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 شكر وتقدير

 أشكر اهلل سبحانو وتعالى الذي من عمي بالصبر والتوفيق، وأعانني عمى إتمام ىذه الرسالة.

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني عمى إتمام ىذه الرسالة، من خبلل تشجيعو وتوجييو، 

 ية، الذي كان لو أكبر األثر في إثراء ىذه الرسالة،وفي مقدمتيم أستاذي الفاضل الدكتور عمي أبو مار 
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ثراؤىا، والحكم عمييا، وأوجو شكري  والدكتور أحمد السويطي عمى تفضميما بقبول مناقشة الرسالة، وا 

لى أساتذة كمية الحقوق خصوصًا.وامتناني إلى كافة أساتذتي ف  ي جامعة القدس عموما وا 
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 الممخص

في رسالتي ىذه المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز حيث يعتبر ىذا الموضوع من  درست لقد
وألنو يتعمق  ،لمبلمستو لنشاطات األفراد ومعامبلتيم اليومية فيما بينيم الميمةالقانونية  ضوعاتالمو 

دراسة  يتطمبعيا الخاص والحساس في المجتمع وىي فئة األشخاص عديمي التمييز مما بفئة ليا وض
 الفقو اإلسبلمي.بمقارنة موقف القوانين المدنية من ىذه المسألة 

مسؤولية التقصيرية ويثير ىذا الموضوع العديد من التساؤالت والتي تتمحور في مجمميا حول مدى ال
أم  ،لتي يقوم بيا وتمحق ضررًا بالغيرغير المميز مسئوال عن أفعالو افيل يعتبر الصبي  ،لعديم التمييز

في تقرير  وأحكام الفقو اإلسبلمي وما األساس القانوني الذي استندت إليو القوانين المدنية ،؟ال
 ابتداءً  عرضتفي دراستي عمى ىذه التساؤالت بعد أن  قمت باإلجابة قدو  ،؟المسؤولية من عدميا

وذلك في القوانين المدنية لعوامل التي تتأثر بيا األىمية في وا ،في المسؤولية التقصيريةلؤلحكام العامة 
حيث قمت بتوضيح معنى المسؤولية بوجو عام ومن ثم التمييز بين أنواعيا وتوضيح الفصل التمييدي 
قمت  وبعدىا ،وكل ذلك في سبيل التوصل إلى فكرة شمولية عن مفيوم المسؤولية ،الفروق فيما بينيا

أن ركن اإلضرار في القانون األردني والفقو  وقد توصمت إلى ،بدراسة أركان المسؤولية التقصيرية
التي تتأثر بيا وبعدىا قمت بدراسة العوامل  ،اإلسبلمي يقابمو ركن الخطأ في القانون المدني المصري

ة األحكام العدلية لم وتوصمت إلى عدة نتائج منيا أن مجم ،لثبلثةمن صغر السن بمراحمو ااألىمية 
وبعدىا قمت بدراسة عوارض األىمية  ،غير مميز الذي يكون عنده الصغير تحدد الحد األقصى لمسن

ومنيا أن السفو  الميمةوقد توصمت من خبلليا لمعديد من المبلحظات  ،من جنون وعتو وسفو وغفمة
بل يعتبر كل من السفيو وذي  ،وال ينفيان المسؤولية عنو ،مان التمييز لدى الشخصوالغفمة ال يعد

 الغفمة ناقص األىمية . 
فقو اللقوانين المدنية و مدى مسؤولية عديم التمييز في ا لدراسة موضوع األولوقد خصصت الفصل 

حيث بحثت في القاعدة العامة في مسؤولية عديم التمييز في القانون المدني األردني والفقو  ،اإلسبلمي
ؤولية في القانون المدني األردني تقوم عمى الضرر وليس عمى الخطأ وقد وجدت أن المس ،اإلسبلمي

القاعدة العامة في مسؤولية  أن أيضاً  وقد وجدت ،دراك لبلنحراف عن السموك المألوفالذي يتطمب اإل
عديم التميز تختمف في القانون المدني األردني والفقو اإلسبلمي عنيا في القانون المدني المصري 

باإلضافة إلى أنني قد وجدت بأن  األساس الذي يقوم عميو كل من القوانين المذكورةوذلك الختبلف 
وىذا نتيجة  ،إلسبلمي من مسؤولية عديم التمييزموقف القانون المدني األردني ىو نفس موقف الفقو ا

 أحكاميا من الفقو ةالمستقاأن القانون المدني األردني مأخوذة أحكامو من مجمة األحكام العدلية 
 ،القاعدة العامة لمسؤولية عديم التمييز في القانون المدني المصريفي  تومن ثم بحث ،اإلسبلمي

وبناًء عمى  ،ت منو وىو مميزفوجدت أن الشخص يكون مسئوال عن أعمالو غير المشروعة متى صدر 
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لشخص اك في اويجب أن يتوافر عنصر اإلدر  ،عد شرطًا أساسيا لقيام المسؤوليةفإن التمييز ي ،ذلك
وقد وجدت  أن القانون المدني المصري قد نص عمى مسؤولية عديم التمييز  ،حتى ينسب إليو الخطأ

وبعدىا قمت بدراسة مدى  ،فجعل منيا مسؤولية مشروطة ومخففة ،ميةبصفة استثنائية وليست أص
 بيما الفقو متين المتين جاءميوذلك في ضوء القاعدتين ال ،عديم التمييز عن أفعالو الشخصية مسؤولية

 ،يز تقوم في حالة المباشرة دائماً مسؤولية عديم التميوقد وجدت أن  ،اإلسبلمي وىما المباشرة والتسبب
ووجدت أن  ،أو بالتعمد أما في حالة التسبب فإن المتسبب ال يضمن أي ال تقوم مسؤوليتو إال بالتعدي

مدى مسؤوليتو بعدىا درست و  ،لمضرر اذا ما كان متسبباً  عمى عديم التمييز أيضاً ىذا الحكم ينطبق 
س حيث وجدت أنو يجب أن تقرر المسؤولية الكاممة لعديم التمييز كحار  ،باعتباره حارسا لؤلشياء

فسواء كانت فكرة تحمل  ،انت الفكرة لتأسيس ىذه المسؤوليةأيًا ك ،لؤلشياء الحية منيا وغير الحية
واتبعيا  ،ا بفكرة الضمان التي قال بيا الفقو اإلسبلميأو أخذن ،الفقو المصري غالبيةكما يذىب  ،التبعة

الذي يحقق مصمحة المضرور التي أصبحت  ىو وذلك ألن األخذ بيذا االتجاه ،القانون المدني األردني
 .ىدفًا تسعى إليو أغمب التشريعات الحديثة
اإلسبلمي والقوانين في الفقو  األساس القانوني ليذه المسؤوليةأما الفصل الثاني فقد خصصتو لموضوع 

إلسبلمي األساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز في الفقو ا فدرست في المبحث األول ،المدنية
فقو لوىي ضمان العدوان في ا ،ميمةوذلك من خبلل عدة مواضيع  ،والقانون المدني األردني

قانون المدني بلمي وفي الومن ثم قمت بدراسة أساس وجوب الضمان في الفقو اإلس ،اإلسبلمي
وقمت بدراسة القواعد العامة  ،وضحت من خبللو بأن الضرر ىو أساس وجوب الضمانقد و  ،األردني

وأخيرًا قمت بدراسة األساس  ،بفعمو لتقدير التعويض عن الضرر المالي الذي يسببو عديم التمييز
وجدت أنيا تستند إلى فكرة و  ،القانون المدني المصري في االستثنائية القانوني لمسؤولية عديم التمييز

وأن األصل في  ،المادي والنفسي ية عن األفعال الشخصية بعنصريياالخطأ كأساس لممسؤولية التقصير 
وأن ىذه الحاالت  ،حاالت استثنائية إال في ،ىو انتفاء مسؤولية عديم التمييز القانون المدني المصري
ينص القانون المدني المصري عمى المسؤولية  وبالتالي كان ال بد من أن ،ال تكفي لتحقيق العدالة

أن نظرية تحمل إلى وفي نياية ىذا الفصل فقد توصمت  ،لعديم التمييز عن أفعالو الضارة الكاممة
 .من القانون المدني المصري (164/2األساس الذي يستند إليو نص المادة )ىي  التبعة

في القوانين مفة بشأن مسؤولية عديم التمييز ترائي المخآتسجيل استنتاجاتي و ب قمت وفي النياية فقد
بتوصيات مقترحة لممشرع المدني الفمسطيني في سبيل لمحصول  وقد خرجت ،محل الدراسةالمدنية 

          عمى قانون مدني فمسطيني مواكبا لتطورات القوانين المدنية المقارنة .
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Abstract 

In this study, I discussed the Tort Liability of a non-discerning persons. In 

the first chapter, is considered to be one of the important legal issues for its 

relevance to the activities of individuals and their daily dealings with each 

other and because it relates to a special and sensitive group in society. 

This issue raises many questions about the extent of tort liability for non- 

discerning Person, Is the non-privileged child responsible for his actions and 

harming others, or the legal basis on which the civil laws and Islamic 

jurisprudence were based on the responsibility report? 

In my study, I answered these questions after than presented the general 

provisions on tort liability and the factors affecting civil law eligibility in the 

introductory chapter, where I explained the meaning of responsibility in 

general and thus distinguish between types The differences between them, all 

in order to arrive at a comprehensive idea of the concept of responsibility, and 

then I study the elements of tort liability, and I have concluded that the 

elements damage in Jordanian law and Islamic jurisprudence is offset by the 

elements of mistake in the Egyptian civil law, and then I studied the factors 

that are affected by Eligibility of the young age in its three stages, and 

reached several results, including that the Judicial Regulation Journal 

sentences didn't specify the maximum age at which the young isn't 

discernment, And then I studied the Eligibility symptoms of insanity and 

idiocy and sloppiness and stupidity, and have reached through which many 

important observations, And negligence isn't count Man discriminates against 

the person, and does not deny responsibility for him, but both the fools And 

the negligent Minus eligibility. 

The first chapter deals with the extent of the responsibility of non-

discrimination in civil laws and Islamic jurisprudence, It examined the 

general rule of the responsibility of non-discrimination in Jordanian civil law 

and Islamic jurisprudence, and found that responsibility in Jordanian civil law 

is based on harm rather than on mistake which requires perception to deviate I 

also found that the general rule in the responsibility of non-discrimination is 

different in Jordanian civil law and Islamic jurisprudence than in the Egyptian 

Civil Law, because of the difference between the basis of each of these laws. 

In addition, I found that the position of The Jordanian Civil Law is the same 
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as the position of Islamic Jurisprudence on the responsibility of non-

discrimination. This is the result of the fact that the Jordanian Civil Law is 

derived from the jurisprudence of the jurisprudence of the Islamic 

jurisprudence, and then examined the general rule of the responsibility of non-

discrimination in the Egyptian Civil Law. for its illegal when it issued him a 

special, and accordingly, the distinction is a prerequisite for the establishment 

of responsibility, and must be an element available perception in person even 

attributed to him mistake, I have found that the Egyptian civil Law stipulates 

non-discrimination responsibility as an exceptional and not original, then I 

studied the extent of the responsibility of the non-discrimination for his 

personal actions, in light of the two important rules which the Islamic 

jurisprudence is the direct and the causing, and found that the responsibility of 

the non-discrimination is always in the case of direct, but in the case of 

causing the culprit It ensures that the responsibility of the non-discrimination 

as a guardian of both living and non-living things is determined, whatever the 

idea is to establish this responsibility, whether it is the idea of bearing 

responsibility, as it goes dolt Egyptian jurisprudence, or we take the idea of 

security, which he said the Islamic jurisprudence, and followed by the 

Jordanian Civil Law, because the introduction of this trend is in the interests 

of the injured, which has become a target sought by most modern legislation. 

The second chapter is devoted to the subject of the legal basis for this 

responsibility in Islamic jurisprudence and civil law. In the first topic, I 

examined the legal basis for the responsibility of non-discrimination in 

Islamic jurisprudence and Jordanian civil law. To study the basis of the 

obligation of guarantee in Islamic jurisprudence and in Jordanian civil law, in 

which I explained that the damage is the basis of the obligation of guarantee, 

and I studied the general rules for the estimation of compensation for financial 

damage caused by non-discrimination by doing so, And found that it is based 

on the idea of mistake as a basis for tort liability for personal acts with its 

material and psychological components, The principle in the Egyptian Civil 

Law is the absence of responsibility for non-discrimination, except in 

exceptional cases, and these cases are not sufficient to achieve justice. must 

be the Egyptian civil law provides for full non-discrimination responsibility 

for harmful actions, At the end of this chapter, I found out that the theory of 

holding liability remains the legal basis of the non-discerning person include 

in the text of Article (164/2) in the Egyptian civil law. 

In the end, I have to register my findings and my views on various non-

discrimination in civil liability laws under study, and came out to the 

recommendations proposed for the Palestinian civil legislator in order to 

obtain a Palestinian civil law up to date with developments in the comparison

civil laws . 
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  المقدمة

لذا قامت  ،رلقانون المعاصايمثل أىمية كبيرة في  ،لغيرىمشخاص األلتي يسببيا إصبلح األضرار ا

فالتعويض ىدف  ،لضرر الناجم عن الفعل الضاراعن  ولية المدنية بيدف تعويض المضرورالمسؤ 

مناسب تقرير تعويض شامل و زال من خبلل فالضرر ي ،أو التخفيف من وطأتو ،ووسيمة محو الضرر

 أو تخفيف وطأتيا. ،أضرار نوبو يجبر ما ألم بو م ،لممضرور

ن األفراد يجدون في إحيث  ،يعتبر موضوع المسؤولية المدنية من المواضيع اليامة في الواقع العمميو 

 أحكام ىذه المسؤولية حموال لكافة المنازعات اليومية التي تحصل فيما بينيم . 

ي )ولقد كرمنا بن :فقد قال تعالى ،ان بأن كرمو وفضمو عمى سائر خمقوأنعم اهلل تعالى عمى اإلنسوقد 

وبذلك فإن  ،من الطيبات وفضمناىم عمى كثير ممن خمقنا تفضيبل( آدم وحممناىم في البحر ورزقناه

ويرجع ذلك إما  ،وىذه القدرة تختمف من شخص آلخر ،باطَا وثيقًا بقدرتو عمى التمييزأىميتو ترتبط ارت

 1أو إلصابتو بمرض عقمي . ،لصغر السن

 ،صر المميز عن جميع أفعالو الضارةقيام مسؤولية القاتتبنى  غالبية الفقو والقوانين المدنيةولئن كان 

شريعات المدنية إزاء ىذه فإن مسؤولية عديم التمييز أثارت جداًل فقييًا وقضائيًا استتبع ذلك اختبلف الت

وبالتالي  ،عديم التمييز عن فعمو الضار عدم مساءلةرى فثمة جانب من ىذه التشريعات ي ،المسألة

ألقى عبء االلتزام بالتعويض  حيث ،بالتعويض إال في حاالت استثنائيةعدم جواز مطالبتو شخصيًا 

خرى قد ألقت وبعض التشريعات األ ،ميو ومنيا القانون المدني المصريعمى عاتق متولي الرقابة ع

عن أضرار فعمو الشخصي ومنيا القانون  عويضمييز وألزمتو بالتعديم التالمسؤولية الكاممة عمى 

 المدني األردني والمستقاة معظم أحكامو من الفقو اإلسبلمي.
                                                           

1
تللقاصر،دراستمقارنت،جامعتقسنطينت،الجسائر،صأ.(:رسالتدكتوراه،المسؤوليتالمدني3102بوكرزازة،أحمد،)
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لذي ًا بأنيا االلتزام بتعويض الضرر اوتعرف قانون ،عناىا العام ىي المؤاخذة والتبعةمفي والمسؤولية 

بواجب عام مفروض عمى الكافة ة ىي اإلخبلل والمسؤولية التقصيري ،يسببو إخبلل المدين بالتزامو

 .بعدم اإلضرار بالغير

في معظم  أي دون سن السابعة )سن التمييزويعرف عديم التمييز بأنو الشخص الذي يكون دون 

 . جنونكالممصابًا بعارض من عوارض األىمية  كأن يكون ،أو من يأخذ حكمو ،(القوانين

وكان جزاء ما يقع من جرائم ىو  ،العصور القديمة مختمطتين ائية فيكانت المسؤولية المدنية والجن

حيث كان من حق المضرور أن يثأر  ،ي كان سائدا في القانون الرومانياألخذ بالثأر وىذا الطابع الذ

ق األخذ بالثأر منعًا من ولما قوي سمطان الدولة حددت ح ،وأن يمحق األذى بمن أضرهلنفسو 

وفي مرحمة تالية  ،ثابة شراء لحق الصفحاالختيارية الذي كان يعد بمثم ظير نظام الدية  ،اإلسراف

فكانت تختمط فييا فكرة  ،يا من الجاني وقبوليا من المضرورظير نظام الدية اإلجبارية بالنسبة لدفع

 التعويض بفكرة العقوبة.

كفالة لقيام  ،ات ما يقع من جرائم من أخص ميامياعتبر  ،الحديثة بما ليا من سمطانالدولة  قامتا ولم

المضرور ال يقتصر أثره عميو وتقديرًا منيا أن الضرر الذي أصاب  ،سبلم االجتماعيالنظام ونشر ال

دولة بتوقيع العقاب ومن ثم اختصت ال ،ياأمنو  يانظامى ويؤثر عم ،بل يمس كيان المجتمع ،فحسب

وىكذا تم  ،ضررواقتصر دور المضرور عمى المطالبة بتعويض ما أصابو من  ،باسم المجتمع

شأت في أحضان المسؤولية لكن األخيرة ن ،والمسؤولية المدنية الجزائيةلية االنفصال بين المسؤو 

ط البارز في وفي القانون الروماني كان الضرر ىو الشر  ،فانطبعت بطابعيا وتأثرت بأحكاميا ،الجزائية

ما أن فكرة التعويض ظمت ك ،لخطأ كأساس لممسؤولية فكرة غامضةكان او  ،المسؤولية التقصيرية

وجب ياني قاعدة عامة تقرر أن كل خطأ يترتب عميو ضرر فمم يعرف القانون الروم ،لعقوبةمختمطة با



 ذ

 ،جزائي اللتزامكما كانت تعتبر مصدرًا  ،لية تقوم عمى أساس التعدي الماديفكانت المسؤو  ،التعويض

 استغرقت فكرة الضرر . إلى أن ،كما أنيا ظيرت بوضوح ،ر بالتدريجيثم أخذت فكرة الخطأ تظ

وقد أدت التطورات االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات إلى سيادة فكرة جبر الضرر وتعويضو 

ظل ارتباطيا بالمسؤولية الذي كان يغمب عمى أحكاميا في رة المسؤولية من الطابع العقابي وتحرر فك

لى انفصال المسؤولية ،الجنائية مما أدى إلى الحاجة الممحة لبحث  ،ؤولية العقديةالتقصيرية عن المس وا 

 أحكاميا .

تعاظم المخاطر التي يتعرض ليا اإلنسان ادي اليائل في القرن التاسع عشر و كان لمتطور االقتصو 

أن  ،ب ذلك من انتشار الفكر االجتماعيصاحينتيجة التقدم التقني وانتشار استعمال اآلالت وما 

مى تعويض يجبر ما لحق بيم تعذر حصوليم عوكان الفتا لمنظر  ،األفراداألضرار التي تمحق ب تفاقمت

سناده إلى مرتكبو ،نتيجة صعوبة إثبات الخطأ ،من ضرر وقد اتجو الفكر القانوني إلى ضرورة  ،وا 

 إعمال نظام المسؤولية الموضوعية التي ال تعنى أصبًل بالخطأ بل تعنى بالضرر الذي يصيب

والعودة إلى الضرر كأساس لممسؤولية ليس لمواجية  ،يض عن الخطأوليفصل ذلك التعو  ،الشخص

لكن لمواجية مخاطر التقدم الصناعي الذي  ،كما كان األمر في العصور القديمةقوى الطبيعة الغاشمة 

 في أعداد الضحايا. ممحوظأدى إلى تزايد 

 

 

 

 



 ر

 أىمية الدراسة

لمبلمستو  الميمةالقانونية  وعاتضالمو من  التقصيرية لعديم التمييزيعتبر موضوع المسؤولية  

وألنو يتعمق بفئة ليا وضعيا الخاص والحساس في  ،د ومعامبلتيم اليومية فيما بينيمنشاطات األفرا

حول األساس  يذا الموضوعاألىمية النظرية ل تتمحورو  ،ع وىي فئة األشخاص عديمي التمييزالمجتم

لتقرير مسؤولية عديم التمييز كما أن ليذا الموضوع  سةالذي ارتكزت إليو القوانين المدنية محل الدرا

وذلك من جراء  و من ضررستوجب تعويض المضرور عما أصابيحيث أنو أىميتو من الناحية العممية 

وما يقومون بو من تصرفات  ،ةما ينتج من أضرار تمحق بو نتيجة ممارسة األفراد لنشاطاتيم اليومي

وبالتالي تظير  ،األفعال الضارة شخص عديم التمييزمرتكب ىذه  وكثير من ىذه الحاالت يكون ،ضارة

أىمية ىذا الموضوع من خبلل ضرورة التعرف عمى األحكام المتعمقة بالمسؤولية التقصيرية المترتبة 

 عمى عديم التمييز من جراء ارتكابو لمفعل الضار.

 الدراسة منيجية

 النصوص وتحميل دراسةب حيث قمت قارن،الم التحميمي الوصفي المنيج الدراسة ىذه في تتبعا

جراء ،القضاء أحكام إلى الرجوع وعبر ،اإليضاحية والمذكرات الفقو آراء ضوء في القانونية  المقارنة وا 

والقانون المدني  ،الفقو اإلسبلميالمذىب الراجح في و  ،األردني المدني القانون من كل أحكام بين

 المصري .

 صعوبات الدراسة

 ،تعدد التشريعات التي تعالج الموضوعوبات التي واجيتني في إعداد ىذه الرسالة ىي أن أكثر الصع

كما أنني قد  ،بكل جوانبووعدم معالجتيا ليذا الموضوع  ،-كالقانون المدني المصري – وعدم وضوحيا



 ز

وكذلك قمة شروح  ،ع المتعمقة بالموضوع محل الدراسةواجيت صعوبات في الحصول عمى المراج

المحاكم المتعمقة بموضوع المسؤولية التقصيرية وكذلك قمة قرارات  ،والمصري ،المدني األردنيالقانون 

 لعديم التمييز .

 إشكالية الدراسة

 ،إذا كان مرتكب الفعل الضار كامل األىمية آثارىافي ثبوت المسؤولية التقصيرية وترتيب  إشكالال 

ل إعماومدى إمكانية  ،لتمييزلفعل الضار عديم ارتكب اكان مولكن تثور اإلشكالية والتساؤل في حال 

 عمى ىذا الشخص الذي يتمتع بوضع خاص يتوجب أخذه بعين االعتبار. المسؤوليةىذه  أحكام

 مما يثير التساؤل عن مدى المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز ؟

عديم التقصيرية لة مسؤوليالمن حيث مدى  والفقو اإلسبلمي -محل الدراسة -تختمف القوانين المدنية

وذلك الختبلف األساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز في الفقو اإلسبلمي  ،)الفصل األول( التمييز

 )الفصل الثاني(. - محل الدراسة - القوانين المدنيةعنو في 
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 :تمييديالالفصل 
______________________________________________________________________ 

 األحكام العامة في المسؤولية التقصيرية

بد من تعويض  فبل ،وينبغي مؤاخذة فاعمو ،ة بأن ىناك فعبًل ضارًا قد ارتكبالمسؤولي يفيد تعبير

 ،من ضرر لمغير سببو كيفما كان عما مسئوالولكن ىل معنى ذلك أن يعتبر الشخص  ،المضرور

 بعض تصرفاتوفي  نسانالطبيعية من أن يكون اإلقمما تخمو مجريات الحياة  ،ويمزم بالتالي تعويضو؟

 بالتعويض عما يحدث عن ذلك. إلزامووبالتالي ليس من المستساغ   ،لمغيرسببًا في وقوع ضرر 

بأنيا محاسبة شخص عمى فعل أو  إال ،ر تحديد معنى المسؤولية بوجو عاموليذا فإنو من غير اليسي

 1.غير جائز امتناع

يقال أنا بريء  ،ة من يسأل عن أمر تقع عميو تبعتو: حال أو صفبأنيا غةويمكن تعريف المسؤولية ل

 وتطمق ،عمبلً  شخص بما يصدر عنو قواًل أوالتزام ال :عمى وتطمق )أخبلقيًا( ،من مسؤولية ىذا العمل

 .2االلتزام بإصبلح الخطأ الواقع عمى الغير طبقًا لقانون  :قانونًا( عمى)

 3و اإلنسان مسؤواًل ومطالبًا عن أمور أو أفعال أتاىا.: ما يكون بوتعرف أيضًا بأنيا

 :يتضح من التعريف المغوي أن المفيوم يعالج أمرين أساسيين ىما

ر أي ما يمتزم بو الشخص إذا ما كان مسؤواًل وبتعبير آخ ،ألثر المترتب عمى وجود المسؤوليةا ،ولاأل

وىو ما تقوم بو  ،مؤسس لممسؤوليةركن الالعنصر أو ال ،ثانيالو  ،الجزاء الناشئ من كونو مسؤوالً 

 4وبالرجوع لمتعريف يكون أساس وجودىا األمور واألفعال التي أتاىا الفاعل. ،المسؤولية

                                                           
، العدد 2، ج مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات، مسؤولية المباشر والمتسبب في القانون المدني االردني(: 1987، )محمد يوسف، الزعبي (1)

 .162ص  األول، األردن،
 .411ص  ،اىرةالق ،مجمع المغة العربية ،دار الدعوة ،1ج  ،المعجم الوسيط (2)
 .411ص ،اسطنبول ،دار الدعوة ،2ط  ،1ج  ،المعجم الوسيط (: 1972 ) ،وآخرون ،إبراىيم ،مصطفى (3)
 . 10ص ،نابمس ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير ،دراسة مقارنة ،(: ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية2006)سرور، أسماء،  أبو (4)
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ولعل من  ،االصطبلحي لممسؤوليةتعريف الفقد اجتيد الفقياء في سبيل الوصول إلى  ،اصطبلحاً  وأما

الذي يسبب ضررًا لمغير ويفترض فيو أنو  محاسبة الشخص عن فعمو" :أبرز ىذه التعريفات ىي أنيا

وعرفت أيضا بأنيا: " الحكم الذي يترتب عمى الشخص الذي  ،" 1مخالف لقاعدة قانونية أو خمقية

 .2ارتكب أمرًا يوجب المؤاخذة "

عاتق يتبين من ىذه التعريفات أن معنى المسؤولية يدور حول المحاسبة والمسائمة التي تقع عمى 

 ،بشرط أن يكون ىذا الفعل مخالفًا إلحدى القواعد القانونية أو الخمقية ،بفعل ضار الشخص الذي يقوم

 فبمجرد مخالفتو ليذه القواعد فإنو يمزم بالتعويض الناجم عما سببو من أضرار من جراء ىذه المخالفة . 

 إحدىأو  ،ةممخالفا ألحد النصوص القانونية الممز لحالة التي يوجد بيا الشخص : اويمكن تعريفيا بأنيا

وتحمل كافة اآلثار  ،بجبر الضرر ممزما ىذا الشخص ويكون ،وينتج عنيا ضرر ،القواعد الخمقية

  القانونية المترتبة عمى ىذه المخالفة.

واألخيرة  ،يةوقد تكون قانون ،(أخبلقيةأدبية )المسؤولية  قد تكونتتعدد أنواع المسؤولية تبعا لمصدرىا فو 

والمسؤولية المدنية تقسم إلى مسؤولية  ،ومسؤولية تأديبية ،ة ومسؤولية مدنيةى مسؤولية جزائيتقسم إل

ودراسة  ،المسؤولية وذلك في المبحث األولوسأقوم بالتمييز بين أنواع  ،تقصيريةعقدية ومسؤولية 

العوامل  بد من دراسة أما في المبحث الثالث فبل ،وذلك في المبحث الثاني ةقصيريتأركان المسؤولية ال

األحكام العامة في المسؤولية التقصيرية قبل  إلىالتعرف  وكل ذلك بيدف ،لتي تتأثر بيا األىميةا

 .عديم التمييزلالتقصيرية مسؤولية الالخوض في دراسة 

                                                           
 عمان،، ار الثقافة لمنشر والتوزيعد، مصادر الحقوق الشخصية ،شرح القانون المدني (: 1997 )، نوري حمد ،خاطرو ، عدنان، السرحان (1)

 .359ص 
القسم األول في األحكام ، الوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية(: 1988، )سميمان ،مرقس (2)

 .300ص ، القاىرة ،مطبعة السبلم ،1 م، العامة
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 التمييز بين أنواع المسؤولية :المبحث األول

ن واجبات إما أن تكو  فيي ،مصدرىاباختبلف وتختمف أنواعيا أن المسؤولية تتعدد ب سبق القول

ومسؤولية  ،مسؤولية أخبلقية )أدبية(: وبيذا فالمسؤولية نوعان ،أو واجبات مصدرىا القانون ،جتماعيةا

 وسأتناول كل منيا ،ومسؤولية مدنية ومسؤولية تأديبية مسؤولية جزائية سم إلىتقواألخيرة  ،قانونية

 :من التفصيل في المطالب التالية يءبش

 قية )األدبية (عن المسؤولية القانونيةخالولية األالمطمب األول: تمييز المسؤ 

تالي وبالوال تدخل في دائرة القانون  ،ي التي تقوم عمى تأنيب الضميرى( )األدبيةاألخبلقية المسؤولية 

التي ترسم  ،د مخالف لقاعدة من قواعد األخبلقوىي حالة يوجد فييا الفر  ،ال يترتب عمييا جزاء قانوني

أما  ،أتي طبقًا لتصرفات الفرد ونواياهبحيث ت ،صيمعيارىا شخ ،ونحو غيره ،ذاتونسان سموكو نحو لئل

وتأتي من اإلخبلل بالتزام تفرضو قاعدة قانونية  ،فيي التي تدخل في دائرة القانون المسؤولية القانونية

 .1ويترتب عمييا جزاء قانوني ،ينبغي أن يمتزمو الفرد تجاه غيرهالذي تنظم السموك 

أنيما  إال ،بان كجزاء لئلخبلل بسموك اجتماعيمن وجود تشابو بينيما من حيث أنيما تترتوبالرغم 

 -:أىمياتختمفان في أمور عديدة 

ألن المسؤولية األخبلقية  ،وسع من نطاق المسؤولية القانونيةأاألخبلقية إن نطاق المسؤولية : أوالً 

 المجتمع .أو عبلقتو بغيره من أفراد  ،بلقة اإلنسان بنفسوتتصل بع

                                                           
دار إحياء  ،1ج، مصادر االلتزام، نظرية االلتزام بوجو عام ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ت(:  . )ب ،عبد الرزاق ،السنيوري (1)

 .744-743ص التراث العربي، بيروت، لبنان، 
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في حين تكون المسؤولية القانونية متحققة إذا أخل الشخص بالتزام قانوني في مواجية غيره من األفراد 

 .1فقط

إن المعيار الذي تقاس بو المسؤولية األخبلقية ىو معيار شخصي ألنيا تقر طبقًا لتصرفات : ثانياً 

 . 2الشخص ونواياه 

ولذلك فإنيا قد تأتي  ،اإلخبلل بالتزام مفروض بموجب القانونأما المسؤولية القانونية فإنيا تأتي عن 

 مادام تصرف الشخص يشذ عن السموك المألوف لمشخص العادي. ،عن عمد أو حتى عن غير عمد

أما المسؤولية القانونية  ،الضمير بتأنيبوتكتفي  ،ؤولية األخبلقية دون جزاء قانونيتكون المس: ثالثاً 

 .3عمييا قانون فتستوجب ترتيب جزاء قانونيفؤلنيا داخمة في دائرة ال

 التفرقة بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية :المطمب الثاني

ما تعويض ،جزائية جزاء إما عقوبة اإن مخالفة القاعدة القانونية يترتب عميي ما ،وا   ،4االثنتان معاً  وا 

ر نتيجة لمخالفة قاعدة تي تقع عمى الغيوبيذا فإن المسؤولية المدنية تيدف إلى الحد من األضرار ال

أما المسؤولية  ،التزام مصدره القانون أو اإلرادةب اإلخبللفاليدف منيا تعويض المتضرر من  ،قانونية

وىي مرتبطة بمبدأ )ال جريمة وال  ،فعل يشكل جريمة نص عمييا القانونالجزائية فتترتب عمى كل 

                                                           
 .744ص ، مرجع سابق، 1 م، الوسيط ،عبد الرزاق، السنيوري (1)
 .360ص  ، مرجع سابق،شرح القانون المدني ،نوري حمد، خاطرو ، دنانع، السرحان(2)
دراسة ، مصادر االلتزامات، مصادر الحقوق الشخصية ،1، جالوجيز في شرح القانون المدني االردني (:2011 ) ،ياسين محمد ،الجبوري (3)

 .494ص الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان،  دار،، 2ط  ،موازنة
 .16ص  فة لمنشر والتوزيع، عمان،دار الثقا، 1، ط الفعل الضار، مصادر االلتزام(:  2005) ،فيصل، العمريو ، بشار، ممكاوي (4)
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ويقدر لكل جريمة عقوبة  ،بأمنو خلمع ضد كل من يبحيث تأتي لحماية المجت ،بنص(عقوبة إال 

 .1وردع غيره  ،ىدفيا زجر الفاعل

ان فعل يمس مصمحة المجتمع إذا كانت مخالفة لمقاعدة القانونية بإتي ،تكون المسؤولية القانونية جزائيةو 

كون وفي ىذه الحالة ي ،ن كل فعل يشكل جريمة بنص القانونفالمسؤولية الجزائية تنشأ ع ،العامة

ويكون جزاؤه عقوبة توقعيا عميو باسم  ،الدولة باعتبارىا ممثمة لممجتمع مرتكب الفعل مسئواًل قبل

 المجتمع .

لشخص أو أكثر دون  وتكون المسؤولية مدنية إذا كانت مخالفة القاعدة القانونية تمس مصمحة خاصة

عمى الغير بتعويض  تقع فالمسئولية المدنية تيدف إلى الحد من األضرار التي ،مصمحة المجتمع

وترتب عمى ىذا فإذا كان الفاعل قد أخل بالتزام مقرر في ذمتو مصدره القانون أو اإلرادة  ،المتضرر

. أصابو من ضرر وممتزمًا بتعويضو عما ،فإنو يصبح مسئواًل قبل المضرور ،اإلخبلل ضرر لمغير

وىذه المسئولية  ،مدنيًا خالصًا لو ىذا الحقتبر ويع ،مضرور وحده حق المطالبة بالتعويضويكون لم

ينظميا القانون المدني الذي ييدف إلى حماية المصالح الفردية عن طريق فرض تعويض لصالح من 

 يصيبو ضرر.

