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 المستخمص
إن فكرررال حول رررال فرررت حولعرررافإلج احية،رررإلل حذواحا ررر ا ل،لررر  وررر ااىإل إوررر  حو كرررا 
حوقإلنانت حواا،إلنتا حو ي ةاف فكال حول ال اسإلىم حوبايلاا ب اا بإلاز فت إنشإلايإلا اقر  
لأثاج ب وك كثيا ،ن حوقاحنين ،نيإل حوقإلنان حو انست احيو،إلنت احو،عايا  ل  أعرب ج 

ظايررر  ةإل،ررر  ،رررن نظايرررإلج حوقرررإلنان حو ررر يع فرررت حو،ورررإلل حو،ا ررراةت احذواحارررتا ا ورررك ن
بقعرررر  حول  يررررك ،ررررن حوشرررركج   ا،احويرررر  حو إلوررررإلج حوت،ج رررر  اح ة،ررررإل    ةلبررررإلاحج ل قيرررر  

 حوت حو .
اوقررررر  ةافرررررج فكرررررال حول رررررال ،رررررن قبرررررن حو،شررررراع حو،عررررراي فرررررت إطرررررإلا حوقرررررإلنانت 

( وسن  ٖٔٔن حوقإلنان حو، نت اقم )( ،ٗٗٔحو،ا اةت أا  ا  يع نعج ةجييإل حو،إل ل )
( ٕٗا ثررم نقررن حو،شرراع حو كررال إورر  إطررإلا حوقررإلنان حذواحاررتا  يررع نعررج حو،ررإل ل )ٜٛٗٔ

ا حي،ررا حورر ي ٜٛٙٔ( وسررن  ٖٔ،ررن قررإلنان حو،احفتررإلج حو، ن رر  احولوإلايرر  حو،عرراي اقررم )
واحارت  أعب ج ف و فكال حول ال فت حولشايع حو،عاي  حج غطإلء لشرايتت ،ا راةت اح 

 ت(.)شكج
اوغاض ل تين فكرال ل رال حذوراحء حوونرإلات حوبإلطرن فرت حوقرإلنان حوتاحقرت ولسرايع 
إورراحءحج حورر ةاج حووزحا رر  اومرران حو،شرراع حوتاحقررت وررم  أ رر  ب كررال حول ررال إ  فررت إطررإلا 

( وسرن  ٓٗٔ( ،ن حوقإلنان حو، نت اقم )ٓٗٔحوقإلنان حو،ا اةت  يع ك،إل وإلء بإلو،إل ل )
فا    ى ح حوب ع لقام ةج  إن ة م حونص ةج  فكرال  ا الأس سإل  ةج  أن ،تإلومٜٔ٘ٔ
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حول ررال فررت حوقرراحنين حذواحا رر  حوتاحق رر      ررال  ان حي رر  بيررإلا ينيررإل لترر  ،ررن ، ررا حج 
 حونظم حوقإلنان   حوتإل، . 

فإن حوبإل ع ي ىب إو   ةال حو،شراع حوتاحقرت ول ر،ين قرإلنان حو،احفترإلج حو، ن ر  
،شاع حو،عاي فت قإلنان حو،احفتإلج حو، ن   احولوإلاي ا نعإل  ،،إلثال  وجنص حو ي حةل، ه حو

وننطجرر  بترر  إقاحاىررإل ،ررن  كررم حو،ررإل ل حياورر  ،ررن قررإلنان حو،احفتررإلج حو، ن رر  حوتاحقررت حولررت 
وتجرررج ،رررن ىررر ح حوقرررإلنان ،اوترررإل  ومإلفررر  قررراحنين حو،احفترررإلج احذوررراحءحجا إوررر  إة،رررإلل فكرررال 

 ، إلم،إلج حووزحا  . ل ال حذواحء حوونإلات حوبإلطن فت إطإلا قإلنان أعال حو
 حوقإلنان حذواحات. -حوبطالن -حذواحء حوونإلات -ل ال حذواحءالكممات المفتاحية: 

Abstract 

The root of idea of conversion in procedural behaviours and 

actions extends into Romanian legal thought, which know the idea 

of conversion; praetor contributed with an important role in its 

spread. Because of that, many of laws affected included French 

and Egyptian law, where it becomes a general theory within the 

modern law theories in the objective and procedural filed. That 

was with intent reducing of the formalism and facing the practical 

needs with consideration of achieving justice.    

Indeed, the idea of conversion was knew by the Egyptian 

legislator in the field of the objective law, firstly. Where it 

mentioned in legal section (144) of the civilian law no. (131) in 

1948. Then, the legislator transfers the idea into the field of 

procedural law, where the legal section (24) of Egyptian civil and 

commercial pleadings law no. (13) in 1968. The subject that in it 

the idea of conversion in Egyptian legislation had objective 

legislative cover and procedural (formal).  

For activating the idea of conversion of criminal procedure 

in Iraqi law to accelerate procedures of criminal case, and because 

of the Iraqi legislator did not take the idea of conversion  except in 

the field of objective law where the legal section (140) of civil law 

no. (140) in 1951. As a foundation on that the hypothesis concept 

of this research based on (indeed the absence of the idea of 
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conversion in the Iraqi procedural laws does not mean it is invalid, 

because it is a one of the items of the general legal regulations.  

The researcher goes to invite the Iraqi legislator to make the 

law of civil pleadings included with a similar text to that the 

Egyptian legislator used in civil and commercial pleadings law. 

Then, to proceed after it accepted from the judgment of the first 

section of the Iraqi civil pleadings law, which made this law as a 

reference to all of the pleadings and procedures laws into actions 

of the idea of conversion of the criminal procedure in the field of 

law of origins of criminal trials.  

Key words: Conversion of procedure, Criminal procedure, 

nullity, procedural law. 

 المقدمة
لقل رررت ةقالن ررر  افتإلو ررر  حولنظررر م حذواحارررت ةررر م حو،بإلوغررر  فرررت حولطبيررر  حووإل،ررر  
آلثرررإلا حوررربطالنا اويررر ح يوررراز حي ررر  بإلوت،رررن حذواحارررت حو،تيرررب ،لررر  كرررإلن  ورررك ،،كنرررإل ا 
ال تين حوقإلة ل حذواحا   حولت   ع حذواحء بإلو، إلو   ويإل كج،إل أ،كرن  ورك. افكرال ل رال 

و ااىإل ،ن نظاي  ل ال حولعاف حوقإلنانت حوبإلطرن حو،تاافر  فرت حذواحء حو،تيب لسل،  
حوقررإلنان حو،رر نتا اىررت لل،ثررن فررت ، إلاورر  حو،شرراع ول ررإل ي بطررالن حولعررافإلج حوقإلنان رر  أا 
ةج  حيقن إ تإلف آثإلاىإلا ولوتن ،ن حذواحء حوبإلطرن حور ي لراحفاج ف رو ةنإلعرا إوراحء 

 آ اا إواحء  ع   إل .
ن كإلن  ،ثن  ااوإل  ةج  ،ب أ حو،شااة    إن ل ال حوت،ن أهمية البحث: ا ٔحذواحات اح 

فإنرررو ،رررن حونإل  ررر  حوت،ج ررر   ،ثرررن اح ررر ل ،رررن حونظايرررإلج احيفكرررإلا حولرررت لسرررت  إوررر  إنقرررإل  
 حولعافإلج حوقإلنان   ،ن حوبطالن.

إن ل ررال حولعررافإلج حوقإلنان رر  لورر  أسإلسرريإل فررت كلإلبررإلج فقيررإلء حوقررإلنان  إشككلالية البحككث:
إلج غإلوبإل  ،إل لنص ةجييإل فت نعاعريإلا اومرن ىرن  ،كرن حي ر  حو إلصا بن إن حولشايت

بإلوقاحة  حوتإل،  حو،طبق  ةج  نظاير  حول رال فرت حوقرإلنان حو رإلص الطب قيرإل ةجر  حول رال 
فت حوقإلنان حوتإلما أم أن ويإل  عاع   ،تين ا ى ح ف ال  ةن اوا  نقرص لشرايتت فرت 

                                                           

 انًششٔػٍح: ٌٔمصذ تٓا ٔفماً نًفٕٓيٓا انؼاو تأَٓا انصفح انرً ذهذك أي ػًم ٌرفك ٔأدكاو انمإٌَ. (*)
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إلنان أعررررال حو، إلم،ررررإلج اقرررر ٜٜٙٔوسررررن   ٖٛقررررإلنان حو،احفتررررإلج حو، ن رررر  حوتاحقررررت اقررررم 
حي،ا حو ي  سل ةت حوسرتت وسر  ىر ح حورنقص برإياح  نرص  ٜٔٚٔوسن   ٖٕحووزحا   اقم 

  تإلوج ،ا اع ل ال حذواحء فت قإلنان حو،احفتإلج اأعال حو، إلم،إلج حووزحا  .
إن فكال حول ال ،ن حيفكإلا حوقإلنان   حوتإل، ا ابإلولإلوت ة م حورنص ةجييرإل  فرضية البحث:

حذواحا       ال  ان حي   بيإلا ا ورك وتر م لغجيرب حوشركج   ةجر  حووراىا  فت حوقاحنين
 أا حو، ،انا ا إلع  إ ح ،إل كإلنج ل ق  حو،عج   حوتإل، .

سنتل،  فت  احسلنإل ةجر  حو،رنيج ح سرلقاحات ،رن  رالل حسرلتاحض فكرال  منهجية البحث:
ج حول جيجرت ،رن  رالل حول ال ،ن حونإل    حولإلاي   ا ك،إل حةل،ر نإل فرت  احسرلنإل ةجر  حو،رني

ل جين حونعاص حوقإلنان ر  ، رن حو احسر  اكر وك آاحء حو قيرإلءا ف رال  ةرن حةل،رإل  حو،رنيج 
 حو،قإلان فت حو قو احولشايع حيو،إلنت احو انست احو،عاي.

 سنلاو   احس  ى ح حوب ع اف  حوي كج   حآلل  :  هيلمية البحث:
اء الجنكككاات البا ككك  المبحكككث ا: ا: الت ككك ر التكككررةخت لن رةكككة تحككك ا ا جكككر 

  مفه مها
 حو،طجب حيال: حولطاا حولأاي ت ونظاي  ل ال حذواحء حوونإلات حوبإلطن 

  حو،طجب حوثإلنت: ، يام ل ال حذواحء حوونإلات حوبإلطن
 المبحث الثانت: ا:حلام القان نية لن رةة تح ا ا جراء الجناات البا  

 طنحو،طجب حيال: شااط ل ال حذواحء حوونإلات حوبإل 
 حوبإلطن حو،طجب حوثإلنت: آثإلا ل ال حذواحء حوونإلات 

 حو،ب ع حيال
 الت  ر التررةخت لن رةة تح ا ا جراء البا   الجناات  مفه مها

إن نظايررر  حول رررال ،رررن حونظايرررإلج حوتإل،ررر  فرررت حوقرررإلنانا اىرررت و سرررج  كررراح  ةجررر  
ترر   وررك لررم قرإلنان ،تررينا اظيرراج ىر ه حونظايرر  فررت حوب ح رر  فرت حوقررإلنان حو ررإلصا اومرن ب
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حي ر  بيرر ه حونظاير  فررت حوقرإلنان حوتررإلم أ  رإل ا ا،نيررإل حذوراحء حوونررإلاتا فر ،كن أن يل ررال 
  (ٔ)حذواحء حوونإلات حوبإلطن إن كإلن   ،ن ةنإلعا ة،ن إواحات آ ا إو  إواحء ع  ح.

