
 

 

 

  
كلية الحقوق  – الموصلجامعة 

 

 كلية الحقوق  – الموصلجامعة 

 

 

 

 



 

 املسؤولية املدنية لعضو السلطة التشريعية  

 

 أ.د. هاشم حييى املالح
 م. اكــرام فاحل امحد

 

 

 

 

 
48 

 
 

 
 
 

 : الملخص
ان وجود السلطة التشريعية يعد من اهم مظاهر المجتمع  العديمارا، ح ثيعت ستجسعد اهعم 
قعيم الرريععة والمسععاوام والمشععاالة اعع  الريععام السياشععية وثالععم الشعععي مععن   ل ععا  والرععد ت  ععن 
السععلطة التشعععريعية  عععداعقا العععق ساععد ر ثاياعععة اشاشعععية وهععع  ان  ثععو السعععلطة التشعععريعية يم ععع  

وهذا التم يع  يظ عر معن  ع ت التعلاا القاسعي يمسع ولياسا وواجتاسعا التع  يعاس   جمي  ااراد االمةح
اععع  ماعععدمت ا ثثعععواا العععق جلسعععاو مجلععع  القعععوار  وتالتعععال  االعععذ    يعععر التسعععا ت هععع  يمالعععن 

 مساءلة القاسي مدنيًا  قد ا  لا بواجتاسا القيابية 
يعان مه عوا مسع ولية  ثعو بقاءًا  ليا ااد سقاولقا ا  ير قا ث  ل ذا التسا ت من   ت ب

السلطة التشريعية واجراءاس ا والجلاء المترسي  لي ا ا  ث ث متاثتح وان يقا الترت يمجمو ة 
 نااط سرتو  أهم ما سوصلقا اليا من نتاسج وسوصياو 

Abstract : 

The existence of the legislative authority is one the most important 

aspects of a democratic society. Where the most important values of 

freedom and equality and participation in political life through them. 

Talking about the legislative power leads us to a basic assessment fact. 

A member parliament represent all members of the nation. This 

representation appears through the commitment of the MP to his 

responsibilities and duties which comes in the forefront of his presence 

to the meetings of the house of representatives. Therefore it raises the 

question of whother the MP can be held accountable for his civil duties 

when he violated his duties. From the above, we will discuss the 
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solution to this question by stating the concept of responsibility of the 

member of the legislative authority and its procedures and the 

consequences resulting from the demands. We finished the research 

with a set of points containing the most important of our findings and 

recommendations. 

 : المقدمة
لاعععد نظمعععر التشعععريعاو المسععع ولية المدنيعععة يلثالعععاا  امعععة ومه عععلة سقطتععع   لعععق جميععع  

او  ثو الترلمان ي عهتا القيابيعة س يعر الموا،قين م ما لانر مراكلهم ولكن م  هذا اإّن التلام
إشالالية إمالان مساسلتا مدنيًا يمقاشتة  ملا الترلمعان ح اقعوا الثعرا العذ  ي عدا مقعا يمقاشعتة 
أداسا اللتلاماسا القيابية هو الذ  يميل مس وليتا المدنية  ن آثاد القاس  والذ   تسم يالجسامة 

دواا من شعخ  وو مرلعل نيعاب  هعذا و ّن السساا داسرم األشخاص المتثراين )الشعي(ح ول 
 نوا الخطل ال يمالن س وا صدواا مقا إال ي هتا القيابية 

 ليا شقتين ا  هعذا المترعت مسع ولية  ثعو السعلطة التشعريعية المدنيعة معن ثيعت  بقاءاً 
سعريه ععا و جراءاس ععا والجععلاء المترسعععي  لي ععا وولععث اعع  ثععع ث متاثععت نتععين اعع  المترعععت االوت 
سعريف المس ولية المدنية للعثو ونردد ا  المترت ال ان  إجراءاو المس ولية المدنية للعثو 

 لت جلاء المس ولية المدنية للعثو  لق القرو اآلس :ونوضح ا  المترت ال ا
 المبحث األول

 التعريف بالمسؤولية المدنية للعضو
 راعر المسع ولية المدنيعة بتعريهعاو متعععددم واو مثعمون متشعاياح مق عا: )التعلاا المععد ن 

ح لمععا  را ععا آ ععرون يلن ععا: (1)بتعععويا الثععرا الععذ  سرسععي  لععق إ  لععا يععالتلاا ياعع   ليععا( 

                                                             

دمحم فوزي لطيف نويجي، مسؤولية رئيس الدولة في الفقه االسالمي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدد  ( 1)

 .33، ص5002للنشر، االسكندرية، 
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ح و را عا العتعا (1)مس ولية القاشئة  ن التلاا المسع وت بتععويا األضعراا الرادثعة لل يعر( )ال
ح و راعععر يلن عععا: )المسععع ولية  عععن (2)اآل ععر يلن عععا: )معععن يسعععتي ضعععراًا لل يعععر  لتععلا يعععالتعويا(

ح و راعر لعذلث يلن عا: (3)سعويا الثرا القاجم  عن اخ ع ت يعالتلاا ماعرا اع  ومعة المسع وت(
ن الهعع  الثعاا سقشعل  عن  عرا الواجعي المرعدد قانونعًا معن التدايعةح ولعث الواجعي )المس ولية  

المهروض  لق األشخاص  مومًاح و رقا  وجي التعويا  ن ،ري  د وى التعويثاو غير 
  (4)المته   لي ا( 

ي ثع  معن سلعث التععاايف اسهاق عا  لعق أّن المشعرا  لعلا لع  معن أثعدث ضعراًا لل يععر أن 
اح االمس ولية المدنية ساوا  قد ااسكار الهعرد لهعع  يععد مخالهعة للاعانون أو ياوا بتعويا الثر 

االسهعععاا ويقشعععل  قعععا ضعععراًا لل يعععرح والاعععانون ياعععوا يإ العععة أثعععر هعععذا الهعععع   عععن ،ريععع  سععععويا 
  (5)المثرواح اجلاء المس ولية المدنية هو التعويا 

 :(6)والمس ولية المدنية نو ان 
                                                             

 .33المصدر نفسه، ص( 1)

، 5012، دار الفكددر القددانوني، مصددر، 1ميلددود يريجددة، تليدداا الرلاشددة ال)شددريعية )دراسددة مقارنددة( ط (5)

 .132ص

، المركدز القدومي لدصدداراا القانونيدة، 1دمحم ماهر أشو العنين، ال)عويض عن أعمال السلطاا العامة، ط (3)

 .2، ص5013القاهر ، 

لعمل غير المشروع شدين اليطدو والردرر دراسدة مقارندة جشار صاشر طه، أساس المسؤولية المدنية عن ا( 2)

 .11، ص5010في الشريعة اإلسالمية والقوانين الورعية، دار الك)ب القانونية، مصر، 

. وشالمعنى نفسه ينظر: عمر فيدري الدددي،ي، )جدريل ال)عسدف 13جشار صاشر طه، المصدر الساشق، ص( 2)

، دار ال،قافدة للنشدر، عمدان، 1، دراسدة مقارندة، طفي اس)عمال الدق شوصفه سششا مدن اسدشاب االشاددة

 .33. دمحم فوزي لطيف نويجي، المصدر الساشق، ص112، ص5011

، مصددادر اال)ددزان، دار اديدداا ال)ددرا  1عشدددالرزاا السددن،وري، الوسدديط فددي شددرا القددانون المدددني، جدد ( 6)

السديد لندديل، ال)دو،ير . وشالمعنى نفسه ينظر: سعيد 123، 623ا(، ص -العرشي، شيروا، لشنان، )ب

الم)كامدددل للمسدددؤولية ال)قصددديرية علدددى الدقدددوا الشيصدددية، دراسدددة مقارندددة، دار الجامعدددة الجديدددد ، 

. أسدماا أسدعد أشدو سدرور، ركدن اليطدو فدي المسدؤولية ال)قصديرية دراسدة 10، ص5012إسكندرية، 

ر فدي القدانون اليداص، مقارنة شين القانون المدني المصري والقانون المدني األردني، رسدالة ماجسد)ي
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 جلاء اخ  ت يالتلاا شاب ح االعاد هو م دا التلاا  المس ولية العاديةح وه   -1
المسع ولية التا عيرية: وهعع  جعلاء اخ ع ت بواجععي قعانون   عاا واثععد ال  ت يعر هعو االلتععلاا  -2

 يعدا اخضراا يال يرح م دا االلتلاا هو العم  غير المشروا 
،اسلععة  والسعع ات هعع  مععن الممالععن أن ياعع   ثععو السععلطة التشععريعية )ي ععهتا هععذا( سرععر

 المس ولية المدنية؟ وه  من الممالن سرريث مس وليتا المدنية؟
إّن  ثععو السععلطة التشععريعية مسعع وت  ععن أ مالععا الخاصععة أمععاا المرععاكم العاديععةح شععلنا 
شلن آثاد القاسح ايمالن أل  ارد أن  را  د وى مدنية يطلي اي ا التعويا أماا الاثاء من 

ق أ عععذ أون معععن المجلععع  التعععاي  لعععا العثعععوح ألن  ثعععو السعععلطة التشعععريعيةح دون الراجعععة إلععع
الر انة ال سمتد إلق اخجراءاو المدنية و نما ااط ه  ث انة ضد اخجراءاو الجقاسيةح وولث 
لععدا وجععود إجععراء الاععتا  لععق العثععو أو سقهيععذ إكععراا بععدن   ليععا اعع  ثالععة صععدوا ثالععم  ليععا 

  (1)يالتعويا 
كما أّن مس وليتا المدنية سقت  من أشاس  م   ثو الترلمان ا و ،تاعًا للقظريعاو التع  
سهسعر أشعاس مسع وليتا القيابيععة شعواًء نظريعة الولالعة العامععة للترلمعان أو نظريعة االنتخعار مجععرد 

  (2)ا تياا ماللف بتراي  ال الح العاا اإوا ما أ ّ  يا قامر مس وليتا 
نهسعا هع  أّن  ثعو السعلطة التشعريعية ممالعن أن يالعون مرعً  ولكن السع ات العذ  يطعر  

 للمس ولية المدنية يمقاشتة  ملا الترلمان ؟

                                                                                                                                                                         

. جداوي دوريدة، 13، ص5006كلية الدراساا العليدا فدي جامعدة النجداا الوطنيدة نداشلس، فلسدطين، 

