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 انتعهيك عهى االحكاو انمضائية عرب وسائم انتىاطم االجتًاعي
-دراسة حتهيهية يمارنة-

)*(
- 

 محذ حمًذ طذيكأ د.                         فرات رستى أيني د.         
 يذرس انمانىٌ اخلاص                 استار انمانىٌ اخلاص املساعذ    

 جايعة كركىن/ كهية انمانىٌ وانعهىو انسياسية      كركىنة جايع/ كهية انمانىٌ وانعهىو انسياسية 
                              املستخهض

فٞ غري ف املساسٌ االضاض١ٝ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ, أِٖ تعد االسهاّ ايكطا١ٝ٥ َٔ
ساي١ ايطعٔ يف االسهاّ ْالسغ يف ايدٚزٜات ٚاجملالت ايكا١ْْٝٛ فكس٠ خاص١ بايتعًٝكات ع٢ً 

اّ ايكطا١ٝ٥, ١َُٗ ٖرٙ ايفكس٠ ٖٞ اظٗاز َصاٜا ٚعٝٛب االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ايصادز٠ َٔ االسه
ظٗست يف ايٛقت بهاف١ دزداتٗا, ٚيف فاٍ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥  ناف١ احملانِ

يًتطٛز اؿاصٌ يف ايتٛاصٌ االيهرتْٚٞ ٚايتٛاصٌ االدتُاعٞ عرب ايٛضا٥ٌ   اؿاضس ْٚتٝذ١
صفشات خاص١ بايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚاملٓتدٜات ايكا١ْْٝٛ تًف١ ٚاملتٓٛع١ املد االيهرت١ْٝٚ

مب١ُٗ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ قد ٜهْٕٛٛ غري كتصني اضاضا يف  قٝاّ اغداص
مما ٜطتٛدب بٝإ اغهايٝات ٖرا ايٛض١ًٝ يف ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ  اجملاٍ ايكاْْٛٞ

 بػأْٗا ايكطا١ٝ٥ ٚاقرتاح سًٍٛ َٚعاؾات قا١ْْٝٛ

  .: ايتعًٝكات, ايكطا٤, اؿهِ, ايتٛاصٌ االدتُاعٞ, اغهاي١ٝايهًُات املفتاس١ٝ

Abstract 

Judicial provisions  are one of the most essential 

stages in a civil case. We usually notice a paragraph 

concerning comments on judicial decisions in periodicals 

and legal magazines in case of repeal against judgments. The 

aim of this paragraph is to show the advantages and 

disadvantages of judicial provisons of all decrees issued by 

all courts. The development in electronic and social 
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communication through various electronic means, in the 

present times has enabled(facilitated) special platforms 

(opportunities) pages for social communication and legal 

forums, where people comment on judicial provision. 

However, since these people may not mainly be specialized 

in the legal field, there is a possibility of their comments on 

judicial provisions causing problems. This might require 

clarifications in addition to proposing legal solutions, and 

suggestive remedies regarding them.  

Keywords: comments, judiciary, judgment, social 

communication, problems. 

 ةـاملمذي

 اٚال: َٛضٛع ايبشح ٚاُٖٝت٘

ُذسد باملساسٌ االضاض١ٝ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ, ف أِٖ تعد االسهاّ ايكطا١ٝ٥ َٔ
َٔ ٚال١ٜ احمله١ُ ٚتٓتٗٞ اـص١َٛ  ايٓصاع بني اطساف ايدع٣ٛ خيسزصدٚز اؿهِ ايكطا٥ٞ 

طسم ايطعٔ بني اطساف ايدع٣ٛ عٓدَا ٜهتطب اؿهِ ايكطا٥ٞ ايدزد١ ايكطع١ٝ بعد اضتٓفاد 
ال تهٕٛ فٝ٘ غا٥ب١ اـطأ اٚ عدّ  ٚعاداًل ًا, ٚيهٞ ٜهٕٛ اؿهِ ايكطا٥ٞ صشٝشيف االسهاّ

يٝات سصس١ٜ يػسض ايسقاب١ ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ َٓٗا طسم آؼكٝل ايعداي١ ٚددت عد٠ 
عد قصٛز٠ فكط مبشانِ االضت٦ٓاف ٚايتُٝٝص, ٚيهٔ يف غري ساي١ تايطعٔ يف االسهاّ ٚاييت 

ٔ يف االسهاّ ْالسغ يف ايدٚزٜات ٚاجملالت ايكا١ْْٝٛ فكس٠ خاص١ بايتعًٝكات ع٢ً ايطع
االسهاّ ايكطا١ٝ٥  َٛاطٔ ايك٠ٛ ٚايطعف يفاالسهاّ ايكطا١ٝ٥, ١َُٗ ٖرٙ ايفكس٠ ٖٞ اظٗاز 
هٕٛ ايتعًٝكات صادز٠ َٔ اضاتر٠ داَعٝني تايصادز٠ َٔ ناف١ احملانِ, ففٞ بعض االسٝإ 

هاف١ فسٚع٘, ٚتهٕٛ فٝٗا افهاز ٚتعًٝكات ١َُٗ غصٛص اؿهِ كتصني يف ايكإْٛ ب
 ايكطا٥ٞ ايصادز َٔ قه١ُ قدد٠.

ٚع٢ً ايسغِ َٔ أ١ُٖٝ َٛضٛع ايتعًٝل ع٢ً األسهاّ، إال أْٓا السعٓا عدّ إعطا٥٘ 
سك٘ بايهتاب١ فٝ٘ ٚبٝإ َٓٗذ١ٝ ٚاضش١ ست٢ تهٕٛ َٓٗذ١ٝ ايتعًٝل ع٢ً األسهاّ ايكطا١ٝ٥ 

ب١ ايتعًٝل ع٢ً األسهاّ هلا أ١ُٖٝ نبري٠، فكد فسضت طبٝع١ ايعٌُ ٕ نتاإَف١َٛٗ, ف
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ٚاختالف اآلزا٤ ضسٚز٠ َاض١ يتدخٌ أٌٖ ايعًِ ٚاملعسف١ يٝكٛيٛا نًُتِٗ، ست٢ أصبح 
ايتعًٝل ع٢ً األسهاّ يْٛا َٔ أيٛإ ايٓػاط ايعًُٞ ي٘ قٛاعدٙ ايصاز١َ ٚأضايٝب٘ املعسٚف١, 

فكد  اليهرتْٚٞ اؿاصٌ يف فاٍ ايتٛاصٌ االدتُاعٞٚيهٔ ٚيف ْفظ ايٛقت ْٚتٝذ١ يًتطٛز ا
بطبب قٝاّ ايبعض بايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ عرب ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ظٗست َػه١ً َعُك١ 

 .بٗرا اـصٛص ١دٕٚ اتباع املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ ايصشٝش

 ثاْٝا: ٖدف ايبشح

ملتبع١ يف املٓٗذ١ٝ اٚايدزاض١ إ ْبني املٓٗر ٚاالصٍٛ ايكا١ْْٝٛ  ٙماٍٚ يف ٖر
ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ بصٛز٠ عا١َ, ست٢ ال تهٕٛ ١َُٗ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ 
ايكطا١ٝ٥ دٕٚ اصٍٛ اٚ َٓٗر قدد, ْٚبني اٜطا َٔ ِٖ ايرٜٔ هلِ اؿل بايكٝاّ مب١ُٗ 

هٌ غدص, يٗرٙ امل١ُٗ بهٕٛ االضطالع ٜإ  ٛشايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥, فال جي
هٕٛ يف اؾاْب ايػهًٞ ٜنٝص يف إ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٚنريو جيب ايرت

اْب ايػه١ًٝ يف اؿهِ ايكطا٥ٞ ٚاَها١ْٝ ٛٚاملطُٕٛ اٜطا يريو ماٍٚ إ ْبني ا١ُٖٝ اؾ
 ايتعًٝل عًٝ٘ اٜطا دٕٚ ايرتنٝص فكط يف ايتعًٝل ع٢ً اؾاْب املٛضٛعٞ يف اؿهِ ايكطا٥ٞ.

اى تٓعِٝ قاْْٛٞ يبٝإ نٝف١ٝ ايتعًٝل َٚٔ ٜتٛدب إ ٜهٕٛ ٖٓ ،خسآَٚٔ داْب 
ِٖ ايرٜٔ هلِ اؿل بايكٝاّ بٗرٙ امل١ُٗ فبايسدٛع اىل ْصٛص قإْٛ املسافعات ايعساقٞ زقِ 

ايكٛاْني املكاز١ْ ٚايكٛاْني ايعساق١ٝ ع٢ً قدز تعًل االَس مبٛضٛعٓا ٚنريو  1969يط١ٓ  83
مما دعٌ ايتعًٝل ع٢ً األسهاّ ايعسب١ٝ ْالسغ عدّ ٚدٛد تٓعِٝ قاْْٛٞ هلرٙ امل١ُٗ 

ٓصات املايكطا١ٝ٥ غري ٚاضح املعامل ٚاد٣ إ ٜصٌ بأَس ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ اىل 
, يريو ماٍٚ إ ْصٌ اىل إ اإليهرت١ْٝٚ يًتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚبهاف١ اْٛاعٗا بدٕٚ قٝٛد

 دتُاعٞ.ْبني ايطٛابط ايكا١ْْٝٛ يًتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ اال

 ثايجًا: َػه١ً ايبشح 

َٔ خالٍ اطالعٓا يبعض ايصفشات اـاص١ بايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚاملٓتدٜات 
ايكا١ْْٝٛ السعٓا ٚدٛد اغداص ٜكَٕٛٛ مب١ُٗ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ قد ٜهْٕٛٛ 

ٗٝب١ ايكطا٤ عٔ طسٜل ب غري كتصني اضاضا يف اجملاٍ ايكاْْٛٞ, اٚ قد ٜهٕٛ ٖدفِٗ املظ
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تكًٌٝ َها١ْ ايكطا٠ ٚايكطا٤ اَاّ اجملتُع, فٝكَٕٛٛ مب١ُٗ ايتعًٝل بػهٌ قد ٜهٕٛ فٝ٘ 
, ْ٘ ٜؤدٟ اىل املطاع بٗٝب١ ايكطا٤َػه١ً ٜٛادٗٗا اجملتُع ألعد ٜاضا٠٤ ٖٚرا عد ذات٘ 

ْٗا٤ ْصاعاتِٗ ايٓاغ١٦ فُٝا اد اجملتُع بعدّ ايتٛد٘ يًكطا٤ ألٚبايتايٞ خيًل غعٛزًا يد٣ افس
 بِٝٓٗ.