ة تيدف إلى المسؤولية المدنية من حيث أن المسؤولية الجزائيو ويمكن التفرقة بين المسؤولية الجزائية 

يع عقوبة عمى الجاني يقصد منيا تحريم مخالفة التنظيم عن طريق توق ،زجر الجاني وردع غيره

بينما تيدف المسؤولية المدنية إلى حماية المصالح الفردية عن  ،وني العام وحماية المصالح العامةالقان

 إخبلل بالتزام قانوني.طريق تعويض من يصيبو الضرر الناشئ عن 
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فاالعتداء عمى  ،ال جريمة وال عقوبة إال بنصاعدة ومن ناحية اخرى فإن المسؤولية الجزائية تتقيد بق

بينما ال  ،المنصوص عمييا في قانون العقوبات حق المجتمع ال يقع إال بارتكاب جريمة من الجرائم

فراد المجتمع تتعدد صوره فالتعدي عمى حق فرد من أ ،القاعدة عمى المسؤولية المدنية تطبق ىذه

في حين ال  ،بنص القانون رماً جئيًا إذا لم يكن فعمو مل الشخص جزاحيث ال يمكن أن يسأ ،وأشكالو

ررًا لمغير يمزم مرتكبو فيي تقضي بان كل فعل يسبب ض ،تنطبق ىذه القاعدة عمى المسؤولية المدنية

 . 1دون البحث عن كون الفعل مجرمًا قانونًا أم ال ،بالتعويض

مغير لذلك وضعت قواعد عامة فبل يمكن لممشرع أن يحصر سمفًا كل األفعال التي تسبب ضررًا ل

 بموجبيا يستوحي القاضي الحكم المناسب بالتعويض بما يتناسب وجسامة الضرر.

األولى ي فالدعوى ف ،وتختمف المسؤولية الجزائية عن المسؤولية المدنية أيضًا من حيث تحريك الدعوى

ليا الصمح أو التنازل وال يجوز  ،يق النيابة العامة كممثل لممجتمععن طر  - كقاعدة عامة –تحرك 

ولو أيضًا حق  ،الثانية ال تقام إال من المتضرر أو من ينوب عنو أن في حين ،عن الدعوى الجزائية

 .التصالح أو التنازل عن الدعوى

حيث أنو يمكن  ،ك صمة بينيمالذكر بين المسئوليتين إال أن ىناوبالرغم من كل ىذه الفروق السابقة ا

إذا أضر بالمجتمع وببعض  وجريمة مدنية في ذات الوقتيمة جزائية أن يشكل الفعل الواحد جر 

أو إذا كان الفعل الضار باألفراد فعبًل اعتبره  ،ي الرشوة وتزوير األوراق الرسميةكما ف ،األشخاص

 والسرقة كما في القتل ،فنيى عنو وفرض عميو عقوبة جزائيةذا خطر بالنسبة إلى المجتمع  المشرع 
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 مسئوالفيكون الفاعل  ،سؤوليتان الجزائية والمدنية معاً إن ىذا الفعل تنشأ عنو المف ،السبوالنصب و 

 1الدعوى الجزائية ويتولى المضرور الدعوى المدنية . ةوتتولى النيابة العام ،جزائيًا ومدنياً 

لية المسؤولية العقدية والمسؤولية عن الفعل الضار )المسؤو  :ىما المسؤولية المدنية تقسم إلى قسمينو 

 . وىذا ما سأبحثو في المطمب التالي ،التقصيرية(

 العقدية عل الضار )التقصيرية( و المسؤولية التمييز بين المسؤولية عن الف المطمب الثالث:

 بااللتزام واإلخبلل تنشأ عن خطأ تعاقدي ىو عدم تنفيذ التزام ناشئ عن عقدإن المسؤولية العقدية 

ىو متفق عميو  لبائع بتسميم المبيع حسب ماامثال ذلك عدم التزام و  ،المترتب عمى أطراف ىذا العقد

كما قد تنشأ المسؤولية ،فيو بذلك يتحمل مسؤوليتو عن الضرر الذي يسببو لمدائن في عقد البيع 

ويكون  ،وينتج عن ىذا اإلخبلل أضرار تمحق بالغير ،المدنية عن اإلخبلل بالتزام ناشئ عن فعل ضار

 .2ع مصدرًا لممسؤولية في حدود النصوص القانونية التي تحكميا اإلضرار غير المشرو 

 :يز بين المسؤوليتين من خبلل القواعد التاليةيويظير التم

موغ الفاعل سن بىي أىمية التعاقد أي أىمية األداء و توافر يشترط لقيام المسؤولية العقدية  :األىمية: أوالً 

فعل الضار )التقصيرية( فإن بعض القوانين كالقانون أما في المسؤولية عن ال ،الرشد كقاعدة عامة

بينما البعض  ،توافر أىمية التمييز وىي سبع سنوات في القانون السابق ذكره المدني المصري يشترط 

ومنيا  ،يزيشترط حتى التمييز بل يكون الفاعل مسؤوال حتى لو كان غير مم من القوانين ال األخر

 .رى ال حقًا كما سن القانون المدني األردني
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المتعاقد  إخبلليمتزم المتعاقد المتضرر من في المسؤولية العقدية  :اإلثباتعبء من حيث : ثانياً 

وجود االلتزام أو إثبات  نفي لممسئولو  ،وجود االلتزام وعدم تنفيذ المدين اللتزامو العقديثبات إاآلخر ب

في حين يختمف األمر  ،ن تنفيذه اللتزاموأو إثبات وجود السبب األجنبي الذي حال بينو وبي ،وفائو بو

المسؤولية من فعل  أركانإثبات كل عمى الدائن المضرور يجب  أنو حيث ،في المسؤولية التقصيرية

 وضرر وعبلقة سببية .

بموجب المسؤولية العقدية عن تعويض الضرر المتوقع  المسئوليسأل  :من حيث مدى التعويض: ثالثاً 

غير المتوقع إال في حالتي الغش والخطأ  المباشروز التعويض عن الضرر فبل يج ،عند التعاقد فقط

المتوقع وغير  المباشر عن الضررفي المسؤولية التقصيرية يسأل  المسئولفي حين أن  ،الجسيم

 المتوقع .

ين بالتعويض عن الفعل الضار مفترض حيث يستطيع نيالتضامن بين المد :من حيث التضامن: رابعاً 

ويختمف األمر في المسؤولية  ،جوع عمييم مجتمعين أو منفردين لممطالبة بكل التعويضالمتضرر الر 

نما يجب أن  ،1فالتضامن ال يفترض إذا تعدد المسئولون عن اإلخبلل بااللتزام العقدي  ،العقدية وا 

 يشترط في العقد أو حيثما ينص القانون عمى التضامن.

عمى اإلعفاء من ية العقدية تجيز بعض القوانين االتفاق في المسؤول :اإلعفاء من المسؤولية: خامساً 

االتفاق عمى  لتقصيريةفي المسؤولية ا ال يجوزبينما  ،2كالقانون المدني المصري المسؤولية العقدية

 ألنيا من النظام العام . اإلعفاء من المسؤولية
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 _عن الضرر األدبي  : في المسؤولية العقدية ال يوجد تعويضاألدبي رالتعويض عن الضر : سادساً 

عمى عكس القانون المدني المصري  1،يجيز ذلكال الذي  _ األردنيكما ىو الحال في القانون المدني 

بينما في المسؤولية عن الفعل  ،الذي يجيز التعويض عن الضرر األدبي في نطاق المسؤولية العقدية

 الضار يجوز التعويض عن الضرر األدبي .

 1660في المسؤولية العقدية ال تسمع الدعوى كقاعدة عامة وفق المادة  :وىعدم سماع الدع :سابعاً 

بينما في المسؤولية عن الفعل  ،سنة 15من مجمة األحكام العدلية بانقضاء مدة التقادم العادي وىي 

لسنة  36رقم من قانون المخالفات المدنية  68 الضار )التقصيرية( فبل تسمع الدعوى وفق المادة

أو توقف الضرر إذا كان يستمر  ،من تاريخ وقوع الفعل ،طبق في فمسطين بمضي سنتينالم ،م1944

أو من تاريخ اكتشاف المدعي لممخالفة  ،أو من التاريخ الذي لحق فيو الضرر بالمدعي ،من يوم آلخر

 ي وسعو اكتشافيا .المدنية أو كان ف

أنواع المسؤولية بل البد من دراسة  وال يكفي لئللمام بالمسؤولية التقصيرية تمييزىا عن غيرىا من

 أركانيا وىذا ما سأدرسو بإيجاز في المبحث الثاني.
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ن المطالبة باألضرار يحكميا المسؤولية العقدية باعتبار أن مصدر االلتزام بين يما ىو العقد العبلقة بين طرفي الدعوى ىي عبلقة تعاقدية وا 
وأن الضمان المطالب بو  ،من القانون المدني األردني عمى وقائع الدعوى 364-360وليس الفعل الضار مما يتعين تطبيق أحكام المواد 

يم ينحصر فيما يساوي الضرر الواقع فعبًل بالمدعية وال يشمل الربح الفائت والضرر المعنوي ما دام أن المدعية لم تدع الغش والخطأ الجس
  www.lawjo.net/vb/showthread.php?28804 األردن الموقع االلكتروني لشبكة قانوني مأخوذ من ،الجية المدعى عمييا." بجانب
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 :أركان المسؤولية التقصيرية :المبحث الثاني

 ،تعويضالقاعدة العامة في القانون المدني األردني أن كل فعل يصيب الغير بضرر فإنو يستوجب ال

ن صدر من شخص غير مميز  ،من القانون المدني األردني (256المادة ) وىذا ما نصت عميو ،وا 

وىذا النص مستمد من قول  ،"ولو غير مميز بضمان الضرر ،فاعمون " كل إضرار بالغير يمزم إحيث 

 )الضرر يزال( . :) ال ضرر وال ضرار ( وقاعدة :الرسول صمى اهلل عميو سمم

رط من أجل الضمان أن يرتكب "ومن المبل حظ أن المشرع األردني في النص السالف الذكر لم يشت

بحيث أنو لو أشترط الخطأ لما أوجب ضمان عديم التمييز _  ،محدث الضرر خطأ في جانبو

واألصل أن انعدام  ،ذلك ألنيم عديمي اإلرادة ،عن أي ضرر ألحقوه بالغير كالمجنون وعديم األىمية _

 .1اإلرادة يعتبر مانعًا من موانع المسؤولية  "

" كل خطأ سبب ضررًا لمغير يمزم  :( منو عمى أن163لمدني المصري في المادة )وقد نص المشرع ا

 .من ارتكبو بالتعويض"

المشرع المصري تطمب لقيام المسؤولية التقصيرية خطأ في جانب  "أن  نص ىذه المادةيتبين من 

والضرر فتكون أركان المسؤولية وفقًا لمقانون المصري ىي الخطأ  ،المسؤول حتى تقوم مسؤوليتو

وأما في القانون المدني األردني فإن المشرع لم يتطمب خطأ في جانب المسؤول عن  ،والعبلقة السببية

نما أقام المسؤولية عمى مجرد فعل يضر بالغير ،الضرر بحيث يكون ىذا الضرر نتيجة لمفعل  ،وا 
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الفعل الضار  :وبذلك تكون أركان المسؤولية التقصيرية في القانون المدني األردني ىي ،الضار

 .1"والضرر وعبلقة السببية 

 ،(لنتيجة)ا الضررو  ،الفعل غير المشروع )اإلضرار( :لممسؤولية التقصيرية أركان ثبلثة ىيوبيذا فإن 

 :وسأتناوليا بشيء من التفصيل في المطالب التالية ،والعبلقة السببية بينيما

 ركن اإلضرار :المطمب األول

رر الذي يسببو لمغير بفعمو يجب أن يكون قد أتى عمبًل يتصف بعدم حتى يكون الشخص ضامنًا لمض

فإنو ينطبق أيضًا عمى القانون المدني األردني  ،وىذا كما ينطبق عمى الفقو اإلسبلمي ،المشروعية

( 256شروع اصطبلح )اإلضرار( فقد نصت المادة )مالذي اختار أن يطمق عمى ىذا العمل غير ال

 .ولو غير مميز بضمان الضرر" ،بالغير يمزم فاعمو إضرار" كل  أن منو عمى

فاإلضرار يعني في  ،يختمف عن مفيوم الضرر وىو غير مرادف لوفإن لئلضرار بيذا المعنى مفيوم 

 . 2أو إحداثو عمى نحو مخالف لمقانون  ،الحقيقة إحداث الضرر بفعل غير مشروع

أن يكون إتيانو لمضرر غير يجب  عويضوأي أنو حتى يكون فاعل الضرر ضامنًا لو أي مسؤواًل عن ت

ب تختمف إجابة ىذا السؤال بحس ،ولكن متى يعتبر إلحاق الضرر بالغير غير مشروع ؟ ،مشروع

من الثابت في الفقو  اإلسبلمي أن اإلضرار قد يكون بالمباشرة وقد إذ  ،الطريقة التي وقع فييا اإلضرار

س لضمانو تختمف في شروطيا بحسب ىاتين وعدم مشروعية الفعل الضار كأسا ،يكون بالتسبب

 الحالتين.
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لممشرع المصري فإنو كما ذكرت سابقًا قد تطمب لقيام المسؤولية التقصيرية خطأ في جانب أما بالنسبة 

فتكون أركان المسؤولية وفقًا لمقانون المصري ىي الخطأ والضرر  ،المسؤول حتى تقوم مسؤوليتو

 والعبلقة السببية.

نجد أنو حتى يمكن مسائمة الشخص عن نتائج أفعالو الضارة يجب أن  ،القانون المصريوبالرجوع إلى 

 :لذلك نجد أن لمخطأ ركنان ،أي أن يقوم الخطأ عمى اإلرادة الواعية أو اإلدراك ،يكون مدركًا مميزاً 

كن والر  ،الركن األول مادي يطمق عميو التعدي وىو االنحراف عن السموك المنتظر من الرجل العادي

 ،لذلك ال يسأل الصبي غير المميز والمجنون ومن في حكميما ،يقوم عمى اإلدراك ،الثاني ركن معنوي

إذ  ،ومن ذلك أيضًا قانون المخالفات المدنية ،ويمكن وصف الخطأ في ىذه الحالة بالخطأ الشخصي

دون يا وىو " ال تقام الدعوى عمى شخص لمخالفة مدنية ارتكب :نصت المادة الثامنة منو عمى أنو

كون الفاعل ( بأن ي164بينما اكتفى القانون المدني المصري في المادة ) السنة الثانية عشرة من عمره"

روعة متى صدرت منو وىو يكون الشخص مسئواًل عن أعمالو غير المش -1 مميزًا فنص عمى أنو:"

 .1"مميز

بعض القوانين أن وظيفة وىذا عمى خبلف موقف بعض القوانين األخرى تجاه الخطأ حيث تعتبر 

لذلك فإن عنصر اإلرادة الواعية ال يعد ضروريًا لقيام مسؤولية  ،لمسؤولية المدنية ىي إصبلح الضررا

ومجرد االنحراف عن سموك الرجل  ،الففمجرد ارتكاب فعل مخ ،محدث الضرر الذي سببو لمغير

رادة الفاعل أو مدى إدراكو وتمييزه دون أن تكون ىناك حاجة لمتساؤل عن إ ،المعتاد يكفي لقيام الخطأ

كان  وعمى ذلك فإن الصغير أياً  ،لذلك يكفي لمخطأ أساسًا لممسؤولية ركن التعدي )الركن المادي(

ومن في حكميما يعد مسؤواًل عن الضرر الذي يسببو لمغير  ،والمجنون ،أي لو كان غير مميز ،عمره
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 ،ويوصف بالخطأ الموضوعي ،لسموك الرجل العاديوعيا مخالفًا بفعمو كمما كان ىذا الفعل يعد موض

"  :منيا عمى أنو 960فقد نصت المادة  ،ومجمة األحكام العدلية ،ومن ذلك القانون المدني األردني

ن كان غير مميز."  1يمزم الضمان عمى الصبي إذا أتمف مال الغير وا 

وىذا ما سأدرسو في  ،افر الضررلتقصيرية بل البد من تو وال يكفي اإلضرار لوحده لقيام المسؤولية ا

 المطمب الثاني.

 ركن الضرر :المطمب الثاني

عرضو أو عاطفتو  يعرف بأنو األذى الذي يمحق بالشخص في مالو أو جسده أووالضرر يمكن أن 

في المادة  األردنيأخذ بو القانون المدني  ييقتضيو عموم المبدأ الذ ،وعموم الضرر واجب التعويض

وىو مبدأ يقوم  ،ان الضرر"ضمبالغير يمزم فاعمو ولو غير مميز ب إضراركل  فييا "( التي جاء 256)

يقتضي رفع الضرر دون تقييد بنوع منو والذي  ،ضرر وال ضرار " ال عمى الحديث النبوي الشريف "

 .2دون آخر

إلى فيذا األخير قد يؤدي  ،وتتشعب أنواع الضرر بشكل كبير بحسب درجة جسامة نتائج الفعل الضار

أو  ،فقد يكون مادياً وبيذا  3،شرفو وكرامتوبأو المساس  ،أو جرحو ،أو موت المصاب ،إتبلف المال

 .معنوياً  أو ،جسدياً 

                                                           
 .423ص ، مرجع سابق، مصادر االلتزام التكروري، عثمان، و السويطي، احمد، (1)
دراسة وصياغة قانونية مؤصمة عمى نصوص الشريعة اإلسبلمية وفقييا انطبلقًا ، الفعل الضار والضمان فيو(: 1988) ،مصطفى، الزرقا (2)

 .  586ص ة والنشر والتوزيع، دمشق، دار القمم لمطباع، 1، طن المدني األردنيمن القانو 
 .395ص  ، مرجع سابق،شرح القانون المدنيالسرحان، عدنان، وخاطر، نوري حمد،  (3)
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أو إلى نقص في  ،فالضرر المادي ىو الضرر الذي يصيب األموال فتؤدي إلى تمفيا كميًا أو جزئياً 

إتبلف مال ومثالو  ،الضرر االقتصادي الي أولذلك يسمى الضرر الم ،أو إلى تفويت منفعتيا ،قيمتيا

 الغير بالحرق أو الكسر أو اليدم.

وقد يزىق الروح بالموت فيكون اعتداء  ،فيو األذى الذي يصيب جسم اإلنسان ،وأما الضرر الجسدي

أو يقتصر عمى فقد عضو أو الجرح أو الضرب أو المرض .وقد نظم القانون  ،عمى الحق في الحياة

" ما  :( عمى أن273فقد نصت المادة ) ،(274( و )273ا الضرر في المادتين )المدني األردني ىذ

يجب من مال في الجناية عمى النفس وما دونيا ولو كان الجاني غير مميز ىو عمى العاقمة أو 

ورد  رغمًا عما :( عمى أنو274ونصت المادة ) ،الجاني لممجني عميو أو ورثتو الشرعيين وفقا لمقانون "

كل من أتى فعبل ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو أذى يمزم بالتعويض عما  " ،السابقة في المادة

بسبب الفعل  وحرموا من ذلك ،أحدثو من ضرر لممجني عميو أو ورثتو الشرعيين أو لمن كان يعوليم

 . " الضار

ع عمى مشاعر االعتداءات التي تق بأنو عبارة عنفيمكن القول  ،أما بالنسبة لمضرر األدبي )المعنوي (

 بحيث أنيا ال تؤثر مباشرة عمى الذمة المالية ولكنيا تسبب لو ألمًا نفسيًا ومعنويًا . ،الضحية المتضرر

إال أن المشرع المدني وعمى الرغم من أن الفقو اإلسبلمي ال يعترف بيذا الضرر في نطاق التعويض 

لية التقصيرية فقط و دون عمى التعويض عن الضرر األدبي في المسؤو األردني قد نص صراحة 

  :( من القانون المدني األردني عمى أن267فقد نصت المادة ) ،المسؤولية العقدية

فكل تعد عمى الغير في حريتو أو في عرضو أو في  ،يتناول حق الضمان الضرر األدبي كذلك -1"

 .وال عن الضمان شرفو أو سمعتو أو في مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسئ
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ويجوز أن يقضى بالضمان لؤلزواج ولؤلقربين من األسرة عما يصيبيم من ضرر أدبي بسبب  -2

وال ينتقل الضمان عن الضرر األدبي إلى الغير إال إذا تحددت قيمتو بمقتضى  -3موت المصاب 

  .  "اتفاق أو حكم قضائي نيائي 

 :فيو عدة شروط وىي وحتى يكون الضرر قاببًل لمتعويض البد أن تتوفر

وال يقصد بتحقق الضرر وقوعو في  ،1وجو اليقين والتأكيد عمى أن يكون الضرر محققًا أي ثابتاً  :أوالً 

المحتمل فيو أما الضرر  ،بل يكفي أن يصبح مؤكد الوقوع ولو تراخى وقوعو في المستقبل ،الحال

 ضرر غير مؤكد الوقوع وال يتم التعويض عنو إال بعد وقوعو.

 . ويرتبط بو ارتباط السبب بالمسبب ،: أن يكون الضرر مباشرًا أي أنو نتيجة مباشرة لمفعل الضارنياً ثا

من وقوع الضرر  ويتبين من ذلك أنو ال ب ،أن يصيب الضرر مصمحة مشروعة لممتضرر :وثالثاً 

لحق عمى مصمحة مشروعة  وىي المصمحة التي يحمييا القانون ويتبين كذلك ال يشترط أن يكون ا

بل يكفي المساس بحق يحميو  ،االنتفاعوحق  ،كحق الممكية ،الذي حصل المساس بو حقًا مالياً 

         أو شرفو واعتباره  . ،أو حريتو ،أو عاطفتو ،سواء كان ذلك الحق متعمقًا بسبلمة جسمو ،القانون

 : عالقة السببيةالمطمب الثالث

بل البد أن  ،ار صدر من أحد وضرر أصاب غيرهال يكفي لقيام المسؤولية أن يكون ىناك فعل ض

وىذا ما يعبر عنو بضرورة وجود عبلقة السببية بين  ،وقوع ىذا الضررفي يكون ذلك الفعل ىو السبب 

 . 2 االثنين

                                                           
 .423ص  ، مرجع سابق،شرح القانون المدنيالسرحان، عدنان، وخاطر، نوري حمد،  (1)
 .425ص  ، مرجع سابق،شرح القانون المدنيد، السرحان، عدنان، وخاطر، نوري حم (2)
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( من القانون المدني 256فالمادة ) ،وىذا األمر كما يقتضيو المنطق تقتضيو أيضًا نصوص القانون

إضرار بالغير يمزم فاعمو ولو غير مميز بضمان الضرر " وتعبير فاعمو " كل  :األردني تنص عمى أن

 وكان الضرر مرتبطًا بالفعل ارتباط النتيجة بالسبب. ،يعني من كان وراءه أي من وقع الضرر بفعمو

" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ  :( من القانون المدني األردني عمى أنو261كما نصت المادة )

ال يد لو فيو كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاىرة أو فعل الغير أو فعل عن سبب أجنبي 

 .المتضرر كان غير ممزم بالضمان ما لم يقضي القانون أو االتفاق بغير ذلك "

أنيا بالضرر رابطة سبب بنتيجة بمعنى ي تمك الرابطة التي تربط الفعل الضار والرابطة السببية ى

فحتى تجيب المحكمة طمب المضرور بالتعويض فبل بد أن تتوافر  ،لضارتجعل الضرر نتيجة لمفعل ا

فإذا انتفت  ،بأن يكون ما أصاب المضرور من ضرر سببو فعل المتسبب في إحداثو ،رابطة السببية

وتوافر رابطة السببية من عدمو من مسائل الموضوع التي  ،رابطة السببية فبل مسؤولية عمى الفاعل

 .1بالفصل فييا دون رقابة عميو في ذلك من محكمة التمييزيستقل قاضي الموضوع 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .194ص مرجع سابق،  ،مصادر الحق الشخصي، مصادر االلتزام، القانون المدني أبو مارية، عمي، (1)
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 : العوامل التي تتأثر بيا األىميةالمبحث الثالث

بسبب طبيعي  قد تكون أىميتو معدومة أو ناقصة إما استثناءً  ولكن ،األصل في اإلنسان كمال األىمية

دراكو بحسب مراحل أما السبب األصمي فيرجع إلى تأثر تمييز ا ،)أصمي( أو بسبب طارئ إلنسان وا 

وأما السبب الطارئ فيعود إلى أمور عارضة تقع فتؤدي إلى اختبلل في  ،العمر التي يمر بيا في حياتو

 ويقال ليا عوارض األىمية . ،تمييز اإلنسان أو قواه العقمية

لمادة وقد نصت ا ،فبل بد من أن يكون كل من طرفيو أىبًل النعقاده ،صحيحاً  وحتى ينعقد التصرف

ميتو أو يحد " كل شخص أىبًل لمتعاقد ما لم تسمب أى :( من القانون المدني األردني عمى أن116)

إال إذا قرر القانون غير  ،ل في كل شخص توافر أىمية التعاقدوىذا يعني أن األص ،منيا بحكم القانون"

توافر األىمية من شأنيا ومقتضى ذلك قيام قرينة قانونية عمى  ،ذلك فيكون الشخص غير مؤىل لمتعاقد

 .1إلقاء عبء اإلثبات عمى عاتق من يدعي العكس

أو حقوقًا  ،أكانت حقوقًا لو عمى غيرهواألىمية ىي صبلحية الشخص لتتعمق بو حقوق والتزامات سواء 

واألىمية إما أن  ،وألن يباشر بنفسو األعمال القانونية والقضائية التي تتعمق بيذه الحقوق ،2لغيره عميو 

ما إن تكون أىمية أداءتكون أىمية وجوب   :وا 

 أواًل: أىمية الوجوب 

حيث أنيا صفة  ،وعميو التزامات يعنى بيذا النوع من األىمية صبلحية الشخص ألن يكون لو حقوق

 بيذه الصفة في الشخص يكونو  ،تاإلنسان قاببًل ألن تثبت لو الحقوق وتقرر عميو االلتزاما تجعل

وتدور مع  ،لصفة ىي خاصية يتمتع بيا اإلنسانوىذه ا ،حق معين لو أو عميويتعمق بو صالحًا ألن 
                                                           

 .62صمرجع سابق،  ،مصادر الحق الشخصي، مصادر االلتزام، القانون المدنيي، أبو مارية، عم (1)
 .157ص ، مرجع سابق، مصادر الحق الشخصي، ادر االلتزاممص التكروري، عثمان، والسويطي، احمد، (2)
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فتحكم ىذه الصفة ذات القواعد التي تحكم الشخصية  ،كمااًل أو نقصاً  ،وجودًا وعدماً شخصيتو 

 وتكون ناقصة بالنسبة لمجنين. وجدت أىمية الوجوبفمتى وجد الشخص  ،1القانونية

                                                                                 ثانيًا: أىمية األداء

ويتحدد نطاقيا  ،تعرف أىمية األداء بأنيا قدرة الشخص عمى القيام باألعمال القانونية لحساب نفسو

وىي تستمزم أن يتوافر لدى الشخص  ،بالتصرفات القانونية وحدىا سواء تمت بإرادة واحدة أم بإرادتين

 .ر معين من التمييز يجعمو قادرًا عمى التعبير عن إرادتو تعبيرًا يعتد بو القانون ويرتب عميو آثارهقد

وتتأثر أىمية  ،2واألىمية صفة يقدرىا المشرع في الشخص لتصح منو التصرفات وتثبت لو الحقوق

 .اإلنسان بعدة عوامل وىذا ما سأدرسو في المطالب التالية

 : صغر السنالمطمب األول

بتنظيم أحكاميا ومن ىؤالء أخذ  اإلسبلميةيمر اإلنسان في حياتو بثبلثة مراحل اىتم فقياء الشريعة 

 القانون المدني األردني ىذه األحكام .

 الفرع األول: مرحمة انعدام التمييز

وتبدأ ىذه المرحمة بالوالدة وتنتيي بسن التمييز وىو سبع سنوات كاممة ويكون لئلنسان فيو أىمية  

الصغر محجور  يم التمييز ؛ وعديم التمييز بسببجوب كاممة إال أنو يكون عديم أىمية األداء ألنو عدو 

 ،عن التصرف لذاتو فبل حاجة لصدور حكم بالحجر عميو من المحكمة حتى تكون تصرفاتو باطمة

 أو دائرة بين النفع والضرر. ،أو ضارة ضررًا محضاً  ،سواء أكانت نافعة نفعًا محضاً 
                                                           

، مطبعة السبلم، القاىرة، االلتزامات نظرية العقد واإلرادة المنفردة في، 2، جالوافي في شرح القانون المدني(: 1978) ،سميمان ،مرقس (1)
 .311ص

 .31ص مرجع سابق،  مرقس، سميمان، الوافي في شرح القانون المدني، (2)
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ليس لمصغير غير  " :( من القانون المدني األردني عمى أن117ىذا السياق نصت المادة )وفي 

 ". المميز حق التصرف في مالو وتكون جميع تصرفاتو باطمة

وسن التمييز وفقًا لنص الفقرة الثالثة  ،إذًا فإن عديم األىمية وفقًا ليذا النص ىو الشخص غير المميز

 ".  وسن التمييز سبع سنوات كاممة " -3 :حيث جاء فييا ،ة من العمرتمام السابع ،(118من المادة )

وفيو ال يكون لئلنسان الحق في إبرام  ،قبل بموغ السابعة من العمر فيذا الدور يمتد منذ الوالدة إلى ما

ن كانت نافعة وحكم جميع تصرفاتو البط ،أي تصرف من أي نوع كان ألنو فاقد لمتمييز بلن حتى وا 

 .1كقبولو لميبة  نفعًا محضاً 

: " ليس لمصغير غير المميز حق عمى أن لقانون المدني المصريا ( من110المادة )وقد نصت 

ال يكون أىبل  -1"  :( منو عمى45المادة ) ذلكوك ،" وتكون جميع تصرفاتو باطمة ،التصرف في مالو

وكل من لم يبمغ  -2ن لمباشرة حقوقو المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عتو أو جنو 

 .السابعة يعتبر فاقد التمييز"

بل  ،أما بالنسبة لمجمة األحكام العدلية فمم تحدد ضمن نصوصيا سن انعدام التمييز بشكل واضح 

بيا وىو في مرحمة انعدام مميز ومدى صحتيا إذا ما قام الاكتفت ببيان حكم تصرفات الصغير غير 

: " ال تصح تصرفات أنومن  ألحكام العدليةمن مجمة ا( 966المادة )عميو نصت  وىو ما ،التمييز

ن أذن لو وليو " نصوص اخرى من المجمة من  أوضحتكما  ،الصغير غير المميز القولية مطمقًا وا 

( 943بعض األمثمة لبلستدالل عميو كما ىو الحال في نص المادة ) وأعطت ىو الصغير غير المميز

" الصغير غير المميز ىو الذي ال يفيم البيع والشراء يعني  :بيا مة األحكام العدلية التي جاءمن مج

                                                           
 .63ص مرجع سابق،  ،مصادر الحق الشخصي، مصادر االلتزام و مارية، عمي، القانون المدني،أب (1)
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ال يفرق بين الغبن الفاحش الظاىر كالتغرير و  ،من ال يعرف أن البيع سالب لمممكية والشراء جالب ليا

 .صبي مميز " ،ويقال لمذي يميز ذلك في العشرة خمسة وبين الغبن اليسير

بأن: "  حيث قضت لتمييز يبدأ بتمام السابعة من العمربأن سن اوقضت محكمة النقض الفمسطينية 

عمى اعتبار أنيما  4، ك/3لقد شكك وكيل المطعون ضده ببلئحتو الجوابية بصحة المبرزين ك/

يفيد أن عمر  3ناشئان عن تقدير سن بعد مدة طويمة من والدة الطاعنين، ولكننا نجد أن المبرز ك/

يفيد أن عمر الطاعن  4يع كان خمس عشرة سنة والمبرز ك/الطاعن األول عزمي عند توقيع عقد الب

الثاني فخري عند توقيع العقد تجاوز الحادية عشرة سنة، وحيث أن سن التمييز يبدأ بتمام السابعة من 

من المجمة وما كان  967العمر فتصرفاتو ما كان نفعًا خالصًا لم تصح من غير إذن الولي المادة 

تصح منو كيبتو لغيرة وتصدقو ووقفو وما كان محتمبًل بين الضرر والنفع  ضارًا بو ضررًا خالصًا ال

ن أبطميا بطمت ألن ذلك دليل  توقف عمى إجازة وليو فإن أجازىا صحت ألن ذلك دليل نفعيا لو وا 

وطالما شيد عمى العقد ولي  ،رالعقود المترددة بين الدفع والضر ن عقد البيع ىو من إ ،ضررىا بو

من المجمة تنص كما يكون اإلذن  971ا فإن ذلك يعتبر إذنًا ليما بالبيع، إذ أن المادة الطاعنين والدىم

طالما تم  صراحة يكون داللة عمى تصرفات الصغير المميز، وسكوت الولي يكون إذن بذلك التصرف

 1."والعقد بحضوره وشيد عمي

ذلك لم يتفق وبناءًا عمى  ،ييزانعدام التم أن المجمة لم تحدد بدورىا سن يتبين من مجمل ىذه النصوص

عند ولكن السائد  ،تحديد السن الذي يتجاوز فيو الصغير مرحمة انعدام التمييزعمى  ممينسالفقياء الم

وذلك  ،من عمرهبموغو سن السابعة  الحنفية أن مرحمة انعدام التمييز تصاحب الصبي من ميبلده إلى

 .أوالدكم بالصبلة وىم أبناء سبع" " مروا :وسمم _ _ صمى اهلل عميواستنادا لما جاء في حديث الرسول

                                                           
1

عمى الموقع اإللكتروني  ، منشور20/4/2005الصادر بتاريخ  (،رام اهلل) ،2005، 19حكم محكمة النقض الفمسطينية رقم 
.13/12/2017نظر الموقع بتاريخ ،  www.qanon.psقانون
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 مرحمة التمييز  :الفرع الثاني

 .1عشرة سنة كاممة يويبدأ ىذا الدور من أول يوم من السنة الثامنة إلى حين بموغ سن الرشد وىي ثمان

رشد من بمغ سن التمييز ولم يبمغ سن ال"  :( من القانون المدني األردني عمى أنو45ونصت المادة )

فأىمية األداء عنده محدودة بالتصرفات النافعة نفعًا محضًا حيث تنعقد  ،"بعد يكون ناقص األىمية 

وتقع  إجراؤىاأما التصرفات الضارة ضررًا محضًا فميس لو  ،من أحد مثل قبول اليبة إذنصحيحة دون 

 .ىذه التصرفات أصبًل  إجراءلو وصيو ألن أي منيما ليس لو  أذنباطمة ولو 

الولي في الحدود التي يجوز فييا لو  إجازةا التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة عمى أم

 . 2القاصر نفسو بعد بموغو سن الرشد إجازةالتصرف ابتداًء أو 

ت الصغير المميز حيث نصت عمى ( من مجمة األحكام العدلية حكم تصرفا967وقد بينت المادة )

ن لم يأذن بو الولي ولم يجزه : " يعتبر تصرف الصأنو غير المميز إذا كان في حقو نفعًا محضًا وا 

ن أذنو بذلك وليو وأجازه كأن  كقبول اليدية واليبة وال يعتبر تصرفو الذي ىو في حقو ضرر محض وا 

ووليو  ،في األصل فتنعقد موقوفة عمى إجازة وليوييب آلخر شيئًا أما العقود الدائرة بين النفع والضرر 

ال فبل . مثبلً مخي إذا باع  :ر في إعطاء اإلجازة وعدميا فإن رآىا مفيدة في حق الصغير أجازىا وا 

ن كان  قد باعو بأزيد من ثمنو يكون نفاذ ذلك البيع موقوفًا عمى إجازة الصغير المميز مااًل ببل إذن وا 