 .www.alkanounia.comالقانون المدني المسطر  المدنية شد  م)اا على النا 

الدقوليددة، شيددروا، دقددي النددداوي، الدصددانة الشرلمانيددة وكيفيددة زوال،ددا دراسددة مقارنددة، منشددوراا زيددن ( 1)
. وشددالمعنى نفسدده أمددين سددالمة العرددايلة، الددوجيز فددي النظددال الدسدد)وري، دار ال،قافددة 61، ص5013

. عصددال علددي الدددشس، الددنظل السياسددية، الك)دداب ال،الدد ، 183، ص5012للنشددر وال)وزيددم، عمددان، 
، 5011م، عمددان، ، دار ال،قافددة للنشددر وال)وزيدد1السددلطة ال)شددريعية، المؤسسددة الدسدد)ورية االولددى، ط

 .682ص

 .28، 21المصدر نفسه، ص ( 5)
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ا  الراياة من الممالن أن يالون القاسي مرً  للمس ولية المدنية يمقاشتة  ملا الترلمان  
 شلتًا و يجايًاح امس ولية القاسي سقشل من نو ين من الت رااو نوضر ا لما يلس :

 تم   القوا األوت ا  صدوا اع  من القاسي ايا سجعاو   لعق ثاعوا اآل عرينح امعا  تديعا  :أولا 
القاسععي مععن أقععوات إوا لانععر ستثععمن شععتًا أو سرايععرًا أو قععذاًا مععن الممالععن إقامععة المسعع ولية 
المدنية  ليا وتالتال  إمالانية أ ذ سعويا مقا متق ما لانر سلعث األقعوات قعد صعداو مقعا 

لمالان  للر عانة الموضعو ية ) عدا المسع ولية  عن اآلااء واألقعوات( يرسعي  ااج القطاا ا
يعا اآلااء الها يعة  معن سطتياعاو ولعث نعذلر ب عذا الخ عوص أّن و يعر الخااجيعة السعاب  
)هوشععياا  يتععاا ( سلاععق سعويثععًا اعع  المرععاكم العراقيععة جععراء الععد او  المدنيععة التعع  ااع ععا 

 :(1)ه  لاآلس ضد أ ثاء ا  مجل  القوار العراق  و 
ثيعت ثالعم  لعق القاسعي  8/1/2112الاراا التمييل  لمرالمة القشر واخ  ا ال ادا اع   -1

مععن دولععة الاععانون ) مععاا لعععابم  تيععد الشععتل ( بتلديععة متلعععا مليععاا د قععاا لععو ير الخااجيعععة 
( 15هوشياا  يتاا  لتعويا  ن الثرا األدب  وثالعم لعذلث  ليعا يمتلعا  مسعة  شعر )

سعويثعععًا  عععن الثعععرا المعقعععو  لاذاعععا وسشععع يرا يعععالو ير واس امعععا  تعععر شاشعععة مليعععون د قعععاا 
( مئععة ألععف دوالا مععن اسععي  الععو ااء 111السععومرية اعع  س ععريح يلنععا سلاععق اشععوم قيمت ععا )

 الكويت  
س ععريح القاستععة  1/3/2112لمععا وصععهر واو المرالمععة اعع  قرااهععا التمييععل  ال ععادا اعع   -2

ت أللمععر المرالمععة القاستعععة بععدا  متلععا مليععاا د قعععاا  اليععة ن ععيف قيالاععذش والتشععع يرق ثيعع
 راقعع  ل ععالح الععو ير هوشععياا  يتععاا  سعويثععًا  ععن الثععرا األدبعع  والمعقععو  اثععً   ععن 

(  شععرين مليععون 21سرميل ععا اشععوا المرامععام والم ععاايف إضععااًة إلععق إللام ععا بععدا  متلععا )

                                                             
. وشالمعنى نفسده ينظدر: عشدالسد)ار دمحم رمردان، رؤيدة لانونيدة 532دقي النداوي، المصدر الساشق، ص( 1)

 5012-3-11فدي المدكمدة المي)صددة فدي لرددايا النشدر واإلعددالل فدي العددراا، م)داا علددى الندا فددي 
www.baretly.net 10-52العسكري ي)دد  شصرادة م)اا على النا في . أفراا شولي، سامي-

5011 www.alnoor.se . 
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( 11ر يعا ثعم متلعا )د قاا  راق  سعويثعًا  عن الثعرا العذ  أصعار المعد   جعراء التشع ي
  شرم م  ين د قاا سعويثًا  ن الثرا الذ  لر  يشخ   يتاا  

صدا من مرالمة التمييعل للقشعر واخ ع ا قعرااًا يعإللاا )شعام  العسعالر ( القاسعي  عن دولعة  -3
الاعععانون بتلديعععة متلعععا مليعععاا  د قعععاا لمعععا أصعععار و يعععر الخااجيعععة هوشعععياا  يتعععاا ح ي عععهتا 

لشخ ععية مععن أضععراا أدبيععة ومعقويععة  لععق  لهيععة س ععريراو مسععيئة المعقويععة والوبيهيععة وا
 لليتاا  أدلق ب ا العسالر  ا  ااد و شوا ولمرسين 

من   ت اال، ا  لق هذا الاثايا نجد أن ا سمر يمقاشتة  م  القوار الترلمان  وهو 
الرقايععة  لععق الرالومععةح لكععن إ،عع ا م عع  سلععث الت ععريراو  ععااج نطععاا الر ععانة الموضععو ية 
المالععععان  ثيععععت أّن القاسععععي يسععععلت  ععععن أ  قععععوت أو اس ععععاا ايععععا مسععععاس يععععال ير  ععععااج جلسععععاو 
المجل ح وهذا ما سعم يالهعع  ثيعت أّن إ،ع ا سلعث الت عريراو  تعر وشعاس  اخ ع ا ثتعق و ن 
كانر يمقاشتة  مل م الترلمان  )كمراقتة أ ثاء الرالومة( لكق ا سرسي المسع ولية المدنيعة  لعق 

تعويا  ولععان األولععق يععالقوار اشععتجوار أو شعع ات الععو ير  ق ععا دا عع  مجلعع  القاسععي ويلععلا يععال
القعععوار لتجقعععي المسععع ولية المدنيعععة مععع  ،عععر  أدلعععة سسعععقد أقعععوال م ولتهعيععع  العععدوا الرقعععاب   لعععق 

 الرالومة يشال  قانون  صريح 
وتالتعععال  ال يختلعععف القاسعععي  عععن يايعععة المعععوا،قين اععع   ثعععو ا للاعععانون المعععدن  وسرملعععا 

ا عيرا  قعد قيامعا بواجتاسعا الترلمانيعة )واجعي الكع ا(ح إو ال يجعو  لعا اال تعداء  لعق مسع ولية س
اآل رين يالسي والشتم والتراير وغير ولث من األ مات المسعيئة شعواء أسعم ولعث دا ع  الترلمعان 

 أا  ااجا 
و أما القوا ال ان  ا و االمتقاا  ن اع  )أداء واجي( البر  م ات  لق ولعث س يعي  ثع ثانياا:

مجلعع  القععوار  لععق ثثععوا جلسععاو مجلعع  القععوار س يتععًا سعسععهيًاح ا عع  مععن الممالععن أن 
 يالون  دا ثثوا األ ثاء لجلساو الترلمان شتتًا لمس وليت م المدنية؟ 
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إّن  ثو السلطة التشريعية مللا يلداء واجتاسا الت  نّ   لي ا الدشتوا ونظم ا القظاا 
اأش ا واجي سم ي  القا تين والذ   تجسعد معن  ع ت  الدا ل  لمجل  القوارح والت  يلس   لق

ثثععوا القاسععي جلسععاو الترلمععان و بععداء اأيععا والت ععوير  لععق الاععوانين وممااشععة الرقايععة  لععق 
أ مععات الرالومععةح اععإوا مععا س يععي القاسععي ) ععن شععوء ق ععد( وسكععرا األمععر وسسععتي ولععث بتعطيعع  

رم معععن القعععوار  لمعععًا أّن هقعععا   مععع  المجلععع  ولجانعععاح  اصعععًة إوا لعععان ال يعععار لمجمو عععة لتيععع
مواضي  وقوانين  لق داجة  الية من األهمية سقتظعر أن سرسعم ثلول عا والت عوير  لي عا أمعاا 
المجلعع  ولجانععاح والتعع   تسععتي التععل ير اعع  نظرهععا إلععق أضععراا للشعععي الععذ  مععقر م ثاتععا مععن 

العن مسعاءلة القاسعي  عن أج  أن  ريد بداًل  قاح يرالم الولالة القيابية  اع  هعذا الرالعة معن المم
غيايعا يموجعي أثالعاا المسع ولية المدنيعة  إوا سسععتي غيايعا يإثعداث ضعرا وتالترد عد المسعع ولية 
التا ععيرية )المسعع ولية  ععن األ مععات الشخ ععية(ح والتعع  ساععوا  لععق أشععاس سعسععف القاسععي اعع  

   (1)اشتعمات الر  
  سلرعع  القععوار يسععتي واعع  هععذا المجععات سطععر  اخشععالالية اآلسيععةح مععا هعع  المسعع ولية التعع

 دا ثثواهم جلساو المجل  ولجانا؟ وه  من الممالعن م ثاعة أ ثعاء مجلع  القعوار  معا 
 قاموا يا؟

ا  الواق  ستععدد أشعالات وأشع  المسع ولية اع  هعذا ال عددح يعلس  اع  ماعدمت ا المسع ولية 
يععاب ح أال أنععا الجلاسيعةح اثععً   ععن المسع ولية التلد تيععة واعع  القظعاا الععدا ل  ومدونععة السعلو  الق

واغعععم أهميعععة هعععذا المسععع ولية نجعععد أّن مجعععال  القعععوار سعمععع   لعععق سعطيل عععا و عععدا اللجعععوء إلعععق 
الممااشععة الواقعيععة للقاسععي  لععق غياياسععاح لمععا أّن المسعع ولية الجلاسيععة اغععم التكععري  الدشععتوا  

                                                             

-6-2نجيب فردداا، للمدواطن أن يقاردي أعرداا المجلدس الدسد)وري الم) يشدين. م)داا علدى الندا فدي ( 1)

5013 www.htt://Legal.agenda.comددور طددالل عددامر الم،)ددار، . وشددالمعنى نفسدده ينظددر: ي(

. دندان القيسدي، 523، ص 1285مسؤولية الموظفين ومسؤولية الدولة فدي القدانون المقدارن، لشندان، 

للنظدال الددايلي لمجلدس  5002واجشاا ودقوا اعراا مجلدس الندواب العرالدي، دراسدة فدي دسد)ور 

