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                           املستخهص
قس ػاْب قطاضات دٗات ايتٛثٝل ايضٛاب عٓس َباؾطتٗا ملٗاَٗا، بػبب اـطأ يف 
تطبٝل ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ اييت اٚدب املؿطع ع٢ً دٗات ايتٛثٝل َطاعاتٗا يًشفاظ ع٢ً 

ع١ٝ ٚغببًا يًطعٔ سكٛم االفطاز َٔ ايغٝاع، االَط ايصٟ ٜؿهٌ خطٚدا ع٢ً َبسأ املؿطٚ
بكطاضاتٗا، اال إ ايٓضٛظ اييت عاؾت َػأي١ ايطعٔ بكطاضات دٗات ايتٛثٝل مل تتػِ 
بايٛعٛح ٚايسق١، فٓذس إ املؿطع ايعطاقٞ قس ْط يف قإْٛ ايهتاب ايعسٍٚ ع٢ً تؿهٌٝ 
 ١٦ٖٝ يسضاغ١ املعاَالت اييت ؼاٍ ايٝٗا َٔ قبٌ املسٜط ايعاّ تػ٢ُ اهل١٦ٝ االغتؿاض١ٜ يصا
فٌٗ تعس ايكطاضات ايضازض٠ عٓٗا ًَع١َ اّ َٔ قبٌٝ ايتٛص١ٝ؟ نُا إ ايطعٔ بكطاضات ايهتاب 
ايعسٍٚ ٜهٕٛ اَاّ احمله١ُ االزاض١ٜ االَط ايصٟ ٜؤزٟ اىل ععٚف ايهجري َٔ االؾداظ عٔ 
ايطعٔ بكطاضات ايهتاب ايعسٍٚ بػبب ايبعس، نُا إ املؿطع ايعطاقٞ اداظ ايطعٔ ببعض 
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تضسٜل زٕٚ االخط٣ بسٕٚ غبب ٜسعٛ اىل ٖصا ايتُٝٝع، يصا فكس قسَٓا فُٛع١ قطاضات د١ٗ اي
 تٛصٝات يًُؿطع ايعطاقٞ يعالز ٖصٙ االؾهايٝات.

 .قطاضات ،ايطعٔ ،ايهاتب ايعسٍ: ايهًُات املفتاس١ٝ

Abstract 

The decisions of the documentation authorities may 

avoid the correctness when carrying out their duties, due to 

the error in applying the legal rules that the legislator 

required the documentation authorities to observe to 

preserve the rights of individuals from loss, which 

constitutes a departure from the principle of legality and a 

reason for appealing their decisions. However, the texts that 

dealt with the issue of appealing the decisions of the 

authorities The documentation was not characterized by 

clarity and accuracy. So, we can find that the Iraqi legislator 

has stipulated in the Law of Notary Writers the formation of 

a body to study the transactions that are referred to it by the 

Director General called the Consultative Body. Therefore, 

are the decisions issued by it binding or as a 

recommendation? Also, the appeal against the decisions of 

the notary public is before the administrative court, which 

leads to the reluctance of many people to challenge the 

decisions of the notary public because of the distance, just as 

the Iraqi legislator allowed the appeal against some of the 

decisions of the certification body without the other without 

a reason calling for this discrimination, So, we have 

presented a set of recommendations for the Iraqi legislator to 

deal with these problems. 

Key words: Notary, Appeal, Decisions. 
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 ةـقذمامل
ايعاملني ٚايضال٠ ٚايػالّ ع٢ً أؾطف خًل اهلل غٝسْا ٚؾفٝعٓا ّٜٛ  اؿُس هلل ضب

 -" ٚع٢ً اي٘ ٚصشب٘ أمجعني ٚبعس:ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِايكٝا١َ قُس "
 : َسخٌ تعطٜفٞ مبٛعٛع ايبشح -اٚال 

 باألسهاّيكس اتاح املؿطع ايعطاقٞ يف قإْٛ املطافعات املس١ْٝ اَها١ْٝ ايطعٔ 
َا قس  إلصالحاييت ٜتدصٖا ايكاعٞ يف اثٓا٤ ايػري يف ايسع٣ٛ،  ٚبعض ايكطاضات ايكغا١ٝ٥،

ٜؿٛب ٖصٙ األسهاّ ٚايكطاضات َٔ أخطا٤ غٛا٤ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿه١ًٝ اّ املٛعٛع١ٝ، فٌٗ 
نُا ٖٛ اؿاٍ  -ايهاتب ايعسٍ ٚد١ٗ ايتضسٜل  –ميهٔ ايطعٔ بكطاضات دٗات ايتٛثٝل 

َٔ اؾٗاظ ايكغا٥ٞ اّ اْٗا تتشضٔ عس  بايٓػب١ اىل ايطعٔ بايكطاضات ٚاالسهاّ ايضازض٠
إَها١ْٝ ايطعٔ بٗا؟ اش قس هاْب قطاض ايهاتب ايعسٍ ٚد١ٗ ايتضسٜل ايضٛاب عٓس 
َباؾطتُٗا ملٗاَُٗا املتُج١ً بايتٛثٝل ٚايتضسٜل ٚايتٓعِٝ يًُشطضات اييت اداظ ايكإْٛ 

٢ ايهتاب ايعسٍٚ تٛثٝكٗا، بػبب اـطأ يف تطبٝل ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ اييت فطض املؿطع عً
ٚد١ٗ ايتضسٜل َطاعاتٗا يًشفاظ ع٢ً سكٛم االفطاز َٔ ايغٝاع، االَط ايصٟ ٜؿهٌ خطٚدا 

 ع٢ً َبسأ املؿطٚع١ٝ ٚغببًا يًطعٔ بكطاضات دٗات ايتٛثٝل.
 : أغباب اختٝاض َٛعٛع ايبشح -ثاًْٝا 

ٝل، ايٛقٛف ع٢ً أبطظ االػاٖات ايتؿطٜع١ٝ اييت اداظت ايطعٔ بكطاضات دٗات ايتٛث .1
ٚبٝإ َا تغُٓت٘ َٔ أسهاّ َٚػتذسات بٗصا االػاٙ، ٚاقرتاح االْػب َٓٗا يًُؿطع 

 ايعطاقٞ.

بٝإ َٛقف املؿطع ايعطاقٞ َٔ َس٣ دٛاظ ايتعًِ ٚايطعٔ بكطاضات دٗات ايتٛثٝل  .2
 املتُج١ً بتٓعِٝ ٚتٛثٝل ايتضطفات ايكا١ْْٝٛ اٚ ايتضسٜل ع٢ً تٛاقٝع االططاف فٝٗا.

ٝات ايطعٔ بكطاضات دٗات ايتٛثٝل نبعس احمله١ُ املدتض١ َٚا ايعٌُ ع٢ً سٌ اؾهاي .3
ٜرتتب عًٝ٘ َٔ ظٜاز٠ يف اؾٗس ٚايٛقت ٚاملضاضٜف، ٚايػُاح بايطعٔ ببعض ايكطاضات 

 زٕٚ االخط٣، ٚاخريا َٛاد١ٗ تعػف دٗات ايتٛثٝل يف اغتعُاٍ سل ايطفض.
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 تػاؤالت ايبشح : _ثايجا 
يهتاب ايعسٍٚ اّ ال؟ ٚاشا نإ اؾٛاب بٓعِ فُٔ ٖٞ ايطعٔ بكطاضات ا ٌٖ هٛظ ايتعًِ اٚ .1

 اؾ١ٗ املدتض١ بٓعطٖا؟
ٌٖ ْعِ املؿطع ايعطاقٞ ايطعٔ بكطاضات دٗات ايتضسٜل ٌٖٚ هٛظ ايطعٔ ظُٝع  .2

 قطاضاتٗا؟
 ْطام ايبشح: _ضابعًا

إ ٖصٙ ايسضاغ١ تكتغٞ عًٝٓا ايبشح يف َٛعٛع ايطعٔ بكطاضات دٗات ايتٛثٝل، 
 ٜتِ ايطعٔ اَاَٗا بكطاضات ايهاتب ايعسٍ ٚد١ٗ ايتضسٜل، َٚٔ ثِ بٝإ ٚؼسٜس اؾ١ٗ اييت

اؿاالت اييت هٛظ يف ساي١ ؼككٗا ايطعٔ بكطاضات دٗات ايتٛثٝل، ٚاخريا ايبشح يف َس٣ 
 اَها١ْٝ ايطعٔ بهٌ قطاضات دٗات ايتٛثٝل َٔ خالٍ املكاض١ْ َع ايكٛاْني االخط٣. 

 َٓٗذ١ٝ ايبشح: _خاَػًا
بني  ٚقس بست املكاض١ْ َا صٙ ايسضاغ١ ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ املكاضٕ،غٓعتُس يف ٖ

 2005يػ١ٓ  973، ٚاملطغّٛ ايفطْػٞ املطقِ 1947يػٓ٘  68ضقِ  قإْٛ ايتٛثٝل املضطٟ
نتاب ايعسٍٚ، ٚبعض ايكٛاْني  ألعُاٍاملٓعِ  1971يػ١ٓ  941ٚاملعسٍ يًُطغّٛ ضقِ 

ايسضاغ١ باؾاْب ايعًُٞ َٔ خالٍ االغتعا١ْ ايعطب١ٝ نًُا زعت اؿاد١ اىل شيو، ٚتععٜع 
 بايكطاضات ايكغا١ٝ٥.

 ٖٝه١ًٝ ايبشح :  -ثايجًا
غٓكػِ قتٜٛات ٖصا ايبشح اىل َبشجني نضط املبشح االٍٚ يًتعطٜف ظٗات 
ايتٛثٝل ٖٚٛ بسٚضٙ َكػِ اىل َطًبني، ْبني يف املطًب االٍٚ، َفّٗٛ دٗات ايتٛثٝل، بُٝٓا 

ْٞ، ايتُٝٝع بني ايهاتب ايعسٍ ٚد١ٗ ايتضسٜل، اَا املبشح ايجاْٞ ْتٓاٍٚ يف املطًب ايجا
فػٓتهًِ فٝ٘ عٔ ايطعٔ بكطاضات دٗات ايتٛثٝل، ٖٚٛ بسٚضٙ َكػِ اىل َطًبني، ْتهًِ يف 
املطًب االٍٚ عٔ ايطعٔ بكطاضات ايهاتب ايعسٍ، يف سني ْبني يف املطًب ايجاْٞ)سصف( 

مت١ ْبني فٝٗا اِٖ َا تٛصًٓا ايٝ٘ َٔ ْتا٥ر َٚا ثِ نتِ غا ايطعٔ بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل،
 زعْٛا ايٝ٘ َٔ َكرتسات.
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 املبحث االول

 انتعريف جبهات انتىثيق

إٕ عاًَٞ ايجك١ ٚاألَإ ٜأتٝإ يف َكس١َ ايغُاْات اييت ٜبشح عٓٗا املتعاًَني يف 
تؿطٜعات اٟ ب١٦ٝ ٚاييت ٜتٛدب تٛافطُٖا الظزٖاض ٚتطٛض املعاَالت اي١َٝٛٝ، ٚقس سسزت اي

اؾٗات اييت تتٛىل ١َُٗ تٛثٝل ايتضطفات ايكا١ْْٝٛ ٚؼسٜس ١ٜٖٛ املتعاًَني خاص١ يف ظٌ 
ايتعطٜف ظٗات ايتٛثٝل  ٚألدٌتعكس املعاَالت ٚتؿعبٗا ٚظٗٛض ٚغا٥ٌ تهٓٛيٛد١ٝ دسٜس٠، 

ػِ ٖصا املبشح ٜكتغٞ َٓا بٝإ َفّٗٛ دٗات ايتٛثٝل، ٚمتٝٝعٖا مما ٜؿتب٘ بٗا، يصا غٓك
 :ًبني ناالتٞاىل َط

 : َفّٗٛ دٗات ايتٛثٝل.  املطًب االٍٚ
 املطًب ايجاْٞ : ايتُٝٝع بني ايهاتب ايعسٍ ٚد١ٗ ايتضسٜل.

 املطهب االول

 مفهىو جهات انتىثيق

ايفك١ٝٗ يف تعطٜف اؾٗات اييت تتٛىل  اآلضا٤يف اؿكٝك١ اختًفت ايتؿطٜعات ٚنصيو 
كضٛز بايهاتب ايعسٍ ٚد١ٗ ايتضسٜل يف اعُاٍ ايتٛثٝل ٚايتضسٜل، يصا غٓتٓاٍٚ بٝإ امل
 ٖصا املطًب َٔ خالٍ تكػُٝ٘ اىل فطعني ناالتٞ :

 ايفطع االٍٚ : تعطٜف ايهاتب ايعسٍ.
 ايفطع ايجاْٞ : تعطٜف د١ٗ ايتضسٜل. 

 انفرع االول

 تعريف انكاتب انعذل

يف ايٛاقع مل ٜعطف املؿطع ايعطاقٞ ٚاملضطٟ ايهاتب ايعسٍ، ٚسػٓا فعال الٕ 
ٞ ايصٟ عطف ايهتاب ايعسٍٚ ف َٔ عٌُ ايفك٘ ٚيٝؼ املؿطع، غالف املؿطع ايفطْػايتعطٜ

اييت هب  )ِٖ َٛظفٕٛ عَُٕٛٝٛ، ٜتِ تعِٝٝٓٗ الغتكباٍ مجٝع االعُاٍ ٚايعكٛز :ناالتٞ
تاضٜذ احملطضات ٚسفغ  إلثباتع٢ً األططاف أٚ ٜطغبٕٛ بإ تهٕٛ هلا طابع ايطمس١ٝ اٚ 
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يتعطٜف اْ٘ مل ٜٛعح فُٝا اشا نإ ايتٛثٝل ٜٓضب ع٢ً ٜالسغ ع٢ً ٖصا ا (1)ايٛزا٥ع(
اختًف ايفكٗا٤ يف َػأي١ تعطٜف ايهاتب ايعسٍ نُا ايتضطف ايكاْْٛٞ شات٘ اّ ع٢ً احملطض؟ 

)ؾدط عٗست ايٝ٘ ٚظٝف١ عا١َ يف  :اىل تعطٜف ايهاتب ايعسٍ بأْ٘  (2)فصٖب ضأٟ يف ايفك٘
ايتضطفات ايكا١ْْٝٛ اييت ٜطغب بٗا شٚٚ َالى ايسٚي١، ٚاٚنٌ ايٝ٘ ايكإْٛ تٓعِٝ ٚتٛثٝل 

)ٚتٛثٝل  :يتعطٜف َٔ زق٘ اال اْ٘ شنط عباض٠ع٢ً ايطغِ مما ميتاظ ب٘ ٖصا ا ايؿإٔ(.
ايتضطفات ايكا١ْْٝٛ اييت ٜطغب بٗا شٚٚ ايؿإٔ( ٚيهٔ يف ايٛاقع إ ايهاتب ايعسٍ ٜكّٛ 

االططاف، اش ْط  بتٛثٝل احملطضات اييت هٝع ايكإْٛ ي٘ تٛثٝكٗا بػض ايٓعط عٔ ضغب١
ٜأتٞ )تٓعِٝ ٚتٛثٝل ايتضطفات ايكا١ْْٝٛ ناف١ اال َا اغتجين بٓط  املؿطع ايعطاقٞ ع٢ً َا

، نُا مل ٜبني ٖصا ايتعطٜف ايػا١ٜ َٔ ايتٛثٝل ٚايتٓعِٝ (3)خاظ ٜٚكضس بايتٓعِٝ ٚايتٛثٝل(
 (4)فك٘ٚاييت تتُجٌ يف اعفا٤ ايضف١ ايطمس١ٝ ع٢ً احملطضات، يف سني عطف ضأٟ اخط يف اي

: )ؾدط تتُجٌ َٗٓت٘ يف تًكٞ نٌ أؾهاٍ ايتضطفات، ٚايعكٛز اييت ايهاتب ايعسٍ بأْ٘
ًٜعّ أٚ ٜٛز أططافٗا إعفا٤ ايضٝػ١ ايطمس١ٝ عًٝٗا(. ٜالسغ ع٢ً ٖصا ايتعطٜف يًهاتب 
ايعسٍ اْ٘ اغتدسّ ن١ًُ )ؾدط( بؿهٌ َطًل زٕٚ اؾرتاط إ ٜهٕٛ ٖصا ايؿدط َٛظف، 

ٚفكا هلصا ايتعطٜف َٛظف اٚ غري َٛظف طبٝعٞ اٚ َعٟٓٛ، ٖٚصا يصا قس ٜهٕٛ ٖصا ايؿدط 
ٜػُح يػري املٛظف مماضغ١ َٗاّ  ميهٔ ايتػًِٝ ب٘ الٕ قإْٛ ايهاتب ايعسٍ ايعطاقٞ ال ال

: )بأْ٘ ايعسٍايهاتب ايعسٍ، َٚٔ ٚد١ٗ ْعطْا املتٛاعع١ ْط٣ اْ٘ ميهٔ تعطٜف ايهاتب 
ز اختضاص٘ تٓعِٝ ٚتٛثٝل ايتضطفات َٛظف عاّ اٚ َهًف غس١َ عا١َ ٜتٛىل يف سسٚ

ايكا١ْْٝٛ ٚتػذٌٝ اؿكٛم ٚفكا ملا َٓضٛظ عًٝ٘ يف قإْٛ نتاب ايعسٍٚ اٚ اٟ قإْٛ 
 اخط، َكابٌ ضغِ َعني، بٗسف اعفا٤ ايضف١ ايطمس١ٝ عًٝٗا(.