 ابعا: َٓٗذ١ٝ ايبشحز

ْعسا يك١ً املصادز املدتص١ يف َٛضٛع ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ساٚيٓا 
قدز االَهإ إ ْتبع َٓٗذ١ٝ خاص١ عٔ طسٜل ايكٝاع ٚايتشًٌٝ يف املٛضٛع ٚيف اآلزا٤ اييت 
 قًٝت بصددٙ, ٚماٍٚ قدز االَهإ إ ْسدع اىل ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ يف قإْٛ املسافعات

ٚايكٛاْني ايعساق١ٝ املطاعد٠ يكإْٛ املسافعات اٚ اييت َٔ املُهٔ إٔ تستبط  ايعساق١ٝ ١ْٝاملد
مبٛضٛعٓا نكإْٛ ايعكٛبات ٚقإْٛ اـد١َ اؾاَع١ٝ ٚنريو ماٍٚ إ ْبني َٛقف ايكطا٤ 

غصٛص ٖرا  املصسٟ املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ إْٛ املسافعاتاملصسٟ ٚنريو َٛقف ق
 .املٛضٛع

 ت ايبشح تطاؤال -خاَطا:

 -ْطسح فُٛع١ َٔ ايتطاؤالت َٓٗا : 

 ٌٖ ٖٓاى َٓٗذ١ٝ خاص١ يف ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ؟ -1

ٌٖ ٜطتطٝع نٌ غدص إ ٜكّٛ مب١ُٗ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ اّ إ ٖٓاى  -2
 قددٜٔ هلِ اؿل فكط بايتعًٝل ع٢ً االسهاّ؟ ًااغداص

 ٜؤدٟ بايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ٌٖ إ عدّ اتباع َٓٗذ١ٝ قا١ْْٝٛ ض١ًُٝ  -3
 ُطاع بٗٝب١ َٚها١ْ ايكطا٤ ٚايكطا٠؟يً

ْػس  إلَها١ٌْٖٝ ٜطتٛدب إ ٜهٕٛ ٖٓاى َٓصات اٚ فالت اٚ دٚز١ٜ خاص١  -4
 ايتعًٝكات ع٢ً االسهاّ اّ إ ٖٓاى سس١ٜ يف ؼدٜد ايٛض١ًٝ اـاص١ بٓػس ايتعًٝكات؟
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ٔ إ ٜدزز فٝٗا ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ َاٖٞ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ اييت َٔ املُه -5
ايكطا١ٝ٥؟ ٌٖٚ تٓطبل ْفظ االصٍٛ اـاص١ بايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ع٢ً 
ايتعًٝل عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ؟ ٌٖٚ ٖٓاى اغهايٝات تعٗس فُٝا اذا مت ايًذ٤ٛ 

 هلرٙ ايٛضا٥ٌ اؿدٜج١ يًتٛاصٌ االدتُاعٞ ع٢ً ٖٝب١ ٚمسع١ ايكطا٤ ٚايكطا٠؟

ٌٖ َٔ املُهٔ إ ٜتِ ادزاز ْصٛص خاص١ مبٛضٛع ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥  -6
يف ايكٛاْني املسافعات ٚايكٛاْني املستب١ بٗا نكإْٛ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ ٚقإْٛ فًظ 

 ايكطا٤ االع٢ً ٚغريٖا؟

 ضادضا : خط١ ايبشح

  -ٕ ٚناالتٞ:اضتهٕٛ دزاضتٓا َكط١ُ اىل َبشجني ٚيهٌ َبشح َطًب

 األٍٚ/ َفّٗٛ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥  املبشح

 ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥  قٛاعداملطًب األٍٚ / 

 املطًب ايجاْٞ / أٖداف ٚتكطُٝات ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥

 ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞطسم املبشح ايجاْٞ / 
 ٚاغهايٝات٘

 االدتُاعٞ طسم ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌٚضا٥ٌ ٚ/ املطًب األٍٚ 

 املطًب ايجاْٞ / اغهايٝات ايتعًٝل عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 
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 املبحث األول
 يفهىو انتعهيك عهى االحكاو انمضائية

َٔ سٝح  ٖٛ ايتعًٝل ع٢ً األسهاّ ايكطا١ٝ٥ إ ْبني َا ماٍٚ يف ٖرا املبشح 
ٚنريو ٜطتٛدب بٝإ اٖداف ٚسدٚد ٚتكطُٝات ايتعًٝكات ع٢ً األسهاّ  ػسٚطايتعسٜف ٚاي

ايتعًٝل  قٛاعدَطًبني ْبني يف املطًب األٍٚ يف عًٝ٘ ٖرا املبشح  ٜػتٌُ َا ٛايكطا١ٝ٥ ٖٚ
 -:ناآلتٞٚتكطُٝات٘ فتهٕٛ اـط١  ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ٚيف ايجاْٞ ْبني اٖداف

 السهاّ ايكطا١ٝ٥ ايتعًٝل ع٢ً ا قٛاعداملطًب األٍٚ / 

 اٖداف ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٚتكطُٝات٘  املطًب ايجاْٞ /

 املطهب األول
 انتعهيك عهى االحكاو انمضائية  لىاعذ

ْبني َٚٔ خالٍ فسعني تعسٜف ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ بػهٌ عاّ ٚنريو 
 ٚناآلتٞ:ْبني غسٚط ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٚذيو َٔ خالٍ فسعني 

 انفرع االول
 تعريف انتعهيك عهى االحكاو انمضائية

بايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ قٝاّ املعًل بع١ًُٝ ذ١ٖٝٓ ٖٞ عباز٠ عٔ  ٜكصد
قسا٠٤ اؿهِ اٚ ايكساز ظُٝع ادصا٥٘ ٚؼًًٝ٘ ٚتأصًٝ٘ ٚذيو يتشدٜد َعٓاٙ َٚسَاٙ ثِ 

ؿهِ ٜٚػٌُ ذيو ايساٟ ٚقا٥ع اؿهِ تكُٝٝ٘ ٚصٝاغ١ ايساٟ ايعًُٞ ايكاْْٛٞ يًُعًل بػإٔ ا
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 )َٓطٛم اؿهِ( ٚاضاْٝدٙ ٚاضباب٘ َٚا اْت٢ٗ ايٝ٘ َٔ ْتٝذ١ ْٗا١ٝ٥ اٚ زاٟ قطا٥ٞ ْٗا٥ٞ
 .(1)َٚد٣ اتفام ذيو َع ايكإْٛ ٚاملٓطل ٚايٓعسٜات ايع١ًُٝ ٚايكا١ْْٝٛ ايطا٥د٠ يف اجملتُع

طا١ٝ٥ ٜعد َٔ َٔ خالٍ ٖرا ايتعسٜف ٜتبني يٓا إ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايك
يهٌ غدص,  َطُٛسًا امل١ُٗ ٙاالْػط١ ايع١ًُٝ امل١ُٗ ٜٚطتٛدب إ ال ٜهٕٛ ايكٝاّ بٗر

اهلدف َٓ٘ يٝظ  سهاّ ايكطا١ٝ٥ايتعًٝل ع٢ً األ , ٚإٕعد ْٛعا َٔ اْٛاع ايبشح ايعًُٜٞ ٛفٗ
 إجياد اؿًٍٛ يًكط١ٝ املسفٛع١ عٓٗا ايدع٣ٛ اَاّ ايكطا٤ باعتباز إ ايكطا٤ قد بت فٝٗا 

 ٚيهٓ٘ طسٜك١ يًتأٌَ ٚفِٗ ٚدزاض١ اػاٙ احمله١ُ يف ايكط١ٝ. 

ٜٚٛدد زأٟ ٜرٖب اىل اعتباز ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ َٔ ايدزٚع ايتطبٝك١ٝ  
اييت تطتٛدب متسٜٔ طًب١ ايكإْٛ ضُٔ قاضساتِٗ )سرف ٚتعدٌٜ( نٓٛع َٔ ؼفٝص 

ًف عٔ ايتعًٝكات اييت تتِ َٔ قبٌ ٚتطٜٛس ايطايب يف داْب االضتدالٍ ايكاْْٛٞ ٚاييت ؽت
اضاتر٠ َتدصصني يف املٛضٛع ايرٟ صدز اؿهِ املعًل عًٝ٘ بػأْ٘، فايطايب ٜعًل 

 .(2)سطب افهازٙ ٚعس١ٜ تا١َ سطب عٓاصس اؿهِ ايرٟ ٜتطُٓ٘

فايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ افطٌ ٚض١ًٝ يرتضٝذ املعًَٛات ايٓعس١ٜ يف ذٖٔ 
يكإْٛ عٝح ٜتِ متسٜٓ٘ ٚت٦ٝٗت٘ يف اضتدداّ املعًَٛات يف َعسض ايطايب ايدازع يف ن١ًٝ ا

سٌ ايكطاٜا اييت تعسض عًٝ٘ مبٓاضب١ تطبٝل ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت تعد َٔ َٗاّ 
  .(3)َٔ ايكطا٠ ٚاحملاَني املتدصصني بتطبٝل ايكإْٛ

                                                      

عبد الفتاح مراد, اصهل التعليق على الشرهص القانهنية واالحكام القزائية, بحث  د. (3)
ي الستقالل السحاماة والقزاء مشذهر في مجلة العدالة والقانهن, السركز الفلدظيش

 . 33, ص2002)مداواة(, ايلهل 
روجيو ماندكري, التعليق على القرار القزائي في مهاضيع القانهن الخاص, ترجسة  (2)

د.سعدي اسساعيل البرزنجي, سلدلة طرق القانهن, من مظبهعات جامعة صالح الدين, 
 .4, ص3432اربيل , العراق, 

يفية كتابة البحث العلسي القانهني والتعليق على الشرهص عادل يهسف شكري, ك د. (1)
, 3, السجلد 2031القانهنية والقرارات القزائية, مجلة الكهفة للعلهم القانهنية والدياسية, 

 .21,  ص31العدد 
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إىل  إذا نإ ايبشح ايعًُٞ ٖٛ عباز٠ عٔ "ايفشص  ٚايتكصٞ يًشكا٥ل ايًرإ ٜسَٝإف
إضاف١ َعازف ددٜد٠ إىل َا ٖٛ َتٛفس َٓٗا فعال, ٚايبشح ايعًُٞ ٜٗدف اىل تطبٝل املعسف١ 
ٚاؿكا٥ل ٚايكٛاعد ايعا١َ يف سٌ اإلغهاالت اييت تعرتض ضبٌٝ اإلْطإ اؿٝات١ٝ 

, ْٚس٣ إ ايتعًٝل ع٢ً األسهاّ ٖٛ ْٛع َٔ أْٛاع ايبشح ايعًُٞ؛ ألْ٘ ميجٌ (1)ٚاملطتكب١ًٝ
ات املتابع١ ٚايتكِٝٝ ٚايسقاب١ بػهٌ َسنص ملٛضٛع َعني ٜتٓاٚي٘ اؿهِ ادا٠ َٔ ادٚ

ايكطا٥ٞ ٚاقرتاح اؿًٍٛ املٓاضب١ فُٝا اذا نإ اؿهِ ايكطا٥ٞ فٝ٘ اغهايٝات َع١ٓٝ متظ 
 صشت٘.

 انفرع انثاني
 شروط انتعهيك عهى االحكاو انمضائية

ل ع٢ً االسهاّ ٜطتٛدب إ تتٛفس فُٛع١ َٔ ايػسٚط فُٝٔ ٜتٛىل ١َُٗ ايتعًٝ
 : (2)ايكطا١ٝ٥ َٓٗا

إال إ ٜهٕٛ يًُعًل اإلملاّ ايتاّ باألضظ ايع١ًُٝ ملٛضٛع ايتعًٝل، ٚئ ٜتشكل ذيو   -1
يف َٛضٛع٘ ٚيدٜ٘ َٔ اـرب٠ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ َا  إذا نإ ناتب ايتعًٝل َتدصصا

 ٜؤًٖ٘ يًهتاب١ فٝ٘.

                                                      

, 2د. عبد القادر الذيخلي, قهاعد البحث العلسي, دار الثقافة للشذر, االردن عسان, ط (3)
, مجسع الفاتح 1همي الذيباني "مشاىج البحث االجتساعي", ط؛ عسر الت33, ص2032

 .83, ص3434للجامعات، طربلس، 
عبد العزيز عبد الرحسن بن علي  -الذروط مشقهلة بتررف من السرادر اآلتية : (2)

الربيعة, البحث العلسي: حكيقتو، ومرادره، ومادتو، ومشاىجو، وكتابتو، وطباعتو 
ادر .عبد الق331, ص 3443سلكة العربية الدعهدية, , الرياض، الس3ومشاقذتو", ج

أحسد أبه عيدى عبدالحسيد, مشيجية التعليق  ؛ د.41الذيخي, السردر الدابق, ص
, 2033على األحكام القزائية, مجلة جامعة صبراتو العلسية, العدد الرابع, ديدسبر

 .13ص
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ٍ ايكإْٛ، أٚ يف اجملاالت ضٛا٤ يف فا ًا ناَاًلجيب إ ٜهٕٛ املعًل َطًعا اطالع -2
األخس٣ املستبط١ ب٘, َٚٔ داْب اخس جيب إ ٜهٕٛ املعًل َطًعا ع٢ً أسدخ َا صدز 
َٔ تػسٜعات ٚنتب ٚدٚزٜات َتعًك١ مبٛضٛع ايتعًٝل، ست٢ ٜطُٔ ايهاتب عدّ تهساز 

 َا نتب٘ اآلخسٕٚ.

