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جزميت ابزاو عقذ انزٔاج خارج احملكًت يف قإٌَ
األحٕال انشخصيت انعزاقي انُافذ-)*(-

د .قيصز صامل يَٕش احلزبأي
يذرس انقإٌَ اجلُائي

كهيت احلقٕق /جايعت ادلٕصم
ادلضتخهص
غسع اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ايصٚاز يتطتد ِٜب٘ اذتٝا ٠إال اْ٘ ٚعً ٢ايسغِ َٔ ذيو قد
ٜه ٕٛي٘ آثاز ضًب ١ٝعٓد سً ٍٛاقسب االدًني ؾ ٘ٝإَا ايطالم ا ٚايٛؾا ٠االَس ايرٜ ٟجري عدداً
َٔ املػانٌ يف ساٍ ن ٕٛايصٚاز غري َهتٛب َٛٚثل بصٝػ ١زمس ١ٝبايٓطب ١ذتكٛم ايصٚد١
ْٚطب االطؿاٍ ؾطال عٔ اْ٘ قد ٜه ٕٛضبباً الْتػاز بعض االَساض اذا مل ٜطبل ايعكد
ؾشصٌ طيب ٚعًٖ ٢را االضاع َٚساعا ٠هلر ٙملصاحل قسز املػسع ضسٚز ٠تطذ ٌٝايعكد يف
احملهُ ١االَس ايرٜ ٟكتط ٞاٚال إ ٜربّ اَاّ احملهُٚ ١إٔ تؿسض يف ساٍ شتايؿ ١ذيو
ايعكٛب ١ادتٓا ١ٝ٥عً ٢املدايـ ؾأٚدد املػسع دسمي ١قا ١ُ٥براتٗا ٖ ٞدسمي ١ابساّ عكد شٚاز
خازز احملهُ ١يف املاد )10( ٠ايؿكس َٔ )5( ٠قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدصٚ ،١ٝعً ٢ايسغِ َٔ ذيو
نإ ايتذس ِٜاير ٟدا ٤ب٘ املػسع َػٛبا بايٓكص َٔ سٝح االغداص ايرٜ ٜٔتشًُٕٛ
املطؤٚي ١ٝادتٓا َٔٚ ١ٝ٥سٝح ايعكٛب ١املكسز ٠يًذسميَٚ ١د ٣ؾاعًٝتٗا يف حتكٝل ايسدع
يًشًٛٝي ١د ٕٚاتٝإ ايطًٛى اجملسّ َس ٠اخسَٓٚ ٣ع ايػري َٔ ازتهاب٘.
Abstract
Allaah has decreed marriage to sustain his life, but
despite that, it may have negative effects when the nearest
divorce or death occurs. This raises a number of problems in
the event that the marriage is not written and authenticated
in an official form regarding the rights of the wife and the
children' The legislator decided to register the contract in
(*) أستمم البحث في  *** 8198/9/99قبل لمنشر في .8198/98/4
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court, which requires first to be concluded before the court
and to impose in the event of violation of the criminal
punishment on the violator, the legislator created a crime in
its own right is The crime of Abram Marriage contract
outside the court in Article 10 paragraph (5) of the Personal
Status Law, despite the fact that the criminalization of the
legislator was deficient in terms of persons who bear
criminal responsibility and in terms of punishment for the
crime and its effectiveness in achieving deterrence to
prevent Atian Conduct the criminal again and prevent others
from committing it.
ادلقذيـت
ٜتُٝص ايكاْ ٕٛادتٓا ٞ٥بإ قٛاعد ٙتتطِ بك ٠ٛايتأثري عً ٢ايطًٛى االدتُاعٞ
ٜٚبد ٚذيو دًٝا يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايرٜ ٟؿسض امناط ايطًٛى ٜٚستب ادتصا ٤عًَٔ ٢
خيايؿٗا ،ؾٗ ٛاذتاَ ٞيًشكٛم ٚاملصاحل املتعددٜٚ ٠ستبط اىل سد نبري بػهٌ غري َٓكطع
بايعٛاٌَ  ٚاالسداخ االقتصادٚ ١ٜاالدتُاع َٔ ١ٝضُٓٗا ايصٚاز اير ٖٛ ٟعكد بني زدٌ ٚ
اَسأ ٠حتٌ ي٘ غسعا غاٜت٘ اْػا ٤زابط ١يًشٝا ٠املػرتنٚ ١ايٓطٌ ؾهإ ابساّ ايعكد خازز
احملهُ ١منٛذداً عٔ ايصٚاز ايػسع ٞيهٔ جملسد اؾتكاد ٙيًصٝػ ١ايسمس ١ٝاييت تهتب بٗا
ٚثٝك ١ايصٚاز جيعً٘ خالؾا يٓصٛص ايكاْ.ٕٛ
 َٔ ٖٞٚاؾساشات اجملتُع باختالف صٛز عكد ايصٚاز ؾٝطع ٢املػسع يًشد َٓٗا
بٛضًٝت٘ املتُجً ١بايتذسٚ ِٜايعكاب عً ٢ايسغِ َٔ عدّ خطٛزَ ٠ستهب ٖر ٙادتسمي١
َٚػسٚع ١ٝضًٛن٘ إال إ املػسع سسص َع ذيو عً ٢جتس ِٜعدّ َساعا ٠ايٓصٛص يػاٜات
قصد َٓٗا محا ١ٜاملصاحل ا ٚتٓعُٗٝا ٚاييت ٖٖ ٞدف ايكاْ.ٕٛ
اُٖ ١ٝايبشح/
تتذً ٢اُٖ ١ٝايدزاض ١يف اُٖ ١ٝايكاْ ٕٛادتٓا ٞ٥ذات٘ أٜاً نإ ستً٘ ضٛا ٤قإْٛ
ايعكٛبات اّ ايٓصٛص ارتاص ١املتٓاثس ٠يف ايكٛاْني ؾٗٝدف ذتُا ١ٜاملصاحل ضٛا ٤عاَ١
تتعًل بايدٚيٚ ١اجملتُع اّ املصاحل ارتاص ١اييت تستبط عكٛم االؾساد َٚصاذتِٗ ،عً ٢إ
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ق ٠ٛايتأثري اير ٟتتطِ ب٘ ايٓصٛص ادتٓا ١ٝ٥عً ٢اجملتُع مبا ٜؿسض٘ َٔ امناط َع٘ٓٝ
يًطًٛى ٚادب ١االتباع َٚا ٜكرتٕ بٗا َٔ عكاب عٓد شتايؿتٗا.
ؾاملػسع جيسّ امناط ايطًٛى يطُإ سس ١ٜاجملتُع  ٚاالؾساد ٚصٝاَْ ١صاذتِٗ
املػسٚع ١اييت حتكل َٓاؾع هلِ بايتاي ٞؾاملػسع ٜكَٓ َِٝاؾع املصاحل ٚاملٓاؾع املستكب١
َٓٗا ٜٚتٛىل عًُ ١ٝايرتدٝح بٗٓٝا ستٜ ٢عتد باملصًش ١اييت حتكل انرب قدز َٔ املٓاؾع
ٜٚطتبعد املٓؿع ١االقٌ ْؿعاً ا ٚاييت ته ٕٛاضسازٖا َطا ١ٜٚملٓاؾعٗا املستكبَ ٖٛٚ ١ا
قصد ٙاملػسع بٓص ايتذس ِٜاير ٟاٚزد ٙيف قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدصٚ ،١ٝال ٜكتصس االَس
عٓد ذيو بٌ جيب إ ٜه ٕٛتٓع ُ٘ٝيًذصاَ ٤تٓاضباً َع خطٛز ٠ايطًٛى عً ٢املصاحل
احملُ.١ٝ
َػهً ١ايبشح/
تدٚز َػهً ١ايبشح س ٍٛمجً َٔ ١ايتطاؤالت ؾسضٗا ايٓص ادتٓا ٞ٥يعٌ ابسشٖا.
 ٌٖ .1ايصٚاز خازز احملهَُ ١ػسٚع  ٚصشٝح؟ إٕ نإ نريو ؾُا اير ٟدؾع املػسع
يتذسمي٘؟
 ٌٖ .2املصًش ١اييت ٜطع ٢املػسع ايٗٝا َٔ جتس ِٜابساّ عكد ايصٚاز خازز احملهُٖٞ ١
َصًشْٛ َٔ ١ع ٚاسد تكتصس عً ٢ايتٓع ِٝايرٜ ٟسغب ب٘؟ اّ إ ٖٓايو انجس َٔ
َصًشٜ ١طع ٢املػسع اىل محاٜتٗا؟
ٚ ٌٖ .3ؾل املػسع يف حتدٜد غدص املطؤ ٍٚدٓاٝ٥اً عٔ ادتسمي ١يٝتٛىل بعد ذيو ؾسض
ايعكٛب ١عً٘ٝ؟
 .4عكد ايصٚاز ٜػرتط يصشت٘ َػازن ١اغداص ؾ ٘ٝيٝعتد ب٘ غسعاً ؾٛدٛدِٖ ؾ٘ٝ
ضسٚز ،ٟبايتاي ٞنإ هلِ دٚز يف ٚقٛع ادتسميٚ ١إضٗاّ يف شتايؿ ١ايٓص ادتٓا ٞ٥ؾُا
ٖ ٛدٚزِٖ يف ْص ايتذسِٜ؟
 .5مل ٜعد ايػسض َٔ ايعكٛب ١االْتكاّ َٔ املدإ َٛٚادٗ ١ارتطٛز ٠االدساَ ١ٝؾ ٘ٝبٌ ظٗس
اجتا ٙيف ايطٝاض ١ايعكاب ١ٝالضتبداٍ ايعكٛبات ايطايب ١يًشس ١ٜبأخس ٣أنجس تأثريا ٚٚقعاً
يف ْؿظ احمله ّٛعًٚ ٘ٝهلا اثس زادع قد ٜؿٛم االخس ٣ايطايب ١يًشس ،١ٜؾٌٗ ٚانب
املػسع ايعساقٖ ٞرا االجتاٙ؟
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ْطام ايبشح/
يهٌ دزاض ١سدٚد تكـ عٓدٖا ؾال ٜدخٌ ؾٗٝا َٔ املٛاضٝع َا ال ٜه ٕٛداخال يف
اضاضٗا ايؿهس ٟا ٚحيٝط بٗا ٚعًٖ ٢را االضاع تكتصس ايدزاض ١عً ٢دزاض ١دسمي ١ابساّ
عكد ايصٚاز خازز احملهُ َٔ ١خالٍ غسح َطُْٗٛا ٖٚدف املػسع َٔ ايٓص عًٗٝا ٚ
االزنإ اييت تك ّٛعًٗٝا  َٔٚدٗ ١اخس ٣تكـ ايدزاض ١عٓد سدٚد ايكٛاعد املٛضٛع١ٝ
بايتذسٚ ِٜايعكاب.
َٓٗذ ١ٝايبشح/
ايدزاضات ايكاْٚ ١ْٝٛعًٚ ٢د٘ ارتصٛص يف زتاٍ ايكاْ ٕٛادتٓا ٞ٥ال تؤتٞ
مثازٖا إال اذا اتبع ؾٗٝا املٓٗر االضتكسا ٞ٥املكازٕ الضتكسا ٤ايتٓع ِٝايرٚ ٟضع٘ املػسع
املكازٕ  َٔٚبعد ذيو االخر باملٓٗر ايتشً ًٞٝهلر ٙايٓصٛص ضٛاَ ٤ا تعًل َٓٗا بػل
ايتذس ِٜاّ بػل ادتصا ٤يًدسٚز بكٓاع ١ختدّ ايبشح ،عجا عٔ سٌ إلغهاالت ايبشح َٚعسؾ١
نؿا ١ٜا ٚعدّ نؿا ١ٜايتٓع ِٝاير ٟدا ٤ب٘ املػسع.
ٖٝهً ١ٝايبشح/
بٗدف االساط ١بدازض ١دسمي ١ابساّ عكد ايصٚاز خازز احملهُٚ ١ايبشح ؾٗٝا بتعُل
ازتأٜٓا تكط ِٝايدزاض ١اىل َبشجني ٚنُا ٜأت:ٞ
املبشح االٍٚ
َاٖ ١ٝايصٚاز ارتازدٚ ٞاملصًش ١املعترب ٠يف جتسمي٘.
املطًب اال /ٍٚتعسٜـ ايصٚاز خازز احملهُٚ ١صٛز.ٙ
ايؿسع اال :ٍٚتعسٜـ ايصٚاز خازز احملهُ.١
ايؿسع ايجاْ :ٞصٛز ايصٚاز خازز احملهُ.١
املطًب ايجاْ /ٞاملصًش ١املعترب ٠يف جتس ِٜابساّ عكد ايصٚاز خازز احملهُ.١
ايؿسع اال :ٍٚتعسٜـ املصًش.١
ايؿسع ايجاْ :ٞعٓاصس املصًشٚ ١أْٛاعٗا.
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املبشح ايجاْٞ
اسهاّ دسمي ١ابساّ عكد ايصٚاز خازز احملهُ١
املطًب اال /ٍٚازنإ دسمي ١ابساّ عكد ايصٚاز خازز احملهُ.١
ايؿسع اال :ٍٚايسنٔ املاد.ٟ
ايؿسع ايجاْ :ٞايسنٔ املعٓ.ٟٛ
املطًب ايجاْ /ٞآثاز دسمي ١ابساّ عكد ايصٚاز خازز احملهُ.١
ايؿسع اال :ٍٚعكٛب ١ادتسمي ١ايبطٝط.١
ايؿسع ايجاْ :ٞعكٛب ١ادتسمي ١املػدد.٠
ادلبحث االٔل

ياْيت انزٔاج اخلارجي ٔادلصهحت ادلعتربة يف جتزميـّ
غسع اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ايصٚاز ٚدعٌ ي٘ ْعاَا حيدد ؾ ٘ٝعالق ١نٌ َٔ ايصٚدني
باآلخس ٚدعًُٗا ٜتػازنإ االعبا ٤ؾْٗ ٛعاّ ادتُاعٜ ٞسق ٢باإلْطإ ملعسؾ٘ َاي٘ َٔ
سكٛم َٚا عًٚ َٔ ٘ٝادباتٚ ،ملا نإ تطذ ٌٝايعكد َٔ ارتطٛز ٠مبهإ يهٜ ْ٘ٛطُٔ
سكٛم االطساف يتبك ٢عًَ ٢د ٣االدٝاٍ َصاْ َٔ ١ايطٝاع  ٚبعٝدا عٔ ايتأٚ ٌٜٚاالستُاٍ
عٓد ايٓصاعٚ ،حيدخ إ ٜربّ عكد ايصٚاز ألغساض َعٚ ١ٓٝمبذسد اْكطاَ ٤ا عكد عً ٘ٝحيدخ
االْؿصاٍ ٚتطؿ ٛايٓصاعات ،يرا ازتأٜٓا تكطٖ ِٝرا املبشح اىل َطًبني اال ٍٚيدزاض ١ايصٚاز
خازز احملهُٚ ١صٛزٚ ٙايجاْ ٞيبشح املصًش ١املعترب ٠يف جتس ِٜايصٚاز خازز احملهُ.١
ادلطهب األٔل
تعزيف انزٔاج خارج احملكًت ٔصٕرِ
تعددت صٛز ايصٚاز ٚبصسف ايٓعس عٔ اتؿام ايسأ ٟايؿكٗ ٞس ٍٛغسعٝتٗا َٔ
عدَ٘ إال اْٗا تهاد ته ٕٛيف زتُٛعٗا تربّ خازز احملهُٚ ١تؿتكد يًتطذ ٌٝايسمسٚ ٞؾل
االدسا٤ات اييت قسزٖا املػسع ،عً ٘ٝضٝتِ عح املٛضٛع يف ؾسعني ٚنُا ٜأت:ٞ
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انفزع االٔل
تعزيف انزٔاج خارج احملكًت
قبٌ ايػسٚع يف تعسٜـ ايصٚاز ارتازد ٞال بد َٔ تعسٜـ ايصٚاز ذات٘ يًٛصٍٛ
يتعسٜـ ارتازد.َ٘ٓ ٞ

ايصٚاز يػ ١االقرتإ ٚاالزتباط( ،)1ؾٗ ٛايطِ ٚادتُع ٚعباز ٠عٔ ايٛطٚ ٤ايعكد
مجٝعا(ٜٚ )2أت ٞمبعٓ ٢االقرتإ ٚاالشدٚاز  ٖٛٚخالف ايؿسد ٟاقرتإ ايصٚز ٚايصٚد ١ا ٚايرنس

باألْجٚ ٢ايصٚز ٖ ٛايبعٌ ٚايصٚز ٖ ٛاملسأ ٠اٜطاً(ٚ ،)3قاٍ تعاىل (ٚقًٓا ٜا آدّ اضهٔ اْت
ٚشٚدو ادتٓ )4()....١نريو قٛي٘ تعاىل (ٚإ ازدمت اضتبداٍ شٚز َهإ شٚز.)5()...