                                                      

بذأن وضع كاتب  1591( نهفسبخ 9( من السخسهم الفخندي رقم )1تشظخ: السادة ) (1)
 العجل.

يشظخ: التسيسي، فخاس سامي حسيج السال جهاد، الكاتب بالعجل ميامو ومدؤوليتو دراسة  (9)
 .25، ص9112لبشان،  –الحمبي الحقهقية، بيخوت ، مشذهرات 1مقارنة، ط

 ( من قانهن الكتاب العجول العخاقي.11تشظخ: السادة ) (3)
احسج، احكام التهثيق في مدائل االحهال الذخرية، رسالة مقجمة الى كمية  يشظخ: حسدة، (9)

 .13، ص9111 – 9115 العمهم االسالمية في جامعة الجدائخ،
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البس  ٚبعس إ بٝٓا َٛقف ايتؿطٜعات َٔ َػأي١ تعطٜف ايهاتب ايعسٍ ايتكًٝسٟ،
ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ يف االصطالح ايتؿطٜعٞ ٚايفكٗٞ،  ٖٓا َٔ ايتططم اىل َع٢ٓ

اغتهُاال يتعطٜف ايهاتب ايعسٍ، يصا فإٔ ايتػاؤٍ ايصٟ ٜجاض ٖٓا، ٌٖ عطف املؿطع ايعطاقٞ 
 ٚاملكاضٕ ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ اّ ال؟ 

ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ اال اْ٘  (1)يف ايٛاقع مل ٜعطف املؿطع ايعطاقٞ ٚاملكاضٕ
تضًح مبفطزٖا يًتطبٝل زٕٚ ٚدٛز تؿطٜعات اخط٣ تفػط  انتف٢ بٛعع قٛاعس عا١َ ال

ٚإ نإ مل ٜعطف ايهاتب (3) غالف ايٓعاّ ايتؿطٜعٞ ايفطْػٞ(2) نٝف١ٝ تطبٝكٗا عًًُٝا،
ايعسٍ االيهرتْٚٞ اال اْ٘ ٚعع االيٝات ايهف١ًٝ بإْؿا٤ ٚتٛثٝل احملطضات االيهرت١ْٝٚ َٔ قبٌ 

ٜفتكط ايٝ٘ نٌ َٔ ايتؿطٜع ايعطاقٞ ٚاملضطٟ، ٚيف اؿكٝك١  يهرتْٚٞ ٖٚٛ َاايهاتب ايعسٍ اال
إ نٓا قس اؾسْا مبٛقف املؿطع ايعطاقٞ يعسّ تعطٜف٘ يًهاتب ايعسٍ ايعازٟ، اال آْا ْط٣ 
ايعهؼ ٖٓا، اش لس عطٚض٠ تؿطٜع قإْٛ خاظ بايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ، ٚإ ٜٓط 

ع٢ً تعطٜف ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ ٚشيو متٝٝعا ي٘ َٔ  املؿطع ايعطاقٞ يف ٖصا ايكإْٛ
غريٙ َٔ املطانع ايكا١ْْٝٛ املؿاب١ٗ نذ١ٗ ايتضسٜل اييت متاضؽ ْؿاطٗا يف فاٍ املعاَالت 

 (5)اش عطف ضأٟ يف ايفك٘ ،(4)االيهرتْٚٞ ٚاييت اصبشت قٌ يبؼ يس٣ ايعسٜس َٔ ايفكٗا٤
ؾٗازات  بإصساضس عاّ اٚ خاظ كٍٛ : )ؾدط قاٜااليهرتْٚٞ باْ٘ايهاتب ايعسٍ 

                                                      

الشافح، والئحتو التشفيحية  9119لعام  11السرخي رقم  اإللكتخوني يشظخ: قانهن التهقيع (1)
والسعجل لمسخسهم  9111لدشة  533السخسهم الفخندي السخقم  ؛9111لدشة  115رقم 
 كتاب العجول. ألعسالالسشظم  1531لدشة  591رقم 

( 2رقم ) /ج( من التعميسات الستعمقة بسيام واقدام دائخة الكتاب العجول9تشظخ: السادة ) (9)
 .1555لدشة 

يتعمق بتشقيح  9111أوت  11مؤرخ في  9111لدشة  533رقم  يشظخ: السخسهم الفخندي (3)
 كتاب العجول. ألعسالالسشظم  1531نهفسبخ  92السؤرخ  591-31السخسهم رقم 

.د.عباس، تحجيات االثبات بالدشجات االلكتخونية ومتظمبات الشظام أالعبهدي،  يشظخ: (9)
 .151، ص9111لبشان،  –، مشذهرات الحمبي الحقهقية، بيخوت 1تجاوزىا، طالقانهني ل

يشظخ: االسجي، عمي عبج العالي خذان، حجية الخسائل االلكتخونية في االثبات السجني،  (1)
 .119، ص9113لبشان،  –، مشذهرات الحمبي الحقهقية، بيخوت 1ط
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ايهرت١ْٝٚ َػتٓس٠ اىل غذٌ االيهرتْٚٞ، ٚشيو يغُإ اثبات صش١ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ 
  ْٚػبت٘ اىل ؾدط َعني بايصات(.

: )ؾدط ثايح، ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ بأْ٘ (1)نُا عطف ضأٟ اخط َٔ ايفك٘
ضسض ؾٗازات تٛثٝل ايهرت١ْٝٚ عٔ ٜهٕٛ يف ايػايب د١ٗ، سٝاز١ٜ تك١ٝٓ عا١َ اٚ خاص١، ت

ططٜل غذٌ االيهرتْٚٞ، ٜتغُٔ فُٛع١ َٔ املعًَٛات، تتعًل بطايب ايؿٗاز٠ ٚاؾ١ٗ 
 املام١ هلا ٚتاضٜذ صالسٝتٗا(.
تكسّ إ ايتعاضٜف ايػابك١ تضح يتعطٜف د١ٗ ايتضسٜل  ٜٚبسٚ َٔ خالٍ َا

اش ٜالسغ ع٢ً ٖصٙ ايتعاضٜف االيهرت١ْٝٚ انجط مما ٖٞ تعاضٜف يًهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ، 
اْٗا اغتدسَت ايعباض٠ االت١ٝ )د١ٗ عا١َ اٚ خاص١( يف سني إ ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ ٖٛ 
َٛظف عاّ ٚنٌ َا ٖٓايو اْ٘ مياضؽ َٗاَ٘ بٛغ١ًٝ االيهرت١ْٝٚ غالف اؿاٍ ملا ٖٛ عًٝ٘ 

ملعاَالت االيهرت١ْٝٚ االَط بايٓػب١ ؾ١ٗ ايتضسٜل اشا اداظ ايكإْٛ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ ٚا
ايعطاقٞ يًؿطنات اـاص١ اشا َا تٛفطت فٝٗا ايؿطٚط ايكا١ْْٝٛ ايكٝاّ مبٗاّ دٗات 

 ايتضسٜل.
يصا ْأٌَ َٔ املؿطع ايعطاقٞ فغال عٔ تؿطٜع قإْٛ خاظ ٜٓعِ عٌُ ايهاتب 

اٜطاز فكط٠ تتغُٔ تعطٜف  (2)ايعسٍ االيهرتْٚٞ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ يًُؿطع ايفطْػٞ
: ٖٛ َطنع قاْْٛٞ ٜتٛىل ب ايعسٍ االيهرتْٚٞ يتهٕٛ ناالتٞ: )ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞتايها

فٝ٘ َٛظف عاّ اٚ َهًف غس١َ عا١َ يف سسٚز اختضاص٘ تٓعِٝ ٚتٛثٝل احملطضات 
ٚتػذٌٝ اؿكٛم ايٛاضز٠ فٝٗا بٛغ١ًٝ االيهرت١ْٝٚ ٚفكا يًكإْٛ، َكابٌ ضغِ َعني، بٗسف 

مس١ٝ عًٝٗا(. ميهٔ َٔ خالٍ ٖصا ايتعطٜف متٝٝع ايهاتب ايعسٍ تأَٝٓٗا ٚاعفا٤ ايضف١ ايط
االيهرتْٚٞ عٔ د١ٗ ايتضسٜل َٔ ْاس١ٝ، نُا اداظ ؽٌٜٛ بعض االؾداظ َٗاّ ايهاتب 

 ايعسٍ َٔ ْاس١ٝ اخط٣. 
 
 
 

                                                      

 .151عباس، السرجر نفدو، ص د..أالعبهدي، يشظخ:  (1)
 كتاب العجول السذار اليو سابقًا. ألعسالتشظخ: السخسهم الفخندي السشظم  (9)
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 انفرع انثاوي
 تعريف جهة انتصذيق

 ؾٗاز٠ بإصساضاختًفت ايتؿطٜعات يف ايتػ١ُٝ اييت تطًل ع٢ً اؾ١ٗ املدتض١ 
يف سني اغتدسّ (1) ايتضسٜل، فكس اطًل عًٝٗا املؿطع ايعطاقٞ اصطالح )د١ٗ ايتضسٜل(

بُٝٓا اطًل املؿطع ايفطْػٞ عًٝٗا  (2)املؿطع املضطٟ عباض٠ )دٗات ايتضسٜل االيهرت١ْٝٚ(
  :تػ١ُٝ َعٚز خسَات ايتضسٜل االيهرتْٚٞ َٔ خالٍ ايعباض٠ االت١ٝ

(Prestataire de services de certification électronique)
(3)

.  
ٚقس عطف املؿطع ايعطاقٞ د١ٗ ايتضسٜل باْٗا : )ايؿدط املعٟٓٛ املطخط ي٘ 

، اَا بايٓػب١ يًكإْٛ (4)اصساض ؾٗازات تضسٜل ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ ٚفل اسهاّ ٖصا ايكإْٛ(
املضطٟ لس إ املؿطع مل ٜعطف د١ٗ ايتضسٜل االيهرتْٚٞ عُٔ قإْٛ ايتٛقٝع 

( َٔ 6اش دا٤ يف ايبٓس )  (6)ايتٓفٝص١ٜ ال٥شت٘ٚامنا عطفٗا يف  (5)ْٚٞ املضطٟااليهرت
اؾٗات املطخط هلا بإصساض ؾٗاز٠ ايتضسٜل  -: )دٗات ايتضسٜل االيهرت١ْٝٚ :(1املاز٠)

االيهرتْٚٞ ٚتكسِٜ خسَات تتعًل بايتٛقٝع االيهرتْٚٞ(، يف سني عطف املؿطع ايفطْػٞ 
: )باْ٘ اٟ ؾدط ٜكسّ ؾٗازات ايهرت١ْٝٚ أٚ خسَات ْٚٞت ايتضسٜل االيهرتَكسّ خسَا

ٜالسغ ع٢ً ايتعاضٜف ايػابك١ ع٢ً ايطغِ َٔ  .(7)أخط٣ يف فاٍ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ(

                                                      

( من قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي رقم 1/19تشظخ: السادة ) (1)
 .9119لدشة  34

 115( من الالئحة التشفيحية لقانهن التهقيع االلكتخوني السرخي رقم 1/2تشظخ: السادة ) (9)
 .9111دشة ل

 9111مارس  31والسؤرخ في  939( من السخسهم الفخندي رقم 1/11تشظخ: السادة)( 3)
 من التقشين السجني الفخندي والستعمق بالتهقيع االلكتخوني. 1312/9بذأن تظبيق السادة 

 ( من قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي.1/11تشظخ: السادة ) (9)
 .9119لعام  11رقم  خ: قانهن التهقيع االلكتخوني السرخي يشظ (1)
 تشظخ: الالئحة التشفيحية لقانهن التهقيع االلكتخوني السرخي. (2)
( من السخسهم الفخندي الستعمق بالتهقيع االلكتخوني السذار اليو 1/11تشظخ: السادة ) (3)

 سابقًا.
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اختالفٗا َٔ سٝح ايضٝاغ١ اال اْٗا تتفل َٔ سٝح ايٓتٝذ١ ٚاييت تتُجٌ يف قٝاّ د١ٗ 
 َات املتعًك١ بٗا.ؾٗازات ايتضسٜل االيهرت١ْٝٚ ٚتكسِٜ اـس بإصساضايتضسٜل 

: )عباض٠ عٔ ؾدط طبٝعٞ اٚ د١ٗ ايتضسٜل بأْٗا(1)نُا عطف ضأٟ يف ايفك٘
ٜالسغ  َعٟٓٛ ٜطخط ي٘ بتكسِٜ خسَات ا١َٝٓ يًُعاَالت االيهرت١ْٝٚ ع٢ً ؾبه١ االْرتْت(.

ع٢ً ٖصا ايتعطٜف اْ٘ اداظ َٓح ايرتخٝط فغال عٔ ايؿدط املعٟٓٛ يًؿدط ايطبٝعٞ 
اضز، ٚشيو الٕ خسَات ايتضسٜل االيهرتْٚٞ ؼتاز اَهاْٝات َاز١ٜ اٜغا ٖٚصا اَط غري ٚ

ٜػتطٝع ايكٝاّ بٗا اال ايؿدط املعٟٓٛ غٛا٤ أنإ ؾدضا  ٚتك١ٝٓ َهًف١ ٚعاي١ٝ دسا ال
د١ٗ ايتضسٜل  (2)َعٜٓٛا عاَا اّ ؾدضا َعٜٓٛا خاصا.  بُٝٓا عطف ضأٟ اخط يف ايفك٘

٠ تتغُٔ ؼسٜس ١ٜٖٛ املٛقع، ٚتجبت : )ٖٞ شيو ايؿدط املػؤٍٚ عٔ اصساض ؾٗازبأْٗا
ٜالسغ ع٢ً ٖصا ايتعطٜف اْ٘ مل ٜصنط عباض٠ )ايؿدط  صًت٘ بايتٛقٝع االيهرتْٚٞ(.

هٛظ ؾ١ٗ ايتضسٜل َباؾط٠ َٗاَٗا زٕٚ  املطخط ي٘ ٚاملػؤٍٚ عٔ اصساض...( اش ال
 .اؿضٍٛ ع٢ً تطخٝط َػبل بصيو

ًح ٚاخطأت يف داْب اخط إ ايتعاضٜف ايػابك١ اصابت داْبًا َٔ دٛاْب املضط
: ايتعطٜف ايضا٥ب ؾ١ٗ ايتضسٜل ٖٛ َاْع١ مما ميهٔ َع٘ ايكٍٛ إ ٚمل تهٔ داَع١

 إصساض ؾٗازات ايتضسٜل، اٚ )ؾدط َعٟٓٛ، َطخط ي٘ َػبكا، ٚيف سسٚز اختضاص٘
تكسِٜ خسَات أخط٣ يف فاٍ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ، َكابٌ ضغِ َعني، بٗسف ؼسٜس ١ٜٖٛ 

خص بٗصا ايتعطٜف ٜؤزٟ اىل ايتُٝٝع بني د١ٗ ايتضسٜل ٚايهاتب ايعسٍ َٔ إ اال املٛقع(.
 د١ٗ، ٜٚبني املٗاّ االغاغ١ٝ ؾ١ٗ ايتضسٜل.

