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 تعلٍق على قرار قضبئً
 تعىٌض الشخص ادلعنىي عن الضرر االدبً

)*(- 2102/ اذلٍئة العبمة 2 -رقم القرار :
- 

 فتحً علً فتحً العبذيل د. 
 أستبر القبنىن ادلذنً ادلسبعذ 
              ادلىصل/ جبمعة احلقىقكلٍة  

   (1)َسْٞ ْٛع احلهِ ::

                                                      

 مقال مخاجعة السؾضؾع.)*( 

 ن2119 / الهيئة العامة2رقؼ الحكؼ :: مجوي حتحايةة نوؾع الحكؼ ::محكسة التسييد اال (1)
. ويشغخ: اةزا: محكسة التسييد االحتحايةة فــي 26/3/2119حتاريخ اصجار الحكؼ:

بأوه: )لجى التجقيق والسجاولة وجج أن  21/12/2121بتاريخ  1651قخارهــا السخقـــؼ 
ضسؽ السجة القاوؾوية فقخر قبؾله شكال. ولجى عظف الشغخ على الظعؽ التسييدي مقجم 

الحكؼ السسيد وجج بأن السجعي/ اضافة لؾعيفته قج أقام الجعؾى على السجعى عليهؼ 
وبالعجي  26/7/2010لسظالبتهؼ بشذخ حتكحيب للسقال الحي وذخحته جخيجة العالؼ بتاريخ 

ت السجوية الخياضية في حتحت عشؾان حتقخيخ هشجسي حتجاوزات وهجر يهجي مشذآ 158
البرخة باالوهيار وحتحسيلهؼ مبلغ مليار ييشار عؽ اساءة الدسعة وحتعؾيزا أيبيا عسا 

مؽ القاوؾن  48/2لحقه مؽ وذخ هحه االفتخاءات بالتكافل والتزامؽ ولسا كاوت الساية 
السجوي ورت على أوه ويتستع الذخص السعشؾي بجسيع الحقؾق إال ما كان مشها 

ة الذخص الظبيعي وذلػ في الحجوي التي ةقخرها القاوؾن وان الساية مالزما لرف
مؽ القاوؾن السحكؾر قزت بأوه يتشاول حق التعؾيض الزخر األيبي كحلػ  215/1

فكل حتعج على الغيخ في حخيته أو في عخضه أو في شخفه أو في سسعته أو مخكده 
التعؾيض وعليه فأن االجتساعي أو في اعتباره السالي ةجعل الستعجي مدؤوال عؽ 

السظالبة بالتعؾيض عؽ الزخر األيبي ةكؾن مؽ حق األشخاص الظبيعية وليذ 
األشخاص السعشؾية وحيث أن الجعؾى أقيست مؽ قبل السجعي/ اضافة لؾعيفته فكان 

 =ةقتزي مؽ السحكسة أن حتحكؼ بخي الجعؾى مؽ هحه الشاحية ولسا كان الحكؼ السسيد قج
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  2019 اشل١٦ٝ ايعا١َ /2 ضقِ احلهِ ::
 26/3/2019 تاضٜذ اصساض احلهِ ::

 ذله١ُ ايتُٝٝع االؼاز١ٜ :: ج١ٗ االصساض
 ...احلكم مبذأ

ال حيل يًؿدط املعٟٓٛ املطايب١ بايتعٜٛض عٔ ايغطض االزبٞ ٚتكتضط َطايبت٘ )) 
 بايتعٜٛض املازٟ عُا فات٘ َٔ نػب َٚا حلك٘ َٔ عطض، ٚال ميهٔ سلٛي٘ عهِ املاز٠

َٔ ايكإْٛ املسْٞ الٕ ايغطض االزبٞ عطض ؾدضٞ عت يضٝل بايؿدط ايطبٝعٞ  (1/205)
 . ((فكط

 ...نص احلكم

يس٣ ايتسقٝل ٚاملساٚي١ َٔ قبٌ اشل١٦ٝ ايعا١َ حمله١ُ ايتُٝٝع االؼاز١ٜ يٛحغ بإٔ 
عطف ايٓعط ع٢ً احلهِ  ٚيس٣ هاًل.ؾ ايطعٔ ايتُٝٝعٟ َكسّ يف َست٘ ايكا١ْْٝٛ قطض قبٛي٘

املُٝع ٚجس باْ٘ صخٝح َٚٛافل ألحهاّ ايكإْٛ الٕ املسعٞ ايط٥ٝؼ ايتٓفٝصٟ يؿطن١ اثرل 
التضاالت ايعطام احملسٚز٠ إعاف١ يٛظٝفت٘ قس اٚعح يف عطٜغ١ زعٛاٙ ايبسا١ٝ٥ باْ٘ املسع٢ 