ٜٚطًل يؿغ ايٓهاح عً ٢ايصٚاز يف قٛي٘ تعاىل (ؾإٕ طًكٗا ؾال حتٌ ي٘ َٔ بعد ست٢
تٓهح شٚداً غري ،)6()ٙؾهالُٖا ٚطٚ ٤ايػسع ال ٜبٝح ايٛط ٤اجملسد عٔ ايصٚاز نٜ ْ٘ٛعد شْا
َٓٗ ٞعٓ٘ ،ؾٝكاٍ تٓانشت االغذاز اذا متاًٜت ٚاْطِ بعطٗا اىل بعضْٚ ،هح اذتص٢
اخؿاف اإلبٌ اذا دخٌ ؾٗٝا ْٚهح املطس االزض اذا خايط ثساٖا(.)7
ايصٚاز يف االصطالح أيكاْ :ْٞٛمل تتؿل ايتػسٜعات املكازْ٘ يف تعسٜؿٗا يًصٚاز
بايسغِ َٔ اتؿاقِٗ عً ٢اْ٘ اقرتإ َػسٚع بني زدٌ  ٚاَسأٚ ٠أضاع ٖرا االختالف نٖ ٕٛرا
االقرتإ عكد اّ زابط ،١ؾرٖب املػسع ايُٝين يتعسٜؿ٘ بأْ٘ (ازتباط بني شٚدني مبٝجام

( )9ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور االفريقي المصري :لسان العرب،
ج ،7ط ،4دار صادر ،بيروت ،8115 ،ص.75

( )8قاسم بن عبداهلل بن امير عمي القونوي الرومي الحنفي :أنيس الفقياء في تعريف االلفاظ
المتداولة بين الفقياء ،ط ،9دار الكتب العممية ،بيروت9484 ،8114 ،ىـ ،ص.945
( )3محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي :مختار الصحاح ،دار الرسالة ،الكويت،
9983م – 9413ىـ ،ص.887

( )4سورة البقرة ،اآلية (.)35

( )5سورة النساء ،اآلية (.)81
( )6سورة البقرة ،اآلية (.)85
( )7مجمع المغة العربية :المعجم الوسيط ،ط  9486 ،4ىـ  8114 -م ،ص .416-415
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غسعٚ ٞغاٜت٘ اْػا ٤اضس ٠قٛاَٗا سطٔ ايعػس )1()٠نريو َا دا ٤ب٘ املػسع ايًٝيب بإٔ
ايصٚاز َٖٝ( ٛجام غسعٜ ٞك ّٛعً ٢اضظ املٛدٚ ٠ايسمحٚ ١ايطه ١ٓٝحتٌ ب٘ ايعالق ١بني
زدٌ  ٚاَسأ ٠يٝظ اسدُٖا ستسّ عً ٢االخس)(ٖٓٚ )2اى َٔ قصس ايتعسٜـ عً ٢ايعكد
ناملػسع االزدْ ٞؾعسؾ٘(عكد بني زدٌ ٚاَسأ ٠حتٌ ي٘ غسعاً يته ٜٔٛاضسٚ ٠إجياد ْطٌ

بُٗٓٝا)( )3نريو ؾعٌ املػسع ادتصا٥س ٟؾايصٚاز عٓد( ٙعكد ٜتِ بني زدٌ ٚاَسأ ٠عً ٢ايٛد٘
ايػسع َٔ ٞاٖداؾ٘ ته ٜٔٛاضس ٠اضاضٗا املٛدٚ ٠ايتعاٚ ٕٚإسصإ ايصٚدني ٚاحملاؾع ١عً٢
االْطاب)( )4اَا املػسع ايعساق ٞؾكد مجع بني ايعكد ٚايسابط ١يف تعسٜؿ٘ يًصٚاز بأْ٘ (عكد بني
بني زدٌ ٚاَسأ ٠حتٌ ي٘ غسعاُ غاٜت٘ اْػا ٤زابط ١اذتٝا ٠املػرتنٚ ١ايٓطٌ)( ٖٛٚ )5عني
ايٓص اير ٟاعتُد ٙاملػسع ايطٛز.)6(ٟ
اَا ايصٚاز غري املطذٌ ؾٗ ٛايصٚاز اير ٟمل تتِ صٝاغت٘ يف ستسز َهتٛب اَاّ
َٛظـ شتتص ٜطتتبع ذيو عدّ تسض ِٝايعكد يف ايػهٌ اير ٟاغرتط٘ ايكاْٚ ٕٛدعً٘ سذ٘
عٓد ايٓصاع ؾٝؿتكد اىل ايصٝػ ١اييت تهتب بٗا ايٛثٝك ١ايسمس ١ٝعًٚ ٢د٘ ميهٔ ب٘ ضُإ
اذتكٛم ٚايػسٚط املتعًك ١بٗا ؾٝصبح ٚثٝك ١صاذت ١يالستذاز بٗا عٓد ايتكاض ٞنًُا
اقتطت ايطسٚز ٠ذيو ؾٗ ٛعكد شٚاز غسع ٞتتٛاؾس ؾ ٘ٝنٌ غسٚط٘  ٚازناْ٘ اَا ايتطذٌٝ
ؾال ٖ َٔ ٛاالزنإ ٚال ٖ َٔ ٛايػسٚط ؾايصٚاز صشٝح ٚنٌ َا يف االَس عدّ مساع ايدع٣ٛ

ايٓاغ ١٦عٓ٘ إال بعد تطذ ً٘ٝا ٚبإثبات اْعكاد )7(ٙؾٗ ٛشٚاز مل ٜطذٌ يف احملهُ ١ايػسع١ٝ
ٚمل جيس عًٜ ٢د َأذٚ ٕٚمل تصدز ؾٚ ٘ٝثٝك ١زمسٖٚ ١ٝرا ايتعسٜـ ٜأخر بايتطذ ٌٝاذتاصٌ
يد ٣املأذ ٕٚايػسع ٞيف ايكٛاْني اييت تأخر بٓعاّ املأذٚ ٕٚستٖ ٢را االخري ٜك ّٛبتصدٜل

( )9المادة( )6من قانون االحوال الشخصية اليمني رقم( )81لسنة  9998النافذ.
( )8المادة( )8من قانون االحوال الشخصية الميبي رقم( )95لسنة  9984النافذ.
( )3المادة( )8من قانون االحوال الشخصية االردني رقم( )69لسنة  9976النافذ.
( )4المادة( )4من قانون االسرة الجزائري رقم( )99-84لسنة  9984النافذ.

( )5المادة( )3من قانون االحوال الشخصية العراقي رقم( )988لسنة  9969المعدل النافذ.
( )6المادة( )9من قانون االحوال الشخصية السوري رقم( )59لسنة  9953النافذ.
( )7ينظر د .محمد كمال الدين إمام :الزواج في الفقو االسالمي ،منشأة المعارف،
االسكندرية ،9998 ،ص.99
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ايتطذ ٌٝاير ٟمت َٔ قبً٘ يد ٣دٗ ١شتتصٚ ٚ ١ضع ختُٗا َٚصادقتٗا عً ٢ايعكد قبٌ
تطً ِٝعكد ايصٚاز يًصٚدني.
ؾٗ ٛايصٚاز غري املعكٛد اَاّ ايكاض ٞاملدتص ٚغري املطذٌ يف ضذٌ احملهُ،١
ؾايتطذ ٌٝيف ايطذٌ ٜكتط ٞقبال إ ٜطبك٘ االْعكاد اَاّ ايكاضٚ ٞإٕ اْتكٌ ايكاض ٞخازز
بٓا ٤احملهُ ١إلبساَ٘ ،سٝح ٜتٛىل زدٌ ايد ٜٔا ٚغدص آخس ابساّ عكد ايصٚاز ٚؾكاُ يًتعايِٝ
ايد ١ٜٝٓاييت ال دخٌ يًُػسع ؾٗٝا ،يف سني إ ايتطذٜ ٌٝطُٔ حتكٝل االثاز املرتتب ١عً٘ٝ
ٜٚهطبٗا ق ٠ٛاالثبات عٓد ايتكاض ٞبني ايصٚدني ا ٚبني ٚزثتُٗا.
انفزع انثاَي
صٕر انزٔاج خارج احملكًت
تعددت َطُٝات ايصٚاز خازز احملهُ ١اَ ٚا ٜطًل عً ١ٝبايصٚاز غري َطذٌ َٓٗا
ايصٚاز ايعسيف ٚشٚاز املتع ٚ ١شٚاز ايطس  ٚشٚاز املطٝاز  ٚشٚاز ايػػاز ٚغريٖا  ٖٞٚيف
سكٝكتٗا شجيات ال تعد ٚإ ته ٕٛاَا صشٝش ١إ تٛاؾست ؾٗٝا االزنإ ٚايػسٚط ايػسع ١ٝاٚ
ؾاضد ٠اذا ؾكدت اسد غسٚط ايصش ١ا ٚباطً ١اذا ؾكدت اسد ازناْا ٚعٓصس االزتباط ادتاَع

بني ٖر ٙايصٛز ٖ ٛعدّ ايتطذ ٌٝيد ٣ادتٗ ١املدتص،)1(١
ٚبعٝداً عٔ ارتالف ايؿكٗ ٞسَ ٍٛػسٚعٝتٗا َٔ عدَ٘ ضٛف ٜكتصس ايبشح يف
صٛزت ٞايصٚاز ايعسيف ٚاملتع ١نْٗٛا َٔ ابسش صٛز ايصٚاز خازز احملهُ ١يف اجملتُع
ايعساق.ٞ

ايصٚاز ايعسيف ٖ ٛايعكد اير ٟمت يف املاضٚ ٞؾل اص ٍٛايػسٜع ١االضالَٚ ١ٝمل
ٜطذٌ يف اذتاي ١املدْ ١ٝيف ٚقتٗا ايكاْ ،ْٞٛؾٗ ٛشٚاز صشٝح َت ٢نإ َطتٛؾٝاً ألزناْ٘
ايػسعٜٚ ١ٝرتتب عً ١ٝنٌ اآلثاز ايػسع ١ٝيًصٚاز ضٛا ٤يًصٚدني ا ٚاالبٓا ٤ؾٗ ٛعكد شٚاز
ٜباغس ٙايطسؾإ اٜٛ َٔ ٚنالْ٘ يف اٚ ٟقت ٚيف اَ ٟهإ يف املطذد ا ٚيف ايبٝت عًٜ ٢د
زدٌ ايد ٜٔا ٚغري ٙاملِٗ إ ٜهَ ٕٛطتٛؾٝاً دتُٝع ازناْ٘ ايػسعٚ ١ٝتسدٜد ايصٚدني يصٝػ١
ايصٚاز ٚؾكا يًعسف ايطا٥د َٓر عٗد ايسض( ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) ٚسٝح اْ٘ مت بػهٌ
( )9ينظر فارس محمد عمران :الزواج العرفي وصور اخرى لمزواج غير الرسمي ،دار
الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،8119 ،ص .97
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زمس ٞنإ عسؾٝاً َكابٌ ايعكد املطذٌ(ٚ )1خيتًط َؿٗ ّٛايصٚاز ايعسيف مبؿٗ ّٛايصٚاز ايطسٟ
ٚايرٜ ٟعسف يف َصس بايصٚاز ايعسيف ٜك ّٛعً ٢نتابٚ ١زق٘ بني زدٌ  ٚاَسأ ٠تتطُٔ اقسازا
َٔ ايصٚدني بأًٖٝتُٗا يًتعاقد ٚخًُٖٛا َٔ ناؾ ١املٛاْع ايػسعٚ ١ٝاتؿام ايطسؾني عً٢
صدام َعني ٚاإلقساز بكب ٍٛمجٝع اسهاّ ٖرا ايعكد مبا تكط ٞب٘ ايػسٜع ١االضالََٚ ١ٝا

ٜرتتب عً َٔ ٘ٝآثاز ؾْٗ ٛهاح بال إغٗاز( )2ضٛا ٤نإ ذيو بد ٕٚغٗٛد ا ٚعطٛز غٗٛد
ٚتٛاصٛا بايهتُإ ا ٟإٜصا ٤ايػٗٛد بهتُإ ايصٚاز عٔ ايٓاع ا ٚعٔ بعطِٗ ٚيف ايٛاقع
ٜتعاقد زدٌ ٚاَسأ ٠ضساً بإ ٜػٗد عً ٢شٚادُٗا غاٖدإ َٔ االصدقاَ ٤ع ايتٛاصٞ
بهتُاْ٘ ٜٚهتبإ بريو ٚزقٜ ١كس ؾٗٝا ايسدٌ إ املسأ ٠شٚدت٘ ٚته ٕٛايٛزقْ َٔ ١طدتني بٝد
نٌ طسف ْطد ١يًعٌُ بٗا(ٚ ،)3تطُٖ ١ٝرا ايٓٛع َٔ ايصٚاز بايعسيف تطُ ١ٝغري صشٝشٚ ١ال
تتؿل َع اذتكٝك ١الٕ َعٓ ٢ن ٕٛايػ ٤ٞعسؾٝاً ؾإٔ ايٓاع قد تعازؾٛا عً ٘ٝا ٚازتطٙٛ
نَ ْ٘ٛتؿكاً ٚأسهاّ ايػسٜع ١االضالَٖٚ ١ٝرا ايصٚاز مل ٜتعازف عً ٘ٝايٓاع ٚمل ٜأيؿٙٛ
ؾايصٚاز ايعسيف ؾ ٘ٝاالعالٕ ٜٚػتٗس بني ايٓاع بٝد إ ايصٚاز ايطسٜ ٟك ّٛعً ٢ايسغب ١يف
ايهتُإ.
اَا شٚاز املتع ١ؾٗ ٛعباز ٠عٔ تصٜٚر املسأ ٠اذتس ٠ايهاًَ ١اذا مل ٜهٔ بٗٓٝا ٚبني
ايصٚز َاْع َٔ ْطب ا ٚزضاع ا ٚاسصإ ا ٚعد ٠ا ٚغري ذيو َٔ املٛاْع ايػسع ١ٝمبٗس
َطُ ٢اىل ادٌ َطُ ٢بايسضاٚ ٤االتؿام ،ؾإذا اْتٗ ٢االدٌ تبني َٓ٘ َٔ غري طالمٚ ،جيب
عًٗٝا َع ايدخ ٍٛبٗا اذا مل تهٔ ٜا٥ط ١إ تعتد عد ٠ايطالم اذا ناْت ممٔ حتٝض ٚإال
ؾبدُطٚ ١أزبعني َٜٛاً  ٚأزناْ٘ ايصٝػ( ١شٚدتو ،اْهشتو ،اَتعتو) ٚاحملٌ ٚاملٗس ٚاالدٌ
ٚنالُٖا برتاض ٞايطسؾني ٜٚرتتب عً ٘ٝآثاز ٙبايٓطب ١يًٓطب ٚايعد ٠نايصٚاز ايدا ِ٥إال اْ٘ ال
تٛازخ بني ايصٚدني ٚال ْؿك٘ ٚال طالم ٚال ظٗاز ٚال يعإ ٜٓٚتٗ ٞايعكد مبط ٞاملد ٠املتؿل
( )9عمر بو حالسة :عقود الزواج المغفمة ،نشرة القضاء ،العدد الثاني ،الجزائر ،ابريل
 ،9989ص.96
( )8عمي بن محمد السيد الشريفي الجرجاني :معجم التعريفات ،تحقيق محمد صديق
المنشاوي ،دار الفضيمة ،القاىرة ،8114 ،ص .816

( )3ينظر د .فاروق عبداهلل كريم :الوسيط في شرح قانون االحوال الشخصية العراقي ،اقميم
كوردستان العراق ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،جامعة السميمانية،8114 ،
ص.58
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عًٗٝا ٚال ٜتذدد ايعكد قبٌ اْكطا ٤املد ٠احملددٚ ٠إ ازاد ايصٚز ايتذدٜد ٖٚبٗا املد٠