ٜكّٛ بعسضٗا  زا٤ اآلخسٜٔ، عٝح ال ٜٓطبٗا إىل ْفط٘، ٚإٔآاألَا١ْ ايع١ًُٝ عٓد عسض  -3
غري َبتٛز٠ اٚ َػ١ٖٛ, ٚنريو جيب إ ٜهٕٛ املعًل اَٝٓا غصٛص ايسدٛع إىل 
املصادز ايع١ًُٝ ضٛا٤ ناْت ايتػسٜعات اٚ اآلزا٤ ايفك١ٝٗ املٛدٛد٠ يف ايهتب, َٚٔ ثِ 

)أٟ إ ٜهٕٛ  ٜطتٛدب إ ٜهٕٛ ذا سٝاد عًُٞ عٓد تبأٜ اآلزا٤ سٍٛ َٛضٛع َعني
دا٤ ناتب ايتعًٝل زأٜا غدصٝا عًٝ٘ إٔ ٜٛضح األضاْٝد ، ٚيف ساي١ إبَٛضٛعًٝا(

 ايع١ًُٝ يريو

بطٝط ٚ ضًِٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ بأضًٛبإتكإ ايًػ١ ايعسب١ٝ يٝتُهٔ ايهاتب َٔ ايتعبري  -4
 .َٚكٓع دٕٚ ايًذ٤ٛ إىل املبايػ١ أٚ ايتٌٜٗٛ

مبع٢ٓ ٚدٛب إ ٜصدز ايتعًٝل)سرف(َٔ غدص  املصطًشات ايكا١ْْٝٛاإلملاّ ب  -5
تدصص يف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ َٚٔ غري املُهٔ إ ٜهٕٛ املعًل ع٢ً اؿهِ َٔ غري َ

ضاتر٠ ايكإْٛ إ ٜتٓاٚيٛا َٛضٛعا َتعًكا بايطب , فٌٗ جيٛش ألاملدتصني بايكإْٛ
ٚاهلٓدض١ ٚايهُٝٝا٤ ٚغريٖا َٔ االختصاصات؟ ٌٖٚ ميهٔ يًطبٝب َجال إ ٜعًل ع٢ً 

ٝعٞ ال جيٛش إ ٜتِ ٖرا االَس, فهٝف جيٛش فت٣ٛ غسع١ٝ صادز٠ َٔ ١٦ٖٝ كتص١؟ طب
 اذٕ يػري املدتص بايكإْٛ ايتعًٝل ع٢ً اؿهِ ايكطا٥ٞ.

ٚػب املالسع١ إ َٛضٛع ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ مل ٜعاؾ٘ املػسع   
ٚال املصسٟ يف قإْٛ املسافعات املد١ْٝ  1969يط١ٓ  83ايعساقٞ يف قإْٛ املسافعات زقِ 

بأسهاّ خاص١ مما ٜطتٛدب ايسدٛع اىل ْصٛص ايكٛاْني  1968يط١ٓ  13قِ ٚايتذاز١ٜ ز
اـاص١ االخس٣ ٚؼًٌٝ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اييت َٔ املُهٔ إ ْطتفٝد َٓٗا ٚع٢ً ض٥ٛٗا 
ْعاجل املٛضٛع, ٚايسدٛع اىل ايكٛاعد ايعا١َ يػسض االضتفاد٠ َٓٗا ٚاجياد َا ٜطعفٓا يف 

 َٛضٛعٓا.
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تعًٝل ٜتبني يٓا إ ايًذ٤ٛ اىل ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ُٔ خالٍ بٝإ َفّٗٛ ايف
كصص فكط يرٟٚ االختصاص ضٛا٤  ٛايكطا١ٝ٥ ال جيب إ ٜكّٛ ب٘ نٌ غدص ٚامنا ٖ

, فال جيٛش اٚ ايكطا٠ املتكاعدٜٔ َٔ االنادميٝني اضاتر٠ اؾاَعات يف اختصاص ايكإْٛ
تصاص اخس ايكٝاّ مب١ُٗ َجال يًصشفٝني اٚ يػدص غري كتص يف فاٍ ايكإْٛ يف اٟ اخ

ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ؿطاض١ٝ االَس ٚدقت٘ ٚتعًك٘ بٓػاط ضًط١ ١َُٗ اال ٖٚٞ 
هٕٛ ْػس ٖرٙ ايتعًٝكات سصسا يف اجملالت ايع١ًُٝ ايدٚز١ٜ ٜايطًط١ ايكطا١ٝ٥, ٚ

املتدصص١ ٚاييت تصدز َٔ نًٝات ايكإْٛ يف اؾاَعات ايعساق١ٝ, ٚايدٚزٜات ايع١ًُٝ 
فايظ ايكطا٤ االع٢ً نايٓػس٠ ايكطا١ٝ٥ اييت تصدز َٔ فًظ ١ْْٝٛ اييت تصدزٖا ايكا

ايكطا٤ االع٢ً ايعساقٞ اٚ املٓص١ االيهرت١ْٝٚ اـاص١ مبذًظ ايكطا٤ االع٢ً ايعساقٞ اييت 
خصصت ْافر٠ خاص١ بايبشٛخ ٚايتكازٜس ٚسطب ايطٛابط ٚاالصٍٛ ايع١ًُٝ يف ايتعًٝل, 

أضاتر٠ ايكإْٛ يف » ايكطا١ٝ٥ ٜهٕٛ أضاضًا َٔ زداٍ ايكإْٛ  ايتعًٝل عًٞ األسهاّ ألٕ«
ال٤ ميهٔ إٔ ٜصْٛا األَٛز ٚشًْا ضًًُٝا ؤ، ٖ«املتكاعدٜٔ نًٝات اؿكٛم، ايكطا٠ ايطابكني

األسهاّ  ٢ٖرا إٔ ايتعًٝل عً ٢ٜٚكرتب َٔ املٛضٛع١ٝ ٚيٝظ َعٓ ٣عد عٔ اهلٛتٜب
ال  ٢عًِٝٗ إٔ حيتاطٛا ملا ٜكٛيٕٛ ست غري ٖؤال٤، ٚيهٔ غريِٖ جيب ٢ايكطا١ٝ٥ حيسّ عً

, ٚايػا١ٜ َٔ سصس ايتعًٝل (1)»أٚ ٜكعٛا ؼت طا١ً٥ ايكإْٛ تٛزدِٖ أقٛاهلِ َٛازد ايتًٗه١
فكط يًكطا٠ املتكاعدٜٔ يف اْ٘ يٛ مسح يهٌ ايكطا٠ اٚ اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ املطتُسٜٔ 

ايكطا٥ٞ ايطًِٝ ٚاد٣ اىل  باـد١َ بايتعًٝل ع٢ً األسهاّ ايكطا١ٝ٥ ـايف قٛاعد ايطًٛى
 .(2)بني ايكطا٠ اثاز٠ ْصاع ٚتٛتس َا

                                                      

، عدد يهم جريدة السرري اليهم اإللكترونية د. يحيى الجسل، مقال مشذهر في (3)
  .20/1/2032، متاح يهم 3112العدد رقم  22/4/2003االثشين

today.almasryalyoum.com 
قهاعد الدلهك القزائي في التذريع العراقي مهزعة ما بين قانهن السرافعات العراقي رقم  (2)

لدشة  32( وقانهن ىيئة االشراف القزائي رقم 41 - 43من مهاد ) 3414لدشة  31
السادة  3424( لدشة 310( مشيا وقانهن التشظيم القزائي رقم )1في السادة ) 2031

 =( مشو والتي تذكل مجسهعيا قهاعد للدلهك القزائي في العراق, وندتخلص من2)

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=179454
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=179454
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اَا غصٛص تعًٝل احملاَني اٚ نباز احملاَني ممٔ يدِٜٗ ضٓٛات ط١ًٜٛ يف عٌُ 
احملاَا٠ فٝذب إ ْبني اْ٘ ال جيٛش إ ٜعط٢ اؿل يًُشاَٞ بصٛز٠ َطًك١, فٝذب إ 

املعدٍ ايرٟ  1964يط١ٓ  157زقِ  ٜتكٝد بايكٛاعد املٛدٛد٠ يف قإْٛ احملاَا٠ ايعساقٞ
اٚدب ع٢ً احملاَٞ إ ٜتكٝد مببادئ ايػسف ٚاالضتكا١َ ٚنريو اسرتاّ ايكطا٤ بػهٌ عاّ 
َٚٔ ايطبٝعٞ إ ٜػٌُ اٜطا َا ٜتعًل بايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ اذ ْصت املاد٠ 

ٚاالضتكا١َ ع٢ً احملاَٞ إٔ ٜتكٝد يف ضًٛن٘ مببادئ ايػسف «( َٔ ايكإْٛ ع٢ً اْ٘ 32)
ٚايٓصا١ٖ ٚإ ٜكّٛ بٛادبات احملاَا٠ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا ايكإْٛ ٚإ ًٜتصّ مبا تفسض٘ 

ع٢ً احملاَٞ إٔ «اييت ْصت ع٢ً اْ٘  (42ٚنريو املاد٠ ) »عًٝ٘ تكايٝد احملاَا٠ ٚآدابٗا
مما ٜطتٛدب ع٢ً احملاَٞ » ....ٜطًو ػاٙ ايكطا٠ َطًها قرتَا ٜتفل ٚنسا١َ ايكطا٤

 كٝد بٗرٙ ايكٛاعد عٓد قٝاَ٘ مب١ُٗ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ايت

قٛاعد ايطًٛى املٗين بايٛادبات املٓصٛص عًٝٗا يف  ٚنريو ٜتكٝد احملاَٞ  
اضتٓادًا ألسهاّ املاد٠ ٚايصادز٠ َٔ ْكاب١ احملاَني ايعساقٝني  2016ا يط١ٓ ٚتعدٜالتٗ

ٍ اذ َٔ املُهٔ االضتٓاد املعد ١ٓ1965 يط (173زقِ ) ايعساقٞ ( َٔ قإْٛ احملاَا171٠)
إىل ْصٛص ٖرٙ ايكٛاعد غصٛص اصٍٛ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ اذ ْصت املاد٠ 

ع٢ً احملاَٞ إ ٜطًو «)سرف( أْ٘  ٚادبات احملاَٞ ػاٙ ايكطا٤( َٚٔ ضُٔ 1)زابعا/
ٚ بطري َطًها قرتَا ٜتفل ٚنسا١َ ايكطا٤ ٖٚٝبت٘ ٚإ ٜبتعد عٔ نٌ َا خيٌ بريو ا

ْٚعتكد بٛدٛب إ ٜهٕٛ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ يف اجمل١ً ايسمس١ٝ , » ....ايعداي١
اجمل١ً ايسمس١ٝ  ٚاييت تعد)ايكطا٤(  اييت تصدز َٔ ْكاب١ احملاَني ايعساقٝني ٖٚٞ ف١ً

 .يًٓكاب١

ٚيهٔ االغهاي١ٝ ؼصٌ فُٝا اذا نإ اؿهِ ايكطا٥ٞ صادزا َٔ قه١ُ احملافع١ 
ٜعٌُ فٝٗا  احملاَٞ اٚ احملافع١ اييت ٜهٕٛ احملاَٞ عطٛا يف فسع ْكاب١ احملاَني اييت 

فٝٗا يرا ْس٣ اْ٘ ال جيٛش يًُشاَٞ ايتعًٝل ع٢ً األسهاّ ايكطا١ٝ٥ يف ٖرٙ اؿاي١ ٚذيو يعدّ 
خًل دٛ َتٛتس َع قطا٠ احمله١ُ ٚذيو تطبٝكا يكٛاعد ايطًٛى املٗين يًُشاَٞ اييت تًصَ٘  

                                                                                                                              

لقاضي فهق الذبيات فله قام خالل نرهص ىذه السهاد وجهب ان يكهن اداء ا=
 القاضي بالتعليق ألدى الى اثارة شكهك عن سلهكيات القاضي في العسل القزائي.
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ايكطا٠ ٚشَال٥٘ احملاَني فإٕ ايطُاح بايتعًٝل يف ٖرٙ اؿاي١ ٜؤدٟ اىل  بٛادب اسرتاّ
سصٍٛ َٓاشعات َٚػاسٓات بني احملاَني ٚخسٚز ١َُٗ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ عٔ ايػا١ٜ 

 املسض١َٛ هلا.