 .183، 185، ص 5011النواب العرالي، ش داد، 

http://www.htt/Legal.agenda.com
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ة الدشععاسير والاععانون  ل ععاح أال أّن الواقعع  القظععر  ي ععطدا يالر ععانة الترلمانيععةح إو نّ ععر غالتيعع
واألنظمة الدا لية  لق أصوت  اصة للم ثاة الجلاسيعة لعثعو السعلطة التشعريعيةح ممعا يجعع  
أمر سرريث هذا المس ولية مستتعدًا لوثدم األشتار الت  مقعر سرريث المس ولية التلد تية )من 

  (1)سد   للمجل  بتجاه  المس ولية التلد تية أو يعدا مقح األون لرا  الر انة( 
وتالتال   تاق لد قا المس ولية المدنية أل ثاء السعلطة التشعريعية والقاجمعة  عن التعسعف 
اععع  اشعععتعمات الرععع ح التععع  سعععد   ضعععمن أثالعععاا المسععع ولية التا عععيريةح والشعععث أّن  عععدا التعععلاا 
أ ثعععاء المجلعععع  يرثععععوا جلسعععاو المجلعععع  ولجانععععا هعععو اععععع  شخ عععع  صعععادا  ععععن هعععع الء 

لق المسع ولية القاجمعة  عن العمع  الشخ ع ح وهعذا معا شعقتيقا األ ثاء مما يجعلقا نتجا اواًا إ
  لمعععا  قت ععع  اخشعععاام إلعععق مسععع ولية القاسعععي (2)اععع  موقعععف التشعععريعاو المااانعععة مرععع  الدااشعععة 

التا ععيرية سمتععد إلععق لااععة الواجتععاو الماللععف يلداس ععا القاسععي أال أنقععا اقت ععرنا هقععا الترععت اعع  
االين الترععت اعع  غيرهععا للمتخ  ععين اعع  الاععانون مسعع وليتا التا ععيرية القاجمععة  ععن غيايععا سعع

 الخاص 
المعدتح  لق متدأ  1551( لسقة 41اه  العرااح ااد نّ  الاانون المدن  العراق  اقم )

هاا هو قالجوا  الشر    قعاا  الثعمان امعن اشعتعم  ثاعا اشعتعمااًل جعاسلًا لعم يثعمن معا  قشعل 
  (3) ن ولث من ضراق 

هذا المتدأ بوجور  دا التعسف ياشتعمات الر  اقّ   لق ما  أال أّن الاانون اج  وقّيد
 يلس :
 من اشتعم  ثاا اشتعمااًل غير جاسل وجي  ليا الثمان  -1ق
 وي تح اشتعمات الر  غير جاسل ا  األثوات اآلسية: -2

                                                             

 ساشق، م)اا على النا.نجيب فرداا، المصدر ال( 1)

(
5

، 32المصدر نفسه، وشالمعنى نفسه ينظر: عمر فيري الددي،ي، )جريل ال)عسف في اس)عمال الددق، )ص( 
 (.36ص

 (.6، ل)1221( لسنة 20القانون المدني العرالي رلل )( 3)
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 إوا لم يا د ب ذا االشتعمات شوى اخضراا يال ير  -أ
إوا لانر الم الح الت   رم  هذا االشتعمات سرايا ا قليلة األهمية ال ستقاشعي مطلاعًا مع   -ر

  (1)ما ي يي ال ير من ضرا يستت ا 
 إوا لانر الم الح الت   رم  هذا االشتعمات إلق سراي ا غير مشرو ةق  -ج

 ومعععن هعععذا العععق   ا عععاا التسعععا ت اآلسععع  متعععق ي عععتح  ثعععو السعععلطة التشعععريعية متعسعععهاً 
 ياشتعمات ثاا يعدا ثثوا جلساو المجل ؟

إّن  ثو السلطة التشريعية ال  ترم  أية مس ولية معا  ات اشعتعمالا لراعا يععدا ثثعوا 
جلسعععاو المجلععع  واجتما عععاو لجانعععا لعععان مشعععرو ًاح وت يعععر ولعععث يهتعععرض أن  العععلا )العثعععو( 

 :(2)صاثي الر  يالثمانح ويعد اشتعمات الر  غير مشروا ا  الراالو اآلسية 
   أولا: قصد اإلضرار بالغير:

إّن المشععرا ا تمععد  لععق المعيععاا الشخ عع  أ  يععالرجوا إلععق نيععة وق ععد مسععتعم  الرعع  
)القاسععععي(ح أ  إوا لععععان ق ععععد أو نيععععة اخضععععراا هعععع  مععععن وااء اشععععتعمات القاسععععي لراععععا يعععععدا 
و ن الرثواح يريت يالعون اخضعراا يعال ير هعو ال عدش الوثيعد العذ   رمع  إلعق سراياعاح ثتعق 

ااسععتط ولعععث اخضععراا ير عععولا  لععق يععععا المقععاا  العرضعععية اععإّن ولعععث ال  قهعع  سعععواار القيعععة  
والااضع   تمتع  يسعلطة ساد ريععة واشععة اع  اشععتخ ص نيعة اخضعراا يععال ير معن  دمعاح يسععتدت 
 لعععق هعععذا القيعععة يمسعععلث الشعععخ  الععععاد  الخعععااج ح وتالتعععال   ترمععع  القاسعععي مسععع ولية اعلعععا 

 الثاا 

                                                             
 (.1، ل)1222( لسنة 20القانون المدني العرالي رلل )( 1)

 5012-2-2)عمال الدددق فددي القددانون العرالددي، م)دداا علددى النددا القارددي ريدداض األمددين، إسدداا  اسدد( 5)
www.riyadhalmeen-almountalarabi.com ،وشالمعنى نفسده ينظدر: عمدر فيدري الدددي،ي .

. مالك جاشر دميددي اليزاعدي، إسداا  اسد)عمال الددق يطدو 556)جريل ال)عسف شاس)عمال الدق، ص
عنه، مجلة جامعة شاشل، العلول اإلنسانية، مجلدد  )قصيرياً يل)زل َمن صدر منه )عويض الررر الناشئ

(. شرلي سعدية، ال)عسف في اس)عمال دق الملكية، رسدالة 303 – 528، ص )5002، العراا، 11
ماجس)ير في القانون، عقود ومسؤولية، كلية الدقوا والعلول السياسية، لسدل القدانون اليداص، جامعدة 

 .51، 50، ص 5013الشوير ، الجزائر،  -أكلي مدند اولداج 
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 حان الضرر على المصلحة:ثانياا: رج
يعععد صععاثي الرعع  )القاسععي( متعسععهًا ياشععتعمات ثاععا يعععدا الرثععواح إوا لععان اشععتعمات 
هععذا الرعع  لترايعع  م ععلرة قليلععة األهميععة ال ستقاشععي مطلاععًا معع  الثععرا الععذ  أصععار ال يععرح 
االمعياا هو معياا موضو  ح  تطلي إجراء موا نة بعين الثعرا والهاسعدم )معن  عدا الرثعوا( 

التعرجيح بيق معا  اعإوا لععان هقعا  ا عت ت لتيععر اع  التعوا ن وجعي س ليععي الم علرة التع  سكععون و 
أك عععر أهميعععة  لعععق غيرهعععا معععن الم عععالح اللهيعععدم الاليلعععة األهميعععةح وتالتعععال  اعععإّن المشعععرا يعتتعععر 
صاثي الر  متعسهًا سعسهًا  وجي المس ولية  ن الثعرا القعاجم معن غيايعاح إوا لعان الثعرا 

  لرة الت  ق دها لتهاهت ا أكتر من الم
 ثالثاا: عدم مشروعية المصلحة التي يرمي صاحب الحق تحقيقها:

اإوا لانر الم لرة الت   ريد القاسي سرايا ا من  دا ثثواا لجلساو المجل  ولجانا 
غير مشرو ة  ترا  هعذا المعيعااح لعلن يا عد معن غيايعا سعطيع  الت عوير  لعق قعانون  معا أو 

ر      إلعع ح اهعع  هععذا الرالععة اععإّن صععاثي الرعع  )القاسععي( ق ععد سرايعع  سععل ير اشععتجوار و يعع
ااسععدم غيععر مشععرو ة وتالتععال  يالععون متعسععهًا ياشععتعمات ثاععا اعع   ععدا الرثععواح والمعيععاا هقععا 
 معياا موضو   يستقد  لق وقاس  الد وى المعروضةح و ن لان من ال عوتة إثتاو ولث 

 ثععاء السععلطة التشععريعية المت يتععين  ععذا وتقععاًء  لععق مععا ساععداح و لععق اععرض أنععا لععان أل
للت يععي )والسععاسد هععو أمععر مسععتتعد ثيععت   تععر ضععمقًا أّن الك يععر مععن األ ثععاء  ت يتععون ب ععدش 
ا ت ت الق ار الاانون  لتل ير وسسويف  م  المجل  واللجانح ثتق ال يمرا قانون ال  ته  

ا الاياا يا  اصًة ا  ثات أدى وا يا يعا الكت  القيابية(ح وهذا األمر  قت    لق القوار  د
س يععت م إلععق سعطيعع  المجلعع  ومقعععا مععن الايععاا يم متععا األشاشععية وهعع  سشععري  الاععوانين والرقايععة 
 لعق الرالومعةح وتالتعال   ع د  إلععق ثرمعان المعوا،ن معن الر ععوت  لعق الخدمعة الترلمانيعة اعع  

م   ثالة الرعرور وآثااهعا إيجاد سشريعاو سقظم أ مالاح واألمر  دا إوا لان التلد يمر يل ماو 
من متطلتاو أ ماا ونلو  و صداا قراااو يا تتاا يعا المقا،  مقكوتة وغيرهعا معن األمعوا 
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ال امة لالجلساو المارام النتخار ا ثاء مهوضية االنتخاياو وما يستتا  دا ثثعوا القعوار 
ح ا ععذا للععا مععن سععل ر اعع  ا تيععاا ا ثععاءها وتالتععال  سععل ر اعع  اجععراء االنتخايععاو اعع  مو ععدها

 تععين يعععا أشععالات الثععرا التعع  يمالععن مطالتععة القاسععي التعععويا  ق ععا متععق مععا ثتععر أنععا لععان 
  (1)متعسهًا ا  اشتعمات ثاا يعدا الرثوا 

وتالتعععال  وا تمعععادًا  لعععق اكعععرم التعسعععف أو إشعععاءم اشعععتعمات الرععع  معععن الممالعععن مسعععاءلة 
و مجلعع  القععوار أ ثععاء مجلعع  القععوار  ععن لعع  ضععرا نععتج  ععن س يععت م  ععن ثثععوا جلسععا