املتبكٚ ١ٝاضتأْـ ايعكد(ٖٚ ،)1ر ٙايعكٛد املعكٛد ٠خازز احملهُ ١صشٝشٚ ١ؾكاً يًُرٖب
اير ٟعكدت يف ظً٘ َت ٢اضتٛؾت غسٚطٗا ٚأزناْٗا ْتر عٓٗا آثازٖا َٚع ذيو مل تطتهٌُ
ادسا٤ات تطذًٗٝاٚ ،إ مل ٜٛدد ؾٗٝا آثاز بايٓطب ١يًتٛازخ ا ٚايٓؿك ١ملا بعد ايصٚاز إال اْ٘
َٚع ذيو إ سدخ عٓ٘ محٌ ٚدب ْطب٘ اىل اب َٔ ٘ٝايعكد ؾال زتاٍ ٚاذتايٖ ١ر ٙالضتهُاٍ
ادسا٤ات اثبات ايٓطب إال بإثبات ٚقٛع ايصٚاز ٚتطذ ً٘ٝاٚالً ٚسٝح إ ذيو مل ٜتِ يف ٚقت٘
احملدد بايتاي ٞسصٌ اْتٗاى ألسهاّ ايؿكس )5( ٠املاد َٔ )10( ٠قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص١ٝ
يُٝشاٍ ايصٚز اىل احملهُ ١ادتصا ١ٝ٥املدتص ١اضتٓادُا هلا.
ادلطهب انثاَي
ادلصهحت ادلعتربة يف جتزيى انزٔاج خارج احملكًت
االصٌ االباسٚ ١االضتجٓا ٖٛ ٤ايتذسٚ ِٜعًٖ ٢را االضاع ال ٜتدخٌ املػسع
بايتذس ِٜإال ملصًشٜ ١تٛخاٖا َٔ ٚزا ٤ذيو بكصد محاٜتٗا ا ٚتٓعُٗٝاٚ ،ايصٚاز ضًٛى
َػسٚع ٜبعد ايػبٗات ؾُا ٖ ٞاملصًش َٔ ١جتسمي٘؟ ،يرا ضٝدصص ٖرا املطًب يبشح
املصًش ١براتٗا يف ؾسع اٚ ٍٚعٓاصسٖا ٚأْٛاعٗا يف ايؿسع ايجاْ.ٞ
انفزع االٔل
تعزيف ادلصهحت
تػتل املصًش ١يف ايًػ َٔ ١ايؿعٌ ايجالث ٞصًح ٚتعين االصالح ٚنالُٖا درزُٖا
ذات ايؿعٌ صًح ٜصًح اصالساً ،ايصالح ضد ايؿطاد ٚاإلصالح ْكٝض االؾطاد ٚ
االضتصالح ْكٝض االؾطاد( )2ؾهٌ َا نإ ؾْ ٘ٝؿع ضٛا ٤بادتًب ٚايتشص ٌٝناضتشصاٍ

( )9ينظر نورالدين ابو لحية :عقد الزواج وشروطو ،ط ،9دار الكتاب الحديث ،القاىرة ،ب
ت ،ص.99
( )8ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور االفريقي المصري :لسان العرب،
ج ،7ط ،4مرجع سابق ،ص .384
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ايؿٛا٥د ٚايًرات ا ٚبايدؾع ٚاالتكا ٤ناضتبعاد املطاز ٚاآلالّ ددٜس بإ ٜطَُ ٢صًش١

ؾٝتطُٔ َعٓاٖا ايتشص ٌٝا ٚاالبكا ٤باذتؿغ ٚدؾع املطسٚ ٠أضبابٗا(.)1
 ٖٞٚيف االصطالح نٌ َا ٜػبع سادَ ١اد ١ٜاَ ٚعٓ ١ٜٛيػدص َٔ االغداص إال
اْٗا ٚؾكاً هلرا املؿٗ ّٛتكتصس عً ٢املؿٗ ّٛاير ٟسدد ٙاملػسع يًُاٍ بٝد اْٗا اْعهاع ملا

ٜسبط ايؿسد بايػ َٔ ٤ٞاصً٘(.)2
ٚؾهس ٠املصًش ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات ٖ ٞستٌ محاٜت٘ نُا اْٗا املعٝاز يًٛقٛف
عً ٢ؾًطؿت٘ ٚاألضاع ايرٜ ٟطتٓد اي ٘ٝذتطِ بعض املػانٌ ايكاْ ١ْٝٛاهلاَ ١ؾَٗ ٞكصد
املػسع َٔ تػسٜع٘ ٚأَس ٙباذتؿاظ عًٗٝا بايتشصٚ ٌٝاإلبكا ٤ا ٚاالباس ١بعدّ ايعكاب ،ؾٗٞ
ساي ١املٛاؾك ١بني املٓؿعٚ ١اهلدف ٚتٛدد عٓد َٛاؾك ١املٓؿع ١يًٗدف ؾٗ( ٞنٌ ساد١
اْطاْ ١ٝاذا نإ َٔ غأْٗا إ تؤد ٟاىل اغباع َاد ٟيإلْطإ ا ٚحتكل ي٘ اضتكسازاً ْؿطٝاً
عً ٢إ ال تتعازض ٖر ٙاذتادات َع َا ٜكسز ٙاملػسع  ٖٛٚدي ٌٝازتباط املصًش ١باملٓؿع١
ضٛا ٤ناْت َاد ١ٜاّ َعٓ.)3()١ٜٛ
ٖٓٚاى َٔ ذٖب اىل تعسٜـ املصًش ١اْٗا ٖ( ٞساي ١املٛاؾك ١بني املٓؿع١
ٚاهلدف)(ٚ ،)4املصًش ١ستٌ اذتُا ١ٜالبد ٚإ تهَ ٕٛػسٚعَ ١ع قٝاّ اذتاد ١ذتُاٜتٗا ٚذيو
ٜتطًب ٚدٛد عالق ١بني ايػٚ ٤ٞاملٓؿعٚ ١قٝاّ االزتباط بني االَٛاٍ ٚاألغداص الٕ االَٛاٍ
تتش ٍٛاىل َصاحل ٚإ ٜطؿ ٞاملػسع محاٜت٘ عً ٢ذيو بٛصؿ٘ َصًش ١قاْ ١ْٝٛبايتايٞ

( )9ينظر د .محمد سعيد رمضان البوطي :ضوابط المصمحة في الشريعة االسالمية ،ط،3
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،9977 ،ص .83
( )8ينظر رنا عبد المنعم يحيى حمو الصراف :المصمحة المعتبرة في تجريم االعتداء عمى
االموال(دراسة مقارنة) ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،8195/8194 ،ص.39
( )3ينظر د .محمد مردان :المصمحة المعتبرة في التجريم ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية،
 ،8195/8194ص .96-95

( )4مجيد حميد العنبكي :اثر المصمحة في تشريع االحكام في النظامين االسالمي و
االنكميزي ،رسالة ماجستير ،مقدمة الى مجمس كمية القانون والسياسة ،جامعة بغداد،
مسحوبة بالرونيو ،9977 ،ص.33
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21

جريمة ابرام عقد الزواج خارج المحكمة في قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ 451
ؾٗ( ٞاملصًش ١ستٌ اذتُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛاييت ٜطؿٗٝا املػسع عً ٢اذتل املعتد ٣عً ٘ٝاٚ
()1

املٗدد ٠باالعتدا)٤

انفزع انثاَي
عُاصز ادلصهحت ٔإَٔاعٓا

أٚال عٓاصس املصًش.١
تعسف املصًشٚ َٔ ١دٛد ثالث ١عٓاصس ؾٗٝا تتُجٌ بعٓصس املٓؿعٚ ١عٓصس
ايػاٚ ١ٜعٓصس املػسٚع.١ٝ
 .1عٓصس املٓؿعٜٗ ١دف االْطإ َٔ اؾعاي٘ يًٛص ٍٛيػاَ ١ٜع ١ٓٝمتجٌ االضاع ايرٟ
ٜطتُد َٓ٘ ايؿعٌ طابع٘ ٚصٛزت٘  ٖٛٚبرات ايٛقت ٜعد َربزاً ألؾعاي٘ ؾاإلْطإ ٖٛ
ايرٜ ٟكدز بٓؿط٘ َٓؿعت٘ ؾُكٝاع ٖر ٙاملٓؿع ٖٛ ١اَس تؿطري ٙذات ٞقٛاَ٘ َكداز ايًر٠
اييت حيصٌ عًٗٝا ايػدص َٔ ؾعً٘ بػض ايٓعس عٔ ايتأثري ايرٜ ٟصٝب ايػري اَا
اصشاب املٓؿع ١ايعاَ ١ؾُرٖبِٗ ٜكط ٞباعتباز إ ايًر ٠ايعاَ ٖٞ ١اضاع ايطعاد ،٠إال
إ ؾهس ٠املٓؿع ١يف املؿٗ ّٛايكاْ ْٞٛذات طبَٛ ١ٝضٛع ١ٝثابتَ ١ؿادٖا صالس١ٝ
ايػ ٤ٞبإغباع اذتاد ١بايؿعٌ اَا املصًش ١يف ايٓعس ٠ايػدص ١ٝؾؿهس ٠ذات طبٝع١
غدص ١ٝقٛاَٗا ،صالس ١ٝايػ ٤ٞإلغباع اذتاد.)2(١
 .2عٓصس ايػاٜٗ ١ٜدف االْطإ يف تصسؾات٘ اىل حتكٝل َصًشَ ١ع ١ٓٝضٛا ٤ناْت خاص١
اّ عاَ ١تِٗ مجٝع ايٓاع ؾٝتٛيد عٔ غسا٥ص االْطإ غعٛز عاد ١ا ٚانجس ؾٗرا ايػعٛز
ٖ ٛاير ٟحيسى االزاد ٠إلغباعٗا ؾٝه ٕٛعاٌَ االغباع َٔ ستصً ١ايػا ١ٜاييت تطع٢
ايٗٝا االزاد ٠ؾرتتبط باملٓؿع ١اييت هلا ايكدز ٠عً ٢اغباع اذتادات إ ٜه ٕٛيًػ٤ٞ
خاص ١ٝإغباع اذتاد ،١اَا َا ٜٗدف اي ٘ٝايكاْ َٔ ٕٛاغباع اذتادات ؾٗ ٛحتكٝل
( )9ينظر د .محمد عباس الزبيدي :نظرية المصمحة في الطعن الجنائي(دراسة مقارنة)،
اطروحة دكتواره ،كمية القانون ،جامعة الموصل ،8116 ،ص.93

( )8ينظر د .محمد عباس حمودي الزبيدي :المصمحة محل الحماية في جريمة االجياض،
بحث منشور في مجمة الرافدين لمحقوق ،المجمد( ،)98العدد( ،)43السنة ،8191
ص.843
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ايٓعاّ يف اجملتُع َٔ سٝح االَٔ ٚايطُأْٚ ١ٓٝمحا ١ٜاملصاحل ٚايكَ ِٝعترباً إ
املطاع بٗا دسمي ١ؾاملػسع ٜطبؼ محاٜت٘ عً ٢املصاحل اييت حتكل املٓؿع ١ؾتدخٌ
املصًش ١يف زضِ ايطٝاض ١ادتٓا ١ٝ٥يًدٚي َٔ ١خالٍ محا ١ٜاذتكٛم االدتُاع َٔ ١ٝدٗ١
ٚاذتكٛم ايؿسد َٔ ١ٜدٗ ١اخسٚ ٣اييت ته ٕٛددٜس ٠باذتُا ١ٜادتٓا ١ٝ٥بٛاضط ١قٛاعد
قاْ ١ْٝٛتته َٔ ٕٛاٚاَس جيب اتباعٗا ْٛٚآٖٜ ٞبػ ٞادتٓابٗا ؾٝأتٚ َٔ ٞزا٤
املصًش ١ارتاصٚ ١ايعاَ ١اغباع سادَ ١ع ١ٓٝضٛا ٤ناْت َاد ١ٜاّ َعٓٚ ١ٜٛإضباؽ
املػسع اذتُا ١ٜعًٖ ٢ر ٙاملصاحل حيكل ٖرا االغباع يًشًٛٝي ١د ٕٚاٖداز املصًش ١اٚ
تٗدٜدٖا بارتطس ؾهإ ايتذسَٓ ِٜؿع ١نٜ ْ٘ٛؤد ٟاىل اغباع ساد ١االَٔ ٚاالضتكساز
ٚايتٓعٚ ِٝاذتًٛٝي ١د ٕٚاٖداز املصاحل ا ٚتٗدٜدٖا بارتطس ؾتٛقٝع ايعكٛب ١حيكل
َصًش ١اجملتُع ٚإغباع سادت٘(.)1
 .3املػسٚعٜ ١ٝطع ٢املػسع َٔ خالٍ ايٓصٛص اييت ٜطعٗا اىل محا ١ٜاملصاحل اييت
ٜكدز اْٗا ددٜس ٠باذتُا ١ٜا ٚاْٗا اددز باذتُا َٔ ١ٜغريٖا ضُٔ املصاحل املتعازض١
 ٖٛٚبؿعً ١حي ٍٛد ٕٚاملطاع بٗر ٙاملصاحل ٚستصً ١ذيو ٜعد ايكاَْٝ ٕٛصإ
يًُصاحل اييت حتكل اغباع سادات َٔ اذتادات ايبػس ١ٜاملادٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛؾتكرتٕ
باملػسٚع َٔ ١ٝخالٍ تًهِ اذتُا ،١ٜؾٝشكل املػسع اهلدف ايرٜ ٟصب ٛاي ٘ٝعٓد

تػسٜع٘ يًشدٚد(ٚ ،)2اغرتاط َػسٚع ١ٝاملٓؿعٜ ١كتط ٞؾطال عٔ ذيو َػسٚعٚ ١ٝض١ًٝ
حتكٝكٗا ٚعد شتايؿتٗا يًكاْ ٕٛؾٛضا ٌ٥املٓؿع ١تعط ٞسهِ املٓؿع ١ذاتٗا ؾاملٓؿعٚ ١
ٚضًٝتٗا جيب إ ال تكرتٕ بٗا اضساز َطا ١ٜٚيًُٓؿع ١املستكب ١ا ٚزادش ١عًٗٝا ،ؾٓص
ايكاْ ٕٛيف غك ١املتطُٔ ادتصاٜ ٤ؤد ٟاىل املٓؿع ١املتُجً ١يف احملاؾع ١عً ٢اجملتُع
إَا بتٓع ُ٘ٝا ٚمبهاؾش ١ادتسمي ١ؾتتشكل بريو املٓؿع ،١ؾتٓع ِٝاذتٝا ٠يف اجملتُع
(.)3
ٚمحاَ ١ٜصاذتٚ ١ق ُ٘ٝايسابط ١ا ٚايعالق ١ايطبب ١ٝبني املٓؿعَٚ ١صًش ١اجملتُع

( )9ينظر د .محمد سعيد رمضان البوطي ،مصدر سابق ،ص 84؛ كذلك ينظر د .محمد
مردان ،مصدر سابق ،ص .88-89

( )8ينظر مجيد حميد العنبكي ،مصدر سابق ،ص981؛ كذلك ينظر د .محمد عباس
الزبيدي :المصمحة محل الحماية في جريمة االجياض ،مصدر سابق ،ص .844
( )3ينظر د .محمد مردان ،مصدر سابق ،ص.85
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ثاْٝا اْٛاع املصًش.١
تتعازض داخٌ اجملتُع ايٛاسد َصاحل َتعدد ٠االَس ايرٜٓ ٟعهظ ضًب ًا
اضتكساز ٙؾال ٜطتك ِٝإال بعد تدخٌ املػسع بتٓعٖ ِٝر ٙاملصاحل يف اطاز قاْٚ ْٞٛتكطُٗٝا
عطب اُٖٝتٗا ٚقُٝتٗا يد ٣اجملتُع ؾهاْت املصاحل نُا ٜأت:ٞ
 .1املصًش ١ارتاص ٖٞ :١ايػا ١ٜا ٚاهلدف َٔ ايكاْ ٕٛعطب املرٖب ايؿسد ٟؾَٗ ٞصًش١
ايؿسد ٚٚظٝؿ ١ايكاْ ٕٛتٓع ِٝممازض ١ايؿسد ذتكٛق٘ يتشكٝكٗا ،ؾايؿسد ٖدف ايكإْٛ
ٚغاٜت٘ ٚحتكٝل املصًش ١ارتاص ٖٛ ١ايطب ٌٝيتشكٝل املصًش ١ايعاَ ١اييت تتأيـ َٔ
زتُٛع املصاحل ارتاص ١املتشكك ١ؾٛظٝؿ ١ايكاْ ٖٞ ٕٛايعٌُ عً ٢ايتٛؾٝل بني
اضتعُاالت االؾساد ذتكٛقِٗ ٚال ٜتِ ٖرا ايتٛؾٝل اال بتكٝٝد سكٛم نٌ ؾسد بايكدز ايرٟ
ميهٔ غري َٔ ٙاضتعُاٍ ْؿظ اذتكٛم ،ؾايكاْٜ ٕٛعٌُ عً ٢تٗ ١٦ٝايعسٚف يهٌ ؾسد

