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 " گۆڤاری گرێبەستی کۆمەاڵیەتی "
 

"  Social Contract Journal " 
 

بنشر البحوث والدراسات   ى مجلة حقوقية علمية محكَّمة نصف سنوية، تعن

، تصدر عن مركز البحوث  واإلنكليزيةالقانونية باللغات العربية والكوردية 

 راق ـالع –كوردستان  إقليم ي وزارة العدل في القانونية ف 

 

ە وەزارەتی دادی حکومەتی    "  ـاسـایی ـل گۆڤـارێکی زانستی نیو ساڵی یە، لەالیەن ناوەندی توێژینەوەی ی
ـاسایــی،    –هەرێمی کوردستان   کـۆلینەوەی ی وێژینەوە و لـێ عێراق دەردەچێت، کە تایبەتە بە ـباڵوکردنەوەی ـت

ە هـەر سـێ زمـانە  زی  ـب  " کانی عـەرەبی، کـوردی، ئینگلـی
 

" A semi - annual peer-reviewed journal concerned with publishing legal 

research and studies in Arabic, Kurdish and English languages, issued by the 

Legal Research Center at the Ministry of Justice in the Kurdistan Regional 

Government of Iraq" 
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 الهيئة االستشارية للمجلة 
 الهيئة االستشارية للمجلة 

   -اهليئة االستشارية للمجلة 

 

الليلالدكتور    ستاذاأل .1 أبو  الدسوقي  القانون  املدين،القانون    أستاذ،  إبراهيم  الكويتية    كلية 
 . الكويت  ،العاملية

 العراق.   -القانون التجاري يف جامعة بغداد سابقاً   أستاذالدكتور أكرم اي ملكي،    ستاذاأل .2
الشرقاوي،    ستاذاأل .3 الشهايب  السياسية،   أستاذ الدكتور  والعلوم  احلقوق  املدين، كلية  القانون 

 جامعة امللك سعود، السعودية.
 العراق.   –ملستنصرية  القانون اجلنائي، اجلامعة ا  أستاذالدكتور متيم طاهر اجلادر،    ستاذاأل .4
 العراق.   -القانون املدين، جامعة املوصل   أستاذالدكتور جعفر الفضلي،    ستاذاأل .5
الدابغ،   .6 حارث  جامعة   أستاذالدكتور  املشارك،  اخلاص  الدويل  والقانون  املقارن  القانون 

 كندا.  –مونرتايل  
 مصر.  -عني مشس القانون املدين، جامعة    أستاذالدكتور حسام الدين األهواين،   ستاذاأل .7
رئيس حترير  و   الغثيث، رئيس هيئة املستشارين يف جملس النواب  إبراهيماملستشار الدكتور صاحل   .8

  البحرين.  -جملة دراسات قانونية 
القانون العام،  أستاذالدكتور عادل الطبطبائي، املستشار ابلديوان األمريي، و  ستاذاملستشار األ .9

 لكويت. وعميد كلية احلقوق جبامعة الكويت، ا
حممود،    ستاذاأل .10 الرزاق  عبد  الفتاح  عبد  وزارة   أستاذالدكتور  وكيل  العام،  الدويل  القانون 

 العراق.  -كوردستان  إقليمالتعليم العايل والبحث العلمي يف حكومة  
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اهلاليل،    ستاذاأل .11 هادي  علي  جامعة   أستاذالدكتور  القانون،  وعميد كلية  العام،  القانون 
 العراق.  -بغداد

 . العراق  -  بغداد، جامعة  املتمرس  القانون التجاري  أستاذالدكتور فائق الشّمـاع،    اذستاأل .12
ليسا،    ستاذاأل .13 فرانندث  الدولية،   أستاذالدكتور كارلوس  والعالقات  العام  الدويل  القانون 

 اسبانيا.   –جامعة كارلوس الثالث يف مدريد  
 .اإلمارات  -ي، جامعة الشارقة القانون اجلنائ  أستاذ الدكتور حممد شالل العاين،    ستاذاأل .14
منريوزمان،    ستاذاأل .15 منري  واأل  أستاذالدكتور  الدويل  بورتسموت عمالالقانون  جامعة   ،- 

  اململكة املتحدة. 
املصاروة،    ستاذاأل .16 هيثم حامد  العزيز  القانون   أستاذالدكتور  عبد  امللك   -  املدين، جامعة 

 السعودية.
 مصر.  - لقانون العام، جامعة املنصورةا  أستاذالدكتور وليد الشناوي،    ستاذاأل .17
الدكتور   .18 غروف،  اياألستاذ  دي  جامعة   أستاذ ن  القانون،  العام، كلية  الدويل  القانون 

 أنتفريب، بلجيكا. 
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 هيئة التحرير
 

 رئيس التحرير
 األستاذ الدكتور 

 محمد سليمان األحمد
 جامعة السليمانية/ رئيس مركز البحوث القانونية   -كلية القانون  

 

      سكرتير التحرير 
 هادي مسلم  يونس الدكتور  

 املستشار األقدم لـمجلس شورى اإلقليم 
 

      التحرير  أعضاء هيئة
 

   الدكتوراألستاذ  
 عدنان إبراهيم سرحان 

 اإلمارات   -جامعة الشارقة    -كلية القانون  

   الدكتور األستاذ 
ميد صباح عثمان 

ُ
 أ

 رئيس ديوان جملس وزراء اإلقليم

 ور دانا عبد الكريم سعيد الدكت
 جامعة السليمانية   -عميد كلية القانون  

 الدكتور  األستاذ 
 عبد الكريم صالح عبد الكريم 

 جامعة دهوك   -كلية القانون  
 

 الدكتور  
 خالد إبراهيم السليم

 

 جامعة سوران   -كلية القانون  

 
 إدارة التحرير: 

 حسيب صالح إسماعيل الدكتور 

 زارة التعليم العايل مدير الشؤون العلمية يف و 
 

 كرمانج يونس عثمان

 مستشار وزير العدل 

 :الفنياإلشراف  
 سكرتري جملس مركز البحوث القانونية    توانا سامي عبد الرحمن 
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 قواعد النشر
 قواعد النشر

 

 قواعد النشر 

 جتماعييف جملة العقد اال

ة، وهي تعين بنشر كل ما  جنليزيربية والكوردية واإلتنشر اجمللة البحوث القانونية والدراسات احلقوقية ابللغات الع 
مبيادين   األ  اهتماميتصل  على  التعليق  عن  فضالً  ودراسات،  حبوث  من  الرسائل    حكاماجمللة،  وملخصات  القضائية، 

و  ودكتوراه،  ماجستري  من  الندواتالتقا العلمية  عن  العلمية  ونشر  و   رير  ومراجعتها،  اجلديدة  الكتب  وعرض  املؤمترات، 
العدلنشا وزارة  يف  القانونية  البحوث  مركز  العراق  طات  إقليم كوردستان  وط يف  علمية  ومؤمترات  ندوات  من  ت  والا، 

 : اآلتية على وفق القواعد ذلكمستديرة، وترمجة البحوث القانونية من اللغات األخرى. و 

 البحوث والدراسات العلمية:  -أ
 قواعد عامة:  -

وأال تكون مقدمة للنشر    -ورقياً أو إلكرتونياً   - يسبق نشرهاالبحث أو الدراسة ملأبن    التعهد من الباحث .1
 جهة أخرى. أية  إىل

 اجلديدة إىل املعرفة القانونية.  ضافةاألصالة واإل و   أن يتسم البحث ابلعمق .2
 أبصول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق ملواد البحث.  لتزاماال .3
دكتوراه أو رسالة ماجستري تقدم هبا الباحث، أو جزءاً من    أطروحةسة جزءاً من  أال يكون البحث أو الدرا .4

 كتاب له سبق نشره. 
الدراسة عن   .5 أو  البحث  يزيد عدد صفحات  مبا يف    15أال    اجلداول و   اهلوامش و   املراجع  ذلكألف كلمة 

 املالحق. و  األشكالو 
 العقد االجتماعي.نشره يف جملة  إقرار جملة أخرى بعد   أية ال جيوز نشر البحث يف  .6
امييل .7 إىل  الوورد  بصيغة  مطبوعة،  البحوث  التحرير   ترسل  يف    رئيس  الدقيق  التصحيح  مراعاة  وينبغي  اجمللة، 

 النسخة املرسلة. 
 . سريته الذاتيةأن يرفق الباحث  .8
 ة. جنليزي اإلو  الكوردية و  أن يرفق الباحث ملخصاً عن حبثه يف حدود الصفحة الواحدة ابللغات العربية .9

 أصحاهبا، وال تعرب ابلضرورة عن رأي اجمللة. آراء  ها البحوث املنشورة تعرب عننضمت د اليت تاملوا .10
 ترسل البحوث إىل عنوان رئيس حترير جملة العقد االجتماعي أو إمييل اجمللة.  .11

 قواعد خاصة:  -ب
ابملراجع يف .1 قائمة  أشري آخر    ختصص  اليت  املراجع  مجيع  تتضمن  املنت،  إليها   البحث،  يف و   يف  صفحات   توضع 
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 ة.جنبيواملراجع بدءاً ابملراجع العربية  مث املراجع األ - مستقلة، على أن ترتب املصادر
 يشار إىل اهلوامش  أبرقام متسلسلة على امتداد صفحات البحث، وتشرح مرقمة  حبسب تسلسلها.  .2
 مستالت من حبثه املنشور.  مخسةمن العدد املنشور فيه حبثه مع   ة مينح كل ابحث نسخ .3
 للبحث اجملاز.  -ورقياً وإلكرتونياً  -جبميع حقوق النشر اجمللة حتتفظ .4
 فنية. و  علمية  باراتعتخيضع ترتيب البحوث املنشورة يف اجمللة ال .5
 يف أولوية النشر:  -ما أمكن -يراعي .6

 الباحثني يف اجمللة.و  هيئة التحرير و  شاريةستاهليئة اال أعضاءالبحوث الواردة من  -أ
 العراقية أو املقارنة ابلقوانني العراقية أو الكوردستانية. و   ابلقوانني الكوردستانية اليت تعين الدراسات و  البحوث -ب
 اتريخ تسلم رئيس التحرير للبحث، وأسبقية تقدمي البحوث اليت يتم تعديلها.  -ج
 . ذلككلما أمكن   من حيث التخصص من حيث املنشأ تنويع البحوث  -د
   القضائية:  حكامالتعليق على األ  -ج

من    ، الفقه القانوين يف حتليل احلكم وأتصيله ونقدهمهية آراء  القضاء، إمياان منها أب  أحكام تعليق على  تنشر اجمللة ال 
 : اآلتية على وفق القواعد ذلك علمه، وبني التطبيق العملي، و و  واقع الربط بني نظرية القانون 

 أن يكون معد التعليق متخصصاً يف القانون.  -

 نفدت طرق الطعن عليه. استأن يتناول التعليق حكما هنائيا  -

 اليت أقام عليها احلكم دعائمه.  ئ أال يناقش التعليق إال املباد -

 وه. أصدر عدم التعرض للهيئة والقضاة الذين   -

 عرض ملخصات الرسائل اجلامعية:  -د

ة، وأن الدكتوراه( اليت مت إجازهتا، ويراعى فيها أن تكون حديث -تنشر اجمللة ملخصات الرسائل اجلامعية )املاجستري
  علمية جديدة يف أحد جماالت القانون املعروفة، على أال يزيد العرض على   إضافة تعد مبعرفة صاحب الرسالة، وأن متثل  

  ( صفحات، مع مراعاة أن يضم ما أييت: 10)
 موضوع الرسالة.  أمهيةمقدمة لبيان  -
 ملخصاً ملوضوع الرسالة وكيفية حتديده، ويكون ضمن الرسالة.  -

 الرسالة وفروضها وأدواهتا.  نهجملخصاً مل -

 توصيات. و   معد الرسالة من نتائجإليه   خامتة ألهم ما توصل -
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 تقارير اللقاءات العلمية:  -هـ 

اجمللة   الندواتالتقاتنشر  العلمية  عن  أو    اليت   املؤمترات و   رير  بواحد   اهتمام من جماالت    أكثر تتصل موضوعاهتا 
 خارجهما، ويراعي فيها: و  كوردستان أو العراق   قليم إقدت حديثا يف داخل  انعاجمللة، واليت 

فع   - التقرير  يغطي  األ  آليات أن  على  املؤمتر مركزاً  أو  املقدمة  أوراق و   العلمية   حباث الندوة  نتائجها،  و   العمل 
 . إليها  وأهم التوصيات اليت توصل

 ( صفحات. 5أال يزيد التقرير عن ) -

 عرض الكتب ومراجعتها:  -و

نعت هيئة التحرير بثراء مضموهنا،  اقتالتقوميية للكتب حديثة النشر، أو قدمية النشر فيما لو    تنشر اجمللة املراجعات 
 ة: تين واليت تتوافر فيها الشروط اآلختص أي حقل من حقول القانو 

 علمية جديدة.  إضافةمشتمالً على و   أن يكون الكتاب متميزاً  -

 ه للكتاب. أن يكون معد املراجعة متخصصاً يف اجملال العلمي نفس -

 أال يكون قد سبق تقدمي العرض للنشر يف مطبوعة أخرى.  -

وافياً حملتوايت الكتاب مع بيان أهم أوجه التميز والقصور، على أال يزيد العرض    - أن يعرض املراجع ملخصاً 
 ( صفحات. 5على)

 متنح اجمللة مقابالً مالياً لعرض الكتب، الذي يتم بتكليف من اجمللة فقط. -
 

  ة إىل إحدى لغات اجمللة:جنبيلبحوث األترمجة ا -ز

ة، جزءا من نكليزية إىل إحدى لغات اجمللة، العربية أو الكوردية أو اإلجنبيتنشر اجمللة ترمجات البحوث القانونية األ
من   الرتمجة  املعتمدة يف  الضوابط  وفق  على  القانونية،  البحوث  ملركز  التابعة  املقارن  القانون  دراسات  نشاطات وحدة 

 ة، وضوابط الوحدة املذكورة من جهة أخرى. جه
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 كلمة وزير العدل  
  كلمة وزير العدل

 كلمة وزير العدل
 تراودني   األفكارو  الخواطر  أخذت   العراق،   –  كوردستان   إقليم  حكومة  في   العدل  وزير  منصب   تبوئي   مع

  لنشاطها  تفعيلا   أو   ومفاصلها  للوزارة  إضافة  لـ  شك  ت    ن أ  يمكن   خطوات   من   ه تخذأ  ن أ  يمكن   مال    ي أمام  وتتزاحم

ا   المعيار  قواعده  رقدت   وقد   القانون،  مجاالت   في  باألخصو  االسم والمسمى،  مع  يتطابق  بما  ،لخدماتها  وتوسيعا

  واآللية   الثقافة  مفهوم  من   األهم  الجزء  القانون   أصبح   كما  اإلنسانية،  المجتمعات   وتحضُّر  الدول  رقي   في   فخماأل

كمة  الفاعلة  وعصرنة   والتطوير  اإلصلح  طريق  بولوج  يماإلقل  حكومةبدأت    وقت   ففي   ورشادته.  الحكم  لح 

  أثر   مقتفية  خدماتها،  تقديم  وشكل  عملها  أساليب   وتحديث   بيروقراطيتها  ن م  التقليد  لباس  عن  التخل  ي و   مؤسساتها

  وقوانين  التكنولوجيا  ثورة  خضم  تعيش  التي   اإلنسانية  والمجتمعات   المتقدمة  األنظمة  في   الناجعة  التجارب 

 ما  حوجأ  كوردستان   إقليم  ولعل    والعلقات،  الحياة  مناحي   شتى   في   جذرية  تغيرات   من   أحدثته  وما   العولمة،
ر  العالم  على   بها  يطل  لنوافذ  اليوم  يكون  ـا  المختلفة،  المجاالت   في   وعطاء  أخذ  مصدر  ويكون   المتحض    كان   ولم 

  تكون  القانونية   ث والبحو   الدراسات فإن    التطوير،  عملية  في   للمساهمة  األساسية  الركيزة  االختصاص  معيار

على تمكين أساتذة القانون والقضاة والمحامين والمشتغلين في   تحرصإذ    العدل،   وزارة  إلى   المجاالت   قرب أ
كافة الدوائر القانونية والمعنيين بحقوق اإلنسان وطلبة الدراسات القانونية بمراحلها المختلفة، من االطلع  

ـا تجود به عقولهم من آراء ونظريات تذة والفقهاء واالعلى البحوث القانونية المختلفة وآراء األسا غتراف مم 
مبادئ قضائية وترسيخ و   وبحوث وما يصدر عن المحاكم في اإلقليم والعراق وفي مختلف الدول، من أحكام

أبرز ما استقر عليه  ا لكل هذا وذاك كان من  العدالة، وتحقيقا القانون األسمى وهو  ا لهدف  مضامينها تحقيقا
قانونية علمية رأينا   المتنوعة، إصدار مجلة  القانونية يتبنى، من ضمن نشاطاته  للبحوث  هو تأسيس مركز 

حك ــمة تتولى نشر البحوث القانونية الرصينة، على ان ال تنحصر في حدود العراق واإلقليم، بل يكون لها  م 
وقد أجمع،  والعالم  بل  العربية،  الدول  إلى  حدودهما  يتجاوز  ا  مفتوحا باللغات   فضاءا  تكون  أن  حرصنا 

على  الحصيفة  القانونية  الثقافة  نشر  في  غايتنا  الثلثة  اللغات  بهذه  لتتحقق  واإلنكليزية،  والعربية  الكوردية 
 مختلف األصعدة في الداخل والخارج. 

إن فكرة تأسيس مجلة مؤطرة بطابع علمي رصين، وبمضمون رزٍن متنوعٍ وأصيل، ال شك انها فكرة 
تبدو سه المتطلبات قد ال  سة، فضلا عن  متمر   وفنية  علمية  ومؤهلت  إمكانيات  من  تتطلب  لما  التطبيق  لة 

السيد   لقيناه من دعم من لدن  الوجود هو ما  التنفيذ وساحة  إلى حيز  إبرازها  إال  أن ما سه ل علينا  المادية، 
شروع إلى نهايته لتحقيقه مسرور البارزاني رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، وتأييده الحثيث للسير بالم

الدكتور محمد سليمان األحمد خير مشجع ومعين  البروفيسور  أننا وجدنا في االخ  الواقع، كما  على ارض 
خراج المشروع إلى حيز الوجود، فتولى مشكوراا مسؤولية مركز البحوث القانونية ورئاسة تحرير المجلة  إل

القانوني الني ــ ر وغزارة معلوماته وغناء تجربته، فلقد   بتلهف منقطع النظير، ولم يبخل من أجل ذلك بعلمه
رها كلها من أجل   نجاح المشروع، فبادر إلى تفعيل علقاته وصداقاته وصلته المهنية في هذا السبيل،  إسخ 

فكانت مخرجات نشاطاته تشكيل مجلس إلدارة مركز البحوث القانونية من خيرة أساتذة القانون المشهود لهم  
ف اتصاالته على صعيد الداخل والخارج فاستحصل موافقة من كبار أساتذة سمعةا و  ا، كما كثـ  ا ونشاطا علما

ـلوا الهيئة االستشارية للمجلة، كما أنه توف ق في اختيار فريق العمل   لي شك   القانون وفقهائه من دوٍل متعددة، 
ت هيئة  لتكون  األكف ــحمعه،  األساتذة  خيرة  من  مؤلفةا  المجلة  مرير  في  من  خاء  الحقوقية  التخصصات  تلف 

 .وخارجها كليات القانون ضمن جامعات اإلقليم
)العقد  عبارة  اختيار  في  اقتراحه  التحرير  رئيس  السيد  فيها  علي   التي عرض  اللحظة  تلك  أنسى  لن 

لي  شغف  بكل  قبلته  وقد  العنوان،  هذا  على  تردد  بغير  وافقت  إذ  الواعدة،  لمجلتنا  ا  عنوانا كون االجتماعي( 
أسطورة تحاكي عمق المعاني التي تتضمنها هذه العبارة، ليس فقط ألنها سْيـماء النظريات الشهيرة لرواد 
الفكر الذين ترسخت آراءهم في عقول الكثيرين من الحقوقيين، بما قدموه من تفسيرات ألساس نشوء الدولة، 

 ائل التي نطلقها بإطلق هذه المجلة. كالفيلسوف جان جاك روسو وغيره، بل ألنها ستختصر الكثير من الرس
أملنا كبير وبحكم ما لقيناه من تجاوب وتعاضد من لدن مجموعة مرموقة ذات باع طويل وعلم غزيٍر  
في مجال القانون على صعيد اإلقليم والعراق خاصة والدول العربية واألجنبية عامة، بما اغنوا المجلة وهي  
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دراسات رصينة ستغني المكتبة القانونية وترفع من  و   ( من بحوث دواحلم تزل على أبواب الصدور لعددها )
تجعل من مركز البحوث القانونية منهلا للستزادة باألفكار القانونية ومصدراا و  شأن الدارسين وطلبة القانون 

عقول  به  تجود  لما  منصة  االجتماعي(  )العقد  مجلة  تكون  أن  ونحرص،  بل  ونأمل،  التشريعات،  لتطوير 
القانونية   األساتذة والمهن  الحقوقية  المجاالت  في  والعاملين  الحقوقيين  أمام  الدرب  تضئ  ومناراا  والفقهاء 
 كافة. 

أن أتقدم بجزيل  ، إال  ( من مجلة العقد االجتماعي واحدانا اختتم كلمتي هذه متصدرة العدد )و  ال يسعني و 
اإلقليمو   شكري وزراء  رئيس مجلس  للسيد  البارزنمالسيد    امتناني  الماليةو   ي سرور  وزير  من  كل   السادة 

رئيس و  الدكتور آرام محد قادر  البحث العلمي و   وزير التعليم العالي و   ىناب نور  هج  السيد ئاوات   االقتصادو 
يداألستاذ الدكتور    ديوان مجلس الوزراء مساندتهم فكرة مشروع مركز البحوث و   ، لدعمهمصباح عثمان   أم 

ا لكل و  إصدار المجلة ،و  القانونية ا. أيضا  من ساهم فيه بكلمة أو دراسة أو استشارة أو جهد مهما كان بسيطا
 . هللا الموفق و 

 فرست امحد عبداهلل

 وزير العدل



 كلمة الهيئة االستشارية

 

21 

 2021السنة األولى/ العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

 كلمة الهيئة االستشارية 
 كلمة الهيئة االستشارية 

  شاريةستكلمة الهيئة اال
 في العقد االجتماعي

 إلى   ة قديمة يرجع جذورهاتأصيلية لنشأة الدولة هي فكر  أطروحةان فكرة العقد االجتماعي ك 
ترجع الحالي،  وبثوبها  سياسية  قانونية  كنظرية  انها  غير  القدماء،  الفلسفة  بعض    إلى   طروحات 

-1588: توماس هوبز )أمثالالقرنين السابع عشر والثامن عشر، ال سيما مذاهب الفلسفة العظام  
 (.  1778-1712جان جاك روسو )و (،1704  -1632جون لوك )و (،1679

يكمن في    اس فكرهوأس األ  أطروحةالعقد االجتماعي  ان  كانوا يعيشون في   فرادأولية مفادها 
لتطور  ونتيجة  الطبيعي.  القانون  لهم  وهبها  التي  والحريات  الحقوق  بكامل  يتمتعون  الطبيعة  حالة 

 مجتمع سياسي يضمن لهم العدل والمساواة والكرامة  إقامةالحياة االجتماعية رأوا ان من مصلحتهم  
تم  نساناإل اجتماعي  عقد  خلل  من  وذلك  االجتماعي،  والرفاه  قبل  إبرامية،  من  المجتمع    أفراده 

 الطبيعي. 
انفسهم، الذين كانوا يعيشون في حالة   فراد العقد بين األ  إبرامفبحسب مذهب توماس هوبز، تم   

ا إرادتهفي حالتهم الطبيعية، تنازلوا بموجبه وباألمن  الفوضى وعدم    ونهائياا عن حقوقهم  م الحرة كليا
غير فإنه    وحرياتهم للشخص الحاكم لضمان أمن المجتمع، وبما ان الحاكم لم يكن طرفاا في العقد،

بالسلطة، وما على األ العقد وقد يستبد  لتوفيره  وامره والخضوع ألاعتإال ط   فرادملزم بنصوص  ه 
 والنظام في المجتمع. األمن 

اإل السياسي  والمفكر  الفيلسوف  الحكم   ليزينجأما  يناصر  كان  الذي  لوك، بعكس هوبز  جون 
في فإنه    المطلق، ابدع  وقد  التمثيلي،  الديمقراطي  والنظام  الحرية  عن  المدافعين  أشد  من  كان 

بما يخدم   طروحاته حول الحكومة المدنية واصل نشأة الدول والحكومات، فجاءت هذه الطروحات
األ وحقوق  الشعب  صا  فرادمصالح  لذلك  بالشكلوحرياتهم،  العقد  فالعقد   غ  مبتغاه،  يحقق  الذي 

الذين كانوا يعيشون حالة الطبيعة في ظل سيادة القانون   -فراده بين األإبراماالجتماعي في نظره تم   
الحياة والحرية والملكية الذي يضمن حق  الحاكمة،  -الطبيعي  السلطة  ا أي    وبين  الحاكم طرفا جعل 

العقد، األ  في  تنازل  من    عن   فرادوبموجبه  يمكنها  الذي  بالقدر  الحاكمة  للسلطة  حقوقهم  من  جزء 
، وهي ملزمة ببنود العقد وال تستطيع  فرادالدولة والفصل قي النزاعات التي قد تنشأ بين األ  إدارة

وهم   العقد  في  الثاني  الطرف  وحريات  )المتبقية(  الحقوق  احترام  وعليها   ، عنها    أفراد الخروج 
 ختيار الحكام وله الحق في تغييرهم عند مخالفتهم للعقد.   الشعب الذي يكون له وحده حق ا

البالغ على المشرعين الدستوريين منذ القرن الثامن عشر، ومنها   األثرجون لوك    فكاركانت أل
عام   مريكيقلل األستعند صياغته إلعلن اال  مريكيعلى وجه الخصوص المشرع الدستوري األ

آرائه   لهم بعض است، بل حتى ان جان جاك روسو قد  1789ودستور الواليات المتحدة لعام    1776
 . 1762االجتماعي الذي نشره في عام  في كتابه العقد

مثالية،  كانت  الطبيعية  الحياة  حالة  ان  يرى  حيث  المباشرة،  الديمقراطية  مناصري  من  وهو 
األ الص  فراديتمتع  والتطور  الخاصة  الملكية  ظهور  بسبب  ولكن  وحرياتهم،  حقوقهم  ناعي، بكامل 

إلى التفكير    فراد، وكانت تهدد حياتهم الخاصة، مما دفع باألفرادظهرت ميول الشر عند بعض األ
يتمثل بـ)هيئة عامة( تتكون من    األول ه بين طرفين:  إبراممجتمع سياسي من خلل عقد تم    إقامةفي  

المجتمع،    أفراد  العامة(، والطرف الثاني يتمثل بكل فرد من  رادةوتسمى )اإل  فراداأل  إرادةمجموع  
 العامة(  رادة)اإل  نشاءحيث تنازل كل فرد بموجب العقد عن جميع حقوقه وحرياته للهيئة العامة إل

اإل تلك  تعبير عن  اال   الدولة  وما  المطلق،  والسلطان  السيادة  التي   رادةالتي تصبح صاحبة  السيدة 
 والسلطة الحاكمة، التي ما هي اال  وكيل عنها.  فراديخضع لها األ
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لعبت  لدى كل من جون لوك، وجان جاك روسو  االجتماعي وخاصة  العقد  فكرة  ان  ال شك 
دوراا عظيماا في تطور فكرة القانون الطبيعي وربطه بنشأة الدول والتحول نحو النظام الديمقراطي 

اإلعتواال وحريات  بحقوق  وتثبيت    نسانراف  المستبدين،  للحكام  المطلقة  السلطة   أركانومحاربة 
 القانونية والحكم الرشيد.  الدولة

اال من  الرغم  وجهت نتقوعلى  التي  كونها   إلى  ادات  الدولة،  كأصل  االجتماعي(  )العقد  فكرة 
فكرة خيالية وعدم التثبت من صحتها من الناحية القانونية، غير انها تبقى فكرة نشطة ومؤثرة في  

ية أغلب  زاليالعلوم السياسية. وال  الدستوري وة في مجال القانون  كاديمياأل  بحاثالفكر السياسي واأل
ستخدم مصطلح العقد االجتماعي بل وحتى بعض رجال السياسة واالعلم للداللة  ي  الفقه الدستوري

 على دستور الدولة. 
الفكرة نجمت عنها نقاشات وجدليات عديدة منها ، كيف يمكن   أن  العقد   إطلق كما  مصطلح 

على   -مرة    ألول  صة عند ظهور المجتمعات السياسيةوخا  -االجتماعي الذي جاء لبيان اصل الدولة
الدستورية، الدستور  وإذا    الوثيقة  القول يصح في حالة  فماذا عن الدساتير اللحقة    األولىكان هذا 

السائدة في دولة بعينها؟ وبمعنى  القانونية  الفكرة  السياسي وفي  النظام  التغيير في    التي تأتي نتيجة 
يصلحآخر   ت  هل  الوثيأن  الحكوماتكون  لنشأة  ا(  )اجتماعيا عقدا  الدستورية  ا    قة  ان  أيضا وهل  ؟ 

الدولة   فيها؟ ذلك ألن  التنظيم  الدولة ودرجة  ا يعتمد على نوع  اجتماعيا الدستور كونه عقداا  وصف 
ها مدنية.  أكثرها بدائية إلى  أكثربمفهومها القديم وكظاهرة مشتركة بين كل الجماعات البشرية، من  

والمحكومين(، الوجود  إلى  تظهر الحكام  بين  )التمييز  ظاهرة  وهي  معينة  ظاهرة  تتحقق  عندما   ،
الدولة نتاج هذا التمييز. فثمة دولة في مجتمع ما من لحظة نشوء   ويقول دوجي بهذا الصدد: "ان 

الدستور بمفهومه المعاصر، اما الدولة في    إلى  هذا التمييز"، فمثل هذا النوع من التمايز ال يحتاج
ال إلى جميع المجتمعات مهما كان نوعها أو درجة تنظيمها، بل   حديث ال ينصرف معناهاالعصر 

فالدولة الحديثة  للدولة.  الصحيح والحديث  المفهوم  تتفق مع  التنظيم  إلى درجة معينة من    ينصرف 
حينما برزت فكرة فصل السلطة عن شخص من يمارسها، لذلك نجد العديد من   في الظهوربدأت  

القانون   لها بهذه  فقهاء  قبل هذا الفصل وال يعترفون  الجماعة  الدولة عن  الدستوري ينكرون صفة 
 ال السلطة من شخص الحاكم إلى الدولة ككيان مستقل. انتقالصفة إال  بعد إتمام هذا الفصل وذلك ب

س للدولة، وهي العملية التي من خللها يتم  فمعهدة ال انتقالسلطة، عند بيردو، هي الفعل المؤس 
ة من شخص الحاكم إلى المعهد )الدولة( الذي يصبح مالكها الوحيد، وبها فقط، في رأيه، يتم  السلط 

خلق الدولة وتأتي إلى الوجود. ويذهب الفقيهان الكبيران )كاره دي مالبر وجورج بيردو(، إلى ان  
 ي.  األولال السلطة هذه ال تتم إال  عن طريق الدستور انتقعملية 

المفه هذا  من  تظهر  وانطلقاا  وحده  للدولة  الحديث  والعقد إمكان وم  الدستور  بين  الربط  ية 
وصف العقد االجتماعي على جميع الوثائق الدستورية ومهما كانت    إطلقاالجتماعي؟  فهل يمكن  

 طريقة وضعها؟ 
عليه؟  العقد  الدستور الصباغ صفة  خللها وضع  من  يتم  التي  المثلى  الطريقة  هي  أي   وما 
الحكام من  دائما صادرا    يجابكون اإلأن ي  بالقبول لينعقد العقد؟ وهل يشترط  ب يجاط اإلارتبالزوم  

الدستور على الشعب( والقبول من قبل فتاء( ستالمحكومين )في حالة نجاح اال  )مثل طرح مسودة 
لينعقد العقد؟ وما هي الشروط والمبادئ التي يجب توافرها في الدستور لتحقيق صفة العقد ولتجسيد  

لدىفل   أفكار سيما  وال  االجتماعي  العقد  ور  سفة  ومسالوك  الحكام  اختيار  كيفية  في  لتهم ءوسو 
حتى الدساتير الجامدة التي يمكن تعديلها  أو    وتغييرهم؟ وهل تصلح فكرة العقد في الدساتير المرنة

 رأي الشعب )الطرف الثاني في العقد(؟   إلى  دون الرجوع
هذه   بال  األسئلةكل  المرتبطة  وعل واالشكاالت  االجتماعي  يمكنقتعقد  بالدستور  ت  ه  كون أن 
 ة رصينة في مجلتنا العقد االجتماعي. أكاديميبحوث  جراءمجاالا خصباا إل

في هذه الدورة االنتخابية، والشك ان مثل هذه البحوث   قليمسيما ونحن بصدد كتابة دستور لل 
لتجسيد جوهر   لياتاآل  إيجاد و  سوف تساهم في كيفية اصباغ الصيغة التعاقدية على وثيقة الدستور

و  لوك  جون  لدى  وخاصة  عليه،  المترتبة  والنتائج  في  أفكارالعقد  نظام    إقامةه  ذات  مدنية  حكومة 
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 .اإلقليمديمقراطي تمثيلي، في صلب وثيقة دستور 
ا    إن فكرة العقد االجتماعي، فضلا عما سبق من توضيح لمحتواها، تجسد البعد المنهجي أيضا

فاد منها استوتطويرها، ففكرة العقد تدور حولها دراسات القانون الخاص، وقد    كارفباس األاقتفي  
 فقهاء القانون العام في تفسير أساس نشوء الدولة ، وهي بالتالي تضمُّ بين دفتيها جميع التخصصات 

قد المجلة  تسمية  أن  كما  القانونية،  والقواعد  العلوم  بدراسة  تهتم  التي  بصمة      القانونية  أعطاها 
 المثيل.  هتمامتميزها عن سائر المجلت ذات اال

في  انط إن   نوعها  من  األولى  المجلة  بوصفها  االجتماعي  العقد  مجلة  هيئة   اإلقليملق  تضم 
ألاست مشهود  تحرير  هيئة  وتديرها  دولية،  جامعات عضائشارية  مختلف  ومن  العلمية،  بالكفاءة  ها 

عاإلقليم هو  ودقيق،  رصيٍن  علمي  بنسق  ومحك ـمة  جديدة  ،  مرحلة  في  الولوج  على  مباركة  لمة 
، وهو بالتالي سيساهم إليها  ومتطورة قوامها ترسيخ أسس البحث العلمي ومتانة الدعائم التي يستند

البالغ في األمر    في الدفع قدما نحو نشر الثقافة القانونية التي أخذت وزارة العدل على عاتقها هذا
بوإذ    .هميةاأل هيئة  من  المجلة  البحوث تنطلق  مركز  في  تتمثل  القانون،  في  متخصصة  حثية 

العراق عموماا و في  القانونية  المكتبة  لرصيد  أضافت  قد  المجلة  تكون  ا،   اإلقليمالقانونية،  خصوصا
ا الدور الذي يلعبه    أعمدة بوصفه جزءا من الثقافة العالمية، في محور مهم    اإلقليمفكرية ستبرز حتما

 لقانونية. لها هو محور الحقوق والعلوم ا
 

 األستاذ الدكتور 

 عبد الفتاح عبد الرزاق محمود
 وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 حكومة إقليم كوردستان العراق 
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التحرير   رئيس كلمة  
 التحرير   رئيس كلمة

 التحرير رئيس كلمة
ل بشكٍل يَليق   بمستوى   حرصت هيئة  تحرير )مجلة العقد االجتماعي( على إخراج عددها األو 

لحكومة إقليم ك ردستان  الكبير  في أحد جوانبه مقدار االهتمام    الجهد الكبير الذي بذلته، والذي عكس
في   الجديدة  مكانته  للقليم  يحقق  بما  الرصينة،  العلمية  أهميتها  المجلة  لهذه  يكون  أن  في  العراق 

تَبن ت المجلة  سياسةا    ديدة؛ فقداإلسهام بنشر الثقافة القانونية على مستويات عالية وبمعايير دولية س
رسلَة إليها، ورس خت ضوابَط متينةا في تنوعها، وثرائها، كما اعتمدت   دقيقة في تحكيم البحوث الم 

يَن، إذ وضعت   َحك  م  توقيتات  هيئة التحرير آليات عمٍل مضنية، قائمة على المتابعة الحثيثة للسادة الم 
واإل المراسلت  في  على  حد  ية  في جابات  وجٍه  بأفضل  وتستثمره  الوقت  لتوف  ـر  الباحثين؛  رسائل 

وقد   ،أي  عراقيل    سبيل الدفع بنشاطها نحو إنتاج متمي  ٍز دقيق وفع ال ودونما إهداٍر للوقت ولتجاوز
الجهود لتطلُّ   تظافرت  ا  لَب  يا م  العدد  هذا  يكون  لكي  للجميع؛  الطيبة  النحو  العلمية واإلدارية  عاتنا على 

ن هذا العدد  بحوثاا في مختلف التخصصات إذ  اه متميزاا ورائداا على الساحة اإلقليمية.  الذي نر تضم 
القانونية من أساتذة وفقهاء ي ْشَهد  لهم بالكفاءة والسمعة العلمية األصيلة، ومن جامعات عائدة لدول 

الحقوقية،   والمعارف  الثقافات  تعدد  في  المجلة  محتوى  ذلك  كل  أثرى  مما  احتوت  مختلفة،  كما 
موضوعات هذا العدد على أحدث المشكلت التي واجهت القضاء في اآلونة األخيرة، ومنها على  
نتْه  المجلة من تعليقات   سبيل المثال، حادثة الناقلة الجانحة في قناة السويس بمصر، فضلا عما تَضم 

القضاء   أحكام  قضايا  لمحاكم  على  تَنوُّ في  أن   كما  العدمتعددة،  هذا  الباحثين  َع  على  يقتصر  لم  د 
مشارب هذهبمختلف  أعمال  بنشر  كذلك  تنوعت  بل  فحسب،  الحيوية  موضوعاتهم  وعلى  العدد م،  ا 

( للمجلة  الثلث  مساحة باللغات  ات  ساع  عليه  يترتب  ما  وهذا  نكليزية(،  واإل  والكردية  العربية  اللغة 
 .هالته ومآربه فيااء والمتابعين لها لكل من يريد أن يجد ضر  الق  

للقار العدد، والذي سيظهر  الدعم الذي   ئإن المحتوى الذي خرج به هذا  الكريم، كان بفضل 
أسرة أحمد عبد  تلقته  السيد فرست  معالي  المجلة من  لم   هيئة تحرير هذه  الذي   ، العدل  هللا وزير 

للجه لها بل حدود وبكل شغف ومحبة وتقدير  ا  إذ كان داعما المجلة،  ود ي مسك عن أي دعم طلبته 
للقائمين عليها والعاملين فيها، فقد عنيت باهتماٍم خاٍص  من معاليه بوصفها من أهم نشاطات    الكبيرة

ردستان العراق، فيحق  علينا أن ن قدم له خالص ونونية في وزارة العدل في إقليم كمركز البحوث القا
  .الشكر والعرفان والتقدير

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اإلقليم، كما أننا نشيد بالدور الذي قامت به مشكورةا 
الدكتور عبد  الوزارة األستاذ  الدكتور ئارام محمد قادر، والسيد وكيل  الوزير  السيد  متمثلةا بمعالي 

ا   علميا سنداا  كان  والذي  محمود،  الرزاق  عبد  أرقى وف  الفتاح  لتكون ضمن  الكافية؛  الدعامة  لها  ر 
ا فيها  التي سيجد  العربية وغيرها المجلت  الدول  والعراق خصوصاا، وفي  اإلقليم  في  ألكاديميون 

ا لهم  عموماا، منصةا مناسبة لنشر أبحاثهم ودراساتهم العلمية القانونية القي  ـمة واألصيلة؛ ولتكون عونا
 .في ترقياتهم الجامعية وتعضيد أبحاثهم العلمية

و جميعاا،  أعضائها  فضل  تنسى  ال  التحرير  هيئة  أن  األستاذ كما  البارز  عضوها  خصوصاا 
منقطع   دعٍم  من  قدمه  لما  اإلقليم؛  في  الوزراء  مجلس  ديوان  رئيس  عثمان،  ئوميد صباح  الدكتور 

ل ة وأحسن صورة، فجزاه هللا عنا كل  الخير  .النظير للمجلة وتشجيعٍ دؤوب إلخراجها بأبهى ح 
تف بكل  قدمها  التي  الكبيرة  الفنية  الجهود  ننسى  ال  الرحمن، وأخيراا  عبد  توانا سامي  السيد  اٍن 

ومبادرته   الزين  وسيم  السيد  لمساهمة  كان  كما   ، التميز  درجات  أعلى  إلى  بالمجلة  سمت  والتي 
الكريمة في طباعة المجلة في لبنان بأرقى أنواع الورق وبأفضل المعدات، التأثير البارز في شكل 
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التي   لها من  قتبست جماليتها وجمالية غلفهاالمجلة الجميل ،  الم صد  ر  المركز  ا وشعارها وشعار 
ـان، بريادة الـمـبدع الحارث عبد الفتاح  .عبق التصميم المبدع لدار الفن في العاصمة األردنية عم 

ياسمين   المبدعة  لتصميم  على   المولىوكان  وحرصها  المجلة،  لصفحات  المثمر  وتنسيقها 
 ير المجلة خالص الشكر والتقدير.التدقيق والمتابعة، بالغ األثر، فلها من أسرة تحر

المجلة  -نأمل    إننا باكورة إصدارات  األعمال    -في  فيها  تتبلور  أمارة جميلة  تكون مجلتنا  أن 
والقضاء،  العدل  ميادين  ومنها:  كثيرة،  ميادين  بها  لنخدم  كافة؛  القانون  تخصصات  في  العلمية 

التي تنهض بها التربية القانونية،    ئالمباد  والتعليم العالي، فضلا عن نشر الثقافة القانونية وترسيخ
ونأمله من أهداف سامية نتطلع من خللها  صبو إليهأْن ي َحق  َق لنا كل ما ن-عز  وجل   -  سائلين المولى

في  القانون  مسيرة  تدعم  بأفكار  الحقوقي  الفكر  وإثراء  القانونية،  المكتبة  إغناء  في  فع ـال  لدوٍر 
عين  مختلف وظائفه التشريعية وا  .التوفيق  وليُّ و لتنفيذية والتطبيقية، إ ن ه الم 

 األستاذ الدكتور 
 محمد سليمان األحمد

 رئيس التحرير 
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ا للفسخ  سلطة القاضي   في منح المدين أجلا للوفاء تفاديا
 األستاذ الدكتور حسام الدين كامل األهواني 

 سلطة القاضي 
ا للفسخ في م   نح المدين أجلا للوفاء تفاديا

دەسەاڵتى دادوەر بە پێدانى ماوەيەك بە قەرزار بۆ دانەوەى قەرزەكەى و  
 رێگريكردن لە هەڵوەشاندنەوەى گرێبەست

Authority of the judge in award the debtor period for 
payment to avoid annulment 

 

 هوانياألستاذ الدكتور حسام الدين كامل األ

Professor Dr Hossam El-Din Al-Ahwani 
 
 
 
 



 األستاذ الدكتور حسام الدين كامل األهواني
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 سلطة القاضي في منح المدين أجال  للوفاء تفاديا  للفسخ
 

 األستاذ الدكتور حسام الدين كامل األهواين
 أستاذ القانون املدين 

 مصر  - عميد الكلية السابق   -جامعة عني مشس  –كلية احلقوق 
 

ة  ت  كلماال  احت  ت   : المف 
 ، احلكم النهائي ، املدين ، نظرة امليسرة األجل ، الفسخ 

 دةسةالَتى دادوةر لة ثيَداني ماوةى دانةوة بة قةرزدار بؤ خؤبةدوورطرتن لة هةلَوةشاندنةوة
 دەستەواژەی سەرەکيەکان:

 ماوە، هەڵوەشاندنەوە، بڕياری کۆتايی، قەرزدار، دانی ماوە بە قەرزدار 
Key Words: Term, annulment, final judgment, debtor, facilitated view 

 
 متهيـــــد 

1-   : ) كاربونية  العجلة  اخرتاع  يضاهي  رائع  اخرتاع  "العقد  أن  فرنسا  يف  القانون  أساتذة  أحد كبار  كتب 
(. فلما كان القانون يعجز عن أن يتوقع  1992، مارس    20الطبعة    21فقرة    59االلتزامات ص    4القانون املدين ج  

حبيث يتوىل تنظيمها، فالوقائع ال تتناهى وختتلف احلاجات حبسب األشخاص وظروفهم، فإن  خمتلف الوقائع واحلاجات  
النفسية فإن املدين  الناحية  ابلتوفيق بني مصاحل األفراد، ومبا حيقق املصاحل املشرتكة هلم. ومن  العقد كان كفيالً  ظهور 

 يشعر أبي ضغط خارجي عليه. الذي حيرتم العقد يشعر أنه قد التزم مبا ألزم نفسه به، ومن مث ال 
ولكن ذلك مل مينع من اعتبار العقد، بطريقة أو أبخرى، أداة من أدوات عدم العدالة. فالعقد املثايل هو الذي 
يكون نتيجة اتفاق أطراف على قدم املساواة من حيث القدرة واحلاجة حبيث يسفر العقد عن حتقيق املصلحة املشرتكة 

امل اختلت  إذا  أما  للقوي،  و   ساواة للطرفني.  الضعيف  إذعان  أداة  يصبح  العقد  فإن  قوي  وجد طرف ضعيف وطرف 
 ومن مث يكون تعبرياً عن عدم العدالة.  وحيقق العقد يف املقام األول مصلحة القوي وعلى حساب الضعيف، 

ت اليت  واألفكار  النظرايت  من  العديد  خمتلفةسوهلذا ظهرت  واختذ صوراً  العقدي،  التوازن  حتقيق  إىل  وتطور    عى 
 بصور عدم املساواة اليت أسفرت عنها احلياة واحلاجات. 

وهكذا فقد نظر للعقد إابن فرتة من الزمن على أنه ساحة للصراع بني القوي والضعيف. فاملصاحل متعارضة   -2
  بني طريف العقد. وهلذا يرى بعض الفقه أن العقد شكل من أشكال تعاون األضداد غرار األخوة األعداء. فكل متعاقد

يسعى للوصول إىل مصلحته الفردية وإن تعارضا خيتفي حتت ستار التعاون. ويذهب بعض آخر من الفقه إىل أن العقد  
مشاركة بني طرفني وهذا حيقق يف نفس  الوقت املصلحة الفردية لكل منهما شأن العقد يف ذلك شأن أي شركة ويتسع  

 بذلك ليتخذ صورة التعاون واإلخالص يف تنفيذ االلتزام. 
إخالص وتعاون يف اآلخر    وهكذا فالعقد يف نظر بعض الفقه تعاون خيفي يف حقيقته تعارضا، ويف نظر بعضه 
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 ظل مصلحة مشرتكة. 
بني   -3 التقريب  يستهدف  فالتفاوض  التعاقدية،  قبل  ما  الفرتة  يف  يكون  املصاحل  تضاد  أن  الصحيح  ولعل 

د. وحسن تنفيذ العقد حيقق مصلحة أطرافه. والتعاون هو  وجهات النظر. أما مىت مت العقد فإن التفاهم حيل حمل التضا
حجر الزاوية يف حسن التنفيذ املنشود. فالعقد هو هناية التعارض وبداية التعاون )يف عرض ذلك مؤلفنا النظرية العامة  

ج   فقرة    1لاللتزام  لاللتزام  اإلرادية  املصادر  األول  بعدها ص    422اجمللد  ال  415وما  الطبعة  بعدها  سنة  وما  ثالثة 
2000.) 

وهلذا فإن العقد حيقق املصلحة املشرتكة ألطرافه، وحتقق تلك املصلحة يرتبط ببقاء العقد وتنفيذه. ومن مث فإن 
 بقاء العقد خري من زواله. فزوال العقد يعين العودة إىل حالة التعارض والتضاد اليت كان العقد قد وضع حداً هلا. 

مت ذلك حتقق اخلري لطرفيه. أما إذا تقاعس أحدمها عن التنفيذ فهل يضحي   والعقد يلزم عاقديه بتنفيذه فإن  -4
أي ما أم يستمر،  العقدية  الرابطة  أي حل  التنفيذ؟   ابلعقد أي بفسخه  العقد يف حالة عدم  ينظر    هو مصري  أن  إما 

قد أن ينفذ التزامه  للعقد على أنه جمموعة من االلتزامات واليت يستقل كل منها عن اآلخر، ومن مث جيب على كل متعا
حىت لو كان املتعاقد اآلخر مل ينفذ التزامه. وإما أن ينظر لاللتزامات املتبادلة الناشئة عن العقد امللزم للجانبني على أهنا  

مرتابطة  يلزم    التزامات  فال  به.  تعهد  ما  بتنفيذ  يلزم  ال  اآلخر  الطرف  فإن  التزامه  املتعاقدين  أحد  ينفذ  مل  إذا  حبيث 
املدين ص  الشخص ابح القانون  )فلور )جاك(، حماضرات يف  تعهده  من مل حيرتم  مواجهة  تعهده يف  للعام    999رتام 

 (. 1965نشر حماضرات يف القانون، ابريس  1964/1965اجلامعي 
أحد   -5 إخالل  حالة  يف  العقدية  الرابطة  حل  يف  تتمثل  واليت  الضمين  الفسخ  فكرة  تظهر  بدأت  هنا  ومن 

اللتزامات الناشئة عن العقد. وأن هذا احلق يكون اثبتاً لكل منهما ولو خال العقد من اشرتاطه،  املتعاقدين ابلتزام من ا
أو   الضمين  الفاسخ  الشرط  عليه  يُطلق  ما  املتعاقدين وهو  املكملة إلرادة  األمور  ابعتباره من  متعاقد  لكل  يثبت  فهو 

أو الضمين ابعتباره من الشروط اليت يتضمنها    الفسخ القضائي وأعماالً للفكرة العقدية للفسخ ظهر الفسخ القضائي 
)ريبري:   الصريح  الفاسخ  الشرط  غياب  العقد يف  لفسخ  القاضي.  أمام  الباب  يفتح  والذي  للجانبني،  ملزم  عقد  كل 

فقرة   املدينة  االلتزام  يف  اخللفية  الرابعة    132ص    76القاعدة  مصري  1949الطبعة  مدين  نقض   ،10/4 /1985  
 . (199قاعدة  963ص  2جـ  36السنة  جمموعة املكتب الفين 

 وحيقق الفسخ عدة وظائف:   -6
 وظيفة اقتصادية وذلك حبل العقد الذي أصبح غري جمد اقتصادايً للدائن.  -أ 

العقد،   -ب   تنفيذ  اليت ترتتب على عدم  للدائن حبمايته من األضرار  التنفيذ   ميثل ضماانً  وما قد يرتتب على 
 مبقابل من صعوابت. 

يفة جزائية هامة تتمثل يف حرمان املدين من الفائدة اليت كانت ستعود عليه من العقد الذي مل للفسخ وظ  -ج  
 حيرتمه. 

الفسخ يعترب نوعاً من التأمني العيين للدائن فإذا فسخ عقد البيع مثالً، فإن الدائن البائع يسرتد املبيع كأثر   -د  
 للفسخ. وهذا مييزه عن ابقي الدائنني. 

ا دعوى  فإن  البيع وهلذا  مشول  مدى  )يف  ابلدين  للوفاء  ضمانة  متثل  فهي  االلتزام  ملحقات  من  تعترب  لفسخ 
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مطبوعات جامعة    369ص    431للحقوق والدعاوى املرتبطة ابملبيع، مؤلفنا عقد البيع يف القانون املدين الكوييت فقرة  
إزاء إخالل املدين ابلتزامه. وهلذا  (. وهكذا فإن الفسخ جيب أن يُنظر إليه على أنه أمر ال مفر منه  1989الكويت،  

أي   الفسخ  لتفادي  املؤدية  السبل  الستنفاذ  مدعو  القاضي  فإن  الفسخ،  وتفادي  إصالحه  ميكن  اإلخالل  إذا كان 
 استبقاء العقد. 

ويتجلى ذلك يف فكرة   -7 العقد خري من زواله.  املدين املصري أن أعمال  القانون  اليت سادت  املبادئ  ومن 
 تستهدف إبطال الشق الباطل من العقد مع اإلبقاء على العقد يف شقه الصحيح، وكذلك عرف  البطالن اجلزئي اليت 

 القانون فكرة حتول العقد، فالعقد يبقى وإن حتول. 
وضوابط  األعذار  من  لإلعفاء  بضوابط  الصريح  الفاسخ  الشرط  قيد  املشرع  فإن  اباللتزام  اإلخالل  جمال  ويف 

املوقع اإللكرتوين للمحكمة(.    10/4/2018ق جلسة    80لسنة    11599م  لصياغة الشرط. )نقض مدين الطعن رق
املادة   جاءت  الضمين  الفاسخ  الشرط  الفسخ   157/2وبصدد  بتفادي  العقد  الستبقاء  السعي  مفادها  بفكرة  مدين 

ليل  وذلك عن طريق إعطاء القاضي سلطة منح أجل للمدين للوفاء، بل ورفض الفسخ إذا كان ما مل يوف من االلتزام ق
 األمهية ابلنسبة ملا مت تنفيذه. 

وال حيق للقاضي أن مينح أجالً للمدين إذا تضمن العقد شرطاً فاسخاً صرحياً. وقد قضت حمكمة النقض   -8
أبن إذا وجد الشرط الفاسخ الصريح فال موجب إلعطاء مهلة للوفاء أو منح أجل للطرفني لتبني مدى استعداد كل 

ق جمموعة املكتب الفين السنة  34لسنة    505الطعن رقم    10/12/1968ين جلسة  منهما للوفاء ابلتزامه )نقض مد
قبل  1504، ص  229قاعدة    19 الفاسخ الصريح حيول دون إمكانية توقى الفسخ بعرض الدين كامالً  فالشرط   .)

رقم   الطعن  مدين  نقض   ( النهائي  احلكم  جلسة    78لسنة    4929صدور  اإللكرتوين    18/4/2016ق  املوقع 
من القانون املدين ال حمل له إال إذا مل يوجد    157/2وهلذا فإن إعطاء املدين أجالً للوفاء أعماالً للمادة    ة (. للمحكم

 أي شرط فاسخ صريح أو بعبارة أخرى يطبق إذا كنا بصدد الشرط الفاسخ الضمين. 
أكتوبر   15عتباراً من  واملطبق ا  1948من القانون املدين املصري احلايل والصادر يف سنة    157/2وتنص املادة  

وهو اتريخ إلغاء احملاكم املختلطة يف مصر، على أنه "وجيوز للقاضي أن مينح املدين أجالً إذا اقتضت الظروف    1949
 .(1)ابلنسبة إىل االلتزام يف مجلته  ذلك، كما جيوز له رفض الفسخ إذا كان ما مل يوف به املدين قليل األمهية 

 لتنفيذ التزامه أي ال يتعجل ابحلكم ابلفسخ بل يتيح للمدين فرصة تنفيذ ما  فللقاضي أن يعطي للمدين أجالً 
 أخل به من التزام وذلك ابلرغم من طلب الدائن الفسخ جزاء هذا اإلخالل. 

وملا كان تنفيذ العقد مازال ممكناً ابعتبار أن ذلك من شروط احلكم ابلفسخ )مذكرة املشروع التمهيدي للقانون 
تعليقاً   املادة  املدين  جـ    221على  التحضريية  األعمال  يستجيب  328ص    2منشور يف جمموعة  أال  للقاضي  فإن   )

لطلب الدائن ابلفسخ. ويقوم القاضي إبلزام املدين ابلتنفيذ العيين لاللتزام وذلك يف غضون أجل حيدده. فالقاضي ال  
م املدين ابلتنفيذ العيين وذلك على خالف طلب  يرفض الفسخ وإمنا يعطي املدين أجالً لتنفيذ التزامه وهو ما يعين إلزا

 
لم يوف أحد المتعاقدين إذا    فتنص على أنه "فى العقود الملزمة للجانبين،  157أما الفقرة األولى من المادة   ( 1)

الحالتين   ي بعد اعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض فاآلخر    ه، جاز للمتعاقد التزامب 
 ن له مقتض". إن كا
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 الدائن ابلفسخ. 
التنفيذ انقضى اإلخالل  اف العيين. فإن مت  التنفيذ  لقاضي ال تتمثل سلطته يف رفض الفسخ وإمنا يف ولوج طريق 

الفسخ.  طلب  أساس  املادة  فإن    اباللتزام  من  األوىل  الفقرة  اخليا   157كانت  الدائن  تعطي  املدين  القانون  بني  من  ر 
 الفسخ أو التنفيذ العيين، فإن الفقرة الثانية تنقل سلطة اخليار إىل القاضي ابلشروط الواردة هبا.  

يبدأ   وإمنا  يرفضه  أن  الفسخ دون  لطلب  يستجيب  أال  له  فالقاضي  التمهيدي  املشروع  ملا ورد يف مذكرة  ووفقاً 
لدائن لطلب الفسخ ابلرغم من إخالل املدين ابلتزامه، بل له  إبلزام املدين ابلتنفيذ العيين. فالقاضي ال جيرب على إجابة ا

 .(1) أن ينظر املدين إىل ميسرة إذا طلب املدين ذلك، بل وجيوز للقاضي أن يقضي بذلك من تلقاء نفسه
وتقتصر هذه الدراسة على حبث سلطة القاضي يف منح املدين أجالً لتنفيذ االلتزام. فقد كان هذا املوضوع   -9

اهتمام ع التقديرية يف احلكم ابلفسخ، ومل يكن حمل دراسة متكاملة. وسنتناول  حمل  القاضي  ارض عند دراسة سلطة 
الفقه   وكتاابت  قدمية وحديثة  املصري  القضاء  أحكام  دراسة  من خالل  وأحكامها  السلطة  هذه  تطبيق  نطاق  دراسة 

 كذلك.
ما قبل صدور حكم هنائي   وى األول الفرتة وابستقراء أحكام القضاء جند أن املوضوع قد أثري على مستويني املست

من القضاء يف شأن طلب الفسخ واملستوى الثاين احلكم النهائي الذي يصدر من القضاء مبنح املدين أجالً للوفاء. ومها  
 .(2) ما سندرسهما على التوايل

 
المادة   ( 1) الفرنسي والصادرة في سنة    1228وتنص  المدني  القانون  الحكم    2016من  يملك  القاضي  على أن 

 المدين مهلة، أو أن يقضي فقط بالتعويض.  إعطاءبالفسخ، أو بالتنفيذ العيني مع إمكانية 
 القانون المدني المصري.  من 157/2من القانون المدني العراقي تكاد تطابق المادة  177/1المادة  ( 2)
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 املبحث األول

 سلطة القاضي يف منح املدين أجاًل  
 كم النهائيوحق املدين يف التنفيذ قبل صدور احل

إىل التنفيذ العيين   -10 للتنفيذ، توصالً  للقاضي قبل أن يصدر حكمه يف طلب الفسخ أن مينح املدين أجالً 
   وابلتايل زوال سبب الفسخ.

ولقد أثري أمام حمكمة النقض ما إذا كان للقاضي أن مينح املدين أجالً للتنفيذ ويؤجل الدعوى إىل جلسة الحقة، 
 يكون حبكم. أم أن منح األجل جيب أن  

فقد متسك الدائن )الطاعن( أبن املهلة اليت يرتتب على فواهتا احلكم ابلفسخ هي املهلة اليت يصدر هبا حكم ال 
من القانون املدين القدمي متنع إعطاء أكثر من ميعاد واحد. ولقد    333جمرد قرار عادي ابلتأجيل. ويؤيد هذا أن املادة  

تُعطى ألول مرة ال ميكن تعديلها إال بطريق الطعن يف احلكم مما يفيد أن منحها يف    علل الُشرَّاح ذلك أبن املهلة اليت
 ذاهتا جيب أن يصدر به حكم.  

غري مقبول ألن منح املهلة إمنا صدر ملصلحتهما بقرار من احملكمة استعمااًل   يولقد ارأتت احملكمة أن هذا النع
املادة   هلا مبقتضى حكم  املخول  قدمي  333حلقها  السلطة    من  مدين  يدخل يف  مما  أو رفض طلبها  املهلة  منح  جواز 

التقديرية للقاضي وهو من الرخص اليت أطلق فيها لقاضي املوضوع اخليار أبن أيخذ إبحدى وجهي احلكم يف القانون  
جمموعة املكتب الفين، السنة الثامنة ص    23/5/1957حسبما يراه من ظروف كل دعوى بغري معقب )نقض مدين  

التالية واحملكمة تقضى بذلك    (.54دة  قاع  510 للتأجيل ومدة املهلة للجلسة  وعلى هذا فإن املهلة قد تكون سبباً 
 بناًء على طلب املدين أو بقرار من احملكمة من تلقاء نفسها. 

الفسخ حىت صدور حكم   -11 وتفادي  التزامه  تنفيذ  يستطيع  املدين  أن  على  قدميه وحديثه  القضاء  واستقر 
حمكمة النقض أنه يف الشرط الفاسخ الضمين حيق للمدين أن يتوقى الفسخ أبداء كامل الثمن قبل  هنائي. فقد قضت  

صدور حكم هنائي ابلفسخ. فال يقضي ابلفسخ إال إذا استمر عدم الوفاء اباللتزام حىت صدور احلكم النهائي )الطعن  
ين أن أن يتوقى الفسخ ابلوفاء  املوقع اإللكرتوين للمحكمة( فللمد  12/2017/ 27ق جلسة  86لسنة    6198رقم  

أو بعد رفع الدعوى بطلب الفسخ وإىل ما قبل صدور احلكم النهائي    ابلدين ولو بعد انقضاء األجل احملدد يف العقد
 املوقع اإللكرتوين للمحكمة(.   16/1/2017ق جلسة 85لسنة  13428فيها )نقض مدين الطعن رقم 

فإ التزامه  لتنفيذ  أجالً  املدين  منح  حتماً. وإذا  ابلفسخ  للحكم  موجب  غري  وفاء كامل  دون  األجل  انقضاء  ن 
النهائي  احلكم  حىت  ممكناً  والوفاء  قائماً  مازال  رقم    )نقض   فالعقد  الطعن  جلسة  75لسنة    13232مدين  ق 

 املوقع اإللكرتوين للمحكمة(.   21/1/2014
الوفاء اباللتزام ال يوجب احلك الذي حددته احملكمة دون  القانون وانقضاء األجل  ما مل ينص  م ابلفسخ حتماً 

على خالف ذلك. ومنح األجل يف ذاته ال يتضمن أعمال الشرط الفاسخ يف حالة انقضاء األجل املمنوح دون الوفاء  
بل يبقى العقد رغم ذلك قائماً ويظل الوفاء اباللتزام ممكناً بعد انقضاء األجل وحىت صدور احلكم النهائي وال يتعني  
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  1390جمموعة املكتب الفين ص    5/1984/ 22ضوع أن حيكم ابلفسخ يف هذه احلالة )نقض مدين  على قاضي املو 
  858ص    18ق جمموعة املكتب الفين السنة  33لسنة    332الطعن رقم    23/4/1967( نقض مدين  268قاعدة  
ا أن الوفاء مت قبل صدور  ( والتأخري يف الوفاء وأايً كان مقدار الثمن الذي مت التأخر فيه ال يربر الفسخ طامل131قاعدة  

 احلكم النهائي. 
 واحلكم جيب أن يكون هنائياً طبقاً لقواعد قانون املرافعات .  -12

من   املانع  الوفاء  ابب  يفتح  املوضوع  حمكمة  إىل  وإحالته  احلكم  نقض  أبن  قضت  قد  النقض  حمكمة  أن  كما 
جاء يف احلكم أن نقض احلكم الذي قضى  الفسخ حىت اتريخ احلكم النهائي من حمكمة االستئناف )حمكمة اإلحالة( و 

للفسخ )نقض مدين    بثبوت تقصري املدين يتيح الفرصة جمموعة املكتب الفين    23/3/1950أمام املدين للوفاء جتنباً 
 ق(. 18لسنة   155يف القضية رقم  94قاعدة  373السنة األوىل ص 

، وهو ميثل األصل. وال ميكن منع املدين من التنفيذ والوفاء املانع من الفسخ يعين أن املدين قد قام ابلتنفيذ العيين
العيين طاملا مل يصدر بعد احلكم النهائي. فالتنفيذ العيين التزام على املدين وليس اختياراً له، ومىت مت التنفيذ العيين امتنع  

  الفسخ.
ا ينفذ  ومل  للوفاء  القاضي أجالً  للوفاء، أو حدد  أجالً  العقد  إذا تضمن  لو وبناًء عليه  ملدين خالل األجل، بل 

طلب املدين أجالً للوفاء واستجاب له القضاء، فإن عدم الوفاء يف هذا األجل ال مينع املدين من تفادي الفسخ ابلوفاء  
فيما يتعلق ابألجل الذي يتحدد قبل صدور    157/2قبل صدور احلكم النهائي. وهلذا ما هي قيمة أو جدوى املادة  

 احلكم النهائي؟ 
على أهنا ختول القاضي سلطة منح أجل ملا بعد املدة العقدية    157/2فإذا ما  فُِهَمت املادة    وعلى هذا -13

عدمية اجلدوى. فالعقد مازال قائماً وابب الوفاء املانع من    وحىت صدور احلكم النهائي، فإهنا ال تقدم جديداً وتكون 
ملا هو مؤ  جل فعالً يف مفهوم الشرط الفاسخ الضمين. فال  الفسخ مازال مفتوحاً. فال معىن ألن يعطي القاضي أجالً 

جدوى من منح املدين أجالً ينتهي قبل صدور احلكم النهائي أو ينتهي بصدور احلكم النهائي إذ أن األجل املانع من  
الفسخ مازال قائماً، وأي أجل من القاضي ال يكون سوى حتصيل حاصل ملا هو قائم فعالً وقانوانً ، فالقواعد العامة  

أثر هتديدي، وتنبيه    يف تتمثل أمهيته يف  املهلة  القاضي. ومن مث فإن إعطاء  إليه  القضائي حتقق كل ما يصبو  الفسخ 
 املدين إىل ضرورة التنفيذ العيين خالل املدة.

، ويستفيد منها املدين دون حكم قضائي، 157/2فاملهلة مقررة حبكم القواعد العامة ودون حاجة لنص املادة  
وإال كانت لغواً أو حتصيل    157/2تلك املهلة السابقة على احلكم النهائي ليست هي املقصودة يف املادة    وابلتايل فإن

 حاصل ال تضيف جديداً. 
فحق املدين يف التنفيذ العيين حىت صدور احلكم النهائي جِيُب أو يستغرق أو يتجاوز سلطة القاضي يف منح أجل 

 للتنفيذ.
 الزمين احلقيقي ألعمال سلطة احملكمة يف منح املدين أجالً. ومن هنا يثور البحث عن النطاق 
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 املبحث الثاين
  سلطة القاضي يف منح املدين أجالً 

 يف احلكم النهائي
 

يف   -14 األجل  بتحديد  يكون  للتنفيذ  أجالً  املدين  منح  يف  القاضي  سلطة  بشأن  املقصود  احلقيقي  النطاق 
التنفيذ متاح حىت املدين يف  النهائي. فحق  القاضي. وبصدور    احلكم  النهائي دون حاجة ملهلة مينحها  صدور احلكم 

احلكم النهائي ال يكون التنفيذ املانع من الفسخ متاحاً ما مل يتضمن احلكم منح املدين أجالً للتنفيذ يف اتريخ الحق  
 على صدور احلكم النهائي. 

دور احلكم النهائي. وبعبارة أخرى فإن  فالقاضي حيق له مىت اقتضت الظروف منح املدين أجالً مبا جياوز حلظة ص
احلكم النهائي هو الذي يتضمن منح املدين أجالً للوفاء. وهذه املدة قد تبدأ قبل صدور احلكم ومتتد إىل اتريخ الحق 
لصدور احلكم، كما قد تبدأ من اتريخ صدور احلكم وحىت وقت الحق حيدده احلكم. كما قد تبدأ بعد فرتة من صدور  

الستكمال بعض اإلجراءات الالزمة للبدء يف األعمال سواء كانت إجراءات إدارية أو فنية خصوصاً إذا  احلكم وذلك  
 كان الدائن قد متسك ابلدفع بعدم التنفيذ أو كان ملتزما بتجديد تراخيص أو حترير توكيالت للمدين. 

حب السعة  من  الظروف  وعبارة  ذلك.  الظروف  اقتضت  إذا  األجل  منح  له  جيوز  تلك والقاضي  تتعلق  قد  يث 
الطرفني مصلحة  أو  تنفيذه  وظروف  االلتزام  بطبيعة  أو  ابملدين  تسمح   الظروف  قد  الظروف  أبن  ذلك  إجياز  وميكن 

العقد من الزوال املتمثل يف الفسخ، كما لو وجدت   نقاذللقاضي أبن يسعى من خالل األجل الذي مينحه للمدين إل
ذ التزامه ولو متأخراَ بعض الوقت، أو كانت العوائق تبدو مؤقتة لسبب أو  فرصة معقولة وجادة أبن يقوم املدين بتنفي

آلخر، أو زايدة حجم األعمال عن املتوقع ومبا جياوز املدة حبيث يتوافر التأخر يف التنفيذ، ولكن تسمح طبيعة العقد  
  2االلتزامات جـ    –والن وبوبيه  وظروف تنفيذه بتدارك الفسخ والتوصل إىل التنفيذ العيين ولو متأخراً. )قرب: ستارك ور 

   الطبعة اخلامسة(. 1995ابريس   691ص   1673العقد فقرة 
هو األجل الذي يتحدد يف احلكم النهائي وجيب على املدين   157/2وعلى هذا فإن األجل املقصود يف املادة  

 تنفيذ التزامه يف غضون هذا األجل، وندرس فيما يلى أحكام منح هذا األجل.
ال -15 حدد  اباللتزام  إذا  ابلوفاء  يقوم  قد  فاملدين  النهائي،  احلكم  وقت صدور  تتجاوز  للتنفيذ  مهلة  قاضي 

 خالل هذه املدة وقد يستمر يف عدم التنفيذ.
فإن مل يتم التنفيذ فقد استقر الفقه والقضاء على أن اجلزاء يكون الفسخ. فتأجيل الفسخ حىت يقوم املدين بتنفيذ 

الفسخ دون حاجة حلكم آخر بل يُفسخ الفسخ من تلقاء نفسه حىت ولو مل يرد ذلك يف  التزامه يستوجب ضمناً توقيع  
 . 1957، 1950منطوق احلكم. وهو ما قضت به حمكمة النقض يف أحكامها يف سنىت 

وعلى هذا فإن جزاء عدم التنفيذ يف غضون املدة اليت حددهتا احملكمة يستوجب فسخ العقد دون حاجة حلكم  
 ي منح األجل يتضمن جزاء عدم التنفيذ وهو الفسخ. جديد، فاحلكم الذ

من  مؤقتاً  يعترب مانعاً  مبنح األجل وحيث  دون حاجة إىل حكم، فقد صدر احلكم مسبقاً  تلقائياً  الفسخ  ويقع 
الفسخ فإن مت التنفيذ امتنع الفسخ، وإن مل ينفذ استحق الفسخ. فإعطاء األجل للمدين يتضمن يف نفس الوقت جزاء  
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ام األجل وهو الفسخ الذي كان مؤجالً الرتباطه ابلتنفيذ من عدمه. فانقضاء األجل دون تنفيذ حيسم توافر  عدم احرت 
اإلخالل املؤدي للفسخ فال جيب إغفال أن منح األجل يكون للمدين الذي أخل ابلتزامه، واألجل لتفادي الفسخ.  

 فإن مل جيد األجل فالفسخ يكون واجباً واقعاً وقانوانً. 
الذي حددته احملكمة وما يرتتب على عدم احرتامه من أثر الفسخ يكتسب حجيته من احلكم النهائي   واألجل

 الصادر، ويكتسب قوة األمر املقضي. 
ويرتتب على قوة األمر املقضي اليت يكتسبها احلكم منع اخلصوم من العودة إىل مناقشة املسألة اليت فصل فيها 

   و واقعية مل يسبق إاثرهتا يف الدعوى.أبي دعوى اتلية ولو أبدلة قانونية أ
والفسخ الذي يقع لعدم تنفيذ االلتزام يف غضون األجل احملدد يكون فسخاً قضائياً حىت لو كان األجل   -16

لعدم   الفسخ  جزاء  أو ضمناً  الذي تضمن صراحة  للحكم  أعماالً  يقع  فالفسخ  النهائي.  احلكم  بعد صدور  ملا  ممتداً 
. وإذا قضى املنطوق أبن العقد يكون مفسوخاً من تلقاء نفسه أو ذاته إذا مل  احملدد قضاءً   تنفيذ االلتزام خالل األجل

 ينفذ االلتزام خالل األجل، يصادف صحيح القانون ابعتباره أسود ثقل. 
وعبارة مفسوخاً من تلقاء نفسه قد تثري اخللط مع الشرط الفاسخ الصريح، ولكن من الواضح أن املقصود منها  

جل أنه إن مل يتم التنفيذ يف غضون األجل احملدد فإن جزاء ذلك هو الفسخ دون حاجة لعرض ذلك  يف خصوص األ
على القضاء مرة أخرى، فقد سبق عرضه على القضاء وقال فيه كلمته وهو الفسخ إن مل يتم التنفيذ حىت هناية املهلة،  

 ويكون الفسخ حينئذ فسخاً قضائياً . 
للقاضي أن مينح -17 الفقه أن  الظروف ما يربر ذلك، كما لو كان   ويربز  إذا رأى يف  للتنفيذ،  املدين أجالً 

للمدين عذر يف أتخره يف التنفيذ، أو أن الدائن مل يصبه إال ضرر طفيف، ويف هذه احلالة جيب أن يتم التنفيذ خالل  
غامن: النظرية العامة لاللتزام  نظرة امليسرة، ويعترب العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا انقضت املدة بغري تنفيذ )إمساعيل  

 (. 1968طبعة  166فقرة  330مصادر االلتزام، ص  –
وللقاضي أن مينح املدين أجالً للوفاء اباللتزام الذي تقاعس عن أدائه، إذا رأى أن الظروف تقتضيه، كما إذا رأى 

رة، لعل هللا يؤتيه من عسر يسراً. ويف  مثة أمالً يف أن يفلح املدين يف أداء دينه يف وقت ليس جبد بعيد، فينظره إىل ميس
العقد إال إذا انقضى األجل اجلديد من غري أن يفي املدين ابلتزامه. وللقاضي أن مينح املدين   هذه احلالة ال ينفسخ 
نظرة امليسرة ولو مل يطلبها هذا منه. إذ أن له أن يرفض الفسخ كلية، ومن ميلك األكثر ميلك األقل والقاضي يف منح  

امليسرة أو يف رفضها عنه، يرتخص بسلطة تقديرية فاألمر من إطالقاته بغري معقب عليه من حمكمة النقض طاملا  نظرة  
يقوم تقديره على أسباب سائغة من شأهنا أن حتمله. وال جيوز للقاضي يف حالة الفسخ، أن يرتخص يف منح األجل  

مث انقضى األجل من غري أن يفي املدين ابلتزامه، ما    للمدين إال مرة واحدة. فإذا نظره إىل ميسرة خالل أجل حدده،
ساغ للقاضي أن ينظره إىل أجل آخر بل إن العقد يعترب مفسوخاً مبجرد انتهاء األجل دون وفاء اباللتزام حىت لو مل  

واإلرا العقد  نظرية  املصري.  املدين  القانون  موسوعة  الباقي:  عبد  الفتاح  )عبد  بذلك.  حكمها  يف  احملكمة  دة تصرح 
 (.1984طبعة   319فقرة  626املنفردة، ص 

واحلكم الذي مينح املدين أجالً للوفاء توقياً للفسخ يتضمن ضمناً القضاء بفسخ العقد من تلقاء ذاته إذا مل يف 
ول،  املدين ابلتزامه يف املهلة اليت حددها له احلكم )سليمان مرقس: الواقي يف شرح القانون املدين، االلتزامات، اجمللد األ
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 (.1987الرابعة   الطبعة 36هامش  653ص 
وجاء يف السنهوري ومما حيمل القاضي "على إعطاء املدين أجالً للتنفيذ أن يكون للمدين عذر يف هذا التأخري 
أو أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن إمنا جنم عن فعله هو ال عن فعل املدين، وال مينع القاضي أن يعطي املدين 

الدائن قد أعذره قبل رفع الدعوى. وإذا أعطى املدين مهلة وجب عليه القيام بتنفيذ االلتزام يف غضوهنا،  مهلة أن يكون 
وليس له أن يتعداها، بل ليس للقاضي أن يعطيه مهلة أخرى. ويعترب العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد انقضاء املهلة  

،  475فقرة    1جملد    1يط يف شرح القانون املدين جـ  حىت لو مل ينص القاضي يف حكمه على ذلك )السنهوري: الوس
 ، دار النهضة العربية(. 1981الطبعة الثالثة بواسطة عبد الباسط مجيعي ومصطفى الفقي  0 97ص 

والقضاء   الفقه  موقف  من وضوح  قد وابلرغم  احلديثة  أحكامها  النقض يف  أن حمكمة  وهلة  يبدو ألول  فقد 
عرض فيما يلي ملوقف القضاء قدميا مث األحكام احلديثة حملكمة النقض للتعرف عما  األحكام القدمية نسبياً. ون  خالفت

 إذا كان يوجد عدول قضائي من عدمه.
الصادر النقض يف حكمها  الثمن   23/3/1950جبلسة    قضت حمكمة  دفع  يف  املتأخر  املشرتي  إعطاء  أبن 
نون املدين القدمي من الرخص اليت أطلق الشارع فيها  من القا  333ميعاداً للوفاء بدالً من احلكم ابلفسخ وفقاً للمادة  

لقاضي املوضوع اخليار يف أن أيخذ منها أبحد وجهي احلكم يف القانون الفسخ أو منح املدين أجال حسبما يراه هو 
على احلكم بقصور أسبابه عن بيان االعتبار اليت اعتمد   ي من ظروف كل دعوى بغري معقب عليه، ولذلك ال يقبل النع

ليها يف منح املدين مهلة للوفاء املتأخر. وأضافت أنه إذا كان نقض احلكم يقتضي زواله واعتباره كأن مل يكن فإنه  ع
وجتنب الفسخ    الوفاء إىل حني صدور احلكم االستئنايف   –يكون للمدين بعد نقض احلكم الذي قضى بثبوت تقصريه  

ص الشرط الفاسخ الضمين أن يقضي به وإمنا خوله سلطة  . ملا كان القانون ال يوجب على القاضي يف خصو   ابلتايل 
تقديرية حيكم به أو يعطي املدين مهلة للقيام بتنفيذ االلتزام يف غضوهنا وإال اعترب العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه فإن  

قد مفسوخاً من  الع احلكم ال يكون خمطئاً إذا قضى إبلزام املدين بدفع الباقي من الثمن يف غضون أجل معني وإال اعترب
رقم   )القضية  نفسه  قاعدة  18لسنة    155تلقاء  األوىل ص    94ق  السنة  الفين  املكتب  أجاز  373جمموعة  ولقد   )

 يوماً من إعالنه ابحلكم وإال اعترب التعاقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.  30احلكم إلزام املدين ابلوفاء خالل 
بتاريخ   -18 الصادر  حكمها  يف  إذا    23/5/1957وقضت  اليت  أبنه  املهلة  فوات  أن  رأى  قد  احلكم  كان 

ذلك  خمالفة  فال  البيع  فسخ  عليه  يرتتب  مما  هو  املستحقة  الثمن  فوائد  بباقي  وفائه  دون  للمشرتي  احملكمة    منحتها 
مدين قدمي. وقضت أبن منح املهلة أو رفض طلبها مما يدخل يف سلطة قاضي املوضوع دون    333،  332للمادتني  

ق واملهلة  عليه،  قرار  معقب  هو  املقصود  )والقرار  البيع  عقد  فسخ  املهلة  فوات  على  ويرتتب  أو حبكم  بقرار  تكون  د 
 بتأجيل الدعوى مع منح مهلة للوفاء وليس حبكم بل جمرد قرار بتأجيل نظر الدعوى جللسة الحقة(. 

رد فوات املدة ولقد أاثر الطاعن يف أسباب طعنه أن احلكم املطعون ضده ألزم نفسه القضاء ابلفسخ وجوابً جمل
مل تنص على جزاء احلكم ابلفسخ وجوابً يف هذه احلالة، ومل    (1)مدين قدمي  333دون الوفاء الكامل يف حني أن املادة  

 
القديم على أنه "إذا لم يدفع المشترى الثمن عند استحقاقه، أو    مصري ال  مدنيمن القانون ال  332تنص المادة   ( 1)

نشأت من عقد البيع، فالبائع بالخيار بين أن يلزم المشترى بالتنفيذ أو يطلب    التي  ات األخرى لتزاملم يقم باال
  مدنيمن القانون ال  333. وتنص  المادة  مدنيمن مشروع تنقيح القانون ال 609ة  فسخ البيع. وهى تقابل الماد

بالفسخ فورا  في  -1القديم على أنه " كان مهددا أن يضيع و  طلب البائع  ذلكإذا    بيع العقار ، يتعين الحكم 
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مدين فرنسي من أنه يف حالة فوات املهلة دون دفع يقضي ابلفسخ، فضالً    1655يرد هبا نص مماثل ملا جاء يف املادة  
نسا قام خالف يف الفقه الفرنسي فرأى البعض أن ال يقبل عرض من املشرتي بعد  عن أنه مع وجود هذا النص يف فر 

النهائي. ورأى فريق    انقضاء املهلة. ورأى فريق آخر أن حق املشرتي يف توقي الفسخ  يظل قائماً حىت صدور احلكم 
ديد ما يقابل املادة  اثلث أن مناط الفسخ مرتوك لتقدير القاضي لظروف التأخري، ولقد حذف يف القانون املدين اجل

مدين. وأضاف الطاعن أنه مما خيالف القانون احلكم أبن جمرد    157مدين قدمي ومل يعد حبكم املسألة سوى املادة    333
 فوات املهلة دون وفاء كامل موجب للفسخ لزوماً ومانع من كل مناقشة أو عرض جديد. 

 مدين قدمي إذ نصت على جواز إعطاء مهلة   333ة  استناداً إىل أن املاد  يولقد رفضت حمكمة النقض هذا النع 
اليت تعطي البائع احلق يف طلب الفسخ لعدم    332ألداء الثمن فإن هذا النص قد ورد على سبيل االستثناء على املادة  

على عدم جواز إعطاء أكثر من مهلة. فإذا كان احلكم املطعون ضده قد رأى أن    333الوفاء ابلثمن ونصت املادة  
امل رقم  فوات  الطعن  )نقض مدين  للقانون  خمالفة  الفسخ فال  يرتب  مما  الوفاء هو  ق جلسة  23لسنة    147هلة دون 

 (. 54قاعدة  510، ص  8جمموعة املكتب الفين السنة  23/3/1957
فما يدخل يف إطار السلطة التقديرية للقاضي أن يقرتن إعطاء أجل للمدين جبزاء عدم التنفيذ خالل هذه املدة.  

 ق مع كون املهلة مهلة أخرية وهنائية. فهذا يتف
احلكم ابعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا مل   موقف القضاء احلديث حملكمة النقض من سلطة القاضي يف

 ينفذ املدين التزامه يف غضون األجل احملدد. 
عاً من جواز  ذهبت حمكمة النقض يف أحكامها احلديثة إىل " ولئن كان الوفاء يف غضون هذا األجل مان -19

 مدين.   157احلكم ابلفسخ، فإن انقضاء األجل دون وفاء كامل ال يوجب احلكم ابلفسخ الوارد يف املادة 
وأضافت أن سلطة القاضي يف احلكم ابعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه كانت تستند يف ظل القانون املدين  

للمادة   املادة    333القدمي  الفسخ   من   610واليت تردد حكمها يف  توجب  املدين وكانت  للقانون  التمهيدي  املشروع 
القانون   يقابل هذا النص يف  الثمن قبل انقضاء األجل. وإذ مل يرد ما  إنذار املشرتي إىل أجل آخر إذا مل يدفع  دون 

نفيذ  مدين ابإلضافة للقواعد العامة. وأضافت أن منح أجل للت  157/2املدين ومل يعد حيكم هذا املوضوع سوى املادة  
ال ينطوي يف ذاته على حكم الشرط الفاسخ الصريح والذي مبوجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. فالعقد يظل  

 قائماً بعد انتهاء األجل حىت صدور احلكم النهائي. 
رقم   الطعن  مدين  جلسة    37لسنة  349)نقض  السنة    26/10/1972ق  الفين  املكتب  ص    23جمموعة 

جمموعة املكتب الفين السنة    22/5/1984ق جلسة    50لسنة    1954مدين الطعن رقم  ، نقض  192قاعدة    1220
 . (268قاعدة  1390ص  35

احلكم   -20 جللسة إلصدار  الدعوى  أتجيل  مع  أجالً  املدين  منح  حالة  يواجه  القضاء  هذا  أن  الواضح  من 
روع القانون املدين إذا انقضى  من مش  610/3النهائي، أي أن األجل ينتهي قبل صدور احلكم النهائي، فوفقاً للمادة  

 
 

قدر مدته تبعا ، ت أجل    أن ينظر المشترى إلى   لقاضي فإذا لم يكن مهددا بذلك، جاز ل  –  2عليه المبيع والثمن.  
فإذا انقض األجل دون أن يدفع المشترى الثمن وجب   – 3للظروف، على أن يدفع المشترى الفوائد القانونية. 

 من المشروع(.  610آخر)مادة إلى أجل  الحكم بفسخ البيع ، دون أن ينظر المشترى
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األجل دون أن يدفع املشرتي الثمن وجب احلكم بفسخ البيع دون أن ينظر املشرتي إىل أجل آخر. ونرى أن قضاء  
النقض يصادف صحيح القانون نظراً ألن انقضاء األجل قبل صدور احلكم النهائي يعين أن ابب املرافعة مازال مفتوحاً  

عدم الوفاء بعد انقضاء األجل ال حيول دون الوفاء الالحق وحىت صدور احلكم النهائي. وهلذا  ومل يصدر احلكم بعد ، و 
البد وأن يتمتع القاضي بسلطته التقديرية من حيث أثر عدم الوفاء حىت صدور احلكم، فالقاضي قد أجل قراره إىل  

أو يقرره القاضي من تلقاء نفسه. فإذا  بعد ما يسفر عنه األجل من نتائج. فاألجل قد يكون بناًء على طلب املدين،  
 انتهى األجل دون تنفيذ كان للقاضي سلطة تقدير الفسخ من عدمه يف ضوء ذلك. 

للوفاء، وفوات   -21 أما الصورة األخرى لألجل وأثره فهي اليت تتمثل يف أن احلكم النهائي مينح املدين أجالً 
د القاضي تلك السلطة يف ظل قضاء النقض احلديث أم  األجل دون تنفيذ من شأنه أن جيعل العقد مفسوخاً، فهل فق
 .23/3/1950ما يزال يتمتع هبا وفقاً ملا جاء يف حكم حمكمة النقض بتاريخ 

من   157/2لقدمي فاملادة  ا  نرى أن القاضي مازال يتمتع بتلك السلطة اليت كان يتمتع هبا يف ظل القانون املدين 
تقديرية يف منح أجل معني للتنفيذ أو يف عدم منحه أجالً ، وال متنعه إذا منح   القانون املدين احلايل ختول القاضي سلطة

أجالً أن يقضي ابلفسخ يف حالة عدم التنفيذ خالل األجل. فالقاضي قد حتقق من إخالل املدين ابلتزامه، وحتقق من  
عدم التنفيذ، ولكن الظروف  عدم توافر أي سبب جيعل االمتناع عن التنفيذ مشروعاً فال يوجد سبب للتمسك ابلدفع ب

الشرط   الوضع خيتلف عن  الفسخ. وهذا  ابلتنفيذ حق عليه  يقم  للتنفيذ خالله حبيث إن مل  أجل  املدين  تقتضي منح 
املادة   اللجوء إىل القضاء واحلكم ابلفسخ يكون تقريراي.  أما يف إطار    157/2الفاسخ الصريح حيث يسبق الفسخ 

 ع اإلخالل وهو عدم التنفيذ خالل املوعد الذي ضربته احملكمة للتنفيذ. فإن القاضي يقضي ابلفسخ بعد وقو 
فاحلكم القضائي يكون منشئاً للفسخ وليس مقرراً له كما هو احلال يف الشرط الفاسخ الصريح. والفسخ ال يقع  

وال يوجد ما    تلزم القاضي بعدم الفسخ قبل انقضاء األجل،  157/2إال من اتريخ انقضاء األجل دون تنفيذ. فاملادة  
العيين. فالقاضي عندما حيدد   التنفيذ  تنفيذه حىت يؤيت األجل مثاره ابلتوصل إىل  مينع من أن يقرتن األجل جبزاء عدم 
أجالً أيخذ يف اعتباره كافة الظروف حبيث يكون عدم التنفيذ خالل األجل مستحقاً الفسخ، وهلذا جيب على القاضي  

وليس هناك ما ميكن أن يربر تراخي املدين يف تنفيذ التزاماته وخصوصاً عدم توافر ما    التحقق من قيام الدائن ابلتزاماته
 يربر الدفع بعدم التنفيذ حىت صدور احلكم. 

واخلالصة أنه إن كان القانون ال يلزم القاضي ابلفسخ إذا انقضت املدة دون تنفيذ، إال أنه ال مينع القاضي من  
التق ديرية. ومما يدخل يف إطار تلك السلطة التقديرية احلكم ابلفسخ إذا انقضى  أن حيكم ابلفسخ من خالل سلطته 

 األجل دون تنفيذ جزاء االستمرار يف اإلخالل اباللتزام حىت نفاذ مهلة التنفيذ.
للخصومة   منهياً  قطعياً  أن يصدر حكماً  وإمنا جيب  للتنفيذ  أجالً  املدين  يكتفي إبعطاء  أن  فالقاضي ال جيب 

حك  للتنفيذ،  وذلك إبصدار  أجالً  أي  تنفيذايً  أجالً  عليه  يطلق  أن  ميكن  فاألجل  التنفيذ.  عدم  حالة  يف  ابلفسخ  م 
 وذلك خبالف التأجيل للتنفيذ قبل احلكم النهائي فهو أجل هتديدي. 

واحلكم ابلفسخ يف حالة عدم التنفيذ يتفادى عودة الدائن إىل القضاء لطلب الفسخ يف حالة ما إذا مل يقم بتنفيذ 
)بالنيول وريبري: شرح  اال والنفقات واإلجراءات.  الوقت  االقتصاد يف  فهو حيقق  احملدد. وهبذا  األجل  لتزام يف غضون 

ابريس( وهبذا ينتقل القاضي يف احلكم من مرحلة التهديد   1926طبعة    468ص    1316فقرة    2القانون املدين جـ  
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 إىل مرحلة الردع. 
صدور احلكم ال تكون إال    املقضي، فإن أي منازعة تنشأ بعدوإذا صدر احلكم النهائي وحاز قوة األمر   -22

 بدعوى مبتدأة مع مراعاة قوة األمر املقضي للحكم. 
سراين املهلة احملددة حبيث   واملنازعة قد تتمثل يف حدوث ظرف طارئ بعد صدور احلكم من شأنه أن يؤثر يف

حالة توافر القوة القاهرة املؤقتة، وذلك أعماالً للقواعد  يوقف سرايهنا. وقضى يف فرنسا أن املدة احملددة تقبل الوقف يف  
 تعليق مسرت(. 107ص  1968اجمللة التفصيلية للقانون املدين سنة  19/12/1984العامة. )نقض مدين فرنسي 

املوعد  والتنفيذ يف  املدين  بني  احليلولة  على  املقابلة وحرصه  ابلتزاماته  القيام  الدائن  رفض  تتمثل كذلك يف  وقد 
الفاً بذلك مبدأ تنفيذ التزاماته واستعمال حقوقه حبسن نية واليت تقتضي التعاون بني الطرفني. فعلى الدائن أن يهون  خم

التزامه )حلمي هبجت بدوي: أصول االلتزامات   العقد ص  –الكتاب األول    –على املدين تنفيذ  فقريت    395نظرية 
 القاهرة(.  1943طبعة  280، 279

 دين نظرة ميسره وبني منحه أجال لتفادى الفسخ : التمييز بني منح امل
من القانون املدين، ومنح املدين نظرة    157/2جيب التمييز بني منح املدين أجالً للتنفيذ أعماالً للمادة   -23

على أنه "جيوز للقاضي يف حاالت استثنائية، إذا مل مينعه نص يف    346مدين. فتنص املادة    346ميسرة طبقاً للمادة  
أن ينظر املدين إىل أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك، ومل يلحق الدائن من    القانون،

 تعطي للقاضي سلطة منح املدين أجالً إذا اقتضت الظروف.  157/2هذا التأجيل ضرر جسيم". فاملادة 
م  ظرف  أي  احلسبان  يف  أيخذ  أن  للقاضي  حبيث  السعة  من  الظروف  اقتضت  املشرتكة وعبارة  املصلحة  ثل 

 للمتعاقدين أو ظروف تنفيذ االلتزام وغري ذلك. 
فإن "إعطاء املدين أجالً يكون ابلنظر إىل حالته، أي ظروفه املالية ومدى إعساره واحتماالت   346أما يف املادة  

مدين. فهي ال تواجه   157/2يساره فهي ترجع لظروف وحالة املدين املالية. ومن مث ال تتسع للظروف الواردة يف املادة 
آاثر االلتزام ص    –االلتزامات    –سوى احلالة املالية للمدين دون غريها من الظروف )جستان وبيوه شرح القانون املدين  

املادة  1992طبعة    418فقرة    430 أما نظره   157/2( فاألجل يف  التنفيذ يف جمموعها.  يكون ابلنظر إىل ظروف 
فقرة    321االلتزامات ص    4جـ    –ابلنظر إىل حالة املدين )كاربونيه: القانون املدين    فتكون   346امليسرة طبقاً للمادة  

 (. 1992طبعة  187
للمادة   -24 طبقاً  الفسخ  لتفادي  آجال  عدة  أو  أجالً  يعطي  أن  للقاضي  إذا كان حيق  عما  التساؤل  ويثور 

 ، أم يقتصر حقه على إعطاء املدين أجالً واحداً فقط. 157/2
ظ يف  القضاء  أجاًل استقر  سوى  املدين  مينح  أن  له  جيوز  ال  القاضي  أن  على  القدمي  املصري  املدين  القانون  ل 
املادة   الثمن وجب   333واحداً. فقد كانت  انقضى األجل دون أن يدفع املشرتي  إذا  أنه  البيع تنص على  يف عقد 

ن املشروع التمهيدي للقانون  م  610احلكم بفسخ العقد دون أن ينظر املدين إىل أجل آخر. وهي كانت تقابل املادة  
املادة   البيع أبجل واحد على خالف  يكتفى يف حالة  فكان  املشروع  393/2املدين.  القاضي  اليت كانت    من  ختول 

 إعطاء أجل أو عدة آجال. 
وإذ خال القانون املدين اجلديد من نص مماثل يف شأن عقد البيع فقد اثر اخلالف حول ما إذا كان حيق للقاضي 
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 ثر من أجل. إعطاء أك
صدور   -25 وقبل  الدعوى  نظر  أثناء  القاضي  مينحه  الذي  األجل  بني  التفرقة  ضرورة  يفيد  القضاء  استقراء 

احلكم النهائي وحيث ينقضي األجل قبل صدور احلكم النهائي. ففي هذه احلالة يكون حق املدين يف التنفيذ وتوقي  
للمدين   حيق  وهلذا  النهائي.  احلكم  صدور  حىت  قائماً  حددها  الفسخ  اليت  املهلة  انتهاء  بعد  الفسخ  ويتوقى  التنفيذ 

القاضي وحىت صدور احلكم النهائي. فإذا كان ابب التنفيذ مفتوحاً حىت صدور احلكم النهائي، فالقاضي سواء أعطى  
نه  مهلة، أو أعطى عدة مهل، فحق املدين يف الوفاء املانع من الفسخ مازال قائماً. وسنده ليس مهلة القاضي وإمنا أ

طاملا كان العقد قائماً فإن حق التنفيذ العيين يكون قائماً ومن ابب أوىل إذا أعطى القاضي مهلة أو عدة ُمَهل سابقة  
 على احلكم النهائي. 

بصدور احلكم النهائي   أما إذا كانت املهلة تنتهي بعد صدور احلكم النهائي فقد خرج النزاع من حوزة احملكمة
 ذلك على مساس بقوة األمر املقضي. يكما ينطو    إلاثرة مسألة إعطاء أكثر من أجل،وقضى األمر، وال حمل أصالً 

املادة   -26 فإن هذه املادة ال جتيز للقاضي إال إعطاء أجل واحد. فقد جاءت    157/2على مستوى نص 
املادة   بني  الصدد  هذا  يف  واضحاً  الفارق  ويبدو  ابملفرد.  أ   346الصياغة  منح  يف  احلق  للقاضي  تعطي  أو  اليت  جل 

 اليت ال تعطي سوى أجالً دون ورود ما يفيد التعدد.  157/2آجال، واملادة 
يذهب الفقه إىل أن منع تكرار نظرة امليسرة مقصور على احلالة اليت يرى فيها القاضي إعطاءها للمدين.   -27

دعوى الفسخ املرفوعة  بغية إاتحة الفرصة له يف جتنب الفسخ. ولكن ال يوجد ما مينع من إعطاء هذه النظرة للمدين يف 
ضده حىت لو كان قد أعطى املدين مهلة قضائية للوفاء ابلتزامه الذي يؤسس على الفسخ أتسيساً على التقاعس عن  

للمادة   أعماالً  التزامه  أداء  من  له  متكيناً  للمدين  تعطى  اليت  امليسرة  فنظره  نظرة    346/2أدائه.  منحه  دون  حتول  ال 
للمادة  ميسرة جديدة بغية جتنيبه دعو  ى الفسخ اليت تُرفع عليه فيما بعد أتسيساً على اإلخالل ابلتزامه نفسه أعماالً 

السابق ص  157/2 املرجع  الباقي:  الفتاح عبد  املهلة  1هامش )  628. )عبد  إذا كانت  ( فيجوز إعطاء مهلة اثنية 
 (. 1هامش  973األوىل أعطيت يف دعوى ابلتنفيذ ال يف دعوى ابلفسخ )السنهوري:املرجع السابق ص 

نظرة أحكام  إلاثرة  حمل  وال  واحداً  أجالً  سوى  املدين  إعطاء  جيوز  ال  أنه  ذلك  مع  ألن كافة   ونرى  امليسرة 
 جيوز املساس حبجيه األمر املقضي.   االعتبارات اليت اقتضت منح األجل قد تناوهلا احلكم النهائي وال 
جل الذي مينحه القاضي قبل احلكم النهائي أما األجل فإاثرة مسألة إعطاء أكثر من أجل ال تثار إال ابلنسبة لأل

منازعة فيه تكون بناء على دعوى مبتدأة مع مراعاة اعتبارات قوة األمر املقضي اليت    يالذى مينحه احلكم النهائي فأ
 تعلو على اعتبارات النظام العام. 

 كلي:سلطة القاضي يف منح املدين أجاًل يف حاليت اإلخالل اجلزئي واإلخالل ال
املادة   النظر يف  إمعان  أبن  النقض يف حكم هام  يدل على وجوب    157/2قضت حمكمة  املدين  القانون  من 

التفرقة بني إخالل املدين اجلزئي يف تنفيذ التزاماته املتولدة عن العقد وبني اإلخالل الكلي يف تنفيذ هذه االلتزامات، إذ  
ئي سلطة تقديرية رحبة يف إجابة أو رفض طلب الفسخ املبين على  خول املشرع لقاضي املوضوع يف حالة اإلخالل اجلز 

الشرط الفاسخ الضمين فيجوز له أن ينظر املدين إىل ميسرة إذا طلب النظرة، مع إلزامه ابلتعويض عند االقتضاء، وله  
قليل األمهية    أن يقتصر على تعويض الدائن عما ختلف املدين عن تنفيذه، كما أجاز له إن كان ما مل يوف به املدين



 األستاذ الدكتور حسام الدين كامل األهواني

 

43 

 2021السنة األولى/ العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

تنفيذ   يف  املدين  إخالل  حالة  يف  أما  الفسخ كلية.  طلب  يرفض  أن  مجلتها  يف  التزاماته  من  املدين  أوفاه  ملا  ابلنسبة 
أو ختلفه عن الوفاء ابلتزام جوهري يف مقصود العاقدين وقت التعاقد فإن خيار    العقد إخالالً كلياً التزاماته الناشئة عن  

مىت طلب النظرة وكانت حالته تستدعي ذلك أو إجابة    مهلة للتنفيذ اً على منح املدين  قاضي املوضوع يكون مقصور 
التزام جوهري منها   العقد أو  املتولدة عن  التزاماته  الوفاء جبميع  طلب الفسخ مما مؤداه أنه إذا ثبت ختلف املدين عن 

يطلب   ومل  ختلفه  على  أجالً وظل  إجابة  منحه  القاضي  على  يتعني  فإنه  مع   للتنفيذ  العقد  بفسخ  طلبه  إىل  الدائن 
رقم   الطعن  )نقض مدين  له مقتضى  إن كان  اإللكرتوين    3/12/2018ق جلسة  82لسنة    2596التعويض  املوقع 

للمحكمة( ويف هذا احلكم نقضت احملكمة احلكم الذي رفض دعوى الفسخ رغم تسليم احلكم إبخالل املدين إخالالً  
بتحويل جزء من  التزامه  بتنفيذ  الالزمة خالل    كلياً  التصاريح  استخراج  بعد  إىل حمل جتاري  واكتفى    45الشقة  يوماً 

احلكم لتربير رفض الفسخ أبن املدة املتفق عليها غري كافية لتنفيذ املدين اللتزامه وهو ما يعترب من احلكم نقضاً لعقد  
ملدة تزيد على سنتني على انقضاء    صحيح ال ميلكه القاضي فضالً عن أن املدين ظل على ختلفه عن الوفاء ابلتزاماته 

 األجل املتفق عليه لتنفيذها، ومل يطلب أجالً حمدداً للتنفيذ.  
اباللتزامات الناشئة  مفاد هذا القضاء ضرورة التفرقة بني اإلخالل الكلي واإلخالل اجلزئيو   -28

 عن العقد. فسلطة القاضي التقديرية ختتلف حبسب مدى اإلخالل.

الكلي يتخ  واإلخالل  عن قد  الناشئة  االلتزامات  لكافة  التنفيذ  عدم  األوىل  صورتني،  إحدى  ذ 
وقت   املتعاقدين  ملقصود  وفقاً  جوهري  التزام  تنفيذ  عدم  الثانية  والصورة  تنفيذه كلياً.  عدم  أي  العقد 
التعاقد. فكل عقد ينطوي على التزامات جوهرية حبيث يكون اإلخالل هبا مؤدايً إىل إفراغ العقد من 

 لو نفذت االلتزامات الثانوية. ويستعان يف حتديد االلتزامات اجلوهرية مبا يتم دراسته عند مضمونه حىت
املادة   االلتزام جملد  95شرح  لاللتزام جـ مصادر  العامة  النظرية  )مؤلفنا:  املدين  القانون  املصادر    1من 

 . (2000اإلرادية ص فقرة الطبعة الثالثة  
فإن  وسلطة احملكمة يف حالة اإلخالل الكل -29 ي ليست منعدمة ولكنها تنكمش أو تضيق، 

أجاًل   املدين  أن متنح  للمحكمة  فإن  للطرفني  االلتزام وحيقق ذلك مصلحة  لتنفيذ  إمكانية  كان هناك 
ولكن ُيالحظ أن احملكمة تشرتط ملنح األجل أن يطلب املدين    وهذا هو اخليار األوللتنفيذ التزامه.  

ن تلقاء نفسها أو بطبيعة احلال بناًء على طلب املدين. فاملادة  ذلك والصحيح أن هذا متلكه احملكمة م
حكم   157/2 يف  جاء  وما  ذلك.  احملكمة  متلك  بل  ذلك  يطلب  أن  أجاًل  املدين  ملنح  تستلزم  ال 

احملكمة قد يكون تزيداً ال يضع مبدأ قانونياً، ولقد استوجبته ظروف الدعوى. فمن ال ينفذ التزامه كلياً  
و يبني الظروف اليت تربر حصوله على األجل قد ال يستحق أن ترهق احملكمة نفسها  وال يطلب أجالً أ

أنه مل يطلب ذلك. كما أن الظروف قد  فالظروف قد تفيد عدم جدوى األجل بدليل  مبنحه أجاًل. 
 تفصح عن أن األجل قد يؤدي إىل التنفيذ الكامل للعقد ويف هذه احلالة ميلك القاضي منح األجل.

وهو الفسخ. فإن مل يتوافر اخليار األول فقدت احملكمة سلطة رفض الفسخ وكان   الثاين  أما اخليار
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 عليها احلكم ابلفسخ. 
وليس للقاضي أن يرفض الفسخ استناداً إىل ما يعترب تعديالً صرحياً للعقد ودون بيان مدى ارتباط 

منح املدين أجاًل هي تلك ما مينحه من مدة تنفيذ العقد وظروف تنفيذه. فالظروف اليت تتيح للقاضي  
اليت ترتبط بظروف تنفيذ العقد وليس بشروطه بعيداً عن الظروف الالحقة للتعاقد. فالفسخ ال يتعلق 
إال بتنفيذ العقد دون شروط انعقاده، فكل ما كان قائماً من ظروف وقت التعاقد متت تسويتها مبوجب  

أثناء التنفيذ واليت قد تربر منح أجل للتنفيذ   العقد. أما تقدير القضاء فهو يتعلق ابلظروف املستجدة
 ومنح األجل القضائي يتم أعماالً لنص القانون.  

اليت  للسلطة  وفقاً  ذلك  يتم  ولكن  تنفيذه  مدة  بتعديل  للعقد  تعديل  على  ينطوي  ال  فهو  وهلذا 
 للقاضي.  2/ 157خولتها املادة 

ف التنفيذ على ذلك يتجاوز السلطة وهلذا فإن تعديل القاضي للمدة العقدية دون بيان ألثر ظرو 
مدين ويكون تعديالً ال ميلكه وخمالف للقانون املتمثل يف أن العقد   2/ 157املمنوحة له مبوجب املادة  

 شريعة املتعاقدين.
 وللقاضي عند احلكم ابلفسخ أن يقضي ابلتعويض إن كان له مقتضى. 

ذلك اباللتزام اجلوهري أو مبجموع االلتزامات العقدية. سواء تعلق    أما إذا كان اإلخالل بتنفيذ االلتزام جزئياً 
ابلفسخ،   احلكم  له  فيجوز  اتساعاً.  أكثر  تكون  القاضي  سلطة  للتنفيذفإن  أجالً  املدين  مبنح  عما  أو  التعويض  أو   ،

   ختلف املدين عن تنفيذه، أو يرفض الفسخ كلية إذا كان ما مل يتم تنفيذه قليل األمهية.
لة اإلخالل الكلي تقتصر على احلكم ابلفسخ، ما مل تقدر احملكمة أن هناك ما يربر منح فسلطة القاضي، يف حا

املدين أجالً لتنفيذ االلتزام الذي مازال تنفيذه جمدايً وأن املدين قادر على التنفيذ املتأخر مع االلتزام ابلتعويض. فاألصل  
 هو الفسخ. 

القاضي يف منح املدين أجاًل أبهنوهلذا تتميز   أو جزئياً سلطة  . ا تسري سواء كان اإلخالل كلياً 
 واألجل هو للتوصل إىل تنفيذ االلتزام، أي التنفيذ العيين. 
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 خامتـــة 

إذ نصت على أنه "وجيوز للقاضي أن مينح املدين أجالً    157/2ابلرغم من وضوح وبساطة نص املادة   -30
سخ القضائي. فإن كانت الفقرة األوىل قد خولت  إذا اقتضت الظروف" وهى متنح القاضي سلطة تقديرية رحبة يف الف

الثانية مل تقيد القاضي مبا يطلبه الدائن مبعىن إذا   الفقرة  التعويض إال أن  العقد أو فسخه مع  الدائن حق طلب تنفيذ 
  املدين فرصة ومهلة للتنفيذ وتفادى   طلب الفسخ فقد ترفضه احملكمة، وهلا أن تقضي ابلتنفيذ العيين عن طريق إعطاء 

 الفسخ.
يف التطبيق من حق املدين يف التنفيذ حىت صدور احلكم النهائي، وعانت من جهة    157/2ولقد عانت املادة  
 من القانون املدين القدمي.   333، 332أخرى من آاثر املاداتن 

فمن حيث حق املدين يف التنفيذ العيين حىت صدور احلكم النهائي، فإن هذا احلق قد سلب األجل أو   -31
قانونية واقتصر دورها على دور هتديدي. فلو أعطى القاضي مهلة وانتهت قبل  املهلة   اليت يعطيها القاضي كل أمهية 

صدور احلكم النهائي فإن ابب التنفيذ ما يزال مفتوحاً ومن مث ال أمهية النتهاء األجل القضائي. فإن مت التنفيذ امتنع 
 للقاضي السلطة يف احلكم ابلفسخ أو رفضه. الفسخ رغم انقضاء املهلة. وإن مل يتم التنفيذ كان 

أما إذا أصدر القاضي احلكم النهائي إبعطاء املدين أجالً للتنفيذ فهنا فقط تبدو أمهية األجل وسلطة القاضي يف 
 منح األجل، فإن مت التنفيذ العيين فهو احرتم حكم القضاء ونفذ التزامه.  

 ألننا أمام قضاء يقطع النزاع ويفصل فيه فإن جزاء عدم التنفيذ يكون أما إن مل يقم ابلتنفيذ حىت نفاد املدة، فنظراً 
وليس   للنزاع  قاطع  اللزوم من صدور حكم هنائي  بطريق  ذلك مستفاد  أن  املنطوق ابعتبار  يرد يف  لو مل  الفسخ حىت 

 حكماً متهيدايً. 
مبعىن   سلباً  وإجياابً.  سلباً  القدمي  املدين  القانون  مواد  أتثري  ظهر  هنا  ترد يف ومن  مل  أحكام  من  فيها  ورد  ما  أن 

وإجياابً أبن ما ورد فيها تفرضه القواعد العامة وأحكام املادة    القانون اجلديد فتحت الباب أمام التمسك ابستبعادها. 
العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، إذا انقضى األجل 157/2 القاضي يف احلكم ابعتبار  . وظهر ذلك جلياً يف سلطة 

فيذ. كما أن البحث أثري حول ما إذا كان للقاضي أن يعطي أجالً واحداً أم آجال، ابلرغم من أن صدور  احملدد دون تن
احلكم النهائي واملنهي للخصومة خيرج النزاع من حوزة احملكمة وال متلك إعطاء أجل آخر. فاألجل اآلخر أو الثاين ال  

طاملا كان حيق للمدين التنفيذ العيين املانع من الفسخ قبل  يتصور إال قبل صدور احلكم النهائي وهو بدوره ال أمهية له  
  صدور احلكم النهائي. 

املادة    وخالصة هذه الدراسة للتنفيذ   157/2أن  القاضي سلطة منح املدين أجالً  تتمثل أمهيتها يف أهنا ختول 
لصدور  الحق  وقت  يف  اآلجل  ينتهى  حبيث  القطعي،  النهائي  احلكم  مبوجب  وذلك  الفسخ  ويقرتن    وتفادي  احلكم 

احلكم جبزاء االستمرار يف اإلخالل اباللتزام حىت نفاد األجل وهو فسخ العقد قضائياً اعتباراً من اتريخ انقضاء األجل 
دون تنفيذ االلتزام، ودون العودة احملكمة وهذا هو حقيقة املقصود بعبارة ويقع الفسخ من تلقاء نفسه أو من تلقاء ذاته  

   الفقه.اليت يرددها القضاء و 
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 ملخص البحث 

إذا أخل املدين ابلتزماته الناشئة عن العقد، فيحق للدائن أن خيتار اجلزاء. فله أن يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه 
 مع التعويض يف احلالتني إن كان له مقتض. كما جيوز له أن يطالب ابلتنفيذ مبقابل اي التنفيذ بطريق التعويض. 

يف غياب الشرط الصريح الفاسخ، فإن القاضى ال يكون ملزما ابحلكم ابلفسخ.   فإذا طالب الدائن فسخ العقد 
 فيجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما مل يوف به املدين قليل االمهية ابلنسبة ايل االلتزام يف مجلته.  

عليه  ال جيب  فالقاضي  ذلك.  الظروف  اقتضت  مىت  التزامه  لتنفيذ  أجال  املدين  مينح  أن  للقاضي  أن  ان   كما 
 يتعجل الفسخ ابلرغم من توافر شروطه.

و هذا البحث يواجه ابلتفصيل أحكام سلطة القاضي يف منح املدين أجال للتنفيذ تفاداي للفسخ. و يوضح ما   
 يرتتب من ااثر على عدم التنفيذ خالل األجل الذي حددته احملكمة. 

ور احلكم النهائي وجدوي ذلك. مث ندرس  و يتناول البحث ممارسة القاضي لتلك السلطة يف مرحلة ما قبل صد
 حقيقة تلك السلطة وجدواها الفعلية ميت حدد األجل يف احلكم النهائي و ااثر ذلك. 
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 ختەی توێژینەوە وپو
ئةطةر قةرزدار ئةو ثابةندييانةي كة لة طريَبةستةوة هاتوونةتة دي جيَبةجَي نةكرد، مافي 

ب بكات،  ديارى  قةرزدار  سزاى  كة  قةرزة  طريَبةستةكة  خاوةن  كردنى  جيَبةجآ  داواى  ةوةي 

خواست،   واي  ئةطةر  حالَةتدا  هةردوو  لة  قةربووكردنةوة  لةطةَل  هةلَوةشاندنةوةى  يان  بكات 

جيَبةجآ كردن لة ريَطاى قةرةبوو(    هةروةها شياوة بؤى داواى جيَبةجآ كردن بة بةرامبةر )واتا

 بكات. 

طريَ  هةلَوةشاندنةوةى  داواى  قةرز  خاوةن  مةرجى ئةطةر  بوونى  بآ  بكات  بةست 

هةلَوةشاندنةوةى   بِريارى  دةركردنى  بة  بيَت  نا  ثابةند  دادوةر  ئةوا  ئاشكرا،  هةلَوةشاندنةوةى 

طريَبةستةكة، دادوةر دةتوانآ رةتى هةلَوةشاندنةوةى طريَبةست بكات ئةطةر ئةو ثابةندييةي كة 

 كؤى ثابةندييةكان. قةرزار جيَبةجيَى نةكردوة طرنطي ئةوتؤي نةبيَت بةراورد بة 

هةروةها دادوةر دةتوانآ ماوةيةك بة قةرزدار بدات بؤ جيَبةجآ كردنى ثابةندييةكاني ئةطةر 

هةلَوةشاندنةوةى  بِرياري  دةركردنى  لة  بكات  ثةلة  بيَت  نا  دادوةر  و  خواست.  واى  بارودؤخ 

  طريَبةست سةرةِراى ئةوةى كة مةرجةكانى هةلَوةشاندنةوةى هةبيَت.

ينةوةية بة دريَذى باسى دةسةآلتى دادوةر دةكات بة ثيَدانى ماوةيةك بة قةرزدار بؤ ئةم تويَذ

هةلَنةوةشاندنةوة و روونكردنةوةى  لة  ثاراستني طريَبةستةكة  بؤ  ثابةندييةكاني  جيَبةجآ كردنى 

 كاريطةريَتي جيَبةجآ نةكردنى ثابةندييةكان لةو ماوةيةى كة دادطا ديارى كردووة. 

تويَذين قؤناغى هةروةها  لة  دةكات  دةسةآلتةى  ئةو  بؤ  دادوةر  بةكارهيَنانى  لة  باس  ةوةكة 

دةسةآلتى  راستى  لة  ليَكؤلَينةوة  دواتر  سوودةكةى،  لةطةأل  كؤتايى  بِريارى  دةركردنى  ثيَش 

 دادوةر و سوودي كرداري دياريكردنى ماوة لة بِريارى كؤتايى و ليَكةوتةكاني، دةكات. 
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Abstract 

If the debtor breaches his contractual obligation, the creditor has the right to 

choose the remedy. The creditor may demand the performance of the contract or 

demand the termination of the contract, and claim compensation/damages in both 

cases, if justified. The creditor may also demand performance for consideration i.e for 

performance by way of payment of compensation/ damages.   

If the creditor demands the termination of the contract in the absence of an 

explicit/express termination provision, then the judge is not obligated to order the 

termination. The judge may refuse the termination if the debtor default is not 

substantial or is of little significance compared to the entire obligation. 

The judge also has the right to grant the debtor a grace period to perform his 

obligation when the circumstanc es so require.  Even if the termination conditions are 

met, the judge should not order the termination in hasty manner.  

This research examines in detail the rules governing the judge’s authority to grant 

the debtor a grace period for performing their contractual obligations to avoid 

termination. The research further clarifies the consequences of the failure to perform 

within the grace period set by the court. It presents also the effectiveness of such 

authority and how it is carried out in the stage prior to the issuance of the final 

judgement. Finally, it is a deep dive in the extent of such authority when it sets a grace 

period in the final judgement. 
 

*  *  *  *  * 
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 مضمون العقد في القانون المدني الفرنسي 

 زامات والعقود الفرنسي الجديد( )دراسة في قانون االلت 
 

 األستاذ الدكتور عدانن إبراهيم سرحان 
 أستاذ القانون املدين 

 ومساعد مدير اجلامعة لشؤون الفروع
 دولة اإلمارات العربية املتحدة  -جامعة الشارقة

ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 
العقدي األداء  العقد،  حمل  العقد،  غرض  الفرنسي،  املدين  القانون  تعديل  ،  مرسوم 

 .املقابل يف العقد، البنود اجلوهرية، التوازن العقدي، الشروط التعسفية
 زاراوة سةرةكيةكان:

طريَبةست،   مةبةستى  فةِرةنسى،  شارستانى  ياساى  هةمواركردنةوةى  مةرسومى 
هاوسةنطى  سةرةكيةكان،  بةندة  طريَبةست،  لة  بةرامبةر  طريَبةست،  ناوةِرؤكى 

 طريَبةست، مةرجة زيادةِرؤكان.
Key terms: French Civil Code Amendment Decree, purpose of the 

contract, subject of the contract, Consideration in the 
contract, fundamental term, contractual balance, arbitrary 
conditions 

 :املقدمة
التقنني ا  التعريف مبوضوع البحث:  -أوال الفرنسي قرنني من الزمان دون أن من امللفت للنظر أن جيتاز  ملدين 

، ال يتعدى إضافة مواد حمدودة، أو  1804خيضع لتعديل ملموس، فكل ما طرأ على قانون انبليون منذ صدوره عام  
الفرنسيني قدسيًة جعلت اجلميع متخوفاً من     إدماج تشريعات جديدة بكاملها يف إطار هذا التقنني، الذي حاز لدى

قاط رمز النظام الالتيين، األكثر أتثرياً خارج فرنسا. ولكن النظر إىل التقنني املدين الفرنسي وهو  أن تلصق به سبة إس
أخرى قانونية  أنظمة  لصاحل  جاذبيته  قضائي  (1) يفقد  شبه  قانون  إىل  لتحوله  أحكامه  على  التعرف  إمكانية  وتتعقد   ،

تطوير من  الفرنسي  القضاء  عليه  أجرى  ما  املشر (2)بسبب كثرة  دفع  القانون،  ،  جاذبية  تعضيد  بقصد  الفرنسي،  ع 
املالية العالقات  يف  الضعيف  الطرف  ومحاية  أحكامه،  على  التعرف  بتسهيل  القانوين  األمان  إصدار  (3)وضمان  إىل   ،

 
ا عل(doing business)فالتصنيف الشهير للبنك الدولي والمسمى   (1)  مرتبة متخلفة لفرنسا     إعطاء ى  ، درج دوما

 Common )في مقابل التقييم الجيد الذي يعطيه هذا التصنيف عادة للنظام القانوني المسمى بالشريعة العامة

Law)  ،اشار إلى ذلك ، 
G. Chantepie & M. Latinam, La réforme du droit des obligation, Dalloz, 2016, p.18-20 

(2) Rapport au Président de la République, Relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février  2016 portant 
réforme du droit des contrats, du regime général et de la preuve des obligations (extrait), réforme du 
droit des obligations, Un supplément Au Code Civil 2016, Dalloz. V. aussi. Jo. 11 février 2016, Texte 
n°25. 

ا باللغة العربية في شأن االعتبارات التي دعت المشرع الفرنسي إلى هذا التعديل،  أشرف جابر،  ( 3) أنظر أيضا
لمحات في بعض المستجدات،    -ح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد: صنيعة قانونية وصياغة تشريعيةاألصل
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، املعدل لقانون العقود، واألحكام العامة لاللتزامات واإلثبات،  (1) 2016فرباير    10بتاريخ    131-2016املرسوم رقم  
املتعلق بتحديث وتبسيط القانون واإلجراءات   2015فباير  16بتاريخ  177-2015من القانون رقم  8مادة إنفاذاً لل

يف جمال العدل والشؤون الداخلية، واليت مبوجبها منح الربملان الفرنسي حكومة بالده صالحية أن تعدل مبرسوم " هيكل 
. وقد درج  (2)2018أبريل    20على هذا املرسوم بقانون  وحمتوى الكتاب الثالث من القانون املدين"، ومتت املصادقة  

الكّتاب على تسمية هذا التعديل بقانون االلتزامات والعقود الفرنسي اجلديد، وذلك لسعته وأمهيته، حيث أعاد تقنني  
 مادة.   350ملحق، من الكتاب الثالث من القانون املدين، والذي يستويف  4-3األبواب 

بعضها شكلي أو حمدود األثر، وبعضها جذري. وكان من بني اإلصالحات اجلذرية  تضمن املرسوم إصالحات،  
يف   السبب  ركن  إلغاء  التعديل،  ملرسوم  واملصاحب  اجلمهورية  لرئيس  املرفوع  احلكومي  التقرير  هبا  بشر  اليت  للتعديل، 

جديد هو ركن املضمون،  العقد، مع االحتفاظ بوظائفه اليت طورها القضاء، مدجمة مع وظائف احملل يف ركن واحد و 
منه    1128فقد نصت املادة  ،  (3) فصار للعقد يف القانون املدين الفرنسي ثالثة أركان وهي: الرضا واألهلية واملضمون

. فرغم  (4) "ومؤكد  مشروع   مضمون  .3  للتعاقد،  أهليتهم   .   2األطراف،  رضا  .1"تعد ضرورية لصحة العقد:    على أنه:
القوانني، أن هذا الركن   اعرتافه ابلقيمة األساسية لركن الفرنسي ال يرى، مثل الكثري من  القانون املدين  الرضا، إال أن 

 وحده كافياً لوجود عقد صحيح، بل البد أن ينصب هذا الرضا على حمتوى أو مضمون حتكمه نصوص القانون.
مبفهومني منفصلني:  ، كان القانون املدين الفرنسي يتضمن نصوصاً خاصة  2016فرباير    10وقبل تعديله مبرسوم  

املادة   ”cause“ والسبب ”objet“ احملل فبموجب  معني    1108.  حمل   " وجود  يعد  القانون  هذا  من  القدمية 
غري أن مفهومي احملل والسبب مل يتم   " سبب مشروع لاللتزام"، شرطاً جوهرايً لصحة االتفاق.و  يشكل مادة االلتزام"، 

ضاء يف مرسوم التعديل، صحيح أن احملل، الذي كان مفهومه منضبطاً قد  النص عليهما كما مها عليه لدى الفقه والق 
حافظ عليه التعديل جزئياً، إال إن السبب، الذي ال تعرفه بعض القوانني، وكان منذ وقت طويل مصدراً خلالف كبري 

، وذلك يف  (5) ديدةيف األقل على املستوى الفقهي، قد ختلى عنه مرسوم تعديل القانون املدين الفرنسي يف نصوصه اجل
 إطار اهلدف جلعل القانون أكثر جاذبية للمتعاملني، وقابل للوصول إليه بسهولة. 

الفرنسية اجلمهورية  رئيس  إىل  التعديل  مرسوم  مبوجبه  رفع  الذي  التقرير  عنه صراحة  عرب  التوجه  عندما  (6)هذا   ،
تلف أدوات التقنني األوروبية، ال يزال تعريفه  أشار إىل أن "السبب، الذي مت جتاهله من معظم القوانني األجنبية، وخم

 
 

 .285، ص2017، نوفمبر 2، ج2ية العالمية، ملحق خاص، عمجلة كلية القانون الكويت 
(1 )  V. JO. nᵒ 0035 du 11 février 2016, texte nᵒ 26. 

(2) V. JO. nᵒ 0093 du 21 avril 2018, texte nᵒ 1. 
في شأن الموضوع في الفقه العربي، أنظر، يونس صلح الدين علي، مضمون العقد كركن جديد من أركان  ( 3)

ال في  اإلالعقد  بالقانون  مقارنة  تحليلية  دراسة  الفرنسي  المدني  الرافدين   نجليزيقانون  مجلة  والعراقي، 
، محمد حسن قاسم،  59-1، ص21، س  68، ع  19للحقوق، التي تصدرها كلية القانون بجامعة الموصل، م

اال المدني،  المصادر،  لتزامالقانون  الحقوقية1ات،  الحلبي  منشورات  األول،  المجلد  العقد،   ،  ،2018 ،
 .351-345ص

(4 )  Sur ce sujet v., S. Pellet, Le contenu licit et certin du contrat, Dr. et part. n˚ 258, mai 216,p.61. 
(5 )  F. Chénedé, La cause est morte… vive la cause? Contrats, conc. Consom. 2016, dossier 4 (n˚ 5. P.21); 
G. Wicker, La suppression de la cause et les solutions alternatives (Rapport français), La réforme du 
droit des obligation en France, 5 ͤjournées Franco- Allemandes, dir. R. Schulze et alii, société de 
legislation comparée, 2015, p. 107. 

(6) Rapport au Président de la République, op.cit, objectifs de la réforme, p.VI. 



 مضمون العقد في القانون المدني الفرنسي

 

54 

 2021لسنة األولى/ ا العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

ضعيفاً ويغطي يف الواقع العديد من املعاين. وأبن الفقه، استناداً لقضاء وافر ومتقلب، قد ركز على تنظريه... لذلك،  
ا  ويف مواجهة صعوبة إعطاء تعريف دقيق ملفهوم السبب، حيتوي مجيع جوانبه، وإزاء االنتقادات اليت كان موضوعاً هل

سواء من جانب الفقه أو من جانب املمارسني، واليت تعده عامالً من عوامل عدم األمان القانوين وعائقاً أمام جاذبية  
للقاضي   تسمح  أفضل،  نطاق معرف على حنو  بقواعد ذات  واستبداله  املفهوم،  التخلي عن هذا  اختري  فقد  قانوننا، 

الذي يسببه هذا املفهوم. فمضمون اإلصالح يف هذا الشأن يتمثل ابلوصول إىل نفس اآلاثر، مع جتنب النزاع الزاخر  
يف التخلي رمسياً عن مفهوم السبب، الذي أاثر العديد من املناقشات، سيسمح لفرنسا ابالقرتاب من تشريعات العديد  

مبا يف القضاء هبا،  له  اليت عهد  الوظائف،  القانون على خمتلف  يف  االحتفاظ  مع  األجنبية،  القوانني  إعادة  من   ذلك 
 التوازن للعقد".  

،  2016يالحظ هنا، أن مفهوم "مضمون العقد" وقبل تبنيه من قبل مرسوم تعديل القانون املدين الفرنسي لعام  
الفقه   للمواءمة بني قوانني دول االحتاد، كما كان شائع االستخدام يف  قد استخدم يف العديد من األدوات األوروبية 

. فمفهوم احملل كان قبل التعديل يسمح ابلرقابة  (2) ملتطلبات القانونية املتعلقة ابحملل والسبب، ليضم مجيع ا(1)الفرنسي
على وجود األداء، وتعيينه، وإمكانه، ومشروعية وتوازن األداءات، يف حني أن مفهوم السبب كان يؤدي وظيفة الرقابة  

واآلداب  العام  للنظام  العقد  العقد، ومطابقة  املقابل يف  األساسية    على وجود  االلتزامات  على  التعدي  احلسنة، ومنع 
مفهوم   اليوم مبوجب  متارس   ، والسبب،  احملل  مها  مفهومني خمتلفني،  مهام  اليت كانت من  الوظائف  للعقد. كل هذه 

 قانوين واحد، هو مضمون العقد. 
من أهم اإلصالحات اليت  أتيت أمهية البحث من كونه يتطرق بدراسة حتليلية لواحد مما ُعدأمهية البحث:   -اثنياً 

الفرنسي،   القانوين  النظام  يف  راسخة  ثوابت  ظاهرها،  وإن يف  اليت هزت،  املدين،  قانونه  على  الفرنسي  املشرع  أجراها 
التغيري،   هلذا  احلقيقي  املدى  البحث  ويظهر  العقد.  مضمون  هو  جديد  بركن  واستبداله  للعقد  السبب كركن  إبلغائها 

متطل مجع  جمرد  يتجاوز  وغرضاً  الذي  حمالً  عمومه،  يف  العقد  حمتوى  جناحية  حتت  ليضم  والسبب،  احملل  ركين  بات 
وشروطاً، إضافة إىل ما تضمنته نصوص ركن مضمون العقد من ضبط للمصطلحات، فحل مسمى نوعي وهو األداء  

التوجهات القضائية    العقدي األكثر مشوالً، حمل الشيء حمل االلتزام الذي يقتصر على االلتزام إبعطاء، وتكريس خمتلف 
 املتعلقة مبختلف جوانب مضمون العقد، السابقة على التعديل. 

إذا    -اثلثاً  البحث:  املادة  مشكلة  السبب مع احملل يف مفهوم واحد هو "مضمون   1128كانت  أدجمت  قد 
ذا النحو، ففي  وما بعدها اجلديدة من القانون املدين الفرنسي، ال تستخدم املفهوم على ه  1162العقد" فإن املواد  

األداء   أخرى كمفهوم  مفاهيم  أخرى جبانب  مرة  احملل  يظهر  النصوص  <<، وخصوصاً    prestation>>  هذه 
تشري إىل    1162. فاملادة  (3) السببمفهوم  << الذي حييل بشكل واضح إىل  butمفهوم الغرض أو اهلدف >>  

املادة   املتعاقدين، يف حني متنع  وجود مقابل ال  1163وجوب أن يكون للعقد غرض مشروع، وتوجب  لتزام كل من 
 

(1) N.Ferrier, La détermination par le juge du contenu du contrat, La réforme du droit des contrats: acte 
de colloque, 1ère Journée Cambacérès, 3 juillet 2015, Montpellier, Université de Montpellier, 2015 p. 
109. 

(2) V. A. Bénabent, Droit des obligations, 14  ͤéd, LGDJ. 2014, n˚ 140 et s; F. Terré, Ph. Simler, Y. 
Lequette, Droit civil, Les obligations, 11 ͤ éd, Dalloz, 2013, n˚ 264 et s; Rapp. M. fabre- Mangnan, 
Droit des obligations, T.1, Contrat et engagement unilateral,3ͤ éd., PUF, 2012, p. 374. 

(3) N.Kouchnir-Cargill, Les points clésde la réforme du droit des contrats, avril 2016, http://www.grall-
legal.fr/fr/flash-concurrence-n5-points-cles-reforme-droit-des-contrats/  [consulté le 16/12/2020]. 

http://www.grall-legal.fr/fr/flash-concurrence-n5-points-cles-reforme-droit-des-contrats/
http://www.grall-legal.fr/fr/flash-concurrence-n5-points-cles-reforme-droit-des-contrats/
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من جوهره.     1170املادة   العقد  الرئيس يف  االلتزام  اليت حترم  بتبنيه  الشروط  الفرنسي  املدين  القانون  أن  يعين  وهذا 
مفهوم مضمون العقد، بدالً عن مفهومي احملل والسبب، رغم ما حققه ذلك من فوائد موضوعية وشكلية، إال أنه مل  

تعديالً  والسبب    جير  احملل  مفهوما  ميارسها  اليت كان  فالوظائف  الفرنسي،  املوضوعي  القانون  على  وعميقاً  حقيقياً 
منفردين، قد مت مجعها حتت املفهوم املوحد ملضمون العقد. هذا البحث يهتم إبظهار هذه اإلشكالية، حيثما وجدت، 

 ويربز اجلدل الفقهي الذي دار بشأهنا.
البحث:  -رابعاً  القانونية   مج  منهجية  والتحليلي، لألحكام  الوصفي  املنهجني  تناول موضوعه بني  البحث يف  ع 

تعديل   به  اليت جاء  املفيدة  أو  األصيلة  االستحدااثت  العقد، وتوضيح  وبعده خبصوص مضمون  التعديل  قبل  القائمة 
 قانون العقود الفرنسي اجلديد، واالنتقادات املوجهة هلا. 

البحث:    -خامساً  قلناخطة  التعديل،   كما  مرسوم  يف  له  أريد  العقد، كما  مضمون  مفهوم  فإن  التقدمي،  يف 
قبل   مفروضة  اليت كانت  املتطلبات  ذات  على  ابلرقابة خصوصاً  يسمح  له،  الناظمة  املواد  من خالل  واضحاً  ويظهر 

وتوا االلتزام،  العقد، وحمل  املتعلقة مبشروعية  املتطلبات  والعقود، وهي  االلتزامات  قانون  العقد،  تعديل  زن األداءات يف 
اجلديدة وما بعدها من القانون املدين الفرنسي، تشرتط يف مضمون العقد استيفاء ثالث متطلبات: أن    1162فاملادة  

 يكون مشروعاً ومعيناً وأن يضمن قدراً من التوازن. 
 هذه املتطلبات هي اليت سيتناوهلا هذا البحث ابلتفصيل يف ثالثة مباحث: 

 شروعية مضمون العقد.املبحث األول: م
 املبحث الثاين: تعيني مضمون العقد. 

 املبحث الثالث: التوازن العقدي. 
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 املبحث األول

 مشروعية مضمون العقد 
 

اجلديدة من القانون املدين الفرنسي: " ال ميكن للعقد أن خيالف النظام العام ال يف    1162حبسب نص املادة  
 خري معلوماً أم ال لدى مجيع األطراف ".   بنوده وال يف غرضه، سواء أكان هذا األ

هذا النص، الذي يعد امتداداً منطقياً للقيود املفروضة على حرية التعاقد، اليت ال تسمح مبخالفة القواعد املتعلقة 
العام النظام  (1) ابلنظام  العقد ومبتغاه، متوافقة مع  العقد ) شروطه( وكذلك الغرض من  ، يقتضي إذن أن تكون بنود 

 ، وينتج عن ذلك متطلب مزدوج:(2) مالعا
 املطلب األول

 مشروعية بنود العقد 
 

إرادة األطراف يف العقد ليست دون حدود، فهي ال ميكنها إبرام عقد مبضمون غري مشروع. هذا املتطلب ليس 
  ن انبليون متنع:من قانو   6، فاملادة  1804جديداً يف القانون املدين الفرنسي ومل يستحدثه التعديل، بل هو موجود منذ  

 . (3)"اإلخالل، ابتفاقات خاصة، ابلقوانني املتعلقة ابلنظام العام واألخالق احلميدة"
ويالحظ هنا أن تعديل القانون املدين الفرنسي قد غري يف ارتباط املخالفة للنظام العام، فقبل تعديل القانون مت  

أعاله  فهو مرتبط ببنود العقد وشروطه    1162مبوجب املادة  ربط عدم جواز خمالفة النظام العام ابحملل يف العقد، أما  
عموماً. هبذا املعىن، يعد مالئماً مواجهة كل من االلتزامات، واآلداءات، واحملل، والشروط يف العقد ابلنظام العام ملعرفة  

رضه للنظام العام  مدى توافقها أو تعارضها معه. كما يالحظ أن هذه املادة اقتصرت على منع خمالفة بنود العقد وغ 
 . (4) دون اآلداب العامة، يف الوقت الذي ال زالت فيه املادة السادسة النافذة من القانون حتيل إىل هذه األخرية

 الفرع األول 
 موافقة بنود العقد للنظام العام. 

معيار   العام  القو آ النظام  فبعض  اتفاقاهتم.  يف  وال  سلوكهم  به ال يف  اإلخالل  لألشخاص  ميكن  تعد مر ال  اعد 
أساسية للمصلحة العامة حبيث ال جيوز ألي اتفاق خمالفتها. وعليه إذا كان مضمون العقد خمالفاً للنظام العام، فمصري  

، تتلخص يف" مسو اجملموع على الفرد.  (5)الفكرة العامة هنا، كما يقول أحد الفقهاء الفرنسيني العقد البطالن املطلق. 
اة األمة اليت هتددها بعض املبادرات الفردية بصيغة عقود". وأن النظام العام هو تذكري  فالنظام العام يعرب عن طريقة حي 

 ابلتزام النظام توجهه الدولة " إىل املتعاقدين إذا أرادوا املساس بقواعد ينظر إليها على إهنا أساسية".  
 

(1) G. Chantepie & M. Latinam, 0p.cit, p.327. 
 .13-10في شأن هذا الشرط في الفقه العربي أنظر، يونس صلح الدين علي، ص ( 2)

األ  6المادة   (3)  تمنع على  الفرنسي،  المدني  القانون  واآلداب    راف طمن  العام  للنظام  اتفاقانهم مخالفة  تكون  أن 
الحميدة.  ومسمى اآلداب الحميدة لم يعد له وجود في قانون العقود الفرنسي الجديد، اعتماداا على إن مفهوم  
ا  تدريجيا القضاء  الذي أسقط  المفهوم  ا، وهو  أيضا الحميدة  بمكان بحيث يشمل اآلداب  السعة  العام من  النظام 

 فاعليته. 
(4) Stefanie Porchy-Simon, Droit civil 2ᵄ année, Les obligation, Dalloz, 11 édition, 2019. p. 125. 
(5) J. Carbonnier, Droit civil, les biens, les obligations, PUF, 2004, n˚ 984, p.2037. 
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ذ وقت ليس ابلقصري للقاضي أما عن مصدر النظام العام، فقواعده يف الغالب يفرضها القانون، لكنه قد مسح من
العام االفرتاضي النظام العام، وهو الذي اصطلح على تكييفه ابلنظام  . وأما عن مضمونه، فالنظام  (1) بسلطة تعريف 

العام متطور وخمتلف من عصر إىل آخر، وذلك الرتباطه بقيم اجملتمع اليت تتبدل بني حني وآخر. ويتقابل نوعان من  
ال النظام  العام:  القيم  النظام  محاية  إىل  يقصد  الذي  السياسي"   " العام  النظام   " أيضاً  عليه  ويطلق  "التقليدي"،  عام 

والعائلة ابلدولة  املتعلقة  للمجتمع  مرتبطة  (2)األساسية  أخرى،  قيم  حبماية  يهتم  الذي  االقتصادي"،   " العام  والنظام   .
ابالقتصاد جوهري  ا  .(3)بشكل  بني  التمييز  يتم  األخري  هذا  إطار  مبوجبه ويف  تفرض  الذي  التوجيهي"   " العام  لنظام 

تقلص   الذي  وهو  واملنافسة،  والتبادالت  األسعار  مراقبة  مثل:  االقتصادي  للتنظيم  أساسية  قواعد  اجملتمع  على  الدولة 
دوره كثرياً يف وقتنا احلاضر، والنظام العام "احلمائي" الذي يسمح عرب نصوص آمرة بضمان احملافظة على فئات حمددة 

النظام،    من النوع األخري من  األمثلة على هذا  الدولة. ومن أهم  تتطلب رعاية خاصة من  اليت  األشخاص واملصاحل  
 قواعد محاية املستهلك، واملؤمن هلم، وأصحاب الرواتب واألجور. 
 الفرع الثاين 

 موافقة بنود العقد لألخالق احلميدة 
 

القانون املدين    1162رغم أن مفهوم األخالق احلميدة مل حيتويه نص املادة   املادة السادسة من  أعاله، إال أن 
العقد  التعديل، حتيل إليه، على حنو يبقي على ضرورة مراعاة    الفرنسي، اليت ظلت انفذة املفعول فلم يشملها مرسوم 

  املتعلقةلألخالق احلسنة واال كان ابطالً. هذا املفهوم يتعلق ابألخالق اجلمعية، أخالق العدد األكرب من األشخاص،  
بشكل أساسي ابلعالقات اجلنسية. ومع طغيان التحرر الذي يسود اجملتمع الفرنسي، فإن هذا املفهوم قد شهد تراجعاً  
النظام   أن تشملها فكرة  أيضاً  الزوجات، واليت ميكن  لينحصر يف جمال ضيق جداً، كما يف زان احملارم وتعدد  واضحاً 

 .   (4)العام
 املطلب الثاين 

 ض العقدمشروعية غر  
املادة   بنود   1162مبوجب  على  تقتصر  العام ال  للنظام  العقد  موافقة  فإن ضرورة  الفرنسي،  املدين  القانون  من 

التعديل على   قبل  املؤسس  املستقر  القضائي  التوجه  هدفه والغرض منه. هذا احلكم يكرس  أيضاً  العقد وشروطه، بل 
هذا املفهوم الذي يطلق عليه أيضاً مسمى .    e)(La cause subjectiv (5)مفهوم السبب الذايت أو الشخصي  

 
(1) Cass.civ. 4 dec. 1929, GAJC, Vol. 1, n° 14. 

ب   مثال ذلك ما قررته  ( 2) المرشح للنتخابات  تلزم  التي  العقود  الفرنسية من بطلن  النقض  المبلغ   إعادة محكمة 
 ,nov. 2004, n˚ 02-10. 880, Bull. civ., I 3   .  الذي كلفته حملته االتخابية للحزب السياسي الذي ينتمي إليه 

n˚  
237 V. Cass. civ.1ʳᵉ, 

(3) Sur le sujet v., A. Bamdé, La licété du contenu ou la conformité de ses stiulations et de son but à 
lʼordre public, in droit des contrats, Droit des obligations, posted fév. 28, 2017, 
http://aurelienbamde.com/2017/02/28/la-licete-du-contenu-du-contrat-ou-la-conformite-de-ses-
stipulations-et-de-son-but-a-lordre-publicl , [ consulté le 16/12/2020] 

(4) Cass. Ass.plén. 29 oct. 2004, n˚ 03-11238. 
(5) Cass. civ.1ʳᵉ, 7 oct. 1998, n˚96-14.359 : << Un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale 

même lorsque lʼune des parties nʼa pas eu connaisance du caractère illicite ou immoral du motif 
déterminant de la conclusion du contrat>>. 

http://aurelienbamde.com/2017/02/28/la-licete-du-contenu-du-contrat-ou-la-conformite-de-ses-stipulations-et-de-son-but-a-lordre-publicl
http://aurelienbamde.com/2017/02/28/la-licete-du-contenu-du-contrat-ou-la-conformite-de-ses-stipulations-et-de-son-but-a-lordre-publicl
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املادة   الباعث الدافع"، قد أشارت له بشكل أساسي  العقد أو  الفرنسي،  1133"سبب  القانون املدين   القدمية من 
. وميكن تعريفه أبنه الباعث الفعال الذي دفع املدين إىل  (1) ويستخدمه القضاء يف إطار مراقبته ملدى مشروعية السبب

وفيه  اال املتعاقدين،  من  غرض كل  يف  للنظر  حمتواه،  أو  العقد  يف  املقابل  من  أبعد  البحث  على   يقوم  والذي  لتزام، 
 اإلجابة على السؤال اآليت:" ملاذا ابرم املتعاقد العقد؟. 

، يف أمهية هذا املفهوم وفائدته كانت تتمثل مبا يضمنه من الرقابة على الغاايت اليت حركت األطراف عند التعاقد 
الفروض اليت ال يسمح فيه الركون إىل األداءات املتبادلة اليت تشكل حمل العقد وحده لضمان تلك الرقابة، وذلك يف  
الغاية   على  بل  التزاماته،  مضمون  على  منصبة  غري  الطرفني  أحد  جانب  من  املشروعية  عدم  فيها  تكون  حالة  كل 

حية العملية االقتصادية املتحققة، يكون صحيحاً ليس فيه ما يوصم  املنشودة منه. فإجيار عقار، إذا نظران له فقط من ان
ال   ما  وهو  املستأجر،  تصرف  حتت  مكان  وضع  الواقع  يف  حمله  العقار  إجيار  فعقد  املشروعية،  بعدم  العقد  مضمون 

 للنظام العام،  يتضمن خمالفة للنظام العام، ولكن إذا كان اإلجيار موجه ملمارسة جتارة املخدرات، فعندئذ يكون خمالفاً 
مشروعية   على  للرقابة  الثمينة  األداة  يشكل  إذن كان  الذايت  فالسبب  اجلزاء.  تستحق  اليت  هي  منه  املنشودة  والغاية 

 العقد.
التعديل مبسمى "الغرض  إنه بعث من جديد مبوجب  التعديل، إال  ورغم التخلي عن مفهوم السبب يف مرسوم 

but  املادة يف  وذلك  اليت كرست1162"،  التعديل  ،  قبل  القضاء  تبناها  اليت  عرب    ،(2)القواعد  بذلك،  وحافظت 
للنظام العام، وواضعة ضوابط   مفهوم الغرض، على وظيفة البطالن للسبب غري املشروع، مشرتطة للعقد غرضاً موافقاً 

 بشأن الطريقة اليت ميكن مبوجبها حتديد هذا املفهوم. 
 الفرع األول 

 م موافقة غرض العقد للنظام العا
اجلديدة، يسمح ابألخذ ابحللول اليت تبنتها احملاكم  1162اشرتاط عدم خمالفة غرض العقد للنظام العام يف املادة 

أعمال   على  ترد  اليت  البيع  عقود  الفرنسي  القضاء  أبطل  فقد  الذايت.  السبب  مفهوم  التعديل خبصوص  قبل  الفرنسية 
 الوقت الذي مل يكن فيه بعد قد ُحل الزواج السابق. على أن  ومواد السحر والشعوذة، وعقود الوساطة يف الزواج، يف

واحداً من أهم التطبيقات هلذا املفهوم ما تعلق ابلتربعات يف العالقة بني األخدان، اليت قرر القضاء الفرنسي موافقتها  
لغرض من التربع إقامة  أو عدم موافقتها لألخالق احلميدة استناداً إىل السبب الشخصي الذي قصده املتربع. فإذا كان ا

الرغبة يف   أو  التقدير  اهلبة  القصد من  إذا كان  أما  التربع،  بعدم أخالقية سبب  العالقة مع اخلليل، قضي  استدامة  أو 
ضمان مستقبل اخلليل، كان السبب موافقاً لألخالق احلميدة. مثل هذا التوجه الذي تدعمه احلرية اجلنسية يف اجملتمع 

يف صعوبة  يثري  حبسب  الفرنسي،  الدوافع،  وهذه  املتربع،  نفس  يف  الكامنة  الدوافع  يف  البحث  يقتضي  ألنه  التطبيق   
حمددات األخالق يف هذه اجملتمع، ليست خالصة الرباءة ، كما إهنا ليست خالصة يف ال أخالقيتها، لذا فإن التقدير  

  3كمة النقض الفرنسية، يف حكم هلا صدر يف  . ولذلك أجرت الغرفة املدنية األوىل حمل(3) بشأهنا دائماً ما يكون حتكمياً 
 

(1) G. Chantepie & M. Latina, op.cit, p.330. 
(2) C. François, << Présentation des articles 1162 à 1171 de la nouvelle sous-section 3“Le contenu du 

contrat”>>,La réforme du droit des contrats présentée par l’ IEJ de Paris 1, 3  ,http://iej.univ-
paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap2/sect2/ssect2-contenu-contrat/[consulté 
21/01/2021]. 

(3) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p.127. 

http://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap2/sect2/ssect2-contenu-contrat/%5bconsulté
http://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap2/sect2/ssect2-contenu-contrat/%5bconsulté
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. يف  2004أكتوبر    29، تغيرياً يف توجه القضاء هبذا الشأن أيدهتا يف ذلك اهليئة العامة للمحكمة يف  1999فرباير  
هذا احلكم قررت احملكمة أبنه" ال خيالف األخالق احلميدة سبب التربع الذي يرمي فيه املتربع إىل احملافظة على عالقة  

. وابملثل وحديثاً مل حتكم حمكمة النقض مبخالفته عقد الوساطة يف الزواج الذي أبرمه  (1) لزان اليت يقيمها مع املستفيدة"ا
. وعليه فإن اختفاء مصطلح األخالق احلميدة من مرسوم التعديل أدى إىل إكمال  (2) رجل متزوج، لألخالق احلميدة

 ام، وهو التوجه الذي ابشره القضاء قبل التعديل.  توجيه هذا املفهوم ليلتحق مبفهوم النظام الع
، 1128مل تبني اجلزاء املرتتب على خمالفة غرض العقد للنظام العام، فإن مجاع املادتني    1162ورغم أن املادة  

البطالن. فاملادة األوىل تنص على أن العقد كي 1178 أنه  القول  الفرنسي يؤدي إىل  القانون املدين  ، اجلديدتني من 
الشروط  يك يستويف  الذي ال  العقد  أن  الثانية على  تنص  له من مضمون مشروع ومؤكد، يف حني  البد  ون صحيحاً 

، فإذا كان غرض العقد خمالفاً  (3) من القانون  1184الالزمة لصحته عقد ابطل. أما عن مدى البطالن فتحدده املادة  
ا إذا  أما  برمته،  العقد  على  ينسحب  البطالن  فإن  العام،  العقد،  للنظام  بنود  من  أكثر  أو  بند  على  املخالفة  قتصرت 

 .(4)فسيكون البطالن جزئياً لينسحب على ذلك البند أو البنود املخالفة
 الفرع الثاين 

 كيفية التعرف على غرض العقد 
املادة   انطباق   1162ذيل  العام، يشري إىل  للنظام  العقد  هذا   أعاله، وبعد أتكيدها على ضرورة موافقة غرض 

، سواء أكان الغرض معلوماً أو غري معلوم جلميع األطراف. هذا التحديد صدى للجدل الفقهي السابق على  املتطلب
مفهوم   حمله  الذي حل  الذايت،  السبب  مفهوم  استيعاب  طريقة  والذي اثر خبصوص  الفرنسي،  املدين  القانون  تعديل 

 الغرض مبوجب التعديل.  
ظر االعتبار يف عقود املعاوضة أن يكون مشرتكاً بني املتعاقدين،  وقت قريب، اشرتط ألخذ السبب الذايت بن  فإىل

، فإن كان الشريك يف العقد بريئاً متاماً،  (5)أي أن يكون الباعث غري املشروع ألحد املتعاقدين معلوماً للمتعاقد اآلخر 
املخدرات، فلم يكن    فال ميكن أن يفرض عليه بطالن العقد. وعليه إذا مت استئجار عقار لغرض استخدامه يف جتارة

للمؤجر التمسك ببطالن العقد لعدم مشروعية سببه، اال إذا تشاطر مع املستأجر هذا السبب غري املشروع الذي سعى  
إليه، أو يف األقل أُعلم به. هذا احلل قصد به االجتهاد القضائي محاية املتعاقد حسن النية، حبيث ال ميكن أن يُفرض  

 رف اآلخر املخادع.  عليه بطالن االتفاق من الط
على أن هذا التوجه عارضه الفقه بشدة ألنه يعيق بطالن العقد رغم أن االعتداء على النظام العام يتحقق مبجرد 
سعي أحد الطرفني وحده لغاية غري مشروعة، وابلتايل ال أيخذ بنظر االعتبار محاية املصلحة العامة، كما إنه يشجع 

 
(1) Cass. civ.1ʳᵉ, 3 févr.1999, D. 1999, rap.X. Savatier, note J-P. Langlade-Oʼsughure; ASS. Plén. 29 

oct.2004, D. 2004. P. 3175. 
(2) Cass. civ.1ʳᵉ, 4 nov. 2011, D.2012, p. 59. 

د، فل يؤدي ذلك إلى بطلن عندما يتعلق سبب البطلن ببند أو عدة بنود في العقهذه المادة تنص على أنه: "   ( 3)
ا في إذا  العقد كله، إال ا  طرافاأل التزامشكل هذا البند أو تلك البنود عنصراا حاسما أو أحدهم. ويبقى العقد قائما

ا وكأن لم يكن، أو تستلزم غايات القاعدة، التي تم تجاهلها، اإل  عليه"  بقاءعندما يعد القانون البند الغيا
(4) Anne-Sophie Choné-Grimaldim, in, La réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations, Travail collectif, Sous la direction de Thibault Douville, 2ᵉ édition, Lextenso, 
2020, p.133. 

(5) Cass. civ.1ʳᵉ,  4 déc. 1956, JCP 1957, II. 10008, note J. Mazeaud. 
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ا  خيفي  أن  يكفي  إذ  التالعب،  قد  على  احلل  فهذا  ذلك  فوق  البطالن،  لتجنب  التعاقد  على  احلقيقي  ابعثه  ملتعاقد 
العقد ببطالن  التمسك  ميكنه  ال  الذي  نفسه،  الربيء  املتعاقد  على  تنتهي حمكمة  (1)ينقلب  أن  إىل  أدى  ذلك  . كل 

ه ميكن إبطال العقد  ، ذهبت فيه إىل" أن1998أكتوبر    7النقض الفرنسية إىل تغيري توجهها السابق حبكم هلا صدر يف  
للباعث   الألخالقية  أو  املشروعة  غري  ابلصفة  املتعاقدين  أحد  يعلم  مل  وإن  الألخالقي، حىت  أو  املشروع  غري  للسبب 

للعقد" واحلاسم  املادة  (2) الدافع  ما كرسته  هو  احلل  وهذا  حل   1162.  وفيها  الفرنسي،  املدين  القانون  من  اجلديدة 
 ن يستخدمه الفقه من قبل. مصطلح الغرض حمل السبب الذي كا 

التعديل، ميكن القول أبن ما جيب أن يؤخذ بنظر االعتبار  على أي حال، ويف ضوء السوابق القضائية ملا قبل 
قانوانً هو الغرض الرئيس الذي رام إليه املتعاقد فقط، أو ما كان يطلق عليه ابلغرض احلاسم الذي دفع املتعاقد إىل إبرام  

القضاة البحث بني دوافع املتعاقد عن الغرض الرئيس الذي قصد إليه. ويف كثري من األحيان،  العقد. وهنا جيب على  
كان القضاة، قبل التعديل، يقومون مبناورة تقلب منطق األمور أبن جيعلوا من الغرض غري املشروع أو غري األخالقي  

الداف  الباعث  العقد ابعثاً حامساً، بدالً عن البحث عن  ع للتعاقد للتأكد بعد ذلك من مشروعيته  الذي اشتمل عليه 
 .(3) وأخالقيته من عدمها

 
 

 
(1) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 127. 
(2) Cass. civ.1ʳᵉ, 7 oct.1998, n˚ 96-14359, D.1998, p. 563, concl. J.Sainte-Rose, JCP 1999, II, 10202, note 

M.-H. Malville; Cass. civ.1ʳᵉ, 1ʳᵉ mars 2005 , n˚ 02-16.280. 
(3) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p.128. 
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 املبحث الثاين 
 تعيني مضمون العقد 

املواد   فيه  أوجبت  فقد  العقد،  مضمون  مشروعية  اشرتاط  إىل  معيناً   1167  -1163إضافة  يكون  أن  أيضاً 
ا القواعد العامة يف هذا  ببيان  بشكل دقيق. ويالحظ أنه ابإلضافة إىل ما تقتضيه  جملال، فإن املواد أعاله قد اهتمت 

الفرنسي   القانون  وجوهري  أساسي  بشكل  تعدل  مل  وإن كانت  املطلوب،  العقدي  األداء  حتديد  طريقة  أو  أسلوب 
التقليدي للعقود. يف هذا املبحث سينصب اهتمامنا على دراسة شروط حمل االلتزام مبوجب القواعد العامة للعقد يف  

الف املدين  أحكام  القانون  من  فيه  ورد  ملا  العقدي،  األداء  لتعيني  اثن خنصصه  مبطلب  لنتبعه  أول،  مطلب  يف  رنسي، 
 خاصة يف مرسوم تعديل القانون. 

 املطلب األول
 شروط حمل االلتزام مبوجب القواعد العامة

املادة   أنه:  1163تنص  على  الفرنسي  املدين  القانون  من  حاض"  اجلديدة  أداء  عن  عبارة  حمل  أو  لاللتزام  ر 
مستقبل. وهو جيب أن يكون ممكناً ومعيناً أو قابالً للتعيني...". ويف إطار الرغبة للمزيد من الوضوح فقد استخدمت  

االلتزام"  "حمل  مصطلح  املادة  املادة    هذه  عليه  نصت  ما  لتؤكد  جاءت  قد  وهي  العقد،  حمل  عن"  يف    1101بدالً 
عليه االلتزام الذي يولده العقد. كما حددت املضمون املؤكد للعقد،  ، ببياهنا ما الذي جيب أن يكون  (1) تعريفها العقد

 شرطاً لصحته، من خالل صفة التأكيد اليت جيب أن يكون عليها االلتزام.  1128الذي عدته املادة 
 الفرع األول 

 االلتزام واألداء العقدي 
يف مضمون العقد ميكن أن توجد    اجلديدة من القانون املدين الفرنسي فقط ميكن اكتشاف أنه  1163 عرب املادة 

تنص   اليت  الشروط  مراعاة  فيه  يلزم  الذي  "األداء"  عنه مبسمى  التعبري  األخرى وجود حمل مت  التزامات، جيب هلا هي 
. فمضمون  (2) عليها هذه املادة من حيث وجوب أن يكون األداء موجوداً، حاضراً أو مستقبالً، معيناً أو قابالً للتعيني

 جزئياً عرب مفهوم األداء حمل االلتزام، وهو مبوجب النصوص اجلديدة جيب أن يكون ممكناً ومعيناً.  العقد إذا يفهم 
يعيد التأكيد على مستلزمات مفهوم "احملل" اليت كانت تنص عليها    1163: أن نص املادة  املالحظة األوىل •

 .(3)القدمية من القانون املدين الفرنسي 1129املادة 
الثانية • هاملالحظة  االلتزامي  :  غري  املضمون  عليه  يطلق  ما  تطبيقه  نطاق  من  يستبعد  النص   non)ذا 

obligationnel)  فالعقد كما تنصب آاثره على االلتزام، خبلقه أو تعديله أو نقله أو إهنائه، فهو أيضاً  (4)للعقد ،
املادة   فقط  االلتزامي حتكمه  االلتزام. هذا املضمون غري  فيه عدم خمالفة    1162يرتب آاثراً خارج نطاق  توجب  اليت 

 
: ) العقد هو توافق إرادات بين شخصين إن( الجديدة من القانون المدني الفرنسي على  1101تنص المادة )   ( 1)

 . ات(التزام، تعديل، نقل، أو إنهاء إنشاءيهدف إلى  أكثرأو 
(2) Barthélemy Mercadal, Réforme du droit des contrats, Editions Francis Lefebvre, 2016, n˚401. 

ا في    لتزام القديمة من القانون المجني الفرنسي على أنه: " يجب أن يكون لل  1129تنص المادة   ( 3) كمحل شيئا
ا في جنسه. كمية الشيء يمكن أن تكون غير مؤكدة، طالما كان باإلمكان تعيينها".    األقل   معينا

(4) P.Ancel, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD civ. 1999, 771. 
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 النظام العام. 
الثالثة:  • للمحل.   املالحظة  القدمي  املفهوم  واجهات  إحدى  إحياء  إبعادة  االلتزام  مفهوم  حيدد  النص  هذا 
قيام    1126فاملادة   أو  الطرفني إبعطائه،  يلتزم أحد  أن حمل كل عقد شيء  تبني  الفرنسي  املدين  القانون  القدمية من 

عمل. والشيء حمل االلتزام ما هو إال األداء الذي يعد به املدين، أو ما الزم نفسه به، بعبارة أخرى   بعمل أو امتناع عن
املادة   نص  يف  الوارد  األداء  مصطلح  استخدام   1163فإن  إن  على  االلتزام،  حمل  دقيق  بشكل  به  يقصد  اجلديدة، 

ي الذي  الشيء،  مصطلح  على  واضح  بشكل  يفضل  األداء  نوعي كمصطلح  إبعطاء،  مصطلح  االلتزام  على  قتصر 
. املالحظة الرابعة،  (1) فمصطلح األداء يركز على احلقيقة االقتصادية لاللتزام، وهو ما حييل على العملية العقدية برمتها

، فهذه  (2)أن هذه املادة مل تقل شيئاً عن االلتزامات اليت جيب أن تتضمن الشروط اليت تنص عليها لضمان صحة العقد
املادة  الشروط جيب   العقد" هو ما  1128أن توجد، حبسب حرفية نص  العقد، ألن "مضمون  يولده  التزام  ، يف أي 

ال ميكن أن يكون غري االلتزام الذي   1163جيب أن يكون مؤكداً. ولكن يف احلقيقة أن االلتزام الذي تنص عليه املادة  
األداءات الثانوية أو تلك اليت حتدد أسلوب تنفيذ  حمله األداء الرئيس املصِنف للعقد، وال يشمل ذلك االلتزامات ذات  

وال يوجد يف نص هذه املادة   ،(3) االلتزام األساس للعقد. هذا هو احلكم الذي يسري عليه القضاة واحملكمون يف فرنسا
 .(4) ما يعيق االستمرار يف تطبيقه

 الفرع الثاين 
 شروط األداء العقدي 

املستقبل:    -أوال أو  احلاضر  املادة  حبسب  األداء  من  األوىل  أداء   1163الفقرة  عن  عبارة  حمل  لاللتزام   "
.  األداء احلاضر تعبري عن احملل املوجود، أما األداء املستقبل فتعبري عن احملل ممكن الوجود، ذلك  حاضر أو مستقبل"

الع إبرام  وقت  موجوداً  يكون  أن  الضروري  من  فليس  الوجود،  )احملل(  األداء  يشرتط يف  وإن كان  يكفي  أنه  بل  قد، 
 وجوده على أبعد تقدير وقت تنفيذه، كما يف بيع العقارات على اخلارطة، أو بيع الثمار قبل نضجها.   

إبرادة  ترتبطان  حالتني  تصور  ميكن  وفيها  املستقبلي،  احملل  وجود  شأن  يف  مشكلة  الفرنسي  القانون  يف  وتثور 
الغرر يف وجود احملل يف املستقبل، فال أتثري عندئذ لعدم    األطراف: األوىل تتمثل يف قبول أطراف العقد االحتمال أو 

قبوالً   يتضمن  شبكته  من  رمية  يف  صياد  يصيده  أن  ميكن  ما  يشرتي  فمن  غيابه.  على  يرتتب  جزاء  وال  احملل  وجود 
أن تعود الشبكة خالية الوفاض. أما إذا كان األطراف قد عولوا على وجود الشيء يف   للمخاطر، فمن املمكن جداً 

أو  ا البطالن،  مثل  التنفيذ،  عدم  سبب  حبسب  ختتلف  جزاءات  فرض  ميكن  فعندئذ  منه،  مفروغ  أمر  وأنه  ملستقبل 
 .(5) املسؤولية، أو نظرية املخاطر... اخل

وجتدر اإلشارة إىل أن جواز التعامل ابلشيء املستقبل وجد له يف القانون الفرنسي استثناءات، األهم منها عدم 

 
(1) Chantepie & Latina, op.cit, p.334, A.-S. Lucas-Puget, Essai sur la notion dʼobjet du contrat, LGDJ, 

2005, n˚ 19.  
، أو القيام بعمل،  إعطاءب   لتزامالقديمة من قانون نابليون: اال  1101على عكس الثلثي الذي تضمنته المادة   ( 2)

 عمل.  أو اإلمتناع عن
(3) V. Cass. civ.1ʳᵉ, 8-6-1977, n˚ 76-11.332; Bull. Civ. 1 n˚ 269; Cass. civ.1ʳᵉ, 30-10-1979, GP 1980, pan. 

45; sentence de la Chambre arbitrale maritime, 1-4-1976; DMF, 1976, 637. 
(4) Barthélemy Mercadal, op.cit, n˚ 401-1. 
(5) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 128-129. 
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القدمية من القانون    1130نسان على قيد احلياة، الذي كانت تنص عليه الفقرة الثانية من املادة  جواز التعامل برتكة إ
التعامل يستدعي املضاربة على حياة الشخص ومتين موته. وقد تعرض هذا احلظر إىل   املدين، أتسيساً على إن ذلك 

قانون   احتي(1)2006يونيو    23خرق مبوجب  املبكر عن  التنازل  أجاز  الذي  التعامل  ،  فإن  ذلك  املرياث. ومع  اطي 
، لكن هذا احلظر مل يعد، بعد التعديل،  (2)من القانون املدين الفرنسي  722ابلرتكة املستقبلية ظل حمظوراً مبوجب املادة  

 حمكوماً ابلقواعد العامة للعقود.  
ا استحال مادايً وجود حمله، يرتبط بشرط وجود األداء شرط إمكانه. فالعقد يعد ابطالً إذ  األداء املمكن:   -اثنياً 

فالقاعدة "ال تكليف مبستحيل". هذا الشرط الذي فرضه القضاء بتقريره بطالن العقد إذا كان حمله مستحيالً  وقت  
اجلديدة من القانون املدين الفرنسي. يضرب الفقه لذلك مثالً    1163إبرامه، كرسته صراحة  الفقرة الثانية من املادة  

. على إن  (3) لسفر اليت تعد زابئنها بسفرة إىل كوكب الزهرة، فهذا االلتزام ابطل ال بل مل يوجد أصالً مدرسياً يف وكالة ا
األمثلة الواقعية يف ازدايد فيما يتعلق ابلعقود الناقلة للملكية، كما يف االتفاق الذي حمله تسليم بضاعة منع تصديرها، 

نا قاصر على االستحالة املطلقة، أما إذا كان نسبية أبن كان أو متليك أسهم حجزت ملشرتين حمددين. بطالن العقد ه
عدم التنفيذ راجع إىل عجز املدين الذي تعهد مبا ال يستطيعه، يف الوقت الذي ميكن لغريه تنفيذ العقد، فال يقضى  

 نتائج عدم التنفيذ مبوجب قواعد املسؤولية.   ئ ابلبطالن، بل يتحمل املدين املخط
العقد على    ويرتبط ابشرتاط إمكان  يرد  الفرنسي، وجوب أن  املدين  القانون  تعديل  ما أغفله رمسياً  األداء، وهو 

القدمية من القانون. هذا   1128شيء ميكن أن يكون حمالً للتعامل يف السوق، وهو ما كانت تنص عليه صراحة املادة 
خارجة عن التعامل فدخلته، وأخرى  الشرط وجد تطبيقات متعددة، وكان متطوراً مع تقدم الزمن، فهناك أشياء كانت  

 .( 4) كانت يف إطاره فخرجت منه، كما يف التعامل ابلبضائع واملنتجات املقلدة
 منع العقود الواردة على اجلسد البشري.  -أ

احليوية"   األخالقيات  قوانني  عليه  أطلق  ما  صدور  قبل  يبطل bioetiquesحىت  الفرنسي  القضاء  "، كان 
ويف هذا الصدد تنص اليوم الفقرة  القدمية من قانونه املدين.  1182البشري، طبقاً للمادة  االتفاقات الواردة على اجلسد

املادة   املالية،    1-16الثالثة من  للحقوق  البشري أو عناصره ليست حمالً  الفرنسي على إن اجلسد  القانون املدين  من 
واألعضاء، البشري، كالدم  اجلسد  بعناصر  التربع  اتفاقات  ذلك،  من  املادة    يستثىن  أجازهتا  القانون    3-16اليت  من 

 املدين بشرط عدم أخذ مقابل هلا. 
استندت اهليئة العامة حملكمة النقض الفرنسية إىل املادة    ، لإلعالن عن بطالن االتفاقات اخلاصة  1182أيضاً 

فل ولد يف  ، حيث رفض أن تسجل يف فرنسا شهادة ميالد ط  (5) (mère porteuse)ابألم احلامل )األم البديلة(  

 
(1) LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, 

https://www.legifrance. gouv.fr, /jorf/ id/ JORFTEXT000000637158/. 
حقوق أو التنازل عن حقوق على كل أو    إنشاءتي يكون موضوعها  هذه المادة تنص على أن: " اإلتفاقات ال ( 2)

جزء من تركة لم تفتح بعد أو على مال يعتمد عليها، ال تنتج أثراا إال في الحالة التي تكون فيها مسموح بها 
 في القانون".  