ٓٝ٘ َٚٓهاًل بٗا ٚشيو عٔ عًٝ٘ قاّ باإلغا٠٤ اىل زلع١ ايؿطن١ بططٜك١ غرل اخالق١ٝ ٚغرل َٗ
ططٜل قٝاَ٘ بٓؿط ازعا٤ات ناشب١ ع٢ً َٛاقع ايتٛاصٌ االجتُاعٞ َتُٗا ايؿطن١ باْٗا تعٌُ 
ع٢ً اغاؽ احملػٛب١ٝ ٚايعالقات ايؿدض١ٝ زٕٚ االٖتُاّ باجلاْب ايعًُٞ ٚإ ْؿط َجٌ 

عٗا ٚتٛثط ٖهصا ازعا٤ات ناشب١ تػ٧ يػُع١ ايؿطن١ غٛا٤ َٔ ايعاًَني فٝٗا اٚ املتعاًَني َ
بؿهٌ غًيب ع٢ً ايٓؿاط ايتجاضٟ شلا ٚقس تتدص ايؿطنات املٓافػ١ ٖصٙ االزعا٤ات ٚغ١ًٝ 

طًب احلهِ  يصا بٗا. تػتدسّ عس ايؿطن١ يػطض ايتؿٗرل بٗا َٚٔ ثِ اإلعطاض اقتضازًٜا
ايتعٜٛض املعٟٓٛ بإيعاّ املسع٢ عًٝ٘ بعسّ ْؿط أٟ َٓؿٛض ٜػ٤ٞ يًؿطن١ ٚايعاَ٘ ب

ٚاملازٟ ايصٟ اصاب ايؿطن١ ٚايصٟ ٜكسضٙ مببًؼ مخػُا١٥ ًَٕٝٛ زٜٓاض عطاقٞ. ٚبعس 
غًػ١ً َٔ املطافعات احلغٛض١ٜ ايع١ًٝٓ أصسضت ذله١ُ بسا٠٤ ايهطر حهُٗا 

ٚايصٟ قغ٢ بإيعاّ املسع٢ عًٝ٘ بتأزٜت٘ يًُسعٞ  14/11/2018يف  2018/ب/2753 بايعسز
                                                                                                                              

آخخ. فقخر حترجةقه مؽ حيث الشتيجة وحتحسيل السسيد  قزى بخي الجعؾى عؽ سبب=
هـ السؾافق 1432محخم/  /16رسؼ التسييد وصجر القخار باالحتفاق في 

(21/12/2111 .) 
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إعاف١ يٛظٝفت٘ َبًؼ قسضٙ ًَْٝٛا زٜٓاض تعٜٛغًا ي٘ )عٔ جدل اخلٛاطط( ٚفكًا ملا جا٤ بتكطٜط 
 ايجالث١ ٚضز زع٣ٛ املسعٞ إعاف١ يٛظٝفت٘ بايعٜاز٠ ٚايصٟ اضتغ٢ بٗصا نياخلدلا٤ ايكغا٥ٝ

ملطايب١ باحلهِ ي٘ بايتعٜٛض املازٟ ٚعسّ احلهِ ٚمل ٜطعٔ ب٘ غضٛظ ضز زعٛاٙ با
ايٓؿط ملٓؿٛضات تػ٤ٞ ي٘. ٚأَا املسع٢ عًٝ٘ فاْ٘ قس طعٔ باحلهِ ايبسا٥ٞ ايصٟ قغ٢ 
بإيعاَ٘ بتػسٜس يًُسعٞ إعاف١ يٛظٝفت٘ َبًؼ ايتعٜٛض االزبٞ ٚبٗصا تهٕٛ ايسع٣ٛ قس 

باعتباضٙ ؾدضًا اسلضطت ٚتطنعت ايتخكٝكات فٝٗا مبس٣ اغتخكام املسعٞ إعاف١ يٛظٝفت٘ 
ايضسز أنًُت ذله١ُ االغت٦ٓاف  ٚبٗصا عسَ٘. َعًٜٓٛا يًتعٜٛض عٔ ايغطض األزبٞ َٔ

ؼكٝكاتٗا ٚاغتفُٗت َٔ اخلدلا٤ ايجالث١ عٔ ايتعٜٛض ايصٟ قسضٚٙ يًُسعٞ إعاف١ يٛظٝفت٘ 
)ٚشيو جدلًا  ٚايبايؼ ًَْٝٛا زٜٓاض 24/10/2018أَاّ ذله١ُ ايبسا٠٤ مبٛجب تكطٜطِٖ املؤضر 

ٚقس اٚعح اخلدلا٤  ٌٖ املكضٛز بٗصا ايتعٜٛض َازٟ أّ ايتعٜٛض األزبٞيًدٛاطط( 
بإ املكضٛز بايتعٜٛض  15/12/2018ايكغا٥ٝني ايجالث١ مبٛجب ًَخل تكطٜطِٖ املؤضر 

