
 
 
 

 حسين يوسف

 عن االعتداء الجسدى فى مصر ىإجراءات التعويض المال
 إبان عصرى البطالمة والرومان

 م.284ق.م.ـ 323من خالل قانون العقوبات "الجنح"، 
ال غرو أف العنؼ في ظؿ أى مجتمع متحضر يعد سموكا مرفوضا. وتقدـ المصادر الوثائقية في مصر 

عديدة عمى أف المجتمع في تمؾ الحقبة لـ يكف بعيدا عف ظاىرة  إباف عصرى البطالمة والروماف دالئؿ
؛ لكنو سيقتصر عمي ما يترتب وتتبع أحداثو تحميؿ أسباب ىذا العنؼإلي ىذا البحث وال ييدؼ . العنؼ

. ثـ تحميؿ نصوص قانوف العقوبات المطبؽ إجراءات الخصومة القضائية واستحقاؽ التعويض عميو مف
ىؿ كاف ييدؼ إلي تعويض الطرؼ المضار ماديا وحسب أـ كاف ييدؼ و ب، وفمسفتو في فرض العقا

 .جـرالردع عف تكرار الو الزجر  إلي

والتعػػدى لمتعبيػر عػف العنػؼ " " "" و "" ت عػدة ألفػاظوقػد اسػتخدم  
لمفػظ الػػذي يطمػؽ عمػػي وكػػاف ا لمداللػة عمػػي الجػروح.)الوثػائؽ البرديػػة. واسػتخدـ التعبيػػر   ىفػ

اإلجراء القانوني ضده يتـ اتخاذه بمعرفة األشخاص المصابيف. والجػروح وكاف ". " جنحة العنؼ ىو:
  (1 متعمدة مف الجانى، وكاف يكفى أف يكوف المدعى عميو قد أحدث الضرر. لـ تكف تحتاج ألف تكوف

ومنيا ما كاف مف الرجػاؿ ضػد الرجػاؿ، ويتضح مف خالؿ الوثائؽ تعدد حوادث العنؼ وتبايف أطرافو. 
أو مف النساء ضد النساء، أو مف الكبار  ،مف الرجاؿ ضد النساء، ومف النساء ضد الرجاؿ منيا ما كافو 

أى بػػيف مجموعػػة ضػػد فػػرد أو جماعػػة ضػػد أخػػرى وىػػو  ىضػػد األطفػػاؿ. ىػػذا فضػػال عػػف الشػػجار الجمػػاع
                                                           

(1) Taubenschlag, R. (1955), p. 458. 



 

 

 

 عف االعتداء الجسدى فى مصر ىجراءات التعويض المالإ

 

128 

إحػدى معػارؾ الرجػاؿ أف ييػاجـ الشػخص الواحػد  الذى ضـ رجاال ونساء عمى كال الجانبيف. والغريػب فػى
عميػو لػـ يكػف ليشػكؿ أدنػى فػارؽ فػى القػانوف، فقػد  ىويجدر بالذكر أف اختالؼ جنس المعتػد (1 شخصاف.

كانػػت العقوبػػة واحػػدة. وكػػاف االعتبػػار األىػػـ ىػػو ظػػروؼ ارتكػػاب الحػػادث. كػػذلؾ تباينػػت طبقػػات أطػػراؼ 
غريػػؽ ورومػػاف وغيػػرىـ؛ أحػػرارا وعبيػػدا فمػػـ مقػػدونية فشػػممت الشػػجار مػػف األعػػراؽ المختمفػػ وف ومصػػريوف وار

يقتصػػر العنػػؼ عمػػى طبقػػة بعينيػػا؛ وشػػاع مػػا بػػيف األفػػراد والجماعػػات حتػػي فػػى االجتماعػػات ذات الطػػابع 
   (2 الودى والمينى كاجتماعات النقابات والييئات.

شكاوى العنػؼ الصػادرة  تباينت أسباب العنؼ أيضًا بتبايف أطرافو وعمى سبيؿ المثاؿ: تكتسىىذا وقد 
مف األفراد مف الرجػاؿ ضػد الرجػاؿ بطػابع اقتصػادى بحػت مثػؿ التنػافس المينػى كػالخالؼ بػيف أثنػيف مػف 

ومنيػا مػا لػـ  (4 ومنيػا مػا لػـ يكػف محػدد السػبب. (3 ،خالفػاتلا ؾأو نحو ذلؾ مػف تمػ أرباب صناعة بعينيا
بغػػػض النظػػػر عػػػف  –سػػػاء ضػػػد  الرجػػػاؿ ولعمػػػو مػػػف البػػػدييى أف تحتػػػؿ شػػػكاوى الن (5 يكػػػف محػػػدد السػػػبب.

المرتبػػة األولػػى مػػف حيػػث عػػدد البرديػػات؛ فيػػى السػػالح األمضػػي فػػى مواجيػػة "جبػػروت  –مطابقتيػػا لمواقػػع 

                                                           

(1) P. Teb. 2, 304, 167/168 B.C. Arsinoe. 

(2) P.Mich.3, 243, l.7; 246, l.13, A.D.47, BGU.1835, A.D. 5
th

 -6
th

 cent., Kunderewicz, C., 

(1965), p. 139.  

(3) PCZ. 3, 59520, 246 B.C.; 59486, mid. 3
rd

. cent. B.C., Philadelphia, P.Hib. 1, 73, 243-242, 

B.C., Takona, P.Gurob.8, Goodspeed and Colwel 65. SP.334, 20 Aug. 210 B.C., 

Apollonias, Fayum, P.Teb. 39, 114 B.C., Kerkeosiris; 3: 1, 798, 2
nd

 cent. B.C., 

Oxyrhyncha, P.Ryl. 2, 144, A.D. 38, Euhemeria, P.Ryl. 2, 145, A.D. 38, Arsinoe, P.Graux 

4, A.D. 248, Philadelphia, Bagnall, R.S., Scofield, W., (1973), p. 67.. 

(4) P.Hib. 1, 73, 243-242., B.C., Takona, P.Gurob. 8 Goodspeed and Colwel 65. SP. 334, 20 

Aug. 210 B.C., Apollonias, Fayum, P.Teb. 39, 114 B.C., Kerkeosiris, P.Teb. 3: 1, 798, 2
nd

 

cent. B.C., Oxyrhyncha, P.Ryl. 2, 144, A.D. 38, Euhemeria, Themistis division, Arsinoe, 

P.Graux 4, A.D. 248, Philadelphia.  

(5) P. Mich. Inv. 6954, June 194 B.C., P.Teb. 44, 114 B.C. Kerkeosiris, P.Fay. 12, 103 B.C., 

Theadelphia, P.Duke inv. 359, 2
nd

 cent. B.C; 338, 2
nd

 cent. B.C., Herakleopolis, P.Teb.1, 

138, 2
nd

 cent. B.C.; BGU. VIII, 1816, ii. 19-21, P.Teb., 3, 476 desc., 27 Dec. A.D.30. 
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ويمييػػػا الحػػػاالت التػػػى  (1 ىػػػو شػػػكاوى الزوجػػػات مػػػف عنػػػؼ األزواج. الرجػػػؿ". وكػػػاف أكثػػػر ىػػػذه الشػػػكاوى
  (3 أو نشوب الشجار داخؿ المنزؿ. (2 تعرضت فييا النساء لمعدواف مف جراء مياجمة المنازؿ،

ولدوافع مختمفة أكثرىا اقتصػادى أو مخػتمط بػدوافع دينيػة؛ تعرضػت بعػض المجموعػات لحػوادث عنػؼ 
وتأتى بعػد ذلػؾ  (5 وقد يتجمع مجموعة مف األفراد لإلضرار بشخص واحد. (4 بواسطة مجموعات مضادة.

  (7 سيدات ضد بعضيف بعضا.ذلؾ عنؼ ال ىيم (6 ذلؾ حوادث عنؼ مف السيدات ضد الرجاؿ.

ويسػػتدؿ مػػف خػػالؿ مرافعػػة لمحػػامى يرجػػو القاضػػى أف:  (8 وأخيػػرا فمػػـ يػػنا األطفػػاؿ مػػف العنػػؼ أيضػػاً 
وأيضا مف خػالؿ قائمػة توضػح  (1 يظير مرات عديدة فى سجالت محكمتؾ. نراه يضع حدا لمعنؼ والذى"

                                                           

(1) P.Ent. 82, 221 B.C, Terakomia, P.Ent. 23, 11 May 218 B.C., PSI 1075, A.D. 458,  P.Oxy. 4, 

903, (BL III 1330, A.D.4
th

 or 5
th

 cent.; 50, 3581, A.D.4
th

 or 5
th

 cent. Oxyrhynchus. 

(2) P. Teb. 2, 283, 460/59 B.C., Tebtunis, P.Mich 5, 228, 23
rd

 Nov. A.D. 47, Areos Kome, 

Arsinoe, P.Thead. 15, A.D. 280-281, Theadelphia. 

(3) P.Teb. 800, 7
th

 Jul. 153 or 15 Jul. 142 B.C. Smaria, Fayum, BGU. 515, A.D.158-159, 

Arsinoe. 

(4) P. Gurob. 8, 210 B.C., Apollonias, P.Duke inv. 357, 2
nd

 cent. B.C., Herakleopolte nome, 

P.Teb. 1, 128, late 2
nd

 cent. B.C., Kerkeosiris, P.Oxy.2, 324, A.D.50, Oxyrhynchus, 

P.Thead.17, A.D. 332, Theadelphia. 

(5) P.Teb. 3: 1, 765, 153 B.C., P.Teb  3. 1, 965 desc. 141 B.C., P.Teb 3:1 802, 135 B.C., P.Teb. 

P.Teb. 3: 1, 135 B.C., P.Teb 3:1, 797, 2
nd

 cent. B.C., Tebtunis; 1, 48, 117 or 113 B.C., 

Kerkeosiris, P.Teb 1, 16, 115/4 B.C., Kerkeosiris, P.Teb; 1, 15, 18 Aug. 114 B.C.; 1, 129, 

113/2 B.C.; 1, 264 desc., late 2
nd

 cent. B.C.  

(6) P.Gurob. 2, 226 B.C., Krokodelopolis, P.Ent. 79, P. Ryl. 2, 116, A.D. 194, Hermopolis, 

P.Mich. inv. 1341, A.D. 2
nd

 cent. Unknown place, P.Oslo. inv. 1482, A.D. 3
rd

 cent., 

Oxyrhynchus. 

(7) P.Ent. 83 B.C., Terakomia, SB. X 10239 (BL VII 217; VII357), after 25 June- 21Jul. A.D. 

37, P. Ryl. 2, 124, A.D. 1
st
 cent. Euhemeria, P.Ryl. 2, 151, A.D.40, Whitehorne, J., (1984), 

pp. 1267-1274.  

(8) P.Col. Zen. 6, early March 257 B.C., Philadelphia.  
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والتعػدى. وبصػورة تكػاد تكػوف توضح مجموعة مف أحكاـ الغرامة الصادرة فى جممة مف قضػايا اإلسػاءات 
  (2 عمى نحو كبير ازدحمت بو سجالت المحاكـ. ةمطمقة فإف العنؼ كاف ظاىرة منتشر 

وطبقا لمقانوف البطممى فأف األشخاص الذيف تعرضوا لمجروح يكوف مف حقيـ اتخاذ اإلجػراءات لطمػب 
وفػػػى ( 3 اإلجػػػراءات القانونيػػػة،المػػػذيف مػػػف حقيػػػـ اإلبػػػالغ واتخػػػاذ  ـوىػػػ والجػػػزاء النقػػػدى  الغرامػػػة( التعػػػويض

 (4 كـ.العصر الروماني كاف األشخاص المصابيف بجراح يمكنيـ بدء الخصومة إما أماـ الشرطة أو المحا
وكػاف يػػتـ التغاضػػى عػف مثػػؿ ىػػذا الشػرط بػػالنظر إلػػى حالػة المصػػاب إف كانػػت حالتػو ال تسػػمح لػػو بتقػػديـ 

 (6 مػؿ؛شكوى بدال مف موظفو ما دامػت تخػتص بالعوكاف يمكف لصاحب العمؿ تقديـ ال (5 فسو.الشكوى بن
والوالػػد أو الوصػػى ىػػو الػػذى يتػػولى  (7 ئيـ.وفػػى حػػاالت أخػػرى قػػاـ الرجػػاؿ بتقػػديـ الشػػكاوى بػػدال مػػف نسػػا

اإلبالغ إف كانت الضحية دوف السػف القػانونى للىميػة، ويطالػب بػالتعويض، والجػزاء أمػاـ القاضػى بشػكؿ 
ا إذا ما كاف عدد المتيميف كانوا يشتركوف فى مثؿ ىذه المسئولية أـ لكف مف الصعب أف نقرر مو  مباشر.

