   

              






 





                          

  بات العراقي.) من قانون العقو ٤٣٧المادة () ١(
  ) من قانون العقوبات العراقي.٣٢٧المادة () ٢(
  ) من قانون االثبات العراقي.٨٨المادة () ٣(
ــــاء، شــــرح قــــانون العقوبــــات، القســــم الخــــاص، مطبعــــة بغــــداد، ) ٤( ، ١٩٤٩ینظــــر: جبرائیــــل البن

  .٢٣١ص
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  .١٥٤ینظر: فؤاد علي سلیمان، المصدر السابق، ص ) ١(
  .١٥٥ ینظر: المصدر نفسه، ص) ٢(
  .١٥٥نفسه، ص  ینظر: المصدر) ٣(
) مـــن قـــانون ٦٥) مـــن قـــانون االثبـــات العراقـــي. ویقابلهـــا المـــادة (٨٨ینظـــر: نـــص المـــادة () ٤(

  االثبات المصري.



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧جلة الرافدین للحقوق ، المجلد (م
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  ) من قانون االثبات العراقي.٨٨ینظر: نص المادة () ١(
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.١٥٢المادة ( :ینظر) ٢(
) مـــن قـــانون ٣١٠) مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجنائیـــة المصـــري، والمـــادة (٧٥المـــادة ( :رینظـــ) ٣(

  العقوبات المصري.
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  املطلب الثاني
  املتعلقة باملهنةاملوانع 




     



         

         


                          

/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائیـة العراقـي (ألي ممـن تقـدم ذكـرهم ٥٧تنص المادة () ١(
أن یطلــب علــى نفقتـــه صــورًا مـــن األوراق واإلفــادات إال إذا رأى القاضـــي أن إعطاءهــا یـــؤثر 

  ى سیر التحقیق أو سریته).عل
  ) من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري.٧٥المادة () ٢(
) ینظــر: عبـــد البـــاقي محمــود ســـوادي، مســـؤولیة المحـــامي المدنیــة عـــن أخطائـــه المهنیـــة، دار ٣(

  .٢٠٥، ص ١٩٧٩الحریة للطباعة، بغداد 
(كــل مــن كــان مــن ) مــن قــانون العقوبــات علــى ان ٣١٠) نــّص المشــرع المصــري فــي المــادة (٤(

 =االطبــاء أو الجــراحین أو الصــیادلة أو القوابــل أو غیــرهم مودعــًا الیــه بمقتضــى صــناعته أو



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧جلة الرافدین للحقوق ، المجلد (م
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  الفرع االول
  املهنة كمانع من موانع قبول الشهادة


           

  
   

           
     



                                                               

وظیفته سرٌّ خصوصي اؤتمن علیه فأفشاه في غیر االحـوال التـي یلزمـه القـانون فیهـا بتبلیـغ =
ذلـــك یعاقـــب بـــالحبس مـــدة ال تزیـــد علـــى ســـتة شـــهور أو بغرامـــة ال تتجـــاوز خمســـمائة جنیـــه 

)، ونـــّص فـــي المـــادة (مصـــ ) مـــن قـــانون االثبـــات علـــى انـــه (ال یجـــوز لمـــن علـــم مـــن ٦٦ریًا
المحامین أو الوكالء أو االطباء أو غیرهم من طریق مهنتـه أو صـنعته بواقعـة أو بمعلومـات 
ان یفشــیها ولــو بعــد انهــاء خدمتــه أو زوال صــفته مــالم یكــن ذكرهــا لــه مقصــودًا بــه ارتكــاب 

  جنایة أو جنحة).
  ) من قانون العقوبات العراقي.٤٣٧ر: المادة () ینظ١(
  ) من قانون االثبات العراقي.٨٩) ینظر: المادة (٢(
  .١٩٥سعید حسب اهللا عبد اهللا، المصدر السابق، ص  ) ینظر: د.٣(
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ون ن النــاس: الصــنف األ) یمیــز القــانون بــین صــنفین مــ١( ول هــم الملزمــون بالســر المطلــق ویســمّ
ویشــمل هــذا الصــنف بصــفة خاصــة المهــن الطبیــة والمحــامین، فــال (المؤتمنین الضــروریین) بـــ

مـا حصـلوا علیـه مـن اسـرار بسـبب لیمكنهم اداء الشهادة أي انهم ممنوعون مـن اداء الشـهادة 
مهنتهم والصنف الثاني هم اصـحاب السـر النسـبي اللـذین تصـل الـیهم المعلومـات أو االسـرار 

مهــام ال یســري علــیهم واجــب الكتمــان فیمكــنهم اثنــاء تــأدیتهم لمهــامهم ولكــن خــارج هــذه الفــي 
عبـــد العزیـــز ســـعود العنـــزي، المصـــدر الســـابق، ص  االدالء بالشـــهادة، ینظـــر فـــي ذلـــك: د.

