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 لخصم
بعدددط ر ددديا  واردددء  ي ارهدددءو ما نهعدددء دادددي  ووددددءقت  واط ودددت ي ووددديا     رودددءطرت ي در دددءا  

 ألضا ا  ورد  رود ا  و بهدت  وعءملدت ي داول مدء وادق  وعدا ف مدب ةدايد اامردت بعدط قدء  
أوهدددظ بةاوعدددء قلدددص ودددعيبت اوددديل  ومرضددداا قلدددص  ورعدددير  ورعدددطط مودددطا  2003

ب ردينا ا دب  وضداا ممدء أودباظ  ومسدايورت  ومطدردت  وخ أ ي سراءوت إوبءره قلص  ودام  مد
اهدءف  وادق ممدء اعدق  واهده ي ور دا     ورهل طرت م ا  ءطا  قلص م ءو  ودز قءظ  وهضدءيرت ي ح
 ددداا ي  إودددص  وبادددل قدددب مسدددايورت اط دددط  سدددم ظ  بءوميضددديقرت يمدددب ادددا   ومد لدددق  خدددا 

 وم اع ا ب  وضداا ند   وبءال رسعص ولبال ن   رءب  ودةء   وهءديد   واي دة  بميابه 
أ ددءا  وهددءديب  ومددطد  ي ددء   وبءاددل  رهسددر  اددام  وطا سددت قلددص مباودد ب  أليل  ددءب بعدددي ب  

ي وودءد   دايا  وضداا ند   ومسدايورت   ورعا ف  ا ب  وضاا ن   ومسدايورت  وميضديقرت
ادددي   قردددط و أي  ألا   وددداي روددد ا   وميضددديقرت ييادددط  وبءادددل أب رعا دددف  وضددداا 

 مدددء يادددط , ب اهي ددده  ومءوردددت أي بسدددامت اسدددمه أي قء ارددده  أي ب دددانه إلدسدددءب بادددق مددد
 وبءاددل أب  وم دداع  ددط دةدد  ا ددب  وضدداا ندد   ومسددايورت  وميضدديقرت بمياددا دودديص 
 وهددءديب  ومددطد   ي ب  وضدداا ندد   ومسددايورت  وميضدديقرت اددي ددديق ب  ط دد  يمددءطي , ودد  

  دع  طا سره  خءرمت رضمدظ  سردرءاءظ يريورءظ .
 لمفتاحية: الضرر, القانون المدني, المسؤولية الموضوعيةالكلمات ا
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Summary 

 After the development of life and the upgrading of its facilities 

towards modern industry and the economic revolution and the 

spread of damage to the working class, as well as the war 

conditions suffered by Iraq after 2003, it cast a shadow over the 

difficulty of obtaining compensation for the cause of the error and 

the impossibility of proving it despite the availability of the 

element of damage, which became the traditional civil 

responsibility unable to cover the judicial disputes and the 

realization of the right, which made the jurisprudence and 

legislation go to seek a new responsibility called objectivity and 

from this point of view the researcher sought the legal system that 

organized According to the legislator, the law is based on the 

framework of civil law and the researcher divided this study into 

two topics, the first was entitled The Definition of The Pillar of 

Damage in Objective Responsibility and the second conditions of 

harm in objective responsibility and the researcher found that the 

definition of harm is assault or harm to the human being from his 

financial rights or the safety of his body or his passion or honor. 

The researcher also found that the legislator had organized the 

element of damage in objective responsibility under the provisions 

of the Civil Law and was based on the responsibility of the 

subordinate for the actions followed as well in other topics that the 

reader will find and that the damage in objective responsibility is 

two types literary and material and then ended his study with a 

conclusion that included conclusions and recommendations that 

were the most prominent conclusions. 

-1 The right to compensate for the moral damage in the objective 

responsibility is difficult to estimate due to many considerations, 

including that the passion is not valued by money as well, 

reputation is not material things that we find similar or priced in 

the market.As well as one of the most important recommendations 

reached by the researcher  

2 - We recommend that the Iraqi legislator include the inclusion of 

articles "202 and "203" in one text, which is as follows: "Any act 

of harm to the soul, such as killing, wounding, beating or any 



 التنظيم القانوني لركن الضرر في المسؤولية الموضوعية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

308 

other kind of abuse, is required to compensate the injured and 

those who are upon them, whether the injured person dies or is 

incapacitated. 

Key words: harm, civil law, liability 

 مقدمة
أب طا ست  وردةر   وهءديد  ودا ب  وضداا ند   ومسدايورت  وميضديقرت رر لدا قدا  مهطمدت 

 قب اا   وميضيع قلص  وداي  ألر .
رخرلف  ور ا عءظ نرمء   دعء ن   ودةا ءظ  ور  ر دص : ا ا  بميضيع  وبالأي  مطخق رع

,  ألضا ا طيب  وخ أنبعضعء ر دص قلص أسءس  قلص أسءسعء  ومسايورت  وميضيقرت 
 وضاا    لرز  بءورعير  إ   يبعضعء  ألخا  رهي  قلص  وخ أ با ل إب مب رس دا ن 

 إا   ءب مخ يًء. 
ا بءقربءام در ات  واعق م ا  وم ايع  يأده  وم لا  أليل يراا  أامرت  وضا       

 واي   ط مب ري نام وك  روءا إوص  وبال قب  ألا ءب  ألخا , نعلص س  ق  وموءل   
ر ا  أب ره  مب  واءقق نعق ر  ق  داا نًء ن   وسليل وك  ردع  ن  مي اعره 

 بءومضايا .   ومسايورت قب اا   واعق و ءومء و   ارا اول   داا د ضاا
ي  رخرلف  ودويص  وهءديدرت  ن    را ا ي يع  وضاا وراهق  ومسييورت   ا أده       

ب  خرلاظ ن   وبال قب  واعق   ودي    ور  مب بعطاء  بال قب  ألا ءب  ألخا , ي ح
 وماطي إوص  وضاا نبعضعء   را ظ أب  د يي قلص  وخ أ  ووءطا قب مطال يمم زً    

اول إدمء اعلظ  ومسييورت  ءيمت ن  اق مب  اركا نعق  وضاا مرص يأخا  و  ر راا 
طا كه ين  اول ز ءط  وامءرت   ومضايا  أوءا مء  وغ ا بغ   ودةا قب مط  رم  زم ي ح
ن    رضءو  ورعير  مب  واءقق  مء اي  واءل ن   ور ا    ومطد   وعا    بمياا 

ه ضءمد ب قب نعق  ووغ ا ي ب ي ور  ردص قلص أب  ألا يمب اي ن  مهءم "218 ومءط "
   ءب م ا مم ز ً 

ر مددء  وهيل بءب  ومسايورت  ورهو ا ت رهء  قلص  سءس  وخ ء يوي وطا  يقلره      
  واعق مب م ا مم ز ب اا أب ركيب ادءول قا ت س  رت .
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نءوم اع  وعا    سلل  راءم  اخا قلره ن   رءب أا ء   ومسايورت  ومطدرت  ا  ده      
راءم رم زم  يضيح قب  ق مب  وهءديب   د ل زي ي ألومءد   وا ب رم زي  بعط  دعج  

يض   ي قط قءمت وعام  ومسايورت إدمء  كراي   يض   ي قط ر  ب  إلقمءل م ا  وم ايقت 
واول رسعص  وبءال مب خال اام  وطا ست ن   رءب مط   ي    ومسايورت  وميضيقرت 

  ووءطا مب  وغ ا  واي ي   قلره. اءل قاز  ومرضاا قب  وبءظ  وخ أ 
ردرلخص م د لت  وطا سدت بوديا  قءمدت ند  مردءا  ور دا   , ادديل : وءدردء: إ د ءورت  وطا سدت 

يضدد   وهي قددط  وهءديدرددت  ومدةمددت  ولمسددايورت  وميضدديقرت  قلددص ق ددس  ومسددايورت  ومطدرددت 
 ا ت  وس  رت.  ور  أيضاعء ياس   ي قطاء يأا ءدعء  وواوت  وملخوت بءوخ أ ي وضاا ي وع

يمدب اددء ر دطي وددء إ د ءورت  وبادل بءورسدءال قدب مدء ادي مود ا  أل دخءص  ودا ب أودء ع  
ضدداا طيب اددق يودد   رم دددي  مددب أوبددءظ  وخ ددأ ورعددطط موددطام ك يخ ددا موددءل قلددص اوددل مددء 

أودءو ااي  قوءبءظ ط قش قلص بع   ومدطب  وعا  ردت ممدء  2014اطل ن   وعا ف قء  
عا دددا  ألادددءو  يناددداظ  و  ددديظ ممدددء وادددق  وضددداا بدددءوكو ا مدددب  ءمدددظ رلدددل  وعودددءبءظ  ر

 أل ددخءص سددي و  ددءب  و ددخص   رعدد      معددديي ك يوددي سددلمدء  ألمددا وادد   ودددز ع قددب 
  ا ق  ومسايورت  ومطدرت  ورهل طرت وضءع  واق قلص  وكو ا مدع   ووعيبت راط ط  وخ أك

ممددء ر دد ا إوددص يادديط دهوددًء  إا  ددءب مددب  ددأب اوددل بهددءو اددام  وا ددا  موددءا  ولا ددا  ي واددطل,
 ر ا عرًء ي ضاًء  درءا اام  وا ا  ,  دبغ  أب رعءواه  وبءال بويا  أكوا  ميورت .

إب  ألسدبءا  ورد  طنعرددء  خرردءا قددي ب "  وردةدر   وهدءديد   : وءووًء: أسبءا  خررءا  وطا سدت
يدردت  ومءسدت وا ب  وضاا ن   ومسايورت  وميضيقرت "  ميضديع ولبادل, اودل واارددء  وهءد

وعددا   وميضدديع  خويوددء بعددط ر دديا  ومارمدد    روددءطرء يوهءنرددء ممددء  وددباظ  ومسددايورت 
 ومطدرددت  ورهل طرددت م ددا  ءنردده ورغ رددت ي  عدددء   ارمددءق   واءضددا ,  ممددء أوددب   وميضدديع 
باءاددت إوددص طا سددت اددءط  مددب خددال  سددرعا    ودودديص  وهءديدرددت ي واهعرددت ي وي ددف قلددص 

   وي ن  ي وكءمق. راءو لعء   بءو  ق
دةا  ومء وعا   وميضيع مب أامرت بدءظ مدب  وضداياي   سدرعءدت : ا بعء: مدعارت  وطا ست

بددءومدعج  ورال لدد ,   اعددق  وهي قددط  وهءديدرددت ندد   ور ددا    ومددطد   وعا  دد  ماددا ولعددا  
 ي ورال ق, بغرت  ويويل إوص  واليل  ومد هرت  ور  را ط اول.