 ."بين النفع والضرر في األصل  الدائرةوليو ألن عقد البيع من العقود 

 إن الصغير في ىذه المرحمة يكون مميزًا لو أىمية أداء ناقصة وتعد تصرفاتو:وبيذا ف

 صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا كقبول ىدية من غيره.: أوالً 

 باطمة متى كانت ضارة ضررًا محضًا كإعطاء ىدية لغيره.: ثانياً 

                                                           
 (  من القانون المدني األردني.43و 4فقرة  44و المادة  3فقرة  118)انظر المواد  (1)
 الفقرة الثانية من القانون المدني األردني. 119المادة  (2)
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أو إجازة القاصر بعد  ،ابتداءً موقوفة عمى إجازة الولي في الحدود التي يجوز لو فييا التصرف : ثالثاً 

 متى كانت دائرة بين النفع والضرر مثل عقد البيع. ،بموغ سن الرشد

في  " المحكمة ترى أن استنتاج محكمة االستئناف :وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض الفمسطينية بأن

نتاج في محمو قاصرة ىو استأن عدم إجازة ولي المطعون ضدىا لمبيع يبطل البيع باعتبار البائعة 

وليس فيو أية مخالفة لمقانون ألن البيع بالنسبة لمقاصر من األمور الدائرة بين النفع والضرر طبقًا 

 . 1"  المذكورة أعبله (967لممادة )

" بالنسبة لئلدعاء بأن المشتري المدعى عميو الثاني كان قاصرًا عند تنظيم الوكالة  :وقضت كذلك بأنو

لسن وفق ما جاء في الئحة اإلدعاء ال يعتبر سببًا إلبطال الوكالة الدورية فإن صغر ا 2الدورية ط/

 971و  970وليو عمبًل بأحكام المواد برضا كان  6المبرز ط/ 92/554وعقد البيع رقم  4المبرز ط/

لو أذن لمصغير من قبل وليو يكون في الخصومات  بأنو ) 972من المجمة حيث نصت المادة  972و

ذن بمنزلة البالغ وتكون عقوده التي ىي البيع والشراء معتبرة وبذلك فإن تنظيم الوكالة الداخمة تحت اإل

دام وليو أذن بذلك كما أثبتت البينة  يكونان معتبرين ما 6وعقد البيع المبرز ط/ 4الدورية المبرز ط/

 .2" المقدمة في الدعوى(

                                                           
عمى الموقع اإللكتروني  ، منشور30/9/2002غزة(، الصادر بتاريخ )، 2002، 86حكم محكمة النقض الفمسطينية رقم (1)

 .10/4/2017نظر الموقع بتاريخ ،  www.muqtafi.birzeit.eduالمقتفي
منشور عمى الموقع اإللكتروني  ،7/6/2004بتاريخ  ، الصادر2002، 345مة النقض الفمسطينية رقم حكم محك (2)

 .10/4/2017نظر الموقع بتاريخ ،  www.muqtafi.birzeit.eduالمقتفي
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فإنو يعتبر موقوفًا عمى  ،يع صحيحاً " إذا صدر عقد الب :بأنو وقضت كذلك محكمة التمييز األردنية

 من القانون المدني 118/2المادة  إجازة المميز ضده بعد بموغو سن الرشد وفقًا لما تقضي بو

 .1األردني"

" تصرفات الصغير المميز صحيحة  :( من القانون المدني األردني عمى أن118حيث نصت المادة )

أما التصرفات الدائرة بين النفع  ،ت ضارة ضررًا محضاً وباطمة متى كان ،متى كانت نافعة نفعًا محضاً 

والضرر فتعد موقوفة عمى إجازة الولي وفي الحدود التي يجوز فييا لو التصرف ابتداء أو إجازة 

 .القاصر بعد بموغو سن الرشد "

( منو عمى أن " كل من بمغ سن التمييز ولم يبمغ سن 46وفي القانون المدني المصري نصت المادة )

يكون ناقص األىمية وفقًا لما يقرره القانون "  ،وكل من بمغ سن الرشد وكان سفييا أو ذا غفمة ،لرشدا

إذا كان الصبي مميزًا  -1( والتي تنص عمى حكم تصرفات الصبي المميز بأنو " 111وكذلك المادة )

ضررًا محضًا  وباطمة متى كانت ضارة ،كانت تصرفاتو المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضاً 

فتكون قابمة لئلبطال لمصمحة القاصر ويزول حق  ،أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر -2

أو إذا صدرت اإلجازة من وليو أو  ،التمسك باإلبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بموغو سن الرشد

 .من المحكمة بحسب األحوال وفقًا لمقانون "

م كبل القانونين األردني والمصري تتفق في شأن تصرفات الصبي المميز النافعة ومن المبلحظ أن أحكا

أما بالنسبة لمتصرفات الدائرة بين النفع والضرر فيي موقوفة عمى  ،نفعًا محضًا والضارة ضررًا محضاً 

بين  وىناك فرق ،و قابمة لئلبطال في القانون المدني المصري ،إجازة الولي في القانون المدني األردني

فإن  ،ويظل موقوفًا عمى اإلجازة ،نافذفالعقد الموقوف عقد صحيح ولكنو غير  ،الوقف والقابمية لئلبطال
                                                           

التكروري، نقبل عن   ،1485ص  ،2004، نقابة المحامين األردنيينمجمة ، 2003لسنة  1891المبدأ رقم ، حكم محكمة التمييز األردنية  (1)
 .167ص ،  ، مرجع سابقمصادر االلتزامعثمان، و السويطي، احمد، 
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فإن  ،أما العقد القابل لئلبطال فيو عقد صحيح نافذ حتى يقضى ببطبلنو ،أجيز نفذ وان لم يجز بطل

 .1قضي ببطبلنو اعتبر كأن لم يكن 

( من مجمة األحكام 968نصت المادة )بالتجارة فقد  وأما بخصوص الشخص القاصر المأذون لو

" لمولي أن يسمم الصغير المميز مقدارًا من مالو ويأذن لو بالتجارة ألجل التجربة فإذا  :عمى أنالعدلية 

 .تحقق رشده دفع وسمم إليو باقي أموالو "

خيص من المحكمة لمولي بتر  -1"  :( من القانون المدني األردني عمى أنو119ونصت كذلك المادة )

 ،أن يسمم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من مالو ويأذن لو في التجارة تجربة لو

ذ -2مطمقًا أو مقيدًا  اإلذنويكون  انعزل من واليتو ال يبطل  ا توفي الولي الذي أذن لمصغير أووا 

 ."إذنو

القانون المدني األردني من جية ومن المبلحظ أن ىنالك فرق مابين حكم المجمة من جية وحكم 

إال أن المجمة لم تقم  ،فالقانون المدني األردني حدد سن القاصر المأذون بسن الخامسة عشرة ،اخرى

 فمم تحدد سنا معينا لمصغير المميز حتى يؤذن لو باالتجار. ،بذات األمر

 سن الرشد :الفرع الثالث 

 هفإذا بمغ الشخص ىذ ،عشرة سنة شمسية كاممة وسن الرشد في القانون المدني األردني ىي ثماني

ولم يحكم عميو باستمرار الوالية أو الوصاية لجنون أو عتو أو غفمة أو سفو فإنو يصبح كامل  ،السن

 والدائرة بينيما. ،جراء جميع التصرفات النافعة والضارةإفمو  ،األىمية

                                                           
 ،عمان، المكتبة القانونية، 2، ط دراسة مقارنة في الفقو اإلسبلمي، مصادر االلتزام في القانون المدني األردني(: 1998 ) ،أنور ،سمطان (1)

 . 44ص 
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 كل شخص يبمغ سن الرشد -1 " :( من القانون المدني األردني عمى أنو43حيث نصت المادة )

وسن الرشد ىي  -2.عميو يكون كامل األىمية لمباشرة حقوقو المدنية  متمتعًا  بقواه العقمية ولم يحجر

ولكن سن كمال األىمية وفق أحكام المجمة ىو أقل من ثماني عشرة  ،"ثماني عشرة سنة شمسية كاممة 

 سنة.

" الرشيد ىو الذي يتقيد بمحافظة مالو  :ة عمى أن( من مجمة األحكام العدلي947فقد نصت المادة )

ولمعرفة السن الذي يكون فيو اإلنسان رشيدًا فقد وضعت مجمة األحكام  ،"بذيرويتوقى السرف والت

" مبدأ سن البموغ في الرجل ( والتي نصت عمى أن 986المادة )العدلية عدة نصوص ومن أىميا نص 

ذاوفي كمييما خمس عشرة سنة . اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنوات  أكمل الرجل اثنتي عشرة  وا 

ذاسنة ولم يبمغ يقال لو المراىق   أكممت المرأة تسعًا ولم تبمغ يقال ليا المراىقة إلى أن يبمغا ". وا 

سنة الذكر بالغًا ببموغو اثنا عشرة  اعتبرت أنو من الممكن أن يكونقد حيث أن مجمة األحكام العدلية 

ولكن في كمتا الحالتين كل من بمغ منيما  ،الممكن أن تكون بالغة ببموغيا تسع سنوات وأن األنثى من

 أي كامل األىمية متمتعًا بأىمية األداء . ،خمسة عشرة سنة يكون بالغًا حكماً 

كل شخص بمغ سن الرشد  -1"  :( منو بأن44أما بالنسبة لمقانون المدني المصري فتقضي المادة )

وسن الرشد ىي  -2 ،مية لم يحجر عميو يكون كامل األىمية لمباشرة حقوقو المدنيةمتمتعًا بقواه العق

 إحدى وعشرون سنة ميبلدية ".

وأن  ،أن سن الرشد وفق أحكام المجمة ىو خمسة عشرة سنة ىجرية كقاعدة عامة ،ونخمص من ذلك

القانون المصري أما في سن الرشد في القانون المدني األردني ىي ثماني عشرة سنة شمسية كاممة 

ومن المبلحظ من خبلل ما نصت عميو ىذه القوانين  ،فسن الرشد ىي إحدى وعشرون سنة ميبلدية
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أنيا تسعى إلى الرفع من سن الرشد وتقييده بسن معينة حتى يكون الشخص قادرا في ىذا السن عمى 

 .التحكم في أموالو وممتمكاتو وصيانتيا

 عوارض األىمية :المطمب الثاني

فيحصل أن يبمغ  ،وىي طارئة تشوب أىمية األداء ،ترض اإلنسان عوارض كثيرة تؤثر في أىميتوقد يع

وبالتالي  ،ولكن يطرأ عمى تمييزه ما يخل بو فتختل تبعًا لذلك أىميتو ،اإلنسان سن الرشد تام التمييز

حيث يحد منيا حيث يمكن أن يكون العارض مؤثرًا عمى أحكام األىمية ب ،تؤثر عمى تصرفاتو القانونية

 والسفو والغفمة. ،والعتو ،الجنون :وىذه العوارض ىي ،أو ينقصيا أو يفقدىا

 الفرع األول: الجنون

فالقانون المدني  ،الجنون مرض يصيب اإلنسان في عقمو حيث يتولى تحديد ذلك طبيب مختص

ي ذلك اعتبارىم أن والسبب ف ،األردني لم يعرف الجنون وكذلك األمر بالنسبة لمجمة األحكام العدلية

 الجنون حالة فنية يتولى أصحاب االختصاص من األطباء تحديدىا .

اختبلل في القوة المميزة بين األمور الحسنة و القبيحة المدركة لمعواقب وقد  " :عرفو البعض بأنوو 

 ." 1يعرف بأنو مرض يعتري اإلنسان يؤدي إلى زوال العقل

إذ ىو مرض  وأفعالوو وانعدام التمييز لديو فبل يعتد بأقوالو " فقد اإلنسان لعقم :بأنو أيضا ويعرف

 .2يصيب العقل ويعطل اإلدراك والجنون إما أن يكون مطبق أو غير مطبق )متقطع("

  :من القانون المدني األردني أنو (1فقرة  44والمجنون عديم األىمية فاقد التمييز فقد جاء في المادة )

 ،أو جنون" ،أو عتو ،و المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السنال يكون أىبًل لمباشرة حقوق "

                                                           
 .119ص ، مرجع سابق، عدنان السرحان ونوري خاطر(1)
 .66ص مرجع سابق،  ،مصادر الحق الشخصي، مصادر االلتزام، القانون المدنيأبو مارية، عمي،  (2)
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ولكن يبلحظ أن ىذا النص يعتبر العتو سببًا لفقد التمييز الذي يؤدي إلى انعدام األىمية في حين أن  

 المعتوه ناقص األىمية كما سنرى الحقًا .

قطع فقد نصت الفقرة الثانية من وىذا ما ينطبق عمى الجنون المطبق أما الجنون غير المطبق أي المت

 إفاقتو" أما المجنون غير المطبق فتصرفاتو في حال  :أنو( من القانون المدني األردني 128المادة )

 كتصرف العاقل ".

" يقع  :( من القانون المدني المصري عمى أنو114وفي ىذا السياق نصت الفقرة األولى من المادة )

وفي الفقرة الثانية من  ،ه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر "باطبًل تصرف المجنون أو المعتو 

صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فبل يكون باطبًل إال إذا " أما إذا  :المادة المذكورة عمى أنو

 ."كان الطرف اآلخر عمى بينو منيا  كانت حالة الجنون أو العتو شائعة وقت التعاقد أو

ه المادة أن المشرع المدني المصري لم يميز مطمقًا بين جنون مطبق ومن المبلحظ من نص ىذ" 

( من القانون المدني المصري أن تصرفات المجنون تكون 114وقد اعتبرت المادة ) ،آخر غير مطبقو 

في حين أن تصرفاتو قبل ذلك تكون صحيحة من حيث المبدأ ما  ،باطمة بعد تسجيل قرار الحجر عميو

ويعتبر تقدير حالة الجنون  ،ائعة وقت العقد أو يكن الطرف اآلخر عمى عمم بيالم تكن حالة الجنون ش

 .1" وال رقابة لمحكمة التمييز عميو في ذلك  ،لدى المتعاقد من أمور الواقع التي تعود لقاضي الموضوع

فيو الجنون الذي ال يفيق المريض بو من جنونو وال تتخممو فترات صحو  ،وبالنسبة لمجنون المطبق

المجنون  ،أحدىما :" المجنون عمى قسمين :( من المجمة التي نصت عمى أن944وفق المادة )و 

                                                           
لتوزيع، رام لمنشر وا دار الشروق ،1، ط المصادر اإلرادية العقد واإلرادة المنفردة، مصادر االلتزام، القانون المدني(: 2004) ،أمين، دواس (1)

 . 38ص اهلل، 
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المجنون غير المطبق وىو الذي يكون في  ،والثانيالمطبق وىو الذي يستوعب جنونو جميع أوقاتو 

 ".بعض األوقات مجنونًا ويفيق في بعضيا 

لصدور قرار من المحكمة بالحجر وىذا ويكون الشخص في ىذه الحالة محجورًا لذاتو دون الحاجة 

ن والمعتوه " الصغير والمجنو  :( التي نصت عمى أن957يتطابق مع حكم المجمة وفق المادة )

   ( من القانون المدني األردني التي نصت عمى 127/1وكذلك المادة ) ،"محجورون أصبًل لذاتيم

 ،فإن حكمو حكم الصغير غير المميزوأيضًا  ،"المجنون والمعتوه محجورون لذاتيم" الصغير و :أن

فتأثير الجنون عمى األىمية ينحصر في تأثيره عمى أىمية األداء فيعدميا باعتبار مناطيا العقل 

ليذا فحكمو حكم الصغير غير المميز عمبًل بحكم المادة  ،فالمجنون يعتبر فاقدًا لمتمييز ،والتمييز

وال  ،لمطبق ىو في حكم الصغير غير المميز "" المجنون ا :التي نصت عمى أن( من المجمة 979)

  ألن مناطيا الصفة اإلنسانية ومعيارىا الحياة وليس العقل. ،تأثير لمجنون عمى أىمية الوجوب

فيو الجنون الذي يفيق المريض بو من جنونو وتتخممو فترات  ،وأما بالنسبة لمجنون غير المطبق

أما في حالة اإلفاقة فيو في حكم  ،ر المميزغي كالصغيرويكون الشخص في حالة الجنون  ،صحو

" تصرفات المجنون  :( من المجمة والتي نصت عمى أن980وذلك استنادًا لما جاء في المادة ) ،العاقل

 .غير المطبق في حال إفاقتو كتصرفات العاقل " 

 : العتو الفرع الثاني

المعتوه قميل الفيم مختمط الكبلم فاسد  أما العتو فيو يوجب خمبًل في العقل أيضًا يترتب عميو أن يكون 

الصغير المميز  أن حكمو حكم  إال ،لذاتومحجور والمعتوه كالمجنون  ،التدبير إال أنو يضرب وال يشتم

التي نصت عمى أن  " المعتوه  ( من القانون المدني األردني128المادة )الفقرة األولى من كما تشير 

( من مجمة األحكام العدلية المعتوه "ىو 945عرفت المادة )في حين  ،ىو في حكم الصغير المميز"
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( من مجمة 978وكذلك المادة ) ،"الذي اختل شعوره بأن كان فيمو قميبًل وكبلمو مختمطًا وتدبيره فاسدًا 

 ." المعتوه في حكم الصغير المميز" :األحكام العدلية التي نصت عمى أن

إلى اختبلط الكبلم وفساد التدبير أو ىو نقصان العقل " خمل يصيب العقل يؤدي  :بأنوأيضا ويعرفو 

بغير جنون وىو يختمف عن الجنون من حيث أن ىذا األخير يعدم العقل بينما العتو ينقص العقل 

ودون حاجة إلى حكم من  ،فالمجنون والمعتوه كبًل منيما محجورًا لذاتو ،ويشبيو من حيث الحجر

الصغير  -1من القانون المدني األردني بالقول  127/1مادة نصت عميو ال وىو ما ،1المحكمة بالحجر

 والمجنون والمعتوه محجورون لذاتيم ".

ن أحسن ما قيل فيو ىو من و  ،إن العمماء قد اختمفوا كثيرا في وضع التعريف االصطبلحي لممعتوه ا 

 ،يد عن المجنونوالمعتوه بع ،إال أنو يضرب وال يشتم ،فاسد التدبير ،مختمط الكبلم ،كان قميل الفيم

نما ينقصو الفيم الكافي إلدارة أعمالو وتقدير معامبلتو لعجز طبيعي فيو أو لضعف طرأ عميو بسبب  وا 

 ،وقد يكون ىذا النقص في الفيم ضعيفًا إلى درجة يأذن لو القاضي معيا بالعمل ،التقدم في السن

فيم سائر المسائل العامة وليس من الضروري أن تتناول قمة ال ،بحيث إذا أقر بكسب أو ارث صح

 .2البسيطة كمعرفة األيام واألبناء واألقارب واألمور المنزلية اليومية

وعميو فالمعتوه يتمتع بأىمية ناقصة تسمح لو إبرام العقود النافعة نفعًا محضًا دون العقود الضارة ضررًا 

إذا ولكن  ،أو الوصي ،الولي أما العقود الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة عمى إجازة ،محضاً 

                                                           
 .67ص مرجع سابق،  ،مصادر الحق الشخصي، مصادر االلتزام، القانون المدنيعمي،  أبو مارية، (1)
 ،منشور عمى الموقع اإللكتروني لمنتدى المحامين العرب ،بحث بعنوان العتو الموجب لمحجر ،أحمد نشأت (2)

www.mohamoon.com/montada ،10/4/2017خ نظر الموقع بتاري ،2ص. 
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أما السفو والغفمة فيما ال يعدمان التمييز لدى  ،1نو يأخذ حكم المجنونإذىب العتو بالتمييز كمو ف

 . 2وال ينفيان المسؤولية عنو ؛ بل يعتبر كل من السفيو وذي الغفمة ناقص األىمية ،الشخص

 

 الفرع الثالث: السفو والغفمة

نما ىو خفة تعتري اإلنسان فتحممو عمى العمل بخبلف موجب  ،العقل السفو ال يعتبر خمبل يعتري وا 

 3العقل و الشرع .

 ،ولو كان في سبيل الخير ،العقل السفيو ىو من يبذر أموالو فيما ال مصمحة فيو وعمى غير مقتضىو 

من القانون المدني  127/2المادة حيث نصت  ،4والسفيو يحتاج إلى قرار من المحكمة لمحجر عميو

" أما السفيو وذو الغفمة فتحجر عمييما المحكمة وترفع الحجر عنيما وفقًا لمقواعد  :وعمى أنألردني ا

 .واإلجراءات المعتمدة في القانون"

أو اإلسراف في  ،كالتبذير في النفقة ،فالسفو يكون بإنفاق المال وتبذيره عمى خبلف مقتضى العقل

وبالتالي فإن السفيو ىو  ،ومتبعًا لميوى معتاد التبذيرفيكون السفيو  ،القمار والصرف عمى األصدقاء

 .بحيث ال يمكن إعطاؤه مبررًا كافياً  ،غير ما ىو مألوفبمن ينفق مالو في غير موضعو و 

                                                           
 10ص كتبة نجم القانونية لمنشر، عمان، م ،مسؤولية عديم التمييز (:2000، )محمد شريف ،عبد الرحمن (1)
فقرة ، القاىرة، 5، ط الفعل الضار والمسؤولية المدنية ،2 م، االلتزامات، 2، ج الوافي في شرح القانون المدني(: 1988 ) ،سميمان ،مرقس (2)

 .244ص ، 93
عثمان نقبل عن  ،514ص ، دار الكتب العممية، بيروت، 1ط  ،4ج  ،كشف األسرار عن أصول البزدوي(: 1997، )عبلء الدين، خاريالب (3)

 .181ص ، مرجع سابق، مصادر االلتزام، التكروري وأحمد السويطي
 .68ص مرجع سابق،  ،مصادر الحق الشخصي، مصادر االلتزام، القانون المدنيأبو مارية، عمي،  (4)
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( من مجمة األحكام العدلية عمى أن " السفيو ىو الذي يصرف مالو في غير 946وقد نصت المادة )

يتمفيا باإلسراف والذين ال يزالون يغفمون في أخذىم موضعو ويبذر في مصروفاتو ويضيع أموالو و 

عطائيم ولم يعرفوا طريق تجارتيم وتمتعيم بحسب ببلىتيم وخمو قموبيم يعدون أيضًا من السفياء "  .1وا 

نما بوجودىا  ،أما الغفمة يستدل عمى عدم وجود الخبرة بحيث تؤدي فيي أيضًا ليست بخمل في العقل وا 

فالغفمة ال تخل بالعقل  ،2ح من الخاسر فيغبن لسبلمة قمبوبرف الراصة التبمن تعتريو إلى عدم معرف

نما ،من الناحية الطبيعية  .وترد عمى حسن اإلدارة والتقدير ،بيرعمى فساد التد وا 

إذا  الغفمة ىو الذي ال ييتدي إلى خيرفذو  ،إلى التصرفات الرابحة االىتداءالغفمة ىي عدم  " حيث أن

إذ  ،وقمة خبرتو ،والغفمة تعزى إلى عدم تمرس من يقع فييا ،بلتو لسبلمة نيتوتصرف فيغبن في معام

 .3"ال يميز بين التصرف الرابح والتصرف الخاسر

                                                           
أما شرعًا فيو ، والسفيو ىو من كان في عقمو خفة، والسفو لغة خفة العقل، جاء في شرح المجمة لعمي حيدر بأن "السفيو مأخوذ من السفو (1)

والفرق بين ، الذي يصرف مالو في غير موضعو يعني خبلفًا لما يقتضيو الشرع والعقل ويبذر في مصروفاتو ويضيع أموالو ويتمفيا باإلسراف
فعمى ذلك التبذير ىو تجاوز موضع الحق وجيل ، سراف والتبذير ىو أن التبذير صرف الشيء في غير محمو البلئق زيادة عن البلزماإل

فالتبذير واإلسراف المذان ينشآن عن السفو يكونان أحيانًا ، بمواضع ومواقع الحقوق أما اإلسراف فيو تجاوز في الكمية وجيل في مقادير الحقوق
شر فكما أن يعطي مالو لمعازفين والمغنين أو يجمع في بيتو أىل الشرب والفسق فيطعميم ويسقييم أو يسرف في اإلنفاق عمييم أو في أمور ال

وكذلك يعد ، من يفتح باب الجوائز والصبلت أو يشتري الطيور الطائرة بأثمان باىظة أو من يمقي أموالو في النير والبحر أو يحرقيا بالنار
إذ إن الذي ال يكون لو غرض في تصرفاتو وكان لو غرض إال أنو تصرف بو بصورة جعمتو ال يعد غرضًا فيو ، ف في نفقةسفييًا من أسر 

ن يكن األصل في التصرفات أن تكون مبنية عمى المسامحة كما أن البر واإلحسان مشروعان إال أن  سفيو كالغبن في التجارة من غير محمده وا 
لم  :)ولم يقتروا(أي، لم يتجاوزا حد الكرم :)والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا(أي :قال تعالى، ف في المأكوالت والمشروباتاإلسراف فييما حرام كاإلسرا
البخيل ويكون اإلسراف في األمور الخيرية أيضًا كبناء المساجد أو صرف جميع أموالو عمى األمور الخيرية مع عدم :يضيقوا تضييق الشيح أي

ى وتاركًا ما يدل عمى الحجى أما إذا صرف شخص مالو عمى المعاصي كشرب الخمر والزنا فبل يعد سفييًا بالمعنى المبين اقتداره متبعًا اليو 
عطائيم ولم يعرفوا طريق تجارتيم وتمتعيم بحسب ببلىتيم مع أنو  ،في ىذه المادة ويعد أيضًا بمنزلة السفيو الذين ال يزالون يغفمون في أخذىم وا 

( ويطمق عمى 958بالمعنى الوارد في الفقرة األولى ويمكن الحجر عمى أبمو وبسيط كيذا عند اإلمامين كما ذىبت اليو المادة )ال يعدون سفياء 
، حيدر ،كل من األبمو والبسيط مغفل وليس المغفل فاسدًا وانما ىو من كان سميم القمب ال يقدر عمى التصرفات الرابحة مع كونو يخدع فييا "

 .94ص ،93قاعدة  ،بيروت، دار الجيل ،2 م ،1، ط شرح مجمة األحكام، رر الحكامد)ب. ت(:  ،عمي
 .210ص  ، دار النيضة العربية، بيروت،دراسة في القانون المبناني والقانون المصري، مصادر االلتزام(: 1979) ،عبد المنعم فرج، الصدة (2)
 .68ص مرجع سابق،  ،ر الحق الشخصيمصاد، مصادر االلتزام، القانون المدنيأبو مارية، عمي،  (3)
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لذا تكون تصرفاتو قبل الحجر  ،والسفيو وذو الغفمة يجب أن يصدر قرار من المحكمة بالحجر عمييما

ا بعد الحجر فتكون تصرفاتو مثل تصرفات أم ،إال إذا كانت نتيجة استغبلل أو تواطؤ ،عميو صحيحة

 .1الصغير المميز

الغفمة  ولكن يقع كثيرًا أن السفيو أو ذو وال يسري الحجر في حق الغير إال من وقت تسجيل القرار "

أو ينتيز الفرصة فيستصدر منو  ،فيتصرف في مالو متواطئًا مع من تصرف لو ،يتوقع الحجر عميو

ففي الحالتين _التواطؤ واالستغبلل _ يكون التصرف باطبًل إذا  ،موالوويبتز أ ،تصرفات يستغمو بيا

 .2"  أو أعمال اإلدارة ،إذا كان من أعمال التصرف ،لئلبطالوقاببًل  ،كان من أعمال التبرع

" السفيو المحجور ىو في المعامبلت  :( من مجمة األحكام العدلية عمى أن990وقد نصت المادة )

كما نصت  ،السفيو الحاكم فقط وليس ألبيو وجده وأوصيائو حتى الوالية عميو "كالصغير المميز وولي 

" تصرفات السفيو القولية بعد الحجر في المعامبلت غير صحيحة ولكن  ( أيضًا عمى أن:991المادة )

 تصرفاتو قبل الحجر نافذة كتصرفات سائر الناس ". 

عمى  يكون عالو حتى ال ،ومحافظة عمى مالو بما معناه انو يجوز الحجر عمى السفيو رعاية لمصمحتو

لقولو تعالى )وال تؤتوا السفياء  ،ويكون حكمو حينئذ حكم الصبي المميز في التصرفات ،غيره

يستطيع أن يمل ىو  أو ال ،وقولو سبحانو )فإن كان الذي عميو الحق سفييًا أو ضعيفاً  ،3أموالكم(

  الية عمى السفيو.وىذا يدل عمى جواز الو  ،4فميممل وليو بالعدل(

                                                           
 .183ص ، مرجع سابق، مصادر االلتزام التكروري، عثمان، و السويطي، احمد، (1)
 .107ص ،مرجع سابق، عبد الرزاق، السنيوري (2)
 .5اآلية ، سورة النساء (3)
 .282اآلية ، سورة البقرة (4)
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" كل من بمغ سن التمييز ولم  :( من القانون المدني المصري أيضًا عمى أنو46وقد نصت المادة )

وفقًا لما يقرره يكون ناقص األىمية  ،وكل من بمغ سن الرشد وكان سفييًا أو ذا غفمة ،يبمغ سن الرشد

 ."القانون 

وال ينفيان المسؤولية  ،مان التمييز لدى الشخصويبلحظ من نص ىذه المادة أن السفو والغفمة ال يعد

 بل يعتبر كل من السفيو وذي الغفمة ناقص األىمية .  ،عنو

ن كان يرجع في إثباتيا أو نفييا لذات  :وفي ىذا قضت محكمة النقض المصرية بأن " الغفمة وا 

وضوع أيضًا إال أنو ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الم ،التصرفات التي تصدر من الشخص

فإذا ما كشفت ىذه األقوال  ،الدليل إثباتًا ونفيًا من أقوال المحجور عميو في التحقيقات ومن مناقشتيا لو

عن سبلمة اإلدراك وحسن التقدير أمكن االستدالل بيا عمى انتفاء حالة الغفمة دون أن يؤخذ عمى ىذا 

 .1االستدالل الخطأ في مفيوميا أو في تطبيق ىذا المفيوم "

" من المقرر أن  :قضت محكمة النقض المصرية بأنو ،ولمتفريق بين السفو والغفمة من حيث المعنى

تبلفو فيما ال يعده العقبلء من أىل الديانة غرضًا صحيحاً  كرة معيارية فوىو  ،السفو ىو تبذير لممال وا 

ن فتحممو عمى أنو خفة تعتري اإلنسا ،ومن ضوابطو ،تبنى بوجو عام عمى إساءة استعمال الحقوق

وأن الغفمة ىي ضعف بعض الممكات الضابطة في النفس  ،العقل عمى خبلف مقتضى العقل والشرع

 .2"ترد عمى حسن اإلدارة والتقدير ويترتب عمى قياميا بالشخص أن يغبن في معامبلتو مع الغير 

                                                           
ص ،  ، مرجع سابقمصادر االلتزامالتكروري، عثمان، و السويطي، احمد،  نقبل عن  ،1978لسنة  33رقم حكم محكمة النقض المصرية،  (1)

183. 
، مرجع 1، ج الوسيط في القانون المدني ،عبد الرزاق، مشار اليو في السنيوري، 1939لسنة  397رقم حكم محكمة النقض المصرية،  (2)

 .183ص ،   ، مرجع سابقاممصادر االلتز التكروري، عثمان، و السويطي، احمد،   ، نقبل عن243سابق، ص
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قف القوانين المدنية وبعد أن تعرضت إلى األحكام العامة في المسؤولية التقصيرية ال بد من دراسة  مو 

وذلك لكي أتوصل  ،والفقو اإلسبلمي من مسؤولية عديم التمييز وىذا ما سأدرسو في الفصل األول

وىذا ما سأدرسو في  ،بالنتيجة إلى األساس القانوني ليذه المسؤولية والذي استندت إليو ىذه القوانين

 .الفصل الثاني 
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 :ولاأل الفصل 

________________________________________________________ 

 والفقو اإلسالمي  )األردني والمصري( مدى مسؤولية عديم التمييز في القوانين المدنية

 تمييد:

أما في  ،في المبحث األول القاعدة العامة في مسؤولية عديم التمييز وذلكىذا الفصل سوف أدرس في 

مدى مسؤوليتو أدرس مدى مسؤولية عديم التمييز عن أعمالو الشخصية و  سوففالمبحث الثاني 

 ؤلشياء.باعتباره حارسًا ل

 المبحث األول: القاعدة العامة في مسؤولية عديم التمييز

الفقو اإلسبلمي عنيا في يز في القانون المدني األردني و يتختمف القاعدة العامة في مسؤولية عديم التم

وىذا  ،وذلك الختبلف األساس الذي يقوم عميو كل من القوانين المذكورة ،مصريفي القانون المدني ال

 ما سأدرسو في المطالب التالية.

