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ملخص البحث

اإن الضوضاء تشكل خطراً عاماً على الحياة، 

وقد ساعدت على ذلك ظاهرة التحضر والمدنية 

والــثــورة  التقني  الــتــقــدم  صاحبت  الــتــي  الحديثة 

الصناعية، بعبارة اأدق يمكن القول بان الضوضاء 

الطاقة  وســائــل  استخدام  حرية  انتشار  ثمن  هــي 

والتكاثف الحضري.

الــكــريــم متحدثا فــي بعض  الــقــران  وقـــد جـــاء 

الـــضـــوضـــاء مخاطبا  الــكــريــمــات عــلــى  اإلآيــــــات 

المؤمنين ومحذرا اإياهم ان هذا الفعل يؤدي الى 

جزاء وعقاب خطير ,إلن الضرر واإلذى ممنوعين 

في شرعة اإلسالم. 

وقد افردت القوانين المعاصرة الكثير من موادها 

وفصولها لمعالجة مشكلة الضوضاء المتفاقمة 

وفـــي سبيل مــكــافــحــة الــضــوضــاء، ومـــن اجــل 

توفير الراحة واإلستقرار للمواطنين، فان هذا اإلأمر 

يستلزم تجريم معظم اإلأفعال المسببة لها ومعاقبة 

مرتكبها وبذلك تخلق جريمة يطلق عليها جريمة 

واأركــانــهــا  ماهيتها  بــيــان  تستلزم  الــتــي  الــضــوضــاء 

والجزاء المترتب على مرتكبها.

الكلمات المفتاحية: 

الضوضاء، العيش بهدوء، احكام الضوضاء، 

حكم رفع الصوت، اللغط.

Summary

Noise poses a general threat to life, and 

this has been helped by the phenomenon of 

urbanization and modern urbanization that 

accompanied technical progress and the In-

dustrial Revolution, to put more precisely that 

noise is the price of the spread of the free use 

of energy means and urban condensation.

The Holy Qur’an has spoken in some vers-

es of the Holy Verses on the noise, addressing 

the believers and warning them that this act 

leads to punishment and serious punishment, 

because harm and harm are prohibited in the 

Sharia of Islam. 

Contemporary laws have devoted many 

of their articles and chapters to addressing 

the problem of worsening noise. 

In order to combat noise, and in order to 

provide comfort and stability to citizens, this 

requires the criminalization of most of the 

acts that cause them and the punishment of 

the perpetrator, thus creating a crime called 

the crime of noise, which requires the state-

ment of what they are, their pillars and the 

punishment imposed on the perpetrator.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  274 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حق اإلنسان في العيش بهدوء )دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين المعاصرة( 

﷽

المقدمة

من المشاهد في عصرنا الحالي اإن الضوضاء 

ساعدت  وقــد  الحياة،  على  عــامــاً  خــطــرًا  تشكل 

الحديثة  والــمــدنــيــة  التحضر  ظــاهــرة  ذلـــك  عــلــى 

الصناعية،  والثورة  التقني  التقدم  صاحبت  التي 

بــعــبــارة اأدق يــمــكــن الـــقـــول بـــان الــضــوضــاء هي 

ــائـــل الــطــاقــة   ثــمــن انــتــشــار حـــريـــة اســـتـــخـــدام وسـ

والتكاثف الحضري))١((.

وقـــد جـــاء الــقــران الــكــريــم متحدثا فــي بعض 

مخاطبا  الـــضـــوضـــاء  عــلــى  الــكــريــمــات  اإلآيــــــات 

المؤمنين ومحذرا اإياهم ان هذا الفعل يؤدي الى 

جزاء وعقاب خطير، إلن الضرر واإلذى ممنوعين 

في شرعة اإلسالم قال تعالى )َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا 

إَل َتْرَفُعوا اأَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َوإَل َتْجَهُروا 

اأَن َتْحَبَط  لـِـَبــْعــٍض  َبــْعــِضــُكــْم  ــْوِل َكــَجــْهــِر  ــَق ــاْل بِ َلــُه 

اأَْعَمالُُكْم َواأَنُتْم إَل َتْشُعُروَن()٢( فاذا علمنا ان النبي 

عليه الصالة والسالم كان صوته في الكالم مثاإل 

المطلوب  ان  عرفنا  الــصــوت  وحــســن  لــالعــتــدال 

الشريعة  ميزان  وفــق  صوته  يكون  ان  المؤمن  من 

الغراء، واإل من رفع صوته فوق صوت النبي حبط 

واأمراض  والضوضاء  نسان  اإلإ )١( د.مصطفى احمد شحاته، 

العصر، الطبعة اإلأولى، القاهرة، ١٩٩٠، ص٢.

)٢( سورة الحجرات، اية٢.

له تعالى في القران  عمله والعياذ بالله ,كما قال ال�

اْلُحُجَراِت  َوَراِء  ُيَّناُدوَنَك ِمن  الَِّذيَن  )اإِنَّ  الكريم 

انها  البعض  يقول  قد   ،)3() َيْعِقُلوَن  إَل  ــُرُهــْم  اأَْكــَث

وهــذا  والــســالم،  الــصــالة  عليه  خصوصياته  مــن 

حفظ  هو  الشريعة  نهج  ان  على  ودليل  صحيح 

حياة اإلنسان بما يليق بها من النبي عليه الصالة 

والــســالم وممن هــم دونـــه، وقــد قــال تعالى على 

لسان لقمان الحكيم وهو يعض ابنه )َواْقِصْد فِي 

َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوتَِكۚ  اإِنَّ اأَنَكَر اإْلأَْصَواِت 

المقصود  التفسير  اهــل  اْلــَحــِمــيــِر()٤(,قــال  َلــَصــْوُت 

اخفض من صوتك واقتصد به )5(.

في سبيل مكافحة الضوضاء، ومن اجل توفير 

اإلأمـــر  هـــذا  فـــان  للمواطنين،  واإلســتــقــرار  ــراحــة  ال

يستلزم تجريم معظم اإلأفعال المسببة لها ومعاقبة 

مرتكبها وبذلك تخلق جريمة يطلق عليها جريمة 

واأركــانــهــا  ماهيتها  بــيــان  تستلزم  الــتــي  الــضــوضــاء 

والجزاء المترتب على مرتكبها.

مشكلة البحث: 

ما هو اأثر الضوضاء على حياة اإلنسان وعيشه؟

ما الضوضاء؟

فــي حياة  الضوضاء  احـــداث  يعد تقصد  هــل 

الناس جريمة؟

ما العقوبات المترتبة على الضوضاء؟

)3( سورة الحجرات ’ اية 3.

)٤(  -سورة لقمان، اية ١٩.

)5( ينظر: تفسير الطبري، ص٤١٢.
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اأهمية البحث:

المبحوث  اأهمية  على  البحث  اأهمية  ترتكز 

وهو اإلنسان وحياته، وبما ان مدار حياة اإلنسان 

قد تركزت عليها خالفته في اإلأرض وتعميرها بما 

له تعالى، فال بد من توفر الحياة الكريمة  يرضي ال�

الهادئة وحمايتها وفق مقاصد التشريع.

اأسباب اختيار الموضوع:

قلة الدراسات المعالجة لمشكلة تنامي ظاهرة 

الضوضاء في حياة اإلنــســان مع وجــود اإلأصــول 

العامة لحفظ الحياة الكريمة.

خطة البحث:

 سنقسم هذا البحث اإلى ثالثة مطالب نتناول 

فــي اإلأول مــاهــيــة الــضــوضــاء وفـــي الــثــانــي اأركـــان 

المترتب  الجزاء  الثالث  وفــي  الضوضاء،  جريمة 

على ارتكابها.

المطلب األأول: ماهية الضوضاء

   تشكل الضوضاء اعتداًء دائماً على الحياة، 

وتمثل في الوقت ذاته مصدر القلق اإلأكثر فعالية 

نسان، وهي تواكب معظم  في البيئة الطبيعية لالإ

النشاط البشري الذي من خالله يمكن اأن تلعب 

اأو  المواطنين،  صحة  مــن  النيل  فــي  كبيراً  دوراً 

تكون نذير شؤم لها، حسب طبيعتها ودرجتها)١(، 

)1( Risques pour la sant du faitole l’enrironnement, par 

التي  الرئيسة  اإلأخــطــار  احــد  تشكل  فالضوضاء 

الحياة،  نمط  على  اعــتــداًء  وتشكل  تحتمل  إل 

نـــســـان هــو الـــذي يتحمل دائــمــاً عــبء هذه  واإلإ

اأثرها بصفة خاصة على  الضوضاء التي ينعكس 

على  التعرف  من  فالبد  لذلك  وطبقاً  السكينة، 

الضوضاء  جريمة  تسبب  التي  الضوضاء  مفهوم 

وتحديد مستوياتها.

الفرع األأول: مفهوم الضوضاء

ُة  وَّ الضَّ منظور: ضــوا:  العرب إلبن  لسان  في 

اْلَقْوِم  َة  َضــوَّ َسِمْعُت  َواْلَجَلبَُّة.  ْوُت  الصَّ ُة:  َواْلــَعــوَّ

 : َتُهْم اأَْي اأَْصَواَتُهْم. َوُروَِي َعِن اْبِن اإْلأَْعَرابِيِّ وََعوَّ

َدى  الصَّ ُة  وَّ الصَّ ــاَل:  َوَق اِد،  بِالصَّ ُة،  َواْلــَعــوَّ ُة  وَّ الصَّ

ُة ِمــَن  ـــوَّ ــاِن. َوالـــضَّ ــَت ــَغ ــَيــاُم َفــَكــاأَنَّــُهــَمــا لُ ُة الــصِّ ــوَّ ــَعـ َواْلـ

ــْوَضــاُة  بـِـَثّــْبــٍت. َوالــضَّ َوَلــْيــَس  ِة،  ــوَّ اإْلأَرِْض: َڪــالــصُّ

َوِقيَل:  َوَجَلَبُّتُهْم،  النَّاِس  ــَواُت  اأَْصـ ــْوَضــاءُ:  َوالــضَّ

اإْلأَْصَواُت اْلُمْخَتِلَطُة َواْلَجَلبَُّة. َوفِي َحِديِث النَِّبيِّ 

َُّه َعَلْيِه َوَسلََّم - ِحيَن َذَكَر ُرْؤَيَّتُه النَّاَر َواأَنَُّه  - َصلَّى ال�

َراأَى فِيَها َقْوًما: )اإَِذا اأََتاُهْم َلَهُبَها َضْوَضْوا( ; َقْاَل 

وا َوَصاُحوا، َواْلَمْصَدُر ِمْنُه  اأَُبو ُعَبْيَدَة: َيْعِني َضجُّ

ْوَضاءُ; َقْاَل اْلَحارُِث اْبُن ِحلَِّزَة: الضَّ

ا اأَْصَبُحوا، اأَْصَبَحْت  اأَْجَمُعوا اأَْمَرُهْم ِعَشاًء، َفَلمَّ

َلُهْم َضْوَضاُء.

loo sepecialistes de 15 1days, organization mondiale la 

sent ,Geneve,1972,p.277.
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ــُن ِســيــَدْه: َوِعــْنــِدي اأَنَّ َضــْوَضــاَء َهاُهَنا  ــاَل اْب َق

التَّْهِذيِب:  َفْعاَلُء، َضْوَضْيُت َضْوَضاًة َوِضيَضاًء. 

اأَْضاُء َصْوُت النَّاِس)١(، وفي المعجم الفرنسي  الضَّ

تعني carousse الضوضاء مجموعة من اإلأصوات 

غير المتناسقة)٢(، اأما معجم Petit Robert فيعرفها 

باأنها كل ما يلفظه السمع وإل يكون موسيقياً)3(. 

الــضــوضــاء اصــطــالحــاً، فقد وردت عدة  اأمـــا 

بالطابع  تتسم  غالبيتها  فــي  هــي  لــهــا  تــعــريــفــات 

التقريبي في تحديد التعريف نذكر منها- هي كل 

اأو مزعج يحدث  اإحساس صوتي غير مستساغ 

نتيجة المزاج المشوش لشدة الصوت وقوة تردداته 

المختلفة، فهذا التعريف بين اأن الضوضاء هي: 

وتــشــوش عليهم  الــنــاس  التي تضايق  )اإلأصــــوات 

بالضوضاء  يعني  انــه  اأي  هدوئهم  صفو  وتــكــدر 

كل اإلأصوات التي تبدو غير مقبولة ومزعجة وغير 

مرغوب فيها( ، وجانب اخر عرف الضوضاء هي 

مرغوب  غير  اأصـــوات  من  السمع  يحسه  ما  كل 

فيها اأو مزعجة، وهي كل حدث سمعي ذو تاأثير 

اأو  الناس،  اإحساس  نتيجة  السمع  ملحوظ على 

هي الصوت الذي له طابع شاذ وغير مكون من 

)١( ابن منظور المصري، لسان العرب، باب الضاد، ج١٤، 

ص ٤8٩.

)2( Un ensemble de sons harmonie.

)3( C’est tout ce qui est per cu par )’ouie et quin’est pas 

sentis comme son musical.

النهضة  دار  العامة،  السكينة  الباز حماية  د.داود  اإليهما  اأشار 

العربية، القاهرة، ١٩٩8،ص١5٤. 

عناصر محددة اأو قاطعة))٤((،وذهب جانب اأخر 

من الفقه الى القول بان الضوضاء هي: الصوت 

يؤذي  الــذي  الضغط  هي  اأو  فيه،  المرغوب  غير 

للضوضاء  تعريف  اأفضل  ))5((.اإن  وغيره  نسان  اإلإ

ــا: صـــوت اأو مــجــمــوعــة مـــن اإلأصـــــوات  ــهـ هـــو اأنـ

المزعجة وغير المرغوب فيها، اأو اأي صوت عديم 

لــه، ســواء كــان صــوت الطبيعة  الفائدة وإل قيمة 

من حولنا اأو اإلآإلت في المصانع اأو وسائل النقل 

ــوات اإلأجــهــزة  والــمــواصــالت فــي الــشــوارع اأو اأصـ

كالمذياع والتلفاز، اأو كالم الناس وصياحهم))6((.

اأثــارت  قــد  اإنــهــا  السابقة  التعريفات  مــن  ويتضح 

والسكينة  الــضــوضــاء  اأولــهــمــا:  مهمتين  نقطتين 

اآفة  هي  بل  العصر  مشكلة  فالضوضاء  نقيضان 

السكينة، وثانيهما: هو الحد الذي عندما يصل 

اإليه الصوت يعد غير مرغوب فيه يشكل جريمة 

الضوضاء .

