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 اإلحثاخ في دػأٖ ػًم األحذاث ٔسهطح انقاظي في فشض انجضاء
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 انًهخص

نهؼًال األحذاث دٔس يٓى في تُاء حاظش ٔيستقثم اإلقتصاد انٕغُي       

تُظيى  نهثهذ، يٍ خالل يشاسكتٓى في يياديٍ انؼًم انًختهفح. نزا فقذ أخز

ْتًاو انًششع انؼشاقي، حيج ػًذ إنٗ تحذيذ اتشغيهٓى حيضاً كثيشاً يٍ 

انعٕاتػ ٔانقٕاػذ اآليشج انتي تُظى ػًهٓى كتحذيذ ساػاخ انؼًم ٔفتشاخ 

انشاحح ٔاإلجاصج ٔيُغ تشغهٓى في تؼط األػًال انًحظٕسج ٔأخعؼٓى 

انًفشٔظح ػهٗ صاحة انؼًم،  االنتضاياخنهفحص انطثي ٔغيشْا يٍ 

شع انؼشاقي يجًٕػح يٍ انجضاءاخ تٓا فقذ ٔظغ انًش االنتضاؤنعًاٌ 
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ػُذ يخانفتٓا، تستٓذف انًحافظح ػهٗ صحح انؼًال األحذاث ٔساليتٓى 

ٔتؼًم ػهٗ ػقاب يشتكثٓا ٔ سدع غيشِ يٍ أصحاب انؼًم. إال إٌ تُضيم 

ْزِ انجضاءاخ تحق أصحاب انؼًم انًخانفيٍ نهقإٌَ يستهضو إحثاخ يا 

صٕصيح يُفشد تٓا ْزا انُٕع يٍ ٔقغ يُٓى أياو انقعاء ْٔزا اإلحثاخ نّ خ

 انذػأٖ ػٍ غيشِ.

 انكهًاخ انًفتاحيح: ػًم األحذاث، انجضاءاخ، اإلحثاخ في قإٌَ انؼًم

Abstract: 

Youth workers have an important role in the building 

of the presence and future of the national economy as 

they participate in the different work fields. 

Therefore, the legislation of laws and regulations of 

youth work has been a priority of the Iraqi legislator 

by providing obligatory rules that organizes their 

work such as the limitations on the number of work 

hours, rest time, vacation, prohibited work, health 

examination, and other commitments on employers. 

To ensure these commitments, many penalties have 

been imposed on employers who violate them in order 

to maintain youth health and safety and deter other 

employers. The enforcement of these penalties needs 
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to prove the violations of the employers and the 

methods of proof are unique for this type of work 

lawsuits. 

Key words: Youth work, Penalties, Proof in Labor 

Law 

 انًقذيح

 ث٫عضـ٬ٍإٕ دخٍٞ ث٧فذثط ٓؾجٍ ثُؼَٔ هذ ٣ؼشػْٜ إ٠ُ أٗٞثع ٓخضِلز ٖٓ       

هضظجد١، كوذ ٣ؤد١ ؽٔغ ٝؽشغ دؼغ أطقجح ثُؼَٔ إ٠ُ ث٫عضـ٬ٍ ث٫أدشصٛج 

صشـ٤َ ث٧فذثط ك٢ ظشٝف ٝد٤تز ػَٔ ٫ صض٘جعخ ٓغ إٌٓج٤ٗجصْٜ ثُؾغٔج٤ٗز ٝثُؼو٤ِز، 

ً ػ٠ِ طقز ث٧فذثط ٝع٬ٓضْٜ ٝأخ٬ه ْٜ. ٝهذ ص٘ذٜش صشش٣ؼجس ٓٔج ٣٘ؼٌظ عِذج

ثُذٍٝ ٜٝٓ٘ج ثُضشش٣غ ثُؼشثه٢ إ٠ُ ٓخجؽش ٛزٙ ثُظجٛشر، ُزث أخزس ػ٠ِ ػجصوٜج ص٘ظ٤ْ 

فوٞهْٜ ٝٓظجُقْٜ ثُؼٔج٤ُز، ف٤ظ أخؼؼش صشـ٤ِْٜ إ٠ُ ٗظجّ خجص ٖٓ خ٬ٍ 

صوش٣ش ثُ٘ظٞص ثُوج٤ٗٞٗز ثُض٢ صؼغ ثُوٞثػذ ثُٔ٘ظٔز ُؼِْٜٔ ٝإُضثّ أطقجح ثُؼَٔ 

ٝػغ ثُؾضثءثس ثُض٢ صش٢ٓ إ٠ُ فٔج٣ضْٜ ؽ٘جة٤جً، ٖٝٓ عْ صوش٣ش ػ٠ِ ػذّ ٓخجُلضٜج ٝ

فوْٜ ك٢ ثُِؾٞء إ٠ُ ثُوؼجء ُؼٔجٕ ثُٔقجكظز ػ٠ِ صقو٤ن ثُؼذثُز ٝصطذ٤ن ٛزٙ 

ثُشدع ثُؼجّ ٝثُخجص  ثُؾضثءثس ػذ ثُٔخجُل٤ٖ ٖٓ أطقجح ثُؼَٔ، ٝدٔج ٣ٞكش

ً ػ٠ِ ٓظِقز ثُٔؾض٫ٔ غ ٝع٬ٓضٚ. سصٌجح ٛزٙ ثُغ٤ًِٞجس ثُٔخجُلز ُِوجٕٗٞ فلجظج

صدٛجسٙ كْٜ ٣ؼذٕٝ ثث٧عجع٤ز ُذ٘جء ثُذِذ ٤ٔٛ٧ٝٝز كتز ثُؼٔجٍ ث٧فذثط ًٜٞٗج ثُش٤ًضر 

هضظجدٙ، أعضذػ٠ ثُخٞع ك٢ ٛزٙ ثُذسثعز ثُضطشم ٓغضوذَ ثُلتز ثُؼجِٓز ٝثُٔ٘ضؾز ٫

إ٠ُ ٤ًل٤ز إعذجس ثُؼجَٓ ثُقذط ُذػٞثٙ أٓجّ ثُوؼجء ٝثُضش٤ًض ػ٠ِ عِطز ثُوجػ٢ ك٢ 

دػجٟٝ ػَٔ ث٧فذثط، ٝرُي دذقظ ثُض٘ظ٤ْ ثُضشش٣ؼ٢ ثُؼشثه٢  كشع ثُؾضثء ك٢

ُوٞثػذ ث٩عذجس ك٢ ٗطجم ػ٬هجس ثُؼَٔ، ٝٓذٟ ؽذثسر ثُؾضثءثس ثُٔوشسر ُٔخجُلز 
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 هٞثػذ ػَٔ ث٧فذثط ك٢ صٞك٤ش ثُقٔج٣ز ثُٔشؽٞر ٜٓ٘ج. ٝثُز١ ع٘ض٘جُٝٚ ٓغضؼ٤٘٤ٖ

ثُذسثعز ٔضؼِوز دٔٞػٞع عضوشثة٢ ثُضق٢ِ٤ِ ثُٔوجسٕ ُِ٘ظٞص ثُوج٤ٗٞٗز ثُدجُٜٔ٘ؼ ث٫

 عض٘ذجؽ ث٧فٌجّ ثُوج٤ٗٞٗز ٜٓ٘ج.ثٝ

ُٔضؼِوز ُزث ٝهذَ ثُضطشم إ٠ُ ثُؾضثءثس ثُض٢ ٣لشػٜج ثُوجػ٢ ك٢ ثُؾشثةْ ث

سصؤ٣٘ج ثُضطشم إ٠ُ ث٩عذجس ك٢ ثُذػجٟٝ ثُؼٔج٤ُز ٝٓج صضٔضغ ثدج٧فذثط )ٓقَ ثُذسثعز( 

ؼز ػٖ ع٤جعز ثُضؾش٣ْ ثُض٢ دٚ ثُؾضثءثس ثُؾ٘جة٤ز ك٢ ؽشثةْ ثُؼَٔ ٖٓ رثص٤ز خجطز ٗجد

 صذ٘جٛج ثُٔششع ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ.

I.انًثحج األٔل 

 اإلحثاخ في انذػأٖ انؼًانيح

ث٩عذجس دٔؼ٘جٙ ثُوج٢ٗٞٗ إهجٓز ثُذ٤َُ أٓجّ ثُوؼجء دٞثعطز ثُطشم ثُٔقذدر هجٗٞٗجً 

ػ٠ِ صٞثؽذ ٝثهؼز هج٤ٗٞٗز صشصذش آعجسٛج
(1)

، أٓج ث٩عذجس ثُؾ٘جة٢ ك٤ضٔقٞس دجُٞع٤ِز 

ثُض٢ صوشس دٔٞؽذٜج ثُٞهجةغ ثُض٢ ُٜج ػ٬هز دجُذػٟٞ ػٖ ؽش٣ن إهجٓز ثُذ٤َُ ػ٠ِ 

عضخذثّ ثُطشم ثُض٢ فذدٛج ثُوجٕٗٞجع ثُؾش٣ٔز ٝٗغذضٜج إ٠ُ ٓشصٌذٜج دٝهٞ
(2)

. 

إٕ ص٢ُٞ ثُوجػ٢ ثُؼٔج٢ُ ٗظش ثُذػجٟٝ ٝثُوؼج٣ج ثُٔؼشٝػز ػ٤ِٚ صغضذػ٢ 

جء ثُؼَٔ ص٤ٔض دوٞثػذ إعذجس إعجسر ٓغؤُز ث٩عذجس ٝكن أفٌجّ هجٕٗٞ ثُؼَٔ، كوؼ

خجطز، ٣ِضضّ دٜج ًَ ٖٓ هجػ٢ ثُؼَٔ ٝأؽشثف ثُؼ٬هز ثُؼٔج٤ُز، خظٞطجً طجفخ 

ثُؼَٔ ثُز١ صشذدس هٞثػذ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ٖٓ ؽٜضٚ ٓوجسٗز دجُؼجَٓ، ُزث ٫دذ ُٚ ٖٓ إػذثد 

ٗلغٚ عِلجً ُضؾ٘خ ٓج هذ ٣ٞثؽٜٚ هؼجة٤جً، ٗظشثً ُضق٤ِٔٚ ػخء إعذجس دؼغ ث٧ٓٞس ك٢ 

                                                           
، (1956، ال مكانب :القاىخة)الثاني،  د. عبجالخزاق الدشيؽري، الؽسيط في شخح القانؽن السجني الججيج، الجدء (1)

 .14-13ص 
الهاشمي للكتاب  ي، )بغداد:شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاند. رعج فجخ فتيح الخاوي،  (2)

 .139ص  ،(6102، الجامعي
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جس ثُؼ٬هز ثُضؼجهذ٣ز د٤٘ٚ ٝد٤ٖ ثُؼجَٓإؽ
(1)

ذ ثُخجطز ك٢ هجٕٗٞ ، ٝك٤ٔج ػذث ٛزٙ ثُوٞثػ

( 101ُضؾجء إ٠ُ هٞثػذ ث٩عذجس ثُٔوشسر ك٢ هجٕٗٞ ث٩عذجس ثُؼشثه٢ سهْ )ثُؼَٔ ك٤ضْ ث٫

دخظٞص ثُٔغجةَ ثُٔذ٤ٗز، ٝإ٠ُ هٞثػذ ث٩عذجس ثُؾ٘جة٢ ثُٔ٘ظٞص  1111ُغ٘ز 

ك٤ٔج  1111( ُغ٘ز 23جس ثُؾضثة٤ز ثُؼشثه٢ سهْ )ػ٤ِٜج ك٢ هجٕٗٞ أطٍٞ ثُٔقجًٔ

عض٘جد ثُؼ٬هز ثُؼٔج٤ُز إ٠ُ ػوذ ثُؼَٔ ثُز١ ٣ؼذ ٣خض ثُٔغجةَ ثُؾضثة٤ز، ٝدجُ٘ظش ٫

خضظجص ٓقجًْ ثُؼَٔ، ٫دذ ٖٓ ثُٞهٞع ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُ٘ضثػجس ك٢ ثُغذخ ثُٔذجشش 

صشذد ك٤ٜج ثُٔششع صؾجٙ ثُضطشم إ٠ُ ثُوٞثػذ ثُض٢ صضذغ ٩عذجصٚ، ٝإظٜجس ثُٔٞثػغ ثُض٢ 

ػضذجسٙ ثُطشف ثُؼؼ٤ق ك٢ ج٣شثً ُِقٔج٣ز ثُوج٤ٗٞٗز ُِؼجَٓ دطجفخ ثُؼَٔ، صوذ

ثُخظٞٓز، ًزُي إدشثص ٓٞثؽٖ ثُضٞعغ ك٢ ث٩عذجس ُض٤ٌٖٔ طجفخ ثُؼَٔ ٖٓ ثُذكجع 

 ٝدسء ثُؼشس ػ٘ٚ ًٝٔج ٣ؤص٢:

I .انًطهة األٔل.أ 

 إحثاخ ػقذ انؼًم

ثُش٤ٌِز، إر إٔ ثُوجٕٗٞ ُْ ٣شضشؽ ك٤ٚ  ػوذ ثُؼَٔ ٖٓ ثُؼوٞد ثُشػجة٤ز ؿ٤ش

ػوذ ثُؼَٔ شل٤ٜجً /أ٫ًٝ( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُ٘جكز دؤٕ "٣ذشّ 31ثٌُضجدز، كوشسس ثُٔجدر )

َٓ..."، كئرث ًجٕ ٌٓضٞدجً صلجم ؽشك٤ٚ ثُٔضٔغ٤ِٖ دظجفخ ثُؼَٔ ٝثُؼججأٝ صقش٣ش٣جً، د

رث ُْ ٣ٌٖ ًزُي ك٬ ٣ؤعش فضؾجػ دٚ أٓجّ ثُٔقٌٔز دؼذٙ ٖٓ ث٧دُز ثٌُضجد٤ز، أٓج إؽجص ث٫

رُي ػ٠ِ طقضٚ ٫ٝ ػ٠ِ إعذجس ٓج ك٤ٚ ٖٓ فوٞم، إ٫ إٕ ثُٔششع صطِخ ك٢ فجُز ٓج 

ً إصذجع طجفخ ثُؼَٔ إؽشثءثس ٓؼ٤٘ز، إرث ٣ض٠ُٞ ث٧خ٤ش  إرث ًجٕ ػوذ ثُؼَٔ ٌٓضٞدج

ً ٝٓقشسثً دغ٬ط ٗغخ فضلجظ ًَ ثصقَٔ صٞه٤ؼٚ ٝصٞه٤غ ثُؼجَٓ، ٓغ  ص٘ظ٤ْ ثُؼوذ ًضجد٤ج

د٘غخز ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ صٞدع ثُ٘غخز ثُغجُغز ُذٟ ثُذثةشر، ٝٗظش ثُٔجدر رثصٜج ػ٠ِ ٜٓ٘ٔج 

عْ طجفخ ثُؼَٔ ث -ث٧د٠ٗ ٖٓ ثُذ٤جٗجس ث٥ص٤ز: "أصؼ٤ٖٔ ػوذ ثُؼَٔ ثٌُٔضٞح دجُقذ 

                                                           
 بغجاد، العاتغ، )بيخوت:، 2115( لدشة 37في شخح قانؽن العسل رقػ )السختدل  غالب حدؼ التسيسي، (1)

 .341، ص(2119،السكتبة القانؽنية
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عْ ثُؼجَٓ ٝصجس٣خ ٬٤ٓدٙ ٝٓؤِٛٚ ٜٝٓ٘ضٚ ٝٓقَ إهجٓضٚ ث -ٗٞع ثُٔششٝع ٝػ٘ٞثٗٚ. ح

ث٧ؽش ٝأ٣ز ٓضث٣ج أٝ  -ٚ ٝصجس٣خ دذةٚ. دؽذ٤ؼز ٝٗٞع ثُؼَٔ ٝٓذص -ٝؽ٘غ٤ضٚ. ػ

ٌٓجكتجس ٣غضقوٜج ثُؼجَٓ دٔٞؽخ ششٝؽ ثُؼَٔ ثُ٘جكزر ٝؽش٣وز ٝٓٞػذ ٌٝٓجٕ أدثء 

عجػجس ثُؼَٔ ٝؽش٣وز صوغ٤ٜٔج". أٓج ػٖ ؽشم إعذجس ػوذ  -ث٧ؽش ثُٔضلن ػ٤ِٚ. ٙ

 -ثُؼَٔ ك٢ٜ صخضِق ك٤ٔج إرث ًجٕ ثُؼوذ ٌٓضٞدجً أّ ؿ٤ش ٌٓضٞح:

I.األٔلانفشع .0.أ 

 حانح ػقذ انؼًم غيش انًكتٕب

/سثدؼجً( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ ثُ٘جكز "ك٢ فجُز 31عض٘جدثً إ٠ُ ٗض ثُٔجدر )ث

ػذّ ٝؽٞد ػوذ ػَٔ ٌٓضٞح د٤ٖ ثُؼجَٓ ٝطجفخ ثُؼَٔ ٣وغ ػ٤ِٜٔج ؽش٣وز إعذجس 

ٝؽٞد ثُؼوذ ٝصوذ٣ْ ثُذ٤جٗجس ػ٠ِ أ٣ز فوٞم ٝٓطجُذجس ُْٜ دٔٞؽخ ثُؼوذ". ٣ضؼـ ٖٓ 

ٗضٜؾٚ ك٢ ثثُ٘جكز هذ ػجًظ ثُٔغِي ثُز١ ٕ ثُٔششع ثُؼشثه٢ ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ رُي إ

هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُغجدن
(1)

، ف٤ظ أػجد ثُضٞثصٕ ٌَُ ٜٓ٘ٔج ك٢ فوٚ ك٢ إعذجس ثُقوٞم 

ثُ٘جشتز ػٖ ػوذ ثُؼَٔ دٌجكز ؽشم ث٩عذجس، عٞثء ك٢ فجُز ًٕٞ ثُؼوذ ؿ٤ش ٌٓضٞح أٝ 

ُضضثٓجصٚ، ٖٝٓ ث٣ضؼِن دقوٞم ثُؼجَٓ ٝ ٖٔ ؽ٤ٔغ ٓجك٢ فجُز ٝؽٞدٙ ؿ٤ش إٗٚ ُْ ٣ضؼ

ٝعجةَ ث٩عذجس ثُٔضجفز ٢ٛ ث٩ػذجسر ثُشخظ٤ز ثُخجطز دجُؼجَٓ ثُز١ أُضّ هجٕٗٞ 

ثُؼَٔ طجفخ ثُؼَٔ دض٘ظ٤ٜٔج
(2)

. ًٝزُي ثُغؾ٬س ثُض٢ أٝؽخ هجٕٗٞ ثُؼَٔ طجفخ 

ثُؼَٔ دٔغٌٜج ًغؾ٬س أؽٞس ثُؼٔجٍ أٝ إؽجصثصْٜ أٝ ثُغؾ٬س ثُخجطز دج٧فذثط أٝ 

                                                           
، صاحب العسل بالكتابة كؽسيمة أساسية في 1987( لدشة 71قيج السذخع العخاقي في قانؽن العسل رقػ ) (1)

إثبات عقج العسل بيشو وبيؼ العامل فيسا سسح لمعامل باستخجام طخق اإلثبات السختمفة عشج عجم تؽفخ الجليل 
يكؽن عقج العسل مكتؽبا ، ويحجد فيو نؽع  ( مؼ القانؽن السحكؽر "يجب أن31لشز السادة ) استشادا  الكتابي، وذلغ 

العسل ومقجار األجخ، وفي حالة عجم كتابة العقج، فممعامل أن يثبت العقج والحقؽق الشاشئة عشو بجسيع طخق 
 اإلثبات".