 المطمب األول: القاعدة العامة في القانون المدني األردني والفقو اإلسالمي

ي الشخص تقوم المسؤولية في القانون المدني األردني عمى الضرر الذي ال يشترط فيو توافر اإلدراك ف

بقيام ىذا الشخص باالنحراف عن السموك بل يكتفي لقيام المسؤولية التقصيرية مرتكب الفعل الضار 

المادة  عميو نصتوىذا ما  ،في مواجيتو عما ارتكبو من إحداث ضرر لمغير لتقرير المسؤوليةالمعتاد 

و ولو غير مميز بضمان كل إضرار بالغير يمزم فاعم " :( من القانون المدني األردني عمى أنو256)

 . "الضرر
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أحكام المسؤولية  تتشابو معومن المبلحظ أن أحكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني األردني 

مجمة األحكام العدلية معظم أحكامو من  مأخوذةاألردني المدني في الفقو اإلسبلمي وذلك ألن القانون 

الذي تقوم فيو المسؤولية عمى الضرر وليس عمى الخطأ  الفقو اإلسبلميوالمستقاة معظم أحكاميا من 

 .الذي يشترط اإلدراك لبلنحراف عن السموك المألوف

عما ارتكبو من ضرر لمغير وممزم بتعويضو سواء أكان مرتكب  مسئوالوبيذا يتبين أن الشخص يكون 

ئول عن ضمان مسحيث أن عديم التمييز حسب القانون المدني األردني  ،مميزغير  أمالفعل مميزا 

 .األضرار التي تحدث منو لمغير مسؤولية كاممة

 وإال أن ،قر بمسؤولية عديم التمييز الكاممة عن فعمو الضارم من القانون المدني األردني قد أوعمى الرغ

ال يفقد المضرور حقو في وكي  وفي ىذه الحالة ،منو قد يتعذر أحيانًا الحصول عمى التعويض

مسؤولية متولي  قد نص القانون المدني األردني عمىف ،عما لحقو من ضررالحصول عمى التعويض 

 ،مييز الخاضع لرقابتو حسب القانونتسبب بيا عديم الت أضرارالرقابة في ىذه الحالة عما ينجم من 

وذلك ألنيا مسؤولية  ،ن المشرع قد أبقى ىذه المسؤولية خاضعة لتقدير قاضي الموضوعإوحيث 

وىذا ما جاء النص عميو في المادة  ،من قبل المشرع معاممة خاصة تياعامممحيث تمت استثنائية 

ومع ذلك فمممحكمة  ،ال يسأل أحد عن فعل غيره -1"  :األردني عمى أنو( من القانون المدني 288)

 -أ :بناًء عمى طمب المضرور إذا رأت مبررًا أن تمزم بأداء الضمان المحكوم بو عمى من أوقع الضرر

ميو قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالتو العقمية أو من وجبت ع

 الجسمية .....".
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يم وبرأيي فإنو كان يفترض من المشرع المدني األردني أن يجعل مسؤولية متولي الرقابة عمى عد

لكي يتسنى  ،ةبأن جعميا جوازي ال أن يخضعيا لسمطة القاضي ،التمييز مسؤولية أصمية وكاممة

 التعويض عما لحقو من ضرر .لممضرور الحصول عمى 

عما  مسئواليعتبر الشخص ف ،أما بالنسبة لمقاعدة العامة لمسؤولية عديم التمييز في الفقو اإلسبلمي

فبل عبرة لمتمييز  ،تسبب بو من ضرر لمغير وضامنًا لو سواء أكان ىذا الشخص مميزا أم غير مميز 

مرتكب الفعل إال أنو يختمف الحكم فيما إذا كان الشخص  ،في الفقو اإلسبلمي عند تقرير الضمان 

فيختمف الحكم في ىاتين الحالتين استنادا لمقواعد التي يستند إلييا  ،الضار مباشرا أم متسببا لمضرر

ن لم يتعمدإحيث  ، الفقو اإلسبلمي في تقرير وجوب الضمان وأن المتسبب ال  ،1ن المباشر ضامن وا 

 .2 ن إال إذا كان متعديًا أو متعمداً يضم

شر اأن المب :أوليمايم التمييز إلى ركيزتين ميمتين يستند الفقو اإلسبلمي في موقفو من مسؤولية عد

ن لم يتعمد  .أو متعمدا أن المتسبب ال يضمن إال إذا كان متعدياً  ،وثانيتيما ،ضامن وا 

إذ قال سبحانو  ،يدة عن المسؤولية في اآلخرةومن المبلحظ أن القرآن الكريم تضمن آيات قرآنية عد

" وليسئمن  :وقال تعالى في سورة العنكبوت ،3وتعالى في سورة النحل: " ولتسئمن عما كنتم تعممون " 

 .4يوم القيامة عما كانوا يفترون "

اإلنسان بتعويض  مة في تعني إلزاموقد أطمق الفقو اإلسبلمي تسمية الضمان أو التضمين فيذه الكم

 .التزم بو بإرادتو أم بدون إرادتومالي عما سببو لغيره من الضرر بسبب إخبللو بالتزام 

                                                           
 من مجمة األحكام العدلية . 92المادة (1)
 من مجمة األحكام العدلية . 93المادة  (2)
 من سورة النحل. 93اآلية  (3)
 من سورة العنكبوت. 13من اآلية ( 4)
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ذا كانت المسؤولية المدنية عمومًا تقوم في القوانين  المدنية عمى أساس الخطأ وبصفة عامة الخطأ وا 

س فإن األسا ،ضرر بفعل االنحراف عن السموك المعتاديصيب الحق أو المصمحة المشروعة بالذي 

ص في الفقو اإلسبلمي ىو الضرر الواقع فعبًل بمال المضرور بالمباشرة خفي وجوب الضمان عمى الش

غير أن الفقو اإلسبلمي لم يشترط  ،أو بالتسبب إذ ال يوجد ضمان إال عندما يكون الضرر مالي متقوماً 

ي وجوب الخطأ وقد أوجب المشرع في التشريع الوضع ،وقوع الخطأ لضمان الضرر الواقع عمى المال

عمومًا الذي سبب الضرر عن تعد من الشخص الذي صدر منو الخطأ إال أن الضرر الواجب 

التعويض عنو في الفقو اإلسبلمي ىو الضرر المؤكد الواقع عمى المال بينما يكون التعويض عن 

 .1الضرر في القانون الوضعي في حال الضرر محقق الوقوع حتى ولو لم يقع ىذا الضرر فعبل 

وىو ما  ،والسبب في االلتزام بالضمان في الفقو اإلسبلمي أن ىذا األمر ليس من قبيل خطاب التكميف

نما ىو  إدراكحتى يستطاع  ،ومناطو العقل ،المكمف بطمب فعل أو تركو إلىيوجو من الشارع  ذلك وا 

 لتزامفا ،أو مسبب عمى سبب ،من خطاب الوضع الذي يصدر من الشارع بترتيب معقول عمى عمتو

 . 2وىو الفعل الضار ،عديم التمييز مسبب عن حدوث السبب

وبين يد األمانة  ،من المبلحظ أن الفقياء المسممين فرقوا بين يد الضمان كيد الغاصب والسارقو 

 كالمودع لديو والمستعير.

تمن وأن المؤ  ،السماوية باآلفةحتى ولو ىمك المال  روفي رأي الفقو اإلسبلمي أن األول ضامن لمضر 

نما ،ال يضمن اليبلك الناجم عن اآلفة السماوية  .3يضمن الضرر الناتج عن التعدي الصادر منو  وا 

                                                           
 .369ص ، بغداد، 2،ط مصادر االلتزام ،1،ج النظرية العامة لبللتزامات(: 1995) ،منذر ،الفضل (1)
 .88ص ، مرجع سابق، مسؤولية عديم التمييز، عبد الرحمن، محمد شريف  (2)
 .371-370ص  ، مرجع سابق،النظرية العامة لبللتزاماتالفضل، منذر،  (3)
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من مسؤولية وبيذا فإنو يبلحظ بأن موقف القانون المدني األردني ىو نفس موقف الفقو اإلسبلمي 

حكام العدلية وىذا نتيجة أن القانون المدني األردني مأخوذة أحكامو من مجمة األ ،عديم التمييز

 .إليو موقف المشرع المدني المصري وىذا عمى خبلف ما اتجو ،المستقاة أحكاميا من الفقو اإلسبلمي

  القاعدة العامة في مسؤولية عديم التمييز في القانون المدني المصري :المطمب الثاني

لنسبة لمسؤولية يختمف موقف المشرع المدني المصري عن موقف المشرع األردني والفقو اإلسبلمي با

المسؤولية الكاممة لعديم فالمشرع األردني وكذلك الفقو اإلسبلمي قد اتجيا إلى تقرير  ،عديم التمييز

وسبب ىذا الخبلف يرجع إلى  ،وذلك عمى خبلف المشرع المصري الذي نفى ىذه المسؤولية ،التمييز

فمنيا من تبنى النظرية  ،الضار ستند إليو ىذه القوانين إلقامة المسؤولية عن الفعلتاألساس الذي 

من اتخذ النظرية الموضوعية كأساس ألحكامو بشأن المسؤولية ومنيا  ،الشخصية كأساس لممسؤولية

 عن الفعل الضار.

وأن  ،ويمزم لتوافر الخطأ كقاعدة عامة في القانون المدني المصري أن يتوافر االنحراف في السموك

أي  ،ال تقوم مسؤوليتو لديو التمييزو الشخص سموك االنحراف في فإذا لم يتوافر  ،يكون الشخص مميزاً 

أنو قد أخذ فكرة الخطأ بعنصرييا المادي والمعنوي عند تقرير المسؤولية عن  األفعال الشخصية وبيذا 

فبل بد أن يتوافر فعل االنحراف في السموك باإلضافة إلى اإلدراك أو التمييز لكي تقوم المسؤولية عمى 

 ب الفعل الضار.الشخص مرتك

 ،كالصبي الذي لم يبمغ السابعة من عمره ،وبناًء عمى ذلك ال يكون مسئوال كل من كان غير مميز

 والمعتوه . ،كالمجنون ،ومن في حكمو
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 ،والتنويم المغناطيسي ،والغيبوبة ،ويعتبر غير مميز أيضًا  كل من فقد رشده بسبب عارض كالسكر

 ،وليذا فبل يمكن أن ينسب إليو الخطأ ،غير مدرك ألفعالو أن كل من ىؤالء يكون إذ ،وغير ذلك

 .وبالتالي ال يكون مسئوالً 

فبل ينبغي  ،فإذا كان الشخص ال يدرك األفعال التي تصدر منو ،الخطأ يرتبط بالتمييز واإلدراك نإ إذ

 . 1وىذه ىي القاعدة  ،ألن المسؤولية تقوم عمى الخطأ ،أن يسأل

يكون الشخص "  :ن القانون المدني المصري عمى أن( م164المادة ) وقد نصت الفقرة األولى من

فإن التمييز يعد  ،. وبناًء عمى ذلك" يزمم و غير المشروعة متى صدرت منو وىولاعن أعم مسئوال

ولكن ىذا ال يعني أن يكون الشخص قد بمغ سن الرشد . ذلك أن  ،شرطًا أساسيا لقيام المسؤولية

 .كما ىو الحال في العقد  ،تقصيرية ال يعد أىمية يجب أن تتوفر في الشخصفي المسؤولية الالتمييز 

فإذا كان الشخص الذي صدر  ،ك في الشخص حتى ينسب إليو الخطأويجب أن يتوافر عنصر اإلدرا 

 ،بأن كان صبيًا لم يبمغ السابعة أو كان فاقد الوعي وقت ارتكاب الفعل ،منو الفعل الضار غير مميز

 نظرًا لعدم توافر عنصر اإلدراك . ،فبل يجب مسائمتو ،ًا أو معتوىًا أو نحو ذلكبأن كان مجنون

 حتى ينسب  ،ويجب االنتباه إلى أن العبرة ىي بتوافر التمييز لدى الشخص في وقت ارتكاب الفعل

فبل يمكن أن ينسب إليو فعل  ،و إذا كان الشخص غير مميز وقت ارتكاب الفعل الضار ،الخطأ إليو

 .2الخطأ 

 .3أو إلى آفة عقمية أو إلى عارض مؤقت ،السنإلى وانعدام التمييز قد يكون راجعًا 

                                                           
 .372ص  ،276فقرة ، الدار الجامعية، بيروت،، مصادر االلتزام، النظرية العامة لبللتزام(: 1991) ،توفيق حسن ،فرج (1)
 .373 -372ص  ، مرجع سابق،مصادر االلتزام، النظرية العامة لبللتزامق حسن، فرج، توفي (2)
  353ص ، مرجع سابق، دراسة مقارنة في الفقو اإلسبلمي، مصادر االلتزام في القانون المدني األردنيسمطان، أنور،  (3)
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وعمى الرغم من أن القاعدة العامة التي تبناىا المشرع المدني المصري من عدم مسائمة عديم التمييز 

حيث أنو من المبلحظ أن  ،ت استثنائية في نطاق ضيق ومشروطإال أنو أقر مسؤوليتو في حاال

 ،ء المسؤولية بسبب انعدام التمييزمن وراء انتفا ،انون المدني المصري تدارك ما قد ينجم من ضررالق

 . وفي ىذا النطاق الضيق الذي رسم حدوده 

ألن مبدأ عدم مسؤولية عديم التمييز يؤدي إلى حمول مجافية لمعدالة عمى األقل كمما كان عديم التمييز 

  1وكان المضرور معدمًا . ،موسراً 

" ومع  :والتي جاء فييا( من القانون المدني المصري 164نصت الفقرة الثانية من المادة ) عمى ذلكو 

أو تعذر الحصول  ،ولم يكن ىناك من ىو مسئول عنو ،ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز

 مراعيًا في ذلك ،جاز لمقاضي أن يمزم من وقع منو الضرر بتعويض عادل ،عمى تعويض من المسئول

 مركز الخصوم" .

اإلدراك  ،والخطأ لو ركنان ،ويرى البعض من الفقو أن مسؤولية عديم التمييز ال تقوم ىنا عمى الخطأ

نما تقوم مسؤولية عديم التمييز في ىذه الحالة عمى  ،وعديم التمييز ال يوجد عنده اإلدراك ،والتعدي وا 

من  164/2وردت في نص المادة  بناًء عمى الشروط التي ،فالشخص غير المميز ،تحمل التبعة

 .2القانون المدني المصري يتحمل تبعة ما يحدثو من ضرر 

كان عديم التمييز متبوعًا ومسؤواًل عن أفعال تابعو أو كان يتولى حراسة أشياء ويسأل عن  إذاأي أنو 

حيوان .  كما إذا تولى عديم التميز قيادة سيارة أو تولي حراسة ،فعل الشيء الذي يوجد تحت حراستو

                                                           
 .547ص، الفتح لمطباعة، اإلسكندرية، 1ط  ،زاممصادر االلت، ثوبو اإلسبلميلقانون المدني في (: ا1996) ،مصطفى محمد ،الجمال (1)
 .804ص  ،540فقرة  مرجع سابق، ،1، ج الوسيط، عبد الرزاق، السنيوري (2)
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وال ينفي ىذا الخطأ  ،فإن المسؤولية في ىذه الحمة تقوم عمى الخطأ المفترض من جانب عديم التمييز

 انعدام تمييزه .

وسوف أدرس ىذا الموضوع الحقًا بشيء من التفصيل عند دراسة مدى مسؤولية عديم التمييز باعتباره 

 حارسًا لؤلشياء وباعتباره متبوعًا.

المصري ىي من القانون المدني  164/2وفقًا لنص المادة  ،ؤولية عديم التمييزمن المبلحظ أن مسو

ألن شرطيا ىو أال يجد المضرور سببًا لمحصول عمى فيي مشروطة  ،مسؤولية مشروطة ومخففة

 ،والغالب أن يعيد إلى شخص آخر برقابة عديم التمييز ،يض من شخص آخر غير عديم التمييزالتعو 

إذ أن الصغير في السن غير المميز يكون في الغالب  ،رقابة رقابة عديم التمييزأي أن يكفل متولي ال

ويكون المجنون في كفالة أبيو أو أمو أو جده  ،ده أو أمو أو أحد أقاربوجمن األحوال في كفالة أبيو أو 

ويكون متولي الرقابة عمى الشخص عديم  ،أو أي شخص آخر أو في كفالة مستشفى األمراض العقمية

 ثو عديم التمييز.دتمييز ىو المسئول عن الضرر الذي يحال

كان ىو المسئول وحده نحو المضرور . ويرجع المضرور  ،فإذا وجد متولي الرقابة عمى عديم التمييز

أو وجد  ،أما إذا لم يوجد من يتولى الرقابة عمى عديم التمييز ،عمى متولي الرقابة بالتعويض كامبلً 

ألن خطأ متولي الرقابة ىنا  ،استطاع أن ينفي الخطأ عن نفسو ولكنو ،التمييزمتولي الرقابة عمى عديم 

مى عديم التمييز نفي الخطأ المفترض عع متولي الرقابة م يستطأو ل ،خطأ مفترض قابل إلثبات العكس

ولكنو كان معسرًا بحيث ال يستطيع المضرور أن يحصل منو عمى التعويض فعند ذلك  ،في جانبو

 أن يرجع بالتعويض عمى عديم التمييز نفسو. يكون لممضرور
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أحدثو إذ أن عديم التمييز ال يسأل حتمًا عن تعويض الضرر الذي  ،وىي أيضًا مسؤولية مخففة

بل تقوم عمى تحمل  ؛لخطأاالسبب في ذلك أن مسؤوليتو ال تقوم عمى و  ،التعويض الكامل ليذا الضرر

 عة عن أفعالو الضارة إال في حدود عادلة . وال يحمل القانون عديم التمييز التب ،التبعة

فعمى القاضي  ،راعي مركز الخصوم من الغنى والفقريويجب عمى القاضي عند تقدير التعويض أن 

أو  ،أو معدماً  ،وكان المضرور فقيراً  ،أن يقضي بتعويض كامل  إذا كان عديم التمييز موفور الثراء

ولمقاضي أن  ،يم التمييز وأحدث بو الضررأصيب بضرر جسيم بسبب العمل الذي صدر من عد

يقضي ببعض التعويض إذا كان عديم التمييز موسرًا في معيشتو وكان المضرور في حاجة إلى 

افيًا م التمييز قدرًا من مالو يكون موردًا كلقاضي في ىذه الحالة أن يترك لعديويجب عمى ا ،التعويض

 . 1وعمى من تجب عميو نفقتيم ،لنفقتو عمى نفسو

 ،؛ ألن الحكم بالتعويض في ىذه الحالة جوازي ال وجوبيلمقاضي بأال يقضي بالتعويض أصبلً ويكون 

ويجب عمى القاضي أن يضع في  ،ور مقتدراالمضر وكان  ،لتمييز فقيراً إذا كان عديم ا ومثال ذلك

أصابو من  لتوقي الضرر الذي ،التي بذليا المضرورعناية  ال اعتباره _ عند تقديره التعويض_ مقدار

 قصر المضرور في أخذه لبلحتياطات البلزمة لتوقي الضرر وسيل تعرضو لو ألنو إذا  ،ييزعديم التم

قد بحرمو من  ،وكان ما وقع بو من ضرر من جراء فعمو فإن ذلك يعد خطأ منو ، بدون احتياط

 عديم التمييز. فعل الحصول عمى التعويض عما أصابو من الضرر الناجم عن

                                                           
 .42ص ، مرجع سابق، مسؤولية عديم التمييزعبد الرحمن، محمد شريف ،  (1)
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حظ أن السبب في جعل مسؤولية عديم التمييز استثنائية في القانون المصري ىي أنيا مبنية ومن المبل

ال عمى الخطأ ألنيا لو بنيت عمى الخطأ لتطمب ذلك توافر اإلدراك لدى مرتكب  ،ةعمى تحمل التبع

 .1فاقده  المسئولوالفرض أن  ،الفعل

عديم التمييز بصفة استثنائية وليست  وبيذا نجد أن القانون المدني المصري قد نص عمى مسؤولية

عمى عكس القانون المدني األردني  ،أو في حالة توافر شروط خاصة ،وفي حاالت خاصة ،أصمية

ولمعرفة  ،والمذان جاء النص فييما عمى مسؤولية عديم التمييز بصفة أصمية ،والفقو اإلسبلمي

البد من دراسة المسؤولية عن  ،ة الذكرالمسؤولية التي يتحمميا عديم التمييز في القوانين السابق

 بدراستو في المبحث التالي. وىذا ما سأقوم ،سؤولية عن األشياءوالم ،زعديم التمييلالشخصية عمال األ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .540ص  مرجع سابق، ،1، ج الوسيط، عبد الرزاق، السنيوري (1)
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 : المسؤولية عن األعمال الشخصية والمسؤولية عن األشياءالمبحث الثاني

يجب أن يكون  ،لضررعن تعويض ىذا اأي مسؤواًل  ،يبلحظ أنو حتى يكون فاعل الضرر ضامنًا لو

 .ولكن متى يكون إلحاق الضرر بالغير غير مشروع؟  ،غير مشروعإحداثو لمضرر 

من الثابت في رأي الفقو  أنإذ  ،سب الطريقة التي وقع بيا اإلضرارتختمف اإلجابة عن ىذا السؤال بح

دم مشروعية الفعل الضار وأن ع ،وقد يكون بالتسبب ،اإلسبلمي أن اإلضرار قد يكون بالمباشرة

 تختمف في شروطيا بحسب ىاتين الحالتين وسوف نعرض لذلك. ،كأساس لضمان ىذا الفعل

 مسؤولية عديم التمييز عن أفعالو الشخصية في حالتي المباشرة والتسببمدى  :المطمب األول

تحديد المقصود  ية وقبل تحديد مدى مسؤولية عديم التمييز في حالتي المباشرة والتسبب البد منابد

 .بالمباشرة والتسبب 

أنيا تتضمن نفس المعنى وىو مدى إال  ،في صياغتيا الفقو اإلسبلمي تعاريف المباشر لدىاختمفت 

 .1فمتى ترتبت النتيجة عمى الفعل كان مباشرة  ،ارتباط الفعل الضار بالنتيجة التي قد حصمت

ومباشرة األمر أن تحضره بنفسك وتميو  و ....وليو بنفس ،تطمق عمى من )باشر األمر :فالمباشرة لغة

 .2بنفسك(

 وذلك في سبيل الوصول ،مختمفة عرف الفقياء المسممين المباشرة بعدة تعاريف فقد :وأما اصطبلحاً 

) من يمي األمر ىو والمباشر ،3)إيصال اآللة بمحل التمف( :فعرف الحنفية المباشرة بأنيا ،معناىا

                                                           
دراسة مقارنة في الشريعة اإلسبلمية والقوانين اإلنجمو سكسونية ، أساس المسؤولية ومسؤولية عديم التمييز(: 1974) ،فخري رشيد، مينا (1)

 .10ص ، بغداد، جامعة بغداد، والعربية
 .216ص ، دار لسان العرب، بيروت، 1 م، معجم اعداد وتصنيف يوسف الخياط، لسان العرب  :، )ب.ت(ابن منظور (2)
ص ، دار الكتاب العربي، بيروت، 3، ط 7 ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (:1974) ،عبلء الين أبي بكر بن مسعود، الكاساني (3)

165  . 
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 :أما الشافعية فيعرفونيا بأنيا ،2توسط عادة حصل اليبلك بو من غيريقال وعند المالكية ما  ،1بنفسو(

 .3)ما يؤثر في اليبلك ويحصمو(

وكان ىذا الفعل ىو  ،بنفسو قد أنتج الضرر ،الحالة التي يكون فييا الفاعل ،أي أنو يقصد بالمباشرة

وتعرف  ،مباشرة فعمو عن تي نجمتال و،إحداث النتيجة في فعل آخر تدخلالسبب الوحيد لمضرر دون 

 .4أيضًا بأنيا " ما كانت نتيجة اتصال آلة التمف بمحمو "

" المقصود باإلضرار مباشرة أن يؤدي الفعل إلى الضرر مباشرة دون أن يفصل  :وعرفيا آخرون بأن

 .5بين الفعل الضار الذي يأتيو المباشر وبين المضرور فعل أو حادث يقع من شخص آخر "

"  :منيا عمى أن 877ونصت المادة  ،ألحكام العدلية لحالة إتبلف المال مباشرةضت مجمة اوقد تعر 

ويقال عن فعمو )فاعل  ،ل آخرامإتبلف الشيء بالذات من غير أن يتخمل فعل المباشر والتمف ع

 مباشر( " . 

 ابنو " إذا أتمف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد :منيا عمى أنو 912ونصت أيضًا في المادة 

 ." يضمن نقصان القيمة":منيا عمى أنو 917كما نصت في المادة  ،"قصدًا أو في غير قصد يضمن

ذلك أن المجمة والسبب في  ،ولكن يبلحظ أن المجمة نظمت إتبلف المال مباشرة دون إتبلف النفس

ويتضح مما سبق أنو إذا أضر شخص بمال الغير أو نفسو مباشرة فيو ضامن  ،تعرض لؤلموال فقط

                                                           
 .60صار إحياء التراث العربي، بيروت، د، من المجمة 92شرح المادة ، 3ط ، ه(: شرح المجمة 1305باز، سميم رستم،)  (1)
دار ، 4، ج وبيامشو عمدة المحققين وتيذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقيية :)ب.ت( ،شياب الدين ،القرافي الصنياجي (2)

 . 27ص ، ، بيروت، المعارف لمطباعة والنشر
 .150صة مصطفى ألبابي، مصر، مطبع، 5، ج نياية المحتاج إلى شرح المنياج (:1938 ، )شمس الدين محمد، الرممي (3)
 .26صسبلمي، دار الفكر اإلسبلمي، دمشق، نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقو اإل(: 1982، )وىبة، الزحيمي (4)
 .188ص مرجع سابق،  ،مصادر الحق الشخصي، مصادر االلتزام، القانون المدني(:2016أبو مارية، عمي، ) (5)
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وال يشترط ليذا الضمان أي شرط يذكر .  ،ذا الضرر في الفقو اإلسبلمي مطمقًا وفي كل األحواللي

 كالتعمد والتعدي البلزمين في حالة اإلضرار بالتسبب عمى ما سيأتي بيانو.

" ما كان نتيجة مباشرة لما باشره المعتدي من فعل دون أن يتوسط بينيما  والمباشر بأن آخرون وعرف

 .1سبب عنو الضرر"فعل آخر يت

 ،االلتزام بالضماناإلضرار وحده عمبًل غير مشروع يقوم عميو وكل ىذا يدل عمى انو في المباشرة يعد 

أو  ،ير بالقتل أو بالجرحغلحاق الضرر بنفس الق الضرر بمال الغير بإتبلفو أو إلحاوعمى ذلك فإن إ

ويكون ىذا التجاوز كافيًا لقيام  بالضرب يعد تجاوزًا عمى حق الغير المعصوم في مالو وجسده .

 .2مسؤولية المباشر دون قيد أو شرط 

 ،والجمع أسباب ،ىو كل شيء يتوصل بو إلى غيره :فالتسبب لغةً  ،أما بالنسبة لممقصود بالمتسبب

وفي ىذا المعنى قولو تعالى: ) ورأوا العذاب وتقطعت  ،3وكل شيء يتوصل بو إلى الشيء فيو سبب

 ،الحيل اهلل وتقطعت بيم عذاب أي عاينوا " :ال ابن كثير في تفسير اآلية الكريمةوق ،(4بيم األسباب

توصل بو إلى ي ما" إذن التسبب لغة ىو  ،5" مصرفاً  وال معدالً  دوا عن النارولم يج ،وأسباب الخبلص

 . 6" غيره

                                                           
 . 74ص القانونية والشرعية، القاىرة،  معيد الدراسات، 1، ج ولالقسم األ، الضمان في الفقو اإلسبلمي(: 1971)، عمي، الخفيف (1)
 .380ص ، 427فقرة ، مرجع سابق، عدنان السرحان ونوري خاطر (2)
 .78ص ، المصدر السابق، 2 م ت(: لسان العرب، ابن منظور، )ب. (3)
 .66آية ، سورة البقرة  (4)
 .193ص ، دار الجيل، بيروت، 2، ط 1، جالقرآن العظيم تفسير (:1990 ،)ثيرالفداء اسماعيل ابن ك أبيالحافظ الدمشقي،  القرشي (5)
 ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،1، طدراسة مقارنة، المباشر والمتسبب في المسؤولية التقصيرية(: 2004 ، )صالح أحمد محمدالمييبي،  ( 6)

. 30ص  ،عمان
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بينما  ،مباشرةجة عرفنا سابقًا أن الفعل في المباشرة يؤدي إلى حدوث النتيفقد  :أما التسبب اصطبلحاً 

 .1فبل يؤدي الفعل بمفرده إلى النتيجة  آخرعامل ىنا في التسبب فإن بين الفعل والنتيجة 

ويعرفو المالكية  ،2"ل في محل يفضي إلى تمف غيره عادةىو الفععرف التسبب عند الحنفية بأنو:"وي

 ،3ع الفعل بتمك العمة "" ما يحصل اليبلك عنده بعمة أخرى إذا كان السبب ىو المقتضي لوقو  :بأنو

 .4" ما يؤثر في اليبلك وال يحصمو " :ويعرفو الشافعية بأنو

 . 5ويقصد بالتسبب الحالة التي يرتكب فييا شخص فعبًل تؤدي نتائجو إلى الضرر دون الفعل ذاتو

نما يكون بعمل  " ويكون اإلضرار تسببًا عندما ال يؤدي الفعل الضار مباشرة إلى التمف أو الضرر وا 

 .6يقع عمى شيء يفضي إلى إتبلف شيء آخر "

عمى أن " اإلتبلف  منيا( 888المادة )معنى التسبب حيث جاء في لعدلية مجمة األحكام ابينت وقد 

ويقال  ،يء ما يفضي عادة إلى تمف شيء آخرىو التسبب في تمف شيء يعني أن يحدث في ش تسبباً 

 لفاعمو متسبب ".

و يقع فيقع فييا شخص آخر فيصاب أو يموت أ ،في الطريق العامن يحفر شخص حفرة أ ،ومثال ذلك

( من 922وبصفة عامة في حاالت التسبب  نصت المادة ) ،يموت أو ،في ىذه الحفرة حيوان فيصاب

يعني لو فعل ما كان  ،" لو أتمف واحد مال آخر أو أنقص قيمتو تسبباً  :مجمة األحكام العدلية عمى أنو

 ." ن قيمتو كان ضامناً مفضيًا إلى تمف أو نقصا

                                                           
 30ص ، مرجع سابق، المسؤولية التقصيريةالمباشر والمتسبب في المييبي، صالح أحمد محمد،  (1)
 .165ص ، المصدر السابق، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، عبلء الين أبي بكر بن مسعود،  (2)
 .27ص ، المصدر السابق، وبيامشو عمدة المحققين وتيذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقيية ،شياب الدين ،القرافي الصنياجي (3)
 .6ب العربة الكبرى، مكة المكرمة صدار الكت ،4، جمعنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: ، محمد الشربيني،)ب.ت(الخطيب (4)
 .27ص ،مرجع سابق، نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقو اإلسبلمي(: 1982، )وىبة، الزحيمي (5)
 .188ص مرجع سابق،  ،مصادر الحق الشخصي، مصادر االلتزام (:القانون المدني،2016)أبو مارية، عمي،  (6)
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ولكن إذا كان اإلضرار بالمباشرة سببًا لذاتو لمسؤولية المباشر والتزامو بالضمان في كل حال ألنو يعد 

لوحده عمبًل غير مشروع يتحقق بو معنى العمل غير المشروع أو اإلضرار كأساس لممسؤولية في الفقو 

الضرر تسببًا ال يكفي منفردًا لقيام العمل غير اإلسبلمي والقانون المدني األردني فإن مجرد إحداث 

؛ فاإلضرار تسببًا ال يعد عمة مقصود في القانون المدني األردنيالمشروع أو اإلضرار بالمعنى ال

 فالقاعدة في الفقو اإلسبلمي إن " المتسبب ال يضمن إال بالتعمد أو التعدي ". ،1مستقمة لمضرر

   ( منو عمى257ذا الحكم عندما نصت الفقرة الثانية من المادة )وقد التزم القانون المدني األردني ى

ذا وقع بالتسبب فيشترط لو التعدي أو أنو: " فإن كان اإلضرار بالمباشرة لزم الضمان وال شرط لو وا 

 التعمد أو أن يكون الفعل مفضيًا إلى الضرر" .

إلى حدوث عل في المباشرة يؤدي أن الف ىويتضح مما سبق بيانو أن االختبلف بين المباشرة والتسبب 

في التسبب يتدخل فعل آخر في تحقيق  بينما ،كاممة لوحده دون تدخل من أي فعل آخرالنتيجة 

نما  ،لفعل بمفرده إلى النتيجةافبل يؤدي  ،النتيجة فيي ال تتحقق بمجرد حدوث الفعل األول لوحده وا 

 .2تشترك معو عوامل اخرى 

كل من المباشرة والتسبب ال بد من معرفة حكم كل منيما في الفقو وبعد أن تعرفنا عمى المقصود ب

وىذا ما سأدرسو في  ،ومدى انطباق ىذا الحكم عمى عديم التمييز ،والقانون المدني األردني ،اإلسبلمي

 الفرعين التاليين .