(3) Anne-Sophie Choné-Grimaldim, op.cit, p.134. 
(4) Cass.com 24 sept. 2003, Bull.civ. 4, n° 147; JCP 2004. 1. 123. 
(5) Ass.plén. 31 mai 1991. 417, Rapp. Y Chartier, note D. Thouvenin, Cass. civ.1ʳᵉ, 6 avr.2011, D. 2011, 

1064. 

https://www.legifrance/
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البديلة.  أدانت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فرنسا بسببه  الوالايت املتحدة بناء على اتفاق األم  التوجه  ، (1)هذا 
استناداً إىل أن رفض االعرتاف ابلنسب ألطفال ولدوا يف اخلارج مبساعدة األم البديلة، وما يرتتب عليه من استحالة أن  

 رغم أن ذلك يطابق احلقيقة البيولوجية "تعد خمالفة حلق كل فرد يف احرتام هويته، كجزء  يثبت الطفل نسبه يف فرنسا،
، كما أضافت إىل ذلك بقوهلا:" كل شخص إبمكانه إثبات تفاصيل هويته ككائن  (2) من احلق يف احرتام احلياة اخلاصة"

نقض الفرنسية أن تسمح ألول مرة  بشري، اليت يشكل النسب أحد جوانبها األساسية". هذه اإلدانة دفعت حمكمة ال
أبن احلمل لصاحل الغري ال يشكل يف ذاته عائقاً أمام تسجيل شهادة امليالد األجنبية يف سجل احلالة املدنية الفرنسي.  
ولد يف   لطفل  املدنية  احلالة  البيولوجي يف  األب  النسب من جهة  الفرنسي تسجيل  القضاء  قبول  استتبع  احلكم  هذا 

على بناء  املدنية    اخلارج  للحالة  الفرنسي  السجل  يف  طفل  ميالد  شهادة  تسجيل  ورفض  الغري،  لصاحل  احلمل  اتفاق 
 .  (3) نسبت فيها صفة األم إىل زوجة األب اليت مل تلده

 املدنيني.  -الزابئن -السماح التدرجيي حبوالة قاعدة العمالء -ب
م عالقة  تربطهم  الذين  األفراد  جمموع  تشمل  املدنيني  العمالء  طلب  قاعدة  بغرض  احلرة  املهن  أعضاء  أحد  ع 

املادة   على  القائم  الفرنسي  للقضاء  التقليدي  التوجه  وكان  العمالء    1128خدماته.  قاعدة  أن  إىل  يذهب  القدمية 
، (4)املدنيني من األشياء اليت خترج عن تعامالت السوق، وابلتايل ال ميكن التنازل عنها أو حوالتها إىل زميل مهنة آخر

الذي   اليت تعد من  األمر  التجاريني،  العمالء  الذي يرى أبنه غري متوازن، ألنه ال يشمل قاعدة  الفقه  تعرض النتقاد 
عناصر احملل التجاري، وابلتايل ميكن التنازل عنها للغري. إال إن حمكمة النقض الفرنسية رجعت عن موقفها لتقرر صحة  

لذل لكنها وضعت  املدنيني،  العمالء  قاعدة  التنازل عن  اختيار  عقد  املريض يف  مفاده ضمان حرية  أساسياً  ك شرطاً 
 . (5)الطبيب عند التنازل. فلهذا األخري مطلق احلرية يف استشارة  أو عدم استشارة الطبيب التايل احملال إليه

اً، فلم يتم األخذ يمن القانون املدين الفرنسي قد احنسر تدرجي  1128كل ما تقدم، أن حقل تطبيق املادة    حاصل
 .(6)، ليقتصر على منع خمالفة مضمون العقد للنظام العام الذي عد كافياً 2016ا النص يف مرسوم التعديل لعام هبذ

 
(1) CEDH, 26 juin 2104: Labassée et Mennesson, cité par, A. Bamdé, op.cit. 

لرفض تسجيل علقة النسب البيولوجي لطفل ولد    نسان فرنسا مجدداا روبية لحقوق اإلكما أدانت المحكمة األو ( 2)
في الخارج بموجب اتفاق الحمل لصالح الغير، في سجل الحالة المدنية الفرنسي. الموضوع يخص قضيتين 

الحصول فيهما على االعتراف، في القانون الفرنسي، على علقة النسب البيولوجية  الشأن    استحال على ذوي 
ب  الغير، القائمة  الحمل لصالح  اتفاق غير مشروع على  بوجود  تشك  التي  الفرنسية  السلطات  الهند.  في  ينها 

  .V. CEDH, 21 juill. 2016, cité par, A. Bamdé, ibidرفضت تسجيل شهادة الميلد الهندية.
(3) CA de Rennes, 28 sept. 2015, CA de Rennes, 7 mars 2016, cité par, A. Bamdé, ibid. 
(4) Cass. civ.1ʳᵉ, 7 fév. 1990, cité par, A. Bamdé, op.cit. 
(5) Cass. civ.1ʳᵉ, 7 nov.2000, D.2000, 2400;  v. aussi, Cass. civ.1ʳᵉ, 16 janv. 2007, 14 nov. 2012, cité par, 

A. Bamdé, ibid. 
(6) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 130. 
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 املطلب الثاين 
 تعيني األداء العقدي  

حىت يكون العقد صحيحاً البد أن يعرف املتعاقد مباذا يلتزم، لذا كان تعيني احملل على الدوام شرطاً جوهرايً، أو 
هليكلة املواد    "ضرورة  تقرره  ما  وهو  تستخدم    وما   1163العقد"،  واليت  الفرنسي،  املدين  القانون  من  اجلديدة  بعدها 

 . (1) للداللة على حمل االلتزام   (Prestation)مصطلح" األداء" 
 الفرع األول 

 تعيني األداء العقدي بشكل عام 
ب وضعت  قد  الفرنسية  احملاكم  الفرنسي، كانت  املدين  القانون  تعديل  واضحاً قبل  إطاراً  ومتطور  تدرجيي  قضاء 

القدمية من القانون، اليت تنص على إنه: جيب أن يكون لاللتزام كمحل شيئاً يف    1129ملضمون احملل استناداً للمادة  
  1163األقل معيناً يف جنسه. كمية الشيء ميكن أن تكون غري حمددة، طاملا كان ابإلمكان تعيينها". وجاءت املواد  

 بعدها لتكرس ذلك وتضيف إليه يف بعض اجلوانب، مع استخدام مصطلح األداء بدالً عن احملل. اجلديدة وما 
ويتضح من هذه القواعد أن األداء، بشكل عام، جيب أن يكون معيناً وقت التعاقد، كبيع سيارة  أو إجيار عقار.  

يني،  وهو ما يكون على وجه اخلصوص يف  ولكن ال مانع من أن ال يكون األداء معيناً عند التعاقد إذا كان قابالً للتع
حالة األداء املستقبلي. وبعد أن نصت يف فقرهتا الثانية على إن األداء جيب أن يكون معيناً أو قابالً للتعيني، أعطت  

املادة   من  الثالثة  أو    1163الفقرة  العقد  من  استخالصه  ميكن  الذي"  األداء  بكونه  للتعيني،  القابل  تعريفاً لألداء 
بشأنه".ابلر  لألطراف  اتفاق جديد  وجود  يكون ضرورايً  أن  لألطراف، دون  السابقة  العالقات  أو  العادات  إىل   جوع 

 . (2)وهذا األخري هو املعيار احلقيقي الذي حيدد صفة قابلية األداء العقدي للتعيني
املوجودة يف خمزن   البضاعة  ذاته، كبيع كامل  العقد  للتعيني ميكن أن أتيت من  تعيني فالقابلية  يتم  أاثث، وإن مل 

العادات أو العالقات السابقة لألطراف، وهنا تستدعي املادة  مفرداهتا على وجه اخلصوص. كما ميكن استخالصها من  
اجلديدة من القانون املدين الفرنسي، اليت تضم إىل مضامني العقود،    1194، مضمون املادة  ، دون أن تصرح1163

 .  ستلزماهتا اليت يقررها العرف، أو العدالة، أو القانون"ليس فقط ما ورد فيها بل "مجيع م
السؤال الذي يطرح هنا، هل أن قائمة ما ميكن من خالله استخالص قابلية األداء للتعيني مغلقة أم ميكن أن 
  يضاف إليها؟ حنن نؤيد اجلانب الفقهي الذي يرى أن القائمة ال ميكن إال أن تكون مغلقة، فال يوجد غري العقد أو 

. أما ما استقر عليه القضاء  (3)العادات والعالقات السابقة ألطرافه، اليت ميكن من خالهلا استخالص األداء العقدي
إذا كان تعيني حمله قد ترك ابتفاق األطراف لعناية الشخص الثالث،   الفرنسي وملدة طويلة من اعتبار العقد صحيحاً 

 بسهولة احلاقه ابلفرضية اليت مبوجبها ميكن استخالص األداء من العقد.   وهو التوجه الذي ال نرى مربراً لتغيريه، فيمكن
اجلديدة من القانون املدين الفرنسي قد جعلت من العقد جمموعاً متكامالً   1163كل ما تقدم يعين أن املادة  

العقد ومن   إبرامه، حبيث أن استخالص األداء ال أييت إال من ذات  املتعاقدي  تاالعادمنذ  السابقة على  وعالقات  ن 
تعيني األداء    أثناء مرحلة تنفيذه. بوجه عام فإن األداء العقدي جيب أن  انفرادايً العقد، وهو ما يتعارض مع إمكانية 

 
 .15-13فقه العربي أنظر، يونس صلح الدين علي، صفي شأن هذا الشرط في ال ( 1)

(2) Anne-Sophie Choné-Grimaldim, op.cit, p.134. 
(3) G. Chantepie & M. Latina, op.cit, p.338. 
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للتعيني   دون أن يتدخل األطراف مرة أخرى ابتفاق جديد لتحديده. هذه احلدود هي اليت دفعت املشرع يكون قابالً 
   قضاء، إىل تبين نظام خاص لتعيني الثمن يف بعض العقود، على ما سيلي بيانه.    الفرنسي يف التعديل، ومن قبله ال

القدمية من القانون املدين الفرنسي تلزم املدين، عند عدم وجود   1246ت املادة ن، فقد كا(1) أما عن جودة األداء
بقاعدة    1166جاءت املادة    . لكن بعد تعديل القانون (2)اتفاق على درجة اجلودة، بتقدمي شيء من الصنف املتوسط

، حيث جاء فيها:     " إذا كانت جودة  (3) جديدة، عندما ال تكون جودة األداء معينة أو قابلة للتعيني مبوجب العقد
األداء غري معينة أو قابلة للتعيني مبوجب العقد، فعلى املدين تقدمي أداء ذي جودة تطابق التوقعات املشروعة لألطراف،  

. هذا املعيار للتعيني، املستوحى من القانون األورويب، يبدو معياراً خمتلطاً  (4)األداء والعرف ومبلغ املقابل"مبراعاة طبيعة  
العقد،   أكثر موضوعية ) طبيعة  ذاتية بشكل واضح، مع جوانب  توقعات األطراف، وهو معيار ذو طبيعة  ألنه ميزج 

  .(5)االستخدام، الثمن(
نت الطلبية منصبة على أداء ظلت جودته غري قابلة للتعيني، توجب على املدين أن وبناء على هذا املعيار، إذا كا

أعلى من املتوسط، يكون من   الدائن املشروعة، فإذا كان املشرتي قد دفع مثناً  يسلم ما يراه األكثر مطابقة لتوقعات 
على سلعة بثمن منخفض، فلن ُيضمن    املنطقي أن يتم تسليمه مبيعاً جبودة أعلى من املتوسط، أما إذا كان طلبه منصباً 

 له تسليم سلعة من الصنف األول.  
القواعد اخلاصة بتعيني األداء اليت تنطبق على االلتزام أايً كان حمله، أضاف التعديل   على أية حال، إىل جانب

 بعض القواعد اليت جيب تطبيقها يف حاالت خاصة. 
 حمل االلتزام أداء خدمة.   -أوال

العقود اليت حم لها نشاط إنساين، يكون األداء حمل االلتزام على شكل خدمة يقدمها أحد الطرفني لآلخر. يف 
، أما  (6)قبل تعديل القانون املدين الفرنسي، كان القضاء يقرر بوضوح أن التعهد بعمل يعد ابطالً عند عدم تعيني حمله

أعاله لتحديد جودة اخلدمة، عندما   1166ادة  بعد التعديل، فقد أصبح من املمكن تطبيق املعيار الذي أشارت إليه امل
 مل حتدد أبي طريقة أخرى.  

 
(1) Sur ce sujet v., H. Aubry, Article 1166: la qualité de la prestation, RDC 2015, P.755; E. Savaux, Le 

contenu du contrat- Articles 1127, 1161 à 1170, JCP 2015, supplément au n˚ 21, p. 20. 
كان الدين عبارة عن شيء، لم يعين إذا    القديمة من القانون المدني الفرنسي على أنه: "   1246تنص المادة   (2) 

أن يعطي من الصنف  يعطيه من الصنف األفضل، لكن ال يمكنه  بأن    إال بنوعه، فل يلزم المدين للبراءة منه،
 رداءة".    كثراأل

المتعلقة    1166(، بحق أن المادة  G. Chantepie & M. Latina, op.cit, p.346يرى جانب من الفقه الفرنسي )   ( 3)
التي نظمت شروط األداء العقدي،  واألمر هنا يتعلق    1163بجودة األداء مكانها الصحيح مباشرة بعد المادة  

ي تسليم شيء أو تقديم خدمة، فلم يكن مبرراا تأخيرها إلى ما بعد النصوص الخاصة  بأداء غير نقدي يتمثل ف
  بالثمن. 

(4) Sur ce sujet  v., M-S. Bondon, A. Dagory et A. Pauls, La notion dʼattente légitime des parties, La 
réforme du droit des contrats : acte de colloque, 1ère Journée Cambacérès , 3 juillet 2015, 
Montpellier, Université de  Montpellier, 2015 p. 265. 

(5) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p.131. 
(6) Cass.Com. 28 févr. 1983, Bull. Civ., 4, n° 86; RTD civ., 1983. 746, obs. F. Chabas; rapp., Cass. 

civ.1ʳᵉ, 18 oct. 1994, Defrénois, 1995, art. 735, obs. Ph. Delebecque. 
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 حمل االلتزام شيء قيمي ) معني ابلذات(.   -اثنياً 
حتديد  جيب  السيارة،  مثال  )ففي  غريه  عن  مييزه  ما  بتحديد كل  الشيء،  تفريد  يتم  أن  هنا،  الوحيد   املتطلب 

 املوديل، وسنة الصنع ، وهكذا(. 
 تزام شيء مثلي )معني ابلنوع(. حمل االل -اثلثاً 

 طبقاً ملتطلبات تعيني األداء حمل االلتزام، جيب أن يكون الشيء املثلي معيناً يف نوعه، وكميته، وجودته. 
ففي مثال بيع القمح، جيب تعيني أن حمل االلتزام هو القمح الفرنسي، وحتديد كميته، ودرجة جودته كونه من 

 يء. الصنف اجليد أو املتوسط أو الرد
 هذه املتطلب مت التخفيف من حدته، من خالل اآليت: 

يكفي أن تكون قابلة للتعيني، ابلرجوع إىل إرادة األطراف، أو العادات. ولكن جيب حتديد  ابلنسبة للكمية:  -أ
عند   األطراف  بني  بعد ذلك حاجة التفاق جديد  توجد  دقيق، وواضح، وصريح، حبيث ال  التعيني على حنو  معيار 

هذا التوجه القضائي السابق على التعديل، كرسته اليوم الفقرة   .(1)  أن يرتك التعيني حملض إرادة أحد الطرفنيالتنفيذ، وال
 اجلديدة من القانون املدين الفرنسي.  1163الثالثة من املادة 

املادة  ابلنسبة للجودة:   -ب الفرنسي قبل تعديله مبرسوم    1246كانت  القانون املدين  فرباير    10القدمية من 
من جودة    ،2016 إعطاء شيء  املثلي، جيب  الشيء  درجة جودة  العقد حيدد  شرط يف  غياب  عند  إنه  على  تنص 

اجلديدة من القانون فقد عدلت يف هذا احلل    1166متوسطة، حيددها القاضي عندئذ على حنو موضوعي. أما املادة  
 .  (2)أبخذها مبعيار أكثر شخصية يستند إىل التوقعات املشروعة لألطراف

 الفرع الثاين 
 احلالة اخلاصة بتعيني الثمن 

  املدين   القانون   تعديل   قبل   يوجد   وال  وتنفيذه.  العقد  صحة   من   لكل  ضرورايً   املايل  مقابله   أو  األداء  مثن  حتديد   يعد

  مبجموعة   الفرنسية  النقض   حمكمة   أكدته  ما  وهو  العقد،  إبرام  عند  حمدداً   الثمن  يكون  أن  يتطلب  عام  نص   أي  الفرنسي

  أو   معيناً   يكون  أن  فيه  يشرتط  ال  الثمن  أن  مبينة  ،1995  ديسمرب  من  األول  يف  الصادر  العامة  هيئتها  عن  صدرت  أحكام

  يف   كما  العقود،  لبعض  اخلاصة  النصوص  فرضته  قد   الثمن  تعيني  وجوب   أن  على  .(3)للعقود  العامة  القواعد  يف   للتعيني  قابالً 
  اخلاصة   تلك   من   قريبة   قواعد   يطبق   القضاء   كان   اخلاصة   احلاالت   هذه  يف   املدين(.  القانون   من   1591  )املادة  البيع   عقد

   .(4) موضوعية  ملعايري   طبقاً   للتعيني  قابالً  أو  معيناً  يكون  أن جيب بل القاضي،  من تعيينه ميكن  ال فالثمن املثلي: ابلشيء
قابليته للتعيني، لكنها وقد القانون املدين الفرنسي مل تشر إىل مسألة تعيني الثمن أو    من   اجلديدة  1163  املادة

 
(1) Cass. civ.1ʳᵉ, 23 mai. 1995, D. 1996. Somm. 113; 19 nov.1996, D. 1997. 609, note A. Zelcevic-

Duhmel. Cass. Com. 12déc. 1989, n˚ 88-17.021; jurisData n˚ 1989-703905; Bull. Civ. IV, n˚ 318, p. 
214. 

(2) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p.132. 
(3) Cass.ass. plén., 1ʳᵉ déc. 1995; bull. ass. Plén., n˚ 9. V. aussi, Cass.com. 11 juin. 1996: RJDA 12/96 n˚ 

1459; Cass.com.,10 oct. 1996, 2 espèces: RJDA 3/97 n˚ 306; Cass. Civ. 1ʳᵉ, 12 ma0 2004, n˚ 03-
13.847, RDC 2004. P. 925, obs. D. Mazeaud.  

(4) Pour la vente. V. Req. 7 janv. 1925,  GRJC, vol. 2, n° 262. Cass.com. 21 janv. 1997: RJDA 5 /97 n˚ 
635. 
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فرضت وجوب تعيني األداء عند إبرام العقد كمبدأ عام، فذلك يسري ابلتأكيد على الثمن، حبيث ال يوجد بعد ذلك  
وعليه فبموجب القواعد العامة لقانون العقود، جيب أن يكون الثمن   .أي استثناء يف جمال تعيني هذا النوع من األداء

للت اتريخ نفاذ    2016عيني عند إبرام العقد، ابلنسبة جلميع العقود املربمة اعتباراً من األول من أـكتوبر  معييناً أو قابالً 
وهو ما يعين الرجوع عن التوجه السابق ذكره حملكمة النقض الفرنسية الصادر حبكم    ،(1) تعديل القانون املدين الفرنسي

 .  (2)1995هيئتها العامة عام 
القان تعديل  املادتني  على أن مرسوم  تعامل يف  الفرنسي،  املدين  األداء  1165،  1164ون  ، بشكل خاص مع 

العقدي املتمثل ابلثمن يف بعض العقود، عندما مسح مبوجب هاتني املادتني، بتعيينه ابإلرادة املنفردة ألحد املتعاقدين.  
قابالً للتعيني عند التعاقد، بل ميكن    وهبذا النظام اخلاص، يكون الثمن األداء الوحيد الذي ميكن أن ال يكون معيناً وال

 العقود اإلطارية، ويف عقود أداء اخلدمات.  ، وذلك يف كل من (3)  بعد انعقاد العقدانفرادايً تعيينه 
 القواعد اخلاصة ابلثمن يف عقود اإلطار:  -أوال

املركبة   وهي صورة للعقود قبل تعديل القانون املدين الفرنسي، تطورت احللول القضائية فيما يتعلق بعقود التوزيع،  
وجدت هلا تطبيقات متعددة، أكثرها شيوعاً لعقد اإلطار املربم بني التاجر واملنتج. فالتاجر يلتزم مبوجب هذا العقد أبن  
يتمون لدى منتج معني خالل مدة حمددة، وحبسب التعرفة احملددة من قبل هذا األخري. يف املقابل يضمن املنتج للتاجر  

مثل: مساعدة يف التأسيس بصيغة قرض أو ضمان مصريف، دعم جتاري، اخل. األمثلة النموذجية للعقد  عدة امتيازات  
الفرانشايز عقد  يف  جندها  لكنه  (franchise)اإلطاري  االتفاقات،  هذه  بصحة  يعرتف  القضاء  طويلة كان  وملدة   .

اً للتعسف على حساب التاجر الذي  بداية من سبعينيات القرن املاضي أدرك أن هذه العالقات ميكنها أن تكون سبب
للمادة   استناداً  العقود  هذه  إبطال  إىل  به  حدا  مما  ضعف،  موقف  يف  املدين   1129يكون  القانون  من  القدمية 

وحبسب األحكام القضائية الصادرة يف هذا الشأن، فإن الرجوع إىل التعرفة اخلاصة ابجملهز لتحديد مثن بيع    .(4)الفرنسي
اقتصر  البضائع، من شأنه أ الذي  القضائي  التوجه  املربم. هذا  العقد اإلطاري  إبطال  الثمن غري معني، ويربر  ن جيعل 

 . (5)بداية على عقود التوزيع، عمم تدرجيياً على كل االتفاقات اليت حيدد فيها الثمن ابلرجوع إىل التعرفة اخلاصة ابجملهز 
القدمية   1129للمادة    ئنه يقوم على فهم خاطعلى إن هذا التوجه القضائي تعرض لالنتقاد الشديد من حيث أ 

. وبعد حماوالت قصد منها تضييق نطاق تطبيق هذا  (6) من القانون املدين الفرنسي، ولآلاثر العملية السيئة اليت يرتبها
األول   يف  العامة  هيئتها  أصدرهتا  أحكام  أربعة  مبوجب  متاماً  خمتلفاً  اجتاهاً  الفرنسية  النقض  حمكمة  تبنت  من  التوجه، 

املادة  1995ديسمرب   فيها أن:"  بينت أن اإلحالة " ... إىل    1129، وقرت  الثمن"، كما  تعيني  ال تطبق يف شأن 
التعرفة املعتمدة يوم تقدمي طلبات التوريد اليت يتعني إجراؤها ال يؤثر على صحة العقد، وأن التعسف يف حتديد الثمن ال  

  .(7) يعطي جماالً لغري الفسخ أو التعويض"
 

(1) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p.132; G. Chantepie & M. Latina, op.cit, p.338. 
(2) Anne-Sophie Choné-Grimaldim, op.cit, p.134. Barthélemy Mercadal, op.cit, n˚ 406. 
(3) C. Aubert de Vincelles, La fixation unilatérale du prix: art. 1163, RDC 2015, p. 752. 
(4) Cass.com. 11 oct. 1978, JCP 1979, ΙΙ, 19034. 
(5) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 133. 

ا في    لتزامي الفرنسي على أنه: " يجب أن يكون للالقديمة من القانون المدن   1129تنص المادة   ( 6) كمحل شيئا
 قابلا للتعيين في جنسه. كمية الشيء يمكن أن تكون غير مؤكدة، طالما يكون باإلمكان تعيينها".   األقل 

(7) Ass.plén. 1ʳᵉ  déc. 1995, n˚ˢ 91-15.578, 91-15.999,91-19.653 et 93-13.688, D. 1996, p.13, note L. 
Aynès.  
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 :  2016قف مرسوم التعديل لعام مو  •
غالب احللول القضائية اليت استقرت   2016فرباير    10كرس مرسوم تعديل القانون املدين الفرنسي الصادر يف  

العام   مناسبة1991منذ  اعتربها  اليت  التعديالت  بعض  مع  املادة  (1) ،  يف  جاء  فقد  هذا    1164.  من  اجلديدة 
االتف القانون:" يقع  يف عقود اإلطار، جيوز  الذي  الطرفني،  قبل أحد  من  انفرادايً  الثمن  عليه تربير  اق، على أن حيدد 

التعويض، القاضي لطلب  إىل  اللجوء  الثمن جيوز  التعسف يف حتديد  النزاع. ويف حالة  أو فسخ    مقداره عند 
إىل    . وال شك يف أن السبب الذي دفع املشرع، وقبله حمكمة النقض الفرنسية،(2) "العقد إن كان له مقتضى 

الذي سيتم   املقابل  أحياانً حتديد  الزمن، يكون من االستحالة مبكان  املمتدة يف  العقود  أنه يف  هذا احلل هو 
اعتماده طوال مدة تنفيذ العقد. ففي عقد التجهيز ملدة مخس سنوات مثاًل، يصعب توقع مثن البضاعة اليت  

 :  أعاله تتضمن شرطني  1164جيب توريدها خالل هذه املدة. املادة 
عقد األول يف  املتعاقدين  ألحد  املنفردة  ابإلرادة  حيدد  أن  ميكن  للعقد  املستقبلية  األداءات  مثن  إن   ،

 اإلطار، ولكن بشرط أن حيصل اتفاق بني أطراف العقد على ذلك مقدماً. 
، على الطرف الذي أعطي صالحية حتديد الثمن بشكل أحادي، عند نشوب نزاع بشأن ذلك،  والثاين 

تقدمي بتوقعات    واجب  مقارنة  الثمن،  حساب  مبوجبها  مت  اليت  الكيفية  )عرض  املعتمدة  للتعرفة  تربير 
، وهذا هو اجلديد املفيد يف هذا النص، الذي يبدو أنه يكلف هذا الطرف إثبات أن الثمن الذي  (3) األطراف(

م على األطراف بتقدمي  ، مقارنة بتوجه حمكمة النقض، فلم يوجد قبل التعديل أي التزا(4) حدده مل يكن تعسفياً 
ذلك التربير. على إن واجب التربير هذا ال يصل إىل حد الزام املتعاقد ببيان هامش الفائدة املتحققة من الثمن  

املنفردة السابق  (5) الذي حدده إبرادته  القضاء  قرره  الذي  اجلزاء  بشأنه  الثمن يفرض  تعيني  . وأي تعسف يف 
القاضي لطلب التعويض، الذي يؤدي ابلنتيجة إىل دفع املدين قدراً أقل    على التعديل، واملتمثل يف اللجوء إىل

 من الثمن، أو فسخ العقد عند االقتضاء. 
واحرتاماً للحرية التعاقدية، مل مينح القانون للقاضي يف هذا الشأن سلطة مراجعة وتعديل الثمن، كما كان   

االختي أما عن  التعديل.  السابق على  القضائي  التوجه  لتقدير  جييزه  فيرتك  الفسخ،  أو  التعويض  بني طلب  ار 
عن الثمن املبالغ فيه الذي سبق له دفعه    ، وذلك (6) املدين املضرور، الذي له أيضاً طلب الفسخ مع التعويض 

 
(1) Sur le sujet en detail v., F. Labarthe, La fixation unilatérale du prix dans les contrats cadre et 

prestations de service- Regards interrogatifs sur les articles 1164 et 1165 du code civil, JCP G 2016, 
p. 642. 

  طرافون المدني الفرنسي عقد اإلطار بأنه:"العقد الذي بموجبه يتفق األ الجديدة من القان   1111عرفت المادة   ( 2)
 على الخصائص العامة لعلقاتهم التعاقدية المستقبلية. وتتحدد طرق تنفيذه ضمن عقود تطبيقية". 

(3) Rapport au Président de la République, op.cit. 
(4) C. François, op.cit, p.11. 
(5) Barthélemy Mercadal, op.cit, n˚ 407; v. dans ce sens, Cass. Com, 17 mars 2015, n˚ 13-25.142, JCP E 

2015.1220, note J. François. 
للمتعاقد   (6) يمكن  أنه  على  تأكيده  في  ا  واضحا التعديل  بمرسوم  الجمهورية  لرئيس  المرفوع  التقرير  كان  وقد 

 المتضرر من الثمن  
  ,Rapport au Président de la République, op.citفسخ، أنظر،  التعسفي طلب التعويض و/ أو ال

article 1164  
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ويرى  (1) فعالً  الفقه.  من  أن  (2) جنب  إىل  استناداً  ابلتعويض،  واالكتفاء  الفسخ  طلب  رفض  يف  احلق  للقاضي  أن   ،
لى وجود مقتضى له، وقد ال يكون التعسف من اجلسامة حبيث يربر فسخ العقد يف معىن املادة  النص علق الفسخ ع

 . (3)من القانون املدين الفرنسي 1224
اخلدمات:    -اثنياً  أداء  عقود  يف  ابلثمن  اخلاصة  قاعدة القواعد  على  الفرنسي  القضاء  قرره  تقليدي  استثناء 

حلظة   العقد حمدداً  يف  الثمن  يكون  أن  تقدمي خدماتوجوب  حملها  يكون  اليت  العقود  وذلك يف  فأمام  (4)التعاقد،   .
استحالة التحديد املسبق ملدى ووسائل التنفيذ، مل تعد السوابق القضائية حتديد املقابل عند إبرام العقد شرطاً لصحته،  

 .(5) القضاء بوساطةه وميكن لألطراف االتفاق عليه بعد التنفيذ، ويف حالة عدم االتفاق يصار إىل حتديد
"يف   من القانون املدين الفرنسي اليت جاء فيها:   1165هذه احلالة متت مواجهتها، بعد التعديل، مبوجب املادة  

الثمن من قبل الدائن، ويقع عليه تربير مقداره  عقود أداء اخلدمة، وبغياب اتفاق األطراف قبل تنفيذها، جيوز حتديد 
الثمن جيوز اللجوء إىل القاضي لطلب التعويض، أو فسخ العقد إن كان له    عند النزاع. ويف حالة التعسف يف حتديد

. وابلرغم من أن عقد اخلدمات مل يتم تعريفه ال يف مرسوم تعديل قانون العقود، وال حىت يف جزء القانون  (6) مقتضى"
ىل عقد الوكالة وعقد  أن ذهن واضعي مرسوم التعديل قد انصرف إال شك  املدين الفرنسي املتعلق ابلعقود اخلاصة، ف

 إجارة األعمال واخلدمات )املقاولة(. 
  ، ال يشرتط وجوب تعيني الثمن عند التعاقد، بل خيول الدائن وحده سلطة حتديده الحقاً، 1165نص املادة   

عند عدم وجود اتفاق بشأنه بني األطراف قبل التنفيذ. وعلى خالف حالة عقد اإلطار، فإن خيار الدائن يف تعيني  
من يف عقود أداء اخلدمات ال حيتاج إىل اتفاق سابق بشأنه مع املدين، بل يثبت له تلقائياً طاملا مل يتفق األطراف الث

على الثمن قبل تنفيذ اخلدمة. هذا احلل ليس مفاجئاً، إذ أن القضاء السابق على التعديل قرره يف شأن عقد الوكالة  
العمل إجارة  إ(7)وعقود  والسبب يف ذلك واضح،  يتم  ،  مل  ملقابل عمل  املسبق  التحديد  األحيان  ذ يصعب يف بعض 

تنفيذه بعد. ما هو جديد هنا، أنه يف حال النزاع، يقع على املتعاقد الذي حدد الثمن عبء تقدمي مربر هلذا التحديد.  
يف تعيني  ويتضح من هذا احلكم أن القاضي فقد سلطته يف حتديد الثمن، لينحصر دوره يف منح التعويض عند التعسف 

 الثمن، إضافة إىل سلطته يف فسخ العقد.
 

(1) CA Versailles 27 janv.2000: RJDA 9-10/00 n˚ 859: resiliation et indeminisation; CA Paris 24 oct. 
2000, D. 2001. som. 3236, obs. Mazeaud. 

(2) G. Chantepie & M. Latina, op.cit, p.343. 
على أن: " ينتج الفسخ أما من تطبيق شرط فاسخ، أو في حالة عدم تنفيذ على قدر كاف    1224تنص المادة   ( 3)

 من الجسامة، بإعذار الدائن للمدين، أو  بحكم قضائي". 
(4) Cass. civ.1ʳᵉ, 9 fév.1977, n˚ 75-11.922: Bull. Civ. I, n˚ 74; Cass. civ.3ᵉ, 17 mars 2004, n˚ 02-17.681: 

Bull. Civ.III, n˚ 57; CA Orléans 10 juill.2007, n˚ 06/02208: RJDA 6/08 n˚ 642; CA Grenoble 10 
mars.2016, n˚ 12/03638.   

(5) Cass. civ.1ʳᵉ, 20 nov.2000, n˚ 98-17.560; Cass. civ.1ʳᵉ, 28 nov.2000, Bull. Civ. Ι. n°305; JCP 2001, I. 

301, n°11; Cass. civ.1ʳᵉ, 24 nov.1993, n˚ 91-18.650; Cass. civ.3ᵉ, 24 janv.1987, Bull. Civ. ΙΙΙ. n°49; 

V. aussi Cass. civ.1ʳᵉ, 4 oct. 1989, Bull. Civ. I, n˚ 301    هذا الحكم يتعلق بتحديد القاضي مقابل الخدمة التي
 رج إطار الزواج. قدمها محقق خاص تعاقد مع زوج لمراقبة زوجته التي يشك في إقامتها علقات خا

(6) V. à ce sujet, G. Lardeux, Le contrat de prestation de service dans les nouvelles dispositions du code 
civil, D. 2016, 1659. 

(7) Cass. civ.1ʳᵉ, 15 juin 1973: Bull. Civ., I, n˚ 202, Cass. civ.1ʳᵉ, 28 nov. 2000, n˚ 98-17.560, Bull. Civ. I, 
n˚ 305. 
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وفيما خيص التعويض الذي ميلك القاضي سلطة تقديره، فإن مقصوده متكني املدين من حتمل قدر أقل من الثمن 
املبالغ فيه الذي حدده الدائن، ولكن بتقنية خمتلفة عما كان للقضاء قبل التعديل من سلطة إعادة تقدير الثمن نفسه.  

ضي هنا ال يبحث عن الثمن العادل ليلزم املدين به، بل عليه تقدير التعويض عن ضرر املدين الناجم عن تعسف فالقا
 الدائن يف تعيني الثمن إبرادته املنفردة. 
أن نص املادة   مل يتعامل مع احلالة اليت يتم فيها اتفاق األطراف على املقابل قبل تنفيذ   1165ويالحظ أخرياً 

، يف الوقت الذي كان فيه القضاء قبل  (1)الحقاً أنه كان مبالغاً فيه وال يتناسب مع اخلدمة املقدمة  اخلدمة، مث يتضح
 .(2)مرسوم التعديل قد منح نفسه سلطة إنقاص األتعاب املبالغ فيها

 العقد بال مثن.  •
الفرنسي العقود  قانون  تعديل  الثمن يف ح  ،(3) الحظ بعض شارحي مرسوم  بتعيني  النظام اخلاص  اليت عقود  أن 

الثمن.   تعيني  عن  اخليار  املتعاقد صاحب  فيها  ميتنع  اليت  احلالة  يواجه  مل  اخلدمات،  وعقود  ذلك  اإلطار  أن  والواقع 
صعب تصوره يف عقود أداء اخلدمات، ألن اخليار فيها يثبت للدائن وحده، فال يعقل أن ال يقوم الدائن بتعيني الثمن  

يف عقود اإلطار، اليت ميكن أن يتفق الطرفان فيها على ترك خيار تعيني الثمن    واملدين يطالبه بذلك. لكن يتصور ذلك
للمدين وحده، لكنه ميتنع عن ذلك. ال شك هنا أن الدائن ال يستطيع أن يطلب من القضاء تعيني الثمن، فسلطة  

هنا    ( 4) ذا يقرتح البعضالقاضي، كما قلنا، قاصرة على احلكم ابلتعويض أو بفسخ العقد يف حال الثمن املتعسف فيه. ل
أن يبادر طرفا عقد اإلطار إىل االتفاق عند التعاقد على أن حيال للقاضي أو لشخص اثلث سد هذا النقص وتعيني  
طلب   اآلخر يف  للطرف  احلق  فيها  ويعطى  التحديد،  التعسف يف  إىل حالة  احلالة  أن تضم هذه  نقرتح  الثمن، وحنن 

توجه   أن  ذلك  العقد،  فسخ  أو  وإبعاد  التعويض  التعديل،  قبل  السابق  الوضع  مع  متاماً  الصلة  قطع  الفرنسي  املشرع 
 مسألة تعيني الثمن أايً كان عن القضاء.   

 
(1) Anne-Sophie Choné-Grimaldim, op.cit, p.137. 
(2) Cass. civ.1ʳᵉ, 3 juin 1986: Bull. Civ., I, n˚ 150. 
(3) G. Chantepie & M. Latina, op.cit, p.345. 
(4) G. Chantepie & M. Latinam, La réforme du droit des obligation, op.cit, p.345. 
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 املبحث الثالث 
 التوازن العقدي 

 

وجود نص قانوين ذي مدى عام يلزم بوجود توازن اقتصادي أو قانوين كلي للعقد، يتعارض مع حرية األطراف،  
مصدراً النعدام كبري لألمان القانوين. لذا مل يتضمن القانون املدين الفرنسي، ال قبل التعديل وال  ويشكل يف الوقت ذاته  

العقدي  التوازن  عدم  حلاالت  جزاء  قررت  اليت  االستثناءات  بعض  وجود  مينع  مل  ذلك  لكن  النص،  هذا  مثل  بعده، 
اليت تقررت من أجلها، هي موضوع مطليب    األكثر جسامة، أو عند غياب املقابل يف العقد. هذه اجلزاءات واألسباب

 هذا املبحث.
 املطلب األول

 جزاء غياب التوازن العقدي  
 

رغم عدم اشرتاطه التوازن الكامل يف العالقة العقدية ويف األداءات اليت يلتزم هبا طرفا العقد، إال أن القانون املدين 
دين، بوجود اتفاقات يعرتيها اختالل جسيم يف التوازن،  الفرنسي مل يكن ليسمح، ضمن توجهه العام  يف محاية املتعاق

ا وفر  وقد  العقد.  طريف  أحد  حساب  اجلزاء  ملعلى  ومها:  للحماية،  أساسيني  منوذجني  الصدد  هذا  يف  الفرنسي  شرع 
 املرتتب على الغنب، وعلى وجود الشروط التعسفية يف العقد.  

 الفرع األول 
 جزاء عدم التوازن يف األداءات العقدية

 لغنبا
حمال  بني  التكافؤ  لغياب  يعد مصدراً  وهو  العقد،  إبرام  العقدية حلظة  األداءات  التوازن يف  اختالل  هو  الغنب، 
االلتزامات املتقابلة، الذي من شأنه أن يلحق الضرر أبحد املتعاقدين. ويالحظ أن القانون املدين الفرنسي ال يفرض،  

  ،(1)، لذلك ال يفرض اجلزاء على الغنب يف العقد إال استثناءً ئ ل املكافكقاعدة عامة، ضرورة وجود الثمن وعموم املقاب
منه على إنه:"يف العقود امللزمة للجانبني، ال يعد غياب تكافؤ األداءات سبباً لبطالن العقد،    1168حيث تنص املادة  

العقد،    ما مل ينص القانون على غري ذلك". وهذا أسلوب غري مباشر للقول أبن تكافؤ األداءات ليس  شرطاً لصحة 
وهي قاعدة تقليدية يف القانون الفرنسي، فأطراف العقد هم أفضل من يقدرون مصاحلهم، وعليهم يقع واجب البحث  
العليا إلرادة   اليد  الذي يربر  اإلرادة،  الفقه إىل مبدأ استقالل  استند  القاعدة،  العقدي. ويف أتسيسه هلذه  التوازن  عن 

لقانون املدين الفرنسي قد اختذ له هدفاً رئيسياً وهو ضمان إعادة التوازن العقدي ملصلحة  املتعاقدين. ومع إن تعديل ا
األمر   العقود،  قانون  الذي حيكم  األساسي  املبدأ  الرتاجع عن ذلك  النتيجة إىل  إنه مل يصل يف  الضعيف، إال  الطرف 

 .(2)دين الفرنسيالذي أبقى على قاعدة عامة مفادها غياب اجلزاء على الغنب يف القانون امل 
 

(1) Sur ce sujet en detail v., G. Chantepie, La lesion, Blog Réforme du droit des obligations, dir.G. 
Chantepie et M. Latina, billet du 13 mars 2015, http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/03/13/la-
lesion/[consulté le 24.01.2021]. 

(2) Anne-Sophie Choné-Grimaldim, op.cit, p.140, G. Chantepie & M. Latina, La réforme du droit des 
obligation, Dalloz, op.cit, p.350. 
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العديد من األحكام، قد أدى إىل آتكل مبدأ   الفرنسي، من خالل  املدين  القانون  أن  تبقى احلقيقة  ومع ذلك 
الالمباالة ابلغنب، عندما عرب يف أكثر من مناسبة عن القلق إزاء مسألة التوازن العقدي، على سبيل املثال من خالل  

على   تنطوي  اليت  الشروط  على  اجلزاء  )املادة  فرض  التوازن  يف  من  1171اختالل كبري  االلتزام  اليت حترم  تلك  أو   ،)
 (.  1195(، أو السماح مبراجعة العقد للظروف الطارئة ) املادة  1170جوهره )املادة 

 نطاق الغنب:   -1
حبسب تعريفه ال يتصور الغنب إال يف عقود املعاوضة حمددة القيمة. لذلك فهو مستبعد يف عقود التربع وعقود 

الغنب" يطرد  "االحتمال  مفادها  قاعدة  عنه  تعرب  ما  وهو  االحتمالية،  العقود  أو  الفقيه كاربونييه    .(1)الغرر  وحبسب 
(Carbonnier) يوجد لذلك تربيران، األول رايضي، يتمثل يف صعوبة حساب الغنب، والثاين نفسي، وهو اخلطر ،

قبل األطراف من  إرادايً  بقبو .  (2)املتحمل  العقد،  تنازلوا  فأطراف  التزاماهتم، يكونون قد  فيما خيص حمل  هلم االحتمال 
 ضمنياً عن كل ما يتعلق بتوازن وتكافؤ اآلداءات العقدية. 

 حاالت الغنب املنصوص عليها يف التقنني املدين.  -أ
القدمية من القانون املدين الفرنسي فإن "الغنب ال يعيب االتفاقات إال يف بعض احلاالت   1118حبسب املادة  

   أعاله بصياغتها املختصرة. 1168لنسبة لبعض األشخاص". وهو احلل الذي أعادت التأكيد عليه املادة واب
  1674:األول، يف املادة  (3)فقد نص القانون املدين الفرنسي على تطبيقني  أما ابلنسبة لبعض حاالت الغنب، -

  889من القيمة، والثاين، يف املادة     12/7د عن  املتعلقة ببيع العقار، واليت متنع الغنب الذي يتعرض له البائع إذا زا
، ال تعطي احلق يف إلغاء القسمة إذا وجد غنب أبكثر من  2006يونيو    23املتعلقة ابلقسمة، واليت منذ نفاذ قانون  

 .(4) ألحد املتقامسني، وإمنا فقط احلق يف املطالبة بتكملة اجلزء الذي خيصه 4/1
األشخاص،   - لبعض  ابلنسبة  املادة  فاحلاوأما  يف  القانون  يقرره  ما  على  تنطبق  القاصر،    1149لة  ملصلحة 
 .(5)، ملصلحة الكبري فاقد األهلية جلنون أو حنوه1151واملادة 

 حاالت أخرى للغنب.  -ب
نصت بعض القوانني اخلاصة على مدى الغنب غري املسموح به. ففي بيوع األمسدة، مينع الغنب الذي يتعرض له  

 .  12/7، ويف جمال امللكية األدبية والفنية، مينع الغنب الذي يتعرض له املؤلف إذا زاد عن 4/1املشرتي إذا زاد عن 
 خصائص الغنب.  -2

 أايً كان نطاق الغنب، فهو يتصف خبصيصتني مشرتكتني:
 اخلصيصة التقييدية.  -أ

لى تعديل خطوة اإلنزالق حنو الرقابة على عدالة الثمن بشكل عام، مل تغب عن ذهن القضاء الفرنسي السابق ع
قانونه املدين. لذا مل يكن إبمكان من يدعي وقوعه ضحية اختالل يف التوازن االقتصادي للعقد نتيجة الغنب أن يلتمس 

 
(1) Sur lequel, V. H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 4 ͤ éd., Litec, 1999, n˚ 15. 
(2) J. Carbonnier, obs. Sous Req. 6 mars 1946, RTD civ., 1946, p. 324. 
(3) Corinne Renault-Brahinsky, L'essentiel de la réforme du droit des obligations, 2ᵉ édition Lextenso, 

2018, p.70. 
(4) En ce sujet, v. Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 135. 
(5) V. Barthélemy Mercadal, op.cit, n˚ 416. 
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الفرنسي أيخذ ابلتفسري الضيق   للنص الذي مينع الغنب يف نطاق تعامل ما. وكان القضاء  القاضي تفسرياً موسعاً  من 
من    1168لى الغنب خارج الفروض اليت ينص عليها القانون. لذا جاءت املادة  للنصوص القانونية رافضاً فرض اجلزاء ع

أنه: على  بنصها  املبدأ  هبذا  لتذكر  الفرنسي  املدين  بني    القانون  التوازن  غياب  يعد  ال  للجانبني،  امللزمة  العقود  "يف 
 األداءات سبباً لبطالن العقد...". 

هلا بعض االستثناء الصرامة وجدت  املهن احلرة. فمنذ مع ذلك فإن هذه  الوكالء وذوي  أتعاب  فيما خيص  ات 
، أقرت حمكمة النقض الفرنسية لقضاة املوضوع سلطة ختفيض األتعاب املبالغ فيها، وهو ما مت مده حديثاً  1867العام 

ين يدعم  . ويف الواقع ال يوجد أي نص قانو (1) اق بني األطراف على مبلغ األتعابتفالينطبق على احلالة اليت يوجد فيها 
هذا التوجه القضائي، كما ال ترجع احملاكم يف أتسيسه على قواعد الغنب، غري أهنا تصل يف النهاية إىل نتيجة مقاربة،  

 .(2) مفادها فرض اجلزاء على اختالل التوازن املايل للعقد، مبعزل عن وجود أساس قانوين لذلك
 اخلصيصة املوضوعية للغنب.   -ب
، يضع الغنب يف الفصل اخلاص حبماية الرضا، فإن 2016سي، قبل تعديله مبرسوم  غم أن القانون املدين الفرنر

العقدية ابلقدر الذي (3)القضاء يؤكد كونه عيباً موضوعياً خالصاً  التوازن بني األداءات  إثبات اختالل  . لذا فإن جمرد 
عيوب الرضا فهو غري مفيد وال    تقرره النصوص ذات العالقة يعد كافياً لفرض اجلزاء عليه، أما إثبات وجود عيب من 

من القانون املدين الفرنسي ضمن    1168. هذا التوجه الذي تبناه مرسوم التعديل بوضعه املادة  (4)منتج يف هذا اجملال
تضييق جمال تطبيق هذه املادة، ألنه يقصره على النتيجة، أي اختالل التوازن  اجلزء املخصص ملضمون العقد، من شأنه  

 .(5)دون أن ميتد ألسباب هذا االختاللبني األداءات، 
 جزاء الغنب.  -3

رغم التباين املوجود حبسب احلاالت املختلفة للغنب، فإن اجلزاء املشرتك بينها هو بطالن التصرف املوصوم ابلغنب، 
اجلديدة من القانون املدين الفرنسي. وعلى ضحية الغنب يقع عبء إثبات    1168وهو التعبري الذي تستخدمه املادة  

غياب التوازن بني األداءات العقدية، وهو ما ميكن أن يتم من حيث األصل بكافة طرق اإلثبات، غري أنه يف عقد البيع  
املادة   القانون املدين وجوب اإلثبات من قبل ثالثة من اخلرباء  1678تفرض  . أما عن الوقت الذي يقدر فيه  (6) من 

إذا قبل أن يدفع تكملة للثمن ليساوي "الثمن   البطالن م جتنب  القاضي الغنب، فهو حلظة إبرام العقد. وميكن للخص 
 .(7)من القانون املدين 1681العادل" للمبيع. هذه اإلمكانية يف شأن عقد البيع تنص عليها صراحة املادة 

 
(1) Cass. Civ. 29 janv.1867, GAJC, vol. 2, n˚ 281, Cass. civ.1ʳᵉ, 3 mars 1998, JCP 1998, II. 10115, note J. 

Sainte-Rose. 
(2) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 136. 
(3) Solution constante depuis Req. 28 déc. 1932, DP, 1933, p. 87.  
(4) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 136. 
(5) G. Chantepie & M. Latina, La réforme du droit des obligation,Dalloz,op.cit, p.353. 

من القانون المدني الفرنسي على أن: "هذا اإلثبات ال يمكن أن يتم إال بتقرير من ثلثة    1678تنص المادة   ( 6)
   ية األصوات". أغلب خبراء يلتزمون بتقديم محضر رسمي مشترك، وال يتخذون غير رأي واحد ب 

المادة   ( 7) اال   1681تنص  دعوى  فيه  تقبل  التي  الحالة  "في  أنه:  على  الفرنسي  المدني  القانون  رداد، ست من 
على الرصيد مع دفع تكملة الثمن   بقاءالشيء مع سحب الثمن الذي دفعه، أو باإل   إعادة فللمشتري الخيار، أما ب 

 ا ما له من ضمان قبل من باعه".  العادل، مع طرح عشر الثمن الكلي. وللغير الحائز ذات الحق، عد
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 الفرع الثاين 
 جزاء عدم توازن شروط العقد: الشروط التعسفية 

االلتزاما حمل  توازن  إىل  ينظر  يكن  مل  اليت تقليدايً  الشروط  إىل  ابلنظر  وليس  العقد ككل،  خالل  من  إال  ت 
يتضمنها. ولكن يف سبعينيات القرن املاضي، ظهرت يف النظام القانوين الفرنسي فكرة مفادها أن غياب املساواة ميكن 

أن  أن ينشأ أيضاً من وجود بنود عقدية متنح ألحد الطرفني امتيازات مفرطة على حساب الطرف اآلخر، من شأهنا  
ختلق عدم توازن يساوي ذلك الذي يصيب العقد ابلكلية. وقد مت تنظيم ذلك بدايًة مبوجب نظام الشروط التعسفية يف  

، الذي وفر محاية خاصة من هذه الشروط يف تقنني االستهالك، تتعاصر حالياً يف  1978يناير    10القانون الصادر يف  
القانون املدين الفرنسي لعام   ، مع حظر أكثر عمومية للشروط اليت ختل ابلتوازن العقدي 2016إطار مرسوم تعديل 

 .(1)بشكل كبري، الذي مت تكريسه يف القانون املدين
 جزاء الشروط التعسفية يف قانون االستهالك.     -أوال

املادة   يوليو    L.132-1حتدد  من  األول  منذ  أصبحت  واليت  االستهالك،  تقنني  من  املادة 2018السابقة   ،
L.212-1 ن ذات التقنني، احلماية من الشروط التعسفية من وجهة نظر مزدوجة.  م 

يف  عليها  املنصوص  التعسفية  الشروط  من  املباشرة  احلماية  من  يستفيد  الذي  احلماية،  حمل  للشخص  فبالنسبة 
 قانون االستهالك، فهو املستهلك أو غري املهين املتعاقد مع مهين فقط. 

للشروط، فقانون االس أثره من أما ابلنسبة  أو  الذي مبوجب "حمله  الشرط  التعسفي بكونه  الشرط  تهالك يعرف 
شأنه أن خيلق، على حساب غري املهين أو املستهلك، عدم توازن كبري بني حقوق والتزامات أطراف العقد".  وقد مت  

يف   الصادر  ابلقانون  التعسفية  الشروط  أحكام  اليت 2008أغسطس    4إكمال  ابلشروط  عنها  يعرب  الذي  تشكل    ، 
العقد<< توازن  على  جسيماً  جتاوزاً  وهو     .(2)>>  صرف  موضوعي  مبعيار  يتميز  التعسفي  الشرط  فإن  وابلتايل 

االختالل الكبري يف التوازن الذي حيدث يف االتفاق. وعلى القاضي لتقدير وجود الشرط التعسفي النظر إىل االقتصاد  
 العام للعقد ابلنظر إىل وقت إبرامه.  

إذا اجتمعت يف شرط ما عد تعسفياً، بصرف النظر عن نوع العقد، فاحلماية من الشروط التعسفية    هذه املعايري
 ال تقتصر على عقد اإلذعان، رغم أن هذا العقد هو جمال تطبيقها األرحب.  

الشرط  اعتباره  فهي  التعسفي،  الشرط  لضحية  االستهالك  تقنني  املشرع يف  وفرها  اليت  احلماية  بشأن طريقة  أما 
وللوصول إىل هذه النتيجة،     .(3) غياً وكأن مل يكن، أي أن الشرط وحده يبطل دون أن يؤثر ذلك على صحة العقدال

 ميكن اللجوء إىل طريقني. 
 حتديد الشروط التعسفية مبوجب مرسوم.  -أ

وهذا هو اإلجراء املبدئي الذي نص عليه تقنني االستهالك الفرنسي، الذي كان حمل تعديل مهم مبوجب قانون 
 

(1) M. Chadny, La généralisation des clauses abusives, réforme du droit des contrats et pratique des 
affaires, dir. Ph. Stoffel-Munck, Dalloz, 2015, p. 47. 

(2) C. Consom. art. L. 212-1. 
(3) C. Consom. art. L. 214-1. 
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. فبموجب هذا التقنني يتم مبرسوم يصدر عن جملس الدولة بعد أخذ رأي جلنة الشروط التعسفية،  2008أغسطس    4
الفئة األوىل حتدد تلك املوصوفة ابلشروط   القانون.  الوارد يف  حتديد فئيت الشروط اليت ميكن أن تكون تعسفية ابملعىن 

ا توازن  على  خطرياً  جتاوزاً  تتضمن  واليت  الشروط جيب  "السوداء"،  هذا  تعسفية.  أهنا  قاطع  حنو  على  ويفرتض  لعقد، 
صاهلا من العقد دون أن يكون للمهين بشأهنا احلق يف االحتجاج أبي وسيلة من وسائل الدفاع. أما الفئة الثانية  ئاست

يت  للمهين أن  احلالة ميكن  أهنا تعسفية. يف هذه  بسيطاً  واليت يفرتض فرضاً  "الرمادية"،  الشروط  إبطال  فتتضمن  جنب 
التعسفية غري  طبيعته  إثبات  خالل  من  ظاهره،  عن  النظر  بغض  السوداء  (1)الشرط،  ابلشروط  قائمة  نشر  مت  وقد   .

 وما بعدها من تقنني االستهالك.  R.212-1، تضمنتها املواد 2008مارس  18والرمادية مبوجب مرسوم يف 
 حتديد الشروط التعسفية من قبل القضاء. -ب

السابق اإلشارة إليه، قط ما يفيد سلطة القضاء يف اإلعالن عن وجود شرط   1978ناير  ي  10مل يتضمن قانون  
تعسفي يف العقد، مبعزل عن وجود مرسوم يقرر لشرط ما هذه الصفة، غري أن حمكمة النقض الفرنسية، يف حكم هلا  

ع القاضي اآلن أن  . عليه، يستطي(2) ، منحت نفسها هذه السلطة خارج النصوص القانونية1991مايو  14صدر يف  
يبطل أي شرط تعسفي ابالستناد إىل املعايري اليت نص عليها القانون، وإن مل يصدر مرسوم ابعتباره تعسفياً. يف مثل  
العقد، ولكن ليس  توازن كبري يف  إذا كان من شأنه أن خيلق عدم  الشرط تعسفياً  يعد  للقاضي أن  احلالة ميكن  هذه 

، فال جيب على قاض آخر أو حمكمة أخرى احرتامه إذا ما مت تقدمي طلب أمامها  حلكم القاضي هنا غري حجية نسبية
  .(3) خبصوص شرط مماثل

ويثور التساؤل هنا عما إذا كان ينبغي على القاضي أو ميكنه حتديد الصفة التعسفية للشروط اليت تعرض عليه  
املادة   نفسه.  تلقاء  الفرنسي،  L.141-4من  االستهالك  تقنني  من  بسيطة    القدمية  إمكانية  للقاضي  تعطي  كانت 

التزام الوطين  القاضي  على  فرضت  قد  األوروبية  العدل  حمكمة  أن  إال  ذلك،  التعسفية    اً لتقرير  الصفة  بتقرير  حقيقياً 
نفسه تلقاء  من  للمادة     .(4) للشرط  اجلديد  النص  فإن  بقانون    L.141-4لذا  الصادر  االستهالك  تقنني    17من 

أبن:"يستبعد القاضي من تلقاء نفسه، بعد أخذ مالحظات األطراف، تطبيق شرط تنبثق  ، جاءت لتقرر  2014مارس  
، الذي أعاد تقنني قانون االستهالك ضمن  2016مارس    14صفته التعسفية من عناصر املناقشة". ومبناسبة مرسوم  

فقد   القانون،  من  التشريعي  اجلزء  يف  املادة  هذه  تضمني  يتم  مل  الفرنسي،  املدين  مسألة صالحيات  القانون  أن  رؤي 
املادة   نصت  وهلذا  ابللوائح.  بل  ابلقانون  اخلاص  القسم  حتت  تندرج  ال  أن  جيب  اجلزء    R.632-1القاضي  يف 

الالئحي من تقنني االستهالك على إن القاضي:"يستبعد من تلقاء نفسه )...(، تطبيق شرط تنبثق صفته التعسفية من  
 عناصر املناقشة". 

 اليت ختلق اختالالً جوهرايً حبسب نصوص القانون املدين.    جزاء الشروط   -اثنياً 
يف   الصادر  الفرنسي  املدين  القانون  تعديل  ملرسوم  املهمة  االبتكارات  حظر 2016فرباير    10أحد  تكريسه   ،

العقد أطراف  والتزامات  بني حقوق  جوهرايً  اختالالً  اليت ختلق  التعسفية(5)الشروط  للشروط  املقرر  املنع  من  يقرب   ،  .
 

(1) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 137. 
(2) Cass. civ.1ʳᵉ, 14 mai 1991, GAJC, vol. 2, n˚ 159. 
(3) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 138. 
(4) CJCE 4 juin 2009, JCP 2009, n˚ 42, p. 336. 
(5) Sur ce sujet en detail v.,M. Behar-Touchais, Le déséquilibre significatif dans le code civil, JCP G 

2016, p.391, M. Alby, J. Bouffard et S. Chaudouet, Le déséquilibre significatif, entre antinomie et 
autonomie des droits spéciaux et du droit commun, La réforme du droit des contrats :acte de colloque, 
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:" يف عقود اإلذعان، كل 2018أبريل    20من القانون املدين، املعدَّلة بقانون    1171  املادة   الفقرة األوىل من  فبحسب
التوازن بني حقوق   وانفرادايً من أحد الطرفني، وخيلق اختالالً جوهرايً يف  شرط غري قابل للتفاوض، يتم حتديده سلفاً 

العقد، يعد كأن مل تقنني  (1)"يكن  والتزامات األطراف يف  التعسفية املقرر يف  ليكمل حظر الشروط  . هذا النص جاء 
. وكل ذلك يضاف إىل ما تقرره املادة  (2)االستهالك، الذي يقتصر نطاق تطبيقه على العالقات بني احملرتف واملستهلك

L.442-6 يك التجاري ضحية  ، من تقنني التجارة الفرنسي، اليت تطبق على العالقات بني التجار، واليت تسمح للشر
 . (3) أي ممارسة ختلق عدم توازن جوهري يف حقوق والتزامات األطراف يف طلب تقرير مسئولية املتعاقد اآلخر

خمتلفة عما تقرره النصوص األخرى، ويظهر ذلك من خالل   1171  املادةهذا ويالحظ أن احلماية اليت تقررها  
 اآليت:

ال تقيد أبي حال من األحوال هذه احلماية من    1171  املادةف   ابلنسبة لألشخاص املستفيدين من احلماية، -أ
الشروط التعسفية بتوافر صفة خاصة للمتعاقدين. وألن هذه املادة تستخدم مصطلح "األطراف"، بصيغة العموم، فهذا  

التعسفية لتشمل العقود املربمة بني اثنني من املهنيني، أو اثنني من ا ملستهلكني،  يعين إمكان مد احلماية من الشروط 
للمادة   تطبيقاً  القضاء  يف  املعتمد  املهين  غري  أو  للمستهلك  الضيق  التعريف  عن  الناشئة  الصعوابت  بذلك  لتتجاوز 

1-L.212 (4)من تقنني االستهالك الفرنسي.  

ابحلماية،   -ب املشمولة  للعقود  اإلذعان  1171  املادة فابلنسبة  عقود  على  احلماية  تطبيق  نطاق  تقصر   ،
. هذا القيد  1110تعريفاً يف الفقرة الثانية من املادة    2016عطاها التقنني املدين الفرنسي املعدل مبرسوم  وحدها، اليت أ

عام   تقدميه  الذي مت  للتعديل  األويل  املشروع  أن  التعديل، يف حني  ملرسوم  النهائية  النسخة  إىل  ، كان 2015أضيف 
وهو أن تسبب اختالالً جوهرايً يف التوازن بني حقوق    ينص على حظر الشروط التعسفية يف مجيع العقود، بشرط واحد

والتزامات األطراف. لكن هذا التوجه تعرض لنقد الذع من الفقه وخمتلف مهنيي القانون الذين يرون أن الشرط الذي 
هاية مرسوم  خيل ابلتوازن ال ميكن وال جيب فرض اجلزاء عليه إال إذا مل يتم التفاوض بشأنه حبرية، وهذا ما اعتمده يف الن

 . (5) ، عندما قصر نطاق تطبيق احلماية على عقود اإلذعان2016تعديل القانون املدين الفرنسي لعام 
فإن    -ج إليها  ابلنسبة لشروط تطبيق احلماية،  التعسفي قد متت اإلضافة  البند  توفرها يف  الواجب  الشروط 

تعديل القانون املدين الفرنسي الصادر يف   سوماملتعلق ابلتصديق على مر   2018أبريل    20أثناء التصويت على قانون  
بني  2016فرباير    10 التوازن  يف  جوهرايً  اختالال  التعسفي  البند  خيلق  أن  وجوب  يف  املتمثل  األساس  الشرط  أما   .

 
 

1ère Journée Cambacérès ,3 juillet 2015, Montpellier, Université de  Montpellier,2015 p. 255.  
(1 ) " مفهوم  أن  واختل يلحظ  حقوق  بين  الجوهري  التوازن  األ التزامل  في    طرافات  ورد  العقد"،  في 

اال   L.212-1المادة تقنين  وغير  ست من  المهنيين  بين  تبرم  التي  العقود  "في  فيها:  جاء  التي  الفرنسي  هلك 
حساب  المهن  على  تخلق،  أن  أثرها  أو  محلها  في  شأنها،  من  التي  الشروط  تعسفية  تعد  المستهلكين،  أو  يين 

ا بين حقوق و  في العقد".  طراف ات األالتزامالمستهلك، اختلالا جوهريا
ال يتضمن تعبير "الشرط التعسفي"، ولكن هذا    2016يلحظ أن مرسوم تعديل القانون المدني الفرنسي لعام   ( 2)

 ، كما يشهد بذلك التقرير الذي الحكومي المصاحب لنشر المرسوم. 1171لمقصود حقيقة بنص المادة هو ا
 .Cons.const., QPC, 13 janvهذا وقد قضى مجلس الدستوري الفرنسي  بدستورية هذا النص، أنظر حكمه: ( 3)

2011, RTD civ.,2011.121 
سي المستهلك بأنه: " كل شخص طبيعي يتصرف لغايات ال  هلك الفرن ست تعرف المادة التمهيدية من تقنين اال  ( 4)

 تدخل في نطاق نشاطه التجاري، الصناعي، الحرفي، الحر أو الزراعي". 
(5) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 139. 
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التزمته   التعسف الذي  ذاته املعتمد يف  و   ،1171املادةحقوق والتزامات األطراف، فلم يتم املساس به، كما إن معيار 
قد أضاف حتديداً مهماً مفاده أن:"    1171  . ومع ذلك فإن نص املادة(1)من تقنني االستهالك  L.212-1  املادة

القاعدة   هذه  اآلداء".  مع  الثمن  تناسب  بعدم  وال  للعقد  الرئيس  ابحملل  ال  يتعلق  ال  اجلوهري  االختالل  هي  تقدير 
ن سبب استبعاد الشروط املتعلقة ابحملل  . أما ع(art.L.212-1، al. 3)   استمدت من قانون االستهالكاألخرى  

الرئيس للعقد فيمكن تفسريه أبن مجيع األطراف، مبا فيهم الطرف الضعيف، حىت يف عقد اإلذعان، يعريون قدراً من  
االهتمام، حلظة التعاقد، ابحملل الرئيس للعقد. كما أن هذا االستبعاد يوافق تعريف عقد اإلذعان الوارد يف الفقرة الثانية  

املادة  م الشروط غري    1110ن  الذي يشتمل على جمموعة من  العقد  اإلذعان هو  الفرنسي:"عقد  املدين  القانون  من 
قابلة للمفاوضة، وحمددة سلفاً من قبل أحد أطرافه". فاحملل الرئيس للعقد ميكن أن يتم التفاوض عليه، دون أن جيعل  

االختالل بعدم تناسب الثمن مع اآلداء، فهذا يتفق مع علق  .  وأما وجوب أن ال يت(2)ذلك من العقد عقداً تفاوضياً 
 .(3)املبدأ العام والذي مبوجبه أن الغنب ال يعد من حيث املبدأ سبباً لبطالن العقود

فقد على   .1171L، شرطاً جديداً عندما قصر احلماية املقررة يف املادة  2018أبريل    20كما أضاف قانون  
للتفاوض، القابلة  "غري  حتديدها  البنود  يتم  لتحقيق    واليت  جاءت  اإلضافة  هذه  الطرفني".  أحد  من  وانفرادايً  سلفاً 

املادة   الوارد يف  لعقد اإلذعان  والتعريف اجلديد  الفرنسي   1110التناسق بني نطاق تطبيق احلماية  املدين  التقنني  من 
زاء على البند التعسفي، إذ على  اجل . وهو يف الوقت ذاته قد صعب من تطبيق أعاله   2018بصيغتها املعدلة بقانون  

املدعي فوق إثبات الشروط الواجب اجتماعها لفرض اجلزاء، أن يقيم الدليل على أن املفاوضات العقدية مل تشمل هذا  
 .(4)البند

 
الفرنسية ( 1) الجمهورية  لرئيس  المرفوع  التقرير  في  اختلل  بشأن    جاء  تقدير  معايير   " أن  التعديل  مرسوم 

ا ألنها مستوحاة من تلك التي يحددها تقنين االالتوا هلك والناتجة من تطبيق التوجيه  ست زن كانت معروفة سابقا
 في شأن الشروط التعسفية".  1993أبريل  5الصادر في   93/13األوروبي رقم 

(2) C. François, op.cit, p.8. 
(3) Cyril Grimahdi, Les limites à la libre détermination du contenu du contrat dans  le nouveau droit des 

contrats,Lextenso,http://www.actu-juridique.fr./civil/obligations-contrats/les-limites-a-la-libre-
determination-du-contenu-du-contrat-dans-le-nouveau-droit-des-contratsl[consultéle 21.01.2021]. 

(4) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 139. 

http://www.actu-juridique.fr./civil/obligations-contrats/les-limites-a-la-libre-determination-du-contenu-du-contrat-dans-le-nouveau-droit-des-contratsl
http://www.actu-juridique.fr./civil/obligations-contrats/les-limites-a-la-libre-determination-du-contenu-du-contrat-dans-le-nouveau-droit-des-contratsl
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 املطلب الثاين 
 جزاء غياب املقابل يف العقد  

العقدية املتقابلة، وهو ما مت أتكيده يف   مبدأ التوازن بني اآلداءات  قط رغم أن القانون املدين الفرنسي مل يفرض  
اجلديدة من القانون، إال أن إرادة فرض اجلزاء على غياب املقابل لاللتزام كانت على الدوام  حاضرة.    1168املادة  

، الذي هجر الطريق  2016وقد تطور الطريق للوصول إىل هذه النتيجة مع مرسوم تعديل القانون املدين الفرنسي لعام  
من القانون املدين،   1171، 1169دي للرقابة القائم على فكرة السبب، لكنه متسك يف الوقت ذاته، يف املادتني التقلي

 بناء على أسس تقنية خمتلفة، ابحللول اليت السابقة على تعديله. 
 الفرع األول

 جزاء غياب املقابل يف العقد بناء على مفهوم السبب 
يف القانون املدين الفرنسي كمفهوم مزدوج. فعندما يتم التساؤل عن ، ٌفرض السبب  2016قبل تعديله مبرسوم  

أو    ،سبب التزام املتعاقدين، ميكن تقدمي إجابتني. فيمكن أوال الرتكيز على العلة اجملردة لاللتزام، مبعىن السبب املوضوعي
قد، أي السبب الشخصي   الذهاب أبعد من ذلك يف البحث النفسي، عن البواعث الواقعية اليت دفعت األطراف للتعا

للعقد. وسواء أمسيناه ابلسبب اجملرد أو سبب االلتزام، فإن السبب املوضوعي قد استخدم عملياً يف حالة انعدام السبب  
 بقصد فرض اجلزاء على غياب املقابل.  

 مفهوم السبب املوضوعي.   -أوال
االلتزام". وهو سبب جمرد، ألن البحث هنا  السبب املوضوعي، هو" الغرض الفوري واملباشر الذي دفع املدين إىل 

على   ابإلجابة  يتحدد  فهو  اللتزامهم.  العام  السبب  على  بل  األطراف،  دفعت  اليت  الذاتية  االعتبارات  على  يركز  ال 
 السؤال:"ملاذا ينفذ املدين التزامه؟". وبسبب طبيعته اجملردة، فهو دائماً يكون ذاته يف الصنف الواحد من العقود. 

، فإن سبب التزام أحد الطرفني هو حمل التزام (Doma)قود امللزمة للجانبني الرضائية، وكما قال دوما  ففي الع
الثمن، يف حني   البيع يلتزم املشرتي بدفع  الطرف اآلخر، وهو تعبري عن الرتابط بني االلتزامات. فلنتذكر أنه يف عقد 

تبادلياً  االلتزامني  من  وأي  املبيع،  بتسليم  البائع  دفع  يلتزم  هو  إذن  البائع  التزام  فسبب  اآلخر.  لاللتزام  سبباً  يشكل   ،
 املشرتي للثمن، وسبب التزام املشرتين هو تسليم البائع للمبيع.  

ويف العقود امللزمة للجانبني االحتمالية، يكون حتديد السبب أكثر دقة، ألن حمل األداءات فيها غري مؤكد، لذا 
 ود هو االحتمال ذاته. يعترب القضاء أن السبب يف هذه العق

ويف العقود العينية، فإن السبب يف هذه العقود هو تسليم الشيء. ففي الوديعة مثالً، سبب االلتزام ابحملافظة على  
املال املودع ورده للمودع عند طلبه، هو سبق تسليمه للمودع لديه. ومع ذلك فإن هذا التحديد للسبب يثري االهتمام،  

الوقت ذاته الشكل املطلوب حتت طائلة البطالن. وهلذا فإن الفقيه دوما، ومبناسبة هذا النوع    ألن تسليم الشيء يعد يف
الفائدة من مفهوم السبب. ومع ذلك فإن الركون إىل السبب يسمح بوضع حلول موضع   العقود، برر رأيه عدم  من 

 التنفيذ، مل يكن ابإلمكان تربيرها ابلرجوع اجملرد إىل متطلب الشكل.  
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ود التربع، وتطبيقها الرئيس عقد اهلبة، فإن السبب فيها هي نية التربع. وهنا يبدو أن السبب يتداخل مع أما عق
 البواعث، وبقدر ما، مع الرضاء. 

 الفائدة من مفهوم السبب املوضوعي: جزاء غياب السبب.  -اثنياً 
ن االلتزام دون سبب أو لسبب  القدمية من التقنني املدين الفرنسي، فإ  1131حبسب ما كانت تنص عليه املادة  

. وبتطبيق احللول السابقة على تعديل التقنني، فإذا كان أحد االلتزامات خالياً من سببه، أمكن  ال يرتب أي أثرموهوم، 
تقرير بطالن العقد. وعليه فإن جزاء غياب سبب االلتزام يسمح للقاضي ابلرقابة على انعدام املقابل يف االتفاق، وهذا  

 بعقود املعاوضة.  ابلطبع خاص 
 أعاله أمكن تقرير بطالن البيع لغياب الثمن كامالً، أو بطالن اإلجيار دون بدل.  1131وبتطبيق املادة  

على أنه إذا كان اللجوء إىل مفهوم السبب مربراً يف هذه الفروض النادرة النعدام املقابل، فإن الركون إىل السبب  
ا املفهوم وفسرت ختلي واضعي مرسوم تعديل القانون املدين الفرنسي  كان موضوع تطبيقات مكثفة طمست معامل هذ

 عنه واستبداله مبفهوم مضمون العقد.   2016لعام 
 استخدام السبب لتقرير بطالن الشروط العقدية املفرطة.  -أ

العقد الفرنسي السابق على تعديل قانونه املدين إىل مفهوم انعدام السبب لتقرير بطالن الشروط  ية جلأ القضاء 
املسماة  القضية  الفرنسية يف  النقض  حمكمة  التجارية يف  الغرفة  اختذهتا  اليت  اخلطوة  هي  لذلك  األشهر  املثال  املفرطة. 

”Chronpost“    املسئولية  (1) 1996أكتوبر    22بتاريخ من  اإلعفاء  شرط  ببطالن  احملكمة  فيها  قضت  اليت   ،
للمادة استناداً  العقد،  الرئيس يف  االلتزام  القانون  1131  املنصب على  اللجوء إىل    .(2) القدمية من  ويالحظ هنا أن 

بشكل غري مباشر بنوع من إمكانية تعديل   تقنية انعدام السبب، اليت تؤدي فقط إىل إلغاء الشرط حمل النزاع، تسمح
أيضاً، ألنه ك للنقد  تعرض  احلل  االلتزامات. هذا  بني  التناسب  مراقبته ملدى  بل  القاضي، ال  قبل  يبدو  العقد من  ما 

يؤدي إىل تطبيق واسع لفكرة انعدام السبب الذي جرى قضاء حمكمة النقض الفرنسية على فرض اجلزاء، ليس على  
إبرامه. كما إن هذا احلل يبدو مفرطاً، ألن هذه احملكمة تقضي  أ عدم وجوده يف العقد   صالً، بل زواله الالحق على 

ساس للعقد، بصرف النظر عما ميكن أن يكون له من أتثريه ملموس على  ابلبطالن جملرد كون الشرط متعلقاً اباللتزام األ
النقض قد  (3)التزامات األطراف التجارية حملكمة  الغرفة  فإن  له،  اليت وجهت  الفقهية  االنتقادات  وبتأثري من  . لذلك، 

السابق مبوجب حكم صدر يف   املسماة    2010يونيو    29تراجعت عن توجهها  القضية  عن(Faurécia)يف  دما  ، 
أكدت على إنه:"يعد كأن مل يكن فقط ذلك الشرط الذي يقلص مقدار التعويض على حنو يتعارض مع مدى االلتزام  

يف هذا احلكم بررت احملكمة حكمها قانوانً عندما أكدت أيضاً على أن:"الشرط   .(4) الرئيس الذي يتحمل به املدين"
اجلديدة من   1170"، وهو التربير الذي جنده اآلن يف نص املادة احملدد للتعويض ال يفرغ االلتزام الرئيس من كل جوهره

القانون املدين الفرنسي. وعليه مل يعد اآلن كافياً أن ينصب الشرط حمل النزاع على االلتزام الرئيس يف العقد حىت يعد  

 
(1) Cass. Com. 22 oct.1996, GAJC, vol. 2, n˚ 157; D. 1997, p.121; v. J-P. Chazal, Théorie de la cause et 

justice contractuelle. A propos de lʼarrêt Chronopost, JCP 1998, 1. P. 152; J. Ghestin, Lʼabsance de 
cause de lʼengagement: absence de contrepartie convenue, JCP 2006, 1. P.177. 

 . 329- 326قاسم، ص لمزيد من التفصيل، راجع، محمد حسن  ( 2)
(3) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 141-142. 
(4) Cass.com. 29 juin 2010, JCP. 2010, 787: D. 2010, 1832. 
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يناقض وجود االلتزام    الغياً، بل على القاضي أن يتحقق، آخذا بنظر االعتبار جممل اقتصاد العقد، ما إذا كان الشرط
 يف ذاته. 

 جتاوز متطلب الغياب التام للسبب.  -ب
تقرير بطالن العقد ال يتم من حيث املبدأ إال إذا انعدم سبب االلتزام كلية، أما قبول بطالن التصرف يف حالة  

يسمح برقابة مفرطة    انعدامه اجلزئي فقط، فمن شأنه أن يرقى يف الواقع إىل االلتفاف على القواعد القانونية للغنب، وأن
عام   الفرنسي مبرسوم  املدين  القانون  تعديل  فقبل  للعقد.  االقتصادي  التوازن  على  القضاء  ، كانت حمكمة  2016من 

حد  يصل  أن  دون  منخفضاً،  فيه  الثمن  يكون  عندما  االتفاق  بطالن  تقرير  تقليدي  بشكل  ترفض  الفرنسية  النقض 
 كثرية ومستمرة ألن جيعل من السبب أداة للرقابة على توازن االتفاقات.. ومع ذلك كانت حماوالت القضاء  (1)التفاهة

هلا صدر يف   عليه  2003مارس    11ففي حكم  يرتتب  أن  للسبب جيب  اجلزئي  الغياب  أبن  احملكمة  هذه  ، قضت 
جزئي عيباً  االعتبار  احملكمة يف  فيها  اليت أتخذ  األوىل  املرة  وهذه  املتبقي"،  اجلزء  بقدر  للتصرف"  السبب  انتقاص  اً يف 

وترتب عليه انتقاص التصرف، وهو ما يعطي للقاضي سيطرة حقيقية على مدى توازن وتناسبية االتفاق. مع ذلك فقد  
يف   للمحكمة صدر  مبوجب حكم  إىل حد كبري  احلل  هذا  نطاق  تقييد  العقد  2007مايو    31مت  :"يف  فيه  جاء   ،

 .  (2) سبب ال ميكن أن تتسبب يف إنقاص االلتزام"التباديل )امللزم جلانب واحد(، املوهومية اجلزئية لل
يف نفس التوجه، قضت حمكمة النقض الفرنسية أحياانً أبن زوال السبب الالحق إلبرام االتفاق ميكن أن يؤدي 
حلالة   التنفيذ، ويكون مشاهباً  أثناء  يظهر  الذي  لالتفاق،  االقتصادي  التوازن  اختالل  يف حال  انعدامه، خصوصاً  إىل 

التج2010يونيو    29. ففي حكم هلا صدر يف  ئالطار الظرف   الغرفة  الفرنسية حكماً ، نقضت  النقض    ارية حملكمة 
حملكمة االستئناف، الذي الزم إحدى الشركات بتنفيذ التزام عقدي مل يعد له مقابل بفعل التغري يف تكلفة املواد األولية.  

قريباً من ذاك الذي سيق يف حكم   النتيجة اليت مت الوصول  ”Chronpost“وهنا جند تسبيباً  ، رغم االختالف يف 
تعادل بني األداءات،   لعدم وجود  الوقائع، وهنا،  املستند إىل  للجزاء  العقد خيضع  الالحق إلبرام  السبب  إليها. فزوال 

رها  الناجم عن التغري يف الظروف االقتصادية. ولكن يالحظ الفقه أن هذه األحكام، رغم ما فيها من جدة، مل يتم نش
يف النشرة القضائية حملكمة النقض، وكانت اإلشارة إليها قليلة يف تقريرها السنوي، األمر الذي يعرب عن رغبة احملكمة يف  
عدم إعطائها صفة احلكم الذي يقرر مبدأ من مبادئ احملكمة. كما يرى هذا الفقه أهنا تعرب عن تطويع مفرط ملفهوم  

جود املقابل، وهي احلجة اليت كونت قناعة بضرورة إلغاء هذه املفهوم من قبل  السبب املستخدم كوسيلة للرقابة على و 
 .(3) 2016 فرباير  10مرسوم تعديل القانون املدين الفرنسي الصادر يف 

 الفرع الثاين 
 جزاء غياب املقابل يف العقد مبعزل عن مفهوم السبب 

دين الفرنسي جاء واضحاً بنصوص املادتني، إن إلغاء اعتبار السبب شرطاً من شروط صحة العقد يف القانون امل
هو    1162و  1128 آخر  مفهوم  لصاحل  املفهوم،  هذا  إىل  إشارة  حذفت كل  واليت  القانون،  هذا  من  اجلديدتني 

القانون   تعديل  فيه من واضعي مرسوم  قلنا أكثر من مرة، كان مرغوابً  السبب، كما  العقد". وهجر مفهوم  "مضمون 
 

(1) Cass. civ.1ʳᵉ, 4 juill.1995, D.1995, 206, note A-M. Luciani; 11 déc.2008, JCP 2009, II. 20025. 
(2) Cass. civ.1ʳᵉ, 31 mai 2007, D.2007, 2574. 
(3) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 143. 
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الصادر يف   إليه  2016ير  فربا  10املدين  الرجوع  إمكانية  الفرنسي وتسهيل  العقود  قانون  تبسيط  الرغبة يف  ، مبوجب 
ورغم أن القضاء السابق على التعديل قد جنح يف حتقيق نوع من التوافق لصاحل تعريف مزدوج    والتعرف على أحكامه.

ري منه غري معروف يف الكثري من  للسبب ومتكن من أتطري تطبيقاته األساسية، إال أن هذا املفهوم، الذي يف جزء كب
هذا   أن  غري  األساسية،  تطبيقاته  بتقنني  واالكتفاء  املفهوم  هذا  إلغاء  على  االختيار  وقع  لذا  معقداً.  ظل  القوانني، 
االختيار كان موضع نقد من جانب من الفقه، يستند إىل فكرة اإللغاء ذاهتا، فمشرع مرسوم التعديل قرر هجر هذا  

تفعي بقصد  األنظمة  املفهوم  من  العديد  يف  معتمد  السبب  مفهوم  أن  إىل  االلتفات  دون  املدين،  القانون  جاذبية  ل 
واسع حنو  وعلى  املدين   .(1)القانونية،  القانون  يف  اإلبقاء  مالءمة  عدم  على  شيء  قبل كل  االنتقادات  تركزت  وقد 

النظ أساسها  فصلها عن  مع  السبب  فكرة  على  املؤسسة  احللول  فإن هذا  الفرنسي على مجيع  لذا  املفاهيمي.  أو  ري 
التوجه يبدو جمرد خطوة شكلية، فمصطلح السبب هو الذي اختفى، يف حني أن التطبيقات الفعلية ملفهوم السبب،  
هذا   للمستقبل ألن  ابلنسبة  مقلق  التوجه  هذا  فإن  أخرى  من جهة  عليها.  اإلبقاء  مت  قد  تثريها،  اليت  املشاكل  بكل 

 .(2)ون قاعدة مفاهيمية يتعرض سريعاً خلطر احملدوديةاحملتوى من التطبيقات من د
تطبيقان  املفهوم  هلذا  بقي  فقد  الفرنسي،  املدين  القانون  من  اختفت  قد  السبب  أن كلمة  رغم  قلنا،  وكما 

 أساسيان، ومها: 
 جزاء انعدام املقابل.   -أوال

بنصها  ،(3) السابق على التعديل  اجلديدة من القانون املدين الفرنسي، قد كرست التوجه القضائي   1169املادة  
 . (4) على أن:"يكون عقد املعاوضة ابطالً، إذا كان املقابل املتفق عليه وقت إبرامه، لصاحل امللتزم، ومهياً أو اتفهاً"

هذا احلكم، رغم أنه ال يستند إىل مفهوم السبب مبعناه املوضوعي، فهو يكرس حالً مستقراً يف القانون الفرنسي 
. وعلى غرار ما قرره القضاء السابق، فإن  ( 5) العقد عندما يكون التزام أحد الطرفني فيه دون أي مقابل  مفاده : بطالن

من القانون املدين الفرنسي حتدد على حنو واضح ومبدئي    1168هذا الغياب للمقابل جيب أن يكون كامالً. فاملادة  
ال   األداءات،  تعادل  عدم  للجانبني،  امللزمة  العقود  "يف  على  أبنه:  القانون  ينص  مل  ما  العقد،  لبطالن  سبباً  يشكل 

ال ميكن أن تكون وسيلة للرقابة على التوازن االقتصادي لالتفاق،  بل جمرد    1169خالف ذلك".  وعليه فإن املادة  
 . (6) جزاء خللوه من أي مقابل

 شروط: ، البد من اجتماع ثالثة 1169على أية حال، لتقرير بطالن العقد الذي تقرره املادة 
التعديل،  كان   - أو اتفهاً". ففي ظل النصوص قبل  العقد "ومهياً  الدليل على أن املقابل يف  فيجب أوال إقامة 

 
في أوروبا هذا هو توجه قوانين كل من اسبانيا، وايطاليا، وبلجيكا، ولوكسمبورج، ورومانيا. وكذلك جميع  ( 1)

 القوانين المدنية للدول العربية. 
(2) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 144. 
(3) V. Cass. Com, 6 janv.1987: Droit des sociétés 1987/2 p.7; Cass. com.14 oct. 1997, n˚ 95-14.285; CA 

Paris, 15 fév. 1957: JCP G 1958, II. 10418. 
(4) Sur ce sujet v. aussi, L. Anyès, La cause, inutile et dangereuse, Dr. et part. Oct. 2014, P. 40; R. Boffa, 

la validité du contrat, Gaz. Pal. 29 avr. 2015,p. 18; D. Mazeaud, pour que survive la cause, en dépit de 
la réforme, Dr. et part. Oct. 2014, P. 38. 

أن مصطلح " المقابل، وجد في غالب    إلى  حكم قضائي،  45يذهب أحد الفقهاء الفرنسيين ، بعد مقارنة عدد   ( 5)
أ وجود  أكدت  التي  القضائية  "  األحكام  أن مصطلح  األحكام  تلك  أن محصلة  إلى  ويصل  السبب،  غياب  و 

 .Barthélemy Mercadal, op.cit, n˚ 417 المقابل" مرادف لمصطلح " السبب" أنظر،  
(6) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p. 144, Anne-Sophie Choné-Grimaldim, op.cit, p.140. 
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من   يقرب  و"ما  "الالشيء"  بني  التفرقة  عدم  هي  هنا  الفكرة  اتفه".  أو  موجود  "غري  مقابل  عن  يتحدث  القضاء 
 .  1168 البطالن، وهذا ما يتفق متاماً مع حكم املادة فمجرد عدم كفاية املقابل ال تسمح ابلوصول إىل .(1)الالشيء"

وعرفه البعض اآلخر بقوله: "    ،(2)أما عن املقابل الومهي، فقد عرفه البعض ابملقابل، غري احلقيقي وغري  اجلدي"
إىل يؤدي  إذا كان  أو  العقد،  إبرام  منذ حلظة  تنفيذه مستحيالً،  إذا كان،  يعد ومهياً  عليه  املتفق  املقابل  استخدام أن   

يف    1996. هذا املفهوم اعتمده قضاء حمكمة النقض الفرنسية الصادر عام  (3)مزدوج مع التزام انتج عن عقد آخر" 
. يف هذه القضية وضع أحد الطرفني حتت تصرف الطرف اآلخر أشرطة فيديو  (4)(Point Club Video)قضية  

طة على اخلواص، لكن جتارة إجيار األشرطة هذه أقيمت يف  مبقابل، على أن يلتزم الطرف الثاين بعرض إجيار هذه األشر 
منطقة غري مأهولة ابلعدد الكايف من السكان حبيث جيعلها انجحة اقتصادايً. قضت حمكمة االستئناف ببطالن العقد  

مستحيالً"،   املتعاقدين، كان  من  املطلوب  القتصاده  وفقاً  العقد،  "تنفيذ  ألن  املوضوعي  السبب  لفكرة  وهو  استناداً 
احلكم الذي صادقت عليه حمكمة النقض ألنه" قد ثبت غياب كل مقابل حقيقي لاللتزام بدفع مقابل إجيار األشرطة".  

بكون    1169املوضوع حبسب حمكمة النقض خيص"غياب املقابل احلقيقي لاللتزام"، يف حني أنه يتعلق وفق نص املادة  
 "املقابل ومهياً". 

حملكم  الحقاً  حكماً  أن  عام  ويالحظ  صدر  الفرنسية  النقض  لقضاء( 5) 2009ة  هناية  وضع  قد   ، Point(
Club Video)  .  يف هذه القضية أبطلت حمكمة االستئناف عقداً ألن " تنفيذ العقد، وفقاً القتصاده املطلوب من

املادة   إىل  مستندة  احلكم  هذا  العليا  احملكمة  نقضت  مستحيالً"،  القانو   1131املتعاقدين، كان  من  املدين  القدمية  ن 
الفرنسي، حبجة أنه بقضائها ببطالن العقد "يف حني أن سبب التزام أحد طريف العقد امللزم للجانبني يتمثل يف االلتزام  

اجلديدة    1169املادة  املتعاقد عليه من الطرف اآلخر، تكون حمكمة االستئناف قد خالفت النص املشار إليه أعاله".  
يها املقابل "ومهياً" أي" غري حقيقي"، تكون قد مسحت حملكمة النقض الفرنسية، إن توافرت  بنصها على منع العقود اليت يكون ف

 . Club Video(Point  (6)(لديها اإلرادة، إبعادة االعتبار لقضائها
إبرامه - لوقت  معاصراً  املقابل  غياب  يكون  أن  العقد  لبطالن  فاملادة  (7)من انحية أخرى، جيب  من    1169. 

نسي ال تنظم الفرض الذي يزول فيه املقابل أثناء تنفيذ العقد، ففي هذه احلالة جيب الرجوع إىل املادة  القانون املدين الفر 
 . (8) من القانون اليت تعد العقد معدوماً إذا فقد أحد عناصره اجلوهرية 1186
من جانب اثلث، وعلى خالف املعمول به قبل التعديل، حيث يؤدي أتسيس هذا احلل على فكرة السبب   -

املادة  إ فإن  القيمة،  للجانبني حمددة  امللزمة  ابلعقود  واقعاً،  ليشمل كل   1169ىل حصره،  تطبيقه  نطاق  متد  اجلديدة 
عقود املعاوضة، وال يشمل العقد اليت أبرم تربعاً، وهو استبعاد منطقي، ذلك أن عقود التربع بطبيعتها تستند على نية  

 
(1) Anne-Sophie Choné-Grimaldim, op.cit, p.140. 
(2) Le petit Robert, v˚ << Illisoire>>, sens 2 : << qui peut faire illusion, mais ne repose sur rien de réel, 

de sérieux >>. 
(3) J. Ghestin , G. Loiseau,  et Y-M., Serinet, La formation du contrat, T.2, 4 ͤéd., 2013, LGDJ, n˚ 720. 
(4) Cass. civ.1ʳᵉ, 3 juill. 1996: Bull. Civ. I, n˚ 26. 
(5) Cass. Com., 9 juin 2009, n˚ 08-11.420. 
(6) C. François, op.cit, p.6. 
(7) Cass. Com., 21 oct. 1947, n˚ 73-11099. 
(8) Cass. Com., 23 oct. 2007, n˚ 06-13.979: RJDA 2/08 n˚ 115. V. aussi,  Anne-Sophie Choné-

Grimaldim, op.cit, p.141; Barthélemy Mercadal, op.cit, n˚ 421 
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املقابل وجود  من  وختلو  ال  .(1)التربع  أن  القانون  على  تعديل  مرسوم  الفرنسية  اجلمهورية  لرئيس  به  رفع  الذي  تقرير 
ميكن أن يشمل العقود االحتمالية، وهذا يعين أن إرادة املشرع قد    1169، أشار إىل أن نطاق تطبيق املادة  (2)املدين

قررت فيه احملكمة   اجتهت إىل احملافظة على قضاء حمكمة النقض الفرنسية املؤسس على فكرة السبب املوضوعي، والذي 
العقد   أطراف  أحد  الذي قصده  املقابل  يكون  احتمال حقيقي،  نتيجة عدم وجود  االحتمالية حيث،  العقود  بطالن 

 . (3)ومهياً 
 بطالن الشرط الذي يفرغ االلتزام الرئيس للمدين من جوهره.  -اثنياً  -

ه حمكمة النقض الفرنسية يف القضيتني )  اجلديدة من القانون املدين الفرنسي، متأثرة مبا ذهبت إلي  1170املادة  
(Chronpost، (Faurécia) املشار إليهما سلفاً، قد خصت حبكم خاص، من بني جممل الشروط اليت تشكل

. فهي قد نصت على أن:" أي شرط يفرغ (4) مضمون العقد، ذلك الشرط الذي ميس جوهر االلتزام الرئيس يف العقد
الغياً كأن مل يكن". هذا النص، الذي وضع حدوداً للحرية التعاقدية، يشكل  يعد  االلتزام الرئيسي للمدين من جوهره 

اآلن األداة اليت يركن إليها الستبعاد الشروط اليت تقوض االلتزام الرئيسي لالتفاق، واليت كانت،  قبل تعديل القانون  
 املدين الفرنسي، تؤسس بشكل مصطنع على مفهوم السبب.  

تطبيق   شروط  أن  للمدينويالحظ  الرئيس  اباللتزام  يتعلق  أن  فالشرط جيب  جد صارمة،  النص  وهو (5) هذا   ،
العقود.  لكن ال يكفي   أو سيوجد نوع آخر من  العنصر الذي يربر وجود عقد معني، فبدونه لن يوجد عقد أصالً 

التعبري الذي ليس له    تعلق الشرط اباللتزام الرئيس للمدين، بل جيب أن حيرم أو يفرغ هذا االلتزام من "جوهره"، وهو
قانوانً بوساطة   التنفيذ  موضع  وضع  الذي  االقتصادي  املعطى  عن  الواقع  يف  يعرب  لكنه  التعديل،  مرسوم  يف  تعريف 

، وهو ما ميثل يف حقيقته وبشكل دقيق عن حمتوى العقد عرب األداء الواجب تقدميه. وعليه فاملنع ال يتعلق أبي  (6)العقد
رئيس يف العقد، بل ينحصر فقط ابلشرط الذي يقلص إىل العدم وجود ذلك االلتزام، فيجعله  شرط يؤثر على االلتزام ال

املادة   اليت جاءت يف  الصيغة  استخدمنا  إذا  مقداره،  يف  اتفهاً  أو  الفرنسي.    1169ومهياً  املدين  القانون  من  اجلديدة 
ن العقد ومنفعته االقتصادية، دون الرجوع  تضمن استمرار الرقابة القضائية على الفائدة م  1170ابختصار فإن املادة  

 .  (7)إىل تقنية السبب

 
ا للعقد، أنظر على سبيل المثال،  ( 1)  ˚Cass. civ.1ʳᵉ, 24 oct. 2006: RJDA 4/07 nلذلك يعد القضاء نية التبرع سببا

 ، حيث عد الحكم غياب نية التبرع مجسداا للثراء بل سبب.  333
(2) Rapport au Président de la République, op.cit. 

المدين، نتيجة الوفاة الوشيكة    لتزام ومن ذلك الحكم ببطلن عقد المرتب مدى الحياة بسبب الصفة الوهمية ال (3)
 للدائن، أنظر

 (Cass. civ.1ʳᵉ, 16 avr. 1996,: Bull. Civ. I, n˚ 148. ( 
 أو عندما ال يسمح مبلغ الرتب بتكييف العقد على إنه إحتمالي، 

 ( Req. 29 déc. 1930, DH 1931, p. 53, Gaz. Pal., 1931, 1,361. ( 
(4) R. Boffa, La validité du contrat, Gaz. Pal., 29 avr. 2015. P. 18; G. Chantepie, Obligation essentielle et 

clauses abusives, in M. Latina et G. Chantepie, Projet de réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations, Analyses et propositions, Dalloz, 2015, p. 47. 

(5) Sur ce sujet en detail v., G. Chantepie, Obligations essentielles et clauses abusives, , Blog Réforme du 
droit des obligations, dir.G. Chantepie et M. Latina,billet du 13 mars 2015, http://reforme 
obligations.dalloz.fr/2015 /03/13/obligation-essentielle-et-clauses-abusives/[ consulté le 24.01.2021]. 

(6) Corinne Renault-Brahinsky, op.cit, p.71. 
(7) G. Chantepie & M. Latina, op.cit, p.361, J. Maury, Une embrassante notion: Lʼéconomie du contrat, 

D. 2000, chron. P.372. 
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أما عن اجلزاء املرتتب على وجود مثل هذا الشرط، فهو حبسب صريح املادة أعاله اإللغاء. أي حذف الشرط 
لثانوية  واعتباره كأن مل يوجد أصالً، مع اإلبقاء على العقد. ويالحظ هنا أن اإللغاء عادة ما يكون مبناسبة الشروط ا 

العقد. لكن   فعادة ما يرتتب عليه بطالن  للعقد،  الرئيس  االلتزام  الذي ميس جوهر  الشرط  أما  العقود،  اليت تتضمنها 
يبدو أن تعديل القانون املدين الفرنسي أراد من جزاء اإللغاء أن يعيد إصالح املقابل الضروري يف العقد، بتعديل العقد  

 املعتمد، فتعود له فائدته املنتظرة من أطرافه.    ليعود متوافقاً مع منوذجه العقدي 
غري قاصر فقط على الشروط املقيدة للمسؤولية، كما هو عليه قضاء   1170كما يالحظ أيضاً أن نص املادة  

(Chronpost، (Faurécia  بل إنه ميتد لينطبق على كل شرط من شأنه أن حيرم االلتزام الرئيس من جوهره. فهذا ،
ال من  فيه  أخرىالنص  شروطاً  يعطل  أن  شأنه  من  ما  االنسحاب  (1) عموم  وشروط  للعقد،  املبتسر  الفسخ  ، كشروط 

التفاوض،   إعادة  احلصرية، وشروط  وشروط  املنافسة،  عدم  احلصري، وشروط  االلتزام  جماانً، وشروط  عليها  املنصوص 
فجمي التقادم.  وشروط  التحكيم،  وشروط  القضائية،  الوالية  وشروط  الوساطة،  إمكانية  وشروط  تقيد  اليت  الشروط  ع 

  املادة أو بشكل عام، االستفادة من امتياز تعاقدي ميكن عدها من الشروط اليت يشملها حكم    الدائن للمطالبة حبقه، 
1170 (2). 

 
(1) C. François, op.cit, p.7. 
(2) Anne-Sophie Choné-Grimaldim, op.cit, p.143. 
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 اخلامتة 
 يف خامتة حبثنا هذا، يسران أن نسطر ما رشح عنه من نتائج، وما ميكن أن نقدمه من توصيات. 

 نتائج البحث:  -أوال
التعديل األكثر أمهية لقانونه املدين، لشموله قانون    2016فرباير    10رى املشرع الفرنسي مبوجب مرسوم  أج -1

التعديل بتغيريات بعضها بسيط حمدود األثر، وبعضها جوهري   العامة لاللتزامات واإلثبات. وقد جاء  العقود والنظرية 
تطويراً  يتجاوز كونه  مل  لكنه  التشريعي،  ابإلصالح  وصفه  ثورة     ميكن   évolution et non pasوليس 

révolution )  يف النظام القانوين الفرنسي. فهذه التعديالت أما إهنا كرست احللول القضائية اليت استقر عليها )
املدين   القانون  جاذبية  لتعزيز  ضرورية  حلوالً كانت  األجنبية  القانونية  األنظمة  من  استعارت  أو  الفرنسي،  القضاء 

الرئيس للفاعلني  الفرنسي، وحتق القانون والوصول إليها، وهو املطلب  التعرف على أحكام  القانوين بتسهيل  يق األمان 
 االقتصاديني.  

كان واحداً من التعديالت اليت عدها غالبية الفقه جوهرية، وال نراها كذلك، رغم ما صاحبها من  فائدة،   -2
و  الرضا  جانب  إىل  أركانه،  من  واحداً  العقد  مضمون  هذه  اعتبار  ضمن  والسبب  احملل  إىل  اإلشارة  وإلغاء  األهلية، 

به مرسوم   الذي رفع  التقرير احلكومي  إذ أكد  أكثر من ركن احملل،  السبب  التعديل ركن  األركان. وكان مقصود هذا 
بني   بشأنه  املواقف  وانقسمت  النزعات،  من  الكثري  أاثر  مفهوماً  السبب  الفرنسية، كون  اجلمهورية  رئيس  إىل  التعديل 

االلتزام"  "سبب  املوضوعي  متقلبة    والشخصي  شقيه  قضائية  وحلول  زاخرة،  فقهية  لتنظريات  وخضع  العقد"،  "سبب 
 وافرة، فكان البد من إلغائه من أركان العقد، كما هو عليه احلال يف الكثري من القوانني األجنبية. 

تغ  -3 غري  حقيقته  يكن يف  مل  السبب  ركن  من  االستئصايل  املوقف  هذا  أن  أما  على  للمسمى،  ييب شكلي 
الوظائف اليت طورها القضاء ملفهوم السبب فقد حافظ عليها املشرع عن رغبة وإرادة. فالسبب يف القانون الفرنسي قبل  
مفهومه   يقابل   الذي  االلتزام،  ومقابل  للسبب،  الشخصي  املفهوم  تقابل  اليت  العقد،  غاية  بعده  صار  التعديل، 

حتكم الشروط العقدية لتضمن التوازن العقدي، كما كان يضمنه السبب سابقاً،    املوضوعي. وأضحت أحكام املقابل
 أما مشروعية السبب، بعدم خمالفته للنظام العام واآلداب، فقد مشلها شرط مشروعية ركن مضمون العقد. 

ب  مضمون العقد كركن جديد للعقد يف قانون العقود الفرنسي اجلديد، مشل أيضاً وظائف احملل، عندما أوج  -4
حملل االلتزام أداًء موجوداً، سواء أكان حاضراً أو مستقبالً، وممكناً، ومعيناً أو قابالً للتعيني. وأحسن املشرع عندما عرب  
عن احملل ابألداء، وهو مصطلح نوعي شامل، بدالً عن مسمى الشيء املستخدم يف النصوص قبل تعديلها، والقاصر  

 على االلتزام إبعطاء. 
ا -5 أيضاً  وكما مشل مضمون  جتاوزها، مشل  مبكان  السهولة  من  يكن  مل  ألنه  والسبب،  احملل  مستلزمات  لعقد 

  البنود أو الشروط العقدية. وهذا يؤكد الصفة اجلامعة واملوِحدة ملصطلح مضمون العقد، فهو قد مجع كل حمتوى العقد، 
احللول القضائية املعتمدة، مبا ميكن حمالً وسبباً وشروطاً، حتت مفهوم واحد، لتشرتك يف تنظيمها قواعد واضحة كرست  

أن نطلق عليها النظام القانوين ملضمون العقد، وهذه بنظران الفائدة األكرب املتحصلة من استحداث ركن مضمون العقد  
 يف القانون املدين الفرنسي. 

 اشتملت أحكام مضمون العقد على مستجدات مفيدة كان من أمهها:   -6
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ظام العام، دون اشرتاط وجود العلم املشرتك ابملخالفة، أي بصرف النظر عما  تكريس بطالن العقد املخالف للن •
 إذا كان ذلك معلوماً أم ال لدى مجيع األطراف.

استحداث معيار جديد لتحديد جودة األداء يف حال كوهنا غري معينة أو قابل للتعيني يف العقد، يلزم املدين   •
التوقعات   املشروعة لألطراف، مبراعاة طبيعة األداء والعرف ومبلغ املقابل، بدالً  مبوجبه  بتقدمي أداء ذي جودة تطابق 

 عن املعيار املعتمد قبل التعديل والذي يكتفى فيه ابلزام املدين بتسليم شيء من الصنف املتوسط.  
  فرض وجوب تعيني األداء عند إبرام العقد، مبا يف ذلك الثمن، الذي مل توجد قبل التعديل مادة تفرض تعيينه  •

التعاقد.   عند  فيها معيناً  الثمن  التعديل إن مل يكن  نفاذ مرسوم  بعد  املربمة  العقود  التعاقد، مبا يعين بطالن مجيع  عند 
استثين من ذلك فقط عقود اإلطار، حيث جيوز ألطرافها االتفاق على منح اخليار ألي منهما لتحديد الثمن بعد إبرام  

يها اخليار للدائن وحده يف حتديد املقابل بعد التعاقد، إن مل يتم تعيينه يف  العقد، وعقود أداءات اخلدمة اليت أعطي ف
العقد. وكل ذلك مشروط أبن يقدم من كان له خيار التعيني تربيراً للثمن الذي حدده )عرض الكيفية اليت مت مبوجبها  

 حساب الثمن، مقارنة بتوقعات األطراف(.
بتقرير  يف عقود اإلذعان،  لتوازن العقدي بشكل كبري، وذلك  تكريس حظر أكثر عمومية للشروط اليت ختل اب •

وانفرادايً من أحد الطرفني، وخيلق اختالالً جوهرايً يف التوازن بني  أن   كل شرط غري قابل للتفاوض، يتم حتديده سلفاً 
ك يف العالقة  يعضد احلظر الذي يقرره تقنني االستهال  حقوق والتزامات األطراف يف العقد، يعد كأن مل يكن. وهو ما

 بني احملرتفني واملستهلكني، أو قانون التجارة يف العالقة بني التجار. 
التعديل القاضي ببطالن عقد املعاوضة ، إذا كان املقابل املتفق عليه    • التوجه القضائي السابق على  تكريس 

 وقت إبرامه، لصاحل امللتزم، ومهياً أو اتفهاً.
ليت تشكل مضمون العقد، على ذلك الشرط الذي ميس جوهر  فرض حكم خاص، من بني جممل الشروط ا •

 االلتزام الرئيس يف العقد، وذلك ابعتبار هذا الشرط الغياً وكأن مل يكن.  
 التوصيات:  -اثنياً 

 : توصيتانلنا يف شأن النصوص املنظمة ملضمون العقد يف القانون الفرنسي 
على أنه: " لاللتزام حمل عبارة عن أداء حاضر أو  اجلديدة من القانون املدين الفرنسي    1163تنص املادة    -1

للتعيني...". وحنن نوصي بتعديلها لتكون اآليت: " لاللتزام حمل   أو قابالً  ومعيناً  مستقبل. وهو جيب أن يكون ممكناً 
للت، يشرتط فيه أن يكون موجوداً، سواء أكان حاضراً أو مستقبالً عبارة عن أداء أو قابالً  عيني" .  ، وممكناً ومعيناً 

 الغرض من ذلك إبراز شرط وجود األداء على حنو أوضح. 
يف عقود اإلطار، جيوز االتفاق، على أن حيدد الثمن انفرادايً  اجلديدة من هذا القانون:"  1164تنص املادة   -2

الثمن جيوز اللجوء النزاع. ويف حالة التعسف يف حتديد  إىل    من قبل أحد الطرفني، الذي يقع عليه تربير مقداره عند 
هذه املادة مل تواجه احلالة اليت ال يقوم املتعاقد صاحب    القاضي لطلب التعويض، أو فسخ العقد إن كان له مقتضى".

اآليت:  لتكون  املادة  بتعديل هذه  نوصي  لذا حنن  العقد دون مثن.  الذي جيعل  األمر  الثمن،  بتعيني  "يف عقود    اخليار 
انفرادايً من قبل أحد الطرفني، الذي يقع عليه تربير مقداره عند النزاع. ويف  اإلطار، جيوز االتفاق، على أن حيدد الثمن  

جيوز اللجوء إىل القاضي لطلب التعويض، أو فسخ العقد إن كان له  عدم حتديد الثمن أو التعسف يف حتديده  حالة،  
 مقتضى".  
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 امللخص 

، أجرى مبوجبه تعديالً واسعاً على  2016بعد تردد طويل، أصدر املشرع الفرنسي مرسوماً يف العاشر من فرباير  
املدين،   تسميته  قانونه  على  الفقه  واإلثبات، أصطلح  وااللتزامات  املتعلق ابلعقود  القانون  التعديل جلزء  وبسبب مشول 

"قانون االلتزامات والعقود الفرنسي اجلديد". وكان واحداً من اإلستحدااثت اليت أجراها مرسوم التعديل جتنب اإلشارة  
عليه أطلق  له  جديد  ركن  واستحداث  العقد،  يف  السبب  ركن  هذا    اىل  يف  العقد  أركان  لتصبح  العقد"،  "مضمون 

القانون: الرضا، واألهلية، واملضمون. هذا اإلستحداث، رغم ما فيه من فائدة مجع حمتوى العقد أبكمله، حمالً وسبباً  
وشروطاً، حتت عنوان واحد، وتنظيمها أبحكام موحدة، تضمن مشروعية العقد وتوازنه، كرس من خالهلا املشرع احللول  

مجع  الق من  أكثر  بعيداً  يذهب  مل  فهو  املكتوب،  غري  املدين  القانون  التعبري،  صح  إن  شكلت،  اليت  املستقرة  ضائية 
مستلزمات احملل والسبب السائدة حتت مفهوم موحد، مع تغيري بعض مسمياهتا. فقد حل مسمى األداء العقدي حمل  

وهدفه، مقام السبب. هذا البحث يتصدى هلذا املوضوع    الشيء حمل االلتزام، وقام كل من مقابل االلتزام وغاية العقد
التوصيات   بعض  تقدمي  مع  وسلبياهتا،  إجيابياهتا  عن  للكشف  واألحكام  النصوص  حماكمة  اىل  يعمد  حتليلي  مبنهج 

 بشأنه.
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 پوختەی توێژینەوە 

سالَى   دووي  مانطى  دةي  لة  فةِرةنسى  دانةرى  ياسا  زؤر،  دوودَليةكى   2016دواى 

شارستانيدا،  مةرسوميَكى   ياساى  لة  ئةنجامدا  فراوانى  هةمواريَكى   تيايدا  كة  دةركرد، 

و  طريَبةست  بة  بوو  تايبةتمةند  كة  طرتبوةوة  ياساكةى  لة  بةشيَك  هةموارةكة  لةبةرئةوةى 

طريَبةستةكاني   و  ثابةندي  ))ياساى  ليَنا  ناويان  ناسان  ياسا  بؤية  سةلماندن،  و  ثابةندييةكان 

يةكيَك   نوآ((،  ثايةي  فةرةنسى  بة  ئاماذةي  ئاراوة  هيَناية  مةرسومة  ئةو  تازةطةرييانةي  لةو 

بة   كرد  نيَوزةدي  كة  طريَبةست  بؤ  داهيَنا  نويَى  ثايةكى  و  وةالنا،  طريَبةستدا  لة  هؤكار 

))ناوةِرؤكى طريَبةست((، كة ثايةكانى طريَبةست لةو ياسايةدا بوو لة: رةزامةندى، شايستةيي 

لةطةأل ئةو سوودةى كة هةيةتى بة كؤكردنةوةى كؤى طريَبةست    و ناوةِرؤك. ئةو تازةطةريية

بة تةواوى، ناوةِرؤك و هؤكار و مةرجةكان، لة ذيَر يةك ناونيشاندا، و ريَكخستنيان بة ضةند  

ياسا   تيايدا  كة  دةطرآ،  لةخؤ  هاوسةنطيةكةى  و  طريَبةست  ِرةوايةتي  يةكطرتوو،  حوكميَكي 

ثةي دادوةرى ضةسثاوى  بنيَيندانةر ضارةسةرى  ناوى  بآ  و طةر دروست  كرد  )ياساي    -ِرةو 

ثيَداويستيةكانى   كؤكردنةوةى  لة  بوو  بريتى  زياتر  كة  داهيَنا،  نةنووسراو(ى  شارستانى 

لة هةنديَك لة   لة ذيَر يةك ضةمكدا، لةطةأل طؤِرانكارى  ناوةرؤكى طريَبةست و هؤكاري باو 

ن جيَطاى  طريَبةست  بةجيَطةياندني  ناوى  لة ناوهيَنانيان.  هةريةك  طرتةوة،  ثابةندى  اوةِرؤكي 

ئةو  طرتةوة.  هؤكاري  جيَطاى  ئامانجةكةى  و  طريَبةست  لة  مةبةست  و  ثابةندي  بةرامبةرى 

تويَذينةوةية باسى ئةم بابةتة دةكات بة ثِرؤطراميَكى شيكارى كة تيايدا دادطةرى دةقةكاني ياسا  

ئةريَني اليةنة  دؤزينةوةى  بؤ  دةكات  دادطا  بِريارةكانى  ثيَشكةش    و  لةطةأل  نةريَنييةكانيان،  و 

 كردنى ضةند ثيَشنيازيَك دةربارةيان. 
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Abstract 
After a long hesitation, the French legislator issued a decree on the tenth of 

February 2016, whereby it made a broad amendment to its civil law. The 
jurisprudence was termed as its inclusion in the “new French law of obligations and 
contracts”. One of the innovations made by the amendment decree was to avoid 
referring to the element of the cause in the contract, and to create a new element for it 
called “the content of the contract,” so that the pillars of the contract in this law would 
become: consent, eligibility, confirmed and legitimate content. This creation, despite 
its benefit in collecting the contents of the entire contract, object, reason and 
conditions, under one title, and organizing them in unified terms, that guarantee the 
legality of the contract and its balance, and in it the legislator consecrated stable 
judicial solutions, which formed, if you will, the unwritten civil law, it did not go far 
beyond collecting the requirements of the object and the prevailing cause under a 
unified concept, with changing some of its names, as the name of contractual 
prestation replaced the object of the obligation, and each of the consideration, purpose 
of the contract took the place of the cause. This research addresses this issue with an 
analytical approach that attempts to judge texts and judgments to reveal their pros and 
cons, while providing some recommendations on it . 

 ********* 
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 طبيعة العقد مع الجهة الخاصة بوصفها وكيال  لجهة عامة  

 الدكتور أحســـن رابــحي  األستاذ الدكتور حممد سليمان األمحد
 أستاذ القانون العام املشارك العراق  -كوردستان  أستاذ القانون املدين/ جامعة السليمانية/

 جامعة الشارقة اإلمارات ستاذ الزائر يف جامعة الشارقة/ اإلمارات واأل
 

 
ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 

العقد   العقد االداري،  العامة، عقد تسهيل اخلدمات،  الطبيعة القانونية، عقد اخلدمة 
 املدين، العقد التجاري. 

 زاراوة سةرةكيةكان: 
طريَبةستى  طشتى،  خزمةتطوزارى  طريَبةستى  ياسايى،    سروشتى 
طريَبةستى   كارطيَِرى،  طريَبةستى  خزمةتطوزارى،  ئاسانكارى 

 شارستانى، طريَبةستى بازرطانى. 
Key  word: legal nature, public service contract, administrative contract, civil 

contract, commercial contract. 

 مقــدمــــــة
املم   اخلاص  القطاع  األخرية جهات  اآلونة  تقوم  كثرت يف  أجنبية،  أم  ثلة جلهات حكومية، سواء كانت وطنية 

بتسيري أعمال كانت من قبل من صميم أعمال اجلهات العامة، كإصدار التأشريات وجوازات السفر وإصدار الرتاخيص  
وحتت    وشهاديت  اإلدارية  السلطة  من  بتفويض  األعمال  هبذه  تقوم  هي  إذ  استحصاهلا،  وتسهيل  والتوثيق،  التصديق 

ا، وتتلقى من املستفيد أجراً، وال شك أن وجود هذه اجلهات قد سهَّـل األمر على متلقي اخلدمة من املواطنني  رقابته
رسوماً   يتضمن  بدل  مقابل  يف  احلكومة،  أعمال  هبا  تتسم  اليت  البريوقراطية  اإلجراءات  عليهم  وفَّرت  إذ  واألجانب، 

نيابة عنه العامة، تستلمها اجلهة اخلاصة  للجهة  مقابل  مدفوعة  للجهة اخلاصة  ا، مع إضافة نسبة معينة تذهب أجراً 
تقدميها هذه اخلدمات، وإن كانت هذه اخلدمات يف ذاهتا ليست حمالً للعقد، بل أن خدمة تسيريها واحلصول عليها  

خلدمة  هي احملل األساسي للعقد، أو مبعىن آخر أن الدور األساسي هلذه اجلهات اخلدماتية اخلاصة ال يكمن يف تقدمي ا 
 بصفة مبتدأة ومستقلة ولكن دورها هو جمرد وسيط بني اإلدارة واملواطن.  

إداري،   القانونية، فهل هو عقد  املستفيد من اجلمهور، يف حتديد طبيعته  املربم مع  العقد  تكمن إشكالية هذا 
ء، أما اجلهة اخلاصة فهي جمرد  على اعتبار أن اجلهة املسؤولة عن تنفيذ هذه العمليات اإلدارية هي اجلهة احلكومية ابتدا

وسيط، وكأن اخلدمة العمومية شكال متت بني األفراد واجلهة اخلاصة، لكن مضموهنا وجوهرها يربط بني الطرفني ومها  
اإلدارة واملستفيد، أم أن العقد هو عقد جتاري، على اعتبار أن اجلهات اخلاصة اليت تتعاقد مع اإلدارة لتقدمي مثل هذه  

مهور، هي يف العادة شركات جتارية هدفها الربح، أم أن هذا العقد هو عقد مدين صرف، على اعتبار  اخلدمات للج
النظر إىل الطرف املستفيد وطبيعة اخلدمات اليت يتلقاها، فضالً عن أعمال مبدأ أن األصل يف العقود مدنية ما مل يقم  
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شك يف الدليل على ما خيالفه. لذا وجب حتديد الدليل على خالف ذلك، أو على األقل ترجيح كفة األصل مىت ظهر 
 طبيعته القانونية. 

إال أنه ينبغي التنويه إىل أن اجلهة اخلاصة اليت تقدم اخلدمات العامة وتتوسط بني اجلهة العامة واجلمهور، إمنا تربم  
عن    -مثالً -لة  العقد مع املستفيدين لتسهل عليهم أمر استحصال اخلدمات ذات الطابع اإلداري، فهي ليست مسؤو 

يستطيع  ال  املستفيد  فإن  لذا  إصدارها،  أمر  وتسهيل  تيسري  يف  التزامها  ينحصر  بل  التأشريات،  أو  اجلوازات  إصدار 
الرجوع عليها إال إذا قصرت يف مهامها اليت كانت هي دافع املستفيد للتعاقد معها، وهذا ما حيصل يف أغلب األحيان،  

فهو أمر خارج عن التزاماهتا، ما مل تكن مفوضة إبصدار بعض األعمال والقرارات   أما عدم صدور اجلواز أو التأشرية،
 من اجلهة العامة، كحالة التصديق على التواقيع اإللكرتونية ، وهذا ما قد يثري لبساً يف دقة حتديد طبيعة العقد. 

الفقهي، على أن نشري إىل سيكون منهجنا يف هذا البحث قائماً على التحليل، وهو غالبا ما يقوم عليه النشاط  
فرنسا. يف  سيما  ال  القضائية،  واملواقف  ابألحكام  آرائنا  وندعم  والفرنسي،  العراقي  القانونني  خطة    أحكام  وستكون 

 -البحث موزعة حسب ما أييت:
 العقد بني الطبيعة والتكييف  هيدـــمت

 حتديد الطبيعة القائم على فكرة التوزيع  املبحث األول 
 دعامة التوزيع أساساً لتحديد الطبيعة  املطلب األول 
 آثـــار فكرة التوزيع  املطلب الثاين 
 حتديد الطبيعة القائم على فكرة الرتكيز  املبحث الثاين 
 دعامة الرتكيز أساساً لتحديد الطبيعة  املطلب األول 
 آثـــار فكرة الرتكيز املطلب الثاين 

 . وسننهي البحث مبجموعة من النتائج والتوصيات
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 متهيــــــــــد 
 العقد بني الطبيعة والتكييف 

إن العقد الذي يربمه أي فرد مع أية جهة خاصة ليتلقى خدمة من صميم أعمال اجلهات العامة، ال تثري مسألة  
تكييفه أية مشكلة، فكل عقٍد يتضمن تقدمي خدمة مقابل أجر هو مقاولة، لكن اإلشكالية تكمن يف حتديد طبيعته  

فه الفقه  القانونية،  من  الكثري  لكون  ونظراً  هذا،  قبل  لكن  إداري؟  عقد  أنه  أم  جتاري  عقد  أنه  أم  مدين  عقد  هو  ل 
بينهما ألمهيته،    (1) والُشرّاح والدارسني الفرق  القانونية، علينا أن نوضح  الطبيعة  القانوين وحتديد  التكييف  خيلطون بني 

 ومدى التأثري والتأثر بينهما. 
اء الوصف القانوين الصحيح للواقعة أو التصرف، فمثالً لو افرتضنا أن عقداً أبرم بني  فالتكييف القانوين هو إعط

للشقة اليت يسكن فيها واليت استلمها من )أ( ،  و   طرفني )أ(  لــ )أ( ، مقابالً  )ب( مفاده أن يدفع )ب( بدالً شهرايً 
ا يُثار التساؤل هل هذا العقد بيع أم  على أن يتملك )ب( الشقة بعد تسديد كل أقساطها البالغة مخسني قسطاً، فهن

أمام   نكون  فهنا  أم جتارايً؟،  مدنياً  العقد  إذا كان هذا  تساءلنا عما  لو  لكن  تكييف،  أمام عملية  نكون  هنا  إجيار؟، 
 .(2) حتديد طبيعة العقد

عدِّه أي   وإذا قسنا ما سبق على العقد املربم مع جهة خاصة بوصفها وكيال جلهة عامة، فإن هذا العقد ال ميكن 
عقٍد من العقود اليت تربمها اجلهات اخلاصة مع اجلهات العامة، وهي كثرية، ذلك أن العقد الذي تربمه اجلهة اخلاصة  

، وال تستتبع صفته صفة العقد الذي أبرمته اجلهة اخلاصة مع اجلهة العامة  (3)مع املستفيد من اخلدمة هو عقد مقاولة
التقليدية، ال سيما عقد  بوصف األوىل وكيلة للثانية، فهذا   العقود اإلدارية  التصرف ال شك أنه خيتلف عن كثري من 
ontrat de Location Le c  (5)وعقد إجيار املرفق العام  La Régie  (4)االستغالل غري املباشر للمرفق العام

 
الحظ، على سبيل المثال: علء الدين عبد هللا فواز الخصاونة، التكييف القانوني لعقد األيجار التمويلي، دار   ( 1)

ـــان،  .119، ص2002 الثقافة، عم 
الفرق بين التكييف القانوني والطبيعة القانونية في    أهمية،  األحمدالحظ لمزيٍد من التفصيل: د. محمد سليمان   ( 2)

تحديد نطاق تطبيق القانون المختص، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدرها كلية القانون، جامعة  
 .114، ص  2004، 20الموصل، العدد 

لت  ( 3) وسيريل  وذلك  البارت  فرنسوار  الحظ:   ( عناصره.  عن  فضلا  فيه،  المقاولة  عقد  صفات  جميع  وافر 
شمس    إبراهيمنوبلوت، المطول في العقود، )عقد المقاولة(، بإشراف: جاك غستان، ترجمة: د. عبد األمير  

 (.30، ص2018الدين، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 
مشاطرة االستغلل هو عقد بمقتضاه يعهد شخص عام مرفق عام إلى شخص   غلل غير المباشر أوست عقد اال ( 4)

خاص نظير مقابل يتقاضاه األخير من الجهة المتعاقدة وفقا لحسن سير االستغلل، على أن تتحمل اإلدارة  
تخليص المشروع  أجل    اإلدارة عادة إلى تطبيق هذا النموذج التعاقدي من. تلجأ  المخاطرة المالية للمشروع 

تقع على عاتق    من التوظيف، حيث  العاملين   إدارة الروتين وعوائق نظم  توفير  المستأجرة عبء  المشروع 
القانون أصول    د.سامي جمال الدين ، الحظ:  .  بالمرفق وتنظيم وضعهم القانوني وفقا لقواعد القانون الخاص 

اإل المعارف  منشات   ، الثاني  الجزء   ، ،  سكندري االداري  ص  1996ة  أ .609،  :  الحظ  د.سليمان يضا 
، الكتاب الثاني ، نظرية المرافق العامة ، دار الفكر العربي، القاهرة،    الطماوي ، مبادئ القانون االداري

المرافق العامة    إدارة ات المعاصرة في  تجاهد.محمد محمد عبد اللطيف، اال كذلك:    الحظ.  118، ص2014
 (. 45 ، ص1998صادية ، دار النهضة العربية، القاهرة، قت اال

Dans le même sens voir aussi: Demichel (A), Le droit administratif français. Essai de réflexion 
théorique, Paris, LGDJ, 1978, P 97. Voir également : Farjat (G), Pour un droit économique, Paris, PUF, 
2004, P 112.  

ه: |"إتفاق بموجبه يعهد شخص عام إلى شخص آخر باستغلل مرفق  يمكن تعريف عقد إيجار مرفق عام بأن  ( 5)
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du service publicالتسيري أو اإلدارة د  ، وكذلك عقد االقتصاLe contrat de Gérance  (1)، وعقد 
العامة  e contrat d’économie mixteL(2)املختلط التزام املرافق   ، ولعل أقرب منوذج تعاقدي له هو عقد 

Le contrat de concession  ،التزام املرافق العامة عقد الغرض منه    –  1):  (3) الذي عرفه املشرع العراقي أبنه
وبني فرد أو شركة يعهد إليها ابستغالل املرفق مدة    إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بني احلكومة 

والروابط التعاقدية بني القائم ابملرفق وعمالئه ال ختتلف سواء كان القائم به جهة    –  2حمددة من الزمن مبقتضى قانون.  
 .(4) حكومية أو ملتزماً(

 
 

المنشآت تقديم  مع  عقود    إليه،  عام  تطبيقات  ومن  المتعاقد"،  العام  للشخص  مقابل  المستأجر  يدفع  أن  على 
، وجاء في    1997ية إلى القطاع الخاص عام  اإلقليمالتأجير نذكر تأجير دولة التشيك لمرفق السكك الحديدية  

ثابتة للحكومة، في حين تنقل ملكية الوحدات المتحركة إلى القطاع الخاص،    األصولملكية  بأن    العقد تظل 
كما طبقت كل من ساحل العاج وجامبيا وغينيا والفلبين نظام التأجير في مجال مرافق مياه الشرب والصرف  

، تفويض المرفق العام ،  ة. راجع : د.محمد محمد عبد اللطيف  األمثلالصحي والكهرباء والغاز وغيرها من  
القاهرة،   العربية،  النهضة  اال81، ص1998دار   ، المتولي  محمد  د.   : أيضا  في  تجاه. الحظ  الحديثة  ات 

القاهرة،   العربية،  النهضة  دار  والتطبيق،  النظرية  بين  العامة  المرافق  ص  2004خصخصة  وما    69، 
 بعدها(.

Pour aller loin voir également : Denoix de Saint:Marc (R), Le service public, Paris, PUF. 1996, P 147 
et s. Voir aussi : Chevallier (J), L’évolution du droit administratif, Revue du droit public, N spécial 
Ve République, Paris, 1998, p. 1794 et s. 

إدارة وتسيير شركة عمومية لمدة محددة في العقد  عقد اإلدارة هو عقد إداري بمقتضاه تتعهد مؤسسة خاصة ب  ( 1)
في مقابل حصولها على مبلغ مالي معين، ومن خصوصة هذا العقد أن تتولى اإلدارة العامة المتعاقدة رسم  

التي تقع مسؤولية تحقيقها على المؤسسة الخاصة المتعاقدة معها، كما أن ملكية الشركة محل   هداف وتحديد األ
ومية رغم أنها تدار وفقا ألسس وقواعد القطاع الخاص، السيما قانون الشركات، ومن العقد تظل ملكية عم

نذكر   التعاقدي  النموذج  هذا  والمجاري   األردن تطبيقات  المياه  مجال  في  عبد    .مثل  محمد  د.محمد  الحظ: 
يضا :  الحظ أ  . 46صادية ، مرجع سابق، صقت المرافق العامة اال   إدارة ات المعاصرة في  تجاهاللطيف ، اال

العربية المتحدة ، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،   اإلمارات د. يوسف خليفة ، أفاق التخصصية في دولة  
واال اإلنسانية  العلوم  كلية  جامعة  جت تصدرها  في  العدد    اإلماراتماعية   ، الثاني  المجلد  المتحدة،  العربية 

 (. 51، ص4/1997
Voir aussi : Du Marais (B), Droit public de la régulation économique, Paris, Dalloz, 2004, P 71. 
Eisenmann (C), Cours de droit administratif, Paris, LGDJ, 1982, P 264. 

مشروع    نشاء في تكوين رأس المال اللزم إلمع القطاع الخاص    الدولةاشتراك  االستغلل المختلط  يقصد ب  ( 2)
ط تأسيس شركة مساهمة حيث يرجع إلى الدولة  رتبا، يترتب عن هذا االرته معين مع اإلشتراك أيضا في إدا 

تحمل مخاطر المشروع جنبا إلى جنب كل    التزام صلحية تعيين من يمثلها في مجلس اإلدارة، ويقع عليها  
 ، 1976القانون اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. فؤاد العطار،  ن في المؤسسة. ) الحظ:   أهمي المس
يعتبر اال415ص لتعديل طرق االست (.  نموذجا حديثا  المختلط  تعاقدية  اإلداري،    لتزامغلل  تقنية  يمثل  وهو 

واأل الدولة  بين  والتعاون  اإلشتراك  بتكريس  تسمح  ألنها  جهة  من  جدا،  المشروعات    فراد مفيدة  إنجاز  في 
ا في  اإلدارية  الجهات  إسراف  بالحيلولة دون  يسمح  أخرى  المشروعات  العامة، ومن جهة  إدارة  لتدخل في 

  (.38، ص1991ة ،سكندري الحظ:د. فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، دار الثقافة الجامعية، اإل  المختلطة.  
التخصصية و  الحظ أيضا الدسوقي ،  إيهاب  المصرية ، دار  قت ح االاألصل : د.  التجربة  صادي مع دراسة 

 بعدها(.  وما  41، ص  1995النهضة العربية ، القاهرة ، 
 المعد ل.  1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )891المادة ) ( 3)
المادة   ( 4) عرفته  رقم    868كما  بالقانون  الصادر  المصري  المدني  القانون  "عقد    1948لسنة    131من  بأنه: 

ة بتنظيم هذا  صادية، ويكون هذا العقد بين جهة اإلدارة المختص اقت الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة  
الزمن".  من  معينة  فترة  المرافق  باستغلل  إليها  يعهد  شركة  أو  فرد  وبين  المدني   المرفق  للقانون  بالنسبة 

 131  –  2016من األمر رقم    2من القانون المدني المعدلة والمتممة بواسطة المادة    1105الفرنسي )المادة  
في   نظا  10/2/2016المؤرخ  العقود،  نظام  تعديل  واالالمتضمن  الدليل  إلى  اكتفات(  لتزامم  باإلشارة  ى 

الدولي   الطابع  ذات  التجارية  واإلتفاقيات  التجارية  والعقود  اإلدارية  العقود  )مثل  الخاصة  العقود  خضوع 
رقم   األمر  لذلك صدر  وتطبيقا  المشرع.  يسنها  بها  خاصة  قانونية  أنظمة  إلى   1074  –  2018وغيرها( 

في   يشكل   26/11/2018الصادر  اال  والذي  بعقود  الخاص  التشريعي  العامة  متي القسم  العقود  قانون  في  از 
از(، متي والمتعلق بعقود اال  29/1/2016المؤرخ في    65  –  2016الفرنسي الجديد. )يعدل ويتمم األمر رقم  
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العامة حديث نسبياً  املرافق  التزام  يعترب عقد  املوضوعية على موضوع  ، ولعل إسقاط خصائ(1) وبشكل عام  صه 
حبثنا املتعلق بتحديد طبيعة عملية إسناد أعمال قانونية معينة كالتصديق وإصدار اجلوازات والتأشريات اخلاصة بدخول  
الدول لشركات خاصة حتت إشراف ورقابة السلطة اإلدارية املختصة، يدعوان للقول مبدئيا أبن الفرق بني النموذجني 

 .(2) نة ال يعدو جمرد اختالفات بسيطة كتلك املتعلقة بعقدي املقاولة والوكالةالتعاقديني حمل املقار 
عقود   أحد صور  )بصفته  الدراسة  اخلدمات حمل  عقد  املختصر حملتوى وخصائص  املفاهيمي  العرض  أن  طاملا 

( كفيل بتحديد طبيعة، مع  Le contrat de délégation de service publicتفويض تسيري مرفق عام  
، فإن العقد وفقاً هلذه املقاربة، سيكون متسماً ابلصبغة اإلدارية،  (3) ويه يف االختالف بني حتديد الطبيعة والتكييفالتن

وذلك طبقا للمعيار العضوي املستند على الطابع العام ألحد أطراف العالقة التعاقدية )وزارة الداخلية أو وزارة اخلارجية  
يف املوقف التشريعي أو القضائي ما يبني بشكل صريح طبيعة العالقة القانونية اليت    مثال(، لكن يف املقابل فإنه مل يظهر 

تربط اجلهة اخلاصة الوكيلة واملرتفقني، األمر الذي يدعوان للتساؤل حول الطبيعة القانونية للعقود املربمة بينهما يف ظل  
يعة العقود اإلدارية ومتييزها عن العقود العادية كافية آداء اخلدمات املذكورة أعاله، وهل أن املعايري التقليدية لتحديد طب 

وجديرة حبل هذا التداخل، وابلنتيجة ما هي اآلاثر القانونية املرتتبة عن هذا التحديد القانوين لطبيعة العقد؟ ال سيما 
 

 
 منه.  3و  2و 1السيما المواد 

المتعلق    5/11/1926ي  مرة في فرنسا بمقتضى المرسوم المؤرخ ف  ألول  العامة  المرافق   التزامظهر عقد   ( 1)
 بالمركزية وعدم التركيز اإلداري. 

Le décret du 5 novembre 1926 relative à la décentralisation et la déconcentration administrative. 
من  لقد   الغرض  عقد  استحكان  الممركز    التزامداث  التسيير  فكرة  عن  التدريجي  التراجع  العامة  المرافق 

العامة  اال  تجاه واال  للمرافق  نحو  من ست تدريجيا  الخاصة  والشركات  بالمؤسسات  المرونة  أجل    عانة  تحقيق 
اال العامة  المرافق  تسيير  في  العامة سرعان ما قت والفعالية  المرافق  تسيير  الطريقة في  المحلية، هذه  صادية 

الظروف   فرضتها  الحقة  جوهرية  تحوالت  عليها  واالجتماعيةقت اال طرأت  عرفته صادية  في  التي  فرنسا  ا 
تنفيذ ذات العقود مع المؤسسات العامة، ومن   تجاهتوسيع نطاق الملتزم باال  أهمها،  19منتصف القرن   إلى 

تطبيقات ذلك نذكر تحويل إدارة مرفق الكهرباء والغاز إلى مؤسستين عموميتين تم تأميمهما هما المؤسسة  
تا ملتزمتين تجاه الهيئات المحلية(، أو  أصبح للتين  ( اG.D.F( والمؤسسة العامة للغاز )E.D.Fالعامة للكهرباء )

فادت من منح وتسهيلت كبيرة من است صاد مختلط )التي كانت لها األفضلية حيث  اقت التعاقد مع شركات ذات  
 1937التي أنشأت سنة   S.N.C.Fجانب الدولة(، ومن تطبيقات ذلك الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية  

 Airشركات خاصة للسكك الحديدية، وكذلك الحال بالنسبة لشركة الطيران الفرنسي  والتي حلت محل خمس  
France  1948التي أنشأت سنة . 

Sur ce point d`analyse voir : De Laubadere (A) et Delvolvé (P), Droit public économique, Paris, 
Dalloz, 1983, P 154 et s. 

السرحان، شرح القانون المدني العقود المسماة في المقاولة    إبراهيمعدنان    الحظ في الفرق بين العقدين: د. ( 2)
ان،   . 14، ص 2001والوكالة والكفالة، دار الثقافة، عمــ 

اللغوي على أن معناها ينصرف    التأصيل ظاهر كلمة التكييف أنها على وزن تفعيل من فعل كيف، فيدل هذا   ( 3)
يف العقد هو إعطاؤه الوصف القانوني الذي يتحدد باآلثار األساسية  تكي و  إلى تحديد الكيف، أي بيان الصفة،

المقاصد    اتجهالتي   العقد، وتحديد هذه  تحديد مقاصد طرفي  يترتب على  فهذا الوصف  تحقيقها،  إلى  طرفاه 
طرفا العقد إلى تحقيقها بصرف النظر عن أية تسمية يطلقها   اتجهيجب أن يكون بيانا للغايات العملية التي  

وعلى هذا األساس فإن التكييف بوصفه عملية تحديد    .تعاقدان على هذه المقاصد أو على العقد في جملتهالم
المتعاقدين، اللذين لهما فقط حق تحديد   رادة الوصف القانوني للعقد، هو عمل قانوني صرف، ال سلطة فيه إل

اآلثار، يكون وصف هذا العقد عمل اآلثار العملية التي يرغبان في تحقيقها بمقتضى العقد، فان تحددت هذه  
  يعني إدخال صورة اآلثار كما حددها المتعاقدان في إطار قانوني معين، لكن في المقابل ألنه    قانونيا محضا، 

بناء على  إذا   التكييف  بناء على هذا التكييف    إرادةورد  العقد  آثار  تتحدد  الحالة  ففي هذه  الموضوع  قاضي 
من ذلك فإن جواز بعض آثار العقد أو    أكثرطرفي العقد، بل    إرادةدته  بغض النظر عن التكييف الذي قص 

عدم جوازها يرتبط بالتكييف الذي يعطى للعقد، ومن ثم فإن التكييف ضروري أيضا ومرجعي لتقدير صحة  
يضعه في اإلطار  ألنه    أو بطلن العقد، وبعبارة مختصرة فان التكييف يعتبر وسيلة لتحديد مضمون العقد،

 . ني الذي يسمح ببيان آثاره في جملتها، سواء التي واجهها طرفاه أو التي لم يتضمنها إتفاقهماالقانو
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 عالقة التعاقدية؟ من حيث حتديد القانون الواجب التطبيق واجلهة القضائية املختصة بنظر املنازعات املرتبطة هبذه ال
 هذا ما سنتناوله يف هذا البحث، عرب معياري التوزيع والرتكيز. 
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 املبحث األول

 حتديد الطبيعة القائم على فكرة التوزيع
تتجلى فكرة التوزيع يف إعطاء كل عنصر يف العقد قيمته الفعلية، إذ ال مانع من أن يكون العقد إدارايً من طرف 

فهذه الفكرة ال تُركِّز على عنصر بعينه، لتحكم على العقد تبعاً لطبيعة هذا العنصر، بل توزع  ومدنياً من طرف آخر،  
 النظر على كل العناصر املكونة للعقد. وهلذه الفكرة دعامتها وآاثرها، نتناوهلما يف مطلبني. 

 املطلب األول 
 دعامة التوزيع أساساً لتحديد الطبيعة

العاقدين، كي حندد طبيعة عقٍد ما، ال بدّ       العناصر املكونة للعقد، طبيعة  النظر بعني املساواة إىل مجيع   من 
ذلك   بيان  وألجل  ابلعقد.  تتصل  اليت  أو  العقد،  هبا  يتصل  اليت  والنشاطات  األداءات  طبيعة  العقد،  موضوع  طبيعة 

 تيني. نتناول ماهية فكرة التوزيع، مث نعاجل دورها يف حتديد طبيعة العقد، وذلك يف الفرعني اآل
 الفرع األول 

 ماهية فكرة التوزيع 
، دومنا  (1) فكرة التوزيع، هي فكرة قائمة على توزيع النظر على مجيع العناصر املكونة للعقد لتحديد طبيعته      

تفضيٍل لعنصٍر على آخر، إذ غالباً ما تكون عناصر العقد أركاانً فيه، فال عقد إذا انعدم ركن من أركانه، فهذه األركان  
قف على قدم املساواة، دون أن يكون لبعضها أتثري أقوى من بعضها اآلخر، ويرجع هنا إىل قاضي املوضوع حبث  ت

 .(2) التكييف احلقيقي للعقد بغض النظر عن التسمية اليت أطلقها أطرافه على موضوع االتفاق أو العملية التعاقدية
 

قانوني محدد،   ( 1)     واقعة معينة مع نص  التأكد من مطابقة  للعقد هو  القانونية  الطبيعة  تحديد  الغرض من  إن 
للعقد، أي هل يتعلق األمر  بحث التصنيف الحقيقي    –من القاضي خصوصا    –وهذه العملية المعقدة تقتضي  

از أو عقد  متي شروطه الخاصة مثل عقد االبشأن  بعقد مسمى ومن ثم الرجوع إلى األحكام التي أقرها المشرع 
التوظيف، أو يتعلق بعقد غير مسمى وفي هذه الحالة يتعين الرجوع إلى األحكام العامة المقررة في مجال  

الحال كلتا  وفي  عام،  بشكل  العقود  صحة  القانونية شروط  الطبيعة  تحديد  فإن  تحري  ألي    تين  يقتضي  عقد 
العقد، ومطابقة هذه المقاصد مع النظام القانوني للعقود المعروفة، وعلى ضوء ذلك   طرافالمقاصد العملية أل 

يطلقها   التي  التسميات  عن  النظر  بغض  للتفاق،  النهائي  القانوني  الوصف  تحديد  عليه،    أطرافيتم  العقد 
من التقنين المدني الفرنسي المعدلة    1102) الحظ: المادة    .ابقة أو معارضة لحقيقة هذا العقدسواء كانت مط

المتضمن تعديل قانون    10/2/2016المؤرخ في    131  –  2016من األمر رقم    2والمتممة بواسطة المادة  
 ات(.  لتزاماالفي  العام واإلثبات العقود، النظام 

Sur ce point d`analyse voir : Alliès (P) et autres, L’administration dans son droit. Genèse et mutation 
du droit administratif, Paris, Publisud, 1985, P103 : 112. Voir également : Braibant (G) et Stirn 
(B), Le droit administratif français, Paris, Presses de Sciences Po – Dalloz, 1997, P 128 et s. 

ه تطبيقا لمبدأ أطراف   إرادة ية من  اإللزامإذا كانت القاعدة العامة في مجال العقود تقتضي أن يستمد العقد قوته   ( 2)
ها، حيث كثيرا ما يخرج المتعاقدين إطلق"العقد شريعة المتعاقدين"، إال أن هذه الحرية التعاقدية ليست على  

ني للعقد، ولذلك كان على قاضي الموضوع التدخل لتطبيق حكم  عن اإلطار القانو  –سواء بقصد أو بجهل    –
 القانون، من خلل إرجاع العقد إلى إطاره القانوني الصحيح، وفي هذه الحالة فإنه ال يلتزم برغبة المتعاقدين 

نفسه  إذا   تلقاء  التدخل من  بل عليه  المشرع صراحة،  التي نظمها  التكييف واآلثار  تتعارض مع  كانت فعل 
حاجة إلى طلب أو موافقة المتعاقدين إلجراء  التصحيح اللزم للعلقة التعاقدية إن كان هناك سبيل    وبدون

ل أحد أركانه األساسية،  اختل في حال  الشأن    لذلك، ما لم يكن العقد باطلا، فهنا ال مجال لتصحيحه كما هو
خلص ذلك من  است ه، ويتم  أطراف  نادا إلى حقيقة ما قصدهاست وبشكل عام يتولى القاضي تحديد صفة العقد  

العقد وما   إليه اإلاتجه واقع شروط  العقد  رادةت  حقيقة  و  المشتركة للطرفين، ويعتمد في ذلك على عبارات 
اال من  المستلهمة  المشتركة  والنية  طبيعة  لتزامالواقع  حيث  من  الطرفين  بمقاصد  توحي  التي  الرئيسية  ات 
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القانون املدين، الذي يشتمل على نظرية   -ث املبدأ  يمن ح  -ان العقود حيكمها  جتد فكرة التوزيع أساسها يف    
بغض النظر عن موضوعها وتكييفها وطبيعتها    ،(1) عامه صاحلة للتطبيق على مجيع العقود املسماة منها وغري املسماة

 .(2)اخلاصة
ريتها أو  ، أي إذا قام الدليل على جتا(4)، إال إذا قام الدليل على خالف ذلك(3) واألصل يف العقود أهنا مدنية

العقد وأنواعه ه القوانني اليت نظمت  القوانني املدنية والتجارية واإلدارية ، لذا فالعقد الذي ينظمه يإداريتها .إذ أن   :
العقد الذي ينظمه القانون  و   القانون املدين يعد عقدا مدنيا ، والعقد الذي ينظمه القانون التجاري ، يعد عقدا جتاراي ،

 اراي.  اإلداري ، يعد عقدا إد
أم و العقد ، أهو عقد مدين  الذي حيدد طبيعة هذا  القانون مبعناه اخلاص، هو  أتسيسا على ذلك فإن حتديد 
العقود،    (5)جتاري العام يف حتديد طبيعة  للعناصر أن نعود إىل حكم األصل  العادل  التوزيع  تعذر  ؟ لكن جيب، عند 

 
 

 : الحظ   .ات التي يتحملها كل منهمالتزاماال
Loiseau (G) et Serinet (Y:M), La Formation du contrat, t. I, Le Contrat – Le Consentement, LGDJ, 
« Traité de droit civil », 4e édition, Paris, 2013, P 58 et s. 

 المدني بصيغتين:  القانونإن العقد منظم في  ( 1)
، والصيغة الثانية: ان المشرع قد  لتزاممصادر اال الصيغة االولى: منظم على شكل نظرية عامة للعقد ضمن  

يطلق عليها تسمية العقود المسماة.    أصبحخاصة فنص عليها وسماها بالنص و  أهميةرأى في عقود معينة  
 وال يوجد عقد يبرم في أي مكان وفي أي زمان ما لم تطبق عليه األحكام العامة للعقد في القانون المدني،

ا االحكام الخاصو او التجارة    دارة اإل  أعمال   ضمن ة لبعض العقود المدنية حتى وان ابرمت هذه العقود  احيانا
محمد سليمان   د.  ) الحظ:  اجنبي.  بعنصر  مشوبة  كانت  السليمانية، األحمداو  الفكر،  دار  مدنية،  ، خواطر 

 .( 273، ص 2008
ن كل العقود التي تبرمها أ  –خلص في مجال القانون اإلداري  : محل دراستنا  ست ما يكرس صحة هذا اال ( 2)

اإلدارة سواء كانت إدارية أم مدنية وإن كانت تخضع لنظامين مختلفين، فإن األحكام الضابطة للعقد بالمعنى  
باره "شريعة القوانين"، ولعل من أهم هذه  اعت الفني تكون واحدة بالنسبة لها جميعا ومصدرها القانون المدني ب 

العقد )الرضا، السبب، المحل، الشكل(، كما يسلك القضاء اإلداري مسلك   األحكام نذكر تلك المتعلقة بأركان
القضاء المدني في مجال إبطال العقود اإلدارية التي يشوبها عيب من العيوب، وخصوصا العيوب التي تمس  

الرضا   تعاقدية    –ركن  أي عملية  الجوهري في  الركن  الغلط والتغرير واإلكراه    –بوصفه  بسبب  ال سيما 
 ن.  والغب 

Voir dans sens : Loiseau (G) et Serinet (Y:M), OP.CIT, P 67 et s. 
(3) Ce qui a été consacré d`une manière constante par la jurisprudence administrative Française depuis 

longtemps. Voir  par exemple : CE Sect., 13 octobre 1972, SA de Banque Le Crédit du Nord : AJDA, 
N 2, Paris, Mars 1973, p. 213. CE, 10 juillet 2013, requête numéro 361122, Banque calédonienne 
d’investissement : Rec. tables, p. 698. TC, 21 mars 2005, N 3436, Société Slibail énergie c/ Ville 
Conflans:Sainte:Honorine : Rec. p. 653 ; AJDA, N 3, Paris, juillet 2005, p. 1186, note Dreyfus ; 
BJCL 2005, p. 302.  

عمليات البنوك ، الدار  و  العامة في العقود التجارية   مبادئالمعنى نفسه: د. جلل وفاء محمدين ، ال  في الحظ   ( 4)
 . من التطبيقات القضائية الفرنسية لهذا المعنى نذكر:   7، ص  1988الجامعية، بيروت، 

CE,  21 mars 1983 UAP (N 02256 : Rec. p. 537 ; AJDA, N 4, Paris, octobre 1983, p. 356, concl. 
Labetoulle ; D. 1984, jurispr. p. 33, note Auby et Hubrecht ; Rev. adm. 1983, p. 368, note Pacteau. 
TC, 4 juillet 2016, requête numéro 4057, Commune de Gélaucourt c/ Office public d’habitat de la 
ville de Toul  : Contrats:Marchés publ. 2016, 230, note Pietri. Tribunal des conflits, 7 avril 2014, 
Société d´édition de ventes publicitaires (SEVP) c/ Office du tourisme de Rambouillet, requete 
numéro 3949 ; Dr. adm. 2014, 49, note Sée. Il résulte de cet arrêt que sauf disposition législative 
contraire, le contrat est un contrat de droit privé « à l’exception de ceux comportant des clauses 
exorbitantes du droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux 
relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance 
publique ».  

س ( 5) محمد  د.  لعقود  األحمدليمان  الحظ:  القانوني  الوضع  الثقافة،  انتق،  دار  مكتبة  المحترفين،  اللعبين  ال 
ــان،   . 138، ص2001عم 

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/ce-sect-13-octobre-1972-sa-de-banque-le-credit-du-nord/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/ce-10-juillet-2013-requete-numero-361122-banque-caledonienne-dinvestissement/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/ce-10-juillet-2013-requete-numero-361122-banque-caledonienne-dinvestissement/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tribunal-des-conflits-21-mars-2005-requete-numero-3436-societe-slibail-energie-c-ville-conflans-sainte-honorine/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tribunal-des-conflits-21-mars-2005-requete-numero-3436-societe-slibail-energie-c-ville-conflans-sainte-honorine/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tribunal-des-conflits-21-mars-1983-uap-requete-numero-02256-publie-au-recueil/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tc-4-juillet-2016-requete-numero-4057-commune-de-gelaucourt-c-office-public-dhabitat-de-la-ville-de-toul/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tc-4-juillet-2016-requete-numero-4057-commune-de-gelaucourt-c-office-public-dhabitat-de-la-ville-de-toul/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tribunal-des-conflits-7-avril-2014-societe-dedition-de-ventes-publicitaires-requete-numero-3949/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tribunal-des-conflits-7-avril-2014-societe-dedition-de-ventes-publicitaires-requete-numero-3949/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tribunal-des-conflits-7-avril-2014-societe-dedition-de-ventes-publicitaires-requete-numero-3949/
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يُرجَّـح من كونه عقد(1) وهي أهنا كلها مدنية أما ما  تنشأ   ،  آاثر  العقد من  يرتبه  إداري أو جتاري، فهو راجٌع إىل ما 
أن العقود مجيعها مدنية، أما كوهنا غري ذلك، فهو واقٌع جمازاً تبعاً لبعض    (2)املنازعات منها يف العادة، وهلذا يرى البعض

دمها، أو نفاذه من عدمه،  األحكام، يف حني أن العقد يف إبرامه ورضا أطرافه وحمله وسببه وكل ما يتصل بصحته من ع
أما كون بعض   املدين.  للقانون  به من آاثر أصلية، كلها ختضع  لزومه من عدمه، أو وجوده وانعدامه، وما يتصل  أو 

يعد العقود التجارية نوعاً من العقود اليت ظهرت نتيجة التطور الذى مر   فالفقه التجاريالعقود جتارية على سبيل املثال، 
توسع يف  العامل  حتقيق    به  أجل  من  متجددة،  ابألصح  أو  جديدة،  سبل  وإجياد  ابلسرعة  أغراضالتجارة  املتمثلة  ها 

 ، فهي بذلك ختتص ببعض األحكام، وليس معىن ذلك أن طبيعتها تغريت. (3)واالئتمان
ي إال أن التسليم هبذا االجتاه سيجعل من مجيع العقود مدنية، إذا أخذان مبنطق فكرة التوزيع، فكل عقد سيحتو 

على عناصر هي يف أغلبها مدنية، مبعىن أهنا منظمة يف القانون املدين، لكن ليس ابلضرورة إخضاعها للنظام القضائي  
املدين، وابلتايل سيخلق هذا إرابكاً بني حتديد طبيعة العقد واآلاثر اليت من املفرتض أن ترتتب عليه، إذ من املفروض أن  

م ما أبنه  لكن هذا ال  يرتتب على حتديد طبيعة عقد  عنه،  الناشئة  املنازعة  النظر يف  املدنية  احملكمة  اختصاص  دين، 
 حيصل يف مجيع األحيان. 

 الفرع الثاين 
 دور فكرة التوزيع يف حتديد طبيعة العقد

التوزيع، فإن افرتاض كون العقد الذي يربمه العميل مع ملتزم املرافق العامة     من جهة أخرى واستناداً إىل فكرة 
القانون صراحةإد  اً عقد عليه  أمر نص  فهو  مع  (4) اراي،  اخلدمة  متلقي  يربمه  الذي  للعقد  األمر خيتلف ابلنسبة  لكن   ،

الفقه والقضاء   الواقعية، ذلك ألن  اجلهة اخلاصة املمثلة للجهة العامة، فافرتاض أنه عقد إداري هو افرتاض يفتقر إىل 
ال(6)وفرنسا  (5)اإلداريني يف كل من مصر على  استقرا   ،  ، عامة  للعقد بصفة  اإلدارية  الطبيعة  تتحدد  اليت هبا  ضوابط 

 وهذه الضوابط هي: 
 .(7)أن يكون أحد طريف العقد جهة إدارية -1

 
 .   273، خواطر مدنية، مرجع سابق، صاألحمدمحمد سليمان  .د ( 1)
:  . كذلك الحظ  5، ص1971، الدار المصرية ، بيروت ،    2د.علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، ج ( 2)

الملك  السعودية، مطابع جامعة  العربية  المملكة  في  البنوك  التجارية وعمليات  العقود  الجبر،  د.محمد حسن 
 . 3، ص 1984سعود ، الرياض ، 

شرح القانون التجاري العراقي، ج ا، شركة    في  في تفصيل هذا المعنى، الحظ : د. اكرم ياملكى، الوجيز ( 3)
 . 6ص ، 1976، بغداد،األهليةالطبع والنشر 

(4 ) ( المادة  المادة )891الحظ:  الفرنسي  التشريع  في  تقابلها  األمر رقم  3( مدني عراقي،   65  –  2016( من 
 از )السابق ذكره(. متي المتعلق بعقود اال

ه  أطرافوجاء في حكم للمحكمة اإلدارية العليا في مصر حكم لها بقولها "إن العقد الذي ال تكون اإلدارة أحد   ( 5)
أن يعتبر من العقود اإلدارية، وذلك ان قواعد القانون العام إنما وضعت لتحكم نشاط اإلدارة  ال يجوز بحال  
األ نشاط  الخاصة  فراد ال  في مصر جلسة    ،" والهيئات  العليا  اإلدارية  المحكمة  ، مجموعة  7/3/1964)حكم 

في   المحكمة  قررتها  التي  ود.  1042سنوات، ص  10المبادئ  رابحي  أحسن  د.  ذكره  الحكم  مصطفى  (. 
دولة   في  اإلداري  القانون  جامعة    اإلمارات النجيفي،  اإلدارية،  والعقود  اإلدارية  القرارات  المتحدة،  العربية 

 . 171، ص 2020الشارقة، 
(6) CE, 15 mars 1999, N 199889, Union des Mutuelles de la Drôme (RFDA 2002, p. 350, note Luchère. 

CE Sect., 13 décembre 1963, Syndicat des praticiens de l’art dentaire du département du Nord et 
Merlin : Rec. p. 623. TC, 21 juillet 1972, N 78563, SA Entreprise ossude : Rec. p.562.  

تكون اإلدارة أحد  ( 7) العقود اإلدارية أن  التسمية توجب  العقد   أطراف   من ظاهر  يعتبر  فلكي  القانونية،  العلقة 
 

https://www.doctrine.fr/d/CE/1999/CETATEXT000008013371
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 . (1)أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام من حيث سريه أو تنظيمه -2
يف   -3 مألوفة  غري  استثنائية  شروط  من  العقد  يتضمنه  مبا  وذلك  العام،  القانون  وسائل  القانون   اتباع  عقود 
 .(2)اخلاص

 
 

يجب  ت   إداريا  اإلدارأن  وتكون  فيه،  اإلدارة طرفا  األشخاص  كون  أحد  اإلداري من خلل  العقد  ة طرفا في 
ية مثل المحافظة أو المدينة، أو من خلل أحد األشخاص المعنوية المرفقية، كالهيئات  اإلقليمالمعنوية العامة  

ب  المهنية  الجامعات والنقابات  األأنواعالعامة مثل  بين  المبرم  العقد  فان  أن   فراد ها، وعليه  يمكن  العاديين ال 
عق ،  يكون  بدوي  ثروت  )د.  عام  نفع  ذات  خاصة  أومؤسسة  هيئة  المتعاقدين  أحد  كان  وان  حتى  إداريا  دا 

صاد، القسم الثاني، العددان الثالث والرابع قت المعيار المميز للعقد اإلداري، بحث منشور في مجلة القانون واال 
نية عادية، ألن اإلدارة ليست  ال تعتبر عقوداا إدارية، وإنما عقوداا مد  فراد(، فعقود األ120، ص1957سنة

طرفا فيها، وكذلك العقود التي تبرمها المؤسسات الخاصة ذات النفع العام كالجمعيات الخيرية، فمن المتفق  
عليه فقها وقضاء أن عقودها مع أشخاص القانون الخاص تعتبر عقودا مدنية تخضع للقانون المدني )د. أنس  

 (.275، ص1985، دار الفكر العربي، القاهرة، 1ري، طالقانون اإلداوأصول قاسم جعفر ، أسس  
تعد صلة العقد اإلداري بالمرفق العام من اهم ما يلزم إللحاق الصفة اإلدارية بالعقد، ومن ثم خضوعه للنظام   ( 1)

يحتويه   ما  تبرر  التي  العامة هي وحدها  المرافق  ان مقتضيات سير  ذلك  اإلدارية،  للعقود  المتميز  القانوني 
وجدير بالذكر هنا القانوني للعقود اإلدارية من خروج على القواعد المألوفة في عقود القانون الخاص،    النظام

أن درجة اتصال العقد اإلداري بنشاط المرفق العام ليست وأحدة في كل العقود، وإنما تختلف من عقد آلخر، 
مباشرة أو غير مباشرة ) الحظ: د.  كان المتعاقد مع اإلدارة يساهم في إدارة المرفق بصورة  إذا    وحسب ما

على   وأثره  اإلداري  العقد  معيار  سليم،  المقصود  عبد  النهضة  اختصمصطفى  دار  الدولة،  مجلس  اص 
فبرأير    24وجاء أيضا في قرار للمحكمة اإلدارية العليا في مصر في    .  (56، ص1995العربية، القاهرة،  

  هأغراض رفق العام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة  مناط العقد اإلداري.... أن يتصل بنشاط الم)  1968
العامة و للمصلحة  مراعاة  احتياجاته  القرار  تحقيق  مرجع  (.  النجيفي،  ود. مصطفى  أحسن رابحي  د.  ذكره 

 .   (174سابق، ص 
Voir également : CE, 21 mars 2007, N 281796, Commune de Boulogne:Billancourt : Rec. p. 130 ; 
BJCP 2007, 230, concl. Boulouis, note Ch. M. ; AJDA, N 3, Paris, juillet 2007, p. 915, note Dreyfus.: 
V. également CAA Nancy, 22 mars 2012, N 11NC00238, Si Abdallah : LPA 22 avril 2013, p. 10, 
note Tifine. 

يعني  ارتباو العام  بالمرفق  العقد  حيث  ارتباط  العام  للمرفق  الموضوعي  بالمفهوم  مفهوم إطه  للمرفق  ا ن   ا
باأل   اا عضوي  ومفهوماإلدار  جهزة يتمثل  ا ية،  ا موضوعي   ا واإلدارة    ا التنظيم  حيث  من  المرفق  بنشاط  يتعلق 
غلل أو المعاونة، فالمفهوم العضوي للمرفق يعني أن الفرد عندما يرتبط بعقد مع مرفق عام يفيد في  ست واال

تفهم في هذا  العام يجب أن  المرفق  فان فكرة  العقد، وبناءا على ذلك    هذا الصدد أن اإلدارة هي طرف في 
) الحظ: الموضوعي.  بالجانب  العربية،  د.  المجال  النهضة  دار  العام،  المرفق  نظرية  محمد حافظ،  محمود 

القاهرة،   ،16، ص1982طبعة   العربية،  النهضة  القانون االداري ، دار  بدوي،  ، 1988وكذلك د. ثروت 
جاء فيه  إذ    1956ديسمبر    16ومثال ذلك حكم محكمة القضاء اإلداري المصري الصادر في     .   (167ص

األ اإلدارية عما عداها من عقود  للعقود  المميز  المعيار  فان  ثم  التي    فراد"... ومن  الخاص  القانون  وعقود 
تبرمها اإلدارة ليس هو صفة المتعاقد بل موضوع العقد نفسه متى اتصل بالمرفق العام على أية صورة من 

 222قضية رقم  ثنائية غير المألوفة" )الست اال  الصور ... مشتركا في ذلك وعلى درجة متسأوية مع الشروط 
الحادية عشر، ص    10لسنة   المجموعة،السنة  ود. مصطفى  88قضائية،  رابحي  أحسن  د.  ذكره  الحكم   .)

 (. 175النجيفي، مرجع سابق، ص 
Voir également : Tribunal des conflits, 9 mars 2015, Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la 
France, N 3984: AJCT 2015, p. 403, obs. Dreyfus , chron. Lessi et Dutheillet de Lamothe et p. 601, 
tribune Clamour ; Dr. adm. 2015, 34, note Brenet ; Contrats:marchés publ. 2015, 110, note Devillers ; 
JCP, N 1, Paris, janvier 2015, 2157, note Sestier et 2157, chron. Hul ; RFDA 2015, p. 265, concl. 
Escaut et p. 273, note Canedo:Paris ; RTD com. 2015, p. 247, chron. Orsoni.  

