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  المستخمص
 المعنوية أو والجسدية المادية الخسارة ىي ”الممثل ”األداء لفنان التمثيمية المخاطر قبول
 بموجب عاتقو عمى ةالمترتب االلتزامات بأداء قيامو نتيجة بالممثل تمحق ان الممكن من

ن المخرج، وبين بينو المبرم العقد  عمى تأثير لو يكون  شك دون  المخاطر ىذه قبول وا 
 ”األداء الفنان حقوق  عمى وبالتالي المخرج، عاتق عمى تقع التي المدنية المسؤولية

 أكانت سواء بالممثل، تمحق التي األضرار عن الناشئ بالتعويض المتمثمة" الممثل
 المخاطر، قبول ،"الممثل”األداء الفنانالكممات المفتاحية:. معنوية أو ديةما االضرار
 .التعويض المدنية، المسؤولية

Abstract 

Acceptance  of  the representative risks of the performing artist” 

the actor" is the material, physical or moral loss that may be 

sustained by the actor as a result of his performance fulfilling his 

obligations under the contract concluded between him and the 

director , and accepting these risks undoubtedly has an impact on 

the civil liability of the director; consequently , the rights of the 

performing artist”actor" which are represented in compensation 

arising from the damages suffered by the actor , regardless of the 

damages material. Keywords: Opening words: performing 

artist”actor" , acceptance of risk , civil liability. 
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 المقدمة
الشك أن االنسان ىو األصل وكائن من يكون في حياتو اليومية  أواًل:أهمية الموضوع: 

والمينية، فالبد من حمايتو من كل ما يضر بو من حولو، وفي كافة مراحل حياتو، 
وحتى بعد وفاتو، و يعد الحق في سالمة الجسم أواًل  من اىم الحقوق الذي يتمتع بو 

ياة ويعد محور جميع الحقوق،  فضاًل عن حمايتو  ماديًا ومعنويًا  الفرد بعد حقو في الح
وحماية االنسان عمومًا والممثل يعد فرد من أفراد االنسانية أو بعبارة أدق فرد من أفراد 
المجتمع ىي من اساسيات القانون الوضعي، وكذلك اتفاقيات الدولية المعنية بحقوق 

ن قبول المخاطر من قبل ال ممثل في أداء العمل التمثيمي لو تأثيرات عمى االنسان، وا 
حقوقو المالية والجسدية والمعنوية لو، ونحاول ان نمقي الضوء عمى ىذا الموضوع في 
ظل أحكام قوانين حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ليا فضاًل عن أحكام القانون 

 المدني بقدر تعمق ىذه األحكام بيذا الموضوع.
تكمن مشكمة البحث في عدم قيام المشرعين بتنظيم موضوع قبول حث: ثانيًا: مشكمة الب

المخاطر التمثيمية لفنان األداء، لذلك نحاول أن نتحدث عن ىذا الموضوع من خالل 
الفرضيات أو التساؤالت اآلتية:ما المقصود بمخاطر التمثيمية؟ وماىي شروط المخاطر 

؟ والمتشابية ليالمصمحات القانونية التمثيمية؟ وكيف تمييز المخاطر التمثيمية عن ا
وماىي أركان المسؤولية المدنية؟ وماىي التعويض الذي يستحق الممثل جراء ضرر 

 الممحق بيا ؟
تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، الذي يقوم  ثالثًا: منهجية الدراسة:

ي العراقي والمصري بدوره عمى أسس تحميل النصوص القانونية في ضوء القانون المدن
وقانون حماية حقوق المؤلف العراقي والكوردستاني والمصري، واالستعانة باآلراء 

 واالجتيادات الفقيية.
ألجل تغطية ىذا الموضوع قسمنا ىذا البحث إلى مبحثين،  رابعًا: هيكمية البحث:

سنخصص المبحث األول لمبحث عن ماىية المخاطر ونبين ذلك من خالل المطمبين، 
نتحدث في المطمب األول عن مفيوم المخاطر، ونتحدث في المطمب الثاني عن قبول 
المخاطر التمثيمية وتمييزه عن المصطمحات المشابية لو أما المبحث الثاني فخصصناه 
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لممسؤولية المدنية والتعويض الناشئة عنيا، خالل مطمبين سنبين اركان المسؤولية 
 طمب الثاني نوضح التعويض الناشئ عنيا.المدنية في المطمب األول، وفي الم

 المبحث األول
 ماهية المخاطر

سنخصص ىذا المبحث لبيان مفيوم المخاطر بتعريفو وتوضيح شروط الذي يجب أن 
عن المصطمحات القانونية  المخاطر وتمييز، توفر في المخاطر وذلك عبر مطمبت

بحيث ان ، المدنية وشروطيماالمشابية لو وىما قبول المخاطر واإلعفاء من المسؤولية  
ىناك نقاط التشابو واختالف فيما بينيما وبين قبول المخاطر نحاول أن نيبن ذلك  في 

 مطمب آخر وعبر الفرعين :
 المطمب األول

 مفهوم قبول المخاطر
سنبين في ىذا المطمب مفيوم المخاطر من خالل بيان تعريفو بداية  لغة واصطاًل  

عرض وتوضيح مجموعة من ، بشكل خاص وذلك عبر فرع بشكل عام وقبول المخاطر
 الشروط حتى نمكن أن نقول بوجود المخاطر :

 الفرع األول
 تعريف قبول المخاطر

ثم ، سنخصص ىذا الفرع لمبحث عن تعريف قبول المخاطر سنبدأ بتعريف قبول لغة
 نبين المخاطر  اصطالحًا وننتيي بتعريف قبول المخاطر التمثيمية كما يمي :

اليدية  ويعرف أنو قبمت.( 1)أواًل  / القبول في المغة: الرضا بالشيء وميل النفس إليو 
وتأتي بمعنى االشراف عمى اليالك، وكذلك ىو ارتفاع ( 2)قبواًل وكذلك قبمت الخبر

الخطر ظاىرة أو حالة معنوية ( 3)المنزلة والشرف والمكانة خطر الرجل أي قدره ومنزلتو
اذه القرارات أثناء حياتو اليومية، مما يترتب عميو حالة من الشك تالزم الشخص عند اتخ

                                                           

(
1 )

  www.almaany.comlastيؼغى ػشثٙ انًزبػ ػهٗ انًٕلغ انزبنٙ ) –يؼغى انًؼبَٙ انغبيغ 

visted 1/7/2021 ). 

(
2 )

 .3513اثٍ انًُظٕس، نغبٌ انؼشة، انًغهذ انخبيظ، يُشأح داس انًؼبسف، ص

(
3 )

 .36، ص1896انشاص٘ دمحم ثٍ أثٙ ثكش، يخزبس انظحبػ ثٛشٔد، يكزجخ نجُبٌ، 

http://www.almaany.com/
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أو الخوف أو عدم التأكد من نتائج تمك القرارات التي يتخذىا الشخص بالنسبة لموضوع 
يمثل الخطر عمى المستوى الفردي ىاجسًا ينتاب االنسان حول المفاجئات ، (1)معين

ت ذلك نتائج أعمالو الشخصية أو غير واألضرار التي يمكن أن يتعرض ليا سواًء أكان
 ( 2)ذلك 

ثانيًا / الخطر اصطالحًا: حتى وقتنا الحاضر لم يستطيع االقتصاديون واالحصائيون 
وأصحاب نظريات القرار االتفاق عمى تعريف واحد لممخاطر يمكن استخدامو في كل 

تي يخشى وعرف المخاطر في عقد الضمان بأنيا الطارئة أو النازلة ال( 3)مجاالت 
المضمون عواقبيا المضرة مثل الحريق أو السرقة، والخطر الذي يمزم الضمان بتعويض 

ن أفضل تعريف لمخطر ىو الخسارة المادية أو ( 4)أضراره حين وقوعو يعبر بالكارثة  وا 
المالية المحتممة في الدخل أو الثروة نتيجة حدوث حادث معين، ويتضرر منو 

لغير، حيث تحددان الخسارة مادية وليس معنوية، وىذه األشخاص أو الممتمكات أو ا
استنادًا إلى ذلك نستطيع أن نعرف , (5)الخسارة محتممة ولكنيا ليست مؤكدة أو مستحيمة

المخاطر التمثيمية بأنو ىي الخسارة المالية أو الجسدية او المعنوية من المحتمل أن 
ن التمثيمي بمقتضى العقد المبرم بينو نتيجة قيامو بأداء الف” الممثل” تمحق بفنان األداء

 وبين المخرج.
 الفرع الثاني

 شروط قبول المخاطر التمثيمية

                                                           

(
1 )

ثشػٙ ػضًبٌ انششٚف ػجذ انؼضٚض، رمٕٚى أصش إػبدح انزأيٍٛ ػهٗ إداسح األخطبس انًكززجخ نذٖ 

ٍٛ انًجبشش، سعبنخ يمذيخ نُٛم دسعخ دكزٕساِ فٙ انزأيٍٛ نغبيؼخ انشثبحخ انٕؽُٛخ ششكبد انزأي

 .2114انغضائش، 

(
2 )

، يُشٕساد يظجبػ 2116د. عهٛى ػهٗ انٕسد٘، إداسح انخطش ٔانزأيٍٛ، انطجؼخ االنكزشَٔٛخ 

 .13كًبل، ص

(
3 )

شٓبدح انًبعزش فٙ  عٕص٘ كشًٚخ، انزأيٍٛ ػذ انًخبؽش فٙ ظم انمبٌَٕ انغضائش٘، يزكشح نُٛم

يغزغبَى، لغى انمبٌَٕ  –انحمٕق، يمذيخ نكهٛخ انحمٕق ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ ثغبيؼخ ػجذ انحًٛذ ثٍ ثبدٚظ 

 .35، ص2119 -2113انخبص، 

(
4 )

 :انًزبػ ػهٗ انًٕلغ انزبنٙ 132، ص 15صْذ٘ ٚكٍ ششػ لبٌَٕ انًٕعجبد ٔانؼمٕد، ط

www.data.lebnaneselaws.com last visted 2/7/ 2021 

(
5 )

 .4ْـ، ص1441انشٚبع،  2األكبدًٚٛخ انًبنٛخ أعبعٛبد انزأيٍٛ، األكبدًٚٛخ، ؽ

http://www.data.lebnaneselaws.com/
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حدد الفقو مجموعة من  شروط األساسية  التي يجب أن تتوفر في المخاطر  حتى 
 نستطيع أن نقول بوجودىا  سنبين ىذه الشروط عبر ىذا الفرع  والمتمثمة بما يأتي : 

ر حادثا احتماليًا: يذىب بعض الفقياء إلى أن حدوث المخاطر أن يكون المخاط – 1
غير مطمئن عمى وقوعو، من باب االحتمال أي من الممكن أن يقع ومن الممكن أن 
يحصل عكس ذلك، وتضم أيضًا الوقائع التي متأكد حدوثيا لكنو غير معموم متى 

واستنادًا ( 1)الطريق ستحدث كالوفاة، كما تشمل الحوادث محتمل وقوعيا كالسرقة وحادثة
إلى ذلك يجب أن ال تكون الخطر مؤكدًا وال مستحياًل، ألن االحتمال عنصر األساس 

واالحتمال كعنصر األساس من ىذا الشرط، ىو قياس إلمكانية وقوع  ( 2)في ىذا الشرط 
حادث ما أو تحقق فرصة معينة وحينما ال يخضع تحقق الفرصة أو وقوع الحادث 

واحتمال موافقة ( 3)يخرجان عن اإلطار العممية لنظرية االحتماالت  لمقياس، إلنيما
الحالة أو المستقبل ال يمكن أن يكون مرتقبا، اال باالحتماالت المعاكسة لمشكوك واليقين 

يتبين لنا من خالل عرض ( 4)الذي يسمح بالتنبؤ، يعني أن توقع الخطر مقيد باحتمال 
 مام المخاطر كأحد عنصر من عناصر شروطيا.ىذا الشرط بأنو بدون احتمال لسنا أ

والمقصود بعرضية  الخسارة يجب أن تكون نتيجة حادث عرضي وغير متعمد: -2
الخسارة أن يكون الحادث المؤدي إلى تحقق الخسارة أمرًا احتماليًا أي أن الخسارة يجب 

ال توقف  أي المقصود بذلك ىو أن الخسارة التي يتحقق يجب أن( 5)أن ال تكون إرادية 

                                                           

(
1 )

آٚخ عبنى دمحم يشاعغ، رغٛٛش انخطش فٙ ػمذ انزأيٍٛ ٔاٜصبس انًزشرجخ ػهّٛ دساعخ يمبسَخ، سعبنخ 

 .23، ص2118، كهٛخ انحمٕق عبيؼخ ششق األٔعؾ، حضٚشاٌ يبعغزٛش لذو نمغى انمبٌَٕ انخبص

(
2 )

، ػًبٌ، 1أعبيخ ػضيٙ عالو، شمٛش٘ َٕس٘ يٕعٗ، إداسح انخطش ٔانزأيٍٛ، داس انحبيذ، ؽ

 .31، ص2113

(
3 )

 .15د. عهٛى ػهٗ انٕسد٘، إداسح انخطش ٔانزأيٍٛ، يظذس عبثك، ص

(
4 )

ٔس ٔيكبَخ إداسح انًخبؽش فٙ انًؤعغخ ػجذنٙ نطٛفخ، يزكشح رخشط نُٛم شٓبدح انًبعغزٛش، د