 

                                                           
 .371ص  ، مرجع سابق،شرح القانون المدني السرحان، عدنان، وخاطر، نوري حمد،  (1)
المختمفة والقوانين بحث مقارن في المذاىب ، النظرية العامة لمموجبات والعقود في الشريعة اإلسبلمية (:1972) ،صبحي، المحمصاني (2)

 .183ص ت، بيرو ، دار العمم لممبليين، 2، ج الحديثة
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عديم  انطباقو عمىمي والقانون المدني األردني ومدى : حكم المباشر في الفقو اإلسالالفرع األول

  التمييز

ن كان فاقدًا  ،يعد أمرًا مفيومًا ما يقرره الفقياء  المسممون من أن مباشر الضرر يعد ضامنًا لو وا 

 ويكون الضمان من مالو الخاص ال مال متولي الرقابة عميو. ،والتمييز بسبب صغر أو جنون ،لئلدراك

أتمف صبي مال غيره يمزم الضمان من " إذا  :( من مجمة األحكام العدلية تذىب إلى أنو916فالمادة )

ن لم يكن لو مال ينتظر لحين الميسرة وال يضمن وليو" ،مالو  .وا 

ن لم يتعمد" فيذه  :( من المجمة عمى أن92د نصت المادة )قباإلضافة إلى ذلك ف " المباشر ضامن وا 

لتي لم تشترط أية وا ،ي القاعدة األساسية في فقو الشريعة اإلسبلمية تجاه مسؤولية المباشر لمضررى

 .شروط لضمان المباشر في ىذه الحالة 

 ذلك من نصويتبين  ،وقرر الضمان عمى المباشر ،وقد استند المشرع األردني ليذه القاعدة أيضاً 

كون اإلضرار بالمباشرة أو ي -1"  :أنالقانون المدني األردني والتي جاء فييا  ( من257المادة )

وقع بالتسبب فيشرط لو التعدي أو  إذا و ،لزم الضمان وال شرط لو فإن كان بالمباشرة -2 ،التسبب

 . 1التعمد أو أن يكون الفعل مفضيًا إلى الضرر"

                                                           
كل إضرار بالغير يمزم فاعمو بضمان الضرر إذا كان بالمباشرة ويشترط فيو  -1وقد جاء في قرار صادر عن محكمة التمييز األردنية أن " (1)

وعميو فإن عدم اتخاذ شركة الكيرباء تدابير خاصة ، القانون المدني( من 257و 256التعدي أو التعمد إذا كان بالتسبب عمبًل بالمادتين )
(المشار إلييا ويرتب 257ألسبلك الضغط العالي المارة فوق أسطح المنازل لمنع حدوث الضرر لمغير تعديا بالمعنى المقصود في المادة )

كم جزائي بثبوت الضرر إذ قد يكون الضرر ناجمًا عن مسؤولية شركة الكيرباء عن األضرار البلحقة بالمضرورة و ال يشترط ذلك صدور ح
ال يعتبر قيام المضرور بحمل الماسورة فوق سطح المنزل وتحريكيا تحت خطوط الضغط العالي  -2جرم جزائي أو فعل ضار ال يشكل جريمة 

منشور عمى موقع ، م 466/1993رقم ، مساىمة منو في إحداث الضرر طالما كان تصرفو تصرف الشخص المعتاد " )تمييز حقوق
 11.22الساعة ، الواقع يوم األحد 12/2/2017ىذا الموقع بتاريخ  نظر،www.lob.gov.joنظام المعمومات الوطني ، التشريعات األردنية

 ( . مساءً 

http://www.lob.gov.jo,نظر
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يتبين من خبلل ىذه المادة أنيا تؤكد عمى مسؤولية المباشر الكاممة دون أن يشترط التعمد وال التعدي 

ذا كان بالتسبب اشترط التعمد أو التعدي المباشرة إذا انصب فعل اإلتبلف عمى ويكون اإلضرار ب ،وا 

المذكرة اإليضاحية لمقانون المدني  ويؤكد ذلك ما ورد في ،ويقال لمن فعمو فاعل مباشر ،الشيء نفسو

. 2رط التعمد أو التعدي أم ال ؟ توىل يش ،. ىذه المادة تتناول اإلضرار1أن "  حيث جاء فييا األردني

إذ المراد  بالتعمد تعمد الضرر ال تعمد الفعل . والمراد بالتعدي  ،نوكممتا التعمد والتعدي ليستا مترادفتي

يتعمد الفعل وال يقصد بو والشخص قد  ،أال يكون لمفاعل حق في إجراء الفعل الذي حصل منو الضرر

فإذا كان اإلضرار )كاإلتبلف بالمباشرة ( لم يشترط  ،ولكن يقع الضرر نتيجة غير مقصودة ،الضرر

وقد صيغ ىذان الحكمان في الفقو  ،بالتسبب اشترط التعمد أو التعدي إذا كان دي والتعمد وال التع

و)المتسبب ال يضمن إال بالتعمد  ،يتعد(اإلسبلمي في قاعدتين ىما )المباشر ضامن ولو لم يتعمد أو 

 ويقال لمن فعمو ،عمى الشيء نفسو اإلتبلفويكون اإلضرار بالمباشرة إذا انصب فعل  .3 ،أو التعدي(

خر فيفضي إلى آويكون بالتسبب بإتيان فعل في شيء  ،ن كان إناء فكسره مثبلً بأ ،)فاعل مباشر(

ل مباشرة ولمقنديل بلمح إتبلفالشيء مثبًل كقطع حبل معمق بو قنديل فوقع القنديل وانكسر فيذا  إتبلف

فرقة في الحكم ومرجع الت ،بالتسبباإلنسان يكون  فموت ،فمات إنسانقع فيو و بالتسبب وكحفر بئر ف

 بين المباشرة والتسبب أن المباشرة عمة مستقمة وسبب اإلضرار بذاتو فبل يجوز إسقاط حكميا بداعي

لتعمد أو عدم التعدي أما التسبب فميس بالعمة المستقمة فمزم أن يقترن العمل فيو بصفة التعمد أو اعدم 

 .1"التعدي ليكون موجبًا لمضمان 

ن لم يتعمدأخمص مما سبق إلى أن القاع  ،أو يتعد دة في فقو الشريعة اإلسبلمية أن المباشر ضامن وا 

 ،وال يشرط لو ،فإذا كان اإلضرار بالمباشرة لزم الضمان ،وكذلك الحال في القانون المدني األردني

 .كن ما مدى انطباق ىذا الحكم )حكم المباشر( عمى عديم التمييز ؟لو 
                                                           

 . 282-281ص ، المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني (1)
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ن كان فاقد  ،لمسممون إلى أن مباشر الضرر يعد ضامنًا لوبناًء عمى ما تقدم فقد اتجو الفقياء ا وا 

ويكون الضمان من مالو الخاص ال مال المتولي عميو فالمادة  ،اإلدراك والتمييز بسبب صغر أو جنون

ن لم يكن لو  ،( من المجمة تذىب إلى أنو: " إذا اتمف صبي مال غيره يمزم الضمان من مالو916) وا 

وىذا ما أراد  ،ودون تفرقة بين صبي مميز وغير مميز ،"وال يضمن وليو  تظر لحين الميسرةمال ين

( من القانون المدني األردني 278المشرع األردني أن يؤكد عميو ليزيل أي شك عندما جاءت المادة )

ن لم يكن لو مال ينظر إلى حين  لتنص عمى أنو: " إذا أتمف صبي مال غيره يمزم الضمان مالو . وا 

وىذا ما أراد المشرع األردني  ،ودون تفرقة بين صبي مميز أو غير مميز ،يضمن وليو "الميسرة وال 

النص عميو حيث نص عمى أنو: " إذا أتمف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكميما مال غيره 

 ."لزمو الضمان من مالو

ك إلزالة ( من المجمة بذكر األشخاص الذين ينطبق عمييم ىذا الحكم وذل960وجاءت المادة )

 ،حيث جاء فييا: " المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة )الصغير ،الغموض الذي قد يحصل

ن لم يعتبر تصرفيم القولي كالبيع والشراء ،والسفيو ،والمعتوه ،والمجنون فإنيم  ،والمدين المحجور ( وا 

 . " يضمنون حااًل الضرر والخسارة الذين نشئا من فعميم

: " لو أن شخصًا يغط في نوم إلى أنويذىب الفقياء المسممون  ،ىذا المبدأ وشمولوولبيان صراحة 

عمى مال لمغير فأتمفو كان ضامنًا لمضرر الذي سببو كما يضمن  ،عميق قد انقمب أثناء غياب وعيو

 فمو أن الوليد يوم والدتو قد وقع عمى مال لمغير فأتمفو كان ضامناً  ،وأيضاً  ،الشخص اليقظ الواعي "

 .ومن مالو الخاص ،لممال المتمف

البد أن يكون إتيانو ليذه األفعال  ،المباشر ضامن لما أتاه من أفعال ويجب االنتباه أنو حتى يكون 

أو من يقوم بعممو  ،التعازيركمن يوكل لو أمر تنفيذ الحدود و  أما إذا كان مشروعا ،غير مشروع
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أي  ،تقوم المسؤولية في مواجية ىؤالء األشخاص كالطبيب الغير متعمد وال متعد إلحداث الضرر فبل

؛ ألن فعل ىؤالء ال يشكل اإلضرار المقصود أنو ال ينطبق حكم ضمان المباشر عمييم في ىذه األحوال

 .1" الجواز الشرعي ينافي الضمان "ة:( من القانون المدني األردني طبقًا لقاعد256بالمادة )

شر ىي األخرى يشترط ليا التعدي بمعنى التجاوز عمى حق لذلك يذىب آخرون إلى أن مسؤولية المبا

ولكن يرى البعض اآلخر بأن التعدي بيذا المعنى يحتويو معنى اإلضرار  ،2الغير أو ممكو المعصوم

وىو شرط لوجود  ،والذي أوضحتو المذكرة اإليضاحية لمقانون المدني ،الذي أراده المشرع األردني

 .3ة كل من المباشر والمتسبب عمى حد سواءولقيام مسؤولي ،اإلضرار عموماً 

إال أن التعدي بيذا المعنى ال يكفي لقيام مسؤولية المتسبب بل البد من معنى آخر لمتعدي حتى تقوم 

 مسؤولية المتسبب وىذا ما سأدرسو في الفرع التالي .

باقو عمى عديم ومدى انطسالمي والقانون المدني األردني حكم المتسبب في الفقو اإل :الفرع الثاني

 يز يالتم

إذا كان ال يشترط أي شرط أو قيد بخصوص مسؤولية المباشر عن الضرر الذي يحدثو لمغير فإن ىذا 

المتسبب ال  فالقاعدة في الفقو اإلسبلمي أن " ،الحكم يختمف فيما إذا كان الفاعل متسببًا لمضرر

( 257ث نصت المادة )حي ،شرع األردنيوىذا الحكم ىو ما تبناه الم ،إال بالتعمد أو التعدي "يضمن 

ذاو  ،باشرة لزم الضمان وال يشرط لو" فإن كان اإلضرار بالممنو عمى انو: وقع بالتسبب فيشترط  ا 

أي أن ىنالك ثبلثة حاالت يكون المتسبب  ،ن يكون الفعل مفضيًا إلى الضرر"أبالتعدي أو التعمد أو 

                                                           
 .371ص ، مرجع سابق، ن السرحان ونوري خاطرعدنا (1)
دراسة وصياغة قانونية مؤصمة عمى نصوص الشريعة اإلسبلمية وفقييا انطبلقًا  ، الفعل الضار والضمان فيو (:1988) ،مصطفى ،الزرقا (2)

 .79ص ، مرجع سابق، من القانون المدني األردني
 .371ص ، مرجع سابق، عدنان السرحان ونوري خاطر (3)
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وىي  ،وحالة إذا كان الفعل مفضيًا إلى الضرر ،التعدي وحالة ،فييا ممزمًا بالضمان وىي حالة التعمد 

  .كاآلتي

 أواًل: التعمد

وال يكفي  ،ويجب لمسائمة المتسبب المتعمد أن يكون المتسبب قد تعمد  الفعل بقصد اإلضرار بالغير

وعندئذ يكون  ،فالتعمد يتميز إذًا بتوافر نية اإلضرار ،قد تعمد الفعل ولم يقصد بو الضررأن يكون 

ن لم يكن قد باشر الضرر بنفسو. ،المتعمد مسؤواًل عن  تعويض الضرر الذي ألحقو بالغير تسبباً   وا 

وعند ذلك يكون مسؤواًل عن تعويض الضرر الذي ألحقو بالغير  ،فالتعمد يتميز بتوافر نية اإلضرار

صد مثل ذلك أن يحفر شخص خندقًا في أرضو بق ،ولو لم يكن قد أحدث الضرر بنفسو ،تسبباً 

و في ىذه اإلضرار بمواشي جاره أو بقصد اإلضرار بالجار نفسو الذي يمر كل يوم عند عودتو من عمم

لتعمده  ،فيكون المتعمد ضامنًا لمضرر مسؤواًل عن تعويض ىذا الضرر ،األرض حتى يصل إلى داره

 ولو لم يكن متعديًا في فعمو ألنو قد حفر البئر أو الخندق في ممكو الخاص. ،اإلضرار

 ثانيًا: التعدي

ام وجاء في مجمع الضمانات لئلم ،والثابت لدى الفقو اإلسبلمي أن المتسبب يضمن متى كان متعدياً 

ن لم يتعمد ،" أن المباشر ضامنالبغدادي: فمو أن شخصًا  ،تسبب ال يضمن إال إذا كان متعدياوالم ،وا 

ي غير ممكو فوقع فيو إنسان يضمن من ولو حفر بئرًا ف ،فوقع فيو إنسان لم يضمنو ،حفر بئرًا في ممكو
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كما قد يتم  ،وىذا قد يتم عمداً  ،مجاوزة الشخص لحدود حقو الشرعي ىو إذنتعدي لفا ،1حفر البئر

 .2وتقصيرًا  إىماال

لمسؤولية معرض بيانيا لمقصود التعدي كشرط ( من مجمة األحكام العدلية في 924وجاء في المادة ) 

مان المتسبب لمضرر المشروط بعممو بغير حق فعبًل مفضيًا إلى ذلك المتسبب أنو "... يعني أن ض

 .3أو أنو فعل ما ال يجوز فعمو ،فالتعدي يعني أذًا ارتكاب الفعل دون وجو حق ،الضرر"

ىو تعمد الضرر ال تعمد الفعل "بالتعمد فالمقصود  ،عمى أن كممتي التعمد و التعدي غير مترادفتين

فإن  ،لكن يقع الضرر كنتيجة غير مقصودةلفعل وال يقصد تعمد الضرر و فالشخص قد يتعمد القيام با

 . 4"كان الشخص قد تعمد اإلضرار ال الفعل فيمزمو الضمان

من  ،ومثال ذلك  ،وأما المقصود بالتعدي فيو أال يكون لمفاعل الحق في القيام بالفعل المنتج لمضرر

 .و في ىذه الحالة متسبب ومتعد فيضمنيضع  حاجز في شارع عام فوقع أرضًا شخص ما بسببو في

 أن يكون الفعل مفضيًا إلى الضرر ثالثًا:

ومعنى ذلك أن يكون الفعل مفضيًا إلى الضرر ىو أن توجد عبلقة سببية بين التعدي والضرر 

إذ أن الفعل المنسوب إلى المتسبب يجب أن  ،5ال بد منيا لقيام مسؤولية المتسبب والتي ،المترتب عميو

                                                           
 .146ص  ،مصر، عالم الكتب ،1ط ، مجمع الضمانات(: 1987)، محمد بن غانم محمد أبو، البغدادي (1)
 .174ص ، مرجع سابق، صبحي محمصاني (2)
 .374ص  ، مرجع سابق،شرح القانون المدنيالسرحان، عدنان، وخاطر، نوري حمد،  (3)
 .188ص مرجع سابق،  ،الحق الشخصي مصادر، مصادر االلتزام، القانون المدنيأبو مارية، عمي،  (4)
 .198ص، مرجع سابق،مسؤولية عديم التمييزعبد الرحمن، محمد شريف، (5)
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لذلك فإن اإلفضاء إلى الضرر مطموب في التسبب  ،ما يؤدي إلى الضرر بحسب العادةيكون م

 .1والتسبب بالتعمد( ،بحالتيو )التسبب بالتعدي

 ،ولكن إذا كان في مباشرة الضرر أو التسبب فيو بتعمد أو تعد مما يجعل الفعل الضار غير مشروع

عل الضرر وىي حالة بل تقوم بو مسؤولية فافإن ىناك من الحاالت ما يكون فييا اإلضرار مشروعًا ف

 وحالة الضرورة. ،وحالة أداء الواجب ،الدفاع الشرعي

ىي  ،أو أن يكون الفعل مفضيًا إلى الضرر إلى القول بأن عبارة " البعضذىب يوبشأن ىذا الشرط 

فاإلفضاء إلى  ،ال ال يسمى تسبباً إ و ،ذلك ألن كل تسبب مفضي إلى ضرر ،عبارة محصل ليا

 ." 2الضرر ىو جزء من مفيوم التسبب وليس شرطًا يطمب فيو

ويقترح إلغاؤىا  ،ويرى آخرون بأنو ال داعي بأن يقوم المشرع األردني بالنص عمى ىذه العبارة

 ،3خصوصًا أن شرط اإلفضاء إلى الضرر ليس شرطًا لمسؤولية المتسبب عند أكثر الفقياء المسممين

حيث ال  ،يحدث ضرر من جراء التسبب لما قامت بو المسؤولية حيث أنو لو لم ،وىذا الرأي صحيح

 . ضمان عمى متسبب الفعل إذا لم يسبب فعمو أية أضرار لمغير

 ؟.اق حكم المتسبب عمى عديم التمييزولكن يبقى التساؤل عن مدى انطب

تسبب وصا حالة الاستطيع القول بناًء عمى ما تم بيانو سابقًا عن المقصود بالتسبب وشروطو وخص

 و ال فرقفمن الثابت في الحالة األولى وىي التعمد أن ،التسبب إىمااًل وتقصيراً وحالة  ،()تعدياً  عمداً 

 ،التعمد يقضي وجود إرادة متجية إلى قصد إحداث النتيجةوذلك ألن  ،المميز بين المميز وغير

                                                           
 .394ص  ، مرجع سابق،شرح القانون المدنيالسرحان، عدنان، وخاطر، نوري حمد،  (1)
صوص الشريعة اإلسبلمية وفقييا انطبلقًا دراسة وصياغة قانونية مؤصمة عمى ن ، الفعل الضار والضمان فيو (:1988) ،مصطفى ،الزرقا (2)

 .73ص ، مرجع سابق، من القانون المدني األردني
 .381ص مرجع سابق،  عدنان السرحان ونوري خاطر، (3)
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يسأل عديم التمييز عن فعمو  وعميو في حالة التسبب تعمداً  ،واإلرادة تستمزم توافر اإلدراك أو التمييز

 الضار.

وعدم المشروعية فيو  ،والقانون المدني األردني  يعد عمبًل غير مشروع ،فالتعدي في الفقو اإلسبلمي

 .1تقاس بمعيار موضوعي ال عبلقة لو بإرادة اإلنسان ودواخمو

ن لم يكن يتمتع  لذلك يصبح اعتبار الصغير والمجنون متعديًا إذا ما ارتكب ما يخالف المألوف وا 

دراك أفعالو بالتمييز الكافي لفيم  .2وتصرفاتو  وا 

فقد أقام الفقو اإلسبلمي  ،المتسبب إىمااًل وتقصيراً عديم التمييز وكذلك الحال بالنسبة لمسؤولية 

 أخذ الحيطةوالمقصود من ذلك ىو أن يوجب عمى الناس  ،والقانون المدني األردني المسؤولية عميو

ال وجب عمييم الضمان. ،زموا بما ىو مألوف في مجتمعيمتكي يم ،يمفي سموكوالتبصر   وا 

فبل ضمان عمى من أحدث  ،" إذا كان الضرر قد نشأ بطريق التسبب :بيذا الصدد أنو البعضويقول 

 ،وىو الفعل األول الذي لم يترتب عميو الضرر مباشرة إذا لم يكن متعديًا فيو اتفاقاً  ،الفعل المتسبب

فبل يعد الفعل الذي صدر من اعتداء مسببًا لعدم  ،" ذلك ما يدعو إلى أىميتو :ك بقولوويعمق عمى ذل

 ،وكونو محظورًا ليعد اعتداء ،تصور التعدي منو فبل ضمان عميو حينئذ أو ينظر إلى نفس الفعل

في فاعل الفعل األول اعتبار النظر  إطبلقيمويظير من  ،وذلك ما لم أراه ،عميو الضمانويكون 

 .3"محافظة عمى األموال ،نيالثا

                                                           
 .161ص مرجع سابق،  ،عبد الرزاق، السنيوري (1)
 .378ص ، مرجع سابق، عدنان السرحان ونوري خاطر (2)
 باإلضافة إلى اليامش. 75ص ، مرجع سابق، 1، ج القسم األول، الفقو اإلسبلمي الضمان في(: 1971الخفيف، عمي، ) (3)
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ذا ،وىنالك اتجاه آخر لمفقو يذىب إلى ضرورة التمييز بين المباشر والمتسبب كانت القاعدة الصريحة  وا 

إال أن األمر عمى خبلف ذلك في حالة التسبب التي  ،في عدم استمزام التمييز في حالة المباشرة

 .1الضرورة إن يكون المخطئ مميزًا والخطأ يستمزم ب ،أي الخطأ ،تقتضي التعمد أو التعدي

 وبما أن عديم ،يستندون إلى أنو البد أن يتوافر قدر من اإلرادة لدى الشخص حتى تتم مساءلتوو 

  .فإنو من األولى أال تتم مسائمتو عن فعمو الضار حسب رأييم ،التمييز تنعدم لديو ىذه اإلرادة

نني أؤيد الرأ ي األول القائل بمسؤولية عديم التمييز في حالة وبرأيي فإن ىذا االتجاه غير مقنع وا 

حيث أنو مبني عمى أسس وقواعد من الفقو اإلسبلمي حيث أن القول بعدم مسؤولية عديم  ،التسبب

 .يؤدي إلى حرمان المضرور من الحصول عمى التعويض عما أصابو من ضرر ،التمييز

 ،القانون األردني عمى عديم التمييزأخمص مما سبق أنو ينطبق حكم المتسبب في الفقو اإلسبلمي و 

 وبعبارة اخرى فإنو تقوم مسؤوليتو عن تعويض الضرر الناتج عنو تسببًا.  ،بحيث يعتبر ضامنًا لمضرر

من مجمة األحكام  (90فقد نصت المادة ) ،المباشر والمتسبب اجتماعوأخيرًا ال بد من ذكر حكم 

ورد في شرح المجمة وقد  ،أضيف الحكم إلى المباشر" " إذا اجتمع المباشر والمتسببالعدلية عمى أنو:

" إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر ىذه القاعدة مأخوذة من لعمي حيدر أنو:

ويفيم منيا أنو إذا اجتمع المباشر أي عامل الشيء وفاعمو بالذات مع المتسبب وىو الفاعل  ،األشباه

ولم يكن السبب ما يؤدي إلى النتيجة السيئة إذا ىو لم يتبع فاعل  لمسبب المفضي لوقوع ذلك الشيء

يقدم  وبعبارة أخرى ،يضاف الحكم الذي يترتب عمى الفعل إلى الفاعل المباشر دون المتسبب آخر

: لو حفر رجل بئرًا في الطريق العام فألقى أحد حيوان مثال ذلك ،المباشر في الضمان عن المتسبب

 ن الذي ألقى الحيوان وال شيء عمى حافر البئر ؛ ألن حفر البئر بحد ذاتوشخص في ذلك البئر ضم
                                                           

 .56ص  مرجع سابق، ،1، ج الوسيط، عبد الرزاق، السنيوري (1)
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ال يستوجب تمف الحيوان ولو لم ينضم إليو فعل المباشر وىو إلقاء الحيوان في البئر لما تمف الحيوان 

فيما أن فعل  ،ورب قائل يقول بأنو لو لم يحصل فعل الحفر لما تأتى فعل اإللقاء ،بحفر البئر فقط

)كل حكم يثبت بعمة ذات وصفين  أيضًا أنقاء ىو الوصف األخير فقد أضيف التمف إليو وقد ورد اإلل

كذلك لو دل شخص لصًا عمى مال آلخر ليسرقو  ،يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد منيا أخيراً 

نما الضمان عمى المص و كذلك لو فتح أحد باب دار آخر  فسرقو المص فميس عمى الدال ضمان وا 

رسو من قيوده فجاء لص وسرق الفرس فالضمان عمى السارق . كذلك لو أمسك شخص بآخر وفك ف

وجاء ثالث فاغتصب ما مع الرجل من النقود فالضمان عمى المغتصب المباشر الستبلب المال دون 

ضي مباشرة إلى التمف فيترتب الحكم عمى المتسبب . فأما إذا كان السبب ما ي ،اآلخر المتسبب بذلك

فسقط منو شيء كساعة مثبًل فكسرت  لك لو تماسك شخصان فأمسك أحدىما بمباس اآلخرمثال ذ

فيترتب الضمان عمى الشخص الذي أمسك بمباس الرجل رغمًا من كونو متسببًا والرجل الذي سقطت 

بينيما فعل فاعل  منو الساعة مباشر ؛ ألن السبب ىنا قد أفضى إلى التمف مباشرة دون أن يتوسط 

معمقًا بو قنديل فتمف الزيت الذي فيو فيترتب لو شق شخص زقًا ممموءًا زيتًا أو قطع حببًل كذا  ،آخر

ن لم يخرج كونو متسببًا فقط ألن فعل  لشق وفعل القطع سببان نشأ عنيما التمف االضمان عميو وا 

قيا عنده فسر  أودعتمباشرة. )مستثنيات ىذه القاعدة ( لو دل مودع لصًا عمى مكان الوديعة التي 

من  (787وذلك بمقتضى المادة ) ،ديعةالمص فالضمان عمى المودع المتسبب لتقصيره بحفظ الو 

والمص بما أنو مباشر ويترتب الضمان عميو حسب ىذه المادة فيحق لممودع أن يرجع  ،المجمة

يضاح ذلك ىو أنو إذا رجع الشي ،بالضمان عميو أيضاً  ود كذلك القضاء ىو من مستثنيات ىذه المادة وا 

بعد أن حكم الحاكم بمقتضاىا يترتب الضمان عمى الشيود المتسببين دون الحاكم  عن شيادتيم

وقد  ،ىذه المادة كان من الواجب أن يكون الضمان عمى الحاكم دون الشيودالمباشر مع أنو بمقتضى 

أنو لما كان ذىب اإلمام الشافعي إلى ىذا الرأي تمسكًا بيذه القاعدة ووجو استثناء ىذه المسألة ىو 
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ويأثم فييا لو امتنع عنو فيو الحاكم مجبرًا عمى الحكم بعد أداء الشيود الشيادة وتحققو من عدالتيم 

والشيود ىم المكرىون لو عمى ذلك ولو وجب الضمان عمى الحاكم المتنع  ،بمنزلة المكره عمى الحكم

تب الضمان عمى الشيود وىم فقد تر  ،وفي ذلك ما فيو من اختبلل األمور ،الناس عن تقمد القضاء

 .1"المتسببون دون الحاكم المباشر

وبعد أن تعرضت لمدى مسؤولية عديم التمييز عن أعمالو الشخصية ال بد من معرفة مدى مسؤوليتو 

 وىذا ما سأدرسو في المطمب التالي . ،وباعتباره متبوعاً  ،عن األشياء )الحية وغير الحية (

 ديم التمييز باعتباره حارسًا لألشياء : مدى مسؤولية عالمطمب الثاني

ووقع فعل  ،سواء كانت حية أو غير حية ،توافرت لعديم التمييز السيطرة الفعمية عمى األشياء في حال

 .يكون كاآلتي ن األمر إف ،ضار من جراء ىذه األشياء

 كون عديم التمييز حارسًا لألشياء الحية )الحيوان(: حالة األولالفرع 

غير أن الفقياء  ،قو اإلسبلمي أن فعل الحيوان وما يترتب عميو من ضرر يكون ىدراً األصل في الف

كالمالك أو المستعير أو  ،عميوإلى ضمان فعل الحيوان إذا كان نتيجة تقصير ممن لو الحراسة  تنبيوا

من القانون المدني األردني والتي نصت عمى أن: " جناية  289وىذا ما تؤكده المادة  ،المستأجر

لعجماء جبار ولكن فعميا الضار مضمون عمى ذي اليد عمييا مالكا كان أو غير مالك إذا قصر أو ا

 .2تعدى"

                                                           
 .84ص، مرجع سابق، شرح مجمة األحكام، درر الحكام :)ب. ت( ،عمي ،حيدر (1)
عمى أن " حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكًا لو، مسئول عما سيحدثو الحيوان والتي تنص  176يقابميا في القانون المدني المصري المادة و  (2)

.من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي ال يد لو فيو"
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وذلك ألن القانون المدني األردني والفقو اإلسبلمي ال  ،وىذا الحكم ينطبق أيضًا عمى عديم التمييز

اءا عمى ذلك فإنو متى وبن ،التمييز لقيام المسؤولية عمى الفاعل حسب ما تم بيانو سابقاً  انيشترط

؛ فإنو يعتبر مباشرًا لما يقع منو من الحيوان أي السيطرة الفعمية عميوتوافرت لعديم التمييز حراسة 

وىذا ما عبرت عنو مجمة األحكام العدلية أيضًا من ضمن أحكاميا  ،غير فيكون ضامنًا لومضرر ل

لو أن دابة ركبيا إنسان داست شيئًا " عل أنو: ( من مجمة األحكام العدلية 936نصت المادة )حيث 

وأتمفتو يعد الراكب أنو أتمف ذلك الشيء مباشرة فيضمن  ،أو في ممك الغير ،بيدىا أو رجميا في ممكو

 .في كل حال "

فيكون  ،فقياء المسممين قد اعتبروا أن عديم التمييز مباشرا لما يقع منو من ضرر لمغيروحيث أن 

إنما نتيجة  ،ميم ىذا عمى أن ما حدث من ضرر لمغير أثناء سير الدابةحكفي  الفقياء ويستند ،ضامناً 

فالدابة إذن تعتبر مجرد آلة بين  وسيرىا مضاف إليو . " ،وثقل الدابة ألن ثقل الدابة تابع لو ،ثقمو

 .1يديو" 

نني أؤيد ىذا الحكم  ،ئو لمدابةبمجرد امتطا عن الضرر الذي يقع  مسئولعديم التمييز  حيث أن ،وا 

وأي ضرر يقع بفعل ثقمو  ،مضافًا إليووأن ثقل الدابة وسيرىا  ،حيث أنيا قد أصبحت آلة بين يديو

  وثقميا يتوجب تضمينو عميو.

 ر الحية )حارس اآلالت(ي: حالة كون عديم التمييز حارسًا لألشياء غالفرع الثاني

تتطمب  أشياءتصرفو من القانون المدني األردني عمى أن: " كل من كان تحت  291نصت المادة 

يكون ضامنًا لما تحدثو ىذه األشياء من ضرر إال ما ال  ،عناية خاصة لموقاية أو آالت ميكانيكية

 ،ومن المبلحظ من ىذه المادة أنو متى كان لمشخص السيطرة الفعمية عمى األشياء ،يمكن التحرز منو"

وكذلك األمر فمو أن شخصًا  ،ضرر من جراء ىذه األشياء فإنو يكون ضامنًا لما وقع من ووقع ضرراً 
                                                           

 .529ص ، مرجع سابق، 3ط ، ه(: شرح المجمة 1305باز، سميم رستم،)  (1)
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فإنو يكون  ،وقد لحق ضررًا بالغير من استعماليا ،اآلالتعديم التمييز كانت لو السيطرة الفعمية عمى 

ن لم يتعد " وقياسًا عمى ما أخذ  ،مباشرًا لمضرر فتتحقق مسؤوليتو تطبيقًا لقاعدة " أن المباشر ضامن وا 

و ينطبق حكم الفقو ىذا أيضًا عمى القانون المدني  ،1ان بو فقياء الشريعة في شأن حارس الحيو 

 األردني .

فمم  ،من  مسؤولية عديم التمييز متى كان حارسًا لؤلشياء لمشرع المدني المصريلموقف ا بالنسبةأما 

وبذلك فمسؤوليتو في ىذه الحالة تحدد ضمن نطاق مسؤوليتو عن فعمو  ،يقم بالنص عمييا صراحة

وذلك  ،ومخففة ،واحتياطية ،بحيث تكون مسؤولية جوازيو ،بر مسؤولية استثنائيةوالتي تعت ،الشخصي

التمييز  مقد قرر األخذ بمسؤولية عديالذي ( من القانون المدني المصري 164/2) استنادًا لنص المادة

 ولم يصدر القضاء المصري أيضاً  ،عن أفعالو الضارة استثناًء عمى القاعدة العامة في عدم المسؤولية

وبناءا عمى ذلك  ،حكمًا يحدد فيو موقفو من مسؤولية عديم التمييز باعتباره حارسًا لؤلشياءحتى اآلن 

إلى األخذ بالمسؤولية الكاممة فقد اتجو الجميور  ،لمسألة محبًل لمخبلف بين الفقياءفقد أصبحت ىذه ا

فيسأل عن الضرر الذي  ،رلعديم التمييز عما تحدثو األشياء التي تحت حراستو من أضرار تمحق بالغي

كما يسأل عما يقع من األشياء غير الحية التي تكون تحت  ،يحدثو الحيوان الذي يكون تحت حراستو

 ،ىو تحمل التبعةأساس ىذه المسؤولية ويستندون في ذلك إلى  ،أو اآلالت الميكانيكية ،حراستو كالبناء

يترتب عمى استخدامو من ضرر يمحق فعميو أن يتحمل ما  ،فمتى كان الحارس يستفيد من الشيء

 ىذه المسؤولية عمى فكرة الضمان. واكما أن بعض أنصاره قد أسس ،الغير

إلى ضرورة توافر  الفقييان الكبيران السنيوري وعبد الحي حجازي وعمى العكس من ذلك فقد اتجو

لية حارس ويستندان في ذلك إلى أن أساس مسؤو  ،التمييز في الشخص حتى يمكن أن يكون حارساً 

 وعديم التمييز ال يتصور الخطأ في جانبو. ،األشياء ىو الخطأ )بركنيو المادي والمعنوي(

                                                           
 . 241ص ، مرجع سابق، 1، ج القسم األول، لضمان في الفقو اإلسبلميا(: 1971الخفيف، عمي، ) (1)
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ن كان ال يسمم بالمسؤولية الكاممة  ،وأخيرًا يتخذ اتجاه ثالث موقفًا وسطًا بين االتجاىين السابقين فيو وا 

إال أنو  ،تقوم عمى تحمل التبعةتأسيسًا عمى أنو ال يجد ىذه المسؤولية  شياءؤللييز كحارس لعديم التم

 ،ونفي صفة الحارس عنو ،تماماً  من ناحية أخرى ال يتجو إلى األخذ بانتفاء مسؤولية عديم التمييز

نما يذىب إلى نص المادة ( من القانون المدني المصري الذي قرر مسؤولية عديم التمييز 164/2) وا 

 .1ًا في نطاق مسؤوليتو كحارس لؤلشياء يمكن أن يؤخذ بو أيض ،استثناءًا عن أفعالو الشخصية

عن خطأ شخصي ىو خطأ في مسؤولية عديم التمييز كحارس لؤلشياء ستكون مسؤولية  وبذلك فإن

عندما يتدخل الشيء كحارس لؤلشياء  تومسؤوليعمى عديم التمييز ترتب ي فإنو ذلكبناءا عمى الحراسة و 

 لتمييز أو تعذر الحصول عمى التعويض منو.اك من يسأل عن عديم انولم يكن ى ،في إحداث الضرر

نني أؤيد االتجاه األول حيث يجب أن تقرر المسؤولية الكاممة لعديم التمييز كحارس لؤلشياء الحية  ،وا 

ا وأيضًا فإن ىذ ،رة المضرو وذلك ألن األخذ بيذا االتجاه ىو الذي يحقق مصمح ،منيا وغير الحية

والتي تسعى لضمان حق المضرور  ،استند إلييا الفقو اإلسبلمي االتجاه ىو األقرب لفكرة الضمان التي

 بغض النظر عما إذا كان محدث الضرر مميزًا أم ال. ،بالكامل في الحصول عمى التعويض

جرى الفقو والقضاء المصري عمى أن فقد  ،مدى مسؤولية عديم التمييز باعتباره متبوعاً أما بالنسبة ل 

ن كان غير مس ،عديم التمييز في حدود و ؤول عن أفعالو الضارة إال عمى سبيل االستثناء المحض وا 

إذ تتحقق سمطة اإلشراف  ،مسؤولية كاممة ،إال أنو يكون مسؤواًل عن أفعال تابعو الضارة ،معينة

إذ يمكن أن يتوالىا  ،ولو لم يكن المتبوع قادرًا عمييا من الناحية اإلدارية والتنظيمية ،والرقابة والتوجيو

 كالولي أو الوصي أو القيم . ،التمييز نائبو القانوني عن عديم

                                                           
بحث مقارن في القانون الفرنسي ، مدى مسؤولية عديم التمييز التقصيرية في القانون المقارن (:1982 )،أبو زيد عبد الباقي، مصطفى (1)

، تصدرىا كمية الحقوق بجامعة الكويتمنشور في مجمة الحقوق، ، القسم الثاني، والقانون المصري وفقو الشريعة اإلسبلمية والقانون الكويتي
 .90ص الكويت، ، السنة السادسة ،4العدد
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 ،ءاأو كان عديم التمييز يتولى حراسة أشي ،فإذا كان عديم التمييز متبوعًا ومسؤواًل عن أفعال تابعو

أو إدارة آلة  ،كما إذا تولى عديم التمييز قيادة سيارة ،الذي يوجد تحت حراستو ءويسأل عن فعل الشي

فإن المسؤولية في ىذه الحالة تقوم عمى الخطأ المفترض في جانب  ،ى حراسة حيوانأو تول ،ميكانيكية

مثال ذلك أن يكون الصغير غير المميز )كمتبوع(  ،انعدام تمييزه الخطأوال ينفي ىذا  ،عديم التمييز

وقد فرض الخطأ في جانبو مع أنو عديم  ،مسؤواًل عمن ىم في خدمتو مسؤولية المتبوع عن التابع

 . 1ييز التم

أثناء عممو ويعتبر القضاء المصري أن عديم التمييز يسأل بوصفو متبوعًا عن خطأ صدر من تابعو 

ومن ثم فبل تثور  ،ال يسأل عن خطأ وقع منو شخصياً  وبالتالي فإن عديم التمييز ،لحسابو ولمصمحتو

 .مسألة مدى إمكان نسبة وقوع خطأ شخصي منو

رر ىذا االتجاه بأنو متى اعتبرنا أن مسؤولية المتبوع ىي مسؤولية كما أن الفقو المصري من جانبو يب

يجعل المتبوع  ،وبخاصة إذا فسرت بفكرة الضمان ،عن فعل الغير وعمى أي وجو فسرت ىذه المسؤولية

أن يمنع وال يستطيع التخمص من ىذه المسؤولية ولو أثبت أنو كان يستحيل عميو  ،مسؤواًل عن تابعو

وىذا  ،التزام ببذل عناية وليس ،فالتزامو التزام بتحقيق غاية ،ع الذي سبب الضررالعمل غير المشرو 

فمسؤوليتو عن التابع ليس  ،االعتبار يجيز أيضًا استبقاء مسؤولية المتبوع حتى لو كان غير مميز

 .2أو حمواًل  ،بل مصدرىا القانون سواء كانت ضمانًا أو نيابة ،مصدرىا االتفاق حتى يشترط التمييز

 

 

 

 
                                                           

 .803ص  ،539فقرة مرجع سابق،،  ،1، ج الوسيط، عبد الرزاق، السنيوري (1)
 .89ص  ،مرجع سابق يز التقصيرية في القانون المقارن،مدى مسؤولية عديم التمي مصطفى، أبو زيد عبد الباقي، (2)
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 ل األولممخص الفص

يتبين لنا مما تقدم أن المسؤولية في القانون المدني األردني تقوم عمى الضرر وليس عمى الخطأ الذي 

في القانون المدني األردني يترادف أو يماثل  ضررفال ،يتطمب اإلدراك لبلنحراف عن السموك المألوف

ن يكون نا أنو ال يشترط في المسؤولية المالية أوأيضًا يتبين ل ،التعدي في الفقو اإلسبلميفي مفيومو 

؛ ألن غير المميز مثل المميز يكون مسئوال في حالة إذا أتمف مااًل ممموكًا مرتكب الفعل الضار مميزاً 

قد تبلفى عند إقراره المسؤولية عمى مرتكب لمبلحظ أيضًا أن المشرع األردني ومن ا ،لشخص آخر

 واإلدراك . ،والتي تتطمب التمييز ،يالفعل الضار فكرة التعمد والتعد

عد مسؤولية عديم التمييز مسؤولية أصمية كاممة فيو مسئول عن  ذا فإن المشرع المدني األردني قدوبي

 ضمان األضرار التي يحدثيا لآلخرين مسؤولية كاممة.  