الفرع الثاني

مستويات الضوضاء وقياس درجاتها

لــه تــعــالــى مــوضــوع  عــالــج الــفــقــهــاء رحــمــهــم الــ�

الــصــوت فــي مــواضــع مــتــعــددة مــن كتبهم، من 

)4( Michel Depspax: Driot de L’enrironement: 

Litec,1980,p.444.

المعرفة  دار  التلوث،  دائــرة  في  البشرية  بسيوني،  د.فــؤاد   )5(

سكندرية، ١٩٩٤، ص5١. الجامعية، اإلإ

عن  المسؤولية  الــوهــاب،  عبد  محمد  الــوهــاب  د.عــبــد   )6(

ــوراه، كلية  اطــروحــة دكــت البيئة،  تــلــوث  الناتجة عــن  ــرار  اإلأضــ

الحقوق، القاهرة، ١٩٩٤، ص١6٩.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  عبد الخالق ناجي عبيد - محمد خليل خيرال�

في  وخاصة  المقبول  للصوت  تحديدهم  خــالل 

باب مهم وهو الذكر فذهب جمهور الفقهاء الى 

خفض الصوت عن المعتاد واإلبتعاد عن اللغط 

ورفع الصوت في مواطن ثالثة، وإل يعنى اإمكانية 

رفــعــه والــضــوضــاء والــلــغــط فــي غــيــرهــا بــل يقصد 

خفضه عن المعتاد المقبول، وهذه المواطن هي 

اإلنسان  تشغل  كافية إلن  إلأنــهــا  الــجــنــازة،  عند 

المعركة  وعند  تقصيره،  عن  به  والــعــودة  بمصيره 

لكي إل ينشغل المقاتل بتمييز اإلأصوات والوقوع 

في خطاأ فهم اإلمر العسكري نتيجة اللغط، وعند 

على  والصالة  والتهليل  بالتسبيح  تعالى  له  ال� ذكر 

فيها  اإلأفــضــل  فاإنها  والــســالم  الصالة  عليه  النبي 

اإلسرار اإل ما ورد نص في رفع الصوت فيها بما 

يتناسب ونوع الذكر)١(.

ومـــيـــزان الـــصـــوت الــمــقــبــول يــتــحــدد بحسب 

الــصــوت عن  يــكــره رفــع  الــمــكــان ففي المسجد 

التشويش  عــدم  مــراعــاة  مــع  المخاطب  اســمــاع 

ْوِت فِي اْلَمْسِجِد  وايذاء المصلين )ُيْكَرُه َرْفُع الصَّ

َوَلْو  اْلُمَخاَطِب  اإِْســَمــاِع  َفــْوَق  َوِعْلٍم  َوقُـــْراآٍن  بِِذْكٍر 

ــْوِت فِي  بَِغْيِر َمــْســِجــٍد، َوَمــَحــل َكــَراَهــِة َرْفـــِع الــصَّ

َحــُرَم،  اإإِلَّ  َو ُمَصلٍّ  َعَلى  ُيَخلِّْط  َلــْم  َمــا  اْلَمْسِجِد 

ْوِت  بِِخالَِف َمْسِجِد َمكََّة َوِمَنى َفَيُجوُز َرْفُع الصَّ

فِيِهَما َعَلى اْلَمْشُهوِر()٢(.

مؤلفين،  مجموعة  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  ينظر   )١(

ج35، ص٢٧5.

)٢( الدسوقي، حاشية الدسوقي والشرح الكبير، ج٤، ص٧١.

التلبية  في  الصوت  رفع  في  الفقهاء  واختلف 

للمحرم والتي هي من اأمور المحرم فذهب اهل 

الظاهر الى وجوب رفع الصوت بالتلبية للمحرم، 

لقوله  اإلســتــحــبــاب)3(  الــى  الجمهور  فيما ذهــب 

نِــي  ــَر ــاأََم ــِريــُل، َف ــانِــي ِجــْب عليه الــصــالة والــســالم)اأََت

ْهــاَلِل  بـِـاإلإِ اأَْصَحابِي  اأَْن  َيْرَفُعوا  اأَْصــَواَتــُهــْم  اآُمــَر  اأَْن 

المراأة  ان  على  العلماء  اجمع  فيما   )٤( َوالتَّْلِبَيِة( 

تسمع نفسها فقط )5(.

ومقدار رفع الصوت للمحرم حدد الفقهاء هذا 

المقدار وما زاد عنه فقد خرج عن مقصده واعتبر 

لغط وضــوضــاء، حيث ذهــب اإلمـــام مالك الى 

ان المحرم يسمع من يليه في كل اإلأماكن التي 

يجتمع فيها الناس من مساجد ومساكن اإل في 

مسجد مكة ومسجد منى فان له رفعه بما يزيد 

عن ذلك، واستحب الجمهور رفع الصوت عند 

لقاء الجماعة او الصعود الى شرف اإلرض)6(.

ووضحوا  منه  الغاية  الفقهاء  بين  اإلذان  وفــي 

ــاإلأذان فــي اللغة اإلعـــالم وكـــذا في  ــ مــقــاصــده، ف

)3( ينظر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 

ج٢، ص١٠3.

بــن الضحاك،  بــن مــوســى  َســـْورة  بــن  بــن عيسى  )٤( محمد 

ــو عــيــســى )ت ٢٧٩هــــــــ(، الــســنــن، تــحــقــيــق:  ــ ــرمـــذي، اأبـ ــتـ الـ

الباقي  عبد  فـــؤاد  ومحمد   )٢  ،١ )جـــ  شــاكــر  محمد   اأحــمــد 

اإبــراهــيــم عطوة عــوض الــمــدرس في اإلأزهـــر الشريف   )جـــ 3( و

 - الحلبي  البابي  )جـ ٤، 5(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

الثانية، ١3٩5 هـ -١٩٧5 م، ج3، ص١8٢،  الطبعة  مصر، 

حديث حسن صحيح.

)5( ينظر ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج٢، ص١٠3.

)6( ينظر المصدر نفسه، ج٢، ص١٠3.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  278 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حق اإلنسان في العيش بهدوء )دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين المعاصرة( 

وهو   ،)١( للصالة  المقصود  اإلعـــالم  هــو  الــشــرع 

عبادة فيها مناجاة ومناداة، مناجاة للخالق العظيم 

جل جالله وعم نواله، ومناداة للخلق وتذكير لهم 

الى  يحتاج  واإلذان   ،)٢( بالصالة  لربهم  بالعودة 

بوقت  واعالمهم  الــنــاس  ســمــاع  إلإ مرتفع  صــوت 

الصالة، لكن الشرع وضع ضوابط لهذا الصوت 

ــاج وان  ــ حــتــى يــخــرج عــن حــد الــضــوضــاء واإلزعـ

كان فيه ذكر بل رغب في امور ترغب الناس في 

استماعه واإلنصات اليه منها:

١ـ ان يختار من هو اأجمل صوتا، لقول النبي 

لــه بــن زيــد رضي  الــ� الــصــالة والــســالم لعبد  عليه 

اإِْن  َلُرْؤَيا َحقٌّ  له عنه في باب بداأ اإلذان )اإِنََّها  ال�

اأَْنَدى  َفاإِنَُّه  َفاأَْلِقَها َعَلْيِه،  َُّه، َفُقْم َمَع باَِلٍل  ال� َشاَء 

له  ال� ِمــْنــَك()3(. ذكــر اإلمــام النووي رحمه  َصــْوًتــا 

تعالى في منهاج الطالبين )ويسن صيت حسن 

الصوت(.)٤(

)١( ينظر: المبسوط، السرخسي، ج١، ص١٢٧.

)٢( ينظر: المصدر نفسه، ج١، ص١٢٧.

له بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام  )3( ابو محمد عبد ال�

)المتوفى:  السمرقندي  التميمي  الــدارمــي،  الصمد  عبد  بن 

٢55هـ( ,مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(, تحقيق: 

والــتــوزيــع،  للنشر  المغني  دار  الـــدارانـــي,  اأســـد  سليم  حسين 

المملكة العربية السعودية, الطبعة: اإلأولى، ١٤١٢ هـ - ٢٠٠٠ 

صحيح  بانه  الحديث  على  المحقق  علق  ص٧58,  م,ج٢, 

لكن اسناده ضعيف.

)٤( اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

ــدة الــمــفــتــيــن، تــحــقــيــق:  ــمـ 6٧6هــــــــ(، مــنــهــاج الــطــالــبــيــن وعـ

ــفــكــر, الــطــبــعــة اإلأولـــــى،  عـــوض قــاســم اأحـــمـــد عــــوض، دار ال

١٤٢5هـ/٢٠٠5م, ص33.

٢ـ ان يجعل اصبعيه في اذنيه كما اوصى النبي 

عليه الصالة والسالم إلأنها اندى لصوت المؤذن 

الصالة  عليه  النبي  ان  مــن  مــاجــه  ابــن  رواه  لما 

اأُُذَنْيِه،  اإِْصَبَعْيِه فِي  َيْجَعَل  اأَْن  باَِلإًل  )اأََمَر  والسالم 

تِــَك«()5( ، او يتخذ من  ــُع  لِــَصــْو ــُه اأَْرَفـ َوَقـــاَل: »اإِنَـّ

كمكبرات  الصوت،  لتحسن  الممكنة  الوسائل 

الصوت ذات النقاء العالي وغيرها، مع استخدام 

اللحن الجميل.

ابــداء تذمرهم من  الناس من  وإل مبرر لبعض 

صوت مكبرات الصوت في بعض المساجد اثناء 

الصالة  بــدخــول وقــت  لهم  اعـــالم  اإلذان، إلأنـــه 

سكان  بعض  كــان  وان  للصالة  للسعي  وتذكير 

للغالب،  الــحــكــم  إلن  المسلمين  بــغــيــر  الــحــي 

غير  الــبــلــدان  بعض  ان  العجائب  مــن  نسمع  بــل 

بثت  قد  كــورونــا  جائحة  حصلت  لما  المسلمة 

والطماأنينة  الراحة  لنشر  المدن  بعض  في  اإلذان 

بين الناس، فما بالك بالمسلمين.

على ان من واجب القائمين على المساجد ان 

يتخيروا لالأذان المتقن صاحب الصوت الجميل 

المبشر غير المنفر.

ــا اتــفــق  ــثـ ــديـ ــي بـــــاب الـــســـكـــن قـــديـــمـــا وحـ ـــ وف

الـــنـــاس عــلــى الــبــحــث عـــن الـــمـــكـــان الــمــســتــقــر 

ــه مــحــمــد بـــن يـــزيـــد بـــن مـــاجـــة الــقــزويــنــي  لـ ــد الـــ�  )5( اأبـــــو عــب

)٢٠٩ -٢٧3 هـ(، السنن، تحقيق: شعيب اإلأرنــؤوط -عادل 

دار  لــه،  الــ� حــرز  اللّطيف  -َعبد  بللي  قــره  كامل  د  -محمَّ مرشد 

اإلأولــى، ١٤3٠ هـ -٢٠٠٩ م، باب  الطبعة  العالمية،  الرسالة 

حديث  المحقق،  ــال  ــ ص٤5٧,قـ  ،١ ج  اإلذان،  فــي  السنة 

صحيح لغيره.
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الـــهـــادئ للسكن وهـــذا شـــيء مــعــلــوم بــالــضــرورة 

والراحة  اإلستقرار  غير  للدار  اإلنسان  حاجة  فما 

اأخل   والستر في معيشته، فما زعــزع هذه اإلمــور 

بالسكن الناجح.

له تعالى ما لصحاب  ناقش الفقهاء رحمهم ال�

الدار من حق في داره وما يرتفق فيها من الطرقات 

فــي بعض  مــا تكون سببا  وغيرها، واإلخــيــرة هــي 

اإلحيان للضوضاء المنغصة للعيش الطيب، من 

الــنــاس، واهــمــهــا استغالل  خــالل بعض اعــمــال 

وهــذا مما إلشك  والــتــجــارة،  البيع  فــي  الطرقات 

فــيــه ســبــب لــلــضــرر فــي بــعــض اإلحـــيـــان، ونــطــاق 

الدار وخاصة  الضرر لصاحب  فيه هو  الضوضاء 

له  ال� رحمه  الــمــاوردي  قال  الفرعية،  الطرقات  في 

اإلرتفاق  موضوع  في  الكبير  الــحــاوي  في  تعالى 

رُْب الثَّانِي:  ــا الضَّ والتي يقصد بها الطرقات )َواأَمَّ

ــَمــَنــاِزِل  ــِنــَيــِة اْل ــاُق فِــيــِه بِــاأَْق ــَفـ تِـ ــَو َمــا َيــْخــَتــصُّ اإِلْر َوُهـ

وِر  وَقِة فِي اأَْقِنَيِة الدُّ َواإْلأَْماَلِك َكَمَقاِعِد اْلَباَعِة َوالسُّ

ُمِنُعوا  وِر  الـــدُّ بِــاأَْرَبــاِب  َذلِـــَك  اأََضـــرَّ  َفـــاإِْن  فِيِه  َفُيْنَظُر 

ضــرار ممكن  فــاإلإ ــِهــْم()١(،  ــاإِْذنِ بِ اإإِلَّ  اْلُجُلوِس  ِمــَن 

بالصوت او قطع الطريق او رمي اإلوساخ وغيرها 

ــدور الــحــق فــي منعهم،  ــ مــن اإلضــــرار فــالأهــل ال

بالساكنين يخل  للسكن واإلضــرار  مناطق  إلأنها 

)١( اأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 

الحاوي  ٤5٠هـــ(،  )المتوفى:  بالماوردي  الشهير  البغدادي، 

شــرح مختصر  وهــو  الشافعي  ــام  مــ اإلإ مــذهــب  فقه  فــي  الكبير 

عادل  -الشيخ  معوض  محمد  علي  الشيخ  تحقيق:  المزني، 

لبنان،   - بيروت  العلمية،  الكتب  دار  الموجود،  عبد  اأحمد 

الطبعة: اإلأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م، ج٧، ص٤٩٤.

بالمقصد منها.