يٛظٝفت٘ ٖٛ ايتعٜٛض االزبٞ ٚيٝؼ ايتعٜٛض املازٟ ٚقس  ايصٟ ٜػتخك٘ املسعٞ إعاف١
قطضت ذله١ُ االغت٦ٓاف بعس بصيو فػذ احلهِ ايبسا٥ٞ ٚضز زع٣ٛ املسعٞ إعاف١ يٛظٝفت٘ 

الٕ املطايب١ بٗصا ايتعٜٛض ٜكتضط ع٢ً االؾداظ ايطبٝع١ٝ باملطايب١ بايتعٜٛض االزبٞ 
ٚايصٟ ال اختالف فٝ٘ بإ   ٚقغا٤ٍٚالٕ ايجابت قاًْْٛا ٚفكًٗا  زٕٚ االؾداظ املع١ٜٛٓ

ايتعٜٛض عٔ ايغطض املازٟ يف دلاٍ املػؤٚي١ٝ ايعكس١ٜ اّ املػؤٚي١ٝ ايتكضرل١ٜ ٜؿٌُ َا 
حلل املغطٚض َٔ خػاض٠ َٚا فات٘ َٔ نػب. ٖٚصا االَط ال ٚجٛز ي٘ يف ايتعٜٛض عٔ 

تهُٔ يف إ ايغطض ٜضٝب املغطٚض يف عاطفت٘  فًػف١ ٖصا ايتعٜٛض الٕ االزبٞ. ايغطض
ٚؾعٛضٙ ُٜٚسخٌ اىل قًب٘ ايػِ ٚاحلعٕ ٚاالغ٢ ٚاحلػط٠ عٔ ططٜل ايطعٔ بػُعت٘ ٚقس ٜطتب 

 تعٜٛض. شيو جطحًا عُٝكًا يف ايفؤاز ال ٜٓسٌَ َطًكًا ضغِ تٛايٞ ايػٓني ٚال جيدلٙ أٟ
املعٟٓٛ ٖٛ ايغطض ايصٟ ٜضٝب املغطٚض يف ؾعٛضٙ اٚ عاطفت٘ اٚ  فايغطض االزبٞ اٚ اشًا

نطاَت٘ اٚ أٟ َع٢ٓ َٔ املعاْٞ ايػا١َٝ اييت حيطظ عا١َ ايٓاؽ عًٝٗا اميا حطظ َٔ 
 املاي١ٝ. اخلسش اٚ االْتٗاى ٚال ٜضٝب ٖصا ايغطض املغطٚض يف حل َٔ حكٛق٘

ايطبٝعٞ ٚال ميتس ؼت أٟ ظطف  باإلْػإشًا ٖٛ عطض ؾدضٞ عت يضٝل االزبٞ ا فايغطض
يالختالف  ٚشيو طبٝع١ٝ. اٚ َدلض ٚبأٟ ؾهٌ َٔ االؾهاٍ اىل ايؿدط املعٟٓٛ ٖٚصٙ ْتٝج١

ٖٚصٙ االخرل٠ ٖٞ دلُٛع١ َٔ  .١ٝ ايطبٝع١ٝ عٔ ايؿدض١ٝ املع١ٜٛٓاجلصضٟ َا بني ايؿدض
فطاز اٚ االَٛاٍ ٜعذلف شلا ايكإْٛ بايؿدض١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚتتُٝع عٔ األفطاز اٚ األَٛاٍ اال

http://عدمه.وبهذا/
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ازم شلا ش١َ َاي١ٝ َػتك١ً عٔ ش١َ االفطاز ايصٜٔ تتهٕٛ َِٓٗ اٚ َٔ  ٚمبع٢ٓ شلا. امله١ْٛ
شلا بايؿدض١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚتكػِ ايؿدض١ٝ املع١ٜٛٓ اىل  املعذلف .شاتٗا دلُٛع١ االَٛاٍ

ؾدض١ٝ َع١ٜٛٓ عا١َ نايسٚي١ ٚاحملافعات ٚؾدض١ٝ َع١ٜٛٓ خاص١ نايؿطنات ٚاجلُعٝات 
بفكطاتٗا ايػت َٔ  (48ٚقس عاجل املؿطع ايعطاقٞ احهاّ ايؿدط املعٟٓٛ يف املاز٠)

ملاز٠ اعالٙ فإٔ يهٌ ؾدط َعٟٓٛ َٔ ا (1ٚ3ٚ4ٚ5ٚ6ايكإْٛ املسْٞ ٚمبٛجب ايفكطات)
 ب٘. ممجاًل عٔ اضازت٘ ٚي٘ ش١َ َاي١ٝ َػتك١ً ٚي٘ ا١ًٖٝ االزا٤ ٚحل ايتكاعٞ ٚي٘ َٛطٔ خاظ

