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 زياد حمًذ شحارة احلريثيد.                 فائسة امحذ خضرانباحث 
 يذرش لاَىٌ ادلرافعاث ادلذَيت واالثباث                                              

       جايعت ادلىصم/ كهيت احلمىق                                                    
                              ادلستخهص

ٜعد ربؿـ ايكاقٞ املدْٞ َٔ ا٫َٛز امل١ُٗ ٚاملطًٛب١ يًعٌُ ايككا٥ٞ ملا 
تعاْٝ٘ احملانِ ايّٝٛ َٔ تسانِ يف ايدعا٣ٚ ايككا١ٝ٥ ٚبط٤ ايتكاقٞ, يرا ٜعسف ايتدؿـ 

تكٝٝد ايكاقٞ ايٓعس يف َٓاشعات ؾسع ٚاسد َٔ ؾسٚع ايكإْٛ َٔ خ٬ٍ حبجٓا باْ٘ 
بتػسٜعات٘ اشباؾ١, ٚتأٌٖٝ ايكاقٞ تأ٬ٖٝ عًُٝا نا٬َ يتٛيٞ َٓؿب ايككا٤, اذ ٜبدٚ 
هلرا ايتدؿـ ا١ُٖٝ نبري٠ َٔ خ٬ٍ انتطاب ايكاقٞ اشبرب٠ يف صباٍ ربؿؿ٘ ٚتؿع٬ٝ 

نجري َٔ ايكٛاْني ذات ايع٬ق١, ا٫ يدٚزٙ ا٫ػبابٞ, إذ ػبد ايتدؿـ اضاض٘ ايتػسٜعٞ يف 
إ اغًب ايٓؿٛف اييت عازبت٘ ٚيدت َٝت١ اذ مل تسا ايٓٛز َٔ سٝح ايتطبٝل, ٖٚرٙ ايؿهس٠ 
٫ ربٌ َٔ ايعٝٛب ا٫ اْ٘ ٖٓاى ايهجري َٔ املُٝصات ؾك٬ّ عٔ اْ٘ ميهٔ ت٬يف عٝٛبٗا 

نِ ايدعا٣ٚ ٚيًتدؿـ آثاز ضٛا٤ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ سٝح ضسع١ سطُٗا َٓع تسا
ٚاسبًٝٛي١ دٕٚ بط٤ يتكاقٞ اٚ َٔ سٝح ا٫ثاز اييت ٜرتنٗا ايتدؿـ يف ايكاقٞ ْؿط٘ َٔ 
سٝح ذبكٝل ٖٝبت٘ ٚض١َ٬ ا٫دتٗاد ٚايٛؾٍٛ اىل ايكٓاع١ ايككا١ٝ٥, ٚاخريا تٛؾًٓا يف 

 .اييت ْاٌَ إ ت٪خر بعني ا٫عتبازختاّ ٖرا ايبشح اىل صبُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات 

، آثاز ؿتاس١ٝ: ايعداي١ ايٓادص٠ ايطسٜع١، ربؿـ ايكاقٞ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝامل ايهًُات
 .ايتدؿـ
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Abstract 

Civil Judge specialization is one of the important and 

required demands for judicial work because of the 

accumulation of court cases and the slow litigation of the 

courts today, so specialization is defined through our 

research that the judge is restricted to examining disputes of 

one branch of the law with his own legislation, and the 

qualification of the judge is a full scientific qualification to 

assume the position of the judiciary. This specialization 

appears to be of great importance through the judge 

acquiring experience in his field and in order to activate his 

positive role, as specialization finds its legislative basis in 

many of the relevant laws. Yet, most of the texts that dealt 

with it were born dead as it did not see the light in terms of 

application, and this idea has its  disadvantages and 

advantages, however, it can be avoided. The specialization 

has effects both in the civil case in terms of resolution and 

prevention of accumulation of cases and slow litigation or in 

terms of the effects left by specialization in the judge 

himself in terms of achieving prestige for him and the 

integrity of diligence and access to judicial conviction. 

Finally, we reached at the conclusion of this research  to  a 

set of findings and recommendations that we hope to be 

taken into consideration. 

Keywords: Fast accomplished justice, Civil action, 

Effects of Specialization 

 تـادلمذي
ّ ع٢ً خري املسضًني ضبُد بٔ عبد اهلل ٚع٢ً اسبُد هلل زب ايعاملني ٚايؿ٠٬ ٚايط٬         

ٚاهلل ؼبهِ ٫ َعكب , ٫ هلل ٜككٞ اسبل ٖٚٛ خري ايؿاؾًني إمجعني, إ اسبهِ أآي٘ ٚؾشب٘ 
 ... اَا بعد.سبهُ٘ ٖٚٛ اسهِ اسبانُني
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  ايبشح مبٛقٛع تعسٜؿٞ َدخٌ ـ:  أ٫ّٚ

ْٛاسٞ  يف ؾٝ٘ ايكا١ُ٥ اتايع٬ق تػابو َد٣ ٜعهظ يًُذتُع َسآ٠ ايكإْٛ نإ ملا        
 ايع٬قات  نجس٠ عٔ املػه٬ت اييت تٓذِ تعدد َٔ عٓ٘ ٜٓتر َٚا املدتًؿ١ ناؾ١ اسبٝا٠

 تعاجل اييت ٚايكٛاعد ايتػسٜعات بطٔ املػسع ٚتعكدٖا, ؾٝكّٛ ٚتبآٜٗا ايكا١ْْٝٛ ٚضعتٗا
 ازفَع دا٥س٠ ٜهٕٛ بإ ايكاقٞ َطايب١ ايؿعب َٔ اْ٘ غو ٫ٚ, ا٫َٛز َٔ املطتشدخ

 تؿطري ع٢ً قادزا, ناؾٝا املاَا بٗا ًَُا, املدتًؿ١ ايكإْٛ ؾسٚع َٔ ؾسع بهٌ عاملا قا١ْْٝٛ
ٚتعد , ايدعا٣ٚ املتبا١ٜٓ يف ؾشٝشّا تطبٝكّا ايٛاقع ع٢ً ٜٚطبك٘, ضًُّٝا تؿطريّا قٛاعدٙ

 نٌ ٫ٕ  املطتشٌٝ َٔ قسبا غو ب٬ ٚاسد إ يف ايؿسٚع ٖرٙ بهٌ ٚايدقٝك١ ايػا١ًَ ساط١اإل
 ٚاضتؿاق١ ايؿِٗ ٚزساب١ ايتعُل أؾاي١ اىل برات٘ ٚؼبتاز خاف ؾك٘  ع٢ً ٜستهص َٓٗا ؾسع

 ايكاقٞ ٫ٕ املػه١ً هلرٙ س٬ احملانِ اٚ ايدٚا٥س ربؿٝـ ٜعد ٫ٚ املُازض١, ٚضع١ اشبرب٠
 طبتًؿ١ ٚدٚا٥س ضبانِ بني دٚزٜا ٜٓتكٌ ٚقد  اخس٣ دا٥س٠ اٚ ضبه١ُ يف ايعٌُ ب٘ ٜٓاط قد

 ناؾ١ٝ ؾسؾ١ اعطا٥٘ عدّ عٔ ؾك٬, ْػاط٘ ع٢ً ٜٚ٪ثس دٗدٙ َٔ ٜكًٌمما  ايتدؿـ
 يف أٚ ايٛقا٥ع يف َتُاث١ً ايككاٜا نًٗا ؾًٝطت املٓاشعات بدقا٥ل ايػا١ًَ ٚا٫ساط١ يًتُسع
 اييت ٚاطاي١ املد٠ اْٛاعٗا املدتًؿ١ ع٢ً ايككاٜا تسانِ عٓ٘ ٜٓتر مما ايكإْٛ تطبٝل

 ايكإْٛ تؿطري يف ٚقؿٛز أخطا٤ َٔ ٜهتٓؿٗا عُا ك٬ؾ ايككاٜا يف ٖرٙ يًٓعس ٜطتػسقٗا
  .ٚتطبٝك٘

 ثاّْٝا : ٖدف ايبشح :

 مج١ً املطا٥ٌ تػهٌ بؿٛز٠ اٚ بأخس٣ ايبشح يف ٖرا املٛقٛع يفتهُٔ اٖداف 
 :  ٜأتٞ ع٢ً ٚؾل َا ٖدؾا ٜهُٔ ٚزا٤ اختٝاز املٛقٛع ٖٚٞ

ي٬ش١َ ملٛاد١ٗ ايككاٜا اييت ـ متهني ايككا٠ َٔ ايتٛؾٌ اىل اسبًٍٛ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ا 1
  .ٜؿسشٖا ايٛاقع املتطٛز

ـ املسدٚد ا٫ػبابٞ يًعٌُ مببدأ ربؿـ ايكاقٞ املدْٞ ايرٟ ٜتُجٌ حبطٔ ضري ايعداي١  2
ربؿـ ايكاقٞ اىل انتطاب٘ ايكدز٠ ع٢ً ضسع١ ٜ٪دٟ طبٝل ايكإْٛ اذ ايدق١  يف تٚ

 ربت٘ مب٬بطاتٗا.اىل اساطت٘ ٚخ ؾك٬ عٔ ايبت ؾُٝا ٜعسض عًٝ٘ َٔ دعا٣ٚ 
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َٔ ٚزا٤ ايتعد٬ٜت ايعدٜد٠ اييت  ٙـ تطٌٗٝ ١َُٗ ايككا٠ يف ؾِٗ زٚح ايتػسٜع ٚقؿد 3
 . كٝل ضسع١ ا٫دسا٤ات ٚدبٓب بط٦ٗابٗا ذببتػ٢ ٜ

 َٛقٛع ايبشح  ضباب اختٝازأ: ثايجّا

١ ادت اىل ؾعٛبمما نجس٠ ايتػسٜعات ٚتعدد ايتعد٬ٜت اييت تكّٛ بٗا ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ  ـ 1
  .املاّ ايكاقٞ بٗا, ٚا٫ط٬ع ع٢ً مجٝع تؿاؾًٝٗا

ـ ايبط٤ يف ادسا٤ات ايتكاقٞ يهجس٠ عدد ايككاٜا ٚتٓٛع َٛقٛعاتٗا مما ضٝهٕٛ ي٘  2
 ع٢ً ؾش١ تطبٝل ايكإْٛ ٚضسع١ ايؿؿٌ ؾٝٗا. تأثريبايكسٚز٠ 

 ع٢ً ايسغِ َٔ ذيوـ زغب١ نجري َٔ ايتػسٜعات بتدؿـ ايكاقٞ املدْٞ  ٚايٓـ عًٝ٘ ٚ 3
 .ٚؾا٥دت١ُٖٝ٘ ٖرا املبدأ ٭مل  ٜٛقع َٛقع ايتٓؿٝر 

ـ عدّ ٚدٛد دزاض١ َتها١ًَ اٚ حبح َتدؿـ ٜتٓاٍٚ َؿّٗٛ ربؿـ ايككا٠ املدْٝني  4
ذيو ع٢ً ذبكٝل ايعداي١  تأثريٚا١ُٖٝ ايسبط بٝٓ٘ ٚبني ربؿـ ايككا٤ َٚد٣ 

 .املٓػٛد٠

 : َٓٗذ١ٝ ايبشح : زابعّا

ٗر املكازٕ ٖٚٛ َا اعتادت عًٝٗا عدد َٔ ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً املٓ د يفضٓعتُ
ذتُع َعني ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ إ مل ْكٌ اغًبٗا, اذ إ دزاض١ اٟ َٛقٛع قاْْٛٞ َعني مب

٫ ٜعٗس ض٣ٛ اشبؿا٥ـ املٓؿسد٠ هلرا املٛقٛع ٫ٚ ٜكدّ ؾهس٠ غا١ًَ اٚ اٚ دٚي١ َٔ ايدٍٚ 
ؿسغ١, يريو اعتُدْا تًو ست٢ غب٘ نا١ًَ عٓ٘, مما ػبعٌ تًو ايدزاض١ تدٚز يف سًك١ َ

املكاز١ْ يف اعداد ٖرا ايبشح َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚقإْٛ ايتٓعِٝ ايككا٥ٞ ايعساقٞ 
َع قإْٛ ا٫دسا٤ات املد١ْٝ ايؿسْطٞ ملؿسٟ ١ٝٚ ٚايتذاز١ٜ اٚبني قٛاْني املساؾعات املدْ

ع٢ً املٓٗر  ا٫عتُاد َٔ ثِا٫غاز٠ اىل بعض ايكٛاْني ايعسب١ٝ نًُا دعت اسباد١ اىل ذيو, ٚ
  .ايتشًًٝٞ يًكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ذات ايع٬ق١
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  ايبشح ٖٝه١ًٝ: خاَطّا

 :  اٯتٞ ع٢ً ٚؾل ايبشح ٖٝه١ًٝ ضتهٕٛ

  املكد١َ

 .املدْٞ ايكاقٞ ؾهس٠ ربؿـ َؿّٗٛ:  املبشح ا٭ٍٚ

 .املدْٞ ايكاقٞ بتدؿـ ايتعسٜـ:  ا٭ٍٚ املطًب

 س٠ ربؿـ ايكاقٞ املدْٞ ا٫ضاع ايتػسٜعٞ يؿه:  ايجاْٞ املطًب

 ايؿسع ا٫ٍٚ : َٛقـ ايتػسٜعات ايعساق١ٝ 

 ايؿسع ايجاْٞ : َٛقـ ايتػسٜعات املكاز١ْ 

 آثاز ربؿـ ايكاقٞ يف سطِ ايدع٣ٛ املد١ْٝ : ايجاْٞ املبشح

  .بايٓطب١ اىل ايكاقٞ ايتدؿـ أثس:  ا٭ٍٚ املطًب

 .ايدع٣ٛ املد١ْٝاملطًب ايجاْٞ : اٯثاز املباغس٠ يتدؿـ ايكاقٞ يف سطِ 

 اشبامت١

 ادلبحث االول
 يفهىو فكرة ختصص انماضي

بات ربؿـ ايكاقٞ َطًبا ًَشا ٜؿسق٘ ٚاقع ايعؿس اسبدٜح يف ظٌ تٓٛع 
ايكاقٞ إ ؼبٝط  ؾٝ٘ اؾبح ايتدؿـ ايطبٌٝ ايٛسٝد ايرٟ ٜتُهٔ إذ, ٚتػبعٗا املعسؾ١

سع١ يف سطِ ايدعا٣ٚ َٚٓع ًٛؾٍٛ اىل ايدق١ ٚا٫تكإ ٚا٫بداع ٚايطيعًُا يف صباٍ ربؿؿ٘ 
 يهٞعداي١ ْادص٠ ٚضسٜع١, ٚ ذبكٝلٜتِ ذبكٝل َا ٜطُٛ ايٝ٘ املػسع َٔ  َٔ ثِتسانُٗا ٚ

َٔ ايتؿؿٌٝ  ٜتطًب إ ْعسض ٖرا  ٤ٞتتكح ايؿٛز٠ عٔ َؿّٗٛ ربؿـ ايكاقٞ بػ
 تٞ : اٯ ٚؾلايؿؿٌ ع٢ً 

 .املدْٞ ٍٚ : ايتعسٜـ بتدؿـ ايكاقٞا٭املطًب 

 ضاع ايتػسٜعٞ يؿهس٠ ربؿـ ايكاقٞ املدْٞا٫ايجاْٞ : املطًب
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 ولألاادلطهب 
 ادلذَي انتعريف بتخصص انماضي

اىل  طًبضٓكّٛ بتكطِٝ ٖرا امل ؾأْٓاًتعسٜـ بتدؿـ ايكاض املدْٞ ٚا٫ملاّ ب٘, ي        
ا١ُٖٝ  ايجاْٞايؿسع ثِ ْبني يف  ٞ املدٍْٞٚ تعسٜـ ربؿـ ايكاقا٭ ؿسعْبني يف اي ؾسعني

 تٞ : يتكطِٝ اٯا ع٢ً ٚؾلٚ طًبضٓعسض ٖرا امل ايردْٞ ربؿـ ايكاقٞ امل

 .املدْٞ تعسٜـ ربؿـ ايكاقٞ :ٍٚ ا٭ايؿسع 

  ا١ُٖٝ ربؿـ ايكاقٞ املدْٞ.:ايجاْٞ  ايؿسع

 ولاأل انفرع
 ادلذَي تعريف ختصص انماضي

ٛقٛف ع٢ً تعسٜـ ربؿـ ايكاقٞ ٫بد َٔ بٝإ َديٛي٘ ست٢ تتكح ايؿٛز٠ عٔ يً      
 تٞ : اٯ ٚؾلٚع٢ً َكؿدٜٔ اىل ايؿسع ضٓكطِ ٖرا  اتعسٜؿ٘, ير

 تعسٜـ ربؿـ ايكاقٞ املدْٞ يػ١ّ  :  ٍٚا٭املكؿد 

 تعسٜـ ربؿـ ايكاقٞ املدْٞ اؾط٬سّاايجاْٞ :املكؿد 

 ادلمصذ االول
 
 
 تعريف ختصص انماضي ادلذَي نغت

٬ َٔ ايكسٚزٟ ملعسؾ١ َديٍٛ ربؿـ ايكاقٞ إ ْبني املكؿٛد مبؿطًشات٘ ن         
تُجٌ بؿؿ١ ايكاقٞ ي٘ ايرٟ ٜاملسنص ايكاْْٛٞ َٚديٛي٘ اشباف ب٘,   ًًتدؿـ, ؾ٣ع٢ً سد

ضٓشاٍٚ إ ْطًط ايك٤ٛ ع٢ً تًو املؿطًشات َٔ سٝح  اٖٛ ا٫خس َديٍٛ خاف ب٘, ير
 :ـ تٞاٯ ٚؾل بٝإ َديٛهلا ايًػٟٛ ٚع٢ً
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ِٔ َٜػَا٤ُ َٜ": َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل (1)يتدؿـ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ا٫ْؿساد ٚايتشدٜدا ُّ بِسَِسَُتِِ٘ ََ ِدتَ
ُ٘ ُذٚ اِيؿَِكٌِ اِيعَعِِِٝ" مبا ٫ ٜػازن٘ ؾٝ٘  ايػ٤ٞٚعسف ايتدؿـ باْ٘ تؿسد بعض  (2)َٚايًَّ

 ْٚطتطٝع مما تكدّ إ ْعسف (,3)ازب١ًُ ٚذيو خ٬ف ايعُّٛ ٚايتعُِٝ, ٚاشباؾ١ قد ايعا١َ
 .ب٘ ٚاْؿسد دٕٚ غريٙاٟ اختـ  ايػ٤ٕٞ ؾ٬ٕ خؿ٘ أايتدؿـ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ب

 :قد عسف بايًػ١ ايعسب١ٝ, ٖٚٛ اضِ ؾاعٌ يكك٢, ٚي٘ َعاْٞ عد٠ ٞ اَا ايكاق
,  (4), احملهِ هلا, ٜٚعين َٔ ٜككٞ بني ايٓاع حبهِ ايػسعيٮَٛزؾايكاقٞ ٜعين ايكاطع 

" :دا٤ت ٖرٙ ايتط١ُٝ َٔ ايككا٤ ايرٟ ٜعين يف ايًػ١ ايعسب١ٝ, اسبهِ, َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل
ُٙ" َٚقَك٢َ  .(5)زَبُّوَ أ٫َ تَِعُبُدٚا إ٫ِ إَِّا

ؾايكاقٞ ٖٛ ايكا٥ِ ع٢ً ذبكٝل ايعداي١ ٚاظباشٖا عٓد ايتكاقٞ, ع٢ً ٚؾل اسبل 
َّاعِ بَُِا " نكٛي٘ تعاىل:اٜاٙ, تعاىل ايرٟ ازاٙ اهلل  َِٝٔ اي ِٝوَ اِيهِتَابَ بِاِيشَلِّ يِتَِشُهَِ بَ ِْصَِيَٓا إِيَ إَِّا أَ

َٚ ُ٘ ُّا"أَزَاىَ ايَّ ًِدَا٥ِِٓنيَ خَؿِٝ ِٔ يِ ميهٔ إ ْعسف ايكاقٞ يف ايًػ١ بأْ٘ اسباضِ  يرا (6)٫ تَُه
 .ٜ٪ًٖ٘ يريو ٜا ٚميتًو َايًككا

 

 

 

                                                      

السكتبة االسالمية لمصباعة  ,6ج  ,السعجم الهسيط ,يشظخ: د. ابخاهيم أنيذ وآخخوف  ((6
 .951, ص6790 ,اسصشبهؿ ,والشذخ والتهزيع

 .(97اآلية ) ,سهرة اؿ عسخاف ((0
دار احياء التخاث  ,3ط ,7ج ,لداف العخب ,دمحم بن مكـخ بن مشػظهر األفخيقي السرخي  ((3