 .33، عٕص٘ كشًٚخ، يظذس عبثك، ص4االلزظبدٚخ، رهًغبٌ، ص

(
5 )

 .34أعبيخ ػضيٙ عالو، شمٛش٘ َٕس٘ يٕعٗ، يظذس عبثك، ص
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عمى إرادة المتعاقدين أو أحدىما وبخالف ذلك أنتفى صفة االحتمال، ويصبح تحقق 
 ( .1)الخطر مرىونًا عمى ارادة ىذا الطرف

ورغم ذلك ىناك عوامل تؤدي إلى زيادة الخطر إراديًا مثاًل ظاىرة االنتحار تزيد من 
يق بيذا الجانب، وفي درجة ظاىرة الوفاة وظاىرة اشعال النيران تزيد من ظاىرة الحر 

 (2)ىذه األحوال فإن تدخل االشخاص السبب الذي يؤدي إلى زيادة درجة الخطورة 

 (3)واضح مما سبق بأن تحقق الخطر موقوف عمى عامل الصدفة والمفاجئة القدرية 

والمبين من ىذا الشرط بأن الخسارة يجب أن تقع من باب الواقعة وليس التصرف أي 
 بإرادة األشخاص المن قريب وال من بعيد.فميس ليا أي عالقة 

استنادا إلى كون  أن يكون الخطر أمرًا ممكنا في المستقبل وليس مستحياًل: – 3
الحادث احتماليًا أن ال يكون وقوع الخطر مستحياًل، بل يجب أن يكون ممكنا، وبعكس 

كون ذلك يرفع صفة االحتمال ولم يعد ىناك خطر، واستحالة وقوع الخطر إما ان ت
استحالة مطمقة أو نسبية، والمقصود باالستحالة المطمقة ىي ان الخطر ال يمكن أن يقع 
بحكم قوانين الطبيعة في كل وقت وكل مكان كالخطر سقوط القمر عمى األرض، 

نما يكون أمرًا خياليًا  أما االستحالة  (4)والخطر في ىذه الحالة ال يكون أمرًا واقعيًا وا 
ن الحادث في ذاتو ممكن حدوثو ولكن بسبب الظروف المحيطة بيا النسبية فيقصد بيا أ

إذن إذا كان وقوع   (5)مستحيل وقوعو لسبب أو آلخر، ومن الممكن قبل إبرام العقد 
الخطر أمرًا مستحياًل استحالة مطمقة فإنو ال يكون أمام المخاطر مطمقًا، بل يجب أن 

 نا، أن يحدث مستقباًل.يكون وقوع األمر ما من قبيل المخاطر شيئًا ممك

                                                           

(
1 )

، ثشػٙ ػضًبٌ انششٚف ػجذ انؼضٚض، رمٕٚى أصش إػبدح 18آٚخ عبنى دمحم يشاعغ، يظذس عبثك، ص

ًكززجخ نذٖ ششكبد انزبيٍٛ انًجبشش سعبنخ يمذيخ نُٛم دسعخ انذكزٕساِ انزأيٍٛ ػهٗ إسادح االخطبس ان

 .31، ص2116فٙ انزأيٍٛ نغبيؼخ انشثبؽ انٕؽُٙ، 

(
2 )

 .41عٕص٘ كشًٚخ، يظذس عبثك، ص

(
3 )

طٕفٛب حغٍ انشٕاسثخ، رؼشٚف انخطش ٔششٔؽّ انمبََٕٛخ فٙ ػمذ انزبيٍٛ، ثحش يزبػ ػهٗ انًٕلغ 

 (  www.mohamah.netlast visted 5 / 7/ 2021انزبنٙ)

(
4 )

 .83، ص2111، 1ؽػبد٘ عًٛش طبدق، انزبيٍٛ يٍ انحشٚك، ػًبٌ داس انضمبفخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، 

(
5 )

 .26آٚخ عبنى دمحم يشاعغ، يظذس عبثك، ص

http://www.mohamah.net/
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أن يكون الخطر مشروعًا: أي غير مخالف لمقانون والنظام العام وحسن اآلداب  – 4
إضافة إلى شروط احتمالية الخطر، فإنو يشترط أن مشروعًا، ويعد ذلك نتيجة طبيعية 
باعتبار أن الخطر يمثل أحد عناصر محل عقد التأمين، وبناًء عمى ذلكفإن مشروعية 

اذن تبين لنا من خالل ىذا الفرع بأنو البد ( 1)مبة في التأمين بجميع أنواعو الخطر متط
من وجود ىذه الشروط في الشيء المعين حتى يمكن ان نسميو خطر أو المخاطر، 

 وبدونيم اليكمن أن نعتبر الشيء خطرًا.
 المطمب الثاني

 قبول المخاطر الفنية وتمييزه عما يشتبهها من المصطمحات القانونية
سنخصص ىذا المطمب لمبحث عن قبول المخاطر لدى لفنان األداء )الممثل(  في 
العقد المبرم  بينو وبين المخرج بحيث ان ىذا القبول كما يعتبرىا البعض الفقياء بأنو 

وأخصص الفرع الثاني ، خطأ من قبل الفنان األداء " الممثل " اوضح ذلك خالل فرع
الخالف بين قبول المخاطر وتحمل التبعة من من ىذا المطمب لبيان أوجو الشبو و 

 جانب  واإلعفاء من المسؤولية من جانب آخر كما يأتي : 
 الفرع األول

 قبول المخاطر لفنان األداء )الممثل(
بحيث يكون ىذا ، سنبين في ىذا الفرع قبول المخاطر من قبل الفنان األداء )الممثل(

يقصد بيذا القبول مجرد االيجاب الصادر لم بير صادرة عن إرادة وحرة وعاقمة , التع
من الفنان األداء )الممثل( لممخرج الذي وجد العقد بينيما بالتقائو بقبول المخرج، بل ىو 

 رضاء خاص يتطمبو األداء الفني متى أراد المخرج أن تبدأ بعممية االخراج.
وسطى بين  وقبول المخاطر من قبل  الفنان األداء )الممثل( عرفو البعض بأنو منطقة

حالة سعي المصاب )الفنان األداء( أو المضرور الفنان األداء )الممثل(  إلى الحاق 
الضرر بنفسو، أي الخطأ العمدي الذي يرمي إلى اضرار الشخص بنفسو، أو مجرد 

                                                           

(
1 )

 .39-33َفظ انًظذس، ص



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

234 

وكما عرفو البعض ( 1)عمم )الفنان األداء( الممثل المضرور بإمكانية وقوع الضرر
بالضرر، ىي منزلة وسطى بين ” الممثل” الفنان األداء المخاطر بأنو رضاء المضرور

وكما عرفو اآلخرون ( 2)ارادتو في الحاق الضرر بنفسو مع مجرد عممو بيذا الضرر 
قبول المخاطر بأنو ىي حالة التي يقبل فييا المضرور )الفنان األداء( الممثل الخطر 

واعتمادًا عمى ذلك ( 3)قاً فق ضمنا عمى تقبل النتائج مسبعن وعيو ودرايتو، أي عن توا
عرفو بعض اآلخر قبول المخاطر ىو ليس وجود عمم المجرد بالخطر بل ىي قبول 

 ( 4)النتائج المترتبة عمييا أي عمى المخاطر 
المخاطر التمثيمية: تشير إلى عوامل الخطر التي تقع عمى الممثل والمخرج عمى حد 

لرضاء الصادر من الممثل الذي ينتج وعرفو قبول المخاطر التمثيمية بأنو ا( 5)سواء 
نصرافو إلى كافة األعمال التي يجرييا  آثاره في إباحة األعمال التمثيمية كعنصر فييا وا 
حاطة الممثل عممًا بمخاطر التمثيمية ذلك ألن الممثل في ىذه الحالة يممك  المخرج وا 

قبول ( 6)لممخاطرة  الخيار بين االقدام عمى العمل التمثيمي أو امتناعو عنو وعدم قبولو
المخاطر التمثيمية المقصود في ىذا البحث ليس مجرد صيغة أو شكل ضروري لمباشرة 
نما ىو منيج يتضمن معنى التفاعل بين الممثل والمخرج ومساىمة  العمل التمثيمي، وا 
كل منيما في وضع برنامج لتقديم التمثيمية ومن ثم فإن توقيع الممثل عمى عقد لم 

واستنادًا إلى ىذا ( 7)دلياًل كافيًا عمى المام الممثل بالمخاطر التمثيمية يتضمن بذاتو 
التعريف أن مجرد ابرام عقد بين الممثل والمخرج لم تكن بمثابة قبول المخاطر التمثيمية 

                                                           

(
1 )

، داس ٔائم نهُشش، 1ٌَٕ انًذَٙ، انشاثطخ انغججٛخ، ؽد. حغٍ ػهٙ انزٌَٕ، انًجغٕؽ فٙ ششػ انمب

 .146، ص2116

(
2 )

، انطجؼخ انضبنضخ انغذٚذح، 1د. ػجذ انشصاق انغُٕٓس٘، انٕعٛؾ فٙ ششػ انمبٌَٕ انًذَٙ انغذٚذ، ط

 .114، ص2111يُشٕساد انحهجٙ انحمٕلٛخ،ثٛشٔد نجُبٌ، 

(
3 )

 .1343أحًذ ػجذ انحًٛذ أيٍٛ، يظذس عبثك، ص 

(
4 )

، يُشأح انًؼبسف، ”انزمظٛشٚخ ٔانؼمذٚخ” ػجذ انشحًبٌ ػبيش، انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ –غٍٛ ػبيش د. ح

 .195، ص1838

(
5 )

 (  www.almrsal.comlast visted 4/7/2021) 2يمبل يُشٕسح ػهٗ انًٕلغ انزبنٙ، ص

(
6 )

ٙ عاليخ انغغى، دساعخ عُبئٛخ يمبسَخ، انًغهذ انضبَٙ، د. ػظبو أحًذ دمحم،انُظشٚخ انؼبيخ نهحك ف

 .883،ص1899انطجؼخ انضبَٛخ، داس انطجبػخ انحذٚضخ، انمبْشح، 

(
3 )

د. يظطفٗ ػجذ انحًٛذ ػذٔ٘، انحك فٙ رؼٕٚغ فٙ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ، دساعخ يمبسَخ ثٍٛ 

 .11انُظبيٍٛ انًظش٘ ٔاأليشٚكٙ، ثذٌٔ يكبٌ ٔعُخ انطجغ، ص

http://www.almrsal.com/
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بل البد من أن يبين المخاطر بصراحة من قبل المخرج لكي يكون سببًا لرفع 
فنانين والمسرحيين مع الجية المستخدمة ميما وتخضع كل عالقة عمل بين المسؤوليتو.

كانت طبيعتيا أو مع المؤسسات الفنية أو المسرحية الخاصة، وجوبًا، لعقد كتابي ويتم 
ويجب ان يتضمن ىذا العقد التفاصيل الكاممة ليذا ، (1)التفاوض بشأنو بإرادة الحرة 

جازىا ومدة العقد، وفترات العمل والفنان باالضافة إلى طبيعة األعمال الفنية الواجب ان
انجاز العمل الفني ومبمغ األجر الذي يتقاضاه الفنان واالمتيازات عند االقتضاء وشروط 
دفعيا ومدة الفترة التجريبية ومدة االشعار المسبق في حالة فسخ العقد شروط وكيفيات 

في في كثير من االحيان المخرجون يمجؤون إلى التعاقد مع من يرغب , تعديل العقد
االستفادة من اعماليم والمطالبة بحقوقيم المالية فكانوا يشترطون ابرام عقود تتضمن 
العديد من البنود التي تضمن ليم حفظ وسالمة جسدىم من االعتداءات رغم شروط 

كما ان االلتزام بالسالمة البدنية ( 2)سالمة أعماليم من كافة أنواع التقمد التشويو لسمعتيم 
شرع أولوية لمحماية ضد الحوادث التمثيمية والفنية فعقد العمل وعقد التي فرضتيا الم

تأمين تكممي يغطي المخاطر االستثنائية التي قد يتعرض ليا في إطار ممارسة 
نشاطات الفنية، ويمكن لممتضرر الرجوع مباشرة عمى المؤمن بكونو حقًا قانونيًا، يترتب 

لخاصة بصحة عقد التأمين، ولذلك فكرة لو متى توافر في عقد التأمين كافة الشروط ا
قبول المخاطر يجب أن يحتل مكانًا ىاما من القانون الوضعي لكونيا إحدى مكونات 
الممارسة النشاطان االنسانية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحماية الفنانين مما يستوجب تدخل 

أجد تعريفًا لفكرة القبول بالنسبة لمتشريعات فمم ( 3)المشرع لتحديد االخطار والوقاية منيا 
بالمخاطر التمثيمية في القانون المدني العراقي و قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق 
قميم كوردستان، وكذلك الحال بالنسبة لمقوانين المقارنة وحيث أني ا المجاورة في العراق وا 

                                                           

(
1 )

انزُفٛز٘ انغضائش٘ انز٘ ٚحذد انُظبو انُٕػٙ نؼاللبد انؼًم انًطجك ػهٗ انفُبٍَٛٛ  انًشعٕو

انًزبػ ػهٗ انًٕلغ انزبنٙ  5/6/2121ٔانًغشحٍٛٛ، 

(5/212761.htmlhttps://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/2021060 اخش صٚبسح )

8  /3 /2121. 

