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 الممخص

تكافر أركانيا كالتي أىميا ركف الخطأ أك الفعؿ الضار الذم ترددت  المسؤكلية التقصيرية قياـ يتطمب
فإذا أخذنا بالخطأ كأكؿ أركاف المسؤكلية التقصيرية نككف  القكانيف الكطنية كالمقارنة باألخذ بأم منيما،

أما  ،المدني المصرم التي أخذ بيا قانكف المخالفات المدنية كالقانكف قد تبنينا نظرية الخطأ الشخصي
نككف قد تبنينا نظرية الخطأ إذا أخذنا بالفعؿ الضار كأكؿ ركف مف أركاف المسؤكلية التقصيرية 

 التي أخذ بيا القانكف المدني األردني كمشركع القانكف المدني الفمسطيني. المكضكعي

رجاؿ األمف يجب أف يككف ىناؾ سائمة الدكلة عف األفعاؿ الضارة الصادرة عف كمف أجؿ إمكانية م
كما يستتبع ذلؾ مف ضركرة تكافر سمطة فعمية لمدكلة عمى رجؿ عالقة تبعية بيف رجؿ األمف كالدكلة 

 ب فعالن كيجب أيضان أف يككف رجؿ األمف قد أرتك ،قدرتيا عمى تكجييو كالرقابة عميواألمف ككذلؾ 
ف ما جاء في قانكف  ،بكظيفتو ان مرتبط ان ضار  المخالفات المدنية مف منع رفع دعكل التعكيض عمى كا 

الدكلة نتيجة الفعؿ الضار الصادر مف رجؿ األمف يعد مخالفان لمقانكف األساسي الفمسطيني المادة 
ستناد مف خالؿ نفي خطأه باإل ارتكبوكيدفع رجؿ األمف مسؤكليتو عف الفعؿ الضار الذم  ،(منو32)

أما الدكلة فتدفع مسؤكليتيا مف خالؿ  ،كاجب أك غيرىا مف الدفكعأداء ال عمى حالة الضركرة أك حالة
 .نفي العالقة السببية بيف فعؿ رجؿ األمف كالضرر

 ،ك رجؿ األمف أك الدكلة أك كمييماىرجؿ األمف ل الضار فعؿال عفكالمدعى عميو في دعكل التعكيض 
تبعا لمدعكل  عندما تككف قطتختص المحاكـ العسكرية بدعكل التعكيض المرفكعة عمى رجؿ األمف فك 

أك الدكلة أك  األمف أما المحاكـ العادية فتختص بقضايا التعكيض المرفكعة عمى رجؿ الجزائية،
مف  يككف عبئ التعكيض عف الفعؿ الضار لرجؿ األمف مف مسؤكلية رجؿ األمف كقد يككفك  كمييما،

كيككف ليا فيما بعد الرجكع  ،طيةاحتيا،كتبقى مسؤكلية الدكلة مسؤكلية مسؤكلية الدكلة أك مف كمييما
                             عمى رجؿ األمف فيما دفعتو بمقدار مسؤكليتو في التعكيض.

 
 

 

 



 و

The state’s default responsibility of amending people from the security 

man’s malpractice  

Prepared by: Ihab Ismail Mohammed Shrouf 

Supervised by: Dr. Anwar Abu Aysha    

 

Abstract 

The state’s default in responsibility depends on certain factors, one of which most 

important is the tort that the national and comparison laws have hesitated to follow either 

of them. 

If we deal with the malpractice as the first element of the default responsibility, we’ll adopt 

the personal tort theory that the civil law of irregularities and the Egyptian civil law have 

appertained to. 

But if we deal with the tort (malpractice) as the first element of the default responsibility, 

we will have adopted the objective miscarriage that the Jordanian civil regulation and the 

Palestinian project of the civil regulation have appertained to. 

And so as to enable the states’ accountability for the tort of the security men, there should 

be a consequential relationship between the security man and the state, which will lead to 

the necessity of the availability of the state’s factual power on its security man and its 

capability of controlling and espying him, In addition to this, the security man should have 

made a tort (malpractice) related to his job.  

In addition to this what the regulation of civil irregularities have provided as, the 

prevention of the institute if the lawsuit on the state, as a result of the security man’s tort, is 

regarded as extra-legal to the Palestinian basic law article (32), Therefore, the security man 

will (amend) for his malpractice that he has made through his denial of it depending on the 

condition of necessity,duty doingor any other amendment (paying). But the state will be 

responsible for retorting through denying the causative relationship between the security 

man’s action and the tort. 

And the respondent in the compensation institute of lawsuit for the security man’s tort will 

be the security man, or the state, or both of them. 

And the military tribunals will specialize in dealing with prosecuting the amending action 

against the man of security only when it is in accordance with the criminal (panel) action 

(prosecution). 

Whereas, the normal tribunals will specialize in amending actions against the security man 

or the state, or both of them, and the burden of the amending for the malpractice of the 

security man might be on the shoulders of the security man, or the state, or both of them. 

And the state’s responsibility will be a stand by (back-up) one and it will have the authority 

to labor reserve to refer to the security man to pay and amend in accordance with his 

amending responsibility. 
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 :المقدمة

ـ فبعد أف كانت الدكلة حارسة بيدؼ تنظيـ حياتي كبيران  في حياة الناس اتساعان شيد تدخؿ الدكلة 
 ،أصبحت الدكلة تتدخؿ في كؿ األمكر الحياتية مثؿ اإلقتصاد كالتعميـ كفي الشؤكف اإلجتماعيةفقط

األمف كالنظاـ كلعؿ مف أىـ اإلنشطة التي تقكـ بيا الدكلة ىي حفظ  لمناس كغيرىا مف مجالت الحياة،
 تقكـ بو الدكلة مف خالؿ أجيزتيا األمنية المختمفة مثؿ الشرطة كغيرىا، الذم ،العاـ داخؿ الدكلة

ف في ىذه األجيزة لمناس أثناء دخؿ كجكد أضرار يتسبب بيا العاممك فكانت النتيجة الطبيعية ليذا الت
ف مف أىـ  ،لية الدكلة عف تعكيض ىذه األضرارمسؤك كمف ىنا ظيرت ضركرة  قياميـ بكظائفيـ، كا 

 رجاؿ األمف.يا التقصيرية عف األفعاؿ الضارة الصادرة عف أشكاؿ مسؤكلية الدكلة المدنية ىي مسؤكليت

المسؤكلية المدنية شكميف فإما أف تككف مسؤكلية عقدية أك تككف مسؤكلية تقصيرية كمسؤكلية  تأخذ
المسؤكلية العقدية كىي المرتبطة كلكف ابتعدنا في ىذه الدراسة عف  ،الشكالفالدكلة المدنية قد تأخذ 

كالتي تعد أحد مكاضيع القانكف  بصفتيا اإلعتبارية فييا بالعقكد اإلدارية التي تككف الدكلة طرفان 
مسؤكلية المتبكع عف أفعاؿ تابعو حيث أف الدكلة ىي  كتناكلنا المسؤكلية التقصيرية كتحديدان  اإلدارم،

 متبكع كرجؿ األمف ىك تابع.

 .1األمف قكل مف قكة أية في فرد أك صؼ ضابط أك ضابط كؿ :مف بأنويعرؼ رجؿ األ

كاف القانكف الناظـ لمسؤكلية الدكلة التقصيرية عف  كفي فمسطيف خصكصان  كفي البالد العربية عمكمان 
مجمة األحكاـ العدلية التي جاءت  رجاؿ األمف ىك القانكف المدني كتحديدان  الصادرة عف األفعاؿ الضارة

 كفي فترة اإلنتداب فمسطيفكمع الحكـ البريطاني عمى  ة اتسعت ليذا النكع مف المسؤكلية،بقكاعد عام
خذ بو كجزء كالذم أصبح يؤ  1944لسنة  (36قاـ البريطانيكف بإقرار قانكف المخالفات المدنية رقـ )

                                                           
لغايات تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف يككف لأللفاظ )عمى: 2005( لسنة 8(مف قانكف الخدمة في قكات األمف رقـ)1نصت المادة ) 1

أدناه، ما لـ تدؿ القرينة عمى خالؼ ذلؾ:....... العسكرم: كؿ ضابط أك ضابط صؼ كالعبارات التالية المعاني المخصصة ليا 
 .أك فرد في أية قكة مف قكل األمف......

 تتألؼ قكل األمف مف:)( مف نفس القانكف عمى:3كنصت المادة)
 . قكات األمف الكطني كجيش التحرير الكطني الفمسطيني.1
 . قكل األمف الداخمي.2
 العامة.. المخابرات 3

 كأية قكة أك قكات أخرل مكجكدة أكتستحدث تككف ضمف إحدل القكل الثالث(.
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كقد جاء فيو العديد مف األحكاـ المتعمقة  ،األراضي الفمسطينيةفي  مف القانكف المدني كما زاؿ مطبقان 
 بالمسؤكلية التقصيرية سكاء لألفراد أك لمدكلة كتابعييا.

منظمة التحرير الفمسطينية كاإلعتراؼ بيا كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني منذ عاـ  نشأتكمع 
الذم  1979ير الفمسطينة لعاـ قامت المنظمة بإقرار قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحر  ،1974

 تضمف بعض األحكاـ المتعمقة بالمسؤكلية المدنية لرجؿ األمف دكف أف يتطرؽ لمسؤكلية الدكلة المدنية.

صكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير العقكبات الثكرم كمعو قانكف أإقرار قانكف  قد تـك 
كليس مف بينيا القضايا المدنية  اكـ العسكريةالمحالذم تضمف اختصاص  1979الفمسطينية لسنة 

كانت في الميجر كلذلؾ  حيثالمرفكعة عمى الدكلة ألنيا لـ تكف تمارس السيادة عمى أرض الكطف 
بقية المحاكـ المدنية ىي المحاكـ المختصة بقضايا المسؤكلية التقصيرية المرفكعة عمى الدكلة 

 .كتابعييا

 2005(لسنة 8طينية تـ إقرار قانكف الخدمة في قكات األمف رقـ)كبعد دخكؿ السمطة الكطنية الفمس
 .1تتككف قكات األمف ان لرجاؿ األمف كمـالذم تضمف تعريف

تنظـ مسؤكلية الدكلة  كنحف بإنتظار إقرار مشركع القانكف المدني الفمسطيني الذم تضمف أحكامان 
تحت عنكاف المسؤكلية عف فعؿ  كنظميا ،رجاؿ األمفة عف األفعاؿ الضارة الصادرة عف التقصيري

 .194ك 193الغير في المكاد 

رجاؿ لة التقصيرية عف األفعاؿ الضارة الصادرة عف أما في األردف فإف القانكف الناظـ لمسؤكلية الدك 
حت الذم نظـ أحكاـ ىذه المسؤكلية تك  ،1976( لسنة 43لمدني األردني رقـ)األمف ىك القانكف ا

مع أف القضاء اإلدارم في األردف يحكـ بالتعكيض إل أف ذلؾ ك  لغير،عنكاف المسؤكلية عف فعؿ ا
لمقضايا التي يختص بيا القضاء اإلدارم األردني كليس مف  بقضايا التعكيض التي تأتي تبعان  ان محصكر 

 بينيا القضايا المرفكعة عمى الدكلة بسبب مسؤكليتيا التقصيرية.

المرفكعة عمى الدكلة نتيجة الفعؿ الضار الصادر مف فإف دعاكل المسؤكلية التقصيرية أما في مصر 
أخذ بالنظرية الفرنسية في تقسيـ ىذه  كىك محكمة إدارية كقدمجمس الدكلة يختص بيا رجؿ األمف 

 المسؤكلية الى خطأ شخصي كخطأ مرفقي.
                                                           

 .4،ص2005\6\28،بتاريخ 56العدد،الكقائع الفمسطينية 1
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 أىمية الدراسة:

كما ينشأ عف  ،الحياة ر الدكلة في مختمؼ مياديفدك ر لنظرية ليذه الدراسة تكمف في تطك إف األىمية ا
ككذلؾ ككف  ،عف ىذه األضراربيا تابعييا تكجب تعكيض المتضرر  ىذا الدكر مف أضرار يتسبب

مسؤكلية الدكلة التقصيرية عف األفعاؿ الضارة الصادرة عف رجاؿ األمف كانت كل زالت محؿ جدؿ 
 .فقيي

ضع النقص كالتناقض تعرؼ عمى مكاأما األىمية العممية فتنبع في محاكلة فيـ النصكص القانكنية كال
كمحاكلة زيادة الكعي لدل الناس بما ليـ مف حقكؽ كما عمييـ مف كاجبات بما  ،في ىذه النصكص

 .يتعمؽ بمكضكع الدراسة

 

 منيجية الدراسة:

كدرس القكانيف المعمكؿ بيا  استخدـ الباحث في ىذه الدراسة أسمكب المنيج الكصفي التحميمي المقارف،
كمقارنة أحكاميا  ،كجكد السمطة الكطنية الفمسطينية مف فترة الحكـ العثماني حتى في فمسطيف

 األردني كالمصرم المتعمقة بمكضكع الدراسة. المدني بالقانكنيف

 

 اإلشكالية:

ىؿ أكجد المشرع الفمسطيني مقارنةن مع بعض األنظمة  مف خالؿ البحث عف التعكيض لممتضرر،
متبكعييا مف رجاؿ األفعاؿ الضارة الصادرة عف األخرل منظكمة قانكنية متكاممة لمسؤكلية الدكلة عف 

 تقسيـ ىذه الدراسة لثالثة فصكؿ: كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ ؟األمف تقصيريان 

 رجاؿ األمف. عفالصادرة عف األفعاؿ الضارة التقصيرية مسؤكلية الدكلة  قياـالفصؿ األكؿ: 

ككيفية :شركط مسؤكلية الدكلة التقصيرية عف الفعؿ الضار الصادر عف رجؿ األمف الفصؿ الثاني
 دفعيا.