 واجتما او لجانا 
أما ا  األادنح من الممالن مساءلة القاسي  ن غيايا  لق أشاس التعسف ا  اشتعمات 

  (2)الر ح الذ  أكدا الاانون المدن  األادن  
والمشرا الم ر ح لذلث أ ذ ب ذا األشاس من   ت سكعري  نظريعة التعسعف ياشعتعمات 

  (3)ن لذلث ياالشتقاد  لي ا مساءلة القاسي الر  ا  ن وص الاانون المدن ح ويمال
ي ث  أّن المشرا األادن  والم عر  لعم يختلعف  عن المشعرا العراقع  اع  ا تمعاد نظريعة 
التعسف ا  اشتعمات الر  للشاس للمس ولية  ن العمع  الشخ ع  أال أنقعا وجعدنا أّن المشعرا 

او  الشععخ  مععا جععرى  ليععا األادنعع  قععد أضععاش شععتتًا اايعععًا إلععق أشععتار التعسععفح وهععو إوا سجعع
العععرش والعععادمح وتإمالععان المشععرا العراقعع  ا تمععادا يإضععااتا شععتتًا أل مععات التعسععف ياشعععتعمات 

ح وتالتعععال  معععن الممالعععن قيعععاا مسععع ولية القاسعععي  عععن  عععدا ثثعععواا جلسعععاو الترلمعععان (4)الرععع  
واجتما ععاو لجانععا متععق مععا لععان متعسععهًا ياشععتعمات الرعع  شععواء يعععذا أو بععدون  ععذا  وهععذا مععا 
 عععداعقا إلعععق د عععوم المشعععرا العراقععع  يعععالق   لعععق التعسعععف اععع  اشعععتعمات الرععع  لسعععتي الثعععاام 

 ا لراوقا وواجتاسا القيابية مس ولية القاسي  ن اشاءم اشتعمال
                                                             

 نجيب فرداا، المصدر الساشق، م)اا على النا.( 1)

 (.66، 62، 63، 65، 61، المواد )1212القانون المدني األردني لسنة ( 5)

 (.2، 2، المواد )1228( لسنة 131القانون المدني المصري رلل )( 3)

 .302مالك شن جاشر دميدي اليزاعي، المصدر الساشق، ص( 2)
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 المبحث الثاني
 إجراءات المسؤولية المدنية للعضو

إن سواار شروط قياا المس ولية المدنية )العادية أو التا يرية( ير  القاسي  ترسي  لي ا 
التلاا  ثو السلطة التشريعية بتعويا المتثرا  ما أصايا معن ضعراح واع  ثالعة االمتقعاا 

لمتثععرا ااعع  د ععوى المسعع ولية المدنيععة اعع  مواج ععة )القاسععي( أمععاا  ععن داعع  التعععويا يرعع  ل
 المرالمة المخت ة م  ما  ترسي  لق ولث من آثاا قانونية 

وهذا يعق   ثوا المسع ولية المدنيعة للقاسعي اع  مجمل عا إلعق الاوا عد العامعة العواادم اع  
قعاعععد اال ت ععععاص   وستععععًا لعععذلث  1565( لسعععقة 83قعععانون المرااععععاو المدنيعععة العراقععع  اقععععم )

كاا عععدم  امعععة اععع  الاثعععايا المدنيعععة أمعععاا المرعععاكم المدنيعععة إوا لعععان ال عععدش سععععويا المعععد  ح 
ويالون اال ت عاص أمعاا المرعاكم الجلاسيعة  قعد مطالتعة المتثعرا يعالتعويا  عن الثعرا معن 
جعععراء اعععع  جرمععع ح مععع  العلعععم أّن المرالمعععة الجقاسيعععة يمالعععن أن ساعععاا أمام عععا د عععوى المسععع ولية 

سية والمس ولية المدنية ا  د وى واثدم إو أّن الاانون قد أ طق الخياا للمتثرا من ااع  الجقا
  (1)الد وى أماا المرالمة المدنية أو المرالمة الجقاسية ستعًا للد وى الجلاسية 

أمعععا اععع  األادنح لعععم يختلعععف المشعععرا األادنععع   عععن المشعععرا العراقععع ح ثيعععت أّن سرريعععث 
سععلطة التشععريعية مععن المتثععرا ال سخععرج مععن الاوا ععد العامععة المسعع ولية المدنيععة ضععد  ثععو ال

  (2) 1588( لسقة 34للمس ولية المدنية ا  قانون المرااعاو المدنية األادن  اقم )

                                                             

سددعيد دسددب د عشدددد، شددرا لددانون أصددول المداكمدداا الجزائيددة، دار اشددن اال،يددر للطشاعددة والنشددر، ( 1)

، 1211لسدنة  53جزائيدة العرالدي (. لانون أصول المداكمداا ال102 -103، ص )5002موصل، 

 .1262( لسنة 83(. لانون المرافعاا المدنية العرالي رلل )10/ب، 2)المواد 

 .1288( لسنة 32لانون المرافعاا المدنية األردني رلل )( 5)
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يسعر   1586( لسعقة 13وا  م رح لذلث اإّن قانون المرااعاو المدنية الم ر  اقعم )
ًء  لعععق د عععوى المتثعععرا أمعععاا  لعععق سرريعععث المسععع ولية المدنيعععة لعثعععو السعععلطة التشعععريعية بقعععا

  (1)المراكم المدنية 
ي ث  يلّن المشرا العراق  واألادن  والم ر  لم يختلف ا  أّن د او  الراوا المدنية 
األصعع  اي ععا سراعع  أمععاا المرععاكم المدنيععة واشععت قاًء أمععاا المرععاكم الجلاسيععة متععق مععا لانععر سايعععة 

 للد وى الجقاسية 
ععع ن هعععم األشعععخاص العععذ ن يرععع  ل عععم االد عععاء  لعععق أ ثعععاء لكعععن التسعععا ت العععذ   ا عععااح م 

 السلطة التشريعية يمقاشتة مس وليت م المدنية لعدا ثثوا جلساو المجل  القياب ؟
لإلجاية  لق هذا التسا ت ياتث  األمر بيان شروط قتوت العد وىح ثيعت يشعترط لاتعوت 

 الد وى أماا الاثاء ما يلس :
والمععد ق  ليععا متمتعععين ياألهليععة ال  مععة الشععتعمات أن يالععون لعع  مععن المععد   األهليةةة:  -1

عن  قعور  عق م قانونعًا   الراوا وسوار أهلية التااض ح وا  ثالة  عدا سوارهعا وجعي وجعود م 
يموجععي ولالععة  اصععة أو  امععة أو قيمومععة أو وصععاية يعتععد ب ععا قانونععًا  وهععذا مععا أ ععذ يععا 

  (2)ألادن  والم ر  المشرا العراق  ا  قانون المرااعاو ولذلث اع  المشرا ا
ثتق سات  الد وى البد أن يالون للمد   صعهة اع  إقامت عاح يمعقعق  الصفة أو الخصومة: -2

أن يالعععون المعععد   هعععو صعععاثي الرععع  المعععراد ثما تعععا  وأن يالعععون المعععد ق  ليعععا هعععو معععن 

                                                             

 .1286( لسنة 13لانون المرافعاا المدنية المصري رلل )( 1)

. لددانون المرافعدداا 112، ص1288)شددة الوطنيددة، ش ددداد، تدل وهيددب النددداوي، المرافعدداا المدنيددة، المك( 5)

( لسدنة 52(. لدانون أصدول المداكمداا المدنيدة األردندي رلدل )3، ل)1262( لسدنة 83العرالي رلدل )

1288 ، 

 (.222، ل)1228( لسنة 131(. لانون المرافعاا المدنية المصري رلل )2/ف 10ل)
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ا تعدى  لععق هعذا الرعع  مرعع  العد وىح يمعقععق أن ساعاا الععد وى  لععق   عم قععانون    وجععد 
  (1)الد وى أو مللا يلداء معين يموجي الد وى لديا الر  مر  

يشععترط اعع  الععد وى الماامععة أن يالععون للمععد   اعع  الرعع  المععد ق يععا م ععلرة  المصةةلحة: -3
قانونيععة سسععتقد إلععق ثعع  أو مرلععل قععانون ح وسكععون الم ععلرة معلومععة وممالقععة ومرااععةح معع  
قتععوت الم ععلرة المرتملععة ولععذلث الرعع  الم جعع  معع  مرا ععام األجعع   قععد الرالععمح والما ععود 

نون ويرمي ععا والتععع  سععععود  لععق المعععد   نتيجعععة يالم ععلرة الهاسعععدم العمليعععة التعع  يارهعععا الاعععا
الرالععمح والم ععلرة المعلومععة هعع  المرععددم سرد ععدًا ناايععًا للج الععةح أمععا الم ععلرة الرالععة أ  
الااسمة ال ير معلاة  لعق شعرط أو مثعااة إلعق أجع   والم علرة الممالقعة يا عد ب عا أن ال 

ء قد وق  اعً   لعق الرع  سكون مستريلة والم لرة المرااة أ  الم لدم أ  يالون اال تدا
أو المرلعععل الاعععانون  المععععراد ثما تعععا  لمعععا يرعععع  للمعععد   إقامعععة د ععععوى الرععع  الم جعععع  أو 

  (2)المرتم  ويا د يالم لرة المرتملة الماتولة  اً  دون أن سكون م لدم 
وتالتال  اإّن الم لرة ا  إقامة الد وى سعود لكع  متثعرا معن سعسعف أ ثعاء مجلع  

  (3)القوار  تر امتقا  م  ن ثثوا جلساو المجل  اغم وجوتية الرثوا و للاميتا 
ا عع  سعععود يشععال  أشاشعع  لكعع  نا ععي أدلععق ي ععوسا اعع  االنتخايععاو انط قععًا مععن الولالععة 

ًا اللتلامععا الععذ   اععدا معع  القععا تين اعع  سم ععيل م أمععاا القيابيععة ثيععت أّن غيععار القاسععي يعععد  رقعع
المجل  لما يعود لمجل  القوار لشخ  معقو ح يستي إشاءم القوار ال استين ال ت اصاسا 
وسعويعع   ملععا واخشععاءم إلععق شععمعتا  لمععا يرعع  أل   ثععو مععن أ ثععاء مجلعع  القععوار الععذ  

                                                             

(. رلية عشدالجشار علي، دسال دامد عشيد، 118 – 111تدل وهيب النداوي، المصدر الساشق نفسه، ص )( 1)

-، ش دداد، )ب11الدفم شعدل )وجه اليصومة في الدعوى المدنية، مجلدة كليدة ال)درا  الجامعدة، العددد 