  .657ص ,6777 ,بيخوت ,العخبي
, ص 6712 ,بيخوت ,دار مكتبة الحياة ,السجمج الخامذ ,معجم متن المغة ,أحسج رضا ((7

982 . 
  .(03اآلية ) ,سهرة االسخاء ((5
 .(625سهرة الشداء, اآلية ) ((1



 (22( ، السنة )77( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24) 

132 

 ادلمصذ انثاَي
 تعريف ختصص انماضي ادلذَي اصطالحا  

ٜطتًصّ بٝإ املديٍٛ ا٫ؾط٬سٞ يتدؿـ ايكاقٞ إ ْبني َديٛي٘ يف 
 ا٫تٞ :  ٚؾلع٢ً َديٛي٘ يف ا٫ؾط٬ح ايؿكٗٞ ع٢ً َٚٔ ثِ ْعسز كاْْٛٞ ا٫ؾط٬ح اي

 ا٫ّٚ : تعسٜـ ربؿـ ايكاقٞ املدْٞ يف ا٫ؾط٬ح ايكاْْٛٞ 

 ًَشّا ٚاَسّا قسٚزّٜا َطًبّا ٛؾؿٗاع٢ً ايسغِ َٔ ا١ُٖٝ ٖرٙ ايؿهس٠ ايكا١ْْٝٛ ب
 ناؾ١يف ظٌ ايتطٛز ايطسٜع ٚاملت٬سل يف ؾسٚع اسبٝا٠  ٫ٚ ضُٝاتكتكٝ٘ قٛاعد ايعداي١ 

ايكا١ْْٝٛ, ا٫ اْ٘ ٚددْا خًٛ َععِ ايتػسٜعات ذات ايع٬ق١  ٫ ضُٝا َٚٓاسٝ٘ املتعدد٠
اٚ املكاز١ْ َٔ اٜساد تعسٜـ ملؿطًح ربؿـ ايكاقٞ, ٖٚرا  (1)باملٛقٛع ضٛا٤ ايعساق١ٝ

خر اييت ت٪خر عًٝ٘ آٜعد َٔ امل سٜؿات٫ٕ اٜساد املػسع يًتعٞ َٛقـ ؼبطب يًُػسع ايعساق
 ٚيعٌ يف ذيو, اْ٘ َٔ ايؿعٛب١ اعطا٤ تعسٜـ داَع َاْع, ٜػطٞ ايٛقا٥ع عٓد ضٔ ايتػسٜع,

ٟ نجري َٔ ايباسجني عٓدَا ٜساد بٝإ أاييت ميهٔ إ تٓدزز ذبت ايتعسٜـ ٖٚرا ز مجٝعٗا
  .َديٍٛ َؿطًح قاْْٛٞ قُٔ ايتػسٜعات ذات ايع٬ق١

١ اىل َٔ ضباضٔ ايتػسٜع, ؾٗٓاى َؿطًشات حباد سٜؿاتعدّ اٜساد ايتع ظبد إٚ
سطِ َديٛهلا بايٓـ ست٢ ٫ ذبتٌُ ا٫دتٗاد ٚايتؿطري َٔ ذيو ربؿـ ايكاقٞ, َٚٔ ثِ 

ْدعٛ املػسع ايعساقٞ  رابتطٛز ايٛاقع َٚا ٜؿسشٙ, ٚي ٜتأثسإ تعسٜـ ربؿـ ايكاقٞ ٫ 
 1979( يط١ٓ 160قإْٛ ايتٓعِٝ ايككا٥ٞ زقِ ) إ ٜٓـ ع٢ً تعسٜـ ربؿـ ايكاقٞ يف

"ربؿـ ايكاقٞ ٜعين اْؿساد ايكاقـٞ بايؿؿٌ بٓٛع  :يٓـ ا٫تٞاملعدٍ, ٚعًٝ٘ ْكرتح ا
 .٤ ا٫ع٢ًَعـني َٔ ايككاٜـا اييت تعسض ع٢ً ايككا٤ بتعٝني َٔ قبٌ صبًظ ايككا

 

 
                                                      

السعجؿ, وقانهف  6717( لدشة 83من تمك التذخيعات قانهف السخافعات السجنية رقم ) ((6
السعجؿ في السهاد التي تشاولت ىحا السهضهع  6797( لدشة 612التشظيم القزائي رقم )

  .(57ػ 50من السهاد )
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 : ـ يكاقٞ املدْٞ يف ا٫ؾط٬ح ايؿكٗٞتعسٜـ ربؿـ ا ثاّْٝا :

 ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ َٔ اٜساد تعسٜـ يتدؿـ ايكاقٞ, ضٛا٤ اييتٛ شبً ْتٝذ١
اداشت ا٫خر بايتدؿـ اٚ ايصَت ذيو, ؾكد نإ َٔ املتٛقع ٚاسباٍ ٖرا, إ ػبد ايؿك٘ َٔ 

اييت قًٝت بػإ  سٜؿاتؾكد تعددت ايتع يراداْب٘ يف تكدِٜ تعسٜـ عاّ يتدؿـ ايكاقٞ, ٚ
ٜعدٚ انجس َٔ اخت٬ف يف  هلرا املؿطًح ؾإ ذيو ٫ سٜؿاتذيو, ٚيهٔ َُٗا قٌٝ َٔ تع

 .ملكُٕٛايؿٝاغ١ َٓ٘ اىل ا

تكٝٝد ايكاقٞ بايٓعس يف َٓاشعات ؾسع  " :ؾٗٓاى َٔ عسف ربؿـ ايكاقٞ باْ٘
ٜهٕٛ َٓكطعا َتؿسغا ي٘, ٫ٚ  إذٚاسد َٔ ؾسٚع ايكإْٛ بتػسٜعات٘ اشباؾ١ ٚؾكٗ٘ اشباف, 

ٜجٛز َٔ َػانٌ داخٌ ؾسع  ٜٓعس غريٙ َٔ ؾسٚع ايكإْٛ املدتًؿ١ مما ٜطـٌٗ عًٝ٘ ؾِٗ َا
  .(1)"تعُكّابعٝـٓ٘ ؾُٗا دقٝكا َ

ٚمل ٜعط٘  ٚؾ٬سٝات٘ ع٢ً ٖرا ايتعسٜـ اْ٘ سذِ َٔ َٗاّ ايكاقٞ شغًٜ ٕ َاإ
ٚنإ  ٘اد٢ْ َس١ْٚ يف اَها١ْٝ ايٓعس يف قكاٜا اخس٣ ست٢ ٚإ ناْت قسٜب١ َٔ ربؿؿ

قاؾ١ اىل ربؿؿ٘ ايدقٝل ضًط١ ايٓعس يف ايككاٜا اييت هلا ا٫ددز إ ٜهٕٛ يًكاقٞ باإل
ا ايتدؿـ, ٖٚٓا ٜتطع دٚزٙ ع٢ً ايسغِ َٔ آْا ْدعٛ اىل ربؿؿ٘ ع٬ق١ ٚؾ١ً ٚثٝك١ بٗر

  .٫ٚ ٜهٕٛ ٖٓاى اٟ ذبذِٝ هلرا ايدٚز

 ٚخًكّٝا عًُّٝا تأ٬ّٖٝايكاقٞ  "تأٌٖٖٝٚٓاى َٔ عسف ربؿـ ايكاقٞ باْ٘ 
ع٢ً ٖرا ايتعسٜـ اْ٘ ٜسنص ع٢ً ازباْب ايػدؿٞ ٬سغ ٜ َاٚ, (2)"يتٛيٞ َٓؿب ايككا٤

بعًُ٘, ٚإ ايتأٌٖٝ ايرٟ اغاز ايٝ٘  يرٟ ٜتعًلب املٛقٛعٞ ادٕٚ ازباْ َٔ يًكاقٞ
ايتعسٜـ ٜعد َطاي١ طبٝع١ٝ ٫ٚش١َ يهٞ ميازع َٔ ٜػػٌ املسنص ايكاْْٛٞ املتُجٌ 

ؾٗٛ  ٚخطٛز٠ ايدٚز ايرٟ ٜكّٛ ب٘, بايكاقٞ, املٗاّ املٛنٌ ب٘, ادزانا َٔ املػسع ا١ُٖٝ
  .ٞ قك١ٝ ايعدٍِٖ َػه١ً تِٗ ا٫ْطإ يف سٝات٘, ا٫ ٖٚأٜكطًع ب

                                                      

( د. سحخ عبج الدتار اماـ يهسف, نحه نظاـ تخرز القزاة, دار الشيزة العخبية, (6
 . 87ص ,0225القاىخة, 

 ,6717 ,القاىخة ,دار الشيزة العخبية ,6ط ,القزاء في اإلسالـ ,د. دمحم سالـ مجكهر ((0
  .672ص, 
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تٛدٝ٘ ايكاقٞ ايرٟ سؿٌ ": تكدّ بأْ٘ ْطتطٝع إ ْعسف ربؿـ ايكاقٞ يف ظٌ َا راي
ع٢ً تأٌٖٝ ناٌَ يف ربؿـ َعني َٔ ربؿؿات ؾسٚع ايكإْٛ بايٓعس يف  ايككاٜا 

ٚتؿسغ٘ يٓعس  , ٚيٝظ ؾكط بتدؿؿ٘ ايدقٝل اييت تهٕٛ ذات ؾ١ً بٗرا ايتدؿـمجٝعٗا 
  ."ايكإْٛ ا٫خس٣ دٕٚ غريٙ َٔ ؾسٚعَٔ ذيو 

 انفرع انثاَي
 ادلذَي هًيت ختصص انماضيأ

٫ ربًٛ ْٗا تتطِ باملصاٜا  ٚإهٔ تبٓٝٗا ٚضباٚي١ ا٫خر بٗا, ؾؾهس٠ مي ١ٜأ٫غو إ 
َٓٗا اٚ  ؾاد٠ميهٔ تكُٝٝٗا َٔ سٝح اَها١ْٝ ا٫خر بٗا ٚا٫ أذَٔ املعٛقات  ذات٘ ايٛقت يف

ا١ُٖٝ ربؿـ  يبٝإتًو املعٛقات, ٚ  إ ناْت ٖٓاى ضبٌ ملعازب١ ٫ ضُٝاعدَ٘ 
 تٞ : اٯ ٚؾلايكاقٞ,  ٜتطًب إ ْعسض املصاٜا ٚاملعٛقات ٚاَها١ْٝ َعازبتٗا ع٢ً 

 : َصاٜا ربؿـ ايكاقٞ  ٫ّٚأ

, اييت ٫غو اْٗا تٓعهظ بؿٛز٠ اٚ عدٜد٠ تبدٚ َصاٜا ربؿـ ايكاقٞ يف ْٛاسٞ
تطبٝل َٔ خ٬ي٘  اييت ٜتِ ١ٗازبايكاقٞ يرا ٜعد ع٢ً ايع١ًُٝ ايككا١ٝ٥ بسَتٗا,  بأخس٣

 : َا ٜأتٞ ابسش تًو املصاٜا ٖٞ َٚٔ ايكإْٛ, 

اضتُساز ايكاقٞ ايعٌُ يف ايؿؿٌ  اذ ٜطِٗـ انتطاب ايكاقٞ اشبرب٠ يف صباٍ ربؿؿ٘, 1
يف شٜاد٠ ايٛعٞ ٚايٓكٛز يف ْٛع َعني َٔ ايككاٜا اضتٓادا اىل قساز ربؿؿ٘ ؾٝٗا  

تٗاد يف َطا٥ٌ ايككا٤ اييت ٜٛىل عًٝٗا, ٚيٛ زدعٓا اىل ٜطاعدٙ اىل ا٫د مما, ٚايكاْْٛٞ
قسٚز٠ انتطاب ايكاقٞ اشبرب٠ يتٛيٞ  ١يٛددْا اْ٘ ٜ٪ند بؿٛز٠ قُٓٝ (1)َٛقـ املػسع

بكا٥ِٗ َد٠ َٔ ايصَٔ سددٖا املػسع,  ٚٚدٛدِٖ  يف تًو املد٠ امنا باملٓاؾب ايككا١ٝ٥ 
كاقٞ َٔ ادا٤ زضايت٘ املٓٛط١ ب٘ ميهٔ اي ٫ضُٝا يف ساٍ ربؿؿِٗ, مماٜٚهطبِٗ اشبرب٠ 

                                                      

( من قانهف 73ػ  37, السهاد )( من قانهف التشظيم القزائي العخاقي78ػ79السهاد ) ((6
  .6710( لدشة 71الدمصة الفزائية السرخية رقم )



 -دراسة تحميمية مقارنة- آثار تخرز القاضي السجني في حدم الجعهى السجنية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24) 

052 

ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ؼبؿغ يًكاقٞ اهلٝب١ ٚايٛقاز ؾُٝا ٜؿدز عٓ٘ َٔ اسهاّ  تتطِ بايط١َ٬  
 .(1)ٚا٫عتداٍ يف املعاْٞ ٚاملباْٞ

ربؿـ ايكاقٞ بٓٛع َعني َٔ ايككاٜا  اثسا ع٢ً سطٔ ضري ايعداي١ ٚدق١  ٜعهظ"ـ  2
ىل انتطاب ايكدز٠ ع٢ً ضسع١ ايبت ؾُٝا ٜعسض ربؿـ ايكاقٞ ا ٜ٪دٟ تطبٝل ايكإْٛ, اذ
مما ٜطِٗ يف قدز٠ ايكاقٞ ع٢ً اضتٝعاب  (2)اساطت٘ مبػه٬تٗا  ؾك٬ّ عٔعًٝ٘ َٔ دعا٣ٚ 

ؾسٚع ايكإْٛ ايرٟ ربؿـ ؾٝ٘ ٚايكدز٠ ع٢ً تؿطري قٛاعدٙ ايتؿطري ايطًِٝ, مبا تٛؾس يدٜ٘ 
ايكإْٛ نًُا نإ سهُ٘ دقٝكا  ٝلٚنًُا نإ دقٝكّا يف تطب.(3) "َٔ عًِ ٚخرب٠ مبػه٬ت٘ 

 .ٚبايتايٞ ؽبؿـ عٔ ناٌٖ ايكا٥ُني بايدٚز ايسقابٞ ع٢ً ا٫سهاّ

عطا٤ ايكاقٞ دٚز اػبابٞ إهلدف املػسع ب ّاسكٝكٝ ربؿـ ايكاقٞ امنا ٖٛ تؿع٬ّٝ ٜعدـ  3
ايٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ ايٛازد٠ يف قإْٛ املساؾعات  ٚػبد املتأٌَ يفيف ْطام اشبؿ١َٛ املد١ْٝ, 

املعدٍ إ ايكاقٞ ٫ ٜتُتع بايدٚز ا٫ػبابٞ بٌ ع٢ً  1969يط١ٓ  83د١ْٝ ايعساقٞ زقِ امل
َبدأ سٝاد  : اْ٘ َكٝد مببدأٜٔ اضاضٝني ُٖا ضاعايعهظ َٔ ذيو دٚزٙ ضًيب ع٢ً ا

تؿعٌٝ ؾهس٠ ربؿـ ايكاقٞ  بػهٌ  ٜطِٗ, يرا (5)َٚبدأ املطاٚا٠ بني اشبؿّٛ( 4)ايكاقٞ
سع, عبٛ متتع ايكاقٞ بايدٚز ا٫ػبابٞ, َٔ ذيو ع٢ً ضبٌٝ خس يف ذبكٝل ٖدف املػآاٚ ب

                                                      

  .061ص ,6789 ,القاىخة ,دار الشيزة العخبية ,قانهف القزاء السجني ,( د. فتحي والي(6
بحث مشذهر في  ,م االقتراديةالقزاء الستخرز وفكخة انذاء السحاك ,( دمحم عيج الغخيب(0

, 0227 ,السشرهرة ,كمية الحقهؽ  ,63العجد  ,مجمة البحهث القانهنية واالقترادية
  .98ص

دار الثقافة  ,6ط ,رد ومخاصسة اعزاء الييئات القزائية .( د. عمي عهض حدن(3
  .79ص  ,6789 ,دوف مكاف نذخ ,لمصباعة والشذخ

عن االنحياز غيخ السدهغ الى جانب أحج الخرـه  ( يقرج بسبجأ حياد القاضي االبتعاد(7
لسديج من التفريل يشظخ : د. فارس  ,ميسا كاف انتساؤه ويعج دور القاضي فيو دورًا سمبياً 

كمية  ,رسالة ماجدتيخ ,مبجأ حياد القاضي السجني ػ دراسة مقارنة ,عمي عسخ الجخجخي 
  .9ص ,6777 ,جامعة السهصل ,القانهف 

مشذاة  ,مبجأ السداواة أماـ القزاء وكفالة حق التقاضي ,ديهني عبجهللا( د. عبج الغشي ب(5
  .67ص ,االسكشجرية, دوف سشة نذخ ,السعارؼ



 (22( ، السنة )77( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24) 

142 

املجاٍ, إ ربؿـ ايكاقٞ ٜطٌٗ عًٝ٘ اتباع ايتؿطري املتطٛز يًكإْٛ ٚاسبه١ُ َٔ 
 . (1)إ ذيو ايتصاّ عًٝ٘ ع٢ً اضاع ايتػسٜع عٓد تطبٝك٘

َٔ ايككا٥ٞ, ايرٟ ٜعهظ ايجك١ يف ايطًط١ كل ربؿـ ايكاقٞ َا ٜعسف با٭ـ ؼب 4
ٜؿدز عِٓٗ َٔ اسهاّ ٚقسازات ٚاٚاَس قكا١ٝ٥,  امب١ٝ ٚيف ايككا٠ ع٢ً سد ضٛا٤, ايككا٥

٫ٕ ايككا٠ ِٖ ازب١ٗ ايٛسٝد٠ املدٛي١ هلا محا١ٜ اسبكٛم ٚاسبسٜات َٔ اٟ خسم َُٗا نإ 
اقا١َ ايتٛاشٕ بني سل اجملتُع يف اسبُا١ٜ ٚا٫َٔ ٚسل ايؿسد يف ضبان١ُ  ؾك٬ّ عَٔؿدزٙ, 

 .(2)عادي١ 

تكدّ َٔ َصاٜا ؾهس٠ ربؿـ ايكاقٞ, اَها١ْٝ اعتُادٖا يف  ق٤ٛ َايف ٚظبد 
دبسب١ هلا املسدٚد ا٫ػبابٞ ٫ْتػاٍ ٚاقع ايعٌُ ايككا٥ٞ بٛؾؿٗا ايعٌُ ايككا٥ٞ ايعساقٞ, 

يف ايتكاقٞ ٚتعازض  ايرٟ تػٗدٙ احملانِ ايعساق١ٝ ايّٝٛ َٔ تسانِ يًدعا٣ٚ ٚبط٤
اىل عدّ اضتكساز اسبكٛم  نً٘ ٜ٪دٟ مماا٫َٛاٍ ٚتٓاقض ا٫سهاّ ٚاهلدز يف ايٛقت ٚازبٗد ٚ

  .ٚاملسانص ايكا١ْْٝٛ

 ( اعتُاد ربؿـ ايكاقٞ : ثاْٝا : َعٛقات )عٝٛب

سد إ اعتُاد اٟ َبدأ اٚ ؾهس٠ اٚ ْعاّ قاْْٛٞ َُٗا ناْت املصاٜا أؽبؿ٢ ع٢ً  ٫
هس٠  ع٢ً ظباح اعتُاد اٟ ؾ ٜعتُداييت ٜتُتع بٗا ؾاْ٘ ٫ ؽبًٛ َٔ ايعٝٛب ٚاملعٛقات, ٚ

اِٖ تًو املعٛقات ثِ ضبٌ  ٫ّٚأاَها١ْٝ ايتػًب ع٢ً تًو املعٛقات َٚعازبتٗا يرا ْعسض 
 تٞ : اٯ ٚؾل َعازبتٗا ٚع٢ً

 املدْٞ : ( ربؿـ ايكاقٞـ َعٛقات )عٝٛب 1

خس٣ يف ْساٖا ٚاقش١ ٚقد ت٪ثس بؿٛز٠ اٚ بأميهٓٓا عسض ابسش ايعٝٛب اييت 
 :بٝل ؾهس٠ ربؿـ ايكاقٞ املدْٞ ٖٚٞتط

                                                      

 السعجؿ.  6797( لدشة  629( من قانهف االثبات العخاقي رقم ) 3( السادة )(6
الزسانات الكفيمة لحدن اداء القزاة لسياميم  بين  ,( ضاحي مهسى حدن عبج الخزاؽ(0

 ,0263 ,القاىخة ,دار الكتب والهثائق القهمية ,ذخيعة االسالمية والقانهف الهضعيال
  .609ص
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 أ ـ طبٝع١ ايككاٜا املعسٚق١ ع٢ً ايككا٤ : 

