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التٌظين الماًوًي لمواعذ ادلسؤولية ادلذًية دلراكز ًمل الذم
دراسة حتليلية همارًة-)*(-

الباحث امحذ هوفك رسول

د .صذام خزعل حييى

هذرس لاًوى ادلرافعات واإلثبات ادلذًية
كلية احلموق /جاهعة ادلوصل

ادلستخلص
إ اُٖ ١ٝعًُْ ١ٝكٌ ايدّ ٚخطٛزتٗا تطتٛدب تٛافس غسٚط قاْٚ ١ْٝٛفٓ٫ ،١ٝبد
َٔ َساعاتٗا يف نٌ َٔ املتربع ٚاملتربع ي٘ٚ ،اييت تعد غسٚطا َُٗٚ ١كايفتٗا متجٌ كايف١
ملا اقست٘ ايكٛاْني ٚقكك ١يًُطٚ٪ي ١ٝاملدْ ،١ٝفكد تستهب َسانص ْكٌ ايدّ أخطاٖٚ ،٤رٙ
ا٫خطا ٤قد تؿٝب أسد اطساف عًُْ ١ٝكٌ ايدّ َٔ َتربع ،أَ ٚتربع ي٘ ،أ ٚايػري ،بأَساض
ٚاقساز ؾش ١ٝقد تؿٌ اىل سد ايٛفاٚ ،٠بريو تٓٗض ٚتتشكل املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ،١ٝا ٫إ
اسهاّ املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝطبكا يًكٛاعد ايعاَ ١قد  ٫ته ٕٛناف ١ٝبايٓطب ١ملطٚ٪يَ ١ٝسانص
ْكٌ ايدّ ،ملا تتُتع ب٘ تًو املطٚ٪ي َٔ ١ٝخؿٛؾ ،١ٝاَ٫س ايرٜ ٟتطًب اجياد قٛاعد
خاؾ ١ؼهِ املٛقٛعٚ ،خؿٛؾا إ املػسع ايعساق ٞمل ٜعاجل عًُْ ١ٝكٌ ايدّ بٓؿٛف
قاْ ١ْٝٛقهُ.١
ايهًُات املفتاسَ :١ٝسانص ْكٌ ايدّ ،املطٚ٪ي ،١ٝاـطأ ،ايكسز ،ايتعٜٛض.
Abstract
The importance of the blood transfusion process and
its gravity necessitates the availability of legal and technical
conditions, which must be observed in both the donor and
the donor, which are important conditions and their violation
are contrary to what the laws and its investigator of civil
responsibility have established, as these centers may commit
errors during the blood transfusion process, and these errors
may affect One of the parties to the blood transfusion
process from a donor, or a donor to him, or others, with
(*) أستمم البحث في  *** 2222/5/22قبل لمشذخ في .2222/6/3
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diseases and health damages that may reach the point of
death, except that the provisions of civil responsibility
According to the general rules may A sufficient for the
responsibility of blood transfusion centers, because of its the
responsibility of privacy, which requires creating special
rules Thread control, especially since the legislator Iraqi
blood transfusion process of legal texts of the Court did not
address.
Key words: Blood transfusion centers, the responsibility,
The error, Harm, Compensation.
ادلمذهـة
تعد عًُْ ١ٝكٌ ايدّ َٔ ا٫عُاٍ املٗٓ ١ٝاييت تتُتع غؿٛؾ ١ٝقد ػعٌ َٔ تطبٝل
ايكٛاعد ايعاَ ١عًٗٝا ؾعباً اىل سد نبري ٖرا َٔ دٗ َٔٚ ،١دٗ ١أخس ٣قد ته ٕٛا٫سهاّ
اـاؾ ١باملطٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝغري ناف ،١ٝيتطبٝكٗا عً ٢ا٭خطا ٤ايٛازد ٠يف عًُٝات ْكٌ ايدّ،
اَ٫س ايرٜ ٟدفعٓا يًبشح عٔ َطٚ٪ي ١ٝاطساف عًُْ ١ٝكٌ ايدّ َٚا ميهٔ عد ٙا٫ضاع
ايكاْ ْٞٛيتشكل املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ ايدّٚ ،إ تًو ايعًُٝات ٚاملكؿٛد بٗا
عًُٝات ْكٌ ايدّ َٔ املطا ٌ٥اييت تجري بعض ايتطا٫٩ت ذيو  ٕ٫ايعًُٝات ايطب ١ٝبػهٌ
عاّٚ ،عًُٝات ْكٌ ايدّ بػهٌ خاف َٔ ٖٞ ،ايعًُٝات اؿٚ ١ٜٛٝاملُٗٚ ،١اييت  ٫ميهٔ
تؿٛز خًٖٛا َٔ ا٫خطا ٤اييت قد تٓػأ بطبب طسف َٔ اطسافٗاٚ ،قد تتطبب تًو
ا٫خطا ٤بأقساز تؿٝب املتربع بايدّ ا ٚاملتربع ي٘ ا ٚايػري.
ا :٫ٚاُٖ ١ٝايبشح ٚاضباب٘:
تتًدـ اُٖ ١ٝايبشح يف بٝإ ايتٓع ِٝايكاْٚ ْٞٛاملباد ٨اييت تتعًل بكٛاعد
املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ ايدَّٓٚ ،اقػ ١ذيو ٚقاٚي ١اجياد ْؿٛف قاْ ،١ْٝٛانُا ً٫
يًكؿٛز ا ٚتعد ٬ٜملا َٛدٛد َٔ تػسٜعات ْٚؿٛف قاْ ١ْٝٛقد تعاجل املطٚ٪ي ١ٝاملدْ١ٝ
ملسانص ْكٌ ايدّ َٚا ٜستبط بٗا َٔ فسقٝات تستبط ازتباطا اضاضٝا عٝا ٠اْ٫طإ.
ثاْٝا :تطا٫٩ت ايبشح:
يًُٛقٛع قٌ ايدزاض ١تطا٫٩ت عدٜد ٠ما ٍٚاجياد ا٫داب ١عًٗٝا ٚنُا -:ًٜٞ
 ٌٖ .1عسفت ايتػسٜعات ايعساقْ ١ٝعاَاً قاْْٝٛاً ٜٓعِ قٛاعد املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ
ايدّ عً ٢غساز بعض ايتػسٜعات املكازْ ١؟
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 ٌٖ .2باإلَهإ تطبٝل ايكٛاعد ايعاَ ١يتشكل املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝعً ٢اخطاَ ٤سانص ْكٌ
ايدّ؟
َ .3ا ٖ ٞايتصاَات ٚٚادبات َسانص ْكٌ ايدّ ػا ٙاملتربع ٚاملتربع ي٘ ؟
 ٌٖ .4تتشكل املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ ايدّ بد ٕٚضبب نُا ٖ ٛيف ساي ١اـطأ
املفرتض ٚا٫ستُايَٚ ٞا ٖٚ ٞضا ٌ٥اثبات تًو املطٚ٪ي١ٝ؟
 ٌٖ .5ميتد ايكسز ايٓاغ ٧عٓد ؼكل املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ ايدّ اىل اغداف
اخسٜٔ؟ ْ ٌٖٚه ٕٛاَاّ قسز َباغس اّ غري َباغس ا ٚايكسز املستد؟
 ٌٖ .6باإلَهإ اؿهِ بايتعٜٛض عٔ ايكسز ا٫دب ٞا ٚاملعٓ ٟٛيٮشٚاز ا ٚا٫قسبني ايرٜٔ
تكسزٚا َٔ دساٚ ٤فا ٠املؿاب بطبب خطأ ْاغ ٧عٔ َسانص ْكٌ ايدّ ؟َٚا ْٖٛ ٛع
اـطأ املٛدب يًُطٚ٪ي ١ٝ؟ٚنٝف ميهٔ َعاؾ ١ايكسز املتفاقِ ا ٚاملتػري؟
 َٔ ٌٖ .7املُهٔ إ تٓتفَ ٞطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ؟
ثايجاْ :طام ايبشح:
٫غو إ َٛقٛع ْكٌ ايدّ مبا ٜرتتب عً َٔ ٘ٝايتصاَات ٚزٚابط قاْ ١ْٝٛته ٕٛيف
ا٫ؾٌ قُٔ اسهاّ ايكاْ ٕٛاملدْٚ ،ٞباإلَهإ تٓاٚي٘ قُٔ اسهاّ ايكاْ ٕٛا٫دازٟ
ٚايكاْ ٕٛايتذاز ٟملا يتًو ايع٬ق َٔ ١تػعب نبري ،ا ٫إ تٓا ٍٚايبشح ضٝه ٕٛسؿسا
قُٔ اسهاّ ايكاْ ٕٛاملدْ َٔ ،ٞخ ٍ٬ايسدٛع اىل اسهاّ ايكٛاْني املكازْ ١املٓعُ ١هلرٙ
اْٛ٫اع َٔ املطٚ٪يٝاتٚ ،إ ْطام ايبشح ضٝتشدد ٜٚرتنص قُٔ ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيكٛاعد
املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ ايدّ.
زابعاَٗٓ :ذ ١ٝايبشح:
مت ا٫عتُاد يف إعداد ٖرا ايبشح عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝايرٜ ٟك ّٛعً ٢ؼًٌٝ
ايٓؿٛف ايكاْ ١ْٝٛاييت تٓعِ ٖرا املٛقٛع َٓٚاقػتٗا سٝجُا ٚزدتٚ ،ؼً ٌٝاٯزا٤
ايفكَٗٓٚ ١ٝاقػتٗا ٚتسدٝح ايسأ ٟاملفكٌ َع بٝإ زأٜٓا اـاف نًُا نإ ذيو قسٚزٜاً،
نُا اعتُدْا عً ٢املٓٗر املكازٕ ،ايرٜ ٟك ّٛعًَ ٢كازْ ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًُطٚ٪ي ١ٝاملدْ١ٝ
ملسانص ْكٌ ايدّ يف ايتػسٜعات ايعساقَ ١ٝع ايكٛاْني ذات ايع٬ق ١يف ايتػسٜعات املكازْ١
نايكاْ ٕٛاملؿسٚ ،ٟايكاْ ٕٛايًبٓاْٚ ٞغريٖا ،فك ٬عٔ ا٫عتُاد عً ٢املٓٗر ايتطبٝكَٔ ٞ
خ ٍ٬تعصٜص املٛقف ايتػسٜعٚ ٞايفكٗ ٞبايكسازات ايككا ١ٝ٥ذات ايؿً ١مبٛقٛع ايبشح.
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ضابعاٖٝ :هً ١ٝايبشح :ضٛف ٜتِ تٓا ٍٚايبشح ٚفل اـط ١ا٫ت:١ٝ
املطًب ا :ٍٚ٫ازنإ املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ ايدّ
املطًب ايجاْ :ٞاثبات املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ ايدّ
ادلطلب األول

اركاى ادلسؤولية ادلذًية دلراكز ًمل الذم
َٔ املعسٚف إ ازنإ املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝبػهٌ عاّ ،فك ٬عٔ املطٚ٪ي ١ٝايطب١ٝ
بػهٌ خاف ٖٞ ،اـطأ ٚايكسز ٚايع٬ق ١ايطببٚ ،١ٝيٓٗٛض ٚؼكل املطٚ٪ي ١ٝاملدْ١ٝ
ملسانص ْكٌ ايدّ عٔ عًُٗا اـاطٜ ٧طتٛدب ذيو ادتُاع تًو ا٫زنإ اعٚ ،ٙ٬٭ْٗا تتُتع
غؿٛؾ ١ٝؽتًف ْٛعا َا عٔ بك ١ٝاْٛاع املطٚ٪يٝات املدْ ١ٝا٫خس ،٣اَ٫س ايرٜ ٟتٛدب
ايبشح يف َد ٣خؿٛؾ ١ٝتًو ا٫زنإ هلر ٙاملطٚ٪يَٚ ،١ٝد ٣اَهاْ ١ٝتطبٝل ا٫زنإ
ايعاَ ١يًُطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝبػهٌ عاّ عًٗٝا ،يرا ضٓتٓا ٍٚازنإ َطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ َٔ
خ ٍ٬ايفسٚع ايج٬ث ١ا٫ت-: ١ٝ
ايفسع ا : ٍٚ٫خطأ َسنص ْكٌ ايدّ املٛدب يًُطٚ٪ي ١ٝاملدْ.١ٝ
ايفسع ايجاْ :ٞايكسز ايٓاغ ٧عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايدّ.
ايفسع ايجايح :ايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني خطأ َسانص ْكٌ ايدّ ٚايكسز.
الفرع االول

خطأ هركز ًمل الذم ادلوجب للوسؤولية ادلذًية
مل ُٜعسف املػسع ايعساق ٞزنٔ اـطأ قُٔ اسهاّ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞايٓافر،
بٌ تسى َُٗ ١ذيو يًفك٘ ٚايككا ،٤ساي٘ ساٍ ايتػسٜعات املكازْ ،١فكد تعددت ايتعسٜفات
ايفكٗ ١ٝيًدطأ ،فٗٓاى َٔ عسف٘( )1بأْ٘ (اخ ٍ٬بايتصاّ قاْ ْٞٛضابل ٜؿدز عٔ ادزاى)،
ٖٓٚاى َٔ عسف٘ باْ٘ (ايعٌُ ايكاز غري املػسٚع ا ٖٛ ٚاعتدا ٤عً ٢سل ٚايكاَْ ٕٛطٍٚ٪
عٔ ايصاّ ا٫غداف بٛدٛب اسرتاّ سكٛم ٚسسٜات ا٫خسٚ ،)ٜٔاـطأ ميجٌ (تكؿري يف
ضًٛى غدـ ٜ ٫ستهب٘ ايػدـ املعتاد ايٝكغ ٚاملتبؿس ٜ ٖٛٚعين امساف عٔ ضًٛى

) )1د .عبجالسجيج الحكيم وعبجالباقي البكخي ودمحم شو البذيخ ،الهجيز في نظرية االلتزام في
القانهن السجني ،ج ،1مرادر االلتدام ،و ازرة التعميم العالي والبحث العمسي ،جسيهرية
العخاق ،1982 ،ص.237
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ايػدـ املعتاد َدزنا هلرا ايتُٝٝص ٚا٫مساف)(ٜٚ ،)1عسف اـطأ يف املطٚ٪ي ١ٝايعكد ١ٜبأْ٘
(اخ ٍ٬بايتصاّ عكدٚ ،)2()ٟقد نإ يًفك٘ ٚايككا ٤ايفسْط ٞا٫ثس ايٛاقح يف تهٝٝف
َطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ عً ٢اضاع اـطأ ايعكد ،ٟسٝح إ ا ٟخطأ ٜكع َٔ قبٌ َسانص
ْكٌ ايدّٜ ،ه ٕٛخاقعاً ٭سهاّ املطٚ٪ي ١ٝايعكد( ١ٜفكد قكت قهُ ١اضتٓ٦اف بازٜظ
عاّ  1948مبطٚ٪يَ ١ٝسنص ايدّ إىل ا٭خر بكٛاعد املطٚ٪ي ١ٝايعكد ١ٜيف اؿهِ ايؿادز يف
عاّ  ،1954ثِ زبط عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ٚايعٌُ ايطيب بايٓعس ١ٜايعاَ ١يعكد ايع٬ز ايطيب)(،)3
ٚإ ٖرا ايتٛد٘ اد ٣يًٛؾ ٍٛاىل فهسٚ ٠دٛد ع٬ق ١تعاقد ١ٜغري َباغس ٠بني َسنص ْكٌ ايدّ
ٚاملتربع ا ٚاملتربع يَ٘ ،طتٓدا يفهس ٠ا٫غرتاط ايكُين ملؿًش ١ايػري ،مما مسح
يًُتكسز بايسدٛع عًَ ٢سنص ْكٌ ايدّ اذا قدّ دَا ًَٛثا اضتٓادا يًدع ٣ٛايعكد ،)4(١ٜا ٫إ
زبط اـطأ يف َسانص ْكٌ ايدّ باملطٚ٪ي ١ٝايعكدَ ،١ٜع عدّ اَهاْ ١ٝتؿٛز ٚدٛد ع٬ق١
عكدَ ١ٜباغسَ ٠ا بني املتربع ٚاملتربع ي٘ َتًك ٞايدّ ،جيعٌ َٔ ايؿعب تطبٝل اساّ
املطٚ٪ي ١ٝايعكد ١ٜعً ٢تًو ايع٬ق ١تطبٝكاً خاؾا ٚاضتجٓا َٔ ً٤ا٫ؾٌ ،فاْ٫تكاد املرنٛز
نإ ضببا يدفع ايبعض إلجياد تفطري قسٜب يًٛاقع يتفاد ٟذيو( ،)5فكد مت تهٝٝف ايع٬ق١
بني اطساف عًُْ ١ٝكٌ ايدّ َٔ َتربع َٚتربع ي٘ َتًك ٞايدّ َٚسنص ْكٌ ايدّ عً ٢اضاع
ٚدٛد ع٬ق ١تعاقد ١ٜغري َباغس ٖٞٚ ،٠فهس ٠ا٫غرتاط ايكُين ملؿًش ١ايػريٚ ،مبٛدب
ذيو ٜتُهٔ املسٜض َٔ ايسدٛع َباغس ٠عًَ ٢سنص ْكٌ ايدّ اير ٟازتهب خطأ يف اعطا٤
) )1نقال عن :د .ابخاهيم صالح عصية ،السدؤولية السجنية عن االضرار البيهلهجية (دراسة
مقارنة) ،بحث مشذهر عمى شبكة االنتخنت https://www.iasj.net

تاريخ الديارة .2219/8/16

) (2د .عبجالخزاق الدشيهري ،السهجز في نظرية االلتزام ،بجون دار ومكان نذخ،1946 ،
ص.643

) )3يشظخ :قرار محكسة استئشاف باريس بتاريخ  26ابخيل  1948الرادر في
1954/12/17؛ ونقالً عن خصهي عبجالسجيج ،الشظام القانهني لعسميات نقل الجم،
اشخوحة دكتهراه ،جامعة ابي بكخ بمقايج تمسدان ،كمية الحقهق والعمهم الدياسية قدم
الحقهق ،الجدائخ ،2218،ص.97

) )4دمحم جالل حدن االتخوشي ،السدؤولية السجنية الشاجسة عن عسميات نقل الجم (دراسة
مقارنه) ،ط ،1دار الحامج لمشذخ والتهزيع ،عسان ،2228 ،ص.94

) )5د .دمحم عبج الظاىخ حدين ،مذكالت السدؤولية السجنية في مجال عسميات نقل الجم،
دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،1995 ،ص.68
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ايدّٚ ،فل دع ٣ٛعكد ١ٜاضاضٗا نُا ضبل ذنس ٙا٫غرتاط ملؿًش ١ايػريٚ ،بإَهإ املسٜض
املطايب ١بايتعٜٛض د ٕٚساد ١إلثبات اـطأ اير ٟازتهب٘ َسنص ْكٌ ايدّ(.)1
يرا فإٕ اسهاّ املطٚ٪ي ١ٝايتكؿري ،١ٜته ٕٛاٜطس َٔ سٝح اثبات ازناْٗأَٚ ،
خ ٍ٬ذيو ٜتشكل اهلدف اير ٟتطع ٢يتشكٝك٘ ايتػسٜعات املكازْٚ ١اييت تتُجٌ عُا ١ٜسل
املتكسز َٔ عًُْ ١ٝكٌ ايدّٚ ،يهٔ مبا إ عًُٝات ْكٌ ايدّ َٔ املتربع اىل املتربع ي٘ متس
بعدَ ٠ساسٌ ،فكد ٜؿعب ؼدٜد املسسً ١اييت ازتهب فٗٝا اـطأٚ ،ميهٔ تؿٛز سا٫ت
خطأ َسنص ْكٌ ايدّ اثٓا ٤عًُ ١ٝايتربع ٚعًُْ ١ٝكً٘ اىل املتربع ي٘ بايؿٛز ايتاي-:١ٝ
ا :٫ٚؾٛز خطأ َسنص ْكٌ ايدّ اثٓا ٤ايتربع :ؽكع عًُْ ١ٝكٌ ايدّ يكٛاعد ٚقٛابط
قاْٚ ١ْٝٛفٓ ،١ٝمتجٌ َباد ٨اضاض ٫ ١ٝميهٔ اغفاهلا ٚػاٚشٖاٚ ،تًو ايكٛاعد تٓاٚيتٗا
ايكٛاْني املكازْ ١يف اغًب ايد ،ٍٚا ٫إ املػسع ايعساق ٞتٓاٚهلا قُٔ بٝاْات متجٌ تعًُٝات
ٚقٛابط ٚشاز ١ٜؾادز ٠عٔ ٚشاز ٠ايؿش َٔٚ ،)2(١خ ٍ٬تًو ايكٛابط ميهٔ اٜكاح بعض
ا٫خطا ٤املتعًك ١بعًُ ١ٝايتربع بايدّ ٚفل ا٫ت:ٞ
 .1اـطأ ايٓاغ َٔ ٧عًُ ١ٝايفشـ ايطيب يًُتربع :تًتصّ َسانص ْكٌ ايدّ بهاف١
تكطُٝاتٗا ا٫دازٚ ١ٜايفٓ ١ٝناف ١بايصاّ ايعاًَني يف تًو امل٪ضطات بٛدٛب اعتُاد
طسا٥ل ايعٌُ ايكٝاضٚ ،)3( ١ٝعًُ ١ٝاضتكباٍ ايدّ َٔ املتربع  ٫بد إ ٜطبكٗا ادسا٤
بعض ا٫ختبازات ٚايفشٛؾات املدرب ١ٜيًػدـ املتربع ،يًتأند َٔ َد ٣قابًٝت٘
يًتربعٚ ،يكد اقست ايكٛاْني املكازْ ١اييت تٓاٚيت تٓع ِٝعًُْ ١ٝكٌ ايدّ بإيصاَ ١ٝتًو
ا٫ختبازات ٚايفشٛؾاتٚ ،غ٬ف٘ ٜهَ ٕٛسنص ْكٌ ايدّ َستهبا ـطأٚ ،قد اند ذيو َا
ٚزد يف بٝإ ٚشاز ٠ايؿش ١ايعساق ١ٝاملػاز اي ٘ٝاْفا بإ َٔ ٚادبات َسنص خدَات ايدّ
إ ٜك ّٛباختٝاز املتربعني املتُتعني بؿش ١دٝدٚ ٠اـايني َٔ أَ ٟسض(ٚ ،)4إ
املػسع ايًبٓاْ ٞاند اٜكا عً ٢قسٚزَ ٠ساعا ٠ايػسٚط ايٛادب تٛفسٖا يف املتربعني
بايدّٚ ،نٝف ١ٝاخرٚ ٙسفع٘ ٚتدٚ ٜ٘ٓٚتؿٓٝف٘ ،فك ٬عٔ ادسا ٤ايفشٛؾات اي٬شَ١
يًُتربع قبٌ ادسا ٤ضشب ايدّ(ٚٚ ،)5فكا ٫يتصاّ َسنص ْكٌ ايدّ ٖ ٛايتصاّ بتشكٝل
) )1خصهي عبجالسجيج ،مرجر سابق ،ص .79
) )2يشظخ بيان وزارة الرحة العراقية رقم ( )85لدشة .6229

) )3يشظخ الفقخة (اوال) من بيان وزارة الرحة رقم (  )85لدشة .6229
) )4يشظخ الفقخة (اوال) من بيان وزارة الرحة رقم (  )85لدشة .6229

