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األحكاو انظادرة يف يسائم اجلنسيت ويذي حجيتها-)*(-
انباحث حكى دحاو حبى

د .وساو تىفيك عبذاهلل انكتبي

يذيريت اجلنسيت /حمافظت نينىي

كهيت احلمىق /جايعت ادلىطم

أستار انمانىن انذويل اخلاص ادلساعذ

ادلستخهض
يكد دا ٤ايبشح يٝطًط ايك ٤ٛعً ٢األسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطَٚ ١ٝد٣
سذٝتٗا ٚتٓاٚيٓا سذ ١ٝاألسهاّ بؿٛز ٠عاَ ١عً ٢أْٗا ق ٠ٛاألسهاّ ايككا ١ٝ٥اييت تؿدز
َٔ ايككا ٤بػإٔ ْصاع َعسٚض أَاَ٘ َٔٚ ،ثِ ٚقشٓا اؿهَُ َٔ ١بدأ اؿذ ٖٛٚ ١ٝتٛفري
االضتكساز يف ْعاّ ايدٚي ١ايكاْٚٚ ْٞٛقع سد ْٗا ٞ٥يًُٓاشعات ٚقُإ اضتكساز اؿكٛم
ٚاملسانص ايكاْ ،١ْٝٛفُا َد ٣متتع سذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝسٝح تٓاٚيٓا
َفٗ ّٛاؿذ ١ٝايٓطب ١ٝيألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝأ ٟال تطس ٟإال يف َٛادٗ١
اطساف ايٓصاع اير ٟؾدز اؿهِ بػأِْٗ ٚال ميتد إىل غريِٖ ،ثِ ٚقشٓا اؿذر ٚاألضاْٝد
اييت اضتٓد إيٗٝا االػا ٙايرٜٓ ٟاد ٟيألخر باؿذ ١ٝايٓطب ،١ٝثِ ٚقشٓا اؿذر ٚاألضاْٝد
اييت اضتٓد إيٗٝا االػا ٙايرٜٓ ٟاد ٟيألخر باؿذ ١ٝايٓطب ،١ٝثِ ٚقشٓا َفٗ ّٛاؿذ١ٝ
املطًك ١يألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطٚ ١ٝاييت حيتر بٗا يف َٛادٗ ١ايهاف َٔ ١نإ
طسفاً يف املطأي َٔٚ ١مل ٜهٔ َٚا ٖ ٞاؿذر ٚاألضاْٝد اييت اضتٓد إيٗٝا االػا ٙايرٜٓ ٟادٟ
باؿذ ١ٝاملطًكٚ ،١أخرياً تٓاٚيٓا َٛقف املػسع ايعساقَ َٔ ٞطأي ١سذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز٠
يف َطا ٌ٥اؾٓطٚ ١ٝاير ٟمل ٜتٓاٚاها بٓـ ؾس ٜيف قٛاْ ن اؾٓط ١ٝايطابكٚ ١ايٓافر
ٚتسنٗا يًكٛاعد ايعاَ ،١عً ٢عهظ َا ذٖب إي ٘ٝاملػسعإ املؿسٚ ٟايفسْطٚ ،ٞيف ختاّ
ايبشح تٛؾًٓا إىل مجً َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات.
ايهًُات املفتاس :١ٝاضتكساز اؿكٛم ،سذ ١ٝاألسهاّ ،اؿذ ١ٝايٓطبٚ ١ٝاؿذ ١ٝاملطًك.١

(*) أستمم البحث في  *** 9109/7/3قبل لمشذر في .9109/9/3
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Abstract
The research highlights the rulings on the issue of
nationality and the extent of its validity, and we consider the
validity of the judgments generally to be the force of the
judicial decisions handed down by the judiciary in respect of
a dispute before it. Therefore, we have clarified the principle
of the authoritative principle of providing stability in the
legal system of the state and putting an end to it. And to
ensure the stability of rights and legal centers, the extent to
which the validity of the verdicts in nationality matters has
been enjoyed. We have dealt with the concept of the relative
validity of the provisions of nationality matters, which
applies only to parties to the dispute for which the judgment
has been rendered and does not extend to others, We then
explained the concept of the absolute validity of the rulings
issued in matters of nationality and invoked against all erga
omnes parties And what were the arguments and arguments
on which the trend of absolute absolutism was based. Lastly.
Key words: Stability of Rights,
Judgments, Relatively Authentic
Authenticity.

Authenticity of
and Absolute
ادلمذيـت

: ع ايبشحٛقٛف مبٜ تعس-1
ٌ َٔ سهِ فاؾ٤ؿدز عٔ ايككاٜ  االسهاّ إ َا١ٜ يف ْعس١ٝ األضاض٨َٔ املباد
ٔعرب عٜٚ ًشاٝ إٔ ٖرا اؿهِ قد ؾدز ؾشٖٞ ١ٝعٛقَٛ ٠ قاعد٢ً عٟٛٓطٜ  َا١يف َٓاشع
،١ٕٝ ْطبٛ قد ته١ٝ٥ االسهاّ ايككا١ٝسذٚ ،٘ ب٢ َا قك٢ً ع١ٕ َٔ ثِ سذٛهٝ ف١كٝاؿك
 يف١ٕ يًشهِ سذٛهٜ الٚ ٤ ٖؤال٣ال تتعدٚ  أطساف ايٓصاع٢ً اؿهِ تكتؿس ع١ٝ إٔ سذٟأ
عدٜ ١ املدتؿ١ُ إٔ اؿهِ ايؿادز َٔ احملهٟ ا١ َطًك١ٕٝ اؿذٛقد تهٚ ، ايػري١ٗادَٛ
.ٔهٜ َٔ ملٚ ١ َٔ نإ طسفاً يف املطأي١ ايهاف٢ً ع١سذ
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فاؿذ ٖٞ ١ٝق ٠ٛاألسهاّ ايككا ١ٝ٥اييت تؿدز َٔ ايككا ٤بػإٔ ْصاع َعسٚض
اَاَ٘ ٚإٔ ٖر ٙاألسهاّ تعد قس ١ٜٓقاْ ١ْٝٛقاطع ١يتعًكٗا بايٓعاّ ايعاّ ،فال جيٛش قبٍٛ
ديٜٓ ٌٝكض سذ ١ٝاألسهاّ ايباتٚ ،١اطًل عًٗٝا املػسع ايعساق( ٞسذ ١ٝاألسهاّ اييت ساشت
دزد ١ايبتات) فُا َد ٣سذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ٌٖ ١ٝاها سذْ ١ٝطب ١ٝأّ
َطًكٚ ،١اختًف ايفك٘ بػإٔ ذيو ٚنٌ ي٘ سذذ٘ ٚأضاْٝد ٙاييت ٜٓاد ٟبٗا يألخر بسأ.ٜ٘
ٚاملػسع ايعساق ٞمل ٜتٓاَ ٍٚطأي ١سذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝيف
قٛاْ ن اؾٓط ١ٝايطابكٚ ١ايٓافر ٚبايتاي ٞال بد َٔ ايسدٛع إىل ايكٛاعد ايعاَ ١يف قإْٛ
االثبات زقِ ( )107يطٓ 1979 ١عً ٢عهظ َا ذٖب إي ٘ٝاملػسعإ املؿسٚ ٟايفسْطٞ
اير ٜٔتٓاٚال َطأي ١سذ ١ٝاألسهاّ يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝبٓؿٛف ؾسحي ١يف قٛاْ ن اؾٓط١ٝ
اـاؾ ١بُٗا.
 -2اُٖ ١ٝايبشح :
تتطِ ٖر ٙايدزاض ١بكدز نبري َٔ األُٖ ١ٝملا َس ب٘ ايفك٘ َٔ ضذاٍ ْٚكاؽ
قاْ ْٞٛغؿٛف َد ٣متتع األسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝباؿذ ١ٝايٓطب ١ٝأّ
اؿذ ١ٝاملطًكٚ ،١نريو تفاٚت تػسٜعات ايد ٍٚبػإٔ َطأي ١تٓع ِٝسذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز٠
يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝيف قٛاْ ن اؾٓطٚ ١ٝؼدٜد اؿذَ ١ٝطًك ١أّ ْطبٚ ١ٝعدّ تسنٗا يًكٛاعد
ايعاَ.١
َ -3ػهً ١ايدزاض:١
ٚادٗت دزاضتٓا ملٛقٛع ايبشح َػانٌ َٓٗا تفاٚت تػسٜعات ايد ٍٚيف تٓاٍٚ
َطأي ١سذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ،١ٝفُٓٗا ْـ عًٗٝا ؾساس ً١يف قٛاْ ن
اؾٓطٚ ١ٝسدد سذٝتٗا ،بُٓٝا مل تتٓاٚاها تػسٜعات أخسٚ ٣تٓـ عًٗٝا ؾساس ً١يف قٛاْ ن
اؾٓطٚ ١ٝتسنتٗا يًكٛاعد ايعاَ ١ؿذ ١ٝاألسهاّٚ ،نريو قً ١املؿادز ٚايبشٛخ ٚايدزاضات
اييت تٓاٚيت سذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝبٛد٘ خاف.
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َٗٓ -4ذ ١ٝايبشح :
مت اختٝاز املٓٗر ايتشً ًٞٝيدزاضَٛ ١قٛع سذ ١ٝاألسهاّ بؿٛز ٠عاَٚ ١سذ١ٝ
األسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝبؿٛز ٠خاؾٚ ١تٛقَ ٝفٗ ّٛاؿذ ١ٝايٓطب١ٝ
ٚاملطًك ١يألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطٚ ١ٝغسٚطٗا َٔٚ ،ثِ تٓاٚيٓا املٓٗر املكازٕ
ب ن ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞقٛاْ ن بعض ايدَٗٓٚ ٍٚا املؿسٚ ٟايًبٓاْٚ ٞايفسْط.ٞ
ٖٝ -5هً ١ٝايبشح :
تٓاٚيٓا ايبشح ٚفكاً يًدط ١اآلت-: ١ٝ
املبشح األ :ٍٚسذ ١ٝاألسهاّ ايككا. ١ٝ٥
املطًب األَ :ٍٚفٗ ّٛسذ ١ٝاألسهاّ ايككا.١ٝ٥
املطًب ايجاْ :ٞاؿذ ١ٝايٓطبٚ ١ٝاؿذ ١ٝاملطًك ١يألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط.١ٝ
املبشح ايجاْ :ٞسذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝيف ايكاْ ٕٛايعساق ٞاملكازٕ.
املطًب األ :ٍٚسذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝيف ايكاْ ٕٛايعساق.ٞ
املطًب ايجاْ :ٞسذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝيف ايكاْ ٕٛاملكازٕ.
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ادلبحث األول

