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 البٌاء غري املشروع على هلك الغري
 )دراست همارًت(

 ًىزاد مجال حموذ رشٍذ                  ازاد شكىر صاحلد. 
 طالب هرحلت اخرية يف املعهذ المضائً            أستار الماًىى التجاري املساعذ       

 العراق -أللٍن كىردستاى          الماًىى/ جاهعت صالح الذٌيكلٍت 
                                                                          خلصاملست

 حُِٔطخص ك٤غ ٗطخهخً، ٖٓ حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم أٝٓغ ٣ؼظزَ كن ح٤ٌُِٔش ٖٓ

 حُِٔطخص ك٤غ ٣ٌٖٔ طخكزٚ ٓٔخٍٓش ًَ ُظخكزٚ، ٣ٔ٘لٜخ حُظ٢ ٝحُظالك٤خص

ف، ٝأل٤ٔٛش ًُي ٝطظَ ٝحٓظـالٍ حٓظؼٔخٍ ٖٓ، حُلن ٓلَ حُش٢ء ػ٠ِ حٌُٔٔ٘ش

أكَى حُٔشَع حُؼَحه٢ ًـ٤َٙ ٖٓ حُظش٣َؼخص حُٔوخٍٗش رخُؼي٣ي ٖٓ حُٔٞحى حُوخ٤ٗٞٗش 

 حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ ( ك٢ هخ8861ٚٗٞٗ( ُٝـخ٣ش )8441ريأص ٖٓ حُٔخىس )ٝحُظ٢ 

. ٝطٌٖٔ أ٤ٔٛش ٌٛح حُزلغ ك٢ حٗٚ ٓلخُٝش ُٔؼخُـش 8558 ُٔ٘ش( 44) حَُٔهْ

٣ٜيى  ِي حُـ٤َ حُظ٢ ٢ٛ ك٢ طٞٓغ ٓٔظَٔ ٓٔخظخَٛس حُز٘خء ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ ٓ

زذ رظالع أؿِحء ًز٤َس ٖٓ حٍحػ٢ حُيُٝش. حٕ حُز٘خء ػ٠ِ ِٓي حُـ٤َ ىٕٝ ٓرخ

ُظظخم، ٗظٔظٚ حُوٞح٤ٖٗ حُٔي٤ٗش حُٔوخٍٗش ٣ٞؿزٚ حُوخٕٗٞ طٍٞس ٖٓ طٍٞ حال

ً ٖٓ حٓزخرخ ًٔذ ح٤ٌُِٔش. ٝٛٞ ٖٓ حُٔٞحػ٤غ حُٜٔٔش  روٞحػي ػخٓش رٞطلٚ ٓززخ

حُؼ٢ِٔ، اً ال ٣ٌخى حُوؼخء ك٢ ٓوظِق ىٍٝ حُؼخُْ ٣وِٞ ٖٓ ٓ٘خُػخص  ك٢ حُٞحهغ

ٝٗش حأله٤َس حُـ٤َ ىٕٝ ٓزذ، ٝهي حُىحىص ك٢ ح٥ٓٞػٞػٜخ حُز٘خء ػ٠ِ ِٓي 

أ٤ٔٛش ٌٛح حُٔٞػٞع رخُ٘ظَ ُِ٘شخؽ حُؼَٔح٢ٗ حُٔظِح٣ي ح١ٌُ طشٜيٙ حُيٍٝ ك٢ 

 حُٞهض حُلخػَ ٝح١ٌُ طظخكزٚ رخُظؤ٤ًي ٣ُخىس كخالص حُظـخُٝ.

طٌٖٔ ٓشٌِش ٌٛح حُزلغ ك٢ هطٍٞس ظخَٛس حُز٘خء ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ 

ػخكش حُِٔز٤ش ػ٠ِ حُوطخع حٌُٔخ٢ٗ، رخإلٗؼٌخٓخطٜخ ٍحػ٢ حُيُٝش ٝحِٓي حُـ٤َ ٝح

ا٠ُ ر٤خٕ ٓٞهق حُوخٕٗٞ حُؼَحه٢ ٖٓ حُظخَٛس ٓوخٍٗش رزؼغ حُوٞح٤ٖٗ ك٢ ٌٛح 

ُظش٣َؼ٤ش حُوظٞص ًخُوخٕٗٞ حُٔظ١َ، ٖٝٓ ػْ حُٔٔخػيس ػ٠ِ حُٔؼخُـش ح

 ُظخَٛس حُز٘خء ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ ك٢ حُؼَحم ٝحه٤ِْ ًٍٞىٓظخٕ حُؼَحم.

ٖٝٓ حْٛ طِي  ٝك٢ حُوظخّ، طٞطِ٘خ ا٠ُ ػيس ٗظخثؾ ٝطٞط٤خص ٜٓٔش،

 حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 851)حُٔخىس  ح٠ُ حالٓظ٘خى ٣ٔظط٤غ حُوؼخء إٔ حالٓظ٘ظخؿخص

 ح٠ُ رَىٙ ـخطذحُ ٣ِِّ ػوخٍحً  ًخٕ إ حُٔـظٞدط٘ض ػ٠ِ حٗٚ ) حُؼَحه٢ ك٤غ
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 ٖٓ طؼي ريٕٝ ُٝٞ ٗوض ه٤ٔظٚ ػ٠ِ ؽَأ أٝ حُؼوخٍ طِق ٝاًح ٓؼِٚ أؿَ ٓغ طخكزٚ

 ٝحػخىس رَكؼٜخ حُٔئهظش حُٔ٘شآص حهخّ ٖٓ ػ٠ِ ٣ِِّ ٢ٌُ. حُؼٔخٕ( ُِٓٚ حُـخطذ

 طِي ك٤ٜخ رو٤ض حُظ٢ حُٔيس ػٖ حُٔؼَ أؿَ رظؤى٣ش كؼالً ػٖ اُِحٓٚ، ُٔخٌُٜخ حألٍع

 رٜخ. حألٍع ٓخُي ٓطخُزش كخُش ٢ك ػ٤ِٜخ حُٔئهظش حُٔ٘شآص

 كٌْ ك٢ حُ٘ظَ اػخىس ٖٝٓ حٜٛٔخ، حُؼَحه٢ ُِٔشَع ٝهيٓ٘خ ػيس طٞط٤خص

 رؤ١ ٣و٤يٙ إٔ ىٕٝ حُز٘خء حٓظزوخء ك٢ حُلن ٣ؼط٢ ٝإٔ ٓي٢ٗ( 8885) حُٔخىس

ً  شَؽ،  ٖٓ ك٤ِْ ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُزخ٢ٗ كخُش طٞحؿٚ حُٔخىس ٌٛٙ ٝإٔ هظٞطخ

 ٣٘زـ٢ ٌُح.  رخُلٔخ٣ش ٤ٗش ٝرٔٞء ؿ٤َٙ ِٓي ٠ػِ حػظيٟ ٖٓ حكخؽش ػوالً  حُٔٔظٔخؽ

 حُزخ٢ٗ ػ٠ِ ؿزَحً  ُِوِغ ٓٔظلوش رو٤ٔظٜخ حالر٤٘ش طِٔي كن حألٍع طخكذ ػ٠ِ

 .  حُزخ٢ٗ ٤ٗش ُٔٞء ًـِحء حُوِغ ػ٘ي حُؼٍَ ؿٔخٓش ا٠ُ حُ٘ظَ ىٕٝ ح٤ُ٘ش، ٢ٓء

 اٌغ١ش ،اٌٍّه ،ف١ش اٌّششٚع ،اٌثٕا :اٌىٍّاخ اٌّفراح١ح

Abstract 

Compensation is the effect of liability, which means, 

the penalty for breach of an obligation. When the liability 

of the air carrier is realized, the damage is incurred in the 

event of physical damage to the passenger (safety 

obligation), loss, damage or loss of goods or baggage 

Registered) and the delay in the implementation of the air 

transport contract. Compensation is estimated to the extent 

of damage, which is customary in the jurisprudence is 

between the two articles(1048) to(1168) of civil law 

no.(40) for the year(1951), but in the field of air transport 

the legislator has departed from this rule, having set a 

maximum compensation for the carrier responsible,  In 

charging the carrier with liability for the entire damage 

(unlimited liability), the carrier may lead to the abyss of 

bankruptcy, thus depriving the carrier of its work in this 

important economic facility, while the international 

legislator did not neglect the passenger or shipper, as did 

not allow the derogation from the ceiling set by 

International agreements, so as to find a balance between 

the parties to the contract of carriage.may be modefid the 

article(1119) in civil law. The international legislator has 

endeavored to maintain the limited liability of the air 
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carrier as long as it is good faith, but when it becomes ill-

intentioned it becomes liable for the full damage and does 

not benefit from limited liability, and if the parties agree 

that compensation for the full damage is possible, because 

it does not contravene the public order. 

Key words: Building, Illegal, Property, Others 

 ـتاملمذه
 أ١ّ٘ح اٌثحس ٚسثة اخر١اسٖ:  -1

طٌٖٔ أ٤ٔٛش ٌٛح حُزلغ ك٢ حٜٗخ ٓلخُٝش ُٔؼخُـش ظخَٛس حُز٘خء ؿ٤َ   

ٓظَٔحٍ ٓٔخ ٣ٜيى رلويحٕ أؿِحء ًز٤َس ٖٓ طظٞٓغ رخحُوخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ ِٓي حُـ٤َ حُظ٢ 

حُوخٕٗٞ طٍٞس ٖٓ زذ ٣ٞؿزٚ حٍحػ٢ حُيُٝش. حٕ حُز٘خء ػ٠ِ ِٓي حُـ٤َ ىٕٝ ٓ

ُظظخم، ٗظٔظٚ حُوٞح٤ٖٗ حُٔي٤ٗش حُٔوخٍٗش روٞحػي ػخٓش رٞطلٚ ٓززخً ٖٓ طٍٞ حال

حٓزخرخ ًٔذ ح٤ٌُِٔش. ٝٛٞ ٖٓ حُٔٞحػ٤غ حُٜٔٔش ك٢ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ، اً ال ٣ٌخى 

حُوؼخء ك٢ ٓوظِق ىٍٝ حُؼخُْ ٣وِٞ ٖٓ ٓ٘خُػخص ٓٞػٞػٜخ حُز٘خء ػ٠ِ ِٓي 

ٝٗش حأله٤َس أ٤ٔٛش ٌٛح حُٔٞػٞع رخُ٘ظَ ح٥حُـ٤َ ىٕٝ ٓزذ، ٝهي حُىحىص ك٢ 

ُِ٘شخؽ حُؼَٔح٢ٗ حُٔظِح٣ي ح١ٌُ طشٜيٙ حُيٍٝ ك٢ حُٞهض حُلخػَ ٝح١ٌُ طظخكزٚ 

رخُظؤ٤ًي ٣ُخىس كخالص حُظـخُٝ، ًٔخ حٕ حُز٘خء طخٍ ٣ظَف ػ٤ِٚ ٓزخُؾ ًز٤َس، 

 ٣ٝزٌٍ ك٢ اهخٓظٚ ٝطش٤يٙ ٖٓ حُـٜي ٓخ ٣ؼ٢٘ طخكزٚ. 

لي٣ؼش ٣َحػ٢ طو٤ٜٔٔخ ػ٠ِ ٓ٘خؽن ٌَُ ٜٓ٘خ ؽخرؼٜخ ًٔخ حٕ طوط٤ؾ حُٔيٕ حُ     

حُوخص ًخُٔ٘خؽن حُظـخ٣ٍش ٝحُٔ٘خؽن حُظ٘خػ٤ش ٝحُٔ٘خؽن ح٤ٌُ٘ٔش ٝٓ٘خؽن 

حُليحثن ٝحُٔظِ٘ٛخص، ٝٗظَحً ألٕ أؿِز٤ش حُٔظـخ٣ُٖٝ ػ٠ِ حٍحػ٢ حُيُٝش ِٝٓي 

ٓظؼٔخٍ حألٍع ُز٘خء حُٔٔخًٖ اال ٖٓ ١ًٝ حُيهَ حُٔليٝى ال ٣ٌْٜٔ٘ ححُـ٤َ 

أٓٞأ كخٍ، ٝرٌُي ط٘شؤ ٓ٘طوش ٤ٌ٘ٓش ال طظٞكَ ك٤ٜخ حُٔـخ١ٍ حُؼ٤ٓٞٔش ٢ٛٝ 

ٝحَُٔحكن حُؼخٓش حُؼ٣ٍَٝش حألهَٟ، ٝؽَهٜخ ٓظؼَؿش ػ٤وش ٣ؼ٤ش ك٤ٜخ حٌُٔخٕ 

ؿ٤َ ٓٔظٔظؼ٤ٖ رؤٓزخد حُٔؼ٤شش حُظل٤ش، ُٝؼَ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ أىص ا٠ُ ط٘خ٢ٓ 

َ طِح٣ي كخؿش حُٔـظٔغ ِٝٓي حُـ٤ظخَٛس حُز٘خء ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ حٍحػ٢ حُيُٝش 

ٓظَٔحٍ ا٠ُ ٣ِٓي ٖٓ حُز٘خء ُظـط٤ش كخؿش حُٔٞحؽٖ ا٠ُ حٌُٖٔ ٖٓ ٗخك٤ش، رخ

ٝحُلـٞس حُلخ٤ُش ر٤ٖ طٌِلش حُٞكيس ح٤ٌُ٘ٔش ٝهيٍس ٓليٝى١ حُيهَ ػ٠ِ حإل٣ـخٍ أٝ 

 .ٖٝٓ ٛ٘خ ؿخء ٓزذ حهظ٤خٍٗخ ُٔٞػٞع حُزلغحُظ٤ِٔي ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، 

 ٔطاق اٌثحس: -2

ٌٛح حُزلغ رخُظؼَع ُِوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش حُٞحٍىس ك٢ حُظش٣َغ ٣ظليى ٗطخم        

حُؼَحه٢ ٝرؼغ حُظش٣َؼخص حُؼَر٤ش حُظ٢ ط٘خُٝض رظ٘ظ٤ْ حُز٘خء ػ٠ِ ِٓي حُـ٤َ ٝ 

حٍحػ٢ حُيُٝش ٝر٤خٕ ٤ًل٤ش ٓؼخُـش حُٔشَع حُؼَحه٢ ُِز٘خء ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ 
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ٍ ٓلَ حٍحػ٢ حُيُٝش ِٝٓي حُـ٤َ ًُٝي ٓوخٍٗش رزؼغ حُوٞح٤ٖٗ ك٢ حُيٝ

حُٔوخٍٗش، كؼالَ ػٖ ىٍحٓش حُوٞحػي حُوخطش رخُظيحر٤َ ٝحالؿَحءحص حُٔظوٌس ُِلي 

 ٖٓ ٖٓ حُز٘خء ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ حُظش٣َغ حُؼَحه٢ ٝحُظش٣َؼخص حُٔوخٍٗش. ًٝٔخ ٣لْٜ

 ؿ٤َٙ ِٓي ػ٠ِ ٣ٝؼ٤لٚ حُلخثِ ٣ليػٚ ٓخ ًَ ٤ُْ أٗٚ   هالٍ ٓويٓش ٌٛح حُزلغ

 ؿ٤َ حُز٘خء ر٤خٕ كخُش ٌٛح حُزلغ ػ٠ِ ٣وظظَ رَ، حُزلغ ٌٛح ٗطخم ػٖٔ ٣يهَ

 ؿ٤َٙ. أٍع ػ٠ِ شوض ٣ليػٚ ح١ٌُ حُٔشَٝع

  ِشىٍح اٌثحس: -3

٢ ػ٠ِ ِٓي طٌٖٔ ٓشٌِش ٌٛح حُزلغ ك٢ هطٍٞس ظخَٛس حُز٘خء ؿ٤َ حُوخٗٞٗ       

ػخكش ا٠ُ حُِٔز٤ش ػ٠ِ حُوطخع حٌُٔخ٢ٗ، رخإلٗؼٌخٓخطٜخ حُـ٤َ ٝحٍحػ٢ حُيُٝش ٝح

ٖٓ حُظخَٛس ٓوخٍٗش رزؼغ حُوٞح٤ٖٗ ك٢ ٌٛح ر٤خٕ ٓٞهق حُوخٕٗٞ حُؼَحه٢ 

حُوظٞص ًخُوخٕٗٞ حُٔظ١َ ٝحألٍى٢ٗ ٝح١ٍُٞٔ ٝحُِز٘خ٢ٗ، ٖٝٓ ػْ حُٔٔخػيس 

ه٤ِْ حُز٘خء ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ ك٢ حُؼَحم ٝحػ٠ِ حُٔؼخُـش حُظش٣َؼ٤ش ُظخَٛس 

ًٍٞىٓظخٕ حُؼَحم، كؼالً ػٖ أٗٚ ٓلخُٝش ُٔي كَحؽ ك٢ حُيٍحٓخص حُوخ٤ٗٞٗش 

ٌخى طوِٞ ٖٓ حُظؼَع ٌُٜح حُٔٞػٞع ٝ ُٞ طؼَػض ُٚ كؤٜٗخ حُؼَحه٤ش حُظ٢ ط

 طظ٘خُٝٚ رشٌَ ٓطل٢.

 ِٕٙط اٌثحس: -4

ُوي حػظٔيٗخ ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ ح١ٌُ ٣ًَِ ػ٠ِ ػَع حُٔشٌِش ٝ        

ىٍحٓظٜخ، ًُٝي ٖٓ هالٍ طل٤َِ حُ٘ظٞص حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظؼِوش رخُٔشٌِش ك٢ 

 حُوٞح٤ٖٗ حُٔي٤ٗش ٝهٞح٤ٖٗ حُز٘خء. 

ً ُٔٞهق حُوٞح٤ٖٗ ٝحُظٞؿٜخص حُظش٣َؼ٤ش        ً ٓوخٍٗخ ً هخ٤ٗٞٗخ ً ٜٓ٘ـخ ٝحطزؼ٘خ أ٣ؼخ

كؼ٠ِ طؼ٤ي حُوٞح٤ٖٗ  ٓٞحء ك٢ أؽخٍ حُوٞح٤ٖٗ حُٔي٤ٗش أّ ك٢ ٗطخم هٞح٤ٖٗ حُز٘خء.

حُ٘خكٌ ك٢  8558( ُٔ٘ش 44حُٔي٤ٗش ط٘خُٝ٘خ رخُٔوخٍٗش حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ ٍهْ )

ٝحُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ  8541( ُٔ٘ش 838ْ) ٝحُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُٔظ١َ ٍه 8553

 8532ٝ هخٕٗٞ حُٔٞؿزخص ٝحُؼوٞى حُِز٘خ٢ٗ ُؼخّ 8516( ُٔ٘ش  43حألٍى٢ٗ ٍهْ )

 .   8545( ُٔ٘ش 14ٝ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ح١ٍُٞٔ ٍهْ )

 خطح اٌثحس:   -4

حٓظ٘خىحً ا٠ُ ٓخ طويّ ٗؤْ ٌٛح حُزلغ ا٠ُ ٓزلؼ٤ٖ، ك٤غ ٗظ٘خٍٝ ك٢ حُٔزلغ         

 ػالع ػ٠ِ حُٔزلغ ٌٛح هٔٔ٘خ ٝريٍٝٗخ، ٝحُـ٤َ ٝحُز٘خء ٤ٌُِٔشح ُٔخ٤ٛش حألٍٝ

ٝهظخثظٚ،  ح٤ٌُِٔش رلن حألٍٝ ُِظؼ٣َق ٓطخُذ رل٤غ ططَه٘خ ك٢ حُٔطِذ

ٝهظظ٘خ حُٔطِذ حُؼخُغ  ،ٝٓوٞٓخطٚ رخُز٘خء ٝط٘خُٝ٘خ ك٢ حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ حُظؼ٣َق

٤َ حُٔشَٝع ًٝٔخ ٗظ٘خٍٝ ك٢ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ أكٌخّ حُز٘خء ؿ .حُـ٤َ ٓلّٜٞ ُظلي٣ي
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ِز٤ٖ ٓٔظو٤ِٖ، رل٤غ ٗوظض ػ٠ِ ِٓي حُـ٤َ، رل٤غ هٔٔ٘خ ٌٛح حُٔزلغ ح٠ُ ٓط

٠ ِٓي حُـ٤َ، ٝٗظطَم ك٢ حُؼخ٢ٗ ( ٢ٓء ح٤ُ٘ش ػِحألٍٝ ألكٌخّ حُٔظـخُٝ )حُزخ٢ٗ

٣ٝ٘ظ٢ٜ حُزلغ روخطٔش كٌخّ حُٔظـخُٝ )حُزخ٢ٗ( كٖٔ ح٤ُ٘ش ػ٠ِ ِٓي حُـ٤َ،  أل

 .ُز٤خٕ أْٛ حالٓظ٘ظخؿخص ٝ حُظٞط٤خص

 األول املبحث

 والغري والبٌاء امللكٍت هاهٍت

 حُِٔطخص ك٤غ ٗطخهخً، ٖٓ حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم أٝٓغ ٣ؼظزَ كن ح٤ٌُِٔش ٖٓ

 حُِٔطخص ك٤غ ٣ٌٖٔ طخكزٚ ٓٔخٍٓش ًَ ُظخكزٚ، ٣ٔ٘لٜخ حُظ٢ ٝحُظالك٤خص

، ٝأل٤ٔٛش ًُي ٝطظَف ٝحٓظـالٍ حٓظؼٔخٍ ٖٓ ،حُلن ٓلَ حُش٢ء ػ٠ِ حٌُٔٔ٘ش

ًـ٤َٙ ٖٓ حُظش٣َؼخص حُٔوخٍٗش رخُؼي٣ي ٖٓ حُٔٞحى حُوخ٤ٗٞٗش أكَى حُٔشَع حُؼَحه٢ 

 حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ ( ك٢ هخ8861ٚٗٞٗ( ُٝـخ٣ش )8441ريأص ٖٓ حُٔخىس  )ٝحُظ٢ 

 . 8558 ُٔ٘ش( 44) حَُٔهْ

ٝاٗٔخ  ،حُؼوخٍ هي ال ٣ؼ٢٘ حالٓظجؼخٍ ر٤ٌِٔش حُؼوخٍ رشٌَ ًخَٓ اال إٔ طِٔي

كذ حُشَػ٢، اال أٗٚ هي طٌٕٞ ٛ٘خى هي ٣ليع إٔ ٌٕٗٞ أٓخّ ٤ٌِٓش ًخِٓش ُِظخ

 حٜٛٔخ حُؼي٣ي ٖٓ حألػخٍ ُٝؼَ ٖٓ هزَ شوض آهَ، ٓخ هي ٣ظَطذ ػ٤ِٜخ ك٤خُس

ً  ٝحًؼَٛخ ُِؼوخٍ ربٗشخء رؼغ  حُلخثِ ه٤خّ ٛٞ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ ك٢ ش٤ٞػخ

 هخطيحً ٖٓ ًُي، رلُٞطٚ ح١ٌُ حُؼوخٍ ػ٠ِ ٝحُظل٤ٔ٘خص حُٔٔظليػخص ٝحالػخكخص

، رخُؼوخٍ حالٗظلخع ٓزَ طل٤ٖٔ أٝ حالٗظلخع ٣ُخىس ك٢ حُشوظ٤ش ٓظِلظٚ طلو٤ن

 أٝ ح١ًَُِٔ حُظ٤٤ٌق أؿِٜس حىهخٍ أٝ حُؼوخٍ ػ٠ِ ٓخء هِحٗخص رظؼز٤ض ًخُو٤خّ

 .أٝؿٚ حالٗظلخع ٖٓ ؿ٤َ ًُي أٝ حُؼوخٍ ػ٠ِ ػخٕ ؽخرن أٝ ؿَكش ر٘خء

 ؿ٤َٙ ِٓي ػ٠ِ ٣ٝؼ٤لٚ حُلخثِ ٣ليػٚ ٓخ ًَ ٤ُْ أٗٚ   ًُي ٖٓ ٣ٝلْٜ

 حُز٘خء ر٤خٕ كخُش ٌٛٙ حُيٍحٓش ػ٠ِ طوظظَ رَ، حُيٍحٓش ٌٛٙ ٗطخم ػٖٔ ٣يهَ

 .  ؿ٤َٙ أٍع ػ٠ِ شوض ٣ليػٚ ح١ٌُ حُٔشَٝع ؿ٤َ

 حُٞهٞف ٖٓ ُ٘خ ري كال حُز٘خء ُٔلّٜٞ طلي٣ي ػ٠ِ ٣ظلوٞح ُْ ٝرٔخ إٔ حُلوٚ

 ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ ٓوٞٓخطٚ رخػظزخٍٙ ٝطلي٣ي حُظؼ٣َق رٚ ُـَع حُٔلّٜٞ ٌٛح ػ٠ِ

 ٣ؼخُـٜخ حُظ٢ حالشٌخالص طزَُ حُظ٢ حُٔظطِلخص ألْٛ ٝحُؼ٘خطَ حالٓخّ

 رخػظزخٍٙ حُـ٤َ ًٔخ ٣وظؼ٢ ر٘خ حُزلغ حُظؼَع ُٔلّٜٞ ٓٞػٞع ٌٛٙ حُيٍحٓش.

 حُـٜخص أٓخّ حُِ٘حع ٍكغ ىٕٝ ؿ٤َٙ ا٠ُ حُطَف حُؼخ٢ٗ ك٢ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ٝحُٔزخىٍ

 خهٔٔ٘ ريهخثن ٓخ طويّ  حالكخؽش ُٝـَع .٤ٌِٓظٚ  كن رلٔخ٣ش ُِٔطخُزش حُوؼخث٤ش

  : ٝػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ ،ٓطخُذ ػالػش ػ٠ِ حُٔزلغ ٌٛح

 ٝهظخثظٚ  ح٤ٌُِٔش رلن حألٍٝ : حُظؼ٣َق حُٔطِذ
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 . ٝٓوٞٓخطٚ رخُز٘خء حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ : حُظؼ٣َق

 . حُـ٤َ ٓلّٜٞ حُٔطِذ حُؼخُغ : طلي٣ي

 األول املطلب

 وخصائصه امللكٍت حبك التعرٌف

 حُيٓخط٤َ هزَ ٖٓ ٝحُٔظٕٞ حُٔويٓش حُلوٞم ٖٓ ح٤ٌُِٔش كن ٣ؼي

 ٖٓ ٌُٜح حُٔلّٜٞ ٗظؼَع إٔ حُٔالثْ ٖٓ ٗـي طويّ ٓخ ٝأل٤ٔٛش، ٝحُوٞح٤ٖٗ ًخكش

 حٛيحف ٣ويّ ح١ٌُ ٝرشٌَ هظخثظٚ ٝر٤خٕ رٚ حُظؼ٣َق ػ٠ِ حُؼٞء حُوخء هالٍ

 ٝىٕٝ حالٜٓخد ك٤ٜخ ٖٝٓ هالٍ حُلَٝع حُظخ٤ُش :  حُيٍحٓش ٌٛٙ

 األول الفرع

 امللكٍت حك تعرٌف
رؤٗٚ  ح٤ٌُِٔش كن حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 8441) حُٔخىس ػَكض

ً  حُٔخُي رٚ ٣ظظَف إٔ شؤٗٚ ٖٓ حُظخّ حُِٔي) ً  طظَكخ ً  ٣ٌِٔٚ ك٤ٔخ ٓطِوخ  ٝٓ٘لؼش ػ٤٘خ

 ػ٤ٜ٘خ ك٢ ٣ٝظظَف ٝٗظخؿٜخ ٝػٔخٍٛخ ٝرـِظٜخ حًُِٔٔٞش رخُؼ٤ٖ ك٤٘ظلغ ٝحٓظـالالً،

ً  ٣قحُظؼَ ٌٛح حُؼَحه٢ حُٔشَع ٗوَ . ٝهي(حُـخثِس حُظظَكخص رـ٤ٔغ  ٖٓ كَك٤خ

حُل٘ل٢ رخُلوٚ حُٔظؤػَ حُل٤َحٕ َٓشي ٖٓ( 88) حُٔخىس
(8)

. 

 رؤٗٚ حُلخ٢ُ حُٔي٢ٗ ٖٓ حُوخٕٗٞ( 142) حُٔخىس ك٢ حُٔظ١َ حُٔشَع ر٤٘ٔخ ػَكٚ

 حُظظَف ٝ حٓظـالُٚ ٝ حٓظؼٔخُٚ كن ،حُوخٕٗٞ كيٝى ك٢ ٝكيٙ حُش٢ء )ُٔخُي

ك٤ٚ(
(2)

. 

                                                      

: دمحم عادل ة لجى التذخيعات السقارنة االخخى يشطخ لمسديج مغ التعاريف حػل حق السمكي 1))
االلتراق بعقار بفعل االندان سبب لكدب السمكية في القانػن السجني والفقو  ،العبيجي

 ،االولى الصبعة ،القاىخة ،السخكد القػمي لإلصجارات القانػنية ،دراسة مقارنة ،االسالمي
 .بعجىا وما 82ص ،8112

يذيخ قدع مغ الفقو السرخي الى أن ىحا التعخيف ىػ عمى نقيس التعخيف الحي اورده  8))
عشجما تبشى مػقف  ،(11/82القانػن السجني السرخي القجيع وذلظ مغ خالل السادة )

جو الى والحي كان يت ،التقشيغ السجني الفخندي ذاتو والحي عج حق السمكية حقًا مصمقاً 
اعتبار السمكية حقا مصمقا عشجما ورد الشز بالقػل بأنو )حق السالظ في االنتفاع بسا 

 =. لمسديج يشطخ: ىسام دمحم محسػد زىخان، الحقػق (يسمكو والترخف فيو بصخيقة مصمقة
 .81ص ،8112 ،االسكشجرية ،دار الجامعة الججيجة ،العيشية االصمية حق السمكية=
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 حُِٔي رخٗٚ لخص حُظش٣َؼ٤ش ػ٘يٓخ ػَكُْٚ ٣زظؼي حُلوٚ ًؼ٤َحً ػٖ ٗطخم حُظؼ٣َ ر٤٘ٔخ

 ػ٤٘خ حُـخثِس حُظظَكخص رـ٤ٔغ ٣ِٔي ك٤ٔخ حُٔخُي ٣ظظَف حٕ شؤٗٚ ح١ٌُ ٖٓ حُظخّ

ٝحٓظـالال ٝٓ٘لؼش
(8)

. 

ٓخ ٣ئ٣ي طٌٜٔٔخ  ًٍٞىٓظخٕ حُؼَحم حه٤ِْ  ط٤٤ِٔ ٓلٌٔش ػٖ طئًٍخ 

 حُظيى ٌٛح رٌحص حُظؼ٣َق حُظخىٍ ػٖ حُٔشَع حُؼَحه٢ ٜٓ٘خ ػ٘يٓخ ٗظض ك٢

ً  حُٔخُي رٚ ٣ظظَف إٔ شخٗٚ ٖٓ حُظخّ حُِٔي) رؤٕ ح٤ٌُِٔش ٛٞ ً  طظَكخ  ك٤ٔخ ٓطِوخ

ٌِٚٔ٣  ً  ًُي ػ٠ِ ط٘ض كٔزٔخ حُـخثِس حُظظَكخص رـ٤ٔغ ٝحٓظـالالً، ٝٓ٘لؼش ػ٤٘خ

حُٔي٢ٗ..............( حُوخٕٗٞ ٖٓ( 8441) حُٔخىس
(2)

. 

 حُظ٤٤ِٔ ٓلٌٔش رٚ هؼض ح١ٌُ ًٔخ طيٍ ك٢ ًحص حُٔؼ٠٘ حُلٌْ

ً  رٌِٔٚ حُظظَف حُٔخُي كن ٖٓ إٔ) رخُوٍٞ حُؼَحه٤ش لخى٣شحالط  ٝٓ٘لؼش ػ٤٘خ

 حُٔيػ٠ ِٓي كيٝى ػٖٔ حُٔليػخص رَكغ حُٔطخُزش ُِٔيػ٢ ٣لن ٝال ٝحٓظـالالً 

حُـ٤َ( ِٓي ك٢ طـخُٝحً  حُٔيكٕٞ ح٤ٌُزَ ٓٔخٍ كٞم ٓش٤يس أٜٗخ ر٣ٌٍؼش ػ٤ِٚ
(3. ) 

ً  ًالٛٔخ ؿخءح هي حُظ٣ِ٤٤ٖٔ أٜٗٔخ حُٔخرو٤ٖ حُل٤ٌٖٔ هالٍ ٖٓ ٝحُٞحػق  ططز٤وخ

 حُلوٞم ٢ٛٝ أػالٙ ح٤ُٚ حُؼَحه٢ حُٔشخٍ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 8441) حُٔخىس ُلٌْ

 هزَ ٖٓ ح٤ٌُِٔش حٓظـالٍ كٌَس ػٖٔ ٝحُظ٢ طيهَ ،ٌِٓٚ ػ٠ِ ُِٔخُي حُٔوُٞش

 ػٔخٍ ػ٠ِ ًخُلظٍٞ، ٝٓ٘لؼظٚ ُٚ حُِٔٔٞى حُش٢ء ٣٘ظـٚ ٓخ ػ٠ِ كظُٞٚ حُٔخُي

.ٝؿِش  ٝٓ٘ظـخص ح٣ـخٍحص ٖٓ حألٓالى ٝٝحٍىحص حُش٢ء
 
 

                                                                                                                              

، دار احياء 2، حق السمكية، جالػسيط في شخح القانػن السجنيعبجالخزاق الدشيػري، 
 .وما بعجىا 168، ص 1621،لبشان  –بيخوت  ،خاث العخبيتال

السكتبة  ،الجدء االول ،يشطخ: د. غشي حدػن شو ودمحم شو البذيخ  الحقػق العيشية 1))
مصبعة  ،1ط ،د. قري سمسان، الحقػق العيشية .18ص ،بال سشة نذخ ،القانػنية بغجاد

السخجع  ،ىسام دمحم محسػد زىخان .وما بعجىا 18ص .8118 ،جامعة جييان، اربيل
 ؛   ما بعجىا 86، صالدابق

. نقاًل مغ القاضي كيالني سيج 82/5/1665(، الييئة السجنية، في 12رقع القخار ) 8))
مدشػات أحسج، كامل السبادئ القانػنية في قزاء محكسة التسييد إلقميع كػردستان العخاق ل

  .821ص ،8118، مصبعة مشاره، اربيل، 1(، ط8111 - 1668)
. القاضي ميجي صالح 8112/ 81/8 81في  ،الييئة السجنية ،(812القخار السخقع ) 8))

 ،سميسان البشاء غيخ السذخوع عمى ممظ الغيخ في التذخيع العخاقي وتصبيقاتو القزائية
 .18ص ،8118 ،بحث كجدء مغ متصمبات التخقية القزاة
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: أٍٓٞ ػيس ػ٠ِ حُٞهٞف ُ٘خ ٣ٌٖٔ ًَ ٓخ طويّ هالٍ ٖٝٓ
 

 حُلو٤ٜش حُظؼ٣َلخص اؽخٍ ػٖ طوَؽ ُْ حُظؼ٣َلخص حُٔظويٓش إ :األٚي األِش

ح٤ٌُِٔش ُلن حُٔي٤ٗش ٝحُظش٣َؼخص حُٔؼخطَ
(8)

.
 

 ٖٓ ػشحُؼال رخُِٔطخص حالٓظجؼخٍ ُظخكزٚ ٣وٍٞ ح٤ٌُِٔش كن إٔ :اٌصأٟ األِش 

هخ٢ٗٞٗ ٝطظَف( ٓ٘لؼش) ٝحٓظـالٍ( ًخ٠ٌُ٘ٔ) حٓظؼٔخٍ
(2 )

 أٝ ٛزش أٝ ر٤غ)

 ٝػ٠ِ ِٓحكْ ك٤ٚ ٣ِحكٔٚ ال ٝ طخكزٚ ػ٠ِ ٓوظٍٞ أٗٚ . رٔؼ٠٘(ريٍ أٝ ٝط٤ش

 حُٔشخٍ ُِلوٞم ٓشظًَش ٓٔش ٌٛٙ ٣ٝؼي.  حُوخٕٗٞ كيٝى ك٢ ًُي ًَٝ ىحثْ، ٝؿٚ

 ُؼَحه٢ ػ٘يٓخ ط٘ض حُِٔيٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ح( 8441) حُٔخىس هالٍ ٖٓ ا٤ُٜخ

ً  حُٔخُي رٚ ٣ظظَف إٔ شؤٗٚ ٖٓ حُظخّ ً  طظَكخ  حُٔشَع حُلخٍ ًٌٝح.....  ٓطِوخ

...ٝكيٙ حُش٢ء ُٔخُي رخُوٍٞ( 142) حُٔخىس هالٍ ٖٓ حُٔظ١َ
(3)

 

 ًال إٔ ٗـي ىه٤ن حُؼَحه٢ ٝحُٔظ١َ رشٌَ حُ٘ظ٤ٖ رظل٤َِ :اٌصاٌس األِش

 طؼزض حُظ٢ حُِٔطخص أ١، ح٤ٌُِٔش لنُ حٌُٔٞٗش حُؼ٘خطَ ػ٠ِ ًٍِح هي حُظؼ٣َل٤ٖ

 رخُشٌَ ٝحالٓظـالٍ، ٝحالٗظلخع حُظظَف ٢ٛٝ، كوٚ ٓلَ حُش٢ء ػ٠ِ ُِٔخُي

 أْٛ ًؤكي أكي ٖٓ ٝٓخؽش رـ٤َ ػ٤ِٚ ِٓطخطٚ ٓزخشَس ٖٓ طخكزٚ ٣ٌٖٔ ح١ٌُ

ً  حُؼ٢٘٤ حُلن هظخثض  رخُ٘ٔزش حٌُٔٔ٘ش حُِٔطخص أٝٓغ طخكزٜخ ًٔخ ٣ٔ٘ق ػٔٞٓخ

حُلن ٓلَ ُِش٢ء
 
 . 

 حُؼَحه٢ حُٔشَع حٍٝىٙ ح١ٌُ حُظؼ٣َق ح٠ُ إٔ حُلوٚ هْٔ ٖٓ ًٛذ :اٌشاتع شاألِ

 ٝؿٚ ػ٠ِ ِٓطخطٚ ٓٔخٍٓش طخكزٚ ٣وٍٞ كن أٜٗخ ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش طٍٞ هي

 حُٔخىس ػـِ ك٢ حالؽالم ٌٛح كيس ٖٓ ٝهلق ػخى هي حُٔشَع إٔ اال ،حالؽالم

                                                      

 .18ص ،مرجر سابق ،د. غشي حدػن شو و دمحم شو البذيخ 1))
أو قج  الترخف القانػني قج يكػن بإرادتيغ متقابمتيغ )كعقػد البيع أو الذخاكة أو اليبة(، 8))

يشعقج بسػجب إرادة مشفخدة )كالػصية أو الػقف( وىػ بحلظ أعع مغ العقج الحي يتصمب 
السخجع الكامل في حق السمكية  ،يج عبج الػىاب عخفونقال عغ د. الد .إرادتيغ متقابمتيغ

والحقػق العيشية االصمية والتبعية في ضػء الفقو وقزاء الشقس، دار السجج لمشذخ 
  .1ىامر  28ص  ،بال سشة نذخ ،مرخ ،والتػزيع

د. ىسام دمحم محسػد زىخان، الحقػق العيشية االصمية حق السمكية، مرجر سابق،  8))
 .1، ىامر86ص
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حُـخثِس( حُظظَكخص )رـ٤ٔغ روُٞٚ
(8)

 ًًَ ػ٘يٓخ حُٔظ١َ حُٔشَع حُلخٍ ًٌٝح. 

ً  ٤ُْ ح٤ٌُِٔش ٝإٔ حُوخٕٗٞ رليٝى طظو٤ي حُٔخُي ِٓطخص إٔ ً  كوخ ٓطِوخ
(2)

.  

 حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ أٍٝىٛخ حُظ٢ حُـخثِس حُظظَكخص ؿ٤ٔغ ػزخٍس إ :اٌخاِس األِش

 ر٤٘ٔخ حالٓظـالٍ ٝ حالٓظؼٔخٍ ِٓطظ٢ ىٕٝ حُظظَف رِٔطش هَٗظٜخ هي حُؼَحه٢

 ٓويٓش حُٔظ١َ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ك٢ حُٞحٍىس( حُوخٕٗٞ كيٝى ك٢) ػزخٍس ؿخءص

 ػ٤ِٜخ ٗض حُظ٢( ٝكيٙ حُش٢ء ُٔخُي) ػزخٍس ٝإٔ ،حُؼالػش حُٔخُي ِٓطخص ػ٠ِ

 أال ح٤ٌُِٔش كن هظخثض ٖٓ ٜٓٔش هخط٤ش طٞػق ،حُٔظ١َ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ

.  ٌِٓٚ رِٔح٣خ ُٞكيٙ ٣ٔظؤػَ حُٔخُي إٔ رٔؼ٠٘ ،ؿخٓغ كن ٛٞ ح٤ٌُِٔش كن ٢ٛٝ

( 8441) حُٔخىس ٗض ط٤خؿش ك٢ طَ ُْ أٜٗخ اال ُوخط٤شح ٌٛٙ أ٤ٔٛش ٖٓ كزخَُؿْ

 حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ك٢ حُٔخُي إٔ ٣ؼ٢٘ ال ًُي إٔ ػ٠ِ ،حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ

ً  ٌِٓٚ رِٔح٣خ ٣ٔظؤػَ ال حُؼَحه٢ ٝحٓظؼٔخالً  حٓظـالالً  ٝ طظَكخ
(3)

. 

ً ٓغ حُزؼغ أٗٚ ٝػ٤ِٚ ٣َٟ حُزخكغ  ٣ؼْٔ إٔ رخُٔشَع ٣ـيٍ ًخٕ حطلخهخ

 حشَٗخ ًٔخ – حُظظَف ِٓطش ػ٠ِ هظَٙ ىٕٝ حُٔخُي ِٓطخص ؿ٤ٔغ ػ٠ِ حُظو٤٤ي

 إٔ ري٤َُ هخٗٞٗخً. ؿخثِ ؿ٤َ حٓظؼٔخالً  ٓؼالً  ٌِٓٚ ٣ٔظؼَٔ هي حُٔخُي ألٕ – هزَ ٖٓ

 حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 544) حُٔخىس ر٘ض ِٓطش حالٓظؼٔخٍ ه٤ي هي حُل٢َٔٗ حُٔشَع

 حالٗظلخع ك٢ حُلن ٛٞ ح٤ٌُِٔش)ػ٘يٓخ حٍٝى رخُوٍٞ ك٢ ٓؼَع طؼ٣َلٚ ٤ٌُِِٔش رؤٗٚ 

 حٓظؼٔخالً  أكي ٣ٔظؼِٜٔخ ال إٔ رشَؽ ٓطِن ٗلٞ ػ٠ِ حالش٤خء ك٢ ٝحُظظَف

 ً (حألٗظٔش ٝ رخُوٞح٤ٖٗ ٓلَٓخ
(4)

  .  