 رجؿ األمف. عفعف الفعؿ الضار الصادر  التقصيرية الدكلة دعكل مسؤكليةالفصؿ الثالث: 
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 :األولالفصل 

____________________________________________________ 

 :األمنرجال  عنالضارة الصادرة  األفعالعن  التقصيرية مسؤولية الدولة قيام

 عفؤكلية الدكلة عف األفعاؿ الضارة الصادرة تبنى المسؤكلية التقصيرية عمى أركاف محددة ككذلؾ مس
تى بفعؿ تسبب بضرر لنستطيع مسائمة الدكلة عف ىذا رجاؿ األمف، فال بد أف يككف رجؿ األمف قد أ

 الضرر.

مكقؼ ك  األمفرجاؿ  الصادرة عفالضارة  ألفعاؿعف ا التقصيريةمسؤكلية ال قياـفي ىذا الفصؿ  درسن
بفكرة  المطبقة في فمسطيف فيانك الق أخذتىؿ  .المكضكع االقانكف الفمسطيني كالمقارف مف ىذ

يمكف  ىؿأـ بغيرىا مف األفكار؟ ك  ،1(ةالشخصينظرية ال)أـ بفكرة الخطأ ،(ةالمكضكعي النظرية)الضرر
 سنحاكؿىذا ما  ؟األمفرجاؿ الضارة الصادرة مف  األفعاؿىذه الفكرة عمى مسؤكلية الدكلة عف  تطبيؽ
 .لدراسة ركف الفعؿ الضار)الخطأ( نخصصوالذم  مف ىذا الفصؿ األكؿالمبحث  عنو في اإلجابة

نخصص المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ ك  ،لثاني مف ىذا الفصؿ ركف الضرراندرس في المبحث ك 
 لدراسة ركف العالقة السببية.

                                                           
عبد الناصر صبحي الشريؼ،رسالة ماجستير،اإلتجاىات العامة في مشركع القانكف المدني الفمسطيني،جامعة  1

 .137،ص2008القدس،فمسطيف،
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 :ركن الفعل الضار )الخطأ( :األولالمبحث 

، لذلؾ 1كلـ تتفؽ القكانيف عمى مصطمح محدد لمدللة عمى الخطألمخطأ أكجو عديدة كتطبيقات مختمفة 
ندرس نظرية التعسؼ في استخداـ الحؽ مف ىذا المبحث، ك ي المطمب األكؿ ندرس نظرية الخطأ ف

 فما الخطأ؟لثاني، كإحدل تطبيقات نظرية الخطأ في المطمب ا

 :نظرية الخطأ :األول لمطمبا

كالمبنية عمى  ،2خذ بنظرية الخطأ الشخصيفمنيـ مف أ نظريةال هانقسـ الفقو الى اتجاىيف بالنسبة ليذ
دراؾعف إ ضاران  يرتكب فعالن فعالو الضاره عندما إمكانية مساءلة الشخص عف نتائج أ  ،رادة كاعية كا 

اإلنحراؼ عف السمكؾ  أمىذا اإلتجاه يتككف مف ركنيف األكؿ مادم كىك التعدم  أصحاب دفالخطأ عن
 .3يقـك عمى اإلدراؾ المنتظر مف الرجؿ العادم كالركف الثاني معنكم

ف كظيفة المسؤكلية المدنية ىي جبر عمى أكالتي تقكـ  ،4خذ بنظرية الخطأ المكضكعيكاإلتجاه األخر أ
أم اف سؤكلية مسبب الضرر اتجاه المضركر،لذلؾ ل ينظر لإلرادة الكاعية إلمكانية قياـ م،الضرر

اصحاب ىذه النظرية اكتفكا بالركف المادم فقط لقياـ المسؤكلية كىك ركف التعدم أك اإلنحراؼ عف 
 .5سمكؾ الرجؿ المعتاد

لخطأ الشخصي أـ ىؿ اخذت بنظرية ا نتيا القكانيف المطبقة في فمسطيف،نظرية التي تبفما ىي ال
 خذت بنظرية الخطأ المكضكعي؟أ

كالذم ما صدرتو سمطة اإلنتداب البريطاني الذم أ ،1944لسنة  36جاء قانكف المخالفات المدنية رقـ 
مخالفات مدنية  كتستكجب التعكيض كعدد األفعاؿ التي تعتبر زاؿ مطبقا في األراضي الفمسطينية 

يا في ىذا القانكف مخالفات مدنية، كمع مراعاة تعتبر األمكر التالية بيان":( عمى3فنص في المادة )
                                                           

النظرية العامة لمحماية المدنية،الطبعة األكلى،منشكرات الحمبي ،يز خاف الدلكم،تقديـ د.محمد سميماف األحمدد.بمك برك  1
 .264،ص2014الحقكقية،بيركت،سنة النشر 

 .136،ص 2011مسؤكلية المباشر كالمتسبب،الطبعة األكلى،دار الثقافة،عماف،سنة النشر ،د.عماد احمد ابك صد 2
السنيكرم،الكسيط في شرح القانكف المدني،نظرية اإللتزاـ بكجو عاـ،الجزء األكؿ،تنقيح المستشار احمد مدحت د.عبد الرزاؽ احمد  3

 .644ص،المراغي،منشأة المعارؼ باإلسكندرية،بدكف سنة نشر
 .136مرجع سابؽ،ص ،د.عماد احمد ابك صد 4
فمسطيف،سنة النشر ،األكلى، المكتبة األكاديمية مصادر اإللتزاـ،الطبعة ،د.عثماف التكركرم كالدكتكر احمد طالب سكيطي 5

 .422ص ،2016



6 

أف  مخالفة مدنية ارتكبت في فمسطيف،، بسبب لكؿ مف لحؽ بو أذل أك ضرر، يحؽ أحكاـ ىذا القانكف
 .(، أك المسؤكؿ عنيالشخص الذم ارتكب تمؾ المخالفةف ايناؿ النصفة التي يخكلو إياىا ىذا القانكف م

المخالفات المدنية مف خالؿ إفراد نصكص  1944لسنة  36كقد عدد قانكف المخالفات المدنية رقـ 
 لكؿ كاحدة مف المخالفات.

ىي:  1944لسنة  36ألحكاـ قانكف المخالفات المدنية رقـ  كفقان كاألفعاؿ التي تعتبر مخالفات مدنية 
اإلفتراء المؤذم، اإلعتداء، الحبس بغير حؽ، المقاضاة الكيدية، الحمؿ عمى نقض العقكد،  القذؼ،

األمكاؿ الغير ، كالتجاكز عمى التقميد، اإلحتياؿ، حجز الماؿ  بغير الحؽ، تحكيؿ ماؿ الغير بغير حؽ
، لنكر النيارمنقكلة، كالمكرىة العامة، كالمكرىة الخاصة، التعرض ، كالتجاكز عمى األمكاؿ المنقكلة

 .كاإلىماؿ

 .لفعؿ اإلىماؿ يتألؼ اإلىماؿ كأشكالو كمتى يككف الشخص مرتكبان  ة مـالبريطاني ت األكامركأكضح

إيفاء بالغايات )عمى: 1944لسنة  36ت المدنية رقـ مف قانكف المخالفا (3)الفقرة (50)نصت المادةف
 :مف ىذه المادة يتألؼ اإلىماؿ مف المقصكدة

أك  في الظركؼ التي كقع فييا الفعؿ، فعؿ ل يأتيو شخص معتدؿ اإلدراؾ ذك بصيرة: إتياف أكلن 
 .(تياف فعؿ ل يقصر مثؿ ىذا الشخص في إتيانو في الظركؼ التي كقع فييا التقصيرإالتقصير في 

الرجؿ المعتاد ( أف مف أشكاؿ الخطأ اإلنحراؼ عف سمكؾ 3)نقطو( 50)كلى مف المادةبينت الفقرة األ
كسمكؾ الرجؿ المعتاد ىك السمكؾ الذم يصدر مف رجؿ متكسط الذكاء فيك ليس  الظركؼ العادية،في 

 .1رجؿ ذكي كل رجؿ غبي

اإلىماؿ كعدـ أخذ  شكاؿ الخطأ كىكأخر مف أ ( شكالن 3( نقطو)50)كذكرت الفقرة الثانية مف المادة
مشخص بمقارنتو باألشخاص الذيف كيقاس اإلىماؿ كعدـ أخذ الحيطة كالحذر بالنسبة ل ،الحيطة كالحذر

 بمرتبتو سكاء بالقدرة العقمية أك طبيعة نشاطو.

                                                           
 .645ص،مرجع سابؽ،د.عبد الرزاؽ السنيكرم 1
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: التقصير في استعماؿ الحذؽ أك اتخاذ ثانيان ( عمى:)3)نقطو( 50)كنصت الفقرة الثانية مف المادة
الشخص المعتدؿ اإلدراؾ ذك الحيطة في ممارسة مينة أك حرفة أك صنعة مما يستعممو أك يتخذه 

 .(في األحكاؿ التي كقع فييا التقصير ة أك الصنعة،مف ذكم الكفاية في تمؾ المينة أك الحرفالبصيرة 

الذم يستكجب التعكيض كذكر ما ىك اإلعتداء  1944لسنة  36كقد بيف قانكف المخالفات المدنية رقـ 
ر أك جرائـ كبدراسة الحالت التي ذكرىا نجد أنيا كميا تتضمف إىماؿ كعدـ أخذ الحيطة كالحذ ،حالتو

 يعاقب عمييا القانكف.

أم نكع مف أنكاع القكة  ستعماؿإ):اإلعتداء بأنو 1944لسنة  36 كعرؼ قانكف المخالفات المدنية رقـ
 مطـ  أـ الدفع أـ بأية صكرة أخرل،الضرب أـ ألسكاء أكاف ذلؾ بطريؽ  نحك شخص آخر عف قصد،

برضاه إذا كاف ىذا الرضى قد استحصؿ عميو بغير رضى المعتدل عميو أك  مباشرة أك غير مباشرة،
 ، بفعؿ أك إيماء،خرؿ تمؾ القكة أك التيديد نحك شخص آبطريؽ الغش كاإلحتياؿ أك بمحاكلة استعما

بناء عمى أسباب  التيديد قد تسبب في حمؿ الشخص اآلخر عمى اإلعتقاد،إذا كاف القائـ بالمحاكلة أك 
 .(يممؾ مف القدرة ما يمكنو مف تنفيذ غايتوبأنو كاف ينكم في ذلؾ الحيف ك  معقكلة،

بنى المسؤكلية  قد 1944لسنة  36أف قانكف المخالفات المدنية رقـ يتبيف مف نصكص المكاد السابقة 
فكؿ األفعاؿ السابقة تستكجب كجكد إىماؿ كتقصير  ،)نظرية الخطأ الشخصي(التقصيرية عمى أساس 

محكمة النقض الرقابة عمى قياـ ركف الخطأ في كيككف ل ،التقصيرمكىي مف اشكاؿ الخطأ أك تعمد 
 . 1المسؤكلية التقصيرية

حد المكاطنيف ليحممو عمى اإلعتراؼ اؿ الشرطة باإلعتداء بالضرب عمى أحد رجكمثاؿ ذلؾ أف يقكـ أ
 بجـر معيف. 

 طةثناء أداء ميامو كعدـ أخذ الحيكـ ضابط الشرطة بكسر زجاج سيارة أحد المكاطنيف أف يقأك أ
 كالحذر.

لسنة  مف القانكف األساسي الفمسطيني (32)المادة ت عميونص ما أعالهكيتطابؽ مع ركحية ما جاء 
كؿ اعتداء عمى أم مف الحريات الشخصية أك )نصت عمى: حيث 2005المعدؿ في سنة  2003

حرمة الحياة الخاصة لإلنساف كغيرىا مف الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفميا القانكف األساسي أك 
                                                           

 .671مرجع سابؽ،ص،د.عبد الرزاؽ السنيكرم 1
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القانكف، جريمة ل تسقط الدعكل الجنائية كل المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ، كتضمف السمطة الكطنية 
 .(تعكيضا عادل لمف كقع عميو الضرر

ككف فقد ت تشتمؿ عمى أكثر مف صكرة، القانكف األساسيفي بداية نص  ةف كممة إعتداء الكاردحيث أ
كلذلؾ يبقى ىذا النص يدكر في فمؾ الضرر  إحداثفي  عمى شكؿ خطأ أك إىماؿ أك التعمد كالقصد

اإلعتداء سكاء عندما عرؼ  1944لسنة  36قانكف المخالفات المدنية رقـ  التي كردت فيفكرة الخطأ 
 .أك عندما عدد المخالفات المدنية التي تستكجب التعكيض

مكمي أك تابع عمى المكظؼ الع التعكيض كقد اشترط قانكف المخالفات المدنية إلمكانية رفع دعكل
كاستثنى دعكل التعكيض المقامة عمى المكظؼ العمكمي أك التابع بسبب إىمالو  ،الدكلة أكثر مف شرط
 ىي ىذه الشركط؟ مف ىذه الشركط، فما

يتحمؿ خادـ ( عمى:)2)في الفقرة 1944لسنة  36رقـ  ( مف قانكف المخالفات المدنية4نصت المادة ) 
ذاكالمكظؼ العمكمي تبعة ما يأتيو مف مخالفات مدنية  -جاللة ممؾ بريطانيا  – جاللتو  أقيمت كا 

( 5( ك )4تقاـ عميو بصفتو الشخصية: كيشترط في ذلؾ مع مراعاة أحكاـ الفقرتيف ) فإنماالدعكل عميو 
يصح الدفع في الدعكل المقامة عمى أم خادـ  أف، 571بتطبيؽ المادة  إجحاؼمف ىذه المادة كدكف 

ف الفعؿ المشكك منو يقع ضمف نطاؽ سمطتو أ، بلإلىماؿأك مكظؼ كيذا، باستثناء الدعكل المقامة 
 أك انو قد أجراه بحسف نية في سياؽ ممارستو لما تراءل لو انو سمطتو الشرعية(. الشرعية

نو أأم  ،ت المدنية كاإلىماؿ مف جانبو فقطتبيف المادة السابقة اف رجؿ األمف يحاسب عمى المخالفا
 .متى كجد خطأ بجانب رجؿ األمف تثبت مسؤكليتو المدنية كخالؼ ذلؾ ل يككف مسؤكلن 

طاء رجاؿ األمف فكممة)كؿ نكف األساسي الفمسطيني قد كسع مف مسؤكلية الدكلة عف أخكيتضح أف القا
( قد تفسر تفسيرا كاسعا يحتمؿ صكر كثيرة مف الخطأ كاإلىماؿ 32التي جاءت بمطمع المادة ) (إعتداء

 .كالتعمد في إحداث الضرر أك حتى التعسؼ في استخداـ الحؽ

فيما القكانيف  ىذه سكؼ ندرس ما جاء فيك  نيف العسكرية،القكا طبؽ عمى رجؿ األمف في فمسطيفكت
 يتعمؽ  بمسؤكلية رجؿ األمف التقصيرية عف األضرار الصادرة منو.