١٠٥-١٠٣.  
، ج ) ینظـر: د.٢( ، مطبعــة المعــارف، ٦، ط٢وصــفي محمــد علـي، الطــب العــدلي، علمـًا وتطبیقــًا

ب الشــرعي والســمومیات، ابــراهیم محمــود وجیــه، الطــ . وكــذلك: د.٣٥٠، ص ١٩٧٧بغــداد 
، ١٩٩٣طبعة منظمة الصحة العالمیة، المكتب االقلیمي لشرق البحـر المتوسـط، االسـكندریة 

  .٨ص 
  .٨ابراهیم محمود وجیه، المصدر السابق، ص  ) ینظر: د.٣(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧جلة الرافدین للحقوق ، المجلد (م
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  .١٠٤عبد العزیز سعود العنزي، المصدر السابق، ص  ) ینظر: د.١(
جنائیـة للطبیــب، مجلـة القـانون واالقتصــاد، س محمـود محمـود مصــطفى، المسـؤولیة ال ) د.٢(

  .٦٦٠، ص ١٩٤١، القاهرة ١، ع١١
 )3( Brouardelpaul: La responsabilite medical, paris, I.B.Bailliere, et 
1989, p. 66.  

                                 .         ١٥٨در السابق، ص نقًال عن: فؤاد علي سلیمان، المص     
  .١٥٩ظر: فؤاد علي سلیمان، المصدر السابق، ص ) ین٤(
  .١٠٤عبد العزیز سعود العنزي، المصدر السابق، ص  ) ینظر: د.٥(
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  .٩ابراهیم محمود وجیه، المصدر السابق، ص  ) ینظر: د.١(
.ابــراهیم محمــود وجیــه،  : دو. ٣٥٢وصــفي محمــد علــي، المصــدر الســابق، ص  ) ینظــر: د.٢(

  .٩المصدر السابق، ص 
  .٣٥٢وصفي محمد علي، المصدر السابق، ص  نظر: د.) ی٣(
فخــــري عبــــد الــــرزاق  : د.و. ٦٤٠فوزیــــة عبــــد الســــتار، المصــــدر الســــابق، ص  ) ینظــــر: د.٤(

وصــفي محمــد علــي، المصــدر  . ود.٢٧٤المصــدر الســابق، ص  الحــدیثي، القســم الخــاص،
  .٩السابق، ص ابراهیم محمود وجیه، المصدر . ود.٣٥٢السابق، ص 
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.ود.ابــراهیم محمــود وجیــه، المصــدر ٣٥علــي، المصدرالســابق،ص وصــفي محمــد د. :) ینظــر١(
  .٩السابق، ص

  .١٠ابراهیم محمود وجیه، المصدر السابق، ص  ) ینظر: د.٢(
  .١٦٠) ینظر: فؤاد علي سلیمان، المصدر السابق، ص ٣(
  .٩ابراهیم محمود وجیه، المصدر السابق، ص  ) ینظر: د.٤(
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العیـــد، ســـر المهنـــة، بحـــث مقـــدم إلـــى المـــؤتمر الثـــاني عشـــر التحـــاد  كمـــال ابـــو ) ینظـــر: د.١(
  .٥، دار وهدان للطباعة، ص ١٩٧٤المحامین العرب، المنعقد في بغداد عام 

  .٢٠٧-٢٠٦) ینظر: عبد الباقي محمود سوادي، المصدر السابق، ص ٢(
  .١٠٤عبد العزیز سعود العنزي، المصدر السابق، ص  ) ینظر: د.٣(
  ) من قانون االثبات المصري.٦٦) من قانون االثبات العراقي، والمادة (٨٩مادة () ینظر: ال٤(
) مـــن قـــانون ٣١٠) مـــن قـــانون العقوبـــات العراقـــي ویقابلهـــا نـــص المـــادة(٤٣٧المـــادة( ) ینظـــر:٥(

  العقوبات المصري.
  .١٩٦٥لسنة  ١٧٣) من قانون المحاماة العراقي المرقم ١١) المادة (٦(
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  الفرع الثاني
  ءات يف موانع املهنةاالستثنا

           


            





        





 


      


                          

  انون المحاماة العراقي.) من ق٤٦) المادة (١(
  ) من قانون العقوبات العراقي.٤٣٧) المادة (٢(
كامــل الســعید، المصــدر  د. وكــذلك: .١٦٣) ینظــر: فــؤاد علــي ســلیمان، المصــدر الســابق،ص٣(

  .٧٤٦السابق، ص
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  ) من قانون المحاماة العراقي.٤٦) المادة (١(
  .١٦داد، ب ت، ص ، مطبعة شفیق، بغلألطباء) ینظر: تعلیمات السلوك المهني ٢(
  ) من قانون العقوبات المصري.٣١٠) المادة (٣(
  ) من قانون االثبات العراقي.٨٩) المادة (٤(
  ) من قانون االثبات المصري.٦٦) المادة (٥(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧جلة الرافدین للحقوق ، المجلد (م
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  ) من قانون العقوبات العراقي. ٤٣٧) ینظر: المادة (١(
  .٧٤٦كامل العید، المصدر السابق، ص  ) ینظر: د.٢(
  ) من قانون العقوبات المصري.٣١٠( ) ینظر: المادة٣(
  ) من قانون االثبات العراقي.٨٩) ینظر: المادة (٤(
) مـــن قــــانون العقوبــــات ٣١٠) مـــن قــــانون االثبــــات المصـــري، والمــــادة (٦٦) ینظـــر: المــــادة (٥(

  المصري.
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  ) من قانون االثبات المصري.٦٦) ینظر: المادة (١(
  .١٦٤ص  ) ینظر: فؤاد علي سلیمان، المصدر السابق،٢(
  ) من قانون االثبات العراقي.٨٩) ینظر: المادة (٣(
) مـن قـانون العقوبـات العراقـي علـى ان (الجـرائم مـن حیـث جسـامتها ثالثـة ٢٣) نصت المادة (٤(

  انواع: الجنایات، والجنح، والمخالفات).
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