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 إصابات العنل يف القوانني العراقية

-دراسة مقارنة–)التعريف والعهاصر( 
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 حسو حمند علي حسود.                     رعلياء غازي طاي .م.م           
                                                                املساعد اإلدارياستاذ القانوى     العنل والضناى االجتناعي املساعد قانوىمدرس 

 كلية احلقوق/ جامعة املوصل               املوصل/ جامعة احلقوقكلية        

                                 املستخلص
تعد اصابات ايعٌُ يف ٚقتٓا اذتاعس َٔ املػانٌ امل١ُٗ ٚارتطري٠ اييت تٛاد٘   

َا ٜػٗدٙ ايعامل َٔ ْٗغ١ صٓاع١ٝ نبري٠  ايٓػاط ا٫قتضادٟ يف َععِ ايبًدإ ٚذيو بطبب
اضتددَت فٝٗا شتتًف اْٛاع اٯ٫ت ٚاملها٥ٔ ٚاملٛاد ا٭ٚي١ٝ ٚيريو ظٗست ا١ُٖٝ نبري٠ 
يتٓعِٝ ا٫سهاّ ارتاص١ بغُإ اصابات ايعٌُ ٚايرٟ ٜتُٝص بأُٖٝتِ٘ َٔ ايٓاسٝتني 

 نجس٠ املػُٛيني تسدع اُٖٝت٘ إىل ،فُٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ،ا٫دتُاع١ٝ ٚ ا٫قتضاد١ٜ
نُا ٜٗدف ايتأَني عد خطس  ،بأسهاّ عُإ اصابات ايعٌُ ٚإىل عُل تأثريٙ يف سٝاتِٗ

اَا َٔ  ،اصابات ايعٌُ إىل محا١ٜ ق٣ٛ ا٫ْتاز ايبػس١ٜ ِٖٚ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ يف اجملتُع
ايٓاس١ٝ ا٫قتضاد١ٜ فإ اصابات ايعٌُ تهبد ايدٍٚ خطا٥س نبري٠ ضٛا٤ ايبػس١ٜ َٓٗا اّ 

ٚإ ٖرا  ،ملاد١ٜ ٚاييت هلا اثس بايؼ ع٢ً ايدخٌ ايكَٛٞ يًدٍٚ ٚع٢ً ضا٥س اذتٝا٠ ا٫قتضاد١ٜا
ايتٓعِٝ ٭سهاّ عُإ اصابات ايعٌُ ٜتطًب ا٫ًٚ حتدٜد املكضٛد بإصابات ايعٌُ َٔ 
ايٓٛاسٞ ايتػسٜع١ٝ ٚايكغا١ٝ٥ ٚايفك١ٝٗ َٚٔ ثِ بٝإ ايعٓاصس اييت تدخٌ يف تهٜٛٔ اصاب١ 

حتدٜد َا ٜعترب َٚا ٫ ٜعترب َٔ قبٌٝ اصابات ايعٌُ املٛدب١ يًغُإ يف  ايعٌُ َٔ ادٌ
ْطام قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ايعساقٞ ٚايكٛاْني املكاز١ْ يف نٌ َٔ َضس ٚا٫زدٕ 

 ٚفسْطا.
 ايهًُات املفتاس١ٝ: إصابات ايعٌُ، ايغُإ ا٫دتُاعٞ، قإْٛ ايعٌُ.

Abstract: 
Work injuries in the present time are important and 

serious problems facing economic activity in most countries 

because of the great industrial renaissance witnessed by the 
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world in which various types of machines، machinery and 

raw materials were used. Therefore، the importance of 

regulating the provisions of work injury insurance، which is 

of social importance، And economic، from the social point of 

view، it is important to the large number covered by the 

provisions of the guarantee of work injuries and the depth of 

its impact in their lives، and aims to insure against the risk of 

work injuries to protect the forces of human production are 

the vast majority in society، On the economic side، the labor 

losses suffered by the States large losses، whether human or 

physical، which have a significant impact on the national 

income of countries and the rest of economic life، and this 

regulation of the provisions of the guarantee of work injuries 

requires first determine the intended work injuries from the 

legislative، judicial and jurisprudence and then statement 

The elements involved in the composition of the work injury 

in order to determine what is considered and what is not 

considered a work injury due to guarantee under the Iraqi 

Social Security Law and comparative laws in Egypt، Jordan 

and France. 
Key words: work injuries، social security، labor law. 

 ةـاملقدم
إ ايتطٛز ايضٓاعٞ اهلا٥ٌ ٚا٫ْتػاز املتصاٜد ٫ضتعُاٍ اٯ٫ت يف شتتًف زتا٫ت 

فاصبشٛا َعسعني يإلصابات اييت تعد َٔ  ،ايعٌُ اد٣ إىل تعسض ايعُاٍ إىل شتاطس عدٜد٠
فكد اندت ايعدٜد َٔ تكازٜس ايضش١  ،عاٌَ يف سٝات٘انجس املداطس اييت تعسض هلا اي

ٚايط١َ٬ يف ب١٦ٝ ايعٌُ ٚايضادز٠ عٔ َٓع١ُ ايعٌُ ايدٚي١ٝ إ ضٛم ايعٌُ ٜتهبد خطا٥س 
ض١ٜٛٓ تكدز مب٬ٜني ايد٫ٚزات ْتٝذ١ إلصابات ايعٌُ نُا اغازت إىل إٔ خطا٥س ضٛم ايعٌُ 

ْتٝذ١ ٚفاتِٗ اثٓا٤ ادا٥ِٗ ٚادباتِٗ ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل قد تضٌ إىل ًَْٝٛٞ عاٌَ ضًٜٓٛا 
امل١ٝٓٗ ٚيريو تعد اصابات ايعٌُ َٔ اٚىل املداطس اييت ساٍٚ املػسعٕٛ يف شتتًف ايدٍٚ 
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َٛادٗتٗا ضٛا٤ بايعٌُ ع٢ً ٚقا١ٜ ايعُاٍ َٓٗا اّ بتٛفري اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ي٘ يف ساي١ 
 حتدٜد املكضٛد بإصاب١ ٚيريو عًُت غايب١ٝ ايكٛاْني إىل ،ٚقٛعٗا َٔ خ٬ٍ ايتعٜٛض عٓٗا

 ايعٌُ ٚاضتد٬ظ عٓاصسٖا يٝهٕٛ ذيو بدا١ٜ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يغُإ اصابات ايعٌُ.
 ا١ُٖٝ ايبشح:

تربش ا١ُٖٝ عجٓا ٖرا يف حتدٜد املكضٛد بإصاب١ ايعٌُ ٚايعٓاصس امله١ْٛ هلا 
عٓاصس نُا إ حتدٜد اي ،ندط٠ٛ اٚىل يف ضبٌٝ محا١ٜ ايعُاٍ َٔ ٖرا ايٓٛع َٔ املداطس

امله١ْٛ إلصاب١ ايعٌُ ضٛف تطاعد ٚإىل سد نبري يف اثبات نٕٛ َا تعسض ي٘ ايعاٌَ َٔ 
اصاب١ ٖٞ اصاب١ عٌُ َٛدب١ يًغُإ ٚبايتايٞ ضٛف تطاعد يف سضٍٛ ايعُاٍ املضابني 

 ع٢ً سكٛقِٗ املاي١ٝ ٚايع١ٝٓٝ املرتتب١ ع٢ً عُإ اصابات ايعٌُ.
 -فسع١ٝ ايبشح:

١ حتدٜد َفّٗٛ ٚاعح ٚستدد إلصاب١ ايعٌُ ٚايتشكل َٔ ٚاييت تتُشٛز سٍٛ اَهاْٝ
تٛافس ايعٓاصس امله١ْٛ هلا َٚٔ ثِ تطٌٗٝ َطاي١ اثبات إ َا تعسض ي٘ ايعاٌَ ٖٞ اصاب١ 

سٝح إ تًو ايعٓاصس قد ٫ تتٛافس مبذًُٗا يف ا٫صاب١ فٌٗ  ،عٌُ َٛدب١ يًغُإ َٔ عدَ٘
 ؟تعترب ا٫صاب١ يف ٖرٙ اذتاي١ ٖٞ اصاب١ عٌُ اّ ٫

 َٓٗذ١ٝ ايبشح:
يكد اعتُدْا يف ٖرا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ يٓضٛظ ايكٛاْني ايعساق١ٝ اييت 
ْعُت اسهاّ اصاب١ ايعٌُ ٚباملكاز١ْ َع ْضٛظ قٛاْني ايعٌُ ٚايغُإ ا٫دتُاعٞ يف نٌ 

 َٔ َضس ٚا٫زدٕ ٚفسْطا.
 ٖٝه١ًٝ ايبشح:

 نُا ٜأتٞ:يكد قطُٓا دزاضتٓا يف ٖرا ايبشح إىل َبشجني اثٓني ٚ
 َفّٗٛ اصاب١ ايعٌُ يف ايكٛاْني ايعساق١ٝ  ٚايكٛاْني املكاز١ْ. : املبشح ا٫ٍٚ

 عٓاصس اصاب١ ايعٌُ يف ايكإْٛ ايعساقٞ ٚايكٛاْني املكاز١ْ. املبشح ايجاْٞ:
 املبحث االول

 مفًوم اصابة العنل يف القوانني العراقية والقوانني املقارنة
ٌ ٚاعح ٚستدد ٜٓبػٞ تعسٜفٗا َٔ ايٓٛاسٞ يتشدٜد َفّٗٛ اصاب١ ايعٌُ بػه

يف ٖرا  ،ايتػسٜع١ٝ ٚايفك١ٝٗ ٚايكغا١ٝ٥ يف نٌ َٔ ايعسام ٚايكٛاْني املكاز١ْ ٖٚرا َا ضٓتٓاٚي٘
 املبشح ٚعُٔ املطايب اٯت١ٝ:
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 املطلب االول

 التعريف التشريعي
 ،١ٝإ٫ يف سا٫ت اضتجٓا٥ ،قًُا تع٢ٓ ايتػسٜعات بايٓط ع٢ً تعسٜف ستدد يفهس٠ َا

نإٔ ٜسغب املػسع عطِ ْصاع فكٗٞ قا٥ِ أٚ حتدٜدًا ملفّٗٛ اختًف ايكغا٤ بػأْ٘ ٖٚٛ َا 
ٜٓطبل ع٢ً تعسٜف اصاب١ ايعٌُ يف ايكإْٛ ايعساقٞ فًِ ٜتغُٔ قإْٛ ايغُإ ايعساقٞ زقِ 

ٖٚٛ اٍٚ قإْٛ يًغُإ ا٫دتُاعٞ يف ايعسام اٟ تعسٜف إلصاب١ ايعٌُ اذ  1956( يط١ٓ 27)
ترب اصابات ايعٌُ َٔ عُٔ املداطس املغ١ُْٛ آْراى نُا إ ن٬ً َٔ قإْٛ ايعٌُ اْ٘ مل ٜع

َُٓٗا ع٢ً  اأًّمل ٜٓط  1958( يط١ٓ 1ٚقإْٛ ايعٌُ زقِ ) 1936( يط١ٓ 72ايعساقٞ زقِ )
تعسٜف إلصاب١ ايعٌُ ع٢ً ايسغِ َٔ تغُٔ نٌ َُٓٗا إلسهاّ خاص١ بتأَني ايعُاٍ عد 

قد عسف  1964( يط١ٓ 140ايغُإ ا٫دتُاعٞ ايعساقٞ زقِ ) إ٫ إٔ قإْٛ ،اصابات ايعٌُ
َٔ  ع يًػدط املغُٕٛ ْتٝذ١ سادخ ْاغ٧ا٫صاب١ اييت تك"ٚ٭ٍٚ َس٠ اصاب١ ايعٌُ بأْٗا 

دسا٤ ايعٌُ أٚ يف اثٓا٥٘ أٚ بطبب أسد ا٫َساض امل١ٝٓٗ اييت تضٝب٘ اثٓا٤ عًُ٘ ٚاملدزد١ 
يػدط املغُٕٛ ذتادخ اثٓا٤ ذٖاب٘ إىل ستٌ يف ادتدٍٚ املًشل بٗرا ايكإْٛ ٚاذا تعسض ا

عًُ٘ أٚ اثٓا٤ عٛدت٘ َٓ٘ اعترب ذيو اذتادخ نإصاب١ عٌُ ٭غساض ٖرا ايكإْٛ ٚبػسط إ 
 ،(1)"ٜطًو طسٜكًا َباغسًا يف ايرٖاب ٚا٫ٜاب دٕٚ تٛقف يطبب تفسع٘ املضًش١ ايػدض١ٝ

يعٌُ يبٝإ َاٖٝتٗا َٓٗا نُا تغُٔ ايكإْٛ اٜغًا تعازٜف اخس٣ هلا ص١ً َباغس٠ بإصاب١ ا
ساي١ تٓذِ عٔ اصاب١ ايعٌُ اييت تكع يًػدط املغُٕٛ ٚحتد َٔ "تعسٜف٘ يًعطٌ بأْ٘ 

 ،(2)"%( َع استُاٍ اضتُسازٖا ٭نجس َٔ ضت١ اغٗس15قابًٝت٘ ع٢ً ايعٌُ بدزد١ ٫ تكٌ عٔ )
املضاب  ا٫عا١ْ ايٓكد١ٜ اييت تدفع يًػدط املغُٕٛ"نُا عسف اٜغًا اعا١ْ ا٫صاب١ باْٗا 

 .(3)"بعطٌ َ٪قت اقعدٙ عٔ ممازض١ عًُ٘ ْتٝذ١ ا٫صاب١

                                                      

( لدشة 041( من قانهن الزسان االجتساعي العخاقي رقم )07السادة )االولى/ فقخة ( 0)
 السمغي. 0964

 0964لدشة  041( من قانهن الزسان االجتساعي العخاقي رقم 04السادة )االولى/ فقخة ( 6)
 السمغي.

 ( من القانهن نفدو.08السادة )االولى/ فقخة ( 3)



 (00( ، السنة )17( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22) 

962 

فاْ٘ قد  1969( يط١ٓ 112ٚفُٝا خيط قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ايعساقٞ املسقِ )
صاب١ ايعٌُ َػابٗا إىل سد نبري يًتعسٜف ايٛازد يف ايكإْٛ ايطابل إ٫ تغُٔ اٜغًا تعسٜفًا إل

ا٫صاب١ ايٓاجت١ عٔ سادخ ايطسٜل فكد عسف اْ٘ قد غدد َٔ ايػسٚط ايٛادب تٛفسٖا يف 
د١ٜ ايعٌُ أٚ ا٫صاب١ اييت تكع يًػدط املغُٕٛ ْتٝذ١ سادخ اثٓا٤ تأ"اصاب١ ايعٌُ باْٗا 

سد ا٫َساض امل١ٝٓٗ املدزد١ يف ادتدٍٚ املًشل بٗرا ايكإْٛ ٚاذا بطبب٘ اٚ ا٫صاب١ بأ
٘ اعترب ذيو ثٓا٤ عٛدت٘ َٓتعسض ايػدط املغُٕٛ ذتادخ اثٓا٤ ذٖاب٘ إىل ستٌ عًُ٘ اٚ ا

غساض ٖرا ايكإْٛ ٚبػسط إ ٜطًو طسٜكًا َباغسًا يف ايرٖاب اذتادخ نإصاب١ عٌُ ٭
 . (1)"ٚا٫ٜاب دٕٚ تٛقف أٚ ختًف أٚ اضتساف عٔ ايطسٜل ايطبٝعٞ

ساي١ تٓذِ عٔ اصاب١ ايعٌُ اييت تكع يًػدط "نُا عسف اٜغًا ايعطٌ باْ٘ 
عٌُ بدزد١ تكسزٖا ايًذ١ٓ ايطب١ٝ َع استُاٍ اضتُسازاٖا املغُٕٛ ٚحتد َٔ قابًٝت٘ ع٢ً اي

 . (2)"٭نجس َٔ ضت١ اغٗس
ٜٚتغح َٔ ٖرا ايتعسٜف إ املػسع قد نإ انجس َس١ْٚ يف عدّ حتدٜدٙ ْطب١ َع١ٓٝ 
يٓكضإ قدز٠ ايعاٌَ ع٢ً ايعٌُ ٚتسى ذيو إىل ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتض١ ٚقد نإ َٛفكًا يف 

اب١ ايٛازد يف ٖرا ايكإْٛ فكد دا٤ مماث٬ً متاًَا يًتعسٜف ايٛازد يف ذيو اَا تعسٜف اعا١ْ ا٫ص
 ايكإْٛ ايطابل.

