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 اقرار املشرف
 

ـــــــــم  ـــــــــة الحك ــــــــــ   حجي ـــــــــذا البحـــــــــث الموســـــــــوم ب      اشـــــــــيد ان اعـــــــــداد ى

االجنبــــــي امــــــام المحــــــاكم العراشيــــــة ل شــــــد جــــــر  تحــــــت اشــــــرا ي  ــــــي المعيــــــد 

ــــــن مت مبــــــات نيــــــل درجــــــة الــــــدبموم العــــــالي  ــــــي  القضــــــائي ج وىــــــو جــــــزء م

 العموم الفضائية .

 
                                                                        التوشيع :

 دريب ابراىيمم : القاضي صالح ــاالســـ                                           

 التاريـخ :                                           
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 اقرار املقوم اللغوي
 

ـــــــــد ل الموســـــــــوم أ     ـــــــــز محمي ـــــــــب   مرتضـــــــــى عزي     شـــــــــيد ان بحـــــــــث ال ال

مـــــام المحـــــاكم العراشيـــــة ل شـــــد تمـــــت مراجعتـــــو أجنبـــــي ألبــــــ   حجيـــــة الحكـــــم ا

صـــــــبد مــــــــؤىال  أخ ــــــــاء لغويـــــــة ج وبــــــــذلك وتصـــــــحيد مـــــــا ورد  يــــــــو مـــــــن أ

 مر بيذا الخصوص .ألتعمق ا رلممناششة بقد

 
 
 
 
 

 التوشيع :                                                    

 ــــم :االس                                                   
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     اإلهداء

 

    زوا ــًرم ا األًل ــمعهمن و ـه منــزٌـم انكافــه وٍـى مـان أعهـك  هْـإىل مَ

 (املنتجثني ًأصحاتو   ًأنح  حـى اهلل عهٍـد ) صهــحمماهلل   ٌلــرسدوا ــزشـى  ًمـأألعه

 .حثاً ًكزامح  .…دي املتٌاضعـجي  مثزج دي ـأى ....زاقـانع ....احلثٍةًطين ىل إ

 .ًشيــداء احلشــد انشعـيب املقـــدس .…إىل شيــداء اجلـٍش انعـزاقــً انثطم 

 .زهـايل أطال اهلل يف عمـأتً انغ           زيـطٌل عم  مسوا  ز حبممـفتخإىل مه ا

 .أمً انغانٍح أطال اهلل يف عمزىا       ا  ـدمٍيـت قـح حتـم اهلل اجلنـإىل انيت جع

 .مـــــــــــاضــــً األفـــذتــاتــــــأس           ح ـًانكهم  زفـين احله عهمـإىل م

 …دجـــًاملساعٌن ــــــد انعــــيل ٌ ت ــيت قدمـان  املخهصح  ٌبــانقه  مـإىل ك

 .……ًــــجناح زهُــــــه ٌســـم مــإىل ك

 الباحث                                                
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 الشكر والتقدير
ـــــــــــبســــــــــ   ـــــــــــم اهلل ال ـــــــــــرحمن ال ــــــــــد هلل ـرحيم... والحم ـــــــــــق  بجـــــــــــالل  شـ ـــــــــــدا  يمي دره  ـحم

ـــــــ ــــــــوعظي ـــــــ حمــــــــده أ ج وـ انم   سمـ ــــــــد  الشاكـ ــــــــحم ــــــــر المقـ ـــــــز عـو  والعـاجــــــــر بفضمـ ـن ـ
ـــــــــ ـــــــــالبـو اء الـ ــــــــــو ـشكـ ــــــــــا خاتــــــــــم    ر والثنــــــــــاء  عمي ــــــــــى سيدن ــــــــــي  وأسمــــــــــم  عم وأصم
ــــــــوئـــــــــو  والـــــــــرحمة  الميـــــــــداة  وعمـــــــــى أنبيا ــــــــ  اّل    تبعيـــــــــم  ب حســـــــــان ـن  وصحبـــــــــو  وم 

ـــــــى  ــــــــوم  الـديــــــــ إل ـــــــ  جني ـــــــ هلل  ث ـالباحـــــــ  دـويسج ـــــــ  الىـوتعـــــــ  انوـسبح   اهـا  رضــــــــراجي
العمــــــــل خالصــــــــا  يجعــــــــل ىــــــــذا  بــــــــ ن   تــــــــو داعيــــــــا  را  بنعمـومقـــــــ  وـرحمتـــــــ ا   ـــــــي ـ امعـــــــ

 لـوجيـو الكـريـم.

   دـوبع   
ــــ ب ســــمى دمـأتقــــ      ــــدـر والتقـالشكــــ ات ـآي ــــى  والعر ــــان رـي ــــاـيــــسـ إل ـــــالح   اضي ـقدة ال صـ

ى ـعمــــ ــــكــــــــرخ / االتحــــاديــــــــةنــائــــــب رئــيــــــس محــكـمـــــــة اســتـئــنــــــــــاف ال لدريـــــــب ابـراىـيـــــــم
ـــشواإل تفضـــمو ـــارـ ـ ـــى ال ـــج بحثـف عم ـــيد ـوم  ـــالع دــ ـــي جميــ ـــي   ـــون ل ــــوـع مــ ـــ راحمـ ـــيمنحـد  ق  ن

رش وــــاتــــــيـــيــوجــده وتـــــيـوج وـــــتـــوشن ــر مــــيـــــثــالك  ة.ــــــمــالقي وــئراآو  اداتــوــــوا 
ــــى األأو  ــــوا ر الشــــكر  ال ــــدم ب ــــذين سيتفســــاتذة األتق ــــرام ال ضــــمون بمناششــــة ىــــذا  اضــــل الك

 رام.ــــــتــــان واالحــــنـــتـــر واالمـــديـــــقــــتــل الــــــك يالبحثج  ميم من
ـــــل الشكـزيــــــو بجـوجــــــتأ كمــــــا      ـــــر والتقديــ ـــــذتـاتـر ألســ ـــــالكـي ـ ـــــذيـال رامــ ت عمـــــى ـتعممـــــ نــ

ــــــأي ـــــــأس  اصوـوخــــــ  دييمــ ــــــي دراســـــــتي المعيــــــد القضــــــائي ج   ذةـات ـــــــ يب   إلسيـاميـــــــم ال
ــــ ـــــومشـ ـــــة  يـــــم  رمـــــز التـواضـــــع    ضـــــال   جذاـواري ىـ ـــــن المعامم ـــــق وحسـ ـــــب  الخمــ عـــــن  ي

ـــــانج  جـــــزاكم  ـــــر االمتنـ ـــــر ووا ـ ـــــل الشكـ ـــــادتكم جزيـ والع ـــــاءج مثـــــال األمـــــل والتفـــــاؤلج  مسيـ
 اهلل خيـر الجـزاء.

ـــو       ـــ ق را  ـاخيـ ـــاولـح دــ ـــش  تــ ـــدر جيــ ـــدي أن أخــ  نـو عــــي بــــي اهلل وأرضــــضـــر ــي  ال  ـرج عمـــــ
ن اعو  يـنفســــ ــــا  نــــــن نفســــــم يرـتقصــــ ثــــــتر   البحــ ن ــــــ م   وـق  حميفـــــو يـــــان التــــــك  ي وا 
  .وعـال لـج اهلل

   احثـالب                                                                                     



  ح
 

 ةالمقدم
 

 ودددددح  حالحمدددددل ي الددددد   حوددددد  لنددددد   ّ   لددددد   بنعمتددددد  تدددددتم الحددددد لح     دددددبح ن     الحمدددددل ي الددددد   
ا مددددد ب  الحددددد ل    الم  دددددل ب حب بنددددد  حنب نددددد  محمدددددل     حال دددددىم يلددددد   ددددد ل  لنهتدددددل  بددددد  العلدددددم ندددددح ا  

 الم  م ب ح بعل.  حلحا  اي يل   حيل  ال  الط و  ب حححب  الغ ّ 

 موضوع البحث  : وال  أ  

ح،ددددد م الة ددددد   د األ بّ الم ا عددددد   الملن دددددد ل،  دددددد الدددددلح    مدددددب المتيددددد  يل ددددد   ددددد   دددددحان ب      
ل  ددددد البتدددد    ا،ت دددد به مدددد  المة دددد    دددد   بعددددل مددددب المحدددد ،م الحطن ددددد تندددد   ح  ددددد األالحدددد ل   

   ت تددددد  يل ددددد  يدددددلم  دددددحاي بم ددددد  المدددددلل المةددددد    اح ب  دددددتني   م احددددد  الطعدددددب الة نحن دددددد  مّمددددد
للحة ةددددد الة دددد   د  مدددد م الة دددد ي  ح حددددبا الح،ددددم الة دددد    ينحاندددد     ا   ددددحاح طدددد   النددددحا  م ددددلل

حت دددد ح ب لح  ددددد  مدددد م    لدددد   لددددل   ددددحح ا    دددد  دمددددب ح دددد، الحا دددد     لددددم ت،ددددب مط بةددددد   ب  حا  
ح،ددددد م متن   دددددد حيدددددلم   لتى ددددد  حدددددلح   ى للدددددل   ب دددددب  اليحددددد   ددددد  المح دددددح خددددد  مح،مدددددد  

الحدددددد ل  مددددددب مح،مددددددد لحلددددددد  الح،ددددددم بّ   ودددددد   تأب ددددددل المن حيدددددد    حال دددددد ا  الدددددد    طدددددد   وندددددد 
 م ونددددد ل ايتبددددد  ا  اخددددد ى تةددددد  حددددد  حا  ؟   اتهددددد  المةددددد    للح،دددددم الدددددحطن الح  دددددد   نب دددددد  نددددد   
 م دددددد  ا ح،دددددد م المتعلةددددددد ب لةدددددد نحب الخدددددد     بلددددددد للتني دددددد  امدددددد م محدددددد ،م  بّ   حودددددد    لددددددل ممدددددد  

حودددددد   بلدددددد  التادددددد  ع   ا يتدددددد ا  ب ألح،دددددد م الحدددددد ل   يددددددب محدددددد ،م الددددددلح   الددددددلح  ا خدددددد ى ؟
 ودددد   دددد   ددددب    لددددل؟ ودددد ا  دددد ايا    ددددتلحم اتخ أل نب ددددد مددددب لحب األمدددد  ب لتني دددد   م ح ددددع   ا

 ا ي اي. ب   بحثن   ن لط يل   ال حي  بّ م   نح ح   

 ىمية البحثأ :ثانيا  

وم ددددددد البحدددددد، نت  ددددددد لتطددددددح  العى دددددد   الع مددددددد حالخ حددددددد ب ددددددب  انيتدددددد   الددددددلح  ت،مددددددب      
حمنهددددددد     ددددددد ل م  ا  تحددددددد ل د حا  تم ي دددددددد يبددددددد  األ  مددددددد  ب نهددددددد  حاحل ددددددد ل الناددددددد ط   حالعى ددددددد 

نادددددحي يى ددددد     نحن دددددد نت ددددد   لى الددددد  حن دددددد حالعةدددددحل اللحل دددددد حب لتددددد ل   ح ،دددددد الت ددددد    ا ل،ت
 ب  حددددد   ددددد  ا ح،ددددد م الة ددددد   د األ بّ   هددددد  الة ددددد ي  ح،مددددد  ودددددح معلدددددحم   حددددد   ينهددددد  نحايددددد      

حدددددددل   مح،متهددددددد  اللحلدددددددد التددددددد     لددددددد م  ددددددد  حدددددددلحل   ّ   ت،دددددددحب   بدددددددد لىيتددددددد ا   ح التني ددددددد   



  خ
 

 م محددددد ،م مبدددددل  ا  دددددتةى  الددددد    منددددد  تني ددددد   ح،دددددل الح،دددددم  ح لدددددل  يتبددددد  ا      ددددد د حتحة ةددددد   
  حددددددلا  التادددددد  ع   لدددددد لل يمددددددل  الددددددلح  الدددددد   لددددددد اخدددددد ى ا دددددد  لح اللحلددددددد األ نب ددددددد يلدددددد   

م بدددد ا  ح دددع  ،  ددددد الدددلح  الدددد    نبدددد التددد  تددددنقم العى ددد   التدددد   ،دددحب  حددددل ط   هدددد  ينحددد   
 دددد ال الحيددددد ق ح حدددد    ددددمب ل   ل منيدددد     دددد اتي   دددد   حمع وددددلا  مدددد  الددددلح  األخدددد ى لغددددد    

 مدددددد  ت،ددددددحب   دددددد  ملمددددددد   ودددددد ر التادددددد  ع   لا مدددددد    بّ    ّ    الخ حددددددد يلدددددد  محدددددد لحهم ححةددددددح هم
 .ح، م      د مب اللح  ا خ ىة     حالنحاي   الت  حل     ه   ب،  د ال

 ددددد ا   ددددد  الاددددد حط مددددد   ادددددحبه  الدددددنة   ح اإ  دددددحان ب الدددددلح  وددددد ر   لبددددد    بّ بمعنددددد   خددددد      
  ا ح،ددددد م ا  نب دددددد يلددددد  تني دددددح لبححددددديه  متطلبددددد   لةبدددددح  ا يتددددد ا    التددددد    دددددعه  الماددددد  

 . ا  ه   

 ىدا وإشكالية البحث وأ :ثالثا  

الددددد  مع ل دددددد مدددددلى تمتددددد  الح،دددددم األ نبددددد  بح  دددددد األمددددد  المة ددددد   هدددددل  وددددد ا البحددددد،      
  لم دددددألد تني ددددد  ا ح،ددددد م الحددددد ل   الماددددد   الع ا ددددد  بتنق مددددد بّ محددددد ،م الع ا  دددددد      مددددد م ال  ددددد   

مي و مدددد    لددددم  ،ددددب مح ةدددد    دددد  بعدددد حح ددددع  يددددلل مددددب الادددد حط   ب محدددد ،م الددددلح  ا  نب دددددمدددد
  لمدددد  لهددد  مددددب  وم ددددد  لدددل   مدددد   تعلددد  بم دددد    العى دددد   اللاخلدددد  دددد  نطدددد   الةددد نحب الخدددد  ح 

خددددد ى ا ددددد  د الددددد   ل اح اددددد حط   بددددد ط الحث ددددد   ددددد  معتةدددددلاتهم الل ن دددددد  ددددد ال حا  ت ددددد  ح ددددد   األ
  ددددددد  البحددددددد  مثددددددد  اددددددد ط  الطددددددد ب  ال   تت دددددددم حطب عدددددددد العى ددددددد   الة ددددددد   د ح طيدددددددح   هددددددد  

بدددددأ  حددددديد   ددددد   د  حاإاددددد، ل    الخ حدددددد     تحددددد  عدددددل اددددد ط          حالددددد  المة بلدددددد ب لمثددددد
تي ددددد   مثددددد  ،ثددددد  مدددددب معنددددد  ح بدددددبع  الاددددد حط األخددددد ى التددددد   ددددد ي  يلددددد  حددددد غد تحمددددد   

 .  نب ا ط ح  ح  الح،م األ نب  لحيد التني      البلل األ

 ون اشوة البحث منيجي: رابعا  

  دددد ل حلددددح      ددددد حمددددب   دددد  ،دددد  تلددددل اإادددد، ل     ةددددل ا تأ ندددد   ب نبحدددد،  دددد  مح حلددددد      
لهدددد ر ا ادددد، ل    حمنطلةدددد ب مددددب خددددى  البحدددد،  دددد    يددددل  ح  ددددد ا مدددد  المة دددد    دددد  للح،ددددم 

 لددددد  ال دددددم   بتني ددددد  األح،ددددد م األ نب دددددد مدددددب لحب  ت  وددددد التددددد   ح دددددلو  الماددددد    ددددد  ا الة دددد   
حا ددددد  مددددب   عددددل المادددد   الع ا دددد   بّ ا        الةدددد نحب الخدددد   لمثدددد   دددد  نطددددالمع ملددددد ب اددددت اطا



  د
 

    ح لددددل بتادددد  ع  لةدددد نحب ادددد،المادددد ي ب  دددد  الددددلح  الدددد    خدددد  يلدددد  ي تةدددد  مع ل ددددد ودددد ر اإ
الن  ددددد  حالدددددد    عددددددل مددددددب  م2201ل ددددددند  02ح،دددددد م المحدددددد ،م ا  نب ددددددد  ددددد  العدددددد ا    ددددددم تني ددددد   

ان ب  ا  ح وددد ا الةدددد نحب حالةدددد بحثندددد   ددد  ودددد ر الل ا دددد يددددبلدددد ا    دددلم الةددددحان ب الن  ددد    دددد  العددد ا  
المحددددددل د ب لةدددددد نحب  2210ال  دددددد   الع ب ددددددد للتعدددددد حب الة دددددد    ل ددددددند  تي   دددددددالحددددددلد حمنهدددددد  ا

 م.2210ل ند  222  م 

 خامسا  : خ ة البحث 

مدددددد م المحدددددد ،م المح ددددددحم   ح  ددددددد الح،ددددددم األ نبدددددد    لمدددددد م بمح ددددددح  البحدددددد،حمددددددب   دددددد  اإ    
لددددد  م و دددددد ح  دددددد ل ات هنددددد   لددددد  تة ددددد م   لددددد  مبحثددددد ب  األح  منددددد  خححدددددن ر   ةددددد الع ا  دددددد  

ح  ميهدددددددحم ح  دددددددد الح،دددددددم ل  دددددددن   ددددددد  المطلددددددد  األح  دددددددمن ر الددددددد  مطلبددددددد ب   الح،دددددددم ا  نبددددددد 
 التدددددد  ح ددددددعه  المادددددد   الع ا دددددد  لتني دددددد  الح،ددددددم ا  نبدددددد  حالمطلدددددد  الثدددددد ن  الادددددد حط  ا  نبدددددد 

   دددددد  نطدددددد   ح  ددددددد الح،ددددددم ا  نبدددددد  ح ثدددددد  ر  نددددددمدددددد  المبحدددددد، الثدددددد ن   ةددددددل بحثحمحاندددددد  تني دددددد ر   
ثدددددد   مدددددد  المطلدددددد  الثدددددد ن  اآح  ددددددمن ر  لدددددد  مطلبدددددد ب  األح  حددددددح  ح  ددددددد الح،ددددددم األ نبدددددد    

  نب . المت تبد يل  ح  د الح،م األ

 حمددددد  نددددد ى مدددددب مةت حددددد    ال ددددد  مدددددب نتددددد    مددددد  تححدددددلن  ت دددددمن خ تمدددددد انتهددددد  البحددددد، بح     
التدددد  تن حلهدددد   ن  ددددبد للادددد، ل   الحلددددح  التادددد  ع د الملدددد  حددددل مدددد   دددد  ا  دددد ل  ملدددد ب  ب ت ددددهم  

ب لم دددددتحى التاددددد  ع  الع ا ددددد  بمددددد   تن  ددددد  حتطلعددددد   التطدددددح  ال ددددد    الددددد     تةددددد يالبحددددد، حا 
تددددددد   ي التادددددد    الع ا ددددددد  الع  ددددددد  حبمددددددد   ن دددددد م ح   معددددددد    دددددد  الح ددددددد  الح  دددددد تاددددددهلر الم ت

حانع،ددددد    لدددددل يلددددد    ل ددددد حلتتحا ددددد  النحدددددح  بعدددددل تعدددددل له  مددددد  مددددد  ودددددح مطلدددددح  حطن ددددد  حلح 
تحددددددددد ل د حيلددددددددد  ح ددددددددد  الخحدددددددددح  تني ددددددددد  األح،ددددددددد م مختلددددددددد  الم ددددددددد    ا  تم ي دددددددددد حا  

  نب د.األ
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 ولالمبحث ال 

 جنبيالحكم ال ماهية حجية

ئي  وىتووووخ تت ووووكم  وىةصكةوووو  ى ل وووول   ووووتواوق وى  وووو تتكوووولد وىوووومجلو ةوووود ة ةلجوووو  ةوووود وإ    
ص يوووووو   د   ، ل وى  وووووو اةوووووو ي ى نوووووومور وىة ووووووتل     ووووووموت وىصكووووووي وىع  وووووو  وىووووووك  ي وووووو  صوووووومو  إىوووووو  إ

    ووووووو نلنخ وىةتتتووووووو والثوووووووت وىت ووووووو  وى وووووووع  وىتوووووووخ ت صووووووو  لتووووووو مي وىصكوووووووي ل  وىصكوووووووي وى  ووووووو ئخ موووووووخ
ةووووو  ة ت ووووو  لةكتاووووو  وىمت ووووو  وى   يووووو  هووووو  تثحوووووق ى صكوووووي ح وووووملت  ةووووود ةصكن    ووووو  ، لوألهجنووووو

هوووو  تثحووووق ى صكووووي ن  لحة نوووو  أ ووووت   ح اووووتنع ك  ووووت  وى  وووود وى  نلنيوووو ،ل  حة ووووخ وىةوووومن وى  نلنيوووو  
ةوووووو  ج وووووو  وىةاووووووتلو  صكووووووي وى وووووو مت ةوووووود وىةصوووووو كي وىل نيوووووو ، ى  ىناووووووح  ةووووووت ح، لمووووووكو وألوىحوووووو ق
ك ت  وووووو  ص يوووووو  وىصكووووووي وال نحووووووخ ى وووووومن وجتحوووووو توق ةنهوووووو  ةوووووو  إةووووووت ي ت وووووو  وأل ، فوووووو د  وىووووووملىخ

 ووووووووووو  حص ووووووووووول  والفوووووووووووتوم لصة يووووووووووو  يت  ووووووووووو  حص ووووووووووول  وىاوووووووووووي من وىل نيووووووووووو  ى ووووووووووومل  لوال وووووووووووتو تت 
مووووكو  ن اووووي د  وتتأينوووو   نوووو  لحغيوووو  وىت ووووت  ج وووو  ة ميوووو  ص يوووو  وىصكووووي وال نحووووخ ف ن   ،(1)ة وووو ىصهي

، لوىثوووووو نخ  نحووووووخىوووووو  ةعهوووووولي ص يوووووو  وىصكووووووي وألإ ةنووووووه ل    وووووون  وأل، ة  حوووووويد وىةحصوووووو  وىوووووو 
 نحوووووخ فوووووخ وى ووووو نلد وى تولوووووخ لوالتع ليووووو ق وىتوووووخ ج ووووومم  وى وووووتو  ةلونووووو  تنعيوووووك وىصكوووووي وألل  ىشوووووتل 

 فخ مكو وىة   .

 ولالمطلب األ

 جنبيمفهوم حجية الحكم األ

 د  لو  ، تفوووو  ةوووووتتيدمجلو ال ت  وى وووو د  إالثحووووو ق خ وىةتوف وووو ق لوفوووووخ للوجووووم لوووو نلن   ةوووود وىث حووووق ف هوووو      
     ا، ليكتاووووووو  وىصكوووووووي ةووووووو ي وى  وووووووى نووووووومور وىةتفووووووولر   ت ووووووو  صووووووومو  صكووووووو ي وى   يووووووو  موووووووخ وىتوووووووخ وأل

ةووووت حةوووو  ي ووووت  حةحووووم  ص يوووو  وال جنووووم ل وووولىه مووووك  وىةتص وووو  مت وووو  وىحتوووو ق لوىتووووخ يتتتوووو  ج يهوووو 
         ةووووووووو ي وى  ووووووووو ا وىووووووووومجلو لووووووووو ي كوق  كو إوى  وووووووووي  د   وىة  وووووووووخ فيوووووووووه، لحنووووووووو ا  ج ووووووووو  كىووووووووو  فووووووووو

 وىص يووووووو  ىوووووووتم   حهوووووووك  يتةاووووووو    د   وىةل ووووووولر لكوق وىاوووووووح  كووووووو د ى  وووووووةه  كوقةوووووووتن و وووووووتو حووووووو

                                                           

وى  ووووووووووو ئخ وىوووووووووووملىخ وى ووووووووووو   لتنعيوووووووووووك  م. صعيظووووووووووو  وىاووووووووووويم وىصوووووووووووموم، وىنظتيووووووووووو  وى  ةووووووووووو  فوووووووووووخ وى ووووووووووو نلد (1)
 . 131،  3112صك ي وىتصكيي، ةنشلتوق وىص حخ وىص للي ، حيتلق  نحي  ل  صك ي وألوأل
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وىع ووووه ل  فووووخ وى غوووو   نحووووخنحوووويد وىة  وووولم حوووو ىصكي وأل د   ىنوووو   كىوووو  الحوووومج وووو   لتأاياوووو    ،(1)مجلووىوووو
ه ةوووووو  وىعووووووتر وىثوووووو نخ ف ن وووووو ل ، وىعووووووتر وألوليوووووو  وىن فووووووكن لموووووول ةل وووووولر وى وووووو نلنخ لوىتشووووووتي  ق وى ت 

 .ةد  ه  وى غ  لوال     وى  نلنخ نحخ ة    ىت تي  ص ي  وىصكي وأل

 الفرع االول

 تعريف الحكم االجنبي

     ة تمو  ةد وى ع  لال     ة تف  ة ن  وىصكي  نحخ يت    ةن  ي وألوكو  ح ىصود وىت تيإ   
فخ وى تأد وىكتيي فخ جمن ةلو    (وىصكي)ا ةي  ف م لتمق ك ة    وإ ى شتي ل ح      نحي ،وأل

لفخ وى غ  ت نخ ، وىصكي مل هلل     ج   لصم  د  إ    ،(3){ احلكمِإالِهللِإن ِةنه  للىه ت  ى  } 
 .(2)وى   ا

ه )وى ووووووتوت وى وووووو مت ةوووووود ةصكةوووووو  ةشووووووك   حأن وووووو (1)جتفووووووه وىووووووح   لوىصكووووووي فووووووخ ف ووووووه وى وووووو نلد   
ول  وووووو تق ة ت وووووو  ح وووووومي والجتووووووتو  ج وووووو  و ت   ووووووه  فووووووخ  لة ت وووووو   ووووووصيص    تشووووووكي   

وىللوووووق وىةن اووووو  فوووووخ   ووووولة  تف وووووق وىيهووووو  لفووووو  للوجوووووم وىةتوف ووووو ق اووووولوا كووووو د  ووووو متو فوووووخ 
  ئعوووووو  ه تووووووحينةوووووو  جتف ، ةل وووووولر وى  وووووولة  ول فووووووخ شوووووو  ةنووووووه ول فووووووخ ةاووووووأى  ةتعتجوووووو  جنووووووه(

 وى  وووو ئي  لكىوووو   يوووو    جوووو د ىعكووووت وى   ووووخ فووووخ واووووت ة ىه اوووو  تهإه )ح ن وووو (5)ا ووووتو ةوووود وىع هوووو  
ةوووو  ةوووو  يكوووولد واووووت ة ىه ىاوووو     كوووو د ة ووووةلنه، ل  ك نووووق وىةصكةوووو  وىتووووخ و وووومتق وىصكووووي ل يوووو   
 وى   خ وىلالئي  في    ج يه و     وةت(.

                                                           

صكووووووووووو ي، حصووووووووووو  ة ووووووووووومي وىووووووووووو  ة  ووووووووووو  وى وووووووووووم ، جووووووووووو ي وى   وووووووووووخ   ووووووووووو  ج وووووووووووخ ص حووووووووووول ، ص يووووووووووو  وأل (1)
3113  ،11. 

 .55ن  ي أي  التن وأل (3)
، ةكتحوووووووو  ىحنوووووووو د، اوووووووون  وىنشووووووووت حوووووووود وحووووووووخ حكووووووووت حوووووووود جحووووووووم وى وووووووو مت وىووووووووتوم ، ةصةووووووووم ة توووووووو ت وى ووووووووص   (2)

1891،  119.  
وىةتوف وووووووووو ق، وى ح وووووووووو  واللىوووووووووو ، موت وىة وووووووووو ت  صكوووووووووو ي فووووووووووخ لوووووووووو نلد م. وصةووووووووووم وحوووووووووول وىعوووووووووو ، نظتيوووووووووو  وأل  (1)

 .21،  1855ى نشت 
م . فتصوووووووووووخ لوىوووووووووووخ، ةحووووووووووو ما لوووووووووووو نلد وى  ووووووووووو ا وىةووووووووووومنخ، وى ح وووووووووووو  وىث نيووووووووووو ، موت وىنه ووووووووووو  وى تحيوووووووووووو    (5)

1855  ،521. 
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وىصكووووي وى  وووو ئخ وىووووك  ي وووومت ةوووود وىةصكةوووو  ليصووووتت  وى   ووووخ حةوووو  ىووووه  د  لناووووت ي  وى وووول      
تاووووتة   د  كوووو د ة كووووخ  ي  ةهوووولت ، ح ووووم  ل وووو ئي  ة وووومتم  نظوووو ي وىملىوووو  فيةوووو  إكو ةوووود اوووو    

ت وووووميتم  ةووووود وىن صيووووو  مىووووو  ل لمفلجهةووووو  لةن لشوووووته ، لح وووووم لمد وألأللووووولو  وى وووووتفيد وىةت   وووووةيد 
 اوووووح   لةن ووووول  ي تحوووووت لثي ووووو  تاوووووةي  لةصوووووتتو   ل ةووووو  يشوووووتة  ج يوووووه ةووووود للووووو ئ   د  وى  نلنيووووو ، فووووو 

 ال  ةكووووود وى  ووووود حهووووو  إوىتاوووووةي  وىتوووووخ ال ي، فتكووووولد لوىص ىووووو  موووووك  ىهووووو  ص يووووو  وىةصوووووتتوق تاوووووةي   
 ح ىتمليت.

 .(1)ك  ةد ال يصة   ناي   ةهلتي  وى تو  : نحخ(وال)لة ن  

اووووي من ملىوووو   ح اووويوىصكوووي وى وووو مت ه )حأن وووو (3) نحوووخ ف ووووم جتفوووه    نوووو  ةوووود وىع وووهةووو  وىصكووووي وأل    
جووووود  ناوووووي  وى  ووووو ن وىوووووكيد يع ووووو لد فوووووخ وى  ووووولة  لملد والمتةووووو ي   نحيووووو ، حغووووو  وىنظوووووت 

ت وىاوووووي من ه وت وووووك ة يووووو ن ووووو لةووووود وىة صوووووظ ج ووووو  موووووكو وىت تيووووو   ،  ووووومت فيوووووه(ح ىةكووووو د وىوووووك  
   نحيووووووووو  ، لموووووووووكو وىة يووووووووو ت تأ وووووووووك حوووووووووه وىووووووووومل  وىتوووووووووخ تتحووووووووو  وىنظووووووووو ي  وا اووووووووو   الجتحووووووووو ت وىصكوووووووووي 

ج ووووو ا إ نحيووووو  ملد  ةتووووو  ةووووو   ووووومت ح اوووووي اوووووي من ملىووووو    نحيووووو    وك ي تحوووووت وىصكوووووي  ،(2)وى تينوووووخ

                                                           

     ىاوووووووووووووون   51لتم مووووووووووووووكو وىت تيوووووووووووووو  فووووووووووووووخ وىةوووووووووووووو من واللىوووووووووووووو  ةوووووووووووووود لوووووووووووووو نلد ول ةوووووووووووووو  وال  نوووووووووووووو  تلووووووووووووووي  (1)
 ي.32/11/3115فخ  1111وى تولي  ح ى مم، لنشت فخ  تيمن وىلل ئ  3115

وى  ووووووووووو ئخ وىوووووووووووملىخ وى ووووووووووو   لتنعيوووووووووووك  م. صعيظووووووووووو  وىاووووووووووويم وىصوووووووووووموم، وىنظتيووووووووووو  وى  ةووووووووووو  فوووووووووووخ وى ووووووووووو نلد (3)
 . 215،  3112صك ي وىتصكيي، ةنشلتوق وىص حخ وىص للي ، حيتلق  نحي  ل  صك ي وألوأل

نوووووووووووه وىصكوووووووووووي وىوووووووووووك  أح  نحوووووووووووخوى تينوووووووووووخ ت وووووووووووت  وىصكوووووووووووي وى  ووووووووووو ئخ وأل نظووووووووووو يوىووووووووووومل  وىتوووووووووووخ تتحووووووووووو  وى (2)
موووووووووك  وىووووووووومل  )فتناووووووووو  لة وووووووووت   وووووووووك حة يووووووووو ت وىةكووووووووو د لةووووووووود نحيووووووووو  ملد وأل اوووووووووي اوووووووووي من ملىووووووووو   ي ووووووووومت ح
اوووووووووي  ةتووووووووو  ةووووووووو   ووووووووومت ح  نحيووووووووو    وىصكوووووووووي ي تحوووووووووت  د   ك نووووووووو  وىةشوووووووووتر وى حنووووووووو نخ  وووووووووتوص  ج ووووووووو  إلىحنووووووووو د( 

 ووووووووووول  وىةص كةووووووووووو ق  ( ةووووووووووود لووووووووووو نلد 1118اوووووووووووي من ملىووووووووووو  و نحيووووووووووو  لموووووووووووكو ةووووووووووو  ن وووووووووووق ج يوووووووووووه وىةووووووووووو من )
صكوووووووووو ي وى وووووووووو متن حوووووووووو ىة ن  وىة  وووووووووولم حهووووووووووكو وىحوووووووووو  ، وأل  نحيوووووووووو ، ت ووووووووووم وىة ووووووووووم  ) 1892ى وووووووووو ي وىةمنيوووووووووو  
د ةصوووووووووو كي ةيووووووووووت ىحن نيوووووووووو  صكوووووووووو ي وى وووووووووو متن ةووووووووووح وووووووووو  وأل د    ال  إاووووووووووي من ةيووووووووووت وىاووووووووووي من وى حن نيوووووووووو (،  ح اووووووووووي

د ةصكةوووووووو  وىتلتوووووووو  فووووووووخ صكوووووووو ي وىتووووووووخ ت وووووووومت جوووووووو نحيوووووووو ، لةنهوووووووو  وأل صكوووووووو ي   نحيوووووووو  ال ت ووووووووم  ح اووووووووي اووووووووي من 
ح ىناووووووووووح  ىدصكوووووووووو ي وى وووووووووو متن جوووووووووود وىةصوووووووووو كي  اووووووووووتئن في   و وىةصوووووووووو كي وى حن نيوووووووووو  ت ووووووووووم ةت  وووووووووو    د  وىع تيكوووووووووو د أل

 ووووووووو ، لتكووووووووولد ةووووووووود وأل اوووووووووتثن اوصكووووووووو ي ىيكيووووووووو  فوووووووووخ ىحنووووووووو د، لمنووووووووو  ت وووووووووم موووووووووك  وألوىتلصيووووووووو  ى  لوئووووووووو  وىك ثل 
 =م. جحوووووووووووم   ةيووووووووووو  ة ووووووووووول  -ل ح ووووووووووو  ى تنعيوووووووووووك ىووووووووووومو ملوئوووووووووووت وىتنعيوووووووووووك فوووووووووووخ ىحنووووووووووو د ك ألصكووووووووووو ي وى حن نيووووووووووو 



 4 

ل ى ناوووووي  وى  ووووو ن وىوووووكيد يع ووووو لد فوووووخ وىنووووومور  مةيووووو  ى ةكووووو د وىوووووك   ووووومت فيوووووه وىصكوووووي  يووووو   
    ةتووو  ةووو   ووومت ح اوووي اوووي من ملىووو    نحيووو    وىصكوووي ي وووم  د   لحنووو ا ج ووو  كىووو  فووو وىة وووتل  ج ووويهي،

ت تووووت  وىملىووووو  وىةووووتوم تنعيوووووك وىصكووووي فيهووووو  ح ىملىوووو  وىتوووووخ  وووومت وىصكوووووي ةووووود  د   شوووووتي    ، نحيوووو  
ىوووووي تكووووود ت توووووت  ح ىصكلةووووو  وى  ئةووووو  للوووووق  وووووملت وىصكوووووي ليكعوووووخ ة وووووتم  د  و  ةص كةهووووو  صتووووو  ل 

 .(1)والجتتو  وىلول خ ةد ملد والجتتو  وى  نلنخ

جووووود  كىووووو  وىصكوووووي وىوووووك  ي ووووومته )جتفووووول  حأن ووووو(3) وووووت ةووووود وىع هووووو افتيووووو   أ منووووو  فوووووخ صووووويد    
ى وووووو نلنخ وىاوووووو ئميد فووووووخ ملىوووووو  اوووووو    ل وووووو ئي  تةوووووو ت  لظيعتهوووووو  لف وووووو   ى نظوووووو ةيد وى  وووووو ئخ لو

يعهووووي ل  (وا ك نووووق مووووك  وى هوووو  فووووتمو  وي ميئوووو ل  هوووو   لىووووق و ت   وووو ق ل وووو ئي  اوووول  ة ينوووو  
     نحيوووو ي ىل وووو  وىصكوووو ا اوووو    ةكوووو د موووول وى ووووع  وىاوووو ئمن لوىةت ووووكن ود  وووو ح  وى جوووو  وىت تيوووو   

اووووح   ه ن وووو لي صووووظ وي وووو   ةوووود وىت تيوووو  وال يووووت  نحيوووو ، صكوووو ي وىتصكوووويي وأل م وووو  فووووخ ثن يوووو    ل 
ا ك نوووووووق ةصكةووووووو  وى وووووووع  وال نحيووووووو  ى صكوووووووي ح ى هووووووو  وى  ووووووو ئي  وىت ح ووووووو  ىملىووووووو  ة ينووووووو  ، اووووووولو

                                                                                                                                                                      

-ةص  ووووووووووتوق فووووووووووخ وى وووووووووو نلد وىووووووووووملىخ وى وووووووووو  ، وى ح وووووووووو  واللىوووووووووو ، ةنشوووووووووولتوق ميوووووووووود وىص لليوووووووووو ، حيووووووووووتلق
 لة  ح مم . 155،  3115ىحن د، 

م. اووووووووهي  وىعووووووووت ل ، وى وووووووو نلد وىووووووووملىخ وى وووووووو ي، وى ح وووووووو  واللىوووووووو ، موت وىث  فوووووووو  ى نشووووووووت لوىتلميوووووووو  جةوووووووو د  (1)
حملىوووووو  ةوووووود  هوووووو  ل لمموووووو   جتووووووتو ووىووووووملىخ  موووووول  جتتو حوووووو الوىة  وووووولم  وىووووووك  يل وووووو  ود 125،  3118

ج ووووو  وىلولووووو  ةووووود ملد ود تتووووولفت فيهووووو  وىشوووووتجي  وىملىيووووو  و  ود منووووو     ووووو  فوووووخ جن  وووووتم  وىث ثووووو  ول تل وووووم 
شوووووكل  فوووووخ موووووك  وى ن  وووووت، ليوووووتي كىووووو  ح ىوووووم ل  فوووووخ ج لووووو ق ةووووو  موووووك  وىملىووووو  وى ميووووومن ةووووود ملد وىت وووووت  

والجتووووووتو  وى وووووو نلنخ  فهوووووول  ح ووووووع  تاووووووةي  لج وووووو  نصوووووول  ووووووتي  وىوووووو  ةل وووووولر وىل وووووولم وى وووووو نلنخ ى ملىوووووو  وةوووووو 
والجتوووووتو  وى وووووتي  وىوووووك  ياوووووتنم ج ووووو  ل ووووولم وىش  وووووي  وىملىيووووو  وىك ة ووووو  وىة توووووت  حهووووو  لح اوووووت توتم  لثح تهووووو  

)لةووووود وةث ووووو  والجتوووووتو  وى ووووو نلنخ وجتوووووتو  لي ووووومت وةووووو  حشوووووك  ةح شوووووت ول ح وووووم  وووووملت والجتوووووتو  وىووووولول خ، 
 خ )كملىووووووووو ( ج ووووووووو  والتو وووووووووخ وى تحيووووووووو  جووووووووومم ةووووووووود وىووووووووومل  وى تحيووووووووو  ةووووووووو  تو ح ىكيووووووووو د وى وووووووووهيلنخ والاوووووووووتوئي 

 وىكيووووووو د كىووووووو  والجتوووووووتو  وىووووووولول خ مووووووول وجتوووووووتو  وكثوووووووت ةووووووود ملىووووووو  جتحيووووووو  حل ووووووولم وىع اووووووو يني ، وةووووووو  صووووووو الق
ج لووووو ق وىتةثيووووو  لوىتحووووو م  وىت ووووو ت  فيةووووو  حيووووونهي ةووووود ملد  ج ووووو  والتو وووووخ وىع اووووو يني  ةووووود  ووووو   وىغ  ووووو 

    .(وجتتو  ت   وىمل  وى تحي  ح ىل لم وى  نلنخ إاتوئي 
ملىخ ى ةصوووووووووووو كي وى توليوووووووووووو  لتنعيووووووووووووك وى   ووووووووووووخ جوووووووووووولنخ ةصةووووووووووووم ف ووووووووووووت ، وال ت وووووووووووو   وى  وووووووووووو ئخ وىوووووووووووو (3)
 نحيوووووووووووو  فووووووووووووخ وىةاوووووووووووو ئ  وىةمنيوووووووووووو  لوىت  تيوووووووووووو ، وى ح وووووووووووو  واللىوووووووووووو ، ةكتحوووووووووووو  وى ووووووووووووح  ، حغووووووووووووموم صكوووووووووووو ي وألوأل

3115  ،91 . 
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 صكوووووووو ي ةصكةوووووووويد للف وووووووو   ى نظوووووووو ةيد وى  وووووووو ئخ لوى وووووووو نلنخ ى ملىوووووووو  ي  ةشووووووووك   صاوووووووو  ل نلنهوووووووو  
 .وىة متن ى صكي

ه وىصكوووووووي وى ووووووو مت ةووووووود اووووووو    ج ةووووووو  تةووووووو ت  لوكو كووووووو د وىة  ووووووولم حووووووو ىصكي وال نحوووووووخ حأن ووووووو   
ثووووت وىةتتتوووو  وأل لف وووو  ى نظوووو ي وى وووو نلنخ وىةهوووويةد فووووخ ملىوووو  ة ينوووو ، فوووو د    وى  وووو ئيو ت   وووو ته  

ثوووووو  ةصكةوووووو  وى ووووووم  ة صكوووووو ي وى وووووو متن ةوووووود وىةصوووووو كي وىملىيوووووو ،د ناووووووتح م وأل ج وووووو  كىوووووو  موووووول 
 .(1)لتحي  ى عصي لوى    .. وىخوىت ح   ى  ن  وأل

 21 نحيوووو  فووووخ وى ووووتو  تلووووي صكوووو ي وىةصوووو كي وأل لوووو نلد تنعيووووك  د   وىتشووووتي  وى تولووووخ فوووو ةوووو  فووووخ    
توم فووووووخ مووووووكو ي وووووو) حوووووو ى ل  لىوووووو  ةنووووووهفووووووخ وىةوووووو من وأل  نحووووووخجووووووت  وىصكووووووي وأل، (3)ي1839ىاوووووون  

 وى  نلد ح ح تن :

  نحخ( وىصكي وى  مت ةد ةصكة  ة ىع    تج وى تو .)وىصكي وأل

( وىووووح م وىتووووخ  نحيوووو  نحووووخ. )وىووووح م وألو وووومتق وىصكووووي وأل ( وىةصكةوووو  وىتووووخ)وىةصكةوووو  وال نحيوووو 
 . نحخ( مت فيه  وىصكي وأل

  ةووووود ة ووووو   تنعيوووووك  صكووووو ي وىةصووووو كي وأل نحيووووو  لل وووووتم   وووووي  لوووووخ وىةشوووووتر وى تو د   صوووووظ  ي  ل    
لوةوووووت وىلالئيووووو  للوووووتوتوق وى  ووووو ا صكووووو ي وىةصكةووووويد لوأل  وووووتج  ل صكووووو ي وى  ووووو ئي  ف ووووو ، ج ووووو  وأل
واوووووووووت مي  -  وىةشوووووووووتر وى تولوووووووووخ   –ه ن ووووووووو     ةووووووووود  وووووووووع  وىصكوووووووووي وال نحوووووووووخ حووووووووومىي  وىةاوووووووووت

( ةوووود وى وووو نلد وىةوووومنخ 11ي وووو   ح ىةوووو من )  ي كووووم كىوووو ةوووو  ل  ،ة وووو  صخ وىصكووووي لوىةصكةوووو  ف وووو 
لوةوووووووووت لوووووووووتوتوق وى  ووووووووو ا وىةاوووووووووت    لوأل د   ك إ، (2)وىة وووووووووم  1851ىاووووووووون   11وى تولوووووووووخ تلوووووووووي 

                                                           

م. مشوووووووووووو ي ج ووووووووووووخ  وووووووووووو م ، وى وووووووووووو نلد وىووووووووووووملىخ وى وووووووووووو  ، موت وىة حلجوووووووووووو ق وى  ة يوووووووووووو  والاووووووووووووكنمتي   (1)
3111،   328. 

 ي.5/5/1839حتأتيخ  111وىلل ئ  وى تولي  ح ى مم نشتمكو وى  نلد فخ  تيمن  (3)
توليووووووو  ح ى ووووووومم وىة وووووووم  فوووووووخ  تيووووووومن وىللووووووو ئ  وى  1851ىاووووووون   11وى ووووووو نلد وىةووووووومنخ وى تولوووووووخ تلوووووووي  نشوووووووت(2) 

 نحيووووووو   صكووووووو ي وى ووووووو متن ةووووووود ةصووووووو كي ال تكووووووولد وأل) ةنوووووووه 11لن وووووووق وىةووووووو من  ،ي9/8/1851حتوووووووأتيخ  2115
(. كو وجتحووووتق كووووكى  لف وووو  ى  لوجووووم وىتووووخ لتتموووو  وى وووو نلد وى وووو مت فووووخ مووووكو وىشووووأدإ ال  إل ح وووو  ى تنعيووووك فووووخ وى ووووتو  

 = نحيووووو ، لموووووكو ةووووو لوةوووووت وىلالئيووووو  وألهلي وىلواووووو  ى صكوووووي فأ ووووو م تنعيوووووك وأل وووووك حووووو ىةع ةووووو  وىةشوووووتر وىة وووووت  ف وووووم  
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 د   الاووووووت توت لوىثحوووووو ق، ي وووووو   وىوووووو  كىوووووو  لىووووووي  ىهوووووو   ووووووع  و ،مووووووخ لووووووتوتوق للتيوووووو ، وىلالئيوووووو 
لملت وي ووووووو حخ فوووووووخ ةووووووومو ة ئةووووووو   ، ه ت ميتيووووووو  لواووووووو  وى   وووووووخ جنوووووووم و وووووووموتم  يتةتووووووو  حاووووووو 

لوىتوووووخ ، ةووووود جمةوووووه وووووتوا وىة  ووووول  ةنوووووه وىت ووووومي  ج يوووووه  ل ت وووووميت  وووووص  وإةوووووت  وووووموت وألإ
 لوةوووووت وىلالئيووووو  تكووووولد جت ووووو   وأل د   ملد ةلو هووووو  وى  ووووولي حح  وووووهي  كةووووو   ةووووو  ت ووووومت ة ىحووووو   

ىتغيووووووت وىظووووووتل   تح وووووو   ل ت وووووومي ه   ل وىغ ئهوووووو   ىت وووووولر جنهوووووو  وى   ووووووخ ياووووووت ي   و د  ىإلىغوووووو ا أل
الئيووووو  وى ووووو متن لوةوووووت وىل ج ووووو  كىووووو  ال يةكووووود ة وووووه تنعيوووووك وأل حنووووو ا  ، ل (1)وىتوووووخ  ووووومت فيهووووو  وى وووووتوت
هووووو  ةيوووووت ح تووووو  لال تصووووولم ص يووووو  والةوووووت وىة  وووووخ فيوووووه،  ح ووووو   نحيووووو  ألن  ةووووود ةصووووو كي وىووووومل  وأل

 .)صكي(ه وات ة  ك ة  ن            نحي صك ي وأل ت تي  وىلوتم فخ ل نلد تنعيك وألى

ىاووووووون   25صكووووووو ي ىووووووومل  وى  ة ووووووو  وى تحيووووووو  وىة ووووووومل  ح ى ووووووو نلد تلوووووووي ةووووووو  وتع ليووووووو  تنعيوووووووك وأل    
ةمنيوووو   ص وووول )كوووو  صكووووي نهوووو ئخ ة ووووتت ى  لىوووو  ةنهووووق وىصكووووي فووووخ وىةوووو من وألف ووووم جتف وووو (3)ي1851

 حووووووووو ألصلو ل ةت  ووووووووو  ةووووووووود وىةصووووووووو كي وى ن ئيووووووووو  )وى موئيووووووووو (  ول ت  تيووووووووو  ول لووووووووو    حت ووووووووولي  
صووووومو مل  وى  ة ووووو  وى تحيووووو  يكووووولد لووووو ح  ى تنعيوووووك إ ووووو مت جووووود ميئووووو  ل ووووو ئي  فوووووخ  وىش  وووووي 

 .مك  والتع لي ( ألصك ي فخ ا ئت مل  وى  ة   لف    

أللوةوووووت ى وووووتوتوق وى  ووووو ا وىةاوووووت    لولةووووو  كىووووو  ال يةكووووود وى ووووومي حوووووتف  وىةشوووووتر وى تولوووووخ    
 وووووتو ج ووووو  وىتوووووخ ج ووووومم  وى وووووتو  ةووووو  وىووووومل  وأل تع ليووووو قوال والجتحووووو ت وووووكن  حنظوووووت  كو إوىلالئيووووو  
ةوووووود وتع ليوووووو  وىتيوووووو    35د وىع ووووووتن ) ( ةوووووود وىةوووووو من  يميد وىثنوووووو ئخ لوى ةوووووو جخ، الاووووووية  ل وى وووووو 

ىاووووووون   111وىة ووووووومل  فوووووووخ وى وووووووتو  ح ى ووووووو نلد تلوووووووي  ي1892وى تحيووووووو  ى ت ووووووو لد وى  ووووووو ئخ ى ووووووو ي 
ي ووووومت حنووووو ا  ج ووووو  و وووووتواوق ل ووووو ئي   ك نوووووق تاوووووةيته )كووووو  لوووووتوت  يووووو    ن وووووق ج ووووو  (2)ي1892

                                                                                                                                                                      

 1819ىاووووووون   12  تيووووووو  وىة وووووووت  تلوووووووي ( ةووووووود وى ووووووو نلد وىةتوف ووووووو ق وىةمنيووووووو  لوىت381ن وووووووق ج يوووووووه وىةووووووو من )
 ةت حتنعيكم  ...(. م و نحخ ي لم وأللوةت وى  متن فخ حصك ي لوأل ا فيه  ) وألوىن فك لوىتخ  

 اووووووون  مي لميووووووو  وىنووووووومول ، وىةتوف ووووووو ق وىةمنيووووووو ، وى ح ووووووو  وىث ىثووووووو ، وى  تووووووو  ى ووووووون ج  وىكتووووووو  ، وى ووووووو متن،أ (1)
3111  ،221. 

 ي.1/1/1851 حتأتيخ 2913نشت مكو وى  نلد فخ  تيمن وىلل ئ  وى تولي  ح ى مم  (3)
. لال حووووووم ةوووووود ككووووووت 11/1/1891فووووووخ  3851ت مووووووكو وى وووووو نلد فووووووخ  تيوووووومن وىللوووووو ئ  وى توليوووووو  ح ى وووووومم شوووووون(2) 
مووووي  د وتع ليوووو  وىتيوووو   ىعتووووق والنتحوووو   وىوووو   ووووتلتن حصوووو  وىةلو ووووي  وىةت وووو   ح ىشووووتي   وإاوووو ةي  وىغووووتوا وأل

=   ووووووو  والتع ليووووووو  حووووووو  لت وووووووميي وىةاووووووو جمنلتياووووووويت صووووووو  وىت   وووووووخ حووووووويد ةووووووولو نخ وىووووووومل  وى تحيووووووو  وىةلل ووووووو  ج
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، لى وووووو  مووووووكو صووووووم وال ووووووتو  وىةت  لوووووومن( ل ويوووووو   هوووووو  ة ت وووووو  ىوووووومو  ةوووووود ةصوووووو كي  ل لالئيوووووو  
لحوووووكى    جةووووو  ي وووووم ل ووووو ئي ،  صكووووو ي وى  ووووو ئي  لوىلالئيووووو  ل ك يشوووووة  وألإلاووووو  ىت تيووووو  مووووول وألو
وى وووو متن ةوووود صكوووو ي وى  وووو ئي  لوةووووت وىلالئيوووو  وىوووو    نوووو  وأل وووو مق تنعيووووك وأل  د مووووك  والتع ليوووو  فوووو
ةوووود وى وووو نلد  مووووك  والتع ليوووو  و ووووحصق  ووووما   د    ووووكيد ح وووويد والجتحوووو ت أ ووووتو  صوووومو وىوووومل  وألإ

 ةصووووووو كيوى صكووووووو ي  لووووووو نلد تنعيوووووووك ةووووووو ىي يوووووووتم فوووووووخلتوتمووووووو  ح ووووووو نلد، لموووووووكو إم وىووووووومو  خ ى  وووووووتو  ح ووووووو
   فخ وى تو . نحي  وأل

 الفرع الثاني

 جنبيالتعريف بحجية الحكم ال

وىكووووووو ي وىةغ ووووووو  كووووووو ى غم وىووووووومىي  لوىحتمووووووو د، ل   ت نوووووووخ وىص يووووووو  فوووووووخ وى غووووووو   يوووووووتوم حهووووووو  وصي نووووووو   
وىكتي ووووووو  وىتوووووووخ يتوووووووكتر حهووووووو  إ عووووووو ا  ل وىووووووومجلو توووووووأتخ حة نووووووو   لوصي نووووووو    ،يتصوووووو    وىنووووووو   حوووووووه

 .(1)وىاح  وىص ي خ

 .(2)} ه احل جَة  البالغةل  ـلْ فلـق   }كة  لتم فخ ةصكي كت حه وى ميم 

                                                                                                                                                                      

ى ةووووولو نيد وىوووووتوةحيد فوووووخ ةح شووووتن صووووو  وىت   وووووخ لتنعيوووووك صكوووووي ل وووو ئخ فوووووخ    ةووووود وىووووومل  وى تحيووووو    وى  وووو ئي 
 حوووو ق وىتوووووخ ةوووود  مووووي وى   فووووخ ت وووو لم لوصوووومن وىة  وووول  تنعيووووك وىصكووووي مو  هوووو  ل  ي وووو  ن صووووق وتع ليوووو  وىتيوووو  

مة  ص فظوووووق ج ووووو  ص ىوووووق ملد تص يووووو  وىت ووووو لد وى  ووووو ئخ فوووووخ ة ووووو   تنعيوووووك وألصكووووو ي حووووويد وىووووومل  وى تحيووووو  جنووووو
جوووود تاوووو يي ةلو نيهوووو  ىكنهوووو  مجةووووق وىت هووووم حتل يووووه والتهوووو ي  ووووم ةوووود يتتكوووو  ةوووونهي  ةتنوووو روالاووووي من وىوووومل  فووووخ 

ةووووود وىوووووملىتيد ح  لحووووو  اووووو ىح   ىووووومو    ةووووود وأل وووووتو  وىةت  لووووومن وأل وووووتو  وووووتوئي ة  لحووووو   ج يهووووو  فوووووخ لووووولونيد كووووو 
 وىصتي .

             ا اوووووووووووووووخ، وىةنظةووووووووووووووو  وى تحيووووووووووووووو  ى تتحيووووووووووووووو  لوىث  فووووووووووووووو  لوى  ووووووووووووووولي، التل ، اووووووووووووووون وىة  وووووووووووووووي وى تحوووووووووووووووخ وأل (1)
، ة ح ووووووووو  موت وىةشوووووووووت ، حيوووووووووتلق 21وىةن وووووووووم فوووووووووخ وى غووووووووو  لوالجووووووووو ي، وى ح ووووووووو ل  .383،   1898وى حووووووووو  
1891  ،131. 

 (.118التن والن  ي وآلي  ) (3)
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ةووووو ي  د منووووو   وةوووووتو  اوووووح  جت وووووه  ج ووووو   ،لتوووووم  ص يووووو  والةوووووت وىة  وووووخ فيوووووه فوووووخ وى ووووو نلد   
ال ي وووووولم ة ووووووه  حةوووووو  ل  يوووووو    ووووووح  مووووووكو وىصكووووووي   وووووو ا لتووووووي وىع وووووو  فيووووووه حصكووووووي ل وووووو ئخ، ل وى 

 .ة ي وى   ا جت  وىنمور ة ممو  

ود ص يووووووو  والةوووووووت وىة  وووووووخ  وووووووع  ت صووووووو  حووووووو ىصكي وى  ووووووو ئخ ) ةووووووود لووووووو   (1)ةووووووود وىع هووووووو ال    
وى وووو مت ةوووود ةصكةوووو  ة ت وووو  ليتتتوووو  ج وووو  توووولوفت مووووك  وى ووووع  وصتووووتوي وىةصوووو كي ىووووه  وى   ووووخ 

( حوووووه وىصكوووووي حووووويد وى  ووووولي ح ووووومي وىحصووووو  فوووووخ نعووووو  وىةل ووووولر ةووووود  ميوووووم لوىتاووووو يي حةووووو  ل ووووو 
صكوووو ي جنوووومة  ت وووومت ف نهوووو  تكوووولد لووووم ف وووو ق فووووخ ص وووول  لةتوكووووم وأل د   ىوووو  إ (3)لكموووو  و ووووتلد

ى ص ي وووووو    ووووووحصق جنلونوووووو    خ وىووووومجلو ل صووووو  وى  حوووووو ق وىة تلصوووووو  فوووووول نلنيووووو  ةل وووووولجي  مووووووخ ة
 . ةد وىن صي  وىلول ي  صت  لىل ىي تكد ككى 

وىصكوووووي يتةتووووو   د   ةوووووت وىة  وووووخ فيوووووه ت نوووووخ د ص يووووو  وأل يوووووتو ةووووود  (2)منووووو   ةووووود وىع هووووو ال    
 د   ه فووووخ مجوووولو  ميوووومن ف ى وووو نلد يعتووووت  ح ىصتةوووو  وىتووووخ حة ت وووو م  تةنوووو  ةن لشوووو  ةوووو  صكووووي حوووو

 كوتووووه  حووووه موووول وىصوووو  ةوووو  ل وووو د   فووووخ و تواوتووووه، ل   ووووصيص   ه  وووومت ن وووو وىصكووووي يةثوووو  وىص ي وووو  ل 
فوووووووخ ةل ووووووولر وىنووووووومور وىة وووووووتل  ج يوووووووه  وى  ووووووو ا وكو ةووووووو  ف ووووووو  ود  ل  ،ةووووووود صيووووووو  وىةل ووووووولر

ل    يووووووو  اووووووولوا حة وووووووخ وىةووووووومن وى  نلنيووووووو   ووووووومت صكةووووووو   لوكتاووووووو  كىووووووو  وىصكوووووووي وىمت ووووووو  وى  ل 
وىة  ووووخ حووووه ةووووت ف نووووه حووووكى  يكوووولد لووووم صوووو م ص يوووو  وأل ح اووووتنع ك  ووووت  وى  وووود وى  نلنيوووو  ك فوووو 

 . (1)ة ي وى   ا  لال ي لم جت  وىنمور ة ممو  

                                                           

ةوووووووت وىة  وووووووخ فوووووووخ  ووووووولا ة ت ووووووو  وآلتوا وىع هيووووووو ، موت وىعكوووووووت جحوووووووم وىصكوووووووي فووووووولمن، ص يووووووو  للووووووولن وألم.  (1)
 .5،  3111لوى  نلد،  ح   ج ي 

          صكوووووووووووو ي وىةمنيوووووووووووو  لوى موئيوووووووووووو ، موت وىة وووووووووووو ت  ى نشووووووووووووت، اوووووووووووون  جحووووووووووووم وىصةيووووووووووووم وىشووووووووووووةتوم ، ص يوووووووووووو  وأل (3)
 .11،  1891وى ح  

لووووووو نلد وىةتوف ووووووو ق وىةمنيووووووو ، وى ح ووووووو  واللىووووووو ، ةنشووووووولتوق  ،نحيووووووو  واوووووووة جي  جةوووووووت لم. وصةوووووووم   يووووووو  م. (2)
 . 195،   3111وىص حخ وىص للي ، حيتلق 

           نحيووووووووووو  فوووووووووووخ وى وووووووووووتو ، وى ح ووووووووووو  واللىووووووووووو ، اووووووووووون  صكووووووووووو ي وألوى   وووووووووووخ صاووووووووووود فووووووووووو وم ةووووووووووون ي، تنعيوووووووووووك وأل (1)
 .58، ح   موت  ح ،   3118وى ح  
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لوالاوووووح   لوىةن ووووول ، ف ىللووووو ئ  موووووخ لاووووو ي لموووووخ وىللووووو ئ  ى صكوووووي ث ثووووو    د  لةووووود وىة وووووتل      
يووووووو  وىتوووووووخ اووووووو نيم وى  نلنموووووووخ وألاوووووووح   وأل تي ووووووو  وىووووووومجلو ل  حووووووو ق وىةووووووومجخ، ل ى اوووووووت تو و

ةووووو  وىةن ووووول  فهووووول ةووووو  وىووووومجلو،  تل ووووو ق وىيهووووو  وىةصكةووووو  ةووووود  مىووووو  وإثحووووو ق وىة تل ووووو  فوووووخ 
يوووتم حووووه والىووووموي فووووخ وىصكووووي لموووول يةثوووو  وىص ي ووو  وى  وووو ئي  ح وووويغ  والىووووموي، لوىاوووو و  وىووووك  ي ووووت  

كىوووووو ، ود    ولاوووووو ةه وىووووووث  ى لوى وووووولو  ج وووووو فووووووخ ظوووووو منوووووو ، ىةوووووود تكوووووولد وىص يوووووو  فووووووخ وىصكووووووي
 ج ووووو  ةن ووووول  وىصكووووويوىص يووووو  ل  وووووتن  د  حلد إىووووو   موىغ ىحيووووو  وى ظةووووو  ةووووود شوووووتو  وى ووووو نلد يوووووك

نوووووخ ةن ووووول  وىصكوووووي ج ووووو  وىللووووو ئ  لوىصيثيووووو ق لك نوووووق  وووووما ال ح   وكو اوووووح   وال  ملد وىللووووو ئ  لوأل
فووووو كو  ووووومت  ،ةث ووووو  ج يوووووه لوتمن فوووووخ وىلولووووو  وى ة وووووخوأل د    لتةوووووي نووووومتن ةووووو  ككوووووت وال   ةنوووووه، يت وووووم 

ىموي وىةووووومج  ج يوووووه حةووووو  ومجووووو   وىةووووومجخ وىةصووووومم فوووووخ وىللووووو ئ  تكووووولد وىص يووووو  ى ةن ووووول  صكوووووي حووووو 
ىيوووووه وى حوووووتوا شووووو تن وىووووو  ةووووو  تل ووووو  و حووووو  وىت مئووووو ، لكوووووكى  والةوووووت جنوووووم وإهووووو  ال تلوىللووووو ئ  كلن

 .(1)ش تن وىيه فخ ةن ل  وىصكي ت ةيص   ال ت تيص   ةد ةح   وىت لي  لوإ

ةووووووت حوووووويد ص يوووووو  وىصكووووووي وى  وووووو ئخ للوووووولن وأل ىوووووو  وىتعتلوووووو إح وووووو  شووووووتو  وى وووووو نلد  يووووووكم ل     
تتتتوووو  ى صكووووي حوووويد وى  وووولي لح ىناووووح  ةووووت وىة  ووووخ ص يوووو  وأل د   وىة  ووووخ فيووووه ج وووو  وجتحوووو ت 

ال ل  صتوووووتويواليكووووولد لو ووووو   لحة وووووتم  وووووملت وىصكوووووي ةووووود وىةصكةووووو  ،لاوووووحح    ىوووووكوق وىصووووو  ةصووووو   
 د   ةووووت وىة  ووووخ فيووووه ت نووووخ ، فص يوووو  وأليةكوووود ةتو  تووووه حغيووووت  ووووت  وى  وووود وىة ووووتتن ىدصكوووو ي

  مموووو    ح ىلاوووو ئ  وىتووووخ يكوووولد ةصوووو  شوووو  وال   د    لال ي وووولم تووووي وىع وووو  فيووووه ل وووو ا   ةووووتو   منوووو   
وىة  وووووخ وىشوووووخا لووووولن ةووووت وىة  وووووخ فيوووووه )ةووووو  لووووولن وأل ، (3)  ح اوووووت ة    وووووت  وى  ووووود وى وووو نلد 

مم وى  نلنيووووو  ةووووو  حعووووولوق وىةووووو  ،  حووووو  ى   ووووودوىةيوووووت    كوووووي وىنهووووو ئخ، حوووووه( فهوووووخ  وووووع  تثحوووووق ى ص
ةووووت كو وكتاوووو  لوووولن وألإوىصكووووي  د   لحنوووو ا ج وووو  كىوووو  فوووو ،(2)ل واووووتنع ك  ووووت  وى  وووود ك فوووو  ى   وووود 

                                                           

، ةص  وووووتوق وى  مووووو  ج ووووو    حووووو  تص ميووووو الوشووووومم د، ج ووووول ةصكةووووو  وىتةييوووووم  وى   وووووخ ةصةوووووم جحوووووم ج وووووخ (1)
 .15،  3118وىة هم وى   ئخ وى تولخ، ج ي 

 نحيووووووو ، وى ح ووووووو  واللىووووووو ، موت صكووووووو ي وأل م  ، وىنظووووووو ي وى ووووووو نلنخ ىتنعيوووووووك وألم. جحوووووووم وىعتووووووو   حيووووووولةخ ص ووووووو (3)
 . 152  ،3111وىعكت وى  ة خ، والاكنمتي ، 

 . 251وىةتوف  ق، وىةت   وىا ح ،  صك ي فخ ل نلد  ، نظتي  وألم. وصةم وحل وىع (2)
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ك ىووووي  كوووو  إةووووت وىة  ووووخ فيووووه، لوى كوووو  ةيووووت  ووووصي  ص يوووو  وأل وىة  ووووخ فيووووه يكتاوووو  صتةوووو   
 .(1)صكي ص ئم ص ي  والةت وىة  خ فيه يصلم للن والةت وىة  خ فيه

ةووووت وىة  ووووخ حووووه لص يتووووه ال ةل وووو  ى تةييووووم حوووويد لوووولن وأل هن ووووننوووو  نووووتو  ف  تنوووو ةوووود ل هوووو  نظل    
 وووووت  ح اوووووتنع ك  وىصكوووووي وى  ووووو ئخ يكتاووووو  ص يتوووووه جنووووومة  يكتاووووو  مت ووووو  وىحتووووو ق لكىووووو   د   ك إ

  ةوووووووود ي  وووووووود حووووووووه   د  ملد   ل حة ووووووووخ ةوووووووومم وى  وووووووود وى  نلنيوووووووو  ، وى  وووووووود وىة ووووووووتتن ل نلنوووووووو   
 د   ت ينوووووو  مووووووكو ، لي ووووووح  ةوووووود وىنظوووووو ي وى وووووو ي لىووووووه لوووووولن وىتنعيووووووك وى حتيوووووو ، لةوووووو  ي يووووووم وى  وووووولي

حوووووويد ص يوووووو  وىصكووووووي    وىصكووووووي وى  وووووو ئخ لىووووووي يةيوووووومىووووووي يصوووووومم ت تيعوووووو   ىص يوووووو وىةشووووووتر وى تولووووووخ
ةوووووووت وىة  وووووووخ فوووووووخ   وووووووخ فيوووووووه، صووووووويد جوووووووت  ىةاوووووووأى  ص يووووووو  وألةوووووووت وىةوى  ووووووو ئخ للووووووولن وأل

 .(3)1858ىان   115( ةد ل نلد والثح ق تلي 111ل115وىة متيد)

حووووككت  وكتعوووو شووووتر وى تولووووخ لووووم ود وىة نعووووخ وىووووككتأ ةوووود وىة صووووظ ج وووو  وىن وووويد وى وووو نلنييدل    
وىص يووووووو  تثحوووووووق ىدصكووووووو ي  د   ل    ت تيووووووو  ىهووووووو ، يوووووووتوم إص يووووووو  وىصكوووووووي وى  ووووووو ئخ ملد شوووووووتل  

 د   ثحووووووو ق وى كووووووو ، حووووووو  إال ت حووووووو   ل   ووووووو  مت ووووووو  وىحتووووووو ق، ل   هووووووو  لتينووووووو  ل نلنيووووووو وىةكتاوووووووح  
 لح ةكوووو د صكوووو ي وىح توووو  اووووح  ف وووو  فووووخ وىوووومجلوح ووووم ةوووود كىوووو  لوجتحووووت وأل ىوووو  إوىةشووووتر كموووو  

واووووتن مو   ةوووو ي ةصكةوووو  تةييووووم،وى  ووووي إثوووو تن مووووكو وىوووومف  حووووأ  ةتص وووو  ةوووود ةتوصوووو  وىوووومجلو لىوووول  
    ي1818ىاوووووووووووون   92د وىةتوف وووووووووووو ق وىةمنيوووووووووووو  تلووووووووووووي ( ةوووووووووووود لوووووووووووو نل 318/2وىةوووووووووووو من ) ألصكوووووووووووو ي
لاووووووح   ةووووود وىنظووووو ي وى ووووو يلت وووووم وىص يووووو  ت صووووو  وىصكوووووي وى  ووووو ئخ وىحووووو ق  د  ، كةووووو   (2)وىة وووووم 

                                                           

ةووووت ح ىتنعيووووك، تاوووو ى  ة  اووووتيت ة مةوووو  وىوووو   نحووووخ لحوووو  وألةهووووم ، وى يةوووو  وى  نلنيوووو  ى صكووووي وألومموووو ت صةيووووم  (1)
 . 91،  3112ك ي  وى  نلد   ة   كتح ا 

 3539توليووووووو  ح ى ووووووومم وىة وووووووم  فوووووووخ  تيووووووومن وىللووووووو ئ  وى  1858ىاووووووون   115لووووووو نلد والثحووووووو ق تلوووووووي نشوووووووت  (3)
وىتووووووخ صووووووو مق  صكووووووو ي وى وووووو متن ةووووووود وىةصوووووو كي وى توليووووووو وألةنووووووه ) 115ن ووووووق وىةووووووو من ل  ي 2/8/1858 يخحتووووووأت 

وىوووووومجلو لىووووووي تتغيووووووت  ووووووع تهي   ووووووتو  كو وتصووووووم إكوووووولد ص وووووو  حةوووووو  ف وووووو ق فيووووووه ةوووووود وىص وووووول  مت وووووو  وىحتوووووو ق ت
)ال ي وووووولم لحوووووول  مىيوووووو  يوووووون   ص يوووووو  ن ووووووق  111لت  وووووو  وىنوووووومور حووووووكوق وىصوووووو  ةصوووووو   لاووووووحح  ( وةوووووو  وىةوووووو من 

 صك ي وىح ت (. وأل

وىةووووو من  لن وووووق ،ي15/2/1851 حتوووووأتيخ 1952نشوووووت موووووكو وى ووووو نلد فوووووخ  تيووووومن وىللووووو ئ  وى توليووووو  ح ى ووووومم  (2)
مىووووو   ميووووومن فوووووخ ةصكةووووو  وىتةييوووووم ح اوووووتثن ا وىووووومف   يوووووتوم إصووووومو  مفووووو   ميوووووم لال إةنوووووه ج ووووو  )ال ي ووووولم  318/2

 لاح  وىصكي ح ىمجلو(.  ت   لوالح ى  لة  
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لال ، لث نيووووو   ةتوجووووو ن  صكووووو ي وى  ووووو ئي  وأل صتوووووتويو ي ةحنوووووخ ج ووووو   وووووتلتن    وووووه ةووووود وىنظووووو ي وى ووووو
ل وووووو ر وى  نلنيوووووو  موحووووووت وىةن مجوووووو ق ى ووووووة د واووووووت توت وألوىة وووووو ص  وى  ةوووووو  ةوووووود  وووووو   ل وووووو  

 .(1)لوىص ل  وىةت     حه 

شوووووهمق وىةصووووو كي وى توليووووو   صكووووو ي ف ووووومىةللووووو  وى  ووووو ا وى تولوووووخ ةووووود ص يووووو  وألةووووو  ح ىناوووووح      
 فوووووخ   ةصكةووووو  وىتةييوووووم والتص ميووووو  وىةوووووللتنق ك ل وووووي ووووو ق ج ووووو  موووووكو وألةوووووت، إد وىت حوىكثيوووووت ةووووو
ج لو وىةتف وووووو  حوووووو د وىةوووووومجخ اووووووح  ىووووووه لود ولوووووو ي موك ود وىث حووووووق ةوووووود وىووووووه ) وووووو ا فيوووووولووووووتوت ىهوووووو  

ج ووووووو  وىةووووووومج  ج يوووووووه ةصووووووو فظ حغوووووووموم / و ووووووو ف  ىلظيعتوووووووه  3115/ /113وىووووووومجلو وىةتلةووووووو  
ة  ت وووووووته ىوووووووه فوووووووخ ةة تاووووووو  نشووووووو  ه فوووووووخ وىةتكوووووووم  ي  ووووووو  فيهووووووو  وىوووووووموي وىةووووووومج  ج يوووووووه ح وووووووم

وىتاووووووولي خ ى علوكوووووووه لوى  وووووووت للوووووووم صاوووووووةق وىووووووومجلو حووووووو ىصكي وى ووووووو مت ةووووووود ةصكةووووووو  حوووووووموان 
لتأييووووووم وىصكووووووي وىةووووووككلت واووووووتئن ف   حوووووو ىصكي وى ووووووو مت  ،حوووووو ىتم 11/1/3115وىةصةلميوووووو  حتوووووو تيخ 

 31/1/3111فوووووووووخ  3115/ /582ةووووووووود ةصكةووووووووو  والاوووووووووتئن   ح وووووووووعته  وال ووووووووو ي  ح ى ووووووووومم 
فوووووووخ  3111/وىهيئووووووو  وىةلاووووووو   وىةمنيووووووو / 315تةييووووووومو  ح وووووووتوت موووووووك  وىةصكةووووووو  ح ى ووووووومم ل وووووووم  

فخ  ، كةوووووووو  ود ح يوووووووو  وىةوووووووومجيد لوووووووومةلو وجتووووووووتو  وىغيووووووووت ج وووووووو  وىصكووووووووي والاووووووووتئن31/8/3111
ل  حوووووولو وح وووووو   وىصكووووووي والاووووووتئن فخ وىةووووووككلت لفاووووووخ وىصكووووووي وىحووووووموئخ  3115/ /582وىةووووووتلي 

غيوووووووووت والل  ةصووووووووو فظ حغموم/و ووووووووو ف  لوىصكوووووووووي حةنووووووووو  ة  ت ووووووووو  وىة توووووووووت  ج يوووووووووه وجتوووووووووتو  وى
ىلظيعتوووووه ح النتعووووو ر حووووو ىةتكم وىتاووووولي خ ةل ووووولر وىووووومجلو للوووووم صاوووووةق وىووووومجلو حووووو ىتم حووووو ىصكي 

/ /وجتووووووتو  وىغيووووووت 251وى وووووو مت ةوووووود ةصكةوووووو  والاووووووتئن  /وىكت  ح ووووووعته  وال وووووو ي  ح ى وووووومم 
ل وووووووم  وىصكوووووووي وىةوووووووككلت تةييووووووومو ح وووووووتوت موووووووك  وىةصكةووووووو  ح ى ووووووومم  19/3/3119فوووووووخ  3119/

يد لح ىتوووووووووو ىخ ال ي وووووووووولم ى ةوووووووووومج 15/5/3119فووووووووووخ  3119ئوووووووووو  وىةلاوووووووووو   وىةمنيوووووووووو //وىهي131
ةةث وووويد  ول ةوووو  مجوووولو ت ميووووم وىنوووومور ةووووتن و ووووتو صيوووو  ود وىةوووومجخ والل  لح يوووو  وىةوووومجيد كوووو نلو

لوىووووووووووووووووووووومجلو والجتتو وووووووووووووووووووووي   3115/ /582فوووووووووووووووووووووخ وىووووووووووووووووووووومجلو والاوووووووووووووووووووووتئن في  وىةتلةووووووووووووووووووووو  
صوووووو كي وى توليوووووو  وىتووووووخ لصيوووووو  ود والصكوووووو ي وى وووووو متن ةوووووود وىة 3119/ /وجتووووووتو  وىغيووووووت/251

صوووو مق مت وووو  وىحتوووو ق تكوووولد ص وووو  حةوووو  ف وووو ق فيووووه ةوووود وىص وووول  وكو وتصوووومق و ووووتو  وىوووومجلو 
لىوووووي تتغيوووووت  وووووع تهي لت  ووووو  وىنووووومور حوووووكوق وىصووووو  ةصووووو   لاوووووحح  ، لال ي ووووولم لحووووول  مىيووووو  يووووون   

                                                           

 .19ج خ شمم د، وىة مت وىا ح ،  وى   خ ةصةم جحم  (1)
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 1858ىاوووووون   115( ةوووووود لوووووو نلد والثحوووووو ق تلووووووي 111ل115وىةوووووو متيد ) ص يوووووو  والصكوووووو ي وىح توووووو 
 .(1) مي تكلد مجلو وىةمجيد ال انم ىه  ةد وى  نلد للو ح  وىتم ...(وىة م  لةة  ت

)... لالد وىث حووووووق  لتم فووووووخ صيثي تووووووهلفووووووخ لووووووتوت و ووووووت ىةصكةوووووو  وىتةييووووووم والتص ميوووووو  وىةووووووللتن    
ةووووود ولتو  وىووووومجلو لةاوووووتنموته  حووووو د ةل ووووولر مجووووولو وىةووووومجخ لوووووم اوووووح  لود توووووي وىع ووووو  حوووووه 

فووووووووخ  3111/ /21ل وووووووو ا حةل وووووووو  لووووووووتوت ةصكةوووووووو  والاووووووووتئن   ح ووووووووعته  وال وووووووو ي  ح ى وووووووومم 
فوووووووووووووخ  3115/ /312لوىوووووووووووووك  ل ووووووووووووو  حعاوووووووووووووخ وىصكوووووووووووووي وىحوووووووووووووموئخ ح ى ووووووووووووومم  12/13/3111
يوووووووووه/ر ر ر ح ىة  ىحووووووووو  حووووووووو ىت لي  جووووووووود وىةمجخ/وىةاوووووووووتأن  ج لتم مجووووووووولو  15/11/3115

وال ووووووووتوت وىص  وووووووو   ح ألن حيوووووووو  وىةتتيوووووووو  نتي وووووووو  ليوووووووو ي شووووووووتك  )ت( حتت وووووووويد لتلاووووووووي  وىاوووووووومن 
وىمت ووووووو  وى   يووووووو  حت ووووووومي ه تةييووووووومو حةل ووووووو  لوووووووتوت موووووووك   حيووووووو  للوووووووم وكتاووووووو  موووووووكو وىصكووووووويوىتتو

لالد ةل ووووووووولر  39/2/3115فوووووووووخ  3115/وىهيئووووووووو  وىةلاووووووووو   وىةمنيووووووووو /19وىةصكةووووووووو  ح ى ووووووووومم 
لالد والصكووووووو ي وى ووووووو متن  3115/ /312مووووووول وال تكوووووووتوت ى ووووووومجلو وىةتلةووووووو   جلو ةووووووو موووووووك  وىوووووووم

 تكوووولد ص وووو  حةوووو  ف ووووو ق فيووووه ةوووود وىص ووووول ةوووود وىةصوووو كي وى توليوووو  وىتوووووخ صوووو مق مت وووو  وىحتووووو ق 
 لاووووووحح    وكو وتصوووووومق و ووووووتو  وىوووووومجلو لىووووووي تتغيووووووت  ووووووع تهي لت  وووووو  وىنوووووومور حووووووكوق وىصوووووو  ةصوووووو   

(وثحوووووو ق. لتكوووووولد 111)ي وىح تووووو (وثحووووو ق لال ي وووووولم لحووووول  مىيوووووو  يوووووون   ص يووووو  والصكوووووو ي 115)ي
مجووووولو وىةووووومجخ لو حووووو  وىوووووتم ىهوووووكو وىاوووووح  لوىوووووك  واوووووتنمق ج يوووووه ةصكةووووو  والاوووووتئن   حصكةهووووو  

ئن فخ وىووووووك  وىوووووولوتمن فووووووخ وىصكووووووي وىحووووووموئخ لحهووووووكو يكوووووولد وىصكووووووي والاووووووت ىداووووووح  وىةةيووووووم لىووووووي  
لوصكووووو ي  م مجووووولو وىةووووومجخ ةووووود صيووووو  وىنتي ووووو  لوووووم  ووووو ا ةتع ووووو   ل ووووو  حتأييوووووم وىصكوووووي وىحوووووموئخ حوووووت 

ج ووووووو  ةووووووو  ت ووووووومي لوووووووتتق وىةصكةووووووو  ت ووووووومي  وىصكوووووووي وىةةيوووووووم لتم جتي ووووووو   وى ووووووو نلد. لتأاياووووووو   
 .(3)(وىتةييم  ل مت وى توت ح التع   ... وى  د وىتةييم  لتصةي  وىةةيم وىتاي

ىووووو  وىصكوووووي إةوووووت وىة  وووووخ ج ووووو  ص يووووو  وأل وىتشوووووتي  لوى  ووووو ا وى تولوووووخ  د   لةووووود وىة صوووووظ    
وىة وووو ة ق لجوووومي  اووووت توتالوىهووووم  ةوووود كىوووو  موووول  د  و    وووو ئخ وىووووك  وكتاوووو  مت وووو  وىحتوووو ق، ل وى

                                                           

فووووووووووخ  3118/ وىهيئوووووووووو  وىةلاوووووووووو   وىةمنيوووووووووو  /91 وىةووووووووووللتن ح ى وووووووووومملووووووووووتوت ةصكةوووووووووو  وىتةييووووووووووم والتص ميوووووووووو    (1)
 ، لتوت )ةيت ةنشلت(.19/2/3118
فوووووووووووخ  3131/وىهيئووووووووووو  وىةلاووووووووووو   وىةمنيووووووووووو /25ح ى ووووووووووومم وىةوووووووووووللتن لوووووووووووتوت ةصكةووووووووووو  وىتةييوووووووووووم والتص ميووووووووووو   (3)
 )ةيت ةنشلت(. ، لتوت35/3/3131
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ةوووووووت وىة  وووووووخ ف نوووووووه يةنووووووو  فةتووووووو  صووووووو م وىصكوووووووي لووووووولن وأل، (1)ةووووووو ي وى  ووووووو ا تأحيوووووووم وىةن مجووووووو ق 
ىوووو  وىةن لشوووو  فووووخ وىةاووووأى  وىتووووخ إوىتووووخ  وووومت فيهوووو  وىصكووووي ةوووود وى وووولمن  وى  وووولي فووووخ وىوووومجلو

ل لول يوووو  ىووووي ياووووح     مووووكو وىنوووومور لىوووول حأمىوووو  ل نلنيوووو  ثوووو ت فيهووووحووووأ  مجوووولو ت ىيوووو  ي  ف وووو  فيهوووو  
صكوووو ي  ، لىتعوووو م   ووووملت اوووو ح شووووت ىهوووو  وىصكووووي وىي   ثيووووتق لىووووي    ل لىوووو  هوووو  فووووخ وىوووومجلو وألث تتإ

 ةتن ل   لةت  ت  ، لمكو ح ىناح  ىدصك ي وى  متن ةد وىةص كي وىل ني  .

خ  نحيووووو  لوىتووووو ووووو ئي  وى ووووو متن ةووووود ةصووووو كي وىووووومل  وألصكووووو ي وى ةووووو  ي ووووو  ص يووووو  وألفيةووووو      
ةوووو ي وىةصوووو كي وىل نيوووو   لوووولن والةووووت وىة  ووووخ حووووه  نحووووخ ةوووود ي  ووووم حهوووو  ةوووو  يتةتوووو  حووووه وىصكووووي وأل

والجتوووووووتو  ى صكوووووووي  د   ت  اوووووووح  ف ووووووو  فوووووووخ وىووووووومجلو ةووووووود جمةوووووووه، وى توليووووووو  ةووووووود صيووووووو  وجتحووووووو 
ل هوووو ق وىوووومل  حوووويد ةوووو  ي ت وووو  صاوووو  تن  و  ي حووووه فووووخ ك فوووو  وىوووومل ، ل ألةت وىةاوووو   وال نحووووخ ىووووي  حوووو 

مل  نظةوووووو  وىووووووليت وووووو  اووووووح  كىوووووو  وىوووووو  وال ووووووت   حوووووويد   ة يووووووم لة وووووو ت  ىووووووكى  والجتووووووتو ،
 نحيووووو   صكووووو ي وى ووووو متن ةووووود  هووووو ق وأل د    ووووو  لوأل  نحيووووو ،لاي اووووو ته  فوووووخ لحووووول  وألصكووووو ي وأل

 د    وووومتق ةنووووه، ح جتحوووو ت  ك  نحووووخ وىووووةصوووو كي كىوووو  وىح ووووم وأل يةوووو   ال  إال تكوووولد ىهوووو  ويوووو  ص يوووو  
           فووووووووو  تاووووووووت  فوووووووووخ ةيوووووووووت  وىح وووووووووم، كىوووووووو  كووووووووو ي تةثوووووووو  ةظهوووووووووت ةووووووووود ةظوووووووو مت اوووووووووي منصمووووووووك  وأل

كىووووو  ةشوووووتل   د   تتةتووووو  ح ىص يووووو  ح وووووع  واوووووتثن ئي  فووووو د    كو كووووو د ةووووود وىةةكووووودو  ةووووود وىح ووووومود، ل 
 .(3)حةحم  وىة  ة   ح ىةث 

تلووووي  فووووخ وى ووووتو   نحيوووو صكوووو ي وىةصوووو كي وأل وىةشووووتر وى تولووووخ فووووخ لوووو نلد تنعيووووك  د   لمنوووو  ن ووووم     
ىووووو  ةاوووووأى  والجتوووووتو  إ نحوووووخ لىوووووي يت وووووت  صاوووووي ةل ووووولر تنعيوووووك وىصكوووووي وأل ي1839ىاووووون   21
لةوووومو تةت ووووه حص يوووو  وىشووووخا وىة  ووووخ حووووه فووووخ وى ووووتو ، ل وووولوم وىوووومف  حاووووح    ىصكي وال نحووووخحوووو

ةووووووو ي وىةصووووووو كي وى توليووووووو  وىةت   ووووووو  حوووووووكوق  وىووووووومجلو وىة  ةووووووو  ج ووووووو  وىةصكووووووولي ىوووووووه  وىع ووووووو  فوووووووخ
، لمووووووكو والةووووووت (2)لحوووووويد وى  وووووولي ونعاووووووهي لحوووووو  ولتتونووووووه ح ووووووتوت وىتنعيووووووك لاووووووحح    وىةل وووووولر ةصوووووو   

                                                           

صكوووووو ي ف هوووووو   لل وووووو ا ، موت وىعكووووووت وى وووووو ة خ، والاووووووكنمتي ، حوووووو  اوووووون  م. وحووووووتوميي وىاوووووويم وصةووووووم، ص يوووووو  وأل (1)
 . 15 ح ،  

 .9م. جحم وىصكي فلمن، وىة مت وىا ح ،   (3)
 .91وى   خ صاد ف وم ةن ي، وىة مت وىا ح ،   (2)
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 ت وىةتتتحووووو  ج وووووو  ص يوووووو  ثوووووووآلاووووول  نل ووووووصه الص ووووو   ح ىتع ووووووي  جنوووووم وىصوووووومي  فووووووخ ةل ووووولر 
 . نحخوىصكي وأل

كووووو ي وىتصكووووويي وى ووووو متن فوووووخ وىووووومل  ص ص يووووو   نحوووووخ جووووود ةووووود تةييوووووم ص يووووو  وىصكوووووي وأل الحوووووم  ل    
ك إ  وىنووووووومور فووووووخ ج لوووووو تهي وىت  لميووووووو   ووووووتو لوىتصكوووووويي موووووول وى  ووووووو ا وىووووووك  ي توووووو ت   نحيوووووو ، وأل

تووووخ نشووووحق يع وووو لو فووووخ وى  فوووو ق وىىووووكيد ال  ووووع  تاووووةي  ىهووووي ىي توووو تلد ح وووو  والشوووو    و
 نحيووووو  موووووك  ال تصووووولم صكووووو ي وىةصكةووووويد وأل ل  ،ل وىتوووووخ اووووول  تثووووولت فيةووووو  حيووووونهي ةاووووت ح    حيوووونهي 

ةووووو ي  ت كووووومىي  ىإلثحووووو ق يةكووووود وىتةاووووو  حوووووه ةووووو  ت تحووووون  و  ل  ،لووووولن وىشوووووخا وىةصكووووولي حوووووه فوووووخ وى وووووتو 
لفووووخ ، (1)تيووووم والاووووتع من ةنهوووو  جوووود  تيوووو  تفوووو  مجوووولو ج ميوووو  وة ةهوووو    وىةصوووو كي وى توليوووو  وكو ةوووو  

اوووووكق  ي1839ىاووووون   21تلوووووي   نحيووووو وأل وىةصووووو كي صكووووو ي لووووو نلد تنعيوووووك  د     ن وووووم  موووووكو وىة ووووو
وىتيووووو   وى تحيووووو  ى ت ووووو لد وى  ووووو ئخ صكووووو ي وىةصكةووووويد لىوووووي يت وووووت  وىيهووووو ، لىكووووود وتع ليووووو   جووووود 
فوووووووخ وىةووووووو من  (لوووووووتوت وىتصكووووووويي) ديةوووووووصكةىووووووو  وةك نيووووووو  تنعيوووووووك صكوووووووي وىإشووووووو تق   ،ي1892ىاووووووون  

 وووووووتواوق وى ووووووو نلد و كوق نحيووووووو  وىتوووووووخ تتحووووووو  ةصكةووووووو  وألكو ولتوووووووتد حة ووووووو مل  وىإ، (3) ( ةنهووووووو25)

                                                           

 .558م.   حت   م جحم وىتصةد، وىة مت وىا ح ،   (1)
)ةووووو  جووووومي وال ووووو   حووووون   ج ووووو ( ةووووود وتع ليووووو  وىتيووووو   وى تحيووووو  ى ت ووووو لد وى  ووووو ئخ 25ن وووووق وىةووووو من ) (3)

ةوووووود مووووووك  والتع ليوووووو  ي تووووووت  حأصكوووووو ي وىةصكةوووووويد لتنعووووووك ىوووووومو و  ةوووووود وال ووووووتو  وىةت  لوووووومن  21، 39وىةوووووو متيد 
 لوووووومحوووووونع  وىكيعيوووووو  وىةن وووووول  ج يهوووووو  فووووووخ مووووووكو وىحوووووو   ةوووووو  ةتوجوووووو ن وى لوجووووووم وى  نلنيوووووو  ىوووووومو وى ووووووت  وىةت  

وىة  ووووول  وىتنعيوووووك ىميوووووه لال ي ووووولم ى هيئووووو  وى  ووووو ئي  وىة ت ووووو  ىووووومو وى وووووت  وىةت  لوووووم وىة  ووووول  وىيوووووه وىتنعيوووووك 
 ود تحص  فخ ةل لر وىتصكيي لال ود تتف  تنعيك وىصكي وال فخ وىص الق والتي :

ىنوووومور ل تنعيووووك وىصكووووي ال ي يووووم صوووو  ةل وووولر و وىةت  لووووم وىة  وووول  وىيووووه والجتووووتو  وكو كوووو د لوووو نلد وى ووووت   - 
 جد  تي  وىتصكيي .

 ل ىي ي ح  نه ئي . ل ى  م تصكيي ح     صكي وىةصكةيد   متو تنعيكو ىشت  وكو ك د  - 
ل شوووووت  وىتصكووووويي ول  ح ووووو  ى  ووووو نلد وىوووووك   ووووومت صكوووووي  وىةصكةووووولد ةيوووووت ة ت ووووويد  ح ووووو  ى  وووووم  وكو كووووو د -ج

 وىةصكةيد ج   ة ت   .
 وى صي .وكو ك د وى  لي ىي ي  نلو ح ىص لت ج   وىل ه  -م
ل وآلمو  ىوووووومو  ل وىنظووووو ي وى وووووو ي  صكوووووو ي وىشوووووتي   والاوووووو ةي   و كووووو د فووووووخ صكوووووي وىةصكةوووووويد ةووووو  ي وووووو ى  وك -ه

 وى ت  وىةت  لم وىة  ل  وىيه وىتنعيك.
ليت وووويد ج وووو  وى هوووو  وىتووووخ ت  وووو  والجتووووتو  حصكووووي وىةصكةوووويد لتنعيووووك  ود ت وووومي  وووولتن ة تةوووومن ةوووود وىصكووووي    

  =ة صلح  حشه من   متن ةد وى ه  وى   ئي  تعيم صي مته ى  لن وىتنعيكي .
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لووووتوت  نحووووخ وىووووك   وووو م  ج وووو  ةصكةوووويد لمنوووو  يةكوووود تنعيووووك وىصكووووي وألصكوووو ي وى وى تولووووخ حشووووأد 
  . ميئ  وىتصكيي

مي  لووووتوت ةصكةوووو  وىةووووللتن وىتووووخ لووووتتق ت وووو لمووووكو ةوووو  ل ووووق حووووه ةصكةوووو  وىتةييووووم والتص ميوووو    
 نحوووووخ وى ووووو مت ةووووود وىةصكةووووو  وى  يووووو  لاوووووي كوووووي وألج ووووو ا وى ووووولن وىتنعيكيووووو  ى صوىحوووووموان وىةت وووووةد إ

ة  وووووو  وىة كيوووووو  فووووووخ وىةة كوووووو  وىةتصوووووومن، لة ص ووووووه لووووووتوت وىةصكةوووووويد للحوووووول  تنعيووووووك  فووووووخ وى ووووووتو  
وىتنعيووووك( ةح وووو  ة وووويد ةوووود  لوىووووك  ل وووو  حوووو ىموي وىةصكوووولي ج يووووه حووووأد يوووو م  ى ةصكوووولي ىووووه )  ىوووو 

)ود لوووووتوت وىتنعيوووووك وى ووووو مت ةووووود وىةصكةووووو  وى توليووووو   وىصكوووووي ت ووووومي واوووووح     ووووو ا فوووووخل  وىن ووووولم
 .(1)(ي1839ىان   21صك ي وال نحي  تلي ةد ل نلد تنعيك وال 2ل1ين ح  لوصك ي وىةلوم 

  ي وووو  نحيوووو  ال تكوووولد ىهوووو  ةوووويد وى وووو متن فووووخ وىووووح م وألوصكوووو ي وىةصك   د   ىوووو  إلةوووود كىوووو  ن  وووو   
 نحيوووو  صتوووو  د حصكووووي ل وووو ئخ  وووو مت ةوووود وىةصكةوووو  وأل تووووت تةوووو ي وىةصوووو كي وى توليوووو  ةوووو ىي   يوووو  ص

ةووووت وىة  ووووخ فيووووه ةوووود جمةووووه لف وووو   و  وىحصوووو  فووووخ ةوووومو صي متووووه ىص يوووو  وأليةكوووود ىنوووو  فووووخ وى ووووت 
 وى   ئي  وىةتح   فخ وى تو  .ألصك ي وى  نلد وى تولخ لوال تواوق 

 المطمب الثاني

 جنبيشروط وموانع تنفيذ الحكم ال

 نحوووووخ فووووووخ وىة  وووووو  والل   نحووووووخ لص يووووو  وىصكووووووي وألد ل ووووووصن  وىة  ووووولم حوووووو ىصكي وأل ح وووووم    
نل وووو  وىشووووتل  وىتووووخ ل وووو ه  وىةشووووتر وى تولووووخ فووووخ  د    ووووح  ىموةوووو   ج ينوووو   حصوووو  ةةوووود مووووكو وى

لوالتع ليوووووو ق وىتووووووخ ج وووووومم  وى ووووووتو  فووووووخ مووووووكو وىة وووووو     نحيوووووو صكوووووو ي وىةصوووووو كي وأل تنعيووووووك  لوووووو نلد
وى  وووو ا وى تولووووخ فووووخ ةوووومو والجتووووتو  ى صكووووي  إىيهوووو ىتكيوووومن والا اووووي  وىتووووخ ياووووتنم   ىةوووو  تةثوووو  و

كىوووو  ف ووووم لاووووةن  مووووكو وىة  وووو  وىوووو  فووووتجيد، ج وووو  ح ىص يوووو  ةوووود جمةووووه، ىووووكو لتأاياوووو    وال نحووووخ

                                                                                                                                                                      

  وىةصكةووووويد لكىووووو   وووووتو  حةل حوووووه وى  ووووولر ال ت ووووو ىووووو  ل ووووولم وتعووووو    وووووصي  ةكتووووول  لحووووو  وأللفوووووخ ص    
ل فيةووووو  لوووووم ينشوووووأ حووووويد وى وووووتفيد ةووووود ةن مجووووو ق فوووووخ ج لووووو  ل نلنيووووو  ة ينووووو ، ي ووووو  ت وووووميي  ىع ووووو  نووووومور ة ووووويد 

  لتن ة تةمن ةد والتع   وىةش ت وىيه(.
وى   وووووووخ صاووووووود فووووووو وم  وشووووووو ت وىيوووووووه 33/13/3115فوووووووخ  3115/ ةمنيووووووو  ةن ووووووول  /  1111تلوووووووي وى وووووووتوت  (1)

 .13ةن ي، وىة مت وىا ح ،  
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وىعووووووووتر وىثوووووووو نخ ل  ،ةل وووووووولر شوووووووتل  تنعيووووووووك وىصكووووووووي وال نحوووووووخ فووووووووخ وى وووووووتو   فوووووووخ كوووووووو د فووووووو ألل 
    ن   ىةلون  تنعيك وىصكي وال نحخ .

 الفرع االول

 جنبيشروط تنفيذ الحكم ال

ىاوووون   21تلووووي  فووووخ وى ووووتو   نحيوووو وألوىةصوووو كي صكوووو ي  ىن وووول  لوووو نلد تنعيووووك  واووووت توئن جنووووم    
 نحووووووخ حص يوووووو  شووووووتل  تةتوووووو  وىصكووووووي وألىوووووو  إوىةشووووووتر وى تولووووووخ ىووووووي يت ووووووت   د   ن ووووووم  ،ي1839

توووووخ  ووووومت ةنهووووو  ةووووود صيووووو  وىص ووووول  ل يةوووووخ ى ملىووووو  وىوىشوووووخا وىة  وووووخ فيوووووه  ووووو تج وىن ووووو   وإ
 ووووو ت مجووووولو وىتنعيوووووك، ىوووووكو ف وووووم ل ووووو  وىةشوووووتر إل لتتمووووو  ىوووووه  ووووو تج  نشوووووأم  موووووكو وىصكوووووي  وىتوووووخ 
  صكووووي  وووو مت  جوووومن شووووتل  ي وووو  تلوفتموووو   ةي وووو   فووووخ جوووو    وى وووو نلد وىةووووككلت  فووووخ وى تولووووخ

توم تنعيووووك  فووووخ وى ووووتو ، لج وووو  وىةصكةوووو  وى توليوووو  وىتووووخ تنظووووت فووووخ  نحيوووو  ي وووو ةوووود ةصكةوووو  ملىوووو  
تتص وووووو  ةوووووود ل وووووولم مووووووك  وىشووووووتل  لمووووووخ  د    نحووووووخ  صكووووووي وألى ج وووووو ا وى وووووولن وىتنعيكيوووووو إمجوووووولو 

 .(1)ت مت ة  ياة  ح توت وىتنعيك د    ا نعاه  لح  ة مة  حكى  ةد ت  

مووووووخ  ةاوووووو   أنعوووووو    تل ككةوووووووى وىةوووووو من وىا ماوووووو  ةوووووود وى وووووو نلدلود مووووووك  وىشووووووتل  كةوووووو  حينتهوووووو     
 وىص ميوووو  جشووووتنوىشووووت  وىاوووو م  وىووووك   وووو اق حووووه وىةوووو من  مت شووووتل  اوووول  نحينهوووو  تح جوووو   ثووووي نوووو

 لمل شت  وىة  ة   ح ىةث .   هكوت ةد وى  نلد

بالررررر لوى الملامرررررة لررررر ى المحكمرررررة  ان يكرررررون المحكررررروم لميررررر   ررررر  تبمررررر  : ولالشررررررط ال 
 جنبية بطرق كافية ومعلولة ال

لوىصكووووووي وى وووووو مت ، مجوووووولووالاوووووو   فووووووخ  ووووووص  و ووووووتواوق كوووووو  ي ووووووم وىتح يوووووو  موووووول وى وووووولمت ل    
 د   د نعاووووووه، لنظووووووتو  ألمةيوووووو  وىتح يوووووو  فوووووو وووووو   ووووووة د صوووووو  وى  ووووووي فووووووخ وىوووووومف ر جوووووو فيهوووووو  ةوووووود 

ح ىووووومجلو وىة  ةووووو  ىووووومو وىةصكةووووو    وووووتيكووووولد وى وووووت  وآل د   وىةشوووووتر وى تولوووووخ لوووووم صوووووت  ج ووووو  
 لة  لىوووووو    ح ووووووت  ك فيوووووو  نحووووووخ وى وووووو مت فيهوووووو  لووووووم تح  وووووو نحيوووووو  لوىة  وووووول  تنعيووووووك وىصكووووووي وألوأل

                                                           

 .15ف وم ةن ي، وىة مت وىا ح ،    وى   خ صاد (1)
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 نحووووووخ وىووووووك  د و ووووووتواوق وىتح يوووووو  حوووووو ىصكي وألو  ، ل (1)ه ةوووووود ت ووووووميي مف جووووووهىتةكوووووويد وىةصكوووووولي ج يوووووو
 ىووووومجلو ح كو ثحوووووق  وووووص  و وووووتواوق تح غوووووه  إىةصكووووولي ج يوووووه ال يةنووووو  ةووووود وىتنعيوووووك  ووووومت حغيووووو   و

 .(3)ح تي   ك في  لة  لى  ح ىناح  ى ةصكة  وى تولي  وىتح ي  لم تي   د  و  ل 

 نحيوووو  وأل وىةصوووو كي صكوووو ي ةوووود لوووو نلد تنعيووووك  (1)( ةوووود وىةوووو من  لةوووود وىة صووووظ ج وووو  وىع ووووتن )   
( مووووول ت حيوووووت لواووووو  وىة نووووو  لي ت ووووو  صاووووو  ل هووووو  ) وووووت  ة  لىووووو  لك فيووووو  ى تح يووووو  ت حيوووووت د   

 وووووموت لوووووتوت وىتنعيوووووك فةووووو  مووووول ة  ووووول  فوووووخ نظوووووت  لوووووم ال يكووووولد إ  وووووخ وىة  ووووول  ةنوووووه نظوووووت وى 
( 39 ود كىووووو  ةصكووووولي حةل ووووو  صكوووووي وىةووووو من )كوووووكى  ةووووود ل هووووو  نظوووووت ةيوووووت  ةووووود وى  ووووو ن، وال  

كىوووووو  فووووووأد ج وووووو  لتأاياوووووو    ،(2)وىة ووووووم  ي1851ىاوووووون   11ولووووووخ تلووووووي ةوووووود وى وووووو نلد وىةوووووومنخ وى ت 
 وووومتته جنووووم  ت  حشووووأنه لوووو نلد وىةصكةوووو  وىتووووخ ياوووو ه ووووم ةوووود و ووووتواوق وىوووومجلو ىووووكو ف ن وووووىتح يوووو  ي  

لف ووووو ق فيوووووه  فوووووخ وى وووووتو  كلنهووووو  موووووخ وىتوووووخ نظوووووتق وىنووووومور - نحوووووخ  كصكوووووي  -  ووووو  تنعيوووووك   
 .(1)حةل   ل نلنه  وىل نخ

ن ووووووق ل ةاووووووأى  وىتح يغوووووو ق،  تن لىووووووقوتع ليوووووو  وىتيوووووو   وى تحيووووو  لووووووم  د   ىوووووو  كىوووووو  إ ووووو   لي      
ت وووووووميي )  ووووووولتن ةووووووود ةاوووووووتنم تح يووووووو  وىصكوووووووي ةنهووووووو  ج ووووووو  ل ووووووول   21وىع وووووووتن )ج( ةووووووود وىةووووووو من 

ة وووومل   ج يهوووو  حة  ح تهوووو  ىد وووو  ول و  ةاووووتنم و ووووت ةوووود شووووأنه وثحوووو ق وجوووو د وىةوووومج  ج يووووه 
 .(5)ح ىمجلو وى  مت فيه  وىصكي لكى  فخ ص ى  وىصكي وىغي حخ (

                                                           

         نحيووووووووووووووو ، موتصكووووووووووووووو ي وأل ووووووووووووووولونيد وى  ووووووووووووووو ئخ وىوووووووووووووووملىخ لتنعيوووووووووووووووك وألم. جحووووووووووووووو   وى حووووووووووووووولم ، تنووووووووووووووو مر وى (1)
 .231،  3115وىانهلت ، حيتلق 

 .18وى   خ صاد ف وم ةن ي، وىة مت وىا ح ،   (3) 
ل ةيووووو  وال وووووتواوق ياوووووت  ج يهووووو  للوجوووووم وال ت ووووو   ةووووود وى ووووو نلد وىةووووومنخ وى تولوووووخ ) 39 ن وووووق وىةووووو من (2)

 (.وىمجلو ول تح شت فيه  وال تواوق ل نلد وىملى  وىتخ ت  ي فيه 
م. جوووووووم وىوووووووميد جحوووووووم وهلل، وى ووووووو نلد وىوووووووملىخ وى ووووووو  ، وى وووووووما وىثووووووو نخ، وى ح ووووووو  وى  ةاووووووو ، موت وىنه ووووووو   (1)

 .592،  1815وى تحي ، 
توووووخ ن وووووق وى 1853وى  ة ووووو  وى تحيووووو  ى ووووو ي صكووووو ي حووووويد مل  و وووووكق وتع ليووووو  تنعيوووووك وأل هكوتووووو لفوووووخ والت ووووو   (5)

ال ي وووووولم ى اوووووو    وى  وووووو ئي  فووووووخ وىملىوووووو  وىة  وووووول  وىيهوووووو  وىتنعيووووووك ود تحصوووووو  فووووووخ فووووووخ وىةوووووو من وىث نيوووووو  ةنهوووووو  )
تيوووووو : وىع ووووووتن ) ( ) وكو كوووووو د صوووووولو  وآل فووووووخ وألةل وووووولر وىوووووومجلو، لال ي وووووولم ىهوووووو  ود تووووووتف  تنعيووووووك وىصكووووووي وال  

 (.  لي ىي ي  نلو ج   وىل ه وى صي وى
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 ووووووو ا فيوووووووه ) ىووووووومو وىتوووووووملي  ىهووووووو   لموووووووكو ةووووووو   كمتوووووووه ةصكةووووووو  وىتةييوووووووم والتص ميووووووو  فوووووووخ لوووووووتوت   
   نلنيوووووو  ف ووووووتت لحلىووووووه شووووووك  لىوووووومووى  وووووود وىتةييووووووم  لولوووووو   ووووووةد وىةووووومن وى د    ووووووم لوىةمولىووووو  ل  

وىتووووخ واووووتنم  وىنظووووت فووووخ وىصكووووي وىةةيووووم ل ووووم ونووووه  ووووصي  لةلوفوووو  ى  وووو نلد ىداووووح   لوىصيثيوووو ق
ةي حيوووووو   حصووووووو   ةوووووو  والتمنيووووووو  ةل وووووولر وىوووووومجلو لووووووم  وووووومتةوووووود وىةصك وىيهوووووو   وىصكووووووي وى وووووو مت

 21تنعيوووووك  واوووووتن مو  ى ع وووووتن ) ( ةووووود وىةووووو من وىةووووومج  ج يوووووه فيكووووولد ةووووود صووووو  وىةصكةووووو  تفووووو  
 111وىة ووووومل  ح ى ووووو نلد تلوووووي  1892ةووووود وتع ليووووو  وىتيووووو   وى تحيووووو  ى ت ووووو لد وى  ووووو ئخ ىاووووون  

ىوووووووكو لوووووووتت ت ووووووومي  وىصكوووووووي وىةةيوووووووم لتصةيووووووو  وىةةيوووووووم تاوووووووي وىتةييوووووووم ل ووووووومت   ،1892ىاووووووون  
 . (1)(..وى توت ح التع   .

 جنبية مختصة أان يكون الحكم صا رًا من محكمة  :الشرط الثاني 

 وووووم فوووووخ موووووك  وىة  ووووولم ح ال ت ووووو   منووووو  مووووول وال ت ووووو   وى  ووووو ئخ وىوووووملىخ وى ووووو ي، لين    
 د   ل تنعيووووك ، كةوووو   حووووه  جتووووتو وال وووومتق وىصكووووي وىةووووتوم   نحيوووو  وىتووووخ وىص ىوووو  وىوووو  وىةصكةوووو  وأل

 نحيووووو  وى  ووووو ئخ ى ةصكةووووو  وأللفت وال ت ووووو   وى ووووو نلد وىلو ووووو  وىت حيووووو  وىوووووك  يصووووومم ةووووومو تووووو
موووووول لوووووو نلد ملىوووووو  وىةصكةوووووو  وىتووووووخ  وووووومت فيهوووووو  وىصكووووووي  ح وووووو   ى لوجووووووم وال ت وووووو   وى  وووووو ئخ 

  .(3)وىا ئم فيه 

فووووووخ لتم لوىووووووك  ل ووووووق ةصكةوووووو  وىتةييووووووم والتص ميوووووو  وىةووووووللتن فووووووخ لووووووتوت ىهوووووو  تأكيوووووومو ىووووووكى  ل    
صيثي توووووه )...لىووووومو وىنظوووووت حووووو ىصكي وىةةيوووووم ل وووووم  ونوووووه ةيوووووت  وووووصي  لة ووووو ى  ى  ووووو نلد صيووووو  
كوووو د ج وووو  وىةصكةوووو  وىتلاوووو  حتص ي  تهوووو  وى  وووو ئي  لكىوووو  حوووو ال  ر ج وووو  ناوووو   ة وووومل  ةوووود 

للي وووووم وىة  ووووول  تنعيوووووك وىصكوووووي  إنك توووووتوو وووووح تن وىووووومجلو وىةنظووووولتن ةووووود لحووووو  وىةصكةووووو  وى  يووووو  

                                                           

ةنشوووووولت ، 3/2/3111فووووووخ  3111/وىهيئوووووو  وىةمنيوووووو  ةن وووووول /15لووووووتوت ةصكةوووووو  وىتةييووووووم والتص ميوووووو  ح ى وووووومم  (1)
وىثووووووو نخ، ى  ح جووووووو   وى   وووووووخ صيووووووومت جووووووولمن كووووووو ظي، وى ووووووومم جووووووومومإصكووووووو ي وى  ووووووو ئي ، فوووووووخ ة  ووووووو  ة ةلجووووووو  وأل

 .111،  3119لوىنشت، 
ةووووود ميئووووو  ل ووووو ئي  ة ت ووووو    نحوووووخ  ووووو متو  وىوووووملىخ وى ووووو ي، ود يكووووولد وىصكوووووي وأل وىة  ووووولم ح ال ت ووووو   (3)

                  ل  نحيوووووووووووووو ، اوووووووووووووولوا ك نووووووووووووووق ك ة وووووووووووووو    وووووووووووووومتته تةثوووووووووووووو  اووووووووووووووي من ملىوووووووووووووو   وىةصكةوووووووووووووو  وىتووووووووووووووخ  د   ملىيوووووووووووووو   ل 
صكوووووووو ي  ت وووووووو   وى  وووووووو ئخ وىووووووووملىخ لتنعيووووووووك وألجحوووووووو   وى حوووووووولم ، تنوووووووو مر وى وووووووولونيد لوال وىاووووووووي من، م. ن ل وووووووو 

 . 235 نحي ، وىة مت وىا ح ،  وأل
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ىغووووت  وىتثحووووق ةوووود و ت وووو   وىةصكةوووو  فووووخ ةل وووولر وىوووومجلو  وى وووو مت ةنهوووو  حوووو ى تو  لكىوووو 
وىةنظووووووولتن ةووووووود لح هووووووو  ل وووووووص  وى  ووووووولة  فيهووووووو  لكوووووووكى  ت حيووووووو  وصكووووووو ي وىةووووووو متيد وىا ماووووووو  

ج وووو   1839ىاوووون   21لوىاوووو ح   ةوووود لوووو نلد تنعيووووك وصكوووو ي وىةصوووو كي وال نحيوووو  فووووخ وى ووووتو  تلووووي 
 .(1)وج  ...( لل ئ  مك  وىمجلو وىةنظلتن ح م وىتثحق ةد وىنلوصخ وىةش ت وىيه 

صووووووم وى وووووولوح  وىتووووووخ نوووووو    نحيوووووو  تص وووووو  ى ةصكةوووووو  وأل وال ت وووووو  الن  وووووو م مووووووكو ليكعووووووخ    
 نحيووووو  فوووووخ وألوىةصووووو كي صكووووو ي  ىةووووو من وىاووووو ح   ةووووود لووووو نلد تنعيوووووك ج يهووووو  وىةشوووووتر وى تولوووووخ فوووووخ و

 تخ: وى تو  لمخ ك آل

        جنبية:في البال  ال ةغير منلولة كائن وأنت ال لوى متعملة بأموال منلولة ذا كاإ -أ

ىةوووو   ل وووولم و حة ووووتملةوووود مووووكو وى وووو ح  يتص وووو  وال ت وووو   وى  وووو ئخ ى ةصكةوووو  وال نحيوووو     
ف ووووو  ةووووود ةيتمووووو    هووووو  ت وووووم  ن  إك إ،  نحيووووو ح وووووم وىةصكةووووو  وأل ل وووووييإوىةن ووووول  ول ةيوووووت وىةن ووووول  فوووووخ 

 فخ وىحق فخ ةل لر وىمجلو ىة  تة كه ةد ا    ف  ي  ج   ت   والةلو  .

و كررران يلصررر  تنفيرررذ  ألرررن للررر  و رررع فررري الررربال  االجنبيرررة  الررر لوى ناشرررئة ذا كانرررتإ -ب
 هناك كم  او  سمًا من  يتعمق ب  الحكم: 

ر وىن شوووووووو  ةل وووووووولر  كو كوووووووو د وىنووووووووموإ نحيوووووووو  وال ت وووووووو   ين  ووووووووم ى ةصكةوووووووو  وأل د   حة نوووووووو     
توم كو كوووو د ي ووووإل   نحيوووو ، حتوةووووه فووووخ ح ووووم وىةصكةوووو  وألإ  ووووم تووووي ة ةهوووو  يت  وووو  ح وىوووومجلو وىة  ةوووو  

، لةووووود موووووكو وىشوووووت  ىوووووي ينعوووووك ف ووووو    د  و  صتووووو  ل  ل  وووووما  ةنوووووه فوووووخ كىووووو  وىح وووووم  وووووم ك وووووه تنعيوووووك وى 
ل  ووووما ةنووووه فووووخ    وىةت  لووووميد فووووخ تنعيووووك كوووو  وى  ووووم وىةشووووتر ل ووووم ةنووووه وصتووووتوي تةحوووو د   يت وووو  

  نحي  .ح م وىةصكة  وأل

 جنبية:البال  الو جزء منها في ألمال و ع كمها أال لوى ناشئة لن  ذا كانتإ -ج

توووووخ تل ووووو  وىت ووووولي  اووووولوا لل وووووق جةووووو   وىة ميووووو  وىلوىة  ووووولم ةووووود موووووكو وى ووووو ح  ت ووووو  وأل   
كو إلال فوووووت  حووووويد ةووووو    ووووومتق وىصكوووووي،  نحيووووو  وىتوووووخ ل  وووووما ةنهووووو  فوووووخ ح وووووم وىةصكةووووو  وأل ك هووووو  

                                                           

لووووووتوت ،35/13/3111فووووووخ3111/وىهيئوووووو  وىةلاوووووو   وىةمنيوووووو /111التص ميوووووو  ح ى ووووووممةصكةوووووو  وىتةييووووووم و لووووووتوت (1)
 . (ةيت ةنشلت)
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ل وىتووووخ  ى ةاوووو لىي  وىت  وووويتي   ةنشووووئ جةوووو   ن شووووئ  جوووود وف وووو    وووو تن حوووو ىغيت وىك نووووق ت وووو  وأل
 .(1)صمو  لت وىكا  ملد اح  لتل   وىت لي إك د ة متم  

 

بالتجررررارة  و كرررران مشررررت الً أجنبيررررة ال بال فرررري الرررر لررررا ةً  محكرررروم لميرررر  مليمرررراً ال ذا كررررانإ - 
   يمت في  ال لوى:أفيها في التاريخ الذي 

ة ةهووووو   وال نحيووووو  فوووووخ نظوووووت وىووووومجلو وىة  ةووووو  وال ت ووووو   ين  وووووم ى ةصكةووووو   د   لحةل حوووووه فووووو   
ل ةوووووو  إ نحيوووووو  لىووووووي  ةوووووو  تتاووووووي ح الاووووووت توت فووووووخ وىووووووح م وألل إيةوووووو   كو كوووووو د وىةصكوووووولي ج يووووووه ة إ

 موئةووووو  نحوووووخ ةل نووووو   ىوووووه اووووولوا ح ووووولتن ت وووووك ةووووود وىح وووووم وألووىةصكووووولي ج يوووووه لوووووم  د      جت وووووي  
ةوووووود وى وووووو نلد وىةوووووومنخ وى تولووووووخ وىةوووووول د ح لىهوووووو  )وىةوووووول د  13ول ة لتوووووو ، للووووووم جتفووووووق وىةوووووو من 

ود يكووووووولد ي ووووووويي فيوووووووه وىشووووووو   جووووووو من ح وووووووع  موئةووووووو  ول ة لتووووووو  لي ووووووولم مووووووول وىةكووووووو د وىوووووووك  
كو إي وووووو     نحيوووووو  . كةوووووو  ين  ووووووم وال ت وووووو   ى ةصكةوووووو  وأل(ى شوووووو   وكثووووووت ةوووووود ةوووووول د لوصووووووم

   ل ةووووو  وىووووومجلو ج يوووووه إ نحيووووو  للوووووق ه ي ةووووو  ح ىت ووووو تن فوووووخ ت ووووو  وىح وووووم وألكووووو د وىةصكووووولي ج يووووو
 . يكلد ة ية   فيه  د    نحي  ملد ج يه ىةهن  وىت  تن فخ وىح م وألة تم ةمولى  وىةصكلي 

 المحكوم لمي     حضر ال لوى باختيار  : ذا كانإ -ه

موووووووك  وى  جووووووومن موووووووخ  د   ة  ل اووووووو   وى  ووووووولر وال تيووووووو ت  الاوووووووي   لموووووووكو وى ووووووو ح  لووووووو ئي ج ووووووو     
، فة ووووووووتم وىة ةووووووول  حهووووووو  فوووووووخ ة وووووووو   وال ت ووووووو   وى  ووووووو ئخ وى ووووووو ي ج وووووووو  وى ووووووو يم وىوووووووملىخ

 ت وووووو   لحوووووو  مي وال وووووو نحيوووووو  لىووووووي ي ووووووي ح ىوووووومف  حوألص وووووولت وىةوووووومج  ج يووووووه  ةوووووو ي وىةصكةوووووو  
 .  نحي حلالي  لل  ا وىةصكة  وأل  ةني    ا   وىمجلو ي م لحلال  وىم ل  فخ  

  جنبية في  لوا  :مي     وافق لمى  ضاء المحكمة الالمحكوم ل ذا كانإ -و

 نحوووووخ ى  ووووو ا ةصكةوووو  وىح ووووم وأل  وى ووووتيص ةلوف وووو  وىةصكووووولي ج يووووهلمنوووو  ياووووتنم وىةشوووووتر وىوووو     
وى  وووووم شوووووتي   وىةت  لوووووميد( ةةووووو  يتتتووووو  ج يهووووو  تتاووووويخ ةووووود وىةشوووووتر وى تولوووووخ ى  جووووومن ) لوصتتوةووووو   

 فووووووخ صووووووملم وى يوووووولم ال  إل وىت وووووويي  ةنووووووه  التومن لوىووووووك  ال ي وووووولم وىت ووووووت  ىووووووه ىةحووووووم  اوووووو   د و
                                                           

 .33،   وى   خ صاد ف وم ةن ي، وىة مت وىا ح  (1)
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 ل نظتيووووووو  وىظوووووووتل    نظتيووووووو  وىت اووووووو  فوووووووخ واوووووووت ة   وىصووووووو  ةثووووووو ،وىتوووووووخ ل ووووووو ه  وى ووووووو نلد
 .وى  تئ  لةيتم  ةد وى يلم

 تنعيوووووك لووووو نلد من وىاووووو ح   ةوووود وىةوووو  نحيوووو  لفووووو   ى ةصكةووووو  وألوال ت وووو  د   لةوووود وىة صوووووظ    
ةصووووووووومم ح ال ت ووووووووو   وىوووووووووملىخ وى ووووووووو ي ف ووووووووو  ملد فوووووووووخ وى وووووووووتو    نحيووووووووو صكووووووووو ي وىةصووووووووو كي وأل 

كو كوووووو د وىصكووووووي تحصوووووو  فيةوووووو  إ د  ه ىووووووي  ى ةصكةوووووو  وى توليوووووو   ن ووووووحة نوووووو    وال ت وووووو   وىوووووومو  خ
لمووووووكو ، (1)ي ال  وال نحووووووخ وىة  وووووول  تنعيووووووك   وووووو مت ةوووووود ةصكةوووووو  ة ت وووووو  و ت   وووووو   مو  يوووووو   

 .(3)اح   وىةل ح  ةد وى  نلدلو   ةد وأل

 

و كرررررون أو بمبمررررر  معرررررين مرررررن النلرررررو  أبررررر ين  ن يكرررررون الحكرررررم متعملررررراً أ :الشررررررط الثالرررررث
 جنبي صا رًا في  لوى للابية ذا كان الحكم الإالمحكوم ب  تعويضًا م نيا فلط 

صكوووو ي وىتوووووخ ت ووووومت فوووووخ ةن مجووووو ق ه ال يةكووووود تنعيوووووك وألن ووووو ليت وووو  ةووووود ةعهووووولي موووووكو وىشووووت     
  وووووووو ي  وى ن ئيوووووووو  لوالموتيوووووووو  لوى ووووووووتيحي  لكووووووووكى  وىوى وووووووو نلد وى وووووووو ي، ك ألصكوووووووو ي وى وووووووو متن فووووووووخ 

جةووووو   لووووو ي  صوووووم ةلو نيهووووو  حاوووووح   ل  وووووم   نحيووووو   الصكووووو ي وىتوووووخ ت ووووومت  وووووم صكلةووووو  ملىووووو  و
 نحيوووووو  وىتووووووخ ت وووووومت فووووووخ صكووووو ي وألةووووو  ي ت ووووووت وىتنعيووووووك ج وووووو  وألن  و  ثنوووووو ا تأميوووووو  لظيعتووووووه، ل  حهووووو  

 . (2)لوىت  تي ةن مج ق وى  نلد وى   ، ك ألصك ي وى  متن فخ وى   ي  وىةمني  

 نحيوووووو  ىووووووي ياووووووة  وأل وىةصوووووو كي صكوووووو ي ىةشووووووتر وى تولووووووخ فووووووخ لوووووو نلد تنعيووووووك د و نوووووو  ن ووووووم ن  إ ال  إ   
لتمق ج ووووووو  اوووووووحي   ةووووووو ن  و  ل  ،صكووووووو ي وىع  ووووووو   فوووووووخ ةن مجووووووو ق وى ووووووو نلد وى ووووووو   ك فووووووو حتنعيوووووووك وأل

                                                           

 .591م.   م   حت جحم وىتصةد، وىة مت وىا ح ،    (1)
ود )ي1839ىاووووووون   21 نحيوووووو  تلووووووي صكوووووو ي وىةصووووووو كي وأل اوووووووح   وىةل حوووووو  ةوووووود لووووووو نلد تنعيووووووك فووووووخ وأل  وووووو ا(3) 

ككلت و ت وووووو   ملىووووووخ ال و ت وووووو   ، لوال ت وووووو   وىةوووووووىاوووووو ح   تحصوووووو  فووووووخ و ت وووووو   وىةصوووووو كي وىةوووووو من
كوق  ، فعوووووخ وىنظوووووت فوووووخ صكوووووي  ووووو مت ةووووود وىةصوووو كي وىعتناوووووي  يكعوووووخ ود تكووووولد وىةصووووو كي وىةوووووككلتن ج ةووووو ةص ووووخ

ةوووو  وىوووومف ر جوووود وال ت وووو   وىةص ووووخ كل وووول  اووووة ر وى  ووووي  فووووخ ةتاووووي ي  ول فووووخ حووووو تي  ول  و ت وووو   ، 
، فكوووو د ي وووو  ود ي ووووت  وثنوووو ا وىةتوف وووو  جوووود و وووو  وىصكووووي لال ةوووو  وىت  تيوووو  ول فووووخ ةصكةوووو  وىحووووموانوىةصك فووووخ

 يةكد ود يمف  حه وة ي وىةص كي وى تولي (.
 .591م وىتصةد، وىة مت وىا ح ،  م.   حت   م جح (2)
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ل كوووو د  ل حةح وووو  ة وووويد ةوووود وىن وووولم،  صكوووو ي وىةمنيوووو  وىةت   وووو  حووووميد  وووو م تنعيووووك وأل  كوىص ووووت، إ
فووووخ مجوووولو ج  حيوووو  صاوووو  صكووووي وىع ووووتن )ج( ةوووود وىةوووو من وىا ماوووو   وىةصكوووولي حووووه ت لي وووو   ةوووومني   

 .(1)ةد وى  نلد

  ووووو ا فوووووخ صيثي توووووههووووو  ى لوووووتوتوموووووكو وىة ووووو   ةصكةووووو  وىتةييوووووم والتص ميووووو  فوووووخ ةووووود ت حي ووووو ق ل    
)ىووووومو وىتوووووملي  لوىةمولىووووو  ل وووووم ود وى  ووووود وىتةييوووووم  ة ووووومي  وووووةد وىةووووومن وى  نلنيووووو  لوووووتت لحلىوووووه 
شووووك  لىووووومو ج ووووو  وىنظوووووت ج ووووو  وىصكوووووي وىةةيوووووم ل وووووم ونوووووه  وووووصي  لةلوفووووو  ى  ووووو نلد كىووووو  ود 

شووووول  ينووووو  فوووووخ وىاوووووليم وىة  ووووول  والةوووووت  وىصكوووووي وى ووووو مت ةووووود وىةصكةووووو  والحتموئيووووو  فوووووخ حووووولت
حتنعيووووووك  ال تتوووووولفت فيووووووه وىشووووووتل  وىةن وووووول  ج يهوووووو  فووووووخ وىةوووووو من وىا ماوووووو  ةوووووود لوووووو نلد تنعيووووووك 

وك ود وىصكوووووي ةل ووووولر وىوووووومجلو  1839ىاوووووون   21وصكووووو ي وىةصووووو كي وال نحيووووو  فووووووخ وى وووووتو  تلوووووي 
وكو كوووو د ال يت  وووو  حووووميد ول حةح وووو  ة وووويد ةوووود وىن وووولم ول كوووولد وىةصكوووولي حووووه ت لي وووو  ةوووومني  ف وووو  

جوووود مجووووولو ج  حيوووو  لصيووووو  ود وىةصكةوووو  لوووووم توجووووق كىووووو  فووووخ صكةهووووو   ووووو متو   نحووووخ وألوىصكووووي 
اوووووووي وىتةييوووووووم ل ووووووومت وى وووووووتوت وىةةيوووووووم ج يوووووووه لوووووووتت تم وى  ووووووولد وىتةييميووووووو  لتصةيووووووو  وىةةيوووووووم ت 

 .(3)(...ح التع  

 نحيوووو  وأل وىةصوووو كي صكوووو ي  وووو م لوووو نلد تنعيووووك   نحيوووو  وىتووووخ صكوووو ي وألد وأل لةوووود كىوووو  يت وووو     
ل  ل وى يووووو    ة وووووه ال ي ووووولم وىتلاووووو   ل ،تنعيوووووكم  فوووووخ وى وووووتو  لوووووم لتمق ج ووووو  اوووووحي  وىص وووووت

 وىث نيوووو ألصكوووو ي وىةوووو من  نحيوووو  واووووتن مو صكوووو ي وألتو ةوووود وأل وووو نوووولور  وال تهوووو م فووووخ وى حوووول  حتنعيووووك 
 .()ال ةا غ ى  ته م فخ ةلتم وىن ن ق ةد وى  نلد وىةمنخ وى تولخ وىتخ 

ووووو       نحيوووووو وأل وىةصووووو كي صكووووو ي تنعيووووووك  لووووو نلدد  صوووووولو  وىش  وووووي ، فووووول  ل ووووو ي  وأل  ح  وووووة 
ي   هوووو  وىووووك   ةووووتىيهوووو  وألإشوووو تن ةوووود وإ  وووو ا   ىيوووو    ةنووووه ةوووود وىةوووو من وىا ماوووو  (ج)فووووخ وىع ووووتن 

د وتع ليوووووو  وىتيوووووو   وى تحيوووووو  ى ت وووووو لد وى  وووووو ئخ و، فووووووخ صوووووويد وى وووووو نلدحأصكوووووو ي  ةيووووووت ةشووووووةلى 
صوووولو  وىش  ووووي  ةوووود  ووووةد وألصكوووو ي وىة تووووت  حهوووو  ى وووومل  صكوووو ي ل وووو ي  وأل ود  ج وووو  ن ووووق

                                                           

 .38 وم ةن ي، وىة مت وىا ح ،   وى   خ صاد ف (1)
ةنشوووووولت ، 3/2/3111فووووووخ 3111وىةمنيوووووو  ةن وووووول //وىهيئوووووو  191والتص ميوووووو  ح ى وووووومم لووووووتوت ةصكةوووووو  وىتةييووووووم  (3)

لوت  ى  ح جوووووو  جووووووموم وى   ووووووخ صيوووووومت جوووووولمن كوووووو ظي، وى وووووومم وىثوووووو نخ، موت وىووووووإ، صكوووووو ي وى  وووووو ئي فووووووخ ة  وووووو  وأل
 .111،  3119لوىنشت، 
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نوووووم صوووووميثن  جووووود ن ووووو   ص يووووو  وىصكوووووي ج ه الص ووووو   اووووونحصثوىة ووووومل  ج ووووو  والتع ليووووو  ، لموووووكو ةووووو  
 . نحخوأل

... و ووووو ف  ود ) ئوووووهصيووووو   ووووو ا فوووووخ ةحم ةصكةووووو  وىتةييوووووم وىةوووووللتن  وووووت ى  ووووو األفوووووخ لوووووتوت    
والصكوووو ي وال نحيوووو  فووووخ وى ووووتو  وىتووووخ ص ووووتق وىع ووووتن )ج( ةوووود وىةوووو من وىا ماوووو  ةوووود لوووو نلد تنعيووووك 

وىةت   وووووو  حووووووميد ول ةح وووووو  ة وووووويد ةوووووود وىن وووووولم ول حوووووو ىت لي  وىةوووووومنخ  ووووووةد  وىتنعيووووووك ح ألصكوووووو ي
 .(1)...(وى موئي  وىمجلو 

  لمنظام العام خالفاً وى بنظر اللوانين العرا ية من ال يكون سبب ال لأ :الشرط الرابع

نظةوووو  وى  نلنيووووو  فوووووخ  وووووكق حووووه ة ظوووووي وأل ىشووووت  ةووووود وىةاوووو ة ق وىةشوووووتتك  وىتووووخ ي ووووم موووووكو و   
ال يكووووووو م ي  ووووووول تشوووووووتي  ةنوووووووه، لوىة  ووووووولم ح ىنظووووووو ي وى ووووووو ي مووووووول صة يووووووو  ة ووووووو ى  ل  مل  وى ووووووو ىي،

ل    تةووووووووو جخوالل    يووووووووو  وى  ةووووووووو  كوق وى ووووووووو ح  وىاي اوووووووووخ وىة ووووووووو ى  وى وىة تةووووووووو  ل  ل ووووووووو   
ةوووووووود  121/3شوووووووو تن وىوووووووو  وىةوووووووو من ةوووووووود وإلمنوووووووو  الحووووووووم  ،ل واللت وووووووو م  ل وىوووووووومينخ    لووووووووخ وأل

لي تحووووووت ةوووووود وىنظوووووو ي وىة ووووووم  وىتووووووخ ن ووووووق ) 1851ىاوووووون   11وى وووووو نلد وىةوووووومنخ وى تولووووووخ تلووووووي 
لوىةيوووووووتو  لوالصكووووووو ي  ك ألم يووووووو وىش  وووووووي   حووووووو ألصلو وى ووووووو ي حل وووووووه  ووووووو   والصكووووووو ي وىةت   ووووووو  

 مةوووووو  ى ت ووووووت  فووووووخ وىللوووووو  لفووووووخ وى  وووووو ت لوىت ووووووت  فووووووخ وىةت   وووووو  ح النت وووووو   لوال ووووووتواوق وى
ىتوووووخ ةووووو   وىةص ووووولت لةووووو   وىللووووو  لةووووو   وىملىووووو  للووووولونيد وىتاووووو يت وى حوووووت  لاووووو ئت وى ووووولونيد و

ةووووت كىوووو  فوووو  يةكوووود وألج وووو   ، لتأاياوووو   (ىةاووووته كيد فووووخ وىظووووتل  والاووووتثن ئي ت وووومت ىص  وووو  و
وىةل ووووولر ةصووووو  لاوووووحح  لحووووويد  كوقل وووووق وىةصووووو كي وى توليووووو  حووووو د    نحوووووخ اوووووح  ل  حتنعيوووووك صكوووووي 

ىص يووووو  وىصكوووووي وى ووووو مت  لكىووووو  وصتتوةووووو    ،كوق وى  ووووولي حصكوووووي نهووووو ئخ ةكتاووووو  مت ووووو  وىحتووووو ق
ى    ووووو  وىتوووووخ ال ك ونهووووو  ت وووووم ةووووود وى وووووتوئد وى  نلنيووووو  وإ ،ةووووود وىةصووووو كي وى توليووووو  فوووووخ كوق وىنووووومور

 .(3)لتوتل وإ ثح ق وى ك  صت  ح ىيةيد إت ح  

                                                           

            فووووووووووووووووخ  ةنشوووووووووووووووولت، 21/2/1895فووووووووووووووووخ 1891/ةلاوووووووووووووووو   ولىوووووووووووووووو /211ةصكةوووووووووووووووو  وىتةييووووووووووووووووم ح ى وووووووووووووووومم (1) 
 . 319، وىان  وىث ني  لوالتح يد،  1895ة    وى   ا، وى مم وىث ى ، ىان  

ي وووووووولم لحوووووووول  واللووووووووتوت وىة ووووووووم  ) 1858ىاوووووووون   115ثحوووووووو ق تلووووووووي ةوووووووود لوووووووو نلد وال 111ن ووووووووق وىةوووووووو من   (3)
 = تت  وووووو لوىيةوووووويد فووووووخ ن وووووو  وى تينوووووو  وى  نلنيوووووو  وى    وووووو  وىتووووووخ ال ت حوووووو  وثحوووووو ق وى كوووووو  فووووووخ والةوووووولت وىتووووووخ ال
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 نحووووخ كو كوووو د وىصكووووي وألإد وىللووووق وىووووك  ي تووووم حووووه ىة تفوووو  ةوووو  وىتاوووو    وىووووك  يثوووو ت جوووو د    ال  إ   
موووول للووووق  ووووملت موووو     حة نوووو  ى ةوووود جمةووووه وىنظوووو ي وى وووو ي فووووخ ملىوووو  وىتنعيووووك ةت  ت وووو   ةوووو 

ةصوووو كي ملىوووو  ةوووود وى وووو مت  ةووووت حتنعيووووك وىصكوووويوألللووووق   وووو  ي   نحيوووو  وىصكووووي ةوووود وىةصكةوووو  وأل
 وىتنعيكى

ىوووو  ةصوووو كي وىملىوووو  إ نحووووخ ةووووت حتنعيووووك وىصكووووي وألللووووق تفوووو  مجوووولو وأل د   ج وووو  ( 1)يتعوووو  وىع ووووه   
ل جوووومي ت وووو ت   ىيووووه ىتصميووووم ت وووو ت  إلووووق وىووووك  يت وووو  وىة  وووول  تنعيووووك وىصكووووي فيهوووو ، موووول وىل 

فكوووووتن  د    ىووووو  كىووووو لي ووووو   إ ، نحوووووخ ةووووو  ةت  حووووو ق وىنظووووو ي وى ووووو ي فوووووخ ملىووووو  وىتنعيوووووكوىصكوووووي وأل
وىنظوووووو ي وى وووووو ي مووووووخ فكووووووتن ةتنوووووو  لةت وووووولتن لةيووووووت ث حتوووووو  لتتغيووووووت حتغيووووووت وىمةوووووو د لوىةكوووووو د لىووووووكو 

ال للووووق  ووووملت  نحووووخ   وووو  تنعيووووك وىصكووووي وألتفوووو  مجوووولو ينحغووووخ جوووومي توووولوفت مووووكو وىةوووو ن  للووووق 
 .(3) نحي وىصكي ةد وىةصكة  وأل

ص ميووووووو  لةووووووود ت حي ووووووو ق وى  ووووووو ا وى تولوووووووخ فوووووووخ موووووووكو وىة ووووووو   ل وووووووق ةصكةووووووو  وىتةييوووووووم والت   
ج وووووو ا وى وووووولن إوى   ووووووخ حووووووتم مجوووووولو  ،حت وووووومي  وىصكووووووي وى وووووو مت ةوووووود ةصكةوووووو  حووووووموان وىكووووووتومن

ىووووووومج لو وىةشوووووووتتك  ىح ووووووومن وى ووووووو مت ةووووووود ةصكةووووووو  و 32131/3119وىتنعيكيووووووو  ى صكوووووووي  وىةوووووووتلي 
صووووووومن والةتيكيووووووو  وىة ت ووووووو  حووووووومج لو لاوووووووي وى  ئ ووووووو  فوووووووخ وىلاليووووووو ق وىةت –/حناووووووو ع ني  ةنتغلةيت 

حةووووووون  وىةووووووومجخ وىص ووووووو ن  وى  نلنيووووووو  لوىع  يووووووو  وىة   ووووووو  ج ووووووو  وى   وووووووخ ل  ،اوووووووتن لوىص ووووووو ن وأل
ةووووومج  ج يهووووو  وىتوووووخ تصةووووو   ووووومت وى وووووتوت حصووووو  وىود يصةووووو د وى ناوووووي  والةتيكيووووو  ل  ع يوووووه وى وووووك
للتن اووووووححق تم مجوووووولو   وووووو  ةصكةوووووو  وىتةييووووووم والتص ميوووووو  وىةوووووو د   ، ل ي وووووو     ةتيكيوووووو وى ناووووووي  وأل
 ىةاوووووووو ئ  وى   وووووووو  حوووووووو ىحنلن وىشووووووووتجي صكوووووووو ي وىةت   وووووووو  حوووووووو ألصلو  وىش  وووووووي  لووأل د  أوىتنعيوووووووك حوووووووو

                                                                                                                                                                      

لال ي وووولم لحوووول   صكوووو ي وى  وووو ئي  وىةكتاووووح  مت وووو  وىحتوووو ق ت ووووم ةوووود وىنظوووو ي وى وووو يوأل د   ( ل  ىةوووو  ح ىنظوووو ي وى وووو ي
 .ةد مكو وى  نلد وىا ح  شتصهة  111ل 115  مىي  ين   مك  وىص ي  صا  ن  وىة متيد  

، وى ووووووو نلد وىوووووووملىخ وى ووووووو  ، وى ح ووووووو  وىا ماووووووو ، موت وىث  فووووووو  صاووووووود وىهووووووومول  ل م. ة ىووووووو  وىوووووووموللم  م. (1)
. لم. جك شوووووو  ةصةووووووم جحووووووم وى وووووو  ، وال ووووووتواوق وىةمنيوووووو  لوىت  تيوووووو   311،  3111شووووووت لوىتلميوووووو ، جةوووووو د ى ن

 .111،  1819وىملىي ، ة  ح  والة ، حيتلق 
            ىخ متواووووووووووووووو  ة  تنوووووووووووووو ، ةنشوووووووووووووووأن، تنووووووووووووووو مر وال ت وووووووووووووو   وى  ووووووووووووووو ئخ وىوووووووووووووومل مشوووووووووووووو ي ج وووووووووووووووخ  وووووووووووووو م  (3)

 .322،  1853والاكنمتي   وىة  ت ،
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وى وووووتوت وىة  ووووول   د   لالم ت تحوووووت ةووووود وىنظووووو ي وى ووووو ي ل حووووو ا لوأللوىلاليووووو  لاووووو ئت وىلو حووووو ق حووووويد وآل
 .(1)ج  ئه وى لن وىتنعيكي   مت   ف  ى نظ ي وى  ي فخ وى تو إ

صكووووووو ي  لووووووو نلد تنعيوووووووك ىةووووووو من وىا ماووووووو  ةووووووود وىع وووووووتن )م( ةووووووود و د   ىووووووو  كىووووووو  إموووووووكو لي ووووووو      
 نحوووووخ ى نظووووو ي وى ووووو ي ف ووووو  تو  ن وووووق ج ووووو  جووووومي ة  ىعووووو  وىصكوووووي وأل نحيووووو  فوووووخ وى ووووووألوىةصووووو كي 

 د   ، فووووووخ صوووووويد (3)كووووووي وىة  وووووول  تنعيووووووك  ىوووووو مو  وى  ةوووووو ملد وىوووووون  ج وووووو  جوووووومي ة  ىعوووووو  وىص
تموةووووو ق ةيوووووت ة  ىعووووو  ى نظووووو ي تكوووولد ك فووووو  والى د   وى ووووولونيد وى توليووووو  تووووون  ج ووووو  ل ووووول  ة وووو   

 تووووت  لن ىووووي يكوووود ةلف وووو   فووووخ كىوووو  وىةشووووتر وى تولووووخ د    ىووووكو ف ننوووو  ن ووووم ،ل وآلمو  وى  ةوووو  وى وووو ي 
 لوناووووو  ة    كثوووووت ل ووووولص    ح  ووووو ف  وآلمو  وى  ةووووو   ىكوووووخ تكووووولد ي ووووو م  وووووي ة  موووووك  وىع وووووتن  د   

 ة  وىتشتي  ق وىصميث . 

                                                           

، )ةيوووووووت 31/5/3118، فوووووووخ 3118يئووووووو  وىةمنيووووووو  //وىه1191لوووووووتوت ةصكةووووووو  وىتةييوووووووم والتص ميووووووو  ح ى ووووووومم  (1)
ةنشووووولت( لوىوووووك   ووووو ا فيوووووه )ىووووومو وىتوووووملي  لوىةمولىووووو  ل وووووم ود وى  ووووود وىتةييوووووم  ة ووووومي  وووووةد وىةووووومن وى  نلنيووووو  

وىث حووووق لووووتت لحلىووووه شووووك  لىوووومو ج وووو  وىنظووووت فووووخ وى ووووتوت وىةةيووووم ل ووووم ونووووه  ووووصي  لةلوفوووو  ى  وووو نلد كىوووو  ود 
وى ووووو مت ةووووود    ةووووود وىللووووو ئ  لوالمىووووو  ود وىةووووومجخ / وىةةيوووووم   ووووو  وىصكوووووي ح  وووووموت لوووووتوت تنعيوووووك وىصكوووووي وال نحوووووخ

لاووووووي وى  ئ وووووو  وىك ئنوووووو  فووووووخ وىلاليوووووو ق وىةتصوووووومن  -ةصكةوووووو  وىوووووومج لو وىةشووووووتتك  ى ح وووووومن ةلنتغوووووولةيت  / حناوووووو ع ني 
وى   وووووووخ حةووووووون  وال   3119/  32131والةتيكيووووووو  وىة ت ووووووو  حووووووومج لو والاوووووووتن لوىص ووووووو ن  وى ووووووو مت ح ووووووومم 

وىةوووووومجخ / وىةةيووووووم وىص وووووو ن  وى  نلنيوووووو  لوىع  يوووووو  وىة   وووووو  ىد عوووووو   كوووووو  ةوووووود ) ت ل   ولالم     ( لوى ووووووكود 
لصيووووووو  ي تحوووووووت ةوووووود وىنظووووووو ي وى وووووو ي حل وووووووه  ووووووو   والصكوووووو ي وىةت   ووووووو  حووووووو ألصلو   يصةوووووو د وى ناوووووووي  والةتيكيوووووو 

ت وىلو حووووو ق ةووووو  حووووويد والحووووو ا لواللالم ياوووووت  وىش  وووووي  لود وىةاووووو ئ  وى   ووووو  حووووو ىحنلن وىشوووووتجي  لوىلاليووووو  لاووووو ئ
 =ةووووووود وى ووووووو نلد وىةووووووومنخ ى ووووووومي ت حيووووووو  لووووووو نلد 121/3ل  18/1حأصكووووووو ي وىةووووووولوم  جةووووووو  ج يهووووووو  لووووووو نلد وال 

وىة ووووووم  فووووووخ ةل وووووولر وىوووووومجلو وثنوووووو ا و ووووووموت وىصكووووووي وال نحووووووخ  1858ىاوووووون   199والصوووووولو  وىش  ووووووي  تلووووووي 
ةووووود لووووو نلد تنعيوووووك والصكووووو ي  1ف نوووووه يكووووولد لوووووم  ووووومت   فووووو   ى نظووووو ي وى ووووو ي فوووووخ وى وووووتو  لجةووووو  حأصكووووو ي وىةووووو من 

 وووومي  وى ووووتوت لتكوووولد وىوووومجلو ف لوووومن ىاوووونمم  وى وووو نلنخ ىووووكو لووووتت ت 1839ىاوووون   21وال نحيوووو  فووووخ وى ووووتو  تلووووي 
 وىةةيم لتم وى  د وىتةييم  لتصةي  وىةةيم تاي وىتةييم ل مت وى توت ح التع  ...(.

ة ةلجوووووو  والاووووووو  لوى وووووويي وال  ليوووووو  وىتوووووووخ ي وووووولي ج يهووووووو  وىحنيوووووو د والا اوووووووخ وىة  وووووولم حوووووو آلمو  وى  ةووووووو  ) (3)
   نتتنق،( ةن ل  ةد ج   شحك  والىعته  وى  تعك  وىة تة  لونص ىهى ة تة  لوىتخ ت م  ة  

 https://www.indexsignal.com/community/threads/369398. 
 .35/5/3131ت تيخ وىم ل :  
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ك إى تنعيووووك فووووخ وىح ووووم وىووووك   وووومت فيووووه،  يكوووولد وىصكووووي وال نحووووخ لوووو ح   ليووووتوم حهووووكو وىشووووت  ود    
موووول ةيووووت ل حوووو  ى تنعيووووك فووووخ  ياووووة  حتنعيووووك صكووووي ةوووو  فووووخ ح ووووم أ ووووت حينةوووو  د   ىووووي  ةوووود وىة  وووول  

كثوووووت ةووووود ت ووووو    ةتيووووو موقو نحوووووخ  ووووول  ح ووووو   كىووووو  ي نوووووخ ةووووون  وىصكوووووي وأل ووووو خ، لوىح وووووم  وأل
  وى لوجووووم وى  ةوووو  ىنظتيوووو د    كىوووو  جووود ف وووو   ،  وووومتتهوىةصكةوووو  وىتووووخ  وىتوووخ يتةتوووو  حهوووو  فووووخ ح وووم 

ثوووو ت فوووخ ملىوووو  ةووو  تميووووم ج وووو  أال يكوووولد ى صوووو  وىةكتاووو   د  أوصتوووتوي وىص وووول  وىةكتاوووح  ت  ووووخ حووو
  .(1)ت   وىتخ تتص   ىه فخ وىملى  وىتخ تي وكتا   وىص   فيه  حلوا   مكو وىصكي

ىوووووو  لووووووو نلد إى تنعيووووووك ةوووووود جمةووووووه  كو كوووووو د وىصكووووووي لوووووو ح   إليت وووووو  فووووووخ تصميووووووم ة تفوووووو  فيةوووووو     
 توئيوووو  وىتووووخ ت  ووووخ حهوووو  وى لوجووووم وى  ةوووو   وووومتق وىصكووووي لوى لوجووووم وإ  نحيوووو  وىتووووخ وىةصكةوووو  وأل

ىووووووووه ح ىص يوووووووو   جتووووووووتو والىوووووووو  وىتووووووووخ  وووووووومت جنهوووووووو  وىصكووووووووي ةل وووووووولر ح  وووووووولجه  ى وووووووو نلد وىمل 
 .(3)لتنعيك 

تنعيووووووك فووووووخ ح ووووووم  نحووووووخ ى  تولووووووخ ى تص وووووو  ةوووووود ل ح يوووووو  وىصكووووووي وأللمنوووووو  يحووووووتم ملت وى   ووووووخ وى    
وىاووووو و   د    ال  إوى  نلنيووووو  ى ح وووووم وىوووووك   ووووومت فيوووووه،   وووووموت  ةووووود جمةوووووه لف ووووو  ى لوجوووووم وال وووووتواوقإ

جمةووووه يكوووولد ةكتاوووو  مت وووو  وىحتوووو ق ةوووود  د    نحووووخ ي وووو  د وىصكووووي وأل وىووووك  ي ووووت  منوووو  موووو  
 ىي ال صت  يةكد تنعيك  فخ وى تو  

وىمت وووووو    ح ووووووم وكتاوووووو حهال  إ نحووووووخ جوووووومي لحوووووول  تنعيووووووك وىصكووووووي وأل ج وووووو ( 2)يكوووووو م ي ةوووووو  وىع هوووووو ا   
 ةوووووووت وىة  وووووووخ فيوووووووه للو ووووووو  وىتنعيوووووووك حووووووو ى لن وى حتيووووووو  فوووووووخ ح وووووووم وى   يووووووو  لتةت وووووووه حص يووووووو  وأل

 ةووووم وىنوووومور  حاووووح  ةتو  وووو     ىوووو  إلجوووومي  ،لي   وووولد ةووووللعهي مووووكو ى ووووة د واووووت توت وىة وووو ة ق
                                                           

جحوووووم وىصةيوووووم لشووووو صخ، وى ووووو نلد وىوووووملىخ وى ووووو   فوووووخ وى وووووتو ، وى وووووما وىثووووو نخ، وى ح ووووو  واللىووووو ، ة ح ووووو   (1)
 .183،   185، ف تن 1811وىتعي  والم ي ، حغموم 

 .111ح ،  وىةت   وىا ، وى   خ جلنخ ةصةم وىع ت   (3)
مشووووووو ي ج وووووووخ ، ل 595خ وى ووووووو  ، وىة ووووووومت وىاووووووو ح ،  م.  ووووووو حت  ووووووو م جحوووووووم وىوووووووتصةد، وى ووووووو نلد وىوووووووملى (2)

وى   ووووووخ صاوووووود فوووووو وم ةوووووون ي، وىة وووووومت وىاوووووو ح ،   كوتووووووه ، لحوووووو ىة ن  335 وووووو م ، وىة وووووومت وىاوووووو ح ،  
لم. جحوووووو   . 315م. ة ىوووووو  وىووووووموللم ، وىة وووووومت وىاوووووو ح ،  (، لم. صاوووووود وىهوووووومول  ل 1وىهوووووو ة  تلووووووي) 21

 .221وى حلم ، وىة مت وىا ح ،  
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   مووووووووك  وىةتو  وووووووو  تووووووووتي فووووووووخ ملىوووووووو  و ووووووووتو ةيووووووووت ملىوووووووو   د   ة  ل الاووووووووي   ، ووووووووت  وى  وووووووود وى  نلنيوووووووو 
كو ةووووو  تووووووي إ ووووو   ى ووووون   ةكتاووووو  وىمت وووووو  وى   يووووو  يكووووولد ة ت  وىةيوووووت وىصكوووووي  د   كةووووو   ،وىتنعيوووووك

 نحوووووخ ال يةكووووود وىصكوووووي وأل د   ل  ، ووووومتتهةووووود وىةصكةووووو  وىتوووووخ   ج ووووو  ةووووو ي ةصكةووووو   وى  ووووود حوووووه 
ل وى  نلنيوووووو   لكىوووووو  ح اووووووتنع ك  ووووووت  وى  وووووود  كو كوووووو د نه ئيوووووو   إ ال  إي حوووووو  تنعيووووووك  فووووووخ وى ووووووتو   د   

مت وووووو  وى   يوووووو  وىكتاوووووو  ة نحووووووخ كو كوووووو د وىصكووووووي وأل فوووووو ،ة ووووووخ وىةوووووومن وى  نلنيوووووو  ى   وووووود فيووووووه
 ةصكةوووووو    ال ي وووووولم ت مي ووووووه ةوووووود وىةصكوووووولي حووووووه، ليكوووووولد لوووووو ح  ى تنعيووووووك ل  ايتةتوووووو  ح وووووولن وىشووووووخ

 . تو  

وى وووو نلنخ  وىوووون  د    صووووظ لىكوووود ي   ،اووووح   ىيووووه ةوووود إمووووكو وىووووت   ىةوووو  واووووتنم ل  نتعوووو نوووو  ن  إلةوووو     
لىوووووي يشوووووتت  وكتاووووو حه وىمت ووووو   ، وووووموت إ نحوووووخ ى وووووع  وىتنعيوووووك فوووووخ ح وووووم وكتعووووو  حصيووووو من وىصكوووووي وأل

ىتنعيووووووك ليةووووووق مجوووووولو    كو إةووووووت وىة  ووووووخ فيووووووه، لةوووووود ل هوووووو  نظتنوووووو  وى   يوووووو  لصي متووووووه ى وووووولن وأل
 لوووو ح   مت وووو  وىحتووو ق فوووخ ح وووم  لىكنوووه لكوووو د كىووو  وىصكوووي ةيوووت صووو ئم  فوووخ وى وووتو   نحوووخوىصكوووي وأل

ت وووووتت تم وىووووومجلو حص وووووو   د   نحيووووو  فووووو  يةكووووود ى ةصكةوووووو  وى توليووووو   ى تنعيوووووك فوووووخ ت ووووو  وىووووووح م وأل
جوووومي وكتاوووو حه وىمت وووو  وى   يوووو  فووووخ ح ووووم و ووووموت ، لمووووكو ةوووو  موووول لو وووو  ةوووود ةعهوووولي نوووو  وىع ووووتن 

لووووو نلد وىتنعيوووووك  د    جتحووووو توال وووووك ح ووووويد موووووكو ةووووو  وأل ،(1))ه( ةووووود وىةووووو من وىا ماووووو  ةووووود وى ووووو نلد
مت ووووووووو  وىةكتاوووووووووح  وىةيوووووووووت صكووووووووو ي  ووووووووو م تنعيوووووووووك وأل وىة وووووووووم   1891ىاووووووووون   15وى تولوووووووووخ تلوووووووووي 

 صكووووو ي ىةووووو من وىث ةنووووو  ةووووود لووووو نلد تنعيوووووك وىع وووووتن ) ( ةووووود و د   ، لةووووو  ي يوووووم ت ينووووو  موووووكو (3)   يووووو وى

                                                           

د   نحيوووو  فووووخ وى ووووتو  ج وووو  )صكوووو ي وىةصوووو كي وأل وىةوووو من وىا ماوووو  ةوووود لوووو نلد تنعيووووك  ن ووووق وىع ووووتن )ه( ةوووود (1)
 (. نحي م وأل ع  وىتنعيك فخ وىح  يكلد وىصكي ص ئمو  

 3513وىللووووو ئ  وى توليووووو  ح ى ووووومم  وىة وووووم  فوووووخ  تيووووومن 1891ىاووووون   15نشوووووت لووووو نلد وىتنعيوووووك وى تولوووووخ تلوووووي  (3)
ي وووووووولم تنعيووووووووك وىصكووووووووي  وووووووو   ةوووووووومن  وى  وووووووود /ولال  ةنووووووووه ج وووووووو  )52لن ووووووووق وىةوووووووو من  ي15/2/1891 حتووووووووأتيخ

وى  نلنيووووو   وال ود وىتنعيووووووك يووووو  ت وكو وحووووووتم وىةصكووووولي ج يووووووه واتشوووووه مو حللوووووولر والجتوووووتو  ج وووووو  وىصكوووووي وىغيوووووو حخ 
لياووووووووتثن  ةووووووود كىوووووووو  والصكووووووو ي لوى ووووووووتوتوق  ح  ووووووو ت ول والاوووووووتئن   ول حللوووووووولر وىتةييوووووووم وكو كوووووووو د وىصكوووووووي ةت   وووووووو 

 (.وى  متن حص  وىملى  في  ت تنعيكم  ىصيد وكتا حه  وىمت   وى   ي 
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ثحوووووق وىةصكووووولي  كو إ توليووووو  حتأ يووووو  مجووووولو   ووووو  وىتنعيوووووك ىمةوووووق وىةصكةووووو  وى  نحيووووو  وأل وىةصووووو كي
 . (1)ل يتيم ةتو  ته  ج   للم تو  ه   ىه ص  ةتو    ةصكة   د   هج ي

 (3)1892وتع ليوووووووو  وىتيوووووووو   وى تحيوووووووو  ى ت وووووووو لد وى  وووووووو ئخ ىاوووووووون   د   يت ح ىووووووووككت لةوووووووود وى ووووووووم   
   ةووووت وىة  ووووخ حووووه، ل تنعيووووك  صوووو ئمو ى وووولن وأل يكوووولد وىصكووووي وىةووووتوم والجتووووتو  حووووه  د   وشووووتت ق 

                                                           

 1839ىاووووون 21 نحيووووو  تلوووووي ةصووووو كي وألصكووووو ي وى وىةووووو من وىث ةنووووو  ةووووود لووووو نلد تنعيوووووك  ن وووووق وىع وووووتن ) ( ةووووود  (1)
     =ةتو  وووو  ةصكةوووو  وج وووو  للووووم تو  هوووو ج وووو  ونووووه )ج وووو  وىةصكةوووو  فيةوووو  وكو وثحووووق وىةصكوووولي ج يووووه حوووو د ىووووه صوووو  

ول ونووووووه يتيووووووم ةتو  تهوووووو  لف وووووو  ىد وووووول  ود ت  وووووو  وىوووووومجلو وىوووووو  صوووووويد ونتهوووووو ا وىة  ة وووووو  فووووووخ ت وووووو  وىةصكةوووووو  
لى ةصكةوووو  وكو ولت ووووق وى ووووتلتن ود تووووأةت حل وووو  وىص ووووم والصتيوووو  خ ح ووووم و ووووك وىكع ىوووو  ةوووود وىةصكوووولي ىووووه وكو 

 ووووي ة   د   نوووو  نووووتو ن  و  )وىع ووووتن  ( ةوووود مووووك  وىةوووو من ( ل فووووخ ىووووي يكوووود ثةوووو  وجتووووتو  ج وووو  وىصكووووي ةةوووو  نوووو  ج يووووه 
   ووووومي وىةصكةووووو  حل ووووول  تأ يوووووهووووو  ت  ن  إك إةووووو  والت  مووووو ق وىتشوووووتي ي  وىصميثووووو   وووووحصق ال توووووت اي  موووووك  وىةووووو من 

تاووووتةت   نحيوووو   وىتووووخ لوووومةوووو ي وىةصكةوووو  وأل نتهوووو ا نظووووت وى  وووود ىوووو  صوووويد وإوىةتوف وووو  فووووخ مجوووولو   وووو  وىتنعيووووك 
ةوووو ي  و ووووتواوق وى  وووود تووووتي  د    ووووك ح وووويد والجتحوووو ت ىوووو  اوووونلوق ةوووو  وألإصيوووو د ىةوووومن  لي وووو  ت وووو  فووووخ ح وووو  وأل

ىاوووووون   92ةوووووود لوووووو نلد وىةتوف وووووو ق وىةمنيوووووو  تلووووووي  2/ 13 نحيوووووو ، لمووووووكو يتنوووووو ف  ةوووووو  نوووووو  وىةوووووو من وىةصكةوووووو  وأل
وىة ووووووم  وىتووووووخ ن ووووووق )ال ي وووووولم ود تت وووووو لم ةوووووومن وىتأ يوووووو  جشووووووتيد يلةوووووو  وال وكو ولت ووووووق وى ووووووتلتن  1818

  ووووول  واوووووتةتوت تأ يووووو  وىووووومجلو  ووووو   ت ووووو  وىعتوووووتوق وى لي ووووو  لت ووووو لم وىاووووو ل  وىمةنيووووو  كىووووو  ( فةووووود ةيوووووت وىة
وىةصووووووممن فووووووخ لوووووو نلد وىةتوف وووووو ق، ىووووووكو ف ننوووووو  ن تووووووت  ود يووووووتي ت وووووومي  جحوووووو تن ) ود ت  وووووو  وىوووووومجلو ( ح حوووووو تن ) ود 

    ةوووووود لوووووو نلد وىةتوف وووووو ق وىةمنيوووووو  وىتووووووخ ن ووووووق92/1تاووووووتأ ت وىوووووومجلو ( لةوووووو  ياوووووو عن  فووووووخ كىوووووو  نوووووو  وىةوووووو من 
   كو ت ق وىةصكةووووووو  ود وىصكوووووووي يتللووووووو  ج ووووووو  وىع ووووووو  فوووووووخ ةل ووووووولر و وووووووت لوووووووتتق وي ووووووو   وىةتوف ووووووو  لوجتحووووووو ت)و

 ةوووود وىوووومجلو ةاووووتأ تن صتوووو  يووووتي وىع وووو  فووووخ كىوووو  وىةل وووولر لجنمئووووك تاووووتأن  وىةصكةوووو  وىاوووويت فووووخ وىوووومجلو
ىووووو  كىووووو  ود لوووووتوت إ ووووو   وىن  ووووو  وىتوووووخ للعوووووق جنووووومم . لي ووووولم وى  ووووود فوووووخ موووووكو وى وووووتوت ح تيووووو  وىتةييوووووم ( ي  

ةوووو ي ةصكةوووو  والاووووتئن   ح ووووعته وىتةييميوووو  ح وووو   لووووتوت تأ يوووو   ىوووومجلو يكوووولد لوووو ح  ى   وووود تةييوووومو  واووووتئ  ت و
 وىمجلو وىك  ال ي ح  ى   د.

ج ووووو   1892ةووووود وتع ليووووو  وىتيوووو   وى تحيووووو  ى ت ووووو لد وى  وووو ئخ ىاووووون   35ن ووووق وىع وووووتن ) ( ةووووود وىةوووو من   (3)
وى ووووو متن ت  كووووو  ةووووود وال وووووتو  وىةت  لووووومن ح ألصكووووو ي ةووووود موووووك  والتع ليووووو ، ي تووووو 21) ةووووو  ةتوجووووو ن نووووو  وىةووووو من 

صكوووو ي وىةت   وووو  حوووو ىص ل  وىةمنيووووو  د وى  وووو ي  وىةمنيووووو  حةوووو  فووووخ كىوووو  وأل ووووت ةووووأجوووود ةصوووو كي و   ووووت  ةت  لووووم 
       صوووووووووووولو   وووووووووووو ي  والموتيوووووووووووو  لل وووووووووووو ي  وألوى وووووووووووو متن جوووووووووووود ةصوووووووووووو كي  موئيوووووووووووو ، لفووووووووووووخ وى  وووووووووووو ي  وىت  تيوووووووووووو ، لوى

صكووووو ي فووووو  وال وووووتواوق وىةت   ووووو  حتنعيوووووك وألحوووووه لينعوووووكم  فوووووخ ول يةوووووه ل ةوووووت وىة  وووووخ وىش  وووووي ، وىصووووو ئمن ى ووووولن وأل
 ...( وىةن ل  ج يه  فخ مكو وىح  
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ج ووووو  مت ووووو  وىحتووووو ق  يكووووولد وىصكوووووي وىةوووووتوم والجتوووووتو  حوووووه ةووووود ملىووووو  وى وووووت  وىةت  لوووووم صووووو ئمو   د   
  فووووخ  ووووي ة  وىوووون  ةوووود والتع ليوووو  ك نووووق ةلف وووو د   تو لنوووو ، وووومتته ةصكةتهوووو  ح ووووم وىووووك  وىفووووخ 

 ةيووووت ل حوووو  ى   وووود للوووو ح  ى تنعيووووك فووووخ ح ووووم و ووووموت   ووووح  ي ينوووو     وىصكووووي منوووو  د  مووووكو وى  نوووو  أل
ت ةوووووىووووك  ياووووهي إىوووو  صووووم كحيووووت فووووخ وأل لتينوووو  ل نلنيوووو  ل   وووو  ال ت حوووو  وثحوووو ق وى كوووو  تي تحوووول 

ليوووووو  ي كووووووم ة وووووو مل  وى ووووووتو  ج وووووو  مووووووك  والتع  د  حتنعيووووووك  مووووووكو ةوووووود   نوووووو  لةوووووود   نوووووو  أ ووووووت  
 ئمن ىمت وووو  وىحتوووو ق ف وووو  ملد  نحيوووو  وىصوووولوت  مووووه إىوووو  تنعيووووك وألصكوووو ي وأل تةحوووو  وىةشووووتر وى تولووووخ

 .ةيتم 

 المعاممة بالمثل  :الشرط السا س

 وىةصوووو كي صكوووو ي ىةوووو من وىا ماوووو  ةوووود لوووو نلد تنعيووووك ج وووو  وىشووووتل  وىتووووخ ةووووت ككتموووو  فووووخ و ميوووو من    
وىتووووووخ ةوووووود وى وووووو نلد  نود مووووووكو وىشووووووت  و وووووو فته وىةوووووو من وىص ميوووووو  جشووووووت ل  ،فووووووخ وى ووووووتو   نحيوووووو وأل

 نحيوووووو  ت وووووويد حأنظةوووووو   صكوووووو ي وى وووووو متن ةوووووود ةصوووووو كي ) ي حوووووو  مووووووكو وى وووووو نلد ج وووووو  وأل قن وووووو
وليوووووو  ل ح وووووو  ى تنعيووووووك فووووووخ صكوووووو ي وىةصوووووو كي وى ت    وووووو  ت وووووومت ةوووووود للووووووق آل ووووووت ك ةوووووو   وووووو تق  

 وووووو   ةووووو  وىملىوووووو  وى توليوووووو  ول حة ت وووووو  وى وووووولونيد وىةتجيوووووو   تعوووووو  و نحيوووووو  حة ت وووووو  وىوووووح م وأل
فووووخ ت وووو  وىووووح م اوووولوا كوووو د كىوووو  ح  ووووموت لووووتوت وىتنعيووووك ول حوووو  تواوق و ووووتو تة ث ووووه ةوووود صيوووو  

 وىنتي   (.

  نحيوووووو صكووووو ي وألح ىةثووووو  لل ووووووت وى ةووووو  حتنعيووووووك وأل   ة وووووو  ووووووك حنظووووو ي وى وى وووووتو   د    صوووووظ لي     
نووووو    ه ن ووووو تو ووووويه ، كةووووو   صكووووو ي وىةصووووو كي وى توليووووو  ج ووووو   ج ووووو  ت ووووو  وىووووومل  وىتوووووخ ت حووووو  تنعيوووووك 

هووووو  ت يووووويد وىووووومل  وىتوووووخ ى ةاوووووأى  ل ووووولم موووووكو وىشوووووت  ةووووود جمةوووووه حيوووووم وىاووووو    وىتنعيكيووووو  ت تكووووو   
 نحيوووو  صكوووو ي وألنظةوووو     وووو  تصوووومم وأل  ووووموت إد  وووو   و  ةووووصك ةهوووو  فووووخ وى ووووت  يةكوووود تنعيووووك 
 .(3)(1)صك ي وىةص كي وى تولي  ىميه   ى  نلد لوىتخ ت ح  ملىه  تنعيك وىةشةلى  ح

                                                           

 .25وى   خ صاد ف وم ةن ي ، وىة مت وىا ح ،   (1)
( ةووووود لووووو نلد 11(  ووووومتق فوووووخ وى وووووتو  جووووومن ونظةووووو  ت يوووووم تنعيوووووك وألصكووووو ي وال نحيووووو  تنعيوووووكو ىووووون  وىةووووو من )3)

 =لمخ ك التخ :تنعيك وصك ي وىةص كي وال نحي  
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            وووووووو ا فيوووووووووهىهوووووووو   فووووووووخ لووووووووتوت ىهوووووووووكو وىشووووووووت  ةصكةوووووووو  وىتةييووووووووم والتص ميوووووووو  ةوووووووود ت حي وووووووو قل    
) ... لىوووومو ج وووو  وىنظووووت فووووخ وى ووووتوت وىةةيووووم ل ووووم ونووووه ةيووووت  ووووصي  لة وووو ى  ى  وووو نلد ى وووومي 

 ووووو    ووووو  تنعيوووووك ج مةووووو  فوووووخ ةل ووووولر وىووووومجلو وىوووووك  ون ووووو  ىواوووووتكة   وىةصكةووووو  تص ي  تهووووو  و
فوووووخ وىلاليووووو ق  ةيتي نوووووموىصكووووي وال نحوووووخ وى ووووو مت ةووووود وىةصكةوووو  وىةوووووملتن فوووووخ ة    ووووو  موووو لتم / 

ةوووووومنخ صيوووووو  كوووووو د  072145cn-08-13-ىوووووومجلو وىةتلةوووووو  وىةتصوووووومن والةتيكيوووووو  وى وووووو مت ح 
يت وووويد ج ووووو  وىةصكةوووو  لفوووووخ وى  اوووو  واللىووووو  ود تتأكووووم ةووووود ود وىصكووووي وىة  ووووول  و ووووموت لوووووتوت 
تنعيووووووك  لووووووم  وووووومت ةوووووود ةصكةوووووو  فووووووخ ملىوووووو  ةشووووووةلى  وصكوووووو ي ل وووووو ئه  ح وووووو نلد تنعيووووووك والصكوووووو ي 

وى ووووو نلد ( ةووووود موووووكو 11حةل ووووو  نظووووو ي  ووووو مت لفووووو  وىةووووو من ) 1839ىاووووون   21وال نحيووووو  تلوووووي 
فوووووو د ك نووووووق وصكوووووو ي وىملىوووووو  وىتووووووخ  وووووومت فيهوووووو  وىصكووووووي ةيووووووت ةشووووووةلى  حووووووه ت ووووووتت وىةصكةوووووو  تم 
وى  ووووو  لصيووووو  ود والصكووووو ي وى ووووو متن ةووووود ةصووووو كي وىلاليووووو ق وىةتصووووومن والةتيكيووووو  ةيوووووت ةشوووووةلى  
حأصكوووو ي وى وووو نلد وىةووووككلت وجوووو   ى وووومي  ووووملت نظوووو ي ت حيوووو  مووووكو وى وووو نلد ج وووو  وصك ةهوووو  ةوووو ىي 

 وووولمن الص وووو  تعيووووم حشووووةل  وصكوووو ي ت وووو  وىملىوووو  حةوووو  ال يت وووو ت  ةوووو  ةوووو  يثحووووق ل وووولم وتع ليوووو  ة 

                                                                                                                                                                      

  وىوووووووك  لوووووووتت شوووووووةل  وصكووووووو ي ةصووووووو كي  1839/ تشوووووووتيد وىثووووووو نخ / 21فوووووووخ  1839ىاووووووون   31وىنظووووووو ي تلوووووووي
 وىةة ك  وىةتصمن وىحتي  ني  ح ىتنعيك .

  وىووووووك  لوووووتت شوووووةل  والصكوووووو ي وى ووووو متن ةووووود ةصوووووو كي  1838/ويووووو ت/ 12فوووووخ  1838ىاوووووون   5وىنظووووو ي تلوووووي
 التي  لىحن د ح ىتنعيك .

  وىوووووووك  لوووووووتت شوووووووةل  وصكووووووو ي وىةصووووووو كي والم يووووووو   1838/صميوووووووتود/11فوووووووخ  1838ىاووووووون   8وىنظووووووو ي تلوووووووي
 =لوىة ت    وىة تي  ح ىتنعيك.

  وىوووووك  لوووووتت شوووووةل  والصكووووو ي وى ووووو متن ةووووود  1838/كووووو نلد والل / 32فوووووخ  1838ىاووووون   19وىنظووووو ي تلوووووي
 ةص كي وي  ىي  ح ىتنعيك.

  ةوووووود ةصوووووو كي  وىووووووك  لووووووتت شووووووةل  والصكوووووو ي وى وووووو متن 1821/وكوت/5فووووووخ  1821ىاوووووون   11وىنظوووووو ي تلووووووي
 وىهنم ح ىتنعيك .

  وىوووووووك  لوووووووتت شوووووووةل  والصكووووووو ي وى ووووووو متن ةووووووود  1823/صميوووووووتود/ 31فوووووووخ  1823ىاووووووون   38وىنظووووووو ي تلوووووووي
 ةص كي كنمو ل  ة يك  لملن  كلن  لة ى   لني ا نم للحت  ح ىتنعيك . 

  وىووووووووك  لووووووووتت شووووووووةل  والصكوووووووو ي وى وووووووو متن ةوووووووود وىةة كوووووووو  والتمنيوووووووو   1853/و /11فووووووووخ  23نظوووووووو ي تلووووووووي
 ىتنعيك.وىه شةي  ح 
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لتم فووووووخ لوووووو نلد تنعيووووووك والصكوووووو ي وال نحيوووووو  حشووووووأد  ووووووتلتن و ووووووموت لووووووتوت وىتنعيووووووك ةوووووود وىةصكةوووووو  
 .(1)وى تولي  .. (

ل وووووولم نظووووووو ي لىوووووو  مووووووخ وىتص وووووو  ةوووووود ىوووووو  صوووووو ىتيد، وألإشوووووو ت  جوووووو    وى ووووووتوت  د    صووووووظ لي     
ةتيكيوووووو  فووووووخ وى وووووتو  لمووووووكو يووووووتي جوووووود  تيوووووو  وىلاليووووو ق وىةتصوووووومن وألصكوووووو ي   ووووو   ي يووووووم تنعيووووووك 

ةع تصوووو  وى هوووو ق وىتنعيكيوووو  ى تص وووو  ةوووود ل وووولم ةثوووو  مووووكو وىنظوووو ي وى وووو  ، لوىص ىوووو  وىث نيوووو  مووووخ 
نلد صكوووو ي وىملىوووو  وىةووووككلتن ح ىتنعيووووك حةوووو  يتن اوووو  للوووو  ي شووووةل  ل وووولم وتع ليوووو  حوووويد وىح ووووميد توووونظ

 وووووتو  ىووووو  ص ىووووو  إ كوتوووووه وى ووووو نلد ةووووود (11)ىةووووو من شووووو تق و  نحيووووو ، ل وألوىةصووووو كي صكووووو ي  تنعيوووووك 
ةصكةووووو   وىصكوووووي وى ووووو مت ةووووود  نحوووووخ وىوووووك  ي حووووو  وىتنعيوووووك فوووووخ وى وووووتو  مووووولوىصكوووووي وأل د   لموووووخ 

كةووووو  فوووووخ  –لوووووتوت وىتنعيوووووك صكووووو ي وىةصووووو كي وى توليووووو  اووووولوا ح  وووووموت  ملىووووو  ي يوووووم ل نلنهووووو  تنعيوووووك 
   حةل   تشتي ه  وىمو  خ .  ح  تواوق تة ث ه ةد صي  وىنتي   ل   –وى تو  

ه ك  ووووو ا فيوووووإ تق موووووكو والةووووت وي ووووو   لووووو لفووووخ لوووووتوت و وووووت ىةصكةوووو  وىتةييوووووم والتص ميووووو  وىةووووللتن    
ىوووومو ج وووو  وىنظووووت فووووخ وى ووووتوت وىةةيووووم ل ووووم ونووووه  ووووصي  لةلوفوووو  ى  وووو نلد... صيوووو  تحوووويد  )...

 ى ةصكةوووووو  ود وى  وووووو  ال اوووووونم ىووووووه ةوووووود وى وووووو نلد ى وووووومي شووووووةل  والصكوووووو ي وى وووووو متن ةوووووود ةصوووووو كي
مي ى ووووووو 1839ىاووووووون   21وىلاليووووووو ق وىةتصووووووومن والةتيكيووووووو  ح ووووووو نلد تنعيوووووووك والصكووووووو ي وال نحيووووووو  تلوووووووي 

 ووووووملت نظوووووو ي ت حيوووووو  مووووووكو وى وووووو نلد ج وووووو  وصكوووووو ي ت وووووو  وىةصوووووو كي لكووووووكى  جوووووومي ل وووووولم وتع ليوووووو  
ة  وووولمن الص وووو  تعيووووم شووووةل  وصكوووو ي ت وووو  وىملىوووو  حةوووو  ال يت وووو ت  ةوووو  ةوووو  لتم فووووخ لوووو نلد تنعيووووك 

لتن و وووووووموت لوووووووتوت ح ىتنعيوووووووك ةووووووود وىةصكةووووووو  وى توليووووووو  ىوووووووكو لوووووووتت والصكووووووو ي وال نحيووووووو  حشوووووووأد  وووووووت 
ت وووووومي  وى ووووووتوت وىةةيووووووم لتم وى  وووووود وىتةييووووووم  لتصةيوووووو  وىةةيووووووم تاووووووي وىتةييووووووم ل وووووومت وى ووووووتوت 

 .(3)ح التع   ...(

   ة ووووووووو  مل  وى ووووووووو ىي لح ىوووووووووكوق وىووووووووومل   وووووووووكق حهووووووووو   فكوووووووووتن وىة  ح ووووووووو  ح ىةثووووووووو   د    لي صوووووووووظ   
ىشووووتل  وىاوووو ح   ةوووود لوووو نلد تنعيووووك تنعيووووك  ةاووووتلفي  ىك فوووو  وكو كوووو د وى ووووتوت وىة  وووول   فوووو وى تحيوووو ،

                                                           

)ةيووووووووت  11/1/3118فووووووووخ  3118/وىهيئوووووووو  وىةمنيوووووووو  / 329لووووووووتوت ةصكةوووووووو  وىتةييووووووووم والتص ميوووووووو  ح ى وووووووومم  (1)
 ةنشلت( .

، )ةيوووووووووت 15/8/3118فوووووووووخ 3118/وىهيئووووووووو  وىةمنيووووووووو /5113لوووووووووتوت ةصكةووووووووو  وىتةييوووووووووم والتص ميووووووووو  ح ى ووووووووومم (3)
 .ةنشلت(
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وىوووووومجلو  د   فوووووو ،لجوووووومي تص وووووو  شووووووت  وىة  ة وووووو  ح ىةثوووووو  فووووووخ وى ووووووتو   نحيوووووو وألوىةصوووووو كي صكوووووو ي  
ىص وووول  وىةكتاووووح  اوووولوا كىوووو  فيووووه  ووووتت كحيووووت ي صوووو  حأ ووووص   و د   نوووو  ن ووووم ن  و  ة وووويتم  وىووووتم ل 
ةاوووووووو   ح ى  لوووووووو ق ىوووووووو  وىإو نيد وى ووووووووتولييد، لح ىتوووووووو ىخ يوووووووو م  ل وىةوووووووول    نوووووووو  كوووووووو نلو ةوووووووود وأل
 . وات توت فخ وىت  ة ق وىملىي  لجميوى     وىملىي  

 الفرع الثاني

 موانع تنفيذ الحكم االجنبي

 نحوووووخ ج ووووو  صووووول  ملد ص ووووول  وىصكوووووي وألوىصووووو الق والاوووووتثن ئي  وىتوووووخ ت  توم حووووو ىةلون  منووووو  ي ووووو   
هووووووو   نحووووووخ وىتووووووخ تن لىتنعيووووووك وىصكوووووووي وأل تووووووولفت شووووووتل ل ت غيهوووووو  تةووووووي    ص يتووووووه فتنووووووت   ةنهووووووو
وىةصوووو كي  صكوووو ي ةوووود لوووو نلد تنعيووووك  نمن وىص ميوووو  جشووووت وىةوووو من وىا ماوووو  لوىةوووو وىةشووووتر وى تولووووخ فووووخ 

ل  ةووووود موووووكو وىة  ووووو ، لةووووو  ىتوووووخ اوووووح  صوووووميثن  جنهووووو  فوووووخ وىعوووووتر وألو (1)فوووووخ وى وووووتو   نحيووووو وأل
      وىصكوووووووووي وال نحوووووووووخ ي وووووووووح  ةيوووووووووت ل حووووووووو  ى تنعيوووووووووك فوووووووووخ د   صوووووووووم موووووووووك  والاوووووووووتثن اوق فووووووووو تص ووووووووو  

  ل وى ووووووووولونيد  نحوووووووووخ ة  ىعووووووووو   ى ماوووووووووتلت يكووووووووولد وىصكوووووووووي وأل د   لىهووووووووو ،   :وى وووووووووتو ، لموووووووووخ ثووووووووو  
ووووووو    نحوووووووخ لوووووووم وىصكوووووووي وأل د    ،، لث نيهووووووو وى توليووووووو  كو كووووووو د إ ،  ح تيووووووو  وىتووووووومىي ، لوىث ىووووووو اتص  
 .ح ىتع ي  لانككتم  نحخ لم  تو ة  ىع   ى  م  لوالن   ، وىصكي وأل

 و اللوانين العرا ية ألم ستور  جنبي مخالفاً ن يكون الحكم الأ :المانع االول 

نحيووووووو  ال ي حووووووو   صكووووووو ي وألوأل د   ، (3)حينوووووووق وىةووووووو من وىا ماووووووو  ةووووووود وى ووووووو نلد وىةووووووومنخ وى تولوووووووخ   
نيد وى توليوووووو  صووووووم ن وووووول  وى وووووولو ل  كو ك نووووووق ة  ىعوووووو  ى تشووووووتي  وى تولووووووخ إتنعيوووووكم  فووووووخ وى ووووووتو  

 وووووول  وىماووووووتلت وى تولووووووخ ى وووووو ي كو كوووووو د ة  ىعوووووو   ىوووووون  ةوووووود نإ نحووووووخ يكوووووولد وىصكووووووي وأللة ووووووه 
ن وىملىوووووووو  لواووووووووت  ىه  ه يكوووووووولد ةيووووووووت ل حوووووووو  ى تنعيووووووووك فووووووووخ وى ووووووووتو  وصتتوةوووووووو   ىاووووووووي من وووووووو ف 3115

صووووووو   و  والاوووووووت ع   حووووووو ى لونيد وى توليووووووو  ل  ىووووووو إوى ووووووول  ح ووووووو   كىووووووو  اوووووووي م   د  لكتوةتهووووووو ، أل

                                                           

وأل نحي  فخ وى تو ، حص  ة مي وى  ويع د جحم وىا من ةصةم، وىنظ ي وى  نلنخ ىتنعيك وألصك ي  (1)
 .32،  3112وىة هم وى   ئخ، ان  

 نحيوووو  ل ح ووووو   تكووووولد والصكوووو ي وى وووو متن ةوووود ةصوووو كي  ) ال ( ةوووود وى وووو نلد وىةوووومنخ وى تولووووخ1) ن ووووق وىةوووو من (3)
 .تم  وى  نلد وى  مت حهكو وىشأد (ى تنعيك فخ وى تو  وال وكو وجتحتق ككى  لف    ى  لوجم وىتخ لت 
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صكووووووو ي وى ووووووو متن   لوأل ي وووووووح  ى تشوووووووتي  ق وى توليوووووووىووووووو  ة تةووووووو  وىغ حووووووو  لالإوىعل ووووووو  لوىتصووووووول  
 .  للن وىموةي  حةل حه  

ىووووووي  1839ن  ىاوووووو 21تلووووووي  فووووووخ وى ووووووتو   نحيوووووو وألوىةصوووووو كي صكوووووو ي  د لوووووو نلد تنعيووووووك إلتةووووووي     
وووووووووي         نحوووووووووخ ى ماوووووووووتلتىووووووووو   وووووووووتلتن جووووووووومي ة  ىعووووووووو  وىصكوووووووووي وألإت حشوووووووووك  لو ووووووووو  ل وووووووووتي  ش 

، ن وووووق فوووووخ وىةووووو من 1892وتع ليووووو  وىتيووووو   وى تحيووووو  ى ت ووووو لد وى  ووووو ئخ ى ووووو ي  د    ال  إ ،وى تولوووووخ
ل  ، (1)كو كووووو د ة  ىعووووو   ألصكووووو ي وىماوووووتلتإ نحوووووخ ةنهووووو  ج ووووو  تفووووو  والجتوووووتو  حووووو ىصكي وأل (21)

 نحوووووووخ كو كووووووو د وىصكوووووووي وألإكىووووووو  ج ووووووو  لتأاياووووووو   ل وآلمو  ى  وووووووت  وىةت  لوووووووم،  وىنظووووووو ي وى ووووووو ي 
وووووو ه ال يةكوووووود ن وووووو م وال ت وووووو   وىتشووووووتي خ فووووووخ وى ووووووتو  فى لوجوووووو توم تنعيووووووك  لووووووم  وووووومت   فوووووو   وىة 

 .ل تنعيك  والجتتو  حه 

    ووووو ا فيوووووه لوىوووووك  ىهووووو  لموووووكو ةووووو  كمحوووووق وىيوووووه ةصكةووووو  وىتةييوووووم والتص ميووووو  وىةوووووللتن فوووووخ لوووووتوت    
.. لىوووووووومو وىنظووووووووت فووووووووخ وىصكووووووووي وىةةيووووووووم ل ووووووووم ونووووووووه  ووووووووصي  لةلوفوووووووو  ى  وووووووو نلد ىداووووووووح   .) 

وىصكوووووووي وى ووووووو مت ةووووووود ةصكةووووووو   ووووووولي   وىشوووووووتجي  ةووووووود لوىصيثيووووووو ق وىتوووووووخ واوووووووتنم وىيهووووووو  كىووووووو  
وىةصكةوووووو  والتمنيوووووو  حت  ووووووي  و ووووووتن ص وووووو ن  ى ةمجيوووووو  جوووووود لىووووووميه  )  ل  ( للووووووم  وووووومت 

يد ل ع يهةووووووو  جوووووووتولييد وال ووووووو  لىوووووووي  ى لوجوووووووم وال ت ووووووو   وىتشوووووووتي خ ىكووووووولد وىووووووومل    فووووووو   
ةووووووو من   وووووو نلد والتمنوووووووخ لود والىتووووووموي ح ىنع ووووووو  ياووووووت  ج يهووووووو  لوووووو نلد وىةوووووووميد حةل وووووو  وصكووووووو ي وىى
لمووووووول وى ووووووو نلد وى تولوووووووخ لىوووووووي  وى ووووووو نلد والتمنوووووووخ فيكووووووولد وىصكوووووووي  ةووووووود وى ووووووو نلد وىةووووووومنخ (31)

وىةةيووووم حووووتم مجوووولو وىةمجيوووو  ىكوووولد وىصكووووي وى وووو مت ةوووود وىةصكةوووو  والتمنيوووو  ةيووووت ل حوووو  ى تنعيووووك 
ةووووووود وتع ليووووووو  وىتيووووووو   وى تحيووووووو   21فوووووووخ وى وووووووتو  ةلوفووووووو  ى  ووووووو نلد لياوووووووتنم وىووووووو  صكوووووووي وىةووووووو من 

ىووووووكو لووووووتت ت وووووومي ه  1892ىاوووووون   111وىة وووووومل  ح ى وووووو نلد  1892ى ت وووووو لد وى  وووووو ئخ ىاوووووون  
،   ىةوووووووو  ود (3)(...لتم وى  وووووووود وىتةييووووووووم  لتصةيوووووووو  وىةةيوووووووومن تاووووووووي وىتةييووووووووم ل وووووووومت ح التعوووووووو  

                                                           

( ةووووود وتع ليووووو  وىتيووووو   وى تحيووووو  ى ت ووووو لد وى  ووووو ئخ ن وووووق ) يوووووتف  والجتوووووتو  حووووو ىصكي فوووووخ 21)وىةووووو من  (1)
، ول ل وصكوووووو ي وىماووووووتلت ول وىنظوووووو ي وى وووووو يوكو كوووووو د ة  ىعوووووو   ألصكوووووو ي وىشوووووتي   والاوووووو ةي  و -وىصووووو الق والتيوووووو  :  

 .وآلمو  فخ وى ت  وىةت  لم وىة  ل  وىيه والجتتو . ...(
، )ةيوووووت 35/2/3111فوووووخ  3111ىةمنيووووو  ةن ووووول  //وىهيئووووو  و11لوووووتوت ةصكةووووو  وىتةييوووووم والتص ميووووو  ح ى ووووومم  (3)

 . ةنشلت(
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 تفووووووخ وىوووووومجلو لو عوووووو ىهي مووووووي ةوووووود صة وووووو  وى ناووووووي  وى توليوووووو  لود ةل وووووولر وىنوووووومور موووووول نوووووومر 
وى تولوووووووخ لىوووووووي  وى ووووووو نلد ص ووووووو ن  ج يوووووووه فووووووو د وال ت ووووووو   وىتشوووووووتي خ منووووووو  ين  وووووووم ى  ووووووو نلد 

 .(1)والتمنخ

 جنبي استحصل بطريق بطريلة الت ليس ذا كان الحكم الإ :المانع الثاني 

 فووووخ وى ووووتو   نحيوووو وأل وىةصوووو كي صكوووو ي تنعيووووك ةوووود لوووو نلد ن ووووق وىع ووووتن ) ( ةوووود وىةوووو من وىث ةنوووو     
ج ووووو  )توووووتم وىةصكةووووو    ووووو  و وووووموت لوووووتوت وىتنعيوووووك فيةووووو  وكو وثحوووووق وىةصكووووولي ج يوووووه ىوووووميه  حووووو د 

جةووووووو    مووووووول ك فووووووو   ،لوىة  ووووووولم ح ىتووووووومىي  منووووووو  كوووووووي لوووووووم  واتص ووووووو  ح تيووووووو  وىتووووووومىي  ..(وىص
يوووووولمي  د     ةث ىووووووه ،وىغوووووو  لوالصتيوووووو   لوى وووووومور وىتووووووخ ك نووووووق اووووووحح   فووووووخ وىص وووووول  ج وووووو  وىصكووووووي

وىةصكوووولي ىووووه وىةصكةوووو  حللوووولر ص مثوووو  ة ينوووو  ول ح ووووومي لللجهوووو  ول يثحووووق ص ووووه حنوووو ا  ج وووو  لتلووووو  
 .(3)يثحق تمليتم  فية  ح م

مي كو ل ووووإ وووو  وىتنعيووووك وىتص وووو  ةوووود مووووكو وىوووومف  ىمةووووق وىةصكةوووو  وىتووووخ تنظووووت   حة ت وووو  كىوووو  ل    
وليووووو  وىحصووووو  ت ت   ى ةصكةووووو  وى لال ي ووووو –وىة  ووووول  وىتنعيوووووك  وووووم   –ةووووود لحووووو  وىةصكووووولي ج يوووووه 
، كةوووووو  ال ي وووووولم ى ةصكةوووووو  (2)ةوووووو  موووووول صوووووو   وووووو ى  ى ةصكوووووولي ج يووووووهن  و  حووووووه ةوووووود ت  وووووو ا نعاووووووه ، ل 

 .مة   مكو وىمف  صا  ةعهلي ن  وىة من إ

ىوووووومو وىتووووووملي  ...  ) صيثي تووووووه  وووووو ا فووووووخ كمتووووووه ةصكةوووووو  وىتةييووووووم فووووووخ لووووووتوت ىهوووووو  لمووووووكو ةوووووو     
وىغيوووو حخ وى وووو مت ج يووووه  لوىةمولىوووو  ل ووووم ود وىةوووومج  ج يووووه وىةةيووووم وىووووك  وجتووووت  ج وووو  وىصكووووي

كوووو د لووووم حوووويد ح ئصتووووه والجتتو ووووي  ود وىصكووووي وىة  وووول  تنعيووووك  لووووم واتص وووو  ح تيوووو  وىتوووومىي  
لكوووووتت كىووووو  وثنووووو ا وىةص كةووووو  والجتتو وووووي  فكووووو د ج ووووو  وىةصكةووووو  ود تك عوووووه ح ثحووووو ق موووووكو وىووووومف  
ف وووووومي لي ةهوووووو  حووووووكى  لو ووووووموتم  وىصكووووووي وىةةيووووووم وى   ووووووخ حووووووتم والجتووووووتو  ملد والىتعوووووو ق وىوووووو  

ى  ووووووو نلد ىوووووووكو لوووووووتت ن ووووووو  وىصكوووووووي وىةةيوووووووم لوجووووووو من واللتو  ىص كةهووووووو   ف  وىةوووووووككلت ة  ىعووووووو   وىوووووووم
ى اوووويت فووووخ وى  ووووي  ج وووو  وىل ووووه وىةت وووومي ج وووو  ود تح وووو  تاوووولي وىتةييووووم ت ح وووو  ى نتي وووو  ل وووومت 

                                                           

 والىتموي ح ىنع   يات  ج يه  ل نلد وىةميد حه (. )ةد وى  نلد وىةمنخ وى تولخ ج   31ن ق وىة من  (1)
 .598ل599م.   حت   م جحم وىتصةد، وىة مت وىا ح ،    (3)
 .11صاد ف وم ةن ي، وىة مت وىا ح ،  وى   خ  (2)
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 ثحووووووق وىةصكوووووولي ج يووووووه ل وووووولم وىتوووووومىي  ج وووووو  وىل ووووووه وىة  وووووول  لف وووووو    كو  ، فوووووو(1)( ... ح التعوووووو  
ووووو  ، نحوووووخوىةصكةووووو  تفووووو    ووووو  تنعيوووووك وىصكوووووي وأل ى  لوجوووووم وى  ةووووو  فوووووخ وى وووووتو  جنووووومم  ت وووووتت   ة 

ح ووووم وىتص وووو  ةوووود توووولفت  وىةصكةوووو  ت  ووووخ ح  ووووموت لووووتوت وىتنعيووووك د   كو ىووووي يووووتةكد ةوووود وثح تووووه فووووإ
   نحخ.تنعيك وىصكي وألتل  ش

 ن ال يكون سير ال لوى    جرى مخالفًا لمع ل واالنصاف أ :المانع الثالث 

 صكوووو ي ث ةنوووو  ف ووووتن ) ( ةوووود لوووو نلد تنعيووووك ةوووود وىةوووو من وى وىشوووو  وىثوووو نخ وىةوووو ن ى ووووم ت ووووةنق مووووكو    
، لمووووكو وىوووون  ين وووو  ج وووو  ة  ىعوووو  وال ووووتواوق وى  وووو ئي  وىتووووخ ت ووووم ةوووود (3) نحيوووو وأل وىةصوووو كي
اوووو      نحووووخ ةحنيوووو   ج وووو  كو ىووووي يكوووود وىصكووووي وأل وىه ةوووو  فووووخ وىوووومجلو لى ووووص  وىصكووووي، فوووووىةحوووو ما 

نعيوووووك ت ووووومت وىةصكةووووو  وىتوووووخ تنظوووووت فوووووخ   ووووو  وىت د   فووووو ،لف ووووو   ى  ووووولونيد وى توليووووو  لللوجوووووم وى موىووووو 
صتتوي فوووووخ موووووك  وىص ىووووو  يكووووولد ةيوووووت  وووووميت حووووو إ نحوووووخ وىصكوووووي وأل د  صكةهووووو  حوووووتف  وىتنعيوووووك، أل
ه ي وووووو  ج وووووو  وىةصكةوووووو  ن وووووو ى ووووووم  لوالن وووووو  ، لةوووووود مووووووك  وى لوجووووووم حاووووووح  ةن ف تووووووه ى لوجووووووم و

 ووووووو  تةكووووووويد  لكووووووو  ةووووووو  يت ووووووو  حووووووو  تواوق وىووووووومجلو ةووووووود ، تصتوووووووتي صووووووو  وىووووووومف ر د    نحيووووووو  وأل
ج ووووووو  وىةاوووووووتنموق وىتوووووووخ لووووووومةه  وى  وووووووي   ووووووو روالةثووووووو   وىةصكووووووولي ج يوووووووه ةووووووود ت وووووووميي مفلجوووووووه

ل  كةووووو  ةووووود وىتةثيووووو  وى ووووو نلنخ ىن ل وووووخ د تتص ووووو  وىةص ه ةووووود وىوووووتم ج يهووووو ، كةووووو  ي ووووومي لتةكينووووو
 .(2)جميةخ والم ي 

                                                           

    ةنشوووووووووووولت فووووووووووووخ ة  وووووووووووو   ،2/5/1859فووووووووووووخ 1859 /853ح ى وووووووووووومم وىتةييووووووووووووم وىةووووووووووووللتن لووووووووووووتوت ةصكةوووووووووووو   (1)
  .55، وىان  وىا ح  جشتن،  1858وى   ا، وى مم والل ، ة ح   وى  نخ، حغموم 

).. ول ود اوووووويت وى ووووووتو  فووووووخ نحيوووووو  صكوووووو ي وألةوووووود لوووووو نلد تنعيووووووك وأل وىث ةنوووووو ن ووووووق وىع ووووووتن ) ( ةوووووود وىةوووووو من (3) 
 . تو ة  ىع   ى  م  لوالن    ..( وىمجلو فخ وىةصكة  وال نحي 

لجمتوووووه ةووووود صووووو الق  1892 وووووكق وتع ليووووو  وىتيووووو   وى تحيووووو  ى ت ووووو لد وى  ووووو ئخ ىاووووون  ولفوووووخ موووووكو وىة ووووو    (2)
  والجتوووووتو  حووووو ىصكي فوووووخ ةنهووووو  ج ووووو  ) يوووووتف 21ك ن وووووق وىةوووو من إالجتوووووتو  حووووو ىصكي ى ووووومل  وىةت  لووووومن تفوووو  و

وكو ىوووووي توووووتور للوجوووووم وى وووووت  وىةت  لوووووم وىة  ووووول  وىيوووووه والجتوووووتو  وى   ووووو  ح ىتةثيووووو   -تيووووو  : ... جوىصووووو الق وآل
 نحووووووخ وىة  وووووول  والجتووووووتو  صكووووووي وأل( فووووووخ وشوووووو تن وىوووووو  وى دشوووووو    جووووووميةخ والم يوووووو  ول ن ل وووووويه وى وووووو نلنخ ى

 .حه



 36 

د تعوووووت  حوووو   وىةتوف ووووو  ةووووود   تووووو ي وىةتوف ووووو  ف ووووي  ىهووووو  ح ووووم كىووووو   وىةصكةوووو  ج نوووووق كو ةوووو  و  ل    
د تكووووولد   اووووو ق وىةتوف ووووو   ي ووووو   ي ووووو   ، ل   توفهووووو تح ووووو   د   ملد لوىاووووويت فوووووخ وىووووومجلو   ميوووووم
 .صم والاح   وى     حكى  ةصكة     ه  اتي  حن ا  ج   كو ت ق وىإ ال  إج ني  

 ووووووموت صكةهوووووو  إتكووووولد لووووووم توجووووووق جنوووووم  د    نحيوووووو  ي وووووو  وىةصكةووووو  وأل د   ل   ووووو  وى وووووول     
، لمنوووووووو  تكوووووووولد ةهةوووووووو  فيهوووووووو  وىصكووووووووياوووووووويت وىوووووووومجلو ل ا اووووووووي  وى مةوووووووو  ى ووووووووص   ووووووووتواوق وألوإ

 د   لح  فوووووه فووووو ى  ووووولونيد وى توليووووو وى   وووووخ وى تولوووووخ ى تص ووووو  ةووووود  وووووص  موووووك  وإ وووووتواوق لف ووووو   
وىصكووووووي  د    نحووووووخ لح ىتوووووو ىخ فوووووولتوتموووووو  حووووووتف    وووووو  تنعيووووووك وىصكووووووي وأل ةصكةوووووو  وىحووووووموان ت وووووومت

 وىة  خ فيه. ةتفخ وى تو  لال ين   ص ي  وأل ل تنعيك   نحخ ال يةكد والجتتو  حه وأل
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 الثاني المبحث
 رهاثآو  جنبيحجية الحكم األ صور

 ػػػػػر اي ة ػػػػػ    ػػػػػػ  يهػػػػػق بحج ػػػػػػ  األ عكػػػػػراؼاالجنب ػػػػػ  ايكػػػػػػ    كػػػػػف حكػػػػػقـ اية ػػػػػق    األاأل فٌ إ   
ةػػػػػقنكف ايوػػػػػقص دكف كػػػػػـ اي هػػػػػؿ   هػػػػػق ب نقزعػػػػػقت اية ػػػػػق ق ايكػػػػػ  ايككػػػػػكف  ػػػػػ   ، ػػػػػ  بتػػػػػد ايكن  ػػػػػذ
كػػػػػػػر ض ايػػػػػػػدكؿ ذ إ س بشػػػػػػػكؿ  طتػػػػػػػؽ  ػػػػػػػ  ايةػػػػػػػقنكف ايوػػػػػػػقص، ذيػػػػػػػؾ يػػػػػػػ فٌ أ الٌ إايةػػػػػػػقنكف اي ػػػػػػػقـ، 

 ػػػػػػ  اي ػػػػػػراؽ ك  ،(ُ)حكػػػػػػقـ ايهػػػػػػقدرة  ػػػػػػ  اية ػػػػػػق ق ايوقهػػػػػػ ك قبػػػػػػكؿ كن  ػػػػػػذ ب ػػػػػػض األأاالعكػػػػػػراؼ 
حكػػػػػػقـ  ػػػػػػف االعكػػػػػػراؼ كايكن  ػػػػػػذ  ػػػػػػ  جنب ػػػػػػ  ب ػػػػػػض األاألاي حػػػػػػقكـ حكػػػػػػقـ أاسػػػػػكب د قػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػذ 

 ػػػػػر حج ػػػػػ  األجنبػػػػػ  ثػػػػػقر اككسػػػػػقب ايحكػػػػػـ األآ فٌ أ وػػػػػرلك ػػػػػف جهػػػػػ  أاي ػػػػػراؽ، نػػػػػذا  ػػػػػف جهػػػػػ  
ـ ب ػػػػدذ، يػػػػذا كألجػػػػؿ ايكقػػػػكؼ أقيكن  ػػػػذ ب  ػػػػراأل ذا كقنػػػػت قبػػػػؿإ  ػػػػقن كوكتػػػػؼ    ػػػػق أاي ة ػػػػ    ػػػػ  

نػػػػذا اي بحػػػػث  ػػػػ   درسػػػػنق  ػػػػ راقػػػػ   ػػػػ  نػػػػذذ اي سػػػػق ؿ بشػػػػكؿ   هػػػػؿ عتػػػػع  كقػػػػؼ اي شػػػػرع اي 
ثػػػػػقر كػػػػػقف  ػػػػػ  اآايحكػػػػػـ االجنبػػػػػ ، كاي طتػػػػػب ايثػػػػػقن ، هػػػػػكر حج ػػػػػ  كػػػػػقف  ػػػػػ  كؿ  طتبػػػػػ ف، األ

 جنب  قبؿ كب د قرار ايكن  ذ. اي كركب  عتع حج   ايحكـ األ

 ولالمطمب األ 

 جنبيصور حجية الحكم األ

جنب ػػػػ  كهػػػػدر  ػػػػ  عػػػػدة  سػػػػق ؿ  نهػػػػق  ػػػػق حكػػػػقـ اية ػػػػق    ايكطن ػػػػ  كاألاأل فٌ أ ػػػػف اي  ػػػػركؼ    
ايشوهػػػػ  ، يػػػػذا قسػػػػ نق  حػػػػكاؿ قي ػػػػ ، ك نهػػػػق ق ػػػػق ق األاي ك تػػػػؽ بػػػػقأل كر اي قي ػػػػ ، كاوػػػػرل   ػػػػر 

جنبػػػػػػ   ػػػػػػ  اي سػػػػػػق ؿ حج ػػػػػػ  ايحكػػػػػػـ األ  بحػػػػػػث   ػػػػػػنكؿ األ اي ػػػػػػرع يػػػػػػع  ػػػػػػرع ف،إنػػػػػػذا اي طتػػػػػػب 
 .اؿ ايشوه  حك جنب      سق ؿ األايحكـ األ حج   اي قي  ، كاي رع ايثقن 

 

 

 

                                                           

 .ِِْ، صاي هدر ايسقبؽد. ح  ظ  ايس د ايحداد،  (ُ)
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 ولالفرع األ 

 جنبي في المسائل الماليةحجية الحكم األ

    يسػػػػػػػػػػن  َّجنب ػػػػػػػػػػ  رقػػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػػقكـ األحكػػػػػػػػػػقـ اي أاي شػػػػػػػػػػرع اي راقػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػػػػػذ  فٌ إ   
نػػػػك  ػػػػق كرد ك  ػػػػر اي ة ػػػػ    ػػػػ ، كن ػػػػذ ككنػػػػقؿ حج ػػػػ  األ فٍ أحكػػػػقـ ايكػػػػ    كػػػػف ذكػػػػر األ ،ـُِٖٗ

ك  بتػػػػػن   ػػػػػ ف  ػػػػػف أكػػػػػكف ايحكػػػػػـ  ك تػػػػػؽ بػػػػػد ف بةكيهػػػػػق ) ذكػػػػػرذ  ػػػػػ  اي ػػػػػقدة ايسقدسػػػػػ   ةػػػػػرة )ج(
جنبػػػػ  هػػػػقدران  ػػػػ  دعػػػػكل األ ذا كػػػػقف ايحكػػػػـأاي حكػػػػكـ بػػػػ  ك ك  ػػػػقن  ػػػػدن قن  ةػػػػط  ك كػػػػكفأاينةػػػػكد 
بشػػػػػ ف حػػػػػؽ   كػػػػػكف ايحكػػػػػـ هػػػػػقدران  فٍ أف اي شػػػػػرع اي راقػػػػػ  اشػػػػػكرط أعتػػػػػع ذيػػػػػؾ  عك بنػػػػػ عةقب ػػػػػ (
ـك ك  ةػػػػأف   طػػػػ  شػػػػ    ب   ػػػػ   طقيبػػػػ  اي ػػػػد ف بػػػػكنػػػػك  ػػػػق   طػػػػ  ايحػػػػؽ يهػػػػقح، (ُ)شوهػػػػ 
جنب ػػػػػ  ايكػػػػػ   نقيهػػػػػق حكػػػػػقـ األاأل فٌ أ، ك ػػػػػف ذيػػػػػؾ  ك ػػػػػ  (ِ)ك   كنػػػػػا عػػػػػف اية ػػػػػقـ ب  ػػػػػؿأب  ػػػػػؿ 

وػػػػػنؿ بكن  ػػػػػذ ايكزا ػػػػػقت ك ققد ػػػػػ  ك ةػػػػػكد ايب ػػػػػا حكػػػػػقـ ايهػػػػػقدرة بشػػػػػ ف اإ ػػػػػر بقيكن  ػػػػػذ نػػػػػ  األاأل
اي ػػػػػػرر بسػػػػػػبب كقألحكػػػػػػقـ ايهػػػػػػقدرة عػػػػػػف ك ػػػػػػك ض  ،ككػػػػػػذيؾ االيكزا ػػػػػػقت   ػػػػػػر ايك ققد ػػػػػػ   ػػػػػػثنن 

ثػػػػػػػػرا  بػػػػػػػػن سػػػػػػػػبب، كايسػػػػػػػػؤاؿ ايػػػػػػػػذم  طػػػػػػػػرح ننػػػػػػػػق،  ػػػػػػػػق اي ةهػػػػػػػػكد ك اإأاي سػػػػػػػػؤكي   ايكةهػػػػػػػػ ر   
نػػػػك ايك ػػػػػك ض أ؟   ايػػػػكارد ذكرنػػػػق  ػػػػػ  نػػػػص اي ةػػػػرة )ج(بػػػػقيك ك ض اي ػػػػدن   ػػػػ  ايػػػػػدعكل اي ةقب ػػػػ

 ؟ـ   ر اينةدمأاينةدم 

جنب ػػػػ  بطر ػػػػؽ حكػػػػقـ األكن  ػػػػذ األ)ال   كػػػػف  احػػػػد اي ةهػػػػق كيإلجقبػػػػ  عتػػػػع نػػػػذا ايسػػػػؤاؿ،  ةػػػػكؿ    
ذا كقنػػػػػت قػػػػد  هػػػػتت  ػػػػ   ػػػػقؿ   ػػػػ ف بقيػػػػذات   ػػػػػر إهػػػػكؿ عتػػػػع قػػػػرار ايكن  ػػػػذ  ػػػػ  اي ػػػػراؽ ايح

اينةػػػػػكد سػػػػػكا  كػػػػػقف  نةػػػػػكال اـ   ػػػػػر  نةػػػػػكؿ، ألنػػػػػ  اذا كػػػػػقف اي ػػػػػقؿ  كجػػػػػكدا  ػػػػػ  اي ػػػػػراؽ    كبػػػػػر 

                                                           

 ٓٔعػػػػػرؼ اي ػػػػػقؿ  ػػػػػ  اي ػػػػػقدة  ُُٓٗيسػػػػػن   َْاف ايةػػػػػقنكف اي ػػػػػدن  اي راقػػػػػ  رقػػػػػـ البػػػػػد  ػػػػػف االشػػػػػقرة ايػػػػػع  (ُ)
    نػػػػػػػػكاع، ع نػػػػػػػػ  كشوهػػػػػػػػ  أؿ )اي ػػػػػػػػقؿ نػػػػػػػػك كػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػؽ يػػػػػػػ  ق  ػػػػػػػػ   قد ػػػػػػػػ ( كبػػػػػػػػذيؾ  كػػػػػػػػكف عتػػػػػػػع ثنثػػػػػػػػ  بػػػػػػػقيةك 

 ػػػػػػف ذات ايةػػػػػػقنكف )ايحػػػػػػؽ اي  نػػػػػػ  نػػػػػػك سػػػػػػتط   بقشػػػػػػرة عتػػػػػػع  ُ/ٕٔك  نػػػػػػكم، كايحػػػػػػؽ اي  نػػػػػػ  عر كػػػػػػ  اي ػػػػػػقدة 
 نػػػػػػ  )ايحػػػػػػؽ  ُ/ٗٔ ػػػػػػق ايحػػػػػػؽ ايشوهػػػػػػ  بحسػػػػػػب اي ػػػػػػقدة أ ف   ط هػػػػػػق ايةػػػػػػقنكف يشػػػػػػوص   ػػػػػػ ف(، شػػػػػػ     ػػػػػػ

ف  نةػػػػؿ حةػػػػق  ف  طقيػػػػب ب ةك ػػػػقذ ايػػػػدا ف اي ػػػػد ف بػػػػققنكن ػػػػ   ػػػػق بػػػػ ف شوهػػػػ ف دا ػػػػف ك ػػػػد  ايشوهػػػ  نػػػػك رابطػػػػ 
(  ػػػػف ايةػػػػقنكف اي ػػػػدن  ٗٔاي ػػػػقدة )نهػػػػت اي ةػػػػرة ايثقيثػػػػ   ػػػػف ( نػػػػذا ك ك   كنػػػػا عػػػػف ع ػػػػؿأك  ةػػػػـك ب  ػػػػؿ أع ن ػػػػق 

  ((.ايحؽ ايشوه ك ؤدم ايك ب ر)االيكزاـ( كبت ظ )ايد ف( ن س اي  نع ايذم  ؤد   ايك ب ر بت ظ ))
عبػػػػػد ايبػػػػػقق  ايبكػػػػػرم ك ح ػػػػػد طػػػػػ  ايبشػػػػػ ر، ايػػػػػكج ز  ػػػػػ  نظر ػػػػػ  االيكػػػػػزاـ، ايجػػػػػز  د. عبػػػػػد اي ج ػػػػػد ايحكػػػػػ ـ ك  (ِ)

 .ّ، صَُٖٗ ككب  ايسنهكرم، بغداد  االكؿ،
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ايحكػػػػػـ هػػػػػقدرا  ػػػػػف  حك ػػػػػ    ػػػػػر  وكهػػػػػ  كاذا كػػػػػقف كاق ػػػػػق  ػػػػػ  دكيػػػػػ  اجنب ػػػػػ    حقك هػػػػػق نػػػػػ  
 .(ُ)(يحقي  ال داع  يكن  ذذ    اي راؽاي وكه  ك   نذذ ا

يزاـ اي حكػػػػػـك عت ػػػػػ  إ ػػػػػر بكن  ػػػػػذذ قق ػػػػػ ق بػػػػػجنبػػػػػ  اي طتػػػػػكب اهػػػػػدار األذا كػػػػػقف ايحكػػػػػـ األإ ػػػػػ   
عت ػػػػ  سػػػػػكا  كال  بػػػػػقر   كػػػػػكف كا ػػػػحقن  يكػػػػزاـاال حػػػػػؿ  فٌ إ ػػػػف اينةػػػػػكد،  ػػػػ قن    نػػػػػ  ػػػػػد ا  بتغػػػػقن  فٍ  بػػػػ

 اي هدرة يتحكـ .ـ ب  ت  دكي  اي حك   أجنب   أكقف نذا اي بتن ب  ت  

عةقر ػػػػػػ  كق نػػػػػػ   ػػػػػػ  ايػػػػػػبند ك  نةكيػػػػػػ  أ ػػػػػػكاؿ هػػػػػػقدرذ  ػػػػػػ  أ  جنب ػػػػػػـ األقحكػػػػػػاأل تذا كقنػػػػػػأ ػػػػػػق إ  
جنب ػػػػػػ   إنهػػػػػػق ال كن ػػػػػػذ  ػػػػػػ  اي ػػػػػػراؽ اسػػػػػػكنقدان يت  هػػػػػػكـ اي وػػػػػػقيؼ يػػػػػػنص اي ةػػػػػػرة )أ(  ػػػػػػف اي ػػػػػػقدة األ

 ـ ايكػػػػػػ  نهػػػػػػتُِٖٗيسػػػػػػن   َّجنب ػػػػػػ  رقػػػػػػـ  ػػػػػػف قػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػذ أحكػػػػػػقـ اي حػػػػػػقكـ األ ايسػػػػػػقب  
 (.جنب  كف ايدعكل  ك تة  ب  كاؿ  نةكي  أك   ر  نةكي  كق ن     ايبند األ)ك عتع

حكػػػػػػقـ  ػػػػػػ ف نطػػػػػػقؽ ايةػػػػػػقنكف اي ػػػػػػقـ ك نهػػػػػػق األجنبػػػػػػ   ػػػػػػدوؿ ذا كػػػػػػقف  ك ػػػػػػكع ايحكػػػػػػـ األا  ك    
ايجػػػػػػػػز  ايوػػػػػػػػقص بحػػػػػػػػؽ ايك ػػػػػػػػك ض اي ػػػػػػػػدن  جػػػػػػػػرا  اي  ػػػػػػػػؿ ايجر ػػػػػػػػ  ايهػػػػػػػػقدر  فٌ إاي ةقب ػػػػػػػػ ،  ػػػػػػػػ

كػػػػكف قػػػػقبن يتكن  ػػػػػذ  ةػػػػط دكف بة ػػػػػ  ب نقسػػػػب  ايحكػػػػـ اي قهػػػػػؿ  ػػػػ  ايػػػػدعكل ايجزا  ػػػػػ  نػػػػك ايػػػػػذم  
سػػػػكا  جنبػػػػ   ػػػػف  ػػػػرض عةكبػػػػ  جزا  ػػػػ   ػػػػق ق ػػػػع بػػػػ  ايحكػػػػـ األ فٌ أم أجػػػػزا  ايحكػػػػـ االوػػػػرل، أ

ي حكػػػػـك عت ػػػػ  بػػػػد ا يػػػػزاـ اإ   قي ػػػػ  ) ثػػػػؿ ك عةكبػػػػأك ايسػػػػجف( أكقنػػػػت سػػػػقيب  يتحر ػػػػ  )كػػػػقيحبس 
 ػػػػذ  ػػػػ  ك ايكن أجنبػػػ   كػػػػكف   ػػػػر ققبػػػؿ ينعكػػػػراؼ نػػػذا ايجػػػػز   ػػػػف ايحكػػػػـ األ فٌ إ را ػػػ   قي ػػػػ (  ػػػػ

  يتدكيػػػػػػ  اي هػػػػػػدرة يتحكػػػػػػـ،  ػػػػػػ  قت  ػػػػػػحكػػػػػػقـ ككػػػػػػكف  ة ػػػػػػدة بقينطػػػػػػقؽ اإنػػػػػػذذ األ فٌ أذ إ، اي ػػػػػػراؽ
ايحةػػػػكؽ اي ككسػػػػب   ػػػػف نػػػػذا ايحكػػػػـ ايجزا ػػػػ  اي ك ثتػػػػ  بػػػػقيك ك ض اي ػػػػدن  جػػػػرا  اي  ػػػػؿ  فٌ أحػػػػ ف 

نػػػػػذا ايجػػػػػز   ػػػػػف ايحكػػػػػـ ايجزا ػػػػػ   فٌ إجنب ػػػػػ   ػػػػػايػػػػػذم ق ػػػػػت بػػػػػ  اي حك ػػػػػ  ايجزا  ػػػػػ  األايجر ػػػػػ  
و ػػػػر راؽ، كنػػػػذا  ػػػػق نػػػػك كا ػػػػ   ػػػػف ايشػػػػؽ األيتكن  ػػػػذ  ػػػػ  اي ػػػػ جنبػػػػ  نػػػػك ايػػػػذم  كػػػػكف قػػػػقبنن األ

 . ف ايةقنكف آنؼ ايذكر اي شركح )ج(  ف اي قدة ايسقدس   ةرة 

   

                                                           

 .ُٖٕهدر ايسقبؽ، صد. جقبر جقد عبد ايرح ف، اي  (ُ)
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( كيػػػػـ  حػػػػدد    ػػػػق اذا كػػػػقف  ػػػػدن قن  ك ػػػػف اي نحػػػػظ اف اي شػػػػرع اي راقػػػػ  اسػػػػكودـ عبػػػػقرة )ك ك  ػػػػقن  
ايسػػػػػؤاؿ عتػػػػػع نػػػػػذا  ، كيإلجقبػػػػػ (ُ)ـ   ػػػػػر اينةػػػػػدمأ ػػػػػك ض اي ةهػػػػػكد نػػػػػك ايك ػػػػػك ض اينةػػػػػدم ايك

يتداليػػػػػػ  عتػػػػػػع ك تػػػػػػؽ ايك ػػػػػػك ض  (اسػػػػػػك  ؿ ك ب ػػػػػػر )ك ك  ػػػػػػقن  ػػػػػػدن قن  اي راقػػػػػػ  اي شػػػػػػرع فٌ أنػػػػػػرل 
( يكقنػػػػت اي بػػػػقرة اكثػػػػر نةػػػػد قن  بػػػػقيحؽ ايشوهػػػػ  كيػػػػك كػػػػقف اي شػػػػرع قػػػػد اسػػػػك  ؿ كت ػػػػ  )ك ك  ػػػػقن 

كردت  طتةػػػػػػػ  كايةقعػػػػػػػدة آن ػػػػػػػقن اي بػػػػػػػقرة  ػػػػػػػ  ايػػػػػػػنص ايةػػػػػػػقنكن  اي ػػػػػػػذككر  فٌ أ ق ك ك ػػػػػػػكحقن، السػػػػػػػ ٌ 
 . ق يـ  ةـ دي ؿ ايكة  د نهقي أك دالي  اي طتؽ  جرم عتع اطنق  كةكؿ ي ةه  ا

 الفرع الثاني

 حوال الشخصيةجنبي في مسائل األحجية الحكم األ

حػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػ   نك جػػػػػ  هػػػػػ  ي  ػػػػػراد عبػػػػػر ايػػػػػدكؿ  ػػػػػ   جػػػػػقؿ األكطػػػػػكر اي نقػػػػػقت ايوق فٌ إ   
سػػػػػػهـ أ، جك قع ػػػػػػ كاالايظػػػػػػركؼ ايس قسػػػػػػ   كاالقكهػػػػػػقد   حػػػػػػرككهـ عبػػػػػػر ايحػػػػػػدكد ايدكي ػػػػػػ  بسػػػػػػبب 

ي هجػػػػر كب ػػػػر  ػػػػ  نشػػػػك  عنقػػػػقت اجك قع ػػػػ ،  ثػػػػؿ ايػػػػزكاج  ػػػػق بػػػػ ف  ػػػػكاطن ف  ػػػػف بػػػػند ابشػػػػكؿ 
تػػػػدو  ػػػػق  ػػػػكاؿ  ػػػػ  بأك قػػػػد  كػػػػك ع شػػػػوص ك كػػػػرؾ أاي   ػػػػكرة،  رجػػػػق أكايكا ػػػد ف ايػػػػ هـ  ػػػػ   وكتػػػػؼ 
 ػػػػر ايػػػػذم   كػػػػف وػػػػرل األأ دكيػػػػ  ك قػػػػد  كػػػػكف  ػػػػف ح تػػػػ  جنسػػػػ  أككػػػػقف ايكرثػػػػ   ػػػػ  بتػػػػد اوػػػػر، 

 اوكن قت    ق ب نهـ. عن  حدث  فٍ أ

قت  ػػػػػف قبػػػػػؿ اية ػػػػػق   ػػػػػف وػػػػػنؿ اهػػػػػدار ك ػػػػف ايطب  ػػػػػ  اف  كػػػػػكف حسػػػػػـ  ثػػػػػؿ نكػػػػػذا نزاعػػػػػ   
طب  ػػػػػػ   سػػػػػػق ؿ  فٌ أ  ػػػػػػقن أاينػػػػػػزاع اي  ػػػػػػركض، ك ػػػػػػف اي  ػػػػػػركؼ حكػػػػػػقـ ق ػػػػػػق     قهػػػػػػت   ػػػػػػ  أ

  حػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػ   ي سػػػػػت عتػػػػػع شػػػػػقكت  كاحػػػػػدة،   نهػػػػػق  ػػػػػق  ك تػػػػػؽ بػػػػػ  كر ذات طب  ػػػػػ   قي ػػػػػاأل
وػػػػػػرل ال ككسػػػػػػـ بطب  ػػػػػػ   قي ػػػػػػ   ثػػػػػػؿ  سػػػػػػق ؿ ايحػػػػػػؿ أرث، ك كاين ةػػػػػػ  كايكهػػػػػػ   كاإ ثػػػػػػؿ اي هػػػػػػر 

نت ػػػػػػػ  نحػػػػػػػك كػػػػػػػكف  سػػػػػػػق ؿ ايحقيػػػػػػػ  كاأل   ػػػػػػػقن أثبػػػػػػػقت اينسػػػػػػػب، ك ا  ك  ؽقيزكاج كايطػػػػػػػنكػػػػػػػحر ػػػػػػػ  كاي
 .(ِ)ورلر ؿ ك  رنق  ف اي سق ؿ األأـ أ كزكج  ،نثعأـ أايشوص ذكر 

                                                           

يػػػػػع  ػػػػػق كػػػػػقف إعػػػػػقدة ايحػػػػػقؿ إر اينةػػػػػدم  كػػػػػكف  ػػػػػ  ثنثػػػػػ  هػػػػػكر كنػػػػػ  ايك ػػػػػك ض   ػػػػػ فٌ أ ػػػػػف اي  ػػػػػركؼ  (ُ)
عت ػػػػػػػ ، كايحكػػػػػػػـ بػػػػػػػ دا  شػػػػػػػ     ػػػػػػػ ف، كرد اي ثػػػػػػػؿ  ػػػػػػػ  اي ثت ػػػػػػػقت، د. عبػػػػػػػد اي ج ػػػػػػػد ايحكػػػػػػػ ـ كد. عبػػػػػػػد ايبػػػػػػػقق  

 .ِْٓ، ص .  ح د ط  ايبش ر، اي هدر ايسقبؽايبكرم ك د
 .ٓٔص اي هدر ايسقبؽ،كص، ػؼ عت  حتبػ  وتػق ػاية (ِ)
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جنب ػػػػػػػ  ايهػػػػػػػقدرة  ػػػػػػػ  ق ػػػػػػػق ق حكػػػػػػػقـ األايػػػػػػػذم  طػػػػػػػرح ننػػػػػػػق نػػػػػػػؿ  جػػػػػػػكز كن  ػػػػػػػذ األ كايسػػػػػػػؤاؿ   
ؿ نػػػػػػػ ؟م  ػػػػػػػف كتػػػػػػػؾ اية ػػػػػػػق ق ققبتػػػػػػػ  يتكن  ػػػػػػػذأحػػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػػ    ػػػػػػػ  اي ػػػػػػػراؽ  ػػػػػػػف عد ػػػػػػػ ؟ ك األ

عتػػػػع  يإلجقبػػػػ ؟ ايكػػػػ  كك تػػػػؽ بػػػػقأل كر   ػػػػر اي قي ػػػػ  كتػػػػؾ اي سػػػػق ؿ أكاي ك تةػػػػ  بػػػػقأل كر اي قي ػػػػ ، 
جنبػػػػػػ   ػػػػػػ  حكػػػػػػـ األحج ػػػػػػ  اي كالن أ ايبنػػػػػػد ،بنػػػػػػد فكةسػػػػػػ ـ نػػػػػػذا اي ػػػػػػرع ايػػػػػػع  ارك  نػػػػػػق نػػػػػػذا ايكسػػػػػػقؤؿ

جنبػػػػػػ   ػػػػػػ  حج ػػػػػػ  ايحكػػػػػػـ األ قن ثقن ػػػػػػكايبنػػػػػػد ، كاؿ ايشوهػػػػػػ   ذات ايطب  ػػػػػػ  اي قي ػػػػػػ حػػػػػػق ػػػػػػق ق األ
 .ايشوه   ذات ايطب      ر اي قي  حكاؿ ق ق ق األ

 حوال الشخصية ذات الطبيعة الماليةجنبي في قضايا األحكم األحجية ال : ولا أ

   يسػػػػػػػػػػن  َّجنب ػػػػػػػػػػ  رقػػػػػػػػػػـ اي حػػػػػػػػػػقكـ األقـ حكػػػػػػػػػػأاي شػػػػػػػػػػرع اي راقػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػػػػػذ  فٌ إ    
     جنب ػػػػػػػػػػػػ  ايهػػػػػػػػػػػػقدرة  ػػػػػػػػػػػػ   نقزعػػػػػػػػػػػػقت ايةػػػػػػػػػػػػقنكفحكػػػػػػػػػػػػقـ األسػػػػػػػػػػػػ   بجػػػػػػػػػػػػكاز كن  ػػػػػػػػػػػػذ األ ،ـُِٖٗ

حكػػػػػقـ اي دن ػػػػػ  اي ػػػػػقدة ايسقدسػػػػػ   نػػػػػ  ايكػػػػػ  حػػػػػددت األ ػػػػػ  اي ةػػػػػرة )ج(  ػػػػػف  ايوػػػػػقص، ككحد ػػػػػدان 
نةػػػػكد ك  بتػػػػن   ػػػػ ف  ػػػػف ايأاي ك تةػػػػ  بػػػػد ف  حكػػػػقـكنػػػػ  كتػػػػؾ األ ايكػػػػ   جػػػػكز كن  ػػػػذنق  ػػػػ  اي ػػػػراؽ

حكػػػػػػقـ ، كيػػػػػػ س  ػػػػػػف  ػػػػػػ نهق األ(ُ) ػػػػػػ  دعػػػػػػكل عةقب ػػػػػػ   ػػػػػػدن قن  ك كػػػػػػقف اي حكػػػػػػكـ بػػػػػػ  ك ك  ػػػػػػقن أ
ركبط  ػػػػػػػا اي ػػػػػػػراؽ ذا كقنػػػػػػػت كتػػػػػػػؾ ايدكيػػػػػػػ  كػػػػػػػإ الٌ إحػػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػػ  ، ايهػػػػػػػقدرة  ػػػػػػػ   سػػػػػػػق ؿ األ

حكػػػػػػقـ بقيكن  ػػػػػػذ  ػػػػػػ  اي ػػػػػػراؽ  كقن ػػػػػػ  شػػػػػػ كؿ نػػػػػػذذ األإك ج قع ػػػػػػ  كػػػػػػنص عتػػػػػػع أبقك قق ػػػػػػ  ثنق  ػػػػػػ  
 .(ِ)حكقـ اي دن   ايةقبت  يتكن  ذ    كؿ دكي بش ف نكع األ ف كطب ؽ  ق كرد   هق  ك  

اف قػػػػػػقنكف ...   )جػػػػػػق    ػػػػػػاي ػػػػػػكقرة  ػػػػػػ  قػػػػػػرار يهػػػػػػق كطب ةػػػػػقن يػػػػػػذيؾ ق ػػػػػػت  حك ػػػػػػ  ايك   ػػػػػػز ك     
ال  شػػػػػػ ؿ دعػػػػػػقكل االحػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػ    ػػػػػػقف  ُِٖٗيسػػػػػػن   َّكن  ػػػػػػذ االحكػػػػػػقـ االجنب ػػػػػػ  رقػػػػػػـ 

  تػػػػع اي حك ػػػػ  اينظػػػػر  ػػػػ  دعػػػػكل كػػػػقف ايحكػػػػـ هػػػػقدرا  ػػػػف احػػػػدل اي حػػػػقكـ  ػػػػ  قطػػػػر عربػػػػ  
كن  ػػػػػذ ايحكػػػػػـ  ػػػػػ   ػػػػػك  اك قق ػػػػػ  كن  ػػػػػذ االحكػػػػػقـ بػػػػػ ف دكؿ ايجق  ػػػػػ  اي رب ػػػػػ  اي كقػػػػػا عت هػػػػػق  ػػػػػ  

اير ػػػػػػػػػقض اي رب ػػػػػػػػػ   . ك)اك قق ػػػػػػػػػ  ٔٓيسػػػػػػػػػن   ّٓاي هػػػػػػػػػدق  بقيةػػػػػػػػػقنكف رقػػػػػػػػػـ  ِٓايةػػػػػػػػػقنرة سػػػػػػػػػن  

                                                           

 .ّْْد. عبقس اي بكدم، اي رجا ايسقبؽ، ص  (ُ)
 .َّ ؤاد  ن ـ، اي هدر ايسقبؽ، ص حسفايةق    (ِ)
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ن  يسػػػػػ َُُاي هػػػػدق  بقيةػػػػقنكف رقػػػػـ  ّٖ( اي كقػػػػا عت هػػػػق  ػػػػ  اير ػػػػقض سػػػػن  يتك ػػػػقكف اية ػػػػق  
ُّٖٗ...)(ُ). 

 ػػػػػػ   (ِ)ُُّٗ( يسػػػػػػن  ٖٕحػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػ   ي جقنػػػػػػب رقػػػػػػـ )قػػػػػػقنكف األ فٌ أنػػػػػػق نجػػػػػػد نٌ إ  ػػػػػػر    
جنب ػػػػ  ايهػػػػقدرة  ػػػػ   ػػػػر اي ة ػػػػ    ػػػػ  ي حكػػػػقـ األحج ػػػػ  األ تقػػػػد  نحػػػػ ةاي ػػػػقدة ايسػػػػقب   عشػػػػر 

، كبقيوهػػػػػػػػػػػكص اي ك تةػػػػػػػػػػػ  بقيكهػػػػػػػػػػػ   حػػػػػػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػػػػػػ   ذات ايطب  ػػػػػػػػػػػ  اي قي ػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػق ؿ األ
  ايشوهػػػػػػ  )اف قػػػػػػرارات اي حػػػػػػقكـ االجنب ػػػػػػ  ايكػػػػػػ   كػػػػػػكف قػػػػػػقنكف دكيكهػػػػػػق رث، كايكػػػػػػ  نهػػػػػػتكاإ

يت كػػػػػك   اذا كقنػػػػػت  ك تةػػػػػ  بحةػػػػػكؽ االرث اك ايكهػػػػػ    ك كبػػػػػر يػػػػػدل اي حػػػػػقكـ اي راق ػػػػػ  كحجػػػػػ  
قراراكهػػػػػػػػػق االوػػػػػػػػػرل اي ك تةػػػػػػػػػ  بقيكركػػػػػػػػػقت   تػػػػػػػػػع اي حػػػػػػػػػقكـ  قط  ػػػػػػػػػ  ينسػػػػػػػػػكدالؿ ب  ػػػػػػػػػق  نهق اـ

 (. ا  راعقة حةكؽ ايدا ن ف اي حت  فاي راق   اف كسكدؿ ب  ق  نهق بةدر اال كقف  

اي شػػػػػػرع اي راقػػػػػػ  اعكػػػػػػرؼ بحج ػػػػػػ   فٌ أعػػػػػػنذ  كبػػػػػػ ف ينػػػػػػق أ  ػػػػػػقف اينظػػػػػػر  ػػػػػػ  ايػػػػػػنص إكعنػػػػػػد    
ف أايكهػػػػػ  ، كيكػػػػػف بشػػػػػرط  كأرث جنب ػػػػػ  ايهػػػػػقدرة بة ػػػػػق ق اإ ة ػػػػػ  بػػػػػ  ي حكػػػػػقـ األ ػػػػػر اياأل

يتةػػػػػقنكف ايشوهػػػػػ  يدكيػػػػػ   دارذ ك ةػػػػػقن ككػػػػػكف اي حك ػػػػػ  االجنب ػػػػػ  اي هػػػػػدرة يتحكػػػػػـ  وكهػػػػػ  بإهػػػػػ
 فٌ إيػػػػػػػذيؾ  ػػػػػػػ كك ك ػػػػػػػدان  - ح ػػػػػػػؿ جنسػػػػػػػ كهق عم قػػػػػػػقنكف ايدكيػػػػػػػ  ايػػػػػػػذم كػػػػػػػقف اي كػػػػػػػك أ –ي كػػػػػػػك   ا

نػػػػص  ػػػػ  اي ػػػػقدة اي  ػػػػدؿ  ُُٓٗيسػػػػن   َْاي شػػػػرع اي راقػػػػ   ػػػػ  ايةػػػػقنكف اي ػػػػدن  اي راقػػػػ  رقػػػػـ 
 ػػػػػا م عت هػػػػػق قػػػػػقنكف اي ػػػػػكرث كقػػػػػت  ككػػػػػ  ايثقن ػػػػػ  كاي شػػػػػركف  نػػػػػ  عتػػػػػع )ق ػػػػػق ق اي  ػػػػػراث  سػػػػػر 

  راعقة  ق  ت  :

 فٌ اوػػػػػػػكنؼ ايجنسػػػػػػػ     ػػػػػػػر  ػػػػػػػقنا  ػػػػػػػف اإرث  ػػػػػػػ  األ ػػػػػػػكاؿ اي نةكيػػػػػػػ  كاي ةػػػػػػػقرات،   ػػػػػػػر أ -أ
 كقف ققنكف دكيك   كرث اي راق   ن . فٍ   ى الٌ اي راق  ال  رث   ف األجقنب إ

 كايػػػػػ  ايكػػػػػ   ػػػػػ  اي ػػػػػراؽ يتدكيػػػػػ  اي راق ػػػػػ  كيػػػػػك هػػػػػرح كارث يػػػػػ  كػػػػػؤكؿ أ األجنبػػػػػ  ايػػػػػذم ال -ب
 (. ققنكف دكيك  بونؼ ذيؾ.

                                                           

،  نشػػػػػػػػػكر  ػػػػػػػػػ  ككػػػػػػػػػقب ايةق ػػػػػػػػػ  ُٕٖٗ/ّ/ُّ ػػػػػػػػػ   ٖٔ-ٖٓ/  كسػػػػػػػػػ   اكيػػػػػػػػػع /  ّْٔرقػػػػػػػػػـ ايةػػػػػػػػػرار   (ُ)
ابػػػػػػػران ـ اي شػػػػػػػقندم، اي بػػػػػػػقدئ ايةقنكن ػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ق ػػػػػػػق   حك ػػػػػػػ  ايك   ػػػػػػػز، قسػػػػػػػـ اي را  ػػػػػػػقت اي دن ػػػػػػػ ،  طب ػػػػػػػ  

 .ِِّ، ص َُٗٗايجقحظ، بغداد 
 ـ.ُُّٗ/ٔ/ٗ بك ر خ ِٗٗ   بقي دد  نشكر    جر دة ايكقق ا اي راق (ِ)
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اي  ػػػػػراث  و ػػػػػا يةػػػػػقنكف جنسػػػػػ   اي ػػػػػكرث كقػػػػػت ايك ػػػػػقة، كايغق ػػػػػ   فٌ إذيػػػػػؾ  ػػػػػعتػػػػػع  كك س سػػػػػقن    
حػػػػدة ايكركػػػػ  ككػػػػكف  ج كعػػػػ  كا فٌ  ػػػػف ذيػػػػؾ نػػػػك يكجنػػػػب ك ػػػػدد ايةػػػػكان ف ايكػػػػ  كحكػػػػـ اي  ػػػػراث، أل

 كػػػػػػكف ايةػػػػػػقنكف ايػػػػػػذم  حك هػػػػػػق قػػػػػػقنكف كاحػػػػػػد كنػػػػػػك قػػػػػػقنكف  فٍ أكيهػػػػػػق كحػػػػػػدة ققنكن ػػػػػػ ، يػػػػػػذا  جػػػػػػب 
جنب ػػػػػ    ػػػػػر  وكهػػػػػ  ايحكػػػػػـ االجنبػػػػػ  هػػػػػقدران  ػػػػػف  حك ػػػػػ  أ ذا كػػػػػقف،أ ػػػػػق إ(ُ)جنسػػػػػ   اي كػػػػػك ع

 فٌ    دكيػػػػػ  اي حك ػػػػػ  اي هػػػػػدرة يتحكػػػػػـ  ػػػػػإققنكنػػػػػق بإهػػػػػدارذ كػػػػػ ف  كػػػػػكف اي كػػػػػك ع ال  ح ػػػػػؿ جنسػػػػػ
  ر اي ة          اي راؽ.حج   األ ايحكـ األجنب  ال  نقؿ

... كيػػػػػػدل جػػػػػق    ػػػػػػ  )  ػػػػػ  قػػػػػػرار يهػػػػػػق  حك ػػػػػػ  ايك   ػػػػػػز االكحقد ػػػػػ  اي ػػػػػػكقرة كدكػػػػػ كنػػػػػذا  ػػػػػػق أ   
 هػػػػػق عطػػػػؼ اينظػػػػر  ػػػػػ  ايحكػػػػـ اي   ػػػػز كجػػػػػد هػػػػح   ك كا ػػػػػؽ يتةػػػػقنكف ي سػػػػبقب ايكػػػػػ  اسػػػػكند اي

در  ػػػػػػػف طتػػػػػػػب اعطػػػػػػػق  ايةػػػػػػػكة ايكن  ذ ػػػػػػػ  يةػػػػػػػرار حهػػػػػػػر االرث ايهػػػػػػػقذيػػػػػػػؾ اف اي دع ػػػػػػػ  اي   ز/
ايةق ػػػػػػ   َُِٖ/ُُ/ُْ ػػػػػػ   ُُِٗ حك ػػػػػػ  ايدرجػػػػػػ  االكيػػػػػػع  ػػػػػػ  اي ػػػػػػكف  ػػػػػػ  يبنػػػػػػقف ب ػػػػػػدد 

بحهػػػػػػػػػػػػر ارث اي كك ػػػػػػػػػػػػقة )أ.ـ.ف( بقبنكهػػػػػػػػػػػػق اي دع ػػػػػػػػػػػػ  / اي   ػػػػػػػػػػػػزة كابنهػػػػػػػػػػػػق )ب. اكالد ع.ر.ت( 
بقعكبػػػػػػقر دكيػػػػػػ  يبنػػػػػػقف  ػػػػػػف ايػػػػػػدكؿ اي رب ػػػػػػ  ايكػػػػػػ  كقنػػػػػػت ع ػػػػػػكان  ػػػػػػ  اك قق ػػػػػػ  اير ػػػػػػقض اي رب ػػػػػػ  

 ُّٖٗيسػػػػػػن   َُُ   ػػػػػػف ج هكر ػػػػػػ  اي ػػػػػػراؽ بقيةػػػػػػقنكف رقػػػػػػـ يتك ػػػػػػقكف اية ػػػػػػق   اي هػػػػػػقدؽ عت ػػػػػػ
كح ػػػػػػث كبػػػػػػ ف  ػػػػػػف هػػػػػػكرة ايةػػػػػػرار اي شػػػػػػقر اي ػػػػػػ  اعػػػػػػنذ انػػػػػػ  هػػػػػػدر ك ةػػػػػػق يةػػػػػػقنكف االرث يغ ػػػػػػر 

/أ  ػػػػػػػف اك قق ػػػػػػػ  اير ػػػػػػػقض اي رب ػػػػػػػ  يتك ػػػػػػػقكف اية ػػػػػػػق   ب نػػػػػػػت َّاي حػػػػػػػدد ف كح ػػػػػػػث اف اي ػػػػػػػقدة 
    االسػػػػػػػن    اك حػػػػػػػقالت ر ػػػػػػػض االعكػػػػػػػراؼ بػػػػػػػقيحكـ ك نهػػػػػػػق اذا كػػػػػػػقف  وقي ػػػػػػػقن ألحكػػػػػػػقـ ايشػػػػػػػر 

احكػػػػػػقـ ايدسػػػػػػككر اك اينظػػػػػػقـ اي ػػػػػػقـ اك اآداب  ػػػػػػ  ايطػػػػػػرؼ اي ك ققػػػػػػد اي طتػػػػػػكب اي ػػػػػػ  االعكػػػػػػراؼ 
كي ػػػػػػق كقنػػػػػػت االحكػػػػػػقـ اي ك تةػػػػػػ  بػػػػػػقألحكاؿ ايشوهػػػػػػ   ك ػػػػػػد  ػػػػػػف اينظػػػػػػقـ اي ػػػػػػقـ ع ػػػػػػن ب حكػػػػػػقـ 

 ػػػػف ايةػػػػقنكف اي ػػػػدن  كبػػػػذيؾ ال ككػػػػكف االحكػػػػقـ ايهػػػػقدرة  ػػػػف  حػػػػقكـ اجنب ػػػػ  ققبتػػػػ   َُّاي ػػػػقدة 
كن  ػػػػذ  ػػػػ  اي ػػػػراؽ اال اذا اعكبػػػػرت كػػػػذيؾ ك ةػػػػق يتةكاعػػػػد ايكػػػػ  قررنػػػػق ايةػػػػقنكف ايهػػػػقدر  ػػػػ  نػػػػذا يت

(  ػػػػػػػػف ايةػػػػػػػػقنكف اي ػػػػػػػػذككر اعػػػػػػػػنذ كي ػػػػػػػػدـ كطب ػػػػػػػػؽ ايةػػػػػػػػقنكف اي راقػػػػػػػػ  بوهػػػػػػػػكص ُٔايشػػػػػػػػ ف )ـ
 ك ػػػػػػكع حهػػػػػػر االرث   كػػػػػػكف ايةػػػػػػرار ايهػػػػػػقدر  ػػػػػػف  حك ػػػػػػ  اي ػػػػػػكف  ػػػػػػ  يبنػػػػػػقف   ػػػػػػر ققبػػػػػػؿ 

دة يسػػػػػندنق ايةػػػػػقنكن  يػػػػػذا قػػػػػرر كهػػػػػد ؽ ايحكػػػػػـ اي   ػػػػػز يتكن  ػػػػػذ  ػػػػػ  اي ػػػػػراؽ كككػػػػػكف ايػػػػػدعكل  ققػػػػػ

                                                           

 .ُْٓ، ص د. عبقس اي بكدم، اي هدر ايسقبؽ (ُ)
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 ، ك ػػػػػػف(ُ)كرد ايط ػػػػػػف ايك   ػػػػػػزم ككح  ػػػػػػؿ اي   ػػػػػػز رسػػػػػػـ ايك   ػػػػػػز كهػػػػػػدر ايةػػػػػػرار بقالك ػػػػػػقؽ ...(
 ػػػػػػر بكن  ػػػػػػذ ايحكػػػػػػـ  حك ػػػػػػ  ايك   ػػػػػػز االكحقد ػػػػػػ  ر  ػػػػػػت األ فٌ أعػػػػػػنذ أايةػػػػػػرار اي نحػػػػػػظ عتػػػػػػع 

بسػػػػػػبب عػػػػػػدـ كطب ػػػػػػؽ اي حك ػػػػػػ  اي ػػػػػػكف ايتبنقن ػػػػػػ  يتةػػػػػػقنكف اي راقػػػػػػ  ككنػػػػػػ  نػػػػػػك ايةػػػػػػقنكف ايكاجػػػػػػب 
 ايحكػػػػػػـ فٌ قنكف ايشوهػػػػػػ  يت كػػػػػػك  ، كبقيكػػػػػػقي   ػػػػػػإ  ايةػػػػػػٌنػػػػػػاالرث طقي ػػػػػػق أايكطب ػػػػػػؽ  ػػػػػػ  ق ػػػػػػق ق 
   د  وقي ق يتنظقـ اي قـ    اي راؽ.  ر بكن  ذذاي طتكب إهدار األ

 و ػػػػػػػػ هق ايةػػػػػػػػقنكف اي راقػػػػػػػػ أك  رثعػػػػػػػػف اإ ػػػػػػػػر ال  وكتػػػػػػػػؼ األ فٌ إ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػق بقينسػػػػػػػػب  يتكهػػػػػػػػ  أ   
 ػػػػػػف ايةػػػػػػقنكف اي ػػػػػػدن  اي راقػػػػػػ   ُ/ِّذ نهػػػػػػت اي ػػػػػػقدة إيتةػػػػػػقنكف ايشوهػػػػػػ  يجنسػػػػػػ   اي كػػػػػػك ع 

 عتع )ق ق ق ايكهق ق  سرم عت هق ققنكف اي كه  كقت  كك (.

رث كايكهػػػػػػػػػ   كو ػػػػػػػػػا يتةػػػػػػػػػقنكف ايشوهػػػػػػػػػ  يجنسػػػػػػػػػ   حكػػػػػػػػػقـ اإأ فٌ أ ػػػػػػػػػف ذيػػػػػػػػػؾ   ػػػػػػػػػ ك ك   
ـ أ ك ػػػػػق يػػػػػك كػػػػػقف  سػػػػػت قن  ع  اي كػػػػػك اي كػػػػػك ع ي ػػػػػق يػػػػػ   ػػػػػف عنقػػػػػ  بقي  كةػػػػػد ايػػػػػد ن  ايػػػػػذم   كنةػػػػػ

ققعػػػػػػػدة االسػػػػػػػنقد ايكػػػػػػػ  ك ػػػػػػػ كهق  فٌ أكايسػػػػػػػبب  ػػػػػػػ  ذيػػػػػػػؾ  ،  رن ػػػػػػػق  ػػػػػػػف ايػػػػػػػد قنقت كأ سػػػػػػػ ح ق 
شوهػػػػػػ  يت كػػػػػػك ع رث كايكهػػػػػػ   ايػػػػػػع ايةػػػػػػقنكف ايو ػػػػػػقع  سػػػػػػق ؿ اإإنظ ػػػػػػ  ايةقنكن ػػػػػػ   ػػػػػػ  األ

ل عتػػػػػع  سػػػػػكك قينسػػػػػب  ي  ػػػػػراد، ك ب ككق ػػػػػقن  كثػػػػػراأل فك نقايةػػػػػيػػػػػع إ ايةقنكن ػػػػػ  اي نقػػػػػ  إو ػػػػػقعنػػػػػك 
نظ ػػػػػ  عتػػػػػػع ايكنسػػػػػ ؽ بػػػػػ ف األ نػػػػػككؿ ثػػػػػراف، األأايةػػػػػقنكف ايػػػػػدكي  ايوػػػػػقص  كركػػػػػب عتػػػػػع ذيػػػػػؾ 

كػػػػػقـ اية ػػػػػق    ايكػػػػػ  كهػػػػػدر  ػػػػػف ايثػػػػػقن  نػػػػػك ايكنسػػػػػ ؽ اية ػػػػػق  ،  قألحاوػػػػػكنؼ ح ػػػػػقراكهق، ك 
 .(ِ)ايدكي  االورلقت ـ إتكن  ذ عتع م  ف ايدكؿ كككف ققبت  يأ حقكـ 

جنب ػػػػػػ  ايكػػػػػػ  كهػػػػػػدر ك ػػػػػػػؽ ايةػػػػػػقنكف ايشوهػػػػػػ  يدكيػػػػػػػ  حكػػػػػػػقـ األاأل فٌ أعتػػػػػػع ذيػػػػػػؾ   نبنػػػػػػ ك    
اي كػػػػػػػػك ع ك كبػػػػػػػػر يػػػػػػػػدل اي حػػػػػػػػقكـ اي راق ػػػػػػػػ  حػػػػػػػػق زة يحج ػػػػػػػػ  اال ػػػػػػػػر اي ة ػػػػػػػػ    ػػػػػػػػ  كال كحكػػػػػػػػقج 

                                                           

 َُِٗ/ُُ/ٔ ػػػػػػػػ   َُِٗ/ايه  ػػػػػػػػ  اي دن ػػػػػػػػ /ّٕٔٔقػػػػػػػػرار  حك ػػػػػػػػ  ايك   ػػػػػػػػز االكحقد ػػػػػػػػ  اي ػػػػػػػػكقرة بقي ػػػػػػػػدد (ُ) 
 قرار )  ر  نشكر(.

 جتػػػػػ  ايدراسػػػػػقت حػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػ   رث كاأليػػػػػد ف ككنػػػػػقزع ايةػػػػػكان ف  ػػػػػ   ػػػػػقدة اإد. سػػػػػق   بػػػػػد ا  نهػػػػػكر، ا (ِ)
 سػػػػػن  ايةقنكن ػػػػ ،  جتػػػػػ  نهػػػػػؼ سػػػػػنك   هػػػػػقدرة عػػػػػف كت ػػػػػ  ايةػػػػقنكف جق  ػػػػػ  ب ػػػػػركت اي رب ػػػػػ ،  نشػػػػػكرات ايحتبػػػػػ ،

 .  ٗ، صََِْ
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ق رث كايكهػػػػػػ   سػػػػػػكا   ػػػػػػق  ك تػػػػػػؽ  نهػػػػػػيكن  ػػػػػػذ  كػػػػػػع كقنػػػػػػت  ك تةػػػػػػ  بحةػػػػػػكؽ اإإهػػػػػػدار قػػػػػػرار ا
 .(ُ)االسكحةقؽك أبقألنهب  

كانةسػػػػـ اي ةػػػػ  ح ػػػػقؿ ايككسػػػػا  ػػػػ  ك سػػػػ ر   هػػػػـك نػػػػذذ اي ػػػػقدة كا كقن ػػػػ  شػػػػ كؿ ج  ػػػػا  سػػػػق ؿ    
االحػػػػكاؿ ايشوهػػػػ  ، كػػػػكف ايكهػػػػ   كاالرث كن ػػػػكم كحػػػػت نػػػػذا اي  هػػػػكـ،  ػػػػذنب جقنػػػػب  ػػػػنهـ 

حكػػػػػػقـ األ فٌ إف ايككسػػػػػػا  ػػػػػػ  ك سػػػػػػ رذ كحسػػػػػػب رأ هػػػػػػـ  ػػػػػػايػػػػػػع ايكقػػػػػػكؼ عنػػػػػػد نػػػػػػذا ايػػػػػػنص  ػػػػػػف دك 
بػػػػقأل ر بقيكن  ػػػػذ بقسػػػػكثنق     ػػػػق يػػػػـ ككػػػػف  شػػػػ كي    ػػػػ ػػػػر اي ة ػػػػ  حج ػػػػ  األنب ػػػػ  ال كحػػػػكز جاأل

 .(ِ)رثحكقـ اي ك تة  بقيكه   كاإكتؾ األ

ايػػػػػنص ي نػػػػػدرج كحػػػػػت يػػػػػع ا كقن ػػػػػ  ايككسػػػػػا  ػػػػػ  نػػػػػذا إ ػػػػػف اي ةهػػػػػق   وػػػػػرآب ن ػػػػػق  ػػػػػرل جقنػػػػػب    
ق ػػػػق ق  كػػػػقف شػػػػ كؿ نػػػػذا االكجػػػػقذ اي ؤ ػػػػد إ عتتػػػػكاحػػػػكاؿ ايشوهػػػػ   كق ػػػػ ، ك   هك ػػػػ  ق ػػػػق ق األ

كاؿ ايشوهػػػػػ   ي جقنػػػػػب رأ هػػػػػـ نػػػػػذا حػػػػػ(  ػػػػػف قػػػػػقنكف األُٕهػػػػػ   بػػػػػنص اي ػػػػػقدة )حػػػػػكاؿ ايشواأل
ايسػػػػػبب  ػػػػػ  ايػػػػػنص  فٌ أ، ك (ّ)ايػػػػػنص كرد عتػػػػػع سػػػػػب ؿ ايحهػػػػػر فٌ إيػػػػػع إشػػػػػ ر   ال  كجػػػػػد  ػػػػػق  ي ٌنػػػػػ ب

 فٌ أيػػػػػػػع إهػػػػػػػؿ كايكهػػػػػػػ    ػػػػػػػف دكف   رنػػػػػػػق  رجػػػػػػػا  ػػػػػػػ  األحكػػػػػػػقـ اي ك تةػػػػػػػ  بػػػػػػػقي  راث عتػػػػػػػع األ
ب ػػػػػد  ركػػػػػ لا ايػػػػػذمجقنػػػػػب عتػػػػػع كركػػػػػقت األ دا كػػػػػ  ققهػػػػػران  ػػػػػ  ب هػػػػػت  كػػػػػقف شػػػػػركع ايةػػػػػقنكف األ

حػػػػكايهـ ايشوهػػػػ  ، كبقي  ػػػػؿ كػػػػـ ايككسػػػػا  ػػػػا بةػػػػق  أيػػػػع ايككسػػػػا   ػػػػ  حكػػػػع  شػػػػ ؿ ج  ػػػػا إذيػػػػؾ 
م  ػػػػػػػػرؽ  ػػػػػػػػف ايكجهػػػػػػػػ  أال  كجػػػػػػػػد ك عشػػػػػػػػرة عتػػػػػػػػع حقيهػػػػػػػػق دكف ك ػػػػػػػػد ؿ،   نػػػػػػػػص اي ػػػػػػػػقدة ايسػػػػػػػػقب 

                                                           

، ك ةػػػػػكؿ ك ػػػػق ب ػػػػدنق ٕٓٗاي هػػػػدر ايسػػػػقبؽ، ص ،د. جػػػػقبر جػػػػقد عبػػػػد ايػػػػرح ف، ايةػػػػقنكف ايػػػػػدكي  ايوػػػػقص(ُ) 
، ام تةػػػػػػػ  بحةػػػػػػػكؽ االرث كايكهػػػػػػػ  ككػػػػػػػكف  ك اف االحكػػػػػػػقـ ايكػػػػػػػ  كهػػػػػػػدر  ػػػػػػػف  حػػػػػػػقكـ اجنب ػػػػػػػ  ك  ػػػػػػػ  ذيػػػػػػػؾ )

ـ عػػػػػدـ ايحةػػػػػكؽ اي سػػػػػك دة  ػػػػػف ايةكاعػػػػػد ايكػػػػػ  كبػػػػػ ف احكػػػػػقـ االرث كايكهػػػػػ   ، سػػػػػكا     ػػػػػق  ك تػػػػػؽ بقالسػػػػػكحةقؽ ا
، اـ كحد ػػػػػد االنهػػػػػب  ك  ػػػػػر ذيػػػػػؾ ، كحػػػػػكز قػػػػػكة ايشػػػػػ   اي حكػػػػػـك   ػػػػػ  كحج كػػػػػ  كجػػػػػكد  كانػػػػػا ك نػػػػػا االسػػػػػكحةقؽ

قػػػػػقنكف دكيكهػػػػػق بقعكبػػػػػقرذ ايةػػػػػقنكف ايشوهػػػػػ  يت كػػػػػك    ػػػػػ  اي ػػػػػراؽ  ػػػػػق دا ػػػػػت نػػػػػذذ اي حػػػػػقكـ قػػػػػد طبةػػػػػت بشػػػػػ نهق 
 ػػػػػػكاؿ اي نةكيػػػػػػ   ةػػػػػػط  ػػػػػػ  األكذيػػػػػػؾ بقينسػػػػػػب  أل كايػػػػػػ  اي نةكيػػػػػػ  ك  ػػػػػػر اي نةكيػػػػػػ  ايكق نػػػػػػ   ػػػػػػ  دكيػػػػػػ  اي حك ػػػػػػ  ك 

 اي راؽ(. 
حكػػػػػػقـ كاي حػػػػػػررات ايةقبتػػػػػػ  يتكن  ػػػػػػذ، بحػػػػػػث  نشػػػػػػكر  ػػػػػػ   جتػػػػػػ  ايةػػػػػػقنكف اي ةػػػػػػقرف دـ كن ػػػػػػب اينػػػػػػداكم، األآ (ِ)

، ص ُّٖٗقنكف اي ةػػػػػقرف اي راقػػػػػ ، اي ػػػػػدد ايوػػػػػق س عشػػػػػر، ايسػػػػػن  اي قشػػػػػرة بغػػػػػداد، كهػػػػػدر عػػػػػف ج   ػػػػػ  ايةػػػػػ
 . ِٖٔ. كحسف ايهداكم، ايةقنكف ايدكي  ايوقص، اي هدر ايسقبؽ  ص  ُّْ
جنبػػػػػ  اي ة ػػػػػ    ػػػػػ ، بحػػػػػػث ايػػػػػػد ف كػػػػػقظـ عب ػػػػػد ، حج ػػػػػ  ايحكػػػػػػـ األد.  ػػػػػراس كػػػػػر ـ شػػػػػ  قف ك د. و ػػػػػر  (ّ)

     قنكن ػػػػػػػػػ  كايس قسػػػػػػػػػ  ، كهػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػف جق  ػػػػػػػػػ  بقبػػػػػػػػػؿ، كت ػػػػػػػػػ   نشػػػػػػػػػكر  ػػػػػػػػػ   جتػػػػػػػػػ  اي حةػػػػػػػػػؽ ايحتػػػػػػػػػ  يت تػػػػػػػػػـك اية
 .ِّٔ، ص ََِٗكيع، ايسن  األ كؿ،اي دد األ ايةقنكف،
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ك أايحكػػػػػػػـ اي قهػػػػػػؿ بػػػػػػػ ف زكاج  ك كهػػػػػػ   كبػػػػػػ فأكن ػػػػػػ  بػػػػػػ ف ايحكػػػػػػػـ اي قهػػػػػػؿ  ػػػػػػ    ػػػػػػػراث ايةقن
   كػػػػؿ  ػػػػف نػػػػذ ف ايحك ػػػػ ف ال  ة ػػػػ  حػػػػكاؿ ايشوهػػػػ ك نحكن ػػػػق  ػػػػف بػػػػقق   سػػػػق ؿ األأطػػػػنؽ 

 .(ُ)ثبقت حة ة     ن إيزاـ بؿ  ةكهر عتع إم  ب

ج ػػػػػػػ  هػػػػػػػق كطب ػػػػػػػؽ يتػػػػػػػرأم اي ةػػػػػػػرر  ػػػػػػػ  ج  ػػػػػػػا ايػػػػػػػبند كايػػػػػػػذم  ة ػػػػػػػ  بػػػػػػػقالعكراؼ بحنٌ إك ػػػػػػػق    
عتػػػػػػػع حػػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػػ   درة  ػػػػػػػ  ق ػػػػػػػق ق األجنب ػػػػػػػ  ايهػػػػػػػقايشػػػػػػػ   اي ة ػػػػػػػ    ػػػػػػػ  ي حكػػػػػػػقـ األ

 .(ِ)راد ايوركج عف نذا ايرأمأاي شرع اي راق   فٌ أاي  ـك كال  كجد  ق  دؿ عتع 

عشػػػػرة  ػػػػف قػػػػقنكف   و ػػػػر كايككسػػػػا  ػػػػ  ك سػػػػ ر نػػػػص اي ػػػػقدة ايسػػػػقب نػػػػق ن  ػػػػؿ يتػػػػرأم األنٌ أك ػػػػا    
 حػػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػػ  ،  كػػػػػػػع  ػػػػػػػق كػػػػػػػقفهػػػػػػػ   ي جقنػػػػػػػب ي شػػػػػػػ ؿ ج  ػػػػػػػا ق ػػػػػػػق ق األحػػػػػػػكاؿ ايشواأل
نهػػػػػت عت هػػػػػق ايكشػػػػػر  قت اي راق ػػػػػ   يج  ػػػػػا ايشػػػػػركط ايةقنكن ػػػػػ  ايكػػػػػ  جنبػػػػػ   سػػػػػكك  قن يحكػػػػػـ األا
حكػػػػػػػقـ  ػػػػػػػراغ األا   ػػػػػػػراد ايوقهػػػػػػػ  ك وػػػػػػػنؿ ب هػػػػػػػقي  األيػػػػػػػع اإإايةػػػػػػػكؿ وػػػػػػػنؼ ذيػػػػػػػؾ  ػػػػػػػؤدم  فٌ أل

كيػػػػػ  ايوقهػػػػػ ، ك ػػػػػق  ؤ ػػػػػد رأ نػػػػػق عتػػػػػع اي نقػػػػػقت ايد اية ػػػػػق     ػػػػػف  حككانػػػػػق   ػػػػػق  ػػػػػن كس سػػػػػتبقن 
اي هػػػػػػػدق  بقيةػػػػػػػقنكف رقػػػػػػػـ  ُّٖٗاي رب ػػػػػػػ  يتك ػػػػػػػقكف اية ػػػػػػػق   ي ػػػػػػػقـ  اك قق ػػػػػػػ  اير ػػػػػػػقض فٌ أنػػػػػػػذا 
 حكػػػػػػػقـ ايهػػػػػػػقدرة  ػػػػػػػ جػػػػػػػقزت كن  ػػػػػػػذ األأ ِٓ ػػػػػػػ  اي ةػػػػػػػرة )ب(  ػػػػػػػف اي ػػػػػػػقدة  ُّٖٗيسػػػػػػػن   َُُ

 .  حكاؿ ايشوه  ق ق ق األ

 لشخصية ذات الطبيعة غير الماليةحوال اجنبي في قضايا األحجية الحكم األ : ثانياا 

شػػػػػوقص يػػػػػع اسػػػػػكوداـ ايةػػػػػكة ايجبر ػػػػػ  عتػػػػػع األايكػػػػػ  ال كحكػػػػػقج اك ةهػػػػػد بهػػػػػق كتػػػػػؾ اي سػػػػػق ؿ    
نت ػػػػ  كايبتػػػػكغ شػػػػوقص  ثػػػػؿ ك ػػػػقؿ األةػػػػـك عتػػػػع اثبػػػػقت حقيػػػػ  كاق  ػػػػ  عػػػػف األ ػػػػق كنٌ ا   ػػػػكاؿ، ك ك األأ

نت ػػػػػػػ  اي سػػػػػػق ؿ اي ك تةػػػػػػ  بقيحقيػػػػػػ  كاأل  طتػػػػػػػؽ، كع ك ػػػػػػقن  أكر ػػػػػػؿ أ أكككػػػػػػكف ايشػػػػػػوص  كػػػػػػزكج 
ث ػػػػؽ بػػػػ  كر ايحسػػػػب  اي ػػػػرد، الركبقطهػػػػق ايك ن  ػػػػ   ػػػػ  ح ػػػػقة يغػػػػ  األق ػػػػكر كحكػػػػؿ  كقنػػػػ  بكنػػػػذذ األ

وػػػػػنؿ بهػػػػػق  ػػػػػف نكػػػػػق   سػػػػػتب   عتػػػػػع عػػػػػدـ اسػػػػػكةرار حقيػػػػػ  اي ػػػػػرد  ػػػػػف ككنػػػػػ  ك ػػػػػق  نػػػػػك  عػػػػػف اإ

                                                           

 .ُٖٓعبد ايح  د ع ر كشقح ، اي هدر ايسقبؽ، ص  (ُ)
 .ُُْ-ُُّايةق   عكن   ح د اي ورم، اي هدر ايسقبؽ، ص  (ِ)
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 ػػػد وط ػػػػر عتػػػع نػػػػكاة ، ك ػػػق  شػػػػكؿ ذيػػػؾ  ػػػػف كهدوػػػرآ بتػػػػد ك   ػػػر  كػػػػزكج  ػػػ أكزكجػػػق  ػػػ  بتػػػػد  
 .(ُ)سرة ككحدكهقاي جك ا كن  األ

  اي سػػػػق ؿ االنك ػػػػقـ ايكػػػػق    ػػػػف ح ػػػػث كنظ  هػػػػق ككبك بهػػػػقعطػػػػع ايةػػػػقنكف اي راقػػػػ  يهػػػػذذ أكقػػػػد    
ايوػػػػػقص  حكػػػػػقـ ايةػػػػػقنكفأ فٌ إاركبػػػػػقط كث ػػػػػؽ بد قنػػػػػ  اي ػػػػػرد يػػػػػذا  ػػػػػ نػػػػػذذ اي سػػػػػق ؿ يهػػػػػق فٌ كا   السػػػػػٌ  ق

يسػػػػػػػن   ُٖٖاي راقػػػػػػػ  رقػػػػػػػـ  حػػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػػ   ػػػػػػػكر كنػػػػػػػك قػػػػػػػقنكف األنػػػػػػ  ايكػػػػػػػ  كػػػػػػػنظـ نػػػػػػػذذ األ
 .(ّ)السن   حكق    ف قكاعد ايشر    اأايذم  سكة   (ِ)ـ اي  دؿُٗٓٗ

حكػػػػػقـ األ فٌ أنت ػػػػػ ، نجػػػػػد  ػػػػػ  ايكػػػػػ  كشػػػػػكتهق  سػػػػػق ؿ ايحقيػػػػػ  كاألن كعتػػػػػع ايػػػػػر ـ  ػػػػػف نػػػػػذذ األ   
جنبػػػػػػ  ذا كػػػػػػقف ايحكػػػػػػـ األإ الٌ إكػػػػػػف كن  ػػػػػػذنق  ػػػػػػ  اي ػػػػػػراؽ جنب ػػػػػػ  ايهػػػػػػقدرة بهػػػػػػذا ايشػػػػػػ ف ال   األ

 كقن ػػػػػ  شػػػػػ كؿ إك ج قع ػػػػػ  كػػػػنص عتػػػػػع أركبط  ػػػػػا اي ػػػػػراؽ بقك قق ػػػػ  ثنق  ػػػػػ   ػػػػػف دكيػػػػػ  كػػػػ هػػػػقدران 
 .(ْ)حكقـ بقيكن  ذأالانذذ 

حكػػػػػػػقـ نػػػػػػذذ األ فٌ أج ػػػػػػػا اي ةػػػػػػ  عتػػػػػػع اعكبػػػػػػػقر أنت ػػػػػػ ، حكػػػػػػقـ اي ك تةػػػػػػ  بقيحقيػػػػػػػ  كاألاأل فٌ أذ أ   
ج ػػػػ  ايشػػػػ   اي حكػػػػـك   ػػػػ  بح  ق  ػػػػق  ك تػػػػؽ  نهػػػػق بػػػػقيزكاج كثبػػػػكت اينسػػػػب، كك كػػػػا ج   ػػػػقن كالسػػػػ ٌ 

هػػػػػدرت  ػػػػػف  هػػػػػقنٌ  ق كأال سػػػػػ ٌ اي ةقبتػػػػػ  بقي ثػػػػػؿ  كراطشػػػػػاك أيػػػػػع اهػػػػػدار قػػػػػرار بقيكن  ػػػػػذ إكال حقجػػػػػ  
  حػػػػػقكـ ايدكيػػػػػ  ايكػػػػػ   ح ػػػػػؿ ايشػػػػػوص جنسػػػػػ كهق ك  ػػػػػر  ك تةػػػػػ  بقكوػػػػػقذ اجػػػػػرا ات كن  ذ ػػػػػ  عتػػػػػع

كسػػػػػت ـ بحكـ قيشػػػػػوقص كػػػػػكػػػػػراذ نحػػػػػك األك اكوػػػػػقذ كسػػػػػق ؿ اإأ - ثػػػػػؿ اين ةػػػػػ  كاي هػػػػػر  – ػػػػػكاؿ األ

                                                           

دار  ايسقدسػػػػػػػػػػػػ ، ايوػػػػػػػػػػػػقص، ايطب ػػػػػػػػػػػػ ف ايػػػػػػػػػػػػدكي  ، ايةػػػػػػػػػػػػقنك د.  قيػػػػػػػػػػػػب ايػػػػػػػػػػػػداككدمداكم ك حسػػػػػػػػػػػػف ايهػػػػػػػػػػػػد.  (ُ)
 .ٕٖ، صَُُِايثةق   يتنشر كايككز ا، ع قف 

 ـ.ُٗٓٗ/ُِ/َّ بك ر خ َِٖ   جر دة ايكقق ا اي راق   بقي ددنشر نذا ايةقنكف   (ِ)
ي  ػػػػػدؿ ا ُٗٓٗيسػػػػػن   ُٖٖ(  ػػػػػف اي ػػػػػقدة االكيػػػػػع  ػػػػػف قػػػػػقنكف االحػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػ   رقػػػػػـ ِنهػػػػػت اي ةػػػػػرة ) (ّ)

  كػػػػػػػف كطب ةػػػػػػػ   ػػػػػػػ حكـ ب ةك ػػػػػػػع  بػػػػػػػقدئ ايشػػػػػػػر    االسػػػػػػػن    االكثػػػػػػػر  اذا يػػػػػػػـ  كجػػػػػػػد نػػػػػػػص كشػػػػػػػر   عتػػػػػػػع )
  ن    ينهكص نذا ايةقنكف(.

، ايةػػػػػػقنكف ايػػػػػػػدكي  ايوػػػػػػػقص ك ػػػػػػؽ ايةػػػػػػػقنكن ف اي راقػػػػػػ  كاي ةػػػػػػػقرف، ايطب ػػػػػػػ  د.   ػػػػػػدكح عبػػػػػػػد ايكػػػػػػر ـ حػػػػػػػق ظ (ْ)
    ، عبػػػػػػػػػػػد ايح  ػػػػػػػػػػػد ع ػػػػػػػػػػػر كشػػػػػػػػػػػقح ، اي هػػػػػػػػػػػدرُْٕ، صُٕٕٗبقعػػػػػػػػػػػ ، بغػػػػػػػػػػػداد طايثقن ػػػػػػػػػػػ ، دار ايحر ػػػػػػػػػػػ  يت

 .ّْٗايسقبؽ، ص



  03 

، ك ةػػػػػـك نػػػػػذا (ُ)جنبػػػػػ  ايشػػػػػركط اينز ػػػػػ  يهػػػػػحك ؿ، طقي ػػػػػق كػػػػػكا رت  ػػػػػ  نػػػػػذا ايحكػػػػػـ األط ػػػػػقاأل
 .(ِ)نشق  حقي  كاق    ال سب ؿ إ  قيهقإاالسكثنق  عتع 

هػػػػق جنب ػػػػ   إنٌ أ ػػػػف  حك ػػػػ  دكيػػػػ   ق ػػػػق  قن بػػػػقيطنؽ هػػػػقدران  جنب ػػػػ  حك ػػػػقن أ ػػػػرأة اذا قػػػػد ت إ ػػػػ   
هػػػػق نٌ  ق ػػػػ ، ب ػػػػقـ  حك ػػػػ  عراأبػػػػراـ عةػػػػد زكاج جد ػػػػد إكحػػػػك  بػػػػ  ب نقسػػػػب  ر بكهػػػػق  ػػػػ   فٍ أكسػػػػكط ا 

جنبػػػػػ  ايػػػػػذم حهػػػػػتت عت ػػػػػ ، كايػػػػػذم  سػػػػػكندةن بػػػػػذيؾ عتػػػػػع ايحكػػػػػـ األ آوػػػػػر برجػػػػػؿو    ػػػػػر  ركبطػػػػػ 
 كػػػػػػكف نػػػػػػذا ايحكػػػػػػـ  شػػػػػػ كال بػػػػػػقأل ر بقيكن  ػػػػػػذ  ػػػػػػ   فٍ أ ثبػػػػػػت ان هػػػػػػقـ عػػػػػػرل ايزكج ػػػػػػ   ػػػػػػف دكف 

حػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػ   قػػػػػػ   ػػػػػػ  نػػػػػػذا االسػػػػػػكثنق   ػػػػػػ  قػػػػػػقنكف األ، كيةػػػػػػد كػػػػػػ ثر اي شػػػػػػرع اي را(ّ)اي ػػػػػػراؽ
 .(ْ) ن  ايسقب   عشرةاي  دؿ    اي قدة  ُُّٗيسن   ٖٕي جقنب رقـ 

جنب ػػػػػػ  كنػػػػػػك نظػػػػػػقـ حكػػػػػػقـ األوػػػػػػر يةبػػػػػػكؿ األآوػػػػػػذ بنظػػػػػػقـ أاية ػػػػػػق  اي راقػػػػػػ   فٌ أق نجػػػػػػد ك ػػػػػػ   
اي ػػػػػقدة ايثقن ػػػػػ   ػػػػػف شػػػػػقرت اي هػػػػػق أ ػػػػػر بقيكن  ػػػػػذ ايكػػػػػ  يػػػػػع دعػػػػػكل األإ ػػػػػق   إايػػػػػدعكل ايجد ػػػػػدة 

) جػػػػػكز اف  ن ػػػػػذ  ايكػػػػػ  نهػػػػػت ـُِٖٗيسػػػػػن   َّرقػػػػػـ  جنب ػػػػػ األاي حػػػػػقكـ حكػػػػػقـ أقػػػػػقنكف كن  ػػػػػذ 
ألحكػػػػػػقـ نػػػػػػذا ايةػػػػػػقنكف بةػػػػػػرار  هػػػػػػدر  ػػػػػػف  حك ػػػػػػ  عراق ػػػػػػ   جنبػػػػػػ   ػػػػػػ  اي ػػػػػػراؽ ك ةػػػػػػقن األايحكػػػػػػـ 

  س ع )قرار ايكن  ذ((.
اؽ جنب ػػػػ  ال كػػػػركبط  ػػػػا اي ػػػػر أ ػػػػف  حك ػػػػ   جنبػػػػ  اي ػػػػراد كن  ػػػػذذ هػػػػقدران ذا كػػػػقف ايحكػػػػـ األإ ػػػػ   

ن ػػػػػقاي ػػػػػراؽ يحكػػػػػـ ال   كػػػػػف كن  ػػػػػذذ  ػػػػػ  ا فٌ إك ج قع ػػػػػ ،  ػػػػػأبقك قق ػػػػػ  ك ػػػػػقكف ق ػػػػػق   ثنق  ػػػػػ    كا 
ك ػػػػف  سػػػػكندات ايػػػػدعكل ك  ػػػػكد كةػػػػد ر قككػػػػ   ،ديػػػػ  االثبػػػػقتأ  كبػػػػر قػػػػرار ايحكػػػػـ ننػػػػق كػػػػدي ؿ  ػػػػف 

جنبػػػػػ  ال  حػػػػػكز نػػػػػذا ايحكػػػػػـ األ فٌ أوػػػػػر آسػػػػػتط  اي حك ػػػػػ  ايكةد ر ػػػػػ ، ب  نػػػػػع   ػػػػػ  االثبػػػػػقت ايػػػػػع
 ػػػػقـ أ ةػػػػ ـ دعػػػػكل جد ػػػػدة  فٍ أك سػػػػككجب   ػػػػف  ر ػػػػد االحكجػػػػقج بػػػػ   ، ػػػػر اي ة ػػػػ    ػػػػ حج ػػػػ  األ

حػػػػػػػػكاؿ هػػػػػػػػقص اية ػػػػػػػق   ننػػػػػػػق  ن ةػػػػػػػد ي حك ػػػػػػػ  األكاالوك –  ػػػػػػػ  اي ػػػػػػػراؽ  حك ػػػػػػػ  اي ك ػػػػػػػكع
ديػػػػػ  االثبػػػػػقت أ ػػػػػف جنبػػػػػ  جػػػػػز   ػػػػػف  سػػػػػكندات ايػػػػػدعكل كدي ػػػػػؿ ك  كبػػػػػر ايحكػػػػػـ األ –ايشوهػػػػػ   

                                                           

 .ّٔٓد. نشقـ عت  هقدؽ، ايةقنكف ايدكي  ايوقص، اي هدر ايسقبؽ، ص (ُ)
 ػػػػػػػػػن ـ، اي هػػػػػػػػػدر . ايةق ػػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػؤاد ِّْايسػػػػػػػػػقبؽ، ص د. ح  ظػػػػػػػػػ  ايسػػػػػػػػػ د ايحػػػػػػػػػداد، اي هػػػػػػػػػدر  (ِ)

 .ِِٕص ،رايد ف كقظـ عب د، اي هدر ايسقبؽد.  راس كر ـ ش  قف كو  . ْٖ، ص ايسقبؽ
 .ِِٖ، صكو ر ايد ف كقظـ عب د، اي هدر ايسقبؽ كر ـ ش  قفد.  راس  (ّ)
ي هػػػػػػق عنػػػػػػد بحثنػػػػػػق  ػػػػػػ  حج ػػػػػػ  شػػػػػػرنق اأ فٍ أف االحػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػ   ي جقنػػػػػػب سػػػػػػبؽ ك  ػػػػػػف قػػػػػػقنك  ُٕاي ػػػػػػقدة  (ْ)

 . كاؿ ايشوه   ذات ايطب    اي قي  حجنب      سق ؿ األايحكـ األ
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يػػػػػع  حك ػػػػػ  اي ك ػػػػػكع ك ػػػػؽ ايةكاعػػػػػد اي ق ػػػػػ  كايكػػػػػ  كو ػػػػػا إ كػػػػػ   ػػػػػ  االثبػػػػقت  ػػػػكد كةػػػػػد رذ كقك 
 .(ُ) حك   ايك   ز االكحقد   بدكرنق يرققب 

)... كيػػػػػػػدل  كرد  ػػػػػػػ  ح ث قكػػػػػػػ قػػػػػػػراران  حك ػػػػػػػ  ايك   ػػػػػػػز االكحقد ػػػػػػػ   هػػػػػػػدرتأ يػػػػػػػذيؾ كك ك ػػػػػػػدان    
ايشػػػػػرع كايةػػػػػقنكف  ألحكػػػػػقـعطػػػػػؼ اينظػػػػػر عتػػػػػع ايحكػػػػػـ اي   ػػػػػز  ةػػػػػد كجػػػػػد انػػػػػ  هػػػػػح   ك كا ػػػػػؽ 

ا ػػػػػقـ ةػػػػػقع ايطػػػػػنؽ ايحقهػػػػػت   الف  حك ػػػػػ  اي ك ػػػػػكع  ػػػػػ  حك هػػػػػق اي   ػػػػػز يػػػػػـ ك كػػػػػرؼ بحجػػػػػ  ا
ق ُِْٔ/ٕ/ُُككػػػػػػػقر خ  ِ/ُٖ/ِٓبقير ػػػػػػػقض اي ػػػػػػػدد  نكحػػػػػػػ اي حك ػػػػػػػ  ايجز  ػػػػػػػ  يت ػػػػػػػ قف كاال

ـ ي ػػػػػػػدـ كبت ػػػػػػػن   ػػػػػػػ كنهق يت   ػػػػػػػز عت هق/اي دع ػػػػػػػ  بػػػػػػػقيطر ؽ ايةػػػػػػػقنكن  ََِٓ/ٕ/ُّاي كا ػػػػػػػؽ 
(  ػػػػػف اك قق ػػػػػ  اير ػػػػقض يتك ػػػػػقكف اية ػػػػػق   اي هػػػػػدق  َّكنػػػػذا االكجػػػػػقذ  نسػػػػػج قن كحكػػػػـ اي ػػػػػقدة )

نػػػػػػػدر كػػػػػػػؿ  ػػػػػػػق  ػػػػػػػ  ايحكػػػػػػػـ  ال   نػػػػػػػ كاف نػػػػػػػذا اي كقػػػػػػػؼ  ُّٖٗ( يسػػػػػػػن  َُُبقيةػػػػػػػقنكف رقػػػػػػػـ )
االسػػػػػػكنقد عتػػػػػػع ايكاق ػػػػػػ  اي ب نػػػػػػ    ػػػػػػ  كنػػػػػػ  كاق ػػػػػػ   بقإ كػػػػػػقفاالجنبػػػػػػ   ػػػػػػف ق  ػػػػػػ  اك اثػػػػػػر اذ 

ايطػػػػػنؽ ايكػػػػػ  جػػػػػق ت هػػػػػح ح  كعتػػػػػع ج  ػػػػػا  ػػػػػركض احك ػػػػػقؿ كػػػػػكف االحكػػػػػقـ اي ةه ػػػػػ  كشػػػػػكرط 
ايحجػػػػػ  اي بػػػػػرزة ايشػػػػػهقدة  ػػػػػف عػػػػػد هق كال  كجػػػػػد أم ك ػػػػػقرض  ػػػػػ  اينك جػػػػػ  بػػػػػ ف ايحكػػػػػـ اي   ػػػػػز ك 

سػػػػػكل حقيػػػػػ  كاحػػػػػدة نػػػػػ  اف ايكن  ػػػػػذ سػػػػػ ككف بحكػػػػػـ كطنػػػػػ  كيػػػػػ س يحجػػػػػ  هػػػػػقدرة  ػػػػػف  حك ػػػػػ  
عرب ػػػػػػػ  يػػػػػػػذا قػػػػػػػرر كهػػػػػػػد ة  كرد اين حػػػػػػػ  ايك   ز ػػػػػػػ  ككح  ػػػػػػػؿ اي   ػػػػػػػز رسػػػػػػػـ ايك   ػػػػػػػز كاعػػػػػػػقدة 

 .(ِ)(اال بقرة ايع  حك كهق كهدر ايةرار بقالك قؽ ...

ايكػػػػػػدق ؽ كاي داكيػػػػػػ   ػػػػػػف قبػػػػػػؿ ايه  ػػػػػػ  يػػػػػػدل جػػػػػػق    ػػػػػػ  ) ي حك ػػػػػػ  ايك   ػػػػػػز وػػػػػػرآ  ػػػػػػ  قػػػػػػرارك    
اي كسػػػػػ   االكيػػػػػع ي حك ػػػػػ  ايك   ػػػػػز كجػػػػػد اف دعػػػػػكل اي ػػػػػدع  قػػػػػد اق  ػػػػػت ابكػػػػػدا  يػػػػػدل  حك ػػػػػ  
اي ػػػكاد ايشوهػػػػ    ػػػػ  ايكػػػػرادة  ػػػػدع    هػػػػق بقنػػػػ  قػػػد طتػػػػؽ زكجكػػػػ  )اي ػػػػدعع عت هػػػػق(  ػػػػ   حك ػػػػ  

   )كتسػػػػػق( د ايطػػػػػنؽ ا ػػػػػقـ  طػػػػػراف ابرشػػػػػ نطةػػػػػ  )بػػػػػ ف(  ػػػػػ  ايكال ػػػػػقت اي كحػػػػػدة اال ر ك ػػػػػ  كك ٌ ػػػػػ
 ػػػػػ  كال ػػػػػ  )اككننك ػػػػػق(  ػػػػػ  ايكال ػػػػػقت اي كحػػػػػدة، كانػػػػػ   طتػػػػػب  ػػػػػف  حك ػػػػػ  اي ػػػػػكاد ايشوهػػػػػ   
دعػػػػػكة اي ػػػػػدعع عت هػػػػػق يت را  ػػػػػ  كايحكػػػػػـ بكهػػػػػد ؽ ايطػػػػػنؽ ايكاقػػػػػا . كقػػػػػد اح تػػػػػت ايػػػػػدعكل ايػػػػػع 

جنب ػػػػ  كقػػػػد  حك ػػػػ  اي وكهػػػػ  بكن  ػػػػذ االحكػػػػقـ األ حك ػػػػ  بػػػػدا ة بغػػػػداد يتنظػػػػر   هػػػػق بقعكبقرنػػػػق اي
                                                           

ايػػػػػػػع اي  هػػػػػػػد ، بحػػػػػػػث  ةػػػػػػػدـ األجنبػػػػػػػ عتػػػػػػػ  سػػػػػػػ  د نػػػػػػػقظـ، دكر اي حك ػػػػػػػ  ايكطن ػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ايكن  ػػػػػػػذ ايحكػػػػػػػـ  (ُ)
 .ٖٓ، صَُِِاية ق  ، سن 

 َُِِحػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػ   كاي ػػػػػػكاد ايشوهػػػػػػ  //ن  ػػػػػػ  األُِِٓز االكحقد ػػػػػػ  بقي ػػػػػػدد قػػػػػػرار  حك ػػػػػػ  ايك   ػػػػػػ (ِ)
 سػػػػػػػنك  ، ايسػػػػػػػن  ايسػػػػػػػقب  ، اي ػػػػػػػدد  ،  نشػػػػػػػكر  ػػػػػػػ   جتػػػػػػػ  ايكشػػػػػػػر ا كاية ػػػػػػػق ،  جتػػػػػػػ  نهػػػػػػػؼَُِِ/ٗ/ّ ػػػػػػػ 
 .ُِٓكَِٓص، َُِٓكؿ،  طب   اي داي  ببغداد، األ
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بػػػػػدا ة بغػػػػػداد ايرهػػػػػق     هػػػػػق كاهػػػػػدرت حك هػػػػػق   هػػػػػق عتػػػػػع اسػػػػػقس اف ايػػػػػدعكل   نظػػػػػرت  حك ػػػػػ
 ة ػػػػػػت بكهػػػػػػد ؽ ايحكػػػػػػـ  ُِٖٗيسػػػػػػن   (َّ شػػػػػػ كي  بةػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػذ االحكػػػػػػقـ االجنب ػػػػػػ  رقػػػػػػـ )

جنبػػػػ  كاعكبػػػػقرذ قػػػػقبن يتكن  ػػػػذ  ػػػػ  اي ػػػػراؽ كيػػػػـ كنحػػػػظ اي حك ػػػػ  اف احكػػػػقـ ايكال ػػػػقت اي كحػػػػدة األ
يػػػػـ  هػػػػدر نظػػػػقـ بكطب ػػػػؽ نػػػػذا  ألنػػػػ جنب ػػػػ  االحكػػػػقـ األ ن  ػػػػذاال ر ك ػػػػ    ػػػػر  شػػػػ كي  بةػػػػقنكف ك

ايةػػػػػػػقنكف عتػػػػػػػع احكق هػػػػػػػق ك ػػػػػػػق كة ػػػػػػػ  بػػػػػػػذيؾ اي ػػػػػػػقدة ايحقد ػػػػػػػ  عشػػػػػػػرة  نػػػػػػػ . ا ػػػػػػػق   ايػػػػػػػع اف 
ايشوهػػػػ     ػػػػر  شػػػػ كي  اهػػػػن بهػػػػذا ايةػػػػقنكف ايػػػػذم قهػػػػر ايكن  ػػػػذ  بػػػػقألحكاؿاالحكػػػػقـ اي ك تةػػػػ  

اي حكػػػػكـ بػػػػ  ك ك  ػػػػقن  ػػػػدن قن عتػػػػع االحكػػػػقـ اي ك تةػػػػ  بػػػػد ف اك ب بتػػػػن   ػػػػ ف  ػػػػف اينةػػػػكد اك كػػػػكف 
 ػػػػ  دعػػػػكل عةقب ػػػػ  كنػػػػك  ػػػػق كػػػػنص عت ػػػػ  اي ةػػػػرة )ج(  ػػػػف   ةػػػػط اذا كػػػػقف ايحكػػػػـ االجنبػػػػ  هػػػػقدران 

د اقػػػػػػقـ دعػػػػػػػكاذ يكهػػػػػػد ؽ ايطػػػػػػنؽ دكف أف  طتػػػػػػػب اي ػػػػػػقدة ايسقدسػػػػػػ   نػػػػػػ  كب ػػػػػػػق اف اي ػػػػػػدع  قػػػػػػ
  ف دعػػػػػكاذ ككػػػػػكف دعػػػػػكل اهػػػػػت   ك كػػػػػكف   هػػػػػق حكػػػػػـ ايطػػػػػنؽ االجنبػػػػػاهػػػػػدار قػػػػػرار بقيكن  ػػػػػذ  ػػػػػإ

ف اثبقكهػػػػػػػق   ػػػػػػػكد كةػػػػػػػد رذ ك ػػػػػػػدل قككػػػػػػػ   ػػػػػػػ  االثبػػػػػػػقت ايػػػػػػػع كندان  ػػػػػػػف  سػػػػػػػكندات ايػػػػػػػدعكل كا   سػػػػػػػ
دعػػػػػكل  ألنهػػػػػقغػػػػػداد  حك ػػػػػ  اي ك ػػػػػكع ك ػػػػػق كػػػػػقف عت هػػػػػق احقيػػػػػ  ايػػػػػدعكل ايػػػػػع  حك ػػػػػ  بػػػػػدا ة ب
اي ب نػػػػ  آن ػػػػقن  ي سػػػػبقباهػػػػت   ا ػػػػق   ايػػػػع انهػػػػق   ػػػػر  شػػػػ كي  بةػػػػقنكف كن  ػػػػذ االحكػػػػقـ االجنب ػػػػ  

غػػػػػداد اف كةبػػػػػؿ االحقيػػػػػ  ككنظرنػػػػػق كعت ػػػػػ   كػػػػػكف ايحكػػػػػـ اي   ػػػػػز ك ػػػػػق كػػػػػقف عتػػػػػع  حك ػػػػػ  بػػػػػدا ة ب
حر ػػػػػػػػقن  ُٖٔٗ/ٕ/ُّ ػػػػػػػػ   ٖٓٗ/ش.ع/ٖٔايػػػػػػػػذم اهػػػػػػػػدرك   حك ػػػػػػػػ  بػػػػػػػػدا ة ايرهػػػػػػػػق   ب ػػػػػػػػدد 

بػػػػػػقينةض بػػػػػػدؿ ايكهػػػػػػد ؽ كح ػػػػػػػث اف ايةػػػػػػرار ايك   ػػػػػػزم اي طتػػػػػػػكب كهػػػػػػح ح  ق ػػػػػػع بكهػػػػػػػد ؽ 
هػػػػػػح   ايحكػػػػػػـ اي   ػػػػػػز يػػػػػػذا قػػػػػػرر قبػػػػػػكؿ طتػػػػػػب ايكهػػػػػػح   كاعػػػػػػقدة ايك   نػػػػػػقت ايػػػػػػع طقيػػػػػػب ايك

كذيػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػنةض  ٖٔ/ُُ/ُ ػػػػػػػػ   ٕٖٗ/ٖٔ/شوهػػػػػػػػ  /ِٔٔايك   ػػػػػػػػزم رقػػػػػػػػـ  رككهػػػػػػػػح   ايةػػػػػػػػرا
ايحكػػػػـ اي   ػػػػز اي شػػػػقر اي ػػػػ  كاحقيػػػػ  ايػػػػدعكل ايػػػػع  حك ػػػػ  اي ػػػػكاد ايشوهػػػػ    ػػػػ  ايكػػػػرادة يتنظػػػػر 
  هػػػػق حسػػػػب االوكهػػػػقص ك ةػػػػق ي ػػػػق كةػػػػدـ عتػػػػع اف  بةػػػػع رسػػػػـ ايك   ػػػػز كقب ػػػػق يتنك جػػػػ  كاشػػػػ قر 

 .(ُ)...(  حك   بدا ة ايرهق   بذيؾ كهدر ايةرار بقألكثر  
ف حهػػػػػػػؿ عتػػػػػػػع حكػػػػػػػـ  ػػػػػػػ فٌ أ، عػػػػػػػنذ حك ػػػػػػػ  ايك   ػػػػػػػز اي ػػػػػػػكقرة أ ةػػػػػػػراركحسػػػػػػػب   هك نػػػػػػػق ي   

حػػػػكاؿ    ػػػػ  اي ػػػػراؽ يك شػػػػ رذ  ػػػػ  سػػػػجنت األجنب ػػػػ  ك ر ػػػػد االحكجػػػػقج بػػػػأبػػػػقيطنؽ  ػػػػف  حك ػػػػ  
جنب ػػػػ  كػػػػركبط حكك كهػػػػق  ػػػػا اي ػػػػراؽ أـ  كػػػػف نػػػػذا ايحكػػػػـ هػػػػقدرا  ػػػػف  حك ػػػػ  اي دن ػػػػ   ػػػػثن، كيػػػػ

حػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػ   حكػػػػػػقـ ايهػػػػػػقدرة  ػػػػػػ   سػػػػػػق ؿ األك كن  ػػػػػػذ األأاك قق ػػػػػػ  كسػػػػػػ   بػػػػػػقالعكراؼ  ب  ػػػػػػ 
 ػػػػف  جنبػػػػ  نػػػػذا ديػػػػ نن كل يكهػػػػد ؽ ايطػػػػنؽ ك كػػػػكف ايحكػػػػـ األ ةػػػػ ـ دعػػػػ فٍ أ   ككجػػػػب عت ػػػػ  ٌنػػػػإ 
 . دي  االثبقت ايك    كد كةد رنق ي حك   اي ك كع كرققب   حك   ايك   ز االكحقد  أ

                                                           

ايسػػػػػػػن  ايثقن ػػػػػػػ   ،  نشػػػػػػػكر  ػػػػػػػ   جتػػػػػػػ  اية ػػػػػػػق ، اي ػػػػػػػدد ايثقيػػػػػػػثُٕٖٗ/ كسػػػػػػػ   اكيػػػػػػػع /ُِْرقػػػػػػػـ ايةػػػػػػػرار  (ُ)
 .ُِٕ، صَُٗٗسن   ،كاالرب كف
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ك ػػػػؽ   ق هػػػػق ػػػػ  نظػػػػر اينػػػػزاع اي  ػػػػركض أجنب ػػػػ    ػػػػر  وكهػػػػ  األذا كقنػػػػت اي حك ػػػػ  إ ػػػػق أ   
(   نػػػػػػ  عتػػػػػػع ّ/ُٗذ نهػػػػػػت اي ػػػػػػقدة )إاردة  ػػػػػػ  ايةػػػػػػقنكف اي ػػػػػػدن  اي راقػػػػػػ  سػػػػػػنقد ايػػػػػػك قكاعػػػػػػد اإ

)ك سػػػػػػػػرم  ػػػػػػػػ  ايطػػػػػػػػنؽ كايك ر ػػػػػػػػؽ كاالن هػػػػػػػػقؿ قػػػػػػػػقنكف ايػػػػػػػػزكج كقػػػػػػػػت ايطػػػػػػػػنؽ اك كقػػػػػػػػت ر ػػػػػػػػا 
ايػػػػػػذم يةػػػػػػقنكف اي راقػػػػػػ  نػػػػػػك ا فٌ إيػػػػػػزكج  ػػػػػػف ح تػػػػػػ  ايجنسػػػػػػ   اي راق ػػػػػػ   ػػػػػػذا كػػػػػػقف اإ ػػػػػػ، ايػػػػػػدعكل(

اقػػػػػا وػػػػػقرج اي حك ػػػػػ  كهػػػػػد ؽ ايطػػػػػنؽ ايك قق ػػػػػ  دعػػػػػكل إك ككجػػػػػب عت ػػػػػ   ، طبػػػػػؽ  ػػػػػ  اي سػػػػػ ي 
ك  ػػػػػػػكد كةػػػػػػػد رذ  ،ديػػػػػػػ  ايثبكك ػػػػػػػ  إثبػػػػػػػقت كاق ػػػػػػػ  ايطػػػػػػػنؽجنبػػػػػػػ   ػػػػػػػف بػػػػػػػ ف األك كػػػػػػػكف ايحكػػػػػػػـ األ

جنبػػػػػػػ  جنب ػػػػػػػ   وكهػػػػػػػ  بإهػػػػػػػدار ايحكػػػػػػػـ األ ػػػػػػػق اذا كقنػػػػػػػت اي حك ػػػػػػػ  األأي حك ػػػػػػػ  اي ك ػػػػػػػكع، 
د ػػػػا ايػػػػزكج إقق ػػػػ   فٌ إ ػػػػ ،شػػػػرنق اي هػػػػق  ػػػػ  ايةػػػػقنكف اي ػػػػدن  اي راقػػػػ أقد ايكػػػػ  سػػػػناإك ػػػػؽ قكاعػػػػد 

 ػػػػػػراغ ايحكػػػػػػـ ا  اي  ػػػػػػق نت عتػػػػػػع ايهػػػػػػ  د ايػػػػػػدكي ، ك  دعػػػػػػكل جد ػػػػػػدة  ػػػػػػؤدم ايػػػػػػع عػػػػػػدـ اسػػػػػػكةرار
 .جنب   ف  حككاذاأل

كك ك ػػػػػػدان يػػػػػػذيؾ اهػػػػػػدرت  حك ػػػػػػ  ايك   ػػػػػػز االكحقد ػػػػػػ   قػػػػػػراران جػػػػػػق    ػػػػػػ  )... كيػػػػػػدل عطػػػػػػؼ    
اينظػػػػػر  ػػػػػ  ايةػػػػػرار اي   ػػػػػز كجػػػػػد انػػػػػ  هػػػػػح   ك كا ػػػػػؽ يتةػػػػػقنكف ذيػػػػػؾ اف اي حك ػػػػػ  اكب ػػػػػت قػػػػػرار 

 ػػػػػػػػ   َُِٖ/ايه  ػػػػػػػػ  اي دن ػػػػػػػػ /ُْٕٔايػػػػػػػػنةض ايك   ػػػػػػػػزم ايهػػػػػػػػقدر عػػػػػػػػف نػػػػػػػػذذ ايه  ػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػدد 
الديػػػػػػ  اف ايػػػػػػدعكل  ققػػػػػػدة يسػػػػػػندنق ايةػػػػػػقنكن  كحر ػػػػػػ  كثبػػػػػػت يهػػػػػػق  ػػػػػػف ايكقػػػػػػق ا كا َُِٖ/َُ/ِِ

بػػػػػػقيرد ح ػػػػػػث اف اي طقيبػػػػػػ  انهػػػػػػبت  ػػػػػػ  كتػػػػػػؾ ايػػػػػػدعكل بك   ػػػػػػد ايحكػػػػػػـ ايهػػػػػػقدر  ػػػػػػف  حك ػػػػػػ  
ايشػػػػػػػػػػػقرق  ايشػػػػػػػػػػػرع   /  حك ػػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػػػػ  دكيػػػػػػػػػػػ  اال ػػػػػػػػػػػقرات اي رب ػػػػػػػػػػػ  اي كحػػػػػػػػػػػدة اي ػػػػػػػػػػػرقـ 

ايةق ػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػقيك ر ؽ بػػػػػػػػػػ ف اي   ػػػػػػػػػػزة / اي دع ػػػػػػػػػػ  /  َُِٖ/ُ/ُٖكاي ػػػػػػػػػػؤرخ  ػػػػػػػػػػ   َُِٕ/ِِّ
كزكجهػػػػق اي   ػػػػز عت ػػػػ  / اي ػػػػدعع عت ػػػػ  يت ػػػػرر ك ةػػػػقن يةػػػػقنكف دكيػػػػ  اال ػػػػقرات اي رب ػػػػ  اي كحػػػػدة، 
كح ػػػػث اف اي حك ػػػػ  ايكػػػػػ  اهػػػػدرت ايحكػػػػـ اي طتػػػػػكب كن  ػػػػذذ  ػػػػ  اي ػػػػػراؽ عنػػػػد ايحكػػػػـ بػػػػػقيك ر ؽ 

 ُٖٖبػػػػ ف ايػػػػزكج ف يت ػػػػرر يػػػػـ كطبػػػػؽ ايةػػػػقنكف اي راقػػػػ  كنػػػػك قػػػػقنكف االحػػػػكاؿ ايشوهػػػػ   رقػػػػـ 
ق  نظػػػػػر ايػػػػػػدعكل بقعكبػػػػػقرذ ايةػػػػػػقنكف ايكاجػػػػػب ايكطب ػػػػػػؽ كايػػػػػذم  حكػػػػػػـ اي  ػػػػػدؿ اثنػػػػػػ ُٗٓٗيسػػػػػن  

 ػػػػف ايةػػػػقنكف اي ػػػػدن  اي راقػػػػ  رقػػػػـ  ُٗاينػػػػزاع اي  ػػػػركض ا ق هػػػػق طبةػػػػقن ي ػػػػق كػػػػنص عت ػػػػ  اي ػػػػقدة 
اي  ػػػػػػدؿ كػػػػػػكف طر ػػػػػػ  ايػػػػػػدعكل نػػػػػػـ  ػػػػػػف اي ػػػػػػراق  ف كبقيكػػػػػػقي   ػػػػػػ ف ايةػػػػػػقنكف  ُُٓٗيسػػػػػػن   َْ

اف قكاعػػػػػػػد كنػػػػػػػقزع ايةػػػػػػػكان ف ايػػػػػػػكاردة  ػػػػػػػ   اي راقػػػػػػػ  نػػػػػػػك ايػػػػػػػذم  حكػػػػػػػـ اينػػػػػػػزاع ايةػػػػػػػق ـ ب نه ػػػػػػػق كاذ
ايةػػػػػػػقنكف اي ػػػػػػػدن   ػػػػػػػف ايةكاعػػػػػػػد ايةقنكن ػػػػػػػ  اال ػػػػػػػرة كاي ك تةػػػػػػػ  بقينظػػػػػػػقـ اي ػػػػػػػقـ ح ػػػػػػػث اف اي ػػػػػػػقدة 
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)ايسقدسػػػػػ /د(  ػػػػػف قػػػػػقنكف كن  ػػػػػذ االحكػػػػػقـ االجنب ػػػػػ   ػػػػػ  اي ػػػػػراؽ اشػػػػػكرطت يةبػػػػػكؿ كن  ػػػػػذ ايحكػػػػػـ 
 ػػػػ   غػػػػق ران يتنظػػػػقـ اي ػػػػقـ االجنبػػػػ   ػػػػ  اي ػػػػراؽ اف ال  كػػػػكف سػػػػبب ايػػػػدعكل بنظػػػػر ايةػػػػكان ف اي راق

(  ػػػػػػف اك قق ػػػػػػ  اير ػػػػػػقض اي رب ػػػػػػ  يتك ػػػػػػقكف اية ػػػػػػق   نهػػػػػػت عتػػػػػػع ر ػػػػػػض َّك ػػػػػػق اف اي ػػػػػػقدة )
االعكػػػػراؼ بػػػػقيحكـ اذا كػػػػقف  وقي ػػػػقن يتنظػػػػقـ اي ػػػػقـ بنظػػػػر ايةػػػػكان ف اي راق ػػػػ  كنػػػػذا  ػػػػق اسػػػػكةر عت ػػػػ  

 ػػػػػػ  َُِٖ/ايه  ػػػػػػ  اي كسػػػػػ   اي دن ػػػػػػ /ُُق ػػػػػق  ايه  ػػػػػػ  اي كسػػػػػ   اي دن ػػػػػػ   ػػػػػػ  ايةػػػػػرار اي ػػػػػػرقـ 
 ػػػػػف نػػػػػذذ ايجهػػػػػ  كح ػػػػػث اف ايحكػػػػػـ اي   ػػػػػز انكهػػػػػع ايػػػػػع كتػػػػػؾ اينك جػػػػػ  يػػػػػذا قػػػػػرر  َُِٖ/ِ/َِ

 كهػػػػػػػػػػػػػد ة  كرد ايط ػػػػػػػػػػػػػف ايك   ػػػػػػػػػػػػػزم ككح  ػػػػػػػػػػػػػؿ اي   ػػػػػػػػػػػػػز رسػػػػػػػػػػػػػـ ايك   ػػػػػػػػػػػػػز كهػػػػػػػػػػػػػدر ايةػػػػػػػػػػػػػرار 
  عقيجػػػػػت جقنبػػػػػقن  ه ػػػػػقن  ػػػػػ  حك ػػػػػ  ايك   ػػػػػز االكحقد ػػػػػ  اي ػػػػػكقرة فٌ ، كنجػػػػػد ننػػػػػق أ(ُ)بقالك ػػػػػقؽ...(

جنبػػػػػ  يتنظػػػػػقـ   كنػػػػػك  ػػػػػق  ك تػػػػػؽ ب وقي ػػػػػ  ايحكػػػػػـ األجنبػػػػػاأل ك ػػػػػكع عػػػػػدـ قبػػػػػكؿ كن  ػػػػػذ ايحكػػػػػـ 
 ػػػػػػف قػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػذ أحكػػػػػػقـ اي حػػػػػػقكـ اي ػػػػػػقـ اي نهػػػػػػكص عت ػػػػػػ   ػػػػػػ  اي ػػػػػػقدة ايسقدسػػػػػػ   ةػػػػػػرة )د( 

(  ػػػػػػػػف اك قق ػػػػػػػػ  اير ػػػػػػػػقض اي رب ػػػػػػػػ  يتك ػػػػػػػػقكف َّكاي ػػػػػػػػقدة )ـ، ُِٖٗيسػػػػػػػػن   َّجنب ػػػػػػػػ  رقػػػػػػػػـ األ
ر ػػػػػػػػض قبػػػػػػػػػكؿ االعكػػػػػػػػراؼ أك كن  ػػػػػػػػذ ايحكػػػػػػػػػـ  ب نػػػػػػػػػت حػػػػػػػػقالت ـ ايكػػػػػػػػ ُّٖٗ  يسػػػػػػػػن  اية ػػػػػػػػق 

جنبػػػػ  األذا كػػػػقف ايحكػػػػـ إ ك نهػػػػق ع ػػػػق   ػػػػ  االك قق ػػػػ األجنبػػػػ  ايهػػػػقدر  ػػػػف  حك ػػػػ  ايػػػػدكؿ األ
كؿ كػػػػػ  سػػػػػبؽ ايحػػػػػد ث عنهػػػػػق  ػػػػػ  اي بحػػػػػث األسػػػػػن    كايدسػػػػػككر كاي وقي ػػػػقن ألحكػػػػػقـ ايشػػػػػر    اإ

 جنب .ـ األككحد دان     ك كع  كانا كن  ذ ايحك ف بحثنق نذا 

 ػػػػػػف كقػػػػػػق ا   ػػػػػػدك   )...اذ جػػػػػػق    ػػػػػػ إذ   حك ػػػػػػ  ايك   ػػػػػػز االكحقد ػػػػػػ  اي ػػػػػػكقرةي رار آوػػػػػػرك ػػػػػػ  قػػػػػػ
دكيػػػػ  اال ػػػػقرات اي رب ػػػػ  اي كحػػػػدة  ايػػػػدعكل كاديكهػػػػق ايثبكك ػػػػ  بػػػػقف  حك ػػػػ  ايشػػػػقرق  االبكدا  ػػػػ   ػػػػ 

ايكػػػػ  اهػػػػدرت ايةػػػػرار اي طتػػػػكب كن  ػػػػذذ  ػػػػ  اي ػػػػراؽ كايػػػػذم ق ػػػػع بكسػػػػت ـ ايط ػػػػؿ ايػػػػع اي دع ػػػػ  
يسػػػػػػن   ُٖٖطقيبػػػػػ  ايكن  ػػػػػذ يػػػػػـ كطبػػػػػؽ ايةػػػػػقنكف اي راقػػػػػػ  كنػػػػػك قػػػػػقنكف االحػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػ   رقػػػػػـ 

اي  ػػػػػدؿ اثنػػػػػق  نظػػػػػر ايػػػػػدعكل اي ةق ػػػػػ  يػػػػػد هق بقعكبػػػػػقرذ ايةػػػػػقنكف ايكاجػػػػػب ايكطب ػػػػػؽ كايػػػػػذم  ُٗٓٗ
 ػػػػػػػف ايةػػػػػػقنكف اي ػػػػػػػدن   ُٗا ق هػػػػػػق طبةػػػػػػػقن ي ػػػػػػق كػػػػػػنص عت ػػػػػػػ  اي ػػػػػػقدة  حكػػػػػػـ اينػػػػػػزاع اي  ػػػػػػػركض 

اي  ػػػػػدؿ كػػػػػكف طر ػػػػػ  ايػػػػػدعكل ككػػػػػذيؾ ايط ػػػػػؿ اي كنػػػػػقزع عتػػػػػع  ُُٓٗيسػػػػػن   َْاي راقػػػػػ  رقػػػػػـ 

                                                           

)  ػػػػػػر  قػػػػػػرار ََِِ/ُ/ُْ ػػػػػػ   ََِِاي دن ػػػػػػ / /ايه  ػػػػػػ ُٕٗقػػػػػػرار  حك ػػػػػػ  ايك   ػػػػػػز االكحقد ػػػػػػ  بقي ػػػػػػدد (ُ) 
  نشكر(.
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ح ػػػػػػقنك  نػػػػػػـ  ػػػػػػف اي ػػػػػػراق  ف كبقيكػػػػػػقي   ػػػػػػقف ايةػػػػػػقنكف اي راقػػػػػػ  نػػػػػػك ايػػػػػػذم  حكػػػػػػـ اينػػػػػػزاع ايةػػػػػػق ـ 
 .(ُ)ب نه ق ...(

 المطمب الثاني

 جنبيحجية الحكم األثار المترتبة عمى اآل

ثػػػػػقر  ثتػػػػػ   ثػػػػػؿ آد عػػػػػدة كيٌػػػػػجنبػػػػػ  عنػػػػػد اككسػػػػػقب  حج ػػػػػ  اال ػػػػػر اي ة ػػػػػ    ػػػػػ   ي ايحكػػػػػـ األ فٌ إ   
يتكن  ػػػػػػذ  بقشػػػػػػرة ن  قػػػػػػقبنن ايحكػػػػػػـ ايػػػػػػكطن   كػػػػػػكف  فٌ أـ ايػػػػػػكطن ، كيكػػػػػػف االوػػػػػػكنؼ ب نه ػػػػػػق ايحكػػػػػػ

يػػػػػع هػػػػػدكر قػػػػػرار ايكن  ػػػػػذ  ػػػػػف  حك ػػػػػ  ايبػػػػػدا ة إجنبػػػػػ  ايػػػػػذم  حكػػػػػقج يحكػػػػػـ األا وػػػػػنؼعتػػػػػع اي
ثػػػػػػػقر ققنكن ػػػػػػػ  يتحكػػػػػػػـ آ ػػػػػػػر ايػػػػػػػذم  كركػػػػػػػب عت ػػػػػػػ  عػػػػػػػدة األ( ِ)ح ػػػػػػػز ايكن  ػػػػػػػذ اي  تػػػػػػػ  كػػػػػػػ   ػػػػػػػدوؿى 

   نةسػػػػػػػػـ نػػػػػػػػذا اي طتػػػػػػػػب ايػػػػػػػػع  فٍ أار ايكن  ػػػػػػػػذ كب ػػػػػػػػدذ، يػػػػػػػػذيؾ ارك  نػػػػػػػػق جنبػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػدكر قػػػػػػػػر األ
جنبػػػػ  قبػػػػؿ قر ايكػػػػ  ككركػػػػب عتػػػػع حج ػػػػ  ايحكػػػػـ األثػػػػاآ  نػػػػ   ػػػػ  اي ػػػػرع االكؿسػػػػندرس  ػػػػرع ف، 

  ككركػػػػػػػب عتػػػػػػػع حج ػػػػػػػ  ايحكػػػػػػػـ اي ػػػػػػػرع ايثػػػػػػػقن ، ي ثػػػػػػػقر ايكػػػػػػػهػػػػػػػدكر قػػػػػػػرار ايكن  ػػػػػػػذ كوههػػػػػػػنق 
 .جنب  ب د هدكر قرار ايكن  ذاأل

 ولالفرع األ 

 جنبيقبل صدور قرار التنفيذ لمحكم األ ثار التي تترتباآل

 ػػػػػػر اي ة ػػػػػػ    ػػػػػػ  ك كػػػػػػا بحج ػػػػػػ  األ  يكطن ػػػػػػ ايحكػػػػػـ اية ػػػػػػق   ايهػػػػػػقدر  ػػػػػػف اي حػػػػػػقكـ ا فٌ إ   
  هػػػػػق  ػػػػػف جد ػػػػػد   جػػػػػكز طػػػػػرح ايوهػػػػػك   ايكػػػػػ   هػػػػػتتب ػػػػػد اككسػػػػػقب  درجػػػػػ  ايبكػػػػػقت، كعت ػػػػػ  ال 

    جػػػػكز ايك سػػػػؾٌنػػػػك ػػػػق أ ال كةبػػػػؿ اثبػػػػقت اي كػػػػس، ققط ػػػػ   ػػػػقـ اية ػػػػق ، ك هػػػػب  قر نػػػػ  ققنكن ػػػػ أ
ك اي راكػػػػز ايةقنكن ػػػػ  ايكػػػػ  ق ػػػػع بهػػػػق ب ػػػػق ق ػػػػع بػػػػ  نػػػػذا ايحكػػػػـ  ػػػػف كةر ػػػػر أك إنشػػػػق  يتحةػػػػكؽ أ

 .نذا ايحكـ

                                                           

، قػػػػػرار َُِٖ/ِ/َِ ػػػػػ   َُِٖ//ايه  ػػػػػ  اي كسػػػػػ   اي دن ػػػػػ ُُ بقي ػػػػػددقػػػػػرار  حك ػػػػػ  ايك   ػػػػػز االكحقد ػػػػػ   (ُ)
 )  ر  نشكر(.

 .ُٖ، صاي هدر ايسقبؽازنقر ح  د نقدم،  (ِ)
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طػػػػػرح ايسػػػػػؤاؿ ايػػػػػذم  ي  كيكػػػػػف كيػػػػػ  كاحػػػػػدة،كنػػػػػذا بقينسػػػػػب  ي حكػػػػػقـ ايهػػػػػقدرة كحػػػػػت سػػػػػ قدة د    
بػػػػذات ايحج ػػػػ  اي ةػػػػررة يتحكػػػػـ ايػػػػكطن   ػػػػف دكف اقكرانػػػػ  بةػػػػرار  جنبػػػػ األ ننػػػػق نػػػػؿ  ك كػػػػا ايحكػػػػـ

 ايكن  ذ  ف عد  ؟

 فٌ أ عػػػػػػػنذ،  قيجقنػػػػػػػب اي ةهػػػػػػػ  ايكةت ػػػػػػػدم  ػػػػػػػرلأعػػػػػػػف ايكسػػػػػػػقؤؿ  إجقبػػػػػػػ ا عنػػػػػػػد اوكت ػػػػػػػت اآرا    
  ػػػػػف كػػػػػقر خ اقكرانػػػػػ  الٌ إ ػػػػػر اي ة ػػػػػ    ػػػػػ  بػػػػػ  ال   كػػػػػف االعكػػػػػراؼ يػػػػػ  بحج ػػػػػ  األجنايحكػػػػػـ األ

جنبػػػػػ   جػػػػػردان م اعكػػػػػراؼ يتحكػػػػػـ األأ فٌ أايػػػػػذم  هػػػػػدر  ػػػػػف اي حك ػػػػػ  ايكطن ػػػػػ ، ك بةػػػػػرار ايكن  ػػػػػذ 
وػػػػػرل أ ػػػػرة  ػػػػ  دكيػػػػ   ػػػػف  ظػػػػقنر ايسػػػػػتط  اآ ػػػػق نػػػػػك اعكػػػػراؼ ب ظهػػػػر نٌ إ ػػػػر بقيكن  ػػػػذ عػػػػف األ

 ػػػػر   ػػػػر أذا جنب ػػػػ  كنػػػػأي را  ػػػػقت هػػػػقدران عػػػػف سػػػػتط  ق ػػػػق    بكهػػػػ   اجػػػػرا   ػػػػف اجػػػػرا ات ا
 .(ُ) ةبكؿ

جنبػػػػػ ،   نػػػػػ  بحج ػػػػػ  ايشػػػػػ   اي ة ػػػػػ    ػػػػػ  يتحكػػػػػـ األاالعكػػػػػراؼ  فٌ أيػػػػػع ذيػػػػػؾ إك  ػػػػػقؼ     
قن يتحة ةػػػػػ     ػػػػػق ق ػػػػػع كهػػػػػ     ثػػػػػؿ عنكانػػػػػبجنبػػػػػ  قر نػػػػػ  ايهػػػػػح  ايةقنكن ػػػػػ  يتحكػػػػػـ األ ا كػػػػػراض

سقسػػػػػػػ    ػػػػػػػف كػػػػػػػك ر ايشػػػػػػػركط األ حةػػػػػػػؽر  ػػػػػػػف ايهػػػػػػػ ب ايكسػػػػػػػت ـ بػػػػػػػ  دكف ايك ػػػػػػػبػػػػػػػ ، كنػػػػػػػذا األ
حج ػػػػ  ايشػػػػ   اي حكػػػػـك   ػػػػ   ق ػػػػ  بأراد ايك سػػػػؾ  يػػػػم ايةق ػػػػ  ايػػػػذ فٌ ، ذيػػػػؾ أليكن  ػػػػذذاي طتكبػػػػ  
جنبػػػػ  ال  ةبػػػػؿ بسػػػػهكي  ا كػػػػراض هػػػػح  نػػػػذا ايحكػػػػـ  ػػػػ  ب ػػػػض ايحػػػػقالت ايكػػػػ   كػػػػكف يتحكػػػػـ األ

 عتػػػػع ذيػػػػؾ د، زً (ِ)  ػػػػر هػػػػح ح  ك ةػػػػدذ ق  كػػػػ  ايةقنكن ػػػػ إجػػػػرا ات ايحكػػػػـ   هػػػػق قػػػػد هػػػػدر ك ةػػػػقن 
ك ػػػػػػػ ف أم نػػػػػػػص  يػػػػػػػـ  ـُِٖٗيسػػػػػػػن   َّرقػػػػػػػـ  جنب ػػػػػػػ األاي حػػػػػػػقكـ حكػػػػػػػقـ أاف قػػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػػذ 
 .(ّ)قيكن  ذب  راأل طقرإ ر اي ة       وقرج جنب  بحج   األ  كرؼ يتحكـ األ

ثػػػػػػقر كوػػػػػػص اي نقػػػػػػ  آككركػػػػػػب عت هػػػػػق   ػػػػػػ كاق   كبػػػػػر كحقيػػػػػػ   فٍ   كػػػػػػف أ جنبػػػػػػ ايحكػػػػػـ األ فٌ كأ   
 ثػػػػقر ايةقنكن ػػػػ  ايكػػػػ   كيػػػػدنق ايحكػػػػـ ـ بشػػػػ نهق، كنػػػػ  كوكتػػػػؼ عػػػػف اآايةقنكن ػػػػ  ايكػػػػ  هػػػػدر ايحكػػػػ

ايػػػػػذم   كػػػػػػد   ػػػػػػ  يػػػػػػ س ايحكػػػػػػـ  فٌ أوػػػػػػر آب  نػػػػػػع   ػػػػػػ  ايبتػػػػػػد ايػػػػػذم هػػػػػػدر   ػػػػػػ ، بكهػػػػػ   حك ػػػػػػقن 
جنبػػػػ   ػػػػ   ػػػػق   كػػػػد بكثػػػػقر ايحكػػػػـ األنٌ إ ػػػػق كػػػػقف   ػػػػر  ةكػػػػرف بةػػػػرار ايكن  ػػػػذ جنبػػػػ  ن سػػػػ   كػػػػع األ

    بكهػػػػػػ جنبػػػػػػوػػػػػػذ بػػػػػػقيحكـ األال سػػػػػػب ؿ إنكقرنػػػػػػق، كعت ػػػػػػ    كػػػػػػف األايوػػػػػػقرج بكهػػػػػػ هق كقػػػػػػق ا 
                                                           

 . ُْٗد. عز ايد ف عبد اهلل، اي هدر ايسقبؽ، ص (ُ)
 .ُْٖد. ح  ظ  ايس د ايحداد، اي هدر ايسقبؽ، ص (ِ)
 .ّّٓاي بكدم، اي هدر ايسقبؽ، صد. عبقس  (ّ)
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جنبػػػػػ   شػػػػػغكي   ذ ػػػػػ  شػػػػػوص ثبػػػػػت ايحكػػػػػـ األأذا إ ػػػػػ طرا ػػػػػ ،أعةػػػػػد هػػػػػح   بػػػػػ ف  ن ةػػػػػقدال سػػػػػببقن 
 . (ُ)الك قؽ عتع كن  ذذ اوك قراا إثبقتبد ف يهقي  ايدا ف   كف ايك ك ؿ عت   

جنبػػػػػػػػػػػ   حػػػػػػػػػػػكز ايحج ػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػف ايحكػػػػػػػػػػػـ األ فٌ أب ن ػػػػػػػػػػػق  ػػػػػػػػػػػرل ايجقنػػػػػػػػػػػب اي ةهػػػػػػػػػػػ  ايحػػػػػػػػػػػد ث    
القكرانػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ  ر ايكن  ػػػػػػػػذ  كػػػػػػػػع كػػػػػػػػكا رت   ػػػػػػػػ  ايشػػػػػػػػركط ايةقنكن ػػػػػػػػ  ايكػػػػػػػػ  كطتبهػػػػػػػػق  دكف حقجػػػػػػػػ 
اية ػػػػػػػػػػػػق     يتحة ةػػػػػػػػػػػػ  عنكانػػػػػػػػػػػػقن   ػػػػػػػػػػػد  حكػػػػػػػػػػػػقـ اية ػػػػػػػػػػػػق  كي أ فٌ أسػػػػػػػػػػػػقس نػػػػػػػػػػػػذذ ايةػػػػػػػػػػػكة أك ، اي شػػػػػػػػػػػرع

هػػػػػػػػ  ال كةبػػػػػػػػؿ اثبػػػػػػػػقت وػػػػػػػػػنؼ كك تػػػػػػػػؽ بقينظػػػػػػػػقـ اي ػػػػػػػػقـ يػػػػػػػػذا   قنكن ػػػػػػػػ اي ك ػػػػػػػػكع  ، كقر نػػػػػػػػ  ق
عػػػػػػػػػدـ كجد ػػػػػػػػػد اينػػػػػػػػػزاع ايػػػػػػػػػذم حسػػػػػػػػػ   اية ػػػػػػػػػق  بقالسػػػػػػػػػكنقد ايػػػػػػػػػع  فٌ أ ػػػػػػػػػق ق ػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػ ، ك ػػػػػػػػػق 

أك سػػػػػػػػػكا   ػػػػػػػػػ  نطػػػػػػػػػقؽ اية ػػػػػػػػػق ق  ـ اي ػػػػػػػػػقـ  ػػػػػػػػػ  ايدكيػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػذذ ايةػػػػػػػػػكة  ػػػػػػػػػف  كطتبػػػػػػػػػقت ايسػػػػػػػػػن
 .(ِ) جنب ذات اي نهر األ

كػػػػػػػػػػػر ض اي حك ػػػػػػػػػػػ   فٍ أاي نطةػػػػػػػػػػػ   ؤ ػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػذا ايػػػػػػػػػػػرأم انػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػ س  ػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػدا ا  ػػػػػػػػػػػف ك    
 سقسػػػػػػػػػػ   يكن  ػػػػػػػػػػذذايشػػػػػػػػػػركط األجنبػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػكا ر ي راق ػػػػػػػػػػ  االعكػػػػػػػػػػراؼ بحج ػػػػػػػػػػ  ايحكػػػػػػػػػػـ األا

 ق هػػػػػػػػػق دعػػػػػػػػػكل اهػػػػػػػػػدار قػػػػػػػػػرار ايكن  ػػػػػػػػػذ أذا ر  ػػػػػػػػػت إك ػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػ  ر بكن  ػػػػػػػػػذ ايحكػػػػػػػػػـ ذاكػػػػػػػػػ  
  ػػػػػػػػػػػػذ ايحكػػػػػػػػػػػـ  ةك ػػػػػػػػػػػػ  ف كناتػػػػػػػػػػػػب  ةػػػػػػػػػػػدـ  ػػػػػػػػػػػف اي سػػػػػػػػػػػػك  د  ػػػػػػػػػػػف ايحكػػػػػػػػػػػـ، ك بنػػػػػػػػػػػق ن عتػػػػػػػػػػػع ط

جنبػػػػػػػػػػ  كيػػػػػػػػػػع  جػػػػػػػػػػب االعكػػػػػػػػػػراؼ بػػػػػػػػػػقيحكـ األأن  ػػػػػػػػػػذذ،   ػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػقب ثػػػػػػػػػػـ ك االعكػػػػػػػػػػراؼ بػػػػػػػػػػ  اكالن 
ك ػػػػػػػػف جهػػػػػػػػ  ثقن ػػػػػػػػ  ، نػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػف جهػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػ  يكن  ػػػػػػػػذذ كػػػػػػػػع  ػػػػػػػػق كػػػػػػػػك رت   ػػػػػػػػ  ايشػػػػػػػػركط اي طت

 ػػػػػػػػػراد ايػػػػػػػػػذ ف يػػػػػػػػػد هـ سػػػػػػػػػك  حكػػػػػػػػػقـ كشػػػػػػػػػجا األعػػػػػػػػػدـ االعكػػػػػػػػػراؼ يهػػػػػػػػػذذ ايطق  ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػف األ فٌ إ ػػػػػػػػػ
يػػػػػػػػػع اي حػػػػػػػػقكـ اي راق ػػػػػػػػػ  يتحهػػػػػػػػػكؿ عتػػػػػػػػع حكػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػ  اينػػػػػػػػزاع ايػػػػػػػػػذم  هػػػػػػػػػؿ إن ػػػػػػػػ  بقيػػػػػػػػػذنقب 

جنبػػػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػػػدؼ كحة ػػػػػػػػػػػؽ  هػػػػػػػػػػقي  شوهػػػػػػػػػػ   كاال ػػػػػػػػػػرار بحةػػػػػػػػػػكؽ االوػػػػػػػػػػػر ايحكػػػػػػػػػػـ األ  ػػػػػػػػػػ  
 .(ّ)جنب ب كجب ايحكـ األ ايذم اككسب حةقن 

جنبػػػػ  بةػػػػكة عػػػػف  كػػػػرة االعكػػػػراؼ يتحكػػػػـ األ  ػػػػ  ايػػػػد قع  ػػػػف اي ةهػػػػق  وػػػػرايػػػػب ض اآ حجػػػػ ك    
         ايشػػػػػػػػػػ   اي حكػػػػػػػػػػـك   ػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػف دكف حقجػػػػػػػػػػػ  يتحهػػػػػػػػػػكؿ عتػػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػرار ايكن  ػػػػػػػػػػػذ  رجػػػػػػػػػػا ايػػػػػػػػػػػع

 ػػػػػقـ أايكةق ػػػػػ   نػػػػػا اسػػػػػك رار  ذا كػػػػػقف  ػػػػػف اي هػػػػػتح إ ػػػػػيػػػػػع  كػػػػػرة اي دايػػػػػ ، إكؿ( )األ ،سػػػػػبب ف
بػػػػػند  وكت ػػػػػ   ػػػػػقـ  حػػػػػقكـ أذا حهػػػػػؿ ايكةق ػػػػػ  إايػػػػػدعكل  هػػػػػذا اي نػػػػػا  ذات حػػػػػقكـ ايدكيػػػػػ   ػػػػػ  

جنبػػػػ  ايحكػػػػـ األ فٌ أذ ايػػػػع  كػػػػرة ايحةػػػػكؽ اي ككسػػػػب  إ)ايثػػػػقن ( ك كيػػػػع،أ هػػػػب  الز ػػػػقن  ػػػػف بػػػػقب 
ج  ػػػػا ايػػػػبند  ػػػػقداـ كنػػػػذا ايحػػػػؽ  جػػػػب احكرا ػػػػ   ػػػػ    ػػػػ  ايوػػػػقرج نػػػػك  ظهػػػػر يتحػػػػؽ اي ككسػػػػب

                                                           

 .ِٓ ف عبد اهلل، اي هدر ايسقبؽ، صد. عز ايد (ُ)
 .َٖف  ؤاد  ن ـ، اي هدر ايسقبؽ، صايةق   حس(ِ) 
 .َُٕ، صاي هدر ايسقبؽزنقر ح  د نقدم، أ (ّ)
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ف  حػػػػػك ظ بةككػػػػػ   ػػػػػق داـ  سػػػػػكك  قن يتشػػػػػركط نػػػػػذا ايحكػػػػػـ  جػػػػػب أٍ  فٌ كأ كن  ػػػػػذذط ك قػػػػػد اسػػػػػكك ع شػػػػػر 
 .(ُ)ايشكت   ايك  كطتبهق ايةقنكف يتحهكؿ عتع قرار ايكن  ذ

يػػػػػػػع االكجػػػػػػػقذ اي ةهػػػػػػػ  نػػػػػػػق ن  ػػػػػػػؿ إنٌ أ رحػػػػػػػتسػػػػػػػبقب ايكػػػػػػػ  طي كنػػػػػػػرل  ػػػػػػػف كػػػػػػػؿ كتػػػػػػػؾ اآرا  كاأل   
قبػػػػػؿ اقكرانػػػػػ  بةػػػػػرار جنبػػػػػ  يحج ػػػػػ  اال ػػػػػر اي ة ػػػػػ    ػػػػػ   ػػػػػ  اثبػػػػػقت ح ػػػػػقزة ايحكػػػػػـ األ ايحػػػػػد ث
 ػػػػػػػف  حك ػػػػػػػ   وكهػػػػػػػ   جنبػػػػػػػ  هػػػػػػػقدران ايحكػػػػػػػـ األ فٌ  كػػػػػػػع ثبػػػػػػػت يت حك ػػػػػػػ  ايكطن ػػػػػػػ  أ ،ايكن  ػػػػػػػذ

يةكاعػػػػد االوكهػػػػػقص ايػػػػػدكي  ك سػػػػكك  قن يكق ػػػػػ  ايشػػػػػركط ايكػػػػ  اشػػػػػكرطهق ايةػػػػػقنكف  بإهػػػػدارذ طبةػػػػػقن 
ايحج ػػػػػ   فٌ أك  ك االعكػػػػػراؼ بػػػػػ ،  ػػػػػكؿ بهػػػػػق  ػػػػػ  اي ػػػػػراؽ يكن  ػػػػػذذ أاالك قق ػػػػػقت ايدكي ػػػػػ  اي ك  اي راقػػػػػ 
نػػػػػذذ ايحج ػػػػػ  نػػػػػ  ايكسػػػػػ ت  اي ن ػػػػػ  ايكػػػػػ   فٌ أذ إ، ق ػػػػػق  قن  جنبػػػػػ  بكهػػػػػ   حك ػػػػػقن يتحكػػػػػـ األ كثبػػػػػت

ابككرنػػػػػق اي شػػػػػرع ي نػػػػػا كجد ػػػػػد اينزاعػػػػػقت ككثب ػػػػػت ايحةػػػػػكؽ كاي راكػػػػػز ايةقنكن ػػػػػ  سػػػػػكا  كػػػػػقف نػػػػػذا 
جنبػػػػػػػ  ذا كػػػػػػػقف ايحكػػػػػػػـ األإ ػػػػػػػ أجنب ػػػػػػػقن، ـ كػػػػػػػقف حك ػػػػػػػقن أ ػػػػػػػف اي حػػػػػػػقكـ ايكطن ػػػػػػػ   ايحكػػػػػػػـ هػػػػػػػقدران 
     يػػػػػػػػػـ  ةكػػػػػػػػػرف بةػػػػػػػػػرار فٍ إاسػػػػػػػػػكتز هق ايةػػػػػػػػػقنكف يكن  ػػػػػػػػػذذ، حكػػػػػػػػػع   ػػػػػػػػػا ايشػػػػػػػػػركط ايكػػػػػػػػػ اسػػػػػػػػػكك ع ج 

جنبػػػػ   ػػػػ  دعػػػػكل  ةق ػػػػ  بػػػػرز ايحكػػػػـ األأذا  ػػػػق إ يػػػػرد ايػػػػدعكل كق  ػػػػقن      كبػػػػر سػػػػببقن ٌنػػػػإايكن  ػػػػذ،  
 فٌ أ، ك ك ك ػػػػكعقن  كسػػػػببقن  بػػػػذات ايحػػػػؽ  حػػػػنن   ػػػػف قبػػػػؿ ايطػػػػرؼ االوػػػػر  ػػػػ  اي ػػػػراؽ ككػػػػقف  ك تةػػػػقن 

 ػػػػراد جنبػػػػ   ػػػػف  حكػػػػكاذ كاي سػػػػقس بحةػػػػكؽ األ ػػػػراغ ايحكػػػػـ األإيػػػػع إايةػػػػكؿ بوػػػػنؼ ذيػػػػؾ  ػػػػؤدم 
 .ايوقه 

جنبػػػػػػ  قبػػػػػػؿ اقكرانػػػػػػ  بةػػػػػػرار ايكن  ػػػػػػذ   أوػػػػػػذ ب بػػػػػػدأ االعكػػػػػػراؼ بػػػػػػقيحكـ األاي ػػػػػػراؽ  فٌ أك ػػػػػػق نجػػػػػػد    
اك قق ػػػػػ  اير ػػػػػقض اي رب ػػػػػ  يتك ػػػػػقكف  ك نهػػػػػقايكػػػػػ  عةػػػػػدنق االك قق ػػػػػقت ايج قع ػػػػػ  كايثنق  ػػػػػ   ب كجػػػػػب

جنب ػػػػػػػػػ  ايهػػػػػػػػػقدرة  ػػػػػػػػػ  اية ػػػػػػػػػق ق اي دن ػػػػػػػػػ  اعكػػػػػػػػػرؼ ي حكػػػػػػػػػقـ األك  ،ـُّٖٗيسػػػػػػػػػن   اية ػػػػػػػػػق  
 ػػػػػػػر اي ة ػػػػػػػ    ػػػػػػػ  دكف حقجػػػػػػػ   تةػػػػػػػ  بػػػػػػػقألحكاؿ ايشوهػػػػػػػ    بحج ػػػػػػػ  األكايكجقر ػػػػػػػ  ككتػػػػػػػؾ اي ك

عتػػػػػػػع ) ػػػػػػػا  راعػػػػػػػقة نػػػػػػػص  هػػػػػػػق ن ِٓنهػػػػػػػت اي ةػػػػػػػرة )ب( اي ػػػػػػػقدة ذ ، إينقكػػػػػػػراف بةػػػػػػػرار ايكن  ػػػػػػػذ
بقألحكػػػػػقـ ايهػػػػػقدرة عػػػػػف   ػػػػػف نػػػػػذذ االك قق ػػػػػ ،   كػػػػػرؼ كػػػػػؿ  ػػػػػف االطػػػػػراؼ اي ك ققػػػػػدة َّاي ػػػػػقدة 
اي دن ػػػػ  ب ػػػػق  ػػػػ  ذيػػػػؾ االحكػػػػقـ اي ك تةػػػػ  بػػػػقيحةكؽ  قكـ ام طػػػػرؼ  ك ققػػػػد اوػػػػر  ػػػػف اية ػػػػق  حػػػػق

اي دن ػػػػػ  ايهػػػػػقدرة عػػػػػف  حػػػػػقكـ جزا  ػػػػػ ، ك ػػػػػ  اية ػػػػػق ق ايكجقر ػػػػػ  ، كاية ػػػػػق ق االدار ػػػػػ  كق ػػػػػق ق 
ات ك ػػػػػؽ االجػػػػػرا   ػػػػػر اي ة ػػػػػ  بػػػػػ  ك ن ػػػػػذنق  ػػػػػ  اقت  ػػػػػ االحػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػ  ، ايحػػػػػق زة يةػػػػػكة اال

                                                           

 .ٕٕٗ، اي هدر ايسقبؽ، ص د. جقبر جقد عبد ايرح ف (ُ)
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طػػػػرؼ نهػػػػكص عت هػػػػق  ػػػػ  نػػػػذا ايبػػػػقب، كذيػػػػؾ اذا كقنػػػػت  حػػػػقكـ اي اي ك تةػػػػ  بكن  ػػػػذ االحكػػػػقـ اي
 وكهػػػػػ  طبةػػػػق يةكاعػػػػػد االوكهػػػػػقص اية ػػػػػق   ايػػػػػدكي  اي ةػػػػػررة اي ك ققػػػػد ايكػػػػػ  اهػػػػػدرت ايحكػػػػػـ 

يػػػػدل ايطػػػػػرؼ اي ك ققػػػػد اي طتػػػػػكب اي ػػػػػ  االعكػػػػراؼ اك ايكن  ػػػػػذ اك  وكهػػػػػ  ب ةك ػػػػع احكػػػػػقـ نػػػػػذا 
كػػػػػػػراؼ اك ايكن  ػػػػػػػذ ال ةػػػػػػػقنكن  يتطػػػػػػػرؼ اي ك ققػػػػػػػد اي طتػػػػػػػكب اي ػػػػػػػ  االعايبػػػػػػػقب، ككػػػػػػػقف اينظػػػػػػػقـ اي

 .(دكف   رنق بقالوكهقص بإهدار ايحكـ اور اك ي حقكـ طرؼ   حك ظ ي حقك 

بكهػػػػػد ؽ حكػػػػػـ  حك ػػػػػ  ايبػػػػػدا ة  حك ػػػػػ  ايك   ػػػػػز االكحقد ػػػػػ  ق ػػػػػت  يتػػػػػنص اعػػػػػنذككطب ةػػػػػق    
اي ةق ػػػػ   ػػػػف قبػػػػؿ ايزكجػػػػ  ايةق ػػػػ  بػػػػرد دعػػػػكل اعطػػػػق  حجػػػػ  ايطػػػػنؽ قػػػػكة اال ػػػػر اي ة ػػػػ  بػػػػ  

 ٓٓٓ/ُُٗ/ٔٔيتحكػػػػػـ ايهػػػػػقدر  ػػػػػف  حك ػػػػػ  هػػػػػك ت  ايشػػػػػرع    ػػػػػ  ع ػػػػػقف/االردف ذم ايػػػػػرقـ 
الف اي ػػػػػػػراؽ كاي  تكػػػػػػػ  االردن ػػػػػػػ  ايهقشػػػػػػػ     ػػػػػػػف اي ػػػػػػػكق  ف عتػػػػػػػع اك قق ػػػػػػػ  ، ََُِ/ُُ/ٕ ػػػػػػػ  

اير ػػػػػقض اي رب ػػػػػ  كايكػػػػػ  نهػػػػػت  ػػػػػ  ايبػػػػػقب ايوػػػػػق س  نهػػػػػق عتػػػػػع االعكػػػػػراؼ بقألحكػػػػػقـ ايهػػػػػقدرة 
اي دن ػػػػػ  كايكجقر ػػػػػ  كاالحػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػ   ككن  ػػػػػذنق طبةػػػػػق ي ػػػػػق نهػػػػػت عت ػػػػػ  اي ػػػػػقدة  ػػػػػ  اي سػػػػػق ؿ 

         ػػػػػػػػػػػػرايحػػػػػػػػػػػػق زة يةػػػػػػػػػػػػكة األحكػػػػػػػػػػػػقـ  ػػػػػػػػػػػػكـ كن  ػػػػػػػػػػػػذ األ عػػػػػػػػػػػػف طر ةهػػػػػػػػػػػػقك  ،/ب(  ػػػػػػػػػػػػف االك قق ػػػػػػػػػػػػ ِٓ)
  بػػػػ  قبػػػؿ اقكرانػػػ  بةػػػػرار  ػػػر اي ة ػػػحج ػػػ  األجنبػػػ   حػػػػكز ف ايحكػػػـ األكبػػػذيؾ  ػػػػق، اي ة ػػػ  بػػػ 

ك أيكهػػػػػػق  ػػػػػػا اي ػػػػػػراؽ بقك قق ػػػػػػ  ثنق  ػػػػػػ  جنب ػػػػػػ  كػػػػػػركبط دك أ ػػػػػػف  حك ػػػػػػ   ذا كػػػػػػقف هػػػػػػقدران إايكن  ػػػػػػذ 
 .(ُ)ج قع  

 ب  ػػػػ ال كػػػػركبط دكيكهػػػػق  ػػػػا اي ػػػػراؽ  جنب ػػػػ أ  ػػػػف  حك ػػػػ  جنبػػػػ  هػػػػقدران ذا كػػػػقف ايحكػػػػـ األإ ػػػػق أ   
 اي حػػػػػقكـ حكػػػػػقـأحكػػػػػقـ قػػػػػقنكف كن  ػػػػػذ أيػػػػػع إايكن  ػػػػػذ ك أ ػػػػػ  االعكػػػػػراؼ  اك قق ػػػػػ   هنػػػػػق  ػػػػػكـ ايرجػػػػػكع

                                                           

 نشػػػػػػكر  ،َُُِ/ٓ/ِْ ػػػػػػ  َُُِ/ ن  ػػػػػػ   دن ػػػػػػ /ٕٖٗاي ػػػػػػكقرة بقي ػػػػػػدد حك ػػػػػػ  ايك   ػػػػػػز االكحقد ػػػػػػ   قػػػػػػرار (ُ)
دار ايػػػػػػكارث    ح ػػػػػػدر عػػػػػػكدة كػػػػػػقظـ، اي ػػػػػػدد ايثػػػػػػقن ،اية ػػػػػػق   ، اعػػػػػػداد ايةق ػػػػػػ حكػػػػػػقـ ػػػػػػ   جتػػػػػػ   ج كعػػػػػػ  األ

. اذ جػػػػػق    ػػػػػ  )يػػػػػدل ايكػػػػػدق ؽ كاي داكيػػػػػ  كجػػػػػد اف ايط ػػػػػف ايك   ػػػػػزم  ةػػػػػدـ  َُٗص َُِٖيتطبقعػػػػػ  كاينشػػػػػر، 
اي   ػػػػز كجػػػد انػػػػ  هػػػػح   ك كا ػػػػؽ  ػػػ ف اي ػػػػدة ايةقنكن ػػػػ   ةػػػرر قبكيػػػػ  شػػػػكن كيػػػدل عطػػػػؼ اينظػػػػر عتػػػع ايحكػػػػـ 

يتةػػػػػػقنكف الف اي ػػػػػػراؽ كاي  تكػػػػػػ  االردن ػػػػػػ  ايهقشػػػػػػ     ػػػػػػف اي ػػػػػػكق  ف عتػػػػػػع اك قق ػػػػػػ   اير ػػػػػػقض اي رب ػػػػػػ  اي هػػػػػػدق  
كايكػػػػػ  نهػػػػػت  ػػػػػ  ايبػػػػػقب ايوػػػػػق س عتػػػػػع االعكػػػػػراؼ بقألحكػػػػػقـ ايهػػػػػقدرة  ػػػػػ   ُّٖٗيسػػػػػن   َُُبقيةػػػػػقنكف رقػػػػػـ 

/ب( ِٓككن  ػػػػػػذنق طبةػػػػػػقن ي ػػػػػػق نهػػػػػػت عت ػػػػػػ  اي ػػػػػػقدة )اية ػػػػػػق ق اي دن ػػػػػػ  كايكجقر ػػػػػػ  كق ػػػػػػق ق االحػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػ   
 ػػػػػف االك قق ػػػػػ  ك ػػػػػف ونيهػػػػػق  ػػػػػكـ كن  ػػػػػذ االحكػػػػػقـ ايحػػػػػق زة يةػػػػػكة اال ػػػػػر اي ة ػػػػػ  بػػػػػ  ك ن ػػػػػذنق  ػػػػػ  اقت  ػػػػػ  كبػػػػػذيؾ 
ككػػػػكف اي حك ػػػػ  قػػػػد طبةػػػػت احكػػػػقـ ايةػػػػقنكف كطب ةػػػػقن سػػػػت  قن، يػػػػذا قػػػػرر كهػػػػد ة  كرد اي ر  ػػػػ  ايك   ز ػػػػ  ككح  ػػػػؿ 

 ايةرار بقالك قؽ ...(. اي   ز رسـ ايك   ز، كهدر
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ن هػػػػػػق  ػػػػػػ  نػػػػػػذا ايشػػػػػػ ف اي ػػػػػػقدة أكاي  ػػػػػػؿ ب كجػػػػػػب نهكهػػػػػػ  ك  ُِٖٗ يسػػػػػػن  َّجنب ػػػػػػ  رقػػػػػػـ األ
 ةرث ايػػػػػػكارد حك ه ػػػػػػق  ػػػػػػ  اي ػػػػػػقدة ايسػػػػػػقب   عشػػػػػػر  نػػػػػػ ، بقسػػػػػػكثنق  حػػػػػػقيك  ايكهػػػػػػ   كاإ (ُ)(ُُ)

ايكػػػػ  سػػػػبؽ شػػػػرحهق  ػػػػ  نػػػػذا  ـُُّٗيسػػػػن   ٖٕحػػػػكاؿ ايشوهػػػػ   ي جقنػػػػب رقػػػػـ  ػػػػف قػػػػقنكف األ
 .اي بحث

ؽ  ػػػػف دكف جنبػػػػ   ػػػػ  اي ػػػػرااي راقػػػػ  قػػػػد سػػػػ   بكن  ػػػػذ ايحكػػػػـ األ اي شػػػػرع فٌ  ػػػػف ايػػػػذكر أ كالبػػػػدٌ  
ايك ػػػػػػػػقكف ايةػػػػػػػػقنكن  كاية ػػػػػػػػق    ػػػػػػػػر بقيكن  ػػػػػػػػذ، كذيػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػ  اك قق ػػػػػػػػ  حقجػػػػػػػػ  القكرانػػػػػػػػ  بةػػػػػػػػرار األ

    يسػػػػػػػػػػػن  ُْٗاي هػػػػػػػػػػػدق  بقيةػػػػػػػػػػػقنكف رقػػػػػػػػػػػـ  ـُْٔٗبػػػػػػػػػػػ ف اي ػػػػػػػػػػػراؽ ك هػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػقـ اي  ةػػػػػػػػػػػكدة 
 كاجػػػػػػب نهػػػػػػق   أ ػػػػػػر أك حكػػػػػػـ نهػػػػػػت اي ػػػػػػقدة ايراب ػػػػػػ  كاي شػػػػػػركف  نهػػػػػػق عتػػػػػػع )كػػػػػػؿ، ك ـُْٔٗ
 أك كجقر ػػػػػػ  أك  دن ػػػػػ  يحةػػػػػكؽ  ةػػػػػػرر ايػػػػػدكيك ف إحػػػػػدل  ػػػػػػ  ق ػػػػػق    ن  ػػػػػ   ػػػػػػف هػػػػػقدر ايكن  ػػػػػذ
  ػػػػ  يػػػػ   كػػػػكف ايشوهػػػػ   بػػػػقألحكاؿ ؽ ك تػػػػ أك ايجزا  ػػػػ  ايجنق  ػػػػ  اي حػػػػقكـ  ػػػػف بك ػػػػك ض قػػػػقض
 دكف ايدكيػػػػػ  نػػػػػذذ  ػػػػػ  ك ن ػػػػػذ يةقنكنهػػػػػق ك ةػػػػػق يػػػػػ  اي ةػػػػػررة ذاكهػػػػػق ايكن  ذ ػػػػػ  ايةػػػػػكة األوػػػػػرل ايدكيػػػػػ 
 .ايش ف( نذا    آور إجرا  أم اكوقذ أك  حقك هق  ف يكن  ذذ أ ر إهدار إيع حقج 

جنبػػػػػ  يػػػػػدل  ػػػػػد ر قت ايكن  ػػػػػذ  ػػػػػ  اي ػػػػػراؽ ك ػػػػػؽ   يػػػػػـ  سػػػػػ   بكن  ػػػػػذ ايحكػػػػػـ األٌنػػػػػ ػػػػػ  حػػػػػ ف أ   
يجهػػػػػ  اية ػػػػػق    اي وكهػػػػػ  اك قق ػػػػػ  اير ػػػػػقض اي رب ػػػػػ  يتك ػػػػػقكف اية ػػػػػق   قبػػػػػؿ عر ػػػػػهق عتػػػػػع ا

  ر بقيكن  ذ.كاهدار األ

ككطب ةػػػػػق يػػػػػػذيؾ اهػػػػػػدرت  حك ػػػػػ  اسػػػػػػك نقؼ بغػػػػػػداد/ ايرهػػػػػق    االكحقد ػػػػػػ / ايه  ػػػػػػ  ايك   ز ػػػػػػ     
يػػػػػدل ايكػػػػػدق ؽ كاي داكيػػػػػ  يػػػػػكحظ اف ايط ػػػػػف ايك   ػػػػػزم  ةػػػػػدـ  ػػػػػ ف جػػػػػق    ػػػػػ  )اي دن ػػػػػ  ، قػػػػػرارا 

اي ػػػػػدة ايةقنكن ػػػػػ  قػػػػػرر قبكيػػػػػ  شػػػػػكن كعنػػػػػد عطػػػػػؼ اينظػػػػػر عتػػػػػع ايةػػػػػرار اي   ػػػػػز كجػػػػػد انػػػػػ    ػػػػػر 
هػػػػػػح   ك وػػػػػػقيؼ يتةػػػػػػقنكف اذ اف  د ر ػػػػػػ  كن  ػػػػػػذ ايرهػػػػػػق   يػػػػػػـ كػػػػػػراع احكػػػػػػقـ اك قق ػػػػػػ  اير ػػػػػػقض 

يسػػػػػن   َُُ ػػػػػراؽ بقيةػػػػػقنكف رقػػػػػـ اي رب ػػػػػ  يتك ػػػػػقكف اية ػػػػػق   اي هػػػػػقدؽ عت ػػػػػ   ػػػػػ  ج هكر ػػػػػ  اي

                                                           

 ـُِٖٗيسػػػػػػن   َّجنب ػػػػػػ   ػػػػػػ  اي ػػػػػػراؽ رقػػػػػػـ حكػػػػػػقـ اي حػػػػػػقكـ األأ(  ػػػػػػف قػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػذ ُُهػػػػػػت اي ػػػػػػقدة )ن (ُ)
) طبػػػػػؽ نػػػػػذا ايةػػػػػقنكف عتػػػػػع االحكػػػػػقـ ايهػػػػػقدرة  ػػػػػف  حػػػػػقكـ اجنب ػػػػػ  ك ػػػػػ ف ب نظ ػػػػػ  وقهػػػػػ  كهػػػػػدر  ػػػػػف  عتػػػػػع

د االجنب ػػػػ  ب ةك ػػػػع اك ػػػػقؽ وػػػػقص كقػػػػت آوػػػػر كت ػػػػق هػػػػقرت احكػػػػقـ اي حػػػػقكـ اي راق ػػػػ  ققبتػػػػ  يتكن  ػػػػذ  ػػػػ  ايػػػػبن
ايكن  ػػػػذ اك يػػػػبند سػػػػكا  كػػػػقف ذيػػػػؾ بإهػػػػدار قػػػػرار  ػػػػا ايدكيػػػػ  اي راق ػػػػ  اك ب ةك ػػػػع ايةػػػػكان ف اي رع ػػػػ   ػػػػ  كتػػػػؾ ا

 بإجرا ات اورل ك قثت   ف ح ث اينك ج (.
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عنػػػػػد قبكيهػػػػػق طتػػػػػب االنقبػػػػػ  ايػػػػػكارد  ػػػػػف كزارة اي ػػػػػدؿ االردن ػػػػػ  / دا ػػػػػرة ايكن  ػػػػػذ /  حك ػػػػػ   ُّٖٗ
اي ك ػػػػػػػػػػ ف ا ةػػػػػػػػػػقع ايحجػػػػػػػػػػز  َُِّ/ّ/ُِ/ب بكػػػػػػػػػػقر خ َُِِ/َٖٓبدا ػػػػػػػػػػ  ع ػػػػػػػػػػقف بقي ػػػػػػػػػػدد 

ايكن  ػػػػػػػػذم عتػػػػػػػػع ا ػػػػػػػػكاؿ اي حكػػػػػػػػـك عت ػػػػػػػػ  ) هػػػػػػػػرؼ ايرشػػػػػػػػ د( اذ كػػػػػػػػقف عتػػػػػػػػع  د ر ػػػػػػػػ  ايكن  ػػػػػػػػذ 
(  ػػػػػف االك قق ػػػػػ  ايكػػػػػ  ككجػػػػػب ككج ػػػػػ  طتػػػػػب االنقبػػػػػ  ايػػػػػع ِّ نحظػػػػػ  احكػػػػػقـ اي ػػػػػقدة ) اي ػػػػػذككرة

ايه  ػػػػػػػ  اية ػػػػػػػق    اي وكهػػػػػػػ  يػػػػػػػدل ايطػػػػػػػرؼ اي ك ققػػػػػػػد اي طتػػػػػػػكب اي ػػػػػػػ  االعكػػػػػػػراؼ بػػػػػػػقيحكـ اك 
ايكن  ػػػػػػػذ يغػػػػػػػرض اهػػػػػػػدار قػػػػػػػرار بػػػػػػػقالعكراؼ بػػػػػػػقيحكـ اي طتػػػػػػػكب كن  ػػػػػػػذذ كاهػػػػػػػدار ا ػػػػػػػر بقيكن  ػػػػػػػذ 

ؽ كذيػػػػؾ  ةك ػػػػ  عػػػػرض االنقبػػػػ  عتػػػػع  حك ػػػػ  ايبػػػػدا ة ي هػػػػب  ايحكػػػػـ قػػػػقبن يتكن  ػػػػذ  ػػػػ  اي ػػػػرا
اي وكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يتنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ب ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع االعكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  احكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقـ اي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد 

 ػػػػػػػف االك قق ػػػػػػػ  ايكػػػػػػػ  اكجبػػػػػػػت عتػػػػػػػع ايجهػػػػػػػ   ّْككػػػػػػػذيؾ احكػػػػػػػقـ اي ػػػػػػػقدة ُّكَّكِٗكِٖكِٓ
ايكػػػػػػػ  كطتػػػػػػػػب االعكػػػػػػػراؼ بػػػػػػػػقيحكـ كةػػػػػػػد ـ هػػػػػػػػكرة كق تػػػػػػػػ  رسػػػػػػػ     ػػػػػػػػف ايحكػػػػػػػـ  هػػػػػػػػدققن عتػػػػػػػػع 

اي وكهػػػػػ  كشػػػػػهقدة بػػػػقف ايحكػػػػػـ اهػػػػػب  نهق  ػػػػػقن كحػػػػػق زان يةػػػػػكة اال ػػػػػر  ايككق  ػػػػقت   هػػػػػق  ػػػػػف ايجهػػػػػ 
اي ة ػػػػ  بػػػػ  كهػػػػػكرة  ػػػػف  سػػػػكند كبت ػػػػػن ايحكػػػػـ  هػػػػػدققن عت هػػػػق ب طقبةكهػػػػق ي هػػػػػؿ ك ػػػػ  حقيػػػػػ  
طتػػػػػػب كن  ػػػػػػذ ايحكػػػػػػـ   ػػػػػػقؼ ايػػػػػػع ايكثػػػػػػق ؽ اي ػػػػػػذككرة هػػػػػػكرة  هػػػػػػدق   ػػػػػػف ايحكػػػػػػـ اية ػػػػػػق   

كقبكيهػػػػػق ايكن  ػػػػػذ ر ػػػػػـ اف  ـكةػػػػػد كن  ػػػػػذ ايرهػػػػػق   ي ػػػػػقايكن  ػػػػػذ كاف عػػػػػدـ  راعػػػػػقة  د ر ػػػػػ  بكجػػػػػكب 
ن ػػػػ  ايػػػػذكر وقهػػػػ  كانػػػػ   جػػػػرد ككػػػػقب يػػػػـ كر ػػػػؽ بػػػػ   تكػػػػـز ب حكػػػػقـ االك قق ػػػػ  آ طتػػػػب االنقبػػػػ  يػػػػـ

اي سػػػػػكندات ايكػػػػػ  كطتبهػػػػػق االك قق ػػػػػ  عت ػػػػػ  ككػػػػػكف  د ر ػػػػػ  ايكن  ػػػػػذ قػػػػػد جقنبػػػػػت ايهػػػػػكاب بةرارنػػػػػق 
 .(1)قبكؿ ايكن  ذ ...(

كنقكيػػػػػػت   ػػػػػػ  جػػػػػػقنب ف  ػػػػػػف اي سػػػػػػق ؿ  عظ  ػػػػػػ  حك ػػػػػػ  بػػػػػػدا ة األ اهػػػػػػدرك  وػػػػػػرآك ػػػػػػ  قػػػػػػرار    
ايةقنكن ػػػػػػ  احػػػػػػدن ق جقنػػػػػػب ايوهػػػػػػك   كاالوػػػػػػر جقنػػػػػػب ر ػػػػػػض كن  ػػػػػػذ ايحكػػػػػػـ االجنبػػػػػػ  يشػػػػػػ كي  

كانكهػػػػػت اي حك ػػػػػ  اي ػػػػػذككرة  ػػػػػ   ،اك قق ػػػػػ  اير ػػػػػقض يتك ػػػػػقكف اية ػػػػػق    ػػػػػف ُّاي ػػػػػقدة  حكػػػػػقـ ب
  ػػػػػػػػػػػػ  َُِٔ/ُّْقرارنػػػػػػػػػػػػق ايػػػػػػػػػػػػع رد دعػػػػػػػػػػػػكل اي ػػػػػػػػػػػػدع  كر ػػػػػػػػػػػػض اعطػػػػػػػػػػػػق  ايحكػػػػػػػػػػػػـ اي ػػػػػػػػػػػػرقـ 

    حةػػػػػػػػػػػػكؽ ع ػػػػػػػػػػػػقف  ػػػػػػػػػػػػ  اي  تكػػػػػػػػػػػػ  االردن ػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ قدر  ػػػػػػػػػػػػف  حك ػػػػػػػػػػػػ  بداايهػػػػػػػػػػػػ َُِٔ/ُُ/ٖ
 ػػػػدع   بتػػػػن قػػػػدرذ  ق كػػػػقف كو سػػػػ  يتبػػػػقيزاـ اي ػػػػدعع عت ػػػػ  بػػػػقف  ػػػػؤدم  ايػػػػذم ق ػػػػعك ، ايهقشػػػػ   

                                                           

ر هػػػػػػػػقدر  ػػػػػػػػف  حك ػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػك نقؼ ، قػػػػػػػػرأَُِ/ٓ/ُٔ ػػػػػػػػ   َِّاعػػػػػػػػنـ  َُِٔ/ت/ِٖٔرقػػػػػػػػـ ايةػػػػػػػػرار  (ُ)
 .(  ر  نشكر) قرار ايك   ز   اي دن  ،ايه    ايرهق  /
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كثنثػػػػػكف ايػػػػػؼ دكالر ا ر كػػػػػ  كاي ق ػػػػػدة ايةقنكن ػػػػػ   ػػػػػف كػػػػػقر خ اي طقيبػػػػػ  اية ػػػػػق    كيحػػػػػ ف ايك د ػػػػػ  
عتػػػػػػػع  ػػػػػػػرض ... ) اعطػػػػػػػق  ايةػػػػػػػكة ايكن  ذ ػػػػػػػ ،دعػػػػػػػكل طتػػػػػػػب اي  ت ػػػػػػػ ، اذ جػػػػػػػق   ػػػػػػػ  اسػػػػػػػبقب رد 

ايةػػػػػػػكة ايكن  ذ ػػػػػػػ  يتةػػػػػػػرار اعػػػػػػػنذ ال  سػػػػػػػكند  بإعطػػػػػػػق هػػػػػػػح  وهػػػػػػػك   اي ػػػػػػػدع   ػػػػػػػقف اي طقيبػػػػػػػ  
ع قف/اي  تكػػػػػ  االردن ػػػػػ  ايهقشػػػػػ    بدا ػػػػػ  حةػػػػػكؽ  هػػػػػقدر  ػػػػػف  حك ػػػػػ  ايةقنكن ػػػػػ  ككنػػػػػ  ألسػػػػػبقب 

ك ػػػػػؽ  ػػػػػق نهػػػػػت  ُّٖٗايػػػػػدكؿ اي كق ػػػػػ  عتػػػػػع اك قق ػػػػػ  اير ػػػػػقض  ي ػػػػػقـ  كايكػػػػػ  نػػػػػ   ػػػػػف  ػػػػػ ف
 نهػػػػػق بػػػػػقف  كػػػػػكف ايحكػػػػػـ ايهػػػػػقدر  ػػػػػف  حػػػػػقكـ ايػػػػػدكؿ االطػػػػػراؼ اي ك ققػػػػػدة  (ُّ)عت ػػػػػ  اي ػػػػػقدة 

اي حك ػػػػ  يػػػػـ ككػػػػف  ك ةػػػػ   ػػػػ  ذيػػػػؾ  فٌ كاننػػػػق نػػػػرل أ، (ُ)(... ب كجػػػػب نػػػػذذ االك قق ػػػػ  قػػػػقبن يتكن  ػػػػذ
                                                           

)  ػػػػػػػػر  ،َُِٗ/ٗ/َّ ػػػػػػػػ   َُِٗ/ب/ُُِٕقػػػػػػػػرار هػػػػػػػػقدر  ػػػػػػػػف  حك ػػػػػػػػ  بػػػػػػػػدا ة االعظ  ػػػػػػػػ  بقي ػػػػػػػػدد  (ُ)
( ايػػػػذم جػػػػق    ػػػػ  )الدعػػػػق  اي ػػػػدع  ا ػػػػق   يكظ  كػػػػ  بقنػػػػ  سػػػػبؽ كاف اسكحهػػػػؿ عتػػػػع قػػػػرار حكػػػػـ  ػػػػف  نشػػػػكر

االردن ػػػػػػػ  ايهقشػػػػػػػ     ة ػػػػػػػ  اي  تكػػػػػػػ   َُِٔ/ُُ/ٖ ػػػػػػػ   َُِٔ/ّْ حك ػػػػػػػ  بػػػػػػػدا ة حةػػػػػػػكؽ ع ػػػػػػػقف بقي ػػػػػػػدد 
بػػػػقيزاـ اي ػػػػدعع عت ػػػػ  بك د ػػػػ   بتػػػػن  ةػػػػدارذ  ق كػػػػقف كو سػػػػ  كثنثػػػػكف ايػػػػؼ دكالر ا ر كػػػػ  كاي ق ػػػػدة ايةقنكن ػػػػ   ػػػػف 
كػػػػػػػقر خ اي طقيبػػػػػػػ  كيحػػػػػػػ ف ايك د ػػػػػػػ  اي  ت ػػػػػػػ  كاك ػػػػػػػقب اي حق ػػػػػػػقة كاي هػػػػػػػقر ؼ يػػػػػػػذا طتػػػػػػػب دعػػػػػػػكة اي ػػػػػػػدعع عت ػػػػػػػ  

اي ة ػػػػػ  بػػػػػ  ككن  ػػػػػذ ايحكػػػػػـ اية ػػػػػق   كاعطق ػػػػػ  ايةػػػػػكة  يت را  ػػػػػ  كايحكػػػػػـ بإعطػػػػػق  ايةػػػػػرار اي ػػػػػذككر قػػػػػكة اال ػػػػػر
ايكن  ذ ػػػػ  كب ػػػػد اجػػػػرا  اي را  ػػػػ  ايح ػػػػكر   اي تن ػػػػ  كاطػػػػنع اي حك ػػػػ  عتػػػػع قػػػػرار ايحكػػػػـ ايهػػػػقدر  ػػػػف  حك ػػػػ  

اي ك ػػػػػػػػ ف ايػػػػػػػػػزاـ اي ػػػػػػػػدعع عت ػػػػػػػػ  بك د كػػػػػػػػػ   َُِٔ/ُُ/ٖ ػػػػػػػػ   َُِٔ/ُّْبػػػػػػػػدا ة حةػػػػػػػػكؽ ع ػػػػػػػػقف بقي ػػػػػػػػػدد 
ف كو سػػػػػ  كثنثػػػػػكف ايػػػػػؼ دكالر ا ر كػػػػػ  اك  ػػػػػق   ػػػػػقدؿ بقيػػػػػد نقر يت ػػػػػدع  ا ػػػػػق   يكظ  كػػػػػ   بتػػػػػن  ةػػػػػدارذ  ق كػػػػػق

اي راقػػػػػ  بكػػػػػقر خ ايك ػػػػػق  حك ػػػػػق كجقن ػػػػػق بحػػػػػؽ اي كػػػػػداع قف ك هػػػػػدؽ  ػػػػػف سػػػػػ قرة ج هكر ػػػػػ  اي ػػػػػراؽ  ػػػػػ  عٌ ػػػػػقف 
ك ػػػػػف قبػػػػػؿ كزارة ايوقرج ػػػػػ  كب ػػػػػد اسػػػػػك قع اي حك ػػػػػ  يػػػػػد كع ايطػػػػػر  ف ك ػػػػػق جػػػػػق  بػػػػػد كع كك ػػػػػؿ اي ػػػػػدع  ا ػػػػػق   

ب ر  ػػػػػ  االسػػػػػكدعق  ك طتػػػػػب ايحكػػػػػـ ب كجبهػػػػػق كي ػػػػػق جػػػػػق  بػػػػػد كع كك ػػػػػؿ اي ػػػػػدعع يكظ  كػػػػػ  بقنػػػػػ   كػػػػػرر  ػػػػػق كرد 
عت ػػػػ  بػػػػقف ايككقيػػػػ  اي بػػػػرزة  ػػػػف قبػػػػؿ كك ػػػػؿ اي ػػػػدع  ا ػػػػق   يكظ  كػػػػ  يػػػػ س  ػػػػف  ػػػػ ف ايهػػػػنح قت اي  نكحػػػػ  
يػػػػ  كن  ػػػػذ االحكػػػػقـ االجنب ػػػػ   ػػػػ  اي ػػػػراؽ ك ػػػػق كاف االوكهػػػػقص اينػػػػكع  يهػػػػذذ ايػػػػدعكل نػػػػك اي حك ػػػػ  اي وكهػػػػ  

 ػػػػػف  ٕكٔكٓكاف اي ػػػػػكاد  ؤسسػػػػػ  اجنب ػػػػػ   ػػػػػا شػػػػػوص عراقػػػػػ  ك ػػػػػق  ل ايكجقر ػػػػػ  كػػػػػكف اطرا هػػػػػقبػػػػػقينظر بقيػػػػػدعك 
اكجبػػػػػت ح ػػػػػكر  ككتػػػػػ  ا ػػػػػقـ اي حػػػػػقكـ االجنب ػػػػػ  ك ػػػػػف  ُِٖٗيسػػػػػن   َّقػػػػػقنكف كن  ػػػػػذ االحكػػػػػقـ االجنب ػػػػػ  رقػػػػػـ 

وػػػػنؿ كػػػػؿ  ػػػػق كةػػػػدـ كجػػػػد اي حك ػػػػ  بػػػػقف دعػػػػكل اي ػػػػدع  ا ػػػػق   يكظ  كػػػػ  اسسػػػػت عتػػػػع اي طقيبػػػػ  بإعطػػػػق  قػػػػكة 
ذ ي ة ػػػػ  بػػػػ  ككن  ػػػػذ ايحكػػػػـ اي شػػػػقر اي ػػػػ  كاعطػػػػق  ايةػػػػكة ايكن  ذ ػػػػ  كح ػػػػث اف ايةػػػػرار اي شػػػػقر اي ػػػػ  اعػػػػناال ػػػػر ا

( يتسػػػػػػ قح  كايسػػػػػػ ر كايحػػػػػػ  كاي  ػػػػػػرة دكف ا ػػػػػػق   يكظ  كػػػػػػ   ػػػػػػ  حػػػػػػ ف اف ع.هػػػػػػدر بقسػػػػػػـ اي دع ػػػػػػ   ؤسسػػػػػػ  )أ
دعػػػػكل اي ػػػػدع  قػػػػد اق  ػػػػت ا ػػػػق   يكظ  كػػػػ  كبقيكػػػػقي   ػػػػقف وهػػػػك   اي ػػػػدع   ػػػػ  نػػػػذذ ايػػػػدعكل   ػػػػر  ككجهػػػػ  
كح ػػػػػث اف ايوهػػػػػك    ػػػػػػف اينظػػػػػقـ اي ػػػػػقـ كاذا  ػػػػػػق كجػػػػػدت اي حك ػػػػػػ  اف ايوهػػػػػك     ػػػػػر  ككجهػػػػػػ  كحكػػػػػـ  ػػػػػػف 

 َٖ ػػػػػػػ  ام  رحتػػػػػػػ   ػػػػػػػف  راحػػػػػػػؿ ايػػػػػػػدعكل )ـ اف  ك سػػػػػػػؾ بهػػػػػػػذا ايػػػػػػػد ا كتةػػػػػػػق  ن سػػػػػػػهق بػػػػػػػرد ايػػػػػػػدعكل كيتوهػػػػػػػ
 را  ػػػػقت  دن ػػػػ ( يػػػػذا ككػػػػكف دعػػػػكل اي ػػػػدع  ا ػػػػق   يكظ  كػػػػ  كاجبػػػػ  ايػػػػرد نػػػػذا  ػػػػف جقنػػػػب ك ػػػػف جقنػػػػب اوػػػػر 
عتػػػػع  ػػػػرض هػػػػح  وهػػػػك   اي ػػػػدع   ػػػػقف اي طقيبػػػػ  بإعطػػػػق  ايةػػػػكة ايكن  ذ ػػػػ  يتةػػػػرار اعػػػػنذ ال  سػػػػكند ألسػػػػبقب  

 =ك ػػػػ  بدا ػػػػ  حةػػػػكؽ ع قف/اي  تكػػػػ  االردن ػػػػ  ايهقشػػػػ    كايكػػػػ  نػػػػ   ػػػػف  ػػػػ فايةقنكن ػػػػ  ككنػػػػ  هػػػػقدر  ػػػػف  ح
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( ايكػػػػػ  نهػػػػػت عتػػػػػع )كو ػػػػػا ُّاي ػػػػػقدة )نػػػػػص اي ةػػػػػرة )ب(  ػػػػػف ذات   وػػػػػقيؼ ككنػػػػػ ايسػػػػػبب 
االجػػػػػػرا ات ايوقهػػػػػػ  بػػػػػػقالعكراؼ بػػػػػػقيحكـ اك كن  ػػػػػػذذ يةػػػػػػقنكف ايطػػػػػػرؼ اي ك ققػػػػػػد اي طتػػػػػػكب اي ػػػػػػ  

 هػػػػـ  ػػػػف ك ي االعكػػػػراؼ بػػػػقيحكـ، كذيػػػػؾ  ػػػػ  ايحػػػػدكد ايكػػػػ  ال كة ػػػػ    هػػػػق االك قق ػػػػ  بغ ػػػػر ذيػػػػؾ(، 
ف  و ػػػػػا  جػػػػػب أ ايحكػػػػػـ األجنبػػػػػ  اي ػػػػػراد االعكػػػػػراؼ بػػػػػ  أك كن  ػػػػػذذ  ػػػػػ  اي ػػػػػراؽ فٌ أنػػػػػذا ايػػػػػنص 
ك جػػػػػب  ُِٖٗيسػػػػػن   َّجنب ػػػػػ  رقػػػػػـ اي ةػػػػػررة  ػػػػػ  قػػػػػقنكف كن  ػػػػػذ أحكػػػػػقـ اي حػػػػػقكـ األ يإلجػػػػػرا ات

 ػػػػ  ايحػػػػدكد ايكػػػػ   نػػػػذا ايةػػػػقنكف حكػػػػع   كػػػػف كن  ػػػػذذ  ػػػػ  اي ػػػػراؽكػػػػكا ر ايشػػػػركط ايكػػػػ  اشػػػػكرطهق 
 اي رب ػػػػػػ  (  ػػػػػػف اك قق ػػػػػػ  اير ػػػػػػقضِّ)  ػػػػػػقدةاي فٌ ك ػػػػػػق أ ،ذيػػػػػػؾ  ال كة ػػػػػػ    هػػػػػػق االك قق ػػػػػػ  بغ ػػػػػػر

اية ػػػػػق   ػػػػػ  ايطػػػػػرؼ اي ك ققػػػػػد اي طتػػػػػكب  نػػػػػ  االعكػػػػػراؼ حػػػػػددت  ه ػػػػػ   قػػػػػدف اية ػػػػػق   يتك ػػػػػقك 
 ر كق ػػػػػػػ  ايشػػػػػػػركط ايكػػػػػػػ  اسػػػػػػػكتز كهق اكذيػػػػػػػؾ بػػػػػػػقيكحةؽ  ػػػػػػػف كػػػػػػػك  ،(ُ)ك كن  ػػػػػػػذذ  أنبػػػػػػػبػػػػػػػقيحكـ االج

ك ايكن  ػػػػػػػػذ عتػػػػػػػػع كهػػػػػػػػدر أ رنػػػػػػػػق بػػػػػػػػقالعكراؼ أ فٍ ايحكػػػػػػػػـ كأاالك قق ػػػػػػػػ  دكف ايك ػػػػػػػػرض ي ك ػػػػػػػػكع 
(  ػػػػػػػف االك قق ػػػػػػػ  آن ػػػػػػػ  ايػػػػػػػذكر ّّة )اي ػػػػػػػقد فٌ  ػػػػػػػق كككهػػػػػػػؿ اي ػػػػػػػ   ػػػػػػػف كحة ةػػػػػػػقت، ك ػػػػػػػق أ  ػػػػػػػك 

قتػػػػػ ـ أطػػػػػراؼ ايػػػػػدعكل اي ة  ػػػػػ ف  ػػػػػ  إ ػػػػػر بقيكن  ػػػػػذ عتػػػػػع ج  ػػػػػا أشػػػػػقرت إيػػػػػع سػػػػػر قف آثػػػػػقر األ
كنوتػػػػص  ػػػػف  ػػػػق  ،(ِ)ك كن  ػػػػذذر   ػػػػ  ايحكػػػػـ اي ػػػػراد االعكػػػػراؼ بػػػػ  أايطػػػػرؼ اي ك ققػػػػد ايػػػػذم هػػػػد

اك قق ػػػػ   اي كق ػػػػ  عتػػػػعطػػػػراؼ  حك ػػػػ   ػػػػف  حػػػػقكـ ايػػػػدكؿ األ   ػػػػايحكػػػػـ ايهػػػػقدر  ػػػػف أ أفٌ كةػػػػدـ 
   ػػػػػرض فٍ أدكف   ن ػػػػػذ  بقشػػػػػرةن  فٍ ـ ال   كػػػػػف أُّٖٗقكف اية ػػػػػق   ي ػػػػػقـ اير ػػػػػقض اي رب ػػػػػ  يتك ػػػػػ

                                                                                                                                                                      

(  نهػػػػػق بػػػػػقف  كػػػػػكف ُّك ػػػػػؽ  ػػػػػق نهػػػػػت عت ػػػػػ  اي ػػػػػقدة ) ُّٖٗايػػػػػدكؿ اي كق ػػػػػ  عتػػػػػع اك قق ػػػػػ  اير ػػػػػقض  ي ػػػػػقـ 
ايحكػػػػـ ايهػػػػقدر  ػػػػف  حػػػػقكـ ايػػػػدكؿ االطػػػػراؼ اي ك ققػػػػدة ب كجػػػػب نػػػػذذ االك قق ػػػػ  قػػػػقبن يتكن  ػػػػذ ، عت ػػػػ  كي ػػػػق كةػػػػدـ 

    رد دعكل اي دع  ا ق   يكظ  ك  ككح  ت  ايرسـ كاي هقر ؼ كاك قب اي حق قة ...(.قررت اي حك
عتػػػػػع )كةكهػػػػػر  ه ػػػػػ   ُّٖٗ ػػػػػف اك قق ػػػػػ  اير ػػػػػقض اي رب ػػػػػ  يتك ػػػػػقكف اية ػػػػػق   ي ػػػػػقـ  (ِّنهػػػػػت اي ػػػػػقدة ) (ُ)

ايكحةػػػػؽ ايه  ػػػػ  اية ػػػػق    اي وكهػػػػ  يػػػػدل ايطػػػػرؼ اي ك ققػػػػد اي طتػػػػكب اي ػػػػ  االعكػػػػراؼ بػػػػقيحكـ اك كن  ػػػػذذ، عتػػػػع 
  ػػػػػق اذا كػػػػػقف ايحكػػػػػـ قػػػػػد كػػػػػكا رت   ػػػػػ  ايشػػػػػػركط اي نهػػػػػكص عت هػػػػػق  ػػػػػ  نػػػػػذذ االك قق ػػػػػ  كذيػػػػػؾ دكف ايك ػػػػػػرض 

  ن سهق ككثبت اينك ج     قرارنق. ي حص اي ك كع ككةـك نذذ ايه    بذيؾ  ف كتةق 
حػػػػػػػػقؿ –ككػػػػػػػػ  ر ايه  ػػػػػػػػ  اية ػػػػػػػػق    اي وكهػػػػػػػػ  يػػػػػػػػدل ايطػػػػػػػػرؼ اي ك ققػػػػػػػػد اي طتػػػػػػػػكب اي ػػػػػػػػ  االعكػػػػػػػػراؼ بػػػػػػػػقيحكـ 

عنػػػػػد اهػػػػػدار ا رنػػػػػق بقيكن  ػػػػػذ بقكوػػػػػقذ ايكػػػػػداب ر اينز ػػػػػ  يكسػػػػػبن عتػػػػػع ايحكػػػػػـ ايةػػػػػكة ايكن  ذ ػػػػػ  ن سػػػػػهق  -االقك ػػػػػق 
 ايك  كككف ي  يك ان  هدر  ف ايطرؼ اي ك ققد ايذم  راد كن  ذذ يد  .

 ك جكز اف  نهب طتب اال ر بقيكن  ذ عتع  نطكؽ ايحكـ كت  اك ب    اف كقف ققبن يتكجز  (.    
(  ػػػػف ذات االك قق ػػػػ  عتػػػػع )كسػػػػرم آثػػػػقر اال ػػػػر بقيكن  ػػػػذ عتػػػػع ج  ػػػػا اطػػػػراؼ ايػػػػدعكل ّّت اي ػػػػقدة )نهػػػػ (ِ)

 اي ة   ف    اقت ـ ايطرؼ اي ك ققد ايذم هدر    (.



  44 

اي ك ققػػػػد اي طتػػػػكب اي ػػػػ  االعكػػػػراؼ عتػػػػع ايه  ػػػػ  اية ػػػػق    اي وكهػػػػ  يػػػػدل ايطػػػػرؼ  نػػػػذا ايحكػػػػـ
كاهػػػػدار ن  ػػػػذ يػػػػدل اي حك ػػػػ  اي وكهػػػػ   ػػػػر بقيكإقق ػػػػ  دعػػػػكل األك ػػػػ  اي ػػػػراؽ  جػػػػب  ك ايكن  ػػػػذأ
 .حكع   كف كن  ذذ  ر بذيؾأ

 الفرع الثاني

 جنبيبعد صدور قرار التنفيذ لمحكم األ ثار التي تترتباآل

    كبػػػػر جػػػػز ن  ػػػػف ٌنػػػػإ  ،ةػػػػرار ايكن  ػػػػذ كاككسػػػػقب  ايدرجػػػػ  ايةط  ػػػػ بجنبػػػػ  ب ػػػػد اقكػػػػراف ايحكػػػػـ األ   
 وػػػػص ايةػػػػكة ايكن  ذ ػػػػ  ثػػػػقر  نهػػػػق  ػػػػق آك كركػػػػب عت ػػػػ  عػػػػدة  ،حكػػػػقـ اية ػػػػق    اي راق ػػػػ  نظك ػػػػ  األ
 .كبقعقن   نبحث فٍ أنذا  ق سنحقكؿ  ر اي ة   ب ، كقكك     االثبقت، ك ي ، كقكة األ

 القوة التنفيذية  :ول أل ثر ااأل 

ب حكػػػػػػػقـ  سػػػػػػػكةن أايكن  ػػػػػػػذ كك كػػػػػػػا بػػػػػػػقيةكة ايكن  ذ ػػػػػػػ   جنب ػػػػػػػ  ب ػػػػػػػد اقكرانهػػػػػػػق بةػػػػػػػرارحكػػػػػػػقـ األاأل فٌ إ   
ككسػػػػػػرم عت هػػػػػػق  ،يتكن  ػػػػػػذ يػػػػػػدل  ػػػػػد ر قت ايكن  ػػػػػػذ  ػػػػػػ  اي ػػػػػػراؽ  اي حػػػػػقكـ ايكطن ػػػػػػ  ككهػػػػػػب  ققبتػػػػػػ

، ك ػػػػق  جػػػػكز كن  ػػػػذذ وػػػػنؿ  ػػػػدة (ُ)اي  ػػػػدؿَُٖٗيسػػػػن   ْٓرقػػػػـ  اي راقػػػػ  حكػػػػقـ قػػػػقنكف ايكن  ػػػػذأ
 ػػػػػف ( اكال) ػػػػػف  حك ػػػػػ  عراق ػػػػػ  ك ػػػػػق  ؤ ػػػػػد ذيػػػػػؾ نػػػػػص اي ةػػػػػرة ايط ػػػػػف ايةقنكن ػػػػػ  بقعكبػػػػػقرذ هػػػػػقدر

) جػػػػػكز كن  ػػػػػذ ايحكػػػػػـ  ايكػػػػػ  نهػػػػػت عتػػػػػع  ػػػػػف قػػػػػقنكف ايكن  ػػػػػذ اي راقػػػػػ  فايثقيثػػػػػ  كايو سػػػػػ اي ػػػػػقدة 
وػػػػػنؿ  ػػػػػدد ايط ػػػػػف ايةقنكن ػػػػػ  اال اف ايكن  ػػػػػذ  ػػػػػؤور اذا ابػػػػػرز اي حكػػػػػـك عت ػػػػػ  اسكشػػػػػهقدا بكقػػػػػكع 

   ػػػػػػػز اذا كػػػػػػػقف ايحكػػػػػػػـ  ك تةػػػػػػػق االعكػػػػػػػراض عتػػػػػػػع ايحكػػػػػػػـ ايغ ػػػػػػػقب  اك االسػػػػػػػك نقؼ اك بكقػػػػػػػكع ايك
حكػػػػػػقـ كايةػػػػػػرارات ايهػػػػػػقدرة بحػػػػػػؽ دكا ػػػػػػر ايدكيػػػػػػ    ػػػػػػؤور كن  ػػػػػػذنق ك سػػػػػػكثنع  ػػػػػػف ذيػػػػػػؾ اال ب ةػػػػػػقر

 (.يح ف اككسقبهق ايدرج  ايةط   

ك  ػػػػؤور كن  ػػػػذذ أاي ةكػػػػرف بةػػػػرار ايكن  ػػػػذ ال  كقػػػػؼ  جنبػػػػ ذيػػػػؾ  ػػػػقف ايحكػػػػـ األعتػػػػع  كك س سػػػػقن     
نػػػػػػك  ػػػػػػق  ركبػػػػػػ   اي ةهػػػػػػكد بػػػػػػقيةكة ايكن  ذ ػػػػػػ   فٌ أط ايكػػػػػػ  قرركهػػػػػػق نػػػػػػذذ اي ػػػػػػقدة، نػػػػػػذا ك  بقيشػػػػػػرك الٌ إ

                                                           

جنب ػػػػػػ  حكػػػػػػقـ األاألعتػػػػػػع ) اي  ػػػػػػدؿ  ػػػػػػف قػػػػػػقنكف ايكن  ػػػػػػذ اي راقػػػػػػ  نهػػػػػػت اي ةػػػػػػرة )ب(  ػػػػػػف اي ػػػػػػقدة ايثقيثػػػػػػ  (ُ)
حكػػػػػػػقـ االك قق ػػػػػػػقت ايدكي ػػػػػػػ  أجنب ػػػػػػػ   ػػػػػػػا  راعػػػػػػػقة حكػػػػػػػقـ األيةػػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػػذ األاؽ ك ةػػػػػػػق ايةقبتػػػػػػػ  يتكن  ػػػػػػػذ  ػػػػػػػ  اي ػػػػػػػر 
 اي   كؿ بهق    اي راؽ(.



  47 

 ػػػػػكدع  فٌ أ، كننػػػػػق  سػػػػػككجب عتػػػػػع اي حكػػػػػـك يػػػػػ  (ُ)حكػػػػػقـ اية ػػػػػق    ثػػػػػر عتػػػػػع األأايةػػػػػقنكف  ػػػػػف 
جنبػػػػ  ايػػػػذم هػػػػدر ب كجبػػػػ    ػػػػ  ايحكػػػػـ األ قػػػػرار ايكن  ػػػػذ ايهػػػػقدر  ػػػػف اي حك ػػػػ  اي راق ػػػػ   ر ةػػػػقن 

 د ر ػػػػػػػ  ايكن  ػػػػػػػذ كةػػػػػػػـك  فٌ أ ػػػػػػػا  نحظػػػػػػػ  ،   اي بقشػػػػػػػرة بػػػػػػػقإجرا ات ايكن  ذ ػػػػػػ قػػػػػػرار ايكن  ػػػػػػػذ بغ ػػػػػػػ
ذا يػػػػػػـ  ةػػػػػػـ اي طتػػػػػػكب ايكن  ػػػػػػذ إ  كن  ػػػػػػذ ايحكػػػػػػـ ايػػػػػػكطن ،  ػػػػػػبقكوػػػػػػقذ ذات االجػػػػػػرا ات اي كب ػػػػػػ   ػػػػػػ

كتجػػػػػ  ايػػػػػع  فٍ أ ػػػػػق    ننػػػػػق  ػػػػػروص ي د ر ػػػػػ  ايكن  ػػػػػذ  ػػػػػدذ )اي حكػػػػػـك عت ػػػػػ ( بقيكن  ػػػػػذ بهػػػػػكرة ر 
سػػػػػك قن   كػػػػػراذ ايبػػػػػدن   ػػػػػف وػػػػػنؿ االاي ةػػػػػررة  ػػػػػ  قػػػػػقنكف ايكن  ػػػػذ  ثػػػػػؿ اإكسػػػػق ؿ ايكن  ػػػػػذ ايجبػػػػػرم 

 كايػػػػػ  اي نةكيػػػػػ  ك  ػػػػػر اي نةكيػػػػػ  كب  هػػػػػق ك ػػػػػؽ أايشػػػػػرط  كك ػػػػػا ايحجػػػػػز ايكن  ػػػػػذم عتػػػػػع بػػػػػ  راد 
يػػػػػع إجنبػػػػػ   و ػػػػػا نػػػػػذا ايحكػػػػػـ األ فٌ أ  ػػػػػق ايػػػػػع أشػػػػػقرة قػػػػػقنكف ايكن  ػػػػػذ، كالبػػػػػد  ػػػػػف اإحكػػػػػقـ أ

 .اي  دؿ َُٖٗيسن   ْٓاي راق  رقـ ذ دة    ققنكف ايكن  ايكار  حكقـكاأل ذات ايةكاعد

  المقضي فيو  مرقوة األ :ثر الثاني األ 

ذا اككسػػػػػػػػب ايدرجػػػػػػػػ  إجنبػػػػػػػػ   ػػػػػػػػذ ايهػػػػػػػػقدر ب نقسػػػػػػػػب  ايحكػػػػػػػػـ األقػػػػػػػػرار ايكن  فٌ أةهػػػػػػػػد بهػػػػػػػػق ك ي    
بقسػػػػػػكن قذ طػػػػػػرؽ ك أيتط ػػػػػػف بػػػػػػ  ايبقيغػػػػػػ  ثنثػػػػػػ ف  ك ػػػػػػقن  ايةط  ػػػػػػ  سػػػػػػكا  ب  ػػػػػػ  اي ػػػػػػدة ايةقنكن ػػػػػػ 

   اي ة ػػػػػػػ    ػػػػػػػ  ك كركػػػػػػػب عت هػػػػػػػق عػػػػػػػدـ   بػػػػػػػذيؾ  ك كػػػػػػػا بحج ػػػػػػػ  ايشػػػػػػػٌنػػػػػػػإ،  ايط ػػػػػػػف ايةقنكن ػػػػػػػ 
وػػػػرل سػػػػكا  كقنػػػػت كتػػػػؾ اي حك ػػػػ  نػػػػ  ذات أ   حك ػػػػ  ٌ ػػػػأ ػػػػقـ أعػػػػرض اينػػػػزاع  جػػػػددان  كقن ػػػػ  إ

 .ورلأـ  حك   أاي حك   ايك  ق ت بةرار ايكن  ذ 

كػػػػػت ب ػػػػػد هػػػػػدكر قػػػػػرار ايكن  ػػػػػذ ب كجػػػػػب نػػػػػذذ ايحج ػػػػػ  ثب فٌ أيػػػػػع إكايسػػػػػبب  ػػػػػ  ذيػػػػػؾ  رجػػػػػا    
اي  ػػػػػدؿ كحسػػػػػب  ػػػػػق كرد  ػػػػػ   ُٕٗٗيسػػػػػن   َُٕاي راقػػػػػ  رقػػػػػـ قػػػػػقنكف االثبػػػػػقت كقكاعػػػػػد حكػػػػػقـ أ

 . ن ( ِ)َُٔكَُٓاي قدك ف 

  -جنبػػػػػ  يهػػػػػقيح  ايوهػػػػػـ ايػػػػػذم هػػػػػدر ايحكػػػػػـ األ – اي حكػػػػػـك يػػػػػ  فٌ أيػػػػػؾ ك نبنػػػػػ  عتػػػػػع ذ   
يػػػػػػػد ا ايػػػػػػػدعكل اي ةق ػػػػػػػ   ػػػػػػػدذ  ػػػػػػػف  ( ػػػػػػػدعع عت ػػػػػػػ  ػػػػػػػروص يػػػػػػػ  ايك سػػػػػػػؾ بقيحج ػػػػػػػ  بهػػػػػػػ ك  )

 ك ك ػػػػػكعقن  كسػػػػػببقن  طػػػػػراؼ ايػػػػػدعكل  حػػػػػنن أ كػػػػػع  ػػػػػق اكحػػػػػدت   ػػػػػقـ اي حك ػػػػػ  ايكطن ػػػػػ أ اي ػػػػػدع 
  ػػػػػدٌ ايحكػػػػػـ ننػػػػػق  ي  فٌ أذ إ، (كة ػػػػ  اي حك ػػػػػ  عنػػػػػدنق بػػػػػرد ايػػػػػدعكل )يسػػػػػبؽ اي هػػػػػؿ  ػػػػػ  ايػػػػػدعكلك 

                                                           

كجػػػػدم را ػػػػب اي ظ ػػػػر، اينظر ػػػػ  اي ق ػػػػ   ػػػػ  ايكن  ػػػػذ اية ػػػػق    ػػػػف قػػػػقنكف اي را  ػػػػقت اي دن ػػػػ ، دار اي كػػػػر  (ُ)
 ك ق ب دنق. ّٔاي رب  يتطبقع  كاينشر، سن  ايطبا بن، ص

 جنب .ألنهكص اي كاد اعنذ عند حد ثنق سقبةقن عف ك ر ؼ حج   ايحكـ ا سبؽ كاف كـ ذكر (ِ)
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قر نػػػػ  ققنكن ػػػػ  ققط ػػػػ  ال كةبػػػػؿ اثبػػػػقت اي كػػػػس إ ػػػػق   ايػػػػع اسػػػػكةرار اي  ػػػػق نت كر بػػػػ  اي شػػػػرع 
تػػػػػػ  كايكسػػػػػػك ؼ قطحكق ػػػػػػ  كسػػػػػػ ت  يت  أكحكػػػػػػع ال  كػػػػػػكف اية ػػػػػػق  ك  ، ػػػػػػ  عػػػػػػدـ ك ب ػػػػػػد اي نقزعػػػػػػقت
حكػػػػقـ اية ػػػػق    كك كػػػػا األ فٍ أكػػػػؿ ذيػػػػؾ  ةك ػػػػ   فٌ إيػػػػع اهػػػػحقبهق  ػػػػإكك ط ػػػػؿ كهػػػػكؿ ايحةػػػػكؽ 

 . (ُ)ايحق زة يدرج  ايبكقت بهذذ ايحج  

 ػػػػػػ  نػػػػػػذا  يةػػػػػػرار ايكن  ػػػػػػذ؟ أكجنبػػػػػػ  ايحج ػػػػػػ  كثبػػػػػػت يتحكػػػػػػـ األ فٌ أكيكػػػػػػف ايسػػػػػػؤاؿ ننػػػػػػق نػػػػػػؿ    
جنبػػػػػ    ػػػػػ   ككػػػػػكف يتحكػػػػػـ األاال ػػػػػر اي ة ػػػػػ  حج ػػػػػ   فٌ أيػػػػػع إايسػػػػػ قؽ  ػػػػػذنب ب ػػػػػض اي ةهػػػػػق  
 وػػػػػػرل  نػػػػػػ ، كنػػػػػػذذ ايحج ػػػػػػ  كثبػػػػػػت يتحكػػػػػػـجػػػػػػزا  األك األأسػػػػػػبقب  أككنهػػػػػػب عتػػػػػػع  نطكقػػػػػػ  دكف 

    كػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػف اي حك ػػػػػػػػػ جنبػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػف كػػػػػػػػقر خ هػػػػػػػػػدكر قػػػػػػػػرار ايكن  ػػػػػػػػػذ كيػػػػػػػػ س  ػػػػػػػػػف هػػػػػػػػدكر ايحاأل
جنبػػػػػ  نشػػػػػ  يتحكػػػػػـ األأ ػػػػػر بقيكن  ػػػػػذ نػػػػػك ايػػػػػذم األ فٌ أيػػػػػع إكايسػػػػػبب  ػػػػػ  ذيػػػػػؾ  رجػػػػػا ، جنب ػػػػػ األ

 . (ِ)نذذ ايحج  

ر عتػػػػػع ايبحػػػػػث  ػػػػػ   ػػػػػدل كػػػػػك ر ايشػػػػػركط دكر اي حك ػػػػػ  اي راق ػػػػػ  ننػػػػػق  ةكهػػػػػ فٌ أنػػػػػق نػػػػػرل نٌ ا  ك    
ط دكف ايبحػػػػػث ب ػػػػػق ق ػػػػػع بػػػػػ  ايحكػػػػػـ جنب ػػػػػ   ةػػػػػحكػػػػػقـ اي حػػػػػقكـ األأن  ػػػػػذ يكػػػػػ  كطتبهػػػػػق قػػػػػقنكف كا

 -(ّ) حك ػػػػػ  ايبػػػػػدا ة كحد ػػػػػدان  -اي حك ػػػػػ  اي راق ػػػػػ  فٌ أوػػػػػر آجنبػػػػػ  كح ث ػػػػػقت اهػػػػػدارذ، ب  نػػػػػع األ

                                                           

  ػػػػػد نػػػػػذا اي بػػػػػدأ  ػػػػػف اي بػػػػػقدئ اي سػػػػػتـ بهػػػػػق،  ػػػػػ  ايكشػػػػػر ا كاي ةػػػػػ  كاية ػػػػػق  ، ككةػػػػػرذ قػػػػػكان ف ايػػػػػدكؿ كق ػػػػػ   (ُ)
 ػػػػػػػف قػػػػػػػقنكف االثبػػػػػػػقت اي راقػػػػػػػ  آن كػػػػػػػ   َُٔك َُٓكاكيهػػػػػػػق اي ػػػػػػػراؽ، كك ػػػػػػػق كا ػػػػػػػ   ػػػػػػػف نهػػػػػػػكص اي ػػػػػػػقدك ف 

 ايذكر.
، كبػػػػػػػػذات اي  نػػػػػػػػع ْٖٖص ز ايػػػػػػػػد ف عبػػػػػػػػد اهلل، ايةػػػػػػػػقنكف ايػػػػػػػػدكي  ايوػػػػػػػػقص، اي هػػػػػػػػدر ايسػػػػػػػػقبؽ،عػػػػػػػػد. (ِ) 

 . َِْ  دكح عبد ايكر ـ، ايةقنكف ايدكي  ايوقص، اي هدر ايسقبؽ، ص
ف اي حك ػػػػػػ  إجنب ػػػػػػ   ػػػػػػ  اي ػػػػػػراؽ  ػػػػػػحكػػػػػػقـ اي حػػػػػػقكـ األأاي ػػػػػػقدة ايثقيثػػػػػػ   ػػػػػػف قػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػذ  اسػػػػػػكنقدان ألحكػػػػػػقـ (ّ)

عتػػػػع  ػػػػف  ر ػػػػد كن  ػػػػذ جنبػػػػ  نػػػػ   حك ػػػػ  ايبػػػػدا ة، اذ نهػػػػت )ايحكػػػػـ األ كن  ػػػػذاي وكهػػػػ   ػػػػ  اينظػػػػر  ػػػػ  قبػػػػكؿ 
 ةػػػػػػ ـ ايػػػػػػدعكل يػػػػػػدل  حك ػػػػػػ  ايبػػػػػدا ة إهػػػػػػدار )قػػػػػػرار ايكن  ػػػػػػذ((.ك ف كطب ةػػػػػػقت  حك ػػػػػػ   -حكػػػػػـ اجنبػػػػػػ  اف : أ

/ ايه  ػػػػػػػػػػ  اي كسػػػػػػػػػػ   ِٖٔايك   ػػػػػػػػػػز االكحقد ػػػػػػػػػػ  اي ػػػػػػػػػػكقرة  ػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػذا ايسػػػػػػػػػػ قؽ جػػػػػػػػػػق   ػػػػػػػػػػ  ايةػػػػػػػػػػرار بقي ػػػػػػػػػػدد ))
(  ػػػػػف قػػػػػقنكف كن  ػػػػػذ احكػػػػػقـ ّ(( ايػػػػػذم جػػػػػق   ػػػػػ  ح ث قكػػػػػ  )...اف اي ػػػػػقدة )َُِٕ/َُ/ُٕ ػػػػػ   َُِٕاي دن ػػػػػ /

اكجبػػػػػػت عتػػػػػػع  ػػػػػػف  ر ػػػػػػد كن  ػػػػػػذ حكػػػػػػـ اجنبػػػػػػ  اف  ةػػػػػػ ـ  ُِٖٗيسػػػػػػن   َّاي حػػػػػقكـ االجنب ػػػػػػ   ػػػػػػ  اي ػػػػػػراؽ رقػػػػػػـ 
(  نهػػػػػق ُّبقي ػػػػػقدة ) ايػػػػػدعكل يػػػػػدل  حك ػػػػػ  ايبػػػػػدا ة يإلهػػػػػدار )قػػػػػرار ايكن  ػػػػػذ( كاذ اف اك قق ػػػػػ  اير ػػػػػقض ق ػػػػػت

 ات ايوقهػػػػػػػ  بػػػػػػقالعكراؼ بػػػػػػقيحكـ اك كن  ػػػػػػػذذ كو ػػػػػػا يةػػػػػػقنكف ايطػػػػػػػرؼ اي ك ققػػػػػػد اي طتػػػػػػكب اي ػػػػػػػ  بػػػػػػقف االجػػػػػػرا
االعكػػػػراؼ بػػػػقيحكـ  ػػػػ  ايحػػػػدكد ايكػػػػ  ال كة ػػػػ    هػػػػق االك قق ػػػػ  بغ ػػػػر ذيػػػػؾ كاذ اف االك قق ػػػػ  يػػػػـ كػػػػنص عتػػػػع نػػػػكع 

 =قػػػػقنكف كن  ػػػػذ اي حك ػػػػ  ايكػػػػ  ككػػػػكيع اهػػػػدار ايةػػػػرار بقيكن  ػػػػذ كاحقيػػػػت نػػػػذذ اي سػػػػ ي  ايػػػػع ايةػػػػقنكف اي راقػػػػ  كنػػػػك
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ايةػػػػػػقنكف يةبػػػػػػكؿ كن  ػػػػػػذ ايحكػػػػػػـ دكف ايكطػػػػػػرؽ ي ك ػػػػػػكع   ػػػػػػر بهػػػػػػقأككحةػػػػػػؽ  ػػػػػػف ايشػػػػػػركط ايكػػػػػػ  
حكػػػػػػـ يا ػػػػػػر بكن  ػػػػػػذ كن  ػػػػػػذ كةكهػػػػػػر عتػػػػػػع األاي ةػػػػػػرة ايحك  ػػػػػػ   ػػػػػػ  قػػػػػػرار اي فٌ أ ق ك ايػػػػػػدعكل السػػػػػػ ٌ 

 فٌ أجنبػػػػ  ك ايحج ػػػػ  ننػػػػق كثبػػػػت ي نطػػػػكؽ ايحكػػػػـ األ فٌ إ ػػػػ عت ػػػػ  ػػػػر ايكن  ػػػػذ، ك أك ر ػػػػض أجنبػػػػ  األ
 ايه   ايةقنكن   يكتؾ ايحج  .عطق  إقرار ايكن  ذ نك 

هػػػػدرت  حك ػػػػ  ايك   ػػػػز االكحقد ػػػػ  اي ػػػػكقرة قػػػػراران جػػػػق    ػػػػ )... يػػػػ س أاي بػػػػدأ  كك ك ػػػػدان يػػػػذيؾ   
يكك ػػػػؿ اي ػػػػدع  )طقيػػػػب يت حك ػػػػ  اف كتػػػػـز اي ػػػػدعع عت ػػػػ   ػػػػ  نػػػػذذ ايػػػػدعكل ب ك ػػػػقب اي حق ػػػػقة 

  هػػػػؿ  ػػػػ  اهػػػػؿ  ( ي ػػػػدـ جػػػػكاز ككػػػػرار كتػػػػؾ اي هػػػػقر ؼ ثقن ػػػػ  الف نػػػػذا ايةػػػػرار يػػػػـكن  ػػػػذ ايحكػػػػـ
ايحػػػػػػؽ ايػػػػػػذم كػػػػػػقف قػػػػػػد اككسػػػػػػب حج ػػػػػػ  اال ػػػػػػر اي ة ػػػػػػ    ػػػػػػ  يػػػػػػذا قػػػػػػرر نةػػػػػػض ايةػػػػػػرار كاعػػػػػػقدة 
ايػػػػػدعكل ايػػػػػع  حك كهػػػػػق الكبػػػػػقع  ػػػػػق كةػػػػػدـ عتػػػػػع اف  بةػػػػػع رسػػػػػـ ايك   ػػػػػز كقب ػػػػػقن يتنك جػػػػػ  كهػػػػػدر 

 .(ُ)ايةرار بقالك قؽ ...(

  جنبي في الثباتقوة الحكم األ: ثر الثالث األ 

 هػػػػقك حك   كهػػػػدر أ ػػػػف قػػػػقنكف ايدكيػػػػ  ايكػػػػ   تقثبػػػػاال  ػػػػ   سػػػػك د قككػػػػ جنبػػػػ  ايحكػػػػـ األ فٌ إ    
جنب ػػػػػػ  كاي راق ػػػػػػ  اي وكهػػػػػػ  ب كجػػػػػػب قػػػػػػقنكف كهػػػػػػد ؽ ايكهػػػػػػد ؽ عت ػػػػػػ   ػػػػػػف ايجهػػػػػػقت األ كب ػػػػػػد

      َُٕٗيسػػػػػػػػػػػػػػن   ِٓجنب ػػػػػػػػػػػػػػ  رقػػػػػػػػػػػػػػـ ألايككاق ػػػػػػػػػػػػػػا عتػػػػػػػػػػػػػػع اي سػػػػػػػػػػػػػػكندات كايكثػػػػػػػػػػػػػػق ؽ اي راق ػػػػػػػػػػػػػػ  كا

                                                                                                                                                                      

االحكػػػػقـ االجنب ػػػػ  كايػػػػذم نػػػػص عتػػػػع اوكهػػػػقص  حك ػػػػ  ايبػػػػدا ة بإهػػػػدار ايةػػػػرار بقيكن  ػػػػذ   كػػػػكف ك بػػػػدأ عػػػػقـ 
اف  حك ػػػػ  ايبػػػػدا ة نػػػػ  ايكػػػػ  كةػػػػقـ يػػػػد هق ايػػػػدعكل بشػػػػ ف طتػػػػب كن  ػػػػذ ايحكػػػػـ االجنبػػػػ  حكػػػػع كاف كػػػػقف هػػػػقدران 

 ػػػػف  (ٔكػػػػ  نهػػػػت عت هػػػػق اي ػػػػقدة ) ػػػػ  ق ػػػػق ق االحػػػػكاؿ ايشوهػػػػ   عتػػػػع اف كراعػػػػ   حك ػػػػ  ايبػػػػدا ة ايشػػػػركط اي
 ػػػػق نهػػػػت عت ػػػػ   ايةػػػػقنكف اي ػػػػذككر عنػػػػد اينظػػػػر بطتػػػػب قبػػػػكؿ كن  ػػػػذ ايحكػػػػـ اي طتػػػػكب كن  ػػػػذذ  ػػػػف عد ػػػػ  ككػػػػذيؾ

االك قق ػػػػػػ   ػػػػػػف شػػػػػػركط    ػػػػػػق  ك تػػػػػػؽ بكن  ػػػػػػذ االحكػػػػػػقـ ايهػػػػػػقدرة  ػػػػػػف ايػػػػػػدكؿ اي هػػػػػػقدق  عت هػػػػػػق كاذ اف  حك ػػػػػػ  
 ػػػػػػػ   ك ػػػػػػػكعهق عتػػػػػػػع وػػػػػػػنؼ قكاعػػػػػػػد االحػػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػػ    ػػػػػػػ  بغػػػػػػػداد ايجد ػػػػػػػدة نظػػػػػػػرت ايػػػػػػػدعكل ك هػػػػػػػتت 

االوكهػػػػقص اينػػػػكع  اي ك تػػػػؽ بقينظػػػػقـ اي ػػػػقـ   ػػػػق  ج ػػػػؿ حك هػػػػق كاجػػػػب ايػػػػنةض  ػػػػف نػػػػذذ ايجهػػػػ  يػػػػذا كاسػػػػكنقدان 
 را  ػػػػػقت  دن ػػػػػ  قػػػػػرر نةػػػػػض ايحكػػػػػـ اي   ػػػػػز كاحقيػػػػػ  ايػػػػػدعكل ايػػػػػع  حك ػػػػػ  بػػػػػدا ة  ُ/ُِِكّ/َُِيت ػػػػػقدك ف 

 ػػػػػؽ ايةػػػػػػقنكف كاشػػػػػ قر  حك ػػػػػ  االحػػػػػػكاؿ بغػػػػػداد ايجد ػػػػػدة إك ػػػػػقؿ اينظػػػػػػر   هػػػػػق حسػػػػػب االوكهػػػػػػقص كحسػػػػػ هق ك 
حكػػػػػػقـ   ...(.  نشػػػػػػكر  ػػػػػػ   جتػػػػػ   ج كعػػػػػػ  األايشوهػػػػػ    ػػػػػػ  بغػػػػػداد ايجد ػػػػػػدة بػػػػػػذيؾ كهػػػػػدر ايةػػػػػػرار بقألكثر ػػػػػ

 .ُُٓ، صَُِٖاية ق   ، اعداد ايةق   ح در عكدة كقظـ، اي دد ايثقيث،  ككب  ايةقنكف اي ةقرف، 
كك ػػػػػػػػػت  (  ػػػػػػػػػر  نشػػػػػػػػػكر)، َُِٗ/ُ/ُْ خ بكػػػػػػػػػقر  ِّٔت/ َُِٗ/ايه  ػػػػػػػػػ  اي دن ػػػػػػػػػ /ِّٖرقػػػػػػػػػـ ايةػػػػػػػػػرار  (ُ)
 شقرة اي   سقبةق عند حد ثنق عف شرط اي ةقبت  بقي ثؿ    اي بحث االكؿ.اإ
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ايكن  ػػػػػذ ككػػػػػكف يػػػػػ  قػػػػػكة  بةػػػػػرارجنبػػػػػ   حػػػػػرران رسػػػػػ  قن كب جػػػػػرد اقكرانػػػػػ  ك  ػػػػػد ايحكػػػػػـ األ ،(ُ)اي  ػػػػػدؿ
ف ايحكػػػػػـ ديػػػػػ نن عتػػػػػع  كػػػػػك  فٌ قت بقينسػػػػػب  يتحكػػػػػـ األجنبػػػػػ  نػػػػػك أاالثبػػػػػقت كاي ةهػػػػػكد بةػػػػػكة االثبػػػػػ

 ػػػػػػػػ ف كايكشػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػرار كاي كايشػػػػػػػػهقدة كاإثبػػػػػػػػقت،  ثػػػػػػػػؿ  اي سػػػػػػػػكندات االديػػػػػػػػ   ػػػػػػػػق ك ػػػػػػػػ ن   ػػػػػػػػف أ
 هػػػػػق إثبػػػػػقت كقػػػػػق ا  قد ػػػػػ  ققنكن ػػػػػ  السػػػػػكنقد اييػػػػػع ذيػػػػػؾ، كايكػػػػػ    كػػػػػف اككةػػػػػقر ر ايوبػػػػػرا  ك ػػػػػق إ

 .(ِ)جنب أورل يـ   هؿ   هق ايحكـ األ

ق   اي كق ػػػػػػػ  بػػػػػػػ ف اي ػػػػػػػراؽ اك قق ػػػػػػػ  ايك ػػػػػػػقكف ايةػػػػػػػقنكن  كاية ػػػػػػػ فٌ أيػػػػػػػع إشػػػػػػػقرة اإ  ػػػػػػػف كالبػػػػػػػدٌ    
عتػػػػػػػػع حج ػػػػػػػػ  نهػػػػػػػػت ، ُْٔٗيسػػػػػػػػن   ُْٗاي هػػػػػػػػدق  بقيةػػػػػػػػقنكف رقػػػػػػػػـ  ُْٔٗ ك هػػػػػػػػر عػػػػػػػػقـ

 ي حكػػػػػػقـبػػػػػػقيةكؿ ) كػػػػػػكف  ايحػػػػػػقدم كاي شػػػػػػركف  نهػػػػػػقجنبػػػػػػ   ػػػػػػ  األثبػػػػػػقت  ػػػػػػ  اي ػػػػػػقدة ايحكػػػػػػـ األ
ايهػػػػػقدرة  ػػػػػف  حػػػػػقكـ ايػػػػػدكيك ف قػػػػػكة ققط ػػػػػ   ػػػػػ  االثبػػػػػقت  ػػػػػ  ايدكيػػػػػ  االوػػػػػرل، كذيػػػػػؾ بقينسػػػػػب  

 ايع ايكقق ا ايك  اسس عت هق ايحكـ كثبكت يدل اي حك  (.

جنب ػػػػػػ  بةػػػػػػكة ي حكػػػػػػقـ األ اي راقػػػػػػ  عتػػػػػػع االعكػػػػػػراؼرادة اي شػػػػػػرع عتػػػػػػع اكجػػػػػػقذ إ كنػػػػػػذا دي ػػػػػػؿه    
 كػػػػػع كقنػػػػػت  سػػػػػكك    يتشػػػػػركط ايشػػػػػكت     ػػػػػر بقيكن  ػػػػػذ ثبػػػػػقت ب  ػػػػػزؿ عػػػػػف اقكرانهػػػػػق بةػػػػػرار األاال

 .ايك  نص عت   ايةقنكف اي راق  ك  ر  وقيؼ يتنظقـ اي قـ    اي راؽ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ـَُٕٗ/ّ/ِٗ بك ر خ ُٖٗٓقق ا اي راق   بقي دد نشر نذا ايةقنكف    جر دة ايك  (ُ)
 .ُِا  قف عبد ايسقدة  ح د، اي هدر ايسقبؽ، ص (ِ)
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 ـةــــمــــاتـالـخ

( كككهػػػػتنق اي راق ػػػػ ـ االجنبػػػػ  ا ػػػػقـ اي حػػػػقكـ )حج ػػػػ  ايحكػػػػ   ػػػػ  درسػػػػنقـ نػػػػذا ايبحػػػػث ايػػػػذم نوػػػػك
 ك  :ع عدة نكق   ك ةكرحقت نكجزنق كقآاي

   : النتائج ولا أ

ايكػػػػػ   ك نػػػػػا ايوهػػػػػـك  ػػػػػ  ايػػػػػدعكل  ػػػػػر اي ة ػػػػػ    ػػػػػ  يتحكػػػػػـ اية ػػػػػق  األحج ػػػػػ   فٌ إ  -ُ
يػػػػػع اي نققشػػػػػػ   ػػػػػ  اي سػػػػػ ي  ايكػػػػػ   هػػػػػؿ   هػػػػػق بػػػػػػ م إهػػػػػدر   هػػػػػق ايحكػػػػػـ  ػػػػػف اي ػػػػػكدة 

ثقركهػػػق  ػػػ  إك كاق  ػػػ  يػػػـ  سػػػبؽ أق نػػػذا اينػػػزاع كيػػػك ب ديػػػ  ققنكن ػػػ  دعػػػكل كقي ػػػ   ثػػػقر   هػػػ
حكػػػػػػقـ أقدم هػػػػػػدكر يك ػػػػػػ،  شػػػػػػر يهػػػػػػق ايحكػػػػػػـ ايهػػػػػػقدر ث ػػػػػػرت كيػػػػػػـأك أكيػػػػػػع ايػػػػػػدعكل األ

حكػػػػػػػػـ هػػػػػػػػح    ػػػػػػػػف ف ايأ ةك ػػػػػػػػقنق   كنقق ػػػػػػػ  ك ك قر ػػػػػػػػ ، ك هػػػػػػػػب  ايحكػػػػػػػػـ ققعػػػػػػػدة
 .شكؿ كاي ك كعاينقح ك  

كػػػػػـ اية ػػػػػػق    ػػػػػ  ايكشػػػػػػر ا يتح ػػػػػر اي ة ػػػػػ  بػػػػػػ  كحج كػػػػػ   ال اوػػػػػكنؼ بػػػػػ ف قػػػػػػكة األ  -ِ
ال  جػػػػكز قبػػػػكؿ  ػػػػف قػػػػقنكف االثبػػػػقت ايكػػػػ  نهػػػػت ) َُٔسػػػػقس ذيػػػػؾ  اي ػػػػقدة أاي راقػػػػ  ك 

كػػػػػػ  عنػػػػػػد ق ايحكػػػػػػـ اية ػػػػػػق    حػػػػػػكز حج  فٌ أذ إ( ي ػػػػػػؿ  ػػػػػػنةض حج ػػػػػػ  االحكػػػػػػقـ ايبقكػػػػػػ د
ك ب  ػػػػ   ػػػػدد أ، ققنكنػػػػقن  بقسػػػػكن قذذ يطػػػػرؽ ايط ػػػػف اي ةػػػػررة  ككسػػػػب درجػػػػ  ايبكػػػػقت كذيػػػػؾ

 .ـ اي قـ كي  قكة ايكن  ذ ايجبر   هب   ف اينظقايط ف ايةقنكن   ، ك 
يسػػػػػػػن   َّجنب ػػػػػػػ  رقػػػػػػػـ حكػػػػػػػقـ اي حػػػػػػػقكـ األأاي شػػػػػػػرع اي راقػػػػػػػ   ػػػػػػػ  قػػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػػذ  فٌ إ  -ّ

جنبػػػػػ  كيػػػػػـ  كطػػػػػرؽ ايػػػػػع  سػػػػػ ي  االعكػػػػػراؼ بػػػػػ  ايحكػػػػػـ األحسػػػػػـ  ك ػػػػػكع كن  ػػػػػذ  ُِٖٗ
، كجػػػػكاز ايػػػػد ا بسػػػػبؽ اي هػػػػؿ بحج ػػػػ  ايشػػػػ   اي ة ػػػػ  بػػػػ   ػػػػ  اي ػػػػراؽك ػػػػدل ك ك ػػػػ  

 ػػػػػػػقـ اي حػػػػػػػقكـ اي راق ػػػػػػػ  اي ك تةػػػػػػػ  بػػػػػػػذات أايػػػػػػػدعكل اي ةق ػػػػػػػ  عتػػػػػػػع اي حكػػػػػػػـك يػػػػػػػ    ػػػػػػػ 

 .ن سهـ قبؿ اقكران  بةرار ايكن  ذأكب ف ايوهـك  كسببقن  اي ك كع  حنن 
 فٍ أجنبػػػػػ  ايكػػػػػ  كنظػػػػػر  ػػػػػ  طتػػػػػب كن  ػػػػػذ ايحكػػػػػـ األيػػػػػـز اي حك ػػػػػ  أع اي راقػػػػػ  اي شػػػػػر  فٌ إ  -ْ

جنبػػػػػ  دكف ايػػػػػدوكؿ  ػػػػػ  األ ػػػػػ  ايةػػػػػقنكف يةبػػػػػكؿ كن  ػػػػػذ ايحكػػػػػـ ككوػػػػػذ اجػػػػػرا ات  حػػػػػددة 
 اي حػػػػػػػقكـ حكػػػػػػػقـأيشػػػػػػػركط اي حػػػػػػػددة  ػػػػػػػ  قػػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػػذ  ك ػػػػػػػكع ايحكػػػػػػػـ كذيػػػػػػػؾ ك ػػػػػػػؽ ا
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 ػػػػػػػػ  اي ػػػػػػػػقدك ف ايسقدسػػػػػػػػ  كايسػػػػػػػػقب    نػػػػػػػػ   ككحد ػػػػػػػػدان  ُِٖٗيسػػػػػػػػن   َّرقػػػػػػػػـ  جنب ػػػػػػػػ األ
 .ةعشر   شقرت اي   اي قدة ايحقد أي  ق ت  بقي ثؿ ايذم ايع شرط إ ق   إ
 حكػػػػػقـأقػػػػػقنكف كن  ػػػػػذ  اي شػػػػػرع اي راقػػػػػ  كن  ػػػػػذنق  ػػػػػ  جػػػػػقزأجنب ػػػػػ  ايكػػػػػ  حكػػػػػقـ األاأل فٌ إ  -ٓ

  هػػػػػق ال  ك ،قػػػػػد كردت عتػػػػػع سػػػػػب ؿ ايحهػػػػػر ُِٖٗيسػػػػػن   َّجنب ػػػػػ  رقػػػػػـ اي حػػػػػقكـ األ
حكػػػػػقـ وػػػػػرل  ػػػػػف األأنػػػػػكاع أيةبػػػػػكؿ بكن  ػػػػػذ ك االجكهػػػػػقد  ػػػػػ  اأك اية ػػػػػقس أ جػػػػػكز ايككسػػػػػا 

جنب ػػػػػػػ  حكػػػػػػػقـ األ  بكن  ػػػػػػػذ األقبكيػػػػػػػ، بػػػػػػػقير ـ  ػػػػػػػف عػػػػػػػدـ   ػػػػػػػؿ بػػػػػػػذيؾ حسػػػػػػػنقن جنب ػػػػػػػ  ك األ
 .حكاؿ ايشوه  يهقدرة    ق ق ق األا
جنبػػػػ  يتكن  ػػػػذ  ػػػػ  بتػػػػد اهػػػػدارذ يكػػػػ   كػػػػكف يكشػػػػر ا اي راقػػػػ  بةقبت ػػػػ  ايحكػػػػـ األاكك ػػػػع ا  -ٔ

اي ةهػػػػق   ػػػػ  قبػػػػكؿ كن  ػػػػذ ايحكػػػػـ  ثػػػػر ذيػػػػؾأتكن  ػػػػذ  ػػػػ  اي ػػػػراؽ   ػػػػق اوكتػػػػؼ عتػػػػع ي قػػػػقبنن 
ب ػػػػق جػػػػق   سػػػػكةن أايةط  ػػػػ   ػػػػ  ايبتػػػػد ايػػػػذم هػػػػدر   ػػػػ   جنبػػػػ  بشػػػػرط اككسػػػػقب  ايدرجػػػػ األ

 . ف عد   اير قض اي رب   يتك قكف اية ق      اك قق  
يػػػػػـ  حػػػػػدد اي شػػػػػرع اي راقػػػػػ  ايكقػػػػػت ايػػػػػذم  حػػػػػكز   ػػػػػ  ايحكػػػػػـ االجنبػػػػػ  يحج ػػػػػ  اال ػػػػػر   -ٕ

نهػػػػػػت ب ػػػػػػدذ ، بقسػػػػػكثنق  حقيػػػػػػ  كاحػػػػػدة  أكذ اي ة ػػػػػ    ػػػػػػ  نػػػػػؿ نػػػػػػ  قبػػػػػؿ قػػػػػػرار ايكن  ػػػػػ
بػػػػػػػػقي  راث حػػػػػػػػكاؿ ايشوهػػػػػػػػ   ي جقنػػػػػػػػب اي ك تةػػػػػػػػ   ػػػػػػػػف قػػػػػػػػقنكف األ ُٕعت هػػػػػػػػق اي ػػػػػػػػقدة 

حكػػػػػقـ ذا كقنػػػػػت كشػػػػػ ؿ ج  ػػػػػا األإ   ػػػػػق  ، كايكػػػػػ  كقنػػػػػت  حػػػػػؿ وػػػػػنؼ  ةهػػػػػ  كايكهػػػػػ  
قع  ػػػػػػف اي ةهػػػػػػق  عتػػػػػػع ج ػػػػػػإننػػػػػػقؾ  فٌ أ الٌ إ ك تةػػػػػػ  بػػػػػػقألحكاؿ ايشوهػػػػػػ    ػػػػػػف عد ػػػػػػ ، اي

 ػػػػػر اي ة ػػػػػ  نت ػػػػػ  يحج ػػػػػ  األجنب ػػػػػ  اي ك تةػػػػػ  بقيحقيػػػػػ  كاألـ األحكػػػػػقكجػػػػػكب ح ػػػػػقزة األ
 .إنكقرنق ققنكن   ال جقؿى ك قع أب يع كرك إ    طقي ق كؤدم 
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 ا : المقترحاتثانيا 

 ػػػػػػػػف قػػػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػػػذ أحكػػػػػػػػقـ اي حػػػػػػػػقكـ  ق(  ػػػػػػػػف اي ػػػػػػػػقدة ايسقدسػػػػػػػػ ) اي ةػػػػػػػػرةك ػػػػػػػػد ؿ   -ُ
  حػػػػػؿ(  ػػػػػر اي ة ػػػػػ    ػػػػػ حنؿ عبػػػػػقرة )حج ػػػػػ  األذيػػػػػؾ بػػػػػإك  األجنب ػػػػػ   ػػػػػ  اي ػػػػػراؽ

جنبػػػػػ   ػػػػػػ  يكقػػػػػكع  ػػػػػ  اشػػػػػكقالت كن  ػػػػػػذ ايحكػػػػػـ األيك ػػػػػػقدم ا( هػػػػػ   ايكن  ػػػػػذ) عبػػػػػقرة
 .اككسقب  درج  ايبكقتاي راؽ قبؿ 

 ػػػػػر وػػػػػذ بحج ػػػػػ  األقنكف يتسػػػػػ قح يت حك ػػػػػ  اي راق ػػػػػ  األي ػػػػػ     نػػػػػ   ػػػػػ  ايةػػػػػآ جػػػػػقد إ  -ِ
ذا  ػػػػػق كػػػػػـ ايػػػػػد ا بسػػػػػبؽ إجنبػػػػػ  قبػػػػػؿ اقكرانػػػػػ  بةػػػػػرار ايكن  ػػػػػذ اي ة ػػػػػ    ػػػػػ  يتحكػػػػػـ األ

جنب ػػػػػػ  ب ػػػػػػق  نسػػػػػػجـ  ػػػػػػا ايكشػػػػػػر  قت  هػػػػػػؿ  ػػػػػػ  ايػػػػػػدعكل  ػػػػػػف قبػػػػػػؿ اي حك ػػػػػػ  األاي
 . نذا ايش فاي راق   ايهقدرة    

جنب ػػػػػػ   ػػػػػػ  حكػػػػػػقـ اي حػػػػػػقكـ األأذ عشػػػػػػرة  ػػػػػػف قػػػػػػقنكف كن  ػػػػػػ  ك ػػػػػػد ؿ اي ػػػػػػقدة ايحقد ػػػػػػ  -ّ
جنب ػػػػػػ  ايكػػػػػػ  ال حكػػػػػػقـ اي حػػػػػػقكـ األأكذيػػػػػػؾ ب ػػػػػػق  سػػػػػػ   بػػػػػػقالعكراؼ ككن  ػػػػػػذ اي ػػػػػػراؽ 

ايس قسػػػػػػ    كجر ػػػػػػدنق  ػػػػػػف ايهػػػػػػ  كػػػػػػركبط  ػػػػػػا اي ػػػػػػراؽ بقك قق ػػػػػػقت ثنق  ػػػػػػ  كج قع ػػػػػػ  ك 
 ػػػػراد ايهػػػػػقدرة  سػػػػقس بحةػػػػػكؽ األايهػػػػ   اية ػػػػػق    عت هػػػػق ي ػػػػق يػػػػػذيؾ  ػػػػف   ػػػػ ق ا  ك 

 .يع ايكن  ذ    اي راؽإ   ككحكقج جنبأحكقـ أيهـ 
حكػػػػػقـ اي حػػػػػقكـ أاي ػػػػػقدة ايثق نػػػػػ   ػػػػػف قػػػػػقنكف كن  ػػػػػذ  ك ػػػػػد ؿ نػػػػػص اي ةػػػػػرة )ب(  ػػػػػف  -ْ

كهػػػػػب  )اف كسػػػػػك ور ايػػػػػدعكل(  فٍ أ( ك عبػػػػػقرة )اف كؤجػػػػػؿ ايػػػػػدعكل جنب ػػػػػ  ككحد ػػػػػدان األ
 ػػػػا ايةكاعػػػػد االجرا  ػػػػ   ػػػػ  نهػػػػكص قػػػػقنكف  كثػػػػر انسػػػػجق قن أعنهػػػػق يكػػػػ  ككػػػػكف  بػػػػدالن 

 . اي  دؿ ُٗٔٗيسن   ّٖرقـ  اي دن  اي را  قت 
عػػػػػػقدة ا  سػػػػػػ  ايوقهػػػػػػ  بكبت ػػػػػػن اي حكػػػػػػـك عت ػػػػػػ  ك ك ػػػػػػد ؿ اي ةػػػػػػرة )أ(  ػػػػػػف اي ػػػػػػقدة ايسقد -ٓ

جػػػػػػرا ات ايكبت ػػػػػػن إبطػػػػػػرؽ   ةكيػػػػػػ  ككق  ػػػػػػ ( ب ػػػػػػق  ن ػػػػػػـ و ػػػػػػرة )هػػػػػػ ق   ايج تػػػػػػ  األ
 .حددة    ققنكف اي را  قت اي دن  اي 
 

 ......نسأل اهلل التوفيق 

   البـاحث                                                                                                
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  ـادرــــصـــمـال
 القـران الكريـم   

 : المعاجم اللغوية اوال :

 .1986سنة ، مكتبة لبنان، مختار الصحاح  -1
 .1986 ،بيروت، 33المنجد في المغة واالعالم، مطبعة دار المشرق، الطبعة   -2
 ،الروس، عربيممممممممة لمتربيممممممممة وال  افممممممممة والعممممممممموماالساسممممممممي، المنظمممممممممة الالمعجممممممممم العربممممممممي   -3

1989. 
 : : كتة القاوونثاويا 

ابمممممممممرا يم السممممممممميد احمممممممممممد، حجيمممممممممة االحكمممممممممام ف  مممممممممما و  ممممممممما  ، دار ال كمممممممممر الجممممممممممامعي د.  -1
 .االسكندرية، بال سنة طبع

ابممممممرا يم المشمممممما دل، المبممممممادئ ال انونيممممممة فممممممي   مممممما  محكمممممممة التمييمممممم ،  سممممممم ال ا ممممممي  -2
 .1993المرافعات المدنية، مطبعة الجاحظ، بغداد 

احممممممممد ابمممممممو ال ممممممما، نظريمممممممة االحكمممممممام فمممممممي  مممممممانون المرافعمممممممات، الطبعمممممممة االولممممممم ، دار د.  -3
 .1957المعارف لمنشر 

ادم و يمممممممب النمممممممداول، المرافعمممممممات المدنيمممممممة، الطبعمممممممة ال ال مممممممة، العاتمممممممك لصمممممممناعة الكتممممممماب  -4
 .2311ال ا رة،

المممممدولي الخمممماا، الجمممم   ال مممماني، الطبعممممة ال انيمممممة حمن، ال ممممانون ر جممممابر جمممماد عبممممد الممممد.  -5
 .1948، مطبعة دار الت يض، بغداد

حسممممممممممن ال ممممممممممداول و د. نالممممممممممب الممممممممممداوودل ، ال ممممممممممانون الممممممممممدولي الخمممممممممماا، الطبعممممممممممة  د. -6
 .2311السادسة، دار ال  افة لمنشر والتو يع، عمان 

، بممممال  حسممممن فممممؤاد مممممنعم، تن يمممم  االحكممممام االجنبيممممة فممممي العممممراق، الطبعممممة االولمممم ال ا ممممي  -7
 .2339سنة الطبع  ،دار طبع
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ح يظمممممة السممممميد الحمممممداد، النظريمممممة العاممممممة فمممممي ال مممممانون ال  ممممما ي المممممدولي الخممممماا د.   -8
وتن يممممممم  االحكمممممممام االجنبيمممممممة واحكمممممممام التحكممممممميم، منشمممممممورات الحمبمممممممي الح و يمممممممة، بيمممممممروت 

2313. 
سممممممم يل ال مممممممتالول، ال مممممممانون المممممممدولي العمممممممام، الطبعمممممممة االولممممممم ، دار ال  افمممممممة لمنشمممممممر د.  -9

 .2339والتو يع، عمان، 
عبممممممماس العبمممممممودل، تنممممممما ع ال ممممممموانين ال  ممممممما ي المممممممدولي وتن يممممممم  االحكمممممممام االجنبيمممممممة،  د.  -13

 .2315دار السن ورل، بيروت 
 عبممممد الحكممممم فممممودة، حجيممممة و مممموة االمممممر الم  ممممي فممممي  ممممو  مختمممممف ا را  ال   يممممةد.   -11

 .2336دار ال كر وال انون، طبعة عام 
حكمممممممام المدنيمممممممة والج ا يممممممة، دار المعمممممممارف لمنشمممممممر عبممممممد الحميمممممممد الشممممممممرا ل، حجيممممممة اال  -12

 .سنة الطبع
وشمممممماحي، ال ممممممانون الممممممدولي الخمممممماا فممممممي العممممممراق، الجمممممم   ال مممممماني  عمممممممر عبممممممد الحميممممممد  -13

 .1941الطبعة االول ، مطبعة الت يض اال مية، بغداد 
عبممممممممد ال تمممممممماح بيممممممممومي حجمممممممما ل ، النظممممممممام ال ممممممممانوني لتن يمممممممم  االحكممممممممام االجنبيممممممممة ، د.   -14

 .2334، دار ال كر الجامعي ، االسكندرية ، الطبعة االول  
عبممممد المجيمممممد الحكممممميم و د. عبمممممد البممممما ي البكممممرل و د. محممممممد طممممم  البشمممممير، الممممموجي  د.   -15

 .1983في نظرية االلت ام، الج   االول، مكتبة السن ورل، بغداد
عبممممممممدص جميممممممممل نصمممممممموب، محا ممممممممرات فممممممممي ال ممممممممانون الممممممممدولي الخمممممممماا، الطبعممممممممة د.   -16

 .2335لبنان، - و ية، بيروتاالول ، منشورات  ين الح
عممممم  المممممدين عبمممممد ال، ال مممممانون المممممدولي الخممممماا، الجممممم   ال ممممماني، الطبعمممممة الخامسمممممة د.   -17

 .1965، دار الن  ة العربية
جع مممممممر، المنبمممممممع الموسمممممممع، الطبعمممممممة االولممممممم ، دار الطبمممممممع  عصمممممممام حمممممممداد ود. حسمممممممان  -18

 .2311بيروت، 
والتجاريممممممممة الدوليممممممممة، مطممممممممابع عكاشممممممممة محمممممممممد عبممممممممد العممممممممال، االجممممممممرا ات المدنيممممممممة د.   -19

 .1968االمل، بيروت 
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عممممممموني محممممممممد فخممممممرل، االختصممممممماا ال  ممممممما ي الممممممدولي لممحممممممماكم العرا يمممممممة ال ا ممممممي   -23
وتن يمممممم  االحكممممممام االجنبيممممممة فممممممي المسمممممما ل المدنيممممممة والتجاريممممممة، الطبعممممممة االولمممممم ، مكتبممممممة 

 .2337الصباح، بغداد 
انيمممممممة، دار الن  مممممممة المممممممي، مبمممممممادئ  مممممممانون ال  ممممممما  الممممممممدني، الطبعمممممممة ال و فتحمممممممي د.   -21

 .1975العربية 
محممممممد عبمممممد عممممممي شمممممد ان، ع مممممو محكممممممة التمييممممم  االتحاديمممممة، محا مممممرات ال ا مممممي   -22

 .2319ال ا ا عم  طمبة المع د ال  ا ي العرا ي، عام 
عرا ممممممي ، ال ممممممانون الممممممدولي الخمممممماا وفممممممق ال ممممممانونين الممممممممدوح عبممممممد الكممممممريم حممممممافظد.   -23

 .1977لمباعة ، بغداد ، دار الحرية والم ارن، الطبعة ال انية
نبيممممممممل اسممممممممماعيل عمممممممممر ود. احمممممممممد خميممممممممل ، ممممممممانون المرافعممممممممات المدنيممممممممة، الطبعممممممممة د.   -24

 .2334االول ، منشورات الحمبي الح و ية، بيروت 
 شممممممممام عممممممممممي صمممممممممادق، ال مممممممممانون الممممممممدولي الخممممممممماا، دار المطبوعمممممممممات الجامعيمممممممممة د.   -25

 .2334االسكندرية 
منشممممم ة   ،دولي دراسمممممة م ارنمممممة، تنممممما ع االختصممممماا ال  ممممما ي الممممم شمممممام عممممممي صمممممادق  -26

 .1972، االسكندرية المعارف
 مممما ي مممممن  ممممانون المرافعممممات ، النظريممممة العامممممة فممممي التن يمممم  ال وجممممدل رانممممب المظ ممممر  -27

 .، سنة الطبع بالدار ال كر العربي لمطباعة والنشر، المدنية
 : : الرسائل واالطروحات ثالثا

كميممممممة ال ممممممانون، جامعممممممة كممممممربال  ا  ممممممار حميممممممد  ممممممادل، رسممممممالة ماجسممممممتير م دمممممممة المممممم   -1
 .2313بعنوان ال يمة ال انونية لمحكم االجنبي  بل االمر بالتن ي ، 

 : : الثحوث القاوووية راتعا

مجمممممممة  منشممممممور فمممممميات ال ابمممممممة لمتن يمممممم ، بحممممممث حكممممممام والمحممممممرر ادم و يممممممب النممممممداول، اأ -1
ال ممممممانون الم ممممممارن تصممممممدر عممممممن جمعيممممممة ال ممممممانون الم ممممممارن العرا ممممممي، العممممممدد الخممممممامس عشممممممر 

 .1983 السنة العاشرة، بغداد،
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 ،حكممممممام، بحممممممث م ممممممدم المممممم  مجمممممممس العممممممدلال ا مممممي خمممممممف عمممممممي حمبمممممموا، حجيممممممة اأ -2

 .2332عام 

حممممممممموال نممممممممما ع ال ممممممممموانين فمممممممممي ممممممممممادة االرث واأد. سمممممممممامي بمممممممممديع منصمممممممممور، المممممممممدين وت -3
مجممممممة الدراسمممممات ال انونيمممممة، مجممممممة نصمممممف سمممممنوية صمممممادرة عمممممن  بحمممممث منشمممممور الشخصمممممية

 .2334كمية ال انون جامعة بيروت العربية، منشورات الحمبي، 

حجيمممممممة الحكمممممممم االجنبمممممممي ، شممممممميعان و د. خيمممممممر المممممممدين كممممممماظم عبيمممممممد د. فمممممممراس كمممممممريم -4

 الم  مممممممي فيممممممم ، بحمممممممث منشمممممممور فمممممممي مجممممممممة المح مممممممق الحممممممممي لمعمممممممموم ال انونيمممممممة والسياسمممممممية
 .2339السنة االول ،  العدد االول، ،جامعة بابل، كمية ال انونتصدر عن 

جنبممممي، بحممممث م ممممدم عمممممي سممممعيد نمممماظم، دور المحكمممممة الوطنيممممة فممممي التن يمممم  الحكممممم اأ -5

 .2312ال  المع د ال  ا ي، سنة
     إي ممممممممممان عبممممممممممد السممممممممممادة محمممممممممممد، النظممممممممممام ال ممممممممممانوني لتن يمممممممممم  اأحكممممممممممام اأجنبيممممممممممة فممممممممممي -6

 .2313العراق، بحث م دم ال  المع د ال  ا ي، سنة 
 : سا : المجالت الدوريةخام

 .1959بغداد  ،السابع عشرةمجمة ال  ا ، العدد االول، مطبعة العاني، السنة   -1
مجمممممممممة ال ممممممممانون الم ممممممممارن تصممممممممدر عممممممممن جمعيممممممممة ال ممممممممانون الم ممممممممارن العرا ممممممممي، العممممممممدد   -2

 .1983بغداد،  ،الخامس عشر، السنة العاشرة
 .1987، لسنة ال الث مجمة ال  ا ، العدد  -3
 .1993لسنة ،ل انية واالربعون، السنة امجمة ال  ا ، العدد ال الث  -4
مجممممممة الدراسمممممات ال انونيمممممة، مجممممممة نصمممممف سمممممنوية صمممممادرة عمممممن كميمممممة ال مممممانون جامعمممممة   -5

 .2334بيروت العربية، منشورات الحمبي، 
تصمممممدر عمممممن جامعمممممة بابمممممل، كميمممممة مجممممممة المح مممممق الحممممممي لمعمممممموم ال انونيمممممة والسياسمممممية،   -6

 .2339السنة االول ،  العدد االول، ال انون،
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      مجممممممممممممة التشمممممممممممريع وال  ممممممممممما ، مجممممممممممممة نصمممممممممممف سمممممممممممنوية، السمممممممممممنة السمممممممممممابعة، العمممممممممممدد   -7
 .2315االول، مطبعة العدالة ببغداد، 

مجموعمممممممة االحكمممممممام ال  ممممممما ية، اعمممممممداد ال ا مممممممي حيمممممممدر عمممممممودة كممممممماظم، العمممممممدد مجممممممممة   -8
 .2318لمطباعة والنشر، دار الوارث  ،ال اني

مجلةةةةم مجماالةةةةم لقضاةةةة ا لاد ةةةة ي مي لالةةةة ل  لاد  ةةةة  ض ةةةة   الةةةةا   اةةةة  اي لا ةةةة     -9

 .8102لاث اثي ماتبم لاد نان لامد  ني 
  : ا : القـواويهسادس

 القواويه العراقية - أ

 .928 لسنة 33 انون تن ي  احكام المحاكم االجنبية في العراق ر م  -1

 .المعدل 1931لسنة  78ر م  لألجانب  انون االحوال الشخصية -2      

 المعدل. 1951لسنة  43ال انون المدني العرا ي ر م  -3      

 المعدل. 1959لسنة  188 انون االحوال الشخصية ر م  -4      

 .المعدل 1969لسنة  83 انون المرافعات المدنية ر م  -5      

     52 ممممممممانون تصممممممممديق التوا يممممممممع عممممممممم  المسممممممممتندات والو مممممممما ق العرا يممممممممة واالجنبيممممممممة ر ممممممممم -6      
 .المعدل 1973لسنة 

 .المعدل 1979لسنة  137  انون اال بات العرا ي -7    

 .المعدل 1983لسنة  45ر م   انون التن ي  العرا ي -8    

 .2317لسنة  76 انون ا امة االجانب ر م  -9    
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 القواويه العرتية  - ب

 .المعدل 1968سنة ل 13ر م المصرل  رافعات المدنية والتجارية انون الم -1   

فمممممممممي  93المبنممممممممماني الصمممممممممادر بالمرسممممممممموم ر مممممممممم   مممممممممانون اصمممممممممول المحاكممممممممممات المدنيمممممممممة -2   
 .المعدل 16/9/1983

 المعاهدات الدولية -ج

 35بال ممممممممانون ر ممممممممم المصممممممممد ة ات ا يممممممممة تن يمممممممم  االحكممممممممام بممممممممين دول الجامعممممممممة العربيممممممممة  -1
 .1956لسنة

 1964بمممممممين العمممممممراق ومصمممممممر عمممممممام المع مممممممودة التعممممممماون ال مممممممانوني وال  ممممممما ي ات ا يمممممممة   -2
 .1964لسنة  194المصد ة بال انون ر م 

لسممممممممنة  113المصممممممممد ة بال ممممممممانون ر ممممممممم ات ا يممممممممة الريمممممممماض العربيممممممممة لمتعمممممممماون ال  مممممممما ي  -3
1983. 

 : القضائيةالقرارات ساتعا : 

في  2313لمدنية من ول//ال ي ة ا46  بالعدد محكمة التميي  االتحادية ر  را -1
 ،  )نير منشور(.25/3/2313

/ال ي مممممممممممممممممممممة الموسمممممممممممممممممممممعة 134 بالعمممممممممممممممممممممدد محكممممممممممممممممممممممة التمييممممممممممممممممممممم  االتحاديمممممممممممممممممممممة مممممممممممممممممممممرار  -2
 )نير منشور(. ،25/12/2311في2311المدنية/

،  ممممممممممممممممممممرار  5/2316/ 16فممممممممممممممممممممي  233اعممممممممممممممممممممالم  2316/ت/268 المممممممممممممممممممممر م ال ممممممممممممممممممممرار -3
نيممممممممممممممر )صممممممممممممممادر مممممممممممممممن محكمممممممممممممممة اسممممممممممممممت ناف الرصممممممممممممممافة / ال ي ممممممممممممممة التميي يممممممممممممممة المدنيممممممممممممممة، 

 .(منشور
/ال ي ممممممممممممممممممممممة الموسممممممممممممممممممممممعة 11بالعممممممممممممممممممممممدد محكمممممممممممممممممممممممة التمييمممممممممممممممممممممم  االتحاديممممممممممممممممممممممة  ال ممممممممممممممممممممممرار -4

 ، )نير منشور(.23/2/2318في  2318المدنية/
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فممممممممممممي  2319/ال ي ممممممممممممة المدنيممممممممممممة / 238بالعممممممممممممدد   ممممممممممممرار محكمممممممممممممة التمييمممممممممممم  االتحاديممممممممممممة -5
 .(نير منشور، ) 14/1/2319

/ ال ي مممممممممممممممممممممة الموسمممممممممممممممممممممعة 81 بالعمممممممممممممممممممممدد محكممممممممممممممممممممممة التمييممممممممممممممممممممم  االتحاديمممممممممممممممممممممة   مممممممممممممممممممممرار -6
 (.نير منشور )، 18/3/2319بتاريخ  2319نية/المد
 2319/ال ي مممممممممممممممة المدنيمممممممممممممممة /4484 بالعمممممممممممممممدد محكممممممممممممممممة التمييممممممممممممممم  االتحاديمممممممممممممممة   مممممممممممممممرار -7

 .(نير منشور، )21/7/2319في 

فممممممممممممي  2319/ال ي ممممممممممممة المدنيممممممممممممة/5612 ممممممممممممرار محكمممممممممممممة التمييمممممممممممم  االتحاديممممممممممممة بالعممممممممممممدد  -8
 ، )نير منشور(. 15/9/2319

فمممممممممممممي  2319//ب1712 ممممممممممممرار صمممممممممممممادر مممممممممممممن محكممممممممممممممة بممممممممممممدا ة االعظميمممممممممممممة بالعممممممممممممدد  -9
 (.، )نير منشور33/9/2319
فممممممي  2319/ال ي ممممممة المدنيممممممة/6673 ممممممرار محكمممممممة التمييمممممم  االتحاديممممممة المممممممو رة بالعممممممدد  -13
  رار ) نير منشور (. 6/11/2319

فممممممممممممي  2323/ال ي ممممممممممممة المدنيممممممممممممة/197 ممممممممممممرار محكمممممممممممممة التمييمممممممممممم  االتحاديممممممممممممة بالعممممممممممممدد  -11
  رار )نير منشور(. 14/1/2323
فمممممممي  2323المدنيمممممممة/ /ال ي مممممممة الموسمممممممعة35 مممممممرار محكممممممممة التمييممممممم  االتحاديمممممممة بالعمممممممدد  -12
 .(نير منشور) ،25/2/2323
 

 المواقع االلكترووية: : ثامىا

 م ال متاح عم  شبكة االنترنيت عم  الرابط االتي: -1
  https://www.indexsignal.com/community/threads/36939. 

 .25/5/2323: ت   خ لا خال
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 ت ا رار الم وم المغول
 ث اال دا 
 ج والت ديرالشكر 
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