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ادلستخهص
تعس َٗٓ ١احملاَا َٔ ٠املٗٔ ايعطٜك ١اييت وتادٗا االْػإ يف اجملتُع َٓص ازضاى
ايبؿط اؿطٚ ١ٜاؿل ٚاْصطاؾِٗ عٔ سٌ َٓاظعاتِٗ بايك ،٠ٛملا ؼًُ٘ َٗٓ ١احملاَأَ ٠
ضغاي ١غاَ ١ٝتتُجٌ بهؿاي ١سل ايسؾاع عٔ املٛنٌ ٚايعٌُ عً ٢ؼكٝل ايعساي ،١اال بعض
ايكٛاْني مل تكصط مماضغ ١احملاَ ٞيًُٗاّ املصنٛض ٠اعال ٙبٌ ؾطال عٔ شيو مسشت
يًُشاَٚٚ ٞؾل ضٛابط َع ١ٓٝمماضغَٗ ١اّ ايهاتب ايعسٍٚ ،شيو ملٛادٗ ١ايعسٜس َٔ
االؾهايٝات َٓٗا قً ١اعساز ايهتاب ايعسَ ٍٚكاضْ ١بأعساز ايػهإٚ ،نصيو اهاز ؾطص عٌُ
يًدطهني َٔ نًٝات اؿكٛمٚ ،اخريا ايتػٗ ٌٝعً ٢املٛاطٓني خصٛصا ايصٜ ٜٔػهٕٓٛ
االَانٔ ايٓا ١ٝ٥اييت ال ٜتٛؾط ؾٗٝا زا٥ط ٠ناتب ايعسٍ ،االَط ايص ٟهٓبِٗ َؿك ١ايػؿط
ٚايعٓا ،٤اال اْ٘ البس ملٓح احملاَ ٞصالس ١ٝايتٛثٝل تٛؾط ايعسٜس َٔ ايطُاْات ٚاييت اخصت
بٗا ايكٛاْني املكاضْ ١يتهؿٌ ؼكل ايجك ١يف ؾدص احملاَٚ ٞاحملاؾع ١عً ٢سكٛم االؾطاز،
يصا ٚبٓا ٤عًَ ٢ا تكسّ ؾإْٓا ْسع ٛاملؿطع ايعطاق ٞاىل غًٛى شات االػا ٙايص ٟاخصت ب٘
ٖص ٙايس ٍٚملا ؾ َٔ ٘ٝؾا٥س ٠يًذُٝع.
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Abstract
Since the realization of freedoms, rights, and the
necessity to deviate from resolving disputes by force,
humans felt the need for the legal profession. Indeed, the
legal profession represents the noble value of guaranteeing
the right to defense and to guarantee justice. Moreover,
some legal systems did not constrain lawyers’ duties to the
aforementioned, it also, according to certain guarantees,
allowed them to perform notary functions. Three main
reasons necessitated this development: first, lack of
sufficient numbers of notaries compared to the population.
Second, securing jobs for graduates of law faculties. Finally,
facilitating for citizens, especially those living in remote
areas where there is no notary department, so avoids the
hardship of travel. However, to give lawyers this power it is
necessary to secure it with several guarantees. This is how
comparative systems approached this issue, and that’s to
secure confidence in the lawyer on one hand and to protect
the rights of the individuals on the other. Therefore, this
paper suggests that the Iraqi legislator adopts a similar
approach as it will be beneficial for all .
Key words: Legal Guarantees, Practicing Notary Duties,
Defence Lawyers, Documentation.
ادلقذمـة
١َاّٝ ايكٜٛ عٓاٝؾؿٚ سْاٝ غ١َ أؾطف خًل األ٢ًايػالّ عٚ ٠ايصالٚ اؿُس هلل ضب ايعاملني
-:بعسٚ صشب٘ أمجعنيٚ ٘ اي٢ًعٚ " ًِغٚ ً٘ٝ اهلل ع٢ًقُس " ص
: عٛضٛ باملٞؿٜ َسخٌ تعط- الٚا
ٓعهؼٜ ٟ االَط ايص،ّٜٛ ّ بعسٜٛ ضاٛ تعزاز تط١ٜاالقتصازٚ ١ٝ االدتُاع٠اٝإ اؿ
٢ً املعاَالت عٙ اىل ضبط ٖصٛسعٜ ٟ االَط ايص، بني اؾطاز اجملتُع١ ايعالق٢ً عٙضٚبس
ٔ االؾطاز٦ُطٜ ٢ ست،١ٝ ضمس١س ي٘ صؿٜ اَاّ ؾدص قا١ٝ ضمس١ْْٝٛ قا١ػٝاعٗا يف صْٛا
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اىل سذ ١ٝاالٚضام اييت ٜجبت ؾٗٝا َاهلِ َٔ سكٛم َٚا عًٚ َٔ ِٗٝادباتٖٓ َٔٚ ،ا سطصت
ايتؿطٜعات يف كتًـ بالز ايعامل عًٚ ٢ضع ْعاّ يتٛثٝل ايتصطؾات ايكاْ ١ْٝٛاييت تتِ بني
االؾطاز ٚاطًكت عً ٘ٝاغِ (ايهاتب ايعسٍ) ا( ٚاملٛثل) ا( ٚقطض ايعكٛز) ٚشيو ْعطا ملا هلصا
ايٓعاّ َٔ اُٖ ١ٝنرب ٣نٛغ ١ًٝيتٓع ِٝغري املعاَالت ٚاقاَتٗا عً ٢اغاؽ ٚطٝس ال ميهٔ
ايتالعب ب٘ ،اال اْ٘ البس َٔ االؾاض ٠اىل إ املؿطع ايعطاقٚ ٞاملكاضٕ ٚإ اؾاضٚا بإْؿا ٤دٗاظ
َػتكٌ ٜتٛىل َٗاّ ايتٛثٝل اال اِْٗ اختًؿٛا ؾُٝا بٗٓٝا س ٍٛطبٝع ١ايكا ِ٥بايتٛثٝل ،اش لس
إ املؿطع ايعطاقٚ ٞاملصطٜ ٟتطًبإ إ ٜه ٕٛايكا ِ٥بايتٛثٝل َٛظؿا عاَا غالف االَط
ملا ٖ ٛعً ٘ٝاؿاٍ يف ايعسٜس َٔ ايكٛاْني نايكاْ ٕٛاالضزْٚ ٞاالَاضاتٚ ٞايػٛزاْ ٞاش اداظٚا
مماضغَٗ ١اّ دٗات ايتٛثٝل َٔ قبٌ اؾداص َهًؿني غسَ ١عاَ َٔ ١خالٍ َهاتب خاص١
ىطع ٕٛؾٗٝا اىل تٓع ِٝزقٝل ،يصا غٓبشح ٖص ٙاملػأي ١يف االْعُ ١ايكاْ ١ْٝٛاملدتًؿ١
ملعطؾ ١اُٜٗا ازم.
ثاْٝاً – اُٖ ١ٝايبشح :
 .1تٛؾري ؾطص عٌُ يًدطهني َٔ نًٝات اؿكٛم ٚايتكًْ َٔ ٌٝػب ١ايعاطًني عٔ ايعٌُ،
ٚايتدؿٝـ عٔ ناٌٖ ايسٚي ١بتٛؾري ؾطص ايعٌُ ،سٝح ال تصطف ايسٚي ١ضٚاتب
يًعاًَني يف فاٍ ايتٛثٝل َٔ احملاَني اش وصٌ ٖؤال ٤عً ٢ادٛضِٖ َٔ املٛاطٓني
َباؾطَ ٠كابٌ تٛثٝل املعاًَٚ ،١بٓػب قسز َٔ ٠ايسٚي.١
 .2ايعٌُ عً ٢سٌ َؿهً ١قً ١عسز ايهتاب ايعسٚ ٍٚخصٛصا يف االَانٔ ايٓا ١ٝ٥اييت ال
ٜٛدس ؾٗٝا ناتب عسٍ.
ثايجا -أغباب اختٝاض املٛضٛع :
 .1ايٛقٛف عً ٢أبطظ االػاٖات ايتؿطٜع ١ٝاييت َٓشت احملاَ ٞصالس ١ٝتٛثٝل
ايتصطؾات ايكاْٚ ،١ْٝٛبٝإ َا تطُٓت٘ َٔ أسهاّ َٚػتذسات بٗصا االػاٚ ،ٙاقرتاح
االْػب َٓٗا يًُؿطع ايعطاق.ٞ
 .2ايتدؿٝـ عٔ ايكطا ،٤سٝح إ ايكاض ٞايٛاسس يف ايٓٛاسٚ ٞاالقطٜ ١ٝك ّٛمبٗاّ
(غتٚ ١ظا٥ـ) ( ٖٞٚقاض ٞبساٚ ٠٤قاض ٞؼكٝل ٚقاض ٞدٓح ٚقاض ٞاسٛاٍ
ؾدصَٓٚ ١ٝؿص عسٍ ٚناتب عسٍ) زَ ٕٚطاعا ٠اظزٜاز ايهجاؾ ١ايػهاْ ١ٝيًُسٕ ٖٚصٙ
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )97السنة ()22

356

َُٗ ١دػ ١ُٝتسؾع ايكاض ٞاىل عسّ زق ١قطاضات٘ بػبب ايجكٌ ايهبري َٔ عًُ٘ مما
ٜكط ٞاهاز ططم بس ١ًٜملٓح اؾداص َعٓٝني َُٗ ١ايتٛثٝل بسال َٔ ايكطا٠
خصٛصا ٚإ املعاًَ ١املطًٛب تٛثٝكٗا ال تتطُٔ خصٚ ،١َٛشيو يهٜ ٞتؿطؽ
ايكاض ٞاىل اختصاص٘ املهًـ ب٘ ٚيٝذعٌ َٔ قطاضات٘ زقٝكٚ ١غً ١ُٝؼكل ايعسٍ
ٚتبعس ٙعٔ ايٛقٛع يف اـطأ ايؿاسـ ايصًٜ ٟشل ضطضاً بأسس ططيف ايسع.٣ٛ
ضابعا  -تػاؤالت ايبشح :
 .1اداظت بعض ايتؿطٜعات ايعطبٚ ١ٝاالدٓب ١ٝيًُشاَ ٞتٛثٝل احملطضاتٚ ،اعطت بعض
ٖص ٙايتؿطٜعات يًُشاَ ٞصالس ١ٝتٛثٝل مجٝع احملطضات يف سني اعط ٢ايبعض
االخط يًُشاَ ٞاؿل يف مماضغ ١بعض صالسٝات ايهاتب ايعسٍ؟ يصا ؾإ ايتػاؤٍ
ايصٜ ٟجاض ٖٓا ٌٖ ناْت ٖص ٙايتؿطٜعات َٛؾك ١يف شيو اّ ال؟  ٌٖٚميهٔ تطبٝل ٖصٙ
ايؿهط ٠يف ايكاْ ٕٛايعطاقٞ؟
 ٌٖ .2هٛظ يًُشاَ ٞاؿاصٌ عً ٢تطخٝص مبعاٚيَٗ ١اّ ايهاتب ايعسٍ اـاص مماضغ١
اعُاٍ احملاَا٠؟
َ .3اٖ ٞايك ١ُٝايجبٛت ١ٝيًُشطضات املٛثك َٔ ١قبٌ احملاَ ٞاملطخص ي٘ بتٛثٝل
ايتصطؾات ايكاْ.١ْٝٛ
خاَػاً ْ -طام ايبشح:
إ ايبشح يف َٛضٛع َس ٣صالس ١ٝاحملاَ ٞيتٛثٝل ايتصطؾات ايكاْٜ ،١ْٝٛكتطٞ
َٓا ايتعطٜـ باحملاَ َٔٚ ،ٞثِ ايبشح يف َس ٣صالسٝت٘ ملُاضغَٗ ١اّ ايتٛثٝلٚ ،اخريا
زضاغ ١سذ ١ٝاحملطضات املٛثك َٔ ١قبً٘ باإلثبات باملكاضَْ ١ع ايكٛاْني االخط.٣
غازغاًَٗٓ -ذ ١ٝايبشح:
غٓعتُس يف ٖص ٙايسضاغ ١عً ٢االغًٛب املكاضٕ ٚايتشًٚ ًٞٝنصيو تععٜع ٜ٘باؾاْب
ايعًُ َٔ ٞخالٍ االغتعاْ ١بايكطاضات ايكطا.١ٝ٥
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ثايجاًٖٝ -هً ١ٝايبشح :
غٓكػِ قتٜٛات ٖصا ايبشح عًَ ٢بشح متٗٝسَٚ ٟبشجني  ،نصص املبشح
ايتُٗٝس ٟيبٝإ َؿٗ ّٛاحملاَ َٔ ٞخالٍ تكػ ُ٘ٝاىل َطًبنيْ ،بني يف املطًب اال،ٍٚ
املكصٛز باحملاَ ،ٞبُٓٝا ْتٓا ٍٚيف املطًب ايجاْ ،ٞايؿطٚط ايٛادب تٛؾطٖا ؾ ،٘ٝاَا
املبشح اال ٍٚؾػٓتهًِ ؾ ٘ٝعٔ اؾٗات املطخص هلا مماضغَٗ ١اّ ايتٛثٝل اغتجٓاٖٛٚ ،ً٤
بسٚضَ ٙكػِ اىل َطًبنيْ ،تهًِ يف املطًب اال ٍٚعٔ اؾٗات املدٛي ١صالسٝات ايهاتب
ايعسٍ ،يف سني ْبني يف املطًب ايجاْ ،ٞايطُاْات ايكاْ ١ْٝٛملُاضغ ١احملاََٗ ٞاّ ايهاتب
ايعسٍ ،اَا يف املبشح ايجاْ ٞؾػٓتشسخ عٔ ايك ١ُٝايكاْ ١ْٝٛملا ٜصسض عٔ احملاَٞ
املطخص ي٘ مماضغَٗ ١اّ ايتٛثٝلْٚ ،كػُ٘ اىل َطًبني ْتٓا ٍٚيف املطًب اال ٍٚايك١ُٝ
ايجبٛت ١ٝيًُشطضات املٛثك َٔ ١قبٌ احملاَ ،ٞبُٓٝا ْٛضح يف املطًب ايجاْ ٞايك١ُٝ
ايتٓؿٝص ١ٜيتًو احملطضات.
مبحث متهيذي

مفهىو احملامي
تبس ٚاُٖ ١َٓٗ ١ٝاحملاَ ٞبٛصؿٗا َٗٓ ١ايسؾاع عٔ االْػإ ٚمحا ١ٜسطٜات٘ يف
ٚاقع اؿٝا ٠ايعًُ ١ٝبؿهٌ نبري ،ؾال غٓ ٢عٔ زٚض ٙيف ؼكٝل ايعساي ١اىل داْب يًػًط١
ايكطا )1(،١ٝ٥يصا غٓك ّٛبتكػٖ ِٝصا املبشح اىل َطًبني ْتٓا ٍٚيف املطًب اال ٍٚتعطٜـ
احملاَ ،ٞبُٓٝا ْبني يف املطًب ايجاْ ٞايؿطٚط ايٛادب تٛؾطٖا ؾ ،٘ٝناالت:ٞ
ادلطهب االول

تعزيف احملامي
يكس اختًؿت ايكٛاْني يف َػأي ١تعطٜـ احملاَ َٔ ٞعسَ٘ ،اش لس إ املؿطع

ايعطاق ٞمل ٜٛضز تعطٜؿا يًُشاَ ٞيف قاْ ٕٛاحملاَاٚ )2(،٠شيو إمياْاً َٔ املؿطع بإٔ ايتعطٜـ
ٖ َٔ ٛصُ ِٝعٌُ ايؿك٘ٚ ،نصيو يرتنٝع االٖتُاّ عً ٢آي ١ٝمماضغ ١احملاَ ٞملٗٓت٘ ٚططٜك١
عًُ٘ ٚيٝؼ ايرتنٝع عً ٢ؾدص٘ٚ ،مٔ ْط ٣إ املؿطع ايعطاق ٞنإ َٛؾكاً يف عسّ اٜطاز
( )2يشظخ :د .اجياد ثامخ نايف الجليسي ،شخح قانهن السحاماة ،طبع و ازرة التعميم العالي
والبحث العمسي ،302: ،ص.45

( )3تشظخ :قانهن السحاماة العخاقي رقم  284لدشة  2:76الشافح.
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تعطٜـ يًُشاَ ٞؾٗ ٛز ٕٚؾو تٛد٘ غًٚ ِٝشيو الٕ ايتعطٜـ َٔ عٌُ ايؿك٘ ٚيٝؼ املؿطع،
ٚعً ٢خالف املؿطع ايعطاقْ ٞالسغ قٝاّ بعض ايتؿطٜعات بتعطٜـ احملاَ ،ٞؾؿ ٞقإْٛ
احملاَا ٠املصط ٟلس إ املؿطع املصط ٟقس ْص عًَ ٢ا ٜأتٜ" ٞعس قاَٝا َٔ ٜكٝس
ظسا ٍٚاحملاَني اييت ٜٓعُٗا ايكاْٚ ٕٛؾُٝا عسا احملاَني بإزاض ٠قطاٜا اؿه ١َٛوعط