ايٓافر فأْ٘  1971( يط١ٓ 39ٚعٓد صدٚز قإْٛ ايتكاعد ٚايغُإ ا٫دتُاعٞ زقِ )
اصاب١ ايعٌُ: ا٫صاب١ مبسض َٗين اٚ "قد تغُٔ اٜغًا تعسٜفًا إلصاب١ ايعٌُ ْض٘ إ 

سادخ ٚقع اثٓا٤ ايعٌُ أٚ بطبب٘ ٜٚعترب يف سهِ ذيو اذتادخ  ا٫صاب١ بعطٌ عغٟٛ ْتٝذ١
 ،ايرٟ ٜكع يًعاٌَ املغُٕٛ اثٓا٤ ذٖاب٘ املباغس إىل ايعٌُ أٚ اثٓا٤ عٛدت٘ املباغس٠ َٓ٘

ظداٍٚ  ،ٚحتدد ا٫َساض امل١ٝٓٗ ٚا٫عطاٍ ايعغ١ٜٛ ْٚطب١ ايعذص ايرٟ ختًف٘ نٌ َُٓٗا
س بٓا٤ ع٢ً اقرتاح زتًظ ا٫داز٠ بعد اضتط٬ع زأٟ ًَشك١ بٗرا ايكإْٛ تضدز بكساز َٔ ايٛشٜ

. (3)"ٚشاز٠ ايضش١ نُا حتدد بارترب٠ ايطب١ٝ يف اذتا٫ت غري املًشٛظ١ بادتداٍٚ املرنٛز٠
َٚٔ امل٬سغ إ ٖرا ايتعسٜف قد دا٤ َط٫ًٛ َٚتغًُٓا تفاصٌٝ عدٜد٠ نإ َٔ ا٫فغٌ إ 

                                                      

( 006( من قانهن التقاعج والزسان االجتساعي العخاقي رقم )05ة السادة )االولى/ فقخ ( 0)
 السمغي. 0969لدشة 

 ( من القانهن نفدو.06السادة )االولى/ فقخة ( 6)
 الشافح. 0970( لدشة 39( من قانهن الزسان االجتساعي العخاقي رقم )0السادة )( 3)
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سنٝصًا يف َعٓاٙ نُا إ ٖرا ايتعسٜف قد ٜتِ اختضازٖا يٝهٕٛ ايتعسٜف انجس دق١ ٚٚعٛسًا ٚت
تغُٔ َضطًح ايعطٌ ايعغٟٛ يف سني صتد إ ٖرا ايكإْٛ مل ٜتغُٔ تعسٜفًا ملضطًح 
ايعطٌ خ٬فًا يًكٛاْني ايطابك١ نُا اْ٘ مل ٜتغُٔ تعسٜفًا إلعا١ْ ا٫صاب١ إ٫ أْ٘ عسف املسض 

ُا خيط ايكٛاْني ٚفٝ ،)*(املٗين ٚسدد َعٓاٙ نُا عسف ايعذص اٜغًا عُٔ ْضٛصِ٘
املكاز١ْ صتد إ املػسع املضسٟ قد عسف اصاب١ ايعٌُ يف قإْٛ ايتأَني ا٫دتُاعٞ 

ا٫صاب١ بأسد ا٫َساض امل١ٝٓٗ املب١ٓٝ "ايٓافر بأْٗا  1975( يط١ٓ 79املضسٟ زقِ )
ٚتعترب  ،اٚ ا٫صاب١ ْتٝذ١ سادخ ٚقع اثٓا٤ تأد١ٜ ايعٌُ اٚ بطبب٘ ،( املسافل1بادتدٍٚ زقِ )

٫صاب١ ايٓاجت١ عٔ ا٫دٗاد اٚ ا٫زٖام َٔ ايعٌُ اصاب١ عٌُ َت٢ تٛافست فٝٗا ايػسٚط ا
ٜٚعترب يف سهِ  ،(1)ٚايكٛاعد اييت ٜضدز هلا قساز َٔ ٚشٜس ايتأَٝٓات با٫تفام َع ٚشٜس ايضش١

ذيو نٌ سادخ ٜكع يًُ٪َٔ عًٝ٘ خ٬ٍ فرت٠ ذٖاب٘ ملباغس٠ عًُ٘ أٚ عٛدت٘ َٓ٘ بػسط إ 
 .(2)"اٚ ا٫ٜاب دٕٚ تٛقف أٚ ختًف أٚ اضتساف عٔ ايطسٜل ايطبٝعٜٞهٕٛ ايرٖاب 

صاب١ ايعٌُ قد بني ٚسدد طبٝع١ سغ إ املػسع املضسٟ يف تعسٜف٘ إلَٚٔ امل٬ 
ع٬ق١ ا٫زتباط بني ايٛاقع١ َضدز ا٫صاب١ ٚايٓػاط املٗين ايرٟ ٜصاٚي٘ ايعاٌَ ذتطاب 

ايعٌُ ايٛازد٠ يف ايكإْٛ ايعساقٞ إ٫  صاسب ايعٌُ ٖٚٛ َا ٜٓطبل اٜغًا ع٢ً تعسٜف اصاب١
إٔ املػسع املضسٟ قد اعاف يف ٖرا ايتعسٜف ساي١ أٚ ْٛع ددٜد َٔ اْٛاع ا٫صاب١ ٖٚٞ 
تًو ايٓاجت١ عٔ ا٫دٗاد أٚ ا٫زٖام َت٢ َا تٛافست فٝٗا ايػسٚط ٚايكٛاعد اييت حيددٖا 

 إْٛ ايعساقٞ.ايٛشٜس املدتط ٖٚٛ َا مل صتدٙ يف تعسٜف ا٫صاب١ ايٛازد يف ايك

                                                      

كسا  ،ن مسارسة ميشة معشية"عخف السذخع العخاقي السخض السيشي بأنو" العمة الشاجسة ع )*(
عخف العجد بأنو" نقران القجرة عمى العسل بذكل كامل أو جدء بدبب السخض أو 

 ( من القانهن نفدو.0وذلك ضسن السادة ) ،اصابات العسل"
والسشذهر  0976( لدشة 80تشفيحًا ليحه السادة صجر بالفعل قخار وزيخ التأميشات رقم )( 0)

وعجل بسهجب القخار رقم  04/4/0976( والرادر في 87بالهقائع السرخية العجد )
 3/0/0978( والرادر في 3والسشذهر بالهقائع السرخية العجد ) 0977( لدشة 639)

( 655والسشذهر بالهقائع السرخية العجد ) 0985( لدشة 74وعجل بسهجب القخار )
 .5/0/0985والرادر في 

 0975( لدشة 79االجتساعي السرخي رقم ) السادة )الخامدة/ فقخة ىـ( من قانهن التأمين( 6)
 الشافح.
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ٚايرٟ ٜطسٟ  2010( يط١ٓ 135اَا قإْٛ ايتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ ٚاملعاغات زقِ )
ع٢ً ا٫غداظ ايرٜٔ ٫ تتٛافس بػأِْٗ غسٚط ارتغٛع يكإْٛ ايتأَني ا٫دتُاعٞ املضسٟ 

ا٫صاب١ بأسد ا٫َساض امل١ٝٓٗ "ايٓافر فأْ٘ قد ْط اٜغًا ع٢ً تعسٜف اصاب١ ايعٌُ بأْٗا 
ادتدٍٚ املسافل ارتاظ بٗرٙ املاد٠ أٚ ا٫صاب١ ْتٝذ١ سادخ ٚقع اثٓا٤ ايعٌُ اٚ املب١ٓٝ ب

اٚ خ٬ٍ فرت٠ ايرٖاب ملباغس٠ ايعٌُ اٚ ايعٛد٠ َٓ٘ دٕٚ ختًف اٚ تٛقف اٚ اضتساف  ،بطبب٘
عٔ ايطسٜل ايطبٝعٞ ٚنريو سا٫ت ا٫دٗاد اٚ ا٫زٖام َٔ ايعٌُ بايػسٚط اييت حتددٖا 

 .(1)"ايكإْٛ اي٥٬ش١ ايتٓفٝر١ٜ هلرا
ٜٚبدٚ إ ٖرا ايتعسٜف افغٌ َٔ ايتعسٜف ايٛازد يف قإْٛ ايتاَني املضسٟ يط١ٓ 

 ّ َٔ سٝح ايدق١ ٚايٛعٛح يف ايضٝاغ١ ٚاملغُٕٛ.1975
ايٓافر فكد عسف اصاب١  2014( يط١ٓ 1اَا قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ا٫زدْٞ زقِ )

( املًشل بٗرا ايكإْٛ 1يف ادتدٍٚ زقِ )ا٫صاب١ بأسد اَساض امل١ٓٗ املب١ٓٝ "ايعٌُ باْٗا 
ع٢ً تٓطٝب املسدع ايطيب اٚ  جملًظ اعافتٗا هلرا ادتدٍٚ بٓا٤ًٚاٟ اَساض اخس٣ ٜكسز ا

ا٫صاب١ ايٓاغ١٦ عٔ سادخ ٚقع يًُ٪َٔ عًٝ٘ اثٓا٤ تأدٜت٘ يعًُ٘ اٚ بطبب٘ مبا يف ذيو نٌ 
يو بايػهٌ املعتاد اٚ إ سادخ ٜكع ي٘ خ٬ٍ ذٖاب٘ يعًُ٘ اٚ عٛدت٘ َٓ٘ غسٜط١ إ ٜهٕٛ ذ
 .(2)"ٜهٕٛ ايطسٜل ايرٟ ضًه٘ َطازًا َكب٫ًٛ يًرٖاب يًعٌُ اٚ ا٫ٜاب َٓ٘

َٚٔ خ٬ٍ قسا٠٤ ٖرا ايتعسٜف ٜتغح إ املػسع ا٫زدْٞ قد نإ َسًْا يف حتدٜدٙ 
ٚبا٭خط فُٝا ٜتعًل با٭َساض  -ملع٢ٓ اصاب١ ايعٌُ اذ اْ٘ تسى زتاٍ ا٫دتٗاد َفتٛسًا

 حتدٜدٙ يإلصابات اييت تػهٌ اصابات عٌُ طبكًا يهٌ ساي١ ع٢ً سد٣ بايٓعس يف -امل١ٝٓٗ
إىل ايتطٛزات املدتًف١ ٚخضٛصًا ايتطٛز ايضٓاعٞ َٚا ضٝتبع٘ ذيو َٔ تطٛز يٛضا٥ٌ 

 ا٫ْتاز ٚادٚات٘.
ايٓافر قد تغُٔ اٜغًا  1996( يط١ٓ 8ٚنريو صتد إ قإْٛ ايعٌُ ا٫زدْٞ زقِ )

اصاب١ ايعاٌَ ْتٝذ١ سادخ اثٓا٤ تأد١ٜ ايعٌُ اٚ بطبب٘ "عسفٗا باْٗا  تعسٜفًا إلصاب١ ايعٌُ اذ
 ،(3)"ٜٚعترب يف سهِ ذيو اذتادخ َا ٜكع يًعاٌَ اثٓا٤ ذٖاب٘ ملباغس٠ عًُ٘ اٚ عٛدت٘ َٓ٘

                                                      

 035( من قانهن التأميشات االجتساعية والسعاشات السرخي رقم 04السادة )الثالثة/ فقخة ( 0)
 .6101لدشة 

 الشافح. 6104( لدشة 0السادة )الثانية( من قانهن الزسان االجتساعي االردني رقم )( 6)
 الشافح. 0996( لدشة 8ل االردني رقم )السادة )الثانية( من قانهن العس( 3)
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ٜٚبدٚ إ ٖرا ايتعسٜف قد دا٤ َسنصًا ٚشتتضسًا نُا اْ٘ مل ٜٓط ع٢ً ا٫َساض امل١ٝٓٗ 
فٗا بػهٌ َطتكٌ عًًُا إ قإْٛ ايعٌُ ا٫زدْٞ ايٓافر قد باعتبازٖا اصاب١ عٌُ إ٫ اْ٘ عس

ْعِ ا٫سهاّ ارتاص١ بغُإ اصابات ايعٌُ ٚاَساض امل١ٓٗ عُٔ ايفضٌ ايعاغس َٔ ٖرا 
ايكإْٛ سٝح تطبل ٖرٙ ا٫سهاّ ع٢ً ايعُاٍ ايرٜٔ ٫ تطسٟ عًِٝٗ اسهاّ قإْٛ ايغُإ 

 ا٫دتُاعٞ ايٓافر.
صتد إ ايكإْٛ ايفسْطٞ قد عسف اصاب١ ايعٌُ  ،()*ٚيف اطاز ايتػسٜعات ا٫دٓب١ٝ

ا نإ ضبب سدٚثٗا ا٫صاب١ اييت حتدخ بفعٌ اٚ ًّٜتعترب نإصاب١ عٌُ أ"سٝح ْط ع٢ً  اْ٘ 
مبٓاضب١ ايعٌُ يهٌ عاٌَ ٚنٌ َٔ ٜعٌُ بأ١ٜ صف١ اٚ يف اٟ َهإ ٜعٌُ فٝ٘ يد٣ ٚاسد اٚ 

 .(1)"انجس َٔ اصشاب ا٫عُاٍ اٚ ز٩ضا٤ املػسٚعات
مل٬سغ إ املػسع ايفسْطٞ قد انتف٢ بٛعع املعاٜري ايعا١َ يف تعسٜف٘ إلصاب١ َٚٔ ا

ايعٌُ ٚمل ٜدخٌ يف ايتفاصٌٝ تازنًا ذيو ٫دتٗاد ايفك٘ ٚايكغا٤ نُا أْ٘ مل ٜػرتط تٛافس 
ايتبع١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚانتف٢ بايتبع١ٝ ا٫قتضاد١ٜ يف ع٬ق١ ايعاٌَ بضاسب ايعٌُ ٫عتباز 

نإ َٛفكًا يف ذيو َٔ ادٌ اعفا٤ اذتُا١ٜ ع٢ً انرب عدد ممهٔ َٔ  عٌُ ٚقداصابت٘ اصاب١ 
ايعُاٍ املضابني ٚع٢ً صعٝد َطتٜٛات ايعٌُ ايدٚي١ٝ فكد عسف امل٪متس ايدٚيٞ يًعٌُ يط١ٓ 

ا٫صاب١ اٚ املسض بطبب ايعٌُ دٕٚ تعُد أٚ ْتٝذ١ خطأ ازادٟ اٚ  "اصاب١ ايعٌُ بأْٗا  1944
 .(2)"ذص َ٪قت اٚ دا٥ِ أٚ إىل ايٛفا٠دطِٝ َٔ داْب ايعٌُ ٜفغٞ إىل ع

                                                      

تعجدت التعاريف التي نرت عمييا التذخيعات االجشبية في محاولتيا لبيان ماىية اصابة  )*(
العسل فقج عخفيا القانهن االلساني بأنيا" االصابة التي تحجث في السذخوع او بسشاسبة 

هن البمجيكي بأنيا " االصابة اداء عسل يتعمق بو تشفيحًا لعقج عسل او تجريب" وعخفيا القان
وغيخ  ئاداء عسل متعمق بو عقب حادث مفاجالتي تحجث في السذخوع او بسشاسبة 

االيظالي بانيا "تمك  ،عادي نتيجة فعل مباغت بتأثيخ قهة خارجية" بيشسا عخفيا القانهن 
 الخظخ ،يخاجع بيحا الذأن د. احسج دمحم محخز ،التي تحجث بفعل عشيف بسشاسبة العسل"

 .013ص ،0976 ،القاىخة ،في تأمين اصابات العسل
( الرادر 46-2426( من قانهن الزسان االجتساعي الفخندي رقم)1-411السادة )( 0)

/ 07( لرادر بتاريخ 85-1353والسعجلة بالقانهن رقم ) 0946/اكتهبخ/ 31بتاريخ 
 .0985ديدسبخ/

 م.0944دشة ( ل67( من تهصية مؤتسخ العسل الجولي رقم )06الفقخة)( 6)
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ٜٚبدٚ إ ٖرا ايتعسٜف قد اٚزد عددًا َٔ ايػسٚط ايٛادب تٛافسٖا ٫عتباز ا٫صاب١ اييت 
 تًشل بايعاٌَ اصاب١ عٌُ ٚا٫ثاز اييت تٓذِ عٓٗا.