                                                           
عمى:)يقبؿ في معرض الدفاع في الدعكل المقامة  1944( لسنة 36(مف قانكف المخالفات المدنية رقـ)57نصت المادة ) 1

 ككف الفعؿ أك الترؾ،المشكك منو قد كقع بمكجب أحكاـ أم تشريع ككفقا لتمؾ األحكاـ(.،خالؼ اإلىماؿ،لمخالفة مدنية
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قانكف العقكبات  ،تقع مف قبؿ رجاؿ األمف في فمسطيفكمف القكانيف التي تنطبؽ عمى الجرائـ التي 
كالذم كاف يتـ العمؿ بمكجبو قبؿ قياـ السمطة  ،1979الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة 

 .يضان أالكطنية الفمسطينية كاستمر في تطبيقو بعد قياميا 

كيمكف القكؿ أنو مف المجحؼ استمرار تطبيؽ ىذا القانكف سكاء بالنسبة لرجاؿ األمف المذيف يعاممكف 
عسكرم لمقضاء ال يمجأكاالمذيف قد ككذلؾ بالنسبة لغير رجاؿ األمف  ،لو بأنيـ ما زالكا في حالة ثكرة كفقا

بالنسبة  حيث أنو قانكف قديـ كل يكاكب التطكر المرجك كتحديدان  ،لرفع دعاكل عمى رجاؿ األمف
كىك أمر  ،عف أفعاؿ رجاؿ األمف كما أنو ل يتضمف أحكاـ تجعؿ الدكلة مسئكلة تقصيريان  ،لمتعكيض

الذم قد يرغب رافع دعكل التعكيض بضميا غاية في األىمية حيث أف الدكلة ىي الطرؼ المميء 
 .1لدعكل التعكيض ككنيا المتبكع

 عمى: (37) في المادة 1979مة التحرير الفمسطينية لعاـ كنص قانكف العقكبات الثكرم لمنظ
ما  إلىالرد: ىك عبارة عف اعادة الحاؿ  -تحكـ بيا ىي: أ أفاللزامات المدنية التي يمكف لممحكمة )

 .(اإلمكافلجريمة كتحكـ المحكمة بالرد مف تمقاء نفسيا كمما كاف الرد في كاف عميو قبؿ ا

فإف لـ يكف  ،ما أمكفمف المادة أعاله نصت عمى إعادة الحاؿ إلى ما كاف قبؿ الجريمة  إف النقطة )أ(
 -ب)ب( مف نفس المادة عمى:)المالي ىك السبيؿ حيث نصت النقطةباإلمكاف ذلؾ يككف التعكيض 

العطؿ كالضرر: ىك عبارة عف التعكيض المالي الذم تقضي بو المحكمة لمف تضرر مف الجريمة 
 أفكيقضى بو بناء عمى طمب الدعاء الشخصي كفي حالة البراءة يمكف  أدبيا أكسكاء كاف ماديا 

 يحكـ بو عمى المدعي الشخصي بناء عمى طمب المشتكى عميو...(.

عف ضرر، كلكف لـ تتحدث  أسفرتكيض عندما تككف ىناؾ جريمة التعنصت عمى  أعالهالمادة  إف
الخطأ كليس  أساسبنت التعكيض عمى  أنياخطأ لذلؾ يمكف القكؿ  أكعف الضرر دكف كجكد جريمة 

( مف قانكف العقكبات الثكرم التي نص 41)ما نصت عميو المادة كىك نفسالفعؿ الضار  أساسعمى 
تجب اللزامات  -تمـز الفاعؿ بالتعكيض ب أدبيان  أـماديا كاف  كؿ جريمة تمحؽ بالغير ضرران  -عمى: أ

                                                           
 مف ىذا البحث. 87ك 86ك  85الصفحة  1
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أضرار نتيجة جريمة  مىع نصت، ألنيا اإلعفاء أسبابالمدنية عمى فاعؿ الجريمة الذم استفاد مف 
 .1إىماؿأضرار بدكف كجكد جريمة أك  مىع تنصكلـ  إىماؿسكاء عمدية أك 

 أحكاـ القانكف الثكرم الفمسطيني؟ ىؿ تناقضت أحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني مع

تبع ذلؾ مف مسؤكليتيـ عف بما أف مكضكع القانكف الثكرم ىك الجرائـ الكاقعة مف رجاؿ األمف كما يست
 فإنو ل تناقض بيف أحكاـ القانكف الثكرم كالقانكف األساسي الفمسطيني بما يتعمؽ بذلؾ، ،التعكيض

الفمسطيني جعؿ السمطة الفمسطينية مسئكلة عف  كلكف اإلختالؼ يكمف في أف القانكف األساسي
أما القانكف الثكرم لمنظمة  ،األمف عمى أم مف الحقكؽ كالحرياتالتعكيض نتيجة أم إعتداء مف رجؿ 

مسؤكلية رجؿ األمف المدنية كلـ ينص عمى مسؤكلية الدكلة  نص عمىالتحرير الفمسطينية فإنو 
 .التقصيرية

 المدني الفمسطيني ؟ما ىك مكقؼ مشركع القانكف 

)كؿ مف ارتكب فعال سبب ضررا :(عمى179أما مشركع القانكف المدني الفمسطيني فقد نص في الماد)
 .(لمغير يمـز بتعكيضو

مشابو لنص المادة  1976( لسنة 43( مف القانكف المدني األردني رقـ)256كجاء نص المادة )
كؿ إضرار بالغير يمـز فاعمو كلك غير )عمى:كنص  ،مشركع القانكف المدني الفمسطيني ( مف179)

 .(مميز بضماف الضرر

نصكص المكاد السابقة اشترطت كجكد فعؿ كلـ تشترط كجكد خطأ كأف يتسبب ىذا الفعؿ بضرر  إف
، كبذلؾ يككف مشركع القانكف المدني الفمسطيني كالقانكف مسئكلن عف تعكيض المتضررليككف الشخص 

 (.نظرية الخطأ المكضكعيفكرة الضرر )خذكا بأالمدني األردني قد 

 أـسكاء كاف قد اخطأ  أحدثوعف جبر الضرر الذم  مسئكلن ككفقا لمنصكص السابقة يككف رجؿ األمف 
لـ يخطأ بإستثناء الحالت التي يستطيع دفع المسؤكلية عف نفسو فييا كالتي سندرسيا في الفصؿ 

 الثاني.

                                                           
عمى كؿ ما يمكف اعتباره جريمة كيتضمف ىذا القانكف  1979نص قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية  لسنة  1

 قع عمى النفس كالماؿ كغيرىا مف الجرائـ كىك قانكف العقكبات الذم يحكـ رجاؿ األمف.كؿ الجرائـ التي ت
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)كؿ خطأ سبب ضررا لمغير يمـز مف :( عمى163المادة )أما القانكف المدني المصرم فقد نص في 
 ارتكبو بالتعكيض(.

( فمتى كاف ىناؾ نظرية الخطأ الشخصيكيككف القانكف المدني المصرم بذلؾ قد اخذ بفكرة الخطأ )
 .أحدثوخطأ مف رجؿ األمف كجب عميو الضماف كمتى انتفى الخطأ ل يككف ضامنا لمضرر الذم 

ف معيار الخطأ ىك اإلنحراؼ في السمكؾ ل يأتيو الرجؿ العادم إف كجد إأ ؟ كلكف ما ىك معيار الخط
ف أكاسط الناس فال ىك كىذا الرجؿ العادم م ،1بمف احدث الضرر أحاطتفي الظركؼ العادية التي 

ضرر يعتبر  إلى،كل يمكننا أف نيمؿ أف الفعؿ السمبي الذم يؤدم 2شديد اإلىماؿ كل ىك شديد اليقظة
 .أيضاخطأ 

مثؿ  فإذا كاف الخطأ مينيان  ،3كفي تطبيؽ معيار الرجؿ العادم يؤخذ بالظركؼ الخارجية لممعتدم
ي األخطاء المرتكبة مف رجاؿ الشرطة فإنو يتـ قياس ىذا الخطأ كفؽ معيار فني كما ىك معمكؿ فيو ف

 الكسط الميني لرجاؿ الشرطة. 

أما تكييؼ الفعؿ  ،بة عميو مف محكمة النقضدكف رقا4كيعكد تقدير مدل تكافر الخطأ لقاضي المكضكع
 .5ل فإنو يخضع لرقابة محكمة النقض بإعتباره مسألة قانكف أـىؿ ىك خطأ 

 الخطأ في المسؤكلية التقصيرية؟ أنكاعما ىي 
، أيضا لخطأ ايجابي كخطأ سمبي، كيقسـ يقسـ الخطأ لعدة تقسيمات، فيقسـ لخطأ متعمد كخطأ اإلىماؿ

 .التقسيمات تفصيميان كسندرس ىذه 
 : الخطأ العمد كخطأ اإلىماؿأكل

، كىذا يتطمب الفعؿ الضار إلحداث الضرر بالغيرعمد مف صدر عنو تعندما يكيككف الخطأ عمدم 
 .6إحداث الضرر بالغير إرادة

                                                           
 النقطة األكلى.،(3الفقرة)،( مف قانكف المخالفات المدنية50كأيضا المادة) 135مرجع سابؽ،ص ،د.عماد احمد ابك صد 1
 .424مرجع السابؽ،ص،احمد طالب سكيطيكالدكتكرعثماف التكركرم كالدكتكر  ،645مرجع سابؽ،ص،د.عبد الرزاؽ السنيكرم2
 .648ص،د.عبد الرزاؽ احمد السنيكرم،مرجع سابؽ 3
اياد محمكد جباريف،الفعؿ الشخصي المكجب لممسؤكلية التقصيرية في مشركع القانكف المدني الفمسطيني،رسالة ماجستير،جامعة  4

 .88،ص2007بير زيت،فمسطيف،
 .425ص ،مرجع السابؽ،سكيطيد.عثماف التكركرم كالدكتكر احمد طالب  5
 .247ـ،ص 2009بيركت، سنة النشر ،المسؤكلية المدنية، الطبعة الرابعة، منشكرات الحمبي الحقكقية،د. مصطفى العكجي 6
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، النكع األكؿ ىي الحقكؽ الشخصية كحؽ اإلنساف في كعيف مف الحقكؽ التي يعتدل عميياكىناؾ ن
جسده، كمثاؿ ذلؾ قياـ رجؿ أمف باإلعتداء عمى احد المتحفظ عمييـ لحممو عمى اإلعتراؼ سالمة 
.  بالجـر

حد رجاؿ الشرطة أقياـ  ، كمثاؿ ذلؾ1أمكالوالحقكؽ المالية كحؽ اإلنساف في سالمة كالنكع الثاني ىي 
 كالميو بينيـ. احد المكاطنيف بعد مشادة بتكسير زجاج سيارة

الفاعؿ  إرادةكف عندما يصدر عف اإلنساف خطأ يتسبب بضرر دكف اتجاه أما خطأ اإلىماؿ فيك
 .2أك قمة احتراز أك عدـ تبصر لديو إىماؿإلحداث ضرر فيككف الضرر نتيجة 

بإطالؽ النار في اليكاء لتحذير احد الفاريف مف العدالة فيصيب حد رجاؿ الشرطة أكمثاؿ ذلؾ قياـ 
 .المارةاحد 

 :كالخطأ السمبيثانيا: الخطأ اإليجابي 

، كقد يأتي ا ىك الخطأ اإليجابييأتي الخطأ في صكرة القياـ بفعؿ يؤدم إلى اإلضرار باألخريف كىذ
 .3الخطأ في صكرة اإلمتناع عف الفعؿ مما يتسبب بإحداث ضرر كىذا ىك الخطأ السمبي

اء ميامو في ثناء أدأحد رجاؿ األمف بسب مكاطف كشتمو أكمف األمثمة عمى الخطأ اإليجابي قياـ 
 تنظيـ حركة السير.

مشاىدة احد ضباط الشرطة احد المساجيف يحاكؿ إيذاء نفسو كل كمف األمثمة عمى الخطأ السمبي 
 يتدخؿ لمنعو عف ذلؾ.

