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 المقذمة

حتسٜهٗا  َٔ ٚ نُا بٝٓٗا قإْٛ اصٍٛ احملانُات ادتصا١ٝ٥  بدأ َساسٌ تادتصا١ٝ٥  ًػه٣ٕٛ يا 

ٚاييت  ، ص١تت املدااىل ادتٗٚ ذيو بتكدميٗا ادتسمي١  ٚقٛعبعد اييت سددٖا ايكإْٛ  ادتٗاتَٔ قبٌ 

ثِ اسايتٗا اىل  ٚ َٔٚ مجع االدي١ ٚ تدٜٚٔ االفادات ّٛ تًو ادتٗات بايبدأ بأدسا٤ات ايتشكٝل تك

ثِ اصداز ايكساز  َٔ قبٌ  ٚ َٔ ٙ بعد تٛفس االدي١ ضد حملان١ُ َستهب ادتسمي١ احمله١ُ املدتص١ 

ٚ ٜبك٢ بعد ذيو   ادتصا١ٝ٥ َساسٌ ايػه٣ٛ تٓتٗٞٚبريو  ، بتٛقٝع ايعكٛب١ عل املتِٗ احمله١ُ 

 تاذا ناْ صالس١ٝادتسمي١ يف اسد املؤضطات االٗا َستهب َدت ٚ اييت جيب إ ٜكطٞتٓفٝر ايعكٛب١  

ٚ يهٔ يف بعض االسٝإ  ، عكٛب١ ضايب١ يًشس١ٜ أٚ دفع ايػسا١َ احملهّٛ بدفعٗا َٔ قبٌ احملهّٛ عًٝ٘ 

ػدص١ٝ احملهّٛ عًٝ٘ بعطٗا َتعًل ب أَٛزحتدخ  ١عل َستهب ادتسمي  باتصدٚز سهِ ٚ عٓد 

١ اجملتُع ايرٟ ٖٛ شتهٕٛ َٔ َصً ايعسٚف ايعا١َ يف ايبًد ب َتعًلٚ ايبعض اآلخس  بايعكٛب١

ٗا أٚ ابداٍ ٓفر ايعكٛب١ نًٗا أٚ دص٤ َٓال تبإٔ  عًٝ٘ صًش١ باٜكاع ايعكٛب١ ع٢ً احملهّٛصاسب امل

مما دفع ذيو االَٛز َععِ ، تًو ايعكٛب١ بعكٛب١ أخس٣ أخف َٓٗا َٔ ايعكٛبات املكسز٠ قاْْٟٛا 

يف  ابداٍ ايعكٛب١ َٔ تٓفٝر ايعكٛب١ أٚ ختفٝفٗا أٚ  احملهّٛ عًٝ٘ اعفا٤زضِ طسٜل  اىلايدٍٚ 

د١ٗ عًٝا يف ايدٚي١ ٚ غايبا تهٕٛ ز٥ٝظ ايدٚي١ اعٛا٤ بذيو ، ٚ  قٛاْٝٓٗا ادتصا١ٝ٥  دضاتريٖا ٚ

ٚ اصداز قساز  ابداهلا بعكٛب١ أخف َٔ خالٍصالس١ٝ ذيو االعفا٤ َٔ تٓفٝر ايعكٛب١ أٚ ختفٝفٗا أٚ 

َا ٜط٢ُ بايعفٛ عٔ  ٚأب ) ايعفٛ ارتاص(   املسضّٛ ط٢ُ ٖرا ٚ ٜ،  ادتُٗٛزٟاملط٢ُ باملسضّٛ 

حتًٌٝ  ًٞ ٚ ذيو َٔ خالٍٚ ايرٟ اعتُدت فٝٗا ع٢ً املٓٗر ايتشًٝ َداز عجٓا ٖرا  ايرٟ ٖٛ ايعكٛب١

١ ايعفٛ ارتاص ٚ خصا٥ص ايعفٛ ارتاص ٚ بٝإ َاٖٝي املٛاد ايكا١ْْٝٛ اييت تٓعِ اسهاّ ايعفٛ ارتاص
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ٚ دٚاعٞ ٚ ادسا٤ات اصدازٙ ٚ اثسٙ ع٢ً ايػه٣ٛ  َكازْت٘ ببعض االْع١ُ املػاب١ٗ يًعفٛ ارتاص 

 .  ل املدْٞ املرتتب عٓٗابػكٝٗا اذتل ادتصا٥ٞ ٚ اذت

بشجني ْتٓاٍٚ يف املبشح ١ ايٞ ََُكطٚ ضٓكّٛ ببشح تفاصٌٝ ذيو َٔ خالٍ خ١ٛ ايبشح 

 ايتعسٜف بٓعاّ ايعفٛ ارتاص  االٍٚ 

 .ادتصا١ٝ٥  ايػه٣ٛاثاز ايعفٛ ارتاص ع٢ً ٚ يف املبشح ايجاْٞ 
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 التؼريف تنظام الؼفى الخاصالمثحث االول : 

ًٛب ايجاْٞ ٚ يف امل َفّٗٛ ايعفٛ ارتاصًٛب االٍٚ يف امل ، ًَٛبني ضُٖٔرا املبشح ٚ ضٓبني يف 

  . ارتاصاصداز ايعفٛ ادسا٤ات  اضباب ٚ

  المطلة االول:  مفهىم الؼفى الخاص

َا عسفت٘  نريو َٚعٓاٙ  يػ١ ٚ اصٛالسٟا  ٜتعني عًٝٓا َعسف١يبٝإ َفّٗٛ ايعفٛ ارتاص 

ايعفٛ  خصا٥صو بٝإ يايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚ نرايكإْٛ ايعساقٞ ٚ بعض قٛاْني  ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ يف

 اّ ايعفٛ ارتاص.االْع١ُ املػاب١ٗ يٓعارتاص ٚ نريو َكازْت٘ ببعض 

 

 الفرع االول : مؼنً الؼفى الخاص 

  َع٢ٓ ايعفٛ ارتاص يػ١ اٚاٟل :

ُٛ ٖٛ ايتذاٚش عٔ ايرْب ٚتسى ايعكاب  َٙصدز ايعفٛ ٛٙ، ٚايَعٞف ّٛا، فٗٛ عإف َٚعٝف َِٜعٝفٛ َعٞف َعٜفا 

ََٔ  (1)  عًٝ٘، ٚأصً٘ املـشٛ ٚايُٛظ، ٚعفٛت عٔ اذتل: أضكٛت٘، نأْو ستٛت٘ عٔ ايرٟ عًٝ٘  ٌٗ )ٚن

َٛ اإلْطإ عٔ ايٖػ٤ٞ مبع٢ٓ ايرتى، ٚال  اضتشٖل ُعكٛب١ٟ فرتٞنَت٘ فكد عفَٛت عٓ٘. ٚقد ٜهٕٛ إٔ ٜعٝف

: خصٛصٟا  خٖصايػ٤ٞ  خٖصٚ َع٢ٓ ارتاص يػ١ ٖٚٛ َٔ فعٌ خ٘ص ٚ (2) امٜهٕٛ ذيو عٔ اضتشك

ِٖ ْكْٝض ٚ ٟا ٚ خصٛصٟا ٚ خصٛص١ٝ خٓص ،بهرا فالْٟا ، ٚ خٖصفالْٟا : اعٛاٙ غ٦ٟٝا نجريا  ،ٚ خٖص ع

                                     
،دار ايهتاب ايعًًُُ ، بريوت ، يبٓإ ، اجملًد ايضابع ،  ، يضإ ايعزب ( مجاٍ ايدئ ذلُد بٔ َهزّ ابٔ َٓظىر 1)

 . 82ص 
 (.4/56( َكايًط ايًغُ البٔ فارظ ) 2)
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ٚ خصص : خٓص٘ بايػ٤ٞ خيٓص٘ خٓصٟا ٚ خصٛصٜا ٚ َخصٛٓص١ٝ ... .(1)ثسٙ ب٘ ع٢ً غريٙ صٞ : آٝٔخٚص

 .(2)ٚ خٓصص٘ ٚ اختٓص٘ : أفسدٙ دٕٚ غريٙ

 ايعفٛ ارتاص اصٛالسٟا  تعسٜف ثاْٟٝا :

) اْٗا٤ االيتصاّ بتٓفٝر ايعكٛب١ اشا٤ غدص صدز ضدٙ سهِ َربّ ف ايعفٛ ارتاص باْ٘ عٓس

ع٢ً َسضّٛ  ٘ َٛضٛع٘ عكٛب١ أخس٣ ، ٚ ذيو بٓا٤أٚ اضتبداٍ ايتصاّ آخس ببٗا اْٗا٤ نًٟٝا أٚ دص٥ٝا 

ابداهلا بعكٛب١  ف ب )ٖٛ اضكاط ايعكٛب١ نًٗا أٚ بعطٗا اٚٚ نريو عٓس (3)صادز َٔ ز٥ٝظ ايدٚي١(

بايعفٛ غري ايتاّ ٚ ًٜذأ ايٝ٘ يف ساي١ ارتٛأ ايكطا٥ٞ ايرٟ ال ضبٌٝ ف اٜطٟا باْ٘ ،ٚ عٓس((4)اخف َٓٗا 

 ( .5)بايٛسم ايكطا١ٝ٥ ، أٚ يًتدفٝف َٔ غد٠ قإْٛ ايعكٛبات يف ظسٚف تربز ذيو اىل اصالس٘ 

أٚ دص٥ٟٝا أٚ نًٝا   َٓٗا اعفا٤ ...فٝعفٞ احملهّٛ عًٝ٘ايرٟ ٜكتصس اثسٙ ع٢ً ايعكٛب١  ٖٛ أٚ ) 

 . (6)اخس٣ اخف َٓٗا ٜطتبدهلا بعكٛب١ 

 )ٜصدز مبسضّٛ مجٗٛزٟ ٚ اْ٘ب َٓ٘  154ف٢ املاد٠  قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ ف٘ٚ نرى عٓس

أخف َٓٗا َٔ  عكٛب٥١ٟٝا نًٗا أٚ بعطٗا أٚ ابداهلا بٜرتتب عًٝ٘ ضكٛط ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا ْٗا

 ايعكٛبات املكسز٠ قاْْٛا (.