حجيت األحكاو انمضائيت
إٕ َا ضبل عسق٘ عً ٢ايككاٚ ٤مت ايفؿٌ ف ٘ٝال جيٛش إ ٜطسح يًٓكاؽ َس٠
أخس ٣أَاّ ْفظ احملهُ ١اييت اؾدزت اؿهِ أ ٚأَاّ أ ٟقهُ ١أخس ٣يتفؿٌ فَٔ ٘ٝ
ددٜد ،إذ ال ٜعكٌ إ تطتُس اـؿَٛات ب ن ايٓاع ٚال تكف عٓد سد ،فتتأبد املٓاشعات
األَس ايرٜ ٟرتتب عً ٘ٝعدّ اضتكساز املسانص ايكاْ ،١ْٝٛفال بد يًشهِ سذ ١فُٝا فؿٌ ف،٘ٝ
فُا َٖ ٛفٗ ّٛسذ ١ٝاألسهاّ ايككاَٚ ١ٝ٥ا ٖ ٞغسٚطٗا َٚا ٖ ٞسذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز٠
يف َطا ٌ٥اؾٓطٖ ١ٝرا َا ضٓبشج٘ يف َطًب ن ٚنُا : ًٜٞ
املطًب األَ :ٍٚفٗ ّٛسذ ١ٝاألسهاّ ايككا. ١ٝ٥
املطًب ايجاْ :ٞسذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطْ ١ٝطب ١ٝأّ َطًك.١
ادلطهب األول

يفهىو حجيت األحكاو انمضائيت
ٜكؿد عذ ١ٝاألسهاّ  :ق ٠ٛاألسهاّ ايككا ١ٝ٥اييت تؿدز َٔ ايككا ٤بػإٔ ْصاع
َعسٚض اَاَ٘ٚ ،إٔ ٖر ٙاألسهاّ تعد قس ١ٜٓقاْ ١ْٝٛقاطع ١يتعًكٗا بايٓعاّ ايعاّ ٚتعرب عٔ
اؿكٝك ،١فال جيٛش قب ٍٛديٜٓ ٌٝكض سذ ١ٝاألسهاّ ايبات .)1(١فُاذا ٜكؿد عذ ١ٝاألسهاّ
ايككاَٚ ١ٝ٥ا ٖ ٞغسٚطٗا ٖٚرا َا ضٓتٓاٚي٘ يف فسع ن ٚنُا -:ًٜٞ
ايفسع األ : ٍٚايتعسٜف عذ ١ٝاألسهاّ ايككا.١ٝ٥
ايفسع ايجاْ :ٞغسٚط سذ ١ٝاألسهاّ.

( )0نرت السادة ( )016من قانهن االثبات العراقي رقم ( )07لدشة  0979عمى أن (ال
يجهز قبهل دليل يشقض حجية األحكام الباتة).
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انفرع األول

انتعريف حبجيت األحكاو انمضائيت
اؿهِ يف االؾطالح ايكاْٜ ْٞٛكؿد ب٘ ايكساز ايٓٗا ٞ٥اير ٟتٓتٗ ٞب٘ ايدعٜٚ ٣ٛعد
سذ ١فُٝا ٜفؿٌ بٛؾف٘ سكٝك ١قكا ٖٛٚ ١ٝ٥أَا إٔ ٜه ٕٛسهِ قطع ٞبات أ ٟاؿهِ
ايفاؾٌ اير ٟتؿدز احملهُ ١يف خؿَ ١َٛعسٚق ١عً ٢ايككاٚ ٤تبت أ ٚتكطع ب٘ يف
دزدتٗا االعتٝادٚ ،١ٜأَا إٔ ٜه ٕٛاؿهِ ْٗا ٖٛٚ ،ٞ٥اير ٟاضتهٌُ مجٝع َساسٌ ايطعٔ

ٚٚؾٌ إىل ايدزد ١ايٓٗاٚ ١ٝ٥مل ٜعد قابالً يًطعٔ بأ ٟطسٜل َٔ طسم ايطعٔ ايكاْ.)1(١ْٝٛ

فشذ ١ٝاألسهاّ ٖ ٞايؿف ١اييت تجبت يًشهِ مبٛدب ايكاْٚ ٕٛػعٌ َا قك ٢ب٘
غري قابٌ يًُٓاشعَ ١س ٠أخس ٣فٗ ٞقس ١ٜٓعً ٢اؿكٝكٚ ١عً ٢ؾش ١ؾدٚز اؿهِ َٔ سٝح
ايػهٌ ٚاملكُ ،ٕٛفكس ١ٜٓاؿكٝك ٖٞ ١إ اؿهِ ٜعترب عٓٛإ ؿكٝك ١ايػ ٤ٞاير ٟقك٢
ب٘ ،عٝح ال ميهٔ اْهاز ٖر ٙايكس ١ٜٓيف أ ٟفاٍ ٚيد ٣أ ١ٜضًط ١أ ٚدٗ ١قاْ ١ْٝٛيف ايدٚي،١
ٚال جيٛش يًُشهُ ١إ تكك ٞبٗا َٔ تًكاْ ٤فطٗا ،أَا قس ١ٜٓؾش ١اؿهِ فُكتكاٖا إ
اؿهِ ٜفرتض قس ١ٜٓقاْ ١ْٝٛعً ٢إٔ ؾدٚز ٙنإ بٓا ً٤عً ٢ادسا٤ات ؾشٝشٚ ١إٔ َتَ ٢ا
ؾاز ي٘ غهٌ َٚعٗس اؿهِ ٚنٝاْ٘ ال جيٛش االدعا ٤ببطالْ٘ بدع ٣ٛاؾً ١ٝيًبطالٕ(.)2
ٚتطتٗدف سذ ١ٝاألسهاّ ،اضتكساز اؿكٛم ٚاملسانص ايكاْٚٚ ١ْٝٛقع سد يتشدٜد
اـؿَٛات ٚعدّ تأبٝدٖا ٚتفاد ٟؾدٚز أسهاّ َتٓاقك ١مما ٜؤد ٟإىل َػهالت يف تٓفٝر
األسهاّ ٚفكد ايككا ٤اهٝبت٘ ٚاسرتاّ ايٓاع ي٘ ،يريو تعد سذ ١ٝاألسهاّ َٔ ايٓعاّ
ايعاّ(.)3

( )0يشظر :د .عباس العبهدي ،شرح احكام قانهن االثبات العراقي ،ط ،9جامعة السهصل،
كمية الحقهق ،0997 ،ص.946

( )9يشظر :عمي عبيج عهيج ،الحمهل االجرائي في الجعهى السجنية ،اطروحة دكتهراه مقجمة
إلى كمية الحقهق ،جامعة السهصل ،9109 ،ص.409

( )3يشظر :د .عرست عبج السجيج بكر ،شرح قانهن االثبات ،دار الدشيهري ،بيروت،
 ،9108ص.498
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انفرع انثاني