ائية وغير المألوفة أهم وسيلة يعتمدها القضاء اإلداري للكشف عن نية اإلدارة في  ثن ست يعتبر معيار البنود اال ( 2)
تحمله    اختيار أو  حقوقا  المتعاقدين  أحد  تمنح  التي  الشروط  "تلك  بها  ويراد  العام،  القانون  ات  التزاموسائل 

المدني القانون  نطاق  في  يتعاقد  من  عليها  يوافق  أن  يمكن  التي  تلك  عن  طبيعتها  في  التجاري،    غريبة  أو 
منير محمود  د.". ) الحظ:  ما وجدت في عقود القانون الخاص لمخالفته النظام العامإذا    ولذلك تكون باطلة

، 1979أنماطها التطبيقية في إطار التحوالت االشتراكية ، الجزء األول ، بغداد،  و  الوتري ،العقود اإلدارية
ضت المصلحة العامة ذلك، حقها اقت العقد كلما    (. ومن أمثلتها حق اإلدارة في تعديل بعض شروط200ص

إلى   للجوء  المنفردة ودون حاجة  بإرادتها  العقد وإنهائه  إلى فسخ  المتعاقد قد تصل  توقيع جزاءات على  في 
ة،  سكندري القانون اإلداري، منشأة المعارف باإلأصول    القضاء. )في تفصيلها الحظ: د. سامي جمال الدين ، 

 

https://www.doctrine.fr/d/CE/2007/CETATEXT000018259435
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tribunal-des-con%E2%80%A6ublie-au-recueil/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tribunal-des-con%E2%80%A6ublie-au-recueil/
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أن ضوابط تكييف العقد اإلداري جيب النظر إليها بصورة متساوية، وفقاً لفكرة التوزيع، أي ونستخلص مما سبق  
العقود   للفكرة ذاهتا، عقداً مدنياً، فكثري من  أن مبجموعها يصبح العقد إدارايً، فإن ختلف أحدها، يُعد العقد، ووفقاً 

عيتها، فإن حددها القانون، كانت كلمته هي الفصل، لكن إن مل حيددها، فإن على القضاء  يغلب الشك يف حتديد تب
أن يوزع نظره على كل عناصر العقد ليستخرج منها رأيه حول حتديد طبيعة العقد وفقاً لفكرة التوزيع، وهذا ما حصل  

 ابللعبة، كاحتاد كرة القدم، إذ أن اللوائح  ، واليت يشرف عليها االحتاد املعين(1)خبصوص عقود انتقال الالعبني احملرتفني
للقانون   اتفاقات ختضع  أهنا  على  فرنسا  يف  ُحددت  قد  الالعبني،  انتقال  قواعد  فيها  مبا  الرايضي  لالحرتاف  املنظمة 

 .(2) اخلاص وليس للقانون العام
 

 
ا: د.644،  2004 القانون اإلداري، منشورات الحلبي الحقوقية، أصول    حسين عثمان محمد عثمان ، . وأيضا
العقود  569،ص2010بيروت، قائلة )إن  لها  العليا في مصر في حكم  المحكمة اإلدارية  (. وهذا ما كرسته 

تسيي  العقد  يستهدف  الذي  العام  المرفق  احتياجات  مناطه  بطابع خاص  المدنية  العقود  تتميز عن  ره  اإلدارية 
الخاصة، ويترتب على ذلك ان للدارة سلطة اإلشراف    فراد وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة األ 

دون العقد....  تغيير شروط  دائما " حق  ولها  اإلدارية  العقود  تنفيذ  ي   والتوجيه على  الطرف أن  اآلخر    حتج 
، أشار اليه د.  2/3/1968جلسة    القضائية،  10لسنة    882بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين..."( الطعن رقم  

 ، المعارف  منشأة   ، العام  القانون  منازعات  على  الخاص  القانون  أحكام  تطبيق   ، جمعة  محمود  أحمد 
 .  22، ص2005ة، سكندري اإل

Ce critère est apparu à l’occasion de l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 juillet 1912, Société des granits 
porphyroïdes des Vosges (Rec. p. 909, concl. Blum ; RDP 1914, p. 145, note Jèze). Voir aussi : 
Conseil d´Etat du 19 janvier 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant (N 82338 : 
Rec. p. 48 ; CJEG 1973, p. 239, concl. Rougevin:Baville, note Carron ; AJDA, N 2, Paris, Mars 1973, 
p.358, chron. Léger et Boyon ; note Pellet ; Rev. adm. 1973, p. 633, note Amselek). Citè par : Truchet 
(D), Les fonctions de l’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’État, Paris, LGDJ, 1977, P 
67 – 68. 

بأنه   العقد  طبيعة  لتحديد  المألوفة  غير  الشروط  من  معين  عدد  تحقق  يشترط  ال  بأنه  نشير  الصدد  هذا  في 
ي   إداريا، بل يكفي تضمن العقد شرطا وأحدا غير مألوف لكي يضفي على العقد صفته اإلدارية، كما ال  أن 

كون هذه الشروط منصوصا عليها في  أن ت   فة، بل يكفييشترط أن ينص العقد نفسه على الشروط غير المألو
حيل العقد إلى هذه النصوص. ) حكم المحكمة اإلدارية العليا في مصر في  أن ي   قانون أو في الئحة، شرط 

أصول    ، ذكره د: حسين عثمان محمد عثمان ،557،ص13، مجموعة مجلس الدولة ، السنة  24/2/1968
ثنائية فقد جرى القضاء  است (. وحتى إن لم يتضمن العقد أية شروط  569القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 

الفرنسي  إداريا  على  اإلداري  العقد  العام  أنه كان من شإذا    اعتبار  المرفق  تسيير  نفسه في  المتعاقد   ،إشراك 
والحقيقة أن مجرد إشراك المتعاقد نفسه يعد في ذاته شرطا استثنائيا غير مألوف في عقود القانون الخاص؛ 

نوفمبر سنة    7وقد استقر الفقه على هذا األمر، فقد جاء في حكم لمحكمة المنازعات الفرنسية الصادر في  
صر مؤجر السفينة على وضع سفينته تحت تصرف الدولة دون أي  اقت ( ).... فإذا  Manonفي قضية )  1922

أما الخاص،  القانون  إيجار من عقود  يعتبر عقد  فالعقد   ، نقل  إذا    مشاركة من جانبه  وببحارته  بنفسه  تولى 
 الجنود ، فان العقد يعتبر إداريا....(. 

Conseil d`Etat, Arrêt Manon, Le 3 novembre 1922, publiée au recueil Lebon. Papaefthymiou (S), La 
distinction droit privé : droit public dans la théorie du droit, thèse, Université de Paris X – Nanterre, 
1994, P 58. Voir aussi : Chapus (R), Le service public et la puissance publique, Revue du droit public, 
1968, p. 235 et s. 

 .  136ال اللعبين، مرجع سابق، صانتق، عقود األحمدالحظ: د. محمد سليمان  ( 1)
الفرنسي ( 2) الدولة  مجلس  قضى  كربأن    فقد  احتراف  القانون ميثاق  اتفافات  من  "اتفاق  هو  فرنسا  في  القدم  ة 

 الخاص" .الحظ: 
C.E. 15 Mai 1991 D. Jurisprudence , 1991, P.5 , lot. Ladraume. 

حديد الطبيعة القانونية لميثاق احتراف كرة القدم ، كان محل للخلفات بين إلى أن ت   هذا الحكم   أهمية )وترجع  
والسب   ، الفرنسيين  والقضاء  يرجع  في   ب الفقه  اال  إلى  ذلك  من   تحاد أن  شخص  هو   ، القدم  لكرة  الفرنسي 

)  أشخاص  المادة  بمقتضى نص  اليه  أسند  الخاص،  )16القانون  الرقم  القانون ذي  بشأن   ( ،615:84( من 
أدى    مرفق عام )مرفق رياضة كرة القدم( ، كان قد   إدارة تنظيم وتنمية االنشطة البدنية والرياضية ، مهمة  

المه فاال  في   مالدور  الميثاق ،  تنظيم و  تحاد اعداد هذا  المسؤولة عن  الجهة  القدم ، هو    إدارةالرياضي لكرة 
الجهة  بمهمة اعداد أأل  التي  المسابقات واالشراف عليها ، كما أنه  اليها  بعملية    نظمةيعهد  الخاصة  القانونية 

لمذكور ، جانبأ من السلطات العامة، كى  بهذه المهمة ، فقد اسند اليه القانون ا  تحاد االحتراف ، ولكى يقوم اال
 

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/ce-31-juillet-1912-societe-des-granits-porphyroides-des-vosges-requete-numero-30701-publie-au-recueil/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/ce-31-juillet-1912-societe-des-granits-porphyroides-des-vosges-requete-numero-30701-publie-au-recueil/
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لة للجهة العامة، فإن قياس  هة اخلاصة املمثأما فيما يتعلق بتحديد طبيعة العقد الذي يربمه متلقي اخلدمة مع اجل
هذا العقد على العقد الذي سيربمه هذا الشخص مباشرة مع األصيل، فيما لو مل يكن هناك متثيل للجهة اخلاصة، هو  
قياس مع الفارق، إذ وإن كانت اجلهة املربمة للعقد مع متلقي اخلدمة هي جهة عامة، إال أن هذا العقد بعيد عن أي  

ما أن أطراف العقد ال تلجأ إىل اتباع وسائل القانون العام يف إبرام مثل هذا العقد، فإبرام  نشاط يتصل مبرفق عام، ك
عقد مع جهة عامة للحصول على أتشرية أو مشورة أو تصديق شهادة، فيما لو افرتضنا أنه عقد أصالً، ال يربم عن  

 .(1)ةطريق املزايدة العلنية العامة أو املناقصة العلنية العام
 لثاين املطلب ا

 آثـــار فكرة التوزيع 
تنظر فكرة التوزيع إىل مجيع عناصر العقد بعني املساواة، وهبذا ينجم عنها حتديد لطبيعة العقد متهيداً لتطبيق      

 القانون املختص عليه، لكن هلذ الطريقة مزاايها وعيوهبا، نعاجل ذلك يف فرعني:
 الفرع األول 

 مزااي فكرة التوزيع 
 كرة التوزيع يف اآليت: تكمن مزااي ف    

هبا    -1 العقد  ينبين  أركان،  العناصر  هذه  مع كون  يتفق  ما  وهذا  العقد،  عناصر  نفسه جلميع  الوزن  تقيم  إهنا 
 مجيعاً. 

إهنا فكرة حمايدة، فهي ال تركز على عنصر وهتمل اآلخر، وهذا أمر يتَّسق مع النظرة إىل املعايري اليت قيلت يف   -2
أخرى أحدها على حساب  تفضيل طبيعة على طبيعة  اعتماد  إىل عدم  األمر  وانتهى  والنقد،  القصور  فكلها شاهبا   ،

 املعايري األخرى، بل اعتمادها مجيعاً. 
العناصر   -3 التوزيع جلميع  تكامل  لعدم  مدنية  أهنا مجيعها  وهي  العقود،  العام يف  األصل  إىل  تنحاز  فكرة  إهنا 

 املكونة للعقد. 
رب يف هذا الصدد حيث أهنا تتماشى مع نتائج التغريات والتحوالت املستمرة ولعل الفكرة األخرية حتظى أبمهية أك 

هبا املرتبطة  واملنازعات  ووسائلها  وقواعدها  أسسها  يف  املختلفة،  القانون  فروع  تعرفها  اإلداري (2)اليت  القانون  ويعترب   ،
القانون  أكثرها عرضة هلذه التحوالت بسبب مرونته الكبرية وحركيته الواسعة من جهة،  وضخ امة عناصر تداخله مع 

املدين من جهة أخرى، األمر الذي آاثر أزمة موضوعية واسعة أساسها تداعيات النزعة املدنية للنشاط اإلداري، يف ظل  
، (3)إشكالية حتديد املعايري اليت على أساسها ميكن القول أبن النشاط اإلداري خاضع للقانون العام أو للقانون اخلاص

 
 

من   بمقتضاها  االداري    إصدار يتمكن  النظام  وضع  ثم  ومن   ، القدم  كرة  احتراف  لتنظيم  اللزمة  اللوائح 
عبد د.  )الحظ:  للحتراف(.  الممارسة  االندية  جميع  على  يفرض  الذي  عقد  والتأديبى   ، الحفني  الحميد 

 الهامش(.  20، ص 1994، 4، السنة 4ة الحقوق الكويتية، العدداف العب كرة القدم، بحث ملحق بمجل احتر
محمد عبدهللا الدليمى ، الوجيز في  و  الحظ تفصيل ذلك في العقود االدارية بشكل عام: د. فاروق أحمد خماس ( 1)

د.حلمي مجيد ، راجع كذلك :  .  42، ص  1992النظرية العامة للعقود االدارية ، دار الكتب ، الموصل ،  
ت  بغدادكيفية  جامعة  تصدرها  والسياسية،  القانونية  العلوم  مجلة   ، غيره  عن  االداري  العقد  المجلد  .  مييز 

 وما بعدها.   229، ص 1986( ، 1،2الخامس ، العددان )
(2) Pour aller loin voir : Carbonnier (J), Flexible droit, Paris, LGDJ, 1979, P 278 et s. 
(3) Sur ce point d`analyse voir : Alliès (P) et autres, OP.CIT, P152 et s. Voir aussi : Braibant (G) et Stirn 
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وأن   اإلداري  كل  خاصة  العقد  إبرام  عملية  هلا  ختضع  اليت  املصلحة    -مثال    –القيود  تستعملها  اليت  الوسائل  وكذا 
 املتعاقدة يف تنفيذه، هي أدوات قانونية تندرج ضمن صميم القانون العام. 

ري، غري أن ذلك وابلتايل فإن القواعد القانونية الواجبة التطبيق على املنازعات املتعلقة به تتميز ابلطابع اإلدا      
ال مينع من تطبيق بعض قواعد القانون اخلاص على بعض املسائل الفرعية يف جمال منازعات العقود اإلدارية، كاملنازعات  
املتعلقة أبهلية التعاقد أو املنازعات الواقعة بني املتعاقد مع اإلدارة واملتعامل الثانوي يف العقد، وهذا يتطلب وجود قاض  

خ بكل  وملم  تتطلب  خمتص  اليت  املسائل  بني  خيلط  وال  للقانون،  الصحيح  ابلتطبيق  يقوم  لكي  اإلدارية،  العقود  بااي 
 .  (1)تطبيق القانون العام واملسائل اليت تتطلب تطبيق القانون اخلاص

 الفرع الثاين 
 عيوب فكرة التوزيع يف حتديد طبيعة العقد 

 لكن، مع ذلك، فإن لفكرة التوزيع عيوب كثرية، أمهها: 
النظر يف أن ختلف  أ -1 العقد من حيث الوجود، لكنها غضت  هنا، وإن نظرت بعني املساواة إىل كل عناصر 

أحدها يودي ابلنتيجة كلها، على الرغم من حتقق العناصر األخرى. إال أن فكرة التوزيع تنظر بعني املساواة أيضاً إىل  
 أتثري انتفاء كل عنصر على انتفاء الطبيعة دون متييز بينها. 

أنه  إ -2 إذ  العناصر على بعض،  واقعية، فال بد من ترجيح بعض  هنا، وإن كانت فكرة حمايدة، لكنها ليست 
 .(2)وحىت على مستوى أركان العقد، هناك من ينظر إىل ركن الرضا أنه األهم يف العقد

جتارايً أو  إن من شأن فكرة التوزيع أن جتعل للعقد طبيعتني يف آن واحد، فقد يكون العقد مدنياً من طرف، و  -3

 
 

(B), OP.CIT, P 163 et s. Voir aussi : Caillosse (J), L’intérêt général, la croissance et le droit 
administratif des biens, thèse, Université de Rennes, 1978, P 37 et s. Voir aussi : Caillosse (J) et 
Hardy (J), Droit et modernisation administrative, Paris, La Documentation française, 2000, P 84 et s. 
notamment : Cassese (S), La construction du droit administratif. France, Grande:Bretagne, Paris, 
Montchrestien, 2002, P 117 et s. Voir également : Chapus (R), Droit administratif général, Paris, 
Montchrestien, 2001, P 76 et s.  

(1) Benoît (P), L'utilisation du Droit civil dans l'élaboration du droit administratif, thèse de doctorat en 
Droit, Université de Panthéon:Assas, Paris‚ 2001‚ P 165.  

القاهرة،   ( 2) العربية،  النهضة  دار  القانوني،  التصرف  بطلن  نظرية  الشرقاوي،  .)  19، ص  1999د. جميل 
مع  العقد  عليه  ينبني  الذي  التراضي،  بتوافقهما  يشكلن  رضا،  من  يقابله  وما  الرضا  أن  بالذكر  والجدير 

إتباعها يجب  معينة  أوضاع  من  القانون  يقرره  ما  مع  الشروط  العقد    (.مراعاة  حلمي،  د.محمود  الحظ: 
. ) والرضا بالنسبة للدارة كطرف في العقد يجب  6ص  1977، دار الفكر العربي، القاهرة،    2اإلداري، ط

اص والشكل(. د.عزيزة ختصأن يكون صادراا من الجهة المختصة بالتعاقد وفقا للنظم المقررة من حيث اال
  إبرام . ) كما أن  15ص  ،1981  ر النهضة العربية، القاهرة،الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، دا

اإلدارة ال يملكه اإل أشخاص حددهم المشرع ووفقا للقواعد العامة ال يجوز لهؤالء األشخاص أن  باسم    العقود
اال  هذا  ممارسة  في  غيرهم  الحدود  ختصيحلوا  في  اإل  ممارسته  في  غيرهم  تفويض  يجوز  ال  كما  اص، 

التي يضعها بل    وبالقيود  اإلدارة فحسب  الرضا من جانب ممثل  يكفي وجود  آخر ال  المشرع. ومن جانب 
يسلك القضاء  و  يقتضي أن يكون هذا الرضا سليما خاليا من عيوب الرضا كالغلط والتغرير واإلكراه والغبن،

ة  مثلاألمن أوضح  و  اإلداري مسلك القضاء المدني في إبطال العقود اإلدارية التي يشوبها عيب من العيوب، 
في الفرنسي  الدولة  ذلك حكم مجلس  في    1950أبريل سنة    26على  الوقوع  بسبب  إداريا  أبطل عقدا  الذي 

الغلط )حيث تعاقد أحد ممثلي الشركات مع اإلدارة بصفته الشخصية، في حين أن اإلدارة قد قصدت التعاقد  
ممثل اإلدارة    إرادةم يعد البحث عن  معه بصفته ممثل للشركة(. ولما كانت اإلدارة طرفا في العقد اإلداري ل

ومن التعبير عنها أو من   رادةالعقد اإلداري كفيلة للتأكد من وجود اإل  إبرامأمرا مهما وذلك الن إجراءات  
 .324سلمتها من العيوب(. د.سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص
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، ذلك ألهنا تنظر إىل كل العناصر بعني املساواة، فبدال من أن ترجح أحدها، لتقرر نوع طبيعة  (1) إدارايً من طرف آخر
العقد ذو طبيعتني ، وهذا ما قد يربك املختصني يف حتديد ( 2) العقد، هي توزن كل العناصر يف ميزان واحد، فيصبح 

كمة املختصة بنظر الدعوى، هلذا هجر الفقه هذه الفكرة، وإن مل يسميها، وحتول  القانون املختص ابلنزاع، وحتديد احمل
 إىل فكرة الرتكيز. 

 
على    التأمين، كما هو الحال بالنسبة لعقد  وقد أطلق بعض الفقه على هذا النوع من العقود بالعقود المختلطة ( 1)

مدني من طرف المؤمن له، وتجاري من طرف المؤمن. )الحظ: د. هدى عبد ألنه    الحياة، فهو عقد مختلط، 
 ( . 60، ص2008، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2هللا، دروس في القانون المدني، العقد، ج

(2) Loiseau (G) et Serinet (Y:M), La Formation du contrat, t. II, L’Objet et la Cause – Les Nullités, 
LGDJ, « Traité de droit civil », 4e édition, 2013, P 47 : 48.   
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 املبحث الثاين 

 حتديد الطبيعة القائم على فكرة الرتكيز
تعود فكرة الرتكيز إىل فقه القانون الدويل اخلاص عند حديثه عن القانون الواجب التطبيق على العقد، وال سيما 

ل، حيث جتد أساسها يف هذا القانون، يف أن إرادة األطراف ال تقوم يف احلقيقة ابختيار قانون معني، بل أن  عقد العم
وظيفة اإلرادة هي تركيز العقد يف موقع )عنصر( حمدد، أي حتديد مقر العقد وفقا للعناصر الواقعية املرتبطة به ارتباطاً  

محاية للمصاحل االقتصادية واالجتماعية يف هذا املوقع، ومن مث جيب  وثيقاً، واحمليطة بظروف التعاقد وموضوعه، وذلك  
أن تعرب اإلرادة عن مركز الثقل يف العالقة، فإذا انصرفت إىل حتديد قانون بعيد عن مركز الثقل فيها أو ال ميتُّ هلا بصلة  

قة يف املوقع الذي ترتبط به فعالً،  ما، فإنه ال يعتد هبا، ألهنا ال تكون قد حققت اهلدف املقصود منها، وهو تركيز العال
 .(1) وعندئٍذ يتوىل القاضي تصحيح اختيار اخلصوم

متلقي  يربمه  الذي  العقد  عام، وطبيعة  العقد بشكل  طبيعة  لتحديد  التأسيس  الرتكيز دعامة يف  لفكرة  أن  كما 
نتائج عدة، نعاجل هذين األمرين    اخلدمة مع اجلهة اخلاصة املمثَـّلة للجهة العامة بشكٍل خاص، األمر الذي ترتتب عليه 

 يف املطلبني اآلتيني:  
 املطلب األول 

 دعامة الرتكيز أساساً لتحديد الطبيعة 
تقوم فكرة الرتكيز على متحيص العنصر الفعال املؤثر على حتديد طبيعة العقد، لذا فإن حتديد ماهيتها له دور     

 آلتيني: يف حتديد طبيعة العقد، وهذا ما نتناوله يف الفرعني ا
 الفرع األول 

 ماهية فكرة الرتكيز 
منطلق فكرة الرتكيز أنه ليس مجيع العناصر املكونة للعقد على قدم املساواة، فهناك عنصر مهم، وهناك عنصراً 

ففي عقد العمل ال ميكن عّد هذا العقد ال عقداً جتارايً وال عقداً إدارايً، بل هو عقد مدين    ، أهم، فيجب الرتكيز عليه
ونتيجة ذلك متأتيٌة من عنصر التبعية الذي بسببه عمدت التشريعات إىل العناية بوضع العامل، فأبطلت كل صرف،  

اتفاق من شأنه أن ينزل حبقوق العامل أو مصاحله دون احلد األدىن املقرر له، لذا يبقى العقد عقد عمل، وتبقى طبيعته  
نون العام، فلن يتحول العقد إىل طبيعة جتارية أو إدارية،  مدنية، وإن كان رب العمل اتجراً أو شخص من أشخاص القا

كما أن عقد احلساب اجلاري يبقى عقداً جتارايً، صحيح أن القانون اعتربه كذلك، لكن فكرة الرتكيز هلا دور يف دفع  
 املشرع إىل عّده جتارايً، فهو ميس عملية من عمليات البنوك اليت تعد لطرفيها عمالً جتارايً. 

احل ابلنسبة كذلك  هاجسا كبريا  املعقدة  املوضوعية  طبيعته  حيث شكلت  العامة  املرافق  التزام  لعقد  ابلنسبة  ال 
اجته النهائية، وهكذا  القانونية  طبيعته  الفقهي من أجل حتديد  األعمال    للمجمع  إدراجه ضمن  إىل  الفقه  من  جانب 

وتوجيه وتنظيمه  حتضريه  أن  طاملا  االنفرادية،  اإلدارية  إىل  القانونية  ترجع  اإللغاء كلها  أو  ابالستمرار  مصريه  وإقرار  ه 
 

ة، )دون سكندري الحظ : د. منير عبد المجيد، تنازع القوانين في علقات العمل الفردية، منشأة المعارف، اإل  ( 1)
 . 82ذكر سنة نشر(، ص 
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ابملرافق   اخلاص، الرتباطه  القانون  إدراجه ضمن عقود  إىل  الفقه  من  فريق آخر  اجته  لإلدارة، يف حني  املنفردة  اإلرادة 
حتقيق املصلحة  الصناعية والتجارية اليت تستهدف حتقيق الربح بدال من ارتباطه ابملرافق العامة اإلدارية اليت تستهدف  

، وخلص االجتاه الفقهي إىل تبين مبدأ الطبيعة اخلاصة واملختلطة هلذا العقد. هذه الطبيعة اخلاصة واملختلطة  (1)العامة
التعاقدي   الطابع  بني  موزعة  خمتلفة  بنود  أو  شروط  فيه  تتداخل  حيث  املوضوعي،  احملتوى  جتانس  عدم  عن  تنطوي 

التنظيمي، إذ يسعى   العقد عند طبيعة  عقد اال والطابع  التوازن بينها، ومرجع ذلك إىل افرتاق طريف  متياز إىل إحداث 
األهداف اليت يرجوها كال منهما، فاإلدارة املاحنة هدفها املصلحة العامة وصاحب االمتياز هدفه الرحبية، ولكن هذه  

 .(2) النظرية استطاعت أن جتمع هذا التناقض يف عقد واحد
قدية فهي ختضع للتفاوض واملوافقة املشرتكة بني اإلدارة والطرف املتعاقد معها، ومثاهلا  للشروط التعاابلنسبة  أما  

الشروط املتعلقة مبدة االلتزام واملزااي املالية اليت متنحها اإلدارة للملتزم، يف املقابل تتصل الشروط الالئحية بتنظيم املرفق 
تعاقد معها، كما ميكنها يف أي وقت تعديلها إبرادهتا املنفردة وتشغيله، ولذلك تنفرد اإلدارة إبعدادها دون مشاركة امل

اللوائح   املتعاقد معها ودون حاجة للجوء إىل القضاء، ومن مث فهي ال ختتلف عن  دون حاجة لطلب موافقة الطرف 
اد إليها يف الطعن يف  اإلدارية املنظمة للمرافق اليت تدار بطريق االستغالل املباشر، لذلك يستطيع املنتفعون ابملرفق االستن

قرارات اإلدارة املخالفة هلا، ومن أمثلتها شروط استغالل املرفق، ورسوم االنتفاع خبدمات املرفق ومركز العاملني يف املرفق  
 . (3)وغريها

 الفرع الثاين 
 دور فكرة الرتكيز يف حتديد طبيعة العقد

ر األهم يف العقد، ومن خالله تتبني طبيعة العقد، إن فكرة الرتكيز، بعكس فكرة التوزيع، تركز نظرها على العنص
 حيث يفحص القاضي عناصر العقد املتنوعة، فريكز على أمهها، ليتخذه أساساً لفحص طبيعة العقد. 

وهنا قد تبدو وظيفة القاضي صعبة إىل حٍد ما، فقد يربز عنصرين متضادين يف آن واحد، يبدوان على درجة  
، أو  (4)عقد بنشاط مرفق عام، واتصاله يف الوقت نفسه ابملضاربة، كما يف عقود )البوت(واحدة من األمهية، كاتصال ال 

 
 . 76، ص1982عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة، د.  ( 1)

(2) Sur ce point d`analyse voir: Guglielmi (G) et Koubi (G), Droit du service public, Paris, 
Montchrestien, 2000, P 51 et s.   

(3) Voir par exemple: Tribunal des conflits, arrêt Société entreprise Peyrot du 8 juillet 1963 (Rec. p. 787 ; 
AJDA, N 1, Paris, Janvier 1963, p. 463, chron. Gentot et Fourré ; D. 1963, jurispr. p. 543, concl. 
Lasry, note Josse ; 1963, II, 13375, note Auby ; p. 766, concl. Lasry ; RDP 1964, p. 767, note Fabre et 
Morin). Cité par : Amselek (P), Le service public et la puissance publique. Réflexion autour d’une 
étude récente, Actualité juridique. Droit administratif, Paris, 1968, p. 492 et s. 

إحدى الشركات    تلك المشروعات التي تعهد بها الحكومة إلى   B.O.Tعقد البوت    مشروعات يقصد بعقود أو   ( 4)
وذلك إل الخاص،  القطاع  أو  العام  القطاع  من  كانت  أجنبية، سواء  أم  كانت  مرفق عام إلشباع   نشاء وطنية 

تحت   وإدارته مدة معينة  المشروع  تشغيل  الشركة  وتتولى هذه  الشركة وبنفقاتها،  حاجة عامة على حساب 
اإلد الجهة  الجهة  إشراف  أو  الدولة  إلى  في حالة جيدة  المشروع  ملكية  الشركة  تنقل  المتعاقدة، وأخيرا  ارية 

معها. القاهرة،  المتعاقد  العربية،  النهضة  دار  البوت،  وعقد  اإلدارية  العقود  بدر،  سلمة  )الحظ:د.أحمد 
بناء والتشغيل  المتحدة للقانون التجاري )اإلنسترال( عقود الاألمم    في حين عرفت لجنة   (.356، ص2003

ات  تحادونقل الملكية )بأنها شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن أحد اال
وتسترد  امتي المالية   السنوات،  من  لعدد  المشروع  وإدارة  وتشغيل  ببناء  المشروع  شركة  تقوم  وعندئذ  از، 

و المشروع  تشغيل  من  أرباحا  وتحقق  البناء  وفيغلاست تكاليف  تجاريا،  اال  له  مدة  ملكية  از  متي نهأية  تنتقل 
عقد البناء والتشغيل    –  لتزامالمشروع إلى الحكومة. )الحظ: د.مازن ليلو راضي، التطور الحديث لعقد اال

 ونقل الملكية البوت  
 

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tribunal-des-conflits-8-juillet-1963-societe-entreprise-peyrot-requete-numero-01804-rec-p-787/
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)الفيديك( الليزينغ(1)كعقود  عقود  أو  الفاكتورنغ(2)،  عقد  أو  أو(3)،  مع   ،  املستثمر  يربمه  الذي  االستثماري  كالعقد 
يف صورة حصة يف شركة، وأيضاً عقود    اجلهات احلكومية، أو كالعقد الذي يربمه العامل مع شركة جتارية مقابل أجر

على املواقع اإللكرتونية، وكذلك عقود اخلدمة اليت تقدمها اجلهات    (4) اخلدمة اليت تقدمها جهات التوثيق أو التصديق
اإلقامة   معامالت  أو  الدول،  إىل  الدخول  أتشريات  على  أجر، كاحلصول  مقابل  يف  العامة  اجلهة  عن  نيابة  اخلاصة 

 شاكل ذلك.  واجلوازات، وما
ويتحدد دور فكرة الرتكيز يف الرتجيح بني العنصرين املهمني يف العقد، عرب قراءة النية املشرتكة للمتعاقدين واإلرادة 
الوطين   للقانون  االختصاص  إبعطاء  اإلدارة  تتمسك  اإلدارية  العقود  ففي  للعقد،  املختلفة  الظرفية  واألبعاد  التشريعية 

يل العقود التجارية إىل مشارطة التحكيم، كما أن اجلهات اخلاصة وإن كانت وكيلة جلهة  وللمحاكم الوطنية، يف حني مت
عامة، إال أهنا متارس عملها القائم على املنافسة واملضاربة، رغم اتصال نوع اخلدمة اليت تقدمها عرب تعاقدها مع الغري،  

 بنشاط اإلدارة.
الرتكيز، هي مشكلة معقدة جداً ويصعب وضع حلوالً عامة، إن مشكلة حتديد طبيعة العقود ابالستناد إىل فكرة  

الشروط   فيها  تتوحد  اليت  النمطية  العقود  أشكال  من  شكل  العقد يف  يصب  مل  ما  وعناصره،  شروطه  عقد  لكل  إذ 
التجاري  العمل  ففي  عديدة،  أبشخاص  يرتبط  وقد  بطرفني،  مرتبط  نظام  العمل،  خبالف  العقد  أن  والعناصر، كما 

عملية   الور تسهل  واحد، كتظهري  بطرف  التصاله  طبيعته  وكذلك  قحتديد  بربح،  اثنية  البيع  بقصد  والشراء  التجارية  ة 
العمل اإلداري الذي يصدر من جهة اإلدارة، كالقرار اإلداري، يسهل أمر حتديد طبيعته اإلدارية، وكذلك العمل املدين 

 خرى كالطب والتعليم ونشاط العامل، كلها أعمال مدنية.الصادر من طرف واحد، كالزراعة واحملاماة واحلرف واملهن األ

 
 

B.O.Tلكتروني ، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية االنترنيت، على الموقع اإل www.iasj.net .) 
ا لحجم المشروع ووظيفته وجهاته المالكة     وطرق إدارتها وآلية كتابة عقودها  المشاريع الهندسية تختلف ( 1) تبعا

المشروع   والمنفذة بي   .والمشرفة على عملية سير  الخلفات  بعض  تنشأ  ما  ا  في جميع وغالبا الجهات  تلك  ن 
المشروع  حياة  إلى   مراحل  األمر  نهاية  في  وتعطيله فتفضي  العمل  توقف  وإلى  الوقت  لهذه    .هدر  وحل 

ال عقود  وجدت  النزاعات  و  ،”FIDIC“ المشكلة  تلك  حل  في  العقود  هذه  دور  سنوضح  المقال  هذا  في 
 ( Fédération Internationale Des Ingénieurs:Conseils ) ل ار باللغة الفرنسية  اختصهو    :الفيديك  .وميزاتها

اال   تحاد اال أي للمهندسين  تأسس  ست الدولي  عام  اتحادشاريين،  ق بل   1913  فيديك  وبلجيكا من     فرنسا 
ا     ويضم     ويقع المقر  الرئيسي في سويسرا   وسويسرا    إيجاد فيديك على    اتحاددولة، يعمل    60من    أكثر حاليا

لقط  قياسية  نموذجية  والهندسةعقود  البناء  بما   اعي   الجهات، كعقود     وتطويرها  يتلئم مع متطلبات جميع 
المفتاح(.    أعمال تسليم  التصميم والبناء، وعقود  المدنية، والهندسة الكهربائية والميكانيكية، وعقود  )الهندسة 

ا في كتابة العق  أطرافتهدف عقود فيديك إلى تحقيق العدالة بين   تسوية النزاعات  و  دالمشروع، وتعتبر مرجعا
 آليات محددة. و وفق مراحل  طراف بين األ

Malaurie (Ph), Aynès (L.) et Gautier (P.:Y.), Droit des contrats spéciaux, Defrénois, 10e édition, 
Paris, 2018, p. 123 : 127. Voir aussi : Seube (J:B) et Raynard (J.), Droit des contrats spéciaux, 
LexisNexis, 9e édition, Paris, 2017, p. 94 et s. 

 1966تموز    2ة ثم ظهر في فرنسا، حيث صدر في  مريكي ظهر عقد الليزنغ أوال في الواليات المتحدة األ ( 2)
الصناعية   التجهيزات  استئجار  من  الصناعية  المشاريع  تمكين  هو  العقد  هذا  من  والغاية  ينظمه،  تشريع 

لتقوم بتأجيرها ألصحاب المشاريع، مع حق    انعتريها لحسابها من الصواآلآلت من شركات متخصصة تش
تملك هؤالء لها عند نهاية عقد االيجار، على أن ت خصم بدالت االيجار من الثمن المتفق عليه في العقد، في  

 ( . 61حال مارس المستأجر حقه في الشراء. )الحظ: د. هدى عبد هللا، مرجع سابق، ص 
ديون التجارية. ) الحظ لمزيد من التفصيل: د. نادر عبد العزيز شافي، عقد الفاكتورنغ، وهو عقد شراء ال ( 3)

 (. 22، ص2005المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
بالتوقيع اإل ( 4) الموقع، وتثبت صلته  تحديد هوية  المسؤولة عن إصدار شهادة تتضمن  الجهة  )  لكتروني وهي   .

 (. 83، ص 2013، دار النهضة العربية، القاهرة، لكترونياإلالحظ: د. أيمن سعد، التوقيع 

https://www.anaengineer.com/safari-beneath-the-al-daniyan-sands/
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  أما العقد فهو التقاء عملني، قد ال يكوان ابلضرورة عمالن مدنيان، فيكون العقد مدنياً بال شك، كالعقد الطيب،
العقد الرايضي، أو عقد بيع احملصول الزراعي بني الفالح واملستهلك مباشرة الع  Kأو  قد  أو عمالن جتاراين، فيكون 

جتارايً بال شك، كعقد الشركة التجارية، وعقد االعتماد املستندي، وعقد الرهن التجاري، أو عمالن إداراين، فيكون  
 .(1)العقد إدارايً بال شك، كعقد االمتياز وعقد األشغال العامة أو عقد التوريد

بني اتجر ميارس عمالً جتارايً،  لعملني خمتلفني من حيث الطبيعة، كما لو كان العقد  اً بل قد يكون العقد ملتق
وشخص غري اتجر ميارس عمالً مدنياً، كعقد بيع اتجر التجزئة للمستهلك، وعقد املقاول التاجر مع العامل، أو يكون  
أحد الطرفني ممارساً لعمل إداري واآلخر لعمل مدين، كالعقد بني جهة اإلدارة وأحد اجلمهور يف بيع أمالكها العامة  

لعلنية، أو العقد بني اإلدارة والعامل أو املزارع، أو احملامي لتقدمي استشاراته القانونية هلا، أو يكون العقد  عرب املزايدة ا
 بني جهة اإلدارة واتجر، كعقود البوت.

 املطلب الثاين 
 آثـــار فكرة الرتكيز 

فالف إليه،  التوزيع  فكرة  افتقار  بقدر  الوجاهة  من  فيه  الرتكيز  بفكرة  األخذ  أن  على ال شك  قائمة  األخرية  كرة 
التشتيت، يف حني تعمد فكرة الرتكيز على تنشيط عقلية القاضي وحتريك ذهنه يف البحث عن العنصر املؤثر يف العقد  

الغالب للعقد، الذي من خالله سيستقر  املشرع تكرار احلاالت    ئلتحديد طبيعته،  ومن خالل ذلك سيربز العنصر 
بعينه في العقد فضال عن حتديد طبيعته، كما أن لتحديد الطبيعة  اليت يتحدد فيها عنصراً  التأثري يف كيان  كون لوحده 

استناداً إىل فكرة الرتكيز األثر البالغ يف حتديد االختصاصني القضائي والقانوين للعقد. وهذا ما سنفصل فيه احلديث يف  
 الفرعني اآلتيني: 

 
(1) Bazex (M), Le droit public de la concurrence, Revue française de droit administratif, Paris, 1998, P. 

781 et s. Voir également: Bigot (G), Les mythes fondateurs du droit administratif, Revue française de 
droit administratif, Paris, 2000, p. 527 et s. 
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 الفرع األول 
 جتل ِّي العنصر الغالب 

ال يتجلى  ما  طبيعة عادة  على  النظر  تركيز  ينبغي  إذ  القضائية،  املطالبة  طبيعة  حبسب  العقد  يف  الغالب  عنصر 
املوضوع الذي ينصب عليه النزاع، فإذا كان موضوعا متعلقاً بتحديد األهلية العامة للمتعاقد، أو أمور متصلة ابلرتابط 

لكن مع    ، مدنية، وختتص بنظرها احملكمة املدنية  رادتني أو احملل أو السبب أو عيوب الرضا بشكل عام، فاملسألةبني اإل
يعتمد على حتديد طبيعة املطالبة، وليس على طبيعة    احتمال بقاء العقد ُمنعتاً بطبيعة أخرى، فتحديد طبيعة احملكمة 

ال أن  أهنا مدنية، ومع القول الذي جيعل من العقود مجيعها مدنية، إ  العقد، أما طبيعة العقد، فمع أن األصل يف العقود
نصب عليها، جتعلها، من حيث الرتكيز على اطبيعة املطالبة، وقبلها طبيعة األداءات الالزمة النامجة من العقد، أو اليت  

معىن ذلك أن لكل عقد عنصر غالب يفرز معه حقيقته وابلتايل طبيعته،    ،(1)هذا العنصر، ذات طبيعة جتارية أو إدارية
 يت: وهو خيتلف ابختالف العقد، وحسب اآل

 أوال: العنصر الغالب يف العقود املدنية:
كأصٍل عام ال حتتاج العقود املدنية إىل الرتكيز على عنصرها الغالب ملدنيتها، فهي األصل، لكنها مع ذلك متتاز 

 مبزااي تفرز معها طبيعتها املدنية، منها: 
املتعاقدين، فال تفضيل لطرف على طرف -1 العقد شريعة  إذا كان ضعيفاً، ويف  إهنا عقود حمكومة مببدأ  ، إال 

 حدود تفسري غموض العقد. 
الطب   -2 مهين، كمهنيت  أو  حريف  عمل  على  انصبت  لو  جتاري، كما  عمل  أي  طياهتا  يف  ليس  عقود  إهنا 

 واحملاماة، كما أن أداءاهتا بعيدة عن فكرة املضاربة. 
يما لو تعاقدوا بصفاهتم، أو أن  إهنا عقود بني أشخاص ال صلة هلم ال ابلتجار وال أبطراف اإلدارة العامة، ف  -3

أطرافها يتعاقدون ليس بصفتهم من هذه الفئة أو تلك، أو أهنم من هذه الفئة أو تلك لكن األداء املنصب عليه العقد  
 أداء مدين صرف، وهو األداء الذي ال يتضمن تنفيذا لعمل جتاري أو عمل إداري.

يتم ختصيص طبيعتها وتغيريها يف أي قانون خاص آخر،  إهنا عقود منظمة ومسماة يف القانون املدين، ما مل   -4
 كما أهنا قد تكون عقوداً غري مسماة، لكن طابعها مدين. 

ويتحدد الطابع املدين للعقود أبعمال األثر السليب الستبعاد الطبيعة اإلدارية أو التجارية لكل عقد، إبرجاعه   -5
 . (2) صلهاإىل أصله املدين، كقرينة على عدم قيام الدليل املعاكس أل 

 اثنياً: العنصر الغالب يف العقود التجارية: 
من العقود، اليت ظهرت نتيجة التطور الذى مر به العامل يف توسع التجارة وإجياد سبل   اً تعد العقود التجارية نوع 

 
(1) Jamin (Ch.) et Melleray (F.), Droit civil et droit administratif. Dialogues sur un modèle doctrinal, 

Dalloz, « Méthodes du droit », Paris, 2018, p. 76 et s. 
(2) Tallon (D.), « Réflexions comparatistes sur la distinction du droit civil et du droit commercial », 

dans Études offertes à Alain Jauffret, Faculté de droit et de science politique d’Aix:Marseille, 1974, 
p. 649 sq. 
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مة للعقد  . وإذا كانت القواعد العا(1)جديدة، أو ابألصح متجددة، من أجل حتقيق أغراضها املتمثلة ابلسرعة واالئتمان
القانون املدين، تسري على العقود التجارية، شأهنا يف ذلك شأن غريها من العقود ، فإن للعقود التجارية صفات    يف

خاصة هلا، حبيث ميكن متييزها من تلك اليت تتصف هبا العقود املدنية، وحتديد هذه الصفات، ينصب ابلدرجة األوىل،  
الفقه والقضاء، ينطوي، حسب ما   على الرغم من كثرة استعماله يف  وهو تعبري،  على معرفة تعبري )العقد التجاري( أوال،

ذ يوحي بوجود فئة مستقلة من العقود  إالذي قد يثري اللبس يف األذهان، )  ،على بعض الغموض(2) يذهب إليه الفقهاء
يف  املدنية،  العقود  جانب  إىل  تقوم  التجاري،  التعامل  اقتضاها  حبتة  جتارية  صفة  ال  حني    ذات  التجارية  العقود  ان 

حقيقتها، ال من حيث األركان وال من حيث شروط الصحة وال من حيث أسباب االنقضاء، عن العقود    ختتلف، يف
فرنسا انه ال توجد )عقود جتارية( ابملعىن الدقيق ، وإمنا توجد عقود مسماة توصف    املدنية، لذلك يؤكد كبار الفقهاء يف

 .(3) لصفة أطراف العقد)الغرض من التعاقد( اً ابملدنية أو التجارية تبع
معلال إايه أبن: )الذي يربر التفرقة بني العقود املدنية والعقود التجارية ، هو    هذا االجتاه،(4)وقد أيد بعض الفقهاء

ذلك )اجلو اخلاص( الذي تتميز به العالقات التجارية على وجه العموم، فال يكاد العقد املدين العادي، يدخل هذا  
جلو اخلاص( حىت يصطبغ بلون احلياة التجارية دون أن يتغري جوهره أو تتبدل طبيعته الداخلية ، لذلك يصعب وضع  )ا

تعريف للعقود التجارية يسلم من أسباب النقد ، فإن وضع ، فإنه سيفتقر إىل التحديد الذي جيب أن يتميز به أي  
فتقار إىل التحديد فيما يتعلق ابلعقود التجارية ليس  تعريف ، ومع ذلك ، فقد ذهب بعض الفقهاء، إىل أن هذا اال

بذي خطر خاص ،إذ ليس من شأنه أن يفصل بني نظامني قانونيني مستقلني ، يكفينا أن نفهم كيف يكتسب العقد  
التجارية ؟ مث ماذا يرتتب على اكتسابه هذه الصفة ؟ فعندما نكتشف أن هذه اآلاثر متصلة هبذه األسباب،    هصبغت
التجاري(فاننا   العقد  الذي مييز  أنه ال  (5)نستطيع أن نرسم حدود اجلو اخلاص  تقرير  الفقه إىل  . وهذا ما دفع بعض 

. إال أنه ابإلمكان أن نقول أن العقد اكتسى الصبغة التجارية  (6)وجود لعقود جتارية أو إدارية، بل العقود كلها مدنية
 ة. عندما يرتكز النظر على عنصر أضفى للعقد هذه الصبغ

، (7) ولكي نعرف صبغة العقد يف كونه جتاراي من عدمه ، فإن هناك معايري اعتنقها الفقه لتحديد جتارية العقد      
وقد انتصر كل فريق من الفقه ألحد هذه املعايري، وهذه املعايري متعددة منها ما يربط جتارية العقد بكون أحد األطراف 

الع جتارية  يربط  ما  ومنها  اتجراً،  يربطها  شخصاً  ما  ومنها  العقدي،  ابلقصد  العقد  جتارية  يربط  ما  ومنها  مبحله،  قد 
 . (8) ابلتحديد التشريعي

لكن هناك معيار اعتمده أغلب الفقه، وهو املعيار الواقعي، وهذا املعيار يربط صبغة العقد بواقع احلياة التجارية،  
، مبدى جتاوب هذه العقود مع أهداف التجارة وغاايهتا    فوفق هذا املعيار ، يكمن التمييز بني العقود التجارية وغريها

 
 . 6في تفصيل هذا المعنى ، الحظ: د. اكرم ياملكى ، مرجع سابق، ص  ( 1)
 . 3. كذلك: د.محمد حسن الجبر، مرجع سابق، ص 5ي البارودي ، مرجع سابق، صالحظ:  د.عل ( 2)
 . 3نقل عن : د. محمد حسن الجبر ، المرجع السابق ، ص  ( 3)
 .  5الحظ : د. على البارودي ، مرجع سابق ، ص  ( 4)
 . 6د. على البارودي . المرجع السابق ، ص  ( 5)
 . 273ع سابق، ص، خواطر مدنية، مرجاألحمدد. محمد سليمان  ( 6)

(7) Bénabent (A.), Droit des contrats civils et commerciaux, Montchrestien, 12e édition, Paris, 2017, p. 
39 : 47. Voir notamment:Collard:Dutilleul (F.) et Delbecque (Ph.), Contrats civils et commerciaux, 
Dalloz, « Précis », 9e édition, Paris, 2011, p. 68 et s. 

 .   139ال اللعبين، مرجع سابق، صانتق، عقود األحمدالحظ  تفاصيل هذه المعايير: د. محمد سليمان  ( 8)
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واحلاجات العملية للتعامل التجاري ، وهذه األهداف ختتلف عما يسعى إليه األشخاص يف البيئة غري التجارية ، أما  
فتقوم   التجاري  العملية للتعامل  القانوين ،    -بعامة    -احلاجات  يعد    تمان الذيئواالعلى السرعة يف إيقاع التصرف 

 :(1)العمود الفقري للتجارة ، وقد حدد صاحب هذا املعيار العقود التجارية يف طائفتني
: تتمثل بتلك العقود اليت أشار إليها املشرع التجاري ومساها يف قانون التجارة أو يف غريه من التشريعات   األوىل

 اخلاصة الالحقة أو املكملة له . 
 يها التعامل التجاري)العرف(من أجل خدمة البيئة التجارية . : تلك العقود اليت استقر علالثانية 

، يدفعنا إىل تسميته ابملعيار الواقع ان التفسري الذي أتى به صاحب املعيار السابق، يؤكد سالمته للواقع، وهذا ما
، وأكثر هذه العقود  إذ أن هناك عقودا كثرية مل ينص القانون على جتاريتها، ومع ذلك ال ميكن اعتبارها إال عقودا جتارية

الفقهاء أساسا لتمييز   التجارية فيها إىل وجود عنصر املضاربة، الذي اعتمده بعض  إن مل تكن مجيعها، ترجع الصفة 
وعلى الرغم من االنتقادات املوجهة إىل نظرية املضاربة يف كوهنا تعجز عن تفسري   .(2) العمل التجاري عن العمل املدين

  وجتعل من بعض األعمال املدنية بطبيعتها جتارية حبكمها،   توسع من دائرة األعمال التجارية،  جتارية بعض العقود، واهنا
إجيايبفإن   جانب  هلا  النظرية  النطاق    هذه  من  الربح  حتقيق  إىل  هتدف  ال  اليت  األعمال  استبعاد كافة  يف  يتمثل 

 . (3)التجاري
 اثلثاً: العنصر الغالب يف العقود اإلدارية: 

العقد، وهنا منيز بني تتعدد معايري حت الغالب إلدارية  العنصر  يُركِّز كل معيار على  إذ  اإلدارية  العقود  ديد طبيعة 
 املعيار العضوي واملعيار املادي، كما أن هناك معيار اثلث: 

اإلداري، مىت    -1 القضاء  إىل  ابلنتيجة  فيه  االختصاص  ويرجع  إداراي  يكون  العقد  فإن  لألول  للمعيار  ابلنسبة 
إما  كان أحد أط اإلدارية(،  الصبغة  العمومية ذات  املؤسسة  أو  البلدية  أو  الوالية  أو  )الدولة  رافه شخصا معنواي عاما 

، ابملقابل فإنه ال ميكننا أعمال القياس  (4)بصفته مدعيا أو مدعى عليه، بغض النظر عن طبيعة املعاملة التعاقدية القائمة
بة للعقود اليت تربمها املؤسسات العامة الصناعية والتجارية، واليت  بقصد توسيع نطاق العقود اإلدارية، وخصوصا ابلنس

تعترب عقودا مدنية خالصة وابلنتيجة ينعقد االختصاص بنظر منازعاهتا إىل احملاكم العادية. ابملقابل فإن ارتباط نظرييت  
 .عيار املادي أو املوضوعي املرفق العام والسلطة العامة، قد أفضى إىل إنشاء معيار جديد اكتسب شهرة كبرية هو امل

ابلنسبة للمعيار الثاين، أي املعيار املوضوعي املتصل بفكرة ارتباط العقد، فمفاد هذه الفكرة اتصال موضوع    -2
العام ومسامهته   ابملرفق  العقد  فاتصال  األفراد،  تلبية حاجات  أساسا  يهدف  الذي  العام،  املرفق  نشاط  بتحقيق  العقد 

يف إنشائه كما هو احلال يف عقود األشغال العامة، أو يف ضمان سريه ابنتظام كعقود التوريد  مسامهة مباشرة فيه، سواء  

 
 .   44محمد صالح ، مرجع سابق ، ص باسم  د. ( 1)
ياملكى ( 2) أكرم  د.  بغداد  باسم    د.و  الحظ:  جامعة  مطبعة   ، االول  القسم   ، التجاري  القانون   ، صالح  محمد 

اإلو  .36، ص  1982، للنشر،  الجديدة  الجامعة  دار   ، التجاري  القانون   ، طه  كمال  ة  سكندري د. مصطفى 
 . 41، ص  1990،

 . 34، ص 2، ط1992محمد صالح ، القانون التجاري، القسم األول، دار الحكمة، بغداد، باسم  الحظ: د. ( 3)
السادسة /فقرة أولى من المرسوم الرئاسي  هذا المعيار بواسطة المادة  مثل:    –وقد كرس المشرع الجزائري   ( 4)

في    247:    15رقم   فيها:  2015سبتمبر    16المؤرخ  جاء  والتي  العامة،  بالمناقصات  تطبق    المتعلق  "ال 
الجماعات   الدولة،  النفقات:  المناقصات محل  المرسوم إال على  العامة ذات  اإلقليمأحكام هذا  المؤسسات  ية، 

 الطابع اإلداري...". 
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 والتموين وإجناز الدراسات وتقدمي اخلدمات، يكفي للقول بطبيعته اإلدارية، ومن مث إخضاعه لرقابة القاضي اإلداري. 
عناصر املوضوعية لتكريس املعيار املادي يف كذلك يعد احتواء العقد على شروط استثنائية غري مألوفة، من أهم ال  

ف اإلداري،  العقد  طبيعة  العامة، كإصدار  حتديد  السلطة  امتيازات  أحد  مستعملة  عامة  تصرفت كسلطة  إذا  اإلدارة 
بعض   القرارات امللزمة لألفراد، والتنفيذ اجلربي للقرارات اإلدارية، ونزع امللكية للمنفعة العامة، وإجبار املواطنني على أداء

القانون اإلداري، وابلتايل يؤول   املدنية، فإن عملها يف هذه األحوال خيضع ألحكام  أو  العسكرية  اخلدمات كاخلدمة 
االختصاص بنظر املنازعات الناشئة عن هذا العمل إىل اهليئات القضائية اإلدارية، ويف املقابل فإن اإلدارة إذا جتردت  

الفرد حني قيامه إبدارة أمالكه اخلاصة، فإن عملها خيضع للقانون اخلاص،  من هذه االمتيازات، وتصرفت كما يتصرف  
 ويعود الفصل يف املنازعات املتعلقة هبذا العمل إىل القضاء العادي. 

الذي يربم بني أشخاص خاصة ال يعد عقدا ومفاده أن العقد    Critère du Mandatاملعيار الثالث فهو معيار الوكالة  أما   -3
ميكن اعتبار مثل هذه العقود إدارية إذا كان أحد الطرفني يعمل حلساب اإلدارة وملصلحتها، ويظهر ذلك يف احلالتني التاليتني:  إداراي، إال أنه 

)احلالة األوىل( أن يكون أحد األفراد أو إحدى الشركات اخلاصة انئبا أو وكيال عن الشخص املعنوي العام، وهذا الفرض ليس إال تطبيقا  
يف جمال الوكالة، وبناء على ذلك فالشخص اخلاص طبيعيا أو اعتباراي يتعاقد يف هذا الفرض نيابة عن اجلهة اإلدارية، ومن مث  للقواعد العامة  

  ينصرف أثر العقد إليها بوصفها الطرف األصيل، وما دام أثر العقد ينصرف إليها، وما الشخص الذي ابرم العقد اإل وكيال عن جهة اإلدارة،
القانون اخلاص بوصفه وكيال   إداراي إذا ما توافرت له سائر الشروط األخرى، وإذا كان العقد الذي يربمه أحد أشخاص فإن العقد يكون  

عن اإلدارة أن يربمه الشخص العام بنفسه، فإنه ومن ابب أوىل أن ينطبق وصف العقد اإلداري على ما يربمه الشخص  
اف منها على تنفيذها، حيث جاء يف حكم للمحكمة اإلدارية  من عقود بناء على تكليف من اإلدارة إببرامها وإشر 

العليا يف مصر أنه )...مىت استبان أن تعاقد الفرد أو اهليئة اخلاصة إمنا كان يف احلقيقة حلساب اإلدارة وملصلحتها، فإن  
 . (1) داري...(هذا التعاقد يكتسب صفة العقد اإلداري، إذا ما توافرت فيه العناصر األخرى اليت متيز العقد اإل

الثانية(   املعنوي )احلالة  الشخص  إىل  تنصرف  العمل  آاثر  ولكن  خاص،  بواسطة شخص  العقد  إبرام  يتم  أن 
العام، وتتحقق هذه احلالة عندما يكون تعاقد الفرد أو اهليئة اخلاصة إمنا كان يف احلقيقة حلساب ومصلحة اإلدارة، فهو  

 .(2)لعناصر اليت متيز العقود اإلداريةيكتسب الصفة اإلدارية، إذا ما توفرت فيه ا

 
، حكم منشور بمجموعة االحكام، السنة  1964مارس    7حكمة اإلدارية العليا في مصر المؤرخ في  حكم الم ( 1)

أشار307، ص9 اإلدارية، ط  إلى  ،  العقود  قدري حسن،  د: محمد  المشرقة،  1هذا  االفاق  ، األردن، مكتبة 
 . 26،ص2016

 . 26المرجع السابق نفسه ، ص ( 2)
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 الفرع الثاين 
 آاثر حتديد طبيعة العقد القائم على الرتكيز 

ما الذي يرتتب على حتديد طبيعة العقد؟ سؤال يف غاية األمهية، ذلك أنه لو انعدم األثر الذي تتميز به العقود 
 ها أصالً! عن العقود املدنية أو التجارية ، فلما متييز  -مثالً -اإلدارية 

إذ تتصل العديد من اآلاثر القانونية يف حتديد طبيعة العقد فيما لو كان عقداً مدنياً أو جتارايً أو إدارايً، منها ما 
 أييت:

 أوال: تطبيق األحكام اخلاصة: 
لكن  ال شك أن مجيع العقود ابختالف طبائعها، تطبق عليها األحكام العامة للعقد الواردة يف القانون املدين،     

 إىل جانب هذه األحكام توجد أحكام خاصة ختتص هبا العقود التجارية، وأخرى ختتص هبا العقود اإلدارية: 
 فمن األحكام اليت ختتص هبا العقود التجارية:  -أ/-
، إال أنه ال  (1)ابلتزاماته  مينح القضاء للمدين يف العقد املدين مهلة قضائية تسمى )نظرة امليسرة( لكى يويف   -1

 ، بصورة عامة ومن ضمنها العقود . (2)هلذه املهلة يف جمال املعامالت التجارية وجود
 .(3) إن إثبات العقود التجارية أيسر من إثبات العقود املدنية -2
 .(4) من مدة تقادم الديون الناشئة عن العقود املدنية مدة تقادم الديون الناشئة عن العقود التجارية أقصر -3
ل حمددة إلعذار املدين يف العقد التجاري قبل مطالبته قضائيا مبا وجب يف ذمته ،  ال ضرورة يف اتباع وسائ -4

 .(5) بعكس احلال يف املعامالت املدنية
فيذ التزامه يف جمال العقود التجارية ، قواعد اإلفالس اليت ختتلف عن تلك   ن يطبق على املدين املمتنع عن ت -5

التزامه يف العقود املدنية ، واليت تتمثل بنظام االعسار ، ومن صور ذلك  القواعد املطبقة على املدين املمتنع عن تنفيذ  
االختالف بني النظامني ، أن األحكام الصادرة يف دعاوى اإلفالس تكون واجبة التنفيذ املعجل دون تقدمي كفالة ممن  

 .(6) صدر احلكم لصاحله 
 أما األحكام اليت ختتص هبا العقود اإلدارية، فهي:  -ب/-

 
 ( من القانون المدني الفرنسي المعدل والمتمم. 1327ة )عراقي. والماد مدني( 394) الحظ المادة   ( 1)

Voir – L`article 1327 du code civil français modifier et compléter par :  L`article 12 de la loi n° 2018 
:287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016:131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. 

 ( تجاري فرنسي. 123( تجاري عراقي، والمادة )183فيما يخص االوراق التجارية ، الحظ : المادة ) ( 2)
التجارة   ( 3) قانون  الحال في  ، كما هو عليه  االثبات  بجميع طرق  التجارية  العقود  اثبات  يمكن  ي  ف   ياألردن إذ 

 ا ( من قانون التجارة العراقي السابق )الملغي( .  03( منه ، وكذلك المادة )51المادة )
)  في   فالمدة ( 4) المدنيه  )15العقود  المادة  بموجب  سنة  فمدة    429(  التجارية  العقود  في  أما   ، عراقى  مدني   )

ا ( منه،أما األن   02لمادة )  ظل قانون التجارة العراقي السابق )الملغي( ، ا  في  ( سنوات 1  0دم كانت )  التقا
 فهى موحدة . 

ا    0د . محمد حسن الجبر ، مرجع سابق ، ص  و  ،  12الحظ : د .جلل وفاء محمدين ، مرجع سابق ، ص   ( 5)
 . 

 ( من قانون التجارة العراقي السابق )باب االفلس النافذ المفعول (  584الحظ : المادة ) ( 6)
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واب املتأنية  إنه  القراءة  خالل  ومن  اإلدارية،  العقود  يف  الغالب  العنصر  حتديد  يف  العضوي  املعيار  على  العتماد 
ملوقف بعض التشريعات يف اختيارها هلذا املعيار كأساس لتحديد طبيعة العقد اإلداري، أو الصبغة اإلدارية للعقد، فإنه  

العادي واإلداري، إمنا يفسر ابلرغبة يف تسهيل قواعد ما    يرتتب على ذلك حتديد قواعد االختصاص بني جهيت القضاء
سواء ابلنسبة إىل اإلداريني أو القضاة أو حىت   (1)واالختصاص  -الذي قصد به الطبيعة-أطلق عليه الفقه بـ )التكييف(  

تبنيه   من  املشرع  اليت قصدها  السهولة  أثبت أبن  قد  االجتاه  املوضوعي هلذا  التحليل  أن  مع  مل  املتقاضني،  املعيار  هذا 
 تتحقق إال بصفة جزئية بسبب عدم كفاية املعيار العضوي يف جمال "تكييف" بعض املعامالت التعاقدية اإلدارية. 

املتعاقد  مواجهة  يف  لإلدارة  امتيازات  تتضمن  اليت  الشروط  املألوفة  وغري  االستثنائية  البنود  تشمل  عامة  وبصفة 
املباشر،   التنفيذ  امتياز  وأمهها  مببادئ  معها،  املرتبطة  الشروط  وكذلك  وغريها،  معها،  املتعاقد  على  اجلزاءات  وتوقيع 

املتعاقد،   من  إخالل  دون  العقد  وفسخ  املنفردة،  إبراداهتا  العقد  شروط  تعديل  يف  اإلدارة  حق  ومثاهلا  العام،  القانون 
احلق يف ممارسة بعض مظاهر السلطة  والشروط اليت تتضمن امتيازات املتعاقد مع اإلدارة يف مواجهة الغري، حبيث ختوله  

 .(2) العامة اليت هي من اختصاص اإلدارة، ابلقدر الذي يستلزمه تنفيذ العقد
 اثنياً: حتديد اآلاثر املوضوعية اخلاصة:

 واآلاثر اخلاصة بكل من العقود التجارية واإلدارية ميكن توضيحها يف اآليت: 
 اآلاثر اخلاصة ابلعقود التجارية:  -أ/ -

حظ أن التفرقة بني العقود املدنية والعقود التجارية تقل أمهيتها يف القانون العراقي ، إذ أن هذا القانون قد من املال
معظم    حٍد من التباين بني اآلاثر اليت ترتتب على كل من هذين النوعني من العقود ، إال أن لتلك التفرقة أمهية ابلغة يف 

التجارية   للعقود  أفردت  اليت  الدول  قانون  قوانني  قضى  فمثال:  املدنية،  للعقود  ابلنسبة  مألوفة  غري  تعد  قواعد خاصة 
يف   املدينني  بني  التضامن  ان  على  نص  أنه  اإلثبات، كما  طرق  جبميع  تثبت  التجارية  العقود  أن  األردين  التجارة 

هذه    صر املعاوضة يفااللتزامات الناجتة عن العقود التجارية مفرتضة بصراحة نص القانون، ونص أيضاً على  افرتاض عن 
 .(4)، وغري ذلك من األحكام اخلاصة ابلعقود التجارية(3) العقد العقود وإن مل حيدده الطرفان يف

 : (5) وميكن حتديد اآلاثر املرتتبة على جتارية العقود يف النقاط اآلتية
 

 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.   / فقرة أولى من  800طبقا للمادة  (1)  
(2) Sur ce point d`analyse voir: Benoit (F.:P), De l’inexistence d’un pouvoir de modification unilatérale 

dans les contrats administratifs : JCP )la semaine juridique), N 1, Paris, janvier 1963, P 1775. Voir 
également : De Laubadère (A.), Du pouvoir de l’administration d’imposer unilatéralement des 
changements aux dispositions des contrats administratifs : RDP (Revue de droit public), N 4, Paris, 
octobre 1954, p. 36. Voir notamment : Eckert (G.), Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution 
du contrat et la théorie générale des contrats administratifs : Contrats:Marchés publ. 2010, P 19 et s. 
Voir aussi : Elisabeth (A.), Raynaud (J.),Regards dubitatifs de juristes de droit privé sur la clause 
exorbitante : Mélanges – Guibal, Presses de la Faculté de Droit de Montpellier, 2006, t. 1, p. 783. 
Voir aussi :Fardet (C.), La clause exorbitante et la réalisation de l’intérêt général : AJDA (Actualité 
juridique droit administratif), N 1, Paris, janvier 2000, p.115. 

 ي. األردن ( من قانون التجارة 51طبقا للمادة ) ( 3)
ـــان،  األردن الحظ للتفصيل :د.فوزي محمد سامي ، شرح القانون التجاري   ( 4) ، ص  1993ي، دار الثقافة، عم 

 وما بعدها  206
:د.حافظ محمد   ( 5) الموضوع ، الحظ  العراقي ، ط  إبراهيمللتفاصيل في خصوص هذا  التجاري  القانون   ،1 ،

د. جلل  و  وما بعدها .   199النشر المحدودة ، بغداد ، ) بدون سنة طبع ( ، ص  و ة االسلمية للطباعةالشرك
، ص   سابق  مرجع   ، محمدين  لل   9وفاء  القانوني  النظام   ، طالباني  نوري  د.  وبحث   . بعدها    عمال وما 

 وما بعدها .  93، ص  1972،  27/س1،2التجارية ، مجلة القضاء ، ع
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ها الشخص مقابال ملا  أيخذ في  اليت  انتفاء نية التربع، ألن العقود التجارية، تعد مجيعها من عقود املعاوضة.  -1
 يعطى ويعطى مقابال ملا أيخذ . 

التضامن بني املدينني )التضامن السليب(، فإذا نتج عن العقد التجاري مدينون عديدون، فهم متضامنون يف   -2
 سداد الدين بصراحة نص القانون . 

الناشئة -3 الفائدة  نسبة  التجارية، ختتلف عن  العقود  الناشئة عن  الديون  الفائدة يف  املد  نسبة  العقود  ية،  نعن 
 (. %4) ي (، يف حني أن النسبة يف العقود املدنية، ه%5) يإن النسبة األوىل ه التشريع العراقي،  يفف

تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، أي أن الفوائد املركبة ميكن ترتيبها يف الديون الناشئة عن العقود التجارية   -4
 . (1) دون املدنية

 د اإلدارية: اآلاثر اخلاصة ابلعقو  -ب/-
ختضع العقود اإلدارية يف إبرامها وتنفيذها إىل قواعد غري مألوفة يف عقود القانون اخلاص، أو إىل قواعد قانونية  
معدة مسبقا، كما تتميز خالل تنفيذها ابستعمال سلطات وامتيازات عامة، لذلك فالقواعد القانونية اليت تطبق عليها  

ارة تلتزم يف هذا السبيل إبتباع إجراءات ومسؤوليات رمسها املشرع يف القوانني واللوائح  تفرضها قواعد الصاحل العام، فاإلد
الطبيعة   هذه  نلمس  أن  ميكننا  العام، كما  للصاحل  حتقيقا  معهم  للتعاقد  املتعاملني  أفضل  الختيار  ضماان  التنظيمية، 

املتعاقدة جم القانون اإلدارة  العقد، حيث مينح  موعة من االمتيازات والسلطات االستثنائية  اخلاصة خالل مرحلة تنفيذ 
تعديل   فلها حق  العامة،  للمرافق  احلسن  السري  على  الدائم  تقوم حبمايته، حلرصها  الذي  العام  الصاحل  املرتبطة أبولوية 
الطرف  بدون خطأ من جانب  املنفردة حىت  ذلك، وميكنها فسخه إبرادهتا  العامة  املصلحة  تطلبت  إذا  العقد  شروط 

 . (2) د معهااملتعاق
 اثلثاً: حتديد احملكمة املختصة يف النزاع الناجم من العقد: 

األصل أن مجيع املنازعات ختتص هبا احملكمة املدنية، وهي حمكمة البداءة، وهذا األصل يوازي األصل املتبع يف  
فإذا كان العقد جتارايً، وارتبط حتديد طبيعة العقود، وهي أهنا مجيعها مدنية، ما مل يقم الدليل على جتاريتها أو إداريتها،  

التجارية، احملكمة  الدعوى هي  نظر  املختصة يف  احملكمة  فإن  العقد،  بطبيعة هذا  النزاع  عليه  انصب  الذي  إذ    األداء 
 .(3)ختضع املنازعات النامجة عن تطبيق أو تنفيذ العقود التجارية الختصاص احملاكم التجارية

ط األداء الذي انصب عليه النزاع بطبيعة العقد، فإن احملكمة املختصة ابلنظر يف أمــا إذا كان العقد إدارايً، وارتب
االجتاه كرسه   هذا  اإلدارية،  احملكمة  هي  العقد  هذا  عن  النامجة  منذ  املنازعات  الذي سعى  الفرنسي  اإلداري  القضاء 

جل حسم مشكلة التداخل بني القانون العام  البداية إىل تطوير املعايري القانونية الضابطة مليدان املنازعات اإلدارية، من أ 
 والقانون اخلاص يف جمال تنظيم العقود اليت تربمها األشخاص املعنوية العامة. 

 
 . 144ال اللعبين، مرجع سابق، صانتق، عقود األحمدل: د. محمد سليمان الحظ للتفصي  ( 1)
نص ( 2) جاد  جابر  د.  الحظ:   ذلك  تفصيل  المصري  افي  القانونين  في  مقارنة  دراسة  العامة،  المناقصات  ر، 

.  212، ص 1998والفرنسي والقانون النموذجي للمم المتحدة "اليونسترال"، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 وما بعدها.  296، ص 1995. سعاد الشرقاوي، العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، د

على الرغم من أن جميع هذه المنازعات سواء الناجمة عن العقود المدنية أم التجارية ، كانت تخضع للقضاء   ( 3)
  الذي يهدفو  در في العراق ،قانون اصلح النظام القانوني الذي ص   مبادئالعراق، إنطلقا من    فيالمدني  

محمد صالح ، كتابه ، المرجع باسم    : د.. )الحظالتجارية و  كام بين المسائل المدنيةحتوحيد الكثير من اال   إلى
 (.    44السابق ، ص 
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ولعل أمهها قرار جملس الدولة الذي حدد فيه طبيعة العقود اليت تربمها صناديق الضمان االجتماعي اجلهوية )اليت  
، وهو املوقف الذي كرسته  (1)عام( أبهنا عقود خاضعة للقانون اخلاصمتثل أشخاص معنوية خاصة مكلفة مبهام مرفق  

للعقد   اإلدارية  الطبيعة  العضوي من أجل حتديد  املعيار  تطبيق  معتربة أبن  هلا،  قرارات  التنازع يف عدة  كذلك حمكمة 
التطورات يعترب مرجعا قانونيا حامسا ال ميكن االستغناء عنه، فالعقد اإلداري سيظل مفهوما لصيقا ابملرف ق العام رغم 

 .(2) اليت عرفتها أعمال اإلدارة، واليت مسحت مبمارسة مهام مرفق عام من طرف هيئات خاضعة للقانون اخلاص

 
(1) CE, 15 mars 1999, req n°199889, Union des Mutuelles de la Drôme (RFDA 2002, p 350, note 

Luchère). 
(2) TC, 21 juillet 1972, req n° 78563, SA Entreprise ossue : Rec. p.562. 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-14-ssr-du-15-mars-1999-union-des-mutuelles-de-la-drome-requete-numero-199889-inedit-au-recueil/
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 اخلامتة 

يف هناية هذه الدراسة توصلنا إىل أن تعميم تطبيق نظام التفويض يف جمال تنفيذ بعض األعمال اإلدارية، السيما  
جوازات السفر وإصدار الرتاخيص وشهاديت التصديق والتوثيق وغريها من الواثئق، قد منح  يف جمال إصدار التأشريات و 

اخلدماتية   الصالحيات  بعض  ممارسة  املخولة  اخلاصة  اهليئات  اإلداري، حيث سامهت  للعمل  وحقيقية  ملموسة  مرونة 
اإلدارية التقليدية، السيما منها  احملتكرة سابقا من طرف الشخص املعنوي العام، يف التخفيف من الصعوابت والعراقيل  

خاص" واألهداف املوكلة إليها   –ذات املنظور البريوقراطي، لكن رغم اجلاذبية الكبرية اليت تتمتع هبا املثالية الثنائية "عام 
ضمن املرحلة الراهنة، خصوصا يف خضم االجتاهات العامة الرامية إىل تعزيز مواقع االستعانة أبشخاص القانون اخلاص  
النتائج   لتنفيذ مهام املصلحة العامة، إال أن دراستنا لألبعاد املوضوعية هلذه احللول اجلديدة قد كشفت عن كثري من 

 العلمية ميكننا تلخيصها على النحو اآليت:  
إن تعدد وتنوع زوااي البحث يف موضوع دراستنا فرض علينا االعتماد على معيار أساسي يف املعاجلة القانونية   -1

الطبيعة القانونية، وعلى هذا األساس فإننا ملزمني بتحديد الطبيعة القانونية للعقود اليت تربمها اجلهة اخلاصة مع  وهو  
املستفيد يف ظل نشاطاهتا اخلدماتية، على النحو اآليت: أوال إذا ركزان على فكرة التفويض اليت حتتل مساحة كبرية يف  

بني العقد  أبن  نستخلص  التعاقدية،  بنشاط    العالقة  متصل  ألنه  جهة  من  إداري،  عقد  هو  واملستفيد  اخلاصة  اجلهة 
حكومي )إداري(، ومن جهة أخرى ألن اهليئة اخلاصة ال تتصرف ابمسها وحلساهبا، ولكن ابسم وحلساب اجلهة العامة،  

 ة. ألهنا متثل األصيل املفوض، أو مبعىن آخر دورها ال يتعدى حدود الوساطة بني املستفيد واجلهة العام
اثنيا من زاوية أخرى ميكننا أن حندد طبيعة العقد الذي يربط املستفيد واجلهة اخلاصة أبنه عقد جتاري، إذا أخدان  
التاجر ألن أعماهلا تقوم على أساس املضاربة من أجل حتقيق الربح،   أبعمال افرتاضنا أبن اهليئة اخلاصة تتمتع بصفة 

 العملية. رغم أن هذا االفرتاض اندر جدا من الناحية 
املستفيد هو شخص مدين   الثالث وهو  الطرف  احلسبان أبن  أخدان يف  إذا  مدنياً،  العقد  يكون  أن  اثلثا ميكن 
)مستهلك يف العادة(، وأن اإلدارة بتفويضها اجلهة اخلاصة مسؤولية تقدمي اخلدمات، بدون أن تظهر نيتها يف استخدام  

ستعمال وسائل القانون العادي )املدين( بدال من استعمال وسائل  وسائل السلطة العامة، تكون قد اجتهت إرادهتا ال
 العقد اإلداري.

يف ظل الرتكيبة املختلطة واملعقدة لعقود اخلدمات املتعلقة مبنح التأشريات وجوازات السفر وإصدار الرتاخيص    -2
لدقيقة هلذه املعامالت القانونية هو  وشهاديت التصديق والتوثيق وغريها من الواثئق، تبني أن حتليل اجلوانب املوضوعية ا

مهم جدا، ألنه يسمح بتفادي بعض األخطاء الشائعة على الصعيد الفقهي، كتلك املتعلقة بتوحيد الطبيعة القانونية  
من   يف كثري  التجانس  هذا  انتفاء  أثبتت  املقدمة  الدراسة  لكن  القضائية(،  أو  )اإلجرائية  القانونية  واملطالبة  للعقد 

يث ميكن أن يكون العقد جتارايً، لكن املطالبة مدنية، ولذلك فإن حتديد اجلهة القضائية املختصة نوعيا  احلاالت، ح
بنظر املنازعات املتعلقة مبوضوع احلال إمنا يرتبط بطبيعة املطالبة وليس تبعاً لطبيعة العقد، وإن كان التحديد األول هو  

 أحد نتائج التحديد األخري. 
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النتائ هذه  مقابل  النحو يف  على  إجيازها  حناول  التوصيات  من  جبملة  ابخلروج  الدراسة  هذه  لنا  فقد مسحت  ج 
 اآليت:

الذي   -1 األمر  مبفردها، وهو  هلا  االستجابة  على  الدولة  قابله عجز  العامة  احلاجات  ونوعية  ازدايد حجم  إن 
اه يتناقض مع األفكار القاعدية اليت بين  قادها بشكل ال ميكن تفاديه إىل االستعانة ابملبادرة اخلاصة، رغم أن هذا االجت

العضوي )املعيار  عام  بشكل  اإلداري  النشاط  املتعلق )  Le Critère organiqueعليها  حبثنا  موضوع  ولعل   ،
اخلاصة صالحية   اهليئات  والتوثيق  بتفويض  التصديق  الرتاخيص وشهاديت  السفر وإصدار  التأشريات وجوازات  إصدار 

الواثئق، حتت   من  العام  وغريها  القطاعني  بني  التعاون  من صور  صورة  يعترب  العام،  املعنوي  الشخص  ورقابة  إشراف 
اهليئات اخلاصة مع   اليت تربمها هذه  للعقود  النهائي  القانوين  بشأن إجياد اإلطار  قائما  الرتدد ما زال  واخلاص، إال أن 

وضوعي أو املادي الذي يهتم جبوهر املعاملة وبغض  املرتفقني أو األفراد، وهلذا نوصي من جهتنا بضرورة تطبيق املعيار امل 
النظر عن أطرافها إذا كانوا أطرافا عامة أو خاصة، ومن مث فإن املعامالت اخلدماتية اليت جتريها هذه اهليئات اخلاصة  

ومن مث  تندرج ضمن نشاطات املرفق العام اليت تستده املصلحة العامة، وهذا يكفي العتبار هذه العقود عقودا إدارية،  
 ختضع ألحكام القانون اإلداري ومنازعاهتا ينظرها القاضي اإلداري.  

يف الوقت احلاضر يشهد العامل تراجعا كبريا لفلسفة احتكار املرافق العامة، وهكذا زاد االهتمام أبمناط وصور    -2
عنوي العام من جهة واهليئات  خمتلفة من العقود اليت حتكم وتنظم العالقات القانونية بني اهليئات اخلاصة والشخص امل

اخلاصة واملستفيدين من جهة اثنية، وأخريا املستفيدين والشخص املعنوي العام، ويف ظل تعقيدات هذه الرتكيبة الثالثية  
نوصي بضرورة إجياد حل قانوين وقضائي موحد ابلنسبة هلذا النوع من املعامالت، حبيث يتم إعداد عقود منوذجية معدة  

م تطبيقها على كل احلاالت اليت يتم فيها تسهيل مهمة مرفق عام )وهذا ما يطلق عليه يف فرنسا بعقود  سلفا يتم تعمي 
، هذا الوضع من شأنه تسهيل عمل اهليئات العامة ألن عقود اإلطار تتضمن تنظيم  Les contrats cadresاإلطار

 أفراد".  –خاص  –الثالثي "عام كل جوانب هذه العالقة مسبقا، السيما طبيعة هذه املعاملة على الصعيد 
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https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tribunal-des-conflits-21-mars-2005-requete-numero-3436-societe-slibail-energie-c-ville-conflans-sainte-honorine/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/tribunal-des-conflits-8-juillet-1963-societe-entreprise-peyrot-requete-numero-01804-rec-p-787/
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 ملخص البحث 

تقوم االدارة بتفويض بعض اجلهات اخلاصة لتقدمي اخلدمات العامة للجمهور حتت إشرافها ورقابتها، مبقابل أجر 
ءات احلكومة اليت تتصف ابلبريوقراطية،  تتلقاه من اجلمهور، وتظهر أمهية هذا التفويض للجمهور يف ختلصهم من اجرا

 فيكون احلصول على اخلدمة العامة أيسر مما لو مت استحصاهلا من االدارة مباشرة.
ويثور التساؤل عن الطبيعة القانونية للعقد الذي يربمه املستفيد مع اجلهة اخلاصة بوصفها مفوضة من الشخص 

ن اجلهة اخلاصة اليت تقدم اخلدمة هي يف العادة شركة جتارية، أم أن  املعنوي العام، فهل هو عقد جتاري؟ على اعتبار أ
العقد مدين؟ على اعتبار النظر إىل املستفيد وإعماالً لألصل العام يف العقود، وهي أهنا مدنية، أم أنه عقد إداري، من  

البت  جهة ألن اجلهة اخلاصة تكون خاضعة بشكل دائم إلشراف ورقابة اجلهة العامة، ومن جهة أخر  ى ألن مسألة 
 والفصل يف طلبات املرتفقني ال يرجع إليها بصفة مبتدأة ومستقلة بل يرجع إىل اجلهة اإلدارية املختصة.  

التمييز   وجب  لذا  القانوين،  لتكييفه  التصدي  وليس  للعقد  القانونية  الطبيعة  إبراز  يف  تكمن  البحث  مهمة  إن 
ة القانونية للعقد يقوم على معيارين مها: معيار التوزيع، ومعيار الرتكيز، بينهما يف التمهيد للبحث، كما أن حتديد الطبيع

وقد فضلنا االعتماد على معيار الرتكيز، ورجحنا مدنية العقد حمل البحث، مع ضرورة التفريق بني طبيعة العقد وطبيعة  
 املطالبة، إذ قد تكون األخرية ادارية يف أغلب األحيان. 
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 پوختەی توێژينەوە 

نى كارطَيِرى دةسةآلت دةدات بة هةندَي اليةنى كةرتى تايبةت كة خزمةتطوزارى طشتى ثَيشكةش بة  الية

بة كرَييةك كة لة هاوآلتياني وةردةطرَيت،   هاوآلتيان بكات لة ذَير سةرثةرشتي و ضاودَيري خؤيدا، بةرامبةر 

لة ريَكارة لة دةرباز كردنيان  بؤ هاوآلتيان   ثيَدانة  ئةو دةسةآلت  كارطَيِرييةكانى حكومةت كة وةسف    طرنطى 

شَيوةية   بةو  طشتى  خزمةتطوزارى  دةستكةوتنى  ئةوةى  سةرةِراى   ، دةردةكةوَيت  بيرؤكراتيةت  بة  دةكرَيت 

 ئاسانترة لةوةى كةوا راستةوخؤ لة اليةنى كارطَيِرييةوة ثَيشةكةش بكرَيت. 

طرَيب  ئةو  ياسايى  سروشتى  بة  سةبارةت  دةوروذَيت  ثرسياريَك  دةيبةستيَت  لَيرةدا  سوودمةند  كة  ةستةى 

طرَيبةستيَكى  ئايا  طشتيية،  واتةيي  كةسي  ِرًيطةثيَدراوي  كة  سيفةتةى  بةو  تايبةت  كةرتى  اليةنى  لةطةأل 

كؤمثانياى  واباوة،  دةكات،  ثَيشكةش  خزمةتطوزاريةكة  كة  تايبةت  اليةنى  كةوا  روانطةي  لةو  بازرطانيية؟ 

ية؟ لة روانطةى تَيِروانين لة سوودمةند و بةكاركردن بة بنةماى طشتى  بازرطانيية. ياخود طرَيبةستةكة شارستاني 

طرَيبةست كة شارستانيية. و ياخود طرَيبةستةكة كارطَيِريية؟ لة روانطةى ئةوةى كة اليةنى كةرتى تايبةت بة  

ايي و  بةردةوامي ملكةضي سةرثةرشتي وضاودَيري اليةنى طشتيية، و لةاليةكي ديكةوة لةبةرئةوةى بابةتي كؤت 

سيفةتةي اليةني سةرةتا وسةربةخؤية، بةلَكو    يةككاليي كردنةوةي داواكاري سوودمةندان ناطةِرَيتةوة بؤي بةو

 دةطِرَيتةوة بؤ اليةني كارطَيِري تايبةتمةند. 

وةسفة   دياريكردني  نةوةك  طرَيبةستةكة  ياسايى  سروشتى  دةرخستنى  لة  بريتية  تويَذينةوةكة  كارى 

لةبةرئةو و  ياساييةكةي،  بكرَيت،  ضةمكة  دوو  ئةو  نَيوان  لة  جياوازى  تويَذينةوةكة  دةستثيَكى  لة  ثَيويستة  ة 

ثَيوةرى   ئةوانيش:  كة  وةستاوة،  ثَيوةر  دوو  لةسةر  طرَيبةستةكة  ياسايى  سروشتى  دياريكردنى  هةروةها 

و   ببةستين،  ضِركردنةوة  ثَيوةرى  بة  ثشت  زانى  باشمان  بة  ضِركردنةوةية،  ثَيوةرى  و  طةيشتينة دابةشكردن 

سروشتي   نَيوان  جياكاري  ثَيويستي  لةطةَل  كارطَيِريية،  تويَذينةوةكةمان  ناوةِرؤكى  طرَيبةستى  كة  ئةوةى 

 طرَيبةست وسروشتي داواكاري، كة ئةمةي دواييان زؤرجار كارطَيِريية.
 

 



 األحمد والدكتور أحســـن رابــحي مانيور محمد سلاألستاذ الدكت

 

131 

 2021السنة األولى/ العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

 
Abstract 

  The administration delegates some private agencies to provide public services to 
the public on its behalf, in return for a fee that they receive from the public, and the 
importance of this delegation to the public appears in their disposal of government 
procedures that are characterized by bureaucracy, so obtaining public service is easier 
than if it were obtained directly from the administration. 

 The question arises about the legal nature of the contract that the beneficiary 
concludes with the private entity as an agent of a public entity, so is it a commercial 
contract? Considering that the private entity providing the service is usually a 
commercial company; Or is the contract civil? Considering that looking at the 
beneficiary and pursuing the general principle in contracts, which is that they are civil; 
Or is it an administrative contract, given that the private party is nothing but an agent 
of the public entity, and the effects of the agency contract between them go to the 
principal and not to the agent. 

The task of the research lies in highlighting the legal nature of the contract and 
not addressing its legal adaptation, so it is necessary to distinguish between them in 
the introduction to the research and determining the legal nature of the contract is 
based on two criteria: the criterion of distribution, the criterion of focus, and we 
preferred to rely on the criterion of focus, and we preferred the administration of the 
contract in place search. 
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 حقوق األطفال مجهولي الوالدين في التعليم والعمل

 الرفاعي عمار سعيدالدكتور                  هيثم حامد املصاروة األستاذ الدكتور 
 غبكلية األعمال براب  القانون املشاركأستاذ                         أستاذ القانون املدين بكلية األعمال برابغ       

 جامعة امللك عبد العزيز/ السعودية                                 لعزيز/ السعودية  جامعة امللك عبد ا      
 

 

ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 
 جمهول الوالدين، اللقيط، جمهول النسب، املشرد، احلضانة األسرية. 

 زاراوە سەرەکيەکان:
 انیدايك و باوكيان ناديار، هەلگيراوە، رەچەك ناديار ، بێ جێگا، داينگەی خێز

 
Key words: unknown parents, unknown descent, homeless, family 

custody. 
 

 : مقدمة
تشغل ظاهرة األطفال جمهويل الوالدين أمهية ابلغة على صعيد الدول العربية كافة، إذ ال تكاد دولة ختلو من هذه 

بسبب ما تواجه من مشكالت ومعضالت  الظاهرة وتشريعات تسن ملواجهاهتا، بل أهنا قد تكون يف ازدايد يف بعضها  
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، األمر الذي يقتضي ضرورة التبديل واالرتقاء يف سبل وأدوات املواجهة واملعاجلة هلذه  

 الظاهرة بغية التخفيف واحلد من أسباهبا وحجمها من جهة، وبغية التعامل مع اآلاثر النامجة عنها من جهة أخرى.  
ا من  األطفال ولعل  أولئك  حلماية  ومؤسساهتا  الدولة  تدخل  ضرورة  الظاهرة  هذه  وجود  عن  النامجة  اآلاثر  هم 

وتوفري احلماية والرعاية هلم من حلظة العثور عليهم وحىت يصبحوا قادرين على االعتماد على انفسهم ومواجهة متطلبات  
وأتهيل إعدادهم  على  والسهر  احلرص  يتطلب  ما  وهو  وأعبائها،  من  احلياة  لتمكينهم  أعمارهم  من  مبكرة  فرتة  يف  هم 

حقوقهم وممارستها، مثلهم كمثل ابقي أفراد اجملتمع، بل ومتابعتهم يف كافة اجملاالت املهمة واحلساسة اليت يكون هلا أتثري  
 على مسار حياهتم وفرص جناحهم وحتقيقهم لذواهتم يف املستقبل واالندماج يف اجملتمع واالخنراط فيه. 

بني اهم احلقوق اليت يتوجب االعتناء هبا يف هذا الصدد احلق يف التعليم والعمل، ذلك أن النجاح يف  ويعد من  
توفريها على حنو مالئم ومنضبط يعين السري حنو معاجلة موجهة وانجعة لكثري من املشكالت والعقبات اليت تواجههم،  

بتهم على غري ذنب اقرتفوه والسماح هلم ابلرتدي يف  يف حني أن إغفال مثل هذه احلقوق وعدم متكينهم منها يعين معاق
 غيابة اجلهل واألمية أو الضياع يف مسالك البطالة والفقر أو االجنراف يف مظان االحندار األخالقي. 

وال شك يف أن نكران أو إغفال أي من حقوق األطفال جمهويل الوالدين أو تردي أوضاعهم سيفضي إىل نتائج  
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صا يف  تصب  ال  هذه ضحية  وعواقب  واحلالة  الوالدين  جمهول  يغدو  إذ  قبلهم،  به  وجدو  الذي  اجملتمع  وصاحل  حلهم 
مكررة للمجتمع نفسه، ليس مرة واحدة، بل مرات عديدة، وبتعدد حاالت هدر وإنكار حقوقه، فهو ضحية للمجتمع 

مل حيصل على فرصة للعمل… وهكذا   مرة ألنه وجد جمهول الوالدين، ومرة اثنية ألنه مل ينعم بفرصة للتعليم، واثلثة ألنه
ابلنسبة لكل حق حيرم منه أو ال يناله، ليس هذا فحسب، بل قد يفضي ذلك كله وإزاء ذلك اإلغفال أو الرتدي إىل  

أو اإلرهاب أو املخدرات أو   جرام تفاقم وازدايد معضالت ومشكالت أخرى يعاين منها اجملتمع كالنزوع حنو مسالك اإل
 غريها…
 سة مشكلة الدرا ❖

يتوجب توفري حقوق األطفال جمهويل الوالدين والرعاية واحلماية الالزمة هلم على حنو مالئم، إذ ال يعد ذلك منة 
من اجملتمع، وإمنا حق جيب اإلقرار به وعدم إغفاله، إذ جيب هتيئته وتوفريه ويف اجملاالت األكثر أمهية وحساسية، ومبا  

ابسره، واجملتمع  الشرحية  هذه  مصلحة  وهتيئة    حيقق  إلعداد  الالزمة  األسباب  توافر  مدى  حول  هنا  التساؤل  يثار  إذ 
األطفال جمهويل الوالدين لالندماج يف اجملتمع، والسيما من جهة توفري احلقوق األكثر حيوية وضرورة، ونقصد حتديدا 

مر جمهول الوالدين، ذلك  احلق يف التعليم واحلق يف العمل، خصوصا وأن التمتع هبذه احلقوق يكون يف فرتة مبكرة من ع
أن القانون يقضي ابلتمتع هبا وإمكانية ممارستها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وهو ما يزيد من خطورهتا وخطورة اآلاثر  
النامجة عن اإلخفاق يف توفريها أو التعامل معها، فهل توفر التشريعات احلالية يف مملكة البحرين األحكام املالئمة لتمتع 

 الدين ابحلق يف التعليم والعمل؟ وما مدى إمكانية تطوير اآلليات املتعلقة هبذه احلقوق؟ جمهويل الو 
 تساؤالت الدراسة  ❖

يتفرع عن مشكلة الدراسة تساؤالت عديدة نتوىل طرحها ومعاجلتها من خالل هذه الدراسة، وهي على النحو  
 اآليت:

 تعليم والعمل؟ ما مدى معاجلة النصوص احلالية حلقوق جمهويل الوالدين يف ال .1
 هل يوجد ضرورة إلجراء تدخل تشريعي بشأن حقوق جمهويل الوالدين يف التعليم والعمل؟  .2
 ما مدى إمكانية تطوير اآلليات املتعلقة بتوفري احلق يف التعليم والعمل جملهويل الوالدين؟  .3
 أسباب اختيار املوضوع  ❖

الوالدين يف اجملتمع .1 البالغة لظاهرة األطفال جمهويل  ات املختلفة وما يواجههم من صعوابت وعقبات  األمهية 
 حتول دون اندماجهم يف اجملتمع. 

التعليم   .2 جماالت  يف  الوالدين  جمهويل  األطفال  وهتيئة  إبعداد  اخلاصة  التشريعات  مدى كفاية  على  التعرف 
 والعمل.  
م والعمل يف  قلة وندرة عدد األحباث املتخصصة يف رصد وتقصي حقوق األطفال جمهويل الوالدين يف التعلي  .3

 مملكة البحرين. 
 منهج الدراسة  ❖

 ذات الصلة املعلومات جتميع يقتضي التحليلي، والذي الوصفي  املنهج الدارسة على هذه يف الباحث سيعتمد
الصادرة يف اجملاالت   والكتب والدراسات املتخصصة والتشريعات املصادر  من عدد من  واستخالصها الدراسة،  مبوضوع
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 فال جمهويل الوالدين.املتعلقة حبقوق األط
 مصطلحات الدراسة  ❖

 .(1) الطفل لغة: "الصغري من كل شيء، أو املولود"
: "كل  (3)هو  2012( لسنة  37فقد تطرقت له املادة الرابعة من قانون الطفل البحريين رقم )  (2) أما الطفل قانوان

الناف القوانني  مراعاة  مع  وذلك  ميالدية كاملة  سنة  عشرة  مثاين  يتجاوز  مل  هذا  من  دون  هم  ملن  املنّظمة  اخلاصة  ذة 
 . (4)السن"

، ومع ذلك نستطيع تعريف  (5)أما الطفل جمهول الوالدين فيالحظ أبن املشرع البحريين مل يورد تعريفا خاصا به
جمهول الوالدين ابنه: كل شخص ُوِجَد مبعزل عن والديه أو أحدمها قبل بلوغه سن الرشد، دون وجود ما يثبت هويته  

 نظر عن السبب الذي افضى إىل ذلك. وبغض ال
وبذلك يشمل التعريف السابق أي من األطفال الذين ختلى عنه والديه أو أحدمها أو عثر عليه مبعزل عنهما قبل 
التعريف يشمل كل  الطفل انمجا عن عالقة شرعية أو غري شرعية. كما أن هذا  بلوغه سن الرشد، وسواء كان ذلك 

رهم أاي كان السبب وراء ذلك، إذ يتصور أن يكون السبب راجعا لظروف أو عوامل  األطفال الذين ختلت عنهم أس
 متعددة ومتباينة، ولعل من أبرزها ما أييت:

كما إىل أن ملصطلح جمهول الوالدين مصطلحا مرادفا لدى جانب من املشرعني والفقهاء والباحثني وهو مصطلح 
 . (1)، أو الطفل غري الشرعي(6) جمهول النسب

 
مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، الطبعة السادسة، مؤسسة الرسالة، بيروت ، دون سنة طبع،  ( 1)

 .1025ص

الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما   1989حقوق الطفل لعام  تعرف المادة األولى من اتفاقية   ( 2)
 لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". 

لم  إذ    تعريف الطفل ورد في قانون الطفل البحريني، وعلى خلف تشريعات أخرى لها صلة به،بأن    يلحظ ( 3)
، األمر الذي  2000( لسنة  22تيم أو مجهول األب أو األبوين رقم )يرد تعريف له في قانون رعاية الطفل الي 

قانون  رقم    ينطبق على  األسرة  لقانونو  2009لسنة    19أحكام  بالنسبة  األمر  البحريني رقم    كذلك  األسرة 
 . 2017( لسنة 19)

المادة ) ( 4) المناظرة، حيث  4انظر  العربية  التشريعات  انظر كذلك  الطفل البحريني.  المادة  ( من قانون  عرفت 
الفلسطيني رقم ) الطفل  قانون  الثامنة عشرة من   2004( لسنة  7األولى من  يتم  لم  إنسان  بأنه: "كل  الطفل 
الطفل بأنه: "كل إنسان ولد حيا ولم    2016( لسنة  3ي رقم )اإلمارات عمره"، كما عرف قانون حقوق الطفل  
 يتم الثامنة عشرة ميلدية من عمره". 

لسنة    27، قانون التعليم البحريني رقم  2012لسنة    37مثال: قانون الطفل البحريني رقم  أنظر على سبيل ال ( 5)
لسنة  2005 البحرينية  الجنسية  قانون  األخير1963.  القانون  أن  )  أورد  . غير  المادة  ( منه مصطلح 5في 

يط فعرفه بأنه:  البعض تعريفا للق  أورد   "اللقيط"، وهو المصطلح ذاته المستخدم من قبل الفقه اإلسلمي، وقد 
األ عادةا".  والمرفوع  المأخوذ  الطفل  أو  الملقى،  وهو  المفقود  للطفل  بدائع   مام"اسم  الكاساني،  الدين  علء 

 .197، ص6، ج2003الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، 
رأة خارج اطار العلقة  يعرف مجهول النسب بأنه: طفل تم إنجابه نتيجة علقة غير شرعية بين رجل وام  ( 6)

بالنسب. له والده  يقر  النسب      الزوجية ولم  لسنة    1ي رقم  اإلمارات ويستخدم قانون رعاية األطفال مجهولي 
للمزيد من التفصيل انظر: صفية   .عرفه بأنه: "الطفل الذي يعثر عليه في الدولة لوالدين مجهولين"إذ  ،2012

يع اإلسلمي والتشريع الوضعي، المؤتمر الدولي عن الرحمة  الوناس حسين، مجهول النسب بين رحمة التشر
التربية بالرياض في  -في اإلسلم، كلية  المنعقد  الملك سعود،  ويكون    .419، ص2016-  2-  8و  7جامعة 

األطفال مجهولي النسب في الغالب معروفي األم مجهولي األب ويكون هذا الطفل نتاج علقة خارج اطار  
نية وجود النسب غير واردة ويدخل تحت هذا االطار األطفال الناتجين عن االعتداءات  الزواج مما يجعل إمكا

أنظر:   التفصيل  من  للمزيد  خارجها.  أو  األسرة  داخل  غير  الجنسية  األطفال  وضعية  خديجة،  دخينات 
 . 14ص  ،2012الجزائر،  -جامعة للحاج لخضر، باتنة-الشرعيين في المجتمع الجزائري، رسالة ماجستير
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 دراسة خطة ال ❖
نعرض من خالل هذه الدراسة إىل موضوع تطوير اآلليات القانونية املتعلقة حبقوق األطفال جمهويل الوالدين يف 

 التعليم والعمل، وذلك من خالل التقسيم اآليت: 
 املبحث األول: حق الطفل جمهول الوالدين يف التعليم. 
 املبحث الثاين: حق الطفل جمهول الوالدين يف العمل. 

 
 

الطفل  وع فان هذا  أية حال  له لى  يكتسب  اسم    يكون  له، وهو  واستصدار شهادة ميلد  تسجيله  ولقب، ويتم 
.  1963( من قانون الجنسية البحريني لعام  5جاء في المادة )  بحسب ماالجنسية وتثبت والدته في المملكة،  

سبب   في  اكتسأما  الوالدة  فهي  الجنسية  ماإلقليماب  بالطو،  د.احمد  للمزيد:  الطبعة  .  األنظمة،  دراسة  بادئ 
جدة،   للنشر،  الشقري  ثبــوت  404، ص2019األولى،  في  الطفولــة  اعتـبـارات  دولة،  آل  مقداد  د.رعد   .

السنة  اكتسو للحقوق،  تكريت  جامعة  مجلة  العراقية،  الجنسية  العدد  2اب  الجزء  3،  تكريت/العراق، 2،   ،
 .14، ص2018

بين   ( 1) علقة  عن  الناشئ  الطفل  غير  يسمى  بالولد  اإلسلمية  الشريعة  تعاليم  يخالف  نحو  على  وامرأة  رجل 
الشرعي. للمزيد من التفصيل انظر: بلبشير يعقوب، حق الطفل غير الشرعي في معرفة والديه عن طريق  

 وما بعدها.   1، ص 2012جامعة وهران، الجزائر، –البصمة الوراثية، رسالة ماجستير 
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 ث األولاملبح
 حق الطفل جمهول الوالدين يف التعليم 

اإلسالمية الشريعة  اليت كفلتها  احلقوق  وأهم  أوىل  من  التعليم  الدولية(1) يعد  ونظمتها  (2) واالتفاقيات  والدساتري 
وإعداده وتكوينه  الطفل  حياة  يف  األمهية  وابلغ  ابرزاً  دوراً  التعليم  يشغل  إذ  املختلفة،  الدول  يف  الوطنية   التشريعات 
 للمستقبل، وهو حق من احلقوق األساسية لإلنسان، وبصرف النظر عن اللون أو اجلنس أو الدين أو أي اعتبار آخر.

أو  اجلهات  تكليف  حيث  من  سيما  وال  ابلتعليم،  املتعلق  حقه  بتنظيم  تقضي  الطفل  مصلحة  فإن  لذلك، 
له وااللتزام مبا   االلتفات  الذين يقومون على رعايته بضرورة  التشريعات هبذا اخلصوص، السيما  األشخاص  به  تقضي 

وأن الطفل كائن صغري ضعيف ال يعرف مصلحته أو ال يقدرها بطريقة تكافئ أمهيتها، وهو على أية حال ال ميلك من  
األمر شيئا، فشؤونه كلها تدار من قبل غريه، فكان ال بد من وجود تنظيم قانوين خاص يعىن ابلطفل وإعطائه قسط  

 . كاف من التعليم 
وبناء على ما سبق، سنعرض حلق الطفل جمهول الوالدين يف التعليم يف ظل التشريعات احلالية ومن مث األليات 

 املقرتحة لتطويره، وذلك من خالل التقسيم اآليت: 
 املطلب األول: الوضع القانوين حلق جمهول الوالدين يف التعليم. 

   لوالدين يف التعليم.املطلب الثاين: تطوير اآلليات املتعلقة حبق جمهول ا
 

 املطلب األول
 الوضع القانوين حلق جمهول الوالدين يف التعليم  

اهتمت العديد من االتفاقيات الدولية حبق الطفل يف التعليم، فنصت عليه صراحة وأشارت إىل ضرورة متتع كافة  
 . (3) األطفال به

الت البحريين دور ابرز واهتمام كبري بكفالة حق  عليم ابلنسبة للطفل، حيث جاءت النصوص كما كان للمشرع 
رقم   التعليم  قانون  رأسها  وعلى  اثنياً،  العادية  التشريعات  ويف  أوال،  الدستور  يف  احلق  هذا  على  تؤكد  لسنة    27اليت 

 
 .442ية الوناس حسين، المرجع السابق صللمزيد من التفصيل انظر: صف ( 1)

االتفاقيات ( 2) العديد من  بحماية  مملكة  لها مت انض التي الدولية  هناك  والمتعلقة   الطفل، حيث صادقت البحرين 
 والتزمت مملكة للطفل، مباشرة  غير أو  مباشرة حماية  تقر  الدولية التي االتفاقيات من عدد على  البحرين مملكة

 استكماالا   :التالي النحو على وهي ذلك في مستمرة ذلك، ومازالت ظل في الداخلية ريعاتهاتش بموائمة البحرين
 المرسوم لها بموجب متانض التي الطفل حقوق اتفاقية في الحقوق المقررة إنفاذ في البحرين مملكة لمنجزات
المملكة  ، 1991لسنة 16 رقم بقانون عملت  إصدار  من القانوني وبنيانها إطارها ترسيخ على كما   خلل 

 الوطني ومبادئ  العمل وميثاق االتفاقية، أحكام مع يتماشى الطفل، وبما حقوق مجال في تصب التي التشريعات
 عملبشأن    1996 لعام  18رقم   العربية االتفاقية إلى البحرين مملكة متانض كما  .البحرين مملكة دستور

 الجمعية اعتمدتها التي الطفل المتحدة لحقوق األمم    اتفاقية  إلى  متانضو ،1998لسنة    6   رقم  مرسوم  األحداث  
 االختياريين  البروتوكولين إلى متانض، و 1991لسنة  16 رقم بقانون للمرسوم وفقا  1989 نوفمبر عام في العامة
األطفالبشأن   األطفال  األطفال  وبيع المسلحة الصراعات في اشتراك   األطفال عن اإلباحية والمواد  وبغاء 

 اتفاقية إلى البحرين ملكة  متانض كما ،  2004لسنة  19 رقم  الطفل. قانون لحقوق المتحدةاألمم    تفاقيةبا الملحقين
 للقضاء الفورية واإلجراءات األطفال  عمل أسوأ أشكال  حظربشأن    1999 لسنة  182 رقم  الدولية منظمة العمل
تجربة مملكة البحرين في دعم  . انظر: صديقة منصور احمد، تقرير  2001لسنة   12 رقم  بقانون عليها مرسوم

 . 13، ص2016وتعزيز قضايا الطفولة، إدارة البحوث والمعلومات بمجلس النواب، المنامة، 
لمنع   أهدافهذا الحق ويؤكد على    أعماليهتم القانون الدولي بحق الطفل في التعليم ويحدد الضمانات ألجل   ( 3)

للتأكيد على الحق في التعليم من خلل    1948اإلنسان    إهمال تعليم الطفل. فقد جاء اإلعلن العالمي لحقوق
. للمزيد: د.حسني 1989( من اتفاقية حقوق الطفل  28( منه. األمر الذي أكدت على مثله المادة )26المادة )

محمد رضوان، حقوق الطفل مجهول النسب في المواثيق الدولية والشريعة اإلسلمية، مجلة القانونية، هيئة  
 .  178، ص2016تاء القانوني، العدد الخامس، المنامة، التشريع واإلف
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2005. 
فقد تطرقت املادة السابعة من الدستور البحريين على احلق يف التعليم، حيث نصت على اآليت: "أ.ترعى الدولة 

التعليم  العلوم   التعليمية والثـقافية للمواطنني، ويكون  العلمي، كما تكفل اخلدمات  واآلداب والفنون، وتـشجع البحث 
إلزاميا وجمانيا يف املراحل األوىل اليت يعينها القانون وعلى النحو الذي يـبـني فيه. ويضع القانون اخلطة الالزمة للقضاء  

األمية. العناية  على  أوجه  القانون  فيها    ب.ينظم  يُعىن  وأنواعه، كما  التعليم  مراحل  والوطنية يف خمتلف  الدينية  ابلرتبية 
جيوز لألفراد واهليئات إنشاء املدارس واجلامعات اخلاصة إبشراف من   ج.  مجيعا بتـقوية شخصية املواطن واعتزازه بعروبته. 

 الدولة، ووفقاً للقانون. د.تكفل الدولة لُدور العلم حرمتها". 
فالتعل الدستور إذن،  حييل  فيما  األوىل،  املراحل  يف  وجمانيا  الزاميا  ويكون  للجميع،  الدستور  يف  مكفول  حق  يم 

للقوانني العادية حتديد هذا املفهوم ابملراحل األوىل وحتديد أوجه العناية الالزمة يف خمتلف مراحل التعليم وأنواعه سعياً  
 وتشجيع البحث العلمي.منه من أجل إاتحة الفرص أمام املواطنني لتلقي العلم  

ويالحظ من خالل النص الدستوري السابق انه مل مييز بني إنسان وأخر يف التمتع ابحلق يف التعليم، إذ نصت 
املادة ) املتمثل ابملواطنة، وهو ما أكدت عليه  التعليم وهو  قانون  2املادة على شرط واحد للحصول على حق  ( من 

البحريين فنصت على اآليت:"ال ثوابت وقيم  التعليم  التعليم من  فلسفة  املواطنني وتنبثق  اململكة جلميع  تعليم حق تكفله 
واالجتماعي   الثقايف  واإلطار  البحرين  ململكة  العريب  واالنتماء  واحلضاري  اإلنساين  والتفاعل  احلنيف  اإلسالمي  الدين 

لتحقيق سعادة املواطن وتقوية شخصيته واعتزازه   لشعب البحرين كامتداد لرتاثه العريق وأحكام الدستور، وذلك سعياً 
( من القانون ذاته على  6بدينه وقيمه ووطنه وعروبته دعماً لتنمية اجملتمع، وحتقيق رخائه وتقدمه"، كما أكدت املادة )

السادسة من عمرهم يف   يبلغون  الذين  "التعليم األساسي حق لألطفال  فنصت على اآليت:  التعليم،  حق األطفال يف 
، ويلزم اآلابء أو أولياء األمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات   دراسي، وتلتزم اململكة بتوفريه هلمبداية العام ال

وجيوز يف حالة     دراسية على األقل، ويصدر الوزير القرارات الالزمة لتنظيم وتنفيذ اإللزام ابلنسبة لآلابء وأولياء األمور. 
تقل أعمارهم عن سن اإللزام وفقا للقواعد وابلضوابط اليت يصدر هبا  وجود أماكن مبدارس التعليم األساسي قبول من  

يهدف تعليم  ( من قانون الطفل لتؤكد عليه، حيث نصت على اآليت: "34قرار من الوزير". األمر الذي عادت املادة )
 ".  الطفل إىل تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إىل أقصى إمكانياهتا

النصوص السابقة موضع التطبيق العملي فقد اعتنق املشرع البحريين مبدأ جمانية التعليم يف التعليم  ولضمان وضع  
يكون التعليم األساسي والثانوي جمانياً مبدارس "  ( من قانون التعليم على اآليت: 7األساسي والثانوي، إذ نصت املادة ) 

 اململكة".
يف التمتع   التشريعات بني حق الطفل الشرعي والطفل الطبيعي ولعل التساؤل املطروح هنا يدور حول مدى متييز  

احلق   مشلت  أهنا  النصوص  من  الظاهر  وان  األطفال، خصوصا  الصلة كل  ذات  النصوص  مشلت  وهل  التعليم؟  حبق 
 ابلتعليم بصفة مطلقة لكل إنسان إذا ما توافرت فيه معايري معينة. 

مل مجيع األطفال يف اململكة، وهي من ابب أوىل جيب أن  اإلجابة بال شك ابلنفي، فالنصوص السابقة كلها تش
تشمل جمهويل الوالدين قبل غريهم من األشخاص، وذلك الفتقادهم لألسر اليت تقوم على شؤوهنم وترعى أمورهم، وهو  

ىل  ما يصب يف صاحلهم وصاحل اجملتمع بال شك، فتعليمهم يعد من أوىل احتياجاهتم ومتطلباهتم، ودعمهم ومساندهتم أو 
من   اهم  هناك  وليس  مواجهتهم،  يف  مسؤولياته  حتمل  عليه  يتوجب  به  وجدو  الذي  فاجملتمع  وجتاهلهم،  هجرهم  من 
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 التكفل مبسؤولية محايتهم ورعايتهم، إذ تبدو املسؤولية عن تعليمهم من أجل واهم املسؤوليات يف مواجهتهم. 
ابألطفال املتعلقة  والقرارات  التشريعات  خيص  فيما  هبم جمه   (1)أما  االهتمام  مالحظة  فيمكن  الوالدين  ويل 

 كانوا، أي لدى األسر احلاضنة أو املودعني يف مؤسسات الرعاية االجتماعية.  أينما   وبتعليمهم
التعليم، حيث بدا واضحا  املودعني لدى اسر حاضنة وحقهم يف  الوالدين  لألطفال جمهويل  املشرع  فقد تعرض 

( من الالئحة  7والدين ومبا يشمل خمتلف املراحل الدراسية، فقد نصت املادة )احلرص على احلق يف التعليم جملهول ال
: "جيب على األسرة احلاضنة االلتزام مبا  (2)على ما أييت  2007( لسنة  26/2التنفيذية لقانون احلضانة األسرية رقم )

عاون مع املدرسة يف مجيع األمور اليت  إحلاق الطفل مبراحل التعليم املختلفة ومتابعة حتصيله الدراسي وتوجيهه والتيلي:.. 
 ختصه". 

الطفل يف  متابعة  بضرورة  هو يف حكمه  من  أو  الوالدين  للطفل جمهول  احلاضنة  األسرة  الزمت  املذكورة  فاملادة 
مراحله التعليمية املختلفة واإلشراف عليها، ليس هذا فقط، بل واحلرص على توجيه ذلك الطفل، والتعاون مع املدرسة،  

ليات املتعلقة بتلك املدرسة إذا ما أتصل األمر بذلك الطفل اقد يقتضي زايرة املدرسة عند احلاجة وحضور الفع وهو ما  
وحتقيق مصلحته، كحضور اجتماع أولياء األمور أو احلضور للمدرسة إلخبار رب األسرة أبمور أو مستجدات تتعلق  

لية آلية واضحة ملتابعته واإلشراف عليه أو تقوميه وتطويرها،  بذلك الطفل، األمر الذي مل حتدد له النصوص القانونية احلا
الوالدين، فلعله يواجه   التغافل عن اإلمهال هبذا اجلانب املهم واملؤثر على مستقبل الطفل جمهول  األمر الذي قد يعين 

أو غري ذلك    مشكلة يف التكيف مع زمالئه يف املدرسة أو يعاين من ضعف االهتمام بسبب تدين مستوى تلك املدرسة
 من املعضالت والعقبات. 

فيالحظ   التعليم،  يف  وحقهم  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  يف  املودعني  الوالدين  جمهويل  لألطفال  ابلنسبة  أما 
( املادة  الالئحة  26إحالة  بتحديد  االجتماعية  والتنمية  اإلنسان  وزير حقوق  من  يصدر  قرار  إىل  الطفل  قانون  من   )

املؤس لتلك  )النموذجية  املادة  يف  جاء  تتضمنها، كما  اليت  والبياانت  "جيوز  26سات  نصه:  ما  القانون  ذات  من   )

 
وبيان   ( 1) للطفولة  الوطنية  اللجنة  بتشكيل  الطفل  قانون  في  اختصقضي  تضم  لجنة  تشكيل  وأوجب  اصاتها، 

( المادة  نصت  الصلة: حيث  ذات  والجهات  الوزرات  من  كثير  يأتي:  11عضويتها  ما  الطفل على  قانون   )
للطفولة،   وطنية  لجنة  االجتماعية  "تشكل  والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزير  برئاسة  الوزراء  مجلس  من  بقرار 

وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية  
الصحة،  والتعليم، والمجلس األعلى للمرأة، والنيابة العامة، وهيئة شؤون اإلعلم، ووزارة العمل، ووزارة  

العامة   والمؤسسة  البحرين،  وجامعة  الخارجية،  ووزارة  واألوقاف،  اإلسلمية  والشؤون  العدل  ووزارة 
للشباب والرياضة، وعضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة". كما أنها حددت من الناحية  

(  12لوالدين، حيث نصت المادة )الموضوعية ما يتوجب العمل عليه لتوفير الحق في التعليم للطفل مجهول ا
راح استراتيجية وطنية للطفولة  اقت .1من ذات القانون على ما يأتي: "تختص اللجنة الوطنية للطفولة بما يلي:

تساعد الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل.  
المشاكل واالحتياجات ا2 للطفولة و.رصد ودراسة  بما في ذلك  اقت ألساسية  لها  المناسبة  الحلول  راح  اقت راح 

.التنسيق والتعاون بين مختلف  3التشريعات والتوصيات إلى الجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرين.  
والمؤسسات    جهزة األ بالطفولة.    األهليةالحكومية  يتعلق  والهيئات  4فيما  المنظمات  مع  ية  اإلقليم.التعاون 
لتحقيق  وال وبرامجها  خبراتها  من  واالستفادة  الطفولة  مجال  في  العاملة  المختصة  والدولية  ها.  أهدافعربية 
قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين والسعي إلى متابعة    إنشاء .العمل على  5

رير الوطنية الخاصة باالتفاقيات  التقااد  .إعد6.  األهلية المعنية الحكومية و  جهزة تحديثها بالتنسيق مع كافة األ 
 الدولية التي وقعت عليها المملكة، وخاصة االتفاقية الدولية لحقوق الطفل". 

ضمن   يدخل  فإنه  السابق،  النص  من  واضح  هو  ودراسة  اختصوكما  برصد  يتصل  ما  اللجنة  هذه  اصات 
ا، وال شك في أن المشاكل واالحتياجات  راح الحلول المناسبة لهاقت المشاكل واالحتياجات األساسية للطفولة و

 التي تتصل باألطفال مجهولي الوالدين ومن في حكمهم تعد من قبيل تلك المشكلة وجزءا منها.  
 ( من قانون الحضانة األسرية البحريني.14انظر المادة ) ( 2)
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استمرار الطفل يف املؤسسة إذا كان ملتحقاً ابلتعليم العايل إىل أن يتم خترجه مىت كانت الظروف اليت أدت إىل التحاقه  
 ابملؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح". 

ا منحت األطفال جمهويل الوالدين احلق يف االستمرار يف مؤسسة الرعاية االجتماعية اليت  يتضح من هذه املادة أهن
يعيش فيها الطفل إذا كان ملتحقاً ابلتعليم العايل إىل أن يتم خترجه واجتياز مراحل التعليم بنجاح، ولكن املالحظ أهنا  

مراحل التعليم بنجاح، ومل تشر إىل مصري الطفل  اقتصرت احلق يف االستمرار يف دار الرعاية على الطفل الذي اجتاز  
فيما خيص األطفال الذين مل جيتازوا مراحل التعليم    الذي اخفق يف مراحل التعليم، أين سيكون مصريه؟ وما هو دورها

  .(1) بنجاح؟… األمر الذي حيسن تالفيه
التعليم األكادميي  الطفل جمهول  والواضح من النصوص السابقة أهنا متيل وتركز اهتمامها على حق   الوالدين يف 

فقط، ومن دون اإلشارة صراحة إىل التعليم املهين، كما أهنا مل هتتم بوضع آلية منضبطة أو حمددة لتنمية وتطوير قدراته  
الدراسي  واطالعه يف هذا اجلانب مبا يليب رغابته أو يكافئ اهتماماته، فالنصوص السابقة تشري إىل متابعة التحصيل 

الطفل   ، األمر الذي حيسن تالفيه، فقد يكون توجه وميول(3)أو يف حالة التحاقه ابلتعليم العايل  (2)مع املدرسةوالتعاون  
 إىل التعليم املهين ويثبت جناح ومتيزا فيه.

 املطلب الثاين 
 تطوير اآلليات املتعلقة حبق جمهول الوالدين يف التعليم 

ية وقرارات وزارية عدم وضوح ومشول النصوص اخلاصة حبق  يالحظ مما مت استعراضه من نصوص دستورية وقانون

 
ن، أو من يسمى باالبن ثمة إجراءات تخص التعليم بالنسبة لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من مجهولي الوالدي  ( 1)

تنظيم التخرج والرعاية  بشأن  2011( لسنة  46الخريج من دار الرعاية األسرية والذي أشار إليه قرار رقم )
االجتماعية، والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزيرة  عن  الصادر  الطفولة  رعاية  دار  من  باالبن إذ    اللحقة  يقصد 

سن  تجاوز  الذي  الدار  في  المقيم  "الفتى  والخريج:  الثامنة عشره  وقد  انتق ة  المستقل".  السكن  إلى  ذلك  بعد  ل 
( منه إلى التكفل بالرسوم الدراسية لذلك الشخص. حيث نصت على ما يأتي: "يصرف  14أشارت المادة )

ومساعدة   الدراسة  رسوم  بنجاح  والجامعية  المستمرة  دراسته  يواصل  الذي  الخريج  للبن  اإلدارة  مجلس 
 رة". شهريه يحددها مجلس اإلدا 

وهنا يلحظ أيضا أن المادة أشارت إلى صرف مساعدة شهرية للبن الخريج من الدار الذي يواصل دراسته  
إلى مصيره ولم   يفشل في دراسته، فلم تشر  الذي  الخريج  بنجاح وأغفلت وضع االبن  المستمرة والجامعية 

 انع غيره، وهو ما يجدر تداركه، وال متشر إلى دورها في هذا الجانب، وكأنها ال تهتم إال باالبن الناجح دون 
كما تعرض القرار المذكور إلى حق بقاء مجهول الوالدين   من فرصة.  أكثرمن النص صراحة على منحه  

األسرية الرعاية  دار  )إذا    في  المادة  في  فجاء  الدراسة،  مقاعد  للبن 17كان على  "يجوز  نصه:  ما  منه   )
كان مواصلا دراسته للمرحلة الثانوية  إذا    بالدار  قامةستمرار في اإل المقيم في الدار والذي بلغ سن التخرج اال

أو الجامعية بنجاح وذلك حتى سن الخامسة والعشرون، ويحرم من البقاء في الدار عند تكرار رسوبه في أي  
 ه بأنظمة ولوائح الدار". التزاممن المرحلتين بدون مبرر يقبله مجلس اإلدارة أو عدم 

ذه المادة صرحت بعدم منحها االبن الخريج فرصة البقاء في الدار عند تكرار رسوبه  ومن ذلك يتضح أن ه
في المرحلة الثانوية أو الجامعية إال بوجود مبرر يقبله مجلس إدارة الدار، بينما أعطت الحق للبن الخريج 

باإل يستمر  أن  بنجاح  الجامعية  أو  الثانوية  المرحلة  في  تعليمه  بمواصلة  يرغب  سن   قامة الذي  حتى  بالدار 
 الخامسة والعشرون. 

يشترط الستمرار   فإنه  الوالدين،  لمجهول  الرعاية  دار  توفرها  التي  األخرى  والمزايا  الحقوق  وعلى غرار 
القرار   هذا  عليها  نص  التي  والمخصصات  والمنح  والمساعدات  الخدمات  على  بالحصول  الخريج  االبن 

و برنامج    التزاممواظبة  في حضور  الخريج  الدار،االبن  قبل  من  المعد  )إذ    التهيئة  المادة  من 20تنص   )
والمواظبة والحضور لبرنامج التهيئة المعد له    لتزامالقرار المذكور على اآلتي: "يجب على االبن الخريج اال

يلتزم بحسن السلوك، وإال حرم من   لتزاممن قبل الدار، كما يجب علية اال بأحكام وشروط هذا القرار وان 
 مزايا والمساعدات والمنح والمخصصات المنصوص عليها في هذا القرار أو بعضها". الخدمات وال

 ( من اللئحة التنفيذية لقانون الحضانة األسرية. 7انظر المادة ) ( 2)
 ( من قانون الطفل البحريني.26انظر المادة ) ( 3)
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 جمهول الوالدين يف التعليم. 
على  تقوم  اليت  األسرية  الرعاية  مؤسسات  دور  ومنها حتديد  عدة،  مواطن  القصور يف  أوجه  بعض  فقد ظهرت 

األ املختصني  من  طاقم  توفري  خالل  من  التعليم  حبق  يتعلق  فيما  الوالدين  جمهويل  األطفال  والنفسيني  رعاية  كادمييني 
واملهنيني حملاولة التعرف على ميول هؤالء األطفال وتوجهاهتم املستقبلية، فاألطفال الذين يعيشون يف هذه الظروف قد  
واختياراهتم   بقرارهتم  املتعلقة  املسائل  بعض  بشأن  واللبس  ابلغموض  شعور  من  يعانون  أو  الشك  أو  ابلرتدد  يشعرون 

هتا ومواصلتها، فهم يف مراحل معينة قد يكونون حباجة إىل الدعم واحلماية والعناية النفسية، وقد  املتعلقة ابلتعليم ومسارا
التغلب على بعض الصعوابت وحيتاجون من خيربوه عن هذه املعاانة   حيتاجون إىل أانس يثقون هبم ويساعدوهم على 

 وحيتاجون فرص الستعادة احلياة ومنها فرص الدراسة. 
إمهال هذا الطفل وحقه يف التعليم أو احلد من فرص متتعه هبذا احلق كسائر األطفال اآلخرين    األمر الذي ينافيه 

يف اجملتمع، خصوصا وأن ذلك سينعكس سلباً عليه وعلى اجملتمع الذي يعيش فيه، ذلك أنه قد مييل إىل هجر التعليم  
إنسا  قد يصبح  إذ  واألمية،  اجلهل  غيابة  الدخول يف  به، ومن مث  الفشل،  واإلمهال  أو  التشرد  أو  لالحنراف  ان معرض 

أسباب   ملعرفة  األطفال  هؤالء  مع  التواصل  على  القدرة  لديهم  يكون  متخصصني  أشخاص  تدريب  من  بد  ال  لذلك 
إخفاقهم أو تدين مستوايهتم يف التعليم، وعلى أن يكون لدى أولئك املتخصصني القدرة على تعزيز ثقة الطفل بنفسه  

ى احتياجاته والصعوابت اليت تواجه الطفل يف التحصيل العلمي، ومن املفيد أن يلعب املريب يف  والقدرة على التعرف عل
دار الرعاية هذا الدور ويقيم تواصل مع الطفل، بل ال مانع أيضاً من أن يكون تقييم أسباب رسوب أو ضعف ذلك  

األم فلعل  هبا،  غري صلة  وعلى  الرعاية  دار  من خارج  أخرى  قبل جهة  من  دار الطفل  وإجراءات  لسياسات  راجع  ر 
 الرعاية نفسها. 

عدة   من  تشكل  التعليمية  ابلرعاية  الدولة خاصة  تتبع  إدارة  أو  جلنة  تشكيل  بضرورة  للقول  يدعوان  ذلك  ولعل 
الرعاية   على  الوالدين  جمهويل  األطفال  حصول  تيسري  مهامها  ويكون  االجتماعية،  الرعاية  دار  فيها  ومتثل  جهات 

 مة وذلك وفقا لاليت: التعليمية املالئ
رقيهم   يكفل  ومبا  التعليم  يف  متتعهم ابحلق  جمال  ومساندهتم يف  الوالدين  مبجهويل  للنهوض  شاملة  أ.وضع خطة 

 وحتسني أوضاعهم وفرصهم ومستقبلهم. 
املؤسسات  مجيع  ويف  املختلفة  التعليم  ومراحل  أصناف  يف  ومتكافئة  حقيقية  تعليم  فرص  توفري  على  ب.العمل 

 العامة أو اخلاصة. التعليمية 
من  معينة  ونسب  بل  ومكافآت،  حوافز  هم يف حكمهم  ومن  الوالدين  جمهويل  من  املتفوقني  األطفال  ج.منح 

 املقاعد يف املدارس املميزة وذات املستوى املتميز.
لة إصدار الئحة خاصة ابألطفال جمهويل الوالدين ومن هم يف حكمهم ينظم املسرية التعليمية هلم تبدأ من مرحد.

 ما قبل االلتحاق ابملدرسة وحىت التخرج منها. 
هـ.االهتمام ابلفرتة العمرية السابقة على االلتحاق ابملدرسة أو ما يسمى مبرحلة ما قبل املدرسة وإعداد الطفل 

 إعدادا مناسبا يف تلك املرحلة. 
د خاصة  مكتبات  وإنشاء  الدروس  الستذكار  مالئما  جتهيزا  وجمهزة  معدة  قاعات  الرعاية  و.ختصيص  دار  اخل 

األسرية، وحبيث ال تقتصر هذه القاعات على األطفال املقيمني يف الدار، وإمنا يسمح لألطفال الذين يعيشون لدى  
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 خارج الدار االستفادة من هذه القاعة يف الفرتة املسائية.  (1)أسر بديلة
درة على التعامل مع األطفال جمهويل ي.احلرص على انتقاء املدرسني املؤهلني واألكفاء والذين يتوافر لديهم الق 

الوالدين ودعمهم وترقية قدراهتم، إذ ال مانع من اشرتط خضوع هؤالء املدرسني لتدريب من نوع خاص يتعلق بكيفية  
التعامل مع أولئك األطفال وتدريسهم، كما جيدر إعطاء األولوية يف الوظائف املخصصة هلذا الغرض لألشخاص من  

ابل الوالدين  يكون  جمهويل  ولعله  مشاهبة،  ظروفا  عاشوا  الهنم  األطفال  أولئك  مشكالت  تفهم  على  اقدر  فهم  ذات، 
املستقبل   وبناء  الذات  وحتقيق  العقبات  مواجهة  بكيفية  املتعلقة  العلمية  اخلربات  أو  التجارب  بعض  نقل  بوسعهم 

 واالندماج يف اجملتمع على حنو اعمق وأكثر رسوخا. 
الوالدين يف التعليم، وتوفري احلماية القانونية واختاذ اإلجراءات اليت من شأهنا   ك.إشاعة الوعي بشأن حق جمهول 

ضمان عدم املساس ابحلقوق املدنية املمنوحة للطفل مبوجب املواثيق الدولية والدساتري والتشريعات ومن هذه احلقوق  
ا اجملتمع  مؤسسات  مع  والتعاون  املبادرات  طرح  خالل  من  وذلك  التعليم،  يف  وعرب  احلق  اإلعالمية  واجلهات  ملدين 

 ووسائل التواصل االجتماعي. 
ومن انحية أخرى، فإن قانون احلضانة األسرية مل يشر صراحة إىل ضرورة متابعة الوضع التعليمي للطفل جمهول 

، (2)الوالدين لدى األسرة احلاضنة، إذ اكتفى ابلنص على منح الوزارة احلق يف متابعة شؤون ذلك الطفل وبصفة عامة
األمر الذي انتهجت مثله الالئحة التنفيذية لقانون احلضانة األسرية واليت مسحت إبلغاء حضانة الطفل يف حال إخالل  

، وهو ما جيدر تداركه ابلنص صراحة على إلزامية وضرورة متابعة ذلك الطفل ومدى تلقيه  (3) األسرة احلاضنة ابلتزاماهتا
واض آلية  رسم  مع  مالئم  حنو  على  مستقبله  للتعليم  وضمان  الطفل  ذلك  بتعليم  االلتزام  بتفعيل  تسمح  وحمددة  حة 

 واالبتعاد به عن خماطر اإلمهال ومسالك االحنراف.  
احلق يف   على  الوالدين  الطفل جمهول  تفاصيل وإجراءات حصول  النص على كافة  أنه جيدر  إىل  نشري  أن  بقي 

 حكمهم تقوم على تطبيقه وتفعيل العمل به مؤسسة  التعليم من خالل قانون خاص مبجهويل الوالدين ومن )هم( يف 

 
ول النسب أو محروم األبوين بغية  يقصد باألسرة البديلة: األسرة التي يعهد إليها بتربية وحضانة الطفل مجه ( 1)

اللزمة   احتياجاته الضرورية  تلبية  يكفل  تنشئته في جو اسري  الطبيعية وحرصا على  تعويضه عن أسرته 
للتكوين االجتماعي والنفسي. انظر: د.سلم الفتلوي وانغام الخفاجي، النظام القانوني للسرة البديلة، مجلة  

 .   177، ص2019العراق،  –لسياسية جامعة بابل، العدد األول، بابل  المحقق الحلي للعلوم القانونية وا
( من قانون الحضانة األسرية ما نصه: "لوزارة العمل والشئون االجتماعية حق اإلشراف  26جاء في المادة ) ( 2)

الرشد   سن  المحتضن  بلوغ  ولحين  الحضانة  فترة  طوال  ا  قائما الحق  هذا  ويستمر  المحتضنين،  ومتابعة 
ني. وتنظم إجراءات اإلشراف والمتابعة بقرار من وزير العمل والشئون االجتماعية بناءا على توصية  القانو

 لجنة الحضانة األسرية". 
( من اللئحة التنفيذية لقانون الحضانة األسرية على اآلتي: "تلغى الحضانة األسرية في أي  9تنص المادة ) ( 3)

 من الحاالت اآلتية: 
 نين أو وفاة الزوجة. وفاة الزوجين الحاض -1
 عدم رغبة األسرة الحاضنة في استمرار حضانة الطفل.  -2
 اتها.التزامت األسرة الحاضنة غير قادرة على تحمل أعباء الحضانة والوفاء ب إذا أصبح  -3
 تعذر تجانس الطفل مع األسرة الحاضنة والتوافق معها. إذا  -4
 ه. تحسن ظروف أسرة الطفل وثبوت قدرتها على رعايت  -5
وعدم      -6 الحاضنة  األسرة  تعاون  الحضانة  امتثالعدم  ولجنة  المختصة  اإلدارة  وتوجيهات  لتعليمات  ها 

 األسرية. 
ا.     -7 ا شائنا  انحراف األسرة الحاضنة وسلوكها سلوكا
 تعرض الطفل للهمال أو اإلساءة من قبل األسرة الحاضنة.     -8
شروط الحضانة األسرية المنصوص عليها في القانون وفي  من    أكثر فقد األسرة الحاضنة لشرط أو      -9

 هذا القرار". 
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خاصة بذلك، وعدم اقتصار األمر يف بعض املسائل على قرارات وزارية كما يف تلك املتعلقة حبق التعليم لالبن اخلريج 
ة تطبيق  من دار الرعاية، فكلما ارتبط موضوع التعليم مبجموعة من القواعد القانونية امللزمة، كلما ازداد الشعور بضرور 

هذه القواعد من قبل اجلهات ذات الصلة، وهو ما من شأنه تفعيل دور وجهود الدولة يف توفري فرص التعليم هلذه الفئة  
 من اجملتمع.
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 املبحث الثاين 
 حق الطفل جمهول الوالدين يف العمل

ه أو دينه أو معتقده، يعد احلق يف العمل من اهم احلقوق اليت يتمتع هبا اإلنسان وبغض النظر عن جنسه أو لون
بل وبغض النظر عن أصله أو نسبه، فهذا احلق ضروري لكل إنسان العتبارات عدة ال تتوقف عند حق كسبه لعيشه  

 وأسرته، بل ميتد ليتصل ابعتماد الشخص على نفسه وحتقيقه لذاته. 
أمه أكثر  يبدو  أنه  بل  احلق،  هبذا  اجملتمع  يف  فرد  يتمتع كل  أن  الضروري  من  ألولئك لذلك كان  وحيوية  ية 

األشخاص الذين ال ينتمون ألسر تؤويهم وتتكفل بتحقيق احتياجاهتم إن هم كربوا أو عجزوا عن كسب قوهتم بكد  
اجملتمع  يف  أقراهنم  تفوق  ابلغة  أمهية  لديهم  يكتسب  احلق  فهذا  الوالدين،  جمهويل  األشخاص  حتديدا  ونقصد  أيديهم، 

 النعدام األسر أو الوالدين لديهم. 
عل املسألة تزداد أمهية وحساسية إذا ما نظران إليها من زاوية توجيه الشخص حنو جماالت عمل معينة يستطيع  ول

ممارستها واالعتماد على نفسه ودعمه لتحقيق النجاح فيها، فغالبا ما يتخذ الشخص قراره ابمتهان أو مزاولة مهنة أو  
وقبل بلوغه سن الرشد، فيختار مواصلة الدراسة للعمل يف  عمل معني يف فرتة مبكرة من عمره، أي يف سن املراهقة  

مهن معينة من خالل إهناء مرحلة الدراسة الثانوية وااللتحاق إبحدى اجلامعات للحصول على درجة علمية يف احدى 
مباشرة اجملاالت اليت تؤهله للعمل كالطب واهلندسة واحملاماة واحملاسبة…، أو النزوع حنو احدى احلرف والتدرب عليها  

إذ   احلرف كالنجارة واحلدادة واخلياطة…،  لتعلم أحد  الصناعية  أو  أو احلرفية  الفنية  املعاهد  من خالل االنضمام إىل 
يبدو أن مؤازرة ذلك املراهق ومشاركته التفكري واملناقشة يف الفرص واملزااي والبدائل املتاحة من قبل األسرة يعد أمرا مهما  

يف هذا الشأن، إذ تضطلع األسرة وال سيما الوالدين بدور ابرز يف توجيه ذلك الشخص    للوصول إىل القرار املناسب 
البحث عن دور   الالزم  الوالدين غالبا، لذلك كان من  يتوافر ابلنسبة جملهول  قراره، وهو ما ال  اختاذ  ومساعدته على 

 ل اختاذ القرار املالئم هلا. املشرع يف مساعدة تلك الفئة يف اجملتمع وهتيئة الفرص والظروف أمامها يف سبي
وبناء على ما سبق، نعرض حلق جمهول الوالدين يف العمل وفقا للنصوص احلالية وما ميكن تصوره يف سبيل تطوير 

 األليات اخلاصة هبذا الشأن، وذلك من خالل التقسيم اآليت: 
 املطلب األول: الوضع القانوين حلق جمهول الوالدين يف العمل.  

 تطوير اآلليات املتعلقة حبق جمهول الوالدين يف العمل.  املطلب الثاين:
 املطلب األول 

 الوضع القانوين حلق جمهول الوالدين يف العمل 
يعد العمل حق وواجب لكل إنسان يف نفس الوقت، وحق العمل مكفول جلميع األشخاص يف الدول املختلفة،  

 والدساتري والتشريعات احمللية. ومعظم االتفاقيات الدولية  (1) حيث كفلته الشريعة اإلسالمية
،  (2) فقد تطرقت العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية للحق يف العمل كما يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 
 .184للمزيد من التفصيل انظر: د.حسني محمد رضوان، المرجع السابق ص  ( 1)
 ( من اإلعلن العالمي لحقوق اإلنسان. 23أنظر المادة ) ( 2)
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الطفل اتفاقية حقوق  العمل ابلنسبة لألطفال كما يف  ، واتفاقية أسوأ أشكال  (1) كما إن بعضها تطرق حلق وضوابط 
 .(2) 1999عمل األطفال لعام 

العمل بصفة عامة للحق يف  البحريين  الدستور  تطرق  لتفصل يف  (3)كما  والفرعية  العادية  التشريعات  ، وجاءت 
 األحكام اخلاصة به وال سيما تلك املتعلقة بعمالة األطفال، حيث صدر بناء على ذلك العديد من اللوائح والقرارات. 

ة ابلعامل واليت تضمنت بيان حقوق والتزامات العامل فقد مت تنظيم العمل من خالل إصدار التشريعات اخلاص
العمل  قانون  هو  الشأن  هبذا  املتعلقة  التشريعات  واهم  أول  ولعل  العمل،  تعسف صاحب  من  رقم    ومحايته  البحريين 

املساواة بني اجلميع، وهو ما يقتضي عدم  ، والذي بني بوضوح متتع مجيع املوطنني ابحلق يف العمل و 2012( لسنة 36)
، وبغض النظر عن أي اعتبار آخر، فال  (5) أو إهناء عالقات العمل  (4)تمييز بني كل طاليب العمل والعمال يف األجورال

أو   التعيني  يتم  أو  يعلن عنها  اليت  الوظائف واألعمال  الوالدين وغريه من األشخاص يف  التمييز بني جمهول  ادن  جيوز 
الوالدين أو  التعاقد بشأهنا، فال جيوز مثال أن يشرتط لشغل ع مل أو وظيفة ما أي شرط يعطي األولوية لغري جمهول 

يقتضي التمييز بينهم وبني غريهم من األشخاص، وسواء أكانوا ابلغني أو دون سن البلوغ، إذ تعترب احلاجة للعمل من  

 
 ( من اتفاقية حقوق الطفل. 32انظر المادة ) ( 1)
االتفاقا ( 2) من  العديد  المبرمةهناك  الدولية  في  بشأن    ت  دور  الدولية  العمل  لمنظمة  كان  والتي  األطفال  عمالة 

 ما يأتي:   أهمهايعد من إذ  ها،إبرام
 .  1965الحد األدنى للسن )العمل تحت سطح األرض(، بشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 .1965ح األرض(، الفحص الطبي للحداث )العمل تحت سطبشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 الحد األدنى للسن )صيادو األسماك(. بشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 . 1948عمل األحداث ليلا )الصناعة( )مراجعة(، بشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 . 1946العمل الليلي للحداث )المهن غير الصناعية(، بشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية

  .1946الفحص الطبي للحداث )المهن غير الصناعية(، بشأن  العمل الدوليةاتفاقية منظمة 
 .1946الفحص الطبي للحداث )الصناعة(،  بشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 . 1937غير الصناعية( )مراجعة(،  عمال الحد األدنى للسن )األبشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 . 1937الحد األدنى للسن )الصناعة( )مراجعة(شأن ب  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 .1932غير الصناعية(،  عمال الحد األدنى للسن )األبشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 الفحص الطبي للحداث )العمل الجبري(. بشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 . 1921ساعدو الوقادين(، الحد األدنى للسن )الوقادون ومبشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 . 1921الحد األدنى للسن )الزراعة(، بشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 .1920الحد األدنى للسن )العمل الجبري(،  بشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 .1919عمل األحداث ليل في الصناعة، بشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية
 . 1919الحد األدنى للسن )الصناعة(، بشأن  ةاتفاقية منظمة العمل الدولي 

(3 ) ( المادة  في  العدالة  9جاء  لمبادئ  وفقاا  والعمل،  المال  ورأس  "المْلكية  نصه:  ما  البحريني  الدستور  من  /أ( 
اإلسلمية، مقومات أساسية لكيان الدولة االجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعـاا حقوق فردية ذات وظيفة  

ينظمها )  اجتماعية  المادة  في  جاء  كما  تقتضيه  13القانون".  مواطن،  كل  على  واجب  نصه:"أ.العمل  ما   )
الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاا للنظام العام واآلداب.  

ى أحد...  ب.تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. ج.ال يجوز فرض عمل إجباري عل
أسس   على  القانون،  وأصحاب  اقت د.ينظم  العمال  بين  العلقة  االجتماعية،  العدالة  قواعد  مراعاة  مع  صادية 

 ". عمالاأل
( من قانون العمل البحريني على ما يأتي: )لكل مواطن قادر على العمل راغب فيه أن يتقدم  9نصت المادة ) ( 4)

بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية على اتخاذ اإلجراءات  بطلب لقيد اسمه إلى الوزارة… وتعمل الوزارة  
( من قانون العمل البحريني لحماية العامل  39المناسبة لتوظيف مقدمي تلك الطلبات(. كما تطرقت المادة )

اختلف   لمجرد  األجور  في  التمييز  )يحظر  اآلتي:  على  فنصت  يمارس ضده،  قد  تمييز  أي  من  أجره  في 
 اللغة أو الدين أو العقيدة(.   أو  األصل الجنس أو 

/أ( من قانون  104إنهاء علقة العمل في المادة )بشأن    أكد المشرع البحريني على مبدأ بالمساواة بين العمال ( 5)
 العمل. 
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ارسة األنشطة  أهم احلاجات االجتماعية للفرد وابلنسبة للطفل يظهر عليه الرغبة يف إشباع هذه احلاجات عن طريق مم
 .(1) واهلواايت العملية اليت تكسبه قدرة جتعله قادراً على حتديد املهنة اليت سيزاوهلا يف مستقبله

من احلصول على العمل  -طفال كان أو ابلغا-الوالدين  وبناء عليه، ال حيق ألي كان أن حيول أو أن حيرم جمهول 
 ؤهالت املطلوبة إلشغال وممارسة ذلك العمل. إذا توافرت لدى هذا الشخص اإلمكانيات والشروط وامل 

( املادة  تطرقت  فقد  آخر،  جانب  قبل 27ومن  للحدث  القانونية  للحماية  البحريين  العمل  قانون  من   )
التشغيل(2)التشغيل السماح  (3)وبعد  الواجب مراعاهتا من أجل  القيود والضوابط  بشأن  وعلى حنو ال خيلو من تفصيل 

احلدث ذلك  بتشغيل  ، كما  (4)بتشغيل  اخلاصة  الضوابط  بعض  على  البحريين  الطفل  قانون  من  الثامنة  املادة  نصت 
نصه:   الطفل، ما  فيها  جاء  حقوقه    حيث  جوهر  أو  صحته  أو  بسالمته  اإلضرار  عدم  الطفل  تشغيل  يف  "يراعى 

 املنصوص عليها يف هذا القانون، كما تراعى أحكام قوانني العمل يف اململكة".  
سبق،  ما  على  للضوابط   وبناًء  ووفقاً  آخر،  طفل  أي  مثله كمثل  العمل  يف  احلق  الوالدين  جمهول  للطفل  فإن 

املنصوص عليها يف قانون العمل وقانون الطفل، فمصطلح احلدث أو الطفل جاء مطلقاً، وهو ما يقتضي انطباقه على  
 مجيع من يندرج حتته كما يف جمهول الوالدين.  

ود أي نص يف الدستور أو القانون على صلة حبق الطفل جمهول الوالدين يف وابستثناء ما تقدم، يتعذر القول بوج
 العمل أو نص قد يستفيد منه يف سبيل نيل هذا احلق. 

، فقد وردت بعض األحكام والضوابط املتعلقة حبق جمهول الوالدين يف العمل يف القرار الوزاري وابلرغم من ذلك
حقوق اإلنسان    اية الالحقة من دار رعاية الطفولة والصادر عن وزيرةبشأن تنظيم التخرج والرع  2011لسنة    46رقم  

بعد ذلك    الذي جتاوز سنة الثامنة عشره وانتقل والتنمية االجتماعية، وذلك فيما خيص االبن اخلريج من دار الرعاية و 
 .(5) إىل السكن املستقل

الرعاية الالحقة من دار رعاية الطفولة،  بشأن تنظيم التخرج و   2011لسنة    46ابلرجوع إىل القرار الوزاري رقم  و 
 

ماجستير ( 1) رسالة  الجزائري،  المجتمع  في  الشرعيين  غير  األطفال  وضعية  خديجة،  دخينات  جامعة  -أنظر: 
 . 34، ص 2012ئر، الجزا-باتنةللحاج لخضر، 

(2 ) ( المادة  الحدث، 27جاء في  قبل تشغيل  العمل،  البحريني ما نصه:)يجب على صاحب  العمل  قانون  /أ( من 
 مراعاة ما يلي: 

 تشغيل الحدث. بشأن  .التحقق من موافقة الولي أو الوصي1
 ه الصحية لمزاولة العمل. اقت .إجراء فحص طبي على الحدث للتحقق من لي 2
ال 3 تشغيل  األ.عدم  في  سلوكه    عمال حدث  أو  سلمته  أو  الحدث  بصحة  تضر  التي  أو  والخطرة  الشاقة 

 األخلقي. 
 .إخطار الوزارة بكافة البيانات المتعلقة بالحدث(. 4

)يجب على صاحب العمل، بعد تشغيل الحدث،   /ب( من قانون العمل البحريني ما نصه: 27جاء في المادة ) ( 3)
 مراعاة ما يلي: 

العمل نسخة تتضمن األحكام الخاصة بتشغيل األحداث المنصوص عليها   أماكناهر في  .أن يضع بشكل ظ1
ا معتمداا من الوزارة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة األسبوعية.   في هذا الباب وبيانا

ا به أسماء من يعمل لديه من األحداث وأعمارهم واأل2 ا موضحا ليهم وتاريخ المسندة إ  عمال .أن يحرر كشفا
 تشغيلهم.

ه الصحية وذلك في المواعيد التي يصدر  اقت .إجراء فحص طبي دوري على الحدث للتحقق من استمرار لي 3
ال(.   بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعم 

 ( من قانون العمل البحريني. 26إلى  24انظر كذلك : المواد ) ( 4)
تنظيم التخرج والرعاية اللحقة  بشأن    ( من قرار وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية1انظر المادة ) ( 5)

 من دار رعاية الطفولة. 
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اخلريج  االبن  تتوافر يف  أن  اليت جيب  واملعايري  الدار  اخلريج من هذه  لالبن  عمل  إجياد فرص  أمهية  على  اكد  أنه  جند 
ومستقرة دائمة  عمل  فرص  )(1) إلجياد  املادة  نصت  حيث  اللجنة  10،  "تسعى  يلي:  ما  على  املذكور  القرار  من   )

د فرصة عمل دائمة ومستقرة لالبن اخلريج ملرة واحدة فقط، وتراعى يف اختيارها قدرة االبن واستعداداته التنفيذية إلجيا
   .(2) ومؤهالته، ويتحمل االبن اخلريج مسؤولية تركه العمل"

( من القرار املذكور، فإن االبن اخلريج حيصل هلذا الغرض على فرصة 10إضافة إىل ما سبق، فبحسب املادة )
فق ترك  واحدة  أسباب  على  الوقوف  أو  أخرى  اعتبارات  أية  إىل  النظر  ومن دون  فيها،  الفشل  ويتحمل مسؤولية  ط، 

االبن اخلريج للعمل، فقد تكون األسباب املفضية إىل ذلك خارجة عنه ال يد له فيها، فعلى الرغم من أن املادة املذكورة 
ج، إال أهنا مل تشر إىل أية آليات لتحديد هذه القدرات بينت أن اللجنة تراعي قدرات ومؤهالت واستعداد االبن اخلري

 
الدار باالبن الخريج لم يقف عند تأمين فرصة عمل، وإنما تكفلت الدار بتأمين المواصلت    اهتماميلحظ أن   ( 1)

االبن الخريج الذي    إعطاءقضى القرار المذكور على  إذ    إلى العمل حتى لو كان االبن الخريج يمتلك سيارة،
يعمل ويلتزم بعمله وراتبه أقل من ثلثمائة وخمسون ديناراا مساعدة شهرية يحددها مجلس إدارة الدار. انظر  

تنظيم التخرج. كما نصت المادة  بشأن    من قرار وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية  15: نص المادة  
القرار ما يلي: "تكفل الدار مواصلت االبن الخريج الذي ال تتوفر لديه سيارة وذلك للعمل    ( من ذات13)

والدراسة والعلج، وينطبق ذلك على االبن الذي لديه سيارة في حال تعطلها ولمدة أسبوع واحد فقط، وذلك 
ا لنص هذه المادة يتضح لنا أن دار الرعا ية تعمل على مساعدة  حتى بلوغه سن السابعة والعشرون"… ووفقا

االبن  امتلك  لو  فيما  تتمثل  أوالهما  حالتين:  بين  ميزت  حيث  العمل،  مواصلت  تأمين  في  الخريج  االبن 
الخريج سيارة، حيث يقتصر دور الدار على تأمين المواصلت لمدة أسبوع فقط في حال تعطل سيارة االبن 

تتكفل الدار بتأمين مواصلت  إذ    ي ال يملك سيارة،الخريج، في حين ان ثانيهما: تتمثل في االبن الخريج الذ 
منح  بتقديم  الرعاية  دار  إدارة  ويقوم مجلس  والعشرون…  السابعة  يبلغ سن  فترة عمله وحتى  طيلة  العمل 

الذي يرغب بشراء سيارة جديدة لمرة واحدة، وذلك ضمن شروط وضوابط معينة، الخريج  نص  إذ    للبن 
إلدارة لمرة واحدة فقط منحة مالية للبن الخريج عند شرائه سيارة جديدة  القرار على اآلتي: "يقدم مجلس ا

تنظيم التخرج والرعاية  بشأن    ( من القرار الوزاري11على أن يقدم كافة األوراق اللزمة لذلك". المادة )
لية  اللحقة…. وبناء عليه، فإنه يتوجب على االبن الخريج استيفاء شروط معينة للحصول على المنحة الما

أو   األوراق  هذه  هي  ما  يبين  لم  أنه  أيضا  السابق  النص  على  يلحظ  انه  إال  السيارة،  لشراء  المخصصة 
يطرح قد  تساؤال  فإن  آخر،  جانب  ومن  بذلك…  المرتبطة  والضوابط  سوف  بشأن    الشروط  الذي  األجر 

المجال؟.. أجابت عن   يتقاضاه هذا االبن من عمله، فهل هناك حماية أو مساعدات تقدم للبن الخريج في هذا
المادة   الوزاري  15ذلك  القرار  يأتي:  بشأن    من  ما  على  نصت  حيث  اللحقة،  والرعاية  التخرج  تنظيم 

ديناراا   وخمسون  ثلثمائة  من  أقل  وراتبه  بعمله  وملتزم  يعمل  الذي  الخريج  للبن  اإلدارة  مجلس  "يصرف 
تنظيم التخرج والرعاية  بشأن    لقرار الوزاري من ا  12مساعدة شهريه يحددها مجلس اإلدارة". أنظر المادة  

كان راتب  إذا    اللحقة … يلحظ من خلل النص المتقدم أنه أشار أن الدار تتحمل الفرق في قيمة األجور
يثير اال ديناراا كمساعدة شهرية، ولكن ما  أقل من ثلثمائة وخمسون  الخريج  الحدد  نتقاالبن  أنه حدد  اد هنا 

ما قد يطرأ من تطورات وغلء معيشة، األمر الذي يفضله اإلشارة إلى إمكانية نظر    األدنى للجر مع إغفال
بشأن   من القرار الوزاري   12ضت الحاجة ذلك. انظر: المادة  اقت زيادة هذا المبلغ أن  أمر    مجلس اإلدارة في 

 تنظيم التخرج والرعاية اللحقة. 
فرصة عمل    يجاد ك لجنة في الدار مختصة تسعى إلهنابأن    ( من القرار الوزاري 10يفهم من نص المادة ) ( 2)

واستعداده ومؤهلته إلشغال هذه   االبن  قدرة هذا  ذلك  في  فقط مراعية  واحدة  ولمرة  الخريج  للبن  مناسبة 
الوظيفة… ومن جانب آخر، فقد أشار هذا القرار إلى مسؤولية االبن الخريج في الحفاظ على هذه الفرصة، 

عدم نجاحه في الوظيفة الذي قد يؤدي إلى تركه العمل، فل تتحمل الدار بعدها بحيث يتحمل وحده مسؤولية  
له  أخرى  عمل  فرصة  تأمين  أيضا  …مسؤولية  السابق  النص  على  كان بأن    ويلحظ  وأن  التنفيذية  اللجنة 

أمين فرص العمل للبن الخريج، إال انه ال يوجد ما يشير إلى إلزامها بت   يجاد عليها أن تبذل الجهد وتسعى إل
لتوجيهه   ومتابعته  العمل  في  الخريج  االبن  لقبول  معينة  مؤسسات  مع  وتعاونها  تواصلها  أو  عمل  فرص 
ونصحه، مما يجعل المسألة تبدو وكأنها ال تخلو من العشوائية، فهي لم توضح طبيعة عمل اللجنة التنفيذية  

بها، وهذا م تقوم  التي  العمل  لتوفير فرص  السعي  آلية  وما هي  يتخرج  بالتحديد  أن  الممكن  أنه من  يعني  ا 
االبن من الدار دون تأمين فرصة عمل له، وهو ما يطرح التساؤل عن مصير هذا االبن، خاصة وأنه ما زال  
في سن حساسة وال تخلو من مخاطر التأثر باألخرين ممن يمتهنون أو ينزعون إلى االنحراف السلوكي أو  

رة من عمره، وحاجاته ومتطلباته متعددة وقد يتعذر عليه تدبر  الفكري، فعوده لين، ذلك أنه في الثامنة عش
 جانب منها دون دعم ومؤازرة من الدولة. 
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واالستعدادات كخضوع االبن اخلريج الختبارات أو تدريبات أو فرتات جتربة متقطعة أو دورية، كالعمل على إعطاء  
يف  حقه  اخلريج  االبن  يفقد  ال  أن  على  الدار،  من  التخرج  قبل  املدرسية  العطل  أايم  يف  للعمل  فرصة  اخلريج    االبن 

 احلصول على فرصة عمل اثنية إذا مل ينجح يف االستقرار يف فرصة العمل تلك.
املادة  يتم مباشرة، فقد نصت  الرعاية وااللتحاق ابلعمل ال  دار  االبن اخلريج من  وجدير ابلذكر هنا أن خروج 

ريج االلتزام واملواظبة  ما أييت: "جيب على االبن اخلمن قرار وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية على    ( من20)
يلتزم حبسن   القرار وان  االلتزام أبحكام وشروط هذا  الدار، كما جيب عليه  قبل  له من  املعد  التهيئة  واحلضور لربانمج 

 .(1)السلوك، وإال حرم من اخلدمات واملزااي واملساعدات واملنح واملخصصات املنصوص عليها يف هذا القرار أو بعضها"
لنصوص اخلاصة مبسألة العمل ابلنسبة لالبن اخلريج الذي نشأ يف دار الرعاية نظمت األمور يتضح مما سبق أن ا

املرحلة   بشأن  ماذا  ولكن  هبا،  املتعلقة  واألحكام  الشروط  من  مجلة  فأوردت  منها،  االبن  خترج  بعد  ابلعمل  املتعلقة 
وحده ال يعين أن هذا االبن أصبح جاهزاً  السابقة على ذلك، فبلوغ االبن اخلريج سن الثامنة عشرة وخترجه من الدار  

( من قرار وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية  3للعمل ويستطيع حتمل مسؤولية نفسه، لذلك أتى نص املادة )
إعداد   الدار  االلتحاق ابلعمل، حيث نصت على اآليت: "تتوىل  السابقة على  املرحلة  ما جيب أن تتضمنه  ليشري إىل 

التهيئة لألبناء ممن هم على أبواب التخرج وبرامج الرعاية الالحقة هلم ابلتنسيق مع اللجنة التنفيذية، واليت  وتنفيذ برامج  
 تساعدهم على التكيف مع بيئة العمل واجملتمع ومواجهة املشاكل اليومية وإجياد احللول املناسبة هلا". 

برامج   حول  يدور  هنا  يطرح  قد  الذي  التساؤل  فإن  آخر،  جانب  تشمل ومن  فهل  اخلرجيني،  ألولئك  التهيئة 
دورات أو برامج أتهيلية تراعي ميول ذلك الطفل قبل خترجه ويف مجيع اجملاالت، أي سواء أكانت ميوله أكادميية أم  

 مهنية؟
نعتقد أبن األمر حيتاج إىل شيء من التفصيل يف هذا اجلانب، فمما ال شك فيه أن هذا الطفل حباجة إىل إعداد 

وبرا القدرة على  دورات  ولديه  لوضعه  متقبالً  منه شخصاً  لتجعل  وتدريبه  وجتهيزه  هتيئته  تعمل على  أتهيلية  مهنية  جمه 
مواجهة اجملتمع واالندماج فيه وااللتحاق بسوق العمل قبل التخرج من الدار، وهو ما يقتضي إعداده لاللتحاق ابلعمل 

ي فرد يف اجملتمع يقف إىل جانبه أبويه وأسرته لتقوميه وحتفيزه  والنجاح فيها ودعمه ومؤازرته بصفة مستمرة، مثله كمثل أ
على النجاح واالستمرار يف العمل، لذلك كان حراي ابلقرار الوزاري املذكور أال يلقي على عاتق االبن اخلريج مسؤولية  

العم االستمرار يف  إذا فشل يف  له  فرصة عمل جديدة  السعي إلجياد  عنه وعدم  والتخلي  للعمل  ل، الن مؤدى  تركه 
 ومغبة ذلك كله ستكون عليه وعلى اجملتمع الذي يعيش فيه.  

ليس هذا فحسب، بل أن تساؤال آخر قد يطرح هنا ويتعلق مبدى االهتمام وتنظيم حق الطفل جمهول الوالدين 
و  واملساعدات  واملزااي  واخلدمات  والضوابط  احلماية  هي  فما  بديلة،  أسرة  رعاية  يف  ما كان  إذا  العمل  املنح  يف 

 واملخصصات له؟…  
دار   يف  املودع  االبن  بشأن  ورد  الذي  النحو  على  الوزاري  القرار  وال  القانون  له  يتطرق  مل  مما  ذلك  أبن  نعتقد 

 الرعاية، األمر الذي حيسن تداركه. 

 
تنظيم التخرج والرعاية اللحقة من دار رعاية  بشأن    ( من القرار الوزاري15( والمادة )13انظر المادة ) ( 1)

 الطفولة. 
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ومن جانب آخر، فإن مثة مهمة أخرى تتصل برعاية ودعم الطفل جمهول الوالدين املقبل على العمل وتتمثل يف 
من إقن ابلعمل كغريه  له  والسماح  االبن  هذا  تقبل  على  اجملتمع  يف  الصلة  وذوي  العمل  وأصحاب  املنشآت  اع 

جيعل   الذي  األمر  العمل،  إىل  وحاجته  االجتماعي  وضعه  استغالل  أو  معه  التعامل  يف  التعسف  وعدم  األشخاص، 
ي وحبيث  واسهل،  ايسر  فيه  والنجاح  به  واالستمرار  ابلعمل  اباللتحاق  يف  مهمته  التجربة  لفرتة  اخلضوع  بوسعه  صبح 

 قانون العمل واجتيازها بثبات. 
دار الرعاية إبعالم األطفال وهتيئتهم إلمكانية التنسيق مع اجلهات وعلى غرار ما سبق، فإنه يستحسن أن تقوم  

اجلامعي يف    املختصة للسماح لالبن اخلريج يف االستمرار يف العمل يف أوقات ال تتعارض مع دوامه املدرسي أو حىت
دراسته  الرعاية إلمتام  دار  بعد خترجه من  أو  الرعاية  بدار  أثناء وجوده  والدراسة معا  االبن اخلريج ابلعمل  حالة رغب 

 اجلامعية أو الدراسات العليا. 
لذلك كله، فإن احلاجة تعُن إىل آلية حمددة ومفصلة وشاملة تعمل على إعداد وأتهيل هذا الشخص قبل بلوغه 

أي وهو طفل، وهو ما قد يتطلب توافر عدد من األشخاص املختصني أكادمييا ومهنيا وذي كفاءة وخربة  سن الرشد  
وقدرة على التعامل مع هذه الفئة من اجملتمع، وحبيث يكون بوسعها تفهم وضعهم النفسي واالجتماعي ومساعدهتم يف  

 اكتشاف ميوهلم وتوجيههم الوجهة الصحيحة.  
دين يعيش حياة خمتلفة عن ابقي األطفال العاديني ابلرغم من أتمني حياة أسرية له عن إذن، فالطفل جمهول الوال

قبل   املبذولة من  بديلة، وابلرغم من اجلهود  أسرة  أو لدى  الصلة هبذا اجلانب  الدولة واجلهات ذات  طريق مؤسسات 
إال أن هذه املعاجلة ما زال ينتاهبا  هذه املؤسسات لتنظيم مجيع جوانب احلياة األساسية هلذا الطفل من تعليم أو عمل،  

شيء من القصور يف تنظيم بعض املسائل، مما يستدعي إعادة النظر يف بعض النصوص وتعديلها واستحداث نصوص  
 وأحكام أخرى.