اغتدساّ يكب احملاَ ٞعً ٢غري ٖؤال )1(."٤يف سني عطف املؿطع االضزْ ٞاحملاَ" ٞبأْ٘ َٔ
أعٛإ ايكطا ٤ايص ٟاؽص َٗٓ ١ي٘ تكس ِٜاملػاعس ٠ايكطاٚ ١ٝ٥ايكاْ ١ْٝٛملٔ ٜطًبٗا يكا٤

ادط" )2(.نُا عطف قاْ ٕٛتٓع ١َٓٗ ِٝاحملاَا ٠ايُٝين احملاَ ٞبأْ٘ "ايؿدص املكٝس
()3
امس٘ يف دسا ٍٚقٝس احملاَني ٚاملطخص ي٘ مبعاٚي ١املٗٓ ١طبكاً ألسهاّ ٖصا ايكاْ."ٕٛ

بُٓٝا ْص املؿطع ايعُاْ ٞعًَ ٢ا ٜأتٜ" ٞعس قاَٝاً نٌ َٔ ٜكٝس ظسا ٍٚاحملاَني اييت
ٜٓعُٗا ايكاْٚ ، ٕٛال هٛظ اغتعُاٍ يكب قاَ َٔ ٞغري ٖؤالٚ )4(،"٤اخريا عطف قإْٛ
احملاَا ٠ايؿطْػ ٞاحملاَ ٞبأْ٘ "ايؿدص ايص ٟسصٌ عً ٢املؤٌٖ ايكاْ ْٞٛايالظّ يًُطاؾع١
أَاّ ايكطاٚ ،٤اغتٛؾ ٢ايؿطٚط املطًٛبٚ ، ١قٝس أمس٘ ظس ٍٚاحملاَني املؿتػًني ٚ ،ي٘
()5

تكس ِٜاملؿٛضٚ ٠ايتُج ٌٝاالدطاٚ ، ٞ٥ايسؾاع عٔ املصاحل بؿاعً ١ٝنبري."٠
اَا عً ٢صعٝس ايؿك٘ ؾٝالسغ اِْٗ مل ٜتؿكٛا عً ٢تعطٜـ َٛسس يًُشاَ ٞنُا ٖٛ
اؿاٍ بايٓػب ١ملٛقـ ايكٛاْني ؾكس عطف ضأ ٟيف ايؿك٘ احملاَ ٞباْ٘ "ؾدص خٛي٘ ايٓعاّ
ايكاَْ ْٞٛػاعس ٠ايعساي ١عٔ ططٜل تكس ِٜاملؿٛضٚ ٠املػاعس ٠ايكاْ ١ْٝٛيألؾطاز ٚايتُجٌٝ
االدطا ٞ٥يًُتكاضني ٚايسؾاع عٔ سكٛقِٗ ٚسطٜاتِٗ اَاّ ايكطا )6(،"٤بُٓٝا عطف ضأ ٟثايح
احملاَ ٞبأْ٘ "ٖ ٛاملساؾع عٔ اؿل يف اـص ١َٛأَاّ ايكطا ٖٛٚ ٤صاسب ايٛناي ١عٔ

( )2تشظخ :السادة ( )3من قانهن السحاماة السرخي رقم ( )28لدشة  2:94الشافح.

( )3تشظخ :السادة ( )7من قانهن نقابة السحاميين الشظاميين االردني لدشة  2:83الشافح.

( )4يشظخ السادة ( )3من قانهن تشظيم ميشة السحاماة اليسشي رقم  42لدشة  2:::الشافح.
( )5قانهن السحاماة لدمظشة عسان مخسهم رقم  :7 /209لدشة  2::7الشافح.

( )6تشظخ :السادة ( )2من قانهن السحاماة الفخندي رقم  2240لدشة  2:82الشافح.
( )7يشظخ :د .رضا دمحم عيدى ،ضهابط السدؤولية القانهنية لمسحامي في انظسة الجول
العخبية ،ط ،2دار الكتاب الجامعي لمشذخ والتهزيع ،الخياض ،3029،ص.:
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َٛنً٘ يف سكٛق٘ يًعٌُ عً ٢إٜصاهلا اي )1(."٘ٝيف سني عطف ضأ ٟاخط َٔ ايؿك٘ احملاَ ٞباْ٘
باْ٘ "ٖ ٛنٌ َٔ أؽص َٔ َعا ١ْٚايكطا ٤يف ؼكٝل ايعسٍ َٗٓ ١ي٘ بإظٗاض اؿكا٥ل يترب١٥
ٚازاْ ١اجملطّ ٚايعاّ املػؤ ٍٚظرب ايططض"ٚ )2(.اخرياً عطف ضأ ٟيف ايؿك٘ احملاَٖٛ" ٞ
ايؿدص املكٝس يف دسْ ٍٚكاب ١احملاَني اؽص َٔ َعا ١ْٚايكطا ٤يف ؼكٝل ايعساي ١َٓٗ ١ي٘
عٔ ططٜل تكس ِٜاملؿٛض ٠ايكاْٚ ١ْٝٛتٓع ِٝايعكٛز ٚصٝاغتٗاٚ ،متج ٌٝايػري أَاّ اؾٗات
ايكطاٚ ١ٝ٥اإلزاض٦ٖٝٚ ١ٜات ايتشه ِٝيالزعا ٤باؿكٛم ٚايسؾاع عٓٗا يف إطاض َٔ االغتكالٍ يف

أزا ٤عًُ٘" )3(.يصا ٜتطح مما تكسّ إ َٗٓ ١احملاَا ٠تتذػس يف ؼكٝل االٖساف االت: ١ٝ
 .1املػاَُٖ ١ع ايػًط ١ايكطا ١ٝ٥يف ؼكٝل ايعساي.١
 .2ايػع ٞاىل تأنٝس غٝاز ٠ايكاْ.ٕٛ

 .3تكس ِٜاملػاعس ٠يًُتكاضني َٔ خالٍ ايسؾاع عٔ سكٛقِٗ ٚسطٜاتِٗ ٚايتدؿٝـ َٔ
َعاْاتِٗ.
()4

ْ .4ؿط ق ِٝايعسايٚ ١اؿكٛم االْػاْ ١ٝبني االَِ ٚاجملتُعات.

ٚيكس ععُت عٓا ١ٜايكٛاْني بتٓعٖ ِٝص ٙايؿطوٚ ١اؾرتط ملباؾطتٗا ؾطٚطا تهؿٌ
ايعًِ بايكاْ ٕٛغٓبٗٓٝا يف املطًب ايجاْ ٞناالت.ٞ

( )2د .مجيج ىجاب ىمهل ،السهاقف الهطشية والقهمية لشقابة السحامين العخاقية من عام
 ،2:80 -2:79بحث مشذهر في مجمة سخ من رأى ،السجمج  ،8العجد  ،45الدشة
الدابعة ،3022 ،ص.276

( )3د .جسال ابخاهيم الحيجري ،مبجأ تكامل القزاء والسحاماة في تحقيق العجل ،بحث مشذهر
في مجمة دراسات قانهنية ،العجد  ،35الدشة  ،300:ص.:

( )4يشظخ :د .اجياد ثامخ نايف الجليسي ،مرجر سابق ،ص.49
( )5يشظخ :فارس حامج عبج الكخيم ،السبادئ العامة في اصهل السحاماة ،بال دار نذخ،
بغجاد ،3023 ،ص.77
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )97السنة ()22

352

ادلطهب انثاوي

انشزوط انىاجب تىفزها يف احملامي
ْصت املاز ٠ايجاْ َٔ ١ٝقاْ ٕٛاحملاَا ٠ايعطاق ٞعً ٢ايؿطٚط ايٛادب تٛؾطٖا يف
احملاَ ٞاش دا ٤ؾٗٝا "ٜؿرتط ؾٜ ُٔٝػذٌ امس٘ يف دس ٍٚاحملاَني إ ٜه:ٕٛ
اٚالً .عطاقٝا ا ٚؾًػطٝٓٝا َكُٝا يف ايعطام َٚتُتعا باألًٖ ١ٝاملسْ ١ٝايهاًَ.١
ثاْٝاً .1 .سا٥عاً عً ٢ايؿٗاز ٠اؾاَع ١ٝاالٚي ١ٝيف ايكاْ ٕٛاَ ٚا ٜعازهلا َٔ اسس ٣اؾاَعات
ايعطاق.١ٝ
 .2ا ٚسا٥عاً عً ٢ايؿٗاز ٠اؾاَع ١ٝاالٚي ١ٝيف ايكاْ ٕٛاَ ٚا ٜعازهلا َٔ اسس ٣اؾاَعات
ايعطب ١ٝا ٚاالدٓب ١ٝاملعرتف بٗا يف ايعطام بؿطط لاس٘ يف اَتشإ اضايف يف ايكٛاْني
ايعطاقٜ ١ٝعني َٛازٚ ٙهط ٜ٘فًؼ ْكاب ١احملاَني ٚيًُذًؼ يف ٖص ٙاؿاي ١إ ٜػتعني
بص ٟٚاالختصاص.
ثايجاً .غري قاٍ عً ٢ايتكاعس مبٛدب قطاض فًؼ قٝاز ٠ايجٛض ٠املٓشٌ املطقِ  1021املؤضر
يف  1983/9/13اـاص بايكطا ٠ا ٚاالزعا ٤ايعاّ ممٔ انًُٛا ايػٔ ايكاْ ١ْٝٛيإلساي ١عً٢
ايتكاعس.
ضابعاً .قُٛز ايػري ٠سػٔ ايػُع ١اٖال يالسرتاّ ايٛادب ملٗٓ ١احملاَا. ٠
خاَػاً .غري قه ّٛعً ٘ٝبعكٛب ١يف دٓا ١ٜا ٚدٓش ١كً ١بايؿطف َامل متض َس ٠غٓتني
عً ٢اْٗا ٘٥ايعكٛب ١ا ٚاعؿاَٗٓ ٘٥ا.
غازغاً .غري َععٚ َٔ ٍٚظٝؿت٘ آَٗ ٚت٘ اَ ٚعتعال هلا آَ ٚكطع ايصً ١بٗا ألغباب َاغ١
بايصَ ١ا ٚايؿطف َامل متض َس ٠غٓتني عً ٢شيو.
غابعاً .غري َصاب مبطض عكً ٞاْ ٚؿػ ٞميٓع٘ َٔ مماضغ ١احملاَا.٠
ثآَاً .غري قاٍ عً ٢ايتكاعس مبٛدب قاْ ٕٛصٓسٚم تكاعس احملاَني.
تاغعاً .غري قاٍ عً ٢ايتكاعس بػبب اغتػالٍ ايٛظٝؿ ١يتشكٝل َٓؿع ١ا ٚضبح ؾدص ٞي٘ اٚ
يػري. ٙ
عاؾطاً .غري قه ّٛعً ٘ٝبػبب اضتهاب٘ دطمي ١ايطؾ ٠ٛا ٚاالختالؽ ا ٚايػطق ١اَ ٚععٚال َٔ
ٚظٝؿ ١بػبب شيو.
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ساز ٟعؿط .تطبل األسهاّ املٓصٛص عًٗٝا يف ايؿكطتني (تاغعا ٚعاؾطا)َٔ ٖص ٙاملاز٠
عً ٢اؿاالت ايػابل يٓؿاش ٖصا ايكاْ )1(."ٕٛؾايكاْ ٕٛايعطاقٜ ٞهتؿ ٞبايؿطٚط ايعاَ ١إلضؿا٤
إلضؿا ٤يكب احملاَ َٔٚ ،ٞثِ ىطع احملاَ ٞيًتُط ٜٔعً ٢أعُاٍ احملاَا )2(،٠ؾهإ هسض
باملؿطع ايعطاق ٞإ ٜٓص ؾطال عٔ شيو عًٚ ٢دٛب سص ٍٛاملتكسّ عً ٢ؾٗاز ٠تسضٜب
عً ٢مماضغ ١َٓٗ ١احملاَا ،٠نُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓػب ١ملٛقـ املؿطع ايؿطْػ ٞايصٜ ٟتطًب
ؾطالً عٔ ايؿطٚط ايعاَ ١ملُاضغ ١َٓٗ ١احملاَاٚ ٠اييت تتُجٌ باؾٓػ ١ٝا ٚإ ٜهَٔ ٕٛ
ضعاٜا االؼاز االٚضبٚ ٞنصيو إ ٜه ٕٛسا٥عاً عً ٢ؾٗاز ٠داَع ١ٝيف اؿكٛم ٚقُٛز ايػري٠
سػٔ ايػُعٚ ١اٖال يالسرتاّ ايالظّ يًُٗٓ ،١ؾطٚط خاص ١تتُجٌ يف ٚدٛب سص ٍٛاملتكسّ
عً ٢ؾٗازْٗ ٠ا ١ٜايتسضٜب ملٗٓ ١احملاَاٚ )3(.)Capacite( ٠البس ملباؾط ٠ادطا٤ات
االْتُا َٔ ٤تكس ِٜطًب اىل فًؼ ايٓكابٚ ١ايصٜ ٟتٛىل ايتشطٚ ٟمجع املعًَٛات عٔ طايب
()4

ايتػذ ٌٝؾطال عٔ ايتأنس َٔ َس ٣صش ١ؾطٚط ايتكس ِٜملُاضغ ١َٓٗ ١احملاَا.٠
ٚاشا ضأ ٣فًؼ ايٓكاب ١إ ايطًب َػتٛفٍ يًؿطٚط ايكاْ ١ْٝٛؾأْ٘ ٜكطض قبٛي٘ يف

ايتسضٜب( )5عً ٢أعُاٍ َٗٓ ١احملاَا ٠يف املطنع االقً ُٞٝيًتأٖ ٌٝملٗٓ ١احملاَاٚ ٠ملس٠
غٓتنيٚ ،بعس ادتٝاظ ايتسضٜب ٚسصٛي٘ عً ٢ؾٗاز ٠بصيو ميٓح يكب احملاَ ،ٞؾٝهَٔ ٕٛ
سك٘ مماضغ ١َٓٗ ١احملاَاَٗٓٚ ٠ا ايتٛنٌ يف خصَٛات ايػري َاعسا اـصَٛات املٓعٛض٠
( )2تشظخ :السادة الثانية من قانهن السحاماة العخاقي؛ تقابميا السادة ( )24من قانهن السحاماة
السرخي؛ كسا تقابميا السادة ( )8من قانهن نقابة السحامين الشظاميين االردني.

( )3السادة ( )29من قانهن السحاماة العخاقي.