شروط حجيت األحكاو
تٓكطِ غسٚط سذ ١ٝاألسهاّ إىل قطُ ن غسٚط َتعًك ١باألسهاّ ٚغسٚط َتعًك١
بايدفع عذ ١ٝاألسهاّ ٚضٓتٓاٚاها نُا :ًٜٞ
أٚالً -ايػسٚط املتعًك ١باألسهاّ:
ست ٢جيٛش اؿهِ عً ٢اؿذٜ ١ٝػرتط إٔ ٜه ٕٛاؿهِ قكاٝ٥اً ٚإٔ ٜه ٕٛايتُطو
مبٓطٛم اؿهِ د ٕٚاضباب٘ ٚضٓتٓاٖ ٍٚر ٙايػسٚط نُا -:ًٜٞ
 -1إٔ ٜه ٕٛاؿهِ ؾادزاً َٔ دٗ ١قكا :١ٝ٥أ ٟإٔ ٜه ٕٛؾادز مبٛدب ضًط ١احملهُ١
االؾً ١ٝال ضًطتٗا ايٛال ١ٝ٥أ ٚاالدازٜٚ ،١ٜػرتط يف اؿهِ ايككا ٞ٥إ ٜه ٕٛؾادزاً َٔ
قهُ ١اها ٚال ١ٜايفؿٌ يف َٛقٛع اؿهِ اير ٟاؾدزت٘ ٚإ ٜه ٕٛاؿهِ ؾادز َٔ
احملانِ ايٛطٓٚ ١ٝيٝظ َٔ قانِ ايد ٍٚاالخس.)1(٣
 -2إ ٜه ٕٛاؿهِ قطعٝاً ٚباتاً ،أ ٟإٔ ٜه ٕٛفاؾالً يف َٛقٛع ايٓصاع بػهٌ قطعٞ
ٚبات ضٛا ٤أنإ ذيو بؿٛز ٠نً ١ٝأ ٚدص ١ٝ٥أ ٚبدفع َٔ ايدفٛع ايػهً ١ٝأٚ
املٛقٛعٚ ١ٝال ٜػرتط ؿٝاش ٠اؿهِ ايكطع ٞؿذ ١ٝاألسهاّ إٔ ٜهْٗ ٕٛاٝ٥اً ،فاؿهِ
تجبت ي٘ اؿذ ١ٝمبذسد ؾدٚزَ ٙا داّ قطعٝاً ست ٢ي ٛنإ قابالً يًطعٔ(.)2
 -3إٕ سذ ١ٝاألسهاّ تجبت يف االؾٌ ملٓطٛم اؿهِ د ٕٚأضبابَ٘ٓٚ ،طٛم اؿهِ ٖٛ
ايفكس ٠اؿهُ َٔ ١ٝقساز ايكاق ،ٞأ ٖٛ ٟاؾصا ٤ايٓٗا ٞ٥يف اؿهِ اير ٟؼطِ ف٘ٝ
احملهُ ١ايٓصاع ٚتؤند ب٘ سكٛم اـؿ ّٛد ٕٚايٛقا٥ع ٚاألضباب ،أَا أضباب اؿهِ فال
ته ٕٛاها يف األؾٌ سذ ١ٝايػ ٤ٞاحمله ّٛب٘ َا مل تهٔ َستبط ١ازتباط ٚثٝكاً مبٓطٛم
اؿهِ(.)3

( )0يشظر :السرجر نفدو ،ص.430
( )9يشظر :عمي عبيج عهيج ،مرج سابق ،ص.405

( )3يشظر :د .عباس العبهدي ،شرح أحكام قانهن اإلثبات العراقي ،مرجر سابق ،ص.949
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ثاْٝاً -ايػسٚط املتعًك ١بايدفع عذ ١ٝاألسهاّ :
ٖٚر ٙايػسٚط ٖٚ ٞسد ٠اـؿٚ ّٛاحملٌ ٚايطبب ٚضٓتٓاٚاها نُا : ًٜٞ
ٚ -1سد ٠اـؿ : ّٛاألؾٌ أال ته ٕٛيألسهاّ سذ ١ٝإال يف ْصاع قا ِ٥ب ن اـؿ ّٛاْفطِٗ
َ ٖٛٚا ٜعرب عٓ٘ بأْ٘ سذ ١ٝاألسهاّ ْطبٚ ،١ٝاطساف ايٓصاع ِٖ املدعٚ ٞاملدع ٢عً٘ٝ
ٚاملتدخً ن فال ٜه ٕٛيًشهِ سذ ١ٝإال بايٓطب ١يًدؿ ّٛاْفطِٗ ٚيٝظ يًشهِ سذ١
عً ٢اـؿٚ ّٛسدِٖ بٌ ٖ ٛسذ ١أٜكاً عً ٢خًف اـؿِ ضٛا ٤نإ اـًف عاَاً أّ
خاؾاً(.)1
ٚ -2سد ٠احملٌٜٚ :كؿد ب٘ ٚسدَٛ ٠قٛع ايدع ٣ٛأ ٟاؿل أ ٚاملسنص ايكاْ ْٞٛايرٟ
ٜطايب ب٘ املدع ٞيف عسٜك ١دعٛاٜٚ ٙطع ٢إىل محاٜت٘ ،فُٔ ادٌ انتطاب اؿهِ
سذ ١ٝاألسهاّ جيب اؼاد املٛقٛع يف ايدعٚ ،٣ٛايكاعد ٠إٔ األسهاّ ال ته ٕٛسذ ١إال
فُٝا فؿًت ف َٔ ٘ٝاؿكٛم ٖٚرا َٖ ٛكُ ٕٛقاعدْ ٠طبٚ ١ٝأثس األسهاّ َٔ سٝح
املكَُٚ ٕٛا مل تفؿٌ ف ٘ٝاحملهُ ١بايفعٌ فال ٜهَٛ ٕٛقٛعاً ؿهِ جيٛش سذ١ٝ
األسهاّ(.)2
ٚ -3سد ٠ايطبب ٜٚ :كؿد ب٘ ايٛاقع ١ايكاْ ١ْٝٛأ ٚايتؿسف ايكاْ ْٞٛايرٜ ٟطتٓد اي٘ٝ
اؿل املطايب ب٘ يف ايدع ٣ٛفايطبب يف ايدع ٣ٛقد ٜه ٕٛعكداً أ ٚإزادَٓ ٠فسد ٠أ ٚفعالً
غري َػسٚع أ ٚإثسا ٤بال ضبب أْ ٚؿاً يف ايكاْ ٕٛأ ٟاملكؿٛد بايطبب املؿدز
املٓػ ٧يًشل(.)3

( )0يشظر :د .دمحم سامر دغسش ،الرقابة القزائية واالختراص الشهعي عمى مدائل
الجشدية ،دراسة مقارنة ،ط ،0مركز الجراسات العربية لمشذر والتهزيع ،مرر،9108 ،

ص.098
( )9يشظر :عمي عبيج عهيج ،مرجر سابق ،ص.406

( )3يشظر :د .عباس العبهدي ،شرح أحكام قانهن اإلثبات العراقي ،مرجر سابق ،ص.950
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ادلطهب انثاني

احلجيت اننسبيت واحلجيت ادلطهمت نألحكاو انظادرة يف يسائم اجلنسيت
إٕ اؾطالح سذ ١ٝاالسهاّ اطًل عًٗٝا املػسع ايعساق( ٞسذ ١ٝاألسهاّ اييت
ساشت دزد ١ايجبات) فُٝا اطًل عًٗٝا املػسع املؿس( ٟسذ ١ٝاألَس املككٚ )ٞاطًل عًٗٝا

املػسع ايًبٓاْ ٞبـ (سذ ١ٝايكك ١ٝاحمله ّٛفٗٝا)(.)1
أَا األسهاّ ايككا ١ٝ٥ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝفٌٗ اها سذْ ١ٝطب ١ٝأّ سذ١ٝ
َطًكَٚ ١ا ٖ ٞسذر ٚاضاْٝد االػا ٙايرْ ٟاد ٣باؿذ ١ٝايٓطبٚ ١ٝاملطًك ١ألسهاّ اؾٓط١ٝ
ٖٚرا َا ضٓتٓاٚي٘ يف فسع ن ٚنُا -:ًٜٞ
ايفسع األ :ٍٚاؿذ ١ٝايٓطب ١ٝيألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط.١ٝ
ايفسع ايجاْ :ٞاؿذ ١ٝاملطًك ١يألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط.١ٝ
انفرع األول

احلجيت اننسبيت نألحكاو انظادرة يف يسائم اجلنسيت
إٕ األسهاّ اييت تؿدز َٔ ايككا ٤تعد سذ ١فُٝا فؿًت فَٚ ٘ٝا قسزت٘ َٔ
محا ١ٜقكا ١ٝ٥تطبٝكاً يكٛاعد ايكاْ ٕٛجيب ايتطً ِٝب٘ ،ضٛا ٤ؾدزت َٔ قبٌ احملهُ١
اييت أؾدزتٗا أ َٔ ٚقبٌ قهُ ١أخسٖٚ ،٣را َٖ ٛبدأ ْطب ١ٝسذ ١ٝاألسهاّ ،فٌٗ ٜطسٟ
ٖرا املبدأ عً ٢األسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطَٚ ١ٝا ٖ ٞاؿذر ٚاالضاْٝد اييت اعتُدٖا
االػا ٙايكا ٌ٥مببدأ ْطب ١ٝسذ ١ٝاالسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطٖٚ ١ٝرا َا ضٓتٓاٚي٘
ٚنُا -: ًٜٞ
أٚالً -ايتعسٜف باؿذ ١ٝايٓطب ١ٝيألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط.١ٝ
ثاْٝاً -سذر ٚاضاْٝد االػا ٙايرْ ٟاد ٣باؿذ ١ٝايٓطب ١ٝألسهاّ اؾٓط. ١ٝ