 املطهب انثاوي
 انتمييز بني انكاتب انعذل وجهة انتصذيق

إ اؿسٜح عٔ متٝٝع ايهاتب ايعسٍ عٔ د١ٗ ايتضسٜل ٜتطًب َٓا تكػِٝ ٖصا 
 املطًب اىل فطعني، ناالتٞ :

                                                      

االلكتخوني عمى شبكة االنتخنت، دار يشظخ: التسيسي، د.عالء، التشظيم القانهني لمبشك  (1)
 233، ص9119الجامعة الججيجة، االسكشجرية، 

، 9113يسن، التهقيع االلكتخوني، دار الشيزة العخبية، القاىخة، أ يشظخ: سعج، د. (9)
 .43ص
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 بني ايهاتب ايعسٍ ايعازٟ ٚد١ٗ ايتضسٜل. فطع االٍٚ : اٚد٘ االختالف َااي
 بني ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ ٚد١ٗ ايتضسٜل. ايفطع ايجاْٞ: اٚد٘ االختالف َا

 انفرع االول
 اوجه االختالف بني انكاتب انعذل انعادي وجهة انتصذيق

ؼ ٚايػُٛض اؿاصٌ بني إ ايػا١ٜ اييت ْتٛخاٖا َٔ ٖصا ايتُٝٝع تهُٔ اظاي١ ايًب
بني ايهاتب  ايهاتب ايعسٍ ايتكًٝسٟ ٚد١ٗ ايتضسٜل، ٚشيو َٔ خالٍ بٝإ اٚد٘ االختالف َا

بني ايهاتب ايعسٍ ٚد١ٗ  ايعسٍ ايتكًٝسٟ ٚد١ٗ ايتضسٜل اش ع٢ً ايطغِ َٔ ايتكاضب َا
كطاض يف إ نًُٝٗا قاٜسا َٚػتكال عٔ االططاف، ٜٚٗسف اىل اعفا٤ ايجك١ ٚاالغت ايتضسٜل

 ع٢ً املعاَالت، اال إ ٖٓاى مج١ً َٔ االختالفات فُٝا بُٝٓٗا غٓبٝٓٗا ناالتٞ :
( َٓ٘ ع٢ً 2ْط قإْٛ نتاب ايعسٍٚ ايعطاقٞ يف املاز٠ ) :َٔ سٝح ايتبع١ٝ اٚ االضتباط أٚاًل:

( َٔ 1/14تؿهٌٝ زا٥ط٠ تػ٢ُ ايهتاب ايعسٍٚ ٚتطتبط بٛظاض٠ ايعسٍ، بُٝٓا ْضت املاز٠ )
ٝع االيهرتْٚٞ ٚاملعاَالت االيهرت١ْٝٚ ايعطاقٞ ع٢ً تؿهٌٝ َا ٜػ٢ُ ظ١ٗ قإْٛ ايتٛق

ؾٗازات ايتضسٜل بٓا٤ ع٢ً تطخٝط َٔ ايؿطن١ ايعا١َ  بإصساضايتضسٜل ٚاييت تكّٛ 
( َٔ 6/1ـسَات ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات يف ٚظاض٠ االتضاالت اغتٓازا يٓط املاز٠ )

 نط اعالٙ إ ايهاتب ايعسٍ ٖٛ دٗاظ تابع يٛظاض٠ايكإْٛ املصنٛض اعالٙ، اش ٜتغح مما ش
ؾطاف َٚتابع١ ايؿطن١ ايعا١َ ـسَات ايؿبه١ ايسٚي١ٝ ايعسٍ بُٝٓا د١ٗ ايتضسٜل ؽغع إل

 .(1)يًُعًَٛات يف ٚظاض٠ االتضاالت
إ ايكٛاعس اييت ؼهِ ايعالق١ َا بني ايهاتب ايعسٍ ٚاالططاف : َٔ سٝح طبٝع١ ايعالق١ :ثاًْٝا

،غالف االَط بايٓػب١ اىل طبٝع١ ايعالق١ اييت تٓؿأ َا (2)املٓع١ُ يًُطفل ايعاّ ٖٞ ايكٛاعس
 .(3)بني د١ٗ ايتضسٜل ٚصاسب ايتٛقٝع ٚاييت ؼهُٗا قٛاعس ايعكس املربّ بُٝٓٗا

                                                      

السعجل والشافح،  1554لدشة  33( قانهن كتاب العجول العخاقي رقم 9تشظخ: السادة ) (1)
 انهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي.( من ق2/1والسادة )

، مشذهرات زين 1يشظخ: الجخيمي، اكخم تحدين، الشظام القانهني لمتهثيق االلكتخوني،ط (9)
 .31، ص9114لبشان،  –الحقهقية، بيخوت 

 .41يشظخ: سعج، د.ايسن، مرجر سابق، ص (3)
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ىتًف ايهاتب ايعسٍ عٔ د١ٗ ايتضسٜل َٔ سٝح ايٛغ١ًٝ اييت َٔ سٝح ايٛغ١ًٝ :  :ثايجًا
ا٥ٌ املػتدس١َ يف ايتضسٜل االيهرتْٚٞ ٖٞ ٚغا٥ٌ َتطٛض٠ ٜتِ بٗا نٌ ْعاّ، شيو إ ايٛغ

اَا  ،(1)تعتُس ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتكٓٝات اؿسٜج١ ٚططم االتضاٍ ايالغًهٞ ٚاالْرتْت
شات طابع تكًٝسٟ تتُجٌ  فإْٗابايٓػب١ اىل ايٛغا٥ٌ اييت ٜػتدسَٗا ايهاتب ايعسٍ 

 .(2)بايتضسٜل ع٢ً احملطض ايتكًٝسٟ )ايٛضقٞ(
 يألفطازإ طبٝع١ عٌُ ايهاتب ايعسٍ تػتًعّ اؿغٛض املازٟ َٔ سٝح اؿغٛض :  :ضابعًا

، اَا (3)اَاّ ايهاتب ايعسٍ يًتأنس َٔ ٖٜٛتِٗ اٚال، ٚصش١ اقطاضِٖ ملا ٚضز يف ايػٓس ثاْٝا
تػتدسّ ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ باالتضاٍ ٚاييت ميهٔ بٛاغطتٗا  فإْٗابايٓػب١ اىل د١ٗ ايتضسٜل 

 .(4)الططاف زٕٚ اؿاد١ اىل سغٛضِٖايتشكل َٔ ؾدض١ٝ ا
 ُٓابٝإ ايهاتب ايعسٍ  ٖٛ َٛظف عاّ زا٥ُا، َٔ سٝح صف١ ايكا٥ِ بايتٛثٝل :  :خاَػًا

 ايتضسٜل د١ٗ تهٕٛ فكس ايسٚاّ، ٚد٘ ع٢ً ايضف١ بٗصٙ تتضف ال ايتضسٜل د١ٗ إ لس
 تٛقٝعاي قإْٛ يف اؾرتط ايعطاقٞ املؿطع الٕ ٚشيو خاص١، د١ٗ تهٕٛ ٚقس عا١َ د١ٗ

 اؾرتاط زٕٚ فكط َعٜٓٛا ؾدضا ايتضسٜل د١ٗ تهٕٛ إ االيهرت١ْٝٚ ٚاملعاَالت االيهرتْٚٞ
: )د١ٗ ( اش دا٤ فٝٗا1/14عًٝ٘ املاز٠ ) ٜهٕٛ ٖصا االخري د١ٗ عا١َ، ٖٚصا َا ْضت إ

ايتضسٜل : ٖٞ ايؿدط املعٟٓٛ املطخط ي٘ اصساض ؾٗازات تضسٜل ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ 
كإْٛ( اٟ إ د١ٗ ايتضسٜل ميهٔ إ تهٕٛ ؾدضا َعٜٓٛا عاَا اٚ ٚفل اسهاّ ٖصا اي

خاصا، غالف ايهاتب ايعسٍ فٗٛ َٛظف عاّ زا٥ُا اش مل هع ايكإْٛ يًكطاع اـاظ 
 .(5)مماضغ١ َٗاَ٘

 تًكَّاٙ أٚ يسٜ٘ مت َا ع٢ً بٓا٤ً ايعكٛز ؼطٜط ايعسٍ ايهاتب ٜتٛىلَٔ سٝح املٗاّ :  :غازغًا
ايتضسٜل ال تتسخٌ يف تٛثٝل قت٣ٛ ايػٓس، ٚامنا  دٗات إ لس آُبٝ ايؿإٔ، شٟٚ َٔ

                                                      

 االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي. ( من قانهن التهقيع4 – 1/3تشظخ: السادة ) (1)
 .95يشظخ: الجخيمي، اكخم تحدين، السرجر الدابق، ص (9)
 ( من قانهن كتاب العجول العخاقي.99تشظخ: السادة ) (3)
يشظخ: كخيم، بخكان، التهثيق االلكتخوني والسدؤولية السيشية لييئات التهثيق، رسالة  (9)

قهق والعمهم الدياسية في جامعة  العقيج اكمي محشج اولحاج، ماجدتيخ مقجمة الى كمية الح
 .91، ص9111البهيخة، 

 .31يشظخ: الجخيمي، اكخم تحدين، مرجر سابق، ص (1)
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 إىل عًُٗا تسميايتٛقٝع  ٚصاسب٘، ٚال  بني ٚايطبط ًنياَاملتع ١ٜٖٛ بتأنستهتفٞ فكط 
  .(1)ايعكس قت٣ٛ

 انفرع انثاوي

 اوجه االختالف بني انكاتب انعذل االنكرتووي وجهة انتصذيق

ٜكضس بايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ قٝاّ اآلي١ بسا١ٜ البس َٔ االؾاض٠ اىل اْ٘ ال 
االيهرت١ْٝٚ َكاّ املٛظف يف االداب١ ع٢ً طًب االططاف املتغُٔ ضغبتِٗ يف تٛثٝل 
ايتضطفات ايكا١ْْٝٛ اييت متت فُٝا بِٝٓٗ، ٚامنا ٜكضس ب٘ اغتدساّ ايهاتب ايعسٍ شات٘ 

فٌُ َا غبل االؾاض٠ ايٝ٘ يٛغا٥ٌ ايهرت١ْٝٚ يف تٛثٝل ايتضطفات ايكا١ْْٝٛ، بٓا٤ عًٝ٘ فإ 
عٓس ايهالّ عٔ متٝٝع ايهاتب ايعسٍ ايعازٟ عٔ د١ٗ ايتضسٜل ميهٔ إ ٜٓطبل ع٢ً ايتُٝٝع 

فغال عٔ َطاعا٠ خضٛص١ٝ ايهاتب ايعسٍ  َا بني ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ ٚد١ٗ ايتضسٜل،
ايغ٤ٛ َٔ االيهرتْٚٞ يف بعض ايٓكاط اييت متّٝعٙ َٔ د١ٗ ايتضسٜل ٚاييت غٓػًط عًٝٗا 

 :االيهرتْٚٞ ٚد١ٗ ايتضسٜل ناالتٞ بني ايهاتب ايعسٍ خالٍ بٝإ اٚد٘ االختالف َا
يف اؿكٝك١ ال ؽتًف احملطضات االيهرت١ْٝٚ عٔ َٔ سٝح اعفا٤ ايضف١ ايطمس١ٝ :  ً:اٚال

احملطضات ايتكًٝس١ٜ نجريا، فهُا تٛدس قطضات ضمس١ٝ ٚاخط٣ عطف١ٝ يف ْطام احملطضات 
باملكابٌ قطضات االيهرت١ْٝٚ ضمس١ٝ ٚعطف١ٝ، اش ٜعس ايتٛثٝل االيهرتْٚٞ ايٛضق١ٝ تٛدس 

تٛفطت ؾطٚط٘،  ايػبب ايط٥ٝؼ يف اعفا٤ ايضف١ ايطمس١ٝ ع٢ً احملطضات االيهرت١ْٝٚ اشا َا
،يصا (2)ٚايؿطط ايط٥ٝػٞ يف اعفا٤ ايضف١ ايطمس١ٝ ع٢ً قطض ٖٛ إ ٜتِ ع٢ً ٜس َٛظف عاّ

ٌ تعس احملطضات املٛقع١ َٔ قبٌ االططاف ٚاملضازم ع٢ً فإ ايتػاؤٍ ايصٟ ٜجاض ٖٓا ٖ
ع٢ً شيو ميهٔ ايكٍٛ  يإلداب١تٛاقٝعِٗ َٔ قبٌ د١ٗ ايتضسٜل قطضات ضمس١ٝ اّ عطف١ٝ؟ 

بإٔ ايهاتب ايعسٍ نُا ٖٛ َعطٚف َٛظف عاّ، ٚإ ايتضطفات ايكا١ْْٝٛ اييت ٜٛثكٗا تهٕٛ 
، اَا د١ٗ عاّ نُا اؾرتط ايكإْٛ شيومتت ع٢ً ٜس َٛظف  ألْٗاهلا صف١ احملطضات ايطمس١ٝ 

                                                      

يشظخ: ابه مشجور، د.مرظفى، خجمات التهثيق االلكتخوني " تجعيم لمثقة وتأمين لمتعامل  (1)
ة لمتعامالت االلكتخونية، مدقط، بال عبخ االنتخنت" دراسة مقارنة، نجوة الجهانب القانهني

 .91-91؛ كسا يشظخ: بخكان كخيم، مرجر سابق، ص13سشة طبع، ص
حجيتو في االثبات  –صهره  –يشظخ: قشجيل، د.سعيج الديج، التهقيع االلكتخوني " ماىيتو  (9)

 .111، ص9112بين التجاول واالقتباس"، دار الجامعة الججيجة، االسكشجرية، 
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ايكإْٛ إ ٜهٕٛ َٛظفا عاَا ٚامنا اؾرتط إ ٜهٕٛ ؾدضا َعٜٓٛا  ايتضسٜل فًِ ٜؿرتط
َطخضًا ي٘ َٔ د١ٗ كتض١ ٖصا َٔ د١ٗ، نُا إ عٌُ د١ٗ ايتضسٜل ال ٜٓضب ع٢ً تٛثٝل 

ُشطض االيهرتْٚٞ قت٣ٛ ايػٓس ٚامنا ٜكتضط ع٢ً تضسٜل ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ، يصا ال ٜهٕٛ يً
املٛقع ايهرتْٚٝا ٚاملضازم عًٝ٘ َٔ د١ٗ ايتضسٜل يف ْطام املعاَالت املس١ْٝ ٚايتذاض١ٜ 

سذ١ٝ احملطض ايعازٟ يف االثبات إش ال ٜهػب٘ ايكإْٛ صف١ ايػٓسات ايطمس١ٝ،  ٚاالزاض١ٜ اال
٣ٛ نٕٛ إ عٌُ د١ٗ ايتضسٜل ٜكتضط ع٢ً ايتضسٜل ع٢ً تٛاقٝع االططاف زٕٚ تٛثٝل قت

 .(1)ايػٓس
إ ايكإْٛ سسز اختضاصات ايهاتب ايعسٍ يف قإْٛ ايهتاب ايعسٍٚ : َٔ سٝح املٗاّ :ثاًْٝا
اضؽ ايهاتب ايعسٍ َا ٜأتٞ: مي: )( اش ْط ع11٢ً، اش ْضت املاز٠ )1998( يػ١ٓ 33ضقِ )

تٓعِٝ ٚتٛثٝل ايتضطفات ايكا١ْْٝٛ ناف١ إال َا اغتجين بٓط خاظ..(، ٚإ  –أٚاًل
ت ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ ال ؽتًف عٔ َٗاّ ايهاتب ايعسٍ ايعازٟ اال َٔ سٝح اختضاصا

ططٜك١ مماضغ١ نٌ َُٓٗا اش مياضؽ ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ َٗاّ ايتٓعِٝ ٚايتٛثٝل بٛغ١ًٝ 
اَا بايٓػب١ اىل عٌُ د١ٗ ايتضسٜل فاْ٘ ٜكتضط ع٢ً اصساض ؾٗاز٠ ايتضسٜل  ايهرت١ْٝٚ،