يٝطتُتع عسٜت٘ بصٛزَ ٠جًَ ٢ع ضُإ سسٜات َٚصاحل االخس.)1(ٜٔ
 .2املصًش ١ايعاَٚ ١جتد اضاضٗا يف املرٖب االغرتان ٞاير ٟال ٜس ٣االْطإ بٛصؿ٘ ؾسداُ

يف سد ذات٘ َٓعصال عٔ غري َٔ ٙاالؾساد َٚطتكال عِٓٗ ٚيهٔ بٛصؿ٘ نا ٔ٥ادتُاعٞ
َستبط بػريَٚ ٙتطأَ َع٘ يف حتكٝل َصًش ١ادتُاع ١اييت ٜٓتُ ٞايٗٝا ؾٝهٕٛ
ايسدشإ َٔ داْبٗا عٓد ايتعازض بٗٓٝا ٚبني املصًش ١ارتاص ١يإلؾساد ؾاذتس ١ٜايؿسد١ٜ
ٚؾكاُ ألْصاز ٖرا ايؿهس يٝطت سكاً طبٝعٝاً بٌ َٓش ١ادتُاع ١يًؿسد ؾٝتكٝد باضتعُاهلا
باملصًش ١ايعاَ ،)2(١ؾٗ ٞايٓؿع ايتاّ ايػاٌَ َٛضٛعاً اَ ٟادٜاً َٚعٜٓٛاً ٜٚطتػسم
ٜٚعِ ادتُاع َٔ ١سٝح ايٓطام ايػدص ٞا ٚاالْطاْ ٞيًٓؿع.
إال اْ٘ ايك ٍٛبإ املصًش ١ايعاََ ٖٞ ١صاحل االؾساد يف زتُٛعٗا ٚال جيب
ايتؿهري بإ املصًش ١ايعاَ ١ال عالق ١هلا باإلؾساد ؾال ميهٔ اعتباز َصًشَ ١ع ١ٓٝبأْٗا
َصًش ١عاَ ١د ٕٚإ ٜه ٕٛهلا اثس بايٓطب ١يإلؾساد ؾال َٓاص َٔ اقاَ ١تٛاشٕ بني
املصًشتني ايعاَٚ ١ارتاص ١يتشكٝل َصًش ١مجٝع االطساف ؾايؿسد ٖ ٛاسد َهْٛات

( )9ينظر د .حسن عمي الذنون :فمسفة القانون ،مطبعة العاني ،بغداد ،9975 ،ص96؛
د.محمد عباس حمودي الزبيدي ،المصمحة محل الحماية في جريمة االجياض ،مصدر
سابق ،ص .847
( )8ينظر رنا عبد المنعم الصراف ،مصدر سابق ،ص.73-71
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ادتُاع ١اييت تتعدد ؾٗٝا املصاحل ٚتتػابو ؾٝه ٕٛايكاْ ٕٛضًُٝاً َتَ ٢ا ٚؾل بني
َصاحل االؾساد ٚادتُاع ١نًُا اَهٔ ذيو.
 .3املصًش ١املػرتن :١ساٖ ٍٚرا االجتا ٙايتٛؾٝل بني املصًشتني ايعاَٚ ١ارتاص ١دٕٚ
تؿط ٌٝاسداٖا عً ٢االخس َٔ ٣خالٍ اقاَ ١ايتٛاشٕ بُٗٓٝا بٛاضط ١ايتػسٜع ٚايعكٌ
ؾاألٜ ٍٚطع ٢اىل حتكٝل ايصاحل ايعاّ ايرٜ ٟكبً٘ االؾساد مجٝعا ًٜٚتصَ ٕٛب٘ ٚايجاْٞ
َٔ خالٍ إعُاي٘ ٜتشكل ايتٛاشٕ بني املصًش ١ايعاَٚ ١ارتاص َٔٚ ١خالٍ ٖر ٙايؿًطؿ١
ٜه ٕٛتهٝٝـ املصًش ١ستٌ اذتُا ١ٜايكاْٚ ١ْٝٛجتس ِٜايؿعٌ ايرٜٗ ٟدز ٖر ٙاملصًش١
اٜٗ ٚددٖا بارتطس(.)1
بايتاي ٞيهٌ َصًش ١قاَْ ١ْٝٛصًش ١حتُٗٝا ٚعطب ْٛع املصًش ١خيتًـ
ْٛع ايكاْ ٕٛاير ٟحيُٗٝا ؾهًُا ناْت املصًش ١دٖٛسٖٚ ١ٜاَ ١ناْت ايكاعد ٠ايكاْ١ْٝٛ
ذات دصا ٤زادع نؿ ٌٝبتشكٝل اذتُا ١ٜؾايكاعد ٠ايكاْ ١ْٝٛتبػٖ ٞدؾاً ٚتطع ٢إلدزان٘.
ٚبتكدٜسْا ؾإٕ املصًش ١اييت ٜصب ٛاملػسع اىل زعاٜتٗا َٔ خالٍ ايتذس ِٜايٛازد يف
ايؿكس َٔ )5(٠املادٚ )10(٠ارتاص ١بتذس ِٜابساّ عكد ايصٚاز خازز احملهُ ٖٞ ١يف ايٛاقع
ثالثَ ١صاحل اٚالٖا خاص ١تتُجٌ باذتؿاظ عً ٢اذتكٛم ايصٚد ١ٝيًُسأَٚ ٠كدّ ايصدام
َٚؤخسٚ ٙثبٛت ْطب االطؿاٍ يألب ٚسؿعٗا َٔ االٖداز ا ٚصعٛب ١االثبات ،اَا ايجاْ ١ٝؾٗٞ
َصًش ١عاَ ١يًُذتُع َٔ خالٍ اغرتاط تكد ِٜايؿشص ايطيب يًصٚدني قبٌ ابساّ عكد
ايصٚاز ٚاعتباز ٙغسطاً الشَاً يًصٚاز ٚذيو يًتأند َٔ خً ٛايصٚدني َٔ االَساض ٚاذتًٛٝي١
د ٕٚاْتػازٖا يف اجملتُع ؾطال عٔ اذتؿاظ عً ٢اضتُساز اذتٝا ٠ايصٚد ١ٝعٓدَا اداش
املػسع ايعساق ٞيف املاد )43( ٠ايؿكسات ( َٔ )6،5قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝيًصٚد ١طًب
ايتؿسٜل بطبب ايعًٌ ٚأٜطا يًشؿاظ عً ٢ضالَ ١ايٓطٌ َٔ اْتكاٍ االَساض ايٛزاث ١ٝبني
ايعا ١ً٥بني ايعا ١ً٥ايٛاسدَٚ ٠ؤد ٣ذيو اذتؿاظ عً ٢اضتُساز اذتٝا ٠ايعا.١ًٝ٥
اَا املصًش ١ايجايج ١ؾٗ ٞتٓع ١ُٝٝقصد َٓٗا املػسع االيتصاّ بأسهاّ ايكإْٛ
املٓعُ ١يًصٚاز َٔ شٚد ١ثاْ ١ٝخازز احملهُ ١اثٓا ٤قٝاّ ايصٚد ١ٝاالٚىل ن ٕٛاملػسع قد
ْعِ ايصٚاز َٔ شٚد٘ ثاْ ١ٝيف املاد )3( ٠ايؿكسات( َٔ )6،5،4قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص١ٝ
ايعساق ٞايٓاؾر.

( )9ينظر د .محمد مردان ،مصدر سابق ،ص .54
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احكاو جزميت ابزاو عقذ انزٔاج خارج احملكًت
دسمي ١ابساّ عكد شٚاز خازز احملهُ ١غأْٗا غإٔ ا ٟدسمي ١اخسٜٓ ،٣بػٞ
يكٝاَٗا نُا سددٖا املػسع يف ايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛهلا حتكل ازنإ ستدد ٠ال ٚدٛد هلا يف
غريٖا  ٖٞٚايسنٔ املاد ٟبعٓاصسٚ ٙايرٜٓ ٟبجل عٓ٘ ساالت َعٜ ١ٓٝؿسضٗا حتكل بعض
عٓاصس ٙد ٕٚبعطٗا نشايٚ ١قٛع ايطًٛى ٚعدّ حتكل ايٓتٝذٚ ١اغرتاى عد ٠اغداص يف
اقرتاف ايطًٛى ؾطال عٔ ايسنٔ املعٓ ٟٛبعٓاصسٚ ،ٙظاْب ٖر ٙاالزنإ ٜكـ اسد غكٞ
ايكاعد ٠ادتٓا ١ٝ٥املتُجٌ بػل ادتصا ٤نأثس يًطًٛى املٓٗ ٞعٓ٘ٚ ،عًٖ ٢را االضاع ٜكطِ
املبشح ستٌ ايدزاض ١اىل َطًبني اال ٍٚألزنإ ادتسمي ١اَا ايجاْ ٞؾٗ ٛيًعكٛب ١املكسز ٠هلا.
ادلطهب االٔل
اركاٌ جزميت ابزاو عقذ انزٔاج خارج احملكًت
ال ٜعسف ايكاْ ٕٛدسمي ١بػري زنٔ َاد ٟؾاالضطساب يف اجملتُع ٚايعدٚإ عً٢
املصاحل احملُ ١ٝال ٜه ٕٛبػري َادٜات ًَُٛض ١حتصٌ يف ايعامل ارتازد ٞؾتؿط ٞآلثاز
تػريٜ ،ٙطٓد ٙاجتا ٙاالزاد ٠يًطًٛى ٚأثاز ٙايٛاقعَ ١ع ايعًِ بُٗا َ ٖٛٚا سدد ٙاملػسع يف

منٛذز ٖر ٙادتسمي ١يف املاد )10( ٠ايؿكس َٔ )5( ٠قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝايٓاؾر( ، )عً٘ٝ
ضٛف ٜكطِ ٖرا املطًب يبشح نال َٔ ايسنٔ املادٚ ٟاملعٓ ٟٛهلر ٙادتسمي ١نٌُ يف ؾسع
َطتكٌ.

( )نصــت عمــى انــو (يعاقــب بــالحبس مــدة ال تقــل عــن ســتة اشــير ،وال تزيــد عمــى ســنة ،او
بغرامة ال تقل عن ثالثمائة دينار ،وال تزيد عمـى الـف دينـار ،كـل رجـل عقـد زواجـو خـارج
المحكمــة ،وتكــون العقوبــة الحــبس مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات ،وال تزيــد عــن خم ــس
سنوات ،اذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية)
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انفزع االٔل
انزكٍ ادلادي

اٚالُ :ايطًٛى.
املعٗس املاد ٟيًذسمي ١ميجٌ نٌ ْػاط َاد ٟاَ ٚعٜٓ ٟٛطتٛعب اذتسنات
ٚايطهٓات ٜهتطب ٚصؿاً قاْْٝٛاً ٖ ٛعدّ املػسٚع َٔ ١ٝخالٍ ايٓص ايكاْٜٚ ْٞٛعٗس ايسنٔ
املاد ٟيًٛاقع بطًٛى ٜٚتشكل عسن ١عط ١ٜٛازاد - ١ٜتٓصب ؾٗٝا ازادَ ٠ستهب ايؿعٌ يف
حتكٝل ايٓتٝذ ١االدساَ ١ٝاييت ٜطع ٢إيٗٝا  -عً ٢حتسٜو ايعط ٛاملؤٌٖ يف دطُ٘ يتشكٝل
تًو ايٓتٝذَ ١تصٛزاُ هلر ٙايٓتٝذٚ ١اذتسن ١املاد ١ٜاييت تكط ٞبتشكٝكٗا ٚبػريٖا ٜتذسد
ايطًٛى عٔ املادٜات ٚال ٜتصٛز إ ٜرتتب عًْ ١ٝتٝذ ١ادساََ ١ٝع.)1(١ٓٝ
عٓصس ايطًٛى ايرٜ ٟصدز عٔ ادتاْ ٞيف ٖر ٙادتسميٜ ١تذطد عسن ١ايًطإ
ايصادز ٠عٔ ادتاْ ٞيف عكد ايصٚاز خازز احملهُٚ ١حتدٜداُ صٝػ ١االجياب د ٕٚايكب ٍٛنٕٛ

االجياب َٖ ٛا ٜصدز اٚال َٔ ايعاقد (ايصٚز) ٚبتشدٜد املػسع يف املاد )10(٠ايؿكس)5(٠
ٚباأليؿاظ احملدد ٠غسعاً َٔ ْهاح ٚشٚاز َٚا ٜػتل عُٓٗا َٔ ايؿاظ ايًػ ١ايعسبَٗٓٚ )2(١ٝا
اٜطاً يؿغ ايتًُٝو يًدالي ١عً ٢ايٓهاح يف قٛي٘ عً ٘ٝايصالٚ ٠ايطالّ اذٖب ؾكد ًَهتهٗا مبا
َعو َٔ ايكسإٓ ٚباق ٞااليؿاظ اييت ضاز عًٗٝا عسف االضتعُاٍ خازز ايٛضع ايًػ ٟٛاذتكٝكٞ
(.)3

هلا ؾأصبشت سكٝك ١عسؾ٘ٝ
ٚزب ضاٜ ٌ٥طأٍ ملاذا املٛدب ٖ ٛادتاْ ٞداُ٥اُ ؟ ٚتؿطري ذيو إ املػسع
ايعساق ٞيف قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝدعٌ ايصٚز املطؤ ٍٚدٓاٝ٥اً عٔ ٖر ٙادتسمي ١بٛصؿ٘
ٖٜ َٔ ٛبدأ صٝػ ١ايصٚاز د ٕٚغري ٙاذ ٚزد يؿغ (نٌ زدٌ) مما ٜدٍ عً ٢سصس صؿ١
( )9ينظر د .اكرم نشأت ابراىيم :القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ،ط ،9مطبعة
الفتيان ،9998 ،ص.969
( )8قرار محكمـة جـند ديـالى ذي العـدد(/973ج )8198/فـي (8198/4/98غيـر منشـور) ؛
ك ــذلك قـ ـرار محكم ــة ج ــند دي ــالى ذي العـ ــدد(/518ج )8198/ف ــي (8198/91/8غي ــر

منشور).
( )3نقالً عن د .عباس حسني محمد :صيغة العقد في الفقو االسالمي ،الموقع االلكتروني
 www.alukah.netتاريخ الزيارة .8197/98/3
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ادتاْ ٞؾ٘ٝ

عً ٢ايسغِ َٔ إ املػسع ايعساق ٞاداش صدٚز االجياب َٔ اسد ايعاقد ٜٔيف

املاد َٔ )4( ٠قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝايعساقٚ ٞاييت ْصت عًٜٓ( ٢عكد ايصٚاز بإجياب
ٜؿٝد يػ ً١ا ٚعسؾاً َٔ اسد ايعاقدٚ ٜٔقب َٔ ٍٛاالخس ٜٚك ّٛايٛنَ ٌٝكاَ٘) اال اْ٘ سصس
ايتذس ِٜيف ايصٚز اضتٓاداً يًذسمي ١ستٌ ايبشح.
عً ٢إ ملهإ اتٝإ ايطًٛى اُٖٚ ١ٝاعتبازاً يف ايتذس ِٜاذ ٜكتط ٞاالَس إ ابساّ
ايعكد مل ٜهٔ اَاّ احملهُ ١ؾال ٜػرتط الزتهاب ايطًٛى إ ٜكع خازز قاع ١احملهُ ١بايؿعٌ
ألْ٘ باإلَهإ إ تٓتكٌ احملهُ ١إلبساّ ايعكد خازز بٓاٗ٥ا ،ؾتؿرتض ٖر ٙادتسمي ١ابساّ ايعكد
إ ال ٜهٜ َٔ ٕٛربّ ايعكد ايكاضٚ ٞإمنا زدٌ د ٜٔا ٚا ٟغدص أخس عطب ْٛع ايصٚاز
ٚتأٜٝد ذيو ايػطس اال َٔ ٍٚاملاد )10( ٠ايؿكس )5( ٠اييت ٚضعت قٝداُ ٜطتٓبط َٔ دالي١
االقتطاٜ ٤كط ٞبًصٚ ّٚدٛد احملهُ ١املدتص ١عٓد ابساّ ايعكد ؾايٛدٛد املكصٛد َٖٔ ٛ

ايٓاس ١ٝايع ١ٝٓٝعً ٢ايسغِ َٔ اختالف ستٌ تػه ٌٝدًط ١احملهُ ،)2(١اَا املػسع ايطٛزٟ
 ٚاالزدْ ٞؾكد دسَا ايصٚاز اذتاصٌ خازز احملهُ ١ا َٔ ٚقبٌ غدص غري َأذ ٕٚبريو َٔ

قبٌ ايكاض ٞؾايكاْْٛإ اداشا ملتدصصني ابساّ عكد ايصٚاز َٔ غري سطٛز ايكاض ٞعً٢
إ ٜتِ تطذ ٌٝايعكد َٔ قبٌ املأذ ٕٚؾايتذسٜ ِٜه ٕٛيعكد ايصٚاز املربّ َٔ قبٌ
غريُٖا(ايكاض ٞا ٚاملأذٚ )ٕٚاضتعٗاز ٖر ٙادتسمي ١يف ايكاْ ٕٛايطٛز َٔ ٟايعباز ٠االخري٠
(ٚال ميٓع ذيو َٔ اٜكاع ايعكٛب ١ايكاَْٚ )3()١ْٝٛا ٜؤخر عً ٢ايٓص ايطٛز ٟاْ٘ ْص عً٢
ايتذس ِٜد ٕٚحتدٜد ْٛع َ ٚكداز ايعكٛب ١ؾٝؿرتض اْ٘ اساٍ حتدٜدٖا يكاْ ٕٛايعكٛبات.