تتعًل ايككاٜا املعسٚق١ ع٢ً ايككا٤ مبطا٥ٌ ٫ تتعًل مبا ربؿـ ب٘   غايبا َا
ْ٘ ايتؿدٟ ملجٌ ٖرٙ املطا٥ٌ ٭ ٜػهٌ ايتدؿـ عكب١ اَاّ ايكاقٞ يف َٔ ثِٚ  ايكاقٞ

  .ٕٛدٕٚ غريٙ َٔ ؾسٚع ايكأَْ ػبطد قدز٠ ايكاقٞ يف صباٍ ربؿؿ٘ ايكاْْٛٞ 

 : ب ـ املعٛقات اييت تتعًل بايكاقٞ ْؿط٘ 

َاّ اعتُاد ربؿـ ايكاقٞ, ٖٛ أَٔ املعٛقات اييت ميهٔ إ تػهٌ عكب١ 
ايكاقٞ ْؿط٘ ايرٟ ػبب إ ٜهٕٛ ع٢ً قدز٠ ؾ١ٝٓ ١َٝٓٗٚ ـ تطُح ي٘ بايؿؿٌ ايعادٍ يف 

ًكاقٞ ٫ٕ ايككا٤ عًِ ٚؾٓع١, ؾٝذب إ ٜتٛؾس يٚاملٓاشعات ٚايككاٜا املعسٚق١ عًٝ٘ 
 أؾٍٛٚؾل  ع٢ً قدز َٔ ايعًِ ٚقدز َٔ اشبرب٠ ايع١ًُٝ تهطب٘ املٗاز٠ ع٢ً ممازض١ عًُ٘

ًٛؾٍٛ اىل يؾ١ٝٓ ٚتكايٝد ٚقِٝ خاؾ١ زضدت َٓر اَد بعٝد ٚتٓاقًٗا اشبًـ َٔ ايطًـ 
اسبل يف املٓاشع١ املعسٚق١ بطسع١ ٚسطِ,  ٫ٕ ايكاقٞ ايعامل املتُهٔ ٜطتطٝع اظباش انرب 

ايكعٝـ عًُا اٚ خرب٠   ٜٚتعجسايطسم,  بأقؿسٜا ٜؿٌ ؾٝٗا اىل يب اسبكٝك١ قدز َٔ ايككا
خس ؾإ ٯَٔ قاقٞ   ّايف ظًُات ايٛقا٥ع اٚ يف دقا٥ل ايكإْٛ, ٚملا نإ ٖرا ا٫َس َتؿاٚت

 .(1)ربؿؿ٘ ٜػهٌ عكب١ يف ايٛؾٍٛ اىل اسبكٝك١

 ز ـ ق١ً ا٫َهاْٝات ايبػس١ٜ ٚاملاي١ٝ : 

بني ايككا٠ ٚايككاٜا املعسٚق١ عًِٝٗ َٔ اِٖ  اعدّ ايتٓاضب ايهُٞ َ ٜعد
ازبٗاش ايككا٥ٞ ايّٝٛ نجريا َٔ ْكـ يف عدد ايككا٠, اذ ٜعاْٞ َعٛقات ربؿـ ايكاقٞ, 

َٔ ايككاٜا ٜصٜد عُا ٜطتطٝع ايؿؿٌ ؾٝٗا  ّاد٣ اىل اقطساز ذبٌُ ايككا٠ عددأمما 
 ؾك٬ّ عٔ, (2)دق١ دٕٚ متشٝـ ٚ َٔ خسدٌٝ بعكٗا ٚاظباش ايبعض اٯأ, ؾٝكطس تبإتكإ

                                                      

الحقيقة التقجيخية ػ دراسة تحميمية في االثبات  ,( د. سو ركو وت اسساعيل ىو ورامي(6
   .99ص ,0260 ,مرخ ػ االمارات ,دار شتات لمشذخ والبخمجيات ,السجني

القزاء من اجل التشسية ىل يتحقق االصالح االقترادي  ,( د. رضا عبج الدالـ ابخاهيم(0
 =بحث ,في غياب االصالح القزائي ػ دراسة مقارنة مع التصبيق عمى القزاء السرخي 
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ربؿـ ايكاقٞ إ ٜٚعين ق١ً ا٫َهاْٝات املاي١ٝ يتٛؾري ايب٢ٓ ايتشت١ٝ َٔ دٚز يًككا٤, 
ٕ ايعٌُ ايككا٥ٞ ٭تٛؾس ازبٗات ا٫داز١ٜ املعا١ْٚ ي٘,  ؾك٬ّ عٜٔٛؾس ي٘ املهإ اشباف ب٘ 

اٚ ت٬سك٘,  مثازٙ املسد٠ٛ ا٫ اذا ٚانبت٘ اعُاٍ اداز١ٜ َع١ٓٝ تطبك٘ اٚ تكرتٕ ب٘ ٫ ٜ٪تٞ
ؾاذا تساخت تًو ا٫عُاٍ اٚ غابٗا ايبط٬ٕ, تساخ٢ ؾدٚز اسبهِ ايككا٥ٞ ايبات, ٚقد ٜكٝع 
اسبل ع٢ً ؾاسب٘ قٝاعا ٫ زدع١ ؾٝ٘ يٛ نإ َسْٖٛا بارباذ ادسا٤ َعٝٓا طًب٘ اشبؿِ يف 
 ٚقت٘ احملدد, ؾرتاخت ازب١ٗ ا٫داز١ٜ املعا١ْٚ يف ادسا٥٘ ست٢ ؾات َٝعادٙ اٚ ادست٘ باط٬

تعٝني  تكدّ ٜطتًصّ تٛؾس َاٚمل ٜطُح ايٛقت ايباقٞ َٔ َٝعادٙ باضتعادت٘ ؾشٝشا, 
يهٛادز ايبػس١ٜ اي٬ش١َ َٔ قكا٠ َٚعاْٚني ٚنتب١ ٚدٗات اداز١ٜ اخس٣ يف ضبٌٝ إ ٜهٕٛ ا

ٜتطًب ازبٗد ٚاملاٍ ايرٟ ٜجكٌ املٝصا١ْٝ ايعا١َ  ممآٖاى ربؿـ سكٝكٞ َطتكٌ 
 . (1)يًدٚي١

 : َعٛقات ربؿـ ايكاقٞ ـ ضبٌ َعازب١ 2

ت٬ؾٝٗا ٚاػباد ضبٌ سبًٗا,  ٫ ميهَٔٔ َعٛقات اضتشاي١ َطًك١  َا تكدّ ٫ تػهٌ
ُٖٝتٗا ٚسذُٗا ٚدٚزٖا يف ايع١ًُٝ ايككا١ٝ٥, ؾًٛ زدعٓا ملا أَكابٌ املصاٜا اييت تؿٛم يف 

١ ٕ سًٗا ٜهُٔ يف املعٛم ْؿط٘, ؾؿُٝا ٜتعًل بطبٝعأتكدّ َٔ َعٛقات ْطتطٝع إ ْكٍٛ 
س٬  يرا اٚدد املػسع ايعساقَٞٔ ربؿـ,  بأنجسايككاٜا ٚتداخًٗا ٚتعًل نٌ قك١ٝ 

تػسٜعٝا ٖٚٛ  اساي١ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َت٢ قكت بعدّ اختؿاؾٗا ايكُٝٞ اٚ ايٛظٝؿٞ اٚ 
اداش هلا ا٫ستؿاظ مبا دؾع َٔ  ع٢ً ايسغِ َٔ اْ٘اٚدب عًٝٗا ذيو  يراايٓٛعٞ اٚ املهاْٞ, 

ًٝؼ ا٫طساف اٚ اسباقس َِٓٗ مبسادع١ احمله١ُ احملاٍ عًٝٗا زضِ ع٢ً إ تكّٛ بتب
 (.2)ايدع٣ٛ

                                                                                                                              

 وما 88ص ,0227, لدشة 0, 6العجد  ,مشذهر في مجمة الحق, اتحاد السحامين العخب=
 .بعجىا

 ,االسكشجرية ,ب الجامعي الحجيثالسكت ,مذخوعات البشية االساسية ,( دمحم أحسج غانم(6
  .91ص ,0227

  .السعجؿ 6717لدشة  83( من قانهف السخافعات السجنية العخاقي رقم  98تشظخ السادة )( (0
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ميهٔ إ ْكٍٛ إ َجٌ  ؾأْٓااَا ؾُٝا ٜتعًل باملعٛقات اييت تتعًل بايكاقٞ ْؿط٘ 
تهجٝـ ازبٗٛد َٔ ايكا٥ُني ع٢ً ايتدزٜظ يف املعٗد ايعايٞ بٖرا املعٛم ميهٔ َعازبت٘ 

ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ, ٫ضُٝا عَُٛا  غت٢ اجملا٫ت انرب قدز َٔ ايعًّٛ يف بإعطا٤يًككا٤ 
اىل تهجٝـ ازبٗٛد  باإلقاؾ١ٚايتػدٜد ع٢ً طًب١ املعٗد يف اسبسف ع٢ً تًكٞ ايعًّٛ 

املتٛاؾ١ً يف ادخاٍ ايككا٠ يف ايدٚزات ايتطٜٛس١ٜ ايدٚز١ٜ ٚتعًٝل ايؿ٬س١ٝ ع٢ً ادتٝاشٖا 
و اْٗا تٓعهظ ع٢ً ادا٤ مما ٜطِٗ يف سسف ايككا٠ ع٢ً انتطاب اشبربات اييت ٫ غ

  .(1)ايكاقٞ املٗين يف ْعس ايككاٜا املطسٚس١ عًٝ٘

اَا خبؿٛف َعٛم ا٫َهاْٝات ايبػس١ٜ اٚ املاي١ٝ, ضٛا٤ عدّ ايتٓاضب بني عدد 
ايككاٜا اييت تعسض نٌ ّٜٛ ع٢ً ايككا٤ ٚعدّ ايككا٠ ايعاًَني يف دٚز ايككا٤, ؾإ َجٌ 

ايعايٞ يًككا٤ مبا  ط٬ب  املكبٛيني يف املعٗدصٜاد٠ عدد ايبٖرا املعٛم ؼبٌ بطٗٛي١ 
ٜتٓاضب َع عدد ضهإ احملاؾعات, اَا َعٛم ا٫َهاْٝات املاي١ٝ, ٜتعًل بتٛؾري ايب٢ٓ 
ايتشت١ٝ َٔ اب١ٝٓ ٚغريٖا َٔ َطتًصَات ادا٤ اشبد١َ ايككا١ٝ٥, ؾإ َجٌ ٖرا املعٛم ميهٔ 

ٕ ذيو, ٚتعٝني ايهٛادز سً٘ َٔ خ٬ٍ تٛدٝ٘ اسبه١َٛ عبٛ ربؿٝـ َٝصا١ْٝ خاؾ١ بػا
غريِٖ َٔ ايؿٓٝني  ؾك٬ّ عٔ ايبػس١ٜ َٔ مح١ً ايػٗادات ذات ايع٬ق١ باجملاٍ ايكاْْٛٞ

ربؿٝـ َجٌ ذيو مبذاٍ ايككا٤ قسٚز٠ ٫ش١َ ٫ يرا ٜعد ٚذٟٚ ا٫ختؿاؾات ا٫خس٣, 
١  اضتكساز اسبكٛم ٚاملسانص ايكاْْٛٝٚؼبتاز َٔ ٚاشبدَات ا٫خس٣ تكٌ ا١ُٖٝ عٔ قسٚز٠ ا٭

 . (2)اىل ٚدٛد أَ قكا٥ٞ

 ادلطهب انثاَي
 يانتشريعي يٍ ختصص انماضي ادلذَ الساش ا

إ ْطًط ايك٤ٛ ع٢ً َػسٚع١ٝ ربؿـ ايكاقٞ املدْٞ  طًبٖرا امل يفضٓشاٍٚ 
ميهٔ  َٔ ٖرٙ ايؿهس٠  َٚٔ ٖرا املٛقـ ٜربش ا٫ضاع ايرٟ املٛقـ ايتػسٜعٞببٝإ 

                                                      

 ,6785 ,مصبعة اوفيدت الذعب ,6ط ,ضسانات القاضي في العخاؽ ,( دمحم حدين الديجي(6
  .73ص

 ,دار الفكخ الجامعي ,جعهى الجشائيةالخبخة واثخىا في ال ,( د. عبجهللا جسيل الخاشجي(0
  .673ص  ,0267 ,االسكشجرية
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ؾهس٠  ١تٓاٍٚ اٜ ,  سٝح اْ٘ ٫ ٜعينعٌُ بٗا َٔ عدَ٘ا٫ضتٓاد ايٝ٘ يف تبين ٖرٙ ايؿهس٠ ٚاي
يف  ٫ضُٝااٚ َطأي١ بايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ٚايٓـ عًٝ٘, َٔ احملاضٔ اييت ذبطب يًُػسع, 

ا٫سٛاٍ اييت ٜتٓاٍٚ ؾٝٗا املػسع اؾهاز قا١ْْٝٛ بٓؿٛف ٚيدت َٝت١, مل تس٣ ايٓٛز َٔ 
غٝاب ذات٘ ٚيف ايٛقت  ؾكط, ١ْٝايٓؿٛف ايكاْٛ اثٓا٤سٝصا بني ٌ تشتيسٝح ايتطبٝل, بٌ 
 ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ, 

ْٓا ْػسع ببٝإ ذيو َٔ ا٫ضاع ايتػسٜعٞ يتدؿـ ايكاقٞ ؾإ دَٓا يف بٝإَٚا 
تٝني, سٝح ٜتٓاٍٚ ا٫ٍٚ َٛقـ ايتػسٜعات ايعساق١ٝ ٜٚتٓاٍٚ ايجاْٞ َٛقـ ٬ٍ ايؿسعني اٯخ

  ايتػسٜعات املكاز١ْ ٚنا٫تٞ :

 ات ايعساق١ٝ : َٛقـ ايتػسٜعايؿسع ا٫ٍٚ

 : ـ  1979يط١ٓ  160ؾُٝا ٜتعًل بكإْٛ ايتٓعِٝ ايككا٥ٞ زقِ  ـ1

ؾكد اغاز ٖرا ايكإْٛ اىل َطاي١ ربؿـ ايكاقٞ ٚاَها١ْٝ ذيو يف ْـ املاد٠ 
 ػبٛش ربؿـ ايكاقٞ َٔ ايؿٓـ ايجاْٞ ؾُا ؾٛم يف ؾسع اٚ" :ع٢ً اْ٘ ( اييت ْؿت54)

 .صبًظ ايككا٤ ا٫ع٢ً "ا صبًظ ايعدٍٚؾكا يتعًُٝات ٜؿدزٖانجس َٔ ؾسٚع ايككا٤ 

ٜػري  ٖ٘را ايٓـ إ املػسع ايعساقٞ تٓاٍٚ ذيو يهٔ َا ًٜشغ عًٝ٘ اْ يفٜتكح 
اضتشٝا٤ ٚتسدد, ٚايد٫ي١ ع٢ً ذيو إ املػسع دعٌ  اىل تٓاٍٚ املػسع هلرٙ ايؿهس٠ ع٢ً

ايتدؿـ,  اىل ذيو إ ٖرا ايٓـ ٖٛ ايٓـ ايٛسٝد ايرٟ اغاز اىل ؾك٬ عٔ , ّاَٜس دٛاشا٭
ع٢ً  تسى ا٫َس يف ا٫سٛاٍ نًٗابٌ ا٫نجس َٔ ٖرا اْ٘ سؿس ايتدؿـ بؿٓـ َعني, ٚ

َػ١٦ٝ صبًظ ايككا٤ ا٫ع٢ً, ٚنًٓا ٜعًِ إ ايتعًُٝات َُٗا بًػت َٔ سٝح ايك٠ٛ املًص١َ 
ا٫ اْٗا ٫ تستكٞ اىل َطت٣ٛ ايكإْٛ, ٚآْا مل ْعجس ع٢ً ا١ٜ تعًُٝات بٗرا اشبؿٛف مما 

  .خس يف طٞ ايٓطٝإ بٌ يف ظًُات٘را ايٓـ ٖٛ اٯٜعين إ ٖ

 : ْٚ٪ٜد َا ذٖب ايٝ٘ ايبعض َٔ قسٚز٠

ٛز رنقٝاّ صبًظ ايككا٤ ا٫ع٢ً املٛقس اؾداز َجٌ ٖهرا تعًُٝات اضتٓادّا يًٓـ امل :٫ّٚأ"
, ٚإ نٓا ْؿكٌ اعاد٠ ايٓعس يف ايٓـ ايكاْْٛٞ ٚعدّ قؿس َطاي١ ايتدؿـ ع٢ً ضابكّا
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زبع١ املعٍُٛ بٗا يف ضًِ ايككا٤ ايٛظٝؿٞ بايٓـ ٜػٌُ ا٫ؾٓاف ا٭ ؾٓاف احملدد٠ا٭
  .ٍٚ َٔ باب اٚىل بايتدؿـمشٍٛ ايؿٓـ ا٭ َٔ ثِايكاؾس ٚا ع٢ً سد عًُٓ

تكدٜسٖا يًذ١ٗ ذات  ٜرتى دٛاشّٜاٚيٝطت  ّاإ تهٕٛ َطاي١ ايتدؿـ ٚدٛبٝ :ثاْٝا
  .(1)(اف ا٫ ٖٚٞ )صبًظ ايككا٤ ا٫ع٢ًا٫ختؿ

ٕٛ يٛشاز٠ ايعدٍ غإ يف ذيو بإ تطًب َٔ املػسع ايعساقٞ اعاد٠ تعدٌٜ ْـ إ ٜه :ثايجا
يٓـ املكرتح ع٢ً ٚؾل ا( املػاز ايٝٗا اْؿا ٚدعٌ اسهاّ ايتدؿـ ٚازد٠ ؾٝٗا 54املاد٠ )

ٜتِ ربؿٝـ ايكاقٞ يف ؾسع َٔ ؾسٚع ايككا٤ ٚؾكا يتعًُٝات ٜؿدزٖا صبًظ ايككا٤ "
ٜتِ ربؿٝـ ايكاقٞ يف ؾسع "اٚ ايٓـ ا٫تٞ , "ق١ا٫ع٢ً بايتٓطٝل َع ازبٗات ذات ايع٬

تعًُٝات ٜؿدزٖا صبًظ ايككا٤ ا٫ع٢ً بايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ع٢ً ٚؾل َٔ ؾسٚع ايككا٤ 
  ."ايعدٍ ٚاملعٗد ايككا٥ٞ

ع٢ً ٚؾل خس يف ق٤ٛ ايتدؿـ ايدقٝل يًكاقٞ ٯإ تتِ تسق١ٝ ايككا٠ َٔ ؾٓـ   :زابعا
ايتدؿـ ايدقٝل ع٢ً إ ٜتِ ايتٓطٝل بني صبًظ  َتطًبات ايرتق١ٝ َٔ اعداد حبح يف ضبٌ

اشبؿٛف يتكِٝٝ َجٌ  ايككا٤ ا٫ع٢ً ٚٚشازتٞ ايعدٍ, ٚايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ بٗرا
 .(2)"قؿا٤ ايسؾا١ْ ايع١ًُٝ ايكا١ْْٝٛ, ٚاييت ت٪ٌٖ ايكاقٞ ٫ضتشكام ايرتق١ٖٝرٙ ايبشٛخ إل

 :املعدٍ 1976( يط١ٓ 33ؾُٝا ٜتعًل بكإْٛ املعٗد ايككا٥ٞ زقِ )" ـ  2

مل ٜػس ٖرا ايكإْٛ ٫ َٔ بعٝد ٫ٚ َٔ قسٜب اىل َطاي١ ربؿـ ايكاقٞ ع٢ً 
قسٚز٠  َٚٔ ثِ ظبدازباْب ايعًُٞ ٚايسبط بٝٓ٘ ٚبني ازباْب ايٓعسٟ,  تأنٝدٙايسغِ َٔ 

تشدٜد ذيو  بتكُني ايكإْٛ ْؿٛؾا اٚ ْؿا تػسٜعٝا ٜعاجل َطاي١ ربؿـ ايكاقٞ,  
                                                      

التي تتهلى ادارة  ,ىه احجى مكهنات الدمصة القزائية االتحادية( مجمذ القزاء االعمى: "(6
ويشظم القانهف شخيقة تكهيشو واختراصاتو وسيخ العسل فيو  ,شؤوف الييئات القزائية
( 72. تشظخ السادة : )جستهر العخاقي"الختراصات حجدىا الويسارس مجسهعة من ا

  .0225( من دستهر جسيهرية العخاؽ لدشة 76والسادة )
نقاًل عن مقاؿ لمجكتهر ضياء جابخ االسجي بعشهاف السعيج القزائي ودوره في تخرز  ((0