ْٞ ٚاـسَات املتعًك١ ب٘، اٟ إ ايهاتب ايعسٍ عهِ ايضالسٝات ع٢ً ايتٛقٝع االيهرتٚ
املُٓٛس١ ي٘ ٚفل ايكإْٛ، ٜهٕٛ ي٘ سل ايتسخٌ يف سٝا٠ ايتضطف اشا نإ املطًٛب َٓ٘ 
تٓعِٝ غٓس َعني اٚ تٛثٝك٘ اش تتطًب َُٗت٘ فغال عٔ تضسٜل تٛاقٝع اٚ بضُات االبٗاّ 

عٌُ ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ عٔ د١ٗ يصٟٚ ايؿإٔ تٛثٝل قت٣ٛ ايػٓس، ٖٚٓا ىتًف 
ايتضسٜل، اش إ َكسّ خسَات ايتضسٜل ال تهٕٛ ي٘ اٟ عالق١ بتهٜٛٔ ايعكس ٚامنا ٜكف 

 (2)زٚضٙ عٓس تضسٜل ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ فكط
ىتًف ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ عٔ د١ٗ ايتضسٜل َٔ سٝح َٔ سٝح ايؿطٚط :  :ثايجًا

َُٓٗا، اش ٜؿرتط يف َٔ ٜتٛىل َٗاّ ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ ايؿطٚط ايٛادب تٛفطٖا يف نٌ 
غالف االَط ملا ٖٛ عًٝ٘ اؿاٍ بايٓػب١  ،(3)إ ٜهٕٛ ساصال ع٢ً ؾٗاز٠ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ

ٜؿرتط يف َٔ ٜتٛىل َٗاَٗا إ ٜهٕٛ ساصال ع٢ً ؾٗاز٠ اٚي١ٝ يف  اىل د١ٗ ايتضسٜل اش ال

                                                      

 .21جخيمي، اكخم تحدين، مرجر سابق، صيشظخ: ال (1)
 .91-91يشظخ: كخيم، بخكان، مرجر سابق، ص (9)
 ( من قانهن كتاب العجول العخاقي.9تشظخ: السادة ) (3)
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تكّٛ ب٘، ٚايصٟ ٜكتضط ع٢ً ايتضسٜل ع٢ً ايتٛقٝع ايكإْٛ، ٚشيو ْعطا يًسٚض ايفين ايصٟ 
فغال عٔ إ ايكإْٛ  ،(1)االيهرتْٚٞ ٚايعًُٝات املتعًك١ بٗسف ايتأنس َٔ ؾدض١ٝ االططاف

ال ٜؿرتط يف ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ تكسِٜ نفاي١ عا١َٓ بايػطاَات اٚ ايتعٜٛغات اٚ 
اىل د١ٗ ايتضسٜل اش ٜؿرتط ايكإْٛ  ، غالف االَط بايٓػب١(2)االيتعاَات املاي١ٝ االخط٣

غالف  ،(4)َعني ألدٌ، ٚاخريا مياضؽ ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ ْؿاط٘ زٕٚ ؼسٜس (3)شيو
االَط بايٓػب١ ؾ١ٗ ايتضسٜل اش ٜؿرتط ايكإْٛ ؼسٜس َس٠ َع١ٓٝ ملباؾط٠ َٗاّ ايتضسٜل 

 .(5)اش ال هٛظ ؾ١ٗ ايتضسٜل َباؾط٠ تًو املٗاّ بعس اْكغا٥ٗا
ٜٗسف ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ اىل ؼكٝل املضًش١ ايعا١َ َٔ َٔ سٝح االٖساف :  :ابعًاض

خالٍ اعاز٠ ٖٝه١ً املؤغػات ايتكًٝس١ٜ اؿاي١ٝ يتشػني االزا٤ االزاضٟ ايتكًٝسٟ املتُجٌ يف 
املعاَالت ٚفل تطٛض اـسَات املكس١َ  إللاظنػب ايٛقت ٚتكًٌٝ ايتهًف١ ايالظَني 

صيو َٔ خالٍ اعاز٠ ايٓعط يف املٛاضز ايبؿط١ٜ املتاس١ ٚايعٌُ ع٢ً ضفع يًُٛاطٓني، ٚن
 باألزا٤نفا٤تٗا َٚٗاضاتٗا تهٓٛيٛدٝا يطبط االٖساف املٓؿٛز٠ يًهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ 
 .(6)ٚايتطبٝل، غالف االَط بايٓػب١ ؾ١ٗ ايتضسٜل اـاص١ اييت تٗسف اىل ؼكٝل ايطبح

يكطاضات اييت ٜضسضٖا ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ تهٕٛ قاب١ً إ ا: َٔ سٝح ايتٓفٝص :خاَػًا
فاشا اضاز اصشاب ايعالق١  يًتٓفٝص يس٣ َسٜطٜات ايتٓفٝص ٖٚصا َا ال متًه٘ د١ٗ ايتضسٜل،

اعفا٤ ايضف١ ايتٓفٝص١ٜ ع٢ً احملطضات االيهرت١ْٝٚ املٛقع١ َٔ قبًِٗ فٝذب عًِٝٗ َطادع١ 

                                                      

 ( من قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي.1/11تشظخ: السادة ) (1)
 يشظخ: قانهن الكتاب العجول العخاقي. (9)
( من قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي؛ تقابميا 4/2شظخ: السادة)ت (3)

 ( من الالئحة التشفيحية لقانهن التهقيع االلكتخوني السرخي. 19السادة )
 يشظخ: يشظخ قانهن الكتاب العجول العخاقي. (9)
ت االلكتخونية العخاقي؛ تقابميا ( من قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامال4/9تشظخ: السادة) (1)

 /ب( من قانهن التهقيع االلكتخوني السرخي.15السادة )
( 33يشظخ: العداوي، السدتذار عبجهللا غداي سمسان، شخح قانهن الكتاب العجول رقم ) (2)

 .2، ص9119، دار الكتب والهثائق، بغجاد، 9، ط1554لدشة 
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١ْٝ املٛقع١ باعتباضٖا غٓسات عاز١ٜ ٚاغتشضاٍ احمله١ُ ٚاثبات تًو املعاَالت االيهرتٚ
 .(1)سهِ بايتٓفٝص

نًط مما غبل شنطٙ اْ٘ َٔ غري املٓطكٞ اطالم تػ١ُٝ ايهاتب ايعسٍ 
االيهرتْٚٞ ع٢ً د١ٗ ايتضسٜل، ٚشيو يٛدٛز ايعسٜس َٔ ْكاط االختالفات بُٝٓٗا ٚاييت غبل 

تضسٜل بضش١ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ االؾاض٠ ايٝٗا، اُٖٗا إ عٌُ د١ٗ ايتضسٜل ٜكتضط ع٢ً اي
 زٕٚ تٛثٝل قت٣ٛ ايػٓس.

 املبحث انثاوي

 انطعه بقرارات جهات انتىثيق

، (2)باألسهاّإ املؿطع ايعطاقٞ اداظ يف قإْٛ املطافعات املس١ْٝ اَها١ْٝ ايطعٔ 
َا قس ٜؿٛب ٖصٙ  إلصالح، اييت ٜتدصٖا ايكاعٞ اثٓا٤ ْعط ايسع٣ٛ (3)ٚايكطاضات ايكغا١ٝ٥

هاّ ٚايكطاضات َٔ أخطا٤ غٛا٤ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿه١ًٝ اّ املٛعٛع١ٝ، يصا فإ ايتػاؤٍ األس
ايصٟ ٜجاض يف ٖصا اجملاٍ، ٌٖ اداظ املؿطع ايعطاقٞ ايطعٔ بكطاضات دٗات ايتٛثٝل اٜغا اّ 

ع٢ً ايتػاؤٍ غٓكػِ ٖصا املبشح اىل  يإلداب١اْٗا تتشضٔ عس إَها١ْٝ ايطعٔ بٗا؟ 
 َطًبني، ناالتٞ :

 : ايطعٔ بكطاضات ايهاتب ايعسٍ.  ب االٍٚاملطً
 : ايطعٔ بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل. ايجاْٞاملطًب 

 املطهب االول

 انطعه بقرارات انكاتب انعذل

بسا١ٜ ٚقبٌ اؿسٜح عٔ ايطعٔ بكطاضات ايهاتب ايعسٍ، البس َٔ االؾاض٠ اىل َػأي١ 
ض ايهاتب ايعسٍ تٛثٝل اٚ غا١ٜ يف اال١ُٖٝ، ٖٚٞ ٌٖ سسز املؿطع ايعطاقٞ ؾهاًل َعًٝٓا يطف

تٓعِٝ قطض َعني؟ فع٢ً غبٌٝ املجاٍ اشا مل ٜتٛفط يف احملطض املطًٛب تٛثٝك٘ اٚ تٓعُٝ٘ 

                                                      

 .33-32ص الجخيمي، اكخم تحدين، مرجر سابق،  يشظخ: (1)
لدشة  43( من قانهن السخافعات السجنية العخاقي رقم 931 – 124تشظخ: السهاد من ) (9)

 السعجل والشافح. 1525
 ( من قانهن السخافعات السجنية العخاقي.912تشظخ: السادة )( 3)
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ؾطط اٚ انجط َٔ ايؿطٚط اييت ْط عًٝٗا ايكإْٛ، فٌٗ ميهٔ يًهاتب ايعسٍ إ ٜطفض 
ٛب تٛثٝل احملطض بؿهٌ ؾفٟٛ اّ هب إ ٜتِ ايطفض َٔ خالٍ ايتأؾري ع٢ً احملطض املطً

تٛثٝك٘ مبا ٜفٝس ايطفض، يهٞ ٜتُهٔ املتغطض َٔ قطاض ايهاتب ايعسٍ َٔ ايطعٔ ب٘؟ يف 
اؿكٝك١ مل ٜطغِ املؿطع ايعطاقٞ يف قإْٛ ايهتاب ايعسٍٚ ايعطاقٞ آي١ٝ َع١ٓٝ يطفض ايهاتب 
ايعسٍ تٛثٝل اٚ تٓعِٝ قطض َا، نُا ٖٛ االَط يف ايكٛاْني املكاض١ْ، ٚامنا انتف٢ بايٓط ع٢ً 

ا١ْٝ ضفض ايهاتب ايعسٍ تٛثٝل اٚ تٓعِٝ احملطض اشا ٚدس فٝ٘ َا ىايف ايكإْٛ اش ْط اَه
عٓس  ٜتأنس( َٔ قإْٛ ايهتاب ايعسٍٚ ع٢ً َا ٜأتٞ : )ع٢ً ايهاتب ايعسٍ إ 20يف املاز٠ )

تٓعُٝ٘ اٚ تٛثٝك٘ اٟ غٓس َٔ خًٛٙ َٔ ؾا٥ب١ ايتعٜٚط اٚ ايتشطٜف، ٚعًٝ٘ إ ٜطفض 
ا ظٗط فٝ٘ ؾ٤ٞ َٔ شيو اٚ اشا اتغح إ ايؿطٚط املٓضٛظ عًٝٗا تٓعُٝ٘ اٚ تٛثٝك٘ اش

 ١ ضفض ايهاتب ايعسٍ، لس إ . ٚيعسّ ٚدٛز ْط ٜبني آيٝ(1)قاًْْٛا يتٛثٝك٘ ال تتٛافط فٝ٘(
اغًب ايهتاب ايعسٍٚ ٜطفغٕٛ تٛثٝل احملطض بؿهٌ ؾفٟٛ، االَط ايصٟ ٜضعب َع٘ ع٢ً 

عٔ بكطاض ايطفض، غالف االَط ملا ٖٛ عًٝ٘ ايططف املتغطض اثبات ضفض ايهاتب ايعسٍ يًط
لس اْ٘ ْط يف قإْٛ ايتٛثٝل ع٢ً آي١ٝ َع١ٓٝ اىل املؿطع املضطٟ اش اؿاٍ بايٓػب١ 

( َٔ قإْٛ 6يطفض تٛثٝل احملطض َٔ قبٌ ايهاتب ايعسٍ )املٛثل( اش دا٤ يف املاز٠ )
ايضف١ اٚ ايػًطات يس٣  ايتٛثٝل َا ٜأتٞ )اشا اتغح يًُٛثل عسّ تٛفط اال١ًٖٝ اٚ ايطعا اٚ

( اٚ اشا نإ احملطض املطًٛب تٛثٝك٘ 5املتعاقسٜٔ، اٚ عسّ تٛفط ايؿطٚط املب١ٓٝ يف ايفكط٠ )
 ظاٖطٙ ايبطالٕ؛ ٚدب ع٢ً املٛثل إ ٜطفض ايتٛثٝل ٚاخطاض شٟٚ ايؿإٔ بايطفض بهتاب

عًٝ٘، ٜٛعح فٝ٘ اغباب ايطفض(. نُا ْضت تعًُٝات ايتٛثٝل املضط١ٜ ع٢ً  َٛص٢
فاْ٘ ٚطبكا يًُاز٠ ،يصا (2)ٛب استفاظ املٛثل بضٛض٠ ايطفض ٚصٛض احملطض املطفٛضٚد

 ( َٔ قإْٛ ايتٛثٝل فإ ادطا٤ات ايطفض تتِ ع٢ً ايٓشٛ االتٞ :6)
ٜتِ نتاب١ ايطفض ع٢ً ايُٓٛشز املعس يصيو َٔ اصٌ ٚصٛض٠ َع نتاب١ اغباب ايطفض  .1

 نًٗا.
 اعتُاز ايطفض َٔ ض٥ٝؼ َهتب اٚ فطع ايتٛثٝل. .2

                                                      

 ( من قانهن الكتاب العجول العخاقي.91تشظخ: السادة ) (1)
 .9114لتهثيق السرخية لدشة ( من تعميسات ا31تشظخ: السادة ) (9)
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ابالغ ايطفض يضاسب ايؿإٔ )أ( غطاب َٛصٞ عًٝ٘ )ب( اٚ تػًُٝ٘ يضاسب ايؿإٔ  .3
ؾدضٝا يف ْفؼ ايّٝٛ بعس ايتٛقٝع باالغتالّ ع٢ً صٛض٠ منٛشز ايطفض ٚايتٛقٝع ع٢ً 

 ناف١. يألدطا٤صٛض٠ احملطض ٚصٛض املػتٓسات املكس١َ 
 .(1)١َاالستفاظ بضٛض٠ ايطفض ٚصٛض احملطض املطفٛض ٚناف١ املػتٓسات املكس .4

يصا ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكسّ ْأٌَ َٔ املؿطع ايعطاقٞ إ ٜٓط ع٢ً ٚدٛب تأؾري 
ضفض ايهاتب ايعسٍ ؼطٜطٜا ع٢ً املعا١ًَ املطًٛب تٛثٝكٗا اٚ تٓعُٝٗا، نُا فعٌ املؿطع 
املضطٟ، ٚشيو َٔ خالٍ اعتُاز ايٓط االتٞ : )اشا اتغح يًهاتب ايعسٍ عسّ تٛفط ايؿطٚط 

إ ٜطفض ايتٛثٝل ٚاخطاض  يف املعا١ًَ املطًٛب تٛثٝكٗا ٚدب عًٝ٘ ايؿه١ًٝ اٚ املٛعٛع١ٝ
 ايطفض نتاب١(.  بأغبابشٟٚ ايؿإٔ 

ٚيف ايٛقت ايصٟ اعط٢ املؿطع ايعطاقٞ فٝ٘ اؿط١ٜ يًهاتب ايعسٍ يف قبٍٛ املعا١ًَ 
 اٚ ضفغٗا، ٚشيو سػب قٓاعت٘ بضشتٗا ٚاغتٝفاؤٖا يًؿطٚط ايكا١ْْٝٛ َٔ عسَ٘، ٚإ ال

البس َٔ ايتػاؤٍ عٔ َس٣ خغٛع اعُاٍ ايهاتب ايعسٍ  ،(2)غتعُاٍ سل ايطفضٜتعػف يف ا
فٌٗ ْط املؿطع ايعطاقٞ ٚاملكاضٕ ع٢ً دٛاظ ايتعًِ اٚ ايطعٔ َٔ قطاضات ايهاتب  يًطقاب١،