( )9الفقرة ( )5من المادة ( )91من قانون االحوال الشخصية العراقي رقم ( )988لسنة
 9959المعدل النافذ؛ قرار محكمة جند ديالى ذي العدد (/973ج )8198/في

( 8198/4/98غير منشور)؛ وىو ما سار عميو القضاء العراقي بتوجيو التيمة وفقاً

ألحكام المادة ( )91الفقرة( )5من قانون االحوال الشخصية العراقي قرار محكمة جند
ديالى ذي العدد(/518ج )8198/في (8198/91/8غير منشور)
( )8قرار محكمة جنايات نينوى بصفتيا التمييزية ذي العدد( /79ت  )8197/في /4 /91
( 8197غير منشور).

( )3المادة ( )41الفقرة ( )8من قانون االحوال الشخصية السوري رقم ( )59لسنة 9953
المعدل النافذ التي نصت عمى (ال يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إال بعد
استيفاء االجراءات عمى انو اذا حصل ولد او حمل ظاىر يثبت الزواج بدون ىذه=
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اَا قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝاالزدْ ٞؾكد دسّ ايصٚاز اذتاصٌ بدٚ ٕٚثٝك١
زمس ١ٝصادز َٔ ٠ايكاض ٞاَ ٚأذٚ ْ٘ٚأساٍ صساس ١حتدٜد عكٛبَ ١ستهيب ٖر ٙادتسمي ١اىل
()1
قاْ ٕٛايعكٛبات َع حتدٜد عكٛب ١اضاؾ ١ٝؾ٘ٝ
ٜٚبد ٚاْ٘ قد ؾات عً ٢املػسع ايعساق ٞعٓد إضاؾ ١ايؿكس َٔ )5(٠املاد)10(٠
مبٛدب قاْ ٕٛايتعد ٌٜايجاْ ٞيكاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝسٝح ْص عً.....( ٢نٌ زدٌ
عكد شٚاز خازز احملهُٚ )..... ١حتدٜد ٙهلر ٙادتسمي ١بٝإ َٛضٛع املطاُٖ ١ادتٓا١ٝ٥
ؾٗٝا ٚاييت تعين بػهٌ عاّ تعدد ادتٓا ٠اير ٜٔازتهبٛا ادتسمي ،١ؾازتهاب غدص ٚاسد
يًذسميٜ ١عين إ ٜطبل عًْ ٘ٝص ايكاْ ٕٛارتاص بٗا ٚإ تٛقع عً ٘ٝايعكٛب ١احملدد٠
بايٓص ،ؾاملطاُٖ ٖٞ ١اضًٛب الزتهاب ادتسمي ١اييت ٖ َٔ ٞاملتصٛز بٌ إ ايٛضع
ايعاد ٟإ ٜستهبٗا غدص ٚاسد ،إال إ ايٓص قد قصس ايصؿ ١االدساَ ١ٝعً ٢ضًٛى ايصٚز
املٛدب ايرٜ ٟعكد شٚاد٘ خازز احملهُ ١ؾأغؿٌ املػسع اغساى املطاُٖني َع ايصٚز ؾٗٝا
يف سني إ اغرتانِٗ ؾٗٝا ضسٚزٜٚ ٟعد زنٓاً ؾٗٝا ؾال ميهٔ تصٛز ازتهابٗا َٔ غدص
ٚاسد بٌ َٔ عد ٠اغداص ٜتكامس ٕٛحتكٝل َادٜاتٗا ؾُٔ غري املتصٛز ابساّ عكد شٚاز َٔ
غري شٚز َٛدب ٚشٚد ١قابً ١ؾهالُٖا ٜأتٝإ ايصٝػ ١املتطًب ١يًصٚاز ؾٝكرتؾإ ْػاطاً
ادساَٝاً َتكابالً غأْٗا غإٔ عدّ تصٛز قٝاّ دسمي ١ايسغ ٠ٛبد ٕٚطسؾٗٝا( ،)2ؾاملػسع مل
ًٜتؿت يعكاب ايصٚد ١اييت زضٝت بٗرا ايعكد عً ٢ايسغِ َٔ دٚزٖا ايسٝ٥ظ يف قٝاّ ايبٓا٤
ايكاْ ْٞٛهلر ٙادتسمي ١ؾال ميهٔ تصٛز ٚقٛع ادتسمي ١د ٕٚضًٛنٗا ٚعًٗٝا َٔ املطؤٚي١ٝ
ادتٓاَ ١ٝ٥ا عً ٢ايسدٌ ؾًُاذا ٖرا ايتُٝٝص غري املربز يف ايتذسٚ ِٜاملطؤٚي ١ٝادتٓا ١ٝ٥ثِ مل
ٜتٓا ٍٚايٓص َطؤٚي َٔ ١ٝضاُٖٛا يف ٖرا ايعكد باملطاعد ِٖٚ ٠زداٍ ايدٚ ٜٔايػٗٛد
= االجراءات وال يمنع ذلك من ايقاع العقوبة القانونية) نصت عمى اجراءات عقد الزواج
الفقرة( )9من نفس المادة.
( )9المادة( )97الفقرة(ج) من قانون االحوال الشخصية االردني رقم( )69لمسنة 9976
المعدل النافذ التي نصت عمى(اذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد
والزوجين والشيود بالعقوبة المنصوص عمييا في قانون العقوبات االردني وبغرامة عمى

كل منيم ال تزيد عن مائة دينار).
( )8ينظر د .محمود نجيب حسني :المساىمة الجنائية في التشريعات العربية ،ط ،8دار
النيضة العربية ،القاىرة ،9998 ،ص ص .99-96
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ٚٚنالُٗ٥ا ؾطاعدٚا يف ازتهابٗا ٚسطسٚا َطسح ادتسمي ١ؾتشٛيت صؿاتِٗ اىل ؾاعًني

اصًٝني( ،)1بٌ إ ايكطا ٤ايعساق ٞذٖب اىل اضتبعاد املطاُٖ ١بػهٌ َطًل ٚس ٍٛصؿ١
ايصٚدَ َٔ ١طاِٖ اىل غاٖد تد ٕٚاؾادتٗا يف ايدع ٣ٛادتصا ١ٝ٥اضتٓاداً يًُاد )10( ٠ايؿكس)5(٠
َٔ قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدصَ ١ٝع إ اٜكاع ايعكٛب ١بايٓعس يًعكد ْؿط٘ عًٜ َٔ ٢طٌٗ يًعكد
ٜٚه ٕٛساضسا ؾ ٖٛٚ ٘ٝزدٌ ايد ٜٔاٚىل َٔ اٜكاعٗا عً ٢املعكٛد هلِ ،نُا مل جيسّ ايٓص
تصسف ايٛي ٞإ ناْت ايصٚد ١غري بايػ.١
اَا املػسع ايطٛز ٟؾكد تٓب٘ يريو ٚباملٛاَ ١ُ٥ع قاْ ٕٛايعكٛبات ايطٛزٟ
املادتني ( َ٘ٓ )472 ،470ؾكد مشٌ بأسهاَٗا ايعاقدٚ ٜٔممجً ِٗٝؾطال عٔ زدٌ ايدٜٔ
()2

ٚايػٗٛد اير ٜٔسطسٚا ايصٚاز بصؿتِٗ ٖرٙ
ٚبٓؿظ املٛقـ ؾإٔ قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝاالزدْ ٞضا ٣ٚيف ايتذسٚ ِٜايعكاب
بني ايصٚدني ْٚص عً ٢املطؤٚي ١ٝادتٓا ١ٝ٥يًُطاُٖني َعُٗا نٌ َٔ ايعاقد(زدٌ ايد ٜٔاٚ
ا ٟغدص آخس ٜتٛىل َُٗ ١تًكني ايصٚدني صٝػ ١ايعكد) ٚايػٗٛد نريو َع َطاٚا ٠ادتُٝع يف

ايعكٛب ١اييت ْص عًٗٝا ٚأساٍ اىل قاْ ٕٛايعكٛبات ؾسض عكٛبات اخس.)3( ٣

ثاْٝاً :ايٓتٝذ.١
ٖ ٞاالثس املادٚ ٟايكاْ ْٞٛاملرتتب عً ٢ايطًٛى ،قد ٜتبادز يًرٖٔ إ ايٓتٝذ١
االدساَ ١ٝيف ٖر ٙادتسمي ١امنا ٖ ٞاْعكاد عكد ايصٚاز إال إ ذيو االؾرتاض جياْب ايصٛاب
الٕ يًٓتٝذ ١ادتٓاَ ١ٝ٥ديٛالٕ اٚهلُا َادٜ ٟتُجٌ بايتػٝري اذتاصٌ يف ايعامل ارتازد ٞنأثس
( )9المادة ( )49من قانون العقوبات العراقي رقم( )999لسنة  9969المعدل النافذ التي
نصت عمى(يعد فاعالُ لمجريمة كل شريك بحكم المادة ( )48كان حاض اًر مسرح الجريمة
اثناء ارتكابيا او ارتكاب اي فعل من االفعال المكونة ليا).

( )8المادة ( )471من قانون العقوبات السوري رقم( )948لسنة  9949المعدل النافذ التي
نصت عمى(يستحق العقوبة نفسيا الذي يعقد زواجا قبل ان يتم االعالنات وسائر

المعامالت التي ينص عمييا القانون او االحوال الشخصية)....؛ كذلك المادة ()478
من ذات القانون نصت عمى (ينزل بمنزلة رجل الدين لتطبيق االحكام السابقة المتعاقدون
و ممثموىم والشيود الذين حضروا الزواج بصفتيم ىذه).
( )3المادة ( )97الفقرة (ج) من قانون االحوال الشخصية االردني رقم ( 9976 )69النافذ.
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يًطًٛى ؾايٛاقع نإ عً ٢ضتَ ٛعني ثِ صاز بصٛز ٠اخس ٣بعد صدٚز ٙؾايطسز ؾَ ٘ٝادٟ
ي٘ َعٗس َادًَُٛ ٟع ٚثاُْٗٝا ٖ ٛايعدٚإ ايرٜٓ ٟاٍ املصًش ١ا ٚاذتل اير ٟقدز املػسع
ادتٓا ٞ٥محاٜت٘ ٚايٓتٝذ ١ؾ ٘ٝذات ضسز َعٓٚ ،)1(ٟٛيف ادتسمي ١ستٌ ايبشح تتُجٌ ايٓتٝذ١
االدساَ ١ٝيف َديٛهلا املاد ٟبكٝاّ ساي ١ايصٚد ٖٞٚ ١ٝصشٝش َٔ ١ايٓاس ١ٝايػسعٚ ١ٝسٌ
ايصٚدٚ ١ايتُتع بٗا بعد إ ناْت قبٌ ضًٛى ادتاْ ٞادٓب ١ٝعٓ٘ ،اَا املدي ٍٛايكاْْٞٛ
يًٓتٝذ ١ؾٗ ٛاالعتدا ٤عً ٢املصاحل اييت قدز املػسع زعاٜتٗا ؾطالً عٔ اْتٗاى ايتٓعِٝ
ايكاْ ْٞٛاير ٟازاد ٙاملػسع َٔ اغرتاط ايتطذٚ ٌٝجتس ِٜعدّ االقداّ عً.٘ٝ
ٖٓٚا ٌٖ ٜطتًصّ ايبٓا ٤ايكاْ ْٞٛدتسمي ١ابساّ عكد ايصٚاز خازز احملهُ ١ستُاً
ٚقٛع ايٓتٝذ ١اّ ميهٔ تصٛز ايػسٚع ؾٗٝا؟ إ ٖر ٙادتسمي ١ميهٔ إ تتشكل تاَٚ ١قد تكـ
عٓد سد ايػسٚع ايرْ ٟص املػسع ادتٓا ٞ٥عًَ ٢ديٛي٘ بأْ٘(ايبد ٤بتٓؿٝر ؾعٌ بكصد
ازتهاب دٓا ١ٜا ٚدٓش ١اذا اٚقـ ا ٚخاب اثس ٙيطبب خازز عٔ ازاد ٠ايؿاعٌ )2()...ؾٝتصٛز
ادتُاع طسيف ايعكد اٚ ٚنًُٗٝٝا عطٛز ايػاٖدٚ ٜٔزدٌ ايد ٜٔإلبساّ ايعكد ٚقبٌ ايتًؿغ

()3

بعبازات ايكب ٍٛبعد صدٚز االجياب حتطس ايطًط ١املدتص ١بٓا ً٤عً ٢إخباز ٚصًٗا
ٜٚتصٛز ايػسٚع اٜطا بٓؿظ ايؿسض ايطابل ؾُٝا ي ٛسصٌ ْصاع بني ايطسؾني عًَ ٢ا مت
االتؿام عًَٗ َٔ ١ٝس َعذٌ اَ ٚؤدٌ ٜطؿس عٔ عدّ ابساّ ايعكد.
ثايجاً :ايعالق ١ايطبب.١ٝ
ايطبب ١ٝنُؿٗ ٖٞ ّٛاضٓاد اَس َٔ اَٛز اذتٝا ٠اىل َصدز ٚ ،ٙاالضٓاد يف ايٓطام
ادتٓاْٛ ٞ٥عإ َادٜ ٟكتطْ ٞطب ١ادتسمي ١يؿاعٌ َعني  ٖٛٚاالضٓاد املؿسد ْٚطبْ ١تٝذ١
َع ١ٓٝاىل ضًٛى َعني ثِ ْطب ١ذيو ايطًٛى يؿاعٌ َعني  ٖٛٚاالضٓاد املصدٚز أَا االضٓاد

( )9ينظر د .محمود نجيب حسني :شرح قانون العقوبات(القسم العام) ،ط ،6دار النيضة
العربية ،القاىرة ،9989 ،ص ص.889-881

( )8المادة( )31من قانون العقوبات العراقي رقم( )999لسنة  9969المعدل النافذ.
( )3ينظر عدي طمفاح محمد الدوري :الرابطة الزوجية من منظور القانون الجنائي (دراسة
مقارنة) ،ط ،9منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،8195 ،ص.819
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()1

املعٓ ٟٛؾٗ ٛاضٓاد ادتسمي ١يػدص َتُتع باألًٖ ١ٝاملطًٛب ١يتشٌُ املطؤٚي ١ٝادتٓا١ٝ٥

ؾعالق ١ايطبب ٖٞ ١ٝصً ١ايٛصٌ بني عٓصس ٟايسنٔ املاد ٟؾتجبت إ اتٝإ ايطًٛى اسدخ
ايٓتٝذ ١ؾتكٚ ِٝسد ٠ايسنٔ املادٚ ٟنٝاْ٘ بإضٓاد ايٓتٝذ ١يًطًٛى ؾًٗا نٝإ َطتكٌ عٔ
(.)2
باق ٞايعٓاصس ٜٓٚشصس دٚزٖا مبا نإ يًطًٛى َٔ ْصٝب يف اسداخ ايٓتٝذ١
ؾتٓعكد ايسابط ١ايطبب ١ٝبني ضًٛى ادتاْ ٞعٓد تًؿع٘ بايعبازات احملدد ٠يإلجياب
املطًٛب الْعكاد عكد ايصٚاز ٚايٓتٝذ ١املتشككٚ ١اييت تتُجٌ باْعكاد ايسابط ١ايصٚد ١ٝخازز
احملهُ ١عٓد تًؿغ عبازات ايكب ٍٛيإلجياب اير ٟتكدّ ب٘ ايصٚز.
انفزع انثاَي
انزكٍ ادلعُٕي
سطِ املػسع ايعساق ٞتعسٜـ ايكصد ادتٓا ٞ٥بصؿ ١عاَ ١بايك( ٍٛايكصد ادتسَٞ
ٖ ٛتٛد ٘ٝايؿاعٌ ازادت٘ اىل ازتهاب ايؿعٌ امله ٕٛيًذسميٖ ١ادؾاُ اىل ْتٝذ ١ادتسمي ١ا ٚاٟ