( َسْٞ اييت ْضت )ٜٚتُتع ايؿدط املعٟٓٛ 48َٔ املاز٠ ) (2ْطنع عًٝ٘ ٖٛ ايفكط٠) َٚا
ًا يضف١ ايؿدط ايطبٝعٞ ٚشيو يف احلسٚز اييت ٜكطضٖا ظُٝع احلكٛم اال َا نإ َٓٗا َالظَ

ايكإْٛ( َٚٔ خالٍ صطاح١ ٖصا ايٓط فال تجبت يًؿدط املعٟٓٛ احلكٛم املالصك١ 
ايؿدط املعٟٓٛ يٝؼ ي٘ جػس َازٟ ٚال اضاز٠ اٚ ازضاى ٚيٝؼ ي٘ ْفؼ  الٕ االْػإ. يطبٝع١

اضغ١ ْؿاط٘ َباؾط٠ اٚ إ ًٜتعّ قاًْْٛا اال عٔ ططٜل ايؿدط ٚاع١ٝ ٚال ميهٔ ي٘ مم
ايطبٝعٞ )االْػإ( ايصٟ ميجً٘ ٚايصٟ ٜغع يف خسَت٘ )أٟ يًؿدط املعٟٓٛ( ازضان٘ 
ٚاضازت٘ ٚمياضؽ ْؿاطًا حيػب يًؿدط املعٟٓٛ عٔ ططٜل حهِ ايكإْٛ ٜٚذلتب ع٢ً شيو 

ٚيٝؼ ي٘ أٟ  ٠ٞ يف االغطحكٛم نخل ايؿدط ايطبٝعبإ ايؿدط املعٟٓٛ يٝؼ ي٘ أٟ 
حل ؾدضٞ ٜٗسف اىل محا١ٜ ايهٝإ املازٟ نُا ٖٛ عًٝ٘ احلاٍ يف ايؿدط ايطبٝعٞ ايصٟ 
ي٘ احلل يف غال١َ اجلػس ٚالٕ احلكٛم املع١ٜٛٓ ٚاالزب١ٝ َالصك١ يًؿدط ايطبٝعٞ فكط يصا 

ٚي١ٝ ال ميهٔ ايؿدط املعٟٓٛ يًُطايب١ بايتعٜٛض عٔ ايغطض االزبٞ ٚفكًا يكٛاعس املػؤ
ايتكضرل١ٜ ٜٚكتضط َطايبت٘ بصيو ع٢ً ايتعٜٛض املازٟ فكط ٚشيو مبا فات٘ َٔ نػب َٚا 

اش ال ميهٔ ططٜل ٖصا ايتعٜٛض ٜتِ جدل ايغطض املازٟ ايصٟ حلل ب٘  ٚعٔ عطض. حلك٘ َٔ
ْضت )ٜتٓاٍٚ  َٔ ايكإْٛ املسْٞ ٚاييت( 1/205) حهاّ املاز٠أسلٍٛ ايؿدط املعٟٓٛ ب

حل ايتعٜٛض ايغطض االزبٞ نصيو فهٌ تعٍس ع٢ً ايػرل يف حطٜت٘ اٚ يف عطع٘ اٚ يف ؾطف٘ اٚ 
يف زلعت٘ اٚ يف َطنعٙ االجتُاعٞ اٚ يف اعتباضٙ املايٞ جيعٌ املتعسٟ َػؤٚاًل عٔ 

ٚمبٛجب ٖصا ايٓط فإ مجٝع احلكٛم اييت تهٕٛ عطع١ً يًتعسٟ عًٝٗا ثابت١  ايتعٜٛض(
بٝعٞ فكط زٕٚ ايؿدط املعٟٓٛ الٕ املكضٛز مبفطز٠ ايػرل اييت ٚضزت يف يًؿدط ايط

ايٓط تٓضطف اىل ايؿدط ايطبٝعٞ غٛا٤ ٚقع فعٌ ايتعسٟ بأحس صٛضٙ عًٝ٘ بضٛض٠ 
فايتعسٟ ع٢ً احلط١ٜ اٚ ايعطض اٚ ايؿطف اٚ ايػُع١ اٚ يف املطنع َباؾط٠ اٚ غرل َباؾط٠ 

