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                                 املستخلص
تًكٞ بآثازٖا  ٚأضشتبدأت ظاٖس٠ ايطشس ٚايػعٛذ٠ با٫ْتػاز ايٛاضع يف اجملتُع، 

ـ عٔ تًو ا٭ضساز اييت تًشل ايطًب١ٝ اـطري٠ ع٢ً ا٫ؾساد َطبب١ هلِ أضسازًا ٫ ؽتً
غصب٘ أٚ تؿٜٛت ؾسص١ عًٝ٘ أٚ غري ذيو. ٖرٙ ا٭ضساز تأتٞ أٚ باٱْطإ ْتٝذ١ ات٬ف َاي٘ 

ٚؼسَٗا ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬  ، نُاملدايؿتٗا يًٓعاّ ايكاْْٛٞ ،ْتٝذ١ ملُازضات غري َػسٚع١
بايتايٞ قد هد ، يهٔ املطتػسب إٔ املػسع مل ٜتٓاٍٚ ٖرٙ ا٭ؾعاٍ بايتٓعِٝ، ٚأٜطًا

املطايب١ بسؾع  ،أضاض٘ ي٘، ع٫٢ً ٜطُح  ،ايػدص املتطسز َٓٗا ْؿط٘ أَاّ ؾساؽ تػسٜعٞ
دع٣ٛ ؾرب ا٭ضساز اييت ؿكت ب٘ ْتٝذ١ طكٛع ايطشس ٚايػعٛذ٠، ٚسذ١ املػسع يف ذيو 
نٕٛ إٔ تًو املُازضات ٖٞ َٔ قبٌٝ ايػٝبٝات اييت تؿتكد يًسابط املادٟ املًُٛع يهٞ 

ٖس٠ قا١ْْٝٛ َاد١ٜ. ٚيكد اثبت ايبشح قصٛز ٖرا املٛقـ، ٚبايتايٞ ٜٓبػٞ إٔ ٜتِ تهٕٛ ظا
يًُط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ -نتطبٝل تػسٜعٞ –هٕٛ ق٬ً ٜتٓاٍٚ ٖرا املٛضٛع بايتٓعِٝ ٚإٔ 

عكد١ٜ ناْت أّ تكصري١ٜ، ٚبٝت ايكصٝد يف ايدزاض١ ٜتعًل سٍٛ صعٛب١ ا٫ثبات بإٔ ؾعٌ 
. ٚيتٓاٍٚ نٌ َا خ ايطسز، أٚ إٔ ايطسز ٜطٓد إىل ذيو ايؿعٌايػعٛذ٠ ٚايطشس ٜ٪دٟ إىل اسدا

ضبل مت تكطِٝ ايدزاض١ يف املٛضٛع إىل ث٬ث١ َباسح، خصص املبشح ا٭ٍٚ يبشح ايطشس 
بٛصؿ٘ ظاٖس٠، أَا املبشح ايجاْٞ ؾكد تٓاٚيٓا ؾٝ٘ اضٓاد ا٭ضساز ٭عُاٍ ايطشس 

يكد ٚ ٚاضتٓباط ايطٓد ايكاْْٛٞ.يطبب١ٝ ٚايػعٛذ٠، ٚأَا املبشح ا٭خري ؾهإ ٫ؾرتاض ا
اثبتٓا يف ايبشح بإٔ ايتػًب ع٢ً ٖرٙ ايصعٛب١ ٜهُٔ يف ا٫عتُاد َٔ داْب ايكاضٞ ع٢ً 
اـرب٠ ايؿ١ٝٓ يف ٖرا اجملاٍ َٚٔ ثِ َٓح ضًط١ تكدٜس١ٜ يًكاضٞ با٫نتؿا٤ با٫ستُاٍ ايسادح 

يرٟ ًٜشل بايطش١ٝ، يف ضبب ايطسز أٚ اؾرتاض زابط١ ايطبب١ٝ بني ؾعٌ املػعٛذ ٚايطسز ا
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ٖٚرا ٫ ٜعين خسٚدًا عٔ املباد٨ ايعا١َ يف املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ، تًو اييت تتطًب ضسٚز٠ 
تٛاؾس اـطأ ٚايطسز ٚزابط١ ايطبب١ٝ يكٝاَٗا، بٌ نٌ َا يف ا٫َس إٔ املتطسز ٜٓبػٞ إٔ ٫ 

متجٌ  وسّ َٔ ايتعٜٛض جملسد أْ٘ اخؿل يف اثبات إٔ ايطسز نإ ْتٝذ١ يؿعٌ غري َػسٚع
بايػعٛذ٠، ٖٚٓا ٜتِ اعؿا٥٘ َٔ ٖرا ا٫ثبات ٜٚرتى اجملاٍ يًُدع٢ عًٝ٘ إ أزاد ايتدًص َٔ 

. ٚنٌ ٖرا ٜتِ بعد إ ٜكّٛ املط٪ٚي١ٝ إٔ ٜجبت إٔ ايطبب ا٭دٓيب ٖٛ املطبب يًطسز
املػسع َٔ داْب٘ بتٓعِٝ ا٭عُاٍ غري املػسٚع١ املتعًك١ مبُازضات ايطشس ٚايػعٛذ٠ 

 املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ايتكصري١ٜ، َجٌ ا٫ت٬ف ٚايػصب ٚغريٖا.  نباقٞ تطبٝكات

 ٚايػعٛذ٠، زابط١ ايطشس املد١ْٝ، اعُاٍ ْٞ، املط٪ٚي١ٝايكإْٛ املدايهًُات املؿتاس١ٝ: 
 .ضبب١ٝ

Abstract  

 The phenomenon of witchcraft and sorcery began to 

spread widely in the society, and it began to make its 

negative effects on serious individuals causing damages to 

them not different from those damages to the person that 

result from money loss or missing opportunity. It is 

surprising that the legislator has not dealt with these acts by 

organizing, and therefore the person who is damaged by 

these acts may find himself unable to set a claim at the court, 

on which he is not allowed to claim a reparation for the 

damages he suffered because of the ritual witch and sorcery. 

The argument of the legislator in that is the fact that such 

practices are such unseen that lack tangible physical link to 

be a physical phenomenon of law. 

The research has proved that this position is deficient, 

and therefore this subject should be dealt with by regulation 

and should be the subject of legislative application of civil 

liability, whether contractual or tortious. The whole point of 

the study concerns the difficulty of proving that sorcery and 

witchcraft cause damage. The study has also proved that the 

difficulty in overcoming this problem lies in the judge's 

reliance on expertise in this area and thus giving discretion 

to the judge to be more likely to believe in the cause of the 
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injury or to assume the causation between the act of the 

sorcerer and the injury to the victim. This does not mean 

departing from the general principles of civil liability, which 

require the need for fault, damage and causation for its 

existence; in fact, the victim should not be deprived of 

compensation simply because he failed to prove that the 

damage was the result of an illegal act represented by 

witchcraft. Here, the persecutor is exempted from this 

evidence and leaves the defendant (the witch) with the 

possibility that if he/she wants to get rid of the 

responsibility; he/she must prove that the foreign cause is the 

cause of the damage. 

Key words: civil law, civil responsibility, Witchcraft and 

sorcery, Assumption of causal relation. 

 تـاملقذم
َٔ ايطبٝعٞ إٔ ِٜتطِ عًِ ايكإْٛ بأْ٘ عًِ ٜكّٛ ع٢ً ظٛاٖس َاد١ٜ ًَُٛض١، ؾايكإْٛ      

٫ ٜهرتخ مبا ٖٛ كؿٞ غري ظاٖس، ؾط٬ً عٔ عدّ تعاًَ٘ َع َا ٫ ق١ُٝ ي٘ يف اؿٝا٠ 
خس ٫ ايكا١ْْٝٛ، ٚإٕ نإ َادًٜا ظاٖسًا؛ يرا ؾإٕ َا ٜٴطًل عًٝ٘ بايعامل ايطٴؿًٞ أٚ ايعامل اٯ

 غإٔ يًكإْٛ ب٘ أٚ ٫ ٜتعاٌَ َع٘، ٖٚر ٖٛ املبدأ ايطا٥د ايّٝٛ.

يهٔ يف املكابٌ عٓدَا تعٗس ع٢ً ايططح ع٬َات ٚد٥٫ٌ ع٢ً تأثري بعض َٔ تًو      
ا٭َٛز ايها١َٓ ٚزا٤ سٝاتٓا املاد١ٜ، ع٢ً ا٫ْطإ عٝح متّظ سكٛق٘ ٚسسٜات٘ أٚ تٓاٍ 

ٝاّ بٛادبات٘، ٚإٕ بدت د٥٫ٌ ٚإَازات ْطب١ٝ يًبعض، َٓٗا، أٚ ػعً٘ غري قادز ع٢ً ايك
ؾإْٗا ٫ غو َ٪ثس٠ ع٢ً تًو ايع٬قات بني ا٭غداص ٚاييت عينٳ ايكإْٛ بتٓعُٝٗا ٚمحا١ٜ 
ٌٌ َٓا َٔ ٜس٣، إٔ عكازًا َا أضش٢ َٗذٛزًا  اؿكٛم املتص١ً بٗا، ؾهجرٌي َٓا َٔ ٜطُع ٚقًٝ

ّٔ ٚ٭غٗس، بٌ يطٓٛات عد٠ ، برزٜع١ أْ٘ َطهٕٛ  َٔ أغباح، أٚ إٔ إْطاًْا َا تًِبط٘ اؾ
ٚأضش٢ ٜٴٗدد َٔ سٛي٘ بأؾعاٍ ضاز٠ قد تصٌ إىل دسا٥ِ، أٚ إٔ آخس أٚ ُأخس٣ َِطٗا عٌُ 
ضشسٟ أضشت ٫ تٴطٝل ايعٝؼ َع شٚدٗا ٚتصس ع٢ً طًب ايتؿسٜل َٓ٘، بٌ يف بعض 

ػعٛذٜٔ يهػـ ا٭ساٜني قد ٜعتُد بعض احملككني يف اؾسا٥ِ ع٢ً بعض َٔ ايطشس٠ ٚامل
 ،سكٝك١ َستهب اؾسمي١ امُلشكل ؾٝٗا ! ٚقد ٜبين بعطًا َِٓٗ قٓاعت٘ ع٢ً تًو املعًَٛات
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ؾٝبادز إىل صٓع أدي١ ٜكبًٗا ايكإْٛ ؼانٞ املعًَٛات اييت ٚصًت إىل عًُ٘ َٔ ذيهِ 
 املصدز!

ا١ٜ إذٕ ؾايٛاقع ٜجري ايهجري َٔ املػاٖد اؿكٝك١ٝ بٛدٛد أعُاٍ ضشس ٚغعٛذ٠، ايػ      
َٓٗا اٱضساز باٯخسٜٔ، بػت٢ ايطسم، ٚع٢ً كتًـ ايصٛز، نايتؿسٜل بني شٚدني، أٚ 

ؾعً٘، أٚ َا غانٌ  ضتُايتِٗ ملا ٫ ٜسغبٛاٚؽٜٛؿِٗ، ٚأسٝاًْا تٗدٜدِٖ، أٚ اتؿصٜع اٯخسٜٔ 
َتٓا١ٖٝ؛ ٚيٝطت إغهايٝتٓا يف ايبشح إٔ ْجبت إٔ ٖرٙ ا٭َٛز ْادع١ يف َٔ ايصٛز اي٬

، ؾ٬ غإٔ يٓا بريو، ٫ٚ ِٜٗ إٕ نٓا َعتكدٜٔ بتأثريات ٖرٙ ا٭ؾعاٍ ع٢ً أزض ؼكٝل َآزبٗا
عا٤ات تصعِ إٔ ضسزًا َا ايٛاقع أّ ٫، يهٔ اؿكٝك١ اييت ٫ َٓاص َٔ ايٛقٛف عٓدٖا إٔ إدِّ

سصٌ ْتٝذ١ يتًو ا٭ؾعاٍ، ٚا٭غسب َٔ ذيو إٔ ثٴًَّـ١ٌ َٔ ممازضٞ ايطشس ٚايػعٛذ٠ ػدِٖ 
ِ ٚأَاّ املٮ، ْطب١ ذيو ايطسز ٭ؾعاهلِ، ؾإَا إٔ ْتذاٌٖ ٖرا ا٭َس ُٜكٍسٕٚ ع٢ً أْؿطٗ

ب٬ فٝب، ٚإَا إٔ ْتشس٣ ٚاقع ا٭َس مبصُٜد َٔ ايتؿّشص ٚايتأٌَ؛ صشٝح  زْٚرتى املتطس
إٔ ٖرٙ َػه١ً ٫ تكـ عٓد أبعادٖا ايؿك١ٝٗ، بٌ ػاٚشٖا يتهٕٛ قٌ ددٍ ؾهسٟ ميظ 

بٗا ٫ ٜعرتف ايكإْٛ مبا ًٜٛز يف ؾًو ا٭ٖٚاّ  أضاع ايكإْٛ ٚصبػت٘ املاد١ٜ، ٚاييت
 ٕ ؾٖٛسٙ َٚطُْٛ٘.ٝات، أٚ ٖهرا ٜؿرتض ؾٝ٘ املطتكس٩ٚٚايػٝب

٫ تدخٌ يف اٖتُاَات اييت تدخٌ ؼت َطُٝات ايطشس ٚايػعٛذ٠ ٫ غوَّ إٔ ا٭ؾعاٍ      
ٌ قسازات عًِ ايكإْٛ، يهٔ َا ٜرتتب عًٝٗا َٔ تأثريات ٚاقع١ٝ متّظ سكٛقًا َٚطايبات، ب

ٍِ ع٢ً ايكإْٛ ٚضع اؿًٍٛ املٓاضب١ هلا؛ ٖٚٓا تهُٔ املػه١ً  ٚأسهاّ، هعٌ َٔ احملت
 بأبعادٖا ايؿهس١ٜ ٚايؿك١ٝٗ ٚا٭صٛي١ٝ:

ؾُٔ ايٓاس١ٝ ايؿهس١ٜ، نٝـ ٜتعاٌَ ايكإْٛ َع ظٛاٖس اختًـ ايعًِ ع٢ً سكٝك١ ٚدٛدٖا  -
 بطٗا باؿٝا٠ املاد١ٜ؟ٚاختًـ املٓادٕٚ بٛدٛدٖا ع٢ً أضبابٗا َٚطبباتٗا ٚسدٚد ز

َٴجبت؟ -  َٚٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ، نٝـ ٜصدز ايكإْٛ سهًُا ميّظ سكٛقًا غابٗا ْكٌص غري 
َٚٔ ايٓاس١ٝ ا٭صٛي١ٝ، نٝـ ُأقِٝ سهُٞ، إٕ نٓت قاضًٝا، ع٢ً قٓاع١ ْطب١ٝ ٭ضتٓد  -

 يف سهُٞ ع٢ً قاعد٠ مل تٛضع أص٬ً يتهٜٛٓٗا؟
ٖس َاد١ٜ بتأثريٖا ع٢ً ا٫ْطإ ٚسكٛق٘؟ عٝح بات يهٔ أ٫ تٴعد تًو ا٭عُاٍ ٚايعٛا      

ٌٍ َٔ ايكإْٛ ٚايكطا٤ ايتعاٌَ َعٗا ٚنأْٗا دص٤ٌ َٔ اؿٝا٠ املاد١ٜ؟ ملا تٴسٍتـب٘  يصاًَا ع٢ً ن
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ـعٴــّد اْصساف ا٫ٖتُاّ ايكاْْٛٞ  َٔ تػٝريات ٚاضش١ ع٢ً سكٛم ا٭ؾساد ٚٚادباتِٗ. أ٫ ٜـٳ
 ختبا٤ٌ عٔ ايٛاقع؟اعٓٗا 

ايبشح يف ظٛاٖس ايتأثريات ايٓامج١ عٔ أعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠، َستبٌط با٭ضاع إٕ      
ٍّ ٚصؿ١ٝ نعًِ ايٓؿظ ٚعًِ ا٫دتُاع، ْٚهاد ٫ ْس٣ عجا أٚ اٖتُاًَا هلا يف ْطام  بعًٛ
ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ، يهٔ ا٭ضساز اييت تطببٗا أٚ ٜدعٞ قدثٖٛا أٚ املتطسزٜٔ َٓٗا أْٗا 

، تطؿٛ ع٢ً ضطح خاضع ملسأ٣ ايكإْٛ ٜٚدٙ ايطازب١؛ يهٔ َطٓد٠ٌ يتًو ا٭عُاٍ
 إغهايٝات ايبشح قاًْْٛا ؾٝٗا َتعدد٠:

ؾؿٞ َكابٌ ا٫ْط٬م َٔ ايبٴعد ايؿهسٟ يًكإْٛ يف َد٣ اَهإ ايتعاٌَ َع أعُاٍ ايطشس  -1
ٚايػعٛذ٠، يٝظ ؾكط ع٢ً أْٗا أعُاٍ غري َػسٚع١، بٌ ٌٖ ٜكس ايكإْٛ بكدزتٗا ع٢ً 

 عٞ ٚاملطاع عكٛم ا٭ؾساد ٚٚادباتِٗ؟ايتػٝري ايٛاق
نٝـ ميهٔ إضٓاد ا٭ضساز ايٓامج١ عٔ أعُاهلِ، ٚنٝـ ٜتِ إثبات زابط١ ايطبب١ٝ بٝٓٗا  -2

ِٴ ا٭ضساز؟ ًُْه  ٚبني تَ
ِِ نٝـ ٜطتٓد ايكاضٞ يف سهُ٘ ع٢ً ايسبط بني اضتكسا٥٘ يٛاقع ايطسز، ٚاضتٓباط٘  -3 ث

ز، أٚ َعاؾ١ اٯثاز ايٓامج١ عٔ تًو يًشهِ ايكاْْٛٞ امُلساد تطبٝك٘ ؾرب ذيو ايطس
 ا٭عُاٍ، ٚاييت دخًت يف ا٫نرتاخ ايكاْْٛٞ ملطِّٗا عكٛم ا٭ؾساد ٚٚادباتِٗ؟

مجٝع ٖرٙ ا٫غهايٝات ضٛف ماٍٚ ٚضع اؿًٍٛ هلا َٔ خ٬ٍ ٖرا ايبشح ايرٟ      
٤ ٚايكسازات ازتأٜٓا إٔ تهٕٛ ايدزاض١ ؾٝ٘ ؼ١ًًٝٝ ْعاجل ؾٝٗا بعض ا٭ؾهاز ٚا٭سهاّ ٚاٯزا

ٚيهٕٛ املطأي١ تجري إغهاي١ٝ يف ايطبب١ٝ ْؿطٗا، ؾإْٓا عُدْا إىل ايكطا١ٝ٥ ذات ايػإٔ، 
اٱغاز٠ إىل َٛقـ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ، سٝح تعد بعض ايكٛاْني أعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠ َٔ 
قبٌٝ اؾسا٥ِ، ٖٚرا َا قد ٜطد ايٓكص اؿاصٌ يف ايكإْٛ املدْٞ سٍٛ عد ٖرٙ ا٭عُاٍ 

 غري َػسٚع١، إذ إٔ ا٫عتُاد ع٢ً َا قسزت٘ ايكٛاْني اؾٓا١ٝ٥ ضٝؿطٞ إىل إثاز٠ أعُا٫ً
املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ملُازضٞ ٖرٙ ا٭عُاٍ، ؾط٬ً عٔ َط٪ٚيٝاتِٗ اؾٓا١ٝ٥، ْاٖٝو عٔ إٔ 
ْعسٜات ايطبب١ٝ، َجٌ ْعس١ٜ ايطبب املٓتر ْٚعس١ٜ تعادٍ ا٭ضباب، ٖٞ ذاتٗا يف نًتا 
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أصشابٗا ِٖ ذاتِٗ يف ن٬ اجملايني، ايطبب١ٝ املد١ْٝ ٚايطبب١ٝ املط٪ٚيٝتني، نُا إٔ 
 .  (1)اؾٓا١ٝ٥

 -ايدزاض١ ع٢ً ٚؾل اـط١ ايع١ًُٝ اٯت١ٝ:  ٚضٓٛشع 

 ظاٖس٠. ٜٚػتٌُ ع٢ً َطًبني:ايطشس بٛصؿ٘ املبشح ا٭ٍٚ:  -
 املطًب ا٭ٍٚ: َا١ٖٝ ايعاٖس٠ ايكا١ْْٝٛ، ٚاييت ْعين بٗا ايعاٖس٠ احمله١َٛ بايكإْٛ.