ْتٝذ ١دسَ ١ٝاخس )3()٣ؾٝتشكل ايكصد ادتٓا ٞ٥باجتا ٙازاد ٠ادتاْ ٞاىل ايطًٛى االدساَٞ
ٚإسداخ ايٓتٝذ ١ادتسَ ١ٝاملرتتب ١عًَ ٘ٝع عًُ٘ بايطًٛى ٚايٓتٝذ ،١ؾاإلزاد ٠دٖٛس ايكصد
ٚيٝظ ايعًِ َتطًبا يرات٘ ٚيهٔ باعتبازَ ٙسسً ١يف ته ٟٛاالزادٚ ٠غسطاً اضاضٝاً يتصٛزٖا
ؾايعًِ ٚاإلزاد ٠عٓصسإ يكٝاّ ايسنٔ املعٓٚ ٟٛايكصد ادتٓا ٞ٥ؾٚ ،)4(٘ٝعٓاصس ايكصد
ادتٓا:ٖٞ ٞ٥

( )9ينظ ر د .رؤوف عبيد :السببية الجنائية بين الفقو والقضاء(دراسة تحميمية مقارنة) ،ط،4
مطبعة االستقالل الكبرى ،القاىرة ،9984 ،ص4
( )8ينظر د .محمود نجيب حسني :شرح قانون العقوبات(القسم العام) ،مصدر سابق،
ص.885

( )3المادة( )33من قانون العقوبات العراقي رقم( )999لسنة  9969المعدل النافذ.
( )4ينظر د .اكرم نشأة ابراىيم ،مصدر سابق ،ص 869؛ كذلك ينظر د .محمود نجيب
حسني :شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مصدر سابق ،ص.858
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 .1ايعًِ ٖٛ :ايتصٛز ذتكٝك ١ايػ ٤ٞعً ٢ضتٜ ٛطابل ايٛاقع ٜٚكتط ٞإ ٜعًِ ادتاْ ٞبإ
ايٓتٝذ ١ضتكع اٜ ٚطت ٟٛيد ٜ٘سص ٍٛايٓتٝذ َٔ ١عدَٗا يف ساٍ ناْت ممهٓٚ )1(١البد
إ حيٝط عًِ ادتاْ ٞبهٌ ايٛقا٥ع اييت تؿرتضٗا ادتسميٚ ١إ َا جيس ٖٛ ٟعكد شٚاز
شتايـ ألسهاّ ايكاْ ٕٛؾاإلساط ١بايعًِ غسط الجتا ٙاالزاد ٠ايٛاع ١ٝيًذسمي ١بهاؾ٘
ازناْٗا َٗٓٚا عٓاصس ايسنٔ املاد ٟؾٝعًِ بطًٛن٘ ٚايٓتٝذ ١املرتتب ١عًٜٚ ٘ٝتٛقع قٝاّ
ايعالق ١ايطبب ١ٝبُٗٓٝا  َٔٚذيو اٜطاً ضسٚز ٠ايعًِ مبهإ ازتهاب ايطًٛى ٚإ ناْت
ايكاعد ٠ؾ ٘ٝإ املػسع جيسَ٘ د ٕٚاالخر بٓعس االعتباز َهإ ازتهاب٘ ؾٝطأٍ ادتاْٞ
عٔ ادتسميٚ ١ي ٛدٌٗ َهإ ازتهاب ضًٛن٘ ٚيهٔ املػسع خيسز عٔ ايكاعد ٠اْؿاً يف
بعض ادتساَٗٓٚ ِ٥ا دسمي ١ابساّ عكد ايصٚاز خازز احملهُ ١ؾال ٜكسز يًطًٛى صؿ١
ادساَ ١ٝإال اذا اقرتؾ٘ ادتاْ ٞخازز َهإ تػه ٌٝاحملهُٚ ١تؿطري ذيو ن ٕٛايطًٛى ال
ٜعد اعتدا ٤عً ٢املصًش ١احملَُ ١ٝتَ ٢ا نإ يف املهإ اير ٟاغرتط٘ املػسع
ٚايعهظ زتسّ َتَ ٢ا ٚقع يف غري ذيو املهإ ؾٝه ٕٛغسطاً إ حيٝط عًِ ادتاْٞ

مبهإ ازتهاب ايؿعٌ(.)2
ٚعً ٢ايسغِ َٔ إ املػسع ال ٜتطًب يف َستهب ادتسمي ١متٝص ٙبصؿ٘ خاص ١اٚ
ٜػػٌ َسنصاً َعٓٝاً إال اْ٘ اٜطاً ٜطتجين َٔ ٖرا االصٌ بعض ادتسا ِ٥ؾال ٜتصٛز إ
ٜستهبٗا إال َٔ ٜتُٝص عاي ١قاْ ١ْٝٛا ٚؾعًَ ٘ٝع ٘ٓٝؾٝطاف اىل َا ضبل َٔ ايٛقا٥ع
اييت ٜػرتط اساط ١ادتاْ ٞعًُاً بٗا ٖ ٞصؿت٘ يف ادتسمي ١ن ْ٘ٛبادز باإلجياب ايالشّ
ٜٚرتتب عً ٢ايتكا ٤ايكب ٍٛب٘ انتطاب٘ صؿ ١ايصٚز ؾال ميهٔ إ ٜٛد٘ ايؿاعٌ ازادت٘ اىل
ضًٛى َعني َا مل ٜهٔ قد اساط عًُ٘ ب٘(.)3
 .2االزادْ ٖٞ :٠ػاط ْؿطٜ ٞتذطد يف قدز ٠االْطإ عً ٢تٛدْ ٘ٝػاط٘ اىل حتكٝل غسض
َعني ؾٗ ٞظاٖسْ ٠ؿط ٖٞٚ ١ٝاحملسى ألْٛاع ايطًٛى ذات ايطبٝع ١املاد ١ٜتؤد ٟاىل
( )9ينظر د .عبد المييمن بكر سالم :القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن ،رسالة
دكتوراه في الحقوق ،جامعة القاىرة ،القاىرة ،9959 ،ص .997

( )8ينظر د .محمود نجيب حسني :النظرية العامة لمقصد الجنائي (دراسة تأصيمية مقارنو
لمركن المعنوي في الجرائم العمدية) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،9978 ،ص.67،69
( )3ينظر د .محمود نجيب حسني :النظرية العامة لمقصد الجنائي(دراسة تأصيمية مقارنو
لمركن المعنوي في الجرائم العمدية) ،المصدر السابق ،ص.69
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حتكٝل آثاز َاد ١ٜتصدز عٔ ٚعٚ ٞإدزاى يتصٛز ايٛضٚ ١ًٝاذتسنات ايعط ١ٜٛاييت
ٜتعني عً ٘ٝاتٝاْٗا تعني عً ٢بًٛؽ ايػسض يتػٌُ املساسٌ ايتٓؿٝر ١ٜاملدتًؿ ١يًؿعٌ
َٚساسٌ االقداّ عًَٓ ٘ٝصسؾ ١اىل ايطًٛى ٚاىل ايٓتٝذ ١االدساَٚ ١ٝتتشكل َٔ خالٍ
(.)1
اجتا ٙازاد ٠ادتاْ ٞاىل االجياب ايصادز عٓ٘ ٚإزاد ٠حتكٝل عكد ايصٚاز خازز احملهُ١
إال إ ٖر ٙاالزاد ٠ست ٢تهَ ٕٛعترب ٠جيب إ ته ٕٛسس ٠شتتاز ٠يف اجتاٖٗا االَس ايرٟ
ٜكتط ٞايبشح يف َد ٣صش ١االزاد ٠عٓد ٚدٛد االنسا ٙاير ٖٛ ٟمحٌ ايػري بطسٜك ١غري
َػسٚع ١عً ٢إ ٜك ّٛمبا ال ٜسضا َٔ ٙؾعٌ ا ٚاَتٓاع تك ّٛب٘ ادتسميْٛ ٖٛٚ ١عإ االٍٚ
َادَ ٟصدز ٙازاد ٠االْطإ املتُتع باإلزاد ٠اذتس ٠املدزن ١ؾٓٝصسف اىل ازادٜ َٔ ٠تِ
انساٖ٘ ؾال ميشٖٛا ٚإمنا جيسدٖا َٔ قُٝتٗا ايكاْٚ ١ْٝٛسطب ؾترتتب عً ٘ٝيف ايعسٚف
االعتٝاد ١ٜاْعداّ ضٝطست٘ عً ٢اعطا ٤دطُ٘ ؾال ٜٓطب ايطًٛى اي ،٘ٝاَا ايٓٛع ايجاْ ٞؾٗٛ
االنسا ٙاملعٓ ٟٛاير ٖٛ ٟادباز غدص آلخس عً ٢إ ٜأت ٞعُال ا ٚاَتٓع عٔ عٌُ حتت
ضط ٠ٛايتٗدٜد باضتعُاٍ ايعٓـ يًتأثري عً ٢االزاد ٠ا ٚايتٗدٜد بإؾػا ٤اَس ٚنال ْٛعٞ
ايتٗدٜد قد ٜٛد٘ يًُهسَ ٙاٜ ٚه ٕٛاملكصٛد َٓ٘ غدصاً ذا اُٖ ١ٝيد ،ٜ٘ؾاإلزادَٛ ٠دٛد٠
ؾ ٘ٝإال اْٗا غري شتتاز ٠ستصٛز ٠بني اَس ٜٔاَا إ ٜأت ٞايؿعٌ املهس ٙعً ٘ٝا ٚميتٓع عٓ٘
ؾٝتعسض يًدطس ؾاإلزادٖٓ ٠ا قد ضٝل زتاهلا اىل ادْ ٢سد ْتٝذ ١يًسٖب ١اييت تٛيدت يف
ْؿط٘(ٜٚ ،)2كتط ٞيٓؿاذ سهِ االنسا ٙاملاد ٟبٓؿ ٞاملطا٤ي ١ادتٓا ١ٝ٥عٔ املهس ٙاضتشاي١
ايدؾع اٚالً ؾال ميهٔ يًػدص إ ٜسد ٙبأ ٟساٍ ٚإ ته ٕٛايك ٙٛغري ممهٓ ١ايتٛقع ٚإال
يهإ َٔ ايٛادب عًٜ َٔ ٢تعسض هلا إ ٜتؿادٖا َكدَاً(. )3
 ٖٛٚاَس ميهٔ تصٛز ٙيف عكد ايصٚاز ؾُجًُا تهس ٙايبٓت  ٖٞٚاذتاي ١ايػايب ١عً٢

ايصٚاز ؾكد ٜهس ٙايسدٌ عً ٢ايصٚاز خازز احملهُْ ١تٝذ ١االعساف االدتُاع ١ٝؾٝتشكل يد٣
اسدُٖا ا ٚنًُٗٝا َاْع املطؤٚي ٖٛٚ ١ٝعني َا دا ٤ب٘ املػسع ايعساق ٞيف املادَٔ )62( ٠
( )9ينظر د .ماىر عبد شويش الدرة :االحكام العامة في قانون العقوبات ،المكتبة القانونية،
بغداد ،9991 ،ص 313؛ كذلك ينظر د .اكرم نشأة ابراىيم ،مصدر سابق ،ص .879

( )8ينظر د .حميد سمطان الخالدي :االكراه واثره في المسؤولية الجنائية (دراسة مقارنو بين
الشريعة االسالمية والقوانين الجنائية) ،ط ،9منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان،
 ،8193ص ص .961-956
( )3ينظر د .عبدالمييمن بكر سالم :مصدر سابق ،ص ص.986-985
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قاْ ٕٛايعكٛباتٚ ،عً ٢ايسغِ َٔ إ صٛز ٠ايتٗدٜد املعٓ ٖٞ ٟٛاالنجس ٚقٛعاً َع ذيو ميهٔ
ٚقٛع ايتٗدٜد املاد ٟاٜطاً ٚتطبٝل ذيو َا سصٌ يف ؾرت ٠استالٍ تٓع ِٝداعؼ االزٖابٞ
ألدصاٚ ٤اضع َٔ ١ايعسام ٚيعدّ اعرتاف ٖرا ايتٓع ِٝبايكٛاْني ٚاحملانِ ايعساقٚ ١ٝارتطٛز٠
عً ٢سٝاٜ َٔ ٠سَ ّٚػادز ٠تًو املٓاطل يػسض ايصٚاز  ٚتطذ ً٘ٝيف خازدٗا  َٔٚثِ
اٜكاعُٗا يف ايتًٗهٚ ١تعسٜض سٝا ٠ايصٚدني رتطس املٛت عًٜ ٢د اؾساد ايتٓع ِٝاالزٖاب ٞنإ
االنساَ ٙتشككاً بايٓطب ١هلِ(.)1
ادلطهب انثاَي
آثار جزميت ابزاو عقذ انزٔاج خارج احملكًت
ٜكدز املػسع اثساً عً ٢نٌ شتايؿ ١ملا قسز َٔ ٙاٚاَس اْٛ ٚاٖ ٖٛٚ ٞايعكٛب ١عً٢
ٖر ٙاملدايؿ ١ؾٗٚ ٞض ١ًٝحتكٝل اذتُا ١ٜيًُصاحل اييت ٜطع ٢املػسع ذتُاٜتٗا عً ٢إ
ٜه ٕٛهلا ق ١ُٝاجيابٚ ١ٝيٝطت ضًب ١ٝبد ٕٚغً ٛيف حتدٜدٖا ؾٝؿتح اجملاٍ يطًط ١احملهُ١
ايتكدٜس ١ٜيتؿسٜد ايعكٛب ١مبا ٜتٓاضب ٚظسٚف ادتسمي ١يتشكل ايعكٛبٚ ١ظا٥ؿٗا بايٓطب١
يًُاضٚ ٞاملطتكبٌ ؾتؤد ٟاىل ايصدس ملا ٚقع ٚتؿسض ايسدع يف صٛزت ٘ٝملٓع ايتؿهري يف
ازتهابٗا ا ٚتهسازٖا.
انفزع االٔل
عقٕبت اجلزميت انبضيطت
ايعكٛب( ٖٞ ١دصاٜٛ ٤قع باضِ اجملتُع تٓؿٝرا ذتهِ قطا ٞ٥عً َٔ ٢تجبت

َطؤٚيٝت٘ عٔ ادتسمي )2()١يكد قسز املػسع ايعساق ٞهلر ٙادتسمي ١ايعكٛب ١يف غكني اختًـ

( )9قرار محكمة جنايات نينوى بصفتيا التمييزية ذي العدد( /79ت  )8197 /في/4/91
( 8197غير منشور) ؛ كذلك المادة ( )68من قانون العقوبات العراقي رقم ()999

لسنة  9969المعدل النافذ.
( )8د .محمود محمود مصطفى :شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،ط  ،8مطبعة جامعة
القاىرة ،القاىرة .9969 ،ص.599
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َكدازٖا عطب نٌ سايَ ١ع اعطا ٤احملهُ ١ضًط ١االختٝاز بني ْٛعني َٔ ايعكاب إَا
اذتبظ ا ٚايػساَ ١ؾؿ ٞايػل اال َٔ ٍٚاملاد )10( ٠ايؿكسْ )5( ٠ص عً ٢عكٛب ١اذتبظ يف
سدٖا االدْ ٢هلر ٙادتسمي ١مبا ال ٜكٌ عٔ ضت ١اغٗس ٚال تصٜد عٔ ضٓ ، ١ا ٚبػساَ ١ال تكٌ عٔ
ثالمثا ١٥دٜٓاز ٚ ،ال تصٜد عٔ ايـ دٜٓاز.
املػسع ٚضع ايعكٛب ١عد ٜٔاعًٚ ٢ادْٚ ٢بايسدٛع هلا ٚعًٚ ٢د٘ ارتصٛص اذتد
االدْ ٢هلا ٜتطح اْٗا ال تصًح يتشكٝل ايسدع بٓٛع ٘ٝنُا إ َٔ ْتا٥ذٗا إ تؤد ٟإ ٜصز
بايصٚز ادتاْ ٞيف املؤضط ١ايعكاب ١ٝعٔ ؾعٌ ال ٜتطُٔ ا ١ٜدطاَ ١ا ٚخطٛز ٠ادساَ١ٝ
ؾٝدتًط َع َعتاد ٟاالدساّ يٝتعًِ اضايٝب ٚطسم اخس ٣يإلدساّ ،نُا اْٗا َٔ دٗ ١اخس٣
تؤثس عً ٢احمله ّٛعًٚ ١ٝأضست٘ اييت تؿكد املع ٌٝهلا  ٖٛٚيف َكتبٌ ته ٜٔٛسٝات٘ االضس١ٜ
ؾٝدطس عًُ٘ بطبب سبط٘ ؾطال عٔ االثاز ايط ١٦ٝاييت تًشل بايدٚي ١ؾتًتصّ بتشٌُ ْؿكات