ٕ ايهتاب ايعسٍ اّ ال؟ َٚٔ ٖٞ اؾ١ٗ املدتض١ بصيو؟ يكس ْط املؿطع ايعطاقٞ يف قاْٛ
زا٥ط٠ ايهتاب ايعسٍٚ ١٦ٖٝ اغتؿاض١ٜ بط٥اغ١ املسٜط ايعاّ : )تؿهٌ يف ايعسٍٚ ع٢ً َا ٜأتٞ

ٚعغ١ٜٛ اثٓني َٔ ايهتاب ايعسٍٚ ٚاثٓني َٔ َسضا٤ األقػاّ، ٚتتٛىل َا ٜأتٞ: ... زضاغ١ 
. ٚدا٤ يف ؾطح ٖصٙ املاز٠ إ (3)أ١ٜ َعا١ًَ ؼاٍ عًٝٗا َٔ املسٜط ايعاّ إلبسا٤ ايطأٟ فٝٗا(

هسٕٚ َربضًا يطفض  ٜطفض ايهاتب ايعسٍ تٛثٝكٗا ٚالاملعاَالت اـاص١ باملٛاطٓني ٚاييت 

                                                      

، السخكد القهمي 1يشظخ: عبيج، االستاذ محسهد احسج، الهسيط في شخح قانهن التهثيق، ط (1)
 .919- 122، ص9111القانهنية، القاىخة،  لإلصجارات

يشظخ: الحجيجي، عمي عبيج عهيج، التعدف في استعسال الحق االجخائي في الجعهى  (9)
، 9113قجمة الى مجمذ كمية القانهن في جامعة السهصل، السجنية، رسالة ماجدتيخ م

؛ ثامخ قاسم دمحم، شخح قانهن الكتاب العجول، مظبعة السعارف، بغجاد، 111ص
 .31م، ص1534

 ( من قانهن الكتاب العجول العخاقي.9/9تشظخ: السادة ) (3)
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ايهاتب ايعسٍ يتٛثٝل َعاَالتِٗ ول هلِ االعرتاض اَاّ املسٜط ايعاّ، ٚايصٟ بسٚضٙ ٜطًب 
 .(1)ايٛقٛف ع٢ً ضأٟ ايهاتب ايعسٍ املػؤٍٚ قبٌ عطض املػأي١ ع٢ً اهل١٦ٝ االغتؿاض١ٜ

ططٜكا يًتعًِ َٔ قطاضات  ٜٚبسٚ َٔ ظاٖط ٖصا ايٓط إ املؿطع ايعطاقٞ قس ضغِ
ايهتاب ايعسٍٚ، ٚسسز اؾ١ٗ اييت ؽغع هلا أعُاٍ ايهاتب ايعسٍ يف ساٍ ضفغ٘ تٓعِٝ أٚ 
تٛثٝل غٓس َا َٔ ايػٓسات املكس١َ اَاَ٘ يػطض تٛثٝكٗا، اال ٖٚٞ اهل١٦ٝ االغتؿاض١ٜ، اال 

إ تػ١ُٝ  اْ٘ البس َٔ االؾاض٠ اىل إ زٚض ٖصٙ اهل١٦ٝ غري َفعٌ ع٢ً اضض ايٛاقع نُا
ٜضسض َٓٗا ٜعس َٔ قبٌٝ ايتٛص١ٝ  املؿطع ايعطاقٞ هلصٙ اهل١٦ٝ باالغتؿاض١ٜ ٜسٍ ع٢ً إ َا

ٜصٖب اىل ايكٍٛ بإ ايكطاضات ايضازض٠ َٔ ،(2) بايٓػب١ يًهتاب ايعسٍٚ، اال إ ضأًٜا يف ايفك٘
أغٗا ميهٔ إ تعس َٔ قبٌٝ ايتٛص١ٝ، الٕ املسٜط ايعاّ ٖٛ َٔ ٜط اهل١٦ٝ االغتؿاض١ٜ ال

ٜضسض عٓٗا َٔ قطاضات ٜعس َٔ قبٌٝ ايكطاضات املًع١َ اييت تػتُس قٛتٗا  ٚبايتايٞ فإ َا
َٔ ايكإْٛ، اال آْا َٔ ٚد١ٗ ْعطْا املتٛاعع١ ْط٣ عطٚض٠ إ ٜٓط املؿطع ايعطاقٞ ع٢ً 

الٕ َفّٗٛ  اطالم تػ١ُٝ ١٦ٖٝ ايطأٟ بسال َٔ اهل١٦ٝ االغتؿاض١ٜ االٚىل :َػأيتني عطٚضتني 
:  ٚايجا١٦١ْٝ االغتؿاض١ٜ ٜعين إ َا ٜضسض َٔ ٖصٙ اهل١٦ٝ ٜعس َٔ قبٌٝ ايتٛص١ٝ، اهلٝ

ايٓط ع٢ً اعتباض َا ٜضسض َٔ ١٦ٖٝ ايطأٟ َٔ قبٌٝ ايكطاضات املًع١َ يًهتاب ايعسٍٚ نٞ ال 
ٜرتى فااًل يًتفػري ٚايتأٌٜٚ يف َس٣ ايتعاّ ايهتاب ايعسٍٚ مبا ٜضسض َٔ قبٌ ٖصٙ اهل١٦ٝ 

يضازض َٓٗا َٔ قبٌٝ ايكطاضات اييت تكبٌ ايطعٔ اَاّ قه١ُ االغت٦ٓاف ٚدعٌ ايكطاض ا
تكسّ ْأٌَ َٔ املؿطع ايعطاقٞ تعسٌٜ ْط املاز٠  يصا ٚبٓا٤ ع٢ً َابضفتٗا ايتُٝٝع١ٜ، 

ملٔ ضفض طًب٘ ايتعًِ اَاّ ١٦ٖٝ  -: )ضابعا ايطابع١ َٔ قإْٛ نتاب ايعسٍٚ يتهٕٛ، ناالتٞ
ايعسٍٚ، خالٍ ثالث١ اٜاّ َٔ تاضٜذ تبًٝػ٘ بكطاض ايهاتب  ايطأٟ املؿه١ً يف زا٥ط٠ ايهتاب

ايعسٍ بايطفض، ٚايكطاض ايضازض بٓتٝذ١ ايتعًِ ٜكبٌ ايطعٔ فٝ٘ متٝٝعا اَاّ قه١ُ اغت٦ٓاف 
خالٍ غبع١ اٜاّ َٔ تاضٜذ تبًٝػ٘ بٓتٝذ١ ايتعًِ(. إ االخص بٗصا  املٓطك١ بضفتٗا ايتُٝٝع١ٜ

ض٠ َٔ ١٦ٖٝ ايطأٟ قطاضات ايعا١َٝ بؿهٌ صطٜح ال ٜكبٌ ايٓط ٜؤزٟ اىل دعٌ ايكطاضات ايضاز
ايتأٌٜٚ اش هب ع٢ً ايهاتب ايعسٍ ايتكٝس بكطاضات اهل١٦ٝ ٚعسّ كايفتٗا ٚاال عطض ْفػ٘ 
يًُػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ، نُا إ االخص بٗصا ايٓط هعٌ ايتعًِ َٔ قطاضات ايهاتب ايعسٍ َػأي١ 

                                                      

 .19يشظخ: العداوي، السدتذار عبجهللا غداي سمسان، مرجر سابق، ص( 1)
 .13ظخ: العداوي، السدتذار عبجهللا غداي سمسان، السرجر سابق، صيش (9)
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ع٣ٛ اييت ميهٔ سًٗا قبٌ ايٛصٍٛ اىل قغا٤ ٚدٛب١ٝ ٚيٝػت اختٝاض١ٜ يًتكًٌٝ َٔ عسز ايس
ايطعٔ، ٚاَا ايٓكط١ االخري٠ ٚاييت تعس يف غا١ٜ اال١ُٖٝ اال ٖٚٞ دعٌ ايطعٔ بكطاضات ايهاتب 
ايعسٍ ٜتِ اَاّ قه١ُ االغت٦ٓاف بضفتٗا ايتُٝٝع١ٜ بسال َٔ احمله١ُ االزاض١ٜ، نُا ٖٛ 

 ،(1)اؿاٍ بايٓػب١ اىل قطاضات املٓفص ايعسٍ

،ملا يف (3)ٚقطاضات َسٜط زا٥ط٠ ايتػذٌٝ ايعكاضٟ،(2)َسٜط زا٥ط٠ ايكاصطٜٔٚقطاضات 
 شيو َٔ تكًٌٝ َٔ ايٛقت ٚاؾٗس ٚاملضاضٜف.

اَا بايٓػب١ ملٛقف ايكٛاْني املكاض١ْ َٔ ايطعٔ بكطاضات ايهاتب ايعسٍ، فٓذس اْٗا 
ٕ فغال دا٤ت انجط تٓعُٝا هلصٙ املػأي١ َٔ املؿطع ايعطاقٞ، اش اعطت اؿل يصٟٚ ايؿأ

عٔ ايتعًِ َٔ قطاضات ايهاتب ايعسٍ ايطعٔ اَاّ د١ٗ اع٢ً، فكس ْط املؿطع املضطٟ يف 
ٜأتٞ : )اشا اتغح يًُٛثل عسّ تٛافط اال١ًٖٝ اٚ ايطعا اٚ ايضفات اٚ  قإْٛ ايتٛثٝل ع٢ً َا

( اٚ 5ايػًطات يس٣ املتعاقسٜٔ اٚ عسّ تٛافط ايؿطٚط املب١ٓٝ يف ايفكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املاز٠ )
اشا نإ احملطض املطًٛب تٛثٝك٘ ظاٖط ايبطالٕ ٚدب ع٢ً املٛثل إ ٜطفض ايتٛثٝل 

. نُا ْط (4)ٚاخطاض شٟٚ ايؿإٔ بايطفض بهتاب َٛص٢ عًٝ٘ ٜٚٛعح فٝ٘ اغباب ايطفض(
: )ملٔ ضفض تٛثٝل قطضٙ إ ٜتعًِ اىل قاعٞ االَٛض ايٛقت١ٝ املؿطع املضطٟ ع٢ً اْ٘

يف زا٥طتٗا ٚشيو يف خالٍ عؿط٠ اٜاّ َٔ ابالغ ايطفض باحمله١ُ اييت ٜكع َهتب ايتٛثٝل 
ايٝ٘، ٚي٘ إ ٜطعٔ يف ايكطاض ايصٟ ٜضسضٙ اَاّ غطف٘ املؿٛض٠ باحمله١ُ االبتسا١ٝ٥ ٚقطاض 

 .(5)ايكاعٞ اٚ غطف٘ املؿٛض٠ ال وٛظ ق٠ٛ ايؿ٤ٞ املكغٞ ب٘ يف َٛعٛع احملطض(
تعًِ َٔ قطاض ايهاتب اش اداظ املؿطع ٚفكا هلصا ايٓط ملٔ ضفض تٛثٝل قطضٙ اي

ايعسٍ )املٛثل( بطفض ايتٛثٝل يس٣ قاعٞ االَٛض ايٛقت١ٝ يف احمله١ُ ايها٥ٔ يف زا٥طتٗا 
َهتب ايتٛثٝل، خالٍ عؿط٠ اٜاّ َٔ تاضٜذ ابالغ٘ ضمسٝا بايطفض، ٚشيو بعطٜغ١ ٜبني فٝٗا 

                                                      

 السعجل والشافح.  1541لدشة  91( من قانهن التشفيح العخاقي رقم 199تشظخ: السادة ) (1)
( لدشة 34( من قانهن رعاية القاصخين العخاقي رقم )31، 14تشظخ: السادة ) (9)

 السعجل والشافح.1541
 .1531( لدشة 93من قانهن التدجيل العقاري العخاقي رقم ) (129تشظخ: السادة ) (3)
 .1593لدشو  24رقم  ( من قانهن التهثيق السرخي 2تشظخ: السادة ) (9)
 ( من قانهن التهثيق السرخي.3تشظخ: السادة ) (1)
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ت١ٝ صاسب ايؿإٔ اٚد٘ تعًُ٘، ٚول يضاسب ايعالق١ إ ٜطعٔ يف قطاض قاعٞ االَٛض ايٛق
 .(1)ايصٟ ٜضسضٙ يف ٖصا ايؿإٔ اَاّ غطف١ املؿٛض٠ يف احمله١ُ االبتسا١ٝ٥

ٚقطاض قاعٞ االَٛض ايٛقت١ٝ ٚنصيو قطاض غطف١ املؿٛض٠ يف ٖصا ايؿإٔ ال وٛظ اٟ 
املكغٞ فٝ٘، َٚع٢ٓ ٖصا اْ٘ هٛظ يًُتعاقسٜٔ االستذاز اَاّ قه١ُ املٛعٛع  يألَطسذ١ٝ 

اٚ بضش١ ايتضطف الٕ اؿهِ املتكسّ سهِ ٚقيت يف َػأي١  بتٛافط اال١ًٖٝ اٚ بكٝاّ ايطعا
عاد١ً ٖٞ دٛاظ ايتٛثٝل اٚ عسّ دٛاظٙ ٚال اثط يصيو ع٢ً املٛعٛع، ٚنصيو هٛظ اعاز٠ 
عطض االدطا٤ ْفػ٘ ع٢ً ايهاتب ايعسٍ )املٛثل( بعس ظٚاٍ املاْع ايصٟ َٔ ادً٘ مت ضفض 

 .(2)االدطا٤
ٟ باإلغهٓسض١ٜ تفضٌٝ ممٝع يًفضٌ بني ٚقس دا٤ يف سهِ حمله١ُ ايكغا٤ اإلزاض

االختضاظ ايٓٛعٞ يًكغا٤ ايٛال٥ٞ ٚاالزاضٟ عٓس ايٓعط يف املٓاظعات املتعًك١ بعٌُ ايهاتب 
ايعسٍ)املٛثل( اش دا٤ فٝ٘ : )...فإشا تبني يًُٛثل عسّ تٛافط ؾطط أٚ أنجط َٔ تًو 

ص٢ عًٝ٘ ٜٛعح ايؿطٚط ٚدب عًٝ٘ ضفض ايتٛثٝل ٚإخطاض شٟٚ ايؿإٔ بايطفض بهتاب َٛ
فٝ٘ أغباب ايطفض، ست٢ ٜتػ٢ٓ هلِ ايتعًِ َٓ٘ إىل قاعٞ األَٛض ايٛقت١ٝ َٚٔ بعس إىل 
غطف١ املؿٛض٠ باحمله١ُ االبتسا١ٝ٥ املدتض١ ...ٚيف اؿاي١ األخري٠ ىطز ْعط ايٓعاع عٔ 

 االختضاظ ايٛال٥ٞ حمله١ُ ايكغا٤ اإلزاضٟ.
اَتٓاع َهتب ايتٛثٝل عٔ  –ع١ نُا ٖٛ ايؿإٔ يف ايسع٣ٛ املعطٚ –أَا إشا ثبت 

تًكٞ طًب ايتٛثٝل َٚباؾط٠ عًُ٘ بتشطٜط ايتٛنٌٝ ٚتٛثٝك٘ بعس ايتشكل َٔ تٛافط ايؿطٚط 
عٔ إخطاض شٟٚ ايؿإٔ بأغباب  –يف ساي١ ضفض ايتٛثٝل  –املكطض٠ قاْْٛا، أٚ اَتٓاع٘ 

َباؾط٠  ايطفض... فإٕ األَط ٜٓطٟٛ ع٢ً اَتٓاع َطفل إزاضٟ ممجال يف َهتب ايتٛثٝل عٔ
َٗاّ ٚظٝفت٘، ٜٚؿهٌ قطاضا إزاضٜا غًبٝا باَتٓاع َهتب ايتٛثٝل باإلغهٓسض١ٜ عٔ تًكٞ 

                                                      

 الشيزةيشظخ: دمحم، أمشجي حسدة، الشظخية العامة لمتهثيق والقهانين ذات الرمة بو، دار  (1)
 .22، ص9114، مرخ، العخبية

ابخاهيم سامي، السدؤولية السجنية لمسهثق بين الشظخية والتظبيق)دراسة  يشظخ: زيجان، د. (9)
 .149، ص9113االسكشجرية،  -مقارنة(، دار الجامعة الججيج، مرخ 
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طًبات ايتٛنٝالت قٌ ايسع٣ٛ ٚايبت فٝٗا بتٛثٝكٗا بعس ايتشكل َٔ تٛافط ايؿطٚط املكطض٠ 
 .(1)بٓعطٙ( قاْْٛا ٖٚٛ َا ىتط ايكغا٤ اإلزاضٟ ٚال٥ًٝا

٘ قس ْط يف املاز٠ ايطابع١ َٔ ايكإْٛ اَا بايٓػب١ يًُؿطع ايفطْػٞ فٓذس اْ
 املتعًل بايٓعاّ األغاغٞ ع٢ً ٚادبات غطف١ ايهتاب ايعسٍٚ اش دا٤ فٝٗا )يػطف١ ايهتاب

زضاغ١ نٌ االزعا٤ات املكس١َ َٔ قبٌ ايػري عس  -4: ايعسٍٚ ايعسٜس َٔ ايٛادبات َٓٗا
ٜٚبسٚ َٔ ٖصا  .(2)ًًٛبا(ابسا٤ ايطأٟ، عٓسَا ٜهٕٛ َط -6ايهتاب ايعسٍٚ يف مماضغ١ َٗٓتِٗ. 