 .يًطشس بٛصؿ٘ ظاٖس٠ يف ْطام ايكإْٛملطًب ايجاْٞ: ايصؿ١ املاد١ٜ ا
 املبشح ايجاْٞ: إضٓاد ا٭ضساز ٭عُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠. ٜٚػتٌُ أٜطًا ع٢ً َطًبني: -

 املطًب ا٭ٍٚ: َا١ٖٝ أضساز أعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠ ٚتأثريٖا ع٢ً ا٭ؾساد.
 طشس ٚايػعٛذ٠.املطًب ايجاْٞ: إثبات إضٓاد ا٭ضساز إىل أعُاٍ اي

 املبشح ايجايح: اؾرتاض ايطبب١ٝ ٚاضتٓباط ايطٓد ايكاْْٛٞ -

                                                      

فعمى سبيل السثاؿ، يذيخ الجكتػر عبج الخشيج  مأمػف، في كتابو: )عالقة الدببية في  (1)
: إلى أف 9)دوف ذكخ سشة نذخ(، صالقاىخة،  السدؤولية السجنية(، دار الشيزة العخبية،

" وقج ُندبت الشطخية 1862ىػ مغ عخض نطخيتو في تعادؿ األسباب عاـ  "فػف بيخؼ "
ل، كسا أف الشطخية ذاتيا مشدػبة لمذخز نفدو في مخاجع إليو، رغع أف مؤسديا مي
يج، الدببية الجشائية، دار الفكخ العخبي، القاىخة، د. رؤوؼ عبالدببية الجشائية. )الحع: 

(. وكحلظ األمخ بالشدبة لشطخية الدبب السشتج، حيث يشدبيا فقو 08، ص 4، ط1984
الحع: د. حدغ عمي الحنػف، )"، القانػف السجني إلى  الفيمدػؼ األلساني "فػف كخايذ

 (،.02، ص 0226، دار وائل لمشذخ، عّسػاف، 3السبدػط في السدؤولية السجنية، ج 
د. محسػد نجيب )وكحلظ الحاؿ بالشدبة لفقو القانػف الجشائي، إذ يشدبيا لمسرجر نفدو، 

ص حدشي، عالقة الدببية في قانػف العقػبات، القاىخة، )دوف ذكخ مصبعة وسشة نذخ(، 
(. وتفديخ ىحا التػحج في الدببية في كال السدؤوليتيغ السجنية والجشائية، أف ىحه 155

الشطخيات نذأت في ضل الفكخ القانػني القائع آنحاؾ، والحؼ كاف متأثخًا بالفقو الخوماني 
السشصق السجخد ال يقػد  لتداـ، كسا أفلجخيسة وشبو الجخيسة مغ مرادر االالحؼ جعل ا

ٍؼ ما بيغ مشصػؽ نطخيات الدببية ومزسػنيا في كمتا السدؤوليتيغ، فيي ختالإلى ثسة ا
خ قائع في كمتا جسيعًا تتكمع عغ مذكمة تعجد األسباب في إحجاث الزخر، وىػ أم

 ختالؼ.السدؤوليتيغ بال ا



 (17( ، السنة )37( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23) 

7 

 املطًب ا٭ٍٚ: ايطبب١ٝ املؿرتض١ يف أضساز أعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠.
 املطًب ايجاْٞ: اضتٓباط ايطٓد ايكاْْٛٞ يف َعاؾ١ تأثريات أعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠.

ا أِٖ ا٫ضتٓتادات ٚايتٛصٝات. ٚضٓٓٗٞ ايبشح، مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل، غامت١ ْٛضح ؾٝٗ
 َٚٔ اهلل ايتٛؾٝل.

 املبحث األول
 ظاهرة السحر بوصفه

نجريًا َا ْطُع مبصطًح ايٛقا٥ع ايكا١ْْٝٛ ٚا٭عُاٍ ايكا١ْْٝٛ ٚا٭ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ، 
يهٔ قًُا ٬ْسغ َٔ ٜسنص ع٢ً ايعاٖس٠ ايكا١ْْٝٛ، ؾٗٓاى ظٛاٖس ادتُاع١ٝ، ٖٚرٙ ا٭خري٠ يٛ 

ظاٖس٠ قا١ْْٝٛ قه١َٛ بايكإْٛ،  طتتشٍٛ إىلؾ ،بايتٓعِٝ ٚأؾسد هلا أسهاًَاتٓاٚهلا املػسع 
ٚبايطبع ٜٗتِ املػسع بايعٛاٖس اييت هلا صؿ١ َاد١ٜ يف اجملتُع، ٚاييت تٓتر آثازًا ًَُٛض١ 

ٜٚٓكطِ ٖرا املبشح ع٢ً َطًبني، ٜتٓاٍٚ ا٭ٍٚ َُٓٗا َا١ٖٝ ايعاٖس٠  ضًبًا أٚ اهابًا.
، كإْٛيف ْطام ايظاٖس٠ بٛصؿ٘  يًطشسايصؿ١ املاد١ٜ ايجاْٞ َُٓٗا ايكا١ْْٝٛ، ٜٚتٓاٍٚ 
 ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 املطلب األول
 ماهيت الظاهرة القانونيت

، ؾٗٛ ٜكّٛ ع٢ً (1)َٔ ايجابت إٔ ايكإْٛ يٝظ ؾًٓا ؾشطب، بٌ ٖٛ أٜطًا عًِ
ٖٞ  ،ٜٗتِ بٗادزاض١ ظٛاٖس ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ، ٚايعٛاٖس ا٫دتُاع١ٝ اييت وهُٗا ايكإْٛ ٚ

تًو اييت تصًح ٭ٕ تهٕٛ ق٬ً يدزاض١ ع١ًُٝ ٖٚٞ تتصـ بصؿ١ ايعُّٛ عٝح تػٌُ 
. (2)ٗا ٚسد٠ َتها١ًَٛصؿمجٝع ا٭ؾساد، ٖٚٓا تػب٘ ايعاٖس٠ ايكا١ْْٝٛ ايعاٖس٠ ايطبٝع١ٝ ب

نُا أْ٘ وٟٛ ايعدٜد َٔ ايكٛاعد اييت تبني ايػاٜات ٚايٛضا٥ٌ، ٖٚرٙ ايكٛاعد تتصـ 
 ا ؼٜٛ٘ َٔ دصا٤ َادٟ. باٱيصاّ مل

                                                      

الحع: د. دمحم سميساف األحسج، قاعجة نرل أوكاـ ودورىا في تكػيغ ممكة قانػنية سميسة،  (1)
 . 164، ص0217ت زيغ الحقػقية، بيخوت، ، مشذػرا0ط

الحع: فيرل دمحم البحيخؼ، أثخ الشيزة العمسية الحجيثة عمى الفكخ القانػني، دراسة في  (0)
  .74، ص0215فمدفة القانػف، 
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َٚا َٔ غو إٔ دزاض١ ايكإْٛ ٫ تطتكِٝ دٕٚ ايصؿ١ ايع١ًُٝ، ظاْب املع٢ٓ 
ايؿين املستبط بايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٚا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥ ٚاضؿا٤ اؾاْب ايعًُٞ عًٝٗا، 
ٚبايتايٞ ا٫بتعاد عٔ ايٓعس٠ ايػه١ًٝ، ٖرا َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أخس٣ َٔ ايصعب دزاض١ عًِ 

ٍٍ عٔ ْٕٛ بايكا ايعًّٛ ا٭خس٣ نعًِ ا٫دتُاع َج٬ً. تؿطري ايعٛاٖس اييت ٜٗتِ بٗا، مبعص
ؾشٝجُا ٜٛدد فتُع ٚتٓتػس ؾٝ٘ ايعٛاٖس، ؾإْ٘ ٜٛدد بايطسٚز٠ قإْٛ وهِ ايعٛاٖس 

 ايطا٥د٠ ؾٝ٘. 

إذٕ ٜٓبػٞ عٓد تهٜٛٔ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٬َسع١ ا٭ؾهاز ٚايعٛاٖس ا٫دتُاع١ٝ 
تُع ٚا٫ساط١ بٗا اساط١ غا١ًَ، غسٜط١ إٔ تهٕٛ َتٛاؾك١ َع غاٜات ايكإْٛ ايطا٥د٠ يف اجمل

ٚؽطع ؿهُ٘، ٚإٕ مل تهٔ نريو ؾايكإْٛ وازب َجٌ ٖرٙ ايعٛاٖس ٜٚتصد٣ هلا عٔ 
. ٚع٢ً ٖرا ٖٓاى ٚضع فسد َتُجٌ بعاٖس٠ ادتُاع١ٝ ضًب١ٝ نايطشس، (1)طسٜل تًو ايكٛاعد

ؾايؿسض١ٝ قا١ُ٥ َٚتشت١ُ، يهٔ ١ عٌ ٥٬َِ ملٛادٗت٘، ٜٓبػٞ إٔ تعاؾ٘ ايكاعد٠ ايكاْْٛٝ
. إضاؾ١ (2)ُٖٚا ايؿسض ٚاؿهِ ٗاايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ بعٓصسٜؼتاز إىل سهِ، نٞ تهتٌُ 

يريو ؾإٕ محا١ٜ ا٭َٔ ا٫دتُاعٞ ٚا٭َٔ اٱْطاْٞ تكتطٞ محا١ٜ اجملتُع َٔ ناؾ١ املداطس 
يًٛقٛف بٛد٘ ايعٛاٖس ٚاملتػريات  ا٫دتُاع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً َٓاٖط١ آثازٖا ايطًب١ٝ،
. ٖٚرا نً٘ ٜطتدعٞ إٔ ٜأتٞ ايكإْٛ (3)ا٫دتُاع١ٝ اييت تطسأ ع٢ً ايؿهس ٚايطًٛى ٚاملٓطل

ٚهعٌ َٔ أٚيٜٛات٘ تٛؾري ا٭َٔ داخٌ اجملتُع عرب تبين ممازضات ذات طابع ادتُاعٞ 
 هلا سهُٗا.  ،نايطشس ٚايػعٛذ٠ بايتٓعِٝ نعاٖس٠ قا١ْْٝٛ

                                                      

، 1993ع: د. حدغ كيخه، السجخل الى القانػف، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، حال (1)
 . 156ص

يغ، دور السشصق القانػني في تكػيغ القانػف وتصبيقو، دراسة في الحع: د. فايد دمحم حد (0)
. والحع كحلظ: 06، ص0229فمدفة القانػف، دار السصبػعات الجامعية، اإلسكشجرية، 

دمحم سميساف األحسج، عشاصخ القاعجة القانػنية الفخضية والحكع، بحث مشذػر في مجمة 
، ص 1998سػصل، العجد الخامذ، جامعة ال-الخافجيغ لمحقػؽ، ترجرىا كمية القانػف 

126. 
الحع: د. عادؿ عسخ، دور القانػف في تحقيق أمغ واستقخار السجتسع، مقاؿ مشذػر في  (3)

 :متاح عمى الخابط االلكتخوني 3/6/0216صحيفة )دنيا الػشغ(، بتاريخ 
     pulpit.alwatanvoice.com  0/4/0202تاريخ الديارة . 
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ٓطًل، يٝظ َٔ املعكٍٛ إٔ ٜتذاٌٖ املػسع ظاٖس٠ ايطشس َٚٔ ٖرا امل
اييت بدأت تًكٞ بآثازٖا ايطًب١ٝ املتُج١ً بأضساز َاد١ٜ -نعاٖس٠ ادتُاع١ٝ-ٚايػعٛذ٠

َٚع١ٜٛٓ، ٖرا َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخس٣، ٜتُجٌ دٚز ايكطا٤ ايس٥ٝظ يف تطبٝل ايكإْٛ 
باضتٓباط اؿًٍٛ املٓاضب١  ٚؼكٝل ا٫ضتكساز يف ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ، ؾايكاضٞ ٜكّٛ

ٚامل١ُ٥٬ يًشا٫ت اـاص١ املطسٚس١ أَاَ٘ َٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ ٚاجملسد٠ ذاتٗا، ٚإ 
مل تطعؿ٘ تًو ايكٛاعد يف سٌ املٓاشع١ ؾإْ٘ واٍٚ اضتد٬ص اؿٌ َٔ ايكٛاعد ايعا١َ 

عًٝ٘ ا٭خر يف  يًكإْٛ، ٚع٢ً ايكاضٞ إٔ ٫ ٜكبٌ ايتؿطري اؿسيف يٓصٛص ايكإْٛ، بٌ
ا٫عتباز تػري ايعسٚف املدتًؿ١ يًُذتُع ٚإٔ ٜطاٜس ايتطٛز ٜٚبعح يف ايكإْٛ سسن١ 

. ٚبػإٔ اؿدٜح عٔ ايكطا٤، ْرنس ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ تطذٌٝ احملانِ (1)دٜٓاَٝه١ٝ
 .  (2)2016قط١ٝ ضشس ٚغعٛذ٠ يف عاّ  345ايطعٛد١ٜ يـ 

 -تصب يف ايهجري َٔ اجملتُعات اؾدٜس بايرنس إٔ ممازض١ ايطشس ٚايػعٛذ٠ قد
يف ْطام سس١ٜ ايتعبري ٚايسأٟ، ٚسس١ٜ  -نايدٍٚ ا٫ؾسٜك١ٝ َجٌ دٓٛب اؾسٜكٝا ٚتٓصاْٝا ٚغريٖا

ايػعا٥س ايد١ٜٝٓ نرتاخ تكًٝدٟ هب محاٜت٘ َٔ داْب ايكإْٛ، غري إٔ املُازضات ايطشس١ٜ 
ٚا٭َٛاٍ )ايطشس  ا٫دسا١َٝ اييت تبعح ع٢ً ايعٓـ ٚض٤ٛ اؿغ ٚا٫ضساز باملُتًهات

ٚخ٬ص١ َا تكدّ ٖٞ . (3)ا٭ضٛد( ٖٞ اييت تدعٛ اىل َٓعٗا أٚ تستٝب دصا٤ ع٢ً ممازضتٗا
أْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً املػسع إٔ ٜتعسض يعاٖس٠ ايطشس ٚايػعٛذ٠ بايتٓعِٝ، ٚإٔ ٜٛد٘ ايكاضٞ 

ؿام َٔ خ٬ٍ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ يف نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ٖرٙ ايعاٖس٠ ؾُٝا يٛ ناْت ضببًا يف ا
إٔ ٜطتٓد  -يف ساٍ خًٛ ايكإْٛ َٔ ٖهرا قٛاعد –ايطسز بأؾساد اجملتُع، ٫ٚ ضري 

                                                      

تجاىات الفقيية في تفديخ الطاىخة القانػنية، دار ىػمو، د. عمي مخاح، االالحع:  (1)
 . 191-192، ص0211بػزريعة، الجدائخ، 

. 0/4/0202الدعػدية، تاريخ الديارة  04الحع مقاؿ مشذػر عمى مػقع صحيفة أخبار  (0)
 https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/14448متاح عمى الخابط: 

طيع اعساؿ الدحخ مغ خالؿ اصجار قػانيغ بذأنيا، ومغ تمظ بعس الجوؿ قامت بتش (3)
. وىشاؾ دوؿ 1994( الرادر في سشة 14الجوؿ جسيػرية زامبيا مغ خالؿ القانػف رقع )

تعتبخ الدحخ والذعػذة مغ قبيل السخالفات البديصة كاألردف ولبشاف وسػريا، وذلظ في 
  القػانيغ الجدائية الخاصة بيا.
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اـاص١ بٗرٙ ايعاٖس٠ ايكطا٤ إىل املباد٨ ايعا١َ يًكإْٛ يف ساٍ إٔ عسضت ايدعا٣ٚ 
ْتػاز أ١ٜ ظاٖس٠ يف اجملتُع، ٚخًكٗا ضسزًا يٮؾساد ٜٓبػٞ إٔ تتشٍٛ إىل ظاٖس٠ اَاَ٘. ؾإٕ ا
 ٛاعد ٚأسهاّ يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ. قا١ْْٝٛ هلا ق

 املطلب الثاني
 قانونيف نطاق الظاهرة بوصفه  للسحرالصفت املاديت 

يف إطاز َٛضٛع ايبشح ٚايدزاض١ ؾإٕ ايط٪اٍ ايرٟ ٜجاز ابتدا٤ً ٖٛ ٌٖ إٔ ايكإْٛ 
سُٝٓا ٜتعسض يًعٛاٖس ايطا٥د٠ يف اجملتُع بايتٓعِٝ، ٌٖ ىتاز َٓٗا َا ٖٛ قطٛع أٚ 

 ٜٗتِ مبا ٖٛ كؿٞ ٚغٝيب؟  َادٟ ٫ٚ

يٝظ َٔ غو إٔ ايكإْٛ ٜٗتِ بايعٛاٖس ا٫دتُاع١ٝ اييت تتصـ بايعُّٛ ٚتصًح 
ق٬ً يدزاض١ ع١ًُٝ، ٚ٭ٍٚ ١ًٖٚ قد وذِ املػسع عٔ ايتعسض يعٛاٖس تتعًل بايػٝبٝات 
َٚٓتػس٠ بني ؾ١٦ َع١ٓٝ داخٌ اجملتُع نايطشس َج٬ً، ع٢ً أضاع أْ٘ ٫ َٔ ديٌٝ ع٢ً 

تكاد بٛدٛدٙ أ٫ًٚ ٚتأثريٙ ع٢ً ايػري ثاًْٝا. يهٔ سُٝٓا تطٛد ٖرٙ ايعاٖس٠ ٜٚتدر ا٫ع
ايهجري َٔ ا٭غداص َٓٗا سسؾ١ هلِ ٚمتتد اضسازٖا اىل ايٛاقع املادٟ َٔ أضساز َاد١ٜ 
ٚدطُا١ْٝ ْٚؿط١ٝ، ؾٗٓا ضٝهٕٛ َٔ ٚادب املػسع ايتصدٟ هلرٙ املػه١ً ٚا٫تٝإ بكٛاعد 

كإْٛ يهٞ ٜػٌُ َعاؾ١ أِٖ ا٫ثاز املرتتب١ ع٢ً ممازض١ ايطشس أٚ أٚ َد سهِ اي ،قا١ْْٝٛ
 َٓع٘ أص٬ً. 

ٜرٖب إىل إٔ ممازض١ ايطشس ذات طبٝع١ غٝب١ٝ  (1)ٚبٗرا ايصدد مث١ زأٟ يف ايؿك٘
ٜصعب ايتجبت َٓٗا، مما ٜتعازض َع مجٝع أٚد٘ ؾٔ ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ يًٓصٛص 

عٛذ٠ يف ؼدٜد ايسنٔ املادٟ يًذسمي١ ٚصعٛب١ اؾٓا١ٝ٥، ٚتهُٔ صعٛب١ ػسِٜ ايطشس ٚايػ
 ايسنٔ املادٟعٓصسٟ اثبات٘ ٚا٫ضتد٫ٍ ع٢ً ايسنٔ املعٟٓٛ، ٚنريو زابط١ ايطبب١ٝ بني 

ؾعاٍ غري ا٫ َٔ ، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ايطشس ٚايػعٛذ٠(2)ايطًٛى ا٫دساَٞ ٚايٓتٝذ١ اٱدسا١َٝ
                                                      

لعديد الياجخؼ، الصخيقة السثمى لتجخيع الدحخ، مقاؿ متاح عمى د. مذاعل عبج ا (1)
 .0217-11-09، تاريخ الديارة، eltibas.wordpress.com ،0210االنتخنت، 

الحع: د. ماىخ عبج شػير ود. دمحم سميساف األحسج وىيثع حامج السراروة، نطخية  (0)
 .15، ص1، ط0222تعادؿ األسباب في القانػف الجشائي، دار الحامج، عسػّػاف، 
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ػهٌ َادٟ َٓطبط ؾٝهٕٛ ايتعاٌَ كاب١ً ي٬ْطباط. أَا يٛ مت ممازض١ ايطشس ٚايػعٛذ٠ باي
، ؾٗٓا ٜتؿل ايتذسِٜ (1)ا٭َجٌ َع َجٌ ٖرٙ ايعاٖس٠ ٖٛ َا ٜتُجٌ يف ػسِٜ ايٓصب ٚا٫ستٝاٍ

َع املٓطل ايكاْْٛٞ ايطًِٝ َٔ سٝح اُٖاٍ اؾاْب ايػٝيب ٚايرتنٝص ع٢ً اؾاْب املدزى 
عد تصًح أضاضًا ٱغؿاٍ أْٓا لد إٔ تًو املربزات مل ت)) (2)ٚيف ٖرا ٜكٍٛ أسدِٖ ،يًذسمي١

املػسع ايٓص ع٢ً تًو اؾسا٥ِ خاص١ بعد إٔ اْتكًت تًو ا٭عُاٍ َٔ ْطام ايطس١ٜ 
ٚا٭قب١ٝ املع١ًُ إىل ْطام ايعًٔ، ٚصازت هلا َسانص ٚقٓٛات ؾطا١ٝ٥ متازع َٔ خ٬هلا 

ْص  ٚإقا١َ ايديٌٝ عًٝٗا. َٚٔ ْاؾ١ً ايكٍٛ اٱغاز٠ إىل إٔ املػسع ايعساقٞ ،ٜٚطٌٗ إثباتٗا
ع٢ً ػسِٜ بعض ا٭عُاٍ اييت تدخٌ يف ْطام ايطشس َٚٓٗا )اْتٗاى سس١َ املٛت٢ ٚايكبٛز( 

( ٚاييت قد ًٜذأ إيٝٗا ايطشس٠ يف بعض أعُاهلِ. يريو ْس٣ إٔ ايطسٚز٠ 373ٚ374املاد٠ )
باتت ًَش١ يف ايٛقت اؿاضس إىل إدزاز ْص يف ايباب ايجأَ َٔ قإْٛ ايعكٛبات باب 

ُاع١ٝ( يًٓص ع٢ً ػسِٜ ٖرٙ ايعٛاٖس بػهٌ صسٜح ٚتػدٜد ايعكاب ع٢ً )اؾسا٥ِ ا٫دت
َستهبٝٗا نْٛٗا باتت متجٌ خطسًا َاسكًا ميظ أَ اجملتُع ٚض١َ٬ عكا٥دٙ ٜٚٗدد ٚعٞ 
ايبططا٤ ٜٚطًب أَٛاهلِ((. ٚبايطبع ؾإٕ َٔ غإٔ ػسِٜ ايطشس ٚايػعٛذ٠ ٖٛ ضسٚز٠ إٔ 

نإ قد سهِ  إذاسٚف إٔ ايكاضٞ اؾٓا٥ٞ تطتتبع٘ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ يًذاْٞ، ؾاملع
َا تٛاؾست  إذا، ٖرا (3)باٱدا١ْ ٚدب ع٢ً ايكاضٞ املدْٞ ايتكٝد بريو ٚايكطا٤ بايتعٜٛض

 أزنإ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ.  