ولعل اهم ما ميكن اإلشارة إليه هنا هو أن املشرع البحريين أانط املسائل املتعلقة بتهيئة األطفال جمهويل الوالدين  
ودعني يف دور الرعاية وإحلاقهم ابلعمل إىل قرار يصدر من وزير حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية، وهو ما جيعله  امل

البحريين تنظيم هذه املسائل   عرضة للتبديل والتغيري وفقا لرؤية وتوجهات ذلك الوزير، لذلك كان من اجلدير ابملشرع 
املسائل املتعلقة به ومبا يتضمن اجلوانب واحلقوق األساسية اليت تكفلها    من خالل قانون ومبا يالئم أمهية وحساسية هذه

 الدولة هلذه الشرحية من اجملتمع، مع إاتحة اجملال إلصدار قرارات تتوىل معاجلة املسائل األكثر تفصيال. 
 املطلب الثاين 

 تطوير اآلليات املتعلقة حبق جمهول الوالدين يف العمل 
الوضع القانوين جملهول الوالدين فيما خيص حقه يف العمل وجود قصور يف النصوص   تبني لنا من خالل استعراض 

إذ أنيط األمر يف أغلبه بقرار وزيرة حقوق اإلنسان    اليت تعىن إبعداد وهتيئة الطفل جمهول الوالدين لاللتحاق ابلعمل، 
ة من دار رعاية الطفولة، فيما مل يرد  بشأن تنظيم التخرج والرعاية الالحق  2011( لسنة  46والتنمية االجتماعية رقم )

 شيء بشأن األطفال املودعني لدى اسر حاضنة. 
على ابلعمل سبقما    وبناء  الوالدين  احلاق جمهول  سبل  وتفعيل  لتطوير  األليات  من  العديد  تصور  ميكن  فإنه   ،

التمتع حبقه يف العمل على حنو أفضل دماج يف اجملتمع وبنائه، إذ  ، ومبا يسهم يف تعبيد الطريق أمامه لالنومتكينه من 
 ميكن إمجال اهم األليات املقرتحة على النحو اآليت:  

من    :أوال الوالدين  جمهويل  األطفال  ومتكني  املهين  واإلرشاد  ابلتدريب  خاصة  حكومية  إدارة  أو  جلنة  تشكيل 
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 العمل، وعلى أن أتخذ على عاتقها ما أييت: 
 ات املتعلقة بتأهيل جمهويل الوالدين وإحلاقهم ابلعمل. أ.وضع اخلطط ورسم السياسات والربامج والتصور 

ب.التنسيق والتعاون مع جهات العمل املختلفة يف القطاع العام واخلاص، ومبا يكفل توفري فرص عمل مناسبة 
العمل وابالستفادة   قانون  يتيحه  اطار ما  وبعده، وضمن  البلوغ  قبل  العمل،  الوالدين يف سن  لألشخاص كمجهويل  

 .(1)ما يف األحكام املتعلقة ابلتلمذة املهنيةمنها، ك
وذلك ج. العمل،  وسوق  العملي  الواقع  حياكي  الوالدين  جمهويل  ابألطفال  خاص  أكثر  أو  أتهيلي  مركز  إنشاء 

الطريق   إىل  وتوجيههم  األطفال  هؤالء  ميول  اكتشاف  مهامها  من  يكون  أن  وعلى  وأتهيلهم،  تدريبهم  على  للعمل 
 ة العمل من خالل التعريف بفوائد ومميزات األعمال املختلفة وخماطرها وحقوق العامل فيها.الصحيح وتوعيتهم أبمهي

االعتبار   بعني  أتخذ  أن  وعلى  املختلفة،  األعمال  يف  الوالدين  جمهويل  لألطفال  تطبيقية  تدريبية  دورات  د.عقد 
هذه الفئة من أجل إدماج األطفال    جنس وميول الطفل جمهول الوالدين وما يتناسب معه واختاذ كل ما من شأنه أتهيل

 يف اجملتمع العملي. 
هـ.إعداد خمتصني ومؤهلني أكادمييني ونفسيني للعمل على تقدمي املشورة وتوجيه ودعم األطفال جمهويل الوالدين  

 يف كل ما له صلة بتأهيلهم وإحلاقهم ابألعمال واملهن املختلفة. 
ف املختلفة الطالع جمهويل الوالدين على ماهية تلك املهن واحلرف و.القيام بزايرات ميدانية ألرابب املهن واحلر 

 أو على اجلوانب املختلفة لتلك املهن واحلرف.
هبم  االحتكاك  الوالدين  جمهويل  لألطفال  والسماح  الرعاية  لدار  واحلرف  املهن  أصحاب  بعض  ي.استضافة 

 واألطباء. ومناقشتهم للتعرف على مزااي وخماطر تلك املهن واحلرف كاحملامني 
ك.تكوين اندي ملهارات األعمال خاص ابألطفال جمهويل الوالدين للعمل على تنمية مهارات وإمكانيات الطفل 
الصيفية، وحبيث   املدرسية  اإلجازة  فرتة  االلتحاق ابلعمل، وال سيما يف  السابقة على سن  املرحلة  املتعلقة ابلعمل يف 

 ني لدى دور الرعاية واألسر احلاضنة. يشمل مجيع األطفال جمهويل الوالدين املودع
الصعوابت  جتاوز  على  ومساعدهتم  املختلفة  ابألعمال  التحاقهم  عند  الوالدين  جمهويل  متابعة  على  ل.العمل 

 والعوائق اليت حتول دون استمرارهم وجناحهم فيها، ومبا ال خيلو من توفري الدعم املادي والنفسي هلم. 
لقروض امليسرة للقادرين والراغبني من جمهويل الوالدين بفتح مشاريع خاصة هبم، بعد م.توفري الدعم املايل املالئم وا

 التحقق من جدوى وفرص النجاح يف ذلك.  
ن.إجياد قاعدة بياانت حول جمهويل الوالدين واألعمال اليت يزالوهنا وكافة البياانت املهمة املتعلقة هبم من اتريخ  

بعد ذلك ليتسىن من  وأكثر    التحاقهم ابلعمل،  يسهم يف إجياد طرق وبرامج موجهة  البياانت ومبا  تلك  دراسة وحتليل 
فعالية يف سبيل دعم وتوجيه هذه الفئة، إضافة إىل البقاء على تواصل معهم للسعي واملساعدة يف تشغيل املتعطل منهم  

 
المهنية، حيث نصت على اآلتي: "يجب أن يكون عقد   ( من قانون العمل البحريني للتلمذة 16تطرقت المادة ) ( 1)

باللغة العربية، وتحدد فيه مدة تعلم الحرفة أو المهنة أو الصناعة ومراحلها المتتابعة   ا  التلمذة المهنية مكتوبا
والمكافأة أو األجر في كل مرحلة بصورة تصاعدية، بشرط أال تقل المكافأة أو األجر في المرحلة األخيرة  

(  15مقرراا لعمل مماثل في الحرفة أو المهنة أو الصناعة التي يتدرب فيها". كما جاء في المادة )  عما يكون
من قانون العمل البحريني ما يلي: "يعتبر تلميذا مهنيا كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو  

ابل أجر أو مكافأة. ويصدر  مهنة أو صناعة خلل مدة محددة يلتزم خللها بالعمل تحت إدارته وإشرافه مق
واال البحرين  تجارة وصناعة  رأي غرفة  أخذ  بعد  بتحديد   تحادالوزير  قراراا  البحرين،  لنقابات عمال  العام 

 اإلجراءات والقواعد التي تنظم التلمذة المهنية". 
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 على تشغيل اآلخرين. عن العمل لدى من لديه القدرة على ذلك منهم، كما لو وجد من بينهم من لديه مشروع قادر
على   : اثنيا وتسهر  تقوم  حكومية  وجهة  العمل  يف  الوالدين  جمهويل  حقوق  ومحاية  بتوفري  خاصة  أحكام  إجياد 

متكينهم من االلتحاق ابلعمل، ولعل من اهم األحكام املقرتحة يف هذا الصدد تتمثل يف ختصيص نسبة معينة من فرص  
القطاع  لدى جهات  الوالدين  السرية    العمل جملهويل  مراعاة  مع  والعسكرية،  املدنية  الوظائف  بشقيه يف  والعام  اخلاص 

بشأن املعلومات املتعلقة بظروف أولئك األشخاص وكوهنم من جمهويل الوالدين، وذلك عند ترشيحهم وشغلهم لتلك  
 الوظائف واألعمال. 
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 الخاتمة 
التع يف  الوالدين  األطفال جمهويل  موضوع حقوق  دراسة  أهنينا  أن  النتائج بعد  اهم  بنا عرض  والعمل، جيدر  ليم 

 والتوصيات اليت مت التوصل إليها. 
 النتائج  ❖
اقتصرت املعاجلات التشريعية املتعلقة ابألطفال جمهويل الوالدين يف مملكة البحرين على جانب من املسائل   :أوال

رارات وزارية تبقى عرضة للتغري  املتعلقة حبقوقهم وإغفال جانب آخر منها، فيما اقتصر األمر يف مسائل أخرى على ق
والتبدل حبسب سياسات وتوجهات قد ال جيانب الصواب نعتها ابلفردية أحياان، ألهنا ببساطة صادرة من وزير، وهو  

 ما ال يكافئ أمهية وحساسية التعامل مع هذه احلقوق وضرورة اإلقرار هبا بنصوص قانونية صرحية وواضحة. 
تضع    :اثنيا بتعليم  القانوني  النصوصمل  املتصلة  اجلوانب  ملتابعة  وواضحة  حمددة  آلية  البحرين  مملكة  يف  احلالية  ة 

 الطفل اجملهول الوالدين واإلشراف عليه أو تقوميه، وال سيما إن كان ذلك الطفل يف رعاية أسرة حاضنة. 
مل هتتم بوضع منهج أو   الطفل جمهول الوالدين يف التعليم املهين، كما أهنا مل تتطرق النصوص القانونية حلق    :اثلثا

 آلية حمددة لتنمية قدراته واطالعه يف هذا اجملال، إذ اقتصر الرتكيز على التعليم األكادميي فقط. 
كيفية مساعدة الطفل جمهول الوالدين يف احلصول على حقه يف العمل، إذ ترك األمر   إىلمل يشر القانون    :رابعا

 ال املودعني لدى دور الرعاية األسرية دون األطفال لدى األسر احلاضنة. للمعاجلة اجلزئية وفق قرار وزاري خيص األطف
يف    :خامسا ابلعمل  لاللتحاق  وهتيئته  الوالدين  جمهول  الطفل  إعداد  مبسألة  املتعلقة  القانونية  النصوص  حتفل  مل 

ختيار ما يناسبه من  املرحلة السابقة عليه، كما أهنا مل ترسم آليات حمددة لقياس قدرات ومؤهالت جمهول الوالدين ال
 أعمال الحقا. 
 التوصيات  ❖

توصلت الدراسة إىل توصية رئيسية مفادها ضرورة إجراء تدخل تشريعي وإصدار قانون خاص حبقوق األطفال  
مؤسسة رعاية جمهويل الوالدين وتشكيل مؤسسة مستقلة تتبع الدولة وختتص برعايتهم ومساندهتم، إذ ميكن تسميتها: "

ال جمهويل  الطفل  "والديناألطفال  الالزمة حلصول  واإلجراءات  التفاصيل  معاجلة كافة  القانون  هذا  يتضمن  أن  وعلى   ،
جمهول الوالدين على احلقوق الواجب اإلقرار له هبا كاحلق يف التعليم أو العمل أو غريها من احلقوق واملرتبطة بدمج هذه  

 هذا القانون وإنشاء تلك اهليئة اخلاصة هبم ما أييت:  الشرحية يف اجملتمع، وعلى أن يؤخذ بعني االعتبار عند إصدار 
اليت   .1 املختلفة  متتعهم ابحلقوق  والنهوض هبم ومساندهتم يف جمال  الوالدين  لرعاية جمهويل  وضع خطة شاملة 

  تقرها التشريعات أو الالزمة لتحسني وترقية أوضاعهم، ومبا يكفل لكل منهم حتقيق الذات وبناء املستقبل واالندماج يف 
 اجملتمع.
اخلاصة   .2 احلقوق  توفري  يكفل  ومبا  اخلاص،  والقطاع  العام  القطاع  املختلفة يف  اجلهات  مع  والتعاون  التنسيق 

 ابألطفال جمهويل الوالدين، وال سيما يف جماالت التعليم والعمل وأي حقوق أخرى تقرها التشريعات. 
طفال جمهويل الوالدين يكون من مهامها  تشكيل جلان أو إدارات متخصصة يف اجملاالت املتعلقة حبقوق األ .3

 االعتناء بتوفريها ومتابعتهم واملساعدة يف حل مشكالهتم وما يواجهون من عقبات.  
والدعم   .4 والتوجيه  املشورة  تقدمي  للعمل على  واملؤهلني  املختصني  األشخاص  وإعداد كفاءات من  استقطاب 

 علقة هبم كاحلق يف التعليم والعمل. لألطفال جمهويل الوالدين يف كل ما له صلة ابحلقوق املت
توفري فرص تعليم حقيقية ومتكافئة يف شىت  متكني األطفال جمهويل الوالدين من حقهم يف التعليم من خالل   .5



 األستاذ الدكتور هيثم حامد المصاروة والدكتور عمار سعيد الرفاعي

 

155 

 2021السنة األولى/ العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

واملنح   املادية  اإلمكاانت  توفري  إىل  إضافة  املهين،  التعليم  جماالت  يف  وخصوصا  ومؤسساته،  التعليم  وجماالت  مراحل 
 درسني املؤهلني واألكفاء، وال سيما من األشخاص جمهويل الوالدين. واحلوافز، وانتقاء امل

متكني األطفال جمهويل الوالدين من حقهم يف العمل، واحلرص على إعدادهم وأتهيلهم التأهيل املناسب قبل   .6
واند التأهيلية  املراكز  الغرض، كإنشاء  هلذا  والبشرية  املادية  املقومات  توفري  خالل  من  ابلعمل  ملهارات  االلتحاق  ي 

األعمال وعقد الدورات التدريبية والعمل على حل املشكالت والصعوابت اليت تواجههم بعد االلتحاق ابلعمل، وتوفري  
إىل   إنشاء مشاريع خاصة هبم، إضافة  بغية  والقروض هلم  املايل  العمل جملهويل  الدعم  من فرص  معينة  نسبة  ختصيص 

 ع مراعاة السرية بشأن املعلومات املتعلقة بظروفهم عند ترشيحهم لذلك.الوالدين لدى جهات القطاع العام واخلاص، م
خاصة .7 بياانت  قاعدة  البياانت    إجياد  وكافة  هبم،  املتعلقة  والعمل  التعليم  وفرص  الوالدين  جمهويل  ابألطفال 

تعلقة هبا وإجياد  امل  ليات املهمة ذات الصلة، ليتسىن من بعد ذلك دراسة وحتليل تلك البياانت، ومبا يسهم يف تطوير اآل
 طرق وبرامج موجهة وأكثر فعالية يف سبيل دعم ودمج هذه الفئة من اجملتمع.

إشاعة الوعي يف اجملتمع أبمهية اإلقرار لألطفال جمهويل الوالدين حبقوقهم وتوفري احلماية القانونية الالزمة هلم   .8
احلقوق املمنوحة له، وذلك من خالل طرح   يف مواجهة أي مساس أو انتهاك مادي أو معنوي قد يتعرض له يف أي من

 املبادرات والتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين واجلهات اإلعالمية وعرب ووسائل التواصل االجتماعي. 
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 امللخص 

الوالدين  اإلقرار هبا لألطفال جمهويل  التشريعات على  اليت درجت  أهم احلقوق  التعليم والعمل من  يعد احلق يف 
ل بلوغهم سن الرشد، ذلك أن هذه التشريعات نفسها تفرض التعليم وتسمح ابلعمل و قبل بلوغ هذا السن، األمر  وقب

الذي قد ينطوي على خطورة ابلغة ابلنسبة ألولئك األشخاص، ألنه قد يتوقف مصري الواحد منهم وفرصه يف النجاح  
 تتخذ يف هذا السن املبكر من عمره، األمر الذي يعين  أو الفشل يف مستقبله وحياته كلها على مثل هذه القرارات اليت 

 ضرورة االعتناء به وتوفري الدعم واملساندة له من اجل اختاذ القرار املناسب الذي يصب يف صاحله ويضمن مستقبله.
د وقد تعرضت الدراسة إىل هذه احلقوق ومدى توافرها يف ظل التشريعات والقوانني احلالية يف مملكة البحرين، وق 

لوائح   األسرية، واترة يف  احلضانة  قانون  الطفل، واترة يف  قانون  فتارة يف  القوانني،  بعض  منها يف  اإلقرار جبانب  تبني 
الشأن، كما تبني من   قرارات وزارية تصدر هلذا  بتنظيمها إىل  أخرى، يف حني أن جانبا آخر من تلك احلقوق عهد 

وامل املنتشرة  األحكام  هذه  ودراسة  استعراض  معاجلة  خالل  يف  والنقص  القصور  أوجه  بعض  وجود  وهناك  هنا  بعثرة 
 جوانب منها، وال سيما اآلليات الالزمة لوضع تلك احلقوق موضع التطبيق العملي. 

لذلك جاءت هذه الدراسة لتقرتح مجلة من التوصيات، كان أمهها إصدار قانون خاص ابألطفال جمهويل الوالدين  
فال جمهويل الوالدين، وعلى أن يؤخذ يف االعتبار عند إصدار ذلك القانون كل ما  وإنشاء مؤسسة خاصة برعاية األط

ومنضبط   مالئم  والعمل وعلى حنو  التعليم  وبشرية من أجل متكينهم من حقوقهم يف  مالية  ومقومات  آليات  يلزم من 
 وموجه.
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 پوختەی توێژينەوە 
نيان ثَيدا ناوة بؤ ئةو منداآلنةى كة دايك و مافى خوَيندن و كاركردن لة طرنطترين مافةكانة كة ياساكان دا

باوكيان ديار نين و تةمةنى ياساييان تةواو نةكردوة، لةبةرئةوةى خودى ئةو ياسايانة خوَيندنيان بة ئةرك داناوة 
و رَيطايان داوة بة كاركردنى منداَل ثَيش تةواو كردنى تةمةنى ياسايى، ئةوةش مةترسيةكى زؤرى هةية بؤ سةر  

آلنة، لةبةرئةوةى ضارةنووسى هةر يةك لةو منداآلنة و ضانسيان لة سةركةوتن و نسكؤ لة داهاتويان و  ئةو مندا
و  كردنيان  ضاودَيري  دةيدةن،  تةمةنيان  سةرةتاى  لة  كة  بِريارانةى  ئةو  سةر  لة  وةستاوة  هةمووى  ذيانيان 

برِ  تاوةكو  دادةنرَيت  ثَيويست  بة  بؤيان  ثشتيوانى  و  يارمةتى  كردنى  لة  فةراهةم  كة  بدةن  طونجاو  يارى 
 بةرذةوةندياندا بَيت و طةرةنتى دواِرؤذيان بكةن.

لة  بةركارن  كة  ئَيستا  ياساكانى  لة  هةية  بوونيان  ضةند  تا  و  كردوة  مافانةى  ئةو  باسى  تويَذينةوةية  ئةو 
ياساى منداَل،  ياساى  وةك  مافانة،  لةو  هةنديَك  بة  ناوة  دانيان  ياسايةك  ضةند  بةحرةين،  داينطةى    ميرنشينى 

خَيزانى، وة لة طةآللةنامةى تر، لة كاتيَدا بةشيَك لةو مافانة ريَكخراون بة بِريارة وةزارييةكان كة لةو بارةيةوة  
بآلون  و  ثةرش  لةوَى  و  لَيرة  بِريارانةى  ئةو  ديراسةتكردنى  و  باس  بةر  خستنة  كاتى  لة  هةروةها  دةردةضن، 

ضارةسةركردنى بةشيَك لةو مافانة، بة تايبةتى شَيوازى ثَيويست  دةردةكةوَى كة هةنديَك كةم و كوِرى هةية لة  
 بؤ جَيبةجَي كردنى ئةو مافانة لة بوارى كرداريدا. 

دةركردنى  لة  بريتية  طرنطترينيان  كة  راسثاردة،  كؤمةليَك  كردنى  ثَيشنيار  بؤ  هاتووة  تويَذينةوةية  ئةو 
دامةز و  ديار  نا  دايك  و  باوك  مندالَى  بة  تايبةت  ضاودَيرى  ياسايةكى  بة  تايبةتمةند  دةزطايةكى  و  دام  راندنى 

بؤ   بكرَيت  دارايى و مرؤييةكان رةضاو  ثيَداويستية  و  ياساية هةموو شَيواز  ئةو  لةكاتى دةركردنى  كردنيان، و 
    ئةوةى سوودمةند بن لة مافةكانيان لة خوَيندن و كاركردن بة شَيوةيةكى طونجاو و ريَكخراو و ئاِراستةكراو. 
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Abstract 

The right of education and employment is one of the most important rights that 
legislation has traditionally recognized for children who are unknown parents and 
before reaching adulthood. However, the same legislation imposes education and 
allows employment before reaching that age, which might be very dangerous for those 
people. This will be a serious dangerous situation for them, which might affect the 
chances of succeeding or failing in their future, as well as the whole their life might 
depend on such decisions taken at this early age. This means that there is a need to 
take care of them and support them to make the right decision, which might be in their 
favor to ensure their future . 

This addresses and discusses rights and its availability under the current 
legislation and laws in the Kingdom of Bahrain.  Where, the recognition that supports 
this situation has been found in some laws, which has found in the Children's Law, 
Family Custody Law and sometimes in other regulations. Whereas some of these 
rights have been organized by ministerial decisions for these cases. Although these 
scattered rules have been reviewed and studied, there are some shortcomings in the 
treatment of aspects of them; in specific the mechanisms that necessary to put those 
rights into practice . 

Therefore, this study conducted to propose a number of recommendations. Where, 
the most important was the enactment of a law for children with unknown parents as 
well as to establish the National Commission for the Care of Children Unknown 
parents.  Moreover, it should be taking into account the necessary mechanisms, 
financial and human resources in order to enable them to exercise their right to 
education and work in an appropriate, disciplined and directed manner . 
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 ية المستنبطة من قاعدة اإلسلم مصدر أساس للتشريع الدستور حكاماأل

وليد مرزة المخزومي الدكتوراألستاذ   

 الدستورية المستنبطة من قاعدة اإلسلم   حكاماأل
 مصدر أساس للتشريع

 ءة موازنة في الدستور العراقي والمقارن( ا)قر

 ادانانةحوكمة دةستوريةكانى وةرطرياو لة ريَساى ئيسالم سةرضاوةى بنةرِةتى ياس
 )خويَندنةوةيةكى بةراوردكار لة دةستورى عيَراقى و بةراورد(

Constitutional provisions derived from the rule of Islam are a 
basis for legislation.  

(A balance  reading in the Iraqi constitution and comparison)  
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 األحكام الدستورية المستنبطة من قاعدة اإلسالم مصدر أساس للتشريع 

 ءة موازنة في الدستور العراقي والمقارن(ا)قر
 

 الدكتور وليد مرزة  املخزومي األستاذ
 العراق  كلية القانون /جامعة بغداد

ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 
 اإلسالم، مصدر التشريع، الدستور، الدستور املقارن 

 زاراوا سەرەکيەکان:
 ئيسالم، سەرچاوەی ياسادانان ، دەستور ، دەستوری بەراورد 

Key Words: Islam, the source of legislation, the constitution, the 

comparative constitution 
 

 املقدمة
لعلنا ال جنانب الصواب ابلقول أن ما من زمن شهد وسيشهد ثورة قانونية  مثل الزمن الذي نعيشه اليوم بسبب  

سنة   دستور   األعمال    2005صدور  هلا  قيض  ان  فيها  يفرتض  ملزمة  أحكام  من  نصوصه  عليه  انطوت  وما  النافذ 
ولعل اهم    ، ي وجتنح بفلسفته حنو الطابع الديين املتجسد يف اإلسالم أساسا والتطبيق أن تغري  بنية النظام القانوين العراق

هو جعله اإلسالم بقواعده وأحكامه املصدر  ،  حكم جاء به هذا الدستور فضال عن عده اإلسالم دين الدولة الرمسي
 األساس للتشريع فيها وحترميه تشريع أي قانون يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم . 

ولعل من أمهها ما هي آاثر هذا النص على   ،يثري الكثري من األسئلة القانونية اليت حتتاج إىل إجابة    االمر الذي
النظام القانوين العراقي عموما وعلى التشريع فيه خصوصا  وهنا تكمن وتتلخص املشكلة اليت وضع هذا البحث ألجل  

 وعلى النحو اآليت:  ، نا مثل هذا اإلسهام كشفها وتسليط الضوء عليها إن مل نقل اإلسهام يف حلها ما أمكن
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 املطلب األول
 التأصيل التأرخيي واملقارن للنص الدستوري  

 املسألة األوىل : التأصيل التارخيي للنص
يف نصوص قانون إدارة    ،ورد هذا النص القاضي مبصدرية اإلسالم للتشريع أول مرة يف التاريخ الدستوري العراقي

بعد االحتالل األمريكي للعراق إذ قضى    2003لية الذي صدر عن سلطة االئتالف املؤقتة لعام  الدولة للمرحلة االنتقا
 .(1)املشرع فيه ابلقول صراحة أبن )اإلسالم دين الدولة الرمسي ويعد مصدرا للتشريع...(

سائر دساتري   اذ لوحظ ابستقراء وقائع التاريخ الدستوري للعراق احلديث انه مل يسبق ان ورد هلذا النص  ذكر يف
وهو ما  ،  1970وانتهاء بعهد دستور عام    1925من القانون األساسي لعام    اً العراق امللكي أو اجلمهوري البائدة بدء

ميكن القول أنه يشكل جتديدا حقيقيا يف اخلطاب الدستوري العراقي سواء على مستوى النص أو على مستوى الواقع  
وملا سينجم عن تطبيقها من آاثر قانونية على البنية    ،فيما سلف من دساتريلعدم سبق اإلشارة إىل مثل هذه العبارة  

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة . 
 املسألة الثانية :التأصيل املقارن للنص الدستوري 

قبله ورمبا سيسل فقد سلكه  الدساتري  بني  بدعا  ليس  الشأن  العراقي يف هذا  الدستوري  املشرع  بعده  مسلك  كه 
الدساتري من   له وجودا يف غري هذه  نلحظ  ان  العربية واإلسالمية فحسب من دون  الدول  الكثري منها سيما دساتري 

 وعلى وفق ما يدل عليه الكشف اآليت:   دساتري الدول املعاصرة اليت قيض لنا أمر استقرائها،
   أوال: وجود النص املطابق يف األغلب األعم من دساتري الدول العربية 

  اترة   العراقي  الدستوري  النص  نظريه  يطابق  بشكل  الدساتري  هذه  يف  النص  هذا   مثل  وجود  ابالستقراء  لنا  ثبت  إذ
 من  طويلة  بعقود  النص  هذا  ضع  يف  العراقي  الدستور  سبق  من  ومنها  ذاته  ابملعىن  لكن  خمتلف  آخر  بلفظ  اترةو   حبرف  حرفا
ي قضى ابعتبار اإلسالم مصدرا للتشريع إذ قضى املشرع السوري ويعد الدستور السوري أول دستور عريب وإسالم  الزمن

األمر بقوله )الفقه اإلسالمي هو املصدر الرئيسي للتشريع(، وهو النص    ا هبذ  1950يف املادة الثالثة من دستور عام  
 .  1973ورية لعام ذاته الذي نسخه املشرع السوري ذاته حرفا ومعىن يف املادة الثالثة من دستور اجلمهورية العربية الس

   مـــــــا  العربيــــــة  الـــــــدول  دســــــاتري  ســـــــائر  يف  دســــــتورية  مســـــــلمة  اضــــــحى  حـــــــىت  التطبيــــــق  يف  الـــــــنص  صــــــدى  وتـــــــردد  هــــــذا
 اآلتيـــــــــة    الشـــــــــواهد  يف  وكمـــــــــا  اإلمجـــــــــاع  هـــــــــذا  عـــــــــن  1926  لعـــــــــام  بدســـــــــتورها  خرجـــــــــت  الـــــــــيت  اللبنانيـــــــــة  اجلمهوريـــــــــة  خـــــــــال

ــة  البيـــــــــــــــــــان: ــودان  مجهوريـــــــــــــــــ ــة  واجلمهوريـــــــــــــــــــة  ،(2)الســـــــــــــــــ ــة  ،(3)اليمنيـــــــــــــــــ ــة  اراتاإلمـــــــــــــــــــ   ودولـــــــــــــــــ ــدة  العربيـــــــــــــــــ    (4)املتحـــــــــــــــــ
   ،(3)البحـــــــــرين  ومملكـــــــــة(2)الكويـــــــــت  ودولـــــــــة  ،(1)عمـــــــــان  وســـــــــلطنة  ،(6)قطـــــــــر  ودولـــــــــة  ،(5)الســـــــــورية  العربيـــــــــة  واجلمهوريـــــــــة

 
قانون   ( 1) في  قراءة   ، الساعدي  حنون  ا.د.حميد  وتحليله  القانون  هذا  في  العر  إدارة انظر  للمرحلة  الدولة  اقية 

 .  47-1، ص   2005، 1الية، مجلة العلوم القانونية ، المجلد العشرون ،عنتقاال
النافذ )تكون    2005في فقرتها االولى من الفصل االول من دستور جمهورية السودان لعام    5نص المادة   ( 2)

و اإلسلمية  القومي    اإلجماع الشـريعة  المستوي  على  ت سن  التي  للتشـريعات  واليات  مصدراا  على  وت طبق 
 شمال السودان(. 

 23 )الشريعـة اإلسلميـة مصـدر جميـع التشريعـات( والمادة  المعدل   1991من دستورها لعام    3  نص المادة  ( 3)
ا للشريعـة اإلسلميـة ويصـدر به قانـون(.   )حـق اإلرث مكفـول وفقا

المادة ( 4) لعام    7  نص  دستورها  الدي   1971من  هو  )االسلم  للالمعدل  الرسمي  االسلمية  تحادن  والشريعة   ،
 الرسمية هي اللغة العربية(.   تحادمصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة اال

 مصدر رئيسي للتشريع (  )الفقه االسلمي 2012من دستورها لعام  3من المادة 2نص الفقرة  ( 5)
المادة ( 6) لعام    1نص  دستورها  مستقلة.   2003من  سيادة  ذات  عربية  دولة  والشريعة    )قطر  اإلسلم،  دينها 

العربية اللغة  هي  الرسمية  ولغتها  ديمقراطي،  ونظامها  لتشريعاتها،  رئيسي  مصدر  قطر  .اإلسلمية  وشعب 
 



 األستاذ الدكتور وليد مرزة المخزومي

 

165 

 2021السنة األولى/ العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

ــة ــر العربيــــــــــــــ ــة مصــــــــــــــ ــا اإلســــــــــــــــالمية ،(4)مجهوريــــــــــــــ ــة موريتانيــــــــــــــ ــة(5)مجهوريــــــــــــــ ــة اجلزائريــــــــــــــ  ، واململكــــــــــــــــة (6)، واجلمهوريــــــــــــــ
ــا ،(7)املغربيـــــــة ــية ،(8)وليبيـــــ ، ومجهوريـــــــة (11)، واململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية(10)، ودولـــــــة فلســـــــطني(9)واجلمهوريـــــــة التونســـــ
     (14)املتحدة. ، ومجهورية القمر(13)، ومجهورية جيبويت(12)الصومال
 اثنيا: وجود النص املطابق يف دساتري بعض الدول اإلسالمية غري العربية 
 ملا   مشابه   دستوري   نص   إيراد  انحية  مشرعيها  جتاه ا  الدساتري   هذه  من  استقرائه  من  اجلهد  امكننا  ما   ابستقراء  لنا   ثبت  إذ
 على   تدل  ضمنية،  داللة  ذات  تكون   أخرى   واترة  صرحية   داللة  ذات  اترة  تكون  خمتلفة  لغوية   وبصيغ  العربية  الدساتري  به  جاءت
  الشواهد   ن وم  اإلسالم.  وأحكام  قواعد  من  وأحكامه  قواعده  األخري  واستمداد  للتشريع  اإلسالم  مصدرية  ملبدأ   مجعيا  تبنيها

 
 

 (.   .جزء من األمة العربية
 )ديـن الدولة االسـلم والشريعـة االسلميـة هي اسـاس التـشريع  1996نص المادة الثانية من دستورها لعام   ( 1)

.  .) 
 للتشريع(.  رئيسي مصدر االسلمية )والشريعة 1962ص المادة الثانية من دستورها لعام ن  ( 2)
المعدل )دين الدولة اإلسلم، والشريعة اإلسلمية مصدر رئيسي    202نص المادة الثانية من دستورها لعام   ( 3)

 للتـشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية(. 
)اإلسلم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ    المعدل  2014من دستورها لعام    2  نص المادة ( 4)

)مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود    3 الشريعة اإلسلمية المصدر الرئيسي للتشريع(. والمادة
 حية(. المصدر الرئيسي للتشريعات المنظ  مة ألحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الرو

لعام   ( 5) دستورها  من  االولى  المادة  ديمقراطية    1991نص  تتجزأ،  ال  إسلمية  جمهورية  )موريتانيا  المعدل 
والعرق والجنس    األصل القانون دون تمييز في    أمام واجتماعية. تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة  

القانون   يعاقب  االجتماعية.  دعاية  والمكانة  طإقليمكل  ذات  المادة  ية  نص  عرقي(.وكذلك  أو  عنصري  ابع 
   )اإلسلم دين الشعب والدولة(. الخامسة 

لعام   ( 6) دستورها  من  الثانية  المادة  ديباجة    1989نص  هذا فضل عن وصف  الدولة(.  دين  )االسـلم  المعدل 
 الدستور للدولة بانها )أرض اإلسلم، وجزء ال يتجزأ من المغرب العربي الكبير...(. 

بقوله )تستند األمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل    2011فصل االول من دستورها لعام  نص ال ( 7)
الدين   الديمقراطي(    اإلسلميفي  واالختيار  الدستورية،  والملكية  الروافد،  متعددة  الوطنية  والوحدة  السمح، 

   (. ..الدينيةحرية ممارسة شؤونه  )اإلسلم دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد  وايضا الفصل الثالث بقوله
التي قضت )ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر    2011من دستورها لعام    نص المادة االولى ( 8)

السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها اإلسلم، والشريعة اإلسلمية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة  
بشعائ  القيام  المسلمين حرية  اللغوية لغير  الحقوق  العربية مع ضمان  اللغة  الرسمية هي  واللغة  الدينية،    رهم 

 الثقافية للمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي(. و
ة، مستقل ة، ذات سيادة، اإلسلم دينها، والعربية    2014نص الفصل االول من دستورها لعام   ( 9) )تونس دولة حر 

نظامها والجمهورية  لحرية  لغتها،  كافلة  للدين،  راعية  )الدولة  بقوله  السادس  الفصل  به  جاء  ما  وكذلك   .)
تلتزم  .المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي

دعو بمنع  تلتزم  كما  منها،  النيل  ومنع  المقد سات  وبحماية  والتسامح  االعتدال  قيم  بنشر  التكفير الدولة  ات 
 والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها(. 

المادة   ( 10) لعام    السادسةنص  دستورها  السماوية    2004من  وللرساالت  للدولة  الرسمي  الدين  هو  )اإلسلم 
احترامها(. ونص المادة السابعة )مبادئ الشريعة اإلسلمية مصدر رئيس للتشريع وتنظم السلطة التشريعية  

الش  والمحافظة على وحدة  األحوال  الدستور  يتفق وأحكام  بما  لملتهم  السماوية وفقا  الرساالت  خصية التباع 
 واستقرار وتطور الشعب الفلسطيني(. 

قضت    التي   1992 هـ الموافق  1412وهو نظام صدر عام   األولى من النظام األساسي للحكمنص المادة   ( 11)
)المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلمية، ذات سيادة تامة، دينها اإلسلم، ودستورها كتاب هللا تعالى  

  وبالمثل نص المادة  وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض(
السعودي  العربية  المملكة  في  الحكم  )يستمد  منه  وهما السابعة  رسوله  وسنة  تعالى  هللا  كتاب  من  سلطته  ة 

 الدولة(.   أنظمة الحاكمان لكل لهذا النظام وجميع 
لقوانين   المصدر الرئيسي االسلمية هي   )الشريعة  1960نص المادة الخمسين من دستورها المعدل لعام   ( 12)

 (. لة الدو
لعام   ( 13) دستورها  من  الثانية  المادة  االسـ  1992نص  الدولة  اسـاس  )ديـن  هي  االسلميـة  والشريعـة  لم 

   التـشريع(.
لعام   ( 14) دستورها  ديباجة  الدائم    2003نص  االلهام  مصدر  االسلم  من  يستمد  أن  قضى  الذي  المعدل 

 تحادوالمبادىء واالحكام التي تحكم اال

https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
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 ( 1)إندونيسيامجهورية   دستور احلصر: ال  التمثيل   سبيل على لكن  دساتري  من أييت ما  الشأن هذا  يف  قامتها إ   ميكن  اليت  الدستورية
ودستور  (4) ستان اإلسالميةانفغأودستور مجهورية   (3)ودستور مجهورية املالديف (2) اإلسالمية الباكستان ودستور مجهورية 

 . (6) ، ودستور مجهورية بنغالديش(5) الميةمجهورية ايران اإلس
 املطلب الثاين 

 حتديد مدلول ألفاظ النص الدستوري
 تضمن النص مجلة ألفاظ حناول بياهنا اباليت من الكالم ملا هلا من أمهية يف حتديد داللة النص واألحكام  

 املستفادة منه: 
 املسألة األوىل : اللفظ األول : املصدر  

لداللة على وجه اخلصوص على األصل الذي يستمد منه القانون جوهره وشكله امللزم  يفيد اصطالح املصدر ا

 
لعام   ( 1) للحكم هو كتاب هللا وسنة رس  1956اذ تصدرت مقدمة دستورها  االعلىى  )المنبع  (  عبارة  البينة  وله 

المادة   الفقرة ب من  المرجع االول  وبالمثل قضت  الكريم هما  الدستور )كتاب هللا وسنة رسوله  االولى من 
المادة   من  أ  البقرة  احام  به  قضت  ما  وبالمثل  االندنوسية(  الجمهورية  لنظام  يجوز    118واالعلى  )ال  بانه 

 .مخالفة الشرع في االحكام الصادرة عن القضاء(
ت ت خذ الخطوات اللزمة لتمكين -1المعدل الذي قضى ) 1973لمادة الحادية والثلثين من دستورها لعام نص ا ( 2)

وتهيئة  للسلم،  األساسية  والمفاهيم  للمبادئ  وفقا  حياتهم  تنظيم  من  وجماعات،  فرادى  باكستان،  مسلمي 
فيما يتعلق بمسلمي   .2والسنة النبوية.اإلمكانيات اللزمة لتمكينهم من فهم معنى الحياة، وفقا للقرآن الكريم  

بتدريس القرآن الكريم والدراسات اإلسلمية، وتشجيع تعلُّم اللغة    اإللزامأ.   باكستان، تعمل الدولة على ما يلي
ب. وتشجيع وحدة الصف    ، العربية وتيسيره، وضمان طباعة القرآن الكريم ونشره على نحو صحيح ودقيق

األخلقية المعايير  هذا و  ،اإلسلمية  واحترام  والمساجد(  واألوقاف  الع شر  لزكاة  السليم  التنظيم  ضمان  ج. 
جمهورية   )باكستان  قضت  التي  االولى  المادة  نص  عن  تحملاتحادفضل  باكستان اسم    ية  جمهورية 

 تان(. (. والمادة الثانية التي قضت )اإلسلم دين الدولة في باكس.باكستاباسم  اإلسلمية، وي شار إليها فيما يلي 
بحسب المادة التاسعة فيه على أن المواطنين يجب أن يكونوا جميعا مسلمين، وال  1998نص دستورها لعام   ( 3)

الجمهورية مؤسسة على   ,غير مسلم أن يصبح مواطناا مالديفياألي    يمكن الثانية فيه على أن  المادة  وتنص 
العاشرة المادة  , وتنص  اإلسلم  قان  مبادئ  أي  يطبق  لن  أنه  ,  على  اإلسلم  مبادئ  يخالف  المستقبل  ون في 

أحرار في أن يشاركوا أو يمارسوا أي نشاط بشرط أال يكون  وتنص المادة التاسعة عشرة على أن المواطنين  
 أيضا  تتضمن    "القانون" ان كلمة  تتضمن  من الدستور  156 كما ان  المادة. محرما في الشريعة اإلسلمية

 .منهما المشتقة  والقواعد الكريم، النبي الكريم وأحاديث القرآن ي ف الراسخة الشريعة وأحكام أعراف
لعام   ( 4) دستورها  من  االولى  المادة  إسلمية    2003نص  جمهورية  هي  )أفغانستان  بانها  الدولة  وصفت  التي 

ية  والمادة الثانية التي حددت دين الدولة بالقول )دين دولة جمهور  مستقلة، دولة موحدة وغير قابلة للتجزئة(, 
ذهبت التي  الثالثة  والمادة  للسلم(  المقدس  الدين  هو  اإلسلمية  ال    إلى  أفغانستان  أفغانستان،  )وفي  القول 

يمكن أن يتعارض أي قانون مع معتقدات الدين اإلسلمي المقدس وأحكامه( وكذلك نص المادة مئة وثلثين 
 فإن فيها، ي نظر قضية بخصوص القوانين أو الدستور في نص هناك يكون ال التي جاءت بالحكم االتي : )عندما

 بالطريقة العدالة يضمن قرار التخاذ الدستور هذا في المبينة األحكام ضمن الحنفي الفقه ستتتبعأحكام المحكمة
 األحوال تتناول التي القضايا في الشيعي المذهب فقه المحاكم مئة وواحد وثلثين )تطبق ونص المادة.الفضلى

الشيعي، أتباع تخص التي الشخصية المذهب(.وكذلك نص   هذا قوانين وفق القضايا مكالمحا وتحل المذهب  
الدين اإلسلمي في   بأسس  التقيد  أحكام  تعديل  يمكن  التي قضت )ال  واربعون  مئة وتسعة  المادة  الفقرة من 

 اإلسلم ونظام الجمهورية اإلسلمية(. 
المادة   ( 5) لعام    4نص  دستورها   واإلدارية صاديةقت واال والمالية والجزائية المدنية ينالقوان  )كافة   1979من 

 اإلسلم(.  على بنىأن ت  يجب  األخرى والقوانين والعسكرية والسياسية  والثقافية
لعام   ( 6) الثامنة من دستورها  المادة  باهلل  1الذي قضى صراحة ))   1972نص  واإليمان  المطلقة  الثقة  مبادئ   )

صادية واالجتماعية، جنبا إلى جنب مع قت واالشتراكية تعني العدالة اال   يةسبحانه وتعالى، القومية، الديمقراط 
الدولة. المبادئ األساسية لسياسة  الجزء، تشكل  المستمدة منها كما هو مبين في هذا  يجب أن   .(1أ/ المبادئ 

في هذا    ( المبادئ المنصوص عليها2. ) عمال تكون الثقة المطلقة واإليمان باهلل سبحانه وتعالى أساس كل األ
دليل  تكون  أن  يجب  القوانين،  وضع  عند  الدولة  تطبقها  أن  بنغلديش،يجب  إلدارة  أساسية  تعتبر  الجزء 
لتفسير,والدستور والقوانين األخرى في بنغلديش، وتشكل األساس لعمل والدولة، ومواطنيها، ولكن ال يجوز  

 إنفاذها قضائيا(. 
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  .(1) قبل الكافة من احلكام واحملكومني اإللزامواملسبغ عليه صفة  فهو سببه املنشئ له واخلالق ألحكامه ،
 املسألة الثانية : اللفظ الثاين: أساس 

ُأُسٌس، وهو يفيد معىن األصل والدعامة  لذلك  اجلمع  مفرد، األَساٌس عند أهل اللغة وكما تفيد معامجهم اسم  
َوَضُعوا ، َأَساسَ  قيل  َأْصَلُه  أي   : أَساسُ و   اجِلَداِر  فيقال  القاعدة  معىن  ابملثل  يفيد  وهو   ،    قَاِعَدتَهُ    الِبَناءِ  ِدَعاَمَتُه 

ْدُق، وَجاَء أِبْخَباٍر الَ  وَأَساسُ  ِة : أي َغرْيِ َمْوثُوٍق هِبَا،هَلَا ِمَن الصِّ  َأَساسَ  الَعَمِل الصِّ جَتْرِبَِتِه َأْخرَبْتُُه:   َأَساسِ  ويقال َعَلى  حَّ
  .(2) أي بَِناًء َعَلى، واأَلَساُس ابجململ َأصل كلِّ شيء ومبدؤه

ويبدو ان املعىن املتبادر إىل الذهن من وضع املشرع له يف النص الدستوري سالف البيان هو ان املشرع أراد جعل 
 م قاعدة التشريع واصله ودعامته اليت يرتكز عليها يف استمداد أحكامه مع سواه من املصادر األخرى. اإلسال

 املسألة الثالثة : اللفظ الثالث :التشريع 
املشتقة من مادة )شرع( املزيدات  اللغة لفظ من  ، فهو عندهم مصدر مشتق من (3)التشريع يف اصطالح أهل 

سنَّ  معىن  يفيد  الذي  َشرََع  وتنظيمها،الفعل  الناس  حياة  حلكم  القواعد  ووضع  األحكام  أهل      عند  التشريع  اما 
 فهو لفظ يشري استخدامه إىل معنيني مها :  (4)القانون

املعىن االمسي للتشريع والتشريع به يكون امسا يطلق على القانون املسنون من سلطة التشريع سواء   املعىن األول :
التشريعية أو ابإلد التشريع تفويضا أو نزوال عند حكم  متثلت ابلسلطة  إذا ما خولت سلطة  الضرورة، والصادر      ارة 

 عنها بشكل نصوص مدونة مرقومة متسلسلة مقرونة جبزاء يوقع على من خيرق أحكامها. 
الثاين:  عملية    املعىن  إىل  إمنا  ذاته  املشرع  القانون  إىل  ال  فيه  التشريع  معىن  وينصرف  للتشريع  املصدري  املعىن 

 .(5)ته وقيام سلطة التشريع خبلق أو سن قواعده وتقنني أحكامه وجعلها تشريعا ملزما للمخاطبني بهصناع
البيان، التشريع سالف  لنا السؤال عن املعىن الذي قصده املشرع الدستوري بنصه على لفظ  هل هو   وهنا يعن 

ا إىل كال  اإلشارة  اللفظ  من  أراد  انه  أم  الثاين؟  املعىن  أم  األول  املشرع املعىن  إرادة  ان  هو  نرجحه  والذي  ملعنيني؟ 
الدستوري قد انصرفت إىل استعمال املعنيني على حد سواء بدليل ورود لفظ التشريع على وجه اإلطالق وانعدام أي  
قرينة تفيد تقييده وداللته على أحد املعنيني من دون اإلشارة إىل املعىن اآلخر وهو ما يعين وجوب العمل ابللفظ املطلق 

ى إطالقه بشكل ال جيوز معه للمخاطب به تقيده مصداقا للقاعدة الفقهية القائلة )املطلق جيري على إطالقه إذا مل  عل
 .(6)  يقم دليل التقييد نصا أو داللة(

 املطلب الثالث 

 
ا.د. نعمان جمعة ,دروس في مبادىء  و  ا.د. عبد الودود يحيى  انظر في بيان مصادر القانون على التفصيل ( 1)

   . 86-56,ص1991القانون,جامعة القاهرة,
 القاموس المحيط ،ولسان العرب ، والمعجم الوسيط ، مادة : أسس .  ( 2)
 .  310 ص  1 ج ,والمصباح المنير 318انظر مختار الصحاح مادة شرع ص  ( 3)
القانونية: ( 4) درا  القاعدة  إلى  بدوي/القاهرةمدخل  طه  محمد  الوضعي/تأليف  القانون  مصر:دار  -سة 

.ص  1954المعارف) الصراف  85(  عباس  القانون/تأليف  علم  إلى  حزبون/عمان-المدخل    -جورج 
الثقافة)األردن دار  . ص  1991:مكتبة  السعود  53  –  52(  أبو  محمد  القانون/رمضان  إلى  محمد -المدخل 

منصور/بيروت الحلب -حسين  الحقوقية)لبنان:منشورات  القانونية:  94  -91( ص  2003ي  للعلوم  المدخل    .
( .  1988فرج/ بيروت لبنان:/الدار الجامعية )توفيق حسن  /)النظرية العامة للقانون.والنظرية العامة للحق(

   .209ص 
مديرية الكتب والمطبوعات  ،  علم القانون  إلى  المدخل،  د.فيصل العساف،  انظر هذا المعنى د. احمد عيسى ( 5)

 .  89ص ،  2007 ،منشورات جامعة حلب ، الجامعية 
   من مجلة االحكام العدلية .  64انظر المادة  ( 6)
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 داللة النص على األحكام الدستورية 
شريع( وحتليل منطوقه ومفهومه تقرير تفيد قراءة هذا النص الدستوري القاضي ابعتبار )اإلسالم مصدرا أساسا للت
 طائفة من األحكام الدستورية اليت حناول بياهنا على قدر الوسع يف  النقاط اآلتية:

 احلكم األول 
 تقرير مرجعية اإلسالم للتشريع وإلزام املشرع به 

 املسألة األوىل : مؤدى احلكم  
الن منطوق  بصريح  قضى  قد  الدستوري  املشرع  ان  النص  قراءة  أساسا تفيد  ومصدرا  مرجعا  اإلسالم  اعتبار  ص 

للتشريع ، مما يفيد انه  أوجب على املخاطب به سيما املشرع العادي لزوما األخذ من أحكامه وقواعده عند هنوضه  
مبهمة التشريع إذا ما عن له وضع تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم، وعلى حنو أصبح معه )االستمداد التشريعي من  

اإلسالم والنهوض    قواعد  مهماته  أداء  التشريع  سلطة  يتوىل  من  عاتق  على  يقع  دستوراي  واجبا  أو  التزاما  وأحكامه(، 
 مبوجباته واال وسم فعله التشريعي بعدم الدستورية. 

خالف يف قطعية داللة النص على هذا احلكم،   وهنا نلحظ أنه يفرتض عقال على وفق ما سلف من حتليل انه ال 
 :  على وفق األدلة اآلتية 

 املسألة األوىل : أدلة احلكم  
واليت    مصدر أساس للتشريع(،   -أي اإلسالم  -صيغة النص الدستوري  واملتجسدة بعبارة )وهو  الدليل األول:

تفيد   اليت  الطلبية  املستخدمة ملعىن اجلملة  للمخاطب ابلنص واملتمثلة ابجلملة اخلربية  املوجه  جاءت على سبيل األمر 
 واجب وااللتزام بفعل املأمور به على وجه احلتم واإللزام.معىن الطلب امللزم وال 
توكيد املشرع الدستوري مصدرية اإلسالم للتشريع بدليل احلاق هذا املشرع صفة األساس بلفظ   الدليل الثاين : 

لغدا   واال  وفقهه  اإلسالم  القانونية من شريعة  والقواعد  األحكام  استمداد  التوكيد يف وجوب  على  هذا  املصدر داللة 
 الوصف الدستوري تزيدا من املشرع ال موجب ملثله يف هذا النص. 

الدولة بنصه يف صدر    الدليل الثالث: العراقي اجته انحية تبين اإلسالم واختاذه دينا رمسيا  ان املشرع الدستوري 
ن الدولة الرمسي...(، هذا  الفقرة أوال من املادة الثانية من الباب األول املوسوم بباب املبادئ األساسية على )اإلسالم دي

القانونية   نظمها  على  واملهيمنة  للدولة  اهلادية  الفكرة  يشكل  اإلسالم  ان  إىل  املوافقة  مفهوم  ابب  من  النص  ويفيد 
منها حتما   النظم وجودا وعدما وجيعل  هذه  معه شرعية  تدور  الذي  الرحى  إذ تشكل قطب  واالجتماعية  والسياسية 

القوانني، ايدة عن  حترمي املشرع ذاته سن أي تشريع يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم وجعل  هذا ز   مرجعا لتشريع 
هذه األحكام مقياسا لصحة التشريع أو بطالنه لعدم الدستورية، وال معىن لنصِّ الدستور الذي يقول: إنَّ ِدين الدولة  

 مي ولو يف بعضها. الرمسي هو اإلسالم إذا كانْت قواننُي الدولة ال ُتستمدُّ ِمن التشريع اإلسال
السرية الدستورية للمشرع العراقي منذ بدء الدولة العراقية احلديثة وحىت يوم الناس هذا والقائمة   الدليل الرابع : 

على توكيد مرجعية اإلسالم للتشريع واستمداد قواعده من قواعد هذا اإلسالم وأحكامه يف شىت مناحي التشريع وان مل  
 يكن فيها مجيعا. 

 لثالثة : تقدير احلكم  املسألة ا
مصادر   ابلضرورة   اإلسالم ستصبح  مصادر  ان  العقل  يعنيه حبكم  فيما  يعين  للتشريع  اإلسالم مصدرا  واعتبار 

 أساسية للتشريع تبعا لذلك االعتبار . 
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  اليت   األصلية  ابملصادر  يتجسد  ما  هي  القانوين  ابالصطالح  املصدر  وصف  استحقاقها  املتصور  اإلسالم  ومصادر
 والسنة   الكرمي،   القرآن   مصادر:  أربعة   وهي   عليها،  األحكام   بناء  ووجوب   حجيتها  على  اإلسالمي   والفقه  األصولأهل    اتفق

 مصادر  هيإمنا  التبعية ابملصادر املعروفة من املصادر هذه سوى انإىل  رده ميكنأمر  وهو ،(2)والعرف ،(1) واإلمجاع النبوية،
 القرآن   سيما  األصلية  املصادر  يف  ثبت  هبا  والعمل  حجيتها  ان  عن  فضال  يهاعل  األحكام  بناء  وجواز  حجيتها  يف  خمتلف
وأحكامه    خيرج  أن  تبعي  أو  اجتهادي  مصدرألي    جيوز   الإذ    والسنة، الكلية  وقواعده  مببادئه  األصلي  النص  دائرة  عن 

 . (6) وسد الذرائع (5) واالستحسان (4)واملصاحل املرسلة (3)التفصيلية سواء جتسدت مثال يف القياس
 احلكم الثاين  

 حرية املشرع يف االستمداد التشريعي من دون التقيد بفقه مذهب معني
 املسألة األوىل : مؤدى احلكم  

ويستفاد من عموم عبارة النص ذاته ان املشرع الدستوري مل يلزم املشرع االعتيادي عند التشريع ابالستعانة بشرع 
معينة بل اطلق يده يف استمداد نصوصه منها مجيعا من دون تفضيل    اإلسالم وفقهه ابلتقيد بفقه مذهب أو مذاهب

 ملذهب على آخر ، بدليل : 
 املسألة الثانية :أدلة احلكم . 

   الدليل األول : 
تصدير املشرع الدستوري  النص بلفظ اإلسالم وهو لفظ عام من صيغ العموم إذ انه صفة معرفة ابل االستغراق  

 على كل ما ميكن أن يدخل حتت هذا اللفظ من مذاهب وآراء. وهو الوضع الذي يفيد اشتماله 
 الدليل الثاين : 

 
محمد  ( 1) أمة  من  المجتهدين،  اتفاق  ويعني  عليها,  المتفق  التشريع  مصادر  من  الثالث  المصدر  حكم   هو  على 

، االحكامأصول    ام في االحك،  انظر االمدي علي بن محمد،  واقعة من الوقائع في عصر غير عصر الرسول
 .1/180القاهرة  ص، مؤسسة الحلبي

  ،هو ما اعتاده الناس وألفوه فعلا كان أو قوالا دون معارضة لنص.انظر في ذلك القرافي احمد بن ادريس ( 2)
 . 198ص،  القاهرة ، دار الفكر للطباعة والنشر، ار المحصولاختصشرح تنقيح الفصول في  

نص أو إجماع، بأمر آخر ورد في حكمه نص، وتطبيق حكمه عليه الشتراكهما في  لم يرد فيه أمر  هو إلحاق ( 3)
للشوكاني  محمد بن علي ,دار المعرفة ,    األصولتحقيق الحق في علم    إلى   الفحول  إرشاد علة واحدة انظر  

احمد ,البن قدامة موفق    مام الفقه على مذهب األأصول    , روضة الناظر وجنة المناظر في 198بيروت ,ص  
 .166دين عبد هللا بن احمد المقدسي ,دار الكتاب العربي ,بيروت , ص ال

ا وليس لها أصل يمكن أن تقاس عليه. ولم  إلغائههي المصلحة التي لم يرد دليل شرعي على اعتبارها  أو   ( 4)
ا لتحقيقها ولكن في اعتبارها وبناء الحكم عليها جلب منفعة أو دفع مفسدة مما يتفق   مع يشرع الشارع حكما

,المستصفى  من علم    أغراض الطوسي  ابو حامد محمد بن محمد  الغزالي   تحقيق  ،  األصولالشارع.انظر 
 .251-250ه,ص 1324لمطبعة االميرية , ، محمد ابو العلء

عنه  األصولاختلف   ( 5) وتقصر  المجتهد،  نفس  في  ينقدح  دليل  إنه  بعضهم:  فقال  االستحسان  تعريف  في  يون 
العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى    هو  عبارته. وقال آخرون:

.انظر في ذلك للتفصيل  .بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلىاألخذ    منه. وقيل: هو العمل بأقوى الدليلين، أو 
 9م، )ص 1983مكتبه الحرمين بالرياض ط أولى  -االجتهاد فيما ال نص فيه للدكتور/الطيب خضرى السيد  

بعدها( للدكتور/شعبان محمد    -وما  النظرية والتطببق  بين  أولى    إسماعيلاالستحسان  بالدوحة ط  الثقافة  دار 
 .م1988

يين: هو منع كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة. فالذرائع عند األصولالذرائع عند   ( 6)
الممنوعاألصول الشيء  إلى  بها  يتوصل  التي  الوسائل  هي  للمفسدة.   يين  إلى    المتضمن  الموصلة  فالوسيلة 

للشاطبي   الموافقات  انظر  واجبة.  واجب  إلى  الموصلة  الوسيلة  أن  كما  حرام،   وما   358  ص  2  ج الحرام 
. وانظر أعلم الموقعين البن   1والتي تليها، ط    266  ص   مدكور   سلم   محمد   اإلسلمي   للفقه   المدخل.  بعدها
 . 147 ص  3 جالقيم 
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النص، يف  أورده  الذي  اإلسالم  لفظ  على  تقييد  أو  ختصيص  أي  وضع  عن  الدستوري  املشرع  فعدم   سكوت 
 ختصيصه له أو إيراد قيد عليه ابي وجه من وجوه التخصيص والتقييد يفيد إرادته عموم هذا اللفظ. 

 الثة : تقدير احلكم  املسألة الث 
الشأن   وحسنا فعل املشرع يف مثل هذا األمر اال ان ما ايخذ عليه انه مل حيد من إطالق سلطة املشرع يف هذا

وأكثرها حتقيقا للصاحل العام ومراعاة ما جرى عليه    قوالوكان األحسن له أن يقيد سلطة املشرع أبن يتخري انسب األ
 العرف يف العراق. 

 احلكم الثالث  
 تعدد املصادر املوضوعية للتشريع وختيري املشرع بينها 

وان   للتشريع تقف إىل جوار اإلسالم  أساسية أخرى  ان مثة مصادر  املوافقة  النص ابملثل من ابب مفهوم  يفيد 
سكت املشرع الدستوري عن بيان ماهيتها بدليل تنكريه كلميت )مصدر أساس( املضافتني إىل لفظ اإلسالم ، وعدم  

أل الرئيس  تعريفه  املصدر  اإلسالم  أحكام  من  وجتعل  والتحديد  احلصر  تفيد  قد  اليت  التعريف  )أبل(  منهما  لفظ  ي 
 . (1) للتشريع من دون سواه من األحكام القانونية األخرى

وهنا ميكن القول أنه يكون ملن يتوىل سلطة التشريع أن ينهل منها ما يشاء من القواعد واألحكام  القانونية مثلها 
مثل أحكام اإلسالم إذ يتبني من النص ان سنة املشرع الدستوري يف هذا الشأن قد قامت على أساس التكافؤ    يف هذا 

بني هذه املصادر اإلسالمية ونظريهتا املسكوت عنها إذ ال تفيد عبارة النص وال مفهومه على أولوية أو أعلوية ملصدر  
اه اال من ابب قطع احلجة على من ميكن أن جيادل يف أمر  منها على آخر وما ذكر اإلسالم وترك اإلشارة إىل ما سو 

جعل اإلسالم مصدرا للتشريع سيما مع احلقيقة التارخيية اليت تؤكد حداثة هذا احلكم يف النظام الدستوري العراقي إذ مل  
 .(2)ة اإلسالم للتشريعــــــعيـــ رجــيسبق وجوده فيه كما مر معنا من حبث التأصيل التارخيي للنص على م

 احلكم الرابع 
 وجود مصادر موضوعية اثنونية للتشريع سكت املشرع عن بياهنا 

 املسألة األوىل: مؤدى احلكم  
يتجسد هذا احلكم  و   وهو حكم قانوين يستنبط من من ابب املفهوم املوافق ملنطوق النص الدستوري سالف البيان

ابل  يستتبع  التشريع  لصناعة  أساسية  مصادر  بوجود  القول  أن  ميكن  يف  احتياطية  أخرى  مصادر  بوجود  القول  ضرورة 

 
بالذكر االشارةهذا ومن الج ( 1) الفقه في مصر وهم في معرض تفسير نص  أهل    ما ذهب اليه بعض  إلى  دير 

عدم ترتيب اثر قانوني على ذكر لفظ   إلى  ذهبواإذ   القاضي بمرجيعة االسلم في التشريع  1971دستور عام  
النهما ان -  مصدر رئيسي للتشريع–ه نكرة من دنونه  إيرادالمصدر الرئيسي للتشريع معرفا بال التعريف او  

اختلفا لفظا ومبنا فلن يختالفا مغزى ومعنى وان الخلف حولهما ليس اال معركة كلمية ومجرد مناقشات  
، ومنازعات شأنها شأن مسدس يطلق في الفضاء ال يحدث اال بعض الضوضاء ولكن آثاره هباء في هباء

الدستور  للتشريعألحد    سيما وان وصف  الموضوعية  يدل  ،  بأنه مصدر رئيسي  -دون غيره–المصادر  انما 
يعتبر   انه  الوحيداعلى  الرئيسي  الجدوى    ،لمصدر  التخصيص عديم  لكان  د.سليمان ،  ولو قيل بخلف ذلك 
الطماوي: االسلمي  محمد  السياسي  الفكر  وفي  المعاصرة  العربية  الدساتير  في  الثلث  ، 2ط ،  السلطات 

 .16ص ، 1975
ن في معرض تفسيره لعبارة االسلم مصدر رئيسي للتشريع )إن هذه وفي مثل هذا يقول د.عبد الفتاح حس ( 2)

ع أمانة  ل المشر   عَه ذلك، ويْدعو إلى هذا  األخذ    العبارة تعني أن الدستور يحم   بأحكام الشريعة اإلسلمية ما وس 
عية  عاجلا أو آجلا باألحكام الشراألخذ    النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم ال يمنع النص المذكور من

األمور  كل  وفي  أراد    كاملة،  ذلك(.  إذا  ع  دار  المشر   الكويت،  في  الدستوري  النظام  مبادئ  كتابه  في  وذلك 
 .146، ص1968، النهضة العربية، بيروت
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للمشرع أن ينهل منها القواعد واألحكام اليت يرغب عند صناعته للتشريع وان سكت النص الدستوري عن بيان ماهية  
 مثل تلك املصادر مل يصرح هبا كما صرح ابإلسالم مصدرا أساسا للتشريع. 

 املسألة الثانية : بيان املصادر املسكوت عنها . 
وميكن لنا حتديد تلك املصادر املسكوت عنها وبيان ماهيتها من خالل تتبع ما جرت عليه سنة املشرع العراقي 
أو   ترتيب  بياهنا من غري  املوضوعية اآليت  املصادر  قوانني من  استمداد ما يضعه من  التشريع والقائمة على  يف صناعة 

 هذا اجملال هو )حرية املشرع يف استمداد تشريعاته(:  أولوية بينها ابعتبار أن املبدأ الذي حيكم املشرع يف 
 األعراف الوطنية .  أ:

قبيل  من  العام  القانون  ميدان  سواء وضعت يف  قانوان  املشرع  أقرها  اليت  املسطورة  غري  واألحكام  القواعد  وهي 
األ قبيل  من  اخلاص  القانون  ميدان  يف  وضعت  أو  اإلدارية  واألعراف  الدستورية  املاألعراف  واألعراف عراف  دنية 

 . التجارية
 ب: مصادر القانون الدويل العام.  

ومقررات  الدويل  القانون  ومبادئ  الدولية  واألعراف  املعاهدات  من  املستمدة  واألحكام  القواعد  يف  وتتجسد 
وقواعد  اعتبارها مصدرا ألحكام  الدويل على  اجملتمع  اليت استقر  الدويل  القضاء  الدولية وأحكام مؤسسات    املنظمات 

 القانون احلاكم ألشخاصه. 
 .  ج: تشريعات الدول األخرى

وتتجسد يف تشريعات الدول العربية واألجنبية اليت اعتاد املشرع يف العراق على النهل من أحكامها بفعل ما بينه 
 تشابه يف البنية والبيئة القانونية. و  وبينها من صلة 

 .  مبادئ العدل واإلنصاف  د:
واألحكا القواعد  يف  من وتتمثل  تسنه  ملا  مصادرا  هبا  اإلقرار  البشر  عادة  وجرت  البشري  العقل  أقرها  اليت   م 

 تشريعات. 
 أحكام القضاء العراقي .  ه:

وتتمثل يف القواعد واألحكام اليت استقرت وأصبحت من السوابق اليت متثل أراث قانونيا يتوجب على املشرع النهل 
 منه عند وضعه للتشريعات . 

 اثر املتولدة عن احلكم. املسألة الثالثة :اآل
احلكم سالف الذكر ميكن القول  أنه يرتتب عليه عقال يف األقل مجلة آاثر قانونية ترتبط ببعضها البعض ارتباطا 

 عضواي وهي : 
إعادة هندسة املصادر املوضوعية لصناعة التشريع وتقسيمها إىل مصادر أساسية من وجه ومصادر   األثر األول:

 بعد أن كانت متساوية متكافئة يف القوة قبل وضع هذا النص. احتياطية من وجه اثن 
 على املصادر االحتياطية املقررة لصناعته.  أعلوية املصادر األساسية للتشريع سيما اإلسالمية منها األثر الثاين:

ابعتبار    إلزام املشرع بوجوب أن تقدمي واستمداد تشريعاته من املصادر األساسية قبل االحتياطية   األثر الثالث : 
عنه الن اخلروج سيفضي إىل عدم دستورية   له مكنة اخلروج  واجبا دستوراي ليس  التقدمي واالستمداد يشكل  أن هذا 

 فعله.  
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 اخلامتة 

وخامتة املطاف كشف رمزي يوضح أهم النتائج اليت وصل البحث إليها وابملثل التوصيات اليت نعتقد لزوم أخذ 
 : املشرع هبا وعلى النحو اآليت 

 النتائج  أوال:
من   أ: يضعه  ما  ابستمداد  املشرع  والزام  التشريع  مصادر  من  أساسا  مصدرا  وجعله  اإلسالم  انتحال  ثبوت 

 تشريعات من قواعده وأحكامه . 
ب: ثبوت انتحال اإلسالم واعتباره مصدرا أساسا من مصادر التشريع ال يعين قصر هذا الوصف على قواعده 

 تشريع ولكنه ليس املصدر الوحيد لصناعته . وأحكامه فقط فهو مصدر أساس لل
كتافؤه ابإلشارة  ا ج:ثبوت تبين املشرع ملبدأ تعدد مصادر التشريع وتكافؤها يف القوة القانونية وأن مل يصرح هبا و 

اتساقا مع   للتشريع  توكيد مصدرية اإلسالم  يفيد  أنه  األمر  يفيد نفي وجودها وغاية ما يف  الصرحية لإلسالم فقط ال 
 النافذ. 2005فة اليت جاء هبا دستور الفلس

مصدرا  العراقية  الدولة  اتريخ  يف  سابقا  سيكون كما كان  اإلسالم  أن  تفيد  للتشريع  اإلسالم  مصدرية  د:ثبوت 
 موضوعيا للتشريع يتوجب على املشرع نقله من مرحلة السكون إىل احلركة وحتويله من فكرة دينية إىل نص قانوين ملزم .  

ا مصدرية  املصادر ه:ثبوت  هذه  مصدرية  بوصف  اإلسالم  ملصادر  اإلقرار  لذلك  تبعا  تفيد  للتشريع  إلسالم 
 للتشريع ابعتبار أهنا متثل القواعد واألحكام املشكلة لبنية اإلسالم التشريعية.

 اثنيا:التوصيات 
يذية الواجبة  تفعيل النص الدستوري من خالل سن التشريعات وإصدار األحكام القضائية واختاذ األنظمة التنف  أ:

لوضع النص موضع التطبيق السليم ومبا يتفق مع املصلحة العليا للدولة وشعبها من دون النيل من حقوق وحرايت أتباع  
 األداين األخرى من املواطنني العراقيني من دون متييز. 

 نص. النص على إمكان الطعن بدستورية التشريعات واألنظمة التنفيذية ملخالفتها ألحكام هذا ال ب:
دستوريتها   إعادة  ج: لعدم  القانوين  بقائها  الستحالة  النص  وضع  على  السابقة  واألنظمة  التشريعات  يف  النظر 

 ملخالفتها حكم نص دستوري صريح. 
يفعل اال من خالل  د:حصر خطاب النص الدستوري يف السلطات العامة فقط من دون املوطنني إذ ان النص ال

 أنظمة وأحكام قضائية. أعماهلا القانونية من تشريعات و 
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 ثبت املراجع 

 أوال: املراجع القانونية 
العساف،-1 د.فيصل  عيسى،  امحد  القانون،  د.  علم  إىل  ،   املدخل  اجلامعية  واملطبوعات  الكتب   مديرية 

 . 2007منشورات جامعة حلب ، 
ة للحق(، الدار اجلامعية، والنظرية العام  )النظرية العامة للقانون  د. توفيق حسن فرج املدخل للعلوم القانونية-2
 . 1988، بريوت

اجمللد   جملة العلوم القانونية ،   د.محيد حنون الساعدي ، قراءة يف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية،-3
 .  2005، 1العشرون ،ع

 1991جامعة القاهرة، د.عبد الودود حيىي و د. نعمان مجعة ، دروس يف مبادئ القانون،-4
 .  1991اس الصراف وجورج حزبون، املدخل إىل علم القانون ، مكتبة دار الثقافة، عمان د.عب-5
 .  1968د.عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري يف الكويت، دار النهضة العربية، بريوت ،-6
ا  -7 السياسي  الفكر  املعاصرة ويف  العربية  الدساتري  الثالث يف  الطماوي :السلطات  إلسالمي د.سليمان حممد 

 . 1975، 2،ط
   .1988، دار الثقافة ابلدوحة ،  1ط د.شعبان حممد إمساعيل ،االستحسان بني النظرية والتطببق،-8 
  ،د.رمضان حممد ابو السعود ، حممد حسني منصور ،املدخل إىل القانون، منشورات احلليب احلقوقية بريوت -9
2003. 

 القاهرة.  ، دار الكتاب احلديث،1ي ، ط د.حممد سالم مدكور ، املدخل للفقه اإلسالم -10
 .  1954د. حممد طه بدوي ، مدخل إىل دراسة القانون الوضعي ، دار املعارف ،-11
 . 1996 بغداد،  دار الشؤون الثقافية العامة، ، 1ط املدخل لدراسة القانون الوضعي، د.منذر الشاوي، -12

 اثنيا: املراجع الشرعية 
دار    املستصفى من علم األصول،  ، النيسابوري الطوسي بن أمحد الغزّايلأبو حامد حممد بن حممد بن حممد   -1

 .2000نشر والتوزيع الكتب العلمية لل
أمحد بن أيب العالء إدريس بن عبد الرمحن بن عبد هللا القرايف الصنهاجي ،شرح تنقيح الفصول يف اختصار   -2
 القاهرة.  دار الفكر للطباعة والنشر، احملصول،
الزُّرعي مث    -3 الدين  زيد  بن مكي  بن حريز  بن سعد  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  أبو عبد هللا حممد  الدين  مشس 
، حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم    3املعروف اببن قّيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ج   قي احلنبليالدمش

 ،دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان . 
روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول    مشس الدين عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي -4

األمام   مذهب  على  الراين  الفقه  مؤسسة   ، إمساعيل  حممد  شعبان  حتقيق  التدمرية    -امحد،  املكتبة    -املكتبة 
 . 1998 – 1419، املكية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
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بن حممد بن سامل بن حممد االمدي ،األحكام يف أصول األحكام   علي بن أيب علي سيف الدين أبو احلسن -5
 . 2003 -1424 ، حتقيق عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي،

بن    -6 علي  بن  الشوكاين،حممد  الدين  بـبدر  امللقب  الشوكاين،  علم   حممد  احلق يف  إىل حتقيق  الفحول  إرشاد 
 . 2003 - 1424 ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ،2ط إمساعيل األصول، حتقيق شعبان حممد 
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 امللخص
عام   دستور  يف  العراقي  الدستوري  املشرع  يكتف  االسالم   2005مل  ابنتحال  اجته   النافذ  امنا  للدولة  رمسيا  دينا 

انحية اعتباره مصدرا اساسا للتشريع فيها يتوجب عليها استمداد تشريعاهتا من قواعده واحكامه بقوله يف الفقرة اوال  
من املادة الثانية من الباب االول املوسوم بباب املبادىء االساسية )االسالم دين الدولة الرمسي ، وهو مصدر اساس  

، وفيما يلي حتليل موازن هلذا النص مع نظريه املوجود يف دساتري الدول العربية واالسالمية من غري العربية  للتشريع....(
 وحماولة استنباط االحكام املتولدة منه. 
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 ثوختة 
سالَى   دةستورى  لة  عَيراقى  دةستورى  فةرمى    2005دانةرى  ئاينى  وةكو  نةوةستا  ئيسالم  ناوهَينانى  بة 

ةو ئةو ئاِراستةية رؤيشت كة ئاينى ئيسالمى بةسةرضاوةيةكى بنةِرةتى ياسا دانانة و كردى بة  دةولَةت بةلَكو بةر

لة   لة ماددةى دووةم  يةكةم  بِرطةى  لة  بن هةروةك  ئيسالم  ياساكان دريَذكراوةى ريَسا و حوكمةكانى  ئةرك كة 

ف ئاينى  )ئيسالم  هاتووة  بنةِرةتيةكان  بنةما  بةشى  بة  ناونراوة  كة  يةكةم  سةرضاوةى  بةشى  وة  وآلتة،  ةرمى 

بنةِرةتى ياسادانانة....(، لةو تويَذينةوةية شيكردنةوةيةكى بةراوردكارى ئةو دةقةمان كردوة لةطةأل هاوشَيوةكانى 

 لة دةستورى والتانى عةرةبى و ئيسالمى و هةولَمانداوة حوكمةكانى دةربخةين.
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Abstract 
Not only the Iraqi constitutional law In the 2005 constitution, the Iraqi 

constitutional legislator not only adopted Islam as an official religion, but it is 
considered to be the main source of legislation in which it must derive its legislation 
from its rules and provisions by saying in the first paragraph of the second article of 
the first section, Which is a basic source of legislation .....), and the following is a 
balanced analysis of this text with his counterpart in the constitutions of Arab and 
Islamic countries other than Arabic and try to derive the provisions generated by it. 
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 البحث القانوني وتأثير العولمة عليه
 دراسة في منهجية كتابة البحث القانوني 

 

 الدكتورة قبس حسن عواد البدراين  ة األستاذ
 العراق  - لية احلقوق جامعة املوصلالتشريع املايل العام / ك  ةأستاذ

ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 
 طرق البحث العلمي  البحث القانوين،  املنهجية القانونية، الشكلية يف البحث،

 ووشە سەرەکيەکان: 
توێژينەوەی   رێگاکانی  ياسايی،  توێژينەوەی  توێژينەوە،  لە  ڕوالەت  ياسايی،  ميتۆدۆلۆژی 

 زانستی.

Key words: legal methodology, research’s  formalism, the legal research, 
scientific research methods 

 املقدمة
القانون من خالل متثل املنهجية القانونية األساس الذي ينطلق منه الباحث لعرض أفكاره وآرائه الفقهية يف نطاق 

منبعا ثراي خللق اآلراء الفقهية ، وهي  ثل  الكتب القانونية ، مستنريا يف ذلك مبا جيود به القضاء من أحكام متو   البحوث
 منهجية هلا حمتواين األول موضوعي والثاين شكلي . 

 هدف البحث 
اتساع    إظهار مع  خاصة  العربية،  ابللغة  القانونية  البحوث  يف كتابة  العاملية  القانوين  البحث  مناهج  أتثري  مدى 

م ابللغة العربية وأقراهنم من األمم األخرى وخاصة مع هيمنة  ينشرون مؤلفاهت  الذينالفجوة العلمية والبحثية بني الباحثني  
و  املتحدة  )الوالايت  االنكلوسكسوين  القانوين  البحث  مدرسة  قبل  من  معتمدة  حمددة  وجه  إنكلرتامنهجية  على   )

 اخلصوص وأتثريها الواضح يف تبين طرقها وأساليبها وخاصة من حيث الشكل.
 مشاكل البحث  

سات القانونية العربية يواجهون مشاكل يف تسويق حبوثهم على املستوى العاملي بسبب  ان الباحثني يف الدرا .1
العريب )جمالت علمية   البحثي  النشر  اثرت على دخول خمرجات  اليت  التقين  الطابع  واملنهجية ذات  الرقمية    –الفجوة 

 كتب( يف املنصات العاملية للنشر القانوين.   -نشرايت مؤمترات
ة البحثية يف الية البحث والتقصي واستخدام مصادر املعرفة يف البحث القانوين العريب  ميهناك حالة من األ .2

 مهات للكتب وحبوث متثل درر البحث القانوين العريب يف حالة من الذهاب لالنداثر احلتمي.أكتب من   جتعل كل ما
إىل فرض معوقات كبرية على   ادى توجه بعض املؤسسات الرمسية العربية  للحاق هبذا االجتاه العاملي املنتشر، .3

يف   طمعا  أخرى  لغات  إىل  حبوثهم  لرتمجة  القانونيني  ابلباحثني  والدفع  بل  الوطنية  اجملالت  يف  القانونية  البحوث  نشر 
 .   H-INDEX-احلصول على تصنيفات اجلودة العاملية سواء للدورايت أو اجملالت اليت ينشر فيها أم للباحث ذاته

تعمق  .4 أخرى  وسيلة  يف    انبثاق  املعتمد  العلمي  النشر  ان  اعتبار  على  للخارج  الداخل  من  األموال  حتويل 
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اليت   القانونية  الدورايت  أغلب  فيها  تتواجد  ال  بعينها  تصنيفات  يكون يف جمالت ضمن  أن  يوجب  العلمية  الرتقيات 
 تنشر ابللغة العربية. 

 فرضيات البحث 
العرب1 الباحث ابللغة  العربية مع وجود .اعتماد منهج قانوين واضح جيعل  النشر ابللغة  ية جيد منصته اليت تقبل 

 مزيج بني متطلبات املستوعبات العاملية ووسائل النشر العربية. 
ومنها 2 العربية  اجملالت  يستضيف  عاملي  واعدادها كمستوعب  العربية  اإللكرتوين  النشر  منصات  دور  .تفعيل 

 ية العربية. القانونية لتؤدي دورا فعاال يف تسويق البحوث القانون
 منهجية البحث 

 اعتماد األسلوب االستقرائي التحليلي ملوضوع البحث . 
 

 تقسيم البحث 
  املقدمة     

 خصوصية كتابة البحث القانوين                       األول:املطلب 
 صور املنهجية القانونية                     : املطلب الثاين 
 أتثري العوملة على البحث القانوينمظاهر               :املطلب الثالث

 )النتائج واالقرتاحات (    : اخلامتة  
 

 املطلب األول 
 القانوين خصوصية كتابة البحث 

ان الكتابة يف القانون هلا مساهتا اخلاصة تنطلق من طبيعة القانون الذي جيمع بني امرين الفكرة والرأي من جهة  
أي هو علم جيمع بني النظرية والتطبيق يف نطاق زمين حمدد ، فليس من   والتجربة والواقعة أو التصرف من جهة أخرى،

الذي شرّع أل واجملتمع  القانون  التكامل واالنسجام بني  تطبيقه على  قانون بدون حدود واضحة فالبد من  جله ويراد 
لقانون وان كان  أفراده بطريقة جيعله مواكبا ألي متغري داخلي أم خارجي ، وهذه من السمات اليت تغلب على علم ا

 . (1) يتماثل نسبيا مع ابقي العلوم اإلنسانية األخرى ولكن بدرجات متفاوتة
مصادره   يستقي  فاملشرّع  اجلماعة  حلياة  مواكبا  القانون  جعل  يف  املهم  اثره  القانون  للبحث  فإن  لذلك  وطبقا 

ال فقهاء  وآراء  احملاكم  وأحكام  السابقة  القانونية  األعمال  من شروحات  من  وألفاظه  إليها  الوصول  يكون  واليت  قانون 
  -خالل  البحث القانوين  من بني طرق عديدة ،والذي نقصد به كل ورقة حبثية أو عمل حبثي قانوين ابي وصف كان

 وجهة نظر مكتوبة..  و أتعليق و   حبث منشور يف دورية متخصصةو  أطروحة ورسالة جامعية عليا كانت، أم مقالة 
د فالبد أن يكون للبحث من حيث املضمون والشكل مسات وخصائص جتعلنا  وعلى ذلك فمع أمهية هذا اجله

 
موسى،   الجنابي، ( 1) حمد  والقانونية،  األصول   حازم  السياسية  البحوث  كتابة  في  العلمية  بيروت،    والقواعد 

 .49ص  ،2017 منشورات زين الحقوقية،
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خمتلف   يف  اجملتمعات  حياة  يف  واملؤثرة  املهمة  املكانة  يتخذ  قانونيا  حبثا  نقرأه  ما  على  القانونية  –  األصعدةنطلق 
.. واإلدارية  والسياسية  الب  -واالقتصادية  هبا  يتسم  نعتربها خصائص  أفكار  نطرح مجلة  ان  القانوين كتابة  وميكن  حث 

سس لكتابة البحوث عامة ومنها البحوث القانونية بغض  وحمتوى وشكال، خاصة وان هناك طرقا ومناهج وضعت األ
لغرض   سواء  البحث  من كتابة  اهلدف  عن  غري    أويلالنظر  األولية  الدراسات  طالب  من  املقدمة  األحباث  يف  كما 

مث يتدرج األمر حنو التخصص بشكل   حبوث طالب الدراسات العليا،  حبث متهيدي للتعّمق الحقا كما يفأو    النهائية،
القانونية   الدراسات  يف  التعّمق  يريد  واجبا على كل من  القانوين  البحث  اعتبار كتابة  املاجستري   –يصل حد  رسائل 

املتخصصة  أطاريح و  القانونية  الدورايت  املنشورة يف  واألحباث  املتخصصة  والكتب  ال-الدكتوراه  وميكن  من  ،  قول أبن 
 هذه اخلصائص ما أييت : 

ألفاظ   .1 من  نتلمسها  قانونية  ميتلك شخصية  قانونيا  حبثا  يكتب  من  ان  بذلك  ونقصد  القانونية،  الشخصية 
احللول   وإجياد  القانوين  للتكييف  وصوال  واالستنباط  والتحليل  االستقراء  على  ابلقدرة  يتسم  جتعله  البحث  ومعاين 

أل  القانونية، فإن  النتيجة  تتكون  ويف  وال  موضوعات،  من  يطرحه  عما  متاما   تعرب  أن  جيب  القانوين  الباحث  فاظ 
القراءة   البحثية ابلدرجة األساس من خالل  القانوين اال نتيجة لرتاكم اخلربات  القانونية لدى كاتب البحث  الشخصية 

أن توفق بني األفكار والواقع  فضال عن ممارسة القانون واليت جتعل للباحث شخصية ابرزة تستطيع    واالطالع والكتابة،
البحث   يتخذ  وابلتايل  فشلها  أو  جناحها  درجة  ومالحظة  الواقع  ارض  على  وتطبيقه  النظري  الفكر  بني  متزج  بطريقة 

 القانوين دوره املهم يف حتسني القوانني ورؤية املشرّع للواقع وحتدايته. 
ينطلق منه لكتا .2 الذي  الباحث األساس  ابرز ما مينح  املكتبة  تقليدية  تعد  اراءه سواء كانت  بة حبثه وتسطري 

له من   املعرفة وجيّرب من خالهلا ما يعرض  الباحث عن  فيه  الذي يبحث  املكان  ،فهي  إلكرتونية مستحدثة  أم  ورقية 
ابملخترب  اشبه  ،فهي  ورؤى  الكتب    أفكار  أوراق  على  مسطرة  سبقه  من  وأفكار  أفكاره  نتاج  يرى  واحلقل  واملعمل 

عندما كانوا خيربوان أبن "بضاعتنا الكالم" وهذه البضاعة البد أن يكون    أساتذتنا، وكما تعلمنا من  (1) واملنشورات فيها
 هلا موطن تستقر فيه وهو املكتبة مبا فيها.

والرسائل   .3 املتخصصة  واجملالت  الكتب  يف  نظرية  آراء  من  يرد  مبا  القانونية  البحوث  يف  الباحث  يكتفي  ال 
الب إذ   ، اجلامعية  أسباب  واألطاريح  منه  يستنبط  ثراي  القضاء مصدرا  وقرارات  احملاكم  أحكام  من  يتخذ  أن  من  له  د 

 التطبيق ودوافعه ومربراته فضال عن سالمة التكييف القانوين واحللول اليت اطمأن هلا راي القضاء الوطين واألجنيب. 
إمنا البد أن تتكون لديهم    يكتفي الباحثون القانونيون مبا سبق من مستلزمات  الروية الواضحة والواسعة، ال .4

ان أغلب   إذا  النطاق،  املقابل حمدد  فهو يف  يتسم ابلوضوح  القانون  ان  القانوين فكما  التطبيق  الواضحة حلدود  الرؤية 
يشرحها ويوضحها بطريقته اخلاصة الباحث    -زمانيا ومكانيا وموضوعيا وشكليا–القوانني هلا عدة انطقة تتحرك فيها  

أو األموال    شياءالبحث القانوين حدود سراين القانون من حيث الزمان ومن حيث األشخاص واأليتضمن  إذ    القانوين،
 ومن حيث املكان فضال عن اجلوانب الشكلية واإلجرائية الالزمة لتطبيقه. 

القدرة على حتديد هدف البحث القانوين، فالباحث عندما يتناول عنواان ما فإنه حيدد املشاكل اليت يتعرض   .5

 
القانونية، ( 1) المنهجية  بديع  ;منصور،سامي  عكاشة  ،محمد  ،    عبدالعال  بيروت  الحقوقية،  الحلبي   ، بيروت 

 10ص ،2009
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توصيف هذه املشاكل   حليل بعد أن يكون قد قام جبمع اكرب قدر من البياانت والواثئق يستطيع من خالهلا  هلا ابلت
يعين فحسب    وعرض املؤثرات عليها فضال عن إجياد أكثر الطرق منطقية يف حّلها، وعلى ذلك فإن البحث القانوين ال

اء من خالل األنظمة والتعليمات أو من خالل  تفسري النصوص القانونية والذي قد تساهم مصادر أخرى يف ذلك سو 
 األحكام القضائية.  

 املطلب الثاين 
 صور املنهجية القانونية 

عندما نسمي ما نكتب أو نقرأ ابلبحث القانوين فإن هذا يعين ان هناك منهجية معلومة قد مت اتباعها عند كتابة 
ال متثل  القانونية  البحوث  منهجية يف كتابة  الباحثون وايخذون أبوصافها  البحث توصف ابهنا  عليه  يسري  الذي  طريق 

العلوم   نطاق  يف  وخاصة  أحيان  عدة  يف  تتماثل  قد  ابملطلق  البحث  يف كتابة  املنهجية  ان  مالحظة  مع  ومضامينها، 
 .. االجتماعية ومنها علم القانون كما االقتصاد واالجتماع والسياسة والتاريخ

املنهجية ابهنا اللغة  قواميس  تطبيق   وقد عرّفت  وتعين  البشري وظواهره  اجملتمع  دراسة  العلمي يف  املنطق  "تطبيق 
، ولو حددان األمر ابملنهج القانوين فاننا  (1)املنطق العلمي يف دراسة الظواهر واحلوادث ، وهي ترتبط بفلسفة العلم ذاته"

 املعاين اآلتية :  سننطلق البعاد تتخذ اشكاال وصورا عدة، فمصطلح املنهج أو املنهجية القانونية ميثل 
 الوسيلة الرئيسة يف أحكام العقل واملنطق واستخدام التفكري القانوين.  •
 أساس االنطالق حنو فهم القانون ومعرفته بصورة عامة ودقيقة.  •
الطريق الذي يعّرف الباحث كيف يطبق القانون وما هي أحكامه وااثره فضال عن اإلجراءات الشكلية الواجبة   •

عنها حىت  اجملتمعات، اليت الغىن  املعلوم يف  للقانون دوره  يكون  القانون ال     ان  احملتوى    مع مالحظة  على  فقط  يقوم 
الظاهري أللفاظ   املشرّع وإرادته، وإمنا احملتوى  النص وقد يصل إىل فكرة قصد  أو ما يطلق عليه مبضمون  املوضوعي 

 ة احملتوى املوضوعي للقانون. النص ومعانيه وحدود التشريع اإلجرائية اليت قد تفوق يف الثبات والقو 
املنهج  وبني  القانونية  املشكلة  تناول  عند  املوضوعي  املنهج  بني  منيز  جتعلنا  القانوين  التفكري  يف  الثنائية  هذه  ان 
ويطرح   ما  ملشكلة  يتعرض  قانوين  أي حبث  تصور  ميكن  فال  معا،  االمرين  تكامل  رغم  التناول  هذا  لكيفية  الشكلي 

االلتزام بشكلية معينة تظهر البحث بطريقة منطقية يقبلها العقل وجتعل احملتوى واضحا وحمددا الباحث آرائه فيه دون  
 ملن يقرأ، وعلى ذلك فاننا سنتناول كتابة البحث القانوين من خالل صورتني أساسيتني للمنهجية: 

 احملتوى املوضوعي للمنهجية القانونية يف الكتابة  :أوال
عند كت واألساليب  الطرق  تصورات  تتعدد  رمست  اليت  العلمية  املدارس  وتعدد  تنوع  بنفس  العلمي  البحث  ابة 

تطبق   أن  ولتعذر  العلم وصوره  تنوع أصناف  إىل  يرجع  التعدد  ما كورقة حبثية متخصصة وهذا  تناول موضوع  لكيفية 
واللغات على سبيل    يصح يف التاريخ  العديد من هذه الطرق على علوم بعينها فما يصح يف العلوم الطبية أو اهلندسية ال

يسهل   فهناك املنهج التجرييب الذي يستخدمه علماء الطبيعة والطب وأغلب العلوم التطبيقية، اال انه قطعا ال   املثال،
تطبيقه على الدراسات القانونية حيث يفرتض وجود ظاهرة توضع حتت التدقيق واملراقبة وافرتاض نتائج معينة مت حتققها  

 
القانونية،  زيدان، ( 1) القانونية،   مسعد عبدالرحمن مناهج البحث العلمي في العلوم    –المحلة الكبرى    دار الكتب 

 72ص  ،2007 مصر ،



 البحث القانوني وتأثير العولمة عليه

 

184 

 2021لسنة األولى/ ا العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

مخترب والتجربة والنتائج املخربية يف علم القانون، ورغم كونه علما اجتماعيا إنسانيا يقوم على  ال وجود للإذ    أو عدمه،
انه ال  اال  القانونية وكيفية ضبطها يف نسق واضح وحمدد  املادية والتصرفات  العلوم    الوقائع  مع ابقي  يتشابه  ميكن أن 

 . (1)ق املنهج التجرييباإلنسانية األخرى وليس فقط العلوم التطبيقية البحتة اليت تطب
قانوين ابستخدامها تناول موضوع  اليت ميكن  البحثية  واملناهج  الطرق  اهم  نتناول  ان  ويصلح ذلك  (2) وجيدر هنا 

 بواسطتها وهي : 
أو   .أ طابع  ذات  فكرة  على وجود  يقوم  فهو  القانوين  البحث  شيوعا يف  الطرق  أكثر  وهو  االستقرائي،  املنهج 

 نصوص القوانني والواثئق الرمسية األخرى(، –أحكام احملاكم  -)اراء الفقهاء  ر اليت تناولتهاأساس نظري يتم دراسة املصاد
 فهو يقوم على أساس وجود حقائق مستقرة ظهرت نتائجها ويتم البحث فيها.

اآلراء   .ب وعرض  والتكييف  التحليل  يف  وخاصة  البحثية  الكاتب  قدرات  تظهر  وفيه  االستنباطي،  املنهج 
 ملناهج املعّمقة يف الكتابة القانونية خاصة يف حالة الوقائع والتصرفات غري احملددة طبيعتها. الشخصية وهو أحد ا

للفكرة   .ت وحتقيقا  املتخصصة  القانونية  الدراسات  نطاق  وتفوقا يف  انتشارا  املناهج  أكثر  وميثل  املقارن،  املنهج 
ذل ويكون  النتائج  حتديد  مث  فرضيات  ووضع  مشكلة  بوجود  املتمثلة  التشابه  البحثية  جوانب  إبراز  خالل  من  ك 

يتحقق   لكي  متماثلة  غري  قانونية  نظم  عدة  بني  القضاء  وأحكام  الفقهية  واملذاهب  القوانني  خالل  من  واالختالف 
العليا ويتصف بكونه منهجا   القانوين، وجند هذا األسلوب يكثر يف الدراسات األكادميية  البحث  الرئيس من  الغرض 

قانونية اليت تتطلب الثبات والرتاكم الزمين مع وجود التوافق مع املتغريات احمللية والدولية، ولذا  أكثر توافقا مع الفكرة ال
فإن إجراء املقارنة بني النظم القانونية املعاصرة وبني التشريعات القانونية فضال عن اجتاهات القضاء والفقه اإلسالمي  

من خالل   إجيابية  نتائج  واملعاصر كلها حتقق  والضعف  التقليدي  النقص  وأسباب  والفاشلة  الناجحة  التجارب  معرفة 
 وكيفية جتاوزها. 

عنها، .ث اليت حتققت  والنتائج  حمتوايهتا  ودراسة  املشكلة  على حتديد  ويقوم  التحليلي،  مث عمل وصف    املنهج 
 شامل للمشكلة وأسباهبا وافرتاض احلالة أو املوقف الذي حدث أو سيحدث مستقبال وكيفية عالجها. 

كن القول ان الباحث القانوين حتدده عوامل عديدة يف اختيار املنهج الذي يعتمده عند كتابة البحث أو وهنا مي
الدراسة ففي اطار الدراسات القانونية احلديثة متيل يف غالبها حنو الدراسة املقارنة وخاصة بني النظم القانونية املختلفة  

صفي أو االستقرائي فإن الباحث قد جيمع بني أكثر من منهج ميزجها  ،ولو احتاج البحث اعتماد املنهج التارخيي أو الو 
بطريقة تظهر مقدرته الشخصية يف استخدام هذه املناهج املتعددة وحماولة اخلروج بنتائج حتقق اهلدف أو األهداف اليت  

 خطط هلا الباحث بداية. 
القانون ال الباحثني يف  املكتوبة ابللغ  ان  تعلم  يكتفون ابملراجع واملصادر  العربية وغريها وإمنا يعمدون إىل  االم  ة 

لغات أخرى وإتقاهنا كوهنا أداة أساسية يف تطوير اخلربات الشخصية وخاصة يف طريقة التفكري والتعبري واليت متثل ثقافة  
م جيدا  اللغات األخرى لقراءة املصادر املطبوعة بغري لغته األصلية حىت يعل  إتقانشخصية حبتة، فمنهج املقارنة يوجب  

ما، ومع   نوعا  بعيدة  ازمان  به غريه ممن سبقوه يف  قام  مبا  يكتفي  معه وال  يقوم ابملقارنة  الذي  القانوين  النظام  حمتوى 

 
 54، ص 1989 ة،سكندري اإل  صادي، دار المعرفة الجامعية، قت ناهج البحث االم محمد سليمان، هدى، ( 1)
 123ص  مصدر سابق،  د.زيدان، ( 2)
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اخلاصية املتغرية بصورة متواصلة للفكرة القانونية وكيفية تطبيقها واليت تتاثر بواقع كل جمتمع وخصوصيته، ويف هذا اجملال  
على مستوى شبكات التواصل العاملية )اإلنرتنت( اليت مكّنت عرض الدراسات والبحوث    فإن ما حتقق من تطور تقين

فيه    واملؤلفات القانونية ومبختلف اللغات احلية هلو جمال رحب يستطيع الباحث املتمكن من أدواته أن يستخرج خري ما
ه وعلى مستوى اوسع أن توفرت له  وأفكاره ويساهم يف حتسني تطبيق القانون يف جمتمعه وبلدآراؤه  كي يقدم ويعرض  

 الفرصة. 
وهذه السهولة يف االطالع على التجارب والنظم القانونية املختلفة جعلت االدعاء بوجود صعوابت يف البحث 
القانوين امرا مل يعد مقبوال ،اذ حتولنا من االطار الورقي التقليدي إىل حمتوى تقين جيعل أحكام القضاء وآراء الفقهاء يف  

يا أو امريكا الالتينية امرا متاحا وبسهولة، وليس االكتفاء ابلتأثري الثقايف املباشر لبعض الثقافات الغربية على شرق آس
العامل   الفرنسي، فالعوملة ليست فقط جعل  أم  التاريخ السابق من االستعمار واالحتالل سواء اإلنكليزي  العرب حبكم 

فالعوملة الثقافية اثّرت على    لتأثري العلمي والثقايف واالجتماعي غري املنظور،قرية صغرية هبذا التصور املباشر وإمنا هناك ا
يعد   فلم  املنصات اإللكرتونية لعرض احملاضرات  التواصل االجتماعي واستخدام  القانونيني من خالل وسائل  الباحثني 

ن تطلع عليها عرب ال يوتيوب أو  ترفا أن تعرف ماذا يلقى من أفكار يف حماضرة يف جامعة هارفرد األمريكية إذ يكفي أ
أي حمرك حبث عاملي آخر حىت جتد األسلوب وعرض الفكرة والتفاعل بني األستاذ والطالب كي تعرف ما انت عليه  

 فعال ان كنت متقدما أو متأخرا. 
رة كل ذلك جيعل الباحث القانوين أمام حتدي كبري يف كيفية عرض آرائه وأفكاره إذ أصبح اإلنرتنت وسيلة للشه

 كما سنبني الحقا. -والتقييم العلمي والشخصي
 الشكلية يف البحث القانوين  :اثنيا

الذي  الشكل  فإن  حبث  لكل  أساس  ركن  هو  القانوين  البحث  تناول  لكيفية  موضوعي  حمتوى  هناك  ان  كما 
املشكلة والفرضية  يعرض من خالله احملتوى املوضوعي له أمهية كبرية يف حتقيق فكرة املنطقية والوضوح يف عرض الرأي و 

 والنتيجة وإبرازها من خالل شكلية تتفق كل العلوم ومنها القانون على وجوب االلتزام فيها عند كتابة البحث العلمي.
ولذا جند ان طلبة كليات احلقوق والقانون يتم تعليمهم اايها يف سنوات دراستهم األولية كي تصبح من املسّلمات 

واليت ذكران أوصافها يف مطلع هذا البحث، فضال عما توافقت عليه معظم الدورايت    اليت تشّكل الشخصية القانونية 
( وهي شروط  Author guide–واجملالت العلمية ومنها القانونية املتخصصة يف عرضها حتت عنوان )شروط النشر 

الكتابة والعرض وكيفي تتسم ابلتحديد والدقة بكل ماله عالقة بطريقة  الطباعي  ة اإلذات طابع مادي وملموس  خراج 
فضال عن وجود قيم ومبادئ جيب االلتزام فيها تتعلق ابألمانة العلمية من خالل القبول ابالقتباس للنصوص املكتوبة  

بشروط، ولكن  الغري  من  )اهلوامش  سابقا  املرجعية  اإلشارة  طرق  عن  قائمة  Footnotes  -فضال  تثبيت  وكيفية   )
 راسة أو الكتاب. الد و  املراجع واملصادر يف هناية البحث 

العلوم  القانون وابقي  بني  متباينة  فروق  وان وجدت  العلوم  معظم  لدى  الشكلية  املنهجية  بتقارب  القول  وميكن 
تشاء من شروط    األخرى يف املنهجية الشكلية، مع ضرورة أن يبقى لكل جملة ودورية متخصصة خيارها يف وضع ما

مع   تناقص كثريا  قد  اخليار  وان كان هذا  آليات  شكلية  تتطلب وجود  اليت  الدولية  العلمية  البحثية  املؤسسات  وجود 
وشروط معينة كي تنظم هلا هذه الدورايت واجملالت املتخصصة كما هو احلال يف مؤسسة التصنيف الدولية للمؤلفات  

 (. ISPN و ISSNواألحباث )
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واملصادر وإمنا كيف يتم عرض    يقصد منها فقط كيف يكتب اهلامش وترتب قائمة املراجع  واملنهجية الشكلية ال
غىن عنها سواء هدف   املوضوع وترتيب صفحاته فالبدء يكون يف املقدمة اليت جيب أن حتتوي على فقرات وبنود ال

البحث ومشكالته وفرضيات البحث فضال عن املنهجية املوضوعية املتبعة من الباحث، واستكماال بتقسيم الدراسة أو  
سام مث انتهاًء ابخلامتة اليت حتما حتتوي على النتائج واملقرتحات والتوصيات ان وجدت البحث على أبواب وفصول وأق

وهذا األمر ليس اثبتا فهو يتسم ابلتنوع والتعدد ولكل جامعة أو مؤسسة حبثية منهجها الذي تفرضه على من يراتدها  
عتمدة سواء من حيث طريقة اإلشارة ، مع مالحظة ان البحث القانوين له خصوصية يف الشكلية امل(1) كطلبة أو ابحثي

القانون املايل العام على    –املرجعية للهامش فضال عن ترتيب قائمة املراجع واملصادر فبعض االختصاصات القانونية  
جتعل ترتيب املصادر يف آخر البحث حسب قوة ووثوقية املصدر فتبدأ ابلقوانني والواثئق الرمسية مث تنتقل  –سبيل املثال  

والرسائل    -األقلاليت يكون تقييم البحوث فيها من مقيمني اثنني يف    –القانونية املنشورة يف اجملالت احملّكمةللبحوث  
تلتزم هبذا املنهج فتبدأ ابلكتب مث الدورايت    ، يف حني ان هناك اختصاصات قانونية ال (2) واألطاريح اجلامعية مث الكتب

وهذا املنهج يعتمد ثباته على التكرار والرتاكم الزمين يف االستخدام فضال عن   والرسائل اجلامعية وختتم ابلواثئق القانونية،
 الرتاث البحثي لذوي االختصاص. 

ان هذا احملتوى للشكلية يف كتابة البحث القانوين قد أتثر إىل حّد كبري يف مظاهر العوملة وخاصة البحثية والثقافية  
عة وبروزا من املنهج واحملتوى املوضوعي وذلك يرجع إىل طبيعة علم  منها مع مالحظة أن أتثر املنهج الشكلي أكثر سر 

الباحثني   تثري لدى  واليت  بنسية كبرية  املادي  أو احلدث  الواقعة  أو  املشكلة  يقوم على حملية وخصوصية  الذي  القانون 
 الرغبة يف حبثها وإجياد األسباب وحتليلها وتوصيف املشكلة وما إىل ذلك من أهداف حبثية. 

 لب الثالث املط
 مظاهر أتثري العوملة على البحث القانوين

اثّرت العوملة بشكل واضح على املفاهيم الثقافية للعديد من الشعوب رغم ان هذا التأثري يف بعض اجلوانب اخذ  
ية  شكل مظاهر سلوكية سطحية إىل حدٍّ ما، اال انه الينكر وجود هذا التأثري، ويف املقابل جند أن بعض املفاهيم العلم

  قد أتثرت كثريا بسهولة التواصل الذي حيصل بني األمم والشعوب بفعل وسائل التواصل اإللكرتونية والتجمعات العاملية 
ذات الطابع العلمي اليت أتخذ شكل املؤمترات الدولية وتشكيل اجلمعيات العلمية وان كان هلذه التجمعات أتثري لكنه  

التقنيات احلديثة وتطبيقاهتا على اإلنرتنت. يرقى لتأثري الربط والتواصل الذي وفر   ال فما كان معروفا سابقا ابلثقافة    ته 
التداخل بل وانتج بعض الظواهر   الغربية بدأت تذوب احلدود الفاصلة نسبيا بينها وحيدث  العربية والثقافة الشرقية أو 

ربالية ومظاهرها على العامل، وخصص بعضهم  اليت رّوج هلا منظرو فكرة العوملة ومنهم فوكوايما حول غلبة الدميقراطية اللي 
ورغم اجلدل حول    (3)الثقافية واملفاهيم احمللية للمجتمعات  أبن الصدام لن يقتصر على السياسة وإمنا لن تتبقى احلدود 

  دراسة أتثري العوملة على الدراسات واألحباثفإن    حقيقة املدى الذي وصل إليه أتثري العوملة على سلوكيات اجملتمعات، 
 القانونية ابعتبارها أحد مظاهر الثقافة واملعرفة أمر يوجب حتديد هذه املظاهر يف جانبني:  

 
 2018 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط استحداث المجلت العراقية، ( 1)
ان، المركز القانوني للمكلف الضريبي، قبس حسن عواد، ( 2)  290-280ص ،2004 ، األردن دار المناهج عم 

(3) Huntington, S. P.. The clash of civilizations?. In Culture and Politics . Palgrave Macmillan, New 
York. (2000), (pp. 99-118) 
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 . التأثري على احملتوى املوضوعي لألحباث والدراسات القانونية: أوال
النظم  اجملتمعات ومنها  التواصل بني  اليت جلبتها سهولة  املتغريات  بفعل  القانونية  املفاهيم  الكثري من   لقد أتثرت 

القانونية وتشريعاهتا فضال عن التأثر ابألفكار القانونية للمجتمعات والدول املصدرة لثقافتها عرب وسائل العوملة التقنية  
 إىل الشعوب األخرى ومنها الشعوب العربية ومكوانهتا وميكن أتشري اهم هذه املظاهر يف ما أييت: 

 ملي هي املفاتيح اليت حتّرك السياسات الوطنية والدولية، أصبحت األفكار القانونية ذات الطابع الشامل أو العا.1
و"اخلري املشرتك" و"السلم الدويل" و"الرتاث اإلنساين "كلها أفكار مشولية ليس هلا    فأفكار من قبيل "حقوق اإلنسان"

اجملتمع  أحدود واضحة حيث   الكوكب هو  اعتبار  القانوين يف  للتفكري  بيئة  واملفاهيم  أو    ألكرباوجدت هذه األفكار 
االقتصادية على مستوى األمم   السياسات  للدول وواضعي  دافعا مهما  البيئة أصبحت  لذا جند محاية  الدويل،  اجملتمع 
املتحدة والوكاالت الدولية املتخصصة العتبارها منطلقا يتم وضع التشريعات الوطنية على وفق ما يتم حتديده من معايري  

واحلك الدول  وتنفذها  عاملية  عليها  ومقاييس  الدولة  هذه  تصبح  واال  قبلها  من  عنه  التغاضي  ميكن  ال  بشكل  ومات 
األخرى الدول  بني  واالقتصادية  السياسية  مكانتها  على  تؤثر  قد  سلبية  أتثريات (1) مؤشرات  يف  ابرزا  جنده  ما  ،وهذا 

ا منظمة  يف  احلال  هو  الدولية كما  واملنظمات  املؤسسات  بعض  فرضتها  اليت  واالشرتاطات  والتعاون  القوالب  لتنمية 
االقتصادي واليت تسعى العتماد معايري دولية شاملة حنو اعتماد قواعد ضريبية عاملية تشرتك مجيع الدول املنظمة هلا يف  
  تطبيقها سعيا لتقليل حجم التهرب الضرييب وما يسمى حاليا مبشكلة أتكل القاعدة الضريبية خاصة يف الدول النامية،

وهذا سيعين مستقبال توحيد   أو اجلنات الضريبية اليت خترج عن سيطرة هذه املنظمات الدولية،  وملواجهة تنامي املالذات
 . (2) معايري اعتماد الدخل اخلاضع للضريبة يف أغلب الدول تطبيقا لفكرة العوملة الضريبية

ة االقتصادية فضال أصبح األخذ فيها دليل على متتع الدولة ابلنمو والقو   ولذا جند ان مفاهيما عاملية سائدة قد.2
عن املقبولية العاملية لنظامها السياسي واالجتماعي ،كما هو احلال يف فكرة التنمية املستدامة وحركة املنظمات الدولية  

 . (3) أهداف ذات طابع معومل واضح  والدول الدؤوبة والساعية لتحقيق أهدافها التسعة عشر واليت هي
اجتاه.3 بني  واضح  هناك صراع  املقابل  رؤية  يف  اختاذ  حنو  والسعي  القانونية  األفكار  بتوحيد  ينادي  األول  ني، 

التحدايت االقتصادية "الفقر والبطالة" التحدايت السياسية  –"حتدايت البيئة   قانونية مشرتكة ملواجهة التحدايت العاملية
كار املتنوعة للمختصني يف القانون  .."، فنجد ان  هذا االجتاه يؤكد ان العوملة تسعى الستمرار التالقح القانوين بني األف

احملاكم   مستوى  على  تصدر  اليت  املقارنة  القضائية  لألحكام  الباحثني  استخدام  يف  وقضاة كما  وابحثني  أساتذة  من 
الوطنية للدول واحملاكم الدولية يف دراساهتم وتطبيقها على ما يعرض هلم من مشاكل وموضوعات، وقد أدى هذا التوجه  

القانونية اللصيقة مبذهب معني ليتم األخذ فيها من قبل دول الانتشار بعض    حنو تطبق هذا املذهب وابرز    املفاهيم 
" وهي فكرة قضائية إنكليزية انتشرت على  Due Processمثال لذلك فكرة احملاكمة املشروعة أو ما يطلق عليها ب "

 
(1) Viano, E. C.). Globalization, transnational crime and state power: The need for a new 

criminology. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza,  3(1), (2010 63-85. 
العالمي للمحاسبة على    تحاد تجنب الفوضى الضريبية في قرن العولمة الرقمي،دراسة منشورة على موقع اال ( 2)

 . 2015 أيلول https://www.ifac.org/knowledge-gateway/discussion/21الرابط  
(3) Hanna, S. H. S, Harris, K.T, Osborne-Lee, I.W, Cesaretti,G. P, Misso, R, &Andreopoulou,Z. 

S.(2014). Global Ecological Human Imprint, Sustainable=      =Development and Environment: 
Assessment and Impacts. European Journal of Sustainable Development, 3(3), 1-24. 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/discussion/21
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الثا القانونية  والقواعد  املبادئ  "تطبق  واليت  االوريب  القضاء  املتهم"مستوى  الشخص  موقف  حتمي  اليت  فيما    (1)بتة   ،
يذهب االجتاه اآلخر إىل ان كثرة التواصل واالنتشار قد تؤدي إىل جتذير فكرة ضرورة وجود التنوع واالختالف وحتمية 
  استمرار القواعد القانونية الوطنية كوهنا األساس الذي يتم االنطالق منه ألي ابحث أو خمتص ابلقانون الذي جيب اال 

الباحثون العرب وغري العرب من املسلمني يف الكتابة حول أمهية االقتصاد   يفىن، وخري مثال على ذلك ما ساهم به 
من   نوع  إجياد  وابلتايل  العاملية  واملالية  االقتصادية  األزمات  ملواجهة  احللول  أحد  واعتباره  وثوابته  وأركانه  اإلسالمي 

 .(2) مبادئ االقتصاد اإلسالميالتجانس بني اقتصادايت السوق املادية وبني
 التأثري على الشكلية يف كتابة البحوث والدراسات القانونية  : اثنيا 

واملقصود ان هناك امورا استقرت عليها املنهجية الشكلية يف كتابة البحث القانوين واليت درسها أغلبنا منذ سنني 
تاب أو حبث أو رسالة وأطروحة عليا ، وكما اثرت  الدراسة اجلامعية األوىل ومت تطبيقها يف عدة مرات على شكل ك

مل يبق  إذ    العوملة يف جانب على احملتوى املوضوعي للبحث القانوين فإن الشكلية قد أتثرت بشكل ابرز من سابقتها ،
خر  لشكل آ  دواهتا من كتب وبطاقات قد حتولتأالكثري مما اعتربانه ثوابت ، فاملكتبة واليت هي خمترب الباحث وعامله و 

حيث   من  وخاصة  اجلميع  على  واملفتوح  الواسع  العامل  هلذا  اإللكرتوين  والعرض  الذكية  والتطبيقات  احلاسوب  يعتمد 
 الصورة والنموذج املتبع يف كتابة البحث القانوين وكما أييت: 

ال1 البحث  وجودة  رصانة  ،لقياس  العاملية  التصنيفات  يف  والدخول  اجلودة  مفهوم  أمهية  وازدايد  علمي .انتشار 
واجمللة واملؤسسة التعليمية ، وقد سامهت هذه التصنيفات ومؤشرات قياس اجلودة حلث الكثري من املؤسسات التعليمية  
والبحثية لتطوير املؤسسات البحثية واجملالت التابعة هلا للدخول يف هذه الساحة العاملية واليت هي تطبيق واضح ملدى  

  " Impact Factorخالل حصول تلك الدورايت واجملالت على معامل التأثري"  أتثري العوملة على العلم واملعرفة من  
الذي هو مؤشر جلودة اجمللة وقدرهتا ورصانتها العلمية من خالل التنوع اجلغرايف للباحثني الذين ينشرون أعماهلم فيها  

املستخدمني حملتوايت  فضال عن الشكل الذي تتخذه وقدرة هؤالء الباحثني على جذب ابحثني آخرين من خالل كثرة  
"، مع مالحظة االمتداد الزمين هلذه املؤثرات إذ اهنا مل تتحقق دفعة  Citationالبحوث املنشورة يف هذه اجملالت " 

واحدة فقد بدأ هذا األمر مع مرحلة النشر الورقي من خالل استخدام اعداد البحوث واملقاالت املنشورة كمؤشرات  
وهلذ العلمي  البحث  جلودة  "كمية   أمهها  العاملية كان  اجلودة  تصنيفات  اشكال  من  العديد  ظهرت  على  ISSNا   "

" و  أو  ISPNمستوى اجملالت  ما يسمى ابملنصات  برزت  وتطبيقاته  اإلنرتنت  ، مث مع ظهور  الكتب  "على مستوى 
افع املادية والرمزية  املستوعبات العاملية اليت تعطي العضوية للمجالت والدورايت لالنضمام هلا وابلتايل احلصول على املن

فضال عن منصات أو مستوعبات عاملية   "clarivate, Scopusالنامجة عن ذلك كما هو احلال يف مستوعبات " 
لذلك   منصة  وابرز  خالهلا  من  أعماهلم  نشر  ويتم  الباحثني  عام  (Google scholarتستضيف  انشئت  واليت   )

 (. (https:∕∕scholar.google.com كاحد تطبيقات عمالق التصفح العاملي  2004
من 2 واملؤلفني،  الباحثني  جلودة  تصنيفات  إجياد  حنو  ازداد  االجتاه  فإن  النشرايت  جودة  تصنيفات  عن  .فضال 

 
ماتياس ريمان ورينهارد زيمرمان ترجمة محمد سراج،كتاب   هوراتيا العولمة والقانون المقارن، مويروات، ( 1)

 867ص ( ،2010) بيروت والنشر، بحاث اكسفورد للقانون المقارن، الشبكة العربية لل
(2) Askari, H, Krichene, N, &Mirakhor, A. (2014). On the stability of an Islamic financial system. PSL 

Quaterly Review, 67(269), 131-167. 
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واأل العلمية  وقيمته  الباحث  جودة  يقيس  أتثري  معامل  اعتماد  االقتباسات  كادمييخالل  عدد  حساب  خالل  من  ة 
( والذي  H-Indexنت، وابرز معامل أتثري ذو اعتمادية عالية مؤشر )واالستشهادات ملقاالته وحبوثه عرب شبكة اإلنرت 

اخرتعه عامل ارجنتيين لقياس جودة املؤلف أو الباحث من خالل احتساب عدد اإلشارات له ومبعادلة حسابية يكون  
 . املؤشرلكل ابحث نسبة مئوية ضمن بياانت هذا 

الواضحة مؤخرا عزوف نسب3 املؤشرات  لعل من  البحث،  العربية رغبة يف  .لغة  النشر ابللغة  الباحثني عن  ة من 
نشر حبوثهم يف الدورايت واجملالت املتخصصة املعتمدة يف التصنيفات العاملية املذكورة مسبقا وابللغة اليت تسمح فيها  

اإلجنليزية   وخاصة  اهنا  اعتبار  على  الفرنسية  اللغة  أو  اإلجنليزية  اللغة  اما  وهي  والعصر  لغة    -األمريكية  -اجمللة  العلم 
اللغات   بلغات متعددة غري  تنشر  اليت  املتخصصة  يزخر ابجملالت  ان اإلنرتنت  اإلنرتنت، رغم  لغة  احلديث وخصوصا 
الرائجة ويرجع ذلك إىل أتخر اجملالت املتخصصة اليت تنشر ابللغة العربية عن متابعة املتغريات العاملية وخاصة تصنيفات  

العديد من املؤسسات التعليمية العربية القدمية يف النشأة خارج التصنيفات العاملية عدا  اجلودة املعاصرة ، ولذا جند ان  
على   احلصول  متطلبات  الكمال  سعت  واليت  خصوصا  منها  واحلديثة  العربية  الدول  لبعض  التعليمية  املؤسسات 

مستوى العامل عكس   جامعة على   500التصنيفات العاملية،  فجامعات القاهرة وبغداد ودمشق خارج تصنيف أفضل  
 (. www.webometrics.com) بعض جامعات دول مثل السعودية واإلمارات

بناًء  البحثية والباحث األكادميي  والدورية  التعليمية  املؤسسة  املقياس األول جلودة  التصنيفات أصبحت  ان هذه 
واحلضور  التواجد  تعتمد  معايري  الورقي    على  وليس  اإللكرتوين  الطابع  ذات  العمل  مبخرجات  األخذ  مبعىن  االفرتاضي 

التقليدي، وهذا يعين اننا كباحثني عرب أمام حتدي كبري ملواجهة هذه العوامل والتوافق معها وضرورة توثيق كل خمرجات  
 نيفات وأمهها : العمل األكادميي والبحث بصورة إلكرتونية من خالل األخذ أبدوات الدخول هلذه التص

):  أوال أتخذها Quotationاالقتباس  واليت  الباحث  فيها  يتمتع  اليت  العلمية  األمانة  درجة  عن  يعرب  والذي   )
النشر يف اجملالت الرصينة خاصة مع سهولة احلصول على املصادر العلمية، فإن   ابالعتبار التصنيفات العاملية وشروط 

أو صاحب الرأي الذي يتم ذكره يف البحث أو الدراسة، مع مالحظة ان  األمر يتطلب اإلفصاح عن مصدر املعلومة  
 .(1) كثرة االقتباس تعد مؤشرا على خلل يف شخصية الباحث وقدرته على جتميع البياانت وحتليلها واالستنباط منها

ملصادر النهائية ( سواء يف خانة اهلوامش أو يف قائمة املراجع واCitationاالستشهاد أو اإلشارة املرجعية )  :اثنيا
( إذ أصبحت أكثر املؤشرات تعبريا عن جودة الباحث ورصانته العلمية من خالل حساب عدد  Footnotesللبحث )

منصات   أو  العاملية  املستوعبات  أغلب  ادخلتها  واليت  املعتمدة  وابلطرق  الباحث  ألعمال  اإللكرتونية  االستشهادات 
جممع اللغة احلديث وطريقة    MLA  جلمعية النفسية األمريكية وطريقةاAPAالنشر العاملي كما هو احلال يف طريقة )

Harvard    وطريقةChicago تعتمد اال إذا متت عرب تقنية    ..( رغم اهنا تطبق على املنشورات التقليدية اال اهنا ال
عدة جوانب سواء  معتمدة يف اإلنرتنت، ان هاتني الوسيلتني وسواها اثّرت على شهرة الباحثني واملؤسسات العلمية من  

املالية   القوة  العاملي واإلقليمي والوطين وما يعين ذلك من نتائج على  معنوية وخاصة من حيث الرتتيب على املستوى 
 جملة أم مؤسسة حبثية. و  واالقتصادية هلذه املؤسسة ان كانت جامعة

  (ARID)اإللكرتوين  يف املقابل هناك بعض التوجهات املبشرة حبثيا من خالل تواجد منصات عربية للنشر
 

 72د.زيدان ، مصدر سابق ، ص ( 1)

http://www.webometrics.com/
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الباحثني وابللغات    فضال عن ازدايد اجتاه اجملالت األكادميية العربية حنو اعتماد النشر اإللكرتوين وعرض أعمال
 . (1) كما يف جملة الرافدين للحقوق على سبيل املثال اليت تصدر عن جامعة املوصل  املتعددة ومنها العربية

   *   *  *  * 
 

 
   alaw.mosuljournals.comرابط مجلة الرافدين للحقوق    ( 1)
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 اخلامتة 

 تناول أتثري العوملة على حمتوى املنهجية يف كتابة البحث القانوين إىل مجلة نتائج نوجزها فيما أييت: خلصنا من 
وجيب أن تتوافر   .ان الكتابة يف البحث القانوين توجب توافر خصائص لدى الباحث القانوين متكنه من النشر،1

 ة واخلارجية . لديه أدوات جتعله قادرا على مواكبة التطورات واملتغريات الداخلي
أو 2 للمشكلة  التناول  طريقة  مبعىن  املوضوعي  احملتوى  هو  األول   ، رئيسان  حمتواين  لديه  القانوين  البحث  ان   .

املوضوع وهذه تظهر يف طرق عديدة منها االستقرائي والتحليلي واالستنباطي فضال عن املقارن وهذه طرق رئيسة جيب  
الثاين ، الشكل الذي يكتب فيه البحث   لة على استخدامها واالستفادة منها،أن يتمتع الباحث القانوين ابلقدرة الكام

القانوين سواء من حيث اللغة وترتيب الدراسة أو البحث أو كيفية توثيق املصادر وكتابة اهلوامش  وكتابة املقدمة وخامتة  
 البحث والدراسة. 

قرية صغرية" إذ أتثرت األحباث العلمية ومنها . ان العوملة طبقت بشكل واضح حمتوى املقولة الشهرية "العامل  3
التواصل اإللكرتوين، إذ جند العديد من األفكار   الثقايف من خالل وسائل  القانونية بسهولة وانتشار األفكار والتالقح 

واعتبارها  القانونية دخلت يف املفاهيم والتنظيم القانوين لعديد من الدول ،فضال عن عوملة الكثري من املفاهيم القانونية  
اليت تعيش على كوكب األرض ، كما يف مفاهيم حقوق اإلنسان اجملتمعات    -مفاهيم عاملية جيب تطبيقها على كل 

 السلم الدويل.  –التنمية املستدامة 
حد مظاهر أتثري العوملة على شكل البحث القانوين أ.انتشار مفاهيم اجلودة والدخول يف التصنيفات العاملية ك4

البحث واليت متثل مقاييس عاملية ملدى وخاصة من حيث   لغة الكتابة وطريقة االقتباس واإلشارة إىل املراجع ومصادر 
 جودة ورصانة الباحث العلمي فضال عن اجمللة أو املؤسسة األكادميية الناشرة لألحباث القانونية. 

 االقرتاحات 
العربية الستكمال  1 اللغة  تنشر يف  اليت  العاملية .نقرتح دعم ومتويل اجملالت  التصنيفات  متطلبات احلصول على 

الثمن كما يف )  التعليمية الوطنية،  DOI  وe-ISSNواليت جّلها مدفوعة  ( من خالل جهود احلكومات واملؤسسات 
 خاصة وان أغلب هذه اجملالت هي مؤسسات غري رحبية تعتمد على التمويل الذايت املقدم من االشرتاكات الفردية . 

لية الكتابة ووسائلها آليات القانون واحلقوق يف العراق العتماد ثقافة النشر اإللكرتوين و .ندعو جلنة عمداء ك2
بني املهتمني ابلقانون ان كان على مستوى طلبة كليات احلقوق والقانون من خالل حتديث مادة املنهجية القانونية أو  

املتغريا القانوين واعتماد مفردات جديدة أتخذ ابالعتبار  البحث  القانوين ،  أصول  البحث  العاملية يف أدوات كتابة  ت 
فضال عن توجيه الكليات لعمل الورش التأهيلية لألساتذة والعاملني يف املؤسسات التعليمية ملواكبة املتغريات العاملية مع  

 ضرورة احلفاظ على اهلوية الثقافية اخلاصة . 
القانو 3 البحث  أبدوات  املعرفة  على  الباحثني  حث  ولغرض  دائرة .نقرتح  من  توجيهات  تصدر  أن  املعاصر  ين 

املرجعية   اإلشارة  وسائل  ابعتماد  الباحثني  تلزم  العراقية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف  والتطوير  البحث 
 ضمن البحوث املقدمة ملعامالت الرتقية العلمية أو لغرض احلصول على تقييم االداء السنوي. citation اإللكرتونية 
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 امللخص 
متثل املنهجية القانونية االساس الذي ينطلق منه الباحث لعرض افكاره وارائه الفقهية يف نطاق القانون من خالل 
البحوث و الكتب القانونية ، مستنريا يف ذلك مبا جيود به القضاء من احكام متثل منبعا ثراي خللق االراء الفقهية ، وهي  

الثاين شكلي . إظهار مدى أتثري مناهج البحث القانوين العاملية يف كتابة البحوث  منهجية هلا حمتواين االول موضوعي و 
العربية    ابللغة  مؤلفاهتم  ينشرون  الذين  الباحثني  بني  والبحثية  العلمية  الفجوة  اتساع  مع  العربية، خاصة  ابللغة  القانونية 

 واقراهنم من االمم االخرى وخاصة مع هيمنة منهجية حمددة معتمدة . 
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 وختە پ
لە  فقهی  راوبۆچوونی  و  بيروکە  ليَوةى  توێژەر  کە  بنەمايەکە  ياسايی  پرۆگرامکردنی  بە 

دادگا  بڕيارەکانی  ياساييەکان،  پەرتوکە  و  توێژينەوە  رێگای  لە  دةدات  پيشاندان  ياسادا  چوارچيوەی 

هەيە ناوەرۆکی  دوو  بەپرۆگرامکردنە  ئەو  فقهی،  بيرورای  گەاڵلەکردنی  بۆ  دەبن  دەری   يارمەتی 

دەرخستنی رادەی کاريگەری پرۆگرامەکانی توێژينەوەی ياسايی   يەکەميان بابەتی و دووميان ڕوالەتی.

بۆشايی  بوونی  فراوان  لەگەڵ  بەتايبەتی  عەرەبی،  زمانی  بە  ياسايی  توێژينەوەی  نووسينی  لە  جيهانی 

دە باڵو  دانراوەکانيان  عرەبی  بەزمانی  کە  توێژەران  لەنيوان  توێژينەوەيی  و  لەگەڵ  زانستی  کەنەوە 

 هاوتاکانيان لەگەالنی تر وە بەتايبەتی  لەگەڵ زاڵبوونی پرۆگراميَكي دياريکراو و ثشتثيًبةستراو.  
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Abstract 
       The legal methodology represents the basis for the researcher to present his 

ideas and views of jurisprudence within the scope of law through research and legal 
books, enlightened by the judiciary's provisions that represent an important basis for 
the creation of jurisprudential opinions, methodology has two contents, the first  in 
objective  way and the second form. Demonstrate the impact of international legal 
research approaches in writing legal research in the Arabic language, especially with 
the widening scientific and research gap between researchers who publish their books 

in Arabic and their peers from other nations.
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 التقديم والتقادم في الصك  أحكام
 

 د.هادي مسلم يونس 
 ساعد امل  أستاذ القانون اخلاص 

 العراق  –يف جملس شورى إقليم كوردستان األقدم  ستشار امل
ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 

 صدار الصك  ، إاحلق الصريف ،  لتقادم  ا،  التقدمي  ، الصك
 ووشە سەرەکيەکان: 

 چەك، پێشکەشکردن، بەسەرچوون، ماڤی سەرفداری، چەکدەرکردن
Key words: Cheque, Presenting, Prescription, cashiering right, Issuance 

of cheque 

 مقدمة 
 غري   التعامل  حىت   أو   التجارية  املعامالت  صعيد  على   سواء  وشيوعا  استخداما  التجارية   األوراق   أكثر  من  الصك   يعد
 يف  وهو   شائعة،   غري   احلديثة   واملصريف  املايل   التعامل  أدوات   زالت   ال   حيث   جمتمعنا  يف   خاصة   األشخاص،   بني   التجاري

 غرابة   فال  ولذلك   املصارف،   عرب   هبا  التعامل  ويتم   املصارف   هبا   تتعامل   اليت   اهلامة   األدوات  أحد  يزال  وال   كان   ذاته   الوقت
بل وتشدد يف القواعد املنظمة للصك وخباصة    خمتلف جوانبه القانونية وبشكل تفصيلي، بتنظيم املشرع اهتمام نلمس ان

 . قدمي الصك وتقادم دعاويه الصرفيةكل من ت تلك املنظمة للجوانب الصرفية منه، ومن ضمنها القواعد املتعلقة ب
ويقصد ابلتقدمي مراجعة احلامل القانوين للمصرف املسحوب عليه وإبرازه الصك مطالبا إايه ابلوفاء بقيمته املثبتة 
فيه من قبل الساحب، اما التقادم فهو مضي الزمان املانع من مساع الدعوى الصرفية الناشئة عن االلتزام الصريف . وقد  

ددت قواعد الصرف مواعيد اثبتة لكل من التقدمي والتقادم على صاحب احلق الصريف التقيد هبا فاذا انقضت هذه  ح
املواعيد سقطت القوة الصرفية لذلك احلق وامسي حقا جيب القتضائه اللجوء إىل ما تتيحه القواعد العامة اليت حتكم  

 عموم احلقوق الشخصية من وسائل القتضائها . 
يف هذه الدراسة املقتضبة على األحكام القانونية لكل من التقدمي والتقادم دون األحكام القانونية   وسوف نركز

 للجوانب الصرفية األخرى للصك. 
قانون  الواردة يف  الصك  املنظمة ألحكام  النصوص  دقة ووضوح  من  وابلرغم  انه  القول  ميكن  السياق  هذا  ويف 

رقم   العراقي  أحكام    النافذ  1984لسنة    30التجارة  ان  اال   ، املقارنة  التشريعات  الواردة يف  النصوص  من  كمثيالهتا 
املختلفة وخاصة يف   الكثري من االجتهادات  ان    أوساطالصك احتملت وال زالت  قلنا  إذا  نبالغ  ولعلنا ال  القضاء . 

ة من أكثر املسائل اليت مسأليت تقدمي الصك والتقادم فيه وما يتفرع عنهما وما ترتتب عليهما من ااثر صرفية وغري صرفي
 اختلفت بشأهنا االجتهادات . 

ما إىل  موضوحا   وابلنظر  اختياره  فإن  وابلتايل  املوضوع  هذا  يف  مشكلة  ال  وكأنه  وهلة  ألول  تبدو  للتو  ذكرته 
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غري أنه    ان املشرع قد نظم أحكام الصك  بدقة ووضوح،  -وكما قدمنا-للبحث فيه هو من قبيل الرتف الفكري طاملا  
القول ان التنظيم التشريعي ملسألة ما هو ليس اال نصف الطريق إىل حل مشاكله القانونية، ليبقى النصف اآلخر  ميكن  

متمثال يف كيفية فهم وتفسري النصوص املكونة هلذا التنظيم متهيدا لتطبيقها على الوقائع، واجلهة املخولة واملكلفة بذلك  
ية وخطورة ألنه من خالله يتم تطبيق تلك النصوص على الوقائع  هي القضاء، ولذلك يبدو ان هذا النصف أكثر أمه

اال    وما حيمله ذلك من حقوق والتزامات متبادلة بني األطراف،  تنظيم مل تشرع أصالً  التشريعية ألي  النصوص  والن 
 لتطبق على الواقع .ومن هنا جاءت فكرة الكتابة يف هذا املوضوع واهلدف من هذا البحث . 

هو كيف تكون النصوص املنظمة ألحكام الصك دقيقة وواضحة  وتثري يف الوقت ذاته اشكاالت واالن التساؤل  
يف التطبيق واجتهادات قضائية خمتلفة ؟ ولعلنا حناول من خالل هذا البحث اإلجابة على على هذا التساؤل وحتديد  

 سبب هذه االشكالية من وجهة نظران واحللول اليت نراها مناسبة هلا . 
يف هذا البحث عرض األحكام القانونية لكل من تقدمي الصك وتقادمه واآلاثر املرتتبة عليهما يف ضوء  وسنحاول 

نصوص قانون التجارة العراقي النافذ، دومنا مقارنة مع قوانني أخرى للتشابه الكبري بني أحكام الصك يف القوانني اليت  
ت وحىت القانون الفرنسي،  امار مصر واألردن ولبنان واإل  متكنت من االطالع عليها ومن ذلك قوانني التجارة يف كل من

لذلك قد ال تكون املقارنة ذات جدوى عملية أو علمية، ولعل معرفة سبب التشابه هذا ال حيتاج إىل عناء كبري طاملا  
   تجارية.ان أحكام األوراق التجارية مبا فيها الصك يف هذه القوانني مأخوذة من اتفاقيات جنيف اخلاصة ابألوراق ال 

وهلما للتعريف بكل من التقدمي والتقادم واثنيهما أهبذا املوضوع نوزع البحث فيه على مبحثني خنصص    حاطةولإل
 لآلاثر املرتتبة على التقدمي والتقادم . 
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 املبحث األول  – 1
 التعريف ابلتقدمي والتقادم 

موحدة    والتقادم  التقدمي  من  لكل  القانونية  األحكام  تكون  أن  الصكتكاد  أو   ،(1) يف  األايم  عدد  ابستثناء 
، الن هذه األحكام يف األساس كانت قد تضمنتها معاهدة جنيف (2)يف التشريع العراقي والتشريعات املقارنة  ،األشهر

 .(3) اخلاصة ابلصكوك )الشيكات( واخذت هذه التشريعات أحكامها منها
لذا   لصك وتقادم الدعاوى الناشئة عنه عن بعضهما،وخيتلف مدلول وابلتايل األحكام القانونية لكل من تقدمي ا

 يتطلب األمر ختصيص مطلب مستقل لكل واحد منهما .  
 املطلب األول  -  1- 1

 تقدمي الصك 
أوال: الصك املسحوب يف العراق واملستحق الوفاء  ( من قانون التجارة العراقي النافذ على انه )156تنص املادة )

اثنيا : إذا كان الصك مسحواب خارج العراق ومستحق الوفاء فيه، وجب    .رة أايمفيه جيب تقدميه للوفاء خالل عش
 .اثلثا: يبدأ امليعاد املذكور يف كل من الفقرتني السابقتني من اتريخ إصدار الصك املبني فيه   .تقدميه خالل ستني يوما

من   برقيا  أو  هاتفيا  مبلغه  وحجز  املصارف  أحد  إىل  الصك  تقدمي  يعترب   : املصرف  رابعا  لدى  املصرف  هذا  قبل 
(، ولفهم أحكام هذا النص البد من بيان امرين ومها الصك  وتقدميه، إذ ميكن   املسحوب عليه، يف حكم تقدميه للوفا 

( من قانون التجارة األوراق التجارية عموما وابالستناد إىل ما وردت 39تعريف الصك علي وفق ما عرفت به املادة )
ابلصك   خاصة  أحكام  مبوجبه من  أيمر  معينة  بصيغة  شكلي  حمرر  ابنه  منه   الثالث  الباب  من  الثالث  الفصل  يف 

النقود للمستفيد لدى االطالع ،   الساحب شخصا آخر )املسحوب عليه( دائما مصرف ابداء مبلغ حمدد من    وهو 
قدر    –ولكن ابرزها    يتميز الصك عن ابقي األوراق التجارية من عدة وجوهو   ويكون قابال للتداول ابلطرق التجارية.

هو انه مستحق االداء دائما لدى االطالع وكل بيان خمالف لذلك لغو، كما ان فيه بعدا جزائيا  -تعلق األمر مبوضوعنا
شروط  و   وبطبيعة احلال ان  املقصود ابلصك هنا هو الصك  املستكمل ألركانه مبا فيه ركن الشكلية  يف فروض معينة . 

( فال تعد  138اليت فرضها القانون املادة )  اإللزامية ورقة من واحد أو أكثر من البينات  ، فاذا خلت ال(4) هذه األركان
 ( من قانون التجارة،139مع األخذ ابالعتبار احلالتني الواردتني يف املادة )  -صكا ال من الناحية الصرفية وال اجلزائية  

 
وهو نافذ    52/5/1991في    147رقم    استبدلت لفظة الصك بلفظة الشيك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( 1)

رقم    إقليمفي   القرار  في  الواردة  والقرارات  بالقوانين  شموله  لعدم  برلمان   11كوردستان  من  الصادر 
 1992كوردستان في 

رقم   ( 2) المصري  التجارة  للور  1999لسنة    17كقانون  الرابع  الباب  )المواد من االذي خصص  التجارية  ق 
التجا  549  –  378 وقانون  رقم  األردن رة  (  من    1966لسنة    12ي  وقانون    281  -123)المواد   ،)

الذي خصص الكتاب الرابع للوراق التجارية ) المواد    1993لسنة    18ي رقم  اإلمارات المعاملت التجارية  
لسنة    60رقم    األسبقو  1970لسنة    149( وحتى قانوني التجارة العراقيين السابق رقم    644  –  478من  

1943 
  معاهدتي جنيف ،   إلى   االحكام القانونية للوراق التجارية لهذه القوانين وغيرها من القوانين المناظرة  ترجع ( 3)

لسنة والكمبيالة  بالسفتجة  لسنة    1930االولى خاصة  بالصكوك  والثانية خاصة  وملحقها   1931وملحقها 
ينظر   ،القان أستاذ.للمزيد  الشماع  د.فوزي محمد سامي ود.فائق  الجليلين  التجارية  ين  ،االوراق  التجاري  ون 

    19ـجامعة بغداد ،بل تاريخ نشر ، ص 
اربيل، أستاذ ( 4)  ، الخاصة  التجاري، منشورات جامعة جيهان  القانون  في  الوجيز  ياملكي،  اكرم  أ.د.  القدير  نا 

  االوراق التجارية،  د.علي جمال الدين عوض ، وكذلك    602، ص  2014،  1العراق ،ط  –كوردستان    إقليم
 176، ص 1995دراسة للقضاء، جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ،  الصك، –الكمبيالة  –سند االذني ال
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 . (1) يضاأوهذا ما أكده القضاء 
عة احلامل القانوين للصك للمسحوب عليه وإبرازه له ومطالبته الوفاء بقيمته  اما املقصود بتقدمي الصك فهو مراج

مددا حمددة جيب   ( آنفة الذكر يف بنديها )أوال واثنيا(156قيمته يف حساب . وقد حددت املادة )   إدراجفورا ،نقدا أو 
(  60)و   ملراد الوفاء به فيه على احلامل تقدمي الصك قبل انقضائها وهي عشرة أايم يف الصك املسحوب يف العراق وا

إصدار   اتريخ  من  املداتن  هااتن  وتبدأ  فيه.  به  الوفاء  ويراد  العراق  املسحوب خارج  أو  احملرر  الصك  يوما يف  وستون 
ليس حترير الصك بل   -كما يبدو لنا   –الصك حسب ما جاء يف البند الثالث من تلك املادة ، ويقصد ابإلصدار هنا  

ساحبه إىل املستفيد أو من ميثله قانوان، وهذا ما يرجحه الرأي السائد يف الفقه )قدميه وحديثه(  تسليمه من قبل حمرره أو 
، وابملقابل هناك رأي معترب خمالف يرى أبن فعل اإلصدار يتحقق مبجرد إنشاء الصك على وجه صحيح ،  (2)والقضاء

( من قانون التجارة العراقي وكذلك املادة  141مستدال يف ذلك أبلفاظ وعبارات نصوص البندين أوال واثلثا من املادة )
، ومع تقديران هلذا الرأي وهو ألحد أعمدة فقه القانون التجاري اال انه قد ال  (3)( من قانون العقوابت العراقي459)

  –يكون إلنشاء الصك من قبل الساحب اثرا قانونيا ما مل يتبعه تسليم للصك أو إعطاءه للمستفيد ولذلك فال نكون  
أمام جرمية إصدار صك بدون رصيد حىت لو مت إنشاء الصك من قبل الساحب واحتفظ به هذا األخري مث   –ال  مث

خرج عن حيازته دون إرادته كالسرقة أو الضياع، وكذا احلكم إذا حرره الساحب لنفسه وقدمه إىل إىل املسحوب عليه  
فكرة هي وراء استخدام املشرع اجلنائي لفظة )أعطى(  رغم عدم وجود مقابل الوفاء لدى هذا األخري. ونعتقد ان هذه ال

 ( من قانون العقوابت اخلاص جبرمية إصدار صك بدون رصيد .  459يف نص املادة )
املصرف املسحوب عليه مىت ما قام هذا املصرف   هذا ويعد حبكم التقدمي أن يقدم الصك إىل مصرف يف غري 

تفيا أو برقيا كما جاء يف البند الرابع من املادة  املذكورة، وقد ال  مبلغه من خالل االتصال ابملسحوب عليه ها  حبجز
يكون حتميال للنص أكثر مما حيتمل إذا قلنا ابنه جيوز أن يتم هذا احلجز أبية وسيلة  اتصال بديلة أخرى  كخدمات  

 االتصاالت احلديثة مبا فيها اإلنرتنت وخدماته .  
  احب الصك بوجوب هتيأة مقابل الوفاء لدى املسحوب عليه حبيث وعليه فمن الواضح ان القانون كما الزم س

بتقدميه خالل مدة التقدمي احملددة  -ابملقابل  –، فقد الزم حامل الصك  (4)يكفي للوفاء بقيمة الصك منذ حلظة إصداره

 
( من القانون 138البيانات المذكورة بالمادة )أحد   حيث قضت محكمة تمييز العراق بانه )إذا خلت الورقة من  ( 1)

ا وال يكون له اثر كورقة تجارية وعليه فأن الصك الم ا ناقصا برز بالدعوى يعتبر سند عاديا...(  فتعتبر صكا
،رقم   العامة  الهيئة  العراق  تمييز  اإل  5/4/2009في     313محكمة  الموقع  على  متاح   أدناه   لكترونيوهو 
 لقاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية : 

                                               erdictsTextResults.aspxhttp://iraqld.hjc.iq:8080/V 
د. محمد صالح بك ،  ، و175د.علي جمال الدين عوض ،مرجع سابق، ص  ينظر على سبيل المثال كل من : ( 2)

ر  وأ.د. بشا   ،  384،ص    1950االوراق التجارية ، الكمبيالة والسند االذني والشيك ، مطبعة جامعة فؤاد ،
مظفر جابر الراوي ، شرح االوراق التجارية في قانون المعاملت  حكمت ملكاوي ود.عماد عبد الحي ود.  

.هذا وقد استقر القضاء المصري على هذا 212، جامعة الشارقة ، ص  1ي ، طاإلمارات ي  تحادالتجارية اال
باإل )المقصود  ان  من  احكامه  من  العديد  في  للمستف  إعطاء هو    صدار النهج  السابقة  الصك  االفعال  اما  يد 

فهي   وتوقيعه  الطعن    أعمال كتحريره  المثال:  سبيل  ينظر على   )... ، جلسة    40،السنة  759تحضيرية  ق 
ص  21,س    29/6/1970 الطعن    935,  وكذلك  السنة    1839،   ،40، ، 22،س1/3/1971جلسة    ق 

،ص الجنائي  الفني  المكتب  لدى    183مجموعة  مذكورة  وغيرها  االحكام  هذه  ،د.  .  التواب  عبد    معوض 
 وما بعدها  460، ص2011، دار شادي،القاهرة ،   4الموسوعة التجارية الشاملة ،الجزء الثالث ،ط

 602نا القدير أ.د. اكرم ياملكي ، مرجع سابق ، صأستاذ ( 3)
 تجارة عراقي  141البند اوال من المادة  ( 4)

http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx
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 قانوان . 
املذكور يف البندين أوال    ( املشار إليها فإن ميعاد التقدمي156وجدير ابإلشارة انه ومبوجب البند اثلثا من املادة )

التايل له، وهذا يعد كما يرى أحد   اليوم  املادة ذاهتا حيسب من اتريخ إصدار الصك املبني فني وليس من  واثنيا من 
، (1)خروجا على القاعدة العامة يف احتساب املواعيد القانونية اليت ال تعتد ابليوم األول لإلجراء عادة –حبق   –الفقهاء 

ان لنا  نظرة   ويبدو  مع  انسجاما  امكن  ما  قدر  وجعلها قصرية  الصك  التقدمي يف  مواعيد  سياق ضبط  أييت يف  ذلك 
 املشرع إىل وظيفة الصك كأداة وفاء وجعله اقرب ما ميكن إىل النقد يف الوفاء اباللتزامات املالية . 

 
التجا ( 1) القانون  شرح  في  ،الوسيط  العكيلي  أ.د.عزيز  ،دار  ينظر:  البنوك  وعمليات  التجارية  االوراق   ، ري 

 254، ص  2013، 5عمان ،ط  الثقافة ،
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 املطلب الثاين   - 1 –2
 التقادم يف الصك 

النافذ أحكام خ التجارة  التجارية بشكل عام لقد نظم قانون  الناشئة عن األوراق  اصة بتقادم الدعاوى الصرفية 
وقد حرص املشرع التجاري أن تكون هذه املدد قصرية مقارنة مع مدد التقادم حسب القواعد العامة، إذ  تتقادم بعض  

 الدعاوى الصرفية ابنقضاء ستة اشهر يف حني ان اقصى مدة للتقادم الصريف هي ثالث سنوات . 
: تتقادم دعوى رجوع حامل الصك  ( من قانون التجارة على انه )أوال175ذا السياق فقد نصت املادة )ويف ه

امللتزمني بدفع قيمته مبضي ستة اشهر من انقضاء ميعاد تقدميه اثنيا : تتقادم    .على الساحب واملظهرين وغريهم من 
يوم الذي وىف فيه امللتزم قيمة الصك أو من  دعوى رجوع امللتزمني بعضهم على البعض اآلخر مبضي ستة اشهر من ال

 . يوم مطالبته قضائيا ابلوفاء(  
للتقادم   النص  مدتني  املوقعنيألقد تضمن هذا  على  احلامل  تتقادم ابنقضائها دعاوى  اشهر  على   مدمها ستة 

 بعضهم على بعض.  ودعاوى رجوع امللتزمني كالساحب واملظهرين الصك من ساحب ومظهرين وضامنني،
( من قانون تعديل قانون التجارة رقم 1املادة ) البند )اثلثا( من هذه املادة مبوجبير ابإلشارة انه مت إلغاء  وجد

البند على   01/01/1992بتاريخ    10الصادر ابلرقم  ، 1984لسنة    30 )تتقادم دعوى    انه:.حيث كان ينص هذا 
انقضاء مدة تقدمي الصك( من  املوجبة (1) احلامل على املسحوب عليه مبضي ثالث سنوات  . وقد جاء يف األسباب 

لقانون التعديل هذا )ابلنظر لطول مدة تقادم دعوى حامل الصك على املسحوب عليه )املصرف( املنصوص عليها يف  
من ) الفقرة )اثلثا(  الرقم )175املادة  التجارة ذي  قانون  لسنة  30( من  الواردة يف  ،  1984(  )امللتزمني(  والن كلمة 

جل تيسري أعمال املصرف  وأل  ،)اثلثا(  الفقرة )أوال( من املادة املذكورة تسري على املصرف أيضاً يف حالة إلغاء الفقرة
 شرع هذا القانون(.  .تقرار املعامالتواس

ويبدو لنا ان هذا املربر الذي استند عليه املشرع يف إلغاء البند اثلثا املشار إليه ،غري مقنع وخاصة مسألة ان كلمة 
امللتزمني تشمل املسحوب عليه أيضاً هي إىل حد كبري حمل نظر، ألنه ببساطة إذا كنا بصدد التقادم الصريف فإن ذلك  

وذلك  يعين   توقيعه  مبوجب  صرفيا  يلتزم  فالساحب  امللتزم،  توقيع  مبوجب  ينشأ  األخري  وهذا  صريف  التزام  بصدد  اننا 
يصدق على املظهرين والضامنني ، اما املسحوب عليه يف الصك فهو ال يوقع عليه إذ ال قبول يف الصك ، خبالف  

مبوجب توقيعه فإن مل يقبل وابلتايل مل يوقع ال يلتزم صرفيا    احلوالة التجارية اليت يلتزم املسحوب عليه القابل ابلوفاء هبا 
القانوين على أساس آخر وهو حق )او متلك( حامل   يلتزم بوفاء قيمة الصك للحامل  البتة، غري أن املسحوب عليه 

رتاض على  الصك  ملقابل الوفاء إذا كان موجودا لدى املسحوب واال فال يلتزم بشيء، وعليه فإنه ميكن القول ان ال اع
إلغاء البند اثلثا املشار على ان املربر املنطقي لذلك هو ان املسحوب عليه ملتزم ليس صرفيا وإمنا ملتزم مبا للحامل من  
حقوق على مقابل الوفاء لديه، ولذلك فإن دعوى احلامل على املسحوب عليه يفرتض هبا أن خترج من نطاق التقادم  

السياق ذاته يرى الفقه انه ال حمل للبحث عن سقوط حق احلامل املهمل جتاه هذا  ويف  الصريف ألهنا دعوى غري صرفية، 
. غري أنه ووفقا ملا ورد يف األسباب املوجبة للتعديل املشار إليه فإن  (2) املسحوب عليه لذات املربر الذي ذكرانه آنفا
 

 .  اإلقليمفي  أعلهلعدم انفاذ قانون التعديل المشار اليه  اإلقليمغير ان هذا البند ال يزال نافذا في  ( 1)
ني ، الموسوعة  د.محمود الكيل   ، وكذلك  262د.علي جمال الدين عوض ،مرجع سابق ، ص ينظر كل من  ( 2)

التجارية واإل  التجارية التشريعات  الثاني،  الثقافة،  ة، دراسة مقارنة، لكتروني والمصرفية ،المجلد   ، عمان  دار 
 

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=310120062254281
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=041020072344242
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=041020072344242
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التقد اشهر من اتريخ  األخرى مبضي ستة  عليه تسقط هي  املسحوب  على  احلامل  دعوى  دعوى  ليست  اهنا  مي رغم 
فقها عليه  مستقر  هو  على  (1)صرفية كما  احلامل  دعوى  تقادم  خضوع  إىل  املوجبة  األسباب  أشارت  وطاملا  عليه   ،

التفسري   التقيد هبذا  امللتزمني ،وجب علينا  التقادم ذاهتا اليت تتقادم ابنقضائها دعوى احلامل على  املسحوب إىل مدة 
املش به صادرا من  يفرتض  ذاته،الذي  العادي الن    رع  التقادم  األفضل خضوعها ألحكام  انه كان من  نرى  اننا  رغم 

املسحوب عليه ليس ملتزما صرفيا يف الواقع فهو مل يضع توقيعه على الصك، والن  أحكام التقادم الصريف هي استثناء  
 على األصل الوارد يف القواعد العامة، فال تفرتض وال يقاس عليها . 

تقدم  ميكن القول أبن املطلوب منه الوفاء ابلصك هو املصرف املسحوب عليه فإن قدم احلامل ولتوضيح كل ما  
الصك إليه خالل مدة التقدمي وجب عليه الوفاء بقيمته بعد التثبت من شروط صحته وصفة حامله مىت ما كان مقابل  

ما أن يرفع دعوى عليه على أساس مقابل  الوفاء موجودا وكافيا وقابال للتصرف فيه، فإن امتنع عن ذلك  جاز للحامل ا
التقدمي، ميعاد  انقضاء  اتريخ  ثالث سنوات حمسوبة من  الدعوى مبضي  تتقادم هذه  الصك حيث كانت   قبل    وفاء 

تعديل النص وإلغاء البند اخلاص هبذا التقادم، اما اآلن فإن تقادم هذه الدعوى تتقادم هي األخرى مبضي ستة اشهر 
تقدمي، أو أن يثبت امتناع املسحوب عليه عن طريق االحتجاج أو بيان يدونه املسحوب عليه،  على انقضاء ميعاد ال

ومن مث يرجع على الساحب واملوقعني اآلخرين أيضاً بدعوى صرفية    ( من قانون التجارة،169وفق ما جاء يف املادة )
ان هذا التقادم خيضع ملا خيضع هلا التقادم    تتقادم ابنقضاء ستة اشهر من اتريخ انتهاء ميعاد التقدمي، وغين عن البيان 

 .(2) يف القواعد العامة من أحكام
ويرى معظم الفقهاء أن تقادم الدعوى الصرفية قائم على فكرة ان انقضاء هذه املدة تعد قرينة على الوفاء بقيمة  

امللتزمني أم ملتزما أو  ىف بقيمة الصك ويرجع هبا  الصك وذلك ابفرتاض ان الدائن )سواء كان حامال يف الرجوع على 
  –حبق–.على ان هناك من يرى  (3)على امللتزمني اآلخرين( قد قبض قيمة الصك ولذلك ال يطالب هبا طيلة هذه املدة

، وتظهر قوة حجة هذا  (4) ان هذا التقادم ليس أساسه قرينة الوفاء بل غايته استقرار املعامالت وخاصة الصرفية منها
ة ان الدين النقدي هو واحد من حيث األثر القانوين سواء كان مثبتا يف سند عادي أو صك  الرأي يف تقديران يف حقيق

أو أية وسيلة ولو كان التقادم قائما على قرينة الوفاء لوجب أن تكون مدة التقادم واحدة سواء كان الدين يف سند أم  
د على املدين فيه وذلك إلجياد نوع من  صك، غري أن القانون قد جعل مدد تقادم العوى الصرفية قصرية مقابل التشد

 التوازن واستقرار املعامالت الصرفية . 
ل أحد الفقهاء هنا عن اثر مرور مدد التقادم املار ذكرها على حق املدعي ويستدرك هل انه يودي إىل  ءويتسا

يسقط ما  ان  إىل  بكامله؟ مث خيلص  احلق  أم سقوط  ؟  احلق  ذلك  عن  القانونية  احلماية  عنصر  الدعوى    سقوط  هو 
 

 
 متنها والهوامش .  277، ص 2009

أ.د.  و  ،  611، ص  2014نا القدير أ.د. اكرم ياملكي ، مرجع سابق،  أستاذينظر  :  ينظر على سبيل المثال ( 1)
االفلس ، الطبعة  –االوراق التجارية   -العمليات المصرفية–قانون التجاري، العقود التجارية  الهاني دويدار،  

، الحقوقية  الحلبي  ،منشورات  ص2008االولى  ص    705،   ، سابق  ،مرجع  العكيلي  عزيز  وأ.د.   ،
،ص ص275 السابق  .المرجع  عوض  الدين  جمال  ،المرجع    268و282،ود.علي  الكيلني  محمود  ،ود. 

 217ص ،  السابق 
نا أ.د. طالب حسن موسى ، االوراق التجارية والعمليات المصرفية ،دار الثقافة  أستاذينظر :  أكثرللتفصيل   ( 2)

 وما بعدها 156، ص2011،  1،عمان ،ط
السابق ، ص ( 3) ،المرجع  دويدار  : د. هاني  المثال كل من  الدين وكذلك    703ينظر على سبيل  د.علي جمال 

 وما بعدها  272عوض ،مرجع سابق ، ـص
 160نا أ.د. طالب حسن موسى ، المرجع السبق ، صأستاذ ( 4)
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، وابلتايل يستطيع (1)الصرفية وخيضع احلق إىل التقادم العادي الن الورقة التجارية يف هذه احلالة تتحول إىل ورقة عادية
اقتضاء حقه بطريق دعوى مدنية على أساس اصل العالقة اليت كانت سببا إلنشاء الصك أو تداوله، ولعل ما يؤيد هذا  

ال تسري املدد املذكورة إذا صدر حكم ابلدين أو اقر به  ( من انه )176نيا من املادة )الرأي هو ما نص عليه البند اث
( اليت تنص على انه )جيوز للحامل رغم تقادم  177املدين بورقة مستقلة إقراراً يرتتب عليه جتديد الدين( وكذلك املادة )

الوفا برد ما  دعوى املطالبة بقيمة الصك أن يطالب الساحب الذي مل يقدم مقابل  أو بعضه  ء أو قدمه واسرتده كله 
دون وجه حق به  أيضاً، اثرى  احلال  واقع  يؤيده  ما  وهذا   .)  ( ابنه  العراقي  القضاء  أحكام  أحد  يف  جاء  يعترب  حيث 

عادية(  ورقة  اشهر  ستة  وهي  للصرف  القانونية  مدته  انتهاء  بعد  عبارة،(2)الصك  على  حتفظنا  القانونية    .)مع  مدته 
مل يرد أي نص يف قانون التجارة يفيد صراحة أو حىت ضمنا إىل ان  إذ    هر، الواردة يف هذا احلكم،للصرف وهي ستة اش

املذكورة تفاصيلهما   التقادم  التقدمي ومدة  اكتفى ابإلشارة إىل ميعاد  القانونية لصرف الصك هي ستة اشهر بل  املدة 
 . آنفا(

ا ابملقارنة مع املدد املناظرة هلا يف كل من احلوالة  ومما يالحظ على كل من تقدمي الصك والتقادم فيه قصر مددمه
يوما   أو ستني  أايم  الصك هي عشرة  التقدمي يف  ان مديت  ،اذ  لألمر  والسند  األحوال-التجارية  من اتريخ    -حسب 

 إصداره وذلك ابملقارنة مع مدة تقدمي كل من احلوالة التجارية والكمبيالة املستحقتني لدى االطالع حيث جعل املشرع
ما مل يتم تعديلها إطالة أو تقصريا . كما ان مدد التقادم يف الصك تعد قصرية    مدة تقدميهما سنة من اتريخ إنشائهما،

 خرتني كما اسلفنا. بل وحىت عن مدد التقادم يف الورقتني األ ،(3)ابملقارنة مع مدد التقادم يف الدعوى املدنية
يف   والتقادم  التقدمي  مديت  قصر  وراء  ان  بضمنها  ويبدو  التجارية  ابألوراق  التعامل  واقع  افرزها  فكرة  الصك 

مدفوعة   الصرف  قواعد  فاذا كانت  التجارية،  األوراق  أشخاص  بني مصاحل  التوازن  بقاعدة  تسميتها  ميكن  الصكوك، 
ابال يف  بتعزيز الثقة يف األوراق التجارية ومحاية املتعامل حسن النية قد تشددت على امللتزم سواء كان مسحواب عليه ق

واملظهرين   احلوالة  يف  بضماهنا كالساحب  ملتزمني  أم كانوا  الصك  يف  ساحبا  أم  لألمر  السند  يف  حمررا  أم   احلوالة 
والضامنني فيهما ويف السند لألمر، ويبدو هذا التشدد واضحا من خالل عدة مظاهر كانعدام املهل والتضامن وغريمها  

مللتزمني ابلورقة كمتعاملني يف معاملة مشروعة ال كمرتكيب افعال غري مشروعة  ، فإن قواعد الصرف يف املقابل تنظر إىل ا
كان التشدد جتاه امللتزمني يربره  وإذا    لذلك  فإن مصاحلهم أيضاً جديرة ابلرعاية مقابل مصاحل احلامل القانوين للورقة،

ابلصكوك، ابلتعامل  الثقة  الطرفني،فإن    تعزيز  لصاحل  مراعاهتا  جيب  الثقة  القبول    هذه  تشجيع  املشرع  يقصد  فكما 
ابلصك من جانب املستفيدين فإنه جيب أن يشجع الساحب على إصدار الصك وذلك ابلتشدد على احلامل القانوين  
حمددة  قانونية  مبواعيد  اباللتزام  القانوين  احلامل  على  الصرف  قواعد  تشدد  يف  الرعاية  هذه  مظاهر  وتتجسد  أيضاً، 

قدمي للقبول أو عمل االحتجاج أو التقدمي للوفاء أو الرجوع لكي ال يعد حامال مهمال،  لالستحقاقات الصرفية  كالت
ان    –وجبعل مدد االلتزامات الصرفية املرتتبة على املدينني الصرفيني قصرية نسبيا اترة أخرى، كي ال تبقى رقاهبم    اترة،

ون دائما من السهل على املدينني أتمينه، إىل  حتت مقصلة هذا االلتزام الذي يكون حمله نقداي قد ال يك-جاز التعبري
 جانب العقوبة اجلزائية اليت قد هتددهم . 

 
 773، ص  2017،  1،فلسفة الحق ،منشورات زين الحقوقية،ط  األحمد نا أ.د. محمد سليمان أستاذ ( 1)
بغداد.بالعدد   ( 2) استئناف  رئاسة  من  صادر  قاعدة  ،    1/2011/ 9في    2011/صك/1حكم  موقع  على  متاح 

 http://iraqld.hjc.iq:8080/free_search.aspx:  لكترونية  اإلالتشريعات العراقي 
الوافي الحكام   ( 3) في شرح  التقاللتفصيل  ,الوسيط  السنهوري  احمد  الرزاق  د.عبد  المرحوم  العلمة   ينظر  دم 

 وما بعدها .  994ار احياء التراث العربي ، بيروت ، ص بوجه عام ، د لتزام، اال 3القنون المدني ، 

http://iraqld.hjc.iq:8080/free_search.aspx
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( من قانون التجارة قد أشار إىل تقادم آخر ابنقضائه ينقضي التزام الكفيل يف  162ونشري هنا إىل ان املادة )
( املستفيد  احملرر المر  الصك  حالة ضياع  انه يف  الصك، ومفاده  القأحالة ضياع  فلحامله  ي  للتداول ابلتظهري(،  ابل 

يقوم   أن  على  احلامل  هلذا  القانون  منحه  حق  وهو  إجراءات،  مبوجب  به  الوفاء  يف  عليه  املسحوب  لدى  املعارضة 
إبجراءات حمددة قانوان وان يقدم ضماان يتمثل يف تقدمي كفيل يتعهد عن املعارض يف حالة ثبوت عدم احقيته ابلصك  

وهذا التقادم ورغم    ،(1)فيل مبرور ستة اشهر إذا مل حتصل خالهلا مطالبة أو دعوى من الغري، وينقضي التزام هذا الك
تقادما صرفيا، وابلتايل خيرج عن   –يف تقديران    –قصر مدته وتساويها مع مدد التقادم الصريف آنفة الذكر اال انه ال يعد 

 نطاق هذا البحث . 
 املبحث الثاين  -2

 كل من التقدمي والتقادم   القانونية املرتتبة على اآلاثر
تتسم  ال  اليت  القضائية  األحكام  على  بظالهلا  القت  هامة  قانونية  ااثر  والتقادم  التقدمي  من  على كل  يرتتب 

  اهم هذه اآلاثر يف طائفتني األوىل صرفية والثانية جزائية  إمجال ابالستقرار ذاته الذي يتسم به املوقف التشريعي وميكن  
 وخنصص لكِل مطلبا . 

 املطلب األول  -2 -1
 اآلاثر الصرفية 

 . نعرض أوال اآلاثر الصرفية للتقدمي يف فرع أول على ان نقفي عليه بفرع اثن  لآلاثر الصرفية للتقادم 
 الفرع األول -1-1-2

 اآلاثر الصرفية للتقدمي 
فيما سبق   –هناك ااثر صرفية ترتتب على مراعاة مواعيد التقدمي وأخرى ترتتب على عدم مراعاهتا، فقد الحظنا  

املادة )  – القانون بعد ان حدد يف  القانوين مراعاهتا  156ان  ( املار ذكرها مواعيد لتقدمي الصك، جيب على احلامل 
الساحب   وجتاه  عليه  املسحوب  جتاه  الصرفية  حقوقه  جبميع  حيتفظ  لكي  عليه  املسحوب  إىل  خالهلا  الصك  وتقدمي 

من   أوال  البند  يف  نص  فقد  والضامنني،  )واملظهرين  )169املادة  ان  على  الساحب  (  على  الرجوع  الصك  حلامل 
واملظهرين وغريهم من امللتزمني به إذا قدمه يف امليعاد القانوين ومل يستوف قيمته وأثبت االمتناع عن الوفاء ابحتجاج.  

ا تقدمي  يوم  ذكر  عليه مع  املسحوب  ببيان صادر من  الوفاء  االمتناع عن  إثبات  االحتجاج  عن  لصك.  وجيوز عوضاً 
على انه )جيب إثبات االمتناع عن  (170)ادة  مث نصت  امل  وجيب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوابً على الصك ذاته(

( من هذا القانون قبل انقضاء ميعاد التقدمي. فاذا وقع  169الوفاء ابلكيفية املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة )
(، يتضح مما تقدم ان احلامل  ز إثبات االمتناع عن الوفاء يف يوم العمل التايل لهالتقدمي يف آخر يوم من هذا امليعاد جا

القانوين الذي يقدم الصك إىل املسحوب عليه ضمن ميعاد التقدمي اما أن يقابل مبوقف إجيايب منه ابلوفاء بقيمة الصك  
وقع آخر مظهرا كان أم ضامنا، أو  وينقضي بذلك التزام املسحوب عليه وينقضي معه ابلتبعية  التزام الساحب وكل م

عندئذ بني أن    أن يقابل احلامل مبوقف سليب يتمثل يف امتناع املسحوب عليه عن الوفاء ألي سبب كان فيكون ابخليار 
املادة   من  أوال  البند  إىل أحكام  مباشرة ابالستناد  تنفيذه  رقم   14يطلب  العراقي  التنفيذ  قانون    1980لسنة    45من 

ال  مقابل  النافذ، ويكون  أساس حق احلامل على  الوفاء على  لديه مقابل  الذي  تنفيذ هذا يف مواجهة املسحوب عليه 
 

ين الجليلين د.فوزي محمد سامي ود.فائق الشماع ، مرجع سابق  أستاذينظر  للمزيد حول احكام ضياع الصك   ( 1)
 وما بعدها 266أ.د.عزيز العكيلي ، مرجع سابق ، صوما بعدها  وكذلك  339ص ،
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الوفاء هذا أو على الساحب ابعتباره املدين الصريف يف الصك، أو أن يرفع دعوى على املسحوب عليه  على أساس  
  ( 169صرفيا( وفق أحكام املادتني ) ، وبني أن يرجع على الساحب واملظهرين والضامنني )رجوعا  (1)مقابل وفاء الصك

 . (2) ( املشار إليهما انفا170)و
التقدمي فإن هناك ااثر قانونية صرفية ترتتب على عدم مراعاة ميعاد  مليعاد  ومقابل اآلاثر الصرفية ملراعاة احلامل 

جتاه كل مهمال  حامال  يغدو  التقدمي  مليعاد  مراعاته  بعدم  احلامل  ان  اعتبار  على  تبىن  عليه    التقدمي  املسحوب  من 
االمتناع عن الوفاء بقيمة    –ولو نظراي –فيكون للمسحوب عليه    والساحب وامللتزمني اآلخرين من مظهرين وضامنني، 

(  158الصك الذي يقدم له بعد انقضاء ميعاد التقدمي وذلك ما ميكن استنتاجه من إشارة نص البند أوال من املادة ) 
يويف قيمة الصك بعد انقضاء ميعاد تقدميه( إذ ان النص قد جعل هذا الوفاء  الذي جاء فيه ان )للمسحوب عليه أن  

جوازاي مما يستتبع القول إبمكانية االمتناع عن الوفاء يف هذه الفرضية، وااي كان فإن الواقع يشري إىل ان املصارف تويف  
إنشاء الصك أحياان أو من اليوم    قيمة الصك حىت بعد انقضاء ميعاد التقدمي ولغاية انقضاء مدة ستة اشهر من اتريخ

ولعل وراء ذلك اما اعتبارات عملية تتمثل فيما تعارفت عليه    د التقدمي لتجعل املدة ستة اشهر وعشرة أايم،ااألخري مليع
اعتبارات  أو  املصارف أو لتسهيل األمر على املتعاملني معها، ال سيما عندما يكون لدى املصرف مقابل وفاء للصك ، 

 مجة عن وجود نوع من اخللط بني ميعاد التقدمي ومواعيد التقادم يف الصك . قانونية ان
مظهرين  من  ابلصك  وامللتزمني  الساحب  على  الرجوع  مهمال سقوط حقه يف  احلامل  اعتبار  على  يرتتب  كما 

لضامنني  على املظهرين وا –عند امتناع املسحوب عليه عن الوفاء    –يسقط حقه الصريف وليس له الرجوع  إذ    وضامنني، 
الوفاء عند إصداره الصك وبقي مقابل   بشكل عام، ويسقط حقه كذلك جتاه الساحب الذي كان قد أوجد مقابل 
فيه كإفالس   للساحب  يد  ال  لسبب  ذلك  بعد  زال  لو  حىت  التقدمي   مدة  طيلة  عليه  املسحوب  لدى  هذا  الوفاء 

حيتفظ احلامل حبقه يف الرجوع  اليت تنص على انه )( من قانون التجارة  172املسحوب عليه، وهذا ما يفهم من املادة )
على الساحب ولو مل يقدم الصك إىل املسحوب عليه أو مل يقم بعمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه يف امليعاد القانوين،  

صك  اال إذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقي هذا املقابل موجوداً عند املسحوب عليه حىت انقضاء ميعاد تقدمي ال
(3)(مث زال املقابل بفعل غري منسوب إىل الساحب

وخبالف ذلك ال ميكن للساحب الذي مل يوجد مقابل الوفاء خالل    
عليه  رجوعه  دعوى  ويدفع  ابإلمهال  احلامل  على  االحتجاج  التقدمي  من  (4)مدة  بني كل  القانون  يفرق   هذا  ويف   ،

احلال يف احلوالة التجارية املقبولة حيث يرتتب على إمهال  الساحب وامللتزمني اآلخرين كاملظهرين بعكس ما هو عليه  
 احلامل سقوط حقه يف الرجوع على كل من الساحب واملظهرين والضامنني على حد سواء. 