 التنظيم القانوني لركن الضرر في المسؤولية الموضوعية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

310 

اددطط د ددءف  وطا سددت بءوبادل ندد "  وردةددر   وهددءديد  وددا ب  وضدداا  ر: خءمسدء: د ددءف  وطا سددت
ندد   ومسددايورت  وميضدديقرت ندد   وهددءديب  ومددطد   وعا  دد " يراددطا  إل ددءا   ندد  اددام  وطا سددت 

" وسدددددت 40بأدعددددء سدددديد رهروددددا قلددددص  وباددددل ندددد  مي دددديد  ور ددددا    ومددددطد   وعا  دددد  ا دددد 
   ف  وهضءو. "طيب م ام مب  وهي د ب  ألخا  م  ا ي  واهه يمي 1951"

 وردةددر   وهددءديد  وددا ب رسددء ء مدد  مدعارددت  وطا سددت ندد  ميضدديع " : سءطسددء : خ ددت  وطا سددت
" نهددط راددططظ  وطا سددت ومعءوادت اددا   وميضدديع  رهسددرمه   وضداا ندد   ومسددايورت  وميضديقرت
 : قلص مباو ب, يقلص  وداي  ألر 

 : ورعا ف  ا ب  وضاا ن   ومسايورت  وميضيقرت:  ومبال  أليل 
  وم لا  أليل: ماعي  ا ب  وضاا ن   ومسايورت  وميضيقرت

  وااع   يل : رعا ف  وضاا وغت ي و ااء.
  وااع  ووءد  : رعا ف  ومسايورت  وميضيقرت.

  وم لا  ووءد :  ومي ف  واهع  ي  سءس  وهءديد  وا ب  وضاا  
  ومبال  ووءد  :  ايا  وضاا ن   ومسايورت  وميضيقرت.

 يل :  ايا  وضاا  ومءطي ن   ومسايورت  وميضيقرت وم لا    
  وااع   يل :   خال باق أي بمولات مءورت .

  وااع  ووءد  : أب ر يب  وضاا ماههء ن   ومسايورت  وميضيقرت.
  وم لا  ووءد :  ايا  وضاا   ط    ن   ومسايورت  وميضيقرت

 يل ومبال  أل                                        
  ورعا ف  ا ب  وضاا ن   ومسايورت  وميضيقرت                         

   ل بءب  ومسدايورت  وميضديقرت اد   ومسدايورت  ورد   سدر ءع إ اءطادء  واهده يبعد   
 ور دددا عءظ  وهءديدردددت مادددطط   ا ر ددددص ادددام  ومسدددايورت قلدددص أسدددءس  وضددداا  وددداي  لادددق 

  م دءظ , أي م ز ظ راهق وه معدص  وارء   و خص  يمب  ومعلي  أب  إلدسءب رملل قط
 ور  يا عء هللا وه ,  مء أده رسر ر  مب خاوعء  وهرء  بءألقمءل  وضايا ت وارءره , ي ب 

 اام  وم دءظ ي وهطا ظ ر  ق ن  ماميقعء اق  وارء   واي اي ب  رعره م ا مءو 
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وعددء  امرددت  يأب اددام  وهددطا ظ  وردد  رملكعددء  إلدسددءب يراهددق ن عددء معدددص  وارددء  , 
 رمت , يومء  ءدظ  وإلدسءب اهيف مءورت, نبءومهء ق ادءل اهيف أخا  رعاد  بءومعديرت 

 , يا  با  ل امت م ا  مءورت ررضمب اهي ه  ألط رت
يقلص ما ا مء رهط  نإب   قرط و قلص  و خص  ومرضاا اسطرء ,  ط رس ا  

أي  وهطا ظ بويا   لرت  أي وه خلًا قضيرًء  رارا قلره   درهءص مب اام  ومهيمءظ 
 ازيرت .
ي ددط  دداطي اوددل إوددص إوددءبت  ومضددايا ندد   طا ردده  ويةرارددت أي  ومعدرددت . يمددب  

اعددت أخدددا  ندددإب م يددددءظ ادددق  إلدسدددءب نددد   واردددء  رعدددط أمددداً  ي ادددطً   رسدددءي  نرددده امرددد  
 ألنا ط , إا أب معدص   وارء     راءيظ مب  خص آلخدا , يوكدق نداط أب ر لدا امءردت 

 واق , يواول  ءب  وضاا م ا  ومءو  " ومعديي"  وي    قلره باسا  ألوق ضااً  اا  
ي اددطً     خرلددف مددب إدسددءب آلخددا , يوكددب  ألمددا  ودداي ر دديب ماددًا واخددراد اددي مددء 
 رارا قلص   قرط و  ومءس  عام  ومهيمدءظ مدب دردءيج مءوردت رخرلدف مدب نداطب آلخدا ربعدًء 

 وةاينه ي  رعت قمله
 و قلددص م دديب اددق  إلدسددءب ندد   وارددء  ,  ي ومسددءس بدده  ر عددط ضددااً  ندإب   قرددط 

رسرياا  ورعير  ي ب  ءب  و خص  واي ي   قلره  وضاا قءاز  قب راط ط مب ي   
 .(1)مده  وخ أ نءب اول سيد  اطي قلره ضرءع ناوت  واويل قلص  ورعير  

ماعدددي  ا دددب ب ر ددديب بعددددي  مدددء اعلددددء أب دهسددد  ادددا   ومبادددل قلدددص م ل ددد ب  أليليادددا  
 وضاا ند   ومسدايورت  وميضديقرت ي وودءد  دخووده وطا سدت   ومي دف  واهعد  ي ألسدءس 

  وهءديد  وا ب  وضاا ن   ومسايورت  وميضيقرت .
  وم لا  أليل 

 ماعي  ا ب  وضاا ن   ومسايورت  وميضيقرت 
ر ا  وراهق  ومسايورت  وميضيقرت د يو  وضاا  واي  لاق  ومضايا  ا ره  قلص  

قءرق  ومرضاا  وبءظ  وضاا يي يقه وك  ر يب اول مسيمء وم ءوبت  ومضايا 
                                                           

(
1

مطابع ،دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون،رر األدبيالض،عبد هللا مبروك النجار .د( 

 . 30-29ص،1995،الرياض،دار المريخ للنشر،المكتب المصري الحديث
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بءورعير  ي ب  ءب قءاز  قب  وبءظ  وخ أ, يوك  ديض  اا   وا ب  ن  أ ءا 
رعا ف  ومسايورت  وميضيقرت سيد دهس  اا   وم لا قلص ناق ب دركل  ن   أليل قب 

  ف  ومسايورت  وميضيقرت.ورعا , يدخوص  وااع  ووءد  ا ب  وضاا وغت ي و ااء
  وااع  أليل

 رعا ف ا ب  وضاا وغت ي و ااء.
سيد دهس  اا   وااع قلص ده ر ب د  ب ن   أليوص  رعا ف  وضاا وغت ي ووءدرت دعاد 

 ن عء  وضاا  و ااء.    
 ق نعق ضط  ودا  , ي وضاُّ بءوض   وعز ل يسيو  واءل  ايأي : رعا ف  وضاا وغت :

َمضاَّ  , يا  خاد  ومداعت , ي اط  وضاا أرضًء بمعدص  وض ق يمب ادء أرظ  و
ي ب  وضاا  ط ياط ن   وها ب  وكا   ن  آرءظ   (1)ي ودهوءب   واي  طخق ن   و  و

  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ     قط ط  مدعء مء اءو  ن    آلرت  وكا مت مب سيا   ودسءو " 
 "  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌڍ   ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇچ  چ  چ  چ  . ي اول  يوه رعءوص " .. (2) "  پ
    ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ    ائ  ائى  … . ي اول  يوه رعءوص " (4)"  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں.(3)

 . (5)""  مئ  حئ  جئ        یی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئۇئ
 مء ياط واةه ن   وسدت  ود يرت , يمب اول  يل  ود   ودلص هللا قلرده يسدل  "   

 .(6) ول ن    واط ل  ألخا, " مب ضءا أضا هللا به"ضاا ي  ضا ا" , ي ا

                                                           

(
1

الدار المصرية للتأليف ،6ج،ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري : لسان العرب (

ي المقري الفيومي : . وكذلك أحمد بن محمد بن عل 158-153ص، ه 711-630،والترجمة

-492ص ،م1921،القاهرة،المطبعة األميرية،4ط،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

مطابع دار ،. و اسماعيل بن حماد الجوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 493

. و محمد مرتضى الحسيني الزبيدي : تاج  720-719ص ،هـ1377،القاهرة،الكتاب العربي

 . 393-384، ص 1973دون دار نشر، ،12ج،العروس

(
2

 " من سورة النساء . 95(    اآلية "

(
3

 " من سورة البقرة . 177(    اآلية "

(
4

 " من سورة يونس . 12(    اآلية "

(
5

 " من سورة النساء 113(    اآلية "

(
6

، لقانونإلسالمي،دراسة مقارنة بانظرية نفي الضرر في الفقه ا،(    عبد الجبار حمد حسين شرارة

أطروحة دكتوراه مقدمة الى  كلية الشريعة في جامعة بغداد لنيل درجة الدكتوراه 

 .  25ص،1990،
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يدسرطل ممء رهط  أب هللا رعءوص  ط مد   وضاا يي يقه قلص ارء   إلدسءب  وكا مت  ا أب 
 وضدددداا بمدزوددددت  وةلدددد   ا    ادددديز أب رةلدددد  إدسددددءب ي دددداول  واددددءل نددددءب  وسدددددت  ود يرددددت 