بيػػد أنػػو مػػف  (1 قػػد يتقػػدـ أحػػد أطػػراؼ النػػزاع بالشػػكوى نيابػػة عػػف البػػاقيف.و  (8 أف المسػػئولية كانػػت تراكميػػة.
  (2 مشاجرة حدثت لو متخطيا بذلؾ قوامة سيده عميو. ىالغريب أف يتقدـ أحد العبيد بشكوى ف

                                                                                                                                                          

(1) P.Thead. 15, A.D. 280-281, Theadelphia. 

(2) Bowman, A.K., (1986), pp. 50, 212, 216, Robert, D., (1979), 37-64.    

(3) P.Teb. 3: 1, 785, l.31ff, 138 B.C., Taubenschlag, R. (1955), p.445. 

(4) Taubenschlag, R. (1955), p.450. 

(5) P.Mich 5, 228, 23
rd

 Nov. A.D. 47, Areos Kome, Arsinoe, P. Ryl. 2, 124, A.D. 1
st
 cent. 

Euhemeria Arsinoe. 

(6) P.Ryl. 2, 145, A.D. 38, Arsinoe, BGU. 515, A.D.158-159, Arsinoe. 

(7) P. Teb. 800 = CPJ, 7
th

 of Jul. 153 B.C. or 15
th

 of Jul. 142 B.C., Samaria, Fayum, P.Mich 5, 

228, 23
rd

 Nov. A.D. 47, Areos Kome, Arsinoe, P. Ryl. 2, 124, A.D. 1
st
 cent. Euhemeria, 

Arsinoe. BGU. 515, A.D. 158-159, Arsinoe. 

(8) Taubenschlag, R (1955), p. 462.  
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" ىػو تقػديـ البالغػات  ػ أف تكػوف الخطػوة األولػى مػف أجػؿ تحريػؾ "جنحػة العنػؼ ومػف الطبيعػى
فور وقوع المخالفة. وليذا الغػرض كػاف يػتـ تػدويف الشػكوى بصػورة "رسػمية". وكػاف تػدوينيا يسػتمـز بصػورة 

ة ف الشػكاوى القضػائية الرسػميأرئيسية أف يتـ ذلؾ عمى ما يشبو صيغة رسمية. وقد الحػظ عممػاء البػردى 
سـ ويتوقػؼ طوليػا عمػى حجػـ الشػكوى.  22كانت تدوف عمى قطعة مف ورؽ البردى عرضيا ثابت ويبمغ 

وربمػػا كػػاف شػػكميا ىػػذا مناسػػبا لحجػػـ الػػدفاتر الرسػػمية المحفوظػػة بيػػا. وكػػاف التػػدويف يػػتـ عمػػى وجػػو الورقػػة 
(Recto) ع مػف الشػكاوى. . وال يستبعد أنو كاف ىناؾ كاتب خاص محترؼ يقـو عمى تدويف مثؿ ىذا النػو

وىػػو مػػا تػػوحى بػػو الصػػيغة الثابتػػة ليػػذه الشػػكاوى بمػػا تتضػػمنو مػػف عناصػػر مختمفػػة اشػػتممت بعػػد الديباجػػة 
شػػرح الوقػػائع وطمبػػات الشػػاكى وأخيػػرا حػػث الممػػؾ أو الموظػػؼ المسػػئوؿ عمػػى تحقيػػؽ العدالػػة ويػػتـ "عمػػى: 

   (3 .اكى يؤكد عدالتو"عطاء الحؽ لمشإاختتاميا لذلؾ إما بالدعاء لمممؾ أو حثو بالقوؿ أف 

وبنظرة أكثر تفصػيال لمشػكاوى يتضػح أف أولئػؾ الػراغبيف فػى الحصػوؿ عمػى العػدؿ أو المػذيف يرغبػوف 
فػػى إثبػػات الضػػرر الواقػػع عمػػييـ كػػاف عمػػييـ فػػى كػػؿ حػػاؿ أف ال يتوانػػوا عػػف تقػػديـ البالغػػات. ولكػػف مػػف 

ثػػة، وىػػو مػػا فػػتح بػػاب االجتيػػاد لػػدى المالحػػظ أف مثػػؿ ىػػذه البالغػػات تخمػػوا مػػف زمػػف محػػدد لوقػػوع الحاد
 (4 الػػبعض بػػأف الضػػحية كػػاف عػػادة مػػا يحػػاوؿ أف يسػػترد حقػػو بطػػرؽ أخػػرى قبػػؿ التقػػدـ بػػبالغ لمسػػمطات

اشػػتممت البالغػػات المقدمػػة بصػػورة عامػػة عمػػى عناصػػر محػػددة فيػػى تبػػدأ بتوجيػػو الرسػػالة إلػػى الموظػػؼ 
تمؿ عمػى األحػداث متضػمنة جميػع التفاصػيؿ المختص "جية اإلبالغ". يمى ذلؾ ذكر تفاصيؿ الواقعة وتش

مثػػػؿ: مكػػػاف وزمػػػاف وظػػػروؼ حػػػدوث الواقعػػػة وأسػػػبابيا إف وجػػػدت وأسػػػماء أطػػػراؼ الواقعػػػة أى الجػػػانى أو 
الجناة المعروؼ منيـ والمجيوؿ والمجنػى عميػو أو عمػييـ ثػـ الشػاىد أو الشػيود وأخيػرا يػتـ تحديػد الغػرض 

                                                                                                                                                          

(1) P. Teb. 800, 7
th

 of Jul. 153 B.C. or 15
th

 of Jul. 142 B.C., Samaria, Fayum P.Teb. 39, 114 

B.C., Kerkeosiris.  

(2) P.Ryl. 2, 144, A.D. 38, Euhemeria, Arsinoe.  

 .91ػ89، ص ص 2(، ج 1988اجع نصحى،  ر ( 3 
(4) Bagnall, R.S., (1989), p.209.   
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ر عمى نفس المنػواؿ فينػاؾ شػكوى عػزؼ مقػدموىا وىػـ سػتة مف البالغ. عمى أف كؿ الشكاوى لـ تكف تسي
مف الكينة فػى تبتػونيس عػف ذكػر أيػة تفاصػيؿ عػف شػكواىـ التػى قػدموىا لػػ "اإلسػتراتيجوس": وذكػروا أنيػـ 

  (1 .سوؼ يوردوف تفاصيميا فى الموعد المحدد. وربما المقصود موعد التحقيؽ فى الشكوى

لعصػػريف البطممػػى والرومػػانى، فإنػػو ياالحػػظ أف الشػػكاوى تػػـ وفيمػػا يتصػػؿ بػػػ جيػػة تقػػديـ الشػػكوى فػػى ا
أو رئػػيس  (3 يػػة،أو عمػػدة القر  (2 يػػة،تقػػديميا لفئػػات مختمفػػة مػػف المػػوظفيف اإلداريػػيف، وشػػممت: كاتػػب القر 

 (8 وس.أو اإلسػػػتراتيج (7 اف،أو قائػػد الفرسػػ (6 أو الكاتػػػب الممكػػى، (5 يس،أو اإليبسػػتات (4 مػػى،الشػػرطة المح
أو  (9 ديات ما تـ رفعو إلػى "زينػوف" الػذى كػاف يقػـو بػبعض األعمػاؿ الرسػمية ككاتػب لمقريػة،ومف بيف البر 

كمػػا كػػاف ىنػػاؾ مػػف بػػيف البرديػػات مػػا يفتقػػر إلػػى منصػػب الموظػػؼ  (11 عة.مػػرة أخػػرى بصػػفتو مػػديرا لمضػػي
وفػػػى  (1 يػػػو.المجنػػػى عم ىوفػػػى حالػػػة واحػػػدة عثػػػرت إحػػػدى دوريػػػات الشػػػرطة عمػػػ (11 الموجػػػو لػػػو الشػػػكوى.

                                                           

(1) P.Teb. 303, A.D.180, Tebtunis. 

(2) P.Teb. 793, 183 B.C., Berenike; 800, 7
th

 of Jul. 153 B.C. or 15
th

 of Jul. 142 B.C., Samaria; 

1, 48, 117 or 113 B.C.; 1, 16, 115/4 B.C.; 39, 114 B.C.; 44, 114 B.C.; 1, 15, 18 Aug. 114 

B.C.; 1, 129, 113/2 B.C., Kerkeosiris, 3: 1, 798, 2
nd

 cent. B.C., Oxyrhyncha.  

(3) P.Teb. 1, 128, late 2
nd

 cent. B.C., Kerkeosiris. 

(4) P.Teb. 1, 138, 2
nd

 cent. B.C., Kerkeosiris; 3:1, 797, 2
nd

 cent. B.C., Tebtunis. 

(5) P.Teb. 802, 135 B.C., P.Hib. 73, 243-242 B.C., Hibeh. 

(6) P.Gurob.8 Goodspeed and Colwel 65. SP., 3, 334, 20 Aug. 210 B.C., Apollonias, Fayum. 

(7) P.Teb. 3:1, 802, 135 B.C. 

(8) UPZ. 18, 161 B.C.,  Menphis’ Sarapium. 

(9) PCZ. 59520, 246 B.C., Philadelphia.  

(10) P.Col. Zen. 6, early March 257 B.C., Philadelphia.  

(11) P.Teb. 3: 1, 765, 153 B.C.; 3:1, 964, 141 B.C., P.Duke inv. 357, 2
nd

 cent. B.C., 

Herakleopolte; 359, 2
nd

 cent. B.C.; 338, 2
nd

 cent. B.C., P.Teb. 1, 230 desc. , late 2
nd

 cent. 

B.C., Crocodelopolis. 
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 (4 يس،واإليبسػػػػػتات (3 ،أو السػػػػػينتوريوف (2 صػػػػػر الرومػػػػػانى تػػػػػـ تقػػػػػديـ الشػػػػػكاوى إلػػػػػى: رئػػػػػيس البػػػػػوليس،الع
والػػبعض ارخػػر رفػػع (6 ميةومنيػػا مػػا تػػـ تقديمػػو لمػػوظفيف ال تػػذكر البرديػػة صػػفتيـ الرسػػ (5 وسواإلسػػتراتيج

  (7 شكواه إلى الوالى مباشرة.

وى لػـ يقتصػػر عمػى إقمػيـ بعينػػو أو فتػرة زمنيػػة وبػالنظر إلػى حقيقػػة ىامػة مفادىػػا أف مصػدر ىػذه الشػػكا
محددة مف العصريف البطممى والرومانى، فإنو يتضح أف الشكوى كانت تقدـ ألقػرب موظػؼ يمكنػو إثباتيػا 
وأنو لـ يكػف ثمػة قاعػدة ثابتػة تحػدد الموظػؼ الػذى يجػب أف توجػو إليػو مثػؿ ىػذه الشػكاوى. وىػو مػا يفسػر 

المذيف تػـ تقػديـ ىػذه الشػكاوى فقػد تراوحػت اختصاصػاتيـ مػا بػيف اختالؼ مراكز واختصاصات الموظفوف 
المدنية أو العسكرية ورغـ ىذا التبػايف اسػتقبؿ جمػيعيـ أمثػاؿ ىػذه الشػكاوى. ويمكػف القػوؿ بػالنظر إلػى مػا 
ىو معمـو مف اختصاص الممؾ البطممي بتشكيؿ ىذه المحاكـ  بأف واجب ىؤالء الموظفوف عمػى اخػتالؼ 

 (8 كـ.وا ىذه الشكاوى فى النياية لمممؾ أو لمف فوضو الممؾ شأف تشكيؿ مثؿ ىػذه المحػادرجاتيـ أف يرفع
 وفى العصر الرومانى كاف تشكيؿ ىذه المحاكـ مف سمطات الوالى الرومانى. 

                                                                                                                                                          

(1) P. Mich. Inv. 6954, June 194 B.C. 

(2) P.Ryl. 2, 145, A.D. 38, Arsinoe; 2, 144, A.D. 38, Euhemeria, P.Oslo. inv. 1482, A.D. 3
rd

 

cent, Oxythynchus.  

(3) P.Graux 4, A.D. 248, Philadelphia, BGU. 515, A.D. 158-159, Arsinoe. 

(4) P. Teb. 2, 283, 60/59 B.C., Tebtunis about 59 B.C. 

(5) P. Teb. 2, 283, 60/59 B.C., Tebtunis, P.Mich 5, 228, 23
rd

 Nov. A.D. 47, Areos Kome, 

Arsinoe, P. Ryl. 2, 116, A.D. 194, Hermopolis, P.Mich. 6, 423-4, A.D. 22
nd

 May 197, 

Karanis. 

(6) P.Teb. 2: 1, 476 desc., 27 Dec. A.D.30, P. Ryl. 2, 124, A.D. 1
st
 cent. Euhemeria, Arsinoe, 

P.ctYBR inv.1683, about A.D. 299, place unknown, P. Teb. 2, 304, 167/168 B.C. Arsinoe. 