وقد وجدت أيضًا أن القاعدة العامة في مسؤولية عديم التميز تختمف في القانون المدني األردني والفقو 

اإلسبلمي عنيا في القانون المدني المصري وذلك الختبلف األساس الذي يقوم عميو كل من القوانين 

س موقف الفقو المذكورة باإلضافة إلى أنني قد وجدت بأن موقف القانون المدني األردني ىو نف

وىذا نتيجة أن القانون المدني األردني مأخوذة أحكامو من مجمة  ،اإلسبلمي من مسؤولية عديم التمييز

 .األحكام العدلية المستقاة أحكاميا من الفقو اإلسبلمي  

أن الشخص  ،ويتبين لنا أيضًا أن القاعدة العامة لمسؤولية عديم التمييز في القانون المدني المصري

فإن التمييز  ،وبناًء عمى ذلك ،مسئوال عن أعمالو غير المشروعة متى صدرت منو وىو مميز يكون

إليو  ويجب أن يتوافر عنصر اإلدراك في الشخص حتى ينسب ،يعد شرطًا أساسيا لقيام المسؤولية

ي أ ،يز ال تقوم مسؤوليتومفإذا لم يتوافر االنحراف في الشخص الم ،وأن يكون الشخص مميزاً  ،الخطأ

أنو قد أخذ فكرة الخطأ بعنصرييا المادي والمعنوي عند تقرير المسؤولية عن األفعال الشخصية وبيذا 
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فبل بد أن يتوافر فعل االنحراف في السموك باإلضافة إلى اإلدراك أو التمييز لكي تقوم المسؤولية عمى 

كالصبي  ،ر مميزوبناًء عمى ذلك ال يكون مسئوال كل من كان غي ،الشخص مرتكب الفعل الضار

 والمعتوه . ،كالمجنون ،ومن في حكمو ،الذي لم يبمغ السابعة من عمره

وقد وجدت  أن القانون المدني المصري قد نص عمى مسؤولية عديم التمييز بصفة استثنائية وليست 

ألن  ؛فجعل منيا مسؤولية مشروطة ،أو في حالة توافر شروط خاصة ،وفي حاالت خاصة ،أصمية

 ،أال يجد المضرور سببًا لمحصول عمى التعويض من شخص آخر غير عديم التمييزشرطيا ىو 

أحدثو التعويض الكامل ليذا ؛ إذ أن عديم التمييز ال يسأل حتمًا عن تعويض الضرر الذي ومخففة

وال يحمل  ،؛ بل تقوم عمى تحمل التبعةلك أن مسؤوليتو ال تقوم عمى لخطأالسبب في ذو  ،الضرر

 . لتمييز التبعة عن أفعالو الضارة إال في حدود عادلةالقانون عديم ا

القاعدتين تظير من خبلل  ،مدى مسؤولية عديم التمييز عن أفعالو الشخصية يتبين لنا أيضًا أنو 

" الحالة التي يكون فييا :والتي عرفتيا بأنيا متين المتين جاء بيما الفقو اإلسبلمي وىما المباشرةيمال

وكان ىذا الفعل ىو السبب  ،و المباشر والذي يمارسو بنفسو قد أنتج الضررالفاعل والذي يطمق عمي

 "عل والضرر الذي ينتج عنو مباشرة خر أيًا كان بين فعل الفاالوحيد لمضرر دون أن يتدخل فعل آ

" الحالة التي يرتكب فييا شخص فعبًل يؤدي نتائجو إلى الضرر دون الفعل  :والذي يقصد بووالتسبب 

 ذاتو ".

وقد وجدت أن مسؤولية عديم  ،مدى انطباق أحكاميما عمى عديم التمييزبعدىا إلى د تعرضت وق

أما في حالة التسبب فإن المتسبب ال يضمن أي ال تقوم  ،التمييز تقوم في حالة المباشرة دائماً 

 .مسؤوليتو إال بالتعدي 
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سا لؤلشياء سواء الحية منيا باعتباره حار  ومدى مسؤولية عديم التمييز وتبين لنا مما تقدم وبخصوص

أنو يجب أن تقرر المسؤولية الكاممة لعديم التمييز كحارس لؤلشياء الحية منيا وغير  ،أو غير الحية

الفقو  كما يذىب غالبية ،كرة تحمل التبعةفسواء كانت ف ،أيًا كانت الفكرة لتأسيس ىذه المسؤولية ،الحية

وذلك  ،يا الفقو اإلسبلمي واتبعيا القانون المدني األردنيأو أخذنا بفكرة الضمان التي قال ب ،المصري

ألن األخذ بيذا االتجاه ىو الذي يحقق مصمحة المضرور التي أصبحت ىدفًا تسعى إليو أغمب 

 التشريعات الحديثة.

والفقو اإلسبلمي من مسؤولية عديم التمييز البد من  ،وبعد أن تعرضت إلى موقف القوانين المدنية

وىذا ما سأدرسو في الفصل  ،س القانوني ليذه المسؤولية والذي استندت إليو ىذه القوانيندراسة األسا

 الثاني .
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  :الفصل الثاني
______________________________________________________________________ 

 محل الدراسة  ةالقانوني لمسؤولية عديم التمييز في الفقه اإلسالمي والقوانين المدنيساس األ

 تمييد وتقسيم:

ىذا الفصل سوف أدرس األساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز في الفقو اإلسبلمي والقانون في 

أما في المبحث الثاني سوف أدرس األساس القانوني لمسؤولية  ،المدني األردني في المبحث األول

  عديم التمييز في القانون المدني المصري.

األساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز في الفقو اإلسالمي والقانون  المبحث األول:

 المدني األردني

وأن مجمة األحكام العدلية ىي  ،من الفقو اإلسبلمي أحكامولقد استمد القانون المدني األردني معظم 

لعدلية وتعد مجمة األحكام ا ،م1976ون المدني األردني في العام قبل صدور القان مطبقةالتي كانت 

نونا مدنيًا في الدولة ن تكون قاأا يوكان يرجى من ،بمثابة قواعد شرعية مستقاة من الفقو الحنفي

وبالتالي فيي  ،العدلية المصدر التاريخي لمقانون المدني األردني ماكمجمة األحتعد حيث  ،العثمانية

 :ة الثانية من المجمة أنوحيث جاء في الماد ،واجبة التطبيق فيما ال يتعارض مع نصوص ىذا القانون

" فإذا لم تجد المحكمة نصًا في ىذا القانون حكمت بأحكام الفقو اإلسبلمي األكثر موافقة لنصوص ىذا 

 ن لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسبلمية ".إالقانون ف

مسؤولية وبناءا عمى ما تقدم فإنو البد من بحث ىذا الموضوع في الفقو اإلسبلمي قبل أن نبحث أساس 

وعميو فإنني سأعرض في ىذا المبحث  ،عديم التمييز عن فعمو الضار في القانون المدني األردني
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وذلك في سبيل الوصول إلى أساس  ،في المطمب األول في الفقو اإلسبلمي وذلك التعديضمان ل

 .لثانيوىذا ما سأعرضو في المطمب افي الفقو اإلسبلمي والقانون المدني األردني وجوب الضمان 

  اإلسالمي الفقو في التعدي ضمان :األول المطمب

ال من حيث كونو سببًا  في شغل الذمة بحق  ،الشك في أىمية موضوع الضمان في أي نظام تشريعي

قامة  ،الغير فحسب بل ولتأثيره في تنظيم السموك في المجتمع وحفظ الحقوق والمصالح الخاصة وا 

 العدالة االجتماعية.

الشيء  : ضمنوجاء في لسان العرب ،ل وااللتزامي المغة عمى عدة معان منيا التحمويدل الضمان ف

ويقال ضمنت  ،وفبلن ضامن وضمين: كافل وكفيل ،وضمنو إياه: كفمو ،بو ضمنا و ضمانا كفل بوو 

 .1وىو مضمون ،الشيء أضمنو ضمانًا فأنا ضامن

الذمة من ضمن البدن في معنى وىو مشتق من الضمن ألن  ،في ذمة الغير التزام ما ىو وأيضاً 

ويقصد  ،وضماناً  ،ضمناً  ،والضمان من الفعل ضمن ،إليوبمعنى ضمو  ،ويقال كفل فبلن فبلنا ،الكفالة

 . 2بو " التزام رد مثل اليالك إن كان مثميًا أو رد قيمتو إن كان قيميًا "

باإلضافة  ،ان العقدوضم التعديوالتفرقة بين ضمان  التعديوسأدرس في ىذا المطمب تعريف ضمان 

 إلى دراسة العمة التي يقوم عمييا الضمان والمسؤولية المدنية.

 

 

                                                           
(1)

. 55ص ، المؤسسة الجامعية، بيروت، 1، ط ضمان العدوان في الفقو اإلسبلمي(: 1993) ،محمد أحمد، سراجنقبل عن 
 .445ص  ، دار الدعوة، اسطنبول،2، ج المعجم الوسيط(: 1972)، وآخرون، إبراىيم، مصطفىنقبل عن  (2)
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  التعدي ضمان تعريف :األول الفرع

مخالفة القواعد بشغل الذمة بحق مالي لمغير جبرًا لمضرر الناشئ عن التعدي  يعني التعديضمان 

واجب يرجع إلى  مما ال ،حقوقوالشرعية العامة القاضية بحرمة مال المسمم ودمو وعرضو وسائر 

واجب التعويض برد العين الممموكة أن الحق المالي يشمل ويتضح من ىذا التعريف  ،1الوفاء بالعقود 

لمغير كما في الغصب أو بإعادة الحال إلى ما كان عميو قبل التعدي كما في التكميف بطم البئر التي 

وب رد المثل والقيم والتعويض بأداء قدر من كما يشمل كذلك وج ،حفرىا شخص تعديا في ممك غيره

القصد من شغل الذمة بيذا وأن  ،كما في الجروح والشجاج وغيرىما من اإلصابات ،المال لممتضرر

( من التعدياإلضافة في )ضمان ويتبين أن  ،ق ىو رفع الضرر الناشئ عن التعديالواجب أو الح

الضمان نتيجة التعدي بارتكاب فعل محرم شرعًا في فإنما شغمت الذمة ب ،إضافة المصدر لفاعمو وسببو

رك واجبًا في الحفظ " من ت :أصمو أو بالنظر إلى مآلو أو بترك واجب التبصر والتحوط إعمااًل لقاعدة

تشمل  ،الموجبة لمضمان كثيرة ومتنوعة التعديأفعال ويفيم من ذلك أيضًا بأن  ،"والصون ضمن

من  ،ويشمل التعدي بالتسبب صورًا كثيرة يصعب حصرىا ،بالغضب واإلتبلف بالمباشرة أو التسب

)الصدمة بينيا عمى سبيل المثال الكف أو الترك والغرور وشيادة الزور والسعاية والترويع والتفزيع

 وكذلك ،الحيوانات ورعاية من تجب رعايتو والتعسف في استعمال الحقوق واإلىمال في حفظ العصبية(

النوع من الضمان عنو في ضمان العقد من جية أن الخطأ في ضمان الموجب ليذا  التعدييختمف 

أما الخطأ في ضمان العقد  ،العدوان ىو السموك مسمكًا مخالفًا لما أمر بو الشارع وأوجبو عمى الكافة

في يتعمق الضرر و  ،قديةاعتفينشأ بمخالفة ما أوجبو الشخص عمى نفسو باعتباره طرفًا في عبلقة 

في حين  ،فرد عمى غيره بدخولو معو في عبلقة تعاقديةمق الشخصية التي تنشأ لضمان العقد بالحقو 

في ضمان العدوان بالحقوق العامة التي تجب لمفرد عمى الكافة كحقو في سبلمة نفسو  يتعمق الضرر
                                                           

 . 84ص ، مرجع سابق، اإلسبلمي ضمان العدوان في الفقو(: 1993) ،محمد أحمد، سراج (1)
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فيي  األخرىأما الحقوق  ،وممتمكاتو والحقوق الشخصية التي تتعمق بذمة شخص معين عند قيام سببيا

 .1م بنفسيا وال تجب في ذمة أحدالتي تقو 

قول وأيضًا  ،د مقدم عمى جمب المصالح "" درء المفاس :ك قاعدة شرعية تقضي بأنلىنا وحيث أن

وتعني ىذه القاعدة عدم جواز إلحاق الضرر  ،2" ال ضرر وال ضرار"  :الرسول عميو الصبلة والسبلم

نما يتم  ، يجوز الرد عمى الضرر بمثموالأن الضرر ال يزال بمثمو أي كما  ،بالغير عمدًا أو خطأ وا 

فإذا أتمف شخص مااًل آلخر كان متعديًا وضمن ما ترتب عمى  ،جبر الضرر بتقديم المثل أو القيمة

نما عميو أن يطالب بإزالة  ،من اعتدى عميووال يجوز لمن تمف مالو أن يتمف مال  ،إتبلفو من ضرر وا 

ويتم جبر الضرر بإلزام  ،الب بجبر ما أصابو من ضررفإن تعذر ذلك كان لو أن يط ،الضرر عيناً 

 .3وجب دفع القيمة  ،فإن تعذر تقديم المثل ،المعتدي بتعويض عبارة عن مثل الشيء الذي تمف

ويبلحظ أن العدوان في الفقو اإلسبلمي الموجب لمضمان ىو الفعل الضار الذي ال تجيزه الشريعة  

تعريف إلى مفيوم القاعدة الفقيية التي تقضي بأن " الجواز ويستند ىذا ال ،بواإلسبلمية وال تأذن 

 .4 الشرعي ينافي الضمان"

 ،سواء بترك الواجب أو بفعل المحرم ،وقد يعرف العدوان بأنو السموك مسمكًا مخالفًا لما ألزم بو الشارع

يتقيد بوصف فالقاعدة أن " الواجب ال  ،ق الواجب شرعاً لذلك إذا صدر الفعل عمى وف ،وينتفي الضمان

 .5" السبلمة والمباح يتقيد بو

                                                           
 .85ص  ، مرجع سابق،ضمان العدوان في الفقو اإلسبلمي(: 1993سراج، محمد أحمد، ) (1)
 ،1435الحديث رقم ، باب القضاء في المرفق، كتاب األقضية، 1ط  ،1ج  ،لماجديا، تحقيق محمد موطأ مالك(: 2001) ،انس ،ابن مالك(2)

 .711ص ، بيروت، المكتبة العصرية
 .182ص عبد الرحمن، محمد شريف ، مرجع سابق، (3)
 .711، المصدر السابق (: موطأ مالك، تحقيق محمد ألماجدي،2001ابن مالك، انس، ) (4)
 .711، المصدر السابق (: موطأ مالك، تحقيق محمد ألماجدي،2001ابن مالك، انس، ) (5)
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  والضمان المدنية المسؤولية :الثاني الفرع

يرد مصطمح المسؤولية المدنية في الفكر القانوني عنوانا عمى ما وجب في الذمة لحق الغير جبرًا 

من  وااللتزامات بيذا أعم ،لمضرر الواقع عميو بمخالفة العقد أو بالتعدي بارتكاب فعل غير مشروع

أو ارتكاب  ،بمخالفة العقدالمسؤولية المدنية التي تنحصر في قيام واجب التعويض عن الضرر الناشئ 

المنفردة والعقد وارتكاب فعل  باإلرادةأما االلتزامات فتشمل كل ما ينشأ في الذمة  ،فعل غير مشروع

أوليما المسؤولية  ،يرينوتنقسم المسؤولية المدنية إلى قسمين كب ،والكسب غير المشروع ،غير مشروع

 وثانيتيما ،عن الوفاء بما أوجبو العقد دون وجود عذر طارئ العقدية التي تنشأ إذا تخمف أحد العاقدين

 والتي تنشأ إذا أرتكب الشخص فعبل ضارا أدى إلى إلحاق الضرر بالغير. ،المسؤولية التقصيرية

وقد وردت المسؤولية في النصوص  ،وانوالمسؤولية التقصيرية ىي التي تعني ما يعنيو ضمان العد

وقولو  ،بو ىأي مجاز  ،1" وأوفوا بالعيد إن العيد كان مسئوال " :الشرعية فمن ذلك قول اهلل تعالى

" كمكم راع وكل راع  :وقول الرسول _صمى اهلل عميو وسمم _ ،2" وقفوىم إنيم مسئولون " :تعالى

لنصوص التبعة والمؤاخذة والمجازاة عن العمل الذي ا عنى تمك الكممة في ىذهوم ،3مسئول عن رعيتو "

 وترادف كممة المسؤولية . ،يقوم بو المرء

بل ركزوا بداًل من  ،غير أن الفقياء المسممون لم يمتفتوا إلى تقسيم المسؤولية كما قسميا الفكر القانوني

ويبلحظ  ،والزواجر ،روما يجب بيما بالتفريق بين الجواب ،ذلك عمى النظر إلى نتائج ىذه المسؤولية

                                                           
 .34اآلية ، سورة اإلسراء (1)
 .34اآلية ، سورة الصافات (2)
 .101ص ، ايا، طبعة دار الحديث، القاىرةكتاب الوص ،2ج، صحيح البخاري )ب . ت(: ،أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل، البخاري (3)
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عمى حين  ،خطاب الجنائيوفقًا لرأي الفقو اإلسبلمي أن الزواجر والعقوبات ىي موجب التكميف أو ال

 . 1أن تعد الجوابر تكميف أو مسؤولية تنشأ عن الحكم بالضمان 

الشارع المالية أو التعويضات إنما تثبت في الذمة رفعًا لمضرر الناشئ عن مخالفة أحكام  الجوابروىذه 

كما أن ىذه الجوابر  ،العامة القاضية بحق المرء في سبلمة نفسو وبدنو وسمعتو وحقوقو المالية األخرى

تجب في الذمة رفعًا لمضرر الناشئ عن التعدي بمخالفة أحكام العقد و االمتناع  عن تنفيذه دون عذر 

تخمف عن ا التعدي إلى السواء رجع ىذ ،جب التعدي رفعًا لمضررو وبيذا فإن الضمان ي ،يبرر ذلك

"  :وفي قولو تعالى ،2"أييا الذين آمنوا أوفوا بالعقود " يا  :قولو تعالى يفكما الوفاء بالعقود والعيود 

لما  االمتثال مرجع إلى مخالفة األحكام الشرعية العامة بعد أو ،"3وأوفوا بالعيد إن العيد كان مسئوال

 4وب الوفاء بالعقود.أوجبو الشارع وحرمو مما ال يرجع إلى وج

التعدي عن  ويرى البعض من الفقو أنو يجب إطبلق مفيوم العدوان عمى وجوب رفع الضرر الناشئ

بمخالفة األحكام الشرعية التي تمنع التعرض لممرء في حقوقو التي كمفيا الشارع عمى حين يختص 

مفيوم الضمان بيذا التحديد مع  ويتطابق ،عن تنفيذ العقد االمتناعضمان العقد بالمسؤولية الناشئة عن 

ويرجع الضمان والمسؤولية المدنية إلى سبب واحد إذا  ،مفيوم المسؤولية المدنية في الفكر القانوني

سواء كان  ،وىو واجب جبر الضرر الواقع بالتعدي عمى الغير في أي حق من حقوقو ،اتبعنا ىذا الفيم

 5ر إلى مالو أو بمخالفة أحكام العقد وعدم الوفاء بو.ىذا التعدي بارتكاب فعل محرم في ذاتو أو بالنظ

                                                           
 .64ص  ، مرجع سابق،ضمان العدوان في الفقو اإلسبلمي سراج، محمد أحمد، (1)
 .1اآلية ، سورة المائدة (2)
 .34اآلية ، سورة اإلسراء (3)
 .65ص  ، مرجع سابق،ضمان العدوان في الفقو اإلسبلميحمد أحمد، سراج، م (4)
 .66ص  مرجع سابق، ،محمد أحمد ،سراج (5)
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وقد شرع الضمان في الفقو اإلسبلمي كوسيمة لكفالة سبلمة أفراد المجتمع من أي تمف تتعرض لو 

ودفعًا لمعدوان عمييم  ،وتوقي اإلضرار بيم ،والمحافظة عمى حقوقيم ،أو أمواليم ،أو أعضائيم ،أنفسيم

 وجبرًا لما يصيبيم من ضرر.

ذا كان الضمان بمعناه األعم في لسان الفقياء  ،ىو شغل الذمة بما يجب الوفاء بو من مال أو عمل ،وا 

والمقصود ىنا ىو إلزام الشخص  ،فإن كممة الضمان قد تستعمل لمداللة عمى المال المطموب أداؤه

رر وقد أناط الفقو اإلسبلمي التضمين بالض ،بتعويض المضرور عن الضرر الذي حصل بفعمو

ن صدر من عديم التمييز ،المترتب عمى فعل محظور في ذاتو فما دام الفعل في ذاتو مؤديًا إلى  ،وا 

 ،ألنو حينئذ يكون فعبًل محظورًا بالنظر إلى نتائجو ،الضرر استوجب ضمان ما ترتب عميو من تمف

 يظمم أحد في ألن اقتضاء التضمين مبني عمى المعاوضة وجبر الفاقد حتى ال ،وتقع تبعتو عمى فاعمو

فالخطأ في الفقو اإلسبلمي يراد  ،مالو دون حاجة إلثبات الخطأ عمى النحو المعروف في فقو القانون

فاالنحراف في بالسموك يتحقق باإلضرار بالغير  ،بو التعدي فحسب دون اشتراط اإلدراك والتمييز

اجر و والز  ،فات من المصالح والجوابر مشروعة لجمب ما ،فالضمان من الجوابر ،والمخالفة باالعتداء

وال  ،حقوق اهلل وحقوق عباده ،والغرض من الجوابر جبر ما فات من المصالح ،مشروعة لدرء المفاسد

ولذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجيل والعمم  ،ذلك أن يكون من وجب عميو الجبر آثماً يشترط في 

 يجب إال عمى عاصي لزواجر فإن معظميا البخبلف ا ،والصبيان ،وعمى المجانين ،والذكر والنسيان

دراكو.فالسببية بين الضرر والتعدي ترتبط بذات الفعل وبآثاره ال بقصد  ،1المعصية  زاجرًا عن  فاعمو وا 

وقد قال بيا  ،وفكرة الضمان في الفقو اإلسبلمي عمى نحو ما تقدم ىي فكرة قديمة معروفة منذ قرون

عث نظرية الفقيو ستارك ما الحظو من أن قصر المسؤولية عمى حيث كان مب ،الفقيو الفرنسي ستارك

                                                           
 .30ة، منشأة المعارف،اإلسكندرية، صنحو مسؤولية موضوعي، دراسات في المسؤولية التقصيرية(: 2005) ،فتحي عبد الرحيم، عبد اهلل(1)
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 ،أو فعل الشيء ،الفعل الخاطئ سواء في مسؤولية الشخص عن فعمو الشخصي أو عن عمل غيره

يمزم المجتمع أن يضمن  االجتماعيالتكافل والتضامن وأن  ،يؤدي إلى ضياع كثير من حقوق الضحايا

أن أي ضرر يصيب الشخص في سبلمتو الجسدية والبدنية أو في و  ،ألفراده سبلمة أشخاصيم وأمواليم

فااللتزام بالتعويض يقوم في نظره  ،أي في أموالو يجب أن يعوض في جميع الحاالت ،سبلمتو المادية

 .1عمى فكرة الضمان 

ينطمق والواقع أن نظرية الضمان كان ليا دورا أساسيًا نحو االتجاه بالمسؤولية المدنية اتجاىًا موضوعيًا 

خاطئ أو  ،بصرف النظر عن سموك محدث الضرر ،من نقطة الضرر كأساس لتعويض المضرور

فالغرم  ،فمن استحدث بنشاطو خطرًا يجب عميو تعويض الضرر الناجم عن ىذا الخطر ،غير خاطئ

عمى اعتبار  ،الضمان تؤسس المسؤولية عمى حق المضرور في التعويض ن نظريةإوبذلك ف ،2بالغنم

ورغم االنتقادات  ،بلل بحق المضرور في االستقرار وسبلمتو الجسدية والبدنية و سبلمة أموالوأن اإلخ

فقد  ،فإنيا تعتبر في نظرنا إطار جدير بالعناية في نطاق القانون الوضعي التي وجيت ليذه النظرية

ق أتت بنظام جديد مؤسس عمى فكرة أن كل اعتداء عمى سبلمة األشخاص أو عمى األموال يستح

   .3 وىو ما يقربنا إلى فكرة الضمان التي أخذ بيا فقياء الشريعة اإلسبلمية منذ قرون ،التعويض

 األردني القانون المدني اإلسالمي وفي الفقو في الضمان وجوب أساس :الثاني المطمب

في  سأدرسو وىذا ما ،يشترك القانون المدني األردني والفقو اإلسبلمي في األساس الذي يوجب الضمان

 لعديم الشخصي الفعل ضرر عن تقدير التعويضمما يتطمب أيضًا دراسة القواعد العامة ل ،الفرع األول

 وذلك كاآلتي. ،وىو ما سأدرسو في الفرع الثاني ،التمييز

                                                           
 .30التقصيرية، مرجع سابق، ص  ي المسؤوليةدراسات ف ،فتحي عبد الرحيم، عبد اهلل(1)
 .31ص  ، مرجع سابق،دراسات في المسؤولية التقصيريةعبد اهلل، فتحي عبد الرحيم، (2)
 .32ص  ، مرجع سابق،دراسات في المسؤولية التقصيريةعبد اهلل، فتحي عبد الرحيم، (3)
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 الضمان وجوب أساس ىو الضرر ل:األو الفرع

كانت ناتجة عن  المراد بالضرر كل أذى يصيب اإلنسان فيسبب لو خسارة مالية في أموالو سواء

أو نقص منافعيا أو عن زوال بعض أوصافيا ونحو ذلك عن كل ما يترتب عميو نقص في  ،نقصيا

ويشمل الضرر أيضا كل ما يصيب اإلنسان في  ،رقيمتيا عما كانت عميو قبل حدوث ذلك الضر 

  ونحو ذلك. ،جسمو من جراح يترتب عمييا ضرر أو تشويو أو عجز

وكذلك  ،إلى أن الضرر ىو أساس االلتزام بالضمان أو التعويض ي قد استندوبذلك فإن الفقو اإلسبلم

إذا قطع  :التطبيقات الفقيية ومنيا عمى سبيل المثال ويدعم ذلك العديد من ،1القانون المدني األردني

وال  ،فميس ىناك ضرر ،إنسان شجرة من دار رجل بغير إذنو وكانت قيمتيا ال تزيد عن قيمتيا مقموعة

ال يرجى شخص شاة لغيره أشرفت عمى الموت و ولو ذبح  ،عمى القاطع ألنو لم يتمف شيئاً ضمان 

ولو شد قصاب رجل شاة  ،حياتيا ليس عميو ضمان قيمتيا سواء أكان راعيًا أم كان أجنبيًا استحساناً 

ولو عين رجل شاة من  ،وأضجعيا ليذبحيا وجاء رجل آخر فذبحيا بدون إذن لم يضمن لعدم الضرر

 ،فبل ضمان عميو استحساناً  ،وكان ذلك وقت األضحية ،ئمو أضحية فجاء آخر وذبحيا بدون إذنوبيا

من أن الضرر ىو عمة التضمين وأساسو فإن الفقو قضى بعدم وترتيبا عمى ما يراه الفقو اإلسبلمي 

 .2وجوب الضمان كمما تخمف عن الفعل نتيجتو الضارة

 الحد مجاوزة وىو التعدي أساس عمى المسؤولية أقام قد ياإلسبلم الفقو أن " آخرون يعتقد حين في

 في الخطأ يقابل والذي عادة، أو عرفا أو شرعا عميو يقتصر أن ينبغي ما مجاوزة أو اإلذن وعدم

 تكون التي األخرى األضرار أما فقط تسببا تقع التي األضرار في األساس ىذا اعتمد أنو إال القانون،

 إلى أدى قد الفعل وأن الفعل باشر قد الشخص يكون أن إال يشترطون ال اءالفقي فإن المباشرة بطريق
                                                           

(1)
 .146ص،1996،مة نقابة المحامين األردنيين مج ،316/1996ة رقم األردنيراجع في ذلك قرار محكمة التمييز 

 .169ص ، مرجع سابق، النظرية العامة لمموجبات والعقود في الشريعة اإلسبلمية، صبحي محمصاني (2)
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ن ضامن المباشر إن قالوا أن ذلك نتيجة من وكان ،ضامنا فيكون (الضرر( التمف  بفعمو، يتعد لم وا 

 .1"بفعمو متعديا كان إذا إال يضمن ال والمتسبب

ومخالفة  ،ن ناشئًا عن اعتداءوالفقو اإلسبلمي ال يشترط في الضرر الموجب لمتعويض أن يكو 

احد  في حين يذىب ،أم ال ،بل يجب الضمان فيو مطمقًا سواء أكان ناشئًا عن اعتداء ،محظورة

 الرابطة أما ،الضمان سبب معا ىما والضرر االعتداء  "أن الضمان لسبب تكييفو في شارحي القانون

 عدم وجوده من يمزم الذي األمر ىو بلمسب والمانع لمسبب، المانع وجود عدم قبيل من فيي السببية

 2."السبب تحقق

 والضرر التعدي بين وىاس أنو أحدىما ألمرين، دقيق غير التكييف ىذا" بأن ذلك عمى البعض يردو 

 الفقيية، المغة في األول وجيين من التعدي يكافئ ال الضرر أن مع الضمان، سبب معا كونيما في

 الواقع، في اآلخر والوجو ،نادراً  إال الضرر يذكرون وال نلمضما كسبب التعدي الفقياء يذكر حيث

 ال المعمول ألن منو، أسبق فالتعدي وعميو التعدي، عن ناجمة نتيجة أو الزم ىو الضرر أن حيث

 واألمر ،السبب ىذا في شرطا الضرر ويكون سببا، بكونو التعدي ينفرد أن األولى فكان عمتو، يتقدم

 ليذا وجيا أعمم ولست ،لمسبب المانع وجود عدم قبيل من أنيا عمى سببيةال الرابطة كّيف أنو اآلخر

 يتمثل الذي الوصف وألن ،عديما الزحيمي جعمو وقد وجودي وصف ىي السببية الرابطة ألن التكييف،

 تقول أو المرأة، صوم صحة من مانع الحيض تقول قد فإنك نفسو، الشرط ىو المانع وجود عدم في

 يقول أن التعقيد ىذا بدل بو األولى فكان ،صوميا لصحة شرط ىو الطيارة، يأ الحيض، وجود عدم

                                                           
دار الفكر  ،أساس المسؤولية المدنية الناشئة عن األفعال الشخصية )دراسة مقارنة في القانون الوضعي ( (:1996، )صبلح حسن، البرعي (1)
 .438ص، المنصورة ،القانونو 
 .1مرجع سابق، ص ،نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في القو اإلسبلمي(: 1982، )وىبة، الزحيمي (2)
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 الضرر في شرط ىي أو لمضرر مسببا التعدي يكون بحيث التعدي في شرط ىي السببية الرابطة بأن

 .1"التعدي عن ناتجاً  الضرر يكون بحيث

نني   كانت لما كذلك انك لو ألنو التعدي، وليس الضمان، أساس ىو الضرر أن سبق، مما أرىوا 

ن ضامن المباشر بأن تقضي الشرعية القاعدة  الضرر من يجعل اإلسبلمي الفقو ألن ونظرا ،يتعد لم وا 

 .عمتو إلى الضرر أن ينسب الضمان ىذا لوجوب استمزم قد وفإن لو وسببا لمضمان عمة

 من تعدي ثبت إذا إال لمضمان موجبا التسبب يجعل لم القول سبق وكما اإلسبلمي الفقو فإن ثم ومن

 الحالة تمك فيمؤكد  غير الفعل إلى النتيجة إسناد ألن إال الحكم ذلك كان وما الضرر، ىذا في تسبب

 ما لضمان عمة يكون أن فعمو يصمح حتى الفاعل جانب في التعدي تحقق ضرورة استتبع ما وىو

 .ضرر من عميو ترتب

  التمييز لعديم الشخصي الفعل ضرر عن التعويض تقدير :الثاني الفرع

لقولو تعالى: "  ،اتفق العمماء عمى تحريم الغصب واإلتبلف ونحوىما من االعتداء عمى أموال اآلخرين

: " ال يحل مال امرئ مسمم إال بطيب وقال )ص( ،"2بينكم بالباطل أموالكميا أييا الذين آمنوا ال تأكموا 

 وقد ،و رد الحقوق بأعيانيا عند اإلمكانوليذا فإن األصل العام المقرر في الضمانات ى ،"منو نفس

 التفرقة ضرورة عمى التمييز عديم بفعل تحدث التي األضرار ضمان بوجوب القائمون الفقياء اجمع

 تكفل حيث ،المال عمى جنايتو وبين البدن، أو النفس عمى التمييز عديم جناية بين التقدير ىذا بصدد

 وفق الثانية الحالة في األمر لولي تحديده ترك بينما لى،األو  الحالة في الضمان قدر بتحديد المشرع

 .3 الصدد ىذا في الفقو عمييا نص محددة أسس

                                                           
 الدليل موقع عمى منشور بحث اإلسبلمي، الفقو في موجباتو تحديد في وأثرىا الضار الفعل ضمان حكمة ،أيمن عمي، صالح (1)

 . 16/3/2017نظر الموقع بتاريخ ، 26صفحة  ،www.arablawinfo.org العربي لمقانون االلكتروني
(2)

 .39سورةالنساء،اآليت
 .185ص مرجع سابق،  ،مسؤولية عديم التمييزعبد الرحمن، محمد شريف، (3)

http://www.arablawinfo.org/
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الواقعة ويبلحظ ما حدث من األضرار المادية الممموسة  ،ويقدر القاضي التعويض باالستعانة بالخبراء

أما ضياع المصالح  ،أما األضرار المحتممة فإن كان وقوعيا مؤكدًا فيي في حكم الواقعة ،فعبلً 

 ،واألضرار األدبية أو المعنوية فبل يعوض عنيا في الفقو اإلسبلمي ،والخسارة المستقبمية غير المؤكدة

وىذا ال ينطبق عمى األضرار  ،ألن محل التعويض حسب أحكامو ىو المال الموجود المحقق فعبلً 

 .1ر متقوم شرعاً وكذلك الضرر األدبي فيو غي ،المستقبمية ألنيا غير محققة حاالً 

ىو المماثمة بين التعويض  ،والمبدأ العام في تعويض األضرار الناشئة عن المسؤولية التقصيرية

 وحيث أن  ،الضرر عيناً  إزالةبعبارة اخرى أنو يجب  ،أي أنو يجب تعويض جميع الضرر ،والضرر