 كلكف ماذا بشأف تعسؼ رجؿ األمف في استعماؿ حقو؟ىؿ يعتبر ذلؾ خطأ يكجب التعكيض؟

 

 

                                                           
 .158مرجع سابؽ، ص،د.عماد احمد ابك صد 1
 .247ص ،مرجع سابؽ ،د.مصطفى العكجي 2
في المسؤكلية التقصيرية المسؤكلية عف الفعؿ الضار،الطبعة األكلى،دار الثقافة لمنشر  ،د. محمد صبرم الجندم 3

 .131ص ،2015كالتكزيع،عماف،سنة النشر 
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 :كإحدى تطبيقات فكرة الخطأ الحقالتعسف في استخدام نظرية المطمب الثاني: 

فإذا انحرؼ الفرد في  ،فيك يمثؿ كظيفة اجتماعية لغرض اجتماعي، لخدمة األفراد تحقيقان  كجد الحؽ
في  ككاف الفرد متعسفان  1لمتعكيض كاف ذلؾ مكجبان  الذم كجد ألجمو استعماؿ الحؽ عف مقصده

 فما ىك معيار التعسؼ؟ ،ككذلؾ رجؿ األمف ،إستخداـ الحؽ

كالتعسؼ يبقى  في السمكؾ المألكؼ لمشخص العادم، كمعيار التعسؼ ىك أل ينحرؼ صاحب الحؽ
ألف مف أىـ شركط  ،2حد تطبيقات الخطأكل يأخذ حكما آخر فيك أ ،في نطاؽ المسؤكلية التقصيرية

 كلذلؾ ىك ل يعد مف أشكاؿ المسؤكلية العقدية. ،ف تككف ىناؾ نية باإلضرار بالغيرالتعسؼ أ

 فنصت مجمة األحكاـ العدلية ،دـ التعسؼ في استخداـ الحؽد أرست معظـ التشريعات قكاعد عكق
 (:20) )ل ضرر كل ضرار( كالمادة (عمى:19في المادة ) في فمسطيف( )القانكف المدني المطبؽ حاليان 

المفاسد أكلى )درء  (:30) )الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخؼ( كالمادة :(27) )الضرر يزاؿ( كالمادة
 مف جمب المنافع(.

لجكاز الشرعي ينافي الضماف( إل )ا:نصت عمى مف مجمة األحكاـ العدلية (91ف المادة)الرغـ أكعمى 
ف ل بشرط السالمة، كالثاني أ ف يككف المباح مقيدان : األكؿ أمطمقة كىي مقيدة بقيديفنيا ل تعتبر أ

ليككف في المباح إتالؼ اآلخريف  كاجب  إماستعماؿ الحؽ ىك إكاف مضمكنا، فالجكاز الشرعي أك  كا 
نو يجكز لصاحبو استخدامو أك إذا كاف مباح أم أ إمارط السالمة أك مباح فإذا كاف كاجب فال يتقيد بش

 .3لمغير فيككف ضامنا تركو فانو يتقيد بشرط السالمة كلو استخدامو ما لـ يحدث ضرران 

عمى:)يككف استعماؿ الحؽ غير  1948لسنة  131مدني المصرم رقـ ( مف القانكف ال5)كنصت المادة
 مشركع في األحكاؿ األتية:

 لـ يقصد بو سكل اإلضرار بالغير. إذا( أ)

مع ما يصيب  البتةتحقيقيا قميمة األىمية بحيث ل تتناسب  إلىكاف المصالح التي يرمي  إذا)ب(
 الغير مف ضرر بسببيا.

                                                           
 ،مرجع سابؽ،عف  د. عثماف التكركرم كالدكتكر احمد طالب سكيطي 81،ص1ج،المذكرة اإليضاحية لمقانكف المدني األردني1

 .453ص
 .703ص،رم،مرجع سابؽد.عبد الرزاؽ احمد السنيك  2
 .51ص،مرجع سابؽ،د.عماد احمد ابك الصد 3
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 .(تحقيقيا غير مشركعة إلىكانت المصالح التي يرمي  إذا)ج(

، كقد كرد في القانكف عمى سبيؿ الحصركقد عددت معظـ القكانيف شركط التعسؼ في استخداـ الحؽ 
يككف فييا الشخص متعسفا في  إضافيةالمدني األردني كمشركع القانكف المدني الفمسطيني حالة 

 ىذه الحالة. عمى ما جاء في القانكف المدني المصرم كسندرس إضافةاستخداـ حقو 

يجب الضماف عمى مف استعمؿ  -1)( منو عمى:66فقد نص القانكف المدني األردني في المادة )
 حقو استعمال غير مشركع. 

 :كيككف استعماؿ الحؽ غير مشركع -2

 تكفر قصد التعدم. إذا- أ
 مف الفعؿ غير مشركعة. المرجكةكانت المصمحة  إذا- ب
 منو ل تتناسب مع ما يصيب الغير مف الضرر. المنفعةكانت  إذا- ت
 .1تجاكز ما جرل عميو العرؼ كالعادة( إذا- ث

كالعادة ىك حيث أضاؼ القانكف المدني األردني حالة جديدة كىي أف تجاكز ما جرل عميو العرؼ 
عما ىك مكجكد في  في القانكف المدني األردني كما يميز ىذه الإلضافة ،تعسؼ في استخداـ الحؽ

فكؿ ما ىك  ،لمقاضيبأف ىذه الحالة فضفاضة كتعطي سمطة تقديرية كبيرة  نكف المدني المصرم،القا

                                                           
تتناكؿ ىذه المادة حالة اساءة استعماؿ الحؽ كقد :)(ما يمي66جاء في المذكرة اإليضاحية لمقانكف المدني األردني عف المادة ) 1

نتيجة تطكر في المشاعر كالفكار التي اكحى عرؼ فقياء السالـ ىذه الحالة منذ القديـ كشرعكا ليا الحكاـ ثـ لحؽ بيـ الغربيكف 
بيا التقدـ الجتماعي في الغرب ذلؾ اف فكرتيـ الفردية القديمة التي برزت في نياية القرف الثامف عشر قد تضاءلت اماـ فكرتيـ 

اجتماعية حقة كيناء الحديثة التي تيدؼ الى اعتبار الحؽ انما منح لخدمة الفراد تحقيقا لغرض اجتماعي فيك بذلؾ يمثؿ كظيفة 
 .عمى ىذه الفكرة قالكا انو اذا انحرؼ استعماؿ الحؽ عف مقصده كاف ذلؾ مكجبا لمجزاء

كمبدأ اساءة استعماؿ الحؽ ليس مقصكرا عمى الحقكؽ الناشئة عف اللتزامات بؿ يمتد الى الحقكؽ العينية كالى ركابط الحكاؿ 
ات بؿ يشمؿ القانكف العاـ ايضا اذ يمكف القكؿ باف ىناؾ اساءة استعماؿ حؽ الشخصية كالى القانكف التجارم كقانكف المرافع

لذلؾ كاف حريا بالمشركع اف يحؿ النص الخاص باساءة استعماؿ الحؽ مكانا بارزا بيف  ،الحريات اك حؽ الجتماعات كىمـ جرا
ف تطبيؽ لفكرة العمؿ غير المشركع المحصكرة كل يكك  ،النصكص التمييدية حتى ينبسط عمى جميع نكاحي القانكف بفركعو المختمفة

في نظرية الحؽ الشخصي  كقد اقرت الشريعة السالمية ذلؾ عمى انو بكصفيا نظرية عامة كعني الفقو السالمي بصياغتيا 
كع صياغة تضارع اف لـ تفؽ في دقتيا كاحكاميا احدث ما اسفرت عنو مذاىب المحدثيف مف فقياء الغرب كازاء ذلؾ حرص المشر 

عمى اف يأخذ بمب القكاعد التي استقرت في الفقو السالمي في ىذا المجاؿ مثؿ )ل ضرر كل ضرار( ك )الضرر يزاؿ( ك 
 ....(.)الضرر ل يزاؿ بمثمو( )كالضرر الشد يزاؿ بالضرر الخؼ( ك )درء المفاسد اكلى مف جمب المنافع(
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يمكف كضعو تحت ىذه الحالة كيمكف  في نطاؽ الغاية المرجكة مف الفعؿ ليس مف العرؼ كالعادة
 اعتباره تعسؼ في استخداـ الحؽ.

عمى:)ل يجكز التعسؼ في استعماؿ ( 4كقد نص مشركع القانكف المدني الفمسطيني في المادة )
 الحؽ(.

 يعد استعماؿ الحؽ تعسفيان في األحكاؿ اآلتية::)( مف المشركع عمى5كنصت المادة )

 إذا لـ يقصد بو سكل األضرار بالغير. -1
 إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقيا غير مشركعة. -2
بحيث ل تتناسب البتة مع ما يصيب إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقيا قميمة األىمية  -3

 الغير مف ضرر بسببيا.
 إذا كاف مف شأنو أف يمحؽ بالغير ضرران غير مألكؼ(. -4

حيث تحدث  ،ا جاء في القانكف المدني األردنيجاء مشركع القانكف المدني الفمسطيني بركحانية م
أما مشركع ،استخداـ الحؽالقانكف المدني األردني عف تجاكز العرؼ كالعادة كأحد حالت التعسؼ في 

في استخداـ  مألكؼ ىك أحد حالت التعسؼالغير ي الفمسطيني فتحدث عف أف الضرر القانكف المدن
 .كىي بنفس المعنى تقريبان  ،الحؽ

يتضح مف نصكص المكاد السابقة في القانكف المدني المصرم كاألردني كمشركع القانكف المدني 
التعسؼ في استخداـ الحؽ كالتي يضمف فييا المتعسؼ الضرر الذم يحصؿ منو  أحكاؿ أفالفمسطيني 

 ىي:

: كيككف ذلؾ عندما ل يقصد مف استعماؿ الحؽ سكل صد التعدم أك قصد اإلضرار بالغيرق -1
اء فض شغب كمثاؿ ذلؾ قياـ رجؿ أمف أثن،1ؾ تكافر نية اإلضراركجكىر ذلاإلضرار بالغير 

ألشخاص لكجكد خالؼ سابؽ بينيـ كليس بنية تطبيؽ القانكف حد اباإلعتداء بالضرب عمى أ
 في حفظ األمف كالنظاـ العاـ كمنع التعدم عمى الماؿ العاـ.

: كيعد ىذا المعيار مكضكعي إلى تحقيقياعدـ مشركعية المصالح التي يرمي صاحب الحؽ  -2
، الخطأ لمعيار، كيعد ىذا المعيار تطبيؽ سميـ إليو ىك نية صاحب الحؽكطريؽ الكصكؿ 

                                                           
 .456ص ،سابؽ مرجع،د.عثماف التكركرم كالدكتكر احمد طالب سكيطي 1
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تحقيؽ  إلى نو يستعمؿ حقا لو أف يسعى تحت ستار أفميس مف السمكؾ المألكؼ لرجؿ األمف 
كمثاؿ ذلؾ قياـ ضابط شرطة بتحرير مخالفة سير ألحد األشخاص  ،1مصالح غير مشركعة

 .لكجكد حقد شخصي بينيما
 ضكعي كىك: كالمعيار ىنا مك 2كانت المنفعة منو ل تتناسب كما يصيب الغير مف ضرر إذا -3

، فميس مف يار السمكؾ المألكؼ لمرجؿ العادم، كىك معتطبيؽ لممعيار الرئيسي في الخطأ
بميغا كل يككف لو  يستعمؿ حقا عمى كجو يضر بالغير ضرران  أفالمألكؼ بالنسبة لرجؿ األمف 

، كمثاؿ ذلؾ كصكؿ معمكمة 3في ذلؾ إل مصمحة قميمة األىمية ل تتناسب مع ىذا الضرر
، فيقكـ ضابط الشرطة بإيقاؼ إحدل السياراتباط الشرطة بكجكد مجـر ىارب في ألحد ض

إلحدل السيارات يعرؼ انو  إيقافو، كعند قبض عمى المجـربعض المركبات لمحاكلة إلقاء ال
 .يكجد بداخميا رجؿ يجب نقمو لممستشفى فكرا كمع ذلؾ يصر عمى تفتيش السيارة

ردني في المادة نص عمى ىذه الحالة القانكف المدني األ: تجاكز ما جرل عميو العرؼ كالعادة -4
مشركع القانكف المدني  إما، ي المصرم، كلـ ينص عمييا القانكف المدن( الفقرة )د(66)

إذا كاف مف شأنو أف )( فنص عمى:4)( الفقرة5فجاء بنص قريب لمعناىا في المادة)الفمسطيني 
مألكؼ ىك مخالؼ لمعادة الغير الضرر  فأكمف الطبيعي  ،(يمحؽ بالغير ضرران غير مألكؼ

، كىذا المعيار مكضكعي كفضفاض كيتسع لمكثير مف الحالت التي تتسبب بأضرار كالعرؼ
 لمغير.

المسؤكلية التقصيرية عمى  بنى 1948( لسنة 36قانكف المخالفات المدنية رقـ) أف نستخمص مما سبؽ
 عددقد ك  ،4مف أكثر اإلدلة كضكحان عمى ذلؾ (8)كتعتبر المادةالخطأ )نظرية الخطأ الشخصي( أساس

اف ما يعتبر مخالفات مدنية تستكجب التعكيض عمى سبيؿ الحصر، ك  قانكف المخالفات المدنية
 إحدل، كتعتبر نظرية التعسؼ في استخداـ الحؽ 5الخطأ أساسمسؤكلية رجؿ األمف تبنى عمى 

 .تطبيقات ىذه الفكرة

                                                           
 .706 – 705ص ،مرجع سابؽ ،د.عبد الرزاؽ احمد السنيكرم 1
 459ص ،مرجع سابؽ،د.عثماف التكركرم كالدكتكر احمد طالب سكيطي 2
 .705ص ،مرجع سابؽ ،د.عبد الرزاؽ احمد السنيكرم 3
كىك دكف السنة الثانية عشرة مف  )ل تقاـ الدعكل عمى شخص لمخالفة مدنية ارتكبيا:(مف قانكف المخالفات المدنية8المادة) 4

 عمره(.
 .12ك 11ك 10مراجعة الصفحة  5
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يككف الشخص مسئكل -1مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني نص عمى:) (180)ككذلؾ فإف المادة
كىذا النص أكجد الشؾ في أخذ  غير المشركعة متى صدرت منو كىك مميز......(، أعمالوعف 

خاصة كأف  ،الشخصي أـ بنظرية الخطأ المكضكعيمشركع القانكف المدني الفمسطيني بنظرية الخطأ 
كؿ مف ارتكب فعال سبب ضررا )المدني الفمسطيني نصت عمى: ( مف مشركع القانكف179المادة)

 لمغير يمـز بتعكيضو(. 