اعايت٘ داخٌ املؤضط ١ايعكاب ١ٝؾٝه ٕٛضسز ايعكٛب ١يف ٖر ٙادتسمي ١انرب َٔ ْؿعٗا(،)1
ظاْب ايطسز االدتُاعْ ٞتٝذ ١اٜكاع ايعكٛبٚ ١تٓؿٝرٖا ْٚعس ٠اجملتُع يًصٚز ادتاْ ٞنْ٘ٛ

قد سهِ عً ٘ٝبعكٛب ١ضايب ١يًشس.١ٜ
ؾايػساَ ١نعكٛب ٖٞ ١ايٛض ١ًٝاألصتع ملٛادٖٗ ١ر ٙادتسمي ١عًٚ ٢د٘ ارتصٛص اْٗا تتذاٚش
ايطًبٝات اييت تساؾل عكٛب ١اذتبظ َٔ مجٝع ايٓٛاس ٖٞٚ ٞمتجٌ اٜساداً يًدٚي ١بدال َٔ
ايٓؿكات اييت ناْت تجكٌ املٛاشْ.)2(١

ٚقد اخر املػسع ايعساق ٞبعكٛب ١ايػساَ ١نعكٛب ١اصًَ ١ٝعسؾاً اٜاٖا بأْٗا(إيصاّ
احمله ّٛعً ٘ٝبإٔ ٜدؾع اىل ارتص ١ٜٓايعاَ ١املبًؼ املعني يف اذتهِ)( )3ؾذا ٤ايٓص عًٗٝا يف
ايططس ايجاْ َٔ ٞاملاد )10( ٠ايؿكس َٔ )5( ٠قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدصَٓٚ ١ٝح ستهُ١
املٛضٛع ضًط ١تكدٜس ١ٜيف اذتهِ بٗا َٔ عدَ٘ مبا ال ٜكٌ عٔ ثالمثا ١٥دٜٓاز ٚال ٜصٜد عٔ
ايـ دٜٓاز ٚعً ٢ايسغِ َٔ إ ذيو ٜعد ضالساُ ذا سد ٜٔؾُٔ غري املطُ ٕٛإ ال تكطٞ
( )9ينظر د .عائشة حسين عمى المنصوري :بدائل العقوبة السالبة لمحرية قصيرة االمد
(دراسة مقارنو) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،8196 ،ص ص.43-49

( )8ينظر زىرة غضبان :تعدد انماط العقوبة واثره في تحقيق الردع الخاص لممحكوم عمييم،
ط ،9مكتبة الوفاء القانونية ،االسكندرية ،8196 ،ص.91
( )3المادة( )99من قانون العقوبات العراقي رقم( )999لسنة  9969المعدل النافذ.
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احملهُ ١ض ٣ٛبايػساَٚ ١إمنا تًذأ يعكٛب ١اذتبظ املػاز ايٗٝا ؾهإ ٜؿطٌ ي ٛإ املػسع
قصس ايعكٛب ١يف ايػطس اال ٍٚعً ٢ايػساَ ،١ؾته ٕٛعكٛب ١ايػساَ ١اييت ميهٔ ؾسضٗا عً٢
ادتاْ ٞيف ٖر ٙادتسمي ١بعد االخر بايتعد ٌٜايٛازد يف قاْ ٕٛتعد ٌٜايػساَات ايٛازد ٠يف قإْٛ
ايعكٛبات ٚايكٛاْني ارتاص ١االخس ٣زقِ ( )6يطَٓ 2010 ١بًػاً ال ٜكٌ عٔ َ٦يت ايـ دٜٓاز ٚ

ٚاسد ٚال ٜصٜد عٔ ًَ ٕٛٝدٜٓاز(ٚ ،)1سطٓاً ؾعٌ املػسع ايعساق ٞبإ دعٌ هلر ٙايعكٛب١
سد ٜٔاعًٚ ٢ادْ ٢مما ٜؿطح اجملاٍ حملهُ ١املٛضٛع تؿسٜد ايعكٛب ١عطب ظسٚف املتِٗ
ايػدص.١ٝ
إال إ اسهاّ ايكطا ٤ايعساق ٞبايٓطب ١يعكٛب ١ايػساَ ١مل تتدر َٛقؿاً ثابتاً بني

سدٜٗا املبٓٝني يف ايٓص االصً ٞيكاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدصٚ ١ٝبني سدٜٗا يف قاْ ٕٛتعدٌٜ
ايػساَات املػاز اي ٘ٝؾٗ ٛحيهِ بايػساَ ١مببًؼ عػس ٠آالف دٜٓاز اضتٓاداً يٓص املاد)10( ٠
()2

ايؿكس َٔ )5( ٠قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝايعساقٞ
يف سني إ ايكاْ ٕٛاالزدْ ٞدا ٤بعكٛب ١ايػساَ ١يف قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝيف
ايعباز ٠االخري َٔ ٠املاد )17( ٠ايؿكس( ٠ز) ( .....بايعكٛب ١املٓصٛص عًٗٝا يف قإْٛ
ايعكٛبات االزدْٚ ٞبػساَ ١عً ٢نٌ َِٓٗ ال تصٜد عًَ ٢ا ١٥دٜٓاز) ٚاقسٕ َعٗا ايعكٛب١
املٓصٛص عًٗٝا يف قاْ ٕٛايعكٛبات اييت ؾسضت اذتبظ َٔ غٗس اىل ضت ١اغٗس يهٌ َٔ

( )9المادة( )8الفقرة(ب) من قانون تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات والقوانين

الخاصة االخرى العراقي رقم( )6لسنة  8191النافذ ؛ كذلك ينظر د .محمود محمود

مصطفى ،مصدر سابق ،ص .547
( )8قرار محكمة جند ديالى ذي العدد (/973ج )8198/فـي ( 8198/4/98غيـر منشـور)؛
كــذلك ق ـرار محكمــة جــند ديــالى ذي العــدد (/518ج )8198/فــي ( 8198/91/8غيــر
منشـ ـ ـ ــور)؛ كـ ـ ـ ــذلك ق ـ ـ ـ ـرار محكمـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــند الحمـ ـ ـ ــة ذي العـ ـ ـ ــدد (/9818ج )8198/فـ ـ ـ ــي
( 8198/6/85غي ـ ـ ـ ــر منش ـ ـ ـ ــور) ؛ ك ـ ـ ـ ــذلك قـ ـ ـ ـ ـرار محكم ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ــند الحم ـ ـ ـ ــة ذي الع ـ ـ ـ ــدد

(/8883ج )8198/فــي ( 8198/7/99غيــر منشــور) ؛ كــذلك قـرار محكمــة جــند الحمــة
ذي العدد (/8483ج )8198/في ( 8198/8/5غير منشور)؛ كذلك قـرار محكمـة جـند
الحمة ذي العدد ( )3935في ( 8198/91/9غير منشور).
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نإ طسؾاُ يف ايصٚاز( .)1ؾته ٕٛايعكٛب ١عً ٢ايؿاعًني ٚاملطاُٖني يف ٖر ٙادتسمي ٖٞ ١اذتبظ
اذتبظ ٚايػساَ.١
ٚنإ املػسع ايطٛزَ ٟتٓبٗاً ملطاٚئ ايعكٛبات ايطايب ١يًشس ١ٜيف ٖر ٙادتسمي١
ؾشدد ايعكٛب ١بايػساَ ١ؾكط بني سد ٜٔيٝه ٕٛيًُشهُ ١ضًط ١تكدٜس ١ٜيف حتدٜدٖا(.)2
انفزع انثاَي
عقٕبت اجلزميت ادلشذدة
ظسٚف ادتسمي ٖٞ ١عٓاصس اضاؾ ١ٝتًشل ا ٚتكرتٕ بأسد ايعٓاصس ا ٚاالزنإ
امله ١ْٛيًذسمي ١ؾتطؿ ٞعًٗٝا ٚصؿاً ا ٚحتدٜداً ٜستب اثساً َػدداً ا ٚشتؿؿا عً ٢ايٓش ٛايرٟ
حيدد ٙايكاْٚ ،ٕٛتًعب دٚزا َُٗا يف ختصٝص اذتُا ١ٜادتٓا ١ٝ٥يًُصاحل االْطاْ ١ٝاييت
ٚدد ايكاْ ٕٛذتُاٜتٗا ؾتدخٌ عً ٢ايُٓٛذز االدساَ ٞنهٌ َؤثس ٠ؾ ٘ٝعكاباً تػدٜداً اٚ
ختؿٝؿاً ألْٛاع َع َٔ ١ٓٝادتساٚ ،ِ٥يهٓٗا ال ته ٕٛدسا ِ٥ددٜد ٠ا ٚمتظ ظٖٛس ادتسمي١
االصً ١ٝؾٗٚ ٞضا ٌ٥قاْ ١ْٝٛخاصٜ ١تبعٗا املػسع عٓد قٝاَ٘ بتدصٝص اْٛاع َعَٔ ٘ٓٝ
ادتسا ِ٥ؾتعد عٓاصس َؤثس ٠يف ايُٓٛذز االدساَ ٞعٝح تصبح ادتسمي ١املكرتْ ١بعسف
َػدد ا ٚشتؿـ غهالُ ددٜدا يرات ادتسميٚ ١حتُْ ٞؿظ املصًش ١ايكاْ ١ْٝٛاييت ٚدد
ايُٓٛذز االصً ٞيًذسمي ١ذتُاٜتٗا ؾتٓصسف اىل دطاَ ١بعض ادتساٚ ِ٥حتدٜد االثاز

املرتتب ١عًٗٝا ٚإؾسادٖا بعكٛبات خاص.)3(١
ؾادتسمي ١نأ ٟسدخ َاد ٟتدٍ عًٚ ٢دٛد َؤغسات تتصٌ باملهإ ٚايصَإ
اير ٜٔهلُا دٚز َِٗ يف حتدٜد دطاَ ١ايطًٛى املستهب َٚد ٣خطٛزت٘ ؾاملهإ ٖ ٛستٛز
ٚدٛد االْطإ ٜٓٚتُ ٞيًُذُٛع ١املادٚ ١ٜايصَإ ْطام ٖرا ايٛدٛد ،ؾازتهاب ادتسمي ١خازز
( )9المادة( )879من قانون العقوبات االردني رقم( )96لسنة  9961المعدل النافذ.
( )8المادة( )469من قانون العقوبات السوري رقم( )48لسنة  9949المعدل النافذ التي
شممت بالعقوبة المقررة فييا جريمة ابرام عقد دون اتباع االجراءات القانونية في

المادة(.)471
( )3ينظر د .صباح عريس :الظروف المشددة في العقوبة ،ط ،9منشورات المكتبة القانونية،
بغداد ،8118 ،ص.39،87
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احملهَُ ١ع ٚدٛد ايصٚد ١ٝال متهٔ َٔ َعسؾٚ ١قٛع ايصٚاز ٚيعٌ ايتػدٜد اير ٟقصدٙ
املػسع ٜسدع ايصٚز عٔ اتٝإ ٖرا ايطًٛى اْطالقاً َٔ َبدأ ايعكٛب ١املػدد ٠ت٦د ْٛاشع
(.)1
ادتسمي١
ٚعًٖ ٢را االضاع تؿسد املػسع ايعساق ٚ ٞغدد يف َكداز ايعكٛب ١املكسز ٠يًذسمي١
ْٛعٝاً ٚنُٝاً عٔ صٛزتٗا اييت دا ٤بٗا يف ايػل اال َٔ ٍٚاملاد )10( ٠ايؿكس )5( ٠ؾهإ
ايتػدٜد يف صٛزتني االٚىل ْٛعٝاً إيػا ٤عكٛب ١ايػساَ ١بإيػا ٤ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيف ايتدٍٝس بني
عكٛب ١ايػساَٚ ١اذتبظ ؾايصّ املػسع احملهُ ١بعكٛبٚ ١اسد ٖٞٚ ٠اذتبظ ،اَا ايصٛز٠
ايجاْ ١ٝيف تػدٜد ايعكٛب ١ؾٗ ٞايتػدٜد ايهُ ٞهلا ٚاالزتؿاع باذتدَ ٜٔعاً االدْٚ ٢األعً٢
يعكٛب ١اذتبظ ؾأصبح اذتد االدْ ٢اذتبظ َد ٠ال تكٌ عٔ ثالخ ضٓٛات بعد إ ناْت ال تكٌ
عٔ ضت ١اغٗسٚ ،ازتؿاع اذتد االعً ٢يًشبظ مبا ال ٜصٜد عٔ ( )5ضٓٛات بعد إ ناْت ال تصٜد