                                                      

لع يجـخ الدحخ  1969( لدشة 111( الججيخ بالحكخ أف قانػف العقػبات العخاقي رقع )1)
والذعػذة في حج ذاتيا، ولكغ لػ تع مسارستيسا تحت شائمة الشرب واالحتياؿ فسغ 

مغ ىحا القانػف ونريا: )يعاقب كل مغ تػصل  1( /456السسكغ تصبيق نز السادة )
ازة ماؿ مشقػؿ مسمػؾ لمغيخ لشفدو أو الى شخز آخخ وذلظ بإحجػ الى تدمع أو نقل حي
باتخاذ اسع كاذب أو صفة غيخ -باستعساؿ شخؽ احتيالية. ب-الػسائل التالية: أ

صحيحة أو تقخيخ أمخ كاذب عغ واقعة معيشة متى كاف مغ شأف ذلظ خجاع السجشي 
 عميو وحسمو عمى التدميع(. 

/ الػىع، مقاؿ متاح في مػقع )مجمذ القزاء األعمى(( القاضي عسخ حدغ ششتو، تجارة 0)
 . 0/4/0202تاريخ الديارة  :www.hjc.iq جسيػرية العخاؽ

والتي تشز  1979( لدشة 127( مغ قانػف االثبات العخاقي رقع )127( الحع: السادة )3)
 =ئي اال في الػقائع التي فرل فييا ىحاعمى أنو: )ال يختبط القاضي السجني بالحكع الجدا

http://www.hjc.iq/


 إشكالية الدببية في إسشاد الزخر إلى أعساؿ الدحخ والذعػذة دراسة تحميمية في القانػف السجني

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23) 

02 

ٚػدز اٱغاز٠ إىل إٔ قإْٛ ايعكٛبات ا٫َازاتٞ املعدٍ بايكإْٛ ا٫ؼادٟ زقِ 
 316ٚسدد عكٛب١ ملٔ ميازض٘ يف املاد٠ ) قد ْص ع٢ً ػسِٜ ايطشس 2016( يط١ٓ 7)

سٝح ذٖب إىل أْ٘ :)ٜعاقب باؿبظ ٚايػسا١َ اييت ٫ تكٌ عٔ مخطني أيـ دزِٖ،  (1َهسز
نٌ َٔ ازتهب ع٬ًُ َٔ أعُاٍ ايطشس أٚ ايػعٛذ٠ ضٛا٤ نإ ذيو سكٝك١ أٚ خداعًا، مبكابٌ 

 أٚ بدٕٚ َكابٌ(. 

ب١ ملٛقـ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ ، أَا بايٓط(1)ٖرا بايٓطب١ يًكإْٛ اؾٓا٥ٞ 
ؾ٬ لد ْصًا َباغسًا بايطبع سٍٛ ا٫ضساز ايٓامج١ عٔ أعُاٍ  ،املعدٍ 1951( يط١ٓ 40)

ايطشس ٚايػعٛذ٠. ٜٚبدٚ إٔ اعتكاد املػسع ذٖب سٝٓٗا اىل عدّ ا٫قتٓاع بٛدٛد ٖرٙ 
. ٚيهٔ ٜٓبػٞ ايعاٖس٠، ٚإٕ ٚددت ؾٗٞ ظاٖس٠ يٝطت مباد١ٜ ًَُٛض١ ؽطع ؿهِ ايكإْٛ

 ايطسز عًٝٓا ايكٍٛ إٕ ايطشس ٚايػعٛذ٠ تعد يف ايٓٗا١ٜ أعُا٫ً غري َػسٚع١ ت٪دٟ اىل اؿام
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ اييت 202، َٚٔ املُهٔ إٔ ؽطع بايتايٞ ؿهِ املاد٠ )ايػريب

ع تٓص ع٢ً أْ٘: )نٌ ؾعٌ ضاز بايٓؿظ َٔ قتٌ أٚ دسح أٚ ضسب أٚ أٟ ْٛع آخس َٔ أْٛا
( َٓ٘ اييت تٓص ع٢ً أْ٘: )نٌ تعد ٜصٝب ايػري 204ا٫ٜرا٤ ًٜصّ بايتعٜٛطات(، ٚاملاد٠ )

( 205بأٟ ضسز آخس غري َا ذنس يف املٛاد ايطابك١ ٜطتٛدب ايتعٜٛض(، ٚأخريًا املاد٠ )
اييت دا٤ ؾٝٗا: )ٜتٓاٍٚ سل ايتعٜٛض ايطسز ا٭دبٞ نريو، ؾهٌ تعد ع٢ً ايػري يف سسٜت٘ 

يف غسؾ٘ أٚ يف َسنصٙ ا٫دتُاعٞ أٚ اعتبازٙ املايٞ هعٌ املتعدٟ َط٪٫ًٚ أٚ يف عسض٘ أٚ 
َا ُٜٗٓا ٖٛ ايصؿ١ املاد١ٜ يف ايؿعٌ غري املػسٚع أّ ايرتنٝص ع٢ً  عٔ ايتعٜٛض(. يهٔ ٌٖ

 ا٭ضساز ايٓاػ١ عٓ٘ ٚاييت هب دربٖا؟ 

ايجك١ ، ؾٗٞ ؽٌ بًأَ ايٛاضح إٔ ممازض١ ايطشس ٚايػعٛذ٠ تعد ع٬ًُ غري َػسٚع
إٔ اعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠ ت٢ٗٓ عٓٗا نُا ايعا١َ ٚؽٌ نريو بايػعٛز ايعاّ ٭ؾساد اجملتُع. 

                                                                                                                              

الحكع وكاف فرمو فييا ضخوريًا( وفي الفقو الحع: د. حدغ عمي الحنػف، أصػؿ =
 . 016، ص1972االلتداـ، مصبعة السعارؼ، بغجاد، 

 10( مغ مجسػعة القانػف الجشائي السعجؿ في 629( ذىب السذخع السغخبي في الفرل )1)
بغخامة مغ عذخة الى مئة وعذخيغ درىسا مغ ارتكب الى أنو: )يعاقب  0218اذار 

مغ احتخؼ التكيغ والتشبؤ بالغيب أو تفديخ االحالـ(، -35احجػ السخالفات االتية: 
 وعمى ىحا جعل السذخع السغخبي الذعػذة جخيسة بعجىا مخالفة مغ الجرجة الثانية. 



 (17( ، السنة )37( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23) 

13 

املباد٨ ايعا١َ يًكإْٛ ٚؼسَٗا، تًو اييت تكّٛ ع٢ً املٓطل ٚايعكٌ ٚطبٝع١ ا٭غٝا٤ 
 . (1)ٚايعداي١، ٚإ مل ٜسد بػأْٗا ْص صسٜح يف ايكإْٛ

ٌ َادٟ، بإٔ ٜأتٞ ايطاسس أٚ املػعٛذ ٖٚرٙ املُازض١ تتِ يف ايػايب يف غه 
بهتاب١ بعض ايٓصٛص يف ٚزق١ صػري٠ ٚيؿٗا ٚاعطا٤ٖا يًػدص ايرٟ ٜطًب ايعٕٛ َٓ٘ 
ٚايكا٤ٖا ؾُٝا بعد يف َٓصٍ غدص آخس أٚ يف د١ٗ َع١ٓٝ. أٚ دًب أٟ غ٤ٞ ىص أسد َا 

عٓاصس ٚايكسا٠٤ ؾٝ٘. أٚ ممازض١ طكٛع أخس٣ َع١ٓٝ. ٖٚرٙ نًٗا َطا٥ٌ َاد١ٜ تتأيـ َٔ 
قطٛض١ ٫ٚ قطٛض١ ؼدخ يف املهٕٛ املادٟ ٚايٓؿطٞ ع٢ً سد ضٛا٤، نُا إٔ ا٫ضساز 

 اييت تٓذِ عٓٗا قد تهٕٛ َاد١ٜ أٚ أدب١ٝ.  

ٚقد تٓشصس أضساز ايطشس ٚايػعٛذ٠ يف فسد أضساز أدب١ٝ تتُجٌ يف بح ايسٖب١ 
ازد إٔ ٜٗدد غدص ٜرٖب مبا َعٓاٙ إىل أْ٘ َٔ ايٛ (2)ٚاـٛف يف ْؿٛع ا٭خسٜٔ، ؾايؿك٘

آخس بايطشس ؾُٝا إذا مل ٜربّ تصسؾًا قاًْْٛٝا باٱنساٙ َع٘، ٚناْت ايعسٚف اييت ؼٝط 
بإٔ نإ َسٜطًا ٜٚعٝؼ  ،بايػدص ايٛاقع ؼت ا٫نساٙ ؼٌُ ع٢ً خٛؾ٘ َٔ أعُاٍ ايطشس

يف إسد٣ ايكس٣ ٚغري َتعًِ، ؾٗٓا ٜٓبػٞ ع٢ً ايكاضٞ إٔ ٜدزع نٌ ٖرٙ ايعسٚف امل٬بط١ 
يت٘ ايػدص١ٝ يتهٜٛٔ قٓاعت٘ يف َد٣ اقداّ ٖرا ايػدص ع٢ً ابساّ ايتصسف ايكاْْٛٞ ٚسا

 بتأثري َٔ ٖرا ايطشس. 

خ٬ص١ ايكٍٛ، إٕ ٖٓاى ايهجري َٔ ا٭ٚضاع ايكا١ْْٝٛ تتُجٌ يف فسد غ٤ٞ غري 
َادٟ ٚغري ًَُٛع، ٜتٓاٚهلا ايكإْٛ بايتٓعِٝ ؿهِ ا٫ضساز ايٓاغ١٦ عٓٗا، ؾُج٬ً 

جملسد٠ اييت ٜكّٛ غدص بتٛزٜدٖا يًػري ع٢ً ضبٌٝ املػٛز٠ قد ت٪دٟ إىل املعًَٛات ا
صشٝش١ أٚ َػسض١ أٚ ْاقص١، ٚقد ٫ ٜٛدد ديٌٝ َادٟ غري اؿام ضسز ب٘، ؾُٝا يٛ ناْت 

                                                      

امج، قيسة السبادغ العامة الحع: د. عبج الكخيع صالح عبج الكخيع و د. عبج هللا فاضل ح (1)
، 3لمقانػف في التذخيع والقزاء، بحث مشذػر في مجمة جامعة رابو ريغ، العجد، 

 وما بعجىا.  5، ص0215
الحع: د. عبج السجيج الحكيع وعبج الباقي البكخؼ ودمحم شو البذيخ، الػجيد في نطخية  (0)

العاتظ لرشاعة الكتاب،  ، مرادر االلتداـ،1االلتداـ في القانػف السجني العخاقي، ج
   .79-77، ص1983القاىخة، 
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ع٢ً ٚدٛدٖا أٚ قابًٝتٗا ع٢ً إٜرا٤ ا٫خسٜٔ، ؾا٭خري٠ ٫ ميهٔ سٝاشتٗا، ؾٌٗ َع٢ٓ ذيو إٔ 
عهُ٘؟ اؾٛاب قطعًا ضٝهٕٛ بايٓؿٞ، َٚجٌ ذيو أعُاٍ  املػسع ٌُٜٗ داْبٗا ٫ٚ ٜػًُٗا

ايطشس ٚايػعٛذ٠ ؾٗٞ يف ايٓٗا١ٜ آزا٤ ٚأؾهاز َٚعًَٛات ٚطكٛع سُٝٓا متازع ػاٙ غدص 
يف ْؿط٘ اـٛف ٚاهلًع، ٜٚعسف ع٢ً ٚد٘ ناُف َصدزٖا، ؾٝٓبػٞ سٝٓٗا ايتصدٟ  ّحٚتبٴ

ٕ ايكإْٛ ٫ بد َٔ إٔ ٜطتذٝب يريو َٔ داْب املػسع ٚعدٖا أعُا٫ً غري َػسٚع١. ذيو ٭
٫ستٝادات اجملتُع ٚإٔ ٜأخر بعني ا٫عتباز ايسٚح ا٫دتُاع١ٝ، ٚإ٫ نإ مبجاب١ زضاي١ َٝت١ 

 غري قادز٠ ع٢ً اسداخ تػٝري ؾٝ٘. 

 املبحث الثاني
 إسناد األضرار ألعمال السحر والشعورة
إىل اؿام -وب٬ غ –ايطشس ٚايػعٛذ٠ نػريٖا َٔ ا٫عُاٍ غري املػسٚع١ ت٪دٟ 

ايطسز بايػري ضٛا٤ ناْت أضسازًا َاد١ٜ أّ َع١ٜٛٓ، غري إٔ ايػ٤ٞ املِٗ ٖٓا ٖٛ اثبات إٔ 
خاص١ إذا َا تعًل ا٫َس بايػٝبٝات َٚطا٥ٌ غري  ،تًو ا٭ضساز تطٓد إىل تًو ا٫عُاٍ

 ًَُٛض١. 

  املطلب األول
 ماهيت أضرار أعمال السحر والشعورة وتأثريها على األفراد

ٛض يف بٝإ أضساز أعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠، ٫ بد َٔ ايتعسز ق٬ًًٝ ع٢ً قبٌ اـ
ؾكد قًٝت ؾٝ٘ تعازٜـ عد٠ َٔ بٝٓٗا: ٖٛ َا ٜػتٌُ  (1)َؿّٗٛ ايطشس ٚايػعٛذ٠. ؾأَا ايطشس

                                                      

( مغ قانػف العقػبات االماراتي السعجؿ بالقانػف االتحادؼ 1مكخر 316نرت السادة ) (1)
عمى أنو: )يعج مغ أعساؿ الدحخ القػؿ أو الفعل السخالف لمذخيعة  0216لدشة  7رقع 

عقمو أو ارادتو مباشخة أو غيخ  اإلسالمية إذا قرج بو التأثيخ في بجف الغيخ أو قمبو أو
مباشخة حقيقة أو تخياًل(. وورد تعخيف الذعػذة في نفذ السادة، حيث يعج مغ أعساؿ 

التسػيو عمى أعيغ الشاس أو الديصخة عمى حػاسيع أو أفئجتيع بأؼ وسيمة  -الذعػذة: )أ
قجاتيع لحسميع عمى رؤية الذيء عمى خالؼ الحقيقة بقرج استغالليع أو التأثيخ في معت

ادعاء عمع الغيب أو معخفة األسخار أو االخبار عسا في الزسيخ بأؼ  -أو عقػليع ب
 وسيمة كانت بقرج استغالؿ الشاس(. 
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. ٚعسف نريو (1)ع٢ً ايًعٓات ايطاز٠ ٚا٭زٚاح ايػسٜس٠ ٚنٌ َا ٜطتددّ يتعطٌٝ ا٫خسٜٔ
. ٚمت تعسٜؿ٘ (2)ؾعاٍ ٚأقٛاٍ ٜرتتب عًٝٗا أَٛزًا خازق١ يًعاد٠بأْ٘ َصاٚي١ ايٓؿٛع اـبٝج١ ٭

نريو بأْ٘: عكد ٚزقٞ ٚن٬ّ ٜتهًِ ب٘ أٚ ٜهتب٘ ايطاسس أٚ ٜعٌُ ب٘ غ٦ًٝا ٜ٪ثس يف بدٕ 
. ٜٚعسؾ٘ آخس بأْ٘ اضتدداّ ايك٠ٛ اـازق١ (3)املطشٛز أٚ قًب٘ أٚ عكً٘ َٔ غري َباغس٠ ي٘

. ٚعسف (4)ٚ اشعاز اٯخسٜٔ أٚ إصاب١ املُتًهاتيًطبٝع١ ٱسداخ ضسز ْؿطٞ أٚ بدْٞ أ
ايطشس ا٭ضٛد بأْ٘ اضتدداّ ق٠ٛ خازق١ َٔ خ٬ٍ ايكٝاّ بايطكٛع باتصاٍ ٜد ايطاسس 

 . (5)ظطِ ايطش١ٝ

 

 

 

 

                                                      

(1) Maakor Quarmyne, Witchcraft: A Human Rights Conflict Between 

Customary/Traditional Laws and the Legal Protection of Women 

in Contemporary SubSaharan Afric, William &Mary journal of 

women and the law, volume 17, issue 2, article 7, 2011, p. 477.  

الحع: حديغ بغ عبج الخحسغ بغ فيج السػسى، االثبات في جخيسة الدحخ بيغ الذخيعة  (0)
 . 08، ص0228والقانػف، رسالة ماجدتيخ، جامعة نايف لمعمـػ األمشية، 

الحع: د. سعيج الحديغ عبجولي، ميكخوسػسيػلػجيا الجخيسة مغ خالؿ السسارسات  (3)
الدحخية والذعػذية دراسة سػسيػلػجية أنثخوبػلػجية تبحث في عالقة الجخيسة بالدحخ 
والذعػذة: مشصقة سيجؼ عمي بغ عػف مثاال لمجراسة، مجمة الجراسات والبحػث 

  .17، ص0214، تػنذ، 5االجتساعية، العجد، 
(4) John Alan Cohan, the problem of witchcraft violence in Africa, 

Sofulk university law review, volume XLIV, number 4, 2011, 

p.811.  

(5) Hendrik, Henny Damaryanti, Budimansyah, The Criminal Policy 

On Regulation Concerning Black Magic In Indonesian Law, 

International Journal of Multi Disipline Science (IJ-MDS)  e-ISSN: 

2615-1707   DOI: http://dx.doi.org/10.26737/ij-mds.v1i1.418, p.37.  

http://dx.doi.org/10.26737/ij-mds.v1i1.418
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ٚأَا ايػعٛذ٠ ؾٗٞ عًِ ايتد٬ٝت ٚا٫خر بايعٕٝٛ املد١ًٝ بطسع١ ؾعٌ صٓاعٗا 
ع٢ً خؿ١ ايٝد بإٔ ٜس٣ ايٓاع ا٫َس  ٖٚٛ عًِ َبين ،بس١ٜ٩ ايػ٤ٞ ع٢ً خ٬ف َا ٖٛ عًٝ٘

ٚاسدًا َهسزًا بطسع١ ايتشسٜو ٜٚس٣ اؾُاد سًٝا ٚىؿٞ احملطٛع عٔ أعني ايٓاع، ؾٗٞ 
 . (1)ايطٝطس٠ ع٢ً سٛاع ايٓاع ٚأؾ٦دتِٗ

ْٚعتكد إٔ نٌ ايتعازٜـ ايطابك١ أعطت َؿًَٗٛا صشٝشًا يًطشس ٚايػعٛذ٠ َٔ ْٛاح 
ايطشس ٚايػعٛذ٠ بأْٗا: ممازض١ َصع١َٛ َٔ خ٬ٍ كتًؿ١، َٚٔ داْبٓا ْطتطٝع إٔ ْعسف 

أدٚات متٜٛ٘ ٚخداع ٭١ٜ ق٠ٛ غاَط١ ٚسٝاش٠ أ١ٜ َعسؾ١ غاَط١، ٖٚٛ نٌ أَس كؿٞ َٔ 
سٝح ايطبب ٜٗدف يًطٝطس٠ ع٢ً إزاد٠ ايػدص، يتدٌٝ أَس َا ع٢ً غري سكٝكت٘ بػ١ٝ 

 اؿصٍٛ ع٢ً ؾا٥د٠ أٚ ايتطبب عادخ.  