كاف األمر إذا تكافرت أركاف المسؤكلية التقصيرية كىي الخطأ كالضرر كالعالقة السببية بينيما فإنو  كأيان 
 يجب أف يتـ تعكيض المتضرر.

 فما ىك الضرر كأحكامو؟ ،ررندرس في المبحث الثاني ركف الضك  ،ركف الخطأ فيما سبؽدرسنا 
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 :: ركن الضررالمبحث الثاني

، أما المطمب كأنكاع الضرر ماىيةالمطمب األكؿ  ندرس فيسندرس في ىذا المبحث ركف الضرر ك 
 شركط الضرر المكجب لمتعكيض. درس فيوالثاني سن

 :تعريف وأنواع الضرر المطمب األول:

في مصمحة مشركعو لو كىذا  أكاألذل الذم يصيب الشخص في حؽ مف حقكقو ) يعرؼ الضرر بأنو:
 1.(في شرفو أكاعتباره  أكفي نفسو  أكالضرر قد يصيب الشخص في مالو 

المكت :)عمى أف الضرر ىك (2في المادة) فقد نص1948( لسنة 36قانكف المخالفات المدنية رقـ) أما
سمب الراحة، أك اإلضرار بالرفاه الجسماني، أك السمعة أك ما أك ،أك الخسارة أك التمؼ الذم يمحؽ بماؿ

 (.يشبو ذلؾ مف الضرر أك الخسارة

فقد جاءت المادة السابقة  ،د يصيب الجسد أك الماؿ أك السمعةبينت المادة السابقة أنكاع الضرر فق
 لتشمؿ جميع أنكاع الضرر.

عمى:)تعتبر األمكر التالية  1948سنة ( ل36( مف قانكف المخالفات المدنية رقـ)3)نصت المادةثـ 
، يحؽ لكؿ مف لحؽ بو أذل أك يا في ىذا القانكف مخالفات مدنية، كمع مراعاة أحكاـ ىذا القانكفبيان

ف ، أف يناؿ النصفة التي يخكلو إياىا ىذا القانكف مب مخالفة مدنية ارتكبت في فمسطيفضرر، بسب
 عنيا.......(. المسؤكؿأك  ،الشخص الذم ارتكب تمؾ المخالفة

، ىك الضرر الذم يصيب لذم يستتبع مسؤكلية مدنية كتعكيضككفقا لمنصكص السابقة فإف الضرر ا
، ر فال يكجد مسؤكلية مدنية كتعكيض، فحيث ل يكجد ضر مف جراء المساس بحؽ مف حقكقوالشخص 

 ألف التعكيض ل يككف إل عف ضرر أصاب طالبو.

                                                           
د. عبد المنعـ فرج الصدة، مصادر اللتزاـ، دراسة مقارنة في القانكف المبناني كالمصرم، دار الطباعة كالنشر بيركت، سنة  1

 .714ص،مرجع سابؽ،.كالدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم585ـ، ص1971النشر 
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أحد األشخاص في الشارع أثناء تأدية ميامو دكف أف يتسبب بأم  بسيارةرجؿ أمف  رتطاـإكمثاؿ ذلؾ 
، حيث ل يترتب التعكيض إل في ىذه الحالةتعكيض  كل يترتب عمى رجؿ األمف أم ،ضرر لمسيارة

 حيث يكجد ضرر.

 .الجسدم الضرر دراسةكسنبدأ ب، كمعنكم  -3 مادمك   -2 جسدم -1 :أنكاعثالثة الضرر ك 

كقد يزىؽ الركح  ،ىك األذل الذم يصيب جسـ اإلنساف كالضرر الجسدم  أوال: الضرر الجسدي:
فيككف اعتداء عمى  ،أك مرضكقد ل يزىؽ الركح فيتسبب بجرح  ،فيككف إعتداء عمى الحؽ في الحياة

 .1الحؽ في سالمة الجسد

يتسبب  أف، أك جيف أثناء التحقيؽ فيتسبب بمقتموحد المساأكمثاؿ ذلؾ قياـ ضابط الشرطة بتعذيب 
 بجركح لو.

 عمى الضرر الجسدم 1947المعدؿ في سنة  1944( لسنة 36كنص قانكف المخالفات المدنية رقـ)
شخص أخر عف ستعماؿ أم نكع مف أنكاع القكة نحك إ)( كالتي عرؼ فييا اإلعتداء كىك:24)في المادة

مباشرة أك غير ، مطـ  أـ الدفع أـ بأية صكرة أخرل، سكاء أكاف ذلؾ بطريؽ الضرب أـ ألقصد
 (..........مباشرة

ببقية المادة بشكؿ أكبر حيث تكضح ىذه المادة كيؼ يككف اإلعتداء كطبيعتو كأشكالو كقد فصؿ ذلؾ 
بغير رضى المعتدل عميو أك برضاه إذا كاف ىذا الرضى قد استحصؿ عميو بطريؽ  ......)جاء فييا:

، إذا كاف لتيديد نحك شخص أخر، بفعؿ أك إيماءمؾ القكة أك االغش كاإلحتياؿ أك بمحاكلة استعماؿ ت
، بناء عمى اسباب معقكلة ،ص األخر عمى اإلعتقادالقائـ بالمحاكلة أك التيديد قد تسبب في حمؿ الشخ

 .بأنو كاف ينكم في ذلؾ الحيف كيممؾ مف القدرة ما يمكنو مف تنفيذ غايتو(

( 50)، أما المادةعمى المضركر متعمدا ؿيحص معمى الضرر الجسدم الذنجد أف ىذه المادة نصت 
فنصت عمى ما يقع عمى المضركر مف  1948( لسنة 36( مف قانكف المخالفات المدنية رقـ )3الفقرة)

                                                           
 .465ص ،المرجع سابؽ،تكركرم كالدكتكر احمد طالب سكيطيد.عثماف ال 1
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إيفاء بالغايات المقصكدة مف ىذه المادة يتألؼ اإلىماؿ :)ضرر جسدم نتيجة اإلىماؿ فنصت عمى
 :مف

، أك ة في الظركؼ التي كقع فييا الفعؿك بصير أكل: إتياف فعؿ ل يأتيو شخص معتدؿ اإلدراؾ ذ
 .(التقصير في أتياف فعؿ ل يقصر مثؿ ىذا الشخص في إتيانو في الظركؼ التي كقع فييا التقصير

نصت ىذه الفقرة عمى أف اإلىماؿ يقع بإنحراؼ سمكؾ الشخص عف سمكؾ الرجؿ المعتاد كمف ذلؾ ما 
 قد يتسبب بو ىذا اإلىماؿ مف ضرر جسدم. 

ثانيا: التقصير في :)مف قانكف المخالفات المدنية عمى (3الفقرة) (50كنصت الفقرة الثانية مف المادة)
أك اتخاذ الحيطة في ممارسة مينة أك حرفة أك صنعة مما يستعممو أك  (كالميارة)الذكاء استعماؿ الحذؽ

، في ك الحرفة أك الصنعةتمؾ المينة أ يتخذه الشخص المعتدؿ اإلدراؾ ذك البصيرة مف ذكم الكفاية في
 األحكاؿ التي كقع فييا التقصير(.

الذم قد  ،لخطأف اإلىماؿ يقع عند عدـ األخذ اإلحتياطات الالزمة لعدـ كقكع اأ نفيـ مف ىذا النص
 .1كىذه اإلحتياطات يفترض أخذىا مف شخص معتدؿ الذكاء يؤدم ألضرار جسدية،

 كالمادة ،أردني( مدني 256) كالمادة ،مشركع القانكف المدني الفمسطيني ( مف179) كنجد أف المادة
 .الضرر بما فيو الضرر الجسدم أنكاع، جاءت بحكـ يشمؿ جميع ( مدني مصرم163)

األضرار التي قد يتسبب فييا مرتكب الفعؿ الضار التي قد  أنكاعتشمؿ جميع  (179)المادة نص إف
 تككف جسدية أك مادية أك معنكية.

اعمو كلك كؿ إضرار بالغير يمـز ف) عمى:1976( لسنة 43) ( مدني أردني رقـ256) كنصت المادة
كيجد ىذا النص جذكره في الحديث النبكم الشريؼ )ل ضرر كل  ،(غير مميز بضماف الضرر

 .2ضرار(

                                                           
 .645مرجع سابؽ،ص،د.عبد الرزاؽ السنيكرم 1
( http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=160&idto=166&bk_no=81&ID=34مكقع ) 2

 .18/4/2016تاريخ الزيارة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=160&idto=166&bk_no=81&ID=34
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كؿ مف  ،)رغما عما كرد في المادة السابقة:مف القانكف المدني األردني (274) ككذلؾ جاء نص المادة
بالنفس مف قتؿ أك جرح أك أذل يمـز بالتعكيض عما أحدثو مف ضرر لممجني عميو أك  أتى فعال ضاران 

 ، كحرمكا مف ذلؾ بسبب الفعؿ الضار(.تو الشرعييف أك لمف كاف يعكليـكرث

إل  ،ي جاءت بحكـ يشمؿ كؿ أنكاع الضررمف القانكف المدني األردن (256)عمى الرغـ مف أف المادة
حيث أف الضرر الجسدم ىك  ،أعاله( 274)ة خاصة بالضرر الجسدم كىي المادةصص مادخأنو 

 مف أخطر األضرار التي قد تصيب المضركر ألنيا متعمقة بسالمة جسده.

نصت حيث  ،كؿ أنكاع الضرر التي تنتج عف خطأالقانكف المدني المصرم بنص يشمؿ  كجاء
 .(لمغير يمـز مف ارتكبو بالتعكيضكؿ خطأ سبب ضررا )( مدني مصرم عمى:163المادة)

مف  (70حسب المادة) في حالة المكت كىك الدية سمفان  كيككف التعكيض عف الضرر الجسدم مقدران 
أك في حالة فقد العضك كىك األرش أم جزء مف  ،قانكف المخالفات المدنية المعمكؿ فيو في فمسطيف

حسب  ،1فيككف تقديره لمقاضي كالخبراءأما ما دكف ذلؾ مف اإلصابات  الدية حسب العضك المصاب،
 المذكرة اإليضاحية لمقانكف المدني األردني.

 أية:)الضرر المادم بأنو 1948( لسنة 36كعرؼ قانكف المخالفات المدنية رقـ) :ثانيا: الضرر المادي
 كبياف تفاصيميا(. خسارة أك نفقة فعمية يمكف تقدير قيمتيا نقدان 

كيمس  ،ة لممتضرر فينتقص منيا أك يعدميامالية تدخؿ في الذمة المالييمس الضرر المادم بمصالح 
 تفكيت منفعة األمكاؿ، كيعد ضرران  إلىكقد يؤدم الضرر المادم  ،2بالممتمكات أيضا فيعطبيا أك يتمفيا

ككذلؾ ما يفكت  مثؿ نفقات العالج، ،3أيضا الخسارة الناتجة عف إصابة اإلنساف في صحتو ماديان 
 .4بشكؿ دائـ أك مؤقت كىك ما يسمى بالكسب الفائت إصابتوالشخص مف دخؿ نتيجة 

                                                           
 .467ص،مرجع سابؽ،د.عثماف التكركرم كالدكتكر احمد طالب سكيطي 1
 .165ص ،مرجع سابؽ ،د.مصطفى العكجي 2
 .122،عماف،ص2009لكتركنية،الطبعة األكلى،دار الثقافة،سنة النشر د.عايد رجا الخاليمة،المسؤكلية التقصيرية اإل 3
 .468 – 467ص،مرجع سابؽ،د.عثماف التكركرم كالدكتكر احمد طالب سكيطي 4
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احد المطمكبيف لمشرطة أثناء تفتيش  بتكسير أثاث منزؿ، قياـ رجؿ أمف كمثاؿ عمى الضرر المادم
 .لكجكد أحقاد شخصية بينيمامنزلو 

جزئي يؤثر عمى  أكية تؤدم لعجز دائـ ، الضرر الذم ينتج عف إصابة جسدكمف قبيؿ الضرر المادم
لـ يؤثر  إذاأما  ،يث أف الضرر في ىذه الحالة محققاالكسب المالي لممتضرر فتعدمو أك تنقصو ح

كل يرد  ،ىذه الحالة عمى الضرر الجسدم فقطالعجز عمى القدرة عمى الكسب فإف التعكيض يككف في 
 .1ألف الضرر المحتمؿ ل يكجب التعكيض ،عدـ قدرتو عمى الكسب في المستقبؿالقكؿ بإحتماؿ 

 ،القدرة عمى الكسبكمثاؿ ذلؾ قياـ رجؿ أمف باإلعتداء عمى احد المكاطنيف فيتسبب بإعاقة لو تفقده 
فيككف  ،ة المعتدل عميو ل تتأثر بإصابتوبو عمى الكسب ككف مين ء كما تسببلـ يؤثر اإلعتدا إذاأما 

 .سدم فقطالتعكيض في ىذه الحالة عف الضرر الج

حرماف أكلئؾ المذيف كانكا  إلىيؤدم ، كىك الضرر الذم أيضا الضرر المرتدكمف قبيؿ الضرر المادم 
أك ىك ضرر يقع عمى غير مف يقع  ،2يعتمدكف عمى ما كاف يقدـ ليـ ككانكا يتمقكنو مف المضركر

مف الكرثة أك مف سكاء كانكا ىؤلء األشخاص  كيجب تعكيضيـ جميعان  ،3عميو الفعؿ الضار مباشرة
كأف فرصة  ،رة مف الزمف تسمح بالقكؿ بكجكدىاغير الكرثة متى كانت ىذه الرعاية فعمية كمستمرة لفت

 .4استمرار الرعاية كانت محققو

، فيحؽ المارة في الطريؽكمثاؿ ذلؾ قياـ رجؿ أمف بإطالؽ النار بالخطأ فيتسبب بقتؿ أحد األشخاص 
 بالمطالبة بالتعكيض. أك قانكنان  شرعان  عكليـلألشخاص المذيف كاف ىذا الشخص ي
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 ثالثا: الضرر األدبي )المعنوي(

فالضرر الذم  ،1يعرؼ الضرر األدبي بمفيكمو الكاسع بأنو الضرر الذم ل يصيب الشخص في مالو
 يصيب الجسـ قد يتسبب بضرر معنكم عندما يؤثر عمى الحالة المعنكية لممضركر.