بتاريخ  .law.uokerbala.edu.iqالقاضي الجشائي مشذهر عمى السهقع االليكتخوني 
63/7/0267.  
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ٜتِ  ٚؾل ؾٝاغات ٜتِ ا٫تؿام عًٝٗا بٓا٤ ع٢ً َا ع٢ً يف املعٗد ايككا٥ٞعٓد قبٍٛ املسغح 
قسٚز٠ ذيو يف تبين املعٗد  دْكرتح اْػا٤ٖا ٚظب اييتاضتشداث٘ بني اقطاّ يف املعٗد 

املعٗد ايككا٥ٞ ايٓٛا٠  ع٢ً أضاع إٔايككا٥ٞ ٖرٙ املطاي١ خد١َ يًعٌُ ايككا٥ٞ 
 .ٚاشبط٠ٛ ا٫ٚىل عبٛ ايتدؿـ

ازب١ٗ اييت ٜستبط بٗا  ٛؾؿٗآْا ْٛد٘ دعٛتٓا اىل ٚشاز٠ ايعدٍ بإٚبػإ ذيو ؾ
املعٗد ايككا٥ٞ, ٖٚٞ املط٪ٍٚ ا٫ٍٚ ٚاملباغس عٓٗا ٫ٕ املعٗد ٜستبط بٗا ادازٜا ٚٚظٝؿٝا 

 1976( يط١ٓ 33ٌٜ قإْٛ املعٗد ايككا٥ٞ زقِ )ٜتطًب ا٫َس تعد مما .بٗرٙ ايٛشاز٠
ا٫قطاّ ايكا١ْْٝٛ ٚايككا١ٝ٥ املطًٛب١ نايكطِ  اضتشداخباملعدٍ ٚادخاٍ َطاي١ ايتدؿـ 

املدْٞ ٚازبصا٥ٞ ٚا٫سٛاٍ ايػدؿ١ٝ ٚايتذازٟ ٚا٫دازٟ ٚايعٌُ ٚايكُإ ٚا٫سداخ 
 .( ٚغريٖا َٔ ا٫قطاّ ا٫خس٣بازباْب ا٫يهرتْٚٞ )ايؿين يت تتعًلٚاملطا٥ٌ اي

مت ا٫خر  املعٗد ايككا٥ٞ اذا َا ٖٚرا اغاز٠ ع٢ً اَها١ْٝ إ ٜبدأ ايتدؿـ َٔ
 ع٢ً ٚؾلبٓعاّ ا٫قطاّ عٓد ايكبٍٛ ا٫ٚيٞ ٚا٫بتدا٥ٞ يف املعٗد, ٚتكطِٝ ايطًب١ املكبٛيني 

َعاٜري ٚقٛابط تعتُد َٔ  املعٗد بايتٓطٝل ع٢ً ٚؾل  شبط١ املعد٠ يًكبٍٛ يف تًو ا٫قطاّا
 س٥اض١ اجملًظبٚايتػاٚز َع صبًظ ايككا٤ ا٫ع٢ً ايرٟ ٖٛ ممجٌ اؾ٬ يف صبًظ املعٗد  

اييت تهٕٛ يس٥ٝظ ضبه١ُ ايتُٝٝص اٚ ْٛاب٘ ٚعك١ٜٛ ز٥ٝظ ١٦ٖٝ ا٫غساف ايككا٥ٞ ٚز٥ٝظ 
 (1)"ضبه١ُ ا٫ضت٦ٓاف ٚاخسٜٔ.

 َٓٗا َا ٜتعًل مبذًظ ايككا٤ ا٫ع٢ً : ـ "ـ  3

يف املاد٠  2005دا٤ بٗا دضتٛز ايعسام يط١ٓ ع٢ً ايسغِ َٔ املباد٨ ايهجري٠ اييت 
ت ٚايرٟ دعٌ ؾٝ٘ يًككا٤ ضًط١ َٓؿؿ١ً ذات نٝإ َٚٓٗا َبدأ ايؿؿٌ بني ايطًطا 47

زنٝص  ٚع٢ً زأض٘ صبًظ ايككا٤ ا٫ع٢ً بٛؾؿ٘ ازب١ٗ ايعًٝا ؾٝ٘, ا٫ اْ٘ ٫ ٜٛدد َٔ قُٔ 
ؾ٬سٝات ٖرٙ ازب١ٗ اٟ تٛد٘ عبٛ تؿعٌٝ َطاي١ ربؿـ ايكاقٞ يف ايعسام ا٫ بعض 

ايدع٠ٛ اىل صبًظ  تأتٖٞٓا ا يرٚ ،(2)ـاحملا٫ٚت ايبطٝط١ اييت ٫ تستكٞ اىل املطت٣ٛ املطًٛب
                                                      

 .0ص,السرجر الدابق ,ياء جابخ االسجيد. ض ((6
: انو جعل /من قانهف التشظيم القزائي العخاقي اوال 57( اف ما يالحظ عمى نز السادة (0

 =/ قرخ تخرز القاضي عمى قزاة الرشف الثاني فسا, ثانياالتخرز أمخا جهازاً ثم
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ايتعد٬ٜت  بإدخاٍاملطايب١ بايككا٤ ا٫ع٢ً املٛقس اىل تبين َطاي١ ربؿـ ايكاقٞ 
املطًٛب١ اييت تؿعٌ ٖرا املٛقٛع ٚتٓكً٘ َٔ سٝص ايٓؿٛف ايٓعس١ٜ اىل ٚاقع ايتطبٝل 

سٝا٠ اسباد١ ايٝ٘, ٫ ضُٝا يف ٖرٙ املسس١ً امل١ُٗ َٔ  بأَظايعًُٞ ٚايؿعًٞ ايرٟ عبٔ 
يدٚي١ امل٪ضطات ٚدٚي١ ايكإْٛ ٚدٚي١  ٚايتأضٝظايدٚي١ ايعساق١ٝ ٖٚٞ يف اطاز ايبٓا٤ 

تشكٝل َا ؼبكل َؿًش١ ٖرا ايبًد ياؾس ازبٗٛد َٔ قبٌ ازبُٝع  كت مما ٜتطًباملٛاطٔ, 
 .(1)"ايعصٜص ع٢ً ازبُٝع

 َٔ ربؿـ ايكاقٞ ١ َٛقـ ايتػسٜعات املكازْ :ايؿسع ايجاْٞ

قد تب٢ٓ َبدأ ربؿـ ايكاقٞ يف ؾسع اٚ انجس َٔ ( 2)ؿسٟظبد إ ايتػسٜع امل
 46املؿسٟ ٖرا املبدأ يف قإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ اسبايٞ زقِ  املػسعؾسٚع ايكإْٛ, ٚاند 

ساٍٚ املػسع َٔ ٖرٙ املاد٠  إذ( َٔ ٖرا ايكإْٛ 12عًٝ٘ باملاد٠ )مما ْـ ,  1972يط١ٓ 
 اِٖ ٬َضب٘ ايس٥ٝط١ : ـبني ٜهلرا املبدأ  ّاقاْْٛٝ ّاإ ٜكع تٓعُٝ

  .دٛاش ربؿٝـ ايكاقٞ بعد َكٞ ازبع ضٓٛات ع٢ً تعٝٝٓ٘ َٔ ٚظٝؿت٘ ا٫ٚ :"

ٚدٛب اتباع ْعاّ ايتدؿـ بايٓطب١ يًُطتػازٜٔ ٚبايٓطب١ ملٔ ٜهٕٛ َٔ ايككا٠  :ثاْٝا
  .َك٢ ع٢ً تعِٝٝٓٗ مثإ ضٓٛات

ع يف ايتدؿـ بعد َٛاؾك١ قساز بايٓعاّ ايرٟ ٜتب بإؾدازتؿٜٛض املػسع ٚشٜس ايعدٍ  :ثايجا
ٜهٕٛ ربؿـ ٢ إ تساع٢ ؾٝ٘ ايكٛاعد ا٫ت١ٝ )اجملًظ ا٫ع٢ً ي٦ًٝٗات ايككا١ٝ٥, عً

ـ اسـٛاٍ غدؿ١ٝ ـ نجس َٔ ايؿسٚع ا٫ت١ٝ )دٓا٥ٞ ـ َدْٞ ـ تـذازٟ أٚ أايككا٠ يف ؾسع 
 (. َطا٥ٌ ادتُاع١ٝ

                                                                                                                              

رة عمى / ليا دالئل واشاف بيج مجمذ القزاء االعمى وثالثافهؽ وجعل االمخ مخىه =
يسشع ىحا  من تبشي  ولكن ال ,السهقف الخجهؿ من  السذخع حياؿ تخرز القاضي

ويسكن  بهجهد مثل ىحا الشز مع اجخاء بعس التعجيالت عميو  اعتساد  ,التخرز
  .التخرز والعسل بو في السحاكم العخاقية

 0ص ,السرجر الدابق ,د. ضياء جابخ االسجي ((6
 .السمغى 6715لدشة  73م ( قانهف الدمصة القزائية رق(0
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٘ ايكاقٞ بعد ٜكسز اجملًظ ا٫ع٢ً هل٦ٝات ايككا١ٝ٥ ايؿسع ايرٟ ٜتدؿـ ؾٝ :زابعا
 ."خسٯاضتط٬ع زغبت٘ ٚػبٛش عٓد ايكسٚز٠ ْدب ايكاقٞ املتدؿـ َٔ ؾسع 

ٚدٛد َٔ سغِ ٘ ع٢ً اياىل اْ ٜػري ايٛاقعٚعٔ ٚاقع ساٍ ايٓـ َٔ سٝح ايتطبٝل, 
 46, ٚمتطو قإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ ايكا٥ِ زقِ 1965يط١ٓ  43ٖرا ايٓـ يف ايكإْٛ زقِ 

ٛقع َٛقع ايتٓؿٝر يتٛقؿ٘ ع٢ً ؾدٚز قساز َٔ ٚشٜس ايعدٍ ب٘, ا٫ اْ٘ مل ٜ 1972يط١ٓ 
ٜبني ا٫سهاّ ايتٓؿٝر١ٜ اي٬ش١َ يتطبٝل َبدأ ايتدؿـ ٚمل ٜؿدز ٖرا ايكساز,  ٚست٢ ا٫ٕ 

 .(1)َاشاٍ ٖرا ايٓـ َعط٬ اٚ نُا ٜكاٍ ي٘ ْؿا ٚيد َٝتّا

اَا عٔ َٛقـ ايكإْٛ ايؿسْطٞ َٔ ربؿـ ايكاقٞ, ؾاملتتبع يًكٛاْني "
اعتُاد  بإَها١ْٝمل ٜسد ؾٝٗا َٛاد تتعًل  ػبد اْٗاط١ٝ ذات ايع٬ق١ بايكاقٞ ٚغ٪ْٚ٘,  ايؿسْ

 ربؿـ ايكاقٞ, ٜٚعٛد ايطبب يف ذيو اىل ايتكايٝد ايككا١ٝ٥ يف ايكإْٛ ايؿسْطٞ اييت ٫
ؾإ ايكاعد٠ املعتُد٠ يف ايكإْٛ ايؿسْطٞ, ٖٞ عدّ ربؿـ  اتعسف ربؿـ ايككا٠, ٚير

ذيو ؾإ طبٝع١ تػهٌٝ بعض احملانِ تؿسض ع٬ُ, اعُاٍ ٖرا  َٔ ٚع٢ً ايسغِايككا٠, 
 هلِ  املبدأ ع٢ً عبٛ دص٥ٞ, ٚيف صباٍ ضبدٚد َجٌ ضبانِ ايتذاز٠ اييت تػهٌ َٔ اغداف

, ْٚس٣ إ اؾكٌ ايكٛاْني (2)"ٞ ٜٓعسٕٚ املٓاشعات املتعًك١ بٗاع٬ق١ بامل١ٓٗ اٚ اسبسؾ١ ايتـ
ات ايعساق١ٝ ٚاملؿس١ٜ َٔ سٝح ايٓـ ع٢ً اييت تٓاٚيت ربؿـ ايكاقٞ ٖٞ ايتػسٜع

ايتدؿـ زغِ اْٗا دعًت املطاي١ دٛاش١ٜ ٚيريو ْٓتكد َٛقـ املػسع ايؿسْطٞ بعدّ ايٓـ 
 .ع٢ً ربؿـ ايكاقٞ املدْٞ

 

 

  

                                                      

 ,السرجر الدابق ,نحه نظاـ تخرز القزاة ,( د. سحخ عبج الدتار إماـ يهسف(6
  .81ص

وقانهف السخافعات الفخندي لدشة  ,6757( من ذلك قانهف االجخاءات الجشائية الرادر عاـ (0
  .6797وقانهف الدمصة القزائية لدشة  ,6795
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 ادلبحث انثاَي
 ثار ختصص انماضي يف حسى انذعىي ادلذَيتآ

ايدع٣ٛ سطِ يف ثاز ت٪ثس آإ اعتُاد املػسع يؿهس٠ ربؿـ ايكاقٞ ٫بد َٔ 
ٜتعًل بايدع٣ٛ  ٜتعًل بازباْب ايػدؿٞ يًكاقٞ َٚٓٗا َا املد١ْٝ, ٖرٙ ا٫ثاز َٓٗا َا

عسض ٖرا بثاز  َٔ ايتؿؿٌٝ املٛدص ع٢ً تًو اٯ ٫٤ٞبد إ ْطًط ايك٤ٛ بػ ااملد١ْٝ, ير
 تٞ : اٯ ٚؾلاملبشح ع٢ً 

 .ٞ املدْٞيكاقاىل اثس ايتدؿـ بايٓطب١ أ: ٍٚاملطًب ا٭

 سطِ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ثاز املباغس٠ يتدؿـ ايكاقٞ ع٢ً اٯ :املطًب ايجاْٞ

 ولادلطهب األ
 ي ادلذَينماضاىل اثر انتخصص بانُسبت أ

عً٘ ؽبتًـ عٔ ايسدٌ َٔ املعسٚف إ ايكاقٞ ٜتؿـ بؿؿات ٚممٝصات دب
ْ٘ ٜتشٌُ َط٪ٚي١ٝ ٫ ٜتشًُٗا اٟ غدـ نإ ؾٗٛ املط٪ٍٚ عٔ ايعدٍ هلرا ا٫عتٝادٟ, ٭

ايػسٚط  ٓذدٚؾؿات عدٜد٠ يهٞ ٜهٕٛ َ٪٬ٖ هلرا املٓؿب اشبطري, ؾ ؾٗٛ ذٚ ممٝصات
ايؿؿات ايػدؿ١ٝ نإ  ؾك٬ّ عٔ,(1)ايهجري٠ اييت ٚقعت يهٞ ٜتٛىل ايػدـ ٖرا املٓؿب
ٍ عٔ اثس ايتدؿـ يف ٤ْتطا اير (2)ٜهٕٛ قاقٝا ٜتطِ بايرنا٤ ٚايس١ٜ٩ ٚايؿهس ايٛاضع

 ااغس٠ ع٢ً سطِ ايدع٣ٛ املد١ْٝ يرازباْب ايػدؿٞ يًكاقٞ ايرٟ ٜ٪ثس بؿٛز٠ غري َب
 ٚؾلتكطِٝ ٖرا املطًب ع٢ً باسبؿس  ٚيٝظضٓعسض بعض تًو ا٫ثاز ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ 

 : تٞاٯ

 

                                                      

فزاًل عن شخوط اشارت الييا السادة  ,قزائي العخاقي( من قانهف السعيج ال9( السادة )(6
  .خ واجبات عمى القاضيبعت( من قانهف التشظيم القزائي العخاقي وىي بحات الهقت ت9)

بحث مشذهر في  ,تعاوف القاضي والسحامي لمهصهؿ الى الحقيقة ,( عبج الدتار فخحاف(0
 . 33, ص6776 ,سيهرية العخاقيةالج ,نقابة السحامين ,العجد االوؿ والثاني ,مجمة القزاء
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 .ثس ايتدؿـ يف ذبكٝل اهلٝب١ يًكاقٞأٍٚ : ايؿسع ا٭

  .ايٛؾٍٛ اىل ايكٓاع١ ايككا١ٝ٥ثس ايتدؿـ يف أايؿسع ايجاْٞ : 

 .١ ا٫دتٗاد ايككا٥ٞض٬َثس ايتدؿـ يف أايؿسع ايجايح : 

 ولانفرع األ
 يثر  انتخصص يف حتميك اذليبت نهماضأ

٫ضتك٬ٍ ايككا٤ اييت ْادت ب٘ ايدضاتري ع٢ً  ١تعد ٖٝب١ ايكاقٞ ايكُا١ْ ايس٥ٝط
 ١ٚاظباشٖا عٓد ايتكاقٞ يرا ناْت يًٗٝب ١كاقٞ ٖٛ ايكا٥ِ ع٢ً ذبكٝل ايعدايإ اي أضاع
دٕٚ  ٫ٚ١عداي ١دٕٚ عدائَ  ١ٖٝب ٫ إذ ٚتطبٝكا َٓػأ ١يعداييًككا٠ َكسْٚ٘ با ١املعٓٝ

تعسف ٖٝب١ ايكاقٞ  ايًٗٝب١ ٚاملطاٚا٠ قٛاَٗا ٚاضاضٗا, ير ّاايعداي١ عٓٛاْيرا تعد َطاٚاٙ 
باْٗا ايؿؿ١ اييت ٜتُتع بٗا ايكاقٞ َٔ ْصا١ٖ ٚاد٬ٍ ٚٚقاز ٚنسا١َ, اييت دبرب ايػري ع٢ً 

َا إٖرٙ اهلٝب١  ٚتهٕٛ ,(1)دٕٚ اٟ تدخٌَٔ اسرتاَ٘ ٚاسرتاّ قسازات٘ ايؿادز عٓ٘ حبس١ٜ 
ذات١ٝ اٟ خاؾ١ بػدـ ايكاقٞ ْؿط٘ مبا ٜتُتع ب٘ َٔ ؾؿات متٝصٙ عٔ غريٙ, ٚقد 
تهٕٛ ٖٝب١ قا١ْْٝٛ دبد َؿدزٖا يف ايكٛاْني اشباؾ١ بػ٪ٕٚ ايكاقٞ َٚٓٗاز عًُ٘ يف 

 امتٝٝص, ير دَٕٚٔ ذبكٝل َكؿد ايككا٤ ا٫ ٖٚٛ ايٛؾٍٛ اىل ذبكٝل ايعداي١ بني اجملتُع 
 تٞ ٌٖ يتدؿـ ايكاقٞ اثس ع٢ً ذبكٝل اهلٝب١ ي٘؟ ميهٔ إ ٜطسح ايتطا٩ٍ اٯ

  اهلٝب١ ٫ تتشكلٚ ,إ نُاٍ ٖٝب١ ايكاقٞ إ ٜتدؿـ قكا٩ٙ دٖٓاى َٔ ػب"
يًكاقٞ يف ع١ْٝ٬ صبايط٘ ٫ٚ ست٢ يف تطٜٛت٘ بني اشبؿّٛ  ٫ٚ يف ؾٝا١ْ صبًط٘ اٚ 

ؾك٬ّ ٚامنا  ؾشطب صي٘ َٚطا٤يت٘ اٚ يف تٓؿٝر اسهاَ٘ا٫يتصاّ بٛادبات٘ اٚ يف خؿٛؾ١ٝ ع
تكدّ ؾإ ٖرٙ اهلٝب١ تتشكل عٓدَا ٜككٞ ايكاقٞ يف ْٛع َعني َٔ ايككاٜا  مجٝع َا عٔ

دٕٚ إ ٜتعد٣ ذيو ٖٚرا اَس يف َٔ اٚ شَٔ َعني َٔ ا٫ش١َٓ اٚ َهإ َعني َٔ ا٫َه١ٓ 

                                                      

صيمية أة تدراس ,ىيبة القزاة ضسانة الستقالؿ القزاة ,( د. أحسج خميفة شخقاوي أحسج(6
 ,0263 ,االسكشجرية ,دار الفكخ الجامعي ,مقارنة بين الفقو االسالمي والقانهف الهضعي

  .60ص
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اى قُاْات اخس٣ ذبكل ٖٝب١ قاؾ١ اىل إ ٖٓباإل (1)"َػسٚع ٚايكإْٛ نريوايػسٜع١ 
   .ايكاقٞ ٫ ٜتطع املكاّ يرنسٖا

ٖٛ اثس ٖٝب١ ايكاقٞ ايرٟ  : َاتٞٚيف ٖرا ايطٝام ميهٔ إ ْطسح ايتطا٩ٍ اٯ
 سكك٘ ايتدؿـ يف سطِ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ؟

ٚاَس احمله١ُ بؿٛز٠ ٚاقش١ يف اَتجاٍ اشبؿّٛ ٭ ميهٔ إ ًْتُظ ٖرا ا٫ثسٚ
اييت ؼبطب هلا اشبؿّٛ عٓد ايٓابع١ َٔ ذات٘ َٚٔ اهلٝب١  نًُا نإ ايكاقٞ ع٢ً دزد١