عط ٚأحاغٝؼ ايؿدط ايطبٝعٞ املتعس٣ عًٝ٘ االجتُاعٞ اٚ االعتباض املايٞ تؤثط يف َؿا

http://لها.وبمعنى/
http://لها.وبمعنى/
http://ذاتها.المعترف/
http://ذاتها.المعترف/
http://به.وما/
http://به.وما/
http://به.وما/
http://الانسان.لان/
http://الانسان.لان/
http://ضرر.وعن/
http://ضرر.وعن/
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ٖٚصٙ املؿاعط ٚ األحاغٝؼ ال ٚجٛز شلا يف تهٜٛٔ طبٝع١ ايؿدط املعٟٓٛ ٚايصٟ ال ٜسضن٘ 
احلؼ بٌ ٜسضن٘ ايفهط َٚا ال ٜسضن٘ احلؼ ٜهٕٛ عسِٜ ايؿعٛض ٚايعاطف١ ٚال ٜتأثط َعًٜٓٛا اٚ 

َٔ ايكإْٛ املسْٞ ( 1/205) از٠ازبًٝا عٓس ٚقٛع ايغطض ٚشيو ال ميهٔ ايتٛغع يف تفػرل امل
 َٔ حهِ بايتعٜٛض االزبٞ يًؿدط ايطبٝعٞ فكط زٕٚ ايؿدط املعٟٓٛ ابعس مما ؼتًُ٘

ٖٚصا ال ٜعين ايتفطٜط ٚعٝاع حكٛم ايؿدط املعٟٓٛ. الٕ حكٛق٘ ذلفٛظ١ ٜٚػتخكٗا 
١ بايتعٜٛض املازٟ عٓس ثبٛت قٝاّ ايػرل بايتعسٟ عًٝ٘ ٚؼكل اضنإ املػؤٚي١ٝ املسْٝ

فاحمله١ُ ؼهِ ي٘ بايتعٜٛض املازٟ ٚشيو مبا فات٘ َٔ نػب َٚا حلك٘ َٔ عطض حاي٘ 
حاٍ ايؿدط ايطبٝعٞ. ظز ع٢ً شيو فإٔ ايتعسٟ ايصٟ ٜكع ع٢ً ايؿدط املعٟٓٛ ايعاّ 

 ١ْٝ.املس نايسٚي١ اٚ احس َؤغػتٗا ايطزل١ٝ ال ميهٔ محاٜت٘ عٔ ططٜل اقا١َ ايسع٣ٛ
ؾطف ايسٚي١ ٚاعتباضٖا املكسؽ ٖٛ املضًخ١ ايعا١َ اييت حيُٝٗا احلل ايعاّ عٔ ططٜل  الٕ

اقا١َ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ نُا يًؿدط املعٟٓٛ اخلاظ اعاف١ اىل املطايب١ بايتعٜٛض 
قا١َ ٚؼطٜو ايؿه٣ٛ إيغطض ب٘ ْتٝج١ ايتعسٟ. ي٘ احلل باملازٟ َٔ ايصٟ تػبب بإحلام ا

نإ ايطعٔ ايصٟ اْضب عًٝ٘ َٔ قبٌ املتعسٟ ٜسخٌ يف زا٥ط٠ اجلطمي١  اجلعا١ٝ٥ عسٙ اشا
ايكٍٛ مما  ٚصف٠ٛ املطتهب. َٚا ٜذلتب ع٢ً شيو َٔ فطض عكٛب١ تتٓاغب ٚايفعٌ اجلطَٞ

غًف شنطٙ ٚبٝاْ٘ فإ زع٣ٛ املسعٞ اعاف١ يٛظٝفت٘ باعتباضٙ ؾدضًا َعًٜٓٛا باملطايب١ 
بايتعٜٛض االزبٞ عٔ ايغطض ايصٟ حلل ب٘ ْتٝج١ قٝاّ املسع٢ عًٝ٘ بايتؿٗرل ب٘ يف َٛاقع 
ايتٛاصٌ االجتُاعٞ ٚاجب١ ايطز ٖٚصا َا قغ٢ ب٘ احلهِ املُٝع ٚايصٟ جا٤ َتفكًا ٚ احهاّ 

ْٕٛ. ٚتأغٝػًا ع٢ً َا تكسّ قطضت احمله١ُ تضسٜل احلهِ املُٝع ٚضز عطٜغ١ ايطعٔ ايكا
/ 19نجط١ٜ يف فت٘ ضغِ ايتُٝٝع ٚصسض ايكطاض باألإعاف١ يٛظٝ –ايتُٝٝعٟ َع ؼٌُٝ املُٝع 

 .ّ 26/3/2019  ملـٛافلٖـ ا 1440/ ضجب
 قرار اعاله...التعلٍق على ال

إٔ ايغطض األزبٞ ٜضٝب ايؿدط ايطبٝعٞ ٚال  ٖٚٓا يٓا إٔ ْػأٍ، ٌٖ حكًا
ايؿدط املعٟٓٛ نُا جا٤ يف اجتٗاز ذله١ُ ايتُٝٝع املٛقط٠؟؟ أّ إٔ ايغطض  ٜضٝب 