 املطلب الثاني

 التعريف القضائي
آثاز سٝح إ  يكد اختًفت َٛاقف ايكغا٤ َٔ تعسٜف اصاب١ ايعٌُ َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ

ايكغا٤ ايعساقٞ مل ٜتٓاٍٚ اصابات ايعٌُ بايتعسٜف ٚانتف٢ بايتعازٜف ايٛازد٠ عُٔ قٛاْني 
ايغُإ ا٫دتُاعٞ يف حتدٜد ا٫صابات املٛدب١ يًغُإ يف سني صتد إ ايكغا٤ املضسٟ قد 

ٗا عسف اصاب١ ايعٌُ يف ايهجري َٔ ايكسازات ايضادز٠ عٔ سته١ُ ايٓكض املضس١ٜ ٚاييت عسفت
ا٫صاب١ ْتٝذ١ سادخ ٚقع بػت١ بفعٌ ق٠ٛ خازد١ٝ اثٓا٤ ايعٌُ اٚ بطبب٘ َٚظ دطِ " بأْٗا

 . (1)"ايعاٌَ ٚاسدخ ب٘ عسزًا
نٌ سادخ ٜكع يًُ٪َٔ عًٝ٘ "اَا احمله١ُ ا٫داز١ٜ ايعًٝا فكد عسفت اصاب١ ايعٌُ بأْ٘ 

ٜاب دٕٚ تٛقف اٚ خ٬ٍ فرت٠ ذٖاب٘ ملباغس٠ عًُ٘ اٚ عٛدت٘ َٓ٘ بػسط إ ٜهٕٛ ايرٖاب ٚا٫
 .(2)"اضتساف اٚ ختًف عٔ ايطسٜل ايطبٝعٞ

ٚمل ٜهتفٞ ايكغا٤ املضسٟ بتعسٜف اصاب١ ايعٌُ نٓٛع َٔ اْٛاع املداطس ا٫دتُاع١ٝ 
اييت ٜػطٝٗا ايغُإ امنا قاّ اٜغًا بتعسٜف ايتأَني ع٢ً تًو ا٫صابات سٝح عسفت سته١ُ 

                                                      

عرست  ،07/00/0976ق بتاريخ  41لدشة  375الشقض السرخية رقم  ة( قخار محكس0)
قخار  ،665ص ،6ج ،قزاء الشقض في مشازعات العسل والتأميشات االجتساعية ،اليهاري 

مجسهعة  ،08/4/0986ق بتاريخ  47لدشة  ،337رقم  ،محكسة الشقض السرخية
ق بتاريخ  48لدشة  366ض السرخية رقم قخار محكسة الشق ،661ص ،5ج ،اليهاري 

قخار محكسة الشقض السرخية رقم  ،608ص ،5ج  ،مجسهعة اليهاري  ،0986/ 66/00
قخار محسة  ،660ص ،5ج ،مجسهعة اليهاري  ،01/0/0983ق بتاريخ  48لدشة  457

 ،6ج ،مجسهعة اليهاري  ،00/6/0985ق بتاريخ  49لدشة  336الشقض السرخية رقم 
 :ق بتاريخ 50لدشة  6375رقم  ،سة الشقض السرخيةقخار محك ،448ص
 .635ص ،7ج ،مجسهعة اليهاري  ،30/3/0986

مشذهر في  31/06/6111ق بتاريخ  43س  0969قخار السحكسة االدارية العميا رقم ( 6)
  ،7ج ،6110يهنية لدشة -ابخيل ،العجد االول ،45الدشة  ،مجمة ىيئة قزايا الجولة

 .065ص
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صشاب ا٫عُاٍ بايتأَني يد٣ ١٦ٖٝ ايتأَني ايصاّ ا"ايٓكض املضس١ٜ تأَني اصاب١ ايعٌُ بأْ٘ 
ٚاملعاغات أٚ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يًتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ عطب ا٫سٛاٍ ع٢ً عُاهلِ عد اخطاز 
ايعٌُ يًشضٍٛ ع٢ً ايع٬ز ٚادس ا٫داش٠ اي٬ش١َ هلرا ايع٬ز فغ٬ً عٔ تعٜٛض ايعذص املطتدِٜ 

را ايتعٜٛض ٖٛ تعٜٛض قإْٛ زضِ ايػازع اذا مل ٜتِ ايػفا٤ ٚتعٜٛض ذِٜٚٗ يف ساي١ ايٛفا٠ ٖٚ
َعامل٘ ٚٚعع ي٘ َعٝازًا ٜدٚز ٜٚتشسى َع  ا٫دس ْٚطب١ ايعذص ٫ٚ ضًطإ يكاعٞ ايدع٣ٛ يف 

ٜٚبدٚ إٔ ٖرا ايتعسٜف قد بني ٚبػهٌ ٚاعح ٚدقٝل اِٖ ايٓكاط ا٫ضاض١ٝ يف عُإ  ،(1)"تكدٜسٙ
 اصابات ايعٌُ.

املضسٟ قد نإ ي٘ دٚز َِٗ ٚيطٓٛات عدٜد٠  ٜٚتغح َٔ خ٬ٍ َا ٚزد ضابكًا إ ايكغا٤
يف تٛعٝح ٚحتدٜد املكضٛد بإصاب١ ايعٌُ ٚنريو ايتأَني عد اصابات ايعٌُ ٖٚٛ اَس حيطب 

 يًكغا٤ املضسٟ املعسٚف بتأثسٙ ايهبري بايكغا٤ ايفسْطٞ.
اَا بايٓطب١ إىل ايكغا٤ ا٫زدْٞ فإ سته١ُ ايتُٝٝص ا٫زد١ْٝ قد اٚزدت يف اسد قسازاتٗا 
ايكدمي١ تعسٜفًا إلصاب١ ايعٌُ بأْٗا "تًو ا٫صاب١ ايٓاغ١٦ عٔ سادخ فذا٥ٞ حيدخ عسزًا دطُاًْٝا 

 .(2)يًعاٌَ اثٓا٤ ايعٌُ اٚ بطبب٘ ٜٚػٌُ ذيو شتاطس ايطسٜل"
ٜٚبدٚ إٔ ٖرا ايتعسٜف مل ٜػٌُ ا٫َساض امل١ٝٓٗ باعتبازٖا ْٛعًا َٔ اْٛاع املداطس اييت 

ٚبايتايٞ فإ ٖرا ٜعين اخسادُٗا َٔ ْطام اذتُا١ٜ اييت  تتدزز عُٔ َفّٗٛ اصاب١ ايعٌُ
ٝص ا٫زد١ْٝ اصاب١ ايعٌُ ٚيف قساز آخس عسفت سته١ُ ايتُٝ ،ٜغُٓٗا ايتأَني عد اصابات ايعٌُ

تًو ا٫صاب١ ْتٝذ١ سادخ ٚقع يًعاٌَ اثٓا٤ تأد١ٜ ايعٌُ اٚ بطبب٘ ٜٚعترب يف سهِ ذيو نٌ باْٗا "
. ٜٚبدٚ إ ٖرا ايتعسٜف َػاب٘ (3)باغس٠ عًُ٘ اٚ عٛدت٘ َٓ٘"سادخ ٜكع يًعاٌَ اثٓا٤ ذٖاب٘ مل

 إىل سد نبري يًتعسٜف ايٛازد يف ايكساز ايطابل.
 
 
 

                                                      

مجسهعة  ،6/6/0965ق بتاريخ  31س  670رقم  ،شقض السرخيةقخار محكسة ال( 0)
 .066ص ،0ج ،اليهاري 

لدشة  ،6ج ،مجسهعة السبادئ القانهنية ،648/65قخار محكسة التسييد االردنية رقم ( 6)
 .0461ص ،0965

 )غيخ مشذهر(. 00/8/6105بتاريخ  ،0460/6105قخار محكسة التسييد االردنية رقم ( 3)
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ٚفُٝا خيط ايكغا٤ ايفسْطٞ فإ سته١ُ ايٓكض ايفسْط١ٝ قد ذٖبت يف نجري َٔ 
اسهاَٗا إىل تعسٜف ا٫صاب١ بأْٗا "ذيو ايغسز ايرٟ ٜضٝب ادتطِ ا٫دَٞ ْتٝذ١ فعٌ َفاد٧ 

Action soudaine  ٚعٓٝفViolente  ْٞاغ٧ عٔ ضبب خازدextérieure Une cause"(1) . 
نريو اٚزدت سته١ُ ايٓكض ايفسْط١ٝ تعسٜفًا اخس ٫ خيتًف نجريًا عٔ ايتعسٜف 

 .(2)عسز دطُاْٞ ْػأ عٔ ٚاقع١ خازد١ٝ َباغت١ ٚعٓٝف١" املرنٛز آْفًا إذ عسفتٗا باْٗا "
ا٤ت بعبازات عا١َ ٚشتتضس٠ َٚكتضس٠ ع٢ً ٬ٜٚسغ إ ٖرٙ ايتعازٜف قد د

ا٫صاب١ اييت حتدخ بفعٌ عٓٝف َٚباغت ٚخازدٞ دٕٚ ايتطسم إىل ا٫َساض امل١ٝٓٗ اٚ 
 سٛادخ ايطسٜل ٚدٕٚ إ تػرتط اٟ ازتباط بني ا٫صاب١ ٚايعٌُ.

نُا قغت سته١ُ ايٓكض ايفسْط١ٝ يف اسد٣ قسازتٗا اٜغًا بإٔ "ايعٗٛز املفاد٧ يف 
شَاْ٘ إلصاب١ دطد١ٜ ٚايرٟ نػف عٓ٘ ا٫مل ايرٟ غعس ب٘ ايعاٌَ بػت٘ ٜعد يف َهإ ايعٌُ ٚ

ذات٘ اصاب١ عٌُ َامل ٜجبت صاسب ايعٌُ اٚ صٓدٚم ايتأَني ا٫دتُاعٞ إ ا٫صاب١ تسدع 
 .(3)إىل ضبب ادٓيب متاًَا عٔ ايعٌُ"

                                                      

 -ل السثال قخارات محسة الشقض الفخندية الستهاتخة عمى ىحا التعخيف:يشظخ عمى سبي( 0)
 .469ص ،0951دالهز  ،0951مايه لدشة  61نقض اجتساعي الرادر في  -
 .67ص ،0958دالهز  ،0958اكتهبخ لدشة  06نقض مجني الرادر في  -
 .99ص ،0960دالهز  ،0960يهليه لدشة  69نقض اجتساعي الرادر في  -
 .658ص ،0966دالهز  ،0966يشايخ لدشة  07عي الرادر في نقض اجتسا -
. نقاًل 650ص ،0965دالهز  ،0965اكتهبخ لدشة  7نقض اجتساعي الرادر في  -

 .015ص ،مرجر سابق ،احسج دمحم محخز عن د.
 .73ص ،0956دالهز  ،0956يهنيه لدشة  4يشظخ نقض اجتساعي الرادر في ( 6)

نقاًل عن  ،009ص ،0958دالهز  ،0957تسبخ لدشة سب 6نقض اجتساعي الرادر في      
مجمة القانهن  ،شخوط تعهيض اصابة العسل في القانهن السقارن  ،د. عجنان العابج

 .60ص ،0978 ،بغجاد ،6الدشة  ،9و  8العجدان  ،السقارن 
 (3) Cass. Soc 5 Mars 1970 Préc، Cass. Soc 30 Jonv 1985، Préc. 

 ،دار الشيزة العخبية ،شخح قانهن التأمين االجتساعي ،نايلنقاًل عن د. الديج عيج      
 .077ص ،6115 -6114 ،القاىخة
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يف  عًًُا إ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ جملًظ ايدٚي١ ايفسْطٞ قد عسفت اٜغًا اصاب١ ايعٌُ
اسد٣ ايفتاٟٚ ايضادز٠ عٓٗا ٚاييت دا٤ بٗا "إٔ املكضٛد بإصاب١ ايعٌُ اذتادخ ايرٟ ٜكع 

 .(1)فذأ٠ بفعٌ ق٠ٛ خازد١ٝ اثٓا٤ ايعٌُ اٚ بطبب٘ ٚميظ ادتطِ ٚحيدخ ب٘ عسزًا"
ٜٚبدٚ إ فت٣ٛ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ جملًظ ايدٚي١ ايفسْطٞ يف تعسٜفٗا إلصاب١ ايعٌُ 

اب١ اثٓا٤ ايعٌُ اٚ بطبب٘ فغ٬ً عٔ بٝاْٗا يًعٓاصس امله١ْٛ قد اغرتطت إ تهٕٛ ا٫ص
إلصاب١ ايعٌُ إ٫ اْٗا مل تعترب ا٫َساض امل١ٝٓٗ نٓٛع َٔ اْٛاع اصابات ايعٌُ ٚنريو اذتاٍ 

 بايٓطب١ إىل سٛادخ ايطسٜل ٖٚٛ َا ٜ٪خر ع٢ً ٖرا ايتعسٜف ٚايتعازٜف ايطابك١.
ٚباملكاز١ْ َع َٛاقف ايكغا٤ يف نٌ َٚٔ خ٬ٍ اضتعساعٓا ملٛاقف ايكغا٤ ايعساقٞ 

َٔ َضس ٚا٫زدٕ ٚفسْطا َٔ تعسٜف اصاب١ ايعٌُ ٚحتدٜد عٓاصسٖا صتد إ ايكغا٤ 
ايعساقٞ مل ٜهٔ ي٘ اٟ دٚز اٚ ا١ٜ ستاٚي١ ترنس يف ٚعع َجٌ ٖرا ايتعسٜف ٚبا٭خط يف ايفرت٠ 

ٌ َٔ سٝح خًت ن 1964( يط١ٓ 140ايطابك١ يضدٚز قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ زقِ )
قٛاْني ايعٌُ ٚايغُإ ا٫دتُاعٞ ايضادز٠ آْراى َٔ اٟ تعسٜف إلصاب١ ايعٌُ ا٫َس ايرٟ 
نإ ٜطتًصّ تدخٌ ايكغا٤ يطد ٖرا ايٓكط ٚت٬يف ايكضٛز يف تًو ايتػسٜعات عٓد ايفضٌ 

ٚست٢ بعد صدٚز قإْٛ ايغُإ  ،يف ايكغاٜا املتعًك١ بإصابات ايعٌُ خ٬ٍ تًو ايفرت٠
ٖٚٛ اٍٚ قإْٛ عُإ ادتُاعٞ عساقٞ ٜتغُٔ تعسٜفًا  1964( يط١ٓ 140)ا٫دتُاعٞ زقِ 

ستددًا إلصاب١ ايعٌُ صتد إ ايكغا٤ ايعساقٞ مل ٜهٔ ي٘ دٚز فاعٌ ٚبازش يف حتدٜد عٓاصس 
 اصاب١ ايعٌُ ٚغسٚطٗا ٫ٚ ٜصاٍ دٚزٙ ستدٚدًا يف ٖرا ايػإٔ.

د املكضٛد بإصاب١ ايعٌُ ٚاخريًا ٚبعد اضتكسا٤ْا يًتعازٜف ايعدٜد٠ اييت ذنست يتشدٜ
فكد تٛصًٓا إىل ٚعع تعسٜف شتتضس ٚستدد إلصاب١ ايعٌُ باْٗا "نٌ عسز ٜضٝب ايعاٌَ 

اثٓا٤  نًًٝا اٚ دص٥ًٝا َ٪قتًا اٚ دا٥ًُّادطدًٜا ٚحيدخ خ٬ًً يف قدزت٘ ع٢ً ادا٤ عًُ٘ املعتاد 
يًعاٌَ اثٓا٤ ذٖاب٘  تأدٜت٘ يعًُ٘ اٚ بطبب٘ مبا يف ذيو ا٫َساض امل١ٝٓٗ ٚاذتٛادخ اييت تكع

 ٭دا٤ عًُ٘ اٚ ايعٛد٠ َٓ٘".
 