ؾسقٗا املػسع ٫عتبازات تتعًل حبطٔ ضري  (2)ٚادبات ادسا١ٝ٥ ٛؾؿٗاتًو ا٫ٚاَس بر تٓؿٝ
ايعداي١ ٚاسبؿاظ ع٢ً ٚقت ايككا٤ ٚدٗدٙ, يتطسٜع ادسا٤ات ايتكاقٞ ٚايككا٤ ع٢ً َعاٖس 

ٝٗا عبٛ غاٜتٗا ايطبٝع١ٝ َٚٔ ثِ اختؿاز ؾ َٔ غاْ٘ عسق١ً ايطري ايبط٤ ٚايتعكٝد ٚنٌ َا
رتاَٗا إ ذبكٝل اهلٝب١ بايتدؿـ ٚاسٚايٛقت ٚازبٗد ٚا٫دسا٤ات ٚايٓؿكات, ٖرا َٔ داْب, 

ضٛف ػبٓب اشبؿّٛ عٓد  يرا  َٔ د١ٗ اخس٣ ٚاَس ايكاقٞ,َٔ  اشبؿّٛ يف ا٫َتجاٍ ٭
 بٛؾؿٗا اسد٣ ع٣ٛعدّ ا٫َتجاٍ زبصا٤ ادسا٥ٞ سددٙ املػسع ا٫ ٖٚٛ ابطاٍ عسٜك١ ايد

ايرٟ عسف باْ٘ دصا٤ ادسا٥ٞ ْـ عًٝ٘  (3)ٖرٙ ازبصا٤ات ايٛازد٠ يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ

                                                      

 ,السجمج الثامن ,5لسختار,جحاشية رد السحتار عمى الجر ا ,( دمحم امين الذييخ بابن عابجين(6
؛ عبج 765ص  ,ـ 6717 ,ىػ 6387 ,القاىخة ,الباب الحمبي ,مصبعة مرصفى ,0ط

دار الشذخ لمجامعات  ,السشعم الذخقاوي, الهجيد في قانهف السخافعات السجنية والتجارية
 . 5, ص 6756 ,القاىخة ,السرخية

سحافظة عمى مرمحتو الخاصة : "ىه سمهؾ يقع عمى عاتق الخرم لم( الهاجب االجخائي(0
ؿ بيا جداء اجخائي يفخضو والسرمحة العامة ويتختب عمى عجـ تشفيحىا او االخال

بحث مشذهر  ,واجبات الخرم االجخائية ,عسار سعجوف السذيجاني .", نقال عن: دالقانهف 
  .32ص  ,0العجد  ,كمية الحقهؽ  ,جامعة السهصل ,في مجمة الخافجين لمحقهؽ 

(, اال اف صمح لمجداء )ابصاؿ عخيزة الجعهى لسذخع العخاقي ىحا السراستخجـ ا( "(3
ستخجـ السذخع السرخي مرصمح ات اخخى, إذ التذخيعات االخخى استخجمت مرصمحا

( وىه صهرة من صهر سقهط الخرهمة ", د. صالح الجين )اعتبار الجعهى كاف لم تكن
 ,بغجاد ,الصبع والشذخ االىميةالهجيد في السخافعات السجنية والتجارية, شخكة  ,الشاىي
 .771ص ,6710
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قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٜرتتب ع٢ً اُٖاٍ اشبؿِ يف تٓؿٝر ٚادب ادسا٥ٞ يف تٛقٝت ضبدد 
ٝٗا َٔ اثاز ا ٜرتتب عًممٜ٪دٟ اىل شٚاٍ املطايب١ ايككا١ٝ٥   اٚ باْككا٤ َد٠ َع١ٓٝ اُٖا٫ّ

  .(1)دٕٚ إ ٜ٪ثس يف اسبل املٛقٛعٞ اٚ يف اسبل يف ايدع٣َٛٔ 

غبًـ مما تكدّ إ ٖٝب١ ايكاقٞ املتشكك١ َٔ ربؿؿ٘ يف ْعس ْٛع َعني َٔ 
ايككاٜا ملا ٜٛؾسٙ ايتدؿـ َٔ سؿا١ْ ٚغعٛز بٗا ٜتٛيد يد٣ ا٫ؾساد امنا ٖٛ يف ذات٘ 

ٚعِ  بني ايٓاع ٚايط٬ّ يف ايبًدإ َٓػٛزّا عٓٛإ يعدي٘ ٚاْكاذ سهُ٘ ٚاؾبح ايعدٍ َبطٛطّا
  .َٔ يف زبٛع ا٫ٚطإا٭

 انفرع انثاَي
 ًتثر انتخصص يف انىصىل اىل انمُاعت انمضائيت انسهيأ

ؾٝٗا ايؿًطؿات  اييت ثاز سٛهلا ددٍ طٌٜٛ ٚاْػػًت ه٬تَٔ بني املػ
تُع مبا ؾٝ٘ نإ ٚاملعتكدات َػه١ً ايكٓاع١ ايككا١ٝ٥, ٚيعٌ اؾطداّ  ايؿهس بٛاقع اجمل

يف حبجٗا عٔ اسبٌ ا٫َجٌ يف سٌ  قٌ ْؿاذّاأٜػًـ ايٓكاؽ اهلاد٨ بطشب دبعٌ ايبؿري٠ 
ٜهٕٛ ايكسٕ ايجأَ عػس ْكط١ ذبٍٛ نرب٣ يف تازٜذ ٖرا  إذَػه١ً ايتٓاقكات ا٫دتُاع١ٝ 

ًو َٚا يبجت ت (2)زضا٤ دعا٥ُ٘ؿهسٜٔ ٚايؿ٬ضؿ١ ايكإْٛ إلاملبدأ اذ غٗد دعٛات عدٜد َٔ امل
ؾإ  راي (3)ايكٓاع١ ايككا١ٝ٥ يف صباٍ ا٫ثبات أخرت مببدأا٫ؾهاز إ اتت  تػسٜعات عدٜد٠ ؾ

                                                      

, دراسة ىساؿ بالهاجبات االجخائية, ابصاؿ عخيزة الجعهى لإل( د. أجياد ثامخ الجليسي(6
  .39, ص 0260,بغجاد ,بيت الحكسة ,صيمية مقارنةأت

؛ ىشخي 13,ص6795 ,بغجاد ,مصبعة العاني ,6ط ,فمدفة القانهف  ,( د. حدن عمي الحنهف (0
 .95ص  ,6787 ,باريذ .بيخوت ,مشذهرات عهيجات ,فمدفة القانهف  ,باتيفهؿ

واصبحت ىحه القشاعة معسهؿ بيا ليذ عمى الرعيج السجني  ,( اثبات عخاقي0( السادة )(3
خح بو واكجىا  في السادة بل القت قبهؿ في القانهف الجشائي بجليل اف السذخع العخاقي ا

وتمك  ,السعجؿ 6796لدشة  03ية رقم ( من قانهف اصهؿ السحاكسات الجدائ/أ 063)
من قانهف االجخاءات الجشائية رقم  320الحاؿ بالشدبة لمسذخع السرخي في السادة 

( من قانهف اصهؿ 679, وكحلك السذخع االردني في السادة )6752( لدشة 652)
  .6716لدشة  7السحاكسات الجدائية رقم 
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ضاع ايرٟ تكّٛ عًٝ٘ قٓاع١ ٖٛ ا٭ ايط٪اٍ ايرٟ ٜطسح َاذا ٜكؿد بايكٓاع١ ايككا١ٝ٥ ؟ َٚا
 يريو ؟  ّاضاضأايتدؿـ  إٔ ٜعدايكاقٞ ٌٖٚ ميهٔ 

 ػ٤ٞقا مبا اعطٞ, ؾٗٛ قاْع ٚاقٓع ايايستعين ايكٓاع١ ايككا١ٝ٥ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ "
خسٜٔ آيف ا٫ؾط٬ح  تطبٝل ايكإْٛ, ٜٚس٣  ٚتعين (1)ؾ٬ْا ازقاٙ ٖٚٛ قٓع ٚقٓٛع اٟ زاٍض

اْٗا قُري ايكاقٞ ٚٚدداْ٘ ٚعسؾٛا ايكُري باْ٘ ق٤ٛ داخًٞ ٜٓعهظ ع٢ً ٚقا٥ع اسبٝا٠ 
سٖا اٚ ٜدٜٓٗا ٖٚٛ يهٞ ٜٛاؾل عًٝٗا اٚ ٜٗذ نًٗا , ؾٗٛ قاقٞ اع٢ً ٜكِٝ ا٫ؾعاٍنًٗا

َطتٛدع ايكإْٛ ٚايكٛاعد ا٫خ٬ق١ٝ اييت مبكتكاٖا تتِ ايتؿسق١ بني ايعدٍ ٚايعًِ ٚاسبل 
  .(2)"ٚايصٜـ ٚايؿدم ٚايهرب

ربؿـ  إٔ ٜعداَا عٔ ا٫ضاع ايرٟ تكّٛ عًٝ٘ ايكٓاع١ ايككا١ٝ٥ ٌٖٚ ميهٔ 
اذا ناْت تكّٛ ع٢ً  ن١ًُ ايؿك٘ بؿدد ذيو ٚؾُٝا مل تتؿل ضظ, اِٖ تًو ا٭ ٣ايكاقٞ اسد

صبسد اْطباعات عابس٠ ؾادز٠ عٔ ا٫سطاع ٚايػعٛز ايراتٞ, اّ اْٗا صبسد سدع ؾطسٟ اٚ 
َٔ ْؿاذ ايبؿري٠ ملعطٝات اشبؿ١َٛ  ّاايبعض ْٛع عدٖاٜاْٗا تكّٛ ع٢ً قُري ايكاقٞ, اّ 

١ٝ ٜبدٚ َتكازبا َٔ املعاْٞ ا٫خ٬ق إذايٛاقع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٜٚهٕٛ ع٢ً دزد١ َٔ ايٛقٛح 
 .(3)ٚازبُاي١ٝ ٚايؿ١ٝٓ

إ اخت٬ف ايس٣٩ سٍٛ اضاع ايكٓاع١ ايككا١ٝ٥ ٚاخت٬ف ايصٚاٜا اييت ٜٓعس ايٝٗا 
هلا َٔ ذيو  ّاضاضأسٍٛ ذيو ػبعٌ ايباب َؿتٛسا سٍٛ اعتُاد اضظ َتٓٛع١ ٚطبتًؿ١ 

ربؿـ ايكاقٞ يف ؾسع َٔ ؾسٚع ايكإْٛ ٚقكاٜا َع١ٓٝ ميهٔ إ ٜعد  إٔ ٜعداَها١ْٝ 
َٚٔ  تهٜٛٔ ايكٓاع١ ايككا١ٝ٥ يد٣ ايكاقٞ يف اؾداز ايكسازات ٚا٫سهاّ ايككا١ٝ٥, يف ّااضاض

                                                      

 ,6797 ,لبشاف .بيخوت ,ر الكتاب العخبيدا ,مختار الرحاح ,( دمحم بن أبي بكخ الخازي (6
 .036ص 

دائخة  ,6ط ,دراسات جشائية معسقة في الفقو والقانهف والقزاء السقارف  ,( د. كامل الدعيج(0
  .79ص ,0220 ,السكتبة الهششية

 ,93ص ,6778 ,عساف ,دار الثقافة ,اصهؿ السحاكسات الجدائية ,( د. مسجوح خميل البحخ(3
 ,6787 ,االسكشجرية ,السصبهعات الجامعية ,االجخاءات الجشائية ,مخد. دمحم زكي ابه عا

  .621ص
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خس ع٢ً سطِ يدع٣ٛ آضٛف ٜطٌٗ ع٢ً ايكاقٞ ايٛؾٍٛ ايٝٗا مما ٜٓعهظ بػهٌ اٚ ب ثِ
ضًط١ تكدٜس ٚاضع١ يف متشٝـ ٚؾشـ ا٫دي١ َٚا ٜعسض عًٝٗا يف  ٚمتًو احمله١ُاملد١ْٝ, 

يو َكٝدا برنس ا٫ضباب ايكا١ْْٝٛ اييت دعتٗا اىل اعتُاد َا ٜٛيد ٚإ نإ ذ (1)ايدع٣ٛ املد١ْٝ
 ا, ير(2)ز تًو ا٫ضباب يف طًب ايكساز اٚ اسبهِ ايرٟ تؿدزٙ احمله١ُادزبإقٓاعتٗا ايهاؾ١ٝ 

ؾإ تهٜٛٔ تًو ايكٓاع١ ضٛف ٜتطِ بايدق١ ٚايػُٛي١ٝ ٚػبٓب ايكسازات ٚا٫سهاّ اييت 
يٛ نإ ايكاقٞ  (3)١ ايدٚز ايسقابٞ عًٝٗاٜؿدزٖا ايكاقٞ َٔ ايٓكـ عٓد ممازض

  .يف تهٜٛٔ قٓاعت٘ ٚإ ايكاقٞ سسّا ٫ٚضُٝا إَٔتدؿؿا, 

 انفرع انثانث
 ئيثر انتخصص يف ساليت االجتهاد انمضاأ

اسبٌ ايرٟ تتدرٙ ازب١ٗ ايككا١ٝ٥ يف قك١ٝ َعسٚق١ "ا٫دتٗاد ايككا٥ٞ ٖٛ 
يتطبٝل اٚ غُٛق٘ اٚ عدّ نؿاٜت٘ يف اَاَٗا يف ساييت عدّ ٚدٛد ايٓـ ايكاْْٛٞ ايٛادب ا

ايدٚز ايرٟ ٜ٪دٜ٘ يف , اَا عٔ ا١ُٖٝ ا٫دتٗاد ايككا٥ٞ ؾتبدٚ ا١ُٖٝ٫ (4)"ٖرٙ ايكك١ٝ
ميهٔ ايتٛؾٝل  دٕٚ ا٫دتٗاد ٫َٚٔ  (5)باْ٘ ن٬ّ ايكإْٛ اسبٞ ؿؿ٘ا٫دتٗاد, ؾٗٓاى َٔ ٜ

                                                      

الحي ال يهلج ( من ذلك عمى سبيل السثاؿ ليا اف ال تتقيج بجليل معين اف تصخح الجليل (6
لسديج من التفريل  ,الجليل واف تدف الجليل من الشاحية القانهنية ئ قشاعتيا او اف تجتد 

 ,6781 ,بغجاد ,جامعة بغجاد ,0ط ,شخح قانهف االثبات ,وي يشظخ : د. ادـ وىيب الشجا
 ,دار الجامعة الججيجة ,قانهف االثبات ,دمحم حدين مشرهر .؛ دبعجىا وما ,89ص

 .69ص ,6778 ,االسكشجرية
 ,0260 ,لبشاف ,بيخوت ,مشذهرات الحمبي ,الحيثية القزائية ,القاضي شهاف محيي الجين( (0

دار الشيزة  ,6ط ,ب االحكاـ واعساؿ القزاة السجنيتدبي ,؛ عدمي عبج الفتاح19ص
  .623ص ,6783 ,القاىخة ,العخبية

الشقس الجدائي لمقخار  ,سمساف كامل الجبهري  ,( د. ىادي حدن عبج عمي الكعبي(3
 .وما بعجىا 86ص ,0268 ,6ط ,لبشاف ,بيخوت ,مشذهرات زين الحقهقية ,القزائي

السخكد  ,6ط,العجوؿ في االجتياد القزائي ,صائي: د. حامج شاكخ محسهد ال( نقاًل عن(7
 .79ص ,0269 ,العخبي, القاىخة

(5) e couzinet,Toulouse,1974, p329 p.hebraud, lejuge et lajuris 

prudence'' in melung. 
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ا اطٍٛ يف َٛانب١ يًتػسٜع عُس ٜٚ٪َٔ ا٫دتٗادكساز ٚا٫ضتُساز١ٜ تضبني خاؾٝيت ا٫
ايبشح دا٥ُا عٔ اسبه١ُ َٔ ايتػسٜع ٚتطبٝك٘ بسٚح ددٜد٠, بايتطٛزات اسباؾ١ً يف اجملتُع 

ٕ ايٓكـ يف ايتػسٜع اؾبح اَسا َطًُا ب٘ ؾ٬ ؽبًٛ ْعاّ تػسٜعٞ َٔ ايٓكـ ٫ٚ ضُٝا أ
 ٕ نإ َؿدزّاإٚ َطتك٬ّ دعً٘ املػسع َؿدزّا مما تٞ ا٫دتٗاد ٜٚطد ذيو ايٓكـ,أيٝ
 . (1)املؿادز ايسمس١ٝ ا٫خس٣ ؾك٬ّ عٔ غري زمسّٝا طريّٜاتؿ

بٗا  دٜٚبدٚ إ اعطا٤ ا٫دتٗاد ايككا٥ٞ ٖرٙ املها١ْ, اْط٬قا َٔ ايٓعس٠ اييت ػب
بٌ ميتد اىل  (2)ًٜٚ٘ ؾشطبأايكإْٛ ٚت ٜكتؿس ع٢ً ؾِٗ ؾكٗا٤ ايكإْٛ بإ دٚز ايكاقٞ ٫

ت اييت ستُت ـ َسدٙ يف بعض اسبا٫امتاّ ايتػسٜع اٜكا يف ؾٛز٠ ٚدٛد ؾساؽ يف ايٓ
ٕ أ أضاعَٔ ايػُٛض, ع٢ً  ٤ٌٍٜٞٚ قاعد٠ قا١ْْٝٛ تهتطٞ بػأاملػسع سني ٜكّٛ بت

اتؿكت ٚ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ تٛيد َستني, َس٠ عٓد ضٓٗا َٚس٠ اخس٣ عٓد تطبٝكٗا َٔ ايككا٠,
 : ـ 3))ا٫ت١ٝسٛاٍ ايؿك٘ ايكاْْٛٞ ع٢ً إ زب٤ٛ ايكاقٞ ي٬دتٗاد امنا ٜهُٔ يف ا٭ ن١ًُ

 .: عٓد غُٛض ايٓـ ايتػسٜعٞ املساد تطبٝك٘ 1

 .ٚ ضهٛت٘ عٔ بعض املطا٥ٌأ: ايٓكـ يف ايٓـ  2

 .: ساي١ ايتٓاقض 3

ٍ ٌٖ ايكاقٞ غري َكٝد بكٛابط عٓد ١ُٖٝ٤ ا٫دتٗاد ٚسا٫ت٘ ْتطاأبعد إ بٝٓا 
ب بٓعِ َاٖٞ ؾإ نإ ازبٛا ؟٘ ايٝ٘ اّ ٖٓاى قٛابط ٜتكٝد بٗا٥ممازضت٘ ي٬دتٗاد ٚزبٛ

 ؟ تًو ايكٛابط ٣ايتدؿـ اسد ٜعدبسش تـًو ايكٛابط ٌٖٚ ميهٔ إ أ

                                                      

  .( من القانهف السجني العخاقي6( السادة )(6
 ,جامعة صالح الجين, اربيلنظخية تفديخ الشرهص السجنية, مػصبعة  ,( دمحم شخيف أحسج(0

 . 93ص ,0221
 ,عساف ,دار الثقافة لمشذخ والتهزيع ,السجخل لجراسة العمـه القانهنية ,( د. عبج القادر الفار(3

السجخل  ,د. مشحر عبج الحدين الفرل ,؛ د. جعفخ الفزمي 79, ص0221 ,االردف
  .99ص ,6798 ,سهصلجامعة ال ,مجيخية دار الكتب لمصباعة والشذخ ,لمعمـه القانهنية
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ٖٓاى َٔ ػبٝب ع٢ً تًو ايتطا٫٩ت بايكٍٛ إ ايكاقٞ ٚإ نإ ميًو ايطًط١ "     
٘ اىل ا٫دتٗاد ػبب عًٝ٘ إ ٜبك٢ يف دا٥س٠ املباد٨ ٚايػاٜات اييت ٥عٓد زبٛ ايتكدٜس١ٜ ا٫ اْ٘

 َٚٔ ثِاْْٛٞ ٖرا عٓد تكدٜس ١ُ٥٬َ اسبًٍٛ ٚيًشاي١ املعسٚق١ عًٝ٘, ٜكّٛ عًٝٗا ايٓعاّ ايك
حبًٍٛ غاذ٠ اٚ غسٜب١ عٔ صبتُع٘, َٚعٝازٙ يف ذيو ٖٛ َعٝاز ايٓعاّ ٞ تأٜ ؾٗٛ ًَصّ بإ ٫

 ."زٚح ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايطا٥د٠ يف صبتُع٘ َطتًُّٗا (2)داب ايعا١َٚاٯ (1)ايعاّ

ع٢ً ": ٘يٓكض املؿس١ٜ يف قساز هلا دا٤ ؾٝقكت ب٘ ضبه١ُ ا ٚاْط٬قا َٔ ذيو َا
ايكاقٞ إ ٜتٛخ٢ ايهػـ عٔ املع٢ٓ اٚ املعاْٞ اييت ٜٓطٟٛ عًٝٗا ايٓـ يًشٌ ا٫قسب اىل 

داب ٕٛ اعُاي٘ ٚؾكا يًٓعاّ ايعاّ ٚاٯذبكٝل ايعداي١ باعتبازٙ اسبٌ املٓاضب ايرٟ اٚدب ايكاْ
ٕ ْعد ايتدؿـ اسد تًو أٜكتؿس ا٫َس ع٢ً تًو ايكٛابط بٌ ميهٔ  مما ٫ (3)ايطا٥د٠"

ْ٘ ضٛف ؼبٌ ضبٌ املػسع ٘ اىل ا٫دتٗاد ٭٥دٚز ايرٟ ٜكّٛ ايكاقٞ ب٘ عٓد زبٛايكٛابط يً
ثس ربؿـ ايكاقٞ ع٢ً ض١َ٬ ا٫دتٗاد ايككا٥ٞ أبتًو امل١ُٗ, ٚيٛ ازدْا إ ْكـ ع٢ً 

  .اد َٔ اثس يف سطِ ايدع٣ٛ املد١ْٝإ ذبكك٘ تًو ايط١َ٬ يف ا٫دتٗٔ ميه َٚا

ٕ اِٖ ا٫عتبازات اييت دعت ايكاقٞ اىل ا٫دتٗاد ٖٞ ت٬يف أ ْٓا ْكٍٛ ابتدا٤ّإؾ
َػه١ً اخؿام َؿادز ايكإْٛ ا٫خس٣ يف اضعاف طًب ايكاقٞ يف تطبٝل ايٓـ ع٢ً اسباي١ 

                                                      

مجسهعة من القهاعج اليادفة في بمج معين الى السحافظة عمى حدن ( يعشي الشظاـ العاـ: "(6
داب والسعامالت بين االفخاد التي ال يسكن مبجئيا اداء السخافق العامة واالمن واآل سيخ

 ,"اً التي تديخ عميو السؤسدات جسيع ليؤالء استبعادىا في عالقاتيم وىه نظاـ الجولة
داب العامة في القانهف والفقو مع  , فكخة الشظاـ العاـ واآلابه جعفخ عسخ السشرهري د.

