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-حصانة احملامي ومشؤوليته
)*(

- 

   اجياد ثامر نايف الدلينيد.             

 أستاذ قانون الرافعات املدنية واإلثبات املشاعد

 املوصل/ جامعة احلقوقكلية             

                                   املشتخلص
كَا١ٝ٥ بطبب ايدؾاع عٔ َٛنً٘، سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ قََُا١َْ تَِشُِٝ٘ َِٔ امُل٬سَك١ِ ايكَ

ٌِ َِٔ ايتعسض يًتشكٝل أٚ  ٚت٪َٔ ي٘ ممازض١ عًُ٘ عس١ٜ ٚاضتك٬ٍ دٕٚ خٍَٛف أٚ َٚد
ا٫ضتذٛاب أٚ ايتٛقٝـ. ٖٚٞ سؿا١ْ مل تتكسز ملؿًش١ احملاَٞ ايػدؿ١ٝ، ٚإمنا تكسزت 

 ؾإذا َأ اـطأ، احملاَٞ يٝظ َعؿَّٛا َِيًُؿًش١ ايعا١َ َتُج١ً عل ايدؾاع. نُا إٔ 
إذا ازتهب ؾع٬ّ  ٚتٓٗض َط٪ٚيٝت٘ ايتَأدِٜب١ٝ، ٖرا اـطأٍ عٔ أؾإْ٘ ٜطخطّأ تأدٜبّٝا ازتهب 

كا٤ ايٛاقـ أٚ ٌ ايكَبََٔ ايٛادبات اييت ٜتعني عًٝ٘ إٔ ًٜتصّ بٗا قِبٛادب ٜعد اخ٫ّ٬ 
اييت زتهب قعٛزّا َٔ احملعٛزات أْكابت٘ أٚ حنٛ َٛنً٘ أٚ  ٚأاؾايظ أٚ ػاٙ ََِٗٓتِِ٘ 

 َٔ نسا١َِ ُطُشؿسؾّا َٜتَ ؿسفَتَٜٚتذٓبٗا أٚ خسز عٔ قٛاعد ايطًٛى املٗين  ٜتعني عًٝ٘ إٔ
 .هُّا َٔ أسهاّ قإْٛ امُلشَاََا٠ُس ايـ١ِٓٗ أٚ قدزٖا أٚ خَاملِ

 دسا٥ِ ايكرف، قإْٛ احملاَا٠املط٪ٚي١ٝ،  ،اؿؿا١ْ ايهًُات املؿتاس١ٝ: احملاَٞ،
Abstract 

A lawyer’s immunity is a guarantee that protects him 

from prosecution for defending his client ,And it guarantees 

him the freedom to do his work freely and independently 

without fear of investigation, interrogation or arrest. It is an 

immunity that was not decided in the personal interest of the 

lawyer, but rather was decided in the public interest 

represented by the right of defense. Also, the lawyer is not 

immune from error, and if he commits a disciplinary error, 

he asks about this error. His disciplinary responsibility shall 

be assumed if he commits an act that is deemed to be in 

breach of one of the duties that he must abide by towards the 
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judiciary or his fellow attorneys or towards his profession or 

the bar association or towards his client or commits one of 

the prohibitions that he must avoid or deviate from the rules 

of professional conduct and behave in a manner that 

degrades From the dignity of the profession, its traditions or 

customs, or violated a provision of the law. 

Key word: For a lawyer, immunity, liabil, Law of the 

law, Defamation offenses 

 ةـاملقدم
"اؿُد هلل زب ايعاملني ... ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ضٝد املسضًني ... ٚع٢ً آي٘ 
ٚأؾشاب٘ ايػس املٝاَني َٚٔ اٖتد٣ بٗدٜ٘ إىل ّٜٛ ايدٜٔ، ٚبعد ؾطأقطِ ٖرٙ املكد١َ ع٢ً 

 ايؿكسات اٯت١ٝ":
 أ٫ّٚ: ََِدخٌَ تَعسٜؿٞ بُِٛقٛعِ ايبَشِح:

ؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ قََُا١َْ َٔ أَِِٖ ايكََُاَْاِت اييت ؼُٝ٘ َٔ امُل٬سَك١ِ ايكَكَا١ٝ٥ سَ
 ِٔ َ ٌِ ََُُازض١ِ عًَُِِ٘ بَّشس١ٍٜ ٚاضتِك٬ٍ دَٕٚ خٍَٛف أٚ َٚد بِطَبَبِ ايدؾاع عٔ َٛنًِ٘، ٚت٪ََِِٔ ي٘ 

 ايتَعسضِ ٭ٟ تَؿتٍٝؼ أٚ اضتذٛاٍب أٚ تٛقٝـ.
ٍّشاَٞ غري ََٚيهٕٛ امُل َُِ٘ عؿٛ َٔ  بٛادٍب ٌُدِع٬ّ ُٜؾِ َا ازتهبَإذا  ٔ اـطأ، ؾإْ

، ػاٙ َٛنًِ٘ بٛادباتِ٘ قإْٛ امُلشَاََا٠، أٚ أخٌَ هُّا َٔ أسهاُِّس أٚ خايـَ امل١َِٝٓٗ ِ٘ٚادبات
بعّا قد تهٕٛ َط٪ٚي١ٝ تأدٜب١ٝ أٚ َد١ْٝ أٚ دٓا١ٝ٥ تِ َٚط٪ٚيٝت٘، ٍ عٔ خط٦ِ٘أطؾإْ٘ ُٜ

ضٓعسض ؿؿا١ْ احملاَٞ َٚط٪ٚيٝت٘ ْٚبني َٛقـ املػسع ، يرا ًدطأ ايرٟ ازتهب٘يِ
 ايعساقٞ َٓٗا.

َُػه١ً ايبشِح:  ثاّْٝا: 
َُػه١ًِ ايبَشِح ؾُٝا ٜأتٞ:  ِٔ ُُ  تَِه

َُتها٬َّ يَشَؿَا١ِْ امُلشَاَِٞ،  .1 إٕ امُلػسِّع ايعِساقٞ مل ٜكع يف قإْٛ امُلشَاََا٠ ايٓاؾر ِْعاََّا 
َُتٓاثَس٠ يف قإْٛ أؾٍٛ امُلشَانَُات ٚإمنا أغَازَ إىل بَعض ايكََُاَْاِت  يف ْؿٍٛف 

 اؾصا١ٝ٥ ٚقإْٛ امُلشَاََا٠.
إغؿاٍ امُلػسِّع ايعِساقٞ ايٓـ يف قإْٛ امُلشَاََا٠ ع٢ً سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ َٔ دسا٥ِ  .2

اؾًطات، ا٭َس ايرٟ ٜعين إٔ اؿؿا١ْ اييت ْـ عًٝٗا قإْٛ امُلشَاََا٠ ايٓاؾر ٚاييت ٫ 
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احملاَٞ أٚ تٛقٝؿ٘ أٚ ايتشكٝل َع٘ أقشت غري فد١ٜ أٚ ٫ ق١َُٝ هلا  ػٝص اضتذٛاب
َّ اؿؿا١ْ اييت متٓع تٛقٝـ  َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ؾُٝا ٜتعًل ظسا٥ِ اؾًطات، ٭َ

َٔ قإْٛ امُلشَاََا٠" تكتؿس ع٢ً دسا٥ِ ايكرف ٚايطب دٕٚ  28احملاَٞ "طبكّا يًُاد٠ 
ع اضتذٛاب احملاَٞ أٚ ايتشكٝل َع٘ "اضتٓادّا ضٛاٖا َٔ اؾسا٥ِ، ٚاؿؿا١ْ اييت متٓ

َٔ قإْٛ امُلشَاََا٠" تكتؿس ع٢ً اؾسا٥ِ غري املػٗٛد٠ ٚدسا٥ِ اؾًطات  30يًُاد٠ 
نًٗا دسا٥ِ َػٗٛد٠. يرا ٜهٕٛ احملاَٞ فسدّا َٔ اؿؿا١ْ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُتع بٗا 

 سل ايدؾاع. يف َصاٚي١ اعُاٍ ََِٗٓتِِ٘ عس١ٜ دٕٚ خٍَٛف اسرتاَّا يكدض١ٝ
َٔ قإْٛ امُلشَاََا٠" سٝح َٓعت ايتشكٝل َع  30ايكؿٛز ايرٟ تكُٓت٘ "املاد٠  .3

ايٓكاب١ بريو،  تتعًل بأعُاٍ ََِٗٓتِِ٘ إ٫ بعد إخباز احملاَٞ أٚ اضتذٛاب٘ عٔ دسمي١
ٚأداشت يٓكٝب احملاَني سكٛز ايتشكٝل ٚا٫ضتذٛاب، يهٓٗا مل تبني ا٭ثس املرتتب 

أٚ عدّ سكٛز ايٓكٝب تًو اإلدسا٤ات. يرا تهٕٛ سَؿَا١ِْ امُلشَاَِٞ ع٢ً عدّ  ايٓكاب١ 
َٔ ايتشكٝل ٚا٫ضتذٛاب ٚايتٛقٝـ ؾسمي١ ٜكرتؾٗا بطبب َٗٓت٘ َؿسغ١ َٔ َعٓاٖا ٫ٚ 

 ق١ُٝ هلا َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ. 
ايٓكاب١  إخبازإٕ اؿؿا١ْ اييت متٓع اضتذٛاب احملاَٞ أٚ ايتشكٝل َع٘ تكتؿس ع٢ً  .4

١ ٫ ؼكل ايػا١ٜ َٓٗا ٚاييت تتُجٌ يف اؿد َٔ ايتعسض ؿس١ٜ احملاَٞ يف ٖٚٞ سؿاْ
 َصاٚي١ أعُاٍ َٗٓت٘ ٚدعٌ فًظ ايٓكاب١ زقٝبّا ع٢ً أعُاي٘.

إغؿاٍ امُلػسِّع ايعِساقٞ ايٓـ يف قإْٛ امُلشَاََا٠ ع٢ً اؿؿا١ْ اييت متٓع تؿتٝؼ  .5
ساي١ نْٛ٘ ؾاع٬ّ أؾًّٝا أٚ احملاَٞ أٚ تؿتٝؼ َهتب٘ يف غري ساي١ اؾسّ املػٗٛد أٚ 

 غسٜهّا يف دسمي١ جيسٟ ايتشكٝل ؾٝٗا.
سدد امُلػسِّع يف قإْٛ امُلشَاََا٠ ؾٛز ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ اييت تؿسض ع٢ً احملاَٞ إ٫  .6

أْ٘ أغؿٌ ايٓـ ع٢ً قٛابط ؾسقٗا ٚع٢ً ايكََُاَْاِت اييت ٜتعني َساعاتٗا عٓد ؾسض 
 تًو ايُعكٛبَات.

 



 حرانة السحامي ومدؤوليته

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

4 

 ٫تِ ايبَشِح:ثايجّا: تَطا٩
َا َؿري ا٫ضتذٛاب أٚ ايتشكٝل ايرٟ جيسٟ َع احملاَٞ عٔ دسمي١ تٓطب إيٝ٘ بِطَبَبِ  .1

ٌٖٚ تعترب تًو اإلدسا٤ات باط١ً ٭ْٗا ػسٟ خ٬ؾّا "يٓـ  اعُاٍ َٗٓت٘ دٕٚ  ايٓكاب١؟
 َٔ قإْٛ امُلشَاََا٠"؟ 30املاد٠ 

ايتشكٝل َع احملاَٞ ا٤ات إدس َا ا٭ثس املرتتب ع٢ً عدّ سكٛز ايٓكٝب أٚ َٔ ميجً٘ .2
 تٓطب إيٝ٘ بطبب َٗٓت٘ ع٢ً ايسغِ َٔ  ايٓكاب١ بايػه٣ٛ؟ عٔ دسمي١

 ٌٖ ٜػرتط  ايٓكاب١ أٚ اؿؿٍٛ ع٢ً إذٕ فًظ ايٓكاب١ يتؿتٝؼ َهتب احملاَٞ؟ .3
 َا اإلدسا٤ات املُٗد٠ يإلساي١ إىل فًظ ايتأدٜب؟ َٚا إدسا٤ات ْعس ايدَّع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ؟  .4
بَات اييت ْـ عًٝٗا قإْٛ امُلشَاََا٠؟ َٚا ٖٞ قٛابط ؾسض تًو َا خؿا٥ـ ايُعكٛ .5

 ايُعكٛبَات؟ َٚا ايكََُاَْاِت اييت ٜتعني َساعاتٗا عٓد قان١ُ احملاَٞ تأدٜبّٝا؟
 زابعّا: أضبَاب اختٝاز املٛقٛع:

إٕ َٛقٛع سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ َٚط٪ٚيٝت٘ قٌ ؾساؽ تػسٜعٞ يف ايعدٜد َٔ  
ٜتعني متتع احملاَٞ بٗا اسرتاَّا ؿل ايدؾاع ؾك٬ّ عٔ ايٓكـ ايتػسٜعٞ يف ايكََُاَْاِت اييت 

ُُشَاَٞ.  بعض ايٓؿٛف اييت أقست بعض ايكََُاَْاِت يًِ
 خاَطّا: ََٓٗذ١ٝ ايبَشِح:

ع٢ً املٓٗرِ  ـ٘ٝتـِط٪ٚيِسَؿَا١ِْ امُلشَاَِٞ ََٚضٛف َْعَُد يف دِزاضتِٓا ملٛقٛع 
يُٓؿٛفِ ٚغَسحِ أسهاَِٗا ٚتَعَُكبِ ُدص٥َٝاتِٗا ٚتَشدِٜدِ أثَازِٖا بُِا ايتشًًٝٞ ايرٟ ُِٜع٢َٓ بِتَشًٌِٝ ا

 ِٕ َُسادع١ ٚإعاد٠ِ قَِبطِ ٚؾَِٝاغ١َِ ايعدِٜدِ َٔ ايٓؿٛفِ ايكا١ِْْٝٛ َُٜٚطد َا حُيتٌَُ أ ُٜتُِٝح يَٓا 
 َٜكّٛ بَٝٓٗا ََِٔ ؾَذٛاٍت ٚثَػَسات.

 ضادضّا: َٖٝه١ًَٝ ايبَشِح:
ج١ٝ ٚاإلداب١ ع٢ً ايتطا٫٩ت املطسٚس١ِ بِػأْٗا تعني إٔ ملعاؾ١ امُلِػه١ًِ ايبَش

 تهٕٛ خط١ ايبشح َكط١ُ ع٢ً ٚؾل اٯتٞ:
ٍَّاملبشح   : سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ .ا٭َ
ٍَّاملطًب   : سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ داخٌ اؾًَّط١.ا٭َ

ٍَّايؿسع   : سؿا١ْ امُلساؾع١.ا٭َ
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 ايؿسع ايجاْٞ: اؿؿا١ْ َٔ دسا٥ِ اؾًطات.
 ملطًب ايجاْٞ: سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ خازز اؾًَّط١.ا

ٍَّايؿسع   : سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ َٔ اإلخ٬ٍ عكٛق٘.ا٭َ
 ايؿسع ايجاْٞ: سَؿَا١ِْ امُلشَاَِٞ َٔ ايتشكٝل.

 املبشح ايجاْٞ: َط٪ٚي١ٝ احملاَٞ.
 املطًب ا٭ٍٚ: اؾ١ٗ املدتؿ١ بِتَأدٜب احملاَٞ.

ٍَّايؿسع   دٜب ٚاإلدسا٤ات اييت تطبل اإلساي١ إيٝ٘.: فًظ ايتَأا٭َ
 ٚإدسا٤ات احملان١ُ. إىل فًظ ايتَأدٜبايؿسع ايجاْٞ: اؾ١ٗ اييت متًو اإلساي١ 

 املطًب ايجاْٞ: ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ اييت تؿسض ع٢ً احملاَٞ.
ٍَّ: ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ ٚقٛابط ؾسقٗا.  ايؿسع ا٭َ

 ايتَأدِٜب١ٝ ٚقََُاَْاِت ؾسقٗا.  ايؿسع ايجاْٞ: ؾٛز ايُعكٛبَات
 ايطعٔ ؾٝ٘.ايؿسع ايجايح: ؾدٚز اؿهِ بايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ ٚ

 اـامت١.
 ح اأَلوَّلاملبخ

 َحَصاِنـة امُلَخاِمي
 عًُ٘ مبُازض٘ ي٘ تطُح كََُاَْاِت اييتايقََُا١َْ َٔ " سَؿَا١ِْ امُلشَاَِٞتعترب 

 بطبب ايدؾاع تؿتٝؼ أٚ اضتذٛاب أٚ ٝـتٛق ٭ٟ ايتعسض َٔ ٚاضتك٬ٍ، ٚؼ١ُ٘ٝ عسٜ
ست٢ ٚيٛ بدزت َٓ٘ بعض ايعبازات أٚ ايٛقا٥ع اييت تٓاٍ َٔ اعتباز خؿُ٘ يف  عٔ َٛنً٘

 .(1)٣"ايدعٛ

                                                      

يشظر: نررت مشال حيدر، حرانة القاضي وحرانة السحامي، بحث مقدم لمسؤتسر  (0)
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د. دمحم زهير جرانه، حرانة ؛ و 85، ص0968اتحاد السحامين العرب، دمذق، 
السحامي، كتاب السؤتسر الثالث التحاد السحامين العرب، مطابع فن العرب، دمذق، 

 .345، ص0957
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ََُُازَض١ِ أعُاٍ ََِٗٓتِ٘   َٔ ُ٘ ٜٚكؿد بِشَؿَا١ِْ امُلشَاَِٞ تٛؾري اؿُِا١ٜ اييت ُتَُهِٓ
ََُُازضَتِٗا ناْت قؿٛز٠ يف اإلطازِ بُِشس١ٍٜ تا١ٍَ دَٕٚ خٍَٛف َٔ امُل٬سك١ِ ايكَ  َّ كَا١ٝ٥ طاملا أ

 املطُٛحِ بِ٘ قَاّْْٛا، بعٝدّا عٔ اإلضا٠٤ِ يف اضتعُاٍِ سلِ ايدؾاع. 
ٜتٛىل يهٞ ٚٚاؿَؿا١ْ اييت َٜتََُتع بِٗا امُلشاَٞ تَذِد أضاضٗا يف اسرتاِّ سلِ ايدؾاعِ، 

ـٍ أٚ دٕٚ عٔ َٛنً٘  ايدؾاعاحملاَٞ  أٚ  اضتذٛاٍب أٚ ؼكٍٝل أٚ تؿتٍٝؼخِػ١ٍَٝ َٔ تٛقٝ
داخٌ اؾًَّط١ ت٪َٔ ي٘ اؿُا١ٜ يف َصاٚي١ َٗٓت٘  ١عؿاْ ت٘ساطإبد َٔ  نإ ٫اعتدا٤ٍ 

 :اٯتٝنياملطًبني  إىل ؾإٕ طبٝع١ ٖرا املبشح تكتكٞ تكطُٝ٘را هلٚ ،ٚخازدٗا
ٍَّ: سَؿَا١ِْ امُلشَاَِٞ داخٌ اؾًَّط١.  املطًب ا٭َ

 .١ِْ امُلشَاَِٞ خازز اؾًَّط١سَؿَااملطًب ايجاْٞ: 
 ب اأَلوَّلاملطل

 َحَصاِنة امُلَخاِمي داخــل اجَلّلشة
قدض١ٝ سل ايدؾاع ٚنؿايت٘ دؾعت امُلػسِّع إىل إساط١ احملاَٞ عؿا١ْ ت٪َٔ ي٘  