يػعٛذ٠ ٚتأثريٖا ع٢ً ا٫ؾساد ؾٗٞ نجري٠ َٚتٓٛع١، ٚؾُٝا ٜتعًل بأضساز ايطشس ٚا
يف فاٍ طب اجملتُع بإدسا٤ عح َٝداْٞ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ اجملتُع  (2)ؾكد قاّ أسد ايباسجني

ايتْٛطٞ، ٜٚرنس إٔ ايطشس ٚايػعٛذ٠ ٜ٪دٜإ إىل أضساز تتعًل بايٓطب، ؾبداؾع ايع٬ز ٜكدّ 
خاص١ ايًٛاتٞ ٫ ٜطتطعٔ ا٫لاب. نُا  ايطشس٠ ٚاملػعٛذٜٔ أسٝاًْا ع٢ً اغتصاب ايؿتٝات،

ٚذيو بطًب أَٛاهلِ  ،متتد اضساز ايطشس ٚايػعٛذ٠ يف صٛز٠ املهس ٚا٫ستٝاٍ ع٢ً ا٭ؾساد
نايتطسٜع يف  ،َٔ قبٌ ايطشس٠ ٚاملػعٛذٜٔ َكابٌ ايهػـ هلِ عٔ تطًعاتِٗ املطتكب١ًٝ

عٔ ايتدخني ٚغسب  ع١ًُٝ ايصٚاز ٚايٓذاح يف ايتذاز٠ ٚاؿصٍٛ ع٢ً ايٛظٝؿ١ ٚا٫ْكطاع
ايهشٍٛ. َٚٔ ا٫ضساز َا ٜتعًل بايهٝد ٚا٫ْتكاّ، نإْٗا٤ ع٬ق١ شٚد١ٝ ٚبح اـساب ؾٝٗا 
ٚاسداخ ايهسٙ ٚايٓؿٛز بني ايصٚدني يػا١ٜ ايتؿسٜل بُٝٓٗا. ؾط٬ً عٔ نٌ َا تكدّ ؾٗٓاى 

ٕٚ ايطشس ٚايػعٛذ٠ بداعٞ ايع٬ز، ؾ٬ ٜصاٍ ايهجري َٔ اجملتُعات تعٔ إٔ ايطشس٠ قادز
)بددًِٗ( ع٢ً َعاؾ١ ا٭ضساز اييت عذص ايطب اؿدٜح يف ايتعاٌَ َعٗا، نأَساض 
ايطسطإ. ؾتاز٠ً تطُع إٔ ٖٓاى طبٝبًا ٜعاجل كتًـ ا٫َساض بعٝٓ٘ امل١ًْٛ اييت ؾٝٗا 
أغع١ خازق١، ٚتاز٠ أخس٣ تطُع إٔ طبٝبًا أغؿ٢ َسٜطًا َكعدًا ٭نجس َٔ عػسٜٔ ض١ٓ 

                                                      

خيسة الذعػذة إبخاهيع بغ يحيى بغ أحسج الحكسي، الحساية الجشائية مغ جالحع:  (1)
وتصبيقاتيا في السسمكة العخبية الدعػدية، رسالة ماجدتيخ، جامعة نايف العخبية لمعمـػ 

 . 19، ص0224األمشية، 
  وما بعجىا. 03الحع: د. سعيج الحديغ، مخجع سابق، ص (0)
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. ٚنٌ ذيو يف سكٝك١ ا٫َس ٫ ٜتعد٣ ض٣ٛ أعُاٍ (1)ددٜدٚدعً٘ ميػٞ ع٢ً قدَٝ٘ َٔ 
إذا أِٖٚ ))ضشس٠ َٚػعٛذٜٔ. َٚٔ تطبٝكات ايكطا٤ يف ٖرا ايػإٔ َا قطٞ ب٘ َٔ أْ٘ 

املدع٢ عًٝ٘ ٚشٚدت٘ بكدزت٘ ع٢ً ا٫تصاٍ باؾٔ ٚإَهإ غؿا٤ ايصٚد١ َٔ ايعكِ ٚأخر 
ٜطًل ؾٝٗا ايبدٛز ٜٚكسأ ودخ أصٛاتًا كتًؿ١ ٜطُٝٗا بأمسا٤ اؾٔ يف غسؾ١ َع١ًُ 

ؾؿٞ ٖرٙ ايٛاقع١ ٜتٛاؾس ؾٝٗا ايطسم  َبًؼ َٔ املاٍ،ايتعاٜٚر ٚمتهٔ بٗرا َٔ ضًب 
 . (2)((ا٫ستٝاي١ٝ يتهٜٛٔ دسمي١ ايٓصب

٫ٚ ٜػرتط يف ممازض١ أعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠، إٔ ورتف ممازضٖٛا ٖرٙ ا٭عُاٍ، إذ      
د ايٛادب تٛاؾسٙ يف ا٫سرتاف، ؾاملػه١ً ٫ ٜهؿٞ ايعٌُ مبؿسدٙ دٕٚ إٔ ٜكرتٕ با٫عتٝا

تهُٔ ؾكط يف اسرتاف ٖرٙ ا٭عُاٍ، ؾأَس ؼسميٗا ٚػسميٗا أٌَس ٫ َٓدٚس١ َٓ٘، يهٔ ا٭َس 
ا٭ِٖ إٔ تتطبب ٖرٙ ا٭عُاٍ يف سصٍٛ أضساٍز سكٝك١ٝ يًٓاع، ٚيٛ ناْت به١ًُ، أٚ 

تًكٞ يعٌُ َا ٜطّس ب٘، أٚ تهّٗٔ، أٚ تٛقُّع، أٚ قاٚي١ قسا٠٤ ايطايع، ٚدؾع ايػدص امل
ؼسٜض ايٓاع، ٚبح ايػا٥عات. ٚاؿكٝك١ إٔ ايطسز ايٓادِ عٔ ٖرٙ املُازضات ٖٛ ذٚ 
صبػ١ َاد١ٜ، عٝح ٜٴستِّب عًٝ٘ ايٓاع آثازًا ًَُٛض١ يف أؾعاهلِ ٚاَتٓاعِٗ عٔ ممازض١ 

ْؿسًا َٔ بعض ا٭ؾعاٍ، ؾهجريًا َا ْطُع، بٌ ْٚس٣، بٝٛتًا ٖذسٖا أصشابٗا ٫عتكادِٖ إٔ 
اؾٔ ٜعٝؼ ؾٝ٘ )َطهًْٛا با٭زٚاح ايػسٜس٠(، ٚقد ٜ٪ثس ٖرا ايكٍٛ ٚاْتػازٙ نـػا٥عات 
ِّ عٝبًا َ٪ثسًا  ٚبًب١ً صاخب١ ع٢ً ق١ُٝ ايبٝت، بٌ قد ٜٴػهٌ اْتػاز ايػا٥عات عٔ ضٴه٢ٓ اؾ

                                                      

ىحه وقائع حجثت بالفعل في كخدستاف العخاؽ، مغ قبل بعس العخافيغ والسذعػذيغ مغ  (1)
غيخ األشباء الحيغ يدكشػف في نصاؽ محافطة أربيل والدميسانية، والحيغ األشباء و 

تعخض بعزيع في الشياية الى السالحقة القانػنية، والبعس األخخ ال يداؿ يسارس 
نذاشو الى اآلف. )مقاؿ بعشػاف: خصػة لزخب الججل في اقميع كػردستاف العخاؽ، متاح 

 (.sciences.com-http://realعمى صحيفة العمـػ الحقيقية.  
القخار غيخ مشذػر ودوف رقع وتاريخ صجور، محكػر لجػ: سالع عبج السييسغ بكخ،  (0)

. أشار لو نعيع سكشجرؼ، أثخ 320-093الػسيط في شخح قانػف الجداء الكػيتي، ص
، 0211، جامعة ماليا، الدحخ في السجتسع الكػيتي، أكاديسية الجراسات اإلسالمية

 . 85ص

http://real-sciences.com/
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، أٚ ميتٓع اؾُٝع عٔ غسا٥٘ أٚ (1)ؾٝ٘، عٝح ٜٓكص َٔ قُٝت٘، أٚ ٜٓكص َٔ َٓؿعت٘
ؾٝ٘ بصؿ١ َطتأدس، ؾٗٓا ايطسز ٚقع بايؿعٌ، يهٔ نٝـ ميهٔ إضٓادٙ يتًو اييت املهٛخ 

ٜساٖا ايٓاع أْٗا سكٝك١ زا٥ذ١، ٜٚتعإًَٛ َعٗا ع٢ً أْٗا ٚاقع١ ثابت١ ٫ قاٍ، ٚإٕ ناْت 
ِٛيت أْؿظ ايٓاع ع٢ً ا٫ْصٝاع هلا؟ يف َجايٓا  _ اؿكٝك١ ٖٓا إٔ ايطسز ايٓادِ شا٥ؿ١، ض

إىل اؾٔ َٚهٛثِٗ يف بٝٛت ا٫ْظ، بكدز إضٓادٙ إىل َا غٝع  -سكٝك١ً-٣قد ٫ ٜٴعص _ ايطابل
َٔ سدٜح عٔ َٛضٛع ايطٴه٢ٓ، ؾٗرا اؿدٜح ايػا٥ع ٚايرا٥ع بني ايٓاع، يدزد١ أضشت 
ايداز َػتٗس٠ بٗرٙ ايط١ُ اييت ٜٓؿس َعٗا ايهجري َٔ فسد ايتؿهري ؾٝٗا، ملا هلا َٔ ٚقع يف 

َٔ خٝؿ١ُ ٚٚدٌ، ٚيف أقٌ تكدٜس قًٍل ٚعدّ اط٦ُٓإ، ست٢ ايٓؿٛع، ٚملا تٴٛدط٘ يف ا٭ْؿظ 
إٔ بعض ايؿكٗا٤ املطًُني اختًؿٛا ؾُِٓٗ َٔ مل ٜعدٙ عٝبًا َٛدبًا يًطُإ، َِٚٓٗ َٔ 
اعتربٙ نريو، ٭ْ٘ مما تهسٖ٘ ايٓؿٛع قطعًا، ؾإٕ نٕٛ ايداز َػٗٛز٠ بعٛاَس اؾإ ٫ 

 .(2)ًتًُٝو غايباغتٗست بايػ٪ّ ٫ تٴطًب يطهٔ غايبًا، ٚنرا يٛ اتٴ

ٚػدز اٱغاز٠ إىل إٔ ايعدٜد َٔ ايطشس٠ ٚاملػعٛذٜٔ أصبشٛا ميازضٕٛ أْػطتِٗ 
ؼت ضتاز َا ٜط٢ُ بـ )َسانص ايع٬ز ايسٚسا١ْٝ(، ٖٚٞ َهاتب ؼرتف ٖرا ايعٌُ، ٚبايتأنٝد 

ٜػب٘ ٖرا ؾإٕ ٖرٙ املهاتب سُٝٓا تكدّ خدَاتٗا يًع٤٬ُ ؾإْٗا تهٕٛ مبكابٌ َايٞ، ٚبريو 
، غري أْ٘ َٔ املطتبعد إٔ ٜهٕٛ عكدًا َػسٚعًا َٔ عٌُ مبا ٜط٢ُ بعكٛد تكدِٜ اـدَاتاي

( 130. ذيو ٭ٕ املػسع ايعساقٞ ٜٓص يف املاد٠ )ملدايؿت٘ يٰداب ايعا١َ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ
َٔ ايكإْٛ املدْٞ ع٢ً أْ٘: )ًٜصّ إٔ ٜهٕٛ قٌ ا٫يتصاّ غري ممٓٛع قاًْْٛا ٫ٚ كايؿًا 

 يعاّ أٚ يٰداب ٚإ٫ نإ ايعكد باط٬ً(. يًٓعاّ ا

                                                      

وىحا ما قج يجخل في مفيـػ العيب الخفي السػجب لمزساف في كٍل مغ عقج البيع وعقج  (1)
اإليجار، فقج نقل بعس الفقو مغ شّخاح مجمة األحكاـ العجلية أف: )يجػز رد الجار 

مغ  السبيعة بالعيب الخفي، إذا اتزح بعج الذخاء أف الكالـ يتخدد حػؿ أنيا مدكػنة
الجغ، بحيث يؤثخ ذلظ عمى ثسشيا(. الجكتػر عجناف سخحاف، أحكاـ البيع في قانػف 

، اليامر 180، ص0، ط0212السعامالت السجنية، آفاؽ مذخقة ناشخوف، الذارقة، 
 (.1رقع )

، 4الحع: د. عبج الخزاؽ أحسج الدشيػرؼ، مرادر الحق في الفقو االسالمي، ج (0)
 (.1، اليامر رقع )048، ص1998يخوت، مشذػرات الحمبي الحقػقية، ب
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ٚٚؾكًا ملا تكدّ، إذا ٚدد ضسز َادٟ ؿل بايػدص ٚنإ َتُج٬ً غطاز٠ يف ذَت٘ 
املاي١ٝ ْتٝذ١ دؾع٘ َكاب٬ً َايًٝا يًطاسس يكا٤ خد١َ َع١ٓٝ، ؾٝهٕٛ َٔ سك٘ ا٫ضتٓاد إىل 

خري َستهبًا ؾسمي١ ْصب ا٭ دِّعٳقٛاعد املط٪ٚي١ٝ ايتكصري١ٜ ٱثبات َط٪ٚي١ٝ ايطاسس، بَ
ٚاستٝاٍ ٚؾل ايكٛاعد ايعا١َ املكسز٠ يف ايكٛاْني اؾصا١ٝ٥. ٖٚٓا تهٕٛ زابط١ ايطبب١ٝ قا١ُ٥ 
إذا َا قاّ ايطاسس أٚ املػعٛذ )اؾاْٞ( مبُازض١ ايتديٝظ ايرٟ أٚقع غدص اجملين عًٝ٘ 

 . (1)٤ً ع٢ً غًطيف غًط، ٚإٔ ٜهٕٛ تطًِٝ املاٍ َكابٌ خدَات ايطشس ٚايػعٛذ٠ قد مت بٓا

ٚبايسغِ مما ذنس، ؾ٬ تكتصس أضساز ايطشس ٚايػعٛذ٠ ع٢ً خطاز٠ َاد١ٜ تًشل 
باملتطسز، بٌ إٔ َععِ أضساز ايطشس تتُجٌ يف أضساز َع١ٜٛٓ أٚ أدب١ٝ، ؾٗرا َػعٛذ 
هًظ َع فُٛع١ َٔ ا٭صدقا٤ ٜٚطًب َٔ أسدِٖ إٔ ٜعطٝ٘ أٟ غ٤ٞ ىص٘ نػعس٠ َٔ 

ٜٚكٍٛ ي٘ أضتطٝع ا٫ٕ إٔ أدًب ذٟٚ ا٭زٚاح ايػسٜس٠ اىل  ،ب١ؾس٠ٚ ايساع أٚ قًِ يًهتا
فًطو عٝح ٜتشدثٕٛ ايٝو، ٚإذا ب٘ ٜصاب بايؿصع ٚاـٛف ٜ٪ثس عًٝ٘ ٖرا املٛقـ عٝح 
٫ ٜطتطٝع ايّٓٛ يف ايًٌٝ ٜٚصاب بهآب١ ساد٠ بطبب ذيو. َٚا أنجس سا٫ت ايكًل اييت 

 ؼدخ بطبب اـٛف َٔ َٛقـ َا. 

إعداد بدٛز ٚإثاز٠ ايٚخاص١ نإغعاٍ ايٓاز يف ايػايب بطكٛع ٜٚكّٛ املػعٛذ 
ػساب، َٚٔ ٖٓا تهٕٛ آثاز ايػعٛذ٠ ٚايدداي١ ع٢ً صش١ ايػرا١ٝ٥ أٚ ايٛصؿات اي بعض

ايطش١ٝ خطري٠، دسا٤ تٓاٚهلا ملٛاد ضا١َ َطس٠ ٚغري َعسٚؾ١ ممصٚد١ مبٛاد غسٜب١ ٜصعب 
 . (2)نػؿٗا

                                                      

د. مججؼ محسػد محب حافع، جخائع الشرب واالحتياؿ والجخائع السمحقة بيا، الشدخ  (1)
 . 173-170الحىبي لمصباعة، دوف مكاف وسشة نذخ، ص

في السغخب تعخض مػضف عاـ لتدسع نتيجة تشاولو مػاد غحائية ومذخوبات مييأة مغ  (0)
مذعػذ مقابل أجخ لمتحكع في زوجيا واالستحػاذ عمى ارادتو، شخؼ زوجتو وتدمسيا مغ 

مسا أصيب في جيازه اليزسي والعربي. )الحع: د. صالح شصيبي وعسخو بػ مدوغ، 
دور القزاء السغخبي في الترجؼ لقزايا الذعػذة والججالة بالسغخب، بحث مشذػر في 

 وما بعجىا(. 64، ص0215السجمة السغخبية في الفقو والقزاء، العجد األوؿ، 
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ٚايػعٛذ٠، أْ٘ يف سا٫ت َظ اؾٔ ؾإٕ َٚٔ ا٭ضساز ا٭خس٣ ايٓامج١ عٔ ايطشس 
املػعٛذ أٚ ايطاسس ًٜذأ إىل ايعٓـ أٚ ايطسب يتدًٝص املسٜض َٔ تًو ا٭زٚاح ايػسٜس٠ 
اييت اضتشٛذت ع٢ً دطُ٘، ٚاملعًّٛ إٔ ٖرا ا٭ضًٛب ميهٔ إٔ ٜ٪دٟ إىل ضسز نايٛؾا٠ 

( 202هِ املاد٠ )، ٚبايتايٞ ىطع ذيو ؿَج٬ً نٓتٝذ١ َٓطك١ٝ يًؿعٌ ايرٟ َازض٘ املػعٛذ
  .(1)( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساق203ٞٚ )

ْٚػري ٖٓا إىل إٔ قإْٛ ايعكٛبات ا٫َازاتٞ املعدٍ دٍسّ ث٬خ ممازضات ٚأؾعاٍ 
تتعًل بايطشس ٚايػعٛذ٠، أٚهلا ايطاسس، ٚثاُْٝٗا َٔ ٜطتعني بطاسس بكصد اٱضساز ٚإؿام 

ٌ مبٛاد أٚ أدٚات كصص١ يًطشس ا٭ذ٣ بايػري، ٚثايجٗا َٔ وٛش أٚ ٜتصسف بأٟ غه
. ٬ْٚسغ ٖٓا إٔ َٔ ٜكصد ضاسسًا بكصد ا٫ضساز بايػري ٜهٕٛ غسٜهًا َع (2)ٚايػعٛذ٠

، ايطاسس َٚتطآًَا َع٘ يف ؼٌُ املط٪ٚي١ٝ ايتكصري١ٜ ايٓامج١ عٔ أعُاهلِ ايػدص١ٝ
ملط٪ٚي١ٝ  ٚميهٔ ا٫غاز٠ ٖٓا اىل َا عسض٘ املػسع ايعساقٞ يف ايكإْٛ املدْٞ عٓد تٓعُٝ٘

. ٚؾُٝا ٜتعًل عٝاش٠ َٛاد ٚأغٝا٤ تطتددّ يف (3)املباغس ٚاملتطبب يف اسداخ ايطسز
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ 231ؿهِ املاد٠ )ايطشس أٚ ايتصسف ؾٝٗا، ؾٓشٔ ْعتكد أْٗا ؽطع 

ايعساقٞ ع٢ً اعتباز أْٗا أغٝا٤ خطس٠ بطبٝعتٗا أٚ ْتٝذ١ اضتدداَٗا ٚتداٚهلا بني ايٓاع. 
  . ٞ يٛ أضست بايػري ؾٝؿرتض خطأ اؿا٥ص هلا ؾسضًا ميهٔ اثبات عهط٘ٚبايتاي

 
 
 
 

                                                      

 1969( لدشة 111وبالتأكيج يعج ذلظ جخيسة في ضل قانػف العقػبات العخاقي رقع ) (1)
( مغ الفرل الثاني السخرز 413( إلى )412السعجؿ، وذلظ بسػجب السػاد مغ )

 لمجخائع الخاصة بالزخب السفزي لمسػت والقتل الخصأ.
 7ي السعجؿ بالقانػف االتحادؼ رقع ( مغ قانػف العقػبات االمارات0مكخر 316السادة ) (0)

 . 0216لدشة 
 ( مغ القانػف السجني العخاقي. 186الحع: السادة ) (3)
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 املطلب الثاني
 إثباث إسناد األضرار إىل أعمال السحر والشعورة

٫ ٜتصٛز إ٫ إٔ تهٕٛ املط٪ٚي١ٝ ايٓاغ١٦ عٔ أعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠ ٖٞ 
ساز بايػري، َٚٔ َبٓاٖا كايؿ١ ايتصاّ قاْْٛٞ ٖٚٛ ضسٚز٠ عدّ ا٫ض ،َط٪ٚي١ٝ تكصري١ٜ

عًٝ٘ إٔ ٜجبت  ،ٚبػ١ٝ اؿصٍٛ ع٢ً ايتعٜٛض ،املأيٛف إٔ َتطسزًا َا َٔ ٖرٙ املُازضات
أزنإ املط٪ٚي١ٝ عًَُٛا ٖٚٞ اـطأ َٔ داْب ايطاسس أٚ املػعٛذ، ٚايطسز ايرٟ ؿل ب٘ 
َٔ دسا٤ ذيو، ٚنريو إٔ ٜجبت إٔ ٖرا ايطسز ٜسدع اىل ايؿعٌ غري املػسٚع ايرٟ ازتهب٘ 

. ٚمٔ اذ ْتشدخ عٔ ا٫ثبات عًٝٓا ابتدا٤ إٔ ْعًِ بإٔ ٖرٙ (1)اسس أٚ املػعٛذايط
املط٪ٚي١ٝ ٚادب١ ا٫ثبات يف ايػايب، ؾٓشٔ بصدد َط٪ٚي١ٝ ايػدص عٔ ؾعً٘ ايػدصٞ، 

را ع٢ً املتطسز إٔ ٜجبت إٔ ايطاسس ازتهب ؾع٬ً غري َػسٚع وسَ٘ ايكإْٛ، ٖٚٛ يف هلٚ
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ اييت تٓص ع٢ً أْ٘: ٠202 )ضبٌٝ ذيو ٜطتٓد إَا اىل املاد

)نٌ ؾعٌ ضاز بايٓؿظ َٔ قتٌ أٚ دسح أٚ ضسب أٚ أٟ ْٛع آخس َٔ أْٛاع ا٫ٜرا٤ ًٜصّ 
( َدْٞ عساقٞ ٚاييت تكطٞ بأْ٘: 204بايتعٜٛطات َٔ أسدخ ايطسز( أٚ إىل ْص املاد٠ )

ٜطتٛدب ايتعٜٛض(.  ايطابك١ َا ذنس يف املٛاد)نٌ تعد ٜصٝب ايػري بأٟ ضسز آخس غري 
 . (2)ٖٚرا نً٘ َٔ أدٌ اثبات اـطأ

َٚٔ املُهٔ اؾرتاض خطأ ايطاسس أٚ املػعٛذ سُٝٓا ٜكّٛ باضتدداّ غ٤ٞ 
خطري ٜ٪دٟ إىل اؿام ايطسز باملدعٞ، نإٔ ٜكّٛ طبٝب َػعٛذ بإعطا٤ أسد املسض٢ َاد٠ 

ػعٛذ ٖٓا َستهبًا يًدطأ َٔ عػب١ٝ ع٢ً ضبٌٝ ايدٚا٤ تٛيف ع٢ً إثس تٓاٚي٘ ي٘. ؾٝهٕٛ امل
ُٖا اضتدداَ٘ ملاد٠ غري خاضع١ ؾٗاش زقاب١ ا٭د١ٜٚ َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايصش١ َج٬ً،  ،ْاسٝتني

                                                      

وىحا مدمظ بعس الفقو الجشائي كحلظ في تعخيفيع لسا يدسى بالخابصة الدببية السادية.  (1)
، 0214، 1)الحع، د. مجيج خزخ الدبعاوؼ، نطخية الدببية في القانػف الجشائي، ط

  .(54ص
قج يتسثل لجػء الستزخر الى الدحخة والسذعػذيغ مغ أجل الحرػؿ عمى خجماتيع، خصأ  (0)

أيزًا، وفي حاؿ عجـ استغخاؽ ىحا الخصأ لخصأ الداحخ نكػف أماـ خصأ مذتخؾ يػزع 
يو نطخية تعادؿ األسباب. )الحع: د. ماىخ ئابيا عبء السدؤولية، وىحا ما تختعمى أصح

 (. 04اف األحسج وىيثع حامج السراروة، مخجع سابق، صعبج شػير ود. دمحم سميس
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ٚازتهاب٘ خطأ عدّ ا٫ستٝاط بإٔ مل ٜتدر ايتدابري اي٬ش١َ ملٓع ٚقٛع ايطسز باملسٜض، مما 
 .  (1)ٜعد اْتٗانًا صسوًا ٫يتصاّ قاْْٛٞ بطُإ ايط١َ٬ يًُسٜض

ؾإٕ ممتٗين ايػعٛذ٠ -ٚيف ظٌ َٛقـ املػسع ايؿسْطٞ-ٚبٓا٤ ع٢ً َا ضبل
ٚايددٌ ٚايطشس إذا َا ايتصَٛا بتشكٝل ْتٝذ١ َا يًعٌُٝ، ؾإٕ ايطش١ٝ يف ساٍ عدّ ؼكل 
تًو ايٓتٝذ١ ول ي٘ زؾع ايدع٣ٛ أَاّ احمله١ُ املدتص١ َٔ أدٌ املطايب١ بايتعٜٛض، ع٢ً 

يطاسس أٚ املػعٛذ ٚإٔ املدٜٔ أخؿل يف ؼكٝل أضاع ٚدٛد عكد بٝٓ٘ ٚبني املدٜٔ ا
ٚؾل ايكٛاعد ايعا١َ يف املط٪ٚي١ٝ ع٢ً ايٓتٝذ١ املطًٛب١، ٚبريو ٜهٕٛ خط٪ٙ َؿرتضًا 

ايعكد١ٜ، ٚميهٔ إٔ ٜتدًص ايطاسس َٔ تًو املط٪ٚي١ٝ بإثبات ايطبب ا٭دٓيب. ٖرا يف ظٌ 
، ؾًكد تكدّ بٓا ايكٍٛ إٔ أعُاٍ ايؿسْطٞ، أَا يف ظٌ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ايكإْٛ املدْٞ

ايطشس ٚايػعٛذ٠ ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ ق٬ً يعكد َا ٚذيو ملدايؿتٗا يٰداب ايعا١َ، ٚبايتايٞ ٫ 
 فاٍ يًشدٜح عٔ املط٪ٚي١ٝ ايعكد١ٜ. 