( )4السحامية رديشة امين اسيخ ،السحاماة في فخندا عامة وباريذ خاصة ،مقالة مشذهرة في
مجمة السحامهن التي ترجرىا نقابة السحامين في الجسيهرية العخبية الدهرية ،لدشة ،72
العجدان الدابع والثامن ،2::7 ،ص . 749

) (5لمسديج من التفريل يخاجع د .عسار سعجون حامج السذيجاني ،الهكالة بالخرهمة،

اطخوحة دكتهراه مقجمة الى مجمذ كمية القانهن في جامعة السهصل لشيل شيادة الجكتهراه

في القانهن الخاص ،3006 ،ص.9:

( )6د .أحسج ىشجي ،السهسهم التعميق عمى مهقف قانهن السحاماة الكهيتي الججيج من
السحامي تحت التسخين ،بحث مشذهر في مجمة الحقهق ،الدشة الثانية والعذخون ،العجد

الثاني ،الكهيت ،2::9 ،ص .9:3 – 999
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اَاّ قهُ ١ايٓكض ٚاَاّ فًؼ ايسٚي ١ايؿطْػ ،ٞؾال هٛظ يًُشاَ ٞايتٛنٌ اَاّ ٖاتني
احملهُتني َامل ٜهٔ ساصال عً ٢ؾٗاز ٠املادػتري يف ايكاْ ٕٛا ٚعً ٢ؾٗازَ ٠عازي ١ي٘،
ٚإ هتاظ االَتشإ املؤٌٖ ملُاضغ ١احملاَا ٠اَاّ قهُ ١ايٓكض ٚفًؼ ايسٚي١
ايؿطْػ.)1(ٞ
يصا ٚبعس االْتٗا َٔ ٤بٝإ ؾطٚط مماضغ ١َٓٗ ١احملاَاَٚ ٠عطؾ ١ايصالسٝات اييت
متٓشٗا ايكٛاْني يًُشاَ ٞيًتٛنٌ اَاّ كتًـ احملانِ ،البس َٔ ايك ٍٛإ َٛقـ ايكإْٛ
ايؿطْػ ٞيف ٖص ٙاملػأي ١دسٜط بايتأٜٝس ٜٚػتشل ايجٓاٚ ٤شيو الغتشساث٘ ؾطٚط اؿصٍٛ
عً ٢ؾٗاز ٠ايهؿا ٠٤ملٗٓ ١احملاَا ٠ؾطالً عٔ ايؿطٚط ايعاَ ١ملعاٚي ١َٓٗ ١احملاَاٚ ،٠ؾطض٘
ايتسضٜب عً ٢مماضغ ١َٓٗ ١احملاَا ٠قبٌ إضؿا ٤يكب احملاَٚ ٞعسّ ايػُاح مبُاضغ١
احملاَا ٠اال بعس اؿص ٍٛعً ٢ؾٗاز ٠بأْٗا ٤ايتسضٜب ،غالف املؿطع ايعطاق ٞايص ٟمل ٜطاع
ٖص ٙاملػأي ١قبٌ سص ٍٛاـطٜر َٔ نً ١ٝاؿكٛم عً ٢يكب قاَ ،ٞيصا ؾإْٓا ْتؿل َع َٔ
شٖب اىل ضطٚض ٠اضاؾ ١ؾكط ٠دسٜس ٠اىل ْص املاز َٔ )2( ٠قاْ ٕٛاحملاَا ٠تكط ٞباالتٞ
"ٜؿرتط ؾٜ ُٔٝػذٌ امس٘ يف دس ٍٚاحملاَني إ ٜه ٕٛساصالً عً ٢ؾٗاز ٠ايتسضٜب عً٢
()2
مماضغ ١َٓٗ ١احملاَا ٠اييت تصسضٖا ايٓكاب."١
ادلبحث االول

اجلهات ادلزخص ذلا ممارسة مهاو انتىثيق استثىاء
ْص املؿطع ايعطاق ٞيف املاز ٠ايجاْ َٔ ١ٝقاْ ٕٛنتاب ايعس ٍٚضقِ ( )33يػٓ١
 1998عً ٢تؿه ٌٝزا٥ط ٠تػُ( ٢زا٥ط ٠ايهتاب ايعس )ٍٚتطتبط بٛظاض ٠ايعسٍٜ ،طأغٗا َسٜط
عاّ ساصٌ عً ٢ؾٗاز ٠داَع ١ٝأٚي ١ٝيف ايكاْ ٕٛعً ٢إٔ ته ٕٛي٘ مماضغ ١قطا ١ٝ٥أٚ
قاَْ ١ْٝٛس ٠ال تكٌ عٔ ( )12اثٓيت عؿط ٠غٜٓ ١تٛىل َُٗ ١تٓعٚ ِٝتٛثٝل ايتصطؾات
ايكاْ ١ْٝٛبصؿ ١اصً )3(،١ٝاال إ املؿطع ايعطاق ٞعاز ٚاداظ يف ْؿؼ ايكاْ ٕٛيٛظٜط ايعسٍ
( )2يشظخ :د .احسج ىشجي ،الهكالة بالخرهمة ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،2::3 ،
ص.77

( )3يشظخ :د .عسار سعجون حامج السذيجاني ،مرجر سابق ،ص.9:

( )4تشظخ السادة ( )22من قانهن الكتاب العجول العخاقي رقم ( )44لدشة  2::9السعجل
والشافح.
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َٓح صالس ١ٝايهاتب ايعسٍ يعسز َٔ االؾداص ايعاَ )1(،١يصا ؾإ ايتػاؤٍ ايصٜ ٟجاض ٖٓا
ٌٖ إ احملاَ َٔ ٞضُٔ ٖص ٙاالؾداص؟ يإلداب ١عًٖ ٢صا ايتػاؤٍ غٓك ّٛبتٓكػِ ٖصا
املبشح اىل َطًبني ْبني يف املطًب اال ٍٚاؾٗات املطخص هلا مماضغَٗ ١اّ ايتٛثٝل
اغتجٓا ،ً٤يٝتػٓ ٢يٓا َعطؾَ ١ا اشا نإ احملاَ َٔ ٞضُٓٗا اّ ال ،بُٓٝا ْبني يف املطًب
ايجاْ ،ٞايطُاْات ايكاْ ١ْٝٛايالظَ ١ملُاضغ ١احملاََٗ ٞاّ ايتٛثٝل ،ناالت:ٞ
ادلطهب االول

اجلهات ادلزخص ذلا ممارسة صالحية انكاتب انعذل استثىاء
يكس اداظ املؿطع ايعطاق ٞيهٌٍّ َٔ ايكاضٚ ٞاالزعا ٤ايعاّ ٚاحملكل ٚاملٓؿص ايعسٍ
ٚاملعا ٕٚايكطا ٞ٥مماضغ ١اعُاٍ ايتٛثٝل بصؿ ١اغتجٓا ،١ٝ٥نُا عٗس املؿطع ايعطاقٞ
صالس ١ٝايهاتب ايعسٍ اىل ؾ٦تني َٔ اؾٗات ايطمسْ ١ٝصت عًُٗٝا املازٚ )9( ٠املاز)10( ٠
َٔ قاْ ٕٛايهتاب ايعس ،ٍٚؾُٓح املؿطع ايعطاق ٞيف املازَ )9( ٠سٜط ايسا٥ط ٠ايكاْ ١ْٝٛأَ ٚ
ىٛي٘ َٔ املٛظؿني اؿكٛقٝني يف ايٛظاضات ٚاؾٗ ١غري املطتبط ١بٛظاض ٠صالس ١ٝتصسٜل
ايعكٛز ٚايتعٗسات ٚايهؿاالت شات ايعالق ١بايٛظاض ،٠نُا خٛيت املاز )10( ٠ايكٓصٌ ايعطاقٞ
صالس ١ٝناتب ايعسٍ ألغطاض ٖصا ايكاْ ٕٛيصا غٓتٛىل بٝإ ٖص ٙاؾٗات ناالت:ٞ
اٚال  -ايكاضٜ :ٞكصس بايكاض ٞباملعٓ ٢ايٛاغع ٖ ٛنٌ َٔ ٜتٛىل َٓصب ايكطا ،٤أٜاً
ناْت اؾٗ ١غٛا ٤ناْت قطا ً٤عازٜاً ا ٚازاضٜاًٚ ،أٜاً ناْت زضد ١ايتكاضٚ ،ٞبعباض ٠اخطٖٛ ٣
نٌ عط ٛصاسب غًط ١قطا ١ٝ٥خٛي٘ ايكاْ ٕٛاٜاٖا ؿػِ املٓاظعات ا ٖٛ ٚايؿدص
املهًـ بتطبٝل ايكاْ ٕٛا ٚازا ٤ايعساي ١ا َٔ ٖٛ ٚي٘ ٚالٚ ١ٜغًط ١ايكطا ،٤ؾٗ ٛايؿدص
املهًـ عػِ املٓاظعات اييت تجٛض بني ايٓاؽ ٚؾكاً يكٛاعس ايكاْ ٕٛا ٚيكٛاعس ايعساي١

ناحملهِ املدتاض بٛاغط ١اططاف ايٓعاعٚ )2(،يكس اداظ املؿطع يًكاض ٞاَهاْ ١ٝمماضغ١
صالس ١ٝايهاتب ايعسٍ بٓا ٤عً ٢ؽ َٔ ٌٜٛاؾٗ ١املدتص )3(،١نُا ٖ ٛاؿاٍ يف االَانٔ
ايٓا ١ٝ٥اييت ال تكتط ٞتعٝني ناتب عسٍ ؾٗٝا يكً ١عسز َعاَالتٗآٖ َٔٚ ،ا ٜتبني يٓا
( )2تشظخ السادة ( )8من قانهن الكتاب العجول العخاقي.

) (3يشظخ :أحسج سيج احسج محسهد ،نحه نظخية لالمتجاد االجخائي في قانهن السخافعات،
أطخوحة دكتهراه ،مقجمة الى كمية الحقهق ،جامعة عين شسذ ،3022 ،ص.70

( )4تشظخ :السادة ( )8من قانهن الكتاب العجول العخاقي.
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ايػبب ايص ٟزعا املؿطع ايعطاق ٞاىل تكس ِٜايهاتب ايعسٍ عً ٢ايكاض ٞعٓس اؿسٜح عٔ

ايٛقت ايصٜ ٟعترب ؾ ٘ٝايػٓس ايعاز ٟسذ ١عً ٢ايػري )1(،اش إ عٌُ ايهاتب ايطٝ٥ػٜٓ ٞصب
عً ٢ايتٛثٝل ،غالف عٌُ ايكاض ٞاالغاغ ٞايصٜٗ ٟسف اىل ايؿصٌ بني اـص ّٛمبا
()2
ٜٓػذِ َع اسهاّ ايكاْٖٚ ،ٕٛصا ٖ ٛدٖٛط االختالف َا بني ايكاضٚ ٞايهاتب ايعسٍ.
ثاْٝا  -االزعا ٤ايعاّ :يكس ْص زغتٛض مجٗٛض ٜ٘ايعطام يف املاز )89( ٠عًَ ٢ا ٜأتٞ
"تته ٕٛايػًط ١ايكطا ١ٝ٥االؼاز َٔ ،١ٜفًؼ ايكطا ٤األعًٚ ٢احملهُ ١االؼاز ١ٜايعًٝا
ٚقهُ٘ ايتُٝع االؼازٚ ١ٜدٗاظ االزعا ٤ايعاّ  )3(."...ؾؿ ٞاؿكٝك ١إٕ ؾهط ٠اؿل ايعاّ
ناْت ايػبب يف ظٗٛض ؾهط ٠االزعا ٤باؿل ايعاّ اش تطٛضت َع تطٛض ايعكٛبٚ ١اهلسف َٓٗا،
ؾايعكٛب ١يف بسا ١ٜظٗٛضٖا اضتهعت عً ٢االْتكاّ ايؿطز ٟيًُذين عً ٘ٝأ ٚعاً٥ت٘ أ ٚأقاضب٘،
ٚمل ٜعٗط االزعا ٤باؿل ايعاّ اال بعس تطٛض ٚظٝؿ ١ايعكٛبَ َٔ ١طسً ١االْتكاّ ايؿطز ٟإىل
َطسً ١االْتكاّ يًذُاع ،١اش ٚدست اجملتُعات بإ اؾطمي ١ال تًشل ايططض باجملين عً٘ٝ
ٚسس ٙبٌ تؤز ٟبايٛقت ْؿػ٘ اىل اؿام ايططض مبصًش٘ اؾُاع ١ؾتؤثط عً ٢أَٓٗا
ٚاغتكطاضٖا ،األَط ايصٜ ٟػتسع ٞاهاز دٗ ١تطايب مبصًش ١اؾُاعٚ ١املتُجً ١يف ؼكٝل
االغتكطاض ٚؾطض ايٓعاّ ايعاّ َٔ خالٍ محا ١ٜاؾُاع َٔ ١آثاض اؾطميٖٓ َٔ ١ا ظٗطت
اؿاد ١إىل ٚدٛز غًط ١تسع ٞباؿل ايعاّ ،ؾٛدٛز االزعا ٤ايعاّ يف كتًـ ز ٍٚايعامل ٜكّٛ
عً ٢عً ١أ ٚسهَُ ١كتطاٖا ضطٚضٚ ٠دٛز ؾدص اٖٝ ٚأ َٔ ٠املٛظؿني اؿهَٝٛني ؽتص
بتُج ٌٝاهلٝأ ٠االدتُاع ١ٝؾُٝا ٜتصٌ عُا ١ٜسكٛقٗا ٚايسؾاع عٓٗا ضس أ ٟاْتٗاى تتعطض

ي٘ ؾتُج ٌٝاالزعا ٤ايعاّ يًٗٝأ ٠االدتُاعْٝ ٖٛ ١ٝاب ١قاْ ١ْٝٛعٓٗاٜٚ )4(،تٛىل عط ٛاالزعا٤

( )2تشظخ :السادة ( )37من قانهن االثبات العخاقي رقم  208لدشة  2:8:السعجل والشافح؛
تقابميا السادة ( )26من قانهن االثبات السرخي رقم  36لدشة  2:79الشافح.

( )3يشظخ  :ثامخ قاسم دمحم ،شخح قانهن الكتاب العجول ،مظبعة السعارف ،بغجاد،2:89 ،
ص.24

( )4تشظخ :السادة ( )9:من دستهر جسيهرية العخاق لعام .3006

( )5تشظخ :د .تيساء محسهد فهزي الرخاف ،دور االدعاء العام في الجعهى السجنية (دراسة
مقارنة) ،اطخوحة دكتهراه مقجمة الى مجمذ كمية الحقهق في جامعة السهصل لشيل شيادة
الجكتهراه في القانهن الخاص ،3003 ،ص.42
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ايعاّ مماضغ ١صالس ١ٝايهاتب ايعسٍ )1(،يف االَانٔ ايٓا ١ٝ٥اييت ال تكتط ٞتعٝني ناتب عسٍ
()2

ؾٗٝا بايٓعط يكً ١عسز َعاَالتٗا بٓا ٤عً ٢ؽٚ َٔ ٌٜٛظٜط ايعسٍ.
ثايجا  -املٓؿص ايعسٍ :إ ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيف ايسٚي ١اؿسٜج ١ظُٝع َؤغػاتٗا ٚادٗعتٗا
تتذ٘ اىل َٓع ايؿطز َٔ اقتطا ٤سك٘ بٓؿػ٘ ٚعًٖ ٢صا ؾال هٛظ يًسا ٔ٥إ ٜكتط ٞسك٘
بٝسَٚ ،ٙع ٚدٛز ٖصا املٓع ؾُٔ غري املتصٛض إ ال ٜٓعِ املؿطع اسهاَا خاص ١تطؾس
ايسا ٔ٥اىل ايػب ٌٝايكاْ ْٞٛالغتٝؿاٚ ٤اقتطا ٤سك٘ ايجابت يف غٓس تٓؿٝصٚ )3(،ٟتعس َطسً١
تٓؿٝص احملطضات َٔ اِٖ املطاسٌ االدطا ١ٝ٥اييت تطؿ ٞعًٖ ٢ص ٙايػٓسات ٖٝبتٗا
ٚؾاعًٝتٗاٚ ،بس ٕٚشيو تصبح سرب عًٚ ٢ضم )4(،يصيو عُس املؿطع ايعطاق ٞاىل بٝإ االسهاّ
ٚايٛغا ٌ٥اييت متهٔ ايسا َٔ ٔ٥تٓؿٝص ،ٙاش بني املؿطع ايعطاق ٞاحملطضات ايتٓؿٝصٚ ١ٜبني
االدطا٤ات ايٛادب اؽاشٖا يتٓؿٝصٖا َٔ خالٍ َسٜط ١ٜايتٓؿٝص َتُجً ١بؿدص املٓؿص ايعسٍ،
ٜٚك ّٛاملٓؿص ايعسٍ بٓا ٤عً ٢طًب ايسا ٔ٥بايعسٜس َٔ االدطا٤ات يتٓؿٝص احملطض ايص ٟبٝسٙ
نتس ٜٔٚقطط ٜٛثل َا مت تٓؿٝصٚ ٙاالؾداص ايص ٜٔسططٚا اثٓا ٤ايكٝاّ بايتٓؿٝص نايسأ٥
ٚاملسٚ ٜٔايؿٗٛز ٚايؿ ٤ٞايص ٟمت ايتٓؿٝص عًٚ ،٘ٝتاضى٘ٚ ،نصيو ٜس ٕٚيف احملطط
االدطا٤ات املتدص َٔ ٠قبً٘ ؿؿغ ٖص ٙاالَٛاٍ ٚصٝاْتٗاٚ ،هب إ ال ٜتطُٔ احملطط سو
ا ٚؾطبٚ )5(،يكس اداظ ايكاْ ٕٛايعطاق ٞيًُٓؿص ايعسٍ ؾطال عٔ قٝاَ٘ بتٓؿٝص احملطضات
ايتٓؿٝص ١ٜاييت ٜطًب ش ٟٚايؿإٔ تٓؿٝصٖا ،مماضغ ١صالس ١ٝايهاتب ايعسٍ بٓا ٤عً ٢ؽٌٜٛ

( )2تشظخ :السادة ( )8من قانهن الكتاب العجول العخاقي.
( )3يشظخ :ثامخ قاسم دمحم ،مرجر سابق ،ص.24

( )4يشظخ :فائق دمحم حدين حدن ،الدمظة التقجيخية لمسشفح العجل (دراسة مقارنة) ،دار الكتب
القانهنية ،مرخ ،3028 ،ص.244

( )5يشظخ :السدتذار عبج الخحيم اسساعيل زيتهن ،الججيج في قزاء التشفيح وقزاء االمهر
السدتعجمة واالعالنات القزائية ،دار الكتب القانهنية ،مرخ ،3007 ،ص.6