َصاٚي١ أعُاٍ ََِٗٓتِِ٘ أثٓا٤ املساؾع١ دٕٚ خٍَٛف أٚ ٚدٌ َٔ ايتعسض يًُط٪ٚي١ٝ أٚ قاضبتِ٘ 
"َساعّٝا  (1)١ طاملا متطو يف َصاٚي١ تًو ا٭عُاٍ باؿدٚد املكسز٠ هلا قاّْْٛاقاضب١ٍ عػٛا٥ٝ

تكايٝد امل١ٓٗ ٚأعساؾٗا، ؾإٕ ػاٚش تًو اؿدٚد أٚ أضا٤ اضتدداّ سل ايدؾاع، ٚدب َعاًَت٘ 
مبا ًٜٝل بِطُٛ زِضَايتِِ٘ ٚإٔ ٜ٪اخر باؿط٢ٓ ؾ٬ جيٛش تٛقٝؿ٘ بِطَبَبِ َا ٜٓطب إيٝ٘ َٔ 

ٚايطب ٚاإلٖا١ْ، ٫ٚ جيٛش اغرتاى ايكاقٞ ايرٟ ٚقع عًٝ٘ ا٫عتدا٤ َٔ دسا٥ِ ايكرف 
سَؿَا١ِْ امُلشَاَِٞ تػٌُ سؿا١ْ ، ٚهلرا ؾإٕ (2)احملاَٞ يف ْعس ايدع٣ٛ اييت تكاّ عًٝ٘"

ع١ ٖرا املطًب تكتكٞ تكطُٝ٘ إىل ٝٚهلرا ؾإٕ طب ،ؿا١ْ َٔ دسا٥ِ اؾًطاتاؿاملساؾع١، ٚ
 ؾسعني ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

ٍَّ: سؿا١ْ امُلساؾع١.ايؿس  ع ا٭َ
 دسا٥ِ اؾًطات.١ْ َٔ ؿاايؿسع ايجاْٞ: اؿ

      

                                                      

، مشذهرات 0، ط2يشظر: السحامي ألياس أبه عيد، السحامي حقهقه واتعابه وواجباته، ج (0)
 .083،  ص2117لبشان، -الحمبي الحقهقية، بيروت

 السعدل. 0965( لدشة 073سهجبة لقانهن السحاماة العراقي الشافذ رقم )تشظر: األسباب ال (2)
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 رع اأَلوَّلالف

 ة امُلرافعةحصان
ٜكؿد عؿا١ْ املساؾع١ سُِا١ٜ امُلشاَٞ َٔ امل٬سك١ِ ايكَكَا١ٝ٥ عُا ٜٛزدٙ يف 

ا١ٜ عسٜك١ ايدع٣ٛ أٚ َساؾعات٘ ايػؿ١ٜٛ أٚ ايتشسٜس١ٜ مما ٜطتًصَ٘ سل ايدؾاع، ٖٚٞ سُِ
ُُشَاَٞ  َُكسز٠ يًِ َُكسز٠ يًُؿًش١ِ ايعا١َ املتُج١ً باسرتاّ سل ايدؾاع. ؾك٬ّ عٔ أْٗا سُِا١ٜ 
بؿؿت٘ امل١َِٝٓٗ ٚيٝظ بؿؿتِ٘ ايػدؿ١ٝ، ٚبريو تهٕٛ قاؾس٠ ع٢ً احملاَٞ دٕٚ غريٙ َٔ 

 أؾساد أضست٘. 
ٔ ٚاْط٬قّا َٔ سل ايدؾاع املكدع أقؿ٢ امُلػسِّع ع٢ً احملاَٞ سؿا١ْ ١َٝٓٗ َ

ََُُازَض١َِ أعُِاٍِ ََِٗٓتِِ٘ بُِشس١ٍِٜ تا١َ دَٕٚ  ٗا، طاملا بِبَطَبِ ط٪ٚي١ٍََٝ دػ٢ ايتعسض ٭١ِٜإٔ َٜأدٌ 
ََُُازَضتِِ٘ يِشَلِ ايدؾاع ناْت ََشؿٛز٠ بِاؿدٚدِ املطُٛحِ بِٗا قاّْْٛا بَعٝدّا عٔ ايتعُطـِ يف  إٔ 

 َٔ اـكٛعِ أٚ َٔ ٜٓٛب عَِٓٗ اـؿِّٛقإْٛ ايُعكٛبَات  ٢عؿأ اضتدداِّ ٖرا اؿل. يريو
ٍٍأّٜٛا َٔ ؿَشسٜسّٜا أٚ غَِٓٗ تَبايٓطب١ ملا ٜبدز َِ يِأسهاَِ٘ محا١ٜ  ؾٌِدسا٥ِ يف ا٭ ُتعترب قٛا

ِ ِٗعٔ سكٛقِ ايدؾاع كتكَِٜٝ٘ايرٟ  ايكدزِس١ٜ يًُتكاقني بِاؿايدؾاع ايرٟ ٜتطًب إط٬م  شلِيِ
 .(1)َاّ احملانِأ

ُُ شَاَٞ سس١ٜ ايدؾاع عٔ َٛنً٘، ٚتٛؾس ي٘ ضببّا إلباس١ ٚسؿا١ْ املساؾع١ ت٪َٔ يًِ
َا ٜطٓدٙ ـؿِ َٛنً٘ َٔ قرٍف أٚ ضٍب أٚ إٖا١ْ غِؿاّٖا أٚ نِتاب١ّ غسط عدّ ػاٚشٙ سدٚد 

اييت ( َٔ قإْٛ ايُعكٛبَات ايعِساقٞ 436/1املاد٠ ) قسزتٗا ٙ اؿؿا١ْٖٚرايدؾاع عٔ َٛنً٘، 
أٚ  اـؿّٛ أٚ َٔ ٜٓٛب عِٓٗ إىل اٯخس غؿاّٖا : "٫ دسمي١ ؾُٝا ٜطٓدٙ أسدْؿت ع٢ً أْ٘

َاّ احملانِ ٚضًطات ايتشكٝل أٚ اهل٦ٝات أثٓا٤ دؾاع٘ عٔ سكٛق٘ أَٔ قرف ٚضب  ١ّنتاب
 ا٫خس٣ ٚذيو يف سدٚد َا ٜكتكٝ٘ ايدؾاع".

ُُشَاَٞ يف املاد٠ ) ( َٔ قإْٛ ايُعكٛبَات 436/1ٚاؿؿا١ْ اييت قسزٖا امُلػسِّع يًِ
ُُشَاَٞ إٔ ٜطًو دا٤ ؾٝٗا( َٔ قإْٛ امُلشَاََا٠ اييت 24يف املاد٠ ) ْـ عًٝٗا ضبل إٔ : "يًِ

                                                      

، الدار العربية 3يشظر: أحسد امين، شرح قانهن الُعقهَبات االهمي، السجمد الثالث، ط (0)
؛ د. أحسد ماهر زغمهل، الدفاع السعاون، دراسات 771، ص0982لمسهسهعات، لبشان، 

 .62، ص0986هللا وهبه، القاهرة، ، مكتب سيد عبد2حهل مهشة السحاماة، ج
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ايطسٜك١ املػسٚع١ اييت ٜساٖا َٓاضب١ يف ايدؾاع عٔ َٛنً٘ ٫ٚ ٜهٕٛ َط٪٫ّٚ عُا ٜٛزدٙ يف 
 عسٜك١ ايدع٣ٛ أٚ َساؾعات٘ ايػؿ١ٜٛ أٚ ايتشسٜس١ٜ مما ٜطتًصَ٘ سل ايدؾاع". 

ُتعَّد ( َٔ قإْٛ ايُعكٛبَات 436/1املاد٠ )ػسِّع يف ٚسؿا١ْ املساؾع١ اييت قسزٖا امُل
َُٛنًِ٘ َِٔ قرٍف أٚ  َُساؾعات٘ ايػؿ١ٜٛ أٚ ايهِتاب١ٝ يِدؿِِ  ُٙ امُلشاَٞ يف  ضببّا إلباس١ َا ٜطٓد
ضٍب، ٚتسدع ع١ً اإلباس١ إىل زغب١ امُلػسِّع يف تعبٝد ايطسٜل أَاّ احملاَٞ يف اضتعُاٍ سل 

تٛقٝع ايعكاب عًٝ٘ إذا اقتك٢ دؾاع٘ إٖا١ْ خؿِ َٛنً٘ أٚ  ايدؾاع عٔ َٛنً٘ ٖٚٛ أَٔ َٔ
عُا  احملاَٞ تٛقٝـ( َٔ قإْٛ امُلشَاََا٠ 28ْطب١ ٚاقع١ غا١ٓ٥ إيٝ٘. يريو َٓعت املاد٠ )

بِطَبَبِ اقٛاٍ أٚ نتابات ؾدزت َٓ٘ اثٓا٤  ٚاإلٖا١ْٜٓطب ايٝ٘ َٔ دسا٥ِ ايكرف ٚايطب 
 .ممازضت٘ يًُشاَا٠

ي١ ا٤َطتعترب ضببّا إلباس١ ايكرف ٚايطب، ٚؼٍٛ دٕٚ  ٚسؿا١ْ املساؾع١ اييت
منا َكٝد٠ بعد٠ قٝٛد ٜٓبػٞ تٛاؾسٖا يهٞ ٜتُتع باؿؿا١ْ إٚ ،احملاَٞ يٝطت َطًك١

 ٖٚرٙ ايكٝٛد ٖٞ: ،(1)املكسز٠
 :ايدع٣ٛأ٫ّٚ: إٔ ٜهٕٛ احملاَٞ ممج٬ّ ٭سد طسيف 

 ايدع٣ٛطسيف  دسٜػرتط يتُتع احملاَٞ عؿا١ْ املساؾع١ إٔ ٜهٕٛ ممج٬ّ ٭ 
 نإ دع٢ عًٝ٘، أؾ٬ّٝامل أٚدعٞ ٖٛ اجملين عًٝ٘ أٚ املتِٗ أٚ املضٛا٤ أنإ ٖرا ايطسف 

، ٚبؿسف ايٓعس عٔ َٛقٛع أٚ كتؿُّا هلُا َٓكُّا ٭سد ايطسؾني يف ايدع٣َٛتدخ٬ّ أٚ 
١ أٚ أٚ نإ َتعًكّا با٭سٛاٍ ايػدؿٝأٚ إدازّٜا ايدع٣ٛ َدّْٝا نإ أٚ ػازّٜا أٚ دصا٥ّٝا 

 .غريٖا
 ثاّْٝا: إٔ ٜهٕٛ ايكرف ٚايطب َٛدّٗا َٔ احملاَٞ ـؿِ َٛنً٘: 

اٯخس  اـؿِايطب ايكرف أٚ ٜػرتط يتُتع احملاَٞ عؿا١ْ املساؾع١ إٔ ٜتٓاٍٚ 
بري أٚ اـػاٖد أٚ غدؿّا أخس مل ٜهٔ خؿُّا يف ايدع٣ٛ ناي، ؾإذا تٓاٍٚ ايدع٣ٛيف 

ٕ اؿؿا١ْ إؾ (2)أٟ َٛظـ َٔ َٛظؿٞ احمله١ُ أٚأٚ احملاَٞ  أٚ ا٫دعا٤ ايعاّ كاقٞاي
 ٚخيكع احملاَٞ يف ٖرٙ اؿاي١ يًُط٪ٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ عٔ اؾسمي١ اييت ازتهبٗا. َٓتؿ١ٝتهٕٛ 

                                                      

(1) Yaves Avril: La responsabilité de l'avocat. Édition Dalloz. 1981, 

P.157. No. 240; Cléo Leclercq: Devoirs et prérogatives de l'avocat. 

Editions Bruylant-Delta 1999, p. 189. No. 90.  

؛ د. عمي حدين خمف، الحرانة في 86يشظر: نررت مشال حيدر، مردر سابق، ص (2)
 .28، ص0967، 3القانهن الجشائي، بحث مشذهر في مجمة القزاء، العدد 
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 :يف ايدع٣ٛ ٖٚٞ َا تصاٍ قا٥ُ٘ ايكرف أٚ ايطبثاّْٝا: جيب إٔ ٜكع 
ع١ ٜػرتط يتُتع احملاَٞ عؿا١ْ املساؾع١ إٔ "ٜكع ا٫عتدا٤ َٓ٘ أثٓا٤ املساؾ

ٚايدع٣ٛ ٫ تصاٍ َٓعٛز٠ أَاّ ايككا٤ ايعادٟ أٚ اإلدازٟ أٚ اؾٓا٥ٞ أٚ ايطًطات ايتشكٝك١ٝ 
أٚ اهل٦ٝات ا٭خس٣. أَا إذا ٚقع ايؿعٌ قبٌ زؾع ايدع٣ٛ أٚ بعد اؿهِ ؾٝٗا، ؾإٕ اؾسمي١ 

 .(1)تعترب ٚاقع١ ٚاؿؿا١ْ َٓتؿ١ٝ ٚاإلباس١ تستد عٔ ؾعٌ ايكرف ٚايطب"
 هٕٛ اؾسّ قرؾّا أٚ ضبّا:ٜٓبػٞ إٔ ٜ -ثايجّا:

ٜػرتط يتُتع احملاَٞ عؿا١ْ املساؾع١ إٔ ٜهٕٛ اؾسّ ايٛاقع َٓ٘ اثٓا٤ املساؾع١ 
َّ ٖرٙ اؿؿا١ْ (2)قرؾّا أٚ ضبّا، ؾ٬ تتٓاٍٚ اؿؿا١ْ اؾسا٥ِ ا٫خس٣ ت خ٬ؾّا يٮؾٌ أت، ٭َ

ٚايكرف ٖٛ  هٕٛ بػهٌ قٝل ٫ ٚاضع.ب إٔ ٜيرا ؾإٕ تؿطريٖا جي ،املط٪ٚي١ٝب املتُجٌ
إضٓاد ٚاقع٘ َعٝٓ٘ إىل ايػري بإسد٣ طسم ايع١ْٝ٬ َٔ غأْٗا يٛ ؾشت إٔ تٛدب عكاب َٔ "

زَٞ ايػري مبا خيدؽ غسؾ٘ أٚ " ؾَٗٛا ايطب أ .(3)"عٓد أٌٖ ٚطٓ٘ استكازٙاضٓدت ايٝ٘ أٚ 
 .(4)"ٚإٔ مل ٜتكُٔ إضٓاد ٚاقع٘ َعٝٓ٘ ،أٚ جيسح غعٛزٙ اعتبازٙ

 ا ٜكتكٝ٘ سل ايدؾاع:مم أٚ ايطبايكرف زابعّا: جيب إٔ ٜهٕٛ 
 َٔ َتطًباتإٔ ٜهٕٛ اؾسّ ايٛاقع َٓ٘ "ٜػرتط يتُتع احملاَٞ عؿا١ْ املساؾع١ 

يف ايدع٣ٛ بإٔ تهٕٛ ايعبازات اييت ذنسٖا قسٚز١ٜ يتأٜٝد دؾاع٘، ؾإٕ مل تهٔ  سل ايدؾاع
كرف أٚ ايطب نريو ؾ٬ ٜباح ي٘ ايؿعٌ ٫ٚ ٜتُتع عؿا١ْ املساؾع١. ٚايؿؿٌ ؾُٝا إذا نإ اي

. ٚهلرا ؾإٕ احملاَٞ إٕ (5)َٔ َطتًصَات سل ايدؾاع َرتٚى يتكدٜس قاقٞ املٛقٛع"

                                                      

، الدار الشهزة 3يشظر: د. فهزية عبد الدتار، شرح قانهن الُعقهَبات القدم الخاص، ط (0)
؛ السدتذار هذام عبدالحسيد، شرح قانهن الُعقهَبات، 617، ص2102العربية، القاهرة، 

 .035مد الرابع، دون ذكر جهة ومكان وسشة الطبع، صالسج
(2) Henri et Leon: Traité théorique et pratique de la responsabilité 

civile délictuelle et contractuelle. Tome 1. 6eme edition par Ander 

Tunc. Editions Montchrestien, 1965, page 614. No. 519. 

 0969( لدشة 000الشافذ رقم ) العراقي ( من قانهن العقهبات433/0)تشظر: السادة  (3)
 السعدل.

 السعدل. ( من قانهن العقهبات العراقي434تشظر: السادة ) (4)
؛ السدتذار هذام عبدالحسيد، 619يشظر: د. فهزية عبد الدتار، مردر سابق، ص (5)

 .038مردر سابق، ص
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اضتددّ أٟ تعبري ِٜٓ عٔ اشدزا٤ خؿِ َٛنً٘ أٚ ميظ نساَت٘ أٚ اعتبازٙ أٚ مسعت٘ أٚ 
غسؾ٘ َتذاٚشّا سدٚد ايدؾاع عٔ َٛنً٘، ؾإْ٘ ٜهٕٛ قد أضا٤ اضتعُاٍ اؿؿا١ْ املكسز٠ ي٘ 

 .(1)ٝت٘ عٔ اؾسمي١ اييت ازتهبٗا ضٛا٤ ناْت قرؾّا أٚ ضبّاٚؼككت َط٪ٚي
ؾإذا تٛاؾست ايػسٚط املتكد١َ متتع احملاَٞ عؿا١ْ املساؾع١، ُٚأعؿٞ َٔ 

 املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ٚاؾٓا١ٝ٥ ٚايتَأدِٜب١ٝ. 
ُُشَاَٞ يف ساٍ ازتهاب٘ دسمي١  ٜٚجاز ايتطا٩ٍ عٔ ايكََُاَْاِت اييت قسزٖا امُلػسِّع يًِ

 ضب أٚ إٖا١ْ َتذاٚشّا سدٚد سك٘ يف ايدؾاع عٔ َٛنً٘؟ قرف أٚ
إٕ احملاَٞ ٫ ٜتُتع بِشؿا١ْ املساؾع١ يف ساٍ ازتهاب٘ دسمي١ قرف أٚ ضب أٚ 

طُٛ مبا ًٜٝل بِ تَ٘عاًَإٖا١ْ َتذاٚشّا سدٚد سل ايدؾاع إ٫ إٔ قإْٛ امُلشَاََا٠ قد أٚدب "
: تتذطد ا٭ٚىل، ٚقسز ي٘ قُاْتإ؛ (2)"عٚإٔ ٜ٪خر باؿط٢ٓ إذا داٚش سدٚد ايدؾا ِ٘ايتِضَزِ

عُا ٜٓطب ايٝ٘ َٔ دسا٥ِ ايكرف ٚايطب ٚاإلٖا١ْ بِطَبَبِ اقٛاٍ أٚ نتابات بعدّ دٛاش تٛقٝؿ٘ 
ايكاقٞ أٚ قكاٙ  اغرتاىش ادٛ : تتُجٌ بعدّٚايجا١ْٝ. ثٓا٤ ممازضت٘ يًُشاَا٠أؾدزت َٓ٘ 

ٚاؿه١ُ  .(3)قدٙيدَّع٣ٛ اييت تكاّ َٔ احملاَٞ يف ْعس ا ا٫عتدا٤احمله١ُ اييت ٚقع عًٝٗا 
ُُشَاَٞ، إذ ٫ ٜعكٌ إٔ جيُع ايكاقٞ ايرٟ ٚقع  َٔ ذيو تهُٔ يف تأَني قان١ُ عادي١ يًِ
عًٝ٘ ا٫عتدا٤ بني ؾؿيت اـؿِ ٚاؿهِ يف ايدَّع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥ أٚ املد١ْٝ املكا١َ قد 

 احملاَٞ.
 الفرع الجاني

 اتاحلصانة من جرائه اجللش
ز٥ٝظ احمله١ُ ؾ٬س١ٝ قبط اؾًَّط١ ٚإدازتٗا، ٚاؽاذ اإلدسا٤ات خٍٛ امُلػسِّع  

املتعًك١ بتشسٜو ايػه٣ٛ عٔ اؾسا٥ِ اييت تكع أثٓا٤ اْعكاد اؾًَّط١، ٚٚضع َٔ ٖرٙ ايطًط١ 
عٓدَا أداش يًُشه١ُ يف أسٛاٍ خاؾ١ ؾك٬ّ عٔ ؼسٜو ايػه٣ٛ اؿهِ ؾٝٗا. ٚع١ً ؽٌٜٛ 

 سد اؾُع بني ضًط١ ا٫تٗاّ ٚايتشكٝل ٚاحملان١ُ ٖٛ احمله١ُ ٖرٙ ايطًط١ اييت قد تؿٌ إىل
متهٝٓٗا َٔ احملاؾع١ ع٢ً ٖٝبتٗا، ٚقُإ ا٫سرتاّ ايٛادب هلا، ؾك٬ّ عٔ إٔ ٖرٙ اؾسا٥ِ 

                                                      

(1) Robert Vouin: Droit pénal spécial. Editions Dalloz 1971. page 515. 