                                     
 . 237ص  ايطبعُ ايثاًُْ ،املعجِ ايىصًط ، دار االَىاج ، بريوت ،يبٓإ ، (  1)
 .27( املصدر ايضابل ، ص  2)
يبٓإ،  ط –بريوت -َٓغىرات احلًيب احلكىقًُ( ذلُىد جنًب حضين  عزح قاْىٕ ايعكىبات ايكضِ ايعاّ ،  3)
 .1191ص ايثاٌْ ،  اجملًد،   ايطبعُ ايثايث3ُ
 241ص  5ج 2010( )جٓدٍ عبداملًو ،املىصىعُ اجلٓآًُ  ط عاّ  4)
 . 597َصطفِ عزح قاْىٕ ايعكىبات  ايكضِ ايعاّ ايطبعُ ايضادصُ ص ( ذلُىد ذلُىد  5)
  1974، ايطبعُ االوىل  بغداد –طبعُ ايعاٌْ َ، االحهاّ ايعاَُ يف قاْىٕ ايعكىبات ، ذلضٔ ْاجٌاحملاٌَ ( 6)
 . 568ص،
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َٔ ب ) ايعفٛ ارتاص غدصٞ ٚ ميهٔ إٔ  3ف  51يف املاد٠  ايعكٛبات االزدْٞ قإْٛ ذنسٙٚ 

 أٚ ابداهلا أٚ ختفٝطٗا نًٟٝا أٚ دص٥ٟٝا ( .ط ايعكٛب١ اٜهٕٛ باضك

ايعفٛ ارتاص غدصٞ ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ بإبداٍ ) بإ 153ٞ يف املاد٠ ْايًبٓاٚ عسف ايكإْٛ 

 .( ّ أٚ دص٥ٝا االسرتاشٟ أٚ بتدفٝطٗا نًٝا ايعكٛب١ أٚ بإضكاط َد٠ ايعكٛب١ أٚ ايتدبري 

يًعفٛ ارتاص َع٢ٓ أٚ  ٚ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ املرنٛز٠ باْٗا قد اعٛتٜتبني َٔ ايتعسٜفات  

 ػدص ايرٟ صدز ايعفٛ ملصًشت٘ايفكط ٜطتفٝد َٓ٘  غدصٞ ارتاص بإ ايعفٛ ٖٛ َطُْٟٛا ٚاسدٟا ٚ

أٚ بأبداهلا بعكٛب١ اخف َٓا َكسز٠ باالعفا٤ َٓٗا نًٝا أٚ دص٥ٟٝا  ٚذيوٜػٌُ ايعكٛب١ ٚسدٖا  ٚ

ٚ إ اصدازٙ خيتص ب٘   دٕٚ إ ٜهٕٛ ي٘ أثس ع٢ً اذتهِ ادتصا٥ٞ ايرٟ صدز مبٛدب٘ ايعكٛب١قاْْٟٛا 

بني ايتعازٜف  ٚ نإ االختالف، (ُٗٛزٟ ادتسضّٛ َٔ خالٍ اصداز قساز ٜط٢ُ )املز٥ٝظ ايدٚي١ 

 . ٚ هلِ ْفظ املطُٕٛ  زتسد اختالف املصًٛشات فكط املرنٛز٠ 

 

 الؼفى الخاص  خظائضالفرع الثاني : 

عفٛ ياالٍٚ َٔ ٖرا املًٛب ٜتبني بإٔ ايفسع أَ خالٍ ايتعازٜف ٚ ايٓصٛص املرنٛز٠ يف 

 ارتصا٥ص ايتاي١ٝ : ي٘ ارتاص 

ٚ ٚ املتُج١ً بس٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ يف دٚي١ ايعسام : ايعفٛ ارتاص ٜصدز َٔ ايط١ًٛ ايتٓفٝر١ٜ أٚاٟل

دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام أٚاٟل َٔ  – 73املاد٠   يف  مبٛدب َسضّٛ مجٗٛزٟ  نُا ٖٛ َٓصٛص عًٝ٘ يف

اصداز ايعفٛ ارتاص  ) اييت تٓص ع٢ًادتُٗٛز١ٜ  ز٥ٝظ ضُٔ صالسٝات ٚ  2005االحتاد١ٜ يعاّ 
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نُا  نٛزدضتإ ايعساماقًِٝ ز٥ٝظ االقًِٝ يف َٔ قبٌ ٚ، بتٛص١ٝ َٔ ز٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤  .... ( 

َٔ قإْٛ ز٥اض١ االقًِٝ القًِٝ نٛزدضتإ ايعسام  10اد٠ ايبٓد ضادضٟا َٔ املٖٛ َٓصٛص عًٝ٘ يف 

 . ) ايعفٛ ارتاص عٔ احملهَٛني ....(اييت تٓص ع٢ً  ٘ضُٔ صالسٝاتٚ

ازضاٍ عٓد (1)ٚ ز٥ٝظ االقًِٝ أَٔ ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ  ٚنريو ايعفٛ ارتاص ايرٟ ٜصدز 

يت صدم َٔ قبٌ ٚشٜس ايعدٍ اىل ايس٥ٝظ ٚ ايباالعداّ اذتهِ ايصادز فٝٗا  صدزتاالضباز٠ اييت 

ٜصدز ايس٥ٝظ َسضَٛا سضّٛ بتٓفٝر اذتهِ س٦ٕٝر املَٔ قبٌ سته١ُ ايتُٝٝص الضتشصاٍ  اذتهِ

َٔ قإْٛ اصٍٛ  286املاد٠  اٚ ٖرا َا ْصت عًٝٗبابداٍ ايعكٛب١ أٚ بايعفٛ عٔ احملهّٛ عًٝ٘ 

 .احملانُات ادتصا١ٝ٥ املعدٍ 

ايعاّ ايرٟ  ايعفٛاص ٜصدز َٔ ايط١ًٛ ايتٓفٝر١ٜ ااّل إ ٚ بايسغِ َاذنسْاٙ بإ ايعفٛ ارت  

اذا َا صدز ايعفٛ ايعاّ  اسهاَ٘عًٝ٘  ٜطسٟايعفٛ ارتاص ٜٚعترب يف سهِ يط١ًٛ ايتػسٜع١ٝ ٜصدزٙ ا

  .  ايعكٛبات ايعساقٞ ايٓافرَٔ قإْٛ  2 - 153ٖرا َا ْصت عًٝ٘ املاد٠ ظص٤ َٔ ايعكٛب١ ٚ 

ملا ثبت أْ٘ ددٜس باضكاط  غدصٟا ستددٟا برات٘ ،ٜػٌُ ٚ  اص َٓش١ غدص١ٝرتثاْٟٝا : ايعفٛ ا

أغداص عٝح ال ٜطفٝد َٓ٘ ،ٚ ٜكتصس عٔ ايػدص املعفٛ عٓ٘ أٚ العتبازات أخس٣   (2)ايعكٛب١ عٓ٘

                                     
احملانُات َٔ قاْىٕ اصىٍ  286حٌ عبارَ )رًٓط االقًًِ (ذلٌ عبارَ )رًٓط اجلُٗىريُ ( يف املادَ  (1)

 ايصادر َٔ رٓاصُ اقًًِ نىردصتإ . 2006( يضُٓ 6قاْىٕ رقِ ) مبىجب املادَ ايثاًُْ َٔ اجلشآًُ
ص  2005( د. عبداحلهِ فىدَ / اْكطاْ ايدعىّ اجلشآًُ و صكىط عكىبتٗا ، َٓغأَ املعارف باالصهٓدريُ ،  2)

423 . 



7 

 

ٚ ال ميتد اثسٙ اىل ايػسنا٤ يف (2)ٚ ميٓح يًفسد ٚاسدٟا أٚ أنجس ال يٓٛع َعني َٔ ادتسا٥ِ  (1)آخسٕٚ 

 .(3)ادتسمي١ 

ٚ ذيو باضكاطٗا نًٗا أٚ بعطٗا أٚ  فكطْٗا٥ٟٝا االص١ًٝ احملهّٛ بٗا  ثايجٟا : ايعفٛ ارتاص ٜػٌُ ايعكٛب١

َٔ قإْٛ ايعكٛبات   1- 154، نُا ٖٛ َٓصٛص عًٝ٘ يف املاد٠  َكسز٠ قاْْٛا كٛب١ اخف َٓٗا عابداهلا ب

يف املاد٠ املرنٛز٠  ١دا٤ت بصٛز٠ ًَٛكٚ مبا إ ايعكٛب١  (4)املصادز٠ احملهّٛ بٗا َٔ تٓفٝر فٗٛ ال ميٓع

ٚ أَا ، (5)كٛبات ايبد١ْٝ ٚ ايطايب١ يًشس١ٜ ٚ املاي١ٝايع ٝٛبل ايعفٛ عٔ ايعكٛب١ ع٢ً مجٝعاملرنٛز٠ ف

َٔ قإْٛ  154املاد٠  ١ ٚ فإٔ املعٍُٛ ب٘ ٖٛ َا ْص عًٝٗابايٓطب١ يًعكٛبات ايتبع١ٝ ٚ ايتهًُٝٝ

ايتبع١ٝ ٚ ال ٜرتتب ع٢ً ايعفٛ ارتاص ضكٛط ايعكٛبات  اييت تٓص ع٢ً )ٚ ايعكٛبات ايعساقٞ ايٓافر

ٚ ال ٜهٕٛ ي٘ أثس ع٢ً َا ضبل تٓفٝرٙ  ادتصا١ٝ٥ االخس٣ ٚ ال ايتدابري االسرتاش١ٜايته١ًُٝٝ ٚ ال اآلثاز 

سغِ َٔ َا ْص عٝ٘ املاد٠ يبأ، (6) (مل ٜٓص َسضّٛ ايعفٛ ع٢ً خالف ذيو  َٔ ايعكٛبات نٌ ذيو َا

 ٚ اييت تٓص  )بعد صدٚز قإْٛ ايعكٛبات ( 1971ايصادز عاّ  َٔ قإْٛ اصٍٛ احملانُات ادتصا١ٝ٥ 306

دٕٚ بايعفٛ ارتاص ضكٛط ايعكٛبات االص١ًٝ ٚ ايفسع١ٝ  ّٛ مجٗٛزٟ) ٜرتتب ع٢ً صدٚز َسض

اييت  ا ٚايفكس٠ ب َٓٗ 371٘ ْص املاد٠ تتطُٓ َاَٚطاع باذتهِ بايسد أٚ ايتعٜٛض ٚ املصادز٠ . 

ألٕ املاد٠ ٚ ذيو )ًٜػ٢ بٛد٘ عاّ نٌ ْص يف أٟ قإْٛ آخس ٜتعازض َع اسهاّ ٖرا ايكإْٛ (  تٓص

                                     
 .24دراصُ َكارُْ ص –اْىٕ اجلٓآٌ ( يىصف عبداجلًًٌ ايكاضٌ /ايعفى عٔ ايعكىبُ يف ايك 1)
 . 242ص  5ًو ، املصدر ايضابل ج ( جٓدٍ عبدامل 2)
 . 474ص  1999-1998َٓغىرات جاَعُ دَغل صُٓ  9( عبىد ايضزاج ، قاْىٕ ايعكىبات ايكضِ ايعاّ ط 3)
  211ص  2005-( مجاٍ ذلُد َصطفِ ، عزح قاْىٕ اصىٍ احملانُات اجلشآًُ ، بغداد  4)
 .245،ص  5جٓدٍ عبداملًو املصدر ايضابل ج(  5)
 . 1969يضُٓ  111َٔ قاْىٕ ايعكىبات ايعزاقٌ رقِ  2- 154( املادَ  6)
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 ٜكاف ايعٌُ بُٗا مبٛدبمت أَ قإْٛ اصٍٛ احملانُات ادتصا١ٝ٥  371املاد٠  ٚ ايفكس٠ ب َٔ 306

 .ايعسام –ايصادز َٔ اجملًظ ايٛطين يهٛزدضتإ  2003( يط١ٓ 22قإْٛ زقِ )

عٝح ال جيٛش ايعفٛ عٔ ايعكٛب١ ااّل بعد إٔ ٜهٕٛ اذتهِ يف اذتهِ ايبات  ايعفٛ ارتاص زابعٟا : ٜصدز

ألستُاٍ ايػا٤ ٖرا اذتهِ ٚ  (1)... ضٛا٤ بايٛسم ايعاد١ٜ ٚ غري ايعاد١ٜايصادز بٗا غري قابٌ يًٛعٔ 

دفع  سٝح إٔ مبكدٚز احملهّٛ عًٝ٘ ضًٛى طسم ايٛعٔ يف (2)تعدًٜ٘ اذا نإ ال ٜصاٍ قاباٟل يًٛعٔ

َٔ قإْٛ  1- 154ٚصف ب٘ املاد٠ َا ٖرا ٚ  (3)بايتدفٝف َٔ غدتٗا  اذتهِ ايصادز بايعكٛب١ ضدٙ 

 .بايعفٛ ارتاص ب )احملهّٛ بٗا ْٗا٥ٟٝا (ايعكٛب١ املػُٛي١  ايعكٛبات

عٔ ادتسمي١ ٚ االدا١ْ  املرتتبع٢ً اذتل املدْٞ  ألٕ اذتل املدْٞ  : ايعفٛ ارتاص يٝظ ي٘ أثسخاَطٟا