( )0يشظر :السرجر نفدو ،ص.347
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أٚالً -ايتعسٜف باؿذ ١ٝايٓطب ١ٝيألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط: ١ٝ
َبدأ ْطب ١ٝسذ ١ٝاالسهاّ َعٓا ٙإ سذ ١ٝاؿهِ تكتؿس عً ٢اطساف اـؿ١َٛ
اييت فؿٌ فٗٝا ذيو اؿهِ ،فاؿُا ١ٜايككا ١ٝ٥اييت ميٓشٗا اؿهِ ال تتعدٖ ٣ؤالٚ ،٤ال
ٜه ٕٛاؿهِ سذ ١يف َٛادٗ ١ايػري ،اير ٟمل ٜهٔ طسفاً يف ايدع ٣ٛاييت فؿٌ فٗٝاٜٚ ،هٕٛ
اهرا ايػري إٔ ٜتُطو بٓطب ١ٝسذ ١ٝاالسهاّ َكسزًا أْ٘ ال سذ ١ٝيًشهِ يف َٛادٗت٘(.)1
فاألؾٌ إٔ سذٝت٘ اسهاّ ايككاْ ٤طب ١ٝال تطس ٟإال يف َٛادٗ ١اطساف ايٓصاع
اير ٟؾدز اؿهِ بػأِْٗ ،نُا أْٗا تفرتض ٚسد ٠قٌ ايٓصاع ٚضبب٘ ،فٓطام اؿذ١ٝ

ٜتشددإ بٛسد ٠اـؿٚ ّٛاحملٌ ٚايطبب(.)2
ٚايطؤاٍ ايرٜ ٟطسح ْفطٜ٘ ٌٖ :طسَ ٟبدأ ْطب ١ٝسذ ١ٝاألسهاّ عً ٢االسهاّ ايفاؾً ١يف
َطا ٌ٥اؾٓط ،١ٝعٝح إذا ؾدز سهِ ٜكسز ثبٛت ايؿف ١ايٛطٓ ١ٝيػدـ َع ن فإٕ ذيو ال
ميٓع غدؿاً آخس ي٘ َؿًش َٔ ١إ ٜسفع دعَٓ ٣ٛهساً فٗٝا ايؿف ١ايٛطٓ ١ٝعً َٔ ٢ناْت
دٓطٝت٘ قالً يًٓصاع يف ايدع ٣ٛاألٚىل.
فً ٛتؿٛزْا ؾدٚز سهِ بجبٛت ايؿف ١ايٛطٓ ١ٝيؿاحل اسد األغداف فإٕ ذيو ال
ميٓع غدؿاً آخس ي٘ َؿًشٚ ١مل ٜهٔ طسفاً يف ايدع ٣ٛاييت ؾدز فٗٝا ٖرا اؿهِ َٔ إٔ
ٜسفع دعٜٓ ٣ٛهس فٗٝا اؾٓط ١ٝاييت ثبتت يًػدـ يف ايدع ٣ٛاالٚىل عهِ ايككا ٤ايؿادز
فٗٝا ٚاير ٟساش اؿذ ،١ٝذيو إٔ سذٖ ١ٝرا اؿهِ ْٖ ٞطب ١ٝال جيٛش ايتُطو بٗا إال يف

َٛادٗ َٔ ١ناْٛا اطسافاً فٗٝا(.)3
َٚجٌ ٖر ٙايٓتٝذ ١اييت ٜؤد ٟإيٗٝا اعُاٍ املبدأ يف ْطب ١ٝاثس األسهاّ تتعازض ال
غو َع طبٝع ١زابط ١اؾٓط ١ٝاييت تفٝد اْتُا ٤ايػدـ إىل اؾُاع ١ايٛطٓ ١ٝبؿفْٗ ١ا١ٝ٥
فف ٞظٌ غٝاب ْـ تػسٜع ٞؾس ٜحيدد ْٛع سذ ١ٝاالسهاّ ايفاؾً ١يف َطا ٌ٥اؾٓط١ٝ
( )0يشظر :د .احسج عبج الكريم سالمة ،القانهن الجولي الخاص ،الجشدية والسهطن ومعاممة
األجانب ،ط ،0دار الشيزة العربية ،القاىرة ،ب ط ،ص.455

( )9يشظر :د .ىذام صادق ،د .عكاشة دمحم عبج العال ،د .حفيظة الديج حجاد ،الجشدية
ومركز االجانب ،دراسة مقارنة ،دار السظبهعات الجامعية ،جامعة االسكشجرية،9116 ،
ص.383
( )3يشظر :د .دمحم سامر دغسش ،مرجر سابق ،ص.914
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )37السنة ()17

922

ميهٔ ايك ٍٛبأْ٘ ٜتع ن اسرتاّ االؾ ٍٛايعاَ ١يف سذ ١ٝاألسهاّ خؿٛؾاً بػإٔ ْطاقٗا
ايػدؿ ٞايرٜ ٟفسض ْطب ١ٝاؿذ ١ٝاملرنٛز ،فاؿهِ املكسز يجبٛت اؾٓط ١ٝاْ ٚفٗٝا ال
ته ٕٛي٘ سذٚ ١ٝال ميٓع َٔ زفع ايدع ٣ٛفدداً إال ب ن اطساف ايدع ٣ٛاييت ؾدز فٗٝا،
فُٔ مل ٜهٔ طسفاً يف ايدع ٣ٛاالٚىل ال ٜتُطو بريو اؿهِ يف َٛادٗت٘( .)1فشذ ١ٝاؿهِ
تكتؿس عً ٢سدٚد ايكك ١ٝاييت ؾدز َٓٗا اؿهِ ،فال ٜهٖٓ ٕٛاى َاْع َٔ اثازَٛ ٠قٛع
اؾٓط َٔ ١ٝددٜد يف قك ١ٝاخس ٣كتًف ١اطسافٗا ستٚ ٢ي ٛناْت َتشدَ ٠ع ايكك ١ٝاألٚىل
قالً ٚضبباًٚ ،بايتاي ٞيٝظ ٖٓاى َاْع َٔ ؾدٚز سهِ ايكك ١ٝاالخس ٣غؿٛف اؾٓط١ٝ
ثبٛتاً أْ ٚفٝاً ضٛا ٤اتفل ذيو أّ اختًف َع َا قسز ٙاؿهِ ايؿادز يف ايكك ١ٝاألٚىل يف ٖرا

ايػإٔ(.)2
ثاْٝاً -سذر ٚاضاْٝد االػا ٙايرٜٓ ٟاد ٟباؿذ ١ٝايٓطب ١ٝألسهاّ اؾٓط: ١ٝ

ٜطتٓد اْؿاز ٖرا االػا ٙايكا ٌ٥باؿذ ١ٝايٓطب ١ٝألسهاّ اؾٓط ١ٝإىل عد ٠سذر
ٚأضاْٝد َٔ اُٖٗا-:
أ -ايكاعد ٠ايعاَ ١ؿذ ١ٝاالسهاّ  :طبكاً يًكٛاعد ايعاَ ١يف ايكاْ ٕٛاملدْٚ ٞقإْٛ
املسافعات فإٕ يألسهاّ ايككا ١ٝ٥سذ ١ٝتكتؿس عً ٢اطساف ايدعٚ ٣ٛسدِٖ ٚال
تتعداِٖ إىل َٔ نإ خازز ايدع ٣ٛأ ٚخازز اؿهِ أ ٚايكساز ايٓٗا ،ٞ٥فاألسهاّ
ايؿادز ٠يف َٓاشعات اؾٓط ٖٞ ١ٝاسهاّ قكا ١ٝ٥باملعٓ ٢ايدقٝل ٚيٝطت عُالً ٚالٝ٥اً،
 َٔٚثِ فٗ ٞؽكع يًكاعد ٠ايعاَ ١اـاؾ ١عذ ١ٝاالسهاّ ْ ٖٞٚطب ١ٝاألسهاّ(.)3

ب -ايتُٝٝص ب ن اسرتاّ األسهاّ ٚسذ ١ٝاألسهاّ  :إٕ األسهاّ ايؿادز ٠يف َٓاشعات
اؾٓط ١ٝجيب إٔ ؼٛش االسرتاّ يف َٛادٗ ١ايهافٚ ١ال ؼٛش اؿذ ١ٝإال يف َٛادٗ١
اطسافٗا ،فؿدٚزٖا ال ميٓع ايػري َٔ زفع دع ٣ٛددٜد ٠اَاّ ايككا ٤برات احملٌ
ٚايطبب طاملا مل ٜهٔ طسفاً يف ايدع ٣ٛاييت ؾدزت فٗٝا ٖر ٙاألسهاّ(.)4
( )0يشظر :د .احسج عبج الكريم سالمة ،السرجر الدابق ،ص.456
( )9يشظر :د .دمحم سامر دغسش ،مرجر سابق ،ص.914
( )3يشظر :السرجر نفدو  ،الرفحة نفديا.