 مءل. وم عا   ط أنءطظ بمد   وضاا قميمء يم لهء ن   وداس ي و
 وضددداا  وددد ااء:   أب  وضددداا ادددي   قردددط و أي  ألا   وددداي روددد ا وءدردددء: رعا دددف 

 إلدسءب باق مب اهي ه أي ن  مولات م ايقت وه سي و  ءب اودل  وادق أي  ومودلات 
مرعلهت بسامت اسدمه أي قء ارده أي بمءوده أي ب دانه أي بءقربدءام يسدي و  دءب ادا   وادق 

 . (1)ر ب  اولأي  ومولات ا   رمت مءورت أي و  
اا  ي دبغ  أب ر يب مب  أب اا   ومسءس , أي   قرط و اعق ما ز  ومضايا أسديأ   

ممدددء  دددءب   دددق اودددل ألدددده  ددددرهص مدددب مز ردددء اودددل  وادددق أي رلدددل  ومودددلات  يوددداول ندددءب 
 وضدداا   رعرددط بدده إ ج إا  اعددق ما ددز وددءاا  واددق أي  وموددلات أسدديأ ممددء  ددءب   ددق 

 .  (2) ورعطي 
ء رهط  نإب   قرط و قلص ارء   إلدسءب أي قلص اسمه أي قلص مءوه راهدق ا دب  يينهًء وم

 وضاا , ن   وهءديب  ومطد  يأب  وضاا ادي  ودا ب  ألسءسد  ولمسدايورت  ومطدردت أمدء إا  
 ءدظ   ومسايورت  ط  ءمظ طيب إوبءظ  وخ أ ووعيمره يورعدطط مودطام , نعدا  مدء رسدمص 

 ألمددددا رملردددده  وعهددددق ي ومد ددددق , نددددإا ودددد  رسددددر ر   بءومسددددايورت  وميضدددديقرت , يأب اددددا 
 و خص  واي ي   قلره  وضاا إوبءظ  وخ أ ووعيمره نعق مب  ومم ب أب   را   وه 

ندد   وعددا ف إا  ءمددظ قوددءبءظ ط قددش   2014بددءورعير  يخ ددا موددءل مددء اددطل  قددء  
بسدددا ت أمدددي ل  وددددءس  ياادددارع  إا ودددرس مدددب  ومدودددف أب رددد خس  وطيودددت اهدددي ع  بعدددط  

 عيرضع  وا ا  وضاا  واي ي   قل ع  .ر
أمء  خويص رعا ف  وضاا قدط أاق   و اح نهط ربء ب  ومعان ب وه اسا ديقه 
إا أب ادءل مب قانه قلص أسءس  ألو   و خو  ي وعء ا  ياي مء رسمص بءوضاا 
 ومعديي أمء   راءم  ألخا نهط قانه قلص أسءس  وضاا  واي رو ا  وامت  ومءورت ياي 

                                                           

(
1

الوجيز في نظرية االلتزام ،د. محمد طه البشير،(  د . عبد المجيد عبد الحكيم، د عبد الباقي البكري

 .    212ص دون سنة نشر، ،بغداد،في القانون المدني العراقي،ج، المكتبة القانونية

(
2

الدار الجامعية ،(    د. رمضان محمد أبو سعود ،مبادئ االلتزام في القانون المصري واللبناني

 231ص ،1984،بيروت،للطباعة والنشر
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قاد  وضاا   سمص بءوضاا  ومءو   ينرمء  ل   بءب  ق مدعمء نء راءم  أليلمء ر
 ومعديي بأده اي "  ألا   واي   رمس  و خص ن  أمي وه  ق رو به ن   انه أي 
سمعره أي قء اره أي ما زم   ارمءق  أي بعبءا  أخا  اي  ألو  أي  وازب أي  واامءب 

 ي اي "  مء  ا ي ور ع ا ي ح ا و  وسمعت " واي رو ا  إلدسءب مب اا و  وهاد ي وس
اسءسه , أي  ا مره أي قء اره " ي اي" أألو  ي وازب , مب .رو ا  إلدسءب ن   عيام ي ح

اا و ول   وسمعت أي  واامءب مب  ورمر  مب دعمت مع له ي  مع ق وه سي م أي  ومسءس 
مء رس ا وه أومء ر  رعا اه بأده " اي مء رو ا  و خص ن  قء اره مي اول   ب ا مره"
يقلص ما ا اول   ضظ ما مت  ورم  ز  وعا  رت بها ا وعء ن   وضاا "بءده . (1)أي ازدءً 

اي  واي رو ا  ومضايا ن   عيام أي قء اره أي  ا مره أي  انه أي أي معدص مب 
ي رض  ودء ممء رهط  بءب  وضاا  واي ره   .(2) …" ومعءد   ور  رااص  ودءس قل عء

 وضاا  واي رو ا  إلدسءب ن  اياه  أي  خطش قء اره يرااف قلص  وداس اي 
م ءقام يقءط  مء رم ددء  وهيل بءب  وعء ات أي  وايح  ور  ره  قل عمء ضاا   رم ب 
أب  ا اامء  ورعير   ب  وعء ات ا  مداطا  مب  وسمعت  ور   سر ءع  إلدسءب أب 

  رم ب أب رهي  بءودهيط إ  أب  رس ااء مدا أ د  وسد ب إا أب  و   وعء ات أي  وسمعت
 وم اع  وعا     خرءا أايب  و ا  ب ماءي  أواح   وضاا يورس مايم ياا  مء 

 رسمص بءوضاا  ومعدي . 
أمء   راءم  ووءد  نهط قاني   وضاا قلص أسءس مسءسه بءوامت  ومءورت أي بمعدص اي 

خسءا   مءورت ,  إخال بمولات  مءورت أي اي  وضاا  واي   رو ا  و خص ن  
ن رموق ن   وخسءا    ور   ارا قل عء  ومسءس بءواق أي بءومولات  ومءورت سي و  ءب 

                                                           

(
1

، 119ص،1983،الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب،الوجيز في نظرية االلتزام،د. محمد حسنين (

مطبعة ،مصادر االلتزام،الكتاب األول،لاللتزامالوجيز في النظرية العامة ،د.غني حسون طه

العمل غير المشروع في القانون المدني منير القاضي،.  463ص،1971،بغداد ،المعارف

عبد الحي حجازي ،النظرية العامة .د.26-24،ص 1955 ،بغداد،مطبعة دار المعرفة،العراقي

 . 473القاهرة،  ص،1954،مطبعة نهضة مصر،2ج،مصادر االلتزام،لاللتزام

(
2

، 1980شباط  16في ،1979" مدنية أولى، 25ينظر في ذلك قرار محكمة التميز المرقم "(

والمشار اليه في  رسالة الماجستير للطالب ابراهيم محمد شريف، الضرر المعنوي وتعويضه 

جامعة ،في المسؤولية التقصيرية، "دراسة مقارنة"، مقدمة الى  كلية القانون

 . 29ص،1989،بغداد
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 واق  ومءو   رموق بءواهيف " وع درت أي  و خورت أي  وملكرت  وا ا ت أي  وودءقرت " 
ير يب ضاا  مءطرًء أرضء إا  دا  قده  درهءص ولمز رء  ومءورت  ءومسءس باق مب 

ولت ب خورت  إلدسءب ي ور  رركيب مدعء  وامت  ومءورت   ءومد  مب  وساا   واهيف  ومر
 .(.1) ا  ءب  وغا  مب  وساا مز يوت راءام مع ده

ي ب امر  مء رهط  مب رعءا ف   لظ ن  وطط  ومسايورت  ومطدرت  ا أدعء و  رعط        
اا ي  رغ    ومدءزقءظ  وهضءيرت  ور  أوباظ رملئ سيح  وهضءو بس ا ر يا  و

 ودء يت قب موءطا مرعطط   روعا ن عء راط ط ا ب  وخ أ ممء أوب   وهضءو رعزد 
 قدعء رطا اء يرا ا ر   ق  ي قط  ومسايورت  وميضيقرت 

  وااع  ووءد 
 رعا ف  ومسايورت  وميضيقرت

 ند   ط ردت قل عدء أ لدق نهدط   ومسدايورت وعدام  وخءودت ي ومود لاءظ  ورسدمرءظ رعدططظ
  وميضيقرت بءودةا ت  ي  وربعت رامق مخء ا يادءل مب سمءاء  دةا ت و دةا ت ةعيااء

 رودد  أي قمدا رهدر  نمدب ولضداا, ميادا يادي مدءطي بعمدق ردارب  ألدعدء  ومءطردت, أي
 مب ضاا واهه  واي  و خص  رعير  ي لز  دهق  أل ضا ا  ودءرات ربعت  رامق   يء
 ر دياظ ادام  ودةا دت ي دط اا وضد رهدي  قلدص   ومسدايورت  ا  ب ادام   وعمدق اودل ا واد

  ومدبعوت  و ءايت ولاء ظ قااء مدعء  رخاظ  ور    ارمءقرت  وعط وت مبءطئ مب  يا 
قءوداظ اودل   ورد   وضدءا   وادي طل يمضدءقات ي ووددءق , ما دد  وع  ورهدط  قدب

 .(2) ور يا

                                                           

(
1

 . 212د. محمد طه البشير ،المرجع السابق، ص،د . عبد المجيد عبد الحكيم، د عبد الباقي البكري( 

. 246، ص1999،االسكندرية،منشاة المعارف،د. سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام

الثقافة مكتبة دار ،مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية،عبد الباقي محمود سوداني

  115العامة،االردن،ص

(
2

- الحق- القانون في عملية وتطبيقات نظرية دراسة  يالمدن القانون مبادئ بوذياب، د.سليمان (

 .177 ،ص 2003 لبنان، بيروت، للدراسات، الجامعية المؤسسة والمسؤولية، .الموجب
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 مسداي  ودءابه ر ديب  ضدااً ,  ددرج قدده أب رم دب د دءا  دق أب  ودةا ت اام يملخص
  وعط ودت خ دأ, اودل  ب  بدأي م ديا م دا سدلي ه  دءب ي ب اردص  اودل  وضداا, قدب

 رعيضه أب  اا ب  و رضا  اط  مب أب رهرض 
 ي ب دةا دت  ند  إادط وعء  رسد ا   ادا أب رسدأل مدب وآلخدا ب, رادطل نءألضدا ا  ورد 