No. 428. 

 السعدل. تشظر: األسباب السهجبة لقانهن السحاماة العراقي (2)
 السعدل.العراقي  ( من قانهن السحاماة28تشظر: السادة ) (3)
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تعطٌ عٌُ احمله١ُ إلخ٬هلا بايطه١ٓٝ اييت ٜتعني تٛاؾسٖا ؿطٔ ضري اؾًَّط١ يف ا٫ضتُاع 
 املطًٛب يتأٌَ ايكاقٞ ؾُٝا ٜتدرٙ َٔ قسازات. إىل املتكاقني َٚٓاقػتِٗ، ٚتٛؾري ايرتنٝص

ٜٚكؿد باؾًَّط١ "ايؿرت٠ ايص١َٝٓ اييت تٓعكد ؾٝٗا احمله١ُ يف املهإ احملدد هلا  
قاّْْٛا يٓعس ايدَّع٣ٛ. ٚهلرا ٫ تعترب اؾًَّط١ َٓعكد٠ يف ايؿرت٠ اييت تطبل ايبد٤ بامُلساؾع١ 

رٟ اخر ب٘ قإْٛ أؾٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ ٖٚٛ ا٫ػاٙ اي، (1)ٚايؿرت٠ اييت تًٞ ختاَٗا"
" عباز٠ "أثٓا٤ 159ع٢ً ؾرت٠ اْعكادٖا عٓدَا أٚزد يف املاد٠ "اؾًَّط١ ايعساقٞ سٝح قَّؿسَ 

. ٚبايتايٞ ؾإٕ نٌ َا ٜكع يف ٖرٙ ايؿرتات ٜهٕٛ أثٓا٤ اؾًَّط١، ٚيهٓ٘ يٝظ ْعس ايدَّع٣ٛ"
شَاَِٞ يف دسا٥ِ دًطات احملانِ اؾٓا١ٝ٥ أثٓا٤ اْعكادٖا. ٚؾُٝا ًٜٞ ْعسض ؿَؿَاِْـ١ امُل

 ٚاملد١ْٝ، ٚقد ؾسم ايكإْٛ بؿدد دسا٥ِ اؾًطات بني سا٫ت ث٬خ:
 أ٫ّٚ: إخ٬ٍ احملاَٞ بٓعاّ اؾًَّط١:

إٔ ميٓع َٔ َػادز٠ ٚي٘ يف ضبٌٝ ذيو  ،دازتٗا َٓٛطإ بس٥ٝطٗاإاؾًَّط١ ٚ"قبط 
 ٘ؾٛزّا عبط ؼهِ اش يًُشه١ُ إٔؾإٕ مل ميتجٌ دَٔ خيٌ بٓعاَٗا  قاع١ احملان١ُ نٌ

 .(2)"ملد٠ ازبع١ ٚعػسٜٔ ضاع١ أٚ بايػسا١َبطٝطّا 
ٚعًٝ٘ إذا أخٌ امُلشَاَٞ بٓعاّ اؾًَّط١ بإٔ أت٢ إغاز٠ أٚ ؾعٌ أٚ قٍٛ ٫ ٜتٓاضب 
َع ا٫ْكباط ايرٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜطٛد أثٓا٤ اؾًَّط١ "نإ يس٥ٝظ احمله١ُ إخساد٘ َٔ قاع١ 

ؾًٝظ بإَهإ احمله١ُ إٔ ؼهِ عبط٘ ملد٠ أزبع ٚعػسٜٔ  احمله١ُ، ؾإٕ مل ميتجٌ
َٔ  ا٫عتدا٤ايكاقٞ أٚ قكا٠ احمله١ُ اييت ٚقع عًٝٗا  َٓعقإْٛ امُلشَاََا٠ ضاع١"، ذيو إٔ 

، ٚعٓد٥ٍر ٫ ٜهٕٛ أَاّ احمله١ُ إ٫ (3)"يف ْعس ايدَّع٣ٛ اييت تكاّ عًٝ٘ َٔ ا٫غرتاى امُلشَاَٞ
إساي١ امُلشَاَٞ كؿٛزّا أٚ َهؿ٬ّ إىل قاقٞ ايتشكٝل اضتٓادّا إٔ تٓعِ قكسّا بريو، ٚتكسز 

/أ( َٔ قإْٛ أؾٍٛ امُلشَانَُات اؾصا١ٝ٥ اييت أداشت يًُشه١ُ إساي١ نٌ 159يًُاد٠ )
غدـ ازتهب كايؿ١ أثٓا٤ ْعس ايدَّع٣ٛ إىل قاقٞ ايتشكٝل كؿٛزّا. ٖٚرا ٜعين دٛاش 

                                                      

، دار الثقافة لمشذر 0يشظر: د. كامل الدعيد، شرح قانهن أصهل اإلجراءات الجشائية، ط (0)
 .024، ص2118عسان،  والتهزيع،

( 23( من قانهن أصهل السحاكسات الجزائية العراقي الشافذ رقم )053تشظر: السادة ) (2)
 ( من قانهن السحاماة العراقي63قانهن السحاماة العراقي السعدل، والسادة ) 0970لدشة 

 السعدل.
 ( من قانهن السحاماة العراقي السعدل.28تشظر: السادة ) (3)
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َّ اؿؿا١ْ اييت متٓع تٛقٝؿ٘ ايكبض ع٢ً امُلشَاَٞ ٚتٛقٝؿ٘ ٚاضتذٛاب٘ ٚا يتشكٝل َع٘، ٭َ
تكتؿس ع٢ً دسا٥ِ ايكرف ٚايطب، ٚاؿؿا١ْ اييت متٓع اضتذٛاب٘ ٚايتشكٝل َع٘ تكتؿس 

 ع٢ً اؾسا٥ِ غري املػٗٛد٠ ٚدسا٥ِ اؾًطات نًٗا دسا٥ِ َػٗٛد٠. 
 َٚٛقـ امُلػسِّع ٖرا َٓتكد يتعازق٘ َع ا٭ضباب املٛدب١ يكإْٛ امُلشَاََا٠ اييت

"، يرا َِْكتَسُِح ع٢ً خر باؿط٢ٓاٚإٔ ٜ٪ ضايتِ٘طُٛ زِبِأٚدبت "إٔ ٜعاٌَ امُلشَاَٞ مبا ًٜٝل 
ُُشَاَٞ بؿدد َا ٜؿدز َٓ٘ أثٓا٤ اؾًَّط١ يٝتُهٔ َٔ  امُلػسِّع ايعِساقٞ إٔ ٜكسز قُا١ْ يًِ

إٔ  أدا٤ ٚادب٘ دٕٚ إٔ خيػ٢ تٛقٝؿ٘ أٚ إسايت٘ إىل قاقٞ ايتشكٝل كؿٛزّا أٚ َهؿ٬ّ جملسد
ٜبدز َٓ٘ إغاز٠ أٚ قٍٛ أٚ ؾعٌ أٚ اعرتاض ٜعتربٙ ايكاقٞ إخ٫ّ٬ بٓعاّ اؾًَّط١. َِْٚكتَسُِح 

" َٔ قإْٛ أؾٍٛ 153يتكسٜس سَؿَاِْـ١ امُلشَاَٞ بؿدد ْعاّ اؾًَّط١ إقاؾ١ ؾكس٠ يًُاد٠ "
ت١ٝ: "إذا " َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ بايؿٝػ١ اٯ63امُلشَانَُات اؾصا١ٝ٥، ٚؾكس٠ يًُاد٠ "

ٚقع َٔ امُلشَاَِٞ أثٓا٤ قٝاَ٘ بٛادب٘ أٚ بِطَبَبِ٘ َا ٜعد إخ٫ّ٬ بٓعاّ اؾًَّط١ حيسز ز٥ٝظ 
احمله١ُ قكسّا مبا سدخ ٚحيًٝ٘ إىل ايٓكاب١ ملعاقب١ امُلشَاَِٞ تأدٜبّٝا يطًٛن٘ ضًٛنّا ٫ 

 ٜتؿل ٚنسا١َ ايككا٤".
 ؾًَّط١:ثاّْٝا: ازتهاب امُلشَاَِٞ كايؿ١ أٚ دٓش١ أثٓا٤ ا

 -( َٔ قإْٛ اؾٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ ايعِساقٞ ع٢ً أْ٘: "أ159تٓـ املاد٠ )
داش يًُشه١ُ إٔ  إذا ازتهب غدـ يف قاع١ احمله١ُ أثٓا٤ ْعس ايدَّع٣ٛ دٓش٘ أٚ كايؿ١

تكِٝ ايدع٣ٛ عًٝ٘ يف اؿاٍ ٚيٛ تٛقؿت إقاَتٗا ع٢ً غه٣ٛ ٚؼهِ ؾٝٗا بعد مساع أقٛاٍ 
ّ إٔ نإ َٛدٛدّا ٚدؾاع ايػدـ املرنٛز، أٚ ؼًٝ٘ كؿٛزّا ع٢ً قاقٞ ممجٌ ا٫دعا٤ ايعا

 ".ايتشكٝل بعد تٓعِٝ قكس بريو
 يف قاع١ احمله١ُ أثٓا٤ ْعس ايدَّع٣ٛ دٓش٘ أٚ كايؿ١ امُلشَاَِٞإذا ازتهب ٚعًٝ٘ 

 ٚدب إٔ ْؿسم بني ؾسقني؛
ٍَّ  احمله١ُ، ؾًٝظ : إذا ناْت اؾسمي١ قد ٚقعت َٔ احملاَٞ ع٢ً قاقٞ أٚ قكا٠ا٭َ

َّؼهِ  احملاَٞ أٚ ٢إٔ تكِٝ ايدع٣ٛ عًيف ٖرٙ اؿاي١ يًُشه١ُ  املاد٠ " عًٝ٘، ٭َ
 اعتدا٤ًكاقٞ أٚ قكا٠ احمله١ُ اييت ٚقع عًٝٗا ي ػٝصَٔ قإْٛ امُلشَاََا٠ ٫  28

ٚعٓد٥ٍر ٫ ٜهٕٛ أَاّ  ."يف ْعس ايدَّع٣ٛ اييت تكاّ عًٝ٘ ا٫غرتاىَٔ امُلشَاَِٞ 
٫ إٔ تٓعِ قكسّا مبا ٚقع أَاَٗا، ٚتكسز إساي١ احملاَٞ كؿٛزّا إىل احمله١ُ إ

/أ( َٔ قإْٛ أؾٍٛ امُلشَانَُات اؾصا١ٝ٥. ٖٚرا 159قاقٞ ايتشكٝل اضتٓادّا يًُاد٠ )
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َّ اؿؿا١ْ  ٜعين دٛاش ايكبض ع٢ً احملاَٞ ٚتٛقٝؿ٘ ٚاضتذٛاب٘ ٚايتشكٝل َع٘، ٭َ
رف ٚايطب، ٚاؿؿا١ْ اييت متٓع اضتذٛاب٘ اييت متٓع تٛقٝؿ٘ تكتؿس ع٢ً دسا٥ِ ايك

ٚايتشكٝل َع٘ تكتؿس ع٢ً اؾسا٥ِ غري املػٗٛد٠، ٚدسا٥ِ اؾًطات نًٗا دسا٥ِ 
 َػٗٛد٠. 

: إذا ناْت اؾسمي١ قد ٚقعت َٔ امُلشَاَِٞ ع٢ً غدـ أخس غري قاقٞ أٚ قكا٠ ايجاْٞ
عد مساع أقٛاٍ يًُشه١ُ إٔ تكِٝ ايدع٣ٛ عًٝ٘ يف اؿاٍ ٚؼهِ ؾٝٗا باحمله١ُ، داش 

، أٚ ؼًٝ٘ كؿٛزّا ع٢ً قاقٞ احملاَٞممجٌ ا٫دعا٤ ايعاّ إٔ نإ َٛدٛدّا ٚدؾاع 
. ٖٚرا ٜعين إٔ ايكإْٛ أداش يًُشه١ُ ايكبض ع٢ً ايتشكٝل بعد تٓعِٝ قكس بريو

َّ اؿؿا١ْ اييت ٫ ػٝص  ٘امُلشَاَِٞ ٚتٛقٝؿ٘ ٚاضتذٛاب ٚايتشكٝل َع٘ ٚاؿهِ عًٝ٘، ٭َ
هِ ع٢ً احملاَٞ ايرٟ ٜستهب كايؿ١ أٚ دٓش١ أَاَٗا تكتؿس ع٢ً ساي١ يًُشه١ُ اؿ

ٚقٛع ا٫عتدا٤ ع٢ً احمله١ُ ذاتٗا، ٚاؿؿا١ْ اييت ٫ ػٝص تٛقٝـ امُلشَاَِٞ تكتؿس 
ع٢ً دسا٥ِ ايكرف ٚايطب، ٚاؿؿا١ْ اييت ٫ ػٝص اضتذٛاب احملاَٞ أٚ ايتشكٝل 

اؾًطات نًٗا دسا٥ِ َػٗٛد٠. َع٘ تكتؿس ع٢ً اؾسا٥ِ غري املػٗٛد٠، ٚدسا٥ِ 
َٚٛقـ امُلػسِّع ٖرا َٓتكد ٜٚتعازض َع "ا٭ضباب املٛدب١ يكإْٛ امُلشَاََا٠ اييت 

"، يرا َِْكتَسُِح خر باؿط٢ٓاٚإٔ ٜ٪ ضايتِ٘طُٛ زِبِأٚدبت َعا١ًَ احملاَٞ مبا ًٜٝل 
ُُشَاَٞ بؿدد َا ٜكع َٓ٘ أثٓا ٤ اؾًَّط١ ع٢ً امُلػسِّع ايعِساقٞ إٔ ٜكسز قََُا١َْ يًِ

ٜٚطتدعٞ َ٪اخرت٘ دٓا٥ّٝا يٝتُهٔ َٔ أدا٤ ٚادب٘ دٕٚ إٔ خيػ٢ عكٛب١ ؾٛز١ٜ 
أقاؾ١ َِْٚكتَسُِح يتكسٜس سَؿَا١ِْ امُلشَاَِٞ بؿدد دسا٥ِ اؾًطات ٜٛقعٗا ايكاقٞ عًٝ٘، 

: بايؿٝػ١ اٯت١َٝٔ قإْٛ أؾٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥"  159ًُاد٠ ي" ؾكس٠ أخس٣
َٞ يف اؾًَّط١ أثٓا٤ قٝاَ٘ بٛادب٘ أٚ بطبب٘ دٓش١ أٚ كايؿ١ إذا ٚقع َٔ احملاز. "

حيسز ز٥ٝظ احمله١ُ قكسّا مبا سدخ ٚحيًٝ٘ إىل قاقٞ ايتشكٝل ٚخيرب ايٓكاب١ 
َٔ قإْٛ املساؾعات املتعًك١ ظسا٥ِ دًطات احملانِ  64بريو". ٚتعدٌٜ "املاد٠ 

ؿُا١ٜ ا٫ش١َ يًكٝاّ ٚايٓـ املكرتح ميٓح احملاَٞ ا. ذات٘املد١ْٝ" ع٢ً ايٓشٛ 
بٛادب٘ دٕٚ إٔ خيػ٢ ؾسض عكٛب١ ؾٛز١ٜ عك٘ َٔ قبٌ قاقٞ جيُع بٝدٙ ضًط١ 

 ا٫تٗاّ ٚايتشكٝل ٚاؿهِ. 
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 ثايجّا: ازتهاب امُلشَاَِٞ دٓا١ٜ أثٓا٤ اؾًَّط١:
 -ب" ( َٔ قإْٛ اؾٍٛ امُلشَانَُات اؾصا١ٝ٥ ايعِساقٞ ع٢ً أْ٘:159املاد٠ )تٓـ 

قاع١ احمله١ُ أثٓا٤ ْعس ايدع٣ٛ دٓا١ٜ ؾتٓعِ احمله١ُ قكسّا مبا إذا ازتهب غدـ يف 
 . "سدخ ٚؼٌٝ اؾاْٞ كؿٛزّا ع٢ً قاقٞ ايتشكٝل إلدسا٤ اي٬شّ قاّْْٛا

دٓا١ٜ تعني ع٢ً يف قاع١ احمله١ُ أثٓا٤ ْعس ايدَّع٣ٛ  احملاَٞإذا ازتهب ٚعًٝ٘ 
٢ً قاقٞ ايتشكٝل إلدسا٤ كؿٛزّا ع احملاَٞتٓعِ قكسّا مبا سدخ ٚؼٌٝ احمله١ُ إٔ 
، ٚؽرب ايٓكاب١ بايػه٣ٛ، ٚجيٛش يكاقٞ ايتشكٝل اضتذٛاب احملاَٞ ٚايتشكٝل اي٬شّ قاّْْٛا

 َع٘ ست٢ دٕٚ  ايٓكاب١.
 املطلب الجاني

 َحَصاِنـة امُلَخاِمي خارج اجَلّلشة
هسا١َ إىل خازز اؾًَّط١ "يٝٓاٍ ايسعا١ٜ اي٥٬ك١ بسَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ َدَّ امُلػسِّع 

امُلشَاََا٠، ٚحيع٢ با٫ٖتُاّ املطًٛب يِطُٛ زِضَايتِِ٘، ًٜٚك٢ ايتط٬ٝٗت اييت ٜكتكٝٗا ايكٝاّ 
اييت ميازع  ٚاملسادع ا٭خس٣ ٚغب٘ ايسمس١ٝايسمس١ٝ  احملانِ ٚايدٚا٥سَٔ قبٌ بٛادب٘ 

ؾسعني ع٢ً ٚهلرا ٜتُتع امُلشَاَِٞ خازز اؾًَّط١ عؿاْاٍت عد٠ ْتٓاٚهلا يف  .(1)"أَاَٗا َٗٓت٘
 ٚؾل ا٫تٞ:

ٍَّ: سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ َٔ اإلخ٬ٍ عكٛق٘ ٚا٫عتدا٤ عًٝ٘.  ايؿسع ا٭َ
 ايؿسع ايجاْٞ: سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ َٔ ايتشكٝل ٚاؿذص ع٢ً َٛدٛدات َهتب٘.