 املطهب انثاني
 أهذاف وتمسيًات انتعهيك عهى االحكاو انمضائية

ٚضُٔ سدٚد  اّ إ ٜهٕٛ ي٘ اٖدافالبد يًتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ بػهٌ ع
يرا ماٍٚ يف ٖرا املطًب إ ْبني َا١ٖٝ  هلرا ايتعًٝل, تكطُٝات َتعدد٠ٚاضش١, ٖٚٓايو 

ٚذيو َٔ  ٖرٙ االٖداف َٚٔ ثِ ْبني ايتكطُٝات اـاص١ بايتعًٝل ع٢ً األسهاّ ايكطا١ٝ٥
 -خالٍ فسعني ٚناآلتٞ:

  انفرع األول 
 انمضائية اهذاف وحذود انتعهيك عهى االحكاو

ٖٓاى اٖداف قدد٠ يًكٝاّ مب١ُٗ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ خاص١ َٔ قبٌ  
اْٗا تعد افطٌ ٚض١ًٝ يرتضٝذ عًِ ايكإْٛ ٚفكا يٛاقع اؿٝا٠  سٝح ايكإْٛ فكٗا٤ ٚاضاتر٠

 -ٖداف االت١ٝ:ل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ قككا يألايع١ًُٝ َٚٔ ثِ ٜعد ايتعًٝ

ٚايعاًَني يف ايٛظٝف١ ايكطا١ٝ٥ ١ْٝ ألضاتر٠ اؾاَعات ٚاحملاَني ت١ُٝٓ ايجكاف١ ايكاْٛ -1
 ٚايكا١ْْٝٛ َٔ غري ايكطا٠ ٚاحملاَني ناؿكٛقٝني 

ايٓعسٜات ايفك١ٝٗ ايع١ًُٝ اييت تعٗس ْتٝذ١ يكٝاّ املتدصصني َٔ ع٢ً ايكطا٤  اعتُاد -2
ثِ حيدخ  ايكاْْٛٝني نايفكٗا٤ ٚاضاتر٠ اؾاَعات بايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ َٚٔ

, (1)ًٛصٍٛ اىل ايتطبٝل ايطًِٝ يًكإْٛيَصز َا بني اؿكٝك١ ايٛاقع١ٝ ٚاؿكٝك١ ايكطا١ٝ٥ 
إ ايكإْٛ », اذ ذٖبت قه١ُ ايتُٝٝص ايعساق١ٝ االؼاد١ٜ يف قساز قدِٜ هلا (1)يًكإْٛ

                                                      

عبد الفتاح مراد, التعليق على الجديد في قزاء محكسة الشقض السررية, بدون دار  د. (3)
 . 32, ص2008نذر, 
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األصًح يًُتِٗ ٖرا ايرٟ خيفف اؿد األع٢ً بايٓطب١ يًكإْٛ ايرٟ ضبك٘ ٚإٔ ٜسفع اؿد 
ايكطا٤ ايعساقٞ  اذا ٜتبني إ, (1)»ًا اىل ايسأٟ ايسادح يد٣ عًُا٤ ايكإْٛاألد٢ْ اضتٓاد

 زا٤ ايفكٗا٤ ٚي٘ اثس ع٢ً ايكطا٤ يف اصداز اسهاّ قطا١ٝ٥.يف اسهاَ٘ اخر بآ

 .االزتكا٤ مبطت٣ٛ ايتعًِٝ ايكاْْٛٞ يف اؾاَعات ٚاملعاٖد ايكطا١ٝ٥ -3

 .(2)كإْٛ ٚبني ايٛاقع ايكاْْٛٞايايسبط بني ْعس١ٜ  -4

ذٝع املػسع باألخر باآلزا٤ ايفك١ٝٗ ٚزؤ١ٜ ايفكٗا٤ اييت تعٗس ْتٝذ١ قٝاّ فكٗا٤ تػ -5
 .ايكإْٛ مب١ُٗ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥

َٔ املُهٔ إ ٜهٕٛ ٖٓاى عدٍٚ َٔ قبٌ ايكطا٤ عٔ اػاٖ٘ ايكطا٥ٞ اىل اػاٙ ددٜد  -6
 .ٜتفل َع اصٍٛ ايكإْٛ ٚايٛاقع االدتُاعٞ

 بني اؾاْب ٢ً األسهاّ باعتبازٙ َعٗسا َٔ َعاٖس االتصاٍ ٚتتذ٢ً أ١ُٖٝ ايتعًٝل ع -7
تٓاٍٚ َٛاضٝع ددٜد٠ غري يطسٜك٘ ٜفتح ايباب يًباسجني ايعًُٞ ٚاؾاْب ايٓعسٟ ٚعٔ 

اييت مت عجٗا َٚعاؾ١ َػهالتٗا، نُا أْ٘ ٜطِٗ يف تطٜٛس ايكٛاْني ايٓافر٠، ٖٚٛ مبجاب١ 
 .(3)ٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايطاز١ٜايعني ايبصري٠ يًكطا٤ يًُطا١ُٖ يف تفطري ايك

عٌُ ايكاضٞ ٖٛ ايبشح عٔ اؿًٍٛ ايكطا١ٝ٥ يًكطاٜا ٚايٓصاعات املطسٚس١ اَاَ٘ فٗٛ  -8
ال ٜصٓع ايٓعسٜات ايفك١ٝٗ َجٌ ايفكٝ٘, فكد تتعازض ٖرٙ اؿًٍٛ َع ايٓعسٜات 
 ايكا١ْْٝٛ ايكا١ُ٥ يف ايفك٘ فٗٓا ٜأتٞ دٚز املعًل ع٢ً اؿهِ يف ؼكٝل ٖدف تكدٜس اؿهِ

                                                      

في الشذرة القزائية, مشذهر  4/1/3420( في 218قرار محكسة التسييز العراقية رقم ) (3)
 .220, ص3423العدد الثاني, 

عبد الفتاح مراد, مهسهعة الشيابات والتحقيق الجشائي التظبيقي والفشي والتررف في  د. (2)
 . 11, ص2008, بدون دار نذر, 1التحقيق, ج

 .82أحسد أبه عيدى عبدالحسيد, السردر الدابق, ص د. (1)
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ٓعسٜات ايفك١ٝٗ ايٚاظٗاز َصاٜاٙ ٚعٝٛب٘ ٚابساش َد٣ اتفاق٘ اٚ اختالف٘ َع َا َٛدٛد َٔ 
 .(1)ٚايكطا١ٝ٥

ٚالبد اٜطا إ مدد اؿدٚد ٚايكٝٛد املتعًك١ بايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥, اذ 
ٝد َع ايتك ت١ٝبايكٝٛد اآل ًتصّصفت٘ اٚ َهاْت٘ ايع١ًُٝ إ ٜ تٜطتٛدب ع٢ً املعًل َُٗا ناْ

 -:بايػسٚط املتعًك١ بايتعًٝل ايطابل ذنسٖا

إ ًٜتصّ بايكٝٛد ٚاؿدٚد ايكا١ْْٝٛ ست٢ ال ٜهٕٛ اهلدف َٔ ايتعًٝل ؼكٝل اٖداف  -1
غدص١ٝ متظ َها١ْ ايكاضٞ ٜٚتعد٣ ع٢ً غدص١ٝ ايكاضٞ ٚايكطا٠, فعٓدَا ٜتِ  

ط َٔ ابدا٤ ايٓكد جيب إ ال ٜهٕٛ ٖٓاى َطاع بػدص ايكاضٞ بػ١ٝ ايتػٗري اٚ اؿ
 دسمي١ ضب ٚقرف. عٔيت٘ ٤نساَت٘ فاذا ػاٚش ٖرا اؿد ٚدبت َطا

ع٢ً ٖٝب١ ايكطا٤ عٓدَا ميازع املدتص ١َُٗ ايتعًٝل  اٚ تعٍد ١ٖاْإهٕٛ ٖٓاى تإ ال  -2
 ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥.

اضتدداّ ايعبازات اييت تعٗس اسرتاّ َها١ْ ايكاضٞ ست٢ يٛ ٚددت اخطا٤ ازتهبٗا  -3
االسهاّ ايصادز٠ َِٓٗ نإٔ ٜتِ اضتدداّ عباز٠ )ْس٣ يٛ قاّ ايكاضٞ اٚ ايكطا٠ يف 

ٚ )ْسدح  ايكاضٞ بٗرا االَس يهإ افطٌ( اٚ )نٓا ْفطٌ إ ٜكّٛ ايكاضٞ بهرا(
 ٖٚهرا. ...( ٚ )ٜتبني يٓا إ األخر بايسأٟ ....( ٚ )ٜبدٚ يٓا إٔ اػاٙ ....(ايسأٟ

 
 
 
 
 

                                                      

خالق والكيم والتقاليد القزائية, دراسة مقارنة حيحة لألالفتاح مراد, القهاعد الرد. عبد  (3)
 .21, ص2002في القهانين الهضعية والذريعة االسالمية, 
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 انفرع انثاني
 ئيةتمسيًات انتعهيك عهى االحكاو انمضا

 -َٔ املُهٔ تكطِٝ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ اىل عد٠ تكطُٝات: 

ٜكطِ َٔ سٝح بٝإ صشت٘ َٔ ايعدّ بإٔ ٜجين املعًل ع٢ً تٛد٘ ايكطا٤ اٚ إ ٜبني  -1
 املعًل دٛاْب ايٓكص ٚعدّ ايصش١.

ٚقد ٜهٕٛ َكطُا َٔ سٝح االغداص ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ بايتعًٝل بإٔ ٜهْٛٛا َٔ ايكطا٠ اٚ  -2
  اٚ ايفكٗا٤ ٚاضاتر٠ اؾاَعات.احملاَني

 ايسقاب١ٜكطِ َٔ سٝح غاٜت٘ بإٔ ٜهٕٛ اهلدف َٔ ايتعًٝل ايبشح ايعًُٞ اٚ ايفين اٚ  -3
قٝاّ ايكطا٠ ٚأعطا٤ االدعا٤ ايعاّ مبٗاَِٗ ايكطا١ٝ٥ املٓصٛص عًٝٗا يف  سطٔ ع٢ً

 .(1)ايكإْٛ

سهاّ طبكا ملٓٗر أَا َٔ سٝح املٓاٖر املعتُد٠ يًتعًٝل فتكطِ اىل ايتعًٝل ع٢ً اال -4
ايػسح ع٢ً َتٕٛ االسهاّ, ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ طبكا ملٓٗر ايتشًٌٝ اٚ االضتكسا٤, 

 .(2)ًُٓٗر ايتأصًٝٞ اٚ االضتٓباطٞيايتعًٝل ع٢ً االسهاّ طبكا 

تكطُٝ٘ َٔ سٝح ٚض١ًٝ ْػس ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥, فكد ٜهٕٛ ايتعًٝل  -5
ٜل تكدمي٘ يًدٚزٜات ٚاجملالت ايدٚز١ٜ ايكا١ْْٝٛ بصٛز٠ غف١ٜٛ, اٚ إ ٜتِ ْػسٙ عٔ طس

ايع١ًُٝ ايتابع١ يًُؤضطات االنادمي١ٝ اٚ ايتابع١ يٓكاب١ احملاَني, اٚ إٔ ٜتِ ْػس ايتعًٝل 
بٛاضط١ ايٛضا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ ناألْرتْت اٚ بٛاضط١ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ نايفٝظ 

 بٛى اٚ ايتٜٛرت اٚ اٟ ٚض١ًٝ ايهرت١ْٝٚ اخس٣.

                                                      

( لدشة 24/ثالثا( من قانهن ىيئة األشراف القزائي العراقي رقم )1يراجع السادة ) (3)
2031. 