) )5يشظخ الفرل الثالث من قانهن انذاء وتشظيم ومراقبة مراكز نقل الجم المبشاني رقم
( )766لدشة .2226
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ْتٝذ ،١فإ اخ ٍ٬املسنص بتًو ايٓتٝذٚ ١ؽًفٗا متجٌ اضاضاً يكٝاّ َطٚ٪ي ١ٝاملسنص
طبكا يًكٛاعد ايعاَ ،١فٜ ٬ه ٕٛاملكسٚز ًَصَاً بإثبات خطأ املسنص بٌ ٜكتؿس ذيو
عً ٢فسد ٚقٛع ايكسز.
 .2اـطأ ايٓاغ ٧عٓد عًُ ١ٝضشب ايدّ َٔ املتربع :تعد عًُ ١ٝضشب ايدّ َٔ ايعًُٝات
ايطب ١ٝايفٓ ١ٝاييت تتطًب إ ػس َٔ ٟقبٌ ا٫غداف املتدؿؿني ،عٝح تتِ
عًُ ١ٝضشب ايدّ بإغساف َباغس َٔ قبٌ ايطبٝب ؾاسب ا٫داش ٠املط ٍٚ٪عٔ َسنص
ْكٌ ايدّ ٚعًَ ٢طٚ٪يٝت٘(ٚ ،)1املػسع ايعساق ٞاغاز اىل إ ضشب ايدّ ٜتِ باإلغساف
املباغس َٔ قبٌ ايطبٝب يف َسنص خدَات ْكٌ ايدّ اٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ َٔ ايعاًَني يف
اجملاٍ ايؿش٬ٜٚ ،)2(ٞسغ إ املػسع ايًبٓاْ ٞاغاز اىل ؼٌُ ايطبٝب ؾاسب ا٫داش٠
املطٚ٪ي ١ٝعٔ نٌ َا ٜستهب َٔ اخطا ٤اثٓا ٤ضشب ايدّ َٔ املتربع ضٛا ٤أنإ خطا
ؾادز َٔ قبً٘ أّ َٔ قبٌ ايعاًَني َع٘ يف املسنصٜٚ ،عد َسنص ْكٌ ايدّ كط ٧إذا
أؾاب املتربع قسز َٔ دسا ٤عًُ ١ٝضشب ايدّ ـبهُ ١ٝتتذاٚش اؿد ا٫قؿ ٢املكسز
فٓٝا ،مما قد تؿٝب٘ با٭ذ ٣ا ٚايٛفاٖٚ ،٠را َا قكت ب٘ اسد ٣قانِ بازٜظ عاّ
 1959املتكُٔ ؼكل (َطٚ٪يَ ١ٝسنص ْكٌ ايدّ ػا ٙاملتربع عٔ ا٫قساز اييت ؿكت
باملتربع بطبب اْتصاع نُ ١ٝنبري َٔ ٙدَ٘)(.)3
 .3اـطأ ايٓاغ ٧بطبب املٛاد ٚاملعدات املطتعًُ َٔ :١املُهٔ إ تجاز َطٚ٪يَ ١ٝسنص
ْكٌ ايدّ عٔ ا٫قساز اييت تؿٝب املتربع َٔ دسا ٤عٛٝب يف املٛاد ٚا٭دٚات اييت ٜتِ
اضتعُاهلا اثٓا ٤فشـ املتربع ٚضشب ايدّ َٓ٘ ،ففٖ ٞر ٙاؿايٜ ١ه ٕٛاملسنص كط٧
يف ساي ١عدّ اإلعداد اؾٝد يتًو املٛاد ٚايتذٗٝصات املطتعًُ ١يف ضشب ايدّ ،فُج٬
اضتعُاٍ ابس ضشب غري ؾاؿ ١أَ ٚطتددَ ١ملسات َتعدد ٠ا ٚته ٕٛتًو ا٫بس ًَٛث٘،

) )1يشظخ السادة (الحادية عذخة) من قانهن انذاء وتشظيم ومراقبة مراكز نقل الجم المبشاني
رقم ( )766لدشة 2226؛ قرار مجمس الهزراء االماراتي رقم ( )28لدشة .2228

) )2يشظخ بيان وزارة الرحة العراقية رقم ( )85لدشة .6229

) )3نقال عن :مشرخ نرخ الجين ،السدؤولية السجنية لسراكز نقل الجم في التذريع
الجزائري ،رسالة ماجدتيخ مقجمة الى كمية الحقهق والعمهم الدياسية جامعة احسج دراية،
الجدائخ ،2215 ،ص.91
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 َٔٚثِ اَهاْ ١ٝاْتكاٍ املسض اىل املتربع( ،)1فٗرا ميجٌ خطأ املسنص ايرٜٛ ٟدب
املطٚ٪ي.١ٝ
ثاْٝا :ؾٛز خطأ َسنص ْكٌ ايدّ اثٓا ٤عًُْ ١ٝكًٜ٘ :هَ ٕٛسنص ْكٌ ايدّ ًَتصَاً ػاٙ
امل٪ضطات ايؿش ١ٝايعاَ ١أّ اـاؾ ١مبٛدب عكد ايتٛزٜد بتكد ِٜدّ ضً ِٝخاي َٔ ٞنٌ
عٝب َٚطابل يًفؿ ١ًٝاملطًٛبٚ ،١غ٬ف٘ ٜتشٌُ املسنص املطٚ٪ي ١ٝإذا ؽًفت ايٓتٝذَٔٚ ،١
ابسش تًو ايؿٛز ٖ-:ٞ
ْ .1كٌ دّ ًَٛخ :قد ٜكَ ّٛسنص ْكٌ ايدّ بٓكٌ دّ ًَٛخ بطبب تكؿري ٙا ٚاُٖاي٘ يف
ادسا ٤ايفشٛؾات اي٬شَ ١عً ٢ايدّ املتربع ب٘ ،ضٛا ٤أنإ بطبب عدّ ادسا٤
ايفشٛؾات اي٬شَ ١اّ اُٖ٫اٍ يف سفغ ٚؽص ٜٔايدّٚ ،تًو ايفشٛؾات متجٌ فشٛؾات
ايصاَ ١ٝعً ٢املسنص ادساٖ٩ا نُا ضبل ذنس ،ٙفبٝإ ٚشاز ٠ايؿش ١ايعساق ١ٝاغاز بػهٌ
ٚاقح بإ تعترب فشٛؾات فريٚع ايعٛش املٓاع ٞاملهتطب (اٜ٫دش) ٚايتٗاب ايهبد
ايفريٚض(ٞب) (ٚع) َٔ ايفشٛؾات ا٫يصاَ ١ٝاييت ٜتِ ادساٖ٩ا عً ٢قٓاْ ٞايدّٚ ،عً٢
ايسغِ َٔ اٜساد ٖر ٙايفشٛؾات عً ٢ضب ٌٝاؿؿس ا ٫إ املػسع اغاز اىل قابً١ٝ
تعد ٌٜتًو ايفشٛؾات بكساز َٔ ٚشٜس ايؿش ١بٓا ٤عً ٢اقرتاح َٔ قبٌ َدٜس خدَات
ْكٌ ايدّ ا ٚايًذٓ ١ا٫ضتػاز ١ٜإلَساض ايدّ َٛانب ١يًتطٛز ايعًُ ٞاؿاؾٌ يف ٖرا
اجملاٍ عٓد ايكسٚز ،)2(٠اَا غؿٛف املػسع ايًبٓاْ ٞفكد اغاز اٜكا اىل ايصاّ َسنص
ْكٌ ايدّ بإدسا ٤ايفشٛؾات اييت اغاز ايٗٝا املػسع ايعساق ٞفك ٬عٔ فشـ ايصٖسٟ
ٚاملكادات ايهاًَٖٚ ،١ر ٙايفشٛؾات تعدٍ اٜكا بكساز َٔ ايٛشٜس بٓا ٤عً ٢اقرتاح َٔ
املدٜس ايعاّ(ٚ ،)3يكد اغاز املػسع ايطعٛد ٟاىل فُٛع َٔ ١ايفشٛؾات اييت ٜتِ
ادساٖ٩ا يًتشس ٟعٔ اَ٫ساض املعدٚ ،١ٜاداش تعد ٌٜتًو ايفشٛؾات فك ٬عٔ
فشٛؾات اخس ،٣ا ٫إ املِٗ َا تطسم اي ٘ٝاملػسع ايطعٛد ٟبعدّ دٛاش ْكٌ ايدّ َا
مل تأت ْتا٥ر ايفشٛؾات ،باضتجٓا ٤اؿا٫ت ايكسٚز ١ٜففٖ ٞر ٙاؿاي ١جيب ٚقع
اغاز ٠عدّ انتُاٍ ايفشٛؾات َع اتباع بعض ا٫دسا٤ات ايفٓٚ ١ٝايتكٓ ١ٝاييت تتعًل

) )1د .أنذ دمحم عبج الغفار ،السدئهلية السجنية لسراكز وبشهك الجم (دراسة مقارنة بين
القانهن الهضعي والفقه االسالمي ،مرجر سابق ،ص.89

) )2يشظخ بيان وزارة الرحة العراقية رقم ( )85لدشة .2229

) )3يشظخ السادة (الثالثة) من قانهن انذاء وتشظيم مراكز نقل الجم المبشاني رقم( )766لدشة
.2226
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بإع ّ٬ايطبٝب َٚتابعْ ١تٝذ ١ايفشـ ٚغريٖا ( ،)1اَا قكا ً٤فكد قكت ب٘ قهُ١
ايٓكض ايفسْط ١ٝإ (َٔ َطٚ٪ي ١ٝايطبٝب عٔ اؾاب ١املسٜض مبسض ايصٖسْ ،ٟتٝذ١
ْكٌ دّ قٌُ ظساثٖ ِٝرا املسض ٚاعتربت إ ا٫يتصاّ بٓكٌ ايدّ قً٘ ؼكٝل ْتٝذ١
 ٖٞٚتكد ِٜدّ ضًٜٚ ِٝتفل يف فؿًٝت٘ َع دّ املسٜض )(.)2
ٜٚطتدٍ مما تكدّ إ أ ٟاخ َٔ ٍ٬قبٌ َسنص ْكٌ ايدّ يف ٖر ٙا٫دسا٤ات بإ ٜتِ ْكٌ
دّ ًَٛخ ا ٚفاضد ٜعد ذيو تكؿريا ٚاُٖا ٫يبدٜٝٗات ايعٌُ ايطيب فٝه ٕٛاملسنص يف ٖرٙ
اؿايًَ ١تصَاً بايتعٜٛضْٚ ،س ٣إ ٖر ٙايؿٛز ٠تتطًب َٔ املػسع ايعساقَ ٞعاؾتٗا
ٚتٓاٚهلا قُٔ َطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ عٝح تتشٌُ اؾٗ ١املطٚ٪ي ١عٔ ْكٌ ايدّ
ايتعٜٛض يف سايْ ١كًٗا يدّ ًَٛخ اؾاب املطتفٝد بايكسز.
 .2تٛزٜد دّ غري َطابل يفؿ ١ًٝاملسٜض :قد ٜتِ تٛزٜد دّ غري َطابل يفؿ ١ًٝاملسٜض
بطبب خطأ َٔ َسنص ْكٌ ايدّ ،اَا بطبب عدّ فشـ ايدّ املطشٛب ٚؼدٜد
فؿًٝت٘ ،ا ٚبطبب عدّ ادسا ٤فشٛؾات املطابك ،١ا ٚتٛزٜد دّ د ٕٚاتباع ا٫دسا٤ات
ايعًُ ١ٝاملتبع ،١مما قد ٜؿٝب املتربع ي٘ بإقساز كتًف ١مبا فٗٝا فكدإ سٝات٘،
ٖٚر ٙؾٛز َٔ ٠ؾٛز خطأ َسانص ْكٌ ايدّ اييت متجٌ اضاضاً يتشكل َطٚ٪يَ ١ٝسانص
ْكٌ ايدّ عٔ ا٫قساز اييت تؿٝب املسٜض بطبب خطأ َستهب َٔ قبًٗا(ٜ ،)3تبني مما
تكدّ(سرف) ٚبػهٌ ٚاقح عدّ اَهاْ ١ٝتطبٝل ايكٛاعد ايعاَ ١يًُطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝعً٢
اخطاَ ٤سانص ْكٌ ايدّٜٚ ،سدع ذيو ـؿٛؾ ١ٝتًو املطٚ٪يٚ ١ٝخطٛزتٗا عً ٢دطِ
اْ٫طإ مما ٜتطًب اجياد قٛاعد قاْ ١ْٝٛخاؾ٘ تٓعِ تًو املطٚ٪يْٚ ،١ٝس ٣إ ايتصاّ
َسانص ْكٌ ايدّ ٖ ٛايتصاّ اجيابٚ ٞضًيب ٜكع عً ٢عاتك٘ ،فُٝهٔ تؿٛز ؼكل
املطٚ٪ي ١ٝايتكؿري ١ٜيف ساي ١عدّ ٚدٛد ع٬ق ١عكد ١ٜػاَ ٙسانص ْكٌ ايدّ إلخ٬ي٘
بايتصاّ اجيابٚ ،ٞميهٔ تؿٛز ؼكل اخَ ٍ٬سانص ْكٌ ايدّ ضًبٝاً اٜكاًٚ ،ذيو عٓدَا ٫
ٜك ّٛبتٛفري ايدّ يًُسٜض مما ٪ٜد ٟاىل ٚفات٘ٚ ،تربش ٖر ٙاملطٚ٪يٖ َٔ ١ٝرا اؾاْب
 ٫ٚضُٝا ػاَ ٙسانص ْكٌ ايدّ اؿه ١َٝٛاييت ؽكع إلغساف امل٪ضطات ايؿش١ٝ
) )1يشظخ قرار مجمس الهزراء الدعهدي رقم ( )68لدشة  6228بذان نظام نقل الجم.

) )2نقال عن :السدتذار مشيخ رياض حشا ،الشظرية العامة لمسدئهلية الظبية في التذريعات
السجنية ودعهى التعهيض الشاشئة عشها ،دار الفكخ الجامعي ،االسكشجرية،2211 ،

ص.351

) )3د .أنذ دمحم عبج الغفار ،السدؤولية السجنية في السجال الظبي ،دراسة مقارنة بين
القانهن والتذخيع ،دار الكتب القانهنية ،مرخ ،2212،ص.236
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ايتابع ١يًدٚي ١زمسٝاًٚ ،ميهٔ إ ٜتطابل َكُ ٕٛايكساز ايتُٝٝص ٟاير ٟدا٤ت ب٘
قهُ ١ايتُٝٝص ا٫ؼاد٪َ ١ٜخساً َع ٚدٛب ١ٝتٛفري ايدّ يًُسٜضٚ ،ذيو ٫ؼاد ايعًَ ١ا
بني ا٫يتصاَني سٝح دا ٤يف ايكساز (إ ٚشاز ٠ايؿشًَ ١صَ ١بتٛفري اـدَ ١ايع٬د١ٝ
ٚايطب ١ٝيًُٛاطٔ ٚفكا ملا اٚدب٘ قاْٚ ٕٛشاز ٠ايؿشٚ ١بايتاي ٞتهَ ٕٛطٚ٪ي ١عٔ
تعٜٛض املدعْ ٞتٝذٚ ١فاٚ ٠يد ٙبطبب عدّ ٚدٛد َؿٌ قد يدغ ١ايعكسب يف
َطتػف ٢ايعً ١ٜٛيٮطفاٍ)(ٚ ،)1بٓا ٤عًَ ٢ا تكدّ فإ َسانص ْكٌ ايدّ تًتصّ ػاٙ
املتربع ٚاملسٜض َتًك ٞايدّ مبذُٛع ١ايتصاَات ٚٚادبات ،تعد ضببا يكٝاّ املطٚ٪ي١ٝ
عًَ ٢سنص ْكٌ ايدّ ،اذا َا اغفٌ ا ٚقؿس ا ٚاٌُٖ يف اداٗ٥ا َٔٚ ،خ ٍ٬ذيو ميهٔ
اقرتاح ْـ املٛاد ايتاي ١ٝقُٔ قاْ ٕٛخاف ملسانص ْكٌ ايدّ :
املاد ) ( ٠جيب إ ٜه ٕٛاملتربع بايدّ ناٌَ ا ١ًٖٝ٫يد ٜ٘ايكدز ٠عً ٢اؽاذ ايكساز.
املادٜ ) ( ٠تِ ؼدٜد ؾ٬س ١ٝاملتربع يًتربع بايدّ َٔ قبٌ طبٝب املسنص.
املاد ) ( ٠تتِ عًُ ١ٝضشب ايدّ باإلغساف املباغس َٔ قبٌ طبٝب املسنص.
املاد) ( ٠
 .1عًَ ٢سنص ْكٌ ايدّ ٚايعاًَني ف ٘ٝاعتُاد طسا٥ل ايعٌُ ايكٝاض ١ٝاملعتُد َٔ ٠قبٌ
املسنص ايٛطين يٓكٌ ايدّ.
ًٜ .2تصّ َسنص ْكٌ ايدّ با٭عُاٍ ا٫ت:١ٝ

أ .اختٝاز املتربعني املتُتعني بؿش ١دٝدٚ ٠اـايني َٔ اَ ٟسض.
ب .ضشب ايدّ ٚفؿً٘ اىل َػتكات٘ َٔ املتربعني.
ت .تؿٓٝف ف٦ات ايدّ ٚشَس.ٙ
خ .ادسا ٤ايتشاي ٌٝاملدرب ١ٜا٫يصاَ ١ٝاحملدد ٠يف ٖرا ايكاْ.ٕٛ
ز .خصٕ ايدّ َٚػتكات٘ سطب املٛاؾفات ايعًُ ١ٝاملعتُد ٠يف ٚشاز ٠ايؿش ١يتكدمي٘
يًُسٜض مبٛدب اضتُاز ٠طًب ايدّ َٛقع ١اؾٛيٝا َٔ قبٌ ايطبٝب املػسف ايرٟ
ٜهَ ٕٛط ٫ٚ٪عٔ اضتعُاي٘.
ح .دزاض ١ايتفاعٌ بني دّ املسٜض ٚدّ املتربع ( فشـ املطابك ) ١عٓد اؿاد.١

) )1يشظخ قرار محكسة التسييز االتحادية العراقية ،العجد  /62الييئة االستئشافية مشقهل/
( 2217غيخ مشذهر).
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املادًٜ ) ( ٠تصّ َسنص ْكٌ ايدّ بإدسا ٤ايتشاي ٌٝاملدرب ١ٜايتاي ١ٝيًدّ املطشٛب َٚػتكات٘
ناف٘ٚ ،تعدٍ ٖر ٙايتشاي ٌٝبكساز ؾادز عٔ ٚشاز ٠ايؿشٚ ،١مبٛدب اقرتاح َٔ اؾٗات
ايفٓ ١ٝاملدتؿ.١
 .1فاٜسٚع ايعٛش املٓاع ٞاملهتطب (اٜ٫دش).
 .2ايتٗاب ايهبد ايفاٜسٚض( ٞب).
 .3ايتٗاب ايهبد ايفاٜسٚض( ٞع).
 .4ايفشٛؾات ٚايتشاي ٌٝاييت تطتدعٗٝا ساي ١نٌ َٔ املتربع ٚاملسٜض ٚاييت تتعًل
بط ١َ٬عًُ ١ٝايتربع.
الفرع الثاًي

الضرر الٌاشئ عي عولية ًمل الذم
َٔ ازنإ قٝاّ املطٚ٪ي ١ٝػاَ ٙسانص ْكٌ ايدّ ٚدٛب ؼكل ايكسز ايرٜٓ ٟػأ َٔ
دسا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايدّٚ ،املٛدب يتشكل املطٚ٪ي ١ٝاملدْٖٚ ١ٝرا َا ضٓب ٘ٓٝبا٫ت-: ٞ
ا :٫ٚزنٔ ايكسز ايٓاغ َٔ ٧دسا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايدّ خطأ :بعد ثبٛت اـطأ ملسانص ْكٌ ايدّ،
ف ٬بد َٔ ؼكل قسز َٛدب يًُطٚ٪ي ،١ٝسٝح ميجٌ ايكسز زنٓا َٔ ازنإ قٝاّ
املطٚ٪يٚ ،١ٝبٓا ً٤عًٜ ٘ٝتِ تكدٜس ايتعٜٛض عٔ ذيو اـطأ اير ٟاؾاب ايػدـ با٭ذ٣
ٚايكسز ،فايكسز (نٌ َا ٜؿٝب ايػدـ يف سل َٔ سكٛق٘ أ ٚيف َؿًشَ ١ػسٚع ١ي٘،
ضٛا ٤تعًل ذيو بط ١َ٬دطُ٘ أَ ٚاي٘ أ ٚسسٜت٘ أ ٚغسف٘ أ ٚغري ذيو)(ٚ ،)1يكد اغاز
املػسع ايعساق ٞاىل زنٔ ايكسز قُٔ اسهاّ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايٓافر َٔ خ ٍ٬تٓاٚي٘
يًُطٚ٪ي ١ٝعٔ ا٫عُاٍ ايػدؿ ١ٝاملتُجً ١با٭عُاٍ غري املباغس ٠اييت تكع عً ٢املاٍ،
فك ٬عٔ ا٫سهاّ املػرتن ١يٮعُاٍ غري املػسٚع ١اييت اغازت اىل إ نٌ(تعد ٜؿٝب ايػري
با ٟقسز َٔ غري َا ذنس يف املٛاد ايطابكٜ ١طتٛدب ايتعٜٛض)( َٔٚ ،)2خ ٍ٬اضتكسا٤
املاد َٔ )202( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞايٓافر ٚاملعدٍ اييت ْؿت عً( ٢نٌ فعٌ قاز
بايٓفظ َٔ قتٌ ا ٚدسح ا ٚقسب ا ٚأْٛ ٟع اخس َٔ اْٛاع اٜ٫راًٜ ٤صّ بايتعٜٛكات َٔ
اسدخ ايكسز)ٚ ،إ املػسع ايعساق ٞمل ٜٛزد تعسٜفاً خاؾاً بايكسز ايٓاغ ٧عٔ خطأ َسانص
ْكٌ ايدّ ،بٌ إ تٓاٚي٘ نإ بؿف ١عاَٚ ،١ذيو َٔ خ ٍ٬اغازت٘ اىل إٔ نٌ غدـ ٜستهب
) )1د.العخبي بمحاج ،الشظرية العامة لاللتزام في القانهن السجني الجزائري ،ج ،1الترخف
القانهني ،ط ،4ديهان السصبهعات الجامعية ،الجدائخ ،2225 ،ص .482

) )2يشظخ السهاد ( )217-186من القانهن السجني العراقي رقم ( )42لدشة  1951الشافح.
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خطأ ٜٚطبب قسزاً يًػري يلتزم بايتعٜٛض(ٚ ،)1ايكسز ٖ(ٛنٌ اذٜ ٣ؿٝب ايػدـ يف سل
ا ٚيف َؿًشَ ١ػسٚع ١ي٘ٚ ،ايكسز ْٛعإ اٚهلُا قسز َادٚ ٟايجاْ ٞقسز َعٓٚ ،)2()ٟٛتعد
عًُْ ١ٝكٌ ايدّ َٔ ا٫عُاٍ ايطب ١ٝاييت تٓػٚ ٧ترتتب عٓٗا َطٚ٪يَ ١ٝدْٚ ،١ٝخؿٛؾ١ٝ
عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ػعًٗا أغد خطٛز َٔ ٠غريٖا ،فأَ ٟطاع بايدّ يعد َطاضاً يًذطِ
بأنًُٖ٘ٚ ،را َا ضبب اخت٬ف يف اٯزا ٤ايفكٗ ١ٝعٝح تٛؾًت تًو اٯزاٚ ٤ا٫دتٗادات اىل
اعتباز ادسا٤ات َسانص ْكٌ ايدّ َٚا ٜٓتر عٓٗا َؿدزا يًُطٚ٪ي ١ٝاملدْٚ ١ٝي ٛناْت بدٕٚ
خطأ(.)3
ثاْٝا :غسٚط ايكسز املٛدب ملطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ ٫ :ميهٔ تؿٛز ايكسز َٔ دٕٚ
غسٚط يتشكك٘ ٚايػسٚط ٖ-:ٞ
 .1إٔ ٜه ٕٛايكسز قكل ايٛقٛعٜٚ :ه ٕٛايكسز قكل ايٛقٛع أ ٟاْ٘ قسز َ٪ند اؿدٚخ
ضٛا ٤أنإ سا ٫اّ َطتكب ،٬فٝذب إ ٜهٚ ٕٛدٛد٪َ ٙنداً ،ف ٬جيٛش ايتعٜٛض عٔ
ايكسز احملتٌُ(ٚ ،)4ايكسز احملتٌُ ٖ ٛايكسز اير ٟمل ٜكع اؾٚ ،٬ايكسز احملتٌُ ٖٛ
قسز  ٫ميهٔ تعٜٛك٘ ٭ْ٘ قسز َفرتضٚ ،ميتاش عٔ ايكسز املطتكبً ٞبإ ا٫خري
قكل ايٛقٛع عً ٢عهظ ايكسز ا٫ستُاي ٞفَٗ ٛرتٚى ي٬ستُا٫ت َٔٚ ،ايٛاقح إ
ٖٓاى خًط بني ايكسز ا٫ستُايٚ ٞفٛات ايفسؾٚ ،)5(١تفٜٛت ايفسؾ ١متجٌ سسَإ
ايػدـ َٔ فسؾ ١نإ حيتٌُ إ تعٛد عً ٘ٝبايهطبَٚ ،جاي٘ سسَإ املسٜض َتًكٞ
ايدّ َٔ اؿٝا ٠بطبب خطأ ْاغ ٧عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايدّٜٚ ،تُجٌ ٖرا ايتشكل يف إٔ
املسض قد ؿك٘ قسز َٔ دسا ٤خطأ يف عًُْ ١ٝكٌ ايدّٚ ،تفٜٛت ايفسؾ ١قسز قكل

) )1تشظخ السادة ( )3/169من القانهن السجني العراقي رقم ( )42لدشة  1951الشافح.
) )2د .عبجالسجيج الحكيم واخخون ،مرجر سابق ،ص.234
) )3خصهي عبجالسجيج ،مرجر سابق ،ص.321

) )4د .عبجالخزاق الدشيهري ،الهسيط في شرح القانهن السجني مرادر االلتزام ،ج ،1ط،2
دار احياء التخاث العخبي ،بيخوت ،1973،ص.862