(7) P. Thead. 17, A.D. 332, Theadelphia. 

(8)P.Gurob. 2, 226 B.C., Krokodelopolis, P. Ent. 82, 221 B.C., Terakomea, P. Ent. 23, 11
th

 May 

218 B.C., Magdola, Fayum, P.Fay. 12, about 103 B.C., Theadelphia.  
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بيد أنو لـ يكف دائمػا واضػحا. ذلػؾ أف الوثػائؽ المختمفػة  وبصورة عامة كاف اليدؼ مف الشكوى محددا
جػراءات القانونيػة الالزمػة ذه الحوادث توحد فييا اليػدؼ وىػو رفػع الشػكوى التخػاذ اإلالتى تنبئ عف مثؿ ى

لرفع الجنحة ورد حؽ الشاكى وتعويضو حتي يحصؿ عمي العدؿ. عمى أف القميؿ مف الوثائؽ التػى قػدميا 
بعض الشاكيف كانت ألىداؼ مختمفة منيا: حفظ حؽ الشاكى "سارابيوف" فى شكواه ضد أمو وطمب حفػظ 

شكوى كدليؿ حتي يقدـ شكوى ضد والدتو وبػاقي المعتػديف مػع تأكيػده لإلسػتراتيجوس وطالػب أف ال يخػؿ ال
فضػػال عمػػا سػػبؽ كػػاف ىنػػاؾ مػػف يثبػػت حقػػو مػػف واقػػع جمسػػات  (1 ىػػذا الحفػػظ بػػأى مػػف حقوقػػو القانونيػػة.

المحكمػػة وىػػا ىػػو "ىرميػػاس" فػػى قضػػيتو ضػػد "حػػورس"، يخطػػر المحكمػػة مػػف خػػالؿ محضػػر الجمسػػة أنػػو 
ويجػػدر القػػوؿ أنػػو مػػف الوجيػػة  (2 وؼ يرفػػع شػػكوى أخػػرى ضػػد خصػػومو بشػػأف مػػا ألحقػػوه بػػو مػػف األذى.سػػ

القانونية الصرفة فقد كاف الغرض مف رفع الجنحة فى العصر البطممي ىو تحديد الغرامة النقدية المدنيػة. 
  (3 مة.وفى العصر الرومانى كاف ييدؼ إلى تحديد الجزاء  بصورة عا

مػف غيػر المسػتغرب أف تخمػوا الشػكاوى فػى العصػريف البطممػى والرومػانى مػف طمػب وعمى ذلػؾ يكػوف 
معاقبػػة المعتػػدى جنائيػػا وتنحصػػر الطمبػػات فػػى الشػػكاوى المختمفػػة فػػى الحصػػوؿ عمػػى العػػدؿ وىػػو مػػا قػػد 
يتداعي معو إلى الذىف أف خمو الوثائؽ الخاصة بالتعديات وغيرىا مف أى عقاب قانونى لـ يأت مصػادفة 

تمط فػػى ىػػذه البرديػػات مػػا ىػػو "عقػػابى" أى ينتمػػى لقػػانوف العقبػػات مػػع مػػا ىػػو "مػػدنى" أى ينتمػػى ولػػذلؾ أخػػ
لمقانوف المدنى. وأف النظاـ القضائى كػاف يخمػوا فػى ىػذا الشػاف مػف أى عدالػة جنائيػة. ومػف ادلػة ذلػؾ أف 

ضػى كانػت تمػر بعػدة فى ىذه الجنح. ومف المالحظ أف إجػراءات التقا اإلشارة لمعقوبات الجنائية كاف نادراً 
مراحؿ ألجؿ تحديد الجريمة وليس إلنزاؿ العقوبة. وال تكاد مالمح قانوف العقوبات تظير سوي فى الجرائـ 
ضد الدولة وجرائـ القتؿ. وىذا الواقع يعكس نظرة الشكاة فى ذلؾ العصر لمعػدؿ وأف تمػؾ العدالػة التوراتيػة 

المقصػػودة وأف مػػا يعػػد جريمػػة فػػى الوقػػت المعاصػػر لػػـ  "العػػيف بػػالعيف والسػػف بالسػػف"، لػػـ تكػػف ىػػى العدالػػة
                                                           

(1) P. Ryl. 2, 116, A.D. 194, Hermopolis. 

(2) UPZ. II, 162, 117 B.C. 

(3) Taubenschlag, R. (1955), p. 449. 
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يكػف كػػذلؾ مػف وجيػػة نظػر قطػػاع عػريض مػػف السػكاف. وأف جانػػب كبيػر مػػف قضػايا العنػػؼ ىػذه قػػد تمػػت 
  (1 معالجتو بصورة تتراوح ما بيف القبوؿ والموائمة.

قدير األضػرار وينيض دليال عمى ما سبؽ تمؾ العبارات المعتادة والتى تحدد الغرض مف البالغ وىو ت
والتعػػويض. وىػػو مػػا جعػػؿ الشػػاكيف يتركػػوف تقػػدير األضػػرار فييػػا لمقاضػػى أو لمممػػؾ كمػػا ىػػو حػػادث فػػي 

 "وآمؿ أف احصؿ عمى العدالة عمى يديؾ يا مميكي يا حامى الجميع ػ :إحدى الشكاوى
  

  2)  

وكػػاف مػػف المعتػػاد أف ياسػػتبدؿ أسػػـ الممػػؾ باسػػـ الموظػػؼ الموجيػػة لػػو الشػػكوى. وأكثػػر الشػػكاوى كانػػت  
 تحقيؽ "الرضا": تطمب

 3)
 

ب العقػاب وقػد يكػوف الغػرض أحيانػا ىػو اسػتباؽ وأحيانًا كاف الغرض مف البالغ أبعد ما يكوف عف طم
الطرؼ المضاد حتػي ال يتقػدـ بشػكوى، وذلػؾ طبقػا لمػا تقػدمت بػو جماعػة مػف إقمػيـ "ىيراكميوبػوليس" ضػد 
جماعػػة مػػف نفػػس اإلقمػػيـ أحػػدثت بيػػـ جراحػػا عديػػدة لكػػف فػػى نيايػػة الشػػكوى تؤكػػد الجماعػػة المضػػارة بػػأف 

مػف اتيػاميـ  ىلمعتػادة ولكػف ىػو أف يػتـ منػع الجماعػة األخػر الغرض مف الشػكوى لػيس اتخػاذ اإلجػراءات ا
وتتراجع طمبات بعض مقدمى الشكاوى فى ظؿ تقبؿ واسع لمعنؼ إلى درجة كبيرة حتػي أف  (4 ذبة.بتيـ كا

أحػد الشػكاوى مػف لػدف "أبولػػودوروس" المتعاقػد عمػى احتكػار الزيػت فػػى قريػة "كيركيوسػيريس" والػذى يواجػػو 
صابات مػف أحػد ميربػى الزيػت. وعمػى الػرغـ مػف كػؿ مػامتاعب عديدة واعتداءا  ت بدنية متكررة وجروح وار

                                                           

(1) Bagnall, R.S., (1989),pp. 209-210. 

(2) P.Ent. 73, verso, 222 B.C.; 82, 221 B.C., Terakomia, Fayum. 

(3) P.Teb. 2, 304, ll. 18-20, A.D.167-168, Tebtunis. 

(4) P.Duke inv. 357, 2
nd

 cent. B.C., Herakleopolte nome.  
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سػػػبؽ ومػػػف العنػػػؼ الػػػذى مارسػػػو ضػػػده غريمػػػو "سوسػػػيوس"، إال أف طمبػػػو ينحصػػػر فػػػى نيايػػػة شػػػكواه فػػػى 
 (1 الحصوؿ عمى التعويض المالى المقرر عف تيريب كمية الزيت.

الشػػاكى عمػػى أف يػػتـ "تػػوبي " الطػػرؼ  طمػػب آخػػر أكثػػر سػػمبية وتقبػػؿ لعنػػؼ ارخػػر يقتصػػر فيػػو طمػػب
 (2 ."المعتػػػػػػػػػػدى "

وكاف عدـ الثقة فى العدالة سببا آخر فى أف ترفض المرأة التػى أبمغػت عػف حػدوث تعػدى بػدنى عمييػا أف 
ولعؿ غياب العقاب التأديبى  (3 يا.الدفاع عف نفس تعطى أوصاؼ الجناة  ألنيا عمى حد قوليا ال تستطيع

أو السػالب لمحريػػة ىػػو السػػبب فػػى تيديػد الػػوالى الرومػػانى الحػػد المعتقػػيف المػتيـ فػػى قضػػية تعػػدى بػػالعنؼ 
وشػػكوى  (4 " ػ فسػػوؼ تضػػرب بالمقرعػػة ىخػػر أأنػػو: "إذا مػػا حػػدثت منػػؾ شػػكوى 

عى عميو سوؼ يجمد بالسياط وذلػؾ بسػبب احتجػازه لرجػؿ رفيػع أخرى نظرت أماـ الوالى جاء فييا أف المد
 (5 عتو.القدر وامرأة بصورة غير قانونية. وىو المصير الذى كاف يخشاه محاميو في مراف

وكانػػت القاعػػدة أف يػػتـ التحقيػػؽ فػػى المكػػاف الػػذى حػػدثت فيػػو الجنحػػة، فكػػاف يػػتـ القػػبض عمػػى الجنػػاة 
ف كا ويؤكػد عمػى ذلػؾ أف  (6 نت مختمفة عف دائرة سكف أطراؼ الواقعة.واستحضارىـ إلى دائرة المخالفة وار

أف أحػػد المعتػػدى عمػػييـ الػػذى قػػبض عمػػى أحػػد الجنػػاة وىػػو "عبػػد" خػػارج اإلقمػػيـ فػػأتى بػػو وقدمػػو لمموظػػؼ 

                                                           

(1) P.Teb. 39, 114 B.C., Kerkeosiris. 

(2) P.Ent. 78, l. 14, 221 B.C. 

(3) P.Oxy. 11, 1120. 

(4) P.Oxy. 4, 706, A.D. 115, Oxyrhynchus. 

(5) P.Flor. 1, 61. 

(6) P.Ryl. 2, 144, A.D. 38, Euhemeria, Arsinoe, P. Thead. 17, A.D. 332, Theadelphia.   
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والخطوة التالية ىى أف يتـ تدويف بيانػات  (1 المختص فى دائرة سكف الجانى المقبوض عميو وباقى الجناة.
  (2 ت حتي يتـ اتخاذ اإلجراءات الرسمية بشأنيا.الشكوى فى السجال

أو  (3 ال،واقترنت أكثر البالغات عف التعدي الجسدي بجرائـ وظروؼ أخري، ومنيا حدوث الجريمة لي
حػداث جػر  أو سػوء (  6 رقة،السػ أو  (5 كػات،أو مياجمػة الممتم (4 وح،استعماؿ أداة أو سػالح فػى الشػجار وار

ووقػوع اليجػـو فػى السػوؽ  (8 اء.كإجيػاض النسػ (7 ى بػالغ،ضػرر جسػدسوء حالة المعتدى عميو، أو وقوع 
السػػوؽ أو المعبػػد. وكػػؿ ىػػذه الظػػروؼ والمالبسػػات السػػابقة جميعػػا كانػػت تعتبػػر مػػف وجيػػة نظػػر القػػانوف 

ويبػػدو أف جميػػور المتشػػاجريف بصػػورة عامػػة كػػاف عمػػى درجػػة  (9 وبػػة.ظروفػػا مشػػددة تسػػتوجب تغمػػيظ العق
لػوحظ بصػورة إجماليػة أف السػواد األعظػـ مػف الحػاالت المبمػغ عنيػا حػاوؿ عالية مف الوعى بالقػانوف؛ فقػد 

الطرؼ المعتدى عميو فييا أف ياضمف فى تفاصيؿ بالغو ظروفا مشددة ضد خصمو، وذلؾ حتي ال يفمت 
مػػف العقػػاب. وبعبػػارة أخػػري فقػػد كػػانوا يقػػدموف لمقضػػاة حػػاالت كػػاف التكييػػؼ القػػانونى فييػػا جػػاىزا إلصػػدار 

                                                           

(1) P. Oxy., 2, 283, A.D.45, Oxyrhynchus.  

(2) P.Mich. 6, 423-4, A.D. 22
nd

 May 197, Karanis. 

(3) P.Gurob.8 Goodspeed and Colwel 65. SP.2, 334, 20 Aug. 210 B.C., Apollonias, Fayum. 

(4) P.Teb. 793, 183 B.C., Berenike, UPZ. 18, 161 B.C., Memphis’ Sarapium, P.Teb. 39, 114 

B.C.; 44, 114 B.C. Kerkeosiris, P.Fay. 12, about 103 B.C., Theadelphia.  