هنية واالحكام عبد الفتاح مراد, اصهل التعليق على الشرهص القان للتفريل يراجع د. (2)
 . 32القزائية, السردر الدابق,  ص
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ػا١ٜ َٔ بٝإ تعداد يتكطُٝات ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٖٞ ايٛصٍٛ اىل ٚاي
بٝإ املٓاٖر اييت َٔ املُهٔ االعتُاد عًٝٗا يف ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ فػري ٖرٙ 
ايتكطُٝات عطب زآٜا املتٛاضع َٔ احملتٌُ إ تصٌ بٓا اىل طسٜك١ غري ع١ًُٝ يف ايتعًٝل 

ٚايٛض١ًٝ االخري٠ ضٛف ْسنص عًٝٗا يف ٖرٙ ايدزاض١ باعتبازٖا َٔ ١ٝ, ع٢ً االسهاّ ايكطا٥
ايٛضا٥ٌ اييت ؼدخ فُٛع١ َٔ االغهاالت ًٜٚصّ طسح فُٛع١ َٔ اؿًٍٛ يتذٓب 

 يف املبشح ايجاْٞاالغهاالت اؿاص١ً ٖٚرا َا ضٛف ْسنص عًٝ٘ 

 املبحث انثاني
 انتعهيك عهى االحكاو انمضائية عرب وسائم طرق 

 واشكانياته م االجتًاعيانتىاط
ظٗست يف ايٛقت اؿاضس ْٚتٝذ١ يًتطٛز اؿاصٌ يف ايتٛاصٌ االيهرتْٚٞ ٚايتٛاصٌ  

خاص١ تٓػس اسهاّ قطا١ٝ٥, ٖرٙ  َٛاقع ٚتطبٝكات االدتُاعٞ عرب ايٛضا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ
 تٛدد يف ٚقد ٚاسد٠ ٚامنا ٖٞ َتعدد٠ٚض١ًٝ ع٢ً كتصس تَتٓٛع١ ٚال  املٛاقع االيهرت١ْٝٚ

صفشات خاص١ بٓػس االسهاّ ايكطا١ٝ٥, َٝص٠ ٖٞ  ٝع ايٛضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞمج
, يف ايبد٤ ٜطتٛدب ايصفشات إ فٝٗا فكس٠ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ َٔ اؾُٗٛز

ايكٍٛ إ ايتعًٝل بٗرٙ ايٛضا٥ٌ ال خيتًف عٔ ايتعًٝل ايرٟ ٜتِ بػري ٖرٙ ايٛضا٥ٌ اذ 
ْفطٗا يف نٝف١ٝ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٚٚدٛب إٔ  ٜطتٛدب اتباع االصٍٛ ايع١ًُٝ

ح, يهٔ يٛ ٜصدز ايتعًٝل عٔ ْفظ االغداص ايرٜٔ بٝٓاٖا يف املبشح االٍٚ َٔ ٖرا ايبش
ساالت ٚظٛاٖس ٜطتٛدب طسسٗا باعتبازٖا َػه١ً تٛدب ع٢ً  دقكٓا يف االَس يٛددْا

البد إ ْبني يف ايٛضا٥ٌ, يرا  املػسع ٚايكطا٤ ايتدخٌ يٛضع سدٚد ٚقٛاعد ايتعًٝل بٗرٙ
بني َا١ٖٝ االغهايٝات ْٖرا املبشح طسم ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ بٗرٙ ايٛضا٥ٌ ٚنريو 

 ،, ٖٚرا َا تهٕٛ ع١ًٝ خط١ عجٓا هلرا املبشحٚاملعاؾات اييت ؼد َٔ ٖرٙ االغهايٝات
 -:ٚناآلتٞاىل َطًبني  ْ٘كطُ

 االدتُاعٞ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌاملطًب األٍٚ / طسم ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ عرب 

 املطًب ايجاْٞ/ اغهايٝات ايتعًٝل عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 
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 املطهب األول
 االجتًاعي طرق انتعهيك عهى االحكاو عرب وسائم انتىاطم

ماٍٚ َٔ خالٍ فسعني إ ْبني تعسٜف ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ َٚٔ ثِ ْبني 
 ايٛضا٥ٌ ٚناآلتٞ:اِٖ طسم ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ عرب ٖرٙ 

 انفرع االول
 تعريف وسائم انتىاطم االجتًاعي

قبٌ بٝإ طسم ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 
عدٜد٠ غصٛص  تعازٜف فٗٓاى ايتٛاصٌ االدتُاعٞالبد َٔ بٝإ تعسٜف كتصس يٛضا٥ٌ 

ٓع١َٛ َٔ ايػبهات االيهرت١ْٝٚ َ»عسفٗا بعض ايفكٗا٤ بأْٗا ف ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ,
تطُح يًُػرتى فٝٗا اْػا٤ َٛقع خاص ب٘ َٚٔ ثِ زبط٘ عٔ طسٜل ْعاّ ادتُاعٞ 

فُٛع١ »ٚعسف أٜطا بأْ٘ ، (1)«ٚاهلٛاٜات ايهرتْٚٞ بأعطا٤ اخسٜٔ يدِٜٗ ْفظ االٖتُاَات
صٌ بني َٔ املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ، املٛدٛد٠ ع٢ً غبه١ اإلْرتْت، ٖدفٗا ايس٥ٝطٞ ٖٛ بٓا٤ تٛا

 .(2)«فُٛع١ َٔ األغداص، يف كتًف أما٤ ايعامل

 ٚزب١ٝ بأْٗااال دتُاع١ٝالٚاقتصاد١ٜ االٛثا٥ل ايصادز٠ عٔ ايًذ١ٓ اي ٚتعسفٗا اٜطا
غداص ٚاىل ايسبط بٝٓٗا اال فُٛعات ٤َٔ تٗدف إىل إْػا غبه١ االْرتْتخدَات ع٢ً »

أٚ ٜسغبٕٛ ببطاط١ َعسف١  َػرتن١ غداص ْػاطات أٚ اٖتُاَاتاال ال٤ٖؤسٝح ٜتػازى 

                                                      

د. زاىر راضي، استخدام مهاقع التهاصل االجتساعي في العالم العربي، مجلة التربية،  (3)
 .21، ص 2001، جامعة عسان األىلية، عسان، 31العدد 

تعريف مهاقع التهاصل االجتساعي، دراسة متاحة على شبكة السعلهمات العالسية،  (2)
 .31/30/2020تاريخ الزيارة  https://mawdoo3.comبة من السهقع  مدحه 

https://mawdoo3.com/
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 ال٤ٖؤاـدَات ؼت تصسف  خسٜٔ ٚتطع ٖرٙاالغداص الغٝا٤ املفط١ً أٚ ْػاطات ااال
 .( 1)«فُٛع١ َٔ ايٛظا٥ف تطُح بايتفاعٌ بِٝٓٗ

ميهٔ َٔ خالهلا ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ  االدتُاعٖٞٚٓاى عد٠ مناذز يًتٛاصٌ 
ٖرٙ املٛاقع  أغٗس َٔ ٚايرٟ ٜعد (facebook) بٛى ايفٝظايكطا١ٝ٥ ْبني اغٗسٖا ٖٚٞ 
ايرٟ َٔ املُهٔ  (youTube) ٝٛتٝٛب, ٚنريو تطبٝل اي(2)اـاص١ يًتٛاصٌ االدتُاعٞ

باز٠ عٔ َٛقع ع»إ ٜتِ ايتعًٝل َٔ خالي٘ ع٢ً االسهاّ بصٛز٠ فٝد١ٜٚ ٜٚعسف بأْ٘  
ّٛع١ يف غّت٢ اجملاالت، ٜٚطُح ملطتددَٝ٘ َٔ َػاٖد٠ س١ّٝ  إيهرتْٚٞ ٜعسض فٝدٜٖٛات َتٓ

نُا ٚميٓح َػاٖدٜ٘ فسص١ ايتعبري عٔ زأِٜٗ  يًفٝدٜٖٛات اييت ٜعسضٗا بػهٌ َباغس
بايفٝدٜٛ عٔ طسٜل إبدا٤ إعذابِٗ ب٘ أٚ عدَ٘، أٚ عٔ طسٜل إضاف١ تعًٝكِٗ ع٢ً ايفٝدٜٛ 

َطتددَٛ تًٝٝذساّ ميهِٓٗ ٚ» (  (Telegramتًػساّ أٚ تًٝٝذساّ, (3)«ايرٟ ٜػاٖدْٚ٘
مبا يف ذيو ايصٛز ٚايفٝدٜٖٛات ٚايٛثا٥ل سُٝح ٜدعِ  تػفري عاي١ٝ ١ٝتبادٍ ايسضا٥ٌ بإَهاْ

 , ٚيف ْفظ منط ايتًٝهساّ اٜطا تطبٝل ايٛاتطاب.(4)»ناّف١ املًفات

 

                                                      

د. وسيم شفيق الحجار، لشظام القانهني لهسائل التهاصل االجتساعي، إصدار السركز  (3)
العربي للبحهث القانهنية والقزائية التابع لسجلس وزراء العدل العرب، الظبعة االولى، 

السركز القانهني ، نقال عن : القاضي سالم روضان السهسهي، 23 ، ص2032عام 
، بحث )الفيدبهك أنسهذجا  ) "Facebook" نذاء صفحة في مهقع التهاصل االجتساعيال

 : لهمات العالسية، مدحهب من السهقعمتاح على شبكة السع
     c.iqhttps://www.iraqfs  ,33/  1/  2033 - 1321العدد: -الحهار الستسدن - 

 .3/30/2020, تاريخ الزيارة السحهر: دراسات وابحاث قانهنية 33:14
 .18ص، 2030والتهزيع، القاىرة،  للشذر حهاس البديل، مظابع بكر، اإلعالم سريا .د (2)
: مدحهبة من السهقعتعريف اليهتيهب، دراسة متاحة على شبكة السعلهمات العالسية،  (1)

https://mawdoo3.com  34/30/2020. تاريخ الزيارة . 
 :مدحهبة من السهقعاسة متاحة على شبكة السعلهمات العالسية، ، در تيلكرامتعريف  (8)

https://web.archive.or 34/30/2020, تاريخ الزيارة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://www.iraqfsc.iq/
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5876
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5876
https://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
https://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://web.archive.or/
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 انفرع انثاني
 طرق انتعهيك عهى االحكاو عرب وسائم انتىاطم االجتًاعي

َٔ خالٍ ايٛضا٥ٌ ٚايتطبٝكات االيهرت١ْٝٚ يًتٛاصٌ االدتُاعٞ ايطابل ذنسٖا يف 
ضايٝب ايتعًٝل ع٢ً األسهاّ عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ ايفسع االٍٚ َٔ املُهٔ إ تتعدد ا

ز اٚ فٝدٜٖٛات ٜٚتِ , بإٔ ٜتِ ْػس اسهاّ قطا١ٝ٥ ع٢ً غهٌ ًَفات اٚ صٛاالدتُاعٞ
تفعٌٝ َٝص٠ ايتعًٝل َٔ قبٌ اٟ فسد ٜتابع ٖرٙ ايٛضا٥ٌ إ ٜكّٛ مب١ُٗ ايتعًٝل ع٢ً 
االسهاّ ايكطا١ٝ٥, ٚقد تتعدد اختصاصات ٖؤال٤ املعًكني َِٓٗ َٔ ٜهٕٛ َتدصصًا يف 
فاٍ ايكإْٛ َِٚٓٗ َٔ ال ٜهٕٛ َتدصصًا ٖٚٓا تعٗس املػه١ً يف إ ٜكّٛ غدص غري 

١ُ ايتعًٝل, فٓعسا يعدّ خربت٘ قد ٜهٕٛ ايتعًٝل غري َٛضٛعٞ بٌ ٜصٌ اىل َتدصص مبٗ
َسس١ً ايفٛض٢ ٚايطعٔ بايكطا٤, مما ٜطتٛدب إ ٜتِ اصداز ْصٛص قا١ْْٝٛ خاص١ 
تبني نٝف١ٝ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ يف قإْٛ املسافعات اٚ قإْٛ احملاَا٠ ٚقإْٛ 

اؾاَع١ٝ اٚ اصداز تعًُٝات خاص١ َٔ قبٌ فًظ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ ٚست٢ قإْٛ اـد١َ 
ايكطا٤ االع٢ً اٚ ْكاب١ احملاَني ؼدد نٝف١ٝ ايتعًٝل عرب ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ٚنٝف١ٝ اْػا٤ 

 اجملاَٝع ايكا١ْْٝٛ اـاص١ يف ٖرٙ ايٛضا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ.