اما اإذا لم يكن فيه اضرار فقد اختلف الفقهاء 

َعَلى  اْلُجُلوُس  َكاَن  َفــاإِْن  نُِظَر  بِِهْم  َيُضرَّ  َلْم  اإِْن  )َو

َوُهــَو  اِر،  الــدَّ َمالِِك  بِـــاإِْذِن  اإإِلَّ  َيُجْز  َلــْم  اِر  الــدَّ َعَتّبَِّة 

اِر  اإِْن َكاَن فِي فَِناِء الدَّ َماِم، َو ْذِن ِمَن اإْلإِ اأََحقُّ بِاإْلإِ

بَِمالِِكَها  َوإَل  اِر  بِـــالـــدَّ ــُضــرُّ  َي إَل  ــــِذي  الَّ  َوَحــِريــِمــَهــا 

َفِفيِه َقْوإَلِن:

اأََحُدُهَما: اأَنَُّه َيُجوُز َلُهُم اْلُجُلوُس فِيِه بَِغْيِر اإِْذِن 

َكالطَِّريِق،  َعــامٌّ  ِمْرَفٌق  اِر  الــدَّ َحِريَم  إِلأَنَّ  َمالِِكَها، 

َم  ُيَقدِّ َوإَل  َجَلَس  َمــْن  َيْمَنَع  اأَْن  اِر  الــدَّ لِــرَبِّ  َوَلْيَس 

َعَلْيِه َغْيَرُه.

َواْلَقْوُل الثَّانِي: اأَنَُّه إَل َيُجوُز َلُهُم اْلُجُلوُس فِيِه اإإِلَّ 

اِر اأََحقُّ بَِحِريِمَها()٢( بِاإِْذِن َمالِِكَها، إِلأَنَّ َمالَِك الدَّ

بداأ اهتمام الدراسات بالضوضاء، في القرنين 

التنبيه  هدفه  وكــان  عشر،  والــتــاســع  عشر  الثامن 

والتحذير من اأخطار الضوضاء، فبحلول الصناعة 

ــاء جــهــات  ــوضـ ــضـ ــال دراســـــــات الـ ــلـــت مـــجـ دخـ

عـــديـــدة، فــكــان الــهــدف مــن الـــدراســـات وضــع 

قياسات لتحديد شدة الصوت واإلآثار التي تترتب 

مباشرة  غير  اأو  مباشرة  بــصــورة  لــه  التعرض  على 

الضوابط  وضــع  فــي  التحديد  هــذا  على  ويعتمد 

وتعمل  فيه  وتتحكم  تحد  التي  والقانونية  الفنية 

الصعوبة  من  بسببه)3(  المتضررين  تعويض  على 

)٢( المصدر نفسه، ج٧، ص٤٩٤.

)3( ادور جورج حنا، المتغيرات النفسية واإلجتماعية المرتبطة 

بــالــتــلــوث الــضــوضــائــي عــلــى الــعــامــلــيــن بمهبط مــيــنــاء الــقــاهــرة 

البيئية،  والبحوث  الدراسات  الجوي، رسالة ماجستير، معهد 
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للضوضاء  صوتية  معايير  بدقة  تحدد  اأن  بمكان 

المكان  بحسب  جوهرياً  اختالفاً  تختلف  إلأنها 

دراك  الالزمة إلإ اإلأمــور  والزمن وغيرها من  والمدة 

زعاج اأو منع الضوضاء وتلطيف حدوثها كما  اإلإ

ــر مــن جــانــب اآخـــر عــلــى المستمع  يــتــوقــف اإلأمــ

الناس  إلن  رفضه  اأو  اإلستماع  في  رغبته  وعلى 

بها  تاأثرهم  للضوضاء وفي  يتفاوتون في تحملهم 

ذلك  فــان  الموسيقى  مــا  يــعــزف شخص  فعندما 

يعد استمتاعاً له، ولكنه قد يكون بمثابة ضوضاء 

الى  يحتاج  عمل  يـــؤدي  اآخـــر  لشخص  بالنسبة 

اأو  الراحة  الى  يحتاج  مريض  اأو لشخص  تركيز، 

لشخص يريد اأن ينام.

اإقــبــال البعض على  ــر يــالحــظ فــي  وذات اإلأمـ

له  بالنسبة  تعد  التي  الصاخبة  الموسيقى  سماع 

صوتاً مرغوباً فيه بل يجد فيها متعة، بينما يرفضها 

البعض اإلآخر ويعّدها ضوضاء مقلقة للراحة. اإن 

فالنساء  بالضوضاء،  تاأثرهم  في  يختلفون  الناس 

اأكــثــر اإحــســاس بها فــي حين اإن كــبــار الــســن إل 

يتحملونها وإل يستطيعون اإلستمرار في سماعها.

البشري  العنصر  ــال  اإدخــ اإن  ذلــك  مــن  يتبين 

من  الــضــوضــاء  تحديد  عملية  فــي  )المستقبل( 

اإلأول،  المقام  في  نسبية  المساألة  عدمها يجعل 

يتغير  اأن  يمكن  المنصت  اإلهتمام  إلن  وذلــك 

وفقاً للظروف المختلفة.

نسانية، جامعة عين شمس، ١٩88،ص١. قسم الدراسات اإلإ

اأن  يمكن  الــنــاس  بين  والتخاطب  فالحديث 

اأنواع  من  نوعاً  اأن يكون  يكون ضوضاء ويمكن 

اإلتصال بينهم، كما اإن الضوضاء اإلآلية يمكن 

اأن تكون ذات جدوى في بعض اإلأحيان فارتفاع 

لقائدها  مؤشراً  يكون  مثالً  السيارة  صوت محرك 

صوت  اإن  كما  بــه،  خلل  وجـــود  اأو  عطل  على 

لشخص  تحذيراً  يكون  قد  السيارة  نفير)المنبه( 

الوقت  فــي  الــطــريــق ولكنه  عــبــور  يــحــاول  كفيف 

نفسه يكون ضوضاء تزعج اإلآخرين اإذا لم تكن 

هناك ضرورة إلستخدامه.

وكــذلــك الـــدراجـــات الــبــخــاريــة وهــي تـــزود في 

اأداء المحرك،  العادة بنظام العادم الذي يحسن 

زعاج والقلق. ولكنه قد يكون مصدراً لالإ

الناس  معظم  يتفق  اأصـــوات  هناك  اإن  واأخــيــراً 

على اإنها مزعجة وغير مرغوب فيها. ولهذا وجب 

وضع حدود لشدة الصوت، وهي في الوقت ذاته 

وهذا  لها  وضابطاً  الضوضاء  لدرجة  مقياساً  تعد 

ما يتطلب التنظيم القانوني لمكافحة الضوضاء، 

للضوضاء  وقياس  الصوت  لشدة  التحديد  فهذا 

يضع من يتجاوزه تحت طائلة المسؤولية ومعيار 

معيار  هــو  للضوضاء  المسبب  المزعج  الــصــوت 

الشخص المعتاد وهو شخص من اأوساط الناس 

مــا جرى  عــادة ويتحمل  الــنــاس  يزعج  مــا  يزعجه 

خــصــائــيــون في  بــتــحــمــلــه)١(. يستخدم اإلأ الــعــرف 

التلوث،  اأخطار  للبيئة ضد  الجنائية  الحماية  نوار دهام،   )١(

بــغــداد، ١٩٩٧ ،  الــقــانــون، جامعة  اطــروحــة دكــتــوراه، كلية 

ص٧٤.
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لجريمة  كمقياس  الصوت  شــدة  تحديد  مجال 

وتعرف  الديسبل  تسمى  قياس  وحــدة  الضوضاء 

باأنها اقل تغير في علو الصوت يمكن اأن تسمعه 

نسان وبواسطة هذه الوحدة يمكن تحديد  اأُذن اإلإ

.ويــمــكــن تقسيم شــدة  الــعــاديــة  اإلأذن  يــالئــم  مــا 

الصوت ومستويات الضوضاء الى عدة مستويات 

تقريبية على النحو التالي:

اأ- ا إلأصوات الهادئة: هي التي تقع في شدتها 

في المدى ما بين )صفر-5٠( ديسبل تقريباً مثل 

الهمس.

التي  اإلرتــفــاع: وهي  متوسطة  الضوضاء  ب- 

تقع شدتها في المدى ما بين المدى )5٠-٧٠( 

ديسبل مثل محادثات التخاطب العادية.

تزيد  التي  وهــي  جـــدًا:  مرتفعة  الضوضاء  ج- 

السيارة  صــوت  مثل  ديسبل   )٧5( عــن  شدتها 

ساعة(  )١٠كــــم/  بسرعة  تتحرك  الــتــي  الــخــاصــة 

النفاثة عن قرب )١٠3( ديسبل  الطائرة  وصوت 

ــريـــب )١3٠(  ــقـ الـ الــــرشــــاش  ــمـــدفـــع  الـ وصــــــوت 

 ديسبل)١( وصوت صاروخ الفضاء عند اإلنطالق 

)١٧5( ديسبل.

التحديد كعنصر  هذا  اعتماد  من  وعليه إلبد 

تحديد  فــي  تنظر  عندما  المحاكم  لــدى  اأســـاس 

من  بدإلً  الضوضاء  فعل  الجنائية عن  المسؤولية 

وتــحــديــداً،  اإلأقـــل وضــوحــاً  التعبيرات  اســتــخــدام 

والضوضاء،  التلوث  نسان ومشكلة  اإلإ باشا،  فؤاد  احمد   )١(

جامعة اإلأزهر، القاهرة، ١٩8٢، ص١٢٠8.

واإلأمــر بسيط وإل يحتاج الى جهد كبير اآخذين 

سبق  فيما  )ج(  الفقرة  في  ورد  ما  اإلعتبار  بنظر 

جريمة  تشكل  التي  الضوضاء  ان  بمعنى  ذكــره 

والقوانين  الجنائية  التشريعات  في  عليها  معاقب 

إلن  جــداً  المرتفعة  الضوضاء  مــن  لها  المكملة 

اإنــمــا هي  و الهادئة إل تشكل جريمة  ــوات  اإلأصـ

اإلأصـــوات  اأمـــا  ومجرياتها  الحياة  ضـــرورات  مــن 

متوسطة اإلرتفاع فان اأمرها يختلف حسب تاأثر 

اإلأشخاص بها فمنهم إل يتاأثر بها ومنهم يتاأثر بها 

اأي اإنها قابلة للتاأويل والتفسير .

المطلب الثاني: اأركان جريمة الضوضاء

قــد إل يــدخــل مــوضــوع الــضــوضــاء واآثــــاره على 

الفرد ضمن الجرائم وتكييفها الشرعي في الفقه 

الجريمة  مسمى  تحت  يدخل  لكنه  اإلســالمــي 

في القانون الوضعي، فكما هو معلوم ان الجرائم 

الى حدود وجنايات  الفقه اإلسالمي  في  تقسم 

والضوضاء  وعــقــوبــاتــه)٢(،  تفصيالته  منها  ولــكــل 

يدخل  ومعالجته  الــضــرر،  قــاعــدة  تحت  يــدخــل 

تحت القواعد الفقهية اإلأخرى المعالجة له، فاإذا 

مريض  كاإزعاج  جنائي  قصد  الضوضاء  في  توفر 

لجاره  الــجــار  ــاج  ازعـ او  بــمــوتــه،  التسبب  بقصد 

بقصد شراء داره بثمن بخس ، وغير ذلك ، فاإنه 

وذلك  الجريمة  او  الجناية  اإٍذ تحت  عند  يدخل 

)٢( ينظر: مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، 

ج١6، ص5٩، وج١٧، ص١٢٩.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حق اإلنسان في العيش بهدوء )دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين المعاصرة( 

لتعديه موضوع الضرر .

 اإن كل جريمة إل تقوم ما لم يكن لها اأركان 

الخارجي،  للعالم  يظهر  مــادي  بكيان  تتجسد 

المادي شاأنها شــاأن بقية  الكيان هو ركنها  وهــذا 

الجرائم المنصوص عليها في التشريعات العقابية 

بعناصره  الكيان  هــذا  توفر  لقيامها  تستلزم  التي 

فضالً عن الكيان النفسي الذي يتجسد بنفسية 

الجاني وهذا الكيان هو ركنها المعنوي وعليه فان 

ومعنوي  مــادي  بركنين  تتحقق  الضوضاء  جريمة 

وعليه سيقسم هذا المطلب اإلى فرعين نتناول في 

اإلأول الركن المادي وفي الثاني الركن المعنوي.

الفرع األأول: الركن المادي

بتوافر  يظهر  جريمة  إلأي  الــمــادي  الكيان  ان 

عناصره الثالثة: السلوك، والنتيجة ورابطة السببية 

التي تستلزم نسبة الفعل الى فاعله اإإل ان جريمة 

الضوضاء تّعد من الجرائم الماسة بالسكينة العامة 

يتحقق  المادي  ركنها  فان  المجرد  الخطر  ذات 

بعنصرين من عناصر الكيان المادي وهما السلوك 

والنتيجة حيث اإنها إل تستلزم ضرورة نسبة الفعل 

اإلى فاعله وعليه فان السلوك والنتيجة هما عنصرا 

الركن المادي في جريمة الضوضاء.

اأوألً: السلوك

له تعالى كيفية استخدام  بين الفقهاء رحمهم ال�

الحق من خالل ما يؤل اليه من اضرار َيُقول اإلمام 

له تعالُى:) َجْلُب اْلَمْصَلَحِة اأَْو  اِطِبّي رحمه ال� الشَّ

َدْفُع اْلَمْفَسَدِة اإَِذا َكاَن َماأُْذوًنا فِيِه َعَلى َضْرَبْيِن 

  اأََحُدُهَما: اأَْن إَل َيْلَزَم َعْنُه اإِْضَراُر اْلَغْير،   َوالثَّانِي: 

اأَْن َيْلَزَم َعْنُه َذلَِك()١( 

يــلــزم مــن وجـــوده اضــرار  الـــذي  الثاني  ويقسم 

الجالب  يقصد  ان  اإلول:  قسمين:  الــى  بالغير 

ان  والثاني  بغيره،  اضــرارا  للضرر  الــداع  او   للنفع 

إل يقصد اإلضرار.

الــتــصــرفــات، فما  العلماء احــكــام هــذه  وبــيــن 

اأصله  على  بــاق  فهو  بالغير  اضـــرار  منه  يــلــزم  لــم 

فــي فعله، ومــا استعمل مــن حــق في  مــن اإلذن 

 قصد اإلضرار بالغير فال اشكال في منع القصد 

من اإلضرار)٢(.

العلماء هو  قاله  الحق كما  استعمال  وضابط 

في ان تعامل الناس كما تحب ان يعاملوك )3(.

ــادرة مــن الــنــاس تــدخــل في  فــالــضــوضــاء الـــصـ

استعمال حق لكن تجاوز هذا الحق المسموح 

ــزال)٤( كــمــا جـــاء في  ــ بــه فــصــار ضــــارا، والــضــرر يـ

القاعدة الفقهية.

وذهـــب الــفــقــهــاء الـــى ان مــن تعمد اإلضـــرار 

بجاره باإحداث شيء في ملكه يضر بجاره منع 

من ذلك وقيد حق تصرفه بعدم الضرر بجاره )5(.