 .112ا(، ص

( لسدنة 83(. لدانون المرافعداا العرالدي، رلدل )151 – 112تدل وهيب النداوي، المصدر السداشق، ص ) (5)

 (.6، ل)1262

 يب فرداا، المصدر الساشق، م)اا على النا.نج( 3)
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ايععةح لكععن غيععار القععوار اععوو التعلا يرثععواا جلسععاو المجلعع  ولجانععا مععن أجع  الت ععوير والرق
  (1) لي م هذا المشاالة ومقعا من أداء دواا الترلمان  

ال ياتع  أ   -1أما ا  األادنح الم يختلعف  عن المشعرا العراقع  ثيعت نعّ   لعق أنعا: ق
سكهع  الم علرة المرتملعة  -2،لي أو دا  ال يالون ل اثتا ايا م لرة قاسمعة يارهعا الاعانون 

االثتياط لدا  ضرا مرعدا أو االشعتي اا لرع  يخشعق  وات دليلعا  إوا لان ال رض من الطلي
  (2) قد القلاا اياق 

ال ساتعع  أ  د ععوى لمععا ال  -1واعع  م ععرح نععّ  قععانون المرااعععاو المدنيععة  لععق أنععا: ق
ياتعع  أ  ،لععي أو داعع  اشععتقادًا ألثالععاا هععذا الاععانون أو أ  قععانون آ ععرح ال يالععون ل ععاثتا ايععا 

اسمععة يارهععا الاععانون ومعع  ولععث سكهعع  الم ععلرة المرتملععة إوا لععان م ععلرة شخ ععية ومتاشععرم وق
ال ععرض مععن الطلععي االثتيععاط لععدا  ضععرا مرععدا أو االشععتي اا لرعع  يخشععق  وات دليلععا  قععد 

  (3)القلاا اياق 
مععن ولععث ي ثعع  أّن أشععخاص ااعع  الععد وى هععم القا ععي والقاسععي اعع  السععلطة التشععريعية 

 المشرا العراق  الم ر  واألادن  ا  ولث ومجل  القوار لشخ  معقو ح ولم يختلف 
وتا  لقا سرد عد المرالمعة المخت عة للقظعر اع  د عوى المسع ولية المدنيعة المتقعاا القاسعي 
ععن هعع  المرالمععة المخت ععة بقظععر   ععن واجععي ثثععوا جلسععاو المجلعع  واجتما ععاو لجانععاح ام 

 هذا الد وى؟
مععدن ح الععذ  يسععت دش ممععا شععت  ولععرا  تثععح أّن موضععوا الععد وى  رسكععل إلععق الاععانون ال

مطالتععععة أشععععخاص يععععالتعويا  ععععن ضععععرا سسععععتتوا يععععا ألشععععخاص آ ععععرين نتيجععععة التعسععععف اعععع  
                                                             

نجيب فرداا، المصدر الساشق، م)اا على النا. شاسل دمحم يوسف لش،ا، ال)عدويض عدن الردرر األدشدي، ( 1)

، 5002دراسددة مقارنددة، رسددالة ماجسدد)ير فددي القددانون اليدداص، جامعددة النجدداا الوطنيددة، فلسددطين، 

 .56ص

 (.3، ل)1288( لسنة 52دني رلل )لانون أصول المداكماا المدنية األر( 5)

 (.1/ ف 5، ل)1228( لسنة 131لانون المرافعاا المدنية المصري رلل )( 3)
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اشعععتعمات ثا عععم والعععذ  أدى إلعععق التجعععاو   لعععق ثاعععوا األشعععخاص اآل عععرينح وهعععذا يعقعععع  أّن 
المرالمعععة المخت عععة وبيهيعععًا للقظعععر اععع  هععععذا العععد وى هععع  المرعععاكم المدنيعععة لون عععا المرالمععععة 

 عععاو القاشعععئة  عععن اعععروا الاعععانون الخعععاصح ولعععم يختلعععف المشعععرا األادنععع  المخت عععة بقظعععر القلا 
  (1)والم ر   ن المشرا العراق  ا  هذا الشلن

ودشعتوا م عر لسعقة  2115واغم  دا ن  الدشعاسير اع  لع  معن دشعتوا الععراا لسعقة 
ح  لععععق المرالمععععة المخت ععععة اعععع  ثالععععة إ عععع ت القاسعععععي 1552ودشععععتوا األادن لسععععقة  2114

ابيعة ومق عا ال يعار و قعد قيعاا مسع وليتا المدنيعة يسعتي ولعثح و نمعا سعم الايعاس  لعق بواجتاسعا القي
الاوا د العامة ا  سرد د المرالمة المخت ة يالمس ولية المدنيةح اإّن معن الدشعاسير القعادام التع  
أشعععااو يشعععال  صعععريح إلعععق سرد عععد المرالمعععة المخت عععة  قعععد العععتظلم معععن ولعععث اخهمعععات مسعععودم 

  إو سختلعف المرالمعة ،تاعًا لمسعودم المشعروا يعا ت ش الج عة التع  1551 دشتوا الععراا لسعقة
قععدمر الععتظلم اععإوا لععان الععتظلم ماععدا مععن ق تعع  أ ثععاء مجلعع  القععوار أو اسععي  الدولععة أو مععن 
مجل  الو ااء ياألغلتية المطلاة اإنا  را  متاشعرًم إلعق المرالمعة الدشعتواية العليعاح أمعا إوا لعان 

وا،ن آ ر اإنا  را  إلق الاثعاء اخداا  اع  المرعاكم العاديعةح وال  لعلا التظلم مادمًا من أ  م
الاثاء اخداا  ا  هذا المجات ياشعتد اء مم ع   عن مجلع  القعوار أو معن أ ثعاساح ويترمع  
الاثعاء اخداا  مسعع ولية الاععراا ي لعع  الععتظلم )ثهظععا( أو ااععا إلععق داجععة أ لععق مععن المرععاكمح 

ة ستخذ الاراا ي ل  الاثية أو ااع ا بدااشة مه لة إلعق المرالمعة وتعد اا  التظلم اإّن المرالم
الدشعععتواية العليعععا والتععع  ساعععوا بترد عععد مسععع ولية العثعععو وسلعععلا مجلععع  القعععوار بت عععريح الخطعععل 
والقظعر اع  إل ععاء  ثعويتاح  لمععًا أّن جلسعاو المرالمععة  لقيعة اعع  جميع  مراثل ععا وثع  الععدااا 

  (2)مالهوت للقاسي 
                                                             

(. لدانون المرافعداا المدنيدة 35، 31، المدواد )1262( لسدنة 83لانون المرافعاا المدنية العرالي رلدل )( 1)

( لسدنة 32األردني رلل ) (. لانون أصول المداكماا المدنية21، ل)1286( لسنة 13المصري رلل )

 (.30، ل)1288

 (.125، 120، المواد )1220مسود  دس)ور العراا لسنة ( 5)
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 المبحث الثالث
 جزاء المسؤولية المدنية للعضو

صعععاا واضعععرًا أّن المسععع ولية المدنيعععة للقاسعععي ستاعععق قاسمعععة وال سرعععوت الر عععانة اخجراسيعععة 
دون عاح وتالتعال  اعإّن القاسعي مسع وت  عن التعععويا  عن الثعرا العذ   لراعا يعال يرح شعلنا اعع  

وم ععرح لكععن ولععث شععلن آثععاد القععاس  وقععد نظمععا الاععانون المععدن  اعع  لعع  مععن العععراا واألادن 
اخشالالية الت  ،رثقاها شلهًا ه  إمالانية المس ولية لعثو السلطة التشريعة  ن  عدا ثثعوا 
جلسعععاو واجتما عععاو المجلععع  ولجانعععاح ووجعععدنا أّن المسععع ولية المدنيعععة هععع  المسععع ولية الممالقعععة 
لمسععاءلة أ ثععاء الترلمععان  ععن جععراء  ععدا ثثععواهم جلسععاو واجتما ععاو اللجععان  لععق اشععاس 

  اشعتعمات الرع  ممعا يعقع  امالانيعة سراع  مسع ولية أ ثعاء السعلطة التشعريعية  عن التعسف اع
كعع  ضععرا لععان نتيجععًة لت يععت م  ععن ثثععوا جلسععاو المجلعع  ولجانععا اشععتقادًا ألثالععاا الاععانون 

  (1)المدن  
ولكععن السعع ات مععا هععو التعععويا الععذ  يمالععن الرالععم يععا  لععق أ ثععاء السععلطة التشععريعية 

 المت يتين؟
شقاسم هذا المترت إلق مطلتين نتين ا  المطلي األوت سعريف التععويا  لإلجاية  ليا

 جلاء المس ولية المدنيةح ونوضح ا  المطلي ال ان  أنواا التعويا الذ  سرالم يا المرالمة 
 المطلب األول

 تعريف التعويض
ويعععذهي العععتعا إلعععق سعريعععف التععععويا معععن القاثيعععة االصعععط ثية يلنعععا: قمعععا  لتعععلا يعععا 

المسعع ولية المدنيععة سجععاا مععن أصععايا ضععراح ا ععو جععلاء المسعع ولية المدنيععةق  لمععا المسعع وت اعع  
 ّرش يلنا: قمتلا من القاود أو سرضية من جق  الثرا سعادت ما لر  المثعروا معن  سعاام 
وما ااسا من لسعي لانعا نتيجعة للهعع  الثعااقح لمعا  عّرش التععويا يلنعا: قوشعيلة الاثعاء إلعق 

                                                             

 (.6، ل)1225( لسنة 20القانون المدني العرالي رلل )( 1)
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ا وهو الجلاء العاا  ن قياا المس ولية المدنية وهو لي   اايًا  ن إ الة الثرا أو التخهيف مق
  (1)الهع  الثااق

ي ث  من   ت هذا التعاايف أّن التعويا   عدش إلعق جتعر الثعرا إمعا مرعوا و  التعا 
ن اسيعًا أو التخهيععف معن آثععااا إن لعم يمالععن إ التععا ن اسيعًاح وهععو ب عذا يختلععف  عن العاوتععةح اال ايععة 

هععع   جعععر المخطععع ء وادا غيعععراح أمعععا ال ايعععة معععن التععععويا ا ععع  جتعععر الثعععرا معععن العاوتعععة 
و ص ثاح وتالتال  اإّن قراا المرالمة يالتعويا هو المساوام ما بين التعويا والثعراح لكعن 
ال نا د ب ذا المساوام المطلاة و نما أن  تكااعل الثعرا مع  التععويا اع   ليعد  ليعا وال  عقا  