(
2 )

 .2ثٍ ػطٛخ خؼشح، يظذس عبثك، ص

(
3 )

أ. يؼضص ػجذ انكشٚى، انؼمذ ٔانزأيٍٛ ٔانزؼٕٚغ فٙ يغبل انشٚبػخ ٔانفٍ، ثحش يُشٕس فٙ يغهخ 

 .2112انؼهٕو االَغبَٛخ ٔاالعزًبػٛخ، انؼذد انغبثغ، عبيؼخ عضائش، 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210605/212761.html
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لنا أن رجال  كما لم أجد في القرارات القضاء ما يوحى, لم تتناول تعريفًا ليذه الفكرة
القضاء حاولوا وضع تعريف ليذه الفكرة وذلك لتركيم األمر لرجال الفقو لمقيام بيذه 

 الميمة.
غير وجدنا تعريفًا قضائيًا لمصطمح قبول المخاطر ولكنو ليس في عمل التمثيمي بل في 
مجال الرياضة، حيث بعض األحكام تعتبرىا مشابية لإلعفاء من المسؤولية سواًء 

( 1)ريحة أو ضمنية وأخرى تعتبرىا تنازاًل عن طمب إصالح الضرر الحادث أكانت ص

من  ولسنا مع ىذا االتجاه القضائي، ألن قبول المخاطر تختمف من اتفاق االعفاء
من خالل ماسبق يتبين لنا بأنو ال توجد تعريف موحد , المسؤولية كما سنبين في حينو

إلى ذلك نستطيع ان نعرف قبول المخاطر لقبول المخاطر من قبل الفقياء  واستنادًا 
الفنية )لمممثل( بأنو قبول المضرور )الممثل( بإرادتو الحرة العاقمة، بعد احاطتو ودرايتو 
بوجود الخطر، وسيتحمل النتائج المترتبة عمى ىذه المخاطر أيضًا، ألجل تحقق غرض 

 المشروع في الحاال ت المحددة قانونًا.
 الفرع الثاني

 المخاطر الفنية )التمثيمية( عما يشابهها من المصطمحات القانونية تمييز قبول
لقد ثار لبس بين مصطمح قبول المخاطر التمثيمية ومصطمحات قانونية اخرى كنظرية 

 تحمل التبعة وشرط عدم المسؤولية، وسنبين ىذا الموضوع من خالل النقاط التالية:
ر الفقييان الفرنسيان سالي وجوسران أول يعتبقبول المخاطر ونظرية تحمل التبعة: أواًل: 

من قال بيذه النظرية أي نظرية تحمل التبعة حيث اعتبرا أن أصحاب العمل الذي ينشأ 
عن نشاطو مخاطر يجب أن يتحمل نتائج ىذه المخاطر وتعويض المضرور ىما لحق 
بو من ضرر جراء ىذه المخاطر، وما عمى المضرور اال اثبات حدوث الضرر واثبات 
وجود عالقة السببية بين الضرر والتبعة فيذه النظرية ال تأخذ بالخطأ بل بالضرر الذي 

                                                           

(
1 )

زأيٍٛ يٍ انًغؤٔنٛخ فٙ رفبد٘ آصبس يغؤٔنٛخ انشٚبػٛخ، كهٛخ انحمٕق أحًذ ػجذ انحًٛذ أيٍٛ، دٔس ان

، د. نطفٙ انجهشٙ لجٕل انًخبؽش انشٚبػٛخ ٔدٔسِ فٙ رحذٚذ 25، ص2115عبيؼخ انضلبصٚك، 

 .43، ص1884انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ، ثذٌٔ يكبٌ انطجغ، 
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 (1)يمحق شخصًا من جراء تبعة سببيا شخص آخر فيمزمو أن يتحمل ما ينجم عنيا 

والمسؤول بمقتضى ىذه النظرية يتحدد بالشخص الذي ينشئ بالمجتمع مخاطر جديدة 
اآلالت بالشخص الذي يستفيدون من استعمال ىذه  وحديثة باستعمالو ألشياء الخطرة أو

األشياء كأن ينشئ مشروعًا يدر عميو ربحًا وىذه ىي مخاطر االنتفاع أي أنو يتعين 
وىذه النظرية لم تسمم من ( 2)عميو تحمل تبعة االنتفاع طبقًا لقاعدة الغرم بالغنم 

حارس ىو من لو السمطة االنتقادات الموجية إلييا، إذ يرون منتقدو ىذه النظرية أن ال
الفعمية عمى الشيء محل الحراسة، ولكن ىذا الشخص ال يكون بالضرورة ىو المنتفع 
من الشيء بعكس ما تقضيو ىذه النظرية، كذلك فإن المسؤولية المبنية عمى تحمل 
التبعة ال تنتفي حتى لو أثبت الحارس أن الضرر حدث نتيجة سبب أجنبي، ألن ىذه 

سؤولية بمجرد وقوع الضرر حتى لو لم يصدر أي خطأ من حارس النظرية تقيم الم
ختالف بين قبول المخاطر وتحمل ( 3)الشيء  والجدير بالذكر ىناك أوجو التشابو وا 
 التبعة 

وجو التشابو بينيما يكون في نقطة حيث أن كل نشاط يصدر عن شخص يعود   - 1
ألضرار الناشئة عن ىذا لو بالنفع أو الفائدة، في مقابل عمى ىذا الشخص تحمل ا

أي عممية تمثيمية يحصل الممثل عمى ” الممثل” العمل، ففي قبول المخاطر لفنان األداء
المنافع المادية عن طريق الحصول عمى المال، والمعنوية لكسب الشيرة في الحياة 

 االجتماعية وبالمقابل عميو أن يتحمل المخاطر الناتجة عن ىذا العمل.
ينيما ىي أن نظرية تحمل التبعة تؤدي إلى قيام المسؤولية المدعى ووجو الخالف ب -2

عميو، عكس قبول المخاطر التي تبعث عن ىدم المسؤولية المدعى عميو وا عفائو منيا، 
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1 )

مظٛشٚخ، دساعخ رحهٛهٛخ ْال ػجذ هللا انغشاط، يذٖ نضٔو انخطأ كشكٍ يٍ أسكبٌ انًغؤٔنٛخ انز

يمبسَخ فٙ انمبٌَٕ انًذَٙ االسدَٙ ٔانمبٌَٕ انًذَٙ انفهغطُٛٙ، يبعغزٛش نكهٛخ انحمٕق / لغى انمبٌَٕ 

 .96و، ص 2113غضح، فهغطٍٛ،  –انخبص، ثغبيؼخ األصْش 

(
2 )

ش أ. دمحم ؽبْش لبعى، األعبط انمبََٕٙ نهًغؤٔنٛخ ػٍ األشٛبء انخطشح أيبو انمؼبء انؼشالٙ، ثح

 .2118، 16" انغُخ 48”" انؼذد13”يُشٕس فٙ يغهخ انشافذٍٚ نهحمٕق، انًغهذ

(
3 )

رٌَٕ ٕٚعف انًحًذ٘، نًغؤٔنٛخ انًذَٛخ انُبعًخ ػٍ صسع االنغبو، داس انحبيذ نهُشش ٔانزٕصٚـغ، 

 218، ص2113ػًـبٌ، انطجؼخ االٔنٗ، 
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ومن ناحية أخرى فالبحث عن قبول المخاطر يكون لدى المضرور عكس تحمل التبعة 
 ( 1)التي يبحث عنيا عند المدعى عميو 

من القانون ” 259” تنص المادة ل المخاطر واتفاقيات االعفاء من المسؤولية:ثانيًا / قبو 
يجوز االتفاق عمى أن يتحمل المدين تبعة الحادث  – 1المدني العراقي عمى أنو )

وكذلك يجوز االتفاق عمى إعفاء المدين من كل مسؤوليتو  -2الفجائي والقوة القاىرة. 
ي اال التي تنشأ عن غشو أو عن خطأه الجسيم، تترتب عمى عدم تنفيذ التزامو التعاقد

ومع ذلك يجوز لممدين أن يشترط عدم مسؤوليتو من الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع 
ويقع باطاًل كل شرط يقضي باإلعفاء من  – 3من أشخاص يستخدميم في تنفيذ التزامو.

المادة المذكورة يتضع لنا من سياق  ( 2)المسؤولية المترتبة عمى العمل غير المشروع( 
يجوز االتفاق عمى االعفاء من المسؤولية في المسؤولية التعاقدية، وبما أن ىناك عقدًا 

والمخرج، فإن إخالل أحد الطرفين بالتزاماتو يؤدي إلى قيام ” الممثل” بين فنان األداء
من الممكن أن يدرج شرط االعفاء من المسؤولية ف نطاق العقد ، المسؤولية العقدية

في حين ال يجوز اعتمادًا , مل التمثمي الموجود بين الفنان األداء " الممثل" والمخرج الع
عمى النص المذكور، االتفاق عمى االعفاء من المسؤولية التقصيرية، أيا كانت درجة 

 ( 3)الخطأ ويكون الشرط باطاًل إذا وجد ذلك لمخالفتو لمنظام العام 
اق عمى االعفاء من المسؤولية يجتمع مع قبول وجو التشابو بين النظريتين: ان االتف

المخاطر في أنو تصرف قانوني، بحيث يتضمن العقد من خالل أحد بنودىا أو باتفاق 
منفصل يعفي بموجبو الدائن مدينو مسبقًا من المسؤولية التي قد تترتب في ذمة األخير 

لعامة يعفى المدين منيا جراء عدم تنفيذه اللتزامو، فرغم تحقق المسؤولية وفقًا لمقواعد ا

                                                           

(
1 )

ػهٗ ػُظش انؼشس، دساعخ عجبس عجبس ؽّ، إلبيخ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ ػٍ ػًم غٛش انًششٔع 

، ص 1894يمبسَخ فٙ انششٚؼخ االعاليٛخ ٔانمٕاٍَٛ انٕػؼٛخ، يٍ يُشٕساد عبيؼخ طالػ انذٍٚ، 

313. 

(
2 )

يٍ انمبٌَٕ  213ٔيب ٚمبثهّ انًبدح  1851نغُخ  41" يٍ انمبٌَٕ انًذَٙ انؼشالٙ سلى 258”انًبدح

غٕص االرفبق ػهٗ أٌ ٚزحًم انًذٍٚ ٚ -1حٛش َظذ ػهٗ أَّ ) 1849نغُخ  131انًذَٙ انًظش٘ سلى 

ٔكزنك ٚغٕص االرفبق ػهٗ إػفبء انًذٍٚ يٍ أٚخ يغئٕنٛخ  – 2رجؼخ انحبدس انًفبعٗء ٔانمٕح انمبْشح. 

 رزشرت ػهٗ ػذو رُفٛز انزضايّ انزؼبلذ٘ اال يب ُٚشأ ػٍ غشّ أٔ ػٍ خطئّ انغغٛى...............انخ( .

(
3 )

 .891، ص653عبثك، ف د. ػجذ انشصاق أحًذ انغُٕٓس٘، يظذس
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أوجو الخالف بين قبول المخاطر واالعفاء من المسؤولية  ( 1)بموجب االتفاق الذي تم 
 تتمثل في النقاط اآلتية:

نما  – 1 في اتفاقيات االعفاء من المسؤولية ال ينصب رضاء المضرور عمى الفعل، وا 
الممثل" المخاطر ” األداءينصرف إلى انعدام المطالبة بالتعويض، أما عندما يقبل فنان 

في أداء العممية التمثيمية او المسرحية فإنو تنعدم صفة الخطأ من ىذا العمل، وترتب 
 ( 2)من المطالبة بالتعويض ” الممثل” عمى ىذا الفعل عدم تمكن الفنان األداء

قبول المخاطر قد يكون ضمنيًا كما يكون صريحًا ولكن شرط عدم المسؤولية  – 2
 ( 3)ن دائمًا صريحًا بصورة ال تدع مجااًل لمغموض يجب أن يكو 

 المبحث الثاني
 أثر قبول المخاطر لمممثل عمى المسؤولية المدنية لممخرج

سنبين في ىذا المبحث أثر قبول المخاطر من قبل الفنان األداء الممثل في أداء العمل 
الناشئة  لممخرج  التمثيمي عمى طمب المخرج وأثر ىذا القبول عمى المسؤولية المدنية 

نتيجة الحاق الضرر بالفنان األداء " الممثل " ومدى تأثر قبول ىذه المخاطر عمى 
التعويض الذي يستحق الفنان األداء الممثل جراء مواجيتو االضرار المادية  والجسدية 

نتيجة قيامو بأداء وعرض التمثيمية وذلك عبر المطالب التالية ، والمعنوية التي تمحق بيا
المسؤولية المدنية بشكل عام معناه مؤاخذة الشخص عمى ارتكاب الفعل أو أمر ما أو ، 

 الجزاء عمى إىمال أمر يكون واجبًا عميو أو قيامو بفعل يجب االمتناع عميو في األصل

والمسؤولية المدنية فال يقتصر قياميا عمى مخالفة النصوص بل يتعدا ذلك، استنادًا إلى 
انون المدني العراقي حيث نصت عمى أنو )كل تعد يصيب من الق 204نص المادة 

 الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض(. 
 المطمب األول

                                                           

(
1 )

د. َبطش انششيبٌ، يششٔػٛخ االػفبء يٍ انًغؤٔنٛخ انؼمذٚخ فٙ االنزضايبد انًذَٛخ ٔانزغبسٚخ، 

 (.  www.mohamah.netlast visted 5/7/2021، ثحش يُشٕس ػهٗ انًٕلغ انزبنٙ )11ص

(
2 )