ٚست٢ ٜهٕٛ ايتعًٝل ع٢ً اؿهِ ايكطا٥ٞ ضًُٝا ٚصشٝشا جيب ع٢ً ايػدص 
ُّا  ل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ إ ٜهٕٛايرٟ ٜسّٚ ايتعًٝ  ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اييتظُٝع ًَ

اإلملاّ بايتٛدٗات أٚ  ٚنريو تتعًل مبٛضٛع ايٓصاع ايرٟ صدز اؿهِ ايكطا٥ٞ بػأْ٘,
اآلزا٤ ايفك١ٝٗ ايكدمي١ ٚاؿدٜج١ اييت تتعًل باملطاي١ ٚباالدتٗادات ايرٟ تتعًل باملطاي١ 

ٛدد يد٣ نٌ غدص ٜسّٚ ايتعًٝل ع٢ً اؿهِ َاعدا ايػدص ٚايٓصاع , فهٌ ٖرٙ االَٛز ال ت
املتدصص فاذا مسشٓا بايتعًٝل ع٢ً االسهاّ عرب ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ٚبدٕٚ ايػسٚط املرنٛز٠ 

 ألد٣ ذيو اىل إ ٜهٕٛ ايتعًٝل َػٖٛا ٚغري صشٝح.
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 املطهب انثاني
 اشكانيات انتعهيك عرب وسائم انتىاطم االجتًاعي

ٖرا  املػانٌ اييت َٔ املُهٔ إ ؼدخ بطببإ ْبني أِٖ  ماٍٚ يف ٖرا املطًب 
هٕٛ ضببا  تاالضًٛب يًتعًٝل ٚماٍٚ اٜطا إ ْكرتح فُٛع١ َٔ املعاؾات عط٢ إ 

 -:َٚٔ خالٍ فسعني تٞآلان ْبٝٓٗايتٓعِٝ ٖرا االضًٛب يف ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ 

 انفرع األول
 تًاعيوسائم انتىاطم االجيف انتعهك  يشاكم

أظٗست ايتطٛزات ايتهًٓٛد١ٝ فُٛع١ َٔ ايٛضا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ أدت اىل سدٚخ   
ابدا٤  تضٗٛي١ بع١ًُٝ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ بني االفساد ٚايػعٛب ٚايدٍٚ, ٚبٓفظ ايٛقت ضًٗ

االفساد ٚبهاٌَ اؿس١ٜ آلزا٥ِٗ بٛاضط١ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ, َٚٔ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 
نسٚبات ايتًٝهساّ, ايٛاتظ أب, ٚايفاٜرب. أٚ اٟ ٚض١ًٝ أخس٣(, )ايفٝظ بٛى, تٜٛرت, 

فٓالسغ قٝاّ اغداص قد ٜهْٕٛٛ َتدصصني يف ايكإْٛ اٚ ال بٓػس االسهاّ ايكطا١ٝ٥ 
ايصادز٠ َٔ احملانِ ايٛط١ٝٓ اٚ ايعسب١ٝ اٚ االدٓب١ٝ, ضٛا٤ ناْت االسهاّ صادز٠ َٔ 

دضتٛز١ٜ اٚ قانِ االضت٦ٓاف اٚ ايتُٝٝص, ٚتٛدد احملانِ املد١ْٝ اٚ اؾٓا١ٝ٥ اٚ االداز١ٜ اٚ اي
خاص١ٝ ايتعًٝل ٚابدا٤ اآلزا٤ بٛاضط١ ايٛضا٥ٌ اعالٙ ٚاييت ٜتِ ْػس االسهاّ ٚايكسازات 

 ايكطا١ٝ٥ فٝٗا.

َٚٔ خالٍ َالسعتٓا هلرا االضًٛب اـاص بايٓػس لد إ ٖٓاى ْٛعا َٔ عدّ  
ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥, فبُذسد قٝاّ ايتكٝد باألضظ اـاص١ يف ايكٝاّ بع١ًُٝ ايتعًٝل 

غدص بٓػس سهِ قطا٥ٞ يف ٖرٙ ايٛضا٥ٌ لد نٌ َٔ املتدصصني اٚ غري املتدصصني 
 َصاٜا ٚعٝٛب اؿهِ ايكطا٥ٞ, فكد ٜهٕٛ اؿهِ َعٝبا ٚلد ادزاز ٜبنيٜبدٟ زأٜ٘ ٚ

يتعًٝكات غري صشٝش١ غصٛص صشت٘, ٚاذا ٚدد تعًٝل ٜٓتكد اؿهِ ْس٣ املبايػ١ َٔ 
بدا٤ ٖرا ايٓكد بصٛز٠ قد متظ َها١ْ ٖٚٝب١ ايكاضٞ ٚاؿهِ ايكطا٥ٞ, بٌ إٌ املعًكني بقب

 قد ٜصٌ االَس اىل اعتبازٙ دسمي١ قرف ٚضب عل ايكاضٞ َٚهاْت٘ ٖٚٝبت٘.
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ٚجيب اٜطا املالسع١ إ َٔ اضظ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٖٛ ٚدٛب ْػس  
ٚقطا٥ٝا بإٔ ٜتِ سصسا عٔ طسٜل ْػس  ايتعًٝكات بٛض١ًٝ َعرتف بٗا َٚعتُد٠ عًُٝا

ايتعًٝكات بايدٚزٜات ٚاجملالت ايع١ًُٝ, ٚإ ٜكّٛ مب١ُٗ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ 
ٕ يف فاٍ ايكإْٛ ع٢ً خالف َا ْالسع٘ يف ايتعًٝكات اؿاص١ً عٔ ٛاغداص َتدصص

صشفٞ اٚ طسٜل ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ فٓذد يف بعض االسٝإ طالب ايكإْٛ اٚ اي
اغداص َٔ اختصاصات اخس٣ ٜعًكٕٛ بتعًٝكات َب١ٝٓ ع٢ً اضظ غري صشٝش١ ٚغري 

 ض١ًُٝ.

ٚبايٓطب١ يًػ١ املطتدد١َ يًتعًٝل لد يف بعض االسٝإ اضتدداّ عبازات ال تًٝل  
اؿهِ ايكطا٥ٞ  داّ عباز٠ )نازث١ اٚ َصٝب١( ٚنإَٔٚها١ْ ايكطا٤ ٚاؿهِ ايكطا٥ٞ ناضتد

ايع١ًُٝ ايكا١ْْٝٛ ٚاتباع االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ املٓصٛص عًٝٗا يف  ضظيألصادز بدٕٚ اتباع 
ص١ً, بُٝٓا يٛ اطًع عًٝ٘ املدتص يف ايكإْٛ يٛدد  ٟخس ذآقإْٛ املسافعات اٚ اٟ قإْٛ 
ٛدد فٝ٘ ا١ٜ اغهاي١ٝ قا١ْْٝٛ يهٔ ألضباب غدص١ٝ اٚ ْكد تإ اؿهِ ايكطا٥ٞ ضًِٝ ٚال 

ا٤ ٜٓػس بعض االغداص تعًٝكات غري ض١ًُٝ غدصٞ َٚظ نسا١َ ايكاضٞ اٚ ايكط
 يألسهاّ ايكطا١ٝ٥.

 انفرع انثاني
 الرتاح املعاجلات

َٔ خالٍ بٝإ املػه١ً يف ايفكس٠ ايطابك١ ماٍٚ قدز االَهإ طسح فُٛع١ َٔ  
 -َعاؾات اـاص١ بإغهاي١ٝ ايٓػس عٔ طسٜل ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚناالتٞ:

ل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ َٔ قبٌ فًظ ايكطا٤ االع٢ً ادزاز تعًُٝات خاص١ بايتعًٝ -1
بإٔ ٜهٕٛ االصٌ بٓػس ايتعًٝكات ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ يف اجملالت ايكا١ْْٝٛ 
ٚايدٚزٜات ايع١ًُٝ ايكا١ْْٝٛ ايصادز٠ َٔ قبٌ اؾاَعات ٚاملؤضطات ايع١ًُٝ ايتابع١ 

تصدز َٔ ْكاب١ احملاَني يٛشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ٚٚشاز٠ ايعدٍ اٚ اييت 
ٚاؼاد اؿكٛقٝني اٚ ا١ٜ َؤضطات اٚ َسانص قا١ْْٝٛ َػه١ً مبٛافك١ اؾٗات ذات 
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, بإٔ ٜتِ ْػس بٝإ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ ٖٚٞ ف١ً ايٛقا٥ع ايعساق١ٝ ٜبني ايعالق١
 .االغداص ايرٜٔ هلِ اؿل يف ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٚنٝفٝتٗا ٚاضًٛب ايتعًٝل

 اجملًظ االع٢ًٞ إ ٜتِ اصداز بٝإ غصٛص ٖرا املٛضٛع َجًُا فعٌ ْٚٛص
إٕ ايتعًٝل ع٢ً  -اٚاًل:»"-:دا٤ ب٘  ايرٟ اصدز بٝاْا 23/9/2007يًكطا٤ بتازٜذ  املصسٟ

اسهاّ ايكطا٤ يف ايصشف ٚاجملالت َدسًا اٚ قدسًا غري دا٥ص بعا١َ، ٚإذا نإ اؿهِ َطعًْٛا 
اي١ ضسبًا َٔ ضسٚب ايتأثري يف ايكطا٠ ٚايتدخٌ يف عًُِٗ، عًٝ٘ غاص١، إذ ٜعد يف ٖرٙ اؿ

إٕ ايكٛاْني ؼعس ايتعًٝل  -ٚثاًْٝا: االَس املُتٓع عًٝ٘ قاًْْٛا بٌ ٚاملعاقب عًٝ٘ دٓا٥ًٝا.
  اؿهِ ٢ايطعٔ عً : األٚىل ٚضًٝتني. بإسد٣األسهاّ ايكطا١ٝ٥ أٚ ايتعسض هلا إال  ٢عً

األسهاّ. ٖٚٞ ٚض١ًٝ  ٢ٖٞ ايتعًٝل ايعًُٞ عً : ٚايجا١ْٝ ٚتعٝٝب٘ أَاّ قه١ُ ايطعٔ
إٔ ٜهٕٛ ايتعًٝل َٔ َتدصص. ٚإٔ ٜتٓاٍٚ سهًُا  أُٖٗا : َػسٚط١ بطٛابط عدٜد٠

قطا٤ ايطعٔ. ٚأال ٜٓاقؼ ايتعًٝل إال  ٢اضتٓفدت طسم ايطعٔ عًٝ٘. تفادًٜا ملع١ٓ ايتأثري عً
اييت أصدزت٘ أٚ ايتفتٝؼ يف اييت غٝد عًٝٗا اؿهِ بٓا٤ٙ دٕٚ أدْٞ تعسض ي١٦ًٝٗ  املبادئ

خباٜا ايٓٛاٜا أٚ َهٕٓٛ ايطُا٥س. ٚإٔ ٜتِ ايتعًٝل َٔ خالٍ َطبٛع١ قا١ْْٝٛ َتدصص١. 
ٚبػري ٖاتني ايٛضًٝتني حيعس ايتعًٝل عًٞ أسهاّ ايكطا٤. ٜٚطشٞ ايتعًٝل دسمي١ ُٜٚٛقع 

٘ صاسب٘ ؼت طا١ً٥ ايعكاب. خاص١ إذا ػاٚش يًُطاع بػدص ايكاضٞ ٚايتعسض ألضست
 .(1)«ٚسس١َ سٝات٘ اـاص١...اخل

قسازا خيص ْػس  8/1/2017بتازٜذ املصسٟ أٜطا  قسز فًظ ايكطا٤ االع٢ً ٚ
تػٌُ ايتعًٝل  ٠اخباز تتعًل بػ٦ٕٛ ايكطا٤ ٚايكطا ٟسعس ْػس ا» ايتعًٝكات اذ دا٤ فٝ٘

اٚ اٖا١ْ اٚ ضب ايكطا٤ اٚ ْػس اخباز متظ َستبات ايكطا٠ اٚ  ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥
 .(2)«٦ٕٛ اعُاهلِ، ع٢ً املٛاقع االيهرت١ْٝٚ َٚٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞغ

                                                      

,  .comwww.almalnewsالبيان مشذهر في مهقع االلكتروني لجريدة السال السرري  (3)
 31/33/2020تاريخ الزيارة 

نذر بتاريخ االثشين  https://www.elwatannews.com، بهابة الهطن االلكترونية (2)
 .31/33/2020, تاريخ الزيارة 4/3/2032

http://www.almalnews.com/
http://www.elwatannews.com/news/details/1764083
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اذا ٚدد َٓصات يٛضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ؽتص مب١ُٗ ْػس االسهاّ ايكطا١ٝ٥  -2
ايصادز٠ َٔ احملانِ ايعساق١ٝ اٚ ايعسب١ٝ ٚاالدٓب١ٝ بهاف١ دزداتٗا فًٝصّ ايتكٝد باألضظ 

كطا١ٝ٥ اييت بٝٓاٖا َٔ خالٍ ٖرٙ ايدزاض١, َٚٔ اـاص١ مب١ُٗ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ اي
ثِ ٜعد ايتعًٝل بٗرٙ ايصٛز٠ اضتجٓا٤ ع٢ً االصٌ ٜٚٛدب إ ٜهٕٛ ٖٓاى تكٝد صازّ 
َٔ قبٌ اصشاب ٖرٙ ايصفشات اٚ ايٛضا٥ٌ بايتُطو باألضظ اـاص١ بايتعًٝل ع٢ً 

ها١ْ ٖٚٝب١ االسهاّ ٚاال تعسض ؾصا٤ قاْْٛٞ َٚالسك١ قطا١ٝ٥ اذا ٚدد تعًٝكات متظ َ
 ايكطا٤ ٚتكع ؼت طا١ً٥ ايكإْٛ.