 
 

                                                      

في تاريخ  86/6/043فتهى الجسعية العسهمية لسجمذ الجولة الفخندي بالخقم ( 0)
 .015صىامر  ،مرجر سابق ،؛ نقال عن د. احسج دمحم محخز69/06/0967
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 املطلب الثالث

 التعريف الفقًي
إ اغًب تػسٜعات ايغُإ ا٫دتُاعٞ ايٛط١ٝٓ ٚنريو ا٫تفاقٝات ٚايتٛصٝات  

ايدٚي١ٝ مل تغع تعسٜفًا داَعًا َاْعًا إلصاب١ ايعٌُ مما دفع ايفكٗا٤ إىل تعسٜف اصاب١ ايعٌُ 
ٚي١ إلشاي١ اٟ غُٛض اٚ ْكط بايتعازٜف ايٛازد٠ يف تًو ايتػسٜعات ٚبٝإ عٓاصسٖا يف ستا

ٚيكد ساٍٚ بعض ايفكٗا٤ ايتفسق١ بني اصط٬ح اصاب١ ايعٌُ ٚسادخ ايعٌُ ٚتسدٝح اضتعُاٍ 
َضطًح سادخ ايعٌُ َِٚٓٗ ايدنتٛز عًٞ ايعسٜف ٚايرٟ نإ ٜس٣ إ ضبب ايتفسق١ بني 

اب١ فهٌ اصاب١ ٫بد إ تٓتر عٔ سادخ املضطًشني ٖٛ إ اذتادخ اِٖ ٚاٚضع َٔ ا٫ص
ٚيٝظ نٌ سادخ ٫بد إ ٜٓتر عٓ٘ اصاب١ ثِ اْ٘ ٜس٣ إ يفغ اذتادخ ٜعرب عٔ َع٢ٓ 
ايفذا١ٝ٥ ٖٚٞ اسد٣ ارتضا٥ط اييت متٝص اصاب١ ايعٌُ باملع٢ٓ ايغٝل عٔ املسض 

 .(1)املٗين
ٞ ايرٟ ٚيكد سدد ايدنتٛز ع٢ً ايعسٜف املكضٛد عادخ ايعٌُ باْ٘ ايفعٌ ايفذا٥

ٚيف ايسد ع٢ً ٖرا ايسأٟ  ،(2)حيدخ اثٓا٤ ٚقت ايعٌُ اٚ بطبب ايعٌُ ٜٚٓتر عٓ٘ اصاب١ عٌُ
فإٔ ايدنتٛز ستُٛد مجاٍ ايدٜٔ شنٞ نإ ٜس٣ إ اذتادث١ ٖٞ ايطبب ارتازدٞ ايرٟ اسدخ 

ٚبايتايٞ فإ  ،(3)عٓٗا ا٫صاب١ ٖٞ ايغسز ادتطُٞ ايٓاغ٧ ايغسز يف دطِ ايعاٌَ بُٝٓا
ب١ ايعٌُ ٖٛ ا٫ْطب ٚا٫نجس ١ُ٥٬َ ي٬ضتدداّ ٚآْا ْتفل َع ٖرا ايسأٟ ٫ٕ َضطًح اصا

ايكإْٛ ٫ ٜٗتِ باذتادخ ايرٟ ٫ ٜٓتر عٓ٘ عسز دتطِ ايعاٌَ فاذتادث١ اييت ٫ ٜٓػأ عٓٗا 
عسز دتطِ امل٪َٔ عًٝ٘ ختسز مجٝع اثازٖا عٔ قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ فًٛ اْٗاز َضٓع 

ذ٣ ف٬ اعُاٍ يكٛاعد عُإ اصابات ايعٌُ ٜضاب اسد َِٓٗ بأ اي٘ ٚيهٔ دٕٚ إع٢ً عُ

                                                      

باب  -مظبعة عظا ،الظبعة الثانية ،3ج ،شخح تذخيع العسل في مرخ ،د. عمي العخيف( 0)
 .01ص ،0954 ،مرخ ،الخمق

 ،0965 ،القاىخة ،مظبعة مخيسخ ،0ج ،شخح التأميشات االجتساعية ،د. عمي العخيف( 6)
 .044ص

مجمة القانهن  ،ضسان اخظار السيشة في القانهن السرخي  ،د. محسهد جسال الجين زكي( 3)
 ،07ص ،0955يهنيه  -مارس ،مدة والعذخون الدشة الخا ،العجد االول ،واالقتراد

 .35ص
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َُٗا ناْت ارتطا٥س املاد١ٜ ٚنريو اذتاٍ بايٓطب١ إىل ايعاٌَ ايرٟ ٜطكط َٔ اع٢ً ايبٓا١ٜ 
اييت ٜعٌُ بٗا ٚيهٓ٘ ْٗض ضًًُٝا ٚمل ٜضب٘ اذ٣ فٗرٙ اذتا٫ت ٚإ تٛفس فٝٗا َع٢ٓ 

ْٓا صتد إ َضطًح اصاب١ ايعٌُ ٖٛ يتايٞ فإٜٓذِ عٓٗا اصاب١ عٌُ ٚبااذتادث١ إ٫ اْ٘ مل 
 ا٫دم ملا ٜهُٔ فٝ٘ َٔ عٓضس ايغسز ايرٟ ميجٌ عضب ايغُإ عد اصابات ايعٌُ.

يعٌُ اييت تهٕٛ ْتٝذ١ سادخ نُا إ بعض ايفكٗا٤ ايفسْطٝني ٜطًكٕٛ ع٢ً اصاب١ ا
  :ٚعٓٝف اعاف١ إىل غسٚط اخس٣ اصط٬ح اصاب١ ايعٌُ باملع٢ٓ ايغٝل َفاد٧

                                   (Accidents du travail stricto Sensu) 
 :ٜٚطًل عًٝٗا ايبعض ا٫خس ٖٚٛ املضطًح ايػا٥ع اصاب١ ايعٌُ باملع٢ٓ اذتكٝكٞ 

(Accident du travail proprement dit يًتفسق١ بٝٓٗا ٚبني ا٫صاب١ باملسض )
ٚذيو ٫خت٬ف ا٫سهاّ ارتاص١ بهٌ َٓٗا  ،(1)املٗين ٚتًو ا٫صاب١ اييت حتدخ ع٢ً ايطسٜل

 مما ٜتطًب ايتُٝٝص بٝٓٗا.
ٚيكد ٚدد ايفكٗا٤ إ ايتعازٜف ايٛازد٠ يف قٛاْني ايغُإ ا٫دتُاعٞ قد ناْت اغًبٗا 
تهتفٞ بتشدٜد طبٝع١ ع٬ق١ ا٫زتباط بني ايٛاقع١ َضدز ا٫صاب١ ٚبني ايٓػاط املٗين ايرٟ 

ٕٚ ابساش ارتضا٥ط اييت جيب إ تتطِ بٗا تًو ٜصاٚي٘ ايعاٌَ ذتطاب صاسب ايعٌُ د
ايٛاقع١ ٚيريو فكد ناْت ٖٓايو بعض احملا٫ٚت ايك١ًًٝ يتعسٜف اصاب١ ايعٌُ بػهٌ ادم 
ٚاٚعح فًكد عسف ايدنتٛز صادم َٗدٟ ايطعٝد اصابات ايعٌُ بأْٗا املداطس اييت تعسض 

 .(2)ٗيندطِ ايعاٌَ إىل ا٫ذ٣ بػت١ اٚ مبسٚز ايصَٔ َٔ دسا٤ ْػاط٘ امل
ٜٚبدٚ إ ٖرا ايتعسٜف قد دا٤ شتتضسًا ددًا ٚقد اغرتط إ تهٕٛ اصاب١ ايعاٌَ 
ْتٝذ١ يٓػاط٘ املٗين ٫عتبازٖا اصاب١ عٌُ نُا اْ٘ مل ٜبني اْٛاع ا٫صابات اييت تدخٌ 

 عُٔ َفّٗٛ اصاب١ ايعٌُ ٚبايتايٞ تطسٟ عًٝٗا اسهاّ ايغُإ. 

                                                      

(1 )  Lousi Mélennec et Jean Juttard، Traité de la Réperation des 

Accident de travail، paris، 1969، P. 12. 

 ،دراسة مقارنة -الزسان االجتساعي وتظبيقو في العخاق ،د. صادق ميجي الدعيج( 6)
 .649ص ،0957 ،القاىخة ،مظبعة االعتساد
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ت ايعٌُ َس٠ اخس٣ باْٗا ا٫صابات نُا عسف ايدنتٛز صادم َٗدٟ ايطعٝد اصابا
اييت ٜتعسض ايٝٗا ايعاٌَ ٚجتًب ا٫ذ٣ إىل دطُ٘ فذأ٠ اٚ تدزجيًٝا اٚ بطبب ايعٌُ اٚ يف 

 .(1)اثٓا٥٘ َٚٔ دسا٥٘
ٚيكد عسف ا٫ضتاذ عبدايعصٜص اهل٬يٞ اصاب١ ايعٌُ باْٗا ٚاقع١ َاد١ٜ حتدخ فريتب 

يًتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ صّ اهل١٦ٝ ايعا١َ عًٝٗا ايكإْٛ بػسٚط َع١ٓٝ اثازًا قا١ْْٝٛ ٚتًت
سهاّ قإْٛ ايتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ قبٌ املضاب مبذسد حتكل ٚقٛع ا٫صاب١ بايتطبٝل ٭

 باعتبازٖا ادت١ٗ املَٛٔ يدٜٗا بايتصاَات َع١ٓٝ ٖٚٞ:
 . ع٬د٘ إىل إٔ ٜػف٢ َٔ اصابت٘ أٚ ٜجبت عذصٙ.1
٘ تعادٍ ادسٙ املطدد عٓ٘ ا٫غرتاى . صسف َع١ْٛ َاي١ٝ طٛاٍ فرت٠ عذصٙ عٔ ادا٤ ع2ًُ

 ٚبدٕٚ سد اقض٢.
. صسف َعاش اٚ تعٜٛض ي٘ اٚ يًُطتشكني عٓ٘ يف ساٍ ختًف عذص َطتدِٜ يدٜ٘ اٚ يف 3

 . (2)ساي١ ٚفات٘ بطبب ا٫صاب١
َٚٔ امل٬سغ إ ٖرا ايتعسٜف قد دا٤ َط٫ًٛ َٚهتفًٝا برنس ا٫ثاز اييت ضٛف ترتتب 

ا٫صاب١ اييت ٜتعسض هلا س ٚايػسٚط ايٛادب تٛفسٖا ٫عتباز ع٢ً ا٫صاب١ دٕٚ بٝإ ايعٓاص
 صاب١ عٌُ. ايعاٌَ نإ

صاب١ ايعٌُ اْٗا اذ٣ ًٜشل ظطِ ايعاٌَ ْتٝذ١ سادخ َٚٔ ايتعازٜف ا٫خس٣ إل
فذا٥ٞ ضٛا٤ أنإ فعً٘ ظاٖسًا أّ خفًٝا فإٕ مل ٜهٔ يًعاٌَ ع٬ق١ َباغس٠ اٚ غري َباغس٠ 

ٕ آخس ي٘ تطبل ع٢ً ايٓصاع قٛاعد ايكإْٛ املدْٞ يف عدٚخ ٖرا ا٫ذ٣ نتعسض اٟ اْطا
املط٪ٚي١ٝ ٚجيسٟ تكدٜس ايغسز ع٢ً ع٤ٛ قٛاعد خاص١ ات٢ بٗا ايكغا٤ ايفسْطٞ بعد 
اثبات خطأ اٚ تكضري َٔ اسدخ ايغسز ٚٚدٛدٙ ْٚػأت٘ َباغس٠ عٔ ارتطأ ٜٚدفع 

 .(3)ٕ ا٫دتُاعٞايتعٜٛض عٔ ايغسز نا٬ًَ ٚيٝظ دصافًا نُا ٖٛ اذتاٍ يف قٛاْني ايغُا
                                                      

من حقهق وواجبات العسال واصحاب العسل في قانهن العسل  ،د. صادق ميجي الدعيج( 0)
 .056ص ،0966 ،بغجاد ،مظبعة السعارف ،العخاقي

شارع  09 ،مظبعة الشيزة الججيجة ،تأمين اصابة العسل عمسًا وعسالً  ،عبجالعديد الياللي( 6)
 .7ص ،0967 ،القاىخة ،ارض الحخمين بالظاىخ

رسالة ماجدتيخ  ،تقجيخ الزخر البجني في اصابات القانهن العادي ،عجون العامخي د. س( 3)
 =دراسات في قهانين الزسان ،نقاًل عن د. عديد ابخاىيم ،0961باريذ  ،بالفخندية
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ٖٚٓايو َٔ ٜعسف اصاب١ ايعٌُ باْٗا ايغسز ايرٟ ًٜشل ادتطِ ْتٝذ١ تأثري خازدٞ 
َٚٔ ايٛاعح إ ٖرا ايتعسٜف قد دا٤ بعبازات عا١َ ٚغري ستدد٠ بػسط َِٗ  ،(1)َفاد٧

ٚاضاضٞ ٖٚٛ ازتباط ا٫ذ٣ ايرٟ ٜتعسض ي٘ دطِ ايعاٌَ بايٓػاط املٗين ايرٟ ميازض٘ 
ب١ ايعٌُ عٔ ا٫صابات ا٫خس٣ اييت ٜتعسض هلا ا٫ْطإ يف سٝات٘ بػهٌ ٖٚٛ َا ميٝص اصا

 عاّ.
ع٢ً  1898ْٝطإ/ ابسٌٜ  9اَا يف فسْطا فكد اضتكس ايفك٘ َٚٓر بدا١ٜ ايعٌُ بتػسٜع 

اٜساد بعض ايتعازٜف ايبطٝط١ عٔ اصاب١ ايعٌُ تازنني ا٫َس يًكغا٤ ايفسْطٞ يف حتدٜد 
ٚايرٟ سدد املكضٛد  Sachetايفكٝ٘ ايفسْطٞ  املكضٛد بإصابات ايعٌُ َٔ بِٝٓٗ

بإصابات ايعٌُ بأْٗا ا٫صابات ادتطُا١ْٝ اييت تضٝب ايعُاٍ اثٓا٤ َصاٚيتِٗ ايعٌُ اٚ 
فأْ٘ قد عسف اصاب١ ايعٌُ بػهٌ عاّ  Marestaing. اَا ايفكٝ٘ (2)بطبب ٖرا ايعٌُ

 .(3)ٞباْٗا املطاع ظطِ آدَٞ ْتٝذ١ فعٌ عٓٝف َٚباغت ْاغ٧ عٔ ضبب خازد
ٜٚبدٚ إٔ ٖرا ايتعسٜف مل حيدد غسٚط ا٫صاب١ اي٬ش١َ ٫عتبازٖا اصاب١ عٌُ نُا مل 
ٜبني ايع٬ق١ ايٛادب تٛافسٖا بني اذتادخ ٚامل١ٓٗ اييت ميازضٗا ايعاٌَ ٫عتباز ا٫صاب١ 

صاب١ ايعٌُ اْٗا اذ٣ خس٣ اييت اٚزدٖا ايفك٘ ايفسْطٞ إلَٚٔ ايتعازٜف ا٫ ،اصاب١ عٌُ
 .(4)ظاٖسًا أٚ غري ظاٖس داخًٞ أٚ خازدٜٞضٝب ادتطِ 

نُا عسف ايفك٘ ايفسْطٞ اصاب١ ايعٌُ باْٗا عسز دطدٟ ٜعص٣ إىل سدخ بطبب 
نُا تعد اصاب١ عٌُ َُٗا نإ  ،َفاد٧ ٚعاّ ٚخازز عٔ ا٫زاد٠ ٜكع عاد٠ بطبب ايعٌُ

                                                                                                                              

 ،بغجاد ،مظبعة سمسان االعظسي ،0ج ،االجتساعي الخأسسالية واالشتخاكية والعخاقية=
 .63ص ،0976

 ،الكهيت ،جامعة الكهيت ،الهجيد في قانهن العسل الكهيتي ،ج الخضاد. عبج الخسهل عب ( 0)
 .086ص ،0978

(2)  A. Sachet، Traité Theorigque de la législation sur les accidents du 

travail et les maladies professionelles béme éd، 1921، P. 164. 

(3)  Marestaing، Définition des accidents du Travial dans les divers 

pays، Paris، P. 8. 

(4)  A. Roast et P. Durand، Sécurité Sociale، Precis Dallozr1960، 

P.346. 
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سٖا ييت ذنٜٚتغح مما ضبل إ ايتعازٜف ا ،(1)ضببٗا تًو اييت تكع اثٓا٤ قٝاّ ايعاٌَ بايعٌُ
صاب١ ايعٌُ قد ناْت َٛدص٠ ٚشتتضس٠ بػهٌ نبري ٫ٕ ايكغا٤ ايفسْطٞ ايفك٘ ايفسْطٞ إل

نإ صاسب ايدٚز ا٫نرب يف حتدٜد املكضٛد بإصاب١ ايعٌُ عٓد ايفضٌ يف ايكغاٜا اييت 
 ناْت تسفع اَاَ٘.

 املبحث الثاني

 عهاصر اصابة العنل يف  القانوى العراقي والقوانني املقارنة
فكد  صاب١ ايعٌُ قاًْْٛا ٚفكًٗا ٚقغا٤ًد إ اضتعسعٓا يف املبشح ايطابل تعسٜف ابع

تٛصًٓا إىل إٔ ٖٓايو زتُٛع١ عٓاصس اضاض١ٝ إلصاب١ ايعٌُ ميهٔ امجاهلا عُٔ املطايب 
 ايتاي١ٝ:

 املطلب االول

 الضرر اجلسناني
طِ جيب إ ٜرتتب ع٢ً اصاب١ ايعٌُ املٛدب١ يًغُإ ٚنٓتٝذ١ ست١ُٝ اعساز ظ

َطتدميًا اٚ  ،ا٫ْطإ ٚض٬َت٘ ايبد١ْٝ ٜٚطتٟٛ يف ذيو إ ٜهٕٛ ايغسز خطريًا اٚ بطٝطًا
طإ جيب إ عغًٜٛا اٚ ْفطًٝا ٚذيو ٜعين إ اٟ َطاع ظطِ ا٫ْ ،ظاٖسًٜا اٚ خفًٝا ،َ٪قتًا

 ناْت طبٝعت٘. ٜ٪خر يف ا٫عتباز أًّا
ٟ بٗرا ادتطِ نُا إ ٚيهٔ املطاع ظطِ ايعاٌَ ٫ ٜتطًب إ حيضٌ استهاى َاد

عٝح تعترب  ،دطِ ا٫ْطإ جيب إ ٜفطس مبع٢ٓ ٚاضع ٜػٌُ صشت٘ بٛد٘ عاّ
ا٫عطسابات ايٓفط١ٝ ٚايعضب١ٝ َطاضًا ظطِ ا٫ْطإ ٚبايتايٞ َٔ قبٌٝ اذتٛادخ ٚيٛ مل 

 .(2)تضطشب بإصابات عغ١ٜٛ اٚ دسٚح
هٕٛ َ٪ند٠ ضٛا٤ ٚا٫صاب١ بٗرا املفّٗٛ ايٛاضع جيب إ تجبت طبًٝا اٟ جيب إ ت

حتككت بايفعٌ اٚ ضتتشكل ستًُا يف املطتكبٌ فإذا تعسض امل٪َٔ عًٝ٘ ٭غع١ عاز٠ ٚمل 

                                                      

(1)  M. Fontaine، R. Cavalerie، J. A. Hassen Forder، Dictionnaire de 

Droit، Foucher، Paris. 1996، P. 10. 