س ثبنؼشس ٔأصشِ ػهٗ انحك فٙ انزؼٕٚغ، داس انغبيؼخ د. سػب دمحم عؼفش، سػبء انًؼشٔ

 .95، ص2115انغذٚذح نهُشش، 

(
3 )

 .225د. حغٍ ػهٗ رٌَٕ، يظذس عبثك، ص

http://www.mohamah.net/
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 المسؤولية المدنية
، فالشك بأن لممسؤولية المدينة ثالثة أركان معينة حيث التوجد المسؤولية بدونيم

والمسؤولية المدنية إما أن يكون  ، ببية بينيماوالمتمثمة بالخطأ والضرر والعالقة الس
عقدية أو تقصيرية، والمسؤولية العقدية فيي تنشأ عن االخالل أو عدم تنفيذ المدين 
اللتزامو الناشئ عن العقد، أما المسؤولية التقصيرية تقوم عند االخالل بالتزام قانوني، 

المسؤولية المدنية سواء  ولتحققومتى تحقق المسؤولية يستوجب االيقاع الجزاءات، 
أكانت )العقدية أو التقصيرية( البد من توافر أركان سنبين ىذه االركان خالل الفروع 

 اآلتية
 الفرع األول

 الخطأ العقدي
سنركيز في ىذا الفرع عمى بيان الخطأ كركن من أركان الموجبة لممسؤولية العقدية 

 النقاط اآلتية:
الخطأ العقدي ىو اخالل بالتزام ناشيء عن العقد، وكل أواًل / المقصود بالخطأ العقدي: 

( 1)لي يترتب عميو المسؤولية العقديةاخالل بالتزام ناتجة عن العقد يتكون الخطأ وبالتا

وكما يقول البعض بأن الخطأ العقدي: المتمثل بعدم قيام المدين بتنفيذ التزامو العقدي 
لكنو تنفيذا معيبًا وبطريقة تختمف عن أو تأخر في تنفيذه، أو قيامو بتنفيذ التزامو 

الطريقة التي عينيا في العقد التي ينشيء االلتزام، سواًء أكانت ذلك حصمت عن عمد 
واستنادًا إلى ذلك فإن الخطأ العقدي في العقد المبرم بين المخرج  ( 2)أو إىمال وتقصير 

الممثل" بأداء ” ألداءوالفنان األداء )الممثل( يتمثل في عدم قيام المخرج أو الفنان ا
التزامات الناشئة عن العقد بينيما، سواًء أكانت ذلك عدم األداء يكون نتيجة عمد أو 

 اىمال.

                                                           

(
1 )

ػضح يحًٕد أحًذ خهٛم، يشكالد انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ فٙ يٕاعٓخ فٛشٔط انحبعت، ثذٌٔ داس انُشش 

 .238، ص2118ٔسلى انطجؼخ، 

(
2 )

  www.Universtystyle.net lastمبل يُشٕس ػهٗ انًٕلغ انزبنٙ )أسكبٌ انًغؤٔنٛخ انؼمذٚخ، ي

visted 11 / 7/ 2021 .) 

http://www.universty/
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الممثل" لكي نكون ” ثانيًا / شروط الخطأ في العقد المبرم بين المخرج والفنان األداء
 أمام خطأ العقدي في ىذا المجال ال بد أن توافر شرطين:

أ العقدي من خالل عدم تنفيذ االلتزام كميًا أو جزئيًا أو حتى يكون أن يتحقق الخط – 1
التنفيذ معيبًا أو متأخرا في قيامو بأداء التزاماتو العقدية، ويعتبر من قبل الخطأ العقدي 

بأدائو الحفمة لو وىذا األخير أخل ” الممثل” قيام متعيد الحفالت مع الفنان األداء
األخيرة فإن الخطأ العقدي متوفر حين عدم أدائو الحفمة، بالتزامو، حيث في ىذه الحالة 

ألنو لم يقم بالعمل الذي يمتزم بو بموجب العقد المبرم بين الفنان األداء والممثل، سواًء 
 ( 1)”الممثل” أكانت ذلك االخالل ناتج عن قصد أو اىمال من قبل الفنان األداء

” الممثل” عن خطأ المدين الفنان األداء أن يكون اال خالل في تنفيذ االلتزام ناتجاً  – 2
أو خطأ شخص من الغير يستخدمو المدين في تنفيذ التزاميا، حيث يسأل المدين الفنان 

 ( 2)األداء " الممثل " في ىذه الحالة مسؤولية عقدية عن فعل الغير 
 الفرع الثاني

 الضرر
سؤولية المدنية سنبين في ىذا الفرع الضرر كركن أو عنصر الثاني من عناصر الم 

” فال يتوقع نشؤ ىذه المسؤولية في الحقوق المجاورة لحق المؤلف كحق الفنان األداء
 ما لم يثبت وجود الضرر التي تمحق بالفنان األداء " الممثل " .” الممثل

والضرر كما يعرف البعض بأنو األذى الذي يصيب الشخص في مالو أو نفسو  
” الممثل” وق المجاورة لحق المؤلف كحق الفنان األداءوبالتالي فيو يعني في مجال الحق

تعرض الغير المعتدى لمصمحة مشروعة من مصالح صاحب الحقوق المجاورة لحق 
المرتبطة بعمل الفني الذي عرضيا عمى الجميور وال فرق في أن ” المضرور” المؤلف

والضرر  (3)تكون المصمحة التي يمحق بيا الضرر مصمحة مادية او مصمحة معنوية 

                                                           

(
1 )

ثٕسأٖ أحًذ، انحًبٚخ انمبََٕٛخ نحك انًؤنف ٔانحمٕق انًغبٔسح فٙ انزششٚغ انغضائش٘ 

ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ، لغى انحمٕق، عبيؼخ  ٔاالرفبلٛبد انذٔنٛخ، أؽشٔحخ دكزٕساِ، يمذيخ نكهٛخ انحمٕق

 .292، ص2115ثبرُخ، 

(
2 )

 .3أسكبٌ انًغؤٔنٛخ انؼمذٚخ، يظذس عبثك، ص

(
3 )

 .231ػضح يحًٕد أحًذ خهٛم، يظذس عبثك، ص
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ىو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاتو من كسب متى كان نتيجة مباشرة عن 
عدم الوفاء، قد يشكل الضرر بالنسبة لمدائن فوات كسب والمقصود بو ان يفوت المدين 
بخطئو عمى الدائن كسبًا محققًا ومؤكدًا سواًء كان حااًل أو مستقباًل، كأن يتسبب منظم 

صابة فنان تعاقد معو وذلك أثناء عرضو ألداء دور معين، مما حرمو النشاط الفني في ا
المشاركة في نشاط فني كان مبرمجًا مع منظم" مخرج "  آخر، وىو ما يفوت عميو 

في ”الممثل” والضرر إما أن يكون ماديًا يصيب المضرور الفنان األداء( 1)كسبًا محققًا 
الذي يصاب بأذى ” الممثل” نان األداءجسمو أو مالو مما يشكل خسارة حقيقية لو كالف

 في جسمو أثناء أداء عممو الفني.
والضرر المادي كما يعرف البعض بأنو األذى الذي يمحق خسارة مالية بالمضرور 

ما أن يكون الضرر ( 2)فيؤدي إلى نقص في ذمتو المالية ” الممثل” الفنان األداء وا 
نما يمس في  ”الممثل” معنويًا: بحيث ال يمس الفنان األداء في مالو أو في جسمو وا 

 جانب غير مالي كالشعور والعاطفة والكرامة.
ألجل ذلك فإن كثير من قوانين الدول يحمي حقوق الفنان األداء الممثل من االعتداء 
عميو  وتأكيدا لذلك تنص الفرع الخامس من الفقرة أواًل من المادة السابعة عمى أنو 

وأكثر من ذلك فقد حدد العقوبة عمى من ( 3)مصنفو( )الحق في منع أي إعتداء عمى 
تعدى عمى حقوق المالي والمعنوي لممؤلف بقوليا )يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شير 
واحد وال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تقل عن خمسمائة الف دينار، وال تزيد عمى مميون 

 5” أحد األفعال اآلتية وخمسمائة الف دينار أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من ارتكب
لمؤلف أو الحقوق االعتداء عمى أي حق معنوي أو مالي آخر من حقوق ا –

وكما اعتبر القضاء الفرنسي بأن الحق في احترام وسالمة األداء عنصرًا ( 4)المجاورة(

                                                           

(
1 )

 .5أسكبٌ انًغؤٔنٛخ انؼمذٚخ، يظذس عبثك، ص

(
2 )

زٛش يمذيخ إنٗ كهٛخ ثبعى دمحم سشذ٘، انؼشس انًبد٘ انُبرظ ػٍ االطبثخ انغغذٚخ، سعبنخ يبعغ

 .54، ص1898انمبٌَٕ عبيؼخ ثغذاد، 

(
3 )

 .2112نغُخ  13لبٌَٕ حك انًؤنف ٔانحمٕق انًغبٔسح نٓب فٙ الهٛى كٕسدعزبٌ انؼشاق سلى 

(
4 )

انًبدح انغبدعخ ٔانضالصٌٕ يٍ لبٌَٕ حًبٚخ حك انًؤنف ٔانحمٕق انًغبٔسح فٙ الهٛى كٕسدعزبٌ سلى 

 .2112نغُخ  13
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ىاما من عناصر الحق المعنوي، وبالتالي قرر أن كل تحريف لألداء يشكل ضررًا يمس 
الفنية، ويعتبر من قبيل االعتداء عمى سالمة األداء لمفنان بالشرف والسمعة 

" من 112”وكما تأكد عمى ذلك المادة( 1)العزفوالمونتاج إذا تم دون ترخيص المؤدي 
الجزائري عمى الحق في احترام سالمة األداء وقد نصت عمى أنو  05/  03األمر 

واالعتراض عمى أي تعديل أو )يتمتع الفنان المؤدي........... أن يشترط سالمة أدائو 
تشويو أو افساد من شأنو أن يسيء إلى سمعتو كفنان أو إلى شرفو الحق في دفع 

وكما تأكد عمى ذلك قانون الممكية الفكرية المصرية بصدد ( 2)االعتداء عمى عممو (
حقوق األدبي لفنان األداء حيث نصت عمى أنو )الحق في منع أي تغير أو تحريف أو 

وأن قانون حماية حق المؤلف األردني أيضًا تتأكد عمى ذلك حيث ( 3)أدائيم( تشويو في 
نصت عمى أنو )الحق في دفع أي اعتداء عمى مصنفو وفي منع أي تشويو أو تحريف 
أو أي تعديل آخر عميو أو أي مساس بو من شأنو االضرار بسمعتو 

إلى ذلك في المواد  وبخصوص المشرع العراقي فقد تشير( 4)وشرفو.............الخ( 
عمى  1971( لسنة 3( من قانون حماية حق المؤلف العراقي  رقم )43، 10، 7)

 الحقوق األدبي لممؤلف.
 2012" لسنة 17”أما المشرع الكوردستاني فمم تشير إلى ذلك من خالل قانون رقم

مشرع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة ليا في اقميم كوردستان العراق، ونتمنى من ال
الكوردستاني أن تضف الفقرة إلى القانون المذكور آنفًا بحيث نصت عمى أنو )الحق في 

 منع أي تغير أو تحريف أو تشويو في أدائيم( كما فعل المشرع المصري.
والحكمة من اشتراط احترام سالمة األداء لمفنان األداء واالعتراض عمى أي تعديل أو 

نان األداء أو الى شرفو في حياتو وبعد موتو، ىي تشويو من شأنو أن يسيء سمعتو الف
أن الجميور قد يتكون لديو حكم عمى قيمة األداء الفني  يكون بعيدًا كل البعد عن 

                                                           

(
1 )

 .43٘، يظذس عبثك، صأحًذ ثٕسأ

(
2 )

ثٍ ػطٛخ خؼشح، انُظبو انمبََٕٙ نفُبٌ األداء، انًبعغزٛش يمذيخ نكهٛخ انحمٕق ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ / 

 .26، ص2114 -2113لغى انحمٕق / عبيؼخ صثبٌ ػبشٕس انغهفخ، 

(
3 )

 .2112نغُخ  92يٍ لبٌَٕ انًهكٛخ انفكشٚخ فٙ يظش سلى  155انًبدح 

(
4 )

 .1882نغُخ  21" يٍ لبٌَٕ حًبٚخ انحك انًؤنف االسدَٙ سلى 9”دحد" يٍ انًب”انفمشح
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الفكرة التي أرادىا الفنان من وراء أدائو، يعتبر من صور المساس بحق احترام سالمة 
كقيام محطة تمفزيونية ببث األداء، تشويو أداء الفنان قبل بمورة أدائو بصورة نيائية، 

وأن االعتداءات التي ( 1)لقطات االداء في مرحمة االعداد قبل أن تعمن عمى الجميور 
إذن الضرر األدبي ”الممثل” ذكرناىا سابقًا يؤدي إلى الحاق الضرر األدبي بفنان األداء

لك ىو ذلك الضرر الذي ال يمحق ذمتو االنسان المالية بل يمحق ذمتو المعنوية ولذ
 يسمى كثير من الفقياء ىذا النوع من الضرر بأنو ضرر معنوي.