اولا ررر ح ،رررإل سررربقج حذشرررإلال إو رررو سنقسرررم حو،ب رررع إوررر  ،طجبرررينا سرررنلنإلال فرررت 
ظاير  حول رالا افرت حوثرإلنت سرنبين ، يرام حول رال اةجر  حون را حيال حولطاا حولرإلاي ت ون

 حآللت:
 الم مب ا: ا

 الت  ر التررةخت لن رةة تح ا ا جراء الجناات البا  
،ن حو اااي ةن  حوب ع فت نظاي  حول ال أن نلتراض ويرإل فرت نطرإلق حوقرإلنان 

فت حو اع حيال ةن و ح سنلمجم  (ٕ)حو إلص بإلةلبإلاىإل حوبيا  حولت نشأج فييإل ى ه حونظاي ا
فكرال حول ررال فرت حوتعرراا حوق  ،رر ا أ،رإل فررت حو رراع حوثرإلنت سررنل  ع ةررن فكرال حول ررال فررت 
حوتعرراا حواسررط ا افررت حو رراع حوثإلوررع سررنلنإلال فكررال حول ررال فررت حوتعرراا حو  يثرر  اك،ررإل 

  ألت:
 الفرع ا: ا: فكرة التح ا فت العص ر القديمة 
 إلاوررج ح سررل إل ل ،نررو احسررلث،إلاها اةرر م ةافررج حوقرراحنين حوق  ،رر  حوتقرر  حوبإلطررنا ا 

إى،إلوو احةلبإلاه ب كم حوت م ،ن  يع حونلرإلاج حو،لالبر  ةج روا ور ح الرب ةجر  حوتقر  حوبإلطرن 
بتض حآلثإلا حولت لعب فت ى ح حذلوإلها  الفإل  وجقاحة  حوتإل،  حولت لوتن حوتقر  حوبإلطرن 

  (ٖ)غيا  ي أثا.
ن ف ررت حوقررإلنان حواا،ررإلنت حوقرر  م نورر  أسإلسررإل  و  كررال ل ررال حولعرراف حوقررإلنانتا اح 

كإلن أسإلسإل  ب حا إل ا ايلبين  وك ف ،إل أع اه حو قيإلء حواا،إلن ،ن أ كإلم فت حواقإلاع حو ا    

                                                           

ًَ نؼًم ٌخانف ًَٕرجّ انمإًََ يخانفح ذؤدي إنى ػذو إَراج اَثاس انرً انثطالٌ: ْٕ ذكٍٍف لإَ (1)

، 1ٌشذثٓا ػهٍّ انمإٌَ إٌ كاٌ كايالً، ٔنهًضٌذ أَظش: د. دمحم ػهً انكٍك، ذذٕل اإلجشاءاخ انجُائٍح، ط 

 .206داس انفكش انجايؼً، اإلعكُذسٌح، ص 

، انذاس انؼهًٍح انذٔنٍح نهُشش ٔانرٕصٌغ 1سي، ط د. دمحم ػثذ هللا دًٕد انذنًًٍ، ذذٕل انمشاس اإلدا (2)

 .11، ص 2001ٔداس انثمافح نهُشش ٔانرٕصٌغ، ػًاٌ، 

، يكرثح داس انثمافح نهُشش ٔانرٕصٌغ، 1د. صادة ػثٍذ انفرالٔي، ذذٕل انؼمذ )دساعح يماسَح(، ط  (3)

 .11، ص 1991ػًاٌ، 
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ن كإلنرررررج ىررررر ه حي كرررررإلم لقرررررام ةجررررر  إ سإلسررررريم حوقرررررإلنانت قبرررررن أن لقرررررام ةجررررر  أسرررررإل   اح 
  (ٔ)قإلنانت.

،ررإلن ونظرررإلم ا،ررن أبرراز حي،ثجرر  حولرررت  سرراقيإل حوبررإل ثان وجلرر وين ةجررر  ،تافرر  حواا 
حول ررالا لجررك حو،تافرر  حونإلشررا  ةررن إ سإلسرريم حوقررإلنانتا ىررت ل ررال حوررزاح  إورر   طبرر ا 
 يع كإلن  شلاط وع   حوزاح  حور ي لرم فرت غيرا حوعراال حوشركج   )ا ورك بنقرن حوزاور  

( سرن  ةجر  حيقرنا بين،رإل كرإلن  شرلاط وعر   ٕٔإو  بيج زاويإل( أن  كان سرن حو،راأل )
  (ٕ)( سناحج ةج  حيقن.ٚن سن حو،األ )حو طب  غيا شكج  ا أن  كا 

اح  ح كررإلن حو قيررإلء حواا،ررإلن وررم ييل،رراح با ررع ،بررإل ى ةإل،رر  لطبرر  ةجرر  حو ررإل ج 
حو ا  رر ا فررإنيم وررم  شررغجاح أن سرريم أ  ررإل  با ررع نظايررإلج ةإل،رر ا بررن كررإلن وررن حىل،ررإل،يم 
،اويررإل  وا ررع  جررال وج ررإل ج حو ا  رر ا ال  يرر  حذورراحءحج اونررإلء عرر   وجرر ةإلاجا ا وررك 

ن حوقررإلنان حواا،ررإلنت كررإلن فررت ب ح رر  ةيرر ه غإلاقررإل  فررت حوشرركج   اوررم  تلرر  بررإلذاح ل حو ا  رر  ي
  (ٖ)ا إلوإلج حو،ول،ع.

 الفرع الثانت: فكرة التح ا فت العص ر ال س ى
غرررر حل إنق ررررإلء حوتعرررراا حوق  ،رررر  ا جررررال حوتعرررراا حواسررررط  فقرررر  وتررررب حوقررررإلنان 

ل ىر ه حوشركج إلج حولرت أ إلطرج برو حومنست  ااح  فت لطاا حوقرإلنان حواا،رإلنت إ     رج  ر 
  (ٗ)ا،ن ج حذاح ل  ااح  اح  إل  فت ،وإلل حولعافإلج حوقإلنان  ا ا وك ،ن  الل عاالين:

: نظررإلم حوقسررم ايل،ثررن فررت إولررزحم حو،لتإلقرر  بررأ حء حو ،ررينا اب،قل رر   وررك ا: لككى
نظررإلم  :الثانيككةيبقرر  حولعرراف قإلا،ررإل  ،البررإل  آثررإلاه اغ،ررإل  ،ررإل حةلرراحه ،ررن ةيرراب أبطجلرروا أ،ررإل 

شرراط حسررل  إلء حولعرراف فررت لتيرر  حو عررما ايل،ثررن فررت إبقررإلء لعررافو قإلا،ررإل  ،البررإل  آلثررإلاه 
                                                           

 .19د. دمحم ػثذ هللا دًٕد انذنًًٍ، يصذس عاتك، ص  (1)

ٔإنى جاَة فكشج ذذٕل انضٔاج إنى خطثح فمذ ظٓشخ فكشج انرذٕل فً انؼذٌذ يٍ انرطثٍماخ  (2)

انمضائٍح يُز ظٕٓس انمإٌَ انشٔياًَ ػهى ٌذ انثشٌرٕس ٔيٍ ْزِ انرطثٍماخ، ذذٕل انٕصٍح إنى انهذاق 

نرؼثٍش، أٔ ٔذذٕل انثشاءج إنى إذفاق تؼذو انًطانثح أٔ ذشاضً ػكغً أٔ ذذٕل انرؼٓذ انشعًً إنى ا

ذذٕل انًهكٍح انكايهح إنى دك إَرفاع، ٔذذٕل ٔصٍح انجُذي، ٔنهًضٌذ أَظش: د. صادة ػثٍذ 

 ٔيا تؼذْا. 180، ٔد. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عثاق، ص 11انفرالٔي، يصذس عاتك، ص 

، د. سأفد دعٕلً يذًٕد، فكشج انرذٕل فً انمشاساخ اإلداسٌح، داس انفكش انجايؼً، اإلعكُذسٌح (3)

 .33، ص2012

 .151د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص  (4)
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 ل  اوا كإلن ،تيبإل ا اق  أ ج حو كالين سإلو لت حو كا إو  إنقإل  حولعرافإلج حوقإلنان ر  ،رن 
  (ٔ)حوبطالن احذبقإلء ةجييإل.

ورا  شراةت أ،إل ف ،إل يلتج  بإلوشايت  حذسال،   حوغاحء فإن حولعاف حوبإلطرن   ا 
ورروا فيررا ةرر م احوترر م   ينررلج إ  حوترر ما اةج ررو فيررا   ينررلج حيثررا حوشرراةت حورر ي البررو 
حوشإلاعا إ  أن ىر ه حوقإلةر ل ورم لورا ةجر  إطالقيرإلا فقر  حىرلم حو قيرإلء حو،سرج،ان ب رااال 
حسلث،إلا حولعاف حوبإلطنا اح سل إل ل ،نو  ر،ن حو ر ا  حولرت   ل رإلوك أ كرإلم حوشرايت  

وغراحء ا  ل ررن ب،برإل ى حوتر ل احذنعررإلفا البترإل  ور وك فقرر  ا رتاح و،جر  ،ررن حذسرال،   ح
حوقاحة  حو قي   حولت  ،كن أن  سل ل ،ن  الويإل ةج  أنيم أقااح نظإلم حول الا ا،ن ى ه 
حوقاحة  قإلة ل )إة،إلل حومالم أاو  ،ن إى،إلوو اومن إ ح لت ا إة،إلل حومالم يي،ن( التنرت 

 ،جرو ةجر  ،تنر  كج،رإل كرإلن  ورك ،،كنرإل ا أ،رإل إ ح لتر ا فإنرو ى ه حوقإلة ل أن حومالم يوب 
  (ٕ)يي،ن.

 الفرع الثالث: فكرة التح ا فت العص ر الحديثة
ل،ثررن فكررال ل ررال حوتقرر  ةعررإلال ب ررع حو قيررإلء حيو،ررإلن فررت حوقرران حولإلسررع ةشرراا 
 يع لتاض وي ه حونظاي  حومثيا ،ن حوملإلب حيو،إلن فت أاحسط حوقان حو، كااا المججرج 

( ،رررن حوقرررإلنان حو،ررر نت حيو،رررإلنت ٓٗٔ ىم أ يررراح  بلقنرررين ىررر ه حونظايررر  فرررت حو،رررإل ل )ويرررا 
م حولررت لررنص ةجرر  ،ررإل  ررألت: لإ ح كررإلن حوت،ررن حوقررإلنانت حوبإلطررن   ررت ٜٙٛٔحوعررإل ا ةررإلم 

بشررررااط ة،ررررن قررررإلنانت آ رررراا فيرررر ح حوت،ررررن حي يررررا ىررررا حورررر ي يؤ رررر  بررررو إ ح فرررراض أن 
  (ٖ)وبطالنل.حو،لتإلق ين كإلناح ياي حنو وا كإلنإل  تج،إلن بإل

أ،إل فت فانسإل فإن ،ن حي،اا حولت    ،كن إنكإلاىرإل أن حوقرإلنان حو،ر نت حو انسرت 
وم يل ،ن نعإل  ،،إلثال  وجنص حيو،إلنتا اومن حو قو حو انسرت حسرلا    كرم حورنص بغيرا 
سرررن  لشرررايتتا بإل سرررلنإل  إوررر   اا حذاح ل فرررت إنشرررإلء حولعررراف احذولرررزحما اوررر ان إ،كرررإلن 

إلنانتا اورررا ورررم لنعررراف حذاح ل فترررال  إوررر  ىررر ح حول رررالا اىرررا ن ررر  ل رررال حولعررراف حوقررر

                                                           

 .158انًصذس انغاتك، ص  (1)

 .20د. دمحم ػثذ هللا دًٕد انذنًًٍ، يصذس عاتك، ص  (2)

 .19د. صادة ػثٍذ انفرالٔي، يصذس عاتك، ص  (3)
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حيسإل  حو ي  سلن  إو و حونص حيو،رإلنتا فأنعرإلا ىر ح حوراأي ي اوران ةجر   اا حذاح ل 
  (ٔ)فت حونظاي  حولقجي   .

افررت ،عررا فررإن حو،شرراع  رراص ةجرر  لقنررين فكررال حول ررال فررت ،وررإلل حية،ررإلل 
  ،ررإل يلتجرر  بإلووإلنررب حو،ا رراةت فررإن حوقررإلنان حو،رر نت حوقإلنان رر  حو،ا رراة   احذواحا رر ا ف

حو،عاي نص ةج  أنو: لإ ح كإلن حوتق  بإلطال  أا قإلبن وإلبطإلل الراحفاج ف رو أاكرإلن ةقر  
آ ررراا فرررإن حوتقررر   كررران عررر   إل  بإلةلبرررإلا حوتقررر  حوررر ي لررراحفاج أاكإلنررروا إ ح لبرررين أن ن ررر  

وإلنرب حذواحارت فقر  أشرإلا قرإلنان أ،إل حو (ٕ)حو،لتإلق ين كإلنج لنعاف إو  إباحم ى ح حوتق ل.
حو،احفتررإلج بأنررو: لإ ح كررإلن حذورراحء بررإلطال  الرراحفاج ف ررو ةنإلعررا إورراحء آ ررا فإنررو  كرران 

  (ٖ)ع   إل  بإلةلبإلاه حذواحء حو ي لاحفاج ةنإلعاهل.
( ،رن ٕٗاياج وإلنب ،ن حو قو حو،عراي أنرو   ،رإلنع ،رن حسرلتإلال نرص حو،رإل ل )

يررإل فررت ،وررإلل بطررالن حية،ررإلل حذواحا رر  حوونإلا رر ا قررإلنان حو،احفتررإلج الطا تيررإل احوت،ررن ب
اومررررن يوررررب حسررررلبتإل  إنعرررراحف ن رررر  حيطرررراحف إورررر  حي رررر  بإلولعرررراف حوو يرررر  برررر    ،ررررن 
حولعرراف حوبإلطررنا ين حوت،ررن حذواحاررت حوونررإلات ورر   لعررافإل  قإلنان ررإل  بقرر ا ،ررإل ىررا احقترر  

حذواحا ر  حو، ن ر   ( ينعراف وج،راح ٕٗبين،إل ياج وإلنب آ ا أن نطإلق حو،إل ل ) (ٗ)إاح   ا
ا،،رإل لقر م يبر ا وج رإل  أن حو قرو  (٘)فقطا ايوب أن   يلوإلاز لطب قيإل فت حو،اح  حوونإلا ر .