                                                      

ونذيخ ىشا إلى مػقف ( مغ القانػف السجني العخاقي. 031الحع في ىحا الذأف السادة ) (1)
السذخع الجشائي الفخندي بخرػص مسارسة الدحخ والذعػذة، حيث قبل الغاء الفرل 

يتعامل مع ىحه السسارسات ر/ مغ السجونة الجشائية الفخندية القجيسة كاف السذخع  34
عمى أنيا مخالفات ويختب عمييا غخامات، اال أف السذخع جعل بعج ذلظ الججالة والدحخ 

ة والذعػذة أمخًا مذخوعًا غيخ معاقبًا عميو، بل أصبحت الذعػذة والججالة والدحخ ميش
قية، "الذعػذة" في أوروبا إلى تجارة حقي وتحػؿ ميجاف حخة ليا نقابات وجسعيات وششية،

وأصبح  فييا البيع والذخاء، وتجمب األمػاؿ، وتع تقشيشيا في إشار ميغ معخوفة،
السذعػذيغ والدحخة يقجمػف استذاراتيع الى العسالء والدبائغ بسقابل مالي، وال يذتخط 
فييع أف يكػنػا حاصميغ عمى شيادات جامعية. وال يمتـد مغ يقجـ ىحه االستذارة أف 

ممـد كباقي مسارسي السيغ األخخػ الحفاظ عمى اسخار العسالء يحقق نتيجة مؤكجة، وىػ 
وعجـ افذائيا وعجـ القياـ باإلشيار الكاذب. )الحع: صالح شصيبي، مخجع سبق ذكخه، 

(. وعمى ىحا يسكغ أف يعاقب الفاعل بعقػبة الشرب واالحتياؿ إذا ما أقجـ 92-89ص
العسيل، وعشج افذائو  عمى استعساؿ السكخ والخجاع مغ أجل االستحػاذ عمى ماؿ

 لمسعمػمات الخاصة بالعسيل فيعاقب بعقػبة افذاء األسخار واالشيار الكاذب. 
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ٚتكدّ بٓا ايكٍٛ إٕ ايهجري َٔ ايطشس٠ ٚاملػعٛذٜٔ أصبشٛا َعسٚؾني َٔ سٝح 
سأ٠ َػعٛذ٠ ٚآخس زدٌ دٜٔ، َٚٔ ٖٓا تهٕٛ ايدٚي١ َهإ إقاَتِٗ، ؾٗٓاى طبٝب َػعٛذ ٚاَ

َستهب١ ـطأ ٖٞ ا٭خس٣ باٱُٖاٍ يف تػاضٝٗا عٔ أعُاٍ ٖ٪٤٫، ؾايدٚي١ ٜٓبػٞ إٔ ؼسص 
ع٢ً اضتتباب ا٫َٔ َٚطا٤ي١ كايؿٝ٘، ٚع٢ً ٖرا ٜكع ع٢ً عاتل ايدٚي١ ٚادب اؿٝط١ 

اييت قد تصٝب ا٫ؾساد بأضساز  ٚاؿرز ٚضسٚز٠ اؽاذ ايتدابري اي٬ش١َ ملٓع ٖرٙ املُازضات
 ٜصعب دربٖا. 

أَا بػإٔ اثبات ايطسز ؾٗٛ أَس ٫ بد َٓ٘، ٚيهٞ ٜتِ ايتعٜٛض عٓ٘ ٜٓبػٞ إٔ 
بإٔ ٜهٕٛ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ يؿعٌ ايطاسس أٚ ْػاط٘، ٫ ؾسم  ،ٜهٕٛ ٖرا ايطسز قككًا َٚباغسًا

 . (1)قعبعد ذيو يف إٔ ٜهٕٛ ضسزًا أدبًٝا أٚ َادًٜا، َتٛقعًا أّ غري َتٛ

ٚأَاّ ٖرٙ ايصعٛب١ يف ا٫ثبات، قد ٜهٕٛ ايًذ٤ٛ إىل اـرب٠ ايكطا١ٝ٥ ٚض١ًٝ ًٜذأ 
ايٝٗا ايكاضٞ يهػـ اؿكٝك١، ٚا٫ ؾايكطا٤ ٚايكٛاْني املكاز١ْ ترٖب اٯٕ إىل أْ٘ يف ساٍ إٔ 
تعرز ع٢ً املتطسز اثبات زابط١ ايطبب١ٝ بني ؾعٌ أٚ ْػاط َا ٚبني ايطسز ايرٟ ؿل 

ُٝهٔ اؾرتاض ٖرٙ ايسابط١ َع تسى عب٤ اثبات ْؿٞ ٚدٛدٖا يًُدع٢ عًٝ٘، ٚذيو بايػري، ؾ
  :يتشكٝل ايعداي١. ٖٚرا َا ضٝهٕٛ قٛز ايبشح ؾُٝا ًٜٞ

                                                      

وإذا كاف بإمكاف ( مغ القانػف السجني العخاقي. 011 – 027ال حع في ذلظ السػاد مغ ) (1)
القاضي تصبيق الشرػص القانػنية الػاردة في قانػف العقػبات التي أشخنا إلييا فيسا 

عمى جخائع الذعػذة والدحخ، لكغ الدؤاؿ الحؼ يثار ىشا ىػ كيف يتع اثبات أف  سبق،
الزخر الحؼ لحق بالزحية كاف نتيجة لفعل الدحخ أو الذعػذة، وىحا ما يدسى بإثبات 

أنو بإمكاف القزاء الترجؼ الدببية كخكغ مغ أركاف السدؤولية السجنية وكحلظ الجشائية، 
ججل مغ خالؿ المجػء الى )الخبخة القزائية( الفشية، فيي لسسارسات الدحخ والذعػذة وال

وسيمة ضخورية تداعج القاضي في البت في القزية لسعاقبة الجاني وتعػيس السجشي 
عميو، فبسقجور شبيب نفدي أف يتعخؼ عمى الدبب الحؼ أوصل مثاًل مخيزًا ما الى 

وبإمكاف شبيب جخاح  حالة االكتئاب فيسا لػ سبق لألخيخ أف زار مذعػذا أو ساحخًا.
مختز في التذخيح أف يثبت مثاًل أف السادة الدامة التي وججت في جدع الزحية ىي 
تمظ استخجميا أحج السذعػذيغ أو الدحخة كػصفة عالجية. )الحع في ىحا السعشى 

 (.95والقزايا السذار الييا، د. صالح شصيبي، السخجع الدابق، ص
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 املبحث الثالث
 السببيت املفرتضت واستنباط السنذ القانوني

قد ٫ تهٕٛ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايتكًٝد١ٜ ناؾ١ٝ يتتعاٌَ َع أضساز ايطشس ٚايػعٛذ٠، 
ًو ا٭ضساز اييت ٫ ٜٛدد بػأْٗا اثبات عًُٞ بني ممازض١ ٖرا ايٓػاط ٚذاى ايطسز ايرٟ ت

ًٜشل بايػري. ٚبايتايٞ قد ٜصعب ع٢ً املدعٞ اثبات إٔ ممازض١ ايٓػاط املتُجٌ بايطشس 
ٚايػعٛذ٠ ٖٞ اييت أدت اىل اؿام ايطسز ب٘، ٚأَاّ عدّ قدز٠ ايكإْٛ ع٢ً َٛانب١ ا٭ْػط١ 

أْٛاع ددٜد٠ َٔ ا٭ضساز ٚسهُٗا، ؾكد تسى ا٭َس يًُشانِ، ٚبدأت ٖرٙ اؿدٜج١ ٚظٗٛز 
احملانِ بٓكٌ عب٤ ا٫ثبات َٔ ع٢ً عاتل املدعٞ اىل املدع٢ عًٝ٘ تاز٠ ٚاؾرتاض ٚدٛد 

. ٚبٓا٤ً ع٢ً ٖرا (1)زابط١ ضبب١ٝ بني ْػاط خطس َا ٚايطسز ايرٟ ًٜشل بايػري تاز٠ أخس٣
ٚاضتٓباط ايطٓد  ،ايطشس ٚايػعٛذ٠ يف املطًب ا٭ٍٚ ضٓتٓاٍٚ ايطبب١ٝ املؿرتض١ يف اعُاٍ

 ايكاْْٛٞ يف َعاؾ١ تأثريات أعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠ يف املطًب ايجاْٞ. 

 املطلب األول
 السببيت املفرتضت يف أضرار أعمال السحر والشعورة

ٚاع١ٝ، تٴدزن٘ ؾ١٦ ٫ ٜطتٗإ بٗا َٔ ايٓاع، ٜٚٗاب٘ ايهجريٕٚ ممٔ  يًطشس سكٝك١
ي٘ تأثري ضٛا٤ ع٢ً ايرَِ املاي١ٝ أٚ دطِ ايطش١ٝ أٚ اؾاْب إذ إٔ  ٪َٕٓٛ بٛدٛدٙ،قد ٫ ٜ

 املعٟٓٛ، ٚهب ع٢ً ايكطا٤ أ٫ ٜبتعد عٔ ايطشس عذ١ عدّ إَها١ْٝ اثبات٘. 

ددٜس بايرنس إٔ تطٛز املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ مل ٜكتصس ع٢ً زنٔ اـطأ ٚاؾرتاض٘ 
، بٌ تعد٣ إىل زنٔ زابط١ (2)ٚي١ٝ ايٛقا١ٝ٥(دٕٚ ا٫عتداد بايطسز أٚ َا ٜط٢ُ بـ )املط٪

                                                      

حع: د. دمحم سميساف األحسج ود. عبج الكخيع صالح لمتفريل حػؿ افتخاض الدببية، ال( 1)
عبج الكخيع، افتخاض رابصة الدببية في السدؤولية السجنية، بحث مشذػر في مجمة العمـػ 

 وما بعجىا.  62، ص0218، الدشة الخابعة، 7القانػنية، جامعة عجساف، العجد 
سة تيجد الرحة أو وىي مدؤولية تيجؼ الى تحاشي ومشع وقػع أخصار أو حػادث جدي (0)

البيئة، فيي مدؤولية ال يقترخ دورىا عمى معالجة االخصار والتعػيس عشيا فحدب بل 
تفادؼ وقػعيا. )لمسديج: د. صالح بغ بكخ الصيار، مفيـػ السدؤولية السجنية، مقاؿ متاح 

 .(www.consultant-altayar.com عمى شبكة االنتخنت وعمى السػقع االلكتخوني:



 (17( ، السنة )37( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23) 

15 

َٚٔ ضُٓٗا أضساز -ايطبب١ٝ، ذيو ٭ْ٘ ثبت أْ٘ َٔ غري املُهٔ تعٜٛض بعض ا٭ضساز
اييت تصٝب ا٫ْطإ ٚؾل املباد٨ ايعا١َ ايتكًٝد١ٜ يف املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ، -ايطشس ٚايػعٛذ٠

٭١ُٖٝ َٛضٛع ايطبب١ٝ تًو ايكا١ُ٥ ع٢ً ضسٚز٠ ٚدٛد اـطأ ٚايطسز ٚزابط١ ايطبب١ٝ، ٚ
املؿرتض١ يف املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ٚنْٛ٘ احملٛز ايس٥ٝظ يف عجٓا، ؾطٓبشح ؾٝ٘ بػ٤ٞ َٔ 

 ايتؿصٌٝ.

 اـطأ بني َباغس٠ ص١ً ٚدٛد ٖٛ ايطبب١ٝ زابط١ َع٢ٓ إٔ إىل (1)ايبعض ذٖب
 فاٍ يف نبري٠ أ١ُٖٝ ايطبب١ٝ ٚيسابط١ ايػري. أصاب ايرٟ ٚايطسز املط٪ٍٚ ازتهب٘ ايرٟ

 ٖٓاى ناْت يٛ ؾُٝا ايطسز ضبب ايرٟ ايؿعٌ ؼدٜد ٜتِ ؾبٛاضطتٗا املد١ْٝ، املط٪ٚي١ٝ
 يف ايبشح عٓد نريو أُٖٝتٗا ايطبب١ٝ زابط١ تهتطب نُا بايطسز، قاط١ عدٜد٠ أؾعاٍ

 يطبب -ٚايطسز اـطأ بني ايسابط١ ٖرٙ قطع ٫ٕ ذيو املط٪ٚي١ٝ، َٔ ا٫عؿا٤ أضباب
 أ١ُٖٝ تجاز ٚبايطبع املط٪ٚي١ٝ، َٔ ايتدًص َعٓاٙ -املتطسز ؾعٌ أٚ ايػري ؾعٌ أٚ أدٓيب
 ايطسز عٔ ايبشح سٝٓٗا ؾٛدب أضساز، عد٠ عًٝ٘ ترتتب ؾعٌ ودخ سُٝٓا ايطبب١ٝ زابط١

 َٔ غريٙ أَا َا، ايتصاّ ملدايؿ١ طبٝع١ٝ ْتٝذ١ ٜهٕٛ ايرٟ ؾٗٛ عٓ٘، يًتعٜٛض املباغس
  .(2)املط٪ٍٚ ؾعٌ نيٚب بٝٓٗا زابط١ ثبٛت عدّ ؾٝٗا ؾايسادح ا٭ضساز،
 ايـطسز يف ايتأنٝد صؿ١ اغرتاط ع٢ً ايتكًٝد١ٜ املد١ْٝ املط٪ٚي١ٝ قٛاعد ٚتكّٛ 
 ايؿعـٌ بني ايطبب١ٝ يسابط١ بايٓطب١ نبري٠ صعٛب١ ٜجري ايرٟ ا٭َس يًتعٜٛض، املٛدـب
 ٫ ٖرا ؾإٕ عًٝ٘، املدع٢ َٔ ـطأ ضسز املدعٞ أصاب َا ؾاذا .ايهاٌَ ٚايـطسز املٓـتر

 ٚايطسز، اـطأ بني ضبب١ٝ ١صً مث١ تكّٛ إٔ ٜػرتط ٚامنا املد١ْٝ، املط٪ٚي١ٝ يتٛاؾس ٜٞهؿ

                                                      

 بػجو االلتداـ نطخية السجني، القانػف  شخح في الػسيط الدشيػرؼ، الخزاؽ عبج .د الحع: (1)
  .154ص ،1981 القاىخة، العخبية، الشيزة دار ،1ج عاـ، بػجو االلتداـ مرادر عاـ،

الحع: د. دمحم سميساف األحسج، تعجد األسباب في السدؤولية السجنية، بحث مشذػر في  (0)
، 04ىا كمية القانػف بجامعة السػصل، السجمج األوؿ، العجد مجمة الخافجيغ لمحقػؽ، ترجر 

 .54، ص0225الدشة العاشخة، 
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 اْعدَت إذا أْ٘ غو َٔ ٚيٝظ ايطبب١ٝ، زابط١ ٖٞ ٚتًو يًدطأ ْتٝذ١ ايطسز ٜهٕٛ إٔ أٟ
  .(1)يًُطا٤ي١ قٌ ؾ٬ ٚايطسز اـطأ بني ١سابطاي ٖرٙ

 ٜدعٝ٘ َا ع٢ً ايديٌٝ ا١َبإق املدعٞ تهًٝـ ع٢ً َتؿك١ ايتػسٜعات تهٕٛ ٚتهاد
 ْػاط َٔ غدص تطسز ؾًٛ دعٛاٙ، زد يف ضببًا ٜٚهٕٛ دد٣ٚ، ذٟ غري ادعا٩ٙ أصبح ٚإ٫
 أٚ ايٓػاط ذيو إٔ ٜجبت إٔ عًٝ٘ ٜٓبػٞ ؾاْ٘ ايتعٜٛض، ع٢ً اؿصٍٛ ٚأزاد َٓتر أٚ َا

 ملدعٞا ع٢ً ايب١ٓٝ إٔ يًكإْٛ ايعا١َ املباد٨ ؾُٔ ب٘، ايطسز إؿام يف ضببًا نإ املٓتر
-1) :أْ٘ ع٢ً ايعساقٞ املدْٞ ايكإْٛ َٔ (027) :املاد٠ ٚتٓص .أْهس َٔ ع٢ً ٚايُٝني

 َٔ ؾات٘ َٚا ضسز َٔ املتطسز ؿل َا بكدز ا٭سٛاٍ مجٝع يف ايتعٜٛض احمله١ُ تكدز
 نريو ايعساقٞ املػسع ٍْٚص (.املػسٚع غري يًعٌُ طبٝع١ٝ ْتٝذ١ ٖرا ٜهٕٛ إٔ بػسط نطب

 عٔ ْػأ قد ايطسز إٔ ايػدص اثبت إذا) :أْ٘ ع٢ً ْؿط٘ ايكإْٛ َٔ (011) املاد٠ يف
 خطأ أٚ ايػري ؾعٌ أٚ قاٖس٠ ق٠ٛ أٚ ؾذا٥ٞ سادخ أٚ مسا١ٜٚ نآؾ١ ؾٝ٘ ي٘ ٜد ٫ أدٓيب ضبب

 ْص ٚنريو (.ذيو غري ع٢ً اتؿام أٚ ْص ٜٛدد مل َا بايطُإ ًَصّ غري نإ املتطسز
 ٜطتٛدب …آخس ضسز بأٟ ايػري بٜصٝ تعد نٌ) :بأْ٘ تكطٞ اييت (024) املاد٠

 ضسزًا ضبب خطأ نٌ) :أْ٘ إىل (163) املاد٠ يف ؾرٖب املصسٟ املػسع أَا (ايتعٜٛض
 وصٌ يهٞ ٜػرتط أْ٘ ايٓصٛص ٖرٙ َٔ ٜٚطتؿاد (.بايتعٜٛض ازتهب٘ َٔ ًٜصّ يًػري

 زابط١ تٛاؾس ضسٚز٠ مبع٢ٓ ضسزًا، ضبب قد اـطأ ٜهٕٛ إٔ ايتعٜٛض ع٢ً املتطسز
 ٚدٛب إىل اٯخس ٖٛ ذٖب ؾكد ايؿسْطٞ يًُػسع ٚبايٓطب١ .(2)ٚايطسز اـطأ بني ايطبب١ٝ

 ايتعدٌٜ، قبٌ (1380) املاد٠ املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً املط٪ٚي١ٝ، يكٝاّ ايطبب١ٝ زابط١ ثبٛت

                                                      

 دار ،0ط والعقجية، التقريخية السجنية السدؤولية عامخ، الخحيع عبجو  عامخ حديغ الحع: (1)
 .352ص ،1979 نذخ، مكاف دوف  السعارؼ،

 ،165) و عخاقي، مجني (017 ،012 ،172 ،168) السػاد نز الشرػص، ىحه ومثل (0)
  .1948 لدشة (131) رقع السرخؼ  السجني القانػف  مغ (016 ،015 ،169
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 اـاص١ (1384) ٚاملاد٠ ايػدص١ٝ ا٭عُاٍ عٔ املط٪ٚي١ٝ يف ايعاّ املبدأ متجٌ اييت
 .(1)اؿٝٛإ ؾعٌ عٔ باملط٪ٚي١ٝ اـاص١ (1385) اد٠ٚامل ايػري، ؾعٌ عٔ باملط٪ٚي١ٝ

 إ٫ ٜهٕٛ ٫ تكصري١ٜ، أٚ ناْت عكد١ٜ املد١ْٝ، املط٪ٚي١ٝ يف ايتعٜٛض إٔ ٚايكاعد٠ 
 ٖرا ٚيف ا٫يتصاّ، تٓؿٝر يعدّ طبٝع١ٝ ْتٝذ١ ٜهٕٛ ايرٟ ايطسز ٖٚٛ املباغس، ايطسز عٔ

 أٚ ايعكد يف َكدز ايتعٜٛض ٜهٔ مل إذا-1) أْ٘: ع٢ً َصسٟ َدْٞ (001) املاد٠ تٓص
 َٚا ضسز َٔ املتطسز ؿل َا ايتعٜٛض ٜٚػٌُ ٜكدزٙ ايرٟ ٖٛ ؾايكاضٞ ايكإْٛ، بٓص
 يف ايتأخري أٚ با٫يتصاّ ايٛؾا٤ يعدّ طبٝع١ٝ ْتٝذ١ ٖرا ٜهٕٛ إٔ بػسط نطب، َٔ ؾات٘

 دٗد برٍب ٜتٛقاٙ إٔ ايدا٥ٔ اضتطاع١ يف ٜهٔ مل إذا طبٝع١ٝ ْتٝذ١ ايطسز ٜٚعترب ب٘، ايٛؾا٤
 بسابط١ ا٭خري ٫زتباط ٜٚهٕٛ املباغس ايطسز ع٢ً ايتعٜٛض ٜكتصس ٖرا ٚع٢ً َعكٍٛ(.