 قانؽن العسل العخاقي الشافح. ك(-/ثانيا  41السادة ) (2)
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َ ثُض٣جسثس ثُضلض٤ش٤زعؾ
(1)

. ًٔج أؽجص هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ ثُ٘جكز إعذجس ػوذ ثُؼَٔ 

ؿ٤ش ثٌُٔضٞح دجُشٜجدر دـغ ثُ٘ظش ػٖ ه٤ٔز ثُؼوذ أ١ عٞثء ًجٗش ه٤ٔضٚ صوَ ػٖ 

خٔغز آ٫ف د٣٘جس أّ ًجٗش ه٤ٔز ثُؼوذ ؿ٤ش ٓقذدر
(2)

. ٣ٝؼذ ٛزث ثُقٌْ خشٝؽجً ػ٠ِ ٓج 

صلجم أٝ ٗض هج٢ٗٞٗ ٣وؼ٢ ثٕٞ ث٩عذجس، إ٫ إرث ٝؽذ ٓز ُوجٗٛٞ ٓوشس ك٢ ثُوٞثػذ ثُؼج

دخ٬ف رُي
(3)

. 

I.انفشع انخاَي. 5.أ 

 حانح ػقذ انؼًم انًكتٕب

أٓج ك٢ فجُز ٓج إرث ًجٕ ثُؼوذ ٌٓضٞح، ك٤ِظ ُِخظّٞ إعذجس ٓج ٣خجُلٚ إ٫ 

دجٌُضجدز، فض٠ ٝثٕ ًجٗش ه٤ٔز ثُؼوذ ُْ صضؼذٟ ٓذِؾ ثُخٔغ٤ٖ د٣٘جسثً 
(4)

، ؿ٤ش إٗٚ 

٣ؾٞص ث٩عذجس دجُشٜجدر ك٢ ثُضظشكجس ثُوج٤ٗٞٗز ٓض٠ ٓج ٝؽذ ٓذذأ عذٞس  ثً عضغ٘جءث

ؾؼَ ٝؽٞد ثُقن ثٌُضجدز ٝٛٞ "ًَ ًضجدز صظذس ٖٓ ثُخظْ ٣ٌٕٞ ٖٓ شؤٜٗج إٔ ص

فضٔجٍ"ثُٔذػ٠ دٚ هش٣خ ث٫
(5)

( ٖٓ هجٕٗٞ ث٩عذجس 11، ًٝزُي ٓج ٣شِٔٚ ٗض ثُٔجدر )

ٓج ًجٕ ٣ؾخ إعذجصٚ دجٌُضجدز ك٢ ثُؼشثه٢ دؤٕ "٣ؾٞص إٔ ٣غذش دؾ٤ٔغ ؽشم ث٩عذجس 

ثُقجُض٤ٖ : أ٫ًٝ: إرث كوذ ثُغ٘ذ ثٌُضجد٢ دغذخ ٫ دخَ ٩سثدر طجفذٚ ك٤ٚ، عج٤ٗجً: إرث ٝؽذ 

 ٓجٗغ ٓجد١ أٝ أدد٢ فجٍ دٕٝ ثُقظٍٞ ػ٠ِ د٤َُ ًضجد٢".

ٖٓ ثُؾذ٣ش دجُزًش إٕ ُوجػ٢ ثُؼَٔ ػ٘ذ ٗظشٙ دػٟٞ ثُؼَٔ ثُؾضثة٤ز ثُقٌْ 

ذٓز إ٤ُٚ ٖٓ )إهشثس، ٝشٜجدر ثُشٜٞد، ٝٓقجػش ثُضقو٤ن ٝكن ه٘جػضٚ دج٧دُز ثُٔو

ٝثُٔقجػش ٝثٌُشٞف ثُشع٤ٔز ث٧خشٟ ٝصوجس٣ش ثُخذشثء ٝثُل٤٤ٖ٘، ٝثُوشثةٖ ٝث٧دُز 

                                                           
 الشافح. قانؽن العسل العخاقي /ثانيا (111/أوال ( و )61ادة )الس (1)
 قانؽن اإلثبات العخاقي الشافح. (18،77لمسديج ُيشعخ: السؽاد ) (2)
، ص (2118،دار الدشيؽري  )بيخوت: العسل )دراسة مقارنة(، لمسديج ُيشعخ: د. دمحم عمي الطائي، قانؽن  (3)

211-216. 
 قانؽن اإلثبات العخاقي الشافح.  /أوال (79السادة ) (4)
 قانؽن اإلثبات العخاقي الشافح. (78السادة ) (5)
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ث٧خشٟ ثُٔوشسر هجٗٞٗجً(
(1)

د ثُض٢ ٝػؼٜج ثُٔششع ، إ٫ إٕ ػ٠ِ ثُوجػ٢ ٓشثػجر ثُو٤ٞ

ُز طق٤قز ٝإٔ ٫ ػضٔجدٙ ك٢ فٌٔٚ ػ٠ِ ٓج ٛٞ ٓطشٝؿ ػ٤ِٚ ٖٓ أدثُغِطضٚ، ٖٓ 

دجُو٤ٞد ثُخجطز ثُض٢ أٝسدٛج  ث٫ُضضثّػِٔٚ ثُشخظ٢، ًزُي ٣ظذس فٌٔٚ د٘جًء ػ٠ِ 

ثُٔششع دٌَ د٤َُ ػ٠ِ فذر
(2)

،٣ٌٕٝٞ ُٚ ثُذٝس ث٣٩ؾجد٢ ثُز١ ٣ضٔضغ دٚ ثُوجػ٢ 

 ثُؾ٘جة٢ ك٢ ث٩عذجس.

ٕٗٞ ٖٝٓ صطذ٤ن ٛزٙ ث٧دُز ػٖٔ ٗطجم ثُؾشثةْ ٓقَ ثُذسثعز ثُٞثهؼز ػٖٔ هج

سصٌجدٚ ثػضشثف طجفخ ثُؼَٔ ك٢ جٔغَ دػضشثف( ٛ٘ج ٣ض٬٣فع إٕ ث٩هشثس )ث٫ ثُؼَٔ،

ً دضٞه٤ؼ ٚ أٝ أٓجّ ثُٔخجُلز ثُٔ٘غٞدز إ٤ُٚ، ٝثُز١ هذ ٣ٌٕٞ أٓجّ ٓلضش ثُؼَٔ ٓظقٞدج

ػضشثكٚ ث٧ٍٝ هذ ٣ٌٕٞ ٓٞػؼجً ُِشي إرث ٓج هجّ طجفخ ثُؼَٔ ثٓقٌٔز ثُؼَٔ ػِٔجً إٕ 

إٗٚ دجُشؿْ ٖٓ رُي ٣خؼغ ُٔذٟ ه٘جػز ثُوجػ٢ ٨ُخز دئٌٗجسٙ أٓجّ ٓقٌٔز ثُؼَٔ، إ٫ 

ً ٓج صٌٕٞ شٜجدر ٓلضش ثُؼَٔ دجُذسؽز ث٠ُٝ٧، ًٞٗٚ  دٚ ٖٓ ػذٓٚ، أٓج ثُشٜجدر ؿجُذج

ٓغؤ٫ًٝ ػٖ ػذؾ ٓخجُلجس ثُؼَٔ ٝصذ٣ٜٝ٘ج ك٢ ثُضوجس٣ش ثُٔؼذر ُٜزث ثُـشع، ُزث 

ٖٓ ث٧خز دشٜجدر  ػذس شٜجدصٚ ث٧طَ ك٢ إعذجس ٓخجُلجس ثُؼَٔ، إ٫ إٕ رُي ٫ ٣ٔ٘غ

ثُـ٤ش )ًؤفذ ثُؼٔجٍ( ٓض٠ ٓج صؤًذ ػذّ طقز شٜجدر ثُٔلضش، رُي ٧ٕ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ػذ 

ثُشٜجدر ث٧خ٤شر ٓغ صوش٣ش ُؾ٘ز ثُضلض٤ش د٬٤ًُ ٣ؼضذ دٚ ٓج ُْ ٣غذش خ٬ف رُي
(3)

 .

ٝصضٔغَ ٓقجػش ثُضقو٤ن ٝثٌُشٞف ثُشع٤ٔز دضوجس٣ش ُؾجٕ صلض٤ش ثُؼَٔ ٝٓج ٣ذٕٝ 

عضؼجٗز دجُخذشر ك٢ ئؽشثءثس ثُؼذؾ ٝثُضقو٤ن ثُؾ٘جة٢، ًٔج ٣ٌٖٝٔ ث٫أع٘جء ه٤جْٜٓ د

ً ُِوجٕٗٞ أّ ٫، ًضقذ٣ذ ٓج إرث ثإعذجس  ً ٓخجُلج صخز طجفخ ثصخجر طجفخ ثُؼَٔ ٓٞهلج

ثُؼَٔ ث٩ؽشثءثس ثُٔطِٞدز ثُض٢ صغذش ٤ُجهز ثُقذط ثُظق٤ز ثُذٝس٣ز ٖٓ ػذٓٚ، أٓج 

ذ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُؾ٘جة٢ ٖٓ ًٜٞٗج ك٤ٔج ٣خض ثُوشثةٖ ك٢ٜ ٫ صخضِق ػٔج ٛٞ ٓؼضٔ

                                                           
 قانؽن أصؽل السحاكسات الجدائية العخاقي.  (213السادة ) (1)
 قانؽن أصؽل السحاكسات الجدائية العخاقي.  (221-212السؽاد ) (2)
 قانؽن العسل العخاقي الشافح. /ثالثا (134السادة ) (3)
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عض٘ذجؽ ٝثهؼز إؽشث٤ٓز ٖٓ ٝهجةغ أخشٟ، ًٔج ك٢ فجُز صقش٣ش ٓقؼش ٓخجُلز دقن ث

طجفخ ثُؼَٔ ٣ُٝغَذَش ك٤ٚ صٞه٤ؼٚ ٌُٖ ٣غذش ُِٔقٌٔز إٕ ك٢ ٗلظ صجس٣خ ثُٔقؼش ًجٕ 

طجفخ ثُؼَٔ ٓغجكشثً خجسػ ثُذ٬د
(1)

. 

I .انًطهة انخاَي.ب 

 ػةء اإلحثاخ في قإٌَ انؼًم

٣وظذ دؼخء ث٩عذجس صقذ٣ذ ؽٜز ثُخظٞٓز ثُض٢ ٣وغ ػ٠ِ ػجصوٜج إعذجس ثُٞهجةغ 

ٓقَ ثُ٘ضثع، ٖٝٓ ٣وغ ػ٤ِٚ ػخء ث٩عذجس ٣ؼذ ك٢ ٓشًض أػؼق ٖٓ خظٔٚ ث٧خش، 

ف٤ظ ٣ٌِلٚ ثُوجٕٗٞ ثُو٤جّ دؤٓش إ٣ؾجد٢ ك٢ عذ٤َ ث٩عذجس ك٢ ثُٔوجدَ ٣وق خظٔٚ ث٧خش 

صغ٤ٔضٚ )ص٤ٌِق عو٤َ(، ُزث ًجٗش ثُوٞثػذ ثُض٢ صض٠ُٞ ٓٞهلج عِذ٤جً، ٝٛزث ٓج ٣لغش د٫ُز 

صقذ٣ذٙ ٖٓ أْٛ هٞثػذ ث٩عذجس
(2)

. ػِٔجً إٕ هش٣٘ز ثُذشثءر ٢ٛ ثُض٢ صقٌْ هٞثػذ ث٩عذجس 

ك٢ ثُٔغجةَ ثُؾضثة٤ز )ثُٔضْٜ دش١ء فض٠ صغذش إدثٗضٚ(، د٤٘ٔج صؼذ هجػذر دشثءر ثُزٓز 

٢ٛ ٖٓ صقٌْ ث٩عذجس ك٢ ثُٔغجةَ ثُٔذ٤ٗز
(3)

ؽجً ػٖ ثُوٞثػذ ثُؼجٓز ك٢ ث٩عذجس . ٝخشٝ

صشذد ثُٔششع ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ صؾجٙ طجفخ ثُؼَٔ ك٢ صق٤ِٔٚ إ٣جٙ ػخء إعذجس دؼغ 

ثُٔغجةَ دٕٝ ثُؼجَٓ ٜٝٓ٘ج
(4)

: 

أ٫ًٝ: إعذجس إٜٗجء خذٓز ثُؼجَٓ، ػ٘ذٓج ٣ضوذّ ثُؼجَٓ دطؼ٘ٚ أٓجّ ثُِؾ٘ز ثُٔخضظز أٝ 

ثُوؼجء دخظٞص هشثس إٜٗجء خذٓضٚ
(5)

. 

إعذجس صغِْ ثُؼجَٓ ٧ؽشٙ ًج٬ًٓ، ػ٘ذٓج ٣ذػ٢ ثُؼجَٓ ثُؼٌظ ٖٓ رُيعج٤ٗجً: 
(1)

. 

                                                           
أطخوحة )العسل في نطاق القطاع الخاص،قات الحساية الجشائية لعال فى عمي مرطفى جاب هللا،مرط (1)

 .514-511، ص(2114، جامعة السشؽفية -إلى كمية الحقؽق دكتؽراه مقجمة 
مطبعة جامعة السؽصل، بجون مكان طبع :  )د. عباس زبؽن العبؽدي، أحكام قانؽن اإلثبات السجني العخاقي، (2)

 .71، ص(1991
 قانؽن اإلثبات العخاقي الشافح. ( 6السادة ) (3)
 .351-346دابق، صالسرجر الغالب حدؼ التسيسي،  (4)
 قانؽن العسل العخاقي الشافح. /ثالثا (46السادة ) (5)
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عجُغجً: إعذجس خطج ثُؼجَٓ ٝٓخجُلجصٚ ثُض٢ كشع ػ٤ِٚ طجفخ ثُؼَٔ ثُؼوٞدز د٘جء ػ٤ِٜج، 

ٝإعذجس إكشجء ثُؼجَٓ ٩فذٟ أعشثس ثُؼَٔ ٝصشصخ ػ٠ِ رُي ثُؼشس ثُؾغ٤ْ
(2)

. 

ً سثدؼجً: ًٔج كشع ثُٔششع ػ٠ِ ثُؼجَٓ إعذجس  فجُضٚ ثُٔشػ٤ز دذ٤َُ عجدش سع٤ٔج
(3)

. 

.IIانًثحج انخاَي 

 راتيح انجضاءاخ انجُائيح في جشائى انؼًم

ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ فذثعز هجٕٗٞ ثُؼَٔ إ٫ إٕ صطٞسٙ ثُٔغضٔش ٝثُخظٞط٤ز ث٤ُٔٔضر 

ُوٞثػذٙ عشػجٕ ٓج ؽؼِضٚ ٣٘لشد ٣ٝغضوَ ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ كشٝع ثُوجٕٗٞ ث٧خشٟ، كوذ ٗشؤ 

ٝع ثُوجٕٗٞ ثُخجص، ٣خؼغ ك٢ ًغ٤ش ٖٓ أفٌجٓٚ إ٠ُ هٞثػذ ك٢ دذث٣جصٚ ًؤفذ كش

سصذطش ٓؼظْ هٞثػذٙ دجُ٘ظجّ ثُؼجّ ٓٔج أدٟ إ٠ُ ثثُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ، ٝٓغ ٓشٝس ثُضٖٓ 

خشٝؽٜج ٖٓ ثُٔذجدا ثُضو٤ِذ٣ز ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ، ف٤ظ ُؼخ دٝسثً ًذ٤شثً ك٢ صٞك٤ش 

ز ثُٔضـ٤شر، ٝصظٜش ؽضٔجػ٤هضظجد٣ز ٝث٫ز ُٔٞثؽٜز ثُظشٝف ث٫ثُقٔج٣ز ُِطذوز ثُؼجِٓ

عضو٬ٍ ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼٔج٤ُز ك٤ٔج صضٔضغ دٚ هٞثػذٛج ٖٓ ٌٓجٗز ٝطلز آٓشر ثدٞػٞؿ رثص٤ز ٝ

خجطز ٝؽجدغ ٝثهؼ٢، دج٩ػجكز إ٠ُ ٓج ؽشٟ ثُؼَٔ دٚ ػ٘ذ صلغ٤شٛج
(4)

ٗؼٌظ رُي ث، 

دذٝسٙ ػ٠ِ ٓج ٣لشع ػ٘ذ ٓخجُلز ٗظٞص ٛزٙ ثُوٞث٤ٖٗ ٖٓ ؽضثءثس ؽ٘جة٤ز، د٤ذ إٕ 

عضٔشثس طِضٚ دـ٤شٙ ٖٓ ثُوٞث٤ٖٗ ًجُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ ثٕٞ ثُؼَٔ ٫ صضؼجسع ٓغ هجٗرثص٤ز 

ُؼَٔ ٝدٔج ٫ ٣ضؼجسع ٓغ ٝثُوجٕٗٞ ثُؾ٘جة٢ ك٢ ًَ ٓج ُْ ٣شد ثُ٘ض ػ٤ِٚ ك٢ هجٕٗٞ ث

ٗط٬هجً ٖٓ رُي ص٤ٔضس ع٤جعز ثُضؾش٣ْ ك٢ كشع ثُؾضثء ك٢ ػ٬هجس ثُؼَٔ ثأفٌجٓٚ. 

 هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس دج٥ص٢: ػٖ ثُوٞثػذ ثُؼجٓز ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢

 
                                                                                                                                                                      

 قانؽن العسل العخاقي الشافح. /ثالثا (65السادة ) (1)
 قانؽن العسل العخاقي الشافح. /ثالثا (145/ثانيا ( و)141( و)/ثانيا  137السؽاد ) (2)
و( مؼ قانؽن العسل العخاقي الشافح عمى "التغيب السؤقت مؼ العسل بدبب مخض أو -/أوال  48نرت السادة ) (3)

 حادث مؽثق وفق أدلة ثبؽتية رسسية".
 .31-29، صمشذؽرات الحمبي الحقؽقية، بيخوت دمحم حديؼ مشرؽر، قانؽن العسل، (4)
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II.انًطهة األٔل.أ 

 راتيح انجضاء يٍ حيج اإلحانح ٔتٕقيغ انجضاء ٔانؼقٕتاخ انًانيح

ع٘ض٘جٍٝ رثص٤ز ثُؾضثءثس ثُؾ٘جة٤ز ك٤ٔج ٣خض إفجُضٜج ٝصٞه٤ؼٜج ٖٝٓ ف٤ظ 

 ثُؼوٞدجس ثُٔج٤ُز ًٝٔج ٣ؤص٢:

II.انفشع األٔل.0.أ 

 راتيح انجضاء يٍ حيج اإلحانح

ثُوجٕٗٞ ثُؾ٘جة٢ ثُؼٔج٢ُ دٕٝ ؿ٤شٙ ك٤ٔج ٣ضؼِن دوٞثػذ ث٩فجُز، إر ؿجُذجً ٓج ٗلشد ث

ثُز١  ث٫ُضضثُّي دو٤جّ ثُٔششع دضقذ٣ذ ٓؼٕٔٞ ٣ِؾؤ إ٠ُ كٌشر ثُضؾش٣ْ دج٩فجُز، ٝر

ؼوٞدز ٣شٌَ ػ٘جطش ثُؾش٣ٔز ك٢ أفذ ثُ٘ظٞص، ٓغ ث٩فجُز ك٢ ٗض أخش إ٠ُ ثُ

ث٫ُضضثّثُٔقذدر ػ٘ذ ٓخجُلز ٛزث 
(1)

ذ ثُٔششع ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُ٘جكز ٍ رُي صقذ٣، ٓغج

ُضضثٓجس طجفخ ثُؼَٔ ك٢ ًَ ٓج ٣ضؼِن دضشـ٤َ ثُؼٔجٍ ث٧فذثط ك٢ ٗظٞص ثُٔٞثد ث

( ٓ٘ٚ ُضقذ٣ذ ثُؾضثء ثُز١ ٣وغ ػ٠ِ 105(، ٓغ ث٩فجُز إ٠ُ ٗض ثُٔجدر )15-102)

 طجفخ ثُؼَٔ ك٢ فجٍ ٓخجُلضٚ ثُوٞثػذ ثُخجطز دقٔج٣ز ثُؼٔجٍ ث٧فذثط.

II.انفشع انخاَي.5.أ 

 تٕقيغ انجضاء

ػ٘ذ صضذغ ثُؼوٞدجس ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ِٗقع إٔ ٓؼظٜٔج صضؼِن 

دؤطقجح ثُؼَٔ، ٣ٝشؽغ رُي إ٠ُ إٕ ثُوٞثػذ ث٥ٓشر ُوجٕٗٞ ثُؼَٔ صشٌَ ك٢ ٓؼظٜٔج 

ً ػ٠ِ ػجصن طجفخ ثُؼَٔ ُظجُـ ثُؼٔجٍ، ٓٔج ٫ ٣ضظٞس ٓؼٚ ٓخجُلضْٜ ُٜج  ػذتج

دؼشهِز ص٘ل٤زٛج
(2)

فضٞثء ثُوجٕٗٞ ثُٔزًٞس ػ٠ِ دؼغ ثد٤ذ إٕ رُي ٫ ٣ؼ٢٘ ػذّ  .

                                                           
 ) االسكشجرية :التذخيع الجدائخي والسرخي )دراسة مقارنة(، الحساية الجدائية لمحقؽق العسالية في بؼ أحسج دمحم، (1)

 .25، ص(2117، دار الجامعة الججيجة
 . 52، ص(2115، دار الثقافة ) عسان :الؽسيط في شخح قانؽن العسل، سيج محسؽد رمزان ،  (2)
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ً ك٢ إٓ ٝثفذ ثُؼوٞدجس ثُٔوشسر دقن ثُؼٔجٍ أٝ ثُطشك٤ٖ ٓؼج
(1)

. ٓغجٍ رُي ٓخجُلز 

ٗظٞص هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُخجطز دضشـ٤َ ثُؼجَٓ ث٧ؽ٘ذ٢
(2)

. 

II.انفشع انخانج.7.أ 

 انتشكيض ػهٗ انؼقٕتاخ انًانيح

هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ ثُ٘جكز ػ٠ِ ثُضش٤ًض إ٠ُ كشع صضؾٚ صشش٣ؼجس ثُؼَٔ ٜٝٓ٘ج 

ػوٞدز ثُـشثٓز، ًؼوٞدز ٓج٤ُز أط٤ِز ػ٠ِ ثُٔخجُل٤ٖ ٧فٌجٓٚ أًغش ٖٓ ثُؼوٞدجس 

ثُغجُذز ُِقش٣ز
(3)

، أٝ إػطجء ثُوجػ٢ عِطز صخ٤٤ش٣ز د٤ٖ ثُقٌْ دلشع ػوٞدز ثُقذظ 

أٝ ثُـشثٓز
(4)

ثُؾٔغ د٤ٖ  ، ٝهَِ ثُٔششع ثُؼشثه٢ ٖٓ ثُ٘ض ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ػ٠ِ

ً أٝ ثُقٌْ دؤفذٛٔج ػوٞدض٢ ثُقذظ ٝثُـشثٓز ٓؼج
(5)

. ًٔج هشس عقخ ثُشخظز دؾجٗخ 

ً ػ٠ِ ثُوجػ٢ ػ٘ذ ٓخجُلز ثُوٞثػذ ثُض٢ ص٘ظْ  ػوٞدز ثُـشثٓز، ٣ٝؼذ ثُقٌْ دٜج ٝؽٞد٤ج

( 21ثُِٔوجر ػ٠ِ ٓشثًض ثُضذس٣خ ث٢ُٜ٘ٔ ٝػ٬هضٜج دجُٔضذسح ك٢ ثُٔجدر ) ث٫ُضضثٓجس

٘جكز. ٖٝٓ ثُؾذ٣ش دجُزًش إ٠ُ إٕ ثُضطذ٤وجس ثُوؼجة٤ز ثُؼ٤ِٔز صش٤ش ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُ

 إ٠ُ ٤َٓ ثُوؼجء ٗقٞ إ٣وجع ػوٞدز ثُـشثٓز دذ٫ً ػٖ ػوٞدز ثُقذظ أٝ ثُقٌْ دٜٔج ٓؼجً.

 ً صؾجٙ ٖٓ إٕ كشع ثُـشثٓز هذ ٫ هذ عجس ٖٓ صٔغي ثُٔششع دٜزث ث٫ د٤ذ إٕ صخٞكج

ً ُشدع ثُٔخجُق ٧فٌجّ ثُوجٕٗٞ ٗ ض٤ؾز إعضٜجٗز ثُؼذ٣ذ ٖٓ أطقجح ثُؼَٔ ٣ؼذ ًجك٤ج

دجُـشثٓز ٬ُٔةضْٜ ٓجد٣جً، ٓٔج هذ ٫ ٣قون ثُـج٣ز ثُٔذضـجر ٖٓ كشػٜج، ًٔج ٣زٛخ ٓؤ٣ذٝ 

ٛزث ثُشأ١ إ٠ُ إٔ ثُؼوٞدجس ثُض٢ ٣لشػٜج هجٕٗٞ ثُؼَٔ ٤ُغش ٖٓ ثُشذر فض٠ ُٞ ًجٗش 

                                                           
دار السحجة  بيخوت :) التقاضي في دعاوى العسل في التذخيع العخاقي)دراسة مقارنة(،د. دمحم عمي الطائي،  (1)

 . 216، ص(2115، البيزاء
 قانؽن العسل العخاقي الشافح.  (36السادة ) (2)
 قانؽن العسل العخاقي الشافح.  (164( و)115( و)94( و)83( و)73( و)64( و)36( و)29السؽاد ) (3)
 قانؽن العسل العخاقي الشافح.  (135( و)125( و)112( و)25ؽاد )الس (4)
 قانؽن العسل العخاقي الشافح.  /أوال (24/ثانيا ( و)11)السؽاد  (5)
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ؾجٝص ثُغضز أشٜش ػوٞدجس عجُذز ُِقش٣ز، رُي ٧ٕ ثُقذ ث٧ػ٠ِ ُٜزٙ ثُؼوٞدجس هذ ٫ ٣ض

ك٢ ؽشثةْ ٓؼ٤٘ز
(1)

ٝهذ ٣ظَ ثُقذ ث٧د٠ٗ ك٢ أخشٟ إ٠ُ دؼؼز أ٣جّ 
(2)

. 

ً إٔ ٛ٘جى ٖٓ أ٣ذ  صؾجٙ هٞث٤ٖٗ ثُؼَٔ ك٢ ثُضذ٢٘ ثُٔضضث٣ذ ُؼوٞدز ثُـشثٓز ثػِٔج

صؾجٙ ٞثهؼ٤ز ثُض٢ ٣ضغْ دٜج ٛزث ث٫، ُِٝثُؼذٍٝ ػٖ ػوٞدز ثُقذظ إ٫ ك٢ فج٫س ٓقذدر

٤ز ثُٔؼجطشر، ٧ٕ ثُـشثٓز ٣ِضضّ طجفخ ثُؼَٔ دذكؼٜج ػ٘ذ ٝٓٞثًذضٚ ُِلِغلز ثُضشش٣ؼ

ٓخجُلضٚ ٧فٌجّ ثُوجٕٗٞ ٣ٝغضل٤ذ ٖٓ فظ٤ِضٜج ثُؼٔجٍ ُٝٞ دطش٣وز ؿ٤ش ٓذجششر، إر ٣ؼذ 

ٛزث أؽذٟ ٖٓ فذظ أطقجح ثُؼَٔ ثُز١ هذ ٣٘ضؼ ػ٘ٚ ؿِن ثُٔ٘شؤر أٝ ثُٔششٝع ٝدٔج 

٣ؤد١ إ٠ُ صغش٣ـ ثُؼج٤ِٖٓ ك٤ٜج
(3)

ثُـشثٓز ثُض٢ صقٌْ دٜج ثُٔقجًْ . كؼ٬ً ػٖ إٔ ٓذجُؾ 

ً ٧فٌجّ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ صؤٍٝ إ٠ُ ط٘ذٝم  ثُؼٔج٤ُز ػ٠ِ أطقجح ثُؼَٔ ؽذوج

ػٔجٕ ٝصوجػذ ثُؼٔجٍ
(4)

 ، ٝٛٞ ٓج ٣خجُق ث٧طَ ك٢ رٛجدٜج إ٠ُ خضثٗز ثُذُٝز.

II.انًطهة انخاَي.ب 

 راتيح انجضاء يٍ حيج تشذيذ انؼقٕتح ٔغثيؼح انقٕاػذ انؼًانيح

ع٘شًض ك٢ ٛزث ثُٔطِخ ػ٠ِ د٤جٕ رثص٤ز ثُؾضثءثس ثُؾ٘جة٤ز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ك٤ٔج 

 ٣خض صشذ٣ذ ثُؼوٞدز ٝؽذ٤ؼز ثُوٞثػذ ثُؼٔج٤ُز ٝكوجً ُٔج ٣ؤص٢:

 

 

                                                           
فيسا عجا مخالفة األحكام الخاصة بانعقاد عقج العسل الفخدي أو إنيائو، حيث صعج السذخع في تحجيج الحج  (1)

( مؼ قانؽن العسل العخاقي الشافح عمى أن 52األعمى لعقؽبة الحبذ بسا ال يديج عؼ سشة، حيث نرت السادة )
( خسدسائة 511111( ثالثة أشيخ وال تديج عمى سشة أو بغخامة ال تقل عؼ )3بالحبذ مجة ال تقل عؼ ) "يعاقب

 ( مميؽن ديشار كل صاحب عسل قام بسخالفة أحكام ىحا الفرل".1111111الف ديشار وال تديج عمى )
اوى العسل في التذخيع التقاضي في دعقانؽن العسل العخاقي الشافح. د. دمحم عمى الطائي،  (112السادة ) (2)

 .214-213دابق، صالسرجر الالعخاقي)دراسة مقارنة(، 
 .63دابق، صالسرجر الدمحم حدؼ مشرؽر،  (3)
 /رابعا ( مؼ قانؽن العسل العخاقي الشافح.166السادة ) (4)
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II.انفشع األٔل.0.ب 

 تشذيذ انؼقٕتح

شذد ثُٔششع ثُؼشثه٢ ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ ثُ٘جكز، ثُؼوٞدز دقن ثُٔخجُق 

ُٔج ؽجءس دٚ ثُوٞثػذ ثُؼجٓز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼشثه٢ سهْ ٧فٌجٓٚ ٝدشٌَ ٓـج٣ش 

 ، ٝرُي ك٤ٔج ٣ؤص٢ ٖٓ ث٧فٞثٍ:1161( ُغ٘ز 111)

/ عج٤ٗجً( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ 24أ٫ًٝ: ثُضشذ٣ذ ك٢ فجُز ثُؼٞد: ؽجءس ثُٔجدر )

ثُ٘جكز دجُ٘ض ػ٠ِ إٔ "صؼجػق ػوٞدز ثُـشثٓز ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُذ٘ذ )أ٫ًٝ( 

( ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔزًٞس أػ٬ٙ 161ٙ ثُٔجدر إرث صٌشسس ثُٔخجُلز"، ٝثُٔجدر )ٖٓ ٛز

"...ٝثرث ًشس ثُٔقٌّٞ ػ٤ِٚ ثُٔخجُلز ك٤ؼجهخ دؼؼق ثُؼوٞدز ثُٔلشٝػز ػ٤ِٚ 

دٔٞؽخ أفٌجّ ٛزث ثُوجٕٗٞ". ٝدٜزث ٣ضؼـ إٔ ثُٔششع ثُؼشثه٢ ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ 

ثُٔخجُلز ثُض٢ فٌْ ػ٤ِٚ ٖٓ ػٔذ ػ٠ِ صشذ٣ذ ثُؼوٞدز إرث ٓج ػجٝد ثُٔخجُق صٌشثس 

ٖ فٌْ أؽِٜج. ٝهذ ػشف هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼشثه٢ ثُؼٞد دؤٗٚ "٣ؼضذش ػجةذثً: أ٫ًٝ: ٓ

ػضذجسٙ ثرُي ٝهذَ ٓؼ٢ ثُٔذر ثُٔوشسر ُشد سصٌجدٚ دؼذ ثػ٤ِٚ ٜٗجة٤جً ُؾ٘ج٣ز ٝعذش 

ً ؽ٘ج٣ز أٝ ؽ٘قز. عج٤ٗجً:  ً ُؾ٘قز ٝعذش هجٗٞٗج ي رُسصٌجدٚ دؼذ ثٖٓ فٌْ ػ٤ِٚ ٜٗجة٤ج

ً أ٣ز ؽ٘ج٣ز أٝ ؽ٘قز ٓٔجعِز ُِؾ٘قز ثٝهذَ ٓؼ٢ ثُٔذر ثُٔوشسر ُشد  ػضذجسٙ هجٗٞٗج

ث٠ُٝ٧..."
(1)

سصٌجح ثُشخض ُؾش٣ٔز دؼذ إٔ ج. ٣ضؼـ ٖٓ رُي إٕ ثُؼٞد ٣ضٔغَ د

ً ك٢ ؽش٣ٔز أخشٟ، ٝػِز صشذ٣ذ ثُؼوٞدز ك٢ فجُز ثُؼٞد  عذن ٝفٌْ ػ٤ِٚ ٜٗجة٤ج

ٝع٬ٓز ثُٔؾضٔغ، ٫ إ٠ُ  صشؽغ إ٠ُ شخض ثُؾج٢ٗ ٝٓذٟ خطٞسصٚ ػ٠ِ أٖٓ

                                                           
 قانؽن العقؽبات العخاقي الشافح. ثانيا (-/أوال  139السادة ) (1)
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ثُلؼَ ثُٔشصٌخ ثُز١ هذ ٣ٌٕٞ ٝثفذثً ك٢ ٬ً ثُؾش٣ٔض٤ٖ
(1)

، ًٔج إٕ ػٞدصٚ إ٠ُ 

عِٞى ث٧ؽشثّ ٣ؼذ هش٣٘ز ػ٠ِ ػذّ ًلج٣ز ثُؼوٞدز ث٠ُٝ٧ ك٢ سدػٚ ٝإط٬فٚ
(2)

. 

ٖٓ رُي ٣ضؼـ إٕ صطذ٤ن فجُز ثُؼٞد ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ٫ ٣ضطجدن ٓغ ثُوٞثػذ ثُؼجٓز 

ثُٞثسدر ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس، ٖٓ ف٤ظ شٍٔٞ ثُضشذ٣ذ ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ػ٠ِ ثُؼٞد 

ً ُِوٞثػذ ثُؼجٓز ك٢  ك٢ ؽشثةْ ٖٓ ٗٞع ثُٔخجُلجس، ك٤ٔج ٫ ٣طذن ثُؼٞد ٝكوج

س ٝثُؾ٘ـ، ًٔج إشضشؽ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُٔخجُلجس ٝإٗٔج ٣وضظش ػ٠ِ ؽشثةْ ثُؾ٘ج٣ج

ُضطذ٤وٚ إٔ صٌٕٞ ثُؾش٣ٔز ثُؼٔج٤ُز ثُؾذ٣ذر ٖٓ ٗلظ ٗٞع ثُؾش٣ٔز ثُغجدوز، د٤٘ٔج 

٣طذن ثُؼٞد ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ك٢ فجُز صٔجعَ ثُؾش٣ٔض٤ٖ ثُؾذ٣ذر ٝثُغجدوز )ثُؼٞد 

ثُخجص(، ًٔج هذ ٣ٌضل٢ ُضطذ٤وٚ ٓؾشد إسصٌجح ؽش٣ٔز ؽذ٣ذر فض٠ ُٞ ُْ صٔجعَ 

ش٣ٔز ثُغجدوز )دجُؼٞد ثُؼجّ(ثُؾ
(3)

، ٣ؼجف ُزُي إٔ ثُؼٞد ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس 

ظشف صشذ٣ذ هؼجة٢، ك٢ ف٤ٖ ٣ٌٕٞ ثُؼٞد ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ظشف هج٢ٗٞٗ ٫ 

 ٣ٌٖٔ ُِوجػ٢ إٔ ٣ضخ٤ش ث٧خز دٚ ٖٓ ػذٓٚ.