ايٓط إ املؿطع ايفطْػٞ اْاط ١َُٗ ايٓعط يف ايتعًُات املكس١َ َٔ االططاف اٚ ايػري اىل 
غطف١ ايهتاب ايعسٍٚ اييت تتٛىل بسٚضٖا ايٓعط يف ايتعًُات ٚابسا٤ ايطأٟ فٝٗا ٜٚتٛدب ع٢ً 

 .(3)ايهتاب ايعسٍٚ االيتعاّ بٗا، ٚاال عطض ْفػ٘ يًُػؤٚي١ٝ
ٜتغح إ املؿطع ايفطْػٞ اداظ ايتعًِ َٔ قطاضات ايهتاب ايعسٍٚ فكط مما تكسّ 

زٕٚ ايطعٔ بٗا، يصا لس إ َٛقف املؿطع املضطٟ نإ انجط زق١ َٔ َٛقف املؿطع 
فغال عٔ ايتعًِ َٔ قطاضات ايهتاب ايعسٍٚ ايطعٔ بٗا  يألططافايعطاقٞ ٚايفطْػٞ اش اداظ 

 اٜغا.
 املطهب انثاوي

 انتصذيقانطعه بقرارات جهة 

( َٔ قإْٛ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ ٚاملعاَالت االيهرت١ْٝٚ ايعطاقٞ 11ْضت املاز٠ )
َٔ تاضٜذ ْؿطٙ  ع٢ً َا ٜأتٞ )يًُٛقع اٚ ايػري ايطعٔ بكطاض ايتعًٝل اَاّ احمله١ُ املدتض١

                                                      

يشظخ: حكم لسحكسة القزاء اإلداري باإلسكشجرية في الجعهى السقيجة بالدجل العام تحت  (1)
، حكم قزائي مشذهر عمى 99/2/9111ق، والرادر بتاريخ  29دشة ل 9543رقم 

 شبكة االنتخنت عمى السهقع االتي:
https://www.mohamah.net/law/ 

 13/5/9113  :يتست الديارة ف    
 1591نهفسبخ  9الرادر في  9151-91( من القانهن السخقم 2/9تشظخ: السادة ) (9)

 والستعمق بالشظام األساسي لمكتاب العجل.
 1591نهفسبخ  9الرادر في  9151-91( من القانهن السخقم 9تشظخ: السادة ) (3)

 والستعمق بالشظام األساسي لمكتاب العجل.

https://www.mohamah.net/law/
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يف ايػذٌ االيهرتْٚٞ..(. ٚٚفكا هلصا ايٓط لس إ املؿطع ايعطاقٞ سسز االؾداظ ايصٜٔ 
يطعٔ بكطاض د١ٗ ايتضسٜل، نُا بني ٖصا ايٓط اٟ قطاض َٔ قطاضات د١ٗ ايتضسٜل ول هلِ ا

ٜكبٌ ايطعٔ ب٘، ٚبايطغِ َٔ تٓعِٝ املؿطع ايعطاقٞ يًطعٔ بكطاض د١ٗ ايتضسٜل يف املاز٠ 
( املصنٛض٠ اعالٙ، اال إ ٖٓاى ايعسٜس َٔ املالسعات اييت تؤخص ع٢ً ٖصا ايٓط ٚاييت 11)

 ٖصا املطًب اىل فطعني ناالتٞ : غٓصنطٖا َٔ خالٍ تكػِٝ 
 : اؾ١ٗ املدتض١ بٓعط ايطعٔ بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل. ايفطع االٍٚ 

 ايفطع ايجاْٞ : ساالت ايطعٔ بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل.
 انفرع االول

 اجلهة املختصة بىظر انطعه بقرارات جهة انتصذيق
ٔ ايطقاب١ ع٢ً يف غبٌٝ تععٜع عُاْات سكٛم املتعاقسٜ ايعطاقٞ يكس فطض ايكإْٛ

تتُجٌ  ايٛغ١ًٝ االٚىل :اعُاٍ دٗات ايتضسٜل َٔ خالٍ اتباع اسس ايٛغًٝتني ايتايٝتني، 
ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ ٚاملعاَالت االيهرت١ْٝٚ بايؿه٣ٛ عس دٗات ايتضسٜل : اش َهٔ قإْٛ 

ايعطاقٞ املٛقع اٚ ايػري َٔ تكسِٜ ايؿها٣ٚ عس دٗات ايتضسٜل اَاّ ايؿطن١ ايعا١َ 
ـسَات ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات، يتكّٛ ٖصٙ ايؿطن١ بايٓعط يف ٖصٙ ايؿها٣ٚ ٚاؽاش 

،اَا (1)اّ خاص١ ايكطاضات املٓاغب١ بؿأْٗا غٛا٤ ناْت د١ٗ ايتضسٜل ٖصٙ د١ٗ عا١َ
،فاشا (2)ٚاييت ٖٞ قٛض زضاغتٓا فتتُجٌ بايطعٔ بكطاضات دٗات ايتضسٜل ايٛغ١ًٝ ايجا١ْٝ:

تًتعّ نُا ٖٛ االَط  فإْٗاناْت د١ٗ ايتضسٜل اييت تتٛىل اصساض ايؿٗاز٠ د١ٗ خاص١ 
بايٓػب١ ؾ١ٗ ايتضسٜل ايعا١َ املطخط هلا طٛاٍ فرت٠ ايرتخٝط ٚخالٍ فرتات ايتذسٜس 

٣ بتكسِٜ خسَات اصساض ؾٗازات ايتضسٜل االيهرتْٚٞ، ٚشيو ملٔ ٜطًبٗا طاملا مت االخط
ايتشكل َٔ ؾدض١ٝ طايب ايؿٗاز٠ ٚفكا يٓعاّ زقٝل َٛعٛع َٔ قبٌ ايؿطن١، نُا تًتعّ 
ٖصٙ ايؿطن١ بتكسِٜ ٖصٙ اـس١َ يًذُٗٛض زٕٚ تفطق١ اٚ متٝٝع بِٝٓٗ، َٔ خالٍ تٛفري ٚغ١ًٝ 

اْؿا٤ ٚتجبٝت  بأزٚاتاٟ تػٝري اٚ ؼسٜح خاظ  إلدطا٤ػتدسّ اتضاٍ ا١َٓ بٝٓٗا ٚبني امل
ادطا٤ ٖصٙ ايتػريات بسٕٚ اؿاد١ اىل ايًذ٤ٛ الغرتزاز ٖصٙ  إلتاس١ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ ٚشيو 

                                                      

 ( من قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي.2/9تشظخ: السادة ) (1)
مرخ،  –كباش، د.سحخ، التهقيع االلكتخوني، مشذأة السعارف، االسكشجرية يشظخ: ب (9)

 .113، ص9115



 (32( ، السنة )23( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

133 

فاشا قاَت د١ٗ ايتضسٜل اـاص١ َٔ تًكا٤ ْفػٗا اىل تعًٝل  ،(1)االزٚات َٔ املػتدسّ
ٖصا اىل غٓس قاْْٛٞ صشٝح فٝشل ملٔ ي٘ َضًش١ ؾٗاز٠ ايتضسٜل زٕٚ إ تػتٓس يف عًُٗا 

ايطعٔ بكطاض د١ٗ ايتضسٜل، اش ْط املؿطع ايعطاقٞ ع٢ً َا ٜأتٞ )يًُٛقع اٚ ايػري ايطعٔ 
َٔ تاضٜذ ْؿطٙ يف ايػذٌ االيهرتْٚٞ..(. اال اْ٘  بكطاض ايتعًٝل اَاّ احمله١ُ املدتض١

يعا١َ فكط زٕٚ د١ٗ ايتضسٜل ٜالسغ ع٢ً ٖصا ايٓط اْ٘ ْعِ ايطعٔ بكطاض د١ٗ ايتضسٜل ا
ٜضسض عٓٗا ٜعس  اـاص١، باعتباض إ د١ٗ ايتضسٜل ايعا١َ تعس د١ٗ ازاض١ٜ ٚبايتايٞ فإ َا

َٔ قبٌٝ ايكطاضات االزاض١ٜ اييت تكبٌ ايطعٔ اَاّ احمله١ُ االزاض١ٜ، غالف اؿاٍ ملا ٖٛ 
َٔ قبٌ ايكطاضات  ٜعس عًٝ٘ االَط بايٓػب١ ؾ١ٗ ايتضسٜل اـاص١، فإ َا ٜضسض عٓٗا ال

يصا فإ ايتػاؤٍ ايصٟ ٜجاض يف ٖصا االزاض١ٜ ٚبايتايٞ ال ٜكبٌ ايطعٔ ب٘ اَاّ احملانِ االزاض١ٜ، 
أٜ ٜتِ ايطعٔ بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل اـاص١؟ َٚاٖٞ َس٠ ايطعٔ؟ ٌٖٚ إ  اجملاٍ،

طاقٞ مل ٜعاجل قطاضاتٗا تكبٌ ايتعًِ ٚايتُٝٝع اّ ايتُٝٝع فكط؟ يف اؿكٝك١ لس إ املؿطع ايع
سهِ ٖصٙ املػأي١، اش مل وسز اؾ١ٗ اييت ٜتِ ايطعٔ اَاَٗا بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل اـاص١ 
نُا اْ٘ مل وسز فرت٠ ظ١َٝٓ يًطعٔ بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل اـاص١، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ 

قإْٛ يصا البس َٔ ايطدٛع اىل ايكٛاعس ايعا١َ يف (2) يًطعٔ بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل ايعا١َ
املطافعات املس١ْٝ يتشسٜس احمله١ُ املدتض١ بٓعط ايطعٔ بكطاضات دٗات ايتضسٜل اـاص١، 

                                                      

يشظخ: عباس، د.ناصخ دمحم، الهسائل االلكتخونية ودورىا في عقج البيع، بال دار نذخ،  (1)
 .915 – 913بال سشة طبع، ص

رية لحا فان ان ما يرجر من جية الترجيق العامة يعج قخارات من قبيل القخارات االدا (9)
( من القانهن 3/3مجة الظعن بيا ىي نفذ مجة الظعن بالقخار االداري ووفقا لشص السادة )

لدشة  21قانهن التعجيل الخامذ لقانهن مجمذ شهرى الجولة رقم  9113( لدشة 13رقم )
فان مجة الظعن ىي كاالتي: )يذتخط قبل تقجيم الظعن الى محكسة القزاء  1535

( ثالثين يهما من 31تظمم مشو لجى الجية االدارية السخترة خالل )االداري ان يتم ال
او القخار االداري السظعهن فيو او اعتباره مبمغا، وعمى ىحه الجية ان  باألمختاريخ تبمغو 

عشج عجم البت في  –ب  ( يهما من تاريخ تدجيل التظمم لجييا.31تبت في التظمم خالل )
السخترة عمى الستظمم ان يقجم طعشو الى السحكسة  التظمم او رفزو من الجية االدارية

( ستين يهما من تاريخ رفض التظمم حقيقة او حكسا وعمى السحكسة تدجيل 21خالل )
 .الظعن لجييا بعج استيفاء الخسم القانهني...(
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اش سسز ايؿطع ايعطاقٞ يف قإْٛ املطافعات امل١ٝٓ احملانِ ٚزضداتٗا ٚاختضاصٗا ايٓٛعٞ 
ٚايكُٝٞ نُا سسزت ايكٛاْني اـاص١ اختضاظ بعض احملانِ ْٛعٝا نُشانِ ايعٌُ 

زاضٟ، ٚنصيو االَط بايٓػب١ يالختضاظ ايكُٝٞ ٚايصٟ ٜعين ؼسٜس ٚقه١ُ ايكغا٤ اال
اختضاظ احمله١ُ بٓعط ايسع٣ٛ تبعا يكُٝتٗا ال تبعا ملٛعٛعٗا، ٚتعٗط ا١ُٖٝ 
االختضاظ ايكُٝٞ يف ايتُٝٝع َٔ سٝح ايطعٔ بني ايسعا٣ٚ اييت ال تعٜس قُٝتٗا ع٢ً ًَٕٝٛ 

ٕٛ زٜٓاض، فايسعا٣ٚ اييت تعٜس قُٝتٗا ع٢ً زٜٓاض عطاقٞ ٚايسعا٣ٚ اييت تعٜس قُٝتٗا ع٢ً ًَٝ
فإ اؿهِ ايضازض فٝٗا ٜهٕٛ خاععا يًطعٔ بططٜل االغت٦ٓاف يس٣ قه١ُ  ًَٕٝٛ زٜٓاض

تعٜس قُٝتٗا ع٢ً ًَٕٝٛ زٜٓاض  اغت٦ٓاف املٓطك١ بضف١ اص١ًٝ، اَا اشا ناْت ايسعا٣ٚ ال
ٚايتػاؤٍ ايصٟ  ،(1)ٝعفٝهٕٛ اؿهِ ايضازض فٝٗا خاععا يًطعٔ متٝٝعا اَاّ قه١ُ ايتُٝ

َاٖٞ احمله١ُ املدتض١ بٓعط املٓاظعات ايٓاؾ١٦ عٔ اصساض ؾٗاز٠ ايتضسٜل  ٜططح ٖٓا،
االيهرتْٚٞ؟ فاشا سسزْا احمله١ُ املدتض١ بٓعط ٖصٙ املٓاظعات فاْ٘ ميهٔ َعطف١ احمله١ُ 
 املدتض١ بايٓعط يف ايطعٔ بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل اـاص١، فًكس ْط املؿطع ايعطاقٞ يف

ًتُٝٝع ٜأتٞ : )ؽتط قه١ُ ايبسا٠٤ بسضد١ أخري٠ قاب١ً ي قإْٛ املطافعات املس١ْٝ ع٢ً َا
زع٣ٛ ايسٜٔ ٚ املٓكٍٛ اييت ال تعٜس قُٝتٗا ع٢ً ًَٕٝٛ  -1: بايٓعط يف ايسعا٣ٚ اآلت١ٝ

قه١ُ ايبسا٠٤ بايٓعط فُٝا  )ؽتط . نُا ْط يف ايكإْٛ شات٘ ع٢ً َا ٜأتٞ:(2)زٜٓاض(
سعا٣ٚ ناف١ اييت تعٜس قُٝتٗا ع٢ً ًَٕٝٛ زٜٓاض، ٚايسعا٣ٚ ايتابع١ يطغِ اي -1 :ٜأتٞ

َكطٛع، ٚ ايسعا٣ٚ غري املكسض٠ ايك١ُٝ ٚ ايسعا٣ٚ ناف١ اييت ال ؽتط بٗا قه١ُ ايبسا٠٤ 
بسضد١ أخري٠ أٚ قه١ُ األسٛاٍ ايؿدض١ٝ ٚ ٜهٕٛ سهُٗا بسضد١ أٚىل قابال يالغت٦ٓاف 

ا ايكإْٛ، ٚ فُٝا عسا شيو ٜهٕٛ بسضد١ أخري٠ قابال ( َٔ ٖص185مبٛدب أسهاّ املاز٠ )
غبل فإ قه١ُ ايبسا٠٤ ٖٞ  . ٚبٓا٤ ع٢ً َا(3)يًتُٝٝع َع َطاعا٠ أسهاّ ايكٛاْني األخط٣(

صاسب١ االختضاظ ايٓٛعٞ ٚايكُٝٞ بٓعط ناف١ املٓاظعات املتعًك١ بايسعا٣ٚ املس١ْٝ 

                                                      

لدشة  43يشظخ: السحسهد، القاضي مجحت، شخح قانهن السخافعات السجنية العخاقي رقم  (1)
، 9111شارع الستشبي،  –و العسمية، العاتك لرشاعة الكتب، بغجاد وتظبيقات 1525

 .93ص
 ( من قانهن السخافعات السجنية العخاقي.31تشظخ: السادة ) (9)
 ( من قانهن السخافعات السجنية العخاقي.39تشظخ: السادة ) (3)
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شا ْط ايكإْٛ ع٢ً خالف شيو، ٚيف ٖصٙ ٚايتذاض١ٜ ايٓاؾ١٦ عٔ املعاَالت االيهرت١ْٝٚ اال ا
اؿاي١ ميهٔ إ ْفرتض إ قه١ُ ايتُٝٝع ٖٞ املدتض١ بٓعط ايطعٔ يف قطاضات د١ٗ 

ؾٗاز٠  بإصساضايتضسٜل اـاص١ اشا َا ناْت احمله١ُ املدتض١ بٓعط ايسع٣ٛ املتعًك١ 
عط ايسع٣ٛ ايتضسٜل ٖٞ قه١ُ ايبسا٠٤ بسضد١ اخري٠، اَا اشا ناْت احمله١ُ املدتض١ بٓ

ٖٞ قه١ُ ايبسا٠٤ بسضد١ اٚىل، ففٞ ٖصٙ اؿاي١ تهٕٛ قه١ُ ايطعٔ بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل 
 ٖٞ قه١ُ االغت٦ٓاف بضفتٗا ايتُٝٝع١ٜ.