)١( نقال عن الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٢8، ص١٢8.

)٢( ينظر الشاطبي، الموافقات، ج٢، ص3٤8.

له تعالى ’ احياء علوم الدين، ج٢,  )3( ينظر: الغزالي رحمه ال�

٧٢، والموسوعة الفقهية الكويتية، ج٢8، ص١38.

والموسوعة  والنظائر، ص٩٤،  ابن نجيم، اإلشباه  ينظر:   )٤(

الفقهية الكويتية، ج٢8، ص١8٠.

ــتــســولــي، الــبــهــجــة فـــي شــــرح الــتــحــفــة، ج٢،  )5( يــنــظــر: ال
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  عبد الخالق ناجي عبيد - محمد خليل خيرال�

قال الزيلعي )َوَلْو اأََراَد بَِناَء َتّنُّوٍر فِي َدارِِه لِْلَخْبِز 

َكاِكيِن، اأَْو رًَحا لِلطَّْحِن،  ائِِم، َكَما َيُكوُن فِي الدَّ الدَّ

ُيِضرُّ  َذلِــَك  إلأَنَّ  َيُجْز،  َلــْم  اِريَن  لِْلَقصَّ ِمــَدقَّــاٍت  اأَْو 

ُز  التََّحرُّ ُيْمِكُن  إَل  َفاِحًشا  َظاِهًرا  َضــَرًرا  بِاْلِجيَراِن 

ِمْلِكِه،  فِي  َتَصرٌُّف  َيُجوُز إلأَنَُّه  اأَنَُّه  َواْلِقَياُس  ِمْنُه، 

َوتُرَِك َذلَِك اْسِتْحَساًنا إلأَْجل اْلَمْصَلَحِة()١(.

ــد نــظــم الــشــرع الــشــريــف تخطيط الــمــدن  وقـ

واهــل  الــصــنــاعــات  اصــحــاب  ووضـــع  وتقسيمها 

بالعمل وضمان سبل  الحرية  بما يضمن  السوق 

مــراعــاة حقوق  اخــرى  ومــن جهة  للناس،  العيش 

الـــنـــاس فـــي الــعــيــش الــكــريــم الـــهـــادئ، جـــاء في 

ــالِــُث: َوُهـــَو َما  ــرُْب الــثَّ الــحــاوي لــلــمــاوردي )الــضَّ

َوالطُُّرَقاِت  َوارِِع  الشَّ بِاأَْقِنَيِة  فِيِه  تَِفاِق  بِاإِلْر َيْخَتصُّ 

َوَيْشَتُروا  لَِيِبيُعوا  بِاأَْمِتَعِتِهْم  وَقُة  السُّ فِيَها  َيْجِلَس  اأَْن 

َماِم  لاِْلإِ لِيِل َعَلْيِه، َو ْمَنا ِمَن الدَّ َفَهَذا ُمَباٌح، لَِما َقدَّ

َنَظِر  ُحْكِم  فِي  اأَْصَحاُبَّنا  َواْخَتَلَف  فِيِه،  َيّْنُظَر  اأَْن 

َماِم فِيِه َعَلى َوْجَهْيِن: اإْلإِ

ِهْم َعِن  اأََحُدُهَما: اأَنَّ َنَظَرُه فِيِه َمْقُصوٌر َعَلى َكفِّ

َيْمَنَع  اأَْن  َلُه  َوَلْيَس  ْضــَراِر  اإْلإِ ِمَن  َوَمْنِعِهْم  ي  التََّعدِّ

َم اأََحًدا. َجالًِسا َوإَل اأَْن ُيَقدِّ

فيما  نظر مجتهد  نــظــره  اأن  ــانِــي:  الــثَّ ــُه  ــَوْجـ َواْلـ

ــراه صــالحــاً مــن اإجـــالس مــن يجلسه ومنع من  ي

يمنعه، وتقديم من يقدره، كما يجتهد في اأموال 

بيت المال، َفاإَِذا اأََخَذ اْلَباَعُة َمَقاِعَدُهْم فِي اأَْقِنَيِة 

والزيلعي،  ص5٧٢،  ج٤،  المغني،  قدامة،  وابــن  ص336، 

تبيين الحقائق، ج٤، ص١٩6.

)١( ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج٤، ص١٩6.

ــي ُجــُلــوِســِهــْم اأإَلَّ  ــَي فِ ــ ــَواِق َوالــطُّــُرَقــاِت ُروِع اإْلأَْســــ

َماِم  َيُضرُّوا بماٍر َوإَل ُيَضيُِّقوا َعَلى سائٍل، َوَلْيَس لاِْلإِ

اأَْن َياأُْخَذ ِمْنُهْم اأُْجَرَة َمَقاِعِدِهْم، َفَلْو َجَلَس رَُجٌل 

بَِمَتاِعِه فِي َمَكاٍن َفَجاَء َغْيُرُه لُِيِقيَمُه ِمْنُه َوَيْجِلَس 

َمَكاَنُه َلْم َيُجْز َما َكاَن اإْلأَوَُّل َجالًِسا بَِمَتاِعِه، َفَلْو 

َوَمَنَع  ِه فِيِه  َفُهَو َعَلى َحقِّ اْلَمَكاِن  َوَمَتاُعُه فِي  َقاَم 

َغْيَرُه ِمْنُه، َفاإَِذا َقاُموا ِمْن َمَقاِعِدِهْم بِاأَْمِتَعِتِهْم ِعْنَد 

ُدُخوِل اللَّْيِل ثُمَّ َغَدْوا اإَِلْيَها ِمَن اْلَغِد َكاَن ُكلُّ َمْن 

َسَبَق اإَِلى َمَكاٍن اأََحقَّ بِِه، َوإَل َيْسَتِحقُّ اْلَعْوَد اإَِلى 

اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن فِيِه وَُعرَِف بِِه، َوَقاَل َمالٌِك: اإَِذا 

ُعرَِف اأََحُدُهْم بَِمَكانِِه َطاَل ُجُلوُسُه فِيِه َفُهَو اأََحقُّ 

َنازُِع  التَّّ بَِقْطِع  اْلَمْصَلَحِة  ِمَن  فِيِه  لَِما  َغْيرِِه  ِمْن  بِِه 

َوُوقُوِع اإِلْخِتاَلِف َوَهَذا َعْنُه َصِحيٌح، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص 

نَُّه َلْو ُجِعَل اأََحقَّ بِِه  َ “منى ُمَناُخ َمْن َسَبَق”)٢( َوإِلأ

َلَصاَر فِي ُحْكِم ِمْلِكِه َولِِحَماُه َعْن َغْيرِِه َفَلْو َتَّنازََع 

رَُجاَلِن فِي َمْقَعٍد َوَلْم ُيْمِكْنُهَما اْلُجُلوُس بَِناًء َعَلى 

َماِم فِيِه. َنَظِر اإْلإِ

اأََحُدُهَما: ُيْقرَُع َبْيَنُهَما َفاأَيُُّهَما قُرَِع َكاَن بِِه اأََحقَّ 

َماِم َمْقُصوًرا  َوَهَذا َعَلى اْلَوْجِه الَِّذي َيْجَعُل َنَظَر اإْلإِ

َنازُِع. َرِر َوَقْطِع التَّّ َعَلى َمْنِع الضَّ

فِي  ــُه  ــ َراأَْي َيْجَتِهُد  َمــــاَم  اإْلإِ اأَنَّ  الــثَّــانـِـي:  َواْلــَوْجــُه 

اإِْجاَلِس َمْن َيرَى ِمْنُهَما، َوَهَذا َعَلى اْلَوْجِه الَِّذي 

)٢( الحديث اأخرجه اأبو داود والترمذي وابن ماجه عن يوسف 

بن ماهك عن اأمه مسيكة عن عائشة قالت : قلت يا رسول 

اأو بناًء يظلك من الشمس ؟ فقال )إل،  له اأإل نبني لك بيتاً  ال�

الذهبي  وقــال  الحاكم  اإليه( صححه  مناخ من سبق  هو  اإنما 

اسناده صحيح.
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َفَلْو  َوَمْصَلَحٍة،  اْجِتَهاٍد  َنَظَر  َمـــاِم  اإْلإِ َنَظَر  َيْجَعُل 

اإْلأَْســـَواِق  َمَقاِعِد  ِمْن  َمْوِضًعا  رَُجــاًل  َمـــاُم  اإْلإِ اأَْقَطَع 

لَِيِبيَع فِيِه َمَتاَعُه َفِفيِه َوْجَهاِن:

اأََحُدُهَما: اأَنَُّه اأََحقُّ بِاْلَمَكاِن َما َلْم َيْسِبْق اإَِلْيِه، 

ابُِق اأََحقَّ بِِه، َوَهَذا اإَِذا ِقيَل  َفاإِْن َسَبَق اإَِلْيِه َكاَن السَّ

َرِر. اإِنَّ َنَظَرُه َمْقُصوٌر َعَلى َمْنِع الضَّ

بَِذلَِك  ابِِق  السَّ ِمــَن  اأََحــقُّ  ـُه  اأَنَـّ الثَّانِي:  ــَوْجــُه  َواْل

اْجــِتــَهــاٌد  َنـــَظـــَرُه  اإِنَّ  ِقــيــَل  اإَِذا  ــَذا  ــ ــ َوَه ــاِن،  ــَكـ ــَمـ  اْلـ

فِي اإْلأَْصَلِح()١(.

هذا نص وان كان طويال، فهو يبين صالحية 

اإلمام او السلطة العليا للدولة من الرئيس او وزير 

له الحق في تنظيم هــذه اإلمــور،  الداخلية ومــن 

والـــذي نــركــز عليه ان مهمة ولــي اإلمـــر هــل هي 

المرافق  مستخدمي  مــن  التعدي  بدفع  مــحــددة 

ان  دون  وامالكهم  المواطنين  على  اإلقتصادية 

يــكــون لــه الــحــق فــي رفـــع اغــراضــهــم ومحالهم، 

ــر ان لــه الــحــق فــي اإلجــتــهــاد وفــق  ــراي اإلخــ ــ والـ

الوقت  يناسب  مــا  وهــو  المصلحة،  مقتضيات 

المعاصر لمقتضبات مصلحة الناس. 

تقوم جريمة الضوضاء اإذا ارتكب الجاني سلوكاً 

مكبرات  باستعمال  قــام  لو  كما  قانوناً،  محظوراً 

الــصــوت)٢( التي تعد مــن ابــرز مــصــادر الضوضاء 

للترويج عن  المتجولين  الباعة  حيث يستخدمها 

)١( الماوردي، الحاوي الكبير، ج٧، ص٤٩5.

)٢( ينظر نص المادة )٢/٢( من قانون منع الضوضاء رقم ٢١ 

لسنة ١٩66.

بضائعهم لجلب انتباه الزبائن))3(( اأو اإذا استخدمها 

الفاعل في الطريق العام والشوارع الكبيرة كوسيلة 

للدعاية والمرشحين في اإلنتخابات اأو استخدمها 

ــاة شخص اأو فــي مواسم  عــالن عــن حــالــة وفـ لــالإ

التخفيضات حيث تتنافس محالت بيع المالبس 

فيما بينها لجلب الزبائن.

وكـــذلـــك اســتــعــمــال مـــكـــبـــرات الـــصـــوت في 

المجاورة  البيوت  راحــة  يقلق  بشكل  الــمــدارس 

يمكنهم كما  الــمــنــازل إل  هـــذه  فــســكــان  ــهــا،  ل

يفعلون بالنسبة إلأجهزة التلفاز اأو الراديو اإغالقها 

حياتهم  تقتحم  الــمــكــبــرات  فــهــذه  اأرادوا،   اإذا 

وتقلق راحتهم.

ويّعد الشخص مرتكب لجريمة الضوضاء اإذا 

زفــاف  فــي حفلة  الــصــوت  مكبرات  استخدم  مــا 

باإطالق  قام  اإذا  واأيضاً  الراحة،  عــزاء في وقت  اأو 

العيارات النارية داخل المدن اأو القرى اأو القصبات 

من سالح ناري كالمسدس اأو البندقية اإلعتيادية 

ي  إلأ الــصــيــد)٤(  بندقية  اأو  الطلقات  سريعة  غير 

اأو مــاأتــم اأو  ســبــب كـــان ســـواء فــي حفلة زفـــاف 

الشخص  يّعد  واأيــضــاً  المناسبات)5(.  من  غيرها 

 مرتكباً لجريمة الضوضاء اإذا اأقام مشروعاً صناعياً 

التشريعات  إلأحــكــام  مخالفة  بــصــورة  تجارياً  اأو 

العقوبات  قــانــون  مــن  ثــانــيــاً(   /٤88( ــمــادة  ال نــص  ينظر   )3(

العراقي، وكذلك نص المادة )٩( من قانون العقوبات المصري 

رقم 33لسنة ١٩5٧.

سلحة رقم  ولــى /اأوإًل( من قانون اإلأ )٤( ينظر نص المادة )اإلأ

١١3لسنة ١٩٩٢.

سلحة ذاته. )5( ينظر نص المادة )١٩/ثالثاً( من قانون اإلأ
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الصناعات  مــواقــع  بتحديد  الصلة  ذات  النافذة 

اإلأساسية  التصاميم  تكون خارج  اأن  التي يجب 

للمدن)١( بمعنى اإذا اأقام شخص مشروعاً صناعياً 

ذا جلبة وضوضاء كمصنع للبواخر اأو السفن في 

جريمة  عقاب  طائلة  تحت  يقع  سكنية  منطقة 

الضوضاء فضالً عن اإن ضجيج المصانع وورش 

اإصالح السيارات واللحام وغيرها من المحالت 

وتكدر  الــنــاس  حياة  تهدد  التي  للراحة  المقلقة 

اإلآهلة  المناطق  في  اأقيمت  اإذا  إلسيما  راحتهم 

بالسكان, فضالً عن ذلك يعد الشخص مرتكباً 

التنبيه  اآلـــة  اســتــخــدم  مــا  اإذا  الــضــوضــاء  لجريمة 

ــهــورن( فــي الــشــارع اأو الــطــرق العامة فــي غير  )ال

الحاإلت الضرورية التي تدعو الى استخدامه اأو 

تفادي خطراً محتمالً)٢(. وعليه اإذا استخدمت اآلة 

كاأن  المشرع ضرورية  يعدها  في حاإلت  التنبيه 

الطوارىء  اأو  سعاف  اإلإ سيارات  سائق  يستخدم 

له  اإلأيــســر  الممر  لترك  بواجبه  قيامه  عند  المنبه 

على سبيل المثال)3( فانه إل يعد مرتكباً لجريمة 

الــمــســمــوح به  الــحــد  الــضــوضــاء وان زادت عــن 

)١( ينظر نص المادة )الثامنة/الفقرة الخامسة /البند ثانياً( من 

رقم  والمختلط  الخاص  للقطاعين  الصناعي  اإلستثمار  قانون 

لمدينة  اإلأســاســي  التصميم  قانون  وكذلك   .١٩٩8 لسنة   ٢٠

بغداد رقم ١56لسنة ١٩٧١.