  .77ص ,0262 ,دار الجامعة الججيجة ,التصبيقات  القزائية
ىي مجسهعة القهاعج التي وجج الشاس انفديم ممدمين باتباعيا عمى وفق داب العامة: "( اآل(0

لسعتقجات السهروثة وىحا الشامهس االدبي وليج ا ,يةنامهس ادبي يدهد عالقاتيم االجتساع
جخى بو العخؼ وتهاضع عميو الشاس ولمجين اثخ كبيخ في تكييفو  صمة وماأوالعادات الست

 ,جامعة بغجاد ,السجخل لجراسة القانهف  ,زىيخ البذيخ ,", نقال عن : د. عبج الباقي البكخي 
  .067ص ,6787

 ,دوف سشة نذخ ,القاىخة ,دار الشيزة العخبية ,ؿ القانهف اصه  ,( د. عبج السشعم فخج الرجة(3
  .699ص
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بايؿؿٌ يف ي١ يف غا١ٜ ا١ُٖٝ٫ ٖٚٞ إ ايكاقٞ ًَصّ أذيو َط ؾك٬ّ عٔاملعسٚق١ عًٝ٘, 
عد ايكاقٞ َٓهسا يًعداي١ ٚممتٓعا عٔ اسكام اسبل, ؾايكاقٞ ٜايدع٣ٛ املعسٚق١ عًٝ٘ ٚا٫ 

دٕٚ إ ٜهٕٛ ي٘ اسبل يف ايتُطو بطهٛت ايٓـ, اٚ غُٛق٘ اٚ ْكـ َٔ ٖٓا ًَصّ باسبهِ 
: إ ايتدؿـ ضٛف ١ ربؿـ ايكاقٞ يف ْاسٝتني ا٫ٚىل, ٖٚٓا تبدٚ اُٖٝ(1)ايتػسٜع

ػبٓب٘ ايٛقٛع ذبت  َٔ ث٢ًِ ايكاقٞ يف ا٫دتٗاد دٕٚ اد٢ْ ؾعٛب١ بريو ٜٚطٌٗ ايع١ًُٝ ع
: إ َٚٔ ايٓاس١ٝ ايجا١ْٝ (2)طا١ً٥ ا٫َتٓاع عٔ اسكام اسبل ٜٚدعٛ ذيو اىل ايػه٣ٛ َٓ٘

ربؿـ ايكاقٞ ضٛف ٜٓعهظ ع٢ً ض١َ٬ ا٫دتٗاد ايككا٥ٞ, ٫ٕ ايككا٤ ٖٛ مبجاب١ 
ايٛاقع َطتٛسٝا ازا٤ٙ َٔ ظسٚف نٌ قك١ٝ  يف َٛاد١ٗ ٜٚعٌُ ايكاقٞ ضبانا٠ يًٛاقع, 

ايكاقٞ بٛؾؿ٘ املٛظـ ا٫ٍٚ املعين بتطبٝل ايكإْٛ مبتابع١ ًٜصّ بعسٚؾٗا ٬َٚبطاتٗا, ٚ
ٕ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ قاب١ً يًتطٛز ٚايكاقٞ ٖٛ اٍٚ َٔ أ ع٢ً أضاعايتطٛز ايتػسٜعٞ 

نٝد أذدٜد ٖٚرا تًٜتُظ ٖرا ايتطٛز ٚايتبدٍ ٚاٍٚ َٔ ؼبظ حباد١ اىل ايتػٝري ٚايت
 .(3)املػسع

ٕ ربؿـ ايكاقٞ َٚا ؼبكك٘ َٔ ض١َ٬ ا٫دتٗاد ايككا٥ٞ أذيو  ؾك٬ّ عٔ"        
ضٛف ػبٓب ذيو ا٫دتٗاد َٔ ايعدٍٚ اٚ ايٓكض َٔ  ضبه١ُ ايتُٝٝص ا٫ذباد١ٜ اييت تطع٢ 

دًٌ اىل ذبكٝل اهلدف ا٫نرب عٓد َباغستٗا ٫ختؿاؾٗا ا٫ؾٌٝ ٖٚٛ اؾ٬ح ايعٝٛب اييت تت
ا٫سهاّ ايككا١ٝ٥ ايؿادز٠ َٔ احملانِ ٚتكّٛ بتٛسٝد ا٫دتٗاد ٚاضتكسازٙ يف املطا٥ٌ 
ايكا١ْْٝٛ املعكد٠ يتٛطٝد سس١َ ايكإْٛ ٚايككا٤ ٚتعصٜص غاْٗا ٚقُإ َؿًش١ ايعداي١ 

                                                      

( من قانهف السخافعات 7والسادة ) ,( من قانهف السخافعات السجنية العخاقي32( السادة )(6
 .( من قانهف اصهؿ السحاكسات المبشاني7السادة ) ,الفخندي

 .( مخافعات عخاقي081من السادة )( الفقخة ثالثا (0
الداـ اء فييا: "( من قانهف االثبات إذ ج3بو السذخع العخاقي في السادة ) لـد ( ىحا ما(3

 ."اة الحكسة من التذخيع عشج تصبيقوالقاضي باتباع التفديخ الستصهر لمقانهف ومخاع
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تكدّ ؾإ تًو ايط١َ٬ ضٛف ٜٓعهظ اثسٖا ع٢ً سطِ ايدع٣ٛ املد١ْٝ  اٚمم, (1)"ايطا١َٝ
 .ًشكٛم ٚاملسانص ايكا١ْْٝٛ بعٝدا عٔ ايبط٤ ٚقٝاع ايٛقت ٚازبٗد ٚاملاٍٚذبكٝل اضتكساز ي

 ادلطهب انثاَي
 تثار ادلباشرة نتخصص انماضي عهً حسى انذعىي ادلذَياآل

اْاطت ايدٚي١ ١َُٗ تطبٝل ايكإْٛ املٛقٛعٞ ٚا٫دسا٥ٞ بػدـ ايكاقٞ ؾُٝا         
دا٤ املٗاّ املٓٛط١ ب٘, ٖٚٞ ٞ ٭٣ بعد إ سؿٌ ع٢ً تأٌٖٝ قاْْٜٛعسض عًٝ٘ َٔ ايدعاٚ

ِٖ َػه١ً تِٗ ا٫ْطإ يف أْٗا دبعٌ ايكاقٞ ٜطًع ب١ُٖٝ ٚاشبطٛز٠ ٭١َُٗ تبًؼ َٔ ا٫
دٕٚ َٔ ؾٗٓاى َؿًش١ عا١َ يف إ ميازع نٌ ؾسد سكٛق٘  (2)سٝات٘ ا٫ ٖٚٞ قك١ٝ ايعدٍ
جٌ اجملتُع ايكاقٞ سهُا بني ا٫طساف ؾشطب بٌ ٖٛ َ ؾًٝظاعتدا٤ اٚ َٓاشع١ َٔ  ايػري, 

متهٓ٘ َٔ ايكٝاّ بدٚز اػبابٞ يف اشبؿ١َٛ ست٢ ٜهٕٛ  ؼبتاز اىل َصٜد َٔ اسبس١ٜ َٔ ثِٚ
 . (3)قسب اىل اسبل ٚايعداي١أاسبهِ يف ايدع٣ٛ 

ثاز املباغس٠ يتدؿـ ِٖ اٯأٖرا املطًب إ ْطًط ايك٤ٛ ع٢ً  يفضٓشاٍٚ  اير
 تٞ : ـاٯ ٚؾلق٘ ع٢ً تكطِٝ ٖرا املطًب ٚعسبايدع٣ٛ املد١ْٝ,   يف سطِايكاقٞ 

 دق١ ايتهٝٝـ يف ثس ربؿـ ايكاقٞ أٍٚ : ايؿسع ا٭

 ثس ربؿـ ايكاقٞ يف اسبد َٔ بط٤ ايتكاقٞ ٚتسانِ ايدعا٣ٚ أايؿسع ايجاْٞ : 

  .ثاز اخس٣ يًتدؿـ يف سطِ ايدع٣ٛ املد١ْٝآايؿسع ايجايح : 

 
                                                      

مع السبادئ  6717لدشة  83( عبج الخحسن العالـ, شخح قانهف السخافعات السجنية رقم (6
, العاتك لرشاعة 0, ط7اؽ مختبة عمى مهاد القانهف, جوالقخارات لسحكسة تسييد العخ 

  .9, ص 0227 ,القاىخة ,الكتب
عباس , د.  .07( د. آدـ وىيب الشجاوي, السخافعات السجنية, السرجر الدابق, ص(0

 .5العبهدي, شخح احكاـ قانهف السخافعات السجنية, السرجر الدابق, ص
ة أ, نذ6لسهاد السجنية والتجارية, طيخية في ا( د. نبيل اسساعيل عسخ, سمصة القاضي التقج(3

  .618ص ,6787االسكشجرية,  ,السعارؼ
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 ولانفرع األ
 اثر ختصص انماضي يف دلت انتكييف

ؿ١ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً تًو ايٓػاطات ؿيف اقؿا٤ اي بتدا١َُٗ٤ّ ايكاقٞ اترتنص 
بٛقعٗا يف قايب قاْْٛٞ َعني, ثِ ايكٝاّ بع١ًُٝ ذ١ٖٝٓ َٓطك١ٝ يًسبط بني  ,ا٫دتُاع١ٝ

ايٛقا٥ع املاد١ٜ اييت اقؿ٢ عًٝٗا ايؿؿ١ ايكا١ْْٝٛ ٚبني ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ اييت تطبل عًٝٗا, 
عسؾ٘ ايبعض ٜايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ, ؾايتهٝٝـ نُا اٟ ع٢ً تًو ايٛاقع١, ٚتط٢ُ ٖرٙ ايع١ًُٝ ب

سٚض اَاَ٘ ٚؾؿّا قاّْْٛٝا ٜطُح عطا٤ ايٓصاع املع: ْػاط ذٖين ٜكّٛ ب٘ ايكاقٞ إلٖٛ
 .(1)عُاٍ قاعد٠ قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ عًٝ٘أب

اييت  ع١ًُٝ ذ١ٖٝٓ َٓطك١ٝ بسبط ايٛاقع١بؾايكاقٞ ٖٛ َٔ ٜتٛىل تهٝٝـ ايدع٣ٛ  
ٚ قاعد٠ قا١ْْٝٛ َٓطك١ٝ عًٝٗا ٖٚٞ ع١ًُٝ ادتٗاد١ٜ ٜكّٛ ا أتتكُٓٗا عسٜك١ ايدع٣ٛ مببد

بتشًٌٝ عٓاؾس ايٓصاع ٚتكسٜسٙ  ،بٗا ايكاقٞ َٓطًكا َٔ ايٛاقع١ ايكا١ْْٝٛ املعسٚق١ عًٝ٘
اىل  أخريّا ًٛؾٍٛيَٚٔ ثِ ايسبط بني ايٛاقع١ ايكا١ْْٝٛ ٚايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ اييت تٓطبل عًٝٗا, 

ٜبدٚ ايط٪اٍ سٍٛ اُٜٗا ٜهٕٛ انجس دق١ يف  يرا (2)عًٝ٘ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًٓصاع املعسٚض
 تهٝٝـ ايٛقا٥ع اييت ذبًُٗا عسٜك١ ايدع٣ٛ, ايكاقٞ املتدؿـ اّ غري ذيو ؟

داب١ املٓطك١ٝ ع٢ً ٖرا ايتطا٩ٍ اىل ربؿـ ايكاقٞ ملا ي٘ اثس يف اإلمتٌٝ "
ٕ ايتهٝٝـ أ ٫ٚ ضُٝاايتهٝٝـ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ بؿٛز٠ انجس دق١ مما يٛ نإ غري َتدؿـ, 

ايتهٝٝـ بتهٝٝؿا اخسا ٜط٢ُ  ٜربشايرٟ ٜكّٛ ب٘ ايكاقٞ يٝظ تهٝٝؿا قاْْٛٝا دا٥ُا, ٚامنا 
ايتٛقٝشٞ اٚ )ا٫ٜكاسٞ( ٖٚٛ ايتهٝٝـ ايرٟ تكّٛ ب٘ احمله١ُ املؿدز٠ يًشهِ َٔ إ 
تٓعس يف قكا٥ٗا ايطابل ٚاملتبًٛز يف ؾدٚز سهِ قطعٞ ؾُٝا غاب٘ اٚ سبل ب٘ َٔ غُٛض 

ايتهٝٝـ بيتكّٛ احمله١ُ َس٠ ثا١ْٝ يتبني ؾش١ اٚ عدّ ؾش١ ٖرا ا٫دعا٤ يٝظ اٚ ابٗاّ 

                                                      

اىسية التفخقة بين التكييف القانهني والصبيعة القانهنية في تحجيج  ,( د. دمحم سميساف االحسج(6
جامعة  ,كمية الحقهؽ  ,بحث مشذهر في مجمة الخافجين لمحقهؽ  ,نصاؽ القانهف السختز

   .78ص  ,0227 ,(02العجد) ,السهصل
الشظخية العامة لمتكييف القانهني لمجعهى في قانهف السخافعات   ,( د. دمحم محسهد ابخاهيم(0

  .663ص ,6780 ,الشاشخ دار الفكخ العخبي ,السجنية
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احمله١ُ ع٢ً اسبهِ املطسٚح ضاع  ايتهٝٝـ ا٫ٜكاسٞ ايرٟ تكّٛ ب٘ أايكاْْٛٞ ٚامنا ع٢ً 
( َٔ قإْٛ 192ػبد ٖرا ايٓٛع َٔ ايتهٝٝـ ضٓدٙ ايكاْْٛٞ يف املاد٠ ) إذ, "عًٝٗا

"ػبٛش يًدؿّٛ إ ٜطًبٛا اىل ـ ع٢ً اْ٘ ؿسٟ اييت تٓامل١ ٚايتذاز١ٜ املساؾعات املدْٝ
َٔ غُٛض ٚابٗاّ ٜٚكدّ ايطًب  ٚقع يف َٓطٛق٘ احمله١ُ اييت اؾدزت اسبهِ تؿطري َا

 .(1)"ٚقاع املعتاد٠ يسؾع ايدع٣ٛبا٭

ٟ ٖرا ٚعٞ ٚربؿـ بٛاقع١ ايٓصاع, ٚع٢ً ٖد ا ٫بد إٔ ٜطبل اسبهِ ايككا٥ٞير"
 ادت٘ املعرب عٓٗا يف سهُ٘ بإ تًصّ ٖرٙ ا٫زاد٠ طسيف ايٓصاعزإايٛعٞ ٜؿض ايكاقٞ ايٓصاع ب

 دٙمبٛقـ ٜؿسض عًٝٗا ؾسقا مبٛدب ايك٠ٛ ايتٓؿٝر١ٜ يًشهِ, ٖٚٛ املٛقـ ايرٟ ػب نًُٝٗا

                                                      

يصمق شخاح القانهف السخافعات في مرخ عمى شمب التفديخ برجد الغسهض الحي يقع ( "(6
اف ىحه التدسية القت انتقاد من جانب اخخ من الفقو عمى  في الحكم بجعهى التفديخ, اال

أساس اف شمب التفديخ ال يتزسن مقهمات الجعهى كحلك فاف القخار الحي سترجره 
السحكسة بذاف التفديخ لن يعجؿ من الحكم الغامس وانسا يعجؿ فقط مشصهقو" : د. أحسج 

, 6785 ,االسكشجرية ,السعارؼ مشذاة ,5ط ,نظخية االحكاـ في قانهف السخافعات ,ابه ألهفا
وأجاز السذخع العخاقي من  ,667ص ,؛ د. دمحم محسهد ابخاهيم, السرجر الدابق 99ص

السعجؿ لمسشفح العجؿ من  6782لدشة  75ىحا الشهع من التكييف  في قانهف التشفيح رقم 
دوف الخرـه الحق في الصمب من السحكسة التي اصجرت الحكم السشفح لجييا لتهضيح 

واستشادا الى ىحا الشز فقج نقس محكسة استئشاؼ  ,شقاط او الفقخات الغامزة السبيسةال
 66/5/6787في  6787/ تشفيح / 006مشصقة بغجاد بقخارىا الرادر مشيا ذي العجد 

الحي جاء في القخار " لجى التجقيق والسجاولة وجج اف القخار السسيد مخالف لمقانهف ألف 
اف تخجع  جالء الغسهض الهارد في الحكم السشفح دوف ءاتيا إلجخاإجيخية التشفيح سارت بم

فيو من غسهض حهؿ واقع العسل السصمهب تدميسو الى  زالة مالمسحكسة التي اصجرتو إل
بعجما اختمف السحكـه لو والسحكـه عميو في مجيخية  حكـه ونهعية السهاد السهجهدة فيوالس

( من قانهف التشفيح تقزي 62ف السادة )وحيث ا ,التشفيح حهؿ السعسل والسهاد السهجهدة
زالة الغسهض السحكهر فقج قخر نقس القخار السسيد واعادة سحكسة السخترة إلبسفاتحة ال

االضبارة الى مجيخية التشفيح لمقياـ بحلك وفي ضهء جهاب السحكسة تتخح القخار الحي تججه 
الجائخة القانهنية في وزارة  مشذهرات ,شخح قانهف التشفيح ,مجحت السحسهد ,مهافقا لمقانهف "

  .37ص  ,6770 ,بغجاد ,العجؿ
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ايكاقٞ َتطابكا َع ايعداي١ ٚايكإْٛ, ؾايٛظٝؿ١ ايككا١ٝ٥ ٖٞ اضتدداّ ملًه٘ ايٛعٞ َٔ 
س٣, ؾًُه١ ايٛعٞ ٖٞ ايكدز٠ ايؿع١ًٝ اييت ٜدزى َٔ ْاس١ٝ اخ ْاس١ٝ ٚاضتدداّ ًَه١ ا٫زاد٠

بٗا ايكاقٞ سكٝك١ ايٛاقع١ َٚا اذا ناْت ضبٌ تطبٝل قاعد٠ قا١ْْٝٛ عًٝٗا, ًَٚه١ ا٫زاد٠ ٖٞ 
 .(1)"ي٘ غسا٥ط اْطباقٗا اييت تٓعكد يد٣ ايكاقٞ ع٢ً تطبٝل ٖرٙ ايكاعد٠ سني تبدٚ

اقٞ ٜتطِ بايدق١ نًُا سد ؾايٓتٝذ١ مما تكدّ نًُا نإ ايتهٝٝـ ايرٟ قاّ ب٘ ايك
ثس ذيو ع٢ً سطِ ايدع٣ٛ أٜٓعهظ  َٚٔ ثَِٔ ْكض اسبهِ َٔ ازب١ٗ املدتؿ١ بريو 