ٚباعتكازْا إ اختالف اؾ١ٗ املدتض١ بٓعط ايطعٔ بكطاضات دٗات ايتضسٜل 
ات ايتُٝٝع١ٜ ٚاختالف غٝؤزٟ اىل ْتا٥ر خطري٠ ٚشيو ملا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ اختالفات االػاٖ

َٚسز ايطعٔ اش غٛف تهٕٛ ادطا٤ات ايطعٔ غري ٚاعش١ يًُتغطض َٔ تعطٌ  يإلدطا٤ات
يصا ْأٌَ َٔ املؿطع ايعطاقٞ إ ٜكّٛ بتٛسٝس اؾ١ٗ اييت ٜطعٔ  ايعٌُ بؿٗاز٠ ايتضسٜل،

 اَاَٗا بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل عا١َ ناْت اّ خاص١، ٚشيو ٚفكا ملا تكتغٝ٘ فهط٠ ايعساي١ َٔ
اش  اغتكطاض االسهاّ ايكغا١ٝ٥ ٚعسّ تعاضعٗا االَط ايصٟ ٜٓعهؼ ع٢ً ظٜاز٠ ايجك١ بايكإْٛ،

هب إٔ ال ٜرتى أَط ؼسٜس اؾ١ٗ املدتض١ بٓعط ايطعٔ ٚفكا يٓٛع اؾ١ٗ َضسض٠ ايكطاض 
 فُٝا اشا ناْت د١ٗ عا١َ اٚ خاص١.

 انفرع انثاوي
 حاالت انطعه بقرارات جهة انتصذيق

( َٔ قإْٛ ايتٛقٝع 11ايكإْٛ ايعطاقٞ اْ٘ اداظ يف املاز٠ )ٜالسغ ع٢ً َٛقف 
االيهرتْٚٞ ايطعٔ بكطاض د١ٗ ايتضسٜل يف ساي١ تعًٝل ايعٌُ بؿٗاز٠ ايتضسٜل، اال اْ٘ مل 
ٜؿط اىل اَها١ْٝ ايطعٔ ببك١ٝ قطاضات د١ٗ ايتضسٜل نكطاض ايػا٤ ايؿٗاز٠ اٚ ضفض اصساضٖا 

اييت تفٛم ا١ُٖٝ تعًٝكٗا، ٚعسّ ٚدٛز كايف١ يًٓعاّ قطاض ايػا٤ ايؿٗاز٠ ٚ ٚأل١ُٖٝاصاًل، 
ايعاّ ْتٝذ١ ايطعٔ فُٔ االسط٣ إ ٜهٕٛ يضاسب ايؿٗاز٠ اٚ يًػري املتعاٌَ بٓا٤ عًٝٗا 
اَها١ْٝ االعرتاض ع٢ً قطاض د١ٗ ايتضسٜل يتعًل شيو مبضاؿِٗ، نصيو عٓسَا دٛظ املؿطع 

ؿطع باالعرتاض ع٢ً قطاض د١ٗ االعرتاض ع٢ً قطاض ايتعًٝل فُٔ االٚىل إ ٜػُح امل
  .(1)ؾٗاز٠ ايتضسٜل خضٛصا ٚاْ٘ ال تٛدس كايف١ يًكإْٛ يف شيو بإيػا٤ايتضسٜل 

                                                      

 .123يشظخ: الجخيمي، اكخم تحدين، مرجر سابق، ص (1)
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اَا بايٓػب١ يًُؿطع املضطٟ فٓذس اْ٘ مل ٜٓط يف قإْٛ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ 
ضٟ ٚال٥شت٘ ايتٓفٝص١ٜ ع٢ً اي١ٝ َع١ٓٝ يًطعٔ بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل، اال إ تطى ايكطاض اإلزا

ايكا١ْْٝٛ ٜعس َؿه١ً يف غا١ٜ اال١ُٖٝ، االَط ايصٟ ٜجري  إلثاضٙاملدايف يًكإْٛ ْافصا َٚطتبا 
ايتػاؤٍ االتٞ، ٌٖ ٜعترب غهٛت املؿطع املضطٟ ٖصا ْكضًا تؿطٜعًٝا هب َعاؾت٘ اّ إ 
املؿطع املضطٟ قضس َٔ شيو إ ٜتِ ايطعٔ بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل اَاّ احمله١ُ االزاض١ٜ 

باض إ َا ٜضسض عٓٗا ٜعس َٔ قبٌٝ ايكطاضات االزاض١ٜ؟ يًذٛاب ع٢ً شيو ميهٔ ايكٍٛ بإٔ باعت
احمله١ُ االزاض١ٜ تتٛىل ايٓعط بايطعٕٛ املكس١َ عس ايكطاضات اإلزاض١ٜ ايٓٗا١ٝ٥ اييت تتغُٔ 

ٜٚتِ ايطعٔ بكطاضات د١ٗ ايتضسٜل َٔ خالٍ  ،(1)كايف١ يًكإْٛ يغُإ َبسأ املؿطٚع١ٝ
ا٤، ٖٚٞ زع٣ٛ قغا١ٝ٥ ٜؿرتط يكبٛهلا فغال عٔ تٛفط ؾطٚط قبٍٛ ايسع٣ٛ زع٣ٛ االيػ

اييت ْط عًٝٗا املؿطع يف قإْٛ املطافعات املس١ْٝ، إ ٜهٕٛ ايكطاض االزاضٟ ْٗا٥ٝا مبع٢ٓ 
إ ٜهٕٛ قابال يًتٓفٝص زٕٚ إ وتاز اىل اٟ ادطا٤ اخط، نُا هب إ ٜهٕٛ ايكطاض صازضا 

  (2)َٔ د١ٗ ازاض١ٜ ٚط١ٝٓ
 باإليػا٤ سني لس إ املؿطع ايتْٛػٞ قس اداظ ايطعٔ بكطاضات دٗات ايتٛثٝل يف

: )ٜٚعاضض ٜأتٞ اٚ ايتعًٝل فًِ ٜكضط ايطعٔ ع٢ً قطاض َعني زٕٚ االخط، اش ْط ع٢ً َا
صاسب ايؿٗاز٠ أٚ ايػري بكطاض َعٚز اـسَات اـاظ بتعًٝل ايؿٗاز٠ َٔ تاضٜذ ْؿطٙ 

. نُا ْط اٜغا ع٢ً (3)َٔ ٖصا ايكإْٛ( 14بايفضٌ  بايػذٌ اإليهرتْٚٞ املٓضٛظ عًٝ٘
)ٜٚعاضض صاسب ايؿٗاز٠ أٚ ايػري بكطاض َعٚز اـسَات اـاظ بإيػا٤ ايؿٗاز٠ َٔ تاضٜذ 

.اش ٜتغح َٔ (4)َٔ ٖصا ايكإْٛ( 14ْؿطٙ بايػذٌ اإليهرتْٚٞ املٓضٛظ عًٝ٘ بايفضٌ 
د١ٗ ايتضسٜل زٕٚ  ٖصٙ ايٓضٛظ اْٗا اداظت يًُتغطض االعرتاض ع٢ً مجٝع قطاضات

 سضط ايطعٔ ع٢ً قطاض زٕٚ اخط نُا فعٌ املؿطع ايعطاقٞ.

                                                      

 .1539( لدشة 93نهن مجمذ شهرى الجولة السرخي رقم )( من قا11تشظخ: السادة ) (1)
، مشذأة 1القخار االداري، ط بإلغاءيشظخ: خميفة، د.عبج العديد عبج السشعم، اثار الظعن  (9)

 .11، ص9111السعارف، االسكشجرية، 
لدشة  43( من قانهن السبادالت والتجارة اإللكتخونية التهندي رقم 15تشظخ: السادة ) (3)

9111. 
 ( من قانهن السبادالت والتجارة اإللكتخونية التهندي.91تشظخ: السادة ) (9)
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فكس ْط  (1)ٚنصيو االَط بايٓػب١ يًكإْٛ ايعطبٞ االغرتؾازٟ يإلثبات بايتكٓٝات اؿسٜج١ 
: )يضاسب ايؿٗاز٠ أٚ ايػري ايتعًِّ أَاّ اؾ١ٗ املدتض١ ع٢ً قطاض د١ٗ ع٢ً َا ٜأتٞ

أٚ إيػا٤ٖا خالٍ َس٠ )...( َٔ تاضٜذ إعالَ٘ ب٘ ٚعًٝٗا  ايتٛثٝل اـاظ بتعًٝل ايؿٗاز٠
.اش ٜتغح َٔ ٖصا ايٓط إ (2)ايفضٌ يف ايتعًِ خالٍ َس٠ أقضاٖا )...( َٔ تاضٜذ تكسمي٘(

 ٖصا ايكإْٛ اداظ ايتعًِ فكط َٔ قطاضات د١ٗ ايتضسٜل.
ض تكسّ ْعتكس إ قطاض ايػا٤ ؾٗاز٠ ايتضسٜل ال ٜكٌ ا١ُٖٝ عٔ قطا ٚبٓا٤ ع٢ً َا

تعًٝكٗا، يصا ْط٣ اْ٘ يٝؼ ٖٓاى َا ٜربض ايٓط ع٢ً دعٌ ايطعٔ بكطاض د١ٗ ايتضسٜل ٜكتضط 
، يصا ْسعٛ املؿطع ايعطاقٞ اىل تعسٌٜ ْط باإليػا٤ع٢ً قطاض تعًٝل ايؿٗاز٠ زٕٚ قطاضٖا 

( َٔ قإْٛ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ ٚاملعاَالت االيهرت١ْٝٚ بؿهٌ ٜػُح َٔ خالي٘ 11املاز٠ )
 ٝع قطاضات دٗات ايتضسٜل زٕٚ متٝٝع بني قطاض ٚاخط.بايطعٔ ظُ

ٚيتٛسٝس د١ٗ ايطعٔ ٚدعٌ مجٝع قطاضات دٗات ايتضسٜل تكبٌ ايطعٔ فأْٓا 
ْط ًٜعّ َٔ خالي٘ املتغطض َٔ دٗات ايتضسٜل ايتعًِ اٚال  بإٜطازْٛصٞ املؿطع ايعطاقٞ 

ايطعٔ بتًو ايكطاضات غٛا٤ اَاّ ايؿطن١ ايعا١َ ـسَات ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يالتضاالت اشا َا اضاز 
ايضف١ االزاض١ٜ ع٢ً قطاضات د١ٗ  إلعفا٤ناْت صازض٠ َٔ د١ٗ تضسٜل عا١َ اّ خاص١ 

ايتضسٜل اـاص١ ٚاغباغ املؿطٚع١ٝ ع٢ً اعُاهلا، ْٚتٝذ١ ايتعًِ تكبٌ ايطعٔ متٝٝعًا اَاّ 

                                                      

بجأت فكخة تهحيج التذخيعات العخبية مشح السؤتسخ االول لهزراء العجل العخب السشعقجة في  (1)
حيث وضعت خظة  1535ثم في مؤتسخىم الثاني السشعقج في صشعاء  1533الخباط 

فق احكام الذخيعة االسالمية عمى ان يبجأ باعجاد صشعاء لتهحيج التذخيعات العخبية و 
القهانين العخبية السهحجة في السجال السجني واالحهال الذخرية والجدائي، وقج شكمت 
لجان من الخبخاء العخب، اال ان ىحه القهانين تعج قهانين نسهذجية استخشادية وليدت 

او تعجيميا لقهانيشيا، لمسديج من ممدمة ولمجول ان تدتفيج مشيا عشج اعجادىا لقهانين ججيجة 
التفريل تشظخ السحكخة االيزاحية لسذخوع القانهن االستخشادي لمتعاون القزائي الجولي، 

 والسشذهرة عمى االنتخنت عمى السهقع االتي:
 http://www.avocatsdumaroc.com/ar/pdf/lois/expose-des-motifs.pdf. 

 .1/4/9115تست الديارة في 
( من القانهن العخبي االستخشادي لإلثبات بالتقشيات الحجيثة الحي 91تشظخ: السادة ) (9)

 .93/11/9114 – 99/د331اعتسجه مجمذ وزراء العجل العخب بالقخار رقم 

http://www.avocatsdumaroc.com/ar/pdf/lois/expose-des-motifs.pdf
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ٕ ال ػعٌ احمله١ُ االزاض١ٜ، ٚنصيو ؼسٜس فرت٠ ظ١َٝٓ يًطعٔ بكطاض د١ٗ ايتضسٜل اـاص١ ٚا
تتأبس اـضَٛات اَاّ ايكغا٤ يصا ْأٌَ َٔ  َس٠ ايطعٔ َفتٛس١ اىل َا الْٗا١ٜ ست٢ ال

يًُٛقع اٚ ايػري  -1/ثاْٝا/ب( يٝضبح ناالتٞ: )11املؿطع ايعطاقٞ تعسٌٜ ْط املاز٠ )
ايتعًِ َٔ قطاضات د١ٗ ايتضسٜل يس٣ ايؿطن١ ايعا١َ ـسَات ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات يف 

ٚتفضٌ  - 2تضاالت، خالٍ ثالث١ اٜاّ َٔ تاضٜذ ْؿطٙ يف ايػذٌ االيهرتْٚٞ.ٚظاض٠ اال
االَط اٚ ايػا٥٘ اٚ تعسًٜ٘ ٜٚهٕٛ قطاضٖا  بتأٜٝسايؿطن١ ايعا١َ يف ايتعًِ ع٢ً ٚد٘ االغتعذاٍ 

قابال يًتُٝٝع اَاّ احمله١ُ االزاض١ٜ خالٍ غبع١ اٜاّ َٔ تاضٜذ تبًٝػ٘ بٓتٝذ١ ايتعًِ(.اش إ 
ايٓط ٜؤزٟ اىل اَها١ْٝ ايطعٔ بهٌ قطاضات دٗات ايتضسٜل نُا غٛف ٜػُح االخص بٗصا 

 بايطعٔ بكطاضات دٗات ايتضسٜل ايعا١َ َٓٗا ٚاـاص١.
 ةـاخلامت

يف ْٗا١ٜ ٖصٙ ايسضاغ١ نإ ال بس يٓا َٔ ٚقف١ َتأ١ًَ يتشسز َا تٛصًٓا ايٝ٘ َٔ 
تشل إ ٜططح َٔ ْتا٥ر ٚتٛصٝات َٔ خالٍ ٖصا ايبشح، ٚتٛدٝ٘ ايٓعط اىل اِٖ َا ٜػ

 تٛصٝات َٚكرتسات ؼكٝكًا يًفا٥س٠ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ.
 ايٓتا٥ر : –اٚال 

مل ٜعطف املؿطع ايعطاقٞ ٚاملضطٟ ايهاتب ايعسٍ ايعازٟ اٚ االيهرتْٚٞ غالف املؿطع  .1
ايفطْػٞ ايصٟ عطف ايهتاب ايعسٍٚ ناالتٞ )ِٖ َٛظفٕٛ عَُٕٛٝٛ، ٜتِ تعِٝٝٓٗ 

كٛز اييت هب ع٢ً األططاف أٚ ٜطغبٕٛ بإ تهٕٛ هلا الغتكباٍ مجٝع االعُاٍ ٚايع
 تاضٜذ احملطضات ٚسفغ ايٛزا٥ع". إلثباتطابع ايطمس١ٝ اٚ 

ٚعع اآليٝات ايهف١ًٝ بإْؿا٤ ٚتٛثٝل احملطضات  إ ايٓعاّ ايتؿطٜعٞ ايفطْػٞ .2
االيهرت١ْٝٚ َٔ قبٌ ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ عٔ ططٜل اٜغاح نٝف١ٝ امتاّ ع١ًُٝ 

طضات االيهرت١ْٝٚ ٚٚغ١ًٝ سفغ تًو احملطضات ٖٚٛ َا ٜفتكط ايٝ٘ نٌ َٔ تٛثٝل احمل
 ايتؿطٜع ايعطاقٞ ٚاملضطٟ.