ٓٓ انُٔ قإْٛ ايعكٛبات بعدّ ضكٛطٗا َ 154صا١ٝ٥ اييت بٝٓت املاد٠ اآلثاز ادت ٖٞ َٔ ا ضابكٟا إ بٝ

 .فكط  أخف أٚ ختفٝفٗا أٚ أبداهلا بعكٛب١ أخس٣ ضكاط يًعكٛب١ايعفٛ ارتاص ٖٛ ا

 ٜتطع ْٛام ايعفٛسٝح ، مجٝع ادتسا٥ِ بٛد٘ عاّعكٛبات ٜصدز بػإٔ ايعفٛ ارتاص  :ضادضٟا 

ادتسا٥ِ سٝح مل تطتجٔ أغًب ايتػسٜعات عكٛب١ دسمي١ أٚ دسا٥ِ َع١ٓٝ َٔ يعكٛب١ مجٝع ارتاص 

مل ٜسد يف ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اييت تٓعِ اسهاّ ايعفٛ ارتاص يف قإْٛ ٚ (4)ٕ تهٕٛ ستاٟل يًعفٛأ

َٔ  أٚ اضتجٓا٤ عكٛبات بعض ادتسا٥ِ ادتسا٥ِ ْٛع َعني َٔعكٛبات ب ٘تدصٝصب ايعساقٞ  ايعكٛبات

ذنسٙ  اصداز ايعفٛ ارتاص عٓد ٚ نريو قإْٛ ز٥اض١ االقًِٝ ألقًِٝ نٛزدضتإ ايعسام ٚ، اسهاَ٘

                                     
 . 426( د. عبداحلهِ فىدَ املصدر ايضابل ، ص  1)
 .  1196ص   3ط   1997( د.رَضًط بٗٓاّ ، ايٓظزيُ ايعاَُ يًكاْىٕ اجلٓآٌ ، َٓغأَ املعارف  باالصهٓدريُ 2)
ص  1،ط 2011عُإ  –د رجب عًٌ حضٔ ، تٓفًذ ايعكىبات ايضايبُ يًخزيُ ، دار املٓٗاج يًٓغز و ايتىسيع (  3)

250 . 
 .249( املصدر ايضابل  ص  4)
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ٚ مل ٜطتجٔ أ١ٜ دسمي١ َٔ ادتسا٥ِ ٚ َعني ز٥ٝظ االقًِٝ مل خيص ايعفٛ بٓٛع  ضُٔ صالسٝات

تجٓت عدد َٔ اض/أٚاٟل  73ٚ يف املاد٠  2005دضتٛز دٚي١ ايعسام االحتاد١ٜ عاّ ال اْ٘ ٚ بصدٚز ، إ َٓ٘

ٚنريو ٚ  ايدٚي١ٝ ٚاإلزٖاب ٚايفطاد املايٞ ٚاإلدازٟ سا٥ِ ادتارتاص ، ٖٚٞ ادتسا٥ِ َٔ مشٛهلِ بايعفٛ 

احملهَٕٛٛ عٔ   (1)ايصادز َٔ زتًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ املٓشٌ 1988يط١ٓ  110اضتج٢ٓ  ايكإْٛ املسقِ 

 .مشٛهلِ بايعفٛ ارتاص دسا٥ِ ايًٛاط أٚ عٔ دسا٥ِ ايصْا باحملازّ ٚاملتادس٠ باملددزات

يكإْٛ ايعكٛبات ٚ قإْٛ ز٥اض١  إَكٝد 1988يط١ٓ  110ٚ قإْٛ زقِ  بايتايٞ فإٔ ايدضتٛز ايعساقٞ

 ايكإْٛ ُا نٕٛ ايدضتٛزجٓا٤ات ايٛازد٠ فٝٗفُٝا ٜتعًل باالضتاالقًِٝ ألقًِٝ نٛزدضتإ ايعسام ٚ

ُٜعُد ٖرا ايدضتٛز ايكإْٛ األمس٢ ٚاألع٢ً يف  ع٢ً ) أٚاٟل ٢13 يف ايبًد ٚ ايرٟ ْص يف املاد٠ االمس

ٍٕ ٜتعازض َع ٖرا  -اْٟٝا:ا٤ ثٟا يف أحنا٥٘ ناف١، ٚبدٕٚ اضتجٓايعسام، ٜٚهٕٛ ًَصَ ال جيٛش ضٔ قاْٛ

ٍٞ آخس ٜتعازض َع٘ ُٜعد باطاٟل نٌ ٍْص ٜسد يف دضاتري األقايِٝ، أٚ أٟ ٍْص قاْْٛ  . (.ايدضتٛز، ٚ

ايرٟ ٜصدز َٔ ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ أٚ َٔ ز٥ٝظ االقًِٝ َٔ أعُاٍ ايطٝاد٠  عٌُايعفٛ ارتاص : ضابعٟا 

ٚ إ االضاع ( 2)ٛعٔ اْ٘ غري قابٌ يًَٚٔ يدٕ ايكطا٤ يريو ال خيطع يسقاب١ َا ٚ ال جيٛش املطاع ب٘ 

ٚ إ ايفا٥د٠ اييت ٜٓاهلا اجملتُع يف عدّ يف عدّ تٓفٝر ايعكٛب١ ايرٟ بين عًٝ٘ ٖٛ َصًش١ اجملتُع 

، ٚ ال ٜصدز ايعفٛ عٔ ز٥ٝظ ايدٚي١  (3)ٓاي٘ َٔ تٓفٝر ايعكٛب١ فا٥د٠ اييت ٜايعكٛب١ انرب َٔ ايتٓفٝر 

                                     
ال يغٌُ ايعفى ايعاّ أو اخلاص احملهىَىٕ عٔ جزآِ ايًىاط : 1َادَ تٓص عًِ ) 1988يضُٓ  110( قاْىٕ رقِ  1)

  واملتاجزَ باملخدرات.أو عٔ جزآِ ايشْا باحملارّ 
 (يعٌُ بٗذا ايكاْىٕ َٔ تاريخ ْغزه يف اجلزيدَ ايزمسًُ.: 2َادَ 

 . 248( د. رجب عًٌ حضٔ املصدر ايضابل ص  2)
 ( د. ذلُد عًٌ ايضامل عًاد احلًيب عزح قاْىٕ ايعكىبات ايكضِ ايعاّ َهتبُ دار ايثكافُ يًٓغز و ايتىسيع عُإ 3)

 .  605ص 1997
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ٚ يف زتُٛعٗا بهٌ ضًٛاتٗا ايدٚي١ بإعتبازٙ ممجاٟل يًط١ًٛ ايتٓفٝر١ٜ ، ٚ يهٔ باعتبازٙ ممجاٟل يًدٚي١ 

 .  (1)َٔ بٝٓٗا ايط١ًٛ ايكطا١ٝ٥

فٗٛ ال حيدخ آثازٟا ااّل بايٓطب١ يًُطتكبٌ ألْ٘ ال ميشٛ  ايعفٛ ارتاص يٝظ ي٘ اثس زدعٞ :ثآَٟا

ٜطكط ايعكٛب١ املتبك١ٝ احملهّٛ بٗا نًٟٝا أٚ دص٥ٟٝا  ٚ  ،  (2)ٚ ال اذتهِ بٌ ٜبك٢ اذتهِ قا٥ُٟا ادتسمي١ 

 ، أٚ ابداهلا بعكٛب١ أخس٣ أخف َٓٗا َٔ ايعكٛبات املكسز٠ قاْْٟٛا .

باملصًش١ ايعا١َ اضاف١ اىل املصًش١ ايػدص١ٝ  ٚذيو يتعًك٘فٛ ارتاص َٔ ايٓعاّ ايعاّ ع: ايتاضعٟا 

نُا ال جيٛش يًط١ًٛ املٓفر٠ زفض ايعٌُ مبٛدب٘ ألْ٘ يالفساد فال ميًو ادتاْٞ زفط٘ أٚ ايٛعٔ فٝ٘ 

 .(3)تكدٜسات املصًش١ ايعا١ََٔ اعُاٍ ايطٝاد٠ اييت تب٢ٓ ع٢ً 

 

 

 

 

 ة له هالمشاتالفرع الثالث : مقارنة الؼفى الخاص تثؼض االنظمة 

 أٚال : ايعفٛ ارتاص ٚ ايعفٛ ايعاّ .

                                     
 . 1193جنًب حضين ، املصدر ايضايل ، ص ( ذلىد  1)
 .  242، ص  5(جٓدٍ عبد املًو ، املصدر ايضابل ، ج 2)
 .23ص  عبداجلًًٌ ايكاضٌ ، املصدر ايضابل( يىصف  3)
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 خيتًف ايعفٛ ارتاص عٔ ايعفٛ ايعاّ يف املٛاضٝع اآلت١ٝ : 

 ٜصدز بكساز َٔ ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ ٜط٢ُ )َسضّٛ مجٗٛزٟ(ا ضابكا ايعفٛ ارتاص نُا بٝٓ

ٚ ٚفل َا ْص عًٝ٘ املاد٠   أَا ايعفٛ ايعاّ َٔ قإْٛ ايعكٛبات 1 – 154ٚفل َا ْص ع٢ً ذيو املاد٠ 

ٚ ع١ً تكسٜس ايعفٛ  فأْ٘ ٜصدز َٔ ايط١ًٛ ايتػسٜع١ٝ ٚ مبٛدب قإَْٛٔ قإْٛ ايعكٛبات   1- 153

 ٜعًٛ٘ اال ألٕ ايكإْٛ الايعاّ بكإْٛ ٖٞ اْ٘ ٜسد ع٢ً ْص ايتذسِٜ يف قإْٛ ايعكٛبات ٚ ٜعًٛ٘ ، 

ٚ ايعفٛ ،   عكٛب١ ٚ انتطابٗا يًدزد١ ايبتاتٚ ايعفٛ ارتاص ٜصدز بعد صدٚز سهِ اي،  (1)قإْٛ َجً٘

ارتاص ٜؤثس ع٢ً ايعكٛب١ االص١ًٝ احملهّٛ بٗا ٚ ٜكتطٞ اضكاطٗا نًٗا أٚ بعطٗا أٚ ابداهلا بعكٛب١ 

، دٕٚ إ (2)أخف َٓٗا قاْْٟٛا   ٚال أثس ي٘ ع٢ً ايعكٛبات ايتبع١ٝ ٚ ايته١ًُٝٝ ٚ ايتدبري االسرتاش١ٜ 

بُٝٓا ايعفٛ ايعاّ ٜصدز ٚ ٜهٕٛ ي٘ أثسٙ يف مجٝع َساسٌ  (3)ايصادز فٝٗآٜاٍ َٔ ادتسمي١ أٚ اذتهِ 

ايػاٌَ يف نٌ َسس١ً ناْت عًٝٗا ايدع٣ٛ ادتصا١ٝ٥ ، فال حيكل َع ٚ ٜطسٟ أثس ٖرا ايعفٛ ايدع٣ٛ 

حتسٜو  عدّ ٚدٛب  ، ٚ ال حيانِ ايفاعٌ ، ٚ ال تٓفر ايعكٛب١ عًٝ٘ إٕ ناْت صدزت ٚ بايٛبعاملتِٗ 

اٜكافٟا ْٗا٥ٟٝا فتٛقف إدسا٤ات ايتشكٝل ٚ احملان١ُ ضد املتِٗ   (4)ايدع٣ٛ ادتصا١ٝ٥ قبٌ ٖرا املساسٌ 

ٜرتتب عًٝ٘ ستٛ سهِ االدا١ْ ايرٟ قد ٜهٕٛ قد صدز يف ايدع٣ٛ ، ٚ ضكٛط ٚ إ ايعفٛ ايعاّ (5)