) )5أحسج حدن الحياري ،السدؤولية السجنية لمظبيب في ضهء الشظام القانهني االردني
والشظام القانهني الجزائري ،ط ،2دار الثقافة لمشذخ والتهزيع ،األردن،2228 ،
ص.132
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يصيب املسٜض ٚجيب ايتعٜٛض عَٓ٘ ،ا داّ قد تستب بطبب خطأ أ ٚإُٖاٍ ؿل
باملسٜض(.)1
 .2إٔ ٜه ٕٛايكسز َباغس :جيب إٔ ٜه ٕٛايكسز َباغساً ْاغ٦اً عٔ خطأ يف ْكٌ ايدّ،
٫ٚبد إ ٜه ٕٛذيو نافٝا يٛقٛع ايكسز ،فك ٬عً ٢اْ٘ جيب إ ٜه َٔ ٕٛغدـ
طبٝع ٞأّ َعٜٓٚ،)2(ٟٛتشكل ايتعٜٛض يف املطٚ٪ي ١ٝايتكؿري ١ٜعٔ ايكسز املباغس
ضٛا ٤أنإ َتٛقعا اّ غري َتٛقع(٬ٜٚ ،)3سغ ؼكل ذيو بايٓطب ١يًكسز املستد أٚ
ايكسز املٛزٚخ عٔ ايكسز ا٭ؾًٜٚ ،ٞعسف ايكسز املٛزٚخ باْ٘ ايكسز ايرٜٓ ٟتكٌ َٔ
ايطًف إىل اـًف ،بُٓٝا ايكسز املستد ٖ ٛايكسز ايرٜ ٟؿٝب اـًف غدؿٝاً بطبب
ايكسز اير ٟأؾاب ايطًف( ،)4نكسز ايصٚدٚ ١ا٫ٚ٫د ايرٜ ٟؿٝبِٗ بطبب ٚفا ٠زب
ا٭ضس ٠ـطأ يف عًُْ ١ٝكٌ ايدّ.
ٚايتطا ٍ٩ايرٜ ٟجاز ٖٓا ٖ ٛقد ميتد ايكسز ايٓاغ ٧اىل اغداف اخس ،ٜٔفٌٗ
ْه ٕٛاَاّ قسز َباغس اّ غري َباغس؟ ميهٓٓا تؿٛز ٖر ٙاؿاي ١اذا َا اؾٝب
ايػدـ مبسض ْكـ املٓاع ١املهتطب(اٜ٫دش) ْتٝذ ١يٓكٌ دّ ًَٛخ ،فٓٝتكٌ ايفريٚع
اىل شٚدت٘ ،ففٖ ٞر ٙاؿاي ٫ ١تٛدد ع٬قَ ١باغسَ ٠ا بني اطساف عًُْ ١ٝكٌ ايدّ
ٚاملؿاب ،فٓه ٕٛاَاّ قسز غري َباغسٚ ،يهٔ ٖرا ايكسز َتٛقعٚ ،اذا نإ ايتعٜٛض
طبكا يًكٛاعد ايعاَ ١يف املطٚ٪ي ١ٝايتكؿري ١ٜبإٔ ايتعٜٛض ٜ ٫ه ٕٛا ٫عٔ ايكسز
املباغس َتٛقعا نإ اّ غري َتٛقع ،فٗٓا تطتطٝع ايصٚد ١يف ٖرا ايفسض َطايب ١اطساف
عًُْ ١ٝكٌ ايدّ بايتعٜٛض عٔ َا اؾابٗا َٔ قسز غري َباغس.
 .3إٔ ٜؿٝب سكا أَ ٚؿًشَ ١ػسٚع :١إ ض ١َ٬ايػدـ يف دطُ٘ اَ ٚاي٘ تعد سكا
َٚؿًش ٫ ١ميهٔ ايتعد ٟعًٗٝا ،فإ ايتعٜٛض عٔ ايكسز اير ٟميظ ذيو اؿل أ ٚتًو

) )1ابخاهيم عمي حساوي الحمبهسي ،الخظأ السهشي والخظأ العادي في اطار السدؤولية
الظبية (دراسة قانهنية مقارنة) ،رسالة ماجدتيخ مقجمة الى كمية الحقهق جامعة بابل،

 ،2222ص.17

) )2د .أنذ دمحم عبج الغفار ،السدئهلية السجنية لسراكز وبشهك الجم (دراسة مقارنة بين
القانهن الهضعي والفقه االسالمي ،مرجر سابق ،ص .173

) )3يشظخ قرار محكسة التسييز االتحادية العراقية ،العجد /213/212الييئة االستئشافية
السجنية  ،2218 /في ( ،2218/7/11غيخ مشذهر).

) )4تشظخ السادة ( )227من القانهن السجني العخاقي رقم ( )42لدشة  1951الشافح.
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املؿًش ١املاي ١ٝيًُكسٚز ٜهٚ ٕٛادباً ًَٚصَاً عل َستهب اـطأ اير ٟاسدث٘(،)1
ٚاـطأ ايرٜ ٟؿٝب دطِ املسٜض َٔ دسا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ٚاييت أدت ب٘ إىل ايٛفا،٠
ميجٌ َطاضا عكٛم املسٜض  ٖٛٚسك٘ يف اؿٝا ،٠فٝشل يٛزثت٘ اؿؿ ٍٛعً٢
ايتعٜٛض يًكسز اير ٟؿك٘ َٔ دسا ٤اـطأ َٔٚ ،املِٗ ا٫غاز ٠اىل قسٚز ٠إ ٜهٕٛ
ايكسز اير ٟاؾاب اؿل ا ٚاملؿًش ١املايَ ١ٝػسٚعا ٚغ٬ف٘  ٫جيٛش ايتعٜٛض(،)2
ٚايكسز ايطيب ٜعسف باْ٘ (ا٫ذ ٣ايرٜ ٟؿٝب ايػدـ َٔ دسا ٤املطاع عل َٔ
سكٛق٘ ا ٚمبؿًشَ ١ػسٚع ١ي٘ ،ضٛا ٤أنإ ذيو اؿل اّ تًو املؿًشَ ١تعًكا بط١َ٬
دطُ٘ ا ٚعاطفت٘ ا ٚبػسف٘ ا ٚباعتباز ٙا ٚغري ذيو) ٖٛٚ ،قسز ْاتر عٔ عٌُ طيب
اد ٣يًُطاع ظطِ اْ٫طإ بأذٚ ،٣املكؿٛد بايكسز يٝظ ايكسز عٔ عدّ ايػفا ٤اٚ
عدّ لاح ايتداخٌ اؾساس ٞيف ايعٌُ ايطيب ٕ٫ ،عدّ ايػفا ٤ضٛا ٤أنإ غفا ٤تاَاً اّ
دصٝ٥اً ٜ ٫ه ٕٛيف ذات٘ قسز(.)3
ثايجا :أْٛاع ايكسز املٛدب ملطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ :تتٓٛع ا٫قساز ايٓامج ١عٔ اـطأ
يف عًُْ ١ٝكٌ ايدّ اىل قسز َادَٚ ٟعٓٚ ٟٛميهٔ تٛقٝح ذيو َٔ خ ٍ٬ا٫ت-: ٞ
 .1ايكسز املاد :ٟيكد عسف ايكسز املاد ٟباْ٘ ايكسز اير ٟميهٔ تكٛمي٘ بايٓكٛد،
فٝؿٝب ايػدـ يف ذَت٘ املاي ١ٝأ ٚيف دطُ٘ ،أ ٟنٌ َا ًٜشل ايػدـ يف سل َٔ
سكٛق٘ اييت حيُٗٝا ايكاْ ،ٕٛضٛا ٤أنإ يف َاي٘ أّ دطد ٙأّ أَ ٟؿًشَ ١اد١ٜ
َػسٚعٚ ،)4(١قد ٜطبب خطأ َسانص ْكٌ ايدّ اثٓاْ ٤كٌ ايدّ اىل املتربع ي٘ (املسٜض)
اؾابت٘ بعذص دص ٞ٥أ ٚنً ٞف٪ٝثس عً ،٘ٝمبا قد ٪ٜد ٟإىل عدّ قدزت٘ عً ٢نطب زشق٘
فٝه ٕٛعبأ عًْ ٢فط٘ ٚعاً٥ت٘ ٚايدٚيٚ ،)5(١ايكسز املاد ٟاَا إٔ ٜه ٕٛقسزاً دطدٜاً
ٜؿٝب دطِ اْ٫طإ نإسداخ عاٖ ١دا ١ُ٥ا٪َ ٚقت ١ا ٚاشٖام زٚح ،اٜ ٚه ٕٛقسزاً َايٝاً
ٜؿٝب َؿاحل املكسٚز ذات ايك ١ُٝاملاد ١ٜا ٚا٫قتؿادٜٚ ١ٜطًل عً ٘ٝايكسز

) )1ابخاهيم عمي حساوي الحمبهسي ،مرجر سابق ،ص.72

) )2د .عبجالسجيج الحكيم واخخون ،مرجر سابق ،ص.237
) )3د .احسج دمحم لصفي احسج ،حجود التررف في االعزاء البذرية في الفقه االسالمي
والقانهن السجني ،ط ،1دار الفكخ الجامعي ،مرخ ،2211 ،ص.321

) )4د .العخبي بمحاج ،مرجر سابق ،ص .582
) )5د .العخبي بمحاج ،السرجر نفدو ،ص.145
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ا٫قتؿاد ،)1(ٟفاملؿاب ٜتعسض إىل اـطاز ٠عٓدَا ٜفكد أدست٘ خَ ٍ٬د ٠ايع٬ز،
فك ٬عٔ ذيو إذا نإ قد ٚفس َبًػاً َايٝاً فٝؿسف٘ عًْ ٢فكات ايع٬زٚ ،نريو تفٛت
عً ٘ٝفسف َاي ١ٝنإ ٜتٛقعٗا يف ٖر ٙايفرت ٠يهطب املاٍ ،أ ٚتفاد ٟخطاز ٠أ ٚنإ
ٜٓتعس تطٛزات يف فاٍ ايعٌُ أ ٚايطفس ،فهٌ ٖر ٙتعد أقسازاً َادٜ ١ٜتعسض إيٗٝا
املسٜض فٝطتشل اؿؿ ٍٛعً ٢تعٜٛضٚ ،يتكدٜس ايتعٜٛض جيب تهًٝف خبري كتـ
يف اجملاٍ ٚتأخر نٌ ساي ١عً ٢سد ٣يؿعٛبٚ ١قع قاعد ٠يًتعٜٛضٚ ،نٌ ايٓفكات
ٚاملؿازٜف ايع٬د ١ٝاملتُجً ١يف اإلقاَ ١يف املطتػفٚ ٢ايفشٛؾات ايطبٚ ١ٝتهايٝف
ايتشايٚ ٌٝا٭د ١ٜٚنٌ ذيو ٜأخر بعني ا٫عتباز ٜٚطتشل ايتعٜٛض عٓٗا( ،)2فك ٬عٔ إ
ا٭قساز املاد ١ٜاييت ٜطببٗا املسض ٭قازب املؿاب فًٝشل بِٗ قسزاً َستداً( ،)3فًِٗ
اؿل يف اؿؿ ٍٛعً ٢ايتعٜٛضٖٓٚ ،ا ايكسز ٜعد سكا غدؿٝا ًٜشل ا٭قازب ايرٜٔ
تأثست سٝاتِٗ ،إذ إ ايصٚد ١تطتشل ايتعٜٛض بطبب َسض شٚدٗاٚ ،نريو تعٜٛض
ا٭٫ٚد عٔ إؾاب ١ا٭ب أ ٚا٭ّ مبسض َعدْ ،ٟتٝذْ ١كٌ ايدّ اير ٟقد ٪ٜد ٟإىل ايٛفا٠
يف غايب ا٭سٝإ ،مما  ٫غو ف ٘ٝإٔ ٖٓاى أقسازاً َاد ١ٜتًشل بأقازب املتٛف ٢يفكدإ
َعٚ ًِٗٝاييت ادت اىل تػٝري منطِٗ ا٫دتُاعٚ ،)4(ٞقد ٜه ٕٛايكسز َطتكبًٝاً مبعٓ ٢إ
ايكسز قد ٚقع بايفعٌ ٚيهٔ اثاز ٙضتعٗس َطتكب ،٬ناير ٟاؾٝب بعاٖٚ ١قعت فع ٬ا٫
اْ٘ عادص عٔ ايهطب بػهٌ َطتُس ،فاـطازٖٓ ٠ا َطتُس ٠يعدّ قدزت٘ عً ٢ؼكٝل
ايهطبٚ ،قد ٜه ٕٛايكسز قتُ ً٬ا ٟاْ٘ قسز غري قكل فٝه ٕٛايتعٜٛض يف ايكسز
املطتكبً ٫ٚ ٞميهٔ ايتعٜٛض يف ايكسز ا٫ستُاي ٞا ٫عٓدَا ٜكع ايكسز فع٫ٚ ،)5(٬
جيٛش يًُكسٚز املطايب ١بايتعٜٛض عٔ ايكسز املاد ٟاير ٟؿك٘ بطبب خطأ يف ْكٌ
ايدّ ا ٫اذا ناْت ا٫ؾابَ ١تشكك ١فعٚ ،٬غ٬ف٘ ف ٬جيٛش املطايب ١بايتعٜٛضٚ ،قد
ٜه ٕٛايكسز غري َباغس نايكسز ايرٜ ٟؿٝب اقازب املؿاب باقطسابات فإ تعٜٛض
) )1د .مشحر الفزل ،التررف القانهني في االعزاء البذرية ،ط ،1دار الذؤون الثقافية
العامة ،بغجاد ،1992 ،ص.422

) )2د .دمحم عبج الظاىخ حدين ،مرجر سابق ،ص 118و.119
) )3د .انذ دمحم عبجالغفار ،السدئهلية السجنية لسراكز وبشهك الجم (دراسة مقارنة بين
القانهن الهضعي والفقه االسالمي) ،مرجر سابق ،ص.189

) )4دمحم جالل حدن االتخوشي ،مرجر سابق ،ص.122

) )5د .دمحم حدين مشرهر ،السدؤولية الصبية ،دار الجامعة الججيجة ،االسكشجرية،2221 ،
ص.129
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اقازب املؿاب ٜهٚ ٕٛادباًٚ ،يًكاق ٞإ ٜكك ٞبتعٜٛض ايصٚد ١ا ٚا٫ٚ٫د ٚنٌ ذيو
ٜسدع اىل َا تطببٗا تًو اإلؾاب ١ا ٚايٛفا َٔ ٠تػٝري يف ٚقع ا٭ضس ٠ا٫دتُاع ،)1(ٞسٝح
سٝح قكت قهُ ١اضتٓ٦اف بازٜظ (بإ يًصٚز اؿل يف اؿؿ ٍٛعً ٢ايتعٜٛض َٔ
ؾٓدٚم ا٫عاْ ١عٔ ا٫قساز اييت ؿكت٘ غدؿٝا َٔ دسا ٤اؾاب ١شٚدت٘ باإلٜدش ْتٝذ١
ْكٌ ايدّ املًٛخ ايٗٝا)(ٚ ،)2املطايب ١بايتعٜٛض عٔ ايكسز املستد َٔ قبٌ ذ ٟٚاؿكٛم
بطبب َا اؾاب ايكش َٔ ١ٝقسز دسا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايدّ َتُج ٬بايعذص عٔ ايهطب
ٚممازضْ ١ػاط٘ لد ي٘ ضٓد ٙيف ايكاْ ٕٛسٝح اغازت املاد َٔ )202( ٠ايكاْ ٕٛاملدْٞ
ايعساق ٞبإ(نٌ فعٌ بايٓفظ َٔ قتٌ ا ٚدسح ا ٚقسب ا ٚاْٛ ٟع اخس َٔ اْٛاع اٜ٫را٤
ًٜصّ بايتعٜٛكات َٔ اسدخ ايكسز) ،فك ٬عٔ إ املاد َٔ )203( ٠ايكاْ ٕٛذات٘ ْؿت
باْ٘ (يف ساي ١ايكتٌ ٚيف ساي ١ايٛفا ٠بطبب اؾسح ا ٚا ٟفعٌ قاز اخس ٜه َٔ ٕٛاسدخ
ايكسز َط ٫ٚ٪عٔ تعٜٛض ا٫غداف اير ٜٔنإ ٜع ًِٗٝاملؿاب ٚسسَٛا َٔ ا٫عاي١
بطبب ايكتٌ ٚايٛفاٚ ،)٠ايتعٜٛض اير ٟحيؿٌ عً ٘ٝاملكسٚز حيٌ قٌ ايدخٌ ايرٟ
خطس ،ٙا ٫اْ٘ جيٛش املطايب ١بايتعٜٛض عٔ ايكسز املستد بطبب ايٛفا ٠ايٓاػ ١عٔ
خطأ َسنص ْكٌ ايدّ بػسط اثبات إ ايٛفا ٠اؿكت قسزا َادٜا بِٗٚ ،إ ايكسز يف ٖرٙ
اؿايَ ١طتُس َٚتشكل( َٔٚ ،)3اؾدٜس بايرنس ا٫غاز ٠اىل اضتكساز ايفك٘ ٚايككا ٤عً٢
ازضاَ ٤بدأ املطٚ٪ي ١ٝد ٕٚخطأ ،ا ٫اْ٘ ٜ٫صاٍ ٖٓاى سا٫ت َٔ ايكسز  ٫ؽكع ٭ٟ
قُإ ٚعدّ ٚدٛد ٚض ١ًٝؾرب ايكسز(َٚ ،)4ػسٚع ١ٝاملؿًش ١قٝد عًَ ٢عٝاز ا٫عاي١
ٚايكسزٚ ،ميهٔ َ٬سع ١ذيو ٚتأنٝد َٔ ٙخ ٍ٬اؼاد ايعً ١بني ايكسز ٚاملطايب١
) )1د .دمحم حدين مشرهر ،السرجر نفدو ،ص.112
) )2وقزت محكسة الشقض الفرندية بان (التعهيس السقزي بو لمسزخور بدبب عجده عن
الكدب يتم تحجيجه بالشظخ الى ما انتقز من سالمتو الجدجية ،برخف الشظخ ان ىحا

االنتقاص لم يكن لو اثخ مباشخ عمى اجخه ،فالسزخور يدتحق تعهيزا عن مجخد فقج
القجرة عمى العسل وله كان ال يعسل في الهقت عسال يكتدب مشو) :نقال عن دمحم جالل

حدين االتخوشي ،مرجر سابق ،ص.122

) )3د .انيذ دمحم عبجالغفار ،السدؤولية السجنية لسراكز وبشهك نقل الجم ،مرجر سابق،
ص.191

) )4د .دمحم صجيق دمحم عبجهللا ،الزرر السرتج في نظاق السدؤولية السجنية عن حهادث
الظائرات ،مجمة العمهم القانهنية ،كمية القانهن ،جامعة بغجاد ،السجمج  ،32العجد
الثاني،2217،ص .185
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بايتعٜٛض ،فكد اغاز اىل ذيو قكا ٤قهُ ١ايتُٝٝص ا٫ؼاد ١ٜيف ايعسام املتكُٔ(٫
تطتشل ٚايد ٠املتٛف ٢ايتعٜٛض املاد ٟا ٫اذا اثبتت مبٛدب سذ ١اعاي ١ا ٚقساز سهِ
َهتطب دزد ١ايبتات إ املتٛف ٢نإ ٜعًٗٝا ساٍ سٝات٘)(.)1
 .2ايكسز املعٓ :ٟٛايكسز املعٜٓٚ ٟٛطًل عً ٘ٝاٜكا ايكسز ا٫دبٖٚ ٞرا ايٓٛع َٔ ايكسز
 ٫ميظ اْ٫طإ يف َاي٘ ،إمنا ٜؿٝب ايػدـ يف أساضٝط٘ َٚػاعس ،ٙنايػسف
ٚايطُعٚ ١ايعاطفٚ ١ايهساٖٚ ١ٝغريٖاٚ ،قد ٜه ٕٛقسزا ٜؿٝب اْ٫طإ بآْ ّ٫فط١ٝ
َٚعٓ ١ٜٛت٪ثس يف َسنص ٙا٫دتُاعٚ ،)2(ٞقد ٜؿاب املسٜض بطبب خطأ يف عًُْ ١ٝكٌ
ايدّ بأقساز ادب ١ٝكتًفٚ ١نجري ٠فتؿٝب٘ غٝب ١ا ٌَ٫باؿٝاٚ ٠اْ ّ٫فط ١ٝبطبب
ايكسز اير ٟاؾابٜ٘ٚ ،ه ٕٛق ٬يًػفكٚ ١ايتعاطف َٔ اجملتُع ٚافساد عاً٥ت٘ ،فك٬
عٔ َا ًٜشل ب٘ َٔ عذص ٚغعٛز بايكعف ٚعدّ قدزت٘ عً ٢إمتاّ سٝات٘ اي١َٝٛٝ
ايطبٝع٫ ،١ٝضُٝا فُٝا ٜتعًل باؾاْب ا٭ضس ٟاملتُجٌ مبباغس ٠اؿٝا ٠ايصٚد،١ٝ
َباغس ٠طبٝعٚ ١ٝخاؾ ١عٓد اإلؾاب ١مبسض ْكـ املٓاع ١املهتطبٚ ،)3(١ميجٌ ايكسز
املعٓ ٟٛا ٚا٫دب ٞقسزا ٜ ٫ه ٕٛبؿٛز ٠خطازَ ٠اي ،١ٝبٌ ميجٌ أملاً ٜٓتر عٔ اؾاب ١اٚ
َطاع بايػعٛز ٜٓتر عٔ اٖاْ ١ا ٚتكٝٝد يًشس ١ٜناٯثاز ايٓاػ ١عٔ اؿبظ دٚ ٕٚد٘
سل(ٚ ،)4ايكسز املعٓ َٔ ٟٛا٫قساز ايكابً ١يًتعٜٛض باملاٍ ٫ٚ ،حيل يًػدـ
املعٓ ٟٛاملطايب ١بايتعٜٛض عٔ ايكسز ا٫دبٚ ٞتكتؿس َطايبت٘ بايتعٜٛض املاد ٟعُا
فات٘ َٔ نطب َٚا ؿك٘ َٔ قسز ٫ٚ ،ميهٔ مشٛي٘ عهِ املادَ )1/205( ٠دْ ٞعساقٞ
 ٕ٫ايكسز ا٫دب ٞقسز غدؿ ٞعت يؿٝل بايػدـ ايطبٝع ٞفكطٚ ،يكد اضتكس
قكا ٤قهُ ١ايتُٝٝص يف ايعسام عً ٢ذيو فكد دا ٤يف اسد ٣قسازاتٗا املَُٗ ١ا ٜعد
ثٛابت ٚاقش َٔ ١خ ٍ٬إ املطايب ١بايتعٜٛض ا٫دب ٞتكتؿس عً ٢ا٫غداف ايطبٝع١ٝ
د ٕٚا٫غداف املعٓ ٕ٫ٚ ١ٜٛايجابت قاْْٛاً ٚفكٗاً ٚقكاٚ ٤اير ٫ ٟاخت٬ف ف ٘ٝبإ
ايتعٜٛض عٔ ايكسز املاد ٟيف فاٍ املطٚ٪ي ١ٝايعكد ١ٜاّ املطٚ٪ي ١ٝايتكؿريٜ ١ٜػٌُ
) )1يشظخ قرار محكسة التسييز االتحادية العراقية السخقم  /364الييئة االستئشافية السجنية/
 2228في ( ،2228/4/21غيخ مشذهر).