نُا اختًف املؿطع ايعطاقٞ ٚاملكاضٕ يف تعطٜف د١ٗ ايتضسٜل َٔ سٝح ايضٝاغ١ اال  .3
ؾٗازات  بإصساضاِْٗ اتفكٛا َٔ سٝح ايٓتٝذ١ ٚاييت تتُجٌ يف قٝاّ د١ٗ ايتضسٜل 

 ٚتكسِٜ اـسَات املتعًك١ بٗا. ايتضسٜل االيهرت١ْٝٚ
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ىتًف ايهاتب ايعسٍ ايعازٟ ٚااليهرتْٚٞ عٔ د١ٗ ايتضسٜل يف ايعسٜس َٔ ايٓكاط اُٖٗا  .4
إ عٌُ ايهاتب ايعسٍ ٜٓضب ع٢ً تٛثٝل قت٣ٛ احملطض غالف د١ٗ ايتضسٜل اييت 

 تتٛىل ايتضسٜل ع٢ً تٛاقٝع االططاف فكط.
بكطاضات ايهتاب ايعسٍٚ، نُا إ ايطعٔ  مل ٜغع املؿطع ايعطاقٞ آي١ٝ ٚاعش١ يًطعٔ .5

بكطاضات دٗات ايتضسٜل مل ٜٓعِ بؿهٌ ناٌَ اش قضط املؿطع ايعطاقٞ ايطعٔ بكطاضات 
 .باإليػا٤د١ٗ ايتضسٜل ع٢ً قطاضٖا بتعًٝل ايعٌُ بؿٗاز٠ ايتضسٜل زٕٚ قطاضاٖا 

 ايتٛصٝات : –ثاْٝا 
يهرتْٚٞ نُا ٖٛ اؿاٍ ْأٌَ َٔ املؿطع ايعطاقٞ إ ٜٓعِ اسهاّ ايهاتب ايعسٍ اال -1

بايٓػب١ يًهاتب ايعسٍ ايعازٟ ٚشيو ملٛاد١ٗ ايتطٛض ايهبري ايصٟ تؿٗسٙ اؿٝا٠ 
 اْؿا٤ قطضات ضمس١ٝ. ٚإلَها١ْٝ

نُا ْكرتح ع٢ً املؿطع ايعطاقٞ فغال عٔ تؿطٜع قإْٛ خاظ ٜٓعِ عٌُ ايهاتب  -2
ط٠ تتغُٔ تعطٜف ايعسٍ االيهرتْٚٞ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ يًُؿطع ايفطْػٞ، اٜطاز فك

ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ يٝتػ٢ٓ يٓا متٝٝعٙ عٔ بك١ٝ املطانع ايكا١ْْٝٛ املؿاب١ٗ ي٘ 
نذ١ٗ ايتضسٜل يتهٕٛ ناالتٞ )ايهاتب ايعسٍ االيهرتْٚٞ : ٖٛ َطنع قاْْٛٞ ٜتٛىل فٝ٘ 
َٛظف عاّ اٚ َهًف غس١َ عا١َ يف سسٚز اختضاص٘ تٓعِٝ ٚتٛثٝل ايتضطفات 

االيهرت١ْٝٚ ٚفكا يًكإْٛ، َكابٌ ضغِ َعني، بٗسف تأَٝٓٗا ٚاعفا٤ ايكا١ْْٝٛ بٛغ١ًٝ 
 ايضف١ ايطمس١ٝ عًٝٗا(.

ْسعٛ املؿطع ايعطاقٞ تعسٌٜ ْط املاز٠ ايطابع١ َٔ قإْٛ نتاب ايعسٍٚ يتهٕٛ، ناالتٞ  .1
ملٔ ضفض طًب٘ ايتعًِ اَاّ ١٦ٖٝ ايطأٟ املؿه١ً يف زا٥ط٠ ايهتاب ايعسٍٚ،  -: )ضابعا 

ّ َٔ تاضٜذ تبًٝػ٘ بكطاض ايهاتب ايعسٍ بايطفض، ٚايكطاض ايضازض بٓتٝذ١ خالٍ ثالث١ اٜا
ايتعًِ ٜكبٌ ايطعٔ فٝ٘ متٝٝعا اَاّ قه١ُ اغت٦ٓاف املٓطك١ بضفتٗا ايتُٝٝع١ٜ خالٍ 

 غبع١ اٜاّ َٔ تاضٜذ تبًٝػ٘ بٓتٝذ١ ايتعًِ(.

ٜطٜا نُا ْأٌَ َٔ املؿطع ايعطاقٞ إ ٜٓط ع٢ً ٚدٛب تأؾري ضفض ايهاتب ايعسٍ ؼط .2
ع٢ً املعا١ًَ املطًٛب تٛثٝكٗا اٚ تٓعُٝٗا، نُا فعٌ املؿطع املضطٟ، ٚشيو َٔ خالٍ 
اعتُاز ايٓط االتٞ )اشا اتغح يًهاتب ايعسٍ عسّ تٛفط ايؿطٚط ايؿه١ًٝ اٚ املٛعٛع١ٝ 
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يف املعا١ًَ املطًٛب تٛثٝكٗا ٚدب عًٝ٘ إ ٜطفض ايتٛثٝل ٚاخطاض شٟٚ ايؿإٔ 
 ايطفض نتاب١(.  بأغباب

يًُٛقع  -1/ثاْٝا/ب( يٝضبح ناالتٞ: )11ح يًُؿطع ايعطاقٞ تعسٌٜ ْط املاز٠ )ْكرت .3
اٚ ايػري ايتعًِ َٔ قطاضات د١ٗ ايتضسٜل يس٣ ايؿطن١ ايعا١َ ـسَات ايؿبه١ ايسٚي١ٝ 
يًُعًَٛات يف ٚظاض٠ االتضاالت، خالٍ ثالث١ اٜاّ َٔ تاضٜذ ْؿطٙ يف ايػذٌ 

ٜٝس االَط اٚ أايتعًِ ع٢ً ٚد٘ االغتعذاٍ بتيف  ٚتفضٌ ايؿطن١ ايعا١َ - 2االيهرتْٚٞ.
 ايػا٥٘ اٚ تعسًٜ٘ ٜٚهٕٛ قطاضٖا قابال يًتُٝٝع(.

The Authors declare That there is no conflict of interest 

 ادرـاملص
 ايهتب ايكا١ْْٝٛ : –اٚاًل

ز.ابطاِٖٝ غاَٞ، املػؤٚي١ٝ املس١ْٝ يًُٛثل بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل)زضاغ١  ،ظٜسإ .1
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 .2016يبٓإ،  –، َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، بريٚت 1زضاغ١ َكاض١ْ، ط

ا.ز.عباؽ، ؼسٜات االثبات بايػٓسات االيهرت١ْٝٚ َٚتطًبات ايٓعاّ ايكاْْٛٞ  ،ٛزٟايعب .9
 .2010يبٓإ،  –، َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، بريٚت 1يتذاٚظٖا، ط
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، َٓؿأ٠ 1ز.عبس ايععٜع عبس املٓعِ، اثاض ايطعٔ بايػا٤ ايكطاض االزاضٟ، ط ،خًٝف١ .10
 .2011املعاضف، االغهٓسض١ٜ، 

، 1يعايٞ خؿإ، سذ١ٝ ايطغا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ يف االثبات املسْٞ، طعًٞ عبس ا، االغسٟ .11
 .2013يبٓإ،  –َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، بريٚت 

، املطنع ايكَٛٞ 1االغتاش قُٛز امحس، ايٛغٝط يف ؾطح قإْٛ ايتٛثٝل، ط، عبٝس .12
 .2011يالصساضات ايكا١ْْٝٛ، ايكاٖط٠، 

 1969يػ١ٓ  83املس١ْٝ ايعطاقٞ ضقِ  ايكاعٞ َسست، ؾطح قإْٛ املطافعات ،احملُٛز .13
 .2011ؾاضع املتٓيب،  –ٚتطبٝكات٘ ايع١ًُٝ، ايعاتو يضٓاع١ ايهتب، بػساز 

١ غايكٛاْني شات ايض١ً ب٘، زاض ايٓٗأ.َٓسٟ محع٠، ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًتٛثٝل ٚ ،قُس .14
 .2018ايعطب١ٝ، َضط، 

ع، بال زاض ْؿط، بال ز.ْاصط قُس، ايٛغا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ ٚزٚضٖا يف عكس ايبٝ ،عباؽ .15
 غ١ٓ طبع.

 ايطغا٥ٌ ٚاالطاضٜح اؾاَع١ٝ : -ثاًْٝا
امحس، اسهاّ ايتٛثٝل يف َػا٥ٌ االسٛاٍ ايؿدض١ٝ، ضغاي١ َادػتري َكس١َ اىل  ،محع٠ .1

 .2010 – 2009ن١ًٝ ايعًّٛ االغال١َٝ يف داَع١ اؾعا٥ط، 

ٛثٝل، ضغاي١ َادػتري بطنإ، ايتٛثٝل االيهرتْٚٞ ٚاملػؤٚي١ٝ امل١ٝٓٗ هل٦ٝات ايت ،نطِٜ .2
َكس١َ اىل ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ يف داَع١  ايعكٝس انًٞ قٓس اٚؿاز، ايبٜٛط٠، 

2015. 

عًٞ عبٝس عٜٛس، ايتعػف يف اغتعُاٍ اؿل االدطا٥ٞ يف ايسع٣ٛ املس١ْٝ،  ،اؿسٜسٟ .3
 .2007ضغاي١ َادػتري َكس١َ اىل فًؼ ن١ًٝ ايكإْٛ يف داَع١ املٛصٌ، 

 
 ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ : –ثايجًا

ز. فاضؽ عًٞ عُط، غكٛط اؿل يف َباؾط٠ اإلدطا٤ ايكغا٥ٞ زضاغ١ َكاض١ْ، ، اؾطدطٟ .1
عح َٓؿٛض يف ف١ً ايطافسٜٔ يًشكٛم، تضسض عٔ ن١ًٝ اؿكٛم داَع١ املٛصٌ، ايعسز 

25 ،2005. 
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 ايٓسٚات ٚاٚضام ايعٌُ: -ضابعًا
تسعِٝ يًجك١ ٚتأَني يًتعاٌَ رتْٚٞ "سٚض، خسَات ايتٛثٝل االيهز.َضطف٢ ابٛ َٓ ،َٛغ٢ .1

عرب االْرتْت" زضاغ١ َكاض١ْ، ْس٠ٚ اؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ يًتعاَالت االيهرت١ْٝٚ، َػكط، بال غ١ٓ 
 طبع.

 املٛاقع االيهرت١ْٝٚ : -خاَػًا
املصنط٠ االٜغاس١ٝ ملؿطٚع ايكإْٛ االغرتؾازٟ يًتعإٚ ايكغا٥ٞ ايسٚيٞ، ٚاملٓؿٛض٠  .1

 قع االتٞ :ع٢ً االْرتْت ع٢ً املٛ

  http://www.avocatsdumaroc.com/ar/pdf/lois/expose-des-motifs.pdf. 

 ايكطاضات ايكغا١ٝ٥ : –غازغًا
ّ ؼت ضقِ سهِ حمله١ُ ايكغا٤ اإلزاضٟ باإلغهٓسض١ٜ يف ايسع٣ٛ املكٝس٠ بايػذٌ ايعا .1

 ، سهِ قغا٥ٞ )َٓؿٛض(.24/6/2010م، ٚايضازض بتاضٜذ  64يػ١ٓ  4983

 ايكٛاْني :  -غابعًا
 ايكٛاْني ايعطاقٞ :

 .2012يػ١ٓ  78قإْٛ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ ٚاملعاَالت االيهرت١ْٝٚ ايعطاقٞ ضقِ  .1

 .1999( يػ١ٓ 6ايتعًُٝات املتعًك١ مبٗاّ ٚاقػاّ زا٥ط٠ ايهتاب ايعسٍٚ ضقِ ) .2

 املعسٍ ٚايٓافص. 1969يػ١ٓ  83إْٛ املطافعات املس١ْٝ ايعطاقٞ ضقِ ق .3

 املعسٍ ٚايٓافص. 1980( يػ١ٓ 78قإْٛ ضعا١ٜ ايكاصطٜٔ ايعطاقٞ ضقِ ) .4

 .1971( يػ١ٓ 43قإْٛ ايتػذٌٝ ايعكاضٟ ايعطاقٞ ضقِ ) .5

 املعسٍ ٚايٓافص. 1980( يػ١ٓ 45ايعطاقٞ ضقِ ) قإْٛ ايتٓفٝص .6

 .1979يػ١ٓ  65يكإْٛ فًؼ ؾٛض٣ ايسٚي١ ضقِ قإْٛ ايتعسٌٜ اـاَؼ  .7

 ايكٛاْني املضط١ٜ :
 ايٓافص. 2004يعاّ  15املضطٟ ضقِ  اإليهرتْٚٞقإْٛ ايتٛقٝع  .1

 .2005يػ١ٓ  109ايتٓفٝص١ٜ يكا١ْْٝٛ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ ضقِ  ١ايال٥ش .2

 .1947يػٓ٘  68قإْٛ ايتٛثٝل املضطٟ ضقِ  .3

 .2001تعًُٝات ايتٛثٝل املضط١ٜ يػ١ٓ  .4

http://www.avocatsdumaroc.com/ar/pdf/lois/expose-des-motifs.pdf
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 ايكٛاْني ايعطب١ٝ :
 . 2000يػ١ٓ  83قإْٛ املبازالت ٚايتذاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ايتْٛػٞ ضقِ  .1

فًؼ ٚظضا٤  اعتُسٙايكإْٛ ايعطبٞ اإلغرتؾازٟ يإلثبات بايتكٓٝات اؿسٜج١ ايصٟ  .2
    .27/11/2008 – 24/ز771ايعسٍ ايعطب بايكطاض ضقِ 

 ايكٛاْني ايفطْػ١ٝ :
 1971يػ١ٓ  941ٚاملعسٍ يًُطغّٛ ضقِ  2005ػ١ٓ ي 973املطغّٛ ايفطْػٞ املطقِ  .1

 نتاب ايعسٍٚ. ألعُاٍاملٓعِ 

 .2001َاضؽ  30ٚاملؤضر يف  272املطغّٛ ايفطْػٞ ضقِ  .2

 4 – 1316بؿإٔ تطبٝل املاز٠  2001َاضؽ يػ١ٓ  30املطغّٛ ايفطْػٞ ايضازض يف  .3
 َٔ ايتكٓني املسْٞ ايفطْػٞ ٚاملتعًل بايتٛقٝع االيهرتْٚٞ.
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