 الثاًً الفرع

 امللكٍت حك خصائص

                                                      

 ،. د. غشي حدػن شو  ودمحم شو البذيخ18ص ،يشطخ: قري سمسان، مرجر سابق 1))
 . 18سابق، ص  مرجر

، 1625 ،بال دار نذخ ،حق السمكية بػجو عام وأسباب كدبيا ،د. عبج السشعع البجراوي 8) )
 . 12ص

البشاء عمى ارض الغيخ في القانػن السجني العخاقي  ،القاضي راشج مذاري عبجهللا 8))
  .11- 86، ص ص8112بغجاد  ،مكتبة صباح لمشذخ والتػزيع ،اتووتصبيق

د. غشي حدػن شو ودمحم  .11 -18سابق، ص ص يشطخ: د. قري سمسان، مرجر 1))
 . 18سابق  شو البذيخ، مرجر
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 حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم ٖٓ ٣ؼي ح٤ٌُِٔش كن رؤٕ ُ٘خ طز٤ٖ طويّ ٓخ هالٍ ٖٓ

 ح٤ُِٔٔس ٝحُوظخثض حُٔٔخص  ا٣ـخى ٖٓ ري ال ًخٕ حُٞطق ٝٛٞ رٌٜح، حألط٤ِش

 ٌٛٙ طزخ٣٘ض ٝهي ٓٞحٛخ ىٕٝ رٜخ ٣٘لَى رل٤غ حُلوٞم، ٖٓ ؿ٤َٙ ػٖ ُٚ

 إٔ حُٔالثْ ٖٓ ٝؿيٗخ ٌُح حالهَ. كوٞم ػٖ ٝرؼيحً  هَرخ ٓلظٞحٛخ ك٢ حُوظخثض

 :حُظخ٢ُ حُ٘لٞ ٝػ٠ِ حال٣ـخُ ٖٓ رش٢ء ٗٔظؼَػٜخ

 إٔ رَ رخٌُحص، ٓؼ٤ٖ ش٢ء ػ٠ِ ٓزخشَس ط٘ظذ رٚ أٜٗخ ٝٗؼ٠٘ :ع١ٕٟ حك: أٚلا 

 حُِٔطخٕ ُظخكزٜخ طؼط٢ ك٢ٜ ؿ٤ٔؼخً، حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم أٝٓغ ٢ٛ كن ح٤ٌُِٔش

 حُلوٞم ٓخثَ أٓخ . ك٤ٚ ٣ٝظظَف ٣ٝٔظـِٚ ٣ٔظؼِٔٚ كٜٞ حُش٢ء، ػ٠ِ حٌُخَٓ

ً  ٜٓ٘خ أػ٤ن ك٢ٜ حُؼ٤٘٤ش  هي طؤهٌ ح٤ٌُِٔش كن ٖٓ ٓشظوخص ٟٓٞ ٤ُٔض ألٜٗخ ٗطخهخ

 ُٝٔخ.  حُلو٤ٖ ٣ٌٖٛ ػ٘خطَ رؼغ أٝ ٓظـالٍحال كن أٝ حالٓظؼٔخٍ كن ٓ٘ٚ

ً  ح٤ٌُِٔش ًخٗض ً  رخُظخ٢ُ طٌٕٞ كبٜٗخ ػ٤٘٤خ كوخ ً  كوخ  ٣ٌٔ٘ٚ طخكزٜخ إٔ رٔؼ٠٘ ،ٓطِوخ

 ٤ٔٔ٣ٚ ٓخ ٝٛٞ حٌُخكش ػي رخ٤ٌُِٔش حالكظـخؽ ٌٛح ُٝؼَ. حٌُخكش ػي رٜخ حالكظـخؽ

ٝحُظويّ حُظظزغ رلن حُشَحف
(8)

. 

ا  ً  ٣ٌٕٞ إٔ ح٤ٌُِٔش كن ك٢ حألطَ ًخٕ ُٔخ : ظاِع حك:  شا١ٔا  حُِٔطخص ٌَُ ؿخٓؼخ

حالطَ ٌٛح ٖٓ حٓظؼ٘خء ٣ؼظزَ ه٤ٞى ٖٓ ح٤ٌُِٔش ػ٠ِ ٣َى ٓخ كبٕ
(2)

. 

 ٝحُظظَكخص حالػٔخٍ رـ٤ٔغ حُو٤خّ طخكزٚ ٣وٍٞ حألطَ ٌٛح إٔ رٔؼ٢٘

ٓٔخ  رخُش٢ء. ٝحالٓظجؼخٍ حُلو٤و٤ش ح٤ُٔخىس كن ػوخٍٙ ك٢ كِٚ ٝحُٔخى٣ش، حُوخ٤ٗٞٗش

 ًِٜخ حُؼوخٍ ٓ٘ظـخص ك٢ حُلن حطلخرٜخ طوٍٞ حُؼوخٍ ٤ٌشِٓ رخٕ حُوٍٞ ٣٘زـ٢

 ً ً  أّ ًخٕ ؽز٤ؼ٤خ ً   ًُي ٣شَٔ حُٞهض ًحص ٝك٢ حطط٘خػ٤خ  ٓخ حالٍع ٤ٌِٓش ح٣ؼخ

 ٝإٔ حُـَحّ ٖٓ ٣شخء ٓخ ك٤ٜخ ٣ـَّ إٔ حألٍع كِٔخُي طلظٚ، ٝٓخ ٓطلٜخ كٞم

 حالر٤٘ش.  ٖٓ ٣شخء ٓخ ٣ز٢٘

 ٓخ ٣ئ٣ي ٓخ حُؼَحم ًٍٕٞىٓظخ حه٤ِْ ك٢ حُظ٤٤ِٔ ٓلٌٔش ػٖ طيٍ ٝهي

( 8881ّ) حُٔخىس ػ٤ِٜخ ط٘ض حُظ٢ حُوخ٤ٗٞٗش حُو٣َ٘ش إ) ك٤غ ٗظض ػ٠ِ طويّ

 ٖٓ طؼظزَ ٝحُٔ٘شآص حالر٤٘ش ٖٓ طلظٜخ أٝ حالٍع ػ٠ِ ٓخ ًَ إٔ ٓلخىٛخ ٝحُظ٢

                                                      

 ،شخح القانػن السجني ،. حدغ عمى الحنػن 16ص ،عبجالسشعع البجراوي، السخجع الدابق 1))
 .82ص .1651 ،بغجاد ،ة الخابصة لمصبع والشذخشخك ،الحقػق العيشية االصمية

 . 15ص  ،سابق مرجر ،د. غشي حدػن شو و دمحم شو البذيخ 8))
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 حُؼٌْ إلػزخص هخرِش ٌٛٙ حُو٣َ٘ش كبٕ ،ٗلوظٚ ػ٠ِ حهخٓٚ حالٍع طخكذ ػَٔ

(حُٔخىس ٗلْ رٔٞؿذ
(8)

. 

 ٝإٔ شخء، ػٔن أ١ ا٠ُ ٖٓ حُلل٣َخص ك٤ٜخ ُظخكزٚ إٔ ٣ـ١ًَٔخ ٣لن 

 حُوخٕٗٞ كَػٜخ حُظ٢ حُو٤ٞى ٌُٖٝ ػٖٔ ،ط٘ظـٚ إٔ ٣ٌٖٔ ٓخ ٜٓ٘خ ًَ ٣ٔظوَؽ

 ًخٕ ٝإ حُلن ٌٛح ٌُٖٝ.  حالطَ رلٔذ حُؼخٓش حُوٞحػي ط٤ِٔٚ حكظَحع ٝٛٞ

ً  شخٓالً   هيٓش حُوخٕٗٞ كَػٜخ ٝحُظ٢ رظو٤٤يٙ طوظؼ٢ ه٤ٞى طٞؿي كبٗٚ ،ٓطِوخ

ٝحألٗظٔش  ٝحُوَحٍحص حُوٞح٤ٖٗ ػٖ ٗخطـش ٢ٛٝ ُِٔـظٔغ
(2)

 . 

٢ حه٤ِْ ًٍٞىٓظخٕ ٝهي ؿخء ك٢ حكيٟ حُوَحٍحص حُظخىٍس ػٖ ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ ك

ً ال ٣ـُٞ ِٗع حُِٔحُؼَحم رخُ٘ض ) (٤ٌش اال ٍػخً أٝ هؼخء أٝ طش٣َؼخ
(3)

 . 

ا   ٔخُيحُ ػ٠ِ ٓوظٍٞ كن ح٤ٌُِٔش إٔ ٛٞ حُٔخٗغ حُلن ٓؼ٠٘  :ِأع حك:  شاٌصا

 ك٢ ٣ظيهَ أٝ ،ٌِٓٚ ك٢ حُٔخُي ٣شخٍى إٔ شوض أل١ ٣ـُٞ كال ،ؿ٤َٙ ىٕٝ

 حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 8441) حُٔخىس ٗظض حُٔؼٔخٍ ٌٛح ٝك٢. ٤ٌِٓظٚ شئٕٝ

ً  ،حُٔخُي رٚ ٣ظظَف حٕ شؤٗٚ ٖٓ حُظخّ حُِٔي: "  إٔ ػ٠ِ حُؼَحه٢ ً  طظَكخ  ٓطِوخ

ً  ،٣ٌِٔٚ ك٤ٔخ  ........" ٝحٓظـالالً  ٝٓ٘لؼش   ػ٤٘خ

ا سا  ٤ُْٝ حُِٔٔٞى حُش٢ء ح٠ُ رخُ٘ٔزش ىحثْ كن ٛٞ ح٤ٌُِٔش كن :دائُ حك:  تعا

 حُِٔٔٞى حُش٢ء ىحّ ٓخ هخثٔش طزو٠ ح٤ٌُِٔش إٔ ًُي، حُٔخُي شوض ح٠ُ رخُ٘ٔزش

 ً  ال حُٔخُي شوض إٔ حُٔالكع ٖٝٓ. حُش٢ء  رِٝحُٚ أٝ ٛالى  اال طٍِٝ ٝال ،رخه٤خ

 ًُٝي آهَ شوض ح٠ُ شوض ٖٓ شح٤ٌُِٔ ط٘ظوَ هي حً ،حُيٝحّ ػ٠ِ ٝحكيحً  ٣زو٠

 ح٤ٌُِٔش هي ط٘ظوَ ًٔخ، ٝؿ٤َٙ ًخُز٤غ، ٤ٌُِِٔش حُ٘خهِش حُظظَكخص ؽ٣َن ػٖ

 ال ح٤ٌُِٔش رؤٕ ًُي ػ٠ِ ٣ٝظَطذ، حُٔلَ ىٝحّ ٛٞ رخُيٝحّ . كخُٔوظٞىرخ٤َُٔحع

 ٓؼ٤٘ش رٔيس ح٤ٌُِٔش طو٤٤ي ٣ـُٞ ال ًٔخ، حالٓظؼٔخٍ رؼيّ طٍِٝ ٝال رخُظوخىّ طٔوؾ

حُٔخُي  ح٠ُ ٣ؼٞى رؼيٛخ ٓؼ٤٘ش ُٔيس حُش٢ء ٤ٌِٓش حٗظوخٍ ػ٠ِ خمحالطل ٣ظق كال

 .ح٤ٌُِٔش كن ؽز٤ؼش ٓغ ٣ظ٘خك٠ حُظؤه٤ض ألٕ، حُلو٤و٢

                                                      

 ،.  نقاًل عغ كيالني سيج أحسج1/2/1662في  ،الييئة السجنية ،(811رقع القخار ) 1))
  .828ص  ،سابق مرجر

: نطخية الحقػق السكتدبة  يشطخ: د. ئارام دمحم صالح سعيج  تقجيع د. دمحم سميسان األحسج 1))
 وما 828ص  ،8112 ،لبشان ،السؤسدة الحجيثة لمكتاب ،1ط ،في القانػن السجني

  بعجىا.
نقاًل عغ كيالني سيج  .8/11/8111الييئة السجنية الثانية، في  ،(211رقع القخار ) 8))

 .828ص سابق، أحسج، مرجر
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 الثاًً املطلب

 وهمىهاته بالبٌاء التعرٌف
 ٌٛح هٔٔ٘خ كوي، رلؼ٘خ ٓٞػٞع ك٢ ٝٓوٞٓخطٚ رخُز٘خء رـ٤ش حُظؼ٣َق

 ٓوٞٓخص ُز٤خٕ ُؼخ٢ٗٝح رخُز٘خء حألٍٝ  ُِظؼ٣َق هظظ٘خ، كَػ٤ٖ ح٠ُ حُٔطِذ

 : حُز٘خء ٝػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ

 االول الفرع

 البٌاء تعرٌف

 ٝحُط٤ٖ ًخُلـَ ٣٘ٔٞ ال ك٤ٔخ حُز٘خء ٝحطَ ،أر٤٘ش ٝحُـٔغ حُٔز٠٘ ٛٞ:  ٌغحا  اٌثٕاء

 ر٘خء ٢ٔٓٝ ،حالش٤خء ُٞػغ أٝ حُل٤ٞحٕ أٝ حإلٗٔخٕ إلهخٓش ٣ش٤ي ٓخ ٝٛٞ ٝٗلٞٙ

ً  ًٞٗٚ ك٤غ ٖٓ ً  الُٓخ ؿ٤َٙ ح٠ُ ٌٓخٗٚ ٖٓ ٣ٍِٝ ال ٓٞػؼخ
(8)

.
 

ا  أِا  أٝ َٓطٞص أٝ َٓطٞف أٝ ٓظلٞف ٓظٔخٓي ش٢ء ًَ كٜٞ: اططالحا

 أٝ ؽ٤ٖ أٝ كي٣ي ٖٓ ٗٞػٚ ًخٕ حالٗٔخٕ، ٜٝٓٔخ ط٘غ ٖٓ ًخٕ شٌَ رؤ١ ٓ٘ظْ

ً  ٌٛٙ ًَ أٝ حُن،...أٝ ٓٔ٘ض أٝ هشذ أٝ ؿض أٝ ؽخرٞم  ًُي ؿ٤َ ءش٢ أٝ  ٓؼخ

 ُالٗظلخع ٓلال ٣ٌٕٞ ٢ٌُ عرخألٍ ٤ُظظَ ًخٗض ٤ِٓٝش رؤ١ حالٗٔخٕ ٣ي ش٤يطٜخ

ً  ٝحالٓظـالٍ ٗٞػٚ ًخٕ أ٣خ
(2)

  . 

ً  ٗٞػٜخ ًخٕ ٜٓٔخ حُٔٞحى ٖٓ ٓـٔٞػش  رؤٗٚ ػَكٚ ٖٓ حُلوٚ ٖٝٓ  أٝ هشزخ

 ً ً  أٝ كي٣يحً  أٝ ؿزٔخ ً  أٝ ؽخرٞهخ ً  ٌٛح ًَ أٝ ؽ٤٘خ ً  أٝ ٓؼخ  ٣ي ش٤يطٜخ ٌٛح ؿ٤َ ش٤جخ

هَحٍ حطظخٍ رخألٍع ُظظظَ حالٗٔخٕ
(3)

 .
 

 ٣يحعإل حٝ حُل٤ٞحٕ ٣ٞحءإل أٝ حالٗٔخٕ ٠ٌُ٘ٔ ٓؼيحً  ُز٘خءٌٛح ح ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٝٔظ١ٞ

 ٝحُـٍٔٞ ٝحالكَحٕ ٝحُلٞح٤ٗض ٝحُٔؼخَٓ ٝحُٔوخُٕ ٝحٌُٔخطذ ًخُٔٔخًٖ، حالش٤خء

                                                      

دار لدان  ،معجع لغػي عمسي ،معجع لدان العخب ،جسال الجيغ بغ مكخم بغ مشطػر 1))
 .28ص  ،بال سشة نذخ ،السجمج االول ،العخب

دار  ،السدؤولية السجنية في ضػء أحجاث أحكام الشقس السرخية ،د. خالج عبجالفتاح دمحم 8))
   .821ص ،8116،مرخ ،الكتب القانػنية

 البشاء والغخاس عمى ارض الغيخ، مكتبة صباح لإلصجارات ،ىادي عديد عمى د. 8))
الجػانب  ،رضا عبج الحميع عبج السجيج الباري . د. 22، ص8115القانػنية، بغجاد، 

الصبعة  ،القاىخة ،القانػنية لمبشاء العذػائي عمى االرض الدراعية، دار الشيزة العخبية
  .118ص ،8111 ،االولى
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 ر٤ٖ حُٔوخّ ًخُلخثؾ آهَ ُش٢ء ٓؼيحً  حُز٘خء ٣ٌٕٞ ٝهي، ر٘خء طؼيً  كٌِٜخ ٝحُٔيٝى

٣ؼظزَ ر٘خء أٍػ٤ٖ
(8)

 .
 

 ٣ٌٖٔ رَ حالٍع كٞم ٓش٤يحً  ءحُز٘خ ٣ٌٕٞ إٔ حُؼ١ٍَٝ ٖٓ ٌُٖٝ ٤ُْ

 ٝحُـخُ، ح٤ُٔخٙ ٝأٗخر٤ذ ٝحَُٔحى٣ذ ًخألٗلخم حألٍع رخؽٖ ك٢ حُز٘خء ٣ٌٕٞ إٔ

 حُؼوخٍ حُز٘خء هز٤َ ٖٓ ٣ؼظزَ ٝال. طش٤٤يٙ ٣ظْ ُْ ُٝٞ ر٘خء ٌٛح ًَ ٣ٝؼظزَ

 ٝأػَص شظخ٣خ ٜٓ٘خ ططخ٣َص كخًح حالٍع، ًٌُٝي ًخُٔظخػي رخُظوظ٤ض

حُز٘خء طٜيّ أكيػٚ هي حُؼٍَ ٌٛح ٣ؼظزَ كال رخُـ٤َ،
(2)

.
 

ً  ا٠ُ ر٘خء حػخكش أٝ ؿي٣يس ٓزخٕ حٗشخء حُٔؼ٠٘ رٌٜح حُز٘خء ٣ٝشَٔ حهخٓش  – هخثْ ٓز٘خ

حألٓٞحٍ  ًبهخٓش الكوش، أٝ ٓخروش أػٔخٍ أٝ حهخٓش - حػخكش ؽخرن أٝ كخثؾ

 حُوخٍؿ٤ش ٝحُٔالُْ ٝحُزخٌُٞٗخص حُظًٌخ٣ٍش ٝحُ٘ظذ شخرٜٜٔخ ٝٓخ ٝح٤ُٔخؿخص

 حُٔظويٓش رؤٝطخكٚ حُز٘خء ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٝـذ . هَحٍ حطظخٍ ٍعرخأل طظظَ ٌُٜٞٗخ

 حُؼٞحَٓ ٗظ٤ـش ٣ظٌٕٞ ح١ٌُ حُلخثؾ ر٘خء ٣ؼظزَ ال ػْ ٖٝٓ ،حالٗٔخٕ ط٘غ ٖٓ

 طـ١َ إٔ ٣ـذ ًٔخ.  هَحٍ حطظخٍ رخألٍع ٣ظظَ أٗٚ ٖٓ رخَُؿْ ،حُـ٤ُٞٞؿ٤ش

 أّ الً ًخٓ حُز٘خء ًخٕ اًح ٓخ ا٠ُ حُ٘ظَ ىٕٝ ،ر٘خء رؤٗٚ حُش٢ء ٝطق ػ٠ِ حُؼخىس

 ً ً  حُ٘ظَ ٝىٕٝ ،ٗخهظخ  حالٗشخءحص أٓخ. حُز٘خء أؿِٚ ٖٓ أه٤ْ ح١ٌُ حُـَع ا٠ُ أ٣ؼخ

 ح١ًَُِٔ حُٔوخٕ ٝط٤ًَذ ًخ٥رخٍ هَحٍ حطظخٍ رخألٍع حُٔظظِش ؿ٤َ

 ُويٓش ٝحُٔ٘وٞالص ًخكش ُِٔلَٝهخص حألٍػ٢ ٝحُوِحٕ حٌَُٜرخث٤ش ٝحُٔظخػي

حُز٘خء ٓلّٜٞ ك٢ هَطي ال كبٜٗخ ،رخُظوظ٤ض رخُؼوخٍ ٝحُٔٞطٞكش ،حُؼوخٍ
(3)

.
 

 حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 62) حُٔخىس ٖٓ حال٠ُٝ حُلوَس ػَكض ًٔخ

 طِق، ىٕٝ طل٣ِٞٚ أٝ ٗوِٚ ٣ٌٖٔ ال رل٤غ ػخرض ٓٔظوَ ُٚ ش٢ء ًَ ) رؤٗٚ حُؼوخٍ

 حالش٤خء ٖٓ ًُي ٝؿ٤َ ٝحُٔ٘خؿْ ٝحُٔيٝى ٝحُـٍٔٞ ٝحُز٘خء حألٍع ك٤شَٔ

 حُؼوخ٣ٍش(.

                                                      

 ،اممرادر االلتدام بػجو ع ،الػسيط في شخح القانػن السجني ،د. عبجالخزاق الدشيػري  1))
 .1128ص  ،1621 ،لبشان  –بيخوت  ،، دار احياء الثخاث العخبي1ج

وىػ  –فإذا حجث تيجم ولسا يدل العقار في دور التذييج وحجث ضخرًا كان الحارس  8))
 ،مرادر االلتدام بػجو عام ،1] ،نقاًل عغ الدشيػري  .مدؤواًل عشو  –السقاول عادة 

 .1128ص
مصبعة االمشية  ،اء في ممظ الغيخ أحكامو وحاالتوالسدتذار الحدغ الرالحي، البش 8))

   .88ص ، 8112 ،الخباط ،ومكتبة الخشاد سصات لمشذخ والتػزيع 
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 الثاًً الفرع

 لبٌاءا همىهاث

٢ٌُ ٣ظ٠٘ٔ ُ٘خ ٖٓ  ٖٓ حُظؼَع ُٜخ ٝحُٞهٞف ػ٤ِٜخ الري ٓوٞٓخص ُِز٘خء

ُزخ٢ٗ ػ٠ِ ِٓي حُـ٤َ. ٢ٛٝ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظؼَف ػ٠ِ آ٤ُخص حالػظيحء ٖٓ هزَ ح

 :حُظخ٢ُ

 : اٌعذ٠ذج اٌّسرحذشاخ ِٓ اٌثٕاء ٠ىْٛ أْ:  اٚل

 ػ٠ِ ط٘ط١ٞ حُظ٢ ٛٞ حُٔ٘شآص حُٔوظٞى حُز٘خء رؤٕ ٓزن ٝحٕ حشَٗخ

 رظٍٞس ِٗػٜخ ٣ٌٖٔ رل٤غ، ًٝحطٜخ ر٤ٌخٜٗخ ٝٓٔظوِش ٓظ٤ِٔس ؿي٣يس ءحصحٗشخ

 حُظ٢ حالػخكخص هالٍ ًخٗض ٖٓ أّ ٓز٤٘ش ؿ٤َ حٍع ػ٠ِ أه٤ٔض ٓٞحء، ٓٔظوِش

 ًز٘خء ؿي٣ي حٗشخء ػ٠ِ ط٘ط١ٞ حالػخكخص ٌٛٙ كٔخىحٓض. هخثٔش ٓ٘شآص ػ٠ِ ٣و٤ٜٔخ

 .ر٘خًء  ًُي يػ هخثْ ر٘خء أٝ ٍِٓ٘ ك٢ ؿي٣ي ؽخرن حػخكش حٝ أٝ ؿَكش كخثؾ

ا  اٌثٕاء ٠ىْٛ أْ:  شا١ٔا ا  أٚ ٍِرظما   :السع  ِع ِٕذِعا

 رخألٍع، ٝحٗيٓخؿٜخ الُظظخهٜخ رطز٤ؼظٜخ ػوخٍحص ٢ٛ ٝحُٔ٘شآص حُٔزخ٢ٗ إ

 حُظلش ٓظيٍ ٢ٛ حًٕ كخألٍع، حُؼوخٍ طلش ػ٤ِٜخ ٣ؼل٢ ح١ٌُ ٛٞ ظظخمُالكخ

 ٓ٘وُٞش ًخٗض حألٍع ك٢ طش٤٤يٛخ هزَ حأله٤َس كٌٜٙ ،ٝحُٔ٘شآص ُِٔزخ٢ٗ حُؼوخ٣ٍش

 ٝؿ٤َ ٝهشذ ٝكي٣ي ٝٓٔ٘ض ٝأىٝحطٚ، ٖٓ ٍَٓ حُز٘خء ٓٞحى ٖٓ ؿِٔش رخػظزخٍٛخ

 حًح  اال ػوخٍحً  حُٔٞحى ٌٛٙ طظزق ٝال ،حُز٘خء ك٢ طٔظؼَٔ حُظ٢ حُٔٞحى ٖٓ ًُي

 ٣ٌٖٔ كال ٝٓٔظوَس ػخرظش ٝأطزلض حالٍع ٓغ ٝحُظظوض ٝحٗيٓـض ش٤يص

ٛيٓض اًح ا٠ُ ٓ٘وٍٞ اال طل٣ِٜٞخ
(8)

 . 

 اًح ٣ليع اٗٔخ، حالٍع ٝٓخُي حُزخ٢ٗ ر٤ٖ ٣ليع هي ِٗحع أ١ كؤٕ ٝرخُظخ٢ُ 

هي حطزلض رلٌْ  حُٔ٘وُٞش حُز٘خء ٓٞحى طٌٕٞ رل٤غ، حُـ٤َ رِٔي حُز٘خء حُظظن

 .حُيٝحّ ٓز٤َ ػ٠ِ ُظزو٠ أه٤ٔض ؽز٤ؼظٜخ ػوخٍحً رل٤غ

حُلَع،  ٣ِٔي حألطَ ٣ِٔي ٖٓ ًٔخ ٣وٍٞ حُزؼغ ٖٓ حُلوٚ إٔ كخُوخػيس

 هي ٣ٌٕٞ ٓخ ا٠ُ طٔظي طـؼِٜخ رَ ؿي٣يس ٤ٌِٓش اٗشخء ا٠ُ طئى١ ال الُظظخمكٞحهؼش ح

٣ُخىحص ٖٓ حُؼ٤ٖ ُلن
(2)

. 

                                                      

 .81مرجر سابق، ص ،2ج ،حق السمكية ،د. عبج الخزاق الدشيػري  1))
 .18ص ،مرجر سابق ،د. عبج السشعع البجراوي  8))
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ىٕٝ  حألٍع ػ٠ِ حُٔوخٓش حُٔ٘شآص ُزؼغ كٌْ ٝحُٔئحٍ ح١ٌُ ٣ ؼخٍ ٛ٘خ ٛٞ كٍٞ

 كخُظ٤ٖ ك٢ ٝحهؼش حالُظظخم رٜخ َٛ طؼي ٖٓ هز٤َ حالُظظخم حّ ٖٓ ػيٓٚ ًُٝي

 : ٛٔخ

 ؟ اٌّئلرح أَ اٌذائّح إٌّشآخ لث١ً ِٓ ٠عذ ً٘ اٌعا٘ض اءاٌثٕ:  األٌٚٝ اٌحاٌح

 ٣وظِق ال ك٤غ حُيحثْ حُز٘خء هز٤َ ٖٓ ٣ؼي حُـخِٛ حُز٘خء إٔ ٛ٘خ شخٍسرخإلٝحُـي٣َ 

 حُظٍٞس ًخٗض كخًح، كوؾ ط٘ل٤ٌٙ ؽ٣َوش ك٤غ ٖٓ اال، حُظو٤ِي١ حُؼخى١ حُز٘خء ػٖ

ً  حٗـخُٙ ٣ٌٕٞ إٔ ُِز٘خء حُشخثؼش حُز٘خء  رؼ٤ِٔش حُٔظؼِوش ٔخٍحألػ ط٘لٌ رل٤غ ٓٞهؼ٤خ

ً  حالٗـخُ ٣ٌٕٞ هي حالك٤خٕ رؼغ ك٢ أٗٚ اال ،حُؼَٔ ٓٞهغ ك٢ ًخكش  ًُي ػ٠ِ ٓخروخ

 ؿخِٛس حٗشخث٤ش ٝكيحص رخٓظويحّ حُز٘خء ٣٘لٌ ك٤غ حُـخِٛ رخُز٘خء ٣ؼَف ٓخ ٝٛٞ

 حُلخالص ٓؼظْ ك٢ حُؼَٔ ٓٞهغ هخٍؽ طٌٕٞ ٓظوظظش ٓؼخَٓ ك٢ ٓظ٘ؼش

 ٌٛٙ ٝطٌٕٞ ٓؼ٤٘ش ٛ٘ي٤ٓش رٞٓخثَ حُؼَٔ غٓٞه ك٢ حُٞكيحص ٌٛٙ ٝطًَذ

 رؼؼٜخ ٓغ ٓظظِش ك٢ٜ ػٍَ ىٕٝ ٝٗظزٜخ ٍكؼٜخ ٣ٌٖٔ ال ىحث٤ٔش حُٞكيحص

 ػ٤ِٜخ ١َٔ٣ٝ حُيحثٔش حُٔ٘شآص هز٤َ ٖٓ طؼي ك٢ٜ ٌُُي رخألٍع ٝٓ٘يٓـش رزؼغ

 حُزخ٢ٗ ر٤ٖ ِٗحع أ١ ٗشٞد كخٍ ك٢ رخالُظظخم حُٔظؼِوش ٝحُوٞحػي حالكٌخّ ًحص

حألٍع ٝٓخُي
(8)

.
 

 أْ دْٚ اٌغ١ش اسع عٍٝ اٌّماِح اٌظغ١شج إٌّشآخ حىُ:  اٌصا١ٔح اٌحاٌح

 اٌّئلرح؟ أَ اٌذائّح إٌّشآخ لث١ً ِٓ ٠عذ   ً٘ تٙا ذٍرظك

 ٣ٌٕٞ ال حُظ٢ ٝحُٔزخ٢ٗ حُٔ٘شآص طِي ٢ٛ ٛ٘خ حُظـ٤َس رخُٔ٘شآص حُٔوظٞى إ

.  َٛخٝؿ٤ حُِؿخؿ٤ش ٝحُز٤ٞص حُوشز٤ش ٝحُلٞح٤ٗض ًخألًشخى ،حُيٝحّ ػ٠ِ روخإٛخ

 هخثٔش طـ٤َس ٓ٘شآص ٢ٛ ٝاٗٔخ ،حُٔؤٟٝ ٓز٤َ ػ٠ِ رخألٍع طِظظن ال ك٢ٜ

ٕ   شي ٝرال، حُيٝحّ ٓز٤َ ػ٠ِ طزو٠ حٕ ر٘خثٜخ ٖٓ ٣وظي كِْ حُظؤه٤ض ػ٠ِ  ٓؼَ كخ

 ُٜٓٞش ك٤غ ٖٓ ٓٞحء حُؼخرظش حُٔ٘شآص طِي ػٖ طوظِق حُٔئهظش حُٔ٘شآص ٌٛٙ

ً  حطالكٜخ ىٕٝ طل٣ِٜٞخ أّ حُحُظٜخ آهَ ٌٓخٕ ا٠ُ ٌٓخٕ ٖٓ ؿخُزخ
(2)

. 

 ٌٛٙ ألٕ، حُز٘خء ط٤ٔٔش حُٔئهظش حُٔ٘شآص ٌٛٙ ػ٠ِ ٣طِن إٔ ٣ٌٖٔ ال ٌُح

ٝرخُظخ٢ُ ال ٣ٌٖٔ  رٜخ ٝحُٔظظَ رخألٍع حُِٔظظن حُز٘خء ػ٠ِ ططِن حُظ٤ٔٔش

حُٔئهظش حُٔ٘شآص ٌٛٙ ٓؼَ ػ٠ِ حالُظظخم ططز٤ن أكٌخّ
(3)

.
 

                                                      

 .81ص ،سابق مرجر ،القاضي راشج مذاري  1))
، الجدء أسباب كدب السمكية ،الػسيط في شخح القانػن السجني ،ج الخزاق الدشيػري د. عب 8))

 .881، ص1625لبشان،  –، بيخوت ياء التخاث العخبيح، دار إالتاسع
  .816ص ،السرجر الدابق، الجدء التاسع ،أسباب كدب السمكية ،د. الدشيػري  8))
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 ،طويّ ٓخ ًَ ٖٓ حُؼَحه٢ حُٔشَع ٓٞهق ٛٞ ٓخ حألْٛ حُظٔخإٍ ٌُٖٝ  

ً  حُٔئهظش ُِٔ٘شآص ٣ٍٞى ُْ إٔ ػِٔ٘خ ٓخ اًح ال٤ٓٔخ ً  كٌٔخ  أكٌخّ ر٤ٖ هخطخ

  ؟ حالُظظخم ك٢ حُظش٣َغ حُؼَحه٢

 : أِش٠ٓ خالي ِٓ ٠ىْٛ تشأ٠ٕا اٌرساإي ٘زا عٍٝ الظاتح اْ 

 حُؼَحه٢ حُظش٣َغ ك٢ ،حُؼخٓش ٝحُوٞحػي حألكٌخّ ح٠ُ رخَُؿٞع : الٚي األِش

 إ حُٔـظٞدٗض ػ٠ِ حٗٚ ) ك٤غ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 851) حُٔخىس ٝهخطش

 ؽَأ أٝ حُؼوخٍ طِق ٝاًح ٓؼِٚ أؿَ ٓغ طخكزٚ ح٠ُ ٍىٙ حُـخطذ ٣ِِّ ػوخٍحً  ًخٕ

 . (حُؼٔخٕ ُِٓٚ حُـخطذ ٖٓ طؼي ريٕٝ ُٝٞ ٗوض ه٤ٔظٚ ػ٠ِ

 ٖٓ  ٣ِِّ ٢ٌُ، حُٔخىس ٌٛٙ ح٠ُ حالٓظ٘خى ٣ٔظط٤غ حُوؼخء إٔ َٟٗ ٝػ٤ِٚ

 رظؤى٣ش كؼالً ػٖ اُِحٓٚ، ُٔخٌُٜخ حألٍع ٝحػخىس كؼٜخرَ حُٔئهظش حُٔ٘شآص حهخّ

 ٓطخُزش كخُش ك٢ ػ٤ِٜخ حُٔئهظش حُٔ٘شآص طِي ك٤ٜخ رو٤ض حُظ٢ حُٔيس ػٖ حُٔؼَ أؿَ

 .  رٜخ حألٍع ٓخُي

 

ً ( 233) حُٔخىس ا٠ُ حُؼٞىس حٌُٖٔٔ ٖٓ أٗٚ َٟٗ ًٔخ  ػٖ كؼالً  ح٣ؼخ

حألٍع ُظخكذ رخُظؼ٣ٞغ ٣ظؼِن ك٤ٔخ حُٔظويٓش حُٔخىس
(8)

.  

 ٓلٌٔش  هؼض ٓخ طيٍ ػٖ حُوؼخء حُؼَحه٢ ك٤غ رٌه فٟ ٚد١ٌٍٕا

 ٢ٛٝ ٝط٘ظ٤ق ؿَٔ ٓؼيحص رٞػغ ٣ظؼِن ك٤ٔخ ُٜخ هَحٍ ك٢ حالطلخى٣ش حُظ٤٤ِٔ

  ك٤ٚ ؿخء ك٤غ حُيٝحّ ٓز٤َ ػ٠ِ ٤ُٔض ٝحهخٓظٜخ حُـ٤َ أٍع ػ٠ِ ٓوخٓش ٓ٘شآص

 ٖٓ( 851) ُِٔخىس حٓظ٘خىحً  ٓؼِٚ أؿَ ٓغ طخكزٚ ح٠ُ ٍىٙ ػ٠ِ ) حُٔـظٞد أٗٚ

 اال ٌِٓٚ ٖٓ أكي ٣لَّ إٔ ٣ـُٞ ٝال حُٔؼيٍ 8558 ُٔ٘ش 44 ٍهْ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ

                                                      

انو واجب عميو فتبيغ عجم وجػبو مغ دفع شيئًا ضانًا  – 1( )1151يشطخ نز السادة ) 1))
واذا كان مغ تدمع غيخ السدتحق سيء  – 8 .فمو الخجػع بو عمى مغ قبزو بغيخ حق

كان يدتصيع ان يدتفيجه يمدم ايزًا بخد كل ما استفاده او الشية وقت التدمع او بعجه فانو 
 مغ الذيء وذلظ مغ يػم ان تدمع غيخ السدتحق او مغ اليػم الحي اصبح فيو سيء

الشية، وفي كل االحػال يمدم بخد ما استفاد او كان يدتصيع ان  يدتفيجه مغ يػم رفع 
ظ الذيء او ضاع ولػ الجعػى، ويمدمو الزسان مغ وقت ان صار سيء الشية اذا ھم

 (.بغيخ تعج مشو
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 آٗق حُوخٕٗٞ ٖٓ( 8454) حُٔخىس طَٜٓٔخ ٝحُظ٢ حُوخٕٗٞ ٣ويٍٛخ حُظ٢ حألكٞحٍ ك٢

حُن(....  حًٌَُ
(8)

  . 

رخُوٍٞ  ٌٛح حُظيى ًٍٞىٓظخٕ حُؼَحم ك٢ حه٤ِْ ط٤٤ِٔ ٓلٌٔش هؼض ًٔخ

 حُوطؼش ػ٠ِ ػ٤ِٚ حُٔيػ٠ هزَ ٖٓ أٗشت ُيػٟٞح ٓٞػٞع حٌُشي إٔ....)

 ا٠ُ ىكؼٚ ك٢ حٓظ٘ي ػ٤ِٚ حُٔيػ٠ ٝإٔ حُٔيػ٢ ا٠ُ ط٤ٌِٜٔخ هزَ حُيػٟٞ ٓٞػٞع

 حُٔيػ٢ ا٠ُ حُؼوخٍ ٤ٌِٓش حٗظوخٍ هزَ حُزِي٣ش ٓي٣َ٣ش ٝر٤ٖ ر٤٘ٚ ٓزَّ ح٣ـخٍ ػوي

ً  الػظزخٍٙ ٓـخٍ ٣زو٠ ال ٝرٌُي  حُـ٤َ ِٓي ػ٠ِ ٓظـخُٝحً  ٣ؼظزَ ال ٝرخُظخ٢ُ ؿخطزخ

حُظـخُٝ( رَكغ ػ٤ِٚ ٣لٌْ كظ٠
(2)

 . 

 حُٔ٘شآص ٓؼخُـش ػ٠ِ رظ٘ظ٤ظٚ حُٔي٢ٗ حُٔظ١َ حُظو٤ٖ٘ حٗلَى : اٌصأٟ األِش

 ٌٛٙ ا٠ُ طؼَع هي ح١ٌُ( 525) حُٔخىس حُٔئهظش، ًُٝي ٖٓ هالٍ حُظـ٤َس

 حُظ٢ ٝحُٔؤٟٝ ٝحُلٞح٤ٗض ًخألًشخى حُظـ٤َس )حُٔ٘شآص رخُوٍٞ طَحكش حُٔٔؤُش

 ُٖٔ ٌِٓخ طٌٕٞ حُيٝحّ ػ٠ِ روخإٛخ ٓوظٞىح ٣ٌٕٞ إٔ ىٕٝ حُـ٤َ أٍع ػ٠ِ طوخّ

 ٢ٓء ًُٞخٕ كظ٠ حألٍع ٖٓ ِٗػٜخ حُٔئهظش حُٔ٘شآص طخكذ ػ٠ِ ٝإٔ. (أهخٜٓخ

 إٔ ػ٠ٔ طخكزٜخ ػٔخ ٣ؼٞع ٝإٔ أطِٜخ ا٠ُ حألٍع ٣ؼ٤ي إٔ رشَؽ ،ح٤ُ٘ش

ً .  ػٍَ ٖٓ حطخرٚ هي ٣ٌٕٞ  صٓخ طٞحكَ حًح ،حُظوظ٣َ٤ش حُٔٔج٤ُٞش ُوٞحػي ٝكوخ

هالف ًُي ػ٠ِ حُطَكخٕ ٣ظلن ُْ ٝٓخ شَٝؽٚ
(3)

 . 

