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انخالصة:

ٗوصل قضاا العوال أوالْتا ن هاي أواال٘ة ذلماا الوؽااكن تٌاْن هعا٘ي هاي الادعإّ ا تاالٌ ب لواا ٗرو٘ان تاَ الٌانان تا٘ي العواا
ّأصؽاب العول هي طث٘عح خاصح لكًَْ ٗوصل طثقر٘ي غ٘اب هراْاتًر٘ي واْا هاي ؼ٘اس الوبكان الواادٕ أّ ا ظروااعٖ ا ّاى ُا ا
القضا الٗعرود قاًْى العول ّؼدٍ لؽل ُ ٍ الٌناعاخ ّأًوا ٌٗطلق هي ًمْص القاًْى الودًٖ ّقاًْى الوبافعاخ الودً٘اح ّقااًْى
أصْ الوؽاكواخ العنائ٘ح ّهاي ٌُاا ظاا أخرمااص ُا ٍ الوؽااكن هْتعاا ن علأ ا خرمااص العنائاٖ ّا خرمااص الوادًٖ ا
ّلغاب ذاْف٘ب ؼواٗااح كث٘ابج للعوااا ظعال الواابن ُا ا القضاا علاأ دأظرا٘ي كواا أًااَ أًااؤ هؽكوااح عوال فاٖ كاال هؽاف اح هااي
هؽاف اخ القطب للرسِ٘ل علٔ أطباف العالقح ّأذثان أظبا اخ أكصب ٗسبان ّوِْلح ا ّ ظل الْقْف علٔ ولطح هؽكوح العول فٖ
ً ب الدعآّ العو ال٘ح وٌرٌاّ ُ ا الوْضْن فٖ فمل٘ي ًثؽس فٖ أّلِوا اُو٘ح قضاا العوال ّأظابا اخ القاضاٖ أهاهاَ ا تٌ٘واا
وٌثؽس فٖ شاًِ٘وا ًطاق أخرماص هؽكوح العول ّالقْاعد القاًًْ٘ح الرٖ ذطثقِا .

Abstract:
The Legalistic of labow force casesthrouyh the worker force court : The labow Jurisdiction
treaties associated with aspecific case legistimation to verdict aconfelics between the blue colour
workers and the employers, itshown two extremes, in working materiality and social status . The
Jury rely labour law and other cencerns, to over shudde the civil law contexts . e.g. :-Civil law ,
crimind principle .In this Sense the Juristiction viewed individual case over civil- criminal subiect
Mater to be a Safety side of the Worker Rights . This means the legislature look over euch case
bilingual , spread over the rest of Iraqi provinces , Labour courts , for the purpose of facilitde and
amalgamate the unique procedures .To ascertain this Subject Mutters, the labour courts
authorization Split into Two sections : The first section deals with the importance of workers
eourt legitimates procedures .
The second section deals with the scope of the labaur court and the availability Rules to be
uscertained and its validities .

انمقذمة :
لقااد كتلااد الدواااذ٘ب للوااْاطٌ٘ي كافااح ؼااق الرقاضااٖ لؽاال الوٌاتعاااخ ّالوؽاف ااح علاأ ؼق ا ْقِن ّه ا ٌ ا عراادا علاأ ه ا باكنُن
القاً ا ًْ٘ح  ًّ .اابان خاارالف طث٘عااح الاادعآّ ّذعاادد أًْاعِااا ا فقااد ذثٌااد الاادّ أواالْب ذلمااا الوؽاااكن تٌااْن هعاا٘ي هااي ُ ا ٍ
الدعآّ ّ .هي ُ ا الوٌطا ق فقاد أفابد الواابن العباقاٖ هؽااكن خاصاح للٌ اب فاٖ الادعْٓ العوال٘اح ّألنهِاا تؤذثاان أصاْ القضاا
الوسرععل أخرمااأان ظابا اخ أفا الادعْٓ ّالٌ اب فِ٘اا ّؼساوِا ضاواًا ن لؽماْ العواا علأ ؼقاْقِن فاٖ أقماب ّقاد هوكاي
ّذعٌثِن الركال٘ف ّالومبّفاخ الرٖ قاد ذسارغبق ق٘واح الادعْٓ ااذِاا ا هواا ٗااكل عااهالن فاٖ ذابط الوطالثاح تِا ٍ الؽقاْق ّتالراالٖ
ض٘اعِا ّ.لكاٖ ًلقاٖ الضاْ علأ الوؽكواح الولرماح تٌ اب الادعْٓ العوال٘اح ّهْقاف الواابن العباقاٖ هٌِاا ا فؤًٌاا واٌرٌاّ ُا ا
الوْضْن هي خال تؽصٌا ال ٕ قسوٌاٍ الٔ فمل٘ي ا ٗرضوي ا ّ هٌَ أُو٘ح قضا العوال ّأظابا اخ الرقاضاٖ أهاهاَ تٌ٘واا ألارول
التمل الصاًٖ علٔ ًطاق أخرماص هؽكوح العول ّالقْاعد القاًًْ٘ح الرٖ ذطثقِا .

انفصم األول
أهمية قضاء انعمم واجراءات انتقاضي أمامه
هي أظل ت٘اى أُو٘ح قضا العول فاٖ ً اب الادعْٓ العوال٘اح ّذْضا٘ػ ا ظابا اخ الْاظثاح ا ذثاان أهاهاَ ا ًقسان ُا ا التمال الأ
هثؽص٘ي ا ًرٌاّ فٖ ا ّ هٌِوا أُو٘ح قضا العول ا ًّسرعب فٖ الصاًٖ أظبا اخ الرقاضٖ أهام هؽكوح العول .

انمبحج األول
اهمية قضاء انعمم
ذرعَ الغالث٘ح الع ؤ هي الدّ ًؽْ أقباأ قضا هرلما تالوٌاتعاخ الرٖ ذصْأ ت٘ي العوا ّأصؽاب العول تاؤى عالقاخ العول
ا تؽ٘ااس ٗكااْى ٌُاااط ذطث٘ااق لقْاعااد ّأؼكااام ذلرلااف عااي ذلاام الرااٖ ذطثااق علاأ الوٌاتعاااخ العادٗااح ا ّٗبظ ا السااثة فااٖ الاام الاأ
ا خرالف ّالرثاٗي ت٘ي هبكن صاؼة العول ّالعاهل قْج ّضعتا ن هي الٌْاؼٖ ا قرمادٗح ّا ظرواع٘ح فضالن هي أى ُا ٍ الوٌاتعااخ
ذرسن تالطات الوٌِٖ ّذرطلة خثبج ّالوام تالرقال٘د ّا عباف اللاصح تا عوا الرٖ ٗئدًِّا (. )1
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ّٗوكي القْ أى أتبت ا وثاب الرٖ دفعد ا ً وح القضائ٘ح فٖ الْقد الؽاضب الٔ ذلم٘ا قضا هسرقل للادعْٓ العوال٘اح ذروصال
فٖ الٌقاط الرال٘ح -:
 -1اى قضا العول الٗعرود عٌد ً ب الادعْٓ العوال٘اح علأ الٌماْص القاًًْ٘اح الراٖ ذرضاوٌِا الراابٗعاخ فؽساة ا ّأًواا ٗطثاق
تاؤًِا ا عباف ّالرقال٘د الوٌِ٘ح الوؽل٘ح فٖ ًطاق اقل٘وٖ هع٘ي .
ٗ -2رو٘ن الٌنان ت٘ي العواا ّأصاؽاب العوال تطث٘عراَ اللاصاح ا لكًْاَ ٗؽمال تا٘ي طثقرا٘ي غ٘اب هراْاتًر٘ي الهاي ؼ٘اس الْضا
الوااادٕ ّال هااي ؼ٘ااس الوبكاان ا ظرواااع ٖ كوااا اكبًااا ا ّلِ ا ا فااؤى القضااا العوااالٖ ٗؤخ ا تٌ ااب ا عرثاااأ اابّف العاهاال ّّضااعَ
ا ظرواعٖ ّا قرمادٕ أكصب هي غ٘بٍ .
 -3أى قضا العول ٗطثق الٔ ظاًة ًمْص قاًْى العول ّالضواى ا ظرواعٖ الكص٘ب هي الٌمْص القاًًْ٘ح الْاأدج فٖ القااًْى
الودًٖ ّقاًْى الوبافعاخ الودً٘ح ّقاًْى أصْ الوؽاكواخ العنائ٘ح .
ل لم فاى ّظْد قضا هرلما تالدعآّ العوال٘ح ذقرضِ٘ا الضبّأج لرؽق٘ق العدالح ّوبعح ؼسوِا تِدف خلاق الراْاتى تا٘ي قاْج
صاؼة العول ّضاعف العاهال ّذؽق٘اق ا وارقباأ فاٖ عالقااخ العوال ّتالااكل الا ٕ ذاٌعكل شاأُاا علأ العاهال ّصااؼة العوال
ّالوعرو هعان (. )2
ّأورٌادان لِ ٍ ا وثاب ّغ٘بُا أفبدخ هع ن الدّ قضا ان هرلمما ن تالوٌاتعاخ العوال٘ح ّطثقد قْاعد ذرسن تطاات خااص ٗلرلاف
عوااا ُااْ هااؤلْف فااٖ الاادعآّ ا خاابٓ ا أغاان ذساال٘وٌا تاااى قاضااٖ العواال ٗلعااؤ الاأ ذطث٘ااق ًمااْص القاااًْى الواادًٖ فااٖ كص٘ااب هااي
الوْضْعاخ الرٖ لن ذٌ وِ ا قْاً٘ي العول تؤعرثاأٍ الابٗعح العاهح عٌدها ٗترقد الٔ الٌا ال ٕ ٗؽكن الوٌاتعح الوعبّضح أهاهَ فاٖ
ذلم القْاً٘ي تابط أى الذرعاأ ُ ٍ ا ؼكام صباؼح أّ ضوٌا ن ه الرابٗعاخ اللاصح الرٖ ذرعلق تالعول (.)3
ّقد ولم الوابن العباقٖ ُ ا الوسالم فقاد أفابد قضاا هرلمماا ن لادعآّ العوال تِادف ذاْف٘ب ؼواٗاح قضاائ٘ح للعاهال ّٗروصال ُا ا
القضا توؽكوح العول الراٖ ذراؤلف هاي قاا ف هٌتابد ٗقاْم ّتٗاب العاد ترعٌ٘٘اَ تٌاا ان علأ أقراباغ أئا٘ل هؽكواح ا وار ٌاف تالٌساثح
لقضاج الوؽاكن الرٖ ذق ضوي ؼدّد كل هٌطقح أور ٌاف٘ح فٖ القطب ا كوا ذاكل هؽكوح عول أّ أكصب فٖ كل هؽاف اح هاي هؽاف ااخ
القطب لوِوح الرقاضٖ ّللٌ ب فٖ الوٌاتعاخ الرٖ ذصْأ ت٘ي أطباف عالقح العول (.)4
ن
ّذٌ ب هؽكوح العول ك لم فٖ الولالتاخ الرٖ ذؽا الِ٘ا هي قثل ّتٗب العول ّهي ٗلْلَ تٌا ا علٔ ذقبٗب لعاى ذتر٘ش العوال تااؤى
الولالتاخ الرٖ ذق هي قثل أصؽاب العول لقْاً٘ي العول ّالضواى ا ظرواعٖ ّا ً وح المادأج توْظثِوا ()5ا أّ ذقبٗاب الوبكان
الْطٌٖ للمؽح ّالسالهح الوٌِ٘ح تاؤى الولالتاخ الرٖ ذرعلق تائّى اللدهاخ المؽ٘ح ّالسالهح الوٌِ٘ح (.)6
ّٗالؼظ أى ٌُاط تعض الدّ ( )7ا ذاخ تراك٘ل هؽكوح العول هي شالشح أعضا ى هاي لاؤى ُا ا الرعادد أى ٗائدٕ الأ ؼساي
ذطث٘ق القاًْى علٔ الوٌاتعح الوعبّضاح ّٗثعاد الادعْٓ هاي الراؤش٘ب الالماٖ ّا ًتاباد تاالؽكن ا فابئ٘ل الوؽكواح ٗكاْى هاي تا٘ي
القضاج الورلمم٘ي تالائّى القاًًْ٘ح ّلَ خثبج فٖ هعا الق ضا الع والٖ ا ّالعضْٗي اٙخ بٗي ٗوصالى أطباف
العالقح ا فؤؼدُوا ٗوصل ظِح العوا ُّن الطثقح الوٌرعح ّالصااًٖ ٗوصال أصاؽاب العوال الا ٗي ٗولكاْى ّواائل ا ًرااض هواا ٗائدٕ الأ
خلق ًْن هي الرْاتى ت٘ي همالػ الطبف٘ي .
ّأغن ّظاُح ُ ا ا ذعاٍ ا أال أى ظاًثاا ن هاي التقاَ الٗئٗادٍ هثابأان أأٗاَ تاؤى ذعادد أعضاا الوؽكواح ّذعااأ هماالػ العِااخ الراٖ
ٗوصلًِْا ٗئدٕ الٔ كصبج الوٌاقااخ ّأطالح ؼسن الوٌاتعاخ تسثة ذؽ٘ن كل طبف الٔ العِح الرٖ ٗوصلِا ا فضالن هي الم فؤى أغلثِن
الٗؽولْى لِاداخ ااخ أخرماص قاًًْٖ (. )8

انمبحج انخاوي
أجراءات انتقاضي أماو محكمة انعمم

لقد اعرثب الوابن دعآّ العوال هاي تا٘ي الادعآّ الوسارععلح ا ّطثاق تااؤًِا أظابا اخ أكصاب ٗسابان ّواِْلح هواا ُاْ هرثا فاٖ
الدعآّ العادٗح الرٖ ذصْأ ت٘ي ا فباد واْا هاي ؼ٘اس أفا الادعْٓ ّالٌ اب فِ٘اا أّ هاي ؼ٘اس أصاداأ الؽكان تااؤًِا ا ّقاد ذاْخٔ
الوابن هي ّأا الم وبعح الثد تالدعْٓ ّعدم أطالاح الوبافعااخ فِ٘اا ا ّذعٌاة العواا ذكاال٘ف الٌقال ّالرغ٘اة عاي العوال ُّا ا
ٗئدٕ تدّأٍ الٔ ذعب العواا ّأصاؽاب العوال الأ أضاباأ أقرماادٗح ّالأ ألاغالِن تاؤهْأ ظاًث٘اح فاٖ الْقاد الا ٕ ُان ٗوصلاْى
أطااباف العالقااح ا ًراظ٘ااح ّعواااد ا قرماااد الااْطٌٖ ( )9ا ه ا ضاابّأج ا خ ا تٌ ااب ا عرثاااأ القْاع اد العاهااح الوقاابأج فااٖ قاااًْى
الوبافعاخ الودً٘ح اللاصح تٌ ب الدعْٓ ّٗ .الؼظ أى الثؽس فاٖ أظابا اخ الرقاضاٖ أهاام هؽكواح العوال ٗص٘اب الرسااإ عاي العِاح
الرٖ ٗؽق لِا أف الدعْٓ ا ّهدٓ اهكاً٘ح الطعي فٖ أؼكام الوؽكوح ا ّهاا ُاٖ الوادج الراٖ الذساو تعادُا الادعْٓ العوال٘اح ُّ .ا ٍ
ا و لح وٌع٘ة علِ٘ا ذثاعا ن :
فثالٌسثح لرؽدٗد العِح الرٖ ٗؽق لِا أف الدعْٓ أهام هؽكواح العوال فؤًِاا ذروصال تالاالا الورضابأ واْا كااى عااهالن أّ صااؼة
عواال ّالٌقاتااح الورلممااح تاااؤى ذطث٘ااق ذااابٗعاخ العواال ّالضااواى ا ظرواااعٖ ّأظِاانج ذتراا٘ش العواال الوروصلااح تالعِاااخ ا داأٗااح
ا لوسئّلح عاي أقاتاح ذطث٘اق ذلام الراابٗعاخ الأ ظاًاة الوبكان الاْطٌٖ للماؽح ّالساالهح الوٌِ٘اح ف٘واا ٗلاا هباقثاح ت٘ اح العوال
ّصؽح ّوالهح العاهل٘ي الوٌِ٘ح .
فالعاهل قد ٗماب تضبأ ًر٘عح خال صاؼة العول تقْاعد القاًْى أّ خبقَ لابّط العقد الوٌ ن لعالقاخ العول ا كوا لْ لن ٗرل
ا ؼر٘اطااخ الالتهاح لؽواٗاح العاهال هاي هلاااطب العوال الراٖ ْٗظِاا القااًْى أّ ًر٘عاح لتماال العاهال فماالن ذعسات٘ان ا فتاٖ هصال ُا ٍ
الؽاالخ ٗلعاؤ العاهال الأ القضاا لولاصاوح صااؼة الع ا ول للوطالثاح تالرع ا ْٗض عاي ا ضاباأ الراٖ أصااترَ ّتالو ا قاتل فا ؤى
ال عول ٗ ؽق ل َ أقاه ح ال دعْٓ ع ي ا ضباأ الرٖ ٗس ثثِا الع ول عٌد
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أخاللَ تالرناهاذَ الرٖ ٗتبضِا العقد الوثبم تٌَ٘ ّت٘ي العاهل (ّٗ )10عْت للٌقاتح العوال٘ح ذؽبٗم الدعْٓ تاؤى هاا ٗصااأ تا٘ي العواا
ّأصااؽاب العواال هااي هٌاتعاااخ فااٖ ًطاااق عالقاااخ العواال أّ تسااثة ذطث٘ااق القاااًْى ( )11ا كوااا أى للٌقاتااح دّأان فااٖ ذوص٘اال الؽااق
الالمٖ للعاهل أاا هاا طلاة هٌِاا الام ا أضاافح الأ اى الوادٗب العاام لادائبج الضاواى ا ظروااعٖ ٗؽاق لاَ أفا الادعآّ اللاصاح
توٌاتعاخ الضواى ا ظرواعٖ (. )12
كوا اى لعاى الرتر٘ش ذرْلٔ ّض الرقبٗب اللاص تكل تٗاأج ذقْم تِا للوااأٗ الواوْلح تاالرتر٘ش فاؤاا ّظادخ هلالتاح فاؤى القااًْى
أظات لْتٗب العول ّالائّى ا ظرواع٘ح أّ هي ٗلْلَ ؼق أؼالح صااؼة العوال الولاالف الأ هؽكواح العوال الولرماح ّتعاد ذقبٗاب
لعٌح الرتر٘ش فٖ ُ ا المدد ه لِادج هترش العول دل٘الن ذعرودٍ الوؽكوح لدٓ أصداأ قباأُا ّٗكْى لَ قْج شثْذَ٘ ها لن ٗصثد خاالف
الم ( ) 13ا ّٗرْلٔ الوبكن الاْطٌٖ للماؽح ّالساالهح الوٌِ٘اح هِواح هباقثاح ت٘ اح العوال ّصاؽح العواا الوٌِ٘اح ّواالهرِن ّأؼالاح
الولالف الٔ هؽكوح العول الولرمح .
ّف٘وا ٗرعلق تالطعي تؤؼكام هؽكوح العول ا فؤى القااًْى قاد أّظاة ذااك٘ل ُ٘ اح شالش٘اح داخال هؽكواح الرو٘٘ان ذساؤ ُ٘ اح قضااٗا
العول ذٌؽمب هِورِا تاالٌ ب تاالطعْى الراٖ ذقادم ضاد ا ؼكاام الراٖ ذمادأُا هؽااكن العوال ا كواا أظاات القااًْى اٗضاان الطعاي فاٖ
قباأاذِا عي طبٗق ا عربا علٔ الؽكن الغ٘اتٖ ّاعادج الوؽاكوح ّالرو٘٘ن أال أاا ّأد ًا خاص ٗقضٖ تلالف الم (. )14
ّا عربا علٔ الؽكن الغ٘اتٖ ٗقدم لٌتل الوؽكوح الرٖ أصدأخ الؽكن خال عابج أٗام هي الْ٘م الرالٖ لرثل٘غاَ ( )15ا أهاا اعاادج
الوؽاكوح ف٘كْى تالٌسثح لألؼكام الرٖ صادأخ تدأظاح أخ٘ابج أاا ذاْافبخ أؼادٓ الؽااالخ الراٖ ًماد علِ٘اا الواادج  196هاي قااًْى
الوبافعاخ الودً٘ح ( )16كوا أظات قاًْى العول ل ّٕ العالقح الطعي ذو٘٘نان تالؽكن ال ٕ ذمدأٍ هؽكوح العول خال شالش٘ي ْٗهاان هاي
الْ٘م الرالٖ للرثل٘غ تقباأ الؽكن ( ) 17ا أها تالٌسثح لرقادم الدعْٓ العوال٘ح ا فقد أخضاعد ذاابٗعاخ العوال الرقاادم اللااص تالادعْٓ
الٌال ح هي عقد العول الٔ الرقادم القم٘ب وْا ذلم الرٖ ذٌاؤ خال ق٘اام عالقاح العوال أم ذلام الراٖ ذربذاة تعاد أًرِائِاا ّواْا كااى
الوعٌٖ عاهالن أّ صاؼة عول ّالتد هي ا لاأج الٔ الوادج  925هي القاًْى الودًٖ العباقٖ الرٖ هٌعد ووان الدعآّ الٌالا ح عاي
عقد العول تعد وٌح ذثدأ هي ّقد ق٘ام وثة الدعْٓ أال ف٘وا ٗرعلق تالعوْلح ّالوااأكح تا أتاغ ّالٌساة الو ْٗاح هاي شواي الوث٘عااخ
فؤى السٌح الذثدأ اال هي الْقد ال ٕ ولن فَ٘ أب العول الأ العاهال ت٘اًاا ن تواا ٗسارؽقَ تؽساة خاب ظابد  .أهاا الواادج  145هاي قااًْى
العواال فقااد ؼااددخ هاادج أطااْ للرقااادم هااي ذلاام الرااٖ ّأدخ فااٖ القاااًْى الواادًٖ ؼ٘ااس ًمااد علاأ اًااَ الذسااو الاادعْٓ تااالؽقْق
ّالرعْٗضاخ الوسرؽقح للعوا تعد هبّأ شالز وٌْاخ علٔ أورؽقاقِا ّٗ .ثدأ وبٗاى ُ ا الرقادم هاي الرااأٗا الا ٕ ٗماثػ ف٘اَ الؽاق
ّاظة ا دا (.)18
ّت لم ٗكْى قااًْى العوال قاد هاٌػ العاهال فبصاح أفضال هاي ذلام الراٖ ؼاددُا القااًْى الوادًٖ للوطالثاح تؽقْقاَ ّؼساٌان فعال ى
العاًة الوادٕ للعاهل ٗئشب فٖ الوسرْٓ الوعالٖ لَ ّ وبذَ (ّٗ . )19الؼظ أى هدج الرقادم هي الٌ ام العام ّلكاي الروسام تاَ لا٘ل
هي الٌ ام العام ّقد أقرضٔ ّظْب ذوسم صاؼة الوملؽح تالرقادم أى ؼ اب القااًْى علأ الوؽكواح أى ذقضاٖ تاَ هاي ذلقاا ًتساِا
ّلكي أاا ذوسم تَ ذع٘ي علٔ الوؽكوح أى ذقضٖ تَ أى ذؽققد هي ذْافب لبّطَ (. )20
ن
كوا أى أأذثااط الرقاادم تالٌ اام العاام ٗععال عادم ظاْات ذٌاات صااؼة الؽاق عٌاَ أترادا ا إٔ قثال أكرواا هدذاَ لْظاْد لاثِح لْظاْد
الضغظ علَ٘ ّأى ظْات الرٌات عي الرقادم فٖ ُ ٍ الؽالح ٗئدٕ الٔ أًرتا الغاٗح أّ الؽكوح الرٖ لبن الرقادم هي أظلِا (. )21
ّلن ٗعالط قاًْى العول الٌاقد هسؤلح ّقف ّأًقطان الرقادم للدعآّ اللاصح تالؽقْق الرٖ همدأُا عقد العوال ّتا لم ذطثاق القْاعاد
العاهح تِ ا اللمْص (. )22

انفصم انخاوي
وطاق أختصاص محكمة انعمم وانقىاعذ انقاوىوية انتي تطبقها
لقد ؼدد الوابن فٖ قاًْى العول أخرماص قضا العول فاٖ كال هاا ذص٘ابٍ عالقااخ العوال هاي ًناعااخ تااؤى ذطث٘اق عقاد العوال
التبدٕ فٖ ًطااق الادعآّ الودً٘اح أّ العنائ٘اح ا ّٗطثاق تِا ا الااؤى أؼكاام القاْاً٘ي اللاصاح تالعوال الأ ظاًاة اؼكاام الوعاُاداخ
ّا ذتاق٘اخ العبت٘ح ّالدّل٘ح اللاصح تالعول .
ّ ظل ا ؼاطح تِ ا الوْضْن ّأتبت أُو٘رَ فؤى ا هب ٗرطلة تؽصَ فٖ هثؽصا٘ي ٗرضاوي ا ّ هٌِواا ًطااق أخرمااص هؽكواح
العول ّٗ .لما الصاًٖ لث٘اى القْاعد القاًًْ٘ح الرٖ ذطثقِا هؽكوح العول .

انمبحج األول
وطاق أختصاص محكمة انعمم
ذلرا هؽوح العول تالٌ ب فٖ كافح الوٌاتعاخ الرٖ ذٌاؤ هي عالقاخ العول تااؤى ذطث٘اق عقاد العوال التابدٕ ّٗصثاد لِا ٍ الوؽكواح
ا خرماص العنائٖ الودًٖ .

انمطهب األول
األختصاص انجزائي نمحكمة انعمم

ً بان خرالف الوبكن القاًًْٖ لماؼة العول ّذورعَ تقْج هادٗح ٗسرط٘ تِا أى ٗتب لبّطَ علٔ العاهل ا فقد عواد الواابن
الٔ ذادٗد العقْتاخ الرٖ فبضِا علٔ صاؼة العول تغ٘ح ضواى ألرناهَ تالقْاعد الوٌ وح لعقد العول ّا ؼكام الورعلقح تا لرناهاخ
القاًًْ٘ح ( )23ا ّذطث٘قا ن ل لم ؼبم قاًْى العول العباقٖ علٔ صاؼة العول أذ٘اى تعض ا فعا ّظعال هاي أأذكاتِاا ظبٗواح ّؼادد
لِا عقْتاخ ظنائ٘ح ُّٖ الؽثل أّ الغباهح أّ تِوا هعا ن .
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ّٗالؼظ أى قاًْى العول قد ؼدد العقْتاخ الوقبأج فٖ ًِاٗح كل فمل هي التمْ ُّْ ت لم ًِط هسلكان هغاٗبان للوساللم الا ٕ أذثعاَ
قاًْى العول الولغٖ ال ٕ أّأد ُ ٍ العقْتاخ فٖ الت مل ا خ٘اب هاي القااًْى ا ّقاد تا٘ي القااًْى الؽاالٖ الولالتااخ ّالعانا اخ الراٖ
ذْق علٔ الولالف ُّٖ كاٙذٖ :
أّالن  -:ا ؼكام اللاصح تالراغ٘ل فتٖ ؼالح ذاغ٘ل العاهل العبتٖ اّ العاهل ا ظٌثٖ خالفا ن ؼكام القااًْى فركاْى العقْتاح الؽاثل أّ
الغباهاح ( )24ا ّذعادأ ا لااأج الأ أى الواابن قدلادد العقْتاح فااٖ ؼالاح ذااغ٘ل العاهال ا ظٌثاٖ خالفاا ن ؼكاام القااًْى ى عواال
ا ظٌثٖ ٗبذثظ تالعاًة ا هٌٖ ّا قرمادٕ هوا ٗععل ضبّأج ق٘ام صاؼة العول أتردا ان تالؽمْ علٔ الرابخ٘ا الوطلاْب ّفقاان
لوا ُْ هقبأ فٖ القاًْى ّالرعل٘واخ اللاصح تراغ٘ل العوا ا ظاًة المادأج هي ّتٗب العول ّالائّى ا ظرواع٘ح (. )25
شاً٘اا ن  -:ا ؼكااام اللاصاح تااا ظْأ ّذؽدٗادُا ا لقااد أعرثاب القاااًْى هلالتاح ا ؼكااام اللاصاح تااا ظب هلالتاح ّظعلِااا هسارؽقَ لعقْتااح
الغباهح ( )26ا ّهوا ٗالؼظ أى القاًْى الوا كْأ لان ٗقابأ ذْق٘ا عقْتاح الؽاثل الأ ظاًاة عقْتاح الغباهاح أّ ذْق٘ا عقْتاح الؽاثل
أتردا ان تدالن هي الغباهح ّكاى هي ا فضل الٌا علٔ عقْتح الؽثل الٔ ظاًة الغباهح ى ا ظب ٗوصل أُو٘ح خاصح تالٌساثح للعاهال
ا فِْ ٗئدٕ ّ ٘تح أًساً٘ح ّأظرواع٘ح تاعرثاأٍ همادأ هع٘ااح للعاهال ّ وابذَ ّٗعٌثِاا التاقاح ّالعاْت ّتالراالٖ ٗؽتاظ لِاا كباهرِاا
(. )27
شالصا ن  -:ا ؼكام اللاصح تؤّقاخ العول ّالباؼح ّا ظاتاخ ّا ع٘اد ا ذعرثب هلالتاح ُا ٍ ا ؼكاام هسارؽقَ لعقْتاح الغباهاح ّٗثادّ أى
العقْتح الو كْأج ذرٌاوة ه ؼعن ُ ٍ الولالتح (.)28
أاتعا ن  -:ا ؼكام اللاصح تولالتح ذٌٌ ٘ن عول الٌسا ّا ؼداز ا ؼ٘س أعرثب الوابن هلالتح ُ ٍ ا ؼكام هسرؽقَ لعقْتح الؽاثل أّ
الغباهح ا ُّ ٍ العقْتح ٗثادّ أًِاا ذرٌاواة ها الولالتاح لواا ذااكلَ ُا ٍ ا ؼكاام هاي أُو٘اح لؽواٗاح الٌساا ّا ؼاداز ّعادم ذااغ٘لِن
تؤعوااا الذرٌاوااة ه ا قاادأاذِن ّقاتل٘اااذِن الثدً٘ااح أّ فااٖ أّقاااخ الذرٌاوااة ه ا ؼاااظرِن الاأ الباؼااح أّ الرتاابر لألهااْأ ا ظرواع٘ااح
ا خبٓ .
خاهسا ن  -:ا ؼكام اللاصح تؽواٗح عوا الوقال  .ؼ٘س ت٘ي القاًْى ا ؼكام الورعلقح تعوا الوقال ّفب عقْتح الؽثل علٔ هلالتح
ُ ٍ ا ؼكام ( )29ا ّٗالؼاظ أى الواابن قاد أوارعثد عقْتاح الغباهاح ّأقرمابخ العقْتاح علأ الؽاثل فقاظ ّؼساٌان فعال ى عقْتاح
الؽثل ُٖ أكصب ذؤش٘بان ّأدعا ن لؽواٗح العوا ال ٗي ٗعولْى فٖ هصل ُ ٍ ا هاكي ّ .فضالن عاي الام فاؤى هؽكواح العوال ذرورا تلساطح
لتب العقْتاخ الْاأدج فٖ قاًْى العول أّ فٖ قاًْى العقْتاخ ّالورعلقح تؤؼر٘اطاخ العول ؼ٘س ذكْى العقْتح فٖ قاًْى العول ُاٖ
الؽثل أّ الغباهح فٖ ؼالح هلالتح ُ ٍ ا ؼكام ( )30ا ّذكْى العقْتح ُٖ الؽثل فاٖ قااًْى العقْتااخ عٌاد أأذكااب إٔ فعال ٗائدٕ
عودان الٔ ًانن أؼادٓ االالخ أّ ا لااأاخ الالتهاح لوٌا ؼاْادز العوال أّ كسابُا أّ ذلتِاا أّ ظعلِاا غ٘اب صاالؽح ّذكاْى العقْتاح
السعي أاا ًاؤ عي العبٗوح كاأشح أّ هْخ اًساى(.)31
ّك لم ذٌ ب هؽكوح العول فٖ الدعْٓ الورعلقح تولالتح ا ؼكاام اللاصاح ترترا٘ش العوال ّهٌا اللعٌاح الرتر٘اا٘ح هاي دخاْ أهااكي
العول أّ عبقلح أعوالِا تؤٕ صْأج كاًد ّذكْى العقْتح فٖ هصل ُ ٍ الؽاالخ الؽثل ّالغباهح هعا ن (.)32
ّٗث دّ أى الوابن ٌُا قد أخ تٌ ب ا عرثاأ أُو٘ح عول لعااى الرترا٘ش للرؤكاد أّ الرؽقاق هاي ذاْافب الاابّط الالتهاح أّ ال ابّف
الوٌاوثح للعول فععل العقْتح الؽثل ّالغباهح ُّْ أذعاٍ ؼسي لوٌ الرعاّت علٔ ُ ٍ اللعاى .

انمطهب انخاوي
األختصاص انمذوي نمحكمة انعمم .
لقد هٌػ قاًْى العول قضا العول قضا العول ولطح أتطا كل لبط أّ أذتاق ٗلالف الٌمْص اٙهبٍ ؼكام ُ ا القااًْى ا كواا
هٌؽَ ولطح الؽكن تالرعْٗض أاا كاى لَ هقرضٔ ّتالاكل الرالٖ :
أّالن  -:تطالى ا ذتاقاخ الرٖ ذلالف القْاعد اٙهبٍ .
ٗقمد تالقْاعد اٙهبٍ ُٖ ذلم القْاعد الرٖ ٗلرنم ا فباد تؤؼرباهِا تؽ٘اس الٗعاْت ا ذتااق علأ خالفِاا ّالام لرعلقِاا تالٌ اام العاام
ّاى كل أذتاق ٗقضٖ تلالف الم ٗعد تاطالن (.)33
ّذعرثب أؼكام قاًْى العول ااخ طث٘عح هبٍ ّالٗعْت هلالترِا هي كال الطبف٘ي ا ؼرٔ ّلْ كاى الام تبضاائِوا ا اال أاا كااى ُا ا
ا ذتاق أصلػ للعاهل إٔ ٗؽقق هملؽح أفضل للعاهل ا فالوابن فٖ ّضعَ لقاًْى العول قد ُدف الأ الؽتاا علأ ا هاي ّالساالم
ا ظرواع٘٘ي الم ى الطثقح العاهلح ُٖ طثقح كث٘بج العدد فٖ الوعرو ّأى ذبكِا ذؽد هاا٘ ح أصاؽاب العوال قاد ٗؽوال ُائال الأ
فب لبّط ظائبج تؽق ُ ٍ الطثقح .
ّلِ ا فؤى ؼواٗح الوابن لطثقح العوا عي طبٗق ّض قْاعد أهبٍ ذؽتظ الؽد ا دًٔ هي ؼقْقِن (. )34
ّالض٘ب هاي أفا ُا ٍ الؽواٗاح عاي طبٗاق ا ذتاقااخ التبدٗاح أّ العواع٘اح الراٖ ذثابم تا٘ي أصاؽاب العوال ّالعواا ( )35ا ّذعرثاب
المتح اٙهبٍ لقْاعد قاًْى العول هي أُن السواخ الوو٘نج ورغاللَ عي القاًْى الودًٖ (. )36
كوا أى القاًْى ظعل كل أذتاق أّ صلػ أّ أتبا أّ ذٌات عي الؽقْق الوقبأٍ توْظة قاًْى العوال تااطالن ّالام خاال فرابج ًتااا
عالقح العول ا ّؼرٔ أًقضا ورح ألِب علٔ اًِاا ُا ٍ العالقاح ( )37ا ُّا ا الؽكان ٗعاد خالفاا ن للقْاعاد العاهاح الاْاأدج فاٖ القااًْى
الودًٖ الرٖ ذع٘ن ذٌات الالا عي ؼقْقَ الوال٘ح ا اال اى قاًْى العول قد أترغٔ هي هسلكَ ُ ا ؼواٗح العاهل الضاع٘ف فاٖ عالقاح
العول ا أا قد ٗضطبٍ صاؼة العول الٔ الرٌات عي ؼقْقَ تاكل أّ تؤخب فٖ الْقد ال ٕ ٗكْى فَ٘ العاهل تؽاظح هاوح الٔ ا ظاب
ال ٕ ٗرقاضاٍ لردت٘ب أهْأ هع٘ارَ (.)38
شاً٘ا ن  -:الؽكن تالرعْٗض الٌقدٕ فٖ ؼالح أصاتح العاهل تضبأ
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أى الرعااْٗض الٌقاادٕ عثاااأج عااي هثلااغ هااي الٌقااْد ذقاادأٍ الوؽكوااح فااٖ ؼالااح أصاااتح الورضاابأ تضاابأ ا فوؽكوااح العواال ذقضااٖ تِا ا
الرعْٗض عٌد أصاتح العاهل تضبأ هي ظبا ذمبفاخ صاؼة العول غ٘ب القاًًْ٘ح (. )39
ّٗالؼظ أى قاًْى العول لن ٗرضوي ًمْصا ن للرعْٗض الٌقدٕ ال ٕ ٗسرؽقَ العاهل فٖ ؼالح هلالتاح صااؼة العوال لألؼكاام الاْاأدج
فَ٘ أّ الرعل٘واخ المادأج توْظثَ ؼ٘س ذبط ا هب الٔ القْاعد العاهح الْاأدج فٖ القاًْى الودًٖ اال فٖ ؼالر٘ي -:
ا ّلٔ  -:ذرعلق تولالتح صاؼة العول لألؼكام اللاصح تا ظب ؼ٘س ٗلرنم صاؼة العول تدف ذعْٗض للعاهل ٗعاد ضعف التابق
ت٘ي ا ظب الودفْن ّأظب الؽد ا دًٔ .
الصاً٘ح  -:ذرعلق تبصاتاخ العول ا ّٗؽ٘ل قاًْى العول أهب هعالعرِا الأ ا ؼكاام الاْاأدج فاٖ قااًْى الرقاعاد ّالضاواى ا ظروااعٖ ا
ّتالبظْن الٔ القْاعد العاهح الورعلقح تالرعْٗض الٌقدٕ ًعد أى القاًْى الودًٖ ٗلنم فٖ ؼالح أًِا عقد العول غ٘اب هؽادد الوادج دّى
هباعاج لوِلحا ً اأ اّ قثل أًقضا ُ ا الو٘عاد الطبف الولل توا ْٗظثَ القاًْى هي ألرناهاخ تِ ا الاؤى تدف ذعْٗض الأ الورعاقاد
اٙخب عي هدج ُ ا الو٘عادأّ عي الودج الثاق٘ح هٌَ (.)40
أها فٖ ؼالح التسا الرعستٖ فاى الورضبأ لَ الؽق فٖ الرعْٗض عوا أصاتَ هاي ضابأ هاي ظابا ُا ا التمال ّعلأ الوؽكواح عٌاد
الؽكن تالرعْٗض عي التسا الرعستٖ أى ذباعٖ فٖ ذقدٗبُا للرعْٗض العبف العااإٔ ّطث٘عاح ا عواا الراٖ ذان الرعاقاد علِ٘اا ّهادج
خدهح العاهل ه هقاأًرِا تسٌَ ّها أورقط هٌَ أّ دفعَ هي هثالغ لؽساب الرقاعد ا ُ ا فضالن عاي اًاَ ٗعاْت للطابف٘ي ذؽدٗاد هقاداأ
الرعْٗض تعقد العول (. )41
كوا ٗسرؽق العاهل الرعْٗض ّفقا ن لقاعدج ا شبا تال وثة ا فؤاا أشبٓ صااؼة العوال علأ ؼسااب العاهال ّواثة لاَ أفرقااأان ْٗظاة
علَ٘ أد ها أشبٓ تَ ا ّٗرْلٔ قاضٖ الوْضْن ذقدٗب الرعْٗض ّفقا ن لوا ؼددذَ ًمْص القاًْى الوادًٖ فاٖ ُا ا الااؤى ( . )42كواا
ٗساارؽق العاهاال الرعااْٗض عااي التعاال الضاااأ ّفااق أؼكااام الوساائّل٘ح الرقم ا٘بٗح ّهقرضاااٍ اًااَ فااٖ ؼالااح هااا ااا ذضاابأ العاهاال هااي
ذمبفاخ صاؼة العول غ٘ب الوابّعح ا ف٘سرؽق الرعْٗض ّأواس ُ ٍ الوسئّل٘ح ُْ ا خال تْاظاة عاام تتبضاَ القااًْى علأ
الكافح تعدم ا ضباأ تالغ٘ب (. )43

انمبحج انخاوي
انقىاعذ انقاوىوية انتي تطبقها محكمة انعمم
ا صل فٖ القْاعد الرٖ ذٌ ن العالقاخ ا ظرواع٘ح ّا قرمادٗح فٖ الوعرو ُٖ القْاعد العاهح الْاأدج فٖ القاًْى الودًٖ  .اال أى
الرطْأ المٌاعٖ ال ٕ ؼمل فٖ ُ ٍ الوعاالخ أدٓ الٔ أورؽداز ابّف ّعْاهال لان ذكاي هعبّفاح ًا اط ّلا٘ل لِاا هعالعاح فاٖ
ًمْص القاًْى الودًٖ أّ أى قْاعدٍ الذض ؼلاْالن هقثْلاح لؽال الواااكل الٌالا ح عاي ُا ٍ العالقااخ ّ .ها الام فقاد تق٘اد قْاعاد
القاًْى الودًٖ تؤعرثاأُا اؼد فبّن القاًْى اللاص ُٖ السائدج فٖ ذٌ ٘ن عالقاخ العول ّ .أاا كاًاد قْاعاد القااًْى الوادًٖ هسارقلح
ت اذِا تؤعرثاأٍ فبعا ن هي فبّن القاًْى اللاص اال أى قْا عد القاًْى العاام تادأخ ها هابّأ الانهي ذرادخل فاٖ ذٌ ا٘ن عالقااخ العوال
ّه الم فقد تق٘د قْاعد القاًْى الودًٖ ُٖ ا صل العام فٖ الؽاالخ الرٖ لن ٗبد تاؤًِا ًا ()44
ّأاا ً بًا الٔ ذطْأ قْاعد قاًْى العول فٖ العباق ّهدٓ ألرنام القضا تؤؼكام ُا ٍ القْاعاد ٗ .وكٌٌاا القاْ أى ُا ٍ القْاعاد هابخ
توباؼل هرعددج .
ؼ٘س كاى عقد العول ٗلض ؼكام الابٗعح ا واله٘ح ضوي عقد أظاأج ا للاص ا ّتعد صدّأ هعلح ا ؼكام العدل٘ح عام 1887
ذن هعالعح عقد العول ضوي كراب ا ظاأج ؼ٘س ًمد الوادج  421هي الوعلح علٔ اًَ ( ا ظاأج تؤعرثاأ الوعقْد علَ٘ ًْعاى ا عقاد
اإلظاأج الاْاأد علأ هٌااف ا ع٘ااى ّعقاد اإلظااأج الاْاأد علأ العوال )  .كواا ًماد الواادج 422علأ أى ا ظ٘اب ًْعااى ا ا خ٘اب
اللاص ال ٕ ٗعول للوسرؤظب فقظ كاللادم ّا ظ٘ب الواربط ال ٕ الٗبذثظ تالا ّاؼد كالؽوا ( ُّ )45ا ٗعٌٖ أى عقد العول لن
ٗكي هعبّفا ن ً اط تمْأج هسرقلح تل كاى ٌُاط عقد ا اظاأج ا للاص ؼ٘س أعرثب العاهل أظ٘ابان خاصاان ّذسابٕ عل٘اَ ًتال أؼكاام
عقد اظاأج ا ل٘ا ّل لم لن ٌٗ ن عقد العول ّٗ .ثدّ أى ؼالح الوعرو ًا اط لان ذكاي ذسااعد أّ ُاٖ ل٘ساد تؽاظاح الأ ّضا قْاعاد
خاصح لوعالعح هاااكل العوال ّالعواا تساثة عادم ِاْأ الماٌاعح ا فا قرمااد الاْطٌٖ كااى ٗعرواد علأ النأاعاح ًا اط ّتعاض
المٌاعاخ الؽبف٘ح الثس٘طح ا ّلِ ا لن ذركْى طثقح عاهلح تؽ٘س ذاغل ؼ٘نان فٖ الؽ٘اج ا قرمادٗح ّا ظرواع٘ح ا ّت ِاْأ الماٌاعح
الؽدٗصح فٖ العباق تدأخ الطثقح العاهح ذٌوْ ّذرْو ا هوا دف الدّلح الٔ أصداأ قاًْى العواا أقان  72لساٌح  1936ا ّعٌاد الٌ اب
الٔ طث٘عح القْاعد القاًًْ٘ح الْاأدج فَ٘ ًعد أًِا ظا خ هكولح لوعلح ا ؼكام العدل٘ح ا لِ ا تق٘د أؼكام الوعلح ُٖ ا صل العام الا ٕ
ذسبٕ علٔ عالقاخ العول ّت لم ِب الرثاٗي ت٘ي أؼكام قااًْى العواا ّتا٘ي هاا ٗتبضاَ الْاقا  .ؼ٘اس ًارط عاي الرطاْأ الماٌاعٖ
هااكل لن ذكي هعبّفح عٌد ذقٌ٘ي الوعلح تسثة أى ّاضعِ٘ا لن ٗكي فٖ ؼسثاًِن ؼدّز هصال ُا ٍ الواااكل ا ّإلٗضااغ ُا ٍ الوساؤلح
ٗوكي اٗباد ؼالح ٗرث٘ي هي خاللِا هعبفح هدٓ الرٌاقض ت٘ي أؼكام الوعلح ّقْاً٘ي العول الؽدٗصح فوثدأ الرعاْٗض عاي ا ضاباأ الراٖ
ٗرعب لِا العاهل ًر٘عح ّقْن ؼْادز العول أّ ؼمْ اصاتاخ تا هبا الوٌِ٘ح ا فالتقِا الوسلوْى الٗعبفْى هثادأ الرعاْٗض
عي ُ ٍ الؽْادز أّ اإلصاتاخ أال أاا كاى الورسثة هرعودان أّ هرعدٗا ن ًَ هي المعْتح فٖ أؼ٘ااى كص٘ابج أشثااخ خطاؤ صااؼة العوال
ُّ ا ٗئدٕ الٔ ض٘ان ؼقْق العاهل ( ًّ )46ر٘عح لِ ٍ الرطْأاخ ّأتدٗاد عادد الطثقاح العاهلاح ّتِادف ذاْف٘ب ؼواٗاح أكصاب لِان هاي
الولاطب الرٖ قد ٗرعبضْى لِا ا تدأخ ؼبكح الرابٗعاخ اللاصاح تالعوال ذراات فاٖ صادّأُا لوعالعاح عالقااخ العوال ا ّقاد أافاق
دخْ العباق عمثح ا هن ّأًضواهَ الٔ هٌ واح العوال الدّل٘اح ا ؼ٘اس أصاثؽد ا ذتاق٘ااخ ّالوعاُاداخ الدّل٘اح الراٖ ذثبهِاا ُا ٍ
الوٌ وح هلنهح هي ؼ٘س ذطث٘قِا ًّر٘عح ل لم صدأخ القْاً٘ي الرال٘ح :
 -1قاًْى العول أقن  1لسٌح . 1958
 -2قاًْى العول أقن  151لسٌح . 1971
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 -3قاًْى العول أقن  71لسٌح . 1987
تا ضافح الٔ قْاً٘ي الضا واى ا ظروااعٖ الراٖ ذعاد هكولاح لقااًْى العوال ّالِادفاح الأ ؼواٗاح العواا هاي الولااطب ا ظرواع٘اح
ُّٖ :
 -1قاًْى الضواى ا ظرواعٖ أقن  27لسٌح . 1956
 -2قاًْى الضواى ا ظرواعٖ أقن  140لسٌح . 1964
 -3قاًْى الرقاعد ّالضواى ا ظرواعٖ أقن  112لسٌح . 1969
 -4قاًْى الضواى ا ظرواعٖ ّالرقاعد للعوا أقن  39لسٌح . ) 47 ( 1971
الٔ ظاًة العدٗد هي القباأاخ ّالرعل٘وااخ الراٖ ٗمادأُا ّتٗاب العوال ّالاائّى ا ظرواع٘اح توْظاة القااًْى ّالراٖ ذرعلاق ترساِ٘ل
هِوح ذٌت٘ أؼكام القْاً٘ي الوااأ الِ٘ا أعالٍ ّالرٖ ذعد ظن ان هي أؼكاهَ ا ّتا ضافح الٔ الم فاؤى هؽكواح العوال ذطثاق الأ ظاًاة
الم أؼكام قاًْى الوبافعاخ الودً٘ح ّقاًْى أصْ الوؽاكواخ العنائ٘اح الورعلقاح تاؤظبا اخ أفا الادعْٓ ا أّ الٌ اب فِ٘اا ّأصاداأ
قباأاذِا ّالطعي تؤؼكاهِا ( . )48
كوا أى قاضٖ العول ٗلعؤ الٔ أؼكام القاًْى الودًٖ فٖ ؼالح عادم ّظاْد ًاا فاٖ قااًْى العوال أّ ا ذتاق٘ااخ العبت٘اح ّالدّل٘اح الراٖ
صادق علِ٘ا العباق ا ّأصثؽد ظن ان هي قْاًٌَ٘ الداخل٘ح ( . ) 49
الم ى قاًْى العول لن ٗعالط ظو٘ ا ؼكام الرٖ ذص٘بُا عالقاخ العول ا ّأًوا ذضوي أُن الوثادة ا واو٘ح الرٖ ذْفب للعاهل البفاٍ
ا وْا فٖ هع٘ارَ أّ والهرَ ّأهٌَ فٖ العول ّالرٖ ذروصل توا ٗلٖ :
 -1ا ظب ٗ :وصل ا ظب أُو٘ح خاصح فٖ ؼ٘اج العاهل تؤعرثاأٍ الومدأ ا واس لوع٘ارَ ُْ ّأوابذَ لا لم ّضا الواابن قْاعاد
لرٌ ٘وَ ّضواًاخ لرقدٗبٍ ّؼواٗرَ .
فوي ؼ٘س ذقدٗب ا ظب فؤًَ ٗرن علٔ أواس ًْن العول ّكو٘رَ ال ٕ ٗئدَٗ العاهل تاابط أى ٗارن العوال فاٖ ابّف هواشلاح () 50
فضالن عي الم ٌُاط ؼد أدًٔ لألظب الٗعْت الٌنّ عٌَ ُّْ ال ٕ ٗوصل ؼد الكتاف للوع٘اح الالئقح تاإلًساى (. )51
ّهي ؼ٘س ؼواٗح ا ظب ا أقب الوابن هثدأ عدم ظْات الؽعن علٔ أظب العاهل ّفا ان لدًَْٗ اال تٌسثح الذنٗد عاي  %20هاي أظابٍ
علٔ أى ٗكْى ذسدٗدان لدٗي هقبأ تؽكن قضائٖ ( )52كوا الٗعْت ذق٘٘د ؼبٗح العاهل فٖ الرمبف تؤظبٍ (. )53
 -2ذٌ ٘ن ّقد العول  :فقد ذن ذؽدٗد واعاخ العول الْ٘هٖ تصواى واعاخ تؽ٘س ٗرالئن ه قادأج اإلًسااى علأ الرؽوال للعوال ا كواا
أى ُ ٍ القدأج علٔ الرؽول هؽددج فِٖ تؽاظح لتربج هي ا ًقطان عاي العوال تا٘ي فرابج ّأخابٓ ّلا لم فقاد ذقابأ هاٌػ العاهال اظااتج
وٌْٗح ّأخبٓ هبض٘ح الٔ ظاًاة اإلظااتاخ الراٖ ٗسارؽقِا فاٖ الوٌاواثاخ البواو٘ح خاال واٌح العوال ّ .كا لم ذٌ ا٘ن العوال الل٘لاٖ
تؽ٘س ٗوٌ ذاغ٘ل الٌسا ل٘الن ّا ؼداز ال ٗي لن ٗثلغْا وي الساتعح عاب هي العوب كوا ظعل الوابن واعاخ العوال الل٘لاٖ أقال هاي
واعاخ العول الٌِاإٔ ى العول الل٘لٖ أكصب أأُاقا ن هي العول الٌِاإٔ ( . )54
 -3ذؽْطاااخ العواال  :أى أواارعوا االالخ ّأواارلدام الوااْاد الك٘واّٗااح الاأ ظاًااة اابّف العواال ًر٘عااح الرطااْأ المااٌاعٖ خلقااد
هلاطب أشبخ علٔ ص ؽح ّوالهح العاهل ا لِ ا فقد ألنم القاًْى صاؼة العول تْظْب أذلاا ا ؼر٘اطااخ الالتهاح للوؽاف اح علأ
صؽرَ ّوالهرَ فٖ العول (. )55

انخاتمة :
هي خال أورعباضٌا لوْضْن الثؽس ذث٘ي لٌا أى الوابن العباقٖ فٖ قاًْى العول أقن  71لسٌح  1987أقام عالقاخ العول علأ
أوااا س هااي الرضاااهي ا ظرواااعٖ ّالرعاااّى تاا٘ي أطبافااَ تِاادف ًعاااغ العول٘ااح ا ًراظ٘ااح ّ .تااالبغن هااي الاام فااال ٌٗكااب ّظااْد الرثاااٗي
ّا خرالف الْاضػ ت٘ي همالػ صاؼة العول ّالعاهل فٖ الٌْاؼٖ ا قرماادٗح ّا ظرواع٘اح قاْجن ّضاعتان ا كواا أى صااؼة العوال
ٗولم توْظة أاتطح الرثع٘ح ولطاخ ّاو عح فاٖ ذْظ٘اَ ا ذِاام للعاهال ّفاٖ ذْق٘ا العقْتااخ الرؤدٗث٘اح تؽقاَ ا لا ا ذثابت أُو٘اح ّظاْد
القضا لؽواٗح ؼقْق العوا ّالوؽاف ح علٔ هباكنُن القاًًْ٘ح ا توا ٗطثقَ هاي اؼكاام الراٖ ّأدخ فاٖ قاْاً٘ي العوال ااخ الطث٘عاح
ال عاي الام أ ى أدن أصاؽاب العوال هاي قثال القضاا ّالؽاد هاي ذعااّتُن علأ
اٙهبٍ أّ ذلم الرٖ ًمد علِ٘ا عقْد العوال  .فضا ف
ؼقْق العوا ٗائدٕ الأ وا٘ادج القااًْى ّالأ خلاق ؼالاح الراْاتى تا٘ي هماالػ الطابف٘ي ّالأ ذؽق٘اق ؼالاح ا وارقباأ فاٖ العالقااخ
ا ًراظ٘ح ّالوعرو هعا ن  .أى ُ ا الرْظَ ٗعد هبذكن أواس لألتدُاأ ّالرطْأ ا قرمادٕ ّا ظرواعٖ فٖ ّقد ّاؼد .
ّهي ُا ا الوٌطلاق فاؤى الواابن العباقاٖ قاد ّفاب ؼواٗاح خاصاح للعواا هاي خاال أفاباد قضاا ان خاصاا ن لوٌاتعااذِن ا ّظعلِاا علأ
دأظر٘ي ا كوا أًاؤ هؽكوح عول فٖ كل هؽاف ح هي هؽاف ااخ القطاب للرساِ٘ل علأ أطاباف العالقاح ّاّظاة أذثاان أظابا اخ أكصاب
ٗساابان عٌااد ً ااب الاادعْٓ هقاأًااح ها ا ظاابا اخ الورثعااح فااٖ الاادعآّ العادٗااح ذااْف٘بان للْقااد ّالوااا  .كوااا أى الرلمااا فااٖ ُ ا ٍ
الدعآّ ٗوكي القضا هي الرعبف علٔ ذقال٘د ّاعباف الوِي الولرلتح ّطث٘عح العالقاخ ّأتعادُا ت٘ي العوا ّأصؽاب العول .
ّلكي تالبغن هوا قدهَ الوابن لِ ا القضا هي هناٗا للعوا اال أى ٌُااط تعاض الوالؼ ااخ الراٖ ٗوكاي اإللااأج الِ٘اا ّالراٖ ٗوكاي
أعرثاأُا كوقربؼاخ هي لؤًِا أى ذسِن فٖ ذطْأ هؽكوح العول عٌد ً بُا للدعآّ العوال٘ح .
 -1لن ٗعتٖ الوابن فٖ قاًْى العول الٌاف الدعآّ العوال٘ح هي البوْم القضائ٘ح كوا فعل الوابن فٖ قاًْى العول الولغٖ .
ٗ -2الؼظ تلمْص عدد أعضا هؽكوح العول ًعد أى الوابن العباقٖ قد ظعل ذااك٘ل الوؽكواح هاي قاا ف فابد ا تٌ٘واا ًعاد أى
تعض الرابٗعاخ قد قضد تراك٘ل الوؽكوح هي شالشاح أعضاا تواا فاِ٘ن أئا٘ل الوؽكواح  .أهاا العضاْاى اٙخاباى فاؤى أؼادُن ٗوصال
العوا ّا خب ٗوصل أصؽاب العول ُّ ا ا ظبا هي لؤًَ أى ٗللق ؼالح الرْاتى تا٘ي هماالؽِا ّ .هاي ا ظادأ ا خا تِا ا ا ذعااٍ
علٔ أى ٗكًْا هوي ٗؽولْى لِادج فٖ القاًْى.
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 -3أها تاؤى ذقادم الؽقْق ّالرعْٗضااخ ا ٗوكاي القاْ أًاَ هاي ا فضال أى ذثادأ هادج الرقاادم هاي ذااأٗا أًرِاا عالقاح العوال ا ى
العاهل قد ٗر بدد تاكل أّ تآخب توطالثح صاؼة العول هي خال وبٗاى عقد العول ا أها عٌاد أًرِاا ُا ٍ العالقاح ذثادّ ؼبٗاح العاهال
للوطالثح تؽقْقَ هي عدهِا أكصب ّضْؼا ن .

انمصادر :

أوالً  -:انمهفات وانرسائم وانرسائم وانبحىث -:
 -1أؼود عثد الكبٗن  /لبغ قاًْى العول العدٗد  /هكرثح داأ الصقافح  /عواى . 1990 /
 -2أًْأ العوبّوٖ  /قضا العول  /الطثعح الصاً٘ح  /هطثعح البلاد  /القاُبج . 1982 /
 -3لاب ذْهاى هٌمْأ  /لبغ قاًْى العول  /الطثعح السادوح . 1977 /
 -4د .صادق هِدٕ السع٘د  /العول ّذاغ٘ل العوا ّالسكاى القْٓ العاهلح  /هطثعح هئوسح الصقافح العوال٘ح  /تغداد . 1978 /
 -5د .عاٗش أظة الكث٘سٖ  /ا شبا علٔ ؼساب الغ٘ب  /الطثعح ا ّلٔ  /عواى .2001 /
 -6د .عثد القادأ التاأ  /الودخل لدأاوح العلْم القاًًْ٘ح  /داأ الصقافح  /عواى . 1999 /
 -7د .عثد الوع٘د الؽك٘ن  /الوْظن فٖ لبغ القاًْى الودًٖ  /العن ا ّ  /الطثعح الصاً٘ح  /تغداد . 1963 /
 . -8د .عثد الْاؼد كبم  /قاًْى العول فٖ القاًْى ا أدًٖ  /الطثعح ا ّلٔ  /هكرثح داأ الصقافح  /عواى . 1998 /
 -9عن الدٗي الدًاصْإٔ ّ د .عثد الؽو٘د الاْاأتٖ  /الوسئّل٘ح الودً٘ح فٖ ضْ التقَ ّالقضا  /القاُبج .1988 /
 -10د .عدًاى العاتد ا ْٗوف ال٘اس  /قاًْى الضواى ا ظرواعٖ  /الطثعح الصاً٘ح  /تغداد . 1988 /
 -11د .عدًاى العاتد  /قاًْى العول  /الطثعح الصاً٘ح  /هطثعح العوا الوبكنٗح  /تغداد . 1989 /
 -12عمام الق٘سٖ  /أعداد كراب الرٌ ٘ن ا ظرواعٖ للعول  /العن ا ّ  /ت٘بّخ . 1981 /
 -13عمود الِْاإٔ  /الوْوْعح القضائ٘ح فٖ هٌاتعاخ العول  /العن الصاًٖ . 1964 /
 -14عمود الِْاإٔ  /قضا الٌقض فٖ هٌاتعاخ العول ّالرؤهٌ٘اخ ا ظرواع٘ح  /الوطثعح العٌ٘ح الؽدٗصح . 1976 /
 -15د .طَ عثد الوْلٔ اتباُ٘ن  /هاكالخ ذعْٗض ا ضباأ العسدٗح  /الطثعح ا ّلٔ  /داأ التكب ّالقاًْى . 2001 /
 -16كاهل الساهبائٖ  /قْاً٘ي العول ّالعوا ّالضواى ا ظرواعٖ هطثعح البلاد  /تغداد .1968 /
 -17د .هؽود عنهٖ الثكبٕ  /هدًّح التقَ ّالقضا فٖ قاًْى العول العدٗد  /العن الصاًٖ  /داأ الصقافح للطثاعح ّالٌااب  /القااُبج /
.1986
 -18د .هؽود علٔ الطائٖ  /الرقاضٖ فٖ دعْٓ العول  /أوالح دكرْأاٍ  /تغداد . .1998 /
 -19د .هؽوااْد ظوااا الاادٗي تكااٖ  /عقااد العواال فااٖ القاااًْى الوماابٕ  /الطثعااح الصاً٘ااح  /هطااات الِ٘ ااح الوماابٗح العاهااح للكراااب /
. 1982
 -20د .هؽوْد ظوا الدٗي تكٖ  /قاًْى العول  /الطثعح الصالصح  /هطثعح ظاهعح القاُبج . 1983 /
 -21د .هعْ عثد الرْاب  /الْو٘ظ فٖ قضا ا هْأ الوسرععلح  /هٌاؤج الوعاأف  /ا وكٌدأٗح . 1994 /
ُ -22وام هؽود هؽوْد  /قاًْى العول داأ الوعبفح العاهع٘ح  /ا وكٌدأٗح .1986 /
 -23قضا هؽكوح العول العل٘ا /الوعلد ا ّ  /هطثعح الوئوسح الصقاف٘ح العوال٘ح  /تغداد .1976 /
 -24هعوْعح ا ؼكام العدل٘ح  /س /21ن.1980 /2
 -25هعوْعح ا ؼكام العدل٘ح  /س/10ن.1979 /1
26- Odile Godard – droit Penal du travail, paris , 1980.
27- Burn, A, et H. Callant- droit du travil, paris, 1958.
حاويا ً  :انقىاويه -:
 -1القاًْى الودًٖ أقن  40لسٌح . 1951
 -2قاًْى الوبافعاخ الودً٘ح أقن  83لسٌح .1969
 -3قاًْى العول أقن  71لسٌح .1978
 -4قاًْى الرٌ ٘ن الٌقاتٖ للعوا أقن  52لسٌح . 1987
 -5قاًْى الضواى ا ظرواعٖ أقن  39لسٌح . 1971

انــهىامـــش :
 -1عمام الق٘سٖ ا أعداد كراب الرٌ ٘ن ا ظروااعٖ للعوال ا العان ا ّ ا الوعِاد العبتاٖ للصقافاح العوال٘اح ّتؽاْز العوال ا هكراة
العول العبتٖ ا ت٘بّخ ا  1981ا صBurn , . et H. Callant , droit du travil, Paris 1958, P.73 .301
 -2هؽود علٖ الطائٖ ا الرقاضٖ فٖ دعآّ العول ا أوالح دكرْأاٍ هقدهح الٔ كل٘ح القاًْى – ظاهعح تغداد ا  1998ا ص.16
 -3أًْأ العوبّوٖ ا قضا العول ا الطثعح الصاً٘ح ا هطثعح البلاد ا القاُبج ا  1982ا صّ 8ها تعدُا .
 -4الوادج  120هي قاًْى العول الٌاف
 -5الوادج  2 /120هي قاًْى العول الٌاف .
 -6الوادج 103ا  108هي قاًْى العول الٌاف .
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ٗ -7الؼظ أى الو ابن ا أدًٖ ٗؤخ تالراك٘ل الص الشٖ لوؽ كوح العول توقرضٔ الواادج 124هاي قااًْى العوال ٌّٗرلاة ُائال
القضااج الوع ا لل القضااائٖ تٌااا علاأ طلااة هااي ّتٗااب العواال ا أؼوااد عثااد الك ا بٗن ا ل ا بغ قاااًْى العواال العدٗااد ا هكرا ثح داأ
الص قافح للٌاب ّال رْتٗ ا عواى ا  1990ا ص.309
 -8عمام الق٘سٖ ا الومدأ الساتق ا ص . 306 – 305
 -9هعْ عثد الرْاب ا الْو٘ ظ فٖ قضا ا ه ْأ الوس رععلح ا هٌاؤج الوعاأف ا ا وكٌدأٗح ا 1994ا صّ 11ها تعدُا .
 -10هؽود علٖ الطائٖ ا الومدأ الساتق ا ص. 101 -100
 -11الوادج العالبج هي قاًْى الرٌ ٘ن الٌ قاتٖ للع وا أقن  52لس ٌح . 1987
 -12الوادج  87هي قاًْى الضواى ا ظ رواعٖ ال عباقٖ أقن  39لس ٌح . 1917
 -13الوادج 120ا  121هي قاًْى العول الٌاف .
 -14الوادج  142هي قاًْى العول الٌاف .
 -15الوادج الو كْأج ًتا ن .
 -16لقد تٌ٘د الوادج  196هي قاًْى الوبافعاخ الودً٘ح أقن  83لسٌح  1969الوعد ُ ٍ الؽاالخ :
 -1أاا صدأهي اللمن اٙخب غش أّ ذدل٘ل فٖ الدعْٓ ّكاى لَ ذؤش٘ب علٔ الؽكن .
 -2أاا ؼمل تعد أصداأ الؽكن أقباأ كراتٖ ٗرضوي ذنّٗب ا ّأاق الرٖ أول علِ٘ا أّ قضٖ ترنّٗبُا .
 -3أاا كاى الؽكن ًر٘عح هثٌ٘ح علٔ لِادج لاُدّ ؼكن علَ٘ تاِادج تّأ .
 -4أاا ؼمل طالة اإلعادج تعد الؽكن علٔ أّأاق هعٌ٘ح هٌرعح فٖ الدعْٓ ّكاى خموَ قد ؼا دّى ذقدٗوِا للوؽكوح .
 -17الوادج  143هي قاًْى العول الٌاف .
 -18أوارااًا الاادكرْأ عاادًاى العاتااد ا ْٗوااف ال٘اااس ا قاااًْى العواال ا الطثعااح الصاً٘ااح ا هطثعااح العوااا الوبكنٗااح ا تغااداد ا / 1989
ص. 348
 -19هؽوااد علااٖ الطااائٖ ا الوماادأ الساااتق ا صّ .122قااد ظااا فااٖ ؼك ا ن لوؽكوااح العواال العل٘ااا الِ٘ ااح القضااائ٘ح الصاً٘ااح فااٖ
 1972/12/20تاًَ الذسو الدعْٓ تالؽقْق ّالرعْٗضاخ أٗا ن كاى ًْعِا تعد هبّأ شالز وٌْاخ علٔ أوارؽقاقِا  .قضاا هؽكواح
العول العل٘ا ا الوعلد ا ّ ا هطثعح الوئوسح الصقاف٘ح العوال٘ح تغداد ا  1976ا ص.77
ً -20مد الوادج  442هي القاًْى الودًٖ ( الٗعْت للوؽكوح أ ذورٌ هي ذلقا ًتسِا هي ووان الدعْٓ لوبّأ النهاى ) ....
ً -21مد الوادج  442هي قاًْى الودًٖ ا لعباقٖ( الٗع ْت الرٌ ات عي الدف تعدم ووان الدعْٓ لوابّأ النهااى قا ثل ش ا ثْخ
الؽ ق فٖ ُ ا الدف ) ....
 -22أً ب فٖ الم الوادج  435هي القاًْى الودًٖ اللاصح تْقف الر قادم ّالوادج  436هي ًتل القاًْى اللاصح تؤًقطان الرقادم .
 -23عثااد الْاؼااد كاابم ا قاااًْى العواال فااٖ القاااًْى ا أدًااٖ  .الطثعااح ا ّلاأ ا هكرثااح داأ الصقافااح للٌاااب ّالرْتٗ ا ا عواااى 1998
ص.179
 -24الوادج  24هي القاًْى Odile Godard , droit penal du travail, Pari, 1980 P. 28.
 -25أً ب الرعل٘وااخ عادد  18لساٌح  1987تااؤى هواأواح ا ظاًاة العوال فاٖ العاباق الوٌااْأج فاٖ العبٗادج البواو٘ح  3175فاٖ
.1987/11/ 9
ن
 -26الوادج الصالصح ّاللوسْى هي القاًْى ا ًّا٘ب الٔ أى ا ظاب ٗااول كال هاا ٗادخل فاٖ اهاح العاهال هاي هاا أٗاا كااى ًْعاَ هقاتال
ق٘ ا اهَ تالع ا ول هْضااْن العقااد هِوااا كاًااد ذسااو٘رَ ا أً ااب فااٖ الاام ا عمااود الِااْاإٔ ا قضااا الااٌقض فااٖ هٌاتعاااخ العواال
ّالرؤهٌ٘اخ ا ظرواع٘ح ا الوطثعح التٌ٘ح الؽدٗصح ا  1976ا ص.81
 -27صادق هِدٕ وع٘د العول ّذاغ٘ل العوا ّالسكاى ّالقْٓ العاهلح ا هطثعح هئوسح الصقافح العوال٘ح ا تغداد ا 1978ا ص381ا
ّأً ااب ؼااْ الطااات ا ًساااًٖ لألظااب ا هؽوااْد ظوااا الاادٗي تكااٖ ا عقااد العواال فااٖ القاااًْى الوماابٕ ا الطثعااح الصاً٘ااح ا هطااات
الِ٘ حالومبٗح العاهح للكراب ا  1982اصBurn , op..cit, p.55 .451
 -28الوادج الراوعح ّالسثعْى هي قاًْى العول الٌاف .
 -29الوادج السادوح تعد الوائح هي القاًْى .
 -30الوادج  113هي قاًْى العول .
 -31الوادج 267هي قاًْى العقْتاخ أقن  111لسٌح  1969الوعد .
 -32الوادج  118هي قاًْى العول ّ .توقرضٔ الوادج الراوعح هي قاًْى العول ا أدًٖ ٗكْى للوتٌش الؽق فٖ أى ٗطلة هي صااؼة
العول أتالح الولالتح الرٖ ّقف علِ٘ا الوترش ا فؤااذللف صاؼة العول عي الم فاى لْتٗب العول ا الؽق فٖ غلق الوئوسح ّأؼالح
صاؼة العول الٔ القضا ا أً ب فٖ الم ا عثد الْاؼد كبم ا الومدأ الساتق ص.179
 -33عثد القادأ التاأ ا الودخل لدأاوح العلْم القاًًْ٘ح ا داأ الصقافح للٌاب ّالرْتٗ ا عواى 1999ا ص.40
 -34أؼود عثد الكبٗن ا الومدأ الساتق ا ص.9
 -35أورااًا الدكرْأ عدًاى العاتد ّْٗواف ال ا ٘اس ا الومادأ الس ا اتق ا ص33ا ّأً اب أٗضاان الواادج الراواعح هاي قااًْى العوال
الٌاف ا ّٗالؼظ أى الوادج الباتعح هي قاًْى العول ا أدًٖ ذع٘ن لمااؼة العوال ذا بذ٘ة ؼقاْق للعاهال فاٖ عقاد العوال أّ فاٖ إٔ
ق باأ أّ أذتاق ا عثد الْاؼ د كبم ا الومدأ الساتق ا ص181.
 -36لاب ذْهاى هٌمْأ ا لبغ قاًْى العول ا الطثعاح السادواح ا  1977ا صّ41أً اب كا لم ؼكان هؽكواح القااُبج ا تردائ٘ ا ح
ظلس ح  1962/6/17ؼ٘س ظا فَ٘ ( أى أؼكام قاًْى العول هي الٌ ام العام أال أًِا لبعد لوملؽح الع اهل ِّٗدف الٔ ؼواٗح
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الع وا هي ا ور غال الضاأ تمؽرِن ا ّك لم ؼك وِا فٖ  1962/4/26ا ّك لم ؼ كن هؽ كوح أور ٌاف القااُبج ا 1965
ا ّؼكن هؽكوح تْأ وع٘د ا  1962ا عمود الِْاإٔ ا الوْوْعح القضائ٘ح فٖ هٌاتعاخ العول ا العن الصاًٖ ا .1964
 -37الوادج الؽادٗح عابج هي قاًْى العول الٌاف .
ُ -38وام هؽ ود هؽ وْد ا قاًْى العو ل ا داأ الوعبفح الع اهعح ا ا وكٌدأٗح ا 1986ا ص.272
 -39أً ب تلمْص الرعْٗض الٌقدٕ ا طَ عثد الوْلٔ اتباُ٘ن ا هاكالخ ذعْٗض ا ضباأ العسدٗح ا الطثعح ا ّلٔ ا داأ التكب
ّالقاااًْى ا 2000ا صّ 150هااا تعاادُا ا ّأً ااب كا لم قااباأ هؽكوااح ذو٘٘اان العااباق فااٖ  1980/4/2ا هعوْعااح ا ؼكااام العدل٘ااح ا
س21ا ن 2ا  1980ا ص 226ا ّؼكاان هؽكوااح العواال العل٘ااا فااٖ  1979/3/19ا هعوْعااح ا ؼكااام العدل٘ااح ا س10ان1ا  1979ا
ص233
 -40الوادج  1 /918هي القاًْى الودًٖ العباقٖ ا ّاً اب أٗضاا ن فاٖ ألرانام العوال تاالرعْٗض فاٖ ؼالاح أًِاا عقاد العوال غ٘اب هؽادد
الودج  .عن الدٗي الٌاصْإٔ ا عثد الؽو٘د الاْاأتٖ ا الوسئّل٘ح الودً٘ح فٖ ضْ التقَ ّالقضا القاُبج ا  1988ا ص. 1559
 -41الوادج  920 – 918هي القاًْى الودًٖ العباقٖ ا ّأً ب ك لم ؼكن هؽكوح الٌقض الومبٗح فٖ  1967/3/15ال ٕ قضٔ تؽق
العاهل فٖ الوطالثح تالرعْٗض عوا أصاتَ هي ضبأ هادٕ هثالب تسثة أًِا عقادٍ تادّى هثابأ هاابّن ا هؽواد عنهاٖ الثكابٕ ا
هدًَّ التقَ ّالقضا فٖ قاًْى العول العدٗد ا العن الصاًٖ ا داأ الصقافح للطثاعح ّالٌاب ا القاُبج ا  1986ا ص . 464
 -42الوادج (  )243هي القاًْى الودًٖ ّأً ب اٗضا ن ا عثد الوع٘د الؽك٘ن ا الوْظن فٖ لبغ القاًْى الودًٖ ا العن ا ّ ا الطثعاح
الصاً٘ح ا تغداد  1963ا ص 530ا عاٗش أظة الكث٘سٖ ا ا شبا علٔ ؼساب الغ٘ب ا الطثعح ا ّلٔ ا عواى ا  2001ا ص . 422
 -43الوادج (  )204هي القاًْى الودًٖ العباقٖ .
 -44د .هؽوْد ظوا الدٗي تكٖ  /قاًْى الع ول  /الطثعح الصالصح  /هطث عح ظاهعح القاُبج  / 1983 /ص. 18-17
 -45أً ب فٖ ذتم٘ل الم عدًاى العاتد ا ْٗوف ال٘اس  /قاًْى العول  /الومدأ الساتق  /ص.26-2
 -46كاهل الساهبائٖ  /قْاً٘ي العول ّالعوا ّالضواى ا ظرواعٖ  /هطثعح البلاد تغداد  /1969 – 1968ص. 9
 -47أورااًا الدكرْأ عدًاى العاتد ا ْٗوف ال٘اس  /قاًْى الضواى ا ظرواعٖ  /الطثعحالصاً٘ح  /تغداد  / 1988 /صّ 21ها تعدُا .
 -48الوْاد (  139ا  ) 146هي قاًْى العول الٌاف .
 -49الوادج  150هي قاًْى العول الٌاف .
 -50الوادج (  /4أّالن ّشاً٘ان ) هي قاًْى العول الٌاف .
 -51الوادج ( )47هي القاًْى الو كْأ .
 -52الوادج ( )51هي القاًْى الو كْأ .
 -53الوادج ( )50هي القاًْى الو كْأ .
 -54د .عدًاى العاتد ا ْٗوف ال٘اس ا الومدأ الساتق ا صّ 91ها تعدُا .
 -55الوْاد ( )108,107هي قاًْى العول الٌاف .
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