ومن اآلاثر األخرى املرتتبة على عدم التقيد مبيعاد التقدمي وانقضائه أن تظهري الصك بعد االحتجاج احلاصل بعد 
 

 262بق ، ـص ينظر د.علي جمال الدين عوض ،مرجع سا ( 1)
 608نا القدير أ.د. اكرم ياملكي ، مرجع سابق ، ص أستاذللمزيد حول شروط الرجوع ينظر  ( 2)
المذكرة   ( 3) في  جاء  رقم  اإليضاحوقد  المصري  التجارة  لقانون  بخصوص    1999لسنة    17ية  النافذ  المعدل 

الشيك في الرجوع على الساحب    من القانون العراقي ان )مبدأ حق حامل  175( المقابلة للمادة  527المادة )
ا إذ    ولو لـم يقدم  الشيك إلى المسحوب عليه أو لم  يحرر االحتجاج في المواعيد القانونية يظل الساحب ضامنا

إلى   الوفاء  مقابل  قدـم   أنه  الساحب  يثبت  لـم  ما  السابق  النحو  على  الشيك  تقديـم   في  الحامل  تراخى  ولو 
زال مقابل الوفاء بسبب فعل منسوب إلى  إذا   ضاء ميعاد تقديـم الشيك، أماالمسحوب عليه، وظل لديه حتى انق 

الحتجاج بعد الميعاد، ويقع على الحامل  االساحب قبل انقضاء ميعاد التقديـم فإنه يظل ضامنا ولو قدم أو حرر 
الوفاء لمقابل  الساحب  استرجاع  إثبات  المذكرة  .عبء  رقم  اإليضاح(  المصري  التجارة  لقانون  لسنة    17ية 

 لمكتبة النور   لكترونيالمعدل النافذ ، اعداد المحامي احمد صلح الدين ، وهي متاحة على الموقع اإل 1999
https://www.noor-book.com    

 699أ.د. هاني دويدار ،مرجع سابق، ص، وكذلك :  276د.محمود الكيلني ، مرجع سابق  ،ص ( 4)

https://www.noor-book.com/
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التقدمي   املادة  انقضاء ميعاد  البند أوال من  أو تصرفا صرفيا بل يعد حبكم حوالة احلق، وهذا ما أكده  يعد تظهريا  ال 
كما أكده القضاء أيضاً من انه )اذا مت جتيري الشيك للمدعي بعد انقضاء املدة اليت جيب    ( من قانون التجارة،153)

 .(1) ق...(اال ااثر حوالة احل تقدميه خالهلا للوفاء...فال يكون هلذا التظهري
 الفرع الثاين  – 1-2- 2

 اآلاثر الصرفية للتقادم 
 ( آنفة الذكر )بعد التعديل( تقادم الدعوى الصرفية  175اما خبصوص اآلاثر الصرفية للتقادم فقد قررت املادة ) 

قاء  د التقدمي، مما يعين باحمسوبة من اتريخ انتهاء ميع  للحامل على الساحب واملظهرين والضامنني بعد ستة اشهر 
وهي مستمدة يف الواقع من بقاء    -ما مل يكن مهمال    –حقوقه الصرفية بصفته حامال قانونيا للصك طيلة تلك الفرتة  

القوة الصرفية للصك طيلة تلك الفرتة، فإن انقضت فقد الصك تلك الصفة وامسى سندا عاداي ال يصلح لالستناد  
الرجوع للحامل  ليس  صرفية، كذلك  حبقوق  للمطالبة  مدنية    عليه  بدعاوى  اال  وامللتزمني  الساحب  على  ذلك  بعد 

بينه وبينهم والذي كان سببا إلصدار الصك أو تظهريه دون أن يكونوا ملتزمني   التعامل السابق  )عادية( على أساس 
ما مل يكونوا كذلك يف اصل املعاملة السابقة إلصدار الصك أو تظهريه، الن التضامن بينهم    ابلتضامن جتاه احلامل،

 كان حبكم القانون طيلة بقاء الصفة الصرفية اللتزامهم فإن زالت تلك الصفة زال ذلك الوصف عن التزامهم . 
التقادم آنفة الذكر تكون سارية طاملا كان االلتزام انشئا  عن الصك ومل يتم    والبد من اإلشارة هنا إىل ان مدد 

ال تسري  ( ابلنص على انه )176لبند اثنيا من املادة )وهذا ما أكده ا  جتديده حبكم قضائي أو إقرار بورقة مستقلة،
(، والعلة هنا واضحة  .املدد املذكورة إذا صدر حكم ابلدين أو اقر به املدين بورقة مستقلة إقراراً يرتتب عليه جتديد الدين

التزام من صدر احلكم حبقه أو اقر حترير  اي بدال من  إذ يصبح كل من احلكم القضائي أو اإلقرار مها مصدر )سبب( 
املادة ) أي    الصك، فيما نصت  اقر.  أو  الصريف موجودا ابلنسبة ملن صدر احلكم حبقه  االلتزام  انه  177مل يعد  (على 

)جيوز للحامل رغم تقادم دعوى املطالبة بقيمة الصك أن يطالب الساحب الذي مل يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسرتده  
 ق(. وهذا هو التطبيق احلريف لتقادم الدعوى الصرفية للحامل جتاه الساحب . كله أو بعضه برد ما اثرى به دون وجه ح

 
مذكور لدى  محمد خلد ويوسف خلد    1994سنة    462صفحة    14/90ية رقم  األردن قرار محكمة التمييز   ( 1)

السادس ،ط   المدنية والتجارية ،الجزء  المسائل  التمييز في  القانونية لمحكمة  القضائي ،المبادئ   1،االجتهاد 
 1333، ص  2001،الدار العلمية الدولية ودار الثقافة ،عمان ،
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 املطلب الثاين  -2-2
 اآلاثر اجلزائية املرتتبة على التقدمي 

ختتلف اآلاثر اجلزائية املرتتبة على تقدمي الصك يف أحكامها وطبيعتها عن اآلاثر الصرفية املار ذكرها ،  
جرمية إصدار صك بدون رصيد )إعطاء صك بدون رصيد(، حيث تنص    وتتمحور هذه اآلاثر اجلزائية حول 

  -1املعدل النافذ على انه )  1969لسنة    111( من قانون العقوابت العراقي رقم  459( من املادة )1الفقرة )
صكا   نية  بسوء  أعطى  من  العقوبتني  هاتني  إبحدى  أو  دينار  ثلثمائة  على  تزيد  ال  وبغرامة  ابحلبس  يعاقب 

يعلم أبن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه أو اسرتد بعد إعطائه إايه كل املقابل    )شيكا( وهو 
الباقي بقيمته أو أمر املسحوب عليه بعدم الدفع أو كان قد تعهد حتريره   و توقيعه  أأو بعضه حبيث ال يفي 

 .(1) فه( بصورة متنع من صر 
وعقوب  اجلرمية  هذه  تفاصيل  يف  اخلوض  نتحاشى  ابجلانب  وسوف  املختصة  غري  الدراسة  هذه  يف  تها، 

اجلنائي للصك ، ونكتفي ابلقول هنا انه إذا كان الركن املادي هلذه اجلرمية هو إصدار )إعطاء( صك للغري فإن  
الفيصل بني أن يكون هذا اإلصدار مشروعا أو غري مشروع هو وجود مقابل الوفاء من عدمه لدى من سحب  

 قابل الوفاء ارتكب جرمية ومن أصدره مبقابل الوفاء آتى فعال مباحا. فمن أصدر صكا دون م  عليه،
من خالل استقراء معظم األحكام القانونية يف كل من القانونني التجاري واجلزائي يظهر أبن مقابل الوفاء  
يعد موجودا مىت ما كان لدى املسحوب عليه مبلغ نقدى مساو ملبلغ الصك أو يزيد، وقابال للتصرف فيه من  

ويف   قبل هذا األخري للوفاء ابلصك وبقي هكذا حلني تقدمي احلامل للصك إىل املسحوب عليه الستيفاء قيمته،
 . للحديث عن جرمية  جمال  الفرضية ال  الوفاء    هذه  مقابل  يكن  مل  إذا  للجرمية  املادي  الركن  يتحقق  وخبالفه 

ودا وسحبه الساحب قبل أوانه . فاذا  موجودا أصالً أو كان غري كاف أو غري قابل للتصرف فيه أو كان موج
كان وقت إجياد مقابل الوفاء ابتداًء ليس فيه خالف وهو وهو اتريخ إصدار الصك كما جاء يف البند أوال من  

أوال: ال جيوز إصدار صك ما مل يكن للساحب لدى  ( من قانون التجارة الذي نص على انه )141املادة )
وفاء نقدي يستطيع التصرف فيه مبوجب صك طبقا التفاق صريح    املسحوب عليه وقت إنشاء الصك مقابل 

الوارد    ، وال خيتلف )اإلصدار( أو ضمين. ومع ذلك فإن عدم وجود مقابل الوفاء ال يؤثر على صحة الصك( 
كما  –الوارد يف النص اجلزائي املذكور آنفاً من حيث األثر ومن الناحية العملية    يف هذا النص عن )اإلعطاء(

 
قد ( 1) العراقي رقم    كان   العقوبات  قانون  تعديل  النص  بموجب قانون  تعديل على هذا  لسنة    111جرى اخر 

بالرقم    1969 وبموجب1993لسنة    5الصادر  انه  غير  العقوبة،  من  المشرع  شدد  حيث  سلطة  أمر    ، 
هذا    لغاءإتم    10/6/2003في    3978والمنشور في العدد   2003( في  7االئتلف المؤقت في العراق رقم  ) 

هو المعمول به . وال بد من   أعلهالنص المذكور    أصبحالتعديل والعمل بالطبعة الثالثة من القانون بحيث   
( المشار اليه هي طريقة غير مألوفة لدى المشرع  7ان صيغة هذا التعديل بموجب االمر )  إلى   االشارة هنا

عدلت بموجبه حدود    2008( لسنة  6القانون رقم )   العراقي في تعديل القوانين . علما باته قدر صدر فيما بعد
العقوبات ف الجنحة   أصبحالغرامات في قانون  الجنح ومنها هذه  يقل عن )ت في  ( خمسين ألف  50000ال 

يزيد علـى )و  دينار دينـار(200000ال  ألـف  التعديلت غير    ( مئتـي  باالشارة ايضا ان كل هذه  . وجدير 
الي ال يزال النص القديم من هذه الفقرة هو المعمول به فيه والذي ينص على  كوردستان وبالت   إقليمنافذة في  

÷ مائة من المائة من مبلغ الصك )الشيك(    100يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة تعادل    -  1انه )
اء  ليس له مقابل وفبأن    على ان ال تقل عن ثلثة االف دينار من اعطى بسوء نية صكا )شيكا( وهو يعلم

  كل المقابل او بعضه بحيث ال يفي الباقي بقيمته اوإياه    هإعطائ كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد  
 . المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه(أمر 
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ويستنتج من النصني ان العربة تكون بتاريخ  ختلي الساحب أو من ميثله قانوان عن الصك بعد إنشائه    -اسلفنا
)إبرادته(،  التداول  يف  حوله  ووضعه  اشكال  ال  أمر  اليت    ، (1) وهو  املدة  حتديد  إزاء  يظهر  االشكال  أن  غري 

)صرفية( تتعلق بتقدمي الصك   يشرتط بقاء مقابل الوفاء موجودا، ال سيما ان قواعد الصرف قد حددت مواعيد 
الصك    وتقادمه،  لتقدمي  املقررة  املدة  طيلة  ومتاحا  موجودا  الوفاء  مقابل  يبقى  أن  اجلرمية  لتحاشي  يلزم  فهل 

( من قانون التجارة املذكورة سابقا ؟ أم  156والبالغة عشرة أايم أو ستني يوما واملنصوص عليهما يف املادة )
عارفت املصارف على قبول الوفاء بقيمة الصك فيها وهي ستة اشهر أو ستة  جيب أن يبقى طيلة املدة اليت ت 

التجاري واجلزائي مل حيسما هذا  القانونني  القول أبن أي من  اشهر وعشرا حسب االجتهاد؟ لإلجابة ميكن 
الوف  األمر بشكل قاطع ،  يلزم بقاء مقابل  الفقه والقضاء مستقرين على ان املدة اليت  أنه يكاد يكون  اء  غري 

بعض   اسلفنا يف  وهي كما  انقضائها  قبل  الصك  قيمة  دفع  قبول  على  املصارف  دأبت  اليت  املدة  هي  فيها 
وهذا يعين التزام    االجتهادات ستة اشهر ويف أخرى ستة اشهر وعشرة أايم حمسوبة من اتريخ إنشاء الصك.

ه يعد مرتكبا جلرمية إصدار صك بدون  الساحب إبجياد مقابل الوفاء واحملافظة عليه كافيا طيلة هذه املدة وخبالف
رصيد ، ومما ال ريب فيه ان هذا احلكم ال خيلو من عسر جتاه الساحب ورهن ملصريه بيد حامل يصبح مهمال  

( املار ذكرها ، فضال عن ان من شأنه أن يرتاخى حامل  156مبجرد جتاوزه مدد التقدمي املشار إليها يف املادة )
يه األمر الذي قد يؤدي إىل تراكم الصكوك على كل من الساحب واملسحوب  الصك يف مراجعة املسحوب عل 

 ، وكل ذلك دون أن يكون هناك سند واضح وصريح من القانون لتبين هذه املدة . (2) عليه
و  الوفاء  مقابل  الساحب إبجياد  الزام  ان  لنا  يبدو  مدة    إبقائه ولذلك  عليه طيلة  املسحوب  وجوبيا لدى 

للصك املسحوب يف العراق واملطلوب الوفاء به يف وستني يوما للصك املسحوب يف    التقدمي وهي عشرة أايم 
فاذا ما اخل    ( املشار إليها،156ميثل استجابة صحيحة ملا تقرره املادة )  اخلارج واملطلوب الوفاء به يف العراق، 

ل للتصرف فيه أو أي  الساحب بذلك أبن مل يوجد مقابل الوفاء أو أوجده مث زال أو كان غري كاف أو غري قاب
الساحب يسأل عن جرمية إصدار صك بدون رصيد  فإن    فعل آخر مساو ملا تقدم أو يؤدي إىل ذات النتائج،

فاذا ما انقضت مدة التقدمي ومل يتقدم احلامل دون عذر مشروع كالقوة    .طبعا بتحقق األركان األخرى هلا  –
اال يسأل الساحب عن جرمية إصدار    -رأينا املتواضع    يف   –يصبح مهمال ويستتبع ذلك منطقيا فإنه    القاهرة ، 

صك بدون رصيد. ورغم ان هذا احلل قد ال جيد له سندا مرجحا له من الفقه والقضاء اال انه قد يكون اقرب  
إىل اإلنصاف واملنطق والتفسري الصحيح أللفاظ عبارات نصوص قواعد الصرف اليت هي أكثر متاسا بتحديد  

، إذ ان خصوصية هذه اجلرمية تتمثل يف أن تكييف  (3) يف جرمية إصدار صك بدون رصيد  ماهية الركن املادي 

 
صك على وجه صحيح ، ينظر  ال  إنشاءيتحقق بمجرد    صدار نا أ.د. اكرم ياملكي ان فعل اإل أستاذفيما يرى   ( 1)

 602أ.د.اكرم ياملكي ، مرجع سابق ، ص 
 333د.فائق الشماع ،مرجع سابق، ص و ينا الجليلين د.فوزي محمد ساميأستاذ ( 2)
وبالمقابل هناك احكام قضائية تفيد بهذا التوجه ومن ذلك حكم لمحكمة النقض المصرية جاء فيه ) من المقرر   ( 3)

ظل على هذا النحو  أن ي   الشيك ولكن يتعين  إصدارصيد قائما وقابل للسحب وقت  كون الرأن ي   انه ال يكفي
حتى يقدم الصك للصرف ...( ومعروف ان القانون قد حدد ميعادا للتقديم للصرف سبق وان بحثناه ، ينظر  

د. معوض عبد   1048ص    31س    27/11/1980ق جلسة    50لسنة    762الطعن   لدى  اليه  وهو مشار 
 387ابق، صالتواب ،مرجع س
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  –خبالف اجلرائم األخرى    –الفعل املكون للركن املادي فيها ال يكون ابالستناد إىل ما ورد يف القانون العقايب  
املا انه مل يرد يف هذه  بل جيب أن يكون هذا التكييف يف ضوء أحكام الصك الواردة يف القانون التجاري ، وط

ميعاد   انقضاء  بعد  عليه  املسحوب  لدى  الوفاء  مقابل  إببقاء  الساحب  الزام  إىل  صراحة  يشري  ما  النصوص 
وطاملا ان األمر يتعلق ابلتجرمي والعقاب مما ال  يسوغ    التقدمي وملدة ستة اشهر، مل يرد هلا ذكر يف القانون ، 

في أو االفرتاض  النصوص  تفسري  فإنه قد ال يكون من اإلنصاف أن يعاقب  التوسع يف  القياس عليها،  أو  ها 
الساحب الذي أوجد ووفر مقابال للوفاء عند إصداره الصك وطيلة املدة الوجوبية اليت حددها القانون للتقدمي  

(  171مقابل حامل مهمل مل يراع  ميعاد التقدمي دون عذر مشروع كالقوة القاهرة املنصوص عليها يف املادة )
قانون التجارة ومها )اقصد الساحب واحلامل( طرفان يف معاملة مشروعة  على حد سواء . كما ان من    من

كما استقر عليه القضاء والفقه    –شأن الزام الساحب انتظار احلامل مدة ستة اشهر أو أكثر يف مجيع الفروض 
ل مببدأ هام حيكم عالقات املتعاملني  أن خي  وهو ابنقضاء ميعاد التقدمي غدا مهمال يف واجباته الصرفية،  -تقريبا

يف اطار األوراق التجارية اال وهو مبدأ التوازن بني مصاحل هؤالء املتعاملني حيث ان هذا املبدأ هو وراء حتديد  
املواعيد الوجوبية يف األوراق التجارية عموما وهو كذلك وراء املدد القصرية لتقادم الدعاوى الناشئة عنها مقابل  

 ى امللتزمني هبذه األوراق .  التشدد عل
ولعلنا يف هذا التوجه ال نبتعد عن التفسري الصحيح لنصوص قواعد الصرف اليت أوردانها يف ثنااي هذه 

بل وقد يكون يف القول بغري هذا أتويل بال داع أللفاظ وعبارات تلك النصوص ومن ذلك على    الدراسة ،
الصك املسحوب يف العراق واملستحق الوفاء  لذي جاء فيه ان )( ا156سبيل املثال نص البند أوال من املادة )

وال ميكن إمهال األثر    اإللزام وصيغة الوجوب الواردة فيه اليت تفيد    (. فيه جيب تقدميه للوفاء خالل عشرة أايم
بل والقول خبالف ما تقدم من شأنه أن يفرغ هذه النصوص من اثرها ومما قصده املشرع    املرتتب على خمالفته.

.  ولعل ما يؤيد هذا التوجه ما جاء  (1)منها ،يف ضوء وظيفة الصك كأداة للوفاء اباللتزامات املستحقة االداء
( من قانون التجارة ملعاجلة حاالت أتخر احلامل عن التقدمي بسبب القوة القاهرة ،حيث تنص  171يف املادة )

صك أو عمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه يف  أوال: إذا حالت قوة قاهرة دون تقدمي ال تلك املادة على انه ) 
اثنيا: على احلامل أن خيطر دون إبطاء من ظهر له    املواعيد املقررة لذلك فتمتد إىل حني انتهاء القوة القاهرة.

وتتسلسل    الصك  ابلقوة القاهرة وان يثبت هذا االخطار مؤرخا وموقعا منه يف الصك أو يف الورقة املتصلة به. 
 من هذا القانون.  (104للمادة ) ا االخطارات وفق

االحتجاج أو ما يقوم  اثلثا : على احلامل بعد زوال القوة القاهرة تقدمي الصك للوفاء دون إبطاء مث عمل  
رابعا : إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من مخسة عشر يوما حمسوبة من التاريخ الذي قام   مقامه عند االقتضاء.

تقدمي   ميعاد  انقضاء  قبل  التاريخ  هذا  وقع  ولو  القاهرة  القوة  بقيام  الصك  إليه  ظهر  من  احلامل ابخطار  فيه 
حاجة إىل تقدمي الصك أو عمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه اال اذا  الشيك، جاز الرجوع على امللتزمني دون  

 
العملي  ( 1) الواقع  يوم    إلى   ويشير  في  تقدم  الصكوك  معظم  مباشرة إصداران  التالي  العمل  يوم  او  كان إذا    ها 

الصك الن من مصلحة الحامل استيفاء    إصدارالمصرف المسحوب عليه في ذات المحيط الجغرافي لمكان  
 اخرى .  غراضه ألاالستفادة من  –مبدئيا –قيمته في اقرب وقت طالما انه ال يستطيع 

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=0410200728%C2%A0%3Ca%20href=%27LoadLawBook.aspx?SC=230120063060869%27%3E43%3C/a%3E572
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 طول من ذلك مبقتضى قانون(. أكان حق الرجوع موقوفا ملدة  
الصك طيلة هذه الفرتة بكل قواه الصرفية واجلزائية وخباصة جتاه الساحب يف مجيع الفروض، فما حاجة  

الب  ان  يالحظ  اليت حيث  القصرية  املدة  إىل  احلامل  القاهرة مخسة  هذا  القوة  استمرار  إىل حالة  يشري  رابعا  ند 
عشر يوما ،لذا نتساءل لو كان من اجلائز أن تكون لدى احلامل مدة ستة اشهر حيتفظ  حبقوقه الصرفية كاملة  
ويستطيع الرجوع فيها ملطالبة امللتزمني بقيمة الصك وحيتفظ الصك طيلة هذه الفرتة بكل قواه الصرفية واجلزائية  

) وخبا املادة  اليت حددهتا  القصرية  املهل  ، فما حاجة احلامل إىل  الفروض  الساحب يف مجيع  (  171صة جتاه 
 اخلاصة ابلقوة القاهرة لضمان حقوقه طاملا ان لديه متسع من الوقت ملدة ستة اشهر أو تزيد. 

( املادة  أوال من  البند  االحتجاج أبن  الوف157اما  عليه  للمسحوب  أجاز  قد  املار ذكره  بعد  (  اء حىت 
انقضاء ميعاد التقدمي فيمكن الرد عليه أبن القانون قد جعل ذلك جوازاي للمسحوب عليه فكما له الوفاء بعد  

راه يصلح سندا للقول أبن على ساحب الصك إبقاء مقابل الوفاء  أميعاد التقدمي له رفض ذلك ، وابلتايل ال  
 ن رصيد . ستة اشهر أو أكثر واال يعاقب عن جرمية إصدار صك بدو 

واىل جانب كل ذلك مل اجد ضمن أحكام الصك نصا صرحيا يلزم الساحب إببقاء مقابل الوفاء لدى  
لزمته النصوص إبجياده عند إنشاء الصك من خالل البند أوال  أ املسحوب عليه مدة الستة اشهر املزعومة، بل  

ان )يبقى مقابل وفاء الصك جممدا   ( على142( من القانون ،مث نص البند رابعا من املادة )141من املادة )
وهذا   للوفاء(،  الصك  تقدمي  مواعيد  انتهاء  إىل حني  احلامل  ملصلحة  مسؤوليته  عليه وحتت  املسحوب  لدى 
احلكم خاص ابلصك املعتمد )املصدق( ويعلم املختصون بوجه االختالف بينه وبني الصك غري املعتمد )او  

 يد التقدمي على التفصيل الذي أوردانه فيما سبق. ( لتحدد مواع 156العادي( مث جاءت املادة )
وعليه ولكل ما تقدم قد يبدو ان احلل والتطبيق الصحيح والعادل واملتوازن لقواعد الصرف تتمثل يف ان  
الساحب ال يسأل عن جرمية إصدار صك بدون رصيد إذا ما أوجد مقابل وفاء للصك وكان كافيا للوفاء به  

املسحوب عليه يف ميعاد التقدمي مث هلك أو زال بعد ذلك لسبب ال يد له فيه ،    وقابال للتصرف فيه من قبل 
أو حىت لو كان لسبب يعود إىل الساحب ما مل يكن سيء النية ، وهنا يقع عبء إثبات سوء نيته على احلامل  

بل  )املشتكي يف دعوى أصدر صك بدون رصيد(. ويف املقابل يسأل الساحب عن تلك اجلرمية إذا كان مقا
له   يكون  أن  دون  أصالً  الصك  أصدر  ،او  التقدمي  ميعاد  انقضاء  قبل  الساحب  بفعل  زال  موجودا مث  الوفاء 
مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف ، ويف هذا الفرض يكون  سوء النية لديه مفرتض ، بل قد ال نغاىل إذا قلنا  

ا مدد  انقضاء مجيع  بعد  احلالة حىت  هذه  الساحب يف  مساءلة  ميكن  هذه ابنه  الصرفية الن  والتقادم  لتقدمي 
 الواقعة ختضع ملدد تقادم الدعاوى اجلزائية ان كان هلا تقادم . 

لزامهما  إ وجدير ابإلشارة ان من شأن هذا التوازن يف التشدد على طريف الصك ومها الساحب واحلامل و 
ائية إزاء وظيفة الصك فرتاها  ابملدد املقررة قانوان أن يقطع الطريق على التشتت الواضح يف االجتهادات القض

التمييزية   اهليئة  نينوى  استئناف  حمكمة  لرائسة  حكم  يف  جاء  كما  ضمان   أداة  الصك  تعد  اترة 
رصيد/ 34ابلعدد بدون  صك  أن    29/8/2006يف    2006/سحب  يعلم  له  املسحوب  )إذا كان  انه  من 
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، واترة    (1) ليس أداة وفاء(و   الساحب ال رصيد له يف املصرف وقت حترير الصك فيكون الصك أداة ائتمان 
/جزائية يف  47حملكمة استئناف بغداد/الرصافة ابلعدد    تنفي أن يكون الصك أداة ضمان ، فقد جاء يف قرار

ان    2007/ 21/6 ذلك  للقانون  وموافق  ابنه صحيح  املميز وجد  القرار  على  النظر  عطف  )...ولدى  ابنه 
ان وان إخراجه من هذا الوصف مبشيئة أطرافه فإنه قول ال  الصك بوصفه القانوين هو أداة وفاء وليس أداة ضم

ابلعدد   احملكمة  لذات  آخر  حكم  يف  القانون...(.وجاء  من  سند  له  يف  5جيد  أبن    27/1/2008/جزاء/ 
)لدى التدقيق واملداولة وجد أبن الطعن التمييزي مقدم ضمن املدة القانونية قرر قبوله كال، ولدى عطف النظر  

يز وجد انه صحيح وموافق للقانون ولألسباب اليت استند عليها ذلك ان الصك هو أداة وفاء  على القرار املم
 . (2) ( 984لسنة  30رقم  قانون التجارة وليس ضمان وفقا لتعريفه الوارد يف 

واعيد التقدمي القصرية وجتريد الصك من قوته اجلزائية بعد انقضاء تلك  اذ ان الزام حامل الصك ابلتقيد مب 
أداة   جلعله  قانونية  غري  أساليب  استخدام  ومنع  الوفاء  أغراض  لغري  الصك  استخدام  منع  شأنه  من  املواعيد 

  غري ذلك  من األساليب   ضمان ككتابة اتريخ غري حقيقي إلنشائه أو عدم ذكر اتريخ اإلنشاء يف البداية او 
مما مل ينزل هبا من القانون سلطاان. بل ان مجيع أحكام الصك تشري مبا ال يقبل اجلدل إىل كونه ما وجد أصالً  
وما تطورت أحكامه واستقرت يف القواعد الوطنية والدولية اال أن يكون وسيلة وأداة للوفاء الفوري اباللتزامات  

امل يف  بنقودهم  االحتفاظ  على  دأبوا  الذين  التجار  )املصرفية(  بني  والوسائل  ابلصكوك  هبا  والتصرف  صارف 
مقابل وفائه،  األخرى، وابلتايل أوجد  انه  امران : األول  يفرتض لديه  يعطي صكا الخر  انه    فإن من  والثاين 

يتوقع من احلامل أن يقدمه للمصرف املسحوب عليه فورا أو خالل أايم معدودات ألنه ال يعطي صكا للوفاء  
األصل الذي بنيت عليه أحكام الصك ،اما حماولة استخدام الصكوك لغري هذا الغرض    وابلتزام أجل ،وهذا ه

 فهو يف الواقع استخدام غري صحيح للصك وميثل خروجا على أحكامه . 
إىل جانب ذلك فإن تطبيق نصوص القانون بعد تفسريها بشكل صحيح يؤدي إىل وحدة االجتهادات   

ب تتسم  الذي  التشتت  من  بدال  املشرع  القضائية  أواله  الذي  الصك  أحكام  اطار  يف  اآلن  يف    –ه  كما 
املقارنة   ،   –التشريعات  املصارف  قطاع  وهو  اال  هام  اقتصادي  بنشاط  مرتبطا  لكونه  خاصة  ولكونه    عناية 

وسيلة للتصرف ابلنقود املودعة لدى هذه املصارف اليت جيب أن تكون مستقرة لكى حتظى بثقة اجلمهور ،  
 .( .3) نقودهم فيها إيداعة املصارف إىل الثقة اليت حتفز املتعاملني على وحنن نعلم مدى حاج

خريا ال بد من التنويه إىل ان أسباب اإلخفاق يف تطبيق قواعد قانون الصرف مبا فيها أحكام الصك  أو 
يرجع   تطبيقا صحيحا  احملاكم  قبل  تقديران    –من  القانون    إىل   -(4) يف  قواعد  أحكام  القضاة يف  تعمق  قلة 

معلوماهتم عنها وال ادل على ذلك من خلو العديد من أحكام القضاء يف مسائل جتارية    إغناء لتجاري وعدم  ا
ان   أسباب  ذلك   اهم  التجارية ،ولعل أحد  التشريعات  أو حيثياته من  إشارة إىل أي سند للحكم  أية  من 

 
 https://www.hjc.iq/qview.104       لمجلس القضاء العراقي :    لكترونيهذا القرار متاح على الموقع اإل ( 1)
 لقاعدة التشريعات العراقية ،المشار اليه سابقا .  لكترونيالقراران متاحان على الموقع اإل ( 2)
 595ينظر: أ.د. هاني دويدار ، مرجع سابق ، ص  ( 3)
احكام   ( 4) البحث وتدريس مختلف  في مجال  قليلة  ليست  لسنوات  تمتد  التي  تجربتنا  لنا من خلل  هذا ما ظهر 

 ة والمعهد القضائي ودراسة وتحليل االحكام القضائية ذات الصلة . كاديمي القانون التجاري في المؤسسات األ

http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=061220059061012
http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=061220059061012
http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=061220059061012
https://www.hjc.iq/qview.104
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القواعد الدولية )اتفاقيات    هي مأخوذة من  معظم نصوص التشريعات التجارية يف العراق ،كما يف كل الدول، 
أو   قوانني منوذجية  الدول .ولذلك  أأو  منها إىل تشريعات  انتقلت  الدولية مث  تبنتها املؤسسات  عراف جتارية( 

لقواعد   ترديد  أو  نقل  احلايل والسابق واألسبق حمض  العراقي  التجارة  قانون  العديد من نصوص  فقد جاءت 
تتوا ال  قد  القانوين ءدولية  النظام  مع  واإل  م  املوضوعي  يشقيه  اخلاص  القانون  قواعد  ،وخباصة  ،  جرائيالعراقي 

األمر الذي يصعب معه أحياان تفسريها التفسري الصحيح، وال تشذ أحكام الصك عن هذه القاعدة وضمنها  
التجارية مأخوذة من قانوين جنيف املوحدين   التقدمي والتقادم فيه إذ من املعروف ان أحكام األوراق  أحكام 

تفاقيات امللحقة هبما .وللتأكيد على ما ذكرانه نشري إىل ان مدة تقدمي الصك  جاءت يف كل من قانون  واال
النافذ وهي عشرة أايم    1970لسنة    149والسابق رقم    1943لسنة    60التجارة األسبق رقم   متطابقة مع 

غري أن أي من    ، (1)حداعلى ان األسبق كان قد جعل املدة الثانية شهرا وا  –حسب األحوال  –وستني يوما  
يف   املوجبة  األسباب  يف  ال  منها  واحلكمة  املدة  هذه  على  املرتتبة  القانونية  األحكام  توضح  مل  القوانني  هذه 
القانون احلايل وال املذكرة التفسريية املتكونة من أربعة أقسام للقانون السابق رغم احتوائها على تفاصيل كثرية  

يكون وقد  القانون،  ذلك  التفسريات   وردت يف  تنوع  وراء  اليت كانت  األسباب  أحد  نظران  من  وجهة  هذا 
 وتعدد االجتهادات حول مغزى ومفهوم مدد تقدمي الصك كغريها من العديد من املسائل . 

 
 من الحالي   156و  األسبقمن  532من قانون التجارة العراقي السابق و 484المواد  تنظر :  ( 1)
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 اخلامتة 
من  لنا  وبدى  النتائج  بعض  لدينا  خلصت  الصك  يف  والتقادم  التقدمي  موضوع  يف  البحث  من  االنتهاء  بعد 

 ص التوصيات ، نبدأ ابلنتائج على ان نقفي عليها ابلتوصيات : املناسب تقدمي بع 
 أوال : النتائج  

تتسم  النصوص القانونية املنظمة للصك وعموم األوراق التجارية يف القانون العراقي، كنظرائها من النصوص   -1
نا على العديد من األحكام  ابلوضوح واالستقرار إىل حد كبري ، اال انه ومن خالل اطالع  الواردة يف القوانني املقارنة، 

نلحظ نوعا   القضائية يف القضاء العراقي واملقارن، يف مسائل تقدمي الصك وتقادم دعاويه وما يتفرع عنهما من أحكام ،
 من عدم االستقرار فيها واالختالف يف االجتهادات القضائية بشأهنا. 

2- ( الفقرة  يف  ذكرانه  مما  ا  أعاله(  1ابلرغم  املسائل  بعض  هناك  إىل  فإن  حباجة  زالت  ال  القانون  عاجلها  ليت 
( اليت  141توضيح أكثر ،قد متثل أحد أسباب تباين االجتهاد القضائي ، ومن قبيل ذلك نص البند أوال من املادة )

الوفاء لدى املسحوب عليه  عند إنشاء الصك ،دومنا إشارة إىل مدة بقائه لديه ،مع   الزمت الساحب إبجياد مقابل 
صرحية أخرى ضمن أحكام الصك تفيد ابلزام الساحب ابإلبقاء على مقابل الوفاء لدى املسحوب  عدم وجود نصوص 

بقيمته من املسحوب   املطالبة  لو كان مهمال  انقضاء ميعاد تقدمي الصك حبيث يستطيع احلامل حىت  بعد  عليه حىت 
 زم.ىل جانب عدم التصريح ابلوظيفة األساسية للصك كأداة وفاء على وجه اجلإ عليه ،

قد ال يكون منصفا مساءلة الساحب عن جرمية إصدار صك بدون رصيد وهو قد أوجد مقابل وفاء الصك   -3
عند إصداره وبقاه حلني انقضاء ميعاد تقدمي ، اال ان احلامل مل يراجع املسحوب عليه خالل ذلك امليعاد إبمهال منه  

 وبدون عذر مشروع . 
الق -4 التباين واالختالف يف االجتهاد  العلمية  ان مرد  تبين األصول  ضائي يف جانب كبري منه يرجع إىل عدم 

، النصوص  لتفسري  يتم  إذ    الصحيحة  فبالتفسري ومن خالله   ، الوقائع  على  النص  تطبيق  إىل  املنطلق  التفسري هو  ان 
ط  ولكن يفتقر الكثري من القضاة إىل هذه األصول والضواب   ولكل أصوله وضوابطه ،   استنباط األحكام من النصوص ، 

وذلك ألنه قد يصبح قاضيا وهو مل أيخذ درسا واحدا يف تفسري النصوص ال يف مرحلة البكالوريوس وال يف املعهد    ،
القضائي ان كان خرجيه ! علما ان هذا التفسري هو عمل يومي يقوم به القاضي لتطبيق النصوص املتناهية على الوقائع  

التفسري بال أ  املتناهية. فاذا ما علمنا ان  صول وضوابط يستحيل عملية اجتهادية شخصية وابلتايل فال نستغرب  غري 
 التباين واالختالف يف األحكام القضائية حول املسألة ذاهتا . 

قانون تعديل  ان املربر الذي ساقه املشرع العراقي إللغاء تقادم دعاوى احلامل على املسحوب عليه مبوجب   -5
غري    –من وجهة نظران    –، قد يبدو   01/01/1992بتاريخ    10الصادر ابلرقم  ، 1984لسنة    30قانون التجارة رقم  

احلامل على   دعاوى  تسري على  للصك  الصرفيني  امللتزمني  على  الصرفية  احلامل  تقادم دعاوى  أن  اعترب  إذ  منطقي، 
 يعد مدينا صرفيا .  املسحوب عليه رغم انه ال

 اثنيا التوصيات 
( من قانون التجارة إبضافة بند إليها يكون تسلسله )الثاين( وإعادة ترتيب تسلسل  141تعديل نص املادة ) -1

البنود بعدها وكاآليت :) اثنيا :على الساحب اإلبقاء على مقابل الوفاء لدى املسحوب عليه حلني انقضاء ميعاد تقدمي  

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=310120062254281
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 الصك(. 
( من قانون التجارة ويكون تسلسله )الثالث( وإعادة ترتيب تسلسل البند )اثلثا(  155ىل املادة )إضافة بند إ -2

 (.ء وال يعد أبية صورة أداة للضمانكاآليت: )اثلثا: رغم أي بيان خمالف  يعد الصك أداة للوفا   احلايل ليكون )رابعا(،و
لتجارية بكافة درجاته وخباصة حماكم  نوصي جملس القضاء العراقي ابستحداث قضاء متخصص يف املسائل ا -3
بتشكيل حمكمة  البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى    1/11/2010فمحكمة البداءة اليت استحدثها ببيانه يف    البداءة ، 

ال يشكل حال بل احلل يف استحداث حماكم متخصصة يف القضااي التجارية ابلتوازي    التجارية ذات العنصر األجنيب،
ا البدءة  احلل  مع حماكم  هو  التجارية    األمثللعادية  ابملسائل  دراية كافية  على  قضاة  فيها  يعمل  ما كان  إذا  سيما  ال 

وخمتلف أحكام القانون التجاري ،لذا نوجه هذه الدعوة إىل جملسي القضاء العراقي والكوردستاين بتشكيل مثل هذه  
ادي غري املسبوق الذي يشهده عموم العراق مبا  احملاكم املتخصصة مع تزايد الدعوى التجارية يف ظل االنفتاح االقتص

القاضي فيها  يف    فيه اإلقليم . اما إبقاء حماكم البداءة على ما هي عليه اآلن من تكدس الدعاوى وتنوعها حبيث ينظر
ر دعاوى يف املسؤولية املدنية والتعويض وأخرى يف منع املعارضة وأخرى يف ختلية املأجو   –على سبيل    –اليوم الواحد  

والشروحات   الصلة  ذات  القوانني  يف  للبحث  لديه  والوقت  اجملال  يتسع  ال  ان  الطبيعي  و...فمن  الصك  يف  وأخرى 
 سرع طريقة متاحة وما يرتتب على ذلك من اشكاالت معروفة للمختصني . الفقهية هلا ، بل حياول حسم الدعوى أب

القضاة وخاصة من الصنفني الثالث والرابع    ندعو جملسي القضاء يف العراق واإلقليم إىل فتح دورات لتأهيل -4
ختتص هذه الدورات ابلقانون التجاري وكيفية التعاطي مع الدعاوى التجارية ، إذ ال ينقص من منزلة القاضي التحاقه  
بدورات من شأهنا تطوير معلوماته يف اجملاالت التخصصية ،وقدر تعلق األمر ابلوضع يف كوردستان فقد نص البند اثنيا  

)من   )2املادة  رقم  إقليم كوردستان  يف  القضائي  املعهد  قانون  من  لسنة  7(   )2009   ( وأعضاء  على  القضاة  أتهيل 
 . )احملامنيو   الرابعو   االدعاء العام املوجودين يف اخلدمة من الصنفني الثالث
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 قائمة املراجع 
 الكتب  

اخلاصة ، اربيل ، إقليم كوردستان  أ.د.اكرم ايملكي ، الوجيز يف القانون التجاري ، منشورات جامعة جيهان   -1
 . 2014، 1العراق ،ط –

مظفر جابر الراوي ، شرح األوراق التجارية يف قانون  أ.د. بشار حكمت ملكاوي ود.عماد عبد احلي ود.   -2
 ، جامعة الشارقة  1املعامالت التجارية االحتادي اإلمارايت ، ط

 . 2011،  1ية ،دار الثقافة ،عمان ،طأ.د.طالب حسن موسى ، األوراق التجارية والعمليات املصرف -3
، االلتزام بوجه عام ، دار احياء الرتاث    3أ.د.عبد الرزاق امحد السنهوري ,الوسيط يف شرح القنون املدين ،   -4

 العريب ، بريوت. 
الثقافة   -5 ،دار  البنوك  وعمليات  التجارية  األوراق   ، التجاري  القانون  شرح  يف  ،الوسيط  العكيلي  أ.د.عزيز 

 .    2013،  5،عمان ،ط 
دراسة للقضاء، جامعة    الصك،   –الكمبيالة    –د.علي مجال الدين عوض ،األوراق التجارية ،السند االذين   -6

 . 1995القاهرة والكتاب اجلامعي ،
أ.د.فوزي حممد سامي وأ.د.فائق الشماع ،القانون التجاري ،األوراق التجارية ـجامعة بغداد ،بال اتريخ نشر   -7

. 
،االجتهاد القضائي ،املبادئ القانونية حملكمة التمييز يف املسائل املدنية والتجارية    حممد خالد ويوسف خالد  -8

 . 2001،الدار العلمية الدولية ودار الثقافة ،عمان ، 1،اجلزء السادس ،ط 
 .2017،  1أ.د. حممد سليمان األمحد ،فلسفة احلق ،منشورات زين احلقوقية،ط  -9

  ،   1950  ، مطبعة جامعة فؤاد،الكمبيالة والسند االذين والشيك    د. حممد صاحل بك ، األوراق التجارية ، -10
 . 384ص 

التجارية واإللكرتونية ، دراسة   -11 التشريعات  الثاين،  التجارية واملصرفية ،اجمللد  د.حممود الكيالين ، املوسوعة 
 . 2009مقارنة ،دار الثقافة ،عمان ،

 . 2011، دار شادي،القاهرة ،  4اجلزء الثالث ،ط د. معوض عبد التواب ،املوسوعة التجارية الشاملة ،-12
اإلفالس ،  –األوراق التجارية    -العمليات املصرفية –القانون التجاري ، العقود التجارية  أ.د.هاين دويدار،   -13

 . 2008الطبعة األوىل ،منشورات احلليب احلقوقية ،
 القوانني  

 . 1943لسنة 60قانون التجارة العراقي األسبق رقم  -1
 . 1970لسنة  149رة العراقي السابق رقم قانون التجا -2
 .  1984لسنة  30قانون التجارة العراقي النافذ رقم  -3
 1999لسنة  17قانون التجارة املصري املعدل النافذ رقم  -4
 .  1966لسنة   12قانون التجارة األردين النافذ رقم    -5
 النافذ .  1993لسنة  18قانون املعامالت التجارية اإلمارايت رقم  -6
 .  1992لسنة  11العراق رقم  –ان إقليم كوردستان قرار برمل -7
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 املذكرات  
   1970لسنة  149املذكرة التفسريية لقانون التجارة العراقي السابق رقم  -1
 النافذ   1999لسنة  17املذكرة اإليضاحية لقانون التجارة املصري رقم  -2

   املواقع اإللكرتونية
 موقع التشريعات والتنظيمات العراقية   -1

http://iraqld.hjc.iq:8080/free_search.aspx 
 https://www.hjc.iq/qview موقع جملس القضاء العراقي :-2
 https://www.noor-book.comموقع مكتبة النور : -3

 

http://iraqld.hjc.iq:8080/free_search.aspx
https://www.hjc.iq/qview
https://www.noor-book.com/
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 امللخص 
على  انعكس  الذي  ،االمر  التجارية  اباللتزامات  للوفاء  امهية كبرية كاداة  العملية  الناحية  من  الصك  يكتسب 

،  لتشريعات الوطنية يف خمتلف الدولاالهتمام امللحوظ ابحكامه القانونية سواء على صعيد القواعد التجارية الدولية او ا
لى الصعيدين متسقة ومتشاهبة من جهة واثبتة وراسخة من جهة اخرى، اال اهنا ال زالت من بني  فجاءت احكامه ع

اهم   من  ولعل  بشأهنا.  القضائي  االجتهاد  يف  واالختالف  واجلدل  القضائية،  للمنازعات  ااثرة  التجارية  املسائل  اكثر 
لتقدمي مراجعة احلامل القانوين للصك  جوانب الصك ااثرة لالختالف مسأليت تقدمي الصك وتقادم دعاواه، ونقصد اب 

للمسحوب عليه وابرازه الصك طلبا للحصول على قيمته، وقد حدد املشرع العراقي مدة حمدد هلذا التقدمي وهي عشرة 
اايم او ستني يوما حسب ما اذا كان الصك مسحواب يف العراق او خارجه. اما التقادم فهو مرور الزمان املانع من مساع  

ال اشهر. الدعوى  ستة  مبرور  بعضهم  جتاه  امللتزمني  ودعاوى  امللتزمني  جتاه  الصرفية  احلامل  دعاوى  تنقضي  اذ  صرفية، 
 ويكتسب التقدمي  والتقادم امهية اضافية الرتباط جرمية اصدار الصك بدون رصيد هبما بشكل وثيق .  

و  العراقي  القانون  يف  والتقادم  التقدمب  من  احكام كل  بني  الكبري  االسس وللتشابه  حيث  من  املقارنة  القوانني 
 والتنظيم فقد اكتفينا بدراسة احكام القانون العراقي دون القوانني املقارنة اىل جانب االجتهادات القضائية. 

وقد حاولنا يف هذا البحث تسليط الضوء على خمتلف جوانب هذا املوضوع من خالل مبحثني خصصنا اوهلما 
م يف الصك واثنيهما لالاثر املرتتبة عليهما . وختمنا البحث خبامتة  ضمناها نتائج  للتعريف بكل من التقدمي  والتقاد

البحث كتشخيص اخللل يف بعض النصوص ذات الصلة واسباب تباين االجتهادات القضائية ، مث عقبنا عليها ببعض  
 التوصيات كاقرتاح تعديل بعض النصوص املتعلقة ابلتقدمي والتقادم يف الصك . 

 



 أحكام التقديم والتقادم في الصك 

 

220 

 2021لسنة األولى/ ا العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

 ثوختة 
ثِراكتيكييةوة  ض ِرووي   لة  بازرطانييةكاندا،  ثابةندبوونة  لة  قةرزدانةوة  هؤكاريَكي  وةكو  ةك 

سةر  لة  بدريَت،  ثَى  زؤري  ياسايي  طرنطييةكي  كة  وايكرددوة  ئةمةش  هةية،  زؤري  طرنطييةكي 

لة وآلتة جياجاكاندا.   نيَو دةولَةتي و ياسا نيَوخؤييةكاندا  ِريَساكاني بازرطاني  لةبةر  هةردوو ئاستي  جا 

سةقامطير   طونجاو  هاوشيَوةو  شيَوةيةكي  بة  ئاستدا  هةردوو  سةر  لة  ضةك  ياساييةكاني  حوكة  ئةوة 

بابةتي زؤربةي كيَشة دادوةرييةكان،   ئيَستا كة بوونةتة  هاتوونةتة كاييةوة. بةآلم لةطةل ئةمةشدا تاكو 

 هةروةها طفتوطؤ و جياوازي لة ئيجتهادة دادوةرييةكان دروستكردووة. 

ةوانةية طرنطنترين ئةو طفتوطؤ وجياوازييانةي كة لةبارةي )ضةك(ةوة لة ئارادابن، ثةيوةندييان ل

 هةبيَت بة ثيَشكةشكردني ضةك و ماوة بةسةرضووني داوة بةرزكردنةوة لةبارةييةوة.  

مةبةستمان لةثيَشكةشكردني ضةك ثيَشكةشكردنييةتي لة اليةن كةسي هةلَطري ياسايي ضةكةكة و 

دةست دةرخستني  بةهاي ضةكةكةي  تاكو كةسةهةلَطرةكة  بكات  دةبيَت خةرضي  ئةو اليةنةي  بؤ  يةتي 

لة   ِريَطرة  كة  ماوةيةية  ئةو  بةرزكردنةوة  داوة  بةسةرضووني  ماوة  لة  بةمةستمان  بةآلم  كةويَت. 

 سةيركردني داواي خةرضكردني ضةك. 

هةي زؤريان  طرنطييةكي  داواكةي  ماوةبةسةرضووني  و  ضةك  ضونكة ثيَشكةشكردني  ة، 

 ثةيوةندييان بة تاواني دةركردني ضةكي بَي بووني ثارة هةية. 

لةم باسةماندا هةولَمانداوة تيشك بخةينة سةر اليةنة جياوازةكاني ئةم بابةتة، ئةمةش لةميانةي دوو 

داوة  بةسةرضووني  ماوة  و  ضةك  ثيَشكةشكردني  ثيَناسةي  بة  تايبةتكردووة  يةكةممان  باسي  باسدا، 

ضةمكة  بةرزكردنةوة دوو  ئةو  ياساييانةي  كاريطةريية  ئةو  بؤ  تةرخانكردووة  دووةميشمان  باسي   ،

 ياخود ئةو شويَنةوارةي ليَيان دةكةويَتةوة. 

باسةكةشمان بةوة كؤتايي ثَى هيَناوة كة لة ئةنجامدا ضةند كةم و كوِرييةكمان بؤ بةدةركةوتووة لة 

هؤك وة  و  بابةتة  بةو  ثةيوةست  ياسايي  دةقيَكي  .  ضةند  دادوةرييةكان  ئيجتهادة  جياوازيي  ارةكاني 

بة  ثةيوةستن  كة  دةقانةي  ئةو  دةستكاريكردني  بؤ  ِروو  خستؤتة  ثيَشنياريَكمان  ضةند  دواتريش 

 ثيَشكةشكردني ضةك و ماوة بةسةرضووني داواكةي . 
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Abstract 
       In practical terms, the cheque has great importance as a tool for fulfilling 

commercial obligations, which was reflected in the remarkable interest in its legal 
provisions, whether in terms of international commercial rules or national legislation 
in various countries. Its provisions were consistent and fixed but it is still one of the 
most frequent issues of judicial disputes, controversy and differences in the 
jurisprudence regarding it. 

    Perhaps the most important aspects of the cheque are the issues of presenting 
the cheque and the prescription of its claims, and by presentation we mean reviewing 
the legal holder of the instrument for the drawee and showing him the cheque in order 
to obtain its value.The Iraqi legislator has set a specific period for this presentation, 
which is ten or sixty days, depending on whether the instrument was withdrawn in or 
outside Iraq. The prescription and the statute of limitations acquire additional 
importance because the crime of issuing the instrument without balance is closely 
related to them. 

    And due to the great similarity between the provisions of both progress and 
prescription in Iraqi law and comparative laws in terms of foundations and 
organization, we have contented themselves with studying the provisions of Iraqi law 
without comparative laws as well as judicial jurisprudence. 

 In this research, we have tried to shed light on the various aspects of this issue 
through two studies, the first of which is devoted to the definition of both the 
introduction and the prescription in the instrument, and the second to its implications. 
The results of the research include the diagnosis of defects in some of the relevant 
texts and the reasons for the discrepancy in judicial jurisprudence, as well as 
comments on them with some recommendations such as a proposal to amend some 
texts related to the presentation and  

prescription in the instrument. 
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 االتجاه الحديث للقانون اإلماراتي 
 في تحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل األحوال الشخصية  

 
 الدكتور أمحد حممود محدان الفضلي

 خلاص املشاركأستاذ القانون الدويل ا
 العربية املتحدة  اإلماراتدولة   -جامعة عجمان -كلية القانون

 
ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 

 تنازع القوانني، قواعد اإلسناد، اجلنسية، مكان اإلبرام، الزواج، الطالق. 
 وشة سةرةكيةكان: 

طريَبةست,   بةستنى  شويَنى  ياسا,  دياريكردنى  ريَساكانى  ياساكان,  ى  ََ كيَبِركَي

 يرى, دةست بةرداربوون.هاوسةرط
key words: Conflict of laws, rules of attribution, nationality, place of 

conclusion, marriage, divorce. 

 
 :مقدمة

األحوال  مفهوم  على  التعرف  منا  يتطلب  الشخصية  األحوال  مسائل  يف  القوانني  تنازع  أحكام  يف  اخلوض  إن 
، وهي: جمموعة العناصر املتعلقة ابلوضع القانوين للشخص بصفته اخلاصة كامسه وكنيته الشخصية والقانون املطبق عليها

وأبنائه أو أقاربه...اخل، واليت حيكمها قانون الدولة اليت يرتبط هبا الشخص    هوكونه ذكراً أم أنثى، وبعالقته أبسرته كزوجت
 برابطة املوطن أو اجلنسية. 

 لقانون الشخصي للفرد، هل هو قانون املوطن أم قانون اجلنسية؟  وقد اختلفت التشريعات حول ما يعترب ا
هذا  أن  أساس  على  ذلك  بررت  الشخصي،  القانون  ابعتباره  املوطن  بقانون  أخذت  اليت  التشريعات  فبعض 
القانون حيقق مصلحة الفرد واألشخاص الذين يتعاملون معه يف موطنه، ألن هؤالء على علم ابلقانون املطبق يف مكان  

متهم بينما هم جيهلون أحكام قانون جنسية األجنيب، ابإلضافة إىل أن تطبيق قانون املوطن يساعد املهاجرين على  إقا
فيه يعيشون  الذي  اجملتمع  يف  يقتضي    ،(1) التأقلم  األسرة  له  ختضع  أن  جيب  الذي  القانوين  النظام  وحدة  أن  وأيضاً 

 ادة يف مكان معني وإن اختلفت جنسية الزوجني. االعتداد بضابط املوطن على اعتبار أن األسرة تتوطن ع 
الكندي  والقانون  اإلجنليزي،  القانون  الشخصي،  القانون  ابعتباره  املوطن  بقانون  أخذت  اليت  التشريعات  ومن 

 
ي مع  األردن انظر: د. محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة للقانون   ( 1)

 .109، ص2009 ،األردندار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان،  التشريعات العربية والقانون الفرنسي،
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 ركي والوالايت املتحدة األمريكية.اوالدمن
سس وجهة نظره على أن أما البعض اآلخر، والذي اعترب أن القانون الشخصي للفرد هو قانون جنسيته، فقد أ

ومن جهة   الشخصية،  املتعلقة ابألحوال  املسائل  القوانني حبكم  أوىل  هو  جبنسيته  الشخص  إليه  ينتمي  الذي  القانون 
أخرى فإن الشخص ميكنه تغيري موطنه بسهولة يف حني أنه ال يستطيع تغيري جنسيته بسهولة، كما أن انتماء الشخص  

 تها أكثر من الدولة اليت يسكن فيها. يكون عادة للدولة اليت حيمل جنسي
الفرنسي،   القانون  الشخصي  القانون  ابعتباره  اجلنسية  بقانون  أخذت  اليت  التشريعات  التشريعات ومن  ومعظم 

 .  العربية
فالدول   للدولة،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  ابلظروف  يتأثر  املوقفني  هذين  أحد  تبين  إن  احلقيقة،  يف 

عادة ما تتبع نظام قانون اجلنسية، حىت تصبغ مواطنيها بقوانينها حىت ولو كانوا يف اخلارج، أما الدول  املصدرة للسكان  
املستوردة للسكان، فعادة ما تلجأ إىل نظام قانون املوطن، حىت تضمن تطبيق قوانينها على األجانب املتوطنني على  

 . (1) أراضيها
اإل املشرع  موقف  بتوضيح  الدراسة  هذه  يف  رقم"سنقوم  املدنية  املعامالت  قانون  يف  لسنة  5مارايت   "1985 

خبصوص حتديد القانون الواجب التطبيق على بعض مسائل األحوال الشخصية، إذ تكمن مشكلة البحث يف حتديد  
احتادي   بقانون  مبرسوم  األخري  اإلسناد  تعديل ضوابط  بعد  الشخصية  األحوال  مسائل  على  التطبيق  الواجب  القانون 

، إذ اجته املشرع إىل اعتماد معايري جديدة غري متعارف عليها يف االجتاهات املختلفة، فقد جعل  2020نة  لس  30رقم 
القاعدة العامة يف حتديد القانون الواجب التطبيق على شروط الزواج  وآاثره تعتمد على مكان اإلبرام بعد أن كانت 

ات املضافة إىل ما بعد املوت أضاف املشرع ضابط إسناد  خاضعة لقانون اجلنسية، وفيما يتعلق ابلوصية وسائر التصرف
 جديد جيعل األولوية لتطبيق قانون اإلرادة على قانون اجلنسية. 

وإمنا مل جيعلها  الشخصية بشكل كلي،  األحوال  اجلنسية يف جمال  فكرة  يتخلى عن  مل  اإلمارايت  املشرع  أن  رغم 
األساسية إىل،  الفكرة  اللجوء  إلزامية  بعد    ومناقشة مدى  الشخصية  األحوال  املتعلقة مبسائل  اإلماراتية  اإلسناد  قواعد 

رقم   احتادي  بقانون  مبرسوم  األخري  سنة  2020لسنة    29التعديل  الصادر  االحتادي  الشخصية  األحوال  قانون  على 
2005. 

التعديل إض افة للمنهج وسنتيع يف هذه الدراسة املنهج الوصفي ملا أصبحت عليه قواعد اإلسناد اإلماراتية بعد 
 التحليلي ملناقشة أثر هذه التعديالت على حتديد القانون الواجب التطبيق. 

ومبا أن التعديالت انصبت على بعض قواعد اإلسناد املتعلقة ابألحوال الشخصية وكذلك نص املادة األوىل من 
تلك   تعاجل  مباحث  ثالثة  على  الدراسة  سنقسم  فإننا  االحتادي،  الشخصية  األحوال  النحو  قانون  على  املوضوعات 

 التايل:
النتهائه  وصوالً  وآاثره  بشروطه  مروراً  الزواج  مسائل  على  التطبيق  الواجب  القانون  األول  املبحث  يف  سنتناول 
ابلطالق أو ابلتطليق أو االنفصال، أما املبحث الثاين سنخصصه ملناقشة القانون الواجب التطبيق على مسائل املرياث 

 
الخا ص   ( 1) الدولي  القانون  في  الوجيز  الهواري،  محمد  أحمد  د.  الشارقة،  اإلمارات راجع:  الجامعة،  مكتبة  ي، 

 398، ص 2012العربية المتحدة، الطبعة الثالثة،  اإلمارات
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ات املضافة إىل ما بعد املوت، وخنصص املبحث الثالث ملناقشة مدى إلزامية اللجوء إىل قواعد  والوصية وسائر التصرف
االحتادي،   الشخصية  األحوال  قانون  على  األخري  التعديل  بعد  الشخصية  األحوال  مبسائل  املتعلقة  اإلماراتية  اإلسناد 

 وخنتم أبهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها الدراسة. 
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 األول املبحث  

 القانون الواجب التطبيق على الـزواج والطالق 
ويتضح  القوانني،  تنازع  تثور بصددها ظاهرة  قد  اليت  الشخصية  األحوال  أهم مسائل  الزوجية من  الرابطة  تعترب 
ذلك يف عدة حاالت من الزواج ذي الطابع الدويل منها، حالة زواج شخصني من جنسيتني خمتلفتني يف دولة أحدمها  

أو  أو يف د دولتهما  دولة غري  املختلط، حالة زواج شخصني من جنسية واحدة يف  ابلزواج  ما يسمى  اثلثة وهو  ولة 
عندما يتزوجا يف دولتهما ويريد أحدمها أو كالمها التمسك بقانون دولة أخرى فيما يتعلق ابلزواج أو آاثره، وحالة زواج  

مسك بقانون دولة اثلثة، إضافة إىل حالة زواج شخصني  شخصني من جنسيتني خمتلفتني ويريد أحدمها أو كالمها الت
حاالت ممكنة   وهذه مجيعاً  أحدمها،  أو جنسية  تغيري على جنسيتهما  دولتهما مث طرأ  قانون  وفق  واحدة  من جنسية 

   .(1) الوقوع وليست اندرة
الزواج من دولة إىل أخرى ومن جمتمع إىل آخر، حيث أن ما يعترب زواجاً يف   دولة ما قد ال  وقد ختتلف فكرة 

املعتقدات  يف  الختالفات  نتيجة  الواحدة  الدولة  داخل  الزواج  فكرة  ختتلف  وأيضاً  أخرى،  دولة  يف  زواجاً  يعترب 
االجتماعية والدينية يف تلك الدولة مما يؤدي إىل تباين األحكام بشأن الرابطة الزوجية ليس فقط ين الدول وإمنا أيضاً  

 . (2)  حيدث تنازع القواننيداخل الدولة الواحدة، وابلتايل 
ألحكام   فيها  الزواج  مسائل  تنظم  اليت  التشريعات  واليت ختضع  اإلسالمية،  اجملتمعات  التباين:  هذا  أمثلة  ومن 

، حيث يكون  (3) الشريعة اإلسالمية اليت تعد الزواج ارتباطاً بني رجل وامرأة غايته إنشاء رابطة للحياة املشرتكة والنسل
ه الشريعة قابالً للتعدد، ويكون قابالً لالحنالل إبرادة الزوج املنفردة عن طريق حق الطالق، وكذلك فهو  الزواج وفقاً هلذ

 نظام مدين ال يشرتط فيه أن يتم على يد رجل الدين. 
وكذلك اجملتمعات املسيحية، واليت يكون الزواج فيها رابطة قائمة على األحادية، فال جيوز فيه التعدد ويف بعضها 

رجل  يكون   يد  على  يتم  أن  لصحته  يشرتط  دينياً  نظاماً  يعد  قد  وكذلك  وحده،  الزوج  إبرادة  لالحنالل  قابل  غري 
  .(4)الدين

 فيما يتعلق بتنازع القوانني،  فقد تناول التشريع اإلمارايت هذا املوضوع وفق التقسيم اآليت:  و 

 
جامعة   ( 1) إلى  مقدمة  دكتوراه  رسالة  وآثاره،  الزواج  على  التطبيق  الواجب  القانون  الفضلي،  أحمد  د.  انظر: 

 . 99، ص1999، العراق، الموصل، الموصل
الخاص   ( 2) الدولي  القانون  الداودي،  للطباعة  1ي، طاألردن انظر: د. جورج حزبون، ود. غالب  ، مكتبة حماد 

 . 130، ص 1994، األردن -والنشر، إربد  
 . 101انظر: د. أحمد الفضلي، المرجع السابق، ص ( 3)
ي في التشريع الكاثوليكي الجديد للكنيسة اللتينية، عمان، راجع: د. المنسينيور رؤوف نجار، الزواج المسيح  ( 4)

 وما بعدها. 6م.ص 1986



 االتجاه الحديث للقانون اإلماراتي في تحديد القانون الواجب التطبيق 

 

228 

 2021لسنة األولى/ ا العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

 املطلب األول 
 القانون الواجب التطبيق على الزواج

رع اإلمارايت قواعد إسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق ابلزواج، ابتداًء من شروطه  وقد وضع املش 
 إىل انتهائه، وهذا ما سنتوىل دراسته ابلتفصيل.  

 الفرع األول 
 القانون الواجب التطبيق على شروط الزواج 
والشروط األخرى املتعلقة إبجراءات   تنص قوانني معظم الدول على الشروط الواجب توافرها لقيام الزواج صحيحاً 

  املوانع املتعلقة ابلقرابة واملصاهرة،و   الزواج، مثل تسجيله وإثباته، ومن أهم هذه الشروط: أهلية الزواج، ورضا الزوجني،
 الشهود واإلعالن، إضافة إىل تسجيل أو توثيق الزواج وإبرامه أمام رجل الدين.  و 

مارايت  فيما خيص شروط الزواج على القانون الواجب التطبيق على شروط  وقد نص قانون املعامالت املدنية اإل
 الزواج املوضوعية بقاعدة إسناد خاصة، ونص على شروط الزواج الشكلية بقاعدة إسناد أخرى.

الشروط  وبني  بينها  مييز  ومل  للزواج،  املوضوعية  الشروط  من  يعد  ما  حيدد  مل  اإلمارايت  الوطين  القانون  أن  مع 
 ة.الشكلي

وعلى كل فإن مسألة حتديد الشروط املوضوعية ومتييزها عن الشروط الشكلية تعد مسألة تكيف ختضع لتقدير 
 قاضي املوضوع. 

 وعليه، فإننا سنبدأ بتحديد القانون الواجب التطبيق على شروط الزواج املوضوعية. 
 املقصد أألول 

 القانون الواجب التطبيق على شروط الزواج املوضوعية 
ال رقم"كان  بقانون  مبرسوم  الصادر  التعديل  قبل  لسنة  30نص  الشروط   2020"  يف  "يرجع  أنه:  على  ينص 

 املوضوعية لصحة الزواج إىل قانون كل من الزوجني وقت انعقاد الزواج". 
وبعد التعديل أصبح النص احلايل ما يلي: "يرجع يف الشروط املوضوعية لصحة الزواج إىل قانون البلد الذي مت فيه 

 واج".  الز 
العقد،  إبرام  قانون مكان  املوضوعية هو  الزواج  التطبيق على شروط  الواجب  القانون  النص أن  يتضح من هذا 
بغض النظر عن جنسية الزوجني ، حيث يركز املشرع اإلمارايت على فكرة موطن العقد لتحديد صحته من عدمها ،  

قد زواج فإنه مباشرة يتجه إىل أحكام قانون البلد الذي مت  وابلتايل لو عرض أمام القاضي اإلمارايت نزاع يتعلق بصحة ع
 فيه إبرام الزواج، وحيدد بناء على ذلك ما إذا كان هذا الزواج صحيحاً أم ال . 

املادة " القاعدة يف  استثناء ورد على هذه  االنتباه إىل أن هناك  املدنية، 14ولكن جيب  املعامالت  قانون  " من 
اإلمارايت وحده يف حالة كان أحد أطراف الرابطة الزوجية مواطن إمارايت سواء كان الزوج أو  واليت تقضي بتطبيق القانون 

 الزوجة، فيما عدا شرط األهلية للزواج، والعربة ابجلنسية هنا وقت إبرام الزواج . 
اإلمار  املشرع  أن  القول  خالصة  الزواج اإذن  شروط  على  اجلنسية  قانون  تطبيق  فكرة  عن  عدل  وإن  حىت  يت 

وضوعية إال أنه أبقى عليها يف حالة كون أحد الزوجني مواطن إمارايت وقت إبرام الزواج، إال فيما يتعلق بشرط أهلية  امل
املادة "  العامة يف  للقاعدة  الشرط خاضعاً   يبقى هذا  إذ  إبرام  1" فقرة"12الزواج،  قانون مكان  بتطبيق  اليت تقضي   "
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 بياً فإن القانون املختص هو قانون مكان إبرام الزواج. الزواج، أما يف حالة كان كل من الزوجني أجن
" لقانون اجلنسية، فكان من األوىل على  1" فقرة"12ومبا أن أهلية الزواج كانت ختضع قبل تعديل نص املادة "

 " املادة  الواردة يف  للزواج"  األهلية  فيما عدا شرط   " عبارة  مسائل  14املشرع حذف  املتصور خضوع  " ألنه من غري 
"األ املادة  لنص  الزواج  أهلية  خبضوع  احلالة  هذه  يف  القول  وميكن  اإلبرام،  مكان  لقانون  فقرة"11هلية  املتعلقة  1"   "

 ابألهلية بشكل عام وإخضاعها لقانون اجلنسية.  
 املقصد الثاين 

 القانون الواجب التطبيق على شروط الزواج الشكلية 
اال وسهولة  واملواصالت  االتصال  وسائل  لتطور  التجاري نتيجة  التطور  عن  فضالً  أخرى،  إىل  دولة  من  نتقال 

والصناعي يف العامل بدرجات متفاوتة، أخذ األفراد يتنقلون من دولة إىل أخرى، ويقيمون خارج دولتهم لفرتات طويلة  
ي  هبدف التجارة أو السياحة إىل غري ذلك من األسباب، مما قد يؤدي إىل إبرامهم لعقود الزواج خارج دوهلم، فما ه

 اإلجراءات الشكلية الواجبة االتباع عندئذ؟ 
أما من حيث الشكل فيعترب الزواج ما بني  " من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت على أنه: 2فقرة  12تنص املادة 

أجنبيني أو ما بني أجنيب ووطين صحيحاً إذا عقد وفقاً ألوضاع البلد الذي متت فيه أو إذا روعيت فيه األوضاع اليت  
 قررها قانون كل من الزوجني". 

يالحظ من خالل هذا النص أن املشرع اإلمارايت أخضع شكل الزواج إىل القاعدة املعروفة اليت ختضع التصرف 
لقانون بلد إبرامه، وذلك فيما يتعلق ابإلجراءات الشكلية، وهو نفس القانون اليت ختضع له شروط الزواج املوضوعية،  

اه املشرع على قاعدة الشروط املوضوعية إىل توحيد القانون الذي يطبق على شروط الزواج  فقد أدى التعديل الذي أجر 
القانون اإليطايل،   للشكل الذي ينص عليه  سواء كانت موضوعية أم شكلية، فإذا أبرم إمارايت زواجاً يف إيطاليا وفقاً 

رة إىل أنه كان يتعني على املشرع إلغاء  فإن هذا الزواج يعد صحيحاً من حيث الشكل يف اإلمارات، ولكن جتدر اإلشا
اخليار الثاين يف هذا النص واملتعلق بقانون جنسية كل من الزوجني، ملا قد يثريه من صعوابت يف التطبيق فيما لو كان 
الزوجني خمتلفي اجلنسية مما سيؤدي إىل تشديد يتناىف مع احلكمة من جعل القاضي ابخليار يف جمال الشكل تسهيالً  

 ألطراف، مما سيؤدي ابلنتيجة إىل إمهال هذا اخليار من قبل القضاة. على ا
 املقصد الثالث 

 االستثناء املقرر على قانون مكان إبرام الزواج يف  شروط الزواج 
انفرادية ترجح كفة قانونه   رغبة من املشرع الوطين يف حتقيق االستقرار االجتماعي لوطنييه اجته إىل وضع قواعد 

لتطبيق، وتعطل حكم القواعد املزدوجة اليت وضعها حلكم ذات املسألة، والسبب الذي جعل املشرع الوطين من حيث ا
يفعل ذلك هو أن القواعد املزدوجة إن مل تكن ضد مصلحة الطرف الوطين يف عالقة الزوجية، فال ميكن اجلزم أبهنا  

من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت، واليت    14ة  ، وهذا ما جاء به نص املاد(1)حتقق له الرعاية التامة يف مجيع األحوال
أنه: على  الزواج  "تنص  انعقاد  وقت  وطنياً  الزوجني  أحد  إذا كان  السابقتني  املادتني  يف  عليها  املنصوص  األحوال  يف 

 
الدولية، ط ( 1) الخاصة  المنازعات  في حكم  القاضي  قانون  من مركز  ناصف  فتحي  الدين  د. حسام  ن  1انظر: 

 .  217، ص 1994القاهرة، 
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 . (1) يسري قانون دولة اإلمارات وحده فيما عدا شرط األهلية للزواج "
مزا رفض  اإلمارايت  املشرع  أن  يعين  الشروط وهذا  حكم  يف  اإلمارايت  للقانون  مشاركته  يف  األجنيب  القانون  محة 

املوضوعية للزواج، وذلك على أساس أن القانون اإلمارايت هو الذي يوفر احلماية األكرب للطرف الوطين يف أي نزاع ذي  
 .  طابع دويل 

التفص التعرض هلما بشيء من  يل فيما يتعلق ابلوقت  ومن خالل هذا العرض تربز مسألتني مهمتني ال بد من 
 املعتد به ألعمال هذا االستثناء وما يشمله هذا االستثناء من شروط الزواج على النحو اآليت:  

 الوقت املعتد به ألعمال االستثناء املقرر لصاحل القانون الوطين   -أوال:
الزواج، إال أن هذا التحديد  لقد حدد القانون اإلمارايت الوقت الذي يعتد به ألعمال هذا االستثناء بوقت انعقاد  

الفقه بعض  النتقادات  موضعاً  (2) كان 
القانون     تطبيق  إمكانية  بقاء  معناه  الوقت  هبذا  االعتداد  أن  على  تركزت  اليت 

الوطين يف حالة ما إذا كان أحد الزوجني إماراتياً وقت انعقاد الزواج حىت لو فقد جنسيته الوطنية يف وقت الحق على  
ا أنه يعين عدم سراين القانون الوطين يف حالة ما إذا اكتسب أحد الزوجني اجلنسية اإلماراتية يف وقت  إبرام الزواج، كم

الحق على زواجه، مما يؤدي إىل نتائج غريبة وغري منطقية، إذ يعين يف احلالة األوىل استمرار تطبيق القانون الوطين على  
نون سلطان عليه، بينما يؤدي يف احلالة الثانية إىل حرمان الطرف شخص أصبح أجنبياً عنه واألوىل أنه مل يعد هلذا القا

البعض يرى  لذلك  يستحقها،  اليت  احلماية  من  رفع    (3)الوطين  وقت  الوطين  الطرف  النص  ليشمل  ذلك  يوسع  أن 
 الدعوى لزايدة احلماية له.  

خي الزوجني جنسيته حىت  أحد  بتغيري  القانون  على  التحايل  إىل  يؤدي  قد  ذلك  أن  يريد إال  الذي  للقانون  ضع 
ويتهرب بذلك من القانون الواجب التطبيق، لذلك كان من األفضل لتفادي مجيع هذه الثغرات عدم حتديد وقت معني  
يتيح   مرونة حبيث  أكثر  النص  الشكل يصبح  وهبذا  مقال،  مقام  لكل  أن  يقتضي  واملنطق  الوطنية،  به ابجلنسية  يعتد 

  التقدير ويهيئ له الفرصة أبن خيتار لكل مسألة ما يناسبها.  للقضاء حرية احلركة وسلطة واسعة يف 
 نطاق االستثناء املقرر لصاحل القانون الوطين من شروط الزواج  -اثنياً:

 يف هذا املوضوع ال بد من حتديد مسألتني، ومها مسألة الشروط الشكلية ومسالة أهلية الزواج على النحو التايل:  
 مسألة الشروط الشكلية:  -1
ومن م الزواج،  مسائل  يشمل مجيع  اإلمارايت  التشريع  يف  الوطين  القانون  لصاحل  املقرر  االستثناء  أن  املالحظ  ن 

اليت   الشكلية  الشروط  على  التطبيق  الواجب  القانون  اليت حتدد  اإلسناد  وقاعدة  االستثناء  هذا  بني  التعارض  الواضح 
من حيث الشكل قانون حمل إبرام الزواج حىت ولو كان    تنص على أنه ميكن أن يكون القانون املختص حبكم الزواج 

 أحد الطرفني مواطناً.   
وال يتم التوفيق بني هاتني القاعدتني إال إذا اعتربان القاعدة اليت ختضع الختصاص القانون اإلمارايت يف حالة كون 

 
 وقد تعرضت المادتان السابقتان لشروط الزواج وآثاره.   ( 1)
د. حسام  و  ،519، ص  2007ة،  سكندري ام علي صادق، تنازع القوانين، دار المطبوعات الجامعية، اإلد. هش ( 2)

 106الدين ناصف، المرجع السابق، ص  
الخاص   ( 3) الدولي  القانون  في  الشخصية  األحوال  كرم،  عبدالواحد  د.  للنشر  األردن انظر:  المناهج  دار  ي، 

 .  28، ص 1998، األردن -والتوزيع، عمان
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 .(1)لق ابلشروط الشكليةأحد الزوجني مواطناً قاعدة عامة تشمل األحكام السابقة هلا ابستثناء احلكم املتع
 مسألة أهلية الزواج   -2

تعترب أهلية الزواج من أهم الشروط املوضوعية اليت جيب توافرها لصحة الزواج، وقد ورد االستثناء املقرر لصاحل  
اعدة  القانون الوطين يف حالة كون أحد الزوجني وطنياً على الشروط املوضوعية للزواج ابستثناء أهلية الزواج، ومبا أن ق

خضوع االختصاص للقانون الوطين يف حالة كون أحد الطرفني وطنياً استثناء على القاعدة العامة اليت ختضع الشروط  
املوضوعية للزواج لقانون مكان إبرام الزواج، فإن أي استثناء على هذا االستثناء يعين أعمال القاعدة العامة، فيصبح  

 ج هو قانون مكان إبرام الزواج. القانون الواجب التطبيق على أهلية الزوا 
 الفرع الثاين 

 القانون الواجب التطبيق على آاثر الزواج 
مىت استوىف عقد الزواج شروطه املوضوعية والشكلية وصار انفذاً ترتبت عليه آاثره القانونية، ومن هذه اآلاثر ما 

 يتعلق بشخص الزوجني بشكل حبت، ومنها ما يكون له عالقة ابألموال.  
 اآلاثر الشخصية للزواج:  -أوال

ليست هلا صلة أبموال   واليت  الزوجية  الرابطة  قيام  على  ترتتب  اليت  اآلاثر  تلك  للزواج هي  الشخصية  اآلاثر  إن 
   (.2) الزوجني، مثل احلقوق والواجبات بني الزوجني من إخالص ومعاملة ابملعروف ومساكنه... إخل

 وميكن تقسيم هذه اآلاثر إىل األقسام اآلتية:  
 احلقوق املشرتكة بني الزوجني مثل حق املعاشرة، حسن العشرة، التوارث، حرمة املصاهرة.  -أ

 حقوق الزوج على زوجته مثل حق الطاعة، حق القوامة والتوجه، حق رعاية شؤون البيت.  -ب
 .(3) حقوق الزوجة على زوجها مثل عدم اإلضرار هبا، العدل -ج

 اآلاثر املالية للزواج:  -اثنياً 
قصود ابآلاثر املالية أو ذات الطابع املايل يف القانون اإلمارايت هي تلك اآلاثر اليت ترتتب على قيام الزواج إن امل

الصحيح واليت تكون فيها صبغة مالية، وهي جزء من حقوق الزوجة على زوجها، وأمهها املهر والنفقة الزوجية، وهذا  
ية واليت تتمثل ابلنظام املايل بني الزوجني، واملقصود به هو:"جمموعة من  خيتلف عن اآلاثر املالية املعروفة يف الدول الغرب

القواعد واألحكام اليت تنشأ عن االتفاق أو بنص القانون واليت يتم مبقتضاها بيان حقوق والتزامات كل من الزوجني 
 .(4) فيما يتعلق مبلكية أمواهلما وإدارهتا والتصرف هبا"

الوا يتعلق ابلقانون  فيما  الزواجأما  التطبيق على آاثر  قبل تعديل سنة    جب  النص  يسري "يلي:  ما  2020كان 
يرتبها عقد   اليت  املتعلقة ابملال  الشخصية واآلاثر  اآلاثر  على  الزواج  انعقاد  وقت  الزوج  إليها  ينتمي  اليت  الدولة  قانون 

 . "الزواج
 

، 1997، الطبعة الثانية، األردنانظر: د. حسن الهداوي، تنازع القوانين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ( 1)
 . 110 -109ص 

، المكتبة  1ي، الكتاب األول في تنازع القوانين، طاألردن انظر: د. غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص   ( 2)
 .  151، ص 1996الوطنية، 

 وما بعدها.  121فصيل حول هذه اآلثار راجع د. أحمد الفضلي، المرجع السابق، ص للمزيد من الت  ( 3)
 .  517انظر: د. هشام علي صادق، المرجع السابق، ص  ( 4)
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لدولة اليت عقد فيها الزواج على اآلاثر يسري قانون ا"أما النص احلايل بعد التعديل فقد أصبح على النحو اآليت:
 .  "الشخصية واآلاثر املتعلقة ابملال اليت يرتبها عقد الزواج

يتضح من ذلك خضوع آاثر الزواج الشخصية واملالية إىل قانون مكان إبرام الزواج، على اعتبار أنه يف الغالب ما 
يكو  الزوج  األقل  على  أو  الدولة  تلك  مستقرين يف  الزوجني  تلك  يكون  نفس  معه يف  الزوجة  وتعيش  فيها  مستقراً  ن 

الدولة، وهذا أتكيد من املشرع اإلمارايت على استبدال القانون الشخصي املتمثل يف جنسية الزوج بقانون مكان إبرام  
 الزواج، وحصر تطبيق القانون الشخصي حبالة ما إذا كان أحد الزوجني مواطناً وقت إبرام الزواج كما سنبني الحقاً.

أما ابلنسبة للتشريعات الغربية، ونتيجة الختالف طبيعة اآلاثر املالية يف تلك التشريعات، فإهنا حددت القانون 
املدين   القانون  التشريعات  هذه  ومن  الضمنية،  أو  الصرحية  الطرفني  إلرادة  وفقاً  املالية  اآلاثر  على  التطبيق  الواجب 

 .(1)بق قانون املوطن املشرتك للزوجنيالفرنسي الذي نص على أنه إذا مل يوجد اتفاق يط
 ويالحظ وجود استثناءين على حتديد قانون مكان انعقاد الزواج فيما يتعلق آباثر الزواج.  

 : األول: يتعلق ابآلاثر املالية
إبرام الزواج، وإمنا  النزاع لقانون مكان  إقليم أو عدة أقاليم فال خيضع هذا  النزاع بعقار يقع يف  ففي حالة تعلق 

املتعلقة  خي القواعد  بني  التفرقة  أنه جيب  العقار، حيث  موقع  قانون  تشري ابختصاص  اليت  العامة  اإلسناد  لقاعدة  ضع 
أما   العقار،  موقع  قانون  وهي  العامة  للقاعدة  وإخضاعها  به،  املتعلقة  األخرى  العينية  واحلقوق  وحيازته  العقار  مبلكية 

ل فتخضع  فيه،  الزوجني  املتعلقة حبقوق  تعد مسألة القواعد  املالية، وهذه  الزواج ابعتبارها من اآلاثر  إبرام  قانون مكان 
 . (2) تكييف ترتك لتقدير قاضي املوضوع

 أما الثاين: فيشمل مجيع آاثر الزواج الشخصية واملالية 
 يف األحوال املنصوص عليها يف "( من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والذي ينص على أنه14وهو نص املادة )

املادتني السابقتني إذا كان أحد الزوجني وطنياً وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة اإلمارات وحده فيما عدا شرط 
ومثال ذلك إذا عرض على القاضي اإلمارايت نزاع متعلق أبثر من آاثر الزواج عقد يف الكويت بني    (3) األهلية للزواج"

ن الواجب التطبيق هو القانون اإلمارايت، وهو قانون الزوجة وليس قانون مكان  زوج حبريين وزوجته اإلماراتية، فإن القانو 
 معامالت مدنية من القانون اإلمارايت .    14اإلبرام، وذلك وفقاً لالستثناء الوارد يف املادة 

 املطلب الثاين 
 انقضاء الزواج 

أخرى تنتهي فيها الرابطة الزوجية،  احلالة الطبيعية النقضاء الزواج هي وفاة أحد الزوجني، ولكن هناك حاالت  
بناء على توافر سبب من األسباب املبينة يف القانون،    القضاءمثل الطالق والذي يتم ابإلرادة املنفردة للزوج، أو حبكم  

  2020وقد مشل التعديل الذي قام به املشرع اإلمارايت موضوع انقضاء الزواج أيضاً، فقد كان النص قبل تعديل سنة  
أما الطالق فيسري عليه قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت الطالق، ويسري على التطليق واالنفصال  "ما يلي:

 
(1) Batiffol & Lagarde .Traite de droit. Internatioonal drive. III. No. 632.   

، دار النهضة العربية،  1لقات الدولية الخاصة، طأنظر: د.أحمد عبدالكريم سلمة، المختصر في قانون الع ( 2)
 . 77، د. عبدالواحد كرم، المرجع السابق، ص 289القاهرة، دون سنة النشر، ص 

 وقد تعرضت المادتان السابقتان لشروط الزواج وآثاره.  ( 3)
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 قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى" . 
التعديل أصبحتو  )  بعد  فقرة  13املادة  على    2(  أنه:"يسري  على  تنص  اإلمارايت  املدنية  املعامالت  قانون  من 
التطليق واالنفصال قانون الدولة اليت عقد فيها الزواج"، وبناء على ذلك فإنه جيب على القاضي إذا ما عرض  و   الطالق

برم  أفيتم الرجوع لقانون الدولة اليت    (1)عليه نزاع متعلق إبهناء الرابطة الزوجة سواء ابلطالق أو ابلتطليق أو ابالنفصال
 فيها الزواج.  

طناً وقت انعقاد الزواج فإن القانون اإلمارايت هو الواجب التطبيق، وفقاً لنص املادة  أما إذا كان أحد الزوجني موا
معامالت مدنية، وقد ينتقد هذا النص، على أساس أن املنطق يقتضي أن يرد االستثناء اخلاص يف حالة ما إذا    14

ال الطالق يف حالة الطالق، ألنه إذا غري أحد  إىل وقت  الزواج  كان أحد الزوجني مواطناً  زوجني جنسيته بعد انعقاد 
 .( 2) وقبل الطالق أو رفع الدعوى فإن تطبيق اجلنسية القدمية يعترب غري منطقي

 املطلب الثالث 
 النظام العام يف مسائل الزواج والطالق

،  إذا كان املشرع الوطين قد مسح بتطبيق أحكام القوانني األجنبية على إقليمه، إال أنه توجد استثناءات على ذلك
القانونية اليت يقوم   القانون مع األحكام  القانون األجنيب املختص يف حالة تعارض مضمون حكم هذا  حيث يستبعد 
أن   يعين  مما  األخالقية،  أو  االقتصادية  أو  االجتماعية  أو  السياسية  الناحية  من  القاضي  جمتمع  احلياة يف  نظام  عليها 

املختص ترجع إىل القانون األجنيب  العام يف    استحالة تطبيق  النظام  انسجامها مع  القانون وعدم  تعارض أحكام هذا 
 . (3) دولة القاضي

هذا ويلعب النظام العام دوراً مهماً يف جمال القانون الدويل اخلاص بوصفه أداة الستبعاد أحكام القانون األجنيب  
الفقيه األملاين "سافيين" أول   النظام العام هبذا  الذي أشارت قاعدة اإلسناد إىل اختصاصه، وقد كان  من صور فكرة 

الدول   يف  السائدة  القوانني  مجيع  أن  يف  تتلخص  واليت  القانوين،  االشرتاك  لفكرة  عرضه  خالل  من  وذلك  املفهوم، 
املسيحية الوارثة للقانون الروماين تشرتك فيما بينها يف األحوال العامة اليت ترجع إىل األصل التارخيي هلا، وقد أشار أثناء  

لول تنازع القوانني يف تلك الدول إىل حتفظ خُيول مبوجبه القاضي أن ميتنع عن تطبيق القانون األجنيب إذا تبني  عرضه حل
 . (4) له انقطاع الوحدة القانونية بني قانونه والقانون املختص حبكم النزاع

متطورة وكذلك غامضة،    إن فكرة النظام العام بوصفها أداة الستبعاد القانون األجنيب الواجب التطبيق فكرة مرنة
مما جيعل حتديدها بدقة أمراً غاية يف الصعوبة، حيث أهنا تتغري بتغري الزمان واملكان، فما يعترب من النظام العام يف دولة  
قد ال يكون كذلك يف دولة أخرى، وما يعترب من النظام العام يف وقت ما قد ال يعترب من النظام العام يف الدولة نفسها  

 .(5)ريف وقت آخ
 

في القضايا التي  ي وقد تكون الحكمة من النص عليه تتمثل  اإلمارات هذا النظام غير معروف بالنسبة للقانون   ( 1)
 أجانب تابعين لقانون يعرف هذا النظام.   أطراف يكون فيها 

 .305، ص2001ة، سكندري انظر: د. هشام علي صادق، وحفيظة الحداد، القانون الدولي الخاص، اإل ( 2)
 . 297د.هشام علي صادق، تنازع القوانين، المرجع السابق، ص  ( 3)
اص القضائي الدوليين، الطبعة التاسعة،  ختصي تنازع القوانين وتنازع االد.عزالدين عبدهللا، الجزء الثاني، ف  ( 4)

 .539، ص1986الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
القانون   ( 5) مجلة  األسرية،  العلقات  في  العام  النظام  لمفهوم  المؤطرة  المرجعية  أعمر،  أسيدي  د.موحى 

 .34ص ،2020، سنة 54، جامعة الحسن األول، المغرب، عددعمالواأل
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هذا عليه  يقوم  مبا  للدولة  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  عن:"الكيان  عبارة  أبنه  عرف  من   وقد  الكيان 
القانون أمام  تتعلق ابملساواة  اجتماعية  والدميقراطية ومعتقدات  واحلرية  تتعلق ابألمن  دينية    معتقدات  أفكار  احرتام  أو 

 .( 1) اكية أو الرأمسالية... إخل"أساسية معينة أو عقائد مذهبية اقتصادية كاالشرت 
ويفضل الفقه الغالب عدم ذكر تعريف حمدد للنظام العام، اتركاً املسألة لتقدير قاضي املوضوع، نظراً ملرونة فكرة 

(  27)  النظام العام، وهذا ما سارت عليه أغلب التشريعات ومنها قانون املعامالت املدنية اإلمارايت الذي ينص يف املادة
،  20،  21،  22،  23،  24،  25،  26،    10،  11،  18عينته النصوص   جيوز تطبيق أحكام قانون   :"ال   أنه   منه على 

 .  "كانت هذه األحكام ختالف الشريعة اإلسالمية أو النظام العام أو اآلداب يف دولة اإلمارات العربية املتحدةإذا   19
الشخ  األحوال  استثىن مسائل  اإلمارايت  املشرع  أن  والوصية  اجلدير ابلذكر  والنفقة  والطالق  املتعلقة ابلزواج  صية 

، وفقاً العتبار أن تلك املسائل ترتبط إىل  2020واملرياث اليت كانت مشمولة هبذه املادة قبل التعديل الذي جرى سنة  
ا  حد كبري ابملعتقدات الدينية واختالف أحكامها من ملة أو داينة إىل أخرى، فقد كان النص قبل التعديل ينص على م

يلي:"ال جيوز تطبيق أحكام قانون عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه األحكام ختالف الشريعة اإلسالمية أو النظام  
 . "العام أو اآلداب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

للقاضي   ابلتايل لو مت إبرام زواج خارج اإلمارات وفق قواعد تتعارض مع النظام العام اإلمارايت، فال يوجد مانع 
البلد على شروطه املوضوعية والشكلية وعلى آاثره أيضاً بشرط أن ال يكون   اإلمارايت من تطبيق أحكام قانون ذلك 

 أحد الزوجني مواطناً إماراتياً عند إبرام الزواج. 
فقاً وكذلك احلال ابلنسبة النقضاء الزواج، إذ لو عرض نزاع أمام القضاء اإلمارايت حول انقضاء رابطة زوجية و 

لقانون البلد الذي مت إبرام الزواج فيه سيطبق القاضي اإلمارايت أحكام ذلك القانون حىت لو كانت أحكامه متعارضة  
 مع النظام العام اإلمارايت. 

اإلمارايت ألن  العام  النظام  مع  متعارض  قانون  يطبق  اإلمارايت  القاضي  أن  هنا  القول  القول: ال ميكن  وخالصة 
أ إليه  املشار  املتعلقة  النص  اإلسناد  قواعد  اإلمارايت ابستبعاد  العام  النظام  من  اخلارج  اليت متت يف  املسائل  تلك  خرج 

مبسائل األحوال الشخصية ومنها موضوع الزواج وانقضاؤه من فكرة النظام العام يف جمال تنازع القوانني، نظراً الرتباطها  
 تمعات املختلفة. كما بينا سابقاً ابملعتقدات الدينية واالجتماعية للمج

 املبحث الثاين 
 القانون الواجب التطبيق على املــرياث والتصرفات املضافة إىل ما بعد املوت 

عدل املشرع اإلمارايت قواعد اإلسناد املتعلقة مبسائل املرياث ومسائل الوصية وسائر التصرفات املضافة إىل ما بعد  
 -املسائل، مما استوجب التعرض هلذا املوضوع وفق التقسيم اآليت: املوت، وعدل أيضاً يف فكرة النظام العام بشأن هذه

 املطلب األول 
 مسائل املرياث 

 
اال ( 1) فكرة  على  القائم  العام  النظام  الحجايا،  حمد  نور  دبيرتباد.  تمييز  محكمة  قضاء  في  مسائل  بشأن    ط" 

مجلد   العلمي،  النشر  مجلس  الكويت،  جامعة  الحقوق،  مجلة  الشخصية،  العدد44األحوال   ،1  ،2020 ،
 .402ص
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يرتكها  اليت  األموال  أن  القوانني، حيث  تنازع  بشأهنا  يثور  أن  املمكن  اليت من  املسائل  املرياث من  تعترب مسألة 
ن الدول، وكذلك جنسية املورث وجنسية  املورث قد تكون مكونة من منقوالت وعقارات، وقد تكون موزعة يف عدد م

القوانني،   بني هذه  األكثر مالءمة  القانون  بد من حتديد  التزاحم كان ال  لوجود هذا  فنتيجة  تكون خمتلفة،  قد  الورثة 
 ليكون هو الواجب التطبيق يف مسائل املرياث.  

املري  مسألة  تعترب  فقد  املتوىف،  يرتكها  أبموال  تتعلق  املرياث  مسألة  أن  من ومبا  ولكن  األموال،  مسائل  من  اث 
املالحظ أيضاً أن مضمون موضوع املرياث يرتبط بعالقات عائلية، حيث أن انتقال األموال ابملرياث ال يكون إال بني  
األقارب، مما يدخله ضمن مواضيع األحوال الشخصية، وعلى هذا األساس اختلفت التشريعات املقارنة حول القانون  

 سائل املرياث بني القانون الشخصي وقانون موقع املال.  الواجب التطبيق يف م
تعلقها   من  أكثر  العائلية  ابلروابط  تتعلق  مسألة  املرياث  ملسألة  اعتباره  الواضح  فمن  اإلمارايت،  للتشريع  ابلنسبة 

من  "  4"،"3مع عدم اإلخالل ابلفقرتني " ":(1)الذي ينص على أنه  ( 1)  ( فقرة 17ابألموال، ولذلك جاء نص املادة )
موته وقت  املورث  إليها  ينتمي  اليت  الدولة  قانون  املرياث  على  يسري  املادة،  تعديل سنة  .  "هذه  قبل  النص  وقد كان 

 . "يسري على املرياث قانون املورث وقت موته"ينص على ما يلي: 2020
جلنسية اهلندية  يف القضية املتعلقة: بدعوى مرياث تركة متوىف كان حيمل ا (2) وهذا ما قضت به حمكمة متييز ديب

عند وفاته فطبقت القانون اهلندي على النزاع مما يعين أن القانون الواجب التطبيق يف مسائل املرياث هو قانون جنسية  
املورث "املتوىف" وقت موته، ونالحظ أن النص جاء مطلقاً، مبعىن أنه يشمل املورث الوطين واألجنيب على حد سواء،  

   اخلارج. ورث، سواء كانت عقارات أم منقوالت، وسواء كانت يف الدولة أم يف ويشمل الرتكة اليت تركها امل
 أما األمور املقصودة يف مسألة املرياث واليت ختضع لقانون جنسية املورث فهي: 
حتقق الوفاة سواء كانت الوفاة حقيقية أم حكمية، كاملفقود والغائب عندما تقضي احملكمة املختصة إبعالن    -1

 وفاته. 
أم منقوالت أم حقوق معنوية، ختضع إىل الرتكة واإلرث أم كانت ال ختضع األ  -2 موال سواء كانت عقارات 
 لإلرث.
 حتديد ورثة املتوىف ومدى قرابة كل منهم للمتوىف ابلدم أو املصاهرة.  -3
 حتديد حصة كل وارث من الورثة يف الرتكة.  -4
 . (3) تصحيح املسألة اإلرثية، واحلجب والرد وغريها -5

ديب متييز  حمكمة  عن  الشأن  هذا  يف  حكم  صدر  حيث    (4)وقد  اجلنسية،  هندي  شخص  مبرياث  يتعلق  فيما 
مسلماً،   وليس  هندوسي  املتويف  أن  رغم  بذلك  هلا  اهلندي، وحكم  القانون  يف  املرياث  قواعد  بتطبيق  زوجته  متسكت 

 ( املشار إليها.  1( فقرة )17وذلك استناداً إىل نص املادة )

 
 . " ث قانون المورث وقت موتهيسري على الميرا"ما يلي:   2020وقد كان النص قبل تعديل سنة  ( 1)
 . 2007فبراير  13أحوال شخصية، جلسة  2006لسنة  90طعن رقم  ( 2)
، ص  2017،  57انظر: د. شكري الدربالي، الميراث في ظل تنازع القوانين، مجلة الفقه والقانون، العدد   ( 3)

 وما بعدها.   113
 .  2007-2-13، تاريخ الجلسة 2006( لسنة 90طعن رقم ) ( 4)
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من قانون املعامالت املدنية الذي ينص على أنه:"ال تسري أحكام   22ا النص إال ما ورد يف املادة  وال يقيد هذ
 .  "املواد السابقة اال حيث ال يوجد نص على خالف ذلك يف قانون خاص أو معاهدة دولية انفذة يف دولة اإلمارات

ية املتوىف وقت وفاته وال ختضع للقانون اإلمارايت  أما فيما يتعلق ابألموال املنقولة يف الرتكة فإهنا ختضع لقانون جنس 
 يف حالة كان املورث أجنبياً ولو كانت موجودة يف الدولة.  

أما حصة الوارث يف الرتكة العقارية، إذا كانت أموال الرتكة العقارية واقعة خارج الدولة فال يطبق قانون موقعها 
 وإمنا قانون جنسية املورث وقت وفاته. 

ا بعض  املرياث  وهناك  سبب  حيكم  الذي  القانون  مثل  املورث،  جنسية  قانون  اختصاص  عن  خترج  اليت  ملسائل 
املتعلقة مبوضوعها، مثل صحة الزواج  ترجع لقانون مكان   كالقرابة أو النسب، حيث يرجع فيها إىل قاعدة اإلسناد 

ائل اخلاصة ابنتقال ملكية أموال الرتكة إبرام الزواج وصحة النسب لقانون مكان إبرام الزواج أيضاً...اخل، وكذلك املس
غري املنقولة وحيازهتا واحلقوق العينية األخرى املتعلقة هبا، فإهنا ختضع لقانون موقع املال وفقاً لقاعدة اإلسناد الواردة يف  

  .(1)( من قانون املعامالت املدنية18املادة )
ة املنقولة، يسري عليها قانون الدولة اليت يوجد فيها  وكذلك ابلنسبة للمسائل اخلاصة ابنتقال ملكية أموال الرتك

الوفاة،   العينية األخرى، وهو وقت  أو احلقوق  امللكية  أو  احليازة  الذي ترتب عليه كسب  السبب  املنقول وقت حتقق 
 وذلك وفقاً لقاعدة اإلسناد. 

مبسائل الوصية وسائر التصرفات من هذا املادة واملتعلقة  4و 3وقد ذكر املشرع عبارة مع عدم اإلخالل ابلفقرتني 
املضافة إىل ما بعد املوت من حيث املوضوع والشكل، إذ ال بد من األخذ بعني االعتبار وجود تصرف مضاف إىل ما  

 بعد املوت قبل الشروع مبسائل الرتكة واملرياث.
م الدول على أن الرتكة  ويبقى لدينا موضوع الرتكة الشاغرة، أي الرتكة اليت ال وارث هلا، فقد نصت قوانني معظ

 اليت ال وارث هلا تؤول إىل الدول اليت توجد هذه األموال على أرضها سواء كانت أموال منقولة أو غري منقولة. 
( حيث جاء فيها:"وتؤول إىل  17( من املادة )2وقد نص قانون املعامالت املدنية اإلمارايت على ذلك يف الفقرة )

 على إقليمها واخلاصة ابألجنيب الذي ال وارث له".  الدولة احلقوق املالية املوجودة
( من املادة 1وهذا يعين أن موضوع الرتكة الشاغرة ال يدخل ضمن مسائل املرياث املنصوص عليها يف الفقرة )

( من قانون املعامالت املدنية إذا كانت أموال الرتكة موجودة يف اإلمارات، حيث أن القاضي اإلمارايت لن يقبل  17)
أمام  بتطب النزاع  لو عرض  أما  يتمتع جبنسيتها،  اليت  للدولة  الرتكة  يقضي إبعطاء  الذي  املتوىف  قانون جنسية  يق حكم 

القاضي اإلمارايت حول تركة شخص ال وارث له، وكانت هذه األموال موجودة خارج الدولة، فإن القاضي اإلمارايت ال  
ا قانون جنسية املتوىف وقت الوفاة هو الذي حيدد ملكية هذه  يقضي مبلكية هذه األموال للدولة اليت توجد فيها، وإمن

 األموال.
املادة"   استبعدت  فقد  املرياث  مسائل  على  العام  النظام  أبثر  يتعلق  فيما  املدنية  27أما  املعامالت  قانون  من   "

" املادة  نص  سابقاً  إليها  قانون جنسية17املشار  يستبعد  ال  أنه  يفيد  مما  ابملرياث،  املتعلقة  أمام    "  موته  وقت  املتوىف 

 
المدنية    1 فقرة  18لمادة  ا ( 1) المعاملت  قانون  أنه:  اإلمارات من  تنص على  والملكية  "ي.  الحيازة  يسري على 

 . والحقوق العينية األخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار..." 
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القضاء اإلمارايت حىت لو كانت أحكامه خمالفة للنظام العام يف القانون اإلمارايت، مثالً لو عرض على القاضي اإلمارايت  
نزاع يتعلق مبسألة من مسائل املرياث وكان قانون جنسية املتويف وقت موته يتعارض يف أحكامه مع القانون اإلمارايت فال  

ن تطبيق أحكامه من قبل القاضي اإلمارايت، مما يفيد تقييد املشرع اإلمارايت لنطاق النظام العام يف مسائل  مينع ذلك م
 املرياث.

 املطلب الثاين 
 الوصية وسائر التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت 

ملوت، حيث حددت  قد وضع املشرع اإلمارايت قاعديت إسناد فيما يتعلق ابلوصية والتصرفات املضافة إىل ما بعد ا
الثانية   األوىل القانون الواجب التطبيق على شروط الوصية والتصرفات املضافة إىل ما بعد املوت املوضوعية، وحددت 

 القانون املختص بشكل الوصية والتصرفات املضافة إىل ما بعد املوت. 
 الفرع األول 

 الشروط املوضوعية 
"وتسري على األحكام املوضوعية للوصية   مالت املدنية على أنه:( من قانون املعا3( فقرة )17لقد نصت املادة )

وسائر التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت قانون الدولة الذي حتدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة اليت ينتمي 
  2020تعديل سنة    إليها جبنسيته من صدر منه وقت موته إذا مل حتدد الوصية أو التصرف قانوانً"، وقد كان النص قبل 

ما يلي: "وتسري على األحكام املوضوعية للوصية وسائر التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت قانون الدولة اليت ينتمي 
 إليها جبنسيته من صدر منه التصرف وقت موته". 

ق  املتصرف، أال وهو  قانون جنسية  اإلمارايت أضاف ضابط إسناد آخر إىل جانب  املشرع  الواضح أن  انون من 
اإلرادة ، طاملا أن التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت تعد تصرفات إبرادة منفردة، فقد جعل املشرع اإلمارايت األولوية  
يف حتديد القانون الواجب التطبيق إىل القانون الذي اختاره املتصرف وذكره يف التصرف، ويف حال مل حيدد املتصرف  

 اجب التطبيق قانون جنسته وقت موته. قانوانً معيناً ، يكون القانون الو 
وعليه يسري على الوصية قانون الدولة اليت يتم حتديده من قبل املوصي أو القائم ابلتصرف املضاف إىل ما بعد 
املوت ، فهو الذي ينظم حرية املوصي يف اإليصاء به عند وجود ورثة أو عند عدم وجودهم، وينظم أيضاً رضى املوصي  

 .(1) صرف، واحملل، والسبب يف الوصيةأو من صدر عنه الت
 هذا ابلنسبة للمنقول، أما ابلنسبة للعقار فيجب التمييز بني حالتني: 

 احلالة األوىل: وجود العقار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  
كون ( على ما يلي:"على أن ي5( فقرة )17ففي هذه احلالة يطبق القانون اإلمارايت، إذ نص املشرع يف املادة )

يف   الكائنة  عقاراته  عن  أجنيب  من  الصادرة  الوصية  شأن  يف  يسري  الذي  هو  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قانون 
 الدولة".  

ورد يف املادة  (  2) وجتدر اإلشارة إىل أن إمارة ديب تعرضت الستثناءات على قواعد اإلسناد إبصدارها تشريع خاص
 

 157المرجع السابق، ص  انظر: د. محمد وليد المصري، ( 1)
 . 2017لسنة  15ي إمارة دبي رقم قانون إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم ف ( 2)
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ما  منه  يرد-أيلي:"  الرابعة  ما  لغري    ابستثناء  والوصااي  الرتكات  على  يُطّبق  القانون،  هذا  يف  خاص  نص  بشأنه 
السارية. املسلمني التشريعات  املنصوص عليها يف  قواِعد اإلسناد  إليه  الذي ُتشري  الرغم مما ورد يف   -ب  القانون  على 

 ية: الفقرة )أ( من هذه املادة، ُتطّبق التشريعات السارية يف اإلمارة يف أي من احلاالت التال
 إذا كان اإلرث أو الوصية يتعّلقان بعقار موجود فيها.  -1
 حتديد ما إذا كان املال عقاراً أو منقوالً. -2
 إذا كان النص الوارد يف القانون األجنيب واجب التطبيق، خُمالِفاً للنظام العام أو اآلداب العامة.  -3
 إذا اختار املوصي تطبيق قانون الدولة على الوصية.  -4
جبنسيته اليت استند إليها عند تسجيل وصّيته، ويف حال مل حُيدِّدها،   حال تعّدد جنسية املوصي، فإنه يُعتد يف  -ج

 فإنه يُعتد جبنسية الدولة اليت يُقيم فيها أو يّتخذها مقراً ألعماله".  
يب بشكل خاص  من خالل االطالع على النص السابق يتم التأكيد على تنبه املشرع اإلمارايت وهنا يف إمارة د

على ضرورة النص على استثناء يتعلق ابلوصية املتعلقة بعقار يف اإلمارة وعدم خضوعه للقاعدة العامة يف جمال تنازع  
 القوانني يف مسائل الوصية. 

 احلالة الثانية: وجود العقار خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة   
ال التشريعات  التطبيق على مسائل من خالل قواعد اإلسناد، فقد تشاهبت  الواجب  القانون  عربية بشأن حتديد 

التطبيق يف   الواجب  القانون  أن  إىل  أشارت  عامة، حيث  بصفة  املوت  بعد  ما  إىل  املضافة  التصرفات  وسائر  الوصية 
موضوع الوصية، هو قانون جنسية املوصي وقت موته، يف حني يطبق قانون جنسية املوصي وقت إنشاء التصرف أو  

مع األخذ   (1) بلد الذي مت إنشاء التصرف فيه على شكل الوصية وسائر التصرفات املضافة إىل ما بعد املوتقانون ال 
 بعني االعتبار موقف املشرع اإلمارايت الذي جعل األولوية للقانون احملدد يف الوصية ذاهتا، وهو قانون اإلرادة املنفردة.

إليها بشأن  املشار   لكن هناك مسألة خاصة البد من اإلشارة  النصوص  أن مفاد  إذ  بعقارات،  املتعلقة  الوصية 
إليها، خضوع املسألة لقانون جنسية املوصي أو حىت القانون احملدد يف الوصية ذاهتا، فوفقاً لعمومية قواعد اإلسناد يف  

اجب التطبيق  هذا اإلطار قد يتجه البعض للقول أبنه يف حال كانت الوصية متعلقة بعقار يف اخلارج، فإن القانون الو 
  هو قانون جنسية املوصي أو قانون البلد الذي مت فيه إنشاء الوصية حسب ما إذا كان النزاع متعلق مبوضوع الوصية أو 

شكلها، وهذا احلكم يؤدي إىل إشكاليات كثرية خاصة يف جمال التنفيذ العيين، حيث أن معظم الدول ال تقبل بتطبيق  
املوجودة يف إقليمها، على اعتبار أن العقارات يف الدولة هلا مساس بسيادهتا، ومل  أحكام قوانني أجنبية على العقارات  

تتنبه أغلب التشريعات العربية إىل هذه املسألة، ومل تنص عليها يف قواعد اإلسناد، وإن تنبهت بعضها إىل هذا املوضوع  
ن قواعد اإلسناد اليت تتناول موضوع  ، إال أنه من األفضل أن يتم النص على ذلك ضم(2) ونصت عليه يف قوانني أخرى

 القانون الواجب التطبيق على الوصية. 
 

(1 ) ( )17المادة  فقرة  المادة )4،  3(  اماراتي،  مدنية  فقرة )18( معاملت  المادة ) 2،  1(  أردني،  (  17( مدني 
 ( مدني عراقي . 23مدني مصري، المادة )

ا األردن المشرع   ( 2) ايضا تنبه  )  إلى   ي  المادة  في  التركات  قانون  في  الموضوع  غال 9هذا  انظر:  منه،  ب  ( 
السابق، ص المرجع  المادة  188الداوودي،  في  المصري  المشرع  وكذلك  العقاري،   9،  الشهر  قانون   من 

  اإلسناد، إال أنه كان من األفضل النص عليه ضمن قواعد  369انظر: عزالدين عبدهللا، المرجع السابق، ص
ا.   أيضا
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املادة"    -كما هو يف مسائل املرياث  -أما فيما يتعلق أبثر النظام العام على مسائل الوصية فقد استبعدت أيضاً 
27" املادة  نص  من  العام  ابلنظام  الدفع  سابقاً  إليها  املشار  املدنية  املعامالت  قانون  من  ابلوصية  17"  املتعلقة   "

والتصرفات املضافة إىل ما بعد املوت، مما يفيد أنه ال يستبعد قانون الدولة اليت حددها التصرف املضاف إىل ما بعد  
لو كانت   اإلمارايت حىت  القضاء  أمام  معني  قانون  التصرف  مل حيدد يف  يف حال  موته  وقت  املتوىف  جنسية  أو  املوت 

نون اإلمارايت، مثالً لو عرض على القاضي اإلمارايت نزاع يتعلق بوصية، ومل حيدد فيها قانون  أحكامه خمالفة ألحكام القا
تطبيق   من  ذلك  مينع  فال  اإلمارايت  القانون  مع  أحكامه  يف  يتعارض  موته  وقت  املوصي  جنسية  قانون  وكان  معني، 

لنطاق   اإلمارايت  املشرع  تقييد  يفيد  مما  اإلمارايت،  القاضي  قبل  من  وسائر  أحكامه  الوصية  مسائل  يف  العام  النظام 
 التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت. 

 الفرع الثاين 
 الشروط الشكلية 

ويسري على شكل الوصية وسائر "( من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت على أنه:4( فقرة )17نصت املادة )
وصية أو التصرف، أو قانون الدولة اليت ينتمي إليها  التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت قانون الدولة الذي حتدده ال

جبنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره أو قانون الدولة اليت مت فيها التصرف". وقد كان النص قبل تعديل سنة  
ويسري على شكل الوصية وسائر التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت قانون الدولة اليت ينتمي إليها  "ما يلي:    2020

 نسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره أو قانون الدولة اليت مت فيها التصرف". جب
ابلشكل:  توافرها    املقصود  الواجب  ابلشروط  يتعلق  فيما  التشريعات  وختتلف  اخلارجي،  العامل  إىل  اإلرادة  إظهار 

 .     (1) رايتلصحة الوصية من حيث الشكل، فمنها ما ال يشرتط شكالً معيناً مثل القانون املصري واإلما
 ( من القانون املدين:  1130ومنها ما يشرتط التسجيل مثل القانون األردين حيث جاء يف املادة )

 ال حيتج ابلوصية إال إذا سجلت يف دائرة التسجيل.  -1
 ويرجع أثر التسجيل إىل اتريخ وفاة املوصي ابلنسبة إىل الورثة واتريخ التسجيل ابلنسبة إىل الغري.  -2

القانون الذي حتدده   ل قاعدة اإلسناد اإلماراتية يتضح أن القانون املختص يف شكل الوصية، هوإذن من خال
أو الوصية، أو قانون البلد الذي متت    الوصية، وإذا مل حتدد قانون فيكون، قانون جنسية املوصي وقت إبرام التصرف،

األ ابلتيسري على  قام  اإلمارايت  املشرع  الوصية، ويالحظ هنا أن  إبرام وصيته وفقاً  فيه  شخاص، حيث جيوز للشخص 
لقانون دولته أو وفقاً لقانون البلد الذي يقيم فيه، ويف احلالتني تكون الوصية صحيحة من حيث الشكل، ابإلضافة إىل  

 أنه يستطيع حتديد أي قانون يرغب ابختصاصه على وصيته من حيث الشكل، كما هو من حيث املوضوع. 
عديل الذي أجراه املشرع اإلمارايت على هذا النص خيتلف عن التعديل الذي جرى على من املالحظ هنا أن الت

النص املتعلق ابلوصية والتصرفات املضافة إىل ما بعد املوت من حيث املوضوع، إذ كانت األولوية يف التطبيق لقانون  
دون أولوية، مما يفيد بتوسيع خيارات  اإلرادة املنفردة، أما من حيث الشكل فقد أضاف املشرع ضابط اإلرادة املنفردة  

القاضي بني ثالثة ضوابط دون ترتيب، وهي اإلرادة املنفردة أو جنسية املتصرف وقت إنشاء التصرف أو مكان إنشاء  

 
من قانون األحوال الشخصية    246راجع المادة    .158انظر: د. محمد وليد المصري، المرجع السابق، ص   ( 1)

 ي. اإلمارات ي تحاداال
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 التصرف. 
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 املبحث الثالث 

 مدى إلزامية اللجوء إىل قواعد اإلسناد الوطنية يف األحوال الشخصية
على القاضي الوطين نزاعا مشوابً بعنصر أجنيب يف جمال القانون اخلاص أن   يبدو من الطبيعي أنه عندما يعرض 

يتجه القاضي مباشرة إىل قواعد اإلسناد الوطنية لتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع، إال أن هذا األمر قد  
إىل قواعد اإلسناد الوطنية يف    ال يتم من قبل القاضي الوطين بشكل دائم، على اعتبار أن القاضي غري ملزم ابللجوء

إليها يف حال طلب اخلصم األجنيب   أو أنه ميكن أن يلجأ  له،  جمال األحوال الشخصية، وإمنا األمر اختياراي ابلنسبة 
 ذلك، مما يؤدي إىل القول أن قواعد اإلسناد اختيارية وليست إلزامية. 

الطالع على صيغة قواعد اإلسناد أهنا ذات يثور تساؤل عن سبب مثل هذا التوجه، مع أنه واضح من خالل ا
ترى إلزامية قواعد اإلسناد وال توجد إال قلة قليلة تعترب أن قواعد اإلسناد   (1)طابع إلزامي، وأن الغالبية العظمى من الفقه

 غري ملزمة، فهل أن املشرع اإلمارايت أخذ بوجهة نظر الرأي الضعيف يف هذا املوضوع أم ال؟  
املو  هذا  اإلمارايت  سنناقش  القانون  أحكام  وفق  الشخصية   بعد ضوع  األحوال  قانون  من  األوىل  املادة  تعديل 

  -، ومن مث نطلع على موقف القضاء اإلمارايت من املوضوع  2020" لسنة  29االحتادي مبرسوم بقانون احتادي رقم "
 ك وفق التقسيم اآليت: وذل -حيث أن هذه الدراسة أعدت بعد صدور التعديل بوقت قصري طبعاً قبل التعديل،

 املطلب األول 
 موقف التشريع اإلمارات 

يف الواقع أن ما أاثر شبهة يف موقف التشريع اإلمارايت، هو نص قانوين ورد يف الفقرة الثانية من املادة األوىل من  
العربية املتحدة   قانون األحوال الشخصية اإلمارايت مفاده "تسري أحكام هذا القانون على مجيع مواطين دولة اإلمارات

ما مل تكن لغري املسلمني منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم. كما تسري أحكامه على غري املواطنني ما مل يتمسك 
 أحدهم بتطبيق قانونه". 

الشخصية  قانون األحوال  ابتداء أحكام  اإلمارايت يستطيع أن يطبق  القاضي  النص أن  إذ يتضح فعال من هذا 
األ من  املسلمني  هذا  على  ألحكام  خيضعون  ال  املواطنني  من  املسلمني  غري  املسلمني كون  غري  دون  حصراً  جانب 

بتطبيق   ملزم  اإلمارايت  القاضي  ولكن  ألحكامه،  املسلمني  غري  من  األجانب  عدم خضوع  أوىل  ابب  فمن  القانون، 
 القانون األجنيب يف حال متسك األجنيب بتطبيق قانونه يف مسائل األحوال الشخصية. 

 .(2) هذا يعين أن موقف املشرع اإلمارايت قد اجته إىل األخذ بعدم إلزامية قواعد اإلسناد كما يرى البعض وهل
أراد توفري محاية  إمنا  الشخصية  قانون األحوال  النص يف  إدراج هذا  اإلمارايت من خالل  املشرع  الواضح أن  من 

نه مسلم، وابلتايل فإن أحكام القانون اإلمارايت مستمدة أكرب لألجنيب بتطبيق أحكام القانون الوطين عليه على اعتبار أ
اإلسالمي،   الفقه  األحوالمن  قانون  أحكام  من  بدالً  قانونه  أحكام  تطبيق  أن من مصلحته  األجنيب  رأى    ويف حال 

 الشخصية اإلمارايت، فقد أجاز له املشرع طلب ذلك. 
 

   315راجع د. أحمد الهواري، المرجع السابق، ص ( 1)
 320د. أحمد الهواري، المرجع السابق، ص ( 2)
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رايت تبىن االجتاه الذي يرى بعدم إلزامية قواعد  ونعتقد أن ذلك ال يعين أبي حال من األحوال أن املشرع اإلما
األحوال الشخصية كااللتزامات التعاقدية أو غري التعاقدية أو  متعلق مبسألة من مسائل    اإلسناد، فماذا لوكان النزاع غري

اإلمارايت    أو حىت يف جمال األحوال الشخصية لغري املسلمني، فال يوجد نص جييز للقاضي   املسائل املالية أو التجارية،
اإلسناد   قواعد  أن  على  جازم  وبشكل  يدل  مما  اإلسناد،  قواعد  إىل  اللجوء  من  بدالً  الوطين  القانون  أحكام  تطبيق 
الوطنية يف اإلمارات قواعد ملزمة، وجيب على القاضي اللجوء إليها عندما يعرض أمامه نزاع مشوب بعنصر أجنيب، وأن  

تعميمه على مجيع  وال الشخصية واملشار إليها سابقا إمنا هو استثناء ال ميكن  ما ورد يف املادة األوىل من قانون األح
من مسائل األحوال الشخصية ألطراف من املسلمني  قواعد اإلسناد، فهو فقط حمدود يف حالة كان النزاع متعلق مبسألة 

الشخصية ابملرساألجانب، هذا   لقانون األحوال  تعديله  املشرع اإلمارايت يف  احتادي رقم " وقد تدارك  بقانون  "  29وم 
" من املادة األوىل على ما يلي:" تسري أحكام هذا القانون على  3هذه املسألة، عندما نص يف الفقرة "  2020لسنة  

املواد   أبحكام  اإلخالل  عدم  مع  وذلك  قانونه،  بتطبيق  أحدهم  يتمسك  مل  ما  املواطنني،  غري 
امل  28،27،17،16،15،14،13،12 املعامالت  قانون  رقم"من  االحتادي  الصادر ابلقانون  لسنة  5دنية   "1985  "

اإلمارات   يف  اإلسناد  قواعد  إلزامية  على  يؤكد  مما  الشخصية،  األحوال  مبسائل  املتعلقة  اإلماراتية  اإلسناد  قواعد  وهي 
 بشكل أوضح. 

اإلماراتية ابختصا إذا مل تشر قواعد اإلسناد  بقانونه  التمسك  أنه ال ميكن لألجنيب  يفيد  قانونه، وبناء وهذا  ص 
عليه فإننا ال نرى حاجة لعبارة "ما مل يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه" إذ أن الكلمة األوىل واألخرية يف هذا اجملال ملا  

 تشري إليه قاعدة اإلسناد الوطنية. 
 الفرع الثاين 

 موقف القضاء اإلمارات 
حكام القضائية من احملكمة االحتادية العليا  أما فيما يتعلق مبوقف القضاء اإلمارايت، فقد صدرت العديد من األ

اإلسناد ال تتعلق  "قواعد  حكم مفاده:  (1)وحمكمة متييز ديب يف هذا املوضوع، منها ما صدر عن احملكمة االحتادية العليا
  ابلنظام العام ذلك أن األصل هو تطبيق قانون القاضي فيتعني على اخلصوم أن يتمسكوا أمام حمكمة املوضوع بتطبيق

الذي حتدده األجنيب  القاعدة قاعدة القانون  تضمنه  على  الدليل  يقدموا  أن  احلالة  هذه  وعليهم يف  القانونية   اإلسناد، 
املراد تطبيقها، ملا كان ذلك وكان الطاعن مل يتمسك أمام حمكمة املوضوع بتطبيق القانون اهلندي ومل يقدم الدليل عليه  

احملكمة يف جلسة   اخلصمني وذلك(    4/5/93وإمنا طلب وكيله من  )أي  بينهما  الشقاق  بتحقيق  "تطبيق حكم هللا 
بتعيني حكمني" مما مفاده أنه ارتضى تطبيق حكم الشريعة اإلسالمية يف النزاع وإال ملا طلب تعيني حكمني ولطلب  

قائم على أساس، القانون اهلندي مما جيعل نعيه غري  ملا كان    (2)"احملكمة  "ويف حكم آخر ورد يف قرار   تطبيق أحكام 
املالكية  فقهاء الشريعة اإلسالمية اختلفوا حول أثر ختلف إذن الويل على صحة عقد الزواج، فبينما يذهب فريق ومنهم  

العقد يذهب فريق آخر، ومنهم احلنفية    إىل أن الزواج بدون إذن الويل ابطل، ويرتتب على ختلفه تعزير الزوجني وشهود
 

المتحدة  اإلماراتدولة   ( 1) الطعن رقم  تحادالمحكمة اال ،العربية  المدنية والتجارية،  العليا، األحكام  لسنة    68ية 
  1994 - 1 - 8اريخ قضائية ، بت  15

اال  اإلماراتدولة   ( 2) المحكمة  المتحدة،  رقم  تحادالعربية  الطعن  الجزائية،  األحكام  العليا،   18لسنة    41ية 
  1996 - 7-15قضائية، بتاريخ 
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ليس شرطا لصح الويل  إذن  أن  األمر  إىل  يقرره وىل  ما  آخر هو  األخذ مبذهب معني دون  املعترب يف  الزواج. وكان  ة 
وكانت مناسبة،  أخرى  دستورية  أداة  أية  أو  يصدره.  قانون  املدنية   قواعد  مبوجب  املعامالت  قانون  يف  املقررة  اإلسناد 

لى عقد الزواج من حيث الشروط  الواجب التطبيق عواليت حتدد القانون  1985لسنة  5الصادر ابلقانون االحتادي رقم 
الرجوع  توجب  )املادة    املوضوعية لصحته،  الزواج  انعقاد  الزوجني وقت  من  قانون كل  القانون    12/1إىل  املشار  من 

الزوجة )املطعون ضدها األوىل(    إليه(، وكان البادي من األوراق أن الزوجني يف العقد موضوع النزاع أجنبيان، إذ حتمل
الثاين( فال حيمل جنسية ما، ملا كان كل ما تقدم فإن الرجوع يف حتديد  ية، وأما الزوج )املطعون ضده  اجلنسية الباكستان
صدر احلكم  اإلتباع بشأن األثر املرتتب على ختلف إذن الويل ابلزواج يكون للقانون الباكستاين، وإذ    املذهب الواجب 

به يف نطاق الدعوى، فإنه يكون قد اخطأ  اجب األخذ  املطعون فيه ومن قبله احلكم املستأنف دون حترى املذهب الو 
 النقض اإلحالة". يف تطبيق القانون مبا يوجب نقضه وعلى أن يكون مع 

املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن قواعد اإلسناد يف مسائل األحوال    : من1"مبدأ    (1)ومن أحكام حمكمة متييز ديب
الت الواجب  األجنيب  القانون  بيان  بشأن  العام،  الشخصية  ابلنظام  املتعلقة  املسائل  من  األجانب هي  طبيق يف دعاوى 

قاعدة اإلسناد  أبعمال  ودون توقف على طلب اخلصوم أو اتفاقهم    -من تلقاء نفسه-الوطين أبن يقوم  ويلتزم القاضي  
ون قائم وقت  مىت كان للخصم األجنيب قان  -التطبيقالواردة ابلقانون الوطين، وابلبحث عن القانون األجنيب الواجب  

قانونه عليه املطلوب تطبيق  القانوين  املركز  يتعني على احملكمة أن تسعى للحصول على نسخة  2مبدأ    .نشوء  : كان 
تطبيق   الصغار وإذ هي مل تفعل فإن احلكم يكون قد أخطأ يف  القانون بشأن حضانة  معتمدة مبا ورد بنصوص هذا 

 القانون". 
من قانون املعامالت املدنية تدل جمتمعة    28،  25،  13/1صوص املواد  ن  1: "مبدأ  (2) ويف حكم آخر هلا قررت

على أن قواعد اإلسناد يف مسائل األحوال الشخصية بشأن بيان القانون األجنيب الواجب التطبيق يف دعاوي األجانب  
ف على طلب اخلصوم  هي من املسائل املتعلقة ابلنظام العام، ويلتزم القاضي الوطين أبن يقوم من تلقاء نفسه ودون توق

أو اتفاقهم أبعمال قاعدة اإلسناد الواردة يف القانون الوطين وابلبحث عن القانون األجنيب الواجب التطبيق الذي تعينه  
 هذه القاعدة إذ يستمد منها صفة اإللزام وطبيعته القانونية أمام القاضي...".

نون الوطين يف هذه احلالة جملرد أن املدعي األجنيب قررت: "ال جيوز للمحكمة االلتجاء إىل القا  (3) ويف حكم آخر
طالب احلضانة مل يقدم قانونه األجنيب الواجب التطبيق بل يتعني عليها التحقق من تعذر إثبات وجود هذا القانون أو  

الزواج    تعذر حتديد مدلوله ملا كان ذلك وكان الثابت ابألوراق أن املطعون ضده برازيلي اجلنسية حسبما هو اثبت بعقد 
وكان احلكم املطعون فيه قد قضى بتطبيق قانون دولة اإلمارات العربية جملرد أن القنصلية الربازيلية    28/4/1992املؤرخ  

تقاعست يف الرد على خطاب احملكمة بتزويدها ابلقانون الواجب التطبيق دون أن تتحقق من تعذر إثبات وجود هذا  
 كون قد أخطأ يف تطبيق القانون". القانون أو تعذر حتديد مدلوله، فإنه ي 

 
 459رقم الصفحة    1رقم الجزء    14مكتب فني    19-04-2003قضائية بتاريخ    2003لسنة    9الطعن رقم   ( 1)

 لة[. ]تمييز الحكم واإلحا
رقم   ( 2) بتاريخ    2004لسنة    55الطعن  فني    26-06-2005قضائية  الجزء    16مكتب  الصفحة    1رقم  رقم 

 ]تمييز الحكم واإلحالة[  1363
رقم   ( 3) بتاريخ    2005لسنة    24الطعن  فني    26-06-2005قضائية  الجزء    16مكتب  الصفحة    1رقم  رقم 

 ]تمييز الحكم واإلحالة[  1390
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يتضح من خالل األحكام السابقة عدم وجود موقف موحد لدى القضاء اإلمارايت حول إلزامية قواعد اإلسناد 
 وتعلقها ابلنظام العام من عدمه. 

ومع التعديل املشار إليه يف قانون األحوال الشخصية، نعتقد أن الصورة أصبحت واضحة حول موقف التشريع 
إىل  اإلم القاضي  جلوء  إبلزامية  مرتبط  بشكل  أحكامه  إصدار  يف  مستقبالً  القضاء  يتوحد  أن  نتمىن  عليه  وبناء  ارايت، 

 أعمال قواعد اإلسناد . 
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 اخلامتة 
 تتضمن اخلامتة أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها الدراسة على النحو اآليت: 

 أوال: النتائج: 
ن فكرة تطبيق قانون اجلنسية على شروط الزواج املوضوعية كقاعدة عامة،  حىت وإن عدل املشرع اإلمارايت ع -1

 إال أنه أبقى عليها يف حالة كون أحد الزوجني مواطن إمارايت وقت إبرام الزواج.
أدى التعديل الذي أجراه املشرع على قاعدة الشروط املوضوعية إىل توحيد القانون الذي يطبق على شروط   -2

 عية أم شكلية.الزواج سواء كانت موضو 
يكون   -3 ما  الغالب  يف  أنه  اعتبار  على  الزواج،  إبرام  مكان  قانون  إىل  واملالية  الشخصية  الزواج  آاثر  خضوع 

 الزوجني مستقرين يف تلك الدولة أو على األقل الزوج يكون مستقراً فيها وتعيش الزوجة معه يف نفس تلك الدولة. 
 املسائل اليت متت يف اخلارج ابستبعاد قواعد اإلسناد املتعلقة    اإلمارايت من تطبيق فكرة النظام يف قيد املشرع   -4

تنازع   جمال  يف  العام  النظام  فكرة  من  والوصية  املرياث  ومسائل  وانقضاؤه  الزواج  موضوع  ومنها  الشخصية  ابألحوال 
 القوانني، نظراً الرتباطها ابملعتقدات الدينية واالجتماعية للمجتمعات املختلفة.

إلمارايت يف موضوع الوصية وسائر التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت ضابط إسناد آخر إىل  أضاف املشرع ا -5
جانب قانون جنسية املتصرف، أال وهو قانون اإلرادة ، طاملا أن التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت تعد تصرفات  

واجب التطبيق إىل القانون الذي اختاره املتصرف  إبرادة منفردة، فقد جعل املشرع اإلمارايت األولوية يف حتديد القانون ال
 وذكره يف التصرف، ويف حال مل حيدد املتصرف قانوانً معيناً ، يكون القانون الواجب التطبيق قانون جنسته وقت موته. 

اإلرادة   -6 ضابط  املشرع  أضاف  فقد  املوت،  بعد  ما  إىل  املضافة  التصرفات  وسائر  الوصية  شكل  حيث  من 
لوية، مما يفيد بتوسيع خيارات القاضي بني ثالثة ضوابط دون ترتيب، وهي اإلرادة املنفردة أو جنسية  املنفردة دون أو 

 املتصرف وقت إنشاء التصرف أو مكان إنشاء التصرف. 
  2020" لسنة  29تدارك املشرع اإلمارايت يف تعديله لقانون األحوال الشخصية ابملرسوم بقانون احتادي رقم " -7

" من املادة األوىل على  3وء إىل قواعد اإلسناد يف مسائل األحوال الشخصية، عندما نص يف الفقرة "مسألة إلزامية اللج 
عدم   مع  وذلك  قانونه،  بتطبيق  أحدهم  يتمسك  مل  ما  املواطنني،  غري  على  القانون  هذا  أحكام  تسري   " يلي:  ما 

املواد   امل  28،27،17،16،15،14،13،12اإلخالل أبحكام  املعامالت  قانون  االحتادي  من  الصادر ابلقانون  دنية 
" وهي قواعد اإلسناد اإلماراتية املتعلقة مبسائل األحوال الشخصية، مما يؤكد على إلزامية قواعد  1985  " لسنة5رقم"

 اإلسناد يف اإلمارات بشكل أوضح. 
اإلماراتية ابختصاص إذا مل تشر قواعد اإلسناد  بقانونه  التمسك  أنه ال ميكن لألجنيب  يفيد  قانونه. وبناء   وهذا 

عليه فإننا ال نرى حاجة لعبارة "ما مل يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه" إذ أن الكلمة األوىل واألخرية يف هذا اجملال ملا  
 تشري إليه قاعدة اإلسناد الوطنية. 

 اثنياً: التوصيات: 
واملتعلق بقانون   2فقرة12كان يتعني على املشرع إلغاء اخليار الثاين خبصوص شروط الزواج الشكلية يف املادة  -1

الزوجني خمتلفي اجلنسية مما سيؤدي إىل   لو كان  فيما  التطبيق  يثريه من صعوابت يف  الزوجني، ملا قد  جنسية كل من 



تطبيق االتجاه الحديث للقانون اإلماراتي في تحديد القانون الواجب ال  

 

246 

 2021لسنة األولى/ ا العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

تشديد يتناىف مع احلكمة من جعل القاضي ابخليار يف جمال الشكل تسهيالً على األطراف، مما سيؤدي ابلنتيجة إىل  
 ضاة. إمهال هذا اخليار من قبل الق 

نوصي املشرع اإلمارايت يف موضوع الطالق والتطليق واالنفصال، أن يورد االستثناء اخلاص يف حالة ما إذا   -2
حالة   يف  الدعوى  رفع  وقت  أو  الطالق  وقت  اإلمارايت  الطرف  جنسية  قانون  تطبيق  إىل  مواطناً  الزوجني  أحد  كان 

بعد   الزوجني جنسيته  أحد  إذا غري  واالنفصال، ألنه  تطبيق  التطليق  فإن  الدعوى  رفع  أو  الطالق  وقبل  الزواج  انعقاد 
 اجلنسية القدمية يعترب غري منطقي. 

الوصية   -3 على  التطبيق  الواجب  القانون  موضوع  على  اإلسناد  قواعد  ضمن  ابلنص  اإلمارايت  املشرع  توصية 
غري ذلك يؤدي إىل إشكاليات  املتعلقة بعقار يف اخلارج، على أن يكون القانون املختص قانون موقع العقار ألن القول ب

 كثرية خاصة يف جمال التنفيذ العيين. 
األحوال   -4 قانون  من  األوىل  املادة  تعديل  خالل  من  اإلمارات  يف  اإلسناد  قواعد  إلزامية  على  التأكيد  بعد 

اإلماراتية اب إذا مل تشر قواعد اإلسناد  بقانونه  التمسك  أنه ال ميكن لألجنيب  يفيد  ختصاص  الشخصية االحتادي، مما 
إذ أن  املشرع حبذفها،  قانونه" ونوصي  بتطبيق  أحدهم  يتمسك  لعبارة " ما مل  فإننا ال نرى حاجة    قانونه. وبناء عليه 

 الكلمة األوىل واألخرية يف هذا اجملال ملا تشري إليه قاعدة اإلسناد الوطنية. 
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 ملخص
لتشعب   نظرأً  انتشاراً  القوانني وأكثرها  تعد مسائل األحوال الشخصية من أهم املسائل اليت تدق مشكلة تنازع 

دي  العالقات بني األفراد على املستوى الدويل يف جماالت الزواج والطالق، إضافة إىل مسائل املرياث والوصااي، مما سيؤ 
ابلضرورة إىل احلاجة لتحديد القانون الواجب التطبيق يف حال حدوث نزاعات بني األطراف يف تلك اجملاالت، نظراً  

 لوجود العنصر األجنيب. 
مبينة  االهتمام وعاجلتها  بقدر كبري من  املوضوعات  تلك  تناولت  املقارنة  التشريعات  معظم  أن  فيه  مما ال شك 

ل حدوث نزاعات، ومن هذه التشريعات، التشريع اإلمارايت الذي تناولته هذه الدراسة،  القانون الواجب التطبيق يف حا
األحوال   جماالت  يف  التطبيق  الواجب  القانون  حتديد  يف  جديد  موقف  إبحداث  اإلمارايت  املشرع  قام  بعدما  خاصة 

قواعد بتعديل  قام  إذ  والوصية،  واملرياث  والطالق  الزواج  مسائل  وبشكل خاص يف  بتلك    الشخصية  املتعلقة  اإلسناد 
القانون   الشخصية هو  التطبيق كقاعدة عامة يف مسائل األحوال  الواجب  القانون  اجتاهه من معيار أن  املسائل مغرياً 
الشخصي للفرد متمثالً بقانون اجلنسية، إىل اعتماد معيار أو ضابط مكان اإلبرام، وكذلك احلال اعتماد مبدأ اإلرادة 

  عن قانون اجلنسية يف جمال الوصية وسائر التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت. املنفردة كأولوية بدالً 
وأخرياً تتناول الدراسة توجه املشرع اإلمارايت احلديث يف وضع إلزامية على جلوء القاضي الوطين إىل قواعد اإلسناد 

 يف مسائل األحوال الشخصية بعدما كانت اختيارية. 
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 پوختەی توێژينەوە 
لَي دةكةوَيتةوة, بابةتةك ياساكانى  كَيبِركيَى  بابةتن كة كَيشةى  بةربآلوترين  بارى كةسى طرنطترين و  انى 

ئةمةش دةطةِرَيتةوة بؤ زيادبوونى ثةيوةندى كةسةكان لةسةر ئاستى نيَودةولَةتى لة بوارةكانى هاوسةرطيرى و  

هؤكارة ئةمةش  وةسيةت,  و  ميرات  بابةتةكانى  سةرةِراى  بةرداربوون,  ئةو    دةست  دياريكردنى  طرنطى  بؤ 

ياسايةي كة ثَيويستة جَيبةجآ بكرَيت لة كاتى دروست بوونى ناكؤكى ياسايى لة نَيوان اليةنةكان لةو بوارةدا, بة 

 هؤى بوونى رايةلَى بَيطانة. 

طومانى تيَدا نية كة زؤربةى ياساكان باسى ئةو بابةتانةيان كردوة بة رادةيةكى زؤر لة طرنطى ثيَدان و 

ةسةريان كردوة بة دياري كردنى ئةو ياسايةى كة ثَيويستة جَيبةجآ بكرَيت لة كاتى دروست بوونى ناكؤكى ضار

ياسا  ئةوةى  تايبةتى دواى  بة  باسى دةكةين,  تويَذينةوةيةدا  لةو  ئيماِراتية كة  ياساى  ياسايانة,  لةو  يةكيَك  ياسايى، 

دياري بؤ  داهَينا  نويَى  هةلَوَيستيَكى  ئيماِراتى  لة    دانةرى  بكرَيت  جَيبةجآ  ثَيويستة  كة  ياسايةى  ئةو  كردنى 

بوارةكانى بارى كةسيدا وة بة تايبةتى لة بابةتةكانى هاوسةرطيرى و دةست بةرداربوون و ميرات و وةسيةت,  

كة   لةوةى  طؤِرى  تَيِروانينى  و  كردةوة  بابةتانةى  بةو  ثةيوةنديدار  ياساى  كردنى  دياري  رَيساكانى  هةموارى 

ى كردنى ياساى ثَيويست بؤ جَيبةجآ كردن لة بابةتةكانى بارى كةسى بريتى بوو لة ياساى كةسيى  ثَيوةرى ديار

ثشت   هةروةها  وة  طرَيبةست,  بةستنى  شوَينى  ثَيوةرى  بة  بةستن  ثشت  بؤ  رةطةزنامةكةيةتى,  ياساى  كة  تاك 

رةطةزنام  ياساى  بِرى  لة  يةكةم  بذاردةى  وةكو  اليةنة  تاك  ويستى  ثرةنسيثى  بة  و  بةستن  وةسيةت  بابةتى  لة  ة 

 هةموو ئةو هةلَسوكةوتانةى كة ئاسةوارةكانيان دواخراون بؤ دواى مردن.

دادوةرى  لة  زؤرى  كة  دةكةين  ئيماِراتى  ياسادانةرى  هاوضةرخى  تَيِروانينى  باسى  تويَذينةوة  كؤتايي  لة 

كةسى   بارى  بابةتةكانى  لة  ياسا  دياريكردنى  رَيساكانى  بة  بكات  كار  كرد  ثيَكردنيان  نيشتمانى  كار  كةثَيشتر 

 ئارةزوومةندانة بوو. 
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Abstract 
Personal status issues are among the most important issues surrounding the 

conflict of laws problem and the most widespread due to the complexity of relations 
between individuals at the international level in the areas of marriage and divorce, in 
addition to issues of inheritance and wills, which will necessarily lead to the need to 
determine the applicable law in the event of disputes between the parties in these 
Domains, due to the presence of the foreign component. 

There is no doubt that most of the comparative legislations dealt with these issues 
with a great deal of attention and dealt with them, indicating the applicable law in the 
event of disputes, and among these legislations, the UAE legislation that this study 
dealt with, especially after the UAE legislator created a new position in determining 
the applicable law in Areas of personal status, particularly in matters of marriage, 
divorce, inheritance and wills, As he amended the rules of attribution related to those 
matters, changing its direction from the criterion that the law applicable as a general 
rule in matters of personal status is the personal law of the individual represented by 
the nationality law, to the adoption of a standard or control of the place of conclusion. 
The area of the will and all other actions added after death. 

Finally, the study deals with the modern Emirati legislator’s approach to a 
mandatory status on the national judge’s resort to attribution rules in personal status 
matters, after they were optional. 
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 النظام القانوني للسلطات اإلدارية المستقلة وتطّورها في فرنسا  
 )دراسة تحليلية( 

 علي يونس إمساعيل.  الدكتور
 عد أستاذ القانون اإلداري املسا

 العراق   -كوردستان   - جامعة دهوك   -كلية القانون والعلوم السياسية
ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 

حقوق   الدولة،  جملس  الدستوري،  اجمللس  املستقلة،  السلطات  الفرنسي،  الدستور 
 اإلنسان، الرقابة القضائية. 

  :ثةيظيَن ليَطةر
دةستور ئةنجومةنَى  سةربةخؤ،  دةستهةالتيَن  فةِرةنسا،  ى،  دةستورَى 

 ئةنجومةنَي دةولةتا فةرةِنسي، مافيَن مروظ،.
Key words: The French constitution, independent authorities, the 

constitutional council, the state council, human rights, 
judicial control. 

 : املقدمة
منحت استقاللية معّينة منذ زمن طويل، فقد كتب إن اهليئات اإلدارية املستقلة يف جمال اإلدارة العامة، ُوجدت، و 

جلان الفحوص واملنافسة ليست سوى هيئات إدارية،.. إذ أن  "م أبن  1896( عام  Maurice Hauriouالفقيه )
من   نوعاً  ممنوحة  إدارية  سلطات  فتكون  االستقاللية،  صفة  متنحها  أن  ميكن  األقل  على  وعملها  اللجنة  نوعية 

. وعالوة على هذه النوعية من  (1)، إال أهنا مل متتلك الشخصية املعنوية"الختاذ القرارالختصاص  االستقاللية، وهلا من ا
وكذلك يف  الّلجان، ظهرت بعض اللجان األخرى ومحلت مثل هذه الصفة، كاللجان اإلدارية اخلاصة بتوحيد األراضي،  

املشرتكة. اإلدارية  واللجان  العامة،  الوظيفة  قانون  مل  جمال  أهنا  نطاق ضيق حىت    إال  وبقيت يف  الكايف،  االهتمام  تلق 
 منتصف عقد السبعيات من القرن املاضي. 

املستقلة   اهليئات  ظهور  فإن  الواقع،  وتنوع ويف  العامة  اإلدارة  تطور  رافقت  اليت  املختلفة  التطورات  مع  يتوافق 
الثورة اليت شهدهتا الدول يف جمال    أساليب عملها، ال سيما يف اجملال االقتصادي ومشاركة القطاع اخلاص، عالوة على 

اإلنسان،  وإمنا    حقوق  اإلدارية،  للهيأة  املمنوحة  االستقاللية  هامش  مبقدار  ابالعرتاف  متعلقاً  األمر  يعد  بضمان  فلم 
 يكون االستقالل عنصر من عناصره.  تدخل إداري من نوع جديد يف جمال حمدد، اعتماداً على سلطة معرتف هبا، 

ات الدستورية واليت أوهلا تبعية اإلدارة للحكومة، وكوهنا مو وظائفها، فإن صيغة االستقاللية ال ويف ضوء املتطلب 
ختلو من إاثرة بعض التساؤالت، وأمهها مىت وكيف تطورت اهليئات اإلدارية املستقلة، واإلطار الدستوري لتدخلها، هذا  

 
(1) Bernard STIRN, les Sources Constitutionnelle du Droit administratif, 7e édition, L.G.D.J, lextenso 

éditions, Paris, 2011, P.177.   
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 التطور الذي بدأ وازدهر بشكل تدرجيي.
الدراسة اأمهية  اليت متارس صالحيات واختصاصات : ابتت  والدولة  املستقلة من أهم أجهزة  اإلدارية  لسلطات 

املركزية   السلطات  جانب  إىل  الدولة  يف  العامة  اإلدارية  السلطات  من  اثلث  نوع  وكأهنا  أصبحت  بشكل  متعددة، 
وخضوع قراراهتا للرقابة  والسلطات الالمركزية. وأضحت دراستها وبيان األساس القانوين لوجودها وتنوع اختصاصاهتا،  

 من أهم املواضيع اليت تفرض نفسها يف الوقت احلاضر. 
نظراً حلداثة هذه السلطات املستقلة واليت بدأت تتزايد يف عددها وتتسع  يف اختصاصاهتا منذ إشكالية الدراسة:  

من أهم اإلشكاليات القانونية    العقد األول من القرن احلايل، فإن أساسها القانوين ومدى استقالليتها وخضوعها للرقابة
 يف أغلب النظم القانونية. 

: تعد فرنسا من الدول اليت شهدت طفرة كبرية يف جمال استحداث السلطات اإلدارية املستقلة،  نطاق الدراسة
القانوين هلذه السلطات يف   التنظيم  النظام القانوين هلذه السلطات، لذلك ستقتصر دراستنا على  وعملت على تطوير 

نسا كوهنا من النماذج اليت تصلح لالقتداء هبا واختاذها إمنوذجاً يف وضع احللول للمشاكل القانونية اليت تواجه عمل  فر 
 هذه السلطات يف الدول العربية. 

القانونية اليت تتصل بنشأة وتنظيم السلطات منهجية الدراسة:   جرى تناول املوضع من خالل حتليل النصوص 
املستقلة يف ف إىل  اإلدارية  االستناد  إىل  هناك، ابإلضافة  والفرعية  والعادية  الدستورية  التشريعات  واليت وردت يف  رنسا، 

 أحكام وقرارات اجمللس الدستوري وجملس الدولة الفرنسيني يف هذا اخلصوص.
الفقهية  صعوابت الدراسة البحث يف كتابة هذه الدراسة هي ندرة املصادر  : من أهم الصعوابت اليت واجهت 

ابلتشريعات    اليت االستعانة  إىل  اللجوء  معه  اضطر  الذي  األمر  منها،  العربية  املصادر  سيما  وال  املوضوع،  تناولت 
 الفرنسية املتوفرة على شبكة اإلنرتنت. 

للوقوف بشكل مفصل على الوضع القانوين والدستوري للسلطات املستقلة يف فرنسا  خطة الدراسة وهيكلتها:  
 مبحثني، يضم كل مبحث مطالب ثالثة، وعلى الشكل املبني أدانه:  تقسيم الدراسة إىل ارأتينا

 . يئات اإلدارية املستقلة وتطورهاتصنيف اهل -املبحث األول
 املركز القانوين للسلطات اإلدارية املستقلة.  –املبحث الثاين  
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 املبحث األول 

 تصنيف اهليئات اإلدارية املستقلة وتطورها
املست اإلدارية  اهليئات  عن مارست  مسؤول  فبعضها  األنشطة،  من  مهمني  جمالني  عملية يف  بصورة  تدخلها  قلة 

تنظيم قطاع من األنشطة اإلدارية، وميكن تسميتها ابهليئات اإلدارية املستقلة املنظمة، واألخرى تساهم يف محاية احلقوق  
لألفراد اإلدار (1) األساسية  النشاط  أن  أي  لتصنيفها،  أساساً  يعتمد  أن  ميكن  وهبذا  معياراً  .  هو  به  تقوم  الذي  ي 

للتصنيف، وسنحاول هنا بيان تطورها يف يف مطلبني خنصص كل واحد منهما لنوع من أنواع هذه اهليئات، أما املطلب  
 من هذه السلطات: 2008الثالث فسنخصصه ملوقف التعديل الدستوري لسنة 

 املطلب األول 
 اهليئات اإلدارية املستقلة املنظمة  

التنظيمي للهيئات اإلدارية املستقلة يظهر فيما يتصل مبوضوع اقتصاد السوق بشكل عام، كما    الدور املنظم أو
ويظهر يف جمال االتصاالت سواء االتصاالت السمعية واملرئية أم االتصاالت السلكية والالسلكية. وسنخصص لذلك  

 فرعني منفصلني: 
 الفرع األول 

 اجملال االقتصادي 
، إذ أنشأت 1941إنشاء اهليئات اإلدارية املستقلة املنظمة يف جمال االقتصاد عام  خطت فرنسا اخلطوة األوىل يف 

( البنوك  على  الرقابة  )  (la commission de contrôle des banquesجلنة  يف  الصادر  القانون  (  13حسب 
اهليئات من  النوع  هذا  ابكورة  لتمثل  عام  (2)حزيران،  ويف   .1984  ( املصرفية  اللجنة  ission la commلقيت 

bancaire  مؤسسات التزام  ضمان  يف  جناحاً  للعمل،  االئتمان (  املهنية  ابلقواعد  عملها    التجارية  يف  متسلحة 
انضباطية عام  (3) بصالحيات  أنشأت  فقد  التأمني  مبوضوع  يتصل  فيما  أما   .1989  ( التأمينات   laجلنة 

commission des assurancesسلطة للرقابة على    2003عام    ( وابألسلوب نفسه بشأن سابقاهتا، وأصبحت
املتبادل)التأمينات   و (l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuellesوالتأمني  ذات   ، 

 . (4) صالحيات واسعة مستمدة من القانون الصادر يف األول من آب من تلك السنة املتصل ابألمن املايل
ابقة اليت مشلت قطاع البنوك والتأمينات ضمن سلطة إدارية جرى دمج مجيع اهليئات الرقابية الس  2010ويف عام  

( ابلفرنسية  وتسمى  )التحوطية(،  الوقائية  الرقابة  بسلطة  حالياً  تسمى   l'Autorité de contrôleواحدة 

prudentiel  مبجموعها ويرتأسها  فرنسا   حمافظ (،  (، كما  le gouverneur de Banque de France)  بنك 
فرض   يف  وحاملي  ومنحت صالحيات  البنوك  عمالء  ومحاية  املايل  االستقرار  حتقيق  ضمان  على  ولتعمل  اجلزاءات، 

 
(1) Martine LOMBARD et Gilles DUMONT, Driot administratif, édition8, Hyper Cours Dalloz, Paris, 

2009. P. 135. 
(2) Henri FOURNIER, La Commission de Contrôle des Banques [article], Revue économique,  Année 

1951 2-5  pp. 591-599. 
(3) Katia LOBRE-LEBRATY Groupes bancaires coopératifs français : quel contrôle ? Recherches en 

Sciences de Gestion, 2014/2 (N° 101), p. 121 à 144. 
(4 ) ( المواد  )29،31,46ينظر  المرقم  القانون  من  تموز  2003-706(  من  االول  في  الصادر   )2003 

 بخصوص االمن المالي. 
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. وكما هو شأن مثيالهتا يف دول أخرى من االحتاد األوريب، فإن هذه (1)سندات التأمني واملستفيدين من عقود التأمني
واملستحدثة  األخرية  اإلدارية  السلطة السلطة  بواسطة  تدار  شبكة  ضمن  األوربية  امل تتداخل  والسلطة  األوربية  صرفية 

 للتأمينات.
لتصبح  الفرنسي،  للبنك  القانوين  النظام  يف  تطور كبري  إىل  أدى  قد  األوريب  االحتاد  هيكلية  أن  ابلذكر  وجدير 

املصادقة على معاهدة ماسرتخت )  traité deشخصية معنوية عامة ذات طبيعة خاصة، ففي خطوة الحقة على 

Maastricht(، ومن مث القانون الصادر يف  1993آب  4لبنك حالة جديدة حسب القانون الصادر يف ) ( منح هذا ا
للبنك  2007شباط  20) العام  النقدية ضمن اجمللس  للسياسة  بلجنة مصغرة  النقدية  السياسة  استبدل جملس  الذي   )

رنسي حسب التعديل ( من الدستور الف88-2. وميكن حتديد مهام هذه اللجنة من خالل تطبيق املادة )(2)الفرنسي
ابت    ، (1992حزيران    25) الذي  األوريب  املركزي  البنك  إىل  نقلها  من خالل  الصالحيات  هذه  تقليص  جرى  إذ 

مسؤوالً عن تثبيت سعر الصرف وحتديد السياسة النقدية. إن هذه اإلصالحات هي جزء من العملية اليت سعت إىل  
امل السلطات  دور  وأتكيد  االقتصادية  اهلياكل  استقاللية  حترير  أن  إذ  االوريب،  االحتاد  إطار  يف  وزايدهتا  للسوق  نظمة 

 .(3)هي حبد ذاهتا من متطلبات القانون األوريب -كما ثبت عليه قضاء حمكمة العدل االوربية  –السلطات املنظمة 
هرت أما يف جمال الكهرابء، ونتيجة لالنفتاح االقتصادي على سوق املنافسة يف قطاع الكهرابء وخصخصته، ظ

  10ضرورة إنشاء هيئات مستقلة هلذا الغرض، إذ أُنشأت يف بداية األمر جلنة تنظيم الكهرابء وفقاً للقانون الصادر يف  
(، وتتمحور CRE، ولتصبح فيما بعد وبسبب فتح سوق الغاز على املنافسة جلنة تنظيم الطاقة )2000شباط عام  

وضمان   والغاز،  الكهرابء  شبكات  تنظيم  يف  مشغليها،  وظائفها  استقاللية  وضمان  الشبكات،  هذه  وتوسيع  تشغيل 
( حسب قانون  Le médiateur national de l’énergie. كما وأنشئ الوسيط الوطين للطاقة )(4)وحتديد األسعار
املرقم   يف  (  2006-1537)القانون  األول    7والصادر  شخصية  2006كانون  هلا  مستقلة  عامًة  سلطًة  ويصنف   ،

معنوية، يعمل على حل النزاع ودايً مع الشركات العاملة يف جمال الطاقة، عالوة على إعالم مستهلكي الطاقة العاديني  
  8ات وسكك احلديد، إذ أنشأ القانون الصادر بتاريخ  . ومل خيتلف األمر يف جمال املنافسة يف قطاع القطار (5) حبقوقهم 

السكك احلديدية )  2009كانون األول   تنظيم أعمال  (، واكد على كوهنا سلطة عامة مستقلة ذات  ARAFجلنة 
التحقيق وفرض   شخصية معنوية عامة، وتتشكل من سبعة أعضاء يعينون ملدة ست سنوات، ومتتلك صالحيات يف 

مشورهتا يف مجيع النصوص التنظيمية ذات الصلة ابلنقل عرب سكك احلديد، وأسعار الرسوم   العقوابت، كما وجيب أخذ

 
(1) Didier ISRAËL, L'indépendance de l'Autorité de contrôle prudentiel, Revue française 

d'administration publique 2012/3 (n° 143), p. 759 à 767 
(2) Pierre TIFINE,' La Banque de France, personne publique sui generis, (Commentaire sous le jugement 

TC 16 juin 1997 Epoux Muet Société la Fontaine de Mars e a c/ Banque de France n°03054),Revue 
générale du droit on line, 2008, numéro 1630 p.1630. 

(، متوفر على الموقع  commission c/Allemagneفي قضية )  12/2009/ 3حكم محكمة العدل االوربية في   ( 3)
 اإللكتروني:  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73876&pageIndex=0&doclang=fr&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=110495.  

الزيارة   في  ،  7/3/2019تاريخ  المحكمة  حكم  ينظر  )  10/2010/  6كذلك  قضية   commissionفي 
c/royaume de belgique :متوفر على الموقع اإللكتروني ،)http://eur-lex.europa.eu/legal content/FR   

/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0222.  2019\3\12 تاريخ الزيارة 
 10(  الصادر في  108-2000من قانون تحديث وتطوير المرفق العام للكهرباء المرقم )  ( 41-28المواد ) ( 4)

 . 2011أيار  9( الصادر في 504-2011( من االمر المرقم )6ة ). المعدل ، والماد2000شباط 
 .قطاع الطاقةبشأن  2006كانون الثاني  7( الصادر في 1537-2006( من القانون المرقم )7المادة ) ( 5)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462914
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462914
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462914
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73876&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=110495
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73876&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=110495
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
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 .(1)املفروضة على املسافرين والبضائع
االقتصادية،   األنشطة  من  معينة  قطاعات  على  الرقابة  عن  املسؤولة  األجهزة  هذه  على  إضاقة  وعالوة  ميكن 

وهلم موسعة  مبهام  تتمتعان  أخريني  عامتني  احلياة  سلطتني  تنظيم   جمال  يف  األولية  اخلطط  وضع  يف  أساسي  دور  ا 
 l'autorité(، وسلطة األسواق املالية )l'autorité de la concurrenceاالقتصادية والسوق، ومها سلطة املنافسة )

des marchés financiers .) 
، وقد بدأت هذه اإلصالحات ففي مسألة املنافسة أدت اإلصالحات املتعاقبة إىل زايدة يف دور سلطة التنظيم 

إىل جلنة مسيت بلجنة    1977، واليت جرى تطويرها يف عام  1953بتطوير اللجنة املصغرة لالتفاقات اليت أنشأت عام  
املنافسة، ومل يدم األمر طويالً حىت جرى استبداهلا مبجلس املنافسة الذي تشكل مبوجب األمر الصادر يف األول من  

عام األول  وق1986كانون  املنافسة  ،  بسلطة  األخري  اجمللس  هذه  ابستبدال  اإلصالحية  احلركة  هذه  استمرت  د 
(l'Autorité de la concurrence( لقانون حتديث االقتصاد املرقم ( الذي صدر يف  2008-776( وذلك وفقاً 
مستقلة،    وقد أعطى هذا القانون  مهام واسعة هلذه السلطة املستحدثة، واليت عرفت كسلطة إدارية ،  2008آب    4

يف   للدخول  املستثمرين  وجلب  االقتصادي،  العام  النظام  على  واحلفاظ  للمنافسة  احلرة  املمارسة  ضمان  عن  مسؤولة 
 .(2) العملية التنافسية يف السوق وعلى املستوى األوريب والعاملي

املالية   األسواق  سلطة  وهي  الثانية  السلطة  إىل  فقد l'autorité des marchés financiers)وابالنتقال   ،)
عام   العام،2003أنشأت  ذلك  يف  آب  من  األول  يف  الصادر  ابلقانون  سابقتني ،  هيئتني  بدمج  جلنة    ، وذلك  ومها 

يف   الصادر  األمر  حسب  أتسست  قد  اليت كانت  اللجنة  وهي  البورصة،  عام    28عمليات  وجملس 1967أيلول   ،
. وهذه السلطة اليت تتمتع ابلشخصية املعنوية، صنفت  1996متوز    2األسواق املالية الذي جاء به القانون الصادر يف  

حسب القانون الذي صدر وفقاً هلا أبهنا سلطة عامة مستقلة، ذات شخصية معنوية عامة، لتمثل ابكورة السلطات  
االدخار وتنظيم األسواق  العامة يف فرنسا املتمتعة ابلشخصية املعنوية. وهذه السلطة ُمنحت اختصاصات كبرية حلماية  

وميارس أعضاء هذه السلطة الستة عشر صالحياهتا يف الرقابة والتنظيم، أما مهامها التأديبية فتقع يف إطار جلنة   ملالية.ا
  .(3)أو على مدراء تلك الشركات العقوابت اليت ميكن أن تفرض عقوابت شديدة على الشركات املالية

 الفرع الثاين 
 يف جمال االتصاالت 

 طفرة كبرية يف جمال االتصاالت، األمر الذي اضطرت معه الكثري من دول العامل إىل  أدى التطور التكنلوجي إىل 
خصخصة هذا القطاع، ونتيجة لذلك كان ال بد من إنشاء السلطات املستقلة لتنظيم عمل مشغلي اخلدمة وتوفري نوع  

ال التواصل ميكن تقسيمها إىل نوعني،  املعروف أن وسائل  الرقابة على عملها. ومن  به  من  سمعي والبصري: ونقصد 
واإلنرتنت احملمول  شبكات  ويشمل  والالسلكي:  السلكي  على  عالوة  والتلفزيون،  واإلذاعة  يف    ،الصحافة  وسنتناوهلا 

 
(1 ) ( )31-11المواد  المرقم  القانون  من  بتاريخ  2009-1503(  الصادر  االول  8(  تنظيم  بشأن    2009كانون 

 حديدية. النقل بالسكك ال
(2 ) ( خلل  من  مهامها  السلطة  هذه  رئيس  17تمارس  من  يصدر  بمرسوم  تعيينه  يتم  برئاسة عضو  ( عضواا، 

التحقيقات،   وإجراء  الرأي  تقديم  السلطة  مهام  ومن  مختصة،  برلمانية  لجنة  مع  التشاور  بعد  الجمهورية 
قديم تقرير عام سنوي إلى كل  للشركات ومهام أخرى، وتقوم بت   أوامر وفرض العقوبات، كما يمكنها إصدار  
( من L.461-1 – L.464-9، والمواد )أعله( من القانون المذكور في  97من الحكومة والبرلمان. انظر المادة )

 .(Code de commerceالتقنين التجاري )
(3) Olivier DOUVRELEUR,L’indépendance de l’autorité des marchés financiers, Revue française 

d'administration publique, 2012/3 (n°143), p747 – 758. 
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 أدانه: 
أنشأت جلنة ميكن تسميتها بلجنة االقرتاعات أو التصويت    1977: يف منتصف عام  السمعية والبصرية  -أوال

(commission des sondagesوذل ،)( والصادر يف  77-808ك مبوجب القانون املرقم )متوز من هذا العام،    19
القانون األخري عام   تعديل هذا  الرأي. وجرى  ، ومن مث يف عام  2002وهي ذات صلة ابلنشر وبعض استطالعات 

يت جترى  ، لتختص اللجنة ابلرقابة على جودة وسالمة التعبري عن الرأي يف الصحافة، ومنع استطالعات الرأي ال2017
 .(1) إلكرتونياً من التأثري على االنتخاابت واإلرادة احلرة للناخبني

أصبح اللجوء إىل سلطة إدارية مستقلة أمراً ال مناص  ، وبعد حترير وسائل التواصل السمعية والبصرية وخصخصتها
ا ومنها  الغرض،  هلذا  ومتعددة  متنوعة  تبين صيغ  فجرى  التواصل.  من  النوع  هذا  جمال  مسيت  منه يف  هيئة  ستحداث 

. وأيضاً اللجنة الوطنية  1982متوز لعام  29ابلسلطة العليا للسمعيات والبصرايت، وقد وردت يف التشريع الصادر يف  
  ، عالوة على اجمللس األعلى للسمعيات والبصرايت 1986أيلول عام    30لالتصال واحلرايت، وفق القانون الصادر يف  

(Conseil supérieur de l'audiovisuel( وخمتصره   )CSA  يف الصادر  القانون  وفق  لعام    17(  الثاين  كانون 
. ومن مث عزز القانون املتعلق ابستقالل البث السمعي والبصري الصادر  (2)الذي تضمن تعديالً للقانون السابق  1989

الثاين    15يف   موارد    2013تشرين  املعنوية وحتديد  الشخصية  منحها  السلطة من خالل  هلا.  استقاللية هذه  خاصة 
سلطة تعيني رؤساء شركات    2013. ومنحها هذا القانون األخري لعام  (3)وأصبح اجمللس يصنف سلطة عامة مستقلة

 .(4)البث العامة )تلفزيون فرنسا، إذاعة فرنسا، وسائل اإلعالم الفرنسية العاملية(
تو  مستقلة  سلطات  يف كوهنا  يتمثل  واحد  أساس  يف  السابقة  األمثلة  هذه  تستهدف  وتشرتك  وتنظيمية،  جيهية 

وضع حدود واضحة ومتوازنة بني السلطة السياسية من جهة وبني الراديو والتلفزيون من جهة أخرى. ويتألف اجمللس 
( أعضاء يتم تعيينهم أبسلوب تعني أعضاء اجمللس الدستوري، إذ خيتار  7)  ( من CSAاألعلى للسمعيات والبصرايت)

ء، ورئيس جملس الشيوخ ثالثة آخرين، ويعني رئيس اجلمهورية رئيساً للمجلس، ومينح  رئيس اجلمعية الوطنية ثالثة أعضا
عدة صالحيات منها سلطة العقاب والتوجيه، األمر الذي أدى إىل إجياد استقرار يف هذا القطاع احلساس الذي ميس  

 .  (5)احلقوق األساسية لألفراد
والالسلكية  -اثنياً  السلكية  أاالتصاالت  انتقل  وقد  وسائل  :  جمال  من  املستقلة  اإلدارية  السلطات  سلوب 

التنفيذ  بتطبيقها ووضعها موضع  وذلك  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  إىل جمال  والسمعي  املرئي  مبوجب   التواصل 
الصادر يف ) عام  26القانون  واليت  1996( متوز من  والالسلكي،  السلكي  االتصال  توجيه  اعتمدت سلطة  ، حيث 

إدارية مستقلةكّيفها اجمللس   العقوابت، عالوة على  (6) الدستوري أبهنا سلطة  الرأي واقرتاح  إبداء  ، ومنحت سلطات 

 
بنشر وتوزيع بشأن  المعدل 1977تموز  19( الصادر بتاريخ 77-808( من القانون المرقم ) 10-5المواد ) (1)  

 استطلعات الراي. 
 للمزيد راجع الموقع اإللكتروني:  ( 2)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_sup%C3%A9rieur_de_l%27audiovisuel  
(France)#Origines_et_statut. 2019/4/5 تاريخ الزيارة 

(3 ) ( المرقم33المادة  القانون  من  في  2013-1028)  (  الصادر  الثانيتشري   15(  القطاع  بشأن    2013ن  استقلل 
 السمعي البصري العام. 