 ؾعٌ َع ازتباط٘ يعدّ عٓ٘ تعٜٛض ٫ ايرٟ املباغس غري ايطسز بعهظ أنٝد٠، ضبب١ٝ
 سكٝك١ٝ ْتٝذ١ ٜهٕٛ إٔ دٕٚ َا بسابط١ ايؿعٌ َع ٜستبط ٖٛ بٌ ضبب١ٝ، بسابط١ املط٪ٍٚ

  ايؿعٌ. هلرا
 عكد١ٜ-املد١ْٝ يًُط٪ٚي١ٝ ايتكًٝدٟ املؿّٗٛ إٔ ايدزاضات َٔ ايعدٜد أظٗست ٚيكد 

 ع٢ً يًشصٍٛ بُٝٓٗا ايطبب١ٝ ٚزابط١ ٚايطسز اـطأ إثبات تطتًصّ-تكصري١ٜ أّ ناْت
 )َٔ أْ٘: ع٢ً ايؿسْطٞ املدْٞ ايكإْٛ َٔ (1315) املاد٠ تٓص ٖرا ٚيف ايتعٜٛض.

 عًٝ٘ هب ايتصاَ٘ َٔ ايتدًص ٜدعٞ َٔ ريون إثبات٘، عًٝ٘ هب ايتصاّ بتٓؿٝر ٜطايب
 قإْٛ َٔ (1) املاد٠ ٚتٓص اْكطا٥٘(. اىل أدت اييت ايٛاقع١ ٜجبت أٚ ب٘ ايٛؾا٤ إثبات

 املدٜٔ ٚع٢ً ا٫يتصاّ إثبات ايدا٥ٔ )ع٢ً أْ٘: ع٢ً 1968 يط١ٓ 05 زقِ املصسٟ اٱثبات
 املعدٍ، 1979 يط١ٓ (712) زقِ ايعساقٞ اٱثبات قإْٛ بػإٔ أَا َٓ٘(. ايتدًص إثبات

   أْهس(. َٔ ع٢ً ٚايُٝني املدعٞ ع٢ً )ايب١ٓٝ أْ٘: ع٢ً َٓ٘ /أ٫ًٚ(7) املاد٠ ؾٓصت
 َٔ ٜعد ٚايطسز اـطأ بني ايطبب١ٝ زابط١ اضتد٬ص ؾإٕ املصسٟ ايكإْٛ ٚيف 

 ايٓكض أٚ ايتُٝٝص حمله١ُ زقاب١ ٫ٚ املٛضٛع، قه١ُ بٗا تطتكٌ اييت ايٛاقع َطا٥ٌ
 .(1)ايٝ٘ اْتٗت َا اىل امل٪د١ٜ ا٫ضباب تٛزد إٔ طبػس عًٝٗا،

                                                      

تججر اإلشارة إلى أنو تع تعجيل القانػف السجني الفخندي بسػجب السخسـػ التذخيعي رقع  (1)
 . 0216لدشة  131
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 ايتكًٝد١ٜ، ا٭ضساز فاٍ يف ايطبب١ٝ زابط١ إثبات يف صعٛب١ ٖٓاى ناْت يٛ إذٕ، 
 ؼكل يف ايعٛا٥ل َٔ ٜعد ذيو إٔ يف غو ؾ٬ ،(2)املٓتر( )ايطبب بٓعس١ٜ ا٭خر مت يٛ خاص١

 أبساز ٚأضساز ٚايػعٛذ٠، ايطشس عٔ ١ايٓامج ا٭دب١ٝ نا٭ضساز عدٜد٠، فا٫ت يف املط٪ٚي١ٝ
  اؾٓني. تػٖٛات عٔ ايٓامج١ ٚا٭ضساز اي١ٜٚٛٓ اٱغعاعات ٚتأثريات ايٓكاي١، اهلٛاتـ

 إٔ َٔ ايؿعاٍ أٚ املٓتر ايطبب ْعس١ٜ ٚؾل ع٢ً نريو املتطسز ٜطتطٝع ٫ ٚقد 
 إسداخ يف ا٫ضباب )تعدد تعددٚا إذا ايؿاعًني أسد إىل ساضِ بػهٌ ايطاز ايؿعٌ ٜطٓد

 يهػـ ايع١ًُٝ اٱَها١ْٝ تٛاؾس عدّ بطبب ايدق١(، ٚد٘ ع٢ً ايؿاعٌ َعسؾ١ دٕٚ ايطسز
 إسداخ يف ا٭ضباب تعدد َػه١ً ٚمبٓاضب١ .(3)ايطاز ٚايؿعٌ ايطسز بني ايطبب١ٝ زابط١

 ايٓاز أطًكا ايصٝادٜٔ َٔ باثٓني تتعًل غٗري٠ دع٣ٛ ٖٓاى ايؿاعٌ َعسؾ١ دٕٚ ايطسز
 أُٜٗا ؼدٜد اضتشاٍ طًكات، بعد٠ عُسٙ َٔ ايتاضع١ يف صيب اصاب١ ىلإ أد٣ مما بايتصأَ
 عُ٘ داْب َٔ ايصٝادٜٔ هلرٜٔ زعاٜت٘ عٗد قد ايصيب نإ سٝح أطًكٗا ايرٟ ٖٛ بايرات
 قه١ُ سهِ ايؿسْط١ٝ، ايٓكض قه١ُ اْتكدت ايدع٣ٛ ٖرٙ يف ايصٝد، َهإ غادز ايرٟ

 ضبب١ٝ ثبٛت عدّ عذ١ ايطسز بتعٜٛض ايصٝادٜٔ إيصاّ زؾض ايرٟ )أٚزيٝإ( اضت٦ٓاف
 بُٝٓٗا، َٔ ايؿاعٌ ؼدٜد ٚصعٛب١ ٚايطسز يًصٝادٜٔ املٓطٛب اـطأ بني َباغس٠

 ملٓع اي٬ش١َ ا٫ستٝاطات اؽاذ عٔ اَتٓعا قد ايصٝادٜٔ إٔ ايٓكض قه١ُ ٚٚضشت
 مبا بايتٓعِٝ ايصٝد خط١ تعدٌٜ ايصٝادٜٔ ع٢ً ٚنإ ،بايطسز ٜستبط خطأ ٖٚٛ ،املداطس
 ايصٝادٜٔ إٔ احمله١ُ قايت ا٭ضاع ٖرا ٚع٢ً عُ٘، زسٌٝ بعد ايصيب زعا١ٜ َع ٜتٓاضب

                                                                                                                              

 مغ األوؿ كانػف  01 في مجني نقس الحع .السرخية الشقس محكسة أكجتو ما وىحا (1)
 السجسػعة 1983 االوؿ كانػف  13 وكحلظ .162ص 30س السجسػعة 1981 ـالعا
 نقالً  .020ص ،1989/3 الجولة، قزايا مجمة ،1988-10- 08ح 020ص 34س
 دار السمػث، أو الفاسج الغحاء عغ الشاشئة الرحية األضخار الحسيج، عبج ثخوت .د :عغ

  .راليام مغ 141ص ،0227 اإلسكشجرية، لمشذخ، الججيجة الجامعة

في شخح ىحه الشطخية الحع: د. دمحم سميساف األحسج، تعجد األسباب، بحث سبق ذكخه،  (0)
 .71ص 

(3) Remond-Gouililloud (Martin), Prejudice ecologique, responsibility 

civil ou civil code art, 1382 a 1386, Fas. 112.J-CL.1992. No.26.  
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 ايها١ًَ ايط١َ٬ تأَني بػ١ٝ ا٫ستٝاطات َٔ ٜتدراٙ إٔ عًُٝٗا ٜٓبػٞ نإ َا ٜتدرا مل
 َط٪ٚيٝتُٗا إعُاٍ َع٘ ميهٔ خطري إُٖاٍ ٖٛ اـاط٧ ا٫َتٓاع ٖرا َجٌ ٚإ يًصيب،
  .(1)١ٝايتطامم

 ميٓع مل ايطسز، ملصدز ايٝك١ٝٓٝ املعسؾ١ عدّ ساي١ إٔ ايطابل اؿهِ َٔ ٜٚعٗس 
 ٖٚرا ايصٝادٜٔ، ن٬ ع٢ً (2)١ٝايتطامم باملط٪ٚي١ٝ ٚاؿهِ ايطبب١ٝ اؾرتاض َٔ ايكطا٤
 سسؾ١ٝ ٚيٝظ ايكإْٛ يسٚح ٚتطبٝل تعٜٛض ب٬ املتطسز تسى يعدّ ايكطا٤ ٚض١ًٝ

 أَس ٖٚٛ عدٜد٠ أسٛاٍ يف َتعرز أَس د٠امل٪ن ايطبب١ٝ ؼكل ؾإٕ أخس٣ بعباز٠ ْصٛص٘.
  .(3)بٛدٛدٖا ايكٍٛ َٔ ايكاضٞ ايطبب١ٝ تأند اثبات تعرز ميٓع إٔ ٜٓبػٞ ٫ٚ ْطيب،

 اييت ايصعٛبات (4)ايبعض ٬سغٜ نُا- ا٫َسٜهٞ ايؿك٘ اْتكد ذات٘ ا٭ضاع ٚع٢ً 
 ازبا٭ضس املتعًك١ ايدعا٣ٚ إٔ َٛضشًا ايطبب١ٝ، زابط١ إثبات يف املدعٞ تٛاد٘

 تت٤٬ّ ٫ ايصٓاع١ٝ، ايطا١َ املٛاد أٚ يٲغعاع يًتعسض املصاسب١ ٚا٭ضساز ا٫ٜهٛيٛد١ٝ،
 املط٪ٚي١ٝ يف اٱثبات ٚادب نسنٔ ايطبب١ٝ زابط١ سٍٛ ايتكًٝد١ٜ ايجابت١ املؿاِٖٝ َع

  املد١ْٝ.

                                                      

(1) Bourges 5/2/1957 330 et la note, et en meme send: 

 محجد غيخ شخز يدببو الحؼ الزخر تعػيس مذكمة سخور، شكخؼ  دمحم .د :لجػ اليو مذار
 ،1983، الزخر تعػيس مذكمة العخبي الفكخ دار االشخاص، مغ محجدة مجسػعة بيغ مغ
   .50ص

 لسدؤولية التزامسية، الحع: د. دمحم سميساف األحسج وىيثع حامجفي التعخيف با( 0)
السراروة، السدؤولية التزامسية، بحث مشذػر في مجمة السحاميغ ترجرىا نقابة 

 .4، ص0222كانػف األوؿ،  –(، تذخيغ الثاني 10-11السحاميغ األردنييغ، العجداف )
الحع: د. أشخؼ جابخ سيج، التعػيس عغ تفػيت فخصة الذفاء أو الحياة، دار الشيزة  (3)

 . 159، ص0212العخبية، القاىخة، 
 دار البيئية، االضخار عغ السجنية السدؤولية دعػػ  الصػيل، عمي جسعة أنػر .د الحع: (4)

  .120ص ،0214 السشرػرة، والقانػف، الفكخ
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 ْكّٛ أْٓا ٖرا ٜعين ؾ٬ املؿرتض١، ايطبب١ٝ بٓعس١ٜ ا٭خر بطسٚز٠ ْكٍٛ ٚسُٝٓا 
 ضسٚز٠ َٔ املد١ْٝ، املط٪ٚي١ٝ عًٝٗا تأضطت اييت ايتكًٝد١ٜ ايعا١َ املباد٨ ١ُقٝ بٗدز

 ا٭ضساز َٔ ٖٓاى إٔ ٖرا َٔ ْكصد بٌ ايطسز، إسداخ يف ايطبب ٖٛ ايؿاعٌ ؾعٌ نٕٛ إثبات
 ايرٟ ايطعٝـ ايطسف َٛضع يف ٜهٕٛ َا غايبًا ٚايرٟ-املتطسز ع٢ً ٜصعب اييت

 تًو ؿداث١ أٚ اٱثبات ٚضا٥ٌ يتعكد إَا ٗا،ؾٝ آخس طسف خطأ إثبات-محاٜت٘ ٜطتٛدب
 ٚزٚس٘، ايكإْٛ غا١ٝ٥ ٚؾل ع٢ً ايعٌُ بايكاضٞ ٜٓبػٞ هلرا اـاص١. ٚطبٝعتٗا ا٭ضساز

     ايكا١ْْٝٛ. ايكاعد٠ أٚ ايكإْٛ سسؾ١ٝ ع٢ً با٫عتُاد ٚيٝظ
 ْٚكً٘ املدعٞ عاتل ع٢ً اٱثبات عب٤ تطٌٗٝ ايطبب١ٝ زابط١ اؾرتاض ع٢ً ٜٚرتتب 

 ا٫دٓيب. بايطبب عهطٗا إثبات ميهٔ بطٝط١ قس١ٜٓ ٜرتى ا٫ؾرتاض يهٔ عًٝ٘، املدع٢ إىل
 عب٤ تطٌٗٝ خ٬ٍ َٔ املتطسز سل محا١ٜ ٖٞ ايطبب١ٝ اؾرتاض َٔ ايػا١ٜ إٕ 

 َصدز نٕٛ ساٍ يف املتطسز محا١ٜ ٚنريو ايتعٜٛض، ع٢ً اؿصٍٛ ٚتطٌٗٝ اٱثبات
 اؾُاع١ٝ ا٭يعاب أضساز يف نُا غداص،ا٫ َٔ قدد٠ فُٛع١ بني َٔ قدد غري ايطسز

  .(1)ِبايتطاَ ايطش١ٝ بتعٜٛض اؾُٝع ًٜصّ سٝح اؾُاعٞ، ٚايصٝد
 ايكٍٛ، ضبل َجًُا ايطبب١ٝ زابط١ بإثبات تتعًل صعٛبات تٛاد٘ ا٫ضساز بعض إٕ 

 إٔ ؼدٜد مت َا إذا ٚسٝٓٗا ، َباغس غري ضسزًا بطبٝعت٘ ٜهٕٛ َا غايبًا َج٬ً ايب٦ٝٞ ؾايطسز
 بأسد ؿل قد ايطسز إٔ إثبات َتعرزًا ٜهٕٛ ؾكد بايب١٦ٝ، ضسزًا اؿل قد ايتًٛخ أْٛاع أسد

 بني املباغس٠ ايطبب١ٝ زابط١ مبؿّٗٛ عاد٠ ايكطا٤ ٚيتُطو َباغس٠، بطسٜك١ ا٭غداص
 ٖرا َع يهٔ املط٪ٍٚ، ايػدص ؼدٜد املطتشٌٝ َٔ ٜهٕٛ قد ؾإْ٘ ٚايطسز، ايطاز ايؿعٌ

 أٚ اـطس )خًل ؾهس٠ ع٢ً ا٫عتُاد خ٬ٍ َٔ ايصعٛبات ٖرٙ تريٌٝ ايكطا٤ اضتطاع
 غأْٗا َٔ ٚاييت ايؿسص١(، ؾٛات بــ) ٜط٢ُ ملا َطابل َؿّٗٛ ٖٚٛ (2)يًُداطس( ايتعسٜض

                                                      

  تمييا. والتي 108ص سابق، مخجع سخور، شكخؼ  دمحم .د :لمتفريل (1)

فحتى  فسسارسة ساحخ أو مذعػذ لشذاشو أماـ الستزخر يعج نذاشًا خصخًا بالزخورة، (0)
الذخز الحؼ يترف بالجخأة يكػف ىحا الشذاط خصخًا بالشدبة لو ومغ السسكغ ججًا أف 
يتزخر معشػيًا )نفديًا( لفتخة شػيمة، ومثاؿ ذلظ قياـ أحج السذعػذيغ في بخنامج يحاع 
عمى احجػ القشػات التمفديػنية المبشانية كاف يقجمو السحيع السذيػر )شػني خميفة(، كاف 

 =ف يجمب األرواح عمى السأل وذلظ لكػف أحج األشخاص قج تحجاه فيمدتعجًا في أ
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 ايؿهس٠ ٖرٙ ؾبُٛدب ،(1)ايٛاقع١ ٚا٭ضساز اـطري ايٓػاط بني ايطبب١ٝ زابط١ إثبات تطٌٗٝ
 ؾٝتِ املتطسز، ساي١ ع٢ً عاد٠ ترتتب ٫ اطسك ؾٝٗا تكع ساي١ نٌ يف َباغسًا ايطسز ٜعد
 ايطبٝب ٚخطأ اؿٝا٠ أٚ املسٜض غؿا٤ ؾسص١ ؾٛات يف ايطبب١ٝ زابط١ اؾرتاض َج٬ً

 نإ اؾساسٞ ايتدخٌ إٔ ثبت طاملا َباغسًا ايطسز اعتباز ع٢ً ايكطا٤ دزز ؾكد ، اؾساسٞ
 َٔ نإ أٟ ، ٝش١ايصش ايطب١ٝ يٮصٍٛ ٚؾكًا صشٝشًا مت أْ٘ يٛ ٜٓذح إٔ املُهٔ َٔ

 ، َٓاضب١ غري تٛيٝد طسٜك١ ايطبٝب اختٝاز ساي١ يف ايطبب١ٝ تتٛاؾس ٚيرا تؿادٜ٘، املُهٔ
 يٛ اؿاٍ نريو تؿادٜ٘، املُهٔ َٔ نإ ٭ْ٘ يًدطس، املسٜط١ سٝا٠ تعسٜض عًٝٗا تستب
 ايرٟ ايطسز ٚقع ملا ضًًُٝا، سكًٓا اغع١ عٌُ اثٓا٤ عك١ٓ املسٜط١ سكٔ قد ايطبٝب نإ

  .(2)إسداث٘ يف اؿك١ٓ ٖرٙ ضاُٖت ايرٟ ايطاز ا٭ثس َد٣ ٜجبت مل ٚيٛ ست٢ ، أصابٗا
 ايطبب١ٝ، زابط١ املػسعٕٛ ؾٝٗا اؾرتض اييت ايتػسٜع١ٝ ايٓصٛص بعض ٚتٛدد 

 ٚاـاص 1968 يط١ٓ 32 زقِ ايؿسْطٞ ايكإْٛ َٔ ايعاغس٠ املاد٠ يف دا٤ َا ذيو َجاٍ
 َٔ يًُتطسزٜٔ بايٓطب١ قس١ٜٓ أقاَت ؾكد اي١ٜٚٛٓ، ايطاق١ فاٍ يف املد١ْٝ باملط٪ٚي١ٝ

 ؼدخ اييت اؾطد١ٜ يٮضساز بايٓطب١ ايطبب١ٝ زابط١ املػسع ؾاؾرتض اي١ٜٚٛٓ، اؿٛادخ
 يف ايصادز ايكإْٛ يف ايطبب١ٝ زابط١ ايٝاباْٞ املػسع اؾرتض نريو ١ْٜٚٛ. سادث١ ٚقٛع عكب

 عاّ يف ايٓؿاذ سٝص دخٌ ٚايرٟ يًتًٛخ ايسادع١ اؾطد١ٜ ا٫ضساز بتعٜٛض اـاص 1973
 َٔ ٚأعؿاِٖ ًَٛث١ َٓطك١ يف املكُٝني املتطسزٜٔ ملصًش١ ضبب١ٝ قس١ٜٓ ؾكسز ،1973

 ٚع٢ً .(3)ايب١٦ٝ يف ايتًٛخ َصدز ٚايٓػاط بِٗ ؿل ايرٟ ايطسز بني ايطبب١ٝ زابط١ إثبات
                                                                                                                              

قجرتو عمى ذلظ والكذف عمى جدسو واستخخاج الجغ مشو، وحيشسا بجأ بسسارسة ىحا =
الشذاط قاـ الستحجؼ بقخاءة سػر مغ القخآف الكخيع وحرل لجيو خػؼ وذعخ مغ جخاء 

 متاح عمى اليػتيػب(.  ذلظ، وبعج ذلظ انقصع البث السباشخ لمقشاة. )الفيجيػ
الحع: د. دمحم سميساف األحسج ود. عبج الكخيع صالح عبج الكخيع، بحثيسا سبق ذكخه،  (1)

 . 76ص
(2) Isabelle Souplet, La pert de chance dans le droit de la 

responsabilite medical, mem., 2002, p.15.   