( )6يشظخ :د .سعيج مبارك ،احكام قانهن التشفيح رقم  56لدشة  ،2:90ط ،2جامعة بغجاد،
العخاق ،2:9: ،ص 286وما بعجىا؛ كسا يشظخ  :السحامي د .حدين احسج السذاقي،
التشفيح واجخاءاتو في السهاد السجنية والتجارية طبقا لقانهن التشفيح ،ط ،2دار الثقافة لمشذخ

والتهزيع ،عسان -االردن ،3023 ،ص.48
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َٔ ايٛظٜط )1(،يف االَانٔ ايٓا ١ٝ٥اييت ال تكتط ٞتعٝني ناتب عسٍ ؾٗٝا بايٓعط يكً ١عسز
َعاَالتٗا )2(،اال اْ٘ البس َٔ االؾاض ٠اىل اْ٘ بايطغِ َٔ إ ايكاْ ٕٛقس اداظ يٛظٜط ايعسٍ َٓح
املٓؿص ايعسٍ صالس ١ٝايهاتب ايعسٍ اال إ مماضغ ١ايهاتب ايعسٍ هلص ٙايصالسٜ ١ٝه ٕٛعً٢
غب ٌٝاالغتجٓاٚ ٤ال هٛظ ايتٛغع ؾٗٝا ،اش إ عٌُ املٓؿص ايعسٍ ٜٓصب بايسضد ١االغاؽ
()3

عً ٢تٓؿٝص احملطضات ايتٓؿٝصٚ ١ٜيٝؼ ايتٛثٝل.
ضابعا  -املعا ٕٚايكطا :ٞ٥املعا ٕٚايكطاَ ٖٛ :ٞ٥ػاعس يًكاضٚ ٞهب ملٔ ٜتعني ؾٗٝا

ٜه ٕٛساصٌ عً ٢بهايٛضٜٛؽ يف ايكاْٜٚ ٕٛتِ زٚض ٠قكل قطا ٞ٥ملس ٠ثالث ١ؾٗٛض )4(،نُا
ٜتٛىل املعا ٕٚايكطا ٞ٥يف سسٚز اختصاص٘ )5(،ايعسٜس َٔ املٗاّ ْبني اُٖٗا ناالت-:ٞ
أ -تػًِ االسهاّ ٚاحملطضات ايتٓؿٝصٚ ١ٜتػذًٗٝا يف غذٌ االغاؽ.
ب -تٓع ِٝاضباضٚ ٠بطاق ١يهٌ َعاًَ ١سػب تػًػٌ تػذًٗٝا يف غذٌ االغاؽ.
ز -الاظ املعاَالت ايتٓؿٝصٚ ١ٜاملطاغالت املتعًك ١بٗاٚ ،شيو ؿني امتاّ ايتٓؿٝص
ٚاٜساع االضباض ٠اىل ؾعب ١اؿؿغ.
ز -تجبٝت ايتػ ١ٜٛاييت تتِ بني ايساٚ ٔ٥املس ٜٔيف ايبطاقٚ ١اضغاهلا اىل ؾعب١
اؿؿغ.)6(.

( )2تشظخ :السادة ( )8من قانهن الكتاب العجول العخاقي.
( )3يشظخ :ثامخ قاسم دمحم ،مرجر سابق ،ص.24

( )4تشظخ  :السادة ( )8 ،22من قانهن كتاب العجول العخاقي.

( )5تشظخ  :السادة ( )4من قانهن رقم ( )90لدشة  3023امتيازات و مخررات مشتدبي
الدمظة القزائية السعجل.

( )6يشظخ :د .ياسخ باسم ذنهن الدبعاوي ،د .اجياد ثامخ نايف الجليسي ،بحهث ودراسات في

في القانهن الخاص ،ط ،2ج ،4مكتبة الجيل العخبي ،السهصل ،300: ،ص-357

.358

( )7تشظخ  :السادة ( )8من قانهن التشفيح العخاقي رقم  56لدشة .2:90
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ٜ -ٙتٛىل املعا ٕٚايكطا ٞ٥ؼسٜس َٛعس ْعط ايسعٜٚ ٣ٛبًؼ املسع ٞا َٔ ٚميجً٘ بصيو
عً ٢عطٜط ١ايسعٚ ٣ٛوطض ايتبًٝػات اىل املسع ٢عًٜٚ ٘ٝطغًٗا ثِ وؿغ ًَـ
ايسع )1(٣ٛؿني َٛعس املطاؾع.)2(.١
 -ٚاداظ املؿطع يف قاْ ٕٛايهتاب ايعس ٍٚايعطاق ٞيًٛظٜط ؽ ٌٜٛاملعا ٕٚايكطاٞ٥
صالس ١ٝايهاتب ايعسٍ اش ْص عًَ ٢ا ٜأت" ٞيًٛظٜط َٓح صالس ١ٝايهاتب ايعسٍ
إىل ...املعا ٕٚايكطا ٞ٥ؾطط مماضغ ١األعُاٍ ايكاَْ ١ْٝٛس ٠ال تكٌ عٔ
()3

غٓتني".

( )2اضبارة الجعهى :ىي ممف أو حافظة أوراق ومدتشجات تهزعيا و ازرة العجل عمى السحاكم
وقج طبع عمييا بعض البيانات مع الفخاغات الالزمة لحذهىا من قبل السعاون القزائي،
والبيانات السظبهعة ىي البيانات الالزمة لتحجيج اسم السحكسة واسم السجعي والسجعى

عميو ورقم الجعهى وتاريخ تقجيسيا وتهاريخ الجمدات التي تعقج لخؤيتيا ،وتخقم أوراق
اإلضبارة بأرقام متدمدمة وتعج ليا قائسة خاصة يحخر فييا الخقم الستدمدل لكل ورقة

حفظت فييا مع بيان مزسهن تمك الهرقة برهرة مهجدة ،يشظخ :د .اجياد ثامخ نايف

الجليسي ،ابظال عخيزة الجعهى السجنية لإلىسال بالهاجبات االجخائية ،اطخوحة دكتهراه

مقجمة الى مجمذ كمية الحقهق لشيل شيادة الجكتهراه في القانهن الخاص،3022 ،
ص.408

( )3يشظخ :القاضي مجحت السحسهد ،شخح قانهن السخافعات السجنية رقم  94لدشة 2:7:
وتظبيقاتو العسمية ،ط ،5العاتك لرشاعة الكتب ،السكتبة القانهنية ،بغجاد،3022 ،
ص.88

( )4تشظخ :السادة( )3/8من قانهن الكتاب العجول العخاقي.
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خاَػا  -احملكل :يكس أٚضشت املاز َٔ )55( ٠قاْ ٕٛاص ٍٛاحملانُات اؾعا ١ٝ٥ايعطاقٞ

اؾٗ ١اييت تتٛىل ايكٝاّ بإدطا٤ات ايتشكٝل اال  ٖٞٚقاض ٞايتشكٝل أ ٚاحملكل )1(،غالف
ادطا٤ات ايتٛثٝل ؾاألصٌ إ ٜتٛىل ايهاتب ايعسٍ ايكٝاّ بٗا ٚاغتجٓا ً٤تك ّٛبٗا دٗات
اخط )2(،٣ؾاحملكل ٖ ٛاملٛظـ ايص ٟعٗس اي ٘ٝاَط ايتشكٝل يف مجٝع اْٛاع اؾطا ِ٥مبٛدب
ايكاْ ٕٛإلثبات سكٝكٚ ١قٛع اؾطميٚ ١نٝؿ ١ٝاضتهابٗا َٚس ٣عالق ١املتِٗ بٗاٚ ،إ ايػأَ ١ٜ
ايتشكٝل اؾٓا ٖٛ ٞ٥ايٛص ٍٛاىل اؿكٝكٚ ١املتُجً ١يف اثبات ٚقٛع اؾطميٚ ١نٝؿٚ ١ٝقٛعٗا
ٚغببٗا ،ملعطؾ ١اؾاْٚ ٞؼسٜس زضدَ ١ػؤٚيٝت٘ ،ؾٜٗ ٛتٓا ٍٚاجملطّ ٚاؾطمي ١عً ٢سس
غٛاٜٗٚ ٤سف اىل تطبٝل ايكاْٚ )3(،ٕٛإ لاح احملكل يف عًُ٘ ٜك ّٛعً ٢عاًَني اغاغني،
اال : ٍٚضطٚض ٠االملاّ بايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاـاص ١بايتشكٝل اؾٓاٚ ،ٞ٥ايجاْ : ٞتتُجٌ يف
اَٛض ؾٓ ١ٝغري قػٛغ ١تعتُس عً ٢ؾطٓٚ ١خربٚ ٠عح احملكلٚ )4(،ميهٔ ايك ٍٛاْ٘ هٛظ

يًُشكل ؾطال عٔ قٝاَ٘ باإلدطا٤ات ايتشكٝك )5(،١ٝمماضغ ١صالس ١ٝايهاتب ايعسٍ( )6يف
االَانٔ ايٓا ١ٝ٥اييت ال تكتط ٞتعٝني ناتب عسٍ ؾٗٝا ْعطًا يكً ١عسز َعاَالتٗا بٓا ٤عً٢
()7

ؽ ٌٜٛاؾٗ ١املدتص.١

( )2تشظخ :السادة ( /63أ) من قانهن اصهل السحاكسات الجدائية الشافح السخقم  34لدشة
 2:82السعجل والشافح.

( )3تشظخ :السادة ( )22من قانهن الكتاب العجول العخاقي.

( )4يشظخ :د .غازي حشهن خمف ود .حدن حساد حسيج ،محاضخات في التحقيق الجشائي،

مشذهرة عمى االنتخنت عمى السهقع االتي  :تست الديارة في .302:/9/25
http://un.uobasrah.edu.iq/lectures/1317.pdf
( )5يشظخ :سالم بن حامج بن عمي البمهي ،التقشيات الحجيثة في التحقيق الجشائي ودورىا في
ضبط الجخيسة ،رسالة ماجدتيخ مقجمة الى قدم العمهم الذخطية في جامعة نايف لمعمهم

االمشية ،الخياض ،300: ،ص29؛ كسا يشظخ :د .غازي حشهن خمف ود .حدن حساد
حسيج ،مرجر سابق ،ص.7

( )6يشظخ :االستاذ د .أحسج حدهني جاسم العيثاوي ،بظالن اجخاءات التحقيق الجشائي في
مخحمة التحقيق االبتجائي ،ط ،2السكتبة القانهنية ،بغجاد ،3023 ،ص.42

( )7تشظخ :السادة ( )8من قانهن الكتاب العجول العخاقي.
( )8يشظخ :ثامخ قاسم دمحم ،مرجر سابق ،ص.24
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ادلطهب انثاوي

انضماوات انقاوىوية دلمارسة احملامي مهاو انكاتب انعذل
بعس إ اْاط املؿطع َٗاّ ايتٛثٝل يًهاتب ايعسٍ ٚاداظ يٛظٜط ايعسٍ ؽ ٌٜٛبعض
االؾداص مماضغَٗ ١اَ٘ إلضؿا ٤ايصؿ ١ايطمس ١ٝعً ٢احملطضات ،ؾإٕ ايتػاؤٍ ايصٜ ٟجاض يف
ٖصا اجملاٍ ٌٖ ،إ اؾٗات اييت خٛهلا املؿطع صالسٝات ايهاتب ايعسٍ ٚاضز ٠عً ٢غبٌٝ
اؿصط اّ املجاٍ؟ ٚبعباض ٠اخط ٌٖ ٣ميهٔ يٛظٜط ايعسٍ َٓح ايرتخٝص مبعاٚي ١صالس١ٝ
ايهاتب ايعسٍ يػري َٔ مت شنطِٖ يف املاز َٔ )7( ٠قاْ ٕٛايهتاب ايعس ٍٚايعطاقٞ؟ ؾُجال ٌٖ
ميهٔ تصٛض َٓح صالس ١ٝايهاتب ايعسٍ يًُشاَ ٞأ ٚملٔ عٌُ يف َٗٓ ١ايكاْ ٕٛاّ ال؟ نُا
إ ايتػاؤٍ ايصٜ ٟططح يف ٖصا اجملاٍ ٌٖ ،تعس َٗاّ ايتٛثٝل َٔ ضُٔ سكٛم احملاَ ٞاييت
ْص عًٗٝا قاْ ٕٛاحملاَا٠؟ غٓك ّٛببشح االداب ١عًٖ ٢ص ٙايتػاؤالت يف قاْ ٕٛايهتاب
ايعسٚ ٍٚنصيو يف قاْ ٕٛاحملاَا ،٠ناالت: ٞ
اٚال – قاْ ٕٛايهتاب ايعس :ٍٚيف اؿكٝك ١يكس اْكػُت ايتؿطٜعات ايكاْ ١ْٝٛيف االداب ١عً٢
ٖصا ايتػاؤٍ اىل اػاٖني ناالت:ٞ
االػا ٙاال :ٍٚمل ٜٓص عً ٢دٛاظ َٓح صالس ١ٝايهاتب ايعسٍ يًُشاَ ٞا ٚألغاتص ٠نً١ٝ
اؿكٛم ا ٚايكطا ٠ايػابكني ،اش دعٌ مماضغَٗ ١اّ ايتٛثٝل َكصٛضًا عً ٢ايهاتب ايعسٍ
ٚبعض االؾداص ايص ٜٔاداظ املؿطع يٛظٜط ايعسٍ َٓشِٗ صالس ١ٝايهاتب ايعسٍ ٚيٝؼ َٔ
ضُِٓٗ ايطا٥ؿ ١املصنٛض ٠اعالٖٚ ،ٙصا َٖٛ ٛقـ ايكاْ ٕٛايعطاقٚ ٞاملصط )1(،ٟاش مل هٝع
املؿطع ايعطاق ٞمماضغَٗ ١اّ ايهاتب ايعسٍ يػري َٔ شنطتِٗ املاز ِٖٚ )7( ٠نال َٔ
()2
ايكاضٚ ٞاملعا ٕٚايكطاٚ ٞ٥املٓؿص ايعسٍ ٚاالزعا ٤ايعاّ ٚاحملكل ايعسي.ٞ
االػا ٙايجاْٜ : ٞصٖب اصشاب ٖصا االػا ٙاىل َٓح احملاَني أ ٚملٔ عٌُ يف َٗٓ ١ايكإْٛ
غًط ١ايكٝاّ بهٌ االعُاٍ املٛنً ١يًهاتب ايعسٍ ا ٚبعطٗاٖ َٔٚ ،ص ٙايس ٍٚاالضزٕ ٚاالَاضات
ايعطب ١ٝاملتشسٚ ٠ايػٛزإ ،اش ْصت ايؿكط ٠ايطابع َٔ ١املاز ٠ايجايج َٔ ١قاْ ٕٛايهاتب ايعسٍ

( )2يشظخ :قانهن التهقيع اإللكتخوني السرخي رقم  26لعام  3005الشافح ،والئحتو التشفيحية
رقم  20:لدشة .3006

( )3يشظخ :قانهن الكتاب العجول العخاقي.
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االضزْ ٞعًَ ٢ا ٜأت -4" :ٞأ .هٛظ يٛظٜط ايعسٍ إ ٜطخص أل َٔ ٟايكطا ٠ايػابكني اٚ
()1