  ادا ي وداي  وضدارت وادق  وداي بءوضداا ندءوع ا  قربدءا  أي ولخ دأ رهدر     ومخدء ا
 .داسه  ومضايا إوص  وخ أ اول  اا  و  ءم ا ام

 اءل سليل مب  ء  بءواعق  وضءا  راهق اا و بءومرضاا  وااق  وضاا ي ب رعير  
  خورت  ومضايا قلص  وضاا ي يع 

 اياا دت, ن دا  قلدص رهدي يمدب ادا   ومد لدق رم دب  وهديل بدءب  ومسدايورت  وميضديقرت 
 بءوخ أ. ء   ارم طيب  ياطم  وضاا قلص  ورا  ز مب رد لق

اددي أسددءس    و دد يرت, أي  ومسددايورت  وميضدديقرت بءومسددايورت رسددم رعء سددا ي ب
. ي   ددل ندد  أب (1)ي وضداا  وخ ددأ  دد ب    وممددءاس ي ود ددءا  وضدداا  وعا دت  دد ب

 اام  ومسايورت و  رأر  مب نا غ إدمء اءوظ در ات قي مق يأسبءا قطم مدعء.
  ألخ دا  وولدل ند   ومسدايورت ادام ةعداظ وهدط ر ديا  وعءمدق    رودءطي:   ي :
   روددءط  وددي د  نادد   ط رددت  ندد   دهدداا اددطيل أبددءب ق ددا  ورءسدد   وهدداب  مددب

 ألطي ظ  و ط يرددت  وردد   ددءب  إلدسدددءب  قلددص رهددي     روددءط زا قرددء  ددءب  وي ددظ
  آل ظ قلددص  اركددز ودددءق  أوددب     روددءط  يبعددطاءرسددرخطمعء  ندد   وزا قددت ,

  وعمددءل آ د رسددرخط   وك  ددا    وردد   وموددءد   در ددءاص ممددء أط   ودد  ومر ءدر رددت,
 ممدء ددرج قدب  ي وكعامءيردت  و خءا دت  ألطي ظ ن عدء رسدرخط   ودهدق يسدءيق يأودباظ

اودددددل ور دددددديا  وددددددا   ألضدددددا ا  وردددددد  واهددددددظ بءوعمددددددءل يم ددددداا  مددددددب  بهددددددءظ  ومارمدددددد   
  . (2)  ألخا  

                                                           

(
1

 ،الخاص القانون في دكتوراه مقارنة " أطروحة دراسة"  للمنتج المدنية المسؤولية قادة، شهيدة( 

 .1، ص2005تلمسان، الجزائر، بلقايد، بكر أبي جامعة الحقوق، كليةمقدمه الى مجلس 

(
2

 .  14 ص،2007 ج،الجزائر،.م.لاللتزام ،د العامة النظرية سليمان، علي علي .د( 
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ر يااددء  ا   رم ددب  ب رسددرها واا غ  ور ددا ع  :  ور ددا   اددي ار ددق  وارددء  يقءمددق وءدرددء: 
  ومددطق  وارددء  طيب  ب  ي كددا  ور ددا   ما نهعددء ير يااددء  ا  ب  ور ددا   راددا  قلددص 

  ود دءا اي طل ضاءرء مب    ا قطط به  ا ل  أل رءو اءاس خ أ قلص  وطو ق إ ءمت
  ور ديا ي دط ز ط , خ أ ا بإوبءظ  ووعيبت ياول رعير  طيب  ي وودءق     روءطي

 أودباظ  واط طردت ي وسد ل ي و دءيا ظ  وسدرءا ظ ادي طل نبعدط يرديرععدء, طل وادي   ودا 
  ومدي ط يمدعدء خ  ا  مدراءظ يرسيف  رود   مء  وضءا   ومي ط بع  رسرعمق  وموءد 

 وخ دأ ولاوديل  إوبدءظ ند  يياورده  ومرضداا  ءادق إاادءف  ودص وسدءمت يادا  مدء  داطي 
 . (1) قلص  ورعير 

 ادق  وضداا قدب  ومسدال راط ط نره وعا  واي  وي ظ  ن وءووء:  وا  ويا  ورءم ب :
 عمدءل   وادي طل رلدل ضداءرء ماميقدت  و دا  مدب  مدطظ باعدق  آلودت,  أي  إلدسدءب باعدق

 رضءمب بضايا   ويق  نردء  رعير ,  طيب  ي ومدراءظ ي ومايا,  أل عت   وكرايدرت ,
 ا دا طيب  مدب ب  ومودء ي   بهدص أب مه دي  رودب  يود  رلدل  ألضدا ا, ورغ ردت  ومارمد 
وااه ولضاا  .(2)اط ل  ود يي "  ضاا ي  ضا ا"ول ينهء ي ح

  وم لا  ووءد 
  ومي ف  واهع  ي ألسءس  وهءديد  وا ب  وضاا 

امر   وطيل رسعص وراه ق مءرت  وااءظ قلص اقءرءاء ب رص  وس ق سي و  ءب اول قب 
 ي  رين ا  ي قط  ا ق رين ا    روءط  ومدعش وعط  رطد   ومسري  أومعء   وع  

 ءديدرت ركاق رين ا   سرها ا  وهءديد  ي  ارمءق  وع   اول وعط  ي يع   قرط و قلص 
 وااط ياا  مء  ر  مب خال  ور ا عءظ  وط خلرت  ور  راس  وامر   إلنا ط اهي ع  
يي ابءرع  نضا قب  ودويص  وي اط  ن   وطسءر ا  وي درت  ي ي د ب  اهيف  إلدسءب 

طيوت وغا   واا ت يامءرت  إلدسءب مب  ق أ  ءل   قرط و  أومرموله بءومءطرت  ط خق  و

                                                           

(
1

 . 40ص ،2011 الجزائر، للنشر، موفم دار ،3للتعويض،ط المستحق الفعل فياللي، د.علي (

(
2

 الحلبي راتمنشو ،1، طمقارنة الضمان "دراسة عقد،التأمين أصول مال،الج محمد مصطفى د. (

 . 5ص،1999،بيروت الحقوقية،
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ي ومعديرت  ا    ايز  ب  رال  خص ي   قلره ضاا طيب رعير  ارص ي ب  ءب 
  و خص  واي ي   قلره  وضاا قءازً  قب إوبءظ  وخ أ. 

عر دددا  اددددزم ي   دددل بدددءب  ومسددددايورت  وميضددديقرت ادددد   ومسدددايورت  واط ودددت  وردددد  ر       
مرهطمه ن   يا  ي قط  وهءديب  ومطد   ا ل  دعء رااا  وص ضايا  رعير   ومضايا 
قلص أسءس  وضاا  وداي ي د  قلردت ياودل إلب ر ديا  واردء  يسداقرعء  أط  إودص ةعديا 
أدددي ع اط ددط  مددب  واددا ي   ددءواا ي   إلااء رددت  وردد  روددعا ن عددء راط ددط ا ددب  وخ ددأ, ممددء 

ضددددءو  إب رعددددي   ومرضدددداا ب  وددددا ب  أوددددء ع  ضددددااً  ندددد  راددددر  بءوضددددايا   قلددددص  وه
 .(1)أاسءمع  , يأداسع  , ي حقا ضع  , يأمي وع   رعير   ردءسا م    ضا اا  

دددددص  وم دددداع   ومددددطد   وعا  دددد  قددددب  واعددددق  وضددددءا ياددددطط مسددددءام ندددد   يوهددددط           
 " ن   ألقمءل م ا  ور  ره  قلص  وداس. 203" ي202دويص  ومي ط " ي "

يبعددطاء  خددا  دددة  ا ددب  وضدداا ندد   وعط ددط مددب دودديص  وهددءديب  ومددطد   ا           
.أب  ومسدددايورت  ومطدردددت اددد  ودددمء  أمدددءب وامرددد  مدددء رع دددل بددده  ودددا ب (2)رعر دددا  ودددبع  

 .(3) رهيميب بء قرط و قلص ارء   آلخا ب يرع ايب وايرعء  باطيل  ألضا ا وع  
ءب  ومسددايورت  ومطدرددت أوددباظ ا ظ  ددءب  يداددب  ددطيادء ددرهددط اددا   ودداأي م دداا ب بدد     

رهل طي   رينا   قرمءط  وكءن  وا ا خء ا  و دخص  وداي رهد  قلرده  وضداا,  ا ودرس 
مب  ومدوف أب  رال  دخص ي د  قلرده  وضداا طيب رعدير  وا دا  سدام  ومعدديي أي 
 ومدددءطي أب  دددءب وددد  رسدددر ر  أب رهدددط   ألطودددت  ورددد  رو دددظ  وخ دددأ  وددداي ي ددد  قلرددده مددددب 

 طي.    ومعر
 وا يمت ي و لطرءظ ي وماسسءظ  ألخا   ور  رهي  " قلص   ب" 219ي ط دوظ  ومءط "   

 خطمت قءمت ي ق  خص رسرغق  اط  وماسسءظ  وودءقرت  ي  وراءا ت مسييويب قب 
                                                           

( (
1

، 1999،المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، دون دار نشر،د. عادل احمد الطائي

 .104ص

(
2

مجلة ،اسب اآلليالحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الح،د.حسام كمال الدين االهواني (

يناير 32العدد األول والثاني،لسنة ،عين شمس،العلوم القانونية واالقتصادية

  .18-12،ص1990ويوليو

( (
3

دار ،1مصادر االلتزام بوجه عام، ج،الوسيط في شرح القانون المدني،د. عبد الرزاق السنهوري 

 .1080ص،1968مصر، ،النهضة العربية
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 وضاا  واي راطوه مسرخطميا , إا   ءب  وضاا دء يًء قب رعط ي   مدع  إودءو  رءمع  
ودء  وهيل بءب  ومسايورت  وميضيقرت ميايط  ينق أا ء  ياا  مء   اا  خطمءرع ." 