                                     
( د. تافهُ عباظ ايبضتاٌْ و د. طارم صديل نُردٍ ، ايعفى ايعاّ و ايكىاْني ايصادرَ َٔ بزملإ نىردصتإ  1)

 2015اّ يع 4،جاَعُ نزنىى،  ايعدد يف دلًُ نًًُ ايكاْىٕ يًعًىّ ايكاْىًُْ و ايضًاصًُ حبث َٓغىر،   بصدده
 .  144،ص 

 َٔ قاْىٕ ايعكىبات ايعزاقٌ . 154(املادَ  2)
 45( د. عبداحلهِ فىدَ ، املصدر ايضابل ، ص  3)
 -شآًُ ، َطبعُ املعارف  (  عبد االَري ايعهًًٌ ، اصىٍ االجزاْت اجلٓآًُ يف قاْىٕ اصىٍ احملانُات اجل 4)

 .243، ص  ايطبعُ االوىلبغداد  ،
 .َٔ قاْىٕ اصىٍ احملانُات اجلشآًُ  305( املادَ  5)
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ٚ عفٛ ارتاص ٖٛ ادسا٤ غدصٞ ي، ٚ إ ا  (1)ٚ ايتبع١ٝ ٚ ايتدابري االسرتاش١ٜمجٝع ايعكٛبات االص١ًٝ 

٤ أٚ ال ٜطتفٝد َٓ٘ ااّل َٔ صدز ملصًشت٘ ٚ ال ٜتعداٙ اىل غريٙ َٔ املتُٗني ضٛا٤ ناْٛا غسنا

عٔ ادتسمي١ ايٛاقع١ يف ايفرت٠ اييت سددٖا قإْٛ بُٝٓا ايعفٛ ايعاّ ٜٓفٞ ايصف١ ادتس١َٝ  (2)َطاُٖني

ناْٛا فاعًني اصًٝني أٚ غسنا٤  ٤ضٛا ٚ ٜطتفٝد َٓٗا زتُٛع١ َٔ االغداصايعفٛ بػُٛهلِ بٗا 

، ٚ إ ايعفٛ ايعاّ قإْٛ ٜٛبك٘ احملانِ اٚ ايًذإ املػه١ً مبٛدب قإْٛ  ادتسمي١ ضاُٖٛا يف ازتهاب

ايعفٛ ايعاّ يرا فإ مشٍٛ أٟ غدص بكإْٛ ايعفٛ ٜهٕٛ خاضعٟا يًٛعٔ ٚ  عاد٠ ٜتِ حتدٜد َد٠ 

نُا بٝٓا ضابكٟا إ ايعفٛ ارتاص َٔ أعُاٍ ايطٝاد٠ ٚ ٚد١ٗ ْعس ايٛعٔ مبٛدب قإْٛ ايعفٛ ، بُٝٓا 

 ال خيطع يًٛعٔ .

 : ١ٝ ايٚ ٜتػاب٘ ايعفٛ ارتاص ٚ ايعفٛ ايعاّ يف ايٛدٛٙ ايت

، ٚ نريو ال ٜتٛقف إ نًُٝٗا ال أثس هلُا ع٢ً اذتكٛم ايػدص١ٝ املرتتب١ عٔ ادتسمي١  

بايعفٛ ، يريو ال ٜكبٌ َٔ املتِٗ تٛبٝل ايعفٛ ايعاّ ٚ ايعفٛ ارتاص ع٢ً متطو صاسب ايػإٔ 

 . (3)ايتٓاشٍ عٔ أُٜٗا ، ألُْٗا ٜعدإ َٔ ايٓعاّ ايعاّ

  يًعكٛب١ : املدفف١ املعف١ٝ ٚ ثاْٟٝا : ايعفٛ ارتاص ٚ االعراز ايكا١ْْٝٛ

ع٢ً إٔ َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ  1 - 128 ٖٞ َا ْصت عًٝ٘ املاد٠ االعراز ايكا١ْْٝٛ 

( ، ٗا ايكإْٛ عرز اال يف االسٛاٍ اييت ٜعٝٓ تهٕٛ َعف١ٝ َٔ ايعكٛب١ أٚ شتفف١ هلا ٚ الالعراز اَا إ ا)

                                     
 َٔ قاْىٕ ايعكىبات ايعزاقٌ . 1-153( املادَ  1)
 . 249( رجب عًٌ حضٔ ، املصدر ايضابل  ، ص 2)
 . 153ايضابل  ، ص ( د. تافهُ عباظ ايبضتاٌْ و د. طارم صديل نُردٍ ، املصدر  3)
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ٚ اييت ٜرتتب عًٝٗا ختفٝف ايعكٛب١ أٚ يف ايكإْٛ املٓصٛص عًٝٗا  االعرازاالعراز ايكا١ْْٝٛ ٖٞ اذٕ 

ٖٚٞ  ٍاملجا، ٚ قد ذنست يف ايكإْٛ ع٢ً ضبٌٝ اذتصسال زفعٗا ن١ًٝ ، ٚ ٖٞ ال تٛدد بػري ْص 

 .    (1) يًعكٛب١ اعراز شتفف١( 2( اعراز َعف١ٝ َٔ ايعكاب 1ْٛعإ 

َٔ ايعكٛب١ اٚ االعراز ايكا١ْْٝٛ املعف١ٝ َٔ خالٍ َا ٚزد َٔ ْص قإْٛ ايعكٛبات ٚ تعسٜف 

َٔ  عًٝ٘ سٝح اُْٗا ٜعفٝإ احملهّٛ بني باُْٗا هلُا ْفظ االثس يًعفٛ ارتاصاملدفف١ يًعكٛب١ ٜت

إ االعراز َجٌ ايعفٛ ارتاص  ٚاملستهب١ ايعكٛب١ أٚ خيففاْٗا دٕٚ إ ٜهٕٛ هلُا أثس ع٢ً ادتسمي١ 

فٝ٘ ايعرز ممٔ ضاُٖٛا يف ازتهاب ادتسمي١ ، ٚ بعباز٠  عفا٤ غري َٔ تٛافسباال ال ٜطتفٝدف غدص١ٝ 

ٜهٕٛ قد ضاِٖ َع٘  ي٘ ع٢ً َٔإ اعفا٤ اجملسّ ايرٟ حتكل ايعرز يف غدص٘ َٔ ايعكاب ال أثس اخس٣ 

ٚ مبا إ االعراز ال  ،  (2))غسٜو( ضٛا٤ يف صٛز٠ اص١ًٝ ) فاعٌ َع٘( أٚ ثا١ْٜٛ سمي١ يف ازتهاب ادت

فاْ٘ ال ٜؤثس ، (3)ادتسمي١ ٚ ال املطؤي١ٝميشٛ ميشٛ ادتسمي١ ٚال املطؤي١ٝ فإْ٘ َجٌ ايعفٛ ارتاص ال 

 ع٢ً املطؤي١ٝ املد١ْٝ ايٓامج١ عٔ ادتسمي١ . 

ٛا٤ نااْت َعف١ٝ َٔ ايعكٛب١ أٚ اص ٖٛ إ االعراز ضارتالف بني االعراز ٚ ايعفٛ ارتأَا ٚد٘ 

، ٚ  بُٝٓا ايعفٛ ارتاص ٜصدز مبسضّٛ مجٗٛزٟ أٚ اقًُٝٞ ، قاْْٟٛا  آَصٛص١ عًٝٗفف١ هلا شت

ايعفٛ ارتاص فٝشددٖا ازاد٠ ، أَا  ٚ ستصٛز٠ ب٘ ستدد٠ َطبكٟا ٚفل ايكإْٛ ايكا١ْْٝٛ االعراز

 . ٚ املتُجٌ بس٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ أٚ ز٥ٝظ االقًِٝ ايرٟ ٜصدزٙ يف قطاٜا َع١ٓٝ  ايػدص

                                     
املبادٍْ ايعاَُ يف قاْىٕ ايعكىبات  ، ايعاتو  د. عًٌ حضني اخلًف و د. صًطإ عبد ايكادر ايغاوٍ  ، (  1)

 ،  455، ص، ايكاٖزَ ايهتاب  اصٓاعُ
 . 456( املصدر ايضابل ، ص  2)
 . 643جٓدٍ عبد املًو ، املصدر ايضابل ، ص (  3)
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 :ثايجٟا : ايعفٛ  ارتاص ٚ ٚقف تٓفٝر ايعكٛب١ 

ايفصٌ ايجأَ َٔ ايباب ارتاَظ ٚزد اسهاّ اٜكاف تٓفٝر ايعكٛب١ ف٢ ايكإْٛ ايعساقٞ ف٢  

٘ ) يًُشه١ُ عٓد اذتهِ يف َٓ 144سٝح ْصت املاد٠  َٓ٘ 149اىل  144يف املٛاد َٔ قإْٛ ايعكٛبات 

ِ ْفط٘ بأٜكاف تٓفٝر ايعكٛب١ اذا هأ،ٕ تاَس يف اذتٚ دٓش١ باذتبظ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ض١ٓ دٓا١ٜ ا

ٚ زأت َٔ اخالق٘ ٚ َاضٝ٘ ٚ ضٓ٘ ٚ ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ عٔ دسمي١ عُد١ٜ  اذتهِ ٜهٔ قد ضبلمل 

ٚ يًُشه١ُ إ ٘ ئ ٜعٛد اىل ازتهاب دسمي١ ددٜد٠ باْظسٚف دسميت٘ َا ٜبعح ع٢ً االعتكاد 

كٛب١ االص١ًٝ أٚ جتعً٘ غاَاٟل يًعكٛبات ايتبع١ٝ ٚ ايته١ًُٝٝ ٚ ايتدابري عتكصس اٜكاف ايتٓفٝر ع٢ً اي

َعا داش يًُشه١ُ إ تكصس اٜكاف ايتٓفٝر ع٢ً عكٛب١ ٚ اذا سهِ باذتبظ ٚ ايػسا١َ ش١ٜ االسرتا

 . (االضباب اييت تطتٓد ايٝٗا ف٢ اٜكاف ايتٓفٝر  تبني يف اذتهِ. ٚ ع٢ً احمله١ُ إٔ اذتبظ فكط 

ٚ ال ٜؤثس ، ف ايتٓفٝر ٜسد ع٢ً ايعكٛب١ فكط اٜتبني بإ اٜك 144َٔ خالٍ َا ٚزد ف٢ املاد٠ 

، ٚ  َجٌ ايعفٛ ارتاص ، ٚ نريو ال ٜؤثس عٔ اذتكٛم املد١ْٝ ايٓامج١ عٔ ادتسمي١ ع٢ً ادتسمي١ 

ارتاص بإٔ اٜكاف ايتٓفٝر ٜؤَس ب٘ يف اذتهِ ْفط٘ ايرٟ قسز ايعكٛب١ ٚ َٔ ف عٔ ايعفٛ ًيهٓ٘ خيت

ٚ ٜٛقف ، ٚ ميهٔ االَس ب٘ فكط يف دسا٥ِ ادتٓح ٚ ادتٓاٜات ، ايرٟ ٜصدز اذتهِ  قبٌ ايكاضٞ

يف  ٚ املرنٛز٠ سدٚخ عد٠ أَٛز  عٓد ٚ باالَهإ تٓفٝر ايعكٛب١ املٛقٛف١ تٓفٝرٖا، تٓفٝر ايعكٛب١ 

١ٝ ٚ ايتهًُٝ ٚ ات ايتبع١ٝبمبكدٚز ايكاضٞ مشٍٛ ايعكٛ ٚ نُا اْ٘،  قإْٛ ايعكٛبات َٔ 147املاد٠ 