) )2د .حسج سمسان سميسان الديهد ،السدؤولية السجنية عن عسميات نقل الجم السمهث ،دراسة
مقارنو في الفقو االسالمي والقانهن الهضعي ،بجون شبعو ،دار الشيزة العخبية،
القاىخة ،2229 ،ص526؛ د .العخبي بمحاج ،مرجر سابق ،ص .285
) )3د .دمحم عبج الظاىخ حدين ،مرجر سابق ،ص .121

) )4د .عبجالسجيج الحكيم واخخون ،مرجر سابق،ص234و.235
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َا ؿل املكسٚز َٔ خطازَٚ ٠ا فات٘ َٔ نطبٖٚ ،را اَ٫س ٚ ٫دٛد ي٘ يف ايتعٜٛض عٔ
ايكسز ا٫دب ٕ٫ ،ٞفًطفٖ ١را ايتعٜٛض تهُٔ يف إ ايكسز ٜؿٝب املكسٚز يف عاطفت٘
ٚغعٛزُٜٚ ٙدخٌ اىل قًب٘ ايػِ ٚاؿصٕ ٚا٫ضٚ ٢اؿطس ٠عٔ طسٜل ايطعٔ بطُعت٘ ٚقد
ٜستب ذيو دسساً عُٝكاً يف ايف٪اد ٜٓ ٫دٌَ َطًكاً زغِ تٛاي ٞايطٓني  ٫ٚجيرب ٙأٟ
تعٜٛض ،فايكسز ا٫دب ٞا ٚاملعٓ ٖٛ ٟٛايكسز ايرٜ ٟؿٝب املكسٚز يف غعٛز ٙاٚ
عاطفت٘ ا ٚنساَت٘ ا ٚأَ ٟعٓ َٔ ٢املعاْ ٞايطاَ ١ٝاييت حيسف عاَ ١ايٓاع عًٗٝا اميا
سسف َٔ اـدؽ ا ٚاْ٫تٗاى ٜ ٫ٚؿٝب ٖرا ايكسز املكسٚز يف سل َٔ سكٛق٘
املاي ،١ٝفايكسز ا٫دب ٞاذاً ٖ ٛقسز غدؿ ٞعت يؿٝل باإلْطإ ايطبٝع ٫ٚ ٞميتد
ؼت أ ٟظسف اَ ٚربز ٚبأ ٟغهٌ َٔ ا٫غهاٍ اىل ايػدـ املعٖٓٚ ٟٛرْ ٙتٝذ،)1(١
ٚنإ يًكاْ ٕٛايفسْط ٞايساْ ٟفط٘ يف دٛاش ايتعٜٛض عٔ ايكسز ا٫دب ٞا ٫اْ٘ قؿس
ذيو عً ٢املطٚ٪ي ١ٝايتكؿري ١ٜد ٕٚايعكد ،١ٜا ٫اْ٘ ٜ ٫كؿد بايتعٜٛض عٔ ايكسز
ق ٙٛا ٚاشايت٘ َٔ ايٛدٛد ٭ْ٘  ٫ميشٜ ٫ٚ ٢ص ٍٚبايتعٜٛض املايٚ ،)2(ٞإٔ َا ًٜشل
املسٜض َٔ اقساز ٖ ٞخطريَٚ ٠تٓٛع ١بطبب خطأ يف عًُْ ١ٝكٌ ايدّ  ،فٝعد َٔ
املٓطل تعٜٛض املؿاب عُا ؿك٘ َٔ اقساز ،هلرا فكد ساٚيت ايتػسٜعات املكازْ١
اقساز ايتعٜٛض عٔ ايكسز ا٫دب ٞدربا يًكسز ،فاملػسع املؿس ٟاقس ٖرا املبدأ قُٔ
اسهاّ املاد َٔ )222(٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٖٛ ٌٖ( ،ٞاملػسع املؿس ٟأّ ايعساقٞ
؟؟؟) ٚنريو املػسع ايًبٓاْٚ ٞفل املاد َٔ )134(٠قاْ ٕٛاملٛدبات ٚايعكٛد ،اَا
املػسع ايفسْط ٞفاْ٘ مل ٜتطسم بػهٌ ٚاقح ملػهً ١ايكسز ا٫دب ٫ ٞيف فاٍ
املطٚ٪ي ١ٝايعكد ١ٜا ٚايتكؿري ١ٜبٌ انتف ٢بايتعٜٛض طبكا يٓـ املادَٔ )1382(٠
ايكاْ ٕٛاملدْ ٞبػض ايٓعس عٔ ايكسز ٚحيل يًُكسٚز املطايب ١بايتعٜٛض ٚاؿؿٍٛ
عً ٘ٝاذا نإ ايكسز ا٫دب ٞقكل ٚغري استُايٚ ،)3(ٞيكد اغاز املػسع ايعساقٞ
يًتعٜٛض عٔ ايكسز ا٫دب ٞيف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞقُٔ املطٚ٪ي ١ٝايتكؿريٚ ،١ٜمل ٜتٓاٍٚ
ايتعٜٛض يف فاٍ املطٚ٪ي ١ٝايعكد ،١ٜسٝح ْـ عًٜ( ٢تٓا ٍٚسل ايتعٜٛض ايكسز
) )1يشظخ قرار محكسة التسييز االتحادية العراقية ،رقم  /2الييئة العامة ،2219/في
( 2219/3/26غيخ مشذهر).

) )2د .عبجالخزاق احسج الدشيهري ،السهجز في الشظرية العامة لاللتزام ،مرجر سابق،
ص 382و .394

) )3نقال عن :وائل مسجوح ابه الفتهح العديخي ،السدؤولية السجنية عن عسميات نقل الجم
(دراسة مقارنة) ،دار الفكخ والقانهن ،مرخ ،ص.329
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ا٫دب ٞاٜكا ،فهٌ تعد عً ٢ايػري يف سسٜت٘ ا ٚعسق٘ ا ٚيف غسف٘ ا ٚيف مسعت٘ ا ٚيف
َسنص ٙا٫دتُاع ٞا ٚيف اعتباز ٙاملاي ٞجيعٌ املعتدَ ٟط ٫ٚ٪عٔ ايتعٜٛض)(ٚ ،)1قد
ٜٓتكٌ ايتعٜٛض ا٫دب ٞاىل ايػري ،عً ٢ايسغِ َٔ إ ايتعٜٛض ٜطتٓد اىل َبدأ ايػدؿ١ٝ
عٝح ٜٓ ٫تكٌ ايتعٜٛض اىل ايػري باملرياخ ا ٚبايعكد ا ٚبأضباب اْ٫تكاٍ ا٫خسَ ،٣امل
تؿبح َطايب ١املكسٚز ب٘ قكك ،١يرا فكد اختًفت ايتػسٜعات يف ذيو فُٓٗا َٔ اداش
اْتكاٍ ايتعٜٛض عٔ ايكسز ا٫دب ٞاىل ايػريَ ٖٛٚ ،ا ٜطًل عً ٘ٝبايتعٜٛض عٔ ايكسز
ا٫دب ٞاملستد  ٖٛٚايكسز ايرًٜ ٟشل بأقازب املكسٚز بػهٌ َباغس( ،)2نُا ٖ ٛاؿاٍ
يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملؿس ٟسٝح ْؿت املاد )222( ٠عً ٢إ (ٜػتٌُ ايتعٜٛض ايكسز
ا٫دبٚ ٞيهٔ  ٫جيٛش يف ٖر ٙاؿاي ١إ تٓتكٌ يًػري ا ٫اذا ؼدد مبكتك ٢اتفام ا ٚطايب
ب٘ ايدا ٔ٥اَاّ ايكاقَٚ ٞع ذيو  ٫جيٛش اؿهِ بايتعٜٛض ا ٫يٮشٚاز ٚا٫قازب اىل
ايدزد ١ايجاْ ١ٝعُا ٜؿٝبِٗ َٔ امل َٔ دساَٛ ٤ت املؿاب)( ،)3فك ٬عٔ إ املػسع
ايعساق ٞاداش اْتكاٍ ايتعٜٛض عٔ ايكسز ا٫دب ٞاىل ايػري سٝح ْؿت ايفكسَٔ )2،3( ٠
املاد َٔ )205(٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞعًٚ .2(:٢جيٛش إ ٜكك ٢بايتعٜٛض يٮشٚاز ٚيٮقسبني
َٔ ا٫ضس ٠عُا ٜؿٝبِٗ َٔ قسز ادب ٞبطبب َٛت املؿابٜٓ ٫ٚ .2.تكٌ ايتعٜٛض عٔ
ايكسز ا٫دب ٞاىل ايػري ا ٫اذا ؼددت قُٝت٘ مبكتك ٢اتفام ا ٚسهِ ْٗاٚ ،) ٞ٥إ ؼدٜد
املػسع ايعساق ٞؾٛاش اْتكاٍ ايتعٜٛض يٮشٚاز ٚيٮقسبني َٔ ا٫ضس ٠عُا ٜؿٝبِٗ َٔ
قسز ادب ٞبطبب َٛت املؿاب ،حيتاز اىل َٓاقػ٘ ٚؼً ٌٝفً ٛفسقٓا دد ٫إ ايكسز
ا٫دب ٞاؾاب اضس ٠املؿاب فٌٗ َٛت املؿاب فكط ٜعد ضببا يًكسز؟ اّ باإلَهإ إ
تهٖٓ ٕٛاى سا٫ت َٔ ا٫ؾاب ١قد تًشل قسزا انرب ٚإ مل ت٪د ٟاىل املٛتٚ ،بٓا ً٤عً٢
َا تكدّ ْطتطٝع ايك ٍٛاْ٘ باإلَهإ اؿهِ بايتعٜٛض عٔ ايكسز ا٫دب ٞا ٚاملعٟٓٛ
يٮشٚاز ا ٚا٫قسبني اير ٟتكسز َٔ دساٚ ٤فا ٠املؿاب بطبب خطأ ْاغ ٧عٔ َسانص
ْكٌ ايدّ ٚفكا يًكٛاعد ايعاَٚ ١إ ايػري ٜطتطٝع ٕٛا٫ضتفاد َٔ ٠ذيو ٚيهٔ مبٛدب سهِ
ٚاتفام ْٗاٚ ،ٞ٥ميهٔ َعاؾ ١ذيو بإ ٜتِ تعدٖ ٌٜرا ايٓـ عٝح ٜه ٕٛغاَ ٬يهٌ
سا٫ت ايكسز ا٫دب ٞاييت قد تؿٝب اضس ٠املؿاب َٗٓٚا ايٛفاٚ ،٠ميهٔ تعدْ ٌٜـ
) )1يشظخ السادة ( )1/225من القانهن السجني العراقي.

) )2نقال عن :د .فهاز صالح ،التعهيض عن الزرر االدبي الشاجم عن جرم ،دراسة مقارنو،
مقال مشذهر بسجمة دمذق لمعمهم االقترادية والقانهنية ،مجمج ،22العجد،2

سهريا ،2226،ص.285
) )3د .احسج دمحم لصفي احسج ،مرجر سابق ،ص.323
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ايفكس َٔ )2( ٠املاد َٔ )205( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞيتؿبحٚ( :جيٛش إ ٜكك٢
بايتعٜٛض يٮشٚاز ٚيٮقسبني َٔ ا٫ضس ٠عُا ٜؿٝبِٗ َٔ قسز ادب َٔ ٞدسا ٤اؾاب١
ايػدـ اٚ ٚفات٘).
الفرع الثالث

العاللة السببية بني اخلطأ والضرر ادلوجبني

دلسؤولية هراكز ًمل الذم
تعد ايع٬ق ١ايطبب ١ٝزنٓا ثايجا يكٝاّ املطٚ٪ي ١ٝاملدْٚ ،١ٝإ اؿام ايكسز ايٓاتر عٔ
خطأ ؾادز عٔ دَٗ ١ع٫ ١ٓٝبد إ ٜه ٕٛذيو ايكسز ْاػاً َباغس َٔ ً٠ذيو اـطأ ،أ ٫ ٟبد
إ ٜهٖٓ ٕٛاى ع٬ق ١ضبب ١ٝبني اـطأ ٚايكسز يكٝاّ املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ،١ٝفُٔ ايؿعب
ؼدٜد ايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني اـطأ ٚايكسز يف اجملاٍ ايطيبٜٚ ،سدع ذيو ملا حيًُ٘ دطِ
اْ٫طإ َٔ تػريات كتًفَٚ ١تٓٛعَٚ ١كاعفات َتصآَ ١إلَساض كتًف ،)1(١ا ٫إ ايط٪اٍ
اير ٟميهٔ اثازت٘ ٚايرٜ ٟعد َجاز ددٍ نبري ٌٖ ،إ نٌ خطأ ميهٔ عد ٙضببا يًكسز ايرٟ
ٜؿٝب املسٜض؟ اّ ٖٓاى ْطبَ ١ع َٔ ٘ٓٝاـطأ اير ٟأؿل قسزاً باملسٜض؟ ٜ َٔٚتشٌُ
َطٚ٪ي ١ٝذيو ايكسز؟  ٌٖٚميهٔ تؿٛز ٚدٛد خطأ َػرتى بني اطساف عًُْ ١ٝكٌ ايدّ
نإٔ تهْ ٕٛطب َٔ ١اـطأ عً ٢عاتل َسنص ْكٌ ايدّ ْٚطب ١اخس ٣عً ٢عاتل ايطسف
ا٫خس؟ ٚيإلداب ١عًٖ ٢ر ٙايتطا٫٩ت ٫بد َٔ اضتعساض ايٓعسٜات اييت قًٝت بؿدد ؼدٜد
اضباب اـطأ امل٪د ١ٜيًكسزٚ ،نُا ٜأت -: ٞفإ ْعس ١ٜتعادٍ ا٫ضباب تعتُد ايكسز ايرٟ
نإ سدٚث٘ ْاػا عٔ تسابط فُٛع٘ َٔ ا٫ضبابٚ ،تتُجٌ بإ ا٫ضباب ناف ١اييت تٓتر
ايكسز تعد اضباباً َتعاديٚ ،١اغرتاى انجس َٔ ضبب إلسداخ ايكسز ٜعد قسٚزٜا يتشكٝل
ايٓتٝذ ،١فف ٞساي ١غٝاب ضبب َٔ تًو ا٫ضباب قُٔ اجملُٛع ١ف ٬ميهٔ تؿٛز ٚقٛع
ايكسز ،فاْؿاز ٖر ٙايٓعسٜ ١ٜس ٕٚإ ا٫ثبات يف ٖر ٙاؿايٜ ١كع عً ٢عاتل املكسٚز ،فٗٛ
ًَصّ بإثبات ايعٓاؾس ٚا٫ضباب ناف ١اييت غازنت ٚناْت ضببا يف ٚقٛع ايكسز ايرٟ
اؾاب٘ ،ا ٫اْ٘ غري َهًف بإثبات َٔ نإ فعً٘ ضببا َباغسا يف ٚقٛع ٚؼكل ايكسز(،)2
ٚٚفل ٖر ٙايٓعس ١ٜفإ َطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ َٖ ٞطٚ٪ي ١ٝتكؿريٚ ،١ٜايطبب يف ذيو
ٜسدع استُاٍ غٝاب زابط ١عكد ١ٜبني املسنص ٚاملسٜض ،ا ٫إ تبين ذيو  ٫ميٓع امل٪ضط١
ايؿش َٔ ١ٝايسدٛع عًَ ٢سنص ْكٌ ايدّ بايتعٜٛض عً ٢اضاع املطٚ٪ي ١ٝايعكدٚ ١ٜفكا يعكد
) )1د .دمحم حدين مشرهر ،مرجر سابق ،ص.169
) )2د .دمحم عبج الظاىخ حدين ،مرجر سابق ،ص132و.131
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ايتٛزٜد ،ا ٫إ َٛقف املػسع ايعساق ٞنإ ٚاقشا غؿٛف عدّ اَهاْ ١ٝاثبات ايطسف
اير ٟازتهب اـطأ اير ٟاد ٣يٮقساز بايػدـ ضٛا ٤نإ َتربعاً اّ َتربعاً ي٘ اّ ايػري،
ٜٚسدع ضبب عدّ ايٛقٛح اىل ْـ املاد َٔ )217( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞاييت عدت إ
تعدد املطٚ٪يني عٔ ايعٌُ غري املػسٚع جيعًِٗ َتكآَني يف ايتصاَِٗ بايتعٜٛض عٔ
ايكسز َٔ د ٕٚمتٝٝص بني ايفاعٌ ا٫ؾًٚ ٞايػسٜو ٚاملتطببٚ ،يف ساي ١قٝاّ اسد تًو
ا٫طساف بدفع ايتعٜٛض َٓفسدا ايسدٛع عً ٢باق ٞاملطٚ٪يني بٓؿٝب ؼدد ٙاحملهُ ،١ا٫
إ ا٫خر مبعٝاز يًتُٝٝص ٚايتفسق ١بني املباغس ٚاملتطبب ٜعد َعٝازا غري دقٝلٚ ،تعً ٌٝذيو
ٜسدع اىل إ ايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني فعٌ َسنص ْكٌ ايدّ ٚايكسز ايرٜ ٟؿٝب املتربع اٚ
َطتكبٌ ايدّ ا ٚايػري ٖ ٞاييت تبني اذا نإ ايكسز ٜٓطب اىل ايفاعٌ اّ ٜ ٫ٚ ،٫تطًب ذيو
ايٓعس اىل ق ٠ٛايع٬ق ١ايطبب ١ٝا ٚقعفٗا ،اَا غؿٛف ْعس ١ٜايطبب املٓتر( )1فإ ٖرٙ
ايٓعس ١ٜتستهص عً ٢ايطبب ايسٝ٥ظ ايرْ ٟتر عٓ٘ ايكسزٚ ،ته ٕٛنٌ ا٫ضباب ايجاْ١ٜٛ
ا٫خسَ ٣طتبعد َٔٚ ،٠خ ٍ٬ذيو ٜتِ ايتٛؾٌ اىل ايطبب ا٫ضاض ٞاير ٟاد ٣اىل ٚقٛع
ايكسزٜٚ ،تؿف اؾشاب ٖر ٙايٓعس ١ٜباِْٗ ٜطتٓد ٕٚاىل املعٝاز ايصَين ،عٝح نًُا
اْكطعت ايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني ايفعٌ ٚايكسز اْتفت املطٚ٪يٚ ،١ٝبٓا ً٤عً ٢ايسا ٟايكاٌ٥
برتدٝح ْعس ١ٜتعدد ا٫ضباب ،فإ ذيو ٜٛدب َطا٤ي ١ناف ١ا٫طساف اييت ضاُٖت ٚاغرتنت
يف اسداخ ايكسز َٚسنص ْكٌ ايدّ قُٔ عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ٜه ٕٛيف ساي ١اؾاب ١املسٜض
َػرتنا يف ايكسز ٜٚتشٌُ املطٚ٪ي ١ٝعٔ ذيو ،اَا ا٭خر بٓعس ١ٜايطبب املٓتر فٝفتح
اجملاٍ أَاّ إعفا ٤أسدِٖ فا٭خر بٗرا املٛقف ضٝذعٌ اطساف عًُْ ١ٝكٌ ايدّ نافٜ ١طعٕٛ
اىل تٛخ ٞاؿرز ٚاؿٝط ١أثٓا ٤ممازضتِٗ يعًُْ ١ٝكٌ ايدّٚ ،يكد اخر بٗر ٙايٓعس ١ٜايككا٤
ايفسْط ٞيف بعض ا٫سهاّ اـاؾ ١بعًُٝات ْكٌ ايدّ (سٝح قكت قهُ ١ا٫ضتٓ٦اف
فسضا ٟعاّ  1989مبطٚ٪ي ١ٝايٛاؾف يعًُْ ١ٝكٌ ايدّ ،فاعًٔ ايككا ٤عٔ ٚدٛد ع٬ق٘ بني
اـطأ ايطيب( )2املستهب َٔ قبٌ ايطبٝب ٚٚفا ٠املسٜض عً ٢اثس ا٫ؾاب ١باإلٜدش زغِ ٚدٛد
) )1د .جاسم العبهدي ،السجخالت في إحجاث الزرر تقري ار ،بحث مشذهر في مجمة العمهم

القانهنية ،السجمج ( ،)15العجد ( )2،1الدشة  ،2222ص 125؛ د .مشيخ رياض حشا،

الشظرية العامة لمسدئهلية الظبية ،مرجر سابق ،ص .116

) )2الخظأ الظبي  :ىه اي فعل او تخك او اىسال يختكبو مقجم الخجمة وال يتفق مع القهاعج
السيشية الدائجة ضسن بيئة العسل الستاحة ويشجم عشو ضخر؛ لسديج من التفريل يشظخ

السادة ( )2من قانهن السدؤولية الظبية والرحية االردني رقم( )25لدشة :2218

والسادة ( )6من قانهن السدؤولية الظبية االماراتي ( )4لدشة .2216
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عاًَني نإ ميهٔ إ ٜػهها يف ٚدٛد تًو ايع٬ق ،١فايعاٌَ اٜ ٍٚ٫تعًل به ٕٛبعض
عًُٝات ْكٌ ايدّ تتِ بعٝدا عٔ أ ٟخطأ طيب ٚايطبٝب ؾأ إلعُاٍ طب ١ٝغري ْافع ١مما شاد
ايتدخ٬ت اؾساس َٔٚ ١ٝثِ عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ،اَا ايعاٌَ ايجاْ ٞفٝتعًل بٛدٛد تأنٝد بإ
ظٗٛز فريٚع اٜ٫دش زادع اىل عًُٝات ْكٌ ايدّ ٚيٝظ يطبب اخس َجٌ ا٫عُاٍ اؾٓط١ٝ
يًُسٜض)( ،)1اَا َٛقف ايكاْ ٕٛايعساق ،ٞفإٔ املتطًع اىل اسهاَ٘ جيد اْ٘ اخر بٓعس١ٜ
ايطبب املٓتر فكد ْؿت املاد َٔ )1/207( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞعً ٢إ( تكدز
احملهُ ١ايتعٜٛض يف مجٝع ا٫سٛاٍ بكدز َا ؿل املتكسز َٔ قسز َٚا فات٘ َٔ نطب
بػسط إ ٜهٖ ٕٛرا ْتٝذ ١طبٝع ١ٝيًعٌُ غري املػسٚع) ،ا ٫اْ٘ بايٓعس اىل ْـ املاد٠
( َٔ )1/186ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞمبا ٜتعًل باملطٚ٪ي ١ٝايتكؿري ١ٜعٔ ايفعٌ ايػدؿٞ
نُا قسزٖا املػسع ايعساق ٞيف ا٫يتصاّ بايتعٜٛض قد تكُٓت متٝٝصا بني املباغس ٚاملتطبب
يف اـطأ ا ٚايفعٌ ايكازٚ ،ميهٓٓا تسدٝح ْعس ١ٜايطبب املٓتر َ ٕ٫سنص ْكٌ ايدّ ٖ ٛاؾٗ١
ايٛسٝد ٠اييت َٔ خ٬هلا ٜتُهٔ َٔ ْفَ ٞطٚ٪يٝت٘ عٔ ايكسز اير ٟاؾاب املكسٚز ٜٚهٕٛ
َٔ خ ٍ٬اثبات خطأ ايػري ا ٚإ خطأ ايػري نإ غري َتٛقع َٚطتش ٌٝايدفع ٜ ٫ٚد ي٘ يف
ٚقٛع٘ٚ ،بػَ ١ٝعاؾَٛ ١قٛع املطٚ٪ي ١ٝايٓاغ ١٦عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايدّٚ ،ؼدٜد اؾٗ ١اييت
تتشٌُ ايتعٜٛض ْكرتح ايٓـ ا٫ت ٞقُٔ قاَْ ٕٛسانص ْكٌ ايدّ( :اذا تٛؾًت احملهَُٔ ١
خ ٍ٬ؼكٝكاتٗا املادٚ ١ٜا٫ضتعاْ ١ظٗ ١طب ١ٝفٓ ١ٝاىل ؼدٜد ايطسف اير ٟازتهب اـطأ يف
عًُٝات ْكٌ ايدّ َٔ املتربع اىل املتربع ي٘ ،فريو ايطسف ٜهَ ٕٛط ٫ٚ٪عٔ تعٜٛض
ايكسز اذا ثبت اْتكاٍ املسض اىل اغداف اخس ٜٔبطبب ذيو).
ادلطلب الثاًي

اثبات ادلسؤولية ادلذًية دلركز ًمل الذم
إ عب ٤اثبات َطٚ٪يَ ١ٝسنص ْكٌ ايدّ ٜكع عً ٢املكسٚزٚ ،اثبات ذيو ٜه ٕٛبإثبات
ازنإ املطٚ٪ي َٔ ١ٝخطأ ٚقسز ٚع٬ق ١ضببٚ ،١ٝمبا إ ايتصاّ َسنص ْكٌ ايدّ ٖ ٛايتصاّ
بتشكٝل ْتٝذ ،١فعً ٢املتكسز اثبات اـطأ ٚاثبات اـطأ ٜهف ٞبإثبات عدّ ؼكل ايٓتٝذ١
ٚإ ايكسز اير ٟؿل باملكسٚز زادع يعًُْ ١ٝكٌ ايدّ ضٛا ٤أنإ َتربعاً أّ َتربعاً ي٘،
ٚايؿعٛب ١يف اثبات إ ايكسز زادع يعًُْ ١ٝكٌ ايدّ ،اييت تتطًب بٝإ نٝف ١ٝاثبات تًو
املطٚ٪يٚ ١ٝضٝتِ اٜكاح ذيو َٔ خ ٍ٬ايفسٚع ايج٬ث ١ا٫ت:١ٝ
ايفسع اَ :ٍٚ٫طٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ د ٕٚخطأ.
ايفسع ايجاْ :ٞإثبات َطٚ٪يَ ١ٝسنص ْكٌ ايدّ.
( )2نقال عن :وائل مسجوح ابه الفتهح العديخي ،مرجر سابق ،ص.672
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ايفسع ايجايحْ :ف ٞايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني اـطأ ٚايكسز.
الفرع االول

هسؤولية هراكز ًمل الذم دوى خطأ
يكد اػٗت ايتطبٝكات ايككا ١ٝ٥يف فسْطا يف بدا ١ٜاَ٫س ٚيف ْطام ؼدٜد
املطٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝبػهٌ عاّ (ايصاّ املسٜض بإثبات عدّ قٝاّ ايطبٝب بايتصاَ٘ بإعّ٬
املسٜض) ،ثِ عادت ٚبكساز ٫سل هلا فعديت عٔ قسازٖا يف عاّ 1997عٝح ايكت بٗرا
ا٫يتصاّ عً ٢عاتل ايطبٝب( ،)1فٝه ٕٛعب ٤ا٫ثبات عً ٢عاتل ايطبٝب باْ٘ ادَ ٣ا عًَٔ ٘ٝ
ايتصاّ  ٖٛٚميجٌ ايتصاَا اجيابٝا َٓٛطا بايطبٝب  ٖٛٚايتصاّ بتشكٝل ْتٝذٜ ٫ٚ ١تكُٔ أٟ
عٓؿس استُاي ،ٞفإثبات ايٛفا ٤بٗرا ا٫يتصاّ ٜه َٔ ٕٛقبٌ ايطبٝب ٚجيب إ ٜه ٕٛنتاب ١يف