  وهءديب  ومطد  يوكب ب  ق ضمد .
ي ددددط  ضددددظ ما مددددت  ورم  ددددز ندددد   ددددا ا وعددددء بددددءب "  إلقمددددءل  وردددد  رد ددددء وغددددا   ودادددد  
 وعددددء ,  رارددددا  يادددديط  وضدددداا قدددددط قددددط   داءزاددددء ندددد   ألي ددددءظ  ومع دددددت وعددددط   دراددددءع 

  يواهدددددديف  وضدددددداا ندددددد   وموددددددلات  وعءمددددددت,  وامعدددددديا مدعددددددء,  ندددددد   ومي ق ددددددط  وماددددددطط
 .)1( بس ا اول"

يراادددد  مددددب  وهددددا ا  وردددد   ضددددظ بدددده ما مددددت  ورم  ددددز بددددءب  وضدددداا ادددددء مارددددا  ي ب 
وددددد  ر ددددديب  دددددط ي ددددد  نعدددددا إا إب ماددددداط  وردددددأخا قدددددب  وردا دددددا ادددددي  ا ددددددت  ءديدردددددت   ددددداا 

ودددددءبت  و دددداد  ألخدددددا بدددددي دددديع  وضددددد " مدددددب 219يبدددددءواايع  وددددص ددددددص  ومدددددءط " ه, اا ي ح
ءديب  ومددددطد   وعددددا ف داددددط أدعددددء ر ددددراا رددددي نا ا ددددب  وربعرددددت  دددد ب  وميةددددف ي و لطرددددت  وهدددد

خ ددددأ أودددددءو  رددددء   واددددءطل ي ح   درادددد   وضددددمءب  ب  ددددءب  وع ددددس مددددب اوددددل. ي ب ر دددديب 
  ورءب   ط د أ إودءو رأط ره ويةراره أي بس  عء. 

 مددددددددء دةدددددددد   وم دددددددداع  وعا  دددددددد   وضدددددددداا  ومارددددددددا  قددددددددب  وا ددددددددي ب يقددددددددب مسدددددددددايورت 
ب  وضدددددداا  ودددددداي راطودددددده  و دددددددءو ي آل ظ  ومر ءدر رددددددت  بمياددددددا   ومددددددي ط  و ددددددخص قدددددد

 .(2)" 232 -221 ور  ر طأ مب دص  ومءط  "
  ومبال  ووءد 

  ايا  وضاا ن   ومسايورت  وميضيقرت
ي ديع   قردط و قلدص ادق   وميضيقرت  مءمه  ومسايورت ردع   واي  وضاا ن  ر راا 

 مدء ر دراا بمدب  اند   ودطقي   مداعدت قءمدت  رامره  وهءديب سدي و  دءب  خودرء أي ا ظ
 مدء  ادا  ب رهد    قردط و قلدص مودلات  مودلات ي وودات ي وخوديمت  ب رردينا نرده  و

                                                           

(
1

 ، 1970، المجلة الحقوقية، المجلد الرابع، 1967/ 12/ 14في  2695( تمييز عراقي، القرار رقم 

 .131ص 

( (
2

.  268ص،د. محمد طه البشير ،المرجع السابق،د . عبد المجيد عبد الحكيم، د عبد الباقي البكري

" من القانون المدني العراقي رقم 232-221وللمزيد من التفاصيل انظر نصوص المواد "

 . 1950" لسنة 40"
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قلدص    قردط و  داط  دط  ي مزاقرده, إرداد أي مدزوده ولمضدايا  اداف  مءوردت م دايقت
 ء ين ن   خ يه رس ا نمب أي  ط  رموق   قرط و ن  ويام أخا   ند  أي إدرءج قلم 

 ومودءا   رمودق اودل  وضداا بدأو   رعد لع   ءب  وا ب وأل خءص ضاا ً  رس ا نإده م ام
ا   وعء ادت  ي ده ددءع  وماردا  و ددعاي  وداي  ددءب مسدرماً ,  م دا  ومودلات  ءددظ يح ح

 ب  وضداا    وميضديقرت   ومسدايورت قلرده رهدي  ضداا  عدء  إلخال رعر ا   م ايقت
رهددي   وضدداا قلددص أسددءس   وخ ددأ  ومارددا  ندد  رهددي  إ  قلددص موددلات  م ددايقت  مددء 

 ومءطي  ي ألط   ياا  مدء اعدق   ومسايورت  وميضيقرت ي ب  ءب روعا إوبءره ن  ديقره
 وبءال رسل   ألضي و  وكء ات ولبال ن   ايا  وضاا ي  ف دةمعء  وم داع  وعا  د  

مددده ندد   وهددءديب  ومددطد   مددب خددال رهسددر  اددا   ومباددل قلددص م ل دد ب  دخوددص   يل 
ي  ووءد  دخووه و دايا  ولبال ن   ايا  وضاا  ومءطي ن   ومسايورت  وميضيقرت

 .   وضاا  ألط   ن   ومسايورت  وميضيقرت
  وم لا  أليل

  ايا  وضاا  ومءطي ن   ومسايورت  وميضيقرت
 وضاا  ومءطي اي  واي ره  قلص مولات م ايقت  نرو ا  وامت  ومءورت ممء  اطي 

 دعط معء  ا ر راا وهرءمه ن  إ ءا  ومسايورت  ومطدرت   ورهل طرت أب إوص  درهءوعء  ي 
"مب  وهءديب 207/1ر يب  اا   واعق در ات  وعمق م ا  وم ايع ينق أا ء   ومءط  "

 مء ر راا رينا  ألا ءب  وواوت  ور  ا   ق   ق مب  وخ أ ي وضاا  .(1) ومطد 
اه مهءيمت  ط ط  أودءو  ر  رهعء قلص ي وعا ت  وس  رت إ ج أب اام  وهي قط  ط ري 

 ومدءزقءظ  ودءامت قب  وضاا  ومءو   إا روعا ن عء راط ط ا ب  وخ أ  ا   ءب 
مرعطط  وموطا موءل اول  ودءزا ب  ط خق طيوع  دةاً  ومء ررمر  به اام  ومدءزقءظ مب 

رول     رعت  سرودءيرت يضعف مهءيمت وعء نمدءزقءظ  ومعاا ب  سا ًء ط خق طيوع   
ماءً  ور   ق  ي قط  ومسايورت  ومطدرت  ورهل طرت نضًا قب اول نءب  و  رعت  ومرم ز  

اءيا   ب  ومضايا ي وبءظ خ أ  وماسست  ألمدرت وكيب  ألضا ا  ودزيح  وهساي رهف
                                                           

( (
1

""تقدر المحكمة التعويض بجميع األحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر 207/1صت المادة "ن

 وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا الضرر نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع"
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اا   وضاا م ا ماطط  معءومه يأوءام إا  ده  ط  را خص اطيوه  إوص  ومسره ق ياي مء 
هق مب مسلل  ومسايل " ءوماسست  ألمدرت" ن   ورس ا بأاط وه يمء  اعق مسأوت  ورا

إا   ءب  ط  دااد ن  مسلكه قب مسلل  وااق  ومعرءط نعا  مء ر يب طورا قلص إط دره 
 ضءيرء,   ق اام  ألسبءا اعلظ  ي قط  ومسايورت  ومطدرت  ورهل طرت م ا وءوات وغ ءو 

ي وألنا ط ط خق طيوع  ممء طن   وا ا  ومدءزقءظ  ودء يت قب إضا ا  ودزيح  وهسا 
 وهءديد  إوص ااا  ي قط  ومسايورت  ورهل طرت  ي وبال قب أسءس قءطل يماب  ا قص نره 
  رعت  إلضا ا  ودءامت قب  ودزيح  وهساي  رموق اول بءورعير  قلص أسءس 

  .(1) ومسايورت  وميضيقرت  إا  ءب  وضاا  ط أوءا  ومولات  ومءورت
ط  ر راا  ولرعير  قب  وضاا  ومءو  بمياا  ومسايورت  وميضيقرت يخاوت مء ره

 ايا مع دت سيد ر  ا وعمء  وبءال مب خال رهسر  اا   وم لا قلص ناق ب  أليل 
: أب ر يب  وضاا يقت. ي ووءد  م ا  مءورت بمولات باق أي  إلخال: ر يب بعدي ب

 . ءً ماهه

  وااع  أليل
  ايقتم مءورت بمولات باق أي  إلخال

 د يي قلص  وخ أ بمياا أا ء   ومسايورت  وميضيقرت يأب  نرا   ر راا       
, إا  اا أب ركيب  ومولات  ور   ر  م ايقت باق أي بمولات مءورت  إلخال

  إلخال  عء م ايقت يمامرت  ءديدء 
أوءا  يرهوط بءوامءرت  وهءديدرت ا  اق  ولايو إوص  وهضءو  ولم ءوبت بءورعير  قمء      

بءوكرءب   ومرضاا مب ضاا اا و   قرط و  وي      مء ر راا  أب ر يب اا   واق مرعلهءً 
قرط و قلص مءل مع ب  موءل اول ااف بضءقت رعيط  ء  امره  ومءورت   ومءطي وإلدسءب أي  

ملك رعء ولمضايا طيب معانت مب  ء  بءوااف يوكب  وبضءقت راظ اا ست ااءل  مب  وطيوت 
سردءط  وص  ي قط  ومسايورت  وميضيقرت  ر   وم ءوبت بءورعير  طيب إوبءظ ا ب  وخ أ أاب بء 

ضااً   رعط   أي إراد مءل  خص  أوءل أي سرءا  أي م ام نءب اول اءل  سراءوت إوبءره
                                                           

( (
1

 . 53ص،المرجع السابقد. ذنون صالح يونس المحمدي،  
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إب  ق إخال باق  يب  ق قء  رم ب  وهيلمءطرًء أوءا  ومضايا ن  اق وء ظ وه, 
 واق أي  خورًء, رعر ا ضااً  مءطرًء رسرياا  ورعير مءو  وء ظ, ق درًء  ءب اا   

قدطمء  ركيب  ومولات ميايط   ير   إلخال  عء   ومءورت  راهق   إلخال بءومولات أمء  
 مب دءارت يم ايقًت مب دءارًت أخا  

باق مءو  ولمضايا, يوكب  خالرد ئ أارءدء طيب  إلومولات  ومءورت نءإلضا ا بء 
 وموءل  ورءو  إا   دضاا , يولراا ت   ب  واق ي ومولات  ومءورت بمولات  ومءورت نه