  .املد١ْٝ بكسازات ٚاسهاّ تتطِ بايدق١ ٚايٛقٛح َٚٛاؾك١ ايكإْٛ

 انفرع انثاَي
 ثر ختصص انماضي يف احلذ يٍ بطء انتماضي وتراكى انذعاويأ

َٔ تسانِ ايدعا٣ٚ ٚقٝاع يًشكٛم ؽبًؿ٘  َٚاتٓاَٞ ظاٖس٠ ايبط٤ يف ايتكاقٞ  ٜعد
ٚملا نإ يًدؿّٛ ّ, ايكا١ْْٝٛ, ظاٖس٠ ٜػٗدٖا ضٛح ايككا٤ ايٝٛيًُسانص  ٚعدّ اضتكساز

 (2)دٚز نبري يف امنا٤ ٖرٙ ايعاٖس٠ ْتٝذ١ املُاط١ً ٚايتطٜٛـ يف ممازض١ ا٫دسا٤ات ايككا١ٝ٥
ٚيٛ تعازقت َع ذبكٝل  بعض اشبؿّٛ ايكٛاْني ٚتٛظٝؿٗا شبد١َ َؿاسبِٗ ٜطتػٌ اذ

ايعداي١ يف ايدعا٣ٚ املطسٚس١ اَاّ ايككا٤, ؾاذا نإ َٔ املكسز إ سكٞ ايتكاقٞ ٚايدؾاع 
حبل اٚ ذٚدا  َٔ اسبكٛم املباس١ اييت تجبت يًهاؾ١ ؾ٬ ٜطاٍ َٔ ًٜذا اىل ايككا٤ َتُطهّا

َع ٚقٛح اسبل  عٔ سل ا٫ اذا ثبت اعبساؾ٘ عٔ اسبل املباح اىل ايًدد  يف اشبؿ١َٛ ٚايعٓت
ٕ املػسع ٜهسع َسنص املدعٞ ٚاملدع٢ عًٝ٘ طسيف أ ٫ٚ ضُٝا (3)ابتػا٤ ا٫قساز باشبؿِ

ايدع٣ٛ يف امنا٤ ظاٖس٠ ايبط٤ يف ايتكاقٞ اذ ٜؿتح هلِ ايجػسات َٔ ٖرا ايباب ع٢ً َؿساعٝ٘ 
                                                      

, دوف سشة نذخ ,االسكشجرية ,مشذاة السعارؼ ,عمم الشفذ القزائي ,( د. رميذ بيشاـ(6
 ,عساف ,دار الثقافة لمشذخ والتهزيع ,عمم الشفذ الجشائي ,ت ابخاهيمأ؛ د. أكـخ نذ 32ص

  .97ص ,0227
 ,أحجىسا الحقهؽ االجخائية والهجو االخخ الهاجبات االجخائيةجخاءات القزائية وجياف (  لإل(0

  .05ص ,السرجر الدابق ,د. عسار سعجوف 
, 02السادة ) ,( يعج حق التقاضي من الحقهؽ الجستهرية التي نرت عمييا اغمب الجساتيخ(3

( من 37, السادة )( من الجستهر السرخي 17 ,18السادة ) ,( من الجستهر العخاقي13
  .الفخنديالجستهر 
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 اط١ً ٚايتطٜٛـ يف ادسا٤ات ايتكاقٞ َٓر بد٤ ايدع٣ٛ ٚست٢ ؾدٚز اسبهِ ؾٝٗا نطبّاُيًُ
ًٌ ٚايعٓاد ٚايتػؿٞ ؾٝ٘ باضتعُاٍ اضايٝب امليًٛقت ْٚها١ٜ خبؿُ٘ بايهٝد ي٘ ٚايتٓهٌٝ ب٘ 

 .(1)َٔ اشبؿ١َٛأٚقع قٛاعد ددٜد٠ تهؿٌ َا ٜط٢ُ ب مما ػبعٌ اسباد١ َاض١ اىل

قٛاعد قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ قادز٠ ع٢ً َٓع املُاط١ً ٚايتطٜٛـ ٚإ  مل تعد
ٚضبب٘ نجس٠ املٓاشعات ٚتعكدٖا ٚاخت٬ف ايٓاع  (2)٫دسا١ٝ٥ازبصا٤ات ا أثٓا٤ناْت ذبٌُ يف 

َد أطاي١ إلْٚٛاٜاِٖ عُا ناْٛا عًٝ٘ َٔ ؾطس٠ ض١ًُٝ اىل ضًٛى املهس ٚاشبداع ٚاملساٚغ١ 
ايٓصاع َٚا ٜتبع٘ َٔ ازٖام َادٟ ْٚؿطٞ مبا ٜكس ابًؼ ايكسز يهٌ اغداف ايع١ًُٝ 

 .(3)ايككا١ٝ٥ َٔ خؿّٛ ٚقكا٠ ٚاعٛاِْٗ ست٢ ايػري

َٔ بط٤ ايتكاقٞ ثس يف اسبد أٚست٢ تهٕٛ ايؿٛز٠ ٚاقش١ نٝـ إ يًتدؿـ 
ْٓا ْطًط ايك٤ٛ ع٢ً بعض ايتطبٝكات اييت ٜطاعد ؾٝٗا ايتدؿـ إٚتسانِ ايدعا٣ٚ ؾ

ايكاقٞ بتذاٚشٖا ٚايٛقٛف عًٝٗا َٔ ذيو ؾكد ٜطِٗ ربؿـ ايكاقٞ يف اسبد َٔ اَد 
ت١ٜٛ اييت ٫ ٜهٕٛ املكؿٛد َٓٗا ايدع٣ٛ بطبب عدّ َٛاؾكت٘ ع٢ً طًبات اشبؿّٛ املً

ٜطُح َٔ  ربؿـ ايكاقٞ اَسا ٫ إٔؾ َٚٔ ثِض٣ٛ املُاط١ً ٚا٫قساز بايطسف ا٫خس, 
 مما دٕٚ إ ٜتشكل َٔ ددٜت٘ ٚاملكؿٛد َٓ٘,َٔ خ٬ي٘ ٫سد اشبؿّٛ بتكدِٜ طًب اٚ دؾع 

ٚقد  .١ٝكٝكذبٜرتتب عًٝ٘ إ مل ٜساع٢ ذيو اىل اساي١ اٚزام ايدع٣ٛ اٚ اشبؿّٛ اىل دٗات 

                                                      

بحث مشذهر  ,مهضهعات عمم القزاء والسخافعات في الفقو االسالمي ,( عبج السشعم جيخة(6
  .003ص ,6777 ,(1في مجمة السحاماة, العجد )

( الجداء االجخائي بانو : " االثخ لمسحل االجخائي الحي ال يتصابق مع نسهذجو اما لعجـ (0
د. ايسن  ,ي الى تجخيجه من اثاره القانهنية "اتخاذه اصال او التخاذه بذكل معيب مسا يؤد

 ,االسكشجرية ,دار الجامعة الججيجة لمشذخ ,الجداء االجخائي في قانهف السخافعات ,رمزاف
 ,دراسة مقارنة ,؛ وعجي سميساف عمي السدوري, الجداءات االجخائية 670ص  ,0225

  .59ص ,0222 ,جامعة بغجاد ,كمية القانهف  ,رسالة ماجدتيخ
غر الخرـه كدبب لمصعن بالتساس  ,لسديج من التفريل يشظخ : د. سشية احسج يهسف( (3

؛ عمي عبيج عهيج  618ص ,0263 ,االسكشجرية ,دار الجامعة الججيجة ,اعادة الشظخ
رسالة  ,التعدف في استعساؿ الحق االجخائي في الجعهى السجنية ػ دراسة مقارنة ,الحجيجي
  .وما بعجىا 613ص  ,0227 ,سهصلجامعة ال ,كمية الحقهؽ  ,ماجدتيخ
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ايطًب اٚ ايدؾع  يف بعض ا٫سٝإ مبٛقٛع ايٓصاع ؾك٬ عٔ  تعًلدٕٚ إ َٜٔ  ٜطٍٛ
قكت  تعسض اسبهِ يًٓكض َٔ ضبانِ ايطعٔ مما ٜرتتب عًٝ٘ اطاي١ اَد ايدع٣ٛ, ٖٚرا َا

ٕ ايكساز املُٝص ٚدد اْ٘ قساز غري ؾشٝح أب٘ ضبه١ُ ايتُٝٝص ايعساق١ٝ يف قساز هلا دا٤ ؾٝ٘ " 
ل ٚسهِ ايكإْٛ ذيو ٫ٕ احملاَٞ )ز ّ ى ( ٚنٌٝ املدعني َٓع َٔ ممازض١ ١َٓٗ ٫ٚ ٜتؿ

ٚقد مت تعُِٝ ٖرا املٓع َٔ قبٌ ز٥اض١  20/7/2001ٚيػا١ٜ  20/4/2001احملاَا٠ يًؿرت٠ َٔ 
ع٢ً دبُع ضبانِ بعكٛب١ ٚيرا نإ ع٢ً  20/3/2001يف  278ضبه١ُ دٓاٜات دٜاىل بايعدد 

ازبًط١  بطاٍ عسٜك١ ايدع٣ٛ يفإٌٝ املدعٞ عًٝ٘ بنضبه١ُ املٛقٛع زؾض طًب ٚ
باملٛعد احملدد يًُساؾع١ ٚؾكا دٌٝ املساؾع١ ٚتبًٝؼ املدعني أٚت 26/4/2001امل٪زخ١ يف 

بؿش١ قسازٖا املُٝص يرا قسز ؾٍٛ ٚسٝح مل ت٬سغ ضبه١ُ املٛقٛع ذيو مما اخٌ يٮ
 .(1)"ْكك٘

دٌٝ غري أضتعُاٍ ايتيف ا ربؿـ ايكاقٞ سا٬٥ اَاّ تعطـ ايكاقٞ ٜٚكـ  
ادسا٤ات  حبذ١ تسانِ ايدعا٣ٚ ٚنجستٗا اٚ يدزاض١ ًَـ ايدع٣ٛ اٚ ارباذ بعض طٛؽَ

ؾً٘  طٛغات٘دٌٝ ٚإ ناْت ي٘ َأؾايت (2)خري ايؿؿٌ يف ايدع٣ٛأا٫ثبات ناشبرب٠ بكؿد ت
خري أْ٘ ٚض١ًٝ تطبب تْ٘ اؾ١ ايككا٤ ٭ثري ضًبٝا يف سطِ ايدعا٣ٚ ؾكد ٚؾؿ٘ ايؿك٘ باأت

ايدع٣ٛ ؾٝ٪دٟ اىل قكا٤ بط٧ ٖٛ يًعًِ اغب٘ ب٘ ٚاقسب يرا تٓب٘ املػسع اىل ٖرٙ سطِ 
دٌٝ ٚاسبد َٔ اثازٙ ايطًب١ٝ ا٫ إ تًو ايكٛابط ٫ أثاز ضباٍٚ ٚقع ايكٛابط يطًب ايتاٯ

 .(3)ذبد َٔ اَها١ْٝ املُاط١ً ٚايتطٜٛـ اييت ٜتبعٗا بعض اشبؿّٛ ٚنريو بعض ايككا٠

يٛظٝؿ١ ا٫ضاع حمله١ُ املٛقٛع  يف نٝؿ١ٝ  ايتعاٌَ َع ا تهُٔ تكدّ ْكٍٛ مما"  
ايٛقت  :عٓاؾس ٖٞ ١ايككاٜا اييت تعسض عًٝ٘ ٜٚهٕٛ ايتعاٌَ َع ايككاٜا َٔ ث٬ث

                                                      

 ,7/5/0226في  0220// ىيئة عامة اولى6220سة التسييد العخاقية السخقم ( قخار محك(6
 ,0220 ,الدشة الدادسة والخسدهف  ,العجد االوؿ والثاني ,مشذهر في مجمة القزاء

 .677ػ 678ص
 6/7/0226/ في 0226/ مجنية اولى عقار/ 6233م ( قخار محكسة التسييد العخاقية السخق(0

  .656ص ,6795 ,العجد االوؿ ,مشذهر في مجمة العجالة
بحث مشذهر في مجمة الخافجين  ,تبديط اجخاءات الجعهى السجنية ,( د. عباس العبهدي(3

  .73ص ,6779 ,جامعة السهصل ,كمية الحقهؽ  ,(0لمحقهؽ العجد )
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ٚتعتُد ؾعاي١ٝ ضبه١ُ املٛقٛع ع٢ً نٝؿ١ٝ اداز٠ ٖرٙ , ٚا٫سداخ ٚربؿـ ايككا٠
يككا٤, ٚبعدٖا ايعٓاؾس َٚٔ ٜدٜسٖا ٫ٕ عدّ ٚدٛد ٖرٙ ايعٓاؾس ضٛف ٜكعـ ايجك١ با

ٜطتطٝع اٟ طسف ٜسٜد تعطٌٝ ا٫دسا٤ات اٚ ا٫عتُاد ع٢ً خًل اضباب اخس٣ يًتعطٌٝ, 
يف ايكك١ٝ  ٚع٢ً ايعهظ َٔ ذيو إ نإ ايكاقٞ َطٝطسا ع٢ً ايٛقت ٚا٫سداخ ٚطبؿؿّا

 ضٛف ٜدٜسٖا بهؿا٠٤ عاي١ٝ ٜٚككٞ ع٢ً تسانِ ايدعا٣ٚ ٚاسبد َٔ بط٤ ايتكاقٞ, ٖٚرا َا
عدّ املاّ ايكاقٞ بؿسٚع ايكإْٛ اييت ربـ دٛاْب ايدعا٣ٚ املعسٚق١  سدا بايكٍٛ إ

عًٝ٘ ضٛف ٜ٪دٟ اىل تؿاقِ ظاٖس٠ ايبط٤ يف ايتكاقٞ ٚتسانِ ايدعا٣ٚ ٚطٍٛ املد٠ اييت 
ٜهتٓـ اسبهِ ايؿادز ؾٝٗا َٔ اخطا٤ ٚقؿٛز َٔ تؿطري  ؾك٬ّ عُاٜطتػسقٗا ايٓعس ؾٝٗا, 

١ً بتدؿـ ايكاقٞ ٚؾ٫ٛ اىل شٜاد٠ نؿا٤ت٘ سٌ ٖرٙ املػه ٜٚهٕٛ ايكإْٛ ٚتطبٝك٘,
 .(1)"ككاٜا اٚ ايدعا٣ٚ اييت تعسض عًٝ٘ٚانطاب٘ ايكدز٠ ع٢ً ايؿؿٌ يف ْٛعٝات َع١ٓٝ َٔ اي

تكدّ إ يًتدؿـ اثس نبري يف ايككاٜا اييت ربـ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ  مما غبًـ
قاؾ١ اىل اسبد ككاٜا باإليًٚاييت تهٕٛ دص٤ َٔ عٌُ ايكاقٞ ضٛا٤ تعًل ا٫َس يف تهٝٝؿ٘ 

   .قاؾ١ اىل اثاز ربـ ايدع٣ٛبط٤ ايتكاقٞ ٚتسانِ ايدعا٣ٚ باإل َٔ

 تـاخلادت
ْٓا تٛؾًٓا اىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات اييت إيف ختاّ ٖرا ازبٗد املتٛاقع ؾ

 تٞ : ـ اٯ ٚؾلع٢ً  ْٚعسقٗاٌَ إ ت٪خر بعني ا٫عتباز, أْ

 : ايٓتا٥ر :  ٫ّٚأ

يتػٝري ايٛاقع ايرٟ ٜػٗد ايعٌُ ايككا٥ٞ يف ايعسام َٔ  ايكاقٞ اَسّا ٫شَّاربؿـ  ٜعدـ 1
 .يف ايدعا٣ٚبط٤ يف ايتكاقٞ ٚتسانِ 

عًٝ٘ يف  تْؿ ربؿـ ايكاقٞ ع٢ً ٚد٘ ايتشدٜد َا دباَٙٛقـ املػسع ايعساقٞ  إـ  2
 املعدٍ, نإ َٛقؿّا 1979(   يط١ٓ 160( َٔ قإْٛ ايتٓعِٝ ايككا٥ٞ زقِ )54املاد٠ )

                                                      

دار الشيزة  ,6ط ,دراسة مقارنة ,القاضي وبطء العجالة ,( د. دمحم سميساف دمحم عبج الخحسن(6
   .025ص ,0266 ,القاىخة ,العخبية
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ْ٘ دعٌ ايتدؿـ اَسا دٛاشّٜا ا٫َس ايرٟ سدا ايبعض بايكٍٛ بإ ايٓـ ٚيد ٭خذ٫ّٛ, 
 .َٝتا

َٓٗا: إ  ٜد٠ربؿـ ايكاقٞ نجريا يف ازباْب ايػدؿٞ يًكاقٞ يف دٛاْب عدٜ٪ثس ـ  3
ايتدؿـ ٜكؿٞ ع٢ً ايكاقٞ نُاٍ اهلٝب١, ٚاسد اِٖ ا٫ضظ ايرٟ تب٢ٓ عًٝ٘ قٓاعت٘ 

ًذ٤ٛ ايٝ٘, ايًتدؿـ اثس يف ض١َ٬ ا٫دتٗاد ايككا٥ٞ عٓد ي ؾك٬ّ عٔ اْ٘ايككا١ٝ٥, 
ٜكًٌ نجري َٔ سا٫ت ايعدٍٚ عٔ ا٫دتٗاد ْٚكك٘, بٌ ايعهظ َٔ ذيو ؼبكل  مما

  .ا٫ختؿاف ْٛعّا َٔ تٛسٝد ا٫دتٗاد ٚاضتكسازٙ

بايتهٝٝـ ايرٟ ٜكّٛ ب٘, ؾهًُا نإ ايكاقٞ َتدؿؿا نجريّا ـ ٜ٪ثس ربؿـ ايكاقٞ  4
د َٔ اهلدز يف ا٫سهاّ ٚايكسازات اييت َٔ ثِ ؼب٢ً دق١ ايتهٝٝـ, ٚاْعهظ ذيو ع

 .ٜؿدزٖا ايكاقٞ املتدؿـ َٔ ازب١ٗ اييت متًو سل ْكض تًو ا٫سهاّ ٚايكسازات

ٜتٓاضب َع اَهاْٝات  مماايتدؿـ يف ايعٌُ مس١ َٔ مسات اسبٝا٠ املعاؾس٠ ٜعد ـ 5
٘ ٟ غدـ يف اٟ ربؿـ َٚٓايطاق١ ايبػس١ٜ يف اظباش ا٫عُاٍ , اذ يٝظ مبكدٚز ا

تكإ ٚدق١ اذا ناْت اعُاي٘ َتعدد٠ َٚتٓٛع١, يرا ؾاسبٌ إايعٌُ ايككا٥ٞ إ ٜٓذص ايعٌُ ب
  .ا٫َجٌ يريو ٖٛ ايتدؿـ

 :ـ ايتٛؾٝات : ثاّْٝا

ؾهس٠ قا١ْْٝٛ ٚضباٚي١  ١إ ْػري اىل إ تبين أَٜ قبٌ إ ْعسض ايتٛؾٝات ٫بد 
خري َس ٚسدٙ ع٢ً عاتل املػسع ٚإ نإ ا٭ًٜكٞ ا٭ٕ ٫ ميهٔ اتطبٝكٗا ع٢ً ازض ايٛاقع, 

اؾس ازبٗٛد يٓذاح تطبٝل ٖرٙ كٜكؿٞ ؾؿ١ املػسٚع١ٝ عٓد ايٓـ عًٝٗا, ٚامنا ٫بد َٔ ت
 : ـ ٞأتْٛؾٞ مبا ٜ اايؿهس٠ َٔ قبٌ نٌ املعٓٝني ٚاؾشاب ايكساز, ير

 اذا ناْت ٫تعسٜؿٗا ؾهس٠ قا١ْْٝٛ ٚتطبٝكٗا يف ايعٌُ ايككا٥ٞ ؾ٬ بد َٔ  ١ٜأـ عٓد تبين  1
ثس مبا ٜؿسشٙ أتٜٚطاملا إ ايتعسٜـ بؿهس٠ ايتدؿـ ٫  ثس بايتطٛز ٚاعتبازات اخس٣,تتأ

 يراؼبتٌُ ا٫دتٗاد ٚايتؿطري,  إ َجٌ ٖرا املؿطًح ٫ ؾك٬ّ عٔايٛاقع َٔ تطٛز, 
ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل تعسٜـ ربؿـ ايكاقٞ ٚايٓـ عًٝ٘ يف قإْٛ ايتٓعِٝ 

ربؿـ ايكاقٞ اْؿساد ايكاقٞ ٜعين " :هٕٛ ايٓـ باملكرتح ا٫تٜٞٚ كا٥ٞايك
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ا٤ بتعٝني َٔ صبًظ ايككا٤ بايؿؿٌ بٓٛع َعني َٔ ايككاٜا اييت تعسض ع٢ً ايكك
  ."ا٫ع٢ً