)٢( ينظر ملحق )اآ/ المادة الرابعة/خ( من قانون المرور العراقي 

النافذ رقم 86 لسنة ٢٠٠٤.

الــمــرور  قـــانـــون  لــســنــة ١٩٧3مـــــن  الـــمـــادة )66(  )3( نــصــت 

المصري على انه )إل يجوز استعمال اأجهزة التنبيه اإإل في حالة 

الضرورة...(.

وبموجبها  له  القانون  منحها  ضــرورة  هناك  إلأنــه 

بين  التخاطب  كــذلــك  المنبه،  ذلــك  اســتــخــدم 

 الناس باأصوات مرتفعة قد يخلق جريمة الضوضاء 

اأو اللغط)٤(.

ثانيًا: النتيجة

وهي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي 

لجريمة الضوضاء، والتي يستلزم توفرها في هذه 

الفاعل  ارتكبه  الــذي  السلوك  يــؤدي  اأن  الجريمة 

الى النيل من الحق اأو المصلحة التي يرى المشرع 

كــاأن  للخطر.  بتعريضها  بالحماية  جــديــرة  باأنها 

اإلآإلت  اأو  الصوت  لمكبرات  استخدامه  يكون 

التنبيه )الهورن( في غير الحاإلت المسموح بها 

المواطنين  راحــة  تعريض  الــى  يــؤدي  والــضــروريــة 

وهدوئهم للخطر.

الفرع الثاني: الركن المعنوي

اذا تصرف اإلنسان في ملكه ، او فيما يحق 

له التصرف فيه، تصرفا مخال بحق غيره، فتضرر 

الغير منه تضررا ماديا او معنويا، فالقاعدة بان يزال 

هذا الضرر .

وتوفر  الــمــادي  الركن  توفر  العلماء  ناقش  وقــد   

يقوم  الــذي  العمل  نــوع  المعنوي، حسب  الركن 

اأبـــو هــاشــم، الــنــظــام الــقــانــونــي للعمد،  )٤( د.عــبــد الــــرؤوف 

الــقــاهــرة،١٩٩١،  الــحــقــوق، جامعة  ــوراه، كلية  اطــروحــة دكــت

قــانــون  مــن  الــمــادة ٤٩5/ثـــالـــثـــاً   ص١٢٢. وكــذلــك ينظر نــص 

العقوبات العراقي.
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الجار على جاره  ذلــك حق  فمن  الشخص،  به 

ــدار يبتغي  ــ فــي الــســكــن، وكــمــا هــو مــعــلــوم ان ال

 اإلنــســان فــيــه الــســكــون والـــراحـــة والــســتــر، فقسم 

العلماء تصرفات الجار في ملكه اذا تعدى الضرر 

الى غيره :

اأ - فاإن كان على غير الوجه المعتاد: مثل اأن 

يؤجج في اأرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما 

يليه، فاإنه متعد بذلك، وعليه الضمان..

اإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء  ب -و

قوإلن مشهوران: 

اأحــدهــمــا: إل يمنع مــن ذلــك، وهــو قــول اأبــى 

حنيفة والشافعي وغيرهما.

والثاني: المنع، وهو قول مالك ، ووافقه اأحمد 

في بعض الصور:

فمن صور ذلك: اأن يفتح كوة في بنائه العالي 

مشرفة على جاره، اأو يبنى بناء عاليا يشرف على 

يــلــزم بستره . نــص عليه  فــاإنــه  ــاره وإل يــســتــره،  جـ

اأحــمــد، ووافــقــه طــائــفــة مــن اأصــحــاب الشافعي 

يضر  ما  بملكه  يحدث  اأن  ومنها   .............

اأو دق ونحوهما، فاإنه يمنع  بملك جاره من هز 

اأحد  واأحــمــد، وهــو  منه في ظاهر مذهب مالك 

الوجوه للشافعية ()١( .

)١( زين الدين عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب بن الحسن، 

الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت ٧٩5هـ(، 

سالمية إل ضرر وإل ضرار،  القاعدة الذهبية في المعامالت اإلإ

تحقيق: اإيهاب حمدي غيث، دار الكتاب العربي، الطبعة: 

اإلأولى، ١٤١٠ هـ -١٩٩٠ م، ص65.

العامة  بــالــراحــة  المتعلقة  الــجــرائــم  معظم  اإن 

إلسيما جريمة الضوضاء قد ترتكب بصورة عمدية 

واإن  فقط  توفر قصٍد جنائي  يتطلب  اإلأمـــر  وهــذا 

القصد  وانما  المباشر.  القصد  يتحقق بصورة  لم 

اإلحتمالي  الذي يحقق نتائج إل يريدها الفاعل 

ولكنه توقعها واأقدم عليها قابالً المخاطرة بحدوثها 

وقد ترتكب بصورة غير عمدية ايضا. وفي ضوء 

ذلك يتحقق الركن المعنوي في جريمة الضوضاء                                                                           

)التلوث السمعي( اإذا علم الجاني بان استعمال 

لترويج  ــواء  سـ الــصــوت  الــبــث كمكبرات  وســائــل 

البضائع اأو للدعاية اأو لغرض اإقامة الحفالت إلسيما 

اأوقــات الليل داخل المدن اأو القرى اأو القصبات 

النارية  اإلأسلحة  من  النارية  للعيارات  اإطالقه  وان 

كالمسدس اأو البندقية اإلعتيادية اأو بندقية الصيد 

قامة حفل زفاف اأو ماآتم اأو  إلأي سبب كان سواء إلإ

غيرها من المناسبات وان اإقامته لمشروع صناعي 

في منطقة سكنية إلسيما تلك الصناعات الثقيلة 

والصلب  والــحــديــد  والــطــائــرات  السفن  كصناعة 

والبترول  التكرير  ومعامل  المعدنية  والصناعات 

ومصانع سيارات محركات الديزل وصناعة النسيج 

والزجاج والمراجل البخارية والمكاسب والمناجم 

الــورق  ومصانع  الخشب  وتقطيع  النجارة  وورش 

وان  وغــيــره)٢(،  واللحام  السيارات  اإصــالح  وورش 

استخدامه إلآلة التنبيه في غير الحاإلت الضرورية 

المجلة  البيئة،  الضوضاء وتلوث  قناوي،  )٢( محمود نجيب 

العربية، العدد ١٩6 لسنة ١8، ١٩٩3، ص٤3.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  287 مجلة العلوم األإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  عبد الخالق ناجي عبيد - محمد خليل خيرال�

التي تدعو الى استخدامه اأو تفادي خطر محتمل، 

مرتفع  بصوت  الغير  مع  الكالم  اأو  الحديث  وان 

يشكل جريمة الضوضاء التي تعرض حياة الناس 

راحتهم  ــالق  ــ اإق عــن  فــضــالً  تسبب  فــقــد  للخطر 

كاإصابتهم  جسدية،  اأو  نفسية  بعاهة  اإصابتهم 

اأو  بفقدان  اإصابتهم  اأو  النفسي،  التوتر  اأو  بالقلق 

احد حواسهم إلسيما حاسة السمع، اأو حتى من 

اإذا  وفــاة احدهم إلسيما  الــى  تــؤدي  اأن  الممكن 

كان مصاب بمرض من اأمراض جهاز الدوران)١(، 

فهذا الجهاز يصاب بانقباضات شديدة في معظم 

الشديدة  للضوضاء  الجسم  تعرض  اإذا  الشرايين 

فمن الممكن اأن تؤدي الى نتائج خطرة قد توقعها 

ولكنه إل يريدها وإل يسعى اإليها ابتداًء ومع ذلك 

اأقدم عليها قابالً المخاطرة بحدوثها اأما اإذا ارتكب 

المسببة لجريمة  اإلأفــعــال  اأي فعل من  الشخص 

مرتكباً  فانه يكون  اأو حــذر  الضوضاء دون حيطة 

لجريمة الضوضاء بصورة غير عمدية التي يستلزم 

لقيامها توفر الخطاأ في فعله.

على  المترتب  الــجــزاء  الــثــالــث:  المطلب 

ارتكاب جريمة الضوضاء

من  الكثير  اإصــــدار  الــى  ــدول  الـ معظم  سعت 

النصوص التشريعية التي تحاول بها بصفة اأساسية 

)الــتــلــوث  الــضــوضــاء  بمكافحة  الـــهـــدوء  حــمــايــة 

النفسية،  الصحة  مــبــاديء  الجبوري،  محمد  د.محمد   )١(

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، ١٩8٢، 

ص١٠3.

ــو مـــا سنبينه  ــرامــهــا وهــ لــغــرض احــت الــســمــعــي(، 

تكافح  التي  النصوص  لهذه  عرضنا  خــالل  مــن 

العراقي  التشريع  في  مرتكبها  وتعاقب  الضوضاء 

والتشريع المقارن.

الفرع األول: الجزاء المترتب على الضوضاء 

في الفقه األسالمي

اإلســالمــي كيف  الفقه  بــان  وان ذكــرنــا  سبق 

موضوع الضوضاء وما يترتب عليها ضمن مباحث 

ــر الــضــرر  الــضــرر وقـــواعـــده، اإل ان يــتــعــدى اإلمــ

باب  في  الموضوع،  فيدرس  جنائي  قصد  بتوفر 

الجنايات والجرائم وما يترتب عليها:

القاعدة األأولى: الضرر يزال

يقول اإلمــام السيوطي رحمه تعالى )اعلم ان 

الفقه  اأبــواب  ينبني عليها كثيٌر من  القاعدة  هذه 

الخيار،  اأنــواع  بالعيب، وجميع  الــرد  من ذلــك: 

مـــن اخـــتـــالف الـــوصـــف الـــمـــشـــروط، والــتــعــزيــر، 

وافالس المشتري، وغير ذلك، والحجر باأنواعه، 

ــة، والـــقـــضـــاة، ودفـــع  ــمــ ــ والــشــفــعــة، ونـــصـــب اإلأئ

الصائل، وقتال المشركين والبغاة، وفسخ النكاح 

بالعيوب او اإلعسار، او غير ذلك()٢(.

الخاصة  الــقــواعــد  مــن  الثانية  الــقــاعــدة  وهـــذه 

بالضرر، فمن ناحية حضر ايقاعه تناولت القاعدة 

)٢( جالل الدين عبد الرحمن السيوطي، اإلشباه والنظائر في 

قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، الطبعة اإلأولى، 

١٩83م، ص8٤.
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)إل ضرر وإل ضرار()١(، ومن ناحية وجوب ازالته 

اإزالة  اذا وقع كانت هذه القاعدة -الضرر يزال- و

الضرر واجبة عند وقوعه، واإلصل ان يرفع الضرر 

اإزالة الضرر بضرر  ويزال بدون ضرر، واذا كانت 

اقل منه كذلك جاز ازالته ورفعه، واذا كان اإزالة 

الضرر اشد من الضرر نفسه لم يجز رفعه )٢(.

موضوع  عليها  يقاس  التي  التطبيقات  ومــن 

فــي  ــرة  شـــجـ شـــخـــص  زرع  ان  مـــا  الـــضـــوضـــاء، 

داره فــطــالــت اغــصــانــهــا وتـــدلـــت عــلــى جــيــرانــه 

قطع  او  قطعها  او  برفعها  يكلف  فانه  فاأضرتهم 

للضرر  دفعا  للضرر  المسببة  المتدلية   اإلغصان 

عن جاره)3(. 

القاعدة الثانية: الضرر أل يزال بالضرر 

ابــن  يــقــول  بــالــســابــقــة  الــقــاعــدة متعلقة  وهــــذه 

بالضرر وهو  يــزال  )الضرر إل  له  ال� السبكي رحمه 

يــزال  اأي  يــزال  الــضــرر  قولهم:  على  لعود  كعائد 

ولكن إل بضرر فشاأنها شــاأن اإلأخــص مع اإلعم 

في الحقيقة، بل هم سواء إلأنه لو ازيل بالضرر لما 

صدق: الضرر يزال()٤(.

)١( احمد محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صححه وقدم 

له وعلق عليه مصطفى احمد الزرقا، دار القلم -دمشق، الطبعة 

الثانية، ١٩8٩م، ص١65.

)٢( ينظر: محمد صدقي ال بورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 

ج6,  ٢٠٠3م،  اإلأولــــى،  الطبعة  ــيــروت،  ب الــرســالــة،  مؤسسة 

ص٢5٧.

)3( ينظر: المصدر نفسه، ج6، ص٢6١.

)٤( تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، 

ومن القواعد المتفرعة من القاعدة الثانية:

١- دفع اأعظم المفسدتين باحتمال اأدناهما.

٢- متى اأمكن الدفع باأسهل الوجوه لم يعدل 

الى اأصعبها.

له تعالى موضوع  كما ناقش الفقهاء رحمهم ال�

اثارة الضوضاء وما يترتب عليها من اذى واتالف 

اإذا اأدى الى  في باب الضمان، فاإثارة الضوضاء 

ــزاءه الــضــمــان، حــيــث ذكــر  ــ ــــالف يــكــون جـ اإلتـ

العلماء ان من مسوغات الضمان هو اإلتالف، 

واإلتــالف يكون في نفس او مال، فما كان من 

اتالف المال فالضمان جبر لما فات منه)5(.

اأشياء  باأربعة  انه يجب  الضمان  والقاعدة في 

باليد  فاأما  والشرط()6(,  والتسبب  والمباشرة  )اليد 

فهي ما كان بالغصب او بيد الصنائع التي هي 

مــن غــيــر الــغــصــب, وامـــا الــمــبــاشــرة فــبــاإيــجــاد علة 

وفي  المباشرة،  علة  باإيجاد  والتسبب  الــهــالك، 

الشرط باإيجاد ما يتوقف عليه اإلتالف )٧(.

علي  الموجود  عبد  احمد  عــادل  تحقيق:  والنظائر،  اإلشــبــاه 

العلمية -بيروت، الطبعة اإلأولى،  محمد معوض، دار الكتب 

١٩٩١م.ج١، ص٤١.