اقباز ٠املسٜض َعصشا بتٛقٝع املسٜض( ،)2فاملطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝتٓػأ عً ٢أضاع اـطأ
ٚايكسز ٚايع٬ق ١ايطبب ،١ٝا ٫إ ايتطبٝكات ايعًُ ١ٝت٪غس بٛدٛد أقساز قد تؿٝب املتربع
ا ٚاملتربع ي٘ ا ٚايػري َٔ دسا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ا ٫اْ٘ ٜؿعب فٗٝا ؼدٜد اـطأ ،مما اد٣
اىل تسادع فهس ٠اـطأ يٝشٌ قًٗا فهس ٠اـطأ املفرتضٚ ،تٖ٬ا اـطأ ا٫ستُاي ٞأ ٟأْ٘
مت ايبشح عٔ طسم أخس ٣تطاعد املكسٚز يف ايتعٜٛض عٔ ايكسز اير ٟاؾاب٘ٚ ،ميهٔ
َٓاقػ ١تًو ا٫خطا َٔ ٤خ ٍ٬ايتطا٫٩ت اييت ميهٔ اثازتٗا بٗرا ايؿدد ٖٞٚ ،إ بعض
اَ٫ساض اييت تٓػأ عٔ عًُٝات ْكٌ ايدّ قد ٜؿعب انتػافٗا ا ٫بعد عد ٠ضٓٛات ٖ َٔٚرٙ
اَ٫ساضَ ،سض ْكـ املٓاع ١املهتطب(اٜ٫دش) اَ ٚسض ايتٗاب ايهبد ايفريٚض ،ٞفٝؿعب
ؼدٜد نٝف ١ٝاؾاب ١ايػدـ فٗٝا َٔٚ ،ثِ َا ْٖٛ ٛع اـطأ املٛدب يًُطٚ٪ي ١ٝيف ٖرٙ
اؿاي ١؟ إ ا٫داب ١عًٖ ٢را ايتطاٚ ٍ٩غريٖا َٔ ايتطا٫٩ت ٚايفسقٝات ٜطتٛدب ايتطسم
اىل اْٛاع اـطأ اير ٟقد ٜٓػأ بطبب َسانص ْكٌ ايدّ.
ا :٫ٚاـطأ املفرتضٜ :سدع اضاع اـطأ املفرتض َطتٓدا ملا أخر ب٘ ايفك٘ ٚايككا٤
ايفسْط ٞبػهٌ تدزجي ،ٞفهإ ٜعتُد عً ٢فهس ٠اـطأ ايٛادب اإلثبات يف فاٍ املطٚ٪ي١ٝ
ايطب ١ٝضابكا يف نجري َٔ ايككاٜا ،ثِ اخر باـطأ املفرتض عٔ فعٌ ايػري ٚعٔ ا٭غٝا٤
) )1وزنة سايكي ،اثبات الخظأ الظبي امام القاضي السجني ،رسالة ماجدتيخ مقجمة الى
جامعة مهلهد معسخي تيدي وزو ،كمية الحقهق والعمهم الدياسية ،الجدائخ،2211،

ص.69
) )2د .أنذ دمحم عبج الغفار ،السدئهلية السجنية لسراكز وبشهك الجم (دراسة مقارنه بين
القانهن الهضعي والفقه االسالمي) ،مرجر سابق ،ص .153
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اييت تهَ ٕٛطٚ٪يٝت٘(ٚ ،(1يكد نإ اهلدف َٔ تبين ٖر ٙايفهس ٠ملؿًش ١املكسٚز يتطٌٗٝ
سؿٛي٘ عً ٢ايتعٜٛض عٔ ا٫قساز اييت اؾابتٖ٘ٚ ،ر ٙايكس ١ٜٓتسدع َطتٓد٫ ٙفرتاض
اـطأ عً ٢ايدٚز ايطًيب يًُكسٚز يف عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ،فك ٬عٔ َبدأ ايجك ١اييت جيب إ
ته ٕٛسانُ٘ يع٬ق٘ املسٜض َٚستهب اـطأٚ ،مبٛدب ٖرا املبدأ ٜه ٕٛنٌ َٔ
امل٪ضطات ايؿش ١ٝايعاَٚ ١اـاؾٚ ١ايطبٝب َٚطاعد َٔٚ ٜ٘قُٓٗا َسانص ْكٌ ايدّ ًَصَ١
مبساعا ٠ايدقٚ ١اؿٝط ١يف ادا ٤عًُٗا ٚٚادباتٗا َٔ ،عًُ ١ٝاؾُع ٚايتدصٚ ٜٔإدسا ٤ايتشايٌٝ
ٚايفشٛؾات ٚا٭دٗص ٠املطتعًُٚ ،١عً ٢نٌ َٔ ٜصا ٍٚاملٗٔ ايطبٚ ١ٝايؿش ١ٝتأدٚ ١ٜادبات
عًُ٘ مبا تكتك ٘ٝاملٗٓ َٔ ١ايدقٚ ١اَ٫اْٚٚ ١فكا يٮؾ ٍٛايعًُٚ ١ٝايفٓ ١ٝاملتعازف عًٗٝا،
ٚمبا حيكل ايعٓا ١ٜاي٬شَ ١يًُسٜضَ ،ع عدّ اضتػ ٍ٬سادت٘ يػسض ؼكٝل َٓفع ١غري
َػسٚع ١يٓفط٘ ا ٚيػريٚ ٙد ٕٚايتُٝٝص بني املسقٚ ٢عً ِٗٝا٫يتصاّ بايتػسٜعات ايٓافر،)2(٠
ٚإ ايكاْ ٕٛمبٛدب ٖر ٙايٓعسٜ ١ٜك ّٛعً ٢افرتاض اـطأ يف داْب َٔ أسدخ قسزاًٚ ،إ
إعفا ٤املكسٚز َٔ إثبات اـطأ يٝظ ٭ْ٘ ٜ ٫عد زنٓاً َٔ أزنإ ٖر ٙاملطٚ٪يٚ ١ٝإمنا
جملسد تطٗ ٌٝعب ٤اإلثبات عً ٢املكسٚز ،فف ٞفسْطا فإ ايككا ٤أسظ بكسٚز ٠ؼطني
َسنص ايكش ١ٝايرٜ ٟؿبح يف غا ١ٜايطٚ ٤ٛاـطٛز ٠ي ٛآْا ايكٓٝا عً ٢عاتك٘ عب ٤إثبات
خطأ َٔ اسدخ ايكسز يرا عُد إىل تٛضٝع ْطام ذيو بٗدف ؼكٝل َؿًش ١املكسٚز(،)3
ٚيكد تكُٓت ايكٛاْني املكازْ ١يف اغًب ايد ٍٚعً ٢سا٫ت املطٚ٪يَ ١ٝبٓ ١ٝعً ٢اضاع
اـطأ املفرتضَٓٚ ،شت يًُط ٍٚ٪يف بعض اؿا٫ت ْف ٞاملطٚ٪ي ١ٝبإثبات عدّ ازتهاب٘
يًدطأ ،فبُٛدب ذيو ٜهَ ٕٛسنص ْكٌ ايدّ َط ٍٚ٪عٔ أ ٟخطأ َفرتض ٜستهب٘ ػاٙ
املتربع اَ ٚتًك ٞايدّٚ ،قد أخر املػسع ايفسْط ٞمببدأ اـطأ املفرتض املكسز يؿاحل
املكسٚزٚ ،يهٔ ٖر ٙايكس ١ٜٓبطٝط ١ميهٔ إثبات ايعهظ ٭ْٗا يٝطت قس ١ٜٓقاطع ،١ا ٫إ
اعتباز ٖر ٙايكس ١ٜٓبطٝط ١ميهٔ إثبات عهطٗا ،فٗ ٞيٝطت يف َؿًش ١املكسٚز  ٫ٚتٛفس

) )1بخابح بن يسيشو ،السدؤولية السجنية عن عسميات نقل الجم في التذريع الجزائري مقارنا،

رسالة لشيل شيادة الجكتهراه في القانهن مقجمة الى كمية الحقهق والعمهم الدياسية،
جامعة أبي بكخ بمقايج ،تمسدان ،الجدائخ ،2216 ،ص.341

) )2يشظخ السادة ( )3من قانهن السدؤولية الظبية االماراتي رقم( )4لدشة .2216

) )3أحسج نعسة العادلي ،وسائل دفع السدؤولية السجنية في القانهن الخاص( ،دراسة
مقارنة) ،رسالة ماجدتيخ مقجمة الى كمية الحقهق في جامعة الشيخين ،بغجاد،2228 ،

ص 54وما يمييا.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23

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

562

ي٘ اؿُا ٫ٚ ،١ٜست ٢اؿؿ ٍٛعً ٢ايتعٜٛضٖٚ ،را َا أد ٣إىل تسادع فهس ٠اـطأ املفرتض
اييت مل تعد ؽدّ املسٜض ،يتكَ ّٛكاَٗا فهس ٠اـطأ ا٫ستُاي.)1(ٞ
اَا املػسع ايعساق ٞفاْ٘ اخر بٓعس ١ٜاـطأ املفرتض يف املاد )219( ٠إذ ٚزد فٗٝا
( .1اؿهٚ ١َٛايبًدٜات ٚامل٪ضطات ا٭خس ٣اييت تك ّٛغدَ ١عاَٚ ،١نٌ غدـ ٜطتػٌ
إسد ٣امل٪ضطات ايؿٓاع ١ٝا ٚايتذازَ ١ٜطٚ٪ي ٕٛعٔ ايكسز اير ٟحيدث٘ َطتددَ ِٖٛاذا
نإ ايكسز ْاغ٦اً عٔ تعدِٚ ٟقع َِٓٗ أثٓا ٤قٝاَِٗ غدَاتِٗ ٜٚ .2طتطٝع املدد ّٚإ
ٜتدًـ َٔ املطٚ٪ي ١ٝإذا اثبت اْ٘ برٍ َا ٜٓبػ َٔ ٞايعٓا ١ٜملٓع ٚقٛع ايكسز ،ا ٚإ
ايكسز نإ  ٫بد ٚاقعاً ست ٢ي ٛبرٍ ٖر ٙايعٓا َٔٚ ،)2()١ٜخ ٍ٬ايسدٛع اٜكا اىل ْـ
املاد َٔ )231( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞاييت ْؿت عً( ٢نٌ َٔ نإ ؼت تؿسف٘ ا٫ت
َٝهاْٝه ١ٝا ٚاغٝا ٤اخس ٣تتطًب عٓا ١ٜخاؾ٘ يًٛقا َٔ ١ٜقسزٖا ٜهَ ٕٛط ٫ٚ٪عُا
ؼدث٘ َٔ قسز َامل ٜجبت اْ٘ اؽر اؿٝط ١ايهاف ١ٝملٓع ٚقٛع ٖرا ايكسز ٖرا َع عدّ
ا٫خ ٍ٬مبا ٜسد يف ذيو َٔ اسهاّ خاؾ ،)١فإ َطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ يف ا٫سٛاٍ اييت
تهَ ٕٛطٚ٪يٝت٘ َطٚ٪ي ١ٝتكؿريٜ ،١ٜهٚ ٕٛادب ا٫ثبات عً ٢عاتل املكسٚزٚ ،اذا نإ
خطأ َسنص ْكٌ ايدّ ايتكؿريَ ٟفرتض فٝعف ٢املكسٚز َٔ عب ٤ا٫ثبات(.)3
ثاْٝا :اـطأ ا٫ستُاي :ٞاـطأ ا٫ستُاي ٖٛ ٞعباز ٠عٔ فهسَ ٠فادٖا اْ٘ ي ٫ٛاـطأ ملا ٚقع
ايكسزٚ ،إ ٖر ٙايفهس ٠تعرب عٔ تبين ايككا ٤هلا ادزانا َٓ٘ بعدّ نفا ١ٜايكٛاعد ايكاْ١ْٝٛ
ايتكًٝد ١ٜملعاؾ ١ا٫قساز اييت تؿٝب اْ٫طإ دسا ٤ا٫خطا ٤ايطبٚ ،)4(١ٝعً ٢ايسغِ َٔ نٌ
ذيو ٚيعدّ ٚدٛد ضٓد قاْ ْٞٛيفهس ٠اـطأ ا٫ستُاي ،ٞا ٫إ تبٓٗٝا َٔ قبٌ ايفك٘ ٖ ٛزادع
يًسغب ١بايتدفٝف عً ٢املكسٚز يف ا٫ثباتٚ ،فابٗ ١املبدأ ايطا٥د بإ ايتصاّ ايطبٝب
) )1نقال عن :دمحم جالل حدن االتخوشي ،مرجر سابق ،ص95و.96

) )2د .محسهد سعج الجين الذخيف ،شرح القانهن السجني العراقي ،نظخية االلتدام ،ج،1
مرادر االلتدام ،مصبعة العاني ،بغجاد ،1955 ،ص .387

) )3د .ضحى دمحم سعيج الشعسان ،د .نجى سالم حسجون مال عمه ،العقج الظبي حساية
لمسريض ام الظبيب ،بحث مشذهر ضسن السؤتسخ الدشهي االول ،التذخيعات الرحية

سبل تفعيميا وتصهيخىا ،كمية الحقهق ،جامعة السهصل ،لمفتخة من ،2228/4/32-29
السهصل ،ص.75

) )4السدتذار مشيخ رياض حشا ،الخظأ الظبي الجراحي في الذريعة االسالمية والقهانين
العربية واالوربية واالمريكية ،ط ،1دار الفكخ الجامعي ،االسكشجرية،2228 ،

ص.224
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ٚامل٪ضطات ايؿش ٖٛ ١ٝايتصاّ ببرٍ عٓا٬ٜٚ ،)1( ١ٜسغ إ اعتُاد ايككاْ ٤عس ١ٜاـطأ
ا٫ستُاي ٞامنا متجٌ بػهٌ  ٫خ٬ف ف ٘ٝبإ ايكٛاعد ايعاَ ٫ ١ت َٔ٪اؿُا ١ٜاملطًٛب١
يًُسٜض ،فك ٬عٔ إ ٖر ٙايٓعس ١ٜتسضذ ايفهس ٠ايػا٥ع ١بإ ايتصاّ َسانص ْكٌ ايدّ ٖٛ
فسد ايتصاّ ببرٍ عٓاٚ ،١ٜتبين ٖر ٙايٓعس ٫ ١ٜمتهٔ املكسٚز َٔ اؿؿ ٍٛعً ٢ايتعٜٛض
املٓاضب عٔ َا اؾاب٘ َٔ اقساز بطبب خطأ َسانص ْكٌ ايدّ ،اَا غؿٛف َٛقف
املػسع ايعساق َٔ ٞاـطأ ا٫ستُاي ٞفُٔ خ ٍ٬ايسدٛع اىل ْـ املاد َٔ )231( ٠ايكإْٛ
املدْ ٞايعساق ٞفٝتكح اْ٘ اخر باـطأ ا٫ستُايٚ ٞقد نإ يًككا ٤ايعساق ٞاٜكا ايعدٜد
َٔ ايكسازات اييت تػري اىل ذيو فكد تكُٔ قساز قهُ ١ايتُٝٝص ا٫ؼاد ١ٜايعساق ٞا٫تٞ
(يد ٣ايتدقٝل ٚاملداٚيٚ ١دد إ ايطعٔ ايتُٝٝصَ ٟكدّ قُٔ املد ٠ايكاْ ١ْٝٛقسز قبٛي٘
غهٚ ٬عٓد عطف ايٓعس عً ٢اؿهِ املُٝص ٚدد اْ٘ ؾشٝح َٛٚافل يًكاْٚ ٕٛذيو يتشكل
َطٚ٪ي ١ٝاملُٝص اقاف ١يٛظٝفت٘ ايتكؿري ١ٜعٔ اسداخ ايكسز باملُٝص عً ِٗٝسٝح إ
اض٬ى ايطاق ١ايهٗسبا ١ٝ٥تطتٛدب عٓا ١ٜخاؾ٘ يًٛقا َٔ ١ٜقسزٖا ٚمل ٜجبت اعاد ٠ايطبك١
ايهاف ١ٝملٓع ٚقٛع قسزٖا ٚبايتاي ٞفاْ٘ اؿل ايكسز ٚفكا ملا قسزت٘ املادَٔ )231( ٠
ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايٓافر ٚقد اؽرت احملهُ َٔ ١تكسٜس اـربا ٤ايطبعًَٚ ١شك٘ ضببا ؿهُٗا
ٚقد دآَ ٤اضبا ،)2()...ا ٫إ ايٛاقع ايعًُٜ ٞبني إ اغًب اؿا٫ت اييت ٜتعسض هلا
املتربع ا ٚاملتربع ي٘ ٖ ٞاقساز َٔ دٚ ٕٚقٛع خطأ ،مما اد ٣يعٗٛز فهس ٠قٝاّ املطٚ٪ي١ٝ
عً ٢اضاع املداطس.
ثايجا :قٝاّ املطٚ٪ي ١ٝعً ٢اضاع املداطسَٚ :كُٖ ٕٛر ٙايفهسٜ ٠تُجٌ بإ قٝاّ
املطٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝعٔ ْكٌ ايدّ ،عً ٢أضاع املداطس أ ٟد ٕٚإثبات اـطأ ،فإ اؾاب١
املسٜض مبسض ْكـ املٓاع ١املهتطب بعد ادسا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايدّ اي ٘ٝفُطٚ٪ي١ٝ
املطتػف ٢تٓٗض َباغسٚ ،٠قٝاّ ٖر ٙاملطٚ٪ي ٫ ١ٝتتطًب يكٝاَٗا ٚدٛد خطأ َفرتض أٚ
ثابتٜٚ ،سدع ذيو َ ٕ٫سنص ْكٌ ايدّ ًَتصّ بكُإ ض ١َ٬ايدّ َٔ اَ٫ساض ٚايتًٛخ ففٞ
) )1محسهد مهسى دويجين ،مدؤولية الظبيب الفردية السجنية عن اعساله السهشية ،رسالة
ماجدتيخ مقجمة الى جامعة بيخوت كمية الجراسات العميا ،2228 ،ص81؛ وزنة

سايكي ،إثبات الخظأ الظبي أمام القاضي السجني ،محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في
القانهن ،كمية الحقهق والعمهم الدياسية ،جامعة مهلهد معسخي تيدي وزو،2211 ،

ص.41
) )2يشظخ قرار محكسة التسييز االتحادية العراقية ،رقم  /1295ىيئة استئشافية ،2216 /في
( ،2216/5/9غيخ مشذهر).
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سايٚ ١قٛع قسز تجبت َطٚ٪ي ١ٝاؾٗ ١املطٚ٪يَ ،١طتٓداً بريو عً ٢قسٚ ١ٜٓدٛد ع٬ق ١بني
املطٚ ٍٚ٪ايكسزٖٚ ،ر ٙايكس ١ٜٓتجري ايػو سٚ ٍٛدٛدٖا مبذسد إثبات عًُْ ١ٝكٌ ايدّ إىل
املسٜض يف املطتػفٚ ،٢إثبات اإلؾاب ١بايفريٚع بطبب تًٛخ ايدّ ،تفرتض َباغس ٠ع٬ق١
ضبب ١ٝبني ايفعٌ ٚايكسز( َٔٚ ،)1خَ ٍ٬ا تكدّ غؿٛف اْٛاع اـطأ ايٓاغ ٧عٔ َسانص
ْكٌ ايدّ املٛدب يًُطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝفإْٓا ْٜ٪د بإ ٖر ٙاملطٚ٪ي ١ٝميهٔ إ تك ّٛعً٢
اضاع املداطس نٖ ٕٛرا ا٫ضاع ٖ ٛا٫نجس اْطباقا  ُ٘٥٬َٚ٭ضاع ٖر ٙاملطٚ٪ي ،١ٝفك٬
عً ٢اْ٘ ميجٌ ايٛض ١ًٝا٭لع يف محا ١ٜاملكسٚز َٔ خ ٍ٬اعفاَ َٔ ٙ٤طٚ٪ي ١ٝاثبات
اـطأ بٌ ٜكتؿس دٚز ٙعًٚ ٢دٛد ع٬ق ١ضبب ١ٝبني املطٚ ٍٚ٪ايكسز.
الفرع الثاًي

إثبات هسؤولية هركز ًمل الذم
ٜتطًب ؼدٜد املطٚ٪ي ١ٝاييت تكع عًَ ٢سانص ْكٌ ايدّ ايًذ ٤ٛاىل ٚض ١ًٝقاْ ١ْٝٛاَاّ
اؾٗ ١ايككا ١ٝ٥إلضٓاد ٚاثبات ايٛاقع ١ايكاْٖٚ ،١ْٝٛر ٙايٛض ١ًٝته َٔ ٕٛخ ٍ٬ايطسم
ايكاْ ١ْٝٛيف ا٫ثباتٚ ،ا٫ثبات ميجٌ ايٛض ١ًٝيف مجع ٚتٛفري ا٫ديٚ ١عسقٗا اَاّ ايككا،٤
ن ٞته ٕٛتًو ا٫دي ١دي ٬ٝعً ٢ايٛاقع ١اييت زتبت اثازا قاْٚ ،١ْٝٛدٚز ا٫ثبات اَاّ ايككا٤
دٚز َِٗ ٭ْ٘ بد ٕٚاثبات ايٛاقعٜ ٫ ١تُهٔ املدع َٔ ٞاثبات دعٛاٚ ٙطًب ايتعٜٛض،
ٚغؿٛف ا٫ثبات يف فاٍ عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ٚخطأ َسانص ْكٌ ايدّ فاْ٘ ميتاش بكسٚز٠
ايدقٚ ١ايٛقٛح ٚعدّ اعتُاد ا٫ثباتات ايتكًٝد ١ٜيتعًك٘ بأَٛز دقٝكٚ ١قدد ٫ٚ ٠تطتٓد اىل
ايكٔ ٚايتهٗٔ ٚا٫ستُاٍ(ٚٚ ،)2فكا يًكٛاعد ايعاَ ١فإ عب ٤ا٫ثبات يتشكل َطٚ٪يَ ١ٝسانص
ْكٌ ايدّ عٔ عًُٗا بأْٛاع٘ ناف ١تكع عً ٢عاتل املدعٚ ،ٞإ إثبات عٓؿس ايكسز ٜهٕٛ
ٚفكا يًكٛاعد ايعاَ ١خيكع ملبدأ (ايب ١ٓٝعً َٔ ٢ادع ،)3( )٢فعً ٢املكسٚز أٜٛٓ َٔ ٚب
عٓ٘ ممٔ ٜدع ٞقسزا ٜٚطايب بايتعٜٛض ،إ ٜكدّ ايب ١ٓٝعً ٢ذيو ايكسز ايرٜ ٟدع ٞب٘،
 ٫ٚميجٌ اثبات ايكسز ايٓاتر عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايدّ أَ ٟػهً ،١ذيو ٭ْٗا تعد ٚقا٥ع َاد١ٜ
ٚايٛقا٥ع املاد ١ٜميهٔ اثباتٗا بهاف ١طسم ا٫ثبات ،نإثبات٘ اإلؾاب ١مبسض اٜ٫دش َٔ خٍ٬
تكسٜس طيب زمسٜ ٞبني تػدٝـ املسض َٚسسًت٘ ،ضبل ٚإ بٓٝا إ عًُْ ١ٝكٌ ايدّ مت
) )1د .دمحمعبج الظاىخ حدين ،مرجر سابق ،ص.11