 الفرع اأَلوَّل 

 َحَصاِنـة امُلَخاِمي من اإلخالل حبقوقه واالعتداء عليه
 اَِٞ َٔ اإلخ٬ٍ عكٛق٘:أ٫ّٚ: سَؿَاِْـ١ امُلشَ

إٔ ٜػعس  ٜٓبػٞيريو  ،ٜطِٗ احملاَٞ يف تٛؾري اؿُا١ٜ اي٬ش١َ يًُٛاطٓني
ايرٟ ًٜٝل مبهاْت٘ ٚغسف ٜعاٌَ با٫سرتاّ ٚإٔ  ،عٓد ايكٝاّ بٛادبات٘ املعتاد٠ با٫ط٦ُٓإ

 خٌ عُدّاأاملهًـ غد١َ عا١َ كايؿّا ٚادبات ٚظٝؿت٘ إذا أعترب ايكإْٛ "َٗٓت٘، يريو 
١َٓٗ امُلشَاََا٠  ت٘ثٓا٤ ممازضامُلشَاََا٠ أعل َٔ سكٛم احملاَٞ املٓؿٛف عًٝٗا يف قإْٛ 

أٚ إذا َٓع احملاَٞ َٔ ممازضتٗا ٚتطبل عك٘ ا٭سهاّ اـاؾ١ مبدايؿ١ املهًـ غد١َ 
                                                      

 ن قانهن السحاماة العراقي السعدل.( م26تشظر: السادة ) (0)
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ْكٝب احملاَني أٚ َٔ خيٛي٘ سل تكدِٜ ايػه٣ٛ ٢ ايكإْٛ عطأٚ عاَ٘ ٚادبات ٚظٝؿت٘.
 .(1)"املدايؿ١ املرنٛز٠ ع١ٔ عا١َ املهًـ غدَقد 

 ثاّْٝا: سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ َٔ ا٫عتدا٤ عًٝ٘:
ُُشَاَٞ سؿا١ْ َٔ ا٫عتدا٤ عًٝ٘ ؾهٌ " ثٓا٤ تأدٜت٘ أ َٞٔ ٜعتدٟ ع٢ً قاَيًِ

ثٓا٤ عاّ أبايُعكٛب١ املكسز٠ ملٔ ٜعتدٟ ع٢ً َٛظـ ٜعاقب أعُاٍ ََِٗٓتِِ٘ أٚ بِطَبَبِ تأدٜتٗا 
  .(2)"تأدٜتٗا بِبَطَبِ تأدٜت٘ ٚظٝؿت٘ أٚ

ٚاملكؿٛد با٫عتدا٤ ايكسب ٚاإلٜرا٤ ٚايكرف ٚايطب ٚاإلٖا١ْ ٚنٌ إغاز٠ أٚ قٍٛ 
أٚ ؾعٌ أٚ تٗدٜد َٔ غأْ٘ إٔ ٜٓاٍ َٔ غسف احملاَٞ أٚ اعتبازٙ أٚ نساَت٘، ٜٚطت٣ٛ إٔ 
 ٜكع ا٫عتدا٤ ع٢ً احملاَٞ داخٌ اؾًَّط١ أٚ خازدٗا أٚ يف قٌ إقاَت٘ أٚ َهتب٘ أٚ أٟ

 .ثٓا٤ تأدٜت٘ أعُاٍ ََِٗٓتِِ٘ أٚ بِطَبَبِ تأدٜتٗاَهإ أخس طاملا نإ ا٫عتدا٤ أ
ايرٟ ٜكع عًٝ٘  ا٫عتدا٤بني احملاَٞ ٚاملٛظـ ايعاّ بػإٔ امُلػسِّع قد ضا٣ٚ ٚ 

ثٓا٤ ممازضت٘ ملٗٓت٘ أٚ بِطَبَبِ ممازضتٗا، ٚبريو ميهٔ تطبٝل ْؿٛف قإْٛ ايُعكٛبَات أ
ثٓا٤ أاييت تكع ع٢ً احملاَٞ  ا٫عتدا٤ٜكع ع٢ً املٛظـ ع٢ً سا٫ت  ايرٟ با٫عتدا٤اـاؾ١ 

 .(3)ممازضت٘ يعًُ٘ أٚ بِطَبَبِ ممازضت٘
 الفرع الجاني

 َحَصاِنـة امُلَخاِمي من التخقيق واحلجز على موجودات ملتبه
 أ٫ّٚ: سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ َٔ ا٫ضتذٛاب ٚايتشكٝل:

َٔ ايجك١ ٚايسقا  دا٤ ٚادب٘ يف نجرٍيأي٘ تهؿٌ  عؿا١ْساط امُلػسِّع احملاَٞ أ
يف ٚ ايتشكٝل َع٘ أاضتذٛاب احملاَٞ  اؾسّ املػٗٛد "ؾُٓع يف غري ساي١ ٚا٫ط٦ُٓإ،

 ٜٓٛبٚ َٔ أٚخٍٛ ايٓكٝب  ،ََِٗٓتِِ٘ إ٫ بعد  ايٓكاب١ بريو ١ِضَازََُُُبِ يٝ٘ تتعًلإدسمي١ َٓطٛب١ 
َٔ ميجٌ ايٓكاب١ يف ايٛقت املٓاضب  ، ؾاذا مل حيكس(4)"ٚايتشكٝل ا٫ضتذٛابعٓ٘ سكٛز 

 سكٛزٙ ست٢ ٫ ٜتعطٌ ضري ايعداي١ بػري َربز. دٕٚ ٚا٫ضتذٛابدسا٤ ايتشكٝل إداش 

                                                      

 ( من قانهن السحاماة العراقي السعدل.27تشظر: السادة ) (0)
 ( من قانهن السحاماة العراقي السعدل.29تشظر: السادة ) (2)
 العراقي السعدل. ( من قانهن العقهبات232-229تشظر: السهاد ) (3)
 سعدل.( من قانهن السحاماة العراقي ال31تشظر: السادة ) (4)
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أٚ ايتشكٝل َع٘ ٚبريو ٜهٕٛ امُلػسِّع قد َٓح احملاَٞ سؿا١ْ متٓع اضتذٛاب٘ 
َُُُازَض١َِ ََِٗٓتِِ٘ إ٫ بعد  ايٓكاب١ بريو، ٚيٓ كٝب احملاَني أٚ َٔ ظسمي١ َٓطٛب١ ايٝ٘ َتعًك١ بِ

، إ٫ إٔ امُلػسِّع أخكع ٖرٙ اؿؿا١ْ إىل ٚايتشكٝل ا٫ضتذٛابٜٓٛب عٓ٘ سكٛز 
ٍَّاضتجٓا٤ٜٔ؛  َُُُازَض١َِ  ٚايجاْٞ:: دطدٙ باؾسّ املػٗٛد، ا٭َ ٜتُجٌ باؾسّ ايرٟ ٫ ٜتعًل بِ

٢  ٖٚرٙ اؿؿا١ْ تكتؿس عً .امل١ٓٗ، ؾٗرٜٔ ا٫ضتجٓا٤ٜٔ حي٫ٕٛ دٕٚ إعُاٍ اؿؿا١ْ
ايٓكاب١ قبٌ َباغس٠ ا٫ضتذٛاب ٚايتشكٝل، َٚع ذيو ٫ ٜرتتب ع٢ً عدّ  ايٓكاب١ أٟ أثس 
ؾتهٕٛ اؿؿا١ْ َؿسغ١ َٔ أٟ َع٢ٓ ع٢ً أزض ايٛاقع، يرا ْأٌَ َٔ امُلػسِّع تؿعٌٝ ٖرٙ 
اؿؿا١ْ مبٓع ٬َسك١ احملاَٞ دصا٥ّٝا َٚٓع تٛقٝؿ٘ أٚ اضتذٛاب٘ أٚ ايتشكٝل َع٘ ظسمي١ 

تتعًل مبُازض١ ََِٗٓتِِ٘ أٚ بِطَبَبِٗا إ٫ بإذٕ َٔ فًظ ايٓكاب١ جيٝص ٖرٙ َٓطٛب١ إيٝ٘ 
امل٬سك١، ٚسكٛز ايٓكٝب أٚ َٔ ميجً٘ إدسا٤ات ا٫ضتذٛاب ٚايتشكٝل ٚإ٫ ناْت باط١ً، 
ٜٚطتجين َٔ ٖرا ا٫ذٕ اؾسا٥ِ املػٗٛد٠، ٫ٚ ٜعتد بتٓاشٍ احملاَٞ عٔ ٖرٙ اؿؿا١ْ. يرا 

. يف 1َٔ قإْٛ امُلشَاََا٠" يتهٕٛ بايؿٝػ١ اٯت١ٝ: " 30ع تعدٌٜ "املاد٠ َِْكتَسُِح ع٢ً امُلػسِّ
غري ساي١ اؾسّ املػٗٛد ٫ جيٛش تٛقٝـ احملاَٞ أٚ اضتذٛاب٘ أٚ ايتشكٝل َع٘ عٔ دسمي١ 
َُُُازَض١َِ اعُاٍ ََِٗٓتِِ٘ أٚ بِطَبَبِٗا إ٫ بإذٕ َٔ فًظ ايَٓكَاب١، ٫ٚ ٜعتد  َٓطٛب١ إيٝ٘ تتعًل بِ

. ٜتعني ع٢ً فًظ ايَٓكَاب١ إؾداز ايكَساز باإلذٕ أٚ 2 ٍ احملاَٞ عٔ ٖرٙ اؿؿا١ْ.بتٓاش
زَِؾكِِ٘ خ٬ٍ غٗس َٔ تازٜذ تبًٝؼ ايٓكاب١ ؼسٜسّٜا مبٓح ا٫ذٕ، ٚإذا اْككت ٖرٙ املد٠ دٕٚ 
إداب١ ُعّد ذيو َٛاؾك١ّ ع٢ً َٓح ا٫ذٕ، ٚتعترب ناؾ١ اإلدسا٤ات اييت تتدر قبٌ اؿؿٍٛ ع٢ً 

. يف ساي١ َٓح ا٫ذٕ جيب ع٢ً ايٓكٝب أٚ َٔ 3أٚ اْككا٤ املد٠ دٕٚ اداب١ باط١ً.ا٫ذٕ 
ٜٓٝب٘ سكٛز ادسا٤ات ا٫ضتذٛاب أٚ ايتشكٝل َع احملاَٞ ٚإ٫ تعسض يًُطا٤ي١ ايتَأدِٜب١ٝ 

 إلخ٬ي٘ بٛادبات٘ امل١ٝٓٗ"
 ثاّْٝا: سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ َٔ تؿتٝػ٘ ٚتؿتٝؼ َهتب٘:

َهتب٘  تؿتٝؼ تؿتٝؼ احملاَٞ أٚ ميٓعْؿّا ايعِساقٞ  اََا٠قإْٛ امُلشَ ٜتكُٔمل 
ايتػسٜعات، ٚاضتٓادّا ايعدٜد َٔ ٖٚٞ سؿا١ْ ْؿت عًٝٗا  ،يف غري ساي١ اؾسّ املػٗٛد

أٚ سذص  ٫ٚ تؿتٝؼ َهتب٘ ،اؿؿا١ْ ٫ جيٛش تؿتٝؼ احملاَٞ أثٓا٤ َصاٚي١ عًُ٘ هلرٙ
أٚ بٓؿط٘ ايٓكٝب يٝشكس  دع٠ٛإ٫ بعد  ا٭َٛاٍ املٛدٛد٠ يف ٖرا املهتب أٚ ظسد َٛدٛدات٘
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تؿتٝؼ َهتب  ٫ جيٛشٚ .(1)ؿكٛز اإلدسا٤ات َٔ أعكا٤ املَِذًِظ ٜٓتدبَ٘ٔ  بٛاضط١
 بهْٛ٘ ؾاع٬ّ أؾًّٝا أٚ غسٜهّا يف دسمي١ جيسٟ ايتشكٝل ؾٝٗا اتٗاَ٘يف ساي١  إ٫ احملاَٞ

اجملسَني.  ٚأيًذسمي١  ّا٬َذ َهتب احملاَٞ، ٭ْ٘ ٫ جيٛش إٔ ٜهٕٛ (2)ٚمبٛدب قساز قكا٥ٞ
  جيسٟ إ٫ بعد إٖٔرا ايتؿتٝؼ  ٫ٚ ٜٓبػٞ إٔ ٜتِ"ٚيف غري ٖرٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ايتؿتٝؼ باط٬ّ. 

إدسا٤ات ايتؿتٝؼ، ٚنٌ تؿتٝؼ أٚ ٜٓٝب عٓ٘ َٔ ميجً٘ ؿكٛز ٓكٝب يٝشكس غدؿّٝا اي
 مت  ايٓكٝبذا ؾشٝشّا إ إ٫ أْ٘ ٜهٕٛ، (3)"باط٬ّ ٜهٕٛ خ٬ؾّا يٮؾٍٛ املب١ٓٝ آْؿّاجيسٟ 
ٜٚكتؿس  .ؿكٛز ا٫دسا٤اتٚمل حيكس أٚ ٜٓٝب عٓ٘ أسد أعكا٤ املَِذًِظ بريو  ّاأؾٛيٝ

 .(4)دٚز ايٓكٝب يف ساٍ سكٛزٙ ع٢ً ايسقاب١ ع٢ً محا١ٜ ايطس املٗين ٚاسرتاّ سكٛم ايدؾاع
يػدـ احملاَٞ، ٚإمنا تكسزت ؿَا١ْ َٔ ايتؿتٝؼ مل تتكسز يهٕٛ اؿَْٚعسّا 

ا٭ضساز امل١َِٝٓٗ اييت ميٓع ايكإْٛ إؾػا٥ٗا إ٫ يف  ٚاؿؿاظ ع٢ً ١ سل ايدؾاع،اسرتاَّا يكدضٝ
، ٚيهٕٛ امُلػَسِع ايعساقٞ قد ض٢َٗ عٔ ايٓـ ع٢ً ٖرٙ (5)ا٭سٛاٍ املؿسح بٗا قاّْْٛا

ْس٣ ٚدٛب تٓعُٝٗا يف قإْٛ امُلشَاََا٠ َِْٚكتَسُِح إٔ ٜهٕٛ ايٓـ بايؿٝػ١ اٯت١ٝ: اؿؿا١ْ 
يتًبظ ٫ جيٛش تؿتٝؼ احملاَٞ أٚ تؿتٝؼ َهتب٘ أٚ تؿتٝؼ سكٝب١ ا٭ٚزام "يف غري ساي١ ا

اييت حيًُٗا َع٘ أثٓا٤ َصاٚيت٘ ي١ًُٓٗ إ٫ بعد دع٠ٛ ايٓكٝب أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ؿكٛز إدسا٤ات 
ضاع١ َٔ َٛعد ادسا٤  48ايتؿتٝؼ، ع٢ً إٔ تٛد٘ ٖرٙ ايدع٠ٛ قبٌ َد٠ ٫ تكٌ عٔ 

دع٠ٛ ٜعد باط٬ّ ٚتبطٌ تبعّا ي٘ إدسا٤ات ايتشكٝل ايتؿتٝؼ، ٚنٌ تؿتٝؼ جيسٟ بدٕٚ ٖرٙ اي
 .املطتٓد٠ إيٝ٘"

 
 
 

                                                      

(1) Hamelin ET Damien: Les règles de la profession D'avocat, paris, 

Editions Dalloz, 2000. P.314. No. 259.  

(2) Derains: Les normes d'application immédiate, in Mélanges 

Goldmann. Paris, 1983. P.29 et suivi. 
كسات الجزائية بين الشص واالجتهاد والفقه، يشظر: السحامي ألياس أبه عيد، أصهل السحا (3)

 .306،  ص2116لبشان، -، مشذهرات الحمبي الحقهقية، بيروت4ج
(4) Raymond Martin: déontologie de l'avocat. Editions Lites 2002,  

P.231. No. 458. 

(5) Hamelin ET Damien: Op. cit. P.314. No. 259.  
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   ثايجّا: سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ َٔ اؿذص ع٢ً َٛدٛدات َهتب٘:
َٓع قإْٛ امُلشَاََا٠ "سذص ٚبٝع نتب احملاَٞ َٚٛدٛدات َهتب٘ ايكسٚز١ٜ  

ساؾعات سٝح ٚزد ايٓـ ملُازض١ ََِٗٓتِِ٘، ٚتأند ٖرا املٓع يف قإْٛ ايتٓؿٝر ٚقإْٛ امل
ٔ ٫قتكا٤ ايدٜٔ ضٛا٤ نإ مبٗٓ٘ املدٜ اـاؾ١بٝع ايهتب  ٚأسذص ؾُٝٗا ع٢ً عدّ دٛاش 

أٚ بٝع نتب احملاَٞ َٚٛدٛدات َٓع سذص  ، ٚايػسض َٔ(1)اؿذص استٝاطّٝا أٚ تٓؿٝرّٜا"
قد ٜ٪ثس ، ذيو إٔ ْصعٗا َٔ ٜدٙ ََِٗٓتِِ٘ ١َٔ َصٚاي احملاَٖٞٛ متهني َهتب٘ ٫قتكا٤ ايدٜٔ 

احملاَٞ َا نتب ع٢ً قدزت٘ يف ؼؿٌٝ َٛازد َعٝػت٘ ٚع٢ً قدزت٘ ع٢ً تطدٜد دْٜٛ٘. أ
ؾٝذٛش  أٚ غري ايكسٚز١ٜ يف مماض١ تًو امل١ٓٗ، اييت ٫ ع٬ق٘ هلا مبَِٗٓتِِ٘ َٚٛدٛدات َهتب٘

 ا.سذصٖا ٚبٝعٗ
 ياملبخح الجان

 مشؤولية احملامي
، ؾإْ٘ كايؿّا يًكإْٛ ازتهب ؾع٬ّ ؾإذا َااحملاَٞ يٝظ َعؿَّٛا َٔ اـطأ، إٕ 

أنجس عك٘ دٓا٥ّٝا، ٚقد ػتُع  ٚأٚ َدّْٝا أٍ تأدٜبّٝا أٜطٜكع ؼت طا١ً٥ املط٪ٚي١ٝ، ٚقد 
ٚمّلا ناْت  عٔ ايؿعٌ ايٛاسد ؾٝطأٍ َط٪ٚي١ٝ تأدٜب١ٝ َٚد١ْٝ ٚدٓا١ٝ٥، َٔ َط٪ٚي١ٝ

ع يًكإْٛ اؾٓا٥ٞ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ؽكع يًكإْٛ املدْٞ ٚاملط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ؽك
ؾإْٓا حنٌٝ إىل اسهاَُٗا ْٚكتؿس ع٢ً دزاض١ املط٪ٚي١ٝ ايتَأدِٜب١ٝ اييت ْعُٗا قإْٛ 

تأدٜيب، ٚاـطأ ايتأدٜيب ٜٓٗض إذا ازتهب ايطأ امُلشَاََا٠، ٚاملط٪ٚي١ٝ ايتَأدِٜب١ٝ قٛاَٗا اـ
كا٤ ٌ ايكَبَبٗا قِ َٔ ايٛادبات اييت ٜتعني عًٝ٘ إٔ ًٜتصّبٛادب احملاَٞ ؾع٬ّ ٜعد اخ٫ّ٬ 