 نُا ٜضٝب ايؿدط ايطبٝعٞ؟؟  ايؿدط املعٟٓٛ  ٜضٝب  األزبٞ ممهٔ إٔ

ُٛع١ َٔ األؾداظ اٚ األَٛاٍ ٖٞ دلايؿدض١ٝ االعتباض١ٜ أٚ ايؿدط املعٟٓٛ: 
اييت تٗسف إىل ؼكٝل غطض َعني، ٚميٓح ايكإْٛ شلا ايؿدض١ٝ ايكا١ْْٝٛ املػتك١ً بايكسض 

http://المدنية.لان/
http://المدنية.لان/
http://المدنية.لان/
http://المرتكب.وصفوة/
http://المرتكب.وصفوة/
tel:1440
tel:1440
tel:2019
tel:2019


 (12( ، السنة )75( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23) 

383 

ُّٝٗا ايبعض باألؾداظ االعتباض١ٜ ألّْ٘ يٝؼ شلا نٝإ  ايالظّ يتخكٝل ٖصا ايػطض. ٜٚػ
املؿطع  َازٟ ًَُٛؽ، ٚإُّْا تكّٛ يف ايصٖٔ ْٚتضٛض ٚجٛزٖا َعٜٓٛا فكط ٚقس اعذلف

يًؿدط املعٟٓٛ بايؿدض١ٝ ايكا١ْْٝٛ يغطٚضات ع١ًُٝ ٚشيو بػبب تػرل ايعامل ٚايتطٛضات 
احلاص١ً فٝ٘ بعس عضط ايضٓاع١ ٚاظزٖاض ايتجاض٠ ٚظٗٛض ْعاّ ايؿطنات ٚاملؤغػات ْٚعاّ 
ايسٚي١ ٚايٛظاضات فأصبخت تًو ايؿدض١ٝ املع١ٜٛٓ تضًح النتػاب احلكٛم ٚؼٌُ 

 ايٛاجبات. 

ؿدضٝات تتهٕٛ َٔ ػُع أؾداظ يػطض ؼكٝل ٖسف َعني اْؿأت ٖٚصٙ اي 
َٔ اجً٘ تًو ايؿدض١ٝ املع١ٜٛٓ ٚحيسز ايكإْٛ طبٝع١ تًو ايؿدضٝات ايكا١ْْٝٛ ٚططم 
تأغٝػٗا ٚٚفل ايٓعاّ ايساخًٞ شلا ٜٚهٕٛ يتًو ايؿدض١ٝ املع١ٜٛٓ ممجٌ ٜكّٛ مبباؾط٠ 

ٖٚٞ نال َٔ  املع١ٜٛٓ ايؿدضٝات (1)أٚج٘ ايٓؿاط املدتًف١ اخلاص١ بٗا  ٚقس بني ايكإْٛ
اإلزاضات ٚاملٓؿآت ايعا١َ اييت ميٓخٗا ايكإْٛ ؾدض١ٝ َع١ٜٛٓ َػتك١ً عٔ -ايسٚي١ ب -)ا

ؾدض١ٝ ايسٚي١ بايؿطٚط اييت حيسزٖا. ج. االي١ٜٛ ٚايبًسٜات ٚايكط٣ اييت ميٓخٗا ايكإْٛ 
ًا يٓؿ٤ٛ ايؿدط االٚقاف....( ٜعّس عطٚضٜ -ؾدض١ٝ َع١ٜٛٓ بايؿطٚط اييت حيسزٖا. ز

املعٟٓٛ ٕ تعذلف ي٘ ايسٚي١ بؿدضٝت٘ املع١ٜٛٓ َٚٔ ٖصا ايطنٔ تبسأ ايؿدض١ٝ املع١ٜٛٓ 
ٜٚضبح باإلَهإ ايكٍٛ بٛجٛز ْعاّ قاْْٛٞ ٜضبح َٔ خالي٘ ايؿدط املعٟٓٛ أٖال 

 النتػاب احلكٛم ٚؼٌُ االيتعاَات ٚغرلٖا مما ٜذلتب عًٝ٘ َٔ ْتا٥ج. 