) )2يشظخ السادة( )4من قانهن السدؤولية الظبية والرحية االردني رقم ( )65لدشة
.6208

) )3يشظخ السادة (/7اوال) من قانهن االثبات العراقي رقم (  )027لدشة  0979الشافح
والسعجل ،السشذهر في جخيجة الهقائع العخاقية العجد  2728في .1979/9/3
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اساطتٗا ٚتٓعُٗٝا مبذُٛع َٔ ١ايػسٚط اييت ت٪د ٟاىل إ ته ٕٛا٫يتصاَات َ٪ند،٠
ٚ٫ٚدٛد يفهس ٠ا٫ستُاٍ ضٛا ً٤فُٝا ٜتعًل بٓصع ايدّ ا ٚبٓكً٘ٚ ،مبا إ امل٪ضطات ايؿش١ٝ
ؼتهس عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ضٛا ٤ناْت تًو امل٪ضطات عاَ ١اّ خاؾٚ ،١ايتصاّ تًو امل٪ضطات
ٖ ٛايتصاّ بٓتٝذ ،١فإ َٔ ايٛادب عً ٢املكسٚز إ ٜجبت بػهٌ اضاض ٞايكسز ٚإ نإ
بطبب عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ،فاملكسٚز يف ٖر ٙاؿاي ١غري ًَصّ بإثبات خطأ َسنص ْكٌ ايدّ ٭ْ٘
يف ا٫ضاع خطأ َفرتض غري قابٌ إلثبات ايعهظٚ ،يف ساي ١اثبات املكسٚز ذيو فٜ ٬هٕٛ
اَاّ املسنص ض ٣ٛايدفع بعدّ املطٚ٪يٜ ٫ٚ ،١ٝتِ ذيو ا ٫بٓف ٞايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني عًُ٘
ٚايكسز ايٓاغ ٧عٔ ذيوٚ ،يٝظ مبكدٚز املسنص إ ٜدفع بإ فعً٘ ٜ ٫ػهٌ خطأ ذيو ٕ٫
َطٚ٪ي ١ٝاملسنص َٖ ٞطٚ٪ي ١ٝقا ١ُ٥عً ٢خطأ غري قابٌ إلثبات ايعهظ ،اذ ًٜعب ايكاقٞ
دٚزا سٜٛٝا َُٗٚا ٚاجيابٝا مبا ٜتُتع ب٘ َٔ ضًط٘ تكدٜس ١ٜػعً٘ حيؿٔ قسازات٘ ٚاسهاَ٘
َٔ ايٓكضٚ ،إ ته ٕٛتًو ا٫سهاّ عً ٢دزد َٔ ١ايٝكني ٚايػفاف َٔ ١ٝخ ٍ٬ضع٘ٝ
٫ضتد٬ف ٚاضتٓباط ايٛقا٥ع ٚاضتٓادٖا اىل فُٛع َٔ ١ا٫دي ،١ا ٫إ ذيو ٜعد اَساً ؾعباً
بايٓطب ١ملا ٜتعًل مبطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ ملا تتؿف ب٘ تًو املطٚ٪ي َٔ ١ٝتعكٝد
ٚؾعٛب ١يف ا٫ثبات ،يرا ٜتطًب َٓ٘ ا٫ضتعاْ ١يف اغًب اؿا٫ت بر ٟٚاـربٚ ٠ايهفا ٠٤يف ٖرا
اجملاٍ ٫ضتٓتاز عٓاؾس َطٚ٪يَ ١ٝسنص ْكٌ ايدّ(ٚ ،)1إ قاٚي ١ؼدٜد ايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني
اـطأ ٚايكسز يف اجملاٍ ايطيب بػهٌ عاّ ٜعد َٔ اَٛ٫ز ايؿعب ١إ مل ْكٌ َطتش ،١ًٝذيو
 ٕ٫اثبات تًو ايع٬ق ١بني اـطأ ٚايكسز ٜتطًب ا٫عتُاد عً ٢دٗات َتدؿؿ ١ضٛا٤
ناْت دٗات طب ١ٝفٓ ١ٝاّ دٗات قاْٚ ،١ْٝٛعً ٢ايسغِ َٔ ذيو فإ ايككا ٤اؿدٜح حياٍٚ
داٖدا ايتػدٜد بػإٔ املطٚ٪ي ١ٝايطبٚ ،)2(١ٝعًُْ ١ٝكٌ ايدّ ٚاسد َٔ ٠تًو اجملا٫ت ايطب١ٝ
اييت ٜؿعب فٗٝا ؼدٜد ايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني اـطأ ايؿادز َٔ َسانص ْكٌ ايدّ ٚايكسز
اير ٟاؾاب املسٜض مما جيعٌ ؼدٜد َطٚ٪يَ ١ٝسنص ْكٌ ايدّ يف إسداخ ايكسز ؾعب١
دداٚ ،يػسض اٜكاح ذيو ضٓبني اؾٗات اييت تتٛىل ؼدٜد ايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني خطأ َسانص
ْكٌ ايدّ ٚايكسز ايرٜ ٟؿٝب املسٜض.
ا :٫ٚاـرب ٠ايطب :١ٝتعسف اـرب ٠ايطب ١ٝباْٗا (دي ٌٝإثبات ٜطتٓد إي ٘ٝايككا ٤يف سطِ
خؿ ١َٛقكا١ٝ٥ـ أ ٚتجبٝت َسنص قاْ ٫ ْٞٛميهٔ إثبات٘ ا ٫بتكسٜس ؾادز َٔ ذٟٚ

) )1وزنو سايكي ،مرجر سابق ،ص.128
) )2السدتذار مشيخ رياض حشا ،الخظأ الظبي الجراحي في الذريعة االسالمية والقهانين
العربية واالوربية واالمريكية ،مرجر سابق ،ص.298
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ايتدؿـ ايطيب)(ٚ ،)1يف فاٍ عًُٝات ْكٌ ايدّ يتولى أٌٖ اـرب ٠ايطب ١ٝإدسا٤
ايفشٛؾات اي٬شَ ١يًٛقٛف عً ٢ساي ١املسٜض ،اذ جيب ايكٝاّ بفشٛؾات عدٜد ٠يًتعسف
عً ٢اإلؾابَٚ ١د ٣تطٛز املسض ،ـف ٬ميهٔ اؿدٜح عٔ أ ٟضبب أد ٣إىل اإلؾابَ ١ا مل
ٜتِ إثبات إدسا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايدّ َٔ ثِ ٜتِ إثبات ا٫ؾابٚ ،١إ اثبات ٚؼدٜد ذيو ٜ ٫عد
اَساً ضٗ ٕ٫ ً٬اغًب اَ٫ساض ؼتاز اىل ٚقت َٚد ٠سكاْ ١تطتػسم َد ٠شَٓ ١ٝط ١ًٜٛاىل
سني ظٗٛزٖاً(ٜٚ ،)2عد ؾعبا ؼدٜد َا إذا ناْت عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ٖ ٞايطبب يف سدٚخ
املسض ٚايؿعٛب ١تهُٔ يف َد ٠ظٗٛز أعساض املسض٫ ،ضُٝا إذا ناْت املد ٠طٚ ،١ًٜٛقد
ٜهٖٓ ٕٛاى طسم أخس ٣يإلؾاب ١بٗرا املسض ،عً ٘ٝفإ دٚز اـرب ٠ايطب ٖٛ ١ٝدٚز ضاْد
َٚطاعد يًككا ٤يف ؼدٜد ايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني اـطأ ٚايكسز ايٓاتر عٔ خطأ َسانص ْكٌ
ايدّ قُٔ عًُٝات٘ َٚا ٜرتتب عً ٢ذيو َٔ اثاز تتعًل بايتعٜٛض ٚغريٚ ،ٙميجٌ تكسٜس
اـرب ٠ايطب ١ٝدي ً٬ٝيإلثبات ٚميهٔ إ حيطِ ايٓصاع سٝح إ ايكاق ٫ ٞميهٔ إ حيهِ
غ٬ف َا دا ٤بتكسٜس اـرب ٠ا ٫٭ضباب ٚعًٌ دقٝكٚٚ ١اقشَٚ ١طببٚ ،)3(١قكا ً٤فإ
يًدرب ٠ايطب ١ٝدٚزٖا ٚاثسٖا يف سطِ ايٓصاعٚ ،خؿٛؾا مبا ٜتعًل باـرب ٠ايطب ،١ٝفكد ضبل
ٚإ اؾدز ايككا ٤ايعساق َٔ ٞخ ٍ٬قهُ ١ايتُٝٝص سهُ٘ املتكُٔ (اذا اْهس املدع ٢عً٘ٝ
ن ْ٘ٛابا يًُدع ١ٝفًًُشهُ ١اساي ١ايطسفني عً ٢امل٪ضطات ايؿش ١ٝإلدسا ٤فشـ ايدّ
ٚاْ٫طذٚ ١غريٖا َٔ ايفشٛف ايطب ١ٝذات ايع٬ق ١بٗرا املٛقٛع ملعسف ١عُا اذا نإ َٔ
املُهٔ إ ٜه ٕٛاملدع ٢عً ٘ٝابا يًُدع َٔ ١ٝعدَ٘)(.)4
ثاْٝا :ايكس ١ٜٓايككا :١ٝ٥تعد ايكس ١ٜٓايككاٚ ١ٝ٥ض ١ًٝثاَْ ١ٝطاعدَٚ ٠طاُٖ ١يف ؼدٜد
ايكسز بطبب اـطأ ايرْ ٟتر عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايدّٚ ،إ إثبات ايكسز مل ٜهٔ ض ٣ٛعٔ
) )1نقال عن :أحسج ناصخ مرصفى الشاصخ ،الشظام القانهني لمخبرة الظبية ،ط ،1السخكد
القهمي لإلصجارات القانهنية ،القاىخة ،2219 ،ص.24

) )2دمحم جالل حدن االتخوشي ،مرجر سابق ،ص.129
) )3يشظخ قرار محكسة التسييز العراقية رقم  1984 / 111في 1984/2/5الستزسن (ان

تقجيخ المجشة الصبية الستعمق بتقجيخ العسخ يعج بسثابة تقخيخ خبيخ ال يجهز الحكم

بخالفو دون شخح االسباب والعمل التي ادت الى عجم االخح بو كسا تقزي بحلك السادة

( )142من قانهن االثبات)؛ نقال عن احسج ناصخ مرصفى الشاصخ ،مرجر
سابق،ص.26
) )4يشظخ قرار محكسة التسييز العراقية ،السخقم /4942ش 1988/في  ( ،1988/6/9قخار
مشذهر).
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طسٜل ْكٌ ايدّ ْ ٖٛٚتٝذَ ١باغس ٠يريو( ،)1إ اثبات اـرب ٠ايطبٜ ١ٝطاعد يف ؼكٝل ايكس١ٜٓ
ايككا( ،١ٝ٥فإذا مت ايتشكل إٔ املتربع بايدّ نإ َؿاباً باملسض ،فإ ذيو ٜطُح بإقاَ١
ايع٬ق ١بني ايٓتٝذ ١املرتتب ١عٔ عًُ ١ٝايٓكٌ ٚايكسز ايٓاتر مما ٪ٜد ٟإىل قٝاّ ايع٬ق١
ايطبب ١ٝبني ايفعٌ ٚايٓتٝذٚ ،)2()١إ ايكس ١ٜٓايككا ١ٝ٥اييت اخر بٗا ايككا ٤ناْت ملؿًش١
املسٜض املكسٚز ،فإٔ ْكٌ ايدّ قد مت يف تازٜذ ضابل عً ٢ظٗٛز اإلؾاب ١بٛقت ناف
يًتشكل َٔ اثاز تًو ا٫ؾابٚ ،١متجٌ قس ١ٜٓعً ٢ؼكل ايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني ْكٌ ايدّ
ٚايٓتٝذ ،١فتبك ٞقس ١ٜٓقا ١ُ٥ملؿًش ١املكسٚز َا مل ٜهٔ ٖٓاى ضبب أدٓيب يقطع ايع٬ق١
ايطبب ،١ٝفٗ ٞقس ١ٜٓبطٝط ١ميهٔ إثبات ايعهظ( ،)3فتتشكل َطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ ٚفكا
٭ضاع ا٫غرتاط ملؿًش ١ايػري ،ذيو  ٕ٫املسٜض مل ٜهٔ بع٬قَ ١باغس ٠يف ايعكد َع َسنص
ْكٌ ايدّٚ ،اضتٓادا هلرا ا٫ضاع حيل يًُتكسز مبطايبَ ١سنص ْكٌ ايدّ بايتعٜٛض(،)4
ٚيٝظ َٔ ايكسٚز ٟاثبات ْطب ١ٝايع٬ق ١بني املسض ٚعًُْ ١ٝكٌ ايدّ ،فٝهف ٞإثبات عًُ١ٝ
ْكٌ ايدّ ٚاؾابت٘ باملسض ،د ٕٚساد ١إىل إثبات إٔ املسض نإ ْاػا عٔ عًُْ ١ٝكٌ
ايدّ ،ا ٫إ ٖرا ايديٜ ٌٝعد قس ٜ٘ٓغري قاطع٘ قابً ١إلثبات ايعهظٚ ،بإَهإ َسنص ْكٌ ايدّ
إ ٜتدًـ َٔ املطٚ٪ي َٔ ١ٝخ ٍ٬ايطبب ا٫دٓيب( َٔٚ ،)5امل٬سغ إ ايع٬قات اييت
تٓػأ عٓد طًب ايطبٝب املعاجل يًدّ َٔ َسنص ْكً٘ ،ع٬ق٘ بني ايطبٝب املعاجل ٚاملسٜض
ٚع٬ق٘ اخس ٣بني ايطبٝب املعاجل َٚسانص ْكٌ ايدّ ،فف ٞايع٬قتني ٖٓاى َطٚ٪ي ١ٝتطُح
بإ تكاّ املطٚ٪ي ١ٝعٔ ايكسز ايٓاتر عٔ اـطأ يف ْكٌ ايدّ عً ٢ايطبٝب املعاجلٚ ،ذيو إٔ
ايطبٝب ًَتصّ بٓكٌ دّ ضًَ ِٝتفل َع فؿًٝت٘ ٚخايٝا َٔ أ ٟتًٛخ يًُسٜض ٖٚر ٙاؿاي١
اٚ٫ىل ،أَا يف ايجاْ ١ٝفاملسٜض  ٫بتُهٔ َٔ ايسدٛع َباغس ٠عًَ ٢سنص ْكٌ ايدّ ْ٫تفا٤
ايع٬ق ١ايكاْ ١ْٝٛبُٗٓٝا ،ا ٫إ َسنص ْكٌ ايدّ ًَتصَا بتشكٝل ْتٝذ ١يف َٛادٗ ١املسٜض
ٚايطبٝب ٚست ٢املطتػفٖٚ ٢را ا٫يتصاّ يكون يف تكد ِٜدّ ضًَٚ ِٝطابل يًفؿ١ًٝ
املطًٛبٚ ،١خاٍٍ َٔ ايفريٚضاتٚ ،تك ّٛاملطٚ٪ي ١ٝيف ساي ١ثبٛت عدّ ٚفا ٤املسنص

) )1دمحم جالل حدن االتخوشي ،مرجر سابق ،ص.112
) )2د .دمحم عبج الظاىخ حدين ،مرجر سابق ،ص.731

) )3دمحم جالل حدن االتخوشي ،مرجر سابق ،ص.112
) )4د .دمحم عبج الظاىخ حدين ،مرجر سابق ،ص.141
) )5د .دمحم عبج الظاىخ حدين ،مرجر سابق ،ص .78
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بايتصاَاتٜ٘ٚ ،عد دي ً٬ٝعً ٢كايف ١املسنص ٚعدّ ايتصاَ٘ ٚاُٖاي٘ يف عدّ اتباع ا٭ؾٍٛ
ايعًُ ١ٝاملطتكس ٠اييت سددتٗا َٓعُ ١ايؿش ١ايعامل ١ٝغؿٛف ْكٌ ايدّ(.)1
ثايجاً :ايتشكٝكات ا٫دازٜ :١ٜرنس إ ايٛاقع ايعًُ ٞايرٜ ٟتعًل بتشدٜد َطٚ٪ي ١ٝاـطأ ايطيب
قُٔ امل٪ضطات ايؿش ١ٝيف ايعسامٚٚ ،فكا يًذاْب ا٫داز ٟاير ٟتطتٓد عً ٘ٝاحملانِ
بػهٌ اضاض ٞيف اؾداز اسهاَٗا ،فإ ايدعا ٣ٚناف ١اييت تٓعس اَاّ قانِ ايتشكٝل
ٚقانِ ايبدا ٠٤اييت تتعًل باملطٚ٪ي ١ٝايطبٚ ١ٝاثبات اـطأ ايطيب ٜطتٓد اىل َا ٜطُ٢
بايتشكٝل ا٫داز ٟيف ايدٚا٥س ايؿش ١ٝاملعٓٚ ١ٝاييت تعد َٔ قُٔ تػه٬ٝت ٚشاز ٠ايؿش١
ايعساقٚ ،١ٝعً ٢ايسغِ َٔ عدّ َعاؾ ١املػسع ايعساقَٛ ٞقٛع املطٚ٪ي ١ٝايطبَٗٓٚ ١ٝا
َطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ قُٔ تػسٜعات خاؾٚ ١اعتُد يف ذيو بايسدٛع يًكٛاعد ايعاَٖٛٚ ١
َا ٜعد ضبباً يْ٬تكاد ٚايكؿٛز يف ايتػسٜع ،ا ٫إ ٖٓاى بعض ا٫دسا٤ات اييت ٫بد َٔ ذنسٖا
ٚتٓاٚهلا ،فكد مت اجياد دٗ ١كتؿ ١بايتشكٝل يف املطٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝيف ٚشاز ٠ايؿش ١ايعساق١ٝ
ٚدٚا٥سٖا يف احملافعات ناف ٖٞ ١قطِ املطٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝاير ٟمت اضتشداث٘ ببٝإ ؾادز عٔ
ٚشاز ٠ايؿشٚ ١ايب ١٦ٝايتابع ادازٜا ٚفٓٝا اىل َهتب املفتؼ ايعاّ يف ٚشاز ٠ايؿشٚ ،١هلرا
ايكطِ غعب تطُ ٢بػعب املطٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝاييت تستبط ادازٜاً مبدٜس عاّ دا٥س ٠ايؿش ١يف
احملافعٚ ،١فٓٝا بكطِ املطٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝيف َسنص ايٛشازٚ ،)2(٠عً ٢ايسغِ َٔ عدّ قٝاّ
املػسع ايعساق ٞبتٓع ِٝاملطٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝقُٔ قاْ ٕٛخاف نُا ٖ ٛاؿاٍ بايكٛاْني
املكازَْٗٓ ١ا قاْ ٕٛاملطٚ٪ي ١ٝايطبٚ ١ٝايؿش ١ٝا٫زدْ ٞزقِ ( )25يطٓٚ ،2018 ١قإْٛ
املطٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝاَ٫ازات ٞزقِ ( )4يطٓ ،2016 ١ا ٫إ ذيو  ٫ميجٌ َاْعا َٔ ايسدٛع اىل
بعض ايٓؿٛف املٓعُ ١يًكطاع ايؿش ٞيف ايعسامَٗٓٚ ،ا قاْ ٕٛمحا ١ٜا٫طبا ٤زقِ ()26
يطٓ 2013 ١سٝح ْؿت املاد َ٘ٓ )11( ٠عً ٫( ٢جيٛش ازضاٍ ؾٓ ١تفتٝػ ١ٝا ٚزقاب ١ٝاٚ
ؼكٝك َٔ ١ٝقبٌ َسنص ايٛشاز ٠ا ٚدٚا٥سٖا ا ٚدٚا٥س ايؿش ١يف احملافعات اىل َ٪ضط ١ؾش١ٝ
سه ١َٝٛا ٚغري سه ١َٝٛيًتكٚ ِٜٛايتشكٝل يف قكاٜا املٗٓ ١ايطب ١ٝا ٫بس٥اض ١طبٝب)ٖٚ ،را
ايٓـ ميجٌ اغاز ٠قُٓ ١ٝاىل تػه ٌٝؾإ تتٛىل ايتفتٝؼ ٚايتدقٝل ٚايتشكٝل يف قكاٜا
املٗٓ ١ايطبٜٚ ،١ٝػٌُ ايتشكٝل امل٪ضطات ايؿش ١ٝاؿهٚ ١َٝٛغري سه ١َٝٛا ٫إ ايٓـ
ٚزد َكٝداً باغرتاط٘ إ ٜه ٕٛزٝ٥ظ تًو ايًذإ طبٝبا ،ا ٫آْا ْس ٣إ محا ١ٜاْ٫طإ َٔ
ا٫خطا ٤ايطبَٗٓٚ ١ٝا اخطا ٤عًُْ ١ٝكٌ ايدّ تطتٛدب اٖتُاّ املػسع بػهٌ اٚضع بدَٔ ٫
) )1نقال عن :د .دمحم حدين مشرهر ،مرجر سابق ،ص.61

) )2يشظخ بيان وزارة الرحة /البيئة ،دائخة التخصيط وتشسية السهارد ،قدم الدياسات
والتخصيط الرحي ،رقم ( )252في ( 2216/12/9غيخ مشذهر).
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ا٫عتُاد عًْ ٢ؿٛف غري َباغسٚ َٔٚ ،٠اقع عًُْ ٞس ٣إ نٌ َا ٜتِ َٔ ادسا٤ات ضٛا٤
أنإ ؼكٝكاً ادازٜاً( )1اّ ؼكٝكاً قكاٝ٥اً ٜطتٓد اىل زا ٟؾإ فَٓ ١ٝتدؿؿَ ٖٛٚ ١ا ٜطًل
) )1تسثل رقابة وتفتير و ازرة الرحة عمى السؤسدات الرحية من ضسن ميام تمك اله ازرة
حيث نرت السادة(/89ثالثا) من قانهن و ازرة الرحة العخاقي عمى ( تقهم اجيدة التفتير
في و ازرة الرحة مع مسثل الشقابة السعشية بسخاقبة تهافخ الذخوط في العيادات والسختبخات

والريجليات والسحالت السجازة قبل نفاذ ىحا القانهن وبعجه وبرهرة دورية لزسان

صالحياتيا) ،ونرت السادة (/89رابعاً) من ذات القانهن عمى( لهزيخ الرحة او من
يخهلو غمق العيادة او السحل السذسهل بأحكام ىحا القانهن عشج عجم تهافخ الذخوط
الرحية السصمهبة ) ،واشارت السادة ( )23من قانهن نقابة االشباء العخاقي رقم ()81

لدشة  1984الى ان( كل عزه يخل بهاجبات السيشة او يقهم بأحج االعسال السسشهعة
او يترخف ترخفا يحط من قجر السيشة او يستشع عن تشفيح مقخرات الشقابة حدب احكام

ىحا القانهن يعخض نفدو لمعقهبات الهاردة فيو مع عجم االخالل بسا قج يتخح ضجه من
اجخاءات حدب القهانين االخخى) ،وبالعهدة الى نرهص قانهن نقابة الريادلة العخاقية

رقم( )112لدشة  1966السعجل الشافح فقج تزسشت السادة (التاسعة عذخة) مشو عمى

(تحال جسيع الذكاوى التي تخد الى السجمذ الى لجان تحقيقية تؤلف بقخار مشو ويكهن
احج اعزائيا مشدبا من قبل و ازرة الرحة وعمى ىحه المجان ان تقخر احالتيا الى لجان

االنزباط السخترة) ،ومن الشرهص السيسة ايزا ما ورد ضسن السادة (الثانية

والثالثين  )1/من القانهن ذاتو اذ جاء فييا(تسييد الق اخرات الرادرة من لجشة االنزباط
من قبل احج شخفي الشداع او مجمذ الشقابة او و ازرة الرحة لجى محكسة تسييد العخاق

خالل خسدة عذخ يهما من تاريخ تبمغ ذوي العالقة بقخار الحكم ويكهن قخارىا قصعيا )،
ويعج ىحا الشز نرا واضحا ودقيقا ان له ازرة الرحة اجخاء التحقيق بحق اي عزه في

نقابة الريادلة ويكهن قخارىا ممدما لمشقابة وقابل لمصعن امام محكسة التسييد في العخاق.
ولقج تم االشارة الى عبارة الهزيخ التي تسثل وزيخ الرحة ضسن احكام قهانين عجيجة

مشيا قانهن تجرج ذوي السين الصبية والرحية ،وقانهن تأسيذ السؤسدات الرحية
الخاصة االتحادية العخاقي حيث نرت السادة (/13اوال) مشو عمى (تحجد وسائل الخقابة

والتفتير عمى السؤسدات الرحية الخاصة وفق احكام قانهن الرحة العامة رقم ()89

لدشة  1981السعجل او اي قانهن اخخ يحل محمو)،واشار قانهن مداولة ميشة الريجلة
بان الدمصة الرحية السخترة ىي وزيخ الرحة او من يخهلو ،والسفتر ىه الصبيب=
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عً ٘ٝاـرب ٠ايطبٚ ١ٝاييت ؼتاز اىل تٓع ِٝقاْ َٔ ْٞٛقبٌ املػسع ايعساق ،ٞفك ٬عٔ
ايتأنٝد بٛدٛد سادَ ١اضٚ ١قسٚز ٠فتُعًَ ١ٝش ١بإ ٜتِ تٓع ِٝاملطٚ٪ي ١ٝايطب١ٝ
بكاْ ٕٛخاف اقاف ١اىل قآْٜ ٕٛعِ َطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّٚ ،ملا تكدّ فإ َطٚ٪ي١ٝ
َسانص ْكٌ ايدّ تستهص عً ٢اضاع املداطس املتُجً ١بكُإ ض ١َ٬املتربع ٚاملتربع ي٘،
ٚاير ٫ ٟميهٔ يًُسنص ػٓب٘ َامل ٜجبت خ٬ف ذيوَ ،تُج ٬بإثبات إ اـطأ ٜسدع يطبب
ادٓيب غري َٓطٛب اي ٫ٚ ٘ٝدخٌ ي٘ فٚ ،٘ٝإ تبين ٖرا ا٫ضاع ٚتطبٝك٘ عً ٢خطأ َسانص
ْكٌ ايدّ ٚاثبات٘ ٜطتٛدب ؼدٜد تٓعٚ ُ٘ٝفل ْـ قاْ ْٞٛقهِ ،يرا ْٛؾ ٞاملػسع
ايعساق ٞبايٓـ ا٫ت :ٞاملاد ) (٠اذا تعرز عً ٢احملهُ ١بعد ادسا ٤ؼكٝكاتٗا املاد١ٜ
ٚايفٓ ١ٝاثبات خطأ َسانص ْكٌ ايدّ ،فًٗا اؿهِ بايتعٜٛض عً ٢تًو املسانص عٓد عذصٖا عٔ
ْف ٞؾدٚز اـطأ عٓٗا.
الفرع الثالث

ًفي العاللة السببية بني اخلطأ والضرر
ٜعد َسنص ْكٌ ايدّ ايػدـ املعٓ ٟٛاملط ٍٚ٪عٔ ا٫قساز اييت قد ٜطببٗا ْتٝذ١
أخطا ،٘٥ضٛا ً٤ناْت اخطا ٤عُد ١ٜأّ غري عُدٚ ،١ٜايطسٜل ايٛسٝد يًتدًـ َٔ املطٚ٪ي١ٝ
ْٚفٗٝا ٖ َٔ ٛخ ٍ٬اثبات إٔ ايكسز ايرٚ ٟقع ٜ ٫د ي٘ فٚ ٘ٝاْ٘ زادع يطبب أدٓيب ،فٌٗ
ميهٔ تؿٛز ْف ٞايع٬ق ١ايطبب ١ٝقُٔ ايتصاَات َسانص ْكٌ ايدّ؟ إ سا٫ت ْف ٞايع٬ق١
ايطبب )1(١ٝبني خطأ َسانص ْكٌ ايدّ ٚايكسز ايٓاغ ٧عٓ٘ اير ٟاؾاب املتربع ي٘  ٫ميهٔ
ْف ٘ٝا ٫بإثبات ايطبب ا٫دٓيبَ ٖٛٚ ،ا أغازت اي ٘ٝاملاد َٔ )211(٠ايكاْ ٕٛاملدْٞ
ايعساق ٞبأْ٘ (اذا أثبت ايػدـ إٔ ايكسز قد ْػأ عٔ ضبب أدٓيب ٜ ٫د ي٘ ف ،٘ٝنشادخ
فذا ٞ٥أ ٚق ٠ٛقاٖس ٠أ ٚفعٌ ايػري أ ٚخطأ املتكسز نإ غري ًَصّ بايكُإَ ،ا مل ٜٛدد
ْـ أ ٚاتفام عً ٢غري ذيو)ٚ ،اؿا٫ت اييت ميهٔ تؿٛز اْعداّ ايع٬ق ١ايطبب ١ٝيف عًُ١ٝ
ْكٌ ايدّ يف املطا ٌ٥ا٫ت-:١ٝ
 .1ايك ٠ٛايكاٖس :٠تعسف ايك ٠ٛايكاٖس ٠بأْٗا (ايفعٌ اير ٟحيدخ ٜٚه ٕٛخازز إزاد ٠ايػدـ،
 ٫ٚميهٔ تفاد ٜ٘أ ٚتٛقع٘  ٫ٚميهٔ ْطبت٘ إي ،٘ٝفايك ٠ٛايكاٖس ٠تٓف ٞايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني
اـطأ ايؿادز عٔ املطٚ ٍٚ٪ايكسز اير ٟأؾاب املكسٚز نايص٫شٍ ٚايفٝكاْات ،اييت قد
ت٪د ٟإىل اْكطاع ايتٝاز ايهٗسبا ٞ٥مما ٪ٜد ٟإىل تعط ٌٝاٯ٫ت ،ناملربدات ٚاملهٝفات
= او الريجلي السعين بقخار من الهزيخ وىه وزيخ الرحة او من يخهلو مجمذ الشقابة
لسخاقبة تشفيح احكام ىحا القانهن.