اصداز تعًُٝات خاص١ َٔ قبٌ فًظ ايكطا٤ االع٢ً بعدّ ايطُاح يػري املدتصني يف  -3
فاٍ ايكإْٛ مب١ُٗ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥, اذ إ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ٜهٕٛ 

ؿهِ َٔ عٔ طسٜل عسض ٚؼًٌٝ َٚٓاقػ١ َا قدّ أَاّ احملانِ، َٚد٣ ضال١َ ا
ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ، أٟ مبع٢ٓ إٔ ٜكّٛ ناتب ايتعًٝل باضتشطاز املعًَٛات اييت اطًع 
عًٝٗا َٔ خالٍ املسدع إلَها١ْٝ قٝاع َد٣ تطابل اؿهِ َع ايٓصٛص  ايكا١ْْٝٛ، 

تفطري غري َٓاضب َع فش٣ٛ  )سرف(ٌٖٚ تفطريٙ هلرٙ ايٓصٛص نإ َٛفكا؟ أّ أْ٘
َس َٔ غري املُهٔ إ ٜكّٛ ب٘ اغداص غري كتصني , ٖٚرا اال(1)َٚطُٕٛ ٖرٙ ايٓص

 يف فاٍ ايكإْٛ.

ْػا٤ َٓص١ خاص١ اٚ َٛقع ايهرتْٚٞ خاص بايسد إقٝاّ فًظ ايكطا٤ االع٢ً ب
ع٢ً ايتعًٝكات ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ فُٝا اذا نإ ايتعًٝل ايكطا٥ٞ َٓػٛزًا ع٢ً ايٛضا٥ٌ 

هٕٛ فٝٗا ػسٜح ٚقرف ٜايتعًٝكات اييت  االيهرت١ْٝٚ ٚٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ خاص١
, ٚاذا نإ ايتعًٝل صادزًا َٔ اغداص عادٜني َٚٔ غري يًكطا٠ ٚايكطا٤ بػهٌ عاّ

املتدصصني يف ايكإْٛ ٚنإ ايتعًٝل فٝ٘ اٖا١ْ ٚقرف يًكطا٠ فاِْٗ ٜعدٕٚ َستهبني 
ط١ٓ ي 111دسمي١ ضب ٚغتِ عل ايكطا٤ ٜٚٓطبل عًِٝٗ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ زقِ 

, اَا اذا نإ ايتعًٝل َٔ اضاتر٠ اؾاَعات ٚايكطا٠ ٚاعطا٤ االدعا٤ ايعاّ فاِْٗ 1969
خيطعٕٛ يًكٛاْني اـاص١ غصٛص ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٚضٛف ْبني يف 

                                                      

مظبعة الخظاب للظباعة، مكشاس،  دمحم العروصي, السخترر في السشيجية القانهنية" (3)
 .13أحسد أبه عيدى عبدالحسيد, السردر الدابق, ص  . د.81, ص2004السغرب, 
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غداص قدز تعًل االَس باألايتٛصٝات فُٛع١ َٔ ايٓصٛص غصٛص ٖرا املٛضٛع ٚ
اىل سد دسمي١ غتِ ٚضب يًكطا٠ ٚايكطا٤ ففٞ ٖرٙ  املرنٛزٜٔ اعالٙ ٚاذا ٚصٌ ايتعًٝل

 اؿاي١ خيطع َستهب ايفعٌ ٚاؾسمي١ يكإْٛ ايعكٛبات.
قٝاّ فًظ ايكطا٤ االع٢ً بايسد ٚايتٛضٝح نتابٝا ع٢ً نٌ ايتعًٝكات املٓػٛز٠ يف  -4

ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ أٚ ايدٚزٜات ٚاجملالت ايكا١ْْٝٛ ٚاييت ٜهٕٛ فٝٗا ْكد 
طا١ٝ٥ فإذا نإ ايٓكد صشٝشا تجين عًٝ٘ ٚاذا نإ ايٓكد غري صشٝح تكّٛ يألسهاّ ايك

احمله١ُ بايسد عًٝ٘, فكد قاّ ايكطا٤ املصسٟ بايسد ع٢ً اسد اضاتر٠ ايكإْٛ 
سد٣ يف إغصٛص ايتعًٝل ع٢ً سهِ قطا٥ٞ عٓدَا قاّ اسد اضاتر٠ ايكإْٛ ايعاّ 

از١ٜ ايعًٝا ٚقد زدت عًٝ٘ نًٝات اؿكٛم بتدط١٦ سهِ صادز َٔ قبٌ احمله١ُ االد
بإٔ اصدزت اؿهِ يف َطاي١ قا١ْْٝٛ ناْت َطتكس٠ يف »احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝا عًُٝا 

فسْطا َٚصس ٚيهٔ ٜبدٚ إ االضتاذ اؾاَعٞ مل ميس ع٢ً فسْطا اٚ ٜفتح ايهتب 
املصس١ٜ اٚ ايفسْط١ٝ املٛدٛد٠ يف َصس ٚنإ قسن٘ ايٛسٝد ٖٛ دافع غدصٞ ٖٛ إ 

ٌ ايتعًٝل ٚايرٟ قاّ بتدط١٦ اؿهِ اضتاذ داَعٞ دٕٚ ٚد٘ سل صادز ضد اؿهِ ق
فإذا نإ ايتعًٝل صادز َٔ اضتاذ داَعٞ ٚنإ زد (, 1)«ن١ًٝ اؿكٛم اييت ٜعٌُ فٝٗا

هٝف اذا نإ ايتعًٝل َٔ غدص عادٟ ٚغري كتص فايكطا٤ املصسٟ بٗرا االضًٛب 
صٛص ايسد ع٢ً ايتعًٝكات َٔ قبٌ يف ايكإْٛ, يرا ْس٣ بٛدٛب ابدا٤ ا١ُٖٝ نبري٠ غ

 فًظ ايكطا٤ االع٢ً سفاظا ع٢ً نسا١َ َٚها١ْ ٖٚٝب١ ايكطا٤.

 

 

 

 

                                                      

عبد الفتاح مراد, اصهل التعليق على الشرهص القانهنية واالحكام القزائية,  نقال عن د. (3)
 . 32مردر سابق,  ص
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 ةـاخلامت
ماٍٚ بعد امتآَا يًُٛضٛع إ ْبني اِٖ ايٓتا٥ر ْٚبني فُٛع١ َٔ ايتٛصٝات  

 غصٛص املٛضٛع:

 أٚالَ: ايٓتا٥ر

ذ١ٖٝٓ ٖٞ عباز٠ عٔ قسا٠٤ ٜساد بايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ قٝاّ املعًل بع١ًُٝ  .1
اؿهِ اٚ ايكساز ظُٝع ادصا٥٘ ٚؼًًٝ٘ ٚتأصًٝ٘ ٚذيو يتشدٜد َعٓاٙ َٚسَاٙ ثِ تكُٝٝ٘ 

 .ٚصٝاغ١ ايساٟ ايعًُٞ ايكاْْٛٞ يًُعًل بػإٔ اؿهِ
اييت ٜطتٛدب متسٜٔ طًب١ ايكإْٛ  ايع١ًُٝايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ َٔ ايدزٚع  .2

 ٘.ايكٝاّ بع٢ً ضُٔ قاضساتِٗ 
ٜٚطتٛدب إ تتٛفس فُٛع١ َٔ ايػسٚط فُٝٔ ٜتٛىل ١َُٗ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ  .3

 ايكطا١ٝ٥ .
 .اٖداف ٚسدٚد ٚتكطُٝات َتعدد٠يًتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ بػهٌ عاّ  .4
 ٛايًذ٤ٛ اىل ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ال جيب إ ٜكّٛ ب٘ نٌ غدص ٚامنا ٖ .5

االنادميٝني اضاتر٠ اؾاَعات يف اختصاص كصص فكط يرٟٚ االختصاص ضٛا٤ َٔ 
 .اٚ ايكطا٠ املتكاعدٜٔ ايكإْٛ

ٚايػا١ٜ َٔ سصس ايتعًٝل فكط يًكطا٠ املتكاعدٜٔ يف اْ٘ يٛ مسح يهٌ ايكطا٠ اٚ  .6
اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ املطتُسٜٔ باـد١َ بايتعًٝل ع٢ً األسهاّ ايكطا١ٝ٥ ـايف قٛاعد 

 ٠ ْصاع ٚتٛتس َا بني ايكطا٠.ايطًٛى ايكطا٥ٞ ايطًِٝ ٚاد٣ اىل اثاز
ايتعًٝل َٔ احملاَني اٚ نباز احملاَني ممٔ يدِٜٗ ضٓٛات ط١ًٜٛ يف عٌُ احملاَا٠ ع٢ً  .7

 االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ال جيٛش إ ٜعط٢ اؿل فٝ٘ يًُشاَٞ بصٛز٠ َطًك١.
ْتٝذ١ يًتطٛز اؿاصٌ يف ايتٛاصٌ االيهرتْٚٞ ٚايتٛاصٌ االدتُاعٞ عرب ايٛضا٥ٌ  .8

 .خاص١ تٓػس اسهاّ قطا١ٝ٥ ددت َٛاقع ٚتطبٝكاتٚ االيهرت١ْٝٚ
)سرف( السعٓا فٝٗا اَها١ْٝ ٚدٛد ايتعًٝل ع٢ً  االدتُاعٖٞٓاى عد٠ مناذز يًتٛاصٌ  .9

 االسهاّ ايكطا١ٝ٥.
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بٓػس االسهاّ  غري َتدصصنيقٝاّ اغداص قد ٜهْٕٛٛ َتدصصني يف ايكإْٛ اٚ  .10
خاص١ٝ  ْٚعسا يٛدٛدالدٓب١ٝ, ايكطا١ٝ٥ ايصادز٠ َٔ احملانِ ايٛط١ٝٓ اٚ ايعسب١ٝ اٚ ا

االسهاّ ٚايتعًٝل ع٢ً بدا٤ اآلزا٤ إيف ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ٜكّٛ االغداص اعالٙ ب ايتعًٝل
 .عرب ٖرٙ ايٛضا٥ٌٚايكسازات ايكطا١ٝ٥ 

ٖٓاى ْٛع َٔ عدّ ايتكٝد باألضظ اـاص١ يف ايكٝاّ بع١ًُٝ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ  .11
 ٖرٙ ايٛضا٥ٌ لد نٌ َٔ ايكطا١ٝ٥, فبُذسد قٝاّ غدص بٓػس سهِ قطا٥ٞ يف

 .املتدصصني اٚ غري املتدصصني ٜبدٟ زأٜ٘ ٚبٝإ َصاٜا ٚعٝٛب اؿهِ ايكطا٥ٞ
ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ باتباع ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ال خيتًف عٔ  .12

ايتعًٝل ايرٟ ٜتِ بػري ٖرٙ ايٛضا٥ٌ اذ ٜطتٛدب اتباع االصٍٛ ايع١ًُٝ ْفطٗا ْٚفظ 
 هلِ اؿل يف ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥.االغداص ايرٜٔ 

 ثاْٝا: ايتٛصٝات

دزاز قٛاعد خاص١ غصٛص ايتعًٝل املػسع ايعساقٞ ٚيف عد٠ قٛاْني بإْٛصٞ 
ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ َٚٔ ايطبٝعٞ إ ٜػٌُ ايتعًٝل عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 

 فٓبني ايتٛصٝات سطب ايكٛاْني ٚناآلتٞ:

قٞ يف قإْٛ املسافعات ٚيًشفاظ ع٢ً ٖٝب١ ايكطا٤ بتبين ْٛصٞ املػسع ايعسا .1
 ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اآلت١ٝ:

ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٚض١ًٝ قا١ْْٝٛ يتدقٝل االسهاّ ٚال ٜطتطٝع اٟ   -أ 
 غدص ايكٝاّ بٗا اال َٔ نإ َتدصصا يف فاٍ ايكإْٛ ٚايعًّٛ املطاعد٠ ي٘.