 ،في التفخقة بين حهادث العسل واالمخاض السيشيةاالتجاىات الحجيثة  ،( د. دمحم لبيب ششب6)
مظبعة جامعة عين  ،الدشة التاسعة ،العجد االول ،مجمة العمهم القانهنية واالقترادية

 . 50ص ،0967يشايخ  ،شسذ
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ٜجبت طبًٝا إ ٖٓايو عسز قد اصاب٘ اثس ذيو فإٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًغُإ ا٫دتُاعٞ ٫ 
 .(1)ميهٔ إ ٜهفٌ ي٘ اد٢ْ محا١ٜ يف َٛاد١ٗ ا٫ثاز احملت١ًُ يًتعسض هلرٙ ا٫غع١ ايغاز٠

ٚيريو ف٬ تتشكل ا٫صاب١ باملفّٗٛ ايرٟ ْكضدٙ يف ساي١ عدّ ٚقٛع اٟ اذ٣ دطُاْٞ 
 . يضعٛب١ حتدٜد َد٣ دطاَتٗا ٚتأثريٖا ع٢ً قدزات ايعاٌَ يف أدا٤ ايعٌُ

اَا ايغسز ايرٟ ٜضٝب ايعاٌَ يف َاي٘ نتُصٜل ٬َبط٘ اٚ فكد ْكٛدٙ ٚنريو ايغسز 
ٜػًُٗا عُإ اصابات ايعٌُ ٚامنا ٜهٕٛ ا٫دبٞ ايرٟ ٜضب٘ يف عٛاطف٘ اٚ غسف٘ ف٬ 

 .(2)ايتعٜٛض عٔ ٖرٙ ا٫عساز ٚفكًا يًكٛاعد ايعا١َ يف املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ
ٚيهٔ ٖٓا ٜجٛز ايتطا٩ٍ سٍٛ َد٣ اعتباز املطاع با٭طساف ايضٓاع١ٝ ٚا٫دٗص٠ 

اٚ ايتعٜٛغ١ٝ يًعاٌَ نأت٬ف ذزاع٘ اٚ ضاق٘ ايضٓاع١ٝ اٚ طكِ ا٫ضٓإ اٚ ايعني ايصداد١ٝ 
 ايٓعازات ايطب١ٝ ٚغريٖا مبجاب١ املطاع ظطِ ايعاٌَ َٚٔ ثِ مشٛي٘ بايغُإ.

ٚيإلداب١ عٔ ذيو ْهٕٛ اَاّ استُايني اٚهلُا إ ٜهٕٛ تًف ا٫دٗص٠ ايتعٜٛغ١ٝ اٚ 
عدّ ص٬سٝتٗا ي٬ضتدداّ َكرتًْا بغسز دطدٟ ف٬ صعٛب١ يف إ ٜػًُٗا ايتعٜٛض 

ُاٍ ايجاْٞ فٗٛ إ ٜكتضس ا٫َس ع٢ً تًف ادتٗاش اَا ا٫ست ،باعتبازٙ َطاع بادتطِ نهٌ
ايتعٜٛغٞ فكط ٚايكاعد٠ يف ٖرٙ اذتاي١ إ ذيو ٫ ٜعد اصاب١ دطد١ٜ َٚع ذيو فكد دس٣ 
ايعٌُ ع٢ً ايتصاّ َ٪ضط١ ايغُإ بإص٬ح ايطسف اٚ اضتبداي٘ ٚذيو با٫ضتٓاد إىل ْط 

ايٓافر  1971( يط١ٓ 39ِ )/ فكس٠ ب( َٔ قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ايعساقٞ زق45املاد٠ )
بػإ ايع٬ز ٚايسعا١ٜ ايطب١ٝ ٖٚٛ َا اخرت ب٘ ايكٛاْني يف نٌ َٔ َضس ٚا٫زدٕ ٚفسْطا َع 

 بعض ا٫خت٬فات َٔ سٝح ايػسٚط ايٛادب تٛفسٖا يتطبٝل ذيو.
ٚاخريًا ٜٓبػٞ ا٫غاز٠ إىل إٔ اذته١ُ َٔ تطًب ايغسز ادتطُاْٞ تسدع إىل إ ٖرا 

َععِ اصابات ايعٌُ َٔ ايٓاس١ٝ ايٛاقع١ٝ نُا إ تكدٜس ا٫عساز  ايٓٛع َٔ ايغسز ٜػطٞ

                                                      

التعهيض عن اصابة العسل بين مبادئ السدؤولية السجنية  ،د. حدن عبجالخحسن قجوس( 0)
 .038ص ،0998 ،السشرهرة ،لجالء الججيجةمكتبة ا ،0ط ،والتأمين االجتساعي

دار  ،الشظام االساسي والشظم السكسمة(، التأميشات االجتساعية )( د. دمحم حدن قاسم6)
 .666ص ،0995 ،شارع سهتيخ 65 ،الجامعة الججيجة لمشذخ
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ايٓاجت١ عٓ٘ ميهٔ سطابٗا بطٗٛي١ َٔ سٝح تأثريٖا يف سسَإ ايعاٌَ َٔ ادسٙ ٚنطب 
 .(1)عًُ٘ 

 املطلب الثاني

 اى يلوى الضرر اجلسناني نتيجة واقعة خارجية
خازدٞ مبع٢ٓ إ  ٜٚكضد بريو إ تهٕٛ ايٛاقع١ اييت ادت إىل ا٫صاب١ ذات اصٌ

عٔ ادتٗاش  -ٜهٕٛ ايغسز ادتطُاْٞ ْاغ٦ًا عٔ ضبب خازز عٔ ايتهٜٛٔ ادتطدٟ يًعاٌَ اٟ
 .(2)نإٔ ٜٓذِ ايغسز عٔ آي١ اٚ سٝٛإ أٚ اٟ  ضبب خازدٞ آخس -ايعغٟٛ يًعاٌَ

٫ٚ ِٜٗ إ ٜهٕٛ ايفعٌ ارتازدٞ اجيابًٝا اٚ ضًبًٝا فكد ٜهٕٛ اصطداًَا اٚ اْٗٝازًا اٚ 
دٌ اٚ سدٚخ سسٜل اٚ اَتٓاعًا عٔ ازضاٍ ٖٛا٤ إىل عاٌَ َٓذِ اٚ إىل غٛاظ حتت اْفذاز َس

املا٤ نُا ٫ ٜػرتط يف ا٫صٌ ارتازدٞ يإلصاب١ إ ٜهٕٛ َاد١ٜ ًَُٚٛضًا بٌ ٜهفٞ إ ٜهٕٛ 
 .(3)َعًٜٓٛا نايتأثري يف  غعٛز ايعاٌَ مبا ٜ٪دٟ إىل سدٚخ ا٫صاب١

سً٘ ا٫ٚىل سٝح اعترب إ ا٫صاب١ اييت ٖٚرا َا ذٖب ايٝ٘ ايكغا٤ ايفسْطٞ يف َسا
حتدخ ع٢ً اثس زد ايفعٌ ايٓفطٞ تعترب اصاب١ عٌُ اذا نإ ْاجتًا عٔ ٚاقع١ خازد١ٝ متجًت 
يف ساي١ ايرعس ٚايرٍٖٛ اييت متًهت قا٥د ايػاس١ٓ عٓد ز٩ٜت٘ يٮدصا٤ ايداخ١ًٝ يسأع عش١ٝ 

 .(4)سادخ قد تٓاثست ع٢ً ايطسٜل
إ ٫ٚ شاٍ َتُطهًا با٭صٌ ارتازدٞ إلصاب١ ايعٌُ اَا ايكغا٤ املضسٟ فأْ٘ ن

ٚاضتٓادًا إىل ذيو تسفض سته١ُ ايٓكض املضس١ٜ اعتباز بعض ا٫سداخ اصاب١ عٌُ ع٢ً 
اضاع اْٗا تفتكد ايعٓاصس امله١ْٛ هلا فكد اعتربت يف اسد اسهاَٗا إ ا٫ْفضاٍ ايػبهٞ 

                                                      

مؤسدة دار الكتب  ،قانهن الزسان االجتساعي ،د. عجنان العابج ود. يهسف الياس( 0)
 .016ص ،0980 ،جامعة السهصل ،خلمظباعة والشذ

دار  ،6ط ،3ج ،الهسيط في التذخيعات االجتساعية ،انظخ: د. احسج حدن البخعي( 6)
 .988ص ،6111 ،القاىخة ،الشيزة العخبية

 .041ص ،مرجر سابق ،د. احسج دمحم محخز( 3)
(4)  Commission reginale de securite sociale، Toulouse 25- juin. 195، 

juris- classeur peiodque، semaine juridique، 1957، p. 74. 
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خازد١ٝ( ٚامنا ٖٛ ساي١  يٝظ َٔ قبٌٝ اصابات ايعٌُ ٭ْ٘ مل ٜكع ْتٝذ١ سادخ )ق٠ٛ
 .(1)َسع١ٝ سدثت تًكا٥ًٝا بطبب قضٛز خًكٞ غدٜد

ٖٚٓايو ايعدٜد َٔ ايكسازات ايكغا١ٝ٥ املػاب١ٗ اييت اَتٓع فٝٗا ايكغا٤ املضسٟ عٔ 
ٜٚبدٚ  ،(2)اعفا٤ صف١ ا٫صاب١ إىل ايعدٜد َٔ اذتا٫ت عذ١ غٝاب ا٫صٌ ارتازدٞ يإلصاب١

فًا يًشكا٥ل ايع١ًُٝ َٔ د١ٗ ٚي٬عتبازات ا٫ْطا١ْٝ َٔ إ َٛقف ايكغا٤ املضسٟ ٜعد شتاي
د١ٗ اخس٣ فايجابت عًًُٝا إ ايهجري َٔ ا٫صابات اييت تسفض احمله١ُ ايتعٜٛض عٓٗا 

فايعاٌَ ايرٟ تطًب عًُ٘ ايتشدٜل يف بعض ا٫غٝا٤ ايدقٝك١ حتت  ،حتدخ بطبب ايعٌُ
٣ فإ زفض اعتباز ٖرٙ َٚٔ ْاس١ٝ اخس ،اعٛا٤ َع١ٓٝ ميهٔ إ ٜضاب باْفضاٍ غبهٞ

ا٫صابات َٔ قبٌٝ سٛادخ ايعٌُ ٜعد شتايفًا ي٬عتبازات ا٫ْطا١ْٝ سٝح جيد ايعاٌَ ْفط٘ 
ب٬ تعٜٛض بطبب عدّ اعتباز ٖرٙ ا٫صابات َٔ قبٌ سٛادخ ايعٌُ ٫ٚ تعترب اٜغًا َٔ 

 .(3)ا٫َساض امل١ٝٓٗ اييت سددٖا ايكإْٛ ع٢ً ضبٌٝ اذتضس
حتدٜد ا٫صٌ ارتازدٞ يإلصاب١ ٜجري صعٛبات نبري٠ يف ٜٚٓبػٞ ا٫غاز٠ إىل إٔ 

ايتطبٝكات ايع١ًُٝ اَاّ ايكغا٤ ٭ْ٘ قد تتعدد اضباب اذتادخ عٝح ٜهٕٛ بعغٗا خازدًٝا 
ٚبعغٗا اٯخس زادعًا إىل ايتهٜٛٔ ادتطُاْٞ يب١ٝٓ ايعاٌَ املضاب اٟ اْ٘ زغِ ٚدٛد ضبب 

ٌَ ٖٛ ايرٟ ضاعد ع٢ً ٚقٛع اذتادخ خازدٞ فإٔ ا٫ضتعداد ايداخًٞ اٚ ايبٝٛيٛدٞ يًعا
ٖٚرا َا ٜفرتم ب٘ غدط عٔ آخس عٝح يٛ ٚدد ايطبب ارتازدٞ ٚتعسض ي٘ اسد 

 .(4)ا٫غداظ يف ْفظ ايعسٚف َا ٚقع اذتادخ

                                                      

نقاًل عن  ،60/06/0974بتاريخ  65س  -ق 38س  486طعن رقم  -نقض مجني( 0)
فقيًا  -السهسهعة الذاممة إلصابات العسل واالمن الرشاعي ،سسيخ عبج الدسيع االودن

 .95ص ،6113 ،االسكشجرية ،الفتح لمظباعة والشذخ ،وقزاءً  وقانهناً 
بتاريخ  ،0966لدشة  95يشظخ حكم محكسة دمشيهر االبتجائية في القزية رقم ( 6)

) اذ لم يعتبخ ىحا الحكم روما تدم القمب اصابة عسل ألنو غيخ ناتج عن  07/6/0965
مبادئ القزاء في التأميشات  ،سبب خارجي عن الجدم( نقاًل عن مرظفى يهسف

 .464ص ،0976 ،االسكشجرية ،االجتساعية
دراسة عسمية لمتذخيعات الحجيثة من  -التأميشات االجتساعية ،د. دمحم حدين مشرهر( 3)

 .605 -604ص ،0989 ،االسكشجرية ،مشذأة السعارف ،خالل التظبيقات القزائية
 .010ص ،مرجر سابق ،سسيخ عبجالدسيع االودن( 4)
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نُا تجٛز ايضعٛب١ اٜغًا يف اذتا٫ت اييت ميهٔ فٝٗا ٚقٛع ا٫صاب١ اَا بفعٌ خازدٞ 
ا٫صاب١ بايفتل فكد حيدخ ا٫صاب١ ب٘ بفعٌ  َجاٍ ذيو ،ٚاَا بأضباب داخ١ًٝ ع٢ً سد ضٛا٤

تأثري خازدٞ ٖٚٛ برٍ دٗد َسٖل ٚقد حيدخ بطبب اضتعداد غدضٞ طبٝعٞ يف دطِ 
. ٚيكد اثاز ٖرا ايعٓضس دد٫ً فكًٗٝا نبريًا ٚتعسض ٫ْتكادات نجري٠ اُٖٗا َا ذنسٙ (1)املضاب
ًا إىل دٖٛس ايفعٌ ايرٟ نإ ٜس٣ إ صف١ ارتازد١ٝ ٫ تغٝف غ٦ٝ Dupeyrauxا٫ضتاذ 

نإ ٜس٣ ٚدٛب  L. Francoisٚنريو ا٫ضتاذ  ،(2)بٌ تتضٌ بايع٬ق١ بني ايغسز ٚايعٌُ
اضتبعاد تٛافس ا٫صٌ ارتازدٞ يإلصاب١ سٝح مل ٜطتًصَ٘ ايكإْٛ فغ٬ً عٔ عدّ اقرتاْ٘ 

 .(3)بهجري َٔ ا٫صابات
ض ٚحيٝط٘ ا٫بٗاّ نُا إ تطًب ا٫َس ارتازدٞ يف ايٛاقع١ نجريًا َا ٜهتٓف٘ ايػُٛ

٭ْ٘ غايبًا َا تهُٔ اضاب سدٚخ ا٫صاب١ يف ْفظ املضاب قبٌ ٚقٛع  ،بضٛز٠ نبري٠
ا٫صاب١ فكطع ٜد ايعاٌَ ٖٚٛ ٜعٌُ اَاّ اٯي١ قد ٜسدع إىل ض٤ٛ تكدٜس ايعاٌَ اٚ يعاٌَ 

ٚبايتايٞ فإٕ اغرتاط صف١  ،ْفطٞ داخًٞ يدٜ٘ ٜرتتب عًٝ٘ َعٗس خازدٞ ٖٚٛ قطع ايٝد
يف اذتادخ ٜكًٌ يف سا٫ت نجري٠ اذتُا١ٜ ايتأ١َٝٓٝ يًعاٌَ ٚخاص١ يف اذتا٫ت اييت  ارتازد١ٝ

ٜهٕٛ فٝٗا َضدز ا٫صاب١ خازدًٝا ٚيهٓٗا تهْٛت بضٛز٠ تدزجي١ٝ ففٞ ٖرٙ اذتا٫ت ٫ 
 .(4)ا ع٢ً اضاع إ اصابت٘ يٝطت سادثًا ٚيٝطت َسعًا ًَٗٓٝاٜػط٢ ايعاٌَ تأًَّٝٓ

٫زدْٞ فكد نإ ي٘ َٛقف خاظ َتفسد فُٝا ٜتعًل بتشدٜد اَا بايٓطب١ إىل ايتػسٜع ا
عٓاصس اصاب١ ايعٌُ سٝح إ ا٫َس ٜتطًب ايتفسق١ بني إ ٜهٕٛ ايعاٌَ تابعًا يكإْٛ 
ايغُإ ا٫دتُاعٞ اّ يكإْٛ ايعٌُ ففٞ اذتاي١ ا٫ٚىل ٜػرتط إ ٜٓػأ اذتادخ بفعٌ ق٠ٛ 

يًتعًُٝات ايتٓفٝر١ٜ إلصابات  ايعاٌَ املضاب بٗا ٚذيو ٚفكًا خازد١ٝ ٫ دخٌ إلزاد٠

                                                      

والتأميشات الهسيط في شخح احكام قانهن العسل الججيج  ،د. الحدن دمحم دمحم سباق( 0)
- ،6118 ،القاىخة ،شارع عبجالخالق ثخوت 63 ،دار الشيزة العخبية ،0ط ،االجتساعية

 .446ص ،6119
 .075ص ،مرجر سابق ،نقاًل عن د. الديج عيج نايل( 6)
 .043ص ،مرجر سابق ،( نقاًل عن د. احسج دمحم محخز3)
 .076 -075ص ،مرجر سابق ،د. الديج عيج الشايل( 4)
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ش( َٔ قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ا٫زدْٞ  -12ايضادز٠ اضتٓادًا إىل املاد٠ ) ،(1)ايعٌُ
 ايٓافر.