(5) P.Mich. 6, 423-4, A.D. 22
nd

 May 197, Karanis, BGU. 515, A.D.158-159, Arsinoe. 

(6) P.Hib. 1, 73, 243-242, B.C., Takona, SP. 334, 20 Aug. 210 B.C., Apollonias, P.Ryl. 2, 145, 

A.D. 38; 2, 146, A.D.39, Arsinoe; P.Ryl. 2, 151, A.D.40; 2, 144, A.D. 38, Euhemeria;  2, 

116, A.D. 194 Hermopolis. 

(7) P.Ent. 82, 221 B.C., Terakomia; 23, 11 May 218 B.C., P.Teb. 800, 153 or 142 B.C. Smaria 

Fayum. 

(8) P.Mich 5, 228, 23
rd

 Nov. A.D. 47, Areos Kome, Arsinoe. 

(9) P.Hal. 1, v.8, ll. 186-213, Middle 3
rd

 cent. B.C.  
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بكيديػػة بعػػض  ىوىػػو مػػا قػػد يػػوح (1 ضػػد خصػػوميـ مشػػفوعة بػػالطبع بغرامػػات ماليػػة عاليػػة. أحكامػػا مشػػددة
بيػػد أف ىػػذا لػػـ يمنػػع مػػف وجػػود  (2 قػػؿ.مػػف ىػػذه البالغػػات وىػػو مػػا ظيػػر بالفعػػؿ فػػى واحػػد منيػػا عمػػى األ

  (3 بات.شكاوى تتناوؿ عنفا وضررا وقع عمى الشاكى وجاءت خموا مف الظروؼ المشددة لمعقو 

بينمػػا  (4 عمػػى حػػدوث الواقعػػة. إثبػػات فح بعػػض البالغػػات المقدمػػة عػػدـ وجػػود شػػيوديتضػػح مػػف تصػػو 
خر عمى وجود شيود بعضيـ منخرطيف فى صمتيـ بالمجنى عميو كأف يكوف الشػاىد زوج اراشتمؿ الشؽ 

ومػػف نافمػة القػػوؿ أف عػدـ وجػػود شػيود عمػػى الواقعػػة  (5 المجنػى عمييػػا أو أف يكػوف عبػػدا لػو أو نحػػو ذلػؾ.
ى األحػػواؿ الجنائيػػة ال يبطػػؿ القضػػية وىػػو األمػػر الػػذى يجيػػزه القػػانوف إذ ال يعقػػؿ أف يصػػطحب خاصػػة فػػ

المرء معو شيودا فى حمو وترحالو ليكونوا جاىزيف حاؿ تعرضو لمكروه. وعمى كؿ حاؿ فمػف المنطقػى أف 
 . وجود شيود إثبات عمى الواقعة يقوى مف موقؼ الشخص فى تحريؾ الدعوى القانونية ضد الجانى

وكاف مف المعتاد أف يتـ إجراء تحقيؽ فى الواقعة الستيفاء عناصر القضية قبؿ رفعيا لمجيػة األعمػى. 
وكاف القائـ بيذ التحقيؽ عمى األرجح ىو الموظؼ المقدـ لو البالغ مثػؿ كاتػب القريػة أو الكومػارخوس أو 

يػؽ وىػو مػا كػاف يشػتمؿ فػى رئيس البوليس أو نحو ذلؾ. وكاف مف واجب رئيس البوليس أف يستوفى التحق
العادة عمى فحص لموقع الجريمة ومعاينة األضرار واستجواب الشػيود وىػو مػا تظيػر بعػض مالمحػو مػف 
خالؿ تحقيقات الشرطة فى االشتباه في بعض الجرائـ ػ دوف وجػود مابمػغ عنيػا ػ فنجػد الشػرطة تتبػع بعػض 
                                                           

(1) P.Hal. 1, v.8, ll. 186-213, Middle 3
rd

 cent. B.C. 

(2) P.Gurob. 2, 226 B.C., Krokodelopolis. 

(3) PCZ. 59520, 246 B.C., P.Graux 4, A.D. 248, Philadelphia, P.Thead. 15, A.D. 280-281; 17, 

A.D. 332, Theadelphia.  

(4) P.Ent.82, 221 B.C., Terakomea, UPZ. 18, 161 B.C., Menphis’ Sarapium, P.Teb. 44, 114 

B.C. Kerkeosiris, P.Ryl. 2, 144, A.D.38, Euhemeria, Arsinoe, P.Ryl. 2, 124, A.D. 1st cent. 

Euhemeria, Arsinoe.  

(5) Cf. i.e. P.Hib. 1, 73, 243-242, B.C., Takona, P.Gurob. 2, 226 B.C., Krokodelopolis, P.Fay. 

12, about 103 B.C., Theadelphia, P.Ryl. 2, 145, A.D.38, Arsinoe, P.Mich. 6, 423-4, A.D. 

22nd May 197, Karanis P.Thead. 15, A.D.  280-281, Theadelphia . 
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ريات فػػى الحقػػوؿ أو الطرقػػات وتحقػػؽ فػػي آثػػار الػػدماء البشػػرية التػػى عثػػر عمييػػا الجنػػود فػػى إحػػدى الػػدو 
 (2 ىـ.وفى مناسبة أخرى تبحػث فػي غيػاب بعػض األشػخاص وتحػاوؿ معرفػة مصػير  (1 ا.مالبسات وجودى

مثػػؿ وجػػوب وجػػود بعػػض المػػوظفيف الرسػػمييف لمعاينػػة مخالفػػة تيريػػب  ىأو كمػػا ىػػو متبػػع فػػي شػػئوف أخػػر 
تحػػوؿ محاولػػة محتكػػر الزيػػت إثبػػات  الزيػػت والػػذي كػػاف إحجػػاميـ عمػػي الحضػػور عمػػى األرجػػح ىػػو سػػبب

واشتمؿ التحقيؽ بصورة عامة عمى اسػتجواب أطػراؼ الواقعػة والشػيود وتقيػيـ  (3 الواقعة إلى جنحة ضرب.
لمخسػػائر الناتجػػة عػػف التعػػدى إف أمكػػف؛ وىػػا ىػػو أحػػد كتػػاب القػػرى يعػػايف الخسػػائر الماديػػة الناتجػػة عػػف 

   (4 سبة.اقعة كاممة إلي الكاتب الممكى ليتخذ اإلجراءات المنااقتحاـ كرمة ويقيـ الخسائر ويرفع تقريرا بالو 

وكػػػاف يترتػػػب عمػػػى اسػػػتيفاء التحقيػػػؽ فػػػي الػػػبالغ أف يػػػتـ الػػػتحفظ عمػػػى المتيمػػػيف حتػػػي حػػػيف إجػػػراء  
حضار الجناة يقع عمػي عػاتؽ "رئػيس البػو  وكػاف يقػـو بػالتحقيؽ فػي  (5 ليس.المحاكمة وكاف عبء ضبط وار

 (6 يس البوليس"ويشرؼ عميو "اإليبستاتيس"، ثـ يتـ إحالتيا إلى "اإلسػتراتيجوس".الشكاوى مف ىذا النوع "رئ
وكػػػاف اإليبسػػػتراتيجوس أحيانػػػا مػػػا يقػػػـو بػػػالتحقيؽ فػػػى قضػػػايا العنػػػؼ ضػػػمف مػػػا كػػػاف  (6 "اإلسػػػتراتيجوس".

وىػػػو مػػػف الفرسػػػاف التػػػراقييف فػػػى  ىوفػػػى إحػػػدى الشػػػكاوى يقػػـو الشػػػاك (7 ئية.يمارسػػو مػػػف صػػػالحيات قضػػػا
 (8 ه مف نسختيف ذىبت إحداىما إلى كاتب القرية والثانية إلػى رئػيس البػوليس.الجيش البطممي بتقديـ شكوا

                                                           

(1) P.Teb. 3:1, 730, ll. 1-6, 178 or 167 B.C., Tebtunis. 

(2) P.Teb.2, 333, A.D. 216, Tebtunis.  

(3) P.Teb. 39, 114 B.C. Kerkeosiris. 

(4) P.Gurob.8 Goodspeed and Colwel 65. SP. 2, 334, 20 Aug. 210 B.C., Apollonias, Fayum. 

(5) P.Ryl. 2, 145, A.D. 38, Arsinoe, P.Oxy. 2572-8, A.D. 2nd cent., P.Fay. 37, P.Cairo preis 5, 

P. Mert. 29, P.Oxy., 44, 3190, A.D.3rd. - 4th. Cent. Tampeti-Oxyrhynchus. 

(6) P.Ent. 82, 221 B.C., Terakomia, Fayum. 

(7) P.Oxy. 2563, A.D. 170, P.Mich. 365, A.D. 194, P.Flor. 6, A.D. 226, Thomas, J.D., (1983), 

pp. 143-156. 
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ويعتقػػد أف اليػػدؼ مػػف تقػػديـ النسػػختيف أف يتػػولى كاتػػب القريػػة تسػػجيؿ الشػػكوى فػػى الممفػػات  (1 البػػوليس.
الرسمية حتي يتـ تداوليا بصورة رسمية واتخاذ اإلجراءات بشأنيا عمػى حػيف يقػـو رئػيس البػوليس باسػتيفاء 

حضار الجناة. وبعد التحقيؽ مع الجناة يتـ التحفظ عمييـ أو قد يفرج عػنيـ بكفالػة حتػي التحقيؽ وضب ط وار
  (2 حيف المحاكمة.

ويترتػػب عمػػى اسػػتيفاء التحقيػػؽ أف يػػتـ إحالػػة الشػػكوى برمتيػػا إلػػى اإليبسػػتاتيس لمحاولػػة التوفيػػؽ بػػيف 
ذا مػػػا تعػػػذر ذلػػػؾ فػػػأف القضػػػية كػػػاف يػػػتـ تحويميػػػا لممحك وليػػػذا الغػػػرض كػػػاف  (3 مػػػة.أطػػػراؼ الخصػػػومة، وار

الموظػؼ المخػتص يقػـو بالتأشػير عمػى الشػكوى لترفػع إلػى الموظػؼ األعمػي وىػو مػف أصػحاب المناصػب 
الرفيعػػة وال شػػؾ ليتخػػذ عبػػر تفػػويض مػػف الممػػؾ أو الػػوالى الرومػػانى بمقتضػػي السػػمطة اإلمبراطوريػػة قػػرارا 

ط مػػف الوثػػائؽ التػػى يظيػػر فييػػا أنيػػا بتشػػكيؿ محكمػػة لمنظػػر فػػى األمػػر. وفػػى ىػػذا الصػػدد ىنػػاؾ القميػػؿ فقػػ
تمت إحالتيا إلى الجية األعمػي فمػف بػيف ثػالث شػكاوى اخػذت أوالىمػا طريقيػا إلػى الكاتػب الممكػى، وىػى 

بينمػػػػػا ذىبػػػػػت اإلثنتػػػػػاف الباقيتػػػػػاف إلػػػػػى "اإلسػػػػػتراتيجوس"، وىمػػػػػا مػػػػػف العصػػػػػر  (4 مػػػػػف العصػػػػػر البطممػػػػػى.
محاكمػػات كػػاف ال يتعػػدى دور المحقػػؽ وكثيػػرا مػػا جػػرى وياعتقػػد أف دور "اإلسػػترتيجوس" فػػي ال (5 الرومػػانى.

فػػػى مثػػػؿ ىػػػذه المحاكمػػػات اسػػػػتبعاد األدلػػػة الشػػػفيية  األقػػػواؿ المرسػػػػمة( واقتصػػػرت األدلػػػة المقبولػػػة عمػػػػى 
اإلقرارات التى يتـ القسـ بصحتيا مثؿ الشيادات المكتوبة والوثائؽ والقوانيف والسوابؽ المسػجمة. وكػاف مػف 

اتيجوس حكمػػػو فػػػي بعػػػض القضػػػايا إف أمكنػػػو ذلػػػؾ ولكػػػف إف وجػػػد أف بعػػػض الممكػػػف أف يصػػػدر اإلسػػػتر 

                                                           

(1) P.Teb. 793, 183 B.C., Berenike. 

(2) P.Ryl. II, 94, PSI.1265, P.Mich. III, 245, Boak, A., Dunlap, J., (1937), p. 215. 

(3) P.Ent. 65, r. 1., 221 B.C.; 83 B.C., Terakomia, Fayum 83. 

(4) P.Gurob.8 Goodspeed and Colwel 65. SP. 334, 20 Aug. 210 B.C., Apollonias, Fayum.  