مرالمععة التمييععل أشععااو اعع  أثععد قراااس ععا إلععق أّن: )التعععويا الععذ  اعع  ثععدود معاولععة  لمععا أّن 
يرالم للمتثرا ال ي ح ا تتااا  اايًا  لق الخ م اآل ر أو م عدا اتعح للمتثعرا و نمعا هعو 

  (2)جتر الثرا( 
وتالتععال  يمالععن أن نعععرش التعععويا يالقسععتة لعثععو السععلطة التشععريعية هععو قمععا  لتععلا يععا 

مسع ولية المدنيعة اسجعاا معن أصعايا ضعرا بوصعها شخ عًا  اديعًا  ثعو السعلطة الشعريعية اع  ال
 أو يمقاشتة  ملا الترلمان ق 

 المطلب الثاني
 أنواع التعويض

األصع  اع  التععويا هعو التععويا القاعد  بععدا  متلعا معن المعاتح وقعد يالعون التعععويا 
 لهروا اآلسية: يقًا يإ ادم الرات إلق ما لان  ليا قت  العادح  ليا شقاسم هذا المطلي إلق ا

 
                                                             

. وشدالمعنى نفسده ينظدر: رائدد كداظل دمحم 262، ص1225، 1عشدالرزاا السن،وري، المصدر السداشق، ج( 1)

، جامعدة الكوفدة، )ب، ا(، ص، 8المسدؤولية ال)قصديرية، مجلدة الكوفدة، العددد الدداد، ال)عويض في 

. يالد مصطفة ف،مي، الجواندب القانونيدة لدمايدة الموظدف العدال دراسدة )طشيقيدة مقارندة 13، ص15

 .518، ص5012، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 1على رجل الشرطة، ط

 .12رائد كاظل الدداد، المصدر الساشق، ص( 5)
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 الفرع الول: التعويض النقدي
يععد التعععويا القاععد  هععو التعععويا الشععاس  اع  د ععوى المسعع ولية التا ععيرية شععواء لععان 

ح وا  ال الي  دا  التعويا القاد  داعة واثعدمح لكعن لعي  هقعا  معا (1)الثرا ماديًا أا أدبيًا 
يمق  الااض  من الرالم ستعًا للظروش بتعويا ناد  ماسط  لق أقساط أو يإ راد مرسعي معدى 

  (2)الريام أو لمدم معيقة 
( مععععن الاععععانون المععععدن  العراقعععع   لععععق أّن: قيعععععين الااضعععع  ،رياععععة 171كمععععا ن ععععر ا)
وي ععح أن يالععون التعععويا ماسععطًا لمععا ي ععح أن يالععون إ ععراد مرستععًاح  التعععويا ستعععًا للظععروش

ويجو  ا  هاسين الرالتين إللاا المد ن يلن يادا سلميقًاق  لما نّ  الاانون أ  ا  لق أن )سادا 
  (3)المرالمة التعويا يادا ما لر  المتثرا من ضرا وما ااسا من لسي( 

مرالمععة أن سرععدد ماععداا التعععويا سرد ععدًا كمععا نععّ  الاععانون  لععق أنععا: قإوا لععم  تيسععر لل
معاولععععة يإ ععععادم القظععععر اعععع  كاايععععًا ال ععععا أن سرععععته  للمتثععععرا يععععالر  أن يطالععععي  عععع ت مععععدم 

  (4)التاد رق
أمععا اعع  األادنح ااععد نععّ  الاععانون المععدن  األادنعع   لععق أّن: قياععدا الثععمان اعع  جميعع  

أن يالععون ولععث نتيجععة األثععوات ياععدا مععا لرعع  المثععروا مععن ضععرا ومععا ااسععا مععن لسععي شععرط 
  (5)،تيعية للهع  الثااق 

ي عح أن يالعون الثعمان ماسعطًا لمعا ي عح أن يالعون مرستعًا  -1ونّ  لذلث  لق أنعا: ق
ياعدا الثعمان يالقاعد  -2ويجو  ا  هاسين الرالتين إللاا المد ن يلن يادا سلميقًا ساداا المرالمة 

                                                             

 .268، 261، ص1عشدالرزاا السن،وري، الوسيط في شرا القانون المدني، ج( 1)

 (.501، ل)1221( لسنة 20القانون المدني العرالي، رلل )( 5)

 (.508، ل)1221( لسنة 20القانون المدني العرالي، رلل )( 3)

 (.566، ل)1216القانون المدني األردني لسنة ( 2)

 (.562، ل)1216لسنة القانون المدني األردني ( 2)
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مثعروا أن سعلمر يإ عادم الرالعة إلعق  لق أنا يجو  للمرالمة ستعًا للظروش وتقاًء  لق ،لي ال
مععا لانععر  ليععا وأن سرالععم يععلداء أمععر معععين مت عع  يالهععع  الثععاا وولععث  لععق شععتي  التعيععينقح 

  (1)والتعويا ا  التشري  األادن  يشم  الثرا الماد  واألدب  
أما ا  م رح ااد نظم الاانون المدن  الم ر  أثالعاا التععويا إو نعّ   لعق أنعا قإوا 

عويا ماداًا ا  العاد أو بق  الاانون االااض  هعو العذ  ياعدااح ويشعم  التععويا لم يالن الت
  (2)ما لر  الداسن من  ساام وما ااسا من لسي      ق 

يععين الااضع  ،رياعة التععويا ستععًا للظعروش وي عح أن  -1وسثمن لذلث  لعق أّن: )
رععالتين إلععلاا المععد ن يععلن يالععون التعععويا ماسععطًا لمععا ي ععح إ ععرادًا مرستععًاح ويجععو  اعع  هععاسين ال

ويادا التعويا يالقاد  لق أنا يجو  للااض  ستعًا للظروش وتقاًء  لق ،لعي  -2يادا سلميقًا  
المثععروا أن يععلمر يإ ععادم الرالععة إلععق مععا لانععر  ليععاح أو أن يرالععم يععلداء أمععر معععين مت عع  

  لمعععا أّن التععععويا يموجعععي الاعععانون (3)يالعمععع  غيعععر المشعععروا وولعععث  لعععق شعععتي  التععععويا( 
  (4)المدن  الم ر  يشم  الثرا الماد  واألدب  

من سلث الق وص الواضرة ا  معقاها ن ث   دا وجود ا ت ش جوهر  بعين المشعرا 
 العراق  واألادن  والم ر  يشلن أثالاا سقظيم التعويا القاد  

 الفرع الثاني: التعويض العيني
اضعع  يععالتعويا العيقعع  اعع  د ععاو  المسعع ولية التا ععيريةح اهعع  مععن القععادا أن يرالععم الا
 :(5)العراا ا و  لق ث ثة أنواا

 األمر يإ ادم الرات إلق ما لانر  ليا  -1
                                                             

 (.561، ل)1216القانون المدني األردني لسنة  (1)

 (.151، ل)1222القانون المدني المصري لسنة  (5)

 (.111، ل)1222القانون المدني المصري لسنة  (3)

 (.555، ل)1222القانون المدني المصري لسنة  (2)

 (.5، 1/ ف 502، ل)1221( لسنة 20القانون المدني العرالي رلل )( 2)
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 األمر يلداء أمر معين  -2
 اد الم   ا  الم لياو  -3

والااض  ال يرالم يالتعويا غيعر القاعد  معن سلاعاء نهسعا و نمعا يرالعم يعا بقعاًء  لعق ،لعي 
ثرواح لكن الااض  غير مللا يالرالم يالتعويا غير القاد  ثتق و ن ،لتا المثعروا ا عو الم

  (1)شلطة ساد رية للااض  
أمععا اعع  األادنح ااععد يرالععم الااضعع  بقععاًء  لععق ،لععي المثععروا يععلداء أمععر معععين مت عع   

  (2)يالهع  الثاا  لق شتي  التثمين 
ا العراق  واألادن  ا  جوا  الرالم وا  م ر لم يختلف المشرا الم ر  لذلث  ن المشر 

  (3)ا  د او  المس ولية التا يرية يالتعويا العيق  
و لععق الععرغم مععن ثععرص التاثععت  لععق ساععديم يعععا الرععاالو التطتيايععة  لععق د ععاو  ضععد 
القوار يستي س يت م التعسه   ن ثثوا جلساو مجل  القوار ل شتش اد ب ا اع  هعذا المجعات 

 ء مق اح ومن التطتيااو الوثياة ال لة ب ذا الموضوا والت    رنا  لي ا أال أنقا لم نع ر  لق ش
يالعع  سهاصععيل ا  إّن الرالومععة العراقيعععة ساععدمر بععد وى ضععد اساشعععة مجلعع  القععوار أمععاا المرالمعععة 
االسرادية العليا اد عق اي عا وليع  الرالومعة )المعد  ( أّن مجلع  العو ااء شعت  وأن أاشع  مشعروا 

  القوار لمقاقشتا و قرااا أال أّن اسعي  مجلع  القعوار ممتقع   عن إدااجعا قانون الموا نة إلق مجل
ضمن جدوت األ مات و رضا  لق مجل  القوار لمقاقشتا و قرااا اغم مطالتة العد د من أ ثاء 
مجل  القوار ) مسون  ثوًا( وألك ر من مرم  وثيت أّن اسي  مجل  القوار ال يملث ص ثية 

( معن 23و الاعوانين التع  أقرهعا مجلع  العو ااء  اشعتقادًا إلعق المعادم )االمتقعاا  عن ساعديم مشعرو ا
القظاا الدا ل  لمجل  القوار الت  ثددو  لق شتي  الر ر ص ثياو اسي  المجل ح ولعي  

                                                             

، 1(. عشدددالرزاا السددن،وري، الوسدديط فددي شددرا القددانون المدددني، جدد 502القددانون المدددني العرالددي، ل)( 1)

 .266ص

 (.5/ ف562، ل)1216القانون المدني األردني لسنة ( 5)

 (.5/ ف 111، ل)1222القانون المدني المصري لسنة ( 3)
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من بيق ا ص ثية مقهردم سخولا سعطي  أ مات المجل  واالمتقاا  ن  رض مشرو او الاوانينح 
ا الموا نعة العامعة االسراديعة  رساع  إلعق قيعاا المسع ولية الجقاسيعة كما أّن االمتقاا  عن إدااج مشعرو 

الشخ يةح لما ،الي المد   اسي  مجل  الو ااء إضااة لوبيهتاح اسي  مجل  القوار يإدااج 
مشروا الاانون  لق جدوت األ مات  أمعا داعاا المعد ق  ليعا إضعااة إلعق وبيهتعا ااعد سثعمن معا 