نريو صتد إ ايكغا٤ ا٫زدْٞ اغرتط تٛفس عٓضس ا٫صٌ ارتازدٞ اٚ ايك٠ٛ ارتازد١ٝ 
ٜػرتط ٫عتباز اذتادخ اصاب١ "دٍ ايعًٝا ع٢ً اْ٘ يف اذتادخ سٝح ٚزد يف قساز سته١ُ ايع

عٌُ ٚدٛد ع٬ق١ ايطبب١ٝ بني ايعٌُ ٚاذتادخ ٚإ حيضٌ عسز دطُاْٞ يًُ٪َٔ عًٝ٘ بفعٌ 
 .(2)"ق٠ٛ خازد١ٝ

اَا يف اذتاي١ ايجا١ْٝ ٖٚٞ ساي١ خغٛع ايعاٌَ يكإْٛ ايعٌُ ٖٚٛ ايعاٌَ غري 
ا٫صٌ ارتازدٞ نطبب يف سدٚخ  املغُٕٛ ف٬ ٜٛدد ْط صسٜح يف قإْٛ ايعٌُ ٜػرتط

ٚبايتايٞ فإْ٘ ميهٔ ْٚعسًا يعدّ تعسض سته١ُ ايتُٝٝص ا٫زد١ْٝ هلرا ايعٓضس  ،اصاب١ ايعٌُ
يف قسازاتٗا ايتػاعٞ عٔ )خازد١ٝ ضبب اذتادخ( عٓد حتدٜد اذتٛادخ اييت تٓػأ عٓٗا 

كإْٛ ايعٌُ اصابات عٌُ يًعُاٍ ارتاععني يكإْٛ ايعٌُ ٚذيو حتكٝكًا يًٗدف ا٫ضاضٞ ي
 .(3)ٖٚٛ اذتُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ يًعاٌَ

ٖرا ايتُٝٝص بني ايعاٌَ َٚٔ خ٬ٍ اضتكسا٤ْا ملٛقف ايتػسٜع ا٫زدْٞ مل صتد َا ٜربز 
سهاّ قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ٚايعاٌَ ارتاعع يكإْٛ ايعٌُ فُٝا خيط ارتاعع ٭

عًًُا  ،ٗا يف اذتاي١ ايجا١ْٝاغرتاط ا٫صٌ ارتازدٞ عٓد اصاب١ ايعاٌَ املغُٕٛ ٚعدّ اغرتاط
ٚقد نإ  ،إ املضًش١ اييت ٜٓبػٞ َساعاتٗا يف ن٬ اذتايتني ٖٞ َضًش١ ايعاٌَ املضاب

ا٫ددز باملػسع ا٫زدْٞ عدّ اغرتاط ا٫صٌ ارتازدٞ يًشادخ يف مجٝع اذتا٫ت دٕٚ متٝٝص 
ضبح ايعاٌَ يهٞ ٫ ٜتِ اضتبعاد اذتُا١ٜ ايتأ١َٝٓٝ عٔ ايهجري َٔ ا٫صابات ٚيهٞ ٫ ٜ

املغُٕٛ يف َسنص اععف َٔ ايعاٌَ غري املغُٕٛ فُٝا خيط ايتعٜٛض عٔ اصابات 
 ايعٌُ.

                                                      

( من التعميسات التشفيحية إلصابات العسل الرادرة عن مجمذ ادارة مؤسدة 4السادة )( 0)
 الزسان االجتساعي.

الكامل لمتذخيعات لعام  ،ديهان الخأي والتذخيع ،348قخار محكسة العجل العميا رقم ( 6)
 .0666ص ،0999

دار الثقافة لمشذخ  ،0ط ،اصابات العسل والتعهيض عشيا ،يشظخ: رامي نييج صالح( 3)
 .47ص ،6101 ،االردن -عسان ،والتهزيع
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صاب١ ايعٌُ إىل اغرتاط ا٫صٌ ارتازدٞ ع ايعساقٞ فًِ ٜتطسم يف تعسٜف٘ إلاَا املػس
يف ايٛاقع١ اييت ٜٓذِ عٓٗا اصاب١ ايعٌُ ٚنريو ا٫َس بايٓطب١ إىل ايكغا٤ ايعساقٞ ايرٟ خًت 

٘ َٔ اغرتاط ٖرا ايعٓضس يف ا٫صاب١ املٛدب١ يًغُإ ٜٚبدٚ إ ٖرا ايتٛد٘ فٝ٘ قسازت
َساعا٠ ملضًش١ ايعاٌَ املضاب بعدّ ايتغٝل َٔ ْطام اذتُا١ٜ املكسز٠ ي٘ عٓد اصابت٘ َٔ 

صاب١ َٔ د١ٗ عٗس عٓد اغرتاط ا٫صٌ ارتازدٞ يإلد١ٗ ٚيتذٓب ايضعٛبات ايهجري٠ اييت ت
 اخس٣.

يفسْطٞ فإْ٘ ْتٝذ١ ي٬ْتكادات ايهجري٠ اييت ٚدٗت ٫غرتاط ٚفُٝا خيط ايكغا٤ ا
ا٫صٌ ارتازدٞ يف ا٫صاب١ َٚا ٜٓتر عٓ٘ َٔ آثاز يف غري َضًش١ ايعاٌَ املضاب فكد ختًت 
سته١ُ ايٓكض ايفسْط١ٝ عٔ اغرتاط نٕٛ اذتادخ ذٚ طبٝع١ خازد١ٝ ست٢ ٜعترب َٔ قبٌٝ 

يريو قغت سته١ُ ايٓكض ايفسْط١ٝ إ  اصابات ايعٌُ اييت ميهٔ ايتعٜٛض عٓٗا ٚتطبٝكًا
دًٛع قا٥د ايطا٥س٠ بضف١ دا١ُ٥ اثٓا٤ ايطريإ يف ٚعع ٚاسد مما عذٌ عدٚخ ا٫ش١َ 

 .(1)ايكًب١ٝ اييت ٚقعت ي٘ َٔ قبٌٝ سٛادخ ايعٌُ
 املطلب الثالث

 عهصر املفاجأة
ريًا ٜكتغٞ ٖرا ايعٓضس إ تكع ا٫صاب١ ْتٝذ١ ذتادخ فذا٥ٞ ٫ ٜطتػسم إ٫ ٚقتًا قض

مبع٢ٓ إ تهٕٛ ايٛاقع١ املٓػأ٠ يإلصاب١ قد بدأت ٚاْتٗت بضٛز٠ َفاد١٦ ٚيف فرت٠ ٚدٝص٠ 
 .(2)عٝح يٛ اضتػسقت ايٛاقع١ شًَٓا فإْٗا ٫ تتطِ بضف١ املفادأ٠

 ،َٚت٢ نإ ايفعٌ فذا٥ًٝا فأْ٘ ٜعترب سادثًا ٚإ مل ٜعٗس اثسٙ إ٫ بعد فرت٠ َٔ ايصَٔ
ادخ َضدز ايغسز ٚيٝظ يف ايغسز ذات٘ فًٛ نإ ايفعٌ فايفذا١ٝ٥ صف١ َػرتط١ يف اذت

 ،َباغتًا فأْ٘ ٜعترب سادثًا ست٢ ٚيٛ نإ اثسٙ ايغاز قد تساخ٢ إىل اٜاّ اٚ غٗٛز بعد ذيو

                                                      

دار الشرخ  ،0ج ،مبادئ التأميشات االجتساعية ،( يشظخ: د. عبجالباسط عبج السحدن0)
 .661ص ،0997 ،القاىخة ،لمتهزيع والشذخ بجامعة القاىخة

 ،القاىخة ،دار الشيزة العخبية ،الهجيد في التذخيعات االجتساعية ،د. احسج حدن البخعي( 6)
 .355ص ،6118
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٫ٚ ٜػرتط يف ايفعٌ املفاد٧ إ ٜهٕٛ اجيابًٝا فكد ٜتشكل ٖرا ايفعٌ با٫َتٓاع اٚ ايرتى َجٌ 
 .(1)ت املا٤عدّ تٛصٌٝ اهلٛا٤ ايٓكٞ إىل ايػٛاصني حت

ٚتعترب اذتادث١ َفاد١٦ يف ساي١ ايطكٛط َٔ َهإ َستفع اٚ ا٫صطداّ ظطِ صًب 
ٚايغسبات باٯت ساد٠ اٚ صًب١ ففٞ ٖرٙ اذتا٫ت ٜٓتر اثس ا٫صاب١ فٛز سدٚثٗا ٚع٢ً ٖرا 

إذ  ،ا٫ضاع فإٕ ا٫صابات اييت ٫ ميهٔ اضٓادٖا إىل اصٌ ٚتازٜذ َعني ٫ تػًُٗا اذتُا١ٜ
 .(2) اصاب١ عٌُ ا٫عساز اييت تٓػأ ْتٝذ١ اصابات َت٬سك١ تتطٛز ببط٫٤ تعترب

ٚقد اند ايكغا٤ املضسٟ ع٢ً عسٚز٠ تٛافس عٓضس املباغت١ ٚاملفادأ٠ يف اذتادخ 
إ ا٫صاب١ "٫عتباز ا٫صاب١ ايٓامج١ عٓ٘ اصاب١ عٌُ سٝح قغت سته١ُ ايٓكض املضس١ٜ 

تتطِ باملباغت١ ٫ٚ تدخٌ يف عداد ا٫َساض  ظًط١ يف ايكًب ٫ تعد اصاب١ عٌُ ٭ْٗا ٫
إ ا٫زٖام َٔ ايعٌُ ٜعترب سادخ عٌُ إذا اتطِ "بُٝٓا قغت يف سهِ آخس  ،(3)"امل١ٝٓٗ

ٚقد اخر ايكغا٤ ا٫زدْٞ اٜغًا بغسٚز٠ تٛافس عٓضس املفادأ٠ يف ايٛاقع١  ،(4)"باملباغت١
 تعًُٝات اصابات ايعٌُ اييت ٫عتباز ا٫صاب١ ايٓامج١ عٓٗا اصاب١ عٌُ ٚذيو اضتٓادا إىل

اغسْا إيٝٗا ضابكًا سٝح اغرتطت تًو ايتعًُٝات ٫عتباز اذتادخ اصاب١ عٌُ إ ٜهٕٛ 
َفاد٦ًا ٫ٚ ميهٔ تفادٜ٘ ٖٚرا َا اندت٘ سته١ُ ايعدٍ ايعًٝا ا٫زد١ْٝ سٝح قغت يف اسد٣ 

دز٠ يعاّ إذا نإ ًَف املدعٞ يد٣ املدعٞ عدٖا حيتٟٛ ع٢ً تكازٜس طب١ٝ صا"قسازاتٗا 
تػري إىل إ املدعٞ ٜعاْٞ َٔ آمل ٚٚزّ يف َفضٌ ايسنب١ اي٢ُٓٝ ٚمتصم يف ايػغسٚف  1995

فإ ٖرٙ ا٫عساض تهٕٛ َٛدٛد٠ قبٌ تازٜذ  ،اهل٬يٞ َع اصاب١ صاب١ْٛ ايسنب١ اي٢ُٓٝ
ا٫َس ايرٟ  ،مبا ٜصٜد ع٢ً ضٓتني تكسٜبًا 21/5/1997ا٫صاب١ املدع٢ بٛقٛعٗا بتازٜذ 

                                                      

عن اصابات العسل  -الحساية التأميشية لمعامل الرغيخ ،يشظخ: د. دمحم رفعت الرباحي( 0)
 .013ص ،0991 ،شارع القرخ العيشي ،مكتبة عين شسذ ،في القانهن السرخي 

دار ابه السجج  ،اصهل قانهن التأمين االجتساعي ،( د. حدام الجين كامل االىهاني6)
 . 638ص ،6111-0999 ،لمظباعة باليخم

مجمة  ،66/01/0987ق بتاريخ  56من  0676قخار محكسة الشقض السرخية رقم ( 3)
 .099ص ،0988الدشة  ،العجد االول ،القزاة

مجسهعة  ،06/6/0979ق بتاريخ  47س  803قخار محكسة الشقض السرخية رقم ( 4)
 .536ص ،3ج ،اليهاري 
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إ اذتاي١ اييت ٜعاْٞ َٓٗا املدعٞ ٖٞ ساي١ َسع١ٝ ٚغري ْاجت١ عٔ اصاب١ عٌُ  ٜطتٓتر َٓ٘
 .(1)"َفاد١٦

يف سني مل ٜػس ايكغا٤ ايعساقٞ إىل ٖرا ايعٓضس ٚعسٚز٠ تٛفسٙ يف ايٛاقع١ ٫عتباز 
ا٫صاب١ ايٓامج١ عٓٗا اصاب١ عٌُ غاْ٘ يف ذيو غإٔ ايك٠ٛ ارتازد١ٝ اييت مل ٜتطًبٗا ايكغا٤ 

ا٫صاب١ ٖٚٛ اَس حيطب ي٘ ملا ٜجريٙ ٖرا ايعٓضس َٔ اغهايٝات عٓد ايتشكل َٔ ايعساقٞ يف 
 ٚدٛدٙ يف ا٫صاب١ املٛدب١ يًغُإ.

اَا ايكغا٤ ايفسْطٞ فكد اضتًصّ تٛافس عٓضس ايفذا١ٝ٥ يف ايٛاقع١ احملدث١ يإلصاب١ 
ايفتل ا٫صاب١ ب ،ست٢ ميهٔ اعتبازٖا اصاب١ عٌُ ٚتطبٝكًا يريو اعترب ايكغا٤ اصاب١ عٌُ

ايطسٟ إذا مل ٜعٗس إ٫ ع٢ً أثس زتٗٛد عٓٝف قاّ ب٘ ايعاٌَ اثٓا٤ تأد١ٜ عًُ٘ يسفع غ٤ٞ 
 إذ إ فعٌ ايسفع ٜعترب فع٬ً َباغتًا ٭ْ٘ ٫ ٜطتػسم إ٫ شًَٓا ستدٚدًا.   ،(2)ثكٌٝ 

ٚع٢ً ايعهظ َٔ ذيو مل ٜعترب ايكغا٤ ايفسْطٞ عددًا َٔ اذتا٫ت اصابات عٌُ يعدّ 
ملفادأ٠ يف ايٛقا٥ع اييت اسدثتٗا َٚجاٍ ع٢ً ذيو َا قغت ب٘ سته١ُ ايٓكض تٛافس عٓضس ا

ايفسْط١ٝ َٔ إ فكد ساض١ ايػِ ايٓاتر عٔ اضتٓػام ايػباز طٛاٍ ضٓٛات عدٜد٠ قغاٖا 
ذيو إٔ ضبب فكدإ ٖرٙ اذتاض١ يٝظ فع٬ً  ،ايعاٌَ يف ايعٌُ ٫ ٜعترب ْاجتًا عٔ اصاب١ عٌُ

 .(3)ايبط١٦ٝ اييت ٫ ميهٔ ازداعٗا إىل َضدز اٚ تازٜذ ستدد َفاد٦ًا بٌ ضًط١ً َٔ ا٫فعاٍ
ٚيكد ٚد٘ ايفك٘ اْتكادات عدٜد٠ يعٓضس املفادأ٠ فٗرٙ ايضف١ ٚإ ناْت ٬َش١َ 
يهجري َٔ ايٛقا٥ع املطبب١ يإلصاب١ إ٫ اْٗا قد تتدًف يف بعض ا٫سٝإ ٫ٚ تعترب ا٫صاب١ يف 

 َسعًا َٔ ا٫َساض امل١ٝٓٗ املٓضٛظ عًٝٗا ٖرٙ اذتاي١ اصاب١ عٌُ نُا اْٗا قد ٫ تعترب
 ،يف ادتدٍٚ املسفل بايكإْٛ مما ٜٗدد ايعاٌَ بعدّ تٛفري اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ي٘ عٓد اصابت٘

نُا إ عدّ اضتعٗاز املفادأ٠ قد ٜسدع إىل إ ايػدط ٫ ٜػعس باإلصاب١ عٓد سدٚثٗا 
اب ايػدط ٚيهٔ ٫ تعٗس اعساض فٝشدخ نجريًا إ ٜض ،ٚامنا ٜػعس بٗا بعد فرت٠ َٔ بد٥ٗا

                                                      

نقاًل عن رامي نييج  ،07/4/6111بتاريخ  484/0999قخار محكسة العجل العميا رقم ( 0)
 .50صىامر  ،مرجر سابق ،صالح

 ،0953مجمة القانهن االجتساعي لدشة  ،0956مارس  03نقض اجتساعي الرادر في ( 6)
 .07ص ،مرجر سابق ،نقاًل عن د. دمحم لبيب ششب

 99 -مهجد 0960دالهز االسبهعي  ،0960يهنيه  69نقض اجتساعي الرادر في ( 3)
 .006ص ،مرجر سابق ،دمحم محخزنقاًل عن د. احسج 
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فاملفادأ٠ تهٕٛ فع٬ً َتٛافس٠  ،ا٫صاب١ إ٫ بعد فرت٠ سٝح ٜبدأ ايػدط يف املعاْا٠ َٓٗا
 .(1)ٚيهٔ ٫ ٜػعس ايػدط باإلصاب١ إ٫ بعد َد٠ عٝح ٜضعب َعسف١ ٚقت بد٤ ا٫صاب١
إ اغًب  ٚع٢ً ايسغِ َٔ ٖرٙ ا٫ْتكادات اييت ٚدٗت يعٓضس املفادأ٠ أٚ املباغت١ إ٫
فشادخ  ،ايفكٗا٤ ٜسٕٚ ا١ُٖٝ عٓضس ايفذا١ٝ٥ يف ايتُٝٝص بني سٛادخ ايعٌُ ٚا٫َساض امل١ٝٓٗ

ايعٌُ ٖٛ ايرٟ ٜتُٝص بايفذا١ٝ٥ اَا املسض املٗين فٗٛ ايرٟ ٜٓتفٞ عٓ٘ ٖرا ايٛصف اذ 
 ٜتُٝص بايتطٛز ايبط٤ٞ غري املًُٛع.