(5) P.Mich 5, 228, 23rd Nov. A.D. 47, Areos Kome, Arsinoe, P. Ryl. 2, 116, A.D. 194, 

Hermopolis. 
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ولعػػؿ التقسػػيـ  (1 يػػا.القضػػايا كانػػت خػػارج اختصاصػػو فأنػػو كػػاف يرفعيػػا إلػػى "اإليبسػػتراتيجوس" لمفصػػؿ في
السابؽ يصمح كقاعدة فى شاف الموظؼ صاحب السمطة القضائية الذى كػاف ترفػع إليػو ىػذه الشػكاوى فػى 

 العصريف.

ؿ نصوص القانوف التػى يطمػب الشػاكوف تفعيميػا لكػى يحصػموا عمػى العدالػة وبسػبب طبيعػة ويجدر تأم
الوثائؽ البردية فال يتوافر نصوص قانونية صحيحة سوى نصوص قانوف مدينة اإلسكندرية. ويقدـ القانوف 

لػدالئؿ السكندرى عرضا كامال لمعقوبات المفروضة عمى الجناة فى حػوادث التعػدى البػدنى والتػى ال تقػدـ ا
" أى القػانوف المطبػؽ فػى سػائر أرجػاء مصػر، وذلػؾ  ى ػالبرديػة مثػيال لػو مػف خػالؿ قػانوف "الػواد

ويجػدر القػوؿ أف القػانوف  (2 رية.مف خالؿ مطالعة البنود الخاصة بجرائـ العنؼ مػف قػانوف مدينػة اإلسػكند
لفقػرة األولػى بعنػواف "التيديػد" وفى ا (3 دى.السكندرى كاف يختمؼ فى بعض مف سماتو عف قانوف أىؿ الوا

"  أى بػأداة حديديػة( ػ  يحدد القانوف العقوبات كالتالى "التيديػد بالحديػد
و النحػػاس أو الحجػػر ...... أو الخشػػب سػػوؼ يغػػـر مائػػة أإذا مػػا ىػػدد رجػػؿ حػػر آخػػر بػػأداة مػػف الحديػػد 

ذا ما ساءت حالتو ... لكف إذا قػاـ عبػد  أو أمػة بارتكػاب أى مػف تمػؾ التصػرفات ضػد رجػؿ أو دراخمة، وار
ذا ما تمقى ا مرأة حرة سوؼ لف يتمقوا أقؿ مف مائة جمدة أو أف يقع التعويض عمى مالؾ العبد المخالؼ". وار

ضػػربا وانػػػدحر فسػػػوؼ يكػػػوف عميػػو أف يػػػدفع لمشػػػخص المجػػػروح ضػػعؼ الجػػػزاء المنصػػػوص عميػػػو لمرجػػػؿ 
التػى تجػرى فػى حالػة  )ػ الجػروح(جػروح ويحػدد أف "ينتقؿ القانوف إلػى حػاالت ال (4 الحر".

الساكر أيا ما كاف الشخص الذى يجرح آخر وىو فػى حالػة ساػكر أو فػى الميػؿ أو فػى معبػد أو فػى السػوؽ 
  (5 فسوؼ يغـر ضعؼ الغرامة المنصوص عمييا".

                                                           

(1) P.Thead. 15, A.D. 280-281, Theadelphia,   ،221ػ221(، ص ص 1994نفتالي لويس.  

(2) P.Hal. 1, v.8, ll. 186-213, Middle 3rd cent. B.C. 

(3) Taubenschlag, R. (1955), pp.17, 45, 435, Cf. Lexicon,  “ ”. 

(4) P.Hal. 1, v.8, ll. 125-126, Middle 3rd cent. B.C. 

(5) P.Hal. 1, v.8, ll. 193-195, Middle 3rd cent. B.C. 
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 ف بضػػرب األحػػرار ػوفػػى شػػأف الضػػرب فقػػد قسػػمو القػػانوف إلػػي نػػوعيف، األوؿ: "لمعبيػػد المػػذيف يقومػػو 
". وقد حدد القػانوف أنػو: وبالنسػبة لمعبػد الػذى يضػرب رجػال 
ذا مػا كػاف  حرا. إذا ما قاـ عبد أو أمة بضرب رجؿ أو امرأة حػرة سػوؼ لػف يتمقػوف أقػؿ مػف مائػة جمػدة. وار

المفػروض عمػى الرجػؿ الحػر. لكػف السيد يعمـ باألمر فسوؼ يدفع بالنيابة عػف عبػده ضػعؼ مبمػغ الغرامػة 
إذا ما تنازع فى ذلؾ  وخسػر الػدعوى( فسػوؼ يكػوف الجػزاء المطمػوب منػو لمصػفعة الواحػدة مائػة دراخمػة. 
ذا ما كاف السيد متورطًا فى األمر فسوؼ يدفع ثالثػة أمثػاؿ المبمػغ المطمػوب ىػذا فضػال عػف تقػدير عػف  وار

عى سػوؼ يقػدر التعػويض عػف الجػروح عنػدما يػتـ تقػديـ ف المدإالخسائر. ولممقدار الكبير مف الصفعات ف
الدعوى لممحكمة. وأيا ما كاف تقدير الخسائر الذى يتـ بواسطة المحكمػة. فسػوؼ يػدفع السػيد ثالثػة أمثػاؿ 

  (1 رر.المبمغ المق

بند تعدى العبيد عمى السادة بالضرب ىو شيوع مثؿ ىذه الظاىرة.  سبؽولعؿ السبب الرئيسى فى أف ي
بعد أف يكوف المسػئوؿ عػف ىػذه الظػاىرة ىػـ مػالؾ ىػؤالء العبيػد أو بعػض مػف العبيػد سػيئ الخمػؽ. وال يست

وبمعنى أوضح أف مالؾ العبد ربما يجػد نفسػو غيػر مضػطر الف يخػوض معركتػو ضػد مػف يكػره ألف لديػو 
حتػي مف العبيد مػف يمكػف أف يتكبػد ىػذه المشػقة، فيحػدث أف يغػرى المالػؾ بخصػمو أحػد عبيػده تاركػا إيػاه 

يدفع الغرامة المستحقة وىو ثمف جػد قميػؿ لمػف لديػو المػاؿ وال ينتػوى أف يضػع نفسػو تحػت طائمػة القػانوف. 
وىو ما يفسر تداخؿ العبيد فى بعض مشاجرات األحرار. ومف ذلػؾ أف أحػد العبيػد اشػترؾ مػع آخػريف فػى 

حػػػد األشػػػخاص أأو ربمػػػا كػػػاف العبػػػد ارخػػػر ينػػػوب عػػػف سػػػيده عنػػػدما تحػػػرش ب (2 خاص.ضػػػرب أحػػػد األشػػػ
وافتعؿ معو مشاجرة، وتمادى سيده فى النوء بنفسو عف الصراع فتػرؾ العبػد يقػدـ بنفسػو الشػكوى ضػد ىػذا 
الشخص وىو ما ليس لو سػند مػف القػانوف فالعبػد تحػت وصػاية سػيده وال يصػح منػو أف يتصػرؼ فػى مثػؿ 

  (3 نفسو.ىذه الشئوف ب

                                                           

(1) P.Hal. 1, v.8, ll. 196-202, Middle 3rd cent. B.C. 

(2) P. Oxy., 2, 283, A.D. 45, Oxyrhynchus. 

(3) P.Ryl. 2, 144, A.D. 38, Euhemeria, Themistis division, Arsinoe. 
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(: إذا بػيف األحػرار ػ  النػوع الثػانى مػف الضػرب يسػميو القػانوف:  الضػربات
مػرأة حػػرة، فسػوؼ يغرمػػوف مائػة دراخمػػة امػا قػاـ رجػػؿ أو امػرأة حػػرة بشػف ىجػـو غيػػر عػادؿ ضػػد رجػؿ أو 

(. وذلػؾ إذا مػا انيزمػوا فػى الصػراع. لكػف وذلؾ خالؼ تقدير الخسائر 
وف عمى المدعى أف يقدـ قضيتو، ويوضح األضػرار التػى إذا ما ضربوا أكثر مف صفعة واحدة، فسوؼ يك

سػػببتيا الضػػربات وأيػػا مػػا كانػػت تقػػديرات الخسػػائر التػػى تحػػددىا المحكمػػة فػػأف المػػتيـ سػػوؼ يػػدفع ضػػعؼ 
ذا مػا تعػدى أى شػخص  (1 امة.المبمغ المنصوص عميو كغر  وحمى القانوف الحكاـ مػف التعػرض لمعنػؼ: وار

ولياتو المتعمقػػػػة بالوظيفػػػػة؛ فسػػػػوؼ يػػػػدفع ثالثػػػػة أمثػػػػاؿ التعػػػػويض عمػػػػي أحػػػػد الحكػػػػاـ بينمػػػػا ىػػػػو ينفػػػػذ مسػػػػئ
  (2 الة.المنصوص عميو ليذه الح

وأخيػػرا فقػػد أوضػػح القػػانوف جػػزاء العػػدواف غيػػر المبػػرر الػػذى قػػد يتعػػرض لػػو الشػػخص وذلػػؾ فػػى بنػػد: 
(: إذا ما تعدى شخص عمى آخر مما ىو ليس منصوص عميو فى ىذا القانوف فإف  التعدى ػ 

لطرؼ المجروح سوؼ يقدر بنفسو الخسػائر عنػد نظػر القضػية فػى المحكمػة وسػوؼ يكػوف عميػو فػى ىػذه ا
ذا مػػا أديػػف  الحالػػة أف يحػػدد بكػػؿ وضػػوح كيػػؼ تػػـ التعػػدى عميػػو والوقػػت الػػذى حػػدث فيػػو ىػػذا التعػػدى. وار

  (3 ئر.المتيـ فسوؼ يكوف عميو أف يدفع ضعؼ المقدار الذى تحدده المحكمة كتقدير لمخسا

ى عكػس غػػزارة الوثػائؽ فيمػا يتعمػػؽ بالبالغػات عػف الجػػرائـ يتراجػع عػدد الوثػػائؽ التػى تتحػدث عػػف وعمػ
محاكمػػػة الجنػػػاة فػػػى مثػػػؿ ىػػػػذه الجػػػرائـ إلػػػى إثنتػػػاف واحػػػدة مػػػػف العصػػػر البطممػػػى واألخػػػرى مػػػف العصػػػػر 
ذا الروماني. ويتضح مف إحدى وثائؽ العصر البطممي العديد مف التفاصػيؿ حػوؿ المحكمػة التػى تعػالا ىػ

النوع مف القضايا. وفيما يمى عػرض لمحكمػة مػف نػوع خػاص مػف حيػث تشػكيميا وربمػا يعػود ذلػؾ إلػى أف 
الثػػانى ؽ.ـ.  ف الييػػود. بيػػد أف وثػػائؽ القػػرفالمحكمػػة كانػػت ذات طػػابع عرقػػى إذ كػػاف طرفػػا النػػزاع فييػػا مػػ

                                                           

(1) P.Hal. 1, v.8, ll. 203-208, Middle 3rd cent. B.C. 

(2) P.Hal. 1, v.8, ll. 209-210, Middle 3rd cent. B.C. 

(3) P.Hal. 1, v.8, ll. 210-213, Middle 3rd cent. B.C. 