 حُوخٕٗٞ ؿَحٍ ػ٠ِ حُٔخىس ٌٛٙ طز٢٘ ا٠ُ حُؼَحه٢ حُٔشَع ٗٞط٢ ٌُح

 .حالُظظخم حكٌخّ ٖٓ حُٔئهظش حُظـ٤َس رخٓظؼ٘خء حُٔ٘شآص ،حُٔظ١َ

 املطلب الثالث
 الغري حتذٌذ هفهىم

 ػ٠ِ خءحُز٘ طْ ح١ٌُ ُِؼوخٍ حُشَػ٢ ٛ٘خ حُٔخُي ٣ؼ٢٘ حُـ٤َ ٓلّٜٞ إ

 إٔ ٝرٔخ ،ح٤ُ٘ش ٢ٓء أّ ح٤ُ٘ش كٖٔ رخُز٘خء حُوخثْ أًخٕ ٓٞحء حُزخ٢ٗ هزَ ٖٓ ػوخٍٙ

 ٛٞ رٚ حُٔوظٞى ك٤ٌٕٞ، حُـ٤َ ِٓي ػ٠ِ حُٔشَٝع ؿ٤َ حُيٍحٓش هخثٔش ُز٤خٕ حُز٘خء

ً  ٌٛح حُـ٤َ ٣ٌٕٞ ٝهي ح٤ُ٘ش. ٢ٓء حُزخ٢ٗ ً  شوظخ أٝ ٓؼ٣ٞ٘خً ًخُيُٝش  ًخُلَى ؽز٤ؼ٤خ

                                                      

حكع غيخ  ،12/11/8116الرادر في  ،(،  الييئة السجنية عقار8265رقع القخار ) 1))
 .مشذػر

. القاضي كيالني سيج أحسج، 16/2/1665( الييئة السجنية الرادر في 58لقخار)رقع ا 8))
  . 828السخجع الدابق، ص

 .28ص ،1622 ،مرخ ،دار الجامعية ،نطام السمكية ،د. مرصفى الجسال 8))
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أ١ ؿٜش أهَٟ طظٔظغ  ُز٘خء ػ٠ِ حٍع ًِٓٔٞش ُِيُٝش أٝحُزخ٢ٗ رخ ٣وّٞ ًٔخ ُٞ

خ طويّ ٖٓ هالٍ حُلَػ٤ٖ . ٌُح ٝؿيٗخ ٖٓ حُٔ٘خٓذ إٔ ٗظؼَع ُٔرٌٜٙ حُشوظ٤ش

 .حُظخ٤٤ُٖ

 األول الفرع

 هفهىم الغري كشخص طبٍعً )الفرد(
ً إٔ حُـ٤َ حُٔوظٞى رٚ ٛٞ حُٔخُي  ح١ٌُ ُِؼوخٍ حُشَػ٢ ًٔخ حشَٗخ ٓخروخ

 حُٔظـخُٝ ك٢ ر٘خثٚ ػ٠ِ حٍع ؿخٍٙ ٣ؼي حألٍع . كٔخُيػوخٍٙ ػ٠ِ حُز٘خء طْ

 ٖٓ أٝ حُش٣َي ح١ٌُ ٣٘ظلغ ،ؿخٍٙ أٍع ٖٓ ؿِء ػ٠ِ ٓظـخُٝحً رخُز٘خء ؿ٤َح  

 حُـِء ك٤٘ظلغ رٌٜح رخه٢ حُشًَخء ا٠ُ حَُؿٞع رخُز٘خء ػ٤ِٚ ٓؼالً ىٕٝ حُشخثغ حُؼوخٍ

 حُشًَخء و٤ضر كل٤ظش حُظظَف ٌٛح رٔلَىٙ ٓخ هي ٣ؼ٤َ حُشخثغ ك٤ٔظـِٚ حُٔخٍ ٖٓ

ٓٞحكوظْٜ،  ىٕٝ أه٤ْ ح١ٌُ حُز٘خء ٌٛح اُحُش ك٢ رلوٞهْٜ حُٔطخُزش ا٠ُ ٣ٝيكؼْٜ

 ػ٠ِ رخُز٘خء ؿ٤َح  أٓخّ ٌٛح حُش٣َي حُٔظـخُٝ حُش٤ٞع ٛ٘خ ٣ؼيٕٝ ػ٠ِ كخُشًَخء

حُشخثغ حُؼوخٍ
(8)

 . 

ال  ٝحُزخ٢ٗ حألٍع ٓخُي ر٤ٖ ٝحُٔظخَٛس ػالهش حُوَحرش ٝؿٞى إٔ ًٔخ

 شوظ٤ش إٔ ٛ٘خ كخُٔالكع. حُـ٤َ ِٓي ػ٠ِ ٓظـخُٝح رخُز٘خء ٢ٗحُؼخ ػي   ىٕٝ ٣لٍٞ

 حُز٘خء ٣و٤ْ ح١ٌُ ُِؼوخٍ ٓخُي ؿ٤َ حُزخ٢ٗ ك٤ٜخ ٣ٌٕٞ كخُش ًَ ك٢ ٓظظَٜ حُـ٤َ

 .ػ٤ِٚ

 ٓخُٚ حُوخص حُٔظـخُٝ ٖٓ ر٘خء ٣ٌٕٞ هي أٗٚ ح٠ُ ٛ٘خ حالشخٍس ًٔخ طـيٍ

 كل٢ .حُـ٤َ ألط٢ِح حُٔخُي ُلٔخد حُـ٤َ ِٓي ػ٠ِ حُز٘خء ٣ٌٕٞ ٝهي ،ُٝلٔخرٚ رٚ

 كؼ٠ِ -حُؼوخٍ ٓخُي - حُـ٤َ ُلٔخد حُز٘خء أهخّ حُٔظـخُٝ هي ًخٕ حًح حأله٤َس حُلخُش

 ٓؼالً  حُٔوخُٝش ػوٞى ك٢ ٣لظَ ًٔخ ،ر٤ٜ٘ٔخ ٓٔزن حطلخم ٛ٘خى إٔ ٣ٌٕٞ حُـخُذ

 ٌٛح ر٘ٞى ح٠ُ رشؤٗٚ حَُؿٞع ٣ظْ ر٤ٜ٘ٔخ ِٗحع أ١ كيٝع كخُش ك٢ كخٗٚ ٝرخُظخ٢ُ

حالطلخم
(2)

 . 

                                                      

د. شارق كاضع عجيل، بحث مشذػر بعشػان بشاء الذخيظ عمى جدء مفخز مغ الذيء  1))
مشذػر عمى السػقع  بحث .1لقزاء العخاقي(، صق عمى مػقف االذائع )تعمي

-8-1: )تاريخ آخخ الديارة > .www.http: google.iraq law  <تي: لكتخونى اآلاإل
8116.) 

، دراسة في القانػن المبشاني و القانػن د. عبجالسشعع فخج الرجه، الحقػق العيشية األصمية8))
 .882ص ،بال سشة نذخ ،بيخوت ،يزة العخبية لمصباعة والشذخدار الش ،السرخي 

http://www.http/
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اٌغ١ش ٠ّىٓ ٌٕا أْ ٔرساءي ً٘ ٚػع اٌّششع اٌعشالٟ  ٌّفَٙٛ  اٌعشع ٘زا تعذ

لش٠ٕح ذصثد أْ اٌٍّى١ح ٟ٘ ٌظاحة السع؟،وٟ ٠رسٕٝ ٌظاحثٙا اخشاض 

خ ٚعٍٝ اٌّرعاٚص عٍٝ أساػ١ٗ ٚ أْ ٠ض٠ً وً ِا لذ الاِح ِٓ اٌّسرحذشا

 . إٌّشآخ عٍٝ اسػٗ تغ١ش حك

هي حهخّ ه٣َ٘ش  حُؼَحه٢ حُٔشَع ُإلؿخرش ػٖ ٌٛح حُٔئحٍ ٣ٌٖٔ ُ٘خ حُوٍٞ إٔ

حُٔوخٓش  حألر٤٘ش حألٍع ٝإٔ ُٔخُي حُـ٤َ ٓلخىٛخ إٔ حُز٘خء هخ٤ٗٞٗش ر٤ٔطش ُٔظِلش

 ٤ُٔض حُوخ٤ٗٞٗش حُو٣َ٘ش ٌٛٙ إٔ ؿ٤َ ،ٗلوظٚ ػ٠ِ أهخٜٓخ ٝحٗٚ ػِٔٚ ٖٓ أٍػٚ ػ٠ِ

حُؼٌْ إلػزخص هخرِش حٜٗخ رَ، هخؽؼش
(8)

. ٝرٌٜح ٣ظؼق إٔ حُٔزيأ حُؼخّ ح١ٌُ ٝػؼٚ 

 طؼَػٚ ُلن ػ٘ي حُظش٣َؼخص ٓٞػٞع حُٔوخٍٗش ٖٓ ُٔشَع ػ٠ِ ؿَحٍ حُؼي٣يح

ح١ٌُ  حُٔل٤ي حُلي ح٠ُ طلظٜخ ٝٓخ كٞهٜخ ٓخ ٣ِٔي حألٍع ٛٞ إٔ ٓخُي ،ح٤ٌُِٔش

( ٓخروش ح8445ًٌَُرٜخ ػٔالً ر٘ض حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخىس ) ٣ٌٔ٘ٚ حُظٔظغ
(2)

. 

 إٔ حُ٘خىٍ ٖك٤غ ٓ ،ٝٓلِٜخ ػِٞٛخ ٣ِٔي حألٍع ٓخُي إٔ كخُـخُذ

 ػ٠ِ حُو٘خم طؼ٤٤ن ٖٓ ًُي ٣ٔظظزؼٚ ُٔخ حُؼِٞ ك٢ كوٚ ػٖ حألٍع ٓخُي ٣ظ٘خٍُ

 ٖٓ حألٍع ٓخُي حُظش٣َؼخص حػلض ٌُُي ،ٜٓ٘خ حالٓظلخىس ٖٓ ٝكَٓخٗٚ ٤ٌِٓظٚ

ٝأُِٓض ٖٓ ٣يػ٢ هالف ًُي  ،أٍػٚ ػ٠ِ حُٔوخّ ُِز٘خء ٤ٌِٓظٚ حػزخص ػذء

، ُِظـِثش هخرِش ٝٓلِٜخ ٝػِٞٛخ حألٍع إٔ ٤ٌِٓش اػزخص ٌٛح حألَٓ ػ٠ِ حػظزخٍ

ً  ٤ُْ حألٍع ٓخُي ٣ٌٕٞ هي ٌُُي ػ٤ِٜخ حُٔوخٓش ُألر٤٘ش ٓخٌُخ
(3)

. 

 ػ٠ِ حُٔوخّ ُِز٘خء ٤ٌِٓظٚ ٣يػ٠ ٝأؿ٘ز٢ حألٍع ٓخُي ر٤ٖ ِٗحع كيٝع كخُش ٝك٢

ً  ٣وق إٔ حألٍع ُٔخُي ك٤ٌل٢ ،ٗلوظٚ ػ٠ِ ٓوخّ حُز٘خء إٔ ٣يػ٢ أٝ حألٍع  ٓٞهلخ

 ً  ػ٠ِ ٣وغ ك٤ٖ ك٢، ُٔظِلظٚ حُٔشَع أهخٜٓخ حُظ٢ ٣َ٘شحُو ٖٓ ٓٔظل٤يحً  ِٓز٤خ

 إٔ ػ٠ِ ى٤َُ رظوي٣ْ حُوخ٤ٗٞٗش حُو٣َ٘ش ٌٛٙ ٣يكغ ًٔخ حشَٗخ حػالٙ إٔ حُوظْ

                                                      

أحكام قانػن االثبات  ،د. عباس العبػدي حػل القخائغ القانػنية والقزائية لجى : يشطخ 1))
وما  882ص ،1661 ،جامعة السػصل ،دار الكتب لمصباعة والشذخ ،السجني العخاقي

، 1622  ،بغجاد ،بال دار نذخ ،شخح قانػن االثبات ،د. آدم وىيب الشجاوي  .بعجىا
شخح قانػن االثبات الصبعة الثانية،  ،د. عرست عبج السجيج .وما بعجىا 812ص

  .وما بعجىا 812، ص8112 ،بغجاد ،السكتبة القانػنية
الى الحج السفيج في ممكية األرض تذسل ما فػقيا عمػًا وما تحتيا سفاًل و نز السادة ) 8))

 ( مغ القانػن السجني السرخي.218) ة الثانية مغ السادةيقابل ىح الفقخ  .(التستع بيا
 .86ص ،سابق مرجر ،ىادي عديد عمى 8))



 البناء غير المشروع على ملك الغير )دراسة مقارنة(

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

121 

 ػخطن ػ٠ِ ٣وغ حالػزخص كؼذء ٗلوظٚ، ػ٠ِ ٓوخٓش أٝ أٜٗخ ُٚ ًِٓٔٞش حُٔ٘شآص

 .ال حُٔخُي حُوظْ

حُـ٤َ  أٍع ػ٠ِ ِٚهز ٖٓ حُٔوخٓش حالر٤٘ش ًٕٞ حػزخص ٖٓ حُزخ٢ٗ طٌٖٔ كخًح

 حُظ٢ حُوخ٤ٗٞٗش حُو٣َ٘ش ػٌْ أػزض كٜ٘خ ٣ٌٕٞ هي ،حألٍع ٓؼالً  ٓخُي ٝٓٞحكوش رؤًٕ

 ٖٓ حُز٘خء كخُش أٓخّ . كٌٕ٘ٞ حألٍع ٓخُي ُٔظِلش حُؼَحه٢ حُٔشَع أهخٜٓخ

 ؿ٤َ حُز٘خء كخُش أٓخّ . أٓخ حُوٍٞ روالف ًُي كٌٕٔ٘ٞ حُـ٤َ ِٓي حُٔشَٝع ػ٠ِ

 .ٓٞف ٗظؼَع ُٜخ الكوخً رظلظ٤َ حُظ٢ٝ حُـ٤َ ِٓي ػ٠ِ حُٔشَٝع

 الثاًً الفرع

 هفهىم الغري كشخص هعٌىي)الذولت(
ً كبٗٚ هي  ٣ٌٕٞ ٓزن ٝحٕ حشَٗخ ح٠ُ إٔ حُـ٤َ ًٔخ هي ً ؽز٤ؼ٤خ شوظخ

 ً ً  شوظخ ًطَف ك٢ حُٔ٘خُػش ًخُيُٝش ٓؼ٣ٞ٘خ
(8)

 حُٔظـخُٝ رخُز٘خء ه٤خّ كخُش ك٢ ًٔخ 

ٞهٞكشٓ أٍع ػ٠ِ أٝ حُز٘خء ُِيُٝش ًِٓٔٞش أٍع ػ٠ِ
(2)

 حُيُٝش طظٌٖٔ ٢ٌُٝ .

 ٝحؿزخطٜخ ٝأىحء ،ٖٓ ًَ حػظيحء ٓلظَٔ حُٞهٞع ػ٤ِٜخ حُٔوظِلش َٓحكوٜخ اىحٍس ٖٓ

ً  حُٔظؼيىس ً ٝؿ٘خث٤خ ًُٝي ٖٓ هالٍ ط٤خؿش  ،رشٌَ طل٤ق الري ٖٓ كٔخ٣ظٜخ ٓي٤ٗخ

 أٝ هخ٢ٗٞٗ حػظيحء ًَ ٖٓ حُؼخٓش ٌٛٙ حالٓٞحٍ كٔخ٣ش طٌلَ حُظ٢ حُوخ٤ٗٞٗش حُوٞحػي

 ط٘ظ٤ْ ٝػ٠ِ إٔ طظ٠ُٞ ٜٓ٘خ حُـَع طؼط٤َ ح٠ُ ٣ئى١ إٔ ٣ٌٖٝٔ ػ٤ِٜخ غ٣و ٓخى١

.رٜخ ٝحالٗظلخع حٓظؼٔخُٜخ ٤ًل٤ش
 

                                                      

إن القخار السسيد القاضي بخد )محكسة تسييد اقميع كػردستان العخاق  عنحيث صجر  1))
دعػى السجعي السصالب بخفع التجاوز عمى القصعة مػضػعة الجعػى مغ قبل السجعي 

ى عائجية ممكية القصعة السحكػرة إلى الجولة وليدت لمسجعي صػرة عميو صحيح بالشطخ إل
  .8/5/1668الرار في  ،الييئة السجنية ،(18رقع القخار ) (قيج تثبت حق ترخفو فيو
 .828ص مرجر سابق، ،نقاًل عغ كيالني سيج أحسج

أن السجعي تسميظ القصعة مػضػعة ) حيث صجر محكسة تسييد اقميع كػردستان العخاق 8))
( مغ 1181الجعػى العائجة لصائفة الكمجان الكاثػليظ في زاخػ عمى ضػء أحكام السادة )

 =القانػن السجني وأن أحكام السادة السحكػرة ال تصبق عمى األراضي العائجة لمجولة
 ،الييئة السجنية ،(52رقع القخار ) (.واألراضي السدجمة بإسع الػقف الخيخي الجيشي=

  .851ص ،سابق مرجر ،قاًل عغ كيالني سيج أحسجن  .81/8/8112الرار في 
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ٓخى٣ش ه٤ٔش ُٚ كن ًَ حُٔشَع حُؼَحه٢ حُٔخٍ رؤٗٚ ٌٛح ٣ٝؼَف
(8)

، أٓخ 

 ُِيُٝش حُؼخثيس ٝحُٔ٘وُٞش حُؼخرظش حالٓٞحٍ ك٤ؼَف حُزؼغ رؤٗٚ حُؼخّ ػٖ حُٔخٍ

حُؼخٓش ُِٔ٘لؼش ٝحُٔوظظش حالهَٟ حالىح٣ٍش ٝحالشوخص
(2)

 . 

 كبٗٚ الري إٔ طٌٕٞ ُٜخ حٓٞحٍ ٜٝٓٔخطٜخ ٢ٌُٝ طظ٠ُٞ حُيُٝش ط٘ل٤ٌ ٝحؿزخطٜخ

 ٢ٛ حالٓٞحٍ ٌٝٛٙ، حُٔوظِلش أٗشطظٜخ أٝؿٚ ػ٠ِ ط٘لوٜخ ٢ً ،ٓ٘وُٞش ٝؿ٤َ ٓ٘وُٞش

 . حُؼخّ حُٔخٍ أٝ حُيُٝش رؤٓٞحٍ ػ٤ِٜخ ٣طِن ٓخ

 حُيُٝش شوظ٤ش ػٖ ٓٔظوِش ٓؼ٣ٞ٘ش رشوظ٤ش طظٔظغ ال ٝرٔخ إٔ حإلىحٍس

أٓٞحُٜخ ٢ٛ أٓٞحٍ ػخٓش،  ؿ٤ٔغ حُٔوظِلش كبٕ رخهظظخطخطٜخ حُيُٝش طٔؼَ ك٢ٜ

 ٓوظظش طٌٕٞ اً حُؼخٓش حُٔؼ٣ٞ٘ش ُألشوخص حٝ ُِيُٝش طؼٞى أٓٞحٍ ٝرخُظخ٢ُ ٢ٛ

 ر٤ٖ طَحٝكض حُؼَحه٤ش حُظش٣َؼخص حٕ ٗـي حٗ٘خ حال حالكَٔ،) حُؼخٓش ُِٔ٘لؼش

حهَٟ طخٍسً  حُؼخٓش حالٓٞحٍ ٝػ٠ِ طخٍس ُيُٝشح أٓٞحٍ ػ٠ِ كظ٘ض حُ٘ظ٤ٖ
(3)

. 

                                                      

 .( مغ القانػن السجني العخاقي 25يشطخ السادة ) 1))
مبادئ  ،د. ميجي ياسيغ الدالميد. عرام عبج الػىاب البخزنجي و عمي دمحم بجيخ و  د. 8))

  .821ص ،8111 ،القاىخة  ،العاتظ لرشاعة الكتاب ،وأحكام القانػن االداري 
بالحكخ أنو شبقًا لمتعخيف الػارد في القانػن السجني العخاقي لمسال العام في ومغ الججيخ  8))

( بحيث ال يسكغ أن تكػن األمػال عامة مالع تكغ مخررة 21الفقخة االولى مغ السادة )
حيث ورد ما نرو بأنو )تعج  .بل أنيا تكػن مغ امػال الجولة الخاصة  ،لمسشفعة العامة

شقػالت التي لمجولة او لألشخاص السعشػية والتي تكػن امػااًل عامة العقارات والس
 =( مغ28مخررة لسشفعة عامة بالفعل او بسقتزى القانػن( ويؤكج ذلظ السادة )

القانػن السجني )تفقج األمػال العامة صفتيا بانتياء تخريريا لمسشفعة العامة ويشتيي =
مغ أجمو خررت تمظ التخريز بسقتزى القانػن أو بالفعل أو بانتياء الغخض الحي 

األمػال لمسشفعة العامة( ولحلظ استخجم السذخع العخاقي في قانػن بيع ايجار وامػال الجولة 
يدخي احكام  -اواًل )مرصمح )امػال الجولة( في السادة االولى  8118( لدشة 81رقع )

امػال يذسل تعبيخ ) –...ثانيًا .ىحا القانػن عمى امػال الجولة، السشقػلة وغيخ السشقػلة
 .بجاًل مغ مرصمح السال العام (الجولة( امػال القصاع العام ايشسا وردت في ىحا القانػن 

( مغ 82ومغ الججيخ بالحكخ أن السذخع العخاقي قج اكتفى في الفقخة االولى مغ السادة )
بإضفاء الحخمة عمى االمػال العامة دون  8115دستػر الجسيػرية العخاق الججيج  لدشة 

ثع استخجم السذخع في  (.لألمػال العامة ُحخمة... -أواًل : )ورد ما نرو أن الخاصة إذ 
الفقخة الثانية عبارة أمالك الجولة  بجاًل مغ مرصمح السال العام لتذسل جسيع امػال الجولة 
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ً  حالٓٞحٍ ٌٝٛٙ ً  طؤْ حالىح٤٣ٍٖ ٝحُوؼخء حُلوٚ ػ٤ِٚ حٓظوَ ُٔخ ٝكوخ  ُظوظ٤ظٜخ ٝكوخ

 ٓخ حٝ هخطش ٝحٓٞحٍ ( حُؼخّ حُي٤ٖٓٝ) رـ ٠ٔٔ٣ ٓخ حٝ ػخٓش حٓٞحٍ ،ه٤ٖٔٔ ح٠ُ

خ. رٜ هخص هخ٢ٗٞٗ ٗظخّ ٜٓ٘خ ٌَُٝ (حُوخص حُي٤ٖٓٝ) ط٤ٔٔش ػ٤ِٜخ ٣طِن

 ٝحٗظٔش ُوٞحػي ٝطوؼغ حُؼخٓش ُِٔ٘لؼش ٓوظظش طٌٕٞ ٢ٛ حُظ٢ حُؼخٓش كخألٓٞحٍ

 ،حُوخص حُوخٕٗٞ ك٢ حُوخطش حالٓٞحٍ ُٜخ طوؼغ حُظ٢ حُوٞحػي ػٖ ٓوظِلش هخ٤ٗٞٗش

 حالىح١ٍ حُوؼخء َُهخرش كبٜٗخ طوؼغ حُؼخٓش حالٓٞحٍ رشؤٕ كؼ٘يٓخ طؼٍٞ حُٔ٘خُػخص

 ك٢ٜ حُؼخ٤ٗش أٓخ حُٔـٔٞػش .حُِٔىٝؽ ؼخث٢حُو رخُ٘ظخّ طؤهٌ حُظ٢ حُيٍٝ ك٢ ًُٝي

 طٌٕٞ ال اً حالهَٟ حالىح٣ٍش حالشوخص حٝ حُيُٝش طٔظٌِٜخ حُظ٢ حُوخطش حالٓٞحٍ

 حُيُٝش ٓٞحٍى ٣ُٝخىس حٗٔخء حؿَ ٖٓ حٓظـالُٜخ ٣ظْ ٝحٗٔخ حُؼخٓش ُِٔ٘لؼش ٓوظظش

حُوخص حُوخٕٗٞ ُوٞحػي حُيُٝش حٓٞحٍ ٖٓ حُٔـٔٞػش ٌٛٙ ٝطوؼغ
(8)

 رٌٜح ٝٛٞ .

 :ٝؿ٤ٜٖ ٣ٔظؼَٔ ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ حُٔظويّ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ُٔؼ٠٘ح

ٝٓوظظش  حُيُٝش َٓطٞىس ًُٝي ػ٘يٓخ طٌٕٞ أٓٞحٍ : اٌعاَ : السرعّايأٚلا  

 ٓزخشَس رظٍٞس حُـٍٜٔٞ حٗظلغ حًح ٓخ كخٍ ك٢ ًُي ٣ٌٕٝٞ ،كظَحً  حُؼخٓش ُِٔ٘لؼش

ُٜخ  حػي حُظ٢ ؼشحُٔ٘ل ٝؽز٤ؼش ٣ظلن ح١ٌُ رخُشٌَ ٓظشخرٜخ حٓظؼٔخال ٝحٓظؼِٔٞٙ

                                                                                                                              

تشطع بقانػٍن، األحكام الخاصة بحفظ أمالك  -ثانيًا : )عشجما اورد ما نرو 
دي سمسان العبيجي، صالحيات االدارة ومدؤولياتيا في : دمحم حسػ (.لمسديج يشطخالجولة

، الخافجيغ لمصباعة 1مكافحة التجاوزات، دراسة في ضػء الشطام القانػني العخاقي، ط
  .82 - 85.، ص ص8112 ،لبشان–بيخوت  ،والشذخ

عمى الخغع مغ كل ما تقجم فإن االنطار تتجو مغ جانب مغ الفقو االداري الى ىجخ  1))
 =تقميجية لمسال العام لسا تتزسشو مغ عيػب وجعل جسيع امػال الجولة تخزعالشطخية ال

اال انشا نخى انو يشبغي العسل  ،لشطام قانػني واحج يدمط عمييا نػعًا واحجًا مغ الحساية=
عمى سحب اوجو الحساية القانػنية السقخرة باألصل لألمػال العامة بسفيػميا التقميجي 

وىحا ما اتجو اليو السذخع العخاقي والسرخي وال يعشي ذلظ  عمى االمػال الخاصة لمجولة
اىجار اىسية التفخقة بيغ السجسػعتيغ مغ االمػال، اال ان الشطام القانػني الحي تخزع لو 

باحة الحساية السقخرة ليحه االمػال وانسا إة ال يقترخ عمى االحكام الخاصة باالمػال العام
ام الستعمقة باستعسال واستغالل االمػال العامة يتزسغ الى جانب ذلظ القػاعج واالحك

وىحه القػاعج ال يسكغ تصبيقيا اال عمى ىحه االمػال ألنيا مخررة لمسشفعة العامة وىحا 
: د. عمي دمحم بجيخ و د. عرام عبج الػىاب البخزنجي . لمسديج يشطخما ستتشاولو الجراسة

 . 822 –  821ص ص ،سابق مرجر ،و د. ميجي ياسيغ الدالمي
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 ٣ٌٕٞ هي حُؼخٓش ُِٔ٘لؼش ٝحُظوظ٤ض .ٝحُٔٞحٗت ٝحُٔطخٍحص ٝحُـٍٔٞ ًخُطَم

 ً ً  حُيُٝش ؿؼِض ُٞ ًٔخ، كؼ٤ِخ ً  أٍحػ٤ٜخ ٖٓ هٔٔخ ً  ؽ٣َوخ  هخٕٗٞ حٓظظيحٍ ىٕٝ ػخٓخ

هخص ًٔخ ك٢ كخُش  هخٕٗٞ رٔوظؼ٠ حُظوظ٤ض ٣ٌٕٞ ٝهي رٌُي هخص

 . حالٓظٔالى

خٍ حُؼخّ ٖٓ حُظؼخَٓ ًُٝي رٔٞؿذ ٌٛح ٝهي حهَؽ حُٔشَع حُؼَحه٢ حُٔ

( حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ ٝحُوخػيس ك٢ حٓظؼٔخٍ حُٔخٍ حُؼخّ 18حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخىس )

أٗٚ ػيّ ؿٞحُ حُظظَف ٝحُظِٔي ٝحُظوخىّ ٖٓ هزَ حالكَحى ك٢ حُٔخٍ حُؼخّ
(8)

.
 

ا  ٌُٜٝ٘خ  ُِيُٝش حًُِٔٔٞش حألٓٞحٍ طٌٕٞ ػ٘يٓخ ًُٝي : : السرعّاي اٌخاصشا١ٔا

، ًخألٍحػ٢ حال٣َ٤ٓش حُظ٢ طٌٕٞ ٍهزظٜخ ُِيُٝش أٝ ٓوظظش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ؿ٤َ

حُؼوخٍحص حُظخرؼش ُِيُٝش ٝٓظًَٝش أٝ حُٔئؿَس ُألشوخص ك٤غ ُْ ٣ظْ طوظظٜخ 

رل٤غ ٣ـُٞ حُظظَف رٜخ  ،ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ٌُح كظ٠ٔٔ رخألٓٞحٍ حُوخطش حُيُٝش

رـ٤ٔغ حٗٞحع حُظظَكخص ًخُز٤غ ٝحَُٖٛ
(2)

ظؼٔخٍ ٌٛٙ حالٓٞحٍ ٖٓ هزَ حٓ . ًٔخ ٣ظْ

حُٔؼ٤٘٤ٖ  ُْٜ رٌٝحطْٜ طؤًٕ ٝ حإلىحٍس حُوخص، ػ٠ِ إٔ  طَهض ٌِْٜٓ ك٢ حألكَحى

حُوخص ًخٌُخ٣ُ٘ٞٛخص ٝحُٔوخ٢ٛ  حُٔخٍ ٖٓ ٓؼ٤ٖ رـِء رخالٗظلخع ؿ٤َْٛ ىٕٝ

حُظ٢ طَهض حالىحٍس رٜخ ػ٠ِ شٞحؽت حُزلَ أٝ حالٜٗخٍ أٝ ٓلطخص حٌُٔي 

ظلق ٝحُٔلالص ك٢ حُشٞحٍع ٝح٤ُٔخى٣ٖ حُؼخٓشحُلي٣ي٣ش، ًٌُي حًشخى ر٤غ حُ
(3)

 . 

ٌٛح ٝهي حهظِق حُلوٚ ك٢ ٓؼ٤خٍ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حالٓٞحٍ حُؼخٓش ٝحالٓٞحٍ 

حُوخطش . ٝٓغ ٌٛح ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حُٔؼ٤خٍ ح١ٌُ حٓظوَ ػ٤ِٚ حُلوٚ ٝحُوٞح٤ٖٗ 

 طوظ٤ض ٛٞ ٓؼ٤خٍ حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ حُٔي٤ٗش حُؼَر٤ش حُٔوظِلش ٜٝٓ٘خ

حُيُٝش أٓٞحٍ ٗٞػ٢ ر٤ٖ حُؼخٓش ُِظ٤٤ِٔ ء ُِٔ٘لؼشحُش٢
(4)

. 

                                                      

السدتذار أسامة عثسان، السػسػعة القزائية في أمالك الجولة في ضػء القزاء  يشطخ: 1))
وما بعجىا. د. دمحم رفعت عبج  1818ص  8111 ،االسكشجرية ،مشذأة السعارف ،والفقو

  ،8118 ،االسكشجرية  ،الػىاب، الشطخية العامة لمقانػن االداري، دار الجامعة الججيجة
 .وما بعجىا 221ص

. دمحم شو البذيخ وغشي حدػن شو، 85ص  ،السخجع الدابق ،دمحم حسػدي سمسان 8))
 .88ص ،السخجع الدابق

 .بعجىا وما 266ص ،السخجع الدابق ،د. دمحم رفعت عبج الػىاب 8))
 ،مشذػرات االكاديسية العخبية في الجنسارك ،القانػن االداري  ،يشطخ: د. مازن راضي ليمػ 1))

مشذػرات  ،عثسان دمحم عثسان، اصػل القانػن االداري  . د. حديغ111ص ،8112
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 أٍع ػ٠ِ حُز٘خء إٔ ٗوٍٞ ،حُؼخٓش حألٓٞحٍ ُ٘ٞػ٢ حإل٣ـخُ ٌٛح ٣ٝؼي

ػ٠ِ  ٣ٌٕٞ حُز٘خء أٝهي، حُؼخٓش ُِٔ٘لؼش ٓوظظش أٍع ػ٠ِ ٣ٌٕٞ هي حُيُٝش

 .أٓٞحُٚ حُوخطش

 كؤٗٚ حُؼخٓش ُِٔ٘لؼش ٓوظظش أٍع ػ٠ِ حُز٘خء كيع اًح األٌٚٝ اٌحاٌح ففٟ

حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 18) حُٔخىس رؤكٌخّ ٝػٔالً 
 
 كبٕ -ٓخروش حًٌَُ  –

 ًِٚ ػ٠ِ حُٔـظٔغ ر٘لؼٜخ طؼْ ٌُٜٞٗخ حُؼخٓش ُألٓٞحٍ رلٔخ٣ش أكؼ٠ هي حُٔشَع

 ٓ٘ظظْ رشٌَ حُؼخٓش حَُٔحكن حٓظَٔحٍ ػَٔ ٝط٤خٗظٜخ كٔخ٣ظٜخ ػ٠ِ ٣ٝظٞهق

 ال حألٓٞحٍ ٌٛٙ إٔ ػ٠ِ ُوخٕٗٞح ٗض ٖٓ حُلٔخ٣ش ٌٛٙ ٝطظوٌ، حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ُويٓش

ٖٓ  حُز٘خء إٔ ٝرٔخ .رخُظوخىّ طٌِٜٔخ أٝ ػ٤ِٜخ حُلـِ أٝ ك٤ٜخ حُظظَف ٣ـُٞ

 ُِٔ٘لؼش حُٔوظظش حألٓٞحٍ ػ٠ِ ٣ز٢٘ إٔ ألكي ٣ـُٞ كال ،حُٔخى٣ش حُظظَكخص

 . حُؼخٓش

... رؤٕ ًَ ٓخ ش٤ي ٖ ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ حالطلخى٣ش رؤٕ )ٝك٢ ٌٛح طيٍ ػ

ٖٓ حر٤٘ش أٝ ؿَحّ ٖٓ ىٕٝ ٓٞحكوش حُـٜش حُٔخٌُش )ُٝحٍس  ػ٠ِ حُؼوخٍ حًٌٍُٔٞ

حُٔخ٤ُش(٣ؼي طـخُٝحً ...ٝرٌُي كوي ػزض ُِٔلٌٔش إٔ ؽَك٢ حُيػٟٞ ش٤يٝح حُيٍٝ 

ػ٠ِ حُؼوخٍ ٓٞػٞع حُيػٟٞ طـخُٝحً ىٕٝ ٓٞحكوش ُٝحٍس حُٔخ٤ُش ٓٔخ ٣ٌٕٞٗٞ 

ض ( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ طو8851ؿخطز٤ٖ ُٔ٘لؼظٚ ٝإٔ ٓخ ٍٝى ك٢ حُٔخىس )

ك٤خُس ػوخٍ ؿ٤َ ٓٔـَ ك٢ ىحثَس طٔـ٤َ حُؼوخ١ٍ ٝإٔ ك٤خُس حُطَك٤ٖ ُِؼوخٍ 

ؿ٤َ ٓشَٝػش .......ألٕ حُلوٞم طؼٞى ُِٔخُي )ُٝحٍس حُٔخ٤ُش(........(
(8)

. 

 أَٓ ٛٞ -ٝحُـٍٔٞ حُطَم - حُؼخٓش ُِٔ٘لؼش حُٔوظظش ًٔخ إٔ حألٍع

 اال، حُؼوخٍحص ٌٛٙ ٓؼَ ػ٠ِ حُز٘خء ػ٠ِ حإلهيحّ رؼيّ ًل٤َ ٝٛٞ حكي ػ٠ِ ٣ول٠ ال

أىص ا٠ُ  حُٔـظٔغ حُؼَحه٢ رٜخ َٓ حُظ٢ 2443أكيحع  رؼي ٗـيٙ حُؼ٢ِٔ حُٞحهغ إٔ

 ،حُؼخٓش حَُٔحكن ػ٠ِ كظ٠ ؿ٤َ حُٔشَٝػش رخُز٘خء حُظـخُٝحص ٖٓ حُؼي٣ي كظٍٞ

حُوؼَحء حُٔ٘خؽن ك٢ ًخُز٘خء
 
 .
 

                                                                                                                              

ص  ،سابق مرجر ،د. دمحم رفعت عبج الػىاب .112ص ،8111 ،الحمبي الحقػقية
د. عمي دمحم بجيخ و د. عرام عبج الػىاب البخزنجي و د. ميجي ياسيغ  .228

 62ص  ،2ج ،حق السمكية الدشيػري، .وما بعجىا 822ص مرجر سابق،الدالمي، 
 .عجىاوما ب

حسػدي  . نقاًل عغ دمحم82/1/8112(، الييئة السجنية السػسعة، في 21رقع القخار) 1))
  811سابق، ص سمسان، مرجر
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ً  حُٔوُٞش حُـٜخص ٌٓٞص ٝاُحء ٕ   ربُحُظٜخ هخٗٞٗخ ٓخ  ضطلخهٔ هي حُٔشٌِش كب

ٓخ  ،حُؼخٓش حُٔظِلش ٝال حُؼيحُش ٓزيأ ٓغ ٣ظلن ٝال ،حُؼخّ ُِٔخٍ ح٠ُ ٛيٍ حىٟ ًُي

ٝاػخىس  ظـخُٝحص ٝحالػظيحءحص ؿ٤َ حُٔشَٝػشحُ ٌٛٙ اُحُش حُيُٝش ػ٠ِ ٣ظٞؿذ

.حُؼخّ حُٔخٍ ػ٠ِ ُِللخظ حُلخٍ ا٠ُ ٓخ ًخٕ ػ٤ِٚ 
 

 ح١ ،ُِيُٝش هخطش أٍع ػ٠ِ حُز٘خء كٜٞ كظٍٞ اٌصا١ٔح اٌحاٌح فٟ أِا

كبٕ  حُؼخٓش ُِٔ٘لؼش ٝؿ٤َ ٓوظظش  هخطش ٤ٌِٓش حُيُٝش طٌِٜٔخ أٍع ػ٠ِ

ً  ؿخء هي حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ  ،حُلخُش ٌٛٙ ُٔؼخُـش هخص ٗض أ١ ٖٓ هخ٤ُخ

حُـ٤َ كؼالً ػٖ أكٌخّ  ِٓي ػ٠ِ حُز٘خء ك٢ حُؼخٓش ُألكٌخّ ٣وؼغ حألَٓ ٝإ

حُـظذ
(8)

.  

 اٌذٌٚح أِٛاي عٍٝ اٌثٕاء فٟ ٌرعاٚصا حظً ِا ارا ٚاٌسئاي اٌزٞ ٠ُصاس ٕ٘ا ٘ٛ

 ٠رُ فى١ف ،اٌعاَ ٌٍٕفع ِخظظح غ١ش خاطح أِٛال أَ عاِح أِٛال وأد سٛاء

  ٚاٌمؼائ١ح . اٌرشش٠ع١ح إٌاح١ح ِٓ اٌرعاٚص ٘زا اصاٌح

 ػٖ طيٍص هي حُوَحٍحص ٖٓ حُؼي٣ي ٛ٘خى إٔ ٗـيِٓ إٌاح١ح اٌرشش٠ع١ح : 

ٌٛح حألَٓ ٖٓ هالٍ  رن حّ حُلخ٢ُ ُٔؼخُـشحُلٌٞٓش حُؼَحه٤ش ٓٞحء ك٢ حُ٘ظخّ حُٔخ

أٓالى حُيُٝش حُؼخٓش ٝحُوخطش ٜٓ٘خ ػ٠ِ  ػ٠ِ حُظـخُٝحص ٝػغ كي ُٔؼخُـخص

ً  ك٤ٚ ٍٝىص ح١ٌُ حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ك٢ ٍٝى ٓخ حُٔؼخٍ ٓز٤َ  هخطش ٗظٞطخ

 ُٔ٘ش( 888) ٍهْ حُؼَحه٢ حُـظذ كؼالً هخٕٗٞ حُؼوٞرخص كخالص ُٔؼخُـش

 -411 ٝ 418 -411 ٝ 411 ٝ 451) حُٔٞحى هالٍ ُي ًٖٓٝ  حُٔؼيٍ 8565

455 . ) 

ػيس   - حُٔ٘لَ – حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ ػٖ كوي طيٍ أٓخ ػٖ حُوَحٍحص

( 36) ٍهْ ٝحُوَحٍ 8554 ُٔ٘ش( 256) ٍهْ هَحٍحص ك٢ ٌٛح حُشؤٕ ٜٓ٘خ هَحٍ

. 8511ُٔ٘ش ( 31) حُوَحٍ 8513 ُٔ٘ش( 558) ٍهْ ٝحُوَحٍ .8554 ُٔ٘ش

 8512 ُٔ٘ش( 8818) ٍهْ ٝحُوَحٍ 8511ُٔ٘ش  ك٢( 252) َهْحُٔ ٝحُوَحٍ

 حُوَحٍ ٝٛٞ 2448 ُٔ٘ش( 854) ٝحُوَحٍ ٍهْ ،8515 ُٔ٘ش( 141) ٍهْ ٝحُوَحٍ

ً  حُ٘خكٌ ً  ٣ٝظؼٖٔ، كخ٤ُخ  حُوَحٍ أهَٛخ . ًٝخٕ ح٤ُٜخ حُٔشخٍ ُِؼ٤ِٔش هخطش أكٌخٓخ

                                                      

والحي احال  8112( لدشة 11أخخ قخار صجر عغ مجمذ الػزراء العخاقي رقع ) يشطخ 1))
/ 82/2في  (151الخجػع إلى القانػن السخقع )القخار ب بجوره الجيات السعشية بتشفيح ىحا

في  8222عغ مجمذ قيادة الثػرة )السشحل( ومشذػر بالػقائع العخاقية بالعجد  8111
66 /2 /8111. 
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 ٝهي حُوخٕٗٞ ٌٛح ط٘ل٤ٌ ح٤ُش كٍٞ حُظخىٍس حُظؼ٤ِٔخص ٓغ 2448 ُٔ٘ش( 213) ٍهْ

 .  2442 ك٢ ًُي طيٍ

 ٝٓي٤ٗش ػ٠ِ ؿِحث٤ش ػوٞرخص ك٤غ ؿخءص ٌٛٙ حُوَحٍحص رٔـِٜٔخ ػ٠ِ

حُوَحٍ . ًٔخ  ٗلخً رؼي ُِزِي٣خص أٝ ُِيُٝش ًِٓٔٞش أٍع ػ٠ِ ٝر٠٘ طـخُٝ ٖٓ ًَ

ً رؤٕ طؼٖٔ  رظلَٔ حُٔوظظش حُزِي٣ش ٝٓي٣َ حإلىح٣ٍش حُٞكيحص ػ٠ِ ٍث٤ْ ح٣ؼخ

 .  حُزِي٣خص أٝ حُيُٝش أٍحػ٢ ػ٠ِ ٣وغ ح١ٌُ ـخُٝحُظ ٍكغ ٓٔئ٤ُٝش ٜٓ٘ٔخ ًَ

 ُٜخ ٣ظؼَع ؿِحث٤ش رَ ًٛذ ا٠ُ حرؼي ٖٓ ًُي ػ٘يٓخ كَع ػوٞرش

 رَكغ رٞحؿزخطٚ ه٤خٓٚ ػيّ ٣ؼزض ح١ٌُ حُزِي٣ش ٝٓي٣َ حإلىح٣ٍش حُٞكيس ٍث٤ْ

 ػالع ػ٠ِ ط٣ِي ٝال أشَٜ ٓظش ػٖ ال طوَ ٓيس حُلزْ ٢ٛ ٝحُؼوٞرش حُظـخُٝ

 .حُؼٞى كخُش ك٢ حُؼوٞرش ػقطؼخ إٔ ٝػ٠ِ، ٓ٘ٞحص

رؼي ٓوٞؽ حُ٘ظخّ ًٌَٗ  حٍُُٞحء ٓـِْ ػٖ حُظخىٍس حُوَحٍحص ػٖ أٓخ

 ٝحُوَحٍ 2445( ٓ٘ش 851ٝحُوَحٍ ٍهْ ) 2441 ُٔ٘ش( 444) ٍهْ هَحٍ ٜٓ٘خ

ٝحُظ٢  . 2481 ُٔ٘ش( 244) ٍهْ حُوَحٍ ًٝخٕ آهَٛخ 2488 ُٔ٘ش( 845) ٍهْ

 ًَ رٔؼخُـش 2448 ُٔ٘ش( 854) هْحَُٔ رخُوَحٍ حُؼَٔ طلؼ٤َطؼٔ٘ض رٔـِٜٔخ 

 حُيُٝش . أٍحػ٢ ػ٠ِ حُظـخُٝحص

 رشٌَ طلؼ٤ِٜخ ٣ظْ ُْ حُٔخروش حُوَحٍحص ٌٛٙ إٔ ٗـي حُؼ٢ِٔ حُٞحهغ ٌُٖٝ

 كخالص حُى٣خى اُحء ٤ٓٔخ ال، حُٔظـخ٣ُٖٝ ػ٠ِ حُظطز٤ن ٓـخٍ ك٢ طل٤ق

 اهخٓش ٖٓ طوِٞ ح٤ُّٞ حُٔلخًْ طٌخى ك٤غ ،حُيُٝش أٍحػ٢ ػ٠ِ حٌُؼ٤َس حُظـخُٝحص

 ا٠ُ ٣َؿغ ٝحُٔزذ ،حُؼوخٍ ٓخٌُش حُيُٝش ىٝحثَ هزَ ٖٓ حُٔظـخ٣ُٖٝ ػي ىػخٟٝ

ً  حُٔو٤ُٖٞ حُٔٞظل٤ٖ أىحء ػؼق  هزَ ٖٓ ٓلخٓزظْٜ ٝػيّ حُظـخُٝحص رَكغ هخٗٞٗخ

 ،حُزِي ك٢ حُلخ٢ُ ٝح٤ُٔخ٢ٓ حأل٢٘ٓ حُٞػغ ًٌُٝي ُٔٞظل٤ٜخ حُل٤ٌٓٞش حُـٜخص

 اهخٓش كخُش ك٢ حُٔظـخ٣ُٖٝ هزَ ٖٓ رْٜ حُٔٔخّ ٖٓ حُيُٝش ٓٞظل٢ ٝهش٤ش

  .حُلخػَ حُٞهض ك٢ حُزِي رٜخ ٣َٔ حُظ٢ حأل٤٘ٓش حالٝػخع ٓٔظـ٤ِٖ ػيْٛ ىػخٟٝ

 ُٔ٘ش( 3) ٍهْ هخٕٗٞ  طيٍ كوي حُؼَحم وٛسدسراْ ال١ٍُ ِسرٜٛ عٍٝ أِا

 اه٤ِْ ك٢ حُيُٝش حٍحػ٢ ػ٠ِ حُظـخُٝ ٝاُحُش حُّٔٞٓٞ روخٕٗٞ ٓ٘غ  2481

حُؼَحم ًٍٞىٓظخٕ
(8)

ً هخٕٗٞ ٍهْ. ًٔخ طيٍ   ٝح٠ُٔٔٔ 2485  ُٔ٘ش( 3) كي٣ؼخ

                                                      

ويحتػي  18/8/8112( في 888القانػن مشذػر في جخيجة وقائع كػردستان بالعجد )1) )
 ( مادة.81القانػن عمى )
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 ًٍٞىٓظخٕ اه٤ِْ ك٢ حُزِي٣خص كيٝى ػٖٔ ػ٤ِٜخ حُٔظـخُٝ حألٍحػ٢ ط٤ِٔي روخٕٗٞ

حُؼَحم
(8)

. 