زتهب قعٛزّا َٔ أأٚ  ْكابت٘ أٚ حنٛ َٛنً٘ ٚأذاٙ ََِٗٓتِِ٘ ظ أٚ تِايِايٛاقـ أٚ اؾَ
تؿسف تؿسؾّا ٜٚتذٓبٗا أٚ خسز عٔ قٛاعد ايطًٛى املٗين  ٜتعني عًٝ٘ إٔاحملعٛزات اييت 

جاز ٜٚ .(2)حيط َٔ نسا١َ امل١ٓٗ أٚ قدزٖا أٚ خايـ سهُّا َٔ أسهاّ قإْٛ امُلشَاََا٠
 ايتطا٩ٍ عٔ ايطًط١ أٚ اؾ١ٗ اييت متًو سل تأدٜب احملاَٞ ايرٟ ٜستهب خطّأ تأدٜبّٝا؟

                                                      

( من قانهن 62/7هن السحاماة العراقي السعدل، والسادة )( من قان30تشظر: السادة ) (0)
( من قانهن 248/9السعدل، والسادة ) 0981( لدشة 45العراقي الشافذ رقم ) التشفيذ

 السعدل. 0969( لدشة 83العراقي الشافذ رقم ) السرافعات
 ( من قانهن السحاماة العراقي السعدل.018تشظر: السادة ) (2)
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خ٬هلِ بايٛادبات إْكاب١ احملاَني ضًط١ تأدٜب احملاَني يف ساٍ امُلػسِّع َٓح 
قٛاعد ايطًٛى املٗين أٚ قٝاَِٗ  ٔأٚ عٓد خسٚدِٗ ع قإْٛ امُلشَاََا٠ؿسقٗا عًِٝٗ ٜاييت 

 .ٚتكايٝدٖا ٚآدابٗاٚأعساؾٗا غسف امل١ٓٗ ٚ ًـ٫ ٜأتبأٟ تؿسف 
قإْٛ امُلشَاََا٠ نٌ َا ٜتعًل بايدع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ َٔ سٝح اؾ١ٗ  ٌَؿَّٚقد ؾَ 

، ٚايُعكٛبَات اييت ميهٔ إٔ حيهِ بٗا ع٢ً ٗادسا٤ات املتبع١ ؾٝ، ٚاإلٖااملدتؿ١ بٓعس
ايطعٔ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ طبٝع١ احملاَٞ، ٚاحمله١ُ املدتؿ١ بٓعس ايطعٔ يف ايُعكٛب١ ٚادسا٤ات 

 ٖرا املبشح تكتكٞ تكطُٝ٘ إىل َطًبني ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:
ٍَّ  .: اؾ١ٗ املدتؿ١ بِتَأدٜب احملاَٞاملطًب ا٭َ
  : ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ اييت تؿسض ع٢ً احملاَٞ.املطًب ايجاْٞ

 املطلب األول

 ِبَتأديب احملامياجلهة املختصة 
ٚايتصاَِٗ َٔ غريٖا بطًٛى احملاَني املٗين، َٚد٣  مبا إٔ ْكاب١ احملاَني أعًِ

سؿس قإْٛ امُلشَاََا٠ ضًط١ تأدٜب  ،ٚأعساؾٗا ٚٚادباتٗا ٚتكايٝدٖا ،بكٛاعد ٚآداب امل١ٓٗ
ٚأعط٢ فًظ ايَٓكَاب١ ؾ٬س١ٝ تػهٌٝ فًظ ٜط٢ُ فًظ  احملاَني بٓكاب١ احملاَني،

هٝؿ١ٝ تػهٌٝ املَِذًِظ، ٓعسض ييرا ضايتأدٜب ٜتٛىل ايٓعس يف ايدعا٣ٚ ايتَأدِٜب١ٝ، 
ٚاإلدسا٤ات ايتُٗٝد١ٜ اييت تطبل اإلساي١ إيٝ٘، ٚاؾ١ٗ اييت متًو إساي١ املدايـ إيٝ٘، 
ٚإدسا٤ات ْعس ايدع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ، ٚزد أعكا٤ املَِذًِظ، ٖٚٛ َا ضٓبٝٓ٘ يف ؾسعني ٚؾل 

 اٯتٞ:
ٍَّايؿسع   إيٝ٘. : فًظ ايتأدٜب ٚاإلدسا٤ات اييت تطبل اإلساي١ا٭َ

 ٚإدسا٤ات احملان١ُ. إىل فًظ ايتأدٜب ايؿسع ايجاْٞ: اؾ١ٗ اييت متًو اإلساي١
 الفرع اأَلوَّل 

 دللص التأديب واإلجراءات اليت تشبق اإلحالة إليه
 أ٫ّٚ: تأيٝـ فًظ ايتأدٜب:

فًظ ايتأدٜب َٔ ث٬ث١ أعكا٤، ٜسأض٘ أسد أعكا٤ فًظ ايَٓكَاب١ "ٜتأيـ 
اَني َٔ غري أعكا٤ املَِذًِظ ممٔ تتٛؾس ؾِٝٗ غسٚط ايعك١ٜٛ ؾٝ٘ ٚعك١ٜٛ اثٓني َٔ احمل

، سٝح ٜعني فًظ ايٓكاب١ يف بد٤ نٌ عاّ قكا٥ٞ قاَٝني أؾًٝني ٜعِٝٓٗ فًظ ايٓكاب١
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ٚآخسٜٔ استٝاطٝني يعك١ٜٛ فًظ ايتأدٜب ٚإٕ غابٛا مجٝعّا ْدب فًظ ايَٓكَاب١ 
 . (1)غريِٖ"

ٜػسى ايككا٤ ؾاسب مل ٭ْ٘  ،َٓتكد شٛٚتهٜٛٔ فًظ ايتأدٜب ع٢ً ٖرا ايٓ
اي١ٜ٫ٛ ايعا١َ يف ١َُٗ احملان١ُ ايتَأدِٜب١ٝ أٚ جيعٌ َٔ ز٥ٝظ فًظ ايتأدٜب قاقٞ َٔ 
ٍَّ، إذ ٫ جيٛش يًٓكاب١ إٔ ػُع بني ؾؿيت اـؿِ ٚاؿهِ. ٚقد ناْت املاد٠  ايؿٓـ ا٭َ

تػهٌٝ فًظ ايتأدٜب يف "( َٔ قإْٛ امُلشَاََا٠ ايعِساقٞ تٓـ قبٌ تعدًٜٗا ع٢ً 110/1)
ثٓني َٔ احملاَني خيتازُٖا أنٌ قه١ُ اضت٦ٓاؾ١ٝ بس٥اض١ ز٥ٝطٗا أٚ ْا٥ب٘ ٚعك١ٜٛ 

، ٖٚٛ َٛقـ حيُد عًٝ٘ امُلػسِّع "فًظ ايٓكاب١ ممٔ تتٛؾس ؾِٝٗ غسٚط ايعك١ٜٛ ؾٝ٘
ز٠ َٔ ايعِساقٞ، ذيو أْ٘ اغسى ْكاب١ احملاَني يف احملان١ُ ايتَأدِٜب١ٝ بٛؾؿٗا اؾ١ٗ املتكس

ضا٠٤ احملاَٞ ي١ًُٓٗ ؾك٬ّ عٔ أْٗا اؾ١ٗ ا٭قدز ع٢ً ؼدٜد َا ٜعد كايؿّا إكايؿ١ ٚ
٭ؾٍٛ امل١ٓٗ ٚآدابٗا ٚتكايٝدٖا ٚأعساؾٗا، ٚيف ايٛقت ذات٘ ساٍ دٕٚ تعطـ ايٓكاب١ عٓدَا 
أضٓد ١َُٗ ز٥اض١ فًظ ايتأدٜب يًككا٤ ؾاسب اي١ٜ٫ٛ ايعا١َ بٛؾؿ٘ د١ٗ قاٜد٠ ؾُٓع 

١ َٔ إٔ ػُع بني ؾؿيت اـؿِ ٚاؿهِ. ٚبدٚزْا ْدعٛ امُلػسِّع ايعِساقٞ إىل تعدٌٜ ايَٓكَاب
ايٓـ اؿايٞ يٝهٕٛ بايؿٝػ١ اٯت١ٝ: "ٜهٕٛ تأدٜب احملاَٞ َٔ اختؿاف فًظ تأدٜب 
ٍَّ ٜعٝٓ٘ ز٥ٝظ فًظ ايككا٤  ٜػهٌ َٔ ث٬ث١ أعكا٤ ٜسأض٘ قاقٞ َٔ ايؿٓـ ا٭َ

َٔ غري أعكا٤ فًظ ايٓكاب١ خيتاز أسدُٖا احملاَٞ  ا٭ع٢ً ٚعك١ٜٛ أثٓني َٔ احملاَني
ٚخيتاز ا٭خس فًظ ايٓكاب١ ممٔ تتٛاؾس ؾِٝٗ غسٚط  ،املسؾٛع١ عًٝ٘ ايدَّع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ

 ".ٚتهٕٛ َد٠ ايعك١ٜٛ يف اجملًظ ث٬خ ضٓٛات غري قاب١ً يًتذدٜد ،ًظاجملايعك١ٜٛ يف 
عكا٤ فًظ ايتأدٜب إٔ ٜٚتعني ع٢ً فًظ ايَٓكَاب١ إٔ ٜساعٞ عٓد اختٝاز أ

خيتازِٖ َٔ ذٟٚ اـرب٠ بآداب امل١ٓٗ ٚأعساؾٗا ٚتكايٝدٖا، ٚإٔ ٜهْٛٛا َٔ ذٟٚ ايطُع١ 
 اؿط١ٓ ٚا٭خ٬م ايسؾٝع١ َٚٔ املػٗٛد هلِ با٫ضتكا١َ ٚايٓصا١ٖ.

ٚقد أٚزد قإْٛ امُلشَاََا٠ اضتجٓا٤ّ أعط٢ مبٛدب٘ "جملًظ ايٓكاب١ اختؿاؾّا تأدٜبّٝا        
عل نٌ  كٛبيت يؿت ايٓعس ٚاملٓع َٔ ممازض١ امل١ٓٗ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ث٬ث١ اغٗسبؿسض ع

املستهب١ َٔ قبٌ ٚإذا ٚدد املَِذًِظ إٔ املدايؿ١  ،أخٌ بتكايٝد امل١ٓٗ ٚآدابٗا قاَٞ
. (2)"ايدَّع٣ٛ إىل فًظ ايتأدٜب يًٓعس ؾٝٗا ، ٚدب عًٝ٘ إساي١غدأتطتدعٞ عكٛب١ احملاَٞ 

                                                      

 ( من قانهن السحاماة العراقي السعدل.001( تشظر: السادة )0)
 ( من قانهن السحاماة العراقي السعدل.023تشظر: السادة ) (2)
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ذيو يبطاط١ املدايؿ١ ايتأدٜب١ٝ اييت ٫ تطتٛدب عسقٗا ع٢ً فًظ ٚسطّٓا ؾعٌ املػسع 
 ايتأدٜب اختؿازّا يًٛقت ٚاإلدسا٤ات اييت تطتػسقٗا احملان١ُ ايتأدٜب١ٝ. 

 ثاّْٝا: اإلدسا٤ات اييت تطبل اإلساي١ إىل فًظ ايتأدٜب:
أعط٢ ايكإْٛ فًظ ايَٓكَاب١ ؾ٬س١ٝ تػهٌٝ عدد َٔ ايًذإ اييت تتٛىل تطٌٗٝ 

ٚقد دأب املَِذًِظ ع٢ً تػهٌٝ ٖرٙ ايًذإ بعد نٌ دٚزٙ اْتداب١ٝ َٚٔ ٖرٙ  ،(1)ٌُ ايٓكاب١ع
غ٪ٕٚ امل١ٓٗ. سٝح تتػهٌ ٖاتإ ايًذٓتإ َٔ عدد َٔ ؾ١ٓ ايػها٣ٚ ٚ ؾ١ٓايًذإ 

يتتٛىل ايٓعس يف ايػها٣ٚ بػ٪ٕٚ امل١ٓٗ ٚأعساؾٗا ٚتكايٝدٖا  خًؿ١ٝ ٚاضع١احملاَني ممٔ هلِ 
اَني، سٝح تٓعس ؾ١ٓ ايػها٣ٚ يف ايػها٣ٚ املكد١َ قد احملاَني َٔ املكد١َ قد احمل

اييت  ايػها٣ٚقبٌ املٛاطٓني ٚايدٚا٥س ايسمس١ٝ يف سني تتٛىل ؾ١ٓ غ٪ٕٚ امل١ٓٗ ايٓعس يف 
  .أْؿطِٗتكع بني احملاَني 

سٝح تتٛىل " ،ٚتعد ؾٓتا ايػها٣ٚ ٚغ٪ٕٚ امل١ٓٗ َٔ ايًذإ ايؿعاي١ يف ايٓكاب١
ٍٟ َٔ ايًذٓتني دع٠ٛ  ايٓعس يف ايػها٣ٚ املكد١َ قد احملاَني ٚايتشكٝل ؾٝٗا، ٜٚهٕٛ ٭

ع٢ً نٌ  ٚا٫ط٬ع ،قٛاٍ ايػٗٛدأٚمساع  ،ٚتدٜٚٓٗا ،قٛاهلُاأطساف ايٓصاع أَاَٗا ٚمساع أ
دسا٤اتٗا قإْٛ اؾٍٛ إعًٝٗا، ٚتطبل يف  ا٫ط٬عٚزام أٚ املطتٓدات اييت تس٣ قسٚز٠ ا٭

دسا٤ات َٚا مسعت٘ إانُات اؾصا١ٝ٥ يتشسز بعد ذيو قكسّا تجبت ؾٝ٘ َا اؽرت٘ َٔ احمل
قٛاٍ َع تٛؾٝاتٗا املطبب١ يرتؾعٗا إىل فًظ ايٓكاب١ ٫ؽاذ ايكَساز املٓاضب أَٔ 

 .(2)"بػأْٗا
 الفرع الجاني

 اجلهة اليت متلم اإلحالة إىل دللص التأديب وإجراءات احملاكنة
 متًو اإلساي١ إىل فًظ ايتأدٜب:أ٫ّٚ: اؾ١ٗ اييت 
سل ؼسٜو ايدَّع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ قد احملاَٞ مبذًظ ايٓكاب١ ٚز٥ٝظ "ايكإْٛ  سؿس

 ؾ١ٓبٓا٤ّ ع٢ً ايتٛؾٝات املسؾٛع١ ي٘ َٔ ٚفًظ ايَٓكَاب١ ٚعًٝ٘ ؾإٕ  .(3)"ا٫دعا٤ ايعاّ

                                                      

 ( من قانهن السحاماة العراقي السعدل.87/6تشظر: السادة ) (0)
( يشظر: تغريد دمحم قدوري، التشظيم القانهني لسهشة السحاماة في العراق، رسالة ماجدتير 2)

 .084، ص 2112نهن جامعة بغداد، مقدمة إلى كمية القا
 ( من قانهن السحاماة العراقي السعدل.000تشظر: السادة ) (3)
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 ١مل ٜستهب أٜ غًل ايػه٣ٛ إذا ٚدد إٔ احملاَٞ إَا إٔ ٜكسزغ٪ٕٚ امل١ٓٗ ٚؾ١ٓ ايػها٣ٚ 
إٔ ٜكسز ؼسٜو ايدع٣ٛ  ٚإَاكايؿ١ ١َٝٓٗ تطتدعٞ ؼسٜو ايدع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ قدٙ 

ٚادبات٘ امل١َِٝٓٗ أٚ ازتهب كايؿ١  بٛادب َٔ قد اخٌ ٘احملاَٞ إذا ٚدد أْ علايتَأدِٜب١ٝ 
١ َٔ ، ٚع٢ً ٖرا ٫ فاٍ يإلساي١ إىل فًظ ايتأدٜب إ٫ بكساز إسايتطتدعٞ َعاقبت٘ تأدٜبّٝا

َّ ايكإْٛ سؿس زؾع ايدَّع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ بُٗا.  فًظ ايٓكاب١ أٚ ز٥ٝظ ا٫دعا٤ ايعاّ، ٭َ
ٚاؿه١ُ َٔ سؿس اإلساي١ إىل فًظ ايتأدٜب مبذًظ ايَٓكَاب١ تهُٔ يف إٔ املَِذًِظ 

يؿت بعكٛب١  إذا زأ٣ إٔ املدايؿ١ املٓطٛب١ إىل احملاَٞ بطٝط١ انتؿ٢ "مبعاقب١ احملاَٞ
" مبكتك٢ ايؿ٬س١ٝ غٗسأٚ املٓع َٔ ممازض١ امل١ٓٗ ملد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ث٬ث١ ايٓعس أ

 َٔ قإْٛ احملاَا٠". 123املُٓٛس١ ي٘ مبكتك٢ املاد٠ "
 ثاّْٝا: إدسا٤ات احملان١ُ يف ايدَّع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ:

تبدأ إدسا٤ات احملان١ُ بكٝاّ فًظ ايتأدٜب بايتشكل َٔ غدؿ١ٝ احملاَٞ 
أٚقح امس٘ ايج٬ثٞ ٚيكب٘ ٚقٌ ضهٓاٙ ٚضٛابك٘ امل١َِٝٓٗ، ٚقد  احملاٍ أَاَ٘، ؾٝجبت

ثٓا٤ ْعس ايدَّع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ سٝح أا٫دسا٤ات اييت ٜتبعٗا فًظ ايتأدٜب امُلشَاََا٠ قإْٛ 
َاَ٘ ٚؾكّا يًطسم أبعد تبًٝؼ اـؿّٛ باؿكٛز  ٜٓعس املَِذًِظ ايدع٣ٛ ظًط٘ ضسٜ٘"

ٜٚتبع يف ذيو  يتشكٝكات اييت ٜساٖا قسٚز١ٜ إلظٗاز اؿكٝك١دسا٤ اإاملكسز٠ قاّْْٛا، ٚيًُذًظ 
عط٢ ايكإْٛ يًدؿّٛ اؿل يف أا٭سهاّ املكسز٠ يف قإْٛ اؾٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥، نُا 

َاّ املَِذًِظ، ٜٚهٕٛ يًُذًظ َا يًُشه١ُ َٔ اختؿاؾات ؾُٝا أتٛنٌٝ قاّ يًدؾاع عِٓٗ 
ٜتعًل بدع٠ٛ ايػٗٛد ٚؽًؿِٗ عٔ َٚا سا٥ِ َاَ٘ َٔ دأ ٜتعًل بٓعاّ اؾًَّط١ َٚا ٜكع

 . (1)"دا٤ ايػٗاد٠ أٚ ايػٗاد٠ شٚزّاأعٔ  اَتٓاعِٗاؿكٛز أٚ 
ٚقد أٚدب ايكإْٛ ع٢ً "احملانِ اؾصا١ٝ٥ اييت تؿدز سهُّا بايُعكٛب١ ع٢ً قاّ 

، ٚاؿه١ُ َٔ ذيو تهُٔ يف َعسؾ١ َا إذا (2)إٔ تسضٌ ْطد١ َٔ اؿهِ إىل ْكاب١ احملاَني"
اؾسّ ايٛاقع َٓ٘ ٜطتدعٞ ٬َسكت٘ تأدٜبّٝا، ؾك٬ّ عٔ ت٬يف ايتعازض ايرٟ ميهٔ إٔ  نإ

     حيؿٌ بني اؿهِ اؾصا٥ٞ ٚاؿهِ ايتأدٜيب.
  