) )1تشظخ السادة ( )17من قانهن السدؤولية الظبية االماراتي ( )4لدشة .2216
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اهلٛا ١ٝ٥اييت تعٌُ عً ٢سفغ ايدّ ٚبكا ٘٥ضًُٝاٖٚ ،را ايتعطٜٓ ٌٝتر عٓ٘ فطاد ايدّ)(،)1
َ٬سعٜ : ١سدَ ٢سادع ١ايٓـ فًكد دا ٤ايفك٘ ٚايككاَ ٤تفكني يف ازا ِٖ٤عً ٢إٔ َا ٜكع
َٔ اسداخ َفادٚ ١٦ق ٠ٛقاٖس ٠ضببا يإلعفا َٔ ٤املطٚ٪ي ،١ٝفايك ٠ٛايكاٖس ٠تعد ؾٛزَٔ ٠
ؾٛز ايطبب ا٭دٓيب ،ف ٬أضاع يًتُٝٝص بُٗٓٝا ٚاعفا ٤املد َٔ ٜٔاملطٚ٪يٜ ١ٝػرتط
باـطأ إ ٜه ٕٛغري َتٛقع ٜٚطتش ٌٝدفع٘( )2ـ
 .2اـطأ ايؿادز عٔ ايػريٚ :ايػري مبا ٜتعًل غطأ َسانص ْكٌ ايدّ ٖ ٛنٌ غدـ ادٓيب
عٔ َسنص ْكٌ ايدّ ٚاملسٜضٚ ،إ اـطأ ايؿادز عٔ ايػري ٜعد ضببا يٓف ٞايع٬ق١
ايطبيب( ،)3فٝه ٕٛاملدع ٢عً ٘ٝاَاّ ؼٌُ عب ٤اثبات إٔ ايكسز اير ٟؿل املكسٚز
إىل غدـ أدٓيب عٓ٘(ٚ ،)4إٔ ضبب ايكسز ٜسدع إىل خطأ ايػري فكط ٚغري َتٛقع
َٚطتش ٌٝايدفع ب٘ ٜ ٫ٚد ي٘ ٚاْ٘ ٖ ٛايطبب املٓتر يًكسز ،ففٖ ٞر ٙاؿايَ ٫ ١سنص ْكٌ
ايدّ أَ ١ٜطٚ٪ي ١ٝإذا اثبت بأْ٘ قد اؽر ا٫ستٝاطات اي٬شَ ١ملٓع ٚقٛع ايكسز باملسٜض(،)5
ٚميهٔ تؿٛز إ ايكسز ٜكع َٔ دسا ٤خطا َػرتى فٓه ٕٛاَاّ تعدد املطٚ٪يني عٔ
ايكسز ،اْ ٟعس ١ٜتعادٍ ا٫ضباب فاملطٚ٪ي ١ٝتهَ ٕٛػرتنٜ ١تِ ؼدٜد ْؿٝب نٌ ٚاسد يف
املطٚ٪يٚ ،١ٝحيل يًُكسٚز إٔ ٜسدع بايتعٜٛض عً ٢أُٜٗا أ ٚعً ِٗٝمجٝعاٚ ،اذا نإ
ايكسز ْاػا عٔ خطأ َسنص ْكٌ ايدّ فكط ،فإْ٘  ٫جيٛش ي٘ إٔ ٜدفع بفعٌ ايػري يعدّ ٚدٛد
ع٬ق٘ ضبب ١ٝبني فعٌ ايػري ٚايكسزٚ ،يتشدٜد خطأ ايػري يف ؼدٜد َطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ
فإ تطبٝل ْعس ١ٜايطبب املٓتر ٖ ٞا٫قسب يًٛاقع ايعًُٚ ٞا٫فكٌ تطبٝكا ،٭ْ٘ مبٛدب
ٖر ٙايٓعسٜ ١ٜهَ ٕٛسنص ْكٌ ايدّ ًَصَ ًا بإثبات خطأ ايػري يٓف ٞاملطٚ٪ي ١ٝعٓ٘.
 .3اـطأ ايٓاتر عٔ فعٌ املكسٚز ْفط٘( :)6اذا نإ فعٌ املكسٚز ْفط٘ ٖ ٛايطبب ايٛسٝد
يف اسداخ ايكسزٚ ،تٓتف ٞأٜكا ايع٬ق ١ايطبب ١ٝبطبب خطأ املكسٚز ،فاذا نإ ٖ ٛايطبب
) )1د .رجاء ناجي ،اخظاء العالج ،بحث مقجم لمسؤتسخ العمسي االول حهل االخصاء الصبية،
جامعة جخش ،االردن ،1999 ،ص .6

) )2نقال عن :دمحم جالل حدن االتخوشي ،مرجر سابق ،ص.116

) )3إبخاهيم عمي حساوي الحمبهسي ،الخظأ السهشي والخظأ العادي في إطار السدؤولية
الظبية (دارسة قانهنية مقارنة) ،بجون شبعو ،مشذهارت الحمبي الحقهقية،

لبشان ،2227،ص.48

) )4تشظخ السادة ( )211من القانهن السجني العخاقي رقم ( )42لدشة .1951
) )5دمحم جالل حدن االتخوشي ،مرجر سابق ،ص  117الى ص.118

) )6تشظخ السادة ( )212من القانهن السجني العخاقي رقم ( )42لدشة .1951
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ايٛسٝد يف إسداخ ايكسز ،فإ ٖرا اـطأ ٜطكط سك٘ مبطايبَ ١سنص ْكٌ ايدّ بايتعٜٛض(،)1
ٚايطبب ا٫دٓيب نُا اضتكس عً ٘ٝايككا ٤ايعساق ٞباْ٘ (نٌ اَس غري َٓطٛب اىل املد ٜٔاد٣
اىل سدٚخ ذيو ايكسز اير ٟؿل بايداٜ ٫ٚ ،ٔ٥طتشل املكسٚز ايتعٜٛض ا ٫اذا اثبت ايكسز
ٚدزد ١ايعذص َٔ ؾٓ ١طب ١ٝكتؿ٘ ٚإ ٜه ٕٛقساز ايًذٜٓ٪َ ١داً َٔ ايًذٓ ١ا٫ضتٓ٦اف،)١ٝ
ٚيكد اند ايككا ٤ايعساق ٞذيو َٔ خ ٍ٬اسد قسازات٘( ،)2نُا اند ايككا ٤ايعساق ٞباْ٘ ٫بد
إ ٜ ٫ه ٕٛايفعٌ املطايب بايتعٜٛض عٓ٘ اداش ٙايكاْ ٕ٫ ٕٛاؾٛاش ايػسعٜٓ ٞايف ايكُإ
سٝح تكُٔ قساز قهُ ١ايتُٝٝص ا٫ؼاد ١ٜعً ٢اْ٘ (يد ٣ايتدقٝل ٚاملداٚيٚ ١دد إ ايطعٔ
ايتُٝٝصٚ ٟاقع قُٔ املد ٠ايكاْ ١ْٝٛفكسز قبٛي٘ غهٚ ٬يد ٣ايٓعس يف اؿهِ املُٝص ٚدد اْ٘
ؾشٝح َٛٚافل يًكاْ ٕٛيٮضباب اييت اضتٓد ايٗٝا سٝح إ ؾ ٤ٛاملدع ٢عًُٗٝا يًػه٣ٛ
يتعسض شٚدٗا يًدطف سل نفً٘ ايدضتٛز ٚايكاْٚ ٕٛإ اؾٛاش ايػسعٜٓ ٞايف ايكُإ
(املاد َٔ )6( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق )ٞيرا قسز تؿدٜل اؿهِ املُٝصٚ ،)3()...بإثبات
ايطبب ا٫دٓيب تٓتف ٞاملطٚ٪ي ١ٝايتكؿريٚ ،)4(١ٜاذا نإ ايكسز املطايب بايتعٜٛض عٓ٘
قد ْػأ عٔ ضبب ادٓيب ٜ ٫د يًُدع ٢عً ٘ٝف ٘ٝفٗ ٛغري ًَصّ بايكُإ اضتٓادا ٭سهاّ
املاد )211( ٠قاَْ ٕٛدْ ٞعساقٚ ،)5(ٞإ اثبات خطأ املسٜض ٜسدع اىل تكسٜس ايطبٝب باْ٘
قد تطبب غط ٘٦يف إسداخ ايكسز اير ٟأؾاب٘( ،)6فٝعد يف ٖر ٙاؿاي ١خطأ املكسٚز
ؾٛز َٔ ٠ؾٛز ايطبب ا٭دٓيب ،بػسط إٔ تهٖٓ ٕٛاى ع٬ق ١ضبب ٘ٝبني اـطأ
ٚايكسز(.)7
) )1ابخاهيم عمي حساوي الحمبهسي ،مرجر سابق ،ص.48
) )2يشظخ قرار محكسة التسييز االتحادية العراقية ،السخقم  /556ىيئة استئشافية
مشقهل ،2229/في (/2229/5/28غيخ مشذهر).

) )3يشظخ قرار محكسة التسييز االتحادية العراقية ،السخقم  /976الييئة االستئشافية
مشقهل ،2212/في( 2212/12/28غيخ مشذهر).

) )4يشظخ قرار محكسة التسييز االتحادية العراقية ،السخقم  /642الييئة االستئشافية
مشقهل ،2228/في( 2228/7/16غيخ مشذهر).

) )5يشظخ قرار محكسة التسييز االتحادية العراقية ،السخقم /891الييئة االستئشافية
مشقهل 2211/في (2211/5/24غيخ مشذهر).

) )6أحسج سعيج الدقخد ،تعهيض ضحايا مرض االيجز والتهاب الكبج الهبائي بدبب نقل الجم
الجم السمهث ،دار الجامعة الججيجة ،االسكشجرية ،2227 ،ص.49

) )7دمحم جالل حدن االتخوشي ،مرجر سابق ،ص.113
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 َٔٚايٛاقح ٚدٛد امجاع فكٗ ٞعً ٢إ ا٫يتصاّ يف فاٍ ْكٌ ايدّ ٖ ٛايتصاّ بتشكٝل
ْتٝذَ ١كُْٗٛا ْكٌ ايدّ ايٓك ٞيًُتًكٚ ،ٞإ ٜهٖ ٕٛرا ايدّ َتفكا َع ف ١٦دّ املسٜض،
ٚإ ٜ ٫ه ٕٛضببا يًعدٚ ،)1(٣ٚتعد عًُْ ١ٝكٌ ايدّ َجاز ددٍ َٚػانٌ ٚمتجٌ ضببا يًهجري
َٔ اَ٫ساض ٫ضُٝا يف اؿا٫ت اييت ٜه ٕٛفٗٝا ايدّ ًَٛثا ،فٗٓاى اَساض َجٌ ايتٗاب ايهبد
ايٛباٚ ٞ٥اؾدزٚ ٟايطٌ ٚاٜ٫دش قد تٓتكٌ َٔ ايػدـ املتربع بايدّ اىل ايػدـ املتًكٞ
يًدّ ،يرا ٫بد إ ٜه ٕٛايدّ املٓك ٍٛيًُسٜض َطابكاً يفؿًٝت٘ٚ ،إ ٜه ٕٛضًُٝا ٚخايٝا
َٔ املسض ،يه ٫ ٞتٓتكٌ ايعد ٣ٚاىل املسق ٢املتًكني يًدّٚ ،ا٫يتصاّ ٖٓا قدد ٚقً٘
تكد ِٜايدّ املٓاضب ٚايطً ِٝيًُسٜض ،فإ ا٫خ ٍ٬با٫يتصاّ ٜه ٕٛضببا يكٝاّ َطٚ٪يٝت٘
عٔ ايكسز ا ٚاملسض ايرٜ ٟؿٝب اسد اطساف عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ضٛا ٤نإ املتربع أّ
املتًكَ ،ٞامل ٜكِ ايدي ٌٝعً ٢قٝاّ ايطبب ا٫دٓيبٚ ،يكد عبّس ايككا ٤املدْ ٞايفسْطٞ
بػهٌ ٚاقح عٔ املطًو اؾدٜد د ٕٚساد٘ ٭ ٟمت ،ٜ٘ٛسٝح قكت اسد ٣قانِ
ا٫ضتٓ٦اف (إ ايدّ املٓكَ َٔ ٍٛسنص ايتشاقٔ جيب إ ٜه ٕٛخايٝاً َٔ أ ٟعٝبٚ ،ي ٛنإ
غري َعًٚ ّٛغري قابٌ يًكبط ا ٚايهػف عٓ٘ )ٚ ،بريو ٚسطب ٖرا ايكساز فإ ايتصاّ
ايطبٝب يٝظ ايتصاَا بتشكٝل ْتٝذ ١فشطب يف فاٍ ْكٌ ايدّ ،بٌ أنجس َٔ ذيو ٜٚػهٌ
ايتصاّ قُإ ٜٗٓض مبجاب ١ظسف َػدد يف ا٫يتصاّ بتشكٝل ْتٝذ َٔٚ .)2( ١خَ ٍ٬ا ضبل
ْٛؾ ٞاملػسع ايعساق ٞبإدزاز املاد ٠املكرتس ١اييت تتعًل باْتفا ٤املطٚ٪ي ١ٝاملدْ١ٝ
ملسانص ْكٌ ايدّ ٚنُا  :ًٜٞاملاد ٫ ) ( ٠تك ّٛاملطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ ايدّ يف أَ ٟ
اؿا٫ت ا٫ت:١ٝ
 .1اذا مل ٜهٔ ايكسز ْتٝذ ١اخَ ٍ٬سنص ْكٌ ايدّ بايتصاَات٘.

 .2اذا نإ ايكسز قد ٚقع بطبب فعٌ املسٜض ْفط٘ ا ٚزفك٘ يًع٬ز ا ٚعدّ اتباع٘
يًتعًُٝات ايطب ١ٝايؿادز ٠اي َٔ ٘ٝاملطٚ٪يني عٔ ع٬د٘ ا ٚنإ ْتٝذ ١يطبب
خازد.ٞ

) )1نقال عن :د .محدن عبجالحسيج البيو ،نظرة حجيثة الى خظأ الظبيب السهجب
لمسدؤولية ،بجون شبعو ،مكتبة الجالء الججيجة ،السشرهرة ،1993 ،ص.212

) )2نقال عن :القاضي الجكتهر شالل عجاج ،السفههم الظبي وقهاعج السدؤولية من حيث
تحجيج الخظأ الظبي وتظبيقاته ،ورقة عسل ،و ازرة العجل االردنية ،مشذهر عمى السهقع