 :ىي كاآلتي زعديم التميي يسببو الذي المالي الضرر عن التعويض لتقدير العامة القواعد

 أو التمييز عديم باشر لو فيما الحال ىو كما ،اممكن ذلك كان كمما عينا الضرر إزالة يتعين :أوالً 
 ىو الحالة تمك في تعويض خير فإن الغير، أرض في حفرة حفر في أو مثبل حائط سقوط في تسبب
 .2عميو كانت ما إلى إلعادتيا الحفرة وردم الحائط بناء بإعادة الحكم

 .ممكنا ذلك كان كمما صاحبو إلى المال عين رد يتعين :ياً ثان
 لمعين الكمية القيمة عن التعويض بين المال صاحب خيِّر جزئياً  ىبلكا ىمكت أو العين تمفت إذا :ثالثاً 
 أو التمف كان متى الجزئي اليبلك حالة في النقص قيمة يساوي ما عمى والحصول استردادىا أو

 .الشيء من مقصودال لمغرض مفوتاً  اليبلك
  .3القيمة إلى يصار فإنو المثل انقطع أو استيبلكو أو لتمفو المال عين رد تعذر إذا: رابعاً 

 أن عن المثمي خرج إذا إال موجودا، كان متى مثمو ضمان يجب فإنو مثميا، المال كان إذا :خامساً 
 .4القيمة بدفع يكون حينئذ الضمان فإن قيمة، لو تكون

 .اإلتبلف ويوم مكان في لممثل السائدة بالقيمة غصب ببل اإلتبلف حالة في القيمة تتحدد :سادساً 

                                                           
(1)

. ألردنيا( من القانون المدني 364-360راجع المواد )
(2)

 . األردني( من القانون المدني 269/2) ةادالمراجع 

(3)
 . األردني( من القانون المدني 257) ةادالمراجع 

 . األردني( من القانون المدني 275) ةادالمراجع  (4)
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 من الكثير عند الخصومة يوم المثل بقيمة بغصب المسبوق اإلتبلف حالة في القيمة تتحدد :سابعاً 

 وقت من المغصوب لمشيء سعر بأعمى يكون القيمة تمك تحديد أن إلى البعض ذىب بينما الفقياء،

 1.التمف وقت ىإل الغصب

 اإلسالمية الشريعة في العدوان ضمان عمى األدلة ث:الثال المطمب

 مسؤولية دراسة مع النبوية والسنة الكريم القرآن في العدوان ضمان عمى األدلة المطمب ىذا في سأدرس

 . وذلك حسب اآلتي ،اإلسبلمية لمشريعة العامة المبادئ ضوء في التمييز عديم

 النبوية والسنة الكريم القرآن من ةاألول: األدل الفرع

 ،وجبرًا لمضرر ،قررت الشريعة اإلسبلمية مبدأ التضمين لمحفاظ عمى حرمة أموال اآلخرين وأنفسيم

 ثبتت حيث ،وذلك في مناسبات كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية ،وزجرًا لممعتدين ،وقمعًا لمعدوان

 اآليات ذلك من ،معنويا تواترا وتواترىا إيجابو عمى لتواردىا يناليق تفيد بأدلة عموما الضمان مشروعية

قولو سبحانو: " فمن  فمن اآليات القرآنية ، الشخصية المسؤولية مبدأ بإرساء المتعمقة الكريمة القرآنية

 وقولو  ،" 3ا سيئة سيئة مثميازاؤ وقولو تعالى: " وج ،" 2اعتدى عميكم فاعتدوا عميو بمثل ما اعتدى عميكم

ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بو تعالى:  ،5" رىينة كسبت بما نفس كل ":تعالى قولو وأيضاً  ،" 4"وا 

 وال " :تعالى وقولو ،6اكتسبت" ما وعمييا كسبت ما لياال يكمف اهلل نفسا إال وسعيا  " :تعالى وقولو

 تختمفون فيو كنتم بما بئكمفين مرجعكم ربكم إلى ثم أخرى وزر وازرة تزر وال عمييا إال نفس كل تكسب

                                                           
 المدني والقانون فقو اإلسبلميال في التمييز لعديم الشخصي الفعل ضرر عن التعويض (:1994،)عبد السميع عبد الوىاب ،أبو الخير (1)

 .172-171صالعربية، القاىرة،  النيضة دار، مقارنة دراسة
(2)

.093سورةالبقرة،اآليت
(3)

 .41سورةالشورى،اآليت
(4)

 .036سورةالنحل،اآليت
 .38، سورة المدثر اآلية (5)
 .286اآلية ، سورة البقرة (6)
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 أساء ومن فمنفسو صالحا عمل من " :تعالى وقولو ،2" بو يجز سوءا يعمل من " ى:تعال وقولو ،1"

 .3" فعمييا

 عمى الجزاء من نوع أنو الضمان مشروعية عمى الداللة وجو أن السابقة الكريمة اآليات من يخفى ال

 .واكتسابو المرء تعدي

ليو طعامًا إ ضمان المتمفات ما رواه أنس قال: أىدت بعض أزواج النبي )ص(ومن السنة النبوية في 

ناء  ،طعامًا بطعام " فقال النبي )ص(: ،فييا فألقت ما ،فضربت عائشة القصعة بيدىا ،في قصعة وا 

 في ورد ما منيا ،نالمسممي دماء بعصمة تفيد كثيرة أحاديث أيضاً  النبوية السنة في ورد كماو  ،" 4بإناء

 ما دينو من فسحة في المؤمن يزال ال"  :قال وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أن من البخاري صحيح

 وعقوق النفس وقتل باهلل اإلشراك الكبائر أكبر" :وسمم عميو اهلل صمى وقولو ،5" احرام دما يصب لم

 عمينا حمل من" :قال أنو وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول وعن ،"رالزو  شيادة أو الزور وقول الوالدين

 في والمقتول فالقاتل بسيفيما المسممان التقى إذا" : وسمم عميو اهلل صمى وقولو "، منا فميس السبلح

 الصبلة عميو فقال المقتول، بال فما لمقاتل ىذا اهلل رسول يا عنو اهلل رضي بكر أبو سيدنا فقال ،"النار

ويعتبر  ،ل عمى وجوب الضمان عموماً ومما يد ،6" صاحبو قتل عمى حريصا كان إنو: " والسبلم

ووجو داللة الحديث عمى مشروعية  ،قولو )ص(: " ال ضرر وال ضرار" ،في ىذا الشأناعدة أساسية ق

أن الحديث لم يرد لنفي الضرر في الواقع  أن الحديث يستمزم لفيمو وجوب الضمان من جية ،الضمان

نما  ،وسسالمح ب الضمان عمى وجو و  ،المانعة من اإلضرار بالغير إلى اتخاذ األسباب بو التنبيو أريدوا 

                                                           
 .164اآلية ، سورة األنعام (1)
 .123اآلية ، ورة النساءس (2)
 .46اآلية ، سورة فصمت (3)
 .23ص  ،مرجع سابق،نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقو اإلسبلمي(: 1982، )وىبة، الزحيمينقبل عن (4)
 .442ص القاىرة، ، طبعة دار الحديث،كتاب الديات ،الجزء التاسع، صحيح البخاري)ب.ت(:  ،أبو عبد اهلل محمد بن اسماعيل، البخاري (5)
 .443 -242صالبخاري، أبو عبد اهلل محمد بن اسماعيل، )ب.ت(: مرجع سابق،  (6)



83 

فإنو ال طريق إلى إزالة الضرر الواقع إال  ،الضرر يزال" القاعدة الفقيية " مدلولوىذا ىو  ،من أوقعو

ألن كل  ،وقال الكاساني يجب الضمان في الغصب واإلتبلف ،1بإيجاب الضمان تداركًا ليذا الضرر

ضرار " الضرر يدفع  ،منيافي معناه ذا الحديث وضع الفقياء عدة قواعد وبناء عمى ى ،ذلك اعتداء وا 

والثانية تعني  ،فالقاعدة األولى تعني وجوب دفع الضرر قبل وقوعو ،و" الضرر يزال" ،بقدر اإلمكان"

مسؤولية عن الوكل ما ذكر يدل عمى أن مبدأ  ،وجوب رفع الضرر الفاحش وترميم آثاره بعد الوقوع

 .2 ي اإلسبلمالضرر أمر أساسي ف

 الكريم القرآن في والضرر الجزاء بين التناسب :الثاني الفرع

الضرر الواقع عمى ىي المماثمة بين الجزاء المقرر و لمضمان في القرآن الكريم  األساسيةإن القاعدة 

 ،وىو أعدل وأتم في مثل الشيء المتمف ،وذلك ألن المقصود من التضمين ىو جبر الضرر ،الشخص

وحيث أن الواجب في الضمان االقتراب  ،أي مراعى فيو جنس التالف ،معادل صورة ومعنىألن المثل 

يسار إلى تقدير  ولكن في حالة تعذر وجود المثل فإنو ،تعويضًا لمضرر اإلمكانمن األصل بقدر 

 :لىتعا اهلل قول ذلك من ،والضرر الجزاء بين التناسب مبدأ الكريمة القرآنية اآليات ترسي كماو  ،القيمة

 4عميكم" اعتدى ما بمثل عميو فاعتدوا عميكم اعتدى فمن " :ىلتعا وقولو ،3مثميا " سيئة سيئة وجزاء "

ن :تعالى وقولو  مبدأ تقرر الكريمة اآليات أن االستدالل وجوو  ،5بو " عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عوقبتم "وا 

                                                           
.103ص مرجع سابق،  ،محمد احمد ،سراج(1)
.24ص مرجع سابق،  ،نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقو اإلسبلمي(: 1982، )وىبة، الزحيمي(2)
 .40اآلية ، سورة الشورى (3)
 .94اآلية، سورة البقرة (4)
 .136اآلية ، سورة النحل (5)
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نما ،واإلنصاف عدالةال لتحقيق عقوبة، أو ضمانا كان سواء عموما، الجزاء في المماثمة  أطمقت وا 

 .1المماثمة مبدأ لتأكيد واعتداء ،سيئة المشروع الجزاء عمى اآليات

 النبوية والسنة الكريم القرآن في األساسية المبادئ مضمون :الثالث الفرع

بيا يوجب القرآن الكريم مبدأ احترام حق الممك بقولو تعالى : " وال تأكموا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 

وقولو تعالى: " يا أييا الذين آمنوا ال تأكموا أموالكم  ،" 2إلى الحكام لتأكموا فريقا من أموال الناس باإلثم 

ووجو االستدالل أن الشارع حرم التعدي عمى  ،" 3إال أن تكون تجارة عن تراض منكمبينكم بالباطل 

ا ىو لرفع ىذا الظمم ولحماية حق والضمان إنم ،وتوعد عميو بالعذاب ،واعتبره ظممًا  ،مال الغير

 الممك.

 الناس، بين بالعدل األمر الصحيحة النبوية والسنة الكريم القرآن في األساسية المبادئ تتضمنو 

 اإلنسان وجوب احترام أيضا وتتضمن ،نقص أو زيادة دون حقو عمى إنسان كل يحصل أن ووجوب

 وتوفير اآلخرين، إنسان تجاه كل حقوق كافة وحماية اآلخرين حقوق عمى التعدي وعدم اآلخرين لحقوق

 .4لو والتامة الكافية الحماية

 أن القاعدة العامة في الشريعة اإلسبلمية ىي -السالف ذكرىا - والسنة القرآن لنصوص وفقا ويتبين

 وتقرر ،باألشياء الضرر لحق أو باألشخاص الضرر لحق سواء لمضرر والتام الكامل التعويض وجوب

 ، عميو االعتداء من لئلنسان التامة الحماية الصحيحة السنة وفي الكريم القرآن في عامةال المبادئ

                                                           
 .100ص مرجع سابق،  ،محمد احمد ،سراج(1)
.194اآلية  سورة البقرة، (2)
(3)

.29اآلية  ،سورة النساء
 .166ص مرجع سابق،  ،مسؤولية عديم التمييزعبد الرحمن، محمد شريف ،  (4)
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 عمى إنسان كل يحصل أن العدل من أنو ذلك ،العدل عين ىو وىذا إتبلفيا من لؤلموال التامة والحماية

 .نقص أو زيادة دون حقو

 اإلسالمية ريعةلمش العامة المبادئ ضوء في التمييز عديم مسؤولية :الرابع الفرع

 كافة وسبلمة أموالو وسبلمة جسده سبلمة في التامة الحماية شخص لكل اإلسبلمية الشريعة تكفل

 فيما حكمة تعالى وهلل األخرى المصالح من وغيرىا االجتماعية األدبية أو أو والمعنوية المادية مصالحة

 العدل وجوب والمبنية عمى أساس ،ةوالسن لمقرآن العامة المبادئوذلك بناء عمى  ،تشريعات من أنزلو

 .منازعات من بينيم ينشأ فيما الفصل الناس عند بين

 ،ىو الحفاظ عمى مصالح الناس وحقوقيم وأمواليم وأعراضيم اإلسبلمي لفقوا ومن المبلحظ أن ىدف

لكي  ،بحرية ويتصرف يعيش أن فيفقد قيد الحرية الشخصية لئلنسان  ،وفي سبيل تحقيق ىذا اليدف

باإلضافة إلى أنو قد فرض  ،وفرض الجزاء عمى من يخالف ذلك  ،يتم المساس بيذه المصالح ال 

نو  ،الضمان عمى محدث الضرر بسبب إلحاقو الضرر بالغير إلى  أشارواقد  المسممون الفقياء ا 

 ويقصد بيا ،الزواجر وأن المصالح ، من فات ما لجمب مشروعة التضمينات بذلك ويقصد ،الجوابر

 التي خبلفا لمزواجر عميو ، وجبت من إثم الجوابر في يشترط وال ،المفاسد لدرء مشروعة تالعقوبا

 المجانين وعمى وحالة الجيل الخطأ حالة في الجبر شرع وليذا ،اإلثم مقابل في الشخص عمى تجب

 ملالع أو الضار الفعل اإلسبلمي ىو الفقو في بالضمان االلتزام أساس فإن ذلك عمى وبناء ،والصغار

 المدني القانون في المعروفة فكرة الخطأ عمى تقوم ال الفعل في المشروعية وعدم لوحده، مشروع الغير

 مسؤولية تقوم ال والذي شرعا بو المسموح الضار الفعل حالة بين ىو التمييز فقط ىدفيا ألن المصري،

لمرتكب  والعقاب الجزاء فكرة عن بعيدا فاعمو، عنو فيسأل بو المسموح غير الفعل الضار وبين فاعمو

 الفعل .
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 أو التجارة في لو مأذونا كبيرا أو صغيرا عبدا أمر إذا البالغ الحر" أن الضمانات مجمع في جاءوقد 

 يكون ال موضع كل في وكذا والفدا بالدفع المأمور مولى يخاطب فقتمو، خطأ رجل ليقتل عميو محجورا

 لو وليذا مالو في اآلمر عمى المقتول دية ومن متوقي من بأقل العبد مولى يرجع ثم لمقصاص موجبا

 لصبي قال رجللو أن  " أيضاً  وجاء ،" الخبلصة من الجنايات في كذا يضمن استعمالو حال في تمف

 دية اآلمر عاقمة عمى كان وىمك وسقط الصبي فصعد ثمارىا ليانفض  الشجرة ىذه محجور اصعد

 الثمارانفض  الشجرة ىذه اصعد قال ولو ،يضمن بحط  كسر أو شيء، بحمل أمره لو وكذا الصبي،

انفض  قال َسَواءٌ  َيْضَمن   أنو والصحيح فيو المشايخ اختمف فَعِطبَ  ذلك الصبي ففعل ليانفض  يقل ولم

 .1"انفض ولم يقل لي قال أو الشجرة، لي

 الصبي عفوق قعْ  لو وقال الرجل بوِ  فصاح شجرة أو حائط، َعمى صبيا رأى رجبل أن" لو كذلك وجاء

 أمر بالغا" أن ولو كذلك في وجاء ،"يضمن ال ومات تقع فوقع ال قال ولو ديتو، القائل ضمن ومات

 وكذا اآلمر، عمى بو يرجع ثم الصبي مال في ذلك فضمان دابتو بقتل أو إنسان، ثوب بتخريق صبيا

 الصبي عمم واءس اآلمر عاقمة عمى ترجع ثم الدية الصبي عاقمة عمى كان فقتمو رجل بقتل أمر لو

 يضمن حنيفة أبو قال إنسان ثوب بتخريق صبيا أمر مأذونا عبدا أن ولو يعمم، لم أو اآلمر بفساد

 الدية وجب فقتمو إنسان بقتل بالغا صبيا أمر ولو ،اآلمر يضمن ال ففعل رجل بقتل أمره ولو ،اآلمر

 أمر ولو ،اآلمر يضمن ال لغابا صبيا أمر ولو اآلمر، عاقمة عمى بذلك يرجع وال القاتل عاقمة عمى

 .2"اآلمر عمى شيء وال القاتل عمى الضمان كان بذلك بالغا بالغ

 صغير والمأمور بالغا اآلمر كان أو رجل بقتل مثمو عبدا أمر بالغا محجورا عبدا" أن لو أيضا وجاء

 بذلك غيرص عميو محجور عبد أمره حرا صغيرا أن ولو" ،"العتق بعد اآلمر عمى بالضمان يرجع ففعل

                                                           
 .156ص  مرجع سابق، ،(:1987)، محمد غانم بن محمد أبو، يالبغداد (1)
 .157ص  مرجع سابق، (:1987)، محمد غانم بن محمد أبو، البغدادي (2)
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ن اآلمر العبد عمى يرجع وال الصغير ضمن  أو الصبي األستاذ أو المعمم ضرب ولو،اآلمر أعتق وا 

 1." جنايات من يضمن ال فإنو فمات األب بأمر التمميذ

 أساسا اإلضرار جعل عندما اإلسبلمي الفقو أثر اقتفى قد األردني المدني القانون أن الحظت وقد

 لعديم التقصيرية المسؤولية شأن في ومتطورا حديثا اتجاىا بذلك متجيا يريةالتقص المدنية لممسؤولية

وىذا عمى خبلف المشرع المدني المصري عندما جعل  ،وكاممة أصمية مسؤولية اعتبرىا إذ التمييز

وبالتالي اعتبارىا مسؤولية استثنائية وىذا ما سيتم دراستو  ،الخطأ كأساس لممسؤولية المدنية التقصيرية

 المبحث التالي.في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .157ص  مرجع سابق، (:1987)، محمد غانم بن محمد أبو، البغدادي (1)



87 

 : األساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز في القانون المدني المصريالمبحث الثاني

فكرة عمى في ظل القانون المدني المصري  _ كقاعدة عامة _تقوم عن األفعال الشخصية  المسؤولية

انحرافًا نبغي أن يكون ىناك وبالتالي فإنو لتحقق ىذه المسؤولية ي ،المادي والمعنوي بعنصريو 1الخطأ

مع توافر اإلدراك أو التمييز لدى مرتكب الفعل الضار إلى جانب الشروط األخرى من  ،في السموك

 تحقق الضرر وتوافر عبلقة السببية.

لمغير " كل خطأ سبب ضررًا  :( من القانون المدني المصري عمى أن163وىذا ما نصت عميو المادة )

لممشروع التمييدي لمقانون المدني  اإليضاحيةوما جاء أيضا في المذكرة  ،يض "يمزم من ارتكبو بالتعو 

أن تناط بخطأ يقام الدليل  ،" لما كان األصل في المسؤولية التقصيرية بوجو عام :المصري من أنو

محكمة  وكذلك قررت ،2وىو الدائن " ،لذلك القي عبء اإلثبات فييا عمى عاتق المضرور ،عميو

الفعل بأنو خطأ موجب لممسؤولية التقصيرية يعتبر من المسائل أن " تكييف ة أيضًا النقض المصري

 .3"ة التي تخضع لرقابة محكمة النقض القانوني

 عن التقصيرية لممسؤولية كأساس الخطأ فإنني سأعرض في ىذا المبحث إلى فكرة ،عمى ما تقدم وبناءً 

لوصول في سبيل ا ،في المطمب األولوذلك  ،ي()النفس الشخصية بعنصرييا المادي والمعنوي األفعال

( من القانون المدني 2\164 (المادة نص إليو يستند لممسؤولية التقصيرية الذيإلى األساس القانوني 

 المصري وىذا ما سأعرضو في المطمب الثاني.  

                                                           
سرور، أسماء،  أبو نقبل عن ،وعة أحكام النقضمجم ،6/1954رقم القرار  ،ومن قراراتو ،وىو ما استقر عمية قضاء النقض المصري(1)
 . 99ص  ،مرجع سابق ،(: ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية2006)
( صادرة عن وزارة العدل 264 - 89المادة  ، االلتزامات، مصادر االلتزام )2، ج مجموعة األعمال التحضيرية لمقانون المدني المصري (2)

 .355ص ، المصرية
نظر ،  www.arablegalportal.org، منشور في موقع قاعدة التشريعات واالجتيادات المصرية، 1987مارس  29صري نقض مدني م (3)

 .16/3/2017بتاريخ ىذا الموقع 
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  الشخصية األفعال عن التقصيرية لممسؤولية كأساس الخطأ فكرة  :األول المطمب

حيث يعتبر الخطأ وفقًا لتمك  ،ؤولية التقصيرية وفقًا لمنظرية الشخصية عمى فكرة الخطأتقوم المس

 ،بالتعويض وعمية فإن كل خطأ يسبب ضررًا لمغير يمزم مرتكبو ،النظرية أساس المسؤولية التقصيرية

ل في ويرجع الفضل في صياغة تمك القاعدة إلى القانون المدني الفرنسي القديم الذي لم يعجبو الحا

كون ذلك األخير لم يكن يتضمن قاعدة عامة لممسؤولية التقصيرية عن العمل غير  ،القانون الروماني

بل كان يتضمن تنظيمًا ألفعال محددة يعتبرىا أعمااًل غير مشروعة تستوجب قيام المسؤولية  ،المشروع

 .1التقصيرية

" إخبلل  :ر بالنظريات المادية فعرف بأنووقد عرف غالبية الفقو والقضاء الخطأ تعريفًا شخصيًا لم يتأث

فالخطأ يتكون من عنصرين أحدىما نفسي وىو التمييز أو  ،إياه " لبواجب قانوني مقترن بإدراك الخم

وقد  ،يشترط في المسؤول أن يكون مميزاً لذا  ،قانونيوالثاني مادي وىو فعل اإلخبلل بواجب  ،اإلدراك

" ىو االنحراف عن السموك  :مسؤولية التقصيرية بأنوموجب لعرفت محكمة النقض المصرية الخطأ الم

 .2العادي المألوف وما يقتضيو من يقظة وتبصر حتى ال يضر بالغير"

بالتزام قانوني يفرض عمى الفرد أن يمتزم في سموكو بما يمتزم  اإلخبلل"  :كما عرفتو في حكم آخر بأنو

ف عن السموك الذي يتوقعو فإذا انحر  ،ضرون بالغيراليقظة والتبصر حتى ال ي منبو األفراد العاديون 

 .3"يكون قد أخطأ  فإنو ،مراعاتووالواجب  ،اآلخرون

                                                           
 .863ص مرجع سابق،  ،عبد الرزاق، السنيوري (1)

 .51ص  عبد اهلل، فتحي عبد الرحيم ، مرجع سابق،منشور في كتاب  ، م15/1/1990، نقض مدني مصري (2)
، 1، ج التقنين المدني في ضوء الفقو والقضاءور في كتاب عبد العزيز، محمد كمال، منش، م30/10/1978، نقض مدني مصري (3)

 .528ص ، طبعة نادي القضاة، االلتزامات
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وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن وصف الفعل بأنو خطأ موجب لممسؤولية أو نفي ىذا الوصف 

تكييف  وفي أحكام اخرى تركت ،1عنو ىو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض 

واعتباره من  ،الفعل بأنو خطأ موجب لممسؤولية أو نفي ىذا الوصف عنو لتقدير قاضي الموضوع

وىذا ما استقر عميو  ،مسائل الواقع ال يخضع فييا لرقابة محكمة النقض متى كان استخبلصو سائغاً 

سائل الواقع التي فجميع الظروف والمبلبسات التي أحاطت بالواقعة وتقديرىا يعد من م ،الفقو والقضاء

 . تستقل بيا محكمة الموضوع

( من القانون المدني المصري السابق ذكرىا أن الخطأ ركن أصيل في 163يتضح من نص المادة )

أو  يستوي أن يكون الخطأ بالفعل )أي عمبًل ايجابيا ( ،المسؤولية التقصيرية عن األفعال الشخصية

وقد  ،رض بل يقع عمى المصاب )المضرور( عبء إثباتووىذا الخطأ غير مفت ،بالترك )عمبًل سمبيا(

عمى أن " استخبلص الخطأ الموجب لمتعويض مما يدخل في  ،يعجز عن ذلك في الكثير من األحوال

ما دام ىذا االستخبلص سائغًا ومستمدًا من عناصر  ،2حدود السمطة التقديرية لقاضي الموضوع "

 تؤدي إليو وقائع الدعوى.

الفقو والقضاء في مصر يعتنق نظام المسؤولية الشخصية القائم عمى الخطأ والتي  معنى ما تقدم أن

فيو يبحث في  ،تحمل معنى الردع والحساب وقميل من العقوبة وتستند أساسًا إلى اإلدراك والتمييز

ويؤيد ما ذىب إليو الفقو والقضاء  ،بحث في الضرر الذي أصاب المضرورمسمك المسؤول أكثر مما ي

" ولما كان األصل في المسؤولية  :ما جاء في المذكرة اإليضاحية لممشروع التمييدي من أنو في مصر

لذلك ألقى عبء اإلثبات فييا عمى عاتق  ،التقصيرية بوجو عام أن تناط بخطأ يقام الدليل عميو

لم أي أنو  ،قد تطمب إثبات الضرر من قبل المضرورأن المشروع  ويبلحظ ،وىو الدائن ،المضرور

                                                           
 .51ص عبد اهلل، فتحي عبد الرحيم ، مرجع سابق، منشور في كتاب  ، 5/1/1984، نقض مدني مصري (1)
 . 50ص  ، مرجع سابق،نحو مسؤولية موضوعية، دراسات في المسؤولية التقصيرية، فتحي عبد الرحيم، عبد اهلل (2)
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ذلك أن األوضاع االقتصادية في الببلد ال  ،"مسؤولية عمى أساس الخطأ المفروض تمك ال فترضي

ما ىنالك أن المشروع قنع بتطبيق المسؤولية عمى  وقصارى ،يبمغ عمقو مثل ىذا المدى تقتضي تطوراً 

شئة والمسؤولية النا ،أساس الخطأ المفروض في نطاق األحكام الخاصة بالمسؤولية عن عمل الغير

المستحدثة فبل يوجد في شأنيا سوى تشريعات  أما المسؤولية عمى أساس تبعات المخاطر ،عن األشياء

   .1خاصة تناولت تنظيم مسائل بمغت من النضوج ما يؤىميا ليذا الضرب من التنظيم " 

بالتزامو لذلك فإنو يتطمب النعقاد المسؤولية في القانون المصري أن يثبت المضرور أن الفاعل قد أخل 

وأنو انحرف عن السموك  ،القانوني باتخاذ الحيطة والحذر واليقظة في سموكو حتى ال يضر بالغير

 ،ومن ناحية أخرى أن المسؤولية تقوم عمى التمييز ،الضرر بالمضرورالمألوف لمرجل العادي فألحق 

 ،وال مدنياً  ،ياً أدبيًا و ال جنائ والشخص الذي ال يدرك ما يصدر عنو من عمل ال تجوز مسائمتو

 مادامت المسؤولية تقوم عمى الخطأ بركنيو المادي والمعنوي.

 ،مما تقدم فإن ذلك يباعد بين نظام المسؤولية التقصيرية عن األفعال الشخصية والمعمول بو في مصر

    كقاعدة عامة .  2واألخذ بنظام المسؤولية الموضوعية ونظرية الضمان

ووفقًا  ،مستمد من النظرية الشخصية لمخطأ قائم عمى الخطأ ىو نظامونظام المسؤولية الشخصية ال

وىي تبحث في مسمك المسؤول أكثر مما تبحث  ،فبل توجد المسؤولية إذا لم يوجد الخطأ ،ليذه النظرية

وينتصر القائمون بيذه النظرية بما ىو  ،لذا سميت بالنظرية الشخصية ،في الضرر الذي أصاب الغير

لقانون سواء كانت مسؤولية الشخص عن أفعالو أو عن أفعال غيره أو عن فعل ظاىر في نصوص ا

ويستوي أن يكون خطأ واجب اإلثبات كما في  ،فإن المسؤولية ال تقوم إال إذا وجد خطأ ،شيء

 أو أن يكون خطأ فرضو القانون. ،وىذا ىو األصل ،المسؤولية عن األفعال الشخصية
                                                           

 .355ص ، صادرة عن وزارة العدل المصرية، مصادر االلتزام، االلتزامات، 2، ج مجموعة األعمال التحضيرية لمقانون المدني المصري (1)
 والتي أخذ بيا الفقو اإلسبلمي. (2)
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 ،والتقدم التقني والصناعي وصعوبة إثبات الخطأ ونسبتو إلى فاعمواليائل  االقتصاديونتيجة لمتطور 

فقد يتعذر عمى المضرور إقامة الدليل عمى الخطأ خاصة بعد ازدياد مخاطر العمل نتيجة استعمال 

حتى يستطيع الرجوع عميو  ،وصعوبة إثبات خطأ صاحب العمل في أغمب الحاالت ،اآلالت الحديثة

 بالتعويض .

وتعارضيا مع الفكر القانوني الحديث بعد  ،النظرية الشخصية انتقادات لعدم منطقيتياوقد وجيت إلى 

واألخيرة ىي التي تعنى بالخطأ والعقوبة  ،أن انفصمت المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية

ر ويقدر التعويض بقدر الضر  ،أما المسؤولية المدنية فبل تيتم إال بالضرر ،تتناسب مع جسامة الخطأ

إقامة ومن ثم يكون من غير المنطقي  ،فالتعويض المدني إذن ال دخل لمعقوبة فيو ،ولجبر الضرر

 ،ويجب إقامتيا عمى أساس الضرر الذي يستوجب التعويض ،المسؤولية التقصيرية عمى أساس الخطأ

 . 1 ال الخطأ الذي يقتضي المؤاخذة والعقاب

أساس أنيا ال تصمح إال في نظام اقتصادي يقوم كما أعترض الفقياء عمى النظرية الشخصية عمى 

أما في ظل التطور الحالي لمصناعة واالقتصاد وازدياد مخاطر اآلالت فبل تصمح إال  ،عمى الزراعة

وأال نحمل صاحب التبعة الذي ينتفع  ،إذ ليس من العدل أن نضحي بالمصاب ،المسؤولية الموضوعية

ولو كان مفروضًا  ،النظرية الشخصية القائمة عمى الخطأ ومن ثم يجب ىجر ،فالغرم بالغنم ،بالشيء

 ،إذا وقع ضرر ببل خطا ثابت عمى أحد :وتأييدا لرأييم يقولون ،إلى المسؤولية المجردة عمى أي خطأ

فيو الذي أوجده  ،فمن المنطقي أن يتحمل تبعتو محدث الضرر ،فمن الذي يتحمل تبعة ىذا الضرر

                                                           
 .20ص  ، مرجع سابق،نحو مسؤولية موضوعية، دراسات في المسؤولية التقصيريةهلل، فتحي عبد الرحيم، عبد ا (1)
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وانتيوا إلى أن الخطأ لم  ،مغارمياومن ثم يجب أن يحمل عبء  ،سببو وىو الذي يفيد من النشاط الذي

 . 1يعد قادرا عمى أن يحقق العدل والتوازن بين العبلقات

 ( )التعدي لمخطأ المادي العنصر ل:األو الفرع

 ،فيو إخبلل بالتزام سابق ،يعبر بيا عن الركن المادي لمخطأ التيىو احد االصطبلحات التعدي 

عن السموك  االنحرافأو ىو  ،ىو مجاوزة الحدود التي يجب عمى الشخص التزامياا أيض التعديف

دون ر موضوعي أي بسموك شخص اويقاس االنحراف في السموك بمعي ،الواجب حتى ال يضر بالغير

من عدي معياره واحد ال يتغير فالت ،2أي بسموك الشخص العادي ،ظروفو الشخصية إلىااللتفات 

فإذا جاوز االنحراف المألوف عن سموك الناس وضابطو  ،خص العاديوىو الش ،شخص آلخر

ووفقًا ليذا التصور يكون  ،صار تعديًا دون النظر لمظروف الشخصية الذاتية لمفاعل ،الشخص العادي

ذا كان الفقو والقضاء يجتمعان عمى عدم االعتداد بالظروف  ،الخطأ شيئًا اجتماعيًا ال ظاىرة نسبية وا 

فميس لنا أن نجرده من  ،ص المعتدي في مقياس السموك المألوف من الشخص العاديالداخمية لمشخ

 .3 الظروف الخارجية وأىما ظروف الزمان والمكان

وبذلك فإنيا تقوم عمى خطأ واجب  ،يبلحظ أن المسؤولية قد ترتبت عمى عمل شخصي من المسئولو 

أن يثبت أن المعتدي الذي يتوجب عميو وىو الدائن و  ،ويقع عبء اإلثبات ىذا عمى المضرور ،اإلثبات

خبللو بالتزامو القانوني بعدم اتخاذه الحيطة الواجبة  ،قد انحرف عن السموك المألوف لمشخص العادي وا 

 . 4في عدم اإلضرار بالغير مما ألحق الضرر باألخير

                                                           
 .20ص  ، مرجع سابق،دراسات في المسؤولية التقصيريةعبد اهلل، فتحي عبد الرحيم،  (1)
 .16ص عبد اهلل، فتحي عبد الرحيم ، مرجع سابق،  (2)
 .188ص مرجع سابق،  (:1994)أبو الخير، عبد السميع عبد الوىاب، (3)
 .304ص مرجع سابق،  ،عبد الرزاق، السنيوري (4)
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باتخاذ الحيطة  لذلك يتطمب النعقاد المسؤولية أن يثبت المضرور أن الفاعل قد أخل بالتزامو القانوني

وأنو انحرف عن السموك المألوف لمرجل العادي فألحق  ،واليقظة في سموكو حتى ال يضر بالغير

والشخص الذي ال  ،ومن ناحية اخرى أن المسؤولية تقوم عمى التمييز ،الضرر بالدائن ىذا من ناحية

مادامت المسؤولية تقوم  ،نياً يدرك ما يصدر عنو من عمل ال تجوز مسائمتو ال أدبيًا وال جنائيًا وال مد

 .1عمى الخطأ بركنيو المادي والمعنوي

 اإلدراك( -)التمييز  لمخطأ النفسي العنصر :الثاني الفرع

فيو  ،حيث نقول إن الشخص مدرك ومميز لما قام بو من فعل ،التميز اصطبلح يعبر عن أمر معنوي

ويتبين الخير  ،القبيح من األموريستطيع بو أن يميز بين الحسن و  ،أن يصبح لمشخص تبصر عقمي

العنصر النفسي لمخطأ ىو أن يكون مرتكب الفعل الضار قد قصد  أي أن،2والشر والنفع والضرر

أو عمى األقل أن يكون قد توقع حصول الضرر نتيجة  ،( لة الجريمة المدنيةافي ح اإلضرار بالغير )

في  )االحتياطات البلزمة لتفادي الضرر لفعمو ولم يثنو ذلك عن ىذا الفعل أو لم يحمل عمى اتخاذ

 .3( حالة شبو الجريمة المدنية

 وصفعمدًا و  الخطأ ىذا وكان ، بالغير اإلضرار قصد توافر إذا لمخطأ النفسي العنصر حققويت 