 ( من القانون نفسه. 12المادة ) ( 4)
 نفسه.  ( من القانون2المادة ) ( 5)
، متوفر على الموقع اإللكتروني  23/7/1996(، بتاريخ    n 96-378-DCينظر قرار المجلس الدستوري رقم ) ( 6)

 للمجلس الدستوري. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_sup%C3%A9rieur_de_l%27audiovisuel%20(France)#Origines_et_statut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_sup%C3%A9rieur_de_l%27audiovisuel%20(France)#Origines_et_statut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_sup%C3%A9rieur_de_l%27audiovisuel%20(France)#Origines_et_statut
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السلطة،   هذه  توسيع صالحيات  على  الربيد  قطاع  يف  املنافسة  فتح  مسألة  والتنظيم، كما ومسحت  التوجيه  سلطات 
 .(1)(Arcepت اإللكرتونية والربيد )سلطة تنظيم االتصاال 2005أاير من عام  20لتصبح بفضل القانون الصادر يف 

القانون الذي أسس سلطة    2006ولغرض محاية حقوق الغري واحلقوق اجملاورة, صدر يف األول من آب يف عام  
هذه  لتصبح  املعلوماتية،  جمتمع  ظل  يف  احلقوق  هذه  ضمان  على  منصباً  منه  الغرض  وكان  الفنية،  اإلجراءات  تنظيم 

امل ومبوجب  بعد،  فيما  الصادر يف  السلطة  عام    12رسوم  املصنفات ومحاية  2009حزيران من  لنشر  العليا  السلطة   ،
 la haute autorité pour la diffusion œuvres et la protection des droitsاحلقوق على اإلنرتنت )

sur internet  ،كما وهلا  (، ويكون هلذه السلطة  حق فرض العقوابت على املشرتكني بسبب سوء استخدام اإلنرتنت
مرسوم   أو  قانون  مشروع  أي  بشأن  تستشريها  أن  للحكومة  وميكن  النافذة،  واألنظمة  التشريعات  بتعديل  توصي  أن 
اللجان الربملانية بشأن أي مسألة  أو  أن تستشريها احلكومة  أيضاً  يتعلق حبماية حقوق امللكية األدبية والفنية. وميكن 

 .(2) تتصل مبجاالت اختصاصها
 املطلب الثاين 

 السلطات اإلدارية املستقلة ومحاية احلقوق األساسية 
إن مسألة محاية حقوق األفراد هي دافع آخر من دوافع أتسيس هيئات مستقلة، وجمال جديد من اجملاالت اليت  

على غرار    -الذي أنشأ    1973كانون الثاين من عام    3وميثل القانون الذي صدر    تتطلب إجياد مثل هذه األجهزة.
(، بداية لنشأة السلطات اإلدارية املستقلة يف  le Médiateurسلطة مستقلة عرفت ابلوسيط )-ان السويدياإلمبودمس

 leليصبح وسيط اجلمهورية )  1989كانون الثاين من عام    13هذا اجملال، ومن مث تغيري إمسه وفق القانون الصادر يف  

Médiateur de République أب اجلديد  القانون  هذا  وكّيفه  بل  هذه  (،  أهنى  املشرع  أن  إال  مستقلة،  سلطة  نه 
املستقلة حبلول عام   إدارية جديدة  2011السلطة  إىل سلطة  الدستوري ئنشأ، ومنح اختصاصاته  التعديل  ت مبوجب 

 ، كما سريد ذلك الحقاً. 2008لعام 
ا املرفق  اليت حتكم سري  املبادئ  من  والذي ابت  وتوسيعه،  اإلدارية  الشفافية  مبدأ  توطيد  أنشأت  ولغرض  لعام، 

واحلرايت)  للمعلوماتية  الوطنية  (،  la commission nationale de 'informatique et des libertésاللجنة 
يف   الصادر  القانون  عام    6وتصدى  من  الثاين  يف   1978كانون  احلق  جلنة  أما  اللجنة،  هذه  وصالحيات  لتكوين 
(، فقد أنشأت la commission d'accès aux documents administratifsالوصول إىل امللفات اإلدارية )

الصادر يف   القانون  أيضاً، ونص عليها  الغرض  البداية    17هلذا  اللجنة األوىل منذ  العام نفسه. وقد صنفت  متوز من 
  6ومبوجب قانوهنا سلطًة إدارية مستقلة، أما اللجنة الثانية فقد صنفت كذلك سلطّة مستقلة مبوجب األمر الصادر يف  

 .(3)، والذي وسع يف الوقت نفسه صالحيات ومهام هذه اللجنة2005من عام حزيران 
ومل تقتصر السلطات املستقلة يف هذا اجملال على تلك اليت وردت يف الفقرة أعاله، وإمنا ظهر االجتاه إىل زايدهتا 

ذلك  عن  ينجم  قد  وما  صالحياهتا،  وتداخل  تشتتها  خطورة  من  خيلو  ال  الذي كان  األمر  مساٍس    وتنوعها،  من 
منها،    بفاعليتها حلقوق واحلد  األوربية  احملكمة  هلا  أشارت  اليت  للمتطلبات  الفرنسي  التشريع  امتثال  ضرورة  إن     إال 

 
(1 ) ( المادة  من14ينظر    )  ( المرقم  في  516-2005القانون  الصادر  المواد    2005أيار    29(  في  والمقننة 

(L.36-5 إلى ) L.36-13 البريد واالتصاالت اإللكترونية. ( من تقنين 
(2 ) ( المواد  )7-1ينظر  المرقم  المرسوم  من  في  2009-1773(  والصادر  االول  29)(  كانون  بشأن   2009( 

 . نترنتوحماية الحقوق على اإلتنظيم الهيئة العليا لنشر المصنفات  
(3) Bernard STIRN, Op. Cit, P.181. 
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فجرى   ،(1)اإلنسان يف مسألة التنصت على املكاملات التلفونية استوجب عدم التوقف وإمنا استحداث هيئات جديدة
االعرتاضا ملراقبة  الوطنية  اللجنة  األمنيةإنشاء   la commission nationale de contrôle des)ت 

interceptions de sécurité  القانون الصادر يف اللجنة  1991متوز من عام    11( مبوجب  ، ومن مث حل حلها 
   Commission nationale de contrôle des techniques deاملعلومات، وتسمى )  الوطنية ملراقبة تقنيات 
renseignement (2)  ، مصنفًة كسلطة إدارية مستقلة2015متوز من عام  24التشريع الصادر يف ( حسب . 

اللجنة   املعنية ابلسرية والدفاع الوطين)كما وأنشأت   la commission du   secret et de laاالستشارية 

défense nationaleوالرأي االستشارة  لتقدم  إداريًة مستقلة،  صنيف  ت بشأن    (، وقد صنفت بشكل صريح سلطًة 
  .(3) 1998متوز من عام  8سرية مسائل الدفاع الوطين، وذلك حسب القانون الصادر يف  

متوز، سلطَة تسمى بسلطة الرقابة على التلوث )الضجيج( الصويت   12أسس القانون الصادر    1999ويف عام  
املطارات،   الصادر يف  الناتج عن  القانون  املدافع  2000آذار من عام    6أعقبه  واللجنة    ليؤسس جلنة  عن األطفال، 

حزيران    6( يف  la commossion nationale de déontologie de la sécuritéالوطنية ألخالقيات األمن )
املسماة ) اللجنة  أما  نفسها.  السنة  فقد منحت صفة  la commission nationale de débat publicمن    )

الصادر يف   القانون  املستقلة حسب  اإلدارية  عام  شب  27السلطة  الصادر يف  2002اط من  األمر  فعل    8. وكذلك 
الثاين من عام    la commission nationale، ومنح صفة )املستقلة( للجنة الوطنية للحساابت )2003كانون 

des comptes de campagne  وهيئة  2005(. ومن مث لتأيت بعدها وعلى التعاقب السلطة العليا للصحة يف عام ،
 l'Agence française de)2006، والوكالة الفرنسية ملكافحة املنشطات يف عام  2006م  السالمة النووية يف عا

lutte contre le dopage ) (4).   
السلطة العليا    2004كانون األول من عام    30أنشأ القانون الصادر يف    ولغرض تعزيز احلد من ظاهرة التمييز، 

التمييز)  املساواة ومكافحة  أجل  بعملية    أنواع ختتص مبكافحة مجيع  واليت كانت    (،Haldeمن  تقوم  أن  التمييز، وهلا 
الوساطة اليت قد تؤدي إىل استحصال تعويض أديب أو مادي للمتضررين من التمييز أبنواعه، كما وهلا رفع التوصيات  

دم التمييز،  كما وتقوم إبجراءات توعوية يف مسائل املساواة وع م مع حتقيق أهدافها،ءبتعديل النصوص القانونية مبا يتال
 .(5) كما وكان هلا تقدمي الشكاوى أمام احملاكم يف حاالت حمددة

 le contrôleur généraleصدر التشريع املنشئ للمراقب العام ألماكن احلرمان من احلرية )  2007ويف عام  

des lieux de privation de liberté  يكون    ،2008كانون الثاين من عام    23(، ومبوجب التعديل الدستوري يف
( ملدة  املختصة  اجلهات  رأي  أخذ  بعد  اجلمهورية  رئيس  بواسطة  العام  املراقب  سلطة  6اختيار  ويعد  وكما  سنوات،   )

 
(1 ) ( اإلنسان  لحقوق  األوربية  المحكمة  حكم  قضية   la cour européenne des droits de l'hommينظر  في   )

(Kruslin.v. France )24  1990نيسان  . 
     http://www.hrcr.org/safrica/privacy/kruslin_france.htmlاإللكتروني: متوفر على الموقع 

المادة   ( 2) بالمادةL.831-1)ينظر  المعدلة  الداخلي  االمن  تقنين  من   )(2( المرقم  القانون  من   )2015-912  )
 لمراقبة تقنيات التعليم.  2015تموز  24والصادر في 

، إال أن تسميتها عدلت  (la commission consultative du secret et de la défense nationaleى ) وكانت تسم ( 3)
ا للقانون الصادر في   -2-1(: ينظر الفقرات )consultative، لتحذف منها كلمة ) 2017كانون الثاني  20وفقا

والصادر   (55-2017المرقم ) ( من القانون36( من تقنين الدفاع والمعدلة بالمادة )L.2312( من المادة ) 3-4
 . 2017كانون الثاني  20في 

(4) Marie-Christine de MONTECLER, Le statut général des autorités administratives indépendantes 
adopté, Publié sur Dalloz Actualité, édition du 21 décembre 2020. 

 الملغى. (2004)( لعام (n°2004-1486المرقم   القانون( من 16 -1المواد )ينظر  ( 5)

http://www.hrcr.org/safrica/privacy/kruslin_france.html
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(  مبراقبة مجيع األماكن اليت تقّيد فيها احلرايت، كاملؤسسات العقابية  Cglplوخيتص املراقب العام )،  (1) إدارية مستقلة
ومستشفيات االحتجاز،  وأماكن  املوانئ    )السجون(،  االنتظار يف  وأماكن  األجانب،  إيواء  ومراكز  النفسية،  األمراض 

واإليواء   االحتجاز  ظروف  على  على  مرّكزاً  والربملان،  اجلمهورية  رئيس  من  إىل كل  سنوايً  تقريراً  ويقدم  واملطارات. 
 تؤثر على أداء ووظيفة  واالستشفاء يف تلك األماكن، عالوة على ظروف عمل املوظفني وخمتلف اجلهات الفاعلة، واليت

 .(2) املؤسسة، وطبيعة العالقات مع األشخاص احملرومني من حرايهتم 
يف   الدستوري  التعديل  يغفل  عام    23ومل  من  احلقوق    2008متوز  محاية  يف  ودورها  املستقلة  اهليئات  مسألة 

ا األوىل، واليت ذكرت سلطة  ( يف فقرهت70األساسية، وجرى تكريس هذه  املسالة دستورايً وتضمينها يف نص املادة )
، وجاءت هذه املادة الدستورية اجلديدة (défenseur des droitsإدارية مستقلة حتت مسمى املدافع عن احلقوق )

اإلقليمية   اإلدارية  والوحدات  الدولة  إدارة  احرتام  )لضمان  بقوهلا  احلقوق  عن  املدافع  هبا  يقوم  اليت  املهام  بعض  على 
، (3)هيئة تستثمر مرفقاً عاماً، للحقوق واحلرايت، ومجيع االختصاصات اليت يعهد إليه القانون(  واملؤسسات العامة وكل 

ويدخل ضمن اختصاصات رئيس اجلمهورية اختيار املدافع عن احلقوق، ملدة ست سنوات غري قابلة للتجديد، وخيضع  
الشيوخ، الوطنية وجملس  اجلمعية  لتصويت جيري يف  بتسميته  الرائسي  ) املرسوم  املادة  ما رمسه نص  ( من  13وحسب 

 الدستور. وميارس نشاطه حتت إشراف رئيس اجلمهورية والربملان. 
يف   الربملان  أصدر  عن   2011/آذار/29وقد  املدافع  على كون  الثانية  مادته  يف  نص  الذي  األساس  القانون 

املادة اخلامسة من  ، مث عدلت هذه امل(4)احلقوق سلطة دستورية مستقلة ال تتلقى تعليمات من أي جهة ادة مبوجب 
( املرقم  األساسي  بتاريخ  54-2017القانون  الصادر  لسنة    20(  األول  اإلدارية    2017كانون  ابلسلطات  اخلاص 

والعامة املستقلة، والذي خلع على هذه السلطة وصف سلطة إدارية بدالً عن كوهنا سلطة دستورية. كما وحدد القانون  
أن    األول مهامها، وأسلوب تدخلها  له  قرار  الدستوري قد أكد  يف  من أجل محاية احلقوق واحلرايت، وكان اجمللس 

. وهبذا ميارس املدافع عن احلقوق مهامه يف  (5) املدافع عن احلقوق سلطة إدارية مستقلة تستمد استقالليتها من الدستور
اليت ذكرت سابقاً وليحل حملها،  سندت له مهمة ممارسة اختصاصات السلطات األربع أالدفاع عن احلقوق األساسية، و 

اجلمهورية وسيط  التوايل:  على  الطفلle Médiateur de la République( وهي  حقوق  عن  واملدافع   ،)(le 

Défenseur des enfants)  املساواة ودعم  التمييز  ملكافحة  العليا  والسلطة   ،)Halde(   ،  الوطنية واللجنة 
األمن   ميتلك   )Sécuritéle de Déontologie de la la Commission Nationa)لألخالقيات  وعليه   .

املدافع عن احلقوق أربع نواب، كل واحد منهم خيتص يف جمال من هذه اجملاالت األربعة، جيري تعيينهم بواسطة رئيس  

 
(1 ) ( المرقم )1المادة  القانون  استحداث  بشأن    2007تشرين االول لسنة    30الصادرفي    (1545-2007( من 

 .الحرمان من الحريات ماكنالمراقب العام أل
 ( من القانون نفسه. 10) إلى  (2ينظر المواد من ) ( 2)

(3) Article (71-1) de constitution :( Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les 
administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout 
organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue 
des compétences). 

 .  2011/آذار/29من القانون الصادر في  2المادة  ( 4)
 حيث جاء فيه:    2011/آذار / 29(، بتاريخ DC 626-2011ينظر قرار المجلس الدستوري  رقم ) ( 5)

(5) Considérant, d'une part, qu'en érigeant le Défenseur des droits en « autorité constitutionnelle 
indépendante », le premier alinéa de l'article 2 rappelle qu'il constitue une autorité administrative dont 
l'indépendance trouve son fondement dans la Constitution ; que cette disposition n'a pas pour effet de 
faire figurer le Défenseur des droits au nombre des pouvoirs publics constitutionnels: 
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 .(1)الوزراء وبناًء على اقرتاح املدافع عن احلقوق
مهامها طبيعة  حيث  من  واختالفها  السلطات،  هذه  تنوع  خالل  فيها، ومن  تتدخل  اليت  القطاعات  وتوسع   ،

والسمات العامة اليت متتاز هبا، كل ذلك مسح بنمو هذه السلطات وتعريفها كنوع من السلطات اإلدارية املستقلة، وبدأ  
الربملان.  من  صادرة  تشريعية  بنصوص  أو  دستورية  بنصوص  أتسيسها  جرى  اليت  اهليئات  لتشمل  تدرجيياً  تنظيمها 

ت أو السلطات متميزة من السلطات اإلدارية التقليدية, وذات استقاللية واسعة ومسؤوليات كبرية،  وصارت هذه اهليئا
يف اجملال الذي جرى حتديده هلا، وهو جمال التنظيم من جهة، وجمال محاية احلقوق األساسية من جهة أخرى، كما نظم  

الضماانت واال اهليئات وأسلوب عملها وبعض  اليت تساهم يف استقالليتها، وبيان  املشرع والية موظفي هذه  متيازات 
 2017كانون الثاين عام   20مواردها املالية، وذلك حسب ما ورد يف التشريع الصادر يف 

 املطلب الثالث 
 2008السلطات اإلدارية املستقلة بعد التعديل الدستوري لعام  

، فإن السلطات اإلدارية املستقلة مل  ابستثناء ما يتصل مبسألة السلطات املختصة مبسائل السمعيات والبصرايت
  23. إال أن التعديل الذي جرى على الدستور يف  2008تذكر أبي حال من األحوال يف الدستور الفرنسي قبل عام  

  عدة نصوص تتصل بتنظيمها وأنشطتها، ُمستلهمًة من تطور هذه السلطات وأمهيتها،  حزيران من العام نفسه تضمن
  فئة واحدة. ولعل أهم تعديل يف هذا الشأن حلق ابملواد اآلتية: ولكن من غري أن جتمعها يف 

( املادة  الفرنسية. ومن ضمنهم 13أوال:  الدولة  املوظفني يف  تعيني كبار  اجلمهورية يف  رئيس  تنظم سلطة  اليت   )
 رؤساء السلطات العامة املستقلة. 

التشريعات بصددها أو ما( اليت حتدد املواضيع اليت تقع ضمن سلطة الربمل34اثنياً: املادة ) تسمى   ان يف سن 
 ابلقوانني الشكلية. 

 ( اليت استحدثت املدافع عن احلقوق. 71اثلثاً:  املادة )
( املادة  السلطات 13ففي  رؤساء  تعيني  اجلمهورية  رئيس  من صالحيات  تعديلها، صار  وبعد  الدستور،  من   )

ول على رأي اللجان الربملانية قبل إجراء هذه التعيينات،  اإلدارية املستقلة، وحسب اإلجراءات املنصوص عليها يف احلص
إال أن صياغة املادة بعد التعديل جتعل من هذه الصالحية غري مقتصرة على السلطات اإلدارية املستقلة وحدها، وإمنا  

جل تعداداً  املادة  هذه  تتضمن  مل  وإذا  الدولة.  يف  اهليئات  من  العديد  ومدراء  رؤساء  هذا  اختصاصه  من  يشتمل  ميع 
( حتديد املوظفني أو  la loi organiqueخيضعون لتعيني من رئيس اجلمهورية، إال أهنا أحالت إىل القانون العضوي )

العناوين الوظيفية يف ضمان احلقوق  (2)الوظائف اخلاضعة هلذا اإلجراء اجلديد ، وذلك بسبب أمهية هذه الوظائف أو 
 en raisonاالجتماعية لألمة حيث ورد يف هذه املادة الدستورية املعدلة )  واحلرايت، وأمهيتها يف احلياة االقتصادية و 

de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et 

sociale de la Nation( لذلك صدر القانون املرقم ،)ليقدم الئحة جبميع    2010متوز عام    23( يف  837-2010

 
 .2011/آذار/29( من القانون الصادر في 11ينظر المادة ) ( 1)   
من الدستور، وهي القوانين التي    46القوانين العضوية )الشكلية(: وهي التشريعات التي نصت عليها المادة   ( 2)

ا. ومن المستقر في فقه المجلس الدستوري أن القوانين العضوية  اصاتهاختصتتضمن تنظيم السلطات العامة و
التي ينص عليها الدستور على نحو محدد وصريح. وتتضمن إجراءات    شياءال تتدخل إال في المجاالت واأل 

ية مطلقة. وهي  أغلب سنها موافقة مجلس الشيوخ، وبعكسه يجب أن تعتمد الجمعية الوطنية القانون العضوي ب 
ا لرقابة المجلس الدستوري ،فل يمكن إصدارها إال بعد إعلن المجلس الدستوري عن مطابقتها تخضع إلزامي  ا

 ( من الدستور الفرنسي.  46للدستور، ينظر نص المادة)
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اليت تساهم يف الدفاع عن احلقوق واحلرايت، فضالً عن رؤساء السلطات التنظيمية اخلاضعني هلذا اإلجراء  السلطات  
 ( من الدستور.  13املنصوص عليه يف الفقرة اخلامسة من املادة )

( املادة  خبصوص  نذكر34أما  لعام    -(  الدستوري  التعديل  بصدد  السلطات 2008وحنن  هلذه  وتنظيمه   ،
ي تغيري أو تطور يف اهليئات اإلدارية املستقلة ذات النشاط املتصل ابإلعالم، وبداية ابجمللس األعلى أن أ  -وأنشطتها

الدستور  املادة من  اليت أضيفت إىل نص هذه  العبارات  تتوافق مع  الضروري أن  للسمعيات والبصرايت، سيكون من 
ا  اليت تضمن:  القواعد  أانطت ابلتشريع مهمة سن  واليت  التعديل،  اإلعالم )حسب  واستقاللية  التعددية،    laحلرية، 

liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias.) 
( املادة  يف  صريح  بشكل  التعديل  به  جاء  مستقلة،  إدارية  سلطة  هو  احلقوق  عن  املدافع  فإن  (، 71وأخرياً، 

ّر ذكرها من سلطات إدارية مستقلة صيغة من  ولتجد هذه املؤسسة مع ما م وليكّرس للمرة األوىل يف الدستور الفرنسي.
 .2008االعرتاف هبا سلطة عامة دستورية، وفرّته نصوص التعديل الدستوري لعام 

 املبحث الثاين 
 املركز القانوين للسلطات اإلدارية املستقلة 

القانوين، وهذه تثري مسالة تنظيم السلطات اإلدارية املستقلة واختصاصاهتا، جمموعة من األسئلة تتصل ابلتنظيم  
هذه  تصرفات  على  القضائية  والرقابة  اختصاصاهتا،  وتوسيع  السلطات،  هذه  دستورية  مبدأ  يف  تتلخص  األسئلة 

 السلطات. وسنتناوهلا تباعاً يف ثالث مطالب: 
 املطلب األول 

 مبدأ دستورية إنشاء اهليئات اإلدارية املستقلة 
فيها من أن )احلكومة تتوىل اإلدارة(، مل يكن من املستساغ    ( من الدستور، وحسب ما ورد20ابلنظر إىل املادة )

أكثر   تبدو  الصعوبة  وهذه  دستورايً،  تقبلها  يف  صعوبة  هناك  وكانت  مستقلة،  إدارية  سلطات  بوجود  االعرتاف  بداية 
حلكومة،  واقعية إذا ما رجعنا إىل مسألة مسؤولية احلكومة عن األعمال اإلدارية، كون اإلدارة هي وظيفة من وظائف ا

غاية يف األمهية، وهي مسؤولية السلطة التنفيذية عن أعمال اإلدارة أمام الربملان، إذ    ، وهذه املسألة تضع أمامنا حقيقةً 
أن الوزراء وهم ميارسون اختصاصاهتم يف تقدمي اخلدمات اإلدارية بشكل مباشر من خالل سلطتهم الرائسية يف املرافق 

السلطات   تلك  ختويل  أو  فإهنم  العامة،  الوظيفي،  منصبهم  ملتطلبات  استجابًة  العام،  املرفق  إدارة  أسلوب  حسب 
أمام الربملان يف هذا املوضوع. ومن مث مشاركة السلطات املستقلة يف هذه الوظيفة قد يثري مشاكل  مسؤولون سياسياً 

ل اليومي مع اإلدارة العامة.  معينة تتمثل يف تداخل االختصاصات، وغري ذلك من املشاكل اليت ميكن أن تربز يف التعام
 ولبيان ذلك ال بد من بيان موقف اجمللس الدستوري من املسألة أوال، ومن مث موقف املشرع الفرنسي اثنياً: 

 الفرع األول 
 موقف اجمللس الدستوري وجملس الدولة

ة هلذه السطات، وتفهم  يلحظ أن هذه العقبة مل تقف حائالً أمام اجمللس الدستوري إلقرار دستورية القوانني املنشئ
التنظيم ومحاية احلقوق ، بل على العكس من ذلك متاماً، فإن السلطات اإلدارية املستقلة متثل  (1)دورها األساسي يف 

 
 ينظر على سبيل المثال قرارات المجلس الدستوري:  ( 1)

 ، 18/9/1986  بتاريخ DC-(n° 86 217( رقم القرار  -
 ،  1987/ 23/1بتاريخ ، DC224 -(n° 86( القرار رقم  -
 .17/1/1989، بتاريخ DC)-(n° 88 248 القرار رقم   -
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أحد عناصر احلماية الدستورية للحقوق الفردية. وينطبق الكالم نفسه على املسائل املتصلة ابلتواصل السمعي والبصري  
املسا  وغريها، عدم  الدستوريةبشرط  الصفة  ذات  القانونية  ابلضماانت  اجمللس (1)س  ابتدع  فقد  تقدم  مما  وأكثر   ،

ب) قضائه  يف  تسمى  األساسية  احلقوق  جمال  يف  نظريًة  جيوز  L'effet cliquetالدستوري  ال  أنه  مفادها  واليت   ،)
تن وإن  تشريع سبق  أي  تشريع الحق على  األساسية يف  احلقوق  يقّلل من ضماانت  أن  لتلك  للمشرع  اول ضماانٍت 

، ومن مث تقف هذه النظرية عقبة  (2)احلقوق، وإمنا ميكن له أن ينظم ممارستها بشكل يزيد من فعالية تلك الضماانت
ليس فقط أمام حماولة إلغاء مثل هذه السلطات، وإمنا أيضاً أمام أي حماولة ميكن هلا أن تؤدي إىل إنقاص ملحوظ يف  

 اختصاصاهتا. 
ملا تقدم يف اعرتاضه على التوجيه األوريب يف  أما بشأن القضاء ا إلداري، فقد أظهر جملس الدولة موقفاً مشاهباً 

نسخته األوىل والصادر فيما يتصل مبوضوع معاجلة البياانت ذات الصفة الشخصية، حيث أن تغيري القانون الداخلي 
 de informatique etاتية واحلرايت)أو احمللي يرتتب عليه خطورة يف ختفيض اختصاصات اللجنة الوطنية للمعلوم

des libertés  منحت واليت  املوضوع،  هبذا  واملتصلة  الدستورية  القيمة  ذات  املبادئ  بعض  من  حرماانً  ينتج  وهذ   )
، وبناًء على هذه املالحظات اليت أبداها اجمللس   (3) (1978/كانون الثاين/6حسب تشريع سابق)القانون الصادر يف  

أُقّر تالدستوري ومن بعده جم القانون الصادر يف  لس الدولة، فقد  األفراد 2004آب من عام    7شريع  ، بشأن محاية 
اشتمل على االحتياطات والتفاصيل   فيما يتصل معاجلة وجتهيز البياانت الشخصية. حيث وجد اجمللس الدستوري أبنه

 . (4) الالزمة لتلبية املتطلبات الدستورية
 لة السلطات اإلدارية والعامة املستقلة:  اثنياً: صدور التشريع املنظم حلا

إن أهم ما يثري النقاش بشأن السلطات اإلدارية املستقلة هنا هي مسألة متتعها ابلشخصية املعنوية، وهل يصح 
. ويف األصل فإن  (5) القول أبن االعرتاف هبذه الشخصية املعنوية أو عدمه ال خيضع ألي ضرورة من الناحية الدستورية؟

ت اليت ينظر هلا جزءاً من سلطة الدولة، مل يكن هلا شخصيتها املعنوية اخلاصة هبا، وأكثريتها ال تزال على  هذه السلطا
فقد   -ومن غري أن يكون هناك منطق واضح للمشرع يف اختياراته  -هذا النموذج، ليست ذات شخصيٍة معنويٍة. ولكن

 
 

   .23/7/1996، بتاريخ DC) -(n° 96 378 القرار  -
ا.  17/1/1989وكذلك القرار الصاد في 18/9/1986قرار المجلس الدستوري الصادر في  ( 1)  المشار له مسبقا
 جاء فيه: إذ  ،20/1/1984 ( بتاريخ  DC)  165-n° 83ينظر قرار المجلس الدستوري رقم   ( 2)

(…Dans cette décision, le Conseil a considéré que l'abrogation totale de la loi Faure sur les franchises 
universitaires du 12 novembre 1968 n'était pas conforme à la Constitution ; en effet, certaines 
dispositions conféraient aux profe- sseurs d'université des garanties conformes aux exigences 
constitutionnelles, qui n'avaient pas été remplacées, dans la nouvelle loi, par des garanties 
equivalents). 

 جاء فيه: إذ  .1984/  11/10الصادر في   n° 84-181كذلك ينظر قرار المجلس رقم  -
( s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties 
essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en 
réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif  Autrement dit, une loi modifiant le régime 
juridique d'une liberté fondamentale ne peut être qu’un régime plus favorable que le régime 
antérieur). 

( من 4-88دولة الفرنسي المقدم في إطار اإلجراء الدستوري المنصوص عليه في المادة ) ينظر رأي مجلس ال ( 3)
 ، متوفر على الموقع اإللكتروني: 1993/حزيران/ 10الدستور بتاريخ 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Public-ations/Avis/Les-avis-rendus-par-le-Conseil-d-Etat-
sur-questions-du-Gouvernement/Avis-du-Conseil-d-Etat-de-1993. 2019\10\9 تاريخ الزيارة 

 .  2004/ تموز/ 29ر المجلس الدستوري الصادر في ينظر قرا  ( 4)
، مجلة  2005للمزيد ينظر: فارس عبد الرحيم حاتم، طبيعة الهيئات المستقلة في ظل الدستور العراقي لسنة   ( 5)

 .115، ص 2013\3كلية الدراسات االنسانية الجامعة، النجف االشرف، العدد

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Faure
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Public-ations/Avis/Les-avis-rendus-par-le-Conseil-d-Etat-sur-questions-du-Gouvernement/Avis-du-Conseil-d-Etat-de-1993
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Public-ations/Avis/Les-avis-rendus-par-le-Conseil-d-Etat-sur-questions-du-Gouvernement/Avis-du-Conseil-d-Etat-de-1993
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وسلطة الرقابة على التأمينات   سلطة األسواق املالية،منح الشخصية القانونية لبعض هذه السلطات، كما هو احلال يف  
لبعض   منحها  يف  موقفه  على  عالوة  املنشطات.  ملكافحة  الفرنسية  والوكالة  للصحة،  العليا  والسلطة  والتبادالت، 

الذي منح    2004كانون األول من عام    30السطات ومن مث إلغائها مرة أخرى، كما هو شأن القانون الصادر بتاريخ  
ية املعنوية للجنة تنظيم الطاقة، مث ما لبث أن عاد ساحباً منها هذه الشخصية من غري تربير يذكر يف القانون  الشخص
عام  13الصادر من  بعض2005متوز  االنطباعية  تسود  أبنه  معه  القول  ميكن  بشكل  األمر   .  اجملال،  هذا  الشيء يف 

س اليت  املستقلة  العامة  السلطات  بني  التمييز  يصعب  اليتالذي كان  تلك  وبني  القانونية  الشخصية  ستكون    تمتلك 
  .(1)بدوهنا

إال أن البعض حاول التخفيف من هذا النقص القانوين،  على الرغم من أهنا مل تكن متتلك الشخصية املعنوية،   
وت املعنوية،  الشخصية  متلك  مثالً  فرنسا  العامة يف  املؤسسات  أبن  متحججاً  استقالليتها،  على  أثر  ذا  ليس  بقى  وأنه 

خاضعة لإلشراف الوزاري. وأن املشرع انطالقاً من مبدأ سيادة الربملان مينحها صالحيات واسعة ال ميكن تعديلها من  
خالل منح الشخصية املعنوية أو عدم منحها. متارسها وإن مل تكن ذات شخصية معنوية، فسلطة املنافسة مثالً لديها  

االستئناف يف بقرارات حمكمة  الطعن  املعنوية. وكذلك كان شأن    القدرة يف  الشخصية  هلا  تكون  أن  ابريس من غري 
إمكاهنا   السلطة يف  أن هذه  التمييز  ومكافحة  املساواة  أجل  العليا من  السلطة  رئيس  احلقوق. كما وذكر  املدافع عن 

 .(2)يةإبداء مالحظاهتا أمام احملاكم وخاصة أما القاضي اجلنائي من غري أن تكون يف حاجة إىل مثل هذه الشخص
إال أن ما تقدمت من حجج مل تكن كافية لغض النظر عن ضرورة وأمهية الشخصية املعنوية للسلطات املستقلة، 
وكوهنا عامالً من عوامل استقالهلا، ونظراً لتعدد السلطات اإلدارية املستقلة، وتداخل اختصاصاهتا، وعدم الوضوح يف  

ا، تدخل املشرع الفرنسي يف حماولة لتفادي كل هذه السلبيات، ولتقدمي  احلالة القانونية هلا حسب التشريعات اخلاصة هب
الشيوخ على   الوطنية وأعضاء جملس  اتفق أعضاء اجلمعية  املناقشات،  أقل من عام من  قانوين موحد هلا. وبعد  نظام 

)n° 2017-ون املرقم   نظام عام للسلطات اإلدارية والعامة املستقلة وعلى قائمة تضم عدداً حمدداً منها. إذ صدر القان

عام    20بتاريخ    55( الثاين من  فرنسا  2017كانون  لدى  القانون أصبح  ومبوجب هذا  مستقلة    26.  إدارية  سلطة 
.  2015واستمد القانون إىل حد كبري مبادئه من التقرير املقدم إىل جملس الشيوخ يف نوفمرب    وسلطة عامة مستقلة.  

القانون وضع ص هذا  املشرع يف  أراد  القانون وقد  مبوجب  إال  تنشأ  مل  السلطات  هذه  أن  مفادها  تشريعية  قانونية    فة 
 ابستثناء املدافع عن احلقوق.  

عدد   ليبلغ  املستقلة،  العامة  والسلطات  املستقلة  اإلدارية  ابلسلطات  قائمة  منها وضع  مبادئ  عدة  تضمن  وقد 
. ومن  (3) ومنح األخرية الشخصية املعنوية( سلطات،  8( سلطة، وعدد النوع الثاين )18السلطات من النوع األول )

نلحظ أي   إدارية مستقلة، من غري أن  القانون صارت هناك سلطات عامة مستقلة جبانب سلطات  نفاذ هذا  اتريخ 
أو   اهليئات  بعض  ذكر  عدم  من  الرغم  وعلى  صريح.  بشكل  املعنوية  الشخصية  األوىل  منح  سوى  بينهم  اختالف 

يت تضمنت السلطات اإلدارية والعامة املستقلة، إال أن القانون مل يغفل عن ذكرها سواء  السلطات يف القائمة املرفقة ال
أو ما   االقرتاع  املثال عدد أعضاء جلنة  القانون على سبيل  الضماانت، فقد خفض  أو منحها بعض  بتنظيم تشكيلها 

 
                    .Martine LOMBARD et Gilles DUMONT, Op. Cit. P.135ينظر:  ( 1)
 التي وردت في التقرير الصادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي بعنوان:اآلراء ينظر  ( 2)

Les autorités administratives indépendantes: évaluation d'un objet juridique  
non identifié سي:  متوفر على الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الفرن  ،الجزء االول   
https://www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05-404-15.html. 

 . ( من القانون2المادة ) ( 3)
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( ب  )La commission des sondages تسمى  إىل  تع9(  الدولة  جملس  من  عضوان  أعضاء،  اجلمعية  (  ينهم 
العمومية للمجلس، وعضوان من حمكمة النقض تعينهم اجلمعية العمومية للمحكمة، وعضوان من حمكمة احلساابت  
وجملس  الشيوخ  جملس  رئيس  من  فيختارهم كل  املتبقني  الثالثة  األعضاء  أما  للمحكمة،  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم 

وجيري   عضواً،  اجلمهورية  ورئيس  الوطنية  األعضاءاجلمعية  بني  من  الرئيس  أن  (1)انتخاب  على  القانون  ونص  . كما 
( ال ختضع  d'aménagement commercial La Commission nationaleاللجنة الوطنية للتنمية التجارية )

 .(2)للسلطة اهلرمية للوزراء
السلطات إن املشرع من خالل نصوص هذا التشريع حيتفظ ابختصاص وضع  القواعد اليت حتدد تشكيل هذه  

املتعلقة بتنظيمها وأسلوب عملها. وهذا هو الغرض احلقيقي من صدور هذا   وخصائصها، وكذلك املبادئ األساسية 
القانون لبيان التنظيم القانوين هلذه السلطات. ومن مث كرس استقالليتها يف التنظيم والعمل واالستقالل املايل اخلاضع  

كما ونص على عدم جواز اجلمع بني عضوية أكثر    (4) ضوية أحد أعضائها. فمنع إلغاء ع(3)لرقابة حمكمة احلساابت
، ال جيوز جتديدها يف  (5) السلطات بني ثالث إىل ست سنوات  من سلطة واحدة، كما وحدد والية رؤساء وأعضاء 

 .(6)بعض السلطات أو جتديدها ملرة واحدة فقط يف أخرى
قواعد   إىل  تنصرف  القواعد  من  القانون جمموعة  االهتمام وتضمن  ذات  املسائل  االختالف يف  ومنع  األخالق 

االنتخاابت، ودور   تقليدية إىل حد ما، كما ينص على قواعد إجراء  املشرتك، وهي إن كانت قواعد صارمة إال أهنا 
للرقابة الربملانية فقد ألزم القانون هذه السلطات إبرسال تقريٍر سنوي يتضمن األنشط ة  رؤساء السلطات فيها. وتعزيزاً 

املختصة اللجان  إىل  ويقدم  بكل سلطة،  واألعضاء  (7)اخلاصة  املهنية لألعضاء  األنشطة  الرقابة على  أخرياً،  وينظم،   .
 la Haute Autoritéالسابقني هلذه السلطات، إذ أانط القانون هذه املهمة ابللجنة العليا للشفافية يف احلياة العامة )

pour la transparence de la vie publique  ،للتحقق، حىت بعد مرور ثالث سنوات من انتهاء فرتة واليتهم )
  .(8) يف قانونية األنشطة املهنية لألعضاء اليت مارسوها أابن فرتة عملهم أبعضاء إبحدى هذه السلطات

 املطلب الثاين 
 اختصاصات السلطات اإلدارية املستقلة 

السلطات، سواء أك املمنوحة هلذه  إدارية تتنوع وتتعدد االختصاصات  انت سلطات عامة مستقلة أو سلطات 
الرأي)  إبداء  يف  االختصاص  بني  تتوزع  أهنا  إذ  التقليدي،  الطابع  عليها  يغلب  اختصاصات  وهي  (،  avisمستقلة، 

( )propositionواالقرتاح  العقوابت  وفرض   ،)sanction( تعيينهم  أو  أعضاء  وتسمية   ،)nomination  أما  .)
ا، فيظهر يف أن هذه السلطات تؤدي أيضاً، ويف اجملال الذي ختتص فيه، مهمة من  األسلوب املبتكر يف اختصاصاهت 

التنظيم غلى جانب محاية احلقوق واحلرايت األساسية،   القانوين واألخالقي ومن  مهمات  الطابع  ويغلب على عملها 
لعامة اليت ترفعها إىل اجلهات  خالل التواصل مع الرأي العام. ويضفي عليها الصفة الرمسية ال سيما عن طريق التقارير ا

 
 .( من القانون24( من المادة )Art. 6ينظر ) ( 1)
 ( من القانون24من المادة )( VIالفقرة ) ( 2)
 ( من القانون10( من المادة )Vالفقرة ) ( 3)
 ( من القانون 6المادة ) ( 4)
 القانون ( من 5المادة ) ( 5)
 ( من القانون 7المادة ) ( 6)

(7) Marie-Christine de MONTECLER, Le statut général des autorités administratives indépendantes 
adopté, le 12 janvier 2017. 

 . ( من القانون11المادة ) ( 8)
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  حددها القانون، إال أن هذه ال يعين أن صالحياهتا مطلقة، وإمنا هي صالحيات حمددة مبتطلبات دستورية. يتال

 الفرع األول 

 االختصاص يف إصدار األنظمة واللوائح
للقيام مبهمة من مهامها.  الالزمة  التنظيمية(  )القرارات  به إصدار األنظمة  النقاش ميكن أن ولع  ونعين  ل بعض 

)اللوائح( املمنوح لبعض السلطات املستقلة، فإذا   يثار هنا، وبشكل خاص، بشأن االختصاص يف إصدار هذه األنظمة
كان من املمكن االعرتاف قانوانً أبن هذه السطات هي سلطات إدارية مستقلة، فإن اجمللس الدستوري قد وضع إطاراً  

من املمكن إاثرة مسألة أن الدستور مينح السلطة التنظيمية الوطنية )اختصاص إصدار  ملثل هذه اإلمكانية، وإذا كان  
)  األنظمة( املادة  الدستورية، وخاصة  النصوص  اجلمهورية، وحسب  رئيس  واىل  الوزراء،  رئيس  الدستور، 37إىل  من   )

الفة ذلك للدستور؟ فكيف ميكن أن تعهد مثل هذه االختصاصات يف إصدار األنظمة إىل جهات أخرى، ومقدار خم
بني   االختصاص،  توزيع  تتوىل  اليت  الدستورية  القواعد  قد عاجل ذلك حينما قضى أبن هذه  الدستوري  اجمللس  أن  إال 
الربملان وكل من رئيس اجلمهورية  ورئيس الوزراء، ال تشكل عائقاً أمام مكنة املشرع يف أن يعهد إىل سلطة أخرى من  

مهمة وضع األنظمة الالزمة لتنفيذ القانون، على أن هذه املكنة ال ميكن أن    -زراءمن غري رئيس الو -سلطات الدولة  
. وعلى ذلك، فهذه  (1) تعتمد إال بشأن اإلجراءات ذات اجملال احملدد سواء من حيث نطاقها أم من حيث مضموهنا
ن، وال تعد يف أي حال  االختصاصات املمنوحة للسلطات املستقلة هي اختصاص إصدار األنظمة لتطبيق وتنفيذ القانو 

من الدستور اليت هي أنظمة مستقلة، كما وأهنا متارس يف   37من األحوال من األنظمة املستقلة اليت نصت عليها املادة 
مبجاالت   متخصصة  أبهنا  معه  القول  يصح  مما  وحترتمها،  واألنظمة  التشريعات  مع  تتطابق  وبشكل  حمددة،  جماالت 

ة. وقد أكد اجمللس الدستوري هذه احلقيقة، عندما مل يّقر النصوص التشريعية اليت تؤسس  حمددة واتبعة للقوانني واألنظم
)املراسيم   منهما  لكل  ألن  واحلرايت،  لالتصال  الوطنية  اللجنة  وقرارات  مداوالت  تطبيق  تتناول  مراسيم  إصدار  جلواز 

 .(2) واألنظمة الصادرة من اللجنة( جماالً معيناً ومستقالً عن بعضهما

 الثاين  الفرع 

 االختصاص يف التحقيق وفرض العقوابت 

من أجل حسن سري العمل يف القطاع الذي ختتُص فيه، متتلك السلطات اإلدارية املستقلة مجيعها صالحيات  
 إجراء التحقيق، كما وقد متتلك صالحية فرض العقوابت أيضاً. ومتارس هذه الصالحيات يف حالتني: 

يقدمه أوهلما طلب  على  بناًء  أما  اإلدارة،    :  تصرف  من  للمعلوماتية املتضرر  الوطنية  اللجنة  شأن  هو  كما 
لعام  CNILواحلرايت) تشكيلها  قانون  حسب  ابلقانون1978(  لعام    7واملعدل  وكذلك  (3)2004آب  اللجنة  . 

  .(4) 2015تشرين األول  3حسب التشريع الصادر يف  (CNCTR) الوطنية ملراقبة تقنيات املعلومات
بناًء   قانون وسيط اثنيهما:  األمن، وكذلك يف  الوطنية ألخالقيات  اللجنة  الربملان، كما شأن  من  تكليف  على 

 
في   ( 1) الصادر  الدستوري  المجلس  قرار  في    18/9/1986ينظر   الصادر  لهما   17/1/1989والقرار  مشار 

ا.  مسبقا
 . أعلهالمشار له  1986/ 18/9ينظر قرار المجلس الدستوري الصادر في  ( 2)
المتعلق بمعالجة البيانات والملفات    1978يناير    6المؤرخ في    17-78( من القانون المرقم  34ينظر المادة ) ( 3)

 والحريات. 
( من L.821( والفقرة الثانية والثالثة من المادة )L.871-1ادة )( والمL.831الفقرة االولى والثانية من المادة ) ( 4)

 تقنين االمن الداخلي . 
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.وهذه التحقيقات اليت  (1) اجلمهورية قبل إلغائه، إذ مل يكن هلما ممارسة هذه االختصاصات إال بناًء على هذه الطريقة
أدائها،   لتحسني  اإلدارية  السطات  إىل  ترفع  توصيات  عنها  ينتج  أن  أن  ميكن  ميكن  العامة،  اإلدارة  تتبعها  مل  وإذا 

يتضمنها التقرير الذي ينشر للعامة، ومن مث ميثل جزاًء معنوايً لإلدارة أكثر من كونه قانونياً. ومن جانب آخر متتلك  
اليت   القطاع  يف  للقانون  الفّعال  التطبيق  ضمان  هلا  تسمح  للعقاب  فعلية  سلطات  املستقلة  اإلدارية  السلطات  بعض 

الوطنية  ختتص   فاللجنة  العادي.  أو  اإلداري  القاضي  من  معينة  لرقابة  االختصاص  هلذه  ممارستها  خضوع  مع  به، 
مبعاجلة   يتصل  فيما  الطبيعية  األشخاص  محاية  فّعالة يف  عقوابت  فرض  سلطة  القانون  هلا حسب  واحلرية  للمعلوماتية 

عاجلة تلك البياانت إليقاف االنتهاكات، ويف  وتكون مسؤولة عن توجيه إنذار للمسؤولني عن م  البياانت الشخصية.
حال عدم وضع حٍد لتلك االنتهاكات، ميكن هلا اختاذ عقوابت رادعة قد تتمثل يف غرامات متنوعة ميكن أن تصل إىل  

 .  ( 2) من قيمة التداول للشركة املعاقَبة 5%
بدوره    يثري  ال  االختصاص  املبدأ  -وهذا  حيث  الدست  -ومن  النظام  مع  اجمللس تعارضاً  صّنف  فقد  وري، 

 .(3)إجراءات موجهة حلماية احلقوق واحلرايت املكفولة دستورايً"" الدستوري يف قرار له أن ممارسة هذا االختصاص أبنه
قوانني العقابية ال تتعلق  أن املبادئ الدستورية اليت حتكم  ال  "وأشار هذا القرار الصادر من اجمللس الدستوري إىل

ولكنها تتسع لتشتمل مجيع اجلزاءات ذات    رة من السلطات القضائية املختصة بفرض العقوابت،فقط ابجلزاءات الصاد
حىت وإن كان املشرع قد ترك أمر إصدارها لسلطات ذات طبيعة غري قضائية". وهذا تعبري صريح جلواز  السمة العقابية  

لطات اإلدارية املستقلة. فال مناص هنا  ممارسة االختصاص يف فرض العقوابت من السلطات غري القضائية مبا فيها الس
للهيئات اإلدارية املستقلة وهي متارس هذا االختصاص يف فرض العقوبة من اخلضوع للمبادئ الدستورية هبذا الصدد  

ومبدأ شرعية اجلرائم  واليت أعلن عنها اجمللس الدستوري، وهي على سبيل املثال: احرتام فرضية الرباءة، واحلق يف الدفاع،  
 عقوابت، ومبدأ التناسب، ومبدأ شخصية العقوبة، وغريها. وال

إن اختصاص السطات املستقلة يف فرض العقوابت ليست مطلقة، وإمنا وضع اجمللس الدستوري حدوداً هلا، فال  
حرايته   أو  حقوقه  من  حقاً  األشخاص  أحد  حيرم  أن  ميكن  الذي  املستوى  إىل  متتد  أن  االختصاصات  هلذه  ميكن 

العليا لنشر املصنفات ومحاية احلقوق على  األساسية،  فم ثالً مل يرتدّد اجمللس يف عدم السماح أبن يعهد إىل السلطة 
( اختصاص فرض احلظر على احلق يف الولوج لإلنرتنت، إذ أن القاضي اجلنائي هو الوحيد لذي  Hadopi)  اإلنرتنت

إجراء هكذا  اخلوض يف  انطال(4) ميكنه  املوقف  هذا  اجمللس  تبىن  وقد  لكل  .  يوفر  الذي  لإلنرتنت  الولوج  أمهية  من  قاً 
 . (5) شخص احلق يف التعبري والتواصل حبرية اتمة عرب الشبكة اإللكرتونية

 

 املطلب الثالث 

 الرقابة القضائية على السلطات اإلدارية املستقلة 
إال أن أمهية ما اتضح فيما سبق أن هناك حدوداً وقيوداً ترد على حدود اختصاص السلطات اإلدارية املستقلة،  

 
(1) Martine LOMBARD et Gille DUMONT, Op.Cit. P136. 
(2) Ibid. p.137.  

ا. 17/1/1989ينظر قرار المجلس الدستوري الصادر في  (3)    المشار له مسبقا
(4 ) ( الدستوري رقم  المجلس  قرار  الرسمي    2009/  10/6بتاريخ   DC 580-2009 °) ينظر  الموقع  توفر على 

 للمجلس: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision /2009/2009-58. 

(5) Bernars STIRN, op.cit.p.186. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision
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 تتمتع هبا هذه السلطات من اختصاص تطّلب خضوعها لرقابة قضائية. 
، أكد على أن وسيط اجلمهورية حيمل صفة سلطة 1981متوز من عام  10ففي قراٍر جمللس الدولة صدر بتاريخ  

جملس الدولة، واحلق يف  إدارية مستقلة، وأن أعماله اليت ميكن أن حتمل صفة القرار اإلداري، تقبل الطعن أمام حماكم  
. كما وصار اجمللس الدستوري على هنج جملس (1)الطعن فيها هو حق دستوري ومن متطلبات دستورية هذه السلطات

سلطة   أي  شأن  شأهنما  والبصرايت  للسمعيات  األعلى  واجمللس  واحلرايت  لالتصال  الوطنية  اللجنة  أن  مؤكداً  الدولة 
 . (2) إدارية ختضع لرقابة املشروعية

حمالً   تكون  مث  ومن  مسؤوليتها،  تثري  أن  ميكن  السلطات  هذه  تصرفات  عن  تنتج  قد  اليت  األضرار  أن  كما 
للتعويض عن هذا الضرر، وحسب دعوى القضاء الكامل، أما إذا مل تكن هلذه السلطة شخصية معنوية، فإن الدولة  

ن الطبيعي أن يكون القضاء اإلداري هي من تتحمل التعويض كوهنا الشخص املسؤول عنها. ونضيف هنا على أنه م
الرقابة، هذه  ممارسة  االختصاص يف  تصرفات   صاحب  على  متارس  اليت  الرقابة  تلك  أن  على  القانون  ينص  ما  وكثرياً 

، هذه الرقابة اليت  (3) (le contrôle de plein contentieuxالسلطات اإلدارية املستقلة هي رقابة القضاء الكامل)
 ط سلطة اإللغاء، وإمنا أيضاً صالحية تعديل القرار املطعون.  متنح القاضي ليس فق

اليت   التجارية  السمة  وبسبب  السوق،  تنظيم  جمال  يف  االختصاص  ذات  املستقلة  اإلدارية  السلطات  بشأن  أما 
أو  تتصف هبا املنازعة يف هذا اجملال، فإن املشرع غالباً ما ينص يف القانون على  اختصاص القاضي العادي بنظرها،  

(، ابستثناء القرارات املتعلقة  l'autorité de la concurrence)  فتكون قرارات سلطة املنافسة   جبزء منها على األقل.
(، l'autorité des marchés financiersابالندماجات، وبعض القرارات الفردية اليت تتخذها هيئة األسواق املالية)

بعض   على  عالوًة  تفرضها،  اليت  العقوابت  املتخذة  وليس  املشغلني-التدابري  خيص  التنظيمية    -فيما  السلطة  من 
 l'autorité de régulation  de communications électroniques et desلالتصاالت اإللكرتونية والربيد)

postes  تقع  ضمن اختصاص القاضي العادي وليس اإلداري. وقد قبل اجمللس الدستوري هذه االستثناءات الواردة )
الدستوريعلى   اجمللس  وضح  إذ  االختصاص،  يف    -قواعد  النظر  مهمة  ابريس  استئناف  حمكمة  إىل  أسند  أن  بعد 

املبدأ الدستوري املتمثل يف اختصاص القضاء اإلداري يف نظر    -األحكام االستئنافية املتصلة بقرارات جملس املنافسة  
أن املشرع ميكن أن جيرى على هذا املبدأ تعديالت ترمي  التصرفات اليت تتخذ يف إطار امتيازات السلطة العامة، مؤكداً  

االختصاص توحيد  السمعية    .(4) إىل  االتصاالت  تنظيم  سلطة  قرارات  بشأن  أيضاً  السبيل  هذا  اجمللس  وانتهج  كما 
 .(5)واملرئية

غري  املستقلة  اإلدارية  للسلطات  القانون  مينحها  أن  ميكن  اليت  احلماية  أبن  التسليم  ميكن  ال  حمددة، وأخرياً،   
القائل:   الدستوري  املبدأ  خطورة "فحسب  أو  طبيعة  عن  النظر  بصرف  الشخصية  املسؤولية  من  أحد  إعفاء  ال جيوز 

، قضى اجمللس الدستوري أبن املدافع عن احلقوق ال ميكن أن يكون مبنأى من املالحقة القضائية،  "الفعل املنسوب إليه

 
السلطات  ( 1) استقللية  قلوشة،  الجزائر  سامية  مقارنة  )دراسة  الدستور  أحكام  وفق  المستقلة  فرنسا(،   -االدارية 

، تشرين الثاني، 3، المجلد  18مجلة العلوم السياسية والقانون، تصدر عن المركز الديمقراطي العربي، العدد  
 .220-218، ص2019

                               .17/10/1989والقرار الصادر في  18/9/1986قرار المجلس الدستوري الصادر في ( 2)
  

(3) Bernard STIRN, Op.Cit, P.177. 
ا.23/1/1987ينظر قرار المجلس الدستوري الصادر في  ( 4)  . المشار له مسبقا
 .1997/ 23/7ريخ ، بتا(n° 96-378 DC ) ينظر قرار المجلس الدستوري رقم  ( 5)
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فقط   ميكنه  استقالله  -فالقانون  ضمان  أجل  يبديها    -ومن  اليت  ابآلراء  يتصل  فيما  جنائية  حصانة  له  يقرر  أن 
 .(1) والتصرفات اليت اليت تصدر عنه يف قيامه بوظائفه

هي  املستقلة  اإلدارية  السلطات  أن  على  والتأكيد  ابلقول  لنا  تسمح  تقدمت  اليت  الدستورية  القواعد  هذه  إن 
األ ضمن  وتدخل  أصيلة  إدارية  الدو   جهزةأجهزة  يف  اإلدارية  اإلدارية  والسلطات  املركزية  اإلدارية  السلطات  وتوازي  لة 

 الالمركزية ، وإن كانت أقرب يف طبيعتها للسلطات املركزية يف الدولة. 

 
 . 2011/ 29/3بتاريخ  ، DC 626-2011 )ينظر قرار المجلس الدستوري رقم ) ( 1)
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 اخلامتة 
لقد اتضح من ثنااي هذه الدراسة الدور الكبري والبارز اليت تقوم به السلطات اإلدارية املستقلة يف فرنسا، والنظام  

 كن ان خنرج منها ببعض االستنتاجات وان نقدم بعض التوصيات، واليت ميكن تلخيصها فيما أييت:القانوين هلا. إذ مي
 : االستنتاجات

فرضتها  -1 ضرورة  املستقلة  اإلدارية  السلطات  وأمست   إن  والتكنلوجيا،  واالجتماعية  االقتصادية  التطورات 
 تشكل عنصراً أساسياً من عناصر النظام اإلداري يف الدولة. 

ظهور السلطات اإلدارية املستقلة وتطورها مر مبراحل خمتلفة تضمنت حتديثاً لنظامها القانوين مبا يتالءم إن    -2
اختصاصاهتا   تنظم  اليت  التشريعات  من  العديد  تطلب ذلك صدور  وقد  لوجودها.  والقانونية  الدستورية  املتطلبات  مع 

 وتكوينها. 
واضحاً   -3 الفرنسي موقفاً  الدستوري  الطبيعة  اختاذ اجمللس  السلطات، وجتلى   القانونية لوجود  بشأن  مثل هذه 

احلماية   عناصر  أحد  وعدها  هلا.  املنشئة  التشريعات  بدستورية  قراراته،  من  عدد  خالل  من  الصريح  ابعرتافه  ذلك 
 الدستورية للحقوق الفردية. 

ة مستقلة عن األخرى، بسبب تعدد السلطات اإلدارية املستقلة واختالف النظام القانوين لكل سلطة إداري  -4
عام   السلطات    2017صدر  ومنح  السلطات، كما  هذه  من  لعدد  وموحد  نظام خاص  على  اشتمل  تشريع خاص 

 العامة منها الشخصية املعنوية بشكل صريح. 
الدولة الفرنسي عن موقف اجمللس الدستوري، وأكد من جانبه على ضرورة وجود   -5 مل خيتلف موقف جملس 

 مثل هذه السلطات. 
تضطلع السلطات اإلدارية املستقل مبهام ووظائف مهمة جداً, يغلب عليها الطابع التقليدي، وهذه املهام   -6

 هي مهمة إبداء الرأي واالقرتاح وفرض العقوابت وتسمية أعضائها وتعيينهم، عالوة على مهمة التنظيم والضبط. 
السلطا  -7  إىل  املشرع  يعهد  أن  الدستوري مبشروعية  اجمللس  األنظمة اعرتف  املستقلة مهمة وضع  اإلدارية  ت 

تعد هذه األنظمة من األنظمة املستقلة اليت خيتص هبا كل من رئيس اجلمهورية   القانون. وال ميكن أن  لتنفيذ  الالزمة 
 ورئيس الوزراء. وعلى أن متارس يف جماالت حمددة وتتوافق مع التشريعات واألنظمة.

قرار   -8 مبشروعية  الدستوري  اجمللس  تبقى اقر  أن  على  املستقلة  السلطات  من  الصادرة  العقوابت  فرض  ات 
الدفاع، ومبدأ شرعية   املتهم، واحلق يف  براءة  افرتاض  العقابية، مثل مبدا  التشريعات  الدستورية شأن  للمبادئ  خاضعة 

 اجلرائم والعقوابت. 
الدولة يف كثري من أحكامهما توجههما يف االعرت   -9 الدستوري وجملس  إدارية أظهر اجمللس  اف بصفة سلطة 

مستقلة هلذه السلطات. وأن التصرفات القانونية املنفردة الصادرة منها واليت تؤثر يف املراكز القانونية حتمل صفة القرار  
 اإلداري، وتقبل الطعن أمام حماكم جملس الدولة. 

الص  -10 وبسبب  السوق،  جمال  يف  االختصاص  ذات  املستقلة  اإلدارية  السلطات  خبصوص  التجارية أما  فة 
على   القانون  ينص  ما  لذلك كثرياً  جتارية،  منازعة  بسمة  اختصاص  هبكذا  املتصلة  املنازعة  فتتصف  الختصاصها، 

 اختصاص القضاء العادي بنظرها أو جبزء منها والذي يسوده اجلانب االقتصادي. 
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 -املقرتحات
الفرنسي يف منح الشخصية املعنوية    -1 لعدم وضوح موقف املشرع  لبعض هذه السلطات دون األخرى، نظراً 

فاألوىل منح الشخصية املعنوية لكل سلطة إدارية مستقلة، من أجل أن يكون هناك موقفاً اثبتاً منها، ولتكتمل عناصر  
 االستقاللية هلا.  

ضحت هذه السلطات صورة حديثة من صور السلطات اإلدارية يف الدولة، وهلا استقاللية يف مواجهة ألقد    -2
املركزية والالمركزية، ال سيما بعد منح بعضها الشخصية املعنوية، األمر الذي حيتم االعرتاف الدستوري هبذه    السلطات

 السلطات إىل جانب السلطات املركزية والسلطات الالمركزية يف الدولة. 
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 امللخص 
يرتكز حمتوى الدراسة على موضوع السلطات اإلدارية املستقلة، هذا النوع اجلديد من السلطات اليت بدأ ينتشر 

رفاهية   تستهدف  اليت  احلديثة  الدولة  يف  والسياسي  اإلداري  التنظيم  قي  واسع  عند  بشكل  نزوالً  وذلك  مواطنيها. 
أن   هلا  بد  فكان ال  األنسان وحرايته.  والتكنلوجيا وحقوق  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التطورات  فرضتها  اليت  الضرورات 
يف   السلطات  هلذه  التارخيي  للتطور  إستعراض  مع  به،  تقوم  الذي  النشاط  طبيعة  وفق  السلطات  هذه  تقسيم  تتناول 

  التنظيم والرقابة وفرض العقوابت من أجل تقدمي اخلدمات ابلشكل االمثل.  فرنسا. وبيان إختصاصاهتا يف

وإذا كان إنشاء هذه السلطات وطبيعة اإلختصاصات اليت متارسها قد أاثر نوعاً من التداخل مع إختصاصات 
التشري التنظيم  اىل  الدراسة  تطرقت  فقد  والالمركزية،  منها  املركزية  التقليدية،  اإلدارية  هذه  السلطات  لتشكيل  عي 

السلطات وإختصاصاهتا، ابالضافة إىل موقف اجمللس الدستوري من ذلك، وال سيما القيمة الدستورية لوجود مثل هذه  
تكييف   عن  الدراسة  تغفل  مل  إختصاصاهتا. كما  متارس  عندما  توفرها  الواجب  الدستورية  والضماانت  السلطات 

قانونية ، ومدى خضوعها للرقابة القضائية، سواء متثلت تلك الرقابة  يف  التصرفات القانونية الصادرة عنها وطبييعتها ال
 رقابة جملس الدولة الفرنسي أم يف رقابة القضاء العادي. 
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 ثوختة 
ناظةرؤكا ظةكولينآ، بابةتآ دةستهةالتيَن سةربةخؤ ييَن كارطيري دئازرينيت، ئةظ جؤرَي 

كارطيري ل ظَي دويماهيَي ب ييَن دةستهةالتيَن  ريَكخستنيَن    نوي  ناظ  ل  بةرفرةهـ  شيَوةيةكَي 

خؤشطؤزاريا   ذثيَخةمةت  بوون،  بةربةالظ  هةظضةرخ  دةولةتا  ييَن  سياسي  و  كارطيري 

و   جظاكي  و  ئابورى  بواريَن  طةشةكرنا  ثيتظييَن  و  كارظةدن  وةك  جةندةذي  ئةظ  هاواَلتيان. 

ئازادييَن مرؤظان دهيَنة سةثاندن. لةورِ  ا مة ب فةرة زاني كو  تةكنةلؤذي و هةروةسا ماف و 

دهيَنة   ثةى  ل  ضااَلكييَن  ئةوان  سروشتَي  دويظ  ل  دابةشبكةت  دةستهةالتا  ئةظان  ظةكولين 

ئةنجامدان، ل طةل نمايشكرنا ثيَشظةضوونا ميَذوويا ئةظان دةستهةالتان ل دةولةتا فةِرةنسا. و 

ضاظديَري و  ريَكخستنَي  بواريَن  ل  وَي  تايبةتمةندييَن  ِرونكرنا  سزايان  هةروةسا  سةثاندنا  و  َي 

 ذثيَخةمةت ثيَشكيَشكرنا خزماتان ب باشترين شيَواز. 

دهيَنة  ثةي  ل  تايبةتمةندييَن  سروشتَي  و  نوي  دةستهةالتيَن  ئةظان  دامةزراندنا  ئةطةر  و 

كالسيك   ييَن  كارطيري  دةستهةالتيَن  و  تايبةتمةندي  طةل  ل  تةظلهةظبوونَي  جؤرة  ئةنجامدان 

دة  ئةظ  ئةظجا ض  بن، وةك  ضيَدكةت،  نةمةركةزي  ذي  يان  بن  ستهةالتيَن كالسيك مةركزي 

ئةظان  ثيَكئينانا  يا  ياسايَي  ِريَكخستنا  بابةتَي  ظةكولينَي  جووداكرنةك،   ذئيَك  و  ِرونكرنةك 

ئةنجومةنَي  هةلويستَي  دياركرنا  طةل  ل  ئازةراندي،  يا  وَي  تايبةتمةنييَن  و  دةستهةالتان 

تايبةتمة و  دةستهةالت  ذوان  ئةظان دةستوري  هةبوونا  يَي  دستوري  بهايَي  نةخاسمة  نديا، 

دهيَنةبكار  تايبةتمةندية  ئةظ  دةمَي  ل  ثيَتظي  ييَن  دستوري  طةرةنتييَن  هةروةسا  و  دةستهةالتا 

ل  ض  ضاظديَرية  ئةظ  ئةظجا  دادطةهَي،  ضاظديَريا  بؤ  وان  مةلكةضبوونا  قةبارَي  و  ئينان، 

ي بيت يان ذي ل سةر ئاستَي ضاظديَريا دادطةها  ئاستَي ضاظديَريا ئةنجومةنَي دةولةتا فةرةِنس

 ئاساهي بيت. 
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Abstract 
The content of this paper concentrates on the topic of independent administrative 

authorities, this new type of authority which has begun to spread widely in the 
administrative and political systems in the modern state that targets the welfare of its 
citizens. This is due to the necessities imposed by economic, social, technology, and 
protection human rights and liberties. It had to deal with the division of these 
authorities according to the nature of the activity that competent with, along with a 
review of the historical development of these authorities in France. Furthermore, 
statement of their powers in each of regulation, control and imposing sanctions in 
order to provide services in the best way. 

 the establishment of these powers and the nature of their competencies raise a 
kind of overlap with the traditional administrative authorities, centralists and 
decentralists. The study touched on the doctrine of the Constitutional Council in this 
regard, and the constitutional value of the existence of such authorities, as well the 
constitutional guarantees that must be provided when they exercise their 
competencies. The study also did not neglect the qualification of the legal acts issued 
by them, legal nature, and the extent of judicial control upon them, which represented 
by the French Council of State or by the ordinary judicial courts. 
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 دور مراكز البحوث البرلمانية في تفعيل أداء البرلمان

 لعراق ا –دراسة تحليلية لمركز بحوث برلمان إقليم كوردستان 
 

 شاالو صباح عبدالرمحن الدكتور 
 أستاذ مساعد يف كلية القانون جبامعة السليمانية 

 السليمانية  –أستاذ مساعد حماضر يف كلية القانون جبامعة جيهان 
 

ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 
 مركز البحوث، الدراسات، الربملان، اخلرباء، االستشارة. 

 دەستەواژە سەرەکيەکان:
دةستثيَك: تو  وشةى  )شارةزايان(، سةنتةرى  زانايان  ثةرلةمان،  تويَذينةوة،  يَذينةوة، 

 راويَذ. 

Key Words: Research Center, Studies, Parliament, The Experts, Advice 

 
 املقدمة

اد االهتمام يف أواخر القرن العشرين مبراكز البحوث والدراسات، وذلك ألن املؤسسات احلكومية والربملان  ازد    
ل الربملان كانت حباجة  لتزايد وظائف  ونظراً  احلياة،  املختلفة يف  القضااي  املعلومات واالستشارات حول  لحصول على 

يكفي االعتماد على كفاءة النواب للبلوغ إىل املستوى املطلوب يف أداء وظائفها، بل    وتشعب برامج احلكومة، فإنه ال 
املتعددة، لذلك جلأت الكثري من الربملاانت إىل إنشاء مراكز    يتطلب األمر االستعانة خبربة اخلرباء والفنيني يف اجملاالت

وابلتايل   منها،  النواب  تطلبها  اليت  املواضيع  حول  والدراسات  البحوث  تقدمي  هبدف  الربملانية،  والدراسات  للبحوث 
واحللول واخليارات  أصبحت هذه املراكز البحثية يف الدول املتقدمة السند املعاون للربملان، حبيث توفر ألعضائه البدائل  

 عن طريق تقدمي املعلومات الدقيقة والالزمة، وتقدم هلم األحباث والتحليالت بشأن املوضوعات اليت تطلبها النواب.
   أمهية البحث  
تتمثل أمهية هذا املوضوع يف إن هذه املراكز البحثية هتدف إىل مساعدة أعضاء الربملان وتفعيل دوره يف ممارسة  

ية والرقابية والنيابية، فضالً عن أن هذا املوضوع هو موضوع حديث يف الدول النامية ومن بينها العراق  وظائفه التشريع
العراق يف الدورة االنتخابية السابقة عام    –العراق، إذ مت إنشاء هذا املركز يف برملان إقليم كوردستان    –وإقليم كوردستان  

من  2012 هنائي  بشكل  يتشكل  مل  املركز  هذا  وإن  هذه ،  ستساعد  لذلك  مهامه،  وحتديد  اإلداري  هيكله  حيث 
 العراق بشكل خاص. –الدراسة يف تطوير عمل املراكز الربملانية بشكل عام ومركز البحوث يف برملان إقليم كوردستان 

 مشكلة البحث 
الربملان يف   الربملانية هو أن تساعد  البحوث  إنشاء مراكز  البحث يف إن اهلدف من  ممارسة  تكمن مشكلة هذا 

إقليم   وويف  ومهامها،  املراكز  هذه  تشكيل  أسس  على  اهلدف  هذا  حتقيق  يتوقف  ولكن  املطلوب،  ابلشكل  وظائفه 
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القانوين    -كوردستان البحوث يف الربملان، إال أن هذا األساس  النظام الداخلي للربملان على تكوين مركز  العراق نص 
تت والنواقص، وبشكل عام  الثغرات  الكثري من  قانونية صرحية  يعرتيه  الدراسة يف: هل هناك نصوص  مثل مشكلة هذه 

العراق؟ وهل يتم اختيار اخلرباء واالستشاريني يف املركز   –تنظم كيفية تكوين وهيكلية مركز حبوث برملان إقليم كوردستان  
فهذه   املركز؟  وأهداف هذا  مهام  معايري موضوعية؟ وما هي  اإلجابة    األسئلة على  إىل  وسنحاول من  السابقة حباجة 

خالل هذا البحث الوصول إىل إجاابت هذه األسئلة بغرض معاجلة هذه الثغرات املوجودة يف هيكلية ومهام املركز، مع  
 بيان سبل تطور هذا املركز سواء من انحية اهليكل اإلداري أو من انحية جودة األحباث واألعمال اليت يقدمها املركز.

 أهداف البحث 
البحث إىل حتديد إقليم كوردستان    يهدف  البحوث يف برملان  العراق،  –اإلشكاليات والعقبات اليت تواجه مركز 

 وحماولة وضع احللول املناسبة هلذه العقبات مع بيان سبل تطور هذا املركز. 
 فرضية البحث 

إقليم   برملان  حبوث  ومركز  عام  بشكل  الربملانية  البحوث  مراكز  وتطوير  تفعيل  يف  البحث  هذا  فرضية  تدور 
العراق بشكل خاص، حبيث يصبح هذا املركز السند املعاون للربملان يف ممارسة وظائفه، ويؤدي إىل تفعيل   –ردستان كو 

   دور الربملان يف اإلقليم.
 

 نطاق البحث 
نطاق هذا البحث سيشمل دراسة النظرة العامة ملراكز البحوث الربملانية بشكل عام، ومن مث سيكون حمصوراً من 

 العراق.  –ية بدراسة مركز البحوث يف برملان إقليم كوردستان الناحية املكان
 منهجية البحث 

نعتمد يف كتابة هذا البحث على املنهج التحليلي، وذلك من خالل عرض وحتليل األسس والبياانت املتعلقة      
 العراق بشكل خاص.  –مبراكز البحوث الربملانية بشكل عام ومركز حبوث برملان إقليم كوردستان 

 يكلية البحث ه
لغرض دراسة موضوع البحث قسمنا البحث فضالً عن مقدمته إىل مبحثني، سنتطرق يف املبحث األول ملاهية 
البحوث   مراكز  تعريف  األول  املطلب  يف  سنتناول  مطلبني،  إىل  تقسيمه  خالل  من  وذلك  الربملانية،  البحوث  مراكز 

املطل بينما سنتناول يف  التأرخيي،  الثاين  الربملانية وتطورها  املبحث  أما  املراكز وخصائصها،  الثاين عوامل نشوء هذه  ب 
إقليم كوردستان   برملان  البحوث يف  ملركز  أيضاً، سنخصص    –سنخصصه  إىل مطلبني  املبحث  هذا  العراق، وسنقسم 

البحوث يف  العراق ومعوقاته، وسنبني يف املطلب الثاين تطور مركز    –املطلب األول ملركز حبوث برملان إقليم كوردستان  
العراق، ويف اخلامتة سندرج أهم االستنتاجات والتوصيات اليت سنتوصل إليها من خالل هذا    –برملان إقليم كوردستان  

 البحث.     
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 املبحث األول

 ماهية مراكز البحوث الربملانية 
ا والبحوث  الدراسات  مبراكز  املاضي  القرن  العقود األخرية من  لعلمية يف شىت اجملاالت وعلى ازداد االهتمام يف 

مستوى مجيع املؤسسات والسلطات يف الدولة، بغية االستفادة من خمزوهنا وتوظيف إمكاانهتا املختلفة من أجل متويل  
املعرفة واخلربة املتوفرة يف كافة اجملاالت خلدمة اجملتمع، وألمهية الدور الذي تلعبها هذه املراكز البحثية يف الدولة، وملعرفة  

املطلب م سنتناول يف  مطلبني،  إىل  املبحث  هذا  سنقسم  وأهدافها  وأهم خصائصها  وكيفية ظهورها  املراكز  هذه  اهية 
األول تعريف مراكز البحوث وتطورها التأرخيي، بينما سنخصص املطلب الثاين لعوامل نشوء هذه املراكز وخصائصها  

 وأهدافها. 
 املطلب األول 

 تطورها التأرخيي تعريف مراكز البحوث الربملانية و 
من أجل توضيح مفهوم مراكز البحوث العلمية بشكل عام ومراكز البحوث الربملانية بشكل خاص، وكيفية نشوء  
هذه املراكز البحثية سنقسم هذا املطلب إىل فرعني، سنتطرق يف الفرع األول لتعريف املراكز البحثية، وسنتناول يف الفرع  

 اكز البحثية.الثاين التطور التأرخيي هلذه املر 
 الفرع األول 

 تعريف مراكز البحوث الربملانية 
يوجد تعريف خاص وحمدد هبذه املراكز، وكل ما هو موجود هي   فيما يتعلق بتعريف مراكز البحوث الربملانية ال
طبيعة  ، ومن أبرز هذه التعاريف هي أهنا "مؤسسات حبثية ذات  (1)تلك التعاريف اليت تتعلق ابملراكز البحثية بشكل عام

 .(2) خاصة انتشرت يف الوالايت املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية"
وتعرف هذه املراكز البحثية أبهنا "مراكز متخصصة تؤسس من عضو أو جمموعة من األعضاء ذوي ختصصات 

هيئات حبثية مكونة  متقاربة أو مكملة لبعضها تقدم خدمات أو دراسات استشارية أو حبثية أو علمية" أو عبارة عن "
من فرق علمية حسب اجملاالت املطلوبة يف ميادين متنوعة، تضم جمموعة من اخلرباء والتقنيني واملتخصصني يف جماالت  
وتقدمي   إىل حلول،  والتوصل  املشاكل  التخصصات هبدف حل  اخلرباء أبحباث ودراسات حسب  يقوم هؤالء  حمددة، 

 .(3)ت"االستشارات واالقرتاحات يف شىت اجملاال
فالقاسم املشرتك بني التعاريف السابقة هو إن هذه املراكز البحثية تبحث يف السياسات العامة وتقدم البحوث  
واألفكار البديلة للقضااي املوجودة يف البالد هبدف التوصل إىل احللول املناسبة هلا، ولذلك أصبحت هذه املراكز حاجة  

 
  Think Tank)هناك تسميات عدة لهذه المراكز البحثية منها )بيوت الخبرة ومراكز البحوث( باللغة العربية و) ( 1)

ا كانت تسميتها إال أن هذه المراكز تشترك في وظيفة واحدة وهي البحث وتقديم تحليلت  نجليزي باللغة اإل ة، أيا
لل بالهي   فكاروبدائل  الصلة  واالذات  كالسياسية  المختلفة  المجاالت  في  الحكومية  واالقت ئات  ماعية  جت صادية 

 والعسكرية، ومن جانبنا سنعتمد تسمية مراكز البحوث في هذه الدراسة. 
 . 49د. جلل بنداري، تفعيل دور البرلمان وحاجته إلى بيوت الخبرة، دون مكان وسنة النشر، ص  ( 2)
 اآلتي:  لكترونيحاجة برلمانية، بحث منشور على الموقع اإل مركز معارف المغرب، بيوت الخبرة ( 3)

Last visit 24.3.2020.https://maarifma4rib.blogspot.com/2019/04/blog-67.htmi 

https://maarifma4rib.blogspot.com/2019/04/blog-67.htmi
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 ربملان أيضاً. ملحة ابلنسبة لبعض املؤسسات احلكومية وال
ومن خالل ما سبق ميكن أن نعرف مراكز البحوث الربملانية أبهنا "هيئة جمزأة من اهليكل التنظيمي للربملان، واليت 
واالستشارات   البحوث  اخلرباء  هؤالء  ويقدم  متعددة،  جماالت  يف  واملستشارين  والتقنيني  اخلرباء  من  جمموعة  تضم 

ع املعروضة  املوضوعات  بشأن  الرقابة  والتحاليل  أو  التشريع  مراحل  من  مرحلة  يف كل  الربملان  أعضاء  قبل  من  ليهم 
 الربملانية على أعمال احلكومة )يف النظام الربملاين( هبدف إنشاء آراء وأفكار بديلة ألعضاء الربملان". 

لبحوث اليت تقوم  ارتباطاً مبا سبق، يوجد أكثر من نوع للهيئات اليت تقدم البحوث الربملانية، يتمثل النوع األول اب
هبا اللجان الربملانية، والثانية هي البحوث اليت تقدمها إدارات البحوث الربملانية، وقد تكون جزءاً من اهليكل التنظيمي 
البحوث   مراكز  مثل  بذاهتا  وقائمة  متخصصة  إدارات  تكون  أو  األمريكي،  الكونغرس  أحباث  الربملان كخدمة  ملكتبة 

شيك، أو تكون إدارات اتبعة هليئة رائسة الربملان كإدارة البحوث يف جملس النواب العراقي ومركز الربملانية يف بولندا والت
إقليم كوردستان برملان  يف  لذلك    -البحوث  هذه،  دراستنا  موضوع  هو  البحثية  املراكز  من  النوع  هذا  وإن  العراق، 

لألحزاب السياسية واملراكز البحثية غري احلكومية  سنسلط الضوء على هذا النوع دون غريها، مثل املراكز البحثية التابعة  
 .(1)اليت يتم متويلها ذاتياً أو مبعاونة احلكومة

 الفرع الثاين 
 التطور التأرخيي ملراكز البحوث الربملانية 

ت  بعد التغريات اليت طرأت يف الوالايت املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية من النواحي السياسية والنزاعا
املسلحة احلزبية، ظهرت ألول مرة مراكز البحوث العلمية، فبدأت هذه املراكز بعملها وبدأ أتثريها يظهر يف كافة نواحي  
القواعد   بعض  وإغالق  البيئي  التلوث  )منع  قضية  ببحثها  املراكز  هذه  قامت  اليت  القضااي  هذه  بعض  ومن  احلياة، 

الوالاي يف  الربيد  مكاتب  تنظيم  وإعادة  توفري  العسكرية  يف  املراكز  هذه  مهمة  تتمثل  وكانت  األمريكية(،  املتحدة  ت 
يف   البحثية  املراكز  هذه  بني  ومن  البالد،  يف  القرار  لصانع  البدائل  ووضع  القضااي  هذه  حول  واخلدمات  املعلومات 

)بروكنجز   مؤسسة  هي  األمريكية  املتحدة  املتعلقBrookings Institutionالوالايت  الدراسات  )معهد  و  ة  ( 
 .Institute or Policy Studies) (2)ابلسياسات 

إلنشاء قسم منفصل   1914وفيما يتعلق بظهور مراكز حبثية برملانية، أصدر الكونغرس األمريكي قانوانً يف عام  
التشريعية، ويف عام   القانون ومت إعادة تنظيم هذا    1970داخل مكتبة الكونغرس خلدمة االحتياجات  مت تعديل هذا 

(، ومبوجب Congressional Research Service's CRSتسمية )خدمة أحباث الكونغرس  القسم حتت 
القانونية واخلدمات اليت يقدمها هذا املركز، حبيث إن هلذا املركز دور   االلتزامات  القانون املعدل مت توسيع نطاق  هذا 

البحوث والتحليالت   التشريع يف الكونغرس من خالل توفري  العلمية حول املشروع املعروض يف  ابرز يف مجيع مراحل 
التحيز احلزيب، حبيث   تتميز ابلسرية واملوضوعية وعدم  البحوث والتحليالت  املناسب، وإن هذه  الوقت  الكونغرس يف 
يقوم اخلرباء يف هذا املركز أبحباثهم بكل موضوعية ومصداقية دون حتيز، ويعمل يف هذا املركز حوايل ستمائة موظف  

 
 التالي:  لكترونيبحث منشور على الموقع اإل د. علي الصاوي، تطوير عمل المجالس النيابية العربية، ( 1)

http://www.arabparliamentaryinstitute.org/upload/article/2837233993.pdf last Visit: 25.3.2020. 
 . 46-45ص  د. جلل بنداري، مصدر سابق، ص ( 2)

http://www.arabparliamentaryinstitute.org/upload/article/2837233993.pdf
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 .(1) ت واحملامون واملختصون يف التخصصات املختلفةوهم حمللو السياسا
إن إنشاء هذه املراكز البحثية الربملانية مل يكن حمصوراً ابلوالايت املتحدة األمريكية فقط، ففي بريطانيا مثالً هناك 

ب مكثف وحدة مكتبة برملانية يف جملس العموم اليت تقدم خدمات حبثية إلحاطة النواب يف شىت اجملاالت وتقدم تدري
 .(2)يساعد على بناء اخلربة واملهارات اخلاصة

عام   الربملانية  البحوث  قطاع  أنشأ  مصر  الكوادر  1955ويف  من  متميزة  خنبة  يضم  برملاين  حبثي  وهو كيان   ،
برانمج   حول  التحضريية  التقارير  إعداد  يف  القطاع  اختصاصات  أهم  وتتمثل  املعرفة،  جماالت  خمتلف  يف  املتخصصة 

وبي  هذا  احلكومة  حول  تدور  اليت  املناقشات  بتحليل  القطاع  هذا  ويقوم  املصري،  الشعب  جملس  أمام  املعروضة  اانهتا 
اإلحصائي   التحليل  وإجراء  الربملاين,  العمل  احتياجات  تتطلبها  اليت  والدراسات  البحوث  خمتلف  وإعداد  الربانمج، 

الجتماعية، وإعداد التقارير حول أداء وإجنازات اجمللس  والبحوث امليدانية للمؤشرات واملتغريات السياسية واالقتصادية وا
 .(3) يف ضوء رصد ومتابعة أعماله

أما يف العراق لقد أنشيء دائرة البحوث يف جملس النواب وذلك بعد ما نص النظام الداخلي للمجلس على أن 
االست تقدمي  عن  أمامها  مسؤولني  ويكونون  مباشرًة،  الرائسة  هبيأة  املستشارون  وجلانه  "يرتبط  للمجلس  واخلربة  شارة 

الدائمية وإعداد التقارير والدراسات والبحوث اليت تتعلق أبعمال اجمللس واختصاصاته وأية مهام أخرى تكلفهم هبا هيأة  
 .(4)الرائسة"

يب مل  النص  هذا  أبن  السابق  النص  صياغة  يف  وماهي نيونالحظ  تعيينهم؟  يتم  وكيف  املستشارون؟  هم  من   
يتضمن هذا النص الكثري من النواقص بشأن هذه الدائرة، وسنتناوهلا ابلتفصيل يف املبحث الثاين من  اختصاصاهتم؟ إذ  

وفنيني خارج   أن تضم خرباء  الربملانيون، دون  املستشارون  الدائرة هم  أعضاء هذه  إن  ذلك  عن  البحث، فضالً  هذا 
 املستشارين.

لربملان الداخلي  النظام  العراق، نص  إقليم كوردستان  البحث    –كوردستان    ويف  أن "كل من مركز  على  العراق 
 .(5)الربملاين ومديرية الربوتوكول والتعاون الدويل مرتبط هبيأة رائسة الربملان"

النواب   الذي خطاه جملس  نفسه  الطريق  العراق خطى  برملان كوردستان  القول أبن  ميكن  سبق  ما  من خالل 
ا من خالل النظام الداخلي للربملان، إذ نص على هذا املركز البحثي واجلهة  العراقي، إذ كالمها قاما بتنظيم مراكز حبوثهم

اليت تربط هبا دون أن حيدد أعضائها ومهامها وأهدافها، وهذا ابلتأكيد يؤثر سلباً على مهام هذا املركز ودوره، إال أنه  
برملان كوردستان   يف  البحثي  املركز  هلذا  الرمسي  املوقع  يف  أن  –جاء  على  "إعداد    العراق  هي  املركز  هذا  مهام  أبرز 

املعلومات املتعلقة ابلوظائف التشريعية والرقابية والنيابية للربملان وتقدميهم لرائسة الربملان وأعضاء الربملان وجلانه، ويعمل  

 
 على الرابط التالي: مريكيالكونغرس األ أبحاث ينظر: الموقع الرسمي لخدمة  ( 1)

https://www.loc.gov/crsinfo/about/ Last visit: 25.3.2020. 
للم ( 2) العلم  دار  د. حسن صعب،  ترجمة:  الدولة،  تكوين  ماكيفر،  النشر، ص  ربيرت  دون سنة  لين، سوريا، 

45. 
 اآلتي:  لكترونيينظر: الموقع الرسمي لقطاع البحوث في مجلس الشعب المصري على الرابط اإل ( 3)

http://www.parliament.gov.eg/RESEARCH_MAIN.aspx 
 Last visit:24.3.2020. 

 ( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. 147/3المادة ) ( 4)
 .2018العراق لعام  –( من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان 151المادة ) ( 5)

https://www.loc.gov/crsinfo/about/
http://www.parliament.gov.eg/RESEARCH_MAIN.aspx
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 .(1) املركز على تطوير أداء الربملان بكل موضوعية ودقة"
 املطلب الثاين 

 وخصائصها وأهدافها عوامل نشوء مراكز البحوث الربملانية  
يف لبحثية يف الربملاانت بشكل عام و سنبنيِّ يف هذا املطلب أبرز العوامل اليت أدت إىل ضرورة نشوء هذه املراكز ا

العراق بشكل خاص، وكما سنتناول خصائص وأهداف هذه املراكز البحثية أيضاً، ولذلك    –برملان إقليم كوردستان  
 اليني:سنقسم هذا املطلب إىل الفرعني الت

 الفرع األول 
 عوامل نشوء مراكز البحوث الربملانية 

ولغرض  الربملاانت،  داخل  البحوث  مراكز  إنشاء  ضرورة  إىل  أدت  عملية  ومنها  نظرية  منها  عدة  عوامل  هناك 
العملية اثنياً، واليت ميكن أن خيتلف هذا العوامل  النظرية أوال، ومن مث سنتناول  العوامل  العوامل سنعرض    دراسة هذه 

أو بسبب   العلمية ومدى كفاءة أعضاء الربملان يف هذه الدولة،  العوامل من دولة إىل أخرى بسبب اخللفية  النوع من 
 دور وفاعلية الربملان، وذلك كاآليت: 

 أوال/ العوامل النظرية 
 يوجد عامالن أساسيان حتتم وجود مراكز حبثية كوحدة داعمة فنياً وعلمياً داخل الربملان ومها:     

 بدأ الدميقراطي امل .1
يقضي هذا املبدأ أبن السلطة تكون بيد األغلبية اليت وافق عليها الشعب، والذي جيب أن يتمتع القابض على 
السلطة ابألهلية األدبية والعقلية، حبيث ليس ضرورايً أن تكون احلكام كفئاً فنياً وخبرياً يف كل اجملاالت، ألن الشخص  

اجملاالت ليس حتماً أن يكون ممتازاً يف ممارسة السلطة أو العمل الربملاين أيضاً، لذلك  الفين املمتاز يف جمال معني من  
تدرك  أن  ليس شرطاً  الفدرالية  واألقاليم  الدول  بعض  )يف  العامة  اإلدارة  إدراك  الربملان  لعضو  املرشح  لشخص  يكفي 

العراق حيث اشرتط قانون    –يم كوردستان  اإلدارة العامة على األقل، بل يكفي أن جييد القراءة والكتابة فحسب، كإقل 
برملان كوردستان   أعضاء  شهادة    -انتخاب  على  يكون حاصالً  أن  دون  والكتابة  القراءة  جييد  أن  املرشح  العراق يف 

العلمية   والتحليالت  البحوث  تقدمي  الربملان من خالل  لعمل  البحثية أييت مساعداً  املراكز  دور  فإن  لذلك  أكادميية(، 
رباء والفنني املوجودين يف هذه املراكز للقضااي اليت تتعلق أبعمال الربملان، ألن الكفاءة التقنية مثالً مطلوبة يف  وتقييم اخل

مناقشة بعض مشروعات القوانني أو مناقشة عمل من أعمال احلكومة أو التحقيق يف قضية معينة كوسيلة من وسائل  
غالبية تتوافر لدى  واليت ال  الربملانية،  ومناقشة هذه    الرقابة  لفهم  الكافية  املعلومات والتقنيات  الربملان كل هذه  أعضاء 

، وارتباطاً مبا سبق فإنه مبوجب (2)املشروعات، ألهنا تتطلب كفاءة خاصة للنقاش وفهم املوضوع املعروض على الربملان

 
 اآلتي:  لكترونيالعراق على الرابط اإل –كوردستان   إقليمينظر: الموقع الرسمي لبرلمان  ( 1)

https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%95%D8%B1%DB%8C-
%D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/ Last 
visit: 25.3.2020. 

وسبل  د ( 2) البرلمانية  والمعلومات  البحوث  مراكز  حسين،  جبر  حسين  ود.  الطائي  فاضل  عزت  محمد   .
 اآلتي:  لكترونيتطويرها، بحث منشور على الموقع اإل

it: 26.3.2020.Last vis https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127140 

https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%95%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/
https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%95%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127140


 دور مراكز البحوث البرلمانية في تفعيل أداء البرلمان 

 

288 

 2021لسنة األولى/ ا العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

السلط ممارسة  يف  تشارك  أبن  الشعب  أمام  مفتوحة  الفرص  تكون  أن  فيجب  الدميقراطي  الرتشح  املبدأ  خالل  من  ة 
لعضوية الربملان ولكن بشروط تنظيمية منها شرط وجود خلفية علمية معينة لدى املرشح، ولكن هذه اخللفية العلمية  
التطورات  ظل  يف  وخاصًة  الربملان،  يف  عضويته  فرتة  عليه خالل  تعرض  اليت  القضااي  مجيع  ومناقشة  لفهم  غري كافية 

احلياة وتشعبها يف الوقت نفسه، وإذا حصران الرتشح لعضوية الربملان ابخلرباء والفنيني    والتقدم السريع لكافة اجملاالت يف
الدميقراطي حينذاك، وحلل هذه العالقة العكسية بني ضرورة وجود املعرفة واملعلومات   املبدأ  فقط، سنبتعد عن تطبيق 

البحثية ملساعدة ومعاونة أعضاء الربملان طوال    الكافية لدى أعضاء الربملان واملبدأ الدميقراطي حيتم وجود هذه املراكز 
 فرتة عضويتهم يف الربملان. 

 املساواة بني السلطات  .2
األخرى       على  إحداها  سيطرة  ومينع  بينهما  التوازن  يضمن  البالد  يف  الدستورية  السلطات  بني  التساوي  إن 

التشري  السلطتان  تكون  أن  مبعىن  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتان  السلطة  وخاصًة  حيث  من  متساوية  والتنفيذية  عية 
، وإن احلفاظ على هذا  (1)والنفوذ، وإذا كان أحدمها ذا نفوذ أكثر فيختل التوازن بينهما وهتيمن على السلطة األخرى

ة  التوازن يتطلب أن يكون لدى الربملان مراكز حبثية متخصصة يف اجملاالت اليت تتعلق أبعمال الربملان )التشريعية والرقابي
والنيابية(، حبيث تعتمد هذه املراكز على نظام معلومات دقيقة وموضوعية، ألن لوال ذلك فإن احتكار السلطة التنفيذية  

 ملراكز البحوث املتنوعة يعين حتكمها يف العمل التشريعي على حساب الربملان.
 

 اثنياً/ العوامل العملية 
 

ت سابقاً،  ذكرانها  اليت  النظرية  العوامل  عن  ابخلرباء  فضالً  االستعانة  بضرورة  تقضي  أخرى  عملية  عوامل  وجد 
والفنيني، وتتعلق بعض هذه العوامل العملية بطبيعة نشاط الربملان، وتتعلق بعضها األخرى أبعضاء الربملان، وسنتناوهلا  

 كاآليت:
ت عينه، خاصًة يف  يف وقتنا احلاضر أمام النواب يف الربملان أعمال برملانية كثرية ومزدمحة ومتشابكة يف الوق .1

الدول اليت ال تتمتع ابالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعسكري، فضالً عن إن النواب يف الدول ذات  
احلكومي املسؤولني  احلكومة ومسائلة  أعمال  مراقبة  وظيفة  عاتقهم  على  تقع  الربملاين  لذلك ال  نيالنظام  أعماهلم،   عن 

األ بكل  يقوم  أن  النائب  املعلومات  يستطيع  ويراجع  يفكر ويدرس  أن  يستطيع  املنفرد وال  إليه مبجهوده  املوكلة  عمال 
ويضطلع على أحدث التجارب واملعلومات حىت يستحدث الرأي يف املشروع املفرتض عليه مناقشته يف الربملان، أو يف  

ا السند  البحثية  املراكز  تعد هذه  لذلك  تراقبها،  اليت  القضية  أو يف  احلكومي  له  العمل  وتوفر  الربملان،  ملعاون ألعضاء 
األحباث   له  تقدم  وأن  القرار،  اختاذ  لعملية  والالزمة  الدقيقة  املعلومات  توفري  طريق  عن  واخليارات  واحللول  البدائل 

، فضالً عن ذلك إن متابعة كافة وظائف الربملان خاصًة يف الدول  (2)والتحاليل القانونية بشأن العمل الذي بني يديه
 

المتقدمة   ( 1) المحتمعات  في  التنفيذية  السلطة  لصالح  السياسية  السلطة  تركيز  الطعان،  حسين    –د.عبدالرضا 
 . 141، ص2001نموذج فرنسا، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي ليبيا، 

 اآلتي:  لكترونيوقع اإلبيوت الخبرة البرلمانية لمساعدة البرلمان، مقال منشور في الم إنشاءمحمود حسين،  ( 2)
https://www.youm7.com/story/2014/6/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AD%D9%82
%D9%88%D9%82%D9%89%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A5%D9%86
%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AE
%D8%A8%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7
%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9

 

https://www.youm7.com/story/2014/6/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%89%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/1744350
https://www.youm7.com/story/2014/6/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%89%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/1744350
https://www.youm7.com/story/2014/6/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%89%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/1744350
https://www.youm7.com/story/2014/6/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%89%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/1744350
https://www.youm7.com/story/2014/6/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%89%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/1744350
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النظ ام الربملاين بشكل صحيح ودقيق من قبل أعضاء الربملان، حبيث أن يعطي احلق لكل وظيفة من الوظائف  ذات 
الربملانية يتطلب الوقت من انحية والدراية الكافية ابملعلومات واملعرفة يف كافة اجملاالت من انحية أخرى، وهذا عسري  

ة والكفاءة الكافية يف مجيع جماالت احلياة، وإن هذا العمل التحقق، ألنه كما بينا سابقاً، ال يوجد شخص يتمتع ابخلرب 
العضو   البحثية وذلك عن طريق توفري اخلرباء يف كافة اجملاالت، وحسب العمل الذي بني يدي  العسري حيققه املراكز 

ضوع وابلتايل  الربملاين فريجع إىل اخلبري املختص يف هذا العمل حلل اإلشكالية أو إعطائه معلومات أكثر حول ذلك املو 
 ستساعده هذه املعلومات عند مناقشته هلذا املوضوع يف جلسة الربملان.  

إن هذه املراكز البحثية مبثابة حلقة وصل بني النائب يف الربملان ونبض الشارع، وهي تعمل كمحرك لتوسيع   .2
يؤدي وابلتايل  اخلرباء،  من  خرية  قبل  من  وخاصة  السياسية  العملية  يف  املواطنني  احتكار    مشاركة  احنسار  إىل  ذلك 

 احلكومة لعملية صنع القرار، وذلك عن طريق تقدمي البحوث والتقييم للسياسات والربامج احلكومية واحملالة إىل الربملان.
ذاته، ال   .3 الربملاين  ملمني ابلعمل  أكثرهم غري  الربملان جيعل  والثقافية ألعضاء  العلمية  اخللفيات  اختالف  إن 

 العلمية املختلفة اليت حتتاج إىل خربة ودراية كافية من املعرفة، وابلتايل سيؤثر ذلك سلباً على أداء  سيما إملامهم ابلقضااي 
سن   جمال  يف  سواء  املتخصصة  والقانونية  الفنية  األعمال  إن كثافة  ذلك  إىل  إضافة  وظيفته،  ممارسة  عند  الربملان 

إعداد تتطلب  واليت  احلكومة  أعمال  على  والرقابة  قبل  ا  التشريعات  من  واملوضوعية  الدقيقة  والدراسات  لتقييمات 
 .(1) املعروض على الربملان املختصني والفنيني يف اجملال املتعلق ابلعمل

النامية بشكل عام ويف إقليم كوردستان   .4 العوامل السابقة فإن أعضاء الربملان يف الدول  العراق    –فضالً عن 
ه الثورة من توظيف واستخدام التكنولوجيا يف جمال أعمال الربملان، خاصًة حباجة ملحة إىل ثورة معلوماتية، وتبدأ هذ

وامتالك قدرات فنية ووحدات لتخزين املعلومات، وتطوير نظم إلدارة املعلومات وإاتحتها للنواب يف الوقت املناسب  
يف عملية تطوير وتفعيل   ، إن ضرورة وجود املراكز البحثية يف الربملاانت أصبحت ركناً حمورايً (2) بكل مصداقية وموضوعية

تطوير   ضرورة  يف  يتمثل  والذي  الربملانية،  البحوث  خدمات  على  الطلب  جانب  جانبني:  من  وذلك  الربملان  أداء 
خدمات   على  النواب  طلب  زايدة  خالل  من  ذلك  ويظهر  للنواب،  املتاحة  التحليلية  والقدرات  البحثية  اخلدمات 

امل الدول  برملاانت  )يف  الربملانية  املعروض  البحوث  املوضوع  حول  الربملان  يف  مناقشاهتم  وإثراء  لتحليل  خاصًة(  تقدمة 
واملستجدة   املتخصصة  املوضوعات  يف  تكون  والدراسات  اخلربات  هذه  طلب  يف  الزايدة  هذه  وإن   , للمناقشة، 

التقدم املتسارع وإجراء السكاالستن الثاين هو العرض، إن  البشري واهلندسة الوراثية، أما اجلانب  تجارب والبحوث  اخ 
وبرامج تطوير البحوث وبرامج التدريب الربملاين يف الدول املتقدمة كالوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا وكندا، أدى  
إىل تراكم حبوث وحتاليل مجة حول مواضيع عدة يف هذه املراكز البحثية، وجعل هذا التطور تلك املراكز منظومة فرعية  

 ربملانية. متكاملة داخل املؤسسة ال
 الفرع الثاين 

 خصائص وأهداف مراكز البحوث الربملانية 
 

 
 

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/1744350 Last visit:25.3.2020.  
 . 83محمود حسين، المصدر السابق، ص  ( 1)
 . 15د.علي الصاوي، مصدر سابق، ص  ( 2)

https://www.youm7.com/story/2014/6/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%89%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/1744350
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 أوال/ خصائص مراكز البحوث الربملانية
تتميز مراكز البحوث الربملانية بشكل عام بعدة خصائص لكي حتقق الغرض الذي أنشأت من أجله، ومن أبرز 

 هذه اخلصائص هي: 
املرا   املوثوقية: .1 هذه  هبا  تتميز  اليت  األوىل  قبلها  امليزة  من  املقدمة  اخلدمات  مجيع  تكون  أن  هي  البحثية  كز 

التحيز، ويقدمون اقرتاحات انقدة، ويوثقون مجيع   موثوقة، حبيث يتبع اخلرباء واحملللون مناهج حبث صارمة خالية من 
راسات  املصادر، وهذا يعين إن املناقشات اليت جتري من قبل أعضاء الربملان حول موضوع معني تعتمد على حتاليل ود

والتحاليل متوجهاً حنو   البحوث  تكون هذه  واحد هذا من انحية، ومن انحية أخرى جيب أن  آن  دقيقة وموثوقة يف 
 السياسة املستقبلية للبالد، وأن هتتم ابلتخطيط على املدى الطويل. 

أبحب  املوضوعية:  .2 اخلرباء  يقوم  إذ  التحيز،  وعدم  ابملوضوعية  تتميز  البحثية  املراكز  هذه  عمل  حول  إن  اثهم 
عدة  ملرات  قبلهم  من  املتقدمة  والتحاليل  البحوث  هذه  وفحص  ومراجعة  وتقييم  حزيب،  حتيز  دون  املختلفة  القضااي 

 . (1) ضمان لكي تقدم هذه املراكز البحوث والتحاليل بطريقة مدروسة وعادلة وموضوعية
البحثية غري حمصور يف جمال    التعددية:  .3 املراكز  وأن ال تضم  جيب أن يكون نطاق عمل هذه  واحد فقط، 

خرباء يف جمال معني فحسب، بل من الضروري أن تضم جمموعة من اخلرباء يف جماالت متعددة وخمتلفة، ألن عمل  
الربملان ال يكون مقصوراً على جمال معني فقط، بل سيشمل كافة نواحي احلياة، فيقوم الربملان بسن التشريعات لتنظيم  

سة الرقابة الربملانية فأعضاء الربملان يراقبون مجيع األعمال املختلفة اليت تقوم هبا احلكومة   مجيع جماالت احلياة، وعند ممار 
 . (2)وال يراقبون عمل معني من أعماهلا فقط

اليت    السرية: .4 والتحاليل  االستفسارات  تكون  أن  تتطلب  الربملان  يف  البحثية  املراكز  هذه  أعمال  طبيعة  إن 
ملان سرية، فمثالً تقدم خدمة أحباث الكونغرس األمريكي مجيع االستفسارات والتحاليل  تقدمها هذه املراكز ألعضاء الرب 

منهم   والطلب  اخلرباء  إىل  الوصول  يف  التامة  ابحلرية  الكونغرس  أعضاء  ويتمتع مجيع  اتمة،  بسرية  الكونغرس  ألعضاء 
تقييد   أي  دون  عادية  غري  فكرة  أو  أسئلة  طرح  أو  املشكالت،  واستكشاف  أو  التحاليل  املوضوع   هلذا  إفشاء  أو 

التحليل أو السؤال املعروض عليه، إذ ال يناقش أي موظف يف هذا املركز العمل املنجز مع عضو معني مع عضو آخر  
 .(3) مع أي شخص آخر خارج املؤسسة الربملانية أو جلنة برملانية أو مكتب آخر يف الكونغرس أو 

ة طلبات النواب يف الوقت املناسب، أي عندما يلجأ النائب  جيب أن تليب مراكز البحوث الربملاني  السرعة: .5
أمام الربملان، فينبغي على هذا املركز أن يقدم خدماته   إىل هذا املركز الستشارة اخلرباء يف موضوع معروض للمناقشة 

الربملان خبصوص جلسة  انعقاد  عند  املوضوع  مناقشة  النائب يف  منه  يستفيد  وقت  النائب يف  إىل  وليس  واستشارته  ه، 
ابلضرورة أن يقدم املركز دراسات معمقة ومفصلة حول كل موضوع، بل بعض الطلبات ميكن تلبيتها يف صورة بياانت  

 . (4) أساسية أو نتائج موجزة للبحوث والدراسات، كي حيصل النائب على معرفة معينة حول املوضوع
 

 على الرابط التالي: مريكيالكونغرس األ أبحاث ينظر: الموقع الرسمي لخدمة  ( 1)
.3.2020.Last visit: 25 https://www.loc.gov/crsinfo/about/ 

 . 50د. جلل بنداري، مصدر سابق، ص  ( 2)
 على الرابط التالي: مريكيالكونغرس األ أبحاث ينظر: الموقع الرسمي لخدمة  ( 3)

https://www.loc.gov/crsinfo/about/ Last visit: 25.3.2020. 
 ، ندوة تطوير العمل البرلماني العربي تقرير عام، المجلس النيابي اللبناني، برنامج المركز اللبناني للدراسات ( 4)

 

https://www.loc.gov/crsinfo/about/
https://www.loc.gov/crsinfo/about/
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 اثنياً/ أهداف مراكز البحوث الربملانية
 : (1) ملانية أهداف عدة، إذ أنشأت هذه املراكز البحثية لتحقيقها ومن أبرزهاملراكز البحوث الرب     

الربملان،   .1 ألعضاء  املعلومات  وإعطاء  حتليل  ملهمة  االستجابة  على  عالية  قدرة  ذات  وخرباء  توظيف كوادر 
العامة و  السياسات  الالزمة لرسم  والبحثية  التحليلية  الربملان  أعمال  ويؤدي ذلك إىل زايدة قدرات أعضاء  الرقابة على 

 احلكومة. 
توفري الربامج والدورات التدريبية ألعضاء الربملان بشكل عام أو حىت أعضاء اجملالس احمللية بشكل خاص،   .2

املعلومات احلديثة هلم بشكل يؤدي إىل االرتقاء   النيابية، وإعطاء  النيابية ومهامها  اهلام هلذه اجملالس  وتعريفهم ابلدور 
 اخل هذه اجملالس. مبستواهم االدائي د

توفري   .3 خالل  من  وذلك  الربملان،  أعضاء  أمام  واخليارات  احللول  ووضع  البدائل  وتقدمي  السياسات  وضع 
 معلومات دقيقة والزمة لعملية التشريع أو الرقابة على أعمال احلكومة. 

احلكومية .4 غري  أو  املستقلة  املراكز  من  املركز  يكون  )عندما  املدنية  املمارسات  نزعة  مبثابة حمرك  تقوية  فهي   )
وجتسيد   وأتكيد  الدميقراطي  التطور  تعميق  إىل  ذلك  يؤدي  وابلتايل  السياسية،  العملية  يف  املواطنني  مشاركة  لتوسيع 

     املمارسات الدميقراطية.
       

 
 

 . 39-38المتحدة اإلنمائي، ص  صاألمم 
 . 51-50د.جلل بنداري، مصدر سابق، ص ص ( 1)
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 املبحث الثاين 

 العراق  -مركز البحوث الربملانية يف إقليم كوردستان 
البحو  ث الربملانية بشكل عام، من حيث مفهومها وظهورها والعوامل اليت أدت تناولنا يف املبحث األول مراكز 

إىل نشؤها وأبرز خصائصها وأهدافها، إال أن هلذه املراكز البحثية إشكاليات ومعوقات عدة تعرقل عملها وتؤثر على  
خت واملعوقات  اإلشكاليات  هذه  وأن  النامية،  الدول  يف  خاصة  للنواب  تقدمها  اليت  أعماهلا  إىل  نوعية  دولة  من  تلف 

أخرى، إال أهنا تتمثل بشكل عام يف هيكلية تنظيم هذه املراكز ومسألة متويلها والضغوطات السياسية واحلزبية عليها،  
العراق، سنخصص هذا املبحث لدراسة اإلشكاليات اليت توجد يف مركز  –ومبا إن هذه الدراسة تتعلق إبقليم كوردستان 

العراق، وذلك من خالل تقسيمه إىل مطلبني، سنتناول يف املطلب األول مركز   –ستان  البحوث يف برملان إقليم كورد
العراق ومعوقاته، بينما سندرس يف املطلب الثاين كيفية تطوير هذا املركز يف برملان إقليم    –البحوث يف برملان كوردستان  

 ريعية والرقابية. كوردستان العراق، بغية أن يؤثر على تفعيل أداء الربملان يف مهامه التش
 املطلب األول 

 العراق ومعوقاته  –مركز حبوث برملان إقليم كوردستان 
برملان كوردستان   داخل  املوجود  املركز  على  التعرف  أجل  ومعلوماتية   –من  حبثية  تقدم خدمات  واليت  العراق، 

امل املركز، سنقسم هذا  اليت تعرتي هذا  املعوقات  الربملانية، وحتديد  الفرع للنواب واللجان  طلب إىل فرعني، سنخصص 
الفرع  بينما سنتطرق يف  الربملان عند ممارسة نشاطاته،  أداء  الربملان وأتثريه على  البحوث يف  للتعرف على مركز  األول 

 الثاين للمعوقات اليت تقف أمام أعمال هذا املركز.
 الفرع األول 

 داء الربملان العراق وأتثريه على أ –مركز البحوث يف برملان إقليم كوردستان 
بقرار صادر   4/6/2012العراق يف دورته االنتخابية الثالثة يف    –أتسس مركز البحوث يف برملان إقليم كوردستان  

من رئيس الربملان، وذلك هبدف معاونة الربملان عند أداء وظائفه التشريعية والرقابية، وبعد صدور النظام الداخلي لربملان 
نص هذا النظام على أن "ترتبط كل من مركز حبوث الربملان ومديرية برتوكول    2018  العراق عام  –إقليم كوردستان  

الربملان" رائسة  هبيأة  الدويل  رئيس (1) والتعاون  من  الصادر  القرار  البداية  يف  هو  املركز  هلذا  القانوين  األساس  إن  أي   ،
النظام األساس القانوين لنشوء هذا    أصبح هذا   2018، ومع صدور النظام الداخلي للربملان عام  2012الربملان عام  

املركز، وعلى هذا األساس يقوم هذا املركز مبهامه ويقدم املعلومات والبحوث للنواب حتت رقابة وإشراف هيأة رائسة  
يتعلق بشأن اهليكلية اإلدارية للمركز وكيفية تعيني اخلرباء    الربملان، إال أن هذا النص يعرتيه العديد من الثغرات منها ما

 والفنيني فيه، فضالً عن عدم ذكر مهامه وأهدافه، فما الغرض من إنشاء هذه املراكز إذا مل حيقق أهدافاً معينة؟  
وعند الرجوع إىل املوقع الرمسي للمركز على شبكة اإلنرتنيت جند أبنه مت ذكر مهام وأهداف هذا املركز دون أن 

جاء يف املوقع أبن هذا املركز يقوم بـ "إعداد املعلومات املتعلقة   يسانده أي نص قانوين حيدد هذه املهام واألهداف، وقد 
 

 .2018العراق لعام  –كوردستان  إقليم( من النظام الداخلي لبرلمان 115المادة ) ( 1)
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تطوير   املركز يف  ويعمل هذا  املختصة،  الربملان وأعضائه وجلانه  لرائسة  والنيابية(  والرقابية  )التشريعية  الربملانية  ابألعمال 
ز ابملوضوعية والعمومية وتنسجم مع  مؤسسة الربملان يف أي جمال ووقت مطلوب، وإن املعلومات اليت يقدمه املركز تتمي

 .(1)املعايري العاملية ملراكز البحوث الربملانية"
 :(2) وفيما يتعلق أبهداف املركز، فقد جاء يف املوقع الرمسي أيضاً أبنه تتمثل أهداف مركز البحوث فيما يلي

 ئفهم التشريعية والرقابية. املشاركة يف تقدمي اخلربة واملعرفة ألعضاء الربملان ملساعدهتم عند قيامهم بوظا  .1
املشاركة يف تقدمي املعرفة لألقسام اإلدارية يف الربملان من أجل أن تتمكن يف تقدمي أفضل اخلدمات ملساندة   .2

 أعضاء الربملان. 
 مساندة حبوث الربملان هبدف الوصول إىل أفضل مستوى لقيام الربملان بوظائفه التشريعية والرقابية والنيابية.  .3
 الربملانية على املستوى الداخلي والدويل جلميع فئات اجملتمع.  نشر الثقافة  .4
 على الصعيد اخلارجي يشارك أعضاء املركز يف املؤمترات واالجتماعات املتعلقة ابلربملاانت اإلقليمية والدولية.  .5

إقليم كوردستان    وبعد ان عرضنا األهداف اليت يرمي هذا املركز إىل حتقيقها واملدرجة يف املوقع الرمسي لربملان     
 العراق، سنبدي عليها مالحظات عدة من أبرزها:  –

إن ما مت درجه يف املوقع الرمسي للربملان حتت عنوان املهام واألهداف مل ينص عليها النظام الداخلي للربملان،    .1
 ملركز.ألنه كما بينا سابقاً أبن النص الوارد يف النظام الداخلي جاء خالياً من ذكر مهام وأهداف هذا ا

ابلرجوع إىل أعمال ومهام املراكز البحثية لربملاانت الدول املقارنة، جند أبن من أهم أعمال هذا املركز هو فتح   .2
الربملانية يف   البحوث  ذلك هو وحدة  على  مثال  احلديثة وخري  واملواضيع  املختلفة  اجملاالت  للنواب يف  تدريبية  دورات 

تدريب مكثف للنواب يساعدهم على بناء اخلربة واملهارات اخلاصة، ولكن مل    مكتبة جملس العموم الربيطاين حيث تقدم
 العراق. –جند هذه الوظيفة املهمة من بني مهام املركز يف برملان إقليم كوردستان 

الربملان وجلانه اخلاصة عند   .3 أنه يساعد  الربملان، مبعىن  يقوم مبساندة حبوث  املركز أبنه  جاء من بني أهداف 
حوث، إال ان من املهام األساسية ملراكز البحوث الربملانية هو تقدمي البحوث أبنفسهم يف القضااي املستجدة قيامهم ابلب

 واملعروضة على الربملان، دون أن تساعد اهليئات واللجان الربملانية يف حبوثها اخلاصة. 
والس .4 اجملتمع،  فئات  الربملانية جلميع  الثقافة  نشر  املركز هو  اآلخر هلذا  هنا هل هذا هو  اهلدف  املطروح  ؤال 

عمل املراكز البحثية للربملاانت أم عمل املؤسسات واملنظمات غري احلكومية؟ جيب أن يعمل هذا املركز على توفري اخلربة  
يطلبون   عندما  الربملان  ألعضاء  الربملانية  الرقابة  وممارسة  التشريع  مراحل  من  مرحلة  أي  ويف  اجملاالت  شىت  واملعرفة يف 

 س من مهام هذا املركز أن ينشر الوعي والثقافة الربملانية للفئات املختلفة يف اجملتمع. ذلك، ولي
إقليم كوردستان   لربملان  اإلعالمية  الدائرة  قبل  الذي صدر من  السنوي  التقرير  العراق يف   –ومع ذلك وحبسب 

 
 اآلتي:  لكترونيالعراق، ينظر الرابط اإل –كوردستان  إقليمسمي لبرلمان نقلا عن: الموقع الر ( 1)

https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%95%D8%B1%DB%8C%
D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/ Last visit: 
6.4.2020. 

 اآلتي:  لكترونيالعراق، ينظر الرابط اإل –كوردستان  إقليمعن: الموقع الرسمي لبرلمان  نقلا  ( 2)
https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%95%D8%B1%DB%8C%
D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/ Last visit: 
6.4.2020. 

https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%95%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/
https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%95%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/
https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%95%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/
https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%95%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/
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نشاطاً متنوعاً يف    99والدولية بـ  ، "فإن املركز قام منذ بداية أتسيسه وابلتعاون مع املنظمات احمللية  26/12/2014
النشاطات عبارة عن  الربملانية، حيث كان قسم من هذه  للجان  الربملاين وخصوصاً  العمل  العديد من اجملاالت لدعم 
تنظيم مؤمترات وسيمنارات ومناقشات مفتوحة داخل وخارج الربملان، وذلك ملناقشة مشاريع القوانني املقدمة إىل الربملان 

يف اجملاالت املختلفة ودراستها، ابالستفادة من خربة األكادمييني وخرباء يف املراكز العلمية يف إقليم كوردستان    والقرارات
العراق وخارجه، ونظمت كل هذه النشاطات مبشاركة الربملانيني وابلتعاون مع مديرية إعالم الربملان، وأصدر املركز   –

 .(1)حات للمشاريع"ستة حبوث وعشرة كتيبات ودليالً وثالثة مقرت 
ارتباطاً مبا سبق، ونظراً للنشاطات واألعمال اليت قدمها املركز، فالسؤال املطروح هنا: ما مدى أتثري هذه األعمال  

العراق يف اجملال التشريعي والرقايب؟ وكإجابة على    –على أداء الربملان؟ وهل أدت إىل تفعيل دور برملان إقليم كوردستان  
العراق غري كفوء    –لنسبة للمجال التشريعي فإن أغلب الربملاانت ومن بينها برملان إقليم كوردستان  هذين السؤالني، اب

ابلنظر لكثرة أعبائها وعدم قدرهتا على االبتكار املباشر، وعدم قدرهتا على إجياد املناقشات الكافية يف املسائل املهمة  
للتسجيل الرمسي لصاحل الس القوانني يف أغلب األحيان  واجلوهرية، حىت أصبح جهازاً  التنفيذية، وأصبحت مبادرة  لطة 

، إضافة إىل ذلك إن السلطة التنفيذية لديها برامج ومعلومات كافية وخمتلفة حول القضااي  (2)من قبل السلطة التنفيذية
امل بدقة وابلشكل  ومناقشتها  معاجلتها  على  الربملان  قدرة  األحيان، وعدم  بعض  ابلتعقيد يف  تتسم  فأدى  واليت  طلوب 

 .(3) ذلك إىل هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
وفيما يتعلق بصياغة القوانني فإنه أمر معقد وحيتاج إىل خرباء يف هذا اجملال، ألنه ليس من الضروري أن يكون 

ذا األمر، علماً إن صياغة  النواب ملمني هبذا املوضوع، وإن هذه املراكز البحثية ومن خالل خربائها إبمكاهنا أن تعاجل ه
تشريع معقد هي يف العادة عملية مجاعية، أي أنه حباجة إىل مساعدة اآلخرين، ويتحقق هذا عن طريق طلب املشورة 

للتشريع املناسبة  املراحل  ويف  اجملال  هذا  يف  اخلرباء  لدى  (4)من  سابقاً  بينا  اليت  النواحي  من  املعلومات  وإن ضعف   ،
إقليم كو  برملان  موضوعات    –ردستان  أعضاء  يف  التشريعي  اختصاصه  إىل حصر  أدى  البحثي  مركزه  وضعف  العراق 

حمددة، بينما املوضوعات املهمة واجلوهرية واليت تتعلق بتنظيم السلطات العامة وحتديد اختصاصاهتا كلها هتيمن عليها  
ايل إقرار القانون لصاحلهم، لذلك  السلطة التنفيذية من خالل فرض ما تريدها عن طريق نواب األحزاب الكبرية وابلت

 فإن تطوير مراكز البحوث الربملانية أمر حتمي لكي يؤثر بشكل تدرجيي على أداء الربملان وتفعيل دوره يف هذا اجملال.
إقليم كوردستان   لربملان  الرقايب  ابلنسبة لالختصاص  فإنه غري   –أما  املطلوب،  املستوى  ليس بذلك  فإنه  العراق 

هذه الوظيفة كما تؤديها برملاانت الدول الربملانية املقارنة مثل بريطانيا وأملانيا وغريها من الدول، يف حني  قادر على أداء  
  ى إن من مميزات الربملان النشط هو الربملان الذي يتدخل يف كل جانب من اجلوانب السياسة العامة يف البالد، ويتساو 

العا السياسة  وضع  عملية  يف  التنفيذية  السلطة  يف  (5)مةمع  مقرر  هو  سريها كما  لضمان  احلكومة  أعمال  وتراقب   ،
 

سليمان،   ( 1) أحمد  فؤاد  عن:  واالت اسنقلا  للعلم  الحديثة  للتكنولوجيا  البرلمانين  الرقابة  تصخدام  تفعيل  في  ال 
أل ميدانية  )دراسة  اال  عضاء البرلمانية  طنتخالدورة  كوردستان(،  لبرلمان  الرابعة  العربي، 1ابية  المركز   ،

 . 100-99، ص ص 2018القاهرة، 
الديمقراطية، ج ( 2) ا1هارولد السكي، محن  اإلعلنات  الطبع، ص  ، مطابع شركة  دون سنة  القاهرة،  لشرقية، 

 . 102-97ص 
 . 311-309عبدالرضا حسين الطعان، مصدر سابق، ص ص  ( 3)
 . 13-12، ص ص 1971د. أكرم الوتري، فن إعداد وصياغة القوانين، مطبعة العاني، بغداد،  ( 4)
  منشور في مجلة  د. عباس حسين جواد وأزروقي عباس عبد، صياغة السياسة العامة )إطار منهجي(، بحث ( 5)
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القوانني الصادرة من قبله، إال أن برملان إقليم أصبح أداة بيد السلطة التنفيذية إلقرار الربامج والسياسات اليت تضعها،  
ابعة ومراقبة من قبل  دون أن جتري مناقشات موضوعية ودقيقة من قبل أعضاء الربملان، وبعد إقرارها ال يالحظ وجود مت

 أعضاء الربملان على هذه األعمال. 
 الفرع الثاين 

 العراق  -معوقات مركز البحوث يف برملان إقليم كوردستان  
العراق وتعطيل أعماله    –رغم الصعوابت والعراقيل اليت واجهت الدورة االنتخابية الثالثة لربملان إقليم كوردستان  

يعين إن    ث كما بينا سابقاً قام بعدة نشاطات حول العمل الربملاين، إال أن هذا الملدة من الزمن، إال أن مركز البحو 
النواقص والعقبات، وابلتايل إن هذه اإلشكاليات تقف أمام أعماله   أداء هذا املركز كان على أحسن وجه ومل تعرتيه 

 وتؤثر سلباً عليه، ويؤثر بدوره على أداء الربملان، ومن أبرز هذه املعوقات هي:
ومهامه   .1 املركز  هذا  هيكلية  لتنظيم  قانوين  أساس  يوجد  ال  أنه  أي  قانون،  مبوجب  املركز  هذا  تنظيم  عدم 

ما على  بناء  الربملان  رئيس  من  صادر  قرار  مبوجب  املركز  هذا  أسس  بل  لربملان    وأهدافه،  الداخلي  النظام  يف  جاء 
الدول املقارنة مت أتسيسها مبوجب قانون، كخدمة    العراق فقط، يف حني إن املراكز البحثية يف برملاانت   –كوردستان  

  1914( إذ مت أتسيسه مبوجب القانون الصادر من الكونغرس األمريكي عام  CRSالبحوث يف الكونغرس األمريكي )
، يف حني (1)، وذلك لتطوير املركز من الناحية اإلدارية واألعمال اليت يقدمه املركز1970ومت تعديل هذا القانون عام  

العراق أتسس دون أن يكون هناك قانون حيدد هيكليته اإلدارية، ويبني    –املركز املوجود يف برملان إقليم كوردستان  إن  
أو وحقوقه  التزاماته  يبني  أن  دون  املركز،  يف  والفنيني  اخلرباء  تعيني  تعرقل    طريقة  النواقص  هذه  فكل  وأهدافه،  مهامه 

  قوي وواضح كي يعتمد املركز عليه عند ممارسة أعماله. أعمال هذا املركز بسبب عدم وجود أساس قانوين
األحزاب   .2 تفرضه  نظام حزيب صارم  بذلك وجود  ويقصد  احلزيب،  اجلمود  هي  املركز  هذا  أمام  الثانية  الَعقبة 

إىل جمرد آالت   بعضهم  الشخصي ابستقاللية، وحيول  رأيهم  إبداء  من  وحيرمهم  هلا،  التابعني  األعضاء  على  السياسية 
آراء  (2) ابسم حزبهانطقة   عن  يدافع  لكي  تثقيفهم  من خالل  تظهر  الربملان  أعضاء  على  احلزبية  السيطرة  هذه  وإن   ،

قبل مراكز   تقدم  هلم من  املعلومات  الربملاين، وإن هذه  اليت تساعدهم يف عملهم  احلزب ومبادئه وحتدهم ابملعلومات 
الربملانية بشكل عام وإن هذه املنافسة تشتد يف الغالب يف    البحوث التابعة للحزب واليت تنافس أعمال املراكز البحثية

 .(3) الدول اليت توجد فيها اهليمنة احلزبية
مسألة   .3 وإن  اإلقليم،  يف  املوجودة  املؤسسات  بقية  شأن  شأنه  اإلنفاق،  خفض  لضغط  املركز  هذا  تعرض 

األعمال اليت يقدمها املركز من جانب، ويؤثر  التمويل املايل هلذا املركز مسألة مهمة، وله أتثري مباشر على كمية ونوعية  
 

 
 . 106، ص 2005البيت، العدد األول ، سنة أهل 

 التالي:  لكتروني ، المتوفر على الرابط اإلمريكيينظر الموقع الرسمي لخدمة البحوث في الكونغرس األ ( 1)
http://www.loc.gov/crsinfo/about/history.html Last visit: 6.4.2020. 

المعاصرة، منشورات جامعة مؤته،   ( 2) الحكم  أنظمة  السياسية ودورها في  الخطيب، األحزاب  نعمان أحمد  د. 
 .301-297، ص ص 1994، األردن

ي  اإلقليم د. علي الصاوي، دور الدعم الفني في تعزيز عمل النواب، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر البرلمان   ( 3)
البرلماني العربي ومجلس األمة الجزائري بالتعاون    تحاد ز دورات برلمانيين العرب الذي نظمه االحول تعزي 
 .2، ص 2005 أيلول 22-20المتحدة اإلنمائي، الجزائر، األمم  مع برنامج

http://www.loc.gov/crsinfo/about/history.html
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كذلك على استقاللية املركز من جانب آخر. ألن طبيعة أعمال هذا املركز حباجة إىل دعم مايل كبري بسبب نفقاهتا  
 املالية العالية، وعدم ختصيص ميزانية اثبتة ومستقلة ستؤثر سلباً عليه. 

احلزبي .4 املراكز  تنافسه  املركز  هذا  إن  توفر  وأخرياً  املراكز  هذه  ألن  اإلقليم،  يف  واحلكومية  احلكومية  غري  ة 
واجلهات   األحزاب  قبل  متويل مايل كبري ومستمر من  بسبب ختصيص  وأدق، وذلك  اسرع  معلومات وحبوث بشكل 

 األخرى، وابلتايل سيكون أعماله متوفرة بكثرة بني يدي اجلميع ومن ضمنهم نواب الربملان.  
 املطلب الثاين 

 العراق   -كز البحوث يف برملان إقليم كوردستان  تطوير مر 
العراق، مل يعد إال   –بعد أن تطرقنا يف املطلب السابق لتكوين ومعوقات مركز البحوث يف برملان إقليم كوردستان  

أن نتناول كيفية تطوير هذا املركز من أجل أن حيقق األهداف اليت أنشئ من أجلها، وإن هذا التطوير سيتعلق ابهليكل  
النوعي ومعايري تقدمي خدماته، لذلك سنقسم هذا املطلب لفرعني، سنخصص الفرع األول  ا أدائه  لتنظيمي ومستوى 

لتطوير اهليكل التنظيمي أو اإلداري للمركز مع كيفية تطوير أدائه، بينما سنتطرق يف الفرع الثاين لتطوير اخلدمات اليت  
 يقدمها املركز.

 الفرع األول 
 العراق وتفعيل أدائه   –ي ملركز حبوث برملان إقليم كوردستان  تطوير اهليكل اإلدار 

 أوال/ تطوير اهليكل اإلداري للمركز 
العراق تبني لنا أبنه أغفل املشرع الكوردستاين أن تبني يف   –عند تناولنا ملركز البحوث يف برملان إقليم كوردستان  

سس املركز مبوجب قرار إداري صادر من رئيس الربملان يف  األساس القانوين إلنشاء هذا املركز اهليكل اإلداري له، إذ أت
الثالثة عام   إنشاء  2012الدورة االنتخابية  ، فإن هذا النقص املوجود بشأن كيفية تكوين وتنظيم هذا املركز أدى إىل 

ة إىل إعادة  هذا املركز بشكل انقص من حيث تعيني اخلرباء والفنيني يف اجملاالت املختلفة، لذلك إن هذا املركز حباج
البحوث   يف  اجلودة  رفع  إىل  ويؤدي  جانب،  من  واإلدارية  القانونية  الناحية  من  ثباته  حيقق  بشكل  هيكليته  بناء 
والنشاطات اليت يقدمها هذا املركز من جانب آخر، وهذا ما أكده تقرير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن برملان  

قرير بتطوير اإلدارة الربملانية ومن بينها مركز البحوث، حيث جاء يف التقرير  العراق، حيث أوصى الت  –إقليم كوردستان  
"تعزيز قدرات مركز األحباث والدراسات ليتمكن من إعداد الدراسات واملذكرات وامللفات اليت يطلبها أعضاء الربملان، 

البشرية )ابحثون، أخصائيون متنوعون، حقوقيون الغاية جيب تزويده ابملوارد  ...( واملادية الالزمة إلجناز مهامه،  وهلذه 
ومن األفضل أن تلحق املكتبة مبركز األحباث وأن تباشر تنظيم األرشيف الربملاين يف نطاق عملها، وأن تتحول تدرجيياً  

 .(1) إىل مكتبة إلكرتونية"
يفض فإنه  التقرير  أمر حتمي، وحبسب  للمركز  اإلداري  اهليكل  إعادة  فإن  ما سبق،  إىل  ل دمج مكتبة واستناداً 

ويتمثل   اإلداري،  هليكلها  البحثية  املراكز  هذه  عليها  تعتمد  مناذج  ثالثة  هناك  عام  وبشكل  إدارايً،  املركز  هبذا  الربملان 
النموذج األول يف الدمج: حيث يتم دمج املكتبة ووحدة البحوث يف هيكل إداري واحد وأخذ هبذا النموذج الربملان 

 
اال  ( 1) المهمة  عن  تقرير  عن:  برنامجست نقلا  مستشار  قدمه  الذي  "إيلي  األمم    شارية  السيد  اإلنمائي  المتحدة 

 .25، ص  2013نوفمبر 14-10العراق،  –خوري" إلى برلمان كردستان ال
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التنويع  العراق واملشار إليه سابقاً   -دة بشأن برملان كوردستان  االسرتايل وتقرير األمم املتح ، والنموذج الثاين يتمثل يف 
يوجد يف جملس   إذ  مصر  مثل  مستقلة،  إدارات  عدة  بني  واملعلوماتية  البحثية  املهام  توزيع  يتم  فبموجبه  واالستقاللية: 

ا إعداد  الربملانية )مهمته هو  للبحوث  املعلومات ومركز  العامة(الشعب مركز  السياسية  القضااي  إدارة و   لدراسات حول 
الن أما  للبحوث،  املشرتك  م عامة  التنسيق واإلشراف  على  يعتمد  إذ  املشرتك:  التنسيق  فيتمثل يف  واألخري  الثالث  وذج 

األمريكي   والكونغرس  البولندي  الربملان  من  النموذج كل  هبذا  وأخذ  الربملانية،  املعلومات  وخدمات  البحوث  ألنشطة 
 .    (1)ربملان املكسيكيوال

وفيما يتعلق ابختيار إحدى هذه النماذج السابقة لكي نعتمد عليها إلعادة بناء اهليكل التنظيمي ملركز البحوث 
العراق، فنتفق مع الطريقة اليت حددها تقرير األمم املتحدة واملتمثلة يف طريقة الدمج مع    –يف برملان إقليم كوردستان  

الربملان مثل وحدة اإلعالم، ألن  األخذ ابلطريقة األخري  اإلدارية األخرى داخل  الوحدات  التنسيق املشرتك مع  ة وهي 
اخلرباء والفنيني حباجة ملحة للكتب واملصادر العلمية إلعداد الدراسات والتحليالت املطلوبة منهم، ويف الوقت نفسه  

ض  أمر  األخرى  اإلدارية  الوحدات  بني  املشرتك  واإلشراف  التنسيق  من  فإن  أفضل  نوعية  إنتاج  إىل  ويؤدي  روري 
 الدراسات واملعلومات وإيصاهلا بطريقة أسهل وأسرع للنواب. 

على   اختيارهم  يتم  لكي  وعلمية  موضوعية  معايري  وضع  يتم  أن  والفنيني جيب  اخلرباء  تعيني  بطرق  يتعلق  وفيما 
اب لكي يتم اختيار هؤالء اخلرباء على أساس  سة رئيس الربملان وانئبيه وعدد من النو ائأساسها، وأن يتم تشكيل جلنة بر 

استقاللية هؤالء اخلرباء لكي تكون أحباثهم ومشورهتم   عن  املتعددة فضالً  التطبيقية يف اجملاالت  العلمي واخلربة  املعيار 
اء يف  تكون أكثر علمية وصائبة يف آن واحد، إضافة إىل وضع معيار العلم واملوضوعية فإن حتديد سن معني هلؤالء اخلرب 

غاية األمهية، فإن احلصول على الشهادة األكادميية غري كافية لتحديد خربة هؤالء، بل أن جيب أن يكون هناك خربة  
اخلبري،   العمل يف ختصص  من  بعد مرور سنوات عديدة  إال  ترتاكم  اخلربة ال  وإن هذه  اخلرباء،  لدى  تطبيقية مرتاكمة 

  مخسة وأربعني سنة فما فوق.لذلك من األفضل أن يكون سن اخلرباء والفنيني 
 اثنياً/ تطوير أداء مركز البحوث 

ذات جودة  ومعلومات  دراسات  إعداد  من خالل  أدائه  تطوير  املركز يف  هذا  لتطوير  األصعب  التحدي  يتمثل 
  عالية، ويتحقق ذلك من خالل تعيني خرباء وفنيني يف اجملاالت املختلفة، ويتم تعيينهم بكل موضوعية ودون حتيز حزيب 

ودون تدخالت، فضالً عن اعتماد معايري املنافسة واخلربة العلمية والعملية يف جمال ختصصه عند تعيني هؤالء اخلرباء،  
ليس   مبعىن  احلديث،  األسلوب  إىل  البحوث  إعداد  من  القدمي  األسلوب  من  االنتقال  جيب  املركز  هذا  أداء  ولرفع 

جيب أن يقدم املركز خدمات حبثية ومعلوماتية مبسطة، بصورة  ابلضرورة أن يكون كل الدراسات معمقة ومفصلة، بل  
تعريفات وبياانت أساسية وملخصات موجزة بنتائج البحوث، لكي تتم املبادرة هبذه األفكار يف وقت مبكر، أي قبل  

ر اليت تواجه  انتهاء اجللسة واملناقشات الربملانية حول املوضوع املعروض أمام الربملان، ألن عامل الوقت من أصعب األمو 
ومعلومات   استشارات  حيتاجون  األحيان  أغلب  يف  فالنواب  الربملانية،  البحوث  ملراكز  املعلوماتية  واخلدمات  البحوث 

، لذلك جيب أن  (2)شفوية عاجلة، وكثرياً حيتاج النواب هذه اخلدمات خالل ساعات أو أثناء انعقاد جلسات الربملان

 
 . 18-17د. علي الصاوي، تطوير عمل المجالس النيابية العربية، مصدر سابق، ص ص ( 1)
 . 19د. علي الصاوي، المصدر السابق، ص  ( 2)
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إقليم  برملان  البحوث داخل  لرد طلبات    –كوردستان    تواجه مركز  املستجدة، وتكون مستعدة  التحدايت  العراق هذه 
النواب يف الوقت املناسب، ويتم ذلك عن طريق تطوير قواعد البياانت واملعلومات بشكل يساعد النواب عند إجراء  

العاملني يف املركز   مناقشاهتم أثناء جلسات الربملان، فضالً عن ابتكار أشكال جديدة لتقدمي اخلدمات البحثية وتدريب 
النواب   وتزويد  واإللكرتونية،  التليفونية  اخلدمات  طريق  عن  املستعجلة  النواب  طلب  على  الرد  مثل  أدائها،  على 
مبلخصات وأوراق معلوماتية موجزة أثناء املناقشات وأخرياً إعداد دراسات معمقة خالل فرتة زمنية معينة حول القضااي  

 غري املستعجلة. 
 الفرع الثاين 

 العراق  -تطوير نطاق البحوث وأساليبها يف مركز حبوث برملان إقليم كوردستان 
 أوال/ تطوير نطاق البحوث يف املركز 

جيب أن تكون الدراسات املقدمة من قبل هذا املركز متنوعة وخمتلفة، ألن الربملان ساحة ملناقشة وإقرار مواضيع  
املو  من هذه  إال إن بعضاً  الصياغة  وبرامج حكومية خمتلفة،  العامة وموضوع  املوازنة  مثل  اضيع  ذا أمهية وتتكر سنوايً 

التشريعية، لذلك يالحظ يف املركز البحثي للربملان البولندي مثالً وجود وحدتني جديدتني للبحوث والتحليالت املالية  
العراق    – برملان إقليم كوردستان  ، وفيما يتعلق مبركز البحوث يف(1) ومها : جمموعة التحليل املايل، وجمموعة قوانني املوازنة

جيب أن تكون خدمات البحوث يف اجملال املايل مؤهلة سواء كان ذلك من الناحية البشرية )وذلك عن طريق تعيني  
 اخلرباء يف هذا اجملال( أو من الناحية املعلوماتية. 

الدول النامية بشكل خاص،   ت أمهيته يف الدول بشكل عام ويفدوابلنسبة ملوضوع الصياغة التشريعية فقد ازدا
التشريع    إن مسالة  التشريعية، وكما أشران سابقاً  بشكل أن أيخذ بنظر االعتبار املعايري واألحكام احلديثة يف الصياغة 
وصياغته أمر مجاعي، وحيتاج  إىل استشارة اخلرباء يف هذا اجملال، وجيب اللجوء إىل الدراسات السابقة واملتكاملة يف  

معني، بشأن    موضوع  التدوينية  اآلراء  جيد  حيث  للمقنن،  فائدة كبرية  هلا  اليت  املوضوع  وأوراق  أضابري  إىل  والرجوع 
املوضوع، فموضوع الصياغة التشريعية وعمل املقنن شأنه شأن املهندس املعماري الذي يقوم ببناء أو تعديالت إنشائية  

قانون النافذ، جيب األخذ بنظر االعتبار كل ما يتعلق مبا  إذ جيب أن يعرف ماهية ما يقوم بتعديله، ففي جمال تعديل ال
النتيجة   النافذ واصطالحاته، وإال كانت  القانون  وتعابري  األساسية  واملبادئ  األغراض  معرفة  يعين  تعديله، وهذا  جيري 

ان ابخلرباء يف  ، ولتجنب هذا االرتباك والفوضى عند صياغة القوانني جيب أن يستعني الربمل(2) فوضى تدعو إىل االرتباك
هذا اجملال )علماً أبن اخلرباء يف هذا اجملال جيب أن تتوافر فيهم معايري وشروط عدة، منها أن يكونوا على دراية ابألمور  
الدستورية والنظام القانوين يف الدولة، وأن يكونوا ملمني ابملبادئ العامة ألصول القانون والقواعد الكلية وقواعد املنطق 

العا القانونية( وأن تكون هناك وحدات مستقلة  واألصول  اللغة وابملفردات  بقواعد  املعرفة  مة، وأخرياً جيب أن جيمعوا 
 وخمتصة داخل مركز البحوث يف الربملان ابلصياغة التشريعية. 

 اثنياً/ تطوير أدوات وأساليب البحث يف املركز
دة من هذا التطور، وذلك ابستخدام احلواسب مع التطور التكنولوجي يف كافة امليادين يف احلياة، جيب االستفا

 
 . 21نفسه، ص  أعله د. علي الصاوي، المصدر  ( 1)
 . 12-10د.أكرم الوتري، مصدر سابق، ص ص  ( 2)
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برامج  بعض  من خالل  االقتصادي  التحليل  جمال  يف  وخاصًة  املركز  يقدمها  اليت  واخلدمات  الربملاين  العمل  يف  اآللية 
احلاسوب، وأساليب احملاكاة يف املناقشات الربملانية وأعمال جلانه، إضافة إىل ذلك إن استخدام هذه الوسائل احلديثة  

الربيد  تس طريق  عن  أسرع  بشكل  اخلدمات  إيصال  طريق  عن  وذلك  البحوث  خدمات  معضلة  مواجهة  على  اعد 
اإللكرتوين مثالً، وتساعد على تقليل النفقات أيضاً )استخدام التقنيات احلديثة يفرض تكلفة مالية كبرية يف البداية، إال  

الطويل، فاستخدا املدى  على  استثماري وحيقق وفراً  يوفر  أنه متويل  اآللية كشبكات معلومات ومراسالت  م احلواسب 
، ويقلل الوقت املطلوب ألداء اخلدمة، وتتمثل (1) الكثري من اإلنفاق على طباعة التقارير واملهمات واألدوات املكتبية(

واأل البياانت  وقواعد  واإلنرتنيت  الشخصية  احلواسيب  يف  عام  بشكل  احلديثة  التقنيات  املضغوطة  هذه  سطواانت 
 لشبكات احمللية والربيد اإللكرتوين وجهاز عرض البياانت وأية آلة أخرى ميكن استخدامها يف العمل الربملاين.  وا

 
 .22د. علي الصاوي، مصدر سابق، ص ( 1)
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 اخلامتة 
 توصلنا يف ختام هذا البحث إىل مجلة من االستنتاجات والتوصيات، ومن أبرزها:     

 أوال/ االستنتاجات 
رورة إنشاء مركز حبثية علمية ملساعدة أعضاء الربملان عند  أدت ازدايد مهام الربملاانت يف العامل املعاصر إىل ض .1

ممارسة مهامه، فكان هناك عوامل نظرية وعملية وراء تكوين هذه املراكز البحثية يف برملاانت الدول املقارنة منها تشعب  
املتعددة   عن ضرورة وجود خرباء وتقنيني أكفاء يف اجملاالت  الربملان، فضالً  احلياة،  وازدايد مهام أعضاء  واملختلفة يف 

 لكي تساعد أعضاء الربملان عند ممارسة عمله.  
العراق مت إنشاء مركز البحوث يف الربملان يف دورهتا االنتخابية الثالثة، بقرار صادر من    -ويف إقليم كوردستان   .2

ثي واجلهة اليت تربط  نص كذلك على هذا املركز البح  2018مث بعد صدور النظام الداخلي للربملان عام    رئيس الربملان،
 .هبا دون أن حيدد أعضائه ومهامه وأهدافه

ية  فتنظيماً مقتضباً جداً، حبيث مل يتم تنظيم كي  إن تنظيم مركز البحوث يف برملان إقليم كوردستان العراق هو .3
وهذا ابلتأكيد أدت    تكوين املركز وهيكله اإلداري، وطرق اختيار اخلرباء أو حتة مل يتم اإلشارة إىل مهام املركز وأهدافه، 

 إىل عدم حتقيق أهلداف اليت تنشأ هذه املراكز البحثية من أجلها يف الدول املقارنة. 
العراق جاء خالياً من ذكر مهام وأهداف مركز    –على الرغم من إن النظام الداخلي لربملان إقليم كوردستان   .4

كز على شبكة األنرتنيت جند بيان بعض املهام واألهداف البحوث يف الربملان، إال أن عند الرجوع إىل املوقع الرمسي للمر 
اليت يسعى املركز إىل حتقيقها، فإن هذه املهام واألهداف املذكورة يف املوقع الرمسي للمركز غري قانونية ألنه ال توجد هذه  

ري مرتبطة  املهام واألهداف يف النظام الداخلي للربملان هذا من جانب، ومن جانب آخر بعض من هذه األهداف غ
 أبعمال ومهام الربملان. 

ومن أجل تطوير مركز البحوث يف الربملان جيب إعادة اهليكل اإلداري للمركز بشكل يتم إدماجه مع املكتبة   .5
تقدمي   للربملان من أجل ضمان  األخرى  اإلدارية  الوحدات  مع  املشرتك  التنسيق واإلشراف  الربملانية، مع ضرورة وجود 

ابإلض للنواب،  توسيع  اخلدمات  عن  فضالً  واحد،  آن  يف  واملعلوماتية  البشرية  النواحي  من  املركز  أداء  إىل حتسني  افة 
مع   احلياة  جماالت  مجيع  ليشمل  والبحوث  الدراسات  والصياغة    االهتمامنطاق  اجلوهرية كاملوازنة  ابملواضيع  الزائد 

 التشريعية مثالً. 
 اثنياً/ التوصيات 

البحوث يف برملان إقليم كوردستان  نقرتح للمشرع الكوردستاين إصدار قا  .1 العراق، حبيث    –نون خاص مبركز 
تعيني اخلرباء   القانون شروط  املركز، وان حيدد  هبذا  إدارايً  املركز  وأن يدمج مكتبة  يبني هيكله اإلداري بشكل مفصل 

ية واخلربة العملية عند  والفنيني يف املركز حبيث يكونوا من ذوي اختصاصات متعددة وأيخذ بنظر االعتبار الشهادة العلم
بيان   مع  بدقة،  املركز  هذا  أعمال  حتديد  عن  فضالً  اختيارهم،  يف  وغريها  احلزبية  التدخالت  مجيع  واستبعاد  تعيينهم 

 األهداف اليت أنشئ املركز من أجلها. 
تم  حىت إصدار قانون خاص بتنظيم مركز البحوث يف الربملان بكل الذي بيناه يف املقرتح األول، جيب أن ي  .2

ت من رائسة الربملان تقضي إبعادة هيكلية املركز ويدجمه مع مكتبة  اتطوير وتفعيل املركز، وذلك من خالل إصدار قرار 
عن   فضالً  احلياة،  املختلفة يف  اجملاالت  يف  والفنيني  اخلرباء  الختيار  وعلمية  موضوعية  معايري  يتم حتديد  وأن  الربملان، 

املقدم والبحوث  الدراسات  نطاق  مهام  توسيع  إجناز  احلديثة يف  اإللكرتونية  الوسائل  الربملان، واستخدام  أعضاء  إىل  ة 
 املركز، هبدف توفري الوقت واملال. 
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 قائمة املصادر

 أوال/ الكتب 
 .1971د. أكرم الوتري، فن إعداد وصياغة القوانني، مطبعة العاين، بغداد،  .1
 ربة، دون مكان وسنة النشر. د.جالل بنداري، تفعيل دور الربملان وحاجته إىل بيوت اخل .2
 ربريت ماكيفر، تكوين الدولة، ترمجة: د. حسن صعب، دار العلم للمالين، سوراي، دون سنة النشر.  .3
منوذج    –د.عبدالرضا حسني الطعان، تركيز السلطة السياسية لصاحل السلطة التنفيذية يف اجملتمعات املتقدمة   .4

 . 2001، فرنسا، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي ليبيا
الربملانية   .5 الرقابة  تفعيل  يف  واالتصال  لألعالم  احلديثة  للتكنولوجيا  الربملانني  استخدام  سليمان،  أمحد  فؤاد 

 . 2018، املركز العريب، القاهرة، 1)دراسة ميدانية ألعضاء الدورة االنتخابية الرابعة لربملان كوردستان(، ط
ودورها  د. .6 السياسية  األحزاب  اخلطيب،  أمحد  مؤته،  نعمان  جامعة  منشورات  املعاصرة،  احلكم  أنظمة  يف 
 . 1994األردن، 
 ، مطابع شركة اإلعالانت الشرقية، القاهرة، دون سنة الطبع. 1هارولد السكي، حمن الدميقراطية، ج  .7

 اثنياً/ البحوث العلمية 
لة  د. عباس حسني جواد وأزروقي عباس عبد، صياغة السياسة العامة )إطار منهجي(، حبث منشور يف جم .1

 .2005أهل البيت، العدد األول ، سنة 
د. علي الصاوي، دور الدعم الفين يف تعزيز عمل النواب، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر الربملان اإلقليمي حول   .2

تعزيز دورات برملانيني العرب الذي نظمه االحتاد الربملاين العريب وجملس األمة اجلزائري ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة 
 .2005أيلول  22-20إلمنائي، اجلزائر، ا

 د. علي الصاوي، تطوير عمل اجملالس النيابية العربية، حبث منشور على املوقع اإللكرتوين التايل:  .3
http://www.arabparliamentaryinstitute.org/upload/article/2837233993.pdf 

د. حممد عزت فاضل الطائي ود. حسني جرب حسني، مراكز البحوث واملعلومات الربملانية وسبل تطويرها،   .4
 ، العدد األول.  32اجمللد  2017حبث منشور يف جملة العلوم القانونية، جامعة بغداد، السنة 

 اثلثاً/ القوانني 
 . 2013راقي لعام النظام الداخلي جمللس النواب الع .1
 . 2018العراق لعام   –النظام الداخلي لربملان كوردستان  .2

 رابعاً/ التقارير واملؤمترات العلمية: 
إىل   .1 اخلوري"  "إيلي  السيد  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمج  قدمه مستشار  الذي  االستشارية  املهمة  تقرير عن 

 . 2013نوفمرب 14-10العراق،  –برملان كردستان 
بناين للدراسات، ندوة تطوير العمل الربملاين العريب تقرير عام، اجمللس النيايب اللبناين، برانمج األمم  املركز الل .2

 املتحدة اإلمنائي. 

http://www.arabparliamentaryinstitute.org/upload/article/2837233993.pdf
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      مركز معارف املغرب، بيوت اخلربة حاجة برملانية، حبث منشور على املوقع اإللكرتوين التايل:  .3
 https://maarifma4rib.blogspot.com/2019/04/blog-67.htmi 

 خامساً/ املواقع اإللكرتونية الرمسية 
 املوقع الرمسي خلدمة أحباث الكونغرس األمريكي على الرابط التايل:  .1

https://www.loc.gov/crsinfo/about/ 
 كرتوين التايل: املوقع الرمسي لقطاع البحوث يف جملس الشعب املصري على الرابط اإلل .2

http://www.parliament.gov.eg/RESEARCH_MAIN.aspx 
 العراق على الرابط اإللكرتوين التايل: –املوقع الرمسي لربملان إقليم كوردستان   .3

https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%
DB%95%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%
8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/ 

 
 

https://www.loc.gov/crsinfo/about/
http://www.parliament.gov.eg/RESEARCH_MAIN.aspx
https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%95%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/
https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%95%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/
https://www.parliament.krd/%D8%B3%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%95%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95/
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 امللخص
ث تعد من أهم أدوات تطوير العمل الربملاين وزايدة القدرة املؤسسية للربملان،  مما ال شك فيه إن املعلومات والبحو 

البحوث ملساعدة اعضائها يف ممارسة وظائفها، حبيث تضم هذه   إنشاء مراكز  العامل إىل  الربملاانت يف  لذلك عمدت 
ت يف كافة اجملاالت لتقدمها يف الوقت  املراكز البحثية الربملانية املختصيني واملدربني يف إعداد الدراسات وحتليل املعلوما

العراق مركز البحوث بقرار صادر من رئيسه يف دورته    -املناسب ألعضاء الربملان، وأتسس يف برملان إقليم كوردستان  
اإلنتخابية الثالثة، وعلى الرغم من إن هذا املركز قدم نشاطات وأعمال عدة إال أنه ليس ابلشكل املطلوب، فليس هلذا  

إىل اآلن أساس قانوين سليم وواضح لكي حيدد مهامه وأهدافه، لذلك فإن هذا املركز حباجة إىل تطوير هيكله    املركز
الدراسات والبحوث، فضالً عن ضرورة إستخدام أساليب حديثة يف إجناز   وتوسيع جمال  أدائه  اإلداري ورفع مستوى 

 ف اإلستفادة منها لتطوير املركز. مهامه، ومن خالل هذا البحث تطرقنا إىل مجيع هذه املسائل هبد
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 ثوختة 
و  كار  ثيَشكةوتني  ثيَداويستى  طرنطترين  بة  تويَذينةوة  و  زانيارى  كة  نيية  طومان  جيَي 

بؤ   كاريان كردوة  ثةرلةمانةكانى جيهان  لةبةرئةوة  دادةنريَت،  ثةرلةمان  هيَزى   زياتر كردنى 

يارمةتيدا مةبةستى  بة  تويَذينةوة  سةنتةرى  كردني  كاتي دروست  لة  ئةندامةكانى  نى 

جيَبةجيَكردنى ئةركةكانياندا، لةبةرئةوةى ئةم سةنتةرى تويَذينةوة ثةرلةمانيانة ضةندين شارةزا  

و راهيَنةر لة خؤ دةطريَت كة ثسثؤرن لة ئامادةكردنى تويَذينةوة و شيكردنةوةى زانياريةكان  

ئةندامانى ثةرلةمانى بكةن، لة  لة سةرجةم بوارةكاندا، بؤ ئةوةى لة كاتي طونجاودا ثيَشكةشي  

كوردستانى   هةريَمى  سةرؤكى    -ثةرلةماني  بريارى  بة  تويَذينةوة  سةنتةريَكي  عيَراقيش 

ثةرلةمان لة خولى هةلَبذاردنى سيَيةم دامةزرا، سةرةراى ئةوةى كة ئةم سةنتةرة ضةندين كار  

ستا ئةم سةنتةرة بنةمايةكى  وضاالكى ثيَشكةش كردووة، بةالَم لة ئاستي ثيَويستدا نةبووة، تا ئيَ 

ئةم   لةبةرئةوة  بكات،  ديارى  سةنتةرة  ئةم  ئامانجةكانى  و  كار  ئةوةى  بؤ  نيية  روونى  ياسايى 

سةنتةرة ثيَويستى بة ثيَشخستنى ثيَكهاتةى كارطيَرى و بةرز كردنةوةى ئاست و فراوان كردني 

لة   نوَي  ثيَداويستى  بةكارهيَناني  هةروةها  تويَذينةوةكانة،  لة بوارى  كارةكانيدا،  راثةراندنى 

سوود  ئامانجى  بة  كردووة  بابةتانة  ئةو  سةرجةم  بؤ  ئاماذةمان  تويَذينةوةيةوة  ئةم  ريَطةى 

 طةياندن بؤ ثيَشخستنى سةنتةرةكة. 
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Abstract 
There is no doubt that information and research are the most important means for 

developing parliamentary work and increasing the institutional capacity of Parliament. 
Therefore, parliaments in the world have established a research center to assist their 
members in the exercise of their functions, so that these parliamentary research centers 
include specialists and trainers in preparing studies and analyzing information in all 
areas to advance In time for members of Parliament, In the Parliament of  Kurdistan 
Region - Iraq the Research Center was established by a decision issued by its president 
in its third electoral cycle, and although this center presented several activities and 
works, it is not as required, so this center does not have yet a clear legal basis in order 
to define its tasks and goals, therefore, This center needs to develop its administrative 
structure, raise the level of its performance, and expand the field of studies and 
research, in addition to using modern methods to accomplish its tasks, and through 
this research we touched on all these issues with the aim of benefiting from it to 
develop the center. 
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 ء قواعد القانون الدوليالقيود والتحديات في ضو  -األمن السيبراني 
 

 الدكتور عبد الوهاب كرمي محيد 
 أستاذ القانون الدويل والعالقات الدولية املساعد 

 برانمج الدراسات االسرتاتيجية بكلية اآلداب وكلية الدفاع الوطين 
 ع مان  - جامعة السلطان قابوس 

ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 
 يربانية، احلرب السيربانية. الفضاء السيرباين، األمن السيرباين، اهلجمات الس 

 وشة سةرةكيةكان: 
 ئاسؤى سيبرانى, ئاسايشى سيبراني, هيَرشةكانى سيبراني, جةنطى سيبرانى. 

Key words cyberspace, cybersecurity, cyber-attacks and Cyber warfare. 
 

 

 املقدمة
عامل جديد مل يكن معلوما ابألمس،    مع التقدم العلمي والتكنولوجي الواسع الذي مسح لإلنسان أن خيوض داخل

فقام بوضع دراسات كثرية للتنبؤ أبحداث املستقبل القريب والبعيد وحماولة التحكم أبحداث املستقبل وتطوراته يف جمال  
خاصة   التكنولوجية  الثورة  ومنها  املستقبل  تشكيل  يف  املؤثرة  والتحوالت  املتغريات  من  العديد  وهنالك   ، املعلوماتية 

يا املعلومات ووسائل التواصل يف ظل املتغريات الدولية، أدت هذه التغريات السياسية والتطورات التكنولوجية  تكنولوج
املعلومات   على  والتجسس  واملستقبلية  احلالية  ملعرفة خططها  وذلك  الدول  على  التجسس  حملاولة  أساليب  ظهور  إىل 

الف يف  اإللكرتونية  ابلقرصنة  حاليا  يعرف  الذي  وهو  ألمن  السرية  املتصاعد  "التهديد  بـ  يوصف  الذي  السيرباين  ضاء 
األنظمة   استغالل  الدولية وذلك من خالل  النزاعات  من  نوع جديد  لظهور  السيربانية  اهلجمات  أدت هذه  الدول". 

 اإللكرتونية اجلديدة اليت تستهدف القضاء على الدولة.  
ال إىل  انتقلت  األرض  املوجودة على  احليوية  العمليات  أقمار صناعية وحمطات  فمعظم  اخلارجي يف صورة  فضاء 

منذ   اإلنسان  صنعه  الذي  االفرتاضي  العامل  إىل  والثورات  واحلوارات  واملعارك  احلروب  من  واسع  قطاع  وانتقل  فضائية 
 . (1) اخرتاعه الكمبيوتر والذاكرة اإللكرتونية وشبكات املعلومات

ري يف التحوالت البنيوية فقد حتول من تغري هيكلي ( له دور كبCybersecurityحيث أصبح األمن السيرباين )
بني   العالقة  وأصبحت  املتزايدة،  األمنية  ابملخاطر  مرتبط  التكنولوجي  التطور  أصبح  الدولة، حبيث  أنظمة  تغري يف  إىل 

 
)  المجذوب،  ( 1) الطبعة  2018محمد  بيروت،  الحقوقية،  الحلبي  العام، منشورات  الدولي  القانون  الوسيط في   ،)

 814السابعة، ص
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خمت إلكرتونية  هلجمات  الدولة  تعرض  إمكانية  تتزايد  التكنولوجيا  فبتطور  طردية  عالقة  الدولة  وأمن  لفة  التكنولوجيا 
 األساليب.  

 أصبح الفضاء السيرباين جماال جديد لتسابق الدول الكربى )الوالايت املتحدة األمريكية وروسيا، والصني ...( 
األفراد  ان  بل  الدول  على  السيرباين  اجملال  يقتصر  العليا، ومل  لتحقيق مصاحلها  الفضاء  واهليمنة على هذا  لالستحواذ 

أنظمة االتصاالت واحلواسيب واخرتاق بعض أنظمة مؤسسات دولية مما شكل  أصبح لديهم القدرة على التحكم يف  
 خطرا على امن تلك الدول. 

عن   خارجة  حرب  وهي  ال  رؤساء! كيف  وخيلع  مؤسسات،  وتنهار  أنظمة،  تسقط  اليوم،  اإلنرتنت  عامل  ففي 
اضيون. فقد ترك هذا التطور فراغا  سيطرة الدول وأجهزهتا، ال تعرتف التفاقيات وال معاهدات وال مواثيق، وإبطاهلا افرت 

تشريعياً لدى العديد من الدول ووقفت أمامه النصوص القائمة عاجزه عن احتواء ما استجد على الساحة اجلنائية من  
 .(1) ية مستحدثةإجرامصور 

 أهداف البحث:  
 يهدف هذا البحث إىل: 

ا  - التكنولوجية  التطورات  السيرباين يف ضوء  لألمن  التهديدات  قرية  دراسة  بفضلها  العامل  أصبح  حلديثة حيث 
 كونية صغرية. 

التعرف على اهم حتدايت األمن السيرباين اليت هلا دور يف حركة التفاعالت والتحوالت املتسارعة كحقل جديد   -
 يف العالقات الدولية. 

 إشكالية البحث:  
طور التكنولوجي وحتدايت األمن  يعاجل البحث إشكالية معرفة أبعاد التهديدات التكنولوجية، والعالقة بني الت  -

السيرباين ضمن ضوابط قواعد القانون الدويل فالثقافة القانونية مازالت مشبعة مبفهوم النطاق القانون الدويل التقليدي، 
الفضاء   إعطاء  إىل  تذهب  فقهية  آراء  ظهرت  أو  اجتهادية  مواقف  ترسخت  أو  معاهدة  على  التصديق  مت  فكلما 

، فإهنا تتخذ من النطاق الدويل التقليدي مثاال حتتذيه جلعل الفضاء السيرباين قابال لالنضمام إىل  السيرباين وضعا قانونيا
 .(2) النظم القانونية السائدة أو املعروفة

 طبيعة عالقة األمن السيرباين ابهلجمات السيربانية يف ضوء أحكام القانون الدويل.   -
األساس األسلحة  أهم  من  السيرباين  األمن  يعد  اخرتاقات لذا  أي  من  ومحايتها  المتالكها  الدول  تسعى  اليت  ية 

 لتأمني املعلومات العسكرية.  
 منهجية البحث: 

مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي القائم على مجع البياانت واملعلومات حول املشكلة البحثية، وكذلك املنهج 
 القانوين كلما دعت احلاجة له يف هذه الدراسة. 

 
(، التعدي على حرمة الحياة الخاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، دراسة  2010خلف، سامية عبد الرزاق ) ( 1)

 . 112بغداد، ص –"، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة مقارنة
 815(، المرجع السابق ص2018المجذوب، محمد ) ( 2)
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 أمهية البحث: 
الفضاء  تك يف  السيربانية  اهلجمات  وأثر  وحتدايته  السيرباين  األمن  ملفهوم  التوصل  حماولة  يف  البحث  أمهية  من 

السيرباين على امن الدول واستقرارها، لقد مت اختيار موضوع مستقبل األمن السيرباين ألنه يقوم بوضع قواعد قانونية  
أنواع الدول،    للتقليل من آاثر اهلجمات اإللكرتونية حيث توجد  أمن  اليت قد هتدد  السيربانية  التهديدات  عديدة من 

أمهها: أنواع  ثالثة  إىل  العادة  يف  التوافر  وتقسم  على  واهلجمات  النزاهة،  على  اهلجمات  السرية،  على  . (1)اهلجمات 
بيعها على  حيث أن اهلجمات على السرية هي سرقة املعلومات املتعلقة ابحلساابت املصرفية والسيطرة على األموال مث  

اإلنرتنت بشكل غري قانوين. النوع الثاين هو اهلجمات على النزاهة، ويعرف أيضاً ابسم التسريبات وهي أن جيري اجملرم  
اإللكرتوين عملية اخرتاقية والسيطرة على املعلومات احلساسة ونشرها هبدف إفقاد الثقة يف الشخصية. واهلجمات على  

لتهديدات السيربانية، واهلدف منها هو عدم السماح للمستخدمني الوصول إىل بياانهتم  التوافر تعترب النوع الثالث من ا
 . (2) اخلاصة إىل أن يدفعوا رسوم مالية
( السيرباين  الفضاء  اجليل Cyberspaceأصبح  تعترب  واليت  منها  مفر  ال  حقيقة  اإللكرتونية  واحلروب  واقع   )

 . (3)هنا هناية احلروب يف املستقبل"اخلامس من احلروب. ويرى الكثري من األكادمييني أ
 الدراسات السابقة: 

تناولت جمموعة من الدراسات سواء ما تعلق برسائل املاجستري أو أحباث يف جمالت علمية حمكمة ظاهرة األمن 
 اين واهلجمات السيرباين واهم هذه الدراسات اليت استعانت هبا الدراسة هي: رب السي

( رسالة ماجستري بعنوان )اإلرهاب السيرباين وانعكاساته  2020ود )دراسة العنزي، ماجد بن خالف مح  -
، هدفت دراسة إىل التعريف ابإلرهاب السيرباين وانعكاساته  على األمن الوطين( جامعة انيف العربية للعلوم األمنية 

اجلمعية السعودية  على األمن الوطين. حيث أجريت الدراسة على مجيع العاملني يف مراكز العمليات األمنية من أعضاء  
الرئيسي   الدافع  أن  الدراسة  من  املستخلصة  االستنتاجات  أهم  من  السعودية.  العربية  اململكة  يف  املعلومات  ألمن 
األمن   حتقيق  عوامل  أهم  من  وأن  اإلرهابية،  املنظمات  لدى  السياسية  التوجهات  هو  السيربانية  اإلرهابية  للعمليات 

وصت الدراسة برفع مستوى الوعي العام أبمهية األمن  أ أنظمة احلماية التقنية، و الوطين السيرباين هو استخدام أحدث  
اال ان هذه الدراسة مل تتطرق إىل اهلجمات السيربانية ابلفضاء    .السيرباين وبيان أنواع ووسائل هتديداته وخماطره احملتملة

 السيرباين والقيود القانونية على ذلك وهو ما ستناوله حبثنا. 
يونس حممد دراسة   - بسمة  الد  2018)   الرفادى،  التنظيم  وأثرها يف  السيربانية  "احلروب  جامعة  (  ويل" 
منشورات    -بنغازي   ابملرج  والعلوم  اآلداب  اإلنسانيةكلية  والدراسات  العلوم  موضوع  جملة  ابلدراسة  تناولت   ،

التعريفات اليت وضعت هلا، حيث عرفتها أبهنا: "وسائل أو طرق قتالية يتم من خالهلا     احلروب السيربانية ، وأبرزت اهم 
اخرتاق األنظمة اإللكرتونية لدولة ما هبدف تدمريها أو تعطيلها، األمر الذي ينتج عنه قتل أو جرح ألشخاص مدنية  

 
 :30/12/2020"ما هو األمن السيبراني وما هي فوائده" تم االسترجاع بتاريخ (،2020عطاهللا سعيد، ) ( 1)

)https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88 ( 
   2020أكتوبر  21(. ما هو األمن السيبراني، تاريخ االسترجاع بتاريخ 2018سارة )الغامدي،  ( 2)

(https://www.attaa.sa/arabic_content/view/20 ) 
(3 ) ( غريب،  العالمية 2020حكيم  التهديدات  الدولي:  واألمن  السيبراني  "اإلرهاب  و  (،    أساليبالجديدة 

 119-104، ص5، العدد 2المجلة الجزائرية، المجلد  "المواجهة 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%89%D8%8C+%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9+%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1571&page=1&from=
https://www.attaa.sa/arabic_content/view/20


 الدكتور عبد الوهاب كريم حميد

 

311 

 2021السنة األولى/ العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

على الصعيدين العريب والدويل،  وتعطيل كلي أو جزئي ملنشآت وأهداف عسكرية". كما استعرضت أبرز النماذج هلا  
الدولية بني   العالقات  القانون املطبق على  قتالية حديثة ينطبق عليها  وحبثت يف ما إذا كان ابإلمكان اعتبارها وسيلة 
الدول يف زمن الصراعات واحلروب وخلصت الباحثة إىل أهنا تعد وسيلة قتالية طاملا أدت إىل اإلضرار ابألفراد واملنشآت  

واملدنية سواًء بشكل كلي أو جزئي األمر الذي يستوجب معه تطبيق القوانني اليت حتكم العالقات بني الدول    العسكرية
واخلاصة   املتحدة  األمم  ميثاق  يف  الواردة  واملبادئ  اإلنساين  الدويل  والقانون  جنيف  احلروب كاتفاقيات  زمن  املتنازعة 

الدوليني والسلم  ا  .حبفظ األمن  تتطرق إىل  الدويل  لكنها مل  األمن  السيرباين وأتثريها على  األمن  تواجه  اليت  لتحدايت 
 وهو ما سنتناوهلا يف حبثنا. 

 خطة البحث: 
 مت تقسيم البحث إىل مبحثني ولكل مبحث مخس مطالب ابإلضافة إىل املقدمة واخلامتة وكما يلي: 
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 املبحث األول

 بعاد التطورات والتهديدات التكنولوجية على األمن السيرباين أ
التكنولوجيا ابلعديد من  إجيابياته وذلك الرتباط  على  تطغى  املعلومايت  التكنولوجي  التطور  ان سلبيات  يالحظ 
يؤدي   ابلتايل  الدولة  أمن  يؤدي إلضعاف  مما  أنظمتها  وتدمري  معلوماهتا  لسرقة  وذلك  الدول  بني  اهلجومية  العمليات 

 للعديد من اخلسائر املادية. 
جي يف عصران احلايل يهتم يف جانب مهم وهو صناعة وتطوير األسلحة املدمرة لذلك كذلك أن التطور التكنولو 

لذا سنتناول يف هذا   األسلحة.  نتيجة الستخدام هذه  ابلنزاعات واحلروب  مليء ابلعديد من  املستقبل  يكون  سوف 
 املبحث املطالب اآلتية: 

 املطلب األول
 نية: مفهوم الفضاء السيرباين وأنواعه واهلجمات السيربا

ال يوجد تعريف اثبت ملفهوم الفضاء السيرباين وذلك نتيجة الختالف طبيعة ونظام الدول حيث مت تعريفه على 
أنه عامل يتداخل مع عاملنا املادي يؤثران ببعض بطريقة غري مباشرة ومعقدة حيث تعترب العالقة أهنا تكاملية وحتتوي على  

الرابعة للجيوش وهنالك من يرى أنه البعد اخلامس للحروب وهو يتكون  نتائج وخماطر سلبية. وهنالك من وصفه ابليد  
 من أجهزة احلاسب اآليل وشبكات املعلومات. 