عج٤ٗجً: صشذ٣ذ ثُؼوٞدز ك٢ فجُز صؼذد ثُؼٔجٍ: أؽجص ثُٔششع ثُؼشثه٢ ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ 

ثُ٘جكز صشذ٣ذ ثُؼوٞدز دضؼذد ثُؼوٞدجس ثُٔلشٝػز ػ٠ِ ثُلؼَ ثُٞثفذ ثُظجدس ٖٓ 

ثُٔخجُق )طجفخ ثُؼَٔ( إرث إسصٌخ ثُٔخجُلز دشؤٕ ػذد ٖٓ ثُؼٔجٍ، ًقجُز 

ؽخ ٛزث ثُوجٕٗٞ ك٤ٔج ٣خض صشـ٤َ ثُٔوشسر دٔٞ ث٫ُضضثٓجسٓخجُلز طجفخ ثُؼَٔ 

                                                           
ة مكتب ) بغجاد :السبادئ العامة في قانؽن العقؽبات، طان عبج القادر الذاوي، عمي حدؼ خمف، سم (1)

 . 448، ص(ال تاريخ، بالدشيؽري 
، (2115،  العخبيةدار الشيزة  ) القاىخة :،6طقانؽن العقؽبات العام،  أحسج فتحي سخور، الؽسيط في (2)

 .1159ص
إشتخط باإلضافة إلى ذلغ  2113( لدشة 12ح رقػ )كسا ويالحظ إن السذخع السرخي في قانؽن العسل الشاف (3)

وقؽع السخالفة الججيجة ضسؼ فاصل زمشي معيؼ بعج إرتكاب السخالفة األولى، حيث حجد ىحه السجة بدتة أشيخ. 
رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى )سخى محي عبجالخحيػ الكشاني، الحساية الجشائية لمحقؽق العسالية )دراسة مقارنة(، 

 . 61، ص(2118، جامعة الشيخيؼ -كمية الحقؽق 
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ثُؼٔجٍ أٝ عجػجس ػِْٜٔ ٝكضشثس ثُشثفز ٝث٩ؽجصثس ثُٔخظظز ُْٜ
(1)

، ٣ٝؼذ 

رُي خ٬كجً ُِوٞثػذ ثُؼجٓز ثُض٢ أٝسدٛج هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُضؼذد، كجُضؼذد 

 ً ك٢ ثُوجٕٗٞ ث٧خ٤ش ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ أٓج إٔ ٣ٌٕٞ صؼذدثً طٞس٣ج
(2)

، أ١ ٣٘طذن 

لؼَ ثُٞثفذ أًغش ٖٓ ٗض هج٢ٗٞٗ كضضؼذد أٝطجف ثُلؼَ ثُٔشصٌخ. أٝ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ثُ

ٌَٕٞ ٬ًً ٜٓ٘ج ػ٠ِ فذر ؽش٣ٔز  ً هٞثٓٚ إسصٌجح ػذر أكؼجٍ ٓغضوِز ٣ُ ثُضؼذد فو٤و٤ج

هجةٔز دزثصٜج
(3)

. د٤ذ إٕ ٛ٘جى ٖٓ ٣ؾذ إٕ هجػذر صؼذد ثُؼوٞدز دضؼذد ثُؼٔجٍ ثُز٣ٖ 

ث٧طَ ك٤ٔج ٣خض هجػذر ػذّ ؽٞثص  ٝهؼش ثُٔخجُلز دشؤْٜٗ، ٫ صؼذ خشٝؽجً ػٖ

صؼذد ثُٔخجُلز دئسصٌجح ٓخجُلز ٝثفذر، رُي ٧ٕ ًَ ٓخجُلز صؼذ ؽش٣ٔز ٓغضوِز 

دقن ًَ ػجَٓ ٖٓ ثُؼٔجٍ ٓج دثّ عذش ٝهٞػٜج ػ٤ِٚ ٝإطجدضٚ ػشسثً ٗجصؼ ػٜ٘ج
(4)

. 

II.نفشع انخاَي.ا5.ب 

 انطثيؼح انخاصح تانقٕاػذ انؼًانيح

ُِطذ٤ؼز ثُخجطز ُِوٞثػذ ثُؼٔج٤ُز أعشٛج ػ٠ِ رثص٤ز ثُؾضثءثس ثُؾ٘جة٤ز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ 

 ٝرُي ٖٓ ف٤ظ ٓج ٣ؤص٢:

 أٔالً: انصفح اإلنضاييح نقٕاػذ قإٌَ انؼًم:

                                                           
/أوال ( مؼ قانؽن العسل العخاقي الشافح عمىى أن "... وتتعىجد عقؽبىة الغخامىة بتعىجد مىؼ أرتكبىت 24نرت السادة ) (1)

( مشىىو "... وتتعىىجد الغخامىىة بقىىجر عىىجد العسىىال الىىحيؼ وقعىىت فىىي شىى"نيػ السخالفىىة "، 73السخالفىىة بذىى"نيػ"، والسىىادة )
 .. وتتعجد الغخامة بقجر عجد العسال الحيؼ وقعت السخالفة بذ"نيػ".  ( ".83وكحلغ السادة )

مؼ قانؽن العقؽبات العخاقي الشافح عمى أن "إذا كؽن الفعل الؽاحج جخائػ متعجدة وجب  (141السادة )نرت  (2)
 ب"حجىسا". إعتبار الجخيسة التي عقؽبتيا أشج والحكػ بالعقؽبة السقخرة ليا وإذا كانت العقؽبات متساثمة حكػ 

قانؽن العقؽبات العخاقي الشافح. لمسديج ُيشعخ: عمي خمف حديؼ، سمطان عبج القادر الذاوي،  (142السادة ) (3)
 . 463-459دابق، صالسرجر ال
، (2118 مي لإلصجارات القانؽنية،السخكد القؽ  )عابجيؼ :عبج العديد عبج السشعػ خميفة، عقج العسل الفخدي، (4)

 . 9ص
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جُلضٜج، ٢ٛٝ صغضٔذ ٗؼٌظ ػ٠ِ صؾش٣ْ ٓخثُوٞثػذ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ؽجدغ خجص 

صظجكٜج دظلز آٓشر خجطزثإُضث٤ٓضٜج ٖٓ 
(1)

صلجم ػ٠ِ ٓخجُلضٜج، ٗظشثً ٫ ٣غٔـ دج٫ 

ُضؼِوٜج دجُ٘ظجّ ثُؼجّ
(2)

ؽضٔجػ٢ ثُز١ صلشع ػٖ ثُ٘ظجّ ثُؼجّ )دٔؼ٘جٙ ثُضو٤ِذ١(، ث٫

ٝص٤ٔض ػ٘ٚ دخظ٤ظز ؽٞٛش٣ز صٌٖٔ ك٢ فٔج٣ضٚ ثُطشف ثُؼؼ٤ق، إ٫ إٔ ثُوٞثػذ 

ج ػ٠ِ ٓ صلجمؽضٔجػ٤ز ثُض٢ ٫ ٣ؾٞص ث٫ٔج٣ز ث٫ثُٔضؼِوز دٚ صٔغَ ثُقذ ث٧د٠ٗ ٖٓ ثُق

صلجم ػ٠ِ صقو٤ن كجةذر أكؼَ ُِطشف ثُؼؼ٤ق ٓقَ ٗطٟٞ ٛزث ث٫ث٣خجُلٜج، إ٫ إرث 

ؽضٔجػ٢، صذطز دجُ٘ظجّ ثُؼجّ ث٫ثُقٔج٣ز، ٝدٜزث ٣ؼذ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ٖٓ ثُوٞث٤ٖٗ ثُٔش

فضٞثةٚ ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُوٞثػذ ٝثُٔذجدا ثُض٢ صٜذف إ٠ُ فٔج٣ز ثُؼٔجٍ، ٝصؼَٔ ٫

٤ز ٌَُ ٖٓ ثُؼَٔ ٝف٤جر ثُؼجَٓ ٣ٝضشصخ ػ٠ِ رُي ٗضجةؼ ػ٠ِ ًلجُز ثُظشٝف ث٩ٗغجٗ

ٛجٓز ٜٓ٘ج: دط٬ٕ ٓج ٣خجُق أفٌجٓٚ إ٫ إرث ٓ٘ـ ثُؼجَٓ ٓشًضثً أكؼَ ٖٓ ثُٔشًض 

/أ٫ًٝ( ٖٓ هجٕٗٞ 14ثُز١ صٔ٘قٚ إ٣جٙ أفٌجّ هجٕٗٞ ثُؼَٔ، ٝٛزث ٓج هؼش دٚ ثُٔجدر )

جّ ٛزث ثُوجٕٗٞ ثُقذ ث٧د٠ٗ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ ثُ٘جكز ػ٠ِ إٔ "صٔغَ ثُقوٞم ثُٞثسدر ك٢ أفٌ

ُقوٞم ثُؼٔجٍ ٫ٝ صؤعش صِي ث٧فٌجّ ػ٠ِ أ١ فن ٖٓ ثُقوٞم ثُض٢ صٔ٘ـ ُِؼجَٓ 

دٔٞؽخ أ١ هجٕٗٞ أخش، أٝ ػوذ ػَٔ أٝ إصلجم أٝ هشثس إرث ًجٕ أ١ ٜٓ٘ج ٣شصخ ُِؼجَٓ 

 فوٞهجً أكؼَ ٖٓ ثُقوٞم ثُٔوشسر ُٚ دٔٞؽخ أفٌجّ ٛزث ثُوجٕٗٞ".

ِؼجَٓ صؼضذش ٓغؤُز ٓٞػٞػ٤ز صخؼغ ُضوذ٣ش ثُوجػ٢ ٝصوذ٣ش ثُٔظِقز ث٧كؼَ ُ

ً ُِظشٝف ثُٔٞػٞػ٤ز ثُٔق٤طز، ٫ٝ ٣ضو٤ذ ك٢ رُي دٞؽٜز ثُ٘ظش ثُشخظ٤ز ١٧  صذؼج

ٖٓ ثُؼجَٓ أٝ طجفخ ثُؼَٔ، ًٔج ٣ٝوغ دجؽ٬ً أ١ صظجُـ أٝ إدشثء ٣ض٘جصٍ ك٤ٚ ثُؼجَٓ 

                                                           
 . 27دابق، صالسرجر البؼ أحسج دمحم،  (1)
تتسحؽر فكخة الشعام العام)وفق السعشى التقميجي( في األسذ الجؽىخية والسرالح الحيؽية بالشدبة لجساعة ما.  (2)

 . 51دمحم حديؼ مشرؽر، مرجر سابق، ص
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ػٖ أ١ فن ٓ٘قٚ ُٚ ٛزث ثُوجٕٗٞ
(1)

ثُؾضثء ثُٔذ٢ٗ . د٤ذ إٕ ثُٔششع ُْ ٣ٌضل٢ دٜزث 

)ثُذط٬ٕ( ػ٘ذ ٓخجُلز أفٌجّ هجٕٗٞ ثُؼَٔ، دَ ػٔذ إ٠ُ ػٔجٜٗج دجُؾضثء ثُؾ٘جة٢ ٖٓ 

صوش٣ش إٔ ٓخجُلز ٛزٙ ث٧فٌجّ صؼذ ؽش٣ٔز ؽ٘جة٤ز، ًٜٞٗج صٔظ ثُٔظجُـ ثُؼجٓز 

ث٧عجع٤ز ُِٔؾضٔغ، ك٢ٜ دج٩ػجكز إ٠ُ ثُقٔج٣ز ثُض٢ صٞكشٛج ُِطذوز ثُؼجِٓز، صؼَٔ ػ٠ِ 

ؽضٔجػ٤زهضظجد٣ز ٝث٫ذُٝز ٖٓ ثُ٘ٞثف٢ ث٫قو٤ن ع٤جعز ثُص
(2)

. دو٢ إٔ ٗ٘ٞٙ إ٠ُ ػذّ 

صؼِن ؽ٤ٔغ ثُوٞثػذ ثُوج٤ٗٞٗز ثُض٢ ٣ؼٜٔج هجٕٗٞ ثُؼَٔ دجُقوٞم ثُلشد٣ز ُِطذوز 

ثُؼجِٓز، رُي إٔ ؽضء ًذ٤شثً ٜٓ٘ج هشس ُقٔج٣ز ثُٔظِقز ثُؼجٓز ٝصقو٤ن ٗٞع ٖٓ 

ثُض٢ صقذد  عذ٤َ ثُٔغجٍ ثُوٞثػذثُضٞثصٕ د٤ٖ ٓظجُـ ر١ٝ ثُؼ٬هز ثُٔضؼجسدز، كؼ٠ِ 

هضظجد٣ز ٓؼ٤٘ز، ٫ ٣غٔـ ثُٔششع دٔخجُلضٜج فض٠ ُٞ ًجٗش ٛزٙ ثث٧ؽٞس ٝكوجً ُغ٤جعز 

ثُٔخجُلز ص٘ظخ ػ٠ِ صقو٤ن ٓظِقز ُِؼجَٓ ًض٣جدر أؽشٙ ٓغ٬، ًٝزُي ثُقجٍ ك٢ 

ثُوٞثػذ ثُٔ٘ظٔز ُ٪ػشثح ٝهؼجء ثُؼَٔ، إر ٣ؼذ دجؽ٬ً ًَ إصلجم ٣خجُق أفٌجٜٓج 

ُٞ ؽجء دؼٔجٗجس أًغش ُِؼٔجٍفض٠ ٝ
(3)

. 

 عج٤ٗجً: صوذ٣ْ ثُ٘ظـ ٝث٩سشجد إ٠ُ ثُٔخجُل٤ٖ ٧فٌجٓٚ هذَ كشع ثُؼوجح ػ٤ِْٜ:

ٝرُي ػٖ ؽش٣ن إٗزثسْٛ )شلجٛجً أٝ ًضجدز( دـ٤ز ٓ٘قْٜ ثُلشطز ث٬ُصٓز ُِؼذٍٝ 

ػٖ ث٧خطجء ثُض٢ ٣شصٌذٜٞٗج، ٗض٤ؾز ػذّ ٓؼشكضْٜ دؤفٌجّ ثُوجٕٗٞ أٝ ؽِْٜٜ ٓج ٣وغ 

ْ ٖٓ أػذجء خجطز ك٢ ص٘ظ٤ْ ثُؼ٬هجس ثُؼٔج٤ُز، ٣ٝضؼـ رُي ٖٓ خ٬ٍ ػ٤ِٜ

ثُظ٬ف٤جس ثُض٢ ٓ٘قٜج ثُٔششع ُِؾٜجس ث٩دثس٣ز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُ٘جكز، إر ٗظش 

ٙ( ٓ٘ٚ ػ٠ِ "صشَٔ أػٔجٍ ثُؾٜز ثُٞؽ٤٘ز ثُٔغؤُٝز ػٖ ثُظقز -/عج٤ٗجً 115ثُٔجدر )

ً ُٔج ٝثُغ٬ٓز ث٤ُٜ٘ٔز ث٧ٛذثف ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُذ٘ ذ )أ٫ًٝ( ٖٓ ٛزٙ ثُٔجدر ٝكوج

                                                           
في عقج أو إتفاق يتشازل /ثانيا ( مؼ قانؽن العسل العخاقي الشافح عمى أن "يقع باطال  كل شخط 14السادة )نرت  (1)

 بسؽجبو العامل عؼ أي حق مؼ الحقؽق السقخرة لو بسؽجب أحكام ىحا القانؽن".
 .61-51لمسديج ُيشعخ: دمحم حديؼ مشرؽر، مرجر سابق، ص (2)
 .42، ص(1977دار الحخية لمطباعة، )بغجاد :، 6شخح قانؽن العسل دراسة مقارنة، ط  شاب تؽما مشرؽر، (3)
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صوذ٣ْ ثُ٘ظـ فٍٞ ثُظقز ٝثُغ٬ٓز ث٤ُٜ٘ٔز ٝد٤تز ثُؼَٔ ٝٓؼذثس ثُٞهج٣ز  -٣ؤص٢: ٙ

/عجُغجً( "ُِٞصثسر... ٝرُي دؼذ إٗزثسٙ دئصثُز ثُٔخجُلز ..."، 122ثُشخظ٤ز"، ٝثُٔجدر )

َ إفجُضٚ /أ٫ًٝ( " ُِٞص٣ش صٞؽ٤ٚ إٗزثس إ٠ُ طجفخ ثُؼَٔ ثُٔخجُق هذ134ٝثُٔجدر )

إ٠ُ ثُٔقٌٔز ثُٔخضظز". دج٩ػجكز إ٠ُ ثُؼوٞدجس ثُؾضثة٤ز ثُض٢ هشسٛج ثُٔششع ػ٠ِ 

ً دـِن ثُٔششٝع ك٢ فج٫س  أطقجح ثُؼَٔ، ًٔ٘ـ عِطز ث٩دثسر إصخجر إؽشثًء إدثس٣ج

ٓقذدر
(1)

. 

ٝفغ٘جً كؼَ ثُٔششع دضوش٣شٙ رُي ُٔج ُٜزث ث٩ؽشثء ٖٓ صؤع٤ش ٝكجػ٤ِز ًذ٤شر ػ٠ِ 

جد٣ز ٧طقجح ثُؼَٔ، كؼ٬ً ػٖ ث٩سدجى ثُز١ ٣قذعٚ ك٢ ٗشجؽٚ ٓغ ثُٔظجُـ ث٩هضظ

صدجة٘ٚ
(2)

. 

ٖٝٓ ثُؾذ٣ش دج٩شجسر إ٠ُ إٗٚ دج٩ػجكز إ٠ُ ثُزثص٤ز ثُض٢ ٓ٘قٜج ثُٔششع ثُؼشثه٢ 

ُِؾضثءثس ثُؾ٘جة٤ز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ، كوذ أػجكش ثُضشش٣ؼجس ثُؼٔج٤ُز ث٧خشٟ
(3)

 

٤ز ثُؾ٘جة٤ز ثُضؼج٤٘ٓزؽٞثٗخ أخشٟ ُض٤٤ٔضٙ ًضوش٣ش ٓذذأ ثُٔغؤُٝ
(4)

٧طقجح ثُؼَٔ  

                                                           
/ثالثا ( مؼ قانؽن العسل العخاقي الشافح عمى أن "لمؽزارة أن تقخر غمق مكان العسل أو إيقاف 122نرت السادة ) (1)

عسل آلة أو أكثخ في حال إمتشع صاحب العسل عؼ تشفيح تعميسات الرحة والدالمة السيشية أو مشع لجان 
 =ب الغمق أو اإليقاف... وتتؽلى لجشةالتفتير السخترة مؼ دخؽل مؽقع العسل أو عخقل عسميا وحتى زوال سب

/ثانيا ( عمى أن "إتخاذ اإلجخاءات 129التفتير السخترة إعجاد تقخيخا  خطيا  حؽل السخالفة"، وكحلغ السادة )=
العاجمة في حاالت الخطخ الذجيج الحي ال يحتسل إمياال  بسا في ذلغ تؽقيف العسل كميا  أو جدئيا  أو إخالء مكان 

 العسل".
مرجر سابق، التقاضي في دعاوى العسل في القانؽن العخاقي )دراسة مقارنة(، دمحم عمى الطائي،  د. (2)

 . 214ص
 .2113( لدشة 12كقانؽن العسل السرخي رقػ ) (3)
عمسا  إنيا في ذلغ تختمف عؼ مبجأ التزامؼ السقخر في الغخامة الشدبية التي تعتبخ كعقؽبة تكسيمية نز  (4)

( مؼ قانؽن العقؽبات العخاقي "الغخامة الشدبية يحكػ بيا باإلضافة إلى 92/2عمييا السذخع العخاقي في السادة )
لسرمحة التي حققيا أو أرادىا الجاني مؼ العقؽبة األصمية بشدبة تتفق مع الزخر الشاتج عؼ الجخيسة أو ا

الجخيسة ويحكػ بيا عمى الستيسيؼ في جخيسة واحجة عمى وجو التزامؼ سؽاء كانؽا فاعميؼ أم شخكاء ما لػ يشز 
 =االلتداماتالقانؽن عمى خالف ذلغ"، إال إنو مؼ الججيخ بالحكخ إن السذخع العخاقي نز عمى مبجأ التزامؼ في 
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ػ٘ذ ثُض٘ل٤ز ثُؼوجد٢ ٝرُي ك٢ فجُز طذٝس ثُٔخجُلز ٖٓ هذَ ػذد ٓؼ٤ٖ ٖٓ أطقجح 

ثُ٘جشب ػٜ٘ج، ًقجُز  ج٫ُضضثّثُؼَٔ، إر ٣ؼذ ًَ ْٜٓ٘ ٓغؤ٫ًٝ دجُضؼجٖٓ ػٖ ثُٞكجء د

ز ًِٜج طذٝس فٌْ دجُـشثٓز ػٖ ؽش٣ٔز ٝثفذر ٣شصٌذٜج ٛؤ٫ء ؽجص ٧فذْٛ دكغ ثُـشثٓ

ػْٜ٘، ٓغ إػطجةٚ ثُقن دؼذ رُي دضقظ٤ِٜج ٖٓ ششًجةٚ ٝػ٠ِ ٝكن ٓج ؽجء ك٢ 

ثُوٞثػذ ثُؼجٓز ثُٔضؼِوز دجُٔغؤ٤ُٝز ثُضؼج٤٘ٓز ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ
(1)

 .

ًٔج ُْ صؾ٤ض ٛزٙ ثُضشش٣ؼجس ٝهق ص٘ل٤ز ثُؼوٞدجس ثُٔج٤ُز ثُظجدسر دقن ثُٔخجُل٤ٖ 

ثُ٘ضٍٝ ك٢ ثُؼوٞدز ػٖ فذٛج ث٧د٠ٗ ١٧ عذخ ٖٓ ث٧عذجح ٧فٌجّ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ٫ٝ 

ثُوؼجة٤ز ثُٔخللز
(2)

. 

IIIنًثحج انخانج.ا 

 إَٔاع انجضاءاخ انًفشٔظح في انجشائى انًتؼهقح تاألحذاث

ةٔز إعضذػ٠ ص٤ٌٖٔ ثُؼٔجٍ ث٧فذثط ٖٓ إٔ ٣٘ؼٔٞث د٘ٔٞ ع٤ِْ ٝعؾ ظشٝف ٬ٓ

ً ٝث ً ٝخِو٤ج ً ٝطق٤ج ز دْٜ ُقٔج٣ضْٜ ػذ فٔج٣ز هج٤ٗٞٗز خجطهضظجد٣جً، صوش٣ش ثؽضٔجػ٤ج

ٝثُوغٞر ٝث٩ٛٔجٍ ك٢ ٓؾجٍ ثُؼَٔ، ُزث ًجٕ ٖٓ ثُؼشٝس١  ث٫عضـ٬ًٍجكز أشٌجٍ 

ص٘ظ٤ْ صشـ٤ِْٜ دوٞثػذ خجطز ص٤ٔضْٛ ػٖ ؿ٤شْٛ ٖٓ ثُؼٔجٍ، دضٞك٤ش ػٔجٗجس هج٤ٗٞٗز 

 صٌلَ صقو٤ن ثُشدع ثُٔ٘جعخ ٌَُ ٖٓ صغٍٞ ُٚ ٗلغٚ إُقجم ث٧رٟ دٔظجُقْٜ ٝفوٞهْٜ.

ٝصشصخ ػ٠ِ رُي ػشٝسر كشع ؽضثءثس سثدػز ُضلؼ٤َ أفٌجّ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُخجطز 

                                                                                                                                                                      

( مؼ قانؽن العسل العخاقي الشافح إذ نز عمى "إذا عيج صاحب  العسل 12السادة )بيؼ أصحاب العسل في =
الخئيدي إلى صاحب عسل أخخ بت"دية عسل مؼ أعسالو أو جدء مشيا مؼ الباطؼ وكان ذلغ في ظخوف عسل 
واحجة، وجب عمى مؼ عيج إليو بالعسل أن يداوي بيؼ عسالو وعسال صاحب العسل الخئيدي في جسيع الحقؽق، 

 ويكؽن كل مشيسا متزامشا  مع األخخ في ذلغ".
 . 26بؼ أحسج دمحم، مرجر سابق، ص (1)
( مؼ قانؽن العسل 77، السادة )1981( لدشة 137( مؼ قانؽن العسل السرخي السمغي رقػ )175السادة ) (2)

كشاني، ؛ سخى محي عبج الخحيػ ال52دابق، صالسرجر ال، سيج محسؽد رمزان، 1996( لدشة 8األردني رقػ )
 . 61دابق، صالسرجر ال
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ً ٖٓ ثُٔغٞؿجس فض٠ ُٞ ًجٗش صٞكش  دقٔج٣ز ث٧فذثط، ٝٓ٘غ ػٔجُز ث٧ؽلجٍ صقش أ٣ج

 ػٞثةذ ٓج٤ُز ًذ٤شر ُْٜ ُٝز٣ْٜٝ.

ٖٝٓ ثُؾذ٣ش دجُزًش إٕ أٍٝ ٖٓ أدسى أ٤ٔٛز كشع ثُؾضثءثس ػ٠ِ ٓخجُلز ٛزٙ 

جه٤جس ثُؼَٔ ثُذ٤ُٝز ُضقو٤ن أٛذثف ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُذ٤ُٝز ك٢ فٔج٣ز ثُوٞثػذ، ٢ٛ إصل

 1113( ُغ٘ز 131صلجه٤ز ثُؼَٔ ثُذ٤ُٝز سهْ )ثٙ ثُشش٣قز ٖٓ ثُؼَٔ، ف٤ظ ؽجء ك٢ ٛز

صخجر ج٤جّ ثُغِطز ثُٔخضظز دثخَ ثُذٍٝ دثُٔضؼِوز دجُقذ ث٧د٠ٗ ُغٖ ثُؼَٔ، ٓج ٣ؾ٤ض ه

دجس ثُٔ٘جعذز، ٝدٔج ٣ؼٖٔ كجػ٤ِز ص٘ل٤ز ٓج ٣ِضّ ٖٓ ثُضذثد٤ش دٔج ك٢ رُي كشع ثُؼوٞ

ً ُـشػٜج ك٢ فٔج٣ز ثُطلُٞز، ٝأًذس رُي إصلجه٤ز ثُؼَٔ ثُؼشد٤ز  ٛزٙ ث٩صلجه٤ز صقو٤وج

( ف٤ظ ٗظش ػ٠ِ ه٤جّ ثُضشش٣غ ثُٞؽ٢٘ 32ك٢ ثُٔجدر ) 1116( ُغ٘ز 11سهْ )

 دجُ٘ض ػ٠ِ ػوٞدجس ٝصذثد٤ش ٓ٘جعذز ُشدع ٓخجُلز ثُوٞثػذ ثُٔضؼِوز دقٔج٣ز ثُؼٔجٍ

ث٧فذثط، ػ٠ِ إٔ ٫ صٌٕٞ ثُؼوٞدز ٓشذدر كضؤد١ إ٠ُ إفؾجّ أطقجح ثُؼَٔ ػٖ 

صشـ٤َ ث٧فذثط، ٫ٝ صٌٕٞ خل٤لز ك٤غضٜجٕ دٜج ٓٔج ٣ؼذّ أعشٛج ك٢ ثُشدع
(1)

. صؤع٤غجً 

ػ٠ِ رُي ٝػغ ثُٔششع ثُؼشثه٢ ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ ثُ٘جكز ػ٘ظش ثُؾضثء 

ع٘قجٍٝ ثُضش٤ًض ػ٠ِ ثُؾضثءثس ثُض٢  ػٖٔ ثُوٞثػذ ثُٔوشسر ُقٔج٣ز ث٧فذثط، ُزث

ً ٖٓ فج٫س ثُضؾش٣ْ ثُٔضؼِوز دج٧فذثط )ٓقَ  ٣ٞهؼٜج هجػ٢ ثُؼَٔ ػ٘ذ إسصٌجح أ٣ج

 ثُذسثعز( ًٝٔج ٣ؤص٢:

 III.انًطهة األٔل.أ 

 انجضاء انجُائي

ثُٔوشسر ك٢  ج٫ُضضثٓجسٝػغ ثُٔششع ثُؼشثه٢ ػ٘جطش ثُض٤ٌِق ثُٔضٔغِز د

ٗظٞص هجٕٗٞ ثُؼَٔ، ٝثُز١ أػل٠ ػ٤ِٜج ثُظلز ث٥ٓشر ثُض٢ صِضّ أطقجح ثُؼَٔ 

ٝثُٔخجؽذ٤ٖ دؤفٌجٓٚ إ٠ُ ػذّ ٓخجُلضٜج، ؽجػ٬ً ٖٓ ث٩خ٬ٍ دؤفٌجّ ثُوجٕٗٞ ثُٔزًٞس 

                                                           
حساية الطفؽلة )دراسة مقارنة في معاييخ العسل الجولية والعخبية وقانؽن سالمة عبج التؽاب عبج الحكيػ،  (1)

 .154-153، ص(2116، الشيزة العخبية دار ) القاىخة :العسل(، 
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ؽش٣ٔز ؽ٘جة٤ز، ػٔجٗجً ٝفشطجً ػ٠ِ صطذ٤وٜج ٝإفضشثٜٓج. ٩ٝسصذجؽ ثُضؾش٣ْ دجُؼوجح، 

ٕ ػوٞدزف٤ظ إٔ ٫ ؽش٣ٔز دذٝ
(1)

، كئرث ٓج صٞثكشس أسًجٕ ثُؾش٣ٔز ٝكن ٓج سعٔٚ 

ثُٔششع، ٝهجٓش ثُٔغؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز ُٔشصٌذٜج، صٞؽخ صٞه٤غ ثُؼوجح ػ٤ِٚ ٖٓ هذَ 

ث٤ُٜتجس ثُؼجٓز ٝكن ٓج فذدٙ ثُوجٕٗٞ ٖٓ أٝػجع ٝششٝؽ ُضطذ٤وٚ، صوش٣شثً ُِٔظِقز 

صؤ٤ًذثً دؤٕ ثُٔؾضٔغ  ثُؼجٓز ٫ ُٔظِقز ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ ثُٔضؼشس ٖٓ ثُؾش٣ٔز كوؾ،

ٛٞ طجفخ ثُقن دضٞه٤ؼٜج ػ٠ِ ثُؾج٢ٗ
(2)

. 

كجُؾضثء ثُؾ٘جة٢ إرٕ ٛٞ ث٧عش ثُوج٢ٗٞٗ ثُٔضشصخ ػ٠ِ ٓخجُلز ٗظٞص ثُضؾش٣ْ 

ثُٞثسدر ك٢ ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼوجد٤ز ٝٛٞ ٣ظٜش دظٞسص٢ ثُؼوٞدز ٝثُضذد٤ش ث٫فضشثص١
(3)

 ،

ُخطٞسصٚ ث٩ؽشث٤ٓز. إ٫ إٕ ف٤ظ إٕ ٓ٘جؽ ث٠ُٝ٧ ٛٞ خطؤ ثُؾج٢ٗ د٤٘ٔج ثُغج٤ٗز صلشع 

٬ًٛٔج ٣خؼؼجٕ ُٔذذأ ثُششػ٤ز
(4)

، ف٤ظ ٫ ٣ؼجهخ  ثُشخض ػ٠ِ كؼِٚ أٝ إٓض٘جػٚ إ٫ 

د٘جًء ػ٠ِ هجٕٗٞ ٣ؾشّ ثُلؼَ أٝ ث٫ٓض٘جع ٝهش إسصٌجدٚ، ًٔج ٫ ٣ؾٞص كشع أ١ ػوٞدز 

 ً أٝ صذد٤ش ثفضشثص١ ؿ٤ش ٓ٘ظٞص ػ٤ِٜج هجٗٞٗج
(5)

. 

ً ػ٠ِ رُي كوذ فذد ثُٔششع ث ُؼشثه٢ ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُ٘جكز ثُؾضثء صؤع٤غج

ثُؾ٘جة٢ ثُز١ ٣لشع ػ٠ِ ٓخجُلز ث٧فٌجّ ثُٔضؼِوز دضشـ٤َ ث٧فذثط ثُؼج٤ِٖٓ ٝثُٔجعز 
                                                           

 . 913دابق، صالسرجر الد. أحسج فتحي سخور،  (1)
، (1992، مطبعة الدمان)بغجاد: العقؽبات القدػ العام،  فخخي عبج الخزاق صمبي الحجيثي، شخح قانؽن  (2)

 . 365ص
"الجداء الحي يقخره القانؽن الجشائي لسرمحة السجتسع تشفيحا  لحكػ قزائي عمى مؼ وتعخف العقؽبة كحلغ ب"نيا  (3)

. عمي ى مؼ السجخم نفدو أو مؼ قبل بقية السؽاطشيؼ"تثبت مدؤوليتو عؼ الجخيسة لسشع إرتكاب الجخيسة مخة أخخ 
، أما التجبيخ االحتخازي فيؽ إجخاء يحجده 415حدؼ خمف، سمطان عبج القادر الذاوي، مرجر سابق، ص

السذخع لسؽاجية ما تطؽيو شخرية السجخم مؼ خطؽرة إجخامية في سبيل دراىا عؼ السجتسع. قيذ لطيف 
بقدسيو العام والخاص )نعخيا وعمسيا( معدزا  1969( لدشة 111عخاقي رقػ )شخح قانؽن العقؽبات الالتسيسي، 

 . 379، ص(2119، دار الدشيؽري )بيخوت : بالقخارات التسييدية، 
مشذؽرات الحمبي  ) بيخوت :شخح قانؽن العقؽبات القدػ العام )دراسة مقارنة(، د. عمي عبج القادر القيؽجي، (4)

 . 745-744، ص(2118، الحقؽقية
 قانؽن العقؽبات العخاقي الشافح.  (1السادة ) (5)
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دقوٞهْٜ ٝٓظجُقْٜ، ٝصشـ٤َ ث٧ؽلجٍ ثُز٣ٖ ْٛ دٕٝ عٖ ثُؼَٔ، ٣ٝضشثٝؿ ثُؾضثء 

ك٢ هجٕٗٞ د٤ٖ ثُقذظ ُٔذر ٓؼ٤٘ز أٝ ثُـشثٓز، دج٩ػجكز إ٠ُ ٓج أؽجصصٚ ثُوٞثػذ ثُؼجٓز 

فضشثص١ إرث ٓج صقون صٞثكش ثؼَٔ ك٢ ثُقٌْ دـِن ثُٔقَ ًضذد٤ش ثُؼوٞدجس، ُوجػ٢ ثُ

ثُخطٞسر ث٩ؽشث٤ٓز ك٢ شخض ٓشصٌخ ثُٔخجُلز، ُزث ع٘ض٘جٍٝ طٞس ثُؾضثء ثُؾ٘جة٢ 

 -ُِؾشثةْ ثُٔضؼِوز دؼَٔ ث٧فذثط ٝكن ٓج ٣ؤص٢:

 III.انفشع األٔل.0.أ 

 انحثس

ٛٞ أفذ ثُؼوٞدجس ث٧ط٤ِز ثُغجُذز ُِقش٣ز ثُض٢ فذدٛج ثُوجٕٗٞ، ٣ٝؼشف هجٗٞٗجً 

ًجُضؼش٣ق ثُز١ أؽِوٚ ثُٔششع ُِغؾٖ، ٓغ ٝؽٞد ثُلجسم د٤ٜ٘ٔج، كٜٞ "إ٣ذثع ثُٔقٌّٞ 

ً ُٜزث ثُـشع ثُٔذر ثُٔوشسر ك٢  ػ٤ِٚ ك٢ إفذٟ ثُٔ٘شآس ثُؼوجد٤ز ثُٔخظظز هجٗٞٗج

١ صضشثٝؿ ٓذصٚ ٖٓ ع٬عز شٜٞس إ٠ُ خٔظ ثُز فذظ شذ٣ذثُقٌْ"، ٝثُقذظ ٗٞػجٕ 

صضشثٝؿ ٓذصٚ ٖٓ أسدغ  فذظ دغ٤ؾع٘ٞثس ٓج ُْ ٣ضؼٖٔ ثُوجٕٗٞ ٓج ٣خجُق رُي، 

ٝػشش٣ٖ عجػز إ٠ُ ع٘ز ٝثفذر ٓج ُْ ٣ضْ ثُ٘ض ػ٠ِ خ٬ف رُي، ٝثُلجسم د٤ٜ٘ٔج 

س ثُؼوجد٤زآثُض٤ٌِق دؤدثء ثُؼَٔ دثخَ ثُٔ٘ش دج٩ػجكز إ٠ُ ٓذر ثُؼوٞدز،
(1)

. 

ثُٔششع ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ ثُ٘جكز، ُِوجػ٢ عِطز كشع ػوٞدز ٝهذ أػط٠ 

ثُقذظ ثُذغ٤ؾ ػ٘ذ صشـ٤َ ث٧ؽلجٍ ٓخجُلزً ُوجػذر ثُقذ ث٧د٠ٗ ُغٖ ثُؼَٔ، ف٤ظ ٗظش 

/عج٤ٗجً( ػ٠ِ إٔ  "٣ؼجهخ دجُقذظ ٓذر ٫ صض٣ذ ػ٠ِ عضز أشٜش ٝدـشثٓز ٫ 11ثُٔجدر )

ض٤ٖ ًَ ٖٓ خجُق أفٌجّ ثُٔٞثد ثُٞثسدر صض٣ذ ػ٠ِ ٤ِٕٓٞ د٣٘جس أٝ دئفذٟ ٛجص٤ٖ ثُؼوٞد

ك٢ ٛزث ثُلظَ ٝثُٔضؼِوز دضشـ٤َ ث٧ؽلجٍ..."، ٝدٜزث ٗشٟ صٞع٤غ ثُٔششع ُوجػذر 

ٓضذ ٗطجهٜج إ٠ُ ًَ ٖٓ خجُق أفٌجّ ثضثء، كِْ ٣قظشٛج دظجفخ ثُؼَٔ دَ كشع ثُؾ

ٛزٙ ثُٔٞثد. ُٝ٘ج ٝؽٜز ٗظش ك٢ ٛزث ثُٔوجّ ٖٓ ػشٝسر صشذ٣ذ ثُٔششع ُِؼوٞدز، دشكغ 

                                                           
شخح قانؽن العقؽبات قانؽن العقؽبات العخاقي الشافح؛ د. جاسػ خخيبط خمف،  (89( و)88ُيشعخ: السادتيؼ ) (1)

 . 283، ص(2121 ،ذؽرات زيؼ الحقؽقيةمش ) بيخوت:،3ط القدػ العام،
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ًضلجء دؤفذٛٔج، ٗظشثً قٌْ دجُقذظ ٝثُـشثٓز ٓؼجً دٕٝ ث٫ثُقذ ث٧ػ٠ِ ُِقذظ أٝ إُضثّ ثُ

ً ٖٓ  ُٔغجعٜج عضـ٬ُٚ ًٞٗٚ دؤٓظ ثُقجؽز ك٢ ٛزٙ ثدقوٞم ثُطلَ ثُلؼ٠ِ، ٝٓ٘ؼج

ثُٔشفِز ثُؼٔش٣ز إ٠ُ ثُشػج٣ز ٝثُضؼ٤ِْ ٝثُض٘شتز ثُغ٤ِٔز، ُذ٘جء أؽ٤جٍ ٝثػ٤ز ٝٓغولز 

 ٓغضوذَ ثُذِذ إؽضٔجػ٤جً ٝإهضظجد٣جً ٝعوجك٤جً. صٌٕٞ دػجٓز أعجع٤ز ُذ٘جء

III.انفشع انخاَي.5.أ 

 انغشايح

٢ٛٝ ٖٓ ثُؼوٞدجس ث٧ط٤ِز ثُٔج٤ُز ػشكٜج ثُٔششع ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼشثه٢ 

ثُ٘جكز دؤٜٗج "إُضثّ ثُٔقٌّٞ ػ٤ِٚ دؤٕ ٣ذكغ إ٠ُ ثُخض٣٘ز ثُؼجٓز ثُٔذِؾ ثُٔؼ٤ٖ ك٢ ثُقٌْ 

ٝصشثػ٢ ثُٔقٌٔز ك٢ صوذ٣ش ثُـشثٓز فجُز ثُٔقٌّٞ ػ٤ِٚ ثُٔج٤ُز ٝث٩ؽضٔجػ٤ز ٝٓج أكجدٙ 

هغ إكجدصٚ ٜٓ٘ج ٝظشٝف ثُؾش٣ٔز ٝفجُز ثُٔؾ٠٘ ػ٤ِٚ"ٖٓ ثُؾش٣ٔز أٝ ًجٕ ٣ضٞ
(1)

 .

ٝثُٔششع ثُؼشثه٢ ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُ٘جكز هذ خ٤ش ثُوجػ٢ د٤ٖ كشػٚ ُؼوٞدز ثُقذظ 

ٝثُـشثٓز ػٖٔ فذ ٓؼ٤ٖ، أٝ ثُقٌْ دٜج كوؾ ػذ ثُٔخجُق ثُز١ ٣وّٞ دضشـ٤َ أؽلجٍ 

دز ثُـشثٓز ٓ٘لشدر ػ٘ذ دٕٝ عٖ ثُؼَٔ ثُوج٢ٗٞٗ )ًٔج عذن د٤جٗٚ(، إ٫ أٗٚ إًضل٠ دؼوٞ

ٓخجُلز ث٧فٌجّ ثُخجطز دقٔج٣ز ثُؼٔجٍ ث٧فذثط، ف٤ظ أٝؽخ ػ٠ِ ثُوجػ٢ كشع 

( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ ثُ٘جكز، إر 105ثُـشثٓز ػ٠ِ طجفخ ثُؼَٔ ك٢ ثُٔجدر )

ٗظش ػ٠ِ إٔ "٣ؼجهخ طجفخ ثُؼَٔ ثُٔخجُق ٧فٌجّ ٛزث ثُلظَ دؼوٞدز ٫ صوَ ػٖ 

( خٔغٔجةز أُق د٣٘جس". ٝٛزث 500000س ٫ٝ صض٣ذ ػ٠ِ )( ٓتز أُق د٣٘ج100000)

، ف٤ظ 1111( ُغ٘ز 11ٓج ٣خجُق ٓٞهق ثُٔششع ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُغجدن سهْ )

صؼٖٔ ػوٞدض٢ ثُقذظ ٝثُـشثٓز
(2)

، ًٔج كشع ثُٔششع ػوٞدز ثُـشثٓز ًؾضثًء ػ٠ِ 

                                                           
 قانؽن العقؽبات العخاقي الشافح.  (91السادة ) (1)
عمى أن "يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عؼ  1987( لدشة 71( مؼ قانؽن العسل العخاقي رقػ )97نرت السادة ) (2)

عذخة أيام وال تديج عمى ثالثة أشيخ أو بغخامة ال تقل عؼ مائة ديشار وال تديج عمى ثالثسائة ديشار كل مؼ خالف 
 الفرميؼ األول والثاني مؼ ىحا الباب".  األحكام الستعمقة بحساية األحجاث والشداء السشرؽص عمييا في
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ً أّ ٓخجُلز ث٧فٌجّ ثُخجطز دج٧ؽٞس، ًقجُز ػذّ دكغ ث٧ؽش ُِؼجَٓ عٞثء ًجٕ فذ عج

 ً دجُـج
1
. 

ٝػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ ثُٔضث٣ج ثُض٢ صضٔضغ دٜج ثُـشثٓز ًؼوٞدز أط٤ِز، ؽؼِش ٖٓ 

ً ُِٔقٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ؿ٤ش ثُقجؽز إ٠ُ  ثُضشش٣ؼجس ثُقذ٣غز صضؾٚ ٗقٞ صطذ٤وٜج إط٬فج

ػضُٚ )فذغٚ( ػٖ ثُٔؾضٔغ أع٘جء صؤ٤ِٛٚ
(2)

، إ٫ إٕ كجػ٤ِضٜج ًؾضثء صؼضٔذ ػَ ٓج صقذعٚ 

ً إ٠ُ سدع ثُٔخجُق،  ٖٓ سدر كؼَ، رُي إٕ ٓؾشد كشع ثُؼوٞدز ٫ ٣ؤد١ فضٔج

خظٞطجً ك٢ ثُقج٫س ثُض٢ صٌٕٞ ك٤ٜج ثُلجةذر ثُٔشدٝدر ػ٠ِ ثُؾٜز ثُض٢ صوّٞ دضشـ٤َ 

ً ُِوجٕٗٞ أًذش ٖٓ ه٤ٔز ثُؼوٞدز ثُٔلشٝػز، ٓٔج ٣وضؼ٢ ٝؽٞح فشص  ثُقذط خ٬كج

ثُٔششع ػ٠ِ ص٘جعخ ثُؾضثءثس ٓغ ٗٞع ٝفؾْ ثُٔخجُلز ٢ٌُ صقون ثُشدع ثٌُجك٢ 

٧طقجح ثُؼَٔ ثُٔخجُل٤ٖ ٝؿ٤شْٛ
(3)

. 

ٝدجُ٘ظش ٦ُعجس ثُٔضشصذز ػ٠ِ صشـ٤َ ث٧فذثط خ٬كجً ُِوجٕٗٞ، ِٗضٔظ ٖٓ ثُٔششع 

صشذ٣ذ ثُؼوٞدز ػ٠ِ ٓخجُلز ث٧فٌجّ ثُخجطز دقٔج٣ز ث٧فذثط، ٝرُي دؼْ ػوٞدز 

٠ُ ؽجٗخ ػوٞدز ثُـشثٓز ُضقو٤ن أًذش هذس ٖٓ ثُشدع، ٗظشثً ُضؤع٤ش ثُؼوٞدز ثُقذظ إ

ث٠ُٝ٧ ػ٠ِ ٗلٞط أطقجح ثُؼَٔ ٝعٔؼضْٜ ثُضؾجس٣ز ٝعؾ د٤تز ث٧ػٔجٍ، ك٬ ٓلش ٖٓ 

ث٩ػضشثف دٔج ُِؼوٞدجس ثُغجُذز ُِقش٣ز ٖٓ ٌٓجٗز أ٠ُٝ ك٢ ثُغ٤جعز ثُؼوجد٤ز ثُقذ٣غز، 

ش ؽغ٤ٔز ًؾشثةْ ثُٔجٍ ثُذغ٤طز ف٤ظ صٌٕٞ ٝدئهضظجس ثُـشثٓز ػ٠ِ ثُؾشثةْ ثُـ٤

دٔغجدز ث٩ٗزثس إ٠ُ ثُؾج٢ٗ ٖٓ دٕٝ فجؽز إدخجُٚ إ٠ُ دشٗجٓؼ صٜز٣ذ٢
(4)

. 

                                                           

( مىىؼ قىىانؽن العسىىل الشافىىح بىى"ن "يعاقىىب بغخامىىة ال تقىىل عىىؼ ضىىعف الحىىج األدنىىى 64وذلىىغ وفىىق نىىز السىىادة )(  1(
الذىىيخي السقىىخر قانؽنىىا  كىىل مىىؼ خىىالف األحكىىام الستعمقىىة بىىاألجؽر السشرىىؽص عمييىىا فىىي ىىىحا القىىانؽن، واذا كانىىت 

 عؼ الحج األدنى لألجخ فيمتدم السخالف باإلضافة إلى دفع الغخامة السفخوضة عميو..."السخالفة تتعمق بجفع يقل 
 . 53سخى محي عبج الخحيػ الكشاني، مرجر سابق، ص (2)
ضسانات تذغيل األحجاث في التذخيعات العسالية )دراسة "د. ماىخ عبج شؽير، د. دمحم عمي الطائي،  (3)

 .99ص (:1987 )الدشة الثالثة عذخ، 19السقارن، عجد  بحث مشذؽر في مجمة القانؽن  ،"مقارنة(
 .712، ص(1996، مشذ"ة السعارف ) االسكشجرية :الحساية الجشائية لمحقؽق العسالية، ج العجؽز، ناى (4)
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٣ؼجف إ٠ُ رُي دػٞر ثُٔششع إ٠ُ ػذّ هظش ثُؼوٞدز ػ٠ِ طجفخ ثُؼَٔ 

ِِٜج صشَٔ ًجكز ثُؾٜجس ثُض٢ ُٜج ػ٬هٚ دؼَٔ ثُقذط ًظجفخ ث٣٫ُٞز  ثُٔخجُق، دَ َؽْؼ

عٞثء ًجٕ ٝثُذٙ أٝ ث٢ُُٞ، ًٞٗٚ ثُٔغؤٍٝ ػٖ سػج٣ز شؤٝٗٚ ششػجً ثُششػ٤ز ػ٤ِٚ 

ً إٕ ثُوجٕٗٞ صذخَ ك٢ فج٫س ًغ٤شر ُغقخ ث ً )ػِٔج ٣٫ُٞز ػ٘ٚ ك٢ فجُز إرث ٓج ٝهجٗٞٗج

عضخذثٜٓج(ثأعجء 
(1)

، إ٠ُ ؽجٗخ ثُؾٜجس ثُ٘وجد٤ز ثُض٢ صوغ ػ٤ِٜج ٓغؤ٤ُٝز ٓضجدؼز فج٫س 

خشم أفٌجّ صشـ٤َ ثُؼٔجٍ ث٧فذثط
(2)

. 

ً كؼَ ثُٔششع ثٝف سصٌجح ثُؾش٣ٔز عذذجً ثُؼشثه٢ ػ٘ذٓج ؽؼَ ٖٓ ثُؼٞدر إ٠ُ غ٘ج

ُضشذ٣ذ ثُؼوٞدز ػ٠ِ ثُٔخجُق، أ٬ًٓ دؤٕ صقذط ثُؼوٞدز ثُٔشذدر ٓج ُْ صغضطغ ػ٤ِٚ 

ثُؼوٞدز ث٠ُٝ٧ ٖٓ سدع ُِٔخجُق ٝطشف ٗظشٙ ػٖ ثُٔغجدشر ك٢ صٌشثس ؽش٣ن 

ث٩ؽشثّ
(3)

ػ٠ِ "... ٝإرث ًشس ثُٔقٌّٞ ػ٤ِٚ . ٝرُي ػ٘ذٓج ٗض هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُ٘جكز 

ثُٔخجُلز ك٤ؼجهخ دؼؼق ثُؼوٞدز ثُٔلشٝػز ػ٤ِٚ دٔٞؽخ أفٌجّ ٛزث ثُوجٕٗٞ"
(4)

 .

ٝٗغض٤ٔـ ثُٔششع ػزسثً ك٢ ث٧خز دضشذ٣ذ ثُؼوٞدز ٖٓ خ٬ٍ ث٧خز دضؼذد ثُؼوٞدجس دضؼذد 

 ثُؼٔجٍ ث٧فذثط ثُز٣ٖ ٝهؼش ثُٔخجُلز دشؤْٜٗ أعٞر دٔج ٗظش ػ٤ِٚ صشش٣ؼجس ثُؼَٔ

ث٧خشٟ، ٜٝٓ٘ج ثُضشش٣غ ثُٔظش١
(5)

. 

III.انفشع انخانج.7.أ 

 غهق يحم انًششٔع

فضشثص١ دـِن ٓقَ ثُٔششٝع، ُضل٣ٞش ثؽجص ثُٔششع  ُِوجػ٢ ص٘ض٣َ صذد٤ش أ

سصٌجح ؽشثةْ ؽذ٣ذر صج٤ُز ػ٠ِ ؽش٣ٔضٚ ثعضـ٬ُٚ ك٢ ث٠ِ ثُٔقٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ثُلشطز ػ

                                                           
 قانؽن العقؽبات العخاقي الشافح. (383السادة ) (1)
 .111، صالدابق سرجرال عبج شؽير، د. دمحم عمي الطائي، د. ماىخ (2)
، (2112، دار الشيزة العخبية ) القاىخة:،7ط العقؽبات القدػ العام، محسؽد نجيب حدشي، شخح قانؽن  (3)

 .932ص
 قانؽن العسل العخاقي الشافح. (169السادة ) (4)
 .2113( لدشة 12قانؽن العسل السرخي رقػ ) (248السادة ) (5)
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عضتظجٍ ٓج ٣ٌِٔٚ ثُٔخجُق ٖٓ خطٞسر إؽشث٤ٓز ثُٔقٌّٞ ػ٤ِٚ دٜج، ٝدوظذ ٓٞثؽٜز ٝث

ٓقضِٔز صٜذد دجُؼٞدر إ٠ُ صٌشثس ثُؾش٣ٔز، ف٤ظ أعذش ثُضطذ٤ن ثُؼ٢ِٔ دؤٕ ثُـِن ُٚ أعشثً 

فضٔجٍ ثُؼٞدر ػطشثح ٝك٢ ثُضظذ١ ٫ثك٢ إصثُز ٓج ٣٘ؾْ ػٖ ثُؾش٣ٔز ٖٓ كؼج٫ً 

إ٤ُٜج
(1)

( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼشثه٢ ثُ٘جكز ػ٠ِ 121. ٝك٢ رُي ٗظش ثُٔجدر )

ث٧فٞثٍ ثُض٢ ٣ؾٞص ك٤ٜج ؿِن ثُٔقَ ٝششٝؽٚ دؤٗٚ "ك٤ٔج ػذٟ ثُقج٫س ثُخجطز ثُض٢ 

٣٘ض ك٤ٜج ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ ثُـِن، ٣ؾٞص ُِٔقٌٔز ػ٘ذ ثُقٌْ ػ٠ِ شخض دؾ٘ج٣ز أٝ 

ُؾش٣ٔز ُٔذر ٫ صوَ ػٖ شٜش سصٌجح ثثصؤٓش دـِن ثُٔقَ ثُز١ أعضخذّ ك٢ ؽ٘قز، إٔ 

٫ٝ صض٣ذ ػ٠ِ ع٘ز ٣ٝغضضذغ ثُـِن فظش ٓذجششر ثُؼَٔ أٝ ثُضؾجسر أٝ ثُظ٘جػز ٗلغٜج 

ك٢ ثُٔقَ رثصٚ عٞثء ًجٕ رُي دٞثعطز ثُٔقٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ أفذ أكشثد أعشصٚ أٝ أ١ 

شخض أخش ٣ٌٕٞ ثُٔقٌّٞ ػ٤ِٚ هذ أؽش ُٚ ثُٔقَ أٝ ٗضٍ ػ٘ٚ دؼذ ٝهٞع ثُؾش٣ٔز. 

ثُقظش ٓجُي ثُٔقَ أٝ أ١ شخض ٣ٌٕٞ ُٚ فن ػ٢٘٤ ك٤ٚ إرث ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٫ٝ ٣ض٘جٍٝ 

 طِز دجُؾش٣ٔز".

III.انًطهة انخاَي.ب 

 انجضاء انًذَي

ُِؼٔجٗجس ثُٔوشسر ُقٔج٣ز ٓظجُـ ث٧فذثط ٝفوٞهْٜ، أكشد ثُٔششع  إعضٌٔج٫ً 

إ٠ُ ؽجٗخ ثُؾضثء ثُؾ٘جة٢، ؽضثًء أخش ؿ٤ش ؽ٘جة٢، ٝرُي ك٢ ثُقج٫س ثُض٢ ٫ ٣ٌٕٞ 

ك٤ٜج ثُؼشس ثُؾ٘جة٢ ث٧عش أٝ ثُ٘ض٤ؾز ثُٞف٤ذر ثُٔضشصذز ػ٠ِ إسصٌجح ثُؾش٣ٔز 

٣ٜذف إ٠ُ إػجدر ثُقجٍ إ٠ُ ٓج  )ثُٔخجُلز(، ٣ٝضٔغَ ٛزث ثُؾضثء دجُؾضثء ثُٔذ٢ٗ ثُز١

ًجٕ ػ٤ِٚ هذَ إسصٌجح ثُٔخجُلز ٝؽذش ثُؼشس ثُز١ صُٞذ ػٜ٘ج
(2)

. ُٝوذ ػجُؾٚ ثُٔششع 

( ٓ٘ٚ ثُض٢ ٗظش ػ٠ِ إٔ "إرث ٝؽذس 102ثُؼشثه٢ ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُ٘جكز ك٢ ثُٔجدر )

ػ٬هز ػَٔ د٤ٖ طجفخ ػَٔ ٝفذط ٫ ٣ؾٞص صشـ٤ِٚ دٔٞؽخ أفٌجّ ٛزث ثُوجٕٗٞ 

                                                           
 .535صدابق، ال سرجرال فخخي عبج الخزاق صميبي الحجيثي،د.  (1)
 . 744دابق، صالسرجر الد. عمي عبج القادر القيؽجي،  (2)
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جفخ ثُؼَٔ دذكغ أؽٞسٙ ثُٔضلن ػ٤ِٜج ٝدضؼ٣ٞؼٚ ك٢ فجٍ إطجدضٚ أع٘جء ثُؼَٔ ٣ِضضّ ط

أٝ ٖٓ ؽشثءٙ دظشف ثُ٘ظش ػٖ صٞكش سًٖ ثُخطؤ". ٗغض٘ضؼ ٖٓ خ٬ٍ ثُ٘ض إٔ 

 ُِؾضثء ثُٔذ٢ٗ طٞسص٤ٖ صضٔغَ ث٠ُٝ٧ دجُذط٬ٕ ٝثُغج٤ٗز دجُضؼ٣ٞغ.

III.انفشع األٔل.0.ب 

 انثطالٌ

صؼذ هٞثػذ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ًوجػذر صقذ٣ذ ثُقذ ث٧د٠ٗ ُغٖ ثُؼَٔ ثُوج٢ٗٞٗ ٝهجػذر 

ػذّ صشـ٤َ ث٧فذثط ك٢ ث٧ػٔجٍ ثُٔقظٞسر ٖٓ ثُوٞثػذ ثُض٢ ٫ ٣غٔـ دٔخجُلضٜج فض٠ 

ُٞ فووش ٛزٙ ثُٔخجُلز ٓظِقز ًذ٤شر ُِطلَ أٝ ثُقذط، ًضشـ٤ِٚ خ٬كجً ُِوجٕٗٞ ٗظ٤ش 

ثُض٢ سٝػ٤ش ك٢ ص٘ظ٤ْ ٛزث ثُوٞثػذ، ًجُٔقجكظز  أؽش ًذ٤ش، ٝرُي ٨ُٓٞس ث٧عجع٤ز

ً ُِوجٕٗٞ،  ػ٠ِ طقز ثُقذط ٝٗٔٞٙ ثُغ٤ِْ دؼ٤ذثً ػٖ ٓخجؽش ٝٓؼجس صشـ٤ِٚ خ٬كج

ً ُٔخجُلضٚ ُِ٘ظجّ  ً ٓطِوج ٣ٝضشصخ ػ٠ِ ٓخجُلز ٛزٙ ثُوٞثػذ دط٬ٕ ػوذ ثُؼَٔ دط٬ٗج

ط ٗلغٚ أّ ثُؼجّ، ٝدـغ ثُ٘ظش ػٖٔ أدشّ ثُؼوذ ٓغ طجفخ ثُؼَٔ ٛٞ ثُطلَ أٝ ثُقذ

ً ُِوٞثػذ ثُؼجٓز ك٢  ً إٕ ٛزث ثُذط٬ٕ ٓوشس ٝكوج طجفخ ث٣٫ُٞز ثُششػ٤ز ػ٤ِٚ، ػِٔج

ثُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ ٝثُز١ ٫ ٣قضجػ إ٠ُ ٗض خجص ُضوش٣شٙ
(1)

. ٝٗض٤ؾز رُي ٣ؼجد ثُطشك٤ٖ 

 إ٠ُ ثُقجُز ثُض٢ ًجٗج ػ٤ِٜج هذَ ثُؼوذ.

ًٞٗٚ ٖٓ ػوٞد ثُٔذر د٤ذ إٕ ثُٔششع ص٘ذٚ ُِخظٞط٤ز ثُض٢ ٣ضٔضغ دٜج ػوذ ثُؼَٔ، 

ً إرث ٓج ٗلز  ثُض٢ هذ ٣غضق٤َ ك٤ٜج إػجدر ثُطشك٤ٖ إ٠ُ ثُقجُز ثُض٢ ًجٗج ػ٤ِٜج، خظٞطج

ؽشك٤ٚ أٝ أفذٛٔج ٓج أصلن ػ٤ِٚ ٖٓ إُضضثٓجس، ًقجُز إعض٬ّ ثُقذط ث٧ؽش ثُٔضلن ػ٤ِٚ 

دؼذ إٔ أدٟ ٓج أًَٝ إ٤ُٚ ٖٓ ػَٔ، كٜ٘ج ٫ ٣ؾٞص ُظجفخ ثُؼَٔ ٓطجُذز ثُقذط دزُي 

ؽش ٩عضقجُز سدٙ دٞطلٚ ٓوجدَ ُِؼَٔ ثُز١ أدثٙ ثُقذط، ٝك٢ فجُز ػذّ إعض٬ّ ث٧

ثُقذط ٧ؽشٙ صٞؽخ صؼ٣ٞؼٚ ؽذوجً ُ٘ظش٣ز ث٩عشثء د٬ عذخ، ٌُٕٞ طجفخ ثُؼَٔ هذ 

                                                           
بحث مشذؽر في مجمة القانؽن ، "القؽاعج السشعسة لعسل األحجاث في القؽانيؼ العخبية"د. عجنان العابج،  (1)

 .151ص (:1983 )الدشة العاشخة، 15العجد  -السقارن 
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أعشٟ دٔج أدثٙ ثُقذط ٖٓ ػَٔ ٝٛزث ٓج صوشسٙ ثُوٞثػذ ثُؼجٓز ك٢ ثُذط٬ٕ
(1)

، ُزث خشػ 

َ )ك٢ هٞثػذ ثُذط٬ٕ( ػ٘ذٓج هشس ث٧خز ثُٔششع ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ػٖ ٛزث ث٧ط

دلٌشر ػ٬هز ثُؼَٔ ثُلؼ٤ِز ٝثُض٢ صوؼ٢ دضؾش٣ذ ٝثهؼز إٗؼٔجّ ثُقذط إ٠ُ ثُؼَٔ ك٢ 

ثُٔششٝع ٖٓ عذذٜج، ٢ً ٫ ٣ؤعش ٛزث ثُغذخ ػ٠ِ ٓج ٗشؤ ٝصْ ص٘ل٤زٙ ٖٓ ػ٬هز ػَٔ 

ٗض٤ؾز ٛزث ث٩ٗؼٔجّ
(2)

ً ُٔج صوؼ٤ٚ ثُؼذثُز ث٩ؽضٔجػ٤ز ٝث٩ ٗغج٤ٗز دضشص٤خ ، كوجّ صقو٤وج

أعجس ػوذ ثُؼَٔ ثُظق٤ـ ػ٠ِ ٛزٙ ثُؼ٬هز، ٗظشر ُِؼجَٓ ثُز١ ٣ؼذ ثُطشف ثُؼؼ٤ق 

ك٤ٜج، ف٤ظ أٝؽخ ػ٠ِ طجفخ ثُؼَٔ دكغ ث٧ؽش ثُٔضلن ػ٤ِٚ إ٠ُ ثُقذط دجُشؿْ ٖٓ 

دط٬ٕ ٓج صْ ث٩صلجم ػ٤ِٚ ًٞٗٚ إٗؼوذ خ٬كجً ُوجٕٗٞ ثُؼَٔ
(3)

. 

III.نفشع انخاَي.ا5.ب 

 انتؼٕيط

ثُضؼ٣ٞغ ؽضثًء ػٖ صقون ثُٔغؤ٤ُٝز ثُٔذ٤ٗز، كٜٞ ثُٞع٤ِز ثُوج٤ٗٞٗز ثُض٢ ٣ؼذ 

صغضخذّ ُٔقٞ ثُؼشس أٝ ثُضخل٤ق ٖٓ ٝؽؤصٚ، دٜزث ٣خضِق ثُضؼ٣ٞغ ػٖ ثُؼوٞدز ثُض٢ 

صذٝس ٓغ ثُٔغؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز ٓغضٜذكز صؽش ثُٔخطب ٝصؤد٣ذٚ
(4)

. ٝك٢ ٗطجم هجٕٗٞ 

ُؼجَٓ ٗض٤ؾز ثُلؼَ ؿ٤ش ثُٔششٝع ثُؼَٔ ٣ضٔغَ ثُضؼ٣ٞغ دؾذش ثُؼشس ثُز١ ُقن ث

ُظجفخ ثُؼَٔ
(5)

ً أٝ إصلجهجً. ٝصوذ٣شثً  ، ٗض٤ؾز إخ٬ُٚ دئُضضثٓجصٚ ثُؼٔج٤ُز ثُٔوشسر هجٗٞٗج

ُٞؽٞح إفجؽز ثُقذط ثُز١ أُؾضٚ ظشٝكٚ ثُظؼذز إ٠ُ ث٩شضـجٍ ك٢ عٖ ٓذٌشر ٝثُز١ 

                                                           
العاتغ  بيخوت:، السكتبة القانؽنية )بغجاد:قانؽن العسل،  د. عجنان العابج، يؽسف إلياس،لمسديج ُيشعخ:  (1)

 .31-27؛ سخى محي عبجالخحيػ الكشاني، مرجر سابق، ص 119، ص( ال تاريخ، بلكتاب ة الرشاع
رسالة ماجدتيخ )حساية العامل الحجث في القانؽن العخاقي )دراسة مقارنة(، ُيشعخ: ميا نريف جاسػ،  لمسديج (2)

 .118-114، ص (2117جامعة الشيخيؼ،  -الحقؽق مية ك إلىمقجمة 
مرجر سابق، ، التقاضي في دعاوى العسل في التذخيع العخاقي)دراسة مقارنة(د. دمحم عمي الطائي،  (3)

 .222-221ص
 . 252، ص(1971، مطبعة السعارف ) بغجاد:(،االلتدامد. حدؼ عمي ذنؽن، شخح القانؽن السجني )أصؽل  (4)
 . 613دابق، صالسرجر الناىج العجؽز،  (5)
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هذ ٣ؼشػٚ إ٠ُ ث٩طجدز دؤ١ ٖٓ فٞثدط ثُؼَٔ ثُض٢ هذ صؤعش ػ٠ِ ًغذٚ ػ٤شٚ ٝػ٠ِ 

ٗٔٞٙ ٝصطٞسٙ ث٢ُٜ٘ٔ، إٗذشٟ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ إ٠ُ صوش٣ش فٌٔجً خجطجً ٣وؼ٢ ك٤ٚ 

دج٩ػجكز إ٠ُ دط٬ٕ ػوذ ثُؼَٔ ٝدكغ ث٧ؽش، إُضثّ طجفخ ثُؼَٔ دذكغ صؼ٣ٞغ إ٠ُ 

٧فٌجّ هجٕٗٞ ثُؼَٔ، ػٖ ٓج أطجدٚ ٖٓ ػشس ثُقذط ثُز١ ؽشٟ صشـ٤ِٚ ُذ٣ٚ خ٬كجً 

أع٘جء ثُؼَٔ أٝ دغذذٚ ٖٓ دٕٝ إشضشثؽٚ صٞثكش سًٖ ثُخطؤ ثُٔٞؽخ ُٔغؤ٤ُٝز طجفخ 

ثُؼَٔ ثُٔذ٤ٗز، ٝرُي ٧ٕ ثُٔششع أهجّ ٛزٙ ثُٔغؤ٤ُٝز ػ٠ِ أعجط ٗظش٣ز صقَٔ 

ثُضذؼز
(1)

. 

ثُشة٤غ٢ ًٔج أ٠ُٝ ثُٔششع ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ فٔج٣ز خجطز ٨ُؽش، ًٞٗٚ ثُغذخ 

( ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ 64ُ٪هذثّ ػ٠ِ ثُؼَٔ ُضٞك٤ش ٓظذس ثُؼ٤ش ثٌُش٣ْ، إر ٗظش ثُٔجدر )

"... ك٤ِضضّ ثُٔخجُق دج٩ػجكز إ٠ُ دكغ ثُـشثٓز ثُٔلشٝػز ػ٤ِٚ دذكغ صؼ٣ٞغ إ٠ُ 

ثُؼجَٓ ٣ؼجدٍ ػؼق ثُلشم د٤ٖ ث٧ؽش ثُٔذكٞع ٝأؽش ثُقذ ث٧د٠ٗ"، ٝرُي ػ٘ذ ه٤جّ 

٣وَ ػٖ ثُقذ ث٧د٠ٗ ثُٔوشس ٨ُؽش طجفخ ثُؼَٔ دذكغ أؽش ُِؼجَٓ
(2)

. 

 انخاتًح

ٗضٜجء ٖٓ ثُذسثعز ك٢ ث٩عذجس ٝعِطز ثُؾضثء ك٢ دػجٟٝ ػَٔ ث٧فذثط ٫ دؼذ ث٫

 عض٘ضجؽجس ٝٓوضشفجس ٝكن ٓج ٣ؤص٢:ثأ٫ إٔ ٗزًش ٓج صٞطِ٘ج إ٤ُٚ ٖٓ  ٣غؼ٘ج

 ستُتاجاخ:الأٔال: ا

٫دذ ُِقذط ك٢ عذ٤َ إعذجس دػٞثٙ أٓجّ ثُوؼجء ٖٓ إعذجس ٝؽٞد ػ٬هز ثُؼَٔ  -1

ً ٖٓ ػٞثدؾ ٝثُض٢ صخضِق  ثُض٢ صشدطٚ  دظجفخ ثُؼَٔ ٝكن ٓج ٝػغ هجٗٞٗج

ً إٔ هجٕٗٞ ثُؼَٔ  ً أّ ؿ٤ش ٌٓضٞح، ػِٔج دقغخ ٓج إرث ًجٕ ػوذ ثُؼَٔ ٌٓضٞدج

                                                           
الطبيعة القانؽنية لمحقؽق العسالية )أمخية "د. صبا نعسان رشيج الؽيدي، سخى محي عبج الكخيػ الكشاني،  (1)

، (2117)(، 5( عجد )23، بحث مشذؽر في مجمة العمؽم القانؽنية، جامعة بغجاد، مجمج )"الحقؽق العسالية(
 . 51-49ص

 اقي الشافح. قانؽن العسل العخ  (64السادة ) (2)
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ً ُِؼج َٓ ٝٓشثػجر فَٔ طجفخ ثُؼَٔ ػخء ث٩عذجس ك٢ دؼغ ثُٔغجةَ صخل٤لج

 ُظشٝكٚ.

طز ص٘طِن ٖٓ ع٤جعز ثُضؾش٣ْ ُِؾضثءثس ثُؾ٘جة٤ز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ رثص٤ز خج -2

صذؼٜج ثُٔششع ك٢ ػ٬هجس ثُؼَٔ، ٝثُض٢ صض٤ٔض ػٖ ٓج ٛٞ ٓ٘ظٞص ثثُض٢ 

ػ٤ِٚ ك٢ ثُوٞثػذ ثُؼجٓز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس، صضٔغَ ك٢ هٞثػذ ث٩فجُز ٝصٞه٤غ 

ز، ٖٝٓ ف٤ظ صشذ٣ذ ثُؼوٞدز ٝثُظلز ثُؾضثء ٝثُضش٤ًض ػ٠ِ ثُؼوٞدجس ثُٔج٤ُ

ث٩ُضث٤ٓز ُوٞثػذ ثُؼَٔ ٝأخ٤شثً صوذ٣ْ ثُ٘ظـ ٝث٩سشجد إ٠ُ ثُٔخجُل٤ٖ ٧فٌجٓٚ 

 هذَ كشع ثُؼوجح ػ٤ِْٜ.

ك٢ إؽجس هجٕٗٞ ثُؼَٔ ٫ صخشػ ثُؾضثءثس ثُؾ٘جة٤ز ػٖ ثُقذظ ٝثُـشثٓز،  -3

ف٤ظ أػط٠ ثُٔششع ثُؼشثه٢ ُوجػ٢ ثُؼَٔ عِطز كشع ػوٞدز ثُقذظ ُٔذر 

 صض٣ذ ػ٠ِ عضز أشٜش ٝدـشثٓز ٫ صض٣ذ ػ٠ِ ٤ِٕٓٞ د٣٘جس أٝ دئفذثٛٔج ػ٘ذ ٫

ٓخجُلز أفٌجّ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُٔضؼِوز دجُقذ ث٧د٠ٗ ُغٖ ثُؼَٔ، ًٕٞ ثُوجٕٗٞ 

 ثُٔزًٞس ؽشّ صشـ٤َ ث٧ؽلجٍ.

دؼذ إٔ فظش هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼوٞدز دظجفخ ثُؼَٔ دٕٝ ؿ٤شٙ، ٢ًُٞ أٓش  -4

ػجصوٜج ٓضجدؼز ظشٝف صشـ٤ِٚ، فذد ػوٞدز ثُقذط أٝ ثُ٘وجدز ثُٔ٘ٞؽ ػ٠ِ 

ٓخجُلز ث٧فٌجّ ثُخجطز دؼَٔ ث٧فذثط  ك٢ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُ٘جكز دجُـشثٓز ثُض٢ 

٫ صوَ ػٖ ٓتز ثُق ٫ٝ صض٣ذ ػ٠ِ خٔغٔجةز أُق د٣٘جس، ػ٠ِ ػٌظ عجدوٚ 

ثُز١ ًجٕ ٣ؼجهخ طجفخ ثُؼَٔ ثُٔخجُق  1111( ُغ٘ز 11هجٕٗٞ ثُؼَٔ سهْ )

ز ثُقذظ ػٖٔ فذ ٓؼ٤ٖ أٝ دجُـشثٓز، ٝصُشذد ثُؼوٞدز ك٢ ُٜزٙ ث٧فٌجّ دؼوٞد

فجُز ثُؼٞد، إ٫ إٕ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ ُْ ٣٘ض ػ٠ِ صؼذد ثُؼوٞدز دضؼذد 

ثُؼٔجٍ ث٧فذثط ػ٠ِ ؿشثس ٓج أخزس دٚ ؿ٤شٙ ٖٓ هٞث٤ٖٗ ثُؼَٔ ًوجٕٗٞ ثُؼَٔ 

 ثُٔظش١.



 

 

                                                                                                                                                                                                      
- الثانيالعدد  -احلادي عشرجملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد 

2020

372 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

ً ٓضٔغ٬ً دجُذط٬ٕ ٝدكغ ث٧ؽش -5 ، خشػ دٚ كشع ثُٔششع ثُؼشثه٢ ؽضثًء ٓذ٤ٗج

ػٖ ثُوٞثػذ ثُؼجٓز ثُٔذ٤ٗز دٜزث ثُشؤٕ ػ٘ذ ٝؽٞد ػ٬هز ػَٔ كؼ٤ِز د٤ٖ 

طجفخ ػَٔ ٝفذط ٫ ٣ؾٞص صشـ٤ِٚ د٘جًء ػ٠ِ أفٌجّ هجٕٗٞ ثُؼَٔ، دج٩ػجكز 

إ٠ُ صؼ٣ٞؼٚ ػٖ ٓج أطجدٚ ٖٓ ػشس أع٘جء ثُؼَٔ أٝ دغذذٚ دـغ ثُ٘ظش ػٖ 

 صٞكش سًٖ ثُخطؤ ثُٔٞؽخ ُو٤جّ ثُٔغؤ٤ُٝز ثُٔذ٤ٗز.

 ياً: انتٕصياخ ٔانًقتشحاخ:حاَ

ٗوضشؿ ػ٠ِ ثُٔششع سكغ ٓغضٟٞ ثُؾضثءثس ثُؾ٘جة٤ز ثُٔوشسر ػ٠ِ ٓخجُلز  -1

أفٌجّ صشـ٤َ ث٧فذثط دلشع ػوٞدض٢ ثُقذظ ٝثُـشثٓز )ػٖٔ فذٝد ٓؼ٤٘ز(، 

٤ٔٛ٧ز ثُقوٞم ٝثُٔظجُـ ثُض٢ ٣ضٔضغ دٜج ث٧فذثط، ٨ُٝعجس ثُٔضشصذز ػ٠ِ 

ذش هذس ٌٖٓٔ ٖٓ ثُشدع، ُٔج صقِٔٚ ثُؼوٞدز صشـ٤ِْٜ خ٬كجً ُِوجٕٗٞ، ُضقو٤ن أً

ث٠ُٝ٧ ٖٓ صؤع٤ش ك٢ ٗلٞط أطقجح ثُؼَٔ ٝعٔؼضْٜ ثُضؾجس٣ز ٝعؾ د٤تز 

ث٧ػٔجٍ. دج٩ػجكز إ٠ُ ثُ٘ض ػ٠ِ صؼذد ثُؼوٞدز دضؼذد ثُؼٔجٍ ث٧فذثط ثُز٣ٖ 

 صوغ ػ٤ِْٜ ثُؾش٣ٔز.

ِِٜج صشَٔ  -2 ٗٞط٢ ثُٔششع دؼذّ هظش ثُؼوٞدز ػ٠ِ طجفخ ثُؼَٔ، دَ َؽْؼ

ؽ٤ٔغ ثُؾٜجس ثُض٢ ُٜج ػ٬هز دؼَٔ ثُقذط ًظجفخ ث٣٫ُٞز ثُششػ٤ز ػ٤ِٚ 

ً ٝهجٗٞٗجً، ٝثُؾٜجس ثُ٘وجد٤ز ثُض٢ صوغ  ًٞٗٚ ثُٔغؤٍٝ ػٖ سػج٣ز شؤٝٗٚ ششػج

 ػ٠ِ ٓغؤ٤ُٝضٜج ٓضجدؼز فج٫س خشم أفٌجّ ٝظشٝف صشـ٤َ ثُؼٔجٍ ث٧فذثط.

ذ عٞثء، ػشٝسر ثُضٞػ٤ز ث٫ؽضٔجػ٤ز ٨ُفذثط ثُؼج٤ِٖٓ ٝثُٔؾضٔغ ػ٠ِ ف -3

دٔخجؽش ثُؾشثةْ ثُٔجعز دقوٞهْٜ ٝٓظجُقْٜ ٖٓ خ٬ٍ ٝعجةَ ثُضٞثطَ 

ث٩ؽضٔجػ٢ ٝإهجٓز ثُ٘ذٝثس ٝثُٔؤصٔشثس ثُضٞػ٣ٞز دشٌَ ٓغضٔش ك٢ أٓجًٖ 

ثُؼَٔ ٝثُٔذسثط ٝثُؾجٓؼجس، ٝفغْٜ ػ٠ِ ث٩د٬ؽ ػٖ ٛزٙ ثُٔخجُلجس 

 وذ٬ً.ٝٓغجػذر ثُغِطجس ثُٔخضظز ك٢ ثٌُشق ػٜ٘ج ُِؼَٔ ػ٠ِ ثُقذ ٜٓ٘ج ٓغض
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ٗضشجسٛج، ٝرُي دٔقجسدز ثُ٘شجؽجس ثء ػ٠ِ ٓ٘جدغ ػٔجُز ث٧ؽلجٍ ُٔ٘غ ثُوؼج -4

ؿ٤ش ثُٔششٝػز ثُض٢ صغضـَ فجؽز ثُطلَ، ًٝزُي ثُضؤ٤ًذ ػ٠ِ سكغ ٓغضٟٞ 

 ٝعجةَ ثُظقز ٝثُغ٬ٓز ث٤ُٜ٘ٔز ك٢ د٤تز ثُؼَٔ.

 انًصادس

دثس ثُٜ٘ؼز  . ثُوجٛشر:6ع٤ؾ ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼجّ، ؽثُٞ. أفٔذ كضق٢ عشٝس -1

 .2015، ؼشد٤زثُ

ثُؾضثةش١ ثُقٔج٣ز ثُؾضثة٤ز ُِقوٞم ثُؼٔج٤ُز ك٢ ثُضشش٣غ . دٖ أفٔذ دمحم -2

 .2011، دثس ثُؾجٓؼز ثُؾذ٣ذرث٫عٌ٘ذس٣ز:  .ٝثُٔظش١ )دسثعز ٓوجسٗز(

ششؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس  .ششؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُوغْ ثُؼجّ .د. ؽجعْ خش٣ذؾ خِق -3

 .2020 ه٤ز،ثس ص٣ٖ ثُقوٞٓ٘شٞس . د٤شٝس:3ؽ .ثُوغْ ثُؼجّ

ٓطذؼز  . دـذثد:(ث٫ُضضثّششؿ ثُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ )أطٍٞ  .د. فغٖ ػ٢ِ رٕٗٞ -4

 .1110، ثُٔؼجسف

. ٝصطٞس ثُ٘ظجّ ثُغ٤جع٢ ك٢ ثُؼشثم ٓذجدا ثُوجٕٗٞ ثُذعضٞس١ .ف٤ٔذ فٕ٘ٞ خجُذ -5

 .2015، ٌٓضذز ثُغٜ٘ٞس١ د٤شٝس:

ثُؾضء  .ضثة٤زثُؾششؿ هجٕٗٞ أطٍٞ ثُٔقجًٔجس  .د. سػذ كؾش كض٤ـ ثُشث١ٝ -6

 .2016، ثُٜجش٢ٔ ٌُِضجح ثُؾجٓؼ٢ . دـذثد:ثُغج٢ٗ

ُِقوٞم ثُؼٔج٤ُز )دسثعز  ثُقٔج٣ز ثُؾ٘جة٤ز."عشٟ ٓق٢ ػذذثُشف٤ْ ثٌُ٘ج٢ٗ -7

 .2001سعجُز ٓجؽغض٤ش ٓوذٓز إ٠ُ ؽجٓؼز ثُٜ٘ش٣ٖ/ ٤ًِز ثُقوٞم،  ".ٓوجسٗز(

ثُذ٤ُٝز  فٔج٣ز ثُطلُٞز )دسثعز ٓوجسٗز ك٢ ٓؼج٤٣ش ثُؼَٔ .ع٬ٓز ػذذ ثُضٞثح -8

 .2006، دثس ثُٜ٘ؼز ثُؼشد٤ز . ثُوجٛشر:ٝثُؼشد٤ز ٝهجٕٗٞ ثُؼَٔ(



 

 

                                                                                                                                                                                                      
- الثانيالعدد  -احلادي عشرجملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد 

2020

374 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

، دثس ثُغوجكز . ػٔجٕ :ثُٞع٤ؾ ك٢ ششؿ هجٕٗٞ ثُؼَٔ .ع٤ذ ٓقٔٞد سٓؼجٕ -9

2005. 

دثس ثُقش٣ز  . دـذثد :6ؽ  .ششؿ هجٕٗٞ ثُؼَٔ دسثعز ٓوجسٗز .شجح صٞٓج ٓ٘ظٞس -11

 .1111، ُِطذجػز

ثُطذ٤ؼز ثُوج٤ٗٞٗز  ."ذذ ثٌُش٣ْ ثٌُ٘ج٢ٗػ عشٟ ٓق٢ .د. طذج ٗؼٔجٕ سش٤ذ ث٣ُٞغ٢ -11

دقظ ٓ٘شٞس ك٢ ٓؾِز ثُؼِّٞ  ".ُؼٔج٤ُز )أٓش٣ز ثُقوٞم ثُؼٔج٤ُز(ُِقوٞم ث

 .2011 :(5( ػذد )23ؽجٓؼز دـذثد، ٓؾِذ ) ثُوج٤ٗٞٗز،

د٬ ٌٓجٕ ؽذغ :  .جّ هجٕٗٞ ث٩عذجس ثُٔذ٢ٗ ثُؼشثه٢أفٌ .د. ػذجط صدٕٞ ثُؼذٞد١ -12

 .1111 .ٓطذؼز ؽجٓؼز ثُٔٞطَ

و٢ٓٞ ثُٔشًض ثُ . ػجدذ٣ٖ:ػوذ ثُؼَٔ ثُلشد١ .ْ خ٤ِلزذذ ثُؼض٣ض ػذذ ثُٔ٘ؼػ -13

 .2001، ُ٪طذثسثس ثُوج٤ٗٞٗز

ثُؾضء  .٤ؾ ك٢ ششؿ ثُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ ثُؾذ٣ذثُٞع .د. ػذذثُشصثم ثُغٜ٘ٞس١ -14

 .1156دذٕٝ دثس ثُطذغ،  :ثُوجٛشر .ثُغج٢ٗ

دقظ  ".ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼشد٤زؼَٔ ث٧فذثط ك٢ ثُوٞثػذ ثُٔ٘ظٔز ُ" .د. ػذٗجٕ ثُؼجدذ -15

 .(1113 )ثُغ٘ز ثُؼجششر، 15ثُؼذد  -ٓ٘شٞس ك٢ ٓؾِز ثُوجٕٗٞ ثُٔوجسٕ

ثُؼجصي  :دـذثد .هجٕٗٞ ثُؼَٔ، ثٌُٔضذز ثُوج٤ٗٞٗز .٣ٞعق إ٤ُجط .د. ػذٗجٕ ثُؼجدذ -16

 دذٕٝ ع٘ز ؽذغ. :د٤شٝس .ُظ٘جػز ثٌُضجح 

ٕٗٞ ُٔذجدا ثُؼجٓز ك٢ هجث .عِطجٕ ػذذ ثُوجدس ثُشج١ٝ .ػ٢ِ فغٖ خِق -17

 ، دذٕٝ ع٘ز ؽذغ.١ٌٓضذز ثُغٜ٘ٞس . دـذثد :ثُؼوٞدجس

 ٞدجس ثُوغْ ثُؼجّ )دسثعز ٓوجسٗز(ششؿ هجٕٗٞ ثُؼو .د. ػ٢ِ ػذذ ثُوجدس ثُوٜٞؽ٢ -18

 .2001، ٓ٘شٞسثس ثُقِذ٢ ثُقوٞه٤ز د٤شٝس:
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. 2015( ُغ٘ز 31هجٕٗٞ ثُؼَٔ سهْ ) ثُٔخضضٍ ك٢ ششؿ .ؿجُخ فغٖ ثُض٢ٔ٤ٔ -19

 .2011،ثٌُٔضذز ثُوج٤ٗٞٗز دـذثد: ،ثُؼجصي د٤شٝس:

 1161( ُغ٘ز 111ششؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼشثه٢ سهْ ) .ثُض٢ٔ٤ٔه٤ظ ُط٤ق  -21

دثس  . د٤شٝس:٤ِٔج( ٓؼضصث دجُوشثسثس ثُض٤٤ٔض٣زدوغ٤ٔٚ ثُؼجّ ٝثُخجص )ٗظش٣ج ٝػ

 .2011، ثُغٜ٘ٞس١

ػٔجٗجس صشـ٤َ ث٧فذثط ك٢  ."د. دمحم ػ٢ِ ثُطجة٢ .د. ٓجٛش ػذذ ش٣ٞش -21

 .ؾِز ثُوجٕٗٞ ثُٔوجسٕدقظ ٓ٘شٞس ك٢ ٓ ".ج٤ُز )دسثعز ٓوجسٗز(ضشش٣ؼجس ثُؼٔثُ

 .(1111 )ثُغ٘ز ثُغجُغز ػشش، 11ػذد 

،  ٓ٘شٞسثس ثُقِذ٢ ثُقوٞه٤ز . د٤شٝس:1ؽ .هجٕٗٞ ثُؼَٔ .دمحم فغ٤ٖ ٓ٘ظٞس -22

2010. 

٢ ثُضشش٣غ ثُؼشثه٢)دسثعز ثُضوجػ٢ ك٢ دػجٟٝ ثُؼَٔ ك .د. دمحم ػ٢ِ ثُطجة٢ -23

 .2015، ؾز ثُذ٤ؼجءدثس ثُٔق . د٤شٝس:ٓوجسٗز(

دثس .د٤شٝس:جٕٗٞ ثُؼَٔ )دسثعز ٓوجسٗز(ه .د. دمحم ػ٢ِ ثُطجة٢ -24

 .2011،ثُغٜ٘ٞس١

دثس ثُوجٛشر:  .1ؽ .ششؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُوغْ ثُؼجّ .ٓقٔٞد ٗؾ٤خ فغ٢٘ -25

 .2012، ثُٜ٘ؼز ثُؼشد٤ز 

هجس ثُؼَٔ ك٢ ٗطجم ثُقٔج٣ز ثُؾ٘جة٤ز ُؼ٬ ."ٓظطل٠ ػ٢ِ ٓظطل٠ ؽجح هللا -26

ؽجٓؼز ثُٔ٘ٞك٤ز،  -أؽشٝفز دًضٞسثٙ ٓوذٓز إ٠ُ ٤ًِز ثُقوٞم ".ثُخجصثُوطجع 

2014. 

، "فٔج٣ز ثُؼجَٓ ثُقذط ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُؼشثه٢ )دسثعز ٓوجسٗز( ."ٜٓج ٗظ٤ق ؽجعْ -27

 .2001سعجُز ٓجؽغض٤ش ٓوذٓز إ٠ُ ٤ًِز ثُقوٞم ؽجٓؼز ثُٜ٘ش٣ٖ، 
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، ٘شؤر ثُٔؼجسفٓ . ث٫عٌ٘ذس٣ز:ُقٔج٣ز ثُؾ٘جة٤ز ُِقوٞم ثُؼٔج٤ُزث .ٗجٛذ ثُؼؾٞص -28

1116. 

 .1111-1111ع٘ز  :د٬ ٌٓجٕ .ٕ ثُؼَٔثُٞؽ٤ض ك٢ هجٗٞ .٣ٞعق إ٤ُجط -29

 انقٕاَيٍ ٔاالتفاقياخ انذٔنيح:

 .1151( ُغ٘ز 40ثُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ ثُؼشثه٢ سهْ ) -1

 .1161( ُغ٘ز 111هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼشثه٢ سهْ ) -2

 .1111( ُغ٘ز 23هجٕٗٞ أطٍٞ ثُٔقجًٔجس ثُؾضثة٤ز ثُؼشثه٢ سهْ ) -3

 .1111( ُغ٘ز 101هجٕٗٞ ث٩عذجس ثُؼشثه٢ سهْ ) -4

 .1111( ُغ٘ز 131هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُٔظش١ سهْ ) -5

 .1111( ُغ٘ز 12هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ سهْ ) -6

 .1116( ُغ٘ز 1هجٕٗٞ ثُؼَٔ ث٧سد٢ٗ سهْ ) -1

 .1116(ُغ٘ز 11إصلجه٤ز ثُؼَٔ ثُؼشد٤ز سهْ ) -1

 .2003( ُغ٘ز 12هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُٔظش١ سهْ ) -1

 .2015( ُغ٘ز 31ثُؼشثه٢ سهْ )هجٕٗٞ ثُؼَٔ  -10

 

 