 

 

 

 عف االعتداء الجسدى فى مصر ىجراءات التعويض المالإ

 

144 

ثالثػة كينػة ومػف مػدع  توضح أف المحاكـ التى كانت تنظػر مثػؿ ىػذا النػوع مػف القضػايا كانػت تتػألؼ مػف
عاـ. وكاف عمى األخير تمخيص القضايا وتنفيذ األحكاـ. وكانت ىذه المحكمة تسمى المحكمػة المصػرية، 
وىػػى التػػى تنقسػػـ بشػػأنيا األراء حػػوؿ كونيػػا تحمػػؿ صػػالحيات مدنيػػة فقػػط بػػؿ تتخطاىػػا إلػػى الصػػالحيات 

       (1 نائية.الج

مػرأة اكمات التى انعقدت لنظر قضية تعدى. وفييػا تعػدت ويتضح مف الوثيقة التى تتناوؿ إحدى المحا
، وبعػد اسػتيفاء اإلجػراءات أحيمػػت الجنحػة إلػى محكمػة العشػػرة لمنظػر فييػا. وقػػد ىييوديػة عمػى رجػؿ ييػػود

جػػرت المحاكمػػػة حسػػػب نػػػص الوثيقػػػة طبقػػػا التسمسػػػؿ التػػػالى: التػػػأري  لجمسػػػة المحاكمػػػة بػػػالمموؾ البطالمػػػة 
ممػػى والكينػػة العظػػاـ فػػى اإلسػػكندرية عمػػى عػػادة الوثػػائؽ الرسػػمية. مقػػر انعقػػاد متبعػػيف التقػػويـ الممكػػى البط

المحكمػػة. تشػػكيؿ ىيئػػة المحكمػػة بػػدء بػػالرئيس ثػػـ األعضػػاء. اإلشػػارة إلػػي اسػػتبعاد الػػبعض مػػف التشػػكيؿ 
ليػـو المحاكمػة. أسػباب إصػدار  ىالمصر  ىوسبب االستبعاد. يمى ذلؾ التأريخيف المقدوني الرسمى والوطن

تـ اتباعيا في المحاكمة. حيثيػات الحكػـ. منطػوؽ الحكػـ  ى. سرد وقائع القضية. سرد اإلجراءات التالحكـ
 فى القضية

تناوليػػػا عنػػػد الحػػػديث عػػػف ىػػػذه المحاكمػػػة. أوليػػػا مالحظػػػة  ىوىنػػػاؾ عػػػدد مػػػف المالحظػػػات التػػػى ينبغػػػ
ة + الػػرئيس"، أساسػػية وىػػى أف عػػدد القضػػاة المػػذكوريف فػػى محكمػػة العشػػرة ىػػو تسػػع  قضػػاة فقػػط "ثمانيػػ

فضال عف كاتب الجمسة وىو عضو معاوف وليس طػرؼ أصػيؿ فػي تشػكيؿ المحكمػة. ويتضػح مػف سػياؽ 
البردية أف تشكيؿ المحكمة ىذا: ىو التشػكيؿ الػذي تػـ االسػتقرار عميػو وذلػؾ فيمػا خػال األطػراؼ الػذيف تػـ 

عتػراض عمػي النػزاع فػي اال طػراؼأوىنا يظير مف خالؿ الوثيقة حؽ  (2 اعد.ردىـ  مف القضاة( طبقا لمقو 
المحكمػػػػة فػػػػي  نعقػػػػادا القضػػػػاة". وعمػػػػي مػػػػا يظيػػػػر أف مكػػػػاف أحػػػػد القضػػػػاة وىػػػػو مػػػػا يعػػػػرؼ قانونػػػػا بػػػػػ "رد

"كروكوديموبػػوليس" قػػد أعطاىػػا طابعػػا محميػػا فكػػاف ىنػػاؾ ثمػػة نػػزاع مػػا بػػيف أحػػد القضػػاة وبػػيف أحػػد أطػػراؼ 

                                                           

(1) P.Ent. 83= P.Lille 2, 42 = M.Chr. 8, 221 B.C . 57ػ56 ، ص ص2(، ج 1988نصحى،      

(2) P.Gurob. 2, 226 B.C. 
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مة فى اإلقميـ وال حاجة ىنا لعرض القضية القضية، بيد أنو مف الطبيعي أف يكوف مكاف انعقاد ىذه المحك
 اإلسكندرية.   ىف

تػػـ استخالصػػيا مػػف خػػالؿ تحقيقػػات  ىكانػػت الخطػػوة التاليػػة ىػػى سػػرد وقػػائع القضػػية طبقػػا لموقػػائع التػػ
الشرطة. وفى الوقائع تـ سرد إدعػاءات "ديوسػيثيوس" ضػد "ىيراكميػا" بأنيػا أىانتػو عالنيػة أثنػاء وجػوده مػع 

كػاف وقػوع الجنحػة بدقػة. وسػرد التعػديات وشػممت ضػرب بػأداة وشػتائـ لفظيػة ػ مفقػودة آخريف، مع تحديػد م
دراخمػة  فضػية(، عػف ىػػذه  211مػف الوثيقػة ػ والبصػؽ عمػى المػدعى ثػـ مطالبػة المػػدعى بتعػويض قػدره 

األضرار مع تقدير الخسائر األخرى. وتوضح وقائع المحكمة أنو تػـ اسػتدعاء الشػيود المػذيف استشػيد بيػـ 
دعى "ديوسػػيثيوس" لكػػنيـ لػػـ يحضػػروا، ولػػـ يػػدلوا بشػػيادة مكتوبػػة فػػى األمػػر. وموقػػؼ الشػػيود ىنػػا يبػػدو المػػ

غريبػػا ألنيػػا ليسػػت المػػرة األولػػى التػػى يػػدلوف بيػػا بشػػيادتيـ فػػى ىػػذه القضػػية فالبػػد وأنيػػـ قػػد ادلػػوا بيػػا فػػى 
سػببا فػى بطػالف إدعػاء  تحقيقات الشرطة. وكاف تراجعيـ ىذا مع مثػوؿ المػرأة الييوديػة مػع الوصػى عمييػا

"ديوسػػيثيوس" ورفػػض دعػػواه. ومػػف الغريػػب أف يقتصػػر دور المحكمػػة عمػػى رفػػض الػػدعوى دوف أف توجػػو 
 إتياما لمشيود المذيف تراجعوا عف شيادتيـ األولى. 

وكاف حريا بالمحكمة أف تمـز الشاكي الكاذب بدفع تعويض عف ىػذه التيمػة الكاذبػة. ومثػؿ ىػذا المبػدأ 
ى القػانوف السػػكندرى: أى شػػخص يقػػـو برفػع دعػػوى تعػػدى جسػدى ويخسػػرىا عميػػو أف يػػدفع كػاف موجػػودا فػػ

لممنتصر مقدرار إضافيا يعادؿ خامس قيمة الدعوى ويكوف البراكتور أو مساعده المسئوليف عمى تنفيذ ىػذا 
ف لػػػـ تكػػػف ممتمكاتػػػو كافيػػػة لػػػذلؾ  يػػػتـ التنفيػػػذ عمػػػ ى الخصػػػـ مػػػف ممتمكاتػػػو وذلػػػؾ حسػػػب قػػػرار المحكمػػػة هوكار

 (1 ضًا.شخصو أي

عمػػى أف األمػػػر األكثػػػر غرابػػػة فػػػى ىػػػذه القضػػػية ىػػو أف الحكػػػـ صػػػدر كمػػػا توضػػػح المحكمػػػة: "حسػػػب 
ضػمف مسػتندات القضػية التػى بػيف  ػ نصػوص القػانوف والتػى تػـ تقػديميا بواسػطة "ىيراكميػا ػ المػدعى عمييػا

 أيدينا لكى نقدـ حكمنا 
                                                           

(1) P.Hal. 1, v.8, ll. 122-124, Middle 3rd cent. B.C. 
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"  1)  

ويرى "نصحى" أف الصعاب قد اكتنفت القضية مما أدى إلػى ضػرورة اسػتطالع رأى الممػؾ، وفػي ىػذه 
لقضػايا المخػتص بيػا المحػاكـ اإلغريقيػة. وأنػو المناسبة حدد الممؾ األصوؿ القانونية الواجب اتباعيا فػى ا

مػػف الواجػػب تطبيػػؽ األوامػػر الممكيػػة، عمػػى اف تطبػػؽ "قػػوانيف المػػواطنيف" فيمػػا لػػـ يػػرد بػػو نػػص مػػف ىػػذه 
وامر. وكاف تشكيؿ المحكمة عمي ىذا النحو يرد إلى كوف أحد أطراؼ القضية ذا صفة عسكرية ونظػرا األ

لمػػدعى أو الوصػػى عمػػى السػػيدة نفسػػيا مػػف ذوى الرتػػب العسػػكرية. عمييػػا سػػيدة فربمػػا يكػػوف ا ىألف المػػدع
وربمػػػا كانػػػت ىػػػذه الصػػػفة ىػػػى السػػػبب فػػػى استشػػػارة الممػػػؾ والػػػذى جػػػاء رأيػػػو بتشػػػكيؿ المحكمػػػة عمػػػى ىػػػذا 

     (2 حو.الن

البردية الثانية التى تخص ىذا النوع مف المحاكمات تأتى مف العصر الرومانى، وىى تعد أكثػر تعبيػرا 
حاكمػػػػػات الشػػػػػائع إذ أف طرفاىػػػػػا ليسػػػػػا مػػػػػف األقميػػػػػات الضػػػػػيقة. انعقػػػػػدت المحكمػػػػػة برئاسػػػػػة عػػػػػف نمػػػػػط الم

اإلستراتيجوس، وفى القضية يقدـ محامى شكوى األرممة "أرتيمػيس" مػف أحػد األشػخاص ويػدعى "سػيريوف" 
سػػػتيالء عمػػػى ثػػػروة أبنائيػػػا اليتػػػامى مػػػف األغنػػػاـ واسػػػتخدـ العنػػػؼ ضػػػدىا وضػػػد الػػػذى مػػػا فتػػػئ يحػػػاوؿ اال

ا. وتطمػػب ألجػػؿ إثبػػات دعواىػػا شػػيادة الرعػػاة مػػف أقػػراف زوجيػػا. وتوضػػح أنيػػا قػػد يبػػؽ أف حصػػمت أطفاليػػ
عمػػى أمػػر مػػف الػػوالى  حكػػـ قضػػائى سػػابؽ عمػػى مػػا يبػػدو( بػػأف يػػرد "سػػيريوف" مػػا أخػػذه لكػػف ىػػذا الحكػػـ لػػـ 

ليػا ولػـ ينفذ. وعمى حد قػوؿ الشػاكية فقػد قػاـو أوامػر الػوالى وطمبػت إحضػاره لكػى يسػمـ مػا سػرقو مػف أطفا
يسػػع ممثػػؿ "سػػيريوف" سػػوى أف يؤكػػد عمػػى أف موكمػػو منخػػرط فػػى أعمػػاؿ لصػػالح الدولػػة، لكػػف فػػور عودتػػو 
سػػوؼ يػػػرد عمػػى الػػػتيـ الموجيػػة ضػػػده. فيػػرد "إيزيػػػدوروس" محػػامى الشػػػاكية متسػػائال: مػػػاذا إذا ىػػرب مػػػف 

ؼ أضػػع حػػدا لػػذلؾ". ويسػػتمفت تيػػو الػػرد مػػف اإليبسػػتراتيجوس بيػػدوء: إذا مػػا حضػػرت إلػػى فسػػو أالعدالػػةف في

                                                           

(1) P.Gurob. 2, 226 B.C. 

 .88، ص 2 (، ج1988نصحى،  (2) 
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النظػر اسػػتفحاؿ العنػػؼ وىػو مػػا دفػػع محػػامى الشػاكية ليوجػػو عبارتػػو إلػى اإليبسػػتراتيجوس قػػائال: ".. وذلػػؾ 
      (1 تؾ.حتي تضع حدا لمعنؼ والذى نراه يظير مرات عديدة فى سجالت محكم

مػػب تعويضػػا؛ لػػو أف يط " ىنػػاؾ مػػف يػػرى أف الشػػخص المصػػاب كػػاف وألجػػؿ الػػػ "التعػػويض " 
بشكؿ مستقؿ وذلؾ فضال عف العقاب العاـ الذى تنفذه الدولة، والذى كاف يشػمؿ مصػادرة اقطػاع المػدعى 

وكػػػػاف مػػػػف حػػػػؽ األشػػػػخاص الػػػػذيف تعرضػػػػوا لمجػػػػروح اتخػػػػاذ اإلجػػػػراءات لطمػػػػب  (2 ".عميػػػػو "
لتػى كػاف مقترنػة بػالظروؼ التعويض والجزاء النقدى "الغرامة". وتمؾ االخيرة تتفاوت طبقا لطبيعة العنػؼ وا

وتصػػاعد التعػػويض فػػى بعػػض ليصػػؿ إلػػى التجريػػد مػػف الممكيػػة، وغرامػػة  (3 .المشػػددة المػػذكورة فيمػػا سػػبؽ
أمثػػػاؿ  3التنفيػػػذ يكػػػوف التعػػػويض  ىتصػػػؿ إلػػػى خمسػػػة تالنتػػػات مػػػف البرونػػػز. وفػػػى حالػػػة عػػػدـ المضػػػى فػػػ

الشػػخص مػػف التعويضػػات التػػي يػػتـ مكانيػػة تيػػرب إالخسػػائر الحادثػػة. ويؤكػػد القػػانوف السػػكندرى عمػػى عػػدـ 
الحكـ بيا عمػى الجػانى: "إذا أى شػخص بعػد عػرض قضػيتو ألجػؿ شػف ىجػـو ظػالـ أو ضػرب  شػخص( 
تمػت إدانتػػو فعميػو أف يػػدفع  لممنتصػػر فػى القضػػية( مقػػدارا إضػافيا يسػػاوى عاشػػر القيمػة المنصػػوص عمييػػا 

ف في الدعوى. وسوؼ يقـو البراكتور أو مساعده بخصـ ىذه المبالغ  مف أمالكو  حسب قػرار المحكمػة( وار
  (4 صو.لـ يسدد التعويض كامال يتـ التنفيذ عمى شخ

قضػايا التعػدى الجسػدى ىػذه إذ يتعػذر وجػود وثيقػة  ىقتيف مصػير المتيمػيف فػيوال يكاد يتبػدى مػف الػوث
تتنػػاوؿ قضػػية تنتيػػى بحكػػـ قضػػائى محػػدد. لكػػف يظيػػر مػػدى شػػيوع ظػػاىرة العنػػؼ الجسػػدى والتعػػدى عمػػى 

فػػراد مػػف خػػالؿ قائمػػة تشػػمؿ مجموعػػة أحكػػاـ بالغرامػػة الماليػػة، عيػػد بيػػا بعػػد صػػدور الحكػػـ لكػػي يػػػتـ األ
تحصيميا بواسطة الموظفيف المختصيف. وقد بمغ مجموع األشخاص الػذيف تػـ توقيػع عقوبػة الغرامػة عمػييـ 

                                                           

(1) P.Thead. 15, A.D. 280-281, Theadelphia. 