  .32ص سابق، مخجع سيج، جابخ أشخؼ .د :لو اشار    

  .059ص سابق، مخجع دمحم، سعج عصا .د عغ: نقالً  (3)
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 ايب١ٝ٦ٝ، املط٪ٚي١ٝ بػإٔ 1992 يف ايصادز ايكإْٛ يف ملاْٞا٫ املػسع ذٖب ْؿط٘ ايتٛد٘
 بني ايطبب١ٝ زابط١ اؾرتض ؾكد املتطسز، يصاحل قس١ٜٓ َٓ٘ ايطادض١ املاد٠ يف قسز سٝح
 املٓػأ٠ ٖرٙ غإٔ َٔ نإ إذا يًُتطسزٜٔ ؼدخ اييت ا٭ضساز ٚبني املًٛث١ املٓػأ٠ ْػاط

 يعاّ ايطٜٛدٟ ايكإْٛ َٔ ايسابع١ اد٠امل ْصت نريو .(1)ا٭ضساز ٖرٙ َجٌ ؼدخ إٔ
 إٔ املدعٞ ع٢ً املد١ْٝ املط٪ٚي١ٝ )يكٝاّ بأْ٘: ايب١ٝ٦ٝ املد١ْٝ املط٪ٚي١ٝ بػإٔ 1986

 ديٌٝ تكدِٜ ذيو يكٝاّ ٜٚهؿٞ ا٫ضساز ٖرٙ ٜطبب ايرٟ ٖٛ املًٛثات إط٬م إٔ ٜجبت
  .(2)(…استُايٞ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

  .112ص سابق، مخجع الصػيل، عمي جسعة أنػر .د الحع: (1)

 الججيجة، الجامعة دار البيئية، االضخار عغ السجنية السدؤولية قادة، عباد عغ: نقالً  (0)
 االضخار بتعػيس الخاص الفشمشجؼ القانػف  مػقف ذات ىػ وىحا .96ص ،0216
 يتجاوز الدببية لخابصة احتسالياً  دليال السجعي بتقجيع يكتفي حيث ،1994 لدشة البيئية
 السدببات وكل لمزخر، السدبب الشذاط شبيعة معيار باالعتبار االخح مع :52 ندبة

 االكثخ باالحتساؿ يؤخح حيشيا االحتساالت تداحست فإف ،لمزخر االخخػ  السحتسمة
  .نفديا والرفحة نفدو لسرجرا .بالزخر التدبب في تخجيحاً 
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 يف ٚؼدٜدًا اـطأ، ع٢ً (1)سا٥ٔايك قبٍٛ إىل نريو ا٫َسٜهٞ ايكطا٤ ذٖب قدٚ
 قس١ٜٓ ٖٚٞ (2))بٓطًٝؿٝٓٝا( ايكس١ٜٓ تًو ع٢ً ٜٚطًل ايبشسٟ، ايتصادّ عٔ ايٓامج١ ا٫ضساز

 ايتصادّ مبٓع اـاص١ ايكٛاعد إسد٣ كايؿ١ ؾٝٗا ٜتِ اييت اؿا٫ت يف تطبل ايطبب١ٝ، ع٢ً
   .(3)ايبشس يف

 يطبب ٚقع قد ايطسز إٔ ثبت ٢َت تٓعدّ ايطبب١ٝ زابط١ ٕأ بايرنس اؾدٜس َٚٔ 
 ايطبب١ٝ ؾإٕ ايبطٝط١ ايكس١ٜٓ ٖرٙ ْؿٞ املط٪ٍٚ ٜطتطع مل ؾإٕ ؾٝ٘، يًُدٜٔ ٜد ٫ أدٓيب
 ايرٟ ايطسز َصدز ٖٛ املط٪ٍٚ ْػاط إٔ ٜك١ٝٓٝ بطسٜك١ ثبت قد ٜهٕٛ أٟ سكٝك١ٝ، تهٕٛ

                                                      

 يدتشبصيا لمقاضي، استشباشيا أمخ يتخؾ التي تمظ وىي القزائية، القخائغ بالقخائغ، نقرج (1)
 الجعػػ  وقائع بيغ مغ ما بػاقعة القاضي يدتجؿ حيث ومالبداتيا، القزية ضخوؼ مغ

 وضخوؼ وقائع عمى باالستشاد حتى القخيشة يدتشبط أف ولمقاضي إثباتو، السخاد االمخ عمى
 عبج.د :لمتفريل .والعسمية العمسية الػسائل مغ لو يتدشى بسا أمامو السصخوح الشداع خارج

 ،0223 االسكشجرية، السعارؼ، مشذأة والقزائية، القانػنية القخائغ الذػاربي، الحسيج
 اإلثبات أدلة بيغ التخجيح قػاعج :الديجؼ مخمف دمحم رجب حديغ وكحلظ .19-18ص

 مغ 128ص ،0211 ،1ط الحقػقية، زيغ مشذػرات السجنية، الجعػػ  في الستعارضة
 ىي القزائية القخيشة) :العخاقي اإلثبات قانػف  مغ (أوالً  /120) السادة في وجاء اليامر.
  (.السشطػرة الجعػػ  في لجيو ثابت أمخ مغ ثابت غيخ أمخاً  القاضي استشباط

 مارؼ ) تدسى أخخػ  بخيصانية سفيشة مع ترادمت بخيصانية سفيشة اسع ىػ (بشديمفيشا) (0)
 االمخيكية، العميا السحكسة عمى القزية وبعخض االمخيكية، الدػاحل مغ بالقخب (تخوب
 عالية بدخعة ابحارىا بدبب بشديمفيشيا، الدفيشة خصأ بدبب حجث الترادـ أف وججت
 ىي تخوب الدفيشة اف السحكسة وججت الػقت نفذ في ولكغ الكثيف، الزباب وسط

 بقخع بقياميا البحخ في الترادـ مشع قػاعج مخالفة في متسثل لخصأ مختكبة الخخػ ا
 أساس عمى الدفيشتيغ بيغ السدؤولية بتقديع السحكسة وقزت الصبمة، مغ بجالً  الجخس
 السدؤولية الفتاح، عبج دمحم راوؼ  .د :الحع .تخوب الدفيشة جانب في الدببية افتخاض

 كمية مصابع امخيكي، االنجمػ الشطاـ في البحخؼ  ـالتراد عغ الشاشئة االضخار عغ
  .وىامذيا 122ص ،0229 اسيػط، الحقػؽ،

الحع جسيع ىحه التصبيقات واألمثمة: د. دمحم سميساف األحسج ود. عبج الكخيع صالح عبج  (3)
 .74الكخيع، بحثيسا سبق ذكخ، ص
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 لعات ع٢ً ٜكع بإٔ اٱثبات عب٤ تكًب إ ايطبب١ٝ قس١ٜٓ غإٔ ؾُٔ باملتطسز، ؿل
 زابط١ إثبات عب٤ املتطسز عاتل ع٢ً ٜكع إٔ َٔ بد٫ً ايكس١ٜٓ ٖرٙ ْؿٞ املط٪ٍٚ
  .(1)ايطبب١ٝ

 ا٫ضباب تعادٍ ْعس١ٜ بني ٚضطًا تكـ لدٖا املؿرتض١ ايطبب١ٝ ؾهس٠ ؼًٌٝ ٚعٓد 
 َٔ اتطاعًا ٚاقٌ ا٭ضباب، تعادٍ ْعس١ٜ َٔ أٚضع ؾٗٞ ايؿعاٍ، أٚ املٓتر ايطبب ْٚعس١ٜ
 تدخٌ بٛدٛد ا٫نتؿا٤ ع٢ً املؿرتض١ ايطبب١ٝ ؾهس٠ تعتُد سٝح ٓتر،امل ايطبب ْعس١ٜ
 أضساز فاٍ يف ؾُج٬ً ايسابط١، تًو قٝاّ ٜؿرتض ست٢ ايطسز إسداخ يف يًػ٤ٞ َادٟ

 فاٍ ٚيف ايطسز. ٚدٛد َع َعٝب املٓتر نٕٛ إثبات ايسابط١ يكٝاّ ٜهؿٞ املٓتذات
 ، املطتًٗو عاتل ع٢ً اٱثبات عب٤ ٌٝٚيتطٗ املعٝب١، َٓتذات٘ َطاز عٔ املٓتر َط٪ٚي١ٝ
 املعٝب١ املٓتذات أضساز عٔ باملط٪ٚي١ٝ اـاص ايكإْٛ يف نريو ايؿسْطٞ املػسع اؾرتض

 إ٫ يٝظ تكدّ َا نٌ إٔ غري  املٓتر، بإزاد٠ يًتداٍٚ خسدت قد املٓتذات إٔ 1998 يط١ٓ
 اْتؿا٤ ٚبايتايٞ ١ايطببٝ زابط١ اْكطاع ٜعين َا ٖٚٛ ، ايعهظ ٱثبات قاب٬ً اؾرتاضا

 عهطٗا إثبات ميهٔ بطٝط١ قس١ٜٓ ض٣ٛ يٝظ ايطبب١ٝ اؾرتاض إٕ أخس٣ بعباز٠ املط٪ٚي١ٝ،
 ع٢ً ؽؿٝؿًا اٱثبات عب٤ بٓكٌ ٜ٪دٟ ا٫ؾرتاض ٖرا ؾإٕ أدم ٚبػهٌ ايطسم، بهاؾ١

 َا اذا ايطبب١ٝ زابط١ اْكطاع إثبات عًٝ٘ املدع٢ ٜهًـ عٝح ايعداي١، ٭غساض املتطسز
  .(2)بريو ي٘ تطُح ١َٝٓٗٚ دزا١ٜ ذٚ بٛصؿ٘ ، َط٪ٚيٝت٘ ْؿٞ يف زغب

 عٝح ٚايػعٛذ٠ ايطشس بطسز ٜتعًل ْصاعًا احمله١ُ ٚادٗت ؾإٕ تكدّ َا ٚيهٌ 
 املادٟ، ايديٌٝ ٚدٛد يعدّ َػعٛذ، أٚ ضاسس ْػاط اىل اضٓادٙ اثبات املدعٞ ع٢ً ٜصعب

 بد٫ً ايكإْٛ زٚح َع ٚايتعاٌَ ْٕٛ،يًكا املتطٛز ايتؿطري إىل ايسدٛع ٜػؿٌ أ٫ ايكاضٞ ؾع٢ً
 ْصت ؾكد يريو ٚتصدٜكًا يًٓصٛص، اؿسيف بايتؿطري ا٭ؾساد َصاحل ع٢ً ايتطٝٝل َٔ

                                                      

  .057ص الدابق، السخجع حػاس، دمحم سعج عصا .د الحع: (1)

(2) Mar  ve Lacroix , Relativite Aquilinne en Droit de la  

Responsibility civil — Analays Comparee Des Systemes 

Germanique, Canadien ET Quebeques, paper published in McGill 

Law Journal — Revue de droit de McGill                       

    —     rence : (2013) 59 : 2 RD McGill 425, p.13. Last 

access, 30-3-2016.  
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 ايكاضٞ )إيصاّ ع٢ً: 1979 يط١ٓ (127) زقِ ايعساقٞ اٱثبات قإْٛ َٔ (3) املاد٠
 املاد٠ نريوٚ تطبٝك٘(. عٓد ايتػسٜع َٔ اؿه١ُ َٚساعا٠ يًكإْٛ املتطٛز ايتؿطري باتباع

 قٓاعت٘(. ٫ضتهُاٍ ايٛقا٥ع بتشسٟ ايكاضٞ إيصاّ) :ؾٝٗا دا٤ سٝح ْؿط٘ ايكإْٛ َٔ ١ٝايجاْ
 ايكسا٥ٔ ع٢ً ٚا٫عتُاد أسٝاًْا ايطبب١ٝ زابط١ اؾرتاض ٖٛ ذيو نٌ يف ايكاضٞ ٚضبٌٝ

  أخس٣. أسٝاًْا ايسادح ٚا٫ستُاٍ
 املطلب الثاني
 اث أعمال السحر والشعورةاستنباط السنذ القانوني يف معاجلت تأثري

ضٓشاٍٚ ٖٓا إٔ ْطتدسز ايطٓد ايكاْْٛٞ امل٥٬ِ يًتصدٟ يٮضساز ايٓامج١ عٔ ايطشس 
ٚايػعٛذ٠، ٚاملكصٛد بايطٓد ايكاْْٛٞ ٖٛ ٚدٛد ديٌٝ يف ايكإْٛ ٜجبت بايتٓعِٝ ٚاقع١ 

 ضٓد ٜٛدد َع١ٓٝ أٚ تصسؾًا َا ٚذيو يٛدٛد سهِ ي٘ ؾٝ٘. َٚجًُا تكدّ بٓا ايكٍٛ ؾ٬
قـ بعض قاْْٛٞ َباغس ميهٔ إ ٜستهٔ ايٝ٘ يف اعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠، ٚيهٔ بكسا٠٤ َٛ

، ميهٔ يٓا إٔ ْكّٛ بصٝاغ١ بعض ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اييت ؼهِ ظاٖس٠ ا٭ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ
أٚ غري  تًو ا٭ْع١ُ،ايطشس ٚايػعٛذ٠، ضٛا٤ َٔ خ٬ٍ ا٫ضتعا١ْ بايٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ يف 

 ذيو. 

إٔ مطِ اؾدٍ املجاز سٍٛ َد٣ َػسٚع١ٝ اعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠، ؾًكد  ابتدا٤ عًٝٓا
ثبت يف ايكسإٓ ٚايط١ٓ ؼسميُٗا با٭دي١، نُا إٔ ايعدٜد َٔ ايكٛاْني ْصت ع٢ً ػسِٜ ٖرٙ 

املعدٍ سٝح ذٖب املػسع  1960( يط١ٓ 16ا٭عُاٍ َٔ بٝٓٗا قإْٛ ايعكٛبات ا٭زدْٞ زقِ )
تهدٜس١ٜ نٌ َٔ ٜتعاط٢ بكصد ايسبح َٓادا٠ ا٭زٚاح أٚ ايتِٜٓٛ إىل أْ٘: )ٜعاقب بايعكٛب١ اي

املػٓاطٝطٞ أٚ ايتٓذِٝ أٚ قسا٠٤ ايهـ أٚ قسا٠٤ ٚزم ايًعب ٚنٌ َاي٘ ع٬ق١ بعًِ ايػٝب 
 . (1)ٚتصادز ا٭يبط١ ٚايٓكٛد ٚا٫غٝا٤ املطتع١ًُ(

                                                      

(. وىشاؾ دوؿ أخخػ يتع معاقبة الداحخ فييا بسػجب 471الفقخة األولى مغ السادة ) (1)
جخائع الشرب واالحتياؿ، كسػقف قانػف العقػبات العخاقي السذار اليو سابقًا، والسرخؼ 

لدشة  4السعجؿ بالقانػف رقع  0211لدشة  11( مغ القانػف رقع 354والقصخؼ السادة )
( الرادر 3( مغ قانػنيا رقع )399، ودولة االمارات العخبية الستحجة في السادة )0217

 . 1987سشة 



 إشكالية الدببية في إسشاد الزخر إلى أعساؿ الدحخ والذعػذة دراسة تحميمية في القانػف السجني

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23) 

06 

ِ َٚػسعٞ ايكٛاْني اييت تعتُد ع٢ً ْصٛص دسا٥-ٚمٔ ٬ْسغ إٔ املػسع ا٭زدْٞ
، مل ٜهٔ َٛؾكًا سُٝٓا دعٌ غسط ايعكٛب١ ٖٛ -ايٓصب ٚا٫ستٝاٍ املػاز ايٝٗا يف اهلاَؼ

قصد ايسبح، ذيو ٭ٕ ٖٓاى ايهجري َٔ ا٭ضساز اييت ٜتطبب بٗا ايطشس٠ ٚاملػعٛذٜٔ ٚتًشل 
بأغداص مل ٜطًبٛا َِٓٗ ٖرٙ اـد١َ، بعباز٠ أخس٣ مل ٜكَٛٛا بدؾع أٟ َكابٌ َايٞ يكا٤ 

 طسز قد ٫ ٜهٕٛ بايطسٚز٠ َايًٝا، بٌ قد ٜهٕٛ بدًْٝا أٚ ْؿطًٝا.  ذيو، ثِ إٔ اي

ٚٚؾكًا ملا تكدّ ْس٣ إٔ ا٫نتؿا٤ بٓصٛص ايكٛاْني اؾٓا١ٝ٥ اييت ٜتِ مبٛدبٗا ػسِٜ 
ايطشس ٚايػعٛذ٠ ع٢ً أْٗا َٔ قبٌٝ ايٓصب ٚا٫ستٝاٍ ٫ هدٟ ْؿعًا يف نٌ ايٛقا٥ع ذيو ٭ٕ 

ا٭ْػط١ قد ٫ ٜهٕٛ يف مجٝع ا٭سٝإ َادًٜا بٌ قد ٜهٕٛ ايطسز ايرٟ ًٜشل بايػري َٔ ٖرٙ 
دطُاًْٝا أٚ َعًٜٓٛا. َٚٔ أدٌ ٖرا قاَت بعض ايدٍٚ مبشا٫ٚت يتذسِٜ ايطشس ٚايػعٛذ٠ يف 
سد ذاتٗا، ؾؿٞ ايهٜٛت مت تكدِٜ َكرتح َٔ قبٌ أسد ْٛاب ايربملإ بإضاؾ١ َادتني 

 ػعٛذٜٔ ٚنا٫تٞ:ددٜدتني إىل قإْٛ ايعكٛبات ملعاقب١ ايطشس٠ ٚامل

ٜعاقب باؿبظ امل٪قت َد٠ عػس ضٓٛات ٚبػسا١َ ٫ تكٌ عٔ مخط١ ا٫ف دٜٓاز نٌ َٔ  -1
َازع أعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠ بأٟ صٛز٠ ناْت أٚ غازى يف ذيو، ٚتهٕٛ ايعكٛب١ َد٠ 
مخط١ عػس ض١ٓ إذا تستب ع٢ً ممازض١ تًو ا٭ؾعاٍ اٱضساز بدًْٝا أٚ ْؿطًٝا بأسد 

اقب باؿبظ امل٪قت َد٠ مخظ ضٓٛات ٚبػسا١َ ٫ تكٌ عٔ ٜع-2ا٭غداص...( )
ث٬ث١ آ٫ف دٜٓاز نٌ َٔ اضتٛزد أٚ دًب أٚ ساش أٚ باع أٚ ضًِ َٛاد مما ٜطتعٌُ يف 
ا٫عُاٍ املٛضش١ باملاد٠ ايطابك١ ٖٚٛ عامل بريو(. ٚيف ممًه١ ايبشسٜٔ متت إضاؾ١ 

اىل قإْٛ  2010( يط١ٓ 24( َهسزًا مبٛدب ايكإْٛ زقِ )310َاد٠ ددٜد٠ ٖٚٞ َاد٠ )
ْٚصٗا: )ٜعاقب باؿبظ ٚايػسا١َ أٚ بإسد٣  1976( ايصادز يف ض١ٓ 15ايعكٛبات زقِ )

ٖاتني ايعكٛبتني نٌ َٔ شاٍٚ ع٢ً ضبٌٝ ا٫سرتاف ٚايتهطب أًٜا َٔ أعُاٍ ايطشس أٚ 
ّ ايػعٛذ٠ أٚ ايعساؾ١، ٜٚعد َٔ ٖرٙ ا٫عُاٍ ا٫تٝإ بأؾعاٍ أٚ ايتًؿغ بأقٛاٍ أٚ اضتددا

ٚضا٥ٌ ايكصد َٓٗا اٜٗاّ اجمل٢ٓ عًٝ٘ بايكدز٠ ع٢ً إخبازٙ عٔ ايػٝبٝات أٚ اخبازٙ 
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عُا يف ايطُري اٚ ؼكٝل ساد١ اٚ زغب١ اٚ ْؿع أٚ ضسز باملدايؿ١ يًجٛابت ايع١ًُٝ 
 .  (1)ٚايػسع١ٝ(

ٚع٢ً ٖرا ؾؿٞ ظٌ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايعساقٞ ؾإٕ ممازض١ ايطشس ٚايػعٛذ٠ تعد ب٬ 
 َػسٚعًا تٓذِ عٓ٘ أضساز َا تجري املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ، ٚضٓد نٌ ذيو َا ًٜٞ: غو ع٬ًُ غري

إذا َا مت ايتعاٌَ َع ايطشس ٚايػعٛذ٠ ع٢ً أْٗا اعُاٍ ْصب ٚاستٝاٍ ؾُعاؾ١ تأثري  -1
تًو ا٭ْػط١ ٜهٕٛ بايعكٛب١ املكسز٠ يف قإْٛ ايعكٛبات َٚا ٜتبع٘ َٔ سل َدْٞ َتُجٌ 

يف ا٭خر مبط٪ٚي١ٝ ايطاسس ٚاملػعٛذ ايتكصري١ٜ ٖٛ ، يهٔ َا ٜدعِ تٛدٗٓا بايتعٜٛض
إٔ ايتعٜٛض يف ٖرٙ املط٪ٚي١ٝ ايٛادب دربٙ ٫ ٜكتصس ع٢ً ايطسز املادٟ املتعًل 

  . (2)باـطاز٠ املاي١ٝ يف اير١َ، بٌ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يف غهٌ ضسز َعٟٓٛ ؿل باملتطسز

ٔ، ؾشت٢ يٛ ضًُٓا بإٔ يف ظٌ ا٫ْتػاز ايٛاضع ملهاتب ايػعٛذ٠ يف ايعسام ٚاملػعٛذٜ -2
ٖرا ايٓػاط ٜكع يف دا٥س٠ تكدِٜ ا٫ضتػازات ٚاملعًَٛات يًُسض٢ ٚذٟٚ ايػإٔ ؾإٕ 
املط٪ٚي١ٝ تجاز يف ساٍ نٕٛ تًو ا٫ضتػازات ٚاملعًَٛات خاط١٦ أٚ غري دقٝك١ أٚ 

                                                      

في مسمكة البحخيغ تع تقجيع مقتخح كحلظ، فبعج أف كاف يشطخ إلى جخائع الدحخ والذعػذة  (1)
يشي أقخ مؤخخًا إضافة مادة عمى أنيا مغ قبيل االحتياؿ، إال أف مجمذ الشػاب البحخ 

ججيجة إلى قانػف العقػبات لتجخيع مسارسة الدحخ والذعػذة عمى أنيا جخائع مدتقمة، 
وتسثمت ىحه السسارسات بالدحخ والذعػذة والعخافة وتحزيخ األرواح ومشاجاتيا، وما 
يجور في دائختيا. )الحع: حديغ بغ عبج الخحسغ بغ فيج مػسى، الخسالة السذار الييا 

 (.   69سابقًا، ص
( مغ القانػف السجني العخاقي عمى أنو: )يتشاوؿ حق التعػيس 025/1تشز السادة ) (0)

الزخر األدبي كحلظ، فكل تعج عمى الغيخ في حخيتو او في عخضو او في شخفو أو في 
سسعتو أو في مخكده االجتساعي أو في اعتباره السالي يجعل الستعجؼ مدؤواًل عغ 

 التعػيس(. 
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)ْٚكصد ب٘ ا٫يتصاّ أٚ صشت٘، ٖرا ا٫يتصاّ  طتًٗوخطري٠ متظ بط١َ٬ دطد امل
 . (1)ايكإْٛ ٚاملباد٨ ايعا١َ يًكإْٛيف د ضٓدٙ ايرٟ هبايط١َ٬( 

إٕ ْػاط ايطشس ٚايػعٛذ٠ يف سد ذات٘ ٜعد ع٬ًُ خطريًا، ؾؿهس٠ خًل اـطس ٖٞ اييت  -3
ؽًل أضسازًا َع١ٜٛٓ )ْؿط١ٝ( ٚإٕ مل ٜهٔ ٖٓاى اتصاٍ َادٟ بني ؾعٌ أٚ ْػاط 

َت عًٝٗا املػعٛذ ٚبني دطِ املتطسز ٖٚرا ٜعد يف سد ذات٘ َٔ ا٭ضظ اييت قا
 املط٪ٚي١ٝ ايتكصري١ٜ. 