 يلس :
اعع   مع  مجلعع  القععوار )يا تتععااا شعلطة مسععتالة سمععااس م ام ععا وااععًا  إّن العد وى سعععد سععد  ً  -أ

 للدشتوا(ح ا  ير  أل  شلطة التد   ا  إجراءاسا 
 إّن موضوا الد وى يعد من األموا التقظيمية الت  يخت  بتاد رها اسي  مجل  القوار  -ر
لموا نة ال شقد لا من إّن مراولة المد   ا  إب اا مجل  القوار متل رًا ا  إدااج مشروا ا -جع

ال عععرةح اععع  ثعععين أّن الرالومعععة هععع  التععع  سعععل رو اععع  إاشعععال ا وسجعععاو و السعععاف اللمقععع  
ح لمعععا أّن 2114( لسعععقة 54المق عععوص  ليعععا اععع  قعععانون اخداام الماليعععة والعععد ن الععععاا اقعععم )

المجل  لان يطلي من الرالومعة بواشعطة و يعر الدولعة لشع ون مجلع  القعوار إاشعات مشعروا 
موا نععة وهعذا ثابععر اعع  مراضعر المجلعع  واغعم سععل ر وصععوت مشعروا قععانون الموا نععة قعانون ال

( أاتععععة وسسععععون  ومعععًا معععن السعععاف اللمقععع  المرعععدد لعععا خاشعععال ا اإنعععا اععع   عععوا وصعععوت 54)
أداج المععد ق  ليععا مشععروا الاععانون  لععق جععدوت أ مععات الجلسععة  16/1/2114الموا نععة اعع  

اغم ا تراض القوار  28/1/2114 مات جلسة  وا (  ثم أداج مشروا الاانون ا  جدوت أ 8)
إدااجععععا يال ععععي ة التعععع  وادو إلععععق المجلعععع  ثععععم أداج مععععرم أ ععععرى اعععع  جلسععععة  ععععوا الخمععععي  

ثم أداج ا  جدوت أ معات  3/2/2114ثم أداج مشروا الاانون ا  جلسة  وا  31/1/2114
16/3/2114  

  القعوار وأّن الرالومعة هع  لما بّين المعد ق  ليعا أن د عوى المعد   هع   رقلعة لعمع  مجلع -د
المتستتة ا  سعطي  الموا نعة االسراديعةح و،لعي المعد   اد العد وىح لمعا قعدا وليع  المعد ق 

ستثمن أنا سم إدااج الاراءم ال انية لمشعروا قعانون  31/3/2114 ليا السرة إضااية بتااي  
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 31/3/2114( اعع  15ضععمن جععدوت أ مععات الجلسععة اقععم ) 2114الموا نععة االسراديععة لسععقة 
  (1)ولرا ،لي اد الد وى 

سم ع  بعرد د عوى المعد   وسرميلعا الم عاايف وأسععار المرامعام لعوليل   قرار المحكمةةأما 
المد  ح ألن المعد ق  ليعا إضعااة لوبيهتعا قعد قعاا يعااللتلاا الاعانون  المطلعور مقعا اع   ريثعة 

 الد وى يعرض مشروا الموا نة المذلوا ا  جداوت أ مات مجل  القوار 
ويتععدو لقععا أّن قععراا اد الععد وى لععان موااععًا مععن ق تعع  المرالمععة االسراديععة العليععاح ألن اساشععة 
مجل  القوار لانعر قعد أداجعر مشعروا الاعانون  لعق جعدوت األ معات  لكعن  عدا سراع  الق عار 
يستي ا تراضاو لت  برمت ا  لق مشروا الاانون قد  رقلر  اد الجلسةح والرايط ا  الموضواح 

 راقيين ا  الشلن االقت اد  مق م )ياشم أنطوان(  رون أّن الستي الذ  دا  و اام  أّن مخت ين
الماليععة إلععق المتاشععرم ياشععتاطاا نسععتة مععن اواسععي المععوبهين هععو قسععل رق إقععراا الموا نععة واصععهين 
اخجراء بعقغير المق فق يستي قلة اواسي يعا الموبهين  ن المستوى ال س  يالمعيشةح ثتعق 

و اام المالية يرلوت ال سلر  ضراًا يالموبف م   االقتراض لرين إقراا الموا نعة بعداًل  أن م ،التوا
من االشتاطاا من اواسي الموبهينح  لمًا أّن المالية القيابية أشااو إلق أّن االشتاطاا هعو ااعط 

 % من اواسي الموبهين وأّن المتلا  ذهي إلق صقدوا المتاا د ن 3
العععذ  أدى إلعععق  سعععاام ماديعععة للموبعععف  )*(إقعععراا الموا نعععة معععن ولعععث نجعععد أّن شعععتي سعععل ر 

% من الراسيح لعان هعو امتقعاا أ ثعاء مجلع  القعوار  عن ثثعوا جلسعاو مجلع  3ياشتاطاا 
القعوار ممععا أ عر اعع  الت ععوير  لعق قععانون الموا نععة  لمعا أّن سععل ر إقععراا الموا نعة سسععتي بتوقععف 

أثععرو سععلثيرًا متاشععرًا  لععق ساععديم الخععدماو  أغلععي المشععااي  التعع  سقهععذ اعع  أغلععي المرااظععاوح لمععا

                                                             

 .5012/ا)دادية/31لرار المدكمة اال)دادية العليا، العدد ( 1)

م)داا علدى الندا  5012-2-1العيساوي يدمل ال)ددالف الكردسد)اني وم)دددون مسدؤولية )دوير الموازندة،  )*(

www.aynaliaqnews.com م)داا  5012-3-2. المالكي يرفم دعوى لرائية رد مجلس النواب

 .www.alirqnews.comعلى النا 
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للموا،ن وسوقف اخ ماا مما سستي بتوقف الخطط االشت مااية ا  العد د من المرااظاوح اثً  
  (1) ن ثرمان الك ير من العراقيين ا  الر وت  لق داجاس م الوبيهية 

ي هتا موبهًا ومن ولث ي ث  أّن س يي أ ثاء الترلمان سستي ا  أضراا مادية للموا،ن 
% مععن ااستععاح وأضععرااًا ماديععة للمععوا،ن ي ععهة  امععة يسععتي سوقععف 3 ععن ،ريعع  اشععتاطاا نسععتة 

اخ ماا وانرساا الخدماوح اثً   ن أّن يعا الشرلاو المقهذم للمشااي  ا  المرااظاو بدأو 
 سطالي مجال  المرااظاو بدا  اواسد مالية سل يرية م  سوقف مشاايع ا 

ا األدبعع  اتم عع  ياخشععاءم إلععق شععمعة مجلعع  القععوار لشععخ  معقععو ح أمععا يالقسععتة للثععر 
اثععً   ععن أ ثععاء المجلعع  اآل ععرين الععذ ن ثرصععوا يالرثععوا مععن أجعع  الت ععوير لكععن غيععار 
يعا القوار ثات دون ممااشت م لعمل م الترلمان ح ويتعواار الثعرا المعاد  واألدبع ح لمعا أشعرنا 

جلع  القعوار ومجععال  المرااظعاو ااعع  شعالوى ضععد أ ع اح يرع  للمععوا،ن وأل ثعاء الترلمععان ولم
أ ثاء مجل  القوار المت يتين إلق المرعاكم المدنيعة وسرمعيل م لااعة األضعراا والتتععاو الاانونيعة 
 الت  لرار يالموا،قين ومشااي  الخدماو واخ ماا ا  المرااظاو نتيجة سل ر إقراا الموا نة 

ي ااسرح والااض   قظر للثرا األدب  االثرا الماد  يشم  هقا ل   ساام الثاة ولس
  (2)كعق ر قاسم بذاسا ويرالم يا الااض  ليخهف من الثراح ولي  لمروا

هععذا ويالععون األ ثععاء المت يتععين متثععامقين بتعععويا الثععرا شععواء لععان متوقعععًا أا غيععر 
متوقع ح ويرجعع  معن داعع  التعععويا يلكملعا  لععق لعع  معن التععاقين بق ععيي سرعددا المرالمععة يرسععي 

                                                             

ا)ير ال)ي ينش دي االل)دداا ش،دا فيمدا ييدص معالجدة )دوير من الدس 1220يعد مشروع دس)ور العراا لسنة ( 1)

مندده: ))دويير صدددور لدانون الميزانيددة كدامالً يعددد  182إلدرار لددانون الميزانيدة ديدد  ندصم فددي المداد  

ميالفة لانونية )س)وجب المساالة ولد )ق)ري العقوشة(. وهذا ما نوصدي المشدرع الدسد)وري العرالدي 

ومدديض رمددزي العمددري، مسددود  مشددروع الدسدد)ور واإلصددالا  األيددذ شدده ألهميددة المورددوع. ينظددر:

 .61، ص 5002القانوني في العراا، مركز الموصل، لسل الشدو ، موصل، 

(. القدددانون المددددني األردندددي، 162(. القدددانون المددددني المصدددري، ل)511القدددانون المددددني العرالدددي، ل)( 5)

 (.562ل)
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تح و لق قدا جسامة التعد  الذ  وق  من ل  معق م اعإن لعم  تيسعر سرد عد قسعط لع  معق م األثوا
  (1)ا  المس ولية يالون التو ي   لي م يالتساو  

ويتدو أنا ي ح التعويا القاد  والتعويا غير القاد  يإاجاا الرات إلق ما لانر  ليا 
ر معين م   ساديم ا تذاا اشم  % من اواسي الموبهين أو أداء أم3م   إل اء نستة االشتاطاا 

لمجل  القوار  ن اخشاءم الت  سستي ب ا غياب مح لكعن التععويا القاعد  هعو أقعرر للعدالعة اع  
  (2)هذا الرالة وأك ر جترًا للثرا و اصًة يالقستة للثرا األدب  

 : الخاتمة
 لعق القرعو  ا  ن اية مطاش ير قا سوصلقا الق مجمو ة من القتاسج والتوصياو شعقتطرا الي عا

 االس :
 أولا: النتائج:

ساوا المس ولية المدنيعة للقاسعي شعلنا شعلن  امعة القعاس ويمالعن ان يالعون مرعً  ل عا يمقاشعتة  ملعا  -1
القياب   قد سجاو ا  لق ثاوا اال رين )شتًا قذاًا وسرايرًا( متق ما لانر سلث االقعوات قعد صعداو 

اجععي لمععا اعع  ثالععة  ععدا ثثععواا جلسععاو  مقععا  ععااج قتععة المجلعع  او  قععد االمتقععاا مععن اداء و 
 مجل  القوار 