ٔ ٚسد٠ ايتصاَات ١٦ٖٝ ايغُإ فًٗرا ايتُٝص ا١ُٖٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ فع٢ً ايسغِ َ
ا٫دتُاعٞ جتاٙ امل٪َٔ عًٝ٘ ضٛا٤ أناْت اصاب١ ْاغ١٦ عٔ سادخ عٌُ اٚ عٔ َسض َٗين 
فإ ٖٓايو اخت٬فًا يف غسٚط قٝاّ ايتصاَات اهل١٦ٝ قبٌ امل٪َٔ عًٝ٘ تبعًا ٫خت٬ف ْٛع 

 .(2)ا٫صاب١ اٟ تبعًا ملا اذا نإ ايعاٌَ قد اصٝب ْتٝذ١ سادخ اٚ َسض َٗين
ٚيهٔ ٜسد ع٢ً ٖرا ايسأٟ بإ اختاذ ايكغا٤ َٔ ايعسٚف ايص١َٝٓ يتشكٝل ايٛاقع١ 
َضدز ا٫داب١ َعٝازًا يًتُٝٝص بني اذتادخ ٚاملسض ٜ٪دٟ إىل ْتا٥ر ع١ًُٝ ٫ تتفل ٚاملٓطل 
ايكاْْٛٞ فٗٓايو َٔ ا٫َساض َا ٜتطِ ظٗٛز اعساع٘ باملباغت١ ٖٚٓايو َٔ ا٫صابات اييت 

فاملباغت١ ٚاملفادأ٠ ذاتٗا ٫ تضًح  ،ٚف ايعٌُ ٜٚرتاخ٢ ظٗٛزٖا ايصَينجتد َضدزٖا يف ظس
إ تهٕٛ َعٝازًا ٖٚرا ٜعٗس َٔ خ٬ٍ تطبٝل ايكغا٤ ايفسْطٞ هلا اذ اْٗا ٫ تطُح بايغبط 

فغ٬ً عٔ ذيو فإ فهس٠ ايتفسق١ ذاتٗا  ،املعٝازٟ ايدقٝل يٓطام نٌ َٔ اذتادخ ٚاملسض
تعٝني عٓاصس ايٛاقع ا٫ش١َ يتطبٝكٗا عٝح ميهٔ ايكٍٛ  ٚإ مل تت٬ش َعاملٗا اصبح ٜدم

 .(3)بإ املعاٜري ايكغا١ٝ٥ اصبشت ت٪دٟ يف بعض ا٫سٝإ إىل سًٍٛ غري عادي١
ٚضتٔ ْتفل َع ٖرا ايسأٟ ٫ٕ عٓضس املفادأ٠ ٚاملباغت١ ميهٔ إ ٜتشكل يف نٌ َٔ 

بٝٓٗا طاملا اْٗا مجٝعٗا املسض املٗين ٚاْٛاع ا٫صابات ا٫خس٣ ٫ٚ ا١ُٖٝ يًتُٝٝص فُٝا 
ختغع يًغُإ ٚخاص١ فُٝا ٜتعًل بايكإْٛ ايعساقٞ ايرٟ مل ميٝص بني اْٛاع ا٫صابات َٔ 

فغ٬ً عٔ ايضعٛب١ اييت تجريٖا َطأي١ اثبات  ،سٝح ايغُإ ٚاذتُا١ٜ اييت تػطٞ ن٬ً َٓٗا
 عٓضس املفادأ٠ ٫عتباز ا٫صاب١ اييت ٜتعسض هلا ايعاٌَ اصاب١ عٌُ.

                                                      

 .638ص ،مرجر سابق ،د. حدام الجين كامل االىهاني( 0)
 ،مخاطخ االشعاعات الشهوية وتعهيض العسال عن اضخارىا ،يشظخ: د. الديج عيج نايل( 6)

 .61ص ،0994 ،القاىخة ،شارع عبجالخالق ثخوت 36 ،دار الشيزة العخبية
 .036 -030ص ،بقمرجر سا ،( د. حدن عبج الخحسن قجوس3)
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 الرابع املطلب

 اى يلوى الفعل املسبب لإلصابة عهيفًا
اٟ تهٕٛ ايٛاقع١ املطبب١  ،ٜٚكضد بريو غد٠ ايٓػاط املادٟ يًٛاقع١ َضدز ايغسز

 .(1)يإلصاب١ غدٜد٠ ٚق١ٜٛ
َٚجاٍ ذيو ادتسٚح اييت تضٝب دطِ ايعاٌَ َٔ ادا٠ ساد٠ اٚ َدبب١ اٚ فكد ايطُع 

ضاطع ٖٚاز اٚ ايطكٛط َٔ َهإ َستفع اٚ فكد ايبضس ْتٝذ١ ع٤ٛ  ،ْتٝذ١ اْفذاز غدٜد
 ٚغري ذيو َٔ اذتا٫ت.

ٚاذتكٝك١ إ ٚقٛع اذتادخ ٜكرتٕ يف ايهجري َٔ اذتا٫ت بايعٓف إ٫ إٔ ٖرا يٝظ  
سٝح إ ا٫صاب١ ميهٔ إ تتشكل دٕٚ إ ٜهٕٛ ايفعٌ ارتازدٞ املفاد٧ عٓٝفًا نُا  ،ستًُٝا

اٌَ ْتٝذ١ ايعٌُ حتت ٖٚر ايػُظ ٖٛ اذتاٍ بايٓطب١ إىل عسب١ ايػُظ اييت تضٝب ايع
 .(2)ايػدٜد

إ اتضاف ْػاط ايٛاقع١ َضدز  ،(3)ٚبايتايٞ ٜس٣ ايعدٜد َٔ ايهتاب ٚايفكٗا٤
ا٫صاب١ بايعٓف ٜعد عٓضسًا غري ٫شّ ٚشا٥د اذ إ صف١ املفادأ٠ حتكل ذات اهلدف ايرٟ 

 ٜتطًب٘ ايكغا٤ َٔ ٚزا٤ اغرتاطٗا ٚضتٔ ْ٪ٜد ٖرا ايسأٟ. 
إىل َٛقف ايكغا٤ َٔ ٖرا ايعٓضس فٓذد إ سته١ُ ايٓكض املضس١ٜ مل اَا بايٓطب١ 

نُا إ احمله١ُ ا٫داز١ٜ  ،تػري إىل ايعٓف نعٓضس يف تعسٜف اصاب١ ايعٌُ املػاز إيٝٗا ضابكًا

                                                      

 ،تعهيض اصابات العسل وامخاض السيشة في الفقو والقزاء السقارن  ،دمحم غالي العشدي ( 0)
 .30ص ،6115 ،بال مكان طبع ،0ط

 .015ص ،مرجر سابق ،يشظخ: د. عجنان العابج و د. يهسف الياس( 6)
حسهد مد. ،046ص ،مرجر سابق ،شخح التأميشات االجتساعية ،يشظخ: د. عمي العخيف( 3)

 ،مرجر سابق ،؛ د. احسج دمحم محخز37ص ،مرجر سابق ،جسال الجين زكي
 ،مرجر سابق ،الهسيط في التذخيعات االجتساعية ،د. احسج حدن البخعي ،066ص
 .986ص
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ايعًٝا قد قغت يف اسد قسازتٗا باْ٘ تكّٛ اصاب١ ايعٌُ ع٢ً ث٬ث١ عٓاصس ٖٞ "ا٫ًٚ: ايغسز 
 .(1)أ٠... ثايجًا ايٛاقع١ ذات ا٫صٌ ارتازدٞ..."ادتطُاْٞ  ثاًْٝا: املفاد

اَا ايكغا٤ ا٫زدْٞ فكد تبآٜت َٛاقف١ َٔ عسٚز٠ تٛافس عٓضس ايعٓف يف ا٫صاب١ 
٫عتبازٖا اصاب١ عٌُ فكد اٚزدت سته١ُ ايتُٝٝص ا٫زد١ْٝ عٓضس ايعٓف يف تعسٜفٗا إلصاب١ 

ايعدٍ ايعًٝا ا٫زد١ْٝ مل  ايعٌُ ٚايرٟ ضبل ذنسٙ يف قساز ضابل يف سني صتد إ سته١ُ
تتطًب تٛافس عٓضس ايعٓف يف ا٫صاب١ ٫عتبازٖا اصاب١ عٌُ سٝح اعتربت احمله١ُ "إ 

 .(2)غعٛز ايعاٌَ بأمل اثٓا٤ ايعٌُ ٜهٕٛ اصاب١ عٌُ إىل إ ٜجبت ايعهظ"
نُا إ صف١ ايعٓف قد اضتبعدت عٔ عٓاصس اصاب١ ايعٌُ سٝح مل ٜسد ذنسٖا يف 

 ١ٜ إلصابات ايعٌُ ٚاييت اغسْا ايٝٗا ضابكًا.ايتعًُٝات ايتٓفٝر
اَا ايكغا٤ ايعساقٞ فًِ ٜتطسم يف اسهاَ٘ إىل عٓضس ايعٓف ٚمل ٜتطًب تٛافسٙ يف 
ا٫صاب١ غأْ٘ يف ذيو غإٔ بك١ٝ ايعٓاصس ا٫خس٣ اييت مل ٜػري ايٝٗا ايكغا٤ ايعساقٞ يف اٟ 

 َٔ اسهاَ٘.
نإ َتٓاقغًا يف قسازات٘ سٍٛ  َٚٔ اضتكسا٤ْا إلسهاّ ايكغا٤ ايفسْطٞ صتد اْ٘ 

عسٚز٠ تٛافس عٓضس ايعٓف يف ا٫صاب١ ٫عتبازٖا اصاب١ عٌُ فكد قغت سته١ُ ايٓكض 
ايفسْط١ٝ يف اسد قسازاتٗا "باعتباز اصاب١ ايعاٌَ مبسض ايتٝفٛع ْتٝذ١ يدغ١ سػس٠ اثٓا٤ 

اصاب١ عٌُ  نإصاب١بعدّ اعتبازٖا "بُٝٓا سهُت يف قغ١ٝ اخس٣  ،(3)ايعٌُ اصاب١ عٌُ"
ْتٝذ١ ايتٗاب سًك١ بطبب ادا٥٘ يًعٌُ حتت ضكٛط  Radicalaneritéايعٌُ مبسض 

ا٫َطاز سٝح نإ ادا٤ ايعٌُ ٜطتدعٞ ذيو ع٢ً اضاع إ ضكٛط ا٫َطاز اييت ادت إىل 
 .(4)١"ا٫صاب١ ٫ ٜعد َٔ قبٌٝ ا٫فعاٍ ايعٓٝف

                                                      

 66/6/0994ق بتاريخ  35لدشة  6504قخار السحكسة االدارية العميا في الظعن رقم ( 0)
شخكة البياء  ،عمى قانهن التأمين االجتساعيالتعميق  ،نقاًل عن د. عبجالفتاح مخاد

 .6053ص ،بال سشة طبع ،االسكشجرية ،لمبخمجيات والكسبيهتخ والشذخ االلكتخوني
نقاًل عن  ،06/7/6116بتاريخ  048/6116قخار محكسة العجل العميا االردنية رقم  (6)

 .53ص ،مرجر سابق ،رامي نييج صالح 
؛ نقاًل عن عجنان 5496ص ،0951 ،دالهز ،0951/مايذ/ 61نقض اجتساعي في  (3)

  .66ص ،مرجر سابق ، ،العابج
(4)  Soc. 25/11/ 1957، D. 1958، P. 119.= 
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ايفسْطٕٝٛ هلرا  ْٚتٝذ١ هلرٙ ايتٓاقغات ٚي٬ْتكادات ايعدٜد٠ اييت ٚدٗٗا ايفكٗا٤
ايعٓضس َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ اغهايٝات فكد خت٢ً ايكغا٤ ايفسْطٞ عٔ متطه٘ بٗرا ايعٓضس 
يف اصاب١ ايعٌُ ٚقد ٚجتطد ذيو يف قسازات٘ اي٬سك١ سٝح اعترب يف اسد٣ ايكغاٜا "إ 
اغتداد َسض ايكًب ع٢ً ايطٝاز بطبب ٚعع٘ ادتايظ اثٓا٤ ايطريإ ٖٛ اصاب١ عٌُ زغِ 

عًًُا إ ايكغا٤ ايفسْطٞ قد اٚزد صف١ ايعٓف يف  ،(1)اف٘ ٖرٙ ايٛاقع١ بايعٓف"عدّ اتض
 تعسٜف٘ إلصاب١ ايعٌُ يف نجري َٔ قسازات٘ اييت ضبل ا٫غاز٠ ايٝٗا.

ٚاخريًا ميهٔ إٔ ْطتٓتر ٜإٔ عٓاصس اصاب١ ايعٌُ اييت ذنسْاٖا ضابكًا ٖٞ عٓاصس 
فسٖا نًٗا يف إٓ ٚاسد دا٥ًُا فكد عٝح ٫ ٜػرتط تٛا ،ْطب١ٝ ختتًف َٔ سادخ إىل آخس

تتٛافس بعض ٖرٙ ايعٓاصس يف ْٛع َعني َٔ اْٛاع ا٫صابات يف سني خيًٛ َٓٗا ْٛع آخس نُا 
إ ايتشكل َٔ ٚدٛد ٖرٙ ايعٓاصس قد ٜهٕٛ ٚاعشًا يف بعض ا٫صابات بُٝٓا ٜهٕٛ ذيو 

دٛد ٚيهٔ اثسٙ إَا ٫ٕ ٖرا ايعٓضس غري َٛدٛد اص٬ً اٚ اْ٘ َٛ ،صعبًا يف اصابات اخس٣
ع٦ٌٝ ا٫ٚ ٜعٗس إ٫ بعد فرت٠ َٔ ايصَٔ إ٫ آْا ْس٣ إ ايغسز ايرٟ ٜضٝب ادتطِ ٖٛ 

 ايعٓضس ا٫ضاضٞ ايرٟ ٫ بد َٔ تٛافسٙ يف مجٝع اصابات ايعٌُ.
 ةـاخلامت

 يكد تٛصًٓا َٔ خ٬ٍ عجٓا ٖرا إىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ضٓبٝٓٗا نا٫تٞ:
 ا٫ًٚ: ايٓتا٥ر

عسفت َععِ قٛاْني ايغُإ ا٫دتُاعٞ اصاب١ ايعٌُ ٚسددت املكضٛد بٗا بػهٌ يكد  -1
ػسع املضسٟ قد ٚاعح َٚٔ بٝٓٗا قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ايعساقٞ ايٓافر إ٫ إٔ امل

صاب١ ايعٌُ َغٝفًا ْٛعًا ددٜدًا َٔ اْٛاع ا٫صابات ٖٚٛ ا٫صاب١ تٛضع يف تعسٜفِ٘ إل
ت٢ َا تٛافست فٝٗا ايػسٚط ٚايكٛاعد اييت حيددٖا ايٓامج١ عٔ ا٫دٗاد اٚ ا٫زٖام َ

ايٛشٜس املدتط ٖٚٛ َامل صتدٙ يف ايتعازٜف ايٛازد٠ يف ايكإْٛ ايعساقٞ ٚايكٛاْني 
 املكاز١ْ ا٫خس٣.