إذا اثبت املتطسز يف َٓاشع١ َا عدّ ٚدٛد ضبب آخس يًطسز ايرٟ أصاب٘، ٚاثبت  -4
نريو ٚدٛد َعسؾ١ بٝٓ٘ ٚبني ايطاسس ٚاملػعٛذ، أٚ يكا٥٘ ب٘، ؾُا ع٢ً ايكاضٞ ض٣ٛ 

ني ايًذ٤ٛ إىل ايكسا٥ٔ أٚ ا٫نتؿا٤ بايعٔ ٚاـطأ ا٫ستُايٞ أٚ اؾرتاض زابط١ ايطبب١ٝ ب
ْػاط ذاى ايطاسس ٚايطسز ايرٟ ؿل ايطش١ٝ، بػهٌ ٜؿطح اجملاٍ يًُدع٢ عًٝ٘ يف 

 إٔ ٜتدًص َٔ املط٪ٚي١ٝ ؾُٝا يٛ أثبت ايطبب ا٭دٓيب. 

إٕ أنجس١ٜ سا٫ت ايػعٛذ٠ تكع ضُٔ ممازض١ ١َٓٗ ايطب ٚايصٝدي١، أٚ ايتداٟٚ  -5
ٌٖ مبُازضت٘ يًٓػاط با٭عػاب، ٚع٢ً ٖرا ٜٓبػٞ أ٫ ٜٓعس اىل ذيو ايطبٝب أٚ املعاجل 

ٜعد كايؿًا ٫يتصاّ َٛدٛد يف ْص ايكإْٛ ٚبايتايٞ َستهبًا ـطأ تكصريٟ َٔ عدَ٘، 
بٌ ٫ بد َٔ ايٓعس نريو اىل َد٣ كايؿت٘ يًُباد٨ ايعا١َ يًكإْٛ ٚقٛاعد اخ٬قٝات 

 امل١ٓٗ ملهاؾش١ ٖرٙ ايٓػاط إذا لِ عٓ٘ ضسز. 

ذ َٔ د١ٗ ٚغدص ؾأ يٮٍٚ ٭ٟ غسض يف ْؿط٘ أَا إذا أبسّ عكد بني ضاسس أٚ َػعٛ    
َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، ؾايعكد باطٌ، ٜٚتِ زدٛع ايجاْٞ ع٢ً ا٭ٍٚ بدع٣ٛ ايهطب ب٬ ضبب، يٛدٛد 
إثسا٤ يف ذ١َ املدٜٔ )ايطاسس أٚ املػعٛذ(، ٚاؾتكاز يف ذ١َ ايػدص ايجاْٞ ايدا٥ٔ، ٚزابط١ 

بب، ٖٚرا ٚاضح يف أعُاٍ ايطشس ضبب١ٝ بني ا٫ثسا٤ ٚا٫ؾتكاز، ٚإٔ ٜهٕٛ ا٫ثسا٤ ب٬ ض
ٚايػعٛذ٠ احملس١َ قاًْْٛا. ٬ٜٚسغ ٖٓا أْ٘ إذا نإ َٔ ايصعب ع٢ً املتطسز ايسدٛع 
بدع٣ٛ املط٪ٚي١ٝ ايتكصري١ٜ نأثس يًعكد ايباطٌ يف ساٍ ٚدٛد ايطسز، بطبب صعٛب١ 

                                                      

( مغ قانػف حساية السدتيمظ 8( و السادة )7( والسادة )6وباإلمكاف ىشا االستشاد لمسادة ) (1)
  .0212( لدشة 1العخاقي رقع )
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ا٫ثبات، ؾُٔ املُهٔ ايسدٛع بدع٣ٛ ايهطب دٕٚ ضبب ندع٣ٛ َطتك١ً، ٚيٝطت 
ؾًِ ٜعد ضسٚزًٜا ايبشح عٔ أضاع تطتٓد ايٝ٘ دع٣ٛ ايهطب دٕٚ ضبب، ؾٗرا  استٝاط١ٝ،

ايهطب َصدز َطتكٌ َصادز ا٫يتصاّ. ٚبريو ٜهٕٛ املدعٞ كريًا بني دع٣ٛ ايهطب دٕٚ 
 . (1)ضبب أٚ دع٣ٛ املط٪ٚي١ٝ ايتكصري١ٜ

 تـاماخل
از إىل يف ْٗا١ٜ ايبشح يف سكٝك١ أعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠، ٚاغهاي١ٝ اضٓاد ا٭ضس
ايٝ٘  تٖهرا أؾعاٍ يصعٛب١ ؼكل زابط١ ايطبب١ٝ بٝٓٗا، ؾإْٓا ْطذٌ ٖٓا أ٫ًٚ أِٖ َا تٛصً

، ْٚػري بإٔ ٖرٙ ٘ايدزاض١ يف املٛضٛع ْٚجبت ثاًْٝا َا ْساٙ َٓاضبًا َٔ تٛصٝات سٛي
ايدزاض١ ضتؿتح آؾاقًا يًبشح يف ٖرا املٛضٛع ايدقٝل يف دٛاْب٘ ا٭خس٣ أٚ ايتعُل ؾٝ٘ 

 . بػهٌ أنرب

 أ٫ًٚ: ا٫ضتٓتادات

يٝظ َٔ املطتبعد إٔ تتًك٢ قانُٓا ذات ّٜٛ دعا٣ٚ تتعًل بطًب يًُدعٞ يف إٔ  -1
ع٢ً ٜد أسد ايطشس٠ أٚ  َٔ ْػاط ضشس-َادًٜا نإ أّ َعًٜٓٛا –ضسزًا أصاب٘ 

املػعٛذٜٔ أٚ َٔ ٜكَٕٛٛ بأعُاٍ ايددٌ، خاص١ يف ظٌ ا٫ْتػاز ايٛاضع هلرٙ ا٭ؾعاٍ 
 بني اجملتُع. 

طشس سكٝك١ ٚي٘ تأثري ضٛا٤ ع٢ً ايرَِ املاي١ٝ يٮؾساد أٚ ع٢ً دطِ ايطش١ٝ أٚ يً -2
اؾاْب املعٟٓٛ، ٚهب ع٢ً ايكطا٤ أ٫ ٜبتعد عٔ ايطشس ٚقبٍٛ ايدعا٣ٚ بػأْ٘، 

 عذ١ عدّ إَها١ْٝ اضٓاد ا٭ضساز ي٘. 
إذا نإ ايكإْٛ ٜٗتِ بايتٓعِٝ يًعٛاٖس املاد١ٜ املًُٛض١ دٕٚ ايتصدٟ ملا تط٢ُ   -3

بايػٝبٝات يف ْعس ايبعض ْٚكصد بٗا ممازضات ايطشس ٚايػعٛذ٠، ؾٝٓبػٞ ع٢ً املػسع 

                                                      

ونذيخ إلى أنو إذا كاف . 303-300د. حدغ عمي الحنػف، مخجع سابق، صالحع:  (1)
ىحا إذا االفتقار ىػ الدبب السشتج لإلثخاء مغ جانب الداحخ فقج تحققت رابصة الدببية، 

 وججت عجة أسباب لالغتشاء. 
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نريو أ٫ ٜػؿٌ َا ٜٓذِ عٔ ٖرٙ ا٭ْػط١ َٔ أضساز ضٛا٤ ناْت َاد١ٜ َتُج١ً غطاز٠ 
ق١ُٝ َاي١ٝ ؾُٝا يٛ نإ ٖٓاى اضتعُاٍ يٛضا٥ٌ ايٓصب ٚا٫ستٝاٍ يف ايٓػاط، أٚ 

 فتُعٓا أدي١ قاطع١ ع٢ً َجٌ ٖرٙ املُازضات أضساز َاد١ٜ دطُا١ْٝ أٚ ْؿط١ٝ. ٚيف
 ٚنرا ا٭ضساز اييت لُت َٓٗا.

أنجس١ٜ ا٭ضساز ايٓامج١ َٔ املُازضات ايػعٛذ١ٜ تتُجٌ غطاز٠ َبايؼ َاي١ٝ دؾعت إٕ  -4
ملػعٛذٜٔ يكا٤ اؿصٍٛ ع٢ً ع٬ز ملسض َا، ٚسا٫ت ايط٬م ْتٝذ١ ايتعسض يطكٛع 

ا١ْٝ، ناٱصاب١ مبسض ٜطًب إزاد٠ ٚعصمي١ ايطشس ٚايػعٛذ٠، نريو ا٭َساض اؾطُ
ايػدص ٜٚهٕٛ ايتشهِ ب٘ َٔ غدص آخس، ٚايٓؿط١ٝ املتُج١ً بإٜكاع ايسٖب١ يف قًٛب 

 اسصا٩ٖاايطشاٜا ْتٝذ١ يًتٗدٜد بٗرٙ ا٭عُاٍ أٚ ايتعسض هلا ؾع٬ً، ٖٚرٙ ا٭ضساز مت 
ناْٛا َٔ قبٌ بعض ايباسجني بٓا٤ً ع٢ً أخر عٝٓات َٔ ا٭غداص ايصادقني ممٔ 

 َتطسزٜٔ َٔ املُازض١ ايػعٛذ١ٜ.
إٕ نطب ايطشس٠ ٚاملػعٛذٜٔ ع٢ً سطاب املػؿًني ممٔ اندعٛا مبا ٜٴُازع عًِٝٗ  -5

ضرتام ايبصس، ٜعد نطبًا غري َػسٚع ٚدب أٚ أعُاٍ تعد َٔ قبٌٝ اـؿ١ أٚ ا َٔ أؾعاٍ
 زدٙ بدع٣ٛ ايهطب ب٬ ضبب، يتشكل غسٚط ايسدٛع بٗرٙ ايدع٣ٛ.

ايعاّ ؼسٜو ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ضد املػعٛذٜٔ ٚايطشس٠، ع٢ً اعتباز  بإَهإ ا٫دعا٤  -6
إٔ ممازض١ ايطشس ٚايػعٛذ٠ ؾٝٗا َا ىايـ ايٓعاّ ايعاّ، ٚباٱَهإ ٖٓا ا٫ضتٓاد 
جملُٛع١ َٔ ايٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ يف قإْٛ ايعكٛبات ملعاقب١ اؾاْٞ، ؾشُٝٓا ٜعطٞ 

٘، ؾٝهٕٛ املػعٛذ قد ازتهب املػعٛذ يًطش١ٝ َاد٠ َٔ غأْٗا إٔ ت٪دٟ إىل ٬ٖن
َستهبًا ـطأ عدّ َساعا٠ ايٓعِ ٚايكٛاْني ٚعدّ اؽاذ اؿٝط١  ٜٚعددسمي١ ايكتٌ، 

ٚاؿرز عٓد إعطا٤ ٖرٙ املاد٠ ي٘، ٖٚٓا ٜأتٞ دٚز ايكاضٞ يف اضتد٬ص زابط١ ايطبب١ٝ 
بني اـطأ ٚايطسز ايرٟ أصاب ايطش١ٝ. ٚقد تهٕٛ ايٓصٛص املتعًك١ بايطسب 

١ُ٥ يف ايتعاٌَ َع ٖرٙ ايكطاٜا غاص١ سُٝٓا ٜكّٛ املػعٛذ باضتدداّ املربح ٬َ
 ايعٓـ ايصا٥د ع٢ً دطِ املتطسز بداعٞ اخساز اؾٔ أٚ ا٭زٚاح ايػسٜس٠ َٓ٘. 
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عٓد اؿدٜح عٔ ايصعٛبات بػإٔ زابط١ ايطبب١ٝ يف املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ عٔ اعُاٍ  -7
ملتطسز قد ٜػرتى َع خطأ ايطشس ٚايػعٛذ٠، ٜٓبػٞ ا٫خر يف ا٫عتباز إٔ خطأ ا

املػعٛذ عٓد سدٚخ ايطسز، ٖٚٓا قد ٜتٛشع عب٤ ايتعٜٛض عًُٝٗا. ؾُسادع١ َسٜض 
َا ملػعٛذ أٚ ضاسس َج٬ً ٖٛ ؾعٌ غري َطُٛح ب٘ َٔ ٚد١ٗ ْعسْا، ٚاضتػ٬ٍ املػعٛذ 

ٜٚٓبػٞ نريو ايٓعس يف َد٣ اضتػسام خطأ أسدُٖا يٰخس يريو خطأ َٔ اؾاْب اٯخس. 
را اـطأ عُدًٜا أٚ ْتٝذ١ ـطأ آخس، ؾإذا اضتػسم خطأ ايطاسس ـطأ بإٔ ٜهٕٛ ٖ

املتطسز تهٕٛ املط٪ٚي١ٝ نا١ًَ ع٢ً ايطاسس، أَا إذا اضتػسم خطأ املتطسز ـطأ 
 ايطاسس أٚ املػعٛذ، ؾ٬ َط٪ٚي١ٝ ع٢ً ايطاسس. 

يٝظ بإَهإ املػعٛذ ا٫ستذاز بإٔ َا ٜكّٛ ب٘ َٔ ممازضات ٜعد َٔ باب سس١ٜ ايسأٟ  -8
ٚايتعبري، صشٝح إٔ ٖرا ٜعد سكًا َهؿ٫ًٛ يف ايدضاتري، إ٫ أْ٘ هب ايتكٝد بإٔ ٫ ٜهٕٛ 

 َٔ غإٔ ممازض١ ٖرا اؿل اؿام ايطسز بايػري.  
إٕ ا٫ضتعا١ْ باـرب٠ َٔ داْب ايكاضٞ قد ٜهٕٛ س٬ً َٓاضبًا يف اؿا٫ت اييت ؼدخ  -9

تٓاٚي٘ َٛاد َعد٠ أٚ يًُتطسز اَساض )اضساز دطُا١ْٝ( نايتطُِ َج٬ً ْتٝذ١ 
َٛصٛؾ١ ي٘ َٔ قبٌ املػعٛذ، ٖٚرا نً٘ ٜتِ بٓا٤ً ع٢ً تكازٜس طب١ٝ ع١ًُٝ بٗرا 
اـصٛص، ٖٚرٙ ضتطاِٖ بدٕٚ غو يف تكدِٜ ا٭دي١ املًُٛض١ يًكاضٞ ٚذيو يسبط 
ع٬ق١ ايطبب١ٝ بني ْػاط املػعٛذ ٚايطسز ايرٟ لِ عٓ٘، ٚغ٬ف ذيو ضٝططس 

ي١ٝ اؾصا١ٝ٥ َٚا ٜطتتبع٘ نٌ َطايب١ بايتعٜٛض َٔ داْب ايكاضٞ إىل اضتبعاد املط٪ٚ
 املتطسز أٚ خًؿ٘ ايعاّ أٚ ْا٥ب٘. 

ٚؾُٝا ٜتعًل باملط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ٚصعٛب١ إهاد زبط بني ْػاط املػعٛذ ٚايطسز   -11
يف ا٭ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ املكاز١ْ ٖٛ اؾرتاض زابط١  ٯٕايرٟ ًٜشل بايػري، ؾا٫ػاٙ ا

املتطسز َٔ ايتعٜٛض جملسد تعرز إهاد تًو ايطبب١ٝ بني وسّ  يه٬ٝايطبب١ٝ، 
ايؿعٌ ٚايطسز. ٖٚرا نً٘ ٜتِ بٓا٤ً ع٢ً ضٛابط ٜتبعٗا ايكاضٞ ٚاييت عجٓا ؾٝٗا 

 بايتؿصٌٝ يف َنت ايبشح.
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 ثاًْٝا: ايتٛصٝات

ٚعدُِّٖا ع٬ًُ ايطشس ٚايػعٛذ٠ يعاٖس٠  املدْٞ ايتعسضكإْٛ ايْكرتح ع٢ً املػسع يف  -1
 ٜٛدب املط٪ٚي١ٝ، أٚ ايطُإ.   غري َػسٚعًا

إعطا٤ ضًط١ تكدٜس١ٜ يًكاضٞ يف اضتد٬ص ايطبب١ٝ ايكا١ْْٝٛ بػإٔ أعُاٍ ايطشس  -2
ٚايػعٛذ٠ با٫عتُاد أسٝاًْا ع٢ً ؾهس٠ اـطأ ا٫ستُايٞ ٚاؾرتاض زابط١ ايطبب١ٝ يف 

 أسٝإ أخس٣ دٕٚ ا٫خ٬ٍ باملباد٨ ايعا١َ يًُط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ. 
أعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ٠ سني املطايب١ بايتعٜٛض َٔ عب٤ اثبات  اعؿا٤ املتطسز َٔ  -3

ٚدٛد زابط١ بني ْػاط املػعٛذ أٚ ايطاسس ٚبني ايطسز ايرٟ ؿل ب٘، ْٚكً٘ ع٢ً 
 عاتل املػعٛذ نٞ ٜجبت عدّ ٚدٛد ٖرٙ ايسابط١. 

ْٛصٞ املػسع بايٓص صساس١ ع٢ً ا٫يتصاّ بطُإ ايط١َ٬ ٚا٫يتصاّ باؿٝط١ ٚاؿرز  -4
تصاَني ميهٔ َٔ خ٬هلُا ايتعاٌَ َع ا٫ضساز اييت تصٝب ا٭غداص ْتٝذ١ نأِٖ اي

املُازضات ايػعٛذ١ٜ، ٚا٫ضتؿاد٠ َٔ ٖرا ا٫يتصاّ ضٝهٕٛ يف سا٫ت قٝاّ بعض 
ا٭طبا٤ مبُازض١ بعض ايطكٛع نع٬ز يًُسض٢، ٚنريو َا ٜط٢ُ بايع٬ز ايسٚساْٞ 

 ٚايتداٟٚ با٭عػاب. 
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د. عادٍ عُس، دٚز ايكإْٛ يف ؼكٝل أَٔ ٚاضتكساز اجملتُع، َكاٍ َٓػٛز يف صشٝؿ١  -4
 :َتاح ع٢ً ايسابط ا٫يهرتْٚٞ 3/6/2016)دْٝا ايٛطٔ(، بتازٜذ 

       pulpit.alwatanvoice.com  2/4/2020تازٜذ ايصٜاز٠. 

ايهسِٜ صاحل عبد ايهسِٜ ٚ د. عبد اهلل ؾاضٌ ساَد، ق١ُٝ املباد٨ ايعا١َ د. عبد  -5
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 ٚايكإْٛ، زضاي١ َادطتري، داَع١ ْاٜـ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ. 

 ن١ًٝ َادطتري، زضاي١ يًب١٦ٝ، ايدٚيٞ ايكإْٛ يف اؿٝط١ َبدأ تهازيٞ، ؾسٜد٠ -3
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2016 . 

 .2017يط١ٓ  4ٍ بايكإْٛ زقِ املعد 2011يط١ٓ  11قإْٛ ايعكٛبات ايكطسٟ زقِ  -9
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