كوي طيٍ حُؼي٣ي ٖٓ حُوَحٍحص ػٖ حُٔلخًْ حُؼَحه٤ش   :أِا ِٓ إٌاح١ح اٌمؼائ١ح

ٌَ ٜٓ٘خ كٌٔخً ٓٞحء ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُلٌٞٓش حالطلخى٣ش أّ حاله٤ِْ ٌٗظل٢ رؤٕ ًٌَٗ ُ

 ٝػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ :

 حُؼَحه٤ش ك٢ ٌٛح حُوظٞص ك٤غ ؽزوض حالطلخى٣ش حُظ٤٤ِٔ ٓخ طيٍ ػٖ ٓلٌٔش

 ك٢ حُيُٝش أٍع ػ٠ِ ر٘خء أكيع ٖٓ ػ٠ِ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 8885) حُٔخىس

 -)ٝك٤غ ٓزن ُِٔخُي  ٢ِ٣ رٔخ ُٜخ هَحٍ ك٢ هؼض ك٤غ ،هَحٍحطٜخ ٖٓ حٌُؼ٤َ

ؽخُذ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ    -ُِٔوخٝالص حػخكش ُٞظ٤لظٚٓي٣َ ػخّ شًَش حُٔ٘ظٍٞ 

 ( رؼ24/43ّ31ِٙ٣ُٞوطؼش حَُٔهٔش )رَكغ حُظـخُٝ حُلخطَ ٖٓ هزِٚ ػ٠ِ ح

 24/84/2445ٝط٤ِٜٔٔخ هخ٤ُش ٖٓ حُشٞحؿَ ٝحُظ٢ طيٍ ك٤ٜخ كٌْ رظخ٣ٍن 

٣ي حٓظج٘خكخً ٝط٤٤ِٔحً ٝطظل٤لخً ٝك٤غ إٔ  حُٔطخُزش ٓظؼٔ٘خً ٍكغ حُظـخُٝ ٝح١ٌُ طئ

 أكيع اًح) حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 8885) حُٔخىس ُٔ٘شآص حُٔليػش طلٌٜٔخ رو٤ٔش ح

ً  أٝ ر٘خءً  شوض  أٜٗخ ٣ؼِْ أٍع ػ٠ِ ػ٘يٙ ٖٓ رٔٞحى أهَٟ ٓ٘شآص أٝ ؿَٓخ

 ٗلوش ػ٠ِ حُٔليػخص هِغ ٣طِذ إٔ ٌٛح ًخٕ طخكزٜخ ٍػخء ىٕٝ ُـ٤َٙ ًِٓٔٞش

 رو٤ٔظٜخ صحُٔليػخ ٣ٔظِي إٔ كِٚ رخألٍع ٓؼَحً  حُوِغ ًخٕ كبًح ،أكيػٜخ ٖٓ

٤ِٓلن حُؼٍَ  حُٔليػخص ُِوِغ( ُٝـَع حُظلون ك٤ٔخ اًح ًخٕ هِغ ٓٔظلوش

كوي حٗظوزض حُٔلٌٔش ػالػش هزَحء ٝهي ر٤ٖ حُوزَحء ك٢ طو٣ََْٛ  رخُؼوخٍ ٖٓ ػيٓٚ

رؤٕ هِغ حُٔ٘شآص ٓؼَ رخألٍع ٝال ٣ٌٖٔ حطالكٜخ  83/1/2441حُٔئٍم 

ً ُِلٌْ .........ٝإٔ طو٣ََ حُوزَحء هي ؿخء ٓؼِالً ٝٓلظالً   ٣ٝظِق إٔ ٣ٌٕٞ ٓززخ

( ٖٓ هخٕٗٞ حالػزخص  ..........(844حٓظ٘خى ألكٌخّ حُٔخىس )
(2)

. 

ً ٓخ طيٍ ػٖ ٓلٌٔش ط٤٤ِٔ حه٤ِْ ًٍٞىٓظخٕ حُؼَحم رخُوٍٞ  ٝٓ٘ٚ ح٣ؼخ

ُؼزٞص طـخُٝ حُٔيػ٤ٖ رز٘خء ىًخٕ ٝؿَكش ػ٠ِ حُشخٍع حُلَػ٢ حُؼخثي ُِزِي٣ش ٝ )

رٜيّ طِي حُٔليػخص ٛٞ ٖٓ ط٤ْٔ  – ظ٤لشحػخكش ُِٞ –إٔ ه٤خّ حُٔيػ٢ ػ٤ِٚ 

                                                      

 81/18/8116(  في 815نذخ ىحا القانػن في جخيجة وقائع كػردستان بالعجد ) 1))
 .( مادة18ويحتػي القانػن عمى )

نقاًل عغ دمحم حسػدي سمسان،  .8118/ 85/11(، الييئة السجنية، في 8218رقع القخار ) 8))
 .22ص ،مرجر سابق
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( حُلوَس حُؼخُؼش ٖٓ هخٕٗٞ حىحٍس حُزِي٣خص ك٢ اه٤ِْ 25حػٔخُٚ رٔٞؿذ حكٌخّ حُٔخىس )

........(حُٔؼيٍ 8553ُٔ٘ش  6ٕ حُؼَحم ٍهْ ًَىٓظخ
(8)

.
 

 أَٓ ٛٞ -ٝحُـٍٔٞ حُطَم - حُؼخٓش ُِٔ٘لؼش حُٔوظظش حألٍع إٔ ًٔخ

 اال، حُؼوخٍحص ٌٛٙ ٓؼَ ػ٠ِ حُز٘خء ػ٠ِ حإلهيحّ رؼيّ ًل٤َ ٝٛٞ حكي ػ٠ِ ٣ول٠ ال

 ا٠ُ أىص حُؼَحه٢ حُٔـظٔغ رٜخ َٓ حُظ٢ 2443 أكيحع رؼي ٗـيٙ حُؼ٢ِٔ حُٞحهغ إٔ

 ،حُؼخٓش حَُٔحكن ػ٠ِ كظ٠ رخُز٘خء حُٔشَٝػش ؿ٤َ حُظـخُٝحص ٖٓ حُؼي٣ي كظٍٞ

 . حُوؼَحء حُٔ٘خؽن ك٢ ًخُز٘خء

 كخالص ًؼَس ٖٓ حَُؿْ ٠ٖٝٓ هالٍ ًَ ٓخ طويّ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٗٚ ٝػِ

ً  2443 أكيحع رؼي ُِيُٝش حُؼخثيس حألٍحػ٢ ػ٠ِ حُظـخُٝ  اال ،ًٔخ حشَٗخ ٓخروخ

 ك٢ حُزِي ٜٓ٘خ ٣ؼخ٢ٗ حُظ٢ حٌُز٤َس حُٔشٌِش ٌٛٙ ٓغ طظ٘خٓذ كؼ٤ؼش ؿٜٞىحً  ال ٗـي حٗ٘خ

 حُٔظـخ٣ُٖٝ رٞؿٚ حُلٌٞٓش هزَ ٖٓ طخٍٓخ ٓٞهلخ ٣ظطِذ ٝحألَٓ ،حُلخػَ ٝهض

 حُـٜخص ػَٔ أّ حُظش٣َغ ٓـخٍ ك٢ ٓٞحء ُٜخ كي ٝٝػغ حصحُظـخُٝ إلُحُش

ً  ٤ٓئى١ حُلخُش ٌٛٙ حٓخّ حٌُٔٞص ألٕ ،حُظ٘ل٣ٌ٤ش  ك٢ حُؼخٍٓش حُلٞػ٠ ا٠ُ كظٔخ

 حَُؿْ ٝػ٠ِ ،ٝحُظ٘ظ٤ْ حُظوط٤ؾ ا٠ُ ٣لظوَ ح١ٌُ حُؼشٞحث٢ حُز٘خء هالٍ ٖٓ حُٔيٕ

هزَ  ًٔخ حشخٍص حُيٍحٓش ٖٓ حٍُُٞحء ٓـِْ ٖٓ حُوَحٍحص ٖٓ ػيى طيٍٝ ٖٓ

 طِي إلُحُش ُٜخ ىٍٝ أ١ حُؼ٢ِٔ حُٞحهغ ك٢ ٗـي ٝريٍٝٗخ ُْ ،حُٔشٌِش ٌٛٙ ُٔؼخُـش

 حُظـخُٝحص .

 حُيٍٝ حُْٜٔ ٝحُزخٍُ ك٢ ٌٛح حُظيى رخػظزخٍٙ ُِوؼخء ٣زو٠ ًٔخ َٟٗ رؤٕ  

 ١ً ًَ ٝح٣ظخٍ ٗظخرٚ ا٠ُ ٣ٝؼ٤يٙ حُلن ك٢ ٣لظَ ٝٛٞ رٚ ٣وظيٟ ح١ٌُ حُشؼِش

ٝرشٌَ ك٤خى١، ًٔخ إٔ ٖٓ حٌُٖٔٔ  ٝحُظؤػ٤َحص ح٤ُٔٔٔخص ًَ ػٖ رؼ٤يحً  كوٚ كن

 ٜٓٔخطٜخ طلي٣ي ٝاُحُش حُيُٝش حُٔؼ٤٘ش رؼوخٍحص حُيٝحثَ ك٢ ٓظوظظش ُـ٘ش أٗشخء

 ُؼالؽ ٓلخُٝش ُٜخ، ٝاال كبٕ ًَ حُٔخٌُش حُـٜش ح٠ُ حألٍحػ٢ ٝاػخىس حُظـخُٝحص

 ٣ز٠٘ حُظ٢ حألْٓ ًخٗض ٜٓٔخ ٝحُلشَ ُو٤زش ٓٞف طٌٕٞ ٓؼَػش حُٔشٌِش ٌٛٙ

 حُؼالؽ . ٌٛح ٤ٜخػِ

 الثاًً املبحث

 أحكام البٌاء غري املشروع على هلك الغري

                                                      

السبادئ   ،نقاًل عغ كيالني سيج أحسج .82/2/8111 ،الييئة السجنية ،(122رقع القخار ) 1))
 ،8115- 8111يع كػردستان العخاق  لمدشػات القانػنية في قزاء محكسة تسييد اقم

 128ص ،مصبعة مشاره  اربيل ،الصبعة األولى
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 ٣و٤ٔٚ ح١ٌُ حُـ٤َ رشٌَ ػخّ حُز٘خء ِٓي ػ٠ِ حُٔشَٝع ؿ٤َ رخُز٘خء ٣وظي

 ٓٔزوش ٓٞحكوش ػ٠ِ حُلظٍٞ حُـ٤َ ىٕٝ ِٓي ك٢ ٓشَٝػش ؿ٤َ رط٣َن حُـ٤َ

 حُظ٢ ٝحُـَحّ حُز٘خء ػ٤ِٔخص ػ٠ِ حُٔخُي ٓٞحكوش كخُش حٓظؼ٘خء ٣ـذ ٝرخُظخ٢ُ ٓ٘ٚ.

 ٌٛح ألكٌخّ حُٔليى ٛٞ ٣ٌٕٞ ك٤غ ر٤ٜ٘ٔخ، حُوخثْ حُؼوي اؽخٍ ك٢ حُـ٤َ ٣و٤ٜٔخ

 . حُز٘خء

 أكٌخّ حُٔوظِلش حُٔوخٍٗش ٝحُوٞح٤ٖٗ حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ أٍٝى ٝهي

حالُظظخم أكٌخّ ػٖٔ حُـ٤َ أٍع ك٢ ٝحُـَحّ حُز٘خء
(8)

ً  . ٝػيٛخ  ٖٓ ٓززخ

 -8883أكٌخٜٓخ حُٔشَع حُؼَحه٢ ك٢ حُٔٞحى )ح٤ٌُِٔش ٝٗظْ  ًٔذ أٓزخد

 حُز٘خء ٣ٌٕٞ إٔ حألطَ ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ حُٔي٢ٗ. ٝهي ؿؼِض حُوخٕٗٞ ( 8825ٖٓ

 إٔ حػظزخٍ ػ٠ِ -ًٔخ َٟٓ٘  – ٓليىس حٓظؼ٘خث٤ش كخالص ك٢ اال حألٍع، ُٔخُي

                                                      

االلتراق كدبب مغ أسباب كدب السمكية يكػن بسقتزاه لراحب الذيء أن يتسمظ ما  1))
اترل بو اترااًل يتعحر معو فرمو مشو دون تمف. ويسيد القانػن السجني العخاقي كغيخه 

بيغ االلتراق بالعقار وااللتراق بالسشقػل كسا يسيد في االلتراق مغ القػانيغ السقارنة 
بالعقار بيغ االلتراق بفعل الصبيعة وااللتراق بفعل االندان )الرشاعي(. ىحا وقج 
استخجمت معطع التذخيعات مرصمح االلتراق كالسذخع العخاقي والسرخي والفخندي، 

كالتذخيع االماراتي  خيعات أخخى في حيغ استعسل مرصمح االترال مغ قبل تذ
وبدبب عدوف معطع  .األردني، بيشسا استعسل السذخع المبشاني مرصمح اإللحاقو 

التذخيعات عغ وضع تعخيف لاللتراق، فقج سعى الفقو إلى الترجي لحلظ، فعسج 
لرياغة عجة تعاريف مشيا تعخيف الفقيو عالمة القانػن السجني الجكتػر عبج الخزاق 

أنو انجماج شيئيغ أو اتحاد شيئيغ متسيديغ أحجىسا عغ األخخ، الدشيػري عشجما عخفو ب
يشطخ لمسديج مغ  .دون اتفاق بيشيسا عمى ىحا االنجماج ،ومسمػكيغ لسالكيغ مختمفيغ
 815ص ،سابق مرجر ،الجدء التاسع ،اسباب كدب السمكية ،التعاريف لجى : الدشيػري 

 .بعجىا وما 121سابق، ص مرجر د. غشي حدػن شو و دمحم شو البذيخ، .بعجىا وما
السمكية العقارية في العخاق مع مقارنة بالقانػن  ،القانػن السجني العخاقي ،حامج مرصفى

 ،1622 ،القاىخة ،السصبعة العالسية ،السجني العخبي السرخي والدػري، الجدء الثاني
، 1دراسة مقارنة، ط ،االلتراق الرشاعي ،جسال الحاج ياسيغ .ومابعجىا186ص

 =،د. نبيل ابخاىيع سعج .88.  ص8111 ،لبشان  –بيخوت  ،الحمبي الحقػقية مشذػرات
  ،8118 ،االسكشجرية ،مشذأة السعارف ،مرادرىا –احكاميا  ،الحقػق العيشية االصمية=

  .بعجىا وما 811ص
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 ىٕٝ حألٍع طخكذ ٤ٌِٓش طِٔذ حُٔؼوٍٞ إٔ ؿ٤َ حُزخ٢ٗ ٛٞ حُٔؼظي١، ك٤غ ٖٓ

 رخُز٘خء ٖٓ هزَ حُزخ٢ٗ. ٝحُحء ًُي ٤ِٓ شَحف ػ٤ِٜخ حالػظيحء ىُٔـَ اٍحىطٚ،

 أٍع ك٢ حُزخ٢ٗ ٣و٤ٜٔخ حُظ٢ حُز٘خء ٝحُٔليػخص كخُش ك٢ حألكٌخّ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ

حُؼَحه٢ حُوخٕٗٞ كؼَ ًُي ٝٓؼَ ٤ٗش، كٖٔ ؿ٤َٛخ ػٖ ٤ٗش رٔٞء ؿ٤َٙ
(8 )

ٌُح   .

 ٓطِز٤ٖ، ا٠ُ ُٔزلغًَ ٓخ طويّ ٖٓ هالٍ طو٤ْٔ ٌٛح ح أكٌخّ ك٢ ٓ٘لخٍٝ حُزلغ

 :حُظخ٢ُ حُ٘لٞ ٝػ٠ِ

 . حُـ٤َ ِٓي ك٢ ح٤ُ٘ش حُٔظـخُٝ ٢ٓء أكٌخّ:   حألٍٝ حُٔطِذ 

 .حُـ٤َ ِٓي ك٢ ح٤ُ٘ش حُٔظـخُٝ كٖٔ أكٌخّ :  حُؼخ٢ٗ حُٔطِذ

 األول املطلب

 الغري هلك يف الٌٍت سًء املتجاوز أحكام
ٖٓ  ٤ُ٘شح ٢ٓء ػخُؾ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ كخُش حُٔظـخُٝ)حُزخ٢ٗ(

ً  أٝ ر٘خءً  شوض أكيع اًحرخُوٍٞ ) (8885) هالٍ حُٔخىس  ٓ٘شآص أٝ حؿَحٓخ

 طخكزٜخ، ٍػخء ىٝٙ ُـ٤َٙ ًِٓٔٞش أٜٗخ ٣ؼِْ أٍع ػ٠ِ ػ٘يٙ ٖٓ رٔٞحى حهَٟ

ً  حُوِغ ًخٕ كبًح أكيػٜخ ٖٓ ٗلوش ػ٠ِ حُٔليػخص هِغ ٣طِذ إٔ ٌُٜح ًخٕ  ٓؼَح

ُِوِغ(. ٓٔظلوش رو٤ٔظٜخ حُٔليػخص ٣ٔظِي إٔ كِٚ رخألٍع،
     
   

٣ٔظلخى ٖٓ ٌٛح حُ٘ض حػالٙ، أٗٚ ٝٗظَحً ُٔٞء ٤ٗش حُٔظـخُٝ كبٕ حُٔشَع 

ؿؼَ ُظخكذ حألٍع ػيس ه٤خٍحص ٜٓ٘خ اُِحّ حُٔظـخُٝ ربُحُش أٝ حٓظزوخء ٓخ 

أكيػٚ ٖٓ ٓ٘شآص ػ٠ِ حُظلظ٤َ ح١ٌُ ٓ٘ش٤َ ا٤ُٚ الكوخً، ٝرٔوخرَ ًُي ؿؼَ 

ي حألٍع. ٌٛح ٓخ ٓٞف ُِٔظـخُٝ ٍؿْ ٓٞء ٤ٗظٚ رؼغ حُلوٞم ػ٠ِ ٓخُ

ح٤ُ٘ش  ٢ٓء حُٔظـخُٝ ٗظؼَع ُٚ، ػ٠ِ أٗ٘خ ٓٞف ٗظ٠ُٞ هزَ ًُي طٞػ٤ق ٓلّٜٞ

ٝػ٠ِ  ػالػش كَٝع، ا٠ُ حُٔطِذ ٌٛح هزَ حُوٞع ك٢ ٌٛٙ حُو٤خٍحص. ٌُح هٔٔ٘خ

: حُ٘لٞ حُظخ٢ُ
 

 األول الفرع

 الٌٍت املتجاوز سًء هفهىم

                                                      

حامج مرصفى، القانػن السجني العخاقي، السمكية العقارية في العخاق مع مقارنة بالقانػن  1))
الجدء األول، السصبعة   ،العخبي السرخي والدػري الحقػق العيشية االصميةالسجني 
 . 822، ص1621 ،القاىخة ،العالسية
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 حُزخ٢ٗ حُؼَحه٢ ٜٝٓ٘خ حُٔشَع حُٔوخٍٗش، حُوٞح٤ٖٗ ٝحُظش٣َؼخص ٝػؼض

 ِٓي ػ٠ِ طؼي٣ٚ ٝ ٤ٗظٚ ٓٞء حألٍع ًـِحء ػ٠ِ ٓخُي ٍكٔش طلض ح٤ُ٘ش ٢ٓء

ح٤ُ٘ش ؟ ٌٛح  ٖٝٓ ٛٞ حُزخ٢ٗ ٢ٓء  ح٤ُ٘ش رٔظطِق ٢ٓء حُٔوظٞى ٓخ ٌُٖٝ ؿ٤َٙ .

 :ٓخ ٓٞف ٗش٤َ ح٤ُٚ ٖٓ هالٍ حُظخ٢ُ

 ا١ٌٕح:  : ِظطٍح سٟءأٚلا 

ً  ٣ؼغ حُؼَحه٢ ُْ حرظيحًء ٗوٍٞ إٔ حُٔشَع  ح٤ُ٘ش ُٔظطِق ٢ٓء طؼ٣َلخ

 ً  طيهَ ٓـخٍ ٢ٛ رَ حُٔشَع، حهظظخص ٖٓ ٤ُٔض حُظؼ٣َلخص ًٕٞ ٖٓ حٗٔـخٓخ

 الٗؼيحّ طؼٞرش طِحى ٤ٗش رٔٞء حُظؼ٣َق ٓلخُٝش إٔ رٔؼ٠٘ ٝحُوؼخء. حُلوٚ

 حُٔلّٜٞ . كخُٔالكع ٌٛح ط٘خُٝض حُظ٢ حُلو٤ٜش، حَُٔحؿغ ٝهِش حُظش٣َؼ٢ حُظؼ٣َق

ح٤ُ٘ش ًٌٝح حُٔظ١َ ٖٓ هالٍ  ٢ٓء ػزخٍس ك٤ٚ ٣ٍٞى ُْ أٗٚ حُ٘ض حُؼَحه٢ ػ٠ِ

( ٓي524.٢ٗحُٔخىس )
 

 ٓلّٜٞ ٝحُحء ًُي ًٛذ ٖٓ حُلوٚ رخُظؼَع ٌُٜح حُ٘وض كؼَكٚ رؤٗٚ

 طـخٙ ٝحُٞكخء حالهالص ك٤ٚ ٣٘ؼيّ ح١ٌُ ُِشوض ٓظَٜح أٝ طلش ٣ل٤ي هخ٢ٗٞٗ

 ٝطؼز٤ض. ح٤ُ٘ش ُلٖٔ ٗو٤غ ٝٛٞ ػخٓش رظلش حُوخ٤ٗٞٗش حُظظَكخص حؽخٍ ك٢ حُـ٤َ

ٗو٤ؼٜخ حٗؼيحّ حُظ٢ طل٤ي ٝحُٞهخثغ حُوَحثٖ ؽ٣َن ٣ٌٕٞ ػٖ ح٤ُ٘ش ٓٞء
(8 )

. 

 ح٤ُ٘ش، ٓٞء ٓؼ٤٘ش الٓظوالص ٓؼخ٤٣َ ٝػغ حُـخٗذ حُوؼخث٢ ًٔخ كخٍٝ

 حُظ٤٤ِٔ ٓلٌٔش ا٤ُٚ ًٛزض ٓخ ًُي ٖٝٓ حُؼوخ٣ٍش، حُظظَكخص ٓـخٍ ك٢ هخطش

 ىٕٝ ٔٔشُِو هخرِش ؿ٤َ حُٔشخػش حألٍع ػ٠ِ حُش٣َي ر٘خء رخُوٍٞ )إ حُؼَحه٤ش

  حُٔخىس أكٌخّ حُٔليػخص رشؤٕ ططزن ػْ ٖٝٓ ٤ٗش رٔٞء ر٘خء ٣ؼي حُشًَخء رخه٢ إً

( ٤ٗش رٔٞء حُٔليػخص طؼخُؾ حُظ8885٢
(2 )

 .
 

ا : أِا عٓ ِظطٍح اٌّرعاٚص سٟء ا١ٌٕح :  شا١ٔا

 حُظش٣َؼخص ٓؼظْ طًٌَٛخ ُْ حُظ٢ ح٤ُ٘ش، ٢ٓء ٓظطِق ٖٓ ػٌْ ػ٠ِ

حُؼَحه٢ ال ٤ٓٔخ ٖٝٓ هالٍ  حُٔشَع خٜٝٓ٘ حُظش٣َؼخص إٔ ٗـي ٗظٞطٜخ ك٢

 ػَكٚ طلض ٠ٔٔٓ حُٔليع ػ٘يٓخ ( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ، ٗـي أٗٚ هي8885حُٔخىس )

 ًِٓٔٞش أٜٗخ ٣ؼِْ أٍع ػ٠ِ ٓ٘شآص ػ٘يٙ ٖٓ رٔٞحى أكيع ٖٓ)  رخُوٍٞ أٍٝىٙ

ٖٓ ( 8844) حُٔخىس حُظ٢ أٍٝىطٜخ ٢ٛٝ ًحص حُؼزخٍس..( طخكزٜخ ٍػخ ىٕٝ ُـ٤َٙ

( 524) حُٔخىس ٖٓ حأل٠ُٝ حُلوَس هالٍ ٖٓ حُٔظ١َ ًٌٝح حألٍى٢ٗ هخٕٗٞ حُٔي٢ٗ

                                                      

  .11ص  ،مرجر سابق ،يشطخ حػل ىحه التعاريف : السدتذار الحدغ الرالحي 1))
عمي،  . نقاًل عغ ىادي عديد82/2/1628(، مجنية ثانية عقار، في 128رقع القخار ) 8))

  .182ق، صمرجر ساب
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 أٜٗخ ٣ؼِْ أٍع ػ٠ِ ٓ٘شآص ػ٘يٙ ٖٓ رٔٞحى شوض حهخّ اًح ػزخٍس أٍٝى ػ٘يٓخ

حألٍع طخكذ ٍػخء ىٕٝ ُـ٤َٙ ًِٓٔٞش
(8)،

ُْ ٗـي ٓظطِلخ ٝحػلخ ٝ 

 .ٝط٣َلخ ٣يٍ ػ٠ِ ٢ٓء ح٤ُ٘ش ك٢ حُوخ٤ٖٗٞٗ ح١ٍُٞٔ ٝحُِز٘خ٢ٗ

ً  ٤ٗش، إٔ ٓظطِق حُٔظـخُٝ رٔٞء ٝرٌٜح ٣ٌٖٔ حُوٍٞ  هي ٍٝى ط٣َلخ

 ٍػخ ىٕٝ ُـ٤َٙ ًِٓٔٞش أٜٗخ ٣ؼِْ) حُٔشَع روُٞٚ ػ٘يٓخ ػزَ ٗلٔٚ رخُ٘ض

 ا٠ُ رخُ٘ٔزش حُؼوخٍ ك٢ ًُي ٓؼَكش حُٔلٌٔش ػ٠ِ ح٤ٔ٤َُ . ًٔخ أٗٚ ٖٓ(طخكزٜخ

 ح٤ٌُِٔش ٓ٘ٚ. ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ ه٣َ٘ش ٣طِذ ٖٓ ا٠ُ رخُ٘ٔزش ٣ؼَف ًٔخ حُزخ٢ٗ،

 ًخٕ حُزخ٢ٗ أٗٚ ٣يػ٢ إٔ حُٔوزٍٞ ٖٓ ٝرخُظٔـ٤َ، ك٤ِْ رخُشٌَ ػخرظش ٤ٗشحُوخٗٞ

 ك٢ ٣ز٢٘ إٔ ألكي ٣ـظلَ ك٤غ ال أٝ ؿَّ ك٤ٜخ ػ٤ِٜخ كز٠٘ ُٚ حألٍع إٔ ٣ؼظوي

 ك٢ حألٍع ًخٗض ال٤ٓٔخ اًح ٌِٓٚ أٜٗخ ظٖ ػ٠ِ ر٠٘ اٗٔخ ٣يػ٢ ػْ ؿ٤َٙ أٍع

طوط٤ؾ حُؼَٔحٕ كيٝى
(2)

  . 

 ػَف هي ط٘خُٝض ٌٛح حُٔلّٜٞ، ػ٘يٓخ ٓؼظْ حُظش٣َؼخص طٌٕٞ ٝرٌُي

ُٚ  ِٓٔٞى ؿ٤َ أٗٚ ٣ؼِْ ػوخٍ ك٢ ٣ز٢٘ رؤٗٚ ٛٞ ح١ٌُ ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُٔظـخُٝ )حُزخ٢ٗ(

 رظٞكَ ٍٖٛ ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُزخ٢ٗ حػظزخٍ ٣ظؼق إٔ ًُي طخكزٚ. ٖٝٓ ٍػخ ٝىٕٝ

 : شَؽ٤ٖ

 . ُٚ ًِٓٔٞش ؿ٤َ أٍع ػ٠ِ حُٔ٘شآص ٣و٤ْ رؤٗٚ حُٔظـخُٝ ػِْ : أٌٚٙا

 ٝهض حألٍع ٓخُي إً ػ٠ِ كظُٞٚ ُؼيّ حهخٓظٜخ ك٢ ُٚ كن ال ٗٚأ :ٚشا١ٔٙا

 حُٔ٘شآص. حهخٓش

 ٗخهَ ٓ٘ي ٣يٙ ك٢ ًٝخٕ ٌِٓٚ ك٢ ٣ز٢٘ أٗٚ حُٞهض ٌٛح ك٢ ٣ؼظوي ًخٕ كبًح  

 ٌٛح طشٞد ػ٤ٞد ٝؿٞى ٣ـَٜ ًخٕ أٗٚ اال حُز٘خء، ػ٤ِٜخ ش٤ي حُظ٢ حألٍع ٤ٌُِٔش

 ؿ٤َٙ، ِٓي ك٢ ٣ز٢٘ أٗٚ ٣ؼِْ ًخٕ ًحا ًٌُي ح٤ُ٘ش. ٣ؼي حُزخ٢ٗ ٛ٘خ ٢ٓء  كال حُٔ٘ي،

                                                      

إذا أقام شخز مغ عشجه مشذآت عمى أرض يعمع أنيا مسمػكة )( بأنو 681نز السادة ) 1))
كان ليحا ان يصمب إزالة السشذآت عمى نفقة مغ  ،لغيخه دون رضاء صاحب األرض
وذلظ في ميعاد سشة مغ اليػم الحى يعمع فيو بإقامة  ،أقاميا مع التعػيس إن كان لو وجو

أو دفع مبمغ  ،ب استبقاء السشذآت مقابل دفع قيستيا مدتحقة اإلزالةالسشذآت أو أن يصم
  (.يداوى ما زاد في ثسغ األرض بدبب ىحه السشذآت

 .822ص ،مخجع سابق ،الجدء األول ،حامج مرصفى 8))
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 ٣ٌٕٞ كال حُٔ٘شآص، حهخٓش ػ٠ِ حألٍع ٓخُي ٖٓ إً ػ٠ِ كظَ هي ًخٕ ٌُٝ٘ٚ

ً  حُلخُش ٌٛٙ ك٢ ح٤ُ٘ش ٢ٓء ح٣ؼخ
(8)

.
 

)........ إٔ  ح٣ؼخً رخُوٍٞ حُؼَحه٤ش حُظ٤٤ِٔ ٓلٌٔش هؼض  حُظيى ٌٛح ٝك٢

ٜخ أكيػض ك٤ٜخ ر٘خء ح٤ُِٔٔ طِػْ أٜٗخ طٌِٔض حألٍع شَحء هخٍؽ ىحثَس ؽخرٞ ٝأٗ

ُْٝ ٣ؼزض إٔ ر٘خءٛخ ربًٕ ٖٓ ٣ِٔي حألٍع ك٤ؼظزَ ر٘خإٛخ كؼٞالً حُلخُش حُظ٢ 

ٓي٢ٗ اًح ًخٕ حُز٘خء ش٤ي ك٢ ظَ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ........  8885طظؼِن رٜخ حُٔخىس 

حُز٘خء( أكو٤ش ك٢ حُوخٕٗٞ ٖٓ ُٜخ ٓ٘ي ال حُز٘خء ػ٠ِ ح٤ُي ٝحػؼش إٔ ك٤غ
(2)

. 

 رخُوٍٞ حُؼَحم ًٍٞىٓظخٕ اه٤ِْ ط٤٤ِٔ ٓلٌٔش ػٖ رٌحص حُٔؼ٠٘ طيٍ ًٔخ

 هخ٢ٗٞٗ ٓٔٞؽ أٝ كن ٝؿٚ ريٕٝ ػ٤ِٜخ ٣يٙ ٝػغ هي ػ٤ِٚ حُٔيػ٠ إٔ).......

 ػ٤ِٚ حُٔيػ٠ ربُِحّ ٣وؼ٢........َُِٔحكؼش ىػٞطٚ ؽِذ ُٚ ٌُح ط٤ِٜٔٔخ ٣َٝكغ

 رظ٤ِْٔ ٝحُِحٓٚ.........  حُٔش٤يس رخُؼٔخٍس حالٗظلخع ٖٓ حُٔيػ٢ ٓؼخٍػش رٔ٘غ

 ٝط٤ِٜٔٔخ حألٍٝ حُطخرن ك٢ ٝشوش حُٔوِٕ ٢ٛٝ حُؼٔخٍس ٖٓ ٣شـِٚ ح١ٌُ حُـِء

(حُشٞحؿَ ٖٓ هخ٤ُظ٤ٖ ُِٔيػ٢
(3 )

. 
 

حُٔظـخُٝ  ٓلّٜٞ ػ٠ِ ٗـي إٔ ٓؼظْ حُظش٣َؼخص هي ػ٤وض ٌٌٝٛح

 ًِٓٔٞش حألٍع رؤٕ حُزخ٢ٗ ٓ٘ٚ ػِْ حُٔوظٞى حطزق ك٤غ ح٤ُ٘ش، )حُزخ٢ٗ( رٔٞء

 .  حُز٘خء ػ٤ِٜخ خٓشحه ك٢ حُلن ُٚ ٤ُْ ٝأٗٚ ُـ٤َٙ،

 كٔخد ًُي ػ٠ِ ٤ٌٕٓٞ حُزخ٢ٗ ٤ٗش ػ٠ِ ٓٞء حُظؼ٤٤ن إٔ شي ٝال

حُزخ٢ٗ، رؤٕ ٣ؼزض إٔ  ٤ٗش ح١ٌُ ٤ٓوغ ػ٤ِٚ ػذء اػزخص ٓٞء حألٍع طخكذ

 حهخٜٓخ ىٕٝ ٝهي ُـ٤َٙ ًِٓٔٞش حألٍع إٔ حُٔ٘شآص حهخٓش ٝهض ًخٕ ٣ؼِْ حُزخ٢ٗ

ٓ٘ٚ حألٍع حؿظظذ أٗٚ هي ٣ؼزض ٝإٔ ٍػخثٚ،
(4)

 ؽ٣َن ػٖ ا٤ُٜخ آُض أٜٗخ أٝ 

                                                      

 ،مخجع سابق ،. جػرج شجراوي 118ص ،يشطخ: دمحم عادل العبيجي، مخجع سابق 1))
 ، مشذػرات زيغ الحقػقية واألدبية،الصبعة الثانية ،اإللحاق ،السحامي بجوي حشا .151ص

 .بعجىا وما 181ص ،8111 ،لبشان
الرادر في   1621و   1622و 1622،(، حقػقية السػصل1625رقع القخار  ) 8))

 ،الجدء الثاني ،القزاء السجني العخاقي ،نقاًل عغ السحامي  سميسان بيات .18/8/1652
 .582ص  ،1628 ،دبغجا ،شخكة الصبع والشذخ األىمية

   .حكع غيخ مشذػر .15/1/8116الرادر في  ،الييئة السجنية ،(885رقع قخار ) 8))
.. حيث أن .وفي ىحا نجج حكسًا صجر عغ محكسة تسييد إقميع كػردستان العخاق بالقػل ) 1))

نرب مػلجة كيخبائية عمى ذلظ الجدء مغ العقار السػصػف وبجون عقج ايجار ودون 
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 رو٢ ًُي ٝٓغ رخؽِش، حُٞط٤ش إٔ أٝ ٝحٍع ؿ٤َ أٗٚ ًُي رؼي ًشق ػْ حُٞط٤ش

ُٚ ًِٓٔٞش ؿ٤َ أٜٗخ ٣ؼِْ ٝٛٞ حُٔ٘شآص، ك٤ٜخ ٝحهخّ ُألٍع كخثِحً 
(8)

.  

ٌٚىٓ اٌسئاي اٌزٞ ٠ُصاس ٕ٘ا ٘ٛ ً٘ ٕ٘ان ِع١اس ِحذد ٠ّىٓ العرّاد ع١ٍٗ فٟ 

 ١ٔح اٌّرعاٚص حسٓ أٚ سٛء ذحذ٠ذ

)اٌثأٟ(؟ ًٚ٘ ٕ٘ان سلاتح ِٓ لثً اٌّحىّح إٌمغ حٛي ذمذ٠ش ٌّحىّح 

  :ٌإلظاتح عٍٝ رٌه ظٙش ِع١اساْ  اٌّٛػٛع فٟ ذحذ٠ذ٘ا ٌٙزٖ ا١ٌٕح ؟
 

ٗل٤ٔش، طوّٞ ػ٠ِ  كٌَس أٓخّ ٝٛٞ هخثْ ػ٠ِ :اٌزاذٟ أٚ اٌشخظٟ اٌّع١اس: األٚي

حالػظوخى رؤٕ ٌٛٙ  ٗلٔٚ، كٖٔ ال ٣ٔظ٘ي ا٠ُ ٓزذ ٓؼوٍٞ ٣ٔٞؽ حُزخ٢ٗ ػِْ ٝحػظوخى

ً ٖٓ شوض ٝٛٞ ٣ؼِْ إٔ  حألٍع ٌِٓٚ ٣ؼي ٢ٓء ح٤ُ٘ش. ًٖٔ ٣شظ١َ أٍػخ

حألٍع ًِٓٔٞش ُـ٤َٙ. أٓخ ٖٓ ٣ز٢٘ ٓؼظويحً أٜٗخ ٌِٓٚ أٝ إٔ حػظوخىٙ إٔ ُٚ حُلن 

ً  ربهخٓش حُٔٔظليػخص رل٤غ ٤ٓي ػ٢ حُز٘خء ٣ٌٕٞ حُزخ٢ٗ ٛ٘خ  ك٢ حُلن إٔ ُٚ ىٝٓخ

شوض حُزخ٢ٗ ٗلٔٚ  ٓؼ٤خٍ ٛٞ كٖٔ ٤ٗش حُزخ٢ٗأٝ  ٓٞء كظلي٣ي ٌُح كٖٔ ح٤ُ٘ش.

ٝحػظوخىٙ
(2)

 .  

ٝرٌٜح حالطـخٙ ًٛزض ٓلٌٔش حُ٘وغ حُٔظ٣َش ك٢ كٌْ ُٜخ رؤٕ كٖٔ ح٤ُ٘ش 

إٔ ٣ؼظوي حُزخ٢ٗ إٔ ُٚ حُلن ك٢ حهخٓش حُٔليػخص ٝال ٣ِِّ إٔ ٣ؼظوي أٗٚ ٣ِٔي 

 حألٍع.

وّٞ ٝك٤غ إٔ حالػظوخى حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ٌٛح حُلٌْ ٛٞ كخُش ٗل٤ٔش ط

٤خّ رؼَٔ اٗٔخ ٛٞ ُيٟ حُٔليع ٝهض حهخٓش حُٔليػخص طـؼَ ٤ٗظٚ ٓ٘ظَكش ا٠ُ حُو

                                                                                                                              

الييئة  ،(812...( رقع قخار ).مػافقة وعميو يعتبخ غاصبًا لحلظ الجدءعمع مدبق أو 
   .حكع غيخ مشذػر .88/1/8116الرادر في  ،السجنية

حق السمكية والحقػق  ،د. أحسج شػقي دمحم عبج الخحسغ : الحقػق العيشية االصمية 1))
ات سػء ويشطخ ايزًا حػل السكمف بإثب .162ص ،8111 ،بال دار نذخ ،الستفخعة عشو

الشية لجى د. دمحم كامل مخسي باشا والسدتذار  معتد كامل  مخسي والسدتذار دمحم عمى 
اسباب كدب السمكية "  ،سكيكخ: شخح القانػن السجني، الحقػق العيشية  االصمية

 ،8111 ،مرخ ،االسكشجرية ،مشذأة السعارف ،الذفعة " –االلتراق  –االستيالء 
 .118ص

اسباب  ،الحقػق العيشية األصمية ،شخح القانػن السجني االردني ،غ سػارد. دمحم وحيج الجي 8))
 .111ص ،1665 ،االردن –عسان  ،مكتبة دار الثقافة ،الصبعة األولى ،كدب السمكية
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رٌُي طٌٕٞ حُٔلٌٔش هي ؽزوض حُٔؼ٤خٍ حُشوظ٢ ٛ٘خ ك٢  كن ٤ُْٝ حػظيحءً 

كٌٜٔخ
(8)

.  