( )4يشظر :د .جهرجي شفيق ساري ،حجية األحكام الرادرة من القزاء اإلداري في دعاوى
الجشدية ،دار الشيزة العربية ،القاىرة ،0995 ،ص.011
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ت -ايتُٝٝص ب ن األسهاّ املكسزٚ ٠األسهاّ املٓػ -: ١٦تٓكطِ األسهاّ ايككا١ٝ٥
املٛقٛع َٔ ١ٝسٝح ْٛع اؿُا ١ٜايككا ١ٝ٥اييت متٓشٗا يًُشه ّٛي٘ إىل أسهاّ َكسز٠
َٓٚػًَٚ ١٦صَٚ ،١األسهاّ املكسز ٠أ ٚايهاغف ٖٞ ١األسهاّ اييت تكك ٞبٛدٛد ا ٚعدّ
ٚدٛد سل أَ ٚسنص قاْ ْٞٛأٚ ٚاقع ١قاْ ،١ْٝٛأَا األسهاّ املٓػ ١٦فٗ ٞاييت تكسز
اْػاَ ٤سنص قاْ ْٞٛددٜد ا ٚتعد ٌٜا ٚاْٗاَ ٤سنص قاْ ْٞٛقا ،ِ٥فاؿهِ املٓػ٧
ناؿهِ املكسز ٜستب اثس ٙمبذسد ايٓطل ب٘ د ٕٚاؿاد ١إىل اؽاذ ادسا ٤السلٜٚ ،س٣
داْب َٔ ايفك٘ إٔ اؿهِ باؾٓط ٖٛ ١ٝسهِ ناغف ال َٓػ ٧فً٘ سذْ ١ٝطبٚ ١ٝيٝطت

قطع.)1(١ٝ

انفرع انثاني

احلجيت ادلطهمت نألحكاو انظادرة يف يسائم اجلنسيت
َٔ املطًِ ب٘ إ اؿهِ ايككا ٞ٥عٓٛإ يًشكٝكٚ ،١اؿهِ ايبات سذَ ١طًك ١عً٢
َا قك ٢ب٘ ٚبايتاي ٞال ميهٔ يًُشهُ ١اييت أؾدزت٘ أ ٚأل ٟقهُ ١أخس ٣إ تٓعس ذات
ايٓصاع َٔ ددٜد(.)2
فُا َٖ ٛد ٣متتع األسهاّ ايككا ١ٝ٥ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝباؿذ ١ٝاملطًك١
َٚا َٖ ٛفٗ ّٛاؿذ ١ٝاملطًكَٚ ١ا ٖ ٞاؿذر ٚاالضاْٝد اييت اضتٓد إيٗٝا اؾشاب االػاٙ
ايرٜٓ ٟاد ٟباؿذ ١ٝاملطًك ١ألسهاّ اؾٓطٖٚ ١ٝرا َا ضٓتٓاٚي٘ ٚنُا-:ًٜٞ ٟ
أٚالً -ايتعسٜف باؿذ ١ٝاملطًك ١يألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط.١ٝ
ثاْٝاً -سذر ٚاضاْٝد االػا ٙايرْ ٟاد ٣باؿذ ١ٝاملطًك ١ألسهاّ اؾٓط. ١ٝ

( )0يشظر :د .دمحم سامر دغسش ،مرجر سابق ،ص.915

( )9يشظر :د .عبج السشعم زمزم ،احكام الجشدية في القانهن الجولي والقانهن السرري ،دار
الشيزة العربية ،القاىرة ،9100 ،ص.495
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أٚالً -ايتعسٜف باؿذ ١ٝاملطًك ١يألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط: ١ٝ
اؿذ ١ٝاملطًك ١يألسهاّ ٜكؿد بٗا  :إ اؿهِ ايؿادز َٔ احملهُ ١املدتؿٜ ١عد سذ ١عً٢
ايهاف ١بعد إٔ ٜطتٓفر طسم ايطعٔ ف ٘ٝأ ٚيفٛات َٛاعٝد ايطعٔ ،فال جيٛش يًُشهُ ١اييت
أؾدزت اؿهِ أ ٚيػريٖا َٔ احملانِ إ تعٝد ايٓعس فُٝا قك ٢ب٘ ٖرا اؿهِ ،فٝعد سذ١
يف َٛادٗ ١ايدٚيَٚ ١ؤضطاتٗا ٚاالفساد ناف ١عً ٢سد ضٛا .)1(٤أَا يف فاٍ اؿذ ١ٝاملطًك١
ألسهاّ اؾٓط ،١ٝفاؾٓط ١ٝؾف ١قاْ ١ْٝٛيف ايػدـ تٓػأ ٚتٓكك ٞعهِ ايكاْٖٞٚ ،ٕٛ
أَا إٔ تتٛافس يف ايػدـ ا ٚتٓعدّ ٚيهٔ يف نًتا اؿايت ن جيب إٔ ٜهٚ ٕٛدٛدٖا ٚاْعداَٗا

سكٝكَ ١طًك ١حيتر بٗا َٛادٗ ١ايهاف.)2(١

فاؿذ ١ٝاملطًك ١ألسهاّ اؾٓطَ ١ٝعٓا :ٙإٔ األسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝؼٛش
اؿذ ١ٝاملطًك ،١أ ٟحيتر بٗا يف َٛادٗ ١ايهاف َٔ ١نإ طسفاً يف املطأي َٔٚ ١مل ٜهٔ ،فُا
تكك ٞب٘ احملهُٜ ١ه ٕٛسذ ١اَاّ اؾُٝع ،فً ٛؾدز سهِ ْٗا ٞ٥يؿاحل اسد األفساد
بجبٛت دٓطٝت٘ ايٛطٓ ١ٝفٝه ٕٛاهرا اؿهِ سذ ١عً ٢ايهافٚ ،١حيتر ب٘ اَاّ اؾُٝع فال
ٜطتطٝع اسد إٔ ٜٓهس دٓطٝت٘ اييت تجبتت عهِ قكا ٞ٥ساش سذ ١ٝاالَس املكك ٞب٘،
نُا ال جيٛش ايتػهٝو يف ٖر ٙاؾٓط ١ٝأ ٚزفع دع ٣ٛددٜد ٠ألفهازٖا ٚاؿهِ فٗٝاٚ .إ
تكسز اؿذ ١ٝاملطًك ١يألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝاَس تكك ٘ٝطبٝع ١اؾٓط١ٝ
ٚنْٗٛا زابط ١ب ن ايدٚيٚ ١ايفسد ٜٓبػ ٞإٔ ٜفؿٌ فٗٝا عًٚ ٢د٘ ٚاسد ال ٜتػريَ ،ا داَت
ايٛقا٥ع اييت تبٓ ٢عًٗٝا مل تتػري(.)3
ٚاضتكس ايفك٘ اٜكاً عً ٢إٔ اؿذ ١ٝاملطًك ١يألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط١ٝ
تكتك ٞعًَٓ ٢طٛم اؿهِ ٚأضباب٘ ،إذا ناْت ٖر ٙاألضباب َستبط ١ازتباطاً ٚثٝكاً
( )0يشظر :د .وليج رمزان عبج التهاب ،الجشدية ومركز األجانب وقانهن مشع الدفر وفقاً
ألحجث التعجيالت ،دار محسهد لمشذر والتهزيع ،القاىرة ،ب ط ،ص.361

( )9يشظر :د .دمحم كسال فيسي ،اصهل القانهن الجولي الخاص ،الجشدية والسهطن ومركز
األجانب ،ط ،9مؤسدة الثقافة الجامعية ،القاىرة ،0980 ،ص.064

( )3يشظر :د .عز الجين عبج هللا ،القانهن الجولي الخاص ،الجشدية والسهطن وتستع األجانب،
ج ،0ط ،00مظابع الييئة السررية العامة لمكتاب ،ب.م ،ب .ط ،ص.530
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مبٓطٛم اؿهِ ،فاؿذ ١ٝال تجبت إال مبٓطٛم اؿهِ ٚال تجبت يبك ١ٝادصا ٤اؿهِ فأضباب

اؿهِ ٖ ٞاألضاع ايكاْ ْٞٛاير ٟتكسزت مبكتكا ٙاؾٓط.)1(١ٝ

ٚستٜ ٢تُتع اؿهِ ايككا ٞ٥ايؿادز يف َٓاشعات اؾٓط ١ٝباؿذ ١ٝاملطًك،١
فٝذب إ ٜه ٕٛاؿهِ ؾادزاً َٔ دٗ ١قكا ١ٝ٥كتؿ ١بٓعس ايٓصاع ،ألْ٘ ايككا ٤ايرٟ
أْاط ب٘ املػسع ضًط ١ايفؿٌ يف َٓاشعات اؾٓط ١ٝنُا جيب إٔ ٜه ٕٛاؿهِ ْٗاٝ٥اً ٚباتاً
ٚسامساً ملٛقٛع ايدع ٣ٛأ ٚيف دص َ٘ٓ ٤أ ٚيف َٛقٛع َتفسع َٓ٘ ضٛا ٤تعًل األَس
بايكاْ ٕٛأّ بايٛقا٥ع(.)2
نُا جيب إٔ تتشد ٚسد ٠اطساف ايدع ٖٞٚ ٣ٛايفسد ٚايدٚي ٖٞٚ ،١دع ٣ٛجيب إٔ
تكاّ بٛد٘ ايدٚيْ ١عساً ألُٖٝتٗا ٚتأثريٖا عً ٢ايٓعاّ ايعاّٚ ،نٌ دع ٣ٛال تكاّ عًٖ ٢را
ايٛد٘ تسد غهالً ،أَا ايطسف ايجاْ ٞاير ٟميجٌ يف ٖر ٙايدع ٖٛٚ ٣ٛايفسد اير ٟخيتؿِ
ايدٚي ١طايباً اؿهِ ي٘ بتشدٜد َسنص َٔ ٙاؾٓط ١ٝايٛطْٓ ١ٝفٝاً أ ٚثبٛتاً(.)3
نريو ستٜ ٢ه ٕٛاؿهِ ايؿادز يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝي٘ سذَ ١ٝطًك ١فال بد إ
تهٖٓ ٕٛاى ٚسد ٠احملٌ ٚايطبب ،فاحملٌ يف َطا ٌ٥اؾٓط ٖٛ ١ٝدٓط ١ٝايػدـ اير ٟثاز
بػأْٗا ايٓصاع ،فإذا ناْت ٖٓاى دع ٣ٛاخسَ ٣تؿً ١ظٓط ١ٝاسد اخ ٠ٛايػدـ أ ٚأؾٛي٘
ناألب أ ٚاؾد ،فال جيٛش دفع ٖر ٙايدع ٣ٛعذ ١ٝاؿهِ ايطابل( .)4أَا ايطبب فٗٛ
األضاع ايكاْ ٖٛٚ ْٞٛاملؿدز املتُجٌ يف ايٛاقع ١ايكاْ ١ْٝٛا ٚايعٌُ ايكاْ ْٞٛاير ٟتتكسز
اؾٓط ١ٝبايٓعس إيٚ ،٘ٝس ن ٜه ٕٛاؿهِ ايؿادز يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝسذ ١ٝيف َٛادٗ ١ايػري