(2) UPZ 1, 64, 156 B.C.,Taubenschlag, R. (1955), p. 445. 

(3) Taubenschlag, R. (1955), p.445, Cf. Lexicon, “ ”.  

(4) P.Hal. 1, v.8, ll. 118-121, Middle 3rd cent. B.C.  
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عمػى فػالف. نحو مف تسع عشر شخصػا. بعضػيـ تػـ توقيػع غرامػة ماليػة عميػو مقترنػة بأنيػا نظيػر التعػدى 
وقػػد تػػـ تػػدويف الغرامػػات الموقعػػة والتػػي تراوحػػت فػػى أدنػػى مقاديرىػػا مػػا بػػيف دراخمتػػاف وخمسػػوف دراخمػػة 
 فضية(. وكانت الغرامػات تسػجؿ مشػفوعة بالسػبب كالتػالى: "فػى القضػية ضػد ميالنيثػوس لتعديػو بػالعنؼ 

 ػ أوبوؿػ ½ دراخمات و 7عمى ديمتريوس 
½

 1)  

وفضػػال عػػف الغرامػػات الماليػػة "المنفػػردة" السػػابقة فقػػد ظيػػر فػػى نفػػس الوثيقػػة غرامػػات جػػاءت مقترنػػة   
دراخمػة وواحػد  31دراخمة و تكاليؼ  51بمبالغ مالية أخرى أو مقادير عينية وكانت كالتالي: "ديمتريوس 

دراخمػػة. ليونتػػاس  6....  رتػػوس ابنػػة ..... ديمتريػػوس بشػػأف الحمػػارونصػػؼ أوبػػوؿ. دوكيمػػوس ضػػد مي
  دراخمة.  1بشأف أغناـ "نيخثمبيس" 

½

c?

."  2)

مقادير الغرامات والتى تمييا ىػى مقػادير التعويضػات ويتضح مف النص أف المقادير المذكورة أوال ىى 
ضػرار بالممتكػات أى الحيوانػات المػذكورة، وتػوحى المبػالغ الضػئيمة المػذكورة أنيػا كانػت تعويضػات عف األ

لحقػػت بيػػذه الحيوانػػات وليسػػت ثمنػػا ليػػا. ويػػرجح أنػػو قػػد تػػـ اإلضػػرار بيػػا مػػف جػػراء عػػف األضػػرار التػػى 
ويتجمػػى مػػف سػػياؽ الوثيقػػة أف التعػػدى فكػػاف لزامػػا عمػػى المتعػػدى أف يسػػدد عنيػػا غرامػػة الماليػػة إضػػافية. 

 وتعنى قيد التحصػيؿ. (3 ،"بعض مف ىذه الغرامات تـ تحصيمو والبعض ارخر شافع بالكممة "

" وكػػػاف يػػػتـ تحصػػػيميا بمعرفػػػة يصػػػدر ألجػػػؿ تحصػػػيميا أمػػػر التنفيػػػذ " وكػػػاف
وكػاف التعبيػر القػانونى المسػتخدـ لمتعبيػر عػف ىػذا النػوع مػف العقوبػات الماليػة  "."البراكتػور ػ

                                                           

(1) P.Hib. 111, ll.2-3, 250 B.C., Hibeh. 

(2) P.Hib. 1, ll. 35-40, 250 B.C., Hibeh 

(3) P.Hib. 1, ll.19-20, 250 B.C., Hibeh. 
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ولعػػؿ ىػػػذه  (1 . وتػػراوح معناىػػا مػػا بػػػيف تقػػدير الخسػػائر ومجػػازاة المخطئػػيف ماليػػا."ػػػ  ىػػو "غرامػػة
البردية السابقة بمضمونيا ىذا لتؤكد عمػى حقيقػة مؤسػفة مفادىػا أف الجػزاء المػادى كػاف فػى الغالػب ىػو الجػزاء 

وىػو فتػرة تػأري  البرديػة ػ حيػث لػـ يكػف ثمػة داع  –الوحيد المطبؽ فى مصر إبػاف عصػر البطالمػة عمػى األقػؿ 
عقابػا عػف جػريمتيـ ىػذه وتػـ سػجنيـ ولكػاف التحصػيؿ ىنػا لمطاردة الجناة لتحصيؿ الغرامة مػنيـ لػو أنيػـ تمقػوا 

عمال سيال وشأنا داخميا مف أعماؿ الشػرطة وال يحتػاج لمعاونػة المحصػميف العمػومييف. وممػا يقػـو مقػاـ الػدليؿ 
 عمي ىذا الزعـ ىو أف المصادر البردية ال تمدنا بما يستدؿ منو عمي سجف أمثاؿ ىؤالء الجناة. 

مة الغرامػػات المفروضػػة فػػى القػػانوف السػػكندرى مقارنػػة بقائمػػة الغرامػػات السػػابؽ يتجمػػى واضػػحا أيضػػا جسػػا
ورودىػػا، وذلػػؾ حسػػب البرديػػات المعروضػػة. ويمكػػف رد ذلػػؾ إلػػى أنيػػا تتعمػػؽ بمػػواطنى اإلسػػكندرية وىػػـ المػػذيف 

ف جتمػاعي طبقػى واقتصػادى يختمػؼ عػف فقػراء الػبالد مػف الػوطنييف ونحػوىـ مػف القػاطنيف مػاكانوا فى مستوى 
األجانػػب ارخػػريف. إذ كانػػت اإلسػػكندرية وقتيػػا ىػػى العاصػػمة الكبػػرى وأكبػػر مػػدف العػػالـ فػػى ىػػذا الوقػػت وبػػيف 
إحػػدى القػػرى الريفيػػة البسػػيطة. وممػػا يسػػيؿ المقارنػػة مػػا بػػيف قيمػػة الغرامػػات فػػى البػػرديتيف ىػػو إنتمائيمػػا لػػذات 

 الفترة الزمنية تقريبا أى منتصؼ القرف الثالث ؽ.ـ.

در البردية عف كيفية وصوؿ ىذه األمواؿ إلي الشخص المضار، وىؿ كاف عميو أف يراجػع وتصمت المصا
حتي يتـ تحصيؿ التعويض. ربما يكوف األمر يسػير عمػى ىػذا المنػواؿ ويحصػؿ  ىالمحصميف ما بيف فترة وأخر 

المضار عمى التعويض مف المحصػميف وكػاف يػتـ ذلػؾ فػى الغالػب ويحصػؿ الشػخص عمػى التعػويض المنتظػر 
 بعد أف يسدد لمدولة رسـ تحصيؿ.  

عتبػارات ومنيػا أف عمى أنو كػاف مػف الممكػف بعػد انتيػاء كػؿ ىػذه اإلجػراءات أف ال يػتـ التنفيػذ لعػدد مػف اال
يكػػػوف الشػػػخص مكمفػػػا بعمػػػؿ لصػػػالح الدولػػػة أو صػػػدور قػػػرار عفػػػو يشػػػمؿ التيمػػػة التػػػى سػػػبؽ أف أديػػػف بيػػػا أو 

مػف جيػة فقػد كػاف  (2 ولػة.مجػأ سياسػى حيػث ال تصػؿ إليػو يػد الداإلستئناؼ لدى محكمة أعمػى أو الفػرار إلػى م

                                                           

(1) Taubenschlag, R. (1955), p. 445, Cf. Lexicon, “ ”. 

(2) OGIS. 90, l.34, P.Teb.1,  5, ll. 1-5, 118 B.C., P.Hal., 1, l. 66, Mid. 3rd cent. B.C., BGU. 

(1797), notdated. 
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مف الوارد أف مثؿ ىذه الدعاوي كاف يمكف أف تضػؿ طريقيػا إلػى المحكمػة فقػد يمنعيػا مػانع قػانونى كػأف يكػوف 
الشخص فى ميمة لصػالح الدولػة وىػو مػا كػاف لػو أمثمػة فػى القػانوف المصػرى والسػكندرى: "سػوؼ لػف يسػتطيع 

عوي ضد األشخاص المػذيف تػـ أرسػالو  فػى ميػاـ( لخدمػة الممػؾ، سػواء كانػت ىػذه القضػايا أى شخص تقديـ د
وسػبؽ العػرض  (1 يـ".ضدىـ شخصيا أو ضػد ضػامنييـ وال يكػوف مػف حػؽ جػامع الػديوف أف يمقػى القػبض عمػي

عمػؿ لقضية "سيريوف" الذى تيرب مف رد حقوؽ أرممة الراعى وأبنائيا ولـ يحضر المحاكمػة بحجػة انػو مكمػؼ ب
وربمػا يكػػوف ىنػاؾ تنػازع قػػوانيف يوقػؼ المحاكمػة، وىػو مػػا يتبػدى مػف خػػالؿ شػكوى تقػدـ بيػػا  (2 لػة.لصػالح الدو 

أحد القروييف عف مشاجرة لو مع مواطف مػف مدينػة "أنتونينوبػوليس"، ولمػا لػـ يحضػر األخيػر التحقيقػات أاحيمػت 
ة إجػػراءات المحاكمػػة ألف المػػتيـ مػػف المحكمػػة وىنػػا كػػاف محػػامى المػػتيـ يؤكػػد عمػػى عػػدـ سػػالم ىالقضػػية إلػػ

  (3 اية.مواطنى "أنتونينوبوليس" وبالتالى ال يجوز محاكمتو خارج مدينتو وىو ما أقر بو القاضى فى الني

ويالحظ مما سبؽ أف فمسػفة القػانوف فػى مصػر فػى عصػرى البطالمػة والرومػاف كانػت تقػـو عمػى التعػويض 
تفسػػير لغيػػاب العقوبػػة "الجنائيػػة" عػػف ىػػذه الجػػنح عػػف نصػػوص  ولػػيس الزجػػر والعقػػاب بصػػورة عامػػة. وال يوجػػد

البرديات فال يكاد يوجد ليا أثر يذكر. ومف الغريب مثال أف يقتصر ذكر الجزاءات فى القػانوف السػكندرى عمػى 
الغرامات المالية، وال يكاد يظير جزاء آخر وىو الجمد سوى ما كػاف يػتـ تطبيقػو عمػى العبيػد ومثػؿ ىػذه القواعػد 

العقوبػػة التػػى تقتصػػر عمػػى العقوبػػات الماليػػة لقػػاء إسػػاءات وتعػػديات جسػػدية وىػػى مػػا تعػػرؼ فػػي القػػانوف بػػػ فػػى 
"جػػرائـ الػػنفس". والواقػػع إف مػػا يتبػػدى مػػف قواعػػد ىػػذا القػػانوف مػػف خػػالؿ المصػػادر البرديػػة يعتبػػر فػػى حػػد ذاتػػو 

دراخمػػات قميمػػة إذا مػػا قورنػػت  تحريضػػا عمػػى العنػػؼ وتصػػريحا باسػػتخدامو فقػػد كػػاف الجػػزاء القػػانونى لمعنػػؼ ىػػو
قتصػػادى فػػى إلسػػكندرية والريػػؼ. ويسػػتقى مػػف ذلػػؾ أف القػػانوف المطبػػؽ مبػػالغ التعػػويض المػػذكورة بالمسػػتوى اال

فى مصر عمى صورتو ىذه كاف ييػدؼ لمتعػويض ولػيس الزجػر والعقػاب. ويعػود إلػى ذلػؾ أف السػمطة الحاكمػة 
حتالؿ وليست سمطة حكـ وطنى وكانت نظػرة البطالمػة افى مصر في عصري البطالمة والروماف كانت سمطة 

                                                           

(1) P.Hal. 1, v.8, ll. 186-192, Middle 3rd cent. B.C. 

(2) P.Thead. 15, A.D. 280-281, Theadelphia. 

(3) P.Mich. 4, 365, A.D. 194, Karanis,   ،112 (، ص2111محمد عبد الغنى.  
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والروماف لجموع المصرييف أنيـ أمة عنيفة ميالة لمشغب. ولذلؾ فػأنيـ لػـ يسػنوا قواعػد قانونيػة رادعػة ألف تنفيػذ 
مكانيػات لتطبيػؽ ىػذا النػوع مػف العقػاب سػواء كػاف السػجف  ىذا القانوف الرادع كاف يستمـز سمطة قويػة مسػتقرة وار

د، كما ىو شائع فى عقوبات مثؿ ىذه الجرائـ. فى القػوانيف األخػري وىػو مػا يمكػف أف يسػتدؿ عميػو مػف أو الجم
 قوانيف أمـ أخرى لغياب نصوص قانونية مصرية توضح مثؿ ىذه العقوبات. 

ولذلؾ فقد تفرغ حكاـ مصر مف األجانب فى العصريف لتكويف جياز إدارى ومػالى قػوى يكفػؿ ليػـ السػيطرة 
وتحصػيؿ أكبػر قػػدر مػف الضػرائب، وأداروا بػذلؾ عينػػا كميمػة عػف إقػرار األمػػف مػا بػيف رعايػاىـ مػػف  عمػى الػبالد

سكاف البالد الذيف تباينت عناصرىـ بصورة كبيرة  واختمفػت مشػاربيـ. بيػد أف مػا فعمػو ىػؤالء الحكػاـ بكػؿ حػاؿ 
اإلسػتقرار فػي طريػؽ اسػتقرار لـ يضمف ليـ األمف والسالمة مف ىذه النزاعات بػؿ وقفػت عوامػؿ انعػداـ األمػف و 

 حكميـ وجمع الضرائب بصورة منتظمة حجر عثرة فى طريؽ تحقيقيـ أقصى استفادة مالية مف البالد.

والواقع أف ما درج البطالمة والروماف عمى إىمالو مف جرائـ التعدى عمػى الػنفس كػاف ال يحظػي بػنفس تمػؾ 
مة فقد كاف القانوف المصػرى يقػدـ جػزاءا مػف نفػس جػنس النظرة المتراخية فى الشرائع األخرى. ففى مصر القدي

العمػػؿ وتقػػدـ قصػػة القػػروى الفصػػيح المصػػرى التػػى صػػادر فييػػا الحػػاكـ أمػػواؿ الغنػػى الػػذى احتػػاؿ عمػػى القػػروى 
الفقير ليصادر بضاعتو الزىيدة. ومف تشريعات الفرعوف "حور إـ حاب" يتضح أف الردع كاف ىػو األسػاس فػى 

ر في تشريعات األمـ المعاصػرة مثػؿ تشػريعات "حمػورابى". وتضػع تشػريعات "حمػورابى" وىو ما ظي (1 القانوف.
بػػف الػػذى يضػػرب أبػػاه، ولػػو كسػػر رجػػؿ عظػػـ رجػػؿ آخػػر يكسػػروف عظمػػو. وىػػو مػػا مػػثال عقوبػػة  قطػػع اليػػد( لال

  (2 قات.يظير نوع مف العدؿ الرادع عمى األقؿ فى حالة التساوى بيف الطب

األبػػف الػػذى يتعػػدى بالضػػرب عمػػى والديػػو أحػػدىما أو كالىمػػا أف يحػػـر مػػف  وجعػػؿ القػػانوف الرومػػانى جػػزاء
ثنى عشر أنو ما لـ يكف التعويض مجزيا فأنػو يحػؽ رؿ المصػاب أف اح اإللو ونصت قوانيف األ (3 يـ.ميراثو من

                                                           

 .599ػ594، ص ص 5(، ج 2111سميـ حسف   (1)

 .123(، ص 1993مجموعة مف المؤلفيف، ترجمة أسامة سراس   (2)

(3) Scott, S. P., (1932), Vol. 2, p.183. 
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كػػػاف يحػػػؽ لمشػػػخص المجػػػروح أف يحػػػدث  "Lex Talionis" يحصػػػموا عمػػػى الثػػػأر بالػػػدـ. وبمقتضػػػى قػػػانوف
حدثػػػو بػػو المعتػػػدى. ويجػػػدر بالػػذكر أف قػػػانوف "تػػػالينيس" قػػػد أبمعرفػػػة القػػػانوف جرحػػا مسػػػاويا لمػػػا "قصاصػػا" أى 

وكػػػاف الحصػػػوؿ عمػػػي الثػػػأر فػػػى القػػػانوف  (1 اسػػػتقى معظػػػـ بنػػػوده مػػػف المػػػوح السػػػابع مػػػف األلػػػواح اإلثنػػػى عشػػػر.
انى الظػػروؼ اإلجػػراء الثػأرى. وعػػرؼ القػانوف الرومػػ أو  ”actiones ex delicto“الرومػانى يػػتـ مػف خػػالؿ

المشددة لتغميظ العقوبة ضد العنؼ، مثؿ حدوثو ليال أو فى المعبد أو فى السوؽ وما يقترف منػو بالسػرقة ونحػو 
نتشػػار العنػػؼ كػػاف مسػػئولية الحكػػاـ أكثػػر منيػػا مسػػئولية المحكػػوميف اويقػػـو مػػا سػػبؽ جميعػػا عمػػى أف  (2 ذلػػؾ.

قطػػاعييف فػػي العصػػر البيزنطػػى أف مػػا حػػدا اإلوذلػػؾ فػػي ظػػؿ ضػػعؼ السػػمطة المركزيػػة وغيػػاب القػػوانيف، وىػػو 
ينشأوا فى نياية األمر محاكـ خاصة يعتمى منصاتيا قضاة تابعيف ليـ وينفذ قػانونيـ مميشػياتيـ الصػغيرة. وىػو 

 ما كاف عرض لمرض أكبر وىو تفتت وعجز السمطة المركزية فى إحدى اقدـ الدوؿ المركزية فى العالـ.

اىرة العنؼ والتعدي شاعت فػى مصػر إبػاف عصػرى البطالمػة والرومػاف ىو أف ظ وخالصة ما سبؽ جميعا
واتخػػذ ىػػذا العنػػؼ صػػورة فرديػػة وجماعيػػة حتػػي أنيػػا شػػممت معػػارؾ بػػيف قػػرى بأكمميػػا. وكػػاف المتبػػع مػػف أجػػؿ 

طػراؼ الخصػومة وطمػب أتحريؾ جنحة العنؼ ىو إثبات الشػكوى بصػورة مفصػمة تشػتمؿ عمػي ذكػر األحػداث و 
ف ىناؾ موظؼ بعينو يناط بػو تمقػى شػكاوى ىػذه الجػنح، إذ كػاف األصػؿ فػى اإلبػالغ ىػو تحقيؽ العدؿ. ولـ يك

إثبات الضرر. بعد تمقى الشكوى كاف يتـ تسجيميا فى الػدفاتر الخاصػة بػذلؾ، تمييػدا لبػدء اإلجػراءات الرسػمية 
تاتيس" وحتػػي فييػػا. وكػػاف ينػػاط بػػبعض المػػوظفيف مػػف ذوى السػػمطات القضػػائية مثػػؿ "رئػػيس البػػوليس" و "اإليبسػػ

"اإلسػػتراتيجوس" و "اإليبسػػتراتيجوس" اسػػتكماؿ التحقيػػؽ فػػى ىػػذه القضػػايا. يعقػػب انتيػػاء التحقيػػؽ أف يػػتـ إحالػػة 
الشكوى لمممؾ البطممى أو الوالى الرومانى لكي يصدر أمرا بتشكيؿ محكمة لنظر القضية. ويالحػظ مػف خػالؿ 

لممػػارس لمعنػػؼ. ومػػف آى ذلػػؾ أف حػػاوؿ أكثػػرىـ أف تأمػػؿ العديػػد مػػف البالغػػات تنػػامى األحقػػاد لػػدى القطػػاع ا
يضػػػمف حصػػػولو عمػػػى أقسػػػى األحكػػػاـ وأعمػػػى التعويضػػػات ضػػػد خصػػػمو كػػػى  يثػػػأر لنفسػػػو مػػػف خػػػالؿ القػػػانوف 
معوضا فشمو فى الحصوؿ عمي حقو بنفسو. وىو أمر مشروع بكؿ حاؿ وىو مف أىـ األىداؼ التى مػف أجميػا 

                                                           

(1) Scott, S.P., (1932), Vol. 1, p.47. 

(2) De Legibus et Covsuetudinibus Angliœ, III, 155, 36, Scott, (1932), Vol. 1, p. 56.  
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لممظمػػػػـو مػػػػف الظػػػػالـ؛ شػػػػريطة أف تكػػػػوف شػػػػكاوى ىػػػػؤالء  قتصػػػػاصشػػػػرعت القػػػػوانيف وسػػػػنت الشػػػػرائع وىػػػػو اال
 المظموميف صادقة.

وكاف النظػاـ الموضػوع لممحاكمػة يعػد جيػدا وموضػوعيا إلػى حػد بعيػد فقػد كػاف يػتـ اسػتدعاء أطػراؼ النػزاع 
ويػتـ اسػػتجوابيما. ومػػف مزايػػا ىػػذا النظػػاـ ىػػو تعاممػػو فػى شػػاف أقػػواؿ الشػػيود وأطػػراؼ النػػزاع بصػػورة موضػػوعية 

عد القضػػاة األقػػواؿ الشػػفيية ويعتػػد فقػػط بالشػػيادات المكتوبػػة المشػػفوعة بالقسػػـ عمػػي صػػحتيا. وكػػاف يػػتـ فيسػػتب
حالػػة األحػػواؿ لقػػوانيف المػػواطنيف المتنػػازعيف حسػػب نظػػرة الحكػػاـ البطالمػػة  مطابقػػة الحالػػة لنصػػوص القػػانوف وار

ىػػو مػػا يتضػػح مػػف خػػالؿ تحكػػيـ والرومػػاف بتحكػػيـ القػػانوف الخػػاص باألقميػػات فػػي نزاعػػاتيـ القاصػػرة عمػػييـ. و 
مػرأة مػف نفػس الديانػة. وكػاف مػف صػفة المػدعى العػاـ أف يقػـو عمػي االقانوف الييودي فػي النػزاع مػا بػيف رجػؿ و 

تنفيذ ىذه األحكػاـ والتػى اشػتممت حسػب الوثػائؽ المتاحػة عمػي الشػؽ "المػدنى" وىػو المتعمػؽ بػالتعويض المػادي 
 المحصميف العمومييف بتحصيؿ ىذه الغرامات المالية.  لممجنى عميو. وكاف ياعيد إلى موظفيف مف

بصدور الحكـ كاف فى العادة ينتقؿ الحكـ فى القضية إلى مرحمػة التنفيػذ فيعيػد إلػى المحصػميف العمػومييف 
بتحصػػيؿ ىػػذه الغرامػػة. ويبػػدو أف العقػػاب كػػاف يقتصػػر عمػػى الشػػؽ المػػالي فقػػط ولػػو اشػػتمؿ عمػػى شػػؽ تػػأديبى 

اجػػػػة ألف يجػػػػري البحػػػػث عػػػػف الجنػػػػاة أو أف تظيػػػػر فػػػػى الوثػػػػائؽ البرديػػػػة الخاصػػػػة عقػػػػابى لمػػػػا كانػػػػت ىنػػػػاؾ ح
بالتحصػػيؿ عبػػارة "تحػػت التحصػػيؿ". وكػػاف الطػػرؼ المضػػار يسػػتطيع فػػور تحصػػيؿ الغرامػػة أف يحصػػؿ عمييػػا 
وكػػػاف مػػػف المنطقػػػى أنػػػو يسػػػدد عنيػػػا رسػػػـ تحصػػػيؿ. واتسػػػمت مبػػػالغ التعػػػويض المػػػذكورة فػػػى الوثػػػائؽ البرديػػػة 

جتماعيػة والفػارؽ الكبيػر فػى الثػروة مػا ير. ويرجع ذلؾ حسب البرديػات المعروضػة إلػي المكانػة االبالتفاوت الكب
بػػيف مػػواطنى مدينػػة اإلسػػكندرية وعامػػة سػػكاف الريػػؼ. ومػػف أسػػؼ أنػػو فػػى بعػػض الحػػاالت التػػى ثبػػت التعػػدى 

ؿ تنػازع القػوانيف والضرر فييػا لػـ تطػؿ يػد القػانوف الجنػاة وذلػؾ بسػبب وجػود بعػض العوائػؽ فػى ىػذا السػبيؿ مثػ
مثؿ حالة المواطف مف مدينة "أنتينوبػوليس" وكػاف ال يجػوز محاكمتػو خػارج مدينتػو حسػب نػص القػانوف أو ذلػؾ 
الذى كػاف فػي ميمػة لصػالح الدولػة. وىػو مػا يؤكػد عمػى حقيقػة قديمػة مفادىػا أف ثػوب العدالػة فػى ىػذا العصػر 

 كاف يحتاج إلى كثير مف الرتؽ.
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