تكغٞ بأْ٘: ايعطاقٞ ٚاييت  َٔ ايكإْٛ املسْٞ  48از٠ إٕ امل. (2)ْتفل َع َٔ ٜط٣
)ٜٚتُتع ايؿدط املعٟٓٛ ظُٝع احلكٛم إال َا نإ َٓٗا َالظَا يضف١ ايؿدط ايطبٝعٞ 
ٚشيو يف احلسٚز اييت ٜكطضٖا ايكإْٛ، ال تػعفٗا فُٝا شٖبت ايٝ٘ بٌ ٖٞ زيٌٝ ع٢ً عسّ 

١ ٖٞ َػاٚا٠ ايؿدط ايطبٝعٞ صخ١ َا شٖبت ايٝ٘، فايٓط صطٜح يف إٔ ايكاعس٠ ايعاَ
بايؿدط املعٟٓٛ يف مجٝع احلكٛم ٚاالغتجٓا٤ ٖٛ عسّ متتع ايؿدط املعٟٓٛ باحلكٛم 

                                                      

 .1951لدشة  41السجوي العخاقي رقؼ ( مؽ القاوؾن 47وص الساية ) يشغخ:( 1)

جامعة ذي قار مقال ن كلية القاوؾنن الجكتؾر طارق كاعؼ عجيلن أستاذ القاوؾن السجوي( 2)
 مشذؾر على صفحة الفيذ بؾك الخاصة به.
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املالظ١َ يضف١ ايؿدط ايطبٝعٞ ٚشيو يف احلسٚز اييت ٜكطضٖا ايكإْٛ، ٚملا نإ ايغطض 
٤ عًٝ٘ األزبٞ ال ٜكع ع٢ً صٛض٠ ٚاحس٠ ٚإمنا تتعسز صٛضٙ بتعسز صٛض احلل ايصٟ مت االعتسا

َٔ قبٌ ايػرل، يصيو جيب ايبخح عٔ احلل ايصٟ مت االعتسا٤ عًٝ٘ َٔ قبٌ ايػرل؛ ٌٖ ٜجبت 
ٖصا احلل يًؿدط املعٟٓٛ ثبٛت٘ يًؿدط ايطبٝعٞ؟ َٚٔ ثِ ْكطض بعس اإلجاب١ ع٢ً ٖصا 
ايتػاؤٍ عٔ َس٣ اغتخكام ايؿدط املعٟٓٛ ايتعٜٛض عٔ ايغطض األزبٞ ايصٟ أصاب٘. 

 ل ايصٟ مت االعتسا٤ عًٝ٘؟ ٚيهٔ أٜٔ زلس ٖصا احل

َٔ ايكإْٛ املسْٞ إؾاض٠ إىل شيو بٓضٗا: )ٜتٓاٍٚ  205إٔ ايفكط٠ األٚىل َٔ املاز٠ 
حل ايتعٜٛض ايغطض األزبٞ نصيو فهٌ تعس ع٢ً ايػرل يف حطٜت٘ أٚ يف عطع٘ أٚ يف ؾطف٘ أٚ 

ٔ ايتعٜٛض(. يف زلعت٘ أٚ َطنعٙ االجتُاعٞ أٚ يف اعتباضٙ املايٞ جيعٌ املتعسٟ َػؤٚال ع
فٗصا ايٓط أؾاض إىل احلكٛم اييت ٜكع عًٝٗا ايتعسٟ ٚاييت ٜجبت بعغٗا يًؿدط ايطبٝعٞ 
زٕٚ ايؿدط املعٟٓٛ ناحلل يف احلط١ٜ ٚاحلل يف عسّ االعتسا٤ ع٢ً ايعطض أٚ ايؿطف، نُا 
اؾاض إىل احلكٛم اييت تجبت يًؿدط ايطبٝعٞ ٚاملعٟٓٛ ع٢ً ايػٛا٤ ناحلل يف ايػُع١ 

عسّ اإلعطاض باملطنع املايٞ. فُُا ال خالف فٝ٘ إٔ يًؿدط املعٟٓٛ احلل يف ٚاحلل يف 
احملافع١ ع٢ً زلعت٘ َٚطنعٙ املايٞ َٔ نٌ اعتسا٤ ٜكع َٔ ايػرل، بٌ ايتعٜٛض ايٓتا٥ج عٔ 
ايغطض األزبٞ يف ٖصٙ ايضٛض َٔ صٛض االعتسا٤ مما ال خالف ع٢ً تعٜٛغ٘ يف ايفك٘ 

يتعٜٛض عٔ ايغطض األزبٞ، ألْ٘ يف ايػايب األعِ ٜأتٞ ٚايكغا٤ املكاضٕ حت٢ عٓس خضّٛ ا
رلتًطا بغطض َازٟ أٚ َكذلْا ب٘ ٜٚطًل ايفك٘ االزلًٝعٟ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايغطض تػ١ُٝ 

فايؿطن١ اييت ٜتِ تؿٜٛ٘ زلعتٗا أٚ ْؿط َعًَٛات ناشب١ تؤثط يف َطنعٖا  ،األعطاض املج١ًٝ
 َازٟ ٚأزبٞ ال ذلاي١.  املايٞ أَاّ املتعاًَني يف أغُٗٗا تضاب بغطض