احملاَني ا ٚاالغاتص ٠يًكٝاّ بهٌ االعُاٍ املٛنً ١يًهاتب ايعسٍ ا ٚبعطٗا".
نُا ْصت املاز َٔ )23( ٠قاْ ٕٛتٓع ١َٓٗ ِٝايهاتب ايعسٍ يف االَاضات ايعطب١ٝ
املتشس )2(٠عًَ ٢ا ٜأت" ٞيًذٓ ١ايرتخٝص يًُٛاطٓني ايص ٜٔغبل هلِ االؾتػاٍ َس ٠ال تكٌ
عٔ مخؼ غٓٛات يف األعُاٍ ايكطا ١ٝ٥أَ ٚا ٜكابًٗا َٔ ٚظا٥ـ ايٓٝاب ١ايعاَ ١أ ٚزٚا٥ط
ايؿتٚ ٣ٛايتؿطٜع ٚقطاٜا ايسٚي ١أ ٚيف تسضٜؼ ايؿطٜع ١اإلغالَ ١ٝأ ٚايكاْ ٕٛيف إسس٣
اؾاَعات أ ٚاملعاٖس ايعًٝا املعرتف بٗا أ ٚيف غري شيو َٔ األعُاٍ ايكاْ ١ْٝٛاييت تعترب
ْعريا يًعٌُ يف ايكطاٚ ٤ايٓٝاب ١ايعاَٚ ١ؾكا ملا ؼسز ٙايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜهلصا ايكاْ ،ٕٛأٚ
أعُاٍ ايهاتب ايعسٍ ايعاّ ،يًكٝاّ بأعُاٍ ايهاتب ايعسٍ اـاص ٚؾكا يًؿطٚط املٓصٛص
عًٗٝا يف ايبٓٛز ( َٔ )4 ،3 ،2املازٖ َٔ )16( ٠صا ايكاْ ،ٕٛباإلضاؾ ١إىل أ ١ٜؾطٚط
ٚإدطا٤ات أخط ٣ؼسزٖا ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜهلصا ايكاْ."ٕٛ
نُا ْصت املازْ َٔ )24( ٠ؿؼ ايكاْ ٕٛاملصنٛض اعال ٙعًَ ٢ا ٜأت :ٞاغتجٓأَ ٤
سهِ ايبٓس ( َٔ )12املازٖ َٔ )14( ٠صا ايكاْ" ،ٕٛهٛظ يًُشاَ ٞاملؿتػٌ َعاٚي ١أعُاٍ
ايهاتب ايعسٍ اـاص إشا تٛاؾطت يس ٜ٘اـرب ٠املٓصٛص عًٗٝا يف املازٖ َٔ )23( ٠صا
ايكاْٚ ،ٕٛبعس َٛاؾك ١ايًذٓٚ ."١تؿهٌ ؾٓ ١قب ٍٛايهاتب ايعسٍ اـاص بكطاض َٔ ٚظٜط
ايعسٍ ال ٜكٌ عسز أعطاٗ٥ا عٔ غت ١مبٔ ؾ ِٗٝايطٝ٥ؼ ْٚا٥ب٘ ،باإلضاؾ ١إىل أسس ايهتاب
()3
ايعسٍ.
اَا بايٓػب ١يًكاْ ٕٛايػٛزاْ ٞلس أْ٘ اداظ يطٝ٥ؼ ايكطا ٤إصساض أَط ٜؿٛض
مبٛدب٘ احملاَ ٞغًط ١ؼًٝـ ايُٝني ٚاالقطاضات املؿؿٛع ١بايُٝني ٚايتصسٜل عً٢
()4
ايٛثا٥ل.
ٚنصيو االَط بايٓػب ١يًُؿطع ايؿطْػ ٞؾكس اداظ يًُٛظـ يف ايكطاع ايعاّ ٚنصيو
ألؾداص يٝػٛا مبٛظؿني عَُٝٛني بٌ َهًؿني غسَ ١عاَ ١ايكٝاّ مبٗاّ ايتٛثٝلٚ ،ايؿطم
( )2يشظخ :قانهن الكاتب العجل االردني السعجل والشافح رقم  22لدشة .2:63

( )3يشظخ :قانهن تشظيم ميشة الكاتب العجل في االمارات العخبية الستحجة رقم ( )5لدشة
.3024

( )4تشظخ :السادة ( )33من قانهن تشظيم ميشة الكاتب العجل في االمارات العخبية الستحجة.
( )5تشظخ :السادة ( )2من قهاعج تشظيم وضبط أعسال التهثيقات الدهدانية لعام . 3000
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بُٗٓٝا إ املٛظـ ٜتكاض ٢ضاتبا ،اَا املهًـ غسَ ١عاَ ١ؾاْ٘ ٜتكاض ٢ادط َٔ ٙايعُ،ٌٝ
ٚمت تٓع ١َٓٗ ِٝايتٛثٝل يف ؾطْػا بؿهٌ زقٝل مبا ال ٜسع فاالً يًتالعب ا ٚايػـٚ ،اؾب٘
طا٥ؿ ١ملٛثك ٞؾطْػا مبصط ِٖ املأش ْٕٛٚايؿطع ٕٛٝاش ٜع ٕٛٓٝبكطاض َٔ ٚظٜط ايعسٍ )1(،يصا
ميهٔ تصٛض إ ٜعط ٢ايرتخٝص يًُشاَ ٞا ٚملٔ اؾتػٌ يف فاٍ ايكاْٚ ،ٕٛىطعٕٛ
يٓٛع ٞاملػؤٚي ١ٝاملسْ – ١ٝايعكسٚ ١ٜايتكصري – ١ٜيف ساٍ املدايؿ ١اييت ٜتبعٗا ضطض
()2
بايعُ ٌٝا ٚايػري.
ٚ َٔٚدْٗ ١عطْا املتٛاضع ١لس إ ايتؿطٜعات املكاضْ ١ناْت َٛؾك ١يف اعطاٖ ٤صا
ايرتخٝص يًُشاَ ٞأ ٚملٔ عٌُ يف َٗٓ ١ايكاْٚ ،ٕٛشيو الٕ َٓح صؿ ١ايهاتب ايعسٍ يػري
َٛظؿ ٞايٛظاض َٔ ٠احملاَني ٚايكاْْٝٛني يف ايسٚي ،١غُٝهٔ املٛاطٓني ٚاملكُٝني َٔ
اؿص ٍٛعً ٢خسَات ايتٛثٝل يف أَانٔ إقاَتِٗٚ ،بأٜػط ايططم ٚأقٌ اؾٗس ،خاص ١يف
األَانٔ ايبعٝس ،٠أ ٚاييت ٜتعصض عً ٢أصشابٗا اؿطٛض ملهاتب ايٛظاضٚ ٠ؾطٚعٗا اـاضد،١ٝ
نٓعال ٤ايػذٚ ٕٛاملػتؿؿٝات ٚم ،ِٖٛنُا تػاِٖ ٖص ٙاملبازض ٠يف تُٓ ١ٝايٛع ٢ايكاْ،ْٞٛ
ٚتٛؾري ؾطص عٌُ يًُشاَني ٚايكاْْٝٛنيٚ ،نصيو ايكطا ٤عًَ ٢ؿهً ١قً ١عسز ايهتاب
ايعسٚ ٍٚايص ٟبات ال ٜتٓاغب َع عسز ايػهإ يف نٌ َٓطك.١
ثاْٝا – يف قاْ ٕٛاحملاَا :٠بعس إ بٓٝا َٛقـ قاْ ٕٛايهتاب ايعس ٍٚايعطاقٚ ٞاملكاضٕ َٔ
ٖص ٙاملػأي ،١البس َٔ ايطدٛع اىل قاْ ٕٛاحملاَا ٠يًبشح يف سكٛم احملاَ ٞملعطؾَ ١ا اشا
نإ يًُشاَ ٞاؿل يف مماضغَٗ ١اّ ايتٛثٝل َٔ عسَ٘ ،يف ايٛقع يكس ْص املؿطع ايعطاق ٞيف

قاْ ٕٛاحملاَا ٠عً ٢ايعسٜس َٔ اؿكٛم اييت ٜتُتع بٗا احملاَٖ َٔٚ )3(،ٞص ٙاؿكٛم سل
احملاَ ٞيف تٓع ِٝايعكٛز َٚتابع ١ادطا٤ات تٛثٝكٗا اش إ تٓع ِٝايعكٛز َٚتابع ١ادطا٤ات
( )2يشظخ :الئحة السأذونين السرخية الرادرة بقخار وزيخ العجل في  2:66/2/5والسعجلة
بالقخار الرادر في .2:66/23/3:
( )3تشظخ :السادة ( )2مكخر من السخسهم الفخندي رقم  36: – 56الرادر في  3نهفسبخ
 2:56والستعمق بالشظام االساسي لمكاتب العجل؛ والسهاد ( )50 ،4: ،49 ،20 ،3من

السخسهم الفخندي رقم  :52-82السؤرخ  37نهفسبخ  2:82بذأن الهثائق التي وضعيا

كتاب العجل؛ والسهاد ( )7/54 ،5من السخسهم الفخندي رقم  70:-84السؤرخ  6يهليه
 2:84بذأن التجريب السيشي في كاتب العجل وشخوط الهصهل إلى مكتب كاتب العجل.

( )4تشظخ :السهاد من ( )49 – 33من قانهن السحاماة العخاقي.
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تٛثٝكٗا ٚتػذًٗٝا ٜعترب عُال َٔ اعُاٍ احملاَاٚ ،٠سكا َٔ سكٛم احملاَ ٞاال إ قإْٛ
احملاَا ٠ضٝل َٔ ْطام ٖصا اؿلٚ ،دعً٘ قاصطاً عًَٓ ٢ع تػذ ٌٝعكٛز تأغٝؼ ايؿطنات
َُٗا نإ ْٛعٗا اال اشا ناْت َٓعُ َٔ ١قبٌ قاَٚ ٞاغتجٓ َٔ ٢شيو ايعكٛز اييت ٜهٕٛ
اسس ططؾٗٝا زا٥ط ٠ضمس ١ٝا ٚؾب٘ ضمس ،١ٝيصا ْتؿل َع َٔ شٖب اىل اْتكاز َٛقـ املؿطع
ايعطاقٖ ٞصا ،يه ْ٘ٛقصط تٛثٝل ايعكٛز َٔ قبٌ احملاَ ٞعً ٢عكٛز تأغٝؼ ايؿطناتٚ ،مل
( )1

ًٜعّ االؾداص ايطبٝعٚ ١ٝاملعٓ ١ٜٛاـاص ١بتٛن ٌٝقاَ ٞيتػذٚ ٌٝتٛثٝل عكٛزِٖ.
بعس إ تبني يٓا مما تكسّ إ عٌُ احملاَٚ ٞؾكا يكاْ ٕٛاحملاَاٜ ٠كتصط عً٢
تٓع ِٝايعكٛز ز ٕٚتٛثٝكٗا يه ْ٘ٛغري َطخص بصيو قاْْٛا ،يصا ْأٌَ َٔ املؿطع ايعطاقٞ
غًٛى ْؿؼ ايٓٗر ايص ٟغاض عً ٘ٝاملؿطع يف االضزٕ ٚاالَاضات ايعطب ١ٝاملتشسٚ ٠ايػٛزإ،
َٔ خالٍ ايٓص عً ٢دٛاظ َٓح احملاَني أ ٚملٔ عٌُ يف َٗٓ ١ايكاْ ٕٛتطخٝصاً مبعاٚي ١نٌ
ا ٚبعض املٗاّ املٛنً ١يًهاتب ايعسٍٚ ،يهٔ ٚؾل ؾطٚط َعٚ ،١ٓٝبٓا ٤عًَ ٢ا تكسّ ْسعٛ
املؿطع ايعطاق ٞاىل اعتُاز ايٓص االت: ٞ
"هٛظ يٛظٜط ايعسٍ إ ٜطخص يًُشاَني أ ٚملٔ عٌُ يف َٗٓ ١ايكاْ ٕٛيًكٝاّ بهٌ االعُاٍ
املٛنً ١يًهاتب ايعسٍ ا ٚبعطٗاٚ ،ؾل ايؿطٚط ايتاي:١ٝ
 .1إٔ تتٛؾط ؾ ٘ٝايؿطٚط املٓصٛص عًٗٝا يف املاز َٔ )7( ٠قاْ ٕٛاـسَ ١املسْ.١ٝ
 .2إٔ ٜهَ ٕٛتؿطغاً ملعاٚيَٗ ١اّ ايهاتب ايعسٍ اـاص.
 .3إ ٜه ٕٛممٔ غبل هلِ االؾتػاٍ يف األعُاٍ ايكطا ١ٝ٥أ ٚايكاَْ ١ْٝٛس ٠ال تكٌ عٔ
مخؼ غٓٛات.
 .4غساز ايطغِ املكطض عً ٢ايكٝس يف ايػذٌ.
 .5تهَ ٕٛس ٠ايكٝس يف ايػذٌ غٓٚ ١اسس ٠قابً ١يًتذسٜس ملسز مماثًٚ ،١هب إٔ ٜكسّ
طًب ايتذسٜس خالٍ (َٜٛ )30اً قبٌ اْتٗاَ ٤س ٠ايكٝس.
 .6هب عً ٢ايهاتب ايعسٍ اـاص َعاٚي ١أعُاي٘ َٔ خالٍ َهتب ممًٛى يَ٘ ،الً ُ٥ا
الغتكباٍ اؾُٗٛض ٚايكٝاّ مبٗاّ ايهاتب ايعسٍٚ ،إٔ ٜه ٕٛفٗعاً باملطاؾل
ٚاملػتًعَات اييت ؼسزٖا ايتعًُٝات.
( )2يشظخ :د .اجياد ثامخ نايف الجليسي ،مرجر سابق ،ص.377
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 .7تكسٚ ِٜثٝك ١تأَني غاض ١ٜاملؿع ٍٛطَ ١ًٝس ٠ايتصطٜح ضس املػؤٚي ١ٝعٔ األخطا٤
املٗٓ ،١ٝصازض ٠عٔ إسس ٣ؾطنات ايتأَني املطخص ١يف ايعطامٚ ،وسز ٚظٜط ايعسٍ
َكساض ايتأَني ٚنٝؿ ١ٝايتٓؿٝص عً ٢ايٛثٝك ."١اش إ ٚضع ٖص ٙايؿطٚط ٜػاعس يف
تعٝني اؾداص ميهٔ ايٛثٛم بِٗ يتٛيٚ ٞظٝؿ ١َُٗ ١نٛظٝؿ ١ايهاتب ايعسٍ اييت َٔ
خالهلا وؿغ االؾطاز اَٛاهلِ َٔ خالٍ اضؿا ٤ايصؿ ١ايطمس ١ٝعًٚ ٘ٝضُإ عسّ
ايتعٜٚط.
ادلبحث انثاوي

انقيمة انقاوىوية دلا يصذر عه احملامي

ادلزخص نه ممارسة مهاو انتىثيق
تكػِ احملطضات ٚضق ١ٝناْت اّ االيهرت ١ْٝٚاىل قػُني قطضات ضمسٚ ١ٝاخط٣

عطؾٚ ،٘ٝيهٌ َُٓٗا سذٝت٘ يف االثبات )1(،ؾاحملطضات ايطمس ٖٞ ١ٝاييت ٜجبت ؾٗٝا َٛظـ
عاّ ا ٚؾدص َهًـ غسَ ١عاَ ١طبكا يألٚضاع ايكاْٚ ١ْٝٛيف سسٚز اختصاص٘ َا مت عً٢
ٜس ٜ٘اَ ٚا ازىل ب٘ ش ٚٚايؿإٔ يف سطٛض )2(،ٙاَا احملطضات ايعاز ١ٜؾٗ ٞاٚضام صازضا ممٔ
ٚقعٗا َا مل ٜٓهط صطاسَ ١ا َٖٓ ٛػٛب اي َٔ ٘ٝخط ا ٚاَطا ٤ا ٚبصُ ١ابٗاّ ز ٕٚإ
ٜتسخٌ َٛظـ عاّ اَ ٚهًـ غسَ ١عاَ ١بتٛثٝكٗا )3(،يصا ؾإ ايتػاؤٍ ايصٜ ٟجاض ٖٓاٌٖ ،
تعس احملطضات املٛثك َٔ ١قبٌ احملاَ ٞقطضات ضمس ١ٝاّ عاز١ٜ؟ عًُا إ قاْ ٕٛاحملاَا٠
ايعطاق ٞعاقب َٔ ٜعتس ٟعً ٢احملاَ ٞاثٓا ٤تأزٜت٘ اعُاٍ َٗٓت٘ ا ٚبػبب تأزٜتٗا بايعكٛب١
املكطض ٠ملٔ ٜعتس ٟعًَٛ ٢ظـ عاّ اثٓا ٤تأزٜت٘ ٚظٝؿت٘ ا ٚبػبب تأزٜتٗا ،نُا إ
ايتػاؤٍ ايصٜ ٟجاض ٖٓا َاٖ ٞايك ١ُٝايتٓؿٝص ١ٜيًُشطضات املٛثك َٔ ١قبٌ احملاَٞ
املطخص ،غٓشا ٍٚاالداب ١عًٖ ٢ص ٙايتػاؤالت َٔ خالٍ تكػٖ ِٝصا املبشح اىل َطًبني،
( )2يشظخ :د .سامح عبج الهاحج التيامي ،التعاقج عبخ االنتخنت ،دار الكتب القانهنية ،مرخ،
 ،3009ص.65:

( )3تشظخ :السادة ( )32من قانهن االثبات العخاقي؛ تقابميا السادة ( )2/20من قانهن االثبات
السرخي؛ والسادة ( )2428من القانهن السجني الفخندي لدشة .2905

( )4تشظخ :السادة ( )36من قانهن االثبات العخاقي؛ السادة ( )25من قانهن االثبات
السرخي؛ تقابميا السهاد ( )2434 ،2433من القانهن السجني الفخندي.
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ْتٓا ٍٚيف املطًب اال ،ٍٚايك ١ُٝايجبٛت ١ٝيًُشطضات املٛثك َٔ ١قبٌ احملاَ ،ٞيف سني ْتٓاٍٚ
يف املطًب ايجاْ ،ٞايك ١ُٝايتٓؿٝص ١ٜيتًو احملطضات ،ناالت:ٞ
ادلطهب االول