لـــه بـــن بــهــادر  ــزركــشــي بـــدر الـــديـــن مــحــمــد بـــن عــبــد الـــ� )5( ال

الشافعي، المنثور في القواعد الفقهية، تحقيق: الدكتور تيسير 

فائق احمد، وزارة اإلأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية ١٩85م، 

ج٢، ص3٢٤.

اأبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن ابي   )6(

في  اإلحكام  قواعد  الدمشقي،  السلمي  الحسن  بن  القاسم 

مصالح اإلنام، مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة 

الكليات اإلزهرية - القاهرة، ج٢، ص١5٤.

)٧( المصدر نفسه، ج٢, ص١56.
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بــقــي ان نــتــكــلــم عـــن تــوفــر الــقــصــد الــجــنــائــي 

الــضــوضــاء، كمن يتعمد احــداث  فــي احـــداث 

او  بموته  يتسبب  مما  مريض  يـــذاء  إلإ الــضــوضــاء 

اإمــراض طفل او  اأو  اأو خوف دائــم  بتسبب عاهة 

امـــراأة حامل لحملها كل  ذهــاب سمع او وضــع 

ــال مــفــاجــئ ،  ــه لــصــوت عـ ــداثـ ذلـــك بــســبــب اإحـ

فذكرها العلماء عقوبته في باب الديات واإلرش 

كل حسب نوع الفعل فمن تسبب بموت نجد 

ذكره في باب القتل بالتسبب مع اختالفهم فيه، 

دية  عليه  ميت كانت  مولود  بوضع  تسبب  ومــن 

معينة وكذا ما كان سببا في ذهاب المعاني فحدد 

العلماء في ذهاب السمع دية كاملة حسب نوع 

الفعل وطريقته.

فـــالـــجـــزاء الــمــتــرتــب عــلــى الـــضـــوضـــاء يمكن 

اختصاره في اربعة مراحل:

اإلأول: منعه ابتداًء.

الثاني: اإزالة الضرر ان وقع.

الثالث: الضمان لما اتلف.

الرابع: التعزير والدية لما جنى.

الفرع الثاني: الجزاء المترتب على ارتكاب 

جريمة الضوضاء في القانون العراقي

من  متعددة  انــواع  اوجــد  العراقي  المشرع  ان 

والتكميلية، وفي جريمة  العقوبات هي اإلصلية 

الـــضـــوضـــاء تـــفـــرض بــعــض الــعــقــوبــات اإلصــلــيــة 

بعض  عــلــى  فــضــال  الــتــبــعــيــة  دون  والــتــكــمــيــلــيــة 

الذي  الــجــزاء  من  اإلخــر  النوع  باعتبارها   التدابير 

قرره المشرع.

اأوألً-العقوبات األأصلية:

1- العقوبات السالبة للحرية:

الحبس: اإن مرتكب جريمة الضوضاء يمكن 

اإيــداعــه في  الحبس وهــو  اأن تصدر بحقه عقوبة 

ما  الغرض  لهذا  المخصصة  العقابية  المنشاآت 

لم ينص القانون على خالف ذلــك))١(( ويمكن 

تفرض  فقد  اختيارية،  اأو  اأصلية  اأن تكون عقوبة 

الجريمة  هــذه  يرتكب  من  على  اأصلية  كعقوبة 

بواسطة اإطالق العيارات النارية من سالح ناري 

قرر  حينما  القصبات  اأو  القرى  اأو  المدن  داخــل 

ــرار مجلس قــيــادة  الــمــشــرع فــي ذلـــك بــمــوجــب قـ

بالقول  لسنة ١٩8٢  رقم 5٧٠  )المنحل(  الثورة 

نارية  عيارات  اأطلق  من  بالحبس...كل  )يعاقب 

داخل المدن اأو القرى اأو القصبات إلأي مناسبة 

كانت....(()٢(. وقد تكون عقوبة بدلية اأو تخيرية 

بالقول )يعاقب  المادة )٤٩5/ثانياً(  وذلك بنص 

بالحبس...اأو بغرامة......

ثانيًا: من اأحدث لغطًا اأو ضوضاء اأو اأصوات 

مزعجة للغير...()3(.

اأن يصار الى عقوبة الحبس في حالة  يمكن 

اإذا تعذر على المحكوم عليه الغرامة ودفع مبلغها 

وحسب التعليمات المتعلقة بهذا اإلأمر. 

)١( ينظر نص المادة 8٩ من قانون العقوبات العراقي.

)٢( ينظر قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم 5٧٠ لسنة 

 .١٩8٢

)3( ينظر نص المادة )٤٩5/ثانياً( من قانون العقوبات العراقي 

رقم ١١١لسنة ١٩6٩.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حق اإلنسان في العيش بهدوء )دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين المعاصرة( 

ثانيًا: العقوبات المالية:

الغرامات: هي اإلزام المحكوم عليه بان يدفع 

الحكم،  في  المعين  المبلغ  العامة  الخزينة  الى 

وهي عقوبة فرضت على كل من يرتكب جريمة 

الضوضاء باأية كيفية كانت حيث نصت المادة 

الثانية من قانون منع الضوضاء  الثانية في فقرتها 

رقــم ٢١ لــســنــة١٩66عــلــى انـــه: )يــعــاقــب بغرامة 

مــن.... استخدم  دنانير كل  تزيد على عشرة  إل 

وسائل الدعاية والبث كمكبرات الصوت بشكل 

يزعج اإلآخرين()١(. وكذلك نصت المادة )٤٩5/ 

تزيد  إل  بغرامة  اأو   .... )يعاقب  انــه:  على  ثالثاً( 

على عشرين دينارا: -اوإل: - ......

ثانيا: ....................................

اأصواتاً  اأو  اأو ضوضاء  اأحــدث لغطا  ثالثاً: من 

مزعجة للغير قصداً اأو اإهماإلً(.

بقولها:  ثانياً(  المادة )٤88/  عن نص  فضالً 

)يعاقب بغرامة خمسة دنانير....

اأوإلً: ....................................

ثانياً: من دعا في الطريق العام لترويج بضاعته 

باألفاظ اأو اأصوات مزعجة(

يــالحــظ هــنــا بـــان الــضــوضــاء مــحــالً لنصوص 

ــي قــانــون  ــ ــــمــــرور وف ــون ال ــانـ خـــاصـــة فـــي مـــجـــال قـ

تخضع  المرور  نجد ضوضاء  حيث  العقوبات، 

قــانــون  بــمــوجــب  مــنــع  فــقــد  مــحــددة،  لتنظيمات 

المادة )٢/٢( من قانون منع الضوضاء  ١-ينظر نص   )١(

رقم ٢١لسنة ١٩66.

)الــهــورن(  التنبيه  اآلـــة  استعمال  الــعــراقــي  الــمــرور 

بمعاقبة مستخدمها في غير الحاإلت الضرورية 

ــيــل عــلــى ذلـــك نــص البند   بــالــغــرامــة اأيـــضـــاً والــدل

المرور رقم  قانون  اآ( من  الملحق/  )٢٩/ج٩ في 

86 لسنة ٢٠٠٤ على انه )يعاقب كل من ارتكب 

مخالفة من المخالفات التالية بغرامة......

اأ- ..................

ب- .................

ج- استعمال جهاز التنبيه الهوائي اأو المتعدد 

اأو  خارجية  كبيرة  سماعات  وضــع  اأو  النغمات 

اأو على شكل  عال  المنبهات بصوت  استعمال 

اأصــــوات حــيــوانــات غــيــر تــلــك الــتــي فــي المركبة 

اأصالً()٢(.

البيئة  وتحسين  حــمــايــة  قــانــون  نــص  وكــذلــك 

رقـــم3 لسنة ١٩٩٧حـــيـــث اعــتــبــر الــضــوضــاء من 

 ملوثات البيئة وعاقب مرتكبها بالغرامة اأيضاً حيث 

ــعــد من  ــادة )٢/ خــامــســاً( مــنــه )ي  نـــص فـــي الـــمـ

ملوثات البيئة...

...................................... -١

٢- الضوضاء .......................()3(.

المحاكم  تفرضه  الذي  التعويض   فضال عن 

المدنية اذ ما ثبتت المسؤولية المدنية)٤(.

المرور  قانون  من  )اآ(  الملحق  من  )٢٩/ج(  البند  ينظر   )٢(

العراقي رقم 86 لسنة ٢٠٠٤. وكذلك نص المادة )١٢/١8( 

من قانون المرور )الملغي( رقم ٤8لسنة ١٩٧١.

)3( ينظر نص المادة )٢/ خامسا( من قانون حماية وتحسين 

البيئة رقم 3لسنة ١٩٩٧.

ــي الــمــســؤولــيــة  ــعــويــض الـــضـــرر فـ ــدون الـــعـــامـــري، ت )٤( ســـعـ
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ثالثاً- العقوبات التكميلية:

التي تلحق  العقوبات  اإنها  اأشرنا الى  اأن  سبق 

المحكوم عليه بعقوبة اأصلية تلقائياً دون الحاجة 

الى النص عليها في حكم المحكمة وهي الحرمان 

من بعض الحقوق والمزايا ومراقبة الشرطة،

1- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا:

 إل تفرض على مرتكب جريمة الضوضاء إلأنه 

إل يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد اأو المؤقت، 

اإنما اأقصى عقوبة لجريمة الضوضاء هي الحبس 

فضالً عن الغرامة كعقوبة اأصلية.

فاأنها  الــشــرطــة  مــراقــبــة  بعقوبة  يتعلق  فيما  اأمـــا 

باأمن  ماسة  جناية  يرتكب  من  كل  على  تفرض 

اأو  نقود  تزييف  اأو  الخارجي  اأو  الداخلي  الدولة 

سندات  اأو  طــوابــع  تــزويــر  اأو  تقليدها  اأو  تــزويــرهــا 

الضوضاء  اإن  وبــمــا  الــــخ)١(.  حــكــومــيــة....  مالية 

وبالتالي  الجنايات،  هــذه  ذكــرهــا ضمن  يــرد  لــم 

مرتكبها  العقوبة على  هــذه  فــرض  يمكن  فانه إل 

تستلزم  إل  التي  المخالفات  من  اإنها  عن   فضالً 

تكاليف باهظة. 

2- المصادرة:

 وهي اإلستيالء على مال المحكوم عليه في 

التي ضبطت  اإلأشــيــاء  على  اأو  جنحة  اأو  جناية 

لها  اأو كانت محالً  ارتكابها  في  استخدمت  اأو 

 التقصيرية، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، ١٩8١، 

ص١٠٢-١١5.

)١( ينظر نص المادة )٩٩( من قانون العقوبات العراقي رقم 

١١١لسنة ١٩6٩.

اإليها  ملكيتها  وتنقل  ارتكابها  حصيلة  كانت   اأو 

بدون تعويض. 

اأن  الــعــقــوبــة مــن الممكن  بـــان هـــذه  يــالحــظ 

قد  إلأنها  الضوضاء  مرتكب جريمة  على  تفرض 

تتغير من مخالفة اإلى جنحة حينما فرضت عقوبة 

داخل  النارية  العيارات  يطلق  من  على  الحبس 

مع  يتناسب  مما  القصبات  اأو  القرى  اأو  المدن 

طبيعة هذه الجريمة لمدة إل تزيد على 3 سنوات 

بموجب قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم 

عن  فــضــالً  الــذكــر-  ســالــف  لسنة ١٩8٢-   5٧٠

ذلك فقد قرر مجلس قيادة الثورة)المنحل( هذه 

خول  ١٩٧٧حينما  ١6٩لسنة  رقم  بقرار  العقوبة 

الــســالح  مــصــادرة  والمحافظين  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ

يرتكب  مــن  لــدى  المضبوط  والعتاد  الشخصي 

اإطالق العيارات النارية داخل  جريمة الضوضاء و

اأو القصبات، وهذه اإلأمــور من  اأو القرى  المدن 

الممكن اأن تسبب جريمة الضوضاء)٢(. 

3- نشر الحكم:

يرتكب  مــن  كــل  على  تفرض  نشر  عقوبة  اإن 

هانة  جناية اأو يرتكب جرائم القذف اأو السب واإلإ

باإحدى وسائل النشر والدعاية )3( وبما اإن جريمة 

وهي  الجنايات  طائلة  تحت  تقع  إل  الــضــوضــاء 

هانة  ليست من قبيل جرائم القذف اأو السب اأو اإلإ

)٢( ينظر قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم ١6٩ الصادر 

بتاريخ ١٩٩٧/١١/٩.

)3( ينظر نص المادة ١٩ /3 / اأ/ ب/ ج من قانون لعقوبات 

العراقي. 
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اإذن فال مجال لفرض هذه العقوبة على مرتكبها.

رابعاً-التدابير اإلحترازية:

فعالً  ارتكب  تفرض بحق شخص  التي  وهي 

تّعد خطرة على  وان حالته  القانون جريمة  يعده 

سالمة المجتمع، وهذه التدابير اأما سالبة للحرية 

اأو مقيدة لها اأو سالبة للحقوق)١(. ومن بين هذه 

التدابير التي تتناسب مع طبيعة جريمة الضوضاء 

اإجــازة السوق،  العمل، وسحب  كحظر ممارسة 

والتعهد بحسن السلوك، وغلق المحل.

١- حظر ممارسة العمل: وهو الحرمان من حق 

مزاولة مهنة اأو حرفة اأو نشاط صناعي اأو تجاري 

السلطة  مــن  اإجـــازة  على  مــزاولــتــه  تتوقف  فني  اأو 

المختصة قانوناً )٢(.

ــر فـــي نـــطـــاق جــريــمــة  ــي ــدب ــت إل يـــفـــرض هــــذا ال

قانون  من   ١١٤ المادة  نص  الضوضاء، حسب 

العقوبات العراقي.

انتهاء مفعول  السوق: وهو  اإجــازة  ٢- سحب 

من  وحــرمــانــه  عليه  للمحكوم  الــصــادرة  جــــازة  اإلإ

الحصول على اإجازة جديدة خالل المدة المبينة 

بالحكم )3(.

 مما إلشك فيه اإن سحب اإجــازة السوق هو 

تدبير يفرض على من يرتكب جريمة عن طريق 

التنبيه)الهورن(  الية كاستخدامه إللة  وسيلة نقل 

)١( ينظر نصوص المواد )١٠3-١٢3( على التوالي من قانون 

العقوبات العراقي.

)٢( ينظر نص المادة )١١3( من قانون العقوبات اأعاله.

)3( ينظر نص المادة )١١5( من قانون العقوبات ذاته.

اإنه  القانون حيث  في غير الحاإلت التي اجازها 

تدبير يسهم بدرجة كبيرة في الحد من الضوضاء 

وبالتالي حماية السكينة العامة.