والضرر المعنوي عرف محكمة التمييز العراقية بأنيا)الضرر الذي يصيب المضرور 
في شعوره أو عواطفو أو كرامتو أو شرفو أو أي معنى من ” الممثل” الفنان األداء

عمى طمب صاحب الحق أو من ولممحكمة بناًء  ( 2)المعاني التي يحرص الناس عمييا( 
ورثتو أو من يخمفو سواًء أكانت قبل رفع الدعوى أم اثناءه اتخاذ أيًا من االجراءات 
التحفظية اآلتية فيما يتعمق بأي تعديل حصل عمى الحقوق المنصوص عمييا في ىذا 

اثبات األداء العمني بالنسبة إليقاع أو تمثيل أو القاء مصنف ما بين  – 3القانون )
ولكي يتحقق الضرر كعنصر من عناصر المسؤولية ( 3)جميور ومنع استمراره( ال

 المدنية ال بد من توافر الشروط وىي:
يجب أن يكون الضر مباشرًا: والضرر المباشر ىو الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم  – 1

ضرر الوفاء بااللتزام أو التأخر في الوفاء بو، واعتمادًا عمى ذلك فال يكون التعويض لم
 ( 4)غير المباشر في المسؤولية المدنية بشقييا )العقدية والتقصيرية( 

والضرر المحقق إما  أن يكون الضرر محققًا: فال تعويض عن الضرر المحتمل: – 2
ان يكون حااًل، أي وقع بالفعل أو كان محقق الوقوع في المستقبل، أما إذا لم يكن 

                                                           

(
1 )

انذكزٕسح يشش٘ ساػٛخ، انحًبٚخ انمبََٕٛخ نفُبَٙ األداء فٙ انزششٚغ انغضائش٘ ثحش يُشٕس فٙ 

، 2113، دٚغًجش 16يغهخ انفكش، كهٛخ انحمٕق ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ، عبيؼخ دمحم خٛؼش ثغكشح، انؼذد 

 .453ص

(
2 )

، انًشبس إنّٛ فٙ أ 1891/ 2/  26فٙ  1838/  1/ و 25خ انزًٛٛض انؼشالٙ رٔ انشلى لشاس يحكً

دمحم ؽبْش لبعى، االعظ انمبََٕٙ نهًغؤٔنٛخ ػٍ االشٛبء انخطشح أيبو انمبػٙ انؼشالٙ، ثحش يُشٕس 

 .189، عبيؼخ يٕطم، ص 16، انغُخ 48، انؼذد 13فٙ يغهخ انشافذٍٚ نهحمٕق انًغهذ 

(
3 )

يٍ انًبدح انخبيغخ ٔانضالصٌٕ يٍ لبٌَٕ حًبٚخ حمٕق انًؤنف فٙ الهًٛكٕسدعزبٌ  انفمشح أٔالا 

 انؼشاق.

(
4 )

 .294أحًذ ثٕسأٖ، يظذس عبثك، ص
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نما مح تمل فحسب، فال يكون لمدائن الحق في الضرر محقق الوقوع في المستقبل وا 
” محكمة النقض حالياً ” التعويض عنو اال إذا تحقق، وقد جاء في قرار المجمس األعمى

ما يمي )إن الضرر الذي يحق لمشخص أن يطالب برفعو...... ىو الضرر المحقق 
اضي بأنو قد وقع فعاًل أو وقعت أسبابو وتراخت آثاره إلى المستقبل، وال عبرة لدى الق

 ( 1)بالضرر االحتمالي المبني عمى الوقائع التي قد تقع وقد ال تقع( 
أن يكون الضرر متوقعًا: يمزم في الضرر المباشر سواًء أكانت ماديًا أو معنويًا أن  – 3

يكون متوقعًا، والمقصود بضرر المتوقع، ىو الضرر الذي يمكن توقعو عادة عند إبرام 
فمم يتوجو إليو إرادة المتعاقدين، فحينئذ ال تعويض عنو  العقد، أما الضرر غير المتوقع

عمى خالف المسؤولية التقصيرية التي يعوض فييا عن الضرر المباشر حتى ولو كان 
 ( 2)غير متوقع 

 الفرع الثالث
 الرابطة السببية

ال يكفي لقيام المسؤولية المدين العقدية حصول الضرر لمدائن بل البد من وجود عالقة 
 بين خطأ المدين والضرر بأن يكون ىذا األخير ناشئًا مباشرة عن الخطأ.سببية 

وقد أشار المشرع العراقي عن أىمية عالقة السببية وذلك بالنص عمييا باعتبارىا أحد 
العناصر التي تنيض المسؤولية بوجودىا كالرابطة بين الخطأ والضرر بالنص عمى أنو 

ضرب أو أي نوع آخر من أنواع االيذاء )كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو 
والعالقة السببية ىي ركن ثالث من أركان ( 3)يمزم بالتعويضات من أحدث الضرر( 

المسؤولية وىو ركن مستقل عن الخطأ، إذ قد يكون ىناك خطأ من المدين، كما قد 
يكون ىناك ضرر أصاب الدائن دون أن يكون ذلك الخطأ ىو سبب الضرر، مثال ذلك 

عيد تاجر بتوريد سمعة من الخارج ثم يصدر قرارًا حكوميًا بمنع استيراد ىذه أن يت
” السمعة، فبالرغم من ان خطأ المدين التاجر ثابت بمجرد عدم قيامو بتحقيق النتيجة

                                                           

(
1 )

 .3انًشبس إنّٛ فٙ أسكبٌ انًغؤٔنٛخ انؼمذٚخ، يظذس عبثك، ص

(
2 )

 ..9أسكبٌ انًغؤٔنٛخ انؼمذٚخ، َفظ انًظذس، ص

(
3 )

 ذَٙ انًظش٘ نى رٕعذ يب ٚمبثهّ فٙ انمبٌَٕ انً
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وعمى الرغم من أن الدائن لحقو الضرر جراء عدم توريد التاجر المتعيد ” توريد السمعة
لية التاجر ال تتحقق، النتفاء عالقة السببية بين خطئو لمسمعة المتفق عمييا، فإن مسؤو 

والضرر وذلك لحدوث سبب أجنبي يتمثل في القرار الحكومي المانع الستيراد السمعة، 
ن عبء اثبات عالقة السببية يقع عمى عاتق الدائن المطالب بالتعويض، فعمى ىذا  وا 

ين اللتزامو العقدي، األخير أثبت أن الضرر الذي لحقو ناشئ عن عدم تنفيذ المد
وبالتالي عمى المدين نفي رابطة السببية بإثبات أن الضرر راجع إلى سبب أجنبي ال يد 

وان اثبات العالقة السببية بين الخطأ والضرر في مجال الفنون األداء تكون  ( 1)لو فيو 
لمحن معقدة، وتتضمن مسائل فنية يمجأ القاضي إلى االستعانة برأي أىل الخبرة مثاًل فا

الواحد يمكن عمل توزيع لو بطرق مختمفة، كما يمكن تغير االيقاع، وإلمكان التعرف 
عمى احدى المؤلفات الموسيقية بعد أن يكون قد تم اجراء تغييرات فييا من حيث 
التوزيع اليرموني أو االيقاع أو كمييما معًا فإنو يتطمب دراية بالموسيقي، وعمى الرغم 

دًا، فإن القاضي يحتاج الى االستعانة برأي خبيرًا في من أن المحن قد ضل وحي
الموسيقا، حتى يستطيع أن يقرر ما إذا كانت قد وقعت سرقة المحن أم ال وبالتالي فإن 
سرقة المصنف ال توجد اال إذا وقع استيالء عمى المحن الذي يمثل العنصر االصيل 

 ( 2)بوجو خاص في المصنف الموسيقي
 المطمب الثاني

 ض ومدى تأثير قبول المخاطر عمى تقديرهالتعوي
سنتحدث في ىذا المطمب عن تعويض  الذي تستحق الفنان األداء بيسب الحاق 

ومدى تأثير قبول  ، الضرر بو كأثر من آثار المسؤولية المدنية  بشكل عام عبر فرع
عمى مقدار التعويض الذي تستحقو ” الممثل” المخاطر من قبل المضرور الفنان األداء

حيث تقول البعض بأن قبول المخاطر من قبل الفنان األداء " الممثل " تكون سببًا 
 أجنبيًا وبالتالي تنتفي المسؤولية المترتبة عمى عاتق المخرج  وذلك عبر فرع اآلخر 

 الفرع األول
                                                           

(
1 )

 .8أسكبٌ انًغؤٔنٛخ انؼمذٚخ، يظذس عبثك، ص

(
2 )

 .295أحًذ ثٕسأ٘، يظذس عبثك، ص
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 التعويض
سنخصص ىذا الفرع لبيان المقصود  بالتعويض  كوسيمة من وسائل الذي تمجأ الييا 

بر الضرر الذي يحصل نتيجة إرتكاب الخطأ طرف من أطراف العقد ىذا القاضي لج
ومن جانب آخر نركز عمى أنواع التعويض ونبين ذلك من خالل النقاط ، من جانب
 اآلتية :

أواًل: المقصود بالتعويض: كماعرفو البعض بانو )وسيمة إلصالح الضرر عمى وجو 
وعرفو ( 1)فعمي لمضر الذي وقع( التحديد يقصد بو االصالح وليس المحو التام وال

بعض التعويض بأنو وسيمة لجبر المتضرر عما أصابو من ضرر جراء االعتداء عمى 
مصنفو أو ما آتاه من كسب وما لحقو من خسارة، ووفقًا لمقواعد العامة في المسؤولية 
المدنية سواًء أكانت عقدية أو تقصيرية البد من توافر ثالثة عناصر وىي الخطأ 

وفي ( 2)لتعويضرر والعالقة السببية، فكل خطأ يسبب ضررًا بالغير يمزم مرتكبو باوالض
يجب أن يراعي القاضي بعين االعتبار الخسارة ” الممثل” تقدير التعويض لمفنان األداء

الالحقة والكسب الفائت فإذا أدى التشويو إلى فقدان مزية مالية أو مصدر كسب 
ور عن ىذا الكسب الفائت، كما أنو إذا أدى لممضرور فإنو يجب أن يعوض المضر 

مؤكدة فيجب أن يعوض عن ذلك التشويو إلى خسارة الحقة كحرمان من فرصة 
وتأكيدًا عمى ذلك فقد نصت المادة االربعون: أواًل عمى أنو )لكل من وقع ( 3)أيضاً 

التعدي عمى أي حق من الحقوق المقررة لو عمى مصنفو بموجب أحكام ىذا القانون 
حق في الحصول عمى تعويض عادل عن ذلك، عمى أن يراعي في تقديره مكانة ال

المؤلف أو صاحب المصنف الثقافية وقيمة المصنف األدبية أو العممية أو الفنية ومدى 
استفادة المتعدي من استغالل المصنف، ويعد التعويض المحكوم بو لممؤلف في ىذه 

شياء التي استخدمت في التعدي عمى حقو الحالة دينًا ممتازًا عمى صافي ثمن بيع األ

                                                           

(
1 )

عؼٛذ انغٛذ لُذٚم، آنٛبد رؼٕٚغ االػشاس انجٛئٛخ، دساعخ فٙ ػٕء االَظًخ انمبََٕٛخ ٔاالرفبلٛبد 

 .15، ص2114انذٔنٛخ، داس انغبيؼخ انغذٚذح نهُشش االعكُذسٚخ، ؽجؼخ 

(
2 )

 .54ٛخ خؼشح، يظذس عبثك، صثٍ ػط

(
3 )

دمحم ػجذ انغفٕس انؼًبٔ٘، انزؼٕٚغ ػٍ انؼشس انغًبنٙ، ثحش يُشٕس فٙ يغهخ دساعبد ػهٕو 

 .2114، 1، يهحك 41انششٚؼخ ٔانمبٌَٕ، انًغهذ 
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والتعويض يجب أن يكون عاداًل وكاماًل وشاماًل ( 1)وعمى المبمغ المحجوزة في الدعوى( 
المضرور عمى حساب المدين، فمو  –ويغطو الضرر، واليكون مصدرًا إلثراء الدائن 

أكثر من الضرر الذي ”الممثل” تضمن الحكم بالتعويض إعطاء الدائن الفنان األداء
بين مما سبق بأن ال، (2)لحق بو، فإن ذلك يعد كسبًا دون سبب وىو أمر ال يجيزه القانون 

عمى القاضي أن يراعي في تقدير التعويض تأخذ بنظر االعتبار مكانة وشيرة الفنان 
ومبمغ التعويض المحكوم بو لو امتياز أي األولوية واألفضمية في ” الممثل” األداء

 الحصول عميو من المال المحكوم عميو.
 ما يمي:ثانيًا: أنواع التعويض ىناك أنواع من التعويض نبين خالل 

التعويض العيني: وىي أحسن نوع من التعويض وأفضل طريقة لجبر الضرر  – 1
وذلك بإزالتو إذا كان ذلك ممكنا، بحيث ترجع المتضرر إلى الحالة التي كانت عمييا 

 ( 3)قبل وقوع الضرر والتعويض في ىذه الحالة يسمى التعويض العيني 
ىو ”الممثل”حق المؤلف الفنان األداءوأن أفضل التعويض يقتضيو الحقوق المجاورة ل

إزالة الضرر الذي أصابو وىذا ما يحققو التعويض، وقد تأمر المحكمة إلى طمبو بإعادة 
وأكد المشرع العراقي عمى ذلك في ( 4)الوضع إلى ما كانت عميو إذا كان ذلك ممكنًا 

تنفيذ التزامو يجبر المدين عمى  – 1من القانون المدني العراقي عمى أنو ) 246المادة 
التي تنص  1142والمشرع الفرنسي استنادًا إلى  ( 5)تنفيذًا عينيًا متى كان ذلك ممكنَا( 

عمى أنو )كل التزام بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل إلى التعويض في حالة عدم 
تنفيذ االلتزام من المدين( تبني فكرة التعويض العيني كمما كان ىذا التعويض أقرب إلى 

                                                           

(
1 )

نغُخ  13انفمشح أٔالا يٍ انًبدح االسثؼٌٕ فٙ لبٌَٕ حك انًؤنف ٔحمٕق انًغبٔسح نٓب فٙ الهٛى سلى 

2112. 