أما المفيكـ الضيؽ لمضرر المعنكم فيك اإلعتداء عمى مشاعر الضحية المتضرر مثؿ اإلعتداء عمى 
 .2شرفو أك سمعتو 

( 20)ل ضرر كل ضرار( ككذلؾ المادة ):( مف مجمة األحكاـ العدلية عمى19كنصت المادة )
ي أك مادم أك كىذه المكاد تشمؿ التعكيض عف جميع انكاع الضرر سكاء جسمان،عمى)الضرر يزاؿ(

 .3أدبي، إل أف إجماع فقياء المسمميف ىك حصر الضماف بالضرر المادم فقط دكف الضرر األدبي

كأقر التعكيض عف الضرر األدبي  ،عميو فقياء المسمميف قانكف المخالفات المدنية ما أجمع تجاكزكقد 
 بعض حالتو. نص عمىك 

الخسارة أك التمؼ الذم يمحؽ :)الضرر بأنو 1944لسنة  36نية رقـ كعرؼ قانكف المخالفات المد
 أك سمب الراحة أك اإلضرار بالرفاه الجسماني أك السمعة أك ما الى ذلؾ(. ،بماؿ

اإلضرار سمب الراحة ك حالتو كىي  بعضنو ذكر أكىذا التعريؼ يتضمف الضرر األدبي حيث 
 بالسمعة.

مف قانكف المخالفات المدنية في  (16)فقد نصت المادة أما بالنسبة لمتعكيض عف الضرر األدبي
 ( عمى:)إف التبعة المترتبة عمى أم شخص لتفكىو ببياف ينطكم عمى القذؼ ل يخفؼ منيا:2الفقرة)

 أك،ككنو قد تفكه بو عف طريؽ تكرار ما قالو غيره أك ترديد شائعة سمعيا- أ
 أك بعد ذلؾ،أكفي اإلدلء بذلؾ البياف عند تفكىو بو  إليوككنو قد ذكر المصدر الذم استند - ب
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 تراعى في ذلؾ أحكاـ المادتيف أك أفعمى ،ككنو يعتقد بصحة البياف- ت
 أك،أنو لـ يكف يقصد في كاقع األمر التفكه بالبياف أك نشره بحؽ المدعي- ث
كيشترط في ذلؾ أف يجكز لممحكمة مراعاة ىذه اإلعتبارات أك  :أنو لـ يكف يعمـ بكجكد المدعي- ج

 ما شابييا عند الحكـ بالتعكيض.

حدل صكر الضرر األدبي كالطرؽ التي قد يتـ فييا فقد تككف إضرار إفقد جاءت المادة السابقة لتذكر 
 .1بسمعة األخريف بقصد أك عف طريؽ ترديد الشائعات أك غيرىا مف الطرؽ التي ذكرتيا المادة السابقة

لتشيير بسمعة كجاء قانكف المخالفات المدنية بصكرة أخرل لمضرر األدبي كىك اإلفتراء بيدؼ ا
 المضركر كاإلضرار بو.

( مف قانكف المخالفات المدنية عمى:)اإلفتراء المؤذم ىك نشر بياف كاذب مف قبؿ 23)نصت المادةفقد 
 :، فيما يتعمؽأـ بأية صكرة أخرل ، سكاء أكاف النشر شفكيان خص بسكء نيةأم ش

 أك،أم شخص أك حرفتو أك مينتو ةبتجار - أ
 أك،ببضائع أم شخص- ب
 :ممكية أم شخص ألم ماؿبحؽ - ت

فيما يتعمؽ بذلؾ، إل إذا كاف قد تضرر  كيشترط في ذلؾ أف ل يحصؿ أم شخص تعكيضان 
 ماديا.....(.

تعكيض عف الضرر األدبي كىك سمحت بال قدمف قانكف المخالفات المدنية  (16)ادةالم كبالرغـ مف أف
إذا تسبب بضرر المؤذم إل تراء التعكيض عف اإلف لـ تنص عمى( 23نص المادة ) إل أف، القذؼ
، كيككف بذلؾ قانكف المخالفات المدنية جاء بحكميف مختمفيف كلـ يستقر عمى حكـ معيف مادم

 بخصكص التعكيض عف الضرر األدبي.
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أثناء قيامة بتنظيـ حركة أمف بسب كشتـ احد المكاطنيف كمف األمثمة عمى الضرر األدبي قياـ رجؿ 
 .السير

كالشكؿ الثاني  ،بكرامة الشخص مثؿ المساس بسمعتو األكؿ ىك المساس ،يأخذ شكميفكالضرر األدبي 
 مثؿ اآللـ التي يتسبب بيا مقتؿ أب.   ،ىك اآللـ

كؿ -1)عمى: (187) فنص عمى حكـ مختمؼ فنص في المادةأما مشركع القانكف المدني الفمسطيني 
سمعتو، أك في مركزه الجتماعي، أك  مف تعدل عمى الغير في حريتو، أك في عرضو، أك شرفو، أك

 .(عما لحؽ الغير مف ضرر أدبي في اعتباره المالي، يككف مسئكلن 

( مف المادة السابقة بعض الحالت التي يحؽ فييا لممضركر الرجكع عمى مف 1) كضحت النقطة
(مف 2)ثـ جاءت النقطة  ،ض كأعطت عدة أمثمة عمى ىذا الضررتسبب لو بالضرر األدبي بالتعكي

نفس المادة لتكضح بأف الحؽ في التعكيض عف الضرر األدبي قد يتعدل الشخص الذم تعرض 
 :لمضرر األدبي بشكؿ مباشر حيث جاء فييا

يقضى بالتعكيض لمزكج، كالقريب مف الدرجة الثانية عما يصيبو مف ضرر أدبي بسبب  أفيجكز  -2 
 .مكت المصاب

مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني فأكدت المبدأ القانكني  (187) المادةأما النقطة الثالثة مف 
 إل بشركط حيث نصت عمى: 1المستقر عميو بأف التعكيض عف الضرر األدبي ل ينتقؿ إلى الغير

إذا تحددت قيمتو بمقتضى  إلل ينتقؿ الحؽ في طمب التعكيض عف الضرر األدبي إلى الغير  -3 
 اتفاؽ أك بحكـ قضائي نيائي(.

بي كجعؿ ليذا التعكيض مشركع القانكف المدني الفمسطيني نص عمى التعكيض عمى الضرر األد فإ
درجة الثانية في يقضى بالتعكيض كىـ الزكج كالقريب مف ال أف، حيث حدد لمف يجكز شركط معينة

 تحددت قيمتو بإتفاؽ أك بحكـ إذاالغير إل  إلى، كمنع انتقاؿ الحؽ في التعكيض حالة مكت المصاب
 قضائي نيائي.
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اكؿ حؽ الضماف يتن -1:)( فنصت267ردني عمى الضرر األدبي في المادة)كنص القانكف المدني األ
فكؿ تعد عمى الغير في حريتو أك في عرضو أك في شرفو أك في سمعتو أك في  ،الضرر األدبي كذلؾ

 .ي يجعؿ المتعدم مسؤكل عف الضمافمركزه اإلجتماعي أك في اعتباره المال

كيجكز أف يقضى بالضماف لألزكاج كلألقربيف مف األسرة عما يصيبيـ مف ضرر أدبي بسبب  -2
 .مكت المصاب

الغير إل إف تحددت قيمتو بمقتضى إتفاؽ أك حكـ  إلىكل ينتقؿ الضماف عف الضرر األدبي  -3
 نيائي(.

بإقرارىـ الحؽ في  إف كال مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني كالقانكف المدني األردني متشابييف
أف التعكيض عف الضرر األدبي كأنو ل ينتقؿ لمغير إل إذا تحددت قيمتو كاإلختالؼ الكحيد ىك 

درجة القرابة التي يجكز معيا المطالبة في  لـ تحدد مف القانكف المدني األردني (2)فقرة (267)المادة
 .1ضماف الضرر األدبي

 ،أيضايشمؿ التعكيض الضرر األدبي  -1مف القانكف المدني المصرم عمى:) (222) كنصت المادة
 .الغير إل أف تحدد بمقتضى اتفاؽ أك طالب الدائف بو أماـ القضاء إلىكلكف ل يجكز أف ينتقؿ 

كمع ذلؾ ل يجكز الحكـ بتعكيض إل لألزكاج كاألقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبيـ مف ألـ  -2
 المصاب(.مف جراء مكت 

 فما ىي شركطو؟ الضرر، أنكاعدرسنا 
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 :الموجب لمتعويض الضرر المطمب الثاني:شروط

 يشترط ليككف الضرر مكجب لمتعكيض عدة شركط يجب أف تتكافر كىذه الشركط ىي:

كأصبح بمقدكر القاضي 1: أف يككف الضرر محققا: بأف يككف الضرر قد كقع فعال كبصكرة أكيدة أكلن 
ا عمى كمثاؿ قياـ رجؿ أمف بالتعدم بالضرب بكاسطة عص ،2معالمو كالتعكيض المناسب عنوأف يحدد 

المستقبؿ فكقكعو أكيد كنتيجة  إلىكلك تراخى  أك أف يككف كقكعو مؤكدان  ،أحد المساجيف فيؤدم لكفاتو
 . 3مباشرة لمفعؿ

،مثؿ قياـ رجؿ 4مستقبؿكتراخت أثاره كميا أك بعضيا إلى الالضرر المستقبمي ىك ضرر تحقؽ سببو  ك
ففي ىذه  ،مالو فيتسبب بعاىة مستديمة لمشخصأمف يقكد سيارة عسكرية بدىس أحد المارة بسبب إى

لـ يتحقؽ كلكنو مف المؤكد عدـ القدرة عمى الكسب  مثؿأثاره  بعض كلكف ،الحالة تحقؽ الضرر فعالن 
 تحققو بالمستقبؿ كيستتبع التعكيض.

، كؿ مكجب لمتعكيض أما الثاني فالحيث أف األ ،الضرر اإلحتماليستقبمي يختمؼ عف كالضرر الم
فال يككف مكجبا لمتعكيض إل إذا كقع  ،الضرر اإلحتمالي ىك ضرر غير محقؽ، قد يقع كقد ل يقعف

 .5فعالن 
 ،أثناء أداء ميامو في تفتيش منزؿ حد رجاؿ األمف ببطف إمرأة حامؿأكمثاؿ ذلؾ ارتطاـ سالح 

كجب لمتعكيض إل إذا فال يككف م ،جياض إحتمالي قد يقع كقد ل يقعحالة كىك اإلضرر في ىذه الالف
 .تحقؽ بالفعؿ

ف كانت أمران اإلحتمالي يختمؼ عف تفكيت الفرصةكالضرر  إل أف تفكيتيا  ،إحتماليان  ، فتفكيت الفرصة كا 
 كفقا إلمكانية نجاحيا. ،6كيككف تقديره لمقاضي يستكجب التعكيض محققان  أمران 
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فيجب  ،كف طالب التعكيض ىك المضركر نفسوكيككف ذلؾ عندما يك: :أف يككف الضرر شخصيان ثانيان 
أما إذا كاف يطمب التعكيض بصفة أخرل كأف  مف ضرر، عميو عند إذف أف يثبت ما أصابو شخصيان 

 .1يككف زكج المضركر فعميو أف يثبت الضرر الشخصي الذم لحؽ بو
و مف قبؿ أحد ض ىك أبف المتكفى الذم تكفي نتيجة إطالؽ النار عميكمثاؿ ذلؾ أف يككف طالب التعكي

 تعرض لو مف ضرر. افيجب عميو في ىذه الحالة إثبات م ،أفراد الجيش بالخطأ
فال يككف ىناؾ محؿ لمتعكيض إل  يشترط في الضرر أف يككف مباشران  ::أف يككف الضرر مباشران ثالثان 

الضرر المباشر ىك نتيجة طبيعية ك ، لمفعؿ الضار بشكؿ مباشرنتيجة  عف األضرار التي كقعت فعالن 
 .2إذا لـ يكف بإستطاعتو أف يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ رجؿ األمفلمخطأ الذم أحدثو 

: إف إعتداء أحد رجاؿ األمف عمى 3:أف يصيب الضرر مصمحة مشركعة لممتضرر يحمييا القانكفرابعان 
لممتضرر كىي حقو في سالمة جسده، أما الضرر الذم أحد األشخاص فيو مساس بمصمحة مشركعة 

رجؿ األمف حقو في الدفاع  يمحؽ بالشخص نتيجة قيامو باإلعتداء عمى أحد رجاؿ األمف كممارسة
أك  ،في دعكل التعكيض حيث انو سبب غير مشركع إليوفإف ذلؾ السبب ل يمكف اإلستناد  ،الشرعي

 .ت أثناء قيامو بتفتيش أحد المنازؿقياـ رجؿ أمف بإتالؼ كيس يحتكم عمى مخدرا
الضرر  أف:أل يككف الضرر قد سبؽ تعكيضو: إف حصكؿ المتضرر عمى التعكيض يدؿ عمى خامسان 

فالقاعدة ىي عدـ جكاز الجمع بيف عدة  زاؿ كانتيى كل يحؽ لممتضرر المطالبة بالتعكيض مرة أخرل،
 .4تعكيضات عف نفس السبب

لدل  الجيش أحد األشخاص بالخطأ كأف يككف ىذا الشخص مؤمنان  أحد أفراد يدىسكمثاؿ ذلؾ أف 
عمى  عمى رجؿ الجيش بالتعكيض إذا كاف قد حصؿالرجكع  المضركرفال يستطيع  ،شركة تأميف

 .5المتضرر عمى حساب الفاعؿ إثراءفالتعكيض ىدفو جبر الضرر كليس  التعكيض مف شركة التأميف،
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 :الثالث: ركن العالقة السببية المبحث

إف عالقة السببية بيف الخطأ كالضرر معناىا أف تكجد عالقة مباشرة ما بيف الخطأ الذم ارتكبو 
فيجب أف يككف الضرر ىك نتيجة مباشرة لمخطأ الذم كقع  ،المسئكؿ كالضرر الذم أصاب المضركر

 . 1عف الضرر المسئكؿمف 

 سبب ضرران  القانكف المدني الفمسطيني عمى:)كؿ مف ارتكب فعالن مف مشركع  (179)كنصت المادة
 لمغير يمـز بتعكيضو(.