الفرنسية ألمن أنظمة اإلعالم الفرنسي،   ،ANSSI وعرفته الوكالة  وهي وكالة حكومية مكلفة ابلدفاع السيرباين 
العامل "أبنه البيين  الربط  من خالل  املشّكل  التواصل  الرقميةفضاء  للمعطيات  اآللية  املعاجلة  ملعدات  بيئة   )1(" ي  فهو 

الشبكات   وأنظمة  الرقمية،  األجهزة  من  جمموعة  من  مكّون  مادية،  وغري  مادية  عناصر  تشمل  حديثة،  تفاعلية 
بعة  كما أن هناك َمن عّرف الفضاء السيرباين بوصفه الذراع الرا .والربجميات، واملستخدمني سواء مشغلني أو مستعملني

 .للجيوش احلديثة
املقاربة  وتشري  الدويل،  األمن  معجم  يف  تردداً  املصطلحات  أكثر  من  واحد  هو  اآلن  السيربانية  مصطلح 

  ”kcybernetics“ إىل أهنا لفظة يواننية األصل مشتقة من كلمة   "cyber" اإليتيمولوجية لكلمة
 .(2)مبعىن الشخص الذي يدير دفة السفينة 

الذي يصف الفضاء السيرباين أبنه "اجملال املادي    (3) على تعريف االحتاد الدويل لالتصاالتكما ميكن االعتماد  
املعلومات،   حوسبة  الشبكات،  الربجميات،  الكمبيوتر،  أجهزة  هي:  عناصر  عن  وينتج  يتكون  الذي  املادي  وغري 

 
(1) Olivier KEMPF (2012), Introduction à la Cyberstratégie, Paris, Economica, P 9. 
بتاريخ   (2) االسترجاع  تم  الرابط  السياسية  الموسوعة  السيبراني،  :  3/1/2021االمن 

https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D

8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A 
(3) The International Telecommunication Union, ITU Toolkit for Cybercrime Legislation, Geneva, 2010, 

P 12. 
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 .(1)معطيات النقل والتحكم ومستخدمو كل هذه العناصر
لسيرباين فإنه يعترب حقل افرتاضي يعتمد على أجهزة الكومبيوتر والشبكات وقواعد أما ابلنسبة خلصائص الفضاء ا

التكنولوجيا ليتم تنفيذ هذه اهلجمات حيث   املعلومات املخزنة حيث يتصف حاليا أبنه عصر رقمي أي يعتمد على 
اإل األساليب  تتطور هذي  العصر  اجرامبتطور  هبذه  قام  ملن  الرئيسي  السبب  مالحقة  يصعب  اإل ية.  ية  جرامهلجمات 

 ويصعب حتديد هوية الشخص. 
( ابنه االستغالل املتعمد ألنظمة احلاسب اآليل والشبكات واجلهات Cyber-Attack) يعرف اهلجوم السيرباين

 .(2) اليت يعتمد عملها على تقنية املعلومات واالتصاالت الرقمية هبدف إحداث أضرار
 ختتلف أنواع اهلجمات السيربانية ومنها:

 اد كلمات املرور للمستخدمني واستخدامها الخرتاق بعض األنظمة. إجي •
إعالانت وفريوسات ملوقع ما وذلك    إرسالهجمات نبذ أداء اخلدمة: وهي تعين حجب اخلدمة أي عن طريق   •

ومنقطع   اتصال  على  القائم  الروبواتت  من  نوعني  على  تعتمد  وهي  املواقع  هلذه  الوصول  ولصعوبة  عمله  إلبطاء 
 .  (3)االتصال
قد ال تكون مجيع االعتداءات يف الفضاء السيرباين جمرمة يف القانون اجلزائي يف بعض الدول، وذلك ابلرغم من  

ويف هذه احلالة، تعترب املضايقات واهلجمات اإللكرتونية سلوك غري مالئم ويتطلب قواعد    ،األضرار اليت قد تنشأ عنها
السيرباينلوخطط   حPlan Safety Cyber  ألمان  الشخصية  ،  العريضة  املخاطر  على  الرتكيز  جيري  يث 

اهلجمات   هذه  فتعترب  جزائياً  جمرمة  األفعال،  هذه  تكون  عندما  أما  احلاسوب.  استعمال  عن  الناجتة  واالجتماعية 
 to Plan National Cybercrime واملضايقات السيربانية جرائم سيربانية وتتطلب خطة وطنية ملكافحتها

Combat.   مادى االعتداءات لتطال األمن القومي للدول، فنكون يف صدد اسرتاتيجية األمن السيرباينأما حني تت   
Strategy Security Cyber،   حيث جيري العمل على خطة لفضاء سيرباين آمن وموثوق، حبيث تكون الدولة

األساسية احلساسة واألنظمة  قادرة على جماهبة اهلجمات على البياانت واألنظمة، وال سيما اهلجمات اليت تطال البنية  
السيرباين يسامهان حكما يف   الفضاء  العمل على توفري األمان واألمن يف  القول إن  القومي. وميكن  املعلوماتية لألمن 

، ويؤكد االحتاد الدويل لالتصاالت يف دراسة صادرة عنه أن وضع اسرتاتيجية ملكافحة اجلرائم  (4) جماهبة اجلرائم السيربانية 
 .(5) ية هو عنصر ال يتجزأ من اسرتاتيجية األمن السيرباينالسيربان

متتلك شركات التكنولوجيا العديد من املعلومات وتعترب قوة اقتصادية عاملية ولكنها أصبحت تطرح هتديدات تؤثر 
 

السيبران 2019)  إسماعيلزروقة،   ( 1) الفضاء  القانونية  (  العلوم  مجلة  والصراع،  القوة  مفاهيم  في  والتحول  ي 
 .1017، ص2، العد 10والسياسية جامعة محمد بوضياف الجزائر، المجلد 

  (2) ( السيبراني  للمن  األساسية  ص  2018الضوابط  السيبراني،  للمن  السعودية  الوطنية  الهيئة  تم 32(،   .
 االسترجاع بتاريخ  

25/12/2020 https://www.ega.ee/wp-content/uploads/2019/03 /EssentialCybersecurity -Controls.pdf 
(. القرصنة اإللكترونية في الفضاء السيبراني" التهديد المتصاعد ألمن الدول". مجلة  2018شلوش، نورة ) ( 3)

 . 191-190ص 2، العدد:8مركز بابل للدراسات اإلنسانية. المجلد:
(4) Australian Government, Attorney General’s Department,National Plan to Combat 

Cybercrime,http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/ 
Cybercrime/Documents/National%20Plan%20to%20Combat%20Cybercrime.pdf, p. 6. 

(5) ITU, Marco Gercke  (2012), Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges and Legal 
Response, September p. 97 

http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/%20Cybercrime/
http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/%20Cybercrime/
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 على أمن اجملتمع واليت ميكن تفصيلها يف:
استقرار الدول  و   دول وذلك لتهديد أمن هتديد األمن الوطين: أي بسبب ما توفره من برامج ومنتجات لبعض ال •

أو   والتويرت  بوك  الفيس  إعالانت  األمريكية  االنتخاابت  التأثري يف  مبحاولة  لروسيا  املوجهة  االهتامات  كما حدث يف 
أن تنظيم    2015استخدام اجلماعات اإلرهابية للتحريض ومن هذا املنطلق كشفت دراسة معهد بروكنجر يف مارس  

للتويرت بني سبتمرب وديسمرب  الف  46داعش استخدم   اإلرهابية  2014حساب  بينما أكدت دراسة (1) يف عملياته   ،
  2014خطط، هلا أو نفذت يف الوالايت املتحدة منذ    38أن مثاين هجمات من أصل    2017أمريكية نشرت يف  

 نفذها أشخاص مدربون عرب اإلنرتنت.  2017وحىت 
سياسي لألمن السيرباين يف االهتامات املوجهة حول التدخل الروسي وميكن توضيح األبعاد األمنية ذات التأثري ال

يف االنتخاابت األمريكية، وكذلك اشتعال فتيل األزمة اخلليجية، جرَّاء اخرتاق وكالة األنباء القطرية، ونشر تصرحيات  
 .(2)مفربكة ُنسبت إىل أمري دولة قطر

تغالل املعلومات الشخصية اليت متتلكها فقد قامت  اخرتاق اجملتمعات: تقوم بعض الشركات التكنولوجية ابس •
عام   يف  الرائسية  ترامب  محلة  معها  تعاقدت  اليت  السياسي  والتحليل  لالستشارات  أانليتيكا    2016شركة كمربدج 

، وتعترب اجملتمعات العربية أهنا حتتوي على أكثر جوانب  (3)مليون مستخدم هبدف صاحل ترامب  87ابلوصول لبياانت  
 ن اجملتمعات العربية مستهلكة للتكنولوجيا بعكس الغربية اليت هي منتجة للتكنولوجيا. سلبية أل
الرتويج ألفكار معينة: تتظاهر العديد من الشركات أهنا متتلك أنظمة خمتلفة وذات أمن قوي يصعب اخرتاقه   •

ض شكوى  برفع  ترامب  دوانلد  قام  فمثال  إليها  املوجهة  االهتامات  من  العديد  هنالك  مواقع  ولكن  وبعض  جوجل  د 
التواصل االجتماعي وذلك بسبب عرضهم املعلومات السيئة عنه وال توجد املعلومات اجليدة أي أن بعضها مزيفة. مت  

 توجيه اهتامات لشركة جوجل مبمارسة التحيز ضد األفكار احملافظة يف الوالايت املتحدة لصاحل أفكار الدميوقراطيني.
لشركات واملؤسسات التكنولوجية متتلك قدرات تقنية عالية تستطيع من خالهلا  انتهاك اخلصوصية: العديد من ا •

اإلنسان ميكن   أن  ايستسرن  نورث  اكتشفت جامعة  الشخصية، حيث  مواقعهم ومعلوماهتم  األشخاص ومعرفة  مراقبة 
 . GPS(4)تتبع موقعه حىت لو أوقف نظام 

من األفراد    % 90ابحتكار األسواق حيث أن    دعم املمارسات االحتكارية: تستطيع العديد من هذه الشركات •
 .  (5)يستخدمون حمرك البحث جوجل فاستطاعت شركة جوجل أخذت ثالثة أرابع مصاريف اإلعالن الرقمي

 
(1 ) ( حنين  دراسة  2019عبدهللا،  ــ  اإلرهابية  للتنظيمات  الرقمي  المحتوى  في  الصحفية  الصورة  توظيف   "،)

منشورة غير  ماجستير  رسالة  نت"  العربية.  لموقع  تكريت،    تحليلية  جامعة  اآلداب  بكلية  االعلم  بقسم 
 111ص

(2 ) ( األشقر  منى  للبحوث  2012جبور،  العربي  المركز  المواجهة.  ومستلزمات  التحديات  السيبراني:  األمن   .)
 .القانونية والقضائية: جامعة الدول العربية

(3 ) ( أناليتيكا  كامبريدج  ب 2018فضيحة  أضر  البيانات  تسريب  أن  تكشف  بوك  فيس  مستخدم،   87ـ  (:  مليون 
بتاريخ   االسترجاع                                            :25/12/2020تاريخ 

https://www.france24.com/ar 
  /20180405-D9%81%D8%B6%D9%8A%D8% AD%D8%A9 

حسام ( 4) )  نبيل،  بتاريخ  2018محمد  االسترجاع  تم  الدولي  القانون  في  السيبرانية  الحروب   ،)4/1/2021  :
http://www.aitmag.ahram.org.eg/News/87977/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8 

الكبرى.  2018العربي، شحاتة ) ( 5) التكنولوجية  للشركات  أبو  اتجاه(. تصاعد التهديدات األمنية  ات األحداث. 
 . 32-31ص 28عدد:ظبي. ال

https://www.france24.com/ar%20/20180405-D9%81%D8%B6%D9%8A%25
https://www.france24.com/ar%20/20180405-D9%81%D8%B6%D9%8A%25
https://www.france24.com/ar%20/20180405-D9%81%D8%B6%D9%8A%25
https://www.france24.com/ar%20/20180405-D9%81%D8%B6%D9%8A%25
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ابلنسبة للتهديدات فاملستقبل سوف تتكاثر العتماد األفراد على التكنولوجيا بشكل كبري، حيث يتوقع أن تقوم  
املعلوم  لسرقة  إلكرتونية  و هجمات  واقتصادية  سياسية  مهمة  جوانب  يف  الدول  أ ات  خطط  ومعرفة  وعسكرية،  منية 

 املستقبلية وحماولة إعاقة أهداف الدول اجملاورة قبل تنفيذها. 
 املطلب الثاين 

 أشكال وأطراف احلرب السيربانية 
السيربا فاحلرب  له،  السيرباين فضاء  اجملال  يتخذ  السيربانية وبني من  اهلجمات  بني  فرق  "بولو هنالك  يعرفها  نية 

أبهنا:" امتداد للسياسة من خالل اإلجراءات املتخذة يف الفضاء السيرباين من قبل    Shakarian Paulo"شاكراين
 وميكننا تقسيمها حسب شدهتا إىل:  (1) "دول أو فاعلني غري دوليني، حيث تشكل هتديدا خطريا لألمن القومي

بتحقيق متطلبات عسكرية:   • أنظمتها  حرب سيربانية متعلقة  املعلوماتية وإبطال عمل  السيطرة  لتحقيق  وذلك 
للفوز يف املعركة، واملتوقع أن هذا النوع من اهلجمات سوف يتزايد بشكل كبري نظرا ألمهية اجلوانب العسكرية يف حتقيق  

 أمن الدولة. 
ث تعترب البنية  احلرب السيربانية احملدودة: تركز فقط على حتقيق أهداف حمدودة دون وجود أعمال مباشرة حي •

 التحتية الوسيلة وهذا النوع ليس شائعا يف املستقبل ألن معظم أهداف املهامجني تكون غري حمدودة. 
حرب سيربانية غري حمدودة: متيز أبهنا حرب شاملة من جانب اهلدف من دون متييز بني األهداف العسكرية   •

ا قدرة  تتناقص  ابلتايل  الدمار  من  حالة  لصنع  وتؤدي  مادية  واملدنية  خلسائر  تؤدي  أهنا  السيطرة، كذلك  على  لدولة 
وبشرية كبرية، واملتوقع أن هذا النوع لن يكون شاسعا فاملستقبل نظرا ألن الدول يف عصران احلايل قامت برفع العقوابت  

 االقتصادية ووضعت العديد من القوانني لتحد من هذه احلروب. 
بصورة تُفهم  أن  ميكن  السيربانية"  "فاحلرب  ابستعمال   لذا  السيرباين  الفضاء  يف  جتري  حرب  أهنا  على  عريضة 

املعلومات تكنولوجيا  وذلك ألن مساحتها    (2) واالتصاالت واستهداف  أطرافها  فتتعدد  السيربانية  احلرب  أطراف  اما   ،
 مفتوحة سهلة الدخول وال تتطلب وجود أي دولة معينة أو جهات متخصصة، ومنهم: 

 الفاعلون من الدول القومية:  •
مؤسسة   تقرير  السياسية    control risksأوضح  املخاطر  استشارات  جمال  يف  املستقلة  املؤسسات  احدى 

. ويتم  %56بلغت    2015واألمنية أن نسبة الزايدة يف أعداد اهلجمات السيربانية ذات الدوافع السياسية خالل العامل  
 استخدام اجلنود أو احملاربون السيربانيون.

: مت فتح جمال كبري لألفراد العاديون وميكنهم من خالله استخدام سلطتهم. ويقوم هبا  الفاعلون من غري الدول •
 .(3)اهلاكرز األفراد، مجاعات املرتزقة السيربانية، القراصنة الوطنيون، نشطاء القرصنة اإللكرتونية وامليليشيات السيربانية

 

(1) Paulo & Jana Shakarian)2013(, Andrew Ruef, Introduction to Cyber warfare, A multidisciplinary 

Approach, Elsevier, P 02 
  Analysis on Defense and Cyberwarfare,” Infosec Island, 8 July“ستيفن إليوت، 2

2010,https://www.infosecisland.com/blogview/5160-Analysis-on-Defense-and-Cyber-Warfare.html  
(hereinafter “Elliot”). 

 . 14-13ص 20د:ات األحداث. أبو ظبي. العداتجاه(. الحرب السيبرانية. 2017عبد العزيز، سارة ) ( 3)

https://www.infosecisland.com/blogview/5160-Analysis-on-Defense-and-Cyber-Warfare.html
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 املطلب الثالث 
 وبزوغ القوة اإللكرتونية للدول  جدلية الصراعات اإللكرتونية يف الفضاء السيرباين

كان الغرض من احلروب املاضية هو السيطرة على أرض واحتالهلا ولكن احلروب احلالية تسعى لسرقة معلومات 
أو   أو سرية  املهم هو    إضعاف خاصة  وإمنا  املادي  اجلانب  يهم  اإللكرتونية حبيث ال  الناحية  من  دولة    إضعافقدرة 

 دولة. أنظمة احلكم والسيطرة على ال
أو عن   الكثري من الدول وضعت محاية جلميع أنظمتها وذلك عن طريق استهدافها كوسيط أو حامل خدمات 

طريق إيقاف عمل األنظمة فإن هذه اخلطوة تعد مهمة وذلك ألن اإلنسان يستطيع السيطرة والتحكم يف هذا اهلجوم.  
فرتاضي تكون نتيجة لعمليات االتصال ويستطيع اهلاكرز  ومت إجياد العديد من أجهزة الكومبيوتر اليت حتتوي على عامل ا

 من خالله سرقة مجيع املعلومات السرية واخلاصة. 
لكي تصبح الدولة يف أمان وبعيدا عن املخاطر واهلجمات اإللكرتونية جيب عليها إعادة النظر يف أسلحتها اليت  

 ألمن لديها حبيث توفر وسائل محاية كافية. تستخدمها ضد أي نوع من اهلجمات وجيب أن تقوم إبعادة فهم فكرة ا 
ابلنسبة لفكرة القوة اإللكرتونية فإهنا تقوم مبسح معلومايت أي تعمل بصورة شاملة جلميع أصناف قضااي الصراع 

 اإللكرتوين، بينما احلرب اإللكرتونية تعين الطرق واألساليب العسكرية. 
الرتكيز على   الدولة نظام قوي آمن جيب  تتزايد فلكي متتلك  أن  املستقبل  فاملتوقع يف  القوة اإللكرتونية،  عناصر 

روسيا   وتعد  التشغيل،  أنظمة  مجيع  وتدمري  خلل  إىل  يؤدي  مما  البياانت  قواعد  إتالف  طريق  عن  القرصنة  عمليات 
ن ونتيجة  والصني والوالايت املتحدة من أكرب الدول اليت متتلك قوى إلكرتونية تستطيع توفري أكرب درجات احلماية واألم

لذلك اضطرت العديد من الدول لوضع أنظمة دفاعية حلماية نظم معلوماهتا. حيث يعترب الفضاء السيرباين ترااث مشرتكا 
 .(1)لإلنسانية مثله مثل أعايل البحار والفضاء اخلارجي وفق العديد من اآلراء الفقيه القانونية

 املطلب الرابع 
 ت الدولية تداعيات احلرب السيربانية على العالقا

 ( الذراع اليمىن للعالقات الدولية، خاصة يف جمال الصراعات لقد Cyber warfareأصبحت احلرب السيربانية )
 إبمكاهنا، إذ  كبرية تكاليف  دون  ومن  عليه، والرد   "العدو يف للتأثري السبل أسهل أحد  اإللكرتونية  اهلجمات أصبحت

، حيث تعترب احلرب (2)احليوية وتعطيلها اإللكرتونية املواقع اخرتاق عرب والدول  واملؤسسات مبصاحل األفراد  أضرار إحلاق
اهلجمات السيربانية جملموعة من التداعيات فاملستقبل على صعيد    ستؤدي  السيربانية حرب غري مرئية حتدث بني الدول

 :(3)العالقات الدولية ومن أمهها

تعترب سالح يتم من خالله حتقيق  استخدام اهلجمات السيربانية كأداة جديدة لتعزيز املكا  • الدولية: حيث  نة 
وذلك لنقل    2007الرغبات، وتقدم روسيا منوذجا، جاءت اهلجمات السيربانية على استونيا كما حدث فاملاضي عام  

 
(1) Anna Maria Balsano (2000), Un instrument juridique international pour le cyberspace? Analyse 

comparative avec le droit international de l’espace Extraatmosphérique, Collection: Droit du 
cyberspace, UNESCO, P 15 

خالد  ( 2) الهجمات(،2013) وليد محمود،  اإللكتروني ساحة   نترنتاإل عبر "  سياسات   الصراع  مجلة  الجديدة"، 
 116، تشرين الثاني/ نوفمبر، ص5عربية العدد 

 . 17-16ص 20ات األحداث، أبو ظبي. العدد:اتجاه(. الحرب السيبرانية. 2017عبد العزيز، سارة ) ( 3)
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 متثال احلقبة السوفييتية من العاصمة اتلني.
 القوة يف السياسة الدولية. صعود أدوار الفاعلني من الدول املتوسطة والصغرية وحتقيق انتشار عالقات  •
 إطالق سباق التسلح السيرباين.  •
 دخول األمن السيرباين ضمن السياسات الدفاعية.  •
 توتر واحتقان العالقات الدبلوماسية بني الدول بسبب التدخل السيرباين يف الشؤون الداخلية.  •
 صعوابت تطبيق القانون الدويل على احلرب السيربانية.  •

على يوغوسالفيا، حيث   1999يربانية متوسطة الشدة يف هجمات حلف الناتو يف عام  مت استخدام احلروب الس
للخصوم االتصاالت  شبكات  تعطيل  اإللكرتونية  اهلجمات  هللا (1)أيضا استهدفت  حزب  بني  احلرب  خالل  برزت   ،

عام   عام  2006وإسرائيل يف  وإسرائيل  2008، وكذلك بني روسيا وجورجيا يف  واملواجهات بني محاس  يف عامي  ، 
 .  2012و 2008

 املطلب اخلامس
 القرصنة اإللكرتونية وحتدايت األمن السيرباين 

طريق  عن  املوانئ  أمن  اجتياح  ملرحلة  وصلت  بل  البنوك،  من  األموال  سرقة  اإللكرتونية  اهلجمات  اجتازت 
ألرابح املكتسبة من  عصاابت مكونة من جمموعات فقد لوحظ أن األرابح املكتسبة من القرصنة اإللكرتونية اجتازت ا

نتيجة   املخدرات  جتار  عدد  ويقل  اإللكرتونيني  املهامجني  عدد  يزيد  سوف  املستقبل  يف  فاملتوقع  املخدرات  جتارة 
الختالف كبري يف نسبة األرابح وهي اهلدف الرئيسي وراء أي جتارة حتدث يف عصران. ففي دولة اإلمارات خالل عام  

 ئم اإللكرتونية لتصل إىل مليوين شخص. لوحظ ارتفاع نسبة ضحااي اجلرا 2015
وهذا ما جيعلنا ندرك أمهية تطور األوضاع احلالية وجيب تصديها وردع هذا اخلطر. حيث تعرضت العديد من  

العربية ألكثر من   السطو على    26الدول  التواصل من  أنواعها فمثال مل ختلى مواقع  مليون عملية قرصنة وختتلف يف 
صور اخلاصة واستعماهلا كوسيلة للوصول للهدف أي البتزاز اآلخرين. فاملتوقع يف املستقبل أن  املعلومات الشخصية وال

من   هلا  ملا  اجلرائم كليا،  هذه  تنفيذ  قبل  وردعهم  اهلجمات  أصحاب  لتعقب  تستخدم  جديدة  أنظمة  هنالك  يكون 
 اخنفاض القتصاد وأمن الدولة. وظهرت ما تسمى شركات األمن السيرباين.

 :(2)عديد من الدراسات تثبت أمهية احلاجة إىل شركات األمن السيرباينوهنالك ال
عام   • خسرت  2015يف  من  57،  أكثر  األوسط  الشرق  شركات  من  مقابل    %500،000  أمريكي  دوالر 

 % عاملياً.  33
مليون    45، عانت بنوك اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان من خسارة بلغت أكثر من  2013يف عام   •
 مريكي بسبب واحدة من أكرب عمليات سرقة أجهزة الصراف اآليل اإللكرتونية يف املنطقة.  دوالر أ
عام   • شبكة "2014ما حدث يف  الشمالية  اخرتقت كوراي  عندما   ،Sony Pictures  ،ودمرت خوادمها  ،"

 
(1) Orian Bieber (2000), “Cyber war or Sideshow The Internet and the Balkan Wars”, Current History 

99, no. 635: 124-128, 
األمن السيبراني في الوطن العربي.. دراسة حالة المملكة العربية السعودية    (،2019أبو زيد، عبد الرحمن ) ( 2)

 http://www.acrseg.com/41356:  3/1/2021تم االسترجاع بتاريخ 
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 الشمالية،  "، وهي كوميداي تصور اغتيال زعيم كورايThe Interviewوسرّبت معلومات سرية رًدا على إطالق فيلم "
 . (1)كيم جونغ أون

 املبحث الثاين 
 الطبيعة القانونية لتحدايت األمن السيرباين واجلهود الدولية 

سيناقش هذا املبحث طبيعة حتدايت األمن السيرباين واجلهود الدولية واهم القيود الواردة عليه ابإلضافة إىل اهم 
ضاء الدولة السيرباين من أي هجمات قد تتعرض هلا الدول وكما  مؤسسات الدفاع لألمن السيرباين وأهدافها يف محاية ف

 يلي:
 املطلب األول 

 األمن السيرباين واجلهود الدولية لضمان السلم واألمن الدوليني 
(( ابهنا )جمموعة األعمال العدائية املوجهة Cyber warfare))  عرف الدكتور حممد اجملذوب، احلرب السيربانية

اإلل الدولة  معطيات  أو  ضد  نسخها  أو  آخر هبدف كشفها  إىل  من حاسوب  املتبادلة  أو  املعاجلة  أو  املخزنة  كرتونية 
واملفاعالت   والبرتول،  الغاز  نقل  وأانبيب  اجلوية،  املراقبة  أنظمة  على  )كاهلجوم  تدفقها  عرقله  أو  إتالفها  أو  تعديلها 

ألي خطر يذكر، حيث يستعاض نيابة عن  . فهي متثل وسيلة حرب لضرب العدو دون تعريض حياة اجلنود  (2)النووية(
 الزج ابجلنود. 

من أبرز املهتمني ابلقوة السيربانية، حيث يعرفها أبهنا:" القدرة على  (Nye.S Joseph) يعد جوزيف.س اني 
القدرة على   أهنا  السيرباين، أي  املرتبطة ابلفضاء  املعلومات  املرجوة من خالل استخدام مصادر  النتائج  احلصول على 

التشغيلية األخرى وذلك عرب  استخد املتعلقة ابلبيئات  للدولة، والتأثر على األحداث  السيرباين إلجياد مزااي  الفضاء  ام 
 .(3) أدوات سيربانية

لكل دولة ختالف قواعد القانون الدويل وبنود اتفاقيات جنيف األربع حول محاية   "عززت اتفاقيَّات جنيف األربع
حدَّدة يف االتفاقيَّات.  بوسيلة تنف  (4)األشخاص املدنيني

ُ
خالفات اخلطرية امل

ُ
يٍذ جديدٍة جتسَّدت يف نظام إلزامي لقمع امل

أو   هبم،  العقوبة  وإبنزال  حماكمهم  إىل  جنسيَّاهتم،  تكن  مهما  خالفني، 
ُ
امل إبحالة  ُملزمون  الواثئق  هذه  يف  فاألطراف 

 . (5)تسليمهم إىل اآلخرين يف حال إدانتهم
أنشأ االحتاد العاملي للعلماء فريق الرصد الدائم ألمن املعلومات.   2001 رى ففي عام ومن اجلهود الدولية األخ

احلرب  إىل  السيربانية  اجلرمية  التهديدات من  إدارة  السيرباين:  للفضاء  عاملي  نظام  املعنون حنو  الفريق،  تقرير هذا  وكان 
الرئيسية اليت قدمها اجملتمع املدين إىل العاملية جملتمع املعلومات اليت عقدهتا األمم  السيربانية، هو إحدى الواثئق  القمة   

 
(1 ) ( عسكر  تكنولو2016أمل  قطاع  بتاريخ (  االسترجاع  تم  السيبراني  األمن  واالتصاالت،  المعلومات  جيا 

1/28/2020  . 
https://www.bahrainedb.com/business-opportunities/information-communication-technology/cyber-
security/?lang=ar 

 . 819(، المرجع السابق، ص2018لمجذوب، محمد )ا ( 2)
(3) Joseph S.Nye JR )2010(, Cyber Power, Harvard Kennedy School, P 03 . 2 Ibid, P 04. 

   : 3/1/2021موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر تم االسترجاع بتاريخ  ( 4)
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-
geneva-conventions.htm 

 .889-888(، "القانون الدولي العام"، المرجع السابق، ص 2018د. المجذوب، محمد ) ( 5)

https://www.bahrainedb.com/business-opportunities/information-communication-technology/cyber-security/?lang=ar
https://www.bahrainedb.com/business-opportunities/information-communication-technology/cyber-security/?lang=ar
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 .(1)2003 املتحدة أوال يف جنيف يف
 املطلب الثاين 

 السيرباين والتحدايت األمنية  لألمن القيود القانونية 
 عاجل ميثاق األمم املتحدة القيود القانونية على استخدام القوة يف القانون الدويل والعالقات الدولية بني الدول  
ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقاهتم الدولية  "   تنص املادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق األمم املتحدة على أنه:حيث  

أم على وجه  دولة  السياسي ألية  االستقالل  أو  األراضي  استخدامها ضد سالمة  أوب  القوة  التهديد ابستعمال  عن 
 ( 2)."آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة

نصت ابحلرف على ضرورة االمتناع عن استخدام القوة أو التهديد ابستخدامها ضد سيادة    4الفقرة    2ملادة  فا
الدوليني. فاكتسب مبدأ حترمي   الدولة أبية طريقة تتناىف وأهداف األمم املتحدة املتمثلة يف احلفاظ على السلم واألمن 

 . (3) القوة استخدام يف العالقات الدولية القوة القانونية
بـ   إعالميًّا  أو ما يعرف  السيربانية،  القوة  املسبوقة ظهر مفهوم جديد وهو  التكنولوجية غري  التطورات  القوة  "مع 

  2اإللكرتونية". فهل استخدامها أو التهديد ابستخدامها يندرج حتت نطاق "القوة العسكرية" احملظورة مبوجب املادة  
ابت املنصوص عليها يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة؟ أم إهنا  واليت يتطلب اإلخالل هبا تطبيق العقو   4فقرة  

، وهنا وجب التفريق بني اهلجمات سيربانية ذات طبيعة العسكرية تتمثل يف استهداف (4) خارج نطاق احلظر املقصود؟
انية ذات طبيعة غري  البىن التحتية للدولة واستهداف النظام العسكري احلاكم وامن املعلومات العسكرية وهجمات سيرب 

واإلرهاب السيرباين ونشر الفكر املتطرف وحتويل األموال    اإلشاعاتعسكرية تشمل احلرب اإلعالمية والنفسية ونشر  
 بصورة غري شرعية وغريها. 

جباره على االستسالم وهلذا الغرض ال جيب استعمال وسائل تتعدى إومبا ان الغرض من احلرب هو قهر العدو و 
عمال الوحشية، من خالل استعمال سالح سيرباين قد يعطل برانمج تكنولوجي له عواقب وخيمة على  وتصل إىل األ

 حياة البشر أو الطبيعة. 
فالقانون الدويل قد عاجل قضااي كثرية وعديدة مرتبطة حبماية حقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة الدولية أو 

اتفاقيات جنيف األربع كأساس قانوين حلماية األشخاص املدنيني يف  غري الدولية، وركز على احلقوق الفردية فجاءت  
األمم   الدويل يف  القانون  فقهاء جلنة  قبل  من  مراجعة  إىل  الرابعة(، وهو رغم ذلك حباجة  )اتفاقية جنيف  احلرب  زمن 

وتعدد السيربانية.  املتمثلة ابهلجمات  املتسارعة وطبيعة احلروب احلديثة  املتغريات  مفاهيم اجلديدة مثل    املتحدة بسبب 
 )مبدأ سيادة الدولة، املسؤولية الدولية، مبدأي الصرورة واإلنسانية..(. 

 
(1 ) ( توريه  إ.  فريق  2011حمدون  السيبراني"،  السلم  عن  البحث  اال(،"  المعلومات  ألمن  الدائم    تحاد الرصد 

 . viالدولي للتصاالت   تحاد العالمي للعلماء، منشورات اال
 https://www.un.org/ar المتحدة: األمم  موقع (2)  
  (3) ( سيد طنطاوي  الديمقراطي  2020محمد،  المركز  منشورات  الدولي،  القانون  في  ودوره  القوة  استخدام   ،)

 https://www.democraticac.de/?p=65986على الرابط:   29/1/2021السترجاع العربي، المانيا تاريخ ا
(4 ) ( ايهاب  ميثاق2019خليفة،  موقف  هو  ما  التفاعلت  األمم    (،"  في  السيبرانية  القوة  استخدام  من  المتحدة 

لل المستقبل  مركز  منشورات  بتاريخ   بحاث الدولية؟"  االسترجاع  تم  الرابط  على  ظبي  ابو  والدراسات، 
3/1/2021  : 

https://www.futureuae.com/ar/Mainpage/Item/505 
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املدنيني   العرضية يف صفوف  التزام بتجنب اإلصاابت  العمليات احلربية  أثناء سري  الدول  يقع على عاتق  حيث 
الت  التحتية املدنية أو تقليلها على أقل تقدير. وقد يؤدي  التكنولوجي يوًما ما إىل تطوير أسلحة  واإلضرار ابلبنية  طور 

امليزة   لتحقيق  التقليدية،  األسلحة  من  أقل  عرضية  وأضرار  إصاابت  يف  التسبب  حمددة  ظروف  يف  ميكنها  سيربانية 
 .(1) العسكرية نفسها

أي  إذ نص على ما يلي: )يلتزم  1977وجاء يف الربوتوكول اإلضايف األول امللحق ابتفاقيات جنيف األربعة لعام 
يف   راً طرف سام متعاقد عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سالح جديد أو أداة للحرب، أبن يتحقق مما إذا كان ذلك حمظو 

مجيع األحوال أو يف بعضها مبقتضى هذا امللحق للحرب أو اتباع أسلوب للحرب )الربوتوكول( أو أية قاعدة أخرى من  
  .(2) (ف السامي املتعاقدالقانون الدويل اليت يلتزم هبا الطر  (قواعد 

ذِهل الذي شهده العصر احلديث عوامل مهمَّة جديدة كان هلا، وسيكون، أثر   أضاف حيث  
ُ
التطوُّر العلمي امل

ا العوامل التكنولوجيَّة  .(3)عميق يف تطوير قواعد القانون الدويل وتغيري معاملها. إهنَّ
اين كوسيلة حرب مل ترق بعد إىل مرتبة القواعد رب السيفمازالت جهود وضع قواعد قانونية تنظم استخدام الفضاء  

 القانونية امللزمة اال عرب حتوهلا إىل عرف متواتر أو تدوينها يف اتفاقية ومعاهدة دولية. 
أصبحت  حيث  العظمى،  الدول  وخاصة  للدول  ابلنسبة  مهم  اسرتاتيجي  السيرباين سالح  األمن  أصبح  حيث 

. ومن ميتلك  (4) ء ال يتجزأ من التكتيكات احلديثة للهجمات واحلروب بني الدولاحلروب السيربانية وسيلة جديدة وجز 
 اسرتاتيجية السالح السيرباين سيخلق له توازن الرعب أو أن يستخدمه كسالح ردع لتحقيق السالم. 

العسكري اجملاالت  يف  وخاصة  التكنولوجي  التطور  يف  تتقدم  اليت  للدول  هو  الدويل  النظام  على  اهليمنة  ة الن 
الفضاء   التحكم يف  يستطيع  فمن  لذا  النظام.  هذا  يف  الدولية  القوى  سلم  الدول يف  مواقع  الذي حيدد  وهو  واألمنية 

 السيرباين سيتحكم يف هرم النظام الدويل.
منهم القانوين و   يشكل حالة حرب،  Cyber-attacks)) امجع فقهاء القانون أبن أي هجوم أو اعتداء سيرباين

 .(5) اضر يف جامعة جورج اتونبول روزنيفاغ احمل
للصليب األمحر )لوران جيسيل، الدولية  للجنة  القانون  املستشار  املادة  Laurent Giselفقد أشار   36(، أبن 

تلزم الدول األطراف أبن تكون األسلحة اجلديدة متوافقة مع أحكام القانون الدويل    1977من الربوتوكول األول لعام  
 .(6)اإلنساين

إيقا يصعب  ومناهج جديدة حيث  أساليب  طريق وضع  عن  منها  التقليل  ميكن  ولكن  السيربانية  اهلجمات  ف 
 

 :  1/7/2013(، مقابلة على موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر بتاريخ 2013لوران، جيسيل ) (1)  
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/interview/2013/06-27-cyber-warfare-ihl.htm 

 .1977البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة  ( من36المادة ) ( 2)
 .110-79(، "القانون الدولي العام"، المرجع السابق، ص 2018د. المجذوب، محمد ) ( 3)
تم االسترجاع    لكترونيدراسة )االمن السيبراني( موقع الهيئة المنظمة للتصاالت في لبنان على الموقع اإل (4)  

 www.tra.gov.ib/cybersecurity-AR                                                     :3/1/2021بتاريخ 
(5 ) ( امير  اإل2017عكاشة،  الحرب  االفتراضي:  لكتروني (  العالم  صراع  أساس   إنترنتة  اليوم  عالم  في 

و والتعاملت  للتجسس   أجهزة االتصاالت  ووسيلة  اال   وأداة   التحكم،  تم  صورها"  بمختلف  سترجاع  للحرب 
 :3/1/2021بتاريخ 

 www. felesteen.ps/prints/news/104454  
(6 ) ( جيسيل  بتاريخ  2013لوران،  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  موقع  على  مقابلة  المرجع    1/7/2013(، 

 السابق. 
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وإعادة تكييف هذه املفاهيم ذات الطابع التقليدي لكي تتطابق مع اجملاالت اجلديدة، حيث أوال يتطلب معرفة من قام  
 هبذه اهلجمات لكي يتم معرفة اهلدف الذي يسعى إليه. 

 وهذه املتطلبات تتمثل يف: 
االقتصادية  - العقوابت  الصارمة،  القوانني  الدبلوماسية،  االحتجاجات  السليب،  الفضاء  و   اإليقاف  يف  االنتقام 

يكون   قد  ولكن  اخلاصة  املعلومات  بنشر  االنتقام  طريق  عن  وذلك  التهديد،  يف  الردع  يتمثل  والعسكري:  االفرتاضي 
 .(1) الوضع معقد فيحتاج لتدخل عسكري نتيجة لوجود نتائج كارثية

 ومن أهم االسرتاتيجيات املتبعة لردع اهلجوم السيرباين: 
إجياد أنظمة جديدة: إذا كانت الدولة متلك نظام قد مت اخرتاقه من قبل دولة أخرى ومل تقم بتغيريه قد يؤدي   •

 ذلك لنتائج كارثية وخيمة، حيث جيب جتديد النظام بفرتات منتظمة جتنبا ألي هجمات مفاجأة ممكنة فاملستقبل.
ذا استطاعت هذه الدولة جتنب أي هجمات حتدث جيب أن تبتعد عن الوسط يف ذلك الوقت جتنبا ألي  إ •

 حماوالت أخرى وتعمل على إعادة تشغيل أنظمتها والسيطرة عليها. 
ولكن بغض النظر من احللول املوضوعة والتدابري واإلجراءات املضادة فإن الدول النامية اليت متتلك األموال وذات 

مرتفع سوف تستمر يف املستقبل ابلقيام ابحتكارات خمتلفة للعديد من الدول ذات إمكانيات أقل حيث يسهل  اقتصاد 
 السيطرة عليها والقيام هبجمات سيربانية.

قوية حلماية  أنظمة  للشك ووضع  مثري  نشاط  أي  دائم ومالحظة  الشبكات بشكل  مبتابعة  اخلرباء  يقرتح  حيث 
 الشبكات من االخرتاق. 

القرتاب شبكات اإلنرتنت العادية والشبكات العسكرية تواجه الدولة العديد من التحدايت يف املستقبل  نتيجة  و
 :(2)ومنها
هلجمة إلكرتونية مشلت املطار،    2017استهداف البنية التحتية: مثلما حدث ألوكرانيا حيث تعرضت يف عام   •

 املؤسسات املالية وحمطات الوقود. 
اإللكرتونية: وذلك من خالل قيام جمموعة من املخرتقني مبحاولة السيطرة على  فقدان السيطرة على األنظمة   •

أجهزة التحكم عن بعد املستخدمة ألغراض عسكرية مثل األقمار الصناعية يتم التحكم هبا لتجسس كذلك السيطرة 
بعضها البعض. فكما  على الطائرات والغواصات وتوجيهها هبدف تدمري دول أو تدمري العالقات بني الدول القريبة من  

نرى يف عصران احلايل بسبب تطور التكنولوجيا بشكل كبري فإن معظم الدول حاليا تستخدم التكنولوجيا يف التحكم  
لذلك   أعماله  مبعظم  تقوم  أي  اإلنسان  اآللة ستحل حمل  املستقبل  ويف  لإلنسان،  أسهل  وأسلحتها ابعتباره  أبجهزهتا 

 ية.سوف تزيد عمليات القرصنة اإللكرتون 
يف   • حدث  مثلما  العسكرية  واألنظمة  التسليح  خرائط  لسرقة  وذلك  العسكرية:  واملعلومات  البياانت  تزييف 

 . USBمت نقل العديد من املعلومات وامللفات السرية عن طريق وصلة  2008أمريكا يف عام 

 
. مجلة  التهديد المتصاعد ألمن الدول""(. القرصنة اإللكترونية في الفضاء السيبراني  2018شلوش، نورة ) ( 1)

 . 202ص 2، العدد 8مركز بابل للدراسات اإلنسانية. المجلد:
(2 ) ( إيهاب  العسكرية.  2017خليفة،  للمؤسسات  السيبرانية  التهديدات  تنامي  ظبي.  اتجاه(.  أبو  األحداث.  ات 

 . 57-56ص 22العدد:
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 سرقة املعلومات والبياانت االقتصادية: والذي يكون من خالل سرقة البنوك والشركات. •
األنظمة ت  وتنازع  والقوانني،  األحكام  تناقض  يف  حىت  أو  القانوين،  األمن  غياب  يف  القانونية،  املخاطر  تمثل 

القانونية، من جهة اوىل، ويف اتساع إمكاانت، نشوء جنات للجرمية السيربانية، من جهة اثنية. ويرتفع منسوب هذه  
 مع وجود تعاون، ال يضمن مالحقة فاعلة، تتالءم وطبيعة  املخاطر، مع انعدام التعاون بني البلدان املختلفة، أو حىت

املستوى   على  توسعها  يقف  ال  واليت  القانونية،  ولألنظمة  للحدود،  العابرة  السيربانية،  واالعتداءات  واجلرائم  األعمال 
مبا يطال  ، بل يتعداها إىل توسعها على املستوى املوضوعي،  األرضاجلغرايف، حبيث تطال أي مواطن يف أي بقعة من  

 .(1)الدول، وامنها، واستقرارها
الدول  السيربانية، وخصصت  إقرار سياسات وقائية ودفاعية، ضد اهلجمات  إىل  املتقدمة،  الدول  اجتهت معظم 

، واسرتاليا، واململكة املتحدة، مبالغ طائلة، ملعاجلة مسائل األمن السيرباين،  (2)الكربى، مثل الوالايت املتحدة األمريكية
 ار الفضاء السيرباين. ألنه من الصعوبة مبكان حتديد هوية القائم ابهلجمات السيربانية عرب اإلنرتنت . واستقر 

اما يف بعض الدول العربية فقد شرعت قوانني متعلقة ابألمن السيرباين عرب مكافحة جرائم شبكات االتصاالت 
 ت غري املنصوص عليها يف القوانني الدولية. وتقنية املعلومات، وان كانت بطيئة اال اهنا غطت الكثري من الثغرا

 املطلب الثالث 
 أهداف الدفاع يف الفضاء السيرباين

عن   الدولة  إىل  خطأ  أي  نسبة  ابإلمكان  يكون  أْن  دون  من  حَتدث  قد  السيرباين  الفضاء  استخدام  أضرار  إنَّ 
يثة مظهر خارجي يدلُّ على صفاهتا وجنسيَّتها  الفضاء السيرباين، فِمن الصَّعب مبكان أْن يكون للربامج املعلوماتيَّة اخلب

 .(3) ممَّا يُعقِّد عملّية اإلثبات
 توجد العديد من األهداف لكل دولة يف سبيل احلفاظ على فضائها السيرباين من خالل ما يلي: 

محاية املمتلكات العسكرية: حيث تشمل محاية أنظمة التحكم، األسلحة، االتصاالت احلربية وحمطات الطاقة   •
ضعاف أمن الدولة  إ النووية، كل ذلك للتعرف على خطط الدولة املستقبلية والتعرف على األسلحة املستخدمة للتقليل و 

 لكي يتم مهامجتها بسهولة. 
العسكرية   • القوات  يف  يعملون  الذين  األشخاص  بياانت  تشمل  حيث  العسكرية:  والبياانت  املعلومات  محاية 

 وخطط التسليح أو مناذج األسلحة املستعملة من قبل األشخاص.   وتتضمن االسم والرتبة ومكان اإلقامة 
 محاية البنية التحتية: حيث تشمل قواعد البياانت احلكومية وقطاع االتصاالت. •
اهلجوم   • لتصدي  مفاجأة  حالة هجوم  أي  تكون جاهزة يف  اإللكرتونية: حيث  احلرب  وجتهيز وحدات  تقوية 

لتح ذلك  السلبية، كل  اآلاثر  من  ذا  والتقليل  جيل  ينشأ  ولكي  اهلجمات  هذه  تداعيات  وإيقاف  الدويل  األمن  قيق 
 

(1 ) ( األشقر  منى  اللقاء2012جبور،  المواجهة،  ومستلزمات  التحديات  السيبراني:  األمن  األول    (،  السنوي 
القانونية  للبحوث  العربي  المركز  منشورات  بيروت،  السيبراني،  الفضاء  وسلمة  أمن  في  للمختصين 

 والقضائية جامعة الدول العربية. 
(2) PricewaterhouseCoopers, Cyber Security M&A: Decoding Deals in the Global Cyber Security 

Industry (Nov. 2011) . 
ضت أستونيا لهجوم سيبراني عام  عندما   ( 3) وس. ولكن بعد سنتين من   2007تعر  ه ات  هام إلى القراصنة الرُّ ج   و 

خبراء   حد د  الدؤوب  األميركي ة    أماكنونيا  است التحقيق  المتحدة  والواليات  مصر  من  الهجمات  انطلق 
 وفيتنام... وأَتَت روسيا في المرتبة الثامنة. راجع ما كتبه 

Vincent Nouyrigat" ,Cyberguerre: Pourquoi Elle ne ressemble à rien de connu", Science &  Vie, no 
1159, april 2014, p. 77 
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 قدرات عالية ونظرة مستقبلية واضحة. 
حماولة إيقاف اهلجمات اإللكرتونية: وذلك من خالل رفع تكاليف اهلجوم على الدول األخرى، ففي عصران   •

بدء هذا   أو مكان  أثر  نتتبع  أن  متكننا  التكنولوجيا حيث  تطور  نرى  ترفع  احلايل  أن  الدولة  فتستطيع  بسهولة  اهلجوم 
 تكاليف اهلجوم للتقليل من اهلجمات اإللكرتونية من تلك الدولة. 

وحتول الفضاء السيرباين، إىل فضاء تغزوه التهديدات، وتسافر يف فضائه املفتوح اهلجمات، اليت استثمر أصحاهبا  
مؤث هجمات  ممارسة  يف  احملدود،  غري  وانفتاحه  الفريدة،  الكياانت  مساته  يف  أو كلي  جزئي  ختريب  عنها  ينشأ  قد  رة، 

الرقمية املستهدفة، سواء كان مستقرها يف فضاءات سيربانية تعود إىل مؤسسات عسكرية، أو أمنية، أو مواقع حكومية،  
للتهديدات  عرضة  السيرباين  الفضاء  يف  املقيمة  الكياانت  مجيع  أضحت  لقد  تعليمية.  أو  صحية،  أو  حبثية،  أو 

 .(1)ات اليت تسافر مع قنوات الفيض الرقمي الذي يتدفق يف الفضاء السيرباين اجلديدواهلجم

 
 الرقمي: قراءة في مطالع تشكيل حضور محيطه المعرفي-(، الحضور العربي2017الرزو، حسن مظفر ) (1) 

Noor Publishing، OmniScriptum AraPers GmbH، BahnhofstraBe، Germany ،األولى الطبعة   ،
 .217ص
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 املطلب الرابع 
 مؤسسات الدفاع اإللكرتوين 

يف عصران احلايل وكما متوقع فاملستقبل زايدة اهلجمات اإللكرتونية وضعف األنظمة الدولية كل ذلك أدى إىل  
دولة لديها    114دولة ووجدت أن    193مت أمريكا إبجراء إحصاء على  إعطاء اهتمام كبري للجانب األمين، فقد قا

دولة وضعت مؤسسات خاصة. كل    67دولة أعطت مهمة الدفاع للقوات العسكرية، و  74أنظمة أمنية دولية بينما  
 : (1)ذلك يشري إىل أن هنالك عدد معني من مؤسسات الدفاع اإللكرتوين ومنها 

م  • تتكون  حيث  اإللكرتونية:  يف  اجليوش  خمتصني  أفراد  جمموعة  على  إن  القدرة  وهلم  األمنية  األنظمة  ضعاف 
 اخرتاق األنظمة ألخذ املعلومات الشخصية وتدمري اخلدمات اإللكرتونية والدفاع عن الشبكات القومية. 

للطوارئ) • الفورية  االستجابة  أو  CERTفرق  معينة  تتبع شركة  دولة وهي  الفرق يف كل  من  العديد  يوجد   :)
 ينة، حيث تقوم بتتبع أثر اهلجمات أو مصدرها كذلك تقوم ابلتدقيق يف األدلة اجلنائية الرقمية املتوفرة. وزارة مع
كربايت شركات االتصاالت: تعترب مهمة ألهنا حتتوي على عدد ضخم من املستخدمني كذلك تقوم بعملية   •

 ريب.مراقبة مجيع االتصاالت )األفراد( حيث تقوم حبمايتها من أي اخرتاق أو تس
وذلك   • املسلحة  القوات  لتدخل  الدولة  فتحتاج  قوي  إلكرتوين  هجوم  عن  عبارة  يكون  قد  املسلحة:  القوات 

 لتدمري خطوط االتصال أو تدمري أسلحة التحكم عن بعد.  
 املطلب اخلامس 

 الدفاع اإللكرتوين يف االسرتاتيجيات العسكرية 
نة وتعمل على التخفيف من حدة اهلجمات اإللكرتونية  هي عبارة عن جمموعة من األنظمة اليت متتلكها دولة معي

أنظمتها بشكل مستمر نظرا لتطور وتعدد الوسائل املستخدمة لبدء  إيقافهاوحماولة   ، حيث تعمل الدول على تطوير 
 اهلجوم. فجميع هذه التدابري املوضوعة تعمل على حتقيق األهداف وتستهدف البنية التحتية لالتصاالت والسيطرة.

الوقائيميكن   اإللكرتوين  الدفاع  اإللكرتوين من   تعريف  األمن  لتحقيق  اتباعها  يتم  أو خطة مستقبلية  اجتاه  أبنه 
ثالثة   خالل  من  ذلك  ويتم  احلايل.  وقتها  يف  وذلك  آاثرها  من  والتقليل  اإللكرتونية  اهلجمات  مصدر  حتديد  خالل 

 :(2)أساليب
• ( وضع  طريق  عن  للهجمات:  املبكر  يف  sensorsالكشف  غري  (  حركة  أي  بتحسس  تقوم  واليت  الشبكات 

 طبيعية كذلك يتم استخدام املعلومات االستخبارية لتتبع أي نشاط غري طبيعي.
• ( استخدام  طريق  عن  ذلك  يتم  اإللكرتوين:  املهامجني  white wormsاهلجوم  خطط  إبلغاء  تقوم  حيث   )

 قوم إبرسال هجمات مضادة. املستقبلية عن طريق أهنا تقوم بتدمري تطبيقات وبرامج القرصنة فت
استخدام أسلوب اخلداع: يكون هدف الدولة هنا تظليل أصحاب اهلجمات اإللكرتونية عن طريق استخدام   •

  أساليب متويه تبعد اهلاكرز عن هدفهم األساسي حيث يطلق عليه عامل تشتيت.
هيئات متخصصة يف األمن    مبا أن التهديدات السيربانية ال تفرق بني مدين وعسكري، سعت الدول إىل تشكيل

 
 . 55(. المرجع السابق ص 2017خليفة، إيهاب ) ( 1)
 . 55(. المرجع السابق، ص 2017خليفة، إيهاب ) ( 2)
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  :السيرباين، تكون مهمتها
  .إعداد االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين، واإلشراف على تنفيذها  -
 وضع السياسات وآليات احلوكمة واإلرشادات املتعلقة ابألمن السيرباين وتعميمه.  -
 وضع أطر إدارة املخاطر املتعلقة ابألمن السيرباين  -
 بة للحوادث واالخرتاقاتوضع أطر االستجا  -
  .وضع السياسات واملعايري الوطنية للتشفري  -
 .رفع مستوى الوعي ابألمن السيرباين  -

لالتصاالت الدويل  االحتاد  حدده  ملا  السيرباين     ITUووفقا  األمن  مستوى  لتصنيف  معايري  هناك مخسة  أبن 
 .درات، ومعيار التعاون : معاير تشريعية، تقنية، تنظيمية، بناء الق (1)للدول وهي كالتايل

 

 
العالمي، اال ( 1) السيبراني  تم االسترجاع  17، ص  2017الدولي للتصاالت،    تحادمؤشر األمن  الموقع  . على 

 : 5/1/2021بتاريخ 
https://www.itu.int/pub/D-STR-GCI.01-2017 
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 اخلامتة 

من املتوقع أن املستقبل سوف حيمل العديد التطورات على مستوى طبيعة احلروب والنزاعات بني الدول ومنها 
فعل   ردة  تكون  حيث  التكنولوجية،  األساليب  الختالف  التفكري كذلك  طريقة  الختالف  نظرا  السيربانية  اهلجمات 

ليب املعتمدة يف حياهتم وتقوية أمن الدولة وذلك منعا ألي هجمات إلكرتونية قد تؤثر  الدول أبن تقوم بتطوير األسا
على املعلومات السرية أو اخلطط املستقبلية للدولة. وان البشرية ومن خالل التطورات العلمية فأصبح هـذا التطور ثـورة 

يتض  وهنا  الصغرية،  القرية  مثل  أبكمله  العامل  أصبح  فقد  ملحوظة،  فــي عاملية  جديــد  السيرباين كحقل  األمن  دور  ح 
 العالقــات الدوليــة. 

ونتيجة لذلك أصبحت الدول هتتم ابملخاطر األمنية ملا تشهده من تطورات واسعة يف جمال التكنولوجيا، وتعد  
القانون الدويل،    قضية األمن السيرباين والقرصنة من أهم القضااي الدولية اليت يتم دراستها من قبل األمن الدويل وفقهاء 

الدولة  وكذلك سعي املنظمة  الدولة يف حماولة منها حلفظ األمن والنظام يف  وذلك لكي يكون هنالك خطط تتبعها 
التكنولوجيا يف   الدوليني، كما ميكننا مالحظة أن هنالك عالقة قوية بني تطور  الدولية يف احلفاظ على األمن والسلم 

لل الدولة  تعرض  وإمكانية  ما  اإللكرتونيةدولة  وتسعى  و   هجمات  ابلتكنولوجيا  هتتم  الدولة  فكلما كانت  القرصنة، 
الستخدامها ابتت أكثر عرضة للهجمات اإللكرتونية لكي يتم سرقتها أو سرقة معلومات الدولة األكثر سرية ،وهذه  

 تيجية وسيادهتا .ضعاف الدولة من حيث فقدان السيطرة، على مقوماهتا االسرتاإ اهلجمات اإللكرتونية تعمل على 
هناك العديد من التحدايت اليت تعوق إمكانية تطبيق القانون الدويل على استخدام القوة السيربانية يف العالقات 
الدولية، أمهها: صعوبة معرفة الفاعل نفسه، واستخدام أجهزة كمبيوتر موجودة يف أكثر من دولة يف عملية شن هذه  

ستخدمني هلذا النوع من اهلجمات من أفراد ودول ومجاعات، بداية من الدول وهناية  اهلجمات، وتعدد أنواع الفاعلني امل
ابألفراد، وهو ما ُيصّعب عملية تكييف الوضع القانوين للهجمة: هل هو اعتداء على سيادة دولة من قبل دولة أخرى؟ 

 .(1)أم جمرد هجمات إرهابية يتم التعامل معها من منطلق هتديد األمن والسلم الدويل
 اهم نتائج البحث:   

التقليدية على املواجهة العسكرية املباشرة، بينما تعتمد احلرب اإللكرتونية على ثورة املعلومات   - تعتمد احلرب 
 واالتصاالت للهجوم وحتقيق األهداف.

ما    لقد جتاوز أتثري احلرب اإللكرتونية احلدود الوطنية، لذلك ال ميكن أن تقتصر احلرب اإللكرتونية على بلد  -
 دون دول أخرى، وهذا سيكون له أتثريا كبري على طبيعة العالقات الدولية والسياسة العاملية. 

 تستخدم اجلماعات اإلرهابية الفضاء اإللكرتوين لنشر ايديولوجيتها اهلائمة.   -
 ية. تساعد التكنولوجيا احلديثة يف محاية املعلومات ومحايتها من خالل مراقبة وحتليل اهلجمات اإللكرتون  -
لتحقيق   - ردع  يستخدمه كسالح  أن  أو  الرعب  توازن  له  سيخلق  السيرباين  السالح  اسرتاتيجية  ميتلك  من 
 السالم.
 من يستطيع التحكم يف الفضاء السيرباين سيتحكم يف هرم النظام الدويل.  -

 
(1 ) ( ايهاب  ميثاق2019خليفة،  موقف  هو  ما  التفاعلت  األمم    (،"  في  السيبرانية  القوة  استخدام  من  المتحدة 

 :  3/1/2021والدراسات، ابو ظبي على الرابط بتاريخ  بحاث مركز المستقبل لل الدولية؟" منشورات 
https://www.futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5051 
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 التوصيات: 
 تتلخص أهم توصيات البحث يف:  -
 من أهم سبل احلد من آاثر اهلجمات السيربانية.  تعزيز الوعي ابألمن السيرباين وهتديداته وخماطرة يعترب  -
وضع آليات للمشاركة التقنية الفورية للمعلومات االستخبارية اليت تتعلق بنوع اهلجمات والفاعلني احملتملني بني   -

 اجلهات ذات الصلة. 
 خيتص يف  إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق ومواجهة وضبط خمتلف أنواع اجلرائم السيربانية وتصميم نظام أمين    -

 متابعة وتطوير طرق احلماية من اهلجمات السيربانية. 
العمل على تعزيز التضامن بني الدول يف جماالت أتمني الفضاء اإللكرتوين، وزايدة االستثمار يف تطوير أدوات   -

 الربجميات السيربانية يف اجليوش احلديثة وزايدة اإلنفاق على األمن السيرباين يف العديد من البلدان. 
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 امللخص
ختضع هتديدات األمن السيرباين يف ضوء التطورات التكنولوجية األخرية وحتدايت األمن السيرباين ضمن ضوابط 

كها ومحايتها من  قواعد القانون الدويل، اذ يعترب األمن السيرباين من أهم األسلحة األساسية اليت تسعى الدول المتال 
البحث هي دراسة عالقة األمن السيرباين ابهلجمات   أي اخرتاق لضمان املعلومات العسكرية. واملشكلة اليت طرحها 

 اإللكرتونية يف ضوء أحكام القانون الدويل. 
هتديد سيحاول هذه البحث حتليل العالقة القانونية بني القانون الدويل واهلجمات السيربانية، ال سيما من حيث  

 السلم واألمن الدوليني. 
الفضاء   احلالية هلذه اهلجمات اإللكرتونية على  التحدايت  التأكيد على  أيًضا  البحث  من انحية أخرى، حياول 

 اإللكرتوين وقيودها حلماية األمن القومي للدول. 
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 ثوختة 
لة ذيَر رؤشنايى دوايين ثيَشكةوتنى تةكنةلؤذيا و   ئالةنطيريةكانى هةِرةشةكانى ئاسايشى سيبراني 

بة  سيبراني  ئاسايشى  نيَودةولَةتى,  ياساى  ريَساكانى  ثيَوةرةكانى  ذيَر  دةضنة  سيبراني  ئاسايشى 

طرنطترين ضةكى سةرةكى دادةنريَت كة وآلتان هةولَى بة دةستهيَنان و ثاريَزطارى كردنى دةدةن لة  

ة تويَذينةوة خستيتية روو بريتية لة  هةر ثيَشيَليةك بؤ ثاراستنى زانيارية سةربازيةكان. ئةم كيَشةيةى ك

حوكمةكانى   رؤشنايى  ذيَر  لة  ئةليكترؤنيةكان  هيَرشة  بة  سيبراني  ئاسايشى  ثةيوةندى  ديراسةتكردنى 

 ياساى نيَودةولَةتى. 

هيَرشةكانى  و  نيَودةولَةتى  ياساى  نيَوان  ياسايى  ثةيوةندي  شيكردنةوةى  هةولَى  تويَذينةوةية  ئةم 

 ةتى لة رووى هةِرةشةكردن لة ئاشتى و ئاسايشى نيَودةولَةتى.سيبراني دةدات, بة تايب

ئالةنطيرية  لةسةر  بكاتةوة  جةخت  دةدات  هةوأل  تويَذينةوة  هةروةها  ترةوة,  اليةكى  لة 

هةنوكةييةكانى ئةو هيَرشة ئةليكترؤنيانة لةسةر ئاسؤى ئةليكترؤنى و كؤدةكانى بؤ ثاراستنى ئاسايشى 

 نةتةوةيى وآلتان.
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Abstract 
The research aims to study cybersecurity threats in light of recent technological 

developments and cybersecurity challenges within the control of international law 

norms. Hence, cybersecurity is one of the important primary weapons that countries 

aim to own and protect from any sort of attacks to keep the military information safe 

and secure. The problem posed by the research is to study the relationship between 

cybersecurity and cyberattacks in light of the provisions of international law. 

This research will, on one hand analyze the legal link between international law 

and the cyber-attacks. Particularly, the threats against international peace and security. 

On the other hand, it will also emphasize the current challenges of these cyber-

attacks on cyberspace and their resctrictions to protect the States’ national security. 
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 لەنێوان شەرع و یاساى سزادانى  خوێندنەوەیەکى بەراوردکارییە بۆ تاوانى لەباربردن 

عثمان  بوتان بکر  

 
 بۆتان بکر عثان 

 وانى لەباربردن )خوێندنەوەيەکى بەراوردکارييە بۆ تا

 لەنێوان شەرع و ياساى سزادانى عێراقی و فەڕەنسی(
 

 

 بۆتان بکر عثان 
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 خوێندنەوەیەکى بەراوردکارییە بۆ تاوانى لەباربردن  ) 

 ( لەنێوان شەرع و یاساى سزادانى عێراقی و فەڕەنسی
 بواتن بکر عثمان 

 ماجستري قانون خاص/ فرنسا 
ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 

 اإلجهاض جهاض، فقه اإلسالمي، قانون املقارن، قانون العقوابت، مراتبإ
 ووشە سەرەکيەکان:

لەباربردن ، فقهى ئيسالمی، ياساى بەراوردکارى، ياساى سزادان، پايەکانى 
 لەباربردن 

Key Words: Abortion, Islamic jurisprudence, comparative law, penal law, 
ranks of abortion 

 پێشەکى 

بونەوەى کاڵ  و  ڕەوشت  داڕزانى  بڵێین  کە  ڕونە  ئاشکراو  بەشێوەیەکى   شتێکى  بەرزەکان  بەها 
کۆتاییەکانى  لە  بەتایبەت  داوەتەوە،  ڕەنگی  جیهان  واڵتانى  خۆی  نێو  کۆمەڵگەى  تەواوى  لە  بەرچاو 
سااڵنى ڕابردوو، کە بۆتە هۆی هێنانە کایەى چەندین تاوانى جۆراو جۆر، لەنێویشان تاوانى لەباربردن،  

ەردەو ناوێک ئەنجام بدرێت وەرگرتنەوەى مافی بۆیە دەڵێین تاوان چونکە ئەو کردەوەیە لەژێر هەر پ
 گیان لەبەرێکە ئەویش پێ ى دەڵێن مرۆڤ. 

کە زۆر جاران ئەم تاوانە ئەنجام دەدەرێت بە نهێنى، وەلێ لەهەندێ شوێن ڕێگە پێدراو دروستەو 
باس   بتوانین  کە  دەردەکەوێت  بە  بابەتە  ئەم  گرنگى  لێرەوە  وەرناگرێت،  سزایەک  هیچ  بکەرەکەى 

تێکى وەها بکەین لە ڕووی یاساییەوە، بۆ ئەوەى لەژێر ڕۆشنایی یاسایی  فۆکەس بخەینە سەر لەبابە
 الیەنەکان و پایەکانى ئەم کردەوە تاوانیە. 

نهێنى   ،لەباربردن بەشێوەى  کرد زۆرجاران  باسمان  یە، وەک  تاوانێکى کۆمەاڵیەتی  بڵێین  دەکرێ 
تیایدا   کە  ناکات،  و کەس هەستى پێ  دەدەرێت  بە ئەنجام  دەدات کۆتاى  ئەوە  بڕیارى  کەسێک خۆی 

دەرەنجامى  جا  بووە،  دروست  دایکدا  منداڵدانى  نێو  لە  کۆرپە  کە  ئەوەى  دواى  بهێنێت،  سکپڕیەکەی 
خێزانەکە   یاخود  هاوسەرەکەى  خودى  وایە  جاریش  بێت،  ناڕەوا  یان  ڕەوا  بوونیکى  جوت  هەر 

سکەى کە دروست بووە لەبار بربرێت و کاریگەرى لەسەر ئافرەتى سکپڕ دروست دەکەن بۆ ئەوەى ئەو  
 نەمێنێت. 

تاوانەکە تاوانەکە   ،بکەرى  شوێنەوارێکى  هیچ  کە  دەدات  ئەوە  هەوڵی  تاوانبار  جاران  زۆر 
نەهێڵێتەوە و بزرى بکات، جاریش وایە بۆ ڕزگارکردنى گیان و ژیانى دایک، یاسا ڕێگەى داوە کە ئەم 

توو بەردەوامى سکەکە دەبووە مایەى مەترسی بۆ سەر  کردەوەیە ئەنجام بدرێت، لە کاتێکدا ئەگەر ها
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بۆ سەر   یان  بێت  ژیری  و  یان عەقڵ  بێت  بۆسەر جەستەى  دایک، جا مەترسیەکە  گیانى  و  ژیان 
لەگەڵ   وەلێ  داوە،  مافەى  ئەو  یاسا  دیاریکراودا  حالەتێکى  لەچەند  بێت،  دایکەکە  بیرى  زادەى 

 سەرنج و تێبینى ئێمە لەسەر ئەم ڕێگە پێدانە. 
نکە لەباربردن وەرگرتنەوەى گیان و ژیانى کۆرپەیەکە کە دەیەوێت بێتە سەر دونیاو بژیت،  چو

بەهەر شێوازێک ئەم سکە ئەم کۆرپەیە دەستدرێژی بکرێتە سەر، دەبێتە مایەى دروست بوونى 
تاوانى  کە  دەزانین  ئێمە  کایەوە.  دێتە  تاوانە  لەم  قوربانى  بەمەش  مرۆڤێک،  کوشتنى  تاوانى 

نایە بەدى کوشتن  لەباربردن  تاوانى  لە  نەبێت، هەمان شت  بینینى الشەى کوژراو  بە  تەنیا  تەدى 
واتە  سک  نێو  کۆرپەى  ژیانى  سەر  بۆ  دەستدرێژییەک  هەر  بۆیە  دەبینرێت،  بەچاو  و  دەکرێت 

 دەستدرێژی بۆ سەر وەچەو مافی کۆمەڵگا لە داهاتوودا. 
ە خۆی لەبابەت گەلێکى وەها  ڕەنگە خوێنەرى ئەم گۆڤارە بپرسێ بۆچی توێژەرى ئەم پرس 

داوە کە پسپۆڕیە یاساییەکەى تایبەتیەو بابەتى توێژینەوەکە یەکێکە لە بابەتەکانى یاساى گشتى 
ئەنجامدانى  زادەى  توێژینەوەیە  ئەم  کە  دەڵێین  ئەمە  وەاڵمى  لە  تاوانیەکانە،  یاساى  بە  سەر  و 

ى ماستەر، بۆ زانینى خوێنەران سیمینارێکە لە واڵتى فەڕەنسا پێشکەشکراوە لە قۆناغی خوێندن
سەرەکى   یاساى  التینی  سیستەمى  لە  تایبەت  یاساى  بەشەکانى  لە  بەشێکە  تاوانى  یاساى 

   فەڕەنسی.
 

 گرنگى و کێشەى توێژینەوە 
  

مەترسیەکى   هەڕەشەو  دایک  سکى  نێو  لە  کۆرپە  کوشتنى  بابەتى  کە  نیە  تێدا  گومانى 
چونکە   ێویستە ئەم دیاردە تاوانیە چارەسەر بکات، گەورەیە بۆ سەر کۆمەڵگا، بۆیە لەسەر یاسا پ

گەورەی  کاریگەریەکى  کردوەو  دروست  گەورەى  گرفتێکى  ئەمە  نیە  ساکار  سادەو  وا  بابەتێکى 
بێ  مرۆڤى  کوشتنى  نەوەو  بوونەوەى  کەم  و  دانیشتوان  ژمارەى  واڵتەکەو  داهاتووی  لە  دەبێت 

ڕێگە مرۆڤدۆستان  و  ناسان  یاسا  پێویستە  ئەمڕۆ  بۆ   تاوان،  بدۆزنەوە  پێویست  بڕیارى  چارەو 
 ئەوەى ستۆپ بەم کردەوە تاوانیە بکرێت و ئەم دیاردە تاوانیە ڕابوەستێت. 

 ئامانجى توێژینەوەکە  
و   لەباربردن  چەمکى  خستنى  بەدیار  و  زانین  لە  بریتیە  تویژینەوە  ئەم  لەنوسینى  ئامانج 

چۆنیە  وە  تاوانە،  ئەم  ئەنجامدانى  فاکتەرەکانى  و  و هۆکارەکان  شەرع  لە  چارەسەرکردنیان  تى 
 یاساى سزادانى عێراقی و فەڕەنسی.

 ڕێبازى توێژینەوەکە 
دەقەکانى   نێوان  لە  هاتووە  بەکار  شیکاریانە  شێوازى  ڕێگەو  توێژینەوەیە  ئەم  نوسینى  بۆ 
شەرع و یاساکان لە هەردوو یاساى عێراقی و فەڕەنسی، وە چۆنیەتى چارەسەرکردنیان خراوەتە 

 ڕوو.
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 ێژینەوەکە پالنى تو
سێ  دابەشی  توێژینەوەیە  ئەم  بابەتە،  ئەم  خستنەڕووی  لەسەر  بیروبۆچونەکان  ڕۆشنایی  لەژێر 
باسی سەرەکى دەکەین، بەشێوەیەک  لە باسی یەکەم پێناسەى تاوانى لەباربردن لە فقهی ئیسالمى و  

توێژینەو ئەم  دووەمى  باسی  لە  وەلێ  لێکۆڵینەوە،  و  باس  بەر  دەخەینە  دانراو  جۆرەکانى  یاساى  ەیە 
دانراو دەخەینە ڕوو، وە هەرچی باسی سێ  یاساى  لەفقهى ئیسالمى و  پایەکانى  لەباربردن و  تاوانى 

 یەمە شەن و کەوى سزاى تاوانى لەباربردن دەکەین لە فقهى ئیسالمى و یاساى دانراو. 
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 باسی یەکەم 

 پێناسەى تاوانى لەباربردن لە فقهى ئیسالمى و یاساى دانراو 
 

ان و قسە کردن لەسەر ناوەڕۆک و ماهیەتى تاوانى لەباربردن لە هەریەک لەنێوان  بۆ وەست
فقهى ئیسالمى و یاساى دانراو، پێویست دەکات بگەڕێینەوە بنج و بنەوان و بنچینەى سەرەکى 

 ى پێدەوترێت.   (اإلجهاض)وشەى لەباربردن کە عەرەبیەکەى 
زاراوە     و  زمانەوانى  لەڕووى  دەکات  پێویست  ئەم بۆیە  ماناکەى  لەگەڵ  ئاشنایەتى  وە 

، پەیدا بکەین. لەم باسەدا هەوڵدەدەین سێ تەوەرى   (بەتاوان هەژمار دەکرێت )چەمکە کە ئەمڕۆ  
لەدووەم  ئیسالمیەوە،  فقهى  لەڕوانگەى  لەباربردن  پێناسی  لەیەکەمیان  ڕوو،  بخەینە  سەرەکى 

دانر تاوانە  ئەم  بۆ  پێناسەک  چ  یاساییەوە  ڕوانگەى  لە  ئەم تەوەردا  تەوەرى  کۆتا  لە  وە  اوە، 
لەم  تێڕوانینیان  مەڕ  لە  دانراو  یاساى  و  ئیسالمى  فقهى  لەنێوان  دەکەین  بەراوردێ  دا  باسەمان 

 چەمکە. 
 تەوەرى یەکەم 

 پێناسەى تاوانى لەباربردن لە فقهى ئیسالمى 
و       زمانەوانى  ڕووى  لە  دەبێت  لەباربردن  وشەى  ڕەسەنى  و  بنەچە  سەر   گەڕانەوە  بۆ 

و زارا تەندروستی  ڕووى  لە  پاشانیش  بکەین  پێناسی  و  بکەین  چەمکە  ئەم  لەسەر  قسە  وەوە 
 زانستى پزیشکییەوە شیبکەینەوە.  

زمانەوانى  یەکەم: ڕووى  لە  لەباربردن   – ABORTION) پێناسەى 
L’AVORTEMENT ) 

خوار   هاتنە  و  خستن  یان  کەوتن  تێکچوون،   ، کەوتن  بەماناى  دا  لەزمانەوانى  لەباربردن، 
 (1) .تدێ

کەوتن بەهۆى کەوتنى کۆرپەلە بەکردنەوەى منداڵدانى ئافرەت لەنێو سکى دایک و شکانى  
 (2) دەبێتە هۆى کەوتنى کۆرپەلە. 

کەوت     لەبەرى  ڕۆیشت،  لەبەرى  چوو،  لەبەرى  یان  کەوت،  دەگوترێ  هەروەها  وە 
 حوشترەکە!.  

ۆرپەلە لێ دەبێتەوە  ، ک(مجهض)وە ئەو ئافرەتەش کە کۆرپەلەى لەباردەچێ پێ ى دەگوترێ  
منداڵدانى  نێو  لە  وەستانى  ڕانە  و  کەمى  یان  الوازى  یان  نەبوون  تەواو  لەبەر  دەکەوێت  یان 

  (3)   ئافرەت دا.
دەگوترێ   لەباربردوو  بەکەسی  و   (مجهضا)وە  ئەگەر ڕوون  تیایدا کۆرپەلەیە،  کە مەبەست 

 
يعيش،   ( 1) أن  غير  من  وحه  ر  فيه  ون ف خ  َخْلقه  تم  ما  أو  السقط،  الولد  هو  المجهض:  المحيط:  القاموس  في 

 .وأجهضت الناقة؛ أي: ألقت ولََدها
 . 2، ص 2010حقي، األجهاض في ضوء الطب، القاهرة، مصر،  إبراهيم ( 2)
ون العلمة عبدالرحمن ابن خلدون ، مقدمة ابن خلد1451، وانظر: تاج العروس  113المصباح المنير ص   ( 3)

 .1961بيروت، -المغربي، المجلد االولى، طبعة الثانية، مكتبة دار الكتب اللبناني
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دەگوترێ   وە  بوونەکەى.  دروست  نەبێت  کەوتنى  (1) ( الجهض)دیار  بوو،   واتە  دروست  کۆرپەلەیەکى 
 دواى ئەوەى گیان و ڕۆحى بۆ چوو بوو لە نێو سکى دایکى بەبێ ئەوەى بژیت. 

یەکێکیان   : هەیە  واتاى  دوو  لەباربردن  کە  بەوەى  ڕوندەبێتەوە  زمانەوانیەوە،  لەڕووى  کەواتە 
گیان، دوو  ئافرەتێکى  لە  بوو  دروست  ناتەواوى  گیانێکى  لێکجیابوونەوەى  یان  بۆ   لێکبوونەوە 

دووەمیان   لە  بێت.  تلقائی  خۆى  یان  بێ  کارێکەوە  هۆى  بە  لێکجیابوونەوەیە  ئەو  جا  ماوەیەک 
و   منداڵ  کەوتنى  یان  ژیان،  سەر  هاتنە  و  بوون  دروست  تەواو  لەپێش  کۆرپەلە  لێکبوونەوەى 
منداڵدانى   لە  گیانى  دوو  دەرچوونى  یان  گەشەکردنى،  و  بوون  دروست  تەواو  پێش  کۆرپەلە 

د پێش  و ئافرەت  لێکترازان  ئەو  جا  ژیان.  بۆ  نیە  ئامادە  کە  کۆرپەلە،  تەواوى  بوونى  روست 
ئافرەتەکە   خودى  یان  تر  کەسێکى  یاخود  بێت  دەرمان  ڕێگەى  بە  کەوتنە  لێکبونەوەو  و  لێکجیابوون 

 بێت.
 دووەم : پێناسەى لەباربردن لە فقهى ئیسالمی   

اربردن هەر وەکو ئەوەن وەک الى لەالى فەقیهەکانى شەریعەتى ئیسالمى مەفهوم و چەمکى لەب
کراوە   بۆ  پێناسەى  زمان  بوارى  پێهێنان)زانایانى  کۆتاى  بەربوونەوەو  لێککردنەوە، خستن،  ،    (کەوتن، 

بەوەى   کراوە  لەباربردن  پێناسەى  موسلم  صەحیحی  وەک  دا   نوێ  پەرتووکى  هەندێ  لە  هەروەها 
هە ) و  ئیهمالى  و  کەمتەرخەمى  هۆى  بە  لێکراوە  یان  بەوەى    (ڵەوەبەربۆوە  هاتووە  هەروەها 

 لێککردنەوەى شتێک ئەگەر بوو. 
   وەهەروەها لەالى زانایانى سەردەمى هاوچەرخ پێناسەى لەباربردن کراوە بەوەى

بوونى ) لەدایک  ساتى  و  کات  لەپێش  ئافرەتێ  لە  گیانى  دوو  دەرچوونى  لێکجیابوونەوەو 
 (2) .(ارهاتبێسروشتى بەشێوەیەکى ئەنقەست، جا هەر ئامرازێک تیایدا بەک

یان گوتراوە کردارى لەباربردن کەوتنى منداڵ یاخود کۆرپەلە لە ناو سکى دایک جا چ بەکردەوەى 
 دایکەکە بێت یاخود کەسێکى تر، لەسەر داواو ڕەزامەندی دایکەکە. 

پێش   ئافرەت  منداڵدانى  لە  کۆرپەیە  یان  منداڵ  کەوتنى  و  دەرچوون  بەوەى،  کراوە  پێناسە  یان 
 دایک بوونى سروشتى کە گیان بۆى دروستبووە. کات و ساتى لە

زۆرە   ئیسالمى  پیرۆزى  شەریعەتى  فەقیهەکانى  جیاوازى  مشتومڕو  دەبینین  ئەمەش،  سەربارى 
کردارى  تاوانى  مەحەلى  ئەوەیە  ئەوەیش  ئامانجە،  یەک  مەبەستیشان  بەاڵم  چەمکە،  ئەم  پێناسى  بۆ 

حاڵەتى   کەوتنى  تاوانى  لە  بریتیە  کۆرپە،  دواى لەباربردنى  گیانی،  دوو  نەمانى  و  ئافرەت  گیانى  دوو 
 ئەوەى کە سکەکەى بۆ دروست بووە.  

تاوانى  کردارو  تاوانە،  ئەو  ئەنجامدانى  لەگەڵ  کە  لەسەرئەوەى  کۆکن  زاناکان  هەروەها  وە 
بە شێوازى  یان  بێت  منداڵەکە  سەر  بۆ  ڕاستەوخۆ  دەستدرێژییە  ئەو  جا  کایەوە،  دێتە  دەستدرێژیش 

ئافرەتە هەر  ترسانى  لەالیەن  جا  تر،  ئامرازێکى  وەسیلەو  هەر  یاخود  هەڕەشە  بەلێدان،  یان  کە 
 کەسێکەوە بێتە دى ئەم تاوانە، ڕەنگە تاوانبار دایکەکە بێت یاخود کەسی دووەم. 

کاتێ  دایک  چارەسەرى  بۆ  دەرەنجامێک  وەک  بێ،  مەبەست  بێ  لەباربردن  کردارى  دەشکرێ  وە 
 

 .131ابن المنظور ، جمال الدين محمد بن مكرم االنصاري، صلسان العرب،  ( 1)
 .214د.عزت حسنين، اإلجهاض وجرائم األعراض بين الشريعة والقانون، ص  ( 2)
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 ( 1)  .نى دەخستە مەترسیەوە و دەمرد بە هۆیەوە بەردەوامى سکپڕییەکە بۆ دایکەکە ژیا
 سێێەم : پێناسەى لەباربردن الى زانایانى پزیشکى 

دەرچوون و لێکبوونەوەو ناوەڕۆکى  )لەباربردنى لەالى زانایانى پزیشکى پێناسە کراوە بەوەى  
منداڵدان پێش بیست و هەشت هەفتە، ئەمەش هەژمار دەکرێت لە کۆتا بەروارى سوڕى مانگانەى 

افرەتان، وە زۆربەى حاڵەتەکانى لەبارچوون دەکەوێتە سێ مانگى یەکەمى دروست بوونى سکپڕی،  ئ
لەکاتێکدا منداڵدان دەکەوێت، ئەو کۆرپەیەى هەڵگیراوە لە نێو منداڵدان دەکەوێت ، زۆر جاریش  

 (2) . (لەگەڵ بوونى خوێن بەربوونێکى زۆر لە ئافرەتدا
دەچ   ، چواردا  لەمانگى  لەباربردن  لە  بەاڵم  هەبوو  ترسێک  هاتوو  ئەگەر  والدە،  بە  وێندرێت 

دایک و تەقیەوە لەبارچوونەکە دێتە دى لەگەڵ هاتنە خوارەوەى لێکەوتەکانى. وە هەندێکى تر وا 
لەسەر  تواناو گەشەى منداڵ  لە پێش بوون و  بریتیە  لەباربردنى کۆرپە  پێناسەى دەکەن، بەوەى 

یەکى یەکسەر دەبێت یان بە کردەوە کرا بێت، ئەگەر  ، جا یان بەشێوە(3) ژیانى دەرەوەى منداڵدان 
گرام بوو،   500کەوتنە خوارەوەکە پێش بیست هەفتە لە سکى دایک  یان ئەوەتا کێشى کۆرپەکە  

نێوان    (کەوتن)پێ ى دەگوترێ   لە  ژیان. بەاڵم ئەگەر هاتنە خوارەوەکە  نیە بۆ  لەبار   36تــا24کە 
 وە زۆربەى جار ژیانى کۆرپەکە تەواو دەبێت بۆ ژیان.   (خەدیج)هەفتە بوو، ئەوا پێ ى دەگوترێ 

بەوەى   کراوە  پێناسە  هەروەها  بە )) وە  ناوەڕۆکەکەى  لە  منداڵدانە  و  ڕەحم  لێککردنەوەى 
دەستکرد  ئامرازى  ئامێرو  منداڵدانى ))یان    (4) .((بەکارهێنانى  ڕحمى  ناوەڕۆکى  جیابوونەوەى 

نى سروشتى، جا بەهۆى کەسی دووەم بێت ئافرەت لە کۆرپە لە پێش کات و ساتى لەدایک بوو
شەشەم  بوونى  تەواو  دواى  ئاراوە  هاتە  کە  چوونە  لەبار  کردارى  ئەگەر  ئافرەتەکە،  خودى  یان 
، ئەوا دادەنرێت  بە کردار و تاوانى کوشتن، چونکە کۆرپە لەبار دەبێت بۆ ژیان،   مانگى سکپڕی 

 ( 5) .((بەڵکو ئەمە تاوانى کوشتنە بۆیە هەر دەستدرێژییەک بە تاوانى لەباربردن دانانرێت 

 
، ص  2007عبد شويش الدرة، شرح قانون عقوبات القسم الخاص، شركة عاتك للطباعة والنشر،    د.ماهر ( 1)

215. 
العربية   د. ( 2) النهضة  دار  للطباء"،  الجنائية  بعنوان:"المسؤولية  دكتوراه  قايد، رسالة    -القاهرة-أسامة عبدهللا 

 .134،ص 199
 . 491، ص 1982دار النهضة العربية،   د.فوزية عبدالستار، شرح قانون العقوبات قسم الخاص، ( 3)

(4) Antoine LACASSAGNE et Étienne MARTIN, Précis de médecine légale, Paris, 1921, p. 680. 
 . 147، ص 1982حقي وصادق فرعون، فن التوليد، دمشق  إبراهيمد.  ( 5)
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 تەوەرى دووەم 
 پێناسەى تاوانى لەباربردن لە ڕوانگەى یاساى دانراو 

 

بکەوێتە سەر     درێژی  لەوەى کە دەست  بریتیە  یاساوە  دیدى  لە  لەباربردن  بەشێوەیەکى گشتى 
بە شێوەیەکى   پێش کردارى دانانى حاڵەتى دوو گیانییەکە  (کۆرپە لە نێو منداڵدانى ئافرەت )کۆرپەلە  

  (1) سروشتى.
 ئەگەر سەیرى هەردوو یاساى سزادانى عێراقی و فەڕەنسی بکەین دەبینین ئەم کردەوە تاوانیە 

و  تێکۆشان  و  فقە  بۆ  هێشتووە  ى  جێ  بەڵکو  دیاریکراو،  بەشێوەیەکى  نەکراوە  پێناسەى 
  (2)ئیجتیهادى دادگاکان.

ژمارە    (417)مادەى      عێراقی  سزادانى  یاساى  ساڵى    (111)لە  دەق   (1969)ى  هەموارکراو،   ى 
بردن   لەبار  کرداى  دانانى  بەتاوان  لەسەر  زیاتر ) دادەنێت  ماوەیەک  بۆ  کردن  زیندانى  بە  دەدرێت  سزا 

لە   ، یان بە یەکێک لەو دوو  (3) دینار  100نەبێت لە ساڵێک و پێبژاردن دەکرێت بە بڕێک کە زیاتر نەبێت 
کە ئافرەتێک  هەر  بۆ  باسکرا  کە  یان    سزایەى  بەئەنقەست،  بێت  خۆى  چ  جا  ئەنجامدا،  کردارەى  ئەم 

 (4) .( بەهەر ئامێرێک بۆیان ئەنجامدا بە ڕەزامەندى خۆى
وە هەروەها تێکست و دەق و مادەى تر هەن باس لە سزاى تاوانى لەباربردن دەکەن لە حااڵتى    

دانراودا   لەیاساى  لەباربردن  تاوانى  سزاى  لەباسى  دوایدا  لە  ئەمەش  بەهەمان  تردا،  دەکەین.  باسیان 
شێوە هەمان هەڵوێست دەبینین لەالى یاسادانەرى مصری بەوەى کە پێناسەى ئەم تاوانەى نەکردوە.  

لەباربردن، بریتیە  )) بۆیە دەگەڕێیینەوە بۆ ڕاو سەرنجی فەقیهەکانى مصري کۆمەڵێک پێناسە دەبینین  
 ( 5) .((ى سروشتىلە کۆتایی هێنان بە ماوەى حەمل پێش کات و ساتى لەدایکبوون 

بەکارهێنانى ئامرازى دەستکرد بۆئەوەى ببێتە هۆى کەوتن و نەمانى کۆرپەلە پێش  )وە هەروەها  
 ( 6) .(ماوەى لەدایکبوونى سروشتى، ئەگەر ئەمە هاتە دی دەبێتە تاوان لەدەرەنجامى ئەم ڕوداوە

جیابوونەوەى ، دەرچوون و لێکلە فقهی فەڕەنسی و بەلجیکى وا پێناسی دەکەن بەوە کە  یاخود
کوشتنى   یان  سروشتى،  لەدایکبوونى  ماوەى  پێش  ئەنقەست  بە  دایک  منداڵدانى  نێو  لە  کۆرپەلە 

 ( 7)کۆرپەلەیە لەنێو منداڵدانى دایک.
 یان  -وە هەروەها یاسادانەرى ئەڵمانى وا پێناسەى ئەم تاوانە دەکات بەوەى، کوشتنى کۆرپە

 ەمە تاوانى کوشتنە.منداڵ لە نێو منداڵدانى دایک، کە پێ ى وایە ئ
 

الوضعية"،   ( 1) والقوانين  اإلسلمية  الشريعة  في  "اإلجهاض  ريشي  وفا  الجديدة  د.محمد  العربي  الكتاب    -دار 
 .240، ص 2003بيروت 

 . 215  ال ێشوو،هەمان سەرچاوەى پد.ماهر عبد شويش الدرة،  ( 2)
 . کراوە تێدا گۆڕانکارى   ئێستا پارەیە ڕەئەم ب ( 3)
 . هەموارکراو ى  1969 ساڵى ى  111  ژمارە ێراقییاساى سزادانى ع لە 417مادەى  ( 4)
 . 299، ص 1988ن العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرە، د.محمود نجيب حسنی، شرح قانو ( 5)
و ( 6) األشخاص  على  االعتداء  ،جرائم  عبيد  طاألموالرؤوف  المصري،  العقوبات  قانون  في  القاهرة  5،   ،

 105، ص 1965
 )7( Avortement, dans Pandectes belges, t. XI, col. 1117. 
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بەوەى،   دەکات  تاوانە  ئەم  پێناسە  وا  مصري  پێداچوونەوەى  دادگاى  ئەوەشدا  لەگەڵ 
بەئەنقسەت کۆتایی پێ هێنانى ماوەى سکپڕییە، لەپێش کات و ساتى لەدایک بوونى سروشتى، کە ))

. هەروەها ((ا بێتیایدا پایەکانى تاوانەکە دێتە دی هەتا ئەگەر کۆرپەکە لەنێو منداڵدانى ئافرەتیش د
بەئەنقسەت کۆتایی پێ هێنانى حەملە، ))دادگاى پێداچوونەوەى ئوردنى پێناسەى دەکات بەوەى  

 (1) .((لەپێش کات و ساتى لەدایک بوونى سروشتى
دواى خستنە ڕووى تەواوى پێناسەکان جیاوازى و جیاکارى تەواو بەدى دەکرێت لەنێو هەڵوێست  

بەواتاى ئەوەى کە یاساکان لە   و  لەمەڕ پێناسەى تاوانەکە، ئەمەش و دیدگاى فەقیهەکانى یاساى دانرا
واڵتێکەوە جیاوازە لەگەڵ واڵتێکى تر بەهۆی جیاوازى کلتورى واڵتانەوە، هەر لە پێناسەو دانانى پایەو 

 مەرجەکانى ئەم تاوانە.  
 تەوەرى سێ یەم 

 ەباربردن بەراوردکردنی فقهی ئیسالمی و یاساى دانراو لەمەڕ پێناسەى تاوانى ل
لەدەرەنجامى بەرارودکارى نێوان یاساو فقهى ئیسالمى لە بۆ ناسینى چەمکى لەباربردن       

 دەگەینە ئەم خااڵنەى خوارەوە : 
لەسەر  -1 ئیسالمی  فقهى  لە  چ  فەڕەنسی  و  عێراقی  فقهى  لە  چ  دانراو  یاساى  لە  هەریەک 

،کە کەوتنى ک لەباربردن هاو هەڵوێستن  ۆرپەیە پێش تەواو بوونى ناوەڕۆک و مەفهوم و واتاى 
 ماوەى سروشتى سکپڕی ئافرەتى دوو گیان.

لەسەر  -2 ئیسالمى  وفقهی  دانراو  یاساکانى  نێوان  لە  دەبینرێ  هەڵوێستى  هاو  هەمان 
بێت   خۆیەوە  بەهۆى  تاوانەکە  هاتنەدى  جا  لەباربردن،  کردارى  تاوانى  یان   (دایک)ئەنجامدانى  

 هاتبێت.کەسی دووەم یان ئالەت و ئامێرى جیا بەکار
کۆرپە،   -3 کەوتنى  لەسەر  جیاوازن  دانراو  یاساى  و  ئیسالمى  فقهى  لە  یەک  هەر  بەاڵم 

واتە  زندویى،  بە  کەوت  کۆرپەکە  هاتوو  ئەگەر  ناکرێت  هەژمار  تاوانەکە  ئیسالمى  لەفقهى 
منداڵەکە بە زندویى هاتە دەر، ئەمەش لەبەر ڕونەدانى کارى دەستدرێژی بۆ سەر منداڵەکە. بەاڵم 

یاساى یاخود   لە  زندوویی  بە  کۆرپە  ئەگەر  دەکرێ  بۆ  ئیعتیبارى  کاتێ  هەموو  تاوانەکە  دانراو 
 مردوویی هاتە دەر. 

 
بين ( 1) للطباعة والنشر    د.عزت حسنين، اإلجهاض وجرائم األعراض  العلوم  ، 1993الشريعة والقانون، دار 

 .312ص 
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 باسی دووەم 

 جۆرەکانى تاوانى لەباربردن و پایەکانى لەفقهى ئیسالمى و یاساى دانراو 
 

ئیسالمى لەم باسەدا، هەوڵدەدەین جۆرەکانى تاوانى لەباربردن و پایەکانى ئەم تاوانە لەفقهى     
دا  گرنگ  سەرەکى  تەوەرى  چوار  لە  نێوانیان  بەراوردى  پاشان  وە  ڕوو،  بخەینە  دانراودا  یاساى  و 

 شرۆڤەیان بکەین و سەرنجیان بخەینە سەر. 
 تەوەرى یەکەم 

 جۆرەکانى لەباربردن 
زانایان      لەالى  بەاڵم  نەکراوە  باس  دا  عێراقی  یاساى  لە  لەباربردن  تاوانى  کردارى  جۆرى 

جۆرى دابەشکرا لە  لەباربردنەوە،  هۆکارى  هۆى  بە  دەردەکەوێت  ئەمەش  سەرەکى  جۆرى  دوو  بۆ  وە 
لەباربردنى یەکسەر لەباربردنى بەئەنقەست یان بەئیڕادە دەبێتە  -یەکەمدا باسی  یان تیلقائی دەکەین، 

 جۆرى دووەمى باسەکەمان. 
 لەباربردنى تیلقائی یان یەکسەر  // جۆرى یەکەم 

لەباربردن    جۆرەى  دکتۆر   ئەم  یان  دایک  ئەوەى  بەبێ  ڕوودەدات  کردارە  ئەم  کە  لەوەى  بریتیە 
جۆرە  بەم  جار  زۆر  بۆیە  بکات،  ئارەزووى  و  هەبێت  تێدا  دەستى  تر  کەسێکى  هەر  یان  پزیشک  یان 
دەگوترێ بێ ویست و ئیڕادەى دایک کردارى لەباربردن ئەنجام دەدرێ. بەڵکو کۆمەڵێک هۆکار و حاڵەت  

ڕودا بۆ  هەڕەشەن  هۆکارى هەن  یان  سکپڕ،  دایکى  لە  خوێنبەربوون  لەوانە  لەباربردنە،  جۆرە  ئەم  نى 
دایکەکەو الدانى  بۆ  لەباربردنە دەبێتە هۆى سود  ئەم جۆرە  تیایدا  ئافرەت، کە  لە  منداڵدان  نەخۆشی 

  (1)  ئەزیەت و ئازار لەسەر ئافرەتەکە.
خواى پەروەردگار لەسەرەتى  ئەمەش دەقی قورئانى پیرۆزى لەسەرە ئەم جۆرە لەباربردنە، وەک   

ن ُتَراٍب ُثمَّ ))دا دەفەرموێ   (5)حج لە ئایەتى  ا َخلَْقَناكُم مِّ َن اْلَبْعِث َفِانَّ اُس ِان كُنُتْم ِفي َرْيٍب مِّ َها النَّ َيا َايُّ
لُِّنَبيِّ  ُمَخلََّقٍة  َخلََّقٍة َوَغْيِر  مُّ ْضَغٍة  مُّ ُثمَّ ِمن  َعلََقٍة  ِمْن  ُثمَّ  ْطَفٍة  نُّ ِالَٰى ِمن  َنَشاُء  َما  ااْلَْرَحاِم  َوُنِقرُّ ِفي  لَكُْم ۚ  َن 

ِالَ  ن ُيَردُّ  ٰى َوِمنكُم مَّ ن ُيَتَوفَّ َوِمنكُم مَّ كُْم ۖ  ِلَتْبلُُغوا َاُشدَّ ُنْخِرُجكُْم ِطْفالا ُثمَّ  ى ُثمَّ  َسمًّ َاْرَذِل اْلُعُمِر أجل مُّ ٰى 
ا ۚ َوتَ  ْت َوَرَبْت َوَانَبَتْت ِمن كُلِّ ِلكَْياَل َيْعلََم ِمن َبْعِد ِعْلٍم َشْيئا َرى األرض َهاِمَدةا َفِاَذا َانَزْلَنا َعلَْيَها اْلَماَء اْهَتزَّ

 (2) .((َزْوٍج َبِهيٍج 
 جا لێرەدا دەبێت ئەوە بگوترێ، کە ئەم جۆرە لەباربردنە دەبێت لەباربردنى تەواو بێت، واتە     

رپە کۆتاى پێ بێت، هەندێ کات لەباربردنەکە بەتەواوى بێتە دى بە کەوتن و هاتنە خوارەوەى کۆ
لەبەشەکانى  واتە هەندێ  خوارەوە،  نەهاتە  یان  نەکەوێت  کۆرپە  لەبەشەکانى  هەندێ  ئەگەر  ناتەواوە 
و  نەشتەرگەرى  ئەنجامدانى  هۆى  بە  ئەمەش  کە  دەمێنێ،  هەندێکى  و  خوار  دێتە  کۆرپە 

 (3) دا دەبێت.-لێکجیابوونەوەى بەشەکان لەنێوان منداڵدان
 

 . 249، ص 1996د.أحمد رجائي عبدالحميد، بحث منشور بمجلة األزهر سنة  ( 1)
 (. 5سورة الحج، اية ) ( 2)
و  إبراهيمد.محمد   ( 3) الحظر  بين  األجهاض  الناوي،  الجامعي، اإلباحةسعد  الفكر  دار  مقارنة،  فقهية  دراسة   ،
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 هۆکارەکانى لەباربردنى یەکسەر دەگەڕێتەوە بۆ چەند خاڵێک :
هەبوونى گرفت و کێشە لەنێو منداڵدانى ئافرەتدا، کە ئەمەش ڕوودەدات لە سەدا شەست بۆ   -1

حەفتا لە حاڵەتى لەباربردنى منداڵ بەشێوەى یەکسەر لەنێو ئافرەتاندا، هەروەها خەلەل و کێشە لە 
ەواوى گەشەى بە قۆناغی دروست بوونى کۆرپەکە بدات. هەروەها هێلکۆکەى ئافرەت کە ناتوانێ بەت 

بەهۆى بەخشندەیی خواى پەروەردگارەوە دەبینین ئەو جۆرە تیلقائیەن دەکەوێت بەهۆى ئەوەى 
بەشەکانى دروستبوونى کۆرپە تەواو نیە، خۆ ئەگەر کۆرپەکە بشمێنێت و بژی ئەوا دەستەمۆى 

 دەبێتەوە.   (دروست نەبوو  تەواو)کۆمەڵێک گرفت و معاناتى گەورەی 
ڕەحمى  -2 لەنێو  کۆرپە  بەرهەمهێنانى  و  منداڵدان  دەزگاى  لە  کێشە  هەبوونى  هۆکارى  یان 

ى  گرێ  و  ڕەحم  نەخۆشیەکانى  عەیبى  هەندێ  هەبوونى  یان  منداڵدان،  نەخۆشی  وەک  دایکدا، 
 ڕەحمى لەئافرەتدا. 

میز -3 و  میزەڕو  نەخۆشیەکانى  وەک  لەدایکاندا،  گشتى  بە  شەکرە، نەخۆشیەکان  ڵدان، 
نەخۆشی گورچیلەى درێژ خایەن، وە هەروەها نەخۆشیەکانى ترى وەک غوددەى دەرەقی جا چ 
پاڵە پەستۆو بەرز و  بەرزبوونەوەى  ، یان  بە زیادکردنى  یان  بە کەمکردنى ڕێژەى غوددەکە بێت 

 .  نزمى ڕێژەى خوێن لە ئافرەتدا، یاخود گەرمیەکى بەتین و بەهێز لە نێو جەستەى ئافرەتدا
یاخود پێکانى دایک بە شتێک، یان ڕوداوێک، یان کەوتن لەشوێنێکى بەرز، ئەم حاڵەتانە  -4

ئەگەرچی کاریگەرییان کەمترە لە سەر منداڵدانى ئاسایی، بەاڵم دادەنرێت وەک هۆکارى سەرەکى 
 بۆ لەباربردنى یەکسەر. 

نە وا دەکات هەروەها کەمى هۆڕمۆنە پڕۆگیسترینەکان لە ئافرەتاندا، کەمى ئەو هؤرمۆنا -5
کەوتنى یەکسەرى کۆرپە ڕوبدات، زۆربەى زانایانى زانستى پزیشکى و دکتۆرەکان پێ یان وایە 
ڕودانى  حاڵەتى  جارەبوونەوەى  چەند  بۆ  سەرەکین  هۆکارى  هۆڕمۆنانە  ئەو  کەمبوونى  کە 
لەباربردنى یەکسەر، چونکە هەبوونى ئەو هۆڕمۆنانە وا دەکات منداڵ دروست بێت و باش گەشە 

ات و منداڵدان و جیهازى بەرهەمهێنانى کۆرپە ئەکتیڤ و بەهێز بێت و گڕوتینى هێلکۆکە کە بک
هەڵواسراوە بەدیوارى منداڵدانەوە، هەروەها ئەو هۆڕمۆنانە ڕۆلێکى گرنگ و پۆزەتیڤ دەگێڕن لە 
لەنێو  لەباربردنى کۆرپە  بۆیە  منداڵداندا.  لەناو  ئافرەت  هێلکۆکەى  و  پیاو  جێگیربوونى سپێرمى 
سکى دایک، بۆ چەند جارێک بەشێوەى تیلقائی و یەکسەر بەبێ هەبوونى حەزى لەباربردن بریتیە 

 ( 1) لە کەمى ئەو هۆڕمۆنانە. 
لەوەى   -6 بریتیە  کایەوە  بێتە  تیلقائی  لەباربردنى  دەکات  کەوا  هۆکارانەى  لەو  تر  یەکێکى 

حەزین وەک مردن و ئەگەر سەدمەو هۆکارێکى لەپڕ و ناخۆش ڕوبدات، یان هەواڵێکى دڵتەزێن و  
لەپڕ و  ترسێکى  یاخود  نزیک،  و  یان کەسێکى خۆشەویست  باوک  و  دایک  یان  هاوسەر  وەفاتى 

 ناکاو.
 

 
 . 21ة، ص ي سكندراإل

 . 22 ال  ێشوو،هەمان سەرچاوەى پسعد الناوي،  إبراهيمد.محمد  ( 1)
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ئەمانە ئەو هۆکارانەن کە لەباربردنى یەکسەریان پێ دەگوترێ، بێ ئەوەى مرۆڤەکان یان دایکان 
ڕادە فاکتەرى هاتنەدى  و ئافرەتان حەزو ئارەزوویان لێ هەبێت دێتە کایەوە بەبێ ئەوەى ویست و ئی

بۆیە لەشەریعەتى ئیسالمیش کارو تەسەروفێک لێ پرسینەوەى لەگەڵ ناکرێت،    (1)لەبارچوونەک بێت.
   ئەگەر مەبەست و نیەتى مرۆڤەکانى لەسەردا نەبێت.

   (یاخود بە ئەنقەست )جۆرى دووەم : لەباربردنى بە ویست و ئارەزوو 
ە دێتە خوارو دەکەوێت لەنێو منداڵدانى دایک لەکاتى نا  ئەم جۆرەیان بریتیە لەوەى کە کۆرپەل     

ئاسایی سروشتى لەداکیبوونى خۆیدا، بەهۆى هەبوونى ئارەزووى دایک یان کەسی دووەم، یان ئەوەتا  
یان  دووەم  کەسی  یا  پزیشک  دەستى  وەک  مرۆڤ  ویستراوى  فاکتەرى  کۆمەڵێک  هۆى  بە  ڕودەدات 

 ى ئەنقەست. خودى دایکەکە جا بەهەڵە بێت یان بەشێوە 
لەباربردن    یەکەمدا  لەبەشى  بەش،  دوو  دەبێتە  جۆرەیان  وەلێ   بەویستئەم  ئەنجامدەدرێت 

، لە خوارەوە بە درێژی باسی هەر  ئەنقەستوەک چارەسەرى، بەاڵم لە دووەم بەشدا ئەمە دەکرێت بە  
 (2) یەک لە حاڵەتەکان دەکەین.

 بەشی یەکەم : لەباربردن وەک چارەسەرى 
  

ەباربردنە لە ژێر چاودێرى و بەدواداچوونى پزیشکى تایبەتمەند دەبێت، ئەمەش بە ئەم جۆرە ل  
مەبەستى پارێزگارى و گەڕانەوەى ژیان بۆ دایکەکە و البردنى سکپڕییەکە لەسەر دایک کاتێ هەبوونى 
کە   دایکەکە،  لە  ژیان  وەرگرتنەوەى  و  جدى  هەڕەشەى  مایەى  دەبێتە  بوونى  بەردەوام  حەملەو   ئەو 

دۆخە ئەمەش   و  حاڵەت  لە  ئەمە  بۆیە  بسەڵمێنرێت،  پزیشکى  ڕاپۆرتى  بە  دەبێت  ئەوەى  دواى 
 (3) پێویستیەکان دانراوە. 

وە یەکێکى تر لەو حاڵەتانەى کە پێویستن کردارى لەباربردن ڕوبدات و بێتە کایەوە ئەوەیە کاتێ 
یشکى کۆکن لەسەر کۆرپە دروست دەبێت لە نێو سکى دایک لەدەرەوەى پۆرگ، کە زاناکانى بوارى پز

ئایەتى   لە  االنعام  لە سورەتى  دا باسی کردوە وەک   119لەباربردنى ئەم جۆرەو خواى پەروەردگاریش 
ِاالا َما اضط  )دەفەرمووێ   َم َعلَْيكُْم  ا َحرا لَكُم ما َل  ِ َعلَْيِە َوَقْد َفصا ا ُذِكَر اسم اَّللا َتْاكُلُوا ِمما َاالا  لَكُْم  ِرْرُتْم  َوَما 

َك ُهَو َاْعلَُم ِباْلُمْعَتِدينَ إليە ۗ ِانا َربا وە هەروەها لەسورەتى بە قە    ( َوِانا كَِثيًرا لاُيِضلُّوَن ِبَاْهَواِئِهم ِبَغْيِر ِعْلٍم ۗ 
ِح  )دەفەرموێ  173ره لە ئایەتى  َ َغُفوٌر را  (4) .( يمٌ َفَمِن اضطرا َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِاْثَم َعلَْيِە ۚ ِانا اَّللا

خااڵنەى  لەم  لەباربردن  بەر  دەبرێتە  پەنا  چارەسەرى  وەک  کە  حاڵەتانەى  ئەو  هەروەها  وە 
 خوارەوەدا دەیانخەینە ڕوو : 

دەبێت حاڵەتى سکپڕی لە ئافرەتەکە هەڕەشە بێت بۆ سەر ژیان و تەندروستى دایک، لەم کاتە  -1
 دا لەباربردن وەک چارەسەریەک دەبێت بۆ دایکەکە. 

ەوام بوونى سکەکە دەبوە مایەى ئەوەى کە عاهەکى دیار و بەرچاو لەسەر جەستەى  ئەگەر بەرد -2
 

 . 11-5خالد فتحي، عواقب األجهاض العمدي، دار الفكر العربي، المراكش، ص  ( 1)
 . 13-12 الپەڕە، ێشوو،هەمان سەرچاوەى پخالد فتحي،  ( 2)
 . 310 ال  ێشوو،هەمان سەرچاوەى پد.محمود نجيب الحسني،  ( 3)
 .173ة البقرة، اية سور ( 4)
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بکات،   ئەمە  پزیشکى پشتگیرى  وڕاپۆرتى  کردنەوە  بە جەخت  ئەمەش  دەبوو،  دایکەکە دروست 
 کە تەنیا چارەسەر بە لە باربردن بێت.

ى کەم بێتەوە و  یان وا بڕوا دەکرا، بەردەوامبوونى سکەکە واى لە دایکەکە دەکرد لیاقەو هێز  -3
ببێتە مایەى هەڕەشە بۆ سەر ژیان و تەندروستى دایکەکە، یان بەردەوامی بەسکەکە دەبووە مایەى 

 ئەوەى منداڵێکى نائاسایی دروست بێت.
یان زۆر جار وا هەست دەکرێت بە دانان و لەدایکبوونى کۆرپەکە وا دەکات کۆرپەکە بمرێت،   -4

 ژیانى و نەمانى. واتە دانانى کۆرپەکە هەڕەشە بوو بۆ سەر
تایبەتمەندەکان  -5 دکتۆرە  و  پزیشکى  زانایانى  لەالى  زۆر  گومانێکى  بوونى  هەروەها  وە 

وا  ئەمەش  بوون  دروست  لە  هەیە  ناتەواوى  و  نەبێت  تەواو  لەدایکبێت  کۆرپەلە  گەر  بەوەى 
دەکات کۆرپە بناڵێنێ بەدەست کۆمەڵێک هۆکار و تەنگو چەڵەمەو دەستەمۆى هۆکارەکانى تەواو 

 (1) روست نەبوون بێت.د
 بەشی دووەم :  لە باربردنى تاوانى  

 

لەباربردنەى کە ڕودەدات بەبێ هەبوونى هۆکارێکى دروست و لۆژیکى، واتە       لەو  بریتیە 
 ڕودانى ئەمە بە هۆى کارێکى تاوانى ئەنقەستەوە هەیە.  

هە چونکە  نهێنى،  شاراوەو  شوێنێکى  لە  ڕودەدات  کردارە  ئەم  جاران  زۆربەى  بوونى  وە 
سکپڕییەکە ڕەنگە پەیوەندى بەوەوە بێت کە بەرهەمی کارێکى ناشەرعی و نایاساییە، یان ترسان  
لە ئابڕۆچوون و یاخود هۆکارى فەقیرى، واتە دایک  باوکەکە منداڵێکى زۆر یان هەبێت، ترسان  

ەزوو الى ئەنجام دەدەن، یان نەبوونى حەز و ئار لەبەر هەژارى و کەمدەرامەتى ئەم کردوە تاوانیە
 (2) دایک و باوکەکە بە دروست بوونى سک و بەخێو کردنى منداڵ. 

ئەم جۆرەیان دادەنرێت بە مەترسیترین جۆرەکانى لەباربردنى کۆرپە لەنێو سکى دایکدا، وە  
بۆ  دادەنرێت  جۆر  مەترسیدارترین  بە  سەڵمێنراوە  ئەمە  پزیشکیش  ڕاپۆرتى  ى  بەپێ  هەروەها 

 ایک.  سەر ژیانى دایک و تەندروستى د
سااڵنە  کە  تەخمینکراوە  سەڵمێنراوەو  جیهانى  تەندروستى  ڕێکخراوى  ڕاپۆرتێکى  بۆیە 

 ڕێژەیەکى زۆرى دایکان و ئافرەتان بەهۆى لەباربردنى تاوانیەوە گیان لەدەست دەدەن و دەمرن.  
ساڵى   لە  ناوهێنراو  بەوە    1976ڕێکخراوى  ئاماژە  تیایدا  کە  باڵوکردۆتەوە  ڕاپۆرتێکى  دا 

ملیۆن حاڵەت لەسەرانسەرى جیهان.   25ڵەتى تاوانى لەباربردنى منداڵ زیادى کردوە بۆ  دەکات حا
، ئەگەرچى هۆکارو وەسیلەى نوێ 1984وە ئەو ڕێژەیە دەبینین دوو هێندە بەرز دەبێتەوە لە ساڵى  

هاتۆتە ئاراوە بۆکارى جوتبوون بۆ دروست نەبوونى کۆرپەو منداڵ وەک حەبی قەدەغە کردنى 
بوون بێ  دروست  کە  ئافرەتانێک  لە  ڕودەدات  حاڵەتانە  ئەو  جارانیش  زۆرینەى  وە  منداڵ،  ى 

 هاوسەرن و هێشتا شویان نەکردوە. 
 

 . 216  ال ێشوو،، هەمان سەرچەوى پد.ماهر عبدشويش الدرة  ( 1)
 . 217 الپەرە ێشوو،هەمان سەرچاوەى پد.ماهر عبدشويش الدرة ،  ( 2)
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دووەم  کەسى  یان   ، دایکەکە  خودى  لەالیەن  ئەنجامدەدرێت  لەبارچوونە  ئەم  دەبینین  بۆیە 
 بەشێوەى ئەنقەست ، بەم شێوەیەى خوارەوە : 

بەکردەوەى -1 خۆى  دایکەکە  ئەوەى  حاڵەتى  خۆى،   لە  ئارەزووی  و  حەز  بە  و  خۆى 
ڕێگاو  وەسیلەو  بەهەر  جا  دەبات،  لەبار  کۆرپەکە  و  دەدات  ئەنجام  تاوانیە  کردەوە  ئەم  هەڵدەستێ 
فاعیلەکى  وەک  دا  لێرە  دایکەک  و  ئیجابی  لەباربردنى  بە  دادەنرێت  ئەمیان  کە  بێت،  ئامرازێک 

تاوانبار   بێتە  دە  و  دەکرێت  لەگەل  مامەڵەى  دەبێتە    ،  (جانیة)ئەصیڵ  تاوانەدا  لەم  کۆرپەش  وە 
 ، لێرە دا تاوانەکە ڕودەدات بەبێ هاوکارى و یارمەتى کەسێک.  (مجنى علیە)تاوان لێکراو  

لەم حاڵەتەدا ئەم تاوانە ڕودەدات بەهۆى کەسێکى ترەوە، کە بەئەنقەست ئەنجام دەدەرێت،   -2
امەندى ئافرەتەکە بێت یان وەک حاڵەتى ئەوەى کەسێک دەستدرێژی دەکاتە سەر دایکەکە جا بە ڕەز

 بێ ڕەزامەندى. 
 بکەین لە یاساکانى فەڕەنسی   ((بابەتى لەباربردن  جۆرەکانى))ئەگەر سەیرى وە 

وە   1939/ 7/ 29دەبینین بەیاسا لەسەرەتادا ڕێگەى لێگیراوە، لەژێر ڕۆشنایی مەرسومی دەرچوو لە 
 دا،  1979و ساڵى  1975لە یاساى فەڕەنسی ساڵى 

 1939ى تەمموزى 29سومی دەرچوو لە یەکەم : لە مەر
لەباربردن  حاڵەتى  ڕێپێدانى  و  ئەنجامدان  لەسەر   پێشاندا  ڕەزامەندى  فەڕەنسی  یاسادانەرى 

بوونى   ڕزگار  ترسناکىلەکاتى  لە  دایک  لە  گیانى  پێویستى  حاڵەتى  وە  پێویستی،  حاڵەتى  لە  واتە   ،
کەسێکى دیاریکراو بکات ببێتە مایەى  یاساى فەڕەنسی دادەنرێت بە کۆمەڵێک بارودۆخ کە هەڕەشە لە  

زەرەرو   البردنى  مایەى  دەبێتە  کردەوەیە  ئەم  ناچارى  بۆیە  ترسناک،  گەورەو  زەرەرێکى  هێنانەدى 
 زیانێکى گەورە. 

لەمادەى    کراوە،  بۆ  ئاماژەى  و  کراوە  بۆ  ڕێگەپێدانى  فەڕەنسی  سزادانى  یاساى  لە   24ئەمەش 
 . 1939ى تەمموزى 29ەرسومى دەرچوو لە لەیاساى سزادانى فەڕەنسی پێش دەرچوونى م

مادەى   دەقی  سەرەوە،  پێدراوى  ئاماژە  مەرسومى  مادەى    87بەگوێرەى  و  مەرسومەکە   161لە 
ساڵى   گشتى  تەندروستى  لەیاساى  ئێڵ  ڕێگەدراوەو  1953بڕگەى  یاسایانە  ئەم  دەقەکانى  گوێرەى  بە 

هەڵبست دەدات  ئەنجام  نەشتەرگەرى  کارى  کە  پزیشکەى  ئەو  و دروستە  لەباربردن  ئەنجامدانى  بە  ێت 
ئەگەر هاتوو بە ئامانج و پاراستنى   (1)ئەو ئالەت و ئامێرو ئامرازانە بەکاربهێنێت بۆ ئەنجامدانى کارەکە، 

گیانى دایک بوو، لەم حاڵەتەدا لەبەرئەوەى زیانەکە ئێجگار گەورەیە و ژیانی دایکەکە دەپارێزرێت بەو 
پێداوە کە ڕێگەى  یاسا  بۆیە  ئەمەش    کردەوەیە  لەباربردن،  کردەوەى  بە  بهێندرێت  سکەکە کۆتاى پێ 

و  تایبەتمەند  پزیشکى  نێوان  لە  هەبێت  نوسراو  دوانەی  دانپێدانێکى  کە  دی  دێتە  ئەوە  بەمەرجى 
 (2) یەکێک لە شارەزایانى دادگاى شارستانى.
 

(1) Agnès Guillaume, Clémentine Rossier, L’AVORTEMENT DANS LE MONDE. ÉTAT DES LIEUX 
DES LÉGISLATIONS, MESURES, TENDANCES ET CONSÉQUENCES, Institut national d'études 
démographiques, 2018/2 Vol. 73, pages 225 à 322. 

الوضعي والشريعة اإلسلمية،   ( 2) القانون  بين  الحياة  الطفل في  الجنائية لحق  الحماية  الدكتور هللي عبد هللا، 
 .100ص 
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 دا  1979و  1975دووەم : بەاڵم لە یاساى ساڵى 
 فەڕەنسی ڕێگەى بە ئەنجامدانى حاڵەتى لەباربردنداوە:لە سێ حاڵەتدا یاساى ئاماژە پێدراوى  

 لەباربردن بۆ ڕزگارکردنى گیانى دایک:   // جۆرى یەکەم 
لە یاساى تەندروستى گشتى دروستە پزیشکى پسپۆڕ    12/ بڕگەى ئێف    162بەپێ دەقی مادەى     

بهێنێت و   بۆ پاراستن و ڕزگارکردنى گیانى دایکى سکپڕ لە مەترسی مردن کۆتاى بە سکپڕیەکەى
لەبارى ببات بەبێ ڕەچاوکردنى هەفتەکانى ژیانى کۆرپە، ئەمەش جیاواز بوو لەگەڵ مەرسومى یاساى 

لەباربردنى   1939ساڵى   دەڵێن  پێی  کە  دیاریکراوە  چارەسەرێک  وەک  لەباربردن  لێرەدا  چونکە 
 چارەسەرى. 

 لەباربردنى کۆمەاڵیەتى  // جۆرى دووەم
لەیاساى    161ەباربردن بەپێى دەقی بڕگەى ئێڵ لە مادەى  ئەمەش جۆرێکە لە جۆرەکانى ل     

تەندروستى گشتى کە تیایدا یاسادانەرى فەڕەنسی بە دوو شێواز ئەم جۆرە لەباربردنە بە ڕێگە 
پێدراوى دادەنێت و ڕەزامەندى لەسەر نیشاندەدات ، ئەوانیش بە هەبوونى مەرجە ڕواڵەتیەکان  

 و مەرجە بابەتیەکانن. 
 ابەتیەکان  مەرجە ب // یەکەم

بڕگەى یەکەم    162پەیوەستە بە حاڵەتى شەرمەزارى ئافرەتى سکپڕ، وەک لە دەقی مادەى  -أ 
 ( tresseéd de situation Une) ئاماژە دەدات بە ڕێگەپێدانى یاساى ئەم حاڵەتە وەک زاراوەى  

هێناوە، بەکار  بۆ  لە  (1) ى  زۆر شت  فراوانە  زاراوەیەکى  ئەمەش  خۆ    واتە حاڵەتێکى شەرمەزارى، 
لەگەڵ کرا  بە زۆرى  یان زیناى  بە زۆر دەستدرێژی کرا بێتە سەرى  ئافرەتەکە  بۆ نمونە  دەگرێت، 
بێت ئەم سکە لە دەرەنجامى ئەمەوە دروست بووبێت، یان لە دەرەنجامى زیناى ناو چوارچێوەى 
کۆمەڵگا  و  خێزان  و  خۆی  بۆ  شەرمەزارى  ماناى  مانایەک  هەموو  بە  کە  کایەوە،  هاتبێتە  خێزان 

 (2) دروست بکات.
پێى  -ب بە  بەڵکو  نیە  کراوە  ڕەهاو  وا  پێدانە  ڕێگە  ئەم  سکپڕیەکە،  ماوەى  بە  پەیوەستە 
   162مادەى 
 

لەیاساى سزادانى فەڕەنسی ماوەى سکپڕیەکە    317و لەیاساى تەندروستى گشتى و مادەى  
ە هەفتە زیاتر نابێت لە دە هەفتە زیاتر بێـت، واتە نابێت تەمەنى کۆرپەى نێو سکی دایکەکە لە د

 ( 3) بێت ئەمەش دەست پێدەکات لە میانەى سەرەتاى دروست بوونى کۆرپەکە.
 مەرجە ڕواڵەتیەکان  // دووەم 

 
(1) Les dispositions organisationnelles sont fixées ultérieurement par décrets, voir notamment le décret 

n°75-353 du 13 mai 1975 portant application de l'article L. 162-4 du Code de la Santé publique et 
relatif à l'interruption volontaire de la grossesse ou n°75-750 du 9 août 1975 soumettant les 
établissements privés à une autorisation préfectorale pour pratique des IVG : on souhaitait éviter un 
« marché privé de l’IVG ». 

 من قانون العقوبات الفرنسی.  " L " 1/ 162هذه الحالة نصت عليها المادة  ( 2)
(3) VEIL Simone, Discours pour le droit à l’avortement, 26 novembre 1974, Paris, Editions Points, 2009, 

p. 32. 
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 دەتوانین ئەم مەرجە ڕواڵەتیانە بکرێن بە دوو گروپ بکەن : 
: یەکەم  کردارى    گروپی  ئەنجامدانى  پێش  بکرێت  ڕەچاو  پێویستە  کە  مەرجانەى  ئەو 

 لەباربردن.  
 جانەى کە پەیوەستە بە ئافرەتى سکپڕ، بریتین لەمانەى خوارەوە :ئەو مەر -أ 
 لەسەر ئافرەتى سکپڕ پێویستە کە دەیەوێت سکەکەى کۆتای پێ بهێنێت بچێت بۆ   -1

ئەو  لەسەر  وە  ئافرەتان،  و  بوان  لەدایک  پزیشکى  لە  تایبەتمەند  پسپۆڕو  پزیشکى  الى 
دۆسیە ببات  لەباربردن  مەترسی  بە  دەرک  پێویستە  ى پزیشکە  پێ  کە  بکاتەوە  بۆ  تایبەتى  کەى 

لەحاڵەتى  ڕونبکاتەوە  بۆ  کۆمەاڵیەتى  و  دارایی  یارمەتى  تیایدا  کە  ئامۆژگارى،  دۆسیەى  دەڵێن 
لەباربردنى  ئەنجامدانى  بۆ  لەگەڵیدان  کە  کەسانەشی  ئەو  هەموو  یان  بوون  لەدایک 

 ئارەزوومەندانە. 
ڕاوێژ  -2 دەستەیەکى  الى  بۆ  بچێت  پێویستە  ئافرەتەکە  دەستەیەکى  لەسەر  تیایدا  کە  کارى، 

لەسەر  وەردەگرێت  پێویست  زانیارى  و  ئامۆژگارى  کۆمەڵێک  بەهۆیەوە  کە  خێزانیە  ڕاوێژکارى 
بارودۆخى بابەتى لەباربردنەکە، ئەگەر هاتوو ئافرەتە سکپڕەکە بەردەوام بوو لەسەر هەڵوێستى خۆی 

پزی  الى  بۆ  بگەڕێتەوە  پێویستە   ، بدأت  ئەنجامى  دەیەوێ  کە  وە  بەوەى  پسپۆڕ،  ئافرەتانى  شکى 
لەکەوتنى  نوسراوێکى ڕەسمى لەالیەن دەستە ڕاوێژکاریەکە بۆ ببات کە دەیەوێت ئەنجامى بدأت بۆ 

 کۆرپەکەى، بەاڵم نابێت ماوەکانى گەڕانەوە لە مانگێک زیاتر بێت.
بە گوێرەى   -3 ئەوا  نەکردبوو،  یان شووى  بوو  ئافرەتە سکپڕەکە منداڵى هەرزەکار  هاتوو  ئەگەر 

ئەوا ڕەزامەندى ئەو کەسانەى کە   1975لەیاساى تەندروستى گشتى ساڵى    (5بڕگەى    126)قی مادەى  دە
کارى  ئەنجامدانى  بۆ  بەسە  دەکەن  ئافرەتەکە  یاساى  نوێنەرایەتى  یان  هەیە  باوکایەتیان  دەسەاڵتى 

 لەباربردنەکە. 
یاساى   تیایدا داواى دەکر  1979ى دیسێمبەرى ساڵى    31پاش ئەمە  ئافرەتە دەرچوو، کە  د خودى 

هەرزەکارەکە دەبێت ڕەزامەندى بنوێنێت لەسەر ئەنجامدانى لەباربردنەکە، هەتا ئەگەر هاتوو وێنەرى  
 یاساى ئافرەتەکە یان باوانى ڕازیش نەبن بەم کردەوەیە یاسا ئەم ڕێگە پێدانەى بە ئافرەتە  

 هەرزەکارەکە دابوو. 
نەى کە بیانین و لەخاکى فەڕەنسا نیشتە جێن،  ئەمە بۆ ئافرەتانى فەڕەنسی، وەلێ بۆ ئەو ئافرەتا

لە   لە سێ مانگ زیاتر  یاساییان  نابێت ماوەى مانەوەى  دانابوو بەمەرجێ  بۆ ئەمانیش  یاساکە چارەى 
دەسەاڵتى تایبەتمەندى فەڕەنسی یان وەرگرتبێت بۆ ئەوەى بتوانن سود لەو کارە وەربگرن کە ئەویش  

   (1) نسا نەبێتە شوێنێک تایبەت بێت بۆ لەباربردنى منداڵ.ئەنجامدانى لەباربردنە، بۆ ئەوەى فەڕە
 ئەو مەرجانەى پەیوەستن بە شوێنى ئەنجامدانى لەبار بردنەکە:  -ب

گشتى   تەندروستى  یاساى  بێت،  پێ  کۆتاى  سکەکە  و  دی  بێتە  لەباربردنەکە  کردارى  ئەوەى  بۆ 
بڕگەى دووەم    126ێ ى مادەى  فەڕەنسی پێویستى کردوە بەوەى کە ئەنجامدانى کردارى لەباربردن بەپ

دەبێت لە نەخۆشخانەیەکى تایبەتى ڕێگە پێدراو بێت، وە لەسەر نەخۆشخانەکەى پێویست کردوە کە 
 

(1) Laurie Marguet, Les lois sur l’avortement (1975-2013) : une autonomie procréative en trompe-l’œil, 
2014. 
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تەواوى  چارەکى  لە  بشکێنێت  سنور  و  بکات  تێپەڕی  لەباربردن  نەشتەرگەرى  نابێت 
 . (ەکەمبڕگەى ی 178)نەشتەرگەریەکانى ساڵێکى نەخۆشخانەکە، ئەمەش بە پێ ى دەقی مادەى 

 مەرجی پەیوەست نەبوو بە کەسی هەڵساو بە ئەنجامدانى کردارى لەباربردن:  -جـ
پسپۆڕی   و  بێت  پزیشک  لەباربردن  کردارى  ئەنجامدانى  بە  هەڵدەستێ  ئەوەى  پێویستە 

نەخۆشیەکانى ئافرەتان و لەدایکبووان بێت، وە لەگەڵ ئەوەشدا یاریدەدەرانى پزیشکى و سستەرەکان 
 .1975ممارسەى ئەو کارە بکەن بەپێ ى یاساى ساڵى  ڕێگەیان پێدراوە

کردارى   // گروپی دووەم   ئەنجامدانى  بکرێت دواى  ڕەچاو  پێویستە  کە  ئەو مەرجانەى 
 لەباربردن و کەوتنى کۆرپە  

 نەخۆشخانەکان لەسەریان پێویستە کە دواى ئەنجامدانى کردارى لەباربردن ڕێنمایی       
ربردوو بکەن و بۆ ئەوەى سودى هەبێت لە ڕێکخستن و  پێویست پێشکەش بە ئافرەتى لەبا

لە  هاتووە  ئەوەى  وەکو  تر،   لەباربردنێکى  لە  الدان  خۆ  وە  داهاتوو،  لە  سکپڕى  بوونى  دروست 
مادەى  9بڕگەى   و  162ى  بنوسێت  ورد  ڕاپۆرتێکى  پسپۆڕ  پزیشکى  لەسەر  دەکات  پێویست   کە 

کۆتاى   بۆ  لەباربردنەکە  بە  پێکردن  بڕوا  شیبکاتەوە، بیانوەکانى  سکپڕییەکە  حاڵەتى  بە  هێنان 
نەخۆشخانەى  بۆ  بینێرێت  پاشان  وە  هەڵساوە،  ى  پێ  ئەوەى  نەخۆشخانەکەو  ناوى  لەگەڵ 
کە   تر  زانیارییەکى  هەر  لەگەڵ  ڕۆنبکاتەوە  لەباربردنەکە  ئەنجامدانى  وشوێنى  تایبەتمەند 

   (1) پەیوەستە بە ئافرەتەکە.
دەنگى  2020ى ئۆکتۆبەرى 8اربردن لە فەڕەنسا، کە لە بەگوێرەى دواین یاساى ڕێگەپێدانى لەب

ڕەفتارەکە  دانانى  بەتاوان  وێڕاى   ، فەڕەنسا  نیشتیمانى  ئەنجومەنى  لە  هێنا  بەدەست  پێویستى 
لە  دەتوانرێ  کە  درێژکردەوە  بەمەرج  ڕێگەپێدراوى  لەباربردنى  ڕێگەدانى  ماوەى  وەلێ 

هەفتەش کردارى لەباربردن ئەنجام بدرێت   14هەفتە تا    12کۆتاییەکانى ماوەى سکپڕی لە میانەى  
 (2) و بە تاوان هەژمار نەکرێت.

 تەوەرى دووەم 
 پایەکانى تاوانى لەباربردن لە فقهى ئیسالمى 

لە شەریعەتى پیرۆزى ئیسالم، ئەگەر بڕوانین مەرجە بۆ هاتنە دى تاوانى لەباربردن، دوو      
ت کردەوەیە  ئەو  ئێمە  ئەوەى  بۆ  هەبێت  سەرەکى  بەتاوانى پایەى  واتە  کەین  تحریم  و  جریم 

و  نیەت  پایە  دووەم  و  سک  هەبوونى  لە  بریتیە  کە  مادى  پایەى  یەکەم  ئەوانیش  دابنێین، 
 مەبەستى تاوانى. 

 ( حەمل)یەکەم : بوونى سک 
دەبێت       دی،  بێتە  تاوانە  ئەم  ئەوەى  بۆ  کراوە  ئەوە  ئیعتیبارى  ئیسالمى  شەریعەتى  لە 

تاو ئەم  چونکە  هەبێت،  دەبێت  سکپڕی  بۆیە  نەبێت.  سک  ئەگەر  نابێت  وجودى  هەرگیز  انە 

 
 . 101 ال  ێشوو،هەمان سەرچاوەى پد.هللي عبد هللا،  ( 1)

(2 )  Laurie Marguet, Op.cit. 
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لە   بریتیە  لەباربردن  کردارى  دانانى  بەتاوان  لە  ئامانج  چونکە  دابێت،  ئافرەتەکە  بەسەر  کردارێک 
حەق   بە  تەنیا  کردیە  قەدەغەى  و  حەڕام  پەروەردگار  خواى  کە  کۆرپە،   گیانى  و  نەفس  پاراستنى 

ُ ِاالا  )داد دەفەرمووێ  33نەبێت، وەک لەسورەتى اسراء ئایەتى  َم اَّللا ْفَس الاِتي َحرا  َواَل َتْقُتلُوا النا
ُە كَاَن مَ  ِە ُسْلَطاًنا َفاَل ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ۖ ِانا   (1) .( ْنُصوًراِباْلَحقِّ ۗ َوَمْن ُقِتَل َمْظلُوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِّ

 دووەم : پایەى مادى 
فقه    لە  ڕوکنە  وئەم  کەوتن  لە  بریتیە  لێرەدا  کە  مادییەکە  کردەوە  بۆ  دادەنرێت  ئیسالمى   ى 

هێنانە خوارەوەى کۆرپە لەنێو سکى دایک پێش کات و ساتى لەدایکبوونى سروشتى، کە ئەنجامدانى  
 کارێکى مادى قەدەغە کراوە، جا ئەم کردەوە تاوانیە مادییە سلبی بێت یاخود

 (2) گەزەکانى بە درێژی باسیان دەکەین و شی دەکەینەوە. ئیجابی، لە خوارەوە هەر یەکێک لە ڕە
   (یجرام السلوک ال )کردەوەى تاوانى -أ

دەبێتە       لێرەدا  ئەمەش  کە  دەردەچێت،  تاوانبار  ویستى  ئیڕادەو  لە  کە  کردەوەى  لەو  بریتیە 
 کۆتاى هێنان و هاتن بە حاڵەتى حەملى دایک پێش کات و ساتى لەدایک بوونى سروشتى کۆرپە.  

جا ئەم کردەوە ئیجرامیە ببێتە هۆى مردنى کۆرپە یان دەرچوونى کۆرپە لە نێو منداڵدان هەتا     
 ئەگەر زندوش بێت. 

تاوانیە  نیە بۆ هاتنەدى کردوە  ئامراز و وەسیلە گرنگ نین و داواکاراو  وە هەروەها هیچ ڕێگەو 
تاوانبار واتە  ئەنجام  -جانى-مادییەکە،  کردەوەیەى  ئەم  شێوەک  یان  بەهەر  توندوتیژی  بەهۆى  دا 

بەکارهێنانى مەوادى تایبەت وەک حەب و خواردن و خواردنەوە یان دەرزى لێدانیان ئەشکەنجەدان و 
لێدان لە سکى ئافرەت، کە ئەم الیەنە تاوانیەکە تیایدا ئیجابیە، وە دەکرێت کردەوە تاوانیەکە سلبی  

ل کردن  ومەنعى  ڕەتکردنەوە  وەک  لەباربردن  تاوانى  لە  وەرگرتنى بێت  و  خواردنەوە  و  خواردن  ە 
بکاتەوە   ڕەتى  حاڵەتانەدا  لەم  دایکەکە  دادەنرێت  کۆرپە  باشبوونى  بۆ  کە  چارەسەرى  دەرمانى 

 بەمەبەستى لەبارچوونى کۆرپەکەى.  
 ( نتیجەى ئیجرامى)ئەنجامە تاوان  -ب

تنە خوارەوەو مەبەست و ئامانجى سەرەکى لە کردارى تاوانى لەباربردن، بریتیە لە کەوتن وها     
 نەمانى کۆرپە لەنێو منداڵدانى دایکدا پێش کات و ساتى لەدایکبوونى ئاسایی و سروشتى. 

منداڵدان،   ناو  لە  بە گەشەو گەورەبوونى کۆرپە  هێنان  لە کۆتایی  بریتیە  تاوانە  لەم  ئامانج  یان 
لە دەرچوونى  بەبێ  منداڵدان  لەنێو  کۆرپە  مردنى  یان   : دەبێت  شێوە  سێ  بە  سکى   کەئەمەش  نێو 

ئافرەتدا ، یاخود هاتنە خوارو کەوتنى کۆرپە بە مردوویى لەنێو منداڵدانى ئافرەت و دەرچوونى، یان  
دەرهێنانى کۆرپە لەپێش کات و ساتى لەدایک بوون لە دەرەنجامى کردەوەیەکى دەستدرێژی یان هەر  

 ( 3) کردارێک.

 
 راء. من سورة االس 33أية  ( 1)
الجديدة   د. ( 2) العربي  الكتاب  دار  الوضعية،  والقوانين  اإلسلمية  الشريعة  في  اإلجهاض  ريشي،  وفا    -محمد 

 .240، ص 2003بيروت 
 . 241 ال  ێشوو،هەمان سەرچاوەى پ، محمد وفا ريشي د. ( 3)
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یەوە ئەگەر هاتوو کۆرپەکە بە  بەپێ ى شەریعەتى پیرۆزى ئیسالمى ئەم تاوانە نایەتە کا     
مردنى کۆرپە و )زندووی لەدایک بوو و لەباربرا، چونکە ئامانج لە تاوان بریتیە لە سلوک و نەتیجە 

 . (دەرچوونى بەپەلە و پێش کات و ساتى خۆی لەدایکبوونى کۆرپە لە نێو منداڵداندا 
 ( عالقة السببیة ) پەیوەندى هۆکارى  -جـ
 دەبێت پەیوەندییەک هەبێت لەنێوان ڕەفتار و کردەوەى تاوانى تاوانبار لە بۆ تاوانى لەباربردن     

لەگەڵ دەرەنجامى تاوانەکە، واتە کردەوەکە دەبێت لە تاوانبارەکەوە دەربچێت و ئەنجامەکەشى  
لە نێوان ڕەفتارە تاوان و دەرەنجامى تاوانى  بۆ بێتە دی. ئەگەر هاتوو ئەو ڕابیتەو پەیوەندییە 

 کاتە تاوانى لەباربردن بوونى نیە. دروست نەبێت، ئەو
الیەنى   و  گشتیەکان  بنەما  بۆ  دەبێت  ملکەچ  هۆکارى  پەیوەندى  لەبەرئەوەى  هەروەها  وە 
شارەزاو  ئەهلى  لە  وەربگرێ  ڕێنمایی  دەبێت  پێویست  دادوەر  لەسەر  بۆیە  مەسئەلەکان  بابەتى 

 پسپۆڕ. 
تاوانیەکەى ئەنج یان کەسی دووەم کردەوە  ئافرەت  لەباربردنەکە هاتە ئەگەر هاتوو  امدا و 

ئازارى هەبوو   بە زیندووی هاتە دەرەوە بەاڵم  دی، وە بووە هۆى ئەوەى کۆرپە بمرێت یان ماوە 
 مرد ئەو کاتە بەتاوانى لەباربردن هەژمار دەکرێت. 

بەاڵم ئەگەر کەسێک زَّللیەکى سادە و ساکارى لە ئافرەتێکدا، وە ئافرەتەکە هەڵساو ڕایکرد  
کەوتە   و  هەاڵت  بنەما و  سەر  دەگەرێینەوە  ئەمە  بۆ  ئەوا  دا،  ى  لێ  ئۆتۆمبێل  یان   ، بیرێک  ناو 

 . (قواعد العامة)گشتیەکان 
 سێیەم : پایەى مەعنەوی  

بریتیە  لەباربردن  تاوانى  هاتنەدى  بۆ  لە  ئیسالمى  فقهى  لە  مەعنەوى  ڕوکنى  لە  مەبەست 
 لەوەى  

ردن لە کارێک لەگەڵ هەبوونى کە ڕوو مەبەستى بکەر لە کارەکەى. یان واز هێنان و مەنع ک
  (1) زانیارى تاوانبار بە تەجریم و تەحریمى کردەوەکە.

وەک  نیەت  بە  بەستراوە  ئیسالمى  شەریعەتى  لە  کردەوەیە  ئەو  بناغەى  و  ئەساس 
دەفەرمووێ   بێت  لەسەر  خواى  درودى  خوا  بالنیات) پێغەمبەرى  األعمال  وەنیەتیش ( إنما   ،

مەبەست مانای  بە  دڵە  لە  بێت    شوێنەکەى  عصیان  مەبەستى  دەبێت  مەبەستەش  ئەو  دێت، 
 داناوە.  (القصد الخاص)هەروەک قانون بە مەبەستى تایبەتى 

و  وازهێنان  یان   ، کردارەکەى  بۆ  بکەر  نیەتى  لە  بریتیە   : عصیان  قەصدى  لە  مەبەست 
وانە. ڕەتکردنەوە و مەنعى نواندن لە کارێک  لەگەل ئەوەشدا کە بکەر دەزانێ نەکردنى ئەو کارە تا

(2 ) 
لەگەڵ  بکەر  الى  تاوانى  کردەوەیەکى  ئەنجامدانى  وەک  بێ،  گشتى  دەکرێ  مەبەست  وە 

 
-وق جامعة بوضياف کلية الحق  إلى  ضيفلی حياة، حقوق الجنين بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير مقدم ( 1)

 وما بعدها. 34، ص 2018-2017المسيلة، 
 . 36ال  ێشوو،هەمان سەرچاوەى پضيفلی حياة،  ( 2)
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 ئەوەشدا 
بێت.    مەوجود  و  هەبێت  گشتى  نیەتى  کە  دەخوازن  تاوانەکان  زۆرینەى  تاوانە.  دەزانێ  کە 

هاتنەدى   بۆ  نیە  کافی  گشتى  ئیجرامى  نیەتى  تەنیا  بەس  هەن  تاوان  هەندێ  ئەوەشدا  لەگەل  بەاڵم 
 تاوان، بەڵکو پێویست بە مەبەستى تایبەتیش دەکات کە بریتیە لە زەرەرێک لە پاڵ تاوانەکە. 

قەصدى  لەسەر  هەیە  جیاوازیان  بۆچوونى  ئیسالمى  شەریعەتى  فەقیهەکانى  دەبینین 
 تاوانى لە تاوانى لەباربردن : 

الیەنگرى -1 حەنابیلەن  و  شافعى  حەنیفەو  ئەبوو  ئیمامى  مەزهەبەکانى  کە  ئەوە   بەشێکیان، 
دەکەن کە تاوانکردن لەسەر کۆرپەلە نابێت ئەگەر بەئەنقەست نەبێت، هەتا ئەگەر ئەنقەستى جانى لە  
بە  تاوانبار،  علم الى  ئەوەى هەبوونى  سەر  دەکەوێتە  ناکرێت.  وێنا  چونکە  بێت،  کردەوەکەى محیض 

کردن، وێنا  لە  دوورە  فەرمانە  ئەو  وە  کوشتنى،  مەبەستى  لەگەڵ  وە  کۆرپەلە  کردارى    بوونى  چونکە 
گیانى   وەرگرتنەوەى  مەبەستى  لەگەڵ  دوژمنایی  و  عدوانى  نیەتى  لەسەر  وەستاوە  بەئەنقەست 
کۆرپەلە. وە دەڵێن دەستدرێژى کردنە سەر دایک دەلیل و بەڵگەیەکى وازح و ڕون نیە لەسەر مەبەستى 

ر نابێت لەسەر  کوشتنى کۆرپە، چونکە لێرەدا شەک و گومان هەیە. وە عمد و کارى ئەنقەسەت جێگی
عمد   شبە  ئەنقەست)تاوانى  بڵێین    (نیمچە  دەکرێت  وە  بێت   تاوانبار  عمدى  بە  کردەوەکە  ئەگەر 

 هەڵەیەکە بە کردنى هەڵە. 
کۆرپە   -2 لەسەر  تاوان  وایە،  پێیان  کە  مالکە  ئیمامى  الیەنگرانى  و  مەزهەب  تریان  بەشێکى 

 دەکرێت بەئەنقەست بێت وە دەشکرێ بە هەڵە بێت. 
ەگەر جێگیر بوو وە سڵمێنرا مەبەستى تاوانبار بۆ کردارەکە ئەنقەستە. هەڵەیە، ئەگەر ئەنقەستە، ئ

جێگیر بوو وە سڵمێنرا مەبەستى تاوانبار بۆ ئەنجامدانى کردەوەکە هەڵەیە. لەبەرئەوە ئەم بۆچوونە بە 
بێت،   هەڵە  دەشکرێ  وە  بێت  ئەنقەست  بە  کۆرپەکە  لەسەر  تاوان  دەکرێت  چونکە  دادەنرێت  ڕاجح 
یان هەڵە هەبێت،   بۆ کردەوەکەى  تاوانبار بەرپرسیار دەبێت ئەگەر بە مەبەستى ئەنقەست بێ  لێرەدا 

 ( 1) ئەو کاتە سزاکە جیاواز دەبێت بەپێ ى حاڵەتەکان.
 

 تەوەرى سێیەم 
 پایەکانى تاوانى لەباربردن لە یاساى دانراو 

لەباربردن، سێ پایەى      تاوانى  بۆ    لەمیانەى باسکردن و پێناسە کردنى  سەرەکى هەڵدەهێنجین 
لەیاساى دانراو، ئەوانیش پایەى مادى و پایەى مەعنەوى و پایەى تایبەت   لەباربردن  هاتنەدى تاوانى 

 کە تایبەتە بە هەبوونى سک. 
لە   بریتیە  تایبەت  پایەى  سکپڕی)کەواتە  لە  (هەبوونى  بریتیە  مادى  پایەى  تاوانی)و  و   (کردارە 

 .  (تى مەعنەوىمەبەس) پایەى مەعنەوی بریتیە لە 

 
 . 245  ێشوو،الهەمان سەرچاوەى پ، محمد وفا ريشي د. ( 1)
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 هەوڵدەدەین پایەکانى ئەم تاوانە لەیاسای دانراودا بە وردى لە خوارەوە شی بکەینەوە. 
 

 ( هەبوونى سک)یەکەم : پایەى تایبەت  
 

لێرەدا پێویستە ئەوە بوترێ کە پایەى تایبەتى لە تاوانى لەباربردن پشتگیرى کراوە بە هەبوونى     
سکپڕیەکى وەهمى و نادروست کە تەبەنی کرابێت   حەملێکى حەقیقیى و دروست و ڕاستى نەک

لەسەر وەهم و خەیاڵى دایکەکە، چونکە لەباربردن دروست دەبێت لەسەر هەبوونى حەمل و سک، 
  (1)ئەگەر حەمل نەبێت تاوانى لەباربردن و شروع لە ئیجهاض هیچ کاتێ بوونى نابێت.

بەنیەتى ئافرەتێک  سەر  کردە  دەستدرێژى  یەکێک  ئەگەر  لەبار   کەواتە  کۆرپەکەى  ئەوەى 
ببات، یان واى زانى کە ئافرەتەکە حامیلەیە و هێرشی کردە سەر و بۆ ئەوەى کۆرپەکە لەبارببات، 
بەاڵم لەڕاستیدا دەربکەوێت کە ئافرەتەکە دوو گیان نیە، ئەوا لەسەر تاوانى لەباربردن موسائەلە 

 ناکرێت بەڵکو لەسەر کردارى دەستدرێژی سزا دەدرێت. 
پ   بۆیە چوون  هەیە،  یاسایی  ئیستیحاڵەکى  واتە  کایەوە.  نەهاتۆتە  منداڵ  هەبوونى  ایەى 

شروعیش   هەروەها  وە  دادەنرێت،  کوڕى  و  کەم  و  ناقیصە  بە  پایەک  نەبوونى  لەبەر  تاوانەکە 
لەباربردن، وەلێ بکەر لێ پرسینەوەى  بوونى نیە چونکە ئەو پایە نیە بۆ دروست بوونى تاوانى 

 ەسەر تاوانى ئازارو دەستدرێژی کە پایەکانى هاتبێتە دى. یاساى لەگەڵ دەکرێ  ل 
لە هەمان کاتیشدا دەبینین هەندێ واڵت هەیە لەیاساى سزادانى دا شروعى داناوە بۆ تاوانى  

لەساڵى   فەڕەنسا  وەک  پرسینەوەى 1810لەباربردن،  لێ  موستەحیلە  تاوانى  لەسەر  ئەمەش  بۆ   ،
 لەگەل دەکرێ بکەرى ئەم جۆرە تاوانە. 

 

 ( کردارى تاوانى)وەم : پایەى مادى دو
 

لە  تاوانى  کردارى  دەرچوونى  لە  بریتیە  لەباربردن  تاوانى  لە  مادى  پایەى  ڕاستیدا  لە 
کۆرپە  خوارەوەى  هاتنە  و  کەوتن  یان  کۆرپەلە  لەناوبردنى  هۆى  ببێتە  کەتیایدا  تاوانبارەوە  

تا کردارە  ئەم  ڕەنگە  وە  ئاسایی.  بوونى  لەدایک  ساتى  و  کات  بەهۆى  لەپێش  کایەوە  بێتە  وانیە 
 بەکارهێنانى کۆمەڵێک وەسائیل و ئامێرى جیا جیا. 

ڕەگەزى  عونصرو  هەندێ  پێویستە  دا  مادى  لەپایەى  تاوانێک  لەهەر  دەزانین  هەروەها  وە 
کردارە   ڕەگەزى  ئەوانیش  بکات،  تەحەقوق  تەواوى  بە  پایەیە  ئەم  ئەوەى  بۆ  هەبێت  سەرەکى 

هۆک پەیوەندى  و  ئەنجام  و  دەرەنجامى تاوانى  و  تاوانبار  تاوانى  سلوکى  نێوان  لە  هەبێت  ارى 
 (2) کردەوەکە، لە خوارەوە بە وردى باسیان دەکەین. 

 ڕەفتارە تاوان :   -1
کردەوەى تاوانى بریتیە لە چااڵکى و کارێکى تاوانى مادى کە دەردەچێت تاوانبارەوە دەبێتە  

و سکى دایکى دوو گیاندا پێش کات هۆى کۆتاى هێنان یان کەوتن و هاتنە خوارەوەى کۆرپە لە نێ
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 و ساتى لەدایکبوونى ئاسایی، هەتا ئەگەر هاتوو کۆرپەکە بە زیندوویش لە دایکبوو. 
لەباربردن،  تاوانى  رودانى  بۆ  ناکات  دیاریکراو  شێوازێکى  داواى  واڵتێک  هیچ  یاسادانەرى 

توندوتیژی ئەدەواتى  بەکارهێنانى  یان  جەستە  و  لەش  لەسەر  و  توندوتیژی  و    وەک  جیهاز  لەسەر 
ئەم  دى  هاتنە  دەکرێ  باسکرا  هەروەک  یان  ئافرەت.  منداڵدانى  یان  ئافرەت  هێلکەدانى  دەزگاى 
دەرمان   بەکارهێنانى  و  خواردنەوە  و  خواردن  لە  کردن  منع  وەک  بێت  سلبی  بەشێوەیەکى  تاوانە 

 بۆ چارەسەرى و گەشەى کۆرپە. 
 

 ئەنجامى تاوانى :  -2
 

بێتە    تاوانى  ئەنجامى  لەباربردنى    دەبێت  و  دانان  بە  ئەویش  کۆرپە،  لەباربردنى  تاوانى  لە  دى 
کە  ئەنجامەکە  جا  ئافرەت.  منداڵدانى  لە  سروشتى  لەدایکبوونى  ساتى  و  کات  پێش  دەبێت  کۆرپەکە 

 کەوتنى کۆرپەیە مردوو بێت یان زیندوو تاوانەکە دێتەدی. 
لەالیەک مردنى کۆرپ لێرەدا پەیوەندییەکى دوو الیەنى هەیە،  ئافرەت و  وە  لەنێو منداڵدانى  ەلە 

دەرچوونى بەشێوەیەکى خێرا، چونکە مانەوەى کۆرپەلە لەنێو سکى دایکدا دەبێتە هۆى ئەوەى ژیانى 
 دایکەکە بکەوێتە مەترسییەوە.  

بە نیەت و مەبەستى  ، ئەمەش  ئاسایی  لەدایکبوونى  تر کەوتنى حەملەکە پێش کاتى  لەالیەکى 
 تەواو ڕادەگرێت و دەوەستێت.ئەوە دەکرێت کە گەشەى کۆرپەلە 

 ( عالقة السببیة) پەیوەندى هۆکارى  -3
 

هەبێت  پەیوەندییەک  دەبێت  لەبەرئەوەى  ڕوو،  خستمانە  دا  ئیسالمى  فقهى  لە  ئەوەى  وەک 
لەنێوان سلوکە تاوانى و ئەنجامەکەى، ئەگەر ئەم پەیوەندییە نەیەتەدی، لێ پرسینەوە لەگەڵ تاوانبار 

 رێت. لەسەر تاوانى لەباربردن ناک
 ( هەبوونى مەبەستى تاوانى )سێیەم : پایەى مەعنەوى 

هیچ کاتێ تاوان بوونى نیە، ئەگەر قەصدى تاوانى لەالى تۆمەتبار نەبێت، واتە هەمان شتیش بۆ 
و  نیەت  هەبێت،  مەبەستى  تاوانبار  دەبێت  دى  بێتە  تاوانە  ئەم  ئەوەى  بۆ  واتە  لەباربردن،  تاوانى 

 .  (ەستى تاوانى گشتىمەب)مەبەستیش لێرەدا بریتیە لە 
ئامرازى  بەکارهێنانى  یان  لەباربردن  تاوانى  ئەنجامدانى  بۆ  تاوانى  لەنیەتى  نەقصە  ئەو  وە 

 دیاریکراو بۆ کەوتنى  حەملى ئافرەتەکە. 
وە لەیاساى سزادان بەگشتى مەبەستى تاوانى گشتى دەبێتە دوو بەش، ئەوانیش بریتین لە علم 

 (1) و ئیڕادە.
تاوانبار علمى  لێرەدا   علم،  گیانە،  دوو  حامیلەو  ئافرەتەکە  کە  هەیە  عیلمى  و  زانیارى  کە  بەوەى 

مەبەست ئەوەیە کە جانى دەزانێت ئافرەتەکە حامیلەیەو دۆخ وکاتەکەى ناسکە مەترسی لەسەرە، وە  
بابەتى  لەسەر  لێرەدا  گیانە،  دوو  ئافرەتەکە  کە  نەبوو  بەوە  علمى  جانى  بەاڵم  کرا  کردارەکە  ئەگەر 

 
 و دواتر. 217  ال ێشوو،هەمان سەرچاوەى پالدرة، د.ماهر عبدالشويش  ( 1)



 بوتان بکر عثمان

 

359 

 2021السنة األولى/ العدد األول                                                                            -مجلة العقد االجتماعي 

 لێ پرسینەوەى لەگەڵدا ناکرێت.  لەباربردن
وە هەروەها ئەگەر پزیشک ئامۆژگارى ئافرەتى کرد بەوەى، ئەدەوات و مەوادى چارەسەرى  
بەکاربهێنێ بۆ ماوەیەک بێ ئەوەى تأسیرى و کاریگەرى هەبێت بۆ کۆرپە، بەاڵم بە هۆیەوە لەباربردن 

 اەو ویستى نەبووە. ڕویدا، دیسان کردارى تاوانى لەباربردن بوونى نیە چونکە ئیڕ
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، خۆ ئەگەر دایک یان پزیشک یان کەسێکى تر دەیانزانى هەندێ مەواد و 
یان چارەسەرى پزیشکى کاریگەرى سلبی دەبێت بۆ حملەکە و دەبێتە هۆى نەهێشتنى حاڵەتى دوو 

ل تاوانى  زانین  ئیڕادەو  و  ویست  ڕەگەزى  بوونى  لەبەر  ئەوا  ئافرەتدا،  لە  دێتە  گیانى  ەباربردن 
  (1) کایەوەو دێتە دى.

هەمان هاو هەڵوێستى لە فقهى فەڕەنسی بەدى دەکرێت، لە ڕووی پایەکانى هاتنە دى ئەم  
وەرگرتووە،  فەڕەنسی  فقهى  لە  باسەیان  ئەم  شرۆڤەى  عێراقی  و  یاساى مصري  گەرچی  تاوانە، 

 جیاواز لە شەریعەتى ئیسالمی. 
 تەوەرى چوارەم

 نى تاوانى لەباربردن لەنێوان شەرع و یاساى دانراوبەراوردى نێوان پایەکا
 

ئیسالمى،   پیرۆزی  شەریعەتى  یاساو  نێوان  لە  تاوانە  ئەم  پایەکانى  بەخستنەڕووی 
 هەڵوێستى  

 . -هەریەکەیان لەمانەى خوارەوە بە ڕوونى بۆمان دەردەکەوێت :
ە، مەحەلى  هاو هەڵوێستیەک دەبینین لە نێوان فقهى ئیسالمى و یاساى دانراو، بەوەى ک  -1

 . (هەبوونى سکێکى ڕاستەقینە لە ئافرەتدا)تاوانى لەباربردن بریتیە لە کۆرپە 
دانراو،  -2 یاساى  و  ئیسالمى  فقهى  لەنێوان  دەبینرێت  هاوهەڵوێستى  هەمان  هەروەها 

لەبارەى ئەوەى کە کۆرپە وەک مرۆڤێک ژیانى پارێزراوە بە یاسا، وە هەمان شتیش لەشەریعەتى  
دروس ئیسالم  بکاتە پیرۆزى  دەستدرێژى  کەس  ناکرێت  خوایەو  بەفەرمانى  ئادەمیزاد  بوونى  ت 

 سەر، هەتا ئەگەر شێوازى دروست بوونەکەى ناشەرعی بێت.
بوونى  -3 تاوانەکە  لەشەرعدا،  کە  ئەوەى  لەبارەى  یاسادا  و  شەرع  لەنێوان  هەیە  جیاوازى 

لەدایکبوون ساتى  و  کات  پێش  کەوت  زیندووى  بە  کۆرپەکە  هاتوو  ئەگەر  و نیە،  سروشتى  ى 
بە  کۆرپەکە  ئەگەر  هەتا  کایەوە  هاتۆتە  لەباربردن  تاوانى  دا  دانراو  یاساى  لە  وەلێ  ئاسایی، 
زیندوویش کەوت، ئامانج لەمە ئەوەیە کە یاسادانەر هەست بە ترسی ئەوە دەکات کە کۆرپەکە  

 باش گەشەى نەکردوەو مەترسی لەسەر ژیانى هەیە. 
لەگە -4 جیاوازە  ئیسالمى  فقهى  کۆرپە  هەڵوێستى  کە  ئەوەى  لەبارەى  دانراودا،  یاساى  ڵ 

کەوت بە شێوەیەکى زیندوو پاشان مرد، بەجۆرێ کە تەمەنى دوو گیانیەکە کەمتر بوو لە شەش 
مانگ ، ئەوا تاوانى لەباربردن دادەنرێت. بەاڵم ئەگەر لەدایک بوو بەشێوەیەکى زیندوو پاشان مرد 
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ئافرەتدا   لە  گیانیەکە  دوو  تەمەنى  گەر  بەتاوانى بەجۆرێ  ئەوکاتە  ئەوا  بوو  زیاتر  مانگ  شەش  لە 
 لەباربردن دانانرێت بەڵکو تاوانى کوشتن هاتۆتە کایەوە. 

پەیوەندى  -5 لەبارەى  یاسادا  و  شەرع  لەنێوان  هەیە  هەڵوێسیەک  هاو  دیسان  هەروەها  وە 
 هۆکارى بۆ دروست بوون و هاتنە دى تاوانى لەباربردن. 

شە  -6 لەنێوان  هەیە  هاوهەڵوێستى  ئامرازو  هەمان  هەر  ئەوەى  لەبارەى  یاسادا،  و  رع 
ئامرازە   و  سائیل  وە  لەنێویشیاندا  وە  نیە،  گرنگ  لەباربردن  تاوانى  هاتنەدى  بۆ  بەکاربێت  ئامێرێک 
داخل   یان  گیان  ئافرەتى دوو  داواى  بەهۆى  لەباربردن  ڕودانى  لە حاڵەتى  بەاڵم جیاوازن  یەکان.  نوێ 

لەتاوان دەبێت  بەرپرس  چونکە  بێت،  دانراو بوونى  لەیاسا  بەاڵم  ئیسالمى،  لەفقهى  ئەمە  لەباربردن  ى 
 ئەم حالەتە ناناسێ. 

تاوانەکى   -7 دەکرێت  لەباربردن  تاوانى  ئیسالمى  فقهى  لە  وەرگیراو  بۆچوونەکانى  ى  بەپێ 
 ئەنقەست یان هەڵە بێت، بەاڵم لەیاساى دانراودا لەباربردن ڕونادات بەهۆى هەڵەوە. 
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 باسی سێیەم 

 بردن لە نێوان فقهى ئیسالمى و یاساى دانراوسزاى تاوانى لەبار 
لەم باسەدا هەوڵدەدەین باسى سزاى تاوانى لەباربردن بکەین لەنێوان فقهى ئیسالمى و        

 یاساى دانراو، وە بەراوردکردنیان لەنێوان دوو تەوەرى سەرەکى.
 تەوەرى یەکەم 

 سزاى تاوانى لەباربردن لە فقهى ئیسالمیدا 
سەیری        لەباربردنى   ئەگەر  کردارى  و  تاوان  دەبینین  بکەین  ئیسالمى  فقهى  هەڵوێستى 

حەڕام و قەدەغە کردوە، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەى کە شەریعەتى پیرۆزى ئیسالم هەمیشە  
لە مافی ژیانى مرۆڤەکان دەکات و دەبێتە پارێزەرى ئەو مافانە، چونکە خۆی لە خۆیدا  بەرگرى 

لەباربردن کوشتنى نەف  ژیانى هەیە،  کردارى  لەبەرئەوەى کۆرپەش مافی  بێتاوانە، وە  سێکى زۆر 
دەبینین   بۆیە  هەر  نەفسێک،  مردنى  هۆى  ببێتە  سەرى  بکاتە  دەستدرێژی  کەسێک  هیچ  ناکرێت 
سەر  بۆ  دانراوە  تەعەروزات  و  بەکارهێنان  خراپ  لەشێوەکانى  بەشێوەک  لەباربردن  کردارى 

ەسەر بەتاوان دانان و حەڕامى کردارى لەباربردن  دروست بوون و عاهاتى کۆرپە. بەڵگەو دەلیل ل 
َمن ) بریتیە لە هەمان دەلیل و بەڵگەى تاوانى کوشتنى نەفس. هەروەکو خواى تعالى دەفەرموێ  

اَس َجِميًعا َما َقَتَل النا  ( 1).( َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َاْو َفَساٍد ِفي األرض َفكََانا
و سپێرمى پیاو و هێلکۆکەى ئافرەت لە نێو منداڵدانى  هەورەها دواى جێگیر بوونى مەنى  

ئافرەت حەالل نیە بۆ کەسێک بیەوێ ئیسقاتى بکات و بیکەوێنێ و تێکى بدات، بۆیە شەریعەتى 
حەملەکەى  بیەوێ  تر  کەسێکى  یان  خۆى  کردەوەى  بە  دایک  لەسەر  کردوە  حەڕامى  ئیسالمى 

 لەبارببات و نەیهێڵێت.  
لە  هەروەها کەفالەتى ئیسالم ب ،دین، )ۆ مافە پێویستیەکانە کە بریتیە لە پارێزگارى  نەفس 

لە پارێزگارى   (عەقڵ، ماڵ، نەوە لە تەشریعاتەکانى ئاسماوى بریتیە  بۆیە دەبینین دانانى زۆرێک 
چونکە   ، سەر  بکرێتە  دەستدرێژی  ناکرێت  پیرۆزکردنیان،  و  مرۆڤەکان  گیانى  و  نەفس  لە  کردن 

ەکان بە ماناى ناسەقامگیرى کۆمەڵ و دەستدرێژی کردنە سەر  دەستدرێژی بۆ سەر نەفس و مرۆڤ
 تەواوى کۆمەڵگا دادەنرێت، وەک لەو ئایەتى پێشووتردا خستمانە ڕوو.

هەر بۆیە دەبینین پێشەوا غەزالى ڕەحمەت و ڕەزاى خواى لەسەر بێت دەڵێت لەباربردن      
لەبەرئەوەى دەستدرێژی دەکرێتە سەر نەفسێک یان دەستدرێژی دەکرێتە سەر   بێ شەک تاوانە، 

لەگەڵ هێلکۆکەى ئافرەت لەنێو   (تەحصیڵ حاصڵە)شتێکى   کەوتنى سپێرمى پیاو وتێکەڵبوونى 
تاوانە،  ئەمە  تێکدانى  بۆیە   ، مرۆڤێک  ژیانى  دى  هاتنە  و  دروستبوون  بۆ  دەبێت  قابیل  ڕەحمدا 

نە نێوى دروست بوونى خوێن و ئێسک و گۆشت تێکدانى خەتەرێکى گەورەو فاحیشە، وە چوو
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 (1) ڕۆح و گیان کە بۆتە مرۆڤێکى ڕۆح لەبەر ئەمەش تێکدانى تاوان و تاوانەکى فاحیشە.
 تەوەرى دووەم 

 سزاى تاوانى لەباربردن لە یاساى دانراو
حاڵەت  دوو  پێویستە  یاساوە،  لەڕوانگەى  تاوانە  ئەم  سزاى  لەسەر  قسەکردن  بۆ 

 جیابکەینەوە،  
 

 : (سکپڕ)زامەندى خودى ئافرەتەکە یەکەم : سزاى لەباربردن لەحاڵەتى ڕە
 

لەیاساى سزادانى عێراقی بکەین دەبینین بریتیە   (417)لە مادەى    (2و    1)ئەگەر سەیرى بڕگەکانى  
لەوەى کە کە ئافرەتى سکپڕ کردارى لەباربردنەکە خۆی ئەنجامى بدأت لەگەڵ کەسی سێ یەم کە ئەم 

بێت   خۆی  ڕەزامەندى  بە  بدأت  ئەنجام  تاوانیە  سزاى  کردەوە  بدأت  ئەنجام  کارەکەى  هەڵبستێت  یان 
تاوانەکەى بریتی دەبێت لە بەندکردن لە ساڵێک زیاتر نەبێت و لە سەد دینار زیاتر نەبێت یان بە پێ ى 

 یەکێک لەم دوو سزایە.  
دادوەرى  داوەتە  هەڵسەنگێنەرى  دەسەاڵتى  عێراقی  یاسادانەرى  بێت  دەقە  ئەم  ى  بەپێ  واتە 

سەپان بۆ  بابەتى  بەیەکێک  دادگاى  یاسادانەر  هەروەها  وە  کار،  سەرپێچی  بەسەر  سزاکە  دنى 
  (2) لەتاوانەکانى کەتنى هەژمارکردوە، بەپێ ى پێوەرى سزاى تاوانەکە.

