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 ؟ين لك هذاأقانون من قانون الكسب غير المشروع، أو 
 هل من الممكن إصداره؟

 
 أ.د. فيــاض القضـــاة
 عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد

 
ظهررعلى ررسلح أرراءلمنارراتلمااس رراولم  ررالح ارراحثل  اررادلا ررثلح نمررالح ممررن لمرردلح تقامررالح تررن  لىرردل مقاااررال مررنا ل

كلاح معرعا لقمرااادلكمردلم ردل رر لUnjust Enrichmentحتلغ رعلح م رعاقللح تقامرال م رعاقلسرااادلكح  أرثلمالح نرعل
ا  رر دلا رر لمرردل س رعحالنا ررالح ررعراالهرراحلحبمررعلاح  راع اللقررادلهاررا ل هرراول ل   ررنلهراح"كلمالكمرردلم رردل  ررالقرالهرراح"ك ل

ننلمرراه ل صرنحع لههمررولمرردلس ررالم ماىررالمرردلح ارراحثلقااهررالهررولح ممصرانول ررا   لاسررنلعنلح ارراحثل  اسارر لمرراقعولمرردلىرر
ما هاللح سلح عراال ا ثل منا لم عاقل هاحلح خصاصلاقفولىننه لهولتالل مأقه لقمراسفه لح رسلأردلهراحلح مراااد ل
احبه لمدلا انلح ااالأاحتلمدلس الح تقامالمالمدلس الح ااحثلى سلأدلمنالهاحلح مااادل ارادلمت ااراولهراحلح مرااادل

ل ال ما لأااللقا اع مالح  ول  نحا هالح م  م  اح   عحتحولح  اف ااال اللاىن لا انل قاللنأ اعل
ل

 الحاجة الى القانون:
 ظهعلح تا الح رسلأردلمنرالهراحلح   رع  ل رنى ل هرانلمقاهترالح فأرانلاقا راحولهرولمقاهترال رعحر لح ى رنحتلى رسلح مرالل

آنراعلأرر  االللمرد هرالح عرا لاماهرال  ر لح م ع مرال مأر نماعلح اظافرالح عامرال  تصراللى ررسلقأرثلغ رعلم رعاقلخاصرال مرال
مخ  ر لىردلح  رعحر لح  م  نارالأراحتلمردلت ر لخاصلاحولااق لاااو لهها لح  عحر لهول عحر لاخامالى سلح س صانلح 

مأ اىلنماهولاى مرولاخ رع لهرسلم راللىم هر ل مقراه لولها لح  عحر ل  م عادلقهمع   ل مع    هالمالح ضععلح اا  لىاها
خفرراتلمعا مهررا قمررالمدلت رر لح ضررععلح اررا قلىاهررالامرر لقصررفالمقا ررعوللدلحب هرر ولح عسا ارا ىررلمردل ع  رراثل  رر لح  ع مررالاح 

ح رراااو لا ررا  ل ل ررنلمرردل   ررانلآ اررالاح  ررعحتحوللى ررسلح مرراللح عررا لممررال رر نفل  ررسل ضررعا لقاررادلاممامرراولح س صرران
نقاول   لح  عحر لا  نفلح سل أه الىم ااول أ عنحنلحبماحللح م تص ال لىاها مع اال أهالىم اال    ا لاح 

ل
 تجارب الدولة المجاورة:

أقمولناللقمصعلاأاع الاه أا دلحبعندلهولأدلساحا دلهولهاحلح م ال لهفولمصرعلصرنعلسرااادلح  أرثلغ رعل منل
اهرروله أررا دلل1958 أرراالل64اهررولأرراع الصررنعلسررااادلح  أررثلغ ررعلح م ررعاقلعسرر لل1975 أرراالل62ح م ررعاقلعسرر ل

قرالمراللتصرالكاعرنلقأرقاغلغ رعلم رعاقل هفولح مااادلح مصعفل ل2005 أاالل1صنعلسااادلح  أثلغ علح م عاقلعس ل
ى اراللمترنلح خاضررع دلبتقرا لهرراحلح مرااادل افأراللمال   ررع لقأر ثل أرر  لللح خنمرالمالح صرفالمالا   ررال أر ا لمخررا  ل

نمكل م ل(للك18ك لاسرنلىاسرثلسرااادلح  أرثلغ رعلح م رعاقلح مصرعفلهرولح مرانول  اصلسااااولىمرا ولمال رانحثلح عامرا

ك لااهمرال  مرااادلوبغرا هم ساويةملقيمةمالكسبمغيرمالمشروعم1يحص ملنفسهمأوملغيرهمعلىمكسبمغيرم شروعمبالسجن
حبا رسلقأر ثلحأر  للل اعنلقأقاغلغ علم عاقلقالماللتصالى االلمفل خصلمدلح ماقاع دلهولح مرانوك هااالح أاعفل
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مررن لح سررعحعلىرردل نقرراولمصررنعهال ع  ررعلقأررقالغ ررعلاع رر لم مىمرراللمالافرراالمالظررعا لاظاف رراللمالمعقرر  لاقررال  ررانو
مر لمفل قأقاغلغ علم عاقلقالماللتصالى االلمفل خصلا اعولمالحى قاعفلىدلاع قلح  احار  ناعكقمالا ك م عاق

ممرالهرولح مرااادلح ف أرا اولهرادلح  أرثلغ رعل. "اظاف راللمالمعقر   رخصلممردلاقرعاحلهرولح مرانولحبا رسلى رسلحأر  للل
للتصررالى ارراللمتررنلح خاضررع دلبتقررا لهرراحلح مررااادل افأرراللمال   ررع لقأرر ثلحأرر  لللح اظافررالمالقررالمرراح م ررعاقلهررالك

دل رر ل  ررقال عمررال ح صررفالمالا   ررال أرر ا لمخررا  ل رراصلسررااااولمال ررانحثلح عامررالمالقراررالاع مررالغ ررعلم ررعاىالاح 
 ررسلح خاضرر ل هرراحلح مررااادلمالااع  رعلقأررقالغ ررعلم ررعاقلقررال  ررانولهررولح نررعاول اررعملقعرنل ررا ولح خنمررالمالساررا لح صررفالى

ى سل ا اللمالى سلما ن لح مصعلم سلقااول ل  ااأثلم لماحعنه لاى  لىدل نقاولمصنعلم عاقل ها لا رنخالهرول
تقرر لح  أررثلغ ررعلح م ررعاقلحاضررالكقررالمرراللتصررالى ارراللمفل ررخصلا اعررولمالحى قرراعفلىرردلاع ررقل احارر لمرر لمفل

 ". ف اللمالصف ال خصلمدلح خاضع دل هاحلح مااادلى سلحأ  لللاظا
سنلح فمولها لح   ع عاولى سل ى قاعل ع مالح  أثلغ علح م عاقل اااال أ ا ثلىماقالح   اللح  راسال ضراهالح رسلال

ح تقرر ل رررعنلسامررالح م  رررعلح م تصررالىررردلهعررالح  أرررثلغ رررعلح م ررعاقلمررر لهررع لغعحمرررالمأرراااال ررراللحاضررالهرررولقعررر ل
لح   ع عاو 

الح را عحتلاح را عحتلامىضراتلم  رالحبمرالاح مضراولاماظفرالح رنع اولح ع اررالاارا لهرا لح مراحا دلهرولح عرانولعررال ارواال
هولح نا الاح ماظفادلح عامادلاعراالامىضاتلم را الح  رعقاولح مأراهمالح عامرالى رسلمدلاا رثلمراه ل  رهاعلامر ه ل

لامأ  اع ال لح ما االمأقمالاىانل ا  ه ل اظارفه  لاا اولهولح مااادلح ف أا اولعراالح أ االح ااااالاااحقال
ل

 ة:ـة األردنيـالحال

 ل ا ررنلسررااادلخرراصلهررولح عندل  ع ررقل   ررع  لح  أررثلغ ررعلح م ررعاقل ررافالح اع مررالح معمررالل هررالهررولح ررناللح عع اررال
 لاسرنل2006 أراالل54ت  ل  ل خ ر حللم راع  لح مراحا دلح م عرننول هراحلح خصراصلهرولسرااادل  رهاعلح امرالح ما ارالعسر ل

 رررعحتحول  رررهاعلح امرررالح ما ارررالم نرررعلمررردل عق ررر  لى رررسلمعاسقرررالهعرررالح نرررعحتلحالح  أرررثلغ رررعلعقررر لهررراحلح مرررااادلى رررسل 
نقا هرالااأر  ال ح م عاق لام لمدلهاحلح مااادلسنلىاسثلى سلهعالح نعحتلغ علح م عاقل  لمدل  رعحتحول مرنا لح  رقاىلاح 

  رانلمفلهعا ارال راقعل هراحلح مراااد لح تصاللى سلح مع امراولح ممنمرالهرولم ر ل  رهاعلح امرالح ما اراللسرنلتا رولنادل 
هاهمرال هرراحلح مرااادل ا رررلنحررعولهررولا حعولح عررنلل أرمسلكنحرررعول  رهاعلح امررالح ما ارراكل عحأرهالساضررول م  ر لاأررمااللح م  ررال

 خررر صلح رررنحرعول   مرررسلحسرررعحعحولح امررالح ما ارررالح خاصرررالقمررردل أرررعفلى رر ه لحتقرررا لهررراحلح مرررااادلاحفل اااررراولح مضررارو لال
عراالم  الح ىارادلاعرراالالل أعفلحتقا لهاحلح مااادلى سلعراالح ا عحتلاح ا عحتالخقاعحولم ع مال ها لاحاضاتاولاح

ع أرراتلح م أأرراولح عأررماالح عامررالاللعررراالم ررا الح مفاضرر دلاحىضررارهااللح مضرراواللم  ررالح ارراحثلاحىضرراتلح م  أرر د
 قالاح عح ثلهولح ناحرعلاح م أأاولح عأرماالح عامرالاظفولح فرالح ع االامدلامان ه لهولح علاملح منااالاح عأقع الامن ع ها

ع أاتلاحىضراتل  رادلح عاراتحولاللحم دلىمادلاحىضاتلم  الحمااالىمادلاع أاتلاحىضاتلح   نااولح   عىلالاح أفعحتل
ح معق  رررالاح عاررراتحولح خاصرررالح مناارررالاح عأرررقع الا  رررادلح عاررراتحولاح م ررر ع اولهرررولح رررناحرعلح تقامارررالاح م أأررراول

 راغالاىمامرالل(%50ع أاتلم ا الحنحعحولح  عقاولح  ول أاه ل هالح تقامالقا نعلمدل اللح عامالاح   نااولح عأماا
ل حفلاظافالامععلم  الح ا عحتلأع ادلحتقا لهاحلح مااادلى اال
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ىردلام رراللح ما ارالاامررال ا راللاحا ن لح مصررعلخررلللهررولم  ر ل ظررع (لحسرعحعلا   ر  لقررالمردلهرر  تلح  رخاصل  مررنا ل
 مرنا لا  رثللح مع امراولح ما اقرال هرا لح  اارا ع مرنولمردلح رنحرعولاح  رول ترننلالح هعلمدل اع خل  ا ن لقا امااجلح منلن
ح سعحعلقصاعولناع الخللل هعلقااادلح نااولح افل  ولحامضاتلأا  دلى سل منا لح سعحعلح أرا قلاا ر لا  رالمرنولهاحل

اىارنل عقرراللح اظافررالحال احللح صررفالىارال لى ررسلحدل  ضررمدلهررا لل  ررهاعلح امررالح ما اررالتقررا لسرااادلح  ررخصل لخضراق
 تر ف لح رنحرعول هراحلح ظرع لم  مرالقمرالاللح ما اقرالحصرل ح سعحعحولمصنعلح   انولهولح امالح ما االحضاهالح رسلح  اااراول

  ااارررراولااتظررررعله ترررراللح لهررررولتررررالل  مررررولح ررررنحرعول ررررقاىل  ع ررررقلقممررررن لح سررررعحعلمعرررر  ولقاااعامررررالقأررررع اللاعنلح  هررررا
 نعحأرالح  رقاىلهرااحلن رول راللح افلامرا لعراالمتقمالح  م   لس الاح اضاتاولاح انارقلح ل مالى سلحدل   له تاللمدل

ح م رق القما رثلل ن  هالاما لقاتا الح  قاىلم لحسعحعحولح امالح ما االح سله رالمدله راولهتصلحسعحعحولح امالح ما اا
قمررالح  م  ر لعراأرالاىضررااالساضر  دلمرردلح نع رالح خاصرال  مررا لهرا لح ه رررالح مرااادلمردلس  رراللمردلسرا لمرردلسضراولمت

ا رثلح  اااراولاح اضراتاولاح انرارقلمردلممرن ل ررالح ترقلق ه هرا لحالل اح خراالح  رعحتحولح ل مرالق رراهالح  قاىلل نس ق 
ل لح سعحعلحالمدلحفل هالحخعىلاا  لى سلح عغ لممالاعنلهولحفلسااادلحخع

مافعرالحالترقلمالقرالمرال لمامراللحالغ رعلمامرال لكللكغ رعلم رعاق نرعحتلادل  هاعلح امالح ما ارالاعرنلكااهمالبتقا لساا
مافعرالاتصرالى اراللحفل رخصل أرعفلى اراللحتقرا لهراحلح مراااد ل افأراللحال   رع  لقأر ثلحأر  لللح اظافرالحالح صرفا ل

حالساا لح صفالاقااول ل  ااأثلمر لمراحعنه لاحاحلاعمول  انولى سلما اللحالى سلماللحا ن لح مصعلقعنل ا االلح اظافال
ك لاسرنلم را لاى  لهاحلح  خصلىدلحنقاولمصنعلم عاقل   ر لح   رانوله ع  رعلاا  رالمردلحأر  لللح اظافرالحالح صرفا

دل  رانولسرنلارعمولى رسلنرعاولمردلسامرولقفترصلحسرعحعحولام راللح مااادل ه رالهتصل سعحعحولح امالح ما ارال احل  ر دل هرالكم
كلح ترقلقا ا رثلمردلممرن لح سرعحعلالى سلنعاولحا ن لح مصعلاقاارولهرا لح   رانول ل  ااأرثلمر لمراحعنه لح ما اراح ما االح

حاحل  ر دل  ه ررالا رانلن  رالقرا لى رسلحنرعحتلالل ك منا لح  ااااولاح اضاتاولح ل مال  اادلحأقاثلها لح   انولامصرنعهاك
احاحلعموللك ا رنسامهالح رسلح  هراولح مخ صرالقرا  تم قلاح متا مررالهع  هرالحدل ت رالح اعح لاا رارقلهتصرهاكغ رعلم رعاقل

اقم عحتل ت عح فلاساروله  ه ررالح مضراراال احلا رنوللسامالح نىاى  سعحعحلقعن لا انلأ ثللحدلح ن الغ علقاهاال صنع
رمعلقمار لح  رخصل رح ترقلقرردلكلسعحعحولح امرالح ما ارالا رنسامها لحن رالاحضرتالى رسلحنرعحتلغ رعلم رعاقلمنااتل فتصهال 

ا خرراالح  ررعحتحولح  تفظاررال  اف ررالك لا هررالح تررقلقح معاررولمرردلح  صررع لقرماح رراللاحمرراحللحا ن لح مصررع لق هررالحالقعضررها
احل  ل   لحتا الح اعح لح سلح  هاولح مخ صالقا  تم قلاح متا مالخلللخمأالى عل امرالمردل راع خلصرناعلح لالل ح مع

  ررا ل مرردلصررنعلضررن لسررعحعلح مارر لمرردلح  صررع  لح ى ررعح لى ررسلا رر ل ررنىل لالهرراحلح مررعلاع  ررعلسعحعهررالم  ررسلتقمررا
ح ه رالا هالح عرناللىردل اف رالح مرعلحال عن  رال لاهرولتا رالعهر لح ى رعح ل  را ل  م ضرععلح اعردلقمرعحعلح ه ررال رنىل

لمتقمالح عنللح ع اا 

الح م س رالقررالمردلتصرالى ررسلحنرعحتلغ ررعلاعاسرثلقا  رر اللح  راسكلم(لمرردلسرااادل  رهاعلح امررالح ما ارا/11ااهمرال  مرانول 
اهمرال  فمرعول ث(لمردلى رسلح متقمرالح مخ صرالالل كم رعاق ل افأراللحال   رع  لاق عحمرال عرانللممرنحعلا ر لح نرعحتلاعنلمن رال

 تقرر لى ررسلح   ررعلح ررافلحأر فانلمرردلح نررعحتلغ ررعلح م ررعاقلقررا عنلمردلحماح رراللح ررسلخ  اررالح نا ررالقمررنعلمررالافرالح مررانولكمدل
 لاى رسلاما لأماطلح نىاىلقا اهاولمدلح تق ل عنلح نعحتلغ علح م عاقلاا  لخلللأا  دلمدل راع خلح اهراو لالل كحأ فان

قاامضراتلخمرالل(لمردلح مرااادل10أرانحل  مرانول ل عغ لممرالاعنلهرولحفلسرااادلحخرع ل أرمىلنىراىلح نرعحتلغ رعلح م رعاقح
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مرااادلمرال ر لاقردلح  تم رقلق رراهالسرنل رنملس رالا ر لأااحولمردل راع خلحا هراتلاظافرالحالصرفالمردل خضر ل تقرا لهراحلح 
اعفرسلقرالمردلح  رع  لاح م رنخالهرول ع مرالح نرعحتلغ رعلح م رعاقلمردلح عماقرال(لمدلح مرااادلك14 لااهمال  مانول ح  اع خ

حاحلقاالقرا معلح رسلح  هراولح مخ صرالحالحى رع لقمرالاصرالح اراللمردلحنرعحتلغ رعلم رعاقلحالقمرالسرا لقراللمردلحهعراللس رال
لك لا الح مضاالح سلح متقمالا ل خالا  ل ا اثلح تق لقا عنحت

ا   ر  ررنلى ررسل مررنا لحسررعحعحولح امررالح ما اررالمرردلس ررالح  ررخاصلح م  رر م دل  مررنامهالاهررولح ماحى ررنلح متررننولسررععولح مررانول
  دلح عمرا   دلك احل(لمدلح مااادلمعاسقالقال خصلم   ل  منا ل سعحعلح امرالح ما ارالقرا تقالمالقا  عحمرالمالقق  رالهرا12 

(لمرردلح مرررااادل13 خ رر لنادلىرراعلم ررعاقلىررردل مررنا ل سررعحعحولح امرررالح ما اررالعغرر ل   ا رررالل ررا  ك لقمررالسرررععولح مررانول 
كلسن لىمرنحل اااراولغ رعلصرتاتالهرولحسرعحعحولح امرالح ما اراح معاسقالقا تقالمدلأ الم هعلح سلنل لأااحول  المدلك

للل كم عاقلقمصنلح أاتول    علا ال  ل  ع ثلى سلح خقاعلحسامالح نىاىلسن لحخقاعحلقااقالىدلحنعحتلغ علمالك

 عدم تفعيل النصوص أم عدم كفايتها؟

مدلح احضءلقادلسااادل  هاعلح امالح ما االسنلاصلى سل  ع  لكح نعحتلغ علح م عاقكلى رسلتأراثلح ماصرثلح راظافول
دلح  رخاصلح خاضرع دل اارا ل ا  رقلهراحلح مرااادلمالح صفالح اظافارالامر لا ر ل ر لالترقل  اارالحشدلمفل رخصلمر

ل ها لح  ع ما لاح أ حللح افل ناعلهال مااح"

مردلح احضررءلقرادلح م ا قرراولح  ررق اال  فع رالاررصلح   ررع  لح م راعلح ارراللهررولم ا قراولصررعقالح  تم ررق لهرلل ررنلما لمرردل
حباللهرولح نا رال لامنمااراللقرا عغ لمرردل مرنا لامرااجل سرعحعلح امرالح ما ارالاح رافل رات لقرردلح عن ررنلمردلع را ولح صر ل

(لمرردل12ا ررانلىماقررالى ررسلىررن ل منامرراللخررلللمررنولمع اررال رر ل رر  ل فع  هررا لا ررا  ل ل ررنلما لمرردل فع ررالاررصلح مررانول 
ح مااادلح  ول عاسثلقالمدل  خ  لىدل منا لامااجل سرعحعلح امرالح ما ارالقرا تقالمالقا  عحمرالمالقق  رالح عمرا   د لقرا  ل

اادلاى سلهع لحدلح مق  ل  منا لح سعحعلسنلسرا ل  منامراللهراراللامرن لقم  ر لم  رقلاأرعفل ل  را ل مرن علنحررعولهادلح ما
  رررهاعلح امرررالح ما ارررالمالمررراظفولح رررنحرعولهررر ءلح م  ررر لمالح ارررلقلى رررسلمت ااا رررالل ترررولاار رررالح مأررر ا االح   حرارررا ل

سرن لىمرنحل اااراولقالمردللالقا عغ لمدلمدلح مااادلاعاسثاقا  ا وله االهاا لاأ  ال   ر نلمدلصتالح مع اماولح ممنم
قررا تقالمردلأرر الح ررهعلح رسلنررل لأررااحو لامخ ررعحلهرادلح مررااادل ل   رر لهرر ءللغ رعلصررتاتالهررولحسرعحعحولح امررالح ما اررا

اى رسلحعل  ع رقلقممرن لح سرعلح م   لح افلات افل سعحعلح امالح ما اال  ل ااتل رقاىل مرن لح رسلنحررعول  رهاعلح امرالح ما ارال
 لاهرولهرا لح تا رال ت رالح رنحرعولهرا لح  رقاىلح رسلمع  ولقا  اااراولاح اضراتاولاح انرارقلح ل مرامدل  ادلها لح  قاىل
هررااحلن ررول ررالل ررن  هالامررا لقاتا ررالح  ررقاىلمرر لحسررعحعحولح امررالح ما اررالح ررسله رررالل ها امررا ل نعحأررلعررراالمتقمررالح  م  رر 

 لااتررقل  ررنسامهالاح خرراالح  ررعحتحولح ل مررالق ررراهاح م ررق المرردلس  ررالل ما اررالمرردله ررراولهتررصلحسررعحعحولح امررالحسضرراراال
ا ثلح  ااااولاح اضاتاولاح انارقلمدلممن لح سعحعلحالمدلحفل هالحخعىلاا  لى رسلح رعغ لممرالاعنل  ه رالح مضاراال

مولى رسلنرعاولمردلسامرولقفترصلحاحل   دل  ه ررالحدل  رانولسرنلارعل(لمدلح مااادلهااالل8اأانحل  مانول لهولحفلسااادلحخع 
ح ا رثلماراللل هرال  ااأرثلمر لمراحعنه لح ما ارالهع حسعحعحولام اللح ما االحالى سلنرعاولحا ن لح مصرعلاقاارولهرا لح   رانول 

ن  رالقرا لى رسلحنرعحتلا رنولهرا لح ه ررالاحاحلل منا لح  ااااولاح اضاتاولح ل مال  اادلحأرقاثلهرا لح   رانولامصرنعها 
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 لاا ررارقلهتصرهالا ررنسامهالح رسلح  هرراولح مخ صرالقررا  تم قلاح متا مرراى  هررال تا رالماعح لح  تم ررقلل ا رثغ رعلم ررعاقل
ل إلأ معحعلقا  قاى لسعحعحلقعن لا انلأ ثلل صنعممالحاحلحاحلا نولمدلح ن الغ علقاهاالله هالمدل

احلقاارول  رمالح مراحادلح عرانفلح لا  ل   دلح مااادلمدل اللصلتاال منا ل قاىلح سلنحرعول  هاعلح امالح ما ارالاهامرالح
سرن لحخقراعحلقااقرالىردلكح هعلح سلنل لأااحولقالمردلقا تقالمدلأ ال(لمدلح مااادل عاسثل13 لخاصالامدلح مانول 

ك لااف ررع لحدل   هرراولح عسا اررالحنررعحتلغ ررعلم ررعاقلقمصررنلح أرراتول    ررعلا ررال رر ل  ع ررثلى ررسلح خقرراعلحسامررالح ررنىاىل
قادل خصلمرالسرنلحنرعىلى رسلتأراثلح اظافرالح عامرالح ل لقه ررالمقاهترالح فأرانلان راحدللمص تالهولح    لىمالحاح

(ل اهررال اا رقلى رسلح  رخصلح ا اعرولا رراال13ح متاأرقا لاهرولهرا لح تا رالحبخ ررعول لامقردل صراعل ااقرا لح مرانول 
صلى ررسلحدل مررنا لح  ررخصلح معارراف لاامقرردلح مرراللحاضررالقررادلهررا لح  ع مررالهررول ع مررالسصررناالت رر لاعنله هررالح ررا

لح سعحعل  ثلحدلاقادلكقمصنلح أاتول    عكل    ل ا  قلح عماقا 

 هو المطلوب:ما 

  فع ال ا  قل ع مالح نعحتلمالح  أثلغ علح م عاقلح ماصاصلى  هالهولسااادل  هاعلح امالح ما اال ل نلمردل  رعحتل
لح  عنالولح  ا اا:

 رعولح عمرالاع رىلمقا رعولح عمرالحالح صرفال  مرنا لح سرعحع لقرا  لح ر ح ل   عحطل منا ل سعحعلح امالح ما االس المقا -1
ح خاض ل  مااادل  منا ل سعحعلآخعلىارنل عقراللح عمرالمالح ماصرثلاح ى قراعلا ر ل ر تلمردلم ا قراول رعحتولح امرال

 ح ما اقال  اااولح تصاللى سلمأ تما اللح اظافاا ل
عحعلح امرالح ما ارالح  رول عر  ل سرعحع ل ا رانلم  ارالمع ارالا راالح  ح لممن لح سعحعلقاعها لح   ااولح ماااااالم ل س -2

الل مررنا لأر الممرراحللغ رعلماما رراللمرردل ارم رعنلاقعهررا لهمرنللحاحلاقررعلممرن لح سررعحعلقااراللام رر لساعررالمع لهع
نحرعولح عحضولاح مأراتا لاحاحلاقرعلقرادل راللعصر نل رنىلمترنلح  ارا لقم  رادلن اراعلهع ارالل مرنا لق ر لتأراثل

مدل عامالها لح مع اماولقأع الاضمدلح ظرع لح م  ر لح م  رق لاأاأراىنلهراحلح م ا رثل تمرالاهقاحلى سل
قق  لصتالح مع امالهولتا السنمول قاىلضنلممن لح سعحعلا  له ءلح ظع لت سلا ال ر ل ر  ل رنس قلهرا ل

 قررراعلحفلح مع امرراولىاررنل مرررنامهالقررا عغ لمرردلمدلقعررر لح ررنالل  ا رررثل ررنسامهالمالح  صررع ءلى ارررالىاهررا لاح ى
لحنىاتل ا انلم  االغ علمع  ل منقاولسااااولقردل  لاقد 

ح أررماال   هرراولح عسا اررالقه رررالمقاهتررالح فأررانلان رراحدلح متاأررقالقررا القلى ررسل سررعحعحولح امررالح ما اررالنادل -3
ح معاعلقا م ا ثلح  ق ولح ماصاصلى االلهولح مااادل ع االمدلاقرادلا ر لمردلس رالح ضراقاالح عن ارالاهرول

 تمامارالضرنلممرن لح سرعحعلخاصرالامدلهرا لح  هراولم  مرالقا متاهظرالى رسلأرع الح مع امراولح ممنمرالسضراال
هرولح  تم رقل تررولاار رالح مأرر ا االح   حرارالاح ىاارهررالح ترقلقررا  تم قلمر لممررن لح سرعحعلترراللمفل  رانول اررعمل

انلخعا اللمدلح اظافرالمالى سلنعا اللقعنل أ ماللح اظافالمالح ماصثلاى سلمدل ماعدلم ل سعحعلآخعلامنماللى
 ح ماصث 
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(لمدلح مااادلساصعولهولامالىثتلحنقاولمدلح نعحتلقادلم عاىالاماالل  لاقدلاا  رالىردل8 منل اتولح مانول  -4
ح اظافررالمالقأرر  هالح ررسلممررن لح سررعحعلت رر لحاهررالماتررولح ه رررالح مضرراراالصررلتاالح ا ررثلمرردلممررن لح سررعحعل

حأقاثلح   انولهولنعا اللامصانعهالا  اهال ر ل راصلصرعحتالى رسلحاراللهرولك منا لح  ااااولاح اضاتاوكل  اادل
ترراللى رر  لىرردل مررنا لمررال ن ررولمدلح   ررانولهررولح نررعاولمنارراتل ا اررالح اظافررالمالح ماصررثل رر ل  رردلاا  ررالىرردل
اظاف اللمالصف اللمالقأ  همال الماهالاا  الىدلحأقاثلم عاىالقا ع لمنلل  نفلح سل ى قراع لمع  قرال  رع ل

نعحتلقللأ ثلقا عغ لمدلحدل عع  لح نعحتلغ علح م عاقلهولح مااادلسرنلح راعلح رسلمدلمفل  رانولهرولح نرعاولح 
 اع  لممن لح سعحعلىدلحنقاولم عاى  هال ع  عل نعحتلغ علم عاق ل

  ى قاعل ع مالكح نعحتلغ علح م عاقكلمدل عحر لح فأانلح  ول خ صله رالمقاهتالح فأانلقا  تم قله ها  -5

 بهه الدستورية: الش

امقدلح ماللقادل ع مالح نرعحتلمالح  أرثلغ رعلح م رعاقلهرول ع مرالمععاهرالهرولمعظر لح   رع عاولح عا مارالامارالمرنول
 أراالل35ح معرنللقا مرااادلعسر لل1951 أراالل193عسر لاا  ال لها مااادلح مصرعفلمرنللىرع لهرا لح  ع مرالهرولح مرااادل

ل1975 أرررراالل62امخ ررررعحلقمررررااادلح  أررررثلغ ررررعلح م ررررعاقلعسرررر لل1952 أررررااللل191اقعررررنلا رررر لقا مررررااادلعسرررر لل1952
 لممالهولأاع الهمنلصنعل رن هالسرااادل1945 اا علمدلىا لل6اح مأ منولهولمعظمهالمدلح مااادلح فعاأولح صانعلهول

ل ل1958هولىا لل64ح  أثلغ علح م عاقلعس ل

علح  رعحر لح مخ رال اح قراولح اظافرالح ماظمرالهرولهرولتمام هرالصراعولمردلصرالا ع مالح نرعحتلمالح  أرثلغ رعلح م رعاقل
أراتوللاح ع راولح خ لالاحأ نماعلح اظافا(لمدلسااادلح عماقاولاقا احول عحر ل183ال182ال177ل-ل170ا ماحنل ق اح 

ح أ اا لا  دلح فع ل  دلها لح  رعحر لا ع مرالح  أرثلغ رعلح م رعاقلمالح نرعحتلغ رعلح م رعاقلهرالهرولاع مراللحأ عمال
 االهولقافاال تمقلح  أرثلغ رعلح م رعاق لها  أرثلمالح نرعحتلغ رعلح م رعاقلحالح   رانولهرولح نرعاولأر  تمقلح نقاولال

  ماظ لحال مدلهالخاض ل ااا لح مااادلمدلخللل أ  ل الل اظاف اللحال ماصقال لهفول ما لها لح  عحر لهرمدلىرثتل
ع  ا هالمدلس رالح مر ه لاقرادلى رسلح  اااقرالح عامرالمأر اانحلح رسلسع ارالح  رعحتولح مف عضرالهرول نقاول تمقلمعقادلح  ع مالاح 

(لمرردلسرااادلحصراللح متا مراولح   حرارالهررمدلكح مر ه ل رعفتلت رسل ن رول نحا ررالك ل147/1ح مرااادلح   حررو لهاهمرال  مرانول 
احل  ل م لح   االى سلح احسعالح ماأاقالح سلح م ه لمدلس الح اااقالح عامالهمدلى سلح ماضولاأانحل  فمعل (لمردلح مرانول4ول اح 

(لمدلسااادلحصاللح متا ماولح   حراالمدلكامععل عحتولح م ه لمالح ظا دلمالح م ر  سلى اراللمردلح  ع مرالح مأرانول147 
(لمردلح نأرر اعلح عنارولقررردلكح مر ه ل ررعفتلت ررسل101ح ارالك لاسع اررالح  رعحتولمصررااال راصلنأرر اعفلت ر ل رراصلح مررانول 

ل ن ول نحا اللقتق لساعوك ل
ل

دلهاا ل  هاللنأ اع الهولح اصلح مااااولح افل  عالمدلح ماظ لمأ ا ل  حراالىدلحفل  انولهرولنعا راللحاحلا ا  لها
 ر ل ن ررولم رعاىاالهررا لح   ررانولت ر لحدلمنررالهراحلح رراصل هررن لسع ارالح  ررعحتولاام رثلىررثتل نقرراولمدلح   رانولهررولح نررعاول

ااقرالح عامرالح رسلح مر ه لمالح ظار د لهرا تق لقا نحارالهرولحنااتل ا ولح اظافالح عامالسنل تممرولقفعرال عمرولمردلىرا قلح ا
ح مضااالح   حراالمع قىلقم نملا انلام عاىاالح ن  الاح ماللق  علا  ل  نفلح سلمخا فرالحبصرالح نأر اعفلح ممرععلهرول
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 را  ل ل( ل2011(لمدلح نأ اعلح عناولاح  ولقااولمدلضمدلح  عنالولح نأ اع الحبخ عول  عرن الىرا ل101ح مانول 
  ا لنت لسع ارالح  رعحتول  ر لنادلسارا لح اااقرالح عامرال  مرنا لح ن رالح  اهارالح  رول  رثلحدل   رعلسا هرالح سااىارالنع رال
ح    لاح ام دلقت  ل   ل نقاولقالاحسعالضعاع ال ماا لقالعقدلمدلمعقادلح  ع مالاق  علا ر لهرلل اهرن لحصرالح  رعحتول

مهرر لح عقررار لح  ررولاأرر انلح  هررالتررقلح مرراحادلهررولح تصرراللى ررسلمتا مررالىان رراللح ررافلاعررنلهررولح نأرر اعلح عناررولمررد
اماصفالت  لمدل ه عح لح   ع  لامرالحصرالا راهعلهراحلح ترق لاح راصلح ما رانلهرولسرااادل  رهاعلح امرالح ما ارال ر ل

 رعلم رعاقلى رسلحنرعحتلغلا رانلن  رالقرا حاحل  ر دل  ه ررالاصالح سلهرا لح نع رالت ر لحاراللسرنلارصلصرعحتالى رسلحاراللك
ك لهرا اصل ر لامضرولمرنللهع  هالحدل ت الح اعح لاا رارقلهتصرهالا رنسامهالح رسلح  هراولح مخ صرالقرا  تم قلاح متا مرا

قاااللحاحل  لامن لح م ه لن اللى سلم عاىاالح   انولهرولح نرعاول ع  رعلهرا لح   رانول نرعحتحلغ رعلم رعاقلقرا عغ لمردلح  راعول
 م عاق لا ا  لاهولضاتلما انل ر لهرولهراحلحبمرعلهرادلىرثتل نقراولح نرعحتلغ رعلح سلا  لهول عع  لح نعحتلغ علح
لح م عاقلام لى سلح اااقالح عاما ل

ل
لا ا اال   ا ل  اصاصلح ماااااالح مماعاالاماهالح مااادلح مصعفلاح مااادلح أاعفلاح مااادلح ف أا او 

لل
لمال  و:ل(لمدلسااادلح  أثلغ علح م عاقلح أاعفل اصلى سل3ها مانول 

حبا سلقأ ثلحأ  للل اعنلقأقاغلغ علم عاقلقالماللتصالى االلمفل خصلمدلح ماقاع دلهولح مانوك
 ع  علقأقالاع  لممن لح سعحعلىدل نقاولمصنعهال   انواقالل مىماللمالافاالمالظعا لاظاف اللمالمعق  

ل .كغ علم عاق
ل
لى سلمال  و:(لمدلسااادلح  أثلغ علح م عاقلح مصعفل اصل2/2اح مانول 

قررال  ررانولهررسلح نررعاول اررعملقعررنل ررا سلكا ع  ررعلاا  ررالقأرر ثلحأرر  لللح خنمررالمالح صررفالماح أرر ا لح مخررا  ل
مالى سل ا  اللمالما ن لح مصعلم رسلقاارول ل  ااأرثلمر للمااادلح خنمالمالساا لح صفالى سلح خاض ل هاحلح 

لل كىدل نقاولمصنعلم عاقل هااى  لماحعنه ل
ل

ل(لمدلسااادلح  أثلغ علح م عاقلح ف أا اول اصلى سلمال  و:1اح مانول 
ح  أررثلغ ررعلح م ررعاق:لقررالمرراللتصررالى ارراللمتررنلح خاضررع دلبتقررا لهرراحلح مررااادل افأرراللمال   ررع لقأرر ثلك

القراررالاع مررالغ ررعلحأرر  لللح اظافررالمالح صررفالمالا   ررال أرر ا لمخررا  ل رراصلسررااااولمال ررانحثلح عامررالم
دل  ل  رقال عمرال ااع  رعلقأرقالغ رعلم رعاقلقرال  رانولهرولح نرعاول ارعملقعرنل را ولح خنمرالمالسارا لم عاىالاح 

ح صفالى سلح خاضر ل هراحلح مرااادلمالى رسل ا راللمالى رسلما ن لح مصرعلم رسلقاارول ل  ااأرثلمر لمراحعنه ل
ل لاى  لىدل نقاولمصنعلم عاقل ها

ح م ررعاقلقررالمرراللتصررالى ارراللمفل ررخصلا اعررولمالحى قرراعفلىرردلاع ررقللا ررنخالهررولتقرر لح  أررثلغ ررع
 . ك احا لم لمفل خصلمدلح خاضع دل هاحلح مااادلى سلحأ  لللاظاف اللمالصف ال

ل
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قأرر ثلحأرر  للللح م ررعاقلغ ررعلح  أررثسع اررالم ااهررالحه ررعح لتصرراللا ررا  لهررمدلهررا لح   ررع عاول ماعهررالسررنلحسامررول
 لحفلحدلهرا لح خنمال احلاعمول  انولهسلنعاولح خاض ل ل  ااأثلم لماحعن لم سلى  لىدل نقراولمصرنعلم رعاقل هرا

ل ح م ه لىثتل نقاول عحت اللح اصاصلسنلام ولح س
ل

لقراال:للكم عاقح غ علنعحتل(لمدلسااادل  هاعلح امالح ما االح عناولكح 6 اسنلىعهولح مانول
قررالمررال لمامرراللحالغ ررعلمامررال لمافعررالحالتررقلمافعررالاتصررالى ارراللحفل ررخصل أررعفلى ارراللحتقررا لهرراحلكل

ح ماااد ل افأاللحال   ع  لقأ ثلحأ  لللح اظافرالحالح صرفا لاحاحلارعمول  رانولى رسلما راللحالى رسلمراللحا ن ل
اى رر لهرراحلح  ررخصلىرردلحنقرراولمصررعلقعررنل ا ارراللح اظافررالحالساررا لح صررفالاقااررول ل  ااأررثلمرر لمرراحعنه لح 

لك له ع  علاا  المدلحأ  لللح اظافالحالح صفالمصنعلم عاقل    لح   انو
ل

احلمخااال هاحلح اصلا  اه االح فمعولح ناااالمدلح مانول  ه رالا انلحاحل   دل  ال(لمدلح مااادلح  ولاصولى سلحااللك8اح 
هع  هالحدل ت الح اعح لاا ارقلهتصهالا نسامهالح سلح  هاولح مخ صالقا  تم قللن  القا لى سلحنعحتلغ علم عاق

لهاااالاح متا ما لى سلاحسعالح نعحتلغ علح م عاق  لكن  القا ك ل  ا ثل منا  لح فمعو لح ماللقادلها  ل  اه اا لحفلحاح ك 
ل ل ال اا قل  دل ل  اقال لح سلا ان لح مااادلأاصا لاعاولحد لاهاح لح  ها  لح م اع لح مماعاا ح مااادلح عناولاح ماحا د

ل  ل  اصلح نأ اعفلهولح مانو لخلها لح  عحتو لسع اا ل هن  ل افالح  ا ال لماضا لمخا لاع  على  ل101ح عناولسن لباال )
ممالا هالح اظعلحبخعىللح  خصلىدل نقاولم عاىاالح   انولهولنخ اللقاهاالبى قاعلها لح   انولكحنعحتلغ علم عاقك 

ح  ولامقدلحبخال هال  خعاجلمدلها لح   هاللح نأ اع الههولح ماللقادلح مااادلسنلمه ع لسع االمفانهالمدلحفل  انول
لح اصل ل نعحتلغ علم عاقلامدلهاح لمالمدلهولتقمالل ل  ااأثلم لنخ الل عن لح ماظ لح عا  غ علمعما الهولنعاو

  ا لنتضهالاهال االس قال عثتلح نقاو لاها لح اع مالهولح نقاول    هالح مااادلل  ع قلهمىلقا  انلسع االلساااااا
ل  نأ اعلبدل لح اصل لاقادلمخا فا لهادلهاح لاى اال خاصالامدلح ماضولح   حرول اللتع الما مالهول من علح ن  ا 

لح م لغ ع لكح نعحت ل نقاولحع  اثل ع  لقاهاا لن ال لح مع اا لها  لمى  ع لافأال لح مع االح ماااد لها  لهاد لاقا اق   عاقك 
لح ماظ لمالمدلهولتقمالل ل لغ علمعما الهولنخا لق  عو لح ن  الى سلا انل  انو ل منا  لح عاما   ا ثلمدلح اااقا

ل  ااأثلم لنخ اللح اظافولح مععا ل  اااقا لل
ل

الا رنلقرادلمتقمرالح رام لاهولح  ا اماولح مضاراالح مماعاال ا عن لا انل ا اماولسضاراالمعناول هاحلح خصاص(لهااا
 متقمرامدل(لام لح تق لح صانعل30342اهولح مضاالعس ل ل28/4/2004ح مصع ا/ح نحرعولح  ااراالسنلسععول  اع خل

ح م ضرمدللح   ر ول(ل1989 أراالل616ح ع را ول اح مم رنولقا  رناللح   رسل رعس لل1989 أراالل4836عسر ل اااراولح   ر ول
ل اآخرع د(ل   رقاثلاح ع اضرا ى نح تم نلتأدلاعراالح م  الحبى سلظالح    وماضاىهال  ها لح متاه لحبأ قل متاه

ت  لحصرنعولح متقمرالل798م  لنا علممع قسلال22ا م  ل ااالل556قا  أثلغ علح م عاقلا ضخ لنعا اللقمامال   ول
ح  أررثلغ ررعلح م ررعاقللح ناااررالمرردلسررااادل  ن ررعولح ماااااررالهررسلح مررانوححأرر اانحغل  ررسلتقمررالامضررول  عحر رراللمرردلهررا لح رر ه ل

(لمردلح نأر اعلح مصرعفلح  رول67ح مصعفلح أا قلح  اع لح االلقا ماللقعرن لنأر اع الهرا لح مرانول مخا ف هرال راصلح مرانول 
 لت رر لأرراللكارال  فررال ررالله هررالضرماااولح ررنهاقلىرردلافساااا ررعحلت رسل ن ررول نحا رراللهررسلمتا مرراللح مرر ه  راصلى ررسلمدلك
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حبصرالهرسلح مر ه لح  رعحتولامدل نقراولح  همراللا نولمتقمالح ام لهولمدلهاحلح اصلح نأ اعفل  قنلسع االح  رعحتولقررد
ام رر لل ت ر للاترنهالىرثتل مرنا لح ررن  الى رولحع  راثلح مر ه ل   ع مراح  رولى  هرالح اااقرالح عامرراللس  راللامر لى رسلىرا ق

هرال هراحلح راصلح نأر اعفلاح رافل ر ل ر  رن لمردلس رالح م رعقلافأراللهرولسراحا دلخللح مر ه ح رسلح م عقلامرالىرثتلح نقراول
لح  عحتحولح  ااراا ل

رالاسنلاعنلهولسرعحعلمتقر لح رام لح مصرع القراراللك قرادلح تقر لح ماعرادلهارالل النحدلح اراىدلحبالل ع ر  لىردل نقراوللا م 
بارراللسررا للمررااادلح سررنلمخارررلهررسل ا  ررقلمصررنعلم ررعاقل مررالاررعملى ررسلنعا رراللمرردل  ررانول ل  ااأررثلمرر لمرراحعن لاقررادل

 م رعنلى ر  لىردل نقراولمصرنعلح   رانولهرسلنعا رالللعاقح م رغ عللح  أرثحه عح لحع  اثلح مر ه ل  فعرالح مر ن لاهراللى س
لغ رعاس رثلىرثتلح نقراولمأر انحل  رسلن  راللواقادلح تقر لح ماعرادلهارالل النحدلح مر ه ل اراتلى رسلهراحلح ه رعح لح ظار

ح تقر لقا نحارالى رسللح  رعحتولاا راثل اراتلم عاقلاسع ا اللهاأنول ااس لح ناح رولح نأر اع الح  رسل مضرسلقراه عح لمصرا
ح ىرلدلامدلن ل  ع دلام لح تق لح ماعرادلهاراللالهمااللاقادلمأ ا قال  ام للح    لاح ام دل لى سلح ه عح لاح  خم د

لك ممالمأانل  االل عحتولح ااىدلحبال
لح نأ اعل لح متقما لا االمد لح ام لح مصع ا لمتقما لمد لصنع لسن لح تق  لهاح لمد لمد هولمصعللح ع اال ااقا عغ 

  لمدلل-قاى قاع لغ علنأ اعفللافأاللاقا  ا ولههال  ل هن لح مااادل- صاتقالح صلتاالهولح  ول نأ اع الح ماحا د(ل
لها لاعن لى  ها لما لىع لحبمع ل ا لهاما لح نأ اع ا لح متقما ل ها ل رخا لاسن لح  اس لىانها ل أ ا ث ل فاص ا لمد ال

ى سلم عنلح م ااقلىدلام صعلناعهال قمتقمالح  م   لهولح عند(للالهمتقمالح ام لاهول  عع ل نأ اع الاصلم
ل م  ل   اراللمالح مضاتلقعن لنأ اع  ال نادلمدل ح نأ اع(للح مخا  ل    ع  لحبى سل ح ماااد(ل ا  قلح   ع  لحبناس

معلقع دلح ى قاعله  ثلمخالحب لام لا  لات االح تق لهسلها لح تا الاأ االساصعولى سلماعح لح ا حقلنادلغ عه 
هامال ال  لمااس الم عاقلسااادلمعناول هاحلح خصاصلاع منلم نملمدلح دل  لهاحلبدلمنالهاحلح مااادل  ا ثلس ثل
لقعن ل لح نأ اع ا لح متقما لقادل تق  لات ما لح عامالمما لا االى سلح اااقا لح نقاول اصقءلى سلىا قلح م ه  ىثت

ىدلسضااالح نعحتلغ علح م عاقلاهولمدلمه لسضااالح فأانلهولح عا  لح نا  لنأ اع  اللقا عغ لمدلضعاعولا  ل     ل
اح  ولغا قالمالاصعثلى سلح اااقالح عامال نقا هالقا اظعلح سلا اع هالاهااالماعحههالامعح  ه لح اظافاالاسنعح ه لى سل

لل أ نماعلح ن عحولح ماااااا 
ل
ل
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