 المادة السابقة أف عالقة السببية بيف الفعؿ الضار كالضرر ىك شرط لمتعكيض. أكضحت

مف مشركع القانكف المدني  (179)ة بنفس ركحية نص المادةكقد جاء حكـ محكمة التمييز األردني
كلمحكـ بالضماف كالمسؤكلية عف الضرر لبد مف تكافر عناصر  ......)اء فيو:الفمسطيني حيث ج

نتفاء أم عنصر منيما فال إالمسؤكلية التقصيرية كىي الفعؿ كالضرر كعالقة سببية بينيما، كفي حاؿ 
 2.(مسؤكلية كل ضماف

ذا كاف فعؿ كاحد ىك الذم تسبب  شكالية عند اإل نجد، كلكف بضرر كاحد فال تظير ىنا أم مشكمةكا 
،كسندرس تائج المتتالية عف سبب أصمي كاحدأك عند تعدد الن ،ان كاحد ان تعدد األسباب التي أحدثت ضرر 

في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث حالة تعدد األسباب كسندرس في المطمب الثاني حالة تسمسؿ 
 األضرار.
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تاريخ الزيارة  ،WWW.LAWJO.NET، مكقع (ىيئة خماسية) 8/2/2005بتاريخ  3201/2004تمييز حقكؽ أردني، رقـ  2

 ـ.19/9/2015
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 :حالة تعدد األسباب المطمب األول:

تعييف السبب الحقيقي ليذا  يصعب معو أسباب في إحداث ضرر كاحد، إذا تكافرت عدة عكامؿ أك
حيث يعتبر ىك السبب الذم  فإنو يجب البحث عف السبب الذم يستغرؽ األسباب األخرل، ،الضرر

 .1أحدث الضرر

( عمى:)إذا اجتمع المباشر كالمتسبب أضيؼ الحكـ إلى 90المادة) فيمجمة األحكاـ العدلية  نصتكقد 
 المباشر(.

 ان مف مجمة األحكاـ العدلية بينت أنو في الحالة التي يككف فييا شخص قد أحدث ضرر  (90)إف المادة
في ىذه الحالة ىك  المسئكؿفإف  ،أخر ساىـ في إحداث الضرر بالتسبببشكؿ مباشر كىناؾ شخص 

 سبب المنتج كالفعاؿ في إحداث الضرر.الفنص المادة قد أخذ ب ،مباشر مف أحدث الضرر بشكؿ

إذا كاف قد -عمى:)أ نصت1944لسنة  (36مف قانكف المخالفات المدنية رقـ) (60)المادة في حيف أف
فال يحكـ بالعقكبة إل عف الضرر الذم قد ينشأ بصكرة طبيعية في سياؽ األمكر  لحؽ بالمدعي ضرر،

 اإلعتيادية كالذم ينجـ مباشرة عف المخالفة المدنية التي ارتكبيا المدعى عميو(.

المباشر جراء فقط عف الضرر  تعكيضمف قانكف المخالفات المدنية جعمت ال (60)المادة أفأم 
كأف يككف الضرر ناشئا بشكؿ طبيعي جراء الفعؿ الضار ككفقا لسير األمكر بشكؿ  ،مخالفة مدنية

 إعتيادم.

فقررت أف:)ركف السببية في المسئكلية المدنية ل يقكـ إل عمى  ذلؾ محكمة النقض المصرية  كأيدت
الذم ليس مف شأنو بطبيعتو إحداث مثؿ السبب المنتج الفعاؿ المحدث لمضرر دكف السبب العارض 

 .2ىذا الضرر ميما كاف قد أسيـ مصادفة في إحداثو بأف كاف مقترنا بو(

 

                                                           
 .487- 486ص،مرجع سابؽ،د.عثماف التكركرم كالدكتكر أحمد طالب سكيطي 1
تاريخ  www.f-law.netمكقع،1241ص 244ؽ 2ج 50س 1999-12-7ؽ جمسة  68لسنة  848طعف رقـ ،نقض مصرم2

 .21:22الساعة  2015-12-17الزيارة 
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ذا اجتمع أكثر مف سبب في إحداث الضرر ككانت ك كفؽ سير األمكر  ميا منتجو كتحدث ضرران كا 
 العادم فتككف المسؤكلية في التعكيض عمى كؿ مف تسبب بيذا الضرر كؿ بمقدار الضرر الذم أحدثو

 .كتقدر المحكمة كتكزع ىذا التعكيض

عمى:)إذا اشترؾ شخصاف  1944( لسنة 36مف قانكف المخالفات المدنية رقـ ) (10)نصت المادةقد ك 
،يتحمؿ ذلؾ كاف ذلؾ الفعؿ يؤلؼ مخالفة مدنيةك  ،في تبعة فعؿ بمقتضى ىذا القانكف أك أكثر

كتجكز إقامة الدعكل عمييما أك عمييـ  ،األشخاص تبعة ذلؾ الفعؿ بالتضامفالشخصاف أك أكلئؾ 
 مجتمعيف أك منفرديف(.

كيككف  ،دنيةخالفة المبأف المسؤكلية في التعكيض تقع عمى عاتؽ كؿ شخص ساىـ في الم ىذا يعني
ا أكدت عمى ذلؾ كيككف كؿ بنسبة خطأه كم ،كىك تضامف بقكة القانكف ،ذلؾ بالتضامف فيما بينيـ

 مثال: ،القكانيف المدنية

إذا تعدد المسئكلكف عف فعؿ ضار ):كع القانكف المدني الفمسطيني عمى( مف مشر 185نصت المادة)
يتكزع غـر المسؤكلية بينيـ بقدر دكر كؿ التـز كؿ منيـ في مكاجية المضركر لتعكيض كؿ الضرر ك 

كىي تطابؽ  منيـ في إحداث الضرر فاف تعذر تحديد ىذا الدكر كزع عمييـ غـر المسؤكلية بالتساكم(.
 (مف القانكف المدني المصرم.169نص المادة )

ف قانكف م (10مع نص المادة) مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني منسجمان  (185)كجاء نص المادة
 .مف حيث مسؤكلية محدثي الضرر عف التعكيض بالتضامف فيما بينيـالمخالفات المدنية 

كمف النصكص  ،حيث جاءت ىذه النصكص لتجعؿ مسؤكلية التعكيض عمى جميع المتسببيف بالضرر
كمنيا ما جعؿ مسؤكليتيـ بمقدار  ،امف كما قانكف المخالفات المدنيةمف جعؿ مسؤكليتيـ بالتض

ذا تعذر تحديد ىذا القدر كزع بينيـ بالتساكم ة كؿ منيـمسؤكلي كما مشركع القانكف المدني  كا 
كذلؾ في  أيضاكلكف مشركع القانكف المدني الفمسطيني كضح بأف المسؤكلية بالتضامف  ،الفمسطيني
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قديرية ة التأما القانكف المدني األردني فقد أعطى قدر أكبر مف السمط ،(185المذكرة اإليضاحية لممادة)
  .1فميا أف تحكـ بمقدار مسؤكلية كؿ منيـ أك بالتساكم فيما بينيـ أك بالتضامف ،لممحكمة

عف الفعؿ  عمى:)إذا تعدد المسئكلكفمف القانكف المدني األردني بحكـ  (265)المادة حيث نصت
بنسبة نصيبو فيو كلممحكمة أف تقضي بالتساكم أك بالتضامف كالتكافؿ  مسئكلكاف كؿ منيـ  الضار،

 فيما بينيـ(.

كمثاؿ ذلؾ قياـ أكثر مف فرد مف الشرطة باإلعتداء عمى أحد األشخاص بالضرب فيتسببكا بإيذاءه 
ففي  ،كأف يقـك أحدىـ بضربو بكاسطة عصا كيقـك األخر بضربو بكاسطة قدمو عمى جسده بشكؿ بميغ

ف أختمفت درجة المسؤكلية كفقان ىذا ال  مثاؿ يتكزع غـر المسؤكلية عمى جميع مف اشترؾ باإلعتداء كا 
 لمضرر الذم أحدثو كؿ كاحد منيـ.

 :حالة تسمسل األضرار المطمب الثاني:

الة األكلى ففي الح ،تسمسؿ النتائج أك تعاقب األضرار يجب أف نميز بيف حالة تعدد األسباب كحالة
لثانية فالسبب كاحد لـ أما في الحالة ا كاألسباب ىي التي تعاقبت فتعددت، ،يتعاقبالضرر كاحد لـ 

 .2متعددة كاألضرار ىي التي تعاقبت عف ىذا السبب الكاحد فصارت أضراران  ،يتعدد

 مسئكلمف قانكف المخالفات المدنية أف الشخص الذم يرتكب مخالفة مدنية يككف  (60) بينت المادةك 
لفة تسببت كأف تككف ىذه المخا ،مخالفة كفؽ المجرل العادم لألمكرحدثو ىذه العف الضرر الذم ت

كىي بذلؾ تنفي مسؤكلية الشخص عف األضرار المتسمسمة عف الضرر  ،بيذا الضرر بشكؿ مباشر
ما لـ تكف ىذه األضرار طبيعية كفؽ  ،المسئكؿالمباشر الذم أحدثتو المخالفة المدنية التي ارتكبيا 

 .3العادم لألمكرالمجرل 

 
                                                           

 (.185المذكرة اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني المادة) 1
 .764ص،مرجع سابؽ،د.عبد الرزاؽ السنيكرم 2
إذا كاف قد لحؽ بالمدعي ضرر،فال يحكـ -1عمى:)1944(لسنة 36(مف قانكف المخالفات المدنية رقـ )60نصت المادة) 3

كالذم ينجـ مباشرة عف المخالفة المدنية التي ،بالعقكبة إل عف الضرر الذم قد ينشا بصكرة طبيعية في سياؽ األمكر اإلعتيادية
 ارتكبيا المدعى عميو(.
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 عطب السيارة مما إلىسيارة أحد األشخاص فيؤدم ذلؾ  حطيـكمثاؿ ذلؾ قياـ أحد أفراد الجيش بت
مما يترتب عميو عدـ قدرتو عمى  ،فيؤدم ذلؾ لعدـ أخذ أجره ،يمنع ىذا الشخص مف الذىاب لعممو

 عالج ابنو فيتسبب ذلؾ بكفاتو.

