
 593-999، صفحات99پايیس و زمستان، بیست و يکم، شماره يازدهم، سال حقوقي معاصر مطالعاتعلمي  نشريه

 27/10/99: تبك٤ؼ پق٤لٍ ٟ٘ب٣٤ 20/05/99 تبك٤ؼ ؿك٤بفت:
 

 

 کنندۀ بعدی در حقوق ایران و ترکیه مطالعۀ تطبیقی حمایت از مصرف
1سٕد احد ًٔسباشٓ

 

 ٔٓمًال ًسفٔ
2

 

 3عباسٓ عادل

 چکٕدٌ
 وٙٙـٌبٖتأ٥ٔٗ ٚ وٙٙـٌبٖٔٔلف ثٝ كار٢ اؽتالفبت ثٝ ك٥ًـ٣ٌ ؿك وٝ ِٔىالت٣ ام ٤ى٣ ألٚمٜ

 ٜٔلط ا٣ّٓ وٙٙـ٠ٔٔلف ما غ٥ل ثٝ اُؾب٣ٓ ٢ًٛ ام وٝ اًت ٞب٣٤ؿكؽٛاًت ٚ ُىب٤بت ؿاكؿ، ٚرٛؿ
 ًٕت٣ ؽ٣ٓٛٔ ٔـ٣٣ ٤ب ُبو٣ وٝ اًت ا٤ٗ ثل ٔج٣ٙ( وٙٙـٜ تأ٥ٔٗ) ُىب٤ت ٔمبثُ ٛلف ا٤لاؿ ٚ ُٛؿ  ٣ٔ
 لبٖ٘ٛ ؿك. ٘ـاكؿ ٢ٚ ٔمبثُ ؿك ٌٔئ٥ِٛت٣ وٙٙـٜ ٥ٞش تأ٥ٔٗ اًبى ا٤ٗ ثل ٘ـاُتٝ، ٜٔلٚعٝ ؿ٢ٛ٣ ؿك

 ؿك ٚ ٥ٌلؿ ٣ٔ ٓٛكت وٙٙـٌبٖ ٔٔلف ما عٕب٤ت لبٖ٘ٛ اًبى ثل ٣ٕـتبً ِٔتل٢ ام عٕب٤ت تلو٥ٝ، عٕب٤ت
 ِٔتل٤ب٣٘ ام عٕب٤ت وٙٙـٜ ٔٔلف ام عٕب٤ت لبٖ٘ٛ ٞـف. ُٛؿ ٣ُٕ ٘غٛ ٥ٕٞٗ ثٝ ثب٤ـ ٥٘ن ا٤لاٖ عمٛق
 أىبٖ ثلك٣ً ٞـف، ُ٘ٛتٝ ا٤ٗ ؿك. ؿاك٘ـ ًلٚوبك وٙٙـٜ ٣لٗٝ ٤ب فلُٚٙـٜ ثب اَٚ ٔلتج١ ؿك وٝ اًت

 ا٣ّٓ، وٙٙـ٠ تأ٥ٔٗ ام ٘ٝ كا ؽـٔت ٤ب وبال وٝ ا٢ وٙٙـٜ ٔٔلف ٣ٙ٤٤ اًت، ث٤ـ٢ وٙٙـ٠ٔٔلف ام عٕب٤ت
ا٤ٗ  ١ٛٗٛٔ وٙـ.  ٣ٔ ت٥ٟٝ اًت، ؽل٤ـٜ ا٣ّٓ فلُٚٙـ٠ ام ٔٔلف فلا٤ٙـ ٣ٛ لجالً وٝ  ؽل٤ـاك٢ ام ثّىٝ

 ك١٤ٚ ثلك٣ً. اًت  ٌلفتٝ للاك ٜٔب٤ِٝ ٔٛكؿ تلو٥ٝ ٚ ا٤لاٖ عمٛق ؿك ت٥ٓٛف٣ -تغ٣ّ٥ّ كٍٚ ٔمبِٝ ثٝ
 ؿك وٙٙـٜ ٔٔلف ام عٕب٤ت ا٣ّٓ ٔٙج٢ وٙٙـٌبٖ ٔٔلف ام عٕب٤ت ٖٛلب٘ ؿٞـ ٣ٔ ِ٘بٖ تلو٥ٝ ل٘ب٣٤
 اكائٝ ث٤ـ٢ وٙٙـ٠ ٔٔلف ام عٕب٤ت ثلا٢ ثٟتل٢ ا٤ٗ وِٛك كاٞىبكٞب٢ لٛا٥٘ٗ ٚ تلو٥ٝ اًت وِٛك

 ا٤ٗ ٚ ٘ـاكؿ كا ث٤ـ٢ وٙٙـ٠ ٔٔلف ام ٔٙبًت عٕب٤ت أىبٖ ٔـ٣٘ عمٛق ا٤لاٖ، عمٛل٣ ٠٘بْ ؿك. وٙـ ٣ٔ
 ثلك٣ً رـ٤ـ عٕب٤ت٣ لٛا٥٘ٗ ت٤ٛٔت تب ُٛؿ ٚ ث٣ٙ٥ پ٥َ وٙٙـٜ ٔٔلف ام ب٤تعٕ لبٖ٘ٛ ؿك ثب٤ـ ١ٛٗٛٔ
 .ؿاكؿ ٗلٚكت وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٔٔلف ام عٕب٤ت ثلا٢ ٔٛرٛؿ لٛا٥٘ٗ ٟلف٥ت

 وٙٙـ٠ ث٤ـ٢. وٙٙـٜ، ٔٔلف عٕب٤ت، ٔٔلف لبٖ٘ٛ وٙٙـٜ، ٔٔلف ام عٕب٤ت وٙٙـٜ،تأ٥ٔٗ ياژگان کلٕدْ:

                                                           
 vahed_amiri@yahoo.com ا٤لاٖ   ،اك٥ٔٚٝٚاعـ اك٥ٔٚٝ، ؿاِ٘ز٢ٛ ؿوتل٢ عمٛق ؽ٣ٓٛٔ ؿاٍِ٘بٜ آماؿ اًال٣ٔ، . 1

 y.molaei@yahoo.com )٤ٌٛ٘ٙـ٠ ٌٔئَٛ( لا٤ٖا، ٥ٝاكٚٔ ٝ،٥ٚاعـ اكٚٔ ،٣ؿاٍِ٘بٜ آماؿ اًالٔ بك٤اًتبؿ. 2
 adelabbasi23@yahoo.com لا٤ٖا، ٥ٝاكٚٔ ٝ،٥ٚاعـ اكٚٔ ،٣ٜ آماؿ اًالٔؿاٍِ٘ب بك٤اًتبؿ. 3
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 ممدمٍ

ثٛؿٜ وٝ ألٚمٜ ام ٠٘ل ارتٕب٣٣، التٔبؿ٢،  وٙٙـٜ ٔف٣ٟٔٛ ٤ٔبٓل عٕب٤ت ام ٔٔلف
وٙٙـٜ،  عمٛل٣ ٚ ٔٛاكؿ ؿ٤ٍل ام ا٥ٕٞت ؽب٣ٓ ثلؽٛكؿاك اًت. ثب ت١٤ًٛ ا٤ـ٠ عٕب٤ت ام ٔٔلف

وٙٙـٜ  ُٛؿ، ٗلٚكت عٕب٤ت ام ٔٔلف تل ٣ٔ وٙٙـٜ ل٢ٛ وٝ ٠٘ل١٤ عٕب٤ت ام ٔٔلف ٕٞضٙبٖ
ت٤ًٛٝ ؿك ثؾَ عمٛل٣ ٚ ٕٞض٥ٙٗ ٤بثـ ٚ ا٤ٗ فلا٤ٙـ  افنا٤َ ٤بفتٝ، ؿائٕبً تغ٥٥ل ٚ ت٤ًٛٝ ٣ٔ

ٞب٢ ا٤ٗ ُبؽٝ ام لبٖ٘ٛ ل٤ٜبً  وٙٙـٜ ٚ ت١٤ًٛ ٔفب٥ٞٓ ٚ ٓالع٥ت ٥ٌل٢ عمٛق ٔٔلف ُىُ
ُٛؿ.   ثب ثلك٣ً لبٖ٘ٛ ت٤ٟـات ٚ ٔجبعج عمٛل٣ ؿاٍِ٘ب٣ٞ ٚ ؿاؿك٣ً ل٘ب٣٤ عبُٓ ٣ٔ

٘تمبَ ٗ ٤ب غ٥ل٥٤ّٔٗ ثٝ ؿ٤ٍل٢ ا٠٘ل ام ٔٛاكؿ٢ وٝ وبال ٤ب ؽـٔت ثٝ ا٣تجبك ٣مٛؿ ٥٤ّٔ ٓلف
ُٛ٘ـ. ٣ٕالً اُؾب٣ٓ وٝ وبال ٤ب ؽـٔت٣ كا ام  ٤بفتٝ، ام عٛم٠ عمٛق ٔٔلف ؽبكد ٣ٔ

وٙٙـٜ  وٙٙـ، آ٤ب ٔٔلف ٣ٙٛاٖ ٞجٝ ٤ب... ؿك٤بفت ٣ٔ وٙٙـ٠ ا٥ِٚٝ )ؽل٤ـاك ا٣ّٓ( ثٝ ٔٔلف
ا٢ ٤ٔتمـ  ٕٔىٗ اًت ٣ـٜٔٙـ ؽٛاٞٙـ ُـ؟  ُٛ٘ـ ٚ ام عٕب٤ت لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ثٟلٜ ٔغٌٛة ٣ٔ

ٔىبٖ ا٤زبؿ كاث١ٜ عمٛل٣ ٔإحل ثلا٢ اُؾبّ حبِج ام ٛل٤ك ا٘تمبَ للاكؿاؿ ؿك اثبُٙـ ثب ٚرٛؿ 
 ٤ٚوٜ ؿك ١ٛ٘ ا٘تمبَ تج٣٤ للاكؿاؿ، ٥٘بم٢ ثٝ ٛلط ا٤ٗ ٔجبعج ٥ٌ٘ت. عمٛق ٔـ٣٘ وال٥ًه، ثٝ

ؿك عمٛق ٔـ٣٘ وال٥ًه ُب٤ـ ثتٛاٖ ثب تج٥٤ت ام ٠٘ل١٤ ثلؽ٣ اًتبؿاٖ عمٛق، ث٥ٗ 
ٙٙـٌبٖ ث٤ـ٢ )ؽل٤ـاك ؿْٚ ثٝ ث٤ـ( ام ٛل٤ك ا٘تمبَ تج٣٤ و وٙٙـٜ ؿك ٣ٙ٤ٔ ٣بْ ٚ ٔٔلف ٣لٗٝ

٥ٌل٘ـ٠ ٔبَ كا ؿاكا٢ عمٛق ٚ تىب٥ِف٣  للاكؿاؿ كاث١ٜ عمٛل٣ ٌٔتم٥ٓ ؿك٠٘ل ٌلفت ٚ ا٘تمبَ
. 4وٙٙـ٠ اَٚ ٚرٛؿ ؿاُتٝ اًت وٙٙـٜ ٚ ٔٔلف ؿاٌ٘ت وٝ لجالً ؿك للاكؿاؿ ا١٥ِٚ ف٥ٕبث٥ٗ ٣لٗٝ

وٙٙـٌبٖ ث٤ـ٢ ام ٔنا٤ب٢  ٔٙـ٢ ٔٔلف ٖ ثٟل٣ِٜٚ آ٘ضٝ ؿك ا٤ٗ ُ٘ٛتٝ ٔـ ٠٘ل اًت أىب
ٌٛ٘ٝ ٔنا٤ب ٕٞب٘ٙـ ك٥ًـ٣ٌ كا٤ٍبٖ  وٙٙـ٠ اَٚ اًت. ا٤ٗ عٕب٤ت٣ عمٛق ٔٔلف ٕٞب٘ٙـ ٔٔلف

٢ رجلا٣٘  ٞب ٚ ٔزب٣٘، ٣ـْ پلؿاؽت ٞن١ٙ٤ ؿاؿك٣ً، ٘جٛؿ تِل٤فبت ٤َٕٔٛ ك٥ًـ٣ٌ ٚ ٥ُٜٛ
٣ٙٛاٖ  وٙٙـٌبٖ ث٤ـ٢ ثٝ وٙٙـٜ ٚ ٔٔلف ٔت٤ـؿ، ٓلفبً ثب ُٙبًب٣٤ كاث١ٜ عمٛل٣ ث٥ٗ ٣لٗٝ

لبثُ تٔٛك اًت ٚ اؿا١ٔ للاكؿاؿ ا٥ِٚٝ ام ٛل٤ك ا٘تمبَ تج٣٤   ٤ه كاث١ٜ للاكؿاؿ٢ ٔٔلف
ا٢ وٝ ثب  وٙٙـٜ للاكؿاؿ ص٥ٙٗ ٔن٤ت٣ كا ا٤زبؿ ٘ؾٛاٞـ ولؿ. ؿك ا٤ٗ م٥ٔٙٝ ٚ ؿك اؿأٝ، ٔٔلف

                                                           
ٞب٢ عمٛل٣ ُٟل  )تٟلاٖ: ِ٘ل ٔإ١ًٌ ٜٔب٤ِبت ٚ پوَٚٞ ٣مٛؿ ٥٤ٔٗ، -ا٘تمبَ للاكؿاؿ: ٠٘ل١٤ ٣ٕٔٛ٣اثلا٥ٞٓ، ٤ُبك٤بٖ ًتبك٢، . 4

 .97(، ّ 1394، 1ؿاَ٘، س 
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ٖٛ عٕب٤ت ام وٙـ ٔٛكؿ ثلك٣ً للاك ٌلفتٝ، رب٤ٍبٜ آٖ ؿك لب٘ وٙٙـ٠ اَٚ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ ٔٔلف
 ٥ٌلؿ. وٙٙـٜ ٔٛكؿ اكم٤بث٣ للاك ٣ٔ عمٛق ٔٔلف

 آن فٔتعز ي ْبعد ِکىىد مصزف اس تٔحما. 1

وٙٙـ٠ ا٣ّٓ ٢ٗٚ ُـٜ ٚ  وٙٙـٌبٖ ثلا٢ عٕب٤ت ام ٔٔلف آٛالً لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام ٔٔلف
 .56وٙٙـٜ ٚ فلُٚٙـٜ اًت وٙٙـٜ ؿك ٤ٔبٔالت ث٥ٗ ٔٔلف ٜٔٙك و٣ّ آٖ عٕب٤ت ام ٔٔلف

٥٘ٗ ت٤ٟـات، ٛلف٥ٗ ام آغبم ٔقاولٜ تب پب٤بٖ آٖ ٚ ا٤٘مبؿ للاكؿاؿ، ام آماؿ٢ ثل اًبى لٛا
ٛلف٥ٗ ثٝ »المْ ثلؽٛكؿاك ٚ ؿك ُلا٤ٚ ثلاثل للاك ؿاك٘ـ. ٥ًٌت٣ٕ وٝ ثل ا٤ٗ ٣م٥ـٜ، ٣ٙ٤٤ 

تأ٥ًي ُـٜ ثٛؿ، ؿك ٣ُٕ ٚ ؿك َٛٛ مٔبٖ « وٙٙـ ثٟتل٤ٗ ٘غٛ ام عمٛق ٚ ٔٙبف٢ ؽٛؿ ؿفب١ ٣ٔ
ٌقاك كا ٘بٌن٤ل ام ؿؽبِت ؿك آُ آماؿ٢ للاكؿاؿ٢ ٕ٘ٛؿ.  ٚ لبٖ٘ٛ٘بوبكآٔـ٢ آٖ ِٔؾْ ُـ 

٥٤ٗٚت وبكٌل ؿك لبٖ٘ٛ وبك ُب٤ـ ثلٌلفتٝ ام ا٤ٗ ٔخُ ٤ٔلٚف ثبُـ وٝ ؿك ٌٔبئُ ٚ ِٔىالت 
ٔبث٥ٗ وبكٌل ٚ وبكفلٔب المْ اًت و٣ٌ وٝ ؿك ٔمبثُ وبكفلٔب ٚ ؿك ٔٛل٥٤ت ٥٤ٗف  عمٛل٣ ف٣

ؽّٔٛ ؿك للاكؿاؿٞب٢ اربك٠ ٌٔىٗ ٥٤ٗٚت ٌٔتأرل ؿك  للاك ؿاكؿ ٔٛكؿ عٕب٤ت للاك ٥ٌلؿ؛ ثٝ
لجبَ ٔإرل. أب ثب ٌقُت مٔبٖ، ا٤ٗ كٚاثٚ لب٣٘ٛ٘ ؽبّ ؿك وٙبك ت١ٛٙ ٔغٔٛالت، تغٛالت 

ٞب٢ فلٍٚ  ٤بفتٝ ؿك عٛم٠ وٌت ٚ وبك كٍٚ ٞب٢ ل٢ٛ ٚ ًبمٔبٖ تىِٙٛٛه٤ه ٚ ا٤زبؿ ُلوت
تفبؿٜ عٕب٤ت ٚ ٔغبف٠ت ٛٛك٢ وٝ وبال ٤ب ؽـٔبتِ ٔٛكؿ اً تٟبر٣ٕ، تغ٥٥ل ٤بفت؛ ثٝ

 .7ُٛ٘ـ ٣ٔ

ا٢ المْ  ٞب٢ تزبك٢ ٚ علفٝ ٛٛك ٔـاْٚ ٚ ٔىلك ؿك ف٤ب٥ِت ؿك ٚال٢، ٤ٔبٔالت ٔؾتّف ثٝ
م٣٘ ٚ اًتـالَ  تٛاٖ ام ثلاثل٢ لـكت، ُلا٤ٚ، ؿاَ٘ ٚ لـكت صب٘ٝ اًت. ؿك عبَ عبٗل ٣ٕ٘

لف٥ٗ ؿك لبٖ٘ٛ ٛلف٥ٗ ٓغجت ولؿ، ثٙبثلا٤ٗ ؿك ٔمبثُ اًتمالَ اكاؿٜ ؿك صبكصٛة ٔقاولات ٛ
ٞب٢ ٔغىٓ ثب٣ج  ت٤ٟـات، ٞلٌٛ٘ٝ ٔـاؽّٝ كا ٘بٌن٤ل ٕ٘ٛؿٜ، افنا٤َ لٛا٥٘ٗ ٚ ا٤زبؿ پب٤ٍبٜ

                                                           
 وٙٙـٌبٖ ٔٔلف عمٛق ام عٕب٤ت لبٖ٘ٛ ؿك ؽـٔبت ٚ وبال وٙٙـٌبٖ ٣لٗٝ ٔـ٣٘ ٌٔئ٥ِٛت لّٕل٢ٚ ٚ ٔجٙب ثل ٘مـ٢» عٌٗ، ثبؿ٣ٙ٤، . 5

 .5، ّ (1391) 58، ٔز١ّ تغم٥مبت عمٛل٣، ٍ «1388 ٔٔٛة
 130، ٔز١ّ وبٖ٘ٛ، ٍ «ا٥ٍّ٘ي عمٛق ثل ٍ٘ب٣ٞ ثب ا٤لاٖ عمٛق ؿك للاكؿاؿٞب اًتٙبؿ لبث٥ّت تٜج٥م٣ ٜٔب١٤ِ»ٟٔـ٢، اًـ٢ فلؿ، . 6

(1391 ّ ،)3. 
7. Baykan, R., Tüketici Hukuku, Mevzuata ilişkin Yorum-Eleştiri-Öneri, (2. baskı, İstanbul, 2005), p. 

21. 
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وٙٙـٜ ٌ٘جت ثٝ فلُٚٙـٜ ؿك  . ؿك عم٥مت ؿك اغّت ٔٛاكؿ، ٔٔلف8تِٛـ عمٛق ٔٔلف ُـ
ٞب٢ ٔـكٖ فلٍٚ ٚ  تل٢ للاك ؿاكؿ ٚ ٥٘بمٔٙـ عٕب٤ت اًت. تج٥ّغبت ٚ كٍٚ ٢ٗٛٔ ٥٤ٗف
وٙٙـٜ ٔغ٣ِٛٔ كا ؿك٤بفت وٙـ وٝ ٔٛكؿ ٥٘بم ٢ٚ ٘جٛؿٜ ٤ب ث٥ٌبك  ُٛؿ ٔٔلف ٣غ٥لٜ ٔٛرت ٔ

فلاتل ام ٥٘بمٞب٢ ٚال٣٤ ثٛؿٜ اًت )ؽل٤ـ ارجبك٢(. أىبٖ ؿاكؿ ٔغ٣ِٛٔ وٝ ؿك ا٤ٙتل٘ت 
ُٛؿ ع٥ٗ تغ٤ُٛ ٕٞبٖ وبال٣٤ ٘جبُـ وٝ ٣لٗٝ ُـٜ اًت. ٕٔىٗ اًت اًتفبؿ٠  ٣لٗٝ ٣ٔ

ٛٛك٢ وٝ اٌل ا٤ٗ اٛال٣بت اكائٝ  ؿ ؿاُتٝ ثبُـ ثٝٔٙبًت ام ٔغَٔٛ ٥٘بم ثٝ اٛال٣بت م٤ب
 وٝ ُب٤ٌتٝ اًت ٘تٛاٖ ام ٔغَٔٛ اًتفبؿٜ ولؿ. ِ٘ـٜ، ٤ب آٔٛمٍ ؿاؿٜ ِ٘ٛؿ، آ٘ضٙبٖ

ؽل٤ـاك ؿك مٔبٖ ٔقاولٜ ُلا٣ٜ٤ كا وٝ ٔتٛرٝ ِ٘ـٜ ٤ب فلٓت ؿكن ٚ فٟٓ آٖ ٘ـاُتٝ، 
أؽق ٚاْ ثلا٢ ؽل٤ـ  ٞب٢ التٔبؿ٢ ٔزجٛك ثٝ وٙـ ٚ ٤ب ٕٔىٗ اًت ثٝ ِغبٝ ٗلٚكت أ٘ب ٣ٔ

 ُـٜ ثبُـ ٚ اوٖٙٛ ثب ِٔىُ ثبمپلؿاؽت الٌبٙ ٔٛارٝ ُٛؿ.

تٛا٘ٙـ )٤ب ٕٔىٗ  وٙٙـٌبٖ ٣ٔ ُـٜ ٥٤ٔٛة ثبُـ، ٔٔلف وٝ وبال٢ فلٚؽتٝ  ؿكٓٛكت٣
كًب٣٘ ثٝ  ت٤ٟـات، ٟٚب٤ف ثبمك٣ً ٚ اٛال١ اًت( عمٛق ؽٛؿ كا امؿًت ثـٞٙـ، م٤لا ؿك لبٖ٘ٛ

وٙـ ٚ ؿك ٔمبثُ،  ؿ ٔجت٣ٙ ثل آٖ، ا٤ٗ ٞـف كا ثلآٚكؿٜ ٣ٕ٘٘غٛ ٔٙبًج٣ ٥٤ٔٗ ِ٘ـٜ ٚ للاكؿا
 ا٢ ٔٛارٝ ُٛؿ ٚ ًؾت ثبُـ. احجبت ٥٣ت ٥٘ن ٕٔىٗ اًت ثب ِٔىالت ٣ـ٤ـٜ

ثل ا٤ٗ اًبى، اٌل ٥٤ٗٚت ؽل٤ـاك ٚ فلُٚٙـٜ ؿك ٔمبْ فلٍٚ أٛاَ ٔٙمَٛ ؿك لبٖ٘ٛ 
ن٤ت لبٖ٘ٛ ، 9ٔوٙٙـٜ ثب ٕٞـ٤ٍل ٔمب٤ٌٝ ُٛؿ ت٤ٟـات ٚ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف

آًب٣٘ لبثُ ِٔبٞـٜ اًت. عـالُ ؿك عمٛق ا٤لاٖ الـاْ ام  وٙٙـٜ ثٝ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف
وٙٙـٜ ٞن١ٙ٤ ؿاؿك٣ً  ٛل٤ك لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ا٤ٗ ٔن٤ت اًب٣ً كا ؽٛاٞـ ؿاُت وٝ ٔٔلف

ٔٙـ ُٛؿ ٚ ؿك ٕٞبٖ ٔلر٢ ٥٘ن ٜٔبِج١ ؽٌبكت  پلؿاؽت ٘ىلؿٜ، ام ُلا٤ٚ ؿاؿك٣ً فٛك٢ ثٟلٜ
 ٛٛك ٤م٥ٗ ا٤ٗ ٔنا٤ب ؿك عمٛق تلو٥ٝ ث٥ِتل اًت.ٝ ثٕٙب٤ـ، ٣ِٚ ث

وٙٙـٜ ثٝ عمٛق ؽٛؿ ؿك ٔمبثُ وبال٣٤ وٝ  ؿك لبٖ٘ٛ ت٤ٟـات تلو٥ٝ ثلا٢ ا٤ٙىٝ ٔٔلف
 ٥٣ت آٖ ثب صِٓ ٣بؿ٢ لبثُ كؤ٤ت اًت ثلًـ، ٔٙٛٙ ثٝ ُلا٣ٜ٤ اًت:

                                                           
8. Ibid. 

 .5ثبؿ٣ٙ٤، پ٥ِ٥ٗ، ّ . 9
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ك٣ً ُـٜ ٚ أىبٖ اًتفبؿ٠ ٔت٤بكف ام آٖ كا ثل ؽل٤ـاك ثب٤ـ ٥٤ٗٚت وبال٢ ؽل٤ـاك٢ اٚالً
 وٙـ.

حب٥٘بً اٌل ؿك احل ا٤ٗ وٙتلَ ٔتٛر١ ٚرٛؿ ٥٣ت ُٛؿ، ثب٤ـ ٔلاتت كا ؿك ٤ه مٔبٖ ٤ٔمَٛ ثٝ  
 اٛال١ فلُٚٙـٜ ثلًب٘ـ.

ُـٜ  اٌل ؽل٤ـاك ثٝ ا٤ٗ تىب٥ِف ٣ُٕ ٘ىٙـ عمٛق ٘ب٣ُ ام ٥٤ٔٛة ثٛؿٖ وبال٢ ؽل٤ـاك٢
ٝ ؿك لبٖ٘ٛ عٕب٤ت و  ؛ ؿكعب10٣ِلبٖ٘ٛ ت٤ٟـات تلو٥ٝ( 223ٔبؿ٠  3كا امؿًت ؽٛاٞـ ؿاؿ )ثٙـ 

ص٣ٙ٥ٙ تى٥ّف ُلٙ ثلك٣ً  ؿك ؽّٔٛ ٥٣ٛة ا٤ٗ 6502وٙٙـٌبٖ ُٕبك٠  ام عمٛق ٔٔلف
 .11ث٣ٙ٥ ِ٘ـٜ اًت كًب٣٘ پ٥َ ٔت٤بكف ٚ ٕٞض٥ٙٗ اٛال١

وٙٙـٜ ثلؽالف ٥٤ٗٚت ٔٙـكد ؿك لبٖ٘ٛ ت٤ٟـات ام ؿ٤ـٌبٜ  لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف
اك ؿاؿٜ ٚ آٖ، ا٤ٗ اًت وٝ ام تبك٤ؼ ت٥ٌّٓ وٙٙـٜ لل تل٢ ؿك اؽت٥بك ٔٔلف احجبت٣ ٥٤ٗٚت ًُٟ

ٔبٜ ٞلٌٛ٘ٝ ٥٣ج٣ وٝ ٔٛرٛؿ ٤ب عبؿث ُـٜ ثبُـ ٔٛكؿ لجَٛ  6ُـٜ ٟلف  وبال٢ فلٚؽتٝ
ثٙبثلا٤ٗ اٌل ؿك ا٤ٗ ٔـت وٝ أىبٖ وٓ ولؿٖ . (لبٖ٘ٛ عٕب٤ت تلو٥ٝ 10-1ٔبؿ٠ ؽٛاٞـ ثٛؿ )

لُٚٙـ٠ وبال كا ؿكعب٣ِ آٖ ٥٘ن ٚرٛؿ ٘ـاكؿ، ٥٣ج٣ عبؿث ُٛؿ، فلٕ ثل ا٤ٗ ؽٛاٞـ ثٛؿ وٝ ف
 .12وٝ ٥٤ٔٛة ثٛؿٜ فلٚؽتٝ اًت ٚ احجبت ؽالف آٖ ثل٣ٟـ٠ فلُٚٙـٜ ؽٛاٞـ ثٛؿ

وٙٙـٌبٖ تلو٥ٝ عمٛق  ثب ا٤ٗ عبَ، لبٖ٘ٛ ت٤ٟـات ٚ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف
ُـ٠ ٥٤ٔٛة ؿك٠٘ل ٌلفتٝ  وٙٙـٜ ؿك ٔمبثُِ وبال٢ ؽل٤ـاك٢ ِٔبث٣ٟ ثلا٢ ؽل٤ـاك ٚ ٔٔلف

وٙٙـٜ تلو٥ٝ(. ثب  لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف 11ٖٛ ت٤ٟـات ٚ ٔبؿ٠ لب٘ 227اًت )ٔبؿ٠ 
تٛا٘ـ ؿك ثلاثل ت٥ِٛـوٙٙـٜ ٤ب ٚاكؿوٙٙـٜ عك ت٥ٕ٤ل  وٙٙـٜ ٣ٔ ا٤ٗ ٕٞٝ، ثلؽالف ؽل٤ـاك، ٔٔلف

ؿك ٔغُ ٚ عك ت٤ٛ٤ٖ ٚ رب٤ٍن٣ٙ٤ كا ثٝ ٓٛكت ٔىلك ؿاُتٝ ثبُـ، ٚ ٣الٜٚ ثل آٖ، 
ٔبؿ٠ ٛك ِٔتلن ؿك ارلا٢ ا٤ٗ تىب٥ِف ٌٔئ٥ِٛت ؿاك٘ـ )ٛ فلُٚٙـٜ، ت٥ِٛـوٙٙـٜ ٚ ٚاكؿوٙٙـٜ ثٝ

 .13(لبٖ٘ٛ عٕب٤ت تلو٥ٝ 11 -2

                                                           
10. Yavuz,C./Acar,F./Özen,B.:Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, (9. baskı, İstanbul, 2014), 

p.121. 
11. Gümüş,M.A.:6502 SayılıTüketicininKorunmasıHakkındaKanunŞerhi, Cilt:1, (İstanbul, 2014), p. 

83. 

12. Yavuz, op.cit, p. 125. 
13 GumuŞ, op.cit, p. 83. 
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ُـٜ ام ٢ًٛ فلُٚٙـٜ ٚ ٤ب تغت ٌٔئ٥ِٛت ٢ٚ  ثلا٢ ٔخبَ، اٌل ٘ٔت وبال٢ فلٚؽتٝ
ؿكًت٣  ٞب٢ ٘ٔت ؿاكا٢ ا٤لاؿ ٤ب ٘مْ ثٛؿٜ ٚ ثٝ ا٘زبْ ُـٜ ثبُـ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ؿًتٛكا٤ُِٕ

تٛا٘ـ ثل اًبى  وٙٙـٜ ٣ٔ عٕب٤ت، ٔٔلف 8ٔبؿ٠  3ثٙـ  ، ثل اًبى14ا٘زبْ ٍ٘لفتٝ ثبُـ
ٌٔئ٥ِٛت ٘ب٣ُ ام ٥٣ت ٥ّ٣ٝ فلُٚٙـٜ الـاْ ٕ٘ب٤ـ وٝ ٜٔبثك لبٖ٘ٛ ت٤ٟـات تلو٥ٝ عٕب٤ت 

ا٢ ا٣ٕبَ  وٙٙـٜ ٥ٌلؿ ٚ ا٤ٗ عٕب٤ت ؿك ؽّٔٛ ٔٔلف وٙٙـٜ ٓٛكت ٣ٔ ث٥ِتل٢ ام ٔٔلف
للاكؿاؿ٢ ٓلفبً ٥ٔبٖ ؽل٤ـاك ٚ  وٙـ )٣ٙ٤٤ ثل اًبى كاث١ٜ ُٛؿ وٝ ثب فلُٚٙـٜ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ ٣ٔ

وٙٙـٜ وبال٣٤ كا وٝ ام فلُٚٙـٜ ؽل٤ـاك٢ ٕ٘ٛؿٜ اًت ثٝ  اٌل ٔٔلف. فلُٚٙـٜ عبوٓ اًت(
. ؿك عم٥مت، 15ٔٙـ ُٛؿ تٛا٘ـ ام ا٤ٗ ١ٛ٘ عٕب٤ت ثٟلٜ وٙٙـ٠ ؿ٤ٍل٢ ثفلُٚـ، ٣ٕ٘ ٔٔلف
ا٢ ٔمبٓـ كا ثل ٥ٌلؿ، اٌل ؽل٤ـاك آٖ  وٝ ٔفْٟٛ ِف٣٠ لبٖ٘ٛ ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٣ٔ مٔب٣٘

وٙٙـ٠  تٛا٘ـ ام لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف وٙـ، ٣ٕ٘ ا٢ ٚ غ٥لتزبك٢ ؽل٤ـاك٢  غ٥لعلفٝ
 ٔٙـ ُٛؿ، م٤لا ٛلف ٔمبثُِ ٤ٔبّٔٝ ام ٠ٙٔل لبٖ٘ٛ فلُٚٙـٜ ٥ٌ٘ت. تلو٥ٝ ثٟلٜ

ٌ٘ج٣ ثٛؿٖ للاكؿاؿٞب، اٌل ٥٣ج٣ ؿك وبال٢ ٔٛكؿ ٤ٔبّٔٝ ٤ٛٞـا ُٛؿ، ؿك  آُثب تٛرٝ ثٝ 
. 16تٛا٘ـ ثٝ لبٖ٘ٛ ت٤ٟـات ٔلار٤ٝ ٕ٘ب٤ـ ٤ب فلُٚٙـ٠ ؿْٚ فمٚ ٣ٔ ا٤ٗ ٥٤ٗٚت ؽل٤ـاك

تل ث٥بٖ ُـ،  وٙٙـٜ وٝ پ٥َ تلؿ٤ـ، ا٤ٗ ٥٤ٗٚت ثب تٛرٝ ثٝ ٘غ٠ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف ث٣
وٙٙـ٠ ؿْٚ اًت، ٚ  وٙٙـٌبٖ ٥ٌ٘ت ٚ ٕٞض٥ٙٗ ثٝ ٗلك ٚ ٥ّ٣ٝ ٔٔلف ّٜٔٛة ٔٔلف

٥ٌلؿ، ٚ ثلا٢  وٙٙـ٠ ؿْٚ للاك ٣ٔ فُـ٠ وبال٢ ٔٔل وٙٙـ٠ اَٚ ؿك ٔمبثُ ٥٣ٛة عبؿث ٔٔلف
 ث٣ٙ٥ اًت. ٌبٖ ٥٘ن ا٤ٗ ٥٤ٗٚت غ٥للبثُ پ٥َ وٙٙـ ٔٔلف

وٙٙـ٠ ؿْٚ ٚ ٔٛكؿ  ُـٜ ثٝ ٔٔلف وٙٙـ٠ اَٚ ؿك ٔمبثُِ وبال٢ ٥٤ٔٛةِ فلٚؽتٝ م٤لا ٔٔلف
. ٣ِٚ اٚ ٣٤ً 1718ؽٜبة ٢ٚ ثل اًبى آحبك ٘ب٣ُ ام فلٍٚ وبال٢ ٥٤ٔٛة للاك ؽٛاٞـ ٌلفت

                                                           
٘مْ  ب٤وٙٙـٜ ا٘زبْ ُٛؿ، اٌل ٔٛ٘تبه ثل اًبى اُتجبٜ  ٔٔلف ام ٢ًٌٛلفتٝ ُٛؿ ٘ٔت ٚ ٔٛ٘تبه  ٥ٓوٝ تٕٔ ٣٤، ربت٥تلت ٥ٗثٝ ٕٞ. 14

ٔب٘ٙـ  ُٛؿ ٚ ٣٣ٙٛاٖ ٘مْ وبال ؿك٠٘ل ٌلفتٝ ٔ ٘مْ ثٝ ٤ٗثبُـ، ا ٓٛكت ٌلفتٝفلُٚٙـٜ  ام ٛلفُـٜ ٝ ؿك ؿًتٛكا٤ُِٕ ٔٛ٘تبه اكائ
 عبؿث ُـٜ ثبُـ. ٥ٓؽٛاٞـ ثٛؿ وٝ پي ام تٌّ ٣ج٥ٔب٘ٙـ ٣ ٣عت؛ اًت اُتٝٚرٛؿ ؿ ٥ٓتٌّ ٥ٗاًت وٝ ؿك ع ٣ج٣٥
 .6(، ّ 1391) 5ٔـاف٢، ٍ  ، ٚو٥ُ«ا٤لاٖ عمٛل٣ اؿث٥بت ؿك وٙٙـٜ ٔٔلف عمٛق ام عٕب٤ت»ف٘ٝ، ٣ٕ٥ًّ، . 15
، فّٔٙب١ٔ عمٛق ٔز١ّ ؿاِ٘ىـ٠ عمٛق ٚ «وٙٙـٜ ٔٔلف ام عٕب٤ت ٔجٙب٢ ثل للاكؿاؿ٢ آماؿ٢ ٞب٢ ٔغـٚؿ٤ت»٘بٓل، وبتٛم٤بٖ، . 16

 .7(، ّ 1387) ٣38ّْٛ ٥ًب٣ً، ؿٚك٠ 
17. Baykan, op.cit, p. 507. 

 .8ٕٞبٖ، ّ . 18
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ثبك  ؽٛؿ كا ام فلُٚٙـ٠ اَٚ ٜٔبِجٝ ٕ٘ب٤ـ؛ عت٣ اٌل ا٤ٗ اتفبق ث٥فتـ، ٤ه وٙـ رجلاٖ ؽٌبكت ٣ٔ
وٙٙـٜ،  وٝ اٌل ٌٔئ٥ِٛت فلُٚٙـٜ ؿك لّٕلٚ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف ؿكعب٣ِ  ؽٛاٞـ ثٛؿ.

٣جبكت ؿ٤ٍل، ٌٔئ٥ِٛت فلٍٚ وبال٢ ٥٤ٔٛة ؿك  وٙٙـ٠ اَٚ ٘جبُـ ٚ ثٝ ٔغـٚؿ ثٝ ٔٔلف
ُٛؿ، ٔٛا٢٘  وٙٙـ٠ اَٚ ٚرٛؿ ؿاُتٝ ثبُـ ٚ عٕب٤ت  ٔٔلفوٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٕٞب٘ٙـ  ٔمبثُ ٔٔلف

 .٤1920بؿُـٜ ؿك لبٖ٘ٛ ت٤ٟـات ٥٘ن كف٢ ؽٛاٞـ ُـ

ثلا٢ للاكؿاؿٞب٢ غ٥ل ام فلٍٚ ٚ ث٢٥ ٥٘ن ا٤ٗ آُ لبثُ ا٣ٕبَ اًت ٚ ثب٤ـ لجَٛ ولؿ وٝ 
وٙٙـ٠ اَٚ اًت، م٤لا ؿك ٞجٝ  وٙٙـٌبٖ ث٤ـ٢ ث٥ِتل ام ٔٔلف عت٣ ٗلٚكت عٕب٤ت ام ٔٔلف

ٓٛكت ٌٔتمُ   ُٛؿ وٝ ٚاٞت ثٝ ٥ِت ٚاٞت ؿك ٔمبثُ وبال٢ ٥٤ٔٛة مٔب٣٘ عبؿث ٣ٌٔٔئٛ
(؛ ٣ٙ٤٤ آُ ثل ٣ـْ ٌٔئ٥ِٛت ٚاٞت ؿك لبٖ٘ٛ ت٤ٟـات تلو٥ٝ 294ٔبؿ٠ ت٥ٕ٘ٗ ؿاؿٜ ثبُـ )

ٔمبثُ ؽٌبكات ٚاكؿُـٜ ام ٥٣ت وبال اًت. ثلا٢ ٔخبَ، اٌل ًل٣ت پلؿامٍُل وبٔپ٥ٛتل 
ٓٛكت رـاٌب٘ٝ ٔت٤ٟـ ِ٘ـٜ ثبُـ أىبٖ ٔلار٤ٝ  وٝ ٚاٞت ثٝ ُـٜ ؽ٣ّ٥ وٙـ ثبُـ، ٔبؿا٣ٔ اٞـا

پق٤ل ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ ٚ ٔتٟت ؿك ٥ٕٞٗ ٥٤ٗٚت وبٔپ٥ٛتل كا لجَٛ  ثٝ ٢ٚ ثٝ ؿ٥ُِ ٥٣ت وبال أىبٖ
ؽٛاٞـ ولؿ. ؿك عمٛق ا٤لاٖ ثب ٔالع١٠ ٓلف اعىبْ ٞجٝ اًبًبً ٌٔئ٥ِٛت٣ ٥ّ٣ٝ ٚاٞت ٚرٛؿ 

٣ٙٛاٖ ٤ه لب٣ـٜ ؿك عمٛق ا٤لاٖ  لو٥ٝ ثٝ٘ـاكؿ ٚ آُ ٣ـْ ٌٔئ٥ِٛت ٔٛرٛؿ ؿك عمٛق ت
ربك٢ اًت. ٣ِٚ ٤ى٣ ام ؽ٥بكات ٔٛرٛؿ ؿك عمٛق ٔـ٣٘ ا٤لاٖ ؽ٥بك ٥٣ت اًت وٝ ثٝ ؽل٤ـاك 

ؿٞـ ام ٟلف٥ت لب٣٘ٛ٘ ٔٛرٛؿ ثلا٢ فٌؼ ٤ٔبّٔٝ ٚ ٤ب عمٛق ا٘تؾبث٣ ؿ٤ٍل  وبال اؽت٥بك ٣ٔ
اًتخٙب٢ ؽ٥بكات ٔؾتْ  ثٝلبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٚرٛؿ تٕبْ ا٘ٛا١ ؽ٥بك كا ) 456ٔٙـ ُٛؿ ٚ ٔبؿ٠  ثٟلٜ

ٕٔىٗ ؿاٌ٘تٝ، ام ٠ٙٔل ٤ٔتمـ٤ٗ ثٝ المْ ثٛؿٖ ٣مـ ٞجٝ ؽ٥بك  المْث٢٥( ؿك ر٢٥ٕ ٤ٔبٔالت 
ثب٤ٌت ؿك ٞجٝ ٥٘ن ربك٢ ُٛؿ، ؿك ا٤ٗ ٓٛكت ١ٛٗٛٔ ٜٔلٚعٝ ؿك عمٛق ا٤لاٖ  ٥٣ت ٣ٔ

 .21ربك٢ ؽٛاٞـ ثٛؿ

ك٢ ولؿٜ اًت ٔغَٔٛ ٘ٛ )ٓفل( ٚ ؿًت اَٚ كا وٝ ام فلُٚٙـٜ ؽل٤ـا ٜوٙٙـ اٌل ٔٔلف
ٚٗٛط ؽٛؿ كا تغت عٕب٤ت لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام  ثٝ ُؾْ ؿ٤ٍل٢ ٞجٝ وٙـ، ا٤ٗ ُؾْ ثٝ

                                                           
وٙٙـ٠ اَٚ ٤ب ث٤ـ٢ ا٤زبؿ ُٛؿ، ثـٖٚ  ثبُـ، ٚ ثٝ ؿ٥ُِ اًتفبؿٜ ٘بؿكًت ٔٔلف اٌل ٥٣ت ام اَٚ ٚ ع٥ٗ ت٥ٌّٓ وبال ٚرٛؿ ٘ـاُتٝ. 19

وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ فلٚؽتٝ اًت  ا٢ وٝ وبال كا ثٝ ٔٔلف وٙٙـٜ ُه فلُٚٙـٜ ٌٔئَٛ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ، ثّىٝ ؿك ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛاكؿ ثب٤ـ ثٝ ٔٔلف
 ٔلار٤ٝ ولؿ.

20. Zevkliler,op.cit, pp. 181-182. 
21. Ibid, p. 182. 
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ُـ٠  . ؿك ٚال٢ ؿك ٓٛكت ٞج١ وبال٢ ؽل٤ـاك22٢وٙٙـٌبٖ اعٌبى ؽٛاٞـ ولؿ عمٛق ٔٔلف
٥٤ٔٛة ثٝ ُؾْ ؿ٤ٍل ٚ م٤بٖ عبؿث ام ٔٔلف ٚ ٤ب وبَٞ ًٛؿ ٚ ٔٙف٤ت ٘ب٣ُ ام ٥٣ت 

ٛك ثٝ اًتفبؿٜ ام ٔغَٔٛ ثٛؿٜ اًت، ٣ـْ عٕب٤ت ام ص٥ٙٗ وٝ ٔت٤ٟـ ٔزج ٣٘ ٔغَٔٛ ؿك مٔب
ٚرٛؿ كٚمٞب٢ تِٛـ، كٚمٞب٢ ٣ِك )ِٚٙتب٤ٗ(  فلؿ٢ ؿك ا٤ٗ ٥٤ٗٚت ٣بؿال٘ٝ ٥ٌ٘ت. ثب تٛرٝ ثٝ

ؿك ًٜظ رٟب٣٘   ٛٛك لبثُ ٔالع٠ٝ ث٣ٙ٥ ِ٘ـٜ ثٝ ٚ كٚمٞب٢ ؽبّ ٔب٘ٙـ آٖ، ؿكآٔـٞب٢ پ٥َ
ُـٜ ام فلُٚٙـٜ ؿك ٔلآً ٔؾتّف ٔب٘ٙـ  ك٤٢بثـ، رـا ام ا٤ٗ، وبالٞب٢ ٘ٛ ؽل٤ـا افنا٤َ ٣ٔ

ُٛؿ. ؿك ٚال٢، ؿك فلًٞٙ ا٤لاٖ ٚ تلو٥ٝ، ٚاِـ٤ٗ،  ٘بٔنؿ٢ ٚ ٣ل٣ًٚ ثٝ مٚر٥ٗ اٞـا ٣ٔ
ثٌتٍبٖ ٚ ٌٕٞب٤ٍبٖ ٚ ؿًٚتبٖ ٞلوـاْ ثب ؽل٤ـ ثؾ٣ِ ام ِٛامْ ؽب٣ٍ٘ ثٝ وٕه مٚر٥ٗ 

ؽتل فٟلًت٣ ام ٞب المْ اًت ام ٛلف ؽب٘ٛاؿ٠ ؿ آ٤ٙـ ٚ عت٣ ؿك ثلؽ٣ ام كًْٛ ٚ ًٙت ٣ٔ
ِٛامْ ٔٛكؿ٥٘بم ت٥ٟٝ ُٛؿ )ر٥ٟن٤ٝ( ٚ ا٤ٗ فٟلًت اغّت ُبُٔ الال٣ٔ ثلا٢ ؽب٘ٝ اًت. 
افلاؿ٢ وٝ ؿك ا٤ٗ ٥ٌِت للاك ؿاك٘ـ ثب٤ـ وبال٢ ٔـ٠٘ل ؽٛؿ كا ثلا٢ ارتٙبة ام ؽل٤ـ تىلاك٢ 

ُٛؿ وٝ فلُٚٙـٜ ؿك ٔفْٟٛ لبٖ٘ٛ  ٛٛك ؽالٓٝ ا٤ٗ ُبُٔ وبالٞب٣٤ ٣ٔ ا٘تؾبة وٙٙـ. ثٝ
فلُٚـ ٤ب ٞجٝ  وٙٙـٜ ؿ٤ٍل ٣ٔ وٙـ ٚ ثٝ ٔٔلف وٙٙـٜ ؽل٤ـاك٢ ٣ٔ ت ام عمٛق ٔٔلفعٕب٤
 ٕ٘ب٤ـ. ٣ٔ

وٙٙـ٠ ؿ٤ٍل ا٘تمبَ پ٥ـا وٙـ ٚ ثلا٢ ث٥بٖ ا٤ٗ  ٕٔىٗ اًت وبال ؿك ٤ه ٤ٔبّٔٝ ثٝ ٔٔلف
ا٢ وٝ ٤ٔبّٔٝ ولؿٜ، ٔٛارٝ اًت. ؿك  وٙٙـٜ وٙٙـٜ ثب ٔٔلف تٛاٖ ٌفت ٔٔلف ٥٤ٗٚت ٣ٔ

وٙٙـٜ ٤بؿ ُـٜ اًت. ثلا٢ ر٥ٌّٛل٢ ام ًلؿك٣ٌٕ،  ٛاٖ( ٔٔلفا٤ٙزب ؿٚ ثبك ام )٣ٙ
وٙٙـ٠ اَٚ ٚ  وٙـ، ٔٔلف وٙٙـ٠ ؿ٤ٍل٢ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ ا٢ وٝ ثب ٔٔلف وٙٙـٜ ٔٔلف
وٙٙـ٠ ؿْٚ )ث٤ـ٢( ٘ب٥ٔـٜ  وٙـ، ٔٔلف وٙٙـ٠ اَٚ ثب اٚ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ ا٢ وٝ ٔٔلف وٙٙـٜ ٔٔلف

 ُٛؿ. ٣ٔ

ُـٜ، ت٥ِٛـوٙٙـٜ،  غبٝ ٔغَٔٛ ؽل٤ـاك٢وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ؿك اغّت ٔٛاكؿ، ام ِ ؿك ٔٛكؿ ٔٔلف
ُـٜ ٔلتجٚ اًت، ام ٠٘ل ٌٔئ٥ِٛت  وٙٙـٜ )فلُٚٙـٜ( وٝ ثب وبال٢ فلٚؽتٝ ٚاكؿوٙٙـٜ ٚ ٣لٗٝ

وٙٙـ٠ اَٚ اًت ٚ تفبٚت٣ ٘ـاكؿ ٚ ؿك ث٥ِتل ٔٛاكؿ ٥٘ن ٤ٛٞت  ٔب٘ٙـ ٌٔئ٥ِٛت ؿك لجبَ ٔٔلف
ك فلٍٚ ٔغٔٛالت وٙٙـٜ ام ٢ًٛ ُلوت، ثب ٔإًي ُلوت ٔتفبٚت اًت. ؿ فلؿ ؽل٤ـاك٢

                                                           
22. Ozanoğlu, Hasan, Tuketıcı korumması Açısından Taksıtle Satım Sözleleşmesı, (Ankara, 1999), p. 

50. 
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 ٤Bب  Aُـٜ(، فلٍٚ وبال ثٝ ُؾْ  )ٜٔبِجٝ ٢ًلٓٛكت  ُـٜ )ا٘جٜٛ ٚ ٣ٕـٜ( ثٝ ت٥ِٛـ
ا٢  وٙٙـٜ ا٥ٕٞت صٙـا٣٘ ٘ـاكؿ. ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ ؿال٤ُ ؿك ٔٛاكؿ ٤بؿُـٜ، ثلا٢ عٕب٤ت ام ٔٔلف

وٙٙـ٠ اَٚ  وٙـ، ؿك ٔٛاكؿ٢ وٝ لبٖ٘ٛ ام عمٛق ٔٔلف وٙٙـ٠ اَٚ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ وٝ ثب ٔٔلف
ٔٙـ ؽٛاٞـ ُـ.  ثٟلٜ ن٥٘ وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ وٙـ، ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ ٔٔلف الجت ٚ عٕب٤ت ٣ٔٔل

وٙٙـٜ وبال٣٤ كا وٝ ؽل٤ـاك٢ ولؿٜ اًت پي ام ًٝ ٔبٜ ثٝ  ثٙبثلا٤ٗ ثلا٢ ٔخبَ، اٌل ٔٔلف
ُـٜ ٥٣ج٣ عبؿث ُٛؿ،  وٙٙـ٠ ؿ٤ٍل٢ ثفلُٚـ، صٙب٘ضٝ ؿك ٔغَٔٛ فلٚؽتٝ ٔٔلف
ٔبؿ٠  1أىب٘بت ٔٙـكد ؿك لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ثٝ ٠ٛ٥ُ ثٙـ  وٙٙـ٠ ؿْٚ ؿك ٔمبْ احجبت ثب٤ـ ام ٔٔلف

تٛا٘ـ ثٝ ؿ٥ُِ ٘جٛؿ  لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ا٤لاٖ اًتفبؿٜ ٕ٘ب٤ـ ٚ فلُٚٙـٜ ٣ٕ٘ 2تلو٥ٝ ٚ ٔبؿ٠  10
كاث١ٜ للاكؿاؿ٢ ام ؽٛؿ كف٢ ٌٔئ٥ِٛت وٙـ. ٕٔىٗ اًت ثلؽ٣ ثب اًتٙبؿ ثٝ ٌٔئ٥ِٛت ٔغٖ 

ت ت٥ِٛـوٙٙـٜ ؿك ٔمبثُ و١٥ّ وٙٙـٌبٖ، ٔـ٣٣ ٌٔئ٥ِٛ ت٥ِٛـوٙٙـٌبٖ ؿك لجبَ ٔٔلف
٠٘ل ام ٚرٛؿ كاث١ٜ للاكؿاؿ٢ ٤ب ٣ـْ ٚرٛؿ آٖ ثبُٙـ. ٣ِٚ ا٤ٗ اؿ٣ب ٥٘ن  وٙٙـٌبٖ ٓلف ٔٔلف

وٙٙـٜ ٚ ُٙبًب٣٤ فلا٤ٙـ للاكؿاؿ ٔٔلف  ثب تٛرٝ ثٝ لٛا٣ـ ٔملك ؿك لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام ٔٔلف
تٛا٘ـ ثلاثل  ب٣٤ ٣ٔكًـ؛ ٞلصٙـ ص٥ٙٗ اؿ٣ ٠٘ل ٣ٕ٘ ٣ٙٛاٖ ٤ه للاكؿاؿ ؽبّ لبثُ پق٤لٍ ثٝ ثٝ

ٞب٢  لٛا٣ـ ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ لبثُ پ٥ٍ٥ل٢ ٚ رجلاٖ ؽٌبكات اعتٕب٣ِ ثبُـ، أب ثبم ٞٓ ٥٤ٗٚت
 .23وٙٙـٜ ؿك ا٤ٗ ٔمبْ لبثُ ا٣ٕبَ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام ٔٔلف

ا٢ كا ثٝ ٤ه ا٘زٕٗ ؽ٥ل٤ٝ اٞـا  اٌل ٤ه اٌ٘بٖ ؽ٥ّل ٤ه وتبة ؿك٤بفت )ؿاّ٘ٛؿ( ُـٜ
ٞب٢ ًبِٓ ثٝ ٘بُل ٤ب  ٞب٢ ٥٤ٔٛة ثب وتبة تٛا٘ـ رٟت ت٤ٛ٤ٖ وتبة ٣ٔ ٕ٘ب٤ـ، ا٘زٕٗ ٤بؿُـٜ

ت٥ِٛـوٙٙـٜ ٚ ٚاكؿوٙٙـٜ ٔلار٤ٝ ٕ٘ب٤ـ ٤ب اٌل ثلا٢ ٤ه ٔغَٔٛ تىِٙٛٛه٤ه اٞـاُـٜ، ٤ه 
وتبثض١ كإٞٙب٢ وبكثل ثلا٢ ٤ٔلف٣ ٚ ٘غ٠ٛ اًتفبؿٜ ام ٔغَٔٛ ثٝ مثبٖ تلو٣ ٚرٛؿ ٘ـاُتٝ 

بُـ، ؿك ٔمبثُِ ا٤ٗ اؿ٣ب، احجبت ت٥ٌّٓ وتبثضٝ ثٝ ثٙـ٢ ٔٛرٛؿ ٘ج ثبُـ ٚ ٤ب ؿاؽُ ثٌتٝ
لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق  55ٔبؿ٠  4وٙٙـ٠ اَٚ ثل٣ٟـ٠ فلُٚٙـٜ اًت. ثٙـ  ٔٔلف
وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ثب٤ـ ام  ا٤ٗ ك٤ٚٝ، ٔٔلف ١ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ آُ ٚ ٔالع٠ 24وٙٙـٌبٖ تلو٥ٝ ٔٔلف

                                                           
 .7ٕٞبٖ، ّ . 23

24. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 



 

 

 

 

308 99 پايیس و زمستان، بیست و يکم ، شمارهيازدهم، سال علمي مطالعات حقوقي معاصر نشريه 
 

 .26ٔٙـ ُٛؿ وٙٙـ٠ اَٚ ثٟلٜ ثٝ ٔٔلف 25ُـٜ ٔنا٤ب٢ لب٣٘ٛ٘ اكائٝ

پي ام ك٥ًـٖ ثٝ ٘ت٥ز١ ٤بؿُـٜ، ثب٤ـ ٔٛاكؿ م٤ل كُٚٗ ُٛؿ وٝ آ٤ب عٕب٤ت ام 
وٙٙـٌبٖ اًت ٤ب ٘ٝ ٚ ٤ب  وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ تغت عٕب٤ت لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف ٔٔلف

تٛا٘ـ ؿك ا٤ٗ ثبكٜ ٜٔلط  تغت صٝ ُلا٣ٜ٤ ٚ ثٝ صٝ ٥ٔناٖ ٚ وـاْ اعىبْ ٚ ٣ٛٗٛٔبت ٣ٔ
 ُـ. ُٛؿ. ا٤ٗ ٜٔبِت ؿك اؿأٝ ٜٔب٤ِٝ ؽٛاٞـ

 کىىدِ بعدْ  . لاوًوٓ کزدن حمأت اس حمًق مصزف2

 کىىدٌ  اس وظز مفًُم مصزف .1.2

 4077وٙٙـٜ، لبٖ٘ٛ ُٕبك٠  ا٥ِٚٗ لبٖ٘ٛ ؿك عمٛق تلو٥ٝ ثلا٢ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف
ؿك  4822اًت. ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ثب لبٖ٘ٛ ُٕبك٠  1995وٙٙـٜ ؿك ًبَ  ٘بْ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام ٔٔلف ثٝ

ام تبك٤ؼ  6502تٛر٣ٟ ٔٛارٝ ُـ ٚ ؿك ٟ٘ب٤ت ثب لبٖ٘ٛ ُٕبك٠  ت لبثُثب آالعب 2003ًبَ 
لبٖ٘ٛ  87ٔبؿ٠ ) ا٘ـ وٙٙـٜ كا ث٥بٖ ٕ٘ٛؿٜ ِغٛ ٌلؿ٤ـ، ٞل ًٝ لبٖ٘ٛ ت٤ل٤ف ٔٔلف ٣ٔ2014  28

 (.وٙٙـٌبٖ تلو٥ٝ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف

وٙٙـٜ ٤ه فلؿ ٛج٣٤٥ )عم٥م٣( ٤ب لب٣٘ٛ٘ )عمٛل٣( اًت  ، ٔٔلف4077ؿك لبٖ٘ٛ ُٕبك٠ 
وٙـ  وٝ وبال ٤ب ؽـٔبت كا ثلا٢ اٞـاف ؽبّ ؽل٤ـاك٢ ولؿٜ، ؿكٟ٘ب٤ت ام آٖ اًتفبؿٜ ٣ٔ

٣جبكت اًت ام ٞل ُؾْ  4822وٙٙـٜ ٛجك لبٖ٘ٛ ُٕبك٠  (. ٔفْٟٛ ٔٔلف F/3)ٔبؿ٠ 
ؿًت آٚكؿٖ وبال ٤ب  ا٢ ثلا٢ ثٝ ٞب٢ غ٥لتزبك٢ ٤ب غ٥لعلفٝ عم٥م٣ ٤ب عمٛل٣ وٝ ؿك م٥ٔٙٝ
 وٙـ. ٣ٔؽـٔبت ٚ اًتفبؿٜ ام آٖ تالٍ 

ا٢ ٤ب غ٥لتزبك٢ ٤ٙٔمـ  وٙٙـٜ للاكؿاؿ كا ثلا٢ اٞـاف غ٥لعلفٝ ؿك لبٖ٘ٛ رـ٤ـ، ٔٔلف
ؽٛث٣ تج٥٥ٗ  وٝ ؿك ٔتٗ لج٣ّ ٣ٙٛاٖ اٞـاف ؽبّ ٔٙبًت ثٛؿٜ، ٞـف كا ثٝ وٙـ، ؿكعب٣ِ  ٣ٔ

                                                           
ٚ ثٝ ٔٛكؿ ا٣تلإ للاك ٥ٌلؿ  وٙٙـٜ، وٙٙـٜ ثٝ ٘ف٢ ٔٔلف ٔٔلف ٢ؿاٚك ٢ٞب ت٥ٝوٕام ٢ًٛ ُـٜ  اتؾبف ٕبت٥ت٣ٕٔ وٝ ك ٓٛكتؿ. 25

وٙٙـٜ  ٚوبِت ٌ٘جت ثٝ ٔٔلف ٤ٙ١ٞنوٙٙـٌبٖ تلو٥ٝ  لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام ٔٔلف 70ٔبؿ٠  6٘مٖ ت٥ٕٔٓ ٥ٞئت ٔٙزل ٌلؿؿ، ثلاثل ثٙـ 
ٛجك ٔفبؿ لبٖ٘ٛ ل٣٤ٜ ُٛؿ، وٙٙـٜ  اؽتالف ثٝ ٘ف٢ ٔٔلف وٝ ٣ ؿكٓٛكتا٣ٕبَ ؽٛاٞـ ُـ. ؿًتٕنؿ  ١ٜٔبثك ثب عـالُ ت٤لف

َٚٓٛ  ٍل٤اؽٜبك ام ٛلف ؿٚ  ؽجلٜ ٞب٢ٞن٤ٙٝ، 1953رٛال٢  21ٔٛكػ  ٠6183 ُٕبك ٣ٜٔبِجبت ٢ٕٔٛ٣ ٚ َٚٓٛ آٚك ر٢ٕ
 ُٛؿ. ٣ٔ
 وٙٙـٌبٖ تلو٥ٝ. لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف 70ٔبؿ٠  6لا٢ ٔخبَ، ك.ن. ثٙـ . ث26
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٣ٙٛاٖ ٚاًٜٝ ؿك  وٝ ثٝ . ثٝ ا٤ٗ تلت٥ت، المْ ٥ٌ٘ت تأو٥ـ ٕ٘ب٥٤ـ وٝ ؽل٤ـاك تب مٔب٣٘ 27ولؿ ٣ٔ
 .2829وٙٙـ٠ ٟ٘ب٣٤ ؿك٠٘ل ٌلفتٝ ُٛؿ تٛا٘ـ ٤ه ٔٔلف وٙـ ٣ٕ٘ ـ وبالٞب٢ ؿ٤ٍل ٣ُٕ ٣ٔت٥ِٛ

وٙٙـٜ ثٝ ٤ه ُؾْ  االرلاًت، ٔٔلف وٝ ؿك عبَ عبٗل المْ 6502ثلاثل لبٖ٘ٛ ُٕبك٠ 
ٔبؿ٠  Kوٙـ، اُبكٜ ؿاكؿ )ثٙـ  ا٢ ٣ُٕ ٣ٔ ٛج٣٤٥ ٚ لب٣٘ٛ٘ وٝ ثلا٢ اٞـاف تزبك٢ ٤ب غ٥لعلفٝ

3). 

٤ٛ٘ي ال٤غ١ ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ُبُٔ  ٞب٣٤ وٝ ؿك پ٥َ َِتل٤ٗ صب ٤ى٣ ام ثنكي
ٞب٢ ٔؾتّف٣ ام لبٖ٘ٛ ت٤ٟـات تلو٥ٝ ٘فٛف  ا٢ ام رنئ٥بت پ٥ض٥ـٜ اًت وٝ ثٝ م٥ٔٙٝ ٔز٣ٕٛٝ

ُٛؿ وٝ ا٤ٗ ؽٛؿ ؿ٣ّ٥ِ ثل افنا٤َ آُفت٣ٍ  ولؿٜ، ثٝ ٔٛل٥٤ت ٓغ٥ظ ٔفب٥ٞٓ ٔلثٛٙ ٣ٔ
 اًت.

ٝ ؿاكا٢ ٤ٔب٣٘ ٚ ٔفب٥ٞٓ ٔتفبٚت٣ ٌٞتٙـ ٚ اكٚپب وّٕبت ِٔبث ١ؿك اغّت لٛا٥٘ٗ اتغبؿ٤
 تٛا٘ـ ٤ٔب٣٘ ٔتفبٚت٣ ؿاُتٝ ثبُـ. تل٤ٗ ٔفْٟٛ ٥٘ن ٣ٔ ٣ٙٛاٖ اًب٣ً وٙٙـٜ ثٝ عت٣ و١ّٕ ٔٔلف

عـالُ كًب٘ـٖ ا٤ٗ ًلؿك٣ٌٕ تالٍ ُـٜ  ٤ٛ٘ي )لبٖ٘ٛ(، ثلا٢ ثٝ ؿك مٔبٖ ت١٥ٟ ا٤ٗ پ٥َ
٘بٌن٤ل ام ت٥ٗٛظ ٚ اًتخٙب ثٛؿٜ  ٠ٙٔٛك تٜج٥ك ثب اِنأبت اتغبؿ١٤ اكٚپب ٚ ؿك ثلؽ٣ ٔٛاكؿ ثٝ

 اًت.

وٙٙـٜ كا  تٛاٖ ٌفت عبُٓ وبك ؿك ك٤ٚٝ، ٤ه ٔفْٟٛ رـ٤ـ ام ٔٔلف ٛٛك وٝ ٣ٔ ٕٞبٖ
ٞب٢ رـ٤ـ ثبم ٌقاُتٝ ٚ ثٝ  كاٜ كا ثلا٢ پ٥ِلفت ،ف٤ت٤لفلاٞٓ ولؿٜ ٚ ٌٌتلؿٜ ثٛؿٖ 

 تمبٗبٞب٢ رـ٤ـ ٥٘ن پبًؼ ًل٢٤ ؿاؿٜ اًت.

وٙٙـٜ  ؿك ٓـؿ ٔغـٚؿ ولؿٖ عٕب٤ت ام ٔٔلف٤ه ام تغ٥٥لات رـ٤ـ  ؿك عم٥مت، ٥ٞش
 ٘جٛؿٜ، ثل٣ىي ٔفْٟٛ كا ثب ٣ٙ٤ٔ رـ٤ـ عٕب٤ت ًبمٌبك ولؿٜ اًت.

ٞب٢ وبكثلؿ٢ ٚ  وٙٙـٜ ٚ ثل٘بٔٝ پي ت٤ل٤ف لبٖ٘ٛ رـ٤ـ، عٕب٤ت ام و١٥ّ ٤ٔبٔالت ٔٔلف
وٙٙـٜ كا ِ٘بٖ  لبٖ٘ٛ عٕب٤ت تلو٥ٝ( ٚ ٕٞض٥ٙٗ ٛلفِ ٔمبثُ ٔٔلف 2ا٢ٍِٛ ٔٔلف )ٔبؿ٠ 

 .ؿٞـ ٣ٔ

                                                           
27. Zevkliler, A/Aydoğdu, M.;Ibid, pp. 83-84. 

28. Ibid, p. 84. 

29. Baykan, op.cit, p. 507. 
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وٙٙـٌبٖ ٚ  ٔبؿ٠ ٤ه لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف 1-1ؿك عمٛق ا٤لاٖ ؿك ثٙـ 
ٞل ُؾْ عم٥م٣ ٚ ٤ب عمٛل٣ »وٙٙـٜ ثٝ ا٤ٗ ُلط ت٤ل٤ف ُـٜ اًت:  ت٥ِٛـوٙٙـٌبٖ، ٔٔلف

تل٢ ٌ٘جت ثٝ ت٤بك٤ف  ا٤ٗ ت٤ل٤ف ٔفْٟٛ ٌٌتلؿٜ«. وٙـ وٝ وبال ٤ب ؽـٔت٣ كا ؽل٤ـاك٢ ٣ٔ
وٙٙـٌبٖ ث٥ٌبك ٢٥ًٚ ٚ ت٤ل٤ف  ثٛؿٜ، ؿا١ٙٔ َُٕٛ ٔٔلف ُـٜ ؿك عمٛق ؽبكر٣ كا ُبُٔ اكائٝ

٥ٌلؿ. ٤ّْٔٛ ٥ٌ٘ت  ٠٘ل ام ٞـف ؽل٤ـ كا ؿكثل ٣ٔ ١ٕٞ ؽل٤ـاكاٖ وبالٞب ٚ ؽـٔبت ٓلف
ا٢ ٚ غ٥لتزبك٢ اًت، ٤ب ؽل٤ـاكاٖ وبال ٚ ؽـٔبت  ٠ٙٔٛك ام ؽل٤ـ، كف٢ ٥٘بمٞب٢ غ٥لعلفٝ

 .30ُٛؿ ا٢ كا ٥٘ن ُبُٔ ٣ٔ ثلا٢ كف٢ ٥٘بمٞب٢ علفٝ

ٓ ؽل٤ـاك٢ وٝ رٟت كف٢ عٛا٤ذ ٗلٚك٢ تزبك٢ ؽٛؿ الـاْ ثٝ ؽل٤ـ وبال٢ آ٤ب ٞ
وٙـ ٚ ٞٓ ؽل٤ـاك ؿ٤ٍل٢ وٝ ٕٞبٖ وبال كا رٟت اًتفبؿ٠ ُؾ٣ٔ ؽٛؿ  ِٔؾْ ٣ٔ
ٔٙـ ثبُٙـ؟ ٤ب ٓلفبً  وٙـ، ٞل ؿٚ ثب٤ٌت٣ ام عٕب٤ت ٣ٕٔٛ٣ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ثٟلٜ ؽل٤ـاك٢ ٣ٔ

ؿاكؿ ثب٤ٌت٣ ٔٛكؿ عٕب٤ت للاك ٥ٌلؿ.  ا٢ وٝ فبلـ لـكت ٚ ؿك ٢ٗٛٔ ٤ٗف للاك وٙٙـٜ ٔٔلف
وٙٙـٌبٖ اًت ٚ  ٌقاك ؿك ٓـؿ عٕب٤ت ام ٔٔلف ا٢ ٤ٔتمـ ثبُٙـ صٖٛ لبٖ٘ٛ ُب٤ـ ٣ـٜ

ا٢ ثٝ ؿ٥ُِ ٘ـاُتٗ تؾْٔ، اٛال٣بت ٚ ٟٔبكت المْ ؿك ٤ٔلٕ  وٙٙـٜ غ٥لعلفٝ ٔٔلف
اٛالق وٙٙـٌبٖ اًت، ٣ِٚ  آ٥ًت للاك ؿاكؿ، ِقا ا٤ٗ عٕب٤ت ٓلفبً ُبُٔ ا٤ٗ ؿًتٝ ام ٔٔلف

ٌقاك ٚ ٣ٙٛاٖ ا٘تؾبث٣ ٔزّي ُٛكا٢ اًال٣ٔ ثلا٢ لبٖ٘ٛ  ُـٜ ام ٢ًٛ لبٖ٘ٛ ت٤ل٤ف اكائٝ
ٔب٢٘ ص٥ٙٗ « وٙٙـٌبٖ ٚ ت٥ِٛـوٙٙـٌبٖ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف»٤بؿُـٜ ثب ٣جبكت 

ا٢ ٚ  وٙٙـٌبٖ علفٝ كًـ ؿك لبٖ٘ٛ وِٛك ٔب ٞٓ ٔٔلف ٠٘ل ٣ٔ ُٛؿ، ٚ ثٝ تف٥ٌل ٚ ثلؿاُت٣ ٣ٔ
ا٘ـ. ت٤ل٤ف عمٛق تلو٥ٝ ثب ل٥ـ ف٤ب٥ِت  ٢ ؿك وٙف عٕب٤ت لبٖ٘ٛ للاك ٌلفتٝا ٞٓ غ٥لعلفٝ

وٙٙـٜ ُؾْ عم٥م٣ ٚ  ٣جبكت ؿ٤ٍل ٔٔلف ا٢ ٚ غ٥لتزبك٢ ٔغـٚؿ ُـٜ اًت ٚ ثٝ غ٥لعلفٝ
ا٢ ف٤ب٥ِت ٕ٘ب٤ـ، ِقا عمٛق تلو٥ٝ ام  ٤ب عمٛل٣ اًت وٝ ثب ٞـف غ٥لتزبك٢ ٚ غ٥لعلفٝ

٤ٚوٜ وِٛكٞب٢ اكٚپب٣٤  تٝ ؿك عمٛق اغّت وِٛكٞب ثٝاٛالق عمٛق ا٤لاٖ ثلؽٛكؿاك ٥ٌ٘ت ٚ اِج
 ا٘ـ.  وٙٙـٜ ر٥ٌّٛل٢ ولؿٜ ثٝ ٣٣ٛ٘ ا٤ٗ ل٥ـ كا ٔملك ٚ ام ت١٤ًٛ ٔفْٟٛ ٔٔلف

٣ٙٛاٖ  وٙٙـ ثٝ وٙٙـٜ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ ثب تٛرٝ ثٝ ٜٔبِج٣ وٝ ث٥بٖ ُـ، ثب٤ـ افلاؿ٢ وٝ ثب ٔٔلف
ا٢  بٓـ غ٥لتزبك٢ ٚ غ٥لعلفٝوٝ آٟ٘ب ثلا٢ ٔم وٙٙـ٠ ؿْٚ ؿك٠٘ل ٌلفتٝ ُٛ٘ـ؛ ٔبؿا٣ٔ ٔٔلف

 وٙٙـ. الـاْ ٚ ٣ُٕ ٣ٔ

                                                           
 .٣ٕ٥ًّ5، پ٥ِ٥ٗ، ّ . 30
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وٙٙـ٠ ٔغَٔٛ  ا٢ وٝ ثب فلُٚٙـٜ ٤ب ٣لٗٝ وٙٙـٜ ام ٠٘ل لبٖ٘ٛ عٕب٤ت تلو٥ٝ ٔٔلف
وٝ ا٤ٗ ُؾْ ٥٘ن ثب  ، اٌل ٔت٤بلت آٖ ثب ُؾْ حبِج ٤ٔبّٔٝ وٙـ، ٔبؿا31٣ٔوٙـ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ

ُٙبؽتٝ ؽٛاٞـ ُـ، م٤لا وٙٙـٜ  وٙـ ٢ٚ ٥٘ن ٔٔلف ا٢ ٣ُٕ ٣ٔ اٞـاف غ٥لتزبك٢ ٚ غ٥لعلفٝ
وٙٙـٜ ثب٤ـ ٔف٣ٟٔٛ ٌٔتمُ ام ٔفْٟٛ كاث١ٜ فلُٚٙـٜ ٚ ٥ّٕ٣بت  ؿك ت٤ل٤ف ٔٔلف

وٙٙـٜ ُٙبؽتٝ  وٙٙـٜ )٤ٔبّٔٝ( ٔـ ٠٘ل ثبُـ. ثٝ ؿ٤ٍل ًؾٗ، ثلا٢ ا٤ٙىٝ ُٕب ٔٔلف ف ٔٔل
ا٢ وٝ ٥ّٕ٣بت ؽل٤ـ ٚ فلٍٚ  وٙٙـٜ ا٢ ٤ٔبّٔٝ ولؿٜ ٤ب ٔٔلف ٤ُٛـ المْ ٥ٌ٘ت ثب فلُٚٙـٜ

 ؿٞـ، ثب٥ُـ تب ؿك عم٥مت، ٛلف ٔمبثُِ فلُٚٙـٜ للاك ث٥ٍل٤ـ.  ْ ٣ٔا٘زب

ا٢ اًت وٝ ثب  ٛٛك وٝ ؿك اؿأٝ ثغج ؽٛا٥ٞٓ ولؿ، ٤ٔب١ّٔ ٚال٣٤ ٔٔلف ٤ٔبّٔٝ ٕٞبٖ
وٙٙـٜ ٚاثٌتٝ ثٝ  ُٛؿ ٚ ثب ا٤ٗ ٚٓف، ٓفت ٔٔلف وٙٙـٜ ٔغمك ٣ٔ ع٘ٛك فلُٚٙـٜ ٚ ٔٔلف

ت٤ل٤ف « ٛلف ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف»٣ٙٛاٖ  وٙٙـٜ ثٝ ٚرٛؿ ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف ٥ٌ٘ت؛ ٣ٙ٤٤ ٔٔلف
ا٢ اًت وٝ ؿٚ ٛلف آٖ فلُٚٙـٜ ٚ  ٤ٔبّٔٝ«  ُٛؿ ٚ ا٤ٗ ؿكعب٣ِ اًت وٝ ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف ٣ٔ

وٙـ، اٌل ؿاكا٢  وٙٙـٜ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ ؽٛاٞٙـ ثٛؿ. ثٙبثلا٤ٗ ٛلف٣ وٝ ثب ٔٔلف« وٙٙـٜ ٔٔلف
ؿ٤ـٌبٜ وٝ ثٝ ا٤ٗ ٘غٛ ٣ُٕ وٙـ، ام  ا٢ ثبُـ ؿكٓٛكت٣  ٔمبٓـ غ٥لتزبك٢ ٚ غ٥لعلفٝ

 آ٤ـ. ُٕبك ٣ٔ وٙٙـٜ ثٝ ٔف٣ٟٔٛ ٤ه ٔٔلف

وٙٙـ٠ ؿْٚ ًؾٗ  تٛاٖ ام ٗلٚكت عٕب٤ت ام ٔٔلف وٙٙـ٠ اَٚ ٣ٔ ثٙبثلا٤ٗ ٔب٘ٙـ ٔٔلف
 ٥ٔبٖ آٚكؿ. ثٝ

 کىىدٌ  ( فزيشىدٌ ي مصزفلزاردادمفًُم معامالت ) .2.2

٣جبكت وٙٙـٌبٖ تلو٥ٝ، فلُٚٙـٜ  لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف 3ٔبؿ٠   Lثب تٛرٝ ثٝ ثٙـ
ا٢ ٤ب تزبك٢  اُؾبّ عم٥م٣، عمٛل٣ ٚ ٟ٘بؿٞب٢ ٣ٕٔٛ٣ وٝ ثب اٞـاف علفٝ»اًت ام: 

ٔبؿ٠ ٤ه  1-2ٚ ثٙـ « وٙٙـ وٙٙـٜ اكائٝ ٣ٔ ٌٔتم٥ٕبً ٤ب ٚوبِتبً )٥٘بثتبً( ٔغَٔٛ كا ثٝ ٔٔلف
ٌٛ٘ٝ  وٙٙـٌبٖ وبال ٚ ؽـٔبت كا ا٤ٗ وٙٙـٌبٖ ا٤لاٖ ٣لٗٝ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف

وٙٙـٌبٖ، فلُٚٙـٌبٖ وبال ٚ  : ثٝ و١٥ّ ت٥ِٛـوٙٙـٌبٖ، ٚاكؿوٙٙـٌبٖ، تٛم٢٤ت٤ل٤ف ولؿٜ اًت
ٞب، ٔإًٌبت ٚ  ا٢ ٚ ٕٞض٥ٙٗ و١٥ّ ؿًتٍبٜ وٙٙـٌبٖ ؽـٔبت ا٣ٓ ام ف٣ٙ ٚ علفٝ اكائٝ

                                                           
 اًتفبؿٜ ُـٜ اًت.فلُٚٙـٜ ٚاه٠ م اوٙٙـٜ فمٚ  تأ٥ٔٗ ب٤فلُٚٙـٜ  ٢ثٝ رب ل٤م ٢ٞب ، ؿك لٌٕتثلا٢ ًِٟٛت أل. 31
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ٛٛك ٌٔتم٥ٓ ٤ب  ٞب ٌٔتّنْ فول ٤ب تٔل٤ظ ٘بْ اًت ٚ ثٝ ٞب٣٤ وٝ َُٕٛ لبٖ٘ٛ ثل آٖ ُلوت
ٕ٘ب٤ٙـ اٛالق  وٙٙـٜ اكائٝ ٣ٔ وبال ٤ب ؽـٔت ثٝ ٔٔلفغ٥لٌٔتم٥ٓ ٚ ثٝ ٓٛكت و٣ّ ٤ب رنئ٣ 

٣جبكت٣  ٔبؿ٠ ٤ه، فلا٤ٙـ ٔٔلف ٚ ثٝ Cُٛؿ. ثلؽالف لبٖ٘ٛ عٕب٤ت تلو٥ٝ وٝ ؿك ثٙـ  ٣ٔ
وٙٙـٜ كا ت٤ل٤ف ٕ٘ٛؿٜ، لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ا٤لاٖ ٥ٞش ت٤ل٤ف٣ ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ اكائٝ  للاكؿاؿ ٔٔلف

تٛاٖ اًتٙجبٙ ولؿ وٝ ٤ى٣ ام  ؿ٠ ٤ه ٣ٔٔب 1-2ُـٜ ؿك ثٙـ  ٘ىلؿٜ اًت، ٣ِٚ ام ت٤ل٤ف اكائٝ
. ف٤الً ا٤ٗ ثلؿاُت ٚ ثب ؿك٠٘ل 32وٙٙـٜ ثبُـ ٛلف٥ٗ فلا٤ٙـ ٔٔلف ؿك عمٛق ا٤لاٖ ثب٤ـ ٔٔلف

ٕٞبٖ ٔبؿٜ ثلا٢ رل٤بٖ ثغج ؿك عمٛق ا٤لاٖ وفب٤ت  1-1وٙٙـٜ ؿك ثٙـ  ٌلفتٗ ت٤ل٤ف ٔٔلف
 وٙـ. ٣ٔ

ٌبٖ ثب ٔمبٓـ تزبك٢ ٤ب وٙٙـ ٤ٚو٣ٌ ُبؽْ فلُٚٙـٜ ا٤ٗ اًت وٝ وبال كا ثٝ ٔٔلف
ا٢ وٝ ص٥ن٢ ام فلُٚٙـٜ ؽل٤ـاك٢  وٙٙـٜ تٛاٖ ٌفت ٔٔلف ؿٞـ. ٣ٕ٘ ا٢ اكائٝ ٣ٔ علفٝ

 ا٢ ؿاكؿ. وٙـ ٔمبٓـ تزبك٢ ٤ب علفٝ فلُٚـ ٚ ٤ب ٞجٝ ٣ٔ وٙـ ٤ب آٖ كا ثٝ ؿ٤ٍل٢ ٣ٔ ٣ٔ

ا٢ ٘ت٥ز١ ف٤ب٥ِت  ؿك ٞل ٓٛكت، اكائ١ ٔغٔٛالت ؿك ا٤ٙزب ثلا٢ اٞـاف تزبك٢ ٤ب علفٝ
ُٛؿ. اعتٕبالً اٌل  ٣ٙٛاٖ ٤ه وٌت ٚ وبك ا٘زبْ ٣ٔ ا٢ اًت وٝ ثٝ ك٢ ٤ب علفٝتزب

وٙـ ٚ ًپي ثٝ ف٤ب٥ِت تزبك٢ ٚ  ا٢ ٔغ٣ِٛٔ كا ثلا٢ فلٍٚ ؽل٤ـاك٢  وٙٙـٜ ٔٔلف
تٛا٘ـ ٤ه  وٙٙـ٠ ؿ٤ٍل٢ ثفلُٚـ، ٣ٔ ُـٜ كا ثٝ ٔٔلف ا٢ پلؿاؽتٝ، رٙي ؽل٤ـاك٢ علفٝ

 .33فلُٚٙـٜ ثٝ ٤ٔٙب٢ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت تلو٥ٝ ثبُـ

وٙٙـ٠ ؿ٤ٍل  ُـٜ كا ثٝ ٔٔلف ا٢ وٝ وبال٢ ؽل٤ـاك٢ وٙٙـٜ ؽبكد ام ا٤ٗ اعتٕبَ، ٔٔلف
وٙٙـٜ ثل اٚ ٓبؿق ثبُـ، ثل پب١٤ لبٖ٘ٛ  فلُٚـ، اٌل ثل اًبى لبٖ٘ٛ ت٤ٟـات، ٓفت ٔٔلف ٣ٔ

 وٙٙـٜ ُٙبؽتٝ ٘ؾٛاٞـ ُـ. ٣ٙٛاٖ ٔٔلف وٙٙـٌبٖ تلو٥ٝ ثٝ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف

لبٖ٘ٛ  3ٔبؿ٠  Lـ بٔالت ٚ ٥ّٕ٣بت ٔٔلف( ٚ ثل اًبى ثٙؿك ؽّٔٛ فلا٤ٙـ ٔٔلف )٤ٔ
ٞلٌٛ٘ٝ كٚ٘ـ عمٛل٣ ٚ »وٙٙـٜ، فلا٤ٙـ ٔٔلف ٣جبكت اًت ام:  عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف

للاكؿاؿ ك٣ًٕ وبك٢ امرّٕٝ عُٕ ٚ ٘مُ، ًٌٕبك٢، ث٥ٕٝ، ثب٘ىـاك٢ ٚ ٚوبِت ٔبث٥ٗ 

                                                           
 .4، ّ (1398) 22، ٔز١ّ كاٜ ٚوبِت، ٍ «وٙٙـٌبٖ ٔٔلف عمٛق ام عٕب٤ت لبٖ٘ٛ ا٘تمبؿ٢ ثلك٣ً»٥ًٕٝ، ٣جـا٣ِٟ ٤ِٚىب٣٤، . 32

33. GumuŞ Şerh, op.cit, p. 15. 
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٣ٕ آٟ٘ب ؿك ٔٛكؿ وٙٙـٜ ٚ اُؾبّ عم٥م٣ ٚ عمٛل٣ ٚ ٟ٘بؿٞب٢ ٣ٕٔٛ٣، ٤ب ٚو٥ُ كً ٔٔلف
 «.ٌلؿؿ ا٢ ٤ب تزبك٢ ٌٔتم٥ٕبً ٤ب ٚوبِتبً ٤ٙٔمـ ٣ٔ ُـٜ وٝ ثب اٞـاف علفٝ وبال ٚ ؽـٔبت ٣لٗٝ

وٙٙـ٠ ؽـٔبت( ٚ  وٙٙـٜ )تأ٥ٔٗ ؿك آُ، فلا٤ٙـ ٔٔلف، ٤ٔب١ّٔ ٥ٔبٖ فلُٚٙـٜ/ ٣لٗٝ
 وٙٙـٜ اًت. ٔٔلف

ا٘ـ، ِقا ٤ٔب١ّٔ  ٚٗٛط ؿك لبٖ٘ٛ ت٤ل٤ف ُـٜ ثٝ ٔٔلفثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ٛلف٥ٗ ٤ٔبٔالت 
ؿك٠٘ل   ٣ٙٛاٖ ٤ه ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف تٛا٘ـ ثٝ وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٣ٕ٘ وٙٙـٜ ٚ ٔٔلف ٥ٔبٖ ا٥ِٚٗ ٔٔلف

ا٢ وٝ ٔغَٔٛ  وٙٙـٜ تل ت٥ٗٛظ ؿاؿٜ ُـ، ٔٔلف ٌلفتٝ ُٛؿ، م٤لا امآ٘زب وٝ پ٥َ
فلُٚـ، ام ؿ٤ـٌبٜ لبٖ٘ٛ فلُٚٙـٜ ٥ٌ٘ت؛ ثٙبثلا٤ٗ  وٙٙـ٠ ؿ٤ٍل٢ ٣ٔ ُـٜ كا ثٝ ٔٔلف ؽل٤ـاك٢

ُٛؿ، ٣ِٚ  وٙٙـٜ ُٙبؽتٝ ٣ٔ ٣ٙٛاٖ ٔٔلف وٙٙـ٠ ؿْٚ )ث٤ـ٢( ثٝ ٤ٔب١ّٔ ؿْٚ، ٞلصٙـ ٔٔلفؿك 
 ُٛؿ. وٙٙـٜ ُٕلؿٜ ٣ٕ٘ وٙٙـ٠ وبال ثل اًبى لبٖ٘ٛ، ٔٔلف ٣لٗٝ

 کىىدٌ بعدْ در لاوًن حمأت راَکار بزاْ اطمٕىان اس حمأت اس مصزف .3.2

ت ٔٛرٛؿ ؿك لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ُٛؿ، ثل اًبى ٔفب٥ٞٓ ٚ آٜالعب وٝ ٔالع٠ٝ ٣ٔ ٛٛك  ٕٞبٖ
وٙٙـٜ ُٙبؽتٝ  ث٤ـ٢ )حب٤ٛ٘ٝ( ٞلصمـك ٞٓ وٝ ٔٔلف ٠وٙٙـ وٙٙـٜ، ٔٔلف ام عمٛق ٔٔلف

ُٛؿ؛ ثب ا٤ٗ ث٥بٖ، ٤ٔبّٔٝ  وٙـ فلُٚٙـٜ ُٙبؽتٝ ٣ٕ٘ ا٢ وٝ ثب اٚ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ وٙٙـٜ ُٛؿ، ٔٔلف
بت ٔٔلف، وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ )حب٤ٛ٘ٝ(، فلا٤ٙـ ٔٔلف ٤ب ٥ّٕ٣ وٙٙـ٠ اَٚ ٚ ٔٔلف ٔبث٥ٗ ٔٔلف ف٣

 وٙٙـٜ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ. ٚ ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف

وٙٙـٜ ٚ ٥ّٕ٣بت ٔلتجٚ  تٕبْ ا٘ٛا١ ٤ٔبٔالت ٔٔلف»وٙٙـٜ  لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف
 ؿٞـ. كا ٔٛكؿ عٕب٤ت للاك ٣ٔ« ثب آٖ

للاك ٌلفتٗ ٥ّٕ٣بت ٔلتجٚ ثب ٔٔلف، الـأبت ٚ ٥ّٕ٣بت٣ وٝ لجُ ام ٤ٔبّٔٝ ٚ ٤ب ٔلاعُ 
وٙٙـٌبٖ، ٌٌتلٍ  غت عٕب٤ت لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف٥ٌلؿ، ت ث٤ـ امآٖ ا٘زبْ ٣ٔ

؛ عت٣ اٌل ا٤ٗ ٥ّٕ٣بت پي ام ٤ٔبّٔٝ ٓٛكت ٥ٌلؿ، 34ؿا٤لٜ ٚ صبكصٛة لبٖ٘ٛ عٕب٤ت اًت
المْ اًت ام ٢ًٛ فلُٚٙـٜ ثٝ ؽل٤ـاك اكائٝ ُٛؿ، ٔب٘ٙـ ت٥ٗٛغبت ٘غ٠ٛ ٔٔلف، ٚ اكائ١ 

 لبٖ٘ٛ ُٙبؽتٝ ُٛ٘ـ. ؿفتلصٝ كإٞٙب٢ ٔٔلف ٚ غ٥لٜ وٝ ٗلٚك٢ اًت ؿك پلتٛ عٕب٤ت

                                                           
 وٙٙـٌبٖ تلو٥ٝ. ف لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔل ١2 ث٥ِتل، ك.ن. ٔبؿ٠ ثلا٢ اٛال. 34
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اكتجب٣ٛ ثب ثغج ٔب  -٘غ٢ٛ وٝ ث٥بٖ ُـ ثٝ -وٙٙـٜ اكائ١ اٛال٣بت ٔٔلف ثٝ ٔٔلف
وٙٙـ٠ ث٤ـ٢  وٙٙـ٠ اَٚ ٚ ٔٔلف وٙٙـٜ، ٤ٔب١ّٔ ث٥ٗ ٔٔلف ٘ـاكؿ. ثب تٛرٝ ثٝ ت٤ل٤ف ٔٔلف

٣ٙٛاٖ ٤ه ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف ٔغٌٛة ُٛؿ ٚ ؿك ٘ت٥زٝ، ؽبكد ام ٔغـٚؿ٠ لبٖ٘ٛ  تٛا٘ـ ثٝ ٣ٕ٘
ؿٞـ وٝ ثب ا٤ٗ  ٥ٌلؿ. ٤ٔٙب٢ ِف٣٠ لبٖ٘ٛ، ٔب كا ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥زٝ ًٛق ٣ٔ ب٤ت للاك ٣ٔٔٛكؿ عٕ

وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ تغت لّٕلٚ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت، ام ا٤ٗ ؿٚ ٛل٤ك  ٥٤ٗٚت، عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف
ا٢ كُٚٗ ؿك لبٖ٘ٛ ٔلتجٚ  ا٤زبؿ لب٣ـٜ -2تف٥ٌل ٢ًٛٔ ٔفبؿ ا٤ٗ لبٖ٘ٛ،  -1پق٤ل اًت:  أىبٖ
 ثب آٖ.

 ّٛ ا٤ٗ ؿٚ كٍٚ ثغج ؽٛاٞـ ُـ.ؿك اؿأٝ ؿك ؽٔ

 کىىدٌ لبًل اثز بعدْ معامالت مصزف .1.3.2

وٙٙـٌبٖ ٚ ؿا٤ل٠ َُٕٛ آٖ، للاكؿاؿٞب ٚ  ثل اًبى لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف
وٙٙـٜ ت٥ٓٛف ُٛ٘ـ ؿك ٔغـٚؿ٠ لبٖ٘ٛ  ٣ٙٛاٖ ٤ٔبٔالت ٔٔلف تٛا٘ٙـ ثٝ ٤ٔبٔالت٣ وٝ ٣ٕ٘

 ُٛ٘ـ. ٤بؿُـٜ ٚاكؿ ٣ٕ٘
وٙٙـ٠  وٙٙـٜ ٚ ٔٔلف ت٥ٗٛظ ؿاؿٜ ُـ، ٤ٔبّٔٝ ث٥ٗ ا٥ِٚٗ ٔٔلفٛٛك وٝ لجالً  ٕٞبٖ

ٌلؿ٤ٓ ثب  ثل٣ٔ  ث٤ـ٢، ٔب٥ٞتبً ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف ٥ٌ٘ت؛ ثب ا٤ٗ عبَ، ٍٞٙب٣ٔ وٝ ٤ه ٌبْ ثٝ ٣مت
اًت )ٚ ٛلف  وٙٙـ٠ اَٚ ٔٔلفا٢ ٔٛارٝ ٌٞت٥ٓ وٝ ٤ى٣ ام ٛلف٥ٗ آٖ  وٙٙـٜ ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف

وٙٙـٜ ٚ  . ؿك ا٤ٙزب، ٤ٔب١ّٔ ٥ٔبٖ ا٥ِٚٗ ٔٔلفوٙٙـٜ اًت( ٔمبثُ آٖ ٥٘ن فلُٚٙـٜ ٤ب ٣لٗٝ
ٓٛكت  تل ثٝ ا٢ وٝ پ٥َ ُٛؿ، ؿك ًب١٤ ٤ٔبّٔٝ م٥ٔٙٝ ا٘زبْ ٣ٔ وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ وٝ ؿك پي ٔٔلف

 ُٛؿ. ٚال٣٤ ا٘زبْ ُـٜ اًت، ؿاؽُ ؿك لبٖ٘ٛ عٕب٤ت تّم٣ ٣ٔ
ٓٛكت ٔتٛا٣ِ اتفبق ث٥فتـ ٚ ؿك  ثٙبثلا٤ٗ، اٌل ث٥َ ام ٤ه كاث١ٜ عمٛل٣ ؿك اؿأٝ ثٝ

 ٟب٤ت، آؽل٤ٗ كاثٜٝ ثٝ ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف ثلًـ، ام عٕب٤ت لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ثلؽٛكؿاك اًت.٘
ا٤زبؿ ُـٜ ٚ ؿك عبَ ارلا ٚ اًتٕلاك اًت؛   اٌل ا٤ٗ ؿ٤ـٌبٜ پق٤لفتٝ ُٛؿ، ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف

وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٥٘ن ٗلٚكت پ٥ـا ؽٛاٞـ ولؿ. ا٤ٗ احل ٕٞض٥ٙٗ ثب٣ج  ثٙبثلا٤ٗ عٕب٤ت ام ٔٔلف
ٞب٣٤ وٝ ثب  ـ٢ ٥٘ن ؿك لّٕلٚ عٕب٤ت لبٖ٘ٛ للاك ٥ٌل٘ـ. ٥٤ٗٚتوٙٙـٌبٖ ث٤ ُٛؿ ٔٔلف ٣ٔ

وٙٙـٜ ثٝ  ٔلتجٚ ٥ٌ٘ت، ٔب٘ٙـ تى٥ّف ثٝ ت٥ٌّٓ وبال ام ٢ًٛ ا٥ِٚٗ ٔٔلف  ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف
ثٙـ٢ ٔٙبًت ٚ ٣ـْ ت٥ٌّٓ ثٝ ُىُ ٤بؿُـٜ ٚ ٔٛاكؿ ٚ تأح٥لات٣ ٔب٘ٙـ آٖ،  ٓٛكت ثٌتٝ 
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وٙٙـ٠ اَٚ ٚ  ٗ ٜٔب٤ِٝ، ثب ث٥بٖ ٔٔلف١ٛٗٛٔ ثغج ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ. ُب٤بٖ فول اًت وٝ ؿك ا٤
م٥ٔٙٝ ثب ٔز١٣ٕٛ ٤ٔبٔالت٣ عمٛل٣  وٙٙـٜ، ؿك پي ا٣تجبك ٚ لٔـ ٕ٘ٛؿٖ ٛلف ٔمبثُ ٤ٔبّٔٝ

وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ وٝ ثب  ثبُـ. ِقا ام ٔٔلف  كًـ ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف ٠٘ل ٣ٕ٘ ٔٛارٝ ؽٛا٥ٞٓ ثٛؿ وٝ ثٝ
 تٛاٖ ثغج ولؿ. وٙـ، ٣ٕ٘ وٙٙـ٠ اَٚ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ ٔٔلف

٣ٙٛاٖ ًلٌل٣ٔ ثب ؿًت ؽٛؿ ؿكًت  صٙب٘ضٝ ُؾ٣ٔ ٌلؿ٘جٙـ٢ كا وٝ ثٝ ثلا٢ ٔخبَ،
ا٢ وبك  ولؿٜ اًت ثٝ ُؾْ ؿ٤ٍل٢ ثفلُٚـ )ُؾ٣ٔ وٝ ثلا٢ ٔمبٓـ تزبك٢ ٤ب علفٝ

 وٙـ(، لجُ ام ا٤ٗ فلٍٚ ٥ٞش الـاْ ٚ ٤ب ٥ّٕ٣بت ٔٔلف٣ ؿ٤ٍل ٚرٛؿ ٘ـاكؿ. ٣ٕ٘
آ٤ـ، ؿك ثلؽ٣  ٥بٖ ٣ٔٔ وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ًؾٗ ثٝ ثٙبثلا٤ٗ ؿك ا٤ٗ ٜٔب٤ِٝ ٚلت٣ ام ٔٔلف

ٌلؿ٤ٓ، ٜٕٔئٙبً ثب ٤ه ٥ّٕ٣بت ٔٔلف ٔٛارٝ ؽٛا٥ٞٓ ثٛؿ. ثلا٢  ٤ٔبٔالت ٚلت٣ ثٝ ٣مت ثل٣ٔ
وٙٙـ٠ ؿ٤ٍل ٚ ٢ٚ ٥٘ن ام ٤ه  وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٔغٔٛالت كا ام ٤ه ٔٔلف ٔخبَ، اٌل ٔٔلف

ا٢  ّٝوٙٙـ٠ ؿ٤ٍل ؽل٤ـاك٢ ولؿٜ ثبُـ، ثل ٔجٙب٢ ا٤ٗ كاث١ٜ ٔتٛا٣ِ )ا٥ِٚٗ ٤ٔبّٔٝ(، ٤ٔبٔ ٔٔلف
وٙٙـٜ ثب فلُٚٙـٜ ا٘زبْ ؿاؿٜ اًت ؿك ٠٘ل لبٖ٘ٛ ثب ٥ّٕ٣بت ٔٔلف ٕٞبًٞٙ ٚ  وٝ ٔٔلف

ؿك٠٘ل ٌلفتٝ ُٛؿ،   ٛٛك ؽالٓٝ، اٌل ص٥ٙٗ تأح٥ل ث٤ـ٢ ام ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف ٤ٔبؿَ ؽٛاٞـ ثٛؿ. ثٝ
ُٛؿ ٔٛكؿ عٕب٤ت للاك  وٙٙـ٠ اَٚ عٕب٤ت ٣ٔ لـك وٝ ٔٔلف وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٕٞبٖ ثب٤ـ ٔٔلف

ؿٞـ ثتٛا٘ـ ثٝ ٣مت  وٝ ا٤ٗ فلا٤ٙـ كػ ٣ٔ وٝ فلا٤ٙـ ٥ّٕ٣بت ٔٔلف تب مٔب٣٘  ٢ٛٛك ٥ٌلؿ؛ ثٝ
ثلٌِتٝ، ثل اًبى ا٤ٗ ٚال٥٤ت، احل ٥ّٕ٣بت ٔٔلف اَٚ وٝ ثٝ ٤ٔبٔالت ث٤ـ٢ ًلا٤ت 

وٙـ، ثلا٢ ا٤ٙىٝ ٤ٔبٔالت ٤بؿُـٜ كا ٥٘ن ؿك عٕب٤ت لبٖ٘ٛ عٕب٤ت للاك ؿٞـ، وبف٣ ؽٛاٞـ  ٣ٔ
 ثٛؿ.

 ْ ممزرات ي تزتٕبات جدٔدحزکت لاوًن بٍ سً. 2.3.2

وٙٙـ  وٙٙـ٠ ا٣ِٚ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ وٙٙـٌبٖ ث٤ـ٢ وٝ ثب ٔٔلف وٝ عٕب٤ت ام ٔٔلف ؿكٓٛكت٣ 
وٙٙـٜ ٔٛكؿ پق٤لٍ ٚال٢ ِ٘ٛؿ، اوٖٙٛ  ٌفتٝ ؿك ٤ٔبٔالت ٔٔلف ٔٛكؿ لجَٛ ثبُـ، اٌل احل پ٥َ

ٖٛ وٙٙـٌبٖ ث٤ـ٢ ؿك لب٘ عُ ثلا٢ ا٤زبؿ تـاث٥ل عٕب٤ت٣ ثلا٢ عٕب٤ت ام ٔٔلف ٤ه كاٜ
٠ٙٔٛك ٕٔىٗ اًت ا٤ٗ ١ٛٗٛٔ ؿك ثؾَ ت٤بك٤ف اٗبفٝ ُٛؿ ٚ  عٕب٤ت ٚرٛؿ ؿاكؿ. ثلا٢ ا٤ٗ 

 وٙٙـٌبٖ ث٤ـ٢ ؿك آَٛ اًب٣ً لبٖ٘ٛ ٌٙزب٘ـٜ ُٛؿ. ٤ب عٕب٤ت ام ٔٔلف
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 کىىدِ بعدْ  بزخٓ مالحظات در مًرد حمأت اس مصزف .4.2

ٔلتجٚ عٕب٤ت وٙٙـٌبٖ ث٤ـ٢ ام ٢ًٛ لبٖ٘ٛ ٚ ٔملكات  اٌل پق٤لفتٝ ُٛؿ وٝ ٔٔلف
 تٛا٘ـ ثٝ ُلط م٤ل ت٥٥٤ٗ ٌلؿؿ: ُٛ٘ـ، ٥ٔناٖ ٚ لّٕلٚ عٕب٤ت ٣ٔ

وٙـ ثلا٢ ا٤ٙىٝ تغت عٕب٤ت   وٙٙـ٠ اَٚ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ ا٢ وٝ ثب ٔٔلف        وٙٙـٜ اِف( ٔٔلف
 وٙٙـٜ ثبُـ. لبٖ٘ٛ عٕب٤ت للاك ٥ٌلؿ، ثـٖٚ ُه ثب٤ـ ٔٔلف

ا٢ ؽٛؿ اًتفبؿٜ  بك٢ ٤ب علفٝا٢ وٝ وبال كا ثلا٢ ٔٔلف تز وٙٙـٜ ثٙبثلا٤ٗ اٌل ٔٔلف
٣ٙٛاٖ ٤ه  وٙـ آٖ كا ثٝ ُؾْ ؿ٤ٍل٢ ٔٙتمُ ٕ٘ب٤ـ )ثفلُٚـ ٤ب ٞجٝ وٙـ(، ا٤ٗ ُؾْ ثٝ  ٣ٔ

 وٙٙـٜ تّم٣ ُٛؿ.  تٛا٘ـ ٤ه ٔٔلف وٙٙـٜ ٔٛكؿ عٕب٤ت ٚال٢ ٘ؾٛاٞـ ُـ، م٤لا ٣ٕ٘ ٔٔلف

ثب وٙٙـٜ وٝ  ، تٟٙب ا٥ِٚٗ ٔٔلف«وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٔٔلف»تل ٠ٙٔٛك ام ة( ثٝ مثبٖ ًبؿٜ
ٓٛكت  وٙٙـ٠ ؿْٚ ث٤ـاً ثٝ وٝ ثب ٔٔلف وٙـ، ٥ٌ٘ت ٚ وٌب٣٘ وٙٙـ٠ اَٚ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ ٔٔلف

وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٌٞتٙـ. ثلا٢ ٔخبَ، اٌل  وٙٙـ ٥٘ن ُبُٔ ٣ٙٛاٖ ٔٔلف ٔتٛا٣ِ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ
وٙٙـ٠ اَٚ ثفلُٚـ ٚ  ؽل٤ـاك٢ ولؿٜ، آٖ كا ثٝ ٔٔلف« اِف»ا٢ وبالٞب كا ام ُؾْ  فلُٚٙـٜ

وٙٙـٜ  وٙٙـ٠ ؿْٚ ثب ٚٓف ٔٔلف وٙٙـ٠ ؿْٚ ا٘تمبَ ؿٞـ ٚ ٔٔلف ٔلفاٚ ٥٘ن وبال كا ثٝ ٔ
وٙٙـ٠  ٣ٙٛاٖ ٔٔلف وٙٙـ٠ ًْٛ ٥٘ن ثٝ وٙٙـ٠ ًْٛ ٞجٝ ٕ٘ب٤ـ، ٔٔلف ثٛؿٖ وبال كا ثٝ ٔٔلف

 ث٤ـ٢ لبثُ پق٤لٍ اًت.

وٙٙـٜ ؿك ٥ٔبٖ ثبُـ، ا٤ٗ  وٙٙـٜ اٌل ٤ٔبٔالت ؿ٤ٍل ٔٔلف د( ث٤ـ ام ٤ٔب١ّٔ ا٥ِٚٗ ٔٔلف
اللٝ ٚ اكتجب٣ٛ ثب ٤ٔب١ّٔ ا٥ِٚٝ ٘ؾٛاٞـ ؿاُت. ثٙبثلا٤ٗ اٌل فلُٚٙـٜ وبال كا ٤ٔبٔالت ث٤ـ٢ ٣

ثفلُٚـ ٚ « 2اِف »كا ثٝ فلُٚٙـ٠   وٙٙـ٠ اَٚ آٖ ؽل٤ـاك٢ وٙـ ٚ ٔٔلف« 1اِف »ام ُؾْ 
وٙٙـ٠ ًْٛ ٞجٝ ٕ٘ب٤ـ،  وٙٙـ٠ ؿْٚ، ٚ ٢ٚ ٥٘ن وبال كا ثٝ ٔٔلف كا ثٝ ٔٔلف  اٚ ٥٘ن آٖ

اِف »ٔٙـ ؽٛاٞـ ُـ ٚ ٣ّت آٖ ٤ٔب١ّٔ ث٥ٗ فلُٚٙـ٠  ٕب٤ت ثٟلٜوٙٙـ٠ ًْٛ ام لبٖ٘ٛ ع ٔٔلف
وٙٙـ٠ ؿْٚ ؽٛاٞـ ثٛؿ. ثٙبثلا٤ٗ ٌٔئ٥ِٛت آت٣ فلُٚٙـ٠ ؿْٚ ثلا٢ ٔخبَ، ؿك  ثب ٔٔلف« 2

وٙٙـ٠ تلو٥ٝ  لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف 12ٔبؿ٠  2ت٥٥٤ٗ ٔغـٚؿ٤ت مٔب٣٘ ثل اًبى ثٙـ 
وٙٙـٜ ٚ ٚاكؿوٙٙـٜ ثب ا٤ٗ فلُٚٙـٜ ثل ـ ا٣ٕبَ ؽٛاٞـ ُـ. ثـٖٚ ُه ٌٔئ٥ِٛت ِٔتلن ت٥ِٛ

 اؿأٝ ؽٛاٞـ ٤بفت. 11ٔبؿ٠  2ٔجٙب٢ ثٙـ 

تل( ام  وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٘جب٤ـ ؿك ٔٛل٥٤ت ُـ٤ـتل )ًؾت ؿ( فلُٚٙـٜ ؿك ٔمبثُ ٔٔلف
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٥ِل كا  700ُـٜ ثٝ ٔجّغ  وٙٙـ٠ اَٚ للاك ٥ٌلؿ؛ ثٙبثلا٤ٗ اٌل اٚ وبال٢ ٔٔلف٣ ؽل٤ـاك٢ ٔٔلف
ؿ٥ُِ ٥٣ت ام فلُٚٙـ٠ ا٣ِٚ  وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ فلٚؽتٝ ثبُـ، اٌل ثٝ  ٥ِل ثٝ ٔٔلف 800ثٝ ٔجّغ 

 .٥ِ35ل ا٘زبْ ٥ٌلؿ 700ا٣ٕبَ تؾف٥ف ُٛؿ ثب٤ـ ثل ٔجٙب٢ 

( ؿك ٤ٔبٔالت٣ وٝ ُؾ٥ٔت ٛلف ٔمبثُ ٣ّت ٣ٕـٜ ؿك للاكؿاؿ ٔٔلف اًت، ثب تٛرٝ ٞ
٠٘ل ٕ٘ٛؿ؛ ثلا٢ ٔخبَ،  وٙٙـٌبٖ ث٤ـ٢ ٓلف ثب٤ٌت ام عٕب٤ت ٔٔلف ثٝ ا٥ٕٞت ُؾْ ٣ٔ

وٙٙـٜ( لجُ ام اًتفبؿٜ ام وبال ٚ ٤ب ؽـٔبت ٛجك ٔب٥ٞت آٖ وبال  ؿٞٙـٜ )٣لٗٝ ُٚٙـٜ ٤ب اكائٝفل
وٙٙـٜ آٔٛمٍ ٤ب ؿٚك٠ آٔٛم٣ُ اكائٝ ُٛؿ. ثٝ ٥ٕٞٗ تلت٥ت،  ثب٤ـ ام ٢ًٛ فلُٚٙـٜ ثٝ ٔٔلف

ٕٔىٗ اًت وبالٞب ٤ب ؽـٔبت ثلا٢ اًتفبؿ٠ افلاؿ، ؿاكا٢ ٔب٥ٞت آٔٛمٍ تؾ٣ٔٔ ؽب٣ٓ 
وٙٙـٜ  و٣ٌ ٕٔىٗ اًت مٔب٣٘ ِٔؾْ ُٛؿ وٝ ٔغَٔٛ ؿك اؽت٥بك ٔٔلفثبُٙـ وٝ ا٤ٗ ٤ٚ

ٛٛك و٣ّ ٤ب رنئ٣  وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ثٝ تٛاٖ ام عٕب٤ت ٔٔلف للاك ٥ٌلؿ. ؿك ٞل ؿٚ عبِت ٣ٔ
 ٠٘ل ٕ٘ٛؿ. ٓلف

٤بثـ، ٣ٙ٤٤ ٓلفبً  وٙٙـٜ پب٤بٖ ٣ٔ ٞب٣٤ وٝ ثب ا٥ِٚٗ ٔٔلف ٚ( ؿك ٔٛكؿ ت٤ٟـات ٚ ثـ٣ٞ
تٛاٖ ؿك ؽّٔٛ آٟ٘ب ام ٚرٛؿ ٤ه عك ثلا٢  ٤ٍل ٣ٕ٘وٙٙـ٠ اَٚ اًت، ؿ ثل٣ٟـ٠ ٔٔلف

 وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ًؾٗ ٌفت. ٔٔلف

ٌبٖ تلو٥ٝ، وبالٞب٢  وٙٙـ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام ٔٔلف 10ٔبؿ٠  3ثلا٢ ٔخبَ، ثل اًبى ثٙـ 
ثٙـ٢ آٖ  ٥ٌل٘ـ ثب٤ـ ثلصٌج٣ ثل ك٢ٚ ٔغَٔٛ ٤ب ثٌتٝ ٥٤ٔٛة وٝ ؿك ٤ٔلٕ فلٍٚ للاك ٣ٔ
ك ؿاؿٖ وبالٞب ٚ اًتفبؿٜ امآٖ اًت، ٘ٔت ٤ب ؿكد ُٛؿ وٝ ُبُٔ ت٥ٗٛغبت٣ ؿكثبك٠ ٘غ٠ٛ للا

 .36كاعت٣ آٖ كا ثؾٛا٘ـ وٙٙـٜ ثٝ تب ٔٔلف

وٙٙـ٠ اَٚ، اٌل ث٤ـ ام ثلؿاُتٗ  ُـٜ ام ٢ًٛ ٔٔلف ا٤ٗ ص٥ٙٗ وبال٢ )٥٤ٔٛة( ؽل٤ـاك٢
تٛاٖ  وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ فلٚؽتٝ ُٛؿ، ثـٖٚ ُه ؿك ؽّٔٛ آٖ ؿ٤ٍل ٣ٕ٘ ات٥ىت ثٝ ٔٔلف

 وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٌٔئَٛ ؿاٌ٘ت. لففلُٚٙـٜ كا ؿك ثلاثل ٔٔ

                                                           
ٓٛكت  ٤ٗولؿٜ ثبُـ، ؿك ا ٢ـاك٤ؽل ل٥ِ 800آٖ كا ثٝ  وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٔٔلفٚ فلٚؽتٝ ثبُـ،  ل٥ِ 1000 ٕت٥اٌل فلُٚٙـٜ وبال كا ثٝ ل. 35

 ثبُـ.ٔـ ٠٘ل  ل٥ِ 800ام  ٥َث ـ٤ثب ف٥تؾف
 .٣ٕ٥ًّ12، پ٥ِ٥ٗ، ّ . 36
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وٙٙـٜ ٤ه كإٞٙب ثلا٢ ٤ٔلف٣ وبال ٚ ٘غ٠ٛ اًتفبؿٜ ام  ثٝ ٥ٕٞٗ تلت٥ت، اٌل ا٥ِٚٗ ٔٔلف
وٙٙـ٠  لبٖ٘ٛ عٕب٤ت تلو٥ٝ(، صٙب٘ضٝ ٔٔلف 55آٖ ام فلُٚٙـٜ ؿك٤بفت ولؿٜ ثبُـ )ٔبؿ٠ 

كا ام  ١ آٖ وٙٙـ٠ اَٚ ؿك٤بفت ٘ىلؿٜ ثبُـ، عك ٜٔبِج ث٤ـ٢ ا٤ٗ ؿفتلص١ كإٞٙب كا ام ٔٔلف
 فلُٚٙـٜ ا٣ّٓ ٘ـاكؿ.

٥٤ٗٚت ٔتفبٚت ؽٛاٞـ ثٛؿ، اٌل ثٝ ؿ٥ُِ ثلصٌت كإٞٙب٣٤ وٝ اٛال٣بت غّٚ ٤ب 
وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ؽٌبكت٣ ٚاكؿ ُٛؿ. ثبم ٞٓ امآ٘زب وٝ ا٥ِٚٗ  وٙٙـٜ ؿاُتٝ اًت ثٝ ٔٔلف ٌٕلاٜ

وٙٙـٜ ؿفتلصٝ كإٞٙب ٤ب ات٥ىت اٛال٣بت ؿك٤بفت ٘ىلؿٜ ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ ٘غٛ ثٝ  ٔٔلف
وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٔٙتمُ وٙـ ٚ ام فمـاٖ ؿفتلص١ كإٞٙب٢ ٔٔلف ؽٌبكت٣ ٚاكؿ ُٛؿ، ا٤ٗ  لفٔٔ

 ؽٌبكت لبثُ رجلاٖ اًت.

وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٥٣ٛٗٛٔت ٘ـاُتٝ ثبُـ، ؿ٤ٍل  م( اٌل و٥ف٥ت وبك رٟت عٕب٤ت ام ٔٔلف
وٙٙـٜ ٥ٌ٘ت. ثٙبثلا٤ٗ ؿك  ام ٢ًٛ لبٖ٘ٛ ثلا٢ ا٥ِٚٗ ٔٔلف ٥٘بم٢ ثٝ ت٥٥٤ٗ عمٛق ؽبّ

وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٘جٛؿٜ ٚ اٚ ؿك٠٘ل ٌلفتٝ ِ٘ـٜ اًت،  ٞـفِ عىٓ، عٕب٤ت ام ٔٔلف ٔٛاكؿ٢ وٝ
 عمٛق عبُٓ ام آٖ عىٓ ٥٘ن ثلا٢ ٢ٚ لبثُ اًتفبؿٜ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ.

 47تٛاٖ للاكؿاؿٞب٢ ٤ٙٔمـٜ ؿك ؽبكد ام ٔغُ وبك )ٔبؿ٠  ٔٛكؿ ٣ٔ  ثلا٢ ٔخبَ، ؿك ا٤ٗ
 ٣ٙٛاٖ ولؿ. لبٖ٘ٛ عٕب٤ت تلو٥ٝ( ٚ ٕٞض٥ٙٗ للاكؿاؿٞب٢ ام كاٜ ؿٚك كا

مٔبِٖ فلُٚٙـٜ ٤ب  للاكؿاؿٞب٢ ام كاٜ ؿٚك للاكؿاؿٞب٣٤ ٌٞتٙـ وٝ ثـٖٚ ع٘ٛك ف٥ن٤ى٣ ٞٓ
وٙٙـٜ ؿك صبكصٛة ٤ه ٥ًٌتٓ ثبماك٤بث٣ ٚ فلٍٚ وبال ٚ  وٙٙـٜ( ٚ ٔٔلف ؿٞٙـٜ )٣لٗٝ اكائٝ

ؽـٔبت ام كاٜ ؿٚك، لجُ ٚ ٍٞٙبْ ٣مـ للاكؿاؿ، ام ٛل٤ك ٥ًٌتٓ اكتجبٙ ام كاٜ ؿٚك ٤ٙٔمـ 
 لبٖ٘ٛ عٕب٤ت تلو٥ٝ(. 48ُٛ٘ـ )ٔبؿ٠  ٣ٔ

ُلٙ  كٚم ثـٖٚ ٥٘بم ثٝ اؿ١ِ ٜٔٙم٣ ٚ ثـٖٚ پ٥َ 14وٙٙـٜ ٟلف  ؿك ا٤ٗ للاكؿاؿ، ٔٔلف
 لبٖ٘ٛ عٕب٤ت تلو٥ٝ(. 48-4تٛا٘ـ ام للاكؿاؿ ا٘ٔلاف ؿٞـ )ٔبؿ٠  ٞلٌٛ٘ٝ رل٤ٕٝ ٣ٔ

ك ف٥ن٤ى٣ آٚكؿ ٚ ث٤ـاً ثب ع٘ٛ ؿًت ٣ٔ وٙٙـٜ وبال كا ثٝ ا٤ٗ ٘غٛ ثٝ وٝ ٔٔلف ٍٞٙب٣ٔ
فلُٚـ، ؿك ا٤ٗ ٥٤ٗٚت ٘ٝ ا٤٘مبؿ للاكؿاؿ ثب  وٙٙـ٠ ؿ٤ٍل ٣ٔ وبال كا ثٝ ٔٔلف مٔبٖ ٛلف٥ٗ ٞٓ

وبال ؽل٤ـاك٢  وٙٙـٜ ثـٖٚ ٤ٔب٤ٙٝ ٚ كؤ٤ت ًٚب٤ُ اكتجبٙ ام كاٜ ؿٚك ٜٔلط اًت ٚ ٘ٝ ٔٔلف
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ُـٜ ولؿٜ اًت. ثٙبثلا٤ٗ ؿك ٔمبثُ ا٤ٗ ٔٛاكؿ ؽبّ، عٕب٤ت٣ وٝ ام ٢ًٛ اعىبْ لب٣٘ٛ٘ اكائٝ 
 وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ لبثُ اًتفبؿٜ ٥ٌ٘ت. اًت، ثٝ ٘ف٢ ٔٔلف

ٚا١ًٜ للاكؿاؿ ام كاٜ ؿٚك ؽل٤ـاك٢ ولؿٜ  وٙٙـ٠ اَٚ وبال٣٤ كا وٝ ثٝ ثٙبثلا٤ٗ اٌل ٔٔلف
وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ عم٣ ٔج٣ٙ ثل ا٘ٔلاف  وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ثفلُٚـ، ٔٔلف كٚم ثٝ ٔٔلف 9اًت ث٤ـ ام 

 ام ٣مـ ؿك ٔمبثُ فلُٚٙـ٠ ا٥ِٚٝ ٘ـاكؿ.

 لضأٓ ْکىىدٌ در آرا أت اس مصزفحم .5.2

وٙٙـٜ ٚ ثب  رٌتزٛ ؿك ١ٕ٘ٛ٘ آكا٢ ل٘ب٣٤ وٝ ِٔؾٔبً ؿك كاًتب٢ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف
حٕل ثٛؿ ٚ ُب٤ـ ثٝ  وٙٙـٌبٖ ا٤لاٖ ٓبؿك ُـٜ ثبُـ ث٣ ا٣ٕبَ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف

م ٢ًٛ رلئت ثتٛاٖ اؿ٣ب ولؿ عىٓ ل٘ب٣٤ ؿك ا٤ٗ ثبة ٓبؿك ِ٘ـٜ اًت، ٍٔل اعىب٣ٔ ا
ؿ٤ٛاٖ ٣ـاِت اؿاك٢ وٝ ٔجت٣ٙ ثل ٣ـْ ٓالع٥ت ت٤ن٤لات عىٛٔت٣ ؿك ك٥ًـ٣ٌ ثٝ ١ٛٗٛٔ 

٠٘ل ام  اؽتالف ٛلف٥ٗ ثٝ ؿ٥ُِ ٚرٛؿ للاكؿاؿ ٔىتٛة اًت وٝ ا٤ٗ آكا٢ ٤ٔـٚؿ ٥٘ن ٓلف
ا٤لاؿات اًب٣ً ٚاكؿ ثل آٖ اكتجب٣ٛ ثٝ ١ٛٗٛٔ ثغج ٔب ٘ـاكؿ ٚ آكا٢ ًبمٔبٖ ت٤ن٤لات 

٘بصبك ثٝ فول اعىبْ  صٙبٖ لبثُ ٛلط ٚ ثغج ٥ٌ٘ت. ِقا ثٝ عىٛٔت٣ ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ آٖ
 ُٛؿ.  ٥ًٌتٓ ل٘ب٣٤ تلو٥ٝ لٙب٣ت ٣ٔ

  ثلؽ٣ اؽتالف 4077وٙٙـ٠ ُٕبك٠  ًب١ِ عبو٥ٕت لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام ٔٔلف ؿك ؿٚك٠ ٘ٛمؿٜ
وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ؿك ت٥ٕٕٔبت ل٘ب٣٤ ٤ٙٔىي ُـٜ اًت. ا٤ٗ ت٥ٕٕٔبت  ٠٘لٞب ؿك ٔٛكؿ ٔٔلف

وٙٙـ٠  بًج٣ ٌ٘جت ثٝ ك٤ٚىلؿ ل٘ب٣٤ ؿك ؽّٔٛ عٕب٤ت ام ٔٔلفٛٛك ٛج٣٤٥ ث٥َٙ ٔٙ ثٝ
 ؿٞٙـ. ث٤ـ٢ اكائٝ ٣ٔ

ا٢ ؽٛؿك٢ٚ  وٙٙـٜ ، ٔٔلف200537ثلاثل كأ٢ ٥ٞئت ٣ٕٔٛ٣ ؿ٤ٛاٖ و٥فل٢ ؿك ًبَ 
وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ )ُبو٣ پلٚ٘ـٜ( فلٚؽتٝ اًت، پي  ُـ٠ ؽٛؿ كا ثٝ ٔٔلف ٓفلو٥ّٛٔتل ؽل٤ـاك٢

٢ٚ ثٝ ؿ٥ُِ ٚرٛؿ ٥٣ت پٟٙبٖ ؿك  ،ـ٠ ث٤ـ٢(وٙٙ ام ٟٟٛك ٥٣ت ؿك ؽٛؿك٢ٚ ُبو٣ )ٔٔلف
ٕ٘ب٤ـ، ٚ ؿاؿٌبٜ ٔغ٣ّ ثٝ ؿ٥ُِ ٔلٚك  ؽٛؿك٢ٚ رـ٤ـ، ت٤ٛ٤ٖ ؽٛؿك٢ٚ ٥٤ٔٛة كا ٜٔبِجٝ ٣ٔ

                                                           
37. 05.10.2005 T.,E.2005/4-487,K.2005/553 (Hokuk Türk Mevzuat Içıhat Bılgı Bankası: Kazanci 

Içtıhat Programı). 
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 .38وٙـ مٔبٖ ا٤ٗ ؿكؽٛاًت كا كؿ ٣ٔ

٤ُج١ صٟبكْ عمٛل٣ ؿ٤ٛاٖ ٣ب٣ِ وِٛك ثٝ ؿ٥ُِ ٣ـْ اعلام ٗلك ٚ م٤بٖ كأ٢ آلاك٢ِ 
ُلوت فلُٚٙـٜ، ٚاكؿوٙٙـٜ ٚ ت٥ِٛـوٙٙـٜ البٔٝ ُـٜ  ٓبؿكٜ كا ٘مٖ ٕ٘ٛؿ. ا٤ٗ ؿ٢ٛ٣ ٥ّ٣ٝ

 ثٛؿ. 

ثل ٛلط اؿ٣بٞب٢ ؿ٤ٍل ٔـ٣٣ ُـ٘ـ وٝ  ٥ّ٣ٟٓ )ٔتٟٕبٖ( ؿك ا٤ٗ ؿ٢ٛ٣ ٣الٜٚ  ٔـ٣٣
٣جبكت ؿ٤ٍل، ؽٛؿكٚ ام ٛلف  ؽٛؿكٚ ام ٘بع١٥ فلُٚٙـ٠ ٔزبم ؽل٤ـاك٢ ِ٘ـٜ اًت؛ ثٝ

َ ٌٔتم٣ٕ٥ ؿك ؽل٤ـ ٕ٘ب٤ٙـ٣ٌ ثٝ ُؾ٣ٔ غ٥ل ام ٔـ٣٣ پلٚ٘ـٜ فلٚؽتٝ ُـٜ ٚ ُبو٣ ٘م
تٛاٖ ثٝ  ٘ـاُتٝ ٚ ِٔبكا٥ِٝ ؽٛؿكٚ كا ام ُؾْ حبِج ؽل٤ـاك٢ ولؿٜ اًت ٚ ا٤ٗ ؿ٢ٛ٣ كا ٣ٕ٘

ُلوت ٚ فلُٚٙـ٠ آٖ ٔٙتٌت ٕ٘ٛؿ ٚ ٥ٞش اؿ٣ب٣٤ ام ٘بع١٥ ا٥ِٚٗ ؽل٤ـاك ٔج٣ٙ ثل ٚرٛؿ ٥٣ت 
٣٣ ا٘ـ وٝ ُبو٣ ٚ ٔـ پٟٙبٖ ٜٔلط ِ٘ـٜ، ِقا تمبٗب٢ كؿ ُىب٤ت كا ٕ٘ٛؿٜ ٚ ا٣الْ ولؿٜ

وٙٙـ٠  پلٚ٘ـٜ ثب٤ـ ُؾ٣ٔ ثبُـ وٝ ؽٛؿكٚ كا ام فلُٚٙـ٠ ا٣ّٓ ؽل٤ـاك٢ ولؿٜ اًت )ٔٔلف
وٙٙـ٠ اَٚ ٘ـاُتٝ، ِقا  اَٚ(. ؿاؿٌبٜ ٔغ٣ّ تٔل٤ظ ولؿ صٖٛ ٔـ٣٣ ٘م٣ِ ؿك ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف

ُلوت فلُٚٙـٜ ٛلف ؿ٣ٛا٢ اٚ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ. ثٝ ٌفت١ ؿاؿٌبٜ اٌل ٔب٣ِ ام ٕ٘ب٤ٙـ٣ٌ ٔزبم 
ُؾْ حبِخ٣ ٔٙتمُ ِ٘ـٜ ثبُـ، ؿك ا٤ٗ ٥٤ٗٚت اؿ٣ب ٥ّ٣ٝ ٕ٘ب٤ٙـ٣ٌ  ؽل٤ـاك٢ ُـٜ ٚ ثٝ

فلٍٚ ٓغ٥ظ اًت. ٣ِٚ اٌل وبال ثٝ ُؾْ حبِخ٣ ٔٙتمُ ُـٜ ثبُـ، ٔؾبٛتِ ؿ٢ٛ٣ ؽل٤ـاك 
وٙٙـ٠ ٔبَ ٤ب ٚاكؿوٙٙـ٠ آٖ ؽٛاٞـ ثٛؿ. ٥ٞئت ٣ٕٔٛ٣ ؿ٤ٛاٖ  وٙٙـ٠ اَٚ( ٤ب ت٥ِٛـ اَٚ )ٔٔلف

٢ )ؽٛؿكٚ( امرّٕٝ ٔغٔٛالت ٤ٙٓت٣ اًت وٝ ٣ب٣ِ وِٛك ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ١ٛٗٛٔ ؿ٣ٛ
ٌبكا٘ت٣  ت٥ِٛـوٙٙـٜ ٔىّف ثٝ ٌبكا٘ت٣ ٚ ٕٗب٘ت آٖ اًت ٚ ؿك ا٤ٗ ٔٛكؿ ِٔؾْ، ٔغَٔٛ

وٙـ ٘ٝ  ٌبكا٘ت٣ ٔغَٔٛ كا ت٤م٥ت ٣ٔ»ًبِٝ ؿاكؿ، ٚ ؿاؿٌبٜ ٔغ٣ّ ٥٘ن ثب فول ا٤ٗ آُ وٝ  30
تمبَ پ٥ـا وٙـ، ٘ٝ ؿك كأ٢ ، ثل ا٤ٗ اًبى، اٌل ؽٛؿكٚ ؿك مٔبٖ ٌبكا٘ت٣ ثٝ غ٥ل ا٘«ُؾْ كا

ٓلاعت ٔف٣ٟٔٛ ٔج٣ٙ ثل  ٤ُج١ صٟبكْ عمٛل٣ ؿ٤ٛاٖ ٚ ٘ٝ ؿك كأ٢ ٥ٞئت ٣ٕٔٛ٣ ؿ٤ٛاٖ ثٝ
 ا٤ٙىٝ ٠٘ل ؿاؿٌبٜ ٔغ٣ّ ؿاَ ثل ٌٔئ٥ِٛت ُلوت فلُٚٙـٜ كؿ ُـٜ ثبُـ، ٚرٛؿ ٘ـاكؿ. 

ا٢ اًت وٝ  وٙٙـٜ ، ٔٔلف200539آكا٢ ؿ٤ٛاٖ ٣ب٣ِ وِٛك ؿك ًبَ  ؿك ٤ى٣ ؿ٤ٍل ام

                                                           
38. (08.03.2004 T., E. 2003/6837, K. 2004/2852 (bak. Örenğın, 24:bak.,2009; 24) dn. 24. 
39. (22.06.2005 T., E. 2005/4-309, K. 2005/391 (HukukTürk Mevzuat İçtihat Bilgi) Bankası; 

Kazancı İçtihat Programı). 
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وٙٙـ٠ ؽٛؿكٚ ؽل٤ـاك٢ ولؿٜ ٚ  فلو٥ّٛٔتل٢ كا ام ٤ه ُلوت ٚاكؿوٙٙـٜ ٚ ٣لٗٝؽٛؿك٢ٚ ٓ
وٙٙـ٠ ؿ٤ٍل٢ فلٚؽتٝ ٚ ٢ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ  آٖ ُلوت ٕٞبٖ وبال كا ثٝ ُؾْ ؿ٤ٍل ٚ ٔٔلف

ؿ٥ُِ تمبٗب٢ ت٤ٛ٤ٖ ؽٛؿكٚ ثب ٤ه ؽٛؿكٚ ؿ٤ٍل كا ٕ٘ٛؿٜ اًت، ؿاؿٌبٜ ثٝ ؿ٥ُِ ٚرٛؿ ٥٣ت 
 .40ٙـو  پٟٙبٖ ٚ اعلام آٖ، ؿ٢ٛ٣ كا لجَٛ ٣ٔ

ؿ٤ٛاٖ ٣ب٣ِ وِٛك پي ام اًتفبؿٜ ام عك ت٥ٕ٤ل، ثل اًبى لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق 
ٚ عَٔٛ ُلا٤ٚ ٥٤ٔٗ ؿك ثٙـٞب٢ ٔلتجٚ ثب ٌبكا٘ت٣ ث٥بٖ ولؿ وٝ  4077وٙٙـٜ ُٕبك٠  ٔٔلف

ٕٞبٖ لبٖ٘ٛ ٥٘ن  4تٛا٘ـ ام عمٛق ِٔؾ١ٔ عبُٓ ام ٥٣ت وبال ٔٙـكد ؿك ٔبؿ٠  ُؾْ ٣ٔ
 .41اؿٌبٜ ٔغ٣ّ كا ؽالف لبٖ٘ٛ ٘ـاٌ٘تاًتفبؿٜ ٕ٘ب٤ـ، ِقا ٠٘ل١٤ ؿ

ٔملك ٕ٘ٛؿ: اٌل اتٛٔج٣ّ٥  ٤ُ2008ج١ صٟبكْ عمٛل٣ ؿ٤ٛاٖ ٣ب٣ِ ؿك كأ٢ ٓبؿكٜ ثٝ تبك٤ؼ 
ام ُؾ٣ٔ وٝ آٖ كا ام فلُٚٙـٜ ؽل٤ـاك٢ ولؿٜ، ؽل٤ـاك٢ ُٛؿ، ٚ ؽل٤ـاك ًْٛ ثٝ ؿ٥ُِ ٚرٛؿ 

اؿٌبٜ ثٝ ؿال٤ُ م٤ل وٙٙـٜ تمبٗب٢ تغ٤ُٛ ثـَ ٔبَ كا ٕ٘ٛؿٜ اًت، ؿ ام ؿاؿٌبٜ ٔٔلف ٥٣ت
 :42٘جب٤ـ ثٝ ١ٛٗٛٔ ك٥ًـ٣ٌ وٙـ

ثل اًبى ثلي ٌبكا٘ت٣ِ ؽٛؿك٢ٚ ١ٛٗٛٔ ؿ٢ٛ٣، ثلا٢ ا٤لاؿات ٘ب٣ُ ام ت٥ِٛـ، ؿٚك٠ 
وٙٙـٌبٖ  ًبِٝ ؿك٠٘ل ٌلفتٝ ُـٜ اًت ٚ ثلاثل لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف ت٥ٕ٘ٗ ٤ه

ٞب٢ عٕب٤ت ام  ؿاؿٌبٜ ٚ ٕٞض٥ٙٗ ؽبكد ام مٔبٖ ٌبكا٘ت٣، أىبٖ الب١ٔ ؿ٢ٛ٣ ؿك 4077ُٕبك٠ 
 .43وٙٙـٜ ثلا٢ ؽل٤ـاك ؿًت ؿْٚ ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت عمٛق ٔٔلف

ٔإ٤ـ ؿ٤ـٌبٜ ل٘ب٣٤ اًت وٝ ؿك  2009ت٥ٕٔٓ ؿ٤ٛاٖ ٣ب٣ِ وِٛك ٣ٛ ٤ه كأ٢ ؿك ًبَ 
 :44٘غ٢ٛ ٤ٙٔىي ُـٜ اًت ثٝ  تٕب٣ٔ آكا

ُ ؿك ؿ٣ٛا٢ عبٗل .........وٝ ام ٛلف٥ٗ ؿ٢ٛ٣........ت٥ِٛـ ُـٜ اًت ٚ تًٛٚ ٤ه ٣بٔ».....
٤ب فلُٚٙـ٠ غ٥لٔزبم ؽبكد ام پلٚ٘ـٜ ٚ ؿ٢ٛ٣ ٜٔلٚعٝ ثٝ ُؾْ ؿ٤ٍل ؽبكد ام پلٚ٘ـٜ 

 «.ثٝ ٔبِى٥ت ٛلف پلٚ٘ـٜ ؿكآٔـٜ ثبُـ فلٚؽتٝ ُـٜ ٚ ؿك ٟ٘ب٤ت ثب ا٘تمبَ

                                                           
40. 15.09.2003- T.,E.2007/14396,K.2008/10898 (Hokuk Türk Mevzuat Içıhat Bılgı Bankası). 
41. 15.09.2003 T., E. 2003/9405, K. 2003/10034,HukukTürk Mevzuat İçtihat Bilgi Bankası .. 
42. (23.09.2008 T., E. 2007/14396, K. 2008/10898) - (HukukTürk Mevzuat İçtihat Bilgi Bankası). 
43. 15.09.2003T.,E.2007/14396,K.2008/10898 (Hokuk Türk Mevzuat Içıhat Bılgı Bankası ). 
44. 25.11.2009 T., E. 2009/13-542, K. 2009/551-(HukukTürk Mevzuat İçtihat Bilgi Bankası). 
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 4077وٙٙـٜ ثلاثل لبٖ٘ٛ  ُـٜ ؿك اتٛٔج٥ُ ٍٞٙبْ عُٕ ٚ ٘مُ، ت٥ِٛـ ثب تٛرٝ ثٝ ٥٣ٛة حجت
 َٛ ُٙبؽتٝ ؽٛاٞـ ُـ.وٙٙـٌبٖ ٌٔئ عٕب٤ت ام عمٛق ٔٔلف

، ا٘م٘ب٢ ؿٚك٠ ٌبكا٘ت٣ ٌٔئ٥ِٛت كا امث٥ٗ 45ُـٜ رنء ٥٣ٛة پٟٙبٖ ثبُـ اٌل ٥٣ت عبؿث ...
٘ؾٛاٞـ ثلؿ، ؿك ا٤ٗ ص٥ٙٗ ٔٛاكؿ٢ ؽل٤ـاك )ٔبِه( عك ٞلٌٛ٘ٝ اؿ٣ب ثل اًبى عمٛق عبُٓ ام 

 وٙٙـٌبٖ كا ؿاكاًت. عٕب٤ت ٔٔلف 4077لبٖ٘ٛ ُٕبك٠ 

كاًتب٢ وِف اؿ٣ب٢ ٜٔلٚعٝ ا٤ٗ أل كا وٝ ٥٣ت ٔٛكؿ٠٘ل ؿاؿٌبٜ ٔغ٣ّ ؿك اثتـا ؿك  ...
 ؿك مٔبٖ ٌبكا٘ت٣ عبؿث ُـٜ ٤ب ٘ٝ، تغم٥ك ؽٛاٞـ ولؿ.

تِؾ٥ْ: اٌل ٚل١ٛ ٥٣ٛة ٤بؿُـٜ ؿك ؿٚك٠ ٌبكا٘ت٣ ت٥٥٤ٗ ٚ تخج٥ت ُٛؿ، ٓالع٥ت 
ُـٜ ؽبكد ام مٔبٖ  ٌلؿؿ ٚ صٙب٘ضٝ ٥٣ٛة عبؿث ك٥ًـ٣ٌ ثٝ ؿ٢ٛ٣ ام ٢ًٛ ؿاؿٌبٜ ثلك٣ً ٣ٔ

ثبُـ، ؿاؿٌبٜ ا٤ٗ ١ٛٗٛٔ كا وٝ ٥٣ت ام ٥٣ٛة پٟٙبٖ اًت ٤ب ٘ٝ، ثب اكرب١ أل ثٝ ٌبكا٘ت٣ 
وٙٙـ٠ ؿ٤ٍل ٥٤ٔٗ ؽٛاٞـ ولؿ. اٌل رنء ٥٣ٛة پٟٙبٖ ثبُـ،  وبكُٙبى ؽجلٜ ٚ ٤ب ت٥ِٛـ

ٓالع٥ت ك٥ًـ٣ٌ ٔٛرٛؿ ثٛؿٜ، ك٥ًـ٣ٌ اؿأٝ ؽٛاٞـ ٤بفت. ٣ِٚ اٌل ؽالف آٖ ثبُـ، ٣ٙ٤٤ 
٣ـْ ٓالع٥ت ؽٛؿ كا ٓبؿك ؽٛاٞـ ولؿ... ٚ ت٥ٕٔٓ ثٝ اؿا١ٔ ام ٥٣ٛة پٟٙبٖ ٘جبُـ، ؿاؿٌبٜ 

 ك٥ًـ٣ٌ ثلؽالف آَٛ عمٛل٣ ٚ لب٣٘ٛ٘ ؽٛاٞـ ثٛؿ.

٤ٚوٜ ٥٣ٛة  وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ثٝ ٛٛك ؿل٥ك ثب٤ـ ٌفت ك١٤ٚ ل٘ب٣٤، عٕب٤ت ام ٔٔلف ثٝ
ُـٜ ؿك َٛٛ ؿٚك٠ ٌبكا٘ت٣ كا ٕٞضٙبٖ لجَٛ ؿاكؿ ٚ ؿك ؽّٔٛ ٥٣ٛة پٟٙبٖ عبؿث ؿك  عبؿث

. ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل، اٌلصٝ ثٝ ا٘ـام٠ فٛق 46ٚك٠ ٌبكا٘ت٣، ٕٞبٖ ؿ٤ـٌبٜ لبثُ ا٣ٕبَ اًتؽبكد ام ؿ
ٞب٢ ا٤بؿ٢ ث٤ـ٢، ثب كف٢ ٌٔئ٥ِٛت فلُٚٙـٜ، اًتملاك ٌٔئ٥ِٛت  كُٚٗ ٘جبُـ، ٣ِٚ ؿك فلٍٚ

 -ت٥ِٛـوٙٙـٜ ٚ ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ، ٚاكؿوٙٙـٜ، ام ك١٤ٚ ل٘ب٣٤ لبثُ اًتٙجبٙ اًت. افنٖٚ ثل ا٤ٗ
وٙٙـٜ، ٥٘بم٢ ثٝ ٚرٛؿ  ِنٚٔبً ثلا٢ تغمك ٚ ا٘تٌبة ٣ٙٛاٖ ٔٔلف -ٌلؿ٤ٓاٌل ثٝ اَٚ ثغج ثل

٤ٔب١ّٔ ٥ّٕ٣بت ٔٔلف ٥ٌ٘ت، ٚ ثـٖٚ ؿك٠٘ل ٌلفتٗ ٛلف ٔمبثُ ٤ٔبّٔٝ ثب٤ـ تأو٥ـ ولؿ وٝ 
آٚك٘ـ، ؿكٟ٘ب٤ت  ؿًت ٣ٔ ا٢ وبال ٤ب ؽـٔبت٣ ثٝ افلاؿ٢ وٝ ثلا٢ ٔمبٓـ تزبك٢ ٤ب علفٝ

 .47وٙٙـٜ ٔغٌٛة ؽٛاٞٙـ ُـ ٔٔلف

                                                           
45. Baykan, op.cit, p. 507. 
46. Yargitay.HGK, op.cit. 
47. Ibid. 
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  وتٕجٍ

وٙٙـٜ ؿك عمٛق ا٤لاٖ،  ٠٘ل ام ا٤ٙىٝ ٕٔىٗ اًت الـأبت ٔؾتّف٣ ام ٢ًٛ ٔٔلف ٓلف
صٝ ام ٠ٙٔل لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٚ صٝ لبٖ٘ٛ ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ ثلا٢ عفٞ ٔٙبف٢ ؽٛؿ لبثُ ا٘زبْ ثبُـ، 

غ٥ل ام ت٥ٕ٘ٗ ٔٙـكد ؿك لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٚ ٤ب ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ ص٥ن ؿ٤ٍل٢  ٣ِٚ ٘ت٥ز١ آٖ ثٝ
 وٙٙـٜ امؿًت ؽٛاٞـ كفت. لب٣٘ٛ٘ عٕب٤ت ام ٔٔلف ٞب٢ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ ٚ ٔن٤ت

ا٢ الـاْ  وٙٙـ اٌل ثب اٞـاف غ٥لتزبك٢ ٚ غ٥لعلفٝ وٙٙـٜ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ اُؾب٣ٓ وٝ ثب ٔٔلف
وٙٙـٌبٖ اَٚ  وٙٙـٜ ٌٞتٙـ ٚ ؿك ث٥ِتل ٔٛاكؿ آ٘بٖ ٥٘ن ٕٞب٘ٙـ ٔٔلف ٚ علوت ٕ٘ب٤ٙـ، ٔٔلف

وٙٙـٜ ٚ ٔملكات ٔلتجٚ ثب٤ٌت٣  ٔٔلف ٥٘بم ثٝ عٕب٤ت ؿاك٘ـ، ثٙبثلا٤ٗ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق
 وٙٙـٌبٖ ث٤ـ٢ عٕب٤ت ٕ٘ب٤ـ. ام ٔٔلف

وٙٙـٜ اًت، ؿك َُٕٛ  وٙٙـٌبٖ ُبُٔ ٤ٔبٔالت ٔٔلف امآ٘زب وٝ لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام ٔٔلف
وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ِٔىُ ٚرٛؿ ؿاكؿ. ِٔىُ ا٤ٗ  لبٖ٘ٛ ثٝ ٤ٔب١ّٔ ٥ٔبٖ فلُٚٙـ٠ اَٚ ٚ ٔٔلف
وٙٙـ٠ اَٚ اًت. ٕٔىٗ اًت ثب تأ٥٤ـ احل  فاًت وٝ ٤ٔب١ّٔ ٔٔلف ٚاثٌتٝ ثٝ ؽل٤ـ ٔٔل

وٙٙـ٠ ث٤ـ٢  ٤ٔبٔالت ث٤ـ٢ ٚ ٤ب ثب اٗبفٝ ولؿٖ ٤ه ٔتٗ ٓل٤ظ ٔج٣ٙ ثل عٕب٤ت ام ٔٔلف
ُٛؿ، ٣ِٚ ثب  وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ؿك ٣ُٕ عٕب٤ت ٣ٕ٘ ٛٛك ٥ٌ٘ت وٝ ام ٔٔلف لبثُ كف٢ ثبُـ. ا٤ٗ

ت. ثلا٢ ا٤ٗ ٠ٙٔٛك ؿك ٔٙـ ٚ م٤لًبؽت ٠٘ل٢ ٚ تئٛك٢ المْ اً ا٤ٗ عبَ، ا٤زبؿ ًبؽتبك ٠٘بْ
وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ صٙـ آُ اكائٝ ُـٜ اًت؛ ٘ؾٌت، ثٝ ٣ّت ٔب٥ٞت ٤ٔبّٔٝ، اٌل  عٕب٤ت ام ٔٔلف

كٚ ٘جبُـ، ؿك ا٤ٗ  ثٝ وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ كٚ وٙٙـ٠ اَٚ ثب آٖ ٔٛارٝ اًت ٔٔلف تٟـ٤ـ٢ وٝ ٔٔلف
وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ثل اًبى لبٖ٘ٛ عٕب٤ت ام عمٛق  ٓٛكت ؿ٤ٍل ثغج عٕب٤ت ام ٔٔلف

ٌبٖ ٥٘ن ٚرٛؿ ٘ؾٛاٞـ ؿاُت ٚ ا٤ٗ ُبُٔ للاكؿاؿٞب٢ ٤ٙٔمـٜ ؽبكد ام ٔغُ وبك ٚ وٙٙـ ٔٔلف
وٙٙـٜ ٚ  فلٍٚ ام كاٜ ؿٚك ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ. ثٝ ٥ٕٞٗ تلت٥ت، ؿك ثلؽ٣ ٔٛاكؿ فلُٚٙـٜ، ت٥ِٛـ

ؿٞـ، ؿ٤ٍل ٌٔئ٥ِٛت٣  وٙٙـ٠ اَٚ ا٘زبْ ٣ٔ ا٢ وٝ ٌٔئ٥ِٛت ؽٛؿ كا ؿك لجبَ ٔٔلف ٚاكؿوٙٙـٜ
٢ ٘ؾٛاٞـ ؿاُت؛ ٣ـْ اكائ١ ؿفتلصٝ كإٞٙب ٚ اٛال٣بت ٔٔلف ثٝ وٙٙـ٠ ث٤ـ ؿك لجبَ ٔٔلف

وٙٙـٜ ام ا٤ٗ لج٥ُ ٔٛاكؿ اًت. ؿْٚ، ٕٞض٥ٙٗ ؿك للاكؿاؿ ٔٔلف٣ وٝ ُؾ٥ٔت ٛلف  ٔٔلف
وٙٙـٌبٖ ث٤ـ٢ ثٝ ٕٞبٖ ٥ٔناٖ وٝ  ٤ٔبّٔٝ ٣ّت ٣ٕـ٠ ٣مـ اًت، ا٣تمبؿ ثٝ عٕب٤ت ام ٔٔلف

ٛاٞـ ثٛؿ. ٕٞض٥ٙٗ ؿك ك٤ٚبك٣٤ٚ ثب ا٘ت٠بك اًت، ٓغ٥ظ ٘ؾ وٙٙـ٠ ا٣ّٓ ٔٛكؿ  ام ٔٔلف
وٙٙـ٠ اَٚ للاك  وٙٙـ٠ ث٤ـ٢ ٘جب٤ـ فلُٚٙـٜ ؿك ٔٛل٥٤ت ُـ٤ـتل ام ٔٛل٥٤ت ٔٔلف ٔٔلف

 ٥ٌلؿ.
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، «اكٚپب اتغبؿ١٤ ؿك ؽ٣ٓٛٔ عمٛق ًبم٢ٕٞبًٞٙ»ٓبؿل٣ ِ٘بٙ، ا٥ٔل ٚ عبد ٘زف٣، عٌٙب،  .9
 (.1398) 4، ٍ مطالعات حمًلٓ

 مجلّ، «وٙٙـٌبٖ ٔٔلف عمٛق ام عٕب٤ت لبٖ٘ٛ ا٘تمبؿ٢ ثلك٣ً»٣جـا٣ِٟ ٤ِٚىب٣٤، ٥ًٕٝ،  .10
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