انقيمة انثبىتية نهمحزرات ادلىثقة مه قبم احملامي
بسا ١ٜالبس َٔ االؾاض ٠اىل ايؿطم اؾٖٛطَ ٟا بني احملطض ايطمسٚ ٞايعاز ،ٟيهٞ
تتطح يٓا اُٖ ١ٝايبشح عٔ ايك ١ُٝايجبٛت ١ٝيًُشطضات املٛثك َٔ ١قبٌ احملاَ ،ٞيف اؿكٝك١
تهُٔ اُٖٖ ١ٝصا ايتُٝٝع يف إ احملطض ايطمسٜ ٞعس سذ ١عً ٢ايٓاؽ مبا ز ٕٚؾ َٔ ٘ٝاَٛض
بايٓػب ١ألططاف احملطض ٚايػري )1(،ا ٟإ سذ ١ٝاحملطض املٛثل التكـ عٓس ش ٟٚايؿإٔ ؾكط،

بٌ متتس ٖص ٙاؿذ ١ٝاىل ايػري اٜطا ،اش ٜعترب احملطض املٛثل سذ ١عً ٢ايٓاؽ ناؾ )2(،١ؾُٔ
اضاز إ ٜسسض َا ٚضز ؾ ،٘ٝؾال ميهٓ٘ شيو اال عٔ ططٜل ايطعٔ بتعٜٚط احملطض ايطمس،ٞ
ستٚ ٢إ مل ٜهٔ املسع ٞططؾا يف احملطضٚ )3(،شيو الٕ اْؿا ٤احملطض ٜعس يف شات٘ ٚاقع١

قاْ ١ْٝٛقا ،١ُ٥ؾال ٜػتطٝع اسس اْهاضٖا ٚبايتاي ٞؾٗ ٞته ٕٛسذ ١عً ٢ايٓاؽ ناؾ ،١غالف
اؿاٍ بايٓػب ١يًُشطضات ايعاز ١ٜاييت تعس سذ ١قاصطَ ٠ا بني اططاف احملطض ٚال متتس ٖصٙ
اؿذ ١اىل ايػري اال اشا مت اثبات تاضٜذ احملطض )4(،ؾكس اداظ املؿطع ايعطاق ٞيًُشاَ ٞتٛثٝل
ايعكٛز اش ْص عًَ ٢ا ٜأت( ٞال هٛظ تػذ ٌٝعكٛز تأغٝؼ ايؿطنات َُٗا نإ ْٛعٗا اال

اشا ناْت َٓعُ َٔ ١قبٌ قاّ ٜٚػتجٓ َٔ ٢شيو ايعكٛز اييت ته ٕٛاسس ططؾٗٝا زا٥ط٠
ضمس ١ٝا ٚؾب٘ ضمس )5(،)١ٝيصا ؾإ ايتػاؤٍ ايصٜ ٟجاض ٖٓا ٌٖ ،تعس احملطضات املٛثكَٔ ١
قبٌ احملاَ ٞقطضات ضمس ١ٝاّ عاز١ٜ؟ إ االداب ١عٔ ٖصا ايتػاؤٍ تكٛزْا اىل ضطٚض٠
االداب ١عً ٢ايتػاؤٍ االتٜ ٌٖ ٞعس احملاََٛ ٞظؿا عاَا اّ َهًـ غسَ ١عاَ١؟
( )2تشظخ :السادة ( )2/33من قانهن االثبات العخاقي.

( )3يشظخ :د .عباس العبهدي ،شخح احكام قانهن االثبات العخاقي ،ط ،3دار الكتب
والهثائق ،العخاق ،2::8 ،ص.209

( )4يشظخ :د .عباس دمحم طو الرجيق ،قانهن االثبات العساني ،السكتب الجامعي الحجيث،
االسكشجرية ،3023 ،ص.207

( )5يشظخ :السحامي فخاس سامي حسيج السال جهاد التسيسي ،الكاتب بالعجل ميامو ومدؤوليتو
دراسة مقارنة ،ط ،2مشذهرات الحمبي الحقهقية ،بيخوت – لبشان ،3027 ،ص.237

( )6تشظخ :السادة ( )45من قانهن السحاماة العخاقي.
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يإلداب ١عً ٢شيو ميهٔ ايك ٍٛإ احملاَ ٞال ٜعس َٛظؿا عاَاً عً ٢ايطغِ َٔ

َػاٚا ٠املؿطع ايعطاق ٞبني احملاَٚ ٞاملٛظـ غٛا َٔ ٤سٝح االَتٝاظاتٚ )1(،نصيو ايعكٛب١
املكطض ٠عًٜ َٔ ٢عتس ٟعًُٗٝاٚ )2(،شيو الٕ املؿطع ايعطاق ٞمل ٜكصس َٔ شيو غ ٣ٛاضؿا٤
ْٛع َٔ اؿُا ١ٜعً َٔ ٢مياضؽ ٖص ٙاملٗٓ ١ايعطٜك ١ملا ؼًُ٘ َٔ ضغاي ١غاَ ،١ٝاَا
بايٓػب ١ملػأيَ ١س ٣اَهاْ ١ٝاعتباض احملاَ ٞغري املطخص ي٘ َهًـ غسَ ١عأََ ١
عسَ٘ ،ؾاْ٘ ٚبايطدٛع اىل قاْ ٕٛايعكٛبات ايعطاق ٞلس إ املؿطع قس ْص عًَ ٢ا ٜأتٞ
"املهًـ غسَ ١عاَ : ١نٌ َٛظـ اَ ٚػتدسّ ا ٚعاٌَ أْٝطت ب٘ َُٗ ١عاَ ١يف خسَ١
اؿهٚ ١َٛزٚا٥طٖا ايطمسٚ ١ٝؾب٘ ايطمسٚ ١ٝاملصاحل ايتابع ١هلا ا ٚاملٛضٛع ١ؼت

ضقابتٗا ،)3("....يصا ال ٜعس احملاَٚ ٞؾكا هلصا ايٓص َهًؿا غسَ ١عاَٚ ١ؾكا ملعاٜري ايتُٝٝع
بني املهًـ غسَ ١عاَٚ ١ايعاًَ ٕٛبايكطاع اـاص ،ؾٓذس إ املهًـ غسَ ١عاَٜ ١ػتدسّ
ٚغا ٌ٥ايكاْ ٕٛايعاّ َٔ ايػًط ١ايعاَ ،١بُٓٝا ٜػتدسّ احملاَ ٞقٛاعس ايكاْ ٕٛاـاص يف
نٌ ْؿاط٘؛ ٚنصيو ىتًؿإ َٔ سٝح اهلسف َٔ نٌ َُٓٗا ،ؾاملهًـ غسَ ١عاَٜٗ ١سف اىل
ؼكٝل ايصاحل ايعاّ ٚاملٓؿع ١ايعاَ ،١أَا احملاَ ٞؾإْ٘ ٜٗسف اىل ؼكٝل ٖسف خاص ب٘ اٚ
يؿدص َٛنً٘)4(،يصا ؾاشا اخصْا مبعٝاض اهلسف ؾإ احملاَٜٗ ٞسف اىل ؼكٝل َصًش١
خاص ١غالف املهًـ غسَ ١عاَ ١اش ٜٗسف اىل ؼكٝل املصًش ١ايعاَ ،١عً ٘ٝال ميهٔ عس
احملاَ ٞؾدص َهًـ غسَ ١عاَ.١
اَا يف ساي ١سص ٍٛاحملاَ ٞعً ٢تطخٝص َٔ اؾٗ ١املدتص ١مبعاٚيَٗ ١اّ
ايهاتب ايعسٍ اـاص ،ؾؿٖ ٞص ٙاؿاي ١ميهٔ عس احملاَ ٞؾدصاً َهًؿاً غسَ ١عاَ١
ٚبايتاي ٞتهتػب احملطضات املٛثك َٔ ١قبً٘ صؿ ١احملطضات ايطمس ،١ٝناحملطضات ايصازض٠
َٔ ايهاتب ايعسٍ ٚشيو الٕ احملاَٜ ٞعس ٖٓا َهًؿاً غسَ ١عاَ ،١اغتٓازاً اىل ايٓص املاز٠
( َٔ )29قاْ ٕٛايعكٛبات ايعطاق ٞاملصنٛض ٠اعال.ٙ

( )2يشظخ :السادة ( )44من قانهن من قانهن السحاماة العخاقي.
( )3يشظخ :السادة ( )3:من قانهن من قانهن السحاماة العخاقي.

( )4يشظخ :السادة ( )3:من قانهن العقهبات العخاقي رقم  222لدشة  2:7:السعجل والشافح.

( )5يشظخ :د .ماىخ صالح عالوي الجبهري ،مبادئ القانهن االداري (دراسة مقارنة) ،السكتبة
القانهنية ،بغجاد ،بال سشة طبع ،ص .44
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ٚنصيو االَط بايٓػب ١يتٛثٝل احملطضات االيهرت َٔ ١ْٝٚقبٌ احملاَ ٞاملطخص ي٘
مبُاضغَٗ ١اّ ايهاتب ايعسٍ اـاص ،ؾاْ٘ ٜتبع بؿأْٗا ْؿؼ ايططٜل ايص ٟغًه٘ املؿطع
ايعطاق ٞيف تٛثٝل احملطضات ايتكًٝس ،١ٜاال إ ٚد٘ االختالف بُٗٓٝا ٜهُٔ يف إ احملاَٞ
االيهرتٜ ْٞٚػتدسّ ٚغا ٌ٥االيهرتٚ ١ْٝٚتهٓٛيٛدٝا َتطٛض ٠ناؿاغب االيٚ ٞاالْرتْت،
ٚاييت تعٌُ عً ٢اختصاض ايٛقت ٚاؾٗس ٚايٓؿكات َٔ ،خالٍ إدطا٤ات ايهرت ١ْٝٚغطٜع١
يتٓؿٝص املعاَالت عٔ ططٜل َٛاقع االْرتْت ،اش ٜك ّٛاملتعاٌَ بإزخاٍ ايبٝاْات اـاص١
باألططاف ٚإضؾام ايٛثا٥ل املطًٛبٚ ١ايسؾع االيهرت َٔٚ ْٞٚثِ ؼسٜس َٛعس ملكابً ١احملاَٞ
()1
يًتٛقٝع ٚإْٗا ٤إدطا٤ات ايتصسٜل عًَ ٢عاًَت٘ خالٍ زقا٥ل.
اال إ ايتػاؤٍ ايصٜ ٟجاض ٖٓا َاٖ ٞايك ١ُٝايجبٛت ١ٝيًُشطضات اييت ٜكتصط زٚض
احملاَ ٞاملطخص ي٘ عً ٢اثبات تاضىٗا ا ٚتصسٜل تٛاقٝع ش ٟٚايؿإٔ عًٗٝا؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايتػاؤٍ ميهٔ ايك ٍٛإ ٖصا ايٓٛع َٔ احملطضات ال ٜعترب ضمسٝا
ٚامنا قطضا عازٜاٚ ،غٓأت ٞاىل تٛضٝش٘ ناالت ،ٞإ احملطض ايصٜ ٟكتصط زٚض احملاَٞ
املطخص ي٘ عً ٢اثبات تاضى٘ ٜعس قطضاً عازٜا اال إ سذٝت٘ ال تكتصط عً ٢اططاف
ايعالق ١نُا ٖ ٛاؿاٍ يبك ١ٝاحملطضات ايعاز ١ٜغري ثابت ١ايتاضٜذ ٚامنا ميتس اثطٖا اىل ايػري
اغتٓازا اىل ْص املاز َٔ )26( ٠قاْ ٕٛاالثبات ايعطاقٚ ٞاييت ْصت عًَ ٢ا ٜأت" ٞاٚال –
ال ٜه ٕٛايػٓس ايعاز ٟسذ ١عً ٢ايػري َٔ تاضى٘ اال َٓص إ ٜه ٕٛي٘ تاضٜذ ثابتٜٚ ،هٕٛ
تاضٜذ ايػٓس ثابتا يف اسس ٣اؿاالت ايتاي : ١ٝب – َٔ  ّٜٛإ ٜجبت َطُ ْ٘ٛيف ٚضق ١اخط٣
()2

ثابت ١ايتاضٜذ".
اَا بايٓػب ١يًُشطضات املصسم عً ٢تٛاقٝع ش ٟٚايؿإٔ ؾٗٝا اَاّ ايهاتب ايعسٍ
ؾإْٗا التعس قطضات ضمس ١ٝؾُٔ باب اٚىل ال تعترب قطضات ضمس ١ٝتًو اييت ٜٛثكٗا احملاَٞ
املطخص ي٘ ٖٚصا َا انس ٙايكطا ٤ايعطاق ٞؾكس دا ٤يف قطاض حملهُ ١ايتُٝٝع ايعطاق١ٝ
"قطت قهُ ١ايتُٝٝع :بإٔ تصسٜل ايهاتب ايعسٍ عً ٢صش ١تٛقٝع ايػاسب عً ٢غٓس
( )2يشظخ :د .عرست عبج السجيج بكخ ،دور التقشيات العمسية في تظهر العقج ،دار الكتب
العمسية ،بيخوت – لبشان ،ص.4::

( )3تشظخ :السادة ( )37من قانهن االثبات العخاقي؛ تقابميا السادة ( )26من قانهن االثبات

في السهاد السجنية والتجارية السرخي؛ تقابميا السادة ( )2439من القانهن السجني

الفخندي.
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ايهُبٝاٍ ال ٜػري ٚصـ ايٛضق ١ايتذاض ١ٜإىل غٓس ضمسٚ ،ٞإ غٓس ايهُبٝاٍ بعس ايتصسٜل
عً ٢صش ١ايتٛقٝع عًٜ ٘ٝبكٚ ٢ضق ١ػاض ١ٜوهُٗا قاْ ٕٛايتذاضٚ ٠ىطع يًتكازّ
()1
املٓصٛص عً ٘ٝيف ايكاْ."ٕٛ
ادلطهب انثاوي

انقيمة انتىفيذية نهمحزرات ادلىثقة مه قبم احملامي
إ آيٝات تٓؿٝص احملطض املٛقع قس تتٓٛع تبعا إلضاز ٠األططاف ؾؿ ٞبعض األسٛاٍ
ٜك ّٛاالططاف بتٓؿٝص االتؿام املربّ بُٗٓٝا بؿهٌ ضضا َٔ ٞ٥ز ٕٚاؿاد ١اىل ايتسخٌ
املباؾط َٔ داْب ايكطا ،٤اش إٔ ايتٓؿٝص ايطٛعٜ ٞعترب األصٌ ايعاّ يف تٓؿٝص االيتعاَات
ناؾ ،١اال اْ٘ باملكابٌ قس ٜتكاعؼ اسس االططاف ا ٚميتٓع عٔ تٓؿٝص االتؿام طٛاع ١ٝاالَط
ايصٜ ٟسؾع ايسا ٔ٥اىل طًب ايتٓؿٝص اؾرب ٟبٛاغطَ ١سٜط ١ٜايتٓؿٝص ،يصا ٜجاض ايتػاؤٍ سٍٛ
َس ٣متتع احملطضات املٛثك َٔ ١قبٌ احملاَ ٞبايك ٠ٛايتٓؿٝص َٔ ١ٜعسَ٘ ،ؾٌٗ تعس ٖصٙ
احملطضات ٚضق ١ٝناْت اّ االيهرت ١ْٝٚقطضات تٓؿٝص ١ٜصاؿ ١يًتٓؿٝص ػا ٙايهاؾ ١اشا َا
تٛؾطت يف اؿل قٌ احملطض ايؿطٚط ايكاْ ،١ْٝٛاّ ٜتطًب االَط تسخٌ ايكطا ٤إلضؿا ٤ايك٠ٛ
ايتٓؿٝص ١ٜعًٗٝا؟ يإلداب ١عً ٢شيو ميهٔ ايك ٍٛبإٔ املؿطع ايعطاقٚ ٞاملكاضٕ سسزٚا
احملطضات ايتٓؿٝصٚ )2(١ٜمل ٜصنط َٔ ضُٓٗا احملطضات املٛثك َٔ ١قبٌ احملاَ ،ٞعً ٘ٝؾاشا مل
ٜكِ املس ٜٔبتٓؿٝص االيتعاّ املؿطٚض عً ٘ٝمبٛدب احملطض ايص ٟمت تٛثٝك٘ َٔ قبٌ احملاَٞ
بؿهٌ اختٝاض ،ٟؾاْ٘ هب ايتُٝٝع بني سايتني ،االٚىل :اشا نإ احملطض املٛثل َٔ قبٌ