، بُٝٓا  ، ٚ ال ميهٔ اٜكاف تٓفٝر ايعكٛب١ اذا ناْت سبطٟا انجس َٔ ض١ٓ  تدابري االسرتاش١ٜ باالٜكافيا

ضٛا٤ ناْت شتايف١ أٚ دٓش١ أٚ يف مجٝع ادتسا٥ِ  ٚايعفٛ ارتاص ٜصدز َٔ قبٌ ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ 
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اخف َٓٗا َٔ بتٓفٝر ايعكٛب١ نًٗا أٚ دص٤ َٓٗا أٚ ابداهلا بعكٛب١ عًٝ٘ ٚ ٜٓٗٞ ايصاّ احملهّٛ  دٓا١ٜ 

ٜرتتب عًٝ٘ ضكٛط ، ٚ اْ٘ ال ٚ ذيو بعد انتطاب اذتهِ دزد١ ايبتات   ايعكٛبات املكسز٠ قاْْٟٛا

د٠ تٓفٝر ايعكٛب١ ع٢ً اٚ يٝظ باالَهإ اعته١ًُٝٝ ٚ ايتدابري االسرتاش١ٜ ايعكٛبات ايتبع١ٝ ٚ اي

 ٚ إ ايعفٛ ارتاص ميهٔ إ ،ٚ الٕ ايطاقط ال ٜعٛد ايػدص ايرٟ مشً٘ ايعفٛ ارتاص يطكٛط ايعكٛب١ 

  . ض١ٓ اذتبظ ألنجس َٔ ٚ إ شادت َدتٗا عٔ  دٕٚ ايتكٝٝد مبد٠ ايعكٛب١احملهّٛ عًٝ٘  ٜطتفٝد َٓ٘

   : : ايعفٛ ارتاص ٚ االفساز ايػسطٞ زابعٟا

 23َٔ قإْٛ اصٍٛ احملانُات ادتصا١ٝ٥ زقِ  337اىل  331ف٢ املٛاد ٚزد اسهاّ االفساز ايػسطٞ 

سهاّ ٖرا ايكإْٛ عٔ جيٛش االفساز إفسادٟا غسطٟٝا ٚفل ا -أَٓ٘ )  331، ٚ تٓص املاد٠   1971يط١ٓ 

أذا نإ سدثٟا ٚ أص١ًٝ ضايب١ يًشس١ٜ إذا اَط٢ ثالث١ أزباع َدتٗا أٚ ثًجٝٗا عًٝ٘ بعكٛب١  احملهّٛ

ضريٙ ٚ سطٔ ضًٛن٘ ع٢ً إ ال تكٌ املد٠ اييت أَطاٖا عٔ ضت١ أغٗس ، ٚ تبني يًُشه١ُ اْ٘ اضتكاّ 

د٠ ع٢ً اضاع زتُٛعٗا َُٗا بًؼ ٚ يٛ جتاٚش اذتد فتشطب املاذا ناْت ايعكٛبات صادز٠ بايتعاقب 

َٔ َد٠ ايعكٛب١ اييت ْفرت َد٠ ايتٛقٝف ادتازٟ عٔ ْفظ قاْْٟٛا ، ٚحتطب ا ٜٓفر َٓٗا االع٢ً مل

يعاّ فتعترب املد٠ ٤ َٔ ايعكٛب١ بايعفٛ ارتاص أٚ ااييت صدزت فٝٗا ايعكٛب١ . ٚ اذا ضكط دصايدع٣ٛ 

 . (  َٓٗا مبجاب١ ايعكٛب١ ْفطٗا املتبك١ٝ 

ٚضع ٖٛ اصالح احملهّٛ عًٝ٘ ، ٚ إ املػسع ٚ ألدٌ ٖرا اهلدف إ اسد٣  اٖداف ايعكٛب١  

يتشطني ضًٛن٘ ٚ ضريت٘ اثٓا٤ فرت٠ ْعاّ االفساز ايػسطٞ ايرٟ مبٛدب٘ ٜتِ تػذٝع احملهّٛ عًٝ٘ 

ع بكا٤ احملهّٛ ل املػٓسٚ نريو عًّ، طا٤ ايعكٛب١ يهٞ ٜتِ االفساز عٓ٘ قبٌ اْتٗا٤ فرت٠ ايعكٛب١ ق

صالس١ٝ ٚ عدّ ايػا٤ قساز االفساز ايػسطٞ ببعض ايػسٚط ٚ االيتصاَات ؤضط١ االعًٝ٘ خازز امل
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ٚ ٜتػاب٘ ،  خالٍ املد٠ املتبك١ٝ َٔ ايعكٛب١ ٚ ٖٛ خازز املؤضط١ االصالس١ٝ  ًٜتصّ بٗا احملهّٛ عًٝ٘

ٜؤثسإ ع٢ً صدٚز اذتهِ يف ادتسمي١ ٚ  ٜصدزإ بعدبأُْٗا   االفساز ايػسطٞقساز ايعفٛ ارتاص َع 

اذتكٛم ايػدص١ٝ  ٚ نريو ، ادتسمي١ ٚ اذتهِ ايصادز بػأْٗا  احملهّٛ بٗا ، ٚ ال أثس هلُا ع٢ًايعكٛب١ 

سته١ُ ادتٓح ٜصدز َٔ قبٌ  اْ٘ قساز االفساز ايػسطٞ ُٗا خيتًفإ يف ، ٚيهٓ عٔ ادتسمي١ايٓامج١ 

عكٛبت٘ عٓد تكدمي٘ ايًٛب اييت ٜكطٞ فٝٗا احملهّٛ عًٝ٘  ١ٝاالصالساييت تكع ايطذٔ أٚ املؤضط١ 

أٚ ز٥ٝظ صدز قساز ايعفٛ ارتاص َٔ قبٌ ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ ٜ بُٝٓا ،  (1) ضُٔ اختصاصٗا املهاْٞ

ايعكٛب١ يف  ثالث١ أزباع َد٠قطا٤ احملهّٛ عًٝ٘ ، ٚ ٜػرتط ألصداز قساز االفساز ايػسطٞ االقًِٝ 

ٚ قطا٥٘ َد٠ ٚ ثًجٝٗا اذا نإ سدثا ٚ اضتكا١َ ضريت٘ ٚ سطٔ ضًٛن٘  ايطذٔ أٚ املؤضط١ االصالس١ٝ

َٔ اذتد  ال ٜهٕٛ احملهّٛ عًٝ٘ عا٥دٟا ستهّٛ عًٝ٘ بأنجسٚت١ اغٗس ٔ ضال ٜكٌ ع َٔ ايعكٛب١ 

ٜهٕٛ ستهَٛأ عٔ زتُٛع١ َع١ٓٝ َٔ  ال َٔ قإْٛ ايعكٛبات ٚ  140االقص٢ يًعكٛب١ ٚفل املاد٠ 

رٙ ط ٖسني ال ٜػرت يفادتٓاٜات   ، ٚ إ قساز االفساز ايػسطٞ قابٌ يًٛعٔ يد٣ سته١ُ  (2)ادتسا٥ِ 

، ٚ االَس َرتٚى إلزاد٠ ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ أٚ ز٥ٝظ  ايػسٚط الصداز ايعفٛ ارتاص عٔ احملهّٛ عًٝ٘

اضتجٓت  اييتَٔ دضتٛز دٚي١ ايعسام االحتاد١ٜ  73جٓا٤ املرنٛز يف املاد٠ تاالضب َكٝد٠  االقًِٝ 

ٚ ادتسا٥ِ املطتجٓا٠ بػُٛهلا   احملهَٛني بازتهاب ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ ٚاإلزٖاب ٚايفطاد املايٞ ٚاإلدازٟ

َٔ ايصادز َٔ زتًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ املٓشٌ  1988يط١ٓ  110بايعفٛ ارتاص مبٛدب ايكإْٛ املسقِ 

 .االضتفاد٠ َٔ ايعفٛ ارتاص 

 

                                     
 ج َٔ قاْىٕ اصىٍ احملانُات اجلشآًُ . – 331( املادَ  1)
 . َٔ قاْىٕ اصىٍ احملانُات اجلشآًُ 331 ٖذه اجلزآِ َذنىرَ يف ايفكزَ )د( َٔ املادَ(  2)
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 المطلة الثاني : اجراءات اطذار الؼفى الخاص 

 -: ًٛب ٚ يف فسعنييف ٖرا امل ُٗاٚ ضٓبٝٓ إ يًعفٛ ارتاص اضباب ٚادسا٤ات الصدازٙ

 ز ايعفٛ ارتاص اضباب اصدا  ايفسع االٍٚ :
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 :ادسا٤ات اصداز ايعفٛ ارتاص  ايفسع ايجاْٞ  

 اطذار الؼفى الخاص و فىائذ اسثاب :الفرع االول 

ايطًٛات املدتص١ باصداز ذنس ايفكٗا٤ ٚ عٓد غسح َٛضٛع ايعفٛ ارتاص عد٠ َطا٥ٌ جتعٌ 

ضسٚز٠ تتشتِ ع٢ً نٌ  ٖرٙ االضباب جتعٌ َٔ اصداز ايعفٛ ارتاصٚ  ايعفٛ ارتاص تًذأ اىل اصدازٙ

نعسب َٔ ظسٚب اقا١َ ، ٚجيب إٔ تدخٌ يف ايٓعاّ ادتصا٥ٞ يًدٚي١ َساعاتٗاسه١َٛ َٔ اذتهَٛات 

 -ٚ َٔ ٖرٙ االضباب ٚ ايفٛا٥د َا ًٜٞ : (1)١ احملهّٛ عًٝ٘شبني ايٓاع يف َصًايعدٍ 

 : (2) ايكطا١ٝ٥ األخٛا٤ الصالح  ٚض١ًٝ : أٚال

ٖرا طسٜكٟا ملعادت١ فكد ٜهٕٛ ايكطا٤ أخٛأ عٓدَا أدإ غدصا َا، فٝأتٞ ايعفٛ ارتاص 

، يًٛعٔ ايػري عاد١ٜ  ٚايعاد١ٜ أاييت تهتػف يف ٚقت مل ٜعد اذتهِ قاباٟل يًُسادع١ بايٛسم (3)ارتٛأ

قد تهٕٛ  ٚ (4)ال ميهٔ اصالس٘ بٛسٜل املسادع١ غري ايعادٟ املتاحايرٟ ٓٛع ايٝب٘ َٔ ع أٚ ٜهٕٛ

ٚ سهِ عًٝ٘ بٛد٘ احملهّٛ عًٝ٘ ايرٟ ظٗس بأْ٘ بس٤ٟ َٔ ايت١ُٗ املطٓد٠ ايٝ٘ طسم ايٛعٔ َؤصد٠ 

ظٗٛز أٚ عٓد ظٗٛز بسا٠٤ احملهّٛ عًٝ٘ ايٛعٔ يف اذتهِ ممه١ٓ بعض طسم َٔ أدًٗا ، ٚ قد تهٕٛ 

قد ٜتًٛب ، ٚ يهٔ ضًٛى طسم ايٛعٔ اييت ال تصاٍ َفتٛس١ سٝف نبري عًٝ٘ عٓد تكدٜس ايعكٛب١

أٟ طسٜل ال ميهٔ اتباع  ٚ يف بعض االسٝإ، ملالفا٠ ذيو فٝأتٞ ايعفٛ عالدٟا ضسٜعٟا ٚقتٟا طٜٛاٟل 

                                     
 . 242(جٓدٍ عبداملًو ، املصدر ايضابل ، ص  1)
 . 606(  د. ذلُد عًٌ ايضامل عًاد احلًيب  ، املصدر ايضابل ،  2)
 . 1193،املصدر ايضابل، ص (احملاٌَ ذلضٔ ْاجٌ 3)