ا   ح٤ُ٘ش، ٓٞء ُٔلّٜٞ حُظٞٓغ أٓخّ ػ٠ِ هخثْ ٝٛٞ :اٌّٛػٛعٟ اٌّع١اس: شا١ٔا

ً  حُشوظ٢ حُٔؼ٤خٍ ا٠ُ ق٣ؼ٤ إٔ حُٔظ١َ حُلوٚ ٖٓ حُزؼغ كخٍٝ ك٤غ  ٓؼ٤خٍح

 ً  ُٚ إٔ كؼالً  ٣ؼظوي حُزخ٢ٗ ًخٕ ُٞ ٣ظٞكَ، كظ٠ ح٤ُ٘ش ٓٞء إٔ ٓئىحٙ ٝح١ٌُ ٓٞػٞػ٤خ

 حُؼِْ ك٤ٔظ١ٞ هطؤ ؿ٤ْٔ، ػٖ ٗشؤ هي ٌٛح ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ حػظوخىٙ حُز٘خء كن

ٛ٘خ  ٣ؼي ؿ٤ْٔ. ٝػ٠ِ ًُي هطؤ ػٖ حُ٘خشت ػ٠ِ كن حُـ٢، ٝحُـَٜ رخالػظيحء

 حُزخثغ ٓطخُزش ك٢ أَٛٔ حألٍع، اًح ًخٕ هي ٓخُي ؿ٤َ ٖٓ ٣١َشظ ح٤ُ٘ش ٖٓ ٢ٓء

حُٔ٘ي كلض ك٢ أَٛٔ أٝ ٤ٌِٓظٚ ٓ٘ي رظوي٣ْ
(2)

 . 

ٖٓ حُلوٚ حُزؼغ ح٤ُٚ ًٛذ ٌُح ريٍٝٗخ َٟٗ طلش ٓخ 
(3)

 حُزخ٢ٗ حهخٓش كبٕ 

٤ٗظٚ،  ٝٓٞء حػظيحثٚ ػ٠ِ ه٣َ٘ش ٣شٌَ حُـ٤َ، رخْٓ ٓٔـِش أٍع ػ٠ِ ُِٔ٘شآص

 ٓخُي ربًٕ ًخٕ حُز٘خء إٔ حُزخ٢ٗ حػزض اًح حُوخػ٢ ٜخر ٣ؤهٌ ال هي ه٣َ٘ش ٢ٛٝ

 حُٔ٘شآص.  ربهخٓش ُٚ ٍهض ح١ٌُ حألٍع

عذِٗ ؟  ِٓ ا١ٌٕح سٛء أِا عٓ ذمذ٠ش اٌّحىّح ِٓ ٚظٛد
 

 ٝال ػيٓٚ، ٖٓ ح٤ُ٘ش ٓٞء ٝؿٞى طوي٣َ طٔظوَ ك٢ حُٔٞػٞع إ ٓلٌٔش  

 ٓخثـش حٓخد ػ٠ِ هؼخءٛخ حهخٓض هي ٓخ ىحٓض حُ٘وغ، ٓلٌٔش ٖٓ ػ٤ِٜخ ٓؼوذ

ُلِٔٚ طٌل٢
(4)

.  

 ٤ُْٝ حُٔ٘شآص حهخٓش رٞهض حُزخ٢ٗ ٤ٗش ٓٞء أٝ كٖٔ طوي٣َ ك٢ كخُؼزَس

حُيػٟٞ ٍكغ ٝهض ٝال ُألٍع حُزخ٢ٗ ك٤خُس رٞهض
 

 حُزخ٢ٗ ػـِ كبًح ٝرخُظخ٢ُ. 

ًٔخ ٤ٓؤط٢  حُظطز٤ن ٝحؿزش طٌٕٞ ٤ٗش رٔٞء حُز٘خء حكٌخّ كبٕ حُلٔ٘ش ٤ٗظٚ حػزخص ػٖ

 الكوخً .

                                                      

. نقاًل عغ جسال 158، ص82، س12/8/1622ق، جمدة 18( لدشة 16نقس مجني ) 1))
  .26سابق، ص حاج ياسيغ، مرجر

. د. عبج 111سابق، ص جيغ سػار، الحقػق العيشية األصمية، مرجرد. دمحم وحيج ال 8))
الحسيج الذػاربي، التعميق السػضػعي عمى القانػن السجني، الكتاب الثامغ الحقػق العيشية 

 .886االصمية، مشذأة السعارف، االسكشجرية، بال سشة نذخ، ص
  .بعجىا  وما 822ص ،سابق مرجر ،الجدء األول ،حامج مرصفى 8))
. ويشطخ ايزًا في حكع محكسة الشقس 811ص ،سابق مرجر ،د. نبيل ابخاىيع سعج 1))

  . 81/8/1661جمدة  ،ق 56( لدشة 8888نقس مجني، شعغ  ) ،السرخية
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ٛ٘خ حٕ حكظَحع كٖٔ ح٤ُ٘ش هخثْ كظ٠ رخُ٘ٔزش ا٠ُ  ٌُح ٗوظْ رخُوٍٞ

حُؼوخٍحص حُٔو٤يس ك٢ حُٔـَ حُؼوخ١ٍ، كخُٔٔؤُش ك٢ ًَ حألكٞحٍ ال طؼيٝ اال إٔ 

 ٍهخرش ىٕٝ ك٤ٜخ طٌٕٞ ٓٔؤُش ٝهخثغ طوؼغ ُظوي٣َ هخػ٢ حُٔٞػٞع، ٣لظَ

ك٢ أٍع حُـ٤َ هي  حُظ٤٤ِٔ، كٜٞ ح١ٌُ ٣ويٍ ك٢ ًَ كخُش ٓخ اًح ًخٕ حُز٘خء ٓلٌٔش

كظَ رلٖٔ أٝ ٓٞء ٤ٗش
(8 )

 . 

ٝحُؼزَس ك٢ طوي٣َ ٓٞء ح٤ُ٘ش ٖٓ ػيٓٚ رٞهض حهخٓش حُٔليػخص، كال ٓـخٍ الػظزخٍ 

إٔ حُزخ٢ٗ ًخٕ كٖٔ ح٤ُ٘ش رخػظزخٍ ٝهض حُل٤خُس، اًح ٓخ أػزض رؤٗٚ ًخٕ ٢ٓء ح٤ُ٘ش 

ٝهض حهخٓش حُٔليػخص، ًٌُي ال ٣٘ل٢ كٖٔ ح٤ُ٘ش إٔ ٣ؼِْ حُزخ٢ٗ رؼي حهخٓش 

٤ُْ ُٚ حُلن ك٢ حهخٓظٜخحُٔليػخص أٗٚ 
(2 )

. 

 الثاًً الفرع

 األرض هالك خٍاراث
 اًح حُز٘خء ٛيّ ػ٠ِ ٣ـزَ كبٗٚ ح٤ُ٘ش، ٢ٓء حُٔظـخُٝ ًخٕ رؤٕ ٣ؼزض ػ٘يٓخ

 ٓي٢ٗ( 8885)ًُي. ك٤غ ٍٝىص حُؼزخٍس ٖٓ ٗض حُٔخىس  حألٍع طخكذ ؽِذ

 ًخٕ بًحك أكيػٜخ ٖٓ ٗلوش ػ٠ِ حُٔليػخص هِغ ٣طِذ إٔ ٌُٜح ...ًخٕػَحه٢ رخُوٍٞ )

 .(حُوِغ ٓٔظلوش رو٤ٔظٜخ حُٔليػخص ٣ظِٔي إٔ كِٚ رخألٍع ٓؼَحً  حُوِغ

 طظلن ٓؼخِٓش ح٤ُ٘ش حُٔظـخُٝ ٢ٓء ػخَٓ حُوخٕٗٞ إٔ ٣ظز٤ٖ حُ٘ض ٌٛح ٖٝٓ

أكي  ر٤ٖ ٣وظخٍ إٔ حُلخُش ٌٛٙ ك٢ حألٍع ُظخكذ ٣ـ٤ِ ك٤غ ٤ٗظٚ ٓٞء ٓغ

 – حُلخُش ٌٛٙ ك٢ ُٚ ٣ٌٕٝٞ ٖٓ حهخٜٓخ ٗلوش ٝػ٠ِ حُز٘خء حُحُش آخ ؽِذ ح٣َٓ٥ٖ

ػٍَ. أٝ  ٖٓ حطخد حألٍع  ػٔخ حُظؼ٣ٞغ رطِذ حُلن -ٓخُي حالٍع 

رخالُظظخم ٣ظٌِٜٔخ كظ٠ حُٔ٘شآص رخٓظزوخء حُظٔٔي
(3)

ػ٠ِ  ٗظ٘خُٝٚ ٓٞف ٓخ ٌٝٛح .

 حُ٘لٞ ح٥ط٢:

 : اٌثٕاء اصاٌح ؽٍة فٟ اٌحك:  أٚلا 

 خحهخٜٓ حُظ٢ حُٔ٘شآص حُحُش ؽِذ ك٢ حُٔشَع هٍَٙ ح١ٌُ إ حُلن

 ح٤ٌُِٔش كن ػٖ ٗخشجش ٍهظش ٛٞ حٗٔخ ٤ٗش رٔٞء حُـ٤َ أٍع ػ٠ِ حُٔظـخُٝ

                                                      

 ،سابق مرجر ،عبج السشعع  الرجه د. .128ص ،سابق د. رمزان ابػ الدعػد، مرجر 1))
 .816ص

 .822ص ،سابق مرجر ،عالجدء التاس ،اسباب كدب السمكية ،الدشيػري  8))
 .162ص ،سابق مرجر ،د. أحسج شػقي دمحم عبج الخحسغ 8))
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 حُٔ٘شآص ه٤ٔش حُ٘ظَ ػٖ ٓخٌُخً، ٝرظَف رٞطلٚ حألٍع ُظخكذ ٓوُٞش ًحطٚ،

 .حألٍع  ُو٤ٔش رخُ٘ٔزش حُـَحّ أٝ

 ٣ـُٞ ال أٗٚ ٣ل٤ي ٓخ ُٜخ كٌْ ك٢ حُٔظ٣َش حُ٘لغ ٓلٌٔش هؼض ٌٛح ٝك٢

 اال ا٤ُٚ ط٘ظوَ ال ح٤ٌُِٔش ألٕ الُحُشح ٣طِذ ٓٔـَ ؿ٤َ رؼوي ُِٔشظ١َ

رخُظٔـ٤َ
(8)

 . 

  - حالر٤٘ش حُحُش ؽِذ - حُو٤خٍ ٌٛح حٓظؼٔخٍ ٖٝٓ حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ ِٓطش

 ٓلغ ػ٠ِ ك٢ٜ ٓظٞهلش ،حألٍع ٝكيٙ حهظ٤خٍ ٓخُي ُٔطِن طوي٣َٛخ ٣ظَى

 حُظ٤٤ِٔ ٓلٌٔش هؼض حُٔؼ٠٘ ٝرٌٜح حٓظؼٔخُٜخ، ك٢ حُلن ُـ٤َٙ ٤ُْٝ ٓش٤جظٚ

 ُْ ػ٤ِٜٔخ حُٔيػ٠ إٔ ا٠ُ طش٤َ حُيػٟٞ ٝهخثغ إٔ....رخُوٍٞ ) حُؼَحه٤ش ٣شحالطلخى

 حُٔ٘شآص ربكيحػٜٔخ ح٥ه٣َٖ ٝحُشًَخء حُٔيػ٤٤ٖ ٝٓٞحكوش إًٔ ػ٠ِ ٣ٔظلظال

 طـخُٝحً  كيػض هي حُٔ٘شآص طِي طٌٕٞ ٝرٌُي حُيػٟٞ ٓٞػٞػش حُوطؼش ػ٠ِ

(...... اُحُظٜخ ؽِذ حُٔيػ٤٤ٖ كن ٖٓ ٣ٌٕٝٞ
(2)

   . 

ؽِذ طخكذ حألٍع  اؿخرش ػٖ ٣ٔظ٘غ إٔ ُِوخػ٢ ٣ـُٞ ٌٛح ٝال

 ًٔخ ال طوي٣َ٣ش، ِٓطش حُطِذ أ٣ش ٌٛح اُحء ٣ِٔي ال ًٞٗٚ ًخٕ، ٓزذ أل١ رخإلُحُش

 ٖٓ حًؼَ هخثٔش حالر٤٘ش ه٤ٔش ًخٗض كظ٠ ُٞ هؼخث٤ش ٍهخرش أل١ حهظ٤خٍٙ ك٢ ٣وؼغ

 روزٍٞ ِِّٓ ٛٞ ح٤ُ٘ش. ٝاٗٔخ ٢ٓء ألٗٚ حُزخ٢ٗ ُؼَٔ كَٓش كال حألٍع، ه٤ٔش

 حُزخ٢ٗ ٓززٚ ح١ٌُ حُؼٍَ ًخٕ ُٞ كظ٠ رخإلُحُش ٣وؼ٢ إٔ ػ٤ِٚ ٣ظلظْ رَ ،ؽِزٚ

 أ١ حُٔزخ٢ٗ طٔزذ ُْ اًح كظ٠ ٣ـزَٙ، أٝ إٔ ُِظؼ٣ٞغ ٣ٌٖٔ رل٤غ ٤ٔ٣َحً، ُِٔخُي

ً  حُٔخُي ٣ؼي ػٍَ. كال  ح١ٌُ حُؼٍَ طؼخءٍ ٜٓٔخ حُلن حٓظؼٔخٍ ك٢ ٛ٘خ ٓظؼٔلخ

 حػظيحء ػ٠ِ ٣٘ط١ٞ اًٗٚ ىٕٝ حُـ٤َ أٍع ػ٠ِ حُز٘خء ألٕ حُز٘خء، ٖٓ ٣ظ٤زٚ

 طلي٣ي ٢ٛٝ ح٤ٌُِٔش، كن ِٓح٣خ حكيٟ حألٍع ٣ِٝٔزٚ ٤ٌِٓش ك٢ كوٚ ػ٠ِ هط٤َ

حالٓظـالٍ ؽ٣َوش
(3)

   . 

                                                      

نقال عغ السػقع التالي :  ..18/1/1622ق جمدة  16لدشة  ،(126رقع ) ،نقس مجني 1))
 .8/1/8181ز :  

http://www.eastlaws.com/Ta3reefat/ahkam-mahkamet-al-naqd.aspx. 

نقاًل عغ القاضي ميجي صالح   . 81/2/8112في  ،(، مجني882رقع القخار ) 8))
 .12ص  ،سابق مرجر ،سميسان

  .ومابعجىا62ص ،سابق مرجر ،الحقػق العيشية األصمية ،دمحم وحيج الجيغ سػار 8))
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 ك٢ٜ حُظؼ٣ٞؼخص حُزخ٢ٗ ٝؽِذ ػ٠ِ حُٔوخٓش حُيػٟٞ ؽز٤ؼش ػٖ أٓخ

ٓخُي حالٍع ىػٟٞ ٤ٌِٓش ٣َكؼٜخ
(8)

 رٔٞؿزٜخ حألٍع ٣ٝٔظَى حُٔظـخُٝ ػ٠ِ 

حالُحُش،  حألٍع، أٓخ ؽِذ ٓخُي اال ٣ٔخٍٜٓخ ال ػْ ٖٝٓ ك٤خُس. ٟىػٞ ٤ُٝٔض

ً  ٣ؼظزَ كٜٞ ً  ؽِزخ ً  ك٤ٚ ح٤ٌُِٔش، ٣ٝلظَ ػزٞص ؽِذ ػٖ ٓظلَػخ  ُوٞحػي ؽزوخ

حالُظظخم، أٓخ ؽِذ حُظؼ٣ٞغ كبٗٚ ٣ٔظ٘ي ألكٌخّ حُٔٔج٤ُٞش حُظوظ٣َ٤ش
(2)

 . 

 ٤ضطؼز ؽِذ ػ٠ِ حألٍع ٤ٌِٓش ٓيػ٢ حهظظَ اًح)... حُلٌْ ك٢ ؿخء ٝهي

ً  ٝط٤ِٔٔٚ حُٔـظظذ ٌِٓٚ ً  حُز٘خء ٖٓ ػ٤ِٚ حُٔيػ٠ رٚ ٣شـِٚ ٓٔخ هخ٤ُخ  ٍكغ ُٚ طخًٍخ

 كطِزٚ ،ٜٓ٘خ ش٢ء ك٢ حُلن ُ٘لٔٚ ٓيع ٝال ك٤ٜخ ُٚ ٓ٘خُع ٝؿ٤َ ر٘خثٚ أٗوخع

ً  ٣ٌٕٞ حالُحُش ً  ؽِزخ ً  ٓظلَػخ (.....ح٤ٌُِٔش ك٢ كوٚ ػزٞص ػٖ كظٔخ
(3)

 . 

 حهخٜٓخ ٖٓ ٗلوش ػ٠ِ ٕطٌٞ حُٔ٘شآص حُحُش إٔ رخإلشخٍس حُـي٣َ ٖٝٓ

 كٞم ًُي ٣ٝطِذ ٓ٘ٚ كخُظٜخ، ٓخرن ا٠ُ حألٍع طؼخى رل٤غ ،( حُٔظـخُٝ)

 ُٜخ ًخٗض ػٔخ ػ٠ٔ إٔ طليػٚ اُحُش حُٔ٘شآص ٖٓ ػٍَ رخألٍع إ حُظؼ٣ٞغ

ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ٜيّ طخكذ حُٔ٘شآص ٓ٘شآطٚ ٣ٝؤهٌٛخ حٗوخػخً، رؼي إٔ  .ٓوظؼ٠

ٔخٍ حالُظظخم ًٔزذ ٌُٔذ ح٤ٌُِٔش، كوي ٣يكغ ٓظَٝكخص حُٜيّ ٝال ٓـخٍ ٛ٘خ إلػ

أ٣ُِض حُٔ٘شآص ُْٝ ٣ظٌِٜٔخ طخكذ حالٍع
(4)

.  
 

ً  حُو٤خٍ ٣ٝؼي ٌٛح حُظوظ٣َ٤ش ًٔخ ًًَٗخ ٖٓ  حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ حُؼخٓش ُِٔزخىة ططز٤وخ

 ػ٠ِ حػظيحءً  ٣ؼظزَ رٌُي، حُؼِْ ٓغ حُـ٤َ أٍع ػ٠ِ حُٔ٘شآص حهخٓش إٔ ًُي هزَ.

ً  ٝهطؤ حألٍع طخكذ ٤ٌِٓش  كؼِٚ، ٓخ ربٛيحٍ ًُي كؼَ ٖٓ ٣ؼخهذ ػْ ٖٝٓ .ػٔي٣خ

                                                      

صجر عغ محكسة بجاءة دىػك  ).....حيث ثبت لمسحكسة أن البدتان مػضػع الجعػى  1))
لمسجعي وبحلظ فإنو  ال يعج مالكًا قانػنًا  محجث عمى عقار يعػد لػزارة السالية وال يعػد

وبسا أن دعػى رفع التجاوز ىي مغ دعاوى السمكية وتقام مغ قبل مالظ 
حكع غيخ  .8/2/8118في  ،بجاءة دىػك ،(882.................( رقع القخار ).العقار
  .مشذػر

الحجيث في  ،السدتذاريغ عبج الخحيع اسساعيل زيتػن والسدتذار احسج سعيج الديدى 8))
 .825ص ،8112 ،مرخ ،مؤسدة الشجاح لمصباعة ،اسباب كدب السمكية

دمحم كامل مخسي باشا و  . نقال عغ  د.1688نػفسبخ  15جمدة  ،(812نقس مجني ) 8))
  .1ىامر  115ص مرجر سابق،معتد كامل مخسي و دمحم عمى سكيكخ، 

 .826ص سابق،مرجر  ،الجدء التاسع  ،اسباب كدب السمكية ،الدشيػري  1))
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ٌُح ٣٘شت ٖٓ ٌٛح  ًُي. كؼَ ػٖ حُـ٤َ ٍٝىع حالكَحى، ٤ٌُِٔش حكظَحّ ًُي ٝك٢

حالُحُش ٝحُظؼ٣ٞغ ػٖ حالػَحٍ حُظ٢ طِلن رخألٍع ؽِذ ك٢ حُلن
(8 )

.
 

ً  حألٍع ًخٗض كِٞ  ا٠ُ حُلخُش طؼ٤ي ال حُز٘خء حُحُش ٓؼالً كبٕ ٍُحػ٤ش أٍػخ

 ؿ٤َ ٓٔخ ٣ـؼِٜخ ُألٍع حػَحٍحً  هي ٣ٔزذ كخُز٘خء حُز٘خء، هزَ ػ٤ِٚ ًخٗض ٓخ

 ٣لٞص هي ًٔخ حهَٟ. َٓس الٓظظالكٜخ ٗلوخص ا٠ُ ٝطلظخؽ ُلظَس ٍُِِحػش طخُلش

ً  حألٍع ٓخُي ػ٠ِ حُز٘خء  ػٖ ٌٛٙ طؼ٣ٞؼٚ ٝؿذ ٌُٜٝح ٓخ، كَطش أٝ ًٔزخ

حالػَحٍ
(2)

 . 

 حُٔظـخُٝ ِحّحُ حٌٓخٕ ُْ طشَ ا٠ُ ػَحه٢ ٓي٢ٗ( 8885) ٝرٔخ إٔ حُٔخىس

ً  ك٤ٌٕٞ رخُظؼ٣ٞغ  حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ حُؼخٓش ُِوٞحػي حُظؼ٣ٞغ ًٔخ هيٓ٘خ ؽزوخ

 ه٤خٍٙ حألٍع ٓخُي ك٤ٜخ ٣ٔخٍّ ٓيس حُؼَحه٢ حُٔشَع ٣ليى ُْ ًٔخ حُظوظ٣َ٤ش،

 حالُحُش ك٢
(3 )

.
 

 حُٔشَػ٤ٖ ٖٓ ًَ حُٔظويّ كٌٔٚ ك٢ حُؼَحه٢ ٓٞهق حُٔشَع ٓغ ٣ٝظلن

ٝحُِز٘خ٢ٗ ح١ٍُٞٔ ٝ حالٍى٢ٗ
(4)

 حألٍع ُٔخُي حػطض حُظش٣َؼخص ٌٛٙ كـ٤ٔغ .

 ك٤ٜخ ٣ٔخٍّ ٓيس ٣ليى ُْ حهخٜٓخ، ًٔخ ٖٓ ٗلوش ػ٠ِ حُٔ٘شآص حُحُش ؽِذ كن

 ا٠ُ طشَ ُْ كوٚ. ًٔخ حٓظؼٔخٍ ك٢ أٝ طو٤يٙ حالُحُش ك٢ ه٤خٍٙ حألٍع طخكذ

 ح٣ؼخً . رخُظؼ٣ٞغ حُزخ٢ٗ حُِحّ آٌخٕ

ِٓي ًحص ِٓٔي  حُؼَحه٢ إٔ حُٔشَع ًٔخ ٝٗؼظوي ٓغ ٖٓ ٣َٟ ًُي ُٞ

ًخٕ  ٓؼ٤٘ش رٔيس حالُحُش ؽِذ ك٢ حألٍع ٓخُي كن حُٔشَع حُٔظ١َ ٝه٤ي

 َٓؿٞد ؿ٤َ أَٓ ٝٛٞ حُٜيّ ٗطخم ك٢ حُظٞٓغ حُظلي٣ي ػيّ شؤٕ ٖٓ ألٕ أ٠ُٝ،

 حالهظظخى٣ش ٓغ حُٔظطِزخص ّطظالء طؼي ُْ حُٜيّ ٍهظش إٔ ػِٔ٘خ ٓخ اًح ال٤ٓٔخ ك٤ٚ،
                                                      

 .112ص مرجر سابق، ،دمحم عادل العبيجي 1))
دار ابػ  ،اسباب كدب السمكية ،الحقػق العيشية األصمية ،حدام الجيغ كامل االىػاني 8))

نقاًل عغ  د. ضحى دمحم سعيج الشعسان : البشاء في  .21ص  ،1668 ،القاىخة ،السجج
ب القانػنية ودار شتات لمشذخ دار الكت .دراسة مقارنة ،ممظ الغيخ دون إذن السالظ

 . 18ص ، 8111 ،االمارات –مرخ  ،والبخمجيات
  .125ص ،السخجع الدابق ،يشطخ حػل تحجيج نػع السدئػلية لجى : جسال الحاج ياسيغ 8))

 ،مرجر سابق ،كحلظ  السدتذاريغ عبجالخحيع اسساعيل زيتػن و احسج سعيج الديدى
 .825ص

م( 261م( والدػري )1111ػن السجني االردني )حػل ذلظ في نرػص القان يشطخ 1))
  .م(812والسمكية العقارية المبشاني )
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خ٤ٗش حُظ٢ طشٜيٛخ ىٍٝ حُؼخُْ، ٝظٍٜٞ حٌُؼخكش حٌُٔ ظَ ك٢ حُلي٣غ حُؼظَ ك٢

حُؼخ٤ٗش حُؼخ٤ُٔش حُلَد ٌٓ٘ حُزِيحٕ حؿِذ ك٢ حُٔخثيس حالٌٓخٕ حُٓش
(8)

.
 

ا    ذٍّىٗ: ٚ اٌثٕاء اسرثماء: شا١ٔا

 ألٕ ًُٝي حُـ٤َ، ٣و٤ٜٔخ حُظ٢ حُٔ٘شآص ٣ظِٔي حألٍع طخكذ إٔ حألطَ

ً  ق٣ظز رل٤غ رٜخ، ٣ِظظن ٓخ طِظْٜ ؿٌد هٞس ٖٓ رٚ طظٔظغ رٔخ حألٍع  ٌِٓخ

ً  رخػظزخٍٙ حألٍع ُظخكذ  ٌٝٛح رٚ، حُظظن ٓخ ٣ظزؼٚ ح١ٌُ حألط٢ِ ُِش٢ء ٓخٌُخ

 .  ح٤ُ٘ش ُلٖٔ ٣ؼزض ٓؼِٔخ ح٤ُ٘ش ٢ٓء حألٍع ُٔخُي ٣ؼزض حألطَ

ً  ٓخُي حٓخّ حُؼخ٢ٗ حُو٤خٍ ٛٞ ٝطٌِٔٚ حُز٘خء حٓظزوخء كو٤خٍ  حألٍع ؽزوخ

 َحه٢ ك٢ حُٔخىسري٤َُ حُؼزخٍس حُظ٢ أٍٝىٛخ حُٔشَع حُؼ ،حالُظظخم ُوٞحػي

 ٣ظِٔي إٔ كِٚ رخألٍع ٓؼَحً  حُوِغ ًخٕ ....كبًحك٤ٜخ ) ؿخء ٝحُظ٢ ٓي٢ٗ (8885)

حُوِغ( ٓٔظلوشً  رو٤ٔظٜخ حُٔليػخص
(2)

.
 

 ٣ٔظِي إٔ حألٍع ُظخكذ ؿؼَ حُؼَحه٢ حُٔشَع إٔ حُٔظويّ ٣ظز٤ٖ حُ٘ض ٖٝٓ

 ٍحً ػَ رخألٍع ٓؼَحً  هِؼٜخ ٣ٌٕٞ إٔ ش٣َطش حُوِغ، ٓٔظلوش رو٤ٔظٜخ حُٔليػخص

 حُوِغ أكيع أٝ حُوِغ ػ٘ي ػٍَحً  ٣ليع ُْ رؤٕ ًُي، روالف حُوٍٞ كخكشخً، أٓخ

 هِغ حُزخ٢ٗ أٍحى اًح ٝطٌِٔٚ حُز٘خء حٓظزوخء ؽِذ حألٍع ُٔخُي ٤ٔ٣َحً، ك٤ِْ ػٍَحً 

حُز٘خء ه٤ٔش ػٖ ُِٔظـخُٝ ٓوخرَ ىكغ حألٍع ٓخُي ػَع ُٞ كظ٠ حالر٤٘ش
(3)

.
 

 إٔ ٓخىحّ ظخ١َٛ، حُو٤ي حٌٛ إٔ ا٠ُ ك٢ حُؼَحم  حُلوٚ رؼغ ٣ٌٝٛذ

 ٖٓ رخألٍع ٣ؼَ حُٔٔظليػخص هِغ رؤٕ ٣ويٍ  ح١ٌُ ٛٞ حألٍع ٝكيٙ طخكذ

 ٣ـُٞ ال ًٔخ ٗلٜٔخ، طِوخء ٖٓ ك٢ ًُي طظيهَ رؤٕ ِٓطش ُِٔلٌٔش ٤ُْٝ ػيٓٚ
                                                      

 .11ص مرجر سابق، ،يشطخ حػل ىحا لجى : د. ضحى دمحم سعيج الشعسان  1))
قيسة البشاء مدتحقة القمع أو االزالة ىي القيسة الباقية بعج تشديل اجخة القمع مغ قيسة  8))

سالظ األرض إذا شمب إزالتيا فمو أن يدتبقييا مدتحقة القمع.  وىػ خيار ل .السقمػع بالفعل
مثال تػضيحي لحلظ : فسثاًل لػ كانت قيسة مػاد البشاء بعج اليجم و تحػليا إلى انقاض 
مميػن ديشار عخاقي و كانت مراريف اليجم كأجخة عسال اليجم ثالثسائة الف ديشار 

 وفي ىحا .بعسائة الف ديشار فقط عخاقي فإن مالظ األرض يمتدم بأن يجفع لمباني س
.. قيسة السحجثات بقيستيا مدتحقة .قزت محكسة تسييد اقميع كػردستان العخاق بالقػل )

 =مغ القانػن  1116القمع أي قيسة جسيع السػاد ناقز اجػر العسل عساًل بحكام السادة 
 .8/11/8111في  ،الييئة السجنية الثانية (،211و 211)يشطخ رقع القخار  .السجني(=

  .822ص مرجر سابق، ،كامل السبادئ القانػنية ،نقاًل عغ القاضي كيالني سيج احسج
 .12ص مرجر سابق، ،د. ضحى دمحم سعيج الشعسان  8))
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ً  ُِٔظـخُٝ . - ر٤خٗٚ ٢ِ٤ٓ ًٔخ – حُٔظ١َ حُوخٕٗٞ هالف ٌٝٛح رٚ، حُظٔٔي ح٣ؼخ

 ال هِؼٜخ ًخٕ ٝإ  حُٔٔظليػخص حٓظزوخء كن ُٚ حألٍع ه٤ي، كٔخُي ٌٌٛح ٣ٞؿي كال

رخألٍع ٣ؼَ
(8)

. 

ٓٔظلوخً  رو٤ٔظٚ حألٍع ُٔخُي حُز٘خء ط٤ِٔي ُِٔلٌٔش ٣ٔٞؽ ال أٗٚ رٔؼ٠٘

ً  حُوِغ ًٕٞ رٔزذ ُِوِغ ًُي حألٍع طخكذ ٣طِذ ُْ ٓخ رخألٍع ٓؼَح
(2)

 . 

 رٔيس ٓو٤ي ؿ٤َ حُوِغ، ٢ٛٝ ٛٞ حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ك٢ كخألطَ

 حُوِغ ًٕٞ حػزخص حألٍع ػذء ٓخُي ػ٠ِ ٣ِو٠ حُز٘خء حٓظزوخء ؽِذ ، ٝإٔٓؼ٤٘ش

 ٓؼَ ؿ٤َ حُوِغ رٌٕٞ حُزخ٢ٗ ٣ظٔٔي هي ك٤ٖ ٖٓ ػيٓٚ، ك٢ رخألٍع ٓؼَحً 

  . ًُي طوظؼ٢ ٓظِلظٚ ًخٗض اًح رخألٍع

 حُٔش٤يس حالر٤٘ش .. طوِغ..) رخُوٍٞ حُؼَحه٤ش رٌٜح حُظيى حُظ٤٤ِٔ ٓلٌٔش هؼض ٝهي

 حُوِغ ٓٔظلوش طٌِٜٔخ ؽِذ حألٍع ُظخكذ ٤ُْٝ ـخُٝحً ط حُـ٤َ أٍع ػ٠ِ

 حُظ٢ حألٍع ط٤ٌِٔٚ ؽِذ حُز٘خء ُظخكذ ٤ُْ ًٔخ رؤٍػٚ ٣ؼَ ال هِؼٜخ ٓخىحّ

ػ٤ِٜخ( طـخُٝ
(3)

  . 

 حُوطؼش ٤ٌِٓش )..... إ رخُوٍٞ ًٍٞىٓظخٕ حه٤ِْ ط٤٤ِٔ ًٔخ هؼض ٓلٌٔش

 هخ٢ٗٞٗ أٝ َػ٢ش رِػْ ٣ٌٖ ُْ حُٔيػ٢ هزَ ٖٓ حُيًخ٤ًٖ ٝحٗشخء ُِزِي٣ش طؼٞى

 ك٢ حُٔيػ٢ ك٤ٔظلن حألٍع ٓخٌُش حُزِي٣ش ٖٓ ربًٕ ًخٕ ر٘خءٛخ إٔ ٣ؼزض ُْ ك٤غ

 رو٤ٔظٜخ حُٔليػخص ه٤ٔش حُوؼخء ا٠ُ طَؿغ إٔ ىٕٝ حُزِي٣ش هزَ ٖٓ ٍكؼٜخ كخُش

حُوِغ...( ٓٔظلوش
(4 )

.
 

 حُ٘ظَ اػخىس حُؼَحه٢ حُٔشَع ػ٠ِ إٔ طويّ، ٓخ هالٍ ٖٝٓ ٣ظز٤ٖ ُ٘خ ٌُح

 ٣و٤يٙ إٔ ىٕٝ حُز٘خء حٓظزوخء ك٢ حُلن ٣ؼط٢ ٝإٔ ٓي٢ٗ( 8885) سحُٔخى كٌْ ك٢

ً  شَؽ، رؤ١  ٖٓ ك٤ِْ ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُزخ٢ٗ كخُش طٞحؿٚ حُٔخىس ٌٛٙ ٝإٔ هظٞطخ

 ٣٘زـ٢ ٌُح.  رخُلٔخ٣ش ٤ٗش ٝرٔٞء ؿ٤َٙ ِٓي ػ٠ِ حػظيٟ ٖٓ حكخؽش ػوالً  حُٔٔظٔخؽ

                                                      

 .181ص مرجر سابق، ،دمحم عادل العبيجي 1))
، 1سعيج عبجالكخيع مبارك، شخح القانػن السجني العخاقي، الحقػق العيشية األصمية، ط د. 8))

 ،صالح سميسان نقاًل عغ القاضي ميجي.111ص ،1628 ،ار الحخية لمصباعة، بغجادد
 .12ص مرجر سابق،

عغ السػقع  نقال .88/8/1625الرادر في  ،(، مجنية ثانية عقار522رق القخار) 8))
 .82/18/8116تاريخ زيارة:  التالي:

 http://www.eastlaws.com/Ta3reefat/ahkam-mahkamet-al-naqd.aspx. 

 .حكع سابق االشارة إليو في ىامر الرفحة الدابقة 1))
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 حُزخ٢ٗ ػ٠ِ ؿزَحً  ُِوِغ ٓٔظلوش رو٤ٔظٜخ حالر٤٘ش طِٔي كن حألٍع طخكذ ػ٠ِ

 .  حُزخ٢ٗ ٤ٗش ُٔٞء ًـِحء حُوِغ ػ٘ي حُؼٍَ ؿٔخٓش ا٠ُ حُ٘ظَ ىٕٝ ح٤ُ٘ش، ٢ٓء

ٖٝٓ هالٍ  حالٍى٢ٗ حُٔشَع كبٕ حُٔوخٍٗش حُظش٣َؼخص ٓٞهق ػٖ أٓخ

 حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ هٍَٙ ح١ٌُ ر٘لْ حُلٌْ هي حهٌ حٍى٢ٗ ٓي٢ٗ( 8844) حُٔخىس

ٓظ٠  حُز٘خء حٓظزوخء ك٢ ألٍعح ٓخُي كن ه٤يص حُظ٢( 8885) حُٔخىس ك٢ حُؼَحه٢

 ك٢ حُل٣َش ٓطِن حألٍع ُٔخُي ٣ٌٕٞ ك٤ٖ ك٢ رخألٍع، ٓؼَحً  حُوِغ ًخٕ

 ًَ ك٢ شَؽ أٝ ه٤ي ح١ ىٕٝ ٝطٌِٔٚ حُز٘خء حٓظزوخء أٝ حالُحُش ؽِذ ر٤ٖ حالهظ٤خٍ

 حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٝ حُِز٘خ٢ٗ حُؼوخ٣ٍش ح٤ٌُِٔش هخٕٗٞ ٝ ح١ٍُٞٔ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ

 . ٣شخء هضٝ ح١ ٝك٢ حُل٢َٔٗ

 هي حُٔظ١َ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 524) حُٔخىس إٔ ك٘ـي اٌّظشٞ اٌّٛلف عٓ أِا

 طو٤يٙ ُْ ٝ حُز٘خء حٓظزوخء أٝ حالُحُش ؽِذ ك٢ حهظ٤خٍ حُل٣َش حألٍع ُٔخُي أػطض

شَؽ. أٝ ه٤ي رؤ١
 

 الفرع الثالث

 الٌٍت سًء )املتجاوز( الباًً حمىق
 ٝآػَ ٓخُي رخألٍع ٍَحً ػ ٣ِلن حُز٘خء ِٗع ًخٕ ٤ٓن ٝحٕ حشَٗخ اًح

 ٣ِظِّ ٓوخرَ، رَ ىٕٝ ًُي ٖٓ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣شؤ ُْ حُٔشَع كبٕ حُز٘خء حٓظزوخء حألٍع

ً  ُِزخ٢ٗ ريكغ حُظؼ٣ٞغ  ػٖ ٝكؼال حُظش٣َؼخص، طلي٣يٙ ك٢ حهظِلض طؼ٣ٞؼخ

ً  ٤ٗظٚ ٓٞء ٖٓ ٝرخَُؿْ ُِزخ٢ٗ كبٕ حُظؼ٣ٞغ  ٓخُي ٓٞحؿٜش ك٢ حهَٟ كوٞهخ

حػظَحكٚ رلخثيطٚ. ٌٝٛح ٓخ ٓٞف ٗظؼَع  ٛٞ رٔؼخرش حُز٘خء حالٍع. كَؿزش حٓظزوخء

 ُٚ ٖٓ هالٍ حُ٘وخؽ حُظخ٤ُش :

 أٚلا : اٌرع٠ٛغ :

 ٖٓ طَػ٤ش أ٣ش أٝ حُ٘وٞى ٖٓ ٓزِؾ ٛٞ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ كٔذ حُظؼ٣ٞغ

 ٗظ٤ـش ًخٕ ًٔذ ٖٓ كخطٚ ٝٓخ هٔخٍس ٖٓ حُٔؼٍَٝ ُلن ٓخ طؼخىٍ حُؼٍَ ؿْ٘

حُؼخٍ ُِلؼَ ؽز٤ؼ٤ش
(8)

. 

                                                      

 ،نكتفي بالتعخيف الن ىحا االمخ لو مجالو الخاص بو. لمسديج يشطخ: دمحم كخيع عبج هللا 1))
السدؤولية السجنية لمجولة عغ قخاراتيا بشدع حق السمكية العقارية وحق الترخف، مشطسة 

 888ص  ،8116مصباعة والشذخ، اربيل، ( لO.P.L.Cنذخ الثقافة القانػنية مؤسدة )
 مرجر سابق، ،د. عبج السجيج الحكيع وعبجالباقي البكخي ودمحم شو البذيخ .بعجىا وما
د. ياسيغ دمحم الجبػري، الػجيد في شخح القانػن السجني، آثار الحقػق  .821ص
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٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِٚ  أٍػٚ، ػ٠ِ حُٔليػش حألر٤٘ش ٣ظِٔي ٓخػ٘ي حألٍع كٔخُي

 ٓويحٍ حكظٔخد ٤ًل٤ش ك٢ حالهظالف ٓغ، ح٤ُ٘ش كٖٔ أٝ حُزخ٢ٗ ٢ٓء طؼ٣ٞغ

ً  ًخٕ إٔ حُظؼ٣ٞغ ً  أٝ ُِوِغ ٓٔظلوخ  .هخثٔخ

ُِظؼ٣ٞغ، حُوخ٢ٗٞٗ حألٓخّ ر٤خٕ ك٢ حُلوٚ ٌٛح ٝهي حهظِق
 

 حُٔي٣ٖ رٚ ٣ِظِّ ح١ٌُ

٣ٌٕٞ  كبٗٚ، حألر٤٘ش روخء حهظخٍ اًح حألٍع ُيٗظخثؾ. كٔخ ٖٓ ًُي ػ٠ِ ٣ظَطذ ٝٓخ

حُزخ٢ٗ، ٝح١ٌُ ػ٠ِ ٓخ ٣زيٝ إٔ ُٚ حُلن ك٢ إٔ ٣٘لٌ ػ٠ِ حُؼوخٍ أ١  ٓي٣٘خً رظؼ٣ٞغ

ً ُظخكذ حالٍع رٌٜح حُٔخُي رٚ رخػظزخٍٙ ىح ػ٠ِ حألٍع ٝحُز٘خء اًح ُْ ٣ق   ث٘خ

حُظؼ٣ٞغ
(8)

 ؽِذ اًح حُز٘خء ٛيّ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ ٓـزَح ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُزخ٢ٗ إٔ . ًٔخ

ًُي، ٓغ طؼ٣ٞؼٚ ػٖ أ١ ػٍَ ٣ِلن رخألٍع ػ٘ي هِغ  حألٍع ٓخُي

 حُوخٕٗٞ ٖٓ ( 8885) حُٔخىس ػ٤ِٚ ٗظض ٓخ حُٔٔظليػخص ًـِء ُٔٞء ٤ٗظٚ، ٌٝٛح

 ٖٓ ٗلوش ػ٠ِ حُٔليػخص هِغ ٣طِذ إٔ ٌُٜح )........ ًخٕ روُٞٚ حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ

 ٓٔظلوش رو٤ٔظٜخ ػخصحُٔلي ٣ظِٔي إٔ كٚ رخألٍع ٓؼَحً  حُوِغ ًخٕ أكيػٜخ كبًح

  .ُِوِغ.......(

 أٝ حالٓظزوخء كبٗٚ حُٜيّ ٣طِذ إٔ حألٍع ٓخُي كن ٖٓ ًخٕ كبًح ٌٌٝٛح

ً  رو٤ٔظٚ اال ٣ِظِّ ال  ٣ظلون ال حُٔؼ٠٘ حُؼَحه٢. ٝرٌٜح حُظش٣َغ ك٢ ُِوِغ ٓٔظلوخ

ً  حُز٘خء كو٤ٔش حُـ٤َ، أٍع ػ٠ِ حُز٘خء ك٢ حالؽالم ػ٠ِ ٓ٘لؼش ُِزخ٢ٗ أ٣ش  ٓٔظلوخ

 إٔ ٣ٌٖٔ ًٔخ حشَٗخ ٖٓ هزَ ح١ٌُ ُِظؼ٣ٞغ حُٔظظٍٞ حألى٠ٗ حُلي طٔؼَ ُِوِغ

 .حألٍع ٓخُي رٚ ٣ِظِّ

ً  حالٍى٢ٗ حُٔشَع حهٌ ٝرٌحص حُٔؼ٤خٍ ٝحُٔشَع ( 8844) حُٔخىس ك٢ ح٣ؼخ

 حُِٓض ػ٘يٓخ حُؼوخ٣ٍش رخ٤ٌُِٔش ك٢ هخٕٗٞ ًحص حُؼالهش( 281) حُِز٘خ٢ٗ ك٢ حُٔخىس

حُوِغ ٓٔظلن حُز٘خء ه٤ٔش ح٤ُ٘ش ٢ٓء ُِٔظـخُٝ ٣يكغ رؤٕ حألٍع ٓخُي
(2)

. 