عٔ ضَٓ ٖٛٚ ،)2(١ا متٝص ب٘ املػسع ايعساق ٞعٔ املػسعني االزدْٚ ٞايطٛز.ٟ
ٜٚبد ٚإ سهُ ١ايتػدٜد يف ٖر ٙاذتاي ١تهُٔ يف إ ايصٚاز ارتازد َٔ ٞغأْ٘ إ
ٜطٌٗ يًسدٌ ايصٚاز َٔ ثاْٚ ١ٝثايجٚ ،١بدٖ ٕٚرا ايتػدٜد ال ٜه ٕٛيًٓص ايٛازد يف ايؿكس٠
( َٔ )4املادٚ )3( ٠ايكاض ١ٝمبٓع تعدد ايصٚدات إال بإذٕ َٔ احملهُ َٔ ١قاْ ٕٛاالسٛاٍ
ايػدص ١ٝاَ ٟعٓ ٢ألْ٘ ٜه ٕٛمبكدٚز ايسدٌ ابساّ انجس َٔ عكد َع عًُ٘ بأْ٘ ميهٔ إ
ٜعاقب بايػساَ ١ا ٚباذتبظ َع ٚقـ ايتٓؿٝر ٚيف اض ٤ٛاالسٛاٍ ضٝه ٕٛاذتبظ ملد ٠قصري٠
َع ايٓؿاذ.
اخلامتـت
اذتُد هلل انٌُ اذتُد ْػهس ٙعًْ ٢عُ٘ عًٓٝا ٚايصالٚ ٠ايطالّ عً ٢خري االْاّ ْبٓٝا
ستُد ٚعً ٢آي٘ ٚصشب٘ ايهساّ ،ختاَاُ تٓاٚيت ايدزاض ١دسمي ١ابساّ عكد ايصٚاز خازز
احملهُ ١ايػاَٗٓ ١ٜا ٖ ٞبٝإ ارتًٌ ايتػسٜع ٞاير ٟدا ٤ب٘ املػسع يف ْص َٔ ايٓصٛص
ادتٓا ١ٝ٥ارتاصٚ ١أمثست ايدزاض ١عٔ مجً َٔ ١االضتٓتادات ٚايتٛصٝات ضٓعسضٗا  ٚنُا
ٜأت:ٞ
( )9ينظر د .صباح عريس :مصدر سابق ،ص.946
( )8الشق الثاني من الفقرة ( )5من المادة ( )91من قانون االحوال الشخصية العراقي رقم
( )988لسنة  9959المعدل النافذ.
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االضتٓتادات
 .1مجٝع صٛز ايصٚاز اييت ال تتبع ؾٗٝا االدسا٤ات ايكاْ ١ْٝٛيًتطذ ٌٝتعد َعكٛد ٠خازز
احملهَُ ١ا مل تهٔ قد ابسَت اَاّ َأذ ٕٚيف ايكٛاْني اييت تأخر بٓعاّ املأذ ٕٚيف ابساّ
عكد ايصٚاز.
ٜ .2بد ٚيً ١ًٖٛاالٚىل إ املصًش ١اييت ٜتٛخاٖا املػسع َٔ جتسمي٘ ابساّ عكد ايصٚاز خازز
احملهَُ ٖٞ ١صًش ١تٓع ١ُٝٝامنا ٜٛدد اىل داْبٗا َصًش ١ؾسد ١ٜيًصٚد ١يف سكٛقٗا
ٚأخس ٣يألبٓا ٤بايٓطب ؾطال عٔ َصًش ١عاَ ٖٞٚ ١محا ١ٜاجملتُع َٔ اْتػاز
االَساض باغرتاط ايؿشص ايطيب نأسد االدسا٤ات ايالشَ ١قبٌ ايصٚاز.
 .3مل ٜهٔ املػسع ايعساقَ ٞصٝباً بتذسمي٘ ضًٛى ايصٚز ؾكط ؾصٝػ ١االجياب ٚاالبتدا ٤يف
ايصٚاز نُا تصدز َٓ٘ ؾٗ ٞتصدز َٔ ايصٚد ١اٜطاً ٚبتشدٜد املػسع يف املادَٔ )4( ٠
قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝبايتاي ٞؾٗ ٛقد َٝص يف املطؤٚي ١ٝادتٓا ١ٝ٥بني ايصٚدني يف
سني ٚدٛدُٖا الشّ  ٚضسٚز ٟإلبساّ ايعكد ٚ ٚقٛع ادتسمي.١
 .4ؾات عً ٢املػسع ايعساق ٞجتس ِٜضًٛى املطاُٖني يف ادتسمي ِٖٚ ١زدٌ ايدٚ ٜٔايػٗٛد
ؾهإ املػسع يف ذيو َتأخسا عٔ ايكٛاْني املكازْ ١اييت دسَت ضًٛنِٗ.
 .5ؾسض املػسع ايعساق ٞعكٛب ١اذتبظ يف صٛز ٠شتؿؿ ١مبا ال ٜكٌ عٔ ضت ١اغٗس ٚال ٜصٜد
عٔ ضٓ٘ ا ٚبػساَٚ ،١اذتبظ ملد ٠ال تكٌ عٔ ثالخ ضٓٛات ٚال تصٜد عٔ مخظ ضٓٛات
يف صٛزتٗا املػدد ٠يف ساي ١خاص ١متٝص بٗا عٔ ايتػسٜع املكازٕ اير ٟدا ٤بايعكٛب ١يف
صٛزٚ ٠اسد.٠
 .6مل ٜعُد ايكطا ٤ايعساق ٞاىل تطبٝل قاْ ٕٛتعد ٌٜايػساَات ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛايعكٛبات
ٚايكٛاْني ارتاص ١االخس ٣ؾُٝا ٜتعًل بعكٛب ١ايػساَ ١دتسمي ١ابساّ عكد ايصٚاز خازز
احملهُ ١عً ٢ايسغِ َٔ اْ٘ قاْ ٕٛعاّ ًٜصّ تٓؿٝر ٙبايٓطب ١يعكٛب ١ايػساَ ١آُٜا ْص
املػسع عًٗٝا.
ايتٛصٝات
 .1يػسض ايتطٗ ٌٝعً ٢املداطبني بايكاْٜ ٕٛؿطٌ اعتُاد املػسع ايعساق ٞيٓعاّ
املأذ ٕٚبإبساّ عكد ايصٚاز َع ايصاَ٘ بتكد ِٜناؾ ١املطتُطهات املطًٛب ١ذاتٗا إلبساّ
ايعكد اَاّ احملهُ ٚ ١ايصاَ٘ بتطذ ٌٝايعكد يف ضذٌ احملهُ.١
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ٜ .2ؿطٌ ي ٛإ املػسع ايعساق ٞجيسّ ضًٛى ايصٚد ١نريو يطسٚزٚ ٠دٛدٖا إلبساّ ايعكد
ؾعدّ ٚدٛدٖا ٜعين عدّ اَهإ إبساّ ايعكد بايتايٜ ٞكتط ٞاالَس عدّ ايتُٝٝص يف
املطؤٚي ١ٝادتٓا ١ٝ٥بٗٓٝا ٚبني ايصٚز.
ْٛ .3ص ٞاملػسع ايعساق ٞتؿادٜاً يثآثاز ايطًب ١ٝيعكٛب ١اذتبظ يف صٛزتٗا املدؿؿ ١إ
ٜكتصس عً ٢عكٛب ١ايػساَٚ ١سصس عكٛب ١اذتبظ يف صٛز ٠ادتسمي ١املػدد.٠
ٜ .4كتط َٔ ٞاملػسع ايعساق ٞجتس ِٜضًٛى املطاُٖني يف ٖر ٙادتسمي ١بإدخاٍ تعدٌٜ
عًْ ٢ص املاد )10( ٠ايؿكس َٔ )5( ٠قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝيته ٕٛنُا ٜأتٞ
(ٜعاقب بايػساَ ١اييت ال تكٌ عٔ َ٦يت ٚ ٚاسد ايـ دٜٓاز ٚال تصٜد عٔ ًَ ٕٛٝدٜٓاز نٌ
َٔ ايصٚدني ٚايعاقد ٚايػٗٛد اذا ابسّ ايعكد خازز احملهُٚ ،١ته ٕٛايعكٛب ١اذتبظ
ملد ٠ال تكٌ عٔ ثالخ ضٓٛات ٚال تصٜد عٔ مخظ ضٓٛات اذا عكد خازز احملهُ ١شٚاداً
اخس َع قٝاّ ايصٚد.)١ٝ
ادلصـادر
ايكسإٓ ايهسِٜ
اٚالً :املعادِ ٚايكٛاَٝظ.
 .1اب ٞايؿطٌ مجاٍ ايد ٜٔستُد بٔ َهسّ ابٔ َٓعٛز االؾسٜك ٞاملصس :ٟيطإ ايعسب ،ز
 ،7ط  ،4داز صادز ،بريٚت.2005 ،
 .2عً ٞبٔ ستُد ايطٝد ايػسٜؿ ٞادتسداَْ :ٞعذِ ايتعسٜؿات ،حتكٝل ستُد صدٜل
املٓػا ،ٟٚداز ايؿط ،١ًٝايكاٖس.2004 ،٠
 .3قاضِ بٔ عبداهلل بٔ اَري عً ٞايك ْٟٛٛايس َٞٚاذتٓؿ :ٞاْٝظ ايؿكٗا ٤يف تعسٜـ االيؿاظ
املتداٚي ١بني ايؿكٗا ،٤ط ،1داز ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت.2004 ،
 .4زتُع ايًػ ١ايعسب :١ٝاملعذِ ايٛضٝط ،ط ٖ 1426 ،4ـ ّ 2004 -
 .5ستُد بٔ اب ٞبهس بٔ عبد ايكادز ايساش :ٟشتتاز ايصشاح ،داز ايسضاي ،١ايهٜٛت1983 ،
ّ – ٖ 1403ـ.
ثاْٝاً :ايهتب.
 .1د .انسّ ْػأ ٠ابساٖ :ِٝايكٛاعد ايعاَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات املكازٕ ،طَ ،1طبع ١ايؿتٝإ،
.1998
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 .2د .محٝد ضًطإ ارتايد :ٟاالنساٚ ٙاثس ٙيف املطؤٚي ١ٝادتٓا( ١ٝ٥دزاضَ ١كازْ ١بني
ايػسٜع ١االضالَٚ ١ٝايكٛاْني ادتٓا ،)١ٝ٥طَٓ ،1ػٛزات اذتًيب اذتكٛق ،١ٝبريٚت،
يبٓإ.2013 ،
 .3زْا عبد املٓعِ حي ٢ٝمح ٛايصٛاف :املصًش ١املعترب ٠يف جتس ِٜاالعتدا ٤عً ٢االَٛاٍ
(دزاضَ ١كازْ ،)١داز ادتاَع ١ادتدٜد ،٠االضهٓدز.2015 /2014 ،١ٜ
 .4د .زؤٚف عبٝد :ايطبب ١ٝادتٓا ١ٝ٥بني ايؿك٘ ٚايكطا( ٤دزاض ١حتًَ ١ًٝٝكازْ ،)١ط ،4
َطبع ١االضتكالٍ ايهرب ،٣ايكاٖس.1984 ،٠
 .5شٖس ٠غطبإ :تعدد امناط ايعكٛبٚ ١اثس ٠يف حتكٝل ايسدع ارتاص يًُشه ّٛعً،ِٗٝط،1
َهتب ١ايٛؾا ٤ايكاْ ،١ْٝٛاالضهٓدز.2016 ،١ٜ
 .6د .صباح عسٜظ :ايعسٚف املػدد ٠يف ايعكٛب ،١ط َٓ ،1ػٛزات املهتب ١ايكاْ،١ْٝٛ
بػداد.2002 ،
 .7د .عا٥ػ ١سطني عً ٞاملٓصٛز :ٟبدا ٌ٥ايعكٛب ١ايطايب ١يًشس ١ٜقصري ٠االَد (دزاض١
َكازْ ،)١داز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.2016 ،٠
 .8د .عد ٟطًؿاح ستُد ايدٚز :ٟايسابط ١ايصٚدَٓ َٔ ١ٝعٛز ايكاْ ٕٛادتٓا( ٞ٥دزاض١
َكازْ ،)١ط َٓ ،1ػٛزات اذتًيب اذتكٛق ،١ٝبريٚت ،يبٓإ.2015 ،
 .9ؾازع ستُد عُسإ :ايصٚاز ايعسيف ٚصٛز اخس ٣يًصٚاز غري ايسمس ،ٞداز ادتاَع١
ادتدٜد ،٠االضهٓدز.2001 ،١ٜ
 .10د .ؾازٚم عبداهلل عبدايهس :ِٜايٛضٝط يف غسح قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝايعساق ،ٞاقًِٝ
نٛزدضتإ ايعسامٚ ،شاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ،ٞداَع ١ايطًُٝاْ.2004 ،١ٝ
 .11دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز :٠االسهاّ ايعاَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات ،املهتب ١ايكاْ،١ْٝٛ
بػداد.1990 ،
 .12د .ستُد ضعٝد زَطإ ايبٛط :ٞضٛابط املصًش ١يف ايػسٜع ١االضالَ ،١ٝط،3
َؤضط ١ايسضاي ،١بريٚت.1977 ،
 .13د .ستُد َسدإ :املصًش ١املعترب ٠يف ايتذس ،ِٜداز ادتاَع ١ادتدٜد ،٠االضهٓدز،١ٜ
.2015 /2014
 .14د .ستُد نُاٍ ايد ٜٔاَاّ :ايصٚاز يف ايؿك٘ االضالََٓ ،ٞػأ ٠املعازف ،االضهٓدز،١ٜ
.1998
 .15د .ستُٛد ستُٛد َصطؿ :٢غسح قاْ ٕٛايعكٛبات ،ايكطِ ايعاّ ،ط َ ،8طبع ١داَع١
ايكاٖس ،٠ايكاٖس.1969 ،٠
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 .16د .ستُٛد صتٝب سطين :ايٓعس ١ٜايعاَ ١يًكصد ادتٓا( ٞ٥دزاض ١تأصَ ١ًٝٝكازْ ١يًسنٔ
املعٓ ٟٛيف ادتسا ِ٥ايعُد ،)١ٜداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.1978 ،٠
 .17د .ستُٛد صتٝب سطين :غسح قاْ ٕٛايعكٛبات ،ايكطِ ايعاّ ،ط  ،6داز ايٓٗط١
ايعسب ،١ٝايكاٖس.1989 ،٠
 .18د .ستُٛد صتٝب سطين :املطاُٖ ١ادتٓا ١ٝ٥يف ايتػسٜعات ايعسب ،١ٝط  ،2داز ايٓٗط١
ايعسب ،١ٝايكاٖس.1992 ،٠
ْٛ .19ز ايد ٜٔب ٛذت :١ٝعكد ايصٚاز ٚغسٚط٘ ،ط  ،1داز ايهتاب اذتدٜح ،ايكاٖس ،٠ب ت.
ثايجاً :ايسضا ٚ ٌ٥االطازٜح ادتاَع.١ٝ
 زضا ٌ٥املادطتري
 .1زتٝد محٝد ايعٓبه :ٞاثس املصًش ١يف تػسٜع االسهاّ يف ايٓعاَني االضالَٚ ٞ
االْهًٝص ،ٟزضايَ ١ادطتريَ ،كدَ ١اىل زتًظ نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض ،١داَع ١بػداد،
َطشٛب ١بايس.1977 ،ْٛٝٚ

 اطازٜح ايدنتٛزا.ٙ

ٜٓ .1عس د .عبد املٗ ُٔٝبهس ضامل :ايكصد ادتٓا ٞ٥يف ايكاْ ٕٛاملصسٚ ٟاملكازٕ ،زضاي١
دنتٛزا ٙيف اذتكٛم ،داَع ١ايكاٖس ،٠ايكاٖس.1959 ،٠
 .2ستُد عباع ايصبٝدْ :ٟعس ١ٜاملصًش ١يف ايطعٔ ادتٓا( ٞ٥دزاضَ ١كازْ ،)١اطسٚس١
دنتٛزا ،ٙنً ١ٝايكاْ ٕٛداَع ١املٛصٌ.2006 ،
زابعاً :ايبشٛخ.
 .1عُس ب ٛسالض :١عكٛد ايصٚاز املػؿًْ ،١ػس ٠ايكطا ،٤ايعدد ايجاْ ،ٞادتصا٥س ،ابس،ٌٜ
.1989
 .2د .ستُد عباع محٛد ٟايصبٝد :ٟاملصًش ١ستٌ اذتُا ١ٜيف دسمي ١االدٗاض ،عح
َٓػٛز يف زتً ١ايساؾد ٜٔيًشكٛم ،اجملًد ( ،)12ايعدد ( ،)43ايطٓ.2010 ١
خاَطاً :ايكٛاْني ٚايكسازات.
 ايكٛاْني.
 .1قاْ ٕٛايعكٛبات ايطٛز ٟزقِ ( )148يطٓ 1949 ١املعدٍ ايٓاؾر.
 .2قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝايطٛز ٟزقِ ( )59يطٓ 1953 ١املعدٍ ايٓاؾر.
 .3قاْ ٕٛايعكٛبات االزدْ ٞزقِ ( )16يطٓ 1960 ١املعدٍ ايٓاؾر.
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 .4قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ ( )111يطٓ 1969 ١املعدٍ ايٓاؾر.
 .5قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝاالزدْ ٞزقِ ( 1976 )61املعدٍ ايٓاؾر.
 .6قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝايًٝيب زقِ ( )15يطٓ 1984 ١املعدٍ ايٓاؾر.
 .7قاْ ٕٛاالضس ٠ادتصا٥س ٟزقِ ( )11-84يطٓ 1984 ١املعدٍ ايٓاؾر.
 .8قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝايُٝين زقِ ( )20يطٓ 1992 ١املعدٍ ايٓاؾر.
 .9قاْ ٕٛتعد ٌٜايػساَات ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛايعكٛبات ٚايكٛاْني ارتاص ١االخس ٣ايعساق ٞزقِ
( )6يطٓ 2010 ١ايٓاؾر
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ايكسازات ايكطا.١ٝ٥
قساز ستهُ ١دٓح دٜاىل ذ ٟايعدد(/173ز )2018/يف (2018/4/12غري َٓػٛز).
قساز ستهُ ١دٓح اذتً ١ذ ٟايعدد(/1802ز )2018/يف (2018/6/25غري َٓػٛز).
قساز ستهُ ١دٓح اذتً ١ذ ٟايعدد(/2223ز )2018/يف (2018/7/11غري َٓػٛز).
قساز ستهُ ١دٓح اذتً ١ذ ٟايعدد(/2423ز )2018/يف (2018/8/5غري َٓػ.)ٛ
قساز ستهُ ١دٓح اذتً ١ذ ٟايعدد( )3135يف (2018/10/1غري َٓػٛز).
قساز ستهُ ١دٓح دٜاىل ذ ٟايعدد(/508ز )2018/يف (2018/10/8غري َٓػٛز).
قساز ستهُ ١دٓاٜات ْ ٣ٛٓٝبصؿتٗا ايتُٝٝص ١ٜذ ٟايعدد ( /79ت )2017 /يف
( 2017/4/10غري َٓػٛز).

ضادضاً :املصادز عً ٢غبه ١االْرتْت.
 .1د .عباع سطين ستُد :صٝػ ١ايعكد يف ايؿك٘ االضالَ :ٞعً ٢املٛقع االيهرتْٞٚ
 www.alukah.netتأزٜذ ايصٜاز.2017/12/3 ٠
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