 ،1192املصدر ايضابل ص  ين ض( د. ذلُىد جنًب ح 4)
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، ٚ إ ايعفٛ ارتاص ال ٜعتدٟ ع٢ً اضتكالٍ ايكطا٤ ، ٚ امنا ٜهٌُ عًُ٘ سني  (1)يتذٓب ارتٛأ قطا٥ٞ

دداٍ الح عٝب ثبت ع٢ً حنٛ ال)أٟ ايكطا٤(، فٝػدٚا يف غري اضتٛاعت٘ اصخيسز االَس َٔ سٛشت٘ 

 . (2)فٝ٘

اال اْ٘ ، يبتات دزد١ ا تٚ بايسغِ إ ايعفٛ ارتاص ميهٔ اصدازٙ دتُٝع ايدعا٣ٚ اييت انتطب

يف َد٠ ايٛعٔ ، فإْ٘ باالَهإ فٝٗا  ٚ مل ٜٛعٔاذا نإ اذتهِ ايرٟ انتطب دزد١ ايبتات ملطٞ املد٠ 

١ُ ايتُٝٝص ٚ ممازض١ هطًب ايدع٣ٛ َٔ قبٌ ستتدازى َا ٚقع فٝٗا َٔ أخٛا٤ عٔ طسٜل 

اسهاّ ٚ فٝٗا َٔ ١ٝ يتدقٝل َا صدز َٔ قإْٛ اصٍٛ احملانُات ادتصا٥ 264صالسٝاتٗا سطب املاد٠ 

 ايعاّ أٚ أٟ ذٟ عالق١ . أٚ بٓا٤ ع٢ً طًب االدعا٤تدابري ٚ أٚاَس َٔ تًكا٤ ْفطٗا قسازات ٚ 

 : ايكاض١ٝ ايعكٛبات بعض تٓفٝر عًٝ٘ احملهّٛ جتٓب ٚض١ًٝ :ثاْٝا

ض١ٝ ٚ َٔ أِٖ تًو ايعكٛبات ٖٞ ٥ٌ ختفٝف ايعكٛبات ايكاٜعترب ايعفٛ ارتاص ٚض١ًٝ َٔ ٚضا

ٚ يف اذتاالت اييت تهٕٛ ايعكٛبات صاز١َ ٚ ستدد٠  ع٢ً ٚد٘ ال ٜطتٛٝع ايكطا٤ ،  االعداّ  ب١عكٛ

... ٚ ختفٝف ايعكٛبات يف بعض االسٝإ أدد٣ يتكِٜٛ ضًٛى احملهّٛ  ،سد َعني  عٔإٔ ٜٓصٍ فٝٗا 

ٚ ًٜذأ ايٝ٘ يًتدفٝف َٔ صسا١َ  (3)ْافر٠ بهاًَٗا ...ٚ حيكل ايػسض َٔ ذيوعًٝ٘ َٔ ابكا٥ٗا 

  .  (4)ايعدٍ ٚ ايسمح١بني ٚ حتكٝل ايتٛاشٕ ايعكٛب١ يف ساالت َع١ٓٝ 

  : ضًٛنِٗ يتشطني ايعٌُ ع٢ً عًِٝٗ احملهّٛ يتػذٝع ٚض١ًٝ :ثايجٜا 

                                     
  . 569(  احملاٌَ ذلضٔ ْاجٌ ، املصدر ايضابل ، ص  1)
 . 1193ذلُىد جنًب حضين  ، املصدر ايضابل ، ص  ( د. 2)
 .  569(  احملاٌَ ذلضٔ ْاجٌ  ، املصدر ايضابل ، ص  3)
 . 242 ، ص  5ج ( جٓدٍ عبد املًو ، املصدر ايضابل ،  4)
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تشطني يّٛ عًِٝٗ هٜس٣ نجري َٔ ايفكٗا٤ ٚ ايػساح بإ ايعفٛ ارتاص ٚض١ًٝ يتػذٝع احمل

َٔ َد٠  ٚ قط٢ غٛسٟا نبريااحملهّٛ عًٝ٘ َٔ أدٌ ضًٛن٘ اذتطٔ ايرٟ اضتُس ٚ َهافأ٠  ضًٛنِٗ

ضٗا فٝ٘ عٝح مل ٜعد ستاٟل يالضتُساز ايعكٛب١ ع٢ً ٚد٘ ثبت َع٘ إٔ ايعكٛب١ قد اْتذت أغسا

االفساز ايػسطٞ يف ايكٛاْني  ْعاّ، إال إ ٖرٙ ايفا٥د٠ اصبشت ستدٚد٠ بعد ادخاٍ  (1)فٝٗا

 .(2)املعاصس٠

 :  (3)تٗد١٥ َػاعس عا١َ َطٛسب١ زابعٟا : 

ٚ ْػٛب ثٛزات ٚ استذادات بتػٝريات ضٝاض١ٝ ٚ اقتصاد١ٜ  ُعات يف بعض ايدٍٚمتس اجملت

أٚ ْػٛب استذادات َٔ قبٌ بعض االغداص عا١َ َٔ قبٌ ايٓاع عا١َ ٚ بعض ايكٛاعات خاص١ 

ٚ ٜسافل تًو االستذادات  االقتصاد١ٜدسا٤ اْتٗاز اذته١َٛ بعض ايطٝاضات  ٜٓتُٕٛ اىل ف١٦ َع١ٓٝ 

َٔ ادتسا٥ِ ٚ ١ أٚ غريٖا صٚ ايجٛزات بعض ادتسا٥ِ َٔ ختسٜب ٚ اتالف ممتًهات عا١َ أٚ خا

ْتٝذ١ ذيو تتدر ادسا٤ات ضد االغداص ايرٜٔ غازنٛا يف تًو ادتسا٥ِ ٚ تصدز عكِٗ عكٛبات 

الٚضاع االضتجٓا١ٝ٥ ٚ يتٗد١٥ َتفاٚت١ نٌ سطب ادتسمي١ املستهب١ َٔ قبً٘ ٚ بعد اْتٗا٤ تًو ا

 ٚ ذيو باصداز ايعفٛ ارتاص يدٚي١ باضداٍ ايطتاز عٔ تًو االٚضاع املػاعس ايعا١َ املطٛسب١ ًٜذأ ا

ْتٝذ١ َػازنتِٗ يف اعُاٍ غػب ٚ ختسٜب بعد صدٚز اسهاّ ضايب١ يًشس١ٜ عًِٝٗ  عٔ االغداص

أٚ بعد  اذته١َٛ املتدر٠ َٔ قبٌ طٝاضاتاي تًو ػعب١ٝ ع٢ًايستذادات االَػازنتِٗ يف   ْتٝذ١

ٚ ضبل إٔ  سهِ ع٢ً أفساد َٔ ادسا٤ات َصاذت١ ٚط١ٝٓ بني ايطًٛات ٚ بعض ادتٗات املعازض١ 

                                     
 . 1192( د. ذلُىد جنًب حضين ، املصدر ايضابل ، ص 1)
 . 247( د. رجب عًٌ حضٔ ، املصدر ايضابل ، ص  2)
 . 1192املصدر ايضابل ، ص (  3)
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يف سني َطتشك١ يًعكٛب١ دسا٤ َػازنتِٗ بأعُاٍ ٚ ْػاطات ناْت يف ْعس ايط١ًٛ دسا٥ِ  املعازض١

يك٣ٛ يف ْعس ا ٚ املد١ْٝ اض١ٝٝاْٗا ناْت ضُٔ ْػاطات ثٛز١ٜ ألدٌ ٌْٝ ايػعب سكٛقِٗ ايط

 املعازض١.

 :يتذٓب اشدساّ املؤضطات االصالس١ٝ عٓد سدٚخ اَساض ٚ أٚب١٦ خاَطٟا : ٚض١ًٝ 

ْتٝذ١ بعض ايعسٚف ٚ االضباب ٚ اثٓا٤  املؤضطات االصالس١ٝ يف بعض االسٝإ حتصٌ اشدساّ يف

ْصال٤ صش١ مما ٜػهٌ خٛسٟا ع٢ً  يف اجملتُع  ذيو تٓتػس بعض االٚب١٦ ٚ االَساض املتٓك١ً

مما ٜتًٛب  اىل داخٌ املؤضطات االصالس١ٝتًو االَساض يف ساٍ ٚصٍٛ املؤضطات االصالس١ٝ 

ز ايعفٛ ارتاص سع ادسا٤ ميهُٔ اختاذٙ ٖٞ اصدايتدفٝف االشدساّ اذتاصٌ ٚ إ اض عاد١ً ادسا٤ات 

مت اختاذٙ يف ايعدٜد َٔ ايدٍٚ  االدسا٤ احملهَٛني ٚ ذيو بعد دزاض١ اٚضاعِٗ ، ٚ ٖرابعض عل 

صدز ايعفٛ   يف ٖرا ايطٝام ٚ ا ،ّ( ٚ اضتُساز2020ٖٖرا ايعاّ)دا٥ش١ نٛزْٚا بدا١ٜ اْتػاز  عٓد

 ايصادز  14باملسضّٛ ادتُٗٛزٟ املسقِ ايعسام  ارتاص عل بعض احملهَٛني َٔ قبٌ ز٥اض١ مجٗٛز١ٜ

ستهَٛٝتِٗ ٚ ذيو ستهَٛا َٔ املد٠ املتبك١ٝ َٔ  72عٔ  ٚ مت مبٛدب٘ ايعفٛ 23/4/2020 بتأزٜذ

نُا مت ذنس ضبب اصداز بطبب ايعسٚف ايصش١ٝ اييت ميس بٗا ايعسام ْتٝذ١ تفػ٢ دا٥ش١ نٛزْٚا 

 .ْص ايعفٛ ارتاص ايعفٛ املرنٛز يف 

 اجراءات اطذار الؼفى الخاص :لثانيالفرع ا
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ايعساقٞ بإٔ ايعفٛ ارتاص ٜصدز ب َسضّٛ  َٔ قإْٛ ايعكٛبات 154 َٔ املاد٠ 1ايفكس٠ ْصت 

ٚ يف املٛاد اييت تٓعِ اسهاّ ايعفٛ ارتاص ادسا٤ات ٚ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ  ٚ مل ٜرنسمجٗٛزٟ 

 . (1)عٌ بعض ايكٛاْني يف ايبًدإ االخس٣ًُا فيعفٛ ارتاص َجنٝف١ٝ اصدازا

 ع٢ً ٚ َٔ ضُٔ صالسٝات ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ  73يف املاد٠  2005يعاّ  ايدضتٛز ايعساقٞ ْصٚ 

إصداز ايعفٛ ارتاص بتٛص١ٕٝ َٔ ز٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤، باضتجٓا٤ َا ٜتعًل باذتل  -أٚاٟل:)

، ٚ ٜتبني َٔ ٖرا  (.ارتاص، ٚاحملهَٛني بازتهاب ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ ٚاإلزٖاب ٚايفطاد املايٞ ٚاإلدازٟ

ٜصدز ايعفٛ ارتاص عٔ احملهَٛني ٚ ذيو بعد تٛص١ٝ َٔ ز٥ٝظ زتًظ ايٓص بإٔ ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ 

ايكٛاْني املٛضٛع١ٝ ستٌ سا٤ات أخس٣ ألصداز ايعفٛ ارتاص سٝح إ ٚ مل ٜرنس ايدضتٛز ادايٛشزا٤ 

ٚ  ، ٚ إ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ ٚ عهِ َٓصب٘ ٚ ٚظٝفت٘بريو ٚ يٝظ ايدضتٛز  ١يرنس االدسا٤ات ارتاص