(
2 )

 –أشٕاق دًْٛٙ، أحكبو انزؼٕٚغ ػٍ انؼشس فٙ انًغؤٔنٛخ انؼمذٚخ، يبعغزٛش فٙ انؼهٕو انمبََٕٛخ 

 .22، ص2114-2113كهٛخ انحمٕق ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ / لغى انحمٕق / عبيؼخ انحبط نخؼش ثبرُخ، 

(
3 )

ش حٛش َظذ ػهٗ أَّ )ٚغج 1851نغُخ  41يٍ انمبٌَٕ انًذَٙ انؼشالٙ سلى  1/  241انًبدح 

ا( . ا يزٗ كبٌ رنك يًكُب  انًذٍٚ ػهٗ رُفٛز انزضايّ ػُٛب

(
4 )

دمحم سػب ػهٙ انجٕعشاٚخ، انحًبٚخ انًذَٛخ نهحك انًؼُٕ٘ نهًؤنف فٙ انزششٚؼٍٛ االسدَٙ ٔانؼشالٙ، 

 .113، ص2119يبعغزٛش، عبيؼخ انششق األٔعؾ، 

(
5 )

ٚغجش انًذٍٚ، ثؼذ  – 1يٍ انمبٌَٕ انًذَٙ انًظش٘ حٛش َظذ ػهٗ أَّ ) 213ٔٚمبثهّ انًبدح 

ا نهًبدرٍٛ  ا( . 221ٔ  218اػزاسِ ؽجمب ا يزٗ كبٌ رنك يًكُب  ػهٗ رُفٛز انزضايّ ػُٛٛب
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دالة من التعويض النقدي، وىذا ما اكده القضاء الفرنسي في نطاق المسؤولية العقدية الع
 ( 1)لمحكم بالتعويض العيني في كل مرة يكون ىذا التعويض متفقًا مع مقتضيات العدالة 

اعتمادًا عمى ذلك فإن األصل في التنفيذ وحصول صاحب الحق عمى حقو ىي 
الموضوع دائمًا، بشرط أن يكون ىذا التنفيذ ممكنًا التعويض العيني تمجأ الييا القاضي 

 كما أشرنا اليو حسب الموقف المشرع العراقي في القانون المدني العراقي.
التعويض بمقابل: وفي كثير من األحيان يتعذر التعويض العيني واليكون أمام  -2

و األكثر القاضي سوى الحكم بالتعويض غير العيني قد يكون نقديًا أو غير نقدي، وى
وباألخص إذا كان األمر متعمقًا بضرر جسدى أو ( 2)الطرق المالئمة إلصالح الضرر 

فالتنفيذ العيني في ىذه الحالة مستحياًل وحينئٍذ ليس أمام “الممثل ” أدبي لفنان األداء
وقد اشار المشرع العراقي إلى ذلك في ( 3)القاضي سوى المجوء إلى التعويض بمقابل 

ي حيث نصت عمى انو )إذا كان في التنفيذ العيني ارىاق لممدين جاز لو القانون المدن
 (4)أن يقتصر عمى دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك ال يمحق بالدائن ضررًا جسيمًا( 

والتعويض باعتبار حق لمدائن فيو التزام في جية المدين، وىذا التعويض قد يتخذ 
 (5)لتي سيحصل عمييا الدائن صورة النقد أو أي ترضية أخرى معادلة لممنعة ا

صالحو ولعل السبب في ذلك يعود  والتعويض النقدي ىو طريق طبيعي لمحو الضرر وا 
إلى أن النقود تمثل إضافة إلى أنيا وسيمة لمتبادل وسيمة لمتقويم، لذا وفي كل حالة 

                                                           

(
1 )

، 1869يطجؼخ حذاد، انجظشح، ” انزمظٛشٚخ ٔانؼمذٚخ” حغٍ انخطٛت، َطبق انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ

 .249ص

(
2 )

 .299أحًذ ثٕسأ٘، يظذس عبثك، ص

(
3 )

ؼشس فٙ انًغؤٔنٛخ انزمظٛشٚخ، يُشٕساد يشكض انجحٕس د. عؼذٌٔ انؼبيش٘، رؼٕٚغ ان

 .149، ص1891انمبََٕٛخ، ثغذاد، 

(
4 )

يٍ انمبٌَٕ انًذَٙ انؼشالٙ، ٔيب ٚمبثهّ فٙ انمبٌَٕ انًذَٙ انًظش٘ حٛش َظذ  2ف  246انًبدح 

ٚمزظش ػهٗ ػهٗ أَّ )إرا كبٌ فٙ انزُفٛز انؼُٛٙ إسْبق نهًذٍٚ، عبص نّ أٌ  213انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح 

ا(   دفغ رؼٕٚغ َمذ٘، إرا كبٌ رنك ال ٚهحك ثبنذائٍ ػشساا عغًٛب

(
5 )

 .11أشٕاق دًْٛٙ، يظذس عبثك، ص
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يتعذر فييا الحكم بالتعويض عينًا، ولم يكن ىناك سبيل لمحكم بالتعويض غير نقدي، 
 ( 1)ين عمى المحكمة أن تحكم بالتعويض نقدًا تع
التعويض غير النقدي: والصورة األخرى التي يتخذىا التعويض بمقابل غير النقدي  -3

من باب التعويض غير النقدي ( 2)ىي صورة نشر الحكم الصادر في الصحف المحمية 
حكوم لو، أن تنص المشرع الكوردستاني عمى أنو )ثانيًا: لممحكمة بناًء عمى طمب الم

تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب ىذا القانون في صحيفة يومية أو اسبوعية واحدة 
من  181وكما تقضي الفقرة سابعًا من المادة ( 3)أو اكثر عمى نفقة المحكوم عميو( 

قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليا المصري عمى أنو )وتقضي المحكمة 
لصادر باإلدانة في جريدة يومية أو أكثر عمى نفقة المحكوم بنشر ممخص الحكم ا

والتعويض غير النقدي يعتبر تعويضًا من نوع خاص تقتضيو الظروف في ( 4)عميو( 
بعض الصور وحسب نوع الضرر المحدث فيغمب الحكم بو في الضرر المعنوي دون 

بأنو )الضرر الذي  وقد عرفت محكمة التمييز العراقية الضرر األدبي( 5)الضرر المادي 
الذي يصيب المضرور في شعوره أو عواطفو أو كرامتو أو شرفو أو أي معنى من 

في األضرار المادية أو المعنوية كثيرًا ما تمجأ ( 6)المعاني التي يحرص الناس عمييا( 
إليو القاضي إصدار القرار بتعويض غير النقدي، أن تأمر عمى سبيل المثال بنشر 

( 7)عميو في دعوى قذف في الصحف عمى النفقة ىذا األخير الحكم بإدانة المدعى 

بخصوص موقف المشرع العراقي بصدد التعويض تنص عمى أنو )ينفذ االلتزام بطريقة 
 .( 8)التعويض في األحوال وطبقًا لألحكام التي نص عمييا القانون( 

                                                           

(
1 )

عهًٛبٌ يشلض، انٕافٙ فٙ ششػ انمبٌَٕ انًذَٙ، انغضء انضبَٙ، انفؼم انؼبس ٔانًغؤٔنٛخ انًذَٛخ، 

 .529، ص 1853انطجؼخ انخبيغخ، داس انُٓؼخ انؼشثٛخ، 

(
2 )

 .33ًٛٙ، يظذس عبثك، ص أشٕاق دْ

(
3 )

ا يٍ انًبدح االسثؼٌٕ يٍ لبٌَٕ حًبٚخ حك انًؤنف انكٕسدعزبٌ سلى   .2112نغُخ  13انفمشح صبَٛب

(
4 )

 .انًظش٘ 2112نغُخ  92يٍ لبٌَٕ حمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ سلى  191انفمشح عبثؼخ يٍ انًبدح 

(
5 )

 .153ص َجٛم إثشاْٛى عؼذ، انُظشٚخ انؼبيخ نالنزضاو، يظذس عبثك،

(
6 )

انًشبس إنّٛ نذٖ أ. دمحم  1891/ 26/2فٙ  1838/ 1/ و 25لشاس يحكًخ انزًٛٛض انؼشالٛخ سلى 

 .189ؽبْش لبعى، يظذس عبثك، ص

(
3 )

  153د. حغٍ حُزٕػ انحغُبٔ٘، يظذس عبثك، ص

(
9 )

 .1851نغُخ  41يٍ انمبٌَٕ انًذَٙ انؼشالٙ سلى ” 255” انًبدح
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وضوع باتباع استنادًا إلى ىذه المادة تبين لنا بأن المشرع العراقي لم يقيد قاضي الم
نما ترك المجال مفتوحًا أمامو الختيار الطريقة  طريقة معينة لمتقدير التعويض، وا 

 المالئمة لجبر الضرر.
 الفرع الثاني

 أثر قبول المخاطر عمى التقدير التعويض
بينا في المطمب السابق بأن لقيام المسؤولية المدنية لممخرج تجاه الممثل ال بد من توافر 

ية المدنية المتمثمة بـ )الخطأ، والضرر، والعالقة السببية(،وعند انقطاع أركان المسؤول
العالقة السببية بين الخطأ والضرر ينتفي المسؤولية، ويحصل ذلك عند وجود سبب 

 الممثل" أو خطأ الغير(.” أجنبي التي ُيكَون كل من )قوة قاىرة، أو خطأ الفنان األداء
الممثل" ومتى وجد ” من خطأ الفنان األداءىناك الرأي حول وضع قبول المخاطر ض

رضاء الفنان األداء الممثل عمى أداء العمل التمثيمية وقبولو المخاطر الناشئة عنيا 
يكون مخطأ وفي حالة ما إذا تحقق نتيجة الخطر الذي قبمو بإرادتو ينقطع العالقة 

” ء الفنان األداءالسببية بين خطأ المخرج والضرر الناشئ عن أداء التمثيمية بسبب رضا
 ويؤدي إلى انعدام المسؤولية المخرج.” الممثل

اذن إن قبول المضرور بالضرر الذي أصابو نتيجة أداء عممو لو أىمية في حقو من 
المطالبة بالتعويض، حسب مشروعية وجسامة الضرر، ففي األداء التمثيمية الخطرة فإذا 

المسرحية والتمثيمية، فإن قبول  حدثت المخاطر ضمن قواعد وتعميمات األداء الفنون 
من ” المخرج” بمخاطر التمثيمية يعفى الطرف اآلخر” الفنان األداء” المضرور
 المسؤولية.

الممثل" تجاوزت القواعد والتعميمات في عرض ” أما إذا كان األداء من قبل الفنان األداء
تعامل ( 1)بالتعويض  وأداء التمثيمية من قبل الفنان األداء فيحق ليذا األخير المطالبة

بعض الفقياء مع رضاء المضرور بالضرر ضمن دراسة السبب األجنبي، ويعتد 
برضاء المضرور وتنتفي بالتالي المسؤولية عن محدث الضرر ومن أمثمتيا االشتراك 

                                                           

(
1 )

أصش سػبء انًؼشٔس ثبنؼشس ػهٗ حمّ ثبنزؼٕٚغ فٙ انمبٌَٕ االسدَٙ، دمحم خهٛف يغهٙ انًغبنٙ، 

 .2، ص2121سعبنخ يبعغزٛش، يمذيخ إنٗ كهٛخ انحمٕق ثغبيؼخ االعشاء، 
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باأللعاب الرياضية وغيرىا ففي ىذه الحاالت يكون الضرر مثارًا من قبل المضرور فإنو 
 . ( 1)عن أحد ال يستحق التعويض 

ولم لم ” الممثل” ويرى البعض بأن مجرد ارتكاب فعل من قبل المضرور الفنان األداء
قبول المخاطر ينشيء الخطأ من ( 2)يكن خاطئًا يكفي إلعفاء المسؤول من المسؤولية 

المضرور ويعد سببًا يعفي المسؤولية وبالتالي ليس ىناك تعويض يقع عمى عاتق 
االتجاه الغالب في الفقو والقضاء الفرنسي يشترط في الخطأ وأن ( 3)محدث الضرر 

المضرور حتى يكون سببًا لإلعفاء من المسؤولية أن تتوافر فيو الشروط القوة القاىرة، 
ومن المعروف والمستقر عميو فقيًا وقضاًء، أن شرط عدم التوقع وعدم امكان تالفي 

 ( 4)ثابة القوة القاىرة الحادث أو دفعو شرطان ضروريان العتبار الحادث بم
وخالصة القول في ىذا المجال واستنادًا إلى ما اتجو اليو الفقو والقضاء الفرنسي تعفى 
المخرج من المسؤولية في حالة التي ال يتوقع حدوث المخاطر، وال يستطيع ان يدفعو 

 بشكل من األشكال بعد وقوعو او حدوثو.
ليس من ” الممثل” من قبل الفنان األداء وىناك رأي آخر يتجو إلى أن قبول المخاطر 

شأنو أن يزيل عن فعل المضرور صفة الخطأ يعني أن الفاعل اليزال مخطئ رغم 
ذا كان رضا المضرور بحد ذاتو خطأ فينا سيخفف  رضائو بالضرر الذي وقع عميو، وا 