ساق١ٝ ٚتهٕٛ ٖٓاى ؾؿ١ ايصا١َٝ ٜدخٌ ربؿـ ايكاقٞ سٝص ايتطبٝل يف احملانِ ايع يهٞـ 2
( َٔ قإْٛ ايتٓعِٝ ايككا٥ٞ 54ْـ املاد٠ )ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل تعدٌٜ  خر ب٘يٮ

"ػبب ربؿـ ايكاقٞ بعد إ اَك٢ ضٓتني يف : تٞايٓـ اٯ ٚإ ٜهٕٛ ع٢ً ٚؾل
ع٢ً ايعٌُ ايككا٥ٞ بعد ربسد٘ َٔ املعٗد ايككا٥ٞ يف ؾسع اٚ انجس َٔ ؾسٚع ايككا٤ 

 ."٤ ا٫ع٢ًتعًُٝات ٜؿدزٖا صبًظ ايككاٚؾل 

١ْٝ اشباؾ١ بايطًط١ ايككا١ٝ٥ اعدادا ٚتٓؿٝرّا ع٢ً إ ـ ٚقع صبًظ ايككا٤ ا٫ع٢ً املٝصا 3
  .دٕٚ َٓاقػ١ بٓٛدٖأَ دبسٟ املؿادق١ عًٝٗا َٔ  ايربملإ 

ـ ايدع٠ٛ اىل ٚشاز٠ ايعدٍ بصٜاد٠ عدد ايككا٠ املكبٛيني يف املعٗد ايككا٥ٞ ايتابع هلا ادازٜا  4
يف عدد ايككا٠  يطد ايٓكـ اسباؾٌٚاعدادِٖ مبا ٜتٓاضب َع سذِ ضهإ احملاؾعات 

ايعاًَني يف احملانِ ٚذبكٝل ْٛع َٔ املعادي١ ايٓطب١ٝ بني ايعدد ايهُٞ بني ايككاٜا 
إ تهٕٛ ٖٓاى ض١ٓ ذبكري١ٜ ٚ املعسٚق١ ٚايككا٠ ايرٜٔ تعسض عًِٝٗ تًو ايككاٜا

  .ؽبؿـ ؾٝٗا ايككا٠ بؿسع َٔ ؾسٚع ايكإْٛ

ز ايككا٤ يف ضباؾعات ايعسام عَُّٛا ـ ايتدخٌ اسبهَٛٞ اي٬شّ بتٛؾري ايب٢ٓ ايتشت١ٝ يدٚ 5
ٚايهٛادز ايبػس١ٜ  ناؾ١  املطتًصَات ايًٛدطت١ٝبٚدبٗٝصٖا  ٫ضُّٝاٚاحملاؾعات املٓهٛب١ 

 . غت٢َٔ َٛظؿني ادازٜني يف ا٫ختؿاؾات 

 ادرـادلص
 : نتب ايؿك٘ ا٫ض٬َٞ ٚاؾٛي٘ ا٫ّٚ

, اجملًد 5املدتاز, ز ـ ضبُد اَني ايػٗري بابٔ عابدٜٔ, ساغ١ٝ زد احملتاز ع٢ً ايدز 1
  .ّ 1969ٙ,  1389, َطبع١ َؿطؿ٢, ايباب اسبًيب, ايكاٖس٠, 2ايجأَ, ط
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 َعادِ ايًػ١ ايعسب١ٝ :ثاّْٝا

املعذِ  ٚعبد اسبًِٝ َٓتؿس ٚ عط١ٝ ايؿٛاسبٞ ٚ ضبُد خًـ اهلل امحد ,  اْٝظ بساِٖٝإـ 1
  .1972شٜع, اضطٓبٍٛ, ض١َٝ٬ يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛايٛضٝط, ازبص٤ ا٫ٍٚ, املهتب١ اإل

 .1960محد زقا, َعذِ ايًػ١, اجملًد اشباَظ, داز َهتب١ اسبٝا٠, بريٚت, أـ 2

   1979ـ ضبُد بٔ ابٞ بهس ايساشٟ, طبتـاز ايؿشاح, داز ايهتاب ايعسبٞ, بريٚت, يبٓإ,  3

,داز 3ؾسٜكٞ املؿسٟ, يطإ ايعسب, ازبص٤ ايسابع, طـ ضبُد بٔ َهسّ بٔ َٓعٛز ا٭ 4
 .1999ايرتاخ ايعسبٞ, بريٚت,  اسٝا٤

 : ايهتب ايكا١ْْٝٛ ثايجّا

داب ايعا١َ يف ايكإْٛ ٚايؿك٘ َع املٓؿٛزٟ, ؾهس٠ ايٓعاّ ايعاّ ٚاٯبٛ دعؿس أـ  د.  1
 .2010 ٠, ا٫ضهٓدز١ٜ,داز ازباَع١ ازبدٜد ايتطبٝكات ايككا١ٝ٥,

بايٛادبات ا٫دسا١ٝ٥ ـ ٍ ُٖاد١ْٝ يإلدٝاد ثاَس ايديُٝٞ, ابطاٍ عسٜك١ ايدع٣ٛ املأـ د.  2
  .2012ؾ١ًٝٝ َكاز١ْ, بٝت اسبه١ُ, بػداد, أدزاض١ ت

, َٓػا٠ املعازف, 5ْعس١ٜ ا٫سهاّ يف قإْٛ املساؾعات, طبٛ ايٛؾا, أمحد أـ  3
   .1985ا٫ضهٓدز١ٜ, 

ؾ١ًٝٝ أدزاض١ تـ د. امحد خًٝؿ١ غسقاٟٚ امحد, ٖٝب١ ايككا٠ قُا١ْ ٫ضتك٬ٍ ايككا٠  ـ 4
 .2013يؿك٘ ا٫ض٬َٞ ٚايكإْٛ ايٛقعٞ, داز ايؿهس ازباَعٞ, ا٫ضهٓدز١ٜ, َكاز١ْ بني ا

 1986, داَع١ بػداد, 2دّ ٖٚٝب ايٓداٟٚ, غسح قإْٛ ا٫ثبات, طآ د.ـ  5

 .1988دّ ٖٚٝب ايٓداٟٚ, املساؾعات املد١ْٝ, طبع داَع١ بػداد, .د. آـ 6

داز ازباَع١ ازبدٜد٠ يًٓػس, مئ زَكإ, ازبصا٤ ا٫دسا٥ٞ يف قإْٛ املساؾعات, أـ د.  7
  .2005ا٫ضهٓدز١ٜ, 
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ـ دعؿس ايؿكًٞ, د. َٓرز عبد اسبطني ايؿكٌ, املدخٌ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ, َدٜس١ٜ داز  8
  .1978ايهتب يًطباع١ ٚايٓػس, داَع١ املٛؾٌ, 

, املسنص ايعسبٞ, 1ـ د. ساَد غانس ضبُٛد ايطا٥ٞ, ايعدٍٚ يف ا٫دتٗاد ايككا٥ٞ, ط 9
  .2017ايكاٖس٠, 

 .1975, َطبع١ ايعاتٞ, بػداد, 1عًٞ ايرْٕٛ, ؾًطؿ١ ايكإْٛ, طٔ سطد.  ـ  10

  .ـ زَطٝظ بٗٓاّ, عًِ ايٓؿظ ايككا٥ٞ, َٓػا٠ املعازف, ا٫ضهٓدز١ٜ, دٕٚ ض١ٓ ْػس 11

  .2005ـ ضشس عبد ايطتاز, عبٛ ْعاّ ربؿـ ايككا٠, داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠,  12

ؼ اشبؿّٛ نطبب يًطعٔ بايتُاع اعاد٠ ايٓعس, داز ازباَع١ ـ ض١ٝٓ امحد ٜٛضـ, غ 13
  .2013ازبدٜد٠, ا٫ضهٓدز١ٜ, 

دزاض١ ذب١ًًٝٝ يف ا٫ثبات ض٘ زن٘ ٚت امساعٌٝ ٖ٘ ٚزاَٞ, اسبكٝك١ ايتكدٜس١ٜ ـ ـ د.14
  .2012ـ, داز غتات يًٓػس ٚايربصبٝات, َؿس ـ ا٫َازات, ٝاملدْ

   2012يككا١ٝ٥, َٓػٛزات اسبًيب, بريٚت, يبٓإ, ا اسبٝج١ٝـ ايكاقٞ غٛإ ضبٞ ايدٜٔ,  15

ـ د. ؾ٬ح ايدٜٔ ايٓاٖٞ, ايٛدٝص يف املساؾعات املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ, غسن١ ايطبع ٚايٓػس  16
  .1962ا١ًٖٝ٫, بػداد, 

دا٤ ايككا٠ ملٗاَِٗ بني أـ قاسٞ َٛض٢ سطٔ عبد ايسشام, ايكُاْات ايهؿ١ًٝ سبطٔ  17
  .2013ايٛقعٞ, املهتب١ ازباَع١ٝ اسبدٜج١, ا٫ضهٓدز١ٜ,  ض١َٝ٬ ٚايكإْٛايػسٜع١ اإل

ثسٖا يف ايدع٣ٛ ازبٓا١ٝ٥, داز ايؿهس ازباَعٞ, أـ عبداهلل مجٌٝ ايساغدٟ, اشبرب٠ ٚ 18
 .2014ا٫ضهٓدز١ٜ, 

 .1989املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ, داَع١ بػداد,  شٖري ايبػري, ـ عبد ايباقٞ ايبهسٟ, 19
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َع املباد٨  1969يط١ٓ  83سح قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ زقِ ـ عبد ايسمحٔ ايع٬ّ, غ 20
, ايعاتو يؿٓاع١ ايهتب, 4ٚايكسازات حمله١ُ متٝٝص ايعسام َستب١ ع٢ً َٛاد ايكإْٛ, ز

  .2009ايكاٖس٠, 

ـ عبد ايػين بطْٝٛٞ عبداهلل, َبدأ املطاٚا٠ اَاّ ايككا٤ ٚنؿاي١ سل ايتكاقٞ, َٓػا٠  21
 .ض١ٓ ْػس املعازف, ا٫ضهٓدز١ٜ, دٕٚ

ـ عبد املٓعِ ايػسقاٟٚ, ايٛدٝص يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ, داز ايٓػس  22
 .1951يًذاَعات املؿس١ٜ, ايكاٖس٠, 

ؾٍٛ ايكإْٛ, داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, دٕٚ ض١ٓ أـ د. عبد املٓعِ ؾسز ايؿد٠,  23
 ْػس. 

, داز ايجكاؾ١ 1ايككا١ٝ٥, ط ـ د. عًٞ عٛض سطٔ, زد ٚطباؾ١ُ اعكا٤ اهل٦ٝات 24
  .1987يًطباع١ ٚايٓػس, دٕٚ َهإ ْػس, 

  .1987داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠,  ـ د. ؾتشٞ ٚايٞ, قإْٛ ايككا٤ املدْٞ, 25

, 1ـ د. ناٌَ ايطعٝد, دزاضات دٓا١ٝ٥ َعُك١ يف ايؿك٘ ٚايكإْٛ ٚايككا٤ املكازٕ, ط 26
  .2002دا١ْ املهتب١ ايٛط١ٝٓ, 

د امحد غامن, َػسٚعات ايب١ٝٓ ا٫ضاض١ٝ, املهتب ازباَعٞ اسبدٜح, ا٫ضهٓدز١ٜ, ـ ضب27ُ
2009.  

, َطبع١ اٚؾٝطت ايػعب, 1ضبُد سطٔ ايصٜدٟ, قُاْات ايكاقٞ يف ايعسام ـ ط .28
1985. 

 .1998ـ  ضبُد سطني َٓؿٛز, قإْٛ ا٫ثبات, داز ازباَع١ ازبدٜد٠, ا٫ضهٓدز١ٜ,  29

اَس, ا٫دسا٤ات ازبٓا١ٝ٥, املطبٛعات ازباَع١ٝ, ا٫ضهٓدز١ٜ, بٛ عأـ د. ضبُد شنٞ  30
1984.  

   .1964,داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, 1ضبُد ض٬ّ َدنٛز, ايككا٤ يف ا٫ض٬ّ, ط ـ 31
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, داز 1دزاض١ َكاز١ْ, ط :ـ د. ضبُد ضًُٝإ ضبُد عبد ايسمحٔ, ايكاقٞ ٚبط٤ ايعداي١  32
  .2011ايٓٗك١ ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, 

 محد, ْعس١ٜ تؿطري ايٓؿٛف املد١ْٝ, َطبع١ داَع١ ؾ٬ح ايدٜٔ,أـ ضبُد غسٜـ  33
  .2006ازبٌٝ, 

ـ ضبُد ضبُٛد ابساِٖٝ, ايٓعس١ٜ ايعا١َ يًتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًدع٣ٛ يف قإْٛ املساؾعات  34
  .1982املد١ْٝ, ايٓاغس داز ايؿهس ايعسبٞ, 

ات ايدا٥س٠ ايكا١ْْٝٛ يف ٚشاز٠ ايعدٍ, غسح قإْٛ ايتٓؿٝر, َٓػٛز ـ َدست احملُٛد, 35
  .1992بػداد, 

  .1998ؾٍٛ احملانُات ازبصا١ٝ٥, داز ايجكاؾ١, عُإ, أـ ممدٚح خًٌٝ ايبشس,  36

, 1ـ د. ْبٌٝ امساعٌٝ عُس, ضًط١ ايكاقٞ ايتكدٜس١ٜ يف املٛاد املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ, ط 37 
 .1984ا٫ضهٓدز١ٜ,  َٓػا٠ املعازف,

عًٞ ايهعيب, ضًُإ ناٌَ ازببٛزٟ, ايٓكض ازبصا٥ٞ يًكساز  ٖادٟ سطٔ عبد .38
  .2018, َٓػٛزات شٜٔ اسبكٛق١ٝ, بريٚت, يبٓإ, 1ايككا٥ٞ, ط

  .1984عٜٛدات, بريٚت, بازٜظ, َٓػٛزات  ـ ٖٓسٟ باتٝؿٍٛ, ؾًطؿ١ ايكإْٛ, 39

 ازباَع١ٝ: ايسضا٥ٌ ٚا٫طازٜح زابعّا

 ١ٝ ـ دزاض١ َكاز١ْ, زضاي١ املادطتري,عدٟ ضًُٝإ عًٞ املصٚزٟ, ازبصا٤ات ا٫دسا٥ .1
 .2000ن١ًٝ ايكإْٛ, داَع١ بػداد, 

عًٞ عبٝد عٜٛد اسبدٜدٟ, ايتعطـ يف اضتعُاٍ اسبل ا٫دسا٥ٞ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ ـ  .2
  .2009دزاض١ َكاز١ْ, زضاي١ َادطتري, ن١ًٝ اسبكٛم, داَع١ املٛؾٌ, 

ز١ْ, زضاي١ دزاض١ َكاـ  د. ؾازع عًٞ عُس ازبسدسٟ, َبدأ سٝاد ايكاقٞ املدْٞ  .3
  .1999داَع١ املٛؾٌ, / َادطتري ن١ًٝ ايكإْٛ
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 املٓػٛز٠ ٛخ ايكا١ْْٝٛ : ايبشخاَطّا

دٌ ايت١ُٝٓ ٌٖ ٜتشكل ا٫ؾ٬ح ا٫قتؿادٟ أـ د. زقا عبد ايط٬ّ ابساِٖٝ, ايككا٤ َٔ  1
يف غٝاب ا٫ؾ٬ح ايككا٥ٞ, دزاض١ َكاز١ْ َع ايتطبٝل ع٢ً ايككا٤ املؿسٟ, حبح 

  .2004, يط١ٓ 2ٚ 1ٛز يف صب١ً اسبل, ايعدد َٓػ

ـ د. عباع ايعبٛدٟ, تبطٝط ادسا٤ات ايدع٣ٛ املد١ْٝ, حبح َٓػٛز يف صب١ً ايساؾدٜٔ  2
  .1997 يط١ٓ , ن١ًٝ اسبكٛم, داَع١ املٛؾٌ,2يًشكٛم, ايعدد 

ـ عبد ايطتاز ؾسسإ, تعإٚ ايكاقٞ ٚاحملاَٞ يًٛؾٍٛ اىل اسبكٝك١, حبح َٓػٛز يف  3
  .1991يط١ٓايككا٤, ايعدد ا٫ٍٚ ٚايجاْٞ, ْكاب١ احملاَني, ازبُٗٛز١ٜ ايعساق١ٝ,  صب١ً

ـ عبد املٓعِ دري٠, َٛقٛعات عًِ ايككا٤ ٚاملساؾعات يف ايؿك٘ ا٫ض٬َٞ, حبح َٓػٛز  4
  .1994, 6يف صب١ً احملاَا٠, ايعدد

صب١ً ايساؾدٜٔ ـ د. عُاز ضعدٕٚ املػٗداْٞ, ٚادبات اشبؿِ ا٫دسا١ٝ٥, حبح َٓػٛز يف  5
 .92يًشكٛم, ن١ًٝ اسبكٛم, داَع١ املٛؾٌ, ايعدد 

ـ ضبُد عٝد ايػسٜب, ايككا٤ املتدؿـ ٚؾهس٠ اْػا٤ احملانِ ا٫قتؿاد١ٜ, حبح َٓػٛز 6
 يط١ٓ , 13, ايعددكٛم, املٓؿٛز٠يف صب١ً ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتؿاد١ٜ,  ن١ًٝ اسب

2004   

سق١ بني ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ٚايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يف ـ د. ضبُد ضًُٝإ ا٫محد, ا١ُٖٝ ايتؿ7
ذبدٜد ْطام ايكإْٛ املدتـ, حبح َٓػٛز يف صب١ً ايساؾدٜٔ يًشكٛم, ن١ًٝ اسبكٛم, 

 .2004 يط20,١ٓداَع١ املٛؾٌ, ايعدد

 : ايدضاتريضادضّا

 . 2005ـ دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام  يط١ٓ  1

  .1971ـ  ايدضتٛز املؿسٟ يط١ٓ  2

  .1958ٗٛز١ٜ ايجا١َٓ ايؿسْطٞ ايؿادز عاّ ـ دضتٛز ازبُ 3
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 : ايكٛاْني  ضابعّا

 املعدٍ. 1951( يط١ٓ 40ـ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ ) 1

 .1965يط١ٓ  43ـ قإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ ايعساقٞ  زقِ  2

 .املعدٍ 1969يط١ٓ  83ـ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ زقِ  3

 .1971يط١ٓ  23ا١ٝ٥ زقِ ـ قإْٛ اؾٍٛ احملانُات ازبص 4

  1976يط١ٓ  33ـ قإْٛ املعٗد ايككا٥ٞ زقِ  5

 املعدٍ  1979يط١ٓ  107ـ قإْٛ ا٫ثبات ايعساقٞ زقِ  6

  .املعدٍ 1980يط١ٓ  45كإْٛ ايتٓؿٝر زقِ ـ .7

 املعدٍ  1979يط١ٓ  160قإْٛ ايتٓعِٝ ايككا٥ٞ زقِ  . 8

 .املؿسٟ ١1950 ( يط150ٓـ قإْٛ ا٫دسا٤ات ازبٓا١ٝ٥ زقِ ) 9

  1962يط١ٓ  46قإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ املؿسٟ زقِ ـ  10

 1961يط١ٓ  9قإْٛ اؾٍٛ احملانُات ازبصا١ٝ٥ ا٫زدْٞ زقِ ـ   11

 1983يط١ٓ  90ـ قإْٛ اؾٍٛ احملانُات املد١ْٝ ايًبٓاْٞ زقِ 12

 1975ـ قإْٛ املساؾعات ايؿسْطٞ يط١ٓ 13

 1959سْطٞ ايؿادز عاّ ـ قإْٛ ا٫دسا٤ات ازبٓا١ٝ٥ ايؿ14

 1979ـ قإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ ايؿسْطٞ يط١ٓ 15

 .: ايدٚزٜات ثآَّا

 .2002ٍٚ ٚايجاْٞ, ايط١ٓ ايطادض١ ٚاشبُطٕٛ, ١ً ايككا٤, ايعدد ا٭صبـ  1

 .ـ  صب١ً ايعداي١, ايعدد ا٫ٍٚ 2 
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 : املٛاقع ا٫يهرت١ْٝٚ تاضعّا

ٚدٚزٙ يف ربؿـ ايكاقٞ  د ايككا٥َٞكاٍ يًدنتٛز قٝا٤ دابس ا٫ضدٟ بعٓٛإ املعٗ .1
 .law.uokerbala.edu.iqع٢ً املٛقع ا٫يهرتْٚٞ  َٓػٛزازبٓا٥ٞ، 

 : املؿادز ا٫دٓب١ٝ  عاغسّا

2. p.hebraud, lejuge et lajuris prudence"in melung e 

couzinet, Toulouse, 1974 .  

 