احوق إلء حوونإلات حو،عاي ق  أقا نظاي  حول ال اأة،ن أعاويإل فت حو،اح  حوونإلا ر   ان 
أن يررررنص ةجييررررإل قررررإلنان حذورررراحءحج حوونإلا رررر  حو،عرررراي ب سرررربإلنيإل نظايرررر  ةإل،رررر  احوبرررر  

  (ٙ)طبي .حول
                                                           

 .50د. سأفد دعٕلً يذًٕد، فكشج ذذٕل انمشاساخ اإلداسٌح، يصذس عاتك، ص  (1)

 .1948نغُح  131( يٍ انمإٌَ انًذًَ سلى 144ج )انًاد (2)

 .1968نغُح  13( يٍ لإٌَ انًشافؼاخ انًذٍَح ٔانرجاسٌح سلى 24انًادج ) (3)

، ص 2008د. عهًٍاٌ ػثذ انًُؼى، تطالٌ اإلجشاء انجُائً، داس انجايؼح انجذٌذج، اإلعكُذسٌح،  (4)

 .2، ْايش 101

 .113د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص  (5)

 ٔيٍ لشاساخ يذكًح انُمض انًصشٌح انرً أعغد نُظشٌح ذذٕل األػًال انجُائٍح: (6)

 .132، ص 1يجًٕػح انمٕاػذ انمإٍََح، ج  15/4/1946َمض جُائً فً  -

 .146ص  4يجًٕػح أدكاو يذكًح انُمض ط  25/11/1952َمض جُائً فً  -

 .233ص  12يجًٕػح أدكاو يذكًح انُمض ط  20/1/1961َمض جُائً فً  -
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افرت حوترراحق فررإن حو،شرراع أ رر  ب كررال حول ررال فررت حوتقررا  إ  نررص: لإ ح كررإلن حوتقرر  
بإلطال  الاحفاج ف و أاكإلن ةق  آ ا فإن حوتق   كان ع   إل  بإلةلبإلاه حوتق  حو ي لراحفاج 

  (ٔ)أاكإلنو إ ح لبين أن حو،لتإلق ين كإلنج نيلي،إل لنعاف إو  إباحم ى ح حوتق ل.
بأنررو  ،كررن حي رر  بنظايرر  حول ررال فررت و، ررع  -اب رر  -ايرراج وإلنررب ،ررن حو قررو

فرررااع حوقرررإلنانا  لررر  فرررت  إلوررر  ةررر م اورررا  نرررص قرررإلنانت بررر وكا فيرررت نظايررر     ،كرررن 
و،رإل لنليرت إو رو ،رن  (ٕ)ح سلغنإلء ةنيإل بأي  إلل ،ن حي احل افت ظن أي نظإلم قإلنانتا

ن رر ا ين ىرر ه فإلارر ل ة،ج رر  ،ررن نإل  رر ا ا،ررإل لسررت  إو ررو ،ررن ل قيرر  وجت حورر  ،ررن نإل  رر  ثإل
حونظاي  لسل،  أسإلسيإل ،ن حو،نط  فق  وإلءج لجب   وج إلورإلج حوت،ج ر  حو،ل،ثجر  بإلذةلر ح  
بإلوق ،  حوقإلنان   وجتنإلعا حولت للاحو  فت حذواحء حوبإلطن احولت لعجح فرت لمراين إوراحء 

  (ٖ)آ ا.
 الم مب الثانت

 مفه م تح ا ا جراء الجناات البا  
،ن حيفكإلا حوقإلنان   حو  يث  حولت  كلن يرإل حوغ،راضا   شك أن فكال حول ال لت 

ف ال  ةن كانيإل فكال ويإل  حل    إلع  بيإل ل،يزىإل ةرن غياىرإل ،رن حيفكرإلا حوقإلنان ر ا ور ح 
سنقسررم حو احسرر  إورر  فرراةينا سررنبين فرررت حو رراع حيال لتايررك حول ررالا أ،ررإل حو رراع حوثرررإلنت 

 سنلمجم ف و ةن  حل   حول الا اةج  حون ا حولإلوت:
 الفرع ا: ا: تعرةف التح ا

ومت نتّاف حول ال  ب  ونإل أن نبين حولتايرك حوجغراي وجل رالا ثرم بتر   ورك نبرين 
 حولتايك حذعطال ت اةج  حون ا حولإلوت:

                                                                                                                                                      

 . 414ص  35يجًٕػح أدكاو يذكًح انُمض ط  12/4/1984َمض جُائً فً  -

 .189أشاس إنٍٓا د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص 

 .1951( نغُح 40( يٍ انمإٌَ انًذًَ انؼشالً سلى )140انًادج ) (1)

 .21د. صادة ػثٍذ انفرالٔي، يصذس عاتك، ص  (2)

ٌ فً اإلجشاءاخ ٔانًذاكًاخ انجضائٍح، سعانح ياجغرٍش، كهٍح دمحم َجٍة دمحم ًَش، أدكاو انثطال (3)

 .103، ص 2013انمإٌَ، جايؼح انششق األٔعظ، 
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حول ررال ىرا حولنقررن ،ررن ،ا ررع إورر  ،ا ررعا أا ،ررن   أ اًل: تعرةككف التحكك ا ل ككة
  (ٔ) إلل إو   إللا اةن حوشتء ل ّالا حنعاف ةنو إو  غياه.

احول ال ىا لغيا حو إلل ،ن  إلل إو  أ راجا ا إلورج حون را  احسرل،إلوج ب،تنر  
حنقجبجا ا إلل ةج و حوتي  ل ال أي حنقجب  إلل وانو ،ن  إلل إور   رإللا احول رال أ  رإل  

إل ِ اا   ا،نو قاوو لتإلو :  (ٕ)ىا حولنقن ،ن ،ا ع إو  ،ا عا ْنيا  ا ياْبُغانا ةا
(ٖ) . 

إن حوت،ررن حذواحاررت حوقررإلنانت حورر ي يثيررا فكررال  اً ثانيككًا: تعرةككف التحكك ا اصكك  ح
حول رررال ىرررا  ورررك حونشرررإلط حذاح ي حوررر ي يالرررب ةج رررو حو،شررراع آثرررإلاح  قإلنان ررر  إ،رررإل بإنشرررإلء 
 عا،  أا حول،يي  ويإل أا لت يجيإل أا إنيإلايإلا ابعاف حونظا ة،رإل إ ح كرإلن ىر ح حونشرإلط 

وت،رررن إواحارررت ب،تنرررإله إيورررإلبت أا سرررجبتا فرررإ ح ورررم للررراحفا ورررو ىررر ه حو عرررإلاص فرررال  تررر  ح
  (ٗ)حو،قعا  فت فكال ل ال حية،إلل حذواحا  .

ورررم  ترررّاف حو،شررراع حوتاحقرررت اكررر وك حوقررراحنين حو،قإلانررر  فكرررال حول رررالا اغرررم أنيرررم 
اكر وك ورم  (٘) اعاح ةج  ب إلن أ كإل،يإل حوقإلنان   اك وك حو،بإل ى حوقإلنان   حولت ل   ىإلا

ا  يثر  للنرإلال فكررال حول رال أا ،رإل   يرر  يلسرن  ونرإل حو عرال ةجرر  قراحاحج ق رإلا   كإلف رر  
 بل  ي  حو،قعا  بي ه حو كال أا ل  ي  ، يا،يإل.

أ،رررإل حو قرررو فقررر  ةررراف حوررربتض ل رررال حذوررراحء حوونرررإلات حوبإلطرررن بأنرررو: لحذةلررر ح  
بإلوق ،  حوقإلنان   وجتنإلعا حولت للاحو  فت حذواحء حوبإلطن احولت لعجح فرت لمراين إوراحء 

 ررال فررت حوقرراحنين حذواحا رر  بقررإلء حوت،ررن حوبإلطررن فررت  إلورر  عرر  ح آ ررالا اورراىا ىرر ح حول
حورربطالن ،ررع ل اوررو إورر  ة،ررن آ ررا عرر  ح  قررا حونظررإلم حوقررإلنانت اوررا ه الاليررب آثررإلا 

                                                           

 .208، ص 1، ج 1960انًؼجى انٕعٍظ، يطثؼح يصش،  (1)

، ص 1، ج 1995دمحم تٍ يكشو تٍ ػثذ انمادس انشاصي، يخراس انصذاح، يكرثح نثُاٌ، تٍشٔخ،  (2)

63. 

 .108ح عٕسج انكٓف: اٌَ (3)

 .202د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص  (4)

( يٍ انمإٌَ انًذًَ 144( يٍ انمإٌَ انًذًَ انؼشالً، ٔكزنك انًادج )140ٌُظش انًادج ) (5)

 ( يٍ لإٌَ انًشافؼاخ انًصشي.24انًصشي، ٔتُفظ انًؼُى ٌُظش انًادج )
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ن كإلن حوت،ن حوو ي  ، لج إل  أا ،غإلياح  وألعرجت ا،البرإل  آثرإلا ل لجرك ةرن  قإلنان   ةج وا اح 
  (ٔ)حآلثإلا حياو .

  بر وك أن ىر ح حوربطالن     رال  ان إنلرإل  بين،إل ةافو وإلنب آ ا بأنو: ل قع
حذوررراحء يثرررا قرررإلنانت إ ح أ،كرررن ل ايجرررو إوررر  إوررراحء آ ررراا فرررإلذواحء   لررراي ب حلرررو ةجررر  
ةنإلعا ،تين ا ابإلولإلوت  ،كن حذةل ح  ب،إل ق  ل ،نو ،ن ةنإلعا لعجح فت  حليإل ين 

  (ٕ)لمان إواحء آ ا وو ق ،لو حوقإلنان  ل.
قإلن أنرررو  ،كرررن حذةلررر ح  بإلوق ،ررر  حوقإلنان ررر  وإلوررراحء ايل رررح ،رررن حولتاي رررإلن حوسرررإلب

 حوبإلطن إ ح ح لاج ةج  ةنإلعا ،ا اة   اشكج   ذواحء آ ا ع  ح.
ا،ن أ،ثج   وك أن بطالن ،  ا حول قي  حذبل حات وت م ل اينو باحسط  كإللب 

  (ٖ)أا ة م ل جيك حوشإلى  حو ،ين  ،كن أن يل ال إو  ،  ا حسل  وت.
ن كإلنررج ل،ثررن  ااوررإل  ةجرر  ،برر أ حو،شررااة  ا ايرراج حورربتض أن ف كررال حول ررال اح 

فإنيرررإل ،رررن حونإل  ررر  حوت،ج ررر  ل،ثرررن اح ررر ل ،رررن حونظايرررإلج احيفكرررإلا حولرررت لسرررت  إوررر  إنقرررإل  
ور وك فقر  سرت  حو،شراع اسرإلياه فرت  ورك حو قرو ن را  (ٗ)حولعافإلج حوقإلنان ر  ،رن حوربطالنا

 ل     طغ  حوشكن ةج  حوواىا  إيوإل  حواسإلان حو،نإلسب  ول قي  حوغإل إلج سإلو   حو كا
شررايط  ةرر م إىرر حا حوشرركن كجررو وعررإلوح حو، رر،انا فإلوت،ررن حذواحاررت ورر   ،وررا  نشررإلط 

  (٘)شكجت أعم بن ىا ة،ن ،البط بإلوغإل   حولت  ست  إو  ل ق قيإل.
ابإلولررإلوت فررإن حوق ررإلء حوونررإلات حو،عرراي اسررإلياه فررت  وررك حو قررو قرر  أقرراح بنظايرر  

و،اح  حوونإلا ر   لر  فرت  إلور  ةر م حورنص ةجييرإلا ب سربإلنيإل حول ال اح ة،إلل أعاويإل فت ح
  (ٙ)نظاي  ةإل،  احوب  حولطبي   ان نص  إلص.

                                                           

، يشكض انذساعاخ انؼشتٍح 1انجُائً، ط د. اَرصاس دًٍذج دمحم ايغٌٍٕظ، انرذٕل فً َظاو اإلثثاخ  (1)

 .35، ص 2011نهُشش ٔانرٕصٌغ، انماْشج، 

د. ػاصى شكٍة صؼة، تطالٌ انذكى انجضائً َظشٌاً ٔػهًٍاً )دساعح يماسَح(، يُشٕساخ انذهثً  (2)

 .133، ص 2001، نثُاٌ، 1انذمٕلٍح، ط 

 .108د. عهًٍاٌ ػثذ انًُؼى، يصذس عاتك، ص  (3)

 .12ً يذًٕد، فكشج انرذٕل فً انمشاساخ اإلداسٌح، يصذس عاتك، ص د. سأفد دعٕل (4)

 .116د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص  (5)

 .101د. عهًٍاٌ ػثذ انًُؼى، يصذس عاتك، ص  (6)
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 الفرع الثانت: ذاتية التح ا
لل،يز فكال حول ال ب حل    إلع  لوتجيإل ،ل،يزل ةن حوت ي  ،ن حيفكإلا حوقإلنان ر  

ييررررك حية،ررررإلل حو،شرررإلبي  ويررررإلا اىرررر ه حيفكرررإلا ىررررت: حول سرررريا احذنلقرررإلص احولعرررر  ح الم
 حذواحا  .