 ايدٚزٜات ٚاجملالت ايع١ًُٝ ايصادز َٔ جيب ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ عرب  -ب 
 اؾٗات االنادمي١ٝ اـاص١ بايٓػس ايعًُٞ.

حيعس ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ بايٛضا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ يًتٛاصٌ االدتُاعٞ اال  -ز 
 باتباع االصٍٛ ايع١ًُٝ يًتعًٝل.



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

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

14 

ْٛصٞ فًظ ايكطا٤ االع٢ً ايعساقٞ إ ٜصدز بٝاًْا ٚتعًُٝات خاص١، ٜٓػس يف  .1
اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )دسٜد٠ ايٛقا٥ع ايعساق١ٝ( غصٛص ايطٛابط ٚاالضظ ايتعًٝكات عرب 
ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٚمتٓع ٖرٙ ايعاٖس٠ اال باألضًٛب 

 ايكاْْٛٞ ايصشٝح ٚبعد صدٚز َٛافكات اصٛي١ٝ بٗا.

( يط١ٓ 29زقِ )ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ يف قإْٛ ١٦ٖٝ األغساف ايكطا٥ٞ ايعساقٞ  .2
دزاز املعدٍ بإ 1979( يط١ٓ 160قإْٛ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ زقِ )املعدٍ, ٚنريو  2016

ْص قإْٛ ميٓع يًكطا٠ ٚاعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ممٔ 
ٜهْٕٛٛ َطتُسٜٔ باـد١َ َٚٔ املُهٔ يًكطا٠ املتكاعدٜٔ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ٚيهٔ 

كٛاعد املٛدٛد٠ يف ايكاْْٛني أعالٙ ايرٜٔ ميٓعإ ايكطا٠ املتكاعدٜٔ ٚفل ايطٛابط ٚاي
/ثاْٝا تٓعِٝ ايكطا٥ٞ 7ٚاعطا٤ االدعا٤ ايعاّ افػا٤ االضساز ايٛظٝف١ٝ )املاد٠ )

 ايعساقٞ(( يرا ْكرتح ايٓص االتٞ:

ميٓع يًكطا٠ ٚاعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ممٔ ٜهْٕٛٛ َطتُسٜٔ بايٛظٝف١ٝ َٔ ايتعًٝل  - أ
 ايكطا١ٝ٥ ضٛا٤ بايٛضا٥ٌ ايتكًٝد١ٜ اٚ عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ. ع٢ً االسهاّ

جيٛش يًكطا٠ ٚاعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ممٔ حيايٕٛ اىل ايتكاعد إ ٜعًكٛا ع٢ً االسهاّ  - ب
ايكطا١ٝ٥ َع ايتكٝد بايطٛابط املٛدٛد٠ يف قإْٛ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ ايعساقٞ  

 .ٗا االضتفاد٠ َٔ خربات٘ ايكطا١ٝ٥ٓغصٛص َٓع افػا٤ االضساز اذا ناْت ايػا١ٜ َ

املعدٍ مبٓع  2008( يط١ٓ 23زقِ ) ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ يف قإْٛ اـد١َ اؾاَع١ٝ .1
االنادميٝني ممٔ ٜهْٕٛٛ َٔ غري اختصاص ايكإْٛ إ ٜكَٛٛا مب١ُٗ ايتعًٝل ع٢ً 
االسهاّ ايكطا١ٝ٥ محا١ٜ يًكطا٤ ٚاحملافع١ ع٢ً ٖٝبت٘ ٚعدّ قٝاّ اغداص ال 

 ًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥.ميتًهٕٛ اـرب٠ ايكا١ْْٝٛ بايتع

املعدٍ  1965( يط١ٓ  173زقِ ) ايعساقٞ قإْٛ احملاَا٠ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ يف  .2
ايصادز َٓٗا بإٔ ال تعط٢ اؿس١ٜ املطًك١ قٛاعد ايطًٛى املٗين ْٚكاب١ احملاَني يف 

  -يًُشاَٞ بايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ فٓكرتح ايٓص اآلتٞ:

https://arb.parliament.iq/archive/2008/05/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-23-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2008/
https://arb.parliament.iq/archive/2008/05/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-23-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2008/
https://arb.parliament.iq/archive/2008/05/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-23-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2008/
https://arb.parliament.iq/archive/2008/05/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-23-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2008/
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ٜتكٝد مببادئ ايػسف ٚاالضتكا١َ ٚنريو اسرتاّ ايكطا٤ عٓد  جيب ع٢ً احملاَٞ إ -أ 
 قٝاَ٘ بايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥.

ال جيٛش ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ اال عرب ايدٚزٜات ايصادز٠ َٔ قبٌ ْكاب١ احملاَني ٚاذا  -ب 
صٍٛ ايع١ًُٝ بايتعًٝل باألْػس ايتعًٝل عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ فٝذب ايتكٝد 

 سهاّ ايكطا١ٝ٥.ع٢ً اال
ميٓع احملاَٞ َٔ ايتعًٝل ع٢ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ضٛا٤ عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ  -ز 

االدتُاعٞ اٚ عرب ايٛضا٥ٌ ايتكًٝد١ٜ اذا نإ اؿهِ ايكطا٥ٞ صادزا َٔ قه١ُ 
احملافع١ اييت ٜعٌُ فٝٗا  احملاَٞ اٚ احملافع١ اييت ٜهٕٛ احملاَٞ عطٛا يف فسع 

 سداخ تٛتس َٚػاسٓات بني احملاَني.ألػٓبا ْكاب١ احملاَني فٝٗا 
 ادرـاملظ

 اٚال: ايهتب

زٚدٝ٘ َاْدنسٟ, ايتعًٝل ع٢ً ايكساز ايكطا٥ٞ يف َٛاضٝع ايكإْٛ اـاص, تسمج١ د.  .1
ضعدٟ امساعٌٝ ايربشلٞ, ضًط١ً طسم ايكإْٛ, َٔ َطبٛعات داَع١ صالح ايدٜٔ, 

 .1982ازبٌٝ, ايعسام, 

بٝع١, ايبشح ايعًُٞ: سكٝكت٘، َٚصادزٙ، َٚادت٘، عبد ايعصٜص عبد ايسمحٔ بٔ عًٞ ايس .2
َٚٓاٖذ٘، ٚنتابت٘، ٚطباعت٘ َٚٓاقػت٘", ايسٜاض، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، بدٕٚ 

  1998داز ْػس, 

عبد ايفتاح َساد, ايتعًٝل ع٢ً اؾدٜد يف قطا٤ قه١ُ ايٓكض املصس١ٜ, بدٕٚ داز  .3
 .2004ْػس, 

خالم ٚايكِٝ ٚايتكايٝد ايكطا١ٝ٥, دزاض١ َكاز١ْ يف ايكٛاعد ايصشٝش١ يألعبد ايفتاح َساد,  .4
 .2007, 1ايكٛاْني ايٛضع١ٝ ٚايػسٜع١ االضال١َٝ, سكٛم ايٓػس قفٛظ١ يًُؤيف,  ط
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عبد ايفتاح َساد, َٛضٛع١ ايٓٝابات ٚايتشكٝل اؾٓا٥ٞ ايتطبٝكٞ ٚايفين ٚايتصسف يف  .5
 .2004, بدٕٚ داز ْػس, 6ايتشكٝل, ز

, 2عد ايبشح ايعًُٞ, داز ايجكاف١ يًٓػس, االزدٕ عُإ, طعبد ايكادز ايػٝدًٞ, قٛا .6
2012. 

عُس ايتَٛٞ ايػٝباْٞ "َٓاٖر ايبشح االدتُاعٞ" فُع ايفاتح يًذاَعات، طسابًظ،  .7
 . 1989, 3ط

قُد ايعسٚصٞ, املدتصس يف املٓٗذ١ٝ ايكا١ْْٝٛ" َطبع١ اـطاب يًطباع١، َهٓاع،  .8
 .2009املػسب, 

ايكاْْٛٞ يٛضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، إصداز املسنص ٚضِٝ غفٝل اؿذاز، يٓعاّ  .9
ايعسبٞ يًبشٛخ ايكا١ْْٝٛ ٚايكطا١ٝ٥ ايتابع جملًظ ٚشزا٤ ايعدٍ ايعسب، ايطبع١ االٚىل، 

 .2017عاّ 

 ثاًْٝا: ايبشٛخ ٚايدزاضات ٚاملكاالت

أمحد أبٛ عٝط٢ عبداؿُٝد, َٓٗذ١ٝ ايتعًٝل ع٢ً األسهاّ ايكطا١ٝ٥, ف١ً داَع١  .1
 . 2018ع١ًُٝ, ايعدد ايسابع, دٜطُرب, صربات٘ اي

شاٖس زاضٞ، اضتدداّ َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف ايعامل ايعسبٞ، ف١ً ايرتب١ٝ، ايعدد   .2
 .2003، داَع١ عُإ األ١ًٖٝ، عُإ، 15

  ْػا٤ صفش١ يف َٛقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞضامل زٚضإ املٛضٟٛ، املسنص ايكاْْٛٞ إل .3
"Facebook" (عح َتاح ع٢ً غبه١ املعًَٛات ايعامل١ٝ، )ًاايفٝطبٛى أمنٛذد ،
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ايعدد: -اؿٛاز املتُدٕ.  https://www.iraqfsc.iqَطشٛب َٔ املٛقع : 
 احملٛز: دزاضات ٚاعاخ قا١ْْٝٛ 11:39 - 18/  5/  2018 - 5876

عادٍ ٜٛضف غهسٟ, نٝف١ٝ نتاب١ ايبشح ايعًُٞ ايكاْْٛٞ ٚايتعًٝل ع٢ً ايٓصٛص  .4
, اجملًد 2013ف١ً ايهٛف١ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ, ايكا١ْْٝٛ ٚايكسازات ايكطا١ٝ٥, 

 .16, ايعدد 1

اح َساد, اصٍٛ ايتعًٝل ع٢ً ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٚاالسهاّ ايكطا١ٝ٥, عح عبد ايفت .5
َٓػٛز يف ف١ً ايعداي١ ٚايكإْٛ ايصادز َٔ املسنص ايفًططٝين الضتكالٍ احملاَا٠ 

 .2007ٚايكطا٤ )َطاٚا٠(, اًٍٜٛ ضبتُس, 

، عدد ّٜٛ دسٜد٠ املصسٟ ايّٝٛ اإليهرت١ْٝٚ َكاٍ َٓػٛز يف حي٢ٝ اؾٌُ،  .6
  20/3/2017، َتاح ّٜٛ 1562ايعدد زقِ  22/9/2008االثٓني

today.almasryalyoum.com. 

 ثايجا: َٛاقع االْرتْٝت

تعسٜف َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، دزاض١ َتاس١ ع٢ً غبه١ املعًَٛات ايعامل١ٝ،  .1
  https://mawdoo3.comع  َطشٛب١ َٔ املٛق

  www.almalnews.comاملٛقع االيهرتْٚٞ ؾسٜد٠ املاٍ املصسٟ  .2

  https://www.elwatannews.com، بٛاب١ ايٛطٔ االيهرت١ْٝٚ .3
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 زابعا: ايكٛاْني

 املعدٍ 1965( يط١ٓ 173زقِ ) ايعساقٞ قإْٛ احملاَا٠ .1

   1968يط١ٓ  13قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ املصسٟ زقِ  .2

 املعدٍ 1969يط١ٓ  83قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ زقِ  .3

 املعدٍ 1969يط١ٓ  111قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ زقِ  .4

 املعدٍ 1979( يط١ٓ 160ٕ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ زقِ )قاْٛ .5

 املعدٍ. 2008( يط١ٓ 23قإْٛ اـد١َ اؾاَع١ٝ ايعساقٞ زقِ ) .6

  2016ا يط١ٓ قٛاعد ايطًٛى املٗين ٚتعدٜالتٗ .7

 .2016( يط١ٓ 29قإْٛ ١٦ٖٝ األغساف ايكطا٥ٞ ايعساقٞ زقِ ) .8

 خاَطًا: ايكسازات ايكطا١ٝ٥

َٓػٛز يف ايٓػس٠ ايكطا١ٝ٥,  9/6/1970( يف 734) قساز قه١ُ ايتُٝٝص ايعساق١ٝ زقِ .1
 .1971ايعدد ايجاْٞ, 

 

 
 
 
 
 