َٔ د١ٗ  ٚ احملهّٛ عًٝ٘ َٔ د١ٗ  يدٚي١ ٚ مبا ٜكتطٝ٘ َصًش١ ايبًدبأدٗص٠ ا املباغس٠ عالقت٘

، ٜٛصٞ ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ بأصداز ايعفٛ ارتاص عٔ بعض احملهَٛني ، ٚ إ ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ  اخس٣

 ١َ بتٓفٝر ٖر٠ ايتٛصٝات ٚ ي٘ زفطٗا.غري ًَص

ٚ ًِٝ ألقًِٝ نٛزدضتإ ايعسام ٚ عٓد ذنسٙ الختصاصات ٚ بايٓطب١ يكإْٛ ز٥اض١ االق

ايعفٛ ارتاص عٔ  ) ْص ع٢ً َٓ٘  10ايفكس٠ ايطادض١ َٔ املاد٠  صالسٝات ز٥ٝظ االقًِٝ ٚ يف

( ، ٚ ٜتبني َٔ ٖرا ايٓص اٜطا إ قإْٛ ز٥اض١ األقًِٝ اٜطٟا مل حيدد  احملهَٛني مبٛدب ايكإْٛ

 ز٥ٝظ االقًِٝ . َٔ قبٌ ادسا٤ات اصداز ايعفٛ ارتاص 

                                     
قاْىٕ ( ، و 469-460يف املىاد )  1943يضُٓ  340رقِ  َثٌ قاْىٕ اصىٍ احملانُات اجلشآًُ ايًبٓاٌْ ( 1)

 . (399-391) ايف ملىاد 2001يضُٓ  328اصىٍ احملانُات اجلشآًُ املصزٍ 
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 ية ػلً الشكىي الجزائالمثحث الثاني : أثر الؼفى الخاص 

طتٛدب ايعكاب ايرٟ قسزٙ ايكإْٛ ، ٚ ٖرا ت اعد فعاٟل غري َػسٚع فأْٗمبا إ ادتسمي١ ت 

ٜطتٛدب املطؤٚي١ٝ املد١ْٝ  اٜهٕٛ طبكٟا ملا ْص عًٝ٘ قإْٛ ايعكٛبات باالضاف١ اىل ذيو فاْٗ ادتصا٤

 يًدٚي١ ففٞ اغًب االسٛاٍ ٜٓتر عٔ ايفعٌ ، سكإ، اذتل ايعاّايفعٌ ضسزٟا يًػري .  تًوفُٝا يٛ ضبب 
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عٔ االضساز  جٌ بًٛب ايتعٜٛضٚ املتُ َٔ ادتسمي١ بايعكاب ٚ اذتل ارتاص يًُطسٚزٚ اجملتُع 

 ني أثس ايعفٛ ارتاص عًُٝٗا :ب، ٚ ضٓبشح يف ٖرا املبشح ٚ ضُٔ ًَٛ ايٓامج١ عٔ ادتسمي١

 . اثس ايعفٛ ارتاص ع٢ً ايدع٣ٛ ادتصا١ٝ٥:  ًٛب االٍٚامل

 املد١ْٝ اثس ايعفٛ ارتاص ع٢ً ايدع٣ٛ املًٛب ايجاْٞ : 

 

  المطلة االول : اثر الؼفى الخاص ػلً الذػىي الجزائية

ال١َ اجملتُع ٚ إٔ ٜٗدد أَ ٚ ض ااْٞ خٛري َٔ غأْٗمتجٌ بٛبٝعتٗا ضًٛى اْط إ ادتسمي١

ادتُاعٟٝا ٚ املعاقب عًٝ٘ ،  سد باملػسع اىل حتدٜد ذيو ايطًٛى اجملٓسّ ٜعسض َصاذت٘ يالْتٗاى مما 

اضب بػدت٘ ٜٓتغري إ حتدٜد ايعكاب ايرٟ  ،  بايتٓعِٝ ٖٛ قإْٛ ايعكٛبات ٙ ٚ ايكإْٛ ايرٟ ٜتٛال

هلا عاقبت٘ ٚ ايٛض١ًٝ اييت َٔ خالّ ال تهفٞ يسدع ادتاْٞ بٌ ال بد َٔ َٓسَع خٛٛز٠ ايطًٛى اجمل

اَاّ ادت١ٗ املدتص١ كاب ٖٞ ايدع٣ٛ ادتصا١ٝ٥ اييت جيب إٔ تكاّ ٜطتٛٝع اجملتُع َٔ تٛقٝع ايع

ضٛا٤ ناْت تًو ايعكٛب١ ضايب١ يًشس١ٜ أٚ غسا١َ حملانُت٘ ٚ اذتهِ عًٝ٘ بايعكٛب١ املٓصٛص عًٝٗا 

ٖٞ ايٛض١ًٝ اييت اذٕ فايدع٣ٛ ادتصا١ٝ٥ .  (1)َاي١ٝ أٚ ادسا٤ اسرتاشٟ أٚ غري ذيو َٔ أغهاٍ ايعكٛب١ 

 اييت جيب إٔ تكاّ اَاّ ادت١ٗ املدتص١ ع٢ً ادتاْٞ َٔ خالهلا ٜطتٛٝع اجملتُع َٔ تٛقٝع ايعكاب

 ٚ اذتهِ عًٝ٘ بايعكٛب١ املٓصٛص عًٝٗا يف ايكإْٛ .حملانُت٘ 

                                     
، املهتبُ ايكاْىًُْ ، ( عبد االَري ايعهًًٌ و د. صًًِ ابزاًِٖ حزبُ ، عزح قاْىٕ اصىٍ احملانُات اجلشآًُ  1)

 . 21،ص 1،ج 2008،  1بغداد ط 
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ٚ مبا إٔ ايعفٛ ارتاص ٜصدز بعد إٔ ٜهتطب اذتهِ ايصادز بايعكٛب١ دزد١  ذنسْا فُٝا ضبل

يف َساسٌ ايتشكٝل ٚ احملان١ُ ٚ قبٌ انتطاب ايبتات ، ٚ بايتايٞ فاذا صدز ايعفٛ ارتاص قبٌ ذيو 

ايعكٛب١ اايصادز٠ ٚأثس ع٢ً ايدع٣ٛ ادتصا١ٝ٥  أٟ ي٘فال  ٜهٕٛ صادز بايعكٛب١ دزد١ ايبتات اذتهِ اي

 .فٝٗا

ٚ قبٌ  َهتطب يدزد١ ايبتات سهِ  مبٛدب  ٠إٔ ايعفٛ ارتاص ٜتعًل بايعكٛب١ ايصادزمبا ٚ  

ايرٟ اْكطت   َٔ ايعفٛ ارتاص ذيو َصًش١ يًُشهّٛ عًٝ٘ إٔ تٓكطٞ ، فإذا اْكطت فًٝظ عٓد

 . ايعكٛب١ عك٘ بأٟ ضبب َٔ اضباب اْكطا٤ ايعكٛب١ األخس٣

ايصادز٠ باالعداّ ٚ ايطذٔ املؤبد  االسهاّ ايػٝاب١ٝٚ نريو ال ٜهٕٛ يًعفٛ ارتاص اذا صدز يف  

أثس ع٢ً ايعكٛبات ايصادز٠ ايػري املعترب٠ مبٓصي١ اذتهِ ايٛداٖٞ  ٚ االسهاّ االخس٣ ٚ ايطذٔ املؤقت

   . ٚ املٓصٛص عًٝ٘ يف ايكإْٛ س١ أَاَ٘ا، الٕ مبكدٚز احملهّٛ عًٝ٘ ضًٛى طسم ايٛعٔ املت بػأِْٗ

 :ع٢ً ايٛد٘ االتٞ كٛب١ فكط بتٓفٝر ايعع٢ً االيتصاّ  ارتاصٚ ٜكتصس أثس ايعفٛ 

 . اضكاط ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا نًٟٝا  اٚاٟل :

 . اضكاط دص٤ َٔ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا  ثاْٝا :

 .بعكٛب١ أخف َٓٗا َٔ ايعكٛبات املكسز٠ قاْْٟٛا أٚ ابداٍ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗاثايجٟا : 

ٜعٌ ع٢ً ايسغِ َٔ ايعفٛ قا٥ُٟا  ايرٟاىل سهِ االدا١ْ  ٚ ال ميتد تأثريايعفٛ ارتاص    

 اييت مل ٜتٓاٖٚا ايعفٛ ارتاص .َٓتذٟا مجٝع آثازٙ 
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اآلثاز ادتصا١ٝ٥ االخس٣  ٚايتبع١ٝ ٚ ايته١ًُٝٝ ٚ ايتدابري االسرتاش١ٜ ٚ َا ٜتعًل بايعكٛبات  

 .فال أثس يًعفٛ ارتاص عًِٝٗ َا مل ٜٓص َسضّٛ ايعفٛ ع٢ً مشٛهلِ بٗا 

عٓدَا ٜتطُٔ اضكاط ايعكٛب١ املتبك١ٝ نًٟٝا اخال٤ ضبٌٝ احملهّٛ  اٜطٟا إ َٔ آثاز ايعفٛ ارتاصٚ 

  عًٝ٘ َامل ٜهٔ ستهَٟٛا عًٝ٘ يف قط١ٝ اخس٣ أٚ ًَٛٛبٟا فٝٗا .

 

 ػىي المذنية المطلة الثاني: اثر الؼفى الخاص ػلً الذ

بطسز ضٛا٤ يف دطُ٘ نايكتٌ ٚ ايطسب أٚ يف َاي٘ تصٝب ايفسد  فكد اذا ٚقعت ادتسمي١

، فاذا َا ٚدد ايطسز ْتٝذ١ ادتسمي١ سل تعٜٛط٘ نايطسق١ ٚ االتالف أٚ يف غسف٘ نايكرف ٚ ايطب 

ٖٞ ايدع٣ٛ اييت ٜسفعٗا َٔ فايدع٣ٛ املد١ْٝ  ،يًُٛايب١ ب٘ تط٢ُ ايدع٣ٛ املد١ْٝ بدع٣ٛ تسفع 

 . (1)عٓ٘ ٜبػٞ ايكطا٤ بتعٜٛط٘ذتك٘ ضسز َٔ ادتسمي١ 

ٚ ٖٞ تبعٝتٗا  تسفع أَاّ ايكطا٤ املدْٞ اال إ طبٝعتٗا ارتاص١ ٚ ايدع٣ٛ املد١ْٝ باالصٌ

يًدع٣ٛ ادتصا١ٝ٥ نْٛٗا ْامج١ عٔ ادتسمي١ سدا باملػسع ادتصا٥ٞ ايعساقٞ  تٓعُٝٗا ضُٔ قإْٛ 

أثٓا٤ مجع ٚ اَها١ْٝ زفعٗا َع ايدع٣ٛ ادتصا١ٝ٥ َٓ٘  29اىل  10اصٍٛ احملانُات ادتصا١ٝ٥ يف املٛاد 

ايتشكٝل االبتدا٥ٞ أٚ اَاّ احمله١ُ اييت تٓعس ايدع٣ٛ ادتصا١ٝ٥ يف أٟ ساي١ ناْت عًٝٗا االدي١ أٚ اثٓا٤ 

  .ست٢ صدٚز ايكساز فٝٗا 

                                     
 .   30، ص  2005عزح قاْىٕ أصىٍ احملانُات اجلشآًُ ، َطبعُ ايشَا ، بغداد ، َصطفِ ، (مجاٍ ذلُد  1)
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ٚ ايتعٜٛض عٔ ايطسز ايرٟ ْػأ  اذتل ايػدصٞز ايعفٛ ارتاص فأْٗا ال تؤثس ع٢ً ٚ اذا صد 

دعٛاٙ  املدْٞ باذتل دعٞإٔ ٜسفع امل :االٚىلاذتاي١ ْفسم بني سايتني : ٚ ال بد إٔ  عٔ ادتسمي١ 

 زٜصدبعد ذيو ٚ  ادتصا١ٝ٥تبعٟا يٓعسٖا يًدع٣ٛ ادتصا١ٝ٥ ٚ تصدز فٝٗا سهُٟا املد١ْٝ أَاّ احمله١ُ 

اذتهِ املدْٞ ايرٟ سصٌ عًٝ٘ َٔ إٔ ٜٓفر  املدْٞ باذتل ٖٓا ٜطتٛٝع املدع٢ ، ايعفٛ ارتاص قساز 

٘ ع٢ً ايعكٛب١ احملهّٛ بٌ ٜطسٟ َفعٛي املدْٞ  اذتلأذ إ ايعفٛ ارتاص ال ٜؤثس ع٢ً ٖرٙ احمله١ُ 

 بٗا فكط .