ةرراف حورربتض حول سرريا بأنررو: للا رر ح ،ررإل  أ اًل: التمييككز نككيت التحكك ا  التفسككير
أبيررم ،ررن أو إلظرروا الم،يررن ،ررإل حقل ررب ،ررن نعاعرروا ال ررايج ،ررإل نقررص ،ررن أ كإل،رروا 

 اى ح ،تن  حول سيا بإلو، يام حواحسع. (ٔ)احولافي  بين أوزحاو حو،لنإلق  لا
ق  ةافرو حوربتض بأنرو: لإزحور  حوغ،راض ،رن حورنص أ،إل حول سيا بإلو،تن  حو ي  ف

ا وررك ،ررن أوررن حواعررال إورر  إاح ل حو،شرراع أا حومشررك ةنيررإلا  (ٕ)الا رر ح حو،رربيم ،نررولا
ا كان  وك فت  إلولت حوغ،اض أا حولترإلاضا أ،رإل حورنقص    عرجح سرببإل  وجل سرياا ين 

وأل كررإلم اورر    إىلرر حء حوقإل ررت أا حو، سررا ذاح ل حو،شرراع بيرر ه حو إلورر  ىررا ب،ثإلبرر  إنشررإلء
  (ٖ)ل سياح  ويإل.

ف، حا حول سيا ىا حومشك ةرن إاح ل ،اورا ل اومنرو ورم  تبرا ةنيرإل با را ا أ،رإل 
حول رررال فيرررا ةكررر   ورررك إ   قرررام ةجررر  فكرررال حومشرررك ةرررن إاح ل غيرررا ،اورررا ل أا إاح ل 

اب،تنررر  آ رررا فرررإن حول رررال ىرررا إنقرررإل  ورررإلاح ل ،رررن حوررربطالن ةرررن طايررر   (ٗ)لعررر ا بررروا
زحور  حوغ،راض حور ي حذفلاحضا أ،إل ح ول سيا فيا إةرالن ورإلاح ل حو ق ق ر  احومشرك ةنيرإل اح 

  (٘) بسيإل اقج ع اا حولعاف حوقإلنانت.
ا الع  حوقال أن حول سيا ،نإلطو حذاح ل حو ق ق   و،ن قرإلم بإلوت،رنا أ،رإل حول رال 
فيررا   يب ررع ةررن إاح ل  ق ق رر ا احواحقررع ،ا رراةو إاح ل غيررا  ق ق رر  قررإلم بيررإل ،ررن بإلشررا 

وراحءا ف رال  ةجر  أن ،ا راع حول رال ىررا ة،رن بإلطرن بتكر  ،ا راع حول سريا فيررا حذ
                                                           

د. ػهً ْادي ػطٍح انٓالنً، انُظشٌح انؼايح فً ذفغٍش انذعرٕس ٔإذجاْاخ انًذكًح اإلذذادٌح  (1)

 .11، ص 2011، يكرثح انغُٕٓسي، 1س انؼشالً، ط انؼهٍا فً ذفغٍش انذعرٕ

و. دمحم دغُأي عٌٕغ، انطثٍؼح انمإٍََح نهرفغٍش انصادس ػٍ انًذكًح اإلذذادٌح، يجهح انكٕفح  (2)

 .236، ص 2012، انغُح 14نهؼهٕو انمإٍََح ٔانغٍاعٍح، انًجهذ األٔل، اإلصذاس 

 .16د. ػهً ْادي ػطٍح انٓالنً، يصذس عاتك، ص  (3)

 .3، ص 1958د. أدًذ ٌغشي، ذذٕل انرصشف انمإًََ، يطثؼح انشعانح، انماْشج،  (4)

 .149د. دمحم ػثذهللا دًٕد انذنًًٍ، يصذس عاتك، ص  (5)



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةانون للعلوم القانونية مجلة كلية الق

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

13 

ك،ررإل أن حول ررال ي لجررك ةررن حول سرريا ب عرراص حآلثررإلا   (ٔ)عررإل ا ةررن ة،ررن عرر  حا
حولت لالبج ةج  كن ،ني،إلا إ  أن آثإلا حذوراحء حوو ير  ةنر  إة،رإلل حول رال ل لجرك ةرن 

 ين أن حول سيا لظن آثإلا حذوراحء آثإلا حذواحء حوبإلطن ،ن  يع حوناع احو، ،انا فت 
حو، سا ن سيإل قبن أا بت  حول سيا ا   طراأ ةجييرإل أي لغييراا إ  أني،رإل يلشرإلبيإلن فرت أن 

  (ٕ)حوق إلء فت كن ،ني،إل  ت،ن حول سيا أا حول اين ةن ،إل  تاض ةج و حونزحع.
 ثانيًا: التمييز نيت التح ا  ا نتقاص
أشررإلا إورر  أنررو: لإ ح كررإلن حوتقرر  فررت شرر   نظررم حو،شرراع حوتاحقررت حنلقررإلص حوتقرر  إ 

،نو بإلطال  في ح حوش  ا  ه ىا حو ي يبطنا أ،إل حوبإلقت ،ن حوتق  ف ظن ع   إل  بإلةلبإلاه 
  (ٖ)ةق ح  ،سلقال  إ  إ ح لبين أن حوتق  ،إل كإلن ويلم بغيا حوش  حو ي اقع بإلطال ل.
ين حول رال  اوم  ،يز بتض حو قيإلء بين حول ال احذنلقإلص )حوبطالن حووزارت(ا

 سب لتبياىم ،إل ىا إ  إبقإلء وجوزء حو،طإلب  وجقإلنان فت لعاف غيا ،طإلب  فت بإلق و 
وجقرررإلنانا بررررن  ىرررب حورررربتض حآل رررا إورررر  أمثرررا ،ررررن  وررركا  يررررع أ اوررراح حول ررررال ل ررررج 

  (ٗ)حذنلقإلص )حوبطالن حووزات(.
إ  أن حذ لالف  ظيا فت أن ح نلقإلص  كان وزء ،رن حوت،رن حذواحارت بإلطرن 

حآل ا ع  حا اأن حووزء حوع  ح يبق ا أ،إل حول رال فرإن حوت،رن حذواحارت كجرو بإلطرنا ا 
ب،تن  إن كإلن حوت،ن ع  ح فت ش  ابإلطال  فت ش  آ ا فإن فكال حول ال   لل ق ا 
 إ  شاط قاح،يإل أن  كان حوت،ن كجو بإلطال ا إ،إل بطالن ،طج  أا نسبتا ى ح ،ن وي .

برا ،رن قبيرن حآلثرإلا حوتا ر   حولرت للالرب ا،ن وير  أ راج فرإن ل رال حوتقر   تل
ةج  حوتق  حوبإلطن بإلةلبإلاه احقت  قإلنان  ا أ،إل حنلقإلص حوتق  ف تلبا عاال  إلعر  للالرب 
فييرررإل ةجررر  حوتقررر  حوبإلطرررن بترررض آثرررإلاه حوتا ررر    ان حوررربتض حآل ررراا فل رررال حوتقررر  ىرررا 

                                                           

 .192د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص  (1)

 .150د. دمحم ػثذ هللا دًٕد انذنًًٍ، يصذس عاتك، ص  (2)

ٔتُفظ انًؼُى أَظش انًادج  1951( نغُح 40انؼشالً سلى )( يٍ انمإٌَ انًذًَ 139انًادج ) (3)

 .1948( نغُح 131( يٍ انمإٌَ انًذًَ انًصشي سلى )143)

 .194د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص  (4)
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بقإلء ن    ةبإلال ةن حسلب حل ةق  و ي  ع  ح بتق  ق  م بإلطنا أ،إل ح نلقإلص ف  لاض
   (ٔ)حوتق  ،ع بلا حووزء حوبإلطن ،نو.

 ثالثًا: التمييز نيت التح ا  التصحيح
لع  ح حوبطالن  تنت ة م ل ق  آثإلاها اىا أ،را ،ا راةت  طراأ ةجر  حوت،رن 
حذواحات حوبإلطنا فيزين ةنو ى ح حواعكا فل قي  حوغإل   سربب وجلعر  حا الل قر  ،رن 

اع حوبطالن و ،إل   حوغإل إلج حذواحا   حولت نظ،يإل حوظااف حولت ل،ا بيإل حو ةاجا فجق  ش
حوقإلنانا فإن ل ققج حوغإل   حولت شاع حوشركن ،رن أوجيرإلا كرإلن حول،سرك برإلوبطالن ،لوإلف رإل  

  (ٕ)،ع حوقإلنانا ا ،لنع ةج  حو عم حول،سك بإلوبطالن.
الع  ح حذواحء حو،تيب بع   ةإل،   كان باحسط  حوقإل ت حو ي     ورو أن 

لجقررإلء ن سرروا كررن إورراحء لبررين بطالنرروا البرر ا أى، رر  لعرر  ح حذورراحء  عرر حا اوررا ،ررن 
حوبإلطن  ين يلالب ةج و إبطإلل حذواحءحج حوال ق  ةج وا ابإلولإلوت  كان وجلع  ح فإلا ل 

الوررر ا  (ٖ)كبيرررال فرررت ةررر م إىررر حا اقرررج حو عرررا،  حوونإلا ررر  ا،احعرررج  سرررياىإل ،رررن و يررر .
حوتاحقررت اةجرر  حورراغم ،ررن ةرر م حةلنإلقررو حذشررإلال فررت ىرر ح حو،قررإلم إورر  أن حو،شرراع حوونررإلات 

ونظاي  حوبطالن بنعاص قإلنان   ، ر  ل اعراي  ا إ  أنرو ةنر ،إل أاا  قير ح  ةجر   اير  
حو، ك،ررر  فرررت لمررراين قنإلةليرررإلا فقررر  حسرررلجزم أن  كررران إقلنرررإلع حو، ك،ررر  ،بينرررإل  ةجررر  أ وررر  

حو،شراع  ك،رإل  رّال (ٗ)ع    ا اأن حو وين حو ي  س ا ةن إواحءحج بإلطج   كران برإلطال ا
 (٘)قإل ت حول قي  أن   عن ةج  اوو حوساة  فت حذةلاح إلج ةج  إواحءحج حول ل شا

غيا أن حو،شاع ةنر ،إل أاح  أن   عرن بترض حذوراحءحج احوقراحاحج حولرت يل ر ىإل قإل رت 

                                                           

 .110د. صادة ػثٍذ انفرالٔي، يصذس عاتك، ص  (1)

 .96، ص 2010، يصش، د. ػثذ انذًٍذ انشٕاستً، انثطالٌ انجُائً، انًكرة انجايؼً انذذٌث (2)

 .105د. عهًٍاٌ ػثذ انًُؼى، يصذس عاتك، ص  (3)

د. عؼٍذ دغة هللا ػثذ هللا، ششح لإٌَ أصٕل انًذاكًاخ انجضائٍح، داس انذكًح نهطثاػح ٔانُشش،  (4)

( يٍ لإٌَ أصٕل انًذاكًاخ انجضائٍح انؼشالً 212، ٔأَظش انًادج )311، ص 1990انًٕصم، 

 انُافز.

 ( يٍ لإٌَ أصٕل انًذاكًاخ انجضائٍح انؼشالً انُافز.86)انًادج  (5)
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حول قيرر   الفررإل  ي كررإلم اقاحةرر  حذ لعررإلص حو،كررإلنت فقرر  نررص ةجرر  أن ل  لمرران لجررك 
  (ٔ)حذواحءحج احوقاحاحج بإلطج ل.