 

 دووەم : سزاى لەباربردن بە بێ ڕەزامەندى ئافرەتى سکپڕ 
 

 ى   (1969)ى ساڵى  (111)لەیاساى سزادانى عێراقی ژمارە  (418) بڕگەى یەکەمى مادەى 
هۆکارى ه بووە  ئەنقەست  بە  کەسێک  گەرهاتوو  بەشێوەیەک  دەکات  توند  سزاکەى  ەموارکراو، 

ساڵ   دە  لە  ماوەکەى  بەندکردن  بە  دەدرێت  سزا  ئەوا  ئافرەتەکە،  ڕەزامەندى  بەبێ  سکێک  لەباربردنى 
 زیاتر نەبێت. لێرەدا سەپاندنى ئەم سزایە دوو مەرجی بنەڕەتى دەوێت : 

لەباربردنەکە -1 تاوانى  مەبەستى    دەبێـت  تر،  کەسی  تاوانى  کردەوەى  بەهۆی  کایەوە  بێتە 
 کەسەکەش لەباربردنى سکەکە بێت.

 نەبوونى ڕەزامەندى یاخود بێ ڕەزامەندى ئافرەتە سکپڕەکە، جا ئەمەش زۆر جار دێتە   -2
 کایەوە بەهۆی ئامێرو ئامرازەکانى زۆری و هێز و ناچارى و لێدان و پاڵدان بەئەنقەست و کەوتنى 

 .  ئافرەتەکە
بۆیە زۆر گرنگە ئەو بابەتە بزانرێت کە ئافرەتەکە لێرەدا بەبێ ڕەزامەندى خۆیەتى ئەو لەباربردنە  
ئەنجامدراوە یاخود بێ ڕەزامەندى خۆیەتى، زۆرجاران بێ ڕەزامەندى ئافرەتەکە یان ڕاشکاوانە دەبێـ 

بەکار   بە بێ  تاوانبار هەڵدەست  ناڕاستەوخۆ وەک لەو کاتەى  هێنانى هێز مادەى  یاخود بەشێوەیەکى 
یاخود   دەدات،  ئەنجام  تاوانەکە  کردارە  بەئاسانى  زۆر  وپاشان  دەدات  سکپڕەکە  بە  دەدات  هۆشبەر 
دەبێتە   شێوازێک  بەهەر  لەشی  جەستەو  لەسەر  سکپڕەکە  ئافرەتە  بە  بەرامبەر  دەکات  توندوتییژی 

 
العقوبات  ( 1) قانون  محمود مصطفى،شرح  الخاص   -محمود  قاهرة   -القسم  جامعة  ص    1984للنشر،    القاهرة، 

366. 
 .  دواتر   و217 ال  ێشوو،هەمان سەرچاوەى پماهر عبدالشويش الدرة،  ( 2)
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  (1) یەوە.مایەى نەمانى کۆرپەکەو لەدەستدانى گیانى بەمەش کردارى لەباربردن دێتە کا
وە لەگەڵ ئەوەشدا یاسادانەرى عێراقی و دادگاى عێراقی بارودرخی پەیوەندیدار بە بە سزاى  
تاوانى لەباربردنیان جیاکردیتەوە، بەشێوەیەکى گشتى دەتوانین بڵێین دوو بارودۆخی تایبەت هەن 

زۆر دەبێت ،   لەسەر تاوانى لەباربردن، ئەوانیش بارودرخی توند لەوکاتەدا سزاى بکەرى تاوانەکە
 یاخود بارودۆخی سوک کە دەبێتە مایەتى سزادانى تاوانبار بە شێوەکى کەمتر. 

سیفەتى توندى سزا لە تاوانى لەباربردن بابەتێکى تایبەتە بە کەسی   بارودۆخی توند :  // یەکەم
بکەرەکە   نمونە  بۆ  تاوانەکە،  کایەى  هێنانە  لە  دەگێڕێت  گرنگ  ڕۆڵێکى  ئەو سیفەتە  بکەر، چونکە 

یان  ک نەشتەرگەرییە  پزیشکى  یاخود  پزیشکە  کەسێکى  یان  شارەزایە  یان  هونەرییە  ەسێکى 
دەرمانسازی یان مامانە، بەشێوەیەکى تەکنیکی ئەمانە شارەزان لە بۆ ئەنجامدانى تاوانەکە بە پێ 
بەکاریهێنا،  پیشەکەى  لە  خۆی  ئەڕکەکانى  لەدەرەوەى  کارەکەیان  پسپۆڕی  و  شارەزایی  ى 

  (2) بکەرەکە توند دەکات و سزاکەى زۆر دەبێت.بارودۆخەکە بۆ 
لەبڕگەکانى سێ  یاسادانەرى عێراقی  تاوانە  لەبەر ترسناکى ئەم  ئەمە سەرە ڕای ئەوەى کە 

لەمادەکانى   کە    418و    417یەم  دەکات  لەوە  هاتوو )باس  ئەگەر  دادەنرێت  قورس  بارودۆخی  بە 
ی مامان  یان  کیماوی  یان  دەرمانساز  یان  پزیشک  بووتاوانبار  ئەمە  یاریدەدەرانى  لە  یەکێک  ، (ان 

کە  (2بڕگەى  136)بەپێ ى ناوەڕۆکی ئەم بڕگەیە بێت سزاکە زۆر توند دەبێت و پاڵپشت بە مادەى 
بەبێ  بەدوداچوو،  تاوانى  بۆ  لەسەردراو  بڕیار  سزاى  کەمى  بڕى  لە  بێت  زیاتر  حوکم  دروستە 

اتر بێت، سەرە ڕاى ئەمە پارێزگارى هەر ئەوەى ئەم بڕى سزایە زیاتر بێت لە بەندکردنى دە ساڵ زی
 لە جۆرى تاوانى 

 (3) لەباربردن دەکرێت کە لەجۆری کەتنە. 
بڕگەی   ناوەڕۆکی  ى  بەپێ  مادەى    3وەهەروەها  و    418لە  دەبێت  توند  زۆر  سزاکە  بێت 

مادەى   بە  بڕیار   (2بڕگەى    136)پاڵپشت  سزاى  کەمى  بڕى  لە  بێت  کەمتر  حوکم  دروستە  کە 
تاوانى بەدوداچوو، بەبێ ئەوەى ئەم بڕى سزایە زیاتر بێت لە بەندکردنى کاتى کە  لەسەردراو بۆ  

زیاتر نەبێت لە پانزە ساڵ، سەرە ڕاى ئەمە پارێزگارى هەر لە جۆرى تاوانى لەباربردن دەکرێت کە 
لێ  کارەکەى  پڕاکتیکەکردنى  قەدەغەى  کە  پاشکۆیەکەى  سزا  لە  جگە  ئەمەو  کەتنە،  لەجۆری 

 ى سێ ساڵ. دەکرێت بۆ ماوە
بەاڵم لێرەدا پرسیارێک خۆی دەوروژێنێ، ئەگەر هاتوو ئافرەتى سکپڕەکە خۆی پزیشک یان  
مامان یان دەرمانساز یان کیمیاوی بێت، ئایا ئەو بارودۆخە دەبێتە بارودۆخێکى قورس بەتایبەت 

 گەر خۆی هۆکارى لەباربردنى کۆرپەکە بێت ؟ 
ئەم جۆرە نابێتە مایەى ئەوەى کە سزاکە قورس لێرەدا بەشێک لە زانایان بڕوایان وایە کە  

مادەى   یەکەمى  بڕگەى  چاکە  وا  دەڵێن  بۆیە  حیکمەتەکە،  نەبوونى  لەبەر  ئەو   417بکات،  بەسەر 
 

 . 369محمود محمود مصطفى،المصدر السابق، ص  ( 1)
 . 218 ال  ێشوو،هەمان سەرچاوەى پماهر عبدالشويش الدرة،  ( 2)
 المصدر السابق، نفس الصفحة.  ( 3)



سزادانى  اساىيو  رعهش وانێنهل  باربردنهتاوانى ل ۆب  ييهراوردکارهب کىەيهوهندنێخو  
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 . (1) حاڵەتدا بسەپێندرێت لەیاساى سزادان
بە  چ  لەباربردن  باوردۆخى  قورسکردنى  بڵێن  کە  دەسەپێنێت  ئەوە  حاڵ  واقعى  وە 

یاخود بێت  خۆی  پاڵپشت    ڕەزامەندى  بکرێت،  بەجێ  جێ  پێویستە  ئافرەتەکە  ڕەزامەندى  بێ 
بارودۆخە  کە  ئەوەى  مایەى  ببێتە  ئەوە  نابێت  بۆیە  هێناویەتى  یاسادانەر  بەگشتى  کە  بەوەى 
بەکار  ئاسایی  کەسێکى  ڕەنگە  یان  دەدات  ئەنجام  تاوانیەکە  کردارە  خۆی  جا  بدات.  ال  قورسەکە 

ەوە کە ئاماژەمان پێدا ڕاشکاوانە بارودۆخەکەى بە توندو قورس ، مادەکانى سەر (2)بهێنى بۆ ئەم تاوانە
، بەاڵم لێرەدا  (ال مساغ لالجتهاد في مورد النص)لەقەڵەم داوەو سزاکەى بۆ زۆر کردوە بەپێ ى بنەماى  

پێویستە ئەو جیاکاریە بکەین کە ئایا ئەو تاوانى لەباربردنەى کە هاتۆتە کایەوە بە ویست و ئێرادەى  
بوو  لەباربردوو سکپڕەکە  کەسی  لەسەر  سیفە  چونکە  ئافرەتەکە،  ئێڕادەى  و  ویست  بەبێ  یان  ە 

مادەى   ى  بەپێ  دەبێت  کەسەکە  خودى  لەسەر  کاریگەرى  تەنیا  کەسیە  لەیاساى    (51)بارودۆخێکى 
ژمارە   عێراقی   ساڵى    (111)سزادانى  هەموارکراو،    (1969)ى  مشددة  )ى  ظروف  توافرت  إذا  أما   ..

  .(الجريمة فال تسري على غير صاحبها إال إذا كان عالمًا بها..شخصية سهلت ارتكاب 
بەاڵم لێرەدا ئایا خاوەنى سیفەکە بە بکەرى سەرەکى هەژمار دەکرێت لەتاوانى لەباربردن یاخود 

 هاوبەشێکە لەتاوانەکە ؟ ئەو دەستەواژانەى کە یاساى سزادانى عێراقی هێناویەتیە کایەوە  
دۆخەکە توندە بۆ خاوەنى پیشە یان سیفەت ئەگەر ئەنجامدەرى جەخت لەوە دەکاتەوە کە بارو

تاوانەکە بێت، بۆیە لەم جۆرە تاوانە ئافرەتى سکپڕ بەڕەزامەندى خۆی و شارەزایی خۆی و بەهاوکارى 
 (3) کەسانى تر هەر بە بکەرى سەرەکى و ڕەسەن لە تاوانەکە هەژمار دەکرێت.

 

 : بارودۆخى سووک بۆ سزاى لەباربردن  // دووەم 
 

مادەى       لە  چوارەم  بڕگەى  ڕۆشنایی  ژێر  بارودۆخى   417لە  عێراقی  سزادانى  یاساى  لە 
بۆ   بێت  خۆی  ئافرەتەکە  لەالیەن  لەباربردنەکە  تاوانى  هاتوو  ئەگەر  دەبێت  سوک  دادگووەرى 
نا   ى  سەرجێ  ئەنجامدانى  بەهۆی  کایەوەى  هاتبێتە  سکەکەى  کە  سکپڕیەکەى  نەنگى  شاردنەوەى 

سودم وە  تاوانە شەرعی،  ئەم  کە  کەسانەى  ئەو  هەموو  سوکە  دادوەریە  بارودۆخە  لەم  دەبێت  ەند 
ناوبانگى   لەبەر پێگەى کۆمەاڵیەتى و  پلەى خزمایەتى، ئەمەش  لە  تاوەکو نمرەى دوو  ئەندام دەدەن، 

 (4) خێزانەکەیە. 
ە ئەگەر سەیرى سوککردنى بارودۆخی ئەم سزایە بکەین لەم حاڵەتەدا دەتوانین بڵێین ئەم حاڵەت 

یاساى سزادانى  لە  تەنیا  نیە،  بوونى  بڕگەیە  ئەم  و  ناکەین  هەستى پێ  عەرەبی  واڵتانى  یاساکانى  لە 
عێراقی بەدى دەکرێت، ئەمەش لەبەرئەوەى هەر واڵتێک کلتورو عورف و داب و نەریتی کۆمەاڵیەتى  

   (5) خۆی هەیە.

 
 .  1974، 283ط ، ص9بات ، القسم العام ، د محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقو ( 1)
 و بعدها.. 12محروس نصار غايب، المصدر السابق، ص  ( 2)
 نفس المصدر السابق، نفس الصفحة.  ( 3)
 . 1982، 368د رمسيس بهنام ، القسم الخاص في قانون العقوبات ص ( 4)
 .  1967، 130ة العربية ، صد محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهض ( 5)
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پێویستە   ببینرێت،  سوکە  دادوەرییە  بارودۆخە  لەم  سود  ئەوەى  بۆ  مەرجانەى بەاڵم  ئەم 
 خوارەوە بێتە دی: 

دەبێت کەسی تاوانبارى بکەر خۆی یان کەسێکى نزیکی ئەم تاوانەى ئەنجام دابێت. وە یاسا   -1
لێرە بەشێوەکى گشتى هێناویەتى بۆیە چ نێر بێت یاخود مێ بێت شمولى دەکات، واتە بۆ نمونە دایک 

 کۆرپەى کچەکەى لەبار ببات یان باوک هي کچەکەى لەبار ببات.
هۆکارى سەرەکى ئەم سوکردنى سزایە بریتی بێت لەوەى پارێزگارى لە شەڕەف و کەرامەتى   -2

خێزانەکە بکرێت، بەاڵم ئەگەر هاتوو بە ئامانجى تۆڵەو لێدان بێت ئەم سوکردنە شمولى ناکات، بێ  
لەیاساى سزادان دا   407ڕەچاوکردنى ماوەى سکپڕییەکەى، ئەمەش بەپێچەوانەى ئەوەیە کە لە مادەى  

 اتووە، گەر هاتوو دایک منداڵەکەى خۆی بکوژێت بۆ پاراستن و شاردنەوەى نەنگیەکەى.  ه
یان  -3 دەستدرێژی  وەکو  بێت،  ناتەندروست  پەیوەندییەکى  بەرهەمى  سکە  ئەو  دەبێت 

زینا، ئەگەر سکەکە لەم ڕێگەیەو نەبێت واتە شەرعی بێت ئەوا ئەم بارودۆخى سوککردنە نایگرتە  
هەمووى  ئەمانە  بۆیە  یاسادانەر   خۆ،  کە  بڵێین  دەتوانین  کەسەکانە،  تایبەتى  بارودۆخێکى 

چونکە ژیانى خێزانى   (4/ 417) سەرکەوتوو نەبووە لە دیارکردنى بارودۆخی سوک بەپێ ى مادەى  
وە  خۆشەویستى،  سۆزو  بنەماى  لەسەر  بنرێتەوە  وەچە  ژیان  بەردەوامى  بۆ  دەکات  پێویست 

لە دانانى ئەم خاڵە بە ڕەوشێکى سوک، چونکە مافی   لەالیەکى تر یاسادانەر سەرکەوتوو نەبووە
ناوو  پێگەو  لە  گرنگترە  زۆر  و کۆرپەیە  دایکیەتى  نێو سکى  لە  بووە  کە دروست  ژیانى کەسێک 
لە   چووە  بۆ  گیانى  کە  مرۆڤە  ئەم  ژیانى  ئەم سومعەیە  پاراستنى  بەهۆی  کە  خێزانێک  ناوبانگى 

 (1) ناوببرێت.
کردارى     بە  پەیوەستە  هەرچی  بڵێین سزاکان لوە  دەتوانین  فەڕەنسی،  یاساى  لە  ەباربردن 

دەکرێت،  لەگەڵ  مامەڵەیان  تاوانەکە  کردارە  بکەرى  لەگەڵ  مەرجەکان  کردنى  سەرپێچی  لەسەر 
 بۆنمونە:

ڕەچاو   -1 بابەتى  مەرجەکانى  لە  مەرجێک  هەر  بابەتیەکان،  مەرجە  بە  پەیوەستە  ئەوەى 
ەوێتە سەر بەپێ ى یاساکانى ئاماژە پێکراو لە نەکراو سەرپێچی تێدا کرا، ئەوا سزاى یاساى دەک

 . 1979ساڵى 
ئەوەى پەیوەستە بە مەرجە ڕواڵەتیەکان، ئەگەر هاتوو سەرپێچی لەم مەرجانە کران ئەوا  -2

بە  بە پیشەى ئەو کەسەى هەڵدەستێ  یاساى توند دەکەوێتە سەرى، ئەوانیش پەیوەستە  سزاى 
مدانى کردارى لەباربردنەکە، بۆ نمونە کەسێک لە ئەنجامدانى کردارى لەباربردنەکە و شوێنى ئەنجا

یاساى   سزاى  ئەوا  بدأت  ئەنجام  کارە  ئەم  نەبێت  پزیشک  پیشەى  و  تر  شوێنێکى  لە  یان  ماڵێک 
 (2) دەکەوێتە سەرى.

ساڵى       لەسەرەتاى  بکەین  فەڕەنسی  سزادانى  یاساى  سەیرى  ى    1858ئەگەر  بەپێ  وە 
 

 . 15محروس نصار غايب، المصدر السابق، ص  ( 1)
المعاصرة   ( 2) والقوانين  السماوية  الشرائع  موقف  في  دراسة  الحوامل،  إجهاض  جريمة  الفتاح،  عبد  مصطفى 

   وبعدها. 476م، ص، 1998الطبعة األولى، 
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ئەوەى کە لەباربردن بەشێوەیەکى ڕەهاى قەدەغە کرد، وە تا کە دەقی نا لەسەر    (193و    192)مادەکانى  
واڵتى  لە  لەباربردن  سزاى  بۆیە  هەر  شێوەیە،  بەم  ئیسالمى  عەرەبی  وەاڵتانى  زۆرینەى  لە  ئێستا 

دانرابوو، بۆ  لەسێدارەدانى  سزاى  کۆنیدا  لەیاساى  بەبێ   (1) فەڕەنسا  کوشتن،  تاوانى  پلەى  بە  واتە 
و دواى شۆڕشی فەڕەنسی   1791ژیانى کۆرپە لە نێو سکدا، کە لەساڵى  ڕەچاوکردنى ماوەکانى هەفتەى  

بە یاسا دەقی دانا لەسەر ئەوەى کە هەر کەسێک ئافرەتێکى سکپڕ لەبارببات سزاکەى بریتى دەبێ لە 
سزاکەى دیاریکرا بەوەى   317بەپێ ى مادەى    1810ماوەى بیست ساڵ، پاشان لە یاساى فەڕەنسی ساڵى  

بەند   لە  بریتیە  لەساڵى  کە  کرا،  تێدا  گۆڕانکارى  دەقە  ئەم  دووجار  بۆ  پاشان  سزاکە   1923کردن، 
سزاى تاوانى لەباربردن کرایە   1939هەموارکرا بۆ حەپس کردن، پاش هەموارى یەکەمى یاساى ساڵى  

وە   بێت،  دایکەکە  لەالیەن خودى  لەباربردنەکە  گەرهاتوو  لەگەڵ سوککردنى سزاکە  بژاردن،  سزاى پێ 
یان دەرمانساز  لەگەڵ قورسکر تاوانەکە کەسێکى پزیشک  بۆ  دنى سزاکە گەرهاتوو کەسی ئەنجامدەر 

پاشان بە بێت، لەدوای دووەمى هەموارى یاساکە بابەتى شروع لە تاوانى لەباربردنى هێنایە کایەوە،   
گیانى   ڕزگارکردنى  لەپێناو  کرد  دروست  دایکەکە  سەر  بۆ  مەترسی  گەرهاتوو  ئەوەى  گەیشتە  قۆناغ 

د زیاتر دایک  ماوەکەى  دە هەفتەى کۆرپەکە  لە  بەمەرجێک  لەباربردن،  کردارى  ڕێگەپێدراوە  و  روست 
  (2) نەبێ وە لە نەخۆشخانەیەکى گشتى بێت دواى ڕەزامەندى دایکەکە لەسەری.

ساڵى   فنلەندى  یاساى سزادانى  لە  هەرچى  کە 1889وە  جیهاندا  لەسەرانسەرى  بوو  یاسا  یەکەم   ،
بو لەباربردندا  بە  وە ڕێگەى  بێت،  دایک  گیانى  ڕزگارکردنى  بۆ  هاتوو  گەر  ئەوەى  لەحاڵەتى  و، 

مەترسیەکە لەسەر جەستەى ئافرەتەکە یان دەروونى یان عەقڵ و ژیری، کە دەکرێت تەسبیب بکرێت.  
ڕەها  بەشێوەیەکى  لەباربردندا  بە  ڕێگەى  کە  بوو  دەوڵەت  یەکەم  دانیمارک  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 

لەیابان لەساڵى    1944لەسویسڕا لەساڵى    ، وە هەروەها1933لەساڵى   ، 1948هەمان هەڵوێستى پێشاندا، 
، وە دواى ئەم واڵتانە کە 1951، وە یوغسالفیە ساڵى  1950پاشان لە چیک و سلۆفاک و مەجەر لەساڵى  

و   یۆنان  و  بولغاریا  لە  بوو  بریتی  دا  لەباربدرنە  کردەوەى  ئەم  ڕەهایی  بە  ڕێگەیان  ڕەها  بەشێوەیەکى 
لەساڵى  یەکێتى   بێ 1955سوفیەتى  لەباربردنەکە  گەرهاتوو  دادەنا  بەتاوانى  بەریتانیا  لەیاساى  وە   ،

 هۆکار بوو بەسەر گیانى کۆرپە لەیاساى  
 ( 3)گشتى، بە کەتنى هەژمارکردبوو، بەاڵم گەر ئەم حاڵەتە نەبوو ئەوا تاوان بوونى نیە.

ینین لە دوو یاساى نوێدا باسی هەروەها ئەگەر سەیرى هەڵوێستى یاسادانەرى کوردی بکەین دەب
یاساى   لە  دووەم   مادەى  لە  وەک  داناوە  بەتاوانى  بەشێوەیەک  یاسادانەر  کراوەو  لەباربردن 

ژمارە   لە هەرێمى کوردستان  لە توندوتیژی  لەسەر   (2011)ى ساڵى    (8)بەڕەنگاربوونەوەى خێزان  دەق 
کە   دەکات  پەیوەندییە)ئەوە  بە  هەبێت  پەیوەستى  کە  کەسێک  ئەنجامدانى هەر  خێزانى،  کى 

توندوتیژی خێزانى لە چوارچێوەى خێزاندا لێ قەدەغە دەکرێ، لەوانەش توندو تیژی جەستەى جنسی 

 
 . 219 ال  ێشوو،هەمان سەرچاوەى پد.محمود نجيب حسنی،  ( 1)

(2) Mohammed Buzubar, L'Avortement Pénal : Étude Comparée de l'Infraction d'Avortement Entre le 
droit Français et droit Koweïtien, 2004, p66. 

(3) Mohammed Buzubar, op.cit, P. 68. 
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بڕگەى    : دادەنرێت  تیژی خێزانى  توندو  بە  نمونە  کردەوانەش وەک  ئەم  دەروونى،  لە     11و  لەباربردن 
 . (ئەنجامى توندو تیژی خێزانى

بڕگ مادەى حەوتەم  لە  لە هەرێمى وە هەروەها  نەخۆش  ئەڕکەکانى  و  یاساى ماف  لە  یەکەم  ەى 
 دەق لەسەر ئەوە دەکات کە :  (2020)ى ساڵى  (4)کوردستان ژمارە 

ئافرەتى دوو گیانى تووش بوو بە نەخۆشیەکى ترسناک، کە نەخۆشیەکە مەترسی ڕاستەقینەى 
هاوسەرەکەى و  نەخۆش  ڕەزامەندى  وەرگرتنى  دواى  ژیانى  لەسەر  بکات  دروست  لێژنەى    بۆ  بڕیارى 

پزیشک کەمتر نەبێت، پشت بەستن بە ئەنجامى پشکنینەکانى یەکێک لە    (5)پسپۆڕی تایبەتمەند کە لە  
دایکبوون  لە  یان  گیانیەکەى  دوو  بەردەوامى  بیسەڵمێنێت  کە  گشتى،  کەرتى  گشتیەکانى  دامەزراوە 

 رپەکەى لەبار بەرێت. دەبێتە هۆی مەترسی لەسەر گیانى خودى ئافرەتە دوو گیانەکە ، دەکرێت کۆ
بڕگەى دووەمى هەمان مادە دەق لەسەر ئەوە دەکات کە جگە لە حاڵەتەکانى لەباربردنى پزیشکى 
بەپێى  و  قەدەغەیە  بە هەموو شێوەیەک  لەباربردن  دەقنوسکراوە،  مادەیە  ئەم  یەکەمى  بڕگەى  لە  کە 

 ڵەى لەگەڵ دەکرێت. ى هەموارکراو، مامە  (1969)ى ساڵى  (111)یاساى سزادانى عێراقی ژمارە 
ئەمەش هەڵوێستێکى زۆر ڕونى یاسادانەرى کوردیە کە پێمان وایە هاوشێوەى یاساى مۆدێرنەى 

 ئێستاى واڵتانى پێشکەوتووە لەمەڕ بابەتى لەباربردنى کۆرپەلە. 
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 کۆتایی 
 

ناونیشانى      لەژێر  توێژینەوەیە  ئەم  نوسینى  بە  هەڵسانمان  لەمیانەى  کۆتاییدا،  لە 
و خوێندنەو) عێراقی  سزادانى  یاساى  و  شەرع  لەنێوان  لەباربردن  تاوانی  بۆ  بەراوردکارى  ەیەکى 

و    (فەڕەنسی دەرەنجام  ئەم  گەیشتینە  هێنا،  بەکارمان  کە  زانستیانەى  سەرچاوە  بەو  وپاڵپشت 
 ڕاسپاردانەى خوارەوە :  

 

 دەرەنجامەکان  // یەکەم 
 

کە  لە .1 ئەوەى  گەیشتینە  توێژینەوەیە  ئەم  نوسینى  چەمکى  میانەى  بۆ  دانراو  یاساى  دیدى 
ماوەى   تەواوبوونى  پێش  پێنەگەیشتووە،  هێشتا  کە  کۆرپەیەک  گیانى  کەوتنى  لە  بریتیە  لەباربردن 
تاوانى  بە  کۆرپەیە  ئەم  بۆ  درێژیەک  دەست  هەر  یاساوە  دیدى  لە  ئافرەتەکە،  لە  سروشتى  سکپڕى 

بە دەست درێژی دادەنرێت بۆ سەر  لەباربردن و وەرگرتنەوەى مافی گیانى کۆرپە دادەنرێت کە ئەمەش 
کۆمەڵگا، بۆیە لە دیدى یاساى زۆرینەى واڵتانى جیهان دەبینین ئەم کردەوەیە بە تاوان دادەنێن لەگەڵ  

  ڕێگەدان بەمەرجى ئەگەر بۆ ڕزگارکردنى گیانى دایک بێت یان پاراستنى لە نەنگى و شەرمەزارى. 
ژم .2 عێراقی  سزادانى  یاساى  لە  عێراقی  ساڵى    (111)ارە  یاسادانەرى  هەموارکراو،    1969ى  ى 

سەرکەتوو بووە لەوەى کە ئەم کردەوەی بە تاوان داناوە وە سزاى بۆ بۆسەر پێچی کار داناوە جا ئەم  
کەسە خودى ئافرەتەکە بێت یان یەکێک لە ئەندامانى خێزانەکە بێت یان هاوسەر بێت یاخود کەسی  

ئەنقە  کارێکى  بە  دەدرێت  ئەنجام  کە  بێت  یەم  دروست  سێ  لێرەوە  تاوانەکە  بۆیە  مەبەستدار،  ستى 
پێچەوانەى   ئەمەش  دەسەنرێتەوە،  و  وەردەگیرێتەوە  بوو  دروست  منداڵێکى  گیانى  مافی  و  دەبێت 

 بنەماکانى دین و یاسان کە مرۆڤێک دەبێتە قوربانى.
بە کردەوەیەکى سروشتى و    1939دەگەینە ئەم دەرەنجامەى کە کۆمەڵگاى فەڕەنسی تا ساڵى   .3

یی سەیر دەکرا، دواى ئەم ساڵە دەرک بە مەترسی ئەم کردەوەیە کرا، بۆیە یاساى تایبەت بۆ دارناو  ئاسا
بێ   و  بێت  یاسا  مەبەستەکانى  لەدەرەوەى  کردەیەوە  ئەم  ئەنجامدانى  و  دانرا  بۆ  یاساى  مەرسومى 

الیە و  کەس  بۆ  کراوى  دیارى  و  تایبەت  سزاى  بێت  ڕواڵەتیەکان  و  بابەتى  مەرجە  نى  رەچاوکردنى 
 سەرپێچى کار دیارى کراوە. 

منداڵەکە  .4 هاتوو  ئەگەر  تاوانە  ئەم  دى  هاتنە  لەسەر  کۆکن  ئیسالمى  فقهى  و  عێراقی  یاساى 
وە   دی،  هاتۆتە  تەواو  بەشێوەیەکى  تاوانەک  ئەوا  نەمرد،  و  ژیا  وە  زندوو  بەشێوەى  بەاڵم  کەوت 

 پەکە کەوت بەاڵم بەمردویی. پێچەوانەکەشی هەر دروستە واتە تاوانەکە هاتۆتە دی ئەگەر هاتوو کۆر
لەهەردوو یاساى عێراقی و فەڕەنسی و شەریعەتى ئیسالمى پێگەى سەرەکى تاوانى لەباربردن   .5

بریتیە لە بوونى سکێک لە ئافرەت واتە محلى تاوانەکە بریتیە لە بونى سک لە ئافرەتەکە بە هۆیەوە  
 دەکەوێت و دەست درێژی دەکرێتە سەر. 

کرد  .6 ئەم  فەڕەنسی  یاساى  لە  لە  دایکەکە  گیانى  پاراستنى  بووە  ئەگەرهاتوو  ڕێگەدراوە  ەیەوە 
ناو   زیناى  بۆ  لە  بەتایبەت  نەنگی  لە  هەرزەکار  ئافرەتى  پاراستنى  بۆ  یان  گەورە  مەترسیەکى 
داناوە،   سزاکە  بۆ  سووک  بارودۆخێکى  بە  ئەمەى  عێراقی  یاسادانەرى  وەلێ  خێزان،  چوارچێوەى 
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پێداچونەوە پێویستە  باردا  دەبێتە   لەهەردوو  تاوان  بێ  تری  مرۆڤێکى  چونکە  بکرێت،  بەمە 
 قوربانى ئەم شۆردنەوەى شەرەف و نەنگیە لە نێو کۆمەڵگا. 

تاوانە   .7 لە  یەکێکە  لەباربردن  تاوانى  کە  دانراوە  ئەوە  هەمیشە  عێراقی  یاساى  ی  بەپێ 
ەکرێت بە ئەنقەستەکان، بەاڵم لە یاساى فەڕەنسی و تەنانە لە فقهى تاوانیش تاوانى لەباربردن د

ئەنقسەت بێ یان هەڵە بێ یان نزیک بێت لە تاوانە ئەنقەستەکان. بەاڵم هەردوو یاساى عێراقی و 
فەڕەنسی و فقهى تاوانى کۆکن لەسەر ئەوەى گەرهاتوو بۆ ڕزگارکردنى گیانى دایکەکە بوو ئەم 

 کردەوەیە لە تاوانەوە دەبێتە کردەیەوەیەکى دروستى ڕێپێدراوى یاسایی. 
تاوان .8 بەشێ,ەیەکى  سزاى  بەندکردن  سزاى  لە  بریتیە  یاساکە  هەردوو  لە  لەباربردن  ى 

ئەم   بۆ  سزایانەى  ئەو  هەموو  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  بەتاوانەکان.  توند  بەندکردنى  و  ڕەسەن 
و  جەسامەت  لەگەڵ  ناگونجێت  گەورەیە،  تاوانە  ئەو  بەرامبەر  سوکە  دانراوە  تاوانیە  کردەوە 

لەالیەکى   تاوانە،  ئەم  دادوەرى مەترسی  داوەتە  هەڵسەنگێنەرى  دەسەاڵتى  عێراقی  یاساى  تر 
بابەتى، ڕەنگە ئەمە زیاتر ڕەوشی تاوانەکە و بڕی سزاى دیاریکراو بەسەر کەسی سەرپێچی کار دا 

 کەمتر بکاتەوە، کە پێویستە پێداچوونەوە بەمە بکرێت.  
 

 ڕاسپاردەو پێشنیارەکان  // دووەم
 

فەڕەنسی  تەندروستى وەرگرتن لە دەقەکانی یاساى یاسادانەرى عێراقی پێویستە بە سود  .1
بابەتى تاوانى لەباربردن ڕێکبخاتەوەو بەتایبەت بۆ ئەنجامدانى لەباربردن لە حاڵەتى   1979ساڵى  

پێویستى و ڕەزامەندى پزیشکى پسپۆڕو تایبەتمەند ئەویش تەنها لە حاڵەتى ڕزگارکردنى گیانى 
 دایکێک کە ژیانى لەمەترسی دابێت.

مادەکانى    پێویستى .2 لە  عێراقی  سزادانى  یاساى  هەموارى  بۆ  418و    417هەنووکەیی   ،
ئەوەى یاسادانەرى عێراقی حاڵەتەکانى سوکردن و پێدانى دەسەاڵتى هەڵسەنگێنەر بە دادوەرى 
بابەتى البدات و سزاکە قورستر بکات و کۆتی بکات بە سزاى بەندکردن بەشێوەیەک بێ کە کەمتر 

چو ساڵ،  پانزە  لە  پێداوە نەبێت  گیانى  خودا  کە  مرۆڤێک  مافی  کرد  باسمان  وەکو  نکە 
 لەیاساکە دا هاتووە.    396دەسەنرێتەوە. وە حاڵەتى شروع دابنرێت وەک لە مادەى 

لە   .3 هەفتەک  هەر  لە  بوو  دروست  کۆرپەیەکى  ژیانى  و  گیان  سەر  کردنە  درێژى  دەست 
ەالیەن نەخۆشخانەوە بێت یان هەفتەکانى ژیانى بێت تاوانە، وە هەر کەسێک و الیەنێک بێت ج ل

وەربگیرێت،  یاساى  ڕێکارى  پێویستە  بێت  ئافرەتەکە  یان  هاوسەر  یاخود  مامان  یاخود  پزیشک 
چونکە ئەم تاوانە ڕەهەندێکى دوورى هەیە بۆ ژمارەى دانیشتوانى کۆمەڵگا لە داهاتوو دا، بۆیە  

بابەتە بکات و ئەم  باشترین شێوە چارەسەرى  بە  پێویستە  یاسا  تاوانە   لەسەر  ئەم  پێشێلکارانى 
 لەالیەن دادگاوە بە توندترین شێوە بگەن بەسزاى یاساى خۆیان. 
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 پوختە 
)خو ناونيشانى  لەژێر  توێژينەوەيە  لەنێوان  ئەم  لەباربردن  بۆتاوانى  بەراوردکارى  ێندنەوەيەکى 

گرفت  ئەمڕۆماندا کێشەو  لە جيهانى  فەڕەنسی( خراوەتە ڕوو،   و  عێراقی  ياساى سزادانى  و  شەرع 

لە نێو سکى دايک هەڕەشەو مەترسيەکى گەورەيە بۆ   لەبەرئەوەى کوشتنى کۆرپە  گەلێکى گەورەيە، 

گەورەی   کاريگەريەکى  وە  کۆمەڵگا،  کەم سەر  و  دانيشتوان  ژمارەى  واڵتەکەو  داهاتووی  لە  دەبێت 

ڕێگە چارەو  و مرۆڤدۆستان  ناسان  ياسا  پێويستە  ئەمڕۆ  تاوان،  بێ  نەوەو کوشتنى مرۆڤى  بوونەوەى 

 بڕيارى پێويست بدۆزنەوە بۆ ئەوەى ئەم دياردە تاوانيە ڕابوەستێت.

اساى دانراو بۆ چەمکى لەباربردن لەميانەى نوسينى ئەم توێژينەوەيە گەيشتينە ئەوەى کە ديدى ي 

بريتيە لە کەوتنى گيانى کۆرپەيەک کە هێشتا پێنەگەيشتووە، پێش تەواوبوونى ماوەى سکپڕى سروشتى  

و   لەباربردن  تاوانى  بە  کۆرپەيە  ئەم  بۆ  درێژيەک  دەست  هەر  ياساوە  ديدى  لە  ئافرەتەکە،  لە 

ت درێژی دادەنرێت بۆ سەر کۆمەڵگا، وەرگرتنەوەى مافی گيانى کۆرپە دادەنرێت کە ئەمەش بە دەس

لەگەڵ ڕێگەدان   دادەنێن  لە ديدى ياساى زۆرينەى واڵتانى جيهان دەبينين ئەم کردەوەيە بە تاوان  بۆيە 

 بەمەرجى ئەگەر بۆ ڕزگارکردنى گيانى دايک بێت يان پاراستنى لە نەنگى و شەرمەزارى.   

تە  و  سک  هەبوونى  بە  کايەوە  دێتە  تاوانيە  کردارە  دانانى  ئەم  سروشتى  ماوەى  نەکردنى  واو 

و  دەستدرێژی  تاوانى  بە  منداڵدان  نێو  کۆرپەى  بۆ  بردنێک  دەست  هەر  سۆنگەوە  لەم  سکپڕييەکە، 

لەباربردن دادەنرێت، وەلێ لە شەريعەتى ئيسالميدا گەر منداڵەکە بە زندويی هاتە بوون وا دادەنرێت کە 

هەرى و سەرەکيە لەنێوان فقهى ئيسالمى و ياساى تاوانى لەباربردن بوونى نيە، ئەمەش جياوازى جەو

ساڵى   فەڕەنسی  ياساى  دەقەکانی  لە  وەرگرتن  سود  بە  پێويستە  عێراقی  ياسادانەرى    1979دانراو.   

و  پێويستى  حاڵەتى  لە  لەباربردن  ئەنجامدانى  بۆ  بەتايبەت  ڕێکبخاتەوەو  لەباربردن  تاوانى  بابەتى 

ەويش تەنها لە حاڵەتى ڕزگارکردنى گيانى دايکێک کە ژيانى  ڕەزامەندى پزيشکى پسپۆڕو تايبەتمەند ئ

 لەمەترسی دابێت.

مادەکانى   لە  عێراقی  سزادانى  ياساى  هەموارى  هەنووکەيی  ئەوەى 418و    417پێويستى  بۆ   ،

ياسادانەرى عێراقی حاڵەتەکانى سوکردن و پێدانى دەسەاڵتى هەڵسەنگێنەر بە دادوەرى بابەتى البدات 

کات و کۆتی بکات بە سزاى بەندکردن بەشێوەيەک بێ کە کەمتر نەبێت لە پانزە  و سزاکە قورستر ب 

ساڵ، چونکە وەکو باسمان کرد مافی مرۆڤێک کە خودا گيانى پێداوە دەسەنرێتەوە. وە حاڵەتى شروع  

 لەياساکە دا هاتووە.   396دابنرێت وەک لە مادەى 
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 امللخص 
جلرمية االجهاض بني الشريعة وقانوين العقوابت العراقي والفرنسي ( يف   -قراءة مقارنة-مت عرض هذا البحث حتت عنوان )

عاملنا اليوم يُعد هذا املوضوع إشكالية كبرية حيث اّن قتل اجلنني يف رِحم األم يعترب هتديد وخطر كبري على اجملتمع وذو أتثري كبري 
ا وقتل  القادمة  االجيال  عدد  واخنفاض  السكان  وتعداد  البلد  مستقبل  القانونيني  على  اليوم على  الضروري  ومن  الربيئة،  ألنفس 

 وحميب االنسانية اجياد طرق و وسائل ملنع هذه الظاهرة االجرامية. 
خالل كتابة هذا البحث توّصلنا اىل ان  وجهة نظر املشرّع ملصطلح ومفهوم اإلجهاض هي إهناء حياة جنني غري مكتمل  

ظر القانون فإن كل اعتداء على هذا اجلنني يعترب جرمية إجهاض وميّثل سلب حلياة  و قبل إكتمال مدة احلمل الطبيعي لألم ، وبن
الدول قد جّرمت هذا   انه من وجهة نظر اغلب قوانني  لذا نرى  ايضا على اجملتمع أبكمله ،  اعتداء صريح  يعترب  اجلنني وهذا 

اال حياة  انقاذ  لغرض  االجهاض  اذا كان  ها جرمية كاملة ابستثناء  واعتب  بعض الفعل  والفضيحة يف  العار  من  التخلص  او  م 
 االحيان . 

اعتداء  املنطلق فإن أي  للوضع ومن هذا  الطبيعية  الفعل االجرامي بوجود حالة محل غري مكتملة ملدهتا  امام هذا  نكون 
فال نكون أمام على جنني يف الرحم يعترب جرمية إجهاض ولكن وفقاً للشريعة االسالمية اذا كان اجلنني قد إكتمل يف رحم األم  

جرمية إجهاض يف حال إسقاطه وإمنا أمام حالة قتل للنفس وهذا هو الفرق اجلوهري بني الشريعة والقانون الوضعي يف موضوع 
 اإلجهاض.  

الفرنسي لسنة   العراقي جيب عليه االستفادة من نصوص قانون الصحة  تنظيم احكام   1979وبنظران أن املشرع  العادة 
 حالة الضرورة واحلصول على موافقة الطبيب املختص وذلك إلنقاذ حياة األم اليت تكون يف وضع حرج  هذه اجلرمية وخاصة يف
 وحالة صحية خطرة . 

يف  الواردة  اإلجهاض  جرمية  أبحكام  يتعلق  فيما  العقوابت  قانون  على  تعديل  إلجراء  ملّحة  آنية  حاجة   هناك 
ة والسلطة التقديرية لقاضي حمكمة املوضوع ويعمل على تشديد  حىت يلغي اعطاء حاالت الظروف املخفف  418و    417مواد  

العقوبة وتقييدها أبن ال تكون العقوبة السالبة للحرية أقل من مخسة عشرة سنة النه وكما بّينا ان هذه اجلرمية هي سلب حلياة 
يف    396اجلرمية كما مت ذلك يف املادة    وهبها هللا تعاىل النسان ال يزال جنينا يف رحم أمه وايضا النص على جترمي الشروع يف هذه

 قانون العقوابت بشأن جرمية االغتصاب. 
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Abstract 
  This research was presented under the title (A Comparative Reading of the 

Crime of Abortion between Sharia and the Iraqi and French Penal Laws), in our world 

today, this topic is very problematic, as killing a fetus in the mother’s womb is 

considered a great threat and danger to society and has a great impact on the future of 

the country, population and decline The number of future generations and the killing 

of innocent souls, and it is necessary today for legal people and lovers of humanity to 

find ways and means to prevent this criminal phenomenon. 

    During the writing of this research, we came to the conclusion that the 

legislator’s view of the term and concept of abortion is the termination of the life of an 

incomplete fetus and before the completion of the natural pregnancy period for the 

mother, and in view of the law, every assault on this fetus is considered a crime of 

abortion and represents a plunder of the fetus’s life, and this is also an explicit assault 

on the whole society therefore, we see that from the point of view of most countries 

’laws they have criminalized this act and considered it a complete crime, except if the 

abortion is for the purpose of saving the life of the mother or getting rid of shame and 

scandal in some cases. 

    We are facing this criminal act in the presence of an incomplete pregnancy for 

its natural period of childbirth and from this point of view, any assault on a fetus in the 

womb is considered a crime of abortion, but according to Islamic Sharia, if the fetus 

was completed in the mother's womb, then we are not facing a crime of abortion if it is 

aborted, but in front of a case of murder For the soul, and this is the essential 

difference between Sharia and positive law regarding the issue of abortion. 

   Given that the Iraqi legislator must take advantage of the provisions of the 

French Health Law of 1979 to reorganize the provisions of this crime, especially in 

case of necessity, and to obtain the approval of a specialist doctor, in order to save the 

life of the mother who is in a critical situation and a dangerous health condition. 

 There is an urgent need to make an amendment to the Penal Code with regard to 

the provisions of the abortion crime contained in Articles 417 and 418 in order to 

cancel the granting of mitigating circumstances and discretionary power cases to the 

trial court judge and work to tighten and restrict the penalty so that the penalty 

depriving freedom is not less than fifteen years because, as we have shown This crime 

is the robbery of a life that God Almighty gave to a person who is still a fetus in the 

womb of his mother, as well as stipulating the criminalization of attempting this 

crime, as was done in Article 396 of the Penal Code regarding the crime of rape. 

Le Sommaire 

    Cette recherche a été présentée sous le titre (Une étude comparée du crime 

d'avortement entre le droit musulman et les lois pénales irakienne et française), dans 

notre monde d'aujourd'hui, ce sujet est très problématique, car tuer un fœtus dans le 

ventre de sa mère est considéré comme un grand menace et danger pour la société et a 

un grand impact sur l'avenir du pays, la population et le déclin le nombre de 

générations futures et le meurtre d'âmes innocentes, et il est aujourd'hui nécessaire 

pour les personnes juridiques et les humanités de trouver les voies et moyens pour 

prévenir ce phénomène criminel. 
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      Au cours de la rédaction de cette recherche, nous sommes parvenus à la 

conclusion que la vision du législateur du terme et du concept d'avortement est 

l'interruption de la vie d'un fœtus incomplet et avant l'achèvement de la période 

naturelle de grossesse pour la mère, et compte tenu de la loi, toute agression contre ce 

fœtus est considérée comme un crime d'avortement et représente un pillage de la vie 

du fœtus, et c'est aussi une agression explicite contre l'ensemble de la société, par 

conséquent, nous voyons que du point de vue des lois de la plupart des pays, ils ont 

criminalisé cet acte et l'ont considéré comme un crime complet, sauf si l'avortement a 

pour but de sauver la vie de la mère ou de se débarrasser de la honte et du scandale 

dans certains cas. 

    Nous sommes confrontés à cet acte criminel en présence d'une grossesse 

incomplète pour sa période naturelle d'accouchement et de ce point de vue, toute 

agression sur un fœtus dans l'utérus est considérée comme un crime d'avortement, 

mais selon la charia islamique, si le fœtus a été achevée dans le ventre de la mère, 

alors nous ne sommes pas confrontés à un crime d'avortement s'il est avorté, mais 

devant une affaire de meurtre pour l'âme, et c'est la différence essentielle entre la 

charia et le droit positif concernant la question de l'avortement. 

   Étant donné que le législateur irakien doit profiter des dispositions de la loi 

française sur la santé de 1979 pour réorganiser les dispositions de ce délit, notamment 

en cas de nécessité, et obtenir l'agrément d'un médecin spécialiste, afin de sauver la vie 

de la mère qui se trouve dans une situation critique et dans un état de santé dangereux. 

     Il est urgent de modifier le Code pénal en ce qui concerne les dispositions 

relatives au crime d'avortement contenues dans les articles 417 et 418 afin d'annuler 

l'octroi de circonstances atténuantes et de cas de pouvoir discrétionnaire au juge du 

tribunal de première instance et de travailler à resserrer et restreindre la peine pour que 

la peine de privation de liberté ne soit pas inférieure à quinze ans car, comme nous 

l'avons montré, ce crime est le vol d'une vie que Dieu Tout-Puissant a donnée à une 

personne qui est encore un fœtus dans le ventre de sa mère, comme ainsi que de 

prévoir la criminalisation de la tentative de ce crime, comme cela a été fait à l'article 

396 du Code pénal concernant le crime de violance. 
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 ات القانونية المترتبة على أزمة الناقلة الجانحة اإلشكالي
"EVER GIVEN في المجرى المالحي لقناة السويس " 

 
 أمحد مصطفى الدبوسى السيد  دكتور

 أستاذ القانون التجاري والبحري املساعد
 اجلامعة األمريكية يف اإلمارات –كلية القانون 

ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 
 ولية  احلد األقصى للمسؤ   –السويس   قناة  –السفينة   -الناقل البحرى 

 ووشەی سەرەکيەکان:

 هەڵگری دەريايی، کەشتی، نوکەندی سوەيس، رادەی زۆری بەرپرسياريەتی 
 

Key words: maritime carriers ship - The maximum liability- Suez Canal 
 

ذلك لك العامل، ويرجع  املالحية على مستوى  املمرات  أهم  السويس من  قناة  قاريت  تعد  الرابط بني  وهنا 
حيث أصبحت قناة السويس تسهم حاليا يف حركة التجارة العاملية    ، آسيا وأورواب وخاصة شرق وجنوب آسيا

من حجم التجارة العاملي، وينظم العمل بقناة السويس جمموعة من املعاهدات والقرارات واليت يعد   % 12حبوايل 
القسطنطينية   معاهدة  أمهها  أكتوبر    29من  هذا  1888سنة  من  القناة،  البحرية يف  املالحة  نظمت  واليت  م 

جبانب القانون البحري وأحكامه والذي يسري على حركة املالحة البحرية للسفن واحلاوايت وذلك ابعتبار أن  
 القناة جمري حبري. 

واليت حتمل علم بنما يف قناة السويس يف شهر مارس    EVER GIVEN"  (1)وقد أاثر جنوح السفينة "
م العديد من التساؤالت القانونية؛ حيث أثر هذا احلادث على حركة التجارة الدولية. وقد قامت هيئة  2021

السفينة وتسيري اجملرى املالحي، وهو ما كلف هيئة قناة السويس مبالغ    نقاذقناة السويس إبجراءات عديدة إل
إىل وصلت  وص  250ضخمة  للقناة  يومية  خسائر  إىل  ابإلضافة  دوالر،  إىل  مليون  دوالر،    14لت  مليون 

 
وهي    ،علما بنماتايوانية، وترفع    أخرى" هي مملوكة من قبل شركة يابانية وتشغلها  EVER GIVEN"   سفينة ( 1)

ألف طن. ويصل    219حمولتها اإلجمالية    متر، وتتجاوز   15.7شاحنة عملقة، غاطس السفينة يصل إلى  
إلى  وعرضها    400  طولها  إلى    مترا،  59متر  سرعتها  )نحو    98وتصل  هذا    181عقدة  الساعة(.  كلم/ 

الحاويات العملقة، التي تم    من فئة سفن  وهي  .يتأثر بحركة الرياح في منطقة القناة  أنالحجم من الصعب  
طارئ    أيذات مواصفات قادرة على التعامل مع    فأنهاحديثة الصنع وبالتالي    اأنه  أي،  2018بناؤها عام  
نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية صورا وفيديو يكشفان و  .ها وما شابهاتجاهنوع سرعة الرياح و  مناخي من

السفينة  سلكته  غريب  مسار  قبل Ever Given عن  قناة    ،  ويظهدخولها  سلكت    ر السويس.  أنها  الصور  من 
 . )حسب الصحيفة( القناة  مسارا دائريا وغير مفهوم، قبل أن تدخل ممر 
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 وكذلك خسائر السفن األخرى اليت كانت تنتظر العبور مع استئناف حركة املالحة ابلقناة. 
 -لذا فقد اثرت التساؤالت القانونية حول هذا اجلنوح، واليت يعد من أمهها: 

 ما مدي مسئولية قناة السويس عن حادث اجلنوح؟  -1
 حلادث؟ أم املستأجر؟  هل مالك السفينة اجملهز هو املسئول عن ا -2
 السفينة وإعادة تسيري اجملرى املالحي؟ إنقاذمن الذي يتحمل تكاليف   -3
 من الذي يتحمل تعويض األضرار اليت حلقت هبيئة قناة السويس نتيجة إغالق اجملرى املالحي؟  -4
من الذي يتحمل التعويضات املستحقة للسفن اليت كانت تنتظر العبور حلني فتح اجملرى املالحي،   -5

 يف حالة أتخري وصول البضائع أو تلف وهالك هذه البضائع؟ 
ما دور أندية احلماية والتعويض يف تغطية تكاليف اخلسائر الناجتة عن احلادث، يف ظل وجود أتمني   -6

 حبري على السفينة؟ 
 -وهذا ما سوف حناول اإلجابة عليه فيما يلي: 

 السويس: املسئولية القانونية عن حادث جنوح السفينة يف قناة  -1
   -قناة السويس-يعد اإلطار القانوين للحوادث البحرية يف البحار، واحمليطات، واملمرات الدولية ومنها 

هو أحكام القانون واالتفاقيات الدولية البحرية، وكذلك ينظم املالحة داخل قناة السويس، ومرور السفن  
 هبا اللوائح الصادرة عن هيئة قناة السويس. 

التساؤل   السفينة على سند من  وقد اثر  السويس عن حادث جنوح  قناة  القانونية هليئة  املسئولية  حول 
ولية  ؤ مسالقول أن السفينة كان هبا مرشدون حبريون من اهليئة ملساعدة الرابن، واثر كذلك تساؤل حول مدى  

 مالك السفينة عن احلادث، أم أن املسئولية هي مسئولية رابن السفينة منفردا. 
 ولية هيئة قناة السويس القانونية حادث اجلنوح: مدى مسئ   1-2

أو تقلع منها، أو   يعد إرشاد السفن مبدأ عاًما ، يطبق على مجيع السفن اليت ترسو يف موانئ الدول، 
قناة   فاإلرشاد يف  لذلك؛  مثاال  السويس  قناة  وتعد  للدولة،  الداخلية  املياه  داخل  داخل ممرات مالحية  تنتقل 

إجباراي و  يعد  ) السويس  الفقرة  ما نصت  املادة )1هذا  من  قم  282(  القانون  من  بشأن    1990لسنة    8( 
إصدار قانون التجارة البحرية،   واليت نصت على أن )اإلرشاد إجباري يف قناة السويس ويف املوانئ املصرية  

ا  قيادة  على  قادر  أنه  السفينة  رابن  رأى  إذا  أما  املختص(،  الوزير  من  قرار  بتعيينها  يصدر  بدون  اليت  لسفينة 
مرشد، فإنه يقوم بدفع مقابل رسوم اإلرشاد، وال يلتزم ابالستعانة خبدمات املرشد طاملا كان الرابن يعتقد أنه  

السفينة " امليناء، وابلفعل استعان رابن  أية خماطر لدى دخوله أو خروجه من   EVERقادر على مواجهة 
GIVENببا لتحمل قناة السويس املسئولية عن حادث  " مبرشدين من هيئة قناة السويس ، فهل بعد ذلك س

 جنوح السفينة؟ 
يلتزم   السفينة  فإن رابن  السويس،  قناة  املالحة يف  لسري  احلاكمة  للقواعد  وفقا  أنه  أن نؤكد  بداية جيب 
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بنفسه بتوجيه السفينة وقيادهتا الجتياز القناة، حىت لو كان مرشدون من هيئة قناة السويس على منت السفينة؛  
 السفينة هو وحده الذي خيتار املسار املالحي للسفينة. فرابن 

وهو ما أكد عليه أيضاً القانون البحري املصري، والذي نظم عملية اإلرشاد البحري، حيث نصت املادة 
القانون رقم  286) البحرية على أن )تبقى قيادة السفينة    1990لسنة    8( من  التجارة  بشأن إصدار قانون 

( من القانون ذاته على أن )يسأل اجملهز  289ء قيام املرشد بعمله عليها(، ونصت املادة )وإدارهتا للرابن أثنا 
عن الضرر الذي يصيب املرشد أو حبارة سفينة اإلرشاد أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد، إال إذا أثبت أن الضرر نشأ  

اليت نصت على أن )ال  ( من القانون ذاته و 290عن خطأ صدر من املرشد أو من البحارة(، ونصت املادة )
 يسأل املرشد عن األضرار اليت تلحق ابلسفينة اليت يرشدها(. 

ويتضح لنا من النصوص سالفة الذكر أن املرشد البحري يعفى من املسئولية عن األخطاء اليت تقع منه  
نة أو  أثناء قيامه بعمله على ظهر السفينة حمل اإلرشاد، سواء نتجت عن هذه األخطاء أضرار حلقت ابلسفي 

أهنا   وإثبات  إبثباهتا  السفينة  جمهز  يلتزم  واليت  اجلسيمة  األخطاء  ابستثناء  األخطاء،  مجيع  يف  وذلك  ابلغري، 
 بسبب األضرار اليت حلقت ابلسفينة أو ابلغري.  

فاملرشد، وفقا للقانون املصري ينحصر دوره يف القيام بدور املستشار والناصح للرابن، حبيث يتوىل فقط  
البي الطبيعة والصناعية  تقدمي  العوائق  القناة منطقة اإلرشاد، وتوضيح  اانت واملعلومات عن ظروف املالحة يف 

 . (1) املوجودة فيها، حبيث تبقى قيادة السفينة دائما للرابن 
الدستورية يف مصر يف حكم به احملكمة  املساواة، وهذا ما قضت  مببدأ  هلا يف    (2) وال يعد ذلك إخالل 

يف أن املدعى األول يعمل رابانً على السفينة "ويستا" املالطية اجلنسية واململوكة للمدعى  قضية تتلخص وقائعها
بتاريخ   املذكورة  للسفينة  قيادته  وأثناء   ، السويس    31/1/2001الثاين  قناة  هيئة  مرشدي  أبحد  مستعيناً   ،

لرتاكى" الالزمة للوقوف،  لدخول ميناء السويس ، والوقوف مبرسى الناقالت بغاطس امليناء ، وخالل عملية "ا
هبا   فأحدثت  البرتول،  لتصنيع  السويس  لشركة  اململوكة  اجلديدة  الشحن  مبنصة  السفينة  مقدمة  اصطدمت 

إىل السيد املستشار    2001لسنة    7التلفيات املبينة ابألوراق ، مما حدا ابلشركة املذكورة إىل تقدمي الطلب رقم  
لتوقيع حج  االبتدائية  السويس  مائة  رئيس حمكمة  مببلغ  مبدئي حددته  تعويض  يقابل  السفينة  ز حتفظي على 

، مث اتبعته الشركة املذكورة إبقامة  4/2/2001ومخسة وعشرين ألف دوالر أمريكي، فأمر بتوقيع احلجز بتاريخ  
رقم   املوضوعية  وحتديد    2001لسنة    11الدعوى  التحفظي  احلجز  تثبيت  بطلب   ، السويس  حبرى  جتارى 

الذى حددت  إىل  الدين،  الدعوى  احملكمة  أحالت  وقد   . أمريكي  دوالر  ألف  مائتني ومخسني  مببلغ  الشركة  ه 
تكاليف إصالح منصة الشحن مببلغ ستمائة وأربعني   خبري، خلص يف تقريره إىل ثبوت وقوع احلادث مقدراً 

املدعي قرر  املطالبة،  هلذه  ودرءاً  حده.  على  احلادث كال  أطراف  خطأ  حيدد  ومل  مصري،  جنيه  أن  ألف  ان 

 
   78، ص  1987البحري ، مكتبة الجلء الجديدة ، المنصورة ،  اإلرشادعبد الفضيل محمد أحمد ،  ( 1)
 .7/11/2010ئية بتاريخ قضا 28لسنة  25القضية رقم  -المحكمة الدستورية العليا  ( 2)
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موظفيها   أحد  وهو  السويس،  قناة  هليئة  اتبع  املرشد  وأن  املرشد،  خبطأ  "الرتاكى"  عملية  أثناء  وقع  احلادث 
( من قانون  287و  80العموميني، ومن مث تنتفي مسئوليتهما عن احلادث. ودفعا بعدم دستورية نص املادتني )

رقم   البحرية  املر   1990لسنة    8التجارة  مسئولية  من  احملكمة  املانعتني  قدرت  وإذ  السويس،  قناة  وهيئة  شد 
جدية الدفع، صرحت له إبقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى املاثلة، وهو ما رفضته احملكمة الدستورية،  
وقالت يف حكمها أن املشرع وازن بدقة يف اختيار احللول اليت انتهجها لتحديد مسئولية كل من مالك السفينة  

ن أو املرشد كل يف جمال عمله وحدود مسئوليته، أبن جعل مالك السفينة أو جمهزها مسئوالً  أو جمهزها، والراب 
عن تعويض أي ضرر يصيب الغري من جراء أخطاء اتبعيه ومن بينهم املرشد ، ابعتبار أن عائد عمل املرشد  

لية اهليئة التابع هلا املرشد  يعود يف املقام األول إىل السفينة اليت يرشدها ، وتبًعا لذلك فإن األخذ بعدم مسئو 
خالل فرتة أدائه لعمله على السفينة واعتباره أثناء ذلك اتبعاً ملالكها أو جمهزها ، هو ما يتفق وطبيعة العالقة  
القانونية الناشئة بينهما ، وانتقال السلطة الفعلية على املرشد وتبعيته أثناء أدائه عمله على السفينة للرابن الذى  

لسفينة ، ليصري تقرير املسئولية املدنية ملالك السفينة وجمهزها عن األخطاء اليت يقرتفها املرشد على  ميثل مالك ا
حنو ما تناولته النصوص املطعون فيها غري مناقض لقواعد مسئولية املتبوع عن أعمال اتبعة ، وال يستبعد تطبيق  

شرع هبذا التنظيم هو إجياد ذمة مالية مليئة يستطيع  القواعد املنظمة هلا يف القانون املدين ، وكل ما سعى إليه امل
املضرور اقتضاء التعويض املستحق له منها ، وقد راعى املشرع يف كل ذلك حتقيق التوازن بني مصلحة السفينة  
املخدومة واملصلحة العامة يف احملافظة على اجملاري املالحية ابعتبارها أحد املرافق العامة ذات األمهية ، وعصب  

هذا ا يف  املصري  القانون  سلكه  وما  واضطراد،  ابنتظام  فيها  املالحة  سري  استمرار  وضمان   ، الدولية  لتجارة 
الشأن ليس بدعاً بني الدول، إذ انتهجت العديد من الدول ذات املنحى، كما أن سن تلك األحكام يدخل  

(  40أ املساواة الذى كفلته املادة )يف نطاق السلطة التقديرية للمشرع يف جمال تنظيم احلقوق دون مصادمة ملبد 
من الدستور . وذلك بوضعه الضوابط احلاكمة للعالقة بني أطرافها، سواء يف ذلك املرشد أو مالك السفينة  
وجمهزها، وكذا اهليئة العامة للموانئ أو هيئة قناة السويس، ملتزماً ابملعايري اليت تكفل حتقيق التوازن بني املصاحل  

 مث فإن النعي مبخالفة النصوص املطعون فيها ملبدأ املساواة يكون غري صحيح . املختلفة ، ومن  
إبصدار قانون التجارة البحرية املصري على    1990لسنة    8( من القانون رقم  95وكذلك نصت املادة )

و خروجها  أنه: )على الرابن أن يتوىل بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخوهلا املوانئ أو املراسي أو األهنار، أ
منها، أو أثناء اجتياز املمرات البحرية، ولذلك يف مجيع األحوال اليت تعرض املالحة لعقبات خاصة؛ ولو كان  

 الرابن ملزما ابالستعانة مبرشد(.  
يكون   أن  يعدو  ال  فاملرشد  اختصاصاته؛  الرابن  من  ينزع  ال  السفينة  منت  على  املرشد  فوجود  مث  ومن 

أثناء  للرابن  فنيا  يظل    مستشارا  مث  ومن  السويس،  الضيفة كقناة  املائية  املمرات  دخوهلا  لدى  السفينة  قيادته 
الرابن، رغم وجود املرشد، حمتفظا بقيادة السفينة وإدارهتا، وللرابن أن يرفض تنفيذ توجيهات املرشد إذا رأى  

 فيها ما يعرض السفينة للخطر.  
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لراب  والرأي  واملشورة  النصح  يقدم  دليل،  جمرد  على  فاملرشد  اإلرشاد  منطقة  يف  وجودها  أثناء  السفينة  ن 
 . (1)أساس أن املرشد لديه معلومات دقيقة ومفصلة عن العمق والتيارات وعوائق املالحة احمللية واجتاهات السري

على   ابلسيطرة  له  تسمح  اليت  والسلطات  الصالحيات  له كل  السفينة  رابن  فإن  سبق  ما  على  وبناء 
على الرابن أن يراقب املرشد، ويالحظ سلوكه يف اإلرشاد، ومن مث فوجود مرشد  السفينة، وكذلك جيب أيضاً  

 من هيئة قناة السويس على منت السفينة ال يعفي الرابن من مسئولياته وال تتأثر سلطاته بوجوده. 
وحىت يف حالة ختلي الرابن عن قيادة السفينة للمرشد أثناء املرور بقناة السويس، فإن املرشد ال يتحمل  
تبعية األضرار اليت قد تقع، ألن ختلي الرابن عن القيادة يعترب خطأ من الرابن، حبيث تقوم مسئولية الرابن عن  

 األضرار. 
وكذلك تقوم مسئولية رابن السفينة إذا كان اخلطر الذي سبب الضرر ظاهرا وأمهل الرابن تنبية املرشد،   

 .(2) ة الطريق الذي تسلكه السفينة ألن وجود املرشد ليس من شأنه إعفاء الرابن من مراقب
وبناء على ما تقدم نرى أن هيئة قناة السويس ليست مسئولة عن حادث جنوح السفينة، ابعتبار أن هلا  
مرشدين على منت السفينة، ألن هؤالء املرشدين يعملون حتت سلطة رابن السفينة، وال تقوم مسئولية املرشد  

الشخصية،   أخطائه  حالة  إال يف  مالك  البحري  عاتق  على  ويقع  فقط،  السفينة  رابن  أوامر  إطاعته  عدم  أو 
 السفينة اجملهز إثبات ذلك. 

 مدى املسئولية القانونية ملالك السفينة عن حادث اجلنوح:  2-2
، وهي سفينة مؤجرة، جيب أوال  "EVER GIVENقبل احلديث عن مدى مسئولية مالك السفينة "

 د من املسئول، هل هو مالك السفينة؟ أم اجملهز؟ أم مستأجر السفينة؟ التمييز بني أنواع إجيار السفن، لتحدي
حيث قد يكون مالك السفينة هو جمهز ما ويسمى املالك اجملهز، وتعد الصورة الشائعة اآلن يف جمال  
التجارة البحرية، أن تقوم شركات املالحة البحرية ابستئجار السفن، سواء بعقد إجيار للسفينة غري جمهزة، وهو  
عقد إجيار يلتزم مبقتضاه مالك السفينة أبن يضع حتت تصرف املستأجر سفينة غري جمهزة ال ابلرابن، أو املؤن،  

 أو الوقود، لقاء أجر معني. 
وكذلك هناك طريقة أخرى الستئجار السفن وهي املشارطة الزمنية، وفيه يلتزم مالك السفينة أبن يضعها  

 الهلا نظري أجر معني. بعد جتهيزها حتت تصرف املستأجر، الستغ 
" جند أن السفينة اململوكة لشركة )كيسن كيه كيه( تعد EVER GIVENوبتطبيق ذلك على السفينة "

 سفينة غري جمهزة من مالكها، حيث يتم جتهيز السفينة من قبل شركة أخرى اتيوانية. 
 من النقاط، وهي: وال شك أن التفرقة بني مالك السفينة اجملهز واملالك غري اجملهز تفيد يف عدد 

وأي شخص يف خدمة   -1 واملرشد  والبحارة،  الرابن،  أخطاء  عن  مدنيا،  اجملهز  السفينة  مالك  يسأل 
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 السفينة، مىت وقعت منهم أثناء أتدية وظائفهم أو بسببها، وللمالك أن يرجع على املخطئ بعد ذلك. 
لعقود اليت يربمها يف حدود  يسأل املالك عن التزامات الرابن الناشئة عن التصرفات اليت يقوم هبا وا -2

 سلطته القانونية. 
أنه   إال  القانون.  يف  الواردة  ابملبالغ  نوعها،  أاي كان  مسئوليته،  حيدد  أن  السفينة  ملالك  جيوز  ذلك  ومع 
السفينة   على  مستحقة  ديون  هناك  إذا كانت  السفينة  مالك  مبسئولية  التمسك  ميكن  فإنه  ذلك  من  ابلرغم 

 ها.  إنقاذانتشال حطامها وإعادة شحنتها أو   نشأت عن تعومي السفينة، أو 
وهذه املسئولية وفقا للقواعد العامة، مسئولية شخصية غري حمدودة، مبا يعين أن يسأل املالك عن تعويض  

 األضرار الواقعة يف ذمته املالية كلها، فتكون أمواله مجيعا ضامنة للوفاء مببالغ هذه التعويضات. 
السفينة غري اجملهز  مالك  السفينة،  أما  التفرقة بني صورتني من صور إجيار  يلزم لتحديد مسئوليته  فإنه   ،

أوال: إجيار السفينة مطقمة، وهنا نفرق بني املسئولية التقصريية والعقدية. اثنيا: إجيار السفينة غري جمهزة وهنا ال  
 تقوم أية مسئولية على مالك السفينة. 

القانونية ملالك السفينة تكون على جسم السفينة وآالهتا ،    وبناء على ما سبق ميكننا القول أن املسئولية
جمهز   أما  السفينة،  ظهر  على  احملمولة  ابلبضائع  يتعلق  فيما  فتكون  السفينة  ملستأجر  القانونية  املسئولية  أما 

"  EVER GIVENالسفينة، سواء كان املالك، أو املستأجر، أو شركة من الغري، كما يف حالة السفينة "
ه املسئولية عن خطأ الرابن واملرشد، أو نقص التجهيزات فالرابن هو مدير السفينة الذي يعينه اجملهز  فتكون علي

وقتها يف   معظم  تقضي  السفينة  أن  البحرية، السيما  املالحة  أشخاص  أهم  من  ويعترب  السفينة،  قيادة  ليتوىل 
 عرض البحر بعيدا عن جمهزها . 

ويع القانون،  من  الرابن صالحياته  منت  ويستمد  على  يكون  وأن  بنفسه،  السفينة  قيادة  واجباته  من  د 
 السفينة لدى دخوهلا إىل اجملرى املالحي وامليناء وخروجها منه. 

ومن مث يعد الرابن مسئوال عن كل احلوادث جتاه من له مصلحة يف السفينة، أو يف الشحن، وال يعفى  
 احلالة.  من املسئولية إال يف حالة القوة القاهرة، وعليه إثبات هذه

( من  183وبناء على ما سبق وابعتبار أن جمهز السفينة مسئول عن رابن السفينة ووفقا لنص املادة )
قانون التجارة البحرية املصري واليت نصت على أن )مسئولية جمهز السفينة عن كافة األضرار الناجتة اليت حتدث  

القول أن املسئول عن حادث   " هو  EVER GIVENجنوح السفينة "بسبب أحد طاقمها(، فإنه ميكننا 
الشركة   قبل  السفينة قد مت من  أن جتهيز  أثبت  إذا  أما  إذا كانت هي اجملهز،  للسفينة  املالكة  الياابنية  الشركة 
للقوانني   الواقعة، وذلك وفقا  تلك  القانونية عن  املسئولية  املسئولة عن حتمل كامل  فإهنا تكون هي  التايوانية، 

 التحكيم الدولية يف جمال احلوادث البحرية .  البحرية، وأحكام هيئات 
 ، يف ضوء أحكام االتفاقيات والقوانني البحرية: نقاذ التعويضات، واخلسائر، ومصاريف اإل -2

" العديد من التساؤالت حول التعويضات عن  EVER GIVENترتب على حادث جنوح السفينة "
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لصاحل هيئة قناة السويس    إنقاذ ت ومكافآت  اخلسائر الناجتة عن هذا احلادث؛ حيث أصبحت هناك تعويضا
مليون   14اليت قامت بتعومي السفينة، ابإلضافة إىل تعويض خسائر القناة واليت تبلغ حسب التصرحيات الرمسية  

دوالر يوميا، وكذلك مطالبات أصحاب البضائع بتعويضات أتخر وصول بضائع السفينة اجلاحنة. يضاف إىل  
اليت أت السفن  تعويضات  السفينة، سواء كان ذلك  ذلك  الوصول بسبب جنوح  الوصول إىل موانئ  خرت يف 

 بشكل مباشر وكانت داخل القناة، أو بشكل غري مباشر، حيث أهنا كانت تنتظر دخول القناة. 
وهذه التعويضات ابلرغم من أهنا منطقية من اجلانب النظري، كما أهنا مقررة يف العديد من االتفاقيات  

أهنا  بتحمله    الدولية، إال  للتعويضات  أقصى  أن هناك حدا  البحري وهو  القانون  تصطدم مببدأ مهم يف جمال 
أن   اشرتطت  الدولية  االتفاقيات  بعض  هناك  أن  السفينة، كما  على  احململة  األطنان  لعدد  وفقا  النقل، حيدد 

 يكون خطأ الناقل خطأ ال يغتفر لكي يلتزم بدفع التعويضات. 
ا  التأمني  أمهية  تظهر  املتخصصة يف دفع ومن مث  أندية احلماية، والتعويضات  السفينة ودور  لبحري على 

 التعويضات للمشرتكني فيها. 
 احلد األقصى ملسئولية الناقل البحري من خسائر جنوح السفينة:  2-1

الذي   الضرر  درجة  عن  النظر  بغض  ابلتعويض،  أقصى  البحري حبد  الناقل  مسئولية  قاعدة حتديد  تعد 
ضررين أحد قواعد القانون البحري ، واليت تعين أن الناقل حمدد حبد أقصى للتعويض الذي  حدث، أو تعدد املت

 جيب أن يدفعه الناقل . 
وخيتلف هذا احلد يف االتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية، وحسبما إذا كانت األطراف من دول انضمت  

 ألحد هذه االتفاقيات أم ال. 
( بتحديد  4( من املادة )5قصى ملسئولية الناقل البحري يف الفقرة )ونصت اتفاقية بروكسل على احلد األ

 مائة جنيه اسرتليين لكل طرد أو وحدة أو ما يعادله من العمالت األخرى. 
فرنك    10000( من االتفاقية، واليت عدلت هذا احلد بـ  2وقد مت تعديل هذا النص بناء على املادة ) 

 هبيا لكل كيلو جرام من إمجايل وزن البضائع. فرنكا ذ 30ذهيب لكل عبوة، أو وحدة، أو 
ونصت اتفاقية هامبورج يف الفقرة األوىل من املادة السادسة، على احلد األقصى ملسئولية الناقل البحري،  

بـ   الوزن    835وذلك  من  لكل كيلوجرام  ونصف  وحدتني  أو  شحن،  وحدة  أو  طرد،  لكل  حماسبية  وحدة 
 ف أو هالك البضائع. اإلمجايل للبضائع، وذلك يف حالة تل

أما يف حالة أتخري وصول البضائع فإن احلد األقصى ملسئولية الناقل حيدد مبا يعادل مرتني ونصف مبلغ  
األجرة املستحقة عن البضائع اليت أتخر يف تسليمها، بشرط أال يزيد ذلك عن مبلغ األجرة الكلي املستحق  

 طبقا لعقد النقل البحري. 
ال عن تعويض اخلسارة ابلكامل يف عدة جوانب قانونية، يعد من أمهها إذا كان  إال أن الناقل يكون مسئو 

 الضرر الذي يلحق ابلبضاعة انجتا عن خطأ جسيم من قبل الناقل أو وكيله. 
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( املادة  يف  حدد  فقد  املصري  القانون  ملسئولية  233أما  األقصى  احلد  البحري  التجاري  القانون  من   )
ه عن كل طرد، أو وحدة شحن، أو مبا ال يزيد عن ست جنيهات عن كل كيلو  الناقل البحري مببلغ ألفي جني 

البضاعة وسيلة هلذا   أو وزن  الطرود،  أعلى، متخذا من عدد  احلدين  أي  للبضاعة،  اإلمجايل  الوزن  جرام من 
ويض بقدر  التحديد تبًعا ألعلى املبلغني، مبا ال جيوز للمحاكم جتاوزه، وإن كان ميكن هلا أن هتبط به ليكون التع

 الضرر. 
وبعد العرض السابق، نرى أنه ابلنسبة ألصحاب البضائع فإن الناقل البحري اجملهز املسئول عن السفينة  

"EVER GIVEN:سوف يستفيد من هذه االتفاقيات لعدة أسباب أمهها "  
 اتفاقية بروكسيل ال تعوض عن التأخري، بل وتعفي الناقل عن اخلطأ املالحي.  -1
اصة العربية واألوربية انضمت التفاقية بروكسل، ومل تنضم إىل اتفاقية هامبورج وهو  غالبية الدول وخ -2

ما يساعد الناقل البحري للسفينة على حتديد مسئوليته عن التعويضات املستحقة، أو إعفاء نفسه من املسئولية  
 تفر. من األساس، حيث إهنا ال تقيم مسئولية الناقل البحري إال يف حالة اخلطأ الذي ال يغ

أما ابلنسبة هليئة قناة السويس فإن السفينة، تلتزم بتعويض القناة، ولكن يف حدود احلد األقصى التفاقية  
ملسئولية  1976لندن   األقصى  احلد  ترفع سقف  اليت  لتعديالهتا  تنضم  مل  أهنا  إال  هلا مصر،  انضمت  واليت   ،

بال شك انقوس خ  العربية، وهذا  الدول  من  البحري كغريها  ممرات  الناقل  متتلك  اليت  العربية  الدول  لكل  طر 
 مالحية. 

إال أنه جيب اإلشارة إىل أنه ال ميكن هليئة قناة السويس حجز السفينة إال وفقا لقانون التجارة البحرية  
املصري، وهو القانون الذي جيب أن تستند عليه مصر، ألنه مع األسف فإن مصر غري منضمة لالتفاقيات  

 ق االمتياز. الدولية اليت تنظم حقو 
التحفظي على   لتوقيع احلجز  القضاء املصري  السويس ابلفعل ابللجوء إىل  قناة  قامت به هيئة  ما  وهو 

مقداره   مبلغ  سداد  حلني  املشغلة    900السفينة  الشركة  لدى  للهيئة  املقدرة  املبالغ  مجلة  متثل  دوالر  مليون 
املبلغ مقابل إجراءات اإل للسفينة وتكاليف  والصي   نقاذ للسفينة، حيث ميثل ذلك  اهليئة  اليت أجرهتا طواقم  انة 

للرسوم   تقديرها  اهليئة يف  تستند  واليت  عليها،  املتحفظ  السفينة  قبل  من  السويس  بقناة  املالحة  تعطيل حركة 
 .الواردة يف الئحة اإلرشاد املعمول هبا داخل هيئة قناة السويس 

ابحل أمر  االقتصادية،  اإلمساعيلية  حمكمة  أصدرت  السفينةوابلفعل  على  التحفظي   EVER» جز 
GIVEN»    التحفظ على األمر سيتم  املرة ابإلمساعيلية، ومبوجب ذلك  البحريات  منطقة  يف  واملتوقفة حالياً 

السفينة قضائيا بوضعها حتت سلطة احملكمة ومنع الشركة املشغلة هلا من التصرف فيها تصرفاً يضر مبستحقات  
أيض ومنعها  لديها،  السويس  قناة  من  هيئة  السفينة  إخراج  مادي من شانه  أتو  قانوين  القيام ابي عمل  من  اً 

 .حتت سلطة اهليئة حلني سداد ما عليها من مستحقات 
وأسست اهليئة طلبها ابحلجز التحفظي على السفينة، على املادة السادسة من قانون احملاكم االقتصادية  
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دون غريها، ابلنظر ابتداًء يف كافة املنازعات والدعاوى    واليت ختتص الدوائر االستئنافية يف احملاكم االقتصادية،
 .اليت تنشا عن تطبيق قانون التجارة البحرية 

من قانون التجارة البحرية واليت جتيز احلجز التحفظي على    59كما استندت اهليئة يف طلبها إىل املادة  
األ جتيز  مقامه، كما  يقوم  من  أو  املختصة  احملكمة  رئيس  من  أبمر  ولو كانت  السفن  احلجز  هذا  بتوقيع  مر 

املادة   إيل  للسفر، كما تستند  لدين    60السفينة متأهبة  التحفظي إال وفاء  يوقع احلجز  واليت تنص على أال 
حبري، ويعترب الدين حبراي إذا نشا عن عدة أسباب من بينها رسوم املوانئ واملمرات املائية، ومصاريف إزالة أو  

والبضائع، واألضرار اليت حتدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غريها من  انتشال أو رفع حطام السفينة  
 .احلوادث البحرية املماثلة 

 "EVER GIVENالتأمني البحري وتعويضات خسائر جنوح السفينة " 2-2
م يف املدن الشمالية يف إيطاليا،  533التأمني البحري هو أقدم أنواع التأمني؛ حيث ظهر ألول مرة يف عام

حيث كان من املعتاد أن يقوم التاجر إبقراض صاحب السفينة اليت تعتزم اإلحبار مبلًغا من املال يوازي قيمة  
السفينة وما حتمله من بضائع، وذلك مقابل فوائد مرتفعة، فإذا وصلت السفينة ساملة إىل هدفها، رد صاحب  

الفوائد، وإذا هلكت السفينة وما ع التاجر مع  التاجر نقوده اليت  السفينة القرض إىل  ليها من بضائع، خسر 
أقرضها رابن السفينة، وقد يكون القرض بضمان البضائع احململة على السفينة، أو بضمان السفينة والبضاعة  

 معا. 
 -وحتتوي واثئق التأمني البحري على ثالث تعهدات ضمنية، وهي: 

 أن تكون السفينة صاحلة لإلحبار.  -1
 املرسوم للرحلة اليت تقوم هبا. أال حتيد السفينة عن املسار   -2
 أن يكون اهلدف من الرحلة مشروعا.   -3
الوثيقة    عليها يف  املنصوص  التأمني  قيمة  فإذا كانت  النسبية،  وهو شرط  مهم  ذلك شرط  إىل  يضاف 

يعترب   له أن يسهم يف هذه اخلسارة، ألنه  املؤمن  فعلى  للبضائع يف وقت اخلسارة،  القيمة احلقيقية  أصغر من 
 من لديه ابلفرق بني القيمة احلقيقية والقيمة املذكورة يف الوثيقة. وكأنه مؤ 
 ويظهر التأمني البحري يف جمموعة من الصور يعد من أمهها:  

قواعد يورك وأنغرس: وهي جمموعة من القواعد املنظمة لعملية تعويض اخلسارة العامة، صدرت عام   -1
وهي الصورة اليت تعتمد عليها معظم    1950  ، مث عام   1949، وعام  1924مث مت تعديلها يف عام    1890

 شركات املالحة البحرية يف غالبية دول العامل. 
وثيقة التأمني)اللويدز(: وتعتمد عليها كثري من دول العامل يف عملية التأمني البحري، وخاصة صيغة   -2

(ships and goods  . ) 
لندن   -3 يف  التأمني  مكتيب  إعداد  1844جممع  على  دائما  تعمل  واليت  البحري  :  التأمني  نصوص 
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وتطويرها ووضعها يف شكلها النهائي، مع إجراء التعديالت الالزمة كلما لزم األمر للتعديل، ووفقا للتطور يف  
 العمل البحري. 

اإلجنليزي    -4 البحري  واضحة  1906القانون  بصورة  البحري  التأمني  اإلجنليزي  املشرع  نظم  وقد   :
 خلت من العديد من املشكالت الدولية. 

وهي  وي البحرية،  العمليات  عن  أو  البحرية  املالحة  عن  الناشئة  البحرية  األخطار  البحري  التأمني  غطي 
الفقد، والتلف والنفقات اليت ينفقها الناقل البحري )املؤمن له( لتفادى حصول اخلطر، أو التخفيف من آاثره،  

 ية الفعلية واخلسارة البحرية. ، والتعومي، وكذلك يغطي التأمني البحري اخلسارة الكلنقاذومصاريف اإل 
" وابعتبار أنه مؤمن عليها بتأمني حبري،  EVER GIVENوبتطبيق ذلك على حادث جنوح السفينة "

فإن شركة التأمني سوف تقوم بتغطية هذه األضرار وسداد قيمة التعويضات املطلوبة، وإذا كان هناك فارق بني  
ري اجملهز الفارق بني القيمتني يف حدود احلد األقصى ملسئولية  قيمة التأمني وقيمة األضرار يتحمل الناقل البح

 الناقل البحري املقررة يف االتفاقيات الدولية . 
 " EVER GIVENدور أندية احلماية يف تعويضات خسائر جنوح السفينة " 2-3

سئولية  ظهرت أمهية أندية احلماية والتعويض يف تغطية مسئولية مالك السفينة، وذلك ملواجهة أخطار امل
املدنية للناقل البحري؛ حيث ميكن ألصحاب السفن احلصول على تغطية ملسئوليتهم املدنية من نوادي احلماية  

التأمين نظام اجملتمعات  تعاونية تقوم على أساس  نشأ أول اندي  يةوالتعويض، وهي عبارة عن احتادات  ، وقد 
شأته تكونت أندية أخرى، وقد بدأت أندية  كفرع لنادي سفن تباديل ، ومبجرد ن  1855محاية وتعويض عام  

واليت كانت   األرصفة  مثل  الثابتة  األشياء  التصادم واملسئولية عن  بتأمني مسئولية  أنشطتها  والتعويض  احلماية 
 مستثناة من تغطية أتمني السفن. 

في للربح  تبادلية ال هتدف  احتادات  أهنا  التأمني يف  أندية احلماية والتعويض عن شركات  ما بني  وختتلف 
مالك السفن واملؤجرين، وميلكها ويديرها مالك ومؤجرو السفن املؤمنون، ويقوم أعضاء النادي بدفع إيداعات  
مالية يف بداية كل سنة، وليس أقساطا، حبيث يقوم كل عضو بدفع إيداع مايل مقدما والذي جيب أن يكون  

 يف اإلدارية للنادي هلذه السنة. كافًيا ملقابلة كل املطالبات، مصاريف إعادة التأمني، واملصار 
اندي محاية وتعويض،    16من أطنان السفن التجارية العاملية هلا عضوية يف أكثر من    % 90ويالحظ أن  

والسويد،   والنرويج،  املتحدة،  الوالايت  توجد يف  واليت  والتعويض،  احلماية  ألندية  العاملية  اجملموعة  تكون  اليت 
 والياابن. 

ويض وفقا للقواعد املالية جملموعة األندية الدولية لكل سفينة هلا عضوية يف احتاد  ويعد احلد األقصى للتع 
، وذلك يف حالة  1998مليون دوالر، يف ضوء املعاهدة املنظمة لذلك وتعديالهتا عام  18األندية الدولية هو  

 املسئولية عن األضرار غري الزيتية. 
تغط فإهنا  والتعويض،  احلماية  تغطيات  جانب  على  التأمينات  أما  بواسطة  املغطاة  غري  املسئوليات  ي 
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التجارية، لذلك إذا كانت السفينة مؤمنة يف سوق التأمني التجاري مبوجب شروط أتمينية شاملة تتداخل مع  
النادي، وإذا قام مالك السفينة إبجراء أتمني يغطي مسئوليات مغطاة   النادي، فإنه يتم حتجيم تغطية  تغطية 

ذ يكون هناك شرط أتمني مزدوج، ويتعني يف هذه احلالة، أن تقوم شركة التأمني التجاري  بواسطة النادي، فعندئ
 ابلدفع أوال. 

فيها   االشرتاك  البحرية  املالحة  لشركات  ميكن  التغطية  من  أنواع  أربعة  والتعويض  احلماية  نوادي  وتقدم 
 مجيعا، أو يف أية واحدة منها على حدة وهي:  

 فينة. املسئولية عن طاقم وركاب الس  -1
 املسئولية عن البضائع املنقولة.   -2
 املسئولية جتاه الطرف الثالث.  -3

" السفينة  جنوح  عن  الناشئة  اخلسائر  تعويضات  يف  لنا  املهمة  النقطة  هي  النقطة   EVERوهذه 
GIVEN  " ،    حيث يغطي هذا النوع من أنواع التغطية التكاليف اليت قد تنتج عن تضرر ومعاانة أي فرد أو

مشمول  غري  االصطدام  شركة  ذلك  مثال  السفينة،  مالك  ارتكبه  خلطأ  نتيجة  السفينة  مالك  مع  عقد  أبي  ة 
بسفينة أخرى أو جبسم أخر، أو جنوح السفينة، وذلك كصورة من صور التأمني اإلضايف مع التأمني التجاري  

 على السفينة، وكذلك يشمل تعويضات أصحاب السفن عما يدفعونه من تعويضات ألصحاب البضائع. 
السفينة اجلاحنة "وب للمتضررين من  أندية احلماية  EVER GIVENناء على ما سبق ميكن  " مطالبة 

والتعويضات، بدفع تعويض عن خسائرهم يف حالة ما إذا كانت شركة املالحة املالكة للسفينة مشرتكة يف أحد  
 هذه النوادي. 
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 امللخص 
قانونية، حيث أثر هذا احلادث  العديد من التساؤالت ال   "EVER GIVENأاثر جنوح السفينة " 

على حركة التجارة الدولية، وطرحت التساؤالت يف اجملال القانوين حول املسئولية القانونية هليئة قناة السويس  
عن حادث جنوح السفينة على سند من القول إن السفينة كان هبا مرشدون حبريون من اهليئة ملساعدة الرابن،  

لية مالك السفينة عن احلادث، أم أن املسئولية هي مسئولية رابن السفينة  واثر كذلك تساؤل حول مدى مسئو 
 منفردا؟ 

وكذلك طرحت التساؤالت حول اخلسائر والتعويضات وتكاليف إنقاذ السفينة وتسيري اجملرى املالحي،  
بل هذه  خسائر السفن األخرى اليت كانت تنتظر العبور مع استئناف حركة املالحة ابلقناة؟ من الذي يدفع مقا

 اخلسائر؟ 
البحري   والقانون  الدولية  االتفاقيات  يف  البحث  خالل  من  التساؤالت  هذه  على  اإلجابة  حاولنا  وقد 
حادث   عن  السويس  قناة  هيئة  مسئولية  عدم  إىل  وتوصلنا  السويس،  قناة  هبيئة  اخلاصة  والقوانني  املصري، 

ركات التأمني ونوادي احلماية والتعويضات  اجلنوح، وأن جمهز السفينة هو املسئول عن حادث السفينة، وأن ش 
 هي من تتحمل قيمة التعويضات الناشئة عن احلادث، يف ضوء احلد األقصى ملسئولية الناقل البحري. 
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 پوختە 
كە )تاوانی  كۆمەEver Givenشتی  ده(  ياسايی  پرسياری  ئەڵێك  ڕووداوانە وروژێنێ،   م 

ی ربارهبواری ياسايی ده  ند پرسيارێكی وروژاند لە تی،چەوڵەر بازرگانی نێودهسە بوو لەری هەكاريگە

دهرپرسياريەبە ياسايی  نۆكەستەتی  لە ی  سويس  كە  ندی  تاوانی  ئەڵگەبە  بە   كەشتيەڕووداوی  ی وهی 

دهڕێپێشانده دهری  وهكەستەرياوانی  تێدابوو  بەروههە  ی  خاوهرپرسياريەها  كەتی   لە  كەشتيەنی 

بە كەووداوهڕ يان  لەتە  بە  كە تيەرپرسياريە،  كەئە   نها  كابتنی  وهيەكەشتيەستۆی  چە روههە   ؟  ند ها 

سە تر  بەبارهپرسيارێكی  قەزيانە  ت  و  وهبووهرهكان  كەتێچوه  كان  ڕزگاركردنی    وه   كەشتيەكانی 

ڕێڕهڕێوهبە دهچوونی  كەزيانە  رياوانی، وهوی  كە شتيەكانی  تر  پەچاوه  كانی  لە   وهڕينەڕێی  ڵ گەبوون 

جوڵەوهستپێكردنەده ده ی  لە ی  بە كەندهنۆكە  رياوانی  كێ  ئە رامبە؟  زيانانەری  هە ده  م  وڵماندا بژێرێ؟ 

وانی رياياسای ده  كان وهتيەوڵەنێوده  وتنەتكردنی ڕێكەی ديراسە ڕێگەلە  وهينەبده  و پرسيارانەاڵمی ئەوه

وه تايبە  ميسری،  بەياساكانی  نۆكەستەده   ت  وهی  سويس،  ئەئە  يشتنەگە  ندی  كە نجامەو  ی ستەده  ی 

ڕووداوی   لە  رپرسەبە كەشتيەكاری كەسی ئامادهڵكو كە، بەكەڕووداوه رپرس نين لەندی سويس بەنۆكە

يان كەبووی رووداوهرهكان نرخی قە بووهرهپاراستن قەكانی  كۆمپانياكانی دڵنيايی و يانە  ، وهكەشتيەكە

 ريايی .   ی دهوهتی كۆمپانيای گواستنەرپرسياريەڕی ئاستی بەوپەی ئەچوارچێوه ستۆ، لەئە وێتەكەده
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Abstract 
 The delinquency of the container ship "EVER GIVEN" has raised 

many legal problems; where this incident has affected the movement of 
the international trade and there have been questions in the legal area in 
connection with the legal liability of Suez Canal Authority for the 
incident of the delinquency of the ship in reliance on the argument that 
there were pilots of SCA on the ship to assist the master of this ship. 
Moreover, there has been a question in relation to how liable the 
shipowner is for the incident or it is the sole liability of the master of the 
ship?            

 Besides, there have been questions connected with the losses, 
compensations, and the costs of rescuing the ship and operating the 
navigational pathway in addition to the losses of the other ships that were 
waiting to cross after reopening the movement of navigation? Who pays 
for these losses? 

 We have attempted to answer these questions through researching 
the international agreements, the Egyptian maritime law, and the laws of 
SCA. We have reached that SCA is not liable for the incident of 
delinquency and the shipowner is liable for the incident of the ship. 
Furthermore, the insurance companies and the protection and indemnity 
clubs are going to incur the value of compensations arising from the 
incident considering the maximum limit of the liability of the maritime 
carrier.   
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 المصادقة الحكمية لرئيس الجمهورية على مشروعات القوانين  

 2005في دستور 
 األستاذ الدكتور عدانن عاجل عبيد 

 جامعة القادسية  –كلية القانون   –أستاذ القانون الدستوري 
العدد   ذي  التفسريي  قرارها  العليا  االحتادية  احملكمة  على   8/4/2009يف    2009/احتادية/18أصدرت  رداً 
( الذي  28/3/2009املؤرخ يف    10/862/ 2/1الطلب املوجه إليها من مكتب انئب رئيس اجلمهورية املرقم )م.ن /

( املادة  حكم  عن  به  وعم73يستفسر  الدستور  من  على  /اثلثاً(  املوافقة  عدم  صالحية  اجلمهورية  لرئيس  إذا كان  ا 
  إليه للنظر ابلنواحي املعرتض عليها يف الدورة االنتخابية القادمة   إعادهتاو   مشروعات القوانني اليت يسنها جملس النواب

 الدستور .  /خامساً( من 138ابالختصاص املخول جمللس رائسة يف الدورة االنتخابية األوىل الوارد يف املادة ) أسوة
حصرايً  أنيطت /خامساً( من الدستور فإهنا 138وقد قضت احملكمة أبن ) الصالحية املنصوص عليها يف املادة ) 

( آنفة الذكر ومل ترد ضمن صالحيات رئيس اجلمهورية املنصوص عليها  138مبجلس الرائسة املشكل مبوجب املادة )
املادة ) املادة )73يف  وان  الدستور.  الرائسة صالحيات  /سا138( من  الدستور نصت على )ميارس جملس  دساً( من 

رئيس اجلمهورية املنصوص عليها يف هذا الدستور( . أي ان جملس الرائسة ميارس إضافة إىل الصالحية املنصوص عليها  
 . (1) ( ولدورة واحدة( 73( من الدستور صالحيات رئيس اجلمهورية املنصوص عليها يف املادة )138يف املادة )

االعرتاض على مشروعات   تعقبها  اليت  والدورات  الثانية  االنتخابية  الدورة  اجلمهورية يف  لرئيس  يتسىن  وعليه ال 
/خامساً( واليت انتهت فرتة  138إليه ، الن هذا االختصاص لصيق ابملادة )  وإعادهتاالقوانني اليت يسنها جملس النواب  

 نفاذها مع انتهاء الدورة االنتخابية األوىل .  
عندما قضت    30/5/2012يف    2012/احتادية/28احملكمة توجهها هذا يف حكمها ذي العدد    أكدت وقد   

( املادة  الواردة يف  األحكام  فإن  عليه  وبناء   ( انتقالية  138أبن  أحكام  )خامساً(  البند  ومنها  ببنودها  الدستور  من   )
ال ميكن سحبها على املراحل الالحقة للدورة األوىل  اقتضتها مرحلة ) الدورة األوىل( جمللس النواب وانتهت ابنتهائها و 

( من الدستور وليس من  73جمللس النواب وبعدما اخذ رئيس اجلمهورية ميارس صالحياته املنصوص عليها يف املادة )
 بينها االعرتاض على القوانني والقرارات اليت يشرعها جملس النواب ( . 

ا من عدم جواز اعرتاض رئيس اجلمهورية على مشروعات القوانني يف ان ما ذهبت إليه احملكمة االحتادية العلي 
م مع دور  ءالدورات الربملانية الالحقة للدورة األوىل قد جانب الصواب ألنه يتعارض مع فكرة املصادقة ذاهتا ، وال يتوا 

ملشروع القانون وبني    رئيس اجلمهورية املرسوم له يف ثنااي نصوص الدستور ، كما انه خيلط بني رفض رئيس اجلمهورية 

 
(1 ) ( المادة  ا( من دستور  73نصت  ا:    2005/ثالثا ثالثا  : االتية  الصلحيات  الجمهورية  يتولى رئيس   ( انه  على 

ا عليها بعد مضي خمسة عشر ي  ا من يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وت عد مصادقا وما
 تاريخ تسلمها (  
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 املصادقة احلكمية عليه والتفصيل يف أدانه : 
 أوال: التعارض مع فكرة املصادقة نفسها :  

املصادقة على مشروع القانون أو التصديق هي أحد مراحل تشريع القانون ، وإجراء يقوم به رئيس الدولة يتمثل   
ويدخل ضمن    (1)قرارها ، إذ مينح التصديق املشروع قوة القانون  مبوافقته على مشروعات القوانني الصادرة من الربملان وإ

 .(2)اختصاصات رئيس الدولة بوصفه عضواً تشريعياً ، أو جزء من السلطة التشريعية 
ويدخل ضمن السلطة التقديرية للرئيس يف إجراء املصادقة من عدمها ، ففي حالة موافقته أيخذ مشروع القانون  

 إىل قانون انفذ ، اما يف حالة رفضه للتصديق يتوقف مشروع القانون . جمراه ، ليتحول بعدها 
القانون هنائياً وال  اثر قرب مشروع  وقد تباينت الدساتري املقارنة يف ترتيب األثر على عدم املصادقة فمنها يرتب 

لعام   بلجيكيا  به دستور  اخذ  ما  عليه وهو  التغلب  أو  للربملان جتاوزه  ومنها  (3)  1831يتسىن  سلطة   ،  الربملان  منح 
لعام   األمريكي  املصادقة كالدستور  عدم  قرار  على  على    1787التغلب  التغلب  والنواب  الشيوخ  منح جملس  والذي 

ومنها يرتب إعادة مناقشة مشروع القانون  ،  (4)ملشروع القانون أبغلبية الثلثني  veto powerنقض رئيس اجلمهورية  
الذي   1958ميلك رئيس الدولة يف املرة الثانية االعرتاض عليه كدستور فرنسا لعام  املفرتض عليه جمدداً يف الربملان وال  

القانون كله أو بعض مواده وال جيوز له رفض   منح رئيس اجلمهورية أن يطلب من الربملان مداولة جديدة يف مشروع 
ربملان من ذلك كدستور املغرب ، ومنها ما يرتب نقل سلطة البت ابالعرتاض إىل الشعب  ومينع ال(5)املداولة اجلديدة

املشروع   1996لعام   على  وصوت  الربملان  به  متسك  إذا  االستفتاء  على  القانون  مشروع  عرض  امللك  خول  الذي 
  إحالة ، ومنها ما يرتب  (7) ، وهو ما يطلق عليه فقهاً بـ)االعرتاض الناقل(  (6) املعرتض عليه ابقل من أغلبية ثلثي أعضائه

الذي أجاز لرئيس اجلمهورية عرض    1976عليه على القضاء الدستوري كدستور الربتغال لعام  مشروع لقانون املعرتض  
فقهاً   عليه  يطلق   ما  وهو   ، عليها  التصديق  قبل  الدستورية  احملكمة  على  معاهدة  أو  بقانون  مرسوم  أو  قانون   أي 

 . (8) ب)االعرتاض احمليل(
التصديق يف دستو   إجراء  العراقي من  املشرع  املادة    2005ر  اما موقف   ( األول  (  138فقد ورد يف موضعني 

 ( . 73والثاين ) املادة 
( من الدستور واليت قضت بتشكيل جملس الرائسة املكون من رئيس الدولة وانئبيه 138: املادة )املوضع األول  

 
الرحمن  ( 1) ، شفيق جواد، عبد  ترجمة علي مقلد   ، السياسية  والمؤسسات  الدستوري  القانون   ، اندرية هوريو 

 .   369، ص  1974للنشر والتوزيع ، بيروت ،  األهليةسعد ، الجزء االول ، 
(2) Esmein . Element de droit constitution , Paris , 1927 , p.167. 

  .2012المعدل عام  1831من دستور بلجيكيا لعام  26المادة  ( 3)
 . 1787/ الفترة السابعة ( من دستور الواليات المتحدة لعام 1المادة ) ( 4)
 . 1958( من دستور فرنسا لعام  10المادة ) ( 5)
 .1996( من دستور المغرب لعام 69المادة ) ( 6)
ئيس الدولة في النظامين البرلماني والرئاسي ، الطبعة االولى ،  د. عمر حلمي فهمي ، الوظيفة التشريعية لر ( 7)

 . 11، ص 1980دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
 . 2005المعدل سنة   1976( من دستور البرتغال لعام 1/ الفقرة )278المادة ) ( 8)
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جملس النواب إلعادة  ، ويتخذ قراراته ابإلمجاع ، ففي حالة عدم موافقة جملس الرائسة على مشروع القوانني تعاد إىل   
النظر يف االعرتاض ، ويصوت عليها ابألغلبية البسيطة وترسل اثنية إىل جملس الرائسة للموافقة عليها ، اما إذا رفض  

عدد أعضائه    أمخاس جملس  الرائسة جمدداً يعاد مشروع  القانون جمدداً إىل جملس النواب ، وله أن يقره أبغلبية ثالث  
 . (1) وتُعد مصادقاً عليها حكماً غري قابلة لالعرتاض ، 

لعام   األمريكي  الدستور  من  إايه  مقتبساً  القوانني  نقض  اختصاص  الرائسة  جملس  منح  قد  املشرع  ان  ويبدو 
املادة    1787 تطبيق  فرتة  انصرمت  وقد  هذا   ، الرائسي  النظام  مظاهر  من  مظهر  عندما    138وهو  حلكمها  امتثاالً 

ورد يف الدستور ، ويعاد  أينما    تعبري )جملس الرائسة( حمل تعبري )رئيس اجلمهورية(قضت يف الفقرة أوال على انه )حيل  
العمل ابألحكام اخلاصة برئيس اجلمهورية بعد دورة واحدة الحقة لنفاذ هذا الدستور ( وبذلك أُعيد العمل أبحكام  

 .  2010( بداية الدورة االنتخابية الثانية يف عام 73املادة )
 ( من الدستور :  73ملادة )املوضع الثاين : ا

( من الدستور على انه ) يتوىل رئيس اجلمهورية الصالحيات اآلتية : اثلثاً : يصادق ويصدر  73نصت املادة ) 
 القوانني اليت ُيسنها جملس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي مخسة عشر يوماً من اتريخ تسلمها.  

 إىل أحكام ثالث :   واملعىن املنتزع من النص املتقدم يشري 
 يتوىل رئيس اجلمهورية اختصاص املصادقة على القوانني .  .1
 يتوىل رئيس اجلمهورية اختصاص إصدار القوانني .  .2
 تعد القوانني مصادقاً عليها بعد مضي مخسة عشر يوماً .  .3

القوان مشروعات  على  االعرتاض  اجلمهورية  لرئيس  يتسىن  ال  العليا  االحتادية  احملكمة  لرأي  تعد ووفقاً  ألهنا  ني 
 مصادقاً عليها بعد مضي مخسة عشر يوماً من اتريخ تسلمها . 

إليه احملكمة    املادة )  وأكدت ان ما اجتهدت  بعدم إمكانية سراين  التسليم  ( على  138عليه حمل نظر ، فمع 
يف فكرة املصادقة    الدورات االنتخابية الالحقة للدورة األوىل فإن حق رئيس اجلمهورية ابالمتناع عن املصادقة حق اثبت

نفسها ، إذ يرى رئيس  اجلمهورية ان مثة عيب شكلي أو موضوعي شاب تشريع القانون من جملس النواب ، لذا فإن  
  وإعادته عدم اعرتاضه هو اشرتاكه يف صريورة ذلك العيب ، وهلذا يلهمه واجبه الدستوري اعرتاضه على مشروع القانون  

 اليت دعته إىل عدم املصادقة .  إىل جملس النواب مع بيان األسباب 
( املادة  فإن  آخر  جانب  التصديق  73من  اختصاص  جانب  إىل  اجلمهورية  رئيس  منحت  البحث  حمل  /اثلثاً( 

اجلمهورية   رئيس  منح  ومعناه  اإلصدار  آخر وهو  بوصفه    اإلذناختصاص  ، وميارسه  التنفيذية  للسلطة  القانون  بتنفيذ 
 رأس السلطة التنفيذية. 

األ  هذا  أبن  وعلى  اجلمهورية  رئيس  شهادة  هو  األول  أبن  اإلصدار  إجراء  عن  التصديق  إجراء  ينماز  ساس 
 

 . 2005من دستور  138الفقرات ) ب و ج ( من المادة  ( 1)
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التشريعية ، اما اإلصدار   القانون صحيحة وموافقة ألحكام الدستور وجيريه بوصفه عضواً يف السلطة  إجراءات تشريع 
مصادقته وميارسه بوصفه عضواً يف السلطة  هلا بتنفيذ القانون بعد    واإلذنرئيس اجلمهورية للسلطة التنفيذية    إيعازفهو  

 التنفيذية.  
وعليه ميكن القول أبن عدم املصادقة على مشروع القانون تعين تباعاً عدم إصداره لذا ال مناص من املصادقة  

 عليه وعلى جملس النواب إعادة النظر فيه وفقاً للجوانب املعرتض عليها حلني املصادقة أو السكوت عنها . 
 (1) رئيس اجلمهورية عملياً رفض املصادقة واالعرتاض على مشروعات القوانني مرات عدة  وقد مارس  
وعليه مل تكن احملكمة االحتادية العليا متعمقة يف موضوع املصادقة ، ولو تعمقت أكثر ملنحت رئيس اجلمهورية   
 ذلك .  

 اثنياً: عدم الفهم ملوضوع املصادقة احلكمية :  
نون على رئيس اجلمهورية بعد إقراره من جملس النواب فثمة ثالثة احتماالت تلوح يف  اذا ما عرض مشروع القا 

 االفق :  
 االحتمال األول: املصادقة الصرحية لرئيس اجلمهورية بقرار إداري صريح .  

 االحتمال الثاين : رفض رئيس اجلمهورية املصادقة بقرار إداري صريح مع بيان أسبابه . 
سكو   : الثالث  يعد  االحتمال  فهنا   ، الرفض  أو  ابإلجياب  اإلفصاح  وعدم  املصادقة  عن  اجلمهورية  رئيس  ت 

املادة ) مع نص  من اتريخ تسلمه متاهياً  يوماً  عليه بعد مضي مخسة عشر  بـ)  73مصادقاً  عليه  /اثلثاً( وهو ما يطلق 
لفكرة عتيدة يف القانون العام    املصادقة احلكمية( أي حبكم القانون ، وليس يف هذا احلكم غرابة أو نشاز ألنه مصداقاً 

، (2) اال وهي فكرة القرار اإلداري الضمين ومعناه ترتيب القانون ألثر مباشر على سكوت اإلدارة ، إذا جازه القانون  
لذا ال يتصورن البعض ان املصادقة احلكمية تنصرف إىل رفض رئيس اجلمهورية املصادقة على مشروع القانون بصراحة  

سكوته وعدم اإلفصاح عن قراره ابلقبول أو الرفض لذا غاب هذا التوصيف عن ذهن احملكمة وعّدت   وإمنا تنصرف إىل
 الرفض الصريح مصادقة حكمية وشتان ما بني االثنني فهما يبعدان عن بعض بعد املشرقني .  

 ر لرئيس اجلمهورية مبقتضى نصوص الدستور :  ث املؤ و  اثلثاً: الدور الفعلي 
ساط الفقه الدستوري والسياسي من ان اختصاصات رئيس اجلمهورية شكلية بروتوكولية ال  مثة رأي شاع يف  أو  

 
  . لتمييزه المواطنين على اساس طائفي   2015انون البطاقة الوطنية عام  اذ رفض التصديق على مشروع ق ( 1)

كما رفض التصديق على    eremnews.com/news/world372840انظر موقع ادم االخباري على الويب سايت  
لمنعه الخمور والمتاجرة بها واستيرادها . منشور على موقع   2016مشروع قانون واردت البلديات في عام  

بوست الويب سايت    بغداد  التصديق على مشروع    thebaghdadpost.com/or/story/7208على  كما رفض   .
 لوجود من مخالفات دستورية . منشور على موقع رواد على الويب سايت   2018قانون الموازنة لعام 

rudaw.net.arabic.middleest/Iraq/30320188  8/2019/ 11تاريخ زيارة المواقع   . 
ال ( 2) )مثلا عَدت  رقم  14مادة  المدنية  الخدمة  قانون  من  اإل  1960لسنة    24(  تثبيت    دارة المعدل سكوت  عن 

الموظف تحت التجربة بعد مرور سنة بمثابة قبولها بخدماته وتثبيته ، كما اعتبر المشرع العراقي عدم اجابة  
ا بالسلب او اإل30تظلم الموظف بعد مرور ) دارةاإل ا للتظلم في الم  يجاب( يوما ا( من قانون 15ادة )رفضا /ثانيا
  المعدل . 1991لسنة  14باط موظفي الدولة والقطاع العام رقم انض
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 ترقى إىل مستوى االختصاصات املؤثرة .  
( من الدستور وحسب مبعزل عن املواد األخرى ، لكن 73ان هذا الرأي يستقيم إذا ما نظران إىل حكم املادة ) 

الفعلي واملؤثر له ، إذ ال يتسىن لرئيس جملس الوزراء وهو  عند مطالعة نصوص الدستور مجعاء يظهر شاخصاً   الدور 
، كما انه    (1) املسؤول التنفيذي املباشر أن يطلب حل  جملس نواب أو يعلن حالة الطوارئ أو حالة احلرب اال مبوافقته

ي اختصاصات أخرى كما منحه الواقع السياس  (3)و جهة اقرتاح لتعديل الدستور،(2) جهة اقرتاح ملشروعات القوانني ،
/أوال( أبن ) يكلف رئيس اجلمهورية ، مرشح  76قد ختالف نصوص الدستور أتكيداً لدوره الفاعل، إذ قضت املادة ) 

الكتلة النيابية األكثر عدداً بتشكيل جملس الوزراء ....( واملعىن املستوحى من النص ان رئيس اجلمهورية ملزم بتكليف 
خل جملس النواب ، اال ان الواقع العملي منحه سلطة تكليف مرشح الكتلة من عدمه ،  مرشح الكتلة النيابة األكرب دا

 . (4) إذ رفض تكليفه ملرات عدة وطلب ترشيح مرشحاً آخر 
( من الدستور ، عندما قضى أبن )  67أضف  إىل ذلك ان املشرع الدستوري قد صرح جهاراً بدوره يف املادة ) 

الوطن رمز وحدة  هو  اجلمهورية  على    رئيس  واحملافظة  ابلدستور  االلتزام  على ضمان  ويسهر   ، البالد  سيادة  وميثل   ،
وفقاً ألحكام الدستور ( . فهذا النص يفرض عليه التزاماً عريضاً    أراضيه استقالل العراق وسيادته ، ووحدته، وسالمة  

ك دون منحه اختصاصات  وابألخص فيما يتعلق بضرورة أن يسهر على ضمان االلتزام ابلدستور، وكيف يكون له ذل
 متكنه من تنفيذ التزامه وأمهها اختصاص االمتناع عن مصادقة مشروعات القوانني إذا ما تعارضت مع بنود الدستور؟!  

على   املصادقة  عن  االمتناع  يف  الدولة  رئيس  حبق  تقر  أن  املوقرة  العليا  االحتادية  احملكمة  من  أنمل  هذا  بعد 
الذي يعرتيها  القوانني  ، ففي    مشروعات  القوانني قبل صدورها  يعد رقابة سابقة على  العيب ويلوذ هبا اخلطأ ، فهذا 

ذلك خري هلا يف التخفيف عن كاهلها، واحسن عمالً يف اجهاض القوانني املخالفة ألحكام الدستور قبل صدورها ،  
 وما ذلك على قضاؤان املوقر ببعيد . 
 8/4/2009 يف  2009/احتادية / 18نص قرار احملكمة ذي العدد 

برائسة القاضي السيد مدحت احملمود وعضوية كل من   16/5/2011" تشكلت احملكمة االحتادية العليا بتاريخ  
حممد صائب النقشبندي و   السادة القضاة فاروق حممد السامي وجعفر انصر حسني واكرم طه حممد واكرم امحد ابابن

 ابو التمن املأذونني ابلقضاء ابسم الشعب. وعبود صاحل التميمي وميخائيل مششون قس كوركيس وحسني 
 الطلب : 

( 29/3/2009املؤرخ    1/10/826/ 2يستفسر مكتب انئب رئيس اجلمهورية السيد ط.ه بكتابه املرقم )م.ن   
املادة ) املوافقة  73عن حكم  القادمة صالحية عدم  /اثلثاً( من الدستور وهل ميلك رئيس اجلمهورية للدورة االنتخابية 

 
ا(61المادتين ) ( 1)  .2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 64)و  /تاسعا
 .   2005/اوالا( من دستور جمهورية العراق لسنة 60المادة ) ( 2)
 .  2005ق لسنة /اوالا( من دستور جمهورية العرا 126المادة ) ( 3)
األ ( 4) النيابية  الكتلة  مرشم  تكليف  الجمهورية  رئيس  رفض    2018وعام    2014وعام     2006عام    كثراذ 

ا ال ينتمي2018وكلف في العام االخير )  المطلق عليه )مرشح تسوية( .  األكبرالكتلة  إلى ( مرشحا
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ال و قوانعلى  النواب  جملس  يسنها  اليت  عليها إني  املعرتض  ابلنواحي  للنظر  للمجلس  املخولة    أسوة   عادهتا  ابلصالحية 
 /خامساً( من الدستور .  138جمللس الرائسة احلايل الواردة يف املادة ) 

بتا  املنعقدة  جبلستها  واملداولة  التدقيق  موضع  الطلب  موضوع  االستفسار  العليا  االحتادية  احملكمة  ريخ  وضعت 
 وتوصلت إىل اآليت :   8/4/2009

 الرأي :  
( من دستور مجهورية العراق الصالحيات اليت يتوالها رئيس اجلمهورية ومنها ما ورد يف الفقرة  73املادة )  أوردت 

)اثلثاً( من املادة آنفة الذكر اليت تنص ) يصادق ويصدر القوانني اليت يسنها جملس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد  
/خامساً( من الدستور فإهنا  138املادة )مضي مخسة عشر يوماً من اتريخ تسلمها ( اما الصالحية املنصوص عليها يف  

( آنفة الذكر ومل ترد ضمن صالحيات رئيس اجلمهورية  138حصرايً مبجلس الرائسة املشكل مبوجب املادة )  أنيطت
املادة ) املادة  73املنصوص عليها يف  الدستور . وان  الدستور نصت على ) ميارس جملس  138)( من  /سادساً( من 

إىل   إضافة  ميارس  الرائسة  جملس  ان  أي   . الدستور(  هذا  يف  عليها  املنصوص  اجلمهورية  رئيس  صالحيات  الرائسة 
( ولدورة 73( من الدستور صالحيات رئيس اجلمهورية املنصوص عليها يف املادة )138الصالحية املنصوص عليها )

 واحدة .  
ء عليه فإن رئيس اجلمهورية الذي سينتخب يف الدورة القادمة جمللس النواب ال ميلك الصالحية املنصوص  وبنا 

 ( من الدستور."  73( من الدستور ألهنا مل ترد يف املادة )138عليها يف الفقرة )خامساً( من املادة ) 
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 حكم وقوع الطالق اإللكتروني في القضاء العراقي
 

 قيس عبدالوهاب عيسى الدكتور
 أستاذ مساعد_ جامعة املوصل / كلية احلقوق_ العراق 

 اإلمارات   -أستاذ مشارك_ حماضر يف كلية األمام مالك للشريعة والقانون
 

رقم   بقراره   الزبري  الشخصية يف  األحوال  )ادعى   14/3/2018بتاريخ    2018/ش/492قضت حمكمة  أبنه: 
املدعي أبن املدعى عليها زوجته وقد طلقها عن طريق اهلاتف النقال حيث قام رجل دين بفتح مساعة اهلاتف وتلفظ  
املدعي ابلصيغة الشرعية للطالق وحبضور شاهدي جملس الطالق وبعد أن تبني للمحكمة ان الزوج كان اهال إليقاع  

وللبينة الشخصية املستمعة من قبل احملكمة  واليت كانت حاضرة جملس الطالق لذلك قررت  الطالق والزوجة حمل له  
 .(1)احملكمة بصحة وتصديق الطالق(

  2017/هيئة األحوال الشخصية واملواد الشخصية/2663يف حني قضت حمكمة التمييز يف  القرار التمييزي رقم  
طرفني ال تتوفر فيه الشروط الشرعية والقانونية وحيث ان املتداعني أبنه:) ان الطالق الواقع بني ال 22/5/2017بتاريخ 

من مقلدي املذهب اجلعفري والذي يشرتط احتاد جملس الطالق وحيث ان الطالق قد حصل عرب جهاز اهلاتف النقال  
وحصل    وان شاهدي جملس الطالق مل يكوان مع املدعى عليه )الزوج( وقت إيقاع الطالق وإمنا كاان مع رجل الدين 

املذهب  الطالق وهذا مل جتيزه أحكام  يتلفظ بصيغة  الزوج وهو  اهلاتف ومساعة صوت  الطالق عن طريق فتح مساعة 
 .( 2) اجلعفري, فقضت احملكمة برد الدعوى وحكمها صحيحا لذا قرر تصديقه(

يغة املخصوصة له أن القرارين أعاله حكما بصحة وقوع الطالق عرب اهلاتف احملمول بعد إيقاعه من الزوج  وابلص
شرعا، فقرار حمكمة التمييز االحتادية اليت ردت  الدعوى ال يعين عدم االعرتاف ابلطالق بواسطة اهلاتف، ألن احملكمة  

 ردت الدعوى بواسطة اهلاتف النقال ال لكونه طالقا إلكرتونيا، وإمنا ردت الدعوى لعدم ثبوت إيقاع الطالق. 
قانون األحوال   الطالق   1959( لسنة  188العراقي رقم )وابلرجوع إىل نصوص  يتطرق إىل أحكام  أنه مل   جند 

/  3نص يف املادة )  (3) 2012( لسنة  78اإللكرتوين بواسطة اهلاتف النقال، ال سيما وأن قانون التوقيع اإللكرتوين رقم )
األ مبسائل  املتعلقة  املسائل  أييت:أ.  ما  على  القانون  هذا  أحكام  تسري  :)ال  أنه  على  واملواد  اثنيا(  الشخصية  حوال 

الشخصية(، لذا وجب على القاضي الرجوع إىل نص املادة  )األوىل( من قانون األحوال الشخصية العراقي اليت نصت  
على الرجوع  ملبادئ الشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي يف حالة عدم وجود نص، ومن خالل االطالع على الفتاوى  

نقال وجدان هناك خالفا بني الفقهاء يف صحة وقوعه، نبينه ابختصار غري خمل كما يف حكم الطالق بواسطة اهلاتف ال 
 

 )غير منشور(.  14/3/2018تاريخ   2018/ش/492القرار رقم  ( 1)
 .  22/5/2017بتاريخ   2017/هيئة االحوال الشخصية والمواد الشخصية/2663رار التمييزي رقم الق ( 2)
، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، ذي العدد  2012( لسنة  78العراقي رقم )  لكترونيقانون التوقيع اإل ( 3)

 .2020/  2/ 17( في 4578)
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 أييت:
 :وقوع الطالق اإللكرتوين الرأي األول

إىل صحة وقوع  الطالق اإللكرتوين ابلقياس   (2) ، وجلنة اإلفتاء العام األردنية (1) ذهبت جلنة االفتاء يف السعودية  
أهل  اتفق  وقد  العادي،  الطالق  به    على  ابلتلفظ  الطالق  واختلفوا  بصحة  وقوعه  مكاتبة  (3)العلم على وقوع    ،

 .(4) بتفصيل يف كتب الفقه 
 ومع احرتامنا ألصحاب هذا الرأي إال أننا منيل إىل عدم األخذ به للمالحظات اآلتية: 

ا طالق الزوج لزوجته  .أن أصحاب هذا الرأي عاجلوا طالق الزوج لزوجته ابالتصال والكتابة إال أهنم مل يعاجلو 1
 ابلصوت والصورة بواسطة االتصال املباشر صورة وصوت. 

 . إن التزوير ابالتصال والكتابة كثري احلدوث ومن مث ال بد من االحتياط يف إهناء العالقة الزوجية . 2
فيه الفصل يف  اال أنه ميكن األخذ هبذا الرأي بشرط إيقاع الطالق عن طريق احملكمة اإللكرتونية : وهو موقع يتم  

املسائل القانونية ومنها الطالق حبضور قضاة مؤهلني وهلم خربة تقنية يف اجملال اإللكرتوين، ومن خصائص هذه احملكمة 
تلقي التصرفات القانونية والدفوع وتوثيقها، وميكن التثبت من هوية األشخاص عن طريق التوقيع اإللكرتوين وكلمة السر  

 ورقم التعريف الشخصي. 
 ي الثاين: عدم وقوع الطالق اإللكرتوينالرأ

من  املتحققة  اإللكرتوين لإلضرار  الطالق  بعد صحة وقوع  السابق  فريد نصر واصل مفيت مصر  الدكتور  ذهب 
 االعرتاف به لألسباب اآلتية: 

 عدم استكمال الشروط الرئيسة إليقاع الطالق  .1
 إن الطالق ال يقع اال ابإلقرار املباشر ومبواجهة الزوجني. .2
االلتزام هبا عند إيقاع الطالق اإللكرتوين منها على سبيل املثال طهر  غ .3 ياب آداب للطالق وجب للمسلم 
 . (5)الزوجة

رغم اتفاقنا بتحقق اضرار من الطالق اإللكرتوين إال أنه يتعذر علينا القول بعدم وقوعه ابملطلق، ألن املسالة غري 
 متعلقة بصحته من عدمه بل إبثبات وقوعه. 

 
, تاريخ   http://hasnaa.d1g.comاالتي :     لكتروني موقع اإلفتوى لجنة االفتاء في السعودية ،منشور على ال ( 1)

 13/1/2021الزيارة 
العام   ( 2) األفتاء  لجنة  العدد  األردن فتوى  ذي  بتاريخ    961ية  -lawhome.com،  28/11/2010والصادرة 

http://website.informer.com/justice 13/1/2021.تاريخ الزيارة 
 . 80، ابن المنذر، صاإلجماع ( 3)
 .  173، ص3بدائع الصنائع، الكاساني،ج ( 4)
 . 2021/ 1/ 14تاريخ الزيارة  /https://www.sayidaty.net:لكترونيمقال منشور على الموقع اإل ( 5)

http://hasnaa.d1g.com/
https://www.sayidaty.net/
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 الثالث: وقوع الطالق اإللكرتوين بشروط   الرأي  
 ذهب قسُم من الفقهاء املعاصرين إىل صحة وقوع  الطالق اإللكرتوين بشرطني:   
 أتكيد وقوعه من قبل الزوج املطلق.   .1
 حضور الزوجني أمام حمكمة شرعية.  .2

، (1) هب إليه مفيت كواالملبورإما إذا أنكر الزوج إيقاع الطالق فطالقه ال يقع، ألن اإلقرار سيد األدلة، وهذا ما ذ
 .(2)العام للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية األمنيوالدكتور حممد الشحات اجلندي 

حضور    الطالق  شروط  من  فليس  احملكمة،  أمام  الزوجني  حضور  بوجوب  الرأي  هذا  أصحاب  مع  نتفق  وال 
 الزوجني .

االعرت  إىل  منيل  ولكننا  ذكرت  اليت  اآلراء  لكل  احرتامنا  بشرط ومع  النقال  اهلاتف  بواسطة  الطالق  بوقوع  اف 
 حضور الزوج أمام احملكمة وإقراره إبيقاع الطالق، لألسباب اآلتية: 

إن هذا الرأي وازن بني  بني املفاسد املرتتبة على صحة وقوع الطالق بواسطة اهلاتف النقال من احتمال   :أوال 
الطالق إيقاع  عند  الزوج  إثبات حالة  اإلثبات وعدم    التزوير وصعوبة  لفظ    إهدار وصعوبة  أو كتابة  بذكر  الزوج  قول 

 الطالق ملا يرتتب عليه من أحكام شرعية حكما. 
اثنيا. إن األخذ هبذا الرأي يبىن على سياسية حتجري املباح فاذا وجد ويل األمر ضررا يف املباح فيجوز له منعه أو 

 تقييده طبقا ملصلحة اجملتمع.
 

 
 .  49م حسن العكيلي, صالطلق بوسائل االتصال الحديثة، القاضي عماد نعي  ( 1)
 . 2021/ 13/1تاريخ الزيارة  /https://www.sayidaty.net لكترونيمقال منشور على الموقع اإل ( 2)

https://www.sayidaty.net/
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 ڕۆڵی نەرێنى دادگای بااڵی فیدڕاڵی لە پاراستنى دەستوور  

                                                                
 پارێزەر 

 محمد ناصح ئەمین 
 -ەر ماست  ناغىقۆ -خوێندكارى خوێندنى بااڵ

 زانكۆى سلێمانى  -كۆلێژى ياسا
 

 دەستەواژەی گوزارشت لێکەرەکان :  
 دەستووری بوون ، ئازاديە گشتيەکان ، دادگای بااڵی فيدراڵی ، ئازادی ڕادەربڕين .

ة  كلمات  ال  احت  ت   : المف 
 حرية الرأي.  -حمكمة االحتادية العليا   -حرايت العامة  –الدستورية  

Key words : Constitution – Public freedoms – Federal Supreme Court – 
Freedom Of Speech 

  پێشەکی
لە  بەلەبەر چاوگرتنی ئەوەی دادگای بااڵی فیدراڵی بەرزترین دەسەالتی دەستووری و دادوەریە 
چاودێری   پێی  بەو   ، زۆرن  قورساییەکەی  و  سەنگ  خاوەن  دەکات  دەری  بڕیارانەی  ئەو  عێراقدا، 

بڕی و  بڕگە  و وە هەروەها چاودێری دەستووری جێبەجێکردنی  دەکات  ماددە دەستووریەکان  ارەکانی 
لەماددەی   یەکەم  بڕگەی  بەپێی  ئەمەش  دەکات  رێنماییەکان  و  یاسا  عێراقی (93)بونی  دەستووری  ی 

لەو سۆنگەیەوە بڕیارێکی دادگای بااڵی فیدراڵیمان هەڵبژارد بۆ شیکردنەوە و خستنە ڕووی    2005ساڵی  
 204ە بە لە بەرچاوگتنی دۆخی ماف و ئازادیە گشتیەکان لە عێراقدا ، بڕیاری ژمارە :سەرنجەکانمان، و

پیادە (2018  / ڕاگەیاندن    / فیدراڵی/  سنوری  بە  پەیوەستە  بڕیارە  ئەو  چونکە   ، دەستنیشانکرد  ەمان 
کردنی ماف و ئازادیەكان و دەرخەری ئەو ڕاستیەیە کە  مەترسی ڕاستەقینە لەسەر پیادەکردنی ماف 

لە  و   مەترسیەش  ئەو   ، ڕادەربڕین  ئازادی  و  بەرگریکردن  مافی  تایبەت  بە   ، هەیە  گشتیەکان  ئازادیە 
ی ساڵی  (111)ی یاسای سزادانی عێراقی ژمارە  (226)جێبەجێکردنی و پەنابردنە بەر بڕیارەکانی ماددەی  

ب  1969 دەکرێت  بە سانایی  زۆر  و  فراوانە  زۆر  پێیەی  بەو   ، پێدەکرێت  بەرکار هەستی  ۆ مەبەستی  ی 
 کەسی و سیاسی بەکار بهێنرێت ، کە ئەمەش لە بنەڕەتدا پێچەوانە یە لەگەڵ بڕیارەکانی دەستوور . 

بۆیە لە سەرەتادا هەڵدەستین بە خستنە ڕووی پوختەی ڕیارەکە و پاشان ناوەڕۆکی بڕیارەکە وە  
ڕووی سەرنجەکان بەم لە دواتر شی کردنەوەی هۆکارەکانی داخوازی نامەکە و بڕیارەکە لەگەڵ خستنە  

 شێوەیەی خوارەوە : 
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 ( ملخص موضوع الحکم )پوختەی بابەتی بڕیارەکە  ▪
ی دادگای بااڵی فیدڕاڵی عێراق ،   2018  / ڕاگەیاندن    / فیدڕاڵی    / 204پوختەی بابەتی بڕیاری ژمارە :  

لەبەرواری   داواکار    (( 2019/ 2/ 4دەرچوو  بریکاری  لەوەی  برییە  نامە   (م.ح.ع  )،  داخوازی  کەیدا  لە 
ماددەی   بوونی  نادەستووری  ژمارە    (226) بانگەشەی  عێراقی  سزادانی  ساڵێ  (111)لەیاسای  ی    1969ی 

 بەرکار دەکات  بەچەند هۆکارێک ، لەگرنگترینیان :  
ماددەی    یەکەم لەگەڵ  ماددەیە  ئەم  دژیەکی  ساڵی    (1)   (1  ):  عێراقی  دەستووری  لە   ،2005   ،

لەپ دەکاتەوە  جەخت  کەتێیدا  شێوەکانی بەجۆرێک  لە  یەکێک  کاتێکدا  لە  دیموکراسی،  رەنسیپێ 
 .  (ئازادی ڕادەربڕین  )دیموکراسی بریتییە لە ئازادی گوزارشت کردن لە ڕاوو بۆچوون  

ماددەی    دووەم لە  یەکەم  بەندی  کە    (2) ( 13):  لەوەی  دەکاتەوە  جەخت   ، عێراق  دەستووری   ،
پابەن وەهەروەها   ، عێراقدا  لە  بااڵیە  یاسای  عێراق  دەستوور  بۆهەموو  گشتگیرە  دەستوور  بە  بوون  د 

دووەم لەبەندی  وە  الیەنێک  و  کەس  هیچ  دەرکردنی  لێ  بواردنو  بە   (3) بەبێ  داوە  ئاماژەی  بەدەق 
 پووچەڵبوونی هەریاسایەک کە پێچەوانەی دەستوور بێت . 

دەرکردن  سێیەم  ، دیموکراسی  لە  بریتییە  عێراقدا  لە  ڕەوایی  فەرمان  بنەمای  پێیەی  بەو  ی : 
بەندی   بەپێی  پێنەدراوە  ڕێگە  دیموکراسی  بنەماکانی  لەگەڵ  دژیەک   ( 4) (ب    / یەکەم  )هەریاسایەکی 

 دەستووری عێراقی . (2)لەماددەی 
ماددەی    م  چوارە دەقی  سیستمی   (5)   (226):  دانراوی  بەهەموو   ، عێراقی  سزادانی  لەیاسای 

ت  دەقەدا  ئەم  لەسایەی  دەتوانرێت  دیکتاتۆریە،بۆیە  و  بکرێت  زۆرداری  هەرکەسێک  ئاراستەی  ۆمەت 
 کەخواستی چاکسازی سیستمی دەسەاڵتی لە عێراقدا هەبێت .  

پارێزەرە ، ئەرکی پارێزگاری   (ف.آ.ف): بریکاری داواکار ئاماژە دەکات بەوپێیەی داواکار    پێنجەم
لەسەرکراو   تاوان  کوشتنی  دۆسیئەی  لە  بەندی  (ز.س.ح )کردن  بە  وەپاڵپشت   ، گەرتووە  لەئەستۆ  ی 

   -: دن دەکاتەوە بەوەیی دەستوور کە جەخت لە مافی بەرگری کر(19)لەماددەی  (6) چوارەم
 . (ناغەکانی لێکۆڵینەوەو دادگای دامافی بەرگری کردن پیرۆزە و دەستەبەرکراوە لەهەموو قۆ)

 ( ز.س.ح )ئەرکی بەرگری کردن لەدۆسیەی کوژرانی تاوان لەسەر کراو    (ف.آ.ف)پاشئەوەی داواکار  
لەدژ لەبەردە سزایی  داوای   ، دەگرێت  ئەستۆ  لە  تاوانی  ناوەندی  لەدادگای  دووەم  دەستەی  م 

یەکەم   دەستەی  بۆ  دەکرێت  ڕەوانە  وە  دادگا  بەدەستەی  کردن  سوکایەتی  بەتۆمەتی    / دەجوڵێنرێت 
  : بەژمارە  تاونەکان  ناوەندی  ماددەی    ،2018/ ج / 4689دادگای  بڕیاری  بە  یاسای    (7) (226)پاڵپشت  لە 

 
دولة   ( 1) العراق  )  اتحاد)جمهورية  نيابي  جمهوري  فيها  الحكم  نظام  كاملة،  سيادة  ذات  مستقلة،  واحدة  ية 

 ديموقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق(. برلماني( 
 )يعد هذا الدستور القانون االسمي واالعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء(.  ( 2)
)ال يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير األقاليم، أو أي نص   ( 3)

 معه(.  قانوني آخر يتعارض
 )ال يجوز سن قانون يتعارض مع مبادىء الديموقراطية(.  ( 4)
طرق العلنية مجلس    بإحدى )يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو بالغرامة من اهان   ( 5)

أو العامة  السلطات  أو  النظامية  الهيئات  ذلك من  أو غير  المسلحة  القوات  أو  المحاكم  أو  الحكومة  أو    االمة 
 المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية(. 

 )حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة(.  ( 6)
طرق العلنية مجلس    بإحدى ) يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان   ( 7)

أو غير المسلحة  القوات  أو  المحاكم  أو  الحكومة  أو  أو    االمة  العامة  السلطات  أو  النظامية  الهيئات  ذلك من 
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   -ێراقی ، بەوەی :سزادانی ع
سزادەدرێت بە بەند کردن بۆماوەیەک زیاتر نەبێت لە حەوت ساڵ  یاخود گرتن یاخود پێبژاردن، )

یان   دادگاکان  یان  حکومەت  یان  ئەنجومەنی گەل  بە  سوکایەتی  ئاشکراکان  لەڕێگا  یەکێک  بە  ئەوەی 
 ان یان بەرژەوەندییەکان هێزە چەکدارەکان و جیا لەوان دەستە یاساییەکان یان دەسەاڵتە گشتییەک

 .  (یان دامودەزگا فەرمی و نیمچە فەرمییەکان 
 (226)لەماوەی پێشکەشکردنی داخوازی نامەی خواستنی بڕیاردان بەنادەستوری بوونی ماددەی  

پێدرا،   ئاماژەیان  ئەهۆکارانەی  بنەمای  لەسەر  داواکارەوە  بریکاری  لەالیەن  یاسای سزادانی عێراقی  لە 
   -ەسەر کراو وەاڵمی ناوەڕۆکی داخوازی نامەکەی دابویە بەوەی :بریکاری داوا ل 
 ئەودەقەی کەبۆتە جێگەی تانە لێگرتن پێچەوانەی هیچ دەقێکی دەسووری نیە .   یەکەم :
هاتوون دووەم   لێدراو  تانە  لەدەقی  ئەوالیەنانەی  بەرامبەر  خراپەکردن  و  سوکایەتیکردن   :

کەیاسای سزادان بەتاوان هەژماری کردوون ودادگای بابەت   بەشێوەیەکی ئاشکرا ، لەوکارانە دادەنرێت
 هەڵدەستێت بە بەدواداچوون بۆهاتنە دی  پایەکانی تاوانەکە .  

بەهیچ شێوەیەک ئازادییەکان کۆت و بەند ناکات ، وە ئازادییەکان   (226  ): دەقی ماددەی  سێیەم  
 بەواتای پەشیوی و ئاڵۆزی نایەت . 

 یاسایەک نیە ڕێگری لە ڕێکخستنی ئازادییە گشتیەکان بکات . هیچ دەقێک یاخود  چوارەم :
  (منطوق الحکم )وتراوی بڕیارەکە   ▪

لەبەرواری   ، بەسەرۆکایەتی دادوەر    2019/ 2/ 4دادگای بااڵی فیدڕاڵی    ( مدحت محموود  )پێکهێنرا 
، بڕیاری ژمارە   رەت بەداواکە  یان سەبا  (  2018  / ڕاگەیاندن    / فیدڕاڵی    /   204  )سەرۆکی دادگای ناوبراو 

 دەرکرد ، بەم شێوەیە : 
دادگای نابراو بڕیاریدا بەڕەتکردنەوەی داواکە بەکۆدەنگی و بڕاوەی پاڵپشت بە بڕیاری ماددەی )

ماددەی  (5) و  فیدڕاڵی  بااڵی  دادگای  بەرواری    (94)لەیاسای  لە   ، عێراقی  بەم   2019/ 2/ 4لەدەستوری 
 پاساوانە :  

بەن  -1 لەوەی  کردەوە  جەختی  ماددەی  دادگا  لە  چوارەم  عێراقی،   (19)دی  دەستووری  ی 
بەاڵم  دا،  دادگای  و  لێکۆڵینەوە  قۆناغەکانی  هەموو  لە  کردووە  کردنی  بەرگری  مافی  دەستەبەری 
دانەر بەپێی ئەوە   لەحاڵەتی بەزاندن یدا یاسا  . وە  بازاندنی سنوری ئەو مافەی نەکردوە  دەستەبەری 

دراوە س پێی  کە  دانانەی  یاسا  لەو جێگەیە دەسەاڵتی  بنێت چونکە ماف  دا  ئەو سنووربەزاندنە  بۆ  زا 
 کۆتای دێت کەدەست درێژییە بۆ سەرمافی کەسانی دیکە . 

ی بەرکار ، بەچاوپۆیشیکردن  1969ی ساڵی    (111)لەیاسای سزادانی عێراقی ژمارە  (226)ماددەی    -2
 ان نیە . لەکاتی دانانی بە هیچ شێوەیەک پێچەوانەی بڕیارەکانی ماددە دەستووریەک

 داواکە بەهیچ شێوەیەک پاڵپشتیکراو نیە بەهۆکارێک لەدەستوور .  -3
 سەرنجەکان   - 

دانە  بڕیار  پێیەی  بەو   ، یە  دەستووری  سروشتێکی  خاوەن  فیدراڵی  بااڵی  دادگای  بڕیارەکەی 
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سەبارەت بە دەستووری بوون یاخود دەستوور نەبوونی ماددەیەکی یاسای دیاریکراو و لە یاسایەکی  
اری کراودا ، بۆیە بڕیارەکە وروژێنەری هەندێک بابەتی دەستووری و یاساییە ، بە جۆرێک لەالیەک دی

پەیوەستە بە ناکۆک بوون و پێچەوانەبوون لەگەڵ دەستوور و یاسا ، وە لە الیەکی دیکە بەرکەوتنی بە 
ڕوو بە دیاری   کەوتنی بە ماف و ئازادییە گشتیەکان هەیە ، لەم سۆنگەیەوە سەرنجەکانمان دوخەینە

  -کردنی بابەتی جێگەی سەرنج و پاشان خستنە ڕووی سەرنجەکانمان، بەم شێوەیەی خوارەوە:
 سەرنجە دەستووریەکان  -یەکەم 
 سەرنجە یاساییەکان   -دووەم
 سەرنجەکانی پەیوەست بە ماف و ئازادیە گشتیەکان   -سێهەم

 
 سەرنجە دەستووریەکان  -یەکەم 

ناکۆک بوون و دژیەکە بوونی بڕیارەکەی دادگای بااڵی فیدراڵی لەگەڵ ئەم سەرنجە پەیوەستە بە  
  -بڕیارەکانی هەندێک لە ماددە دەستووریەکان ، کە بریتین لە :

ماددەی    -1 بڕیارەکانی  بوونی  دەستوری  بە  سەبارەت  فیدراڵی  بااڵی  دادگای  لە ( 226)بڕیارەکەی 
ژمارە   لەگەڵ ماددەی  ی بە1969ی ساڵی    (111)یاسای  سزادانی عێراقی  ناکۆکە   ، لە دەستوری   (1)رکار 

، چونکە یاسادانەری عێراقی لەو ماددەی  دەستووریەدا جەختی کردۆتەوە لەوەی   2005عێراقی ساڵی  
عێراق دەوڵەتێکی فیدراڵی یە و سیستمی فەرمانڕەوایی بریتیەلە کۆماری پەڕلەمانی دیموکراسی . و 

ڕا لە  کردن  گوزارشت  و  ڕادەربڕین  پێکهێنەرە  ئازادی  دیارترین  و  گرنگترین  لە  یەکێک  بە  بۆچوون  وو 
کانی سیستمی دیموکراسی دادەنرێت ، ئەمەش لەکاتێکدا یە ناکۆکیەکی تەواو بەرجەستە دەکرێت لە  

 ی یاسای سزادان و بنەماکانی سیستمی دیموکراسی.  (226)نێوان ناوەڕۆکی ماددەی 
بەندی )ای سزادانی عێراقی ، دژ یەکە لەگەڵ  لە یاس  (226)بەهەمان شێوە ناوەڕۆکی ماددەی    -2

دەستوری عێراقی ، کە ئاماژە دەکات بە نادروستی دەرکردنی هەریاسایەک    (2)لەماددەی    (ب/)دووەم  
ماددەی   دەقی  .بەاڵم  دیموکراسی  کانی  پرەنسیپە  بەنداو  بە  دژبێت  دژیەکە    (226) کە  بەتەواوەتی 

لە    (226)ن جەخت لە نادەستووری بوونی دەقی ماددەی  لەگەڵ بنەماکانی دیموکراسی،  بۆیە دەتوانی
 یاسای سزادانی عێراقی بکەینەوە. 

، لەدەقی ئاماژەی بە نادروستی    (2)لەماددەی    (ج /)لەالیەکی دیکەوە بەندی یەکەم    -3  دەستور 
لەکاتێکدایە   ئەمە   ، گشتیەکان  ئازادی  و  ماف  لەگەڵ  بێت  دژەیک  کە  کردووە  یاسایەک  هەر  دانانی 

ماددەی  بەڕوا دەقی  ناوەڕۆکی  بۆ  بەدی (226)نین  ڕادەربڕین  ئازادی  لەگەڵ  ماددەیە  ئەم  دژیەکی 
لێوە  باسی  تاکەکان  بۆ  گرنگە  ئازادیەکی  و  دیار  مافێکی  وەک  ڕادەربڕین  ئازادی  بەجۆرێک  دەکرێت، 

ارە ی دەرچوو بە ژم1970لە دەستوری کاتی ساڵی    (1) (26)دەکرێت ، وە هەروەها بەکەڕانەوە بۆ ماددەی  
لەبەرواری    (792)   ە جەخت دەکاتەوە لە دەستووردا ك  16/ 7/ 1970لەالیەن ئەنجومەنی بااڵی شۆڕشەوە 

لە یاسای سزادانی   (226)دەستەبەری ئازادی ڕادەربڕین دەکات ، کەواتە دەتوانین بڵێین دەقی ماددەی  
لە دەستوری کاتی   (26)ی بەرکار بەهەمان شێوە دژبووە بە ماددەی    (1969)ی ساڵی  ( 111)عێراقی ژمارە

 
ماع والتظاهر وتأسيس األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات  جت ) يكفل الدستور حرية الرأي والنشر واال  ( 1)

ب اللزمة لممارسة هذه الحريات  الدستور وفي حدود القانون. وتعمل الدولة على توفير األسبا  أغراضوفق  
 التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي (. 
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 کەساڵێک پاشتر دەرچووە . 1970ساڵی 
ی دەستوور ئاماژە دەکات بە پووچەڵی هەر یاسایەک کە (13)بەو پێیەی بەندی دووەم ماددەی    -4

دژیەک و ناکۆک بێت لەگەڵ دەستور بەو پێیەی کە یاسای بااڵیە لە عێراق دا ، وە لەڕووی ڕێک خستنی 
  (226)اقی بەو پێیەی یاسای ئاساییە بەشێوەیەکی خۆکردەیی  ماددەی  یاساییەوە یاسای سزادانی عێر

لە   پێکردن  سوکایەتی  لە  پێکردوون  ئاماژەی  کە  الیەنانەی  وە  پاراستنی  لە  بریتیە  کە  مەبەستەکەی 
لەالیەکی دیکە   ، لەالیەک پێچەوانەی دەستورە و شایەنی پووچەڵکردنەوەیە  ، چونکە  دەست دەدات 

 مبەر دەستوری و یاسا توشی پەشێوی دەکات. دڵنیایی تاکەکان بەرا 
ماددەی    -5 دەقی  بوونی  ناکۆک  لە  بریتیە  دەستووریەکان  سەرنجە  لە  دیکە  لە  (226)یەکێکی 

ماددەی   لە  چوارەم  بەندی  لەگەڵ  سزادان  دا ( 19)یاسای  بڕیارە  ئەم  بابەتی  لە  وەک   ، دەستور  ی 
ی یاسای سزادان و ماددەی  ( 226)ماددەی    دەردەکەوێت کە لە بنەڕەتدا دروست بونی دژیەکی لەنێوان

مافی بەرگریکردن پیرۆزە  ) ی دەستور کە پەیوەستە بە مافی بەرگریکردن و ئاماژە دەکات بەوەی :(19)
دەکەوێتە سەر تێڕوانینی دادگا   (و دەستەبەر کراوە لەهەموو قۆناغەکانی لێکۆڵینەوە و دادگایکردن دا  

لە بەردەمیدا بۆ    کە بۆ جۆری بەرگریکردنە  تێڕوانینی نەکات  لە  لەکاتێکدا پێویستە دادگا زیادەڕۆی   ،
بە پێی ماددەی   دا بوونی   (226)تۆمەتبارکردن و سزادان  بڕیارە  لەبابەتی ئەم  یاسای سزادان وەک  ی 

هەیە . بەڵکو دەکرێت تێڕوانینێکی نەرمی بۆ بەرگری کردنەکە هەبێت و لە چوارچێوەی مافى  ئازادی 
 لەگەڵ بکات. ڕادەربڕین مامەڵەی 

 دووەم : سەرنجە یاساییەکان  
مەبەست لێی ناکۆک بوونی بڕیارەکەی دادگای بااڵی فیدراڵی یە لەگەڵ دەقی یاسایی دیکە بەم  

 شێوەیەی خوارەوە : 
لەالیەن ئەنجومەنی    4/ 11/ 1986ی دەرچوو لە بەرواری    (1) (840)لەعێراقدا بەپێی بڕیاری ژمارە     -1

  ( 111)لە یاسای سزادانی عێراقی ژمارە  ( 226)ووەم کارکردن لەدەقی ماددەیبااڵی شۆڕشەوە لە بەندی د
ی بەرکار هەڵوەشاندۆتەوە، وە ئەو بڕیارە تا ئێستا لە عێراقدا بەرکارە ، بەاڵم لە هەرێمی 1969ی ساڵی  

ژمارە بەبڕیاری  بەرواری  ( 30)کوردستان  لە  کوردستانەوە    3/ 7/ 1993دەرچوو  پەڕلەمانی  الیەن  لە 
ژمارە  کارکردنی بڕیاری  و (840)بە  هەڵپەساردووە  شۆڕشەوە  بااڵی  ئەنجومەنی  لە  دەرچوو  ی 

 لە یاسای سزادانی عێراقی.   (226) گەڕاوەتەوە بۆ کارکردن بە بڕیارەکانی دەقی ع
ماددەی  -2 لە   (226)دەقی  دووەم  بەندی  دەقی  لەگەڵ  پێچەوانەیە  عێراقی  سزادانی  یاسای  لە 

ڕ  (2) (5)ماددەی   مافی  یاسای  ژمارە  ی  عێراقی  نووسانی  ساڵی  (21)ۆژنامە  دەکات 2011ی  ئاماژە  کە   ،
بەوەی ڕۆژنامە نووس مافی لێدوانی هەیە بەو شێوەیەی کە بە گونجاوی دەزانێت ، بۆ ڕوونکردنەوەی 
بۆچونەکانی ، بە چاوپۆشیکردن لە جیاوازی ڕاوبۆچوون و تێڕوانینی فکری لە چوارچێوەی رێزگرتنی 

 یاسا دا .  
ماددەی  بەهە  -3 لە  یەکەم  بەندی  ئازادی    (3) ( 1)مان شێوە دەقی  کراوی  پێشنیار  یاسای  پڕۆژە  لە 

 
ا: تلغى المادة  ( 1)  من قانون العقوبات (  226) ثانيا
ا: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسبٍا اليضاح رأيه بغض النظر عن اختلف الرأي واالجتهادات   ( 2) ثانيا  (

 الفكرية وفي حدود احترام قانون (. 
بالقول او الكتابة او التصوير    وآرائهه  أفكارحرية التعبير عن الرأي: حرية المواطن في التعبير عن    -) أوالا  ( 3)
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لە ساڵی    2017خوێندنەوەی یەکەم و ساڵی    2014ڕادەربڕین و کۆبوونەوە و خۆپیشاندانی هێمنانە کە 
و   ڕاوبۆچوون  لە  گوزارشتکردن  لە  هاواڵتیانە  ئازادى  دەڵێت:  بۆکراوە،  دووەمی  خوێندنەوەی 

هەر  تێڕوان بە  یاخود  وێنەگرتن  یاخود  نوسین  بە  یاخود  کردن  قسە  بە  لێکردنیان  گوزارشت  و  ینیان 
ناکۆکی  بەڕوونی  کەواتە   . گشتی  ئاکاری  و  گشتی  سیستمی  لەگەڵ  بێت  گونجاو  دیکەی  هۆکارێکی 

 لەگەڵ ناوەڕۆکی ئەم دەقە بەدی دەکرێت .   (226)ناوەڕۆکی دەقی ماددەی
 ە ماف و ئازادییە گشتیەکان سەرنجەکانى پەیوەست ب -سێهەم 

   -سەرنجەکان بریتین لە :
 لە یاسای سزادانی عێراقی بەو پێیەی پەیوەستە بە ماف و ئازادیە   (226)دەقی ماددەی -1

بەناکۆک  بڕیار  پاشان  دەقەکە  ناوەڕۆکی  سەر  بخرێتە  تیشک  بەوردی  زۆر  دەبێت   ، گشتیەکان 
ئازادی و  ماف  لەگەڵ  دەقەکە  نەبونی  یاخوود  لێرەدا  بوون  دیاریکاروی  بە   ، بدرێت  گشتیەکان  ە 

بنەمای   بە  چونکە   ، ڕادەربڕینە  ئازادی  و  چوون  بۆ  ڕاو  لە  گوزارشتکردن  مافی  لە  لە   مەبەستمان 
ساڵی   لە  مرۆڤ  مافەکانی  بۆ  جیھانی  جاڕدانی  لە   ، دادەنرێت  مرۆڤ  مافی  پاراستنی  و  دیموکراسی 

ئاماژەی بە مافی ئازادی  ڕادەربڕین کردوە . بەهەمان    (1) ( 19)، وە بە دیاری کراوی لە دەقی ماددەی   1948
ماددەی   دەقی  ساڵی    (2) (19)شێوە  ڕامياریەکانی  شارستانی  مافە  بە  تایبەت  نێودەوڵەتی  پەیمانی  لە 

لەساڵی    1966 عێراقی  دەوڵەتی  لەکاتێکدا   ، کردۆتەوە  ڕادەربڕین  ئازادی  لە  پەسەندی    1971جەخت 
پەی  و  کردووە  نامەکەی  و پەیمان  تەواو  بەشێوەیەکی  لەکاتێکدا  کردووە،  نامەکەوە  پەیمان  بە  وەندی 

 لەالیەکی دیکە بەدی دەکرێت .   ( 226)ئاشکرا ناکۆکی لەنێوان ئەم دەقانە لەالیەک و دەقی ماددەی 
بەاڵم   -2  ، کۆمەڵگەدا  لە  تاکێکە  هەموو  ویستی  دا  دەسەاڵت  سیستەمی  لە  چاکسازی  خواستی 

وی ئو  تاکەکان  لە  ئازادی ژمارەیەک  و  ماف  لە  بەشێکە  دەربڕین  پێیەی  بەو   ، دەردەبڕن  ستەیان 
ماددەی   دەقی  ناوەڕۆکی  سایەی  لە  دەکرێت  بەاڵم   ، تۆمەت    (226)ڕادەربڕین  سزادان  یاسای  لە 

کاتەدا  لەم   ، بکات  لێ  گوزارشتی  و  هەبێت  چاکسازی  خواستی  کە  بکرێت  هەرکەسێک  ئاراستەی 
 ردن لە مافی ئازادی ڕادەربڕین بەکار بهێنرێت . بۆ ڕێگری ک (226)دەکرێت دەقی ماددەی 

 : ژمارە  بڕیاری  تێهەڵچونەوەی   (  2/ 2017ج / 23)بەنموونە  دادگای  سەرۆکایەتی  لەالیەن  دەرچوو 
فیدراڵی  / بەغداد   تاوانى    / ڕەسافەی  ناوەندی  بەرواری    / دادگای  لە  دووەم   15/ 11/ 2017دەستەی 

بۆ دادگای لێکۆڵینەوە تایبەتمەند    6/ 7/ 2017بەرواری  ی  (16)سەبارەت بە دۆسیەی ڕەوانە کراوی ژمارە  
بە بینینی بابەتەکانی پەیوەست بە باڵوکردنەوە و ڕاگەیاندن ، تایبەت بە دۆسیەی سەرۆكى  پێشووى  

، کە تێیدا دادگا بڕیاری دا بە تاوانبار   ( رحیم حسن جریو الثکیلی)دەستەى  دەستپاكى عێراق دادوەر  
ما بەپێی  تۆمەتبار  .    (226)ددەی  کردنی  ماددە  هەمان  پێی  بە  سزادانی  و  عێراقی  یاسای سزادانی  لە 

لە  وە  تۆمەتبارە  لەالیەن  نوسینێک  باڵوکردنەوەی  بنەمای  لەسەر  کرابوو  گەاڵڵە  بڕیارەکە  لەکاتێکدا 
 

 
 وسيلة اخرى مناسبة بما ال يخل بالنظام العام أو اآلداب العامة (. بأية   او

ي تدخل، واستقاء   دون أ اآلراء  ) لكل شخص حق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق   ( 1)
 وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية (. بأية   وتلقيها وإذاعتها فكار األنباء واأل

أوالا  ( 2) إنسان حق في اعتناق   -)  ا آراء    لكل  التعبير. ويشمل هذا   -دون مضايقة.ثانيا إنسان حق في حرية  لكل 
دونما اعتبار الحدود، آخرين   ونقلها إلىوتلقيها    فكار الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واأل
 وسيلة أخرى يختارها (. بأية  سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو
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 لە بەرواری  (المدی )ی گۆڤاری ( 3226)ژمارەی 
وەری بە هەموو بەشەکانیەوە  ، بەوەی دەستدرێژی کردۆتە سەر پێگەی دەسەاڵتی داد  27/ 11/ 2014

هیچ  هەبوونی  بەبێ  بەکارھێناوە  دادوەری  دەسەاڵتی  بەرامبەر  نەشیاوی  دەستەواژەی  هەندێک  و 
پاساوێکی دروست و ڕێگە پێدراو. ئەمە لەکاتێکدایە داوەری ناوبراو لە نوسینەکەیدا تێڕوانینی خۆی 

، و دادگا لە بڕیارەکەیدا ڕاستەوخۆ   بۆ دەسەاڵتی دادوەری و کاری دادوەری و دەستپاکی خستۆتە ڕوو
ی یاسای سزادان بۆ تۆمەت بار کە بریتیە  ( 226)پەنای بردووە بۆ توندترین ڕادەی سزا لەدەقی ماددەی

 ساڵ . (7)لە زیندانی کردن بۆ ماوەی 
دەقێکی فراوانە و دەکرێت بۆ مەبەستی یاسای و سیاسی بەکار بهێنرێت،   (226)دەقی ماددەی  -3

پێچەو یاسا  ئەمەش  بوونی  گشتگیر  و  بوون  گشتی  وە  و  لەالیەک  سیاسیە  بیروڕای  ئازادی  انەی 
و  خواست  بەدیهێنانی  بۆ  یاسا  بەکارهێنانی  بۆ  دارە  مەترسی  ئاماژەیەکی  ئەمەش   ، دیکە  لەالیەکی 
ویستی کەس و الیەنی دیاریکراو ، چونکە لە کۆتایدا ئەو مەترسییە سەر دەکێشێت بۆ بوون بە دیاردە  

سەر سیستمی یاسای و دادوەری لە عێراق دەکات ، وە لەالیەکی  دیکەوە دەرگایەک لە بەردەم  و کار لە 
لە   گوزارشتکردن  مافی  بەتایبەت  گشتیەکان  ئازادیە  و  ماف  بەندکردنی  و  کۆت  و  پێشێلکاری 

 ڕاوبۆچوون و ئازادی ڕادەربڕین ئاوااڵدەکات .  
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 کۆتایی
،   2018/ ڕاگەیاندن/ فیدراڵی/ 204ئامانجمان لە خستنە رووی سەرنجەکانمان لەسەر بڕیاری ژمارە :  

بیناکردن و دروستکردنی کەشێکی تەواو یاسایی و دەستوریە بۆ ڕەخنە گرتن بەئامانجی برەودان بە  
تایبە  هەوڵەکانی  لەسەر  کردنەوەیە  جەخت  و  دیموکراسی  ئازادیە  بنەماکانی  و  ماف  پاراستنی  بە  ت 

گشتیەکان لە عێراق دا ، لەالیەکی دیکەوە داخستنی دەرگایەک بە ڕووی پێشێلکاری ئازادیە گشتیەکان 
ناویاندا   لە  ڕادەربڕین)و  پاراستنی    (ئازادی  بەڕووی  گۆشەنیگایەکە  کردنەوەی  کاتدا  لەهەمان  وە   ،

ن لەو کەس و الیەنانەی کە ئەنجامی دەدەن  مافەکانی مرۆڤ لەهەر دەستدرێژیەک بەبێ چاوپۆشیکرد 
مافی  بە  پەیوەست  دەستووریەکانی  بڕیارە  و  یاسا  سەروەریی  لەسەر  جەختکردنەوەیە  هەروەها   ،
بەرگریکردن و دەرخستنی گرنکی پاراستنی ئەومافە دەستوورییە ، وە لەهەمان کاتدا لەڕێگەی خستنە 

ک بۆ   ، ناوبراو  بڕیاری  لەسەر  سەرنجەکانمان  و ڕووی  بەگشتی  دادوەریە  دەسەاڵتی  زیاتری  اراکردنی 
زیاتر  کردنی  هەڵوێستە  بۆ  دادگاکەیە  سەرنجی  ئاڕاستەکردنی  و   ، بەتایبەتی  فیدراڵییە  بااڵی  دادگای 
ئەوە  لەکۆتاییدا  چونکە  ڕێکارەکان  و  یاسا  نەبوونی  دەستووری  یاخود  بوون  دەستووری  لەسەر 

بوون پابەند  هێزی  پارێزەری  دەبێت  ئازادیە  دەستوورە  و  ماف  پاراستنی  و  لەالیەک  یاساکان  ی 
 گشتیەکان لەالیەکی دیکە . 
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 پوختە 
: ژمارە  بڕياری  شيکردنەوەی  لە  بريتييە  سەرنجە  ڕاگەياندن/    /204ئەم  (ی  2018فيدراڵی/ 

بەرواری   لە  عێراقەوە   فيدراڵی  بااڵی  دادگای  اليەن  لە  بە    2019/2/24دەرچوو  سەبارەت   ،

ماددە بوونى  )دەستووری  )226ی  ژمارە  عێراقی  سزادانی  ياسای  لە  ساڵی  111(  ی  ی    1969( 

کە بەرکار ماددە  بونی  دەستووری  لە  جەختی  فيدراڵی  بااڵی  دادگای  بڕيارەکەدا  ناوەڕۆکی  لە  کە   ،

کردۆتەوە و بەشێوەی بڕێنەرەوە و بڕياری داوە بە ڕەتکردنەوەی داخوازی نامەی بريکاری داواکار، 

 دەردەكەوێت.  ى  ڕۆڵی نەرێنى دادگای بااڵی فيدڕاڵی لە پاراستنى دەستووروە لەم بڕيارەدا بەڕوون

في بااڵی  دادگای  بڕيارەکەی   لەسەر  سەرنجەکان  دەستووری گرنگی  پێشێلکاريە  لەو  دراڵی 

( لە ياسای سزادانی  226ياساييانەدا دەردەکەوێت کە لە ئەنجامی پەنابردن بۆ جێبەجێکردنی ماددەی ) و

ی بەرکار دەکەوێتەوە، کە خۆی دەبينێتەوە لە بەرکەوتن بە ماف   1969(ی ساڵی 111عێراقی ژمارە )

و ئازاديە گشتيەکان بە تايبەت مافی ئازادی ڕادەربڕين و مافی بەرگريکردن ، بۆيە بە پێويستمان زانی 

نامەکەی بريکاری  داخوازی  بو هەر بەشێکی  بە جۆرێک شيکردنەوە   ، سەرنجەکانمان بخەينە ڕوو 

)داواکار   ماددەی  بوونی  دەستووری  نا  بە  بڕياردان  لەگەڵيدا  226بۆ  و  کراوە  سزادان  ياسای  لە   )

بااڵی   دادگای  بڕيارەکەی  بەشەکانی  هەموو  شێوە  هەمان  بە  هەروەها  وە   ، ڕوو  خرانە  سەرنجەکان 

( ماددەی  بوونی  دەستووری  لە  جەختکردنەوە  نامەکەو  داخوازی  ڕەتکردنەوەی  بە  ( ی 226فيدراڵی 

 ادان شيکردنەوەی بۆ کراوە و لەگەڵيدا سەرنجی بابەتی و ياسايی پێويست خراوەتە ڕوو . ياسای سز
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 ملخص
من احملكة االحتادية العليا   صادر ( ال 2018/الفدرالية/إعالم/204قرار رقم)للإن هذه املالحظات عبارة عن شرح  

بت العراق  املادة2019/  2/  4ريخ:  ايف  بدستورية   يتعلق  قانون226)  ،  من   )  ( رقم  العراقي  لسنة  111العقوابت   )
،  ثبوتأتكيد على موافقة املادة للدستور على وجه ال  ةه احملكمة االحتاديإختذتاملعدل، ويف ضمن القرار الذي    1969

محكمة االحتادية يف محاية  ل، كما ويف هذا القرار دور سليب ليرد الدعوى لوكيل املدع  توقرر   ،  الذي حيسم املوضوعو 
 ر بوضوح. ظهيالدستور 
ظهر  تخالفات الدستورية والقانونية، اليت  املكمة االحتادية العليا تظهر يف  احملأمهية هذه  املالحظات على قرار  إن  

تطبيق   إىل  اللجوء  رقم)226)  ادةاملنتيجة  العراقي  العقوابت  قانون  من  لسنة  111(  ابحلقوق  1969(  ومتاسها   ،
 دفاع. واحلرايت العامة، خاصة حرية التعبري وحق ال

. بشكل يفسر ويبني  ى هذا القرارلذا رأينا أنه جيب علينا أن نبني ذلك ونكتب املالحظات اليت الحظناها عل
املادة)قدمها  أجزاء كل الطلبات اليت    بيّنا مالحظاتنا  226وكيل املدعي بعدم دستورية  العقوابت ، وقد  ( من قانون 

 ضوعية وما حتتاج إليه من بيان وإيضاح. املالحظات املو  القرار وأحلقت مع   مت شرحهو عليه. 
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Abstract 
    These notes are an explanation of Resolution No. (204 / Federalism / Media / 

2018) decided by the Federal Supreme Court in Iraq on 4/2/2019, related to the 
constitutionality of Article (226) of the Iraqi Penal Code No. (111) of 1969 amended. 
And, within the decision decided by the Federal Court, an affirmation of the article’s 
approval of the constitution in a decisive manner, which settles the matter and decided 
to return the lawsuit to the plaintiff’s attorney, and in this decision the negative role of 
the Federal Court in protecting the constitution is clearly evident. 

 The importance of these observations on the Federal Supreme Court's decision 
appears in the constitutional and legal violations, which appear as a result of resorting 
to the application of Article (226) of the Iraqi Penal Code No. (111) of 1969, and its 
appeal to public rights and freedoms; Especially freedom of expression and the right to 
defense. 

So we thought that we had to show that and write the notes that we observed on it. 
In such a way that he explains and clarifies the parts of all the requests requested by 
the attorney general for the decision that Article (226) of the Penal Code is 
unconstitutional, and we have explained our observations on it, as well as all the 
sections of the Federal Supreme Court decision, they rejected the request and 
emphasized the constitutionality of Article (226) of the Penal Code that was explained 
The objective notes and the clarification and clarification needed by them were 
attached. 
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