الــمــنــع مــن اســتــمــرار  الــمــحــل: وهـــو  3- غـلق 

صاحب المحل من مباشرة عمله الذي استخدم 

على  يشكل خطراً  الــذي  الجريمة  ارتكاب  في 

السكينة العامة، فالغلق ينصب في جانبه اإلأكبر 

على تقييد اأو منع حق الفرد في استغالل ذلك 

المحل الذي يملكه اأو يستاأجره لتحقيق غرضه 

منه، ويختلف الغلق عن المصادرة، من حيث 

اإنما  و للدولة  المغلق إل يصبح ملكا  المحل  اإن 

الغلق  كــان  لو  حتى  لصاحبه  ملكاً  دائماً  يبقى 

اأو  العمل  ممارسة  حظر  الغلق  ويستتبع  نهائيا 

التجارة اأو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء 

كان ذلك بواسطة صاحب المحل اأو احد اأفراد 

المحكوم عليه  اآخر يكون  اأي شخص  اأو  اأسرته 

قــد اأجـــر لــه الــمــحــل اأو تــنــازل لــه عــنــه بــعــد وقــوع 

المحكمة  تفرضه  التدبير  هذا  ان  كما  الجريمة 

عــلــى شــخــص ارتــكــب جــنــايــة او جــنــحــة)٤(.فــي 

ضوء ما تقدم إل يفرض هذا التدبير على مرتكب 

جريمة الضوضاء. 

٤- التعهد بحسن السلوك: وهو التزام المحكوم 

عليه بان يحرر وقت صدور الحكم عليه تعهداً 

بحسن سلوكه)5( فقد تساهم هذه العقوبة بالحد 

)٤( ينظر نص المادة )١٢١( من قانون العقوبات العراقي.

)5( ينظر نص المادة )١١8( من قانون العقوبات اأعاله.
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التكرار  ولتفادي  العامة  بالسكينة  خـــالل  اإلإ من 

لقد تم ذكر ذلك.

الفرع الثالث: الجزاء المترتب على ارتكاب 

جريمة الضوضاء في القانون المقارن

مــرتــكــب جريمة  عــقــوبــة  بيننا  وان  ســبــق  لــقــد 

ــا اإن  ــمـ ــراقــــي، وبـ ــعــ ــ الـــضـــوضـــاء فــــي الـــتـــشـــريـــع ال

على  نصت  قد  المقارنة  التشريعات  من  العديد 

عــقــوبــة مــرتــكــب جــريــمــة الــضــوضــاء فــي كــل من 

والليبي  والبحريني  والسوري  )المصري   التشريع 

والتونسي والفرنسي(.

اأوألً: العقوبات األأصلية:

١- العقوبات المالية: الغرامات: فرض المشرع 

المصري الغرامة كعقوبة اأصلية لجريمة الضوضاء 

وذلك بنص المادة )٢/3٧٩( من قانون العقوبات 

)يعاقب  ١٩8١بقولها:  ١6٩لسنة  رقم  المصري 

تتجاوز خمس وعشرين جنيه كل من  بغرامة إل 

ارتكب فعالً من اإلأفعال اإلآتية:

..................................... -١

٢- من حصل منه في الليل لغطاً اأو ضجيجا 

مما يكدر راحة السكان()١(.

استعمال  تنظيم  قــانــون  فــي  مــا جـــاء  وكــذلــك 

مــكــبــرات الــصــوت الـــذي يــجــرم اأفــعــال مرتكبيها 

واستعمالها دون ترخيص من الجهات المختصة 

خر تعديالته، الطبعة  )١( ينظر قانون العقوبات المصري وفقاً إلأ

القاهرة،  اإلأميرية،  المطابع  لشؤون  العامة  الهيئة  السادسة، 

١٩٩3، ص١٤٢. 

حيث تفرض غرامة إل تقل عن مائة جنيه وإل تزيد 

على ثالثمائة جنيه)٢(، وكذلك قرر عقوبة الغرامة 

على مرتكب جريمة الضوضاء في قانون المرور 

فرضت  حــيــث   ١٩٧3 لسنة  رقــــم66  الــمــصــري 

غرامة إل تقل عن عشرة جنيهات وإل تزيد على 

خمسين جنيهاً كل من يسير مركبات تصدر عنها 

الذي  العادم  اأم من  ســواء من محركتها  ضوضاء 

وضع لتحسين اأداء المحرك.

فضالً عن قانون تنظيم عمل الباعة المتجولين 

المصري رقم 33 لسنة١٩5٧ الذي قرر بموجبه 

فرض عقوبة الغرامة على كل مخالف إلأحكامه 

تفرض على  اإنــهــا  لــه، حيث  المنفذة  ــقــرارات  وال

كل من يالحق الجمهور بعرض سلعه اأو ممارسة 

اأو  كاإلأوتوبيس  الركاب  نقل  وسائل  داخــل  حرفة 

في  الوقوف  اأو  المرور  اأو  القطارات  اأو  التروماي 

الشوارع والميادين واإلأحياء واإلأماكن التي يصدر 

عــالن  اإلإ اأو  الداخلية،  وزيــر  من  قــرار  بتحديدها 

عن سلعة باستعمال اإلأجــراس اأو اأبواق مكبرات 

الصوت اأو اأية طريقة اأخرى يتسبب عنها اإقالق 

راحة الجمهور، اأو بالمناداة اأو باأية وسيلة اأخرى 

فــي الــمــواعــيــد الــتــي يــصــدر بــتــحــديــدهــا قـــرار من 

المجلس البلدي.

هذه  المصري  المشرع  قــرر  ذلــك  عــن  فضالً 

ــم 3 لــســنــة ١٩٩٤  الــعــقــوبــة فــي قــانــون الــبــيــئــة رقـ

)٢( د.عـــبـــد الــحــمــيــد الـــشـــواربـــي، تــشــريــعــات الــبــلــديــة، دار 

المطبوعات الجامعية، ١٩85،ص56٩.
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الغرامة  بــفــرض  منه   )8٧( الــمــادة  نصت  حيث 

كعقوبة على من يتسبب في اإحداث الضوضاء 

خالف  مــن  كــل  بــغــرامــة...  بقولها:)يعاقب  فيها 

الــمــادة ٤٢مــنــه...( والتي تقضي بفرض  اأحــكــام 

اإحـــداث  فــي  يتسبب  مــن  على   الــغــرامــة كعقوبة 

.)١( الضوضاء نهاراً

ــذه الـــعـــقـــوبـــة فــــي الـــقـــانـــون  ــ ــررت هـ ــ ــ ــاً ق ــ ــضـ ــ واأيـ

بالقول  نــص م /٧٤٤مــنــه  فــي  الــســوري   الجنائي 

)يعاقب بالغرامة ............

اأو لغط على صــورة  اأحـــدث ضــوضــاء  اأ- مــن 

تسلب راحة اإلأهليين وكذا من حرض على هذا 

العمل اأو اشترك فيه.

ــبــحــريــنــي الـــــذي قــرر   فـــضـــالً عـــن الـــمـــشـــرع ال

الــعــقــوبــات  ــون  ــانـ قـ مـــن   )١/١٤3( الـــمـــادة  فـــي 

البحريني ما ياأتي:

اأغفل  اأو  القانون  اأتى فعالً إل يجيزه  )كل من 

الــقــيــام بـــواجـــب يــفــرضــه عــلــيــه الـــقـــانـــون فسبب 

للجمهور  اأو مضايقة عامة  اأو خطراً   ذلك ضــرراً 

مــبــاشــرة حقوقهم  اأثـــنـــاء  ضــايــقــهــم  اأو  عــاقــهــم  اأو 

اإزعاجاً  يسمى  ارتكب جرماً  انه  يعتبر  العمومية، 

عاماً... بغرامة ...(.

فـــضـــالً عـــن الـــمـــشـــرع الــتــونــســي حــيــث جــاء 

الــتــونــســي  الــعــقــوبــات  الــفــصــل )3١6( مـــن   فـــي 

ما يلي: )يعاقب بخطية قدرها عشرين فرنكاً.... 

لسنة  الــمــصــري  البيئة  قــانــون  مــن   )٤٢( الــمــادة  نــصــت   )١(

١٩٩٤}يعاقب بغرامة من تسبب باإحداث الضوضاء نهاراً{.

ــاً: -مــرتــكــبــو كــثــرة الــحــس اأو الــغــوغــاء اأو  ــادسـ سـ

تحيير  شــاأنــه  مــن  مما  ذلــك  فــي  لهم  المشاركون 

راحة السكان()٢(.

جرم  الـــذي  الفرنسي  للمشرع  الــى  ضــافــة  بــاإلإ

نــصــوص تشريعية خــاصــة حيث  فــي  الــضــوضــاء 

عاقب كل من يخلق هذه جريمة بالغرامة وذلك 

فـــي نـــص الـــمـــادة )36( مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات 

بالغرامة...من يحدث  )يعاقب  بقولها:  الفرنسي 

ضوضاء تتسبب في اإقالق راحة النائمين()3(.

الحبس: وهي  للحرية:  السالبة  العقوبات   -٢

العقابية  الــمــنــشــاآت  فــي  عليه  الــمــحــكــوم  اإيــــداع 

تكون  العقوبة  وهـــذه  الــغــرض  لــهــذا  المخصصة 

ــاء في  اخــتــيــاريــة مـــع عــقــوبــة الـــغـــرامـــة حــيــث جــ

المادة)١١( من قانون الباعة المتجولين المصري 

رقم 33 لسنة١٩5٧: )...وفي حالة العود يعاقب 

هاتين  باإحدى  اأو  الحبس  بغرامة...اأو  المخالف 

العقوبتين()٤(.

الــمــادة  فــي  البحريني  الــمــشــرع  وكــذلــك نــص 

)١/١٤3( )كل من اأتى فعالً إل يجيزه القانون اأو 

اغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب 

للجمهور  اأو مضايقة عامة  اأو خطراً  ذلك ضرراً 

اأثناء مباشرة حقوقهم العمومية يعتبر  اأو ضايقهم 

 )٢( مــجــمــوعــة الــقــوانــيــن الــعــربــيــة، مــكــتــبــة كــلــيــة الــقــانــون، 

جامعة بغداد.

)3( ينظر نص المادة )36( من قانون العقوبات الفرنسي.

المتجولين  الــبــاعــة  قــانــون  مــن   )١١( ــمــادة  ال نــص  ينظر   )٤(

المصري، رقم33 لسنة١٩5٧.
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يعاقب  عــامــاً،  اإزعــاجــاً  يسمى  ارتكب جرماً  انــه 

بالحبس مدة إل تتجاوز سنة واحدة...( وكذلك 

تــصــرف في  مــنــه )كـــل مــن  الـــمـــادة )١٤٤/ج( 

يحدث  اأن  يحتمل  تــصــرفــاً  عــمــومــي  مــحــل  اأي 

ــالــحــبــس مــدة  ــاً لـــلـــســـكـــان... يــعــاقــب ب ــ ــاجـ ــ  اإزعـ

إل تتجاوز......()١(.

وكذلك المشرع السوري في المادة )٧٤6( من 

بقوله:)من عرض على  السوري  العقوبات  قانون 

الطريق العام بدون ترخيص يا نصيب اأو اأي لعبة 

التكديري(  بالحبس  المارة عوقب  اأخــرى واأزعــج 

بعقوبة  فقد قضى  الفرنسي  للمشرع  بالنسبة  اأمــا 

الحبس على مرتكب جريمة الضوضاء في حالة 

تكراره لفعله وهي ثمانية اأيام)٢(.

ثانيًا: العقوبات التكميلية:

التشريع  التي فرضها  التكميلية  العقوبات  من 

الــمــقــارن عــلــى مــرتــكــب جــريــمــة الــضــوضــاء هي 

اأشياء  ملكية  تنقل  عينية  عقوبة  وهــي  المصادرة 

معينة الى الدولة، ومن القوانين التي نصت على 

السكينة  لحماية  تكميلية  كعقوبة  الــمــصــادرة 

الصوت  مكبرات  استعمال  تنظيم  قانون  العامة 

حيث جاء في المادة الخامسة من باأنه:)يعاقب 

.... من يزعج المارة بمصادرة اإلآإلت واإلأجهزة 

القانون،  كلية  مكتبة  العربية،  القوانين  مجموعة  تنظر   )١(

جامعة بغداد.

)٢( ينظر نص المادة)3٧( من قانون العقوبات الفرنسي 

التي استعملت في ارتكاب الجريمة()3(. وكذلك 

قــانــون البيئة رقـــم ٤لــســنــة ١٩٩٤الـــمـــصـــري جــاء 

يرتكب  المادة 8٧ منه: )يعاقب ...... من  في 

جريمة الضوضاء مع مصادرة اإلأجهزة والمعدات 

بها  المسموح  الــحــدود  تجاوز  في  المستخدمة 

لشدة الصوت()٤(.

وكـــذلـــك الــمــشــرع الـــســـوري نـــص فـــي الــمــادة 

مقرر  كــجــزاء  الــمــصــادرة  عقوبة  على   )٢/٧٤6(

لمن يرتكب جريمة الضوضاء باإزعاج المارة من 

خالل عرض اليانصيب اأو اأي لعب اأخرى على 

الــعــام وذلـــك بقولها: )مــن عــرض على  الــطــريــق 

الطريق العام  ............. . 

............................ -١

٢- وتصادر اإلأشياء التي استخدمت إلرتكاب 

الفعل اأو التي كانت معدة إلرتكابه()5(.

* * *

)3( ينظر نص المادة )5( من قانون تنظيم استعمال مكبرات 

الصوت رقم ٤٢لسنة ١٩٤٩المعدل.

)٤( ينظر نص المادة )8٧( من قانون حماية البيئة المصري، 

رقم٤لسنة١٩٩٤.

 )5( مــجــمــوعــة الــقــوانــيــن الــعــربــيــة، مــكــتــبــة كــلــيــة الــقــانــون، 

جامعة بغداد.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حق اإلنسان في العيش بهدوء )دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين المعاصرة( 

الخاتمة

تعد وإل  نعم إل  انعم من  ما  لله على  الحمد 

تحصى وجعل من نعمه إلهل الجنة )إل َيْسَمُعوَن 

اًبا()١(، )إلَ َيْسَمُعوَن َحِسيَسَهاۖ   فِيَها َلْغًوا َوإل ِكذَّ

ِلُدوَن()٢(,فخلصهم  َوُهْم فِى َما ٱْشَتَهْت اأَنُفُسُهْم َخٰ

من اذى الضوضاء.

بعد نهاية المطاف مع هذا البحث يمكن ان 

نخرج باإلآتي:

العيش  وحقوقهم  الناس  حريات  اهــم  من   -١

ضوضاء  مــن  يعكره  عما  البعيد  المريح  الهانئ 

وغيرها.

من  الناس  يزعج  ما  هي  الضوضاء  مفهوم   -٢

اأصوات غير مرغوب سماعها. 

ــوات  ــ ســـــالم قــديــمــا اإلأصـ 3- قـــاس فــقــهــاء اإلإ

حسب المقصود منها، فما خرج عن حد القصد 

منه كان يدخل في الضوضاء.

٤- مع تطور العلم في عصرنا اأصبح للصوت 

ضبط  يمكن  )الديسبل(  قياس  ووحــدة  مقياس 

اإلأصــوات من خاللها لتنسجم مع تطور الحياة 

الحديثة. 

5- هل الضوضاء جريمة، ذهب فقهاء الشريعة 

الــى بحث هــذا الــمــوضــوع مــن بــاب الــضــرر وما 

)١( سورة النباأ، اية 35.

نبياء، اية ١٠٢. )٢( سورة اإلأ

يترتب عليه، فيما بحثه علماء القانون من خالل 

توفر عناصر الجريمة .

الـــضـــوضـــاء يمر  ــرتــب عــلــى  ــمــت ال ــزاء  ــــجــ ال  -6

ــى  ــ ــعــة مـــراحـــل، اإلأول ــاأرب ســـالمـــي ب فـــي الــفــقــه اإلإ

ــالــث بضمان  ــث ــانــي بــرفــعــه، ال ــث ــه، ال ــوعـ  بــمــنــع وقـ

ما اتلف، الرابع بتعزير وتغريم الدية لمن توفر فيه 

القصد الجنائي.

بسلسلة  الضوضاء  العراقي  القانون  عالج   -٧

من العقوبات اإلصلية والتبعية والتي منها الحبس 

والتغريم، ونقص اإلمتيازات والمصادرة بما يتالئم 

وقوة فعل مثير الضوضاء.

المقارنة  القوانين  المجموعات  عالجت   -8

التشريعات  مــن  بمجموعة  الــضــوضــاء  مــوضــوع 

الحبس  ومنها  اصلية  عقوبات  بين  تتراوح  والتي 

وبين عقوبات سالبة للحرية واأخرى تكميلية.                    

* * *
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  عبد الخالق ناجي عبيد - محمد خليل خيرال�

المصادر و المراجع

- بعد القراآن الكريم. 

ــة الــمــجــتــهــد،  ــدايـ ــد الــحــفــيــد، بـ ــن رشــ ــ  ١. اب

ــدون طبعة  ــ ب الــطــبــعــة:  ــقــاهــرة  ال  - الــحــديــث  دار 

١٤٢5هـ - ٢٠٠٤ م.

٢. ابن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة الطبعة: 

بدون طبعة ١388هـ - ١٩68م

دار  العرب،  لسان  المصري،  منظور  ابــن   .3

صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ.

٤. ابن نجيم، اإلشباه والنظائر، وضع حواشيه 

الناشر:  عميرات  زكريا  الشيخ  اأحــاديــثــه:   وخــرج 

الطبعة:  لــبــنــان   - بــيــروت  العلمية،  الــكــتــب  دار 

اإلأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

5. اأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 

بالماوردي  الشهير  الــبــغــدادي،  البصري  حبيب 

الــحــاوي الكبير فــي فقه  ـــ(،  ــ )الــمــتــوفــى: ٤5٠هـ

ــو شــــرح مختصر  مــــــام الــشــافــعــي وهــ مــذهــب اإلإ

معوض  محمد  علي  الشيخ  تحقيق:  الــمــزنــي، 

الموجود، دار الكتب  اأحمد عبد  -الشيخ عادل 

ــنــان، الــطــبــعــة: اإلأولـــــى، ــب  الــعــلــمــيــة، بـــيـــروت - ل

١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م.

6. اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

وعمدة  الطالبين  منهاج  6٧6هـــــ(،  )الــمــتــوفــى: 

المفتين، تحقيق: عوض قاسم اأحمد عوض، دار 

الفكر، الطبعة اإلأولى، ١٤٢5هـ/٢٠٠5م.

لــه محمد بــن يــزيــد بــن ماجة  ــ� ال اأبـــو عــبــد   .٧

تحقيق:  السنن،  هـــ(،   ٢٧3-  ٢٠٩( القزويني 

ــد كامل  ــادل مــرشــد -مــحــمَّ شعيب اإلأرنــــؤوط -عـ

الرسالة  دار  لــه،  الــ� حــرز  اللّطيف  َعبد   - بللي  قــره 

العالمية، الطبعة اإلأولى، ١٤3٠ هـ -٢٠٠٩ م.

الرحمن بن  بــن عبد  لــه  الــ� ابــو محمد عبد   .8

الــفــضــل بـــن َبـــهـــرام بـــن عــبــد الــصــمــد الـــدارمـــي، 

التميمي السمرقندي )المتوفى: ٢55هـ( ، مسند 

تحقيق:  الــدارمــي(،  بـ)سنن  المعروف  الــدارمــي 

للنشر  المغني  الــدارانــي، دار  اأســد  حسين سليم 

الطبعة:  السعودية،  العربية  المملكة  والتوزيع، 

اإلأولى، ١٤١٢ هـ - ٢٠٠٠ .

عبد  بن  العزيز  عبد  الدين  عز  اأبــو محمد   .٩

الــســالم بــن ابـــي الــقــاســم بــن الــحــســن السلمي 

اإلنــام،  مصالح  في  اإلحكام  قواعد  الدمشقي، 

الــرؤوف سعد، مكتبة  عبد  وتعليق: طه  مراجعة 

الكليات اإلزهرية - القاهرة.

نسان ومشكلة التلوث  ١٠. احمد فؤاد باشا، اإلإ

والضوضاء، جامعة اإلأزهر، القاهرة، ١٩8٢ 

١١. احــمــد مــحــمــد الـــزرقـــا، شـــرح الــقــواعــد 

له وعلق عليه مصطفى  وقــدم  الفقهية، صححه 

الــطــبــعــة  ــشـــق،  ــقــلــم - دمـ ال ــا، دار  ــ ــزرق ــ ال  احـــمـــد 

الثانية، ١٩8٩م.

النفسية  المتغيرات  حــنــا،  جـــورج  ادور   .١٢

واإلجــتــمــاعــيــة الــمــرتــبــطــة بــالــتــلــوث الــضــوضــائــي 

الــجــوي،  الــقــاهــرة  مــيــنــاء  بمهبط  العاملين  عــلــى 

رســالــة مــاجــســتــيــر، معهد الـــدراســـات والــبــحــوث 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حق اإلنسان في العيش بهدوء )دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين المعاصرة( 

عين  جامعة  نسانية،  اإلإ الدراسات  قسم   البيئية، 

شمس، ١٩88.

١3. تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد 

تحقيق:  والــنــظــائــر،  اإلشــبــاه  السبكي،  الــكــافــي 

عادل احمد عبد الموجود علي محمد معوض، 

اإلأولـــى،  الطبعة  -بــيــروت،  العلمية  الكتب  دار 

١٩٩١م.

التحفة،  شـــرح  فــي  البهجة  الــتــســولــي،   .١٤

شاهين  ــقــادر  ال عــبــد  محمد  وصــحــحــه:  ضبطه 

بــيــروت   / لــبــنــان   - العلمية  الــكــتــب  دار  الــنــاشــر: 

الطبعة: اإلأولى، ١٤١8هـ - ١٩٩8م.

١5. تفسير الطبري، المحقق: اأحمد محمد 

اإلأولــى،  الطبعة:  الرسالة  مؤسسة  الناشر:  شاكر 

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

السيوطي،  الرحمن  عبد  الــديــن  جــالل   .١6

الشافعية،  فقه  وفــروع  قواعد  في  والنظائر  اإلشباه 

دار الكتب العلمية، الطبعة اإلأولى، ١٩83م.

دار  العامة،  السكينة  حماية  الــبــاز  داود   .١٧

النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩8.

١8. الــدســوقــي، حــاشــيــة الــدســوقــي والــشــرح 

ــدون طــبــعــة  ــ ــ بـ ــعـــة:  ــبـ الـــطـ ــفـــكـــر  الـ ــيـــر، دار  ــبـ  الـــكـ

وبدون تاريخ.

له  ال� ١٩. الزركشي بدر الدين محمد بن عبد 

بن بهادر الشافعي، المنثور في القواعد الفقهية، 

ــائــق احـــمـــد، وزارة  تــحــقــيــق: الــدكــتــور تــيــســيــر ف

اإلأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية ١٩85م.

الكتاب  دار  الحقائق،  تبيين  الزيلعي،   .٢٠

سالمي ط٢. اإلإ

٢١. زيــن الــديــن عبد الرحمن بــن اأحــمــد بن 

رجــب بــن الحسن، الــَســالمــي، الــبــغــدادي، ثم 

الــقــاعــدة  ٧٩5هــــــ(،  )ت  الحنبلي  الــدمــشــقــي، 

ســـالمـــيـــة إل ضــرر  ــمــعــامــالت اإلإ  الــذهــبــيــة فـــي ال

ــهـــاب حــمــدي غــيــث،   وإل ضـــــرار، تــحــقــيــق: اإيـ

اإلأولــــــــى، ــة:  ــعـ ــبـ ــطـ الـ ــي،  ــ ــرب ــعــ ــ ال ــــاب  ــت ــــكــ ال  دار 

١٤١٠ هـ -١٩٩٠.

الــضــرر في  تعويض  الــعــامــري،  ٢٢. ســعــدون 

البحوث  مركز  منشورات  التقصيرية،  المسؤولية 

القانونية، بغداد، ١٩8١.

الــمــحــقــق:  ــقـــات،  ــوافـ ــمـ الـ الـــشـــاطـــبـــي،   .٢3 

الناشر:  اآل سلمان  اأبو عبيدة مشهور بن حسن 

دار ابن عفان الطبعة: الطبعة اإلأولــى ١٤١٧هـــ/ 

١٩٩٧م.

ــي، تــشــريــعــات  ــواربـ ــشـ الـ ٢٤. عــبــد الــحــمــيــد 

البلدية، دار المطبوعات الجامعية، ١٩85.

اأبو هاشم، النظام القانوني  ٢5. عبد الرؤوف 

للعمد، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

القاهرة،١٩٩١.

ــد الـــوهـــاب،  ــاب مــحــمــد عــب ــوهــ ــ ــد ال ٢6. عــب

المسؤولية عن اإلأضــرار الناتجة عن تلوث البيئة، 

اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، ١٩٩٤.

المعرفة  الدين، دار  الغزالي’ احياء علوم   .٢٧

- بيروت.

٢8. فؤاد بسيوني، البشرية في دائرة التلوث، 

سكندرية، ١٩٩٤. دار المعرفة الجامعية، اإلإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  عبد الخالق ناجي عبيد - محمد خليل خيرال�

المحقق:  الكبير،  الحاوي  الــمــاوردي،   .٢٩

علي محمد معوض - عادل اأحمد عبد الموجود 

لبنان   - ــيــروت  ب الــعــلــمــيــة،  الــكــتــب  الــنــاشــر: دار 

الطبعة: اإلأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩.

3٠. محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن 

اأبــو عيسى )ت ٢٧٩هـــ(،  الترمذي،  الضحاك، 

السنن، تحقيق: اأحمد محمد شاكر )جـ ١، ٢( 

اإبراهيم عطوة  الباقي )جـ 3( و ومحمد فؤاد عبد 

عوض المدرس في اإلأزهر الشريف )جـ ٤، 5(، 

 - الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة 

مصر، الطبعة الثانية، ١3٩5 هـ -١٩٧5.

3١. محمد صدقي ال بورنو، موسوعة القواعد 

الفقهية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة اإلأولى، 

٢٠٠3م.

3٢. محمد محمد الجبوري، مباديء الصحة 

العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  النفسية، 

جامعة بغداد، ١٩8٢.

33. محمود نجيب قناوي، الضوضاء وتلوث 

 ،١8 لسنة   ١٩6 العدد  العربية،  المجلة  البيئة، 

.١٩٩3

نـــســـان  3٤. مــصــطــفــى احـــمـــد شـــحـــاتـــه، اإلإ

والــضــوضــاء واأمـــــراض الــعــصــر، الــطــبــعــة اإلأولــــى، 

القاهرة، ١٩٩٠.

وزارة  الــكــويــتــيــة،  الــفــقــهــيــة  ــمــوســوعــة  ال  .35

الطبعة  الكويت،   - سالمية  اإلإ والشئون  اإلأوقــاف 

الثانية، دارالسالسل.

للبيئة ضد  الجنائية  الحماية  نوار دهــام،   .36

اأخطار التلوث، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، 

جامعة بغداد، ١٩٩٧.

المتون القانونية: 

كلية  مكتبة  العربية،  القوانين  مجموعة   .3٧

القانون، جامعة بغداد. 

38. قانون المرور العراقي رقم 86 لسنة ٢٠٠٤

الصوت  استعمال مكبرات  تنظيم  قانون   .3٩

رقم ٤٢لسنة ١٩٤٩المعدل. 

ــــمــــصــــري،  ال ــة  ــئـ ــيـ ــبـ الـ ــــة  ــاي حــــمــ قـــــانـــــون   .٤٠

رقم٤لسنة١٩٩٤. 

البيئة رقم 3لسنة  ٤١. قانون حماية وتحسين 

 .١٩٩٧

٤٢. قانون منع الضوضاء رقم ٢١ لسنة ١٩66. 

٤3. قانون منع الضوضاء رقم ٢١لسنة ١٩66. 

ــثـــورة )الــمــنــحــل(  ــرار مــجــلــس قـــيـــادة الـ ــ  ٤٤. ق

رقم ١6٩ الصادر بتاريخ ١٩٩٧/١١/٩. 

للقطاعين  الــصــنــاعــي  اإلســتــثــمــار  قــانــون   .٤5

الخاص والمختلط رقم ٢٠لسنة ١٩٩8

٤6. قانون اإلأسلحة رقم ١١3لسنة ١٩٩٢. 

٤٧. قانون الباعة المتجولين المصري، رقم33 

لسنة١٩5٧. 

بغداد  لمدينة  اإلأساسي  التصميم  قانون   .٤8

رقم ١56لسنة ١٩٧١. 

٤٩. قانون العقوبات الفرنسي 

5٠. قــانــون الــعــقــوبــات الــمــصــري وفــقــاً إلأخــر 

تعديالته، الطبعة السادسة، الهيئة العامة لشؤون 

المطابع اإلأميرية، القاهرة، ١٩٩3.