نُا إٔ ايفكط٠ ايجايج١ َٔ املاز٠ األٚىل َٔ ايكإْٛ املسْٞ تٓط ع٢ً أْ٘: 
)ٚتػذلؾس احملانِ يف نٌ شيو باألحهاّ اييت اقطٖا ايكغا٤ ٚايفك٘ يف ايعطام ثِ يف ايبالز 

 ايبالز األخط٣ اييت تتكاضب قٛاْٝٓٗا َع ايكٛاْني ايعطاق١ٝ(. ٚبايطجٛع إىل ايكغا٤ ٚايفك٘ يف
اييت تتكاضب قٛاْٝٓٗا َع ايكٛاْني ايعطاق١ٝ زلس إٔ ٖصا ايكغا٤ ٚشاى ايفك٘ َتفل ع٢ً 
تعٜٛض ايغطض األزبٞ ايصٟ ٜضٝب ايؿدط املعٟٓٛ، فاألغتاش ٜٛغف زلِ جدلإ 

ٓعط١ٜ ايعا١َ يًُٛجبات َا ْض٘: ايط٥ٝؼ األٍٚ حمله١ُ ايتُٝٝع يف يبٓإ ٜكٍٛ يف َؤيف٘ يف اي
بايتعٜٛض عٔ ايغطض املازٟ ٚاملعٟٓٛ ٜعٛز يألؾداظ ايطبٝعٝني نُا  ٚحل املطايب١"
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. ١ نايسٚي١ ٚايبًسٜات اخلٜعٛز يألؾداظ املعٜٓٛني ٚيألؾداظ املعٜٓٛني شٟٚ ايضف١ ايعاَ
يف٘ ٜٚكٍٛ األغتاش حػني عاَط املػتؿاض ايػابل يف ذله١ُ االغت٦ٓاف املضط١ٜ يف َؤ

ط زفاع ايؿدط املعٟٓٛ عُا ٜضٝب٘ َٔ عطض ٚيٝؼ ٜكتضاملػؤٚي١ٝ املس١ْٝ َا ْض٘: "
َازٟ ٚحسٙ، أٚ عُا ٜػ٤ٞ إىل املضاحل ايعا١َ اييت ميجًٗا، بٌ إٕ ي٘ ش١َ َع١ٜٛٓ، َا ميهٔ 
َع٘ إٔ تضاب بغطض أزبٞ، ٚإمنا فُٝا ٜتضٌ بايػُع١ َٚا إيٝٗا، ٚفُٝا عسا َا ٜتعًل 

ٔ عطض أزبٞ، باتٗاّ أحس بايعاطف١ نايتعٜٛض ايصٟ تطًب٘ َضًخ١ ايدلٜس إلصالح َا ٚقع َ
فطٚعٗا بايػطق١ بػرل ٚج٘ حل. ٚع٢ً ٖصا ايٓخٛ يًٓكابات امل١ٝٓٗ ٚايؿطنات ٚاجلُعٝات اييت 
تتُتع بؿدض١ٝ َع١ٜٛٓ، إٔ تطايب بتعٜٛض عُا ميؼ اعتباضٖا بصاتٝتٗا َٔ عطض 

   .(1)أزبٞ

 واخلالصة التً نستطٍع اخلروج بهب:
٢ً زلعت٘ َٚطنعٙ االجتُاعٞ َٚطنعٙ إٕ يًؿدط املعٟٓٛ احلل يف احملافع١ ع

شلا حل فايؿطن١ اييت ٜتِ تؿٜٛ٘ زلعتٗا ،  ،املايٞ َٔ نٌ اعتسا٤ ٜكع عًٝ٘ َٔ قبٌ ايػرل
ايضٛض َٔ صٛض االعتسا٤ مما ال خالف  ٖٚصٙعٔ ايغطض األزبٞ  اتجتعٜٛض ايٓباي املطايب١

، يغطض األزبٞع٢ً تعٜٛغ٘ يف ايفك٘ ٚايكغا٤ املكاضٕ حت٢ عٓس خضّٛ ايتعٜٛض عٔ ا
ٚاالقطاض عل ايؿدط االعتباضٟ بايتعٜٛض عٔ ايغطض االزبٞ ٖٞ عطٚض٠ ٜكتغٝٗا اعُاٍ 
صخٝح ايكإْٛ ٚحفغ َضاحل اجملتُع، بايٓعط ملا ميجً٘ ايؿدط االعتباضٟ َٔ أ١ُٖٝ ي٘ 

 غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ االقتضازٟ أّ االجتُاعٞ.
 
 

                                                      

وتقايةة لحكؼ اقخاءة حتحليلية  -الذخص االعتباري أ.ي. دمحم حدؽ قاسؼن الزخر االيبي و  (1)
وما  5ن ص22/1/2118محكسة الشقض السرخية الجائخة السجوية والتجاريةن بتاريخ 

 بعجها.