   
                                                      

 السحاماة العراقي السعدل. ( من قانهن 005، 004، 003، 002تشظر: السهاد ) (0)
 السحاماة العراقي السعدل. ( من قانهن 022تشظر: السادة ) (2)
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 ثايجّا: زد أعكا٤ فًظ ايتأدٜب:
زد أعكا٤ فًظ ايتأدٜب إذا قاّ ضبب َٔ "يًدؿّٛ  أداش قإْٛ امُلشَاََا٠

ًُذًظ "ٚأداش ي ،(1)"يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ضباب زد ايككا٠ املٓؿٛف عًٝٗاأ
يف طًب ايسد ٜٚؿؿٌ ؾٝ٘ ع٢ً ٚد٘ ايطسع١ ٚؾكّا ملا ٖٛ َكسز يف قإْٛ إٔ ٜٓعس ْؿط٘ 

ٜٚ٪خر ع٢ً َٛقـ امُلػسِّع ايعِساقٞ يف ٖرا ايؿدد إعطا٤ فًظ ايتأدٜب  .(2)"املساؾعات
إ املؿسٚض إعطا٤ ٖرا اؿل مبٔ ؾِٝٗ ايعكٛ املطًٛب زدٙ سل ايؿؿٌ يف طًب ايسد، ٚن

جملًظ ايٓكاب١. نُا ٜ٪خر ع٢ً امُلػسِّع ايعِساقٞ أْ٘ أغؿٌ تٓعِٝ سا٫ت ايتٓشٞ ايٛدٛبٞ، 
يرا ْكرتح ايٓـ اٯتٞ: يف ساٍ تٛاؾست ساي١ َٔ سا٫ت ايتٓشٞ ايٛدٛبٞ عل أسد أعكا٤ 

 ً٘ ايعكٛ ا٫ستٝاطايتَأدِٜب١ٝ يٝشٌ قايدَّع٣ٛ  ْعس عٔ ميتٓع فًظ ايتأدٜب تعني عًٝ٘ إٔ
 .بطًب َٓع٘ َٔ ْعس ايدع٣ٛ احملاَٞست٢ ٚيٛ مل ٜتكدّ 

 املطلب الجاني

 الُعقوَبات الَتأدِيبية اليت تفرض على احملامي
٫ ميهٔ ؾسض أ١ٜ عكٛب١ تأدٜب١ٝ عل احملاَٞ إ٫ بكساز تأدٜيب ٜؿدز َٔ فًظ  

َٚا قٛابط ؾسقٗا، َٚا  ايتأدٜب، ؾُا املكؿٛد بايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ، َٚا خؿا٥ؿٗا،
ؾٛزٖا، َٚا قََُاَْاِت ؾسقٗا، َٚا طسم ايطعٔ بكساز ؾسقٗا، ٖٚٛ َا ضٓبٝٓ٘ يف ايؿسٚع 

 اٯت١ٝ:
ٍَّ: ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ ٚقٛابط ؾسقٗا.  ايؿسع ا٭َ

 ايؿسع ايجاْٞ: ؾٛز ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ ٚقََُاَْاِت ؾسقٗا.
 ايطعٔ ؾٝ٘.١ ايتَأدِٜب١ٝ ٚايؿسع ايجايح: ؾدٚز اؿهِ بايُعكٛب

 

 

 

                                                      

 العراقي السعدل.السدنية  السرافعات انهن ( من ق93يشظر: في أسباب الرد السادة ) (0)
( قانهن 97-94السحاماة العراقي السعدل، والسهاد ) ( من قانهن 007تشظر: السادة ) (2)

 العراقي السعدل. السرافعات السدنية
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 الفرع اأَلوَّل 

 الُعقوَبات الَتأدِيبية وضوابط فرضها
ـِ ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ:  أ٫ّٚ: تَعسٜ

تعسف ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ: بأْٗا ايُعكٛب١ اييت ٜؿسقٗا فًظ ايتأدٜب ع٢ً احملاَٞ 
 ٜتذٓبٗا ٜتعني عًٝ٘ إٔاييت  قعٛزّا َٔ احملعٛزات ٜستهبأٚ  ايرٟ خيٌ بِٛادباتِ٘ امل١َِٝٓٗ

. ؾٗٞ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ايٓكاب١ تطتددَٗا يف تؿسؾّا حيط َٔ نسا١َ امل١ٓٗأٚ ٜتؿسف 
َٛاد١ٗ احملاَٞ ايرٟ ٜستهب املدايؿ١ ايتَأدِٜب١ٝ بٗدف احملاؾع١ ع٢ً تكايٝد امل١ٓٗ ٚآدابٗا 

  ٚأعساؾٗا ٚتكايٝدٖا.
 ثاّْٝا: خؿا٥ـ ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ:

ُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ غؿا٥ـ َٓٗا ايطا٥ؿ١ٝ، ؾٗٞ ٫ تؿسض إ٫ ع٢ً غدـ متتاش اي
ٜتُتع بؿؿ١ قاّ، ٚهلرا ؾإٕ ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ تستبط ازتباطّا ٚثٝكّا مب١ٓٗ احملاَا٠ ٚتدٚز 
َعٗا ٚدٛدّا ٚعدَّا. نُا متتاش ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ أْٗا ٫ متظ احملاَٞ يف غدؿ٘ أٚ سسٜت٘ 

 اؾ١، ٭ََّْٗا تكع ع٢ً َصاٜا امل١ٓٗ ؾتشسَ٘ َٓٗا.أٚ أَٛاي٘ اـ
 ثايجّا: قٛابط ؾسض ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ:

ؾسض ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ عل  طٜتعني ع٢ً فًظ ايتأدٜب إٔ ًٜتصّ بكٛاب
 احملاَٞ، ٚميهٔ إمجاٍ ٖرٙ ايكٛابط مبا ٜأتٞ:

  َػسٚع١ٝ ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ: -1
 ٜأخر يف قإْٛ امُلشَاََا٠ مببدأ )٫ دسمي١ بػري ْـ( ٭ْ٘ مل امُلػسِّع ايعِساقٞ ملإٕ 

ٜطتٛدب ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ، ٚغا١ٜ  خطّأ تأدٜبّٝاحيدد ا٭ؾعاٍ اييت ٜستهبٗا احملاَٞ ٚتعترب 
، ٚأعكب ٖرٙ (1)َا ؾعً٘ إٔ سدد أِٖ ايٛادبات اييت ٜتعني ع٢ً احملاَٞ إٔ ًٜتصّ بٗا

 ، ٚإ٫ عّد َستهبّا(2)ت اييت ٜتعني ع٢ً احملاَٞ ادتٓابٗاايٛادبات بايٓـ ع٢ً احملعٛزا
ٚهلرا ؾإٕ امُلػسِّع ايعِساقٞ مل ٜأخر مببدأ سؿس ا٭خطا٤  ،طتٛدب ايعكابٜخطّأ تأدٜبّٝا 

ضتشاي١ ايؿعٛب١ أٚ  ٚسطّٓا ؾعٌ ذيو ،ايتَأدِٜب١ٝ بٓؿٛف قدد٠ نُا ؾعٌ امُلػسِّع اؾٓا٥ٞ
                                                      

( من قانهن 53و 50و 51و 49و 48و 47و 46و 43و 41و 39تشظر: السهاد ) (0)
 السحاماة العراقي السعدل.

 السحاماة العراقي السعدل. ( من قانهن 43و 42و 40سهاد )تشظر: ال (2)
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ٚازتباطٗا ٚاملٗين خ٬قٞ بِطَبَبِ طابعٗا ا٭ َٔ احملاَٞاييت تكع  ايتَأدِٜب١ٝ ا٭خطا٤سؿس 
ُُشَاَٞ ا٭َس ايرٟ جيعًٗا غري قاب١ً يًتشدٜد   اؿؿس. ٚبايطًٛى ايعاّ يًِ

٫ ٜأخر مببدأ ٫ دسمي١ بػري ْـ، ؾإْ٘ قد أخر مببدأ ٫  قإْٛ امُلشَاََا٠ٚإذا نإ 
 ؼدٜد ايُعكٛبَات اييت جيٛش ؾسقٗا عكٛب١ بػري ْـ، ٖٚرا ٜعين إٔ قإْٛ امُلشَاََا٠ قد تٛىل

ناْت  اع٢ً احملاَٞ ع٢ً ضبٌٝ اؿؿس، َٚٔ ثِ ٫ جيٛش جملًظ ايتأدٜب ؾسض عكٛب١ إ٫ إذ
ٖرٙ ايُعكٛب١ َٔ بني ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ اييت ْـ عًٝٗا ايكإْٛ ع٢ً ضبٌٝ اؿؿس، ؾ٬ 

ٛف ايكإْٛ، ٖٚرا ٜعين إٔ ميًو فًظ ايتأدٜب تٛقٝع عكٛب١ تأدٜب١ٝ مل ٜسد ذنسٖا يف ْؿ
 .قد أخر مببدأ غسع١ٝ ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ قإْٛ امُلشَاََا٠

 : ايتٓاضب بني اـطأ ايتأدٜيب ٚايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ -2
ٜكؿد بايتٓاضب بني اـطأ ايتأدٜيب ٚايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ إٔ تهٕٛ أقٌ ايُعكٛبَات  

كٛبَات ٭نجس ا٭خطا٤ دطا١َ، ٚبٓا٤ّ عًٝ٘ قط٠ٛ ٭قٌ ا٫خطا٤ دطا١َّ، ٚإٔ تهٕٛ أغد ايُع
ٜتعني ع٢ً فًظ ايتأدٜب إٔ ٜكدز خطٛز٠ اـطأ ايتأدٜيب َٚا ٜٓاضب٘ َٔ دصا٤. ٚهلرا 
ؾإٕ َكتك٢ ايتٓاضب بني اـطأ ٚايُعكٛب١ ٖٛ إٔ ٫ ٜػًٛ فًظ ايتأدٜب يف تٛقٝع ايُعكٛب١ 

كٛب١ ٚؾكّا يعدد َٔ ا٫عتبازات َٔ خ٬ٍ ا٫يتصاّ مبطت٣ٛ َعني َٔ املعكٛي١ٝ يف تكدٜس ايُع
نُد٣ َا سكك٘ احملاَٞ َٔ َٓؿع١ ْتٝذ١ ٫قرتاؾ٘ اـطأ، َٚد٣ خطٛز٠ ٚدطا١َ اـطأ 

َٚد٠ خد١َ احملاَٞ، ٚسطٔ ضًٛن٘، ايتأدٜيب ع٢ً َؿاحل ايَٓكَاب١ ٚأعساؾٗا ٚتكايٝدٖا، 
ٓد ٚسسؾ٘ ع٢ً امل١ٓٗ، ٚعدّ ضبل تعسق٘ يعكٛب١ تأدٜب١ٝ، ٚسطٔ ْٝت٘ َٔ عدَٗا ع

نٌ ٖرٙ ا٫َٛز ٚغريٖا تدخٌ يف سطاب املَِذًِظ عٓدَا ٜسٜد إٔ ٜؿسض  ازتهاب٘ يًدطأ
ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ، َٚٔ د١ٗ اخس٣ جيب إٔ ٫ تهٕٛ ايُعكٛب١ ٚا١ٖٝ، ؾتهٕٛ َدعا٠ يتُادٟ 
ا٭خسٜٔ يف ازتهاب اـطأ، ؾطًط١ فًظ ايتأدٜب ٖٓا يٝطت َطًك١ ؾدطٛز٠ اـطأ 

 دد ايُعكٛب١ اييت َٔ املُهٔ ؾسقٗا ع٢ً احملاَٞ املدط٧.ايتأدٜيب ٖٞ اييت ؼ
  عدّ تعدد ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ: -3

َٚع٢ٓ ٖرا أْ٘ ٫ جيٛش َعاقب١ احملاَٞ عٔ ذات ايؿعٌ َستني أٚ بعباز٠ أخس٣ ٫  
جيٛش َعاقب١ احملاَٞ عٔ ذات اـطأ ظصا٤ٜٔ أؾًٝني مل ٜٓـ ايكإْٛ ع٢ً اؾُع بُٝٓٗا 

 ؾساس١. 
إٔ املػسع ايعساقٞ مل ٜٓعِ قٛابط ؾسض ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ يف قإْٛ ٚمبا  

. ٫ جيٛش جملًظ 1احملاَا٠ َِْكتَسُِح اٜساد ْـ ٜٓعُٗا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ بايؿٝػ١ اٯت١ٝ: "
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ايتأدٜب ؾسض عكٛب١ عل احملاَٞ مل ٜسد ايٓـ عًٝٗا يف قإْٛ احملاَا٠ ع٢ً إٔ ٜساعٞ 
ايرٟ ٜستهب٘ احملاَٞ َٚا ٜٓاضب٘ َٔ دصا٤ َساعّٝا يف ذيو  عٓد ؾسقٗا ايتٓاضب بني اـطأ

َا سكك٘ احملاَٞ َٔ َٓؿع١ ْتٝذ١ ٫قرتاؾ٘ اـطأ، َٚد٣ خطٛز٠ ٚدطا١َ اـطأ ايتأدٜيب 
َٚد٠ خد١َ احملاَٞ، ٚسطٔ ضًٛن٘، ٚسسؾ٘ ع٢ً ع٢ً َؿاحل ايَٓكَاب١ ٚأعساؾٗا ٚتكايٝدٖا، 

. 2. سطٔ ْٝت٘ َٔ عدَٗا عٓد ازتهاب٘ يًدطأامل١ٓٗ، ٚعدّ ضبل تعسق٘ يعكٛب١ تأدٜب١ٝ، ٚ
٫ جيٛش َعاقب١ احملاَٞ عٔ اـطأ ايتأدٜيب ايٛاسد بعكٛبتني مل ٜٓـ ايكإْٛ ع٢ً دٛاش 

 اؾُع بُٝٓٗا".
 الفرع الجاني

 صور الُعقوَبات الَتأدِيبية وَضَناَناِت فرضها
 أ٫ّٚ: ؾٛز ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ:

اؿهِ بٗا ع٢ً جملًظ ايتأدٜب ٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ اييت جيٛش سدد قإْٛ امُلشَاََا٠ ايُعك
 ٞ:احملاَٞ ٖٚ

ُُشَاَٞ ًٜؿت ؾٝ٘ ْعسٙ إىل َا ٚقع َٓ٘ ٜٚطًب َٓ٘  :ايتٓبٝ٘" -1 ٜٚهٕٛ بهتاب ٜٛد٘ يًِ
تعترب عكٛب١ ايتٓبٝ٘ أٍٚ عكٛب١ ْـ عًٝٗا قإْٛ ٚ .(1)"عدّ تهسازٙ َطتكب٬ّ

ميهٔ ؾسقٗا ع٢ً احملاَٞ، ٚجيب إٔ ٜهٕٛ  امُلشَاََا٠، ٖٚٞ َٔ أخـ ايُعكٛبَات اييت
ؾسقٗا بكساز َهتٛب َٚطبب، ٜرنس ؾٝ٘ اـطأ ايرٟ ازتهب٘ احملاَٞ، ٜٚطًب َٓ٘ 

، ٚإذا نإ ايتٓبٝ٘ (2)عدّ تهسازٙ َطتكب٬ّ. ٚايتٓبٝ٘ ٫ ٜرتتب عًٝ٘ أٟ عكٛب١ تبع١ٝ
ايػدؿ١ٝ عكٛب١ تأدٜب١ٝ خؿٝؿ١، ؾإٕ ايكَساز ايؿادز ؾٝ٘ ٜدزز يف إقباز٠ احملاَٞ 

يد٣ ايَٓكَاب١، عٝح ٜهٕٛ جملًظ ايتأدٜب إٔ ٜطتأْظ بطٛابل احملاَٞ اْط٬قّا َٔ 
إقبازت٘ ايػدؿ١ٝ، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ بإَهاْ٘ تػدٜد ايُعكٛب١ يف ساٍ ازتهاب احملاَٞ 

. أَا إذا ناْت إقبازت٘ خاي١ٝ َٔ ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ، ٚأسٌٝ (3)كايؿ١ تأدٜب١ٝ أخس٣

                                                      

 السحاماة العراقي السعدل. /أ( من قانهن 019تشظر: السادة ) (0)
(2) Yaves Avril: Op. Cit P.154. No. 233.  

(3) Raymond Martin: Op. Cit. P. 269. No. 522. 
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أدٜب ملدايؿ١ٍ َا، ؾإٕ املَِذًِظ ٜأخر بٓعس ا٫عتباز عدّ ٚدٛد ضابك١ إىل فًظ ايت
 .(1)يدٜ٘ عٓدَا ٜكسز ؾسض ايُعكٛب١ عك٘

املٓع َٔ ممازض١ امُلشَاََا٠ ملد٠ ٫ تصٜد عٔ ض١ٓ ٚاسد٠ اعتبازّا َٔ تازٜذ تبًٝؼ " -2
ٜٚرتتب ع٢ً عكٛب١ املٓع َٔ ممازض١  .(2)"احملاَٞ باؿهِ ايٓٗا٥ٞ ايؿادز قدٙ

د٠ ٫ تصٜد عٔ ض١ٓ ٚاسد٠ َٓع احملاَٞ َٔ ؾتح َهتب٘ طٛاٍ َد٠ املٓع، ملمُلشَاََا٠ ا
يف سطاب َد٠ ايتُسٜٔ، َٚد٠ ايتكاعد، َد٠ املٓع َٔ ممازض١ امُلشَاََا٠  دخٍٛ عدّٚ

َٚد٠ ايرتغٝح ملٓؿب ايٓكٝب أٚ عك١ٜٛ فًظ ايٓكاب١، ٚيٝظ ي٘ اضتكباٍ ايصبا٥ٔ أٚ 
ٚاذا ٬ّ عٔ ؾكداْ٘ اؿؿاْات ٚايكََُاَْاِت املكسز٠ ي٘ قاّْْٛا، "ازتدا٤ ثٛب امُلشَاََا٠ ؾك

مس٘ َٔ أْ٘ ٜعاقب بايعكٛب١ ا٭غد ٖٚٞ زؾع إشاٍٚ احملاَٞ امُلشَاََا٠ يف ؾرت٠ املٓع ؾ
املٓع َٔ ممازض١ امُلشَاََا٠ ملد٠ ٫ تصٜد  ٚهلرا ٜرتتب ع٢ً عكٛب١ .(3)"ددٍٚ احملاَني

عسَإ احملاَٞ احملهّٛ عًٝ٘  ات تبع١ٝ تتُجٌبٛؾؿٗا عكٛب١ أؾ١ًٝ عكٛب عٔ ض١ٓ
َٔ َصاٚي١ أعُاٍ امُلشَاََا٠ ط١ًٝ َد٠ املٓع، ٚسسَاْ٘ َٔ سل اْتداب٘ ملٓؿب ايٓكٝب 
أٚ عك١ٜٛ فًظ ايٓكاب١ َد٠ ث٬خ ضٓٛات َٔ تازٜذ انتطاب اؿهِ ايؿادز عك٘ 

 دزد١ ايبتات.
َٞ َٔ عك١ٜٛ ايٓكاب١ ؾؿٌ احملا ازؾع ا٫ضِ َٔ ددٍٚ احملاَني ٜٚرتتب عًٝٗ" -3

ٚسسَاْ٘ َٔ ممازض١ امُلشَاََا٠ اعتبازّا َٔ تازٜذ تبًٝػ٘ باؿهِ ايٓٗا٥ٞ ايؿادز 
ٖٚرٙ ايعكٛب١ ٖٞ ا٭غد بني ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ، ٭ْٗا تكؿٞ احملاَٞ َٔ . (4)"قدٙ