( )0يشظر :د .عباس العبهدي ،شرح أحكام قانهن الجشدية العراقي رقم  96لدشة ،9116
والسهطن ومركز األجانب  ،دراسة مقارنة ،دار الدشيهري ،بيروت ،9105 ،ص.086

( )9يشظر :د .جابر ابراهيم الراوي ،شرح احكام قانهن الجشدية ،ط ،0دار وائل لمشذر،
عسان ،األردن ،9111 ،ص.080

( )3يشظر :قري دمحم العيهن ،شرح احكام الجشدية ،ط ،0دار الثقافة لمشذر والتهزيع ،عسان،
 ،9119ص.065
( )4يشظر :د .جابر ابراهيم الراوي ،السرجر الدابق ،ص.083
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َا ًٜصّ إ ٜه ٕٛايطبب ٚاسد يف ايدع ٜٛن ايدع ٣ٛاييت فؿٌ فٗٝا اؿهِ ٚايدع٣ٛ

اؾدٜد.)1(٠

ثاْٝاً -سذر ٚاضاْٝد االػا ٙايرْ ٟاد ٣باؿذ ١ٝاملطًك ١ألسهاّ اؾٓط: ١ٝ
ٜطتٓد اْؿاز ٖرا االػا ٙايكا ٌ٥باؿذ ١ٝاملطًك ١ألسهاّ اؾٓط ١ٝإىل عد ٠سذر
ٚاضاْٝد َٔ أُٖٗا:
أ -ؾف ١اؾٓط ١ٝيف ايفسد  :إذا ناْت اؾٓط ٖٞ ١ٝؾف ١يف ايفسد ٚتفٝد اْتطاب٘ يًدٚي ١فإٕ
ٖر ٙايؿف ١ؼتٌُ اسد األَس ،ٜٔأَا إٔ ٜه ٕٛايفسد ٚطٓٝاً أ ٚأدٓبٝاً ،فإذا ؾدز سهِ
َٔ ايككاٜ ٤جبت يًػدـ ٖر ٙايؿف ١فال فاٍ ٚال ٚض ١ًٝإلْهازٖا أ ٚايتػهٝو فٗٝا
َٔ اسد ستٚ ٢ي ٛمل ٜهٔ طسفاً يف ايدع ٣ٛاييت ؾدز فٗٝا اؿهِ(.)2
ب -ؾف ١اسد طسيف ايعالقٚ ١ايدع ٣ٛيف اؾٓطٚ : ١ٝدٛد ايدٚي ١نطسف اها طبٝعَ ١تُٝص ٠يف
زابط ١اؾٓط ١ٝن ٕٛاملسنص ايكاْ ْٞٛحيدد بايدزد ١االٚىل طسفٗٝاٚ ،نريو ؾدٚز سهِ
قكاٚ ٞ٥سٝاشت٘ يًشذ ١ٝغؿٛف دٓط ١ٝاسد األفساد حي ٍٛد ٕٚإعاد ٠طسح ذات
املٛقٛع اَاّ ايككا َٔ ٤ددٜد يف دع ٣ٛاخس ٣ألْ٘ ضٝهٖٓ ٕٛاى ٚسد ٠يف خؿّٛ
ايدٚيٚ ١ايفسد(.)3
ت -طبٝع ١زابط ١اؾٓطٚ ١ٝتعًكٗا بايٓعاّ ايعاّ :تعد زابط ١اؾٓط ١ٝزابطَٛ ١قٛعٚ ١ٝإٔ
تعًكت بػدـ َع ن ٖٞٚ ،زابط َٔ ١زٚابط ايكاْ ٕٛايعاّ ٚتتعًل بايدٚيَ ١باغسٖٞٚ ٠
أسد طسفٗٝا  ٖٞٚاييت تٓعِ َٓشٗا ٚضشبٗا َٚا ٜرتتب عً ٢ذيو َٔ ْتا٥ر ،فٗ ٞعالق١
َٛقٛع ١ٝانجس َٓٗا عالق ١غدؿَٚ ١ٝؤد ٣ذيو إٔ األسهاّ اييت تكسز ٚدٛدٖا َٔ
عدَ٘ ال ٜه ٕٛاها إال اؿذ ١ٝاملطًك َٔٚ ،١ثِ حي ٍٛذيو د ٕٚايسدٛع فٗٝا أ ٚاملطاع

( )0يشظر :د .عكاشة دمحم عبج العال ،احكام الجشدية المبشانية ومركز االجانب ،ج ،0الجار
الجامعية لمظباعة والشذر ،بيروت ،0999 ،ص.459

( )9يشظر :د .حفيظة الديج حجاد ،السجخل إلى الجشدية ومركز األجانب ،دار السظبهعات
الجامعية ،االسكشجرية ،9117 ،ص.40
( )3يشظر :د .دمحم سامر دغسش ،مرجر سابق ،ص.901
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23

األحكام الرادرة في مدائل الجشدية ومجى حجيتيا

022

بٗا يطاملا ثبتت عهِ قكا ٞ٥ساش اؿذٖٚ ،١ٝر ٙاؿذ ١ٝال ٜتطٛز بٗر ٙاؿاي ١إال إ

تهَ ٕٛطًك.)1(١

ادلبحث انثاني

حجيت األحكاو انظادرة يف يسائم اجلنسيت

يف انمانىن انعرالي وادلمارن
مل ٜتكُٔ قاْ ٕٛاؾٓط ١ٝايعساقٚ ١ٝايًبٓاْْ ١ٝؿٛؾاً ؾسحيٚ ١خاؾ ١عذ١ٝ
األسهاّ ايككا ١ٝ٥ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ،١ٝغالف قاْ ْٞٛاؾٓط ١ٝاملؿسٚ ١ٜايفسْط١ٝ
ٚاير ٜٔاغازا بٓـ ؾس ٜغؿٛف سذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطٖٚ ١ٝرا َا
ضٓتٓاٚي٘ يف فسع ن ٚنُا -:ًٜٞ
املطًب األ :ٍٚسذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝيف ايكاْ ٕٛايعساق.ٞ
املطًب ايجاْ :ٞسذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝيف ايكاْ ٕٛاملكازٕ.
ادلطهب األول

حجيت األحكاو انظادرة يف يسائم اجلنسيت يف انمانىن انعرالي
يف ايكاْ ٕٛايعساق ،ٞفإٕ األسهاّ ايؿادز َٔ ٠احملانِ ايعساق ١ٝاييت ساشت دزد١
ايبتات ته ٕٛسذ ١فُٝا فؿًت فٗٝا َٔ اؿكٛم إذا اؼدت اطساف ايدعٚ ٣ٛمل تتػري
ؾفاتِٗ ٚتعًل ايٓصاع برات اؿل قالً ٚضبباً(.)2
ٚسٝح أْ٘ ال جيٛش قب ٍٛديٜٓ ٌٝكض سذ ١ٝاألسهاّ ايباتٚ ،١إٔ اؿذ ١ٝال تهٕٛ
ملٓطٛم اؿهِ فشطب ٚإمنا تتعد ٣ذيو إىل األضباب اؾٖٛس ١ٜاييت ٜبٓ ٢عًٗٝا اؿهِ ،فإٕ
( )0يشظر :بو رزان عمي رحيم دمحم ،رقابة القزاء االداري عمى الق اررات االدارية الرادرة في
مجال الجشدية ،رسالة ماجدتير ،كمية الحقهق ،جامعة السشرهرة ،9104 ،ص.905
من السهقع اإللكتروني:

http://www.mohamah.net/law/wp/_content/upbads.2017/05.
في .9109/4/94
( )9يشظر :د .عبج السشعم زمزم ،مرجر سابق ،ص.495
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تًو األضباب اؾٖٛس ١ٜتهتطب ٖ ٞاألخس ٣سذ ١ٝاألَس املكك ٞبٖ٘ٚ ،را َا ْؿت عً٘ٝ