                                                                                                                              

 ،الثقافة دار ،الصبعة الثانية ،الجدء الثاني ،دراسة مقارنة ،الذخرية أحكام االلتدامات
 .بعجىا وما 815،ص 8111 ،األردن –عسان 

حدغ عمى الحنػن، السبدػط في شخح القانػن  يشطخ حػل شخق تقجيخ التعػيس لجى: د. 1))
 .812ص ، 8112 ،االردن  –السجني الخصأ، الصبعة االولى، دار وائل لمشذخ، عسان 

 ، كخيع عبجهللابعجىا. دمحم وما 881د. ياسيغ دمحم الجبػري، مرجر سابق، صكحلظ 
   .882ص ،مرجر سابق

حيث ورد الشز لبشاني بالقػل ).........ثسغ مػاد البشاء غيخ الرافي بعج حدع نفقات  8))
... وال شظ أن ثسغ مػاد البشاء غيخ الرافي انسا يسثل .ندعيا فيسا إذا اجبخ عمى ندعيا
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ٓظ١َ،  ٓي٢ٗ(524) ػٖ حُٔٞهق حُٔظ١َ، كبٗ٘خ ٗـي ٖٝٓ هالٍ حُٔخىس أٓخ

 ه٤ٔش آخ ُِٔظـخُٝ ٣يكغ إٔ حُز٘خء حٓظزوخء حهظخٍ اًح حألٍع ٓخُي حُِٓض أٜٗخ هي

  .  حُز٘خء ٌٛح رٔزذ حألٍع ػٖٔ ك٢ ُحى ٓخ ه٤ٔش أٝ حالُحُش ٓٔظلن حُز٘خء

 حُظؼ٣ٞغ ٓؼ٤خٍ طلي٣ي ػ٠ِ طظلن ُْ ٓلَ حُٔوخٍٗش ظش٣َؼخصحُ ًخٗض ٝاًح

 رؤكٌخّ حالهٌ ػيّ ػ٠ِ طظلن ح٤ُ٘ش، كبٜٗخ ٢ٓء حُٔظـخُٝ )حُزخ٢ٗ( ٣ٔظلوٚ ح١ٌُ

 حألٍع ٓخُي إٔ ٣ِظِّ ٖٓ ٓوظؼخٛخ ًخٕ حُظ٢ حالكٌخّ ٌٛٙ ٓزذ. حٌُٔذ ريٕٝ

 ٝحكظوخٍ زخ٢ٗ.حُ رٚ حكظوَ ٝٓخ ٛٞ رٚ حؿظ٠٘ ٓٔخ حُو٤ٔظ٤ٖ أهَ ُِٔظـخُٝ ٣يكغ رؤٕ

 حُٔوخٍٗش حُظش٣َؼخص إٔ حُؼَٔ. ك٢ ك٤ٖ ٝأؿَس حُٔٞحى ػٖٔ ػٖ ٣ٌٕٞ اٗٔخ حُزخ٢ٗ

 رٚ طوؼ٢ ٓٔخ حٓٞأ ٓؼخِٓش ػَٞٓ هي رٌُي ك٤ٌٕٞ حُلن،  ٌٛح ٓؼَ طؼطٚ حُظ٢ ُْ

.٤ٗظٚ ٓٞء ػ٠ِ ُٚ ؿِحءً  ٓزذ ريٕٝ حٌُٔذ هٞحػي
 

 خُظؼ٣ٞغر حالُظِحّ حٓخّ إٔ ٛ٘خى حُزؼغ ٖٓ حُلوٚ ٖٓٔ ٣َٟ ًُي ٝٓغ

حٌُٔذ ريٕٝ ٓزذ ٛٞ حألٍع ٓخُي ػخطن ػ٠ِ ٣وغ ح١ٌُ
(8)

 ٌٛٙ ، كزٔوظؼ٠

 طٔؼَ حألٍع ػٖٔ ك٢ ٝح٣ُِخىس ٝحالػَحء حالكظوخٍ ه٤ٔظ٢ رخهَ حُٔؼ١َ ٣ِظِّ حُوخػيس

 إٔ اً حالكظوخٍ، ه٤ٔش طٔؼَ ال حالُحُش ٓٔظلوش حُٔ٘شآص ه٤ٔش ٌُٖٝ حالػَحء، ه٤ٔش

حُؼَٔ ٝحؿَس حىحُٔٞ ه٤ٔش ػٖ ػزخٍس حالكظوخٍ ه٤ٔش
(2)

 .
 

 ٓزذ، ريٕٝ حٌُٔذ هٞحػي ا٠ُ حُظؼ٣ٞغ ٍى كظَكغ حُلوٚ ؿخُز٤ش حٓخ

ً  رخُظؼ٣ٞغ حألٍع ٓخُي حُِحّ إٔ طَٟ ٝاٗٔخ  ك٢ ط١َٔ حُوخٕٗٞ ػٖ ٗخشجخ   حُظِحٓخ

ٓزذ رال حالػَحء حكٌخّ ال حالُظظخم حكٌخّ شؤٗٚ
(3)

. 

 ٤ُْٝ حُوخٕٗٞ،ٓظيٍٙ  رخُظؼ٣ٞغ حألٍع ٓخُي حُظِحّ أٓخّ إٔ ٗـي ٝريٍٝٗخ

 ا٠ُ ٓٔؤُش حالُظظخم ٓـخٍ ك٢ ٣ظطَم ُْ حُٔشَع ألٕ، حإلػَحء ريٕٝ ٓزذ هٞحػي

ً  حُظؼ٣ٞغ  ٝػغ هظي حُٔشَع إٔ رَ، ٓزذ رال حالػَحء ُوٞحػي كظ٠ ٣ٌٕٞ ؽزوخ

                                                                                                                              

 مرجر سابق، ،ي . انطخ حػل ىحا لجى: جػرج شجراو (قيسة البشاء مدتحقًا لمقمع 
  .بعجىا وما 151ص

 .21ص مرجر سابق، ،د. مرصفى جسال  1))
. الدشيػري، أسباب كدب 812، صمرجر سابقعبج السشعع الرجه،  د. يشطخ: 8))

 بعجىا. وما 826، مرجر سابق، ص6السمكية، ج
اسباب كدب  ،مغ الفقو مغ يقػل ان مرجره قانػن وليذ اثخاء بال سبب : الدشيػري  8))

 121ص  مرجر سابق، ،رمزان ابػ الدعػد .821ص مرجر سابق،، 6ج ،كيةالسم
 ،د. نبيل ابخاىيع سعج .811ص مرجر سابق، ،د. عبج الحسيج الذػاربي .بعجىا وما

  .812ص مرجر سابق، ،د. عبج السشعع  الرجه .818ص ،السخجع الدابق
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 هْٔ رٔؼ٢ حُظؼ٣ٞغ ىػٟٞ طوخىّ ٣ٌٕٞ ًُي ػ٠ِ ٝر٘خء، ُٜخ ٓوخُلش هٞحػي

 .ٓ٘ش ػشَس

 ٗظٞطٚ ػٖٔ ال ٣ٞؿي حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٝٓ حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ

ال  ًُي إٔ اال، حألر٤٘ش ه٤ٔش ػٖ حُظؼ٣ٞغ ُٔزخُؾ حُي٣ٖ ٓيحى ػ٠ِ هخطش أكٌخّ

 رٔخ، حُي٣ٖ ٓيحى ٤ًل٤ش ػٖ ػ٤ِٜخ حُٔ٘ظٞص حُؼخٓش حألكٌخّ ططز٤ن ٖٓ ٣ٔ٘غ

حُلوَس حأل٠ُٝ  كٌْ ًُي ٖٝٓ، ك٢ كن حُٔي٣ٖ حُظ٤ٜٔالص ٖٓ حألكٌخّ طِي طلظ٣ٞٚ

 طؼ٤ٖ -8حُؼَحه٢ ػ٘يٓخ ٗظض رخُوٍٞ ) حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 245) ٖٓ حُٔخىس

ً  حُظؼ٣ٞغ ؽ٣َوش حُٔلٌٔش ً  حُظؼ٣ٞغ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٝظق ُِظَٝف طزؼخ  أٝ أهٔخؽخ

ً  ا٣َحىحً   .طؤ٤ٓ٘خً( ٣ويّ رؤٕ حُٔي٣ٖ اُِحّ حُلخُش ٌٛٙ ك٢ ٣ٝـُٞ َٓطزخ

 حُؼٔخٍ، ه٤ٔش ح٤ُ٘ش ٢ٓء ُِٔظـخُٝ حُٔٔظلن حُظؼ٣ٞغ ٖٓ ٌٛح ٣ٝوظْ

 ك٢ هظَ ٝحُظ٢ هزؼٜخ حُظ٢ حُؼٔخٍ ػٖ ٓٔئٝالً  ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُٔظـخُٝ ٣ٌٕٞ ك٤غ

 ُٝٞ حُؼوخٍ، ٣ِلن ح١ٌُ حُظِق أٝ حُٜالى ػٖ ٓٔئٝالً  ٣ٌٕٞ كبٗٚ هزؼٜخ، ًٌُي

ً  ًُي ًخٕ  إٔ ٓٔئ٤ُٝظٚ، ربػزخطٚ ٗل٢ ٣ٔظط٤غ أٗٚ اال ٓلخؿت، كخىع ػٖ ٗخشجخ

ٓخٌُٚ ٣ي ك٢ رخه٤خ   ًخٕ ُٝٞ ٤ِٜٓي ًخٕ حُؼوخٍ
(8)

 ػٖ ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُزخ٢ٗ كٔٔئ٤ُٝش .

ً  ٣ٌٕٞ حُؼوخٍ، ٝٛالى حُؼٔخٍ  حُظش٣َؼخص ك٢ حُل٤خُس رخد ك٢ حُٞحٍىس ُِوٞحػي ٝكوخ

ً  حُٔوخٍٗش ح٣ؼخ
(2)

.
 

حُؼزَس ك٢ طوي٣َ حُظؼ٣ٞغ ٣ٌٕٞ ٖٓ طخ٣ٍن حُٔطخُزش  ٝإٔ ٌٛح

حُوؼخث٤ش
(3)،

 ُٞٝ ُْ ٌٖ٣  ً  رلن حهالٍ ىٕٝ ًُٝي حُز٘خء، حهخٓش ٝهض ُألٍع ٓخٌُخ

 كن ػ٤ِٚ ًخٕ اًح حُٔخرن، حُٔخُي ػ٠ِ حَُؿٞع ك٢ حُظؼ٣ٞغ ىكغ ح١ٌُ خُيحُٔ

.  حُؼٖٔ طلي٣ي ػ٘ي حالػظزخٍ ك٢ ىهِض هي حُز٘خء ه٤ٔش ًخٗض ٓظ٠ ًُٝي حُؼٔخٕ،
 

ا : حثس اٌعماس :  شا١ٔا

                                                      

 .( مغ القانػن السجني العخاقي1122و  1122يشطخ السػاد ) 1))
و  626) ،( مجني سػري 685و  681) ،( مجني أردني1162و  1168يشطخ مػاد ) 8))

 .( مجني مرخي 621
إن قيسة السشذآت ونفقات ازالتيا )حيث صجر عغ محكسة االستئشاف المبشانية بالقػل  8))

 =ألن تاريخ صجور الحكع ىػ ،تقجر وقت صجور الحكع بتسمكيا ال وقت إقامة السشذآت
حكع محكسة  (. انطخفيو صاحب األرض ممكية السشذآت التاريخ الحي يكتدب=

. 18/1666/ 18،  الرادر في 225رقع القخار   ،االستئشاف السجنية الغخفة الخامدة  
  .181ص مرجر سابق، ،االلحاق ،نقال عغ  بجوي حشا
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ً  حُز٘خء، حٓظزوخء حألٍع ٓخُي إ حهظ٤خٍ رخُظؼ٣ٞغ  ُِزخ٢ٗ ٣ـؼِٚ ٓي٣٘خ

 ٣ظزغ إٔ ُِزخ٢ٗ ٣ٌٕٞ ٖٓ أىحء حُظؼ٣ٞغ، حُٔخُي ٣ظٌٖٔ ُْ كبًح حُز٘خء ه٤ٔش ػٖ

 كِٚ أهَ ىحثٖ أ١ شؤٕ ًُي ك٢ شؤٗٚ حُظ٘ل٤ٌ، هخٕٗٞ ػ٤ِٜخ ٣٘ض حُظ٢ حالؿَحءحص

 ٓٞحٗغ ٖٓ ٓخٗغ ٣ٞؿي ُْ اًح ػٔ٘ٚ، ٖٓ حُظؼ٣ٞغ ٓزِؾ ٝحٓظ٤لخء ٝر٤ؼٚ حُؼوخٍ كـِ

حُظ٘ل٤ٌ
 (8)

. 

آص كظ٠ رظيى كن حُٔظـخُٝ ك٢ كزْ حُٔ٘ش ٌٛح ٝهي حهظِق رؼغ حُلوٚ

 ال ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُزخ٢ٗ إٔ ا٠ُ حُلوٚ ٖٓ ٍح١ ٣ٔظٞك٢ حُظؼ٣ٞغ حُٔٔظلن ُٚ، كٌٛذ

 ٓشَٝع ؿ٤َ رؼَٔ حُش٢ء ػ٠ِ كظَ هي حُؼوخٍ، ألٗٚ كزْ كن ُٚ ٣ٌٕٞ

ً  رخَُى حالُظِحّ ك٤ٜخ ٣ٌٕٞ حُظ٢ حُلخُش حُلزْ كن ٖٓ حٓظؼ٠٘ ٝحُٔشَع  ػٖ ٗخشجخ

ٓشَٝع  ؿ٤َ ػَٔ
(2)

   .
 

 حُلزْ، كن ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُٔظـخُٝ حػطخء ٠اُ أهَ ٍأ١ ًٛذ ك٤ٖ ك٢

 طخكذ طِٔي ػٖ ٗخشت ٛٞ رَ ٓشَٝع ؿ٤َ ػَٔ ػٖ ٣٘شخ ال رخَُى حُظِحٓٚ ألٕ

 ٣ـُٞ ال ٗظ٤ـش إلهخٓش ٌٛٙ حُٔ٘شآص ك٢ أٍػٚ ٝأٗٚ حألٍع ُِٔ٘شآص رخالُظظخم،

ً ًخٕ حُز٘خء، رَى ٝحالُظِحّ حألٍع رَى حالُظِحّ ر٤ٖ حُوِؾ  رَى حالُظِحّ ٝؿٚ أ٣خ

 ططز٤ن ػٖ ك٢ أٍع حُـ٤َ ُٝٞ رٔٞء ٤ٗش ٣٘شؤ حُز٘خء رظ٤ِْٔ حالُظِحّ كخٕ عحألٍ

ًُٝي رظ٣َق ٗض حُلوَس  ٓشَٝع ؿ٤َ ػَٔ ػٖ ٣٘شؤ ٝال حالُظظخم حكٌخّ

(ٓي٢ٗ 218(ٓي٢ٗ ٓظ١َ ٝٛٞ ٓخ ٣وخرَ حُٔخىس)246حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخىس )

ػَحه٢
(3)

 خىسحُٔ أكٌخّ طَٟٔ( حُظ٢ ٗظض ػ٠ِ أٗٚ )521حُٔخىس )كؼالً ػٖ  

                                                      

يشطخ تفاصيل حػل آليات تشفيح االلتدام والتعػيس عمى العقارات والتشفيح بسقابل لجى :  1))
د. عبج السجيج الحكيع  .بعجىا وما 881ص  مرجر سابق، ، كخيع عبج هللادمحم

 ،د. ياسيغ دمحم الجبػري  .821ص مرجر سابق.وعبجالباقي البكخي ودمحم شو البذيخ، 
 .بعجىا وما 818و ص 126ص  مرجر سابق،

 .22ص  مرجر سابق، ،د. عبج السشعع البجراوي   8))
إذا  ،ويكػن ذلظ بػجو خاص لحائد الذيء أو محخزه -8)يشطخ نز الفقخة مغ السادة  8))

فان لو أن يستشع عغ رد ىحا الذيء حتى  ،ىػ أنفق عميو مرخوفات ضخورية أو نافعة
. إال أن يكػن االلتدام بالخد ناشئا عغ عسل غيخ مذخوع( ،يدتػفي ما ىػ مدتحق لو

 سابق، مرجر، 6ج ،اسباب كدب السمكية ،: الدشيػري يشطخ حػل ىحا الخأي لجى
 .811ص مرجر سابق، ،عبج السشعع الرجه .8ىامر  ،815ص
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512
(8)

حُؼالع حُٔخروش(. ٖٝٓ  حُٔٞحى ك٢ ػ٤ِٚ حُٔ٘ظٞص حُظؼ٣ٞغ أىحء ك٢ 

 ؽِذ ػ٠ِ ر٘خء ُِوخػ٢ ػ٤ِٚ ٣ـُٞ حُٔلخٍ حُ٘ض هالٍ ًَ ٓخ طويّ ٝرٔوظؼ٠

ً  ٣َحٙ ٓخ ٣وٍَ إٔ حُٔخُي  . ُِظؼ٣ٞغ ٓ٘خٓزخ

 ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُٔظـخُٝ  رٌٕٞ ٣ظؼِن ال حُلزْ كن ٝٗظلن ٓغ ٖٓ ٣َٟ، إٔ

 ُألٍع ك٤خُطٚ ٓزذ ًخٕ كخٕ، ُألٍع ٝك٤خُطٚ كظُٞٚ ٔزذر ٣ظؼِن ٓخ رويٍ

 ً  حُؼ٤ٖ ك٢ ٣ز٢٘ ح١ٌُ كخُٔٔظؤؿَ ٤ٗش، رٔٞء ر٠٘ ُٞ كظ٠ حُلزْ، كن كِٚ ٓشَٝػخ

 كوٚ ٣٘ل٢ ال ٌٛح إٔ اال ح٤ُ٘ش، ٢ٓء رخ٢ٗ ًٞٗٚ شي ال حُٔئؿَ، إًٔ ىٕٝ حُٔئؿَس

 ٝر٤ٖ ٘ٚر٤ حُظؼخهي٣ش حُؼالهش ُٞؿٞى ٓشَٝػش، ُألٍع ك٤خُطٚ ألٕ حُلزْ ك٢

 ٓشَٝػش ؿ٤َ ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُزخ٢ٗ ك٤خُس ًخٗض ُٞ ًُي ٖٓ حُؼٌْ ٝػ٠ِ حُٔخُي.

 ٗخشت رخَُى حُظِحٓٚ ألٕ حُلزْ، كن ُٚ ٣ٌٕٞ ال ح١ٌُ حألٍع ؿخطذ ًل٤خُس

حُـظذ ٛٞ ٓشَٝع ؿ٤َ ػَٔ ػٖ
(2)

 .    

 املطلب الثاًً
 الغري هلك يف الٌٍت حسي املتجاوز أحكام

 ٖٓ ٣ٔظل٤ي حُز٘خء، كظ٠ ٣ـؼِٚ ك٢ حُشوض ٤ٗش كٖٔ ٣ؼزض ٓخ إٔ

ٝحُلوٞم، حُظ٢ هي طلٞم ػٖ طِي حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ حُٔظـخُٝ  حُِٔح٣خ ٖٓ ٓـٔٞػش

ٝحُؼِش ك٢ ٌٛح إٔ حُظش٣َؼخص، هي حٓظشؼَص رؤٕ حُزخ٢ٗ ػ٘يٓخ ٣ز٢٘  ٢ٓء ح٤ُ٘ش. 

ً ُ٘لٔٚ، كؼالً ػٖ أٗٚ ػ٘يٓخ ٣ز٢٘  ٝٛٞ كٖٔ ح٤ُ٘ش، الري ٝإٔ ٣ٌٕٞ هي ر٠٘ ٗخكؼخ

٤ُ٘ش، ٣ؼظوي أٗٚ ٣ز٢٘ ك٢ ٌِٓٚ ٛٞ، ٝرخُظخ٢ُ كٔٞف ٣وّٞ رز٘خء حُز٘خء ٝٛٞ كٖٔ ح

حُ٘خكغ ُٚ ك٢ حُٔٔظوزَ
(3)

.  

حُـ٤َ، حُظ٢ حٍٝىطٜخ  ِٓي ك٢ ح٤ُ٘ش كٖٔ ٝرـ٤ش ٓؼخُـش أكٌخّ حُٔظـخُٝ

ِذ حُظش٣َؼخص حُٔوظِلش ٜٝٓ٘خ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢. ٝؿيٗخ إٔ ٗؤْ ٌٛح حُٔط

 ط٢ :  ح٥ ا٠ُ ػالػش كَٝع ٝػ٠ِ حُ٘لٞ

                                                      

يشطخ نز السادة )يجػز لمقاضي بشاء عمى شمب السالظ أن يقخر ما يخاه مشاسبا لمػفاء  1))
بالسرخوفات السشرػص عمييا في السادتيغ الدابقتيغ ولو أن يقزى بأن يكػن الػفاء 

ولمسالظ أن يتحمل مغ ىحا االلتدام إذا  .عمى أقداط دورية بذخط تقجيع الزسانات الالزمة
ىػ عجل مبمغا يػازى قيسة ىحه األقداط مخرػما مشيا فػائجىا بالدعخ القانػني لغاية 

  (.مػاعيج استحقاقيا
 .18ص مرجر سابق، ،يشطخ: القاضي ميجي صالح سميسان 8))
 .151ص مرجر سابق، ،د. عسخ حسخوش 8))
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 االول الفرع

 الٌٍت حسي املتجاوز هفهىم

 حُٔوخٍٗش، ٝحُظش٣َؼخص حُؼَحه٢ حُٔشَع إٔ ٓزن ك٤ٔخ حُيٍحٓش ر٤٘ض ًٔخ

حألٍع، رؤٕ هٍٞ   ٓخُي ٍكٔش طلض ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُٔظـخُٝ )حُزخ٢ٗ( هي ٝػؼض

ٌُٜح حأله٤َ، ِٓطش  حالهظ٤خٍ ر٤ٖ ؽِذ حالكظلخظ رخُز٘خء أٝ اُِحٓٚ ربُحُظٚ ػ٠ِ 

 ػ٠ِ وظٚ، ٓغ اػخىس كخُش حألٍع ا٠ُ ٓخ ًخٗض ػ٤ِٚ هزَ حُز٘خء، ًُٝي ؿِحءً ٗل

ُٚ ٤ٗظٚ  شلؼض ح٤ُ٘ش، هي كٖٔ ك٢ ك٤ٖ حُزخ٢ٗ. ؿ٤َٙ ِٓي ػ٠ِ ٝطؼي٣ٚ ٤ٗظٚ ٓٞء

 . ٌٛٙ حُلٔ٘ش ٤ٗظٚ ُٞال ٤ِٓوخٙ ٣ٌٖ ك٢ ٓٞهق ُْ حُظخُلش كـؼِظٚ

 حصً ِٓي كوي ٤ٗش، رٔٞء حُٔظـخُٝ حُؼَحه٢ حُٔشَع ٣ؼَف ُْ ًٝٔخ

ً  َٟٓ٘ ًٔخ - حالُظظخم رؤكٌخّ ٣ظؼِن ك٤ٔخ ح٤ُ٘ش كٖٔ ُِزخ٢ٗ رخُ٘ٔزش حُٜ٘ؾ  - الكوخ

 طؼ٣َق، ٝػغ ىٕٝ ٤ٗش رلٖٔ حُٔظـخُٝ ا٠ُ ٓظطِق حالشخٍس ػ٠ِ حهظظَ ك٤غ

ُٚ  ً  ِٚرٝ  ا١ٌٕح تحسٓ اٌّمظٛد فّا. ٝحُوؼخء ُِلوٚ ٓظَحػ٤ٚ ػ٠ِ حُزخد كخطلخ

حاٚي ِٕالشرٗ ِٚٓ خالي إٌماؽ ٘زا ِا سٕ تٗ ؟ اٌثأٟ( )اٌّرعاٚص  ٠رظف

 اٌرا١ٌح :

  : ا١ٌٕح تحسٓ اٌرعش٠ف:  أٚلا 

 حُوٞح٤ٖٗ ٓؼظْ ًَٓٚ ًٝٔخ حُظظَكخص، حألطَ ك٢ ًٔخ ٛٞ ٓؼِّٞ إٔ

 ك٢ حألطَ إٔ ػ٠ِ ط٘ض حُظ٢ حُلو٤ٜش حُوخػيس ٓئًيحً  ح٤ُ٘ش، كٖٔ ٝحُظش٣َؼخص

  حُظ٢ ٣ـ٣َٜخ حألٗٔخٕ رلٖٔ ح٤ُ٘ش رَحءس حٌُٓش. حُظظَكخص

 حُل٤خُس – حُظخَٛ حُٞػغ ًلَ ًٞٗٚ هي حُشخٍع،٢ ٌٛح حالػظزخٍ ٖٓ ٣ٝؤط

 حُٔـظٔغ رؤٖٓ طظؼِن ٜٓ٘خ ٝحُظ٢ حُالُٓش، حُوخ٤ٗٞٗش رخُلٔخ٣ش - ػخّ رشٌَ

 حُٔؼظي١ ًخٕ ُٝٞ حُوخثٔش، حألٝػخع حالػظيحء ػ٠ِ رٔ٘غ ًُٝي حُ٘ظخّ، ٝحٓظوَحٍ

 ٣يػ٢ ٖٓ ط٤غ٣ٔظ ٓئهظش كٔخ٣ش أٜٗخ اال حُلن،  طخكذ ٛٞ حألَٓ ٝحهغ ك٢

 إٔ رٔؼ٠٘ كوٚ. إلػزخص حُوخ٤ٗٞٗش حُطَم ِٓٞى -حُظخَٛ حُٞػغ - ًُي هالف

ً  ٝٛٞ حُلخثِ ػ٠ِ ً  ٣وق إٔ حُلن طخكذ ؿخُزخ  ك٢ ٣٘خُػٚ ٖٓ ٝػ٠ِ ِٓز٤خً، ٓٞهلخ

 ٤ُْٝ حُلن طخكذ ٛٞ أٗٚ ٣ؼزض إٔ ٝػ٤ِٚ ا٠ُ حُوؼخء. ٣ِـؤ إٔ حُلن ٌٛح

 ٓخ ػيحٛخ ٣ٝـؼِٕٞ حُلخثِس ح٤ُي ٣لظَٕٓٞ ح٤ُِٖٔٔٔ حُلوٜخء كبٕ ٌُح. حُلخثِ

 ً  حُظخَٛ ح٤ٌُِٔش، ٝى٤ُِٜخ ػ٠ِ ه٣َ٘ش ح٤ُي كٞػغ حالػزخص ػذء ػ٤ِٚ ٣وغ هخٍؿخ

ًُي هالف ٣ظَٜ كظ٠
(8)

 .  

                                                      

   .811ص مرجر سابق، ،يخد. غشي حدػن شو  ودمحم شو البذ 1))



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

151 

 ٖٓ حألهَ حُطَف ٝر٤ٖ ر٤٘ي هخّ ٓخ طلظَّ إٔ  رؤٗٚ حُوٍٞ ٝرٌُي ٣ٌٖٔ

ً  ط٘لٌٛخ ٝإٔ أٝػخع  ٠ُ ًٕٞا حألهَ حُزؼغ ًٛذ ك٤ٔخ. ط٣َي ًٔخ ٤ُْٝ ٌُُي ٝكوخ

 حُؼخّ حُ٘ظخّ رلٌَس ٍرطٚ ٝؿذ ٝاٗٔخ ٓٔظوَ، ُٚ ٓلّٜٞ ٤ُْ ح٤ُ٘ش كٖٔ ٓلّٜٞ

 ٤ُْ ٓٔظوال ح٤ُ٘ش كٖٔ حُزؼغ، كٔلّٜٞ ػخٍػٚ ٓخ ٝٛٞ ٝحُؼيٍ، ٝحالٗظخف

 ٓزيأ ٖٓ ًٕٞ َٛ ٛٞ ك٤ٚ، ٣ظَٜ إٔ ٣ـذ ح١ٌُ حُشٌَ ك٢ حهظِلٞح ٝإ رٌحطٚ،

هخ٤ٗٞٗش؟ هخػيس أّ هخ٢ٗٞٗ
(8)

ً  ٣ظظَف أكيحً  رؤٕ حالػظوخى . ٝػَكٚ أهَ رؤٗٚ ٛٞ  ٝكوخ

حُٔؼخىس حُ٘ظٞص كٌْ ٖٓ حُوخٕٗٞ ك٤ل٤ٔٚ ُِوخٕٗٞ
(2)

 . 

 ك٢ ك٤ٖ ٗـي إٔ ٓؼظْ حُظش٣َؼخص حُٔؼخطَس هي ٗظض ػ٠ِ ًُي، ٜٝٓ٘خ حُٔشَع

 حال٠ُٝ ك٢ حُلوَس ػخّ، ح٤ُ٘ش رشٌَ كٖٔ رخُلخثِ ح١ٌُ ط٘خٍٝ حُظؼ٣َق حُؼَحه٢

ًٔذ  أٓزخد ٖٓ ًٔزذ حُل٤خُسا٠ُ  طؼَػٚ ٓؼَع ك٢( 8841) حُٔخىس ٖٓ

 ٝكٖٔ ح٤ُ٘ش حُـ٤َ كن ػ٠ِ ٣ظؼيٟ أٗٚ ٣ـَٜ ٝٛٞ حُش٢ء ٣لُٞ ٖٓرؤٗٚ ) ح٤ٌُِٔش

ً  ٣لظَع ًُي( هالف ػ٠ِ حُي٤َُ ٣وْ ٓخُْ ىحثٔخ
(3)

ً حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ  . ٜٝٓ٘خ ح٣ؼخ

ً ُٚ رخُوٍٞ ) (565/8) حُٔخىس ك٢ حُٔظ١َ   حُلن ٣لُٞ ٖٓػ٘يٓخ أٍٝى طؼ٣َلخ

ً  حُلن ًخٕ اًح اال حُـ٤َ، كن ػ٠ِ ي٣ٟؼظ أٗٚ ٣ـَٜ ٝٛٞ  ؿ٤ْٔ(. هطؤ ػٖ ٗخشجخ

 ط٤٤ِٔ أٓخ ػٖ حكٌخّ حُوؼخء ك٘ـي ك٢ ٌٛح حُظيى ٓخ طيٍ ػٖ ٓلٌٔش

ً رٔٞؿذ  حُٔلَُس )...اًح طِْٔ حُٔشظ١َ حألٍع حُؼَحم رخُوٍٞ اكَحُح ٤ٍٔٓخ

ػ٤ِٜخ ر٘خء كال ٣ؼظزَ ٓظـخُٝحً ٝال  هخٍؽش اكَحُ ٓظيهش ٖٓ ؿٜش ٓوظظش ٝأٗشؤ

(ٓي٢ٗ ٌُٜٙ 8824خطزخً ُِٔٔخكش حُظ٢ ٣يػ٢ ؿخٍٙ ػ٤ِٜخ ٝططزن أكٌخّ حُٔخىس )ؿ

حُٔٔخكش ألٗٚ ٣ٌٕٞ هي حهخّ حُز٘خء رِػْ شَػ٢ ١َٔ٣ٝ ٌٛح حُلٌْ ػ٠ِ ٖٓ طِو٠ 

............(ٝحُز٘خء شَحء ٖٓ حُٔخُي حًٌٍُٔٞ حألٍع
(4. )

 

ا   :  ا١ٌٕح حسٓ تاٌّرعاٚص اٌرعش٠ف: شا١ٔا

                                                      

 ،بيخوت ،حدغ الشية في العقػد، مشذػرات زيغ الحقػقية ،عبج السشعع مػسى إبخاىيع 1))
 .56ص مرجر سابق، ،. نقاًل عغ الحدغ الرالحي6ص ،8112

  .861ص  مرجر سابق، ،الجدء األول ،حامج مرصفى 8))
از شيئًا اعتبخ مالكًا لو حتي مغ ح)( بالقػل 1152يشطخ إلى الفقخة االولى مغ السادة ) 8))

ويشطخ ايزًا  إلى العجيج مغ السػاد التي تشاولت تفاصيل ذلظ  (يقػم الجليل عمى العكذ
( فيسا يتعمق بالعقار 1128-1115)باعتبار الحيازة كدبب مغ اسباب السمكية مغ 

 .حرخًا 
لعجلية، العجد . مجسػعة االحكام ا2/11/1626في  (، مجنية الثانية،1511رقع القخار)1) )

 .18العاشخة، ص الخابع، الدشة
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 حُٔظـخُٝ ٣ؼَف ُْ حُؼَحه٢، حُٔشَع إٔ ٓزن خك٤ٔ حُيٍحٓش حشخٍس ًٔخ

 ك٢ ح٤ُ٘ش كٖٔ ػزخٍس ٣ًٌَ ُْ رَ حالُظظخم، رؤكٌخّ ٣ظؼِن ك٤ٔخ ح٤ُ٘ش كٖٔ

 حُزخ٢ٗ ٓظطِق ػٖ حٓظؼخػض ٖٓ أكٌخّ، ٝاٗٔخ حألَٓ ٌُٜح طؼَػٚ ٓؼَع

شَػ٢، ٝحُظ٢ هي حٓظؼخٍٛخ ٖٓ ٓـِش  ٓزذ رِػْ حُزخ٢ٗ رٔظطِق  ح٤ُ٘ش كٖٔ

ظ٢ ًخٗض ٗخكٌس ك٢ حُؼَحم هزَ طيٍٝ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ حألكٌخّ حُؼي٤ُش حُ

 أكيع رخُوٍٞ ) اًح ػَحه٢ ٓي٢ٗ(8824) حُلخ٢ُ. ٝهي ٍٝىص حُؼزخٍس ك٢ حُٔخىس

ً  أٝ ر٘خء شوض  ًِٓٔٞش أٍع ػ٠ِ ػ٘يٙ ٖٓ رٔٞحى أهَٟ ٓ٘شآص أٝ ؿَحٓخ

 . شَػ٢...........( ٓزذ رِػْ ُـ٤َٙ

 حٓظ٘خىحً  حُز٘خء حهخّ اًح اال ح٤ُ٘ش، كٖٔ حُزخ٢ٗ ٣ؼي ال حُ٘ض ٌٛح كزٔٞؿذ

ُٞ طق  حٓظ٘خىٙ ا٠ُ ٓزذ حُشَػ٢ حُٔزذ رِػْ شَػ٢. ٣َٝحى ٓزذ ا٠ُ ُػْ

ٌُخٕ حُظظَف طل٤لخً،  ًؤٕ ٣ز٢٘ أٝ ٣ـَّ أٝ ٣و٤ْ ٓ٘شآص ػ٠ِ أٍع،  ٣ؼظوي 

أٜٗخ ٍٓٞػٚ ُٚ أٝ أٜٗخ كظظٚ ٖٓ حُشًَش أٝ أٜٗخ حٗظوِض ا٤ُٚ رخُظزَع  أٝ ًؤٕ 

٤خٍ أٝ رشَؽ كخٓن، ػْ ٣ز٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ ٓيس حُو٤خٍ ػٖ حُز٤غ أٝ ٣شظ١َ أٍػخً رو

٣وغ حُشَؽ حُلخٓن. ٝٓؼ٠٘ ًَ ًُي أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٤ُز٢٘ ُٞ ال حُٔزذ حُظل٤ق ح١ٌُ 

طْٞٛ رـٞىٙ
(8)

 .
 

ٌٛح ٝهي طؼَع حُوؼخء ا٠ُ حُظؼ٣َق رخُٔزذ حُشَػ٢ ًٔزذ ٖٓ 

رخُوٍٞ   لخى٣شحالط حُظ٤٤ِٔ حٓزخد حُظِٔي رخالُظظخم ٜٝٓ٘خ ٓخ طيٍ ػٖ ٓلٌٔش

 حُظِٔي ك٢ أٓزخد ٖٓ ٓزذ ٝؿٞى ٛٞ حُشَػ٢ حُٔزذ ُػْ ٖٓ حَُٔحى )......إ

 حألٍع حُـخٍّ أٝ حُزخ٢ٗ ٣ظِو٠ ًؤٕ ًُٝي حُـَحّ أٝ حُز٘خء أٗشخء ػ٘ي حُظخَٛ

 ً  أٜٗخ ٣ؼزض ٓٔظلن ُٜخ ٣ظَٜ ُْ أكي ٖٓ شَحء أٝ ٝط٤ش أٝ ٛزش أٝ أٍػخ

.....ٌِٚٓ)
(2)

  .  

٣٘زـ٢  ٓي٢ٗ(8824)حُٔخىس أكٌخّ ٖٓ ح٤ُ٘ش كٖٔ حُزخ٢ٗ ٝألؿَ حٓظلخىس

ٌِٓٚ،  ٢ٛ حُز٘خء ػ٤ِٜخ أهخّ حُظ٢ حألٍع إٔ حُزخ٢ٗ حػظوخى :األٚي شَؽ٤ٖ طٞكَ

ً  حألٍع طِي رٌٕٞ، شَػ٢ ٓزذ ُػْ ا٠ُ ٓٔظ٘يحً  ر٘خءٙ أ١ إٔ ٣ٌٕٞ  ُٚ. ٌِٓخ

 حُزخ٢ٗ رل٤غ ٣ـَٜ ٤ٌُِِٔش ٗخهَ ك٢ ىػٞحٙ ا٠ُ ٓ٘ي ٓٔظ٘يحً  ٣ٌٕٞ إٔ : ٚاٌصأٟ

 طشٞرٚ. حُظ٢ حُؼ٤ٞد

ٓغ حُٔٞهق  حُظخّ حُظٞحكن ٗـي كبٗ٘خ حُٔوخٍٗش، حُظش٣َؼخص ٓٞهق ػٖ أٓخ

 ٖٝٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حألٍى٢ٗ ح٤ُ٘ش . ك٤غ ٗـي ك٢ كٖٔ ٓلّٜٞ حُؼَحه٢ كٍٞ

                                                      

 .861ص  مرجر سابق، ،الجدء األول ،حامج مرصفى 1))
 حكع غيخ مشذػر. .1/5/8112في  ،الييأة االستئشافية عقار ،(256رقع القخار ) 8))
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 ك٢ ؿخء ٓغ ح٤ُ٘ش ططخرن كٖٔ إٔ ٓلّٜٞ أٍى٢ٗ ٓي٢ٗ (8848) حُٔخىس هالٍ

 ٣ٌٕٞ إٔ ح٤ُ٘ش كٖٔ حُزخ٢ٗ ػظزخٍال حشظَحؽٜخ ٖٓ ػَحه٢ ٓي٢ٗ(8824) حُٔخىس

 كَٔٝح حألٍى٢ٗ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ شَحف إٔ شَػ٢. ًٔخ ٓزذ ا٠ُ ُػْ ٓٔظ٘يحً 

 حُز٘خء ٢ٛ ػ٤ِٜخ حهخّ حُظ٢ حألٍع إٔ حُزخ٢ٗ حػظوخى رؤٗٚ حُشَػ٢ حُٔزذ ُػْ

طشٞرٚ حُظ٢ حُؼ٤ٞد ٣ـَٜ ٤ٌُِِٔش ٗخهَ ٓ٘ي ٣يٙ ك٢ ًٝخٕ ٌِٓٚ،
(8)

 . 

 )اًح ٗظض كوي حُؼوخ٣ٍش حُِز٘خ٢ٗ ح٤ٌُِٔش هخٕٗٞ ٖٓ( 286) حُٔخىس ػٖ أٓخ

 حُوخٕٗٞ ٖٓ( 115) حُٔخىس ح٤ُ٘ش(. طوخرِٜخ كٖٔ حألر٤٘ش ٣ز٢٘ ح١ٌُ حُشوض ًخٕ

كٔ٘ش( ٤ٗش ًح حألر٤٘ش ش٤ي ح١ٌُ حُـ٤َ ًخٕ ) اًح ٗظض ٝحُظ٢ ح١ٍُٞٔ حُٔي٢ٗ
(2)

.
 