إذا إن قبول ( 5)كحالة خطأ المشترك ” المدعى عميو” ىذا الخطأ من مسؤولية الفاعل
المخاطر أي رضا بالضرر وفقًا ألحكام خطأ المشترك بحد ذاتو خطأ صدر من 

رضاء المضرور خطأ ( 6)المضرور حينيا يتم التخفيف من المسؤولية المدعى عميو 

                                                           

(
1 )

 .31 -66عكبسَخ، فؼم انًؼشٔس ٔأصشِ فٙ انًغؤٔنٛخ انزمظٛشٚخ، ص

(
2 )

ػكٌُٕ انغضائش، دٕٚاٌ ػهٙ ػهٙ عهًٛبٌ، ػشٔسح اػبدح انُظش فٙ انمبٌَٕ انًذَٙ انغضائش٘، ثٍ 

 .84، ص1882انًطجٕػبد انغبيؼٛخ، 

(
3 )

رهًغبَٙ ػفبف، خطأ انًؼشٔس ٔأصشِ فٙ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ، سعبنخ يبعغزٛش يمذيخ إنٗ عبيؼخ 

 .5، ص2114ْٔذاٌ، انغضائش، 

(
4 )

 .111حغٍ ػهٗ انزٌَٕ، يظذس عبثك، ص

(
5 )

، 1883، َظشٚخ االنزضاو، 1ٌ انًذَٙ، طد. ػجذ انشصاق أحًذ انغُٕٓس٘، انٕعٛض فٙ ششػ انمبَٕ

 .33ص

(
6 )

د. إَس عهطبٌ، يظبدس االنزضاو فٙ انمبٌَٕ انًذَٙ انؼشالٙ، دساعخ يمبسَخ ثبنفمّ االعاليٙ، ص 

238. 
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( 1)فكان من الواجب ان اليرضى بالضرر وبخالف ذلك سيتحمل جزًا من المسؤولية 

” ين حاالت التالية لرضاء الفنان األداءولترجيح ألحد الرئيين السابقين ال بد أن نفرق ب
 بالضرر:” الممثل

أواًل:عمم المضرور بالضرر المحتمل: ان رضا المضرور الفنان األداء بالضرر 
المحتمل يعني قبولو المخاطر، والمقصود بالقبول المخاطر القبول المسبق من جانب 

ية األمر بخطأ المضرور بالخطر الذي يحتمل أن ييدده والذي يعاني منو في نيا
فالمضرور في ( 2)المنسوب اليو الضرر، اذن قبول المخاطر ىو رضاء بضرر محتمل 

ىذه الحالة ال يرضى بالحاق األذى بنفسو أو بأموالو كما ىو الحال في الرضاء 
بالضرر الحال ولكنو يقبل أن يعرض نفسو أو اموالو لمخطر دون أن يرضى بالضرر 

ليذا العمم في قيام مسؤولية المدين عن تعويض االضرار الذي قد ينجز، وىنا ال أثر 
ومثال عمى ذلك ىو من يركب الطائرة يعمم مقدما  ( 3)التي أدت قيام المسؤولية كاممة 

بما قد يقع من حوادث أثناء السفر، فيو يقبل الخطر ولكنو اليقصد الحقاق الضرر بو، 
 ( 4)لمسؤولية كاممة ليذا ال تخفف مسؤولية المنسوب إليو الضرر ويتحمل ا

ثانيًا: رضاء المضرور بالضرر الحال أي المضرور يعمم بالضرر والرضا بو: أي أن 
وىذه الحالة كأن يتعمد الحاق األذى بمالو ( 5)المضرور قد رضي بالحاق الضرر بنفسو 

بمالو أو بنفسو ويكون الحال كذلك فيما لو طمب المضرور من المنسوب إليو الضرر 
و اذن لو في ذلك صراحة أو ضمنا، ومثال ذلك أن يطمب شخص احداث الضرر بو أ

من اآلخر أن ييدم داره أو يتمف منقواًل ممموكا لو، ففي ىذه الحاالت يكون المضرور 
قد اتجيت إرادتو إلى االذن لمفاعل صراحة أو ضمنًا بإحداث الضرر وىذا ما يسمى 

                                                           

(
1 )

 .49سثٗ ٔنٛذ انشهخ، يظذس عبثك، ص

(
2 )

انُٓؼخ  ،داس2، ؽ1حغبو انذٍٚ كبيم األْٕاَٙ، انُظشٚخ انؼبيخ نالنزضاو، يظبدس االنزضاو، ط

 .566، ص1885انؼشثٛخ، 

(
3 )

.، د. ػجذ انشصاق أحًذ 116، ص1882د.عؼٛذ عجش، انًغؤٔنٛخ انشٚبػٛخ، داس انُٓؼخ انؼشثٛخ، 

 .995ف  584انغُٕٓس٘ انٕعٛؾ، يظذس عبثك، ص

(
4 )

 .111رهًغبَٙ ػفبف، يظذس عبثك، ص

(
5 )

، انفؼم انؼبس، ، عهًٛبٌ يشلض995د. ػجذ انشصاق انغُٕٓس٘، انٕعٛؾ، يظذس عبثك، ص

 .39، ػجذ انششٛذ يأيٌٕ، يظذس عبثك، ص316يظذس عبثك، ص 
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تي تناوليا أغمب الفقو فيما برضاء المضرور بالضرر الحال، ومن األمثمة الشائعة وال
يخص رضاء المضرور بالضرر، حالة رضاء المرأة البالغة معاشرة خمياًل ليا دون 

 ( 1)تغرير فاليحق ليا أن ترجع عميو بالتعويض 
ثالثًا: تجميع األمور الثالثة وىي العمم بالضرر والرضاء بو والتحريك نحو ادراكو 

توقعة، أن رضاء المضرور بالضرر يتوصل إلى وتحققو، ىذه الحالة نادرة جدًا لكنو م
درجة من الجسامة وبالتالي يؤدي إلى استغراق خطأ المدين، وتؤدي إلى انتفاء 

 ( 2)المسؤولية عن ىذا األخير النعدام رابطة سببية بين فعمو والضرر 
 الخاتمة

وأثره ” الممثل” )قبول المخاطر التمثيمية لفنان األداءبعد أن أنيينا البحث الموسوم 
 فإننا توصمنا الى جممة منا النتائج والتوصيات بينيا كاآلتي: في المسؤولية المدنية(،

 أواًل: االستنتاجات:
لم توجد تعريف موحد وجامع مانع عند الفقياء لقبول المخاطر عمومًا، وقبول  – 1

 المخاطر التمثيمية خصوصًا.
وبدونيم لم نقدر أن نقول بوجود لوجود المخاطر ال بد من توافر مجموعة الشروط،  -2

المخاطر والشروط المتمثمة بـ )أن يكون المخاطر حادثًا احتماليًا، والخسارة يجب أن 
 يكون نتيجة حادث غير متعمد، وكما يجب أن يكون الخطر ممكنًا وليس مستحياًل( .

 ىناك اختالط بين قبول المخاطر ونظرية تحمل التبعة وشروط عدم المسؤولية. – 3
المسؤولية المدنية الناشئة في مجال قبول المخاطر التمثيمية ىي المسؤولية العقدية  – 4

 بسبب وجود العقد بين الممثل والمخرج.
الضرر الناشئ في ىذا المجال من الممكن أن يكون ضررًا ماديًا أو ماليًا وجسديًا  – 5

الكاثرة من  ومعنويًا، بخالف الضرر الناشئ في مجاالت األخر وىي في أكثرية
 الحاالت يكون ضررًا ماليًا وأدبيًا.

                                                           

(
1 )

  113رهًغبَٙ ػفبف، يظذس عبثك، ص  

(
2 )

و. خهٛم أحًذ االسثبػ، يغؤٔنٛخ انزمظٛشٚخ ػٍ االػًبل انشخظٛخ ثٍٛ انششٚؼخ االعاليٛخ 

 .239، ص1885ٔانمبٌَٕ، انطجؼخ األٔنٗ، داس األسثبػ نهُشش ٔانزٕصٚغ، 
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عمى القاضي عند تقدير التعويض المستحق لممثل يجب أن يراعي شيرة الممثل  – 6
 ومكانو المينية واالجتماعية والثقافية لذلك الممثل.

 يكون دينًا ممتازًا في ذمة المخرج.” الممثل“ ان التعويض المستحق لمفنان األداء  – 7
اك نوع خاص من التعويض في ىذا المجال ىي تعويض غير النقدي في ىن – 8

 صورة اصدار قرار بنشر ممخص قرار الحكم في الصحيفة حسب مقتضى الحال.
 ثانيًا: التوصيات 

 83أوصي لممشرع العراقي إضافة نص لقانون حماية حق المؤلف العراقي رقم  – 1
قانون حماية حق  2012سنة ل 17كما كان موجودًا في قانون رقم  2004لسنة 

المؤلف والحقوق المجاورة ليا في اقميم كوردستان العراقي في باب التعويض من ىذا 
المجال بيذا الشكل )لكل من وقع التعدي عمى أي من الحقوق المقررة لو عمى مصنفو 
بموجب أحكام ىذا القانون، الحق في الحصول عمى تعويض عادل عن ذلك، عمى أن 

ديره مكانة المؤلف أو صاحب المصنف الثقافية وقيمة المصنف األدبية أو يراعي في تق
العممية أو الفنية ومدى استفادة المتعدي من استغالل المصنف، ويعد التعويض 
المحكوم بو لممؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة دينًا ممتازًا عمى صافي ثمن بيع االشياء 

 بمغ المحجوزرة في الدعوى( التي استخدمت في التعدي عمى حقو وعمى الم
لنياية ” وأصحاب الحقوق المجاورة” أوصي لممشرع الكوردستاني أن تضيف عبارة – 2

قانون  2012لسنة  17الفرع الخامس من الفقرة أواًل لمادة السادسة والثالثون لقانون رقم 
حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ليا بحيث أن النص بعد اضافة تكون بشكل 

االعتداء عمى أي حق معنوي أو مالي آخر من حقوق المؤلف وأصحاب  – 5الي )الت
الحقوق المجاورة ليا( حتى تشمل العقوبة الموجودة في ىذه المادة تسري عمى من تقوم 

 ”.الممثل” بأفعال االعتداءات عمى أصحاب الحقوق المجاورة كالفناني األداء
الفقرة إلى قانون حماية حق المؤلف وأوصي لممشرع الكوردستاني أن تضيف ىذه  -3

والحقوق المجاورة ليا إلى المادة السادسة والثالثون )من حق المؤلف منع كل تغير أو 
 تشويو أو تحريف تؤثر عمى أدائيم التمثيمية( .
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Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

244 

 قائمة المصادر والمراجع

 أٔالا: انًؼبعى:

 سف.( اثٍ انًُظٕس، نغبٌ انؼشة، انًغهذ انخبيظ، يُشأح داس انًؼب1) 

 .1896( انشاص٘ دمحم ثٍ أثٙ ثكش، يخزبس انظحبػ ثٛشٔد، يكزجخ نجُبٌ، 2) 

  www.almaany.comlastيؼغى ػشثٙ انًزبػ ػهٗ انًٕلغ انزبنٙ ) –( يؼغى انًؼبَٙ انغبيغ 3)

visted 1/7/2021 ). 

ا: انكزت ثبنهغخ انؼشثٛخ   صبَٛب

انحًٛذ أيٍٛ، دٔس انزأيٍٛ يٍ انًغؤٔنٛخ فٙ رفبد٘ آصبس يغؤٔنٛخ انشٚبػٛخ، كهٛخ ( أحًذ ػجذ 1)

 .2115انحمٕق عبيؼخ انضلبصٚك، 

، ػًبٌ، 1( أعبيخ ػضيٙ عالو، شمٛش٘ َٕسٖ يٕعٗ، إداسح انخطش ٔانزأيٍٛ، داس انحبيذ، ؽ2)

2113. 

عغزٛش فٙ انؼهٕو انمبََٕٛخ ( أشٕاق دًْٛٙ، أحكبو انزؼٕٚغ ػٍ انؼشس فٙ انًغؤٔنٛخ انؼمذٚخ، يب3)

 . 2114-2113كهٛخ انحمٕق ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ / لغى انحمٕق / عبيؼخ انحبط نخؼش ثبرُخ،  –

 ( د. إَس عهطبٌ، يظبدس االنزضاو فٙ انمبٌَٕ انًذَٙ انؼشالٙ، دساعخ يمبسَخ ثبنفمّ االعاليٙ .4)

صبس انًزشرجخ ػهّٛ دساعخ يمبسَخ، سعبنخ ( آٚخ عبنى دمحم يشاعغ، رغٛٛش انخطش فٙ ػمذ انزأيٍٛ ٔا5ٜ)

 .2118يبعغزٛش لذو نمغى انمبٌَٕ انخبص، كهٛخ انحمٕق عبيؼخ ششق األٔعؾ، حضٚشاٌ 

 ْـ.1441انشٚبع،  2( األكبدًٚٛخ انًبنٛخ أعبعٛبد انزأيٍٛ، األكبدًٚٛخ، ؽ6)

ش يمذيخ إنٗ كهٛخ ( ثبعى دمحم سشذ٘، انؼشس انًبد٘ انُبرظ ػٍ االطبثخ انغغذٚخ، سعبنخ يبعغز3ٛ)

 . 1898انمبٌَٕ عبيؼخ ثغذاد، 

( ثشػٙ ػضًبٌ انششٚف ػجذ انؼضٚض، رمٕٚى أصش إػبدح انزأيٍٛ ػهٗ إسادح االخطبس انًكززجخ نذٖ 9)

ششكبد انزبيٍٛ انًجبشش سعبنخ يمذيخ نُٛم دسعخ انذكزٕساِ فٙ انزأيٍٛ نغبيؼخ انشثبؽ انٕؽُٙ، 

2116 . 