ن مدنية جنحة بأنو الضار الفعل  يكون بأن المدنية المسؤولية قيامل ويكفي القصد، ىذا يتوافر لم وا 

 عميو يترتب أن يمكن ىذا إخبللو وأن قانوني بواجب مخل أنو ارتكابو وقت مدركا لضارا الفعل مرتكب

 المسؤولية قيام حيث من واحدة النتيجة ولكن عمد، غير خطؤه يعتبر الحالة ىذه وفي ،بالغير اإلضرار

                                                           
 .1112ص مرجع سابق،  ،عبد الرزاق، السنيوري (1)
دراسة وصياغة قانونية مؤصمة عمى نصوص الشريعة اإلسبلمية وفقييا انطبلقًا  ، الفعل الضار والضمان فيو (:1988) ،مصطفى ،الزرقا(2)

 .760ص ، مرجع سابق، األردني من القانون المدني
في األحكام  ،القسم األول، في االلتزامات في الفعل الضار و المسؤولية المدنية، الوافي في شرح القانون المدني (:1988 ، )مرقس، سميمان (3)

 .233ص  ، القاىرة، 1 م ،العامة
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 ما بين أي عمد، غير أو عمدا الخطأ كان إذا ما بين شأنيما في فرق وال بالتعويض، وااللتزام المدنية

 .1ذلك يقصد لم كان إذا وما بفعمو، بالغير اإلضرار قصد قد الفاعل كان إذا

 تقديرا توافره عدم أو النفسي العنصر ىذا توافر تقدير في االكتفاء إلى من الشراح كثير ذىبقد و  

 مولفع محتممة نتيجة باعتباره الضرر وقوع تمثل قد الفاعل أن يثبت أن يشترط موضوعيا مجردا، فبل

 أنو الفاعل في يفرض حتى الظروف ىذه مثل في تمثمو العادي الرجل وسع في بأن يكون يكتفي بل

 قصد توافر منىو صعوبة التحقق وسبب ذلك  ،2فيو متوافرا لمخطأ النفسي العنصر ويعتبر ،فعبل تمثمو

ويصعب  ،ىرأي غير ظا ،اإلنسانيةألن ىذا األمر يكمن في النفس  ،توافر التمييز من أو اإلضرار

 قيام في االكتفاء القول عمى جرىولذلك فقد  ، ارتكابو الضار وقت الفعل لمرتكب النفسية الحالةإثبات 

 لدى مرتكب الفعل الضار. التمييز بتوافر المسؤولية

 المدنية، المسؤولية أساسو عمى تقوم الذي الخطأ لتوافر النفسي العنصر من األدنى الحد التمييز ويمثل

 ىذا وألن قانوني، بواجب إخبلل ىو الخطأ ألن وذلك ،جرى األخذ بو من قبل الفقو المصريوىذا ما 

 أو بأمر الناس إلى موجو خطاب ىي القانونية القاعدة وألن تفرضو، قاعدة من نشوئو في البد الواجب

 من لىإ إال موجية تعتبر ال األصل في ىي بل واإلدراك، التمييز إلييم توجو فيمن تفترض فيي نيي،

 المكمف من يتطمب ال واجبا القانون فييا يفرض التي االستثنائية الحاالت عدا فيما التمييز فييم يتوافر

 ىو كما ،جانبو من إرادي عمل أي إلى ذلك في حاجة دون منو اقتضاؤه ويمكن ،إدراكا أو تمييزا بو

 .تابعو أفعال بضمان التمييز عديم المتبوع التزام شأن

                                                           
 .234ص مرقس، سميمان، مرجع سابق،  (1)
دراسة نظرية مقارنة منشورة عمى موقع الدليل االلكتروني ، تحديد فكرة الخطأ الجسيم في المسؤولية المدنية :بحث بعنوان، نوري حمد، خاطر (2)

 .16/3/2017نظر بتاريخ ، 6ص ، www.arablawinfo.org، لمقانون العربي

http://www.arablawinfo.org/
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 المادة في قديمال المدني التقنين ينص كان كما (164المادة ) في  المصري المدني رعنص المش ولذلك

 ضرر من سببو بما إلزامو يمكن حتى الضار الفعل مرتكب في التمييز توافر ضرورة عمى منو (212)

 بالرغم بالغير الضارة أفعاليما عن المميز غير الصبي وال المجنون يسأل ال ذلك عمى وبناء ،لمغير

 الشارع خطاب ألن الحقوق ليذه المقابمة لمواجبات مادي خرق ومن الغير بحقوق مساس من فييا مما

 .1التمييز ذوي إلى إال موجيا يعتبر ال الواجبات بيذه

ن - الشارع خطاب أن الواقع "  يمنع ال ذلك أن إال - فيمو التمييز عديمي عمى الصعب من كان وا 

 ألن ذلك ضارة، ألفعال التمييز عديمي ارتكاب بحاالت المتعمقة عدلمقوا بتنظيمو التدخل من الشارع

 وبعبارة ، تقديري في األىم ىو وىذا ضرر من بو لحق عما المصاب تعويض تقضي العدالة اعتبارات

 القانونية القاعدة ألن يستحقو الذي التعويض عمى المصاب يحصل ال أن مطمًقا بمبرر ليس أنو أخرى

 2".مييزالت عديمي تخاطب ال

وبعد أن عرضت إلى فكرة الخطأ والتي يستند إلييا القانون المدني المصري كأساس لممسؤولية 

 يستند لممسؤولية التقصيرية الذي البد من معرفة األساس القانوني  ،التقصيرية عن األفعال الشخصية

 . تاليال ( من القانون المدني المصري وىذا ما سأعرضو في المطمب2\164 (المادة نص إليو

 ( من القانون المدني المصري7\364 (المادة نص إليو يستند الذي األساس  ي:الثان المطمب

مع ذلك إذا وقع " و  :( من القانون المدني المصري عمى أنو164نصت الفقرة الثانية من المادة )

 أو تعذر الحصول عمى تعويض ،عنو مسئولولم يكن ىناك من ىو  ،الضرر من شخص غير مميز

                                                           
 .235ص  مرجع سابق،االلتزامات في الفعل الضار و المسؤولية المدنية  في، الوافي في شرح القانون المدنيمرقس، سميمان ،  (1)
(2(

.81(:المسؤوليتالتقصيريتلعديمالتمييس،دراستمقارنت،رسالتماجستير،جامعتالنجاحالوطنيت،نابلس،ص3118عسقالن،فضل،)
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جاز لمقاضي أن يمزم من وقع منو الضرر بتعويض عادل مراعيًا في ذلك مركز  ،المسئولمن 

  .الخصوم "

الفقو المصري عمى أن أساس المسؤولية االستثنائية المنصوص عمييا في الفقرة الثانية  غالبيةيجمع 

 ،االجتماعين ( من القانون المدني المصري ىو فكرة تحمل التبعة أو التضام164من نص المادة )

فغير المميز يتحمل تبعة أفعالو الضارة ولكن في حدود معينة فيي مسؤولية مقررة عمى خبلف األصل 

 .بينما ذىب البعض إلى تأسيسيا عمى فكرة الضمان ،1العام 

وأن النص يمثل التزامًا  ،قو المصري من يقول بأن المسؤولية المدنية لم تتوفر أركانيافال ففيومع ذلك 

 2نيًا فرضو الشارع عمى كاىل عديم التمييز.قانو 

كما أن  ،وقد تعرضت فكرة تحمل التبعة كأساس لمسؤولية عديم التمييز لمنقد من جانب الفقو الفرنسي

ألن  ،فكرة االلتزام القانوني الذي يفرضو المشرع بنص قانوني ال يصمح في رأيي أساسًا لممسؤولية

قانوني يجب أن يتضمنيا مصدر من مصادر القانون سواء أكان جميع االلتزامات أيًا كان أساسيا ال

ولو أخذت األمور عمى ىذا النحو لقمنا أن جميع  ،يره من مصادر القانون المعروفةأو غ ،التشريع

 االلتزامات مفروضة دون أن يعرف األساس الصحيح لكل منيا.

سبًا لمسؤولية عديم التمييز متى وضع وأنو باألخذ بفكرة الخطأ بمعياره الموضوعي ما يصمح أساسًا منا"

في االعتبار أن االتجاه الحديث أصبح يعتد بمجرد وقوع الضرر لتقرير المسؤولية حماية لممضرور 

 ". 3دونما أن يعبأ كثيرًا بمدى إدراك مرتكبو

                                                           
 .361ص ، مرجع سابق، الوافي في شرح القانون المدنيمرقس، سميمان ،  (1)
 .92ص ، مرجع سابق،مدى مسؤولية عديم التمييز التقصيرية في القانون المقارنمصطفى، أبو زيد عبد الباقي،  (2)
 92صمرجع سابق، ، ز التقصيرية في القانون المقارنمدى مسؤولية عديم التمييمصطفى، أبو زيد عبد الباقي،  (3)
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فقد تدارك المشرع المصري بيذا النص ما قد ينجم من ضرر بالمضرورين من " ومن ناحية اخرى 

وقرر مسؤولية عديم التمييز أنيا مسؤولية مخففة في حاالت  ،تفاء المسؤولية النعدام التمييزوراء ان

نما تقوم _ كما ىو الحال  ،رسميا في النص المتقدموفي حدود  وىي مسؤولية ال تقوم عمى الخطأ وا 

ميو فمن يرتكب فعبًل يصيب الغير في نفسو أو مالو ع ،في الفقو اإلسبلمي _ عمى ضمان اإلتبلف

 وجدت العمة وجد المعمول . فإذا  ،قو اإلسبلمي يجعل الضرر عمة وسببًا لمتضمينففال ،الضمان

ذا كانت مسؤولية عديم التمييز وفقًا لنص المادة ) ( ليست مطمقة كما ىو الحال في القانون 164/2وا 

ن إدراكو ووعيو إال أنو يكون مسؤواًل عن أفعالو التي تمحق ضررًا بالغير بصرف النظر ع ،الفرنسي

 .1فالمشرع المصري قرر في ىذه الحالة مسؤولية موضوعية "  ،وتمييزه

كما أنو لم يأخذ بفكرة الضمان  ،في رأيي أن المشرع المصري لم يأخذ بفكرة الخطأ بمعياره الموضوعي

ديم صح ذلك لكانت مسؤولية ع ألنو لو ،التي تقوم عمييا مسؤولية عديم التمييز في الفقو اإلسبلمي

ولما كانت الفقرة األولى من المادة  ،وكاممة ال مخففة ،جوازيوال  وجوبية و ،التمييز أصمية ال استثنائية

( من القانون المدني المصري تقضي بكون الشخص مسؤواًل عن أعمالو غير المشروعة متى 164)

المصري تبقى ىي وعميو فإن نظرية تحمل التبعة التي قال بيا معظم الفقو  ،صدرت منو وىو مميز

من القانون المدني  (164/2األساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز التي تضمنيا نص المادة )

 .المصري 

نني أرى ضو  تقرير المسؤولية  بحيث يتم ،من القانون المدني المصري (164رورة تعديل نص المادة )ا 

في الفقو اإلسبلمي والقانون المدني  الكاممة لعديم التمييز عن أفعالو الضارة عمى غرار ما أخذ بو

 ،وكاممة ال مخففة ،لمقاضي جوازيووجوبية ال  و ،عمى أن تكون مسؤولية أصمية ال استثنائية ،األردني

                                                           
 .92ص، مرجع سابق، يز التقصيرية في القانون المقارنمدى مسؤولية عديم التميمصطفى، أبو زيد عبد الباقي،  (1)
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يمكن إال يحصل المضرور عمى أي تعويض متى رأى  إذا ما ترك األمر لقاضي الموضوع فإنوألنو 

جزئي متى قدر قاضي الموضوع عمى تعويض إال  أو ال يحصل ،القاضي أن عديم التمييز ال مال لو

مما يتعارض بحسب رأيي مع  ،وتختمف من حالة ألخرى ،فالمسألة تخضع لتقدير القاضي ،ذلك

 اعتبارات العدالة التي تقضي بضرورة حصول المضرور عمى التعويض الكامل عما يقع لو من ضرر. 

د اعتبرت المسؤولية عن الفعل الضار مسؤولية السارية ق فإن مجمة األحكام العدلية ،أما في فمسطين

وعمى العكس من ذلك فإن قانون المخالفات المدنية  ،رط الخطأ لقيام المسؤوليةوالتي ال تشت ،موضوعية

منو عمى أنو: "  8حيث نصت المادة  ،الساري المفعول أيضًا في فمسطين قد أخذ بالنظرية الشخصية

وأما  ،"1نية ارتكبيا وىو دون السنة الثانية عشرة من عمره ال تقام الدعوى عمى شخص لمخالفة مد

فقد جمع بين  ،فإنني أرى تناقضًا واضحًا بين نصوصو ،بالنسبة لمشروع القانون المدني الفمسطيني

وىذا يعد خمبل في السياسة  ،المتناقضتين في المسؤولية عن الفعل الضار في آن واحد النظريتين

من المشروع المدني الفمسطيني عمى أن " كل من ارتكب فعبل  179دة حيث نصت الما ،2التشريعية

منو في الفقرة األولى عمى أنو " يكون  180بينما نصت المادة  ،" 3سبب ضررا لمغير يمزم بتعويضو

وبذلك فإنني أرى ضرورة تعديل  ،4خص مسؤوال عن أفعالو الضارة متى صدرت منو وىو مميز"شال

وأرى ضرورة أن يتبنى المشرع الفمسطيني نظرية  ،اديا لمتناقض الشريعي بينيماوذلك تف ،ىاتين المادتين

في الراجح  عمى غرار ما أخذ بووذلك  ،وأرى أن يتم تبني النظرية الموضوعية ،واحدة لتقرير المسؤولية

 األفضلوذلك ألن ىذه النظرية ىي التي تحقق الحماية  ،المشرع األردنيو  ،لدى الفقو اإلسبلمي

   حة المضرور.لمصم

                                                           
(1)

م .1944لسنة  36من قانون المخالفات المدنية رقم  8المادة 

 .415ص ،   ، مرجع سابقمصادر االلتزامالتكروري، عثمان، و السويطي، احمد،   (2)
 من مشروع القانون المدني الفمسطيني. 179المادة  (3)
روع القانون المدني الفمسطيني.من مش 180/1المادة  (4)
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 ممخص الفصل الثاني

األساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز في الفقو اإلسبلمي والقانون يتبين لنا مما تقدم وبعد دراسة 

أن  ،وىي ضمان العدوان في الفقو اإلسبلمي ،وذلك من خبلل عدة مواضيع ىامة ،المدني األردني

جبرًا لمضرر الناشئ عن التعدي لمخالفة القواعد  ضمان العدوان يعني " شغل الذمة بحق مالي لمغير

مما ال يرجع إلى واجب  ،الشرعية العامة القاضية بحرمة مال المسمم ودمو وعرضو وسائر حقوقو

 " .الوفاء بالعقود

حيث أنو تبين بأن البعض من الفقو اإلسبلمي يرى بأنو يجب والتفرقة بينو وبين المسؤولية المدنية 

وان عمى وجوب رفع الضرر الناشئ عن التعدي بمخالفة األحكام الشرعية التي تمنع إطبلق مفيوم العد

التعرض لممرء في حقوقو التي كمفيا الشارع عمى حين يختص ضمان العقد بالمسؤولية الناشئة عن 

وبيذا يبلحظ بأن مفيوم الضمان بيذا التحديد يتطابق مع مفيوم المسؤولية  ،االمتناع عن تنفيذ العقد

 ،ويرجع الضمان و المسؤولية المدنية إلى سبب واحد إذا اتبعنا ىذا الفيم ،دنية في الفكر القانونيالم

سواء كان ىذا التعدي  ،وىو واجب جبر الضرر الواقع بالتعدي عمى الغير في أي حق من حقوقو

وأنو وقد شرع  ،بارتكاب فعل محرم في ذاتو أو بالنظر إلى مالو أو بمخالفة أحكام العقد وعدم الوفاء بو

أو  ،الضمان في الفقو اإلسبلمي كوسيمة لكفالة سبلمة أفراد المجتمع من أي تمف تتعرض لو أنفسيم

ودفعًا لمعدوان عمييم وجبرًا لما  ،وتوقي اإلضرار بيم ،والمحافظة عمى حقوقيم ،أو أمواليم ،أعضائيم

 يصيبيم من ضرر.

 ،مي وفي القانون المدني األردنيي الفقو اإلسبلأساس وجوب الضمان فوتبين لنا أيضًا أن الضرر 

 الغير العمل أو الضار الفعل اإلسبلمي ىو الفقو في بالضمان االلتزام أساس فإن ذلك عمى وبناء

 المدني القانون في المعروفة فكرة الخطأ عمى تقوم ال الفعل في المشروعية وعدم لوحده، مشروع
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 مسؤولية تقوم ال والذي شرعا بو المسموح الضار الفعل حالة بين ىو التمييز فقط ىدفيا ألن المصري،

لمرتكب  والعقاب الجزاء فكرة عن بعيدا فاعمو، عنو فيسأل بو المسموح غير الفعل الضار وبين فاعمو

قواعد عامة لتقدير التعويض عن الضرر المالي الذي يسببو عديم ىنالك  يضًا يتبين لنا بأنوأ ،الفعل

 .التمييز

 ،لتمييز في القانون المدني المصريدراسة األساس القانوني لمسؤولية عديم اتبين لنا من خبلل وأخيرًا 

المادي ية عن األفعال الشخصية بعنصرييا أنيا تستند إلى فكرة الخطأ كأساس لممسؤولية التقصير 

طأ ووجدت أن الفقو والقضاء في مصر يعتنق نظام المسؤولية الشخصية القائم عمى الخ ،والنفسي

لذلك فإنو  ،والتي تحمل معنى الردع والحساب وقميل من العقوبة وتستند أساسًا إلى اإلدراك والتمييز

يتطمب النعقاد المسؤولية في القانون المصري أن يثبت المضرور أن الفاعل قد أخل بالتزامو القانوني 

عن السموك المألوف  وأنو انحرف ،باتخاذ الحيطة والحذر واليقظة في سموكو حتى ال يضر بالغير

 ،ومن ناحية أخرى أن المسؤولية تقوم عمى التمييز ،لمرجل العادي فألحق بالدائن ىذا من ناحية

 ،وال مدنياً  ،والشخص الذي ال يدرك ما يصدر عنو من عمل ال تجوز مسائمتو أدبيًا و ال جنائياً 

 مادامت المسؤولية تقوم عمى الخطأ بركنيو المادي والمعنوي.

 ،إال في حاالت استثنائية ،صل في القانون المدني المصري ىو انتفاء مسؤولية عديم التمييزوأن األ

وبالتالي كان ال بد من أن ينص القانون المدني المصري  ،وأن ىذه الحاالت ال تكفي لتحقيق العدالة

صمت إلى وفي نياية ىذا الفصل فقد تو  ،عمى المسؤولية الكاممة لعديم التمييز عن أفعالو الضارة

المشرع حيث وجدت أن  ،( من القانون المدني المصري164/2األساس الذي يستند إليو نص المادة )

كما أنو لم يأخذ بفكرة الضمان التي تقوم عمييا  ،المصري لم يأخذ بفكرة الخطأ بمعياره الموضوعي

م التمييز أصمية ال ألنو لو صح ذلك لكانت مسؤولية عدي ،مسؤولية عديم التمييز في الفقو اإلسبلمي
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( من 164ولما كانت الفقرة األولى من المادة ) ،وكاممة ال مخففة ،و وجوبية ال جوازية ،استثنائية

القانون المدني المصري تقضي بكون الشخص مسؤواًل عن أعمالو غير المشروعة متى صدرت منو 

مصري تبقى ىي األساس وعميو فإن نظرية تحمل التبعة التي قال بيا معظم الفقو ال ،وىو مميز

 ( من القانون المدني المصري164/2القانوني لمسؤولية عديم التمييز التي تضمنيا نص المادة )
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 الخاتمة

قدمت فيما سبق دراسة تحميمية لمسؤولية عديم التمييز متعرضًا في ذلك إلى أحكام الفقو اإلسبلمي 

ن المدني المصري والمدني األردني فيما يخص ىذه ومجمة األحكام العدلية وأحكام كل من القانوني

 مسؤولية وما يتصل بيا.ال

عرضت ابتداًء لؤلحكام العامة في المسؤولية التقصيرية  لمعوامل التي تتأثر بيا األىمية في القوانين  لقد

 المدنية وذلك في الفصل التمييدي حيث قمت بتوضيح معنى المسؤولية بوجو عام ومن ثم التمييز بين

أنواعيا وتوضيح الفروق فيما بينيا سواء ما بين المسؤولية القانونية و األخبلقية وما بين نوعي 

باإلضافة إلى التمييز بين نوعي  ،المسؤولية القانونية وىما المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية

في سبيل التوصل إلى فكرة وكل ذلك  ،العقديةالمسؤولية المسؤولية المدنية وىما المسؤولية التقصيرية و 

 فعل ضارمن  ،وبعدىا قمت بدراسة أركان المسؤولية التقصيرية الثبلثة ،شمولية عن مفيوم المسؤولية

وقد توصمت إلى أن أركان المسؤولية التقصيرية في القانون المدني  ،وضرر وعبلقة سببية فيما بينيما

وذلك من حيث  المصري لية في القانون المدنياألردني والفقو اإلسبلمي تختمف عن أركان ىذه المسؤو 

حيث أن ركن اإلضرار في القانون األردني والفقو اإلسبلمي يقابمو ركن الخطأ في  ،الركن األول فقط

القانون المدني المصري وذلك الختبلف األساس الذي استند إليو كل من ىذه القوانين لتقرير 

ي تتأثر بيا األىمية من صغر السن بمراحمو الثبلثة وىي وبعدىا قمت بدراسة العوامل الت ،المسؤولية

وتوصمت إلى عدة نتائج منيا أن مجمة األحكام  ،ومرحمة الرشد ،ومرحمة التمييز ،مرحمة انعدام التمييز

وبعدىا قمت بدراسة  ،العدلية لم تحدد الحد األقصى لمسن الذي يكون عنده الصغير غير مميز

وقد توصمت من خبلليا لمعديد من المبلحظات اليامة  ،وسفو وغفمةعوارض األىمية من جنون وعتو 
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بل يعتبر كل من  ،وال ينفيان المسؤولية عنو ،ومنيا أن السفو والغفمة ال يعدمان التمييز لدى الشخص

 سفيو وذي الغفمة ناقص األىمية . ال

المدنية والفقو  وقد خصصت الفصل األول لدراسة موضوع مدى مسؤولية عديم التمييز في القوانين

حيث بحثت في القاعدة العامة في مسؤولية عديم التمييز في القانون المدني األردني والفقو  ،اإلسبلمي

وقد وجدت أن المسؤولية في القانون المدني األردني تقوم عمى الضرر وليس عمى الخطأ  ،اإلسبلمي

لقانون المدني األردني يترادف أو في ا ضررفال ،الذي يتطمب اإلدراك لبلنحراف عن السموك المألوف

وقد وجدت أيضًا أن القاعدة العامة في مسؤولية عديم  ،التعدي في الفقو اإلسبلميفي مفيومو يماثل 

التميز تختمف في القانون المدني األردني والفقو اإلسبلمي عنيا في القانون المدني المصري وذلك 

ن المذكورة باإلضافة إلى أنني قد وجدت بأن موقف الختبلف األساس الذي يقوم عميو كل من القواني

وىذا نتيجة أن  ،القانون المدني األردني ىو نفس موقف الفقو اإلسبلمي من مسؤولية عديم التمييز

القانون المدني األردني مأخوذة أحكامو من مجمة األحكام العدلية المستقاة أحكاميا من الفقو 

 ،لعامة لمسؤولية عديم التمييز في القانون المدني المصريومن ثم بحثت في القاعدة ا ،اإلسبلمي

وبناًء عمى  ،فوجدت أن الشخص يكون مسئوال عن أعمالو غير المشروعة متى صدرت منو وىو مميز

ويجب أن يتوافر عنصر اإلدراك في الشخص  ،فإن التمييز يعد شرطًا أساسيا لقيام المسؤولية ،ذلك

أن القانون المدني المصري قد نص عمى مسؤولية عديم التمييز  وقد وجدت  ،حتى ينسب إليو الخطأ

فجعل منيا  ،أو في حالة توافر شروط خاصة ،وفي حاالت خاصة ،بصفة استثنائية وليست أصمية

 ،وبعدىا قمت بدراسة مدى مسؤولية عديم التمييز عن أفعالو الشخصية ،مسؤولية مشروطة ومخففة

وقد  ،لمتين جاء بيما الفقو اإلسبلمي وىما المباشرة والتسببوذلك في ضوء القاعدتين اليامتين ا

وقد وجدت أن  ،المباشرة والتسبب ومدى انطباق أحكاميما عمى عديم التمييز لبيان مفيومتعرضت 

أما في حالة التسبب فإن المتسبب ال يضمن أي  ،مسؤولية عديم التمييز تقوم في حالة المباشرة دائماً 
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ومدى مسؤوليتو باعتباره حارسا لؤلشياء سواء الحية منيا أو  ،أو بالتعمدبالتعدي  ال تقوم مسؤوليتو إال

حيث وجدت أنو يجب أن تقرر المسؤولية الكاممة لعديم التمييز كحارس لؤلشياء الحية  ،غير الحية

ىب كما يذ ،فسواء كانت فكرة تحمل التبعة ،أيًا كانت الفكرة لتأسيس ىذه المسؤولية ،منيا وغير الحية

واتبعيا القانون المدني  أو أخذنا بفكرة الضمان التي قال بيا الفقو اإلسبلمي ،الفقو المصري غالبية

؛ وذلك ألن األخذ بيذا االتجاه ىو الذي يحقق مصمحة المضرور التي أصبحت ىدفًا تسعى األردني

 إليو أغمب التشريعات الحديثة.

انوني ليذه المسؤولية في الفقو اإلسبلمي والقوانين أما الفصل الثاني فقد خصصتو لموضوع األساس الق

األساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز في الفقو اإلسبلمي  ،فدرست في المبحث األول ،المدنية

وىي ضمان العدوان في الفقو  ،ميمةوذلك من خبلل عدة مواضيع  ،والقانون المدني األردني

ومن ثم قمت بدراسة أساس وجوب  ،و وبين المسؤولية المدنيةحيث قمت بتعريفو والتفرقة بين ،اإلسبلمي

ووضحت من خبللو بأن الضرر ىو أساس  ،الضمان في الفقو اإلسبلمي وفي القانون المدني األردني

وقمت بدراسة القواعد العامة لتقدير التعويض عن الضرر المالي الذي يسببو عديم  ،وجوب الضمان

في القانون االستثنائية راسة األساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز وأخيرًا قمت بد ،بفعمو التمييز

ية عن األفعال ووجدت أنيا تستند إلى فكرة الخطأ كأساس لممسؤولية التقصير  ،المدني المصري

ووجدت أن الفقو والقضاء في مصر يعتنق نظام المسؤولية  ،المادي والنفسيالشخصية بعنصرييا 

طأ والتي تحمل معنى الردع والحساب وقميل من العقوبة وتستند أساسًا إلى الشخصية القائم عمى الخ

إال في  ،لتمييزوأن األصل في القانون المدني المصري ىو انتفاء مسؤولية عديم ا ،اإلدراك والتمييز

وبالتالي كان ال بد من أن ينص القانون  ،وأن ىذه الحاالت ال تكفي لتحقيق العدالة ،حاالت استثنائية

 .مدني المصري عمى المسؤولية الكاممة لعديم التمييز عن أفعالو الضارة ال
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حيث وجدت  ،( من القانون المدني المصري164/2األساس الذي يستند إليو نص المادة ) وبخصوص

أن نظرية تحمل التبعة التي قال بيا معظم الفقو المصري ىي األساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز 

 ( من القانون المدني المصري . 164/2ص المادة )التي تضمنيا ن

فغير المميز يتحمل تبعة أفعالو الضارة ولكن في حدود معينة فيي مسؤولية مقررة عمى خبلف األصل 

ومع ذلك فقد في الفقو المصري من يقول  ،بعض إلى تأسيسيا عمى فكرة الضمانبينما ذىب ال ،العام

وأن النص يمثل التزامًا قانونيًا فرضو الشارع عمى كاىل عديم  ،انيابأن المسؤولية المدنية لم تتوفر أرك

 التمييز.

كما أن  ،وقد تعرضت فكرة تحمل التبعة كأساس لمسؤولية عديم التمييز لمنقد من جانب الفقو الفرنسي

ألن  ،فكرة االلتزام القانوني الذي يفرضو المشرع بنص قانوني ال يصمح في رأيي أساسًا لممسؤولية

يع االلتزامات أيًا كان أساسيا القانوني يجب أن يتضمنيا مصدر من مصادر القانون سواء أكان جم

أي  ،وفارق كبير بين مصدر االلتزام وأساسو القانوني ،غيره من مصادر القانون المعروفةأو  ،التشريع

يع االلتزامات ولو أخذت األمور عمى ىذا النحو لقمنا أن جم ،الوسيمة الفنية التي يجد فييا أساسو

 مفروضة دون أن يعرف األساس الصحيح لكل منيا.

وأنو باألخذ بفكرة الخطأ بمعياره الموضوعي ما يصمح أساسًا مناسبًا لمسؤولية عديم التمييز متى وضع 

في االعتبار أن االتجاه الحديث أصبح يعتد بمجرد وقوع الضرر لتقرير المسؤولية حماية لممضرور 

 رًا بمدى إدراك مرتكبو .دونما أن يعبأ كثي

ومن ناحية اخرى فقد تدارك المشرع المصري بيذا النص ما قد ينجم من ضرر بالمضرورين من وراء 

وقرر مسؤولية عديم التمييز أنيا مسؤولية مخففة في حاالت وفي  ،انتفاء المسؤولية النعدام التمييز

نما تقوم _ كما ىو الحال في وىي مسؤولية ال تقوم عمى ال ،حدود رسميا في النص المتقدم خطأ وا 
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فمن يرتكب فعبًل يصيب الغير في نفسو أو مالو عميو  ،الفقو اإلسبلمي _ عمى ضمان اإلتبلف

ذا  ،فإذا وجدت العمة وجد المعمول ،فالفقو اإلسبلمي يجعل الضرر عمة وسببًا لمتضمين ،الضمان وا 

ليست مطمقة كما ىو الحال في القانون ( 164/2كانت مسؤولية عديم التمييز وفقًا لنص المادة )

إال أنو يكون مسؤواًل عن أفعالو التي تمحق ضررًا بالغير بصرف النظر عن إدراكو ووعيو  ،الفرنسي

 فالمشرع المصري قرر في ىذه الحالة مسؤولية موضوعية . ،وتمييزه

يأخذ بفكرة الضمان  كما أنو لم ،أن المشرع المصري لم يأخذ بفكرة الخطأ بمعياره الموضوعيورأيت 

ألنو لو صح ذلك لكانت مسؤولية عديم  ،التي تقوم عمييا مسؤولية عديم التمييز في الفقو اإلسبلمي

ولما كانت الفقرة األولى من المادة  ،وكاممة ال مخففة ،جوازيوو وجوبية ال  ،التمييز أصمية ال استثنائية

سؤواًل عن أعمالو غير المشروعة متى ( من القانون المدني المصري تقضي بكون الشخص م164)

وعميو فإن نظرية تحمل التبعة التي قال بيا معظم الفقو المصري تبقى ىي  ،صدرت منو وىو مميز

( من القانون المدني 164/2األساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز التي تضمنيا نص المادة )

 المصري .

بحيث يتضمن ىذا  ،من القانون المدني المصري (164أن ىنالك ضرورة لتعديل نص المادة )ورأيت 

المسؤولية الكاممة لعديم التمييز عن أفعالو الضارة عمى غرار ما أخذ بو في الفقو  التعديل تقرير

 جوازيوو وجوبية ال  ،عمى أن تكون مسؤولية أصمية ال استثنائية ،اإلسبلمي والقانون المدني األردني

و في ظل الوضع القائم يمكن إال يحصل المضرور عمى أي تعويض ؛ ألنوكاممة ال مخففة ،لمقاضي

أو ال يحصل إال عمى تعويض جزئي متى قدر قاضي  ،متى رأى القاضي أن عديم التمييز ال مال لو

 .فالمسألة تخضع لتقدير القاضي ،الموضوع ذلك
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مدني األردني بالمحصمة فقد ثبت من خبلل دراستي لمسؤولية عديم التمييز في كل من القانون ال

نظرية الخطأ بمفيوميا التقميدي أن  ،والقانون المدني المصري والفقو اإلسبلمي ومجمة األحكام العدلية

كفكرة تحمل التبعة أو الضمان  وأن االتجاه الحديث يذىب إلى القول بأفكار أخرى ،قد عفا عمييا الزمن

جو إليو الفقو اإلسبلمي بتأسيس المسؤولية وبالنتيجة أعتقد أن النيج الذي ات ،غيرىما من األفكار أو

وىو ما اتبعو القانون المدني  ،واألكثر حداثة وتطورا ،ىو النيج األسمم عمى اإلضرار وليس الخطأ

 وذلك ألنو النيج األفضل لضمان حماية مصمحة المضرور. ،األردني أيضًا والتشريعات الحديثة
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 التوصيات

تشريعية في القوانين المدنية بأن ال يتم النص عمى تحديد الحاالت أرى ضرورة إجراء تعديبلت  .1

التي ينعدم بيا التمييز وقصرىا عمى صغر السن والجنون والعتو بل البد من أن يكون النص 

بشكل عام عمى حاالت انعدام التمييز ومنح قاضي الموضوع سمطة تقديرية لتقرير ما إذا 

 أم ال.  كانت حالة الشخص ينعدم بيا التمييز

ألن  ،( من مشروع القانون المدني الفمسطيني180/1( و)179ضرورة تعديل نص المادتين ) .2

ممسؤولية رية الموضوعية لظوأرى أن يتم األخذ بالن ،ىنالك خمبل تشريعيا فيما بينيما

الفقو اإلسبلمي والقانون المدني  في المذىب الراجح فيوذلك عمى غرار ما أخذ بو  ،قصيريةتال

 دني.األر 

ون مسؤولية عديم بحيث تك ،( من القانون المدني المصري164ضرورة تعديل نص المادة ) .3

وذلك عمى غرار ما أخذ بو في الفقو  ،وجوبيو ال مسؤولية احتياطية و جوازيوالتمييز أصمية و 

 .اإلسبلمي والقانون المدني األردني

 جوازيوال  وجوبيوابة مسؤولية مسؤولية متولي الرق األردنيالمشرع المدني  أن يعتبر ضرورة .4

 .املوذلك لكي تتم حماية مصمحة المضرور بشكل ك ،وخاضعة لتقدير القاضي

حيث قد أصبح ضرورة ال غنى عنيا في  ،من المسؤولية اإلجبارياألخذ بنظام التأمين  .5

وذلك  ،كما ىو الحال في نطاق المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ،مجاالت عديدة

وأيضًا عمى مصمحة المضرور وبذلك سيتحقق  ،مصمحة عديم التمييز نفسو حرصا عمى

 .وازن المطموب بين مصمحة الطرفينالت
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 ،حيث أنيا فكرة حديثة ومتبعة في العديد من الدول ،الحكومياألخذ بنظام صندوق الضمان  .6

 حيث أن ىذا الصندوق سيعوض المتضرر من فعل عديم التمييز الضار متى ثبتت مسؤوليتو

 وكان معسرًا.
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