 

 حُٔخروظ٤ٖ حُٔخىط٤ٖ ك٢ حُٞحٍىس ح٤ُ٘ش كٖٔ ػزخٍس إٔ ٖٓ حَُؿْ كؼ٠ِ

 ٣ٍٞٓخ ٖٓ ًَ ك٢ حُلوٚ ٣ٝئ٣يٙ حُوؼخث٢ حُٔٞهق إٔ اال حُيالُش، ٝحٓؼش زخٍسػ

 ٣ظٞكَ إٔ ٣ـذ حُـ٤َ، أٍع ػ٠ِ حُز٘خء ك٢ ح٤ُ٘ش كٖٔ ا٠ُ إٔ ًٛذ هي ُٝز٘خٕ،

ً  ٣ٌٕٞ ٝحُؼخ٢ٗ إٔ . حألٍع ٓخُي أٗٚ حُزخ٢ٗ حػظوخى حألٍٝ:  شَؽخٕ ك٤ٚ  ٓٔظ٘يح

ٔخ ًًَٗخ ٖٓ هزَ.ػ٤ٞرٚ، ً ٣ـَٜ ًخٕ ُٝٞ ٤ٌُِِٔش  ٗخهَ ا٠ُ ٓ٘ي
 

 ٝػغ ػ٠ِ ىٍؽ هي حُٔظ١َ حُٔشَع إٔ ٗـي طويّ ٓخ ًَ ٓوخرَ ٝك٢

 حُلوَس ٗظض كوي حُظش٣َؼخص. ٖٓ ؿ٤َٙ ػٖ ٣وظِق رشٌَ ح٤ُ٘ش كٖٔ ٓلّٜٞ

 ك٢ ا٤ُٜخ حُٔشخٍ حُٔ٘شآص أهخّ ٖٓ ًخٕ اًحأٗٚ ) ػ٠ِ ٓ٘ٚ( 525) حُٔخىس ٖٓ حأل٠ُٝ

 اهخٓظٜخ .......(. ٢ك حُلن ُٚ إٔ ٤ٗش رلٖٔ ٣ؼظوي حُٔخروش حُٔخىس

 ً  حُلوٚ ٖٓ ًَ ٣ٌٛذ حُٔظ١َ، حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ك٢ حُٔخىس ٌُٜٙ كطزوخ

 حكيحع ك٢ حُلن ُٚ إٔ ٓؼظويحً  ًخٕ اًح ح٤ُ٘ش، كٖٔ ٣ٌٕٞ حُزخ٢ٗ ا٠ُ إٔ ٝحُوؼخء

ً  ٓؼ٘خٙ ٤ُْ ٌٛح ٌُٖٝ حُٔ٘شآص،  ٓخُي أػزض كبًح حألٍع، ٣ِٔي أٗٚ أٗٚ ٣ؼظوي كظٔخ

 ًُي كبٕ حألٍع، ٣ِٔي ال أٗٚ حُٔ٘شآص أهخّ إٔ ٝهض ٣ؼِْ ًخٕ حُزخ٢ٗ إٔ حألٍع

ً  ٣ٌٕٞ ال  رخَُؿْ أٗٚ حُزخ٢ٗ ٣ؼزض إٔ ًُي رؼي ٣زو٠ اًح ٤ٗظٚ، ٓٞء اػزخص ك٢ هخؽؼخ

 حُلن ُٚ إٔ حُٔ٘شآص أهخّ إٔ ٝهض ٣ؼظوي ًخٕ رؤٕ ُألٍع ٤ٌِٓظٚ رؼيّ ػِٔٚ ٖٓ

 أٝ آصحُٔ٘ش اهخٓش ك٢ حألٍع طخكذ ٖٓ ُٚ ٍهض رؤٗٚ ٣ؼزض ًؤٕ. اهخٓظٜخ ك٢

                                                      

يشطخ حػل السػقف األردني والدػري مع االتجاىات القزائية السختمفة بتفريل: د. دمحم  1))
وما بعجىا. د. عمى 111، صمرجر سابقغ سػار، الحقػق العيشية األصمية، وحيج الجي

  .بعجىا وما 182ص مرجر سابق،ىادي العبيجي، 
يشطخ حػل السػقف المبشاني مع االتجاىات القزائية السختمفة بتفريل لجى: د. جػرج  8))

 مرجر سابق، ،؛ السحامي بجوي حشابعجىا وما 116ص مرجر سابق،شجراوي، 
 .بعجىا وما 128ص
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 حُٔ٘ظلغ حألٍع ػ٠ِ حُز٘خء ك٢ ُٚ ٍهض هي حَُهزش ٓخُي إٔ ٣ؼظوي ًٝخٕ ٓ٘ظلغ أٗٚ

 ٓشظ١َ أٝ حُٔ٘شآص حهخٓش هُٞٚ هي حُٔئؿَ إٔ ٣ؼظوي ح١ٌُ ًخُٔٔظؤؿَ أٝ رٜخ

حُٔخُي ٣ظزق ٓٞف أٗٚ ٓؼظوي ٝٛٞ ٣ز٢٘ ح١ٌُ ٓٔـَ ؿ٤َ رؼوي حُؼوخٍ
(8 )

رٔؼ٠٘  .

 ًَ ػ٠ِ ٣٘زٔؾ ١، ُٚ ٓلّٜٞ ٝحٓغحُٔظَ حُوخٕٗٞ ك٢ ح٤ُ٘ش كٖٔ إٔ ٓلّٜٞ

 ًخٗض أّ ٝحُٔ٘ظلغ ًخُٔٔظؤؿَ ػخٍػش ٣يٙ أًخٗض ٓٞحء حُـ٤َ، ِٓي ػ٠ِ ٣ي ٝحػغ

  حُظِٔي.  ر٤٘ش ك٤خُطٚ

 ٗخهَ ٓ٘ي ر٤يٙ ٣ٌٕٞ ح١ٌُ رخُزخ٢ٗ ح٤ُ٘ش كٖٔ ٓلّٜٞ كظَ ك٢ طٌٖٔ ٝحُؼِش

 حُـي٣َ ٛٞ كوؾ حُشوض ٌٛح ٓؼَ ألٕ طشٞرٚ، حُظ٢ حُؼ٤ٞد ٣ـَٜ ٤ٌُِِٔش

 .  ح٤ُ٘ش كٖٔ ُِزخ٢ٗ حُظش٣َؼخص ٓ٘لظٜخ حُظ٢ ُلٔخ٣شرخ

 حُٔزذ) ػزخٍس حٓظويّ ُٞ حُؼَحه٢ ًٔخ ٝٗظلن ٓغ ٖٓ ٣َٟ إٔ حُٔشَع

 ٌُخٕ أ٠ُٝ، (8824) حُٔخىس ك٢( شَػ٢ ٓزذ ُػْ) ػزخٍس ٖٓ ريالً ( حُظل٤ق

 طٞك٤ي حؿَ ٖٓ ًٌُٝي ٝحُيالُش، حُٔلّٜٞ ٝحٓؼش ػزخٍس حأله٤َس حُؼزخٍس ألٕ

ٓي٢ٗ (8851) حُٔخىس ٍٝىص ك٢ (حُظ٣َق حُٔزذ)ػزخٍس ألٕ حُٔظطِلخص،

ٓي٢ٗ  (8824) حُٔخىس ك٢ حُٔشَع حٓظويٓٚ ح١ٌُ ٗلٔٚ رخُٔؼ٠٘ ػَحه٢

ػَحه٢
(2)

. 

ً ُٔخ طويّ ٗوٍٞ،   ػ٠ِ حألر٤٘ش ٣و٤ْ ح١ٌُ حُزخ٢ٗ ك٢ حُٔلَٝع إٔٝهظخٓخ

 إً حػزخص ػذء ػ٤ِٚ ك٤وغ ح٤ُ٘ش كٖٔ أٗٚ حىػ٠ كبًح ح٤ُ٘ش، ٢ٓء أٗٚ حُـ٤َ أٍع

 حكٌخّ كخٕ ًُي ك٢ ٗـق كخًح حُِٔػّٞ، حُشَػ٢ حُٔزذ حػزخص أٝ حُؼوخٍ ٓخُي

 .حُظطز٤ن ٝحؿزش طٌٕٞ ٤ٗش رلٖٔ حُز٘خء

 الثاًً الفرع

 العمار هالك خٍاراث
 ً  أٝ ر٘خءً  شوض أكيع اًح)ٓي٢ٗ ػَحه٢ رؤٗٚ  (8824)حُٔخىس  ُ٘ض ؽزوخ

 ً  ٓزذ رِػْ ٤َُٙـ ًِٓٔٞش أٍع ػ٠ِ ػ٘يٙ ٖٓ رٔٞحى أهَٟ ٓ٘شآص أٝ ؿَحٓخ

 إٔ ُِٔليع ًخٕ حألٍع ه٤ٔش ٖٓ حًؼَ هخثٔش حُٔليػخص ه٤ٔش ًخٗض كبٕ شَػ٢

 ًخٕ حُٔليػخص ه٤ٔش ػٖ طوَ ال حألٍع ه٤ٔش ًخٗض ٝاًح ٓؼِٜخ رؼٖٔ حألٍع ٣ظِٔي

 . حُوخثٔش( رو٤ٔظٜخ ٣ظٌِٜٔخ إٔ حألٍع ُظخكذ

                                                      

 ،رمزان ابػ الدعػد .822، صمرجر سابق،6ج،أسباب كدب السمكية ،الدشيػري  1))
 .121ص مرجر سابق،

  .26ص مرجر سابق، ،د. ضحى الشعسان 8))
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 ٞحىرٔ ٓ٘شآص شوض أكيع اًح) رخُوٍٞ ٓي٢ٗ ػَحه٢ (8828) حُٔخىس ؿخءص ػْ

 أكيػٚ، ٓخ ٓظ٤َ ػ٠ِ حطلخم ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٌٖ ُْ كخٕ ربًٗٚ، ؿ٤َٙ أٍع ػ٠ِ ػ٘يٙ ٖٓ

 ٣طِذ ُْ اًح ٣ٝـذ ػ٤ِٚ حُٔليػخص هِغ ٣طِذ إٔ حألٍع ُظخكذ ٣ـُٞ كال

 .  هخثٔش( ه٤ٔظٜخ ا٤ُٚ ٣ئى١ إٔ ،هِؼٜخ حُٔليػخص طخكذ

 رَػخ٣ش ٣لظ٠ ح٤ُ٘ش كٖٔ حُزخ٢ٗ إٔ حُٔظوي٤ٖٓ، حُ٘ظ٤ٖ ٖٓ ٣ٝظز٤ٖ

: ٝح١ٌُ ٣ؼي ٖٓ أهطَ حُو٤خٍحص حُظ٢  أٚلا :  ٝؿٜظ٤ٖ ٖٓ حُٔشَع ٖٓ هخطش

ٗض ػ٤ِٜخ حُٔشَع، ًٞٗٚ ٣وخُق ٓزيأ ط٤خٗش كن ح٤ٌُِٔش، ٝحُظ٢ ٍػظٜخ حٌُؼ٤َ 

 اُحُش ؽِذ كن حألٍع ٓخُي ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُيٓخط٤َ ك٢ حُؼخُْ، أال ٝٛٞ ِٓذ

ا حُٔليػخص حُٔوخٓش ػ٠ِ أٍػٚ ٖٓ شوض ُي٣ٚ ٓزذ شَػ٢ .   ٓخُي : اُِحّ ٚشا١ٔا

 حُظ٢ طِي ٖٓ ُِزخ٢ٗ رٌؼ٤َ رخُ٘ٔزش أكؼَ أْٓ ػ٠ِ ٣ويٍ طؼ٣ٞغ ريكغ حألٍع

ح٤ُ٘ش ٢ٓء ًخٕ ُٞ ك٤ٔخ طؼ٣ٞؼٚ أٓخٜٓخ ػ٠ِ ٣ويٍ
(8)

ٌٝٛح ٓخ ٓٞف ٗ٘خهشٚ ٖٓ  .

 هالٍ حُظخ٢ُ : 

 أٚلا : اٌرٍّه : 

 طخٗظٜخ حُوٞح٤ٖٗ حُلوٞم حُظ٢ ًٔخ حشَٗخ ٖٓ هزَ إٔ كن ح٤ٌُِٔش ٣ؼي ٖٓ

اال إٔ ٍؿْ ًُي ٗـي إٔ حُظش٣َؼخص ٜٝٓ٘خ حُؼَحه٤ش هي  ،ك٢ حُؼخُْ يٓخط٤َٝحُ

ح٤ٌُِٔش ػ٘يٓخ ٓٔض ِٓطخص حُٔخُي ػ٠ِ ٌِٓٚ، ٝحؿزخٍٙ  كن هخُلض ٓزيأ ط٤خٗش

ػ٠ِ طِٔي ر٘خء ُْ ٣ش٤يٙ ُْٝ ٣ظْ طش٤يٙ رٔٞحكوظٚ، ٝىٕٝ َٓحػخس ٓيٟ ٓطخروظٚ 

ُلخؿ٤خطٚ ٍٝؿزخطٚ حُشوظ٤ش
(2)

 . 

 حُٔليػخص اُحُش ؽِذ ٖٓ حألٍع ٓخُي ٣َؼخص،حُظش حؿِذ كوي ٓ٘لض

 ػ٘ي ح٤ُ٘ش كٖٔ ًخٕ أٗٚ أ١ شَػ٢، ٓزذ ُي٣ٚ شوض ٖٓ أٍػٚ، ػ٠ِ حُٔوخٓش

حألٍع،  ه٤ٔش ط٣ِي ػ٠ِ ٓليػخطٚ ه٤ٔش ال٤ٓٔخ اًح ًخٗض ط٣ِي ُِٔليػخص حهخٓظٚ

 طخكزٜخ ًٔخ َٟٓ٘ الكوخً طلظ٤َ ًُي .  ػ٠ِ ؿزَحً  ٓؼِٜخ رزيٍ حألٍع كبٗٚ ٣ظِٔي

 ٣ٜ٘غ حُلخُش ٌٛٙ ك٢ حُز٘خء رظِٔي حألٍع طخكذ ه٤خٍ كؤٕ ٌحٛ ٝػ٠ِ

 أطالً  ٣ظوٌ أًزَ كؤ٣ٜخ ،هخثْ ٝٛٞ حُز٘خء ه٤ٔش ػ٠ِ ط٣ِي حألٍع ه٤ٔش طٌٕٞ ػ٘يٓخ

(حألًؼَ ٣ظزغ حألهَ) ُوخػيس ططز٤ن اال ٌٛح حألهَ ٝٓخ ٣ٝظزؼٚ
(3)

  . 

                                                      

 مرجر سابق، ،د. عسخ حسخوش .182ص مرجر سابق، ،جسال الحاج ياسيغ 1))
  .158ص

 .22ص مرجر سابق، ،السدتذار الحدغ الرالحي 8))
طخ لمسديج مغ تفاصيل حػل ىحه القاعجة  مغ حيث الذخوط واالثخ: د. عامخ عاشػر يش 8))

مجمة كمية القانػن لمعمػم القانػنية   ،قاعجة االقل يتبع االكثخ في القانػن السجني ،عبجهللا
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 أّ ر٘خء أًخٕ ٓٞحء حألطَ ٛٞ حُٔشَع ٗظَ ك٢ أًزَ ه٤ٔش  ٓخ ُٚ ك٤ؼي

ً  رخػظزخٍٙ ه٤ٔش حألهَ حُش٢ء رٚ ٣ِٝظلن أٍػخً، أّ ؿَحٓخ  ٌٛح ٝػ٠ِ ُٚ. طخرؼخ

 حألٍع ه٤ٔش إٔ حُظوي٣َ رؼي ظَٜ كبًح ٝحُز٘خء، حألٍع ٖٓ ًَ ه٤ٔش طويٍ حألٓخّ

 ُِزخ٢ٗ ٣ٝيكغ رخالُظظخم حُز٘خء ٣ظِٔي إٔ حألٍع ُٔخُي ًخٕ حُز٘خء ه٤ٔش طلٞم

 ً  ه٤ٔش طلٞم حُز٘خء ه٤ٔش إٔ ظَٜ اًح خػخىالً ػ٘ٚ ًٔخ َٟٓ٘ الكوخً. أٓ طؼ٣ٞؼخ

  حُٔؼَ. ٝرؼٖٔ رخالُظظخم حألٍع ٣ظِٔي إٔ كِِزخ٢ٗ حألٍع

ًٔخ ٣ظؼ٤ٖ ػ٘ي حُظوي٣َ حُ٘ظَ ا٠ُ ه٤ٔش حُٔليػخص هخثٔش
(8 )

 ٝا٠ُ ه٤ٔش

كب٣ٜٔخ ًخٗض ه٤ٔظٚ أًؼَ ٣ظوٌ أطالً  – حُز٘خء - حُشٞحؿَ ٖٓ ٢ٛٝ هخ٤ُش حألٍع

حُز٘خء طوي٣َ ٣ٝظزؼٚ حألهَ ػ٘ي
(2)

. 

كٔؼالً اًح ًخٗض ه٤ٔش حألٍع هخ٤ُش ٖٓ حُشٞحؿَ، ه٤ٖٔٔ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ ػَحه٢  

ًٝخٗض ه٤ٔش حُٔليػخص ػالػ٤ٖ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ، ٛ٘خ ٣ِٔي طخكذ حألٍع حُٔليػخص 

٣ٝيكغ حُو٤ٔش حُٔويٍس ُٚ أٝ حُؼٌْ ٖٓ ًُي، رؤٕ طٌٕٞ ه٤ٔش حُٔليػخص أًؼَ ٖٓ 

ي و٤ٔش حُٔويٍس ُٚ، ٝك٢ ًَ ًُحألٍع، ك٤ٌٕٞ ُظخكذ حُٔليػخص طٌِٜٔخ ٝىكغ حُ

 .  ٣ويٍ حُو٤ٔش أَٛ حُوزَس ك٢ ًُي

ٝهي طيٍ ك٢ ٌٛح ػٖ ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ حُؼَحه٤ش حٗٚ )..........اًح ًخٗض 

ه٤ٔش حُٔـَٝٓخص ٝحالر٤٘ش أًؼَ ٖٓ ه٤ٔش حألٍع  حال٣َ٤ٓش حُظَكش حُٔوخٓش ػ٤ِٜخ 

ً ُٜخ ٣ٝٔظلن ه٤ٔظٜخ هخثٔش ٌُٞٗٚ ؿَٜٓخ  كِظخكزٜخ كن ؽِذ طِٔي حألٍع طزؼخ

رٔزذ ُػْ شَػ٢ (
(3)

 . 

                                                                                                                              

 112(،  ص8115(، الدشة )1، السجمج)8( / ج11العجد) ،جامعة كخكػك ،والدياسية
 .بعجىا وما

..اصحاب السغخوسات الػاقعة في األرض .حكسة التسييد في العخاق بأن )فقج قزت م 1))
وذلظ ألن تجاوز ىؤالء كان بدعع  مػضػعة الجعػى يدتحقػن التعػيس بقيستيا قائسة

رقع  ،حكع محكسة التسييد ..(1181بيا عساًل بأحكام السادة شخعي يدتحق اصحا
. نقاًل عغ جسال 81/11/1621الرادر في  ،السجنية االولى  (،121 ،151)القخار

 .    186، صمرجر سابق ،الحاج ياسيغ
. حامج مرصفى، 822، صمرجر سابق،6الدشيػري اسباب كدب السمكية،ج يشطخ: 8))

 . 868، صمرجر سابق ،1ج
. نقال عغ جاسع جداء 8/5/1628(، ىيئة عامة أولى، في 88رقع القخار ) 8))

 .828ص مرجر سابق،،1ىػرامي،ج
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 حُيػٟٞ ٍكغ ٣ّٞ ٝحُز٘خء حألٍع ه٤ٔش ٖٝٓ حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ طوي٣َ

 ٛٞ حُٔشَع ٗظَ ك٢ ٣ؼي أًؼَ حُـَحّ، أ٣ٜٔخ أٝ حُٔليػخص حٗشخء ٣ّٞ ٤ُْٝ

 ه٤ٔش حألهَ حُش٢ء رٚ ٝرٌُي ٣ِظلن أٍػخً، أّ ؿَحٓخ أّ ر٘خء أًخٕ ٓٞحء حألطَ

ً  رخػظزخٍٙ ُٚ طخرؼخ
(8)

 ؿخُ ٍٝرٔخ حُٞهض. ًُي ك٢ اال ٣وْ ُْ حُظِٔي ٓزذ ًُٝي ألٕ ،

 ر٘خءٙ حُزخ٢ٗ ٣و٤ْ كوي حُِ٘حع، كخُش ٖٓ ُِوَٝؽ ؿز١َ ط٤ِٔي رؤٗٚ ُِزؼغ ط٤٤ٌق

حُظوي٣َ  ٝهض ٜٓ٘خ أًؼَ ا٠ُ طَطلغ ػْ حألٓؼخٍ ٍهض ٝهض حشظَحٛخ رٔٞحى
(2)

.  

 ك٢ حُؼَحه٢ ٕٗٞحُوخ ٓغ ٝ حُِز٘خ٢ٗ ح١ٍُٞٔ ٝ حألٍى٢ٗ حُوٞح٤ٖٗ ٖٓ ًَ ٝطظلن

 ٓطخروش ؿخءص حٍى٢ٗ ٓي٢ٗ( 8848) كخُٔخىس( 8824) حُٔخىس طؼٔ٘ظٚ حُظ٢ كٌٔٚ

 ً ( 115) حُٔخىط٤ٖ ٗض ٖٓ ٣لْٜ ًٔخ .ػَحه٢ ٓي٢ٗ( 8824) حُٔخىس ُ٘ض كَك٤خ

 ح١ٍُٞٔ حُٔشَػ٤ٖ ٖٓ ًالً  إٔ ُز٘خ٢ٗ ػوخ٣ٍش ٤ٌِٓش (286)ٝ ١ٍٞٓ ٓي٢ٗ

ً  حهٌح هي ٝحُِز٘خ٢ٗ  ؽِذ كن حألٍع ٓخُي ِٝٓزخ حالًؼَ ٣ظزغ حالهَ روخػيس ح٣ؼخ

  حُز٘خء. ِٗع

ٓي٢ٗ (525حُٔخىس ) كزٔٞؿذ حُٔظ١َ، حُوخٕٗٞ ك٢ ٣وظِق حُلٌْ إٔ اال

 ٓغ ٓظلوش ٗـيٛخ حُٔخىس ا٠ُ ٌٛٙ ٝرخَُؿٞع ٤ٗش، رلٖٔ حُز٘خء أكٌخّ ح١ٌُ ػخُؾ

 ِٓذ ٢ٛٝ كوؾ ٝحكيس ٓٔؤُش ك٢ حالهَٟ، حُٔوخٍٗش ٝحُظش٣َؼخص حُؼَحه٢ حُظش٣َغ

 حُٔٔخثَ رو٤ش أٓخ .حُز٘خء ًٕٞ حُزخ٢ٗ كٖٔ ح٤ُ٘ش حُحُش ؽِذ ك٢ كوٚ ألٍعح ٓخُي

 حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ك٢ ؿخء ػٔخ ٓوظِلش حُٔظ١َ ٓؼخُـش حُٔشَع ػخُـٜخ كوي

  حالهَٟ. حُٔوخٍٗش ٝحُوٞح٤ٖٗ حُؼَحه٢

ٚفٟ وً ِا ذمذَ ٚلثً أْ ٔخرُ ٘زا اٌّطٍة ٔٛد الشاسج اٌٝ اٌحاٌح اٌرٟ 

اٌعشالٟ اٌّذٟٔ اٌمأْٛ ِٓ( 1111) ٚسد روش٘ا فٟ اٌّادج
(3)

ٟٚ٘ حاٌح ِا   

 ٠حظً ل ٌىٓ لذ األسع ِاٌه ِٓ ٚذشخ١ض تؤرْ ١ٔح اٌثأٟ تحسٓ ارا تٕٝ

 . اٌثٕاء ِظ١ش عٍٝ اذفاق ت١ّٕٙا

                                                      

  .115ص  مرجر سابق، ،حيج الجيغ سػار، الحقػق العيشية األصميةد. دمحم و  1))
 .868ص مرجر سابق، ،1ج ،حامج مرصفى 8))
)إذا احجث شخز بشاًء او غخاسًا او مشذآت اخخى بسػاد مغ عشجه عمى  نز السادة 8))

ارض مسمػكة لغيخه بدعع سبب شخعي فإن كانت قيسة السحجثات قائسة اكثخ مغ قيسة 
مسحجث ان يتسمظ األرض بثسغ مثميا و اذا كانت قيسة األرض ال تقل عغ األرض كان ل

( مجني 682قيسة السحجثات كان لراحب األرض ان يتسمكيا بقيستيا القائسة(. ويقابل )
 .مرخي 
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ً ٌُٜٙ حُٔٔؤُش ٖٓ هالٍ حُٔخىس ً هخطخ ً حٓظؼ٘خث٤خ  أٍٝى حُٔشَع حُؼَحه٢ كٌٔخ

حُلخُش ٢ٛ ك٢ ٝػغ ٓٔخػَ طٔخٓخً ػَحه٢، ٝػ٠ِ ٓخ ٣زيٝ، إٔ ٌٛٙ  ٓي٢ٗ( 8828)

ُٞػغ حُلخثِ، ح١ٌُ ٣ؼظوي رلٖٔ ح٤ُ٘ش رؤٕ ُٚ حُلن ك٢ حهخٓش حُز٘خء ٝٛٞ حُٞػغ 

(ٓي٢ٗ ػَحه٢. ٝػ٠ِ ًُي كخُٞحؿذ ططز٤ن  8824حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخىس)

(ٓي٢ٗ ك٢ ٌٛح حُلَع8824أكٌخّ حُٔخىس )
(8)

 . 

 كال حألٍع ٝطَه٤ض ٖٓ ٓخُي رؤًٕ ٛ٘خ ٣ز٢٘ ٌُٖٝ ح٤ُِٔٔ ٌُٜٙ حُٔخىس إٔ حُزخ٢ٗ

أ٣َٖٓ  كخُش ك٢ رٌٜح حُظَه٤ض ٣ظظٍٞ ح٤ُ٘ش، ٝؿٞد حػظزخٍ حُزخ٢ٗ كٖٔ ك٢ شي

 حألٍع ػ٠ِ ٓخرن ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٓخُي حطلخم أٓخّ ػ٠ِ ر٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ حُزخ٢ٗ هي : آخ

حُٔشظًَش ح٤ٌُِٔش ٓظ٤َ ك٢ حُٔلٌْ ٛٞ حالطلخم ر٘ٞى حُز٘خء. ٝٛ٘خ كبٕ ٓظ٤َ
(2)

.  

ٌٔش حُظ٤٤ِٔ حُؼَحه٤ش ك٢ ٌٛح حُظيى أٗٚ )..... اًح ٝهي طيٍ ػٖ ٓل

حكيع شوض حر٤٘ش ػ٠ِ أٍع حُـ٤َ ربًٗٚ ًٝخٕ ر٤ٜ٘ٔخ حطلخم ػ٠ِ ٓظ٤َ 

حُٔ٘شآص ك٤ـذ ططز٤ن حالطلخم....(
(3)

 . 

 رؤًٕ هي ر٠٘ حُزخ٢ٗ إٔ أ١ حالطلخم، ٌٛح ٓؼَ ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٌٕٞ ال ٝ هيأ

حُز٘خء.  ٓظ٤َ ػ٠ِ طلخمإٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ح ٌُٖٝ ىٕٝ حألٍع، ٝطَه٤ض ٖٓ ٓخُي

كبٗ٘خ ك٢ ٌٛح حُلَع حُؼخ٢ٗ  ٌٕٗٞ رظيى ططز٤ن حُلٌْ  ح١ٌُ هظيطٚ  حُٔخىس 

(8828)
(4)

 . 

 اًح)........  ك٤ٚ ؿخء حُؼَحه٤ش حُظ٤٤ِٔ ػٖ ٓلٌٔش ٌٛح طيٍ كٌْ ٝك٢

 ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٌٖ ُْ كبٕ ربًٗٚ ؿ٤َٙ أٍع ػ٠ِ ػ٘يٙ ٖٓ رٔٞحى ٓ٘شآص شوض حكيع

 حُٔليػخص هِغ ٣طِذ إٔ حألٍع ُظخكذ ٣ـُٞ كال حكيػٚ ٓخ ٓظ٤َ ػ٠ِ حطلخم

 هخثٔش ه٤ٔظٜخ ا٤ُٚ ٣ئىٟ إٔ هِؼٜخ حُٔليػخص طخكذ ٣طِذ ُْ اًح ػ٤ِٚ ٣ٝـذ

ً  ًُٝي (.....(8828) حُٔخىس ألكٌخّ ٝكوخ
(5)

.
 

                                                      

عبج الحسيج  . د.868، صمرجر سابق، 6ج،اسباب كدب السمكية الدشيػري، 1))
  212، صمرجر سابق الذػرابي،

 .861ص مرجر سابق، ،1ج ،حامج مرصفى  8))
 ،عغ القاضي جاسع ىػرامي نقالً  1/8/1625في  عقار، (، مجنية ثانية251رقع القخار ) 8))

 . 828، صمرجر سابق، 1ج
 .861ص مرجر سابق، ،1ج،حامج مرصفى 1))
، 1ج ،نقال مغ جاسع ىػرامي .11/1/1628في   ،(، مجنية ثالث عقار8رقع القخار ) 5))

 .825ص مرجر سابق،
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 ٓخُي رؤًٕ ًخٕ ر٘خءٙ إٔ حُزخ٢ٗ حػزخص حٓظطخع ٓظ٠ٝٓؼ٠٘ ٌٛح أٗٚ 

 ٣ٌٕٞ ٝرٔٞؿزٜخ حُظطز٤ن. حؿزشٝ طٌٕٞ ٓي٢ٗ (8828) حُٔخىس أكٌخّ كؤٕ حألٍع،

 حاله٤َس ٣ظزق حُلخُش ٌٛٙ ٝك٢ حروخءٙ، ٣وظخٍ إٔ ٝ حُز٘خء حُحُش ر٤ٖ حُو٤خٍ ُِزخ٢ٗ

ً  حُز٘خء ً  ُِز٘خء طٌِٔٚ ٣ظٌِٔٚ رخالُظظخم، ٣ٌٕٝٞ حألٍع ُظخكذ ٌِٓخ  ٤ُْ ٝ ؿز٣َخ

 ً  حُزخ٢ٗ رظؼ٣ٞغ ٣ِظِّ رَ ٝحُحُظٚ، حُز٘خء هِغ ٣طِذ إٔ ٣ٔظط٤غ كال حهظ٤خ٣ٍخ

ً طؼٞ اكيٟ حُو٤ٔظ٤ٖ رخُ٘ٔزش ُِٔشَع حُٔظ١َ هخثٔخً أٝ حُز٘خء ه٤ٔش ٣ٔؼَ ٣ؼخ
(8.)

 
 

 حألٍع ٓخُي ربًٕ حُزخ٢ٗ ػخَٓ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ إٔ ٣ظؼق ًُي ٖٝٓ

 ٣ؼؾ كِْ ًز٤َ، ا٠ُ كي شَػ٢ ٓزذ رِػْ ٣ز٢٘ ح١ٌُ ح٤ُ٘ش، كٖٔ حُزخ٢ٗ ٓؼخِٓش

 طؼ٣ٞغ ٓغ صحُٔليػخ ربروخء حُِٓٚ رَ حُٔليػخص هِغ ؽِذ كن حألٍع ٓخُي

 ٣ظزغ حألهَ) روخػيس ٣ؤهٌ ُْ ٌُٝ٘ٚ ُِوِغ ٓٔظلوش ال هخثٔش ه٤ٔظٜخ ػٖ طخكزٜخ

 كِْ شَػ٢ ٓزذ ٝرِػْ ٤ٗش رلٖٔ حُز٘خء كخُش ك٢ ططزن حُظ٢ حُوخػيس طِي( حألًؼَ

 حُٔليػخص ه٤ٔش ًخٗض ٝإ طخكزٜخ ػ٠ِ ؿزَحً  حألٍع طِٔي كن حُزخ٢ٗ ٣ؼؾ

حألٍع ه٤ٔش ٖٓ أًؼَ هخثٔش
(2)

. 

 الثالث الفرع

 الٌٍت حسي حمىق املتجاوز )الباًً(

أطؼق ُ٘خ ٖٓ هالٍ ٓخ طويّ ًًَٙ ح٤ُ٥خص حُظ٢ طؼخِٓض رٜخ حُظش٣َؼخص 

حُٔوظِلش، ٓلَ حُيٍحٓش  ُِزخ٢ٗ كٖٔ ح٤ُ٘ش، ٤ًٝق هي ُو٤ض حكٌخٓٚ ٓؼخِٓش طوظِق 

ً  أكؼِٜخ حٓظلوخهٚ ػٖ ٗظ٤َٛخ ٢ٓء ح٤ُ٘ش. ُٝؼَ  ر٘خثٚ، ٖٓ ُلَٓخٗٚ طؼ٣ٞؼخ

 ػ٤ِٔش ٖٓ حُٔٔظل٤ي حُطَف ػخطن ػ٠ِ طوغ حُظ٢ حألٓخ٤ٓش حُلوٞم ٖٓ رخػظزخٍٙ

ً  ُِزخ٢ٗ كبٕ حُظؼ٣ٞغ ػٖ ٝكؼال. حالُظظخم  ٓخُي ٓٞحؿٜش ك٢ حهَٟ كوٞهخ

 : اٌرا١ٌح إٌماؽ خالي ِٓ ٌٗ ٔرعشع سٛف ِا ٚ٘زا.  حألٍع

 أٚلا : اٌرع٠ٛغ : 

 ك٢ مٓي٢ٗ حُؼَحه٢ طؼزض ُِزخ٢ٗ كٖٔ ح٤ُ٘ش كوٞ (8824رٔٞؿذ حُٔخىس )

 : حُظؼ٣ٞغ، ًُٝي ك٢ كخُظ٤ٖ ٛٔخ ٝٛٞ حألٍع ٓخُي ٓٞحؿٜش

 كخٗٚ حألٍع ح٤ُ٘ش كٖٔ حُزخ٢ٗ طِٔي حألٍع ه٤ٔش طلٞم حُز٘خء ًخٗض ه٤ٔش اًح -8

ً كيىٙ ُظخكزٜخ ٣يكغ ُوخء ًُي رؤٕ ٣ِظِّ  ٓخ ٝٛٞ حُٔؼَ، رؼٖٔ حُٔشَع طؼ٣ٞؼخ

                                                      

 .185ص مرجر سابق، ،محاضخات في القانػن السجني ،يشطخ : د. حدغ عمى الحنػن  1))
 .بعجىا وما 215ص مرجر سابق، ،د. عبج الحسيج الذػاربي

  .28ص مرجر سابق، ،د. ضحى الشعسان 8))
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ٓي٢ٗ  (525/8) ٓي٢ٗ ػَحه٢، ٌٝٛح ٓخ ٣وخرَ حُٔخىس(8824) حُٔخىس رظ٣َق ٍٝى

 ٓظ١َ.

 طِٔي حألٍع ٓخُي ٝؽِذ حُز٘خء ه٤ٔش طلٞم أٝ ٓٔخ٣ٝش حألٍع اًح ًخٗض ه٤ٔش -2

ٝٛٞ  حألٍع ٓخُي ٓٞحؿٜش ك٢ كوٞم ُٚ طؼزض ح٤ُ٘ش كٖٔ حُزخ٢ٗ كخٕ حُز٘خء

ًَ  حُظؼ٣ٞغ  حُز٘خء.  ُل٤خُطٚ ٗظ

ٝك٢ ٌٛح طيٍ ػٖ ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ حُؼَحه٤ش رخٕ )  حُـَحّ ٝحالٗشخء 

رٚ ح٤ُِٔٔ ػ٤ِٚ ٝحطلخرٚ ًخٕ رِػْ شَػ٢ ٝٗظَحً ألٕ حٌُشق ح١ٌُ  ح١ٌُ هخّ

هخٓض رٚ حُٔلٌٔش حػزض إٔ ٌٛٙ حُٔليػخص ط٣ِي ه٤ٔظٜخ ػٖ ه٤ٔش حألٍع كبٕ 

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ....  8824ىس طخكزٜخ ٣ٔظلن ه٤ٔظٜخ هخثٔش ػٔالً رلٌْ حُٔخ

)
(8)

 . 

ُ العرّاد ع١ٍٙا فٟ ذمذ٠ش ٚاٌسئاي اٌزٞ ٠ُصاس ٕ٘ا ال ٚ٘ٛ ِاٟ٘ ا١ٌ٢ح اٌرٟ ٠ر

اٌرع٠ٛغ فٟ اٌرشش٠ع اٌعشالٟ عٕٙا  ِمذاس احرساب و١ف١ح اٌم١ّح ؟ ًٚ٘ ذخرٍف

  فٟ اٌمأْٛ اٌّظشٞ ٚعٍٝ إٌحٛ اٌراٌٟ : 

( ػ٠ِ إٔ حُٔشَع حُؼَحه٢ هي حػط٠ ُِزخ٢ٗ كٖٔ 8824ط٘ض حُٔخىس )

ء ٓٔظلوخ هخثٔخً ح٤ُ٘ش ٤ِٓس طوظِق ػٜ٘خ ُِزخ٢ٗ ٢ٓء ح٤ُ٘ش ٝٛٞ إٔ ٣ظْ طوي٣َ حُز٘خ

ً  حُز٘خء رو٤ٔش ٤ُْٝ هخُؼخً. ٣ٝوظي  حألٍع إٔ ٣ويٍ ه٤ٔش حُز٘خء هخثٔخً ػ٠ِ ٛٞ هخثٔخ

 ًٔخ ك٢ كخُش ٢ٓء ح٤ُ٘ش.   ٣وِغ إٔ ػ٠ِ ال

ّ رؤٕ طوي٣َٙ كؤٗٚ ٣لظٔذ حُو٤ٔش ٤ًل٤ش ػٖ أٓخ  ٞ  ٓخ ٓغ ػ٠ِ حألٍع طو

ً  حُز٘خء ه٤ٔش ؼ٣َٔ حُو٤ٔظ٤ٖ ر٤ٖ ٝحُلَم ُٞكيٛخ حألٍع طوّٞ ػْ ر٘خء ٖٓ ػ٤ِٜخ  هخثٔخ

 ،ه٤ٔش حألٍع ٝٓخ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُز٘خء ػشَٕٝ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ ػَحه٢ إٔ كَػ٘خ كِٞ .

كٜ٘خ ٣ِظِّ حُزخ٢ٗ رؤٕ  ،أٓخ ه٤ٔش حُز٘خء ُٞكيٛخ ًخٗض ٓزؼش ٓال٤٣ٖ ى٣٘خٍ ػَحه٢

 ٣يكغ ػالػش ػشَ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ ػَحه٢ .

 حُلو٤و٤ش ه٤ٔظٚا٠ُ  رخُ٘ظَ حُز٘خء، ٣ٌٕٞ ه٤ٔش طوي٣َ ك٢ حُؼزَس ٌٛح ٝإٔ

 رخُلؼَ. حُزخ٢ٗ ػ٤ِٚ حٗلن رٔخ ال ٍكغ حُيػٟٞ ٝهض

                                                      

مرجر ، 1ج ،نقاًل عغ جاسع ىػرامي  12/2/1621في  ،مجنية أولى ،(58رقع القخار ) 1))
 .821ص  سابق،



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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 طويٍ إٔ حُؼَحه٤ش رخُوٍٞ ) ٣٘زـ٢ حُظ٤٤ِٔ طيٍ ػٖ ٓلٌٔش حُٔؼ٠٘ ٝرٌٜح

 حُظَف حػزخص ٣ـُٞ ٝ حُٔ٘شآص حهخٓش ٝهض ال حُيػٟٞ ٝهض هخثٔش حُٔ٘شآص ه٤ٔش

حُشوظ٤ش( رخُز٤٘ش حُٔ٘شآص طِي حهخٓش ػ٠ِ
(8)

.  

 طلي٣ي ٓؼ٤خٍ ك٢ ٝحُِز٘خ٢ٗ ٝح١ٍُٞٔ حألٍى٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ ًَ ٣ظلن ًٔخ

 حألٍى٢ٗ، ٓي٢ٗ (8848) كخُٔخىس ح٤ُ٘ش، كٖٔ حُزخ٢ٗ ٣ٔظلوٚ ح١ٌُ حُظؼ٣ٞغ

ً  ح٤ُ٘ش كٖٔ ُِزخ٢ٗ ٣ئى١ رؤٕ حألٍع ٓخُي حُِٓض  هخثٔخً. حُز٘خء ه٤ٔش ٣ٔؼَ طؼ٣ٞؼخ

 حُِٓض كوي ُز٘خ٢ٗ، ػوخ٣ٍش ٤ٌِٓش( 286ٝ) ح١ٍُٞٔ ٓي٢ٗ( 115) حُٔخىطخٕ أٓخ

 حُظل٤ٖٔ ه٤ٔش طؼ٣ٞؼخً، ٣ٔؼَ ح٤ُ٘ش كٖٔ ُِزخ٢ٗ ٣ئى١ إٔ حألٍع ٓخُي ٜٓ٘ٔخ ًَ

  حُز٘خء. رٔزذ ُألٍع كظَ ح١ٌُ

ً  ح٤ُ٘ش كٖٔ ُِزخ٢ٗ ٤ٓيكغ حألٍع ٓخُي إٔ أ١  ك٢ ح٣ُِخىس ٣ٔخ١ٝ طؼ٣ٞؼخ

 رخُط٣َوش ح٣ُِخىس ٌٛٙ كظويٍ حُٔ٘لؼش ك٢ حُز٘خء، رٔززٚ كظِض حُظ٢ حألٍع ػٖٔ

 ح١ٌُ حُظل٤ٖٔ ه٤ٔش إٔ ٣ؼ٢٘ ٌٝٛح هخثٔخً، حُز٘خء ه٤ٔش رٔٞؿزٜخ وي٣ٍ حُظ٢ ٗلٜٔخ

ً ك٤ٌٕٞ حُز٘خء ه٤ٔش  طٔؼَ حُز٘خء اٗٔخ رٔزذ ُألٍع كظَ ً  حُٔؼ٤خٍ هخثٔخ  ٝحكيح

 ً ح٣ؼخ
(2)

 . 