احو ك،رر  ،ررن كررال حونظررإل،ين )حول ررال احولعرر  ح( فررت أني،ررإل ييرر فإلن إورر  لقجيررن 
 ررإل ج حورربطالن احو رر  ،ررن آثررإلاها إ  أني،ررإل ي لج ررإلن فررت أن لعرر  ح حوت،ررن حوبإلطررن قرر  
 كان ث،  ة،رن بإلطرن ،،رإل  ،كرن لعر   وا ف رت ىر ه حو إلور  يوراز لعر   و ا كلسرب 

بوا أ،إل فت حول ال فيا أ،ا ، لجك ل،إل،إل  ع   حوع   بأثا اوتت أي ،ن  اقج حوق إلم 
فررإن حوت،ررن   يورراز لعرر   و ايبقرر  ةجرر  ن ررا ،ررإل كررإلن ةج ررو حي،ررا ،نرر  نشررألو يال 

   (ٕ)،ال.
يل،يررز حول ررال حذواحاررت ةررن حولمييرركا  رابعككًا: التمييككز نككيت التحكك ا  التكييككف

ن كرإلن ،سرل،  ةن إلعراه ،نرو فإليال  تنت نشأل ة،ن إواحارت ، لجرك ل،إل،رإل  ةرن حيال اح 
ك،ررإل ي لجررك ةنررو ،ررن  يررع حونظررإلم حوقررإلنانت حورر ي   ك،رروا ايلالررب ةجرر  أة،ررإلل حول ررال 
إنق إلء حوت،ن حذواحارت حيال ازاحورو ،رن حواورا ا أ،رإل حولمييرك فإنرو  تنرت بقرإلء حذوراحء 
حيال ا قلعا حي،ا ةج  ،وا  لغييا اع و حوقإلنانت ابغيرا ،سرإل    إلظرإل  ةجر  بقرإلء 

ةج رروا فلن عررا سررجط  حوقإل ررت ةجرر  لترر ين اعررك حوت،ررن  ان حذورراحء ةجرر  ،ررإل ىررا 
حسل الص ة،ن و ي ا ،ثرإلل  ورك حوطجرب حو،قر م ،رن حو،رليم بلأويرن نظرا ق ر   حوشر ك 
و ،يإل إور  ق ر   أ راج فرت  حج حو،ا راعا فرإ ح ،رإل حنليرج حو، ك،ر  إور  حةلبرإلاه  فترإل  

لمي  إل  وجطجب حو،قر م بت م واحز نظا حو ةاج حولت سب  حو عن فييإلا فإن  وك  ت  ،نيإل 
  (ٖ)،ن حو،ليم ب يع   لل ق  فكال حول ال.

                                                           

 ( يٍ لإٌَ أصٕل انًذاكًاخ انجضائٍح انؼشالً انُافز.53انًادج ) (1)

 .125د. صادة ػثٍذ انفرالٔي، يصذس عاتك، ص  (2)

 .194د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص  (3)
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 حو،ب ع حوثإلنت
 حي كإلم حوقإلنان   ول ال حذواحء حوونإلات حوبإلطن

إن حوي ف حو ي  ست  إو رو حولنظر م حذواحارت  سرلجزم ةر م حو،غرإل ل فرت حولطبير  
احاررت حو،تيررب ،لرر  حووإل،رر  غيررا حوبعرريا آلثررإلا حورربطالنا اويرر ح يورراز لنشرر ط حوت،ررن حذو

كإلن  وك ،،كنإلا ال تيرن حوقإلةر ل حذواحا ر  حولرت  ر ع حذوراحء بإلو، إلو ر  ويرإل كج،رإل أ،كرن 
   (ٔ) وك.

اولا  ح ،إل سبقج حذشإلال إو و سنقسم ى ح حو،ب رع إور  ،طجبرينا سرنلنإلال فرت 
حو،طجب حيال شااط ل ال حذواحء حوونإلات حوبإلطنا أ،إل فت حو،طجب حوثإلنت سنلمجم ةن 

 ا ل ال حذواحء حوونإلات حوبإلطنا اةج  حون ا حولإلوت:آثإل
 الم مب ا: ا

 شر ط تح ا ا جراء الجناات البا  
إن أسررإل  ىرر ه حونظايرر  ك،ررإل بينررإله سررإلبقإل   سررلن  إورر  حو قررو حو،رر نت حيو،ررإلنت حورر ي 

( ،نروا الرلج ص فرت ٓٗٔحسل  ،يإلا انص ةجييرإل حوقرإلنان حو،ر نت حيو،رإلنت فرت حو،رإل ل )
وبإلطررن قرر  يل ر،ن ةجرر  حورراغم ،رن بطالنررو ةنإلعررا لعراف آ ررا فيل ررال أن حولعراف ح

حولعراف حورر ي قعرر  إو ررو حو،لتإلقرر حن اىررا حولعراف حوبإلطررن إورر  حولعرراف حورر ي لرراحفاج 
ك،إل أن قرإلنان حو،احفترإلج حو،عراي نرص ةجر  فكرال  (ٕ)ةنإلعاها اىا حولعاف حوع  ح.

إلن حذورررراحء بررررإلطال  ( ،نرررروا إ  نعررررج ةجرررر  أنررررو: لإ ح كررررٕٗحول ررررال ،ررررن  ررررالل حو،ررررإل ل )
برررإلاه حذوررراحء حوررر ي لرررافاج الررراحفاج ف رررو ةنإلعرررا إوررراحء آ رررا فإنرررو  كررران عررر   إل  بإلةل

ا،ن حوو يا بإلو كا أن حوت،ن حذواحات ىا ة،ن قإلنانت فرت حو،تنر  حو ري ا , ةنإلعاهل
أي أنو   ، رن ين للورو حذاح ل حو، ل،جر  إور  حوت،رن حوعر  ح حور ي ل رال إو رو حوت،رن 

  (ٖ)بإلطنا ك،إل ىا حوشأن فت نطإلق حوقإلنان حو إلص.حذواحات حو

                                                           

 .105د. عهًٍاٌ ػثذ انًُؼى، يصذس عاتك، ص  (1)

نؤي جًٍم دذادٌٍ، َظشٌح انثطالٌ فً لإٌَ أصٕل انًذاكًاخ انجضائٍح )دساعح يماسَح(، د.  (2)

 .455، ص 2000األسدٌ،  -ػًاٌ

أعايح ػثذ هللا دمحم، انثطالٌ فً لإٌَ اإلجشاءاخ انجضائٍح انفهغطًٍُ، سعانح ياجغرٍش، كهٍح  (3)

 .83، ص 2008انذساعاخ انؼهٍا، جايؼح انُجاح انٕطٍُح، فهغطٍٍ، 
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( ٕٗايرراج وإلنررب ،ررن حو قررو حو،عرراي أنررو   لثايررب ةجرر  لاسرر ع نطررإلق حو،ررإل ل )
نزحل أ كإل،يإل ةجر  حو،راح  حوونإلا ر   إلعر  إ ح كرإلن قرإلنان حذوراحءحج حوونإلا ر   ،احفتإلج اح 

لطبي  حورنص وم يل ،ن  ك،إل   إلعإل  ب،سأو  حول ال اوم  كن يل ،ن نعإل    ال  ان 
سرررإلوك حوررر كا اورررم  كرررن ىررر ح حورررنص يلترررإلاض ايلنرررإلفا ،رررع حوقاحةررر  حيسإلسررر   وإلوررراحءحج 
حوونإلا رررر ا برررررن أن إة،إلوررررو  سررررر  فاحغرررررإل  فررررت نعررررراص حذوررررراحءحج حوونإلا رررر  بيررررر ف سررررر ه 
ا،تإلوولوا  إلع  أن ، ك،  حونقض ق  حسلقاج ةجر  أن قرإلنان حو،احفترإلج ىرا حوشرايت  

إل ياورررر  ،ررررن نقررررص فررررت نعرررراص قررررإلنان حذورررراحءحج حوتإل،رررر  حولررررت ياوررررع إوييررررإل وسرررر  ،رررر
أ،ررررإل حو،شرررراع حوتاحقررررت فإنررررو وررررم  شررررا إورررر  فكررررال حول ررررال فررررت قررررإلنان أعررررال  (ٔ)حوونإلا رررر .

حو، إلم،ررإلج حووزحا رر ا ورر ح فإننررإل نلاوررو ب ةالررو إورر  ل رر،ين حوقررإلنان حو،رر كاا نعررإل  يررنظم 
 ب،اوبو ة،ج   ل ال حذواحء حوونإلات حوبإلطن.

ن حو إلص أن حولعاف حوقإلنانت حوبإلطن ق  يل رال إور  ا،ن حو،سجم بو فت حوقإلنا 
لعررراف عررر  حا اسرررجط  حوقإل رررت فرررت ل رررال حولعررراف و سرررج ل ك، ررر ا إن،رررإل يبإلشررراىإل 

اومن ىن أن شااط حول ال فرت حوقرإلنان حو رإلص ىرت ن سريإل  (ٕ)،سلاش ح  بإاح ل حوطافينا
فررت  لطبرر  ةجرر  حول ررال فررت حوت،ررن حذواحاررتس وب ررإلن  وررك سرراف نلنررإلال شررااط حول ررال

 ثالع فااع اك،إل  ألت:
 الفرع ا: ا: تحقق عم  إجراات قان نت با  

 تنررت حوشرراط حوسررإلب  أن يل قرر  ة،ررن إواحاررت قررإلنانت اأن  كرران بإلطررنا احوت،ررن 
حذواحات ةافو حوربتض بأنرو: لة،رن ورو  ااه حوقرإلنانت فرت ل ايرك حور ةاج اسرياىإل انقجيرإل 

ي اسرر،و ويررإل حوقررإلنان النق ررت ،ررن ،ا جرر  إورر  أ رراج  لرر  لسرريا فررت طايرر  لطااىررإل حورر 
بين،رررإل ةافررو حوررربتض حآل ررا بأنرررو: لىررا  ورررك حونشرررإلط حذاح ي  (ٖ)بإلونيإل رر  برررإلو كم حوبررإلجل.

حو ي يالب ةج و حو،شراع آثرإلاح  قإلنان ر  إ،رإل بإنشرإلء  عرا،  أا حول،يير  ويرإل أا لتر يجيإل أا 
يلافا وو ى ه إنيإلايإل ابعاف حونظا ة،إل إ ح كإلن ى ح حونشإلط إيوإلبت أا سجبتلا فإ ح وم 

                                                           

 .198د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص  (1)

 .451د. نؤي جًٍم دذادٌٍ، يصذس عاتك، ص  (2)

أدًذ دغٍٍ عهًٍاٌ، تطالٌ انؼًم اإلجشائً فً يشدهح انرذمٍك اإلترذائً، يجهح انؼهٕو انمإٍََح  (3)

 .330، ص 2011ٔانغٍاعٍح، انًجهذ انغادط، انؼذد األٔل، 
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حو عرررررإلاص فرررررال  تررررر  حوت،رررررن حذواحارررررت ب،تنرررررإله حو،قعرررررا  فرررررت فكرررررال ل رررررال حية،رررررإلل 
  (ٔ)حذواحا  .

الورر ا حذشررإلال إورر  أن ىنررإلك شررااط شرركج   اأ رراج ،ا رراة   يلطجبيررإل حوقررإلنان 
وق إلم حوت،ن حذواحاتا أ،إل حياو  فيت حوقاحوب احين،رإلط حولرت أاورب حو،شراع ح ولرزحم بيرإل 

حوت،رن حذواحارت طإلو،رإل ورم يرلم فرت حوشركن حور ي اسر،و حو،شراع و،بإلشرالوا اأ،رإل ةن  إل إل  
حوشااط حو،ا اة  ا فيت حوتنإلعا حوالز،ر  وق رإلم حذوراحء اىرت حذاح ل احيىج ر  احو، رن 
احوسبب فإ ح حفلق  حوقإلام بإلذواحء وإلاح ل أا حيىج   و،بإلشال حوت،ن اوم  كرن ث،ر  ، رن أا 

اور وك فرإن  عرإلاص حوت،رن  (ٕ) قر  حوشرااط حو،ا راة   وق إل،رو.سبب ووا فإن حذواحء  
 (ٖ)حذواحات ىت:

أا  : أن  كررران حوت،رررن حذواحارررت ة،رررن قرررإلنانت اوررر   ،ورررا  ة،رررن ،رررن حية،رررإلل 
 حو،إل   .

 ثإلن إل : أن يالب حوقإلنان ةج  حوت،ن حذواحات أثاح  إواحا إل  ،بإلشاح .
  أا سررإلبقإل  ويررإل أا ،تإلعرراح  ثإلوثررإل : أن  كرران حوت،ررن حذواحاررت وررزء ،ررن حو عررا،

 ويإل.
ك،رإل يوررب أن لمرران حية،ررإلل حوقإلنان رر  حذواحا ر  بسرر ط  او سررج ،اكبرر ا ا كرران 

،ثرررإلل  ورررك عررر      (ٗ)حوت،رررن بسررر طإل  ،لررر  كرررإلن  شررركن ا ررر ل اح ررر ل   لقبرررن حولوزاررر ا
حو ةاج اس،إلع شإلى  اأ حء حوشإلى  وج ،ين أ،إلم حو، ك،  أا سرجط  حول قير  فكجيرإل أة،رإلل 

ا ررر  بسررر ط ا ا كررران حوت،رررن ،اكبرررإل  إ ح لمررران ،رررن ةررر ل ا ررر حج اكرررإلن ،رررن حو،،كرررن إواح
لوزاليإل إو  ة ل أة،إلل ومن ،نيإل  حليلو حو إلعر  ا  يرؤثا بطرالن بت ريإل ةجر  حآل راا 
احوت،ن حذواحات حوبس ط ىا حو ي   لح حوسبين أ،إلم فكال حول ال بتكر  حوت،رن حذواحارت 

                                                           

 .202س عاتك، ص د. دمحم ػهً انكٍك، يصذ (1)

 .204د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص  (2)

 .332أدًذ دغٍٍ عهًٍاٌ، يصذس عاتك، ص  (3)

 .6د. سأفد دعٕلً دمحم، فكشج انرذٕل فً انمشاساخ اإلداسٌح، يصذس عاتك، ص  (4)
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ل حنلقرإلص حذوراحءا اىرا أ،را ي لجرك ل،إل،رإل  ةرن فكرال حو،اكب فإنو   رلح حوسربين أ،رإلم فكرا 
  (ٔ)حول ال.

اىر ح  تنررت ذة،ررإلل حول ررال يوررب أن  كرران ىنررإلك إورراحء ونررإلات بإلطررنا ايلالررب 
ةج  ى ح حوشاط أنو إ ح كإلن حذواحء حيعجت ع   إل ا فال يل ال إو  إواحء آ ا  لر  

ن ل ررر،ن حذوررراحء حيال ةنإلعرررا حذوررراحء حوثرررإلنتا ف رررال  ةرررن   ورررك يورررب أن  كررران اح 
حذورراحء حيعررجت بررإلطال  بإلومإل،ررنا أ،ررإل إ ح كررإلن حذورراحء بررإلطال  فررت وررزء ،نرروا اكررإلن قإلبررن 
وإلنقسإلما فال  كان ىنإلك ، ن ول ال حذواحءا بن  ،كن حنلقإلعوا فيزال حووزء حوبإلطن 

  (ٕ)ايبق  حووزء حوع  ح.
يرب حوربطالن  ان غيراه ،رن ابإلولإلوت فإن ل ال حذواحء حوونرإلات  قلعرا ةجر  ة

( ،رن قرإلنان حو،احفترإلج حو،عرايا اومرن ٕٗحوتيابا اى ح  ،كن لأمي ه ،ن نص حو،رإل ل )
 ،إل حو،قعا  بإلوبطالنس 

فق  ةاف حوبتض حوبطالن بأنو: لوزء إواحات يا  ةجر  حوت،رن حو، رإلوك وربتض 
أنررو   ررال  ان احيعررن حوتررإلم فررت حورربطالن  (ٖ)حوقاحةرر  حذواحا رر  فييرر ا آثررإلاه حوقإلنان رر لا

إ  أنو  سلثن  ،ن حيعن حوسإلب  فرت أنرو يوراز أن  (ٗ)لاليب آثإلا ةج  حوت،ن حو،تيبا
يلالب ةج  حوت،ن حوبإلطن حولتا ض اح لسإلب ، ل حو ب  ح  ل إلطت بن الطبي  نظاي  

ك،إل  ظن حوت،رن حذواحارت حو،تيرب حوقإلبرن وإلبطرإلل ،نلورإل  آلثرإلاه حوقإلنان ر  إور   (٘)حول ال.
م ببطالنوا فبطالن حوت،ن حذواحات   يلم لجقإلا إل  بقال حوقرإلنانا برن  بر  ،رن قراحا أن   ك

ق إلات  ق ت بي ح حوبطالنا ساحء كإلن حوبطالن ،لتج  ب،عج   ةإل، ا أا كإلن ،لتجقرإل  
  (ٙ)ب،عج    إلع .

                                                           

 .204د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص  (1)

 .23ص  د. دمحم ػثذ هللا دًٕد انذنًًٍ، يصذس عاتك، (2)

 .336أدًذ دغٍٍ عهًٍاٌ، يصذس عاتك، ص  (3)

 .11ػثذ انًُؼى عهًٍاٌ، يصذس عاتك، ص  (4)

 .201د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص  (5)

 .100د. ػثذ انًُؼى عهًٍاٌ، يصذس عاتك، ص  (6)
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احوررربطالن إ،ررررإل  كرررران ،طجرررر  أا نسرررربتا احوررربطالن حو،طجرررر   قررررع نليورررر  ، إلو رررر  
واحءحج حوواىايررر  احو،لتجقررر  بإلونظرررإلم حوترررإلما أ،رررإل حونسررربت ىرررا حوررر ي حوقاحةررر  حو إلعررر  برررإلذ

يلالرررب ةجررر  ةررر م ،احةرررإلل أ كرررإلم حذوررراحءحج غيرررا حو،لتجقررر  بإلونظرررإلم حوترررإلما برررن حو،لتجقررر  
  (ٔ)ب،عج   حو عام.

افرررت ،ورررإلل حول رررال    قرررك حوررربطالن ةنررر  حوررربطالن حو،طجررر ا برررن  ،لررر  أ  رررإل  
حوت،ررن حذواحارت ،شررابإل  بررإلوبطالن حو،طجرر  أا  وجربطالن حونسرربتا اةجرر   وررك ،لر  ،ررإل كررإلن

  (ٕ)حونسبت فإن  وك   لح حوسبين أ،إلم لطبي  فكال حول ال ،ل  لاحفاج شااطو حي اج.
ك،ررإل أن حورربطالن قرر   كرران كج ررإل  أا وزا ررإل ا الل قرر  حوعرراال حياورر  كج،ررإل كإلنررج 

ن قرر  شررإلبو و، ررع ةنإلعررا حذورراحء بإلطجرر ا الل قرر  حوعرراال حوثإلن رر   يث،ررإل  كرران حورربطال
  (ٖ)بتض ةنإلعا حذواحء ابقج حي اج ع    .

ايلوررو وإلنررب ،ررن حو قررو بررأن حوتبررال فررت حول ررال بررإلوبطالن حومجررت  ان حووزاررتا 
حسلنإل ح  إور  أن حو إلور  حي يرال لمران فييرإل بترض ةنإلعرا حوقراحا حيعرجت عر     افرت 

ايرررل     (ٗ)ل.ىررر ه حو إلوررر  لمررران فكرررال ح نلقرررإلص ىرررت احوبررر  حذة،رررإلل  ان فكرررال حول رررا 
وإلنب آ ا ،ن حو قو ةج  حو،اقك حوسإلب ا اياج بأنو ومت لطب  فكرال حول رال  بر  اأن 
 كان حوت،ن حيعجت بإلطال  بطالنإل  وزا إل  او   كج إل   ل   ،كن اوا  ةنإلعا  ،كن أن 

  (٘)يلمان ،نيإل حوت،ن حوو ي .
 الفرع الثانت: م افقة ا جراء البا   لعناصر إجراء آخر صحيح

يوب أن ياحف  حذواحء حوبإلطن ةنإلعا إواحء آ راا فرال ،ورإلل وجل رال إ ح كرإلن 
حذواحءحن يلالق إلن بإلةلبإلاى،إل ا  ل اح  لا أا كإلنج ةنإلعراى،إل لغطرت بت ريإل حوربتض 
إو     أن  كان ،ن حو،،كن أن لقاا حوع   ولعراف آ را ةجر  سربين حو،سرإلة ل ةرن 

  ،رن زةرم أن حولعراف سريبق  بإلةلبرإلاه طاي  حول سياا وي ح  كان ق   ىرب إور   ر  بتير
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ن،ررإل لسررلتإل  نإل  رر  ،نررو ىررا ن سررو وررم لمررن ظررإلىالا إ  أن حولعرراف حو،قعررا   ،ررإل ىرراا اح 
  (ٔ)حوبإلطن ىا ة  م حوع   ل،إل،إل ا اةج  إطالقو ي ا  لعاف آ ا إو  ةإلوم حواوا .

ا،ن ىنإل  قإلل أن حول ال ىا حولمييك حوع  ح وجتنإلعا حو،لبق ر ا بتر  حسرلبتإل  
تنإلعا حوبإلطجر ا ا بر  إ ن أن لمران ىر ه حوتنإلعرا كإلف ر  ا ر ىإل اور حليإل ولمراين ة،رن حو

إواحات و ي  ع  حا فإ ح وم لمن كإلف   و وك بن كإلن ،ن حورالزم إ  رإلل ةنإلعرا و ير ل 
فررال ، ررن وجمررالم ةررن حول ررالا اةجرر   وررك فررإ ح كإلنررج ىرر ه حوتنإلعررا غيررا كإلف رر  ولمرراين 

بتنإلعا ورم لمرن ،اورا ل ،رن قبرن فرت حوت،رن حيعرجت  ة،ن إواحات و ي  إ  بإل سلتإلن 
ن كرإلن ،رن حوورإلاز  حو،تيب فال ، ن وجمالم ةن حول ال ا  اوا  وي ح حونظإلم حوقرإلنانت اح 

  (ٕ)أن لل ق  فكال قإلنان   أا نظإلم قإلنانت آ ا.
اى ح  تنت إ ح لطجب حذواحء حوو ي  ةنإلعا أش  ،،إل كإلن حوت،رن حوقر  م يلطجبرو 

وق إل،رررو فررال يورراز إة،رررإلل نظررإلم حول ررالا اأ  ررإل  فرررإ ح كررإلن حوت،ررن حوو يررر  ،،ررإل كررإلن يجررزم 
يلالررب ةج ررو نلررإلاج اآثررإلا أمبررا ،،ررإل كررإلن ،قررااح  ورر وك حيعررجت فررال ، ررن ذة،ررإلل قاحةرر  

اةجرر  حوتكرر  فررإ ح كررإلن حوت،ررن حوو يرر  يل قرر  بتنإلعررا أقررن شرر ل أا كإلنررج   (ٖ)حول ررال.
طرن فإنرو  كران ب حىر  إوراحء يل،يرز ةرن آثإلاه أ تك ،ن لجك حولت لالب ةج  حوت،ن حوبإل

  (ٗ)حذواحء حوبإلطن ا   ،كن حسلبتإل  ى ه حو إلو  ،ن نطإلق حول ال.
 الفرع الثالث: أت تنصرف إرادة المتعاقديت المحتممة إلى تح ا العم  ا جراات

 تلبا حوتق  حوبإلطن ىا حي حل حوقإلنان ر  حولرت ح لإلاىرإل حو،لتإلقر حن ول قير  حوغراض 
ن إو رروا إ  أني،ررإل اقتررإل ةجرر   ق قرر  وررم  قعرر ح إوييررإل بررن اوررم ل طررا ببإلوي،ررإلا حورر ي ييرر فإل

،ؤ حىرررإل أن اسررريجليم حوقإلنان ررر  قررر  اوررر ج ،تيبررر ا غيرررا قرررإل ال ةجررر  إنلرررإل  ،رررإل البرررو ةجييرررإل 
حوقإلنان ،ن آثإلاا اوم  عبح أ،إل،يإل ،ن طاي  ساج حول ال ول قي  حوغاض حو ي سرت  

                                                           

 .138د. أدًذ ٌغشي، يصذس عاتك، ص  (1)

 .81د. سأفد دعٕلً يذًٕد، فكشج انرذٕل فً انمشاساخ اإلداسٌح، يصذس عاتك، ص  (2)

 .24د. دمحم ػثذ هللا دًٕد انذنًًٍ، يصذس عاتك، ص  (3)

 .166د. أدًذ ٌغشي، يصذس عاتك، ص  (4)



 (مقارنة دراسة) الباطل الجنائي اإلجراء تحول نظرية  

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

22 

ا اى ح أ،ا نإل اا أم غا رإل  حقلعرإل  إل  اىرا غإلوبرإل  إو و كن ،ني،إل ساحء كإلن غا إل  قإلنان إل  
  (ٔ)ك وكا  يع ينعاف حيفاح   حا،إل  ةن حووإلنب حوقإلنانت.

أي حنعررافج إاح ل حو،لتإلقرر ين حو، ل،جرر  إورر  حولعرراف حآل ررا حورر ي ل ررال إو ررو 
حولعررراف حيعرررجتا ب،تنررر  أن حو،لتإلقررر حن كإلنرررإل يايررر حن ىررر ح حولعررراف ورررا أني،رررإل ةج،رررإل 

اح لي،رإل  ببطالن حولعاف حيعجتا فإاح لي،رإل حواحقت ر  حنعرافج إور  حولعراف حوبإلطرنا اح 
  (ٕ)حو، ل،ج  حنعافج إو  حولعاف حو ي لاحفاج ةنإلعاه.

البرراا ىرر ه حونظايرر  بررأن حولعرراف حوعرر  ح قررإلم ةجرر  حوغإل رر  حولررت قعرر  إوييررإل 
إلك طايرر  حو،لتإلقرر حنا ،إل ح،ررإل قرر  ح لررإلاح ول قيرر  غإليلي،ررإل طايقررإل  قإلنان ررإل  بررإلطال ا اكررإلن ىنرر

قإلنانت ع  ح يؤ ي إو  ل قي  ى ه حوغإل  ا ف،ن حو،،كن حوقرال بأني،رإل كإلنرإل ياير حن ىر ح 
  (ٖ)حوطاي  حوع  حا وا أني،إل كإلنإل  تج،إلن حوطاي  حوقإلنانت حو ي ح لإلاه.

ايرراج وإلنررب ،ررن حو قررو أن إلوررإله إاح ل طافررت حولعرراف حو، ل،جرر  إورر  حولعرراف 
حوقإلنان رررر   ان حية،ررررإلل حوقإلنان رررر  )بررررإلو،تن  حوقررررإلنانت    عررررجح فررررت نطررررإلق حولعررررافإلج 

حو ي (ا ا وك ين ،ؤ ج حولعاف حوقإلنانت ىرا أن حذاح ل ويرإل سرجطإلن فرت ل  ير  آثرإلا 
حولعرراف فررت عرر اا حوقررإلنانا اةجرر   وررك فررإ ح بإلشررا حولعررافإلج لعررافإل  ،تينررإل ا بقعرر  

ل أ راج إن حوتبرال ل قي  آثإلا ،تين  فإن حوتبال ىت بإلآلثإلا حولت حسلي فإل ل ق قيإلا ابتبرإلا 
ىررت بإلوغإل رر  حوقإلنان رر  حولررت أاح ح ل ق قيررإلا فررإن كررإلن حولعرراف حورر ي حلويررج إو ررو إاح لي،ررإل 
لعررافإل  قإلنان ررإل  بررإلطال ا ورر   ،ررن شررأنو أن   قرر  ىرر ه حآلثررإلا اكررإلن ىرر ح حولعرراف حوبإلطررن 
 قرام ةجرر  حنقإل ررو لعرراف عرر  ح يررؤ ي إور  ل قيرر  ىرر ه حآلثررإلاا فجرر كن ىرر ح حولعرراف 

و ي حلويرج إو رو إاح ل حوطرافينا في،رإل اقر  أاح ح ل قير  آثرإلاح  ،تينر    للالرب حآل ا ىا ح
إ  بنإلء  ةج  ى ح حولعاف حي ياا فإن إاح لي،إل حو، ل،ج  بال شك ق  حنعافج إو  ىر ح 

  (ٗ)حولعاف.
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إ  أن ىنرررإلك إلورررإله آ رررا  قرررك ،اقرررك حورررل    ،رررن حذلورررإله حوسرررإلب ا ايررراج أن 
يا فإلذاح ل  ب  أن للورو إور  حواحقتر ا ف،لر  حنتر ،ج كرإلن حوت،ن حذواحات ىا ة،ن إاح 

حوت،رررن ،نتررر ،إل ا فرررإ ح اوررر ج حذاح ل كرررإلن حوت،رررن حذواحارررت عررر   إل ا احذاح ل ىنرررإل  ،كرررن 
حوقال ىرت إاح ل حفلاح ر     ا ريإل حو،شراع ،رن ةنإلعرا حوت،رن حذواحارت حوبإلطرن أي ،رن 

فرررإ ح  (ٔ)  نشرررأل حوت،رررن حوبإلطرررن.اقرررإلاع حوررر ةاج حو،طاا ررر  ةج ررروا الل قررر  ىررر ه حذاح ل ،نررر
كإلنرررج حذاح ل ةنعررراح  واىايرررإل  ول قررر  ل رررال حية،رررإلل حذواحا ررر ا إ  أنرررو   يلعررراا أن 
لمان إاح ل  ق ق  ين ى ه حذاح ل ق  حنعافج إو  حوت،ن حيعجت حوبإلطنا ك،إل    ،كرن 

يلعرراا قبررال  أن لمرران حذاح ل حولررت لجررزم ول قيرر  حذورراحء حوو يرر  ىررت إاح ل ح ل،إلو رر  فررال
  (ٕ)اوا  إاح لين إ  حى،إل وجت،ن حيعجت احي اج وجت،ن حوو ي .

 الم مب الثانت
 آثار تح ا ا جراء الجناات البا  

إن حآلثإلا لتنت بأن ىنإلك ة،ن إواحات بإلطن أا قإلبن وإلبطرإلل اقر  لراحفاج ،رن 
 الوررررو ةنإلعررررا سررررج ،  وت،ررررن إواحاررررت ونررررإلات آ ررررا حمل،جررررج وررررو شررررااطو حو،ا رررراة   

 حوشكج  ا احآلثإلا ىت:ا 
 الفرع ا: ا:  ه ر إجراء جناات جديد 

إ ح كإلنرررج ة،ج ررر  حول رررال لرررلم بقرررال حوقرررإلنان ك،رررإل بينرررإله سرررإلبقإل  فرررإن ظيررراا حوت،رررن 
  (ٖ)حوو ي  يلم أ  إل  بقال حوقإلنانا فال   لإل  إو  نشإلط و ي  ،ن أي وي  إواحا  .

،ررن طب ترر  حوت،ررن حوسررإلب ا  احوت،ررن حوو يرر  قرر   كرران ة،ررال  إواحا ررإل  و يرر ح  قايبررإل  
اقر   (ٗ)اي  ع ونظإلم قإلنانت و ي   رالف  ورك حور ي كرإلن   كرم حوت،رن حوقرإلنانت حوقر  ما

 كان حوت،ن حوو ي  ،ن طب ت  ، لج   ل،إل،إل  ةن طب ت  حوت،ن حوسإلب  ايل،يز ةنوا فإ ح 
  كرررإلن حوت،رررن حيعرررجت ة،رررال  إواحا رررإل  فقررر   كررران حوت،رررن حوو يررر  ة،رررال  ،إل  رررإل   حج طب تررر
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إ حاي ا فإ ح شإلب حوت،ن حذواحات حوبطالن أا حوقإلبج   وإلبطإلل القاا بطالنرو ل رال إور  
ة،ررن ،ررإل يا احوت،ررن حذواحاررت قرر  يل ررال إورر  ة،ررن ،ا رراةت كررأن  كرران ة،ررال   حج 

  (ٔ)طب ت  إ حاي .
اويرررر ح حوعرررر    ،كننررررإل أن نسرررراق أ،ثجرررر  ةجرررر  إ،كإلن رررر  ل ررررال حوت،ررررن حذواحاررررت 

 ،ن ع  ح اك،إل  ألت:حوونإلات حوبإلطن إو  ة
فت  إلو  إنإلب  قإل ت حول قي  أ   أة إلء حو بط حوق إلات ب،اورب حو،رإل ل  -ٔ

/ ب( ،ن قإلنان أعال حو، إلم،إلج حووزحا  ا  ل رإل  إوراحء ،ترين ،رن إوراحءحج ٕ٘)
حول قيررر  كرررإواحء كشرررك أا سررر،إلع أقررراحلا أا لررر اين إفرررإل ل حو،ونرررت ةج ررروا فلي طررر  

او  إسلواحب حو،رليم بر    ،رن سر،إلع أقاحوروا ة ا حو بط حوق إلات ،يإلم إنإلبلو ايل
أا أن  قرررام برررإواحء حول لررر ش اوررر ان إ ن بررر    ،رررن إوررراحء حومشررركا ف رررت ىررر ه حو إلوررر  
 كان إسلواحب حو،ليم بإلطال ا و،بإلشالو ،ن قبن ش ص غيا ، رلص ة،رال  بإلو،رإل ل 

( حيعرررراو  ا إ  أنررررو يل ررررال إورررر  إورررراحء عرررر  ح ،ررررن إورررراحءحج حذسررررل  ل ٖٕٔ)
( ٖٗٔجق  بس،إلع أقاحل حو،ليم ةرن حولي،ر  حو،نسراب  إو رو ة،رال  بأ كرإلم حو،رإل ل )حو،لت

 حيعاو  .
فررت  إلورر  إعرر حا حوقإل ررت قرراحاح  بغجرر  حورر ةاج ،ؤقلررإل ا ةنرر ،إل  كرران حو إلةررن  -ٕ

( حيعاو  ا ثم  عر ا أ،راح  بإ إلور  حوق ر   إور  ، ك،ر  ٖٓٔ،ويا   ة،ال  بإلو،إل ل )
حا حذ إلورر  بررإلطال   نترر حم ، جررو اىررا )حو،ررليم( حو،ا رراعا ف ررت ىرر ه حو إلورر   كرران قررا 

حو،ويررالا غيررا أن قرراحا حذ إلورر  يل ررال إورر  إورراحء عرر  ح اىررا حوترر ال ةررن قرراحا 
 غج  حو ةاج ،ؤقلإل .

فت  إلو  إواحء حول قي  ،ن قبن قإل ت حول قي  فت واي،  فرإلةلاف حو،رليم  -ٖ
ي كرررإلم حو،رررإل ل  بإالمإلبيرررإل ،رررن  ان أن يلررراو  حوقإل رررت لررر اين حذفرررإل ل بن سرررو  الفرررإل  

( حيعرررراو   ا ان أن ياقررررع حو،ررررليم ةجرررر  إفإل لرررروا فررررإن ىرررر ح يوتررررن حذورررراحء ٕٛٔ)
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حول ق قررررت ،شررررابإل  بررررإلوبطالنا غيررررا أنررررو  ،كررررن أن يل ررررال إورررر  إورررراحء عرررر  ح ،ررررن 
 إواحءحج حذسل  ل.

إ ح لق م حيب بشكاج ) إلع ( ،ر ة إل  سراق  ،قلن إللرو ،رن قبرن اور ها اأسر ا  -ٗ
اي،رر  ىررا شرر ص آ ررا اورر   حبررن حو،شررلمتا فينررإل يل ررال حول قيرر  بررأن ،المررب حوو

إورراحء ل ايررك حورر ةاج حووزحا رر  ،ررن حوشرركاج إورر  حذ بررإلاا ين حوشرركاج حو إلعرر    
ل اك حو ةاج حووزحا   إ  إ ح كإلن حو،ونت ةج و حور ي لقر م بإلوشركاج )زاورإل  وجورإلنت 

بررر  ،ررررن أا أ ررر  أعررراوو أا فااةرررو(ا أي  ا عررر   ،تينرررر  أا كإلنرررج حوواي،ررر  حو،الم
 حوواحام حولت نعج ةجييإل حو،إل ل حوثإلوث  حيعاو  .

( ٜٓٔ إلو  إع حا قإل ت حول قي  قراحاح  بلاقيرك حو،رليم ب،اورب أ كرإلم حو،رإل ل )
( حيعرراو  ا فررإن ٜٜحيعرراو   قبررن إ  ررإلاه احسررلواحبو ك،ررإل نعررج ةجرر   وررك حو،ررإل ل )
ا اىنررإل يل ررال قرراحا قرراحا حولاقيررك  ترر  بررإلطال ا إ    يورراز لاقيررك حو،ررليم  ان حسررلواحب

حولاقيك حوبإلطرن إور  إوراحء عر  ح اىرا حي،را بإوقرإلء حوقربض ةجر  حو،رليم ة،رال  بإلو،رإل ل 
 ( حيعاو  .ٜٓٔ)

 الفرع الثانت: استناد ا جراء الجناات الجديد إلى القان ت  
إن ل ررررال حولعرررراف حوقررررإلنانت يل قرررر  بقررررال حوقررررإلنانا ا  شررررأن وجقإل ررررت باوررررا  

ا بررن أن حو كررم بررإلذةالن ةررن حول ررال القايرراه إن،ررإل  سررلن  إورر  حول ررال حذواحاررت انشررألو
نص حوقإلنانا ا،إل  اا حوقإل ت فت شأن حول ال إ  لن ي  إاح ل حو،شاع  ان لاقرك ةجر  

  (ٔ)إاح ل حوقإل ت أا لا  ص ،ن حوقإل ت فت ى ه حو،سأو .
فإلول ال يلم بقال حوقإلنان  يع يل     اا حوقإل ت فت ،وا  حذةالن ةن اغب  

و،شاع اأاح،اه اناحى وا فال  قام حوقإل ت ،ن لجقرإلء ن سرو بلشركين ىر ه حوت،ج ر  حذواحا ر  ح
ال اين حولعاف حوبإلطن إو  ة،ن ع  حا بن  قك  ااه ةج  ،وا  حول قن ،رن شرااط 
حول ال ا،لطجبإللوا فإلوقإل ت وم ينشئ ة،ال  و ي ح  بن ا طياه ف ،إل شإلبو ،ن حوبطالن ثم 

ايلالرررب ةجررر  ،رررإل لقررر م أن حو كرررم حوعرررإل ا فرررت شرررأن  (ٕ).  ررر ت ةج رررو اعررر و حو ق قرررت
                                                           

 .208د. أدًذ ٌغشي، يصذس عاتك، ص  (1)

 .351د، فكشج انرذٕل فً انمشاساخ اإلداسٌح، يصذس عاتك، ص د. سأفد دعٕلً يذًٕ (2)
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حول ال حذواحات بن ال ال حولعافإلج حوقإلنان   احنطبرإلق أ كإل،رو بعر    ل، ر ا ورم  تر  
،رررن حو،،كرررن طا رررو وإلنبرررإل  احسرررلبتإل ه بتررر  أن ى رررأج حونعررراص حوقإلنان ررر  ق إل،رررو بل قررر  

  (ٔ)شااطو.
 الفرع الثالث: االحتجاج با جراء الجناات الجديد

إن ،وا  ع اا حو كرم فإلعرال  فرت حو قراق احو،احمرز حو،ا راة   وج عرام فرإن 
ى ح حو كم يج   بو حو و  ا أا  تاف بقال حوشتء حو، كام ف روا ا قعر  ب و ر  حوشرتء 
حو،ق   بو أن قاحا حوقإل ت أا حو كرم يل،لرع بنراع ،رن حو ا،ر ا ب،قل رإله  ،لنرع ،نإلقشر  

  (ٕ) و  و ي ل ،ؤثال.ى ح حو كم أا ،إل ق   بو إ  إ ح ظياج أ
افرررت ،ورررإلل حو،ررراح  حوونإلا ررر  فقررر   ىرررب حوررربتض أن حو كرررم  كلسرررب حو و ررر  فرررت 
،احويررر  حومإلفررر ا اىررر ح  تنرررت إ ح ،رررإل لنإلاورررج حو، ك،ررر  فرررت  كرررم ويرررإل ،سرررأو  ل رررال ة،رررن 
إواحاررت اكإلنررج احا ل  رر،ن أسرربإلب حو كررم حو،البطرر  بررإلو،نطاق حالبررإلط    قبررن حولوزارر ا 

 و ررر  حوشرررتء حو،ق ررر  بررروا ب يرررع يوررراز ح  لورررإل  بيرررإل فرررت فرررإن ىررر ه حو،سرررأو  ل ررراز 
،احوير  حوغيررا افرت حو رر ا  حو،قرراال وج كرم حوعررإل ا فرت ،ررإل ل ونإلا رر ا فلمران ىرر ه حو ورر  
 حج طب ت  نسب   ،ل  كإلن حو كم عإل اح  بإلذ حن ا اك ح فت  إلو  أ كإلم حوباحءل يسربإلب 

حو، ك،رر  فررت شررأن حول ررال  إلعرر  بررإلو،ليما أ،ررإل غيررا ىرر ه حو ررإل ج فررإن ،ررإل فعررجج ف ررو 
  (ٖ) كان وو  و   ،طجق  فت ،احوي  حومإلف .

 الفرع الرابع: ت نيق ا جراء الجناات الجديد برثر رجعت
حوقإلة ل حوتإل،  أن فكال حول رال يلالرب ةجييرإل ظيراا ة،رن إواحارت و ير  ورم  كرن 

وجت،رن أا وو اوا  ،ع حوت،ن حذواحات حيعجتا فيرا ورم ينشرأ إ  بتر  أن لقراا حوربطالن 
بت  أن ل،سك  اي حوشأن بإلوبطالن حونسبت حو ي و   بإلذواحءا فإلوت،ن حو،تيب نشأ فت 

  (ٗ)أال حي،ا غ حل  وك حوت،ن حوع  ح حو ي كإلن     فت ظيااه ةج  حوت،ن حوق  م.

                                                           

 .2، ْايش 212د. أدًذ ٌغشي، يصذس عاتك، ص  (1)

د. ػًاس عؼذٌٔ دايذ انًشٓذاًَ، انمضاء انًغرؼجم )دساعح يماسَح(، داس انكرة انمإٍََح،  (2)

 .85، ص 2012انماْشج، داس شراخ نهُشش ٔانثشيجٍاخ، انماْذج، 

 .236هً انكٍك، يصذس عاتك، ص د. دمحم ػ (3)

 .348د. سأفد دعٕلً يذًٕد، فكشج انرذٕل فً انمشاساخ اإلداسٌح، يصذس عاتك، ص  (4)
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اح  ح كإلنج حوقإلة ل حوتإل،  أن يواي حوت،ن حوق  م ،ن لإلايخ ،بإلشالو حوو ي  حو ي 
ايخ نشألوا إ  أن نظإلم حول ال  ق ت بغيا  وكا فبر ء حوت،رن حوو ير  يب أ سايإلنو ،ن لإل

يواي ةجر   رالف حي راحل حوتإل،ر   يرع   ،رن لرإلايخ حوت،رن فرت  حج حواقرج حور ي نشرأ 
  (ٔ) الوو حوت،ن حيعجتا اى ح فت حواحقع أثا ،ن آثإلاه.

سريإل اياج وإلنب ،ن حو قو أن لبايا فكال حيثا حواوتت وجت،ن حوو ي   ،كن لأس 
ةج   ،إل   حو قراق حو،كلسرب  ا ،إل ر  حيا رإلع احو،احمرز حوقإلنان ر  حولرت حسرلقاجا ف،لر  
حملسبج  قاقإل  ،ن ة،ن إواحات ،تين  ب  ،ن حو، إلفظ  ةجييإل اىا ،إل يل قر  برأن كرن 
ة،رررن إواحارررت  رررن ، رررن حيال حوررر ي حمسرررب حوغيرررا  قرررإل  يلترررين أن   رررإلف  ةجررر   قررراق 

 (ٕ)  ةج و.حيفاح  ا،كإلسبيم ،ن  وك حوسإلب
 حو إلل، 

وقر  أسرر ا حوب ررع فررت ،ا رراع نظايرر  ل ررال حذورراحء حوونررإلات حوبإلطررن إورر  و،جرر  
 ،ن حونلإلاج احولاع إلج اك،إل  ألت:

 ا اًل: النتااج
نإلوررررج فكررررال حول ررررال حىل،إل،ررررإل  ،ج اظررررإل  ةبررررا حوتعرررراا حو، لج رررر  برررر أج فررررت  -ٔ

حم حوتعررررراا حوق  ،ررررر  )حوقرررررإلنان حواا،رررررإلنت( نظررررراح  ومثرررررال حوشررررركج إلج فرررررت إبرررررا 
 حولعافإلج حوقإلنان   ،اااح  بإلوتعاا حواسط  فإلوتعاا حو  يث .

لوررر  فكرررال حول رررال أسإلسررريإل حوقرررإلنانت فرررت حوقرررإلنان حو رررإلص اىرررت ،قننررر  فرررت  -ٕ
( وسرررن  ٓٗ( فرررت حوقرررإلنان حو،ررر نت حوتاحقرررت اقرررم )ٓٗٔحولشرررايتإلج كإلو،رررإل ل )

( وسرررن  ٖٔٔ( ،رررن حوقرررإلنان حو،ررر نت حو،عررراي اقرررم )ٗٗٔ. احو،رررإل ل )ٜٛ٘ٔ
( ،رررن قرررإلنان حو،احفترررإلج حو، ن ررر  حو،عررراي اقرررم ٕٗوك حو،رررإل ل )ا اكررر ٜٛٗٔ

 .ٜٛٙٔ( وسن  ٖٔ)
إن ورراىا فكررال حول ررال  تنررت حذةلرر ح  بإلوق ،رر  حوقإلنان رر  وإلورراحء حوبإلطررن إ ح  -ٖ

 ح لاج ةج  ةنإلعا ،ا اة   اشكج   ذواحء آ ا ع  ح.
                                                           

 انًصذس َفغّ، انصفذح َفغٓا. (1)

 .211د. دمحم ػهً انكٍك، يصذس عاتك، ص  (2)
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إن حوق ررإلء حو،عرراي أ رر  بنظايرر  حول ررال اح ة،ررإلل أعرراويإل  لرر  فررت  إلورر   -ٗ
 ص ةجييإل ب سبإلنيإل نظاي  ةإل،  احوب  حولطبي   ان نص  إلص.ة م حون

لل،يز فكرال حول رال ب حل ر  ،سرلقج  ةرن حيفكرإلا حو،شرإلبي  ويرإل كإلولعر  ح أا  -٘
 حول سيا أا ح نلقإلص أا حولميك حوقإلنانت وجاحقت .

إن شررااط حول ررال حو،اوررا ل فررت حوقررإلنان حو ررإلص يررلم لطب قيررإل ن سرريإل ةجرر   -ٙ
 بإلطن.ل ال حذواحء حوونإلات حو

 ثانيًا: الت صيات
ناعرررت حو،شررراع حوتاحقرررت برررإياح  نرررص  رررإلص فرررت قرررإلنان حو،احفترررإلج حو، ن ررر   -ٔ

اقرررإلنان أعرررال  حو، إلم،رررإلج حووزحارررت وأل ررر  ب كرررال ل رررال حذوررراحء حوونرررإلات 
حوبإلطنا و ر،إلن سريا حذوراحءحج حوونإلا ر  بسرياو  ال رإل ي بطرالن حية،رإلل 

 حذواحا   حو، إلو   وألشكإلل حو،قاال قإلنانإل .
وقإل ررت حول قيرر  او، ك،رر  حو،ا رراع اب سررب حي رراحل أن ل ررال أي إورراحء  -ٕ

ونرررإلات ورررإلء ، إلو رررإل  وشرررااط عررر لوا إوررر  إوررراحء ونرررإلات آ رررا عررر  ح إ ح 
 لاحفاج ف و شااط اةنإلعا حذواحء حوو ي .

 انًصادس

 أوالً: القرآن الكريم.

 ثاوياً: المعاجم

 .1960األٔل، يطثؼح يصش، ، يجًغ انهغح انؼشتٍح تانماْشج، انجضء انٕعٍظانًؼجى  -1

 .1995دمحم تٍ يكشو تٍ ػثذ انمادس انشاصي، يخراس انصذاح، انجضء األٔل، يكرثح نثُاٌ، تٍشٔخ،  -2

 ثالثاً: الكتب القاوووية

 .1958د. أدًذ ٌغشي، ذذٕل انرصشف انمإًََ، يطثؼح انشعانح، انماْشج،  -1

نجُاااائً، انطثؼاااح األٔناااى، يشكاااض د. اَرصااااس دًٍاااذج دمحم ايغااإٌٍظ، انرذااإل فاااً َظااااو اإلثثااااخ ا -2

 .2011انذساعاخ انؼشتٍح نهُشش ٔانرٕصٌغ، انماْشج، 
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 .2012نإلصذاساخ انمإٍََح، انماْشج، 

راة انمإٍََاح، يصاش، د. سأفد دعٕلً يذًٕد، ذذٕل انؼماذ انثاطام إناى ذصاشف صاذٍخ، داس انك -4

 داس شراخ نهُشش ٔانثشيجٍاخ، يصش، تذٌٔ عُح َشش.

 .2012د. سأفد دعٕلً يذًٕد، فكشج انرذٕل فً انمشاساخ اإلداسٌح، داس انفكش انجايؼً، اإلعكُذسٌح،  -5

د. عااؼٍذ دغااة هللا ػثااذ هللا، شااشح لااإٌَ أصاإل انًذاكًاااخ انجضائٍااح، داس انذكًااح، نهطثاػااح  -6

 .1990ٔانُشش، انًٕصم، 

 .2008د. عهًٍاٌ ػثذ انًُؼى، تطالٌ اإلجشاءاخ انجُائٍح، داس انجايؼح انجذٌذج، اإلعكُذسٌح،  -1
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د. صادة ػثٍذ انفرالٔي، ذذٕل انؼمذ )دساعح يماسَاح(، انطثؼاح األٔناى، يكرثاح داس انثمافاح نهُشاش  -8

 .1991ٔانرٕصٌغ، ػًاٌ، 
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 .2001انذمٕلٍح، انطثؼح األٔنى، نثُاٌ، 
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د. ػًاااس عااؼذٌٔ دايااذ انًشاآذاًَ، انمضاااء انًغاارؼجم )دساعااح يماسَااح(، داس انكرااة انمإٍََااح،  -12

 .2012انماْشج، داس شراخ نهُشش ٔانثشيجٍاخ، انماْشج، 

ح(، د. نؤي جًٍم دذادٌٍ، َظشٌح انثطالٌ فً لإٌَ أصٕل انًذاكًااخ انجضائٍاح )دساعاح يماسَا -13

 .2000األسدٌ،  -تذٌٔ اعى َشش، ػًاٌ

د. دمحم ػثذ هللا دًٕد انذنًًٍ، ذذٕل انمشاس اإلداسي، انطثؼح األٔنى، انذاس انؼهًٍح انذٔنٍاح نهُشاش  -14

 .2001ٔانرٕصٌغ ٔداس انثمافح نهُشش ٔانرٕصٌغ، ػًاٌ، 

يؼً، اإلعاكُذسٌح، د. دمحم ػهً انكٍك، ذذٕل اإلجشاءاخ انجُائٍح، انطثؼح األٔنى، داس انفكش انجاا -15

2008. 

 رابعاً: الرسائل واألطاريح

أعااايح ػثااذ هللا دمحم صٌااذ انكٍالَااً، انااثطالٌ فااً لااإٌَ اإلجااشاءاخ انجُائٍااح انفهغااطًٍُ )دساعااح  -1
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 .2011ٔانغٍاعٍح، انًجهذ انغادط، انؼذد األٔل، 
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 .1911( نغُح 23لإٌَ أصٕل انًذاكًاخ انجضائٍح انؼشالً سلى ) -5