ان هذا المس ولية ناجمة  ن العم  الشخ ع  )المسع ولية التا عيرية( ويالعون القاسعي متعسعهًا اع   -2
اشعععتعمات ثاعععا يععععدا الرثعععوا لجلسعععاو المجلععع  ثسعععي الاعععانون المعععدن  الععععراا  قعععد اشعععتعمالا 

ثعاالو لععا وهع : )ق ععد االضعراا يععال يرح اشعتعمااًل غيععر جعاسل  وقععد ثعدد المشععرا العراقع  ثعع ث 
 ععدا سقاشععي الم ععلرة معع  الثععرا الععذ  ي ععيي ال يععرح  ععدا مشععرو ية الم ععلرة(  اال انععا سععم 
م ثظععة ان الععدوت مرعع  المااانععة )االادن( قععد اضععاار ثالععة اايعععة وهعع : )اوا سجععاو  القاسععي مععا 

 جرى  ليا العرش والعادم( 
                                                             

نى نفسدده ينظددر: عشدددالرؤوف هاشددل دمحم شسدديوني، . وشددالمع33شاسددل دمحم يوسددف، المصدددر السدداشق، ص( 1)

 .32، ص5008، دار الفكر الجامعي، إسكندرية، 1الجريمة ال)وديشية وعالل)،ا شالجريمة الجنائية، ط

 .33شاسل دمحم يوسف، المصدر الساشق، ص( 5)
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 ق سل ر صدوا قانون الميلانية    الدشتوا والاانون من ن  يعاقي  ل -3
ان جلاء المس ولية المدنية  تم   يالتعويا والتعويا امعا أن يالعون ناعديًا او غيعر ناعد  يإاجعاا  -4

 الرات الق ما لانر  ليا 
 ثانياا: التوصيات:

ناتععر   لععق المشععرا العراقعع  ا تمععاد الشععرط الرايعع  الععذ  يجععع  اشععتعمات الرعع  غيععر جععاسل والععذ   -1
لمشععرا االادنعع  يإضععااتا الععق الشععروط العع  ث التعع  ستقاهععا المشععرا العراقعع ح وهععو ا تمعد مععن قتعع  ا

)اوا سجععاو  الهععرد مععا جععرى  ليععا العععرش والعععادم(  والععق   لععق التعسععف ياشععتعمات الرعع  لسععتي 
 لمس ولية القاسي  قد اشاءم اشتعمات ثاوقا وواجتاسا 

تعة للعاوتعة  قعد سعل ر صعدوا قعانون ند و المشرا العراق  الق الق   لق سرا  المسع ولية الموج -2
  1551الميلانية لامً  اشوم يمشروا دشتوا العراا لسقة 

يسععتي غيعار يعععا القعوار شععتتًا اع  اشععتاطاا نسععتة  2114لمعا لععان سعل ر اصععداا ميلانيعة  ععاا  -3
% من اواسي الموبهين  ناتر   لق المشرا يإاجاا الرات الق ما لانر  ليا م ع  ال عاء نسعتة 3

% مععن اواسععي المععوبهين اثععً   ععن ساععديم ا تععذاا اشععم  لمجلعع  القععوار مععن قتعع  3 االشععتاطاا
القوار المت يتعين  عن االشعاءم التع  سسعتي ب عا غيعاب م شعواء للمجلع  لشعخ  معقعو  او للقعوار 
الراضرين الذ ن التلموا يرثوا الجلساو ولم  تمالقوا من اداء واجتاس م الترلمانية او ثعات غيعار 

 ولث  ه الء القوار دون 
 المصادر:

 اولا: الكتب
  1588ي داد, د  ادا وهيي القداو , المرااعاو المدنية, المالتتة الو،قية,   1
د  امعععين شعععع مة العثععععا لة, الععععوجيل اعععع  القظععععاا الدشععععتوا , داا ال اااععععة للقشععععر والتو يعععع ,  مععععان,   2

2112  
د  جتاا صابر ،ا, اشاس المس ولية المدنية  ن العم  غير المشروا بعين الخطعل والثعرا دااشعة   3

  2111م ر, مااانة ا  الشريعة االش مية والاوانين الوضعية, داا الكتي الاانونية, 
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ثاعع  القععداو , الر ععانة الترلمانيععة وليهيععة  وال ععا دااشععة مااانععة, مقشععوااو  يععن الراوقيععة, بيععروو,   4
2113  

  2111د  ثقان الايس , واجتاو وثاوا ا ثاء مجل  القوار العراق , ي داد,   5
 ,1د   العععد م عععطهق ا مععع , الجوانعععي الاانونيعععة لرمايعععة الموبعععف الععععاا, داا الهكعععر الجعععامع , ط  6

  2114اشالقداية, 
د  شعيد السيد ققد  , التلثير المتكام  للمسئولية التا يرية  لق الراوا الشخ ية, دااشة مااانة,   7

  2114داا الجامعة الجد دم للقشر, اشالقداية, 
د  شععععيد ثسعععي هللا  تعععد هللا, شعععر  قعععانون اصعععوت المراكمعععاو الجلاسيعععة, داا ابعععن االثيعععر للطتا عععة   8

  2115والقشر, موص , 
, م عععادا االلتعععلاا, داا اثيعععاء 1د   تعععد العععر اا السعععمقوا , الوشعععيط اععع  شعععر  الاعععانون المعععدن , ج  5

 و(  -التراث العرت , بيروو, لتقان, )ر
, داا 1د   تععد الععر وش هاشععم ن يسععيون , الجريمععة التلد تيععة, و  قت ععا يالجريمععة الجقاسيععة, ط  11

  2118الهكر الجامع , اشالقداية, 
الرععد   , سجعريم التعسععف اعع  اشعتعمات الرعع  بوصععها شعتتًا مععن اشععتار االياثععة د   معر اخععر    11

  2111دااشة مااانة, داا ال اااة للقشر والتو ي ,  مان, 
د    اا  ل  الدي , القظم السياشعية, الكتعار ال العت, السعلطة التشعريعية, داا ال اااعة,  معان,   12

2111  
لعععة اععع  الهاعععا االشععع م  دااشعععة مااانعععة, داا د  ن اعععو   لطيعععف نعععويج , مسععع ولية اسعععي  الدو   13

  2115الجامعة الجد دم للقشر, اشالقداية, 
, المرلعععععل الاعععععوم  1د  ن معععععاهر ابعععععو العقيعععععين, التععععععويا  عععععن ا معععععات السعععععلطة العامعععععة, ط  14

  2113لألصداااو الاانونية, الااهرم, 
ر الاعععانون , م عععر, , داا الهكععع1د  ميلعععود  ريجعععة, اليعععاو الرقايعععة التشعععريعية دااشعععة مااانعععة, ط  15

2114  
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د   توا ، ت  امر الم تاا, مسع ولية المعوبهين ومسع ولية الدولعة اع  الاعانون الماعاان, لقتعان,   16
1582   
 ثانياا: الرسائل

اشععماء اشعععد, الععن الخطععل اعع  المسعع ولية التا ععيرية دااشععة مااانععة بععين الاععانون المععدن  الم ععر    1
ا  الاانون الخاص, للية الدااشاو العاليعا اع  جامععة والاانون المدن  األادن , اشالة ماجستير 

  2116القجا  الو،قية, نابل  السطين, 
ياشعع  ن  وشععف قت ععا, التعععويا  ععن الثععرا األدبعع  دااشععة مااانععة, اشععالة ماجسععتير اعع  الاععانون   2

  2115الخاص, جامعة القجا  الو،قية السطين, 
 ثالثاا: المجالت

, جامععة الكواعة, 8ا اع  المسع ولية التا عيرية, مجلعة الكواعة, الععدد ااسد لعابم ن الرعداد, التععوي  1
 و(  -)ر

د  ااقيععة  تععد الجتععاا  لعع , ثسععاا ثامععد  تيععد, الععدا  يعععدا سوجيععا الخ ععومة اعع  الععد وى المدنيععة,   2
 و(  -ا(, )ر -مجلة للية التراث الجامعة, العدد الساي   شر )ر

   طعل سا عيريًا  لتعلا معن صعدا مقعا بتعععويا مالعث جعابر ثميعد  الخلا ع , اشعاءم اشعتعمات الرعع  3
, الععععراا, 2, الععععدد 17الثعععرا القاشععع ء  قعععا, مجلعععة جامععععة يابععع , العلعععوا االنسعععانية, المجلعععد 

2115  
 رابعاا: المصادر اللكترونية

 العيساو  يرم  الترالف الكردشتان  ومتردون مس ولية سل ر الموا نة, متا   لق الموق  اآلس :   1
www.alirqnews.com  

 المالك   را  د وى قثاسية ضد مجل  القوار, متا   لق الموق  اآلس :  2
www.alirqnews.com  

 اارا  شوق , شام  العسالر   تردث ي راثة, متا   لق الموق  اآلس :  3

http://www.alirqnews.com/
http://www.alirqnews.com/
http://www.alirqnews.com/
http://www.alirqnews.com/
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www.alnoor.se 
 الااض  اياض االمين, اشاءم اشتعمات الر  ا  الاانون العراق  متا   لق الموق  اآلس :  4

www.riyadalmoantalarobi.com-halmeen  
 لق الموق  اآلس :جاو  ثواية, الاانون المدن  المسئولية المدنية, يرت متا     5

www.alkanounia.com 
 تععد السعععتاا ن امثعععان, ا يعععة قانونيعععة اععع  المرالمعععة المخت عععة اععع  قثعععايا القشعععر واال ععع ا اععع    6

 العراا, متا   لق الموق  اآلس :
www.barelly.net 

 , للموا،ن أن يااض  ا ثاء المجل  الدشتوا  المتعيين, متا   لق الموق  اآلس :نجيي ارثاو  7
http://legal.agenda.com  

 خامساا: القوانين
  1555( لسقة 41الاانون المدن  العراق  اقم)  1
  1575الاانون المدن  األادن  لسقة   2
  1548( لسقة 131اقم )الاانون المدن  الم ر    3
  1571( لسقة 23قانون اصوت المراكماو الجلاسية العراق  اقم )  4
  1565( لسقة 83قانون المرااعاو المدنية العراق  اقم )  5
  1588( لسقة 34قانون المرااعاو المدنية األادنية اقم )  6
  1586( لسقة 13قانون المرااعاو المدنية الم ر  اقم )  7
  1551راا لسقة مسودم مشروا دشتوا الع  8

 سادساا: القرارات
   2114/ اسرادية/ 31قراا المرالمة االسرادية العليا, العدد  .1
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