احملاَٜ ٞتطُٔ اقطاض بس ،ٜٔا ٚنإ َجبتا ؿل ؾدص )3(ٞؾًًساَ ٔ٥طادع ١اَ ١ٜسٜطَٔ ١ٜ
َسٜطٜات ايتٓؿٝص يطًب تٓؿٝص ٙدربا عً ٢املس ٜٔز ٕٚايتكٝس باالختصاص املهاْ ٞملسٜط١ٜ

ايتٓؿٝص ،اش ْص املؿطع ايعطاق ٞعًَ ٢ا ٜأت" ٞيطايب ايتٓؿٝص إ ٜطادع اَ ١ٜسٜط ١ٜتٓؿٝص،
( )2يشظخ :قخار محكسة التسييد االتحادية مشذهر في مجمة القزاء العجدان األول والثاني
 ،2::2الدشة الدادسة واألربعهن ،ص.348-347

( )3تشظخ :السادة (/25اوال) من قانهن التشفيح العخاقي؛ تقابميا السادة ( )390من قانهن
السخافعات السجنية السرخي رقم ( )24لدشة  2:97السعجل والشافح؛ تقابميا السادة ()603

من قانهن االجخاءات السجنية الفخندي رقم ( )2234لدشة .2:86

( )4تشظخ :السادة (/25اوال/ب-ج) من قانهن التشفيح العخاقي.
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ٚاشا اقتط ٢االَط اؽاش ادطا٤ات خاضز َٓطك ١املسٜط ١ٜاييت اٚزع ؾٗٝا اؿهِ ا ٚاحملطض

ايتٓؿٝص ،ٟؾتٓٝب َسٜط ١ٜايتٓؿٝص َسٜط ١ٜيف تًو املٓطك ١الؽاش تًو االدطا٤ات ،)1("...اش
اداظ املؿطع تٓؿٝص تًو احملطضات ز ٕٚاؿاد ١اىل ايًذ ٤ٛاىل ايكطا )2(،٤اَا اشا مل ٜهٔ
احملطض املٛثل َٔ قبٌ احملاَ َٔ ٞضُٔ تًو احملطضات ايتٓؿٝص ١ٜاييت ْص عًٗٝا قإْٛ
ايتٓؿٝص ،ؾإ املٓؿص ايعسٍ غٛف ٜطًب َٔ ايساَ ٔ٥طادع ١احملهُ ١املدتص َٔ ١خالٍ اقاَ١
زع ٣ٛإلثبات اؿل ٚاغتشصاٍ سهِ قطا ٞ٥ب٘ َٔ ،ادٌ اضؿا ٤ايك ٠ٛايتٓؿٝص ١ٜعً،٘ٝ
ؾايك ٠ٛايتٓؿٝص ١ٜال تًشل باحملطض يصات٘ بٌ البس َٔ صسٚض سهِ قطا َٔ ٞ٥قطا ٤ايسٚي١
ٜطؿ ٞايك ٠ٛايتٓؿٝص ١ٜعً ٢اؿل َٛضٛع احملطض )3(.يصا ٜتطًب االَط تسخٌ ايكطا ٤إلغباؽ
ايصؿ ١ايتٓؿٝص ١ٜعً ٢احملطضات املٛثك َٔ ١قبٌ احملاَ ٞاشا مل تهٔ ٖص ٙاالخري َٔ ٠ضُٔ
احملطضات ايتٓؿٝص ١ٜاييت اٚضزٖا قاْ ٕٛايتٓؿٝص عً ٢غب ٌٝاؿصطٖٓٚ )4(،ا تػاؤٍ ٜططح
ْؿػ٘ ٌٖ ،إ ايكاض ٞغريادع قت ٣ٛاحملطض املٛقع عً َٔ ٘ٝقبٌ احملاَ ،ٞاّ غٝكتصط
زٚض احملهُ ١املدتص ١عً ٢ايتشكل ؾكط َٔ ؾطٚط اْؿا ٤احملطض ز ٕٚايتططم اىل
َطُْ٘ٛ؟ يإلداب ١عً ٢شيو ميهٔ ايك ٍٛإ ايكاض ٞغٝتٛىل اعاز ٠ايٓعط يف االتؿام املربّ
بني االططاف ٚاملٛقع َٔ قبًِٗٚ ،اثاض ٠مجٝع املػا ٌ٥املٛضٛع ١ٝؾٗٝا ٚشيو عطٛض ططيف
اـصٚ ١َٛإ غبب شيو ٜعٛز اىل إٔ املؿطع مل ميٓح احملطضات املٛثك َٔ ١قبٌ احملاَٞ

ايك ٠ٛايتٓؿٝص ١ٜنُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓػب ١يًُشطضات املٛثك َٔ ١قبٌ ايهاتب ايعسٍٚ )5(،يف
ايٛاقع إ احملطض املٛقع عً َٔ ٘ٝقبٌ االططاف ٜعس زيٝال ٜكبٌ االثبات عٝح هٛظ يًُسعٞ

عً ٘ٝإ ٜطًب َٔ ايكاض ٞايٓعط يف َٛضٛع ايٓعاع َٔ دسٜس يًتأنس َٔ صشت٘ ٚعسّ

( )2تشظخ :السادة ( )35من قانهن التشفيح العخاقي.
( )3يشظخ :د .عرست عبج السجيج بكخ ،تشفيح االحكام والسحخرات ،ط ،2مشذهرات جامعة
جييان ،العخاق – اربيل ،3023 ،ص.22
( )4يشظخ :ناصخ دمحم عباس ،الهسائل االلكتخونية ودورىا في عقج البيع ،دار الكتب
السرخية ،3022 ،ص.634

( )5يشظخ :يشظخ :د .سعيج مبارك ،مرجر سابق ،ص.42

( )6تشظخ :السادة ( )57من قانهن الكتاب العجول العخاقي؛ تقابميا السادة ( )390من قانهن
السخافعات السجنية السرخي؛ تقابميا السادة ( )603من قانهن السخافعات السجنية الفخندي.
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كايؿت٘ يًٓعاّ ايعاّٚ )1(،اييت ٜتُدض عٓٗا اصسض سهِ قطا ٞ٥يف َٛضٛعٗا وٛظ سذ١ٝ

ايؿ ٤ٞاملكط ٞؾٚ )2(،٘ٝبصيو ؽتًـ سذ ١ٝاحملطض املٛثل َٔ قبٌ احملاَ ٞعٔ قٛت٘
ايتٓؿٝص ١ٜاييت ال وٛظٖا اال بعس صسٚض سهِ قطاٚ )3(،ٞ٥بصيو ٜه ٕٛايتٓؿٝص ؾٗٝا يًشهِ
ايكطا ٞ٥ال بػبب ايتٛقٝع عً ٢احملطض َٔ قبٌ االططاف بتٛقٝع َصسم َٔ قبٌ احملاَ،ٞ
ٚشيو الٕ احملطضات اييت َٓشٗا ايكاْ ٕٛايك ٠ٛايتٓؿٝصٚ ١ٜاضز ٠عً ٢غب ٌٝاؿصط ٚيٝؼ َٔ
ضُٓٗا تًو احملطضات ،يصا ؾاشا سصٌ خالف بني االؾطاز بؿإٔ احملطض املٛقع ب ،ِٗٓٝنُا يف
ساي ١اَتٓاع املؿرت ٟعٔ تػسٜس ايجُٔ بعس قٝاّ ايبا٥ع بتػً ِٝاملبٝعٚ ،غريٖا َٔ اـالؾات
ؾاْ٘ هب عًٜ َٔ ٢طٜس ايتُػو بتٓؿٝص احملطض املٛقع ايًذ ٤ٛاىل ايكطا ٤الغتشصاٍ سهِ
قطاٜ ٞ٥كط ٞي٘ باؿل املٛدٛز باحملطض املٛقع  َٔٚثِ تٓؿٝص ٖص ٙاؿهِ يس ٣زٚا٥ط
ايتٓؿٝص )4(،ؾاشا اصسض ايكاض ٞاملدتص يف ايسع ٣ٛسهُ٘ ؾٗٝاٚ ،نإ اؿهِ ايكطاٞ٥
ٜكط ٞبجبٛت اؿل ايٛاضز يف احملطض املٛثل َٔ قبٌ احملاَٜ ٞصبح اؿل قابال يًتٓؿٝص يف
َسٜط ١ٜايتٓؿٝص ٚؾكا يإلدطا٤ات اييت ضمسٗا ايكاْ ،ٕٛاَا اشا قطاض عسّ ثبٛت اؿل ايصٟ
ٜتطُٓ٘ احملطض املٛثل َٔ قبٌ احملاَ ،ٞؾاْ٘ ٜرتتب عً ٢شيو عسّ انتػاب اؿل َٛضٛع
احملطض املٛقع يًك ٠ٛايتٓؿٝصٚ ،١ٜيهٔ َاشا ي ٛقط ٢اؿهِ ايكطا ٞ٥بجبٛت ايس ٜٔيف ايسع٣ٛ
اييت ضؾعت اىل ايكطاٚ ،٤مت تٓؿٝص ٙثِ صسض قطاض َٔ قهُ ١ايسضد ١ايجاْ ١ٝا ٚايتُٝٝع
ٜكط ٞبٓكض اؿهِ ،ؾٗٓا هب ايػا ٤مجٝع ادطا٤ات ايتٓؿٝص اييت متت َٔ قبٌٚ ،اعتباضٖا
نإٔ مل تهٔٚ ،بايطبع ٚقـ ايتٓؿٝص ابتسا َٔ ٤تاضٜذ صسٚض ايكطاض ٚاعاز ٠اؿاٍ اىل َا نإ
()5

عً ٘ٝقبٌ ايبس ٤يف ايتٓؿٝص.

( )2يشظخ :د .أحسج ىشجي ،تشفيح احكام السحكسين ،دار الجامعة الججيجة ،االسكشجرية،
 ،300:ص.97
( )3يشظخ :د .أحسج مميجي ،مرجر سابق ،ص.664

( )4يشظخ :د .أحسج دمحم حذير ،القهة التشفيحية لحكم التحكيم ،دار شتات لمشذخ والبخمجيات،
مرخ – السحمة الكبخى ،3009 ،ص.44
( )5يشظخ :د .عرست عبج السجيج بكخ ،تشفيح االحكام والسحخرات ،مرجر سابق ،ص.22
( )6يشظخ  :السحامي د .حدين احسج السذاقي ،مرجر سابق ،ص.225
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اخلامتـة
يف ْٗاٖ ١ٜص ٙايسضاغ ١نإ ال بس يٓا َٔ ٚقؿَ ١تأًَ ١يٓشسز َا تٛصًٓا ائَ ٘ٝ
ْتا٥ر ٚتٛصٝات َٔ خالٍ ٖصا ايبشحٚ ،تٛد ٘ٝايٓعط اىل اِٖ َا ٜػتشل إ ٜططح َٔ
تٛصٝات َٚكرتسات ؼكٝكاً يًؿا٥س ٠ايعًُٚ ١ٝايعًُ.١ٝ
اٚال – ايٓتا٥ر :
 .1إ املؿطع ايعطاق ٞمل ٜعطف احملاَٚ ٞسػٓا ؾعٌ يه ٕٛايتعطٜـ َٔ عٌُ ايؿكٗا٤
ٚيٝؼ املؿطع غالف ايعسٜس َٔ ايتؿطٜعات ايكاْ ،١ْٝٛنُا إ ايتؿطٜعات ايكاْ١ْٝٛ
اييت عطؾت احملاَ ٞمل تتؿل ٖ ٞاالخط ٣عً ٢تعطٜـ َٛسس ي٘.
 .2إ اهلسف َٔ ضغاي ١احملاَا ٠تتذػس يف املػاَُٖ ١ع ايػًط ١ايكطا ١ٝ٥يف ؼكٝل
ايعسايٚ ،١ايػع ٞاىل تأنٝس غٝاز ٠ايكاْٚ ،ٕٛنصيو تكس ِٜاملػاعس ٠يًُتكاضني َٔ
خالٍ ايسؾاع عٔ سكٛقِٗ ٚسطٜاتِٗ ٚايتدؿٝـ َٔ َعاْاتِٗٚ ،اخريا ْؿط ق ِٝايعساي١
ٚاؿكٛم االْػاْ ١ٝبني االَِ ٚاجملتُعات.
 .3يكس ٚضع املؿطع ايعطاق ٞايعسٜس َٔ ايؿطٚط اييت هب تٛؾطٖا ؾٜ ُٔٝػذٌ امس٘ يف
دس ٍٚاحملاَني.
 .4إ املؿطع ايعطاق ٞمل ٜٓص عً ٢ؽ ٌٜٛاحملاَ ٞصالس ١ٝايهاتب ايعسٍ نُا ٖ ٛاالَط
بايٓػب ١يًكاضٚ ٞاالزعا ٤ايعاّ ٚاحملكل ٚاملعا ٕٚايكطاٚ ٞ٥املٓؿص ايعسٍ.
 .5إ املؿطع ايعطاق ٞسسز احملطضات ايتٓؿٝص ١ٜعً ٢غب ٌٝاؿصط ٚيٝؼ َٔ ضُٓٗا
احملطضات املٛثك َٔ ١قبٌ احملاَٚ ،ٞال ميهٔ مشٛهلا بٓص املاز َٔ )46( ٠قإْٛ
ايهتاب ايعس ٍٚايعطاقٚ ،ٞشيو ألْٗا ْص عً ٢متتع احملطضات املٛثك َٔ ١قبٌ ايهاتب
ايعسٍ بايك ٠ٛايتٓؿٝص ١ٜؾكط.
ثاْٝا – ايتٛصٝات:
ْ .1أٌَ َٔ املؿطع ايعطاق ٞغًٛى ْؿؼ ايٓٗر ايص ٟغاض عً ٘ٝاملؿطع يف االضزٕ
ٚاالَاضات ايعطب ١ٝاملتشسٚ ٠ايػٛزإ َٔ ،خالٍ ايٓص عً ٢دٛاظ َٓح احملاَني أٚ