 ءب ومب رعيوع  اق  واايع قلص  واءد  بءورعير  قلص   ر ق  خص ن  اءطل
اا قلره داهرع   ءديدًء  سردءط  ودص  ومءط  رأسءس  إلخال باق وع  إب  ءدي  ممب 

, أي قلص  ألسءس  إلخال بمولات مءورت إا  و  .(1)" مب  وهءديب  ومطد   وعا   203"
راضًا أي  يوكب  ءب  وهر ق  ريوص  إلداءف قل ع ممب راا قلره داهرع   ءديدًء, ر يدي  
, م ا أده ر راا ن  اام  واءوت  ألخ ا  أب  و ظ  ومضايا وءاا  ومولات أب ر اقءً 

  تءدظ ماههيأب ناوت   سرما ا     مسرما  ت وهر ق  ءب رعيوه قلص طاا
ر راا ن   وضاا  ومياا ولمسايورت  مء  خويص  ومولات  وم ايقت نهط 

 وميضيقرت أب ر يب  وضاا  ط  خق ن عء , ي ب  ءب  وضاا و   اره   إوص موءد 
 أي ولدةء   وعء  ي آلط ا واق,  مء ر راا ن   ومولات أب ركيب م ا مخءوات ولهءديب 

رعط  إقءوره وعءموءا معء ا  م ا م ايقت مب مب  ءدظ رعءرش  و موءل اول : اامءب
, يمب و    رعط ضااً  ولدةء   وعء  ي آلط ا إخاً  بمولات م ا م ايقت ومخءوارعء

 .ي  رملل  وم ءوبت بءورعير  قمء نهطره مب إقءوت اول  وموءا ميابًء ولرعير 
ت أمء  اا أب ركيب م ايقي   ومرضاا مدعء   ومءورت  ور  رع نءومولات      

رسرياا إخا   وضاا  ودءا  قدعء   ومولات م ا  وم ايقت نا رعرط  عء ي  رعر ا
 .(2) ورعير 

                                                           

( (
1

القتل وفي حالة الوفاء بسبب الجرح او اي  " من القانون المدني بأنه " في حالة203نصت المادة "

فعل ضار أخر يكون من احدث الضرر مسئوال عن تعويض األشخاص الذي كان يعيلهم المصاب 

 وحرموا من اإلعالة بسبب القتل والوفاء 
(2  )

 .406، ص1995، دار النهضة العربية، مصر، 1د. نبيل إبراهيم، النظرية العامة لاللتزام، ج
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  وااع  ووءد 
 أب ر يب  وضاا ماههًء ن   ومسايورت  وميضيقرت

ر راا ن   وهءديب  ومطد   وعا      أده ن  اول  أب سءيا  وهي د ب  ألخا  أب       
ت  وميضيقرت   ا   م ءب ولا   بءورعير   ا و  ر ب   راهق  وضاا ود يو  ومسايور

 وضاا ماههء  نءوضاا  وماهق اي  وضاا  واي ي   نعًا أي  واي سره  مسرهبًا    
ماءل مب ي يقه ياي  خرلف قب  وضاا  ومارمق واول سيد دهس  اا   وااع قلص 

 ورعير  قدعء ن   ده ر ب وإل ءا  ألدي ع  ألضا ا  ور  ره  قلص  ومضايا ي ور   اا
  ومسايورت  وميضيقرت .

   ل بءب  وضاا  واءو  ر راا ورينام : أيً :  وضاا  واءل ن   ومسايورت  وميضيقرت
م ءب  وا   به أب ر يب وء رًء قلص ياه  وره ب ي ورأك ط,  اول إا   ءب  ط ي   نعًا  ي ح

ءا  واهظ بءوضاا  واءل سي و أكءب اا   وضاا قبءا  قب خس مء رسمص ياي
  اطل  اويارءب وضاا  واءل يموءل قلص اول  ن اامءبءومضايا أي  سا نءره 

ط ا قءيط  و خص إودءو  ودزيح أوهساي   ن  رلف  ورءب  وعوءبءظ ط قش  أل خءص أاط
  وط ا قب  وضاا  واي أوءا  بءورعير  ر ءوا  وطيوت  وه  واق أب وط ا  نوءاا

 معءاط  ط أط  إوص  ورلف ر ب و  إا   وط ا  دءو  إقءط  م ءوبت  وطيوت وه  ايز   يوكده
ا    وطيوت  ر ءوا أب وه نبعطاء  ايز  عء اق  واي  ورلف بس ا  وط ا إدعطمظ ي ح

نءوضاا  واءل ن   ومسايورت  بءورعير  قب  وعط  قلص أسءس  وضاا  واي ي   قلره
بءوبءل  وخ أ   وميضيقرت رم ب ومب ي   قلره  ب ر ءوا بءورعير  ايب م ءو ره 

 واي س ا وه  وضاا نءوضاا ادء مارا  يقلص ما ام رم ب وهءض   وميضيع  ب 
 .(1)را   بءورعير  وا ام 

اي  وضاا  واي و  ره  بعط يوكب : وءدرء: ضاا  ومسره ق ن   ومسايورت  وميضيقرت 
نإده ًء نمب روءا طمه با ايس    طز قلص س  ق  وموءل ماههأماً  ن   ومسره ق  ي يقه

 . سرميظ   ماءوت ألب  وعل  قاز ارص  آلب قب إدهءا ارءره
                                                           

(1  )
، دون دار وسنة نشر، 4موسوعة العقود المدنية والتجارية "دراسة مقارنة"، جس ناصيف،د. إليا

 .49ص
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ي وضاا  ومسره ق ن   ومسايورت  وميضيقرت  ط رسر ءع رهط ام نياً  ي ط         
أمء , رسر ءع اول, نإا   ءب مب  ومسر ءع رهط ام نياً  ا    وهءض   رعير   ءمق قده

ا   إوءبت قءمق ن   ا ت در ات وي  وغءإا  و   رم ب  وهءض  مب رهط ام  نياً  ياا  ا
إوء ره بضاا اسطي بءوغ يمب  أب رلل   وءبه أب راطي بارءره أي ردرع  بعازم 
قب  وعمق  لرًء أي ازيرًء, نر يب  وهءض  بءوخرءا   ب  وا    رعير  ما ظ قلص أب 

ا ق , ي   ب رأرسرها  وضاا دعءيرءً راا  ولمضايا اهه ن   ورعير   ودعءي  بعط أب 
إوص ا ب  سرها ا  وضاا دعءيرًء, ياا   وا   مسرخلص مب  ومءط   وا   بءورعير  

" مب  وهءديب  ومطد   وعا     ور  دوظ قلص أده "إا  و   ررسا ولما مت راط ط 208"
مهط ا  ورعير  راط ط   ءنرء نلعء أب رارا  ولمرضاا بءواق ن  أب ر ءوا خال مط  

 .(1) هط ا"مع دت  إقءط   ودةا ن   ور
ير يب  ورعير  قب  وضاا ن  ويا مرعطط   ا  و  رسر ر   وما مت   سرها ا       

ن  رهط ام مدعء    مء ر يب ن  ويا  م لغ إامءو   طن  ما  ي اط  أي قلص   ق 
ياا  مء رهض  به  ومءط   أ سءا, ي ط رأخا ويا  إ ا ط مارا ومط  ارء   ومضايا

قلص أب رع ب  وما مت  ا هت   ور  دوظ    نهارعء  أليوصن مب  وهءديب  ومطد  "209"
 ورعير  ربعء ولةايد يرو  أب ر يب إ سء ء  مء رو  أب ر يب إ ا طً  ماربًء, 

 .(2) ي ايز ن  اءر ب  واءور ب إوز    ومط ب بأب رهط  رأم دًء 
م ءوبت ر راا  وهءديب  ومطد   وعا     واق  و: وءووء: أب ر يب  وضاا  خورء يمبء ا 

يرهوط به  ن   ورعير   ودء ئ قب  ومسايورت  وميضيقرت أب  ر يب  وضاا  خورًء 
أب ر يب  ط أوءا  و خص  ءوا  ورعير  مبء ا  سي ًو أكءب  خوًء   رعرًء أ  
معديرء, ي بهص  وضاا  خورًء بءودسبت ومب أو ا به سي و  ءب مبء ا  أي  ارط قلره مب 

 واي رو ا  و خص  و  رع  ن  اسمه أي مءوه ضااً  يرعر ا  وضاا  ومءطي م ام . 

                                                           

( (
1

 . 212ص ،د. محمد طه البشير ،المرجع السابق،عبد المجيد عبد الحكيم، د عبد الباقي البكريد.

( (
2

إبراهيم صالح عطية الجبوري، العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل 

  .189، ص2013نشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ،م1الضار،ط
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 خورًء ألده أوءا  خورت  ومضايا ا ره يقلص اول   رعر ا اا   و اا مراههًء 
  بءودسبت واءام أي ارص  ا ا  ومضايا  ءومء و   رأوا   خورًء ن  اسمه أي امره  ومءورت.