تِِ٘ ددٍٚ احملاَني ؾٝرتتب عًٝٗا آثاز خطري٠ ددّا نْٛٗا ت٪دٟ إىل ؾكدإ احملاَٞ ملَِٗٓ
َٚؿدز زشق٘، ا٭َس ايرٟ دؾع امُلػسِّع إىل ايتدؿٝـ َٔ ٚطأتٗا، ؾأداش "ملٔ سهِ 
عًٝ٘ بعكٛب١ زؾع ا٫ضِ َٔ اؾدٍٚ إٔ ٜطًب إعاد٠ تطذٌٝ أمس٘ ؾٝ٘ بعد اْككا٤ 

                                                      

 .461، مردر سابق، ص2يشظر: السحامي ألياس أبه عيد، ج (0)
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 السحاماة العراقي السعدل. ( من قانهن 021تشظر: السادة ) (3)
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ث٬خ ضٓٛات يف ا٭قٌ َٔ ايتازٜذ ايرٟ ٜؿبح ؾٝ٘ اؿهِ قطعّٝا. ٚجملًظ ايٓكاب١ قبٍٛ 
يت اْككت بعد ؾدٚز ٖرا اؿهِ ناؾ١ٝ إلؾ٬ح غإٔ ايطًب إذا زأ٣ إٔ املد٠ اي

ُُشَاَٞ يف ساي١ زؾض ايطًب ػدٜدٙ بعد َكٞ  احملاَٞ احملهّٛ عًٝ٘، ٚجيٛش يًِ
 . (1)ضٓتني"

ٚهلرا ؾإٕ عكٛب١ زؾع ا٫ضِ َٔ اؾدٍٚ يٝطت أبد١ٜ، ذيو إٔ امُلػسِّع أداش ملٔ سهِ  
ؾدٍٚ بعد اْككا٤ ث٬خ ضٓٛات، عًٝ٘ بٗرٙ ايعكٛب١ إٔ ٜطًب إعاد٠ تطذٌٝ أمس٘ يف ا

ٚأعط٢ فًظ ايَٓكَاب١ ضًط١ تكدٜس١ٜ يف املٛاؾك١ ع٢ً ايطًب أٚ زؾك٘ بعد دزاضت٘ بعٓا١ٜ، 
ؾإذا ٚدد إٔ املد٠ اييت َكت ع٢ً زؾع ا٫ضِ َٔ اؾدٍٚ ناْت ناؾ١ٝ إلؾ٬ح غإٔ 

ض ايطًب، ٚيف احملاَٞ قسز أعاد٠ قٝد احملاَٞ يف اؾدٍٚ، أَا إذا ٚددٖا غري ناؾ١ٝ قسز زؾ
ٍَّ، ٚإذا  ٖرٙ اؿاي١ ٫ جيٛش ػدٜد ايطًب إ٫ بعد َسٚز ضٓتني ع٢ً تازٜذ زؾض ايطًب ا٭َ
قدّ ايطًب َس٠ ثا١ْٝ بعد َسٚز ضٓتني، ؾإٕ امُلػسِّع مل ٜبني َا إذا نإ َٔ سل فًظ 

ٜعٛد ايٓكاب١ زؾض ايطًب، ذيو إٔ زؾض ايطًب َس٠ ثا١ْٝ جيعٌ َٔ عكٛب١ املٓع أبد١ٜ إذ ٫ 
باإلَهإ ػدٜد ايطًب بعد ذيو. ٚنإ ا٭سس٣ إٔ خيكع امُلػسِّع ٖرا ايكَساز يًطعٔ أَاّ 
قه١ُ ايتُٝٝص خَٛؾّا َٔ عطـ املَِذًِظ. يرا َِْكتَسُِح ع٢ً املػسع إقاؾ١ ؾكس٠ ثا١ْٝ يٓـ 

ٜٚهٕٛ قساز املَِذًِظ بسؾض طًب احملاَٞ إعاد٠ تطذٌٝ  " بايؿٝػ١ اٯت١ٝ: "121املاد٠ "
َّٜٛا  ث٬ثنيخ٬ٍ مس٘ يف ددٍٚ احملاَني يًُس٠ ايجا١ْٝ خاقعّا يًطعٔ ؾٝ٘ بطسٜل ايتُٝٝص ا

 ب٘" ايتبًٝؼَٔ تازٜذ 
   ثاّْٝا: قََُاَْاِت ؾسض ايعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ:

ٜكؿد بكََُاَْاِت ؾسض ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ فُٛع ايكٝٛد اييت تؿسض ع٢ً فًظ 
عني َساعاتٗا َٔ ايًشع١ اييت حياٍ ؾٝٗا احملاَٞ إىل ايتأدٜب ملؿًش١ احملاَٞ ٚاييت ٜت

املَِذًِظ إىل سني ؾدٚز اؿهِ بؿسض ايُعكٛب١ ٚؾريٚزت٘ باتّا. ٖٚرٙ ايكََُاَْاِت تتُجٌ ؾُٝا 
 ٜأتٞ:

 سل ايدؾاع:  -1
ُُشَاَٞ، ٜٚكتكٞ ٖرا اؿل متهني َٔ ايكََُاَْاِت املكسز٠ قََُا١َْ سل ايدؾاع  يًِ

يدسض َا ٖٛ َٓطٛب عكبات دٕٚ أ١ٜ  ط٘، ٚإبدا٤ اعرتاقات٘احملاَٞ َٔ ايدؾاع عٔ ْؿ
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. ٖٚرا ٜعين أْ٘ ٫ جيٛش اؿهِ ع٢ً احملاَٞ احملاٍ إىل فًظ ٚتكدِٜ ديٌٝ بسا٤ت٘ ،إيٝ٘
ايتأدٜب إ٫ بعد تأَني سكٛم ايدؾاع ي٘، ٚمتهٝٓ٘ َٔ ا٫ط٬ع ع٢ً إقباز٠ِ ايدع٣ٛ ٚع٢ً نٌ 

ي١ ٚأضاْٝدٙ َٚٓاقػ١ املطتٓدات املكد١َ قدٙ. ا٭دي١ املتٛؾس٠ قدٙ َٚٓاقػ١ قساز اإلسا
ٜٚبدٚا ٚاقشّا إٔ فًظ ايتأدٜب جيُع يف ايٛقت ذات٘ بني ايتشكٝل ٚاحملان١ُ عٝح ٫ 

يكُإ سكٛم ايدؾاع  غ٪ٕٚ امل١ٓٗؾ١ٓ  ٚأايػها٣ٚ  ٜهتؿٞ بايتشكٝل ايرٟ ػسٜ٘ ؾ١ٓ
 ٚسطٔ ضري ايعداي١.

 َبدأ املٛاد١ٗ: -2
 ،ٚا٫دي١ ايكا١ُ٥ قدٙ باملدايؿات املٓطٛب١ إيٝ٘ عًُّا حملاَٞاتعين املٛاد١ٗ إساط١    

ُُشَاَٞ  َٓطٛب إيٝ٘، َا ٖٛيهٞ ٜتُهٔ َٔ إعداد دؾاع٘ ٚتؿٓٝد  ٚهلرا ؾاملٛاد١ٗ ت٪َٔ يًِ
َّ احملاَٞ ٫ ٜطتطٝع ممازض١ سك٘  سس١ٜ ايدؾاع عٔ ْؿط٘ ؾٗٞ َسس١ً ممٗد٠ ؿل ايدؾاع، ٭َ

ٜتعني ع٢ً  ٚيهٞ ٜهٕٛ ايدؾاع فدّٜا، املٓطٛب١ إيٝ٘ خطا٤٭بايف ايدؾاع دٕٚ إٔ حياط عًُّا 
 ٚميٓش٘ ايٛقت ،إيٝ٘باملدايؿ١ املطٓد٠  احملاَٞخيطس إٔ  املَِذًِظ ٚقبٌ إٔ ٜػسع يف عًُ٘

  دؾاع٘. يتكدِٜ ايهايف
ؾاملَِذًِظ ًَصّ بإٔ "٫ ٜبين سهُ٘ ع٢ً ٚقا٥ع دٕٚ متهني احملاَٞ َٔ َٓاقػتٗا،    

بإٔ َُُٜهَِٔ احملاَٞ َٔ َٓاقػ١ أٚد٘ ايكإْٛ اييت ميهٔ إٔ ٜطتٓد إيٝٗا  ؾك٬ّ عٔ أْ٘ ًَصّ
يف سهُ٘، ٚهلرا ٫ جيٛش يًُذًظ إؾداز سهُ٘ قد احملاَٞ َا مل جيسِ مساع٘ أٚ َُُٜهَٔ َٔ 

 .(1)إبدا٤ دؾاع٘"
 ايؿؿٌ بني ضًط١ ايتشكٝل ٚاحملان١ُ: -3

اَْاِت احملان١ُ ايعادي١، إٕ ايؿؿٌ بني ضًط١ ايتشكٝل ٚاحملان١ُ قََُا١َْ َٔ قََُ
، ٚأعط٢ غ٪ٕٚ امل١ٓٗؾ١ٓ ايػها٣ٚ ٚ ١ؾٓيريو َٓح فًظ ايٓكاب١ ضًط١ ايتشكٝل إىل 

 ضًط١ احملان١ُ جملًظ ايتأدٜب.
 سكٛز احملاَٞ إدسا٤ات ايدَّع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ: -4

اييت تتدر أثٓا٤ ايتشكٝل أٚ احملان١ُ غأْ٘ غإٔ سل  تسكٛز احملاَٞ اإلدسا٤ا
أ املٛاد١ٗ ٜعد قََُا١َْ َٔ ايكََُاَْاِت اييت تكسزٖا املباد٨ ايعا١َ يًكإْٛ. َٚٔ ايدؾاع َٚبد

                                                      

(1) Gerard  Cochez: Principe de La contradiction juris - classeur de 

Procédure civil, volume. 2, fascicule. 114, 1991, No. 55 et 58.  
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ثِ ٜتعني ع٢ً املَِذًِظ َساعاتٗا ست٢ ٚإٕ مل ٜٓـ عًٝٗا قإْٛ امُلشَاََا٠. ؾ٬ جيٛش 
يًُذًظ إٔ ميٓع احملاَٞ َٔ سكٛز اإلدسا٤ات َا مل ٜٓـ ايكإْٛ ع٢ً ذيو أٚ ٜتٓاشٍ 

اؿكٛز، ملا ؿكٛز احملاَٞ َٔ أ١ُٖٝ يف ممازض١ سك٘ يف ايدؾاع، احملاَٞ عٔ سك٘ يف 
سٝح ٜهٕٛ ع٢ً إط٬ع ناٌَ بهٌ َا ٜتدر قدٙ َٔ إدسا٤ات ؾٝتُهٔ َٔ َٓاقػتٗا ٚإبدا٤ 

 ٬َسعات٘ بػأْٗا. 
 عدّ دٛاش ؼًٝـ احملاَٞ ايُٝني: -5

ايُٝني ٫ جيٝص ايكإْٛ إدباز احملاَٞ ع٢ً قٍٛ َا ٫ ٜسٜد، ٚهلرا ٫ جيٛش تٛدٝ٘ 
ُُشَاَٞ أٚ ؼًٝؿ٘ ايُٝني قبٌ مساع أقٛاي٘ َّ ذيو ٜعين إدبازٙ ع٢ً اإلد٤٫ بأقٛاٍ ٫ (1)يًِ ، ٭َ

ٜسٜد اإلد٤٫ بٗا. ٭ْ٘ ضٝهٕٛ ؼت تأثري ايُٝني ايرٟ ٜكع٘ يف َٛقـ سسز بني اإلد٤٫ 
 با٭قٛاٍ اييت ٫ ٜسٜد اإلد٤٫ بٗا ٚبني اؿٓح بايُٝني. 

 : يًدع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ اضتٝؿا٤ ايػهٌ ايهتابٞ -6
ُُشَاَٞ    ، ؾايهتاب١ عٓد ايتشكٝل َع٘ ؾُٝا ٖٛ َٓطٛب إيٝ٘تعد ايهتاب١ قََُا١َْ ١َُٗ يًِ

ُُشَاَٞ ؾسؾ١ ايسدٛع إىل قاقس إدسا٤ات ايتشكٝل ٚاحملان١ُ املتدر٠ يف ايدَّع٣ٛ  تتٝح يًِ
اثبات بسا٤ت٘. ؾك٬ّ عٔ ايتَأدِٜب١ٝ، ٚا٫ط٬ع ع٢ً ا٭دي١ املكد١َ قدٙ إلعداد دؾاع٘ بػأْٗا ٚ

َا يًهتاب١ َٔ أ١ُٖٝ يف متهني ايككا٤ عٓد ايطعٔ يف اؿهِ َٔ ممازض١ دٚزٙ يف ايسقاب١ ع٢ً 
 َد٣ غسع١ٝ ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ، ٤٬ََٚتٗا ٚتٓاضبٗا َع املدايؿ١ ايتَأدِٜب١ٝ.

 ايطابع ايطسٟ يٓعس ايدَّع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ: -7
خ٬ؾّا يًكاعد٠ ايعا١َ يف  (2)ايتَأدِٜب١ٝ يف دًط١ ضس١ٜتٓعس ايدع٣ٛ أٚدب امُلػسِّع إٔ   

ع١ْٝ٬ دًطات امُلساؾع١ يف ايدعا٣ٚ املد١ْٝ ٚاؾٓا١ٝ٥، ٚاؿه١ُ َٔ ضس١ٜ املساؾع١ يف 
ايدعا٣ٚ ايتَأدِٜب١ٝ تهُٔ يف نْٛٗا قََُا١َْ َٔ قََُاَْاِت احملاَٞ احملاٍ إىل فًظ ايتأدٜب، 

بطُع١ احملاَٞ ٚاعتبازٙ قبٌ إداْت٘ سؿاظّا ع٢ً  سٝح سسف امُلػسِّع ع٢ً عدّ املطاع
 قس١ٜٓ ايربا٠٤، ؾاملتِٗ بس٤ٟ ست٢ تجبت إداْت٘.

 
 

                                                      

 أصهل السحاكسات الجزائية العراقي. /أ( من قانهن 026تشظر: السادة ) (0)
 السعدل. العراقي السحاماة ( من قانهن 003تشظر: السادة ) (2)
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 الفرع الجالح

 صدور احلله بالُعقوبة الَتأدِيبية والطعن فيه
 أ٫ّٚ: ؾدٚز اؿهِ بايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ:

املداٚي١  إٔ ٜطتهٌُ فًظ ايتأدٜب إدسا٤ات ايدع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ، تبدأ َسس١ًبعد 
يف إؾداز اؿهِ، سٝح ٜتبادٍ أعكا٤ املَِذًِظ اٯزا٤ ؾُٝا ٜساٙ نٌ َِٓٗ تطبٝكّا ضًُّٝا 
يًكإْٛ ع٢ً ٚقا٥ع ايدع٣ٛ، َٚٓاقػ١ ٖرٙ اٯزا٤ يًٛؾٍٛ إىل اؿهِ ايعادٍ يف ايدع٣ٛ. ثِ 

ٜهٕٛ ٜؿدز فًظ ايتأدٜب سهُ٘ يف ايدَّع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ با٭نجس١ٜ، ٚقد اغرتط ايكإْٛ إٔ "
 .(1)"ضباب٘ َع َٓطٛق٘ يف دًط٘ ضسٜ٘أٖرا اؿهِ َطببّا ٚإٔ تت٢ً 
جملًظ ايتأدٜب إٔ ٜٓعس ايدع٣ٛ ٚحيهِ ؾٝٗا ست٢ يٛ غاب "ٚقد أداش ايكإْٛ 

 .(2)"ع٢ً اؿهِ ايػٝابٞ ا٫عرتاضطسؾاٖا أٚ أسدُٖا ٚيٝظ يًُشهّٛ عًٝ٘ غٝابّٝا سل 
اََا٠ َ٪قتّا أٚ بسؾع ا٫ضِ َٔ ددٍٚ "ٜٚعًٔ اؿهِ ايؿادز باملٓع َٔ ممازض١ امُلشَ

احملاَني بعد إٔ ٜؿبح قطعّٝا يف َكس ايَٓكَاب١ ٚغسف احملاَني ٚتسضٌ ؾٛز٠ َٓ٘ إىل ز٥ٝظ 
فًظ ايككا٤ ا٭ع٢ً ٚقه١ُ ايتُٝٝص ٚاحملانِ ٚايدٚا٥س ايعدي١ٝ ٚاملسادع ا٭خس٣، نُا 

 .(3)جيب ْػسٙ يف ايؿشـ احمل١ًٝ"
ايٓٗا١ٝ٥ ايؿادز٠ َٔ فًظ ايتأدٜب ٚؼؿغ "ٚتطذٌ يف ضذٌ خاف ا٭سهاّ 

 .(4)ؾٛز٠ َٓٗا يف إقباز٠ احملاَٞ احملهّٛ عًٝ٘"
 ثاّْٝا: ايطعٔ بكساز ؾسض ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ:

احملهّٛ ٚاحملاَٞ  ،ٚفًظ ايٓكاب١ ،ز٥ٝظ ا٫دعا٤ ايعاّ" امُلشَاََا٠َٓح قإْٛ 
ٚذيو خ٬ٍ مخط١  بطسٜل ايتُٝٝص، ايؿادز٠ َٔ فًظ ايتأدٜب ايكَسازاتايطعٔ يف  عًٝ٘ سل

عل ايػا٥ب َٚٔ تازٜذ بٗا  ايتبًؼعػس َّٜٛا َٔ تازٜذ ؾدٚزٖا عل اؿاقس َٚٔ تازٜذ 
 . (5)"ٚؾٛهلا إىل ْكاب١ احملاَني ٚز٥ٝظ ا٫دعا٤ ايعاّ

                                                      

 السعدل. العراقي السحاماة قانهن  ( من003تشظر: السادة ) (0)
 السعدل. العراقي السحاماة ( من قانهن 006تشظر: السادة ) (2)
 السعدل. العراقي السحاماة ( من قانهن 008تشظر: السادة ) (3)
 السعدل. العراقي السحاماة ( من قانهن 009تشظر: السادة ) (4)
 دل.السع العراقي السحاماة ( من قانهن 067( تشظر: السادة )5)
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َتكُّٓا ا٫ضباب املٛدب١ يٓكض ا٫ؼاد١ٜ ٜٚكدّ ايطعٔ إىل قه١ُ ايتُٝٝص "
ٚتؿؿٌ يف  ،ٚإ٫ نإ ايطعٔ غري َكبٍٛ غه٬ّ املد٠ ايكا١ْْٝٛ، خ٬ٍايكَساز املطعٕٛ ؾٝ٘ 

زبع١ َٔ أسد ْٛاب٘ ٚعك١ٜٛ أأٚ ا٫ؼاد١ٜ ايطعٔ ١٦ٖٝ َ٪يؿ١ َٔ ز٥ٝظ قه١ُ ايتُٝٝص 
 .(1)"سهاَٗا ٜٚهٕٛ قسازٖا قطعّٝا

بعكٛب١ يؿت فًظ ْكاب١ احملاَني "ايؿادز٠ َٔ ايتَأدِٜب١ٝ َا بايٓطب١ يًكسازات أ 
ؾإْٗا تهٕٛ خاقع١ يًطعٔ ملٓع َٔ ممازض١ امل١ٓٗ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ث٬ث١ أغٗس، أٚ ا ايٓعس