االلكتخوني  https://www.google.com/urlص ،11تاريخ الديارة .2219/8/9
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اخلامتـة
يكد اتكح بعد الاشْا ملٛقٛع عجٓا أْ٘ ٫بد َٔ تٓا ٍٚاِٖ ايٓتا٥ر اييت مت
ايتٛؾٌ ايٗٝاَ ،ع ا٫غاز ٠اىل ايتٛؾٝات اييت ْتُٓ ٢عً ٢املػسع ايعساق ٞا٫خر بٗا ٚنُا
:ًٜٞ
ا :٫ٚايٓتا٥ر:
 .0إ طبٝع ١املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ ايدّ عٔ ا٫خطا ٤ايٓامج ١عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايدّ
تك ّٛاؾ ٬عً ٢اضاع املطٚ٪ي ١ٝايعكد ١ٜاييت ٜتِ ؼدٜدٖا سطب تهٝٝف طبٝع١
ايع٬قات اييت تسبط اطساف عًُْ ١ٝكٌ ايدّٚ ،تهَ ٕٛطٚ٪ي ١ٝتكؿري ١ٜاضتجٓا٫ ً٤ضُٝا
يف ايع٬قات غري املباغس ٠اييت تسبط أطساف عًُْ ١ٝكٌ ايدّ ٚذيو عٓد عدّ ٚدٛد
ع٬ق ١عكد َٔٚ ،١ٜخ ٍ٬ذيو ٜتشكل اهلدف اير ٟتطع ٢ي٘ ايتػسٜعات املكازْٚ ١اييت
تتُجٌ عُا ١ٜسل املتكسز َٔ عًُْ ١ٝكٌ ايدّٜٚ ،سدع ضبب ذيو اىل ايٛاقع ايعًُٞ
ٚايطبٝع ١اـاؾ ١يتًو املطٚ٪ي.١ٝ
 .6إ تهٝٝف ايسٚابط ٚايع٬قات اييت تٓػأ بني َسنص ْكٌ ايدّ ٚغري َٔ ٙاطساف عًُ١ٝ
ْكٌ ايدّ َتٓٛع٘ ،فع٬قَ ١سنص ْكٌ ايدّ باملتربع ٖ ٞاقسب اىل عكد ايتربع َامل ٜهٔ
َاْح ايدّ ٜك ّٛمبٓح دَ٘ مبكابٌ َعًٚ ّٛقدد ،اَا غؿٛف ع٬قَ ١سنص ْكٌ ايدّ
بامل٪ضطات ايؿش ١ٝضٛا ٤ناْت عاَ ١ا ٚخاؾ ١فأْٗا اقسب اىل عكد ايتٛزٜد بٓٛع٘ٝ
ا٫دازٚ ٟاملدْٚ ،ٞطبٝع ١ع٬قَ ١سنص ْكٌ ايدّ باملسٜض اييت متجٌ ع٬ق ١غري َباغس٠
ٚاْٗا اقسب يفهس ٠ا٫غرتاط ملؿًش ١ايػري.
ًٜ .3تصّ َسنص ْكٌ ايدّ ػا ٙامل٪ضطات ايؿش ١ٝايعاَٚ ١اـاؾ ١مبٛدب عكد ايتٛزٜد
بإ ٜكدّ دَاً ضًُٝاً خايٝاً َٔ نٌ عٝب ٚغ٬ف٘ ٜتشٌُ املسنص املطٚ٪ي ١ٝايعكد،١ٜ
ٚؽتًف ؾٛز اـطأ باخت٬ف َسسًْ ١كٌ ايدّ ،فكد ٜستهب املسنص خطأ عٓد عًُ١ٝ
ضشب ايدّ ،ا ٚاثٓا ٤فشـ املتربعٚ ،قد ٜه ٕٛاـطأ ْامجاً عٔ َٛاد َٚعدات
َطتعًُٚ ،١قد ٜستهب املسنص اـطأ اثٓا ٤عًُْ ١ٝكً٘ اىل املسٜض َٔ خْ ٍ٬كٌ دّ
ًَٛخ ،ا ٚتٛزٜد دّ غري َطابل يفؿ ١ًٝدّ املسٜض.
 .4يكد اضتكس ايفك٘ ٚايككا ٤عً ٢ازضاَ ٤بدأ املطٚ٪ي ١ٝد ٕٚخطأ ،ا ٫اْ٘ ٜ٫صاٍ ٖٓاى
سا٫ت َٔ ايكسز  ٫ؽكع ٭ ٟقُإ ٚعدّ ٚدٛد ٚض ١ًٝؾرب ايكسزَٚ ،ػسٚع١ٝ
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املؿًش ١قٝد عًَ ٢عٝاز ا٫عايٚ ١ايكسزٚ ،ميهٔ َ٬سع ١ذيو ٚتأنٝد َٔ ٙخ ٍ٬اؼاد
ايعً٘ بني ايكسز ٚاملطايب ١بايتعٜٛض.
 .5ميجٌ قٝاّ املطٚ٪ي ١ٝعً ٢اضاع املداطس انجس َ ١ُ٥٬ملطٚ٪يَ ١ٝسانص ْكٌ ايدّ ٖٛٚ
ميجٌ ايٛض ١ًٝا٭لع يف محا ١ٜاملكسٚز َٔ خ ٍ٬اعفاَ َٔ ٘٥طٚ٪ي ١ٝاثبات اـطأ
ٜٚكتؿس دٚز ٙعًٚ ٢دٛد ع٬ق ١ضبب ١ٝبني املطٚ ٍٚ٪ايكسز.
 .6إ ايتصاّ َسانص ْكٌ ايدّ يٝظ ايتصاَاً بتشكٝل ْتٝذ ١فشطب ،بٌ انجس َٔ ذيو فٝػهٌ
ايتصاَ٘ قُاْاً ٜٗٓض ٚميجٌ ظسفا َػددا يف ا٫يتصاّ بتشكٝل ْتٝذ.١
ثاْٝا :ايتٛؾٝات:
 َٔ .1ايٛاقح إ َسانص ْكٌ ايدّ تًتصّ ػا ٙاملتربع ٚاملسٜض َتًك ٞايدّ مبذُٛع١
ايتصاَات ٚٚادبات ،تعد ضببا يكٝاّ املطٚ٪ي ١ٝعًَ ٢سنص ْكٌ ايدّ ،اذا َا اغفٌ اٚ
قؿس ا ٚاٌُٖ يف اداٗ٥ا َٔٚ ،خ ٍ٬ذيو ميهٔ اقرتاح ْـ املٛاد ا٫ت:١ٝ
املاد ) (٠ميٓع ضشب ايدّ ٚفؿٌ َهْٛات٘ ٚسفع٘ ٚؾسف٘ ا ٫يف َسانص ْكٌ ايدّ
املسخؿ َٔ ١قبٌ ٚشاز ٠ايؿش.١
املاد ) (٠جيب إ تتِ عًُ ١ٝضشب ايدّ ٚتؿٓٝف٘ ٚؼًٚ ً٘ٝسفع٘ ٚدزاض ١تفاعً٘
بإغساف َباغس َٔ قبٌ ايطبٝب املط ٍٚ٪عٔ َسنص ْكٌ ايدّ ٚعًَ ٢طٚ٪يٝت٘.
املاد٫ ) (٠بد َٔ تٛفس ايػسٚط ا٫ت ١ٝيف املتربع -1 :جيب إ ٜتُتع املتربع بايدّ
بأًٖ ١ٝناًَٚ ١يد ٜ٘ايكدز ٠عً ٢اؽاذ ايكساز-2.إ ٜ ٫كٌ عُس َكدّ ايدّ عٔ ( )18مثاْٞ
عػس ٠ضٓٚ ١إ ٜ ٫صٜد عٔ ( )60ضتني ضٓ-3.١إ تتِ َساعا ٠ايػسٚط ٚايكٛابط ايفٓ١ٝ
ٚاييت ٜؿدزٖا ٚشٜس ايؿش ١بتعًُٝات-4.اذا نإ املتربع ْاقـ ا ١ًٖٝ٫فٝذب اضتشؿاٍ
َٛافكٚ ١ي ٘ٝاٚ ٚؾ ٘ٝسطب ا٫سٛاٍ ٚمبٛافك ١ايطبٝب املدتـ.
املاد ) (٠ميٓع با ٟغهٌ َٔ ا٫غهاٍ ٚ٭ ٟظسف َٔ ايعسٚف بٝع ايدّ ٚا٫ػاز ب٘.
املادٜ ) (٠تِ ؼدٜد ؾ٬س ١ٝاملتربع يًتربع بايدّ َٔ قبٌ طبٝب َسنص ْكٌ ايدّ.
املاد ) (٠تتِ عًُ ١ٝضشب ايدّ باإلغساف املباغس َٔ قبٌ طبٝب َسنص ْكٌ ايدّ.
املاد-1 ) (٠عًَ ٢سنص ْكٌ ايدّ ٚايعاًَني ف ٘ٝاعتُاد طسا٥ل ايعٌُ ايكٝاض ١ٝاملعتُدَٔ ٠
قبٌ املسنص ايٛطين يٓكٌ ايدًّٜ-2 .تصّ َسنص ْكٌ ايدّ با٭عُاٍ ا٫ت :١ٝأ -اختٝاز
املتربعني املتُتعني بؿش ١دٝدٚ ٠اـايني َٔ اَ ٟسض .ب -ضشب ايدّ ٚفؿً٘ اىل
َػتكات٘ َٔ املتربعني .ز -تؿٓٝف ف٦ات ايدّ ٚشَس .ٙد -ادسا ٤ايتشاي ٌٝاملدرب١ٜ
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ا٫يصاَ ١ٝاحملدد ٠يف ٖرا ايكاْٖ .ٕٛـ -خصٕ ايدّ َٚػتكات٘ سطب املٛاؾفات ايعًُ١ٝ
املعتُد ٠يف ٚشاز ٠ايؿش ١يتكدمي٘ يًُسٜض مبٛدب اضتُاز ٠طًب ايدّ َٛقع ١اؾٛيٝا َٔ
قبٌ ايطبٝب املػسف ايرٜ ٟهَ ٕٛط ٫ٚ٪عٔ اضتعُاي٘ -ٚ .دزاض ١ايتفاعٌ بني دّ
املسٜض ٚدّ املتربع (فشـ املطابك )١عٓد اؿاد.١
املادًٜ ) ( ٠تصّ َسنص ْكٌ ايدّ بإدسا ٤ايتشاي ٌٝاملدرب ١ٜايتاي ١ٝيًدّ املطشٛب َٚػتكات٘
نافٚ ،١تعدٍ ٖر ٙايتشاي ٌٝبكساز ؾادز عٔ ٚشاز ٠ايؿشٚ ،١مبٛدب اقرتاح َٔ اؾٗات ايفٓ١ٝ
املدتؿ -1 :١فاٜسٚع ايعٛش املٓاع ٞاملهتطب (اٜ٫دش)-2.ايتٗاب ايهبد ايفاٜسٚض( ٞب).
 -3ايتٗاب ايهبد ايفاٜسٚض( ٞع)-4 .ايفشٛؾات ٚايتشاي ٌٝاييت تطتدعٗٝا ساي ١نٌ َٔ
املتربع ٚاملسٜض ٚاييت تتعًل بط ١َ٬عًُ ١ٝايتربع.
 َٔ .2املُهٔ َعاؾَٛ ١قٛع تعٜٛض ا٫شٚاز ٚا٫قسبني عٔ ايكسز املستد ايرٜ ٟؿٝبِٗ،
يف ساي ١اؾاب ١املكسٚز َٔ دسا ٤خطأ َسانص ْكٌ ايدّٚ ،ذيو بإ ٜتِ تعدْ ٌٜـ
املاد َٔ )2/205( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞعٝح ٜه ٕٛغاَ ٬ؿا٫ت ايكسز ا٫دبٞ
ناف ١اييت قد تؿٝب اضس ٠املؿاب َٗٓٚا ايٛفاٚ ،٠ميهٔ تعدًٜٗا بايٓـ ا٫تٚ(:ٞجيٛش
إ ٜكك ٢بايتعٜٛض يٮشٚاز ٚيٮقسبني َٔ ا٫ضس ٠عُا ٜؿٝبِٗ َٔ قسز ادبَٔ ٞ
دسا ٤اؾاب ١ايػدـ اٚ ٚفات٘).
 .3بػَ ١ٝعاؾَٛ ١قٛع املطٚ٪ي ١ٝايٓاغ ١٦عٔ عًُْ ١ٝكٌ ايدّٚ ،ؼدٜد اؾٗ ١اييت
تتشٌُ ايتعٜٛض ْكرتح ايٓـ ا٫ت :ٞاملاد ) ( ٠اذا تٛؾًت احملهُ َٔ ١خٍ٬
ؼكٝكاتٗا املاد ١ٜا٫ضتعاْ ١ظٗ ١طب ١ٝفٓ ١ٝاىل ؼدٜد ايطسف اير ٟازتهب اـطأ يف
عًُٝات ْكٌ ايدّ َٔ املتربع اىل املتربع ي٘ ،فريو ايطسف ٜهَ ٕٛط ٫ٚ٪عٔ تعٜٛض
ايكسز اذا ثبت اْتكاٍ املسض اىل اغداف اخس ٜٔبطبب ذيو).
ْٛ .4ؾ ٞاملػسع ايعساق ٞبإدزاز املاد ٠املكرتس ١املتعًك ١باْتفا ٤املطٚ٪ي ١ٝاملدْ١ٝ
ملسانص ْكٌ ايدّ  ٖٞٚنُا  : ًٜٞاملاد ٫ ) (٠تك ّٛاملطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ ايدّ
يف ا َٔ ٟاؿا٫ت ا٫ت -1 :١ٝاذا مل ٜهٔ ايكسز ْتٝذ ١اخَ ٍ٬سنص ْكٌ ايدّ
بايتصاَات٘-2.اذا نإ ايكسز قد ٚقع بطبب فعٌ املسٜض ْفط٘ ا ٚزفك٘ يًع٬ز اٚ
عدّ اتباع٘ يًتعًُٝات ايطب ١ٝايؿادز ٠اي َٔ ٘ٝاملطٚ٪يني عٔ ع٬د٘ ا ٚنإ ْتٝذ١
يطبب خازد.ٞ
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ْٛ .5ؾ ٞاملػسع ايعساق ٞعً ٢تكُني ْـ املاد ٠ا٫ت ١ٝقُٔ قاَْ ٕٛسانص ْكٌ ايدّ
املكرتح اـاؾ ١بإَهاَْ ١ٝطايب ١اضسٚ ٠اقسبا ٤املكسٚز بايتعٜٛض عٔ ايكسز املستد:
املاد -1 ) (٠حيل يًُتكسز ا ٚاضست٘ ٚاقسبا ٘٥بعد ٚفات٘ اٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ قاْْٛا
َطايبَ ١سنص ْكٌ ايدّ بايتعٜٛض عٔ َا اؾاب٘ َٔ قسز ٚقت زفع ايدعٚ ٖٛٚ ٣ٛقت
ؼدٜد ق ١ُٝايتعٜٛضٜ-2.ه ٕٛتكدٜس ايتعٜٛض يٮقساز اؾط ١ُٝايٓاغ ١٦عٔ خطأ
َسانص ْكٌ ايدّ َستبا فصٜا يًُكسٚز اٚ ٚزثت٘ َد ٣اؿٝا.٠
 .6ملعاؾ ١ايتعٜٛض عٔ ايكسز املتػري اير ٟقد ٜؿٝب املكسٚز ا ٚايػري َٔ دسا ٤ؼكل
َطٚ٪يَ ١ٝسنص ْكٌ ايدّ يرا ْكرتح ايٓـ ا٫ت :ٞاملاد ) (٠يًُشهُ ١اعاد ٠عسض
املسٜض عً ٢ايًذإ ايطب ١ٝاملتدؿؿ ١يف ساي ١تفاقِ سايت٘ ايؿش ١ٝاضتجٓأَ ٤
اسهاّ املاد َٔ )21( ٠تعًُٝات ايًذإ ايطب ١ٝزقِ ( )1يطٓ.1995 ١
ادلصـادر
ا :٫ٚايهتب:
 .1إبساٖ ِٝعً ٞمحا ٟٚاؿًبٛض ،ٞاـطأ املٗين ٚاـطأ ايعاد ٟيف إطاز املطٚ٪ي١ٝ
ايطب( ١ٝدازض ١قاَْ ١ْٝٛكازْ ،)١بد ٕٚطبعَ٘ٓ ،ػٛازت اؿًيب اؿكٛق ،١ٝيبٓإ2007.،
 .2د .أمحد ضعٝد ايصقسٚد ،تعٜٛض قشاٜا َسض اإلٜدش ٚايتٗاب ايهبد ايٛبا ٞ٥بطبب
ْكٌ ايدّ املًٛخ ،داز اؾاَع ١اؾدٜد ،٠ا٫ضهٓدز2007. ،١ٜ
 .3أمحد سطٔ اؿٝاز ،ٟاملطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝيًطبٝب يف ق ٤ٛايٓعاّ ايكاْ ْٞٛا٫زدْٞ
ٚايٓعاّ ايكاْ ْٞٛاؾصا٥س ،ٟط ،2داز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،ا٭زدٕ.2008 ،
 .4د .امحد قُد يطف ٞامحد ،سدٚد ايتؿسف يف ا٫عكا ٤ايبػس ١ٜيف ايفك٘ ا٫ضَٞ٬
ٚايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞط ،1داز ايفهس اؾاَعَ ،ٞؿس2011. ،
 .5امحد ْاؾس َؿطف ٢ايٓاؾس ،ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًدرب ٠ايطب ،١ٝط ،1املسنص ايكَٞٛ
يإلؾدازات ايكاْ ،١ْٝٛايكاٖس2019. ،٠
 .6د .اْظ قُد عبد ايػفاز ،املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝيف اجملاٍ ايطيب ،دزاضَ ١كازْ٘ بني
ايكاْٚ ٕٛايػسٜع ،١داز ايهتب ايكاَْ ،١ْٝٛؿس2010. ،
 .7د .اْظ قُد عبدايػفاز ،املطٛ٦ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ ايدّ ،بد ٕٚطبع٘ ،داز ايهتب
ايكاْ ،١ْٝٛايكاٖس2014. ،٠
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 .8د .محد ضًُإ ضًُٝإ ايصٜٛد ،املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝعٔ عًُٝات ْكٌ ايدّ املًٛخ،
دزاضَ ١كازْ٘ يف ايفك٘ ا٫ضٚ َٞ٬ايكاْ ٕٛايٛقع ،ٞبد ٕٚطبع٘ ،داز ايٓٗك ١ايعسب،١ٝ
ايكاٖس2009. ،٠
 .9د .عبدايسشام امحد ايطٓٗٛز ،ٟايٛضٝط يف غسح ايكاْ ٕٛاملدَْ ٞؿادز ا٫يتصاّ ،ز،1
ط ،2داز اسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ،ٞبريٚت1973. ،
 .10د .عبداجملٝد اؿهٚ ِٝعبدايباق ٞايبهسٚ ٟقُد ط٘ ايبػري ،ايٛدٝص يف ْعس ١ٜا٫يتصاّ
يف ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞزَ ،1ؿادز ا٫يتصاّٚ ،شاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ،ٞمجٗٛز١ٜ
ايعسام1980. ،
 .11د .عبداملٓعِ فسز ايؿدَ ،٠ؿادز ا٫يتصاّ ،داز ايٓٗك ١ايعسب1987. ،١ٝ
 .12د .عدْإ ابساٖ ِٝضسسإ ،املؿادز غري ا٫زاد ١ٜي٬يتصاّ يف قاْ ٕٛاملعاَ٬ت املدْ١ٝ
اَ٫ازتٚ ٞفكا ٭ؾٛي٘ يف ايفك٘ ا٫ض ،َٞ٬بد ٕٚطبعَ٘ ،هتب ١اؾاَع ،١ايػازق2010.،١
 .13د .ايعسب ٞبًشاز ،ايٓعس ١ٜايعاَ ١ي٬يتصاّ يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاؾصا٥س ،ٟز ،1ايتؿسف
ايكاْ ،ْٞٛط ،4دٜٛإ املطبٛعات اؾاَع ،١ٝاؾصا٥س2005. ،
 .14د .قطٔ عبداؿُٝد ايبْ ،٘ٝعس ٠سدٜج ١اىل خطأ ايطبٝب املٛدب يًُطٚ٪ي ،١ٝبدٕٚ
طبعَ٘ ،هتب ١اؾ ٤٬اؾدٜد ،٠املٓؿٛز1993. ،٠
 .15د .قُد سطني َٓؿٛز ،املطٚ٪ي ١ٝايطب ،١ٝبد ٕٚطبع٘ ،داز اؾاَع ١اؾدٜد،٠
اإلضهٓدز2001. ،١ٜ
 .16د .قُد عبد ايعاٖس سطنيَ ،ػه٬ت املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝيف فاٍ عًُٝات ْكٌ ايدّ،
بد ٕٚطبع٘ ،داز ايٓٗك ١ايعسب ،١ٝايكاٖس1995. ،٠
 .17قُٛد ضعد ايد ٜٔايػسٜف ،غسح ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقْ ،ٞعس ١ٜا٫يتصاّ ،ز،1
َؿادز ا٫يتصاَّ ،طبع ١ايعاْ ،ٞبػداد1955. ،
 .18دَٓ .رز ايفكٌ ،ايتؿسف ايكاْ ْٞٛيف ا٫عكا ٤ايبػس ،١ٜط ،1داز ايػ ٕٚ٪ايجكاف١ٝ
ايعاَ ،١بػداد1990. ،
 .19املطتػاز َٓري زٜاض سٓا ،ايٓعس ١ٜايعاَ ١يًُطٛ٦ي ١ٝايطب ،١ٝيف ايتػسٜعات املدْ١ٝ
ٚدع ٣ٛايتعٜٛض ايٓاغ ١٦عٓٗا ،بد ٕٚطبع٘ ،داز ايفهس اؾاَع ،ٞا٫ضهٓدز.2011 ،١ٜ
 .20املطتػاز َٓري زٜاض سٓا ،اـطأ ايطيب اؾساس ٞيف ايػسٜع ١ا٫ضٚ ١َٝ٬ايكٛاْني
ايعسبٚ ١ٝاٚ٫زبٚ ١ٝاَ٫سٜه ،١ٝط ،1داز ايفهس اؾاَع ،ٞا٫ضهٓدز.2008 ،١ٜ
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ثاْٝا :ايسضاٚ ٌ٥ا٫طازٜح اؾاَع:١ٝ
 .21ابساٖ ِٝعً ٞمحا ٟٚاؿًبٛض ،ٞاـطأ املٗين ٚاـطأ ايعاد ٟيف اطاز املطٚ٪ي١ٝ
ايطب( ١ٝدزاض ١قاَْ ١ْٝٛكازْ٘) ،زضايَ ١ادطتري ،داَع ١بابٌ2002. ،
 .22أمحد ْعُ ١ايعاديٚ ،ٞضا ٌ٥دفع املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝيف ايكاْ ٕٛاـاف( ،دزاض١
َكازْ ،)١زضايَ ١ادطتري َكدَ ١اىل داَع ١ايٓٗس ،ٜٔنً ١ٝاؿكٛم2008. ،
 .23بسابح مي ،٘ٓٝاملطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝعٔ عًُٝات ْكٌ ايدّ يف ايتػسٜع اؾصا٥سَ ٟكازْا،
زضاي ١يٓ ٌٝغٗاد ٠ايدنتٛزا ٙيف ايكاْ ،ٕٛنً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝداَع ١أبٞ
بهس بًكاٜد ،تًُطإ2016. ،
 .24خط ٟٛعبداجملٝد ،ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيعًُٝات ْكٌ ايدّ ،اطسٚس ١دنتٛزا ،ٙداَع ١ابٞ
بهس بًكاٜد تًُطإ ،نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ١ٝقطِ اؿكٛم ،اؾصا٥س2018. ،
 .25قُد د ٍ٬سطٔ ا٫تسٚغ ،ٞاملطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝايٓامج ١عٔ عًُٝات ْكٌ ايدّ (دزاض١
َكازْ٘) ،ط ،1داز اؿاَد يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ2008. ،
 .26قُٛد َٛض ٢دٜٚدَ ،ٜٔطٚ٪ي ١ٝايطبٝب ايفسد ١ٜاملدْ ١ٝعٔ اعُاي٘ املٗٓ ،١ٝزضاي١
َادطتري ،داَع ١بريٚت ،نً ١ٝايدزاضات ايعًٝا2008. ،
َٓ .27ؿس ْؿس ايد ،ٜٔاملطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝملسانص ْكٌ ايدّ يف ايتػسٜع اؾصا٥س ،ٟزضاي١
َادطتري ،نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝداَع ١امحد دزا ،2015 ،١ٜف91.
ٚ .28ا ٌ٥ممدٚح اب ٛايفتٛح امحد ايعصٜس ،ٟاملطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝعٔ عًُٝات ْكٌ ايدّ ،دزاض١
َكازْ٘ ،بد ٕٚطبع٘ ،داز ايفهس ٚايكاَْ ،ٕٛؿس2009. ،
ٚ .29شْ ١ضاٜه ،ٞإثبات اـطأ ايطيب أَاّ ايكاق ٞاملدَْ ،ٞرنس ٠يٓ ٌٝغٗاد ٠املادطتري
يف ايكاْ ،ٕٛنً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝداَعَٛ ١يٛد َعُس ٟتٝصٚ ٟش.2011 ،ٚ
ثايجا :ايبشٛخ ٚاجمل٬ت:
 .30د .داضِ ايعبٛد ،ٟاملدخ٬ت يف إسداخ ايكسز تكؿريا ،عح َٓػٛز يف فً ١ايعًّٛ
ايكاْ ،١ْٝٛاجملًد ( ،)15ايعدد ( ،)2،1ايطٓ2000. ١
 .31د .زداْ ٤اد ،ٞاخطا ٤ايع٬ز ،عح َكدّ يًُ٪متس ايعًُ ٞا ٍٚ٫س ٍٛا٫خطا ٤ايطب،١ٝ
داَع ١دسؽ ،ا٫زدٕ1999. ،
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 .32د .قش ٢قُد ضعٝد ايٓعُإ ،دْ .د ٣ضامل محد ٬َ ٕٚعً ،ٛايعكد ايطيب محا١ٜ
يًُسٜض اّ ايطبٝب ،عح َٓػٛز قُٔ امل٪متس ايطٓ ٟٛا ،ٍٚ٫ايتػسٜعات ايؿش١ٝ
ضبٌ تفعًٗٝا ٚتطٜٛسٖا ،نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١املٛؾٌ ،يًفرت2008./4/30-29 َٔ ٠
 .33د .فٛاش ؾاحل ،ايتعٜٛض عٔ ايكسز ا٫دب ٞايٓادِ عٔ دسّ ،دزاضَ ١كازَْ٘ ،كاٍ
َٓػٛز مبذً ١دَػل يًعً ّٛا٫قتؿادٚ ١ٜايكاْ ،١ْٝٛفًد ،22ايعدد ،2ضٛزٜا2006. ،
 .34د .قُد ؾدٜل قُد عبداهلل ،ايكسز املستد يف ْطام املطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝعٔ سٛادخ
ايطا٥سات ،فً ١ايعً ّٛايكاْ ،١ْٝٛنً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بػداد ،اجملًد ،32ايعدد
ايجاْ.2017،ٞ
زابعا :ايكسازات ايككا ( ١ٝ٥غري َٓػٛز: )٠
 .35قساز قهُ ١ايتُٝٝص ايعساق ١ٝاملسقِ /4940ؽ 1988/يف ( ،1988/6/9قساز غري
َٓػٛز).
 .36قساز قهُ ١ايتُٝٝص ا٫ؼاد ١ٜايعساق ١ٝاملسقِ  /364اهل ١٦ٝا٫ضتٓ٦افَٓ ١ٝك2008 /ٍٛ
يف 2008./4/21
 .37قساز قهُ ١ايتُٝٝص ا٫ؼاد ١ٜايعساق ١ٝاملسقِ/642اهل ١٦ٝا٫ضتٓ٦افَٓ ١ٝك 2008/ٍٛيف
2018./7/16
 .38قساز قهُ ١ايتُٝٝص ا٫ؼاد ١ٜايعساق ١ٝاملسقِ /556اهل ١٦ٝا٫ضتٓ٦افَٓ ١ٝك 2009/ٍٛيف
2009./5/28
 .39قساز قهُ ١ايتُٝٝص ا٫ؼاد ١ٜايعساق ١ٝاملسقِ/976اهل ١٦ٝا٫ضتٓ٦افَٓ ١ٝك 2010/ٍٛيف
2010./10/28
 .40قساز قهُ ١ايتُٝٝص ا٫ؼاد ١ٜايعساق ١ٝاملسقِ /891اهل ١٦ٝا٫ضتٓ٦افَٓ ١ٝك 2011/ٍٛيف
2011./5/24
 .41قساز قهُ ١ايتُٝٝص ا٫ؼاد ١ٜايعساق ١ٝاملسقِ  /1095اهل ١٦ٝا٫ضتٓ٦اف 2016/١ٝيف
2016./5/9
 .42قساز قهُ ١ايتُٝٝص ا٫ؼاد ١ٜايعساق ١ٝاملسقِ /60اهل ١٦ٝا٫ضتٓ٦افَٓ ١ٝك2017./ٍٛ
 .43قساز قهُ ١ايتُٝٝص ا٫ؼاد ١ٜايعساق ١ٝاملسقِ/213/212اهل ١٦ٝاملٛضع ١املدْ2018/١ٝ
يف .2018/7/11
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خاَطا :ايكٛاْني ٚايكسازات ٚايتعًُٝات:
 .44ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞاملعدٍ ٚايٓافر زقِ ( )40يطٓ1951. ١
 .45قاْ ٕٛا٫ثبات ايعساق ٞزقِ (  )107يطٓ 1979 ١ايٓافر ٚاملعدٍ.
 .46بٝإ ٚشاز ٠ايؿش ١ايعساق ١ٝزقِ ( )85يف  2009/4/21ايؿادز عٔ ٚشاز ٠ايؿش ١ايعساق،١ٝ
(غري َٓػٛز).
 .47قاْ ٕٛمحا ١ٜا٫طبا ٤ايعساق ٞزقِ ( )26يطٓ.2013 ١
 .48بٝإ ٚشاز ٠ايؿش/ ١ايب ،١٦ٝدا٥س ٠ايتدطٝط ٚتُٓ ١ٝاملٛازد ،قطِ ايطٝاضات ٚايتدطٝط
ايؿش ،ٞزقِ ( )250يف ( 2016/10/9غري َٓػٛز).
 .49نتاب ٚشاز ٠ايؿشٚ ١ايب ،١٦ٝدا٥س ٠ايتفتٝؼ ،قطِ املطٚ٪ي ١ٝايطب ،١ٝغعب ١ايتشكٝكات
ايطب 21322 ١ٝيف ( 2019/7/30غري َٓػٛز).
 .50قاْ ٕٛاملطٚ٪ي ١ٝايطبٚ ١ٝايؿش ١ٝا٫زدْ ٞزقِ( )25يطٓ2018. ١
 .51ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملؿس ٟزقِ ( )131يطٓ1948. ١
 .52قاْ ٕٛاملٛدبات ٚايعكٛد ايًبٓاْ ٞيطٓ1932. ١
 .53قاْ ٕٛاْػاٚ ٤تٓعَٚ ِٝساقبَ ١سانص ْكٌ ايدّ ايًبٓاْ ٞزقِ (  )766يطٓ2006. ١
 .54قساز فًظ ايٛشزا ٤اَ٫ازات ٞزقِ (  )28يطٓ 2008 ١بػإٔ ْعاّ ْكٌ ايدّ.
 .55قاْ ٕٛاملطٚ٪ي ١ٝايطب ١ٝاَ٫ازات ٞزقِ( )4يطٓ.2016 ١
ضادضا :املٛاقع ا٫يهرت:١ْٝٚ
 .57د .ابساٖ ِٝؾاحل عط ،١ٝاملطٚ٪ي ١ٝاملدْ ١ٝعٔ ا٫قساز ايبٛٝيٛد( ١ٝدزاضَ ١كازْ٘)،
عح َٓػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت  https://www.iasj.netتازٜذ ايصٜاز٠
2019./8/16
 .58ايكاق ٞايدنتٛز ط ٍ٬عذاز ،املفٗ ّٛايطيب ٚقٛاعد املطٚ٪ي َٔ ١ٝسٝح ؼدٜد اـطأ
ايطيب ٚتطبٝكات٘ٚ ،زق ١عٌُٚ ،شاز ٠ايعدٍ ا٫زدَْٓ ،١ٝػٛز عً ٢املٛقع ا٫يهرتْٞٚ
 ،https://www.google.com/urlتازٜذ ايصٜاز.2019/8/9 ٠
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