كعميو إقامة  ،فيك المدعي في دعكل المسؤكلية ،ضركربات العالقة السببية عمى المإث كيقع عبء
 .2كيمكف إثباتيا بكؿ طرؽ اإلثبات ،لمسؤكلية كمنيا عالقة السببيةبإثبات أركاف ا ،1البينة عمى إدعائو

كىي الفعؿ الضار يتبيف لنا مف خالؿ ىذا الفصؿ أنو يجب أف تتكافر أركاف المسؤكلية التقصيرية 
 .كلية رجؿ األمف عف أفعالو الضارةبينيما إلمكاف قياـ مسؤ كالضرر كالعالقة السببية 

كلكف ىؿ تككف الدكلة مسئكلة عف األفعاؿ الضارة التي يرتكبيا رجاؿ األمف؟ كما ىك أساس ىذه 
 .المسؤكلية إف كجدت؟ ىذا ما سندرسو في الفصؿ الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عف الدكتكر عثماف التكركرم كالدكتكر  869،مصادر اإللتزاـ،ص1ج،الكسيط في شرح القانكف المدني،السنيكرمد.عبد الرزاؽ  1

 .496مرجع سابؽ،ص،أحمد طالب سكيطي
 .496مرجع سابؽ،ص،د.عثماف التكركرم كالدكتكر أحمد طالب سكيطي 2
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 الفصل الثاني:

______________________________________________________ 

 :وكيفية دفعيا رجال األمنالصادرة عن شروط مسؤولية الدولة عن األفعال الضارة 

رجاؿ األمف، فكيؼ الصادرة عف ندرس في ىذا الفصؿ شركط مسؤكلية الدكلة عف األفعاؿ الضارة 
رجاؿ األمف كما ىي مبررات ذلؾ؟ كما ىي رة عف الصاديمكف أف تسأؿ الدكلة عف األفعاؿ الضارة 

رجاؿ األمف كعدـ مسؤكليتيا عف الصادرة عف الحدكد الفاصمة بيف مسؤكلية الدكلة عف األفعاؿ الضارة 
 دفع ىذه المسؤكلية؟ ت أف  ككيؼ يمكف لمدكلة ىذه األفعاؿ؟

الشركط أكؿ ىذه شركط ك  رجاؿ األمف عدةالصادرة عف لكي تككف الدكلة مسئكلة عف األفعاؿ الضارة 
ندرس الشرط ك  ،في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ كندرس ىذا الشرط ىك ضركرة تكافر عالقة التبعية

نخصص ك  ،تبط بكظيفتو في المبحث الثانيالثاني كىك ضركرة ارتكاب رجؿ األمف لفعؿ ضار مر 
 رجاؿ األمف.الصادرة عف  الضارةالمبحث الثالث لدراسة كيفية دفع الدكلة مسؤكليتيا عف األفعاؿ 
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 :ضرورة توافر عالقة التبعية المبحث األول:

ما يككف لممتبكع مف سمطة فعمية في إصدار األكامر إلى التابع في طريقة ):تعرؼ عالقة التبعية بأنيا
 1.(أداء عممو كفي الرقابة عميو كمحاسبتو

كرجؿ األمف ىك مكظؼ كالمكظؼ في مركز التابع لمدكلة حيث تقكـ مسؤكلية الدكلة عف أعماؿ 
المكظفيف عمى أساس مسؤكلية المتبكع عف أفعاؿ تابعو، كعالقة التبعية قائمة بيف رجؿ األمف كالدكلة، 

 2تممؾ سمطة فعمية عميو كتممؾ رقابتو كمحاسبتو كتكجييو. أنيابحيث 

يشترط لمسؤكلية المتبكع عف )ما سبؽ، حيث جاء فيو  استئناؼ راـ اهلل ليؤكد ةكقد جاء حكـ محكم
 3.(يككف لممتبكع سمطة أمر أك نيي عمى المتبكع أفأعماؿ التابع 

لة عف األفعاؿ الضارة لرجاؿ األمف ل بد مف تكافر شرط عالقة مسئك  الدكلة و لكي تككفيتضح أن
يحكيو ىذا الشرط مف عناصر، أىميا السمطة الفعمية لمدكلة عمى التبعية بيف الدكلة كرجؿ األمف، كما 
ندرس في المطمب الكؿ  ،العناصر في مطمبيف ، ندرس ىذه4رجؿ األمف كعنصر الرقابة كالتكجيو

كندرس في المطمب الثاني عنصر الرقابة كالتكجيو  عنصر السمطة الفعمية لمدكلة عمى رجؿ األمف،
 لمدكلة عمى رجؿ األمف.

 :عنصر السمطة الفعمية لمدولة عمى رجل األمن ب األول:المطم

)التابع( لنتمكف مف مسائمة الدكلة عف األضرار  يجب أف تتمتع الدكلة بسمطة فعمية عمى رجؿ األمف
 .5التي يحدثيا رجؿ األمف

ت إيفاء بالغايا:)(1)في الفقرة 1944لسنة  (36) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (12)نصت المادة
 يتحمؿ المخدـك تبعة أم فعؿ يأتيو خادمو: ،المقصكدة مف ىذا القانكف

 .(إذا كاف المخدـك قد أجاز ذلؾ الفعؿ أك أقره- أ

                                                           
 .861-860د. عبد الرزاؽ احمد السنيكرم، مرجع سابؽ، اليامش، ص 1
، 1999ؿ احمد الطائي، المسؤكلية المدنية لمدكلة عف أخطاء مكظفييا،الطبعة الثانية، دار الثقافة،عماف، سنة النشر د. عاد 2

 .21ص
 ـ.27/12/2010بتاريخ  235/2010قرار محكمة إستئناؼ راـ اهلل، رقـ  3
 .348،ص2012ردار الثقافة،سنة النش،مصادر اإللتزامات كأحكاميا،الطبعة األكلى،عماف،د.منذر الفضؿ 4
 .215،عماف،ص2016د.عبد القادر الفار كالدكتكر بشار عدناف ممكاكم،مصادر اإللتزاـ،الطبعة الثامنة،دار الثقافة،سنة النشر  5
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قراره مف قبؿ المخدكـ ككفقا ليذا النص فإ يو تحمؿ المخدـك يترتب عمف إجازة الفعؿ الذم يأتيو الخادـ كا 
قراره يحتاج لسمطة ف ،لتبعة ىذا الفعؿ جازة الفعؿ كا   عميو مف المخدـك عمى خادمو.كا 

مف قانكف المخالفات 1(26)كنص المادة ،سالفة الذكر (12)كعمى الرغـ مما جاء في نص المادة
تنطبؽ ل ىذه المكاد  أف أنو يمكف القكؿ إلالذم تحدث عف تبعة المخدكـ عف أفعاؿ خادمو،  المدنية

تككف الدكلة ىي المتبكع كرجؿ األمف ىك  أفعمى مسؤكلية المتبكع عمى أفعاؿ تابعو، إذا ما أريد 
 .التابع

باستثناء ما كرد  -1:)( حيث جاء فييا4)نكف المخالفات المدنية في المادةكذلؾ كفقا لما جاء في قا 
النص عميو صراحة بخالؼ ذلؾ، ل تقاـ الدعكل لمخالفة مدنية عمى ذات صاحب الجاللة أك عمى 

ذا  يتحمؿ خادـ جاللتو -2حككمة فمسطيف.  كالمكظؼ العمكمي تبعة ما يأتيو مف مخالفات مدنية كا 
 .(أقيمت الدعكل عميو فإنما تقاـ عميو بصفتو الشخصية

( مف قانكف دعاكل الحككمة لتذكر أنكاع الدعكل التي ترفع عمى 5)كفي نفس السياؽ جاءت المادة
س المسؤكلية كليس مف بينيا إقامة دعكل عمى الحككمة عمى أسا الحككمة عمى سبيؿ الحصر

 .2التقصيرية

كل ايتضح مف النصكص السابقة أف قانكف المخالفات المدنية كقانكف دعاكل الحككمة منعا إقامة الدع
الدكلة مسؤكلية بعدىا تطبيؽ أحكاـ مسؤكلية المخدـك عف أفعاؿ خادمو، عمى  يمكفالحككمة، فال  دض

الدكلة بشكؿ عاـ، حيث أف النصيف السابقيف ؿ األمف أك تابع ارجالضارة الصادرة عف عف األفعاؿ 
 عمى الدكلة. صريحيف بمنع إقامة الدعكل

                                                           
ل يتحمؿ األصيؿ أك ،عمى:)بالرغـ مما كرد في ىذا القانكف 1944(لسنة 36(مف قانكف المخالفات المدنية رقـ)26نصت المادة ) 1

 عمى أم شخص أخر،إل إذا كاف قد أجاز ذلؾ اإلعتداء أك أقره صراحة.،أم إعتداء يرتكبو ككيمو أك خادموالمخدـك تبعة 
عمى:)ل تسمع المحاكـ أم دعكل ضد الحككمة اف كانت  1958(لسنة 25(مف قانكف دعاكل الحككمة رقـ)5نصت المادة ) 2

تممؾ أمكاؿ غير  -الحصكؿ عمى أمكاؿ منقكلة أك التعكيض عنيا بمقدار قيمتيا. ب -أصمية أك متقابمة ال إذا كانت مف اجؿ أ
الحصكؿ عمى نقكد ك  -استردادىا أك التعكيض عنيا بمقدار قيمتيا أك بدؿ إيجارىا. ج منقكلة أك التصرؼ بيا أك نزع اليد عنيا أك

منع المطالبة بشرط اف يدفع المدعي المبمغ المطالب بو أك يقدـ  -أك تعكيضات نشأت عف عقد كانت الحككمة طرفا فيو. د
 .(كفيال
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عمى عدـ إمكانية رفع دعكل المسؤكلية التقصيرية عمى  مؤكدان محكمة استئناؼ القدس حكـ جاء كقد  
 ،دنيةمف قانكف المخالفات الم (4)كأصمت ذلؾ بأحكاـ المادة ،الضارة لتابعيياالدكلة بناء عمى األفعاؿ 

 .1مف قانكف دعاكل الحككمة (5)كالمادة

 يككف المتبكع مسئكلن  -1):(عمى1القانكف المدني الفمسطيني الفقرة)مف مشركع  (193)كنصت المادة
 ...(..عف الضرر الذم يحدثو تابعو بفعمو الضار

قانكف ، أف منياج مشركع القانكف المدني الفمسطيني مغاير لما جاء فيو حيث أكدت ىذه المادة
 المخالفات المدنية كقانكف دعاكل الحككمة، مف منع رفع الدعكل عمى الحككمة.

لممسئكؿ عف فعؿ الغير سكاء كاف ):( عمى194نكف المدني الفمسطيني، في المادة)كنص مشركع القا
عف تعكيض  ، حؽ الرجكع عميو في الحدكد التي يككف فييا ىذا الغير مسئكلن متكلي الرقابة أك متبكعان 

 .(الضرر

                                                           
ث المكضكع نجد كبعد الرجكع إلى ممؼ الدرجة :)أما مف حي138/2015جاء في قرار محكمة استئناؼ القدس، حقكؽ رقـ 1

األكلى نجد أف المستأنؼ عميو قد أقاـ الدعكل ضد الجية المستأنفة لممطالبة بتعكيضات مالية بدؿ اإلضرار المادية كالمعنكية التي 
ئـ عمى أساس لحقت بابنو نتيجة تزحمقو عف درج المدرسة بسبب كجكد مياه عمى الدرج كفؽ ما يدعي كاف ىذا الدعاء قا

لرد الدعكل قبؿ الدخكؿ في األساس عمى أساس  19/2015المسؤكلية التقصيرية نتيجة اإلىماؿ كتقدـ ككيؿ النيابة بالطمب رقـ 
، كبالرجكع إلى المادة 2014لسنة  18مف الدعاء باف الدعكل غير مسمكعة ضد الحككمة استنادا لما جاء بالقرار بقانكف رقـ 

 18( مكرر المعدلة بمكجب القرار بقانكف رقـ 4كما جاء أيضا في المادة ) 1958لسنة  25الحككمة رقـ  ( مف قانكف دعاكل5)
، كالتي جاء فييا ل تسمع المحاكـ أم دعكل ضد الحككمة إف كانت أصمية أك متقابمة، إل إذا كانت مف اجؿ أك 2014لسنة 

 -:لمغايات التالية
 تعكيض عنيا بمقدارىا.لغاية الحصكؿ عمى أمكاؿ منقكلة أك ال -1
إذا كانت الغاية منيا تممؾ األمكاؿ غير المنقكلة أك التصرؼ بيا أك نزع اليد عنيا أك استردادىا أك التعكيض عنيا  -2

 بمقدار قيمتيا أك بدؿ إيجارىا.
 إذا كانت الغاية مف الدعكل الحصكؿ عمى نقكد أك تعكيضات نشأت عف عقد كانت الحككمة طرفا فيو. -3

ضكع الدعكل منع المطالبة كيشترط في ىذه الحالة أف يدفع المدعي المبمغ المطالب بو أك أف يقدـ كفيال.... أما كالحالة إذا كاف مك 
مكضكع الدعكل فاف الدعكل قائمة عمى الدعاء بالمسؤكلية التقصيرية المنسكبة إلدارة المدرسة سبب تزحمؽ ابف المدعي عف 

الي محاكلة محكمة الدرجة األكلى تكييؼ الدعكل عمى أساس المسؤكلية العقدية كىي محاكلة الدرج بسبب كجكد المياه عميو، كبالت
إلى تكييؼ الدعكل إلى غير حقيقتيا كحالتيا كمحاكلة لزج الدعكل ضمف الفقرة الثالثة مف القرار بقانكف المشار إليو رغـ أنيا تأبى 

عتو كبالتالي فاف الدعكل حسب مكضكعيا ل تندرج تحت أم حالة ذلؾ تحميال لمنص عمى غير ما يحتمؿ كتفسيره عمى غير طبي
مف الحالت األربعة المشار إلييا كالتي جاءت عمى سبيؿ الحصر كبناء عميو فإف دعكل المستأنؼ عميو كالحالة ىذه ل تسمع 

ف الستئناؼ كالحالة ىذه يرد عمى الحكـ المستأنؼ(.  لدل المحاكـ، كا 
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فجاء نص المادة السابقة لتعترؼ بمسؤكلية المتبكع عف أفعاؿ تابعو كالسماح برفع الدعكل ضده، 
 كبالتالي إمكانية رفع دعكل عمى الدكلة.

كمثاؿ ذلؾ: قياـ رجؿ األمف بالعتداء عمى أحد المكاطنيف بالضرب أثناء مظاىرة كبتجاكز حدكد القكة 
عمى الدكلة بتعكيض، ثـ تقكـ المحكمة بتكزيع عبئ التعكيض عمى الالزمة، فيككف لممكاطف الرجكع 

 رجؿ األمف كالدكلة كال حسب مقدار مسؤكليتو.

ل يسأؿ احد عف فعؿ غيره كمع ذلؾ  -1):لقانكف المدني األردني، فنصت عمى( مف ا288) أما المادة
المحكـك بو عمى مف أكقع اف أف تمـز بأداء الضم عمى طمب المضركر إف رأت مبرران  فمممحكمة بناءان 

 مف كانت لو عمى مف كقع اإلضرار سمطة فعمية في رقابتو كتكجييو كلك لـ يكف حران  -.. ب.:الضرر
 .(في اختياره إف كاف الفعؿ الضار قد صدