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Abstract 
  The death disease consider as material act can be prove it by 
all evidences such medical reports which make by specialized 
physics , presumption and scientific calculations. Also we can 
prove acts of  sick person in dead disease by all official office 
which organized these acts from the date of diagnosis of dead 
disease and date of acts issue. Generally , providence of all 

                          

(*) بحث مستل من رسالة الماجستیر الموسومة بـ (( تصرفات المریض مرض الموت _ 
في  . أستلم البحث٢٠٠٥جامعة الموصل، ، دراسة مقارنة)) مقدمة إلى كلیة القانون

  .٩/١٠/٢٠٠٧*** قبل للنشر في  ٢٠/٩/٢٠٠٧
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disease hold on creditor or legal successor, the providence of 
sick person intention will be by law provision because the 
proved of this intention are so difficult if not   impossible.   
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  املبحث األول
  وتأدلة إثبات مرض املـ

 



           

 





  األول طلبامل
  اخلبـــرة الطبيـــة
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  ) من قانون اإلثبات العراقي النافذ.١٣٢) المادة (١(
) ولمزید من التفاصیل ٦٥٦ص ٢٠مجموعة أحكام النقض س  ٢٢/٤/١٩٦٩(نقض  )٢(

ار الجامعیة ، بیروت ینظر د. محمد یحیى مطر، اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة، الد
  .٢٢٧، ص١٩٨٧
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) لمزید من التفاصیل عن حجیة الخبرة ینظر استأذنا الدكتور عباس العبودي، شرح قانون ١(
  .٢٧٨، ص١٩٩٧، كلیة القانون، جامعة الموصل، ٢اإلثبات العراقي، ط

  ) من قانون اإلثبات العراقي.١٣٣) المادة (٢(
،  ٣ني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج) شمس الدین الخطیب، مغني المحتاج، مغ٣(

  .٥٠م.، ص١٩٥٨-هـ١٣٧٧القاهرة،  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي  
مصر، من دون سنة طبع،  –، مطبعة اإلمام٦) موفق الدین بن قدامة، المغني، ج٤(

  .٥٠٧ص
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هـ، ١٣١٥القاهرة،  –، مطبعة األمیریة بوالق ١، ط٢) كمال الدین بن الهمام، فتح القدیر، ج١(
  .٢٧٢ص

، مطبعة سهر ٦، ط٥) محمد حسین بن باقر النجفي، جواهر الكالم في شرائع اإلسالم، ج٢(
  .١١٠هـ، ص١٣٩٢إیران،  -قم-استرام

  . ٢٨٢) سورة البقرة، اآلیة ٣(
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  من هذا البحث. ٣ص :) ینظر١(
 ٢٧٨) لمزید من التفاصیل ، ینظر استأذنا الدكتور عباس العبودي، المصدر السابق، ص٢(

  .وما بعدها
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) عبد المنعم خلیل إبراهیم الهیتي، أحكام المریض في فقه العبادات وقضایا األسرة، أطروحة ١(
- ١٣٧، ص (١٩٩٦جامعة بغداد،  –دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلیة العلوم اإلسالمیة 

١٣٨ .(  
لمادة ضمن التعلیقات الواردة على الفقرة األولى من ا ١٥/٦/١٩٨٤القرار الصادر في  )٢(

  .١٩٩٧) من القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة ٤٩٣(
  غیر منشور. ١٩/١٠/١٩٩٩الصادر في  ٢٠٢٦/٩٨) القرار ذو الرقم ٣(
أشار إلیه إبراهیم المشاهدي،  ٧/٧/١٩٨٢الصادر في  ٤/٨٢ –/م ٣٨٩) القرار ذو الرقم ٤(

  . ٢٢، ص٢٠٠١ بغداد، -، مطبعة الزمان٦المختار من قضاء محكمة تمییز العراق، ج
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  الثانيملطلب ا
  ــــنالقرائــ
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  .١٦٧) لمزید من التفاصیل ینظر د. محمد محیي مطر، المصدر السابق، ص١(
) لمزید من التفاصیل ینظر حسین المؤمن، القرائن وحجیة األحكام والكشف والمعانیة ٢(

  .٦، ص١٩٧٧بیروت،  –، من دون دار طبع ٤والخبرة ، ج
  ) من قانون اإلثبات العراقي.٩٨) المادة (٣(
  ) من قانون اإلثبات العراقي.١٠٢دة () الما٤(
- ٢٣٥) لمزید من التفاصیل ینظر استأذنا الدكتور عباس العبودي، المصدر السابق، ص(٥(

٢٤٢ .(  
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  الثالث طلبامل
  اإلحصاءات العلمية
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أشار إلیه إبراهیم  ١٨/١٢/١٩٨٢الصادر في  ٨١/ موسعة أولى/ ٢٣٥) القرار ذو الرقم ١(
  .٢٣المشاهدي، المصدر السابق، ص

، الموسوعة العدلیة تصدرها مكتبة التأمین الوطنیة،  ٢/٣/١٩٩٧) القرار الصادر في ٢(
  . ١٠، ص٢٠٠١، من دون مكان طبع، ٨٤ع

  .١٣٨) عبد المنعم خلیل إبراهیم الهیتي، المصدر السابق، ص٣(
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  الثاني بحثامل
مرض املوت املريض اتإثبات تصرفعبء 
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) (جانیت بیكر) نقًال عن القاضي منیر عباس حسین، اإلقرار وأحكام تصرفات المریض ١(
ف العلوم والفنون واآلداب تصدر عن دار الشؤون مرض الموت، سلسلة ثقافیة تتناول مختل
  ).٢١٨-٢١٧، ص (١٩٩٨بغداد،  –الثقافیة العامة في وزارة الثقافة واالعالم 

الشیخوخة  –األهلیة  –الحجر  –، المرض، الوصیة االنتحار) د. عقیل جمعان الغامدي، ٢(
   :،على الموقع اآلتي٣االنتحار، في االنترنت، ص –

                    /figh/0186.htmwww.alsehha.net.http://   
  .٥٢) لمزید من التفاصیل ینظر استأذنا الدكتور عباس العبودي، المصدر السابق، ص٣(
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) لمزید من التفاصیل ینظر د. رضا المز غبي، أحكام اإلثبات، معهد اإلدارة العامة ١(
  ). ٧-٦، ص(١٩٨٥السعودیة، -حوثللب

  . ٦) لمزید من التفاصیل ینظر استأذنا الدكتور عباس العبودي، المصدر السابق، ص٢(
  ) الفقرة األولى من المادة السابعة من قانون اإلثبات العراقي.٣(
) لسنة ٤٣) من القانون المدني األردني رقم (١١٢٨) تقابلها الفقرة الثانیة من المادة (٤(

  المعدل. ١٩٧٦
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  األول طلبامل
  إثبات تصرف املريض

 
     




          



         

                          

 ١٩٤٨لسنة  ١٣١) من القانون المدني المصري ذو الرقم ٩١٦) الفقرة الثالث من المادة (١(
  ) من القانون المدني األردني. ١١٢٨والفقرة الثالثة من المادة (
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، من دون دار ومكان ١) د. رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة األصلیة، ط١(
صطفى نعوس ، تصرف المریض مرض الموت مقالة ) وم١١٦- ١١٥، ص(١٩٨٩طبع، 

  ،على الموقع اآلتي: ٢،، ص ٢١/١/٢٠٠٤منشورة في االنترنیت بتاریخ 
www.soriagate.comhtpp://  

  ) من قانون اإلثبات العراقي.٢٦) الفقرة األولى من المادة (٢(
 –الحقوق العینیة األصلیة  - القانون المدني األردني ) د. محمد وحید الدین سوار، شرح٣(

، ١٩٩٥عمان،  –، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ١، ط٢أسباب كسب الملكیة، ج
  . ٧٨ص
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ق) نقًال عن د. معوض عبد التواب، مدونة ١١س  ٢٩طعن  ١٨/١٢/١٩٤١) (نقض ١(
  ).٨٣٨-٨٣٦ص ( ،١٩٨٧اإلسكندریة، –، منشأة المعارف ١ج المصري، القانون المدني

) في تسویغ هذا االستبعاد ٣٣٥) جاء في المذكرة اإلیضاحیة للقانون المدني الكویتي (ص٢(
ما یأتي أنه: ((لم یأخذ بالحكم الذي وضعه المشرع المصري في الفقرة الثانیة من المادة 

الصومالي  ٩٢٠/٢اللیبي م  ٨٧٧/٢، ونقله بعض القوانین العربیة السوري م ٩١٦
وهو أنه: (ال یحتج على الورثة بتاریخ  ٨٧٧/٢الجزائري م  ١١٢٨/٢األردني م ٧٢٧/٢م

) فهو حكم غیر صحیح، ألّن الورثة ال یعدون من الغیر  السند إذا لم یكن هذا التاریخ ثابتًا
بالنسبة للورقة الصادرة من مورثهم ومن ثم یحتج علیهم بتاریخها، ولو لم یكن ثابت 

یثبتوا عدم صحة التاریخ بجمیع الطرق ومنها البینة والقرائن لما  أن التاریخ. وان كان لهم
ینطوي علیه تقدیم التاریخ من غش أرید به اإلخالل بحقوق الورثة في المیراث)) ، د. 

 ، وینظر د. عبد الرزاق احمد٧٨محمد وحید الدین سوار، المصدر السابق، هامش ص
 =، دار٩أسباب كسب الملكیة، م –ي السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني المصر 
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) ، ود. سلیمان مرقس، العقود ٢٢٤-٢٢٣، ص (١٩٦٨القاهرة،  –النهضة العربیة =
)، و د. ٥٧٠-٥٦٩، ص (١٩٨٠القاهرة،  –، دار الكتب ٤، ط١عقد البیع، م - المسماة

، ١٩٨٢بیروت،  –عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة األصلیة، دار النهضة العربیة 
  ).٨٣٨-٨٣٦ص (

، أشار إلیه إبراهیم  ٢/١٢/١٩٩٢الصادر في  ١/٩٢- /م١٢٨٨-١٢٨٧) القرار ذو الرقم ١(
  .٣٧المشاهدي، المصدر السابق، ص

مجلة نقابة المحامین حقوقیة  ٢١/١١/١٩٩٩الصادر في  ٨٧٨/٩٩) القرار ذو الرقم ٢(
، )١٢-١١اشمیة، ع (ة الهاجتماعیة شهریة، تصدرها نقابة المحامین في المملكة األردنی

  . ٣٩٩٦، ص٢٠٠٠، ٤٨س
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) حافظ الدین محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري، الفتاوى البزازیة ١(
، دار إحیاء ٣، ط٥، ج ٥المسماة بالجامع الوجیز، مطبوع بهامش الفتاوى الهندیة، م

  .٤٥٣م، ص١٩٨٠-هـ١٤٠٠بیروت،  –التراث العربي 
بن احمد بن حمزة بن شهاب الدین الرملي الشافعي الصغیر، نهایة  ) شمس الدین محمد٢(

 - هـ١٣٥٧القاهرة،  –، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٦المحتاج إلى شرح المنهاج، ج
  ).٥٦- ٥٥م، ص(١٩٣٨

) من القانون المدني المصري وتقابلها الفقرة الثالثة من المادة ٩١٦) الفقرة الثالثة من المادة (٣(
  لقانون المدني األردني. ) من ا١١٢٨(
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-بوالق ، مطبعة األمیریة١، ط٢) محمود إسماعیل القاضي سماوة، جامع الفصولین، ج١(
  .١٨٣هـ، ص١٣٠٠القاهرة، 

  .٤٥٣، المصدر السابق، ص٥) حافظ الدین البزاز الكردري، الفتاوى البزازیة، ج٢(
راجح من الخالف، تصحیح ) عالء الدین علي بن سلیمان المرداوي، األنّصاف في معرفة ال٣(

  .١٧٤، ص١٩٥٥، من دون دار ومكان طبع، ١، ط٧وتحقیق محمد حامد، ج
  .٤١٤، المصدر السابق، ص٥) شمس الدین الرملي، نهایة المحتاج، ج٤(
  .٥٩، المصدر السابق، ص٢) نجم الدین الحلي، شرائع اإلسالم، ج٥(
  العراقي. ) الفقرة األولى من المادة السابعة من قانون اإلثبات٦(
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  غیر منشور. ١٧/٣/٢٠٠٣الصادر في  ٢/٢٠٠٢-/م٣٥١١) القرار ذو الرقم ١(
أشار إلیه إبراهیم  ٢/١٢/١٩٩٢الصادر في  ١/٩٢ –/م ١٢٨٧) القرار ذو الرقم ٢(

  . ٣٧المشاهدي، المصدر السابق، ص
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  الفرع الثاني
  إثبات قصد الضرر
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  ) الفقرة األولى من المادة السابعة من قانون اإلثبات العراقي.١(
  ) من القانون المدني المصري.٩١٦ثة من المادة () الفقرة الثال٢(
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