موق اول بأده ضاا   مء  وضاا  و خو   ومبء ا  واي ره  قلص  و خص  ومعديي ن ر
 أده  أب  وضاا  واي ره  قلص  و خص  و  رع    يده ضاا  خورًء أي أوءا 

  .(1)ا ره بواره  خوره  قربءا ه,
 أب  عط  م دص  و ا ت أي  وامعرت بس ا إ اف وي ا خ مب قوءبت رءبعه وط قش  

يقلص اا   ألسءس  ايز ول ا ت أب ر ءوا  وا يمت بءورعير  بمياا أا ء  
ومسايورت  وميضيقرت  ا    ايز ولهضءو ان   وطقي  وعاز  ومطقص إلوبءظ  وخ أ  

" مب طسريا 15دوظ  ومءط "   ب مب ي اا  وا يمت أب رهي   رين ا  ألمب واقءاء إا
قلص مء  ل  " وكق ناط  واق ن   وارء  ي ألمب  2005امعيا ت  وعا ف  وط ي  وسدت 

م  واهيف أي ره  طاء إ  ينهء ولهءديب , يمدءو  قلص ي واا ت , ي   ايز  واامءب مب اا
 .(2) ا ا وءطا مب اعت  ضءيرت مخروت"

 در ات ءً أوءا  خواي  واي  يأارءدء روءا  و خص بضاا رسمص بءوضاا  ومارط
را  أب  واعق  وضءا  ط أواق ب خص ضااً  اضاا أوءا  خوًء م ام , نعي ر

 وضاا  واي راطل  و خص   ءوه, يموأولرًء قءط قلص  خص آخا بضاا مارط
رمرلل ط ا مسالت بءو ء ي ي ءمءظ قوءبءظ به    دء  ا  ومءو ي سااء , ممء أوءا 
اءام ضاا   رموق  ا يل  ويايط  وميايط  ن  اطرهت  در ات  ده ءع  ومءو  واي  ءب 
 رلهءم مب اءام نا  اام  واءوت  ايز ولاءا  وم ءوبت بءورعير  قلص  سءس  ومسايورت 

 .(3)وميضيقرت در ات  وضاا  ومارط  واي ي   قلره مب  وغ ا 
م ا ما ط  وي يع ي   ياط مء  ا ط أي  دا   أمء  وضاا  ومارمق اي ضاا      

يرراءيظ مولمء رارمق قط  ي يقه يمءرت  ألما أده رارمق ي يقه  ي يقه ن   ومسره ق
رعر ا يامرًء ياي   ر ا  طاات اا    ارمءل  ي  يضعاًء, ي ط ر لغ مب  وضعف اطً  

                                                           

( (
1

 . 213ص ،د. محمد طه البشير ،المرجع السابق،عبد المجيد عبد الحكيم، د عبد الباقي البكري.د

( (
2

 .  2005من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة  15المادة 
3
، دون دار وسنة ية والتقصيرية"المسؤولية المدنية التعاقد"عبد الحكيم فوده، التعويض المدني د.( (

 .170نشر، ص
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وهرء   ومسايورت  وميضيقرت  ا أدعء   رهي  إ  بعط يايطم نعًا, يماول  خرلف  وضاا 
ب و  ره  بعط   ومارمق قب  وضاا  ومسره ق, إا إب اا   ألخ ا ضاا ماهق  وي يع ي ح

 ا ام.يواول ياا  ورعير  قده  مء س ق 
طيوت يماملت بمءط    سمدظ  و طمظ يموءل اول أب سرءا     ا   مملي ت ول    

بسرءج مطاست   رط يرت ممء أط  اول   و ط    وص سهيا  وسرءج  واي  ءب رام  
 ومطاست مب طخيل مرءم  إلم ءا قل عء يبعط اول أوباظ  ومطاست معططم بءوسهيا ن  

 أي ي ظ .
وضاا  واي ممء اعق  ومطاست ر ءوا  واعت  ومءوكت ولسرءا  بءورعير   ضءيرء در ات  

دءوره اا و   قرط و  وي    قل عء  سردءط  إوص  ءقط  مسايورت  ومر يع قب أقمءل رءبعه 
ياام  ورعير  ر يب نه  قلص أسءس  وضاا  واي ي   قلص  وسرءج إا    ايز ولاعت 
 ور  رعيط وعء ملكرت  ومطاست أب ر ءوا بم لغ  اوط و دءو  ومطاست أب سه ظ ن  

  وضاا و  ره  . ومسرهق اول وكيب 
  وم لا  ووءد 

  ايا  وضاا  ألط   ن   ومسايورت  وميضيقرت
, يرهوط به  وضاا  مء رسمره  وبع  م ا  ومءو  وضاا  ألط   اي  وضاا       

 ومء  د يي قلره مب واي   رمس  وامت  ومءورت إدمء رس ا نه  أومء داسرًء يمعديرًء, 
أي قاضه أي  ا مره أي سمعره يما زم مسءس ب عيا  إلدسءب يقي  اه أي  انه 

 ألط   ي ط وءا  واطل ايل وعيبت إم ءدرت رهط ا  ورعير  قب  وضاا    ارمءق 
 ورعير  قب  وضاا ظ ن ا  ا نضقلص ما ا  ومسايورت  وميضيقرت نا   و ط رت 

  .(1)  ألط    قربءا ب 
رعير   واي رم ب   قربءا  أليل: ر مب ن  وعيبت رهط ا مط   وضاا  يمهط ا  و 

عء مورًا وأب دع ره ولمضايا, نءو اد ي وكا مت يقء ات  ومابت ورس أ رءو مءطرت داط 
أي ومدًء ن   وسيف رضءد إوص اول وعيبت راط ط مسراه   ورعير  قب  وضاا 

                                                           
(1)

عمان،  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عبد  القادر الغار، مصادر االلتزام في القانون المدنيد. 

 . 188، ص2004
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 ألط   خويوًء قدطمء  رعلق  ألما باهط  خص قز ز, نعدط أي طااه مب  وها بت 
ير , ياق رم ب أب دان   ورعير  قب  وضاا  واي  اا أب دهف قدط مد   ورع

 رو ا وط ق  ومرينص أي خ   ره أي ما ره مب م ا أ ءامه. 
  قربءا  ووءد  :   رلخص ن  أب  وازب ي ألسص   رم ب أب رهطا أ رءمه بءودهيط, ي  رعط 

ء أل ءامه  ومابت  ور  راملع تمب  ومايو  أب ر ءوا  إلدسءب  ومب ازده يأومه أي   ر  قء ا
يقلص اول نإب اا   واأي  ا  ن  مد   ورعير  قب  وضاا  ألط   إوا و طيب , يأابءبه
 يس لت ورضخر  م لغ  ورعير   واي  رامله ماطل  وضاا أي  ا ت  ورأم ب  ألماي س ا 

 إوص  اراءع أ سءا  ورأم ب.   واي  اطي
 , نهط  سرهاظ ط يام    درهءط ظ  ور  ياعظ إوص  ورعير  قب  وضاا  أل      

مااط  ورعير  قده  م ا  ء ق وإلواح ي ب قلص  قربءام ضاا ً    وهي د ب  واط وت
راضرت ولمضايا رينا وه ديقًء مب  وعز و  واي  خاف  ألو  ي وازب  واي أوءبه يقلص 

أوا  واءد  قب  إناظما ا اول نإب وعيبت رهط ا  ورعير    رعط م ااً  ن  
ي ط دوظ  , ي بهص  وطيا ولهءض  ن   ورغلا قلص اام  ووعيبت وميضيقرت  ومسايورت
"مب  وهءديب  ومطد   وعا     بمء  ل " ...ن ق رعط قلص  وغ ا ن  اا ره 1/ 205 ومءط  "

أي ن  قاضه أي ن   انه أي ند  سمعره أي ن  ما زم   ارمءق  أي ن   قر دءام 
  .(1) ومءود   اعدق  ومرعدطي مساً  قب  ورعير  "  

ي ر  ب ودء مب  ودص   قام بءب  وهءديب  ومطد   وعا     ط مد   واق ول خص  واي 
روءا بضاا أط   أب ر ءوا بءورعير  قب  وضاا  واي أوءبه ير يب  ومعرطي 
مسا  قب طن  اول  ورعير , يوكب مء اي مو اك  ودز قءظ  ور    رم ب ن عء راط ط 

مب اعءظ مرعطط ك اق سيد  رال  واءد    خورت  ومعرطي  ا  ءب   قرط و وءطا
طيب  رهءع  واق  ومطد  قلرهك ياا  مء اعق  وماد  قلره ن  خ ا ماطف ورض ق 
د ءف  ي قط  ومسايورت  ومطدرت  ورهل طرت  ا  ءب   اطا بءوم اع أب ر اع اء ظ  واعق 

خا    وضءا ير راا  اربء عء  بع  ن  اء ظ مع دت يراس   وماءل ن   واء ظ  أل

                                                           
(1)

 .  212ص،المرجع السابق،محمد طه البشير،د. عبد الباقي البكري،د. عبد المجيد الحكيم  
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أب و  رسر ر   ومضايا راط ط  وخ أ ي وخايج قب  ومغء    ور  رمسل ن عء  ولرعير  
 قب  ألضا ا  ور  رو ا  ومضايا. 

ي ب  ورعير  قب  وضاا  ألط   رهي  قلص إاال مءل ماق قء ات ماهيط   نءومءل  
اي اط ل    وسدط ن  اا   وبءاي ب مسطاء  رسطرعر ا م ءنيت مءطرت رهي  مهء   وعء ات ي 

ر مق  وضاا  ألط   أده "  ضاا ي   ضا ا" ياي دص قء    ود   اسيل هللا 
 "ي ومءطي قلص اط سي و

 اد أي   قربءا ضاا أط   ألب  و اد   رهي  بمءل  ونء قرط و قلص       
ي  قرط و قلص  وم ءقا بمء , ي ورعير  قده ر يب رعيرضًء امز ًء معمء  ءدظ  رمره

ي  قرط و قلص  وخويورت  ب ي ألسص ن   وداس ضاا أط   مياا ولرعير  بعل  واز 
اسس قلره طقي   ومسايورت رعط ضااً  أط رًء رم ب أب ر بءورودظ قلص  و خص

 .(1) ومطدرت
يرت  ور  ر عا  عء  وموءا  واءورت ض آل    وع ير مق  ألضا ا  ألط رت أرضءً       

عا  عء  وموءا  آ    ور يره يآو   واامءب مب مر   آل    وداسرت  ور  ر , ي ي ومسره لت
 وارء  بءسراءوت أي رعاا ممءاست د ء عء,  مء اي  و أب ن   ألد  ت  وا ءضرت ي 

 .(2)آل    ور  ر عا  عء  وغ ا بس ا ينء   وموءا أي مء واق به مب أا  , ي  وادرت
 ب وعيمره ركمب ن نإ أمء قب  ايا  وضاا  ألط   ن   ومسايورت  وميضيقرت      

و  ر ب رو ا مولات م ا مءورت يم  اول  ر  رعيرضه بم لغ مب  ومءل, يواول  هأد
 وهءديب  ,(3)يوكب ن   وي ظ  واءضا  ااا  نهعءو ورعير  قده مسلمًء به نرمء مضص 

                                                           
(1)

ي، الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية " دراسة حسن حنتوش رشيد الحسناو  

 111.، ص2004مقارنة"، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 
(2)

دار النهضة ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد .مصادر االلتزام،د. عبد الرزاق السنهوري 