املاد َٔ )106( ٠قاْ ٕٛاالثبات ايعساق.)1(ٞ

أَا غؿٛف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝفإٕ قٛاْ ن اؾٓط ١ٝايعساق ١ٝايطابك ١زقِ ()42
يطٓٚ 1924 ١زقِ ( )43يطٓٚ 1963 ١ايٓافر مل تتكُٔ ْؿٛؾاً ؾسحي ١غؿٛف سذ١ٝ
األسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطٚ ،١ٝالضُٝا إ ايكاْ ٕٛاؿاي ٞاداش ايتعًِ بكساز ٚشٜس
ايداخً ١ٝاَاّ قهُ ١ايككا ٤االدازٚ ،ٟأداش ايطعٔ بكساز احملهُ ١االخري ٠أَاّ احملهُ١
االداز ١ٜايعًٝا يف أسٛاٍ َع.١ٓٝ
ٚعً ٘ٝفإْ٘ ال بد َٔ ايسدٛع إىل أسهاّ قاْ ٕٛاإلثبات ايعساق ٞزقِ ( )107يطٓ١
ٚ ،1979مبٛدب ٖرا ايكاْ ٕٛفإٕ سذ ١ٝأسهاّ احملانِ ضٛا ٤يف َٓاشعات اؾٓط ١ٝاٚ
غريٖا اها اؿذ ١ٝاملطًك ١عٝح تطس ٟعً ٢ايهافٚ ١ميهٔ إ تهٚ ٕٛض ١ًٝاستذاز ٚدفع
أَاّ قهُ ١املٛقٛع ا ٚست ٢ايطًط ١ايتٓفٝر.)2(١ٜ
إٕ املػسع ايعساق ٞأَس ظصاٜ ٤فسض عً ٢نٌ َٔ ٜك ّٛباإلدال ٤بػٗادات أٚ
بٝاْات ناذب ١تتعًل بؿفت٘ ايٛطٓ ١ٝأ ٚعٔ عاً٥ت٘ إلثبات دٓطٝت٘ ايعساق ١ٝتتُجٌ بايػساَ١
ا ٚاؿبظ عطب املاد َٔ )23( ٠قاْ ٕٛاؾٓط ١ٝايعساق ١ٝايطابل زقِ ( )43يطٓ1963 ١
اييت تٓـ عً ٢إٔ (ٜعاقب باؿبظ َد ٠ال تتذاٚش ضٓت ن أ ٚبػساَ ١ال تصٜد عًَ ٢ا ١٥دٜٓاز
نٌ َٔ ابد ٣اَاّ ايطًطات املدتؿ ١أقٛاالً ناذب ١أ ٚقدّ إيٗٝا أٚزاقاً غري ؾشٝشَ ١ع عًُ٘
بريو بكؿد اثبات اؾٓط ١ٝايعساق ١ٝي٘ أ ٚيػري ٙبكؿد ْفٗٝا عٓ٘ أ ٚعٔ غريَ )ٙكابٌ ذيو
مل ٜفسض املػسع ايعساق ٞيف ايكاْ ٕٛايٓافر أ ٟعكٛبَ ١اي ١ٝأَ ٚدْ ١ٝعً َٔ ٢اضتعٌُ طسم
استٝاي ١ٝإلثبات اؾٓط ١ٝايعساقٚ ١ٝإمنا عاقب٘ بايطشب عطب املاد َٔ )15( ٠ايكاْ ٕٛزقِ
( )26يطٓٚ 2006 ١اييت تٓـ عً ٢إٔ (يًٛشٜس ضشب اؾٓط ١ٝايعساق َٔ ١ٝغري ايعساق ٞاييت
انتطبٗا إذا ثبت قٝاَ٘ أ ٚسا ٍٚايكٝاّ بعٌُ ٜعد خطساً عً ٢أَٔ ايدٚيٚ ١ضالَتٗا ،أ ٚقدّ
( )0نرت السادة ( )016من قانهن االثبات العراقي رقم ( )017لدشة  0979عمى أنو (ال
يجهز قبهل دليل يشقض حجية االحكام الباتة) .

( )9يشظر :د .جابر ابراهيم الراوي ،القانهن الجولي الخاص ،الجشدية  ،مظبعة دار الدالم،
بغجاد ،0977 ،ص.904
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َعًَٛات خاط ١٦عٓ٘ أ ٚعٔ عاً٥ت٘ عٓد تكد ِٜايطًب أثس ؾدٚز سهِ قكا ٞ٥عك٘
َهتطب يدزد ١ايبتات).
ٚنباسح از ٣إ األسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝاها سذَ ١ٝطًك ١يف َٛادٗ١
ايهاف ١يعد ٠أضباب َٓٗاٜ ،عٛد اىل طبٝع ١اؾٓطْ ١ٝفطٗا بٛؾفٗا زابط ١ب ن ايفسد ٚايدٚي،١
نريو يٝظ َٔ املكب ٍٛإ ٜؿدز سهِ َٔ ايككا ٤باعتباز غدـ َا ٚطٓٝاً ثِ ٜؿدز بعد
ذيو سهُاً َٔ قكا ٤آخس باعتباز ايػدـ ذات٘ يٝظ نريو باالضتٓاد إىل األضباب ٚايٛقا٥ع
اييت اضتٓد إيٗٝا اؿهِ األْ ٍٚفطٗا ،نُا إٔ اؿذ ١ٝاملطًك ١ال متتد إىل ايٛقا٥ع ٚاألعُاٍ
ايكاْ ١ْٝٛايطابك ١عً ٢ؾدٚز اؿهِ ٚاييت مل ٜفؿٌ فٗٝا ايكاق ٞنْٗٛا مل تهٔ ق ًال
يًٓصاع ،نُا إٔ اؾٓط ١ٝعٓؿس َٔ ساي ١األغداف فال جيٛش بايتاي ٞإ ٜٓعس فٗٝا َٔ
ددٜد العرتاض ؾدز َٔ ايػري بعد إٔ أؾب اؿهِ ْٗاً ٝ٥ا ٚساش عً ٢اؿذ ،١ٝاهر ٙاألضباب
أز ٣إ األسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝاها سذَ ١ٝطًك ١ستٚ ٢إٕ ناْت اؾٓط١ٝ
َتػريَٚ ٠طتُس ،٠عً ٘ٝاٚؾ ٞاملػسع ايعساق ٞعٓد تعد ٌٜقاْ ٕٛاؾٓط ١ٝايعساق ٞايٓافر
تٓعَ ِٝطأي ١األسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطٚ ١ٝإٔ ته ٕٛاها سذَ ١ٝطًك ١يف َٛادٗ١
ايهافٚ ١عدّ تسنٗا يًكٛاعد ايعاَ ١يف اإلثبات ٚاقرتاح إ ٜه ٕٛايٓـ ناآلت( ٞإ مجٝع
االسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝتعترب سذ ١عً ٢ايهاف ١عً ٢إ ٜٓػس اؿهِ يف اؾسٜد٠
ايسمس.)١ٝ
ادلطهب انثاني

حجيت األحكاو انظادرة يف يسائم اجلنسيت يف انمانىن ادلمارن
تفاٚتت تػسٜعات ايد ٍٚيف َطأي ١تٓع ِٝسذ ١ٝاألسهاّ ايككا ١ٝ٥ايؿادز ٠يف
َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝب ن سذْ ١ٝطبٚ ١ٝسذَ ١ٝطًكٚ ١ايبعض َٓٗا ْـ عًٗٝا يف قٛاْ ن
اؾٓط ١ٝيف س ن إٔ ايبعض اآلخس مل ٜتٓاٚاها بأْ ٟـ قاْٚ ْٞٛإمنا تسنٗا يًكٛاعد ايعاَ١
ٖٚرا َا ضٓتٓاٚي٘  َٔٚخالٍ َا -: ًٜٞ
ايفسع األَٛ - ٍٚقف ايكاْ ٕٛاملؿس َٔ ٟسذ ١ٝاالسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط.١ٝ
ايفسع ايجاَْٛ -ٞقف ايكاْ ٕٛايًبٓاْ َٔ ٞسذ ١ٝاالسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط.١ٝ
ايفسع ايجايحَٛ -قف ايكاْ ٕٛايفسْط َٔ ٞسذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط.١ٝ
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انفرع األول

يىلف انمانىن ادلظري ين حجيت االحكاو انظادرة يف يسائم اجلنسيت
ْؿت املاد َٔ )22( ٠قاْ ٕٛاؾٓط ١ٝاملؿس ١ٜزقِ  26يطٓ 1975 ١املعدٍ
بايكاْ ٕٛزقِ _( )154يطٓ 2004 ١يف فكستٗا ايجاْ ١ٝعً ٢إٔ (ٚمجٝع األسهاّ اييت تؿدز يف
َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝتعترب سذ ١عً ٢ايهافٜٓٚ ١ػس َٓطٛقٗا يف اؾسٜد ٠ايسمس.)١ٝ
ٜتك َٔ ٖر ٙايفكسَ ٠د ٣سسف املػسع املؿس ٟعً ٢تأنٝد اؿذ ١ٝاملطًك١
يألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطٚ ،١ٝتجبت اؿذ ١ٝيهاف ١االسهاّ ايؿادز ٠بؿسف ايٓعس
عٔ ؾٛز ٠ايٓصاع ا ٚايدع ٣ٛضٛا ٤ناْت َطأي ١أٚي ١ٝاّ دع ٣ٛاؾًَٚ ،١ٝفاد ذيو إ اؿهِ
ايؿادز َٔ احملهُ ١املدتؿ ١يف َاد ٠اؾٓطَ ١ٝت ٢ساش ٖر ٙاؿذ ١ٝبإ اضتٓفر طسم
ايطعٔ ف ٘ٝا ٚيفٛات َٛاعٝد ايطعٔ ،نإ ذيو َاْعاً َٔ ايتؿد ٟي٘ أ ٚاجملادي ١ف ٘ٝأَاّ
قهُ ١كتؿ ١اخس ،٣فال جيٛش يًُشهُ ١اييت اؾدزت اؿهِ ا ٚيػريٖا َٔ احملانِ إ
تعٝد ايٓعس فُٝا قك ٢ب٘ ٖرا اؿهِ(.)1
انفرع انثاني