 ك٢ ح٤ُ٘ش كٖٔ حُزخ٢ٗ ٣ٔظلوٚ ح١ٌُ حُظؼ٣ٞغ طلي٣ي ٓؼ٤خٍ ٌٛح ٣ٝوظِق          

 ٓي٢ٗ (525) حُٔخىس كبٕ حُز٘خء رخٓظزوخء حألَٓ حٗظ٠ٜ حُٔظ١َ، كبًح ٓخ حُوخٕٗٞ

 رو٤ٔش حُٔظٔؼِش حالكظوخٍ ه٤ٔش ٣يكغ إٔ كبٓخ حُو٤خٍ، حألٍع ُٔخُي طًَض ٓظ١َ

ً  ٣يكغ إٔ أٝ حُلخثِ، رٜخ حكظوَ حُظ٢ حُو٤ٔش ٢ٛ ٌٝٛٙ حُؼَٔ ٝأؿَس حُٔٞحى  ٓزِـخ

 حؿظ٠٘ حُظ٢ حُو٤ٔش ٢ٛ ٌٝٛٙ حُٔ٘شآص رٔزذ حألٍع ه٤ٔش ك٢ ٓخ ُحى ػٖٔ ٣ٔخ١ٝ

حألٍع ٓخُي ٜخر
(3  .  )

 

حُٔظ١َ حُلوٚ ك٢ حُـخُذ ٝحَُأ١
(4 )

 طوي٣َ ك٢ حُؼزَس ا٠ُ إٔ ٣ٌٛذ

 ٝهض أ١ حالٓظلوخم ٝهض رو٤ٔظٜخ ٢ٛ حُز٘خء رٔزذ حألٍع ػٖٔ ك٢ ح٣ُِخىس

ألٕ ٝهض حالٓظَىحى  حالٗشخء، ٝهض ٣ؼظي رخُو٤ٔش ٝال ُِؼوخٍ حألٍع ٓخُي حٓظَىحى

                                                      

العجد الثاني،  ،. مجسػعة االحكام العجلية1/1/1626مجنية اولى، في ،(282رقع القخار ) 1))
  11ص ،الدشة العاشخة

.و د. دمحم وحيج الجيغ سػار، الحقػق العيشية 21، ص مرجر سابقضحى الشعسان،  د. 8))
 .115، صمرجر سابقاألصمية، 

     .وما بعجىا 121ص مرجر سابق، ،د. عسخ حسخوش 8))
يشطخ إلى القػل األخخ القائل بأن القيسة تقجر بيػم االنجماج أو االلتراق ال يػم  1))

  .861ص ،، مرجر سابق6ج ،أسباب كدب السمكية ،االستحقاق: الدشيػري 
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٤ٌِٓش حُٔ٘شآص  رخالُظظخم، ًُٝي ٛٞ حُٞهض ح١ٌُ ٣ٌٔذ ك٤ٚ طخكذ حألٍع 

ؽزوخً ُِوٞحػي حُؼخٓش ُإلػَحء رال ٓزذ، ٖٝٓ ػْ ٣ٌٕٞ ٛٞ حُٞهض ح١ٌُ ٣ظلون ك٤ٚ 

حالػَحء رخُ٘ٔزش ا٤ُٚ. ٣ٝظَطذ ػ٠ِ ًُي أٗٚ اًح ٌِٛض حُٔ٘شآص رٔزذ ال ٣ي 

ُظخكذ حألٍع ك٤ٚ ك٢ حُلظَس ٓخ ر٤ٖ حهخٓظٜخ ٝحٓظَىحى حُؼوخٍ كبٗٚ ال ٣ِِّ ٗلٞ 

خ رش٢ءٖٓ حهخٜٓ
(8)

 . 

 حألٍع ُٔخُي حُٔظ١َ حُٔشَع حػطخٙ ح١ٌُ حُؼخ٢ٗ رخُو٤خٍ كؤٕ ٌٌٝٛح

 حُٔشَع ٓغ ٣ِظو٤خٕ حُز٘خء رٔزذ حألٍع ػٖٔ ك٢ ُحى ٓخ ُِزخ٢ٗ ٣يكغ إٔ ٛٞ

 رٔزذ حألٍع ػٖٔ ك٢ ُحى ٓخ إٔ ًُي حُظؼ٣ٞغ، طلي٣ي ٓؼ٤خٍ ك٢ حُؼَحه٢

ً  حُز٘خء ه٤ٔش ٣ٔؼَ اٗٔخ حُز٘خء،  ٗلٜٔخ.  رخُط٣َوش طلي٣يٙ ٣ظْ ٝ هخثٔخ

ا : ِٓ ح١س اٌحثس األسع  : شا١ٔا

إ ٖٓ حُلوٞم حٌُِٔٔش ُِزخ٢ٗ كٖٔ ح٤ُ٘ش رـ٤ش حٓظ٤لخء كوٚ ٖٓ حُظؼ٣ٞغ 

 . ٛٞ كزْ حألٍع ًؼٔخٕ ُٚ

 ٗظٞطٚ ػٖٔ حُؼَحه٢،  ال ٣ٞؿي حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ إٔالشي ك٤ٚ  ٓٔخ

 ً  ه٤ٔش ػٖ ٣غحُظؼٞ ٓزخُؾ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخالُظظخم كٍٞ آ٤ُش طٔي٣ي هخطش أكٌخٓخ

 حألكٌخّ ططز٤ن ر٘ظَٗخ ٖٓ ال ٣ٔ٘غ ًُي إٔ اال، حُٔٔظليػخص حُظ٢ حهخٜٓخ حُزخ٢ٗ

 ٓي٢ٗ( 245/8) حُٔخىس ًُي ٖٝٓ ُِٔي٣ٖ، ط٤ٔ٤َحص ٖٓ طلظ٣ٞٚ رٔخ، حُؼخٓش

ً  حُظؼ٣ٞغ ؽ٣َوش حُٔلٌٔش ػَحه٢ ك٤غ ط٘ض ػ٠ِ حٗٚ ) طؼ٤ٖ  ُِظَٝف طزؼخ

ً  حُظؼ٣ٞغ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٝظق ً ٓ ا٣َحىحً  أٝ أهٔخؽخ  اُِحّ حُلخُش ٌٛٙ ك٢ ٣ٝـُٞ َطزخ

  .طؤ٤ٓ٘خً( ٌٛح ٖٓ ٗخك٤ش  ٣ويّ رؤٕ حُٔي٣ٖ

 حُؼوخٍ كزْ حُيحثٖ )حُزخ٢ٗ( ك٢ ٖٝٓ ٗخك٤ش أهَٟ ٗـي إٔ ٖٓ كن

حُظؼ٣ٞغ، رخػظزخٍٙ حُلخثِ ُألٍع ٝحُٔ٘شآص ٓؼخً، كظ٠  ٓزخُؾ ًؼٔخٕ الٓظ٤لخء

 ٣٘ض هِ٘خ ٓخروخً ًُْٔخ  حُؼَحه٢ ٝإ ًخٕ حُٔشَع، ٣ٔظٞك٢ حُظؼ٣ٞغ حُٔٔظلن ُٚ

ٝاٗٔخ ٣ؼزض ُٚ ًُي رٔٞؿذ حُوٞحػي ، حألَٓ ٌٛح ػ٠ِ حالُظظخم أكٌخّ ك٢ طَحكش

 ٣ـُٞٗظض ػ٠ِ حٗٚ ) ك٤غ ػَحه٢ ٓي٢ٗ(218) حُؼخٓش، ٢ٛٝ ٓوٍَس  ك٢ حُٔخىس

 ك٤ٚ أٗشؤ أٝ ٗخكؼش أٝ ػ٣ٍَٝش ٓظَٝكخص ٣يٙ ك٢ ٝٛٞ ؿ٤َٙ ِٓي ػ٠ِ حٗلن ُٖٔ

 ُٚ ٓٔظلن ٓخ ٛٞ ٣ٔظٞك٢ ٍىٙ كظ٠ ػٖ ٘غ٣ٔظ إٔ أشـخٍحً  ك٤ٚ ؿَّ أٝ ر٘خء

  هخٗٞٗخً(.

                                                      

مرجر  ،د. نبيل ابخاىيع سعج .888ص مرجر سابق، عبج السشعع الرجه، د. يشطخ: 1))
 .811ص ،سابق
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 حُزخ٢ٗ ًٝٔخ ًًَٗخ ك٢ كخُش حُزخ٢ٗ ٢ٓء ح٤ُ٘ش ٗوٍٞ ٛ٘خ ح٣ؼخً، إٔ اػطخء

 ر٘ض اال ٣وٍَ ال كخالٓظ٤خُ، حُؼوخٍ ػ٠ِ حٓظ٤خُ كن ُٚ إٔ ٣ؼ٢٘ ال كزْ ك٢ حُلن

 حُؼَحه٢. كٔـَى ٝؿٞى حُلن ك٢ حُظش٣َغ ك٢ ٓٞؿٞى ؿ٤َ حُ٘ض ٌٝٛح هخٕٗٞ ك٢

( ٓي٢ٗ ػَحه٢ رخُوٍٞ) 213/8حُلزْ ال ٣ؼزض كن حٓظ٤خُ ػ٤ِٚ رظ٣َق حُ٘ض )

ٓـَى ػزٞص حُلن ُِيحثٖ ك٢ كزْ حُش٢ء ال ٣ؼط٤ٚ كن حٓظ٤خُ ػ٤ِٚ (
(8)

 .  

 حُزخ٢ٗ حػطخء ػ٠ِ طَحكش حألهَٟ حُٔوخٍٗش حُظش٣َؼخص ٗظض ًٔخ

ُٚ حُٔٔظلن حُظؼ٣ٞغ ٣ٔظٞك٢ كظ٠ حُؼوخٍ كزْ كن ح٤ُ٘ش كٖٔ
(2)

 كؤٕ حً حه٤َ ٝ. 

 ًخٕ ٓٞحء ػخُغ ُشوض ًِٓٔٞش ٓٞحى حُز٘خء ك٢ حٓظويّ اًح ح٤ُ٘ش كٖٔ حُزخ٢ٗ

 حُٔخىس حُٔٞحى، ٓظلٌٜٔخ رٔخُي ػالهظٚ ك٢ ح٤ُ٘ش ٤ٓت أّ ح٤ُ٘ش كٖٔ حُزخ٢ٗ

ً  شوض أكيع اًحٓي٢ٗ ػَحه٢ ) (8822)  رٔٞحى أهَٟ ٓ٘شآص أٝ ؿَحٓخ

 ُٚ اٗٔخ حٓظَىحىٛخ، ٣طِذ إٔ ُٔخُي حُٔٞحى حكي، ك٤ِْ أٍع ػ٠ِ ُـ٤َٙ ًِٓٔٞش

 رٔخ حألٍع ػ٠ِ طخكذ ٣َؿغ إٔ ُٚ إٔ ًٔخ حُٔليع، ػ٠ِ رخُظؼ٣ٞغ ٣َؿغ إٔ

  .حُٔليػخص( طِي ه٤ٔش ٖٓ ُِٔليع ًٓظٚ ك٢ ٛٞ رخم ػٔخ ٣ِ٣ي ال

 حألٍٝ حُٔطِذ ٖٓ حُؼخ٢ٗ حُلَع ك٢ حُٔخىس ٌٛٙ حكٌخّ كظِ٘خ هي أٗ٘خ ٝرٔخ

 طويّ ا٠ُ ٓخ ٓ٘ل٤َ ػ٤ِٚ ٤ُ٘شح ٤ٓت حُزخ٢ٗ ُلوٞم ٓؼخُـظ٘خ ػ٘ي حُٔزلغ ٌٛح ٖٓ

 طالك٤خ ُِظٌَحٍ.

 تـاخلامت
 ٝحٍطؤ٣٘خ ك٢ ٓظ٘ظخؿخصحال رؼغ ا٠ُ حُيٍحٓش ٌٛٙ هالٍ ٖٓ طٞطِ٘خ ُوي      

 ر٘ظٞص ٍطوخءحال ٓز٤َ حُظٞط٤خص ُِٔشَع حُؼَحه٢ ك٢ رؼغ طوي٣ْ ًُي ػٞء

 .ك٤ٜخ حُؼـَحص طِي حُوٞح٤ٖٗ ٝطالك٢

 سرٕراظاخ: ال
 ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش طٍٞ هي حُؼَحه٢ ُلن ح٤ٌُِٔش حُٔشَع حٍٝىٙ ح١ٌُ حُظؼ٣َق إٔ -8

 حُٔشَع إٔ اال ،حالؽالم ٝؿٚ ػ٠ِ ِٓطخطٚ ٓٔخٍٓش طخكزٚ ٣وٍٞ كن أٜٗخ

 رـ٤ٔغ ) روُٞٚ حُٔخىس ػـِ ك٢ حالؽالم ٌٛح كيس ٖٓ ٝهلق ػخى هي

 ِٓطخص إٔ ًًَ ػ٘يٓخ حُٔظ١َ حُٔشَع حُلخٍ ًٌٝح.  ( حُـخثِس حُظظَكخص

ً  ٤ُْ ح٤ٌُِٔش ٝإٔ وخٕٗٞحُ رليٝى طظو٤ي حُٔخُي ً  كوخ  .ٓطِوخ

 ٗـي ىه٤ن ( حُٔظ١َ، رش142ٌَ( حُؼَحه٢ ٝحُٔخىس )8441) حُٔخىس رظل٤َِ -2

 حُِٔطخص أ١، ح٤ٌُِٔش ُلن حٌُٔٞٗش حُؼ٘خطَ ػ٠ِ ًٍِ هي حُظؼ٣َل٤ٖ ًال إٔ

                                                      

 ( 812/1يقابل مجني مرخي ) 1))
 .( مجني سػري 812( مجني مرخي )812( مجني أردني )826يشطخ حػل ذلظ السػاد ) 8))
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 ٝحالٗظلخع حُظظَف ٢ٛٝ، كوٚ ٓلَ حُش٢ء ػ٠ِ ُِٔخُي طؼزض حُظ٢

 رـ٤َ ػ٤ِٜخ ِٓطخطٚ ٓزخشَس ٖٓ كزٚطخ ٣ٌٖٔ ح١ٌُ رخُشٌَ ٝحالٓظـالٍ،

ً  حُؼ٢٘٤ حُلن هظخثض أْٛ ًؤكي أكي ٖٓ ٝٓخؽش  طخكزٚ ًٔخ ٣ٔ٘ق ػٔٞٓخ

حُلن ٓلَ ُِش٢ء رخُ٘ٔزش حٌُٔٔ٘ش حُِٔطخص أٝٓغ
 
 . 

 حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ٖٓ( 851)حُٔخىس  ح٠ُ حالٓظ٘خى ٣ٔظط٤غ حُوؼخء إٔ َٟٗ -3

 ٍىٙ حُـخطذ ٣ِِّ ػوخٍحً  ًخٕ إ ط٘ض ػ٠ِ حٗٚ ) حُٔـظٞد حُؼَحه٢ ك٤غ

 ُٝٞ ٗوض ه٤ٔظٚ ػ٠ِ ؽَأ أٝ حُؼوخٍ طِق ٝاًح ٓؼِٚ أؿَ ٓغ طخكزٚ ح٠ُ

 حُٔ٘شآص حهخّ ٖٓ ػ٠ِ ٣ِِّ ٢ٌُ. ( حُؼٔخٕ ُِٓٚ حُـخطذ ٖٓ طؼي ريٕٝ

 حُٔؼَ أؿَ رظؤى٣ش كؼالً ػٖ اُِحٓٚ، ُٔخٌُٜخ حألٍع ٝحػخىس رَكؼٜخ حُٔئهظش

 ٓخُي ٓطخُزش كخُش ك٢ ٤ٜخػِ حُٔئهظش حُٔ٘شآص طِي ك٤ٜخ رو٤ض حُظ٢ حُٔيس ػٖ

 رٜخ. حألٍع

 أىص حُؼَحه٢ حُٔـظٔغ رٜخ َٓ حُظ٢ 2443 أكيحع رؼي حُؼ٢ِٔ حُٞحهغ ٗـي ك٢ -4

 حَُٔحكن ػ٠ِ كظ٠ رخُز٘خء حُٔشَٝػش ؿ٤َ حُظـخُٝحص ٖٓ حُؼي٣ي كظٍٞ ا٠ُ

 طظ٘خٓذ كؼ٤ؼش ؿٜٞىحً  ال ٗـي حٗ٘خ اال . حُوؼَحء حُٔ٘خؽن ك٢ ًخُز٘خء ،حُؼخٓش

 ٝحألَٓ ،حُلخػَ حُٞهض ك٢ حُزِي ٜٓ٘خ ٣ؼخ٢ٗ حُظ٢ حٌُز٤َس حُٔشٌِش ٌٛٙ ٓغ

 حُظـخُٝحص إلُحُش حُٔظـخ٣ُٖٝ رٞؿٚ حُلٌٞٓش هزَ ٖٓ طخٍٓخ ٓٞهلخ ٣ظطِذ

 ألٕ ،حُظ٘ل٣ٌ٤ش حُـٜخص ػَٔ أّ حُظش٣َغ ٓـخٍ ك٢ ٓٞحء ُٜخ كي ٝٝػغ

ً  ٤ٓئى١ حُلخُش ٌٛٙ حٓخّ حٌُٔٞص  ٖٓ حُٔيٕ ك٢ حُؼخٍٓش حُلٞػ٠ ا٠ُ كظٔخ

 ٖٓ حَُؿْ ٝػ٠ِ ،ٝحُظ٘ظ٤ْ حُظوط٤ؾ ا٠ُ ٣لظوَ ح١ٌُ حُؼشٞحث٢ ز٘خءحُ هالٍ

ًٔخ حشخٍص حُيٍحٓش ٖٓ هزَ  حٍُُٞحء ٓـِْ ٖٓ حُوَحٍحص ٖٓ ػيى طيٍٝ

 إلُحُش ُٜخ ىٍٝ أ١ حُؼ٢ِٔ حُٞحهغ ك٢ ٗـي ٝريٍٝٗخ ُْ ،حُٔشٌِش ٌٛٙ ُٔؼخُـش

 حُظـخُٝحص . طِي

 ٣ٔظلوٚ ح١ٌُ حُظؼ٣ٞغ ٓؼ٤خٍ طلي٣ي ػ٠ِ طظلن ُْ حُٔوخٍٗش حُظش٣َؼخص إٔ -5

 ٓزذ. حٌُٔذ ريٕٝ رؤكٌخّ حالهٌ ػيّ ػ٠ِ طظلن ح٤ُ٘ش، حال أٜٗخ ٢ٓء حُزخ٢ٗ

 ُِزخ٢ٗ ٣يكغ رؤٕ حألٍع ٓخُي إٔ ٣ِظِّ ٖٓ ٓوظؼخٛخ ًخٕ حُظ٢ حالكٌخّ ٌٛٙ

 ٣ٌٕٞ اٗٔخ حُزخ٢ٗ ٝحكظوخٍ حُزخ٢ٗ. رٚ حكظوَ ٝٓخ ٛٞ رٚ حؿظ٠٘ ٓٔخ حُو٤ٔظ٤ٖ أهَ

 ٓؼَ طؼطٚ حُٔوخٍٗش ُْ حُظش٣َؼخص إٔ َ. ك٢ ك٤ٖحُؼٔ ٝأؿَس حُٔٞحى ػٖٔ ػٖ

 حٌُٔذ هٞحػي رٚ طوؼ٢ ٓٔخ حٓٞأ ٓؼخِٓش ػَٞٓ هي رٌُي ك٤ٌٕٞ حُلن،  ٌٛح

 ٓخُي حُظِحّ أٓخّ إٔ ٗـي ٝريٍٝٗخ .٤ٗظٚ ٓٞء ػ٠ِ ُٚ ؿِحءً  ٓزذ ريٕٝ

 ألٕ، حإلػَحء ريٕٝ ٓزذ هٞحػي ٤ُْٝ ٓظيٍٙ حُوخٕٗٞ، رخُظؼ٣ٞغ حألٍع

ً  حُظؼ٣ٞغ ا٠ُ ٓٔؤُش حالُظظخم ٓـخٍ ك٢ ٣ظطَم ُْ حُٔشَع  كظ٠ ٣ٌٕٞ ؽزوخ
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، ُٜخ ٓوخُلش هٞحػي ٝػغ هظي حُٔشَع إٔ رَ، ٓزذ رال حالػَحء ُوٞحػي

ٓ٘ش. ػشَس هْٔ رٔؼ٢ حُظؼ٣ٞغ ىػٟٞ طوخىّ ٣ٌٕٞ ًُي ػ٠ِ ٝر٘خء
 

 اٌرٛط١اخ: 

 ىٕٝ حُٔخُي ِٓطخص ؿ٤ٔغ ػ٠ِ حُظو٤٤ي ٣ؼْٔ حُؼَه٢ رؤٕ ٗٞط٢ حُٔشَع -8

 ؿ٤َ حٓظؼٔخالً  ٓؼالً  ٌِٓٚ ٣ٔظؼَٔ هي حُٔخُي ألٕ ظظَف.حُ ِٓطش ػ٠ِ هظَٙ

 حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ أٍٝىٛخ حُظ٢ حُـخثِس حُظظَكخص ؿ٤ٔغ ػزخٍس هخٗٞٗخً. إ ؿخثِ

حٗٔخ  حالٓظـالٍ. ٝ حالٓظؼٔخٍ ِٓطظ٢ ىٕٝ حُظظَف رِٔطش هَٜٗخ هي حُؼَحه٢

 كن ٛٞ ح٤ٌُِٔش كن ٢ٛٝ أال ح٤ٌُِٔش كن هظخثض ٖٓ ٜٓٔش هخط٤ش طٞػق

 ٌٛٙ أ٤ٔٛش ٖٓ ٌِٓٚ. كزخَُؿْ رِٔح٣خ ُٞكيٙ ٣ٔظؤػَ حُٔخُي إٔ رٔؼ٠٘ ،غؿخٓ

 حُوخٕٗٞ ٖٓ( 8441) حُٔخىس ٗض ط٤خؿش ك٢ ٣ٍٞىٛخ ُْ أٗٚ اال حُوخط٤ش

 حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ك٢ حُٔخُي إٔ ٣ؼ٢٘ ال ًُي إٔ ػ٠ِ حُؼَحه٢، حُٔي٢ٗ

ً  ٌِٓٚ رِٔح٣خ ٣ٔظؤػَ ال ٝحٓظؼٔخالً  حٓظـالالً  ٝ طظَكخ
.
. 

 حُظـ٤َس حُٔ٘شآص ٓؼخُـش ػ٠ِ رخُ٘ض حُٔي٢ٗ حُٔظ١َ حُظو٤ٖ٘ لَىحٗ -2

 حُٔٔؤُش ٌٛٙ ا٠ُ طؼَع هي ح١ٌُ( 525) حُٔخىس حُٔئهظش، ًُٝي ٖٓ هالٍ

 طوخّ حُظ٢ ٝحُٔؤٟٝ ٝحُلٞح٤ٗض ًخألًشخى حُظـ٤َس )حُٔ٘شآص رخُوٍٞ طَحكش

 ُٖٔ ٌِٓخ طٌٕٞ حُيٝحّ ػ٠ِ روخإٛخ ٓوظٞىح ٣ٌٕٞ إٔ ىٕٝ حُـ٤َ أٍع ػ٠ِ

 ًُٞخٕ كظ٠ حألٍع ٖٓ ِٗػٜخ حُٔئهظش حُٔ٘شآص طخكذ ػ٠ِ ٝإٔ. هخٜٓخ(أ

 طخكزٜخ ػٔخ ٣ؼٞع ٝإٔ أطِٜخ ا٠ُ حألٍع ٣ؼ٤ي إٔ رشَؽ ،ح٤ُ٘ش ٢ٓء

ً .  حُؼٍَ ٖٓ حطخرٚ هي ٣ٌٕٞ إٔ ػ٠ٔ  حًح حُظوظ٣َ٤ش، حُٔٔئ٤ُٝش ُوٞحػي ٝكوخ

ع١ٍٗهالف ًُي.  ػ٠ِ حُطَكخٕ ٣ظلن ُْ ٝٓخ شَٝؽٜخ ٓخ طٞحكَص
 

 ٔٛطٟ

رٌٜح   حُٔظ١َ حُوخٕٗٞ ؿَحٍ ػ٠ِ حُٔخىس طز٢٘ ا٠ُ اٌعشالٟ ششعاٌّ

 .حالُظظخم حكٌخّ ٖٓ حُٔئهظش حُظـ٤َس حُوظٞص، ًُٝي رخٓظؼ٘خء حُٔ٘شآص

ُْ طشَ  ػَحه٢ ألٗٚ ٓي٢ٗ( 8885) رؤٕ ٣ؼيٍ حُٔخىسحُؼَحه٢  ٗٞط٢ حُٔشَع -3

ً حُظؼ٣ٞغ ًٔخ هيٓ٘خ  ك٤ٌٕٞ رخُظؼ٣ٞغ حُٔظـخُٝ )حُزخ٢ٗ( حُِحّ حٌٓخٕ ا٠ُ  ؽزوخ

 ٓيس حُؼَحه٢ حُٔشَع ٣ليى ُْ ًٔخ حُظوظ٣َ٤ش، حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ حُؼخٓش ُِوٞحػي

 .كوٚ حٓظؼٔخٍ ك٢ أٝ طو٤يٙ. حالُحُش ك٢ ه٤خٍٙ حألٍع ٓخُي ك٤ٜخ ٣ٔخٍّ

رؤٕ ٣ِٔي ِٓٔي حُٔشَع حُٔظ١َ رٌٜح  حُؼَحه٢ حُٔشَع ػ٤ِٚ ٗٞط٢

 شؤٕ ٖٓ ألٕ ٓؼ٤٘ش، رٔيس حالُحُش ؽِذ ك٢ حألٍع ٓخُي كن حُوظٞص ٝه٤ي

 ٓخ اًح ال٤ٓٔخ ك٤ٚ، َٓؿٞد ؿ٤َ أَٓ ٝٛٞ حُٜيّ ٗطخم ك٢ حُظٞٓغ حُظلي٣ي ػيّ

 حُؼظَ ك٢ حالهظظخى٣ش ٓغ حُٔظطِزخص طظالءّ طؼي ُْ حُٜيّ ٍهظش إٔ ػِٔ٘خ
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 حٌُؼخكش حٌُٔخ٤ٗش حُظ٢ طشٜيٛخ ىٍٝ حُؼخُْ، ٝظٍٜٞ حُٓش ظَ ك٢ حُلي٣غ

 .حُؼخ٤ٗش ٤ٔشحُؼخُ حُلَد ٌٓ٘ حُزِيحٕ حؿِذ ك٢ حُٔخثيس حالٌٓخٕ

 ٝإٔ ٓي٢ٗ( 8885) حُٔخىس كٌْ ك٢ حُ٘ظَ ربػخىس حُؼَحه٢ حُٔشَع ٗٞط٢ -4

ً  شَؽ، رؤ١ ٣و٤يٙ إٔ ىٕٝ حُز٘خء حٓظزوخء ك٢ حُلن ٣ؼط٢  ٌٛٙ ٝإٔ هظٞطخ

 ٖٓ حكخؽش ػوالً  حُٔٔظٔخؽ ٖٓ ك٤ِْ ح٤ُ٘ش ٢ٓء حُزخ٢ٗ كخُش طٞحؿٚ حُٔخىس

 حألٍع طخكذ ػ٠ِ ٣٢٘زـ ٌُح.  رخُلٔخ٣ش ٤ٗش ٝرٔٞء ؿ٤َٙ ِٓي ػ٠ِ حػظيٟ

 ىٕٝ ح٤ُ٘ش، ٢ٓء حُزخ٢ٗ ػ٠ِ ؿزَحً  ُِوِغ ٓٔظلوش رو٤ٔظٜخ حالر٤٘ش طِٔي كن

 .  حُزخ٢ٗ ٤ٗش ُٔٞء ًـِحء حُوِغ ػ٘ي حُؼٍَ ؿٔخٓش ا٠ُ حُ٘ظَ

 ػزخٍس ٖٓ ريالً ( حُظل٤ق حُٔزذ) ػزخٍس حُؼَحه٢ رخٓظويحّ ٗٞط٢ حُٔشَع -5

 ٝحٓؼش ػزخٍس ه٤َسحأل حُؼزخٍس ألٕ ،(8824) حُٔخىس ك٢( شَػ٢ ٓزذ ُػْ)

 حُٔزذ)ػزخٍس ألٕ حُٔظطِلخص، طٞك٤ي حؿَ ٖٓ ًٌُٝي ٝحُيالُش، حُٔلّٜٞ

 ح١ٌُ ٗلٔٚ رخُٔؼ٠٘ ٓي٢ٗ ػَحه٢(8851) حُٔخىس ٍٝىص ك٢ (حُظل٤ق

 .ٓي٢ٗ ػَحه٢ (8824) حُٔخىس ك٢ حُٔشَع حٓظويٓٚ

 ادرـاملص
 اٌىرة:  -اٚلا 

 .8516  ،رـيحى ،شَٗ ىحٍ رال ،حالػزخص هخٕٗٞ شَف ،حُ٘يح١ٝ ٤ٛٝذ آىّ. ى -8

 ح٤ٌُِٔش كن ،حالط٤ِش حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم:  حَُكٖٔ ػزي دمحم شٞه٢ أكٔي -2

  .2444 ،ٗشَ ىحٍ رال ،ػ٘ٚ حُٔظلَػش ٝحُلوٞم

 ،حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ك٢ حٌُٔظٔزش حُلوٞم ٗظ٣َش ٓؼ٤ي، طخُق دمحم ثخٍحّ. ى -3

 .2486 ،ُز٘خٕ ،ٌُِظخد حُلي٣ؼش حُٔئٓٔش ،8ؽ

 ٓطزؼش ،ٝكخالطٚ أكٌخٓٚ حُـ٤َ ِٓي ك٢ ، حُز٘خءحُظخُل٢ حُلٖٔ حُٔٔظشخٍ  -4

   .2481 ،حَُرخؽ ، ٝحُظ٣ُٞغ ُِ٘شَ ٓطخص حَُشخى ٌٝٓظزش حال٤٘ٓش

حُٔٔظشخٍ أٓخٓش ػؼٔخٕ، حُٔٞٓٞػش حُوؼخث٤ش ك٢ أٓالى حُيُٝش ك٢ ػٞء  -5

 .2444 ،حالٌٓ٘ي٣ٍش ،ٓ٘شؤس حُٔؼخٍف ،حُوؼخء ٝحُلوٚ

 ٝحُلوٞم ح٤ٌُِٔش كن ك٢ َحٌُخٓ حَُٔؿغ ،ػَكٚ حُٞٛخد ػزي ح٤ُٔي. ى -5

 ُِ٘شَ حُٔـي ىحٍ ،حُ٘وغ ٝهؼخء حُلوٚ ػٞء ك٢ ٝحُظزؼ٤ش حالط٤ِش حُؼ٤٘٤ش

 .ٗشَ ٓ٘ش رال ،ٓظَ ،ٝحُظ٣ُٞغ

 ،ػ٢ِٔ ُـ١ٞ ٓؼـْ ،حُؼَد ُٔخٕ ٓؼـْ ،ٓ٘ظٍٞ رٖ ٌَّٓ رٖ حُي٣ٖ ؿٔخٍ ى. -1

 .رال ٓ٘ش ٗشَ ،حالٍٝ حُٔـِي ،حُؼَد ُٔخٕ ىحٍ

 ،حأل٠ُٝ حُطزؼش ،ٓوخٍٗش ىٍحٓش ،حُظ٘خػ٢ ظخمحالُظ ،٣خ٤ٖٓ حُلخؽ ؿٔخٍ -8

 . 2488 ، ُز٘خٕ – ر٤َٝص ،حُلوٞه٤ش حُلِز٢ ٓ٘شٍٞحص
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 ٓغ حُؼَحم ك٢ حُؼوخ٣ٍش ح٤ٌُِٔش ،حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ،ٓظطل٠ كخٓي  -9

 حُٔطزؼش ،حُؼخ٢ٗ حُـِء ،ٝح١ٍُٞٔ حُٔظ١َ حُؼَر٢ حُٔي٢ٗ رخُوخٕٗٞ ٓوخٍٗش

 .8566 ،حُوخَٛس ،حُؼخ٤ُٔش

 ،حٓزخد ًٔذ ح٤ٌُِٔش ،حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش حألط٤ِش ،كٔخّ حُي٣ٖ ًخَٓ حالٛٞح٢ٗ -84

 .8553 ،حُوخَٛس ،ىحٍ حرٞ حُٔـي

 شًَش ،حالط٤ِش حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم ،حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ شَف ،حٌُٕٗٞ ػ٠ِ كٖٔ -11

 . 8554 ،رـيحى ،ٝحُ٘شَ ُِطزغ حَُحرطش

 حُ٘وغ أكٌخّ أكيحع ءػٞ ك٢ حُٔي٤ٗش حُٔٔئ٤ُٝش ،دمحم ػزيحُلظخف هخُي. ى -82

 .2445،ٓظَ ،حُوخ٤ٗٞٗش حٌُظذ ىحٍ ،حُٔظ٣َش

 حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم، حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ شَف، ٓزخٍى ػزيح٣ٌَُْ ٓؼ٤ي ى. -83

 .8513 ،رـيحى، ُِطزخػش حُل٣َش ىحٍ، 8ؽ ،حألط٤ِش

 حُؼَحه٢ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ ك٢ حُـ٤َ حٍع ػ٠ِ حُز٘خء ،ػزيهللا ٓشخ١ٍ ٍحشي -84

 .2486 رـيحى ،ٝحُظ٣ُٞغ ُِ٘شَ طزخف ٌٓظزش ،طٚٝططز٤وخ

حُـٞحٗذ حُوخ٤ٗٞٗش ُِز٘خء حُؼشٞحث٢  ،ٍػخ ػزي حُل٤ِْ ػزي حُٔـ٤ي حُزخ١ٍ -85

 .2444، 8ؽ ،حُوخَٛس ،ػ٠ِ حالٍع حٍُِحػ٤ش، ىحٍ حُٜ٘ؼش حُؼَر٤ش

 حه٤ِْ ط٤٤ِٔ ٓلٌٔش هؼخء ك٢ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔزخىة ٤ًال٢ٗ ٤ٓي أكٔي، -86

 حٍر٤َ.  ٓ٘خٍٙ ٓطزؼش ،8ؽ ،2445- 2448 ُِٔ٘ٞحص  حُؼَحم ًٍٞىٓظخٕ

 ىٍحٓش ،حُٔخُي إً ىٕٝ حُـ٤َ ِٓي ك٢ حُز٘خء:  حُ٘ؼٔخٕ ٓؼ٤ي دمحم ػل٠. ى -11

 – ٓظَ ،ٝحُزَٓـ٤خص ُِ٘شَ شظخص ٝىحٍ حُوخ٤ٗٞٗش حٌُظذ ىحٍ.  ٓوخٍٗش

 .2484 ،حالٓخٍحص

 ًٔذ أٓزخد ،حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ شَف ك٢ ح٤ُٓٞؾ ،ح١ٍُٜٞ٘ٔ حَُُحم ػزي -18

 .8565،ُز٘خٕ – ر٤َٝص ،حُؼَر٢ حُظَحع ٤خءاك ىحٍ ،5ؽ ،ح٤ٌُِٔش

 ح٤ٌُِٔش، كن، حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ شَف ك٢ ح٤ُٓٞؾ، ح١ٍُٜٞ٘ٔ ػزيحَُُحم -19

 .8564، ُز٘خٕ – ر٤َٝص ،حُؼَر٢ َحعحُظ حك٤خء ىحٍ ،1ؽ

 حُوخٕٗٞ ك٢ ىٍحٓش ،حألط٤ِش حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم ،حُظيٙ كَؽ ػزيحُٔ٘ؼْ. ى -12

 ،ر٤َٝص ،ٝحُ٘شَ ُِطزخػش حُؼَر٤ش حُٜ٘ؼش ىحٍ ،حُٔظ١َ حُوخٕٗٞ ٝ حُِز٘خ٢ٗ

 .ٗشَ ٓ٘ش رال

 حٌُٔظزش ،،حُؼخ٤ٗش حُطزؼش حالػزخص هخٕٗٞ شَف ،حُٔـ٤ي ػزي ػظٔض. ى -11

 .2441 ،رـيحى ،حُوخ٤ٗٞٗش
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 ٣خ٤ٖٓ ٜٓي١ .ٝ ى  حُزَُٗـ٢ حُٞٛخد ػزي ػظخّ .ى ٝ ري٣َ دمحم ػ٢ِ .ى -11

حُوخَٛس  ،حُؼخطي ُظ٘خػش حٌُظخد ،حالىح١ٍ ُوخٕٗٞح ٝأكٌخّ ٓزخىة ،حُٔال٢ٓ

، 2488 . 

 ٓظخىٍ ،حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ شَف ك٢ ح٤ُٓٞؾ ،ح١ٍُٜٞ٘ٔ ػزيحَُُحم. ى -12

 .8564 ،ر٤َٝص ،حُؼَر٢ حُؼَحع حك٤خء ىحٍ، 8ؽ ،ػخّ رٞؿٚ حالُظِحّ

 حُٔي٢ٗ، حُوخٕٗٞ ػ٠ِ حُٔٞػٞػ٢ حُشٞحٍر٢، حُظؼ٤ِن حُل٤ٔي ػزي. ى   -24

 رال حالٌٓ٘ي٣ٍش، حُٔؼخٍف، ٓ٘شؤس ،حالط٤ِش حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم خٖٓحُؼ حٌُظخد

 .ٗشَ ٓ٘ش

 ٣ُٖ ٓ٘شٍٞحص حُؼوٞى، ك٢ ح٤ُ٘ش كٖٔ ،ارَح٤ْٛ ٠ٓٞٓ حُٔ٘ؼْ ػزي -14

 .2446 ،ر٤َٝص ،حُلوٞه٤ش

 حٌُٔظزش ،حالٍٝ حُـِء ،حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم  حُزش٤َ ؽٚ ٝدمحم ؽٚ كٕٔٞ ؿ٢٘. ى -15

 .رال ٓ٘ش ٗشَ ،رـيحى حُوخ٤ٗٞٗش

 . 8511 ،ٓظَ ،حُـخٓؼ٤ش ىحٍ ،ح٤ٌُِٔش ٗظخّ ،حُـٔخٍ ٓظطل٠. ى -21

 دمحم ٝحُٔٔظشخٍ ٢َٓٓ  ًخَٓ ٓؼظِ  ٝحُٔٔظشخٍ رخشخ ٢َٓٓ ًخَٓ دمحم. ى -18

 ًٔذ حٓزخد ،حالط٤ِش  حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم، حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ شَف: ٤ٌٌَٓ ػ٠ِ

 ،ٌٓ٘ي٣ٍشحال ،حُٔؼخٍف ٓ٘شؤس ،" حُشلؼش – حالُظظخم – حالٓظ٤الء"  ح٤ٌُِٔش

 .2444 ،ٓظَ

 حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم ،حالٍى٢ٗ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ شَف ،ٓٞحٍ حُي٣ٖ ٝك٤ي دمحم. ى -19

 – ػٔخٕ ،حُؼوخكش ىحٍ ٌٓظزش ،حأل٠ُٝ حُطزؼش ،ح٤ٌُِٔش ًٔذ حٓزخد ،حألط٤ِش

 .8555 ،حالٍىٕ

 كن رِ٘ع هَحٍحطٜخ ػٖ ُِيُٝش حُٔي٤ٗش حُٔٔئ٤ُٝش ،هللا ػزي ٣ًَْ دمحم   -22

 ٓئٓٔش حُوخ٤ٗٞٗش حُؼوخكش ٗشَ ٓ٘ظٔش حُظظَف، ٝكن ُؼوخ٣ٍشح ح٤ٌُِٔش

(O.P.L.C )2445 حٍر٤َ، ٝحُ٘شَ، ُِطزخػش. 

 ك٢ ح٤ٌُِٔش ٌُٔذ ٓزذ حالٗٔخٕ رلؼَ رؼوخٍ حالُظظخم ،حُؼز٤ي١ ػخىٍ دمحم -21

 حُو٢ٓٞ حًَُِٔ ،ٓوخٍٗش ىٍحٓش ،حالٓال٢ٓ ٝحُلوٚ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ

 .2481 ،8ؽ ،حُوخَٛس ،حُوخ٤ٗٞٗش ُإلطيحٍحص

 حُظش٣َغ ك٢ حُـ٤َ ِٓي ػ٠ِ حُٔشَٝع ؿ٤َ حُز٘خء ٤ِٓٔخٕ، ٜٓي١ طخُق -32

 ،حُوؼخس حُظَه٤ش ٓظطِزخص ٖٓ ًـِء رلغ ،حُوؼخث٤ش ٝططز٤وخطٚ حُؼَحه٢

2482. 

 ،ٓظخىٍٛخ – حكٌخٜٓخ ،حالط٤ِش حُؼ٤٘٤ش حُلوٞم ،ٓؼي حرَح٤ْٛ ٗز٤َ .ى -22

 .2442 ،حالٌٓ٘ي٣ٍش ،حُٔؼخٍف ٓ٘شؤس
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 طزخف ٌٓظزش ،حُـ٤َ حٍع ػ٠ِ ٝحُـَحّ حُز٘خء ،ػ٠ِ ػ٣ِِ ٛخى١ ى. -23

 .2485 ،رـيحى ،حُوخ٤ٗٞٗش ُإلطيحٍحص

 ىحٍ ،ح٤ٌُِٔش كن حالط٤ِش حُؼ٤٘٤ش َُٛحٕ، حُلوٞم ٓلٔٞى دمحم ٛٔخّ  -35 

 .2446 ،حالٌٓ٘ي٣ٍش ،حُـي٣يس حُـخٓؼش

م آػخٍ حُلوٞ حُٔي٢ٗ، حُوخٕٗٞ شَف ك٢ حُـز١ٍٞ، حُٞؿ٤ِ دمحم ٣خ٤ٖٓ. ى -25

 ،حُؼخ٤ٗش حُطزؼش ،حُؼخ٢ٗ حُـِء ،ىٍحٓش ٓوخٍٗش ،حُشوظ٤ش أكٌخّ حالُظِحٓخص

 .2488 ،حألٍىٕ – ػٔخٕ ،حُؼوخكش ىحٍ

ا   اٌثحٛز: -شا١ٔا

 ٓـِشحُٔي٢ٗ، حُوخٕٗٞ  ك٢ًؼَ حالهَ ٣ظزغ حالهخػيس  ،ػزيهللا ػخشٍٞ ػخَٓ .ى -8

، 2/ ؽ (84حُؼيى) ،ٝح٤ُٔخ٤ٓش، ؿخٓؼش ًًَٞى حُوخ٤ٗٞٗش ُِؼِّٞ حُوخٕٗٞ ٤ًِش

 (،2485(، حُٔ٘ش )4حُٔـِي)

 

ا   اٌمٛا١ٔٓ:  -شاٌصا

 .8532-3-5هخٕٗٞ حُٔٞؿزخص ٝحُؼوٞى حُِز٘خ٢ٗ حُظخىٍ ك٢  -8

 .8541( ُٔ٘ش 838حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُٔظ١َ ٍهْ) -2

 8545( ُٔ٘ش 14حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ح١ٍُٞٔ ٍهْ )  -3

 .8558ُٔ٘ش  44حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ ٍهْ  -4

 .8516( ُٔ٘ش 43) حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حألٍى٢ٗ ٍهْ  -5

 
 