                                                                                                                              

 .609ص ،مرجر سابق ،نقاًل عن د. دمحم حدن قاسم=     
؛ نقاًل عن د. احسج 0963 ،السبهعيدالهز ا ،0966/ يهليه/ 09نقض اجتساعي في  (0)

 .060ص ،مرجر سابق ،دمحم محخز
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إ املػسع ايفسْطٞ مل ٜػرتط تٛافس ايتبع١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚانتف٢ بايتبع١ٝ ا٫قتضاد١ٜ يف  -2
ضبٌٝ اعفا٤ اذتُا١ٜ ع٢ً انرب عدد َٔ ايعُاٍ  ع٬ق١ ايعاٌَ بضاسب ايعٌُ ٚذيو يف

نُا اْ٘ انتف٢ بٛعع املعاٜري ايعا١َ يف تعسٜف٘ إلصاب١ ايعٌُ ٚمل ٜدخٌ يف ايتفاصٌٝ 
 تازنًا ذيو ٫دتٗاد ايفك٘ ٚايكغا٤.

إ َضطًح اصاب١ ايعٌُ ٜتػاب٘ إىل سد نبري َع َضطًح سادخ ايعٌُ مما اد٣ إىل  -3
يفكٗا٤ ذٖب إىل ايتُٝٝص بُٝٓٗا ع٢ً اعتباز إ اذتادث١ ٖٞ ارتًط بُٝٓٗا إ٫ إ بعض ا

ايطبب ارتازدٞ ايرٟ اسدخ ايغسز يف دطِ ايعاٌَ بُٝٓا ا٫صاب١ ٖٞ ايغسز ادتطُٞ 
 ايٓاغ٧ عٓٗا.

إ ايكغا٤ ايعساقٞ مل ٜتٓاٍٚ اصابات ايعٌُ بايتعسٜف ٚانتف٢ بايتعازٜف ايٛازد٠ عُٔ  -4
د إ ايكغا٤ ايفسْطٞ قد نإ ي٘ دٚز نبري يف قٛاْني ايغُإ ا٫دتُاعٞ بُٝٓا صت

تعسٜف اصابات ايعٌُ ٚنريو اذتاٍ فُٝا خيط ايكغا٤ املضسٟ ٚايكغا٤ ا٫زدْٞ 
 ايًرإ نإ هلُا دٚز َِٗ ٚنبري يف بٝإ املكضٛد بإصاب١ ايعٌُ ٚحتدٜد عٓاصسٖا.

٘ ا١ُٖٝ ٜعد ايغسز ادتطُاْٞ ٖٛ ايعٓضس ا٫ضاضٞ يف مجٝع اْٛاع اصابات ايعٌُ ٚي -5
نبري٠ َٔ سٝح ضٗٛي١ استطاب ٚتكدٜس ا٫عساز ايٓامج١ عٔ ٖرٙ ا٫صابات ٚتأثريٙ يف 

 سسَإ ايعاٌَ َٔ ادسٙ ٚنطب عًُ٘.
إ ايكغا٤ ايعساقٞ مل ٜتطًب ض٣ٛ ايغسز ادتطُاْٞ نعٓضس اضاضٞ يف ٚقٛع ا٫صاب١  -6

ٚ عٓضس يف سني مل تػس اٟ َٔ ايكسازات ايكغا١ٝ٥ إىل عٓاصس ا٫صٌ ارتازدٞ أ
املفادأ٠ اٚ ايعٓف يف ٚقٛع ا٫صاب١ ٫ٕ تًو ايعٓاصس ٜتفاٚت ٚدٛدٖا اٚ عدَِ٘ عطب 

 ٚقد نإ َٛفكًا يف ذيو إلعفا٤ املصٜد َٔ اذتُا١ٜ يًعاٌَ املضاب. ،ْٛع ا٫صاب١
يكد نإ ايكغا٤ يف ايتػسٜعات املكاز١ْ دٚز َِٗ ٚبازش يف حتدٜد املكضٛد بإصاب١ ايعٌُ  -7

ا َٚد٣ اغرتاط تٛافس تًو ايعٓاصس يف ا٫صاب١ ٚبا٭خط ايكغا٤ ٚبٝإ عٓاصسٖ
ايفسْطٞ ٜتبع٘ ايكغا٤ املضسٟ ثِ ا٫زدْٞ يف سني مل صتد يًكغا٤ ايعساقٞ اٟ دٚز 
ٜرنس يف ٖرا اجملاٍ ٚغايبًا َٔ ٜسدع ذيو إىل ق١ً ايًذ٤ٛ إىل قغا٤ ايعٌُ يف ايعسام ٚذيو 

 ٚاصشاب ايعٌُ. بطبب ادتٌٗ ايهبري باذتكٛم َٔ قبٌ ايعُاٍ
 ثاًْٝا: ايتٛصٝات

ايٓافر اٚ تػسٜع  1971يط١ٓ  39تعدٌٜ ْضٛظ قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ايعساقٞ زقِ  -1
قإْٛ ددٜد ٜتغُٔ تعسٜفًا إلصاب١ ايعٌُ ٜهٕٛ انجس دق١ ٚٚعٛسًا يف َعٓاٙ َع 
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ط أعاف١ ا٫صاب١ ايٓامج١ عٔ ا٫دٗاد ٚا٫زٖام إىل أْٛاع ا٫صابات ا٫خس٣ اييت ْ
 عًٝٗا ايكإْٛ ايعساقٞ َع حتدٜد املكضٛد بايعطٌ عُٔ اسهاّ قإْٛ ايغُإ ايٓافر.

تفعٌٝ دٚز قغا٤ ايعٌُ ايعساقٞ فُٝا خيط إزضا٤ ا٭سهاّ ارتاص١ بإصاب١ ايعٌُ  -2
ٚعٓاصسٖا َع قٝاّ َ٪ضط١ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ايعساق١ٝ َٚٔ خ٬ٍ ٚضا٥ٌ ا٫ع٬ّ 

ا٫دتُاعٞ بتٛع١ٝ املٛاطٓني ٚتعسٜفِٗ عكٛم  املس٥ٞ ٚاملكس٤ٚ ٚٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ
 ايعُاٍ ٚايتصاَاتِٗ.

 ادرـاملص
 ا٫ًٚ ايهتب:

ايطبع١  ،ادتص٤ ايجايح ،ايٛضٝط يف ايتػسٜعات ا٫دتُاع١ٝ ،د. أمحد سطٔ ايربعٞ .1
 .2000 ،ايكاٖس٠ ،داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ ،ايجا١ْٝ

 ،ز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝدا ،ايٛدٝص يف ايتػسٜعات ا٫دتُاع١ٝ ،د. أمحد سطٔ ايربعٞ .2
 .2008 ،ايكاٖس٠

 .1976 ،ايكاٖس٠ ،ارتطس يف تأَني اصابات ايعٌُ ،د. امحد ستُد ستسش .3
ايٛضٝط يف غسح اسهاّ قإْٛ ايعٌُ ادتدٜد ٚايتأَٝٓات  ،د. اذتطٔ ستُد ضبام .4

 ،ايكاٖس٠ ،غازع عبد ارتايل ثسٚت 23 ،داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ ،ايطبع١ ا٫ٚىل ،ا٫دتُاع١ٝ
2008- 2009. 

داز  ،شتاطس ا٫غاعات اي١ٜٚٛٓ ٚتعٜٛض ايعُاٍ عٔ اعسازٖا ،د. ايطٝد عٝد ْاٌٜ .5
 . 1994 ،ايكاٖس٠ ،غازع عبد ارتايل ثسٚت 32 ،ايٓٗغ١

 ،ايكٗس٠ ،داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ ،غسح قإْٛ ايتأَني ا٫دتُاعٞ ،د. ايطٝد عٝد ْاٌٜ .6
2004- 2005. 

داز ابٛ اجملد  ،َني ا٫دتُاعٞاصٍٛ قإْٛ ايتأ ،د. سطاّ ايدٜٔ ناٌَ ا٫ٖٛاْٞ .7
 . 2000-1999 ،،يًطباع١ باذتسّ

ايتعٜٛض عٔ اصاب١ ايعٌُ بني َباد٨ املط٪ٚي١ٝ  ،د. سطٔ عبد ايسمحٔ قدٚع .8
 .1998 ،املٓضٛز ،َهتب١ ادت٤٬ ادتدٜد٠ ،ايطبع١ ا٫ٚىل ،املد١ْٝ ٚايتاَني ا٫دتُاعٞ

داز ايجكاف١ يًٓػس  ،ا٫ٚىلايطبع١  ،اصابات ايعٌُ ٚايتعٜٛض عٓٗا ،زاَٞ ْٗٝد ص٬ح .9
 .2010 ،ا٫زدٕ -عُإ ،ٚايتٛشٜع
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ٔ ايضٓاع١ٝ فكًٗا صابات ايعٌُ ٚا٫َاملٛضٛع١ ايػا١ًَ إل ،مسري عبدايطُٝع ا٫ٚدٕ .10
 .2003 ،ا٫ضهٓدز١ٜ ،ايفتح يًطباع١ ٚايٓػس ،ٚقاًْْٛا ٚقغا٤ً

 ،١ْدزاض١ َكاز -ايغُإ ا٫دتُاعٞ ٚتطبٝك٘ يف ايعسام ،د. صادم َٗدٟ ايطعٝد .11
 .1975 ،ايكاٖس٠ ،َطبع١ ا٫عتُاد

َٔ سكٛم ٚٚادبات ايعُاٍ ٚاصشاب ايعٌُ يف قإْٛ ايعٌُ  ،صادم َٗدٟ ايطعٝد .12
 .1962 ،بػداد ،َطبع١ املعازف ،ايعساقٞ

داز ايٓضس  ،ادتص٤ ا٫ٍٚ ،َباد٨ ايتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ ،د. عبدايباضط عبداحملطٔ .13
 .1997 ،ايكاٖس٠ ،يًتٛشٜع ٚايٓػس ظاَع١ ايكاٖس٠

 ،ايهٜٛت ،داَع١ ايهٜٛت ،ايٛدٝص يف قإْٛ ايعٌُ ايهٜٛيت ،د. عبد ايسضٍٛ عبد ايسعا .14
1978. 

غازع  19 ،َطبع١ ايٓٗغ١ ادتدٜد٠ ،تأَني اصاب١ ايعٌُ عًًُا ٚع٬ًُ ،عبد ايعصٜص اهل٬يٞ .15
 .1967 ،ايكاٖس٠ ،ازض اذتسَني بايعاٖس

غسن١ ايبٗا٤ يًربزتٝات  ،دتُاعٞايتعًٝل ع٢ً قإْٛ ايتأَني ا٫ ،د. عبدايفتاح َساد .16
 ب٬ ض١ٓ طبع. ،ا٫ضهٓدز١ٜ ،ٚايهَٛبٝٛتس ٚايٓػس ا٫يهرتْٚٞ

َ٪ضط١ داز ايهتب  ،قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ،د. عدْإ ايعابد ٚد. ٜٛضف ايٝاع .17
 .1981 ،داَع١ املٛصٌ ،يًطباع١ ٚايٓػس

ٚا٫غرتان١ٝ  ايسأمساي١ٝ -دزاضات يف قٛاْني ايغُإ ا٫دتُاعٞ ،د. عصٜص ابساِٖٝ .18
 .1972 ،بػداد ،َطبع١ ضًُإ ا٫ععُٞ ،ادتص٤ ا٫ٍٚ ،ٚايعساق١ٝ

َطبع١  ،ايطبع١ ايجايج١ ،ادتص٤ ايجايح ،غسح تػسٜع ايعٌُ يف َضس ،د. عًٞ ايعسٜف .19
 .1954 ،َضس ،باب ارتًل -عطا

 ،ايكاٖس٠ ،َطبع١ َُٓٝس ،ادتص٤ ا٫ٍٚ ،غسح ايتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ ،د. عًٞ ايعسٜف .20
1965. 

داز  ،ايتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ ) ايٓعاّ ا٫ضاضٞ ٚايٓعِ امله١ًُ( ،. ستُد سطني قاضِد .21
 .1995 ،غازع ضٛتري 25 ،ادتاَع١ ادتدٜد٠ يًٓػس

دزاض١ ع١ًُٝ يًتػسٜعات اذتدٜج١ َٔ  -ايتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ ،د. ستُد سطني َٓضٛز .22
 .1989 ،ا٫ضهٓدز١ٜ ،َٓػأ٠ املعازف ،خ٬ٍ ايتطبٝكات ايكغا١ٝ٥
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عٔ اصابات ايعٌُ يف  ،يًعاٌَ ايضػري ،اذتُا١ٜ ايتأ١َٝٓٝ ،ستُد زفعت ايضباسٞ د. .23
 .1990 ،غازع ايكضس ايعٝين ،َهتب١ عني ايػُظ ،ايكإْٛ املضسٟ

 ،تعٜٛض اصابات ايعٌُ ٚاَساض امل١ٓٗ يف ايفك٘ ٚايكغا٤ املكازٕ ،ستُد غايٞ ايعٓصٟ .24
 .2005 ،ب٬ َهإ طبع ،ايطبع١ ا٫ٚىل

 .1972 ،ا٫ضهٓدز١ٜ ،باد٨ ايكغا٤ يف ايتأَٝٓات ا٫دتُاع١َٝ ،َضطف٢ ٜٛضف .25
 ثاًْٝا: ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ

زت١ً ايكإْٛ  ،غسٚط تعٜٛض اصاب١ ايعٌُ يف ايكإْٛ املكازٕ ،د. عدْإ ايعابد .1
 .1978 ،بػداد ،ايط١ٓ ايطادض١ ،9ٚ  8ايعددإ  ،املكازٕ

سٛادخ ايعٌُ ٚا٫َساض ا٫جتاٖات اذتدٜج١ يف ايتفسق١ بني  ،د. ستُد يبٝب غٓب .2
َطبع١ داَع١  ،ايط١ٓ ايتاضع١ ،ايعدد ا٫ٍٚ ،زت١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتضاد١ٜ ،امل١ٝٓٗ

 .1967ٜٓاٜس  ،عني مشظ
زت١ً ايكإْٛ  ،عُإ خطاز امل١ٓٗ يف ايكإْٛ املضسٟ ،د. ستُٛد مجاٍ ايدٜٔ شنٞ .3

 .1995ْٝٛ ٜٛ -َازع ،ايط١ٓ ارتاَط١ ٚايعػسٕٚ ،ايعدد ا٫ٍٚ ،ٚا٫قتضاد
 ثايجًا: املٓػٛزات ٚاجملُٛعات ايكغا١ٝ٥

 ،2ز ،1ز ،قغا٤ ايٓكض يف َٓاشعات ايعٌُ ٚايتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ ،عضُت اهلٛازٟ .1
 .7ز ،6ز ،5ز ،3ز

 .1965 ،ادتص٤ ايجاْٞ ،زتُٛع١ املباد٨ ايكا١ْْٝٛ ا٫زد١ْٝ .2
 .2001 ١ْٜٝٛ يط١ٓ -ابسٌٜ ،ايعدد ا٫ٍٚ ،45ايط١ٓ  ،زت١ً ١٦ٖٝ قغاٜا ايدٚي١ .3

 زابعًا ايكٛاْني
 املًػ٢. 1936يط١ٓ  72قإْٛ ايعُاٍ ايعساقٞ زقِ  .1
 املًػ٢. 1964يط١ٓ  140قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ايعساقٞ زقِ  .2
 املًػ٢. 1969يط١ٓ  112قإْٛ ايتكاعد ٚايغُإ ا٫دتُاعٞ ايعساقٞ زقِ  .3
 ايٓافر. 1971يط١ٓ  39قإْٛ ايتكاعد ٚايغُإ ايعساقٞ زقِ  .4
 ايٓافر. 1975يط١ٓ  79زقِ  ،أَني ا٫دتُاعٞ املضسٟقإْٛ ايت .5
 .2010يط١ٓ  135قإْٛ ايتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ ٚاملعاغات املضسٟ زقِ  .6
 ايٓافر. 1996يط١ٓ  8قإْٛ ايعٌُ ا٫زدْٞ زقِ  .7
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 ايٓافر. 2014يط١ٓ  1قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ا٫زدْٞ زقِ  .8
 املعدٍ. ١1946 يطٓ 2426-46قإْٛ ايغُإ ا٫دتُاعٞ ايفسْطٞ زقِ  .9

 خاَطًا: ايكسازات ايكغا١ٝ٥ غري املٓػٛز٠:
 .11/8/2015بتازٜذ  1461/2015قساز سته١ُ ايتُٝص ا٫زد١ْٝ زقِ  .1
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juin 1956، juris- classeur periodque، sem maine 
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de Accident de travail، paris، 1969. 

5. M. Fontaine، R. Cavalerie، J. A. Hassenforder، Diction 

naire de Droit، Foucher، Paris، 1996. 
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