يىلف ادلشرع انهبناني ين حجيت االحكاو انظادرة

يف يسائم اجلنسيت
مل ٜتكُٔ ايكاْ ٕٛاؾٓط ١ٝايًبٓاْْ ٞؿاً ؾسحياً غؿٛف سذ ١ٝاألسهاّ
ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطٚ ،١ٝيف ظٌ ٖرا ايٛقع ذٖب داْب َٔ ايفك٘ ٚاالدتٗاد يف يبٓإ
إىل تطبٝل ايكٛاعد ايعاَ ١يف سذ ١ٝاالسهاّ اييت تكك ٞباؿذ ١ٝايٓطب .١ٝبُٓٝا ذٖب داْب
آخس َٔ ايفك٘ ٚاالدتٗاد إىل األخر بإٔ (األسهاّ اييت تتعًل باؾٓط ١ٝؼٛش ق ٠ٛايكك١ٝ
احملهُ ١اشا ٤اؾُٝع إذا ؾدزت عكٛز ايدٚي ١ذاتٗا ٚنإ ايٓصاع ٜدٚز س ٍٛدٓط ١ٝايفسد
املداؾِ يًدٚيٚ ،١ذيو ْعساً ألٕ اؾٓط ١ٝزابط ١ب ن ايفسد ٚايدٚي.)2()١

( )0يشظر :د .وليج رمزان عبج التهاب ،مرجر سابق ،ص.361
( )9يشظر :د .دمحم سامر دغسش ،مرجر سابق ،ص.909
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انفرع انثانث

يىلف انمانىن انفرنسي ين حجيت االحكاو انظادرة

يف يسائم اجلنسيت
َٛقف املػسع ايفسْطَ ٞس بعدَ ٠ساسٌ ،ففَ ٞسسًَ ١ا قبٌ ضٓ 1945 ١ناْت
ايكاعد ٠اييت تطبل عً ٢األسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝيف فسْطا ٖ ٞقاعد ٠اؿذ١ٝ
ايٓطب ١يألسهاّ ايككا ،١ٝ٥أَا بعد عاّ  1945أخر املػسع ايفسْط ٞباؿذ ١ٝاملطًك ١يف
األسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ،١ٝعً ٢اعتباز إٔ اؾٓط ١ٝتدخٌ يف ْطام ايكاْ ٕٛايعاّ
ٖٚرا َا ْؿت عً ٘ٝاملاد َٔ )136( ٠قاْ ٕٛاؾٓط ١ٝايفسْط ١ٝيطٓ 1945 ١عً ٢إٔ
(األسهاّ ايؿادز ٠يف َاد ٠اؾٓط ١ٝايفسْط َٔ ١ٝاحملانِ ايعاد ١ٜته ٕٛاها سذَ ١ٝطًك١
عٝح تٓتر آثازٖا اشا ٤األغداف اير ٜٔمل ٜهْٛٛا اطسافاً يف ايدع ،٣ٛأ ٟمل ٜهْٛٛا اطسافاً
يف اؿهِ ا ٚايكساز ايٓٗا )ٞ٥ثِ دا ٤قاْ ٕٛاؾٓط ١ٝايفسْط ١ٝاملعدٍ ضٓ 1973 ١يٝؤند عً٢
اؿذ ١ٝاملطًك ١يألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط.)1(١ٝ
اخلامتـت
بعد إٔ ٚؾًٓا إىل ْٗا ١ٜعجٓا ٜٓبػ ٞإ ْب ن اِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات اييت
تٛؾًٓا إيٗٝا  ٖٞٚعً ٢ايٓش ٛاآلت-:ٞ
أٚالً -ايٓتا٥ر:
 -1تعسف سذ ١ٝاألسهاّ بأْٗا ايك ٠ٛايككا ١ٝ٥يألسهاّ اييت تؿدز َٔ ايككا ٤بػإٔ ْصاع
َعسٚض أَاَ٘ ٚتعد ٖر ٙاألسهاّ قس ١ٜٓقاْ ١ْٝٛقاطع ١يتعًكٗا بايٓعاّ ايعاّ ٚتعرب عٔ
اؿكٝك ،١فال جيٛش قب ٍٛديٜٓ ٌٝكض سذ ١ٝاألسهاّ ايبات.١
 -2إٕ َؿطً سذ ١ٝاألسهاّ اطًل عً ٘ٝاملػسع ايعساق ٞبـ (سذ ١ٝاألسهاّ اييت ساشت
دزد ١ايبتات).

( )0يشظر :بو رزان عمي رحيم دمحم ،مرجر سابق ،ص.906
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 -3يٛسغ إ سذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝزد اْٗا قد تهْ ٕٛطب ١ٝمبعٓ٢
أْٗا ال تطس ٟإال يف َٛادٗ ١اطساف ايٓصاع اير ٟؾدز اؿهِ بػأْٗا ٜٚرتتب عً ٢ذيو
ْتا٥ر ال ميهٔ قبٛاها َٗٓٚا عدّ االعرتاف بأثس اؿهِ ايؿادز بجبٛت ا ٚعدّ ثبٛت
اؾٓط ١ٝيػدـ َا ،إال يف خؿٛف املٓاشع ١اييت ؾدز فٗٝا اؿهِ نُا ٜفرتض
تٛافس غسط ٚسد ٠احملٌ ٚايطبب.
 -4ايبعض اآلخس َٔ ايفك٘ ذٖب إىل إٔ األسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝاها سذ١ٝ
َطًك ١أ ٟحيتر بٗا يف َٛادٗ ١ايهاف َٔ ١نإ طسفاً يف املطأي َٔٚ ١مل ٜهٔ ،فُا
تكتك ٞب٘ احملهُٜ ١ه ٕٛسذ ١أَاّ اؾُٝع ٚنُا ٜفرتض تٛافس غسٚط َٓٗا إٔ ٜهٕٛ
اؿهِ ؾادزاً َٔ دٗ ١قكا ١ٝ٥كتؿ ١بٓعس ايٓصاع َع ٚسد ٠أطساف ايٓصاع ٚٚسد٠
احملٌ ٚايطبب.
 -5اتك إٔ قٛاْ ن اؾٓط ١ٝايعساق ١ٝايطابكٚ ١ايٓافر ٠مل تتكُٔ أْ ٟـ ٜٓعِ َطأي١
سذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطٚ ١ٝتسنٗا يًكٛاعد ايعاَ ١يف قاْ ٕٛاإلثبات زقِ
( )107يطٓ.1979 ١
 -6املػسعإ املؿسٚ ٟايفسْطْ ٞعُا َطأي ١سذ ١ٝاالسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط١ٝ
بكاْ ٕٛاؾٓط ١ٝاـاؾ ١بُٗا ٚأندا عً ٢إ األسهاّ اها سذَ ١ٝطًك ،١عً ٢عهظ
املػسع ايًبٓاْ ٞايرٜٓ ٟعِ َطأي ١سذ ١ٝاألسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطٚ ١ٝتسنٗا
يًكٛاعد ايعاَ ١ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛاؾ ٍٛاحملانُات املدْٚ ١ٝايرٜ ٟكك ٞباؿذ١ٝ
ايٓطب ١ٝؾُٝع األسهاّ.
ثاْٝاً -ايتٛؾٝات :
ْٛؾ ٞاملػسع ايعساق ٞعٓد تعد ٌٜقاْ ٕٛاؾٓط ١ٝايٓافر ايٓـ عً ٢سذ١ٝ
االسهاّ ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓطْٚ ١ٝكرتح إ ٜه ٕٛايٓـ ناآلت( ٞتعترب مجٝع االسهاّ
ايؿادز ٠يف َطا ٌ٥اؾٓط ١ٝتعترب سذ ١عً ٢ايهاف ١عً ٢إ ٜٓػس اؿهِ يف اؾسٜد٠
ايسمسٚ ،)١ٝسطب زأٜٓا ٖرا إ ايٓـ ٜٓطذِ َع َؿًش ١األفساد إذ يٝظ َٔ املٓطل إ
ٜؿدز سهِ َٔ ايككا ٤باعتباز غدـ َا ٚطٓٝاً ثِ ٜؿدز بعد ذيو سهِ َٔ قكا ٤آخس
باعتباز ايػدـ ْفط٘ يٝظ نريو باالضتٓاد إىل األضباب ٚايٛقا٥ع اييت اضتٓد إيٗٝا اؿهِ
األْ ٍٚفطٗا.
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