)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24

الزسانات القانهنية لسسارسة السحامي ميام التهثيق

272

ملٔ عٌُ يف َٗٓ ١ايكاْ ٕٛتطخٝصاً مبعاٚي ١نٌ ا ٚبعض املٗاّ املٛنً ١يًهاتب ايعسٍ،
ٚيهٔ ٚؾل ؾطٚط َعٚ ،١ٓٝبٓا ٤عًَ ٢ا تكسّ ْسع ٛاملؿطع ايعطاق ٞاىل اعتُاز ايٓص
االت:ٞ
"هٛظ يٛظٜط ايعسٍ إ ٜطخص يًُشاَني أ ٚملٔ عٌُ يف َٗٓ ١ايكاْ ٕٛيًكٝاّ بهٌ االعُاٍ
املٛنً ١يًهاتب ايعسٍ ا ٚبعطٗاٚ ،ؾل ايؿطٚط ايتاي: ١ٝ
 -1إٔ تتٛؾط ؾ ٘ٝايؿطٚط املٓصٛص عًٗٝا يف املاز َٔ )7( ٠قاْ ٕٛاـسَ ١املسْ.١ٝ
 -2إٔ ٜهَ ٕٛتؿطغاً ملعاٚيَٗ ١اّ ايهاتب ايعسٍ اـاص.
 -3إ ٜه ٕٛممٔ غبل هلِ االؾتػاٍ يف األعُاٍ ايكطا ١ٝ٥أ ٚايكاَْ ١ْٝٛس ٠ال تكٌ عٔ
مخؼ غٓٛات.
 -4غساز ايطغِ املكطض عً ٢ايكٝس يف ايػذٌ.
 -5تهَ ٕٛس ٠ايكٝس يف ايػذٌ غٓٚ ١اسس ٠قابً ١يًتذسٜس ملسز مماثًٚ ،١هب إٔ ٜكسّ طًب
ايتذسٜس خالٍ (َٜٛ )30اً قبٌ اْتٗاَ ٤س ٠ايكٝس.
 -6هب عً ٢ايهاتب ايعسٍ اـاص َعاٚي ١أعُاي٘ َٔ خالٍ َهتب ممًٛى يَ٘ ،الُ٥اً
الغتكباٍ اؾُٗٛض ٚايكٝاّ مبٗاّ ايهاتب ايعسٍٚ ،إٔ ٜه ٕٛفٗعاً باملطاؾل ٚاملػتًعَات
اييت ؼسزٖا ايتعًُٝات.
 -7تكسٚ ِٜثٝك ١تأَني غاض ١ٜاملؿع ٍٛطَ ١ًٝس ٠ايتصطٜح ضس املػؤٚي ١ٝعٔ األخطا٤
املٗٓ ،١ٝصازض ٠عٔ إسس ٣ؾطنات ايتأَني املطخص ١يف ايعطامٚ ،وسز ٚظٜط ايعسٍ َكساض
ايتأَني ٚنٝؿ ١ٝايتٓؿٝص عً ٢ايٛثٝك."١
ْ .2سع ٛاملؿطع ايعطاق ٞاىل اضاؾ ١ؾكط ٠دسٜس ٠اىل ْص املاز َٔ )2( ٠قاْ ٕٛاحملاَا٠
يتصبح ناآلتٜ " :ٞؿرتط ؾٜ ُٔٝػذٌ امس٘ يف دس ٍٚاحملاَني إ ٜه ٕٛساصالً
عً ٢ؾٗاز ٠ايتسضٜب عً ٢مماضغ ١َٓٗ ١احملاَا ٠اييت تصسضٖا ايٓكاب."١
The Authors declare That there is no conflict of interest
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ادلصـادر
اٚال – ايهتب ايكاْ:١ْٝٛ
 .1ز .ادٝاز ثاَط ْاٜـ ايسي ،ُٞٝؾطح قاْ ٕٛاحملاَا ،٠طبع ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح
ايعًُ.2019 ،ٞ
 .2أ.ز .امحس سػ ْٞٛداغِ ايعٝجا ،ٟٚبطالٕ ادطا٤ات ايتشكٝل اؾٓا ٞ٥يف َطسً١
ايتشكٝل االبتسا ،ٞ٥ط ،1املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػساز .2012 ،
 .3ز .امحس ٖٓس ،ٟايٛناي ١باـص ،١َٛزاض ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.1992 ،٠
 .4احملاَ ٞاغاَ ١تٛؾٝل اب ٛايؿطٌ ،ضغاي ١احملاَا ،٠ز ،1ط ،1زاض ايطًٝع ١اؾسٜس،٠
غٛض – ١ٜزَؿل.2004 ،
 .5ثاَط قاغِ قُس  ،ؾطح قاْ ٕٛايهتاب ايعسَ ، ٍٚطبع ١املعاضف  ،بػساز .1978 ،
 .6احملاَ ٞز .سػني امحس املؿاق ،ٞايتٓؿٝص ٚادطا٤ات٘ يف املٛاز املسْٚ ١ٝايتذاض١ٜ
طبكا يكاْ ٕٛايتٓؿٝص ،ط ،1زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ -االضزٕ.2012 ،
 .7ز .ضضا قُس عٝػ ،٢ضٛابط املػؤٚي ١ٝايكاْ ١ْٝٛيًُشاَ ٞيف اْعُ ١ايس ٍٚايعطب،١ٝ
ط ،1زاض ايهتاب اؾاَع ٞيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ايطٜاض .2018،
 .8ز .غعٝس َباضى  ،اسهاّ قاْ ٕٛايتٓؿٝص ضقِ  45يػٓ ،1980 ١ط ، 1داَع ١بػساز،
ايعطام.1989 ،
 .9املػتؿاض عبس ايطس ِٝامساع ٌٝظٜت ،ٕٛاؾسٜس يف قطا ٤ايتٓؿٝص ٚقطا ٤االَٛض
املػتعذًٚ ١االعالْات ايكطا ،١ٝ٥زاض ايهتب ايكاَْ ،١ْٝٛصط.2006 ،
 .10ز .عصُت عبس اجملٝس بهط ،زٚض ايتكٓٝات ايعًُ ١ٝيف تطٛض ايعكس ،زاض ايهتب ايعًُ،١ٝ
بريٚت – يبٓإ.
 .11ز .عصُت عبس اجملٝس بهط ،تٓؿٝص االسهاّ ٚاحملطضات ،طَٓ ،1ؿٛضات داَع١
دٗٝإ ،ايعطام – اضب.2012 ،ٌٝ
 .12ؾاضؽ ساَس عبس ايهط ،ِٜاملبازئ ايعاَ ١يف اص ٍٛاحملاَا ،٠بال زاض ْؿط ،بػساز،
.2012
 .13ؾا٥ل قُس سػني سػٔ ،ايػًط ١ايتكسٜط ١ٜيًُٓؿص ايعسٍ (زضاغَ ١كاضْ ،)١زاض ايهتب
ايكاَْ ،١ْٝٛصط.2017 ،
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 .14زَ .اٖط صاحل عال ٟٚاؾبٛضَ ٕ، ٟبازئ ايكاْ ٕٛاالزاض( ٟزضاغَ ١كاضْ ،)١املهتب١
ايكاْ ،١ْٝٛبػساز ،بال غٓ ١طبع.
 .15ز .قُس االَني ايبؿط ،ٟايتشكٝل يف اؾطا ِ٥املػتشسث ،١ط ،1داَعْ ١اٜـ يًعًّٛ
االَٓ ،١ٝايطٜاض.2004 ،
 .16ايكاضَ ٞسست احملُٛز ،ؾطح قاْ ٕٛاملطاؾعات املسْ ١ٝضقِ  83يػٓ1969 ١
ٚتطبٝكات٘ ايعًُ ،١ٝط ،4ايعاتو يصٓاع ١ايهتب ،املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػساز.2011 ،
ْ .17اصط قُس عباؽ ،ايٛغا ٌ٥االيهرتٚ ١ْٝٚزٚضٖا يف عكس ايبٝع ،زاض ايهتب املصط،١ٜ
.2011
ثاْٝاً  -ايطغاٚ ٌ٥االطاضٜح اؾاَع:١ٝ
ايطغا:ٌ٥
 .1خسه ١غتػيتٖٝٚ ،ب ١عذاب ،ٞتٓع ١َٓٗ ِٝاحملاَ ٞيف اؾعا٥ط ،ضغايَ ١ادػتري،
نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايػٝاغ ،١ٝداَعَ 8 ١ا ،1945 ٟاؾعا٥ط .2016 ،
 .2غامل بٔ ساَس بٔ عً ٞايبً ،ٟٛايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايتشكٝل اؾٓاٚ ٞ٥زٚضٖا يف ضبط
اؾطمي ،١ضغايَ ١ادػتري َكسَ ١اىل قػِ ايعً ّٛايؿطط ١ٝيف داَعْ ١اٜـ يًعًّٛ
االَٓ ،١ٝايطٜاض.2009 ،
االطاضٜح:
 .1ز .ادٝاز ثاَط ْاٜـ ايسي ،ُٞٝابطاٍ عطٜط ١ايسع ٣ٛاملسْ ١ٝيإلُٖاٍ بايٛادبات
االدطا ،١ٝ٥اططٚس ١زنتٛضاَ ٙكسَ ١اىل فًؼ نً ١ٝاؿكٛم يٓ ٌٝؾٗاز ٠ايسنتٛضا ٙيف
ايكاْ ٕٛاـاص.2011 ،
 .2أمحس غٝس امحس قُٛز  ،مْ ٛعط ١ٜيالَتساز االدطا ٞ٥يف قاْ ٕٛاملطاؾعات  ،أططٚس١
زنتٛضاَ ، ٙكسَ ١اىل نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١عني مشؼ.2011 ،
 .3ز .تُٝا ٤قُٛز ؾٛظ ٟايصطاف ،زٚض االزعا ٤ايعاّ يف ايسع ٣ٛاملسْ( ١ٝزضاغَ ١كاضْ،)١
اططٚس ١زنتٛضاَ ٙكسَ ١اىل فًؼ نً ١ٝاؿكٛم يف داَع ١املٛصٌ يٓ ٌٝؾٗاز٠
ايسنتٛضا ٙيف ايكاْ ٕٛاـاص.2002 ،
 .4ز .عُاض غعس ٕٚساَس املؿٗساْ ،ٞايٛناي ١باـص ،١َٛاططٚس ١زنتٛضاَ ٙكسَ ١اىل
فًؼ نً ١ٝايكاْ ٕٛيف داَع ١املٛصٌ يٓ ٌٝؾٗاز ٠ايسنتٛضا ٙيف ايكاْ ٕٛاـاص،
.2005
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ثايجاً  -ايبشٛخ ٚاملكاالت:
 .1ز .امحس ٖٓس ،ٟاملٛغ ّٛايتعًٝل عًَٛ ٢قـ قاْ ٕٛاحملاَا ٠ايهٜٛيت اؾسٜس َٔ
احملاَ ٞؼت ايتُط ،ٜٔعح َٓؿٛض يف فً ١اؿكٛم ،ايػٓ ١ايجاْٚ ١ٝايعؿط،ٕٚ
ايعسز ايجاْ ،ٞايهٜٛت.1998 ،
 .2ز .مجاٍ ابطاٖ ِٝاؿٝسضَ ، ٟبسأ تهاٌَ ايكطاٚ ٤احملاَا ٠يف ؼكٝل ايعسٍ ،عح
َٓؿٛض يف فً ١زضاغات قاْ ، ١ْٝٛايعسز  ،24ايػٓ.2009 ١
 .3احملاَ ١ٝضز ١ٜٓاَني اغري ،احملاَا ٠يف ؾطْػا عاَٚ ١باضٜؼ خاصَ ،١كايَٓ ١ؿٛض٠
يف فً ١احملاَ ٕٛاييت تصسضٖا ْكاب ١احملاَني يف اؾُٗٛض ١ٜايعطب ١ٝايػٛض،١ٜ
يػٓ ،61 ١ايعسزإ ايػابع ٚايجأَ.1996 ،
 .4ز .فٝس ٖساب ًٖ ،ٍٛاملٛاقـ ايٛطٓٚ ١ٝايك ١َٝٛيٓكاب ١احملاَني ايعطاق َٔ ١ٝعاّ
 ،1970 -1968عح َٓؿٛض يف فً ١غط َٔ ضأ ، ٣اجملًس  ،7ايعسز  ،34ايػٓ١
ايػابع.2011 ،١
 .5زٜ .اغط باغِ شْ ٕٛايػبعا ،ٟٚز .ادٝاز ثاَط ْاٜـ ايسي ،ُٞٝعٛخ ٚزضاغات يف
ايكاْ ٕٛاـاص ،ط ،1زَ ،3هتب ١اؾ ٌٝايعطب ،ٞاملٛصٌ.2009 ،
ضابعاً  -املٛاقع االيهرت:١ْٝٚ
 -1ظٖري ناظِ عبٛزٚ ،ادبات احملاَٚ ٞأخالقٝات املَٗٓ ،١كاٍ عً ٢االْرتْت عً ٢املٛقع
االت : ٞمتت ايعٜاض ٠يف 2019/8/30
https://www.hjc.iq/view.2478/
 -2ط٘ عجُإ املػطب ،ٞسكٛم ٚٚادبات احملاَ ٞيف ايكٛاْني املصطَ ،١ٜكاٍ َٓؿٛض عً٢
االْرتْت عً ٢املٛقع االت : ٞمتت ايعٜاض ٠يف 2019/8/30
https://www.mohamah.net/law
 -3ز .ؾٗس بٔ عً ٞاؿػَ ،ٕٛصنط ٠يف ؾطح ْعاّ احملاَآَ ، ٠ؿٛض ٙعً ٢االْرتْت عً٢
املٛقع االت: ٞمتت ايعٜاض ٠يف 2019/8/30
http://dr-alhassun.blogspot.com/2018/04/blog-post.html
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 -4ا.ّ.ز .غاظ ٟسٓ ٕٛخًـ ٚا.ّ.ز .سػٔ محاز محٝس ،قاضطات يف ايتشكٝل اؾٓا،ٞ٥
َٓؿٛض ٠عً ٢االْرتْت عً ٢املٛقع االت : ٞمتت ايعٜاض ٠يف .2019/8/14
http://un.uobasrah.edu.iq/lectures/1317.pdf
 -5زَ.اظّ خًـ ْاصط ،اص ٍٛايتشكٝل اؾٓا ،ٞ٥قاضطات ًَكا ٠عً ٢طًب ١املطسً١
ايطابع ١يف نً ١ٝايكاْ ٕٛاؾاَع ١املػتٓصطَٓ ،١ٜؿٛض ٠عً ٢االْرتْت عً ٢املٛقع االت:ٞ
متت ايعٜاض ٠يف .2019/8/14
_https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/7/7_2016_03
10!12_11_23_AM.pdf
 -6ز .قُس بٔ عُط اٍ َسْٚ ،ٞادبات ٚسكٛم احملاَ ٞيف ايؿك٘ ْٚعاّ احملاَا ،٠نتاب
َٓؿٛض عً ٢االْرتْت عً ٢املٛقع االت : ٞمتت ايعٜاض ٠يف 2019/8/30
ttps://www.kutubpdfbook.com/book/
 -7احملاَْ ٞب ٌٝأزٜب عبساهللَ ،كاٍ َٓؿٛض عً ٢ؾبه ١االْرتْت عً ٢املٛقع االت:ٞ
متت ايعٜاض ٠يف 2019/3/29

http://www.sudanile.com/index.php/

خاَػاً  -ايكٛاْني:
ايكٛاْني ايعطاق:ٞ
 .1قاْ ٕٛاحملاَا ٠ايعطاق ٞضقِ  173يػٓ 1965 ١املعسٍ ٚايٓاؾص.
 .2قاْ ٕٛايعكٛبات ايعطاق ٞضقِ  111يػٓ 1969 ١املعسٍ ٚايٓاؾص.
 .3قاْ ٕٛاص ٍٛاحملانُات اؾعا ١ٝ٥ايٓاؾص املطقِ  23يػٓ 1971 ١املعسٍ ٚايٓاؾص.
 .4قاْ ٕٛاالثبات ايعطاق ٞضقِ ( )107يػٓ 1979 ١املعسٍ ٚايٓاؾص.
 .5قاْ ٕٛايتٓؿٝص ايعطاق ٞضقِ  45يػٓ 1980 ١املعسٍ ٚايٓاؾص.
 .6قاْ ٕٛايهتاب ايعس ٍٚايعطاق ٞضقِ  33يػٓ 1998 ١املعسٍ ٚايٓاؾص.
 .7زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يعاّ  2005ايٓاؾص.
 .8قاْ ٕٛاَتٝاظات  ٚكصصات َٓتػيب ايػًط ١ايكطا ١ٝ٥ضقِ ( )80يػٓ2012 ١
املعسٍ ٚايٓاؾص.
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ايكٛاْني املصط:١ٜ
 .1ال٥ش ١املأشْٚني املصط ١ٜايصازض ٠بكطاض ٚظٜط ايعسٍ يف ٚ 1955/1/4املعسي ١بايكطاض
ايصازض يف .1955/12/29
 .2قاْ ٕٛاالثبات املصط ٟضقِ  25يػٓ 1968 ١املعسٍ ٚايٓاؾص.
 .3قاْ ٕٛاحملاَا ٠املصط ٟضقِ ( )17يػٓ 1983 ١املعسٍ ٚايٓاؾص.
 .4قاْ ٕٛايتٛقٝع اإليهرت ْٞٚاملصط ٟضقِ  15يعاّ  2004ايٓاؾص.
 .5ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ١ْٝٛايتٛقٝع االيهرت ْٞٚضقِ  109يػٓ.2005 ١
ايكٛاْني ايعطب: ١ٝ
 .1قاْ ٕٛايهاتب ايعسٍ االضزْ ٞضقِ  11يػٓ 1952 ١املعسٍ ٚايٓاؾص.
 .2قاْ ٕٛاحملاَا ٠يػًطٓ ١عُإ َطغ ّٛضقِ  96 /108يػٓ 1996 ١ايٓاؾص.
 .3قاْْ ٕٛكاب ١احملاَٝني ايٓعاَٝني االضزْ ٞيػٓ 1972 ١ايٓاؾص.
 .4قاْ ٕٛتٓع ١َٓٗ ِٝاحملاَا ٠ايُٝين ضقِ  31يػٓ 1999 ١ايٓاؾص.
 .5قٛاعس تٓعٚ ِٝضبط أعُاٍ ايتٛثٝكات ايػٛزاْ ١ٝيعاّ .2000
 .6قاْ ٕٛتٓع ١َٓٗ ِٝايهاتب ايعسٍ يف االَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ٠ضقِ ( )4يػٓ.2013 ١
ايكٛاْني ايؿطْػ: ١ٝ
 .1ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞيػٓ.1804 ١
 .2املطغ ّٛايؿطْػ ٞضقِ  259 – 45ايصازض يف ْٛ 2ؾُرب ٚ 1945املتعًل بايٓعاّ
االغاغ ٞيًهاتب ايعسٍ.
 .3املطغ ّٛايؿطْػ ٞضقِ  941-71املؤضر ْٛ 26ؾُرب  1971بؿإٔ ايٛثا٥ل اييت
ٚضعٗا نتاب ايعسٍ.
 .4قاْ ٕٛاحملاَا ٠ايؿطْػ ٞضقِ  1130يػٓ 1971 ١ايٓاؾص.
 .5املطغ ّٛايؿطْػ ٞضقِ  609-73املؤضر ٜٛ 5ي 1973 ٛٝبؿإٔ ايتسضٜب املٗين يف
ناتب ايعسٍ ٚؾطٚط ايٛص ٍٛإىل َهتب ناتب ايعسٍ.
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