بََٕٙ نفُبٌ األداء، انًبعغزٛش يمذيخ نكهٛخ انحمٕق ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ / ( ثٍ ػطٛخ خؼشح، انُظبو انم8)

 .2114 -2113لغى انحمٕق / عبيؼخ صثبٌ ػبشٕس انغهفخ، 

( ثٕسأٖ أحًذ، انحًبٚخ انمبََٕٛخ نحك انًؤنف ٔانحمٕق انًغبٔسح فٙ انزششٚغ انغضائش٘ 11)

ق ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ، لغى انحمٕق، عبيؼخ ٔاالرفبلٛبد انذٔنٛخ، أؽشٔحخ دكزٕساِ، يمذيخ نكهٛخ انحمٕ

 .2115ثبرُخ، 

( رهًغبَٙ ػفبف، خطأ انًؼشٔس ٔأصشِ فٙ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ، سعبنخ يبعغزٛش يمذيخ إنٗ عبيؼخ 11)

 .2114ْٔذاٌ، انغضائش، 

( عجبس عجبس ؽّ، إلبيخ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ ػٍ ػًم غٛش انًششٔع ػهٗ ػُظش انؼشس، دساعخ 12)

 .1894انششٚؼخ االعاليٛخ ٔانمٕاٍَٛ انٕػؼٛخ، يٍ يُشٕساد عبيؼخ طالػ انذٍٚ، يمبسَخ فٙ 

( عٕص٘ كشًٚخ، انزأيٍٛ ػذ انًخبؽش فٙ ظم انمبٌَٕ انغضائش٘، يزكشح نُٛم شٓبدح انًبعزش فٙ 13)

يغزغبَى، لغى انمبٌَٕ  –انحمٕق، يمذيخ نكهٛخ انحمٕق ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ ثغبيؼخ ػجذ انحًٛذ ثٍ ثبدٚظ 

 .2119 -2113خبص، ان

،،داس انُٓؼخ 2، ؽ1( حغبو انذٍٚ كبيم األْٕاَٙ، انُظشٚخ انؼبيخ نالنزضاو، يظبدس االنزضاو، ط14)

 .1885انؼشثٛخ، 

، داس ٔائم 1( د. حغٍ ػهٙ انزٌَٕ، انًجغٕؽ فٙ ششػ انمبٌَٕ انًذَٙ، انشاثطخ انغججٛخ، ؽ15)

 . 2116نهُشش، 

، يُشأح ”انزمظٛشٚخ ٔانؼمذٚخ” يش، انًغؤٔنٛخ انًذَٛخػجذ انشحًبٌ ػب –( د. حغٍٛ ػبيش 16)

 .1838انًؼبسف، 

دساعخ يمبسَخ، داس  –( حغٍٛ حُزٕػ انحغُبٔ٘، انزؼٕٚغ انمؼبئٙ فٙ َطبق انًغؤٔنٛخ انؼمذٚخ 13)

 .1888، 1انضمبفخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، ؽ

http://www.almaany.com/
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 .1869اد، انجظشح، يطجؼخ حذ” انزمظٛشٚخ ٔانؼمذٚخ” ( حغٍ انخطٛت، َطبق انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ19)

( و. خهٛم أحًذ االسثبػ، يغؤٔنٛخ انزمظٛشٚخ ػٍ االػًبل انشخظٛخ ثٍٛ انششٚؼخ االعاليٛخ 18)

 .1885ٔانمبٌَٕ، انطجؼخ األٔنٗ، داس األسثبػ نهُشش ٔانزٕصٚغ، 

( رٌَٕ ٕٚعف انًحًذ٘، نًغؤٔنٛخ انًذَٛخ انُبعًخ ػٍ صسع االنغبو، داس انحبيذ نهُشش 21)

 .2113ػًـبٌ، انطجؼخ االٔنٗ، ٔانزٕصٚـغ، 

( د. سػب دمحم عؼفش، سػبء انًؼشٔس ثبنؼشس ٔأصشِ ػهٗ انحك فٙ انزؼٕٚغ، داس انغبيؼخ 21)

 .2115انغذٚذح نهُشش، 

، يُشٕساد يظجبػ 2116( د. عهٛى ػهٗ انٕسد٘، إداسح انخطش ٔانزأيٍٛ، انطجؼخ االنكزشَٔٛخ 22)

 كًبل. 

ٚغ االػشاس انجٛئٛخ، دساعخ فٙ ػٕء االَظًخ انمبََٕٛخ ( عؼٛذ انغٛذ لُذٚم، آنٛبد رؼ23ٕ)

 .2114ٔاالرفبلٛبد انذٔنٛخ، داس انغبيؼخ انغذٚذح نهُشش االعكُذسٚخ، ؽجؼخ 

( د. عؼذٌٔ انؼبيش٘، رؼٕٚغ انؼشس فٙ انًغؤٔنٛخ انزمظٛشٚخ، يُشٕساد يشكض انجحٕس 23)

 .1891انمبََٕٛخ، ثغذاد، 

انمبٌَٕ انًذَٙ، انغضء انضبَٙ، انفؼم انؼبس ٔانًغؤٔنٛخ ( عهًٛبٌ يشلض، انٕافٙ فٙ ششػ 24)

 . 1853انًذَٛخ، انطجؼخ انخبيغخ، داس انُٓؼخ انؼشثٛخ، 

 .1882( د.عؼٛذ عجش، انًغؤٔنٛخ انشٚبػٛخ، داس انُٓؼخ انؼشثٛخ، 25)

( عكبسَخ، فؼم انًؼشٔس ٔاصشِ فٙ انًغؤٔنٛخ انزمظٛشٚخ ثذٌٔ عُخ ٔيكبٌ ٔسلى انطجؼخ ٔداس 26)

 ُشش.ان

( ػبد٘ عًٛش طبدق، انزبيٍٛ يٍ انحشٚك، ػًبٌ داس انضمبفخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، انطجؼخ األٔنٗ، 23)

2111. 

، انطجؼخ انضبنضخ انغذٚذح، 1( د. ػجذ انشصاق انغُٕٓس٘، انٕعٛؾ فٙ ششػ انمبٌَٕ انًذَٙ انغذٚذ، ط29)

 . 2111يُشٕساد انحهجٙ انحمٕلٛخ،ثٛشٔد نجُبٌ، 

زكشح رخشط نُٛم شٓبدح انًبعغزٛش، دٔس ٔكًبَخ إداسح انًخبؽش فٙ انًؤعغخ ( ػجذنٙ نطٛفخ، ي28)

 االلزظبدٚخ، رهًغبٌ.

 .1883،َظشٚخ االنزضاو، 1( د. ػجذ انشصاق أحًذ انغُٕٓس٘، انٕعٛض فٙ ششػ انمبٌَٕ انًذَٙ، ط31)

داس  ( ػضح يحًٕد أحًذ خهٛم، يشكالد انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ فٙ يٕاعٓخ فٛشٔط انحبعت، ثذ31ٌٔ)

 .2118انُشش ٔسلى انطجؼخ، 

( د. ػظبو أحًذ دمحم،انُظشٚخ انؼبيخ نهحك فٙ عاليخ انغغى، دساعخ عُبئٛخ يمبسَخ، انًغهذ انضبَٙ، 32)

 .1899انطجؼخ انضبَٛخ، داس انطجبػخ انحذٚضخ، انمبْشح، 

ضائش، ( ػهٙ ػهٙ عهًٛبٌ، ػشٔسح اػبدح انُظش فٙ انمبٌَٕ انًذَٙ انغضائش٘، ثٍ ػكٌُٕ انغ33)

 .1882دٕٚاٌ انًطجٕػبد انغبيؼٛخ، 

( د. نطفٙ انجهشٙ، لجٕل انًخبؽش انشٚبػٛخ ٔدٔسِ فٙ رحذٚذ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ، ثذٌٔ يكبٌ 34)

 . 1884انطجغ، 

( أ. دمحم ؽبْش لبعى، األعبط انمبََٕٙ نهًغؤٔنٛخ ػٍ األشٛبء انخطشح أيبو انمؼبء انؼشالٙ، ثحش 35)

 .2118، 16" انغُخ 48”" انؼذد13”هحمٕق، انًغهذيُشٕس فٙ يغهخ انشافذٍٚ ن

( دمحم ػجذ انغفٕس انؼًبٔ٘، انزؼٕٚغ ػٍ انؼشس انغًبنٙ، ثحش يُشٕس فٙ يغهخ دساعبد ػهٕو 36)

 .2114، 1، يهحك 41انششٚؼخ ٔانمبٌَٕ، انًغهذ 

َٙ ( دمحم سػب ػهٙ انجٕعشاٚخ، انحًبٚخ انًذَٛخ نهحك انًؼُٕ٘ نهًؤنف فٙ انزششٚؼٍٛ االسد33)

 .2119ٔانؼشالٙ، يبعغزٛش، عبيؼخ انششق األٔعؾ، 

( دمحم خهٛف يغهٙ انًغبنٙ، أصش سػبء انًؼشٔس ثبنؼشس ػهٗ حمّ ثبنزؼٕٚغ فٙ انمبٌَٕ 39)

 .2121االسدَٙ، سعبنخ يبعغزٛش، يمذيخ إنٗ كهٛخ انحمٕق ثغبيؼخ االعشاء، 
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شٚبػخ ٔانفٍ، ثحش يُشٕس فٙ يغهخ ( أ. يؼضص ػجذ انكشٚى، انؼمذ ٔانزأيٍٛ ٔانزؼٕٚغ فٙ يغبل ان38)

. ٔاأليشٚكٙ، ثذٌٔ يكبٌ ٔعُخ 2112انؼهٕو االَغبَٛخ ٔاالعزًبػٛخ، انؼذد انغبثغ، عبيؼخ عضائش، 

 انطجغ.

(  انذكزٕسح يشش٘ ساػٛخ، انحًبٚخ انمبََٕٛخ نفُبَٙ األداء فٙ انزششٚغ انغضائش٘ ثحش يُشٕس فٙ 41)

 .2113، دٚغًجش 16عٛخ، عبيؼخ دمحم خٛؼش ثغكشح، انؼذد يغهخ انفكش، كهٛخ انحمٕق ٔانؼهٕو انغٛب

( د. يظطفٗ ػجذ انحًٛذ ػذٔ٘، انحك فٙ رؼٕٚغ فٙ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ، دساعخ يمبسَخ ثٍٛ 41)

 انُظبيٍٛ انًظش٘.

( ْال ػجذ هللا انغشاط، يذٖ نضٔو انخطأ كشكٍ يٍ أسكبٌ انًغؤٔنٛخ انزمظٛشٚخ، دساعخ رحهٛهٛخ 42)

ٌَٕ انًذَٙ االسدَٙ ٔانمبٌَٕ انًذَٙ انفهغطُٛٙ، يبعغزٛش نكهٛخ انحمٕق / لغى انمبٌَٕ يمبسَخ فٙ انمب

 .96و، ص 2113غضح، فهغطٍٛ،  –انخبص، ثغبيؼخ األصْش 

ا: انًٕالغ االنكزشَٔٛخ    صبنضب

  ww.Universtywstyle.net last( أسكبٌ انًغؤٔنٛخ انؼمذٚخ، يمبل يُشٕس ػهٗ انًٕلغ انزبنٙ )1)

visted 11 / 7/ 2021 .) 

انًزبػ ػهٗ انًٕلغ انزبنٙ                        132، ص 15( صْذ٘ ٚكٍ ششػ لبٌَٕ انًٕعجبد ٔانؼمٕد، ط2)

(www.data.lebnaneselaws.comlast visted 2/7/ 2021  ) . 

( طٕفٛب حغٍ انشٕاسثخ، رؼشٚف انخطش ٔششٔؽّ انمبََٕٛخ فٙ ػمذ انزبيٍٛ، ثحش يزبػ ػهٗ 3)

 ( . www.mohamah.netlast visted 5 / 7/ 2021انًٕلغ انزبنٙ )

انفُبٍَٛٛ  ( انًشعٕو انزُفٛز٘ انغضائش٘ انز٘ ٚحذد انُظبو انُٕػٙ نؼاللبد انؼًم انًطجك ػه4ٗ)

انًزبػ ػهٗ انًٕلغ انزبنٙ  5/6/2121ٔانًغشحٍٛٛ، 

(https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210605/212761.html اخش صٚبسح )

8  /3 /2121. 

 ( . www.almrsal.comlast visted 4/7/2021) 2نزبنٙ، ص( يمبل يُشٕسح ػهٗ انًٕلغ ا5)

(  د. َبطش انششيبٌ، يششٔػٛخ االػفبء يٍ انًغؤٔنٛخ انؼمذٚخ فٙ االنزضايبد انًذَٛخ ٔانزغبسٚخ، 6)

 (.  w.mohamah.netwwlast visted 5/7/2021، ثحش يُشٕس ػهٗ انًٕلغ انزبنٙ )11ص

ا: انمشاساد   ساثؼب

 .1891/ 2/  26فٙ  1838/  1/ و 25( لشاس يحكًخ انزًٛٛض انؼشالٙ رٔ انشلى 1)
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