 . 862دون سنة نشر، ص،العربية
(3  )

اسم ،الحماية القانونية لحياة العامل الخاصة في مواجهة بعض مظاهر التكنولوجيا د. محمد حسن ق

. د. عابد فايد عبد الفتاح 18، ص2011،لبنان،بيروت،، منشورات الحلبي الحقوقية1ط،الحديثة

المسؤولية المدنية  عن عرض مأساة الضحايا في وسائل ،نشر صور ضحايا الجريمة،فايد

مصر ،دار النهضة العربية،" في القانون المصري والقانون الفرنسياالعالم " دراسة مقارنة

الحق في احترام الحياة " الحق في الخصوصية " ،، حسام الدين االهواني78، ص2004

 .    432القاهرة، دون ذكر سنة نشر،  ص،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية
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 ومطد  إوص اي ز  ورعير  قب  وضاا  ألط   موله موق  وضاا  ومءطي ب اا أب 
أسءس أب  ومهويط  واهره  مب رعير   وضاا  ألط   ورس  ياول قلص ر يب ماههءً 

دمء  ز وره ي ح   (.1) ديع مب  وعز و قب  ألو  أي  وازب  واي أوءا  ومضايا رهطر مايم ي ح
 وخءرمدت 

ر  ب ودء " " وردةر   وهءديد  وا ب  وضاا ن   ومسايورت  وميضيقرتبعط  رمء  طا ست      
يعء  ومسييورت  وميضيقرت ي سراهءف  ورعير  قدعء أب  وضاا رعر ا ا دء ضايا ًء ود ي 

ي ط ر يب  ط رء ي اامء ميابءب ولرعير  أرضًء أب  وضاا  ط ر يب مءطرًء  ,  مء ر  ب
ين  دعءرت  وم ءد رم ب ودء أب دساق   از   سردرءاءظ  ور  ر   ويويل وعء 

طد   مب خال مء  وهءديب  ومأب ديو   عء  وم اع  وعا    ن   ي وريورءظ  ور  رم ب
  ل : 

  ي :   سردرءاءظ  
رعطط  ورعءا ف  ور  ردءيوعء  واهه ن  رعا ف  وضاا يقلص  وام  مب  خرانعء وكب  –1

امرععء رعد  بءب  وضاا اي  ألا   واي رو ا  ومرضاا ن لاهه  خسءا  مءطرت 
 أي  و  ن   وعء ات.

 وضداا ند   ودوديص  وهءديدردت  وهط يادطدء  ب  وم داع  ومدطد   وعا  د   دط دةد  ا دب -2
مدق م دا  وم دايع يندق قلص أسءس ضدمءب مسدايورت  ومر ديع قدب إقمدءل رءبعرده  ند   وع

  ايا مع ده.
 واددق ندد   ورعددير  قددب  وضدداا  ألط دد  ندد   ومسددايورت  وميضدديقرت روددعا رهددط ام  -3

ظ ورسدد دداول نددءب   وسددمعت ادد  أب  ودد   وعء اددت   رهددطا بددءودهيط  قربددءا ظ قط ددط  مدعددء 
 عء مورًا أي ومدًء ن   وسيف .وأ رءو مءطرت داط 

  وريورءظ 
ديو   وم اع  ومطد   وعا    ن  ر ا    ي قط  ءديدرت  اط ط  رخص  ومسايورت  –1

 وميضيقرت ب  ق وا   يمداوق قب  ي قط  ومسايورت  ومطدرت  ورهل طرت يرغ   

                                                           
(1  )

 409يل إبراهيم، المرجع السابق، صد. نب
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 ا   ءب  ط  ضمءب اويل  ومرضاا قلص  ورعير  اءل قازم قب  وبءظ  وخ ء
 وطا مب   خءص مرعطط ب . 

" ن  دص ي اط ر يب  ء ر  203ي "202ديو   وم اع  وعا     طمج  ومي ط " –2
" ق نعق ضءا ن   وداس مب  رق أي ااح أي ضاا أي أي ديع  خا مب  دي ع 
   ا و  لز  مس به بءورعير  ولموءا يومب رعل ع  سي و رينص  وموءا أي 

 .  و ا بعاز قب  وعمق
ديو   وم اع   ومطد   وعا    بءوريسر  مب د ءف  ورعير   ودء ئ قب   وضاا  –3

 ألط   ور مق اق  ومضايا  واي رعءد  مب أو  داس   بس ا  وضاا  واسطي 
  واي أوءبه.

 قائمة المراجع

 أوالً: القران الكريم.

 مراجع اللغة العربية ثانيا: 

، الدار المصرية  6صاري : لسان العرب ، جابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم األن -1

 .   ه 711-630للتأليف والترجمة ، 

 4أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، ط  -2

 م .1921، المطبعة األميرية ، القاهرة ، 

ار الكتاب إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، مطابع د -3

 هـ .1377العربي ، القاهرة ، 

 .  1973،  دون دار نشر، 12محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ،تاج العروس ، ج  -4

 ثالثاً: المراجع القانونية.

 الكتب  . أ

 د.إبراهيم صالح عطية الجبوري، العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن ال -1

  .2013،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1فعل الضار،ط -2

، دون دار وسنة 4د.إلياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية )دراسة مقارنة(، ج -3

 نشر.

د.حسام كمال الدين االهواني ، الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب اآللي ،  -4

يناير 32مجلة العلوم القانونية واالقتصادية ، عين شمس ، العدد األول والثاني، لسنة 

 .1990ويوليو

د.حسام الدين االهواني ، الحق في احترام الحياة " الحق في الخصوصية " دراسة مقارنة  -5

 ،دار النهضة العربية ، القاهرة، دون ذكر سنة نشر.

نحو نظام قانوني لتعويض أإلضرار الناجمة عن د.ذنون صالح يونس المحمدي،  -6

 .2018دون مكان نشر ،  النزوح القسري لألفراد داخل دولهم "دراسة مقارنة"،

د.رمضان محمد أبو سعود، مبادئ االلتزام في القانون المدني المصري واللبناني ، الدار  -7

 . 1984الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 

 الحق- القانون في عملية وتطبيقات نظرية دراسة  يالمدن القانون مبادئ بو ذياب، د.سليمان -8

 .2003 بيروت، للدراسات، الجامعية المؤسسة الموجب، والمسؤولية،–
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. عابد فايد عبد الفتاح فايد ، نشر صور ضحايا الجريمة ، المسؤولية المدنية  عن عرض د -9

مأساة الضحايا في وسائل االعالم " دراسة مقارنة" في القانون المصري والقانون الفرنسي 

 .  2004، دار النهضة العربية ، مصر 

ر االلتزام في القانون المدني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، د.عبد  القادر الغار، مصاد -10

 .2004األردن،  

، دون دار المسؤولية المدنية التعاقدية والتقصيرية""د.عبد الحكيم فوده، التعويض المدني  -11

 وسنة نشر.

لاللتزام ، مصادر االلتزام ، مطبعة  د.عبد الحي حجازي ،النظرية العامة -12

 .1954النهضة،مصر،

بد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد .مصادر االلتزام ، دار د.ع -13

 النهضة العربية ، دون سنة.

د.عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر االلتزام بوجه عام،  -14

 . 1968، دار النهضة العربية ، مصر،  1ج

األدبي ، دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون ، د.عبد هللا مبروك النجار ، الضرر   -15

 .   1995مطابع المكتب المصري الحديث ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، 

د.عبد المجيد عبد الحكيم، د عبد الباقي البكري ، د. محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية  -16

 ، بغداد ، دون سنة نشر.    االلتزام في القانون المدني العراقي،ج، المكتبة القانونية

  . 2007 ج،الجزائر،.م.لاللتزام ،د العامة النظرية سليمان، علي د.علي -17

 .2011 سنة الجزائر، للنشر، موفم دار ،3للتعويض،ط المستحق الفعل فياللي، د.علي -18

د.غني حسون طه ، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ، الكتاب األول ، مصادر االلتزام ،  -19

 . 1971ة المعارف ،  بغداد ، مطبع

د.مجدي مدحت النهري، مسؤولية الدولة عن إضرار التلوث البيئي ، مكتبة الجالء الجديدة ،  -20

 .2002المنصورة ، 

 . 1983د.محمد حسنين ، الوجيز في نظرية االلتزام ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  -21

امل الخاصة في مواجهة بعض مظاهر د.محمد حسن قاسم ،الحماية القانونية لحياة الع -22

  . 2011، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 1التكنولوجيا الحديثة ، ط

 راتمنشو،1، طمقارنة الضمان "دراسة عقد – التأمين أصول الجمال، محمد د.مصطفى -23

  . 1999 سنة بيروت ، الحقوقية، الحلبي

قانون المدني العراقي ، مطبعة دار المعرفة ، د.منير القاضي ، العمل غير المشروع في ال -24

 . 1955بغداد ، 

 .1995، دار النهضة العربية، مصر، 1د.نبيل إبراهيم، النظرية العامة لاللتزام، ج -25

 ب: الرسائل واالطاريح 

إبراهيم محمد شريف، الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، "دراسة  -1

 .1989ية القانون ، جامعة بغداد ، مقارنة"، رسالة ماجستير  ، كل

حسن حنتوش رشيد ألحسناوي، الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية "  -2

 .2004دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 القانون في دكتوراه مقارنة " أطروحة دراسة"  للمنتج المدنية المسؤولية قادة، شهيدة -3

 .2005تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة الحقوق، كليةمقدمه الى مجلس  الخاص،

عبد الجبار حمد حسين شرارة ، نظرية نفي الضرر في الفقه اإلسالمي ، دراسة مقارنة  -4

 .  1990بالقانون  أطروحة دكتوراه مقدمة الى  كلية الشريعة في جامعة بغداد ، 

 ج: القرارات القضائية

 .1970سنة ،4،المجلة الحقوقية،المجلد11/12/1966في 1507متمييز عراقي،القرار رق -1
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 .1970، 4،المجلة الحقوقية،المجلد 1967/ 12/ 14في  2695تمييز عراقي، القرار رقم  -1

 القوانين -ه

 .2005دستور جمهورية العراق الدائم لسنة -1

 .1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  -2