( َّٜٛا َٔ تازٜذ ؾدٚزٖا إذا نإ ايكَساز ٚداّٖٝا َٚٔ تازٜذ 15متٝٝصّا َٔ احملاَٞ خ٬ٍ )
ٕ سل ايطعٔ يف قساز فًظ ايَٓكَاب١ بػإٔ ايتأدٜب قد أ. أٟ (2)"تبًٝػ٘ ب٘ إذا نإ غٝابّٝا

اَٞ ؾاسب ايػإٔ سؿسّا، ٚمل ُٜعطَ ٖرا اؿل إىل ز٥ٝظ ا٫دعا٤ ايعاّ خ٬ؾّا اعطٞ إىل احمل
يكسازات فًظ ايتأدٜب سٝح اعطٞ سل ايطعٔ ؾٝٗا ؾك٬ّ عٔ احملاَٞ ؾاسب ايػإٔ 

 يس٥ٝظ ا٫دعا٤ ايعاّ ٚفًظ ايٓكاب١.
 أَا ا٭سهاّ ايتَأدِٜب١ٝ ايؿادز٠ غٝابّٝا ؾ٬ جيٛش ايطعٔ ؾٝٗا بطسٜل ا٫عرتاض ع٢ً

ٚذيو خ٬ٍ مخط١ عػس َّٜٛا َٔ  اؿهِ ايػٝابٞ، ٚإمنا جيٛش ايطعٔ ؾٝٗا بطسٜل ايتُٝٝص،
احملهّٛ عًٝ٘ غٝابّٝا َٔ احملاَٞ . ْٚعتكد إٔ َٛقـ امُلػسِّع َٔ سسَإ بٗا ؼايتبًٝتازٜذ 

ٜٚػهٌ خسقّا ٭ِٖ قََُا١َْ َٔ  ّْا،ع٢ً اؿهِ ايػٝابٞ يٝظ ي٘ َا ٜربزٙ قاْٛ ا٫عرتاضسل 
خؿٛؾّا ٚإٔ ايُعكٛبَات اييت ٜؿدزٖا فًظ ايتأدٜب غدٜد٠ قد تؿٌ  اِت ايتكاقٞ،قََُاَْ

 ا٭سس٣ٚسسَاْ٘ َٔ ممازض١ امُلشَاََا٠، ٚنإ  ،إىل زؾع اضِ احملاَٞ َٔ ددٍٚ احملاَني
 ا٫عرتاضٜٚعطٞ يًُشهّٛ عًٝ٘ غٝابّٝا سل سل ايدؾاع بامُلػسِّع إٔ حياؾغ ع٢ً قََُا١َْ 

، ذيو إٔ سسَإ أٚ اعتبازٙ َبًػّا ب٬ٍ٘ عػس٠ أٜاّ َٔ تازٜذ تبًػ٘ ايػٝابٞ خ اؿهِع٢ً 
احملاَٞ َٔ سل ا٫عرتاض ميٓع٘ َٔ ايدؾاع عٔ ْؿط٘ أذ ٫ ٜطتطٝع إٜساد دؾع أٚ ديٌٝ مل 
ٜطبل إٜسادٙ أثٓا٤ ْعس ايدَّع٣ٛ أَاّ فًظ ايتأدٜب. ؾك٬ّ عٔ إ ايكإْٛ مل جيص ايطعٔ 

َٔ فًظ ايٓكاب١ أٚ َٔ فًظ ايتأدٜب بطسٜل ا٫ضت٦ٓاف بكساز ؾسض ايُعكٛب١ ضٛا٤ ؾدز 
ٖٚٛ َٛقـ َٓتكد، ٭ْ٘ حيسّ احملاَٞ احملهّٛ عًٝ٘ َٔ دزد١ َٔ دزدات ايتكاقٞ 
ٚجيسدٙ َٔ سل ايدؾاع عٔ ْؿط٘، ٭ْ٘ ٫ ٜطتطٝع اٜساد دؾٛع ددٜد٠ ٫ٚ اٜساد ادي١ ددٜد٠ 

 أَاّ قه١ُ ايتُٝٝص. 
                                                      

 السعدل. العراقي السحاماة ( من قانهن 068( تشظر: السادة )0)
 السعدل. العراقي السحاماة ( من قانهن 023( تشظر: السادة )2)
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 ةـاخلامت
 شح أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات ٖٚٞ:ْٛزد يف خامت١ ٖرا ايب

 أ٫ّٚ: ايٓتا٥ر:
تبني يٓا إٔ اؿَؿا١ْ اييت َٜتََُتع بِٗا امُلشاَٞ تَذِد أضاضٗا يف اسرتاِّ سلِ ايدؾاعِ، ٖٚٞ  .1

ُُشَاَٞ بؿؿت٘ امل١َِٝٓٗ ٚيٝظ بؿؿت٘ ايػدؿ١ٝ، يتُهٝٓ٘ َٔ ممازض١  محا١ٜ َكسز٠ يًِ
٬ُُسك١ِ ايكَكَا١ٝ٥.  ضايتعسأعُاٍ ََِٗٓتِ٘ بُِشس١ٍٜ دَٕٚ خٍَٛف َٔ   يً

ُُشَاَٞ اؿُا١ٜ  .2 ايكَكَا١ٝ٥ عُا  َٔ امل٬سك١ِاي٬ش١َ ٚددْا إٔ سؿا١ْ املساؾع١ ت٪َٔ يًِ
سل ايدؾاع،  ٜكتكٝ٘ايدع٣ٛ أٚ َساؾعات٘ ايػؿ١ٜٛ أٚ ايتشسٜس١ٜ مما  ٥٫ش١يف  ٜرنسٙ

نً٘ ٖٚٛ ايدؾاع عٔ َٛ َٔاحملاَٞ  متهنيزغب١ امُلػسِّع يف إىل ٚتسدع ٖرٙ اؿؿا١ْ 
ايتطسم إىل أَٛز َٔ غأْٗا إٔ تٓاٍ َٔ أَٔ َٔ تٛقٝع ايعكاب عًٝ٘ إذا اقتك٢ دؾاع٘ 

 .أٚ إٖاْت٘ خؿِ َٛنً٘اعتباز 
اتكح يٓا إٔ قإْٛ احملاَا٠ مل ٜٓـ ع٢ً سؿا١ْ احملاَٞ َٔ دسا٥ِ اؾًطات، ٚهلرا  .3

 كايؿ١دٓش٘ أٚ ميهٔ إٔ ٜتعسض يًكبض ٚايتٛقٝـ ٚا٫ضتذٛاب ٚايتشكٝل إذا ازتهب 
أثٓا٤ املساؾع١ أٚ إذا بدز َٓ٘ إغاز٠ أٚ قٍٛ أٚ ؾعٌ أٚ اعرتاض ٜعتربٙ ايكاقٞ إخ٫ّ٬ 
َّ اؿؿا١ْ اييت متٓع تٛقٝؿ٘ تكتؿس ع٢ً دسا٥ِ ايكرف ٚايطب،  بٓعاّ اؾًَّط١، ٭َ
ٚاؿؿا١ْ اييت متٓع اضتذٛاب٘ ٚايتشكٝل َع٘ تكتؿس ع٢ً اؾسا٥ِ غري املػٗٛد٠ 

  ا دسا٥ِ َػٗٛد٠.ٚدسا٥ِ اؾًطات نًٗ
ايٓـ ع٢ً اؿؿا١ْ اييت متٓع يف غري ساي١ تبني يٓا إٔ امُلػسِّع ايعِساقٞ قد أغؿٌ  .4

ايتًبظ تؿتٝؼ احملاَٞ أٚ تؿتٝؼ َهتب٘ أٚ تؿتٝؼ سكٝب١ ا٭ٚزام اييت حيًُٗا َع٘ 
 أثٓا٤ َصاٚيت٘ ي١ًُٓٗ.

 اي١ٜ٫ٛ ايعا١َ ٜػسى ايككا٤ ؾاسبإٔ امُلػسِّع ايعِساقٞ مل اتكح يٓا َٔ خ٬ٍ ايبشح  .5
 يًٓكاب١ إٔ ػُع بني ؾؿيت اـؿِ ٚاؿهِ. ٚأداشيف ١َُٗ احملان١ُ ايتَأدِٜب١ٝ 
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ع٢ً  يف قإْٛ احملاَا٠ ٚددْا َٔ خ٬ٍ ايبشح إٔ املػسع ايعساقٞ قد أغؿٌ ايٓـ .6
قٛابط ؾسض ايُعكٛب١ ايتَأدِٜب١ٝ خؿٛؾّا تًو اييت تًصّ فًظ ايتأدٜب عٓد اٜكاع 

سكك٘ احملاَٞ َٔ َٓؿع١ ْتٝذ١ ٫قرتاؾ٘ اـطأ، َٚد٣ خطٛز٠  ايُعكٛب١ َساعا٠ َا
َٚد٠ خد١َ احملاَٞ، ٚدطا١َ اـطأ ايتأدٜيب ع٢ً َؿاحل ايَٓكَاب١ ٚأعساؾٗا ٚتكايٝدٖا، 

ٚسطٔ ضًٛن٘، ٚسسؾ٘ ع٢ً امل١ٓٗ، ٚعدّ ضبل تعسق٘ يعكٛب١ تأدٜب١ٝ، ٚسطٔ ْٝت٘ 
 .َٔ عدَٗا عٓد ازتهاب٘ يًدطأ

 جيص ايطعٔ يف ا٭سهاّ ايتَأدِٜب١ٝ ايؿادز٠ غٝابّٝا بطسٜل تبني يٓا إٔ املػسع مل .7
ٖٚٛ َٛقـ َٓتكد، ٭ْ٘ حيسّ احملاَٞ َٔ ايدؾاع عٔ  ا٫عرتاض ع٢ً اؿهِ ايػٝابٞ،

ْؿط٘ أذ ٫ ٜطتطٝع إٜساد دؾع أٚ ديٌٝ ددٜد مل ٜطبل إٜسادٙ أثٓا٤ ْعس ايدع٣ٛ أَاّ 
 فًظ ايتأدٜب.

 ثاّْٝا: ايتٛؾٝات:
ُُشَاَٞ بؿدد َا ٜؿدز َٓ٘ أثٓا٤  َِْكتَسُِح ع٢ً .1 امُلػسِّع ايعِساقٞ إٔ ٜكسز قََُا١َْ يًِ

اؾًَّط١ يٝتُهٔ َٔ أدا٤ ٚادب٘ دٕٚ إٔ خيػ٢ تٛقٝؿ٘ أٚ إسايت٘ إىل قاقٞ ايتشكٝل 
كؿٛزّا أٚ َهؿ٬ّ جملسد إٔ ٜبدز َٓ٘ إغاز٠ أٚ قٍٛ أٚ ؾعٌ أٚ اعرتاض ٜعتربٙ ايكاقٞ 

تَسُِح يتكسٜس سَؿَاِْـ١ امُلشَاَِٞ بؿدد ْعاّ اؾًَّط١ إقاؾ١ إخ٫ّ٬ بٓعاّ اؾًَّط١. َِْٚك
" َٔ 63" َٔ قإْٛ أؾٍٛ امُلشَانَُات اؾصا١ٝ٥، ٚؾكس٠ يًُاد٠ "153ؾكس٠ يًُاد٠ "

قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ بايؿٝػ١ اٯت١ٝ: "إذا ٚقع َٔ احملاَٞ أثٓا٤ قٝاَ٘ بٛادب٘ أٚ 
سز ز٥ٝظ احمله١ُ قكسّا مبا سدخ ٚحيًٝ٘ إىل بطبب٘ َا ٜعد إخ٫ّ٬ بٓعاّ اؾًَّط١ حي

 ايٓكاب١ ملعاقب١ احملاَٞ تأدٜبّٝا يطًٛن٘ ضًٛنّا ٫ ٜتؿل ٚنسا١َ ايككا٤".
ُُشَاَٞ بؿدد َا ٜكع َٓ٘ أثٓا٤ اؾًَّط١  .2 َِْكتَسُِح ع٢ً امُلػسِّع ايعِساقٞ إٔ ٜكسز قََُا١َْ يًِ

ٕ خيػ٢ عكٛب١ ؾٛز١ٜ ٜٛقعٗا ٜٚطتدعٞ َ٪اخرت٘ دٓا٥ّٝا يٝتُهٔ َٔ أدا٤ ٚادب٘ دٕٚ أ
أقاؾ١ ؾكس٠ ايكاقٞ عًٝ٘، َِْٚكتَسُِح يتكسٜس سَؿَا١ِْ امُلشَاَِٞ بؿدد دسا٥ِ اؾًطات 

إذا ز. : "بايؿٝػ١ اٯت١َٝٔ قإْٛ أؾٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥"  159ًُاد٠ ي" أخس٣
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ز ز٥ٝظ ٚقع َٔ احملاَٞ يف اؾًَّط١ أثٓا٤ قٝاَ٘ بٛادب٘ أٚ بطبب٘ دٓش١ أٚ كايؿ١ حيس
احمله١ُ قكسّا مبا سدخ ٚحيًٝ٘ إىل قاقٞ ايتشكٝل ٚخيرب ايٓكاب١ بريو". ٚتعدٌٜ 

َٔ قإْٛ املساؾعات املتعًك١ ظسا٥ِ دًطات احملانِ املد١ْٝ" ع٢ً ايٓشٛ  64"املاد٠ 
 . ذات٘

َٔ قإْٛ امُلشَاََا٠" يتهٕٛ بايؿٝػ١ اٯت١ٝ:  30َِْكتَسُِح ع٢ً امُلػسِّع تعدٌٜ "املاد٠  .3
. يف غري ساي١ اؾسّ املػٗٛد ٫ جيٛش تٛقٝـ احملاَٞ أٚ اضتذٛاب٘ أٚ ايتشكٝل َع٘ 1"

َُُُازَض١َِ اعُاٍ ََِٗٓتِِ٘ أٚ بِطَبَبِٗا إ٫ بإذٕ َٔ فًظ  عٔ دسمي١ َٓطٛب١ إيٝ٘ تتعًل بِ
. ٜتعني ع٢ً فًظ ايٓكاب١ 2ايٓكاب١، ٫ٚ ٜعتد بتٓاشٍ احملاَٞ عٔ ٖرٙ اؿؿا١ْ.

ذٕ أٚ زَِؾكِِ٘ خ٬ٍ غٗس َٔ تازٜذ تبًٝؼ ايٓكاب١ ؼسٜسّٜا مبٓح ا٫ذٕ، إؾداز ايكَساز باإل
ٚإذا اْككت ٖرٙ املد٠ دٕٚ إداب١ ُعّد ذيو َٛاؾك١ّ ع٢ً َٓح ا٫ذٕ، ٚتعترب ناؾ١ 

. يف 3اإلدسا٤ات اييت تتدر قبٌ اؿؿٍٛ ع٢ً ا٫ذٕ أٚ اْككا٤ املد٠ دٕٚ اداب١ باط١ً.
َٔ ٜٓٝب٘ سكٛز ادسا٤ات ا٫ضتذٛاب أٚ ايتشكٝل ساي١ َٓح ا٫ذٕ جيب ع٢ً ايٓكٝب أٚ 

 َع احملاَٞ ٚإ٫ تعسض يًُطا٤ي١ ايتَأدِٜب١ٝ إلخ٬ي٘ بٛادبات٘ امل١ٝٓٗ"
يػدـ احملاَٞ، ٚإمنا تكسزت اسرتاَّا يكدض١ٝ ؿَا١ْ َٔ ايتؿتٝؼ مل تتكسز يهٕٛ اؿَٚ .4

 يف ا٭سٛاٍ ا٭ضساز امل١ٝٓٗ اييت ميٓع ايكإْٛ إؾػا٥ٗا إ٫ ٚاؿؿاظ ع٢ً سل ايدؾاع،
ايٓـ ع٢ً ٖرٙ اؿؿا١ْ ْس٣ ٚدٛب ، ٚإلغؿاٍ امُلػسِّع ايعِساقٞ (1)املؿسح بٗا قاّْْٛا

تٓعُٝٗا يف قإْٛ امُلشَاََا٠ َِْٚكتَسُِح إٔ ٜهٕٛ ايٓـ بايؿٝػ١ اٯت١ٝ: "يف غري ساي١ 
ايتًبظ ٫ جيٛش تؿتٝؼ احملاَٞ أٚ تؿتٝؼ َهتب٘ أٚ تؿتٝؼ سكٝب١ ا٭ٚزام اييت 

ع٘ أثٓا٤ َصاٚيت٘ ي١ًُٓٗ إ٫ بعد دع٠ٛ ايٓكٝب أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ؿكٛز إدسا٤ات حيًُٗا َ
ضاع١ َٔ َٛعد ادسا٤  48ايتؿتٝؼ، ع٢ً إٔ تٛد٘ ٖرٙ ايدع٠ٛ قبٌ َد٠ ٫ تكٌ عٔ 

ايتؿتٝؼ، ٚنٌ تؿتٝؼ جيسٟ بدٕٚ ٖرٙ ايدع٠ٛ ٜعد باط٬ّ ٚتبطٌ تبعّا ي٘ إدسا٤ات 
 ايتشكٝل املطتٓد٠ إيٝ٘"

                                                      

(1) Hamelin ET Damien: Op. cit. P.314. No. 259.  
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هٕٛ بايؿٝػ١ تي َٔ قإْٛ احملاَا٠" 110املاد٠ "عِساقٞ إىل تعدٌٜ ْدعٛ امُلػسِّع اي .5
اٯت١ٝ: "ٜهٕٛ تأدٜب احملاَٞ َٔ اختؿاف فًظ تأدٜب ٜػهٌ َٔ ث٬ث١ أعكا٤ 
ٍَّ ٜعٝٓ٘ ز٥ٝظ فًظ ايككا٤ ا٭ع٢ً ٚعك١ٜٛ أثٓني  ٜسأض٘ قاقٞ َٔ ايؿٓـ ا٭َ

اَٞ املسؾٛع١ عًٝ٘ َٔ احملاَني َٔ غري أعكا٤ فًظ ايٓكاب١ خيتاز أسدُٖا احمل
ايدع٣ٛ ايتَأدِٜب١ٝ ٚخيتاز ا٭خس فًظ ايٓكاب١ ممٔ تتٛاؾس ؾِٝٗ غسٚط ايعك١ٜٛ يف 

 فًظ ايٓكاب١".
إٔ املػسع ايعساقٞ مل ٜٓكِ قٛابط ؾسض ايُعكٛبَات ايتَأدِٜب١ٝ يف قإْٛ احملاَا٠  .6

جملًظ ايتأدٜب . ٫ جيٛش 1َِْكتَسُِح اٜساد ْـ ٜٓعُٗا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ بايؿٝػ١ اٯت١ٝ: "
ؾسض عكٛب١ عل احملاَٞ مل ٜسد ايٓـ عًٝٗا يف قإْٛ احملاَا٠ ع٢ً إٔ ٜساعٞ عٓد 

. ٫ جيٛش 2ؾسقٗا ايتٓاضب بني اـطأ ايرٟ ٜستهب٘ احملاَٞ َٚا ٜٓاضب٘ َٔ دصا٤. 
َعاقب١ احملاَٞ عٔ اـطأ ايتأدٜيب ايٛاسد بعكٛبتني مل ٜٓـ ايكإْٛ ع٢ً دٛاش اؾُع 

 بُٝٓٗا".

 ادرـاملص
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، ايداز ايعسب١ٝ 3أمحد اَني، غسح قإْٛ ايُعكٛبَات ا٫ًٖٞ، اجملًد ايجايح، ط .1
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