أَاّ احمله١ُ ادتصا١ٝ٥  ايدع٣ٛ املد١ْٝ ايٓاغ١٦ عٔ ادتسمي١ سفعاملدع٢ املدْٞ  ال ٜإ   :اذتاي١ ايجا١ْٝ 

ز ايعفٛ ارتاص ثِ ٜصد قسازٖا يف تًو ايدع٣ٛ ٚ َٔفتصدز احمله١ُ  ، ادتصا١ٝ٥ع٣ٛ ديًعٓد ْعسٖا 

باذتل مبكدٚز املدع٢ ال ميٓع ايعفٛ ارتاص َٔ اَها١ْٝ املٛايب١ باذتل املدْٞ ٚ ففٞ ٖرٙ اذتاي١ 

ٚ ػ٤٢ املكطٞ فٝ٘ ياذتهِ ادتصا٥ٞ ق٠ٛ اٚ تهٕٛ  ١ُ املد١ْٝه١ْٝ أَاّ احملدع٣ٛ املداملدْٞ إٔ ٜسفع اي

فصٌ باذتهِ ادتصا٥ٞ ف٢ ايٛقا٥ع اييت فصٌ فٝٗا اذتهِ ادتصا٥ٞ ٚ نإ ٜستبط ايكاضٞ املدْٞ 

 .٥ع ضسٚزٜٟا اقاحمله١ُ ادتصا١ٝ٥ يف تًو ايٛ

 

 

 الخاتمة 

ٝإ َفّٗٛ ايعفٛ ارتاص أ ٚ َا ٜط٢ُ بايعفٛ عٔ بشح املتٛاضع إ ْكّٛ ببييكد ساٚيٓا يف ٖرا ا

ٚ  ٚ فٛا٥دٙ ٚ االضباب اييت ًٜذأ اىل اصدازٙاييت ٜتُتع بٗا  بتعسٜف٘ ٚ خصا٥ص٘ٚ ذيو ايعكٛب١ 
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ٚ نريو آثاز ايعفٛ ارتاص ع٢ً ايدع٣ٛ ادتصا١ٝ٥ نريو َكازْت٘ باالْع١ُ املػاب١ٗ ي٘ ٚ متٝٝصٙ عِٓٗ 

  -ٚ َٔ خالٍ ذيو تٛصًٓا اىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ :

َٔ خالٍ ختفٝف قط٠ٛ بعض ايعكٛبات  ٚ ذيوإ ٚدٛد ْعاّ ايعفٛ ارتاص ي٘ أ١ُٖٝ بايػ١  -1

ّٛ عًٝ٘ يتشطني هٚ نريو فٝ٘ تػذٝع يًُش، اييت ال بد يًُشانِ اصدازٖا مبٛدب ايكإْٛ 

ايعفٛ  ٜهٕٛ  بريو ٚ ٚ ذيو اَال َِٓٗ بػُٛهلِ بايعفٛ ارتاص اذا َا صدز َطتكباٟل ضًٛن٘ 

اذتهِ عًِٝٗ ٖٞ اسد غاٜات ارتاص َٔ ادٚات اصالح احملهّٛ عًِٝٗ ٚ اييت باالصٌ 

 اصالسِٗ .

َجٌ ٚقف تٓفٝر بايسغِ َٔ ٚدٛد اْع١ُ اخس٣ يف ايكٛاْني ايعكاب١ٝ ٚ االدسا١ٝ٥ االخس٣  -2

،اال إ ْعاّ ايعفٛ  االعراز ايكا١ْْٝٛ املعف١ٝ ٚ املدفف١ يًعكٛب١ٚ ايعكٛب١ ٚ االفساز ايػسطٞ 

سٝح ال ٜٛدد قٝٛد ٚ ْعاّ ي٘ خصٛصٝت٘ َٔ سٝح اْ٘  ٚ فا٥دت٘ارتاص ٜبك٢ ي٘ اُٖٝت٘ 

أٚ يف بعطٗا ٜهٕٛ ضسٚزٜٟا   ٚ ميهٔ ايًذ٤ٛ ايٝ٘ يف اٚقات ٚ ساالتغسٚط نجري٠ يتٛبٝك٘ 

ٚب١٦ ٚ األتػاز ْطذٕٛ عٓد اٜٛفس ايهجري َٔ ايٛقت َجٌ تكًٌٝ ايصساّ يف اي أَٛز َطتعذ١ً

 ٣ تدازنٗا .يالْع١ُ االخسميهٔ ال اَساض 

١ ف٢ ٜايط١ًٛ ايتٓفٝر١ ٜتبادز اىل ايرٖٔ بأْ٘ تدخٌ عٓد ايٓعس اىل ْعاّ ايعفٛ ارتاص بداٜ -3

قسٙ يف عس اىل فٛا٥دٙ ٚ نٕٛ َععِ ايدٍٚ اتٛبٝك٘  ٚ ايٓ عٓد ٔعٌُ ايط١ًٛ ايكطا١ٝ٥ ٚ يه

ألعُاٍ ايدٚي١ نٛسد٠ َتها١ًَ بني جيعٌ َٓ٘ دص٤ٟا َهُاٟل ٚ قٛاْٝٓٗا ايعكاب١ٝ دضاتريٖا 

 ايطًٛات اييت تػهٌ ايدٚي١ .
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 -: ٚ ايتٛصٝات املكرتسات

ريو ٚنتدخٌ يف اعُاٍ ايط١ًٛ ايكطا١ٝ٥ ظاٖسٙ يف مبا إ ايعفٛ ارتاص َٔ ايعكٛب١ ٖٛ  -1

يف عًٝ٘  احملهّٛ ٖٞ اضتجٓا٤ َٔ ايكاعد٠ ايعا١َ بٛدٛب قطا٤ املد٠ احملهّٛ بٗا َٔ قبٌ

 اضٝل اذتدٚد .ْٛصٞ بعدّ اصدازٖا اال يف  ٘عًٝ قبٌ اخال٤ ضبًٝ٘ املؤضط١ االصالس١ٝ 

يف ع٢ً ز٥اض١ ادتُٗٛز١ٜ إ ٜبني ايطبب ٚ ايدافع الصدازٙ ٚ عٓد اصداز ايعفٛ ارتاص  -2

١ شب ٚ ايدافع ٚ املصًٚ بٝإ ايطب باصداز تػسٜع ٜٛدب ذيوٚ ذيو املسضّٛ ادتُٗٛزٟ 

َسضّٛ بايعفٛ ارتاص ٚ ذيو البعاد ايػو ٚ ايسٜب١ عٓد اصداز أٟ  املسد٠ٛ َٔ اصدازٖا 

 إ ٚددت َٔ اصدازٖا .

اعطا٤ َٔ ادتٗات اييت هلا  باصداز تػسٜع ٚ إٔ ٜتطُٔ ايًذ١ٓ شتتص١  تػهٌٝ دت١ٓ -3

ٚ َباغس٠ باحملهَٛني َٔ ايط١ًٛ ايكطا١ٝ٥ ٚ االدعا٤ ايعاّ ٚ املؤضط١ االصالس١ٝ عالق١ 

قبٌ اصداز ايعفٛ ارتاص يهٞ ١ َٔ قبٌ ز٥اض١ ادتُٗٛز١ٜ ٓايًذٖرٙ ٚدٛب أخد زأٟ 

 ٛد َٔ اصدازٙ .حيكل ايعفٛ ارتاص ايػسض املكص

 

 

 المظادر و المراجغ

  ، ًًُُمجاٍ ايدئ ذلُد بٔ َهزّ ابٔ َٓظىر، يضإ ايعزب  ،دار ايهتاب ايع
 بريوت ، يبٓإ .

  مجاٍ ذلُد َصطفِ ، عزح قاْىٕ اصىٍ احملانُات اجلشآًُ ، بغداد-
2005  
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  ّ5ج 2010جٓدٍ عبداملًو ،املىصىعُ اجلٓآًُ  ط عا  
  د .رجب عًٌ حضٔ ، تٓفًذ ايعكىبات ايضايبُ يًخزيُ ، دار املٓٗاج يًٓغز و

 . 1،ط 2011عُإ  –ايتىسيع 
  د. تافهُ عباظ ايبضتاٌْ و د. طارم صديل نُردٍ ، ايعفى ايعاّ و

حبث َٓغىر يف دلًُ ،   ايكىاْني ايصادرَ َٔ بزملإ نىردصتإ بصدده
يعاّ  4ايعدد  جاَعُ نزنىىًُ نًًُ ايكاْىٕ يًعًىّ ايكاْىًُْ و ايضًاص

2015  . 
  َد. عبداحلهِ فىدَ / اْكطاْ ايدعىّ اجلشآًُ و صكىط عكىبتٗا ، َٓغأ

 . 2005املعارف باالصهٓدريُ ، 
  َُد. عًٌ حضني اخلًف و د. صًطإ عبد ايكادر ايغاوٍ  ، املبادٍْ ايعا

 ايهتاب  ، ايكاٖزَ، .  يف قاْىٕ ايعكىبات  ، ايعاتو  اصٓاعُ
 .ذلُد عًٌ ايضامل عًاد احلًيب عزح قاْىٕ ايعكىبات ايكضِ ايعاّ َهتبُ  د

 .  1997 دار ايثكافُ يًٓغز و ايتىسيع عُإ
   د.رَضًط بٗٓاّ ، ايٓظزيُ ايعاَُ يًكاْىٕ اجلٓآٌ ، َٓغأَ املعارف

 .   3ط   1997باالصهٓدريُ
  ٍاحملانُات عبد االَري ايعهًًٌ ، اصىٍ االجزاْت اجلٓآًُ يف قاْىٕ اصى

 . 1بغداد  ،ط -اجلشآًُ ، َطبعُ املعارف  
  ٌْاحملاٌَ ذلضٔ ْاجٌ، االحهاّ ايعاَُ يف قاْىٕ ايعكىبات ، َطبعُ ايعا– 

 .  1974بغداد ، ايطبعُ االوىل 
  ُذلُىد ذلُىد َصطفِ عزح قاْىٕ ايعكىبات  ايكضِ ايعاّ ايطبع

  .ايضادصُ
 ضِ ايعاّ ، َٓغىرات احلًيب ذلُىد جنًب حضين  عزح قاْىٕ ايعكىبات ايك

 .  ايطبعُ ايثايثُيبٓإ،  ط –بريوت -احلكىقًُ
 . ًُْاملعجِ ايىصًط ، دار االَىاج ، بريوت ،يبٓإ ، ايطبعُ ايثا 
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  ٌٓدراصُ –يىصف عبداجلًًٌ ايكاضٌ /ايعفى عٔ ايعكىبُ يف ايكاْىٕ اجلٓا
 َكارُْ.

 ت جاَعُ دَغل َٓغىرا 9عبىد ايضزاج ، قاْىٕ ايعكىبات ايكضِ ايعاّ ط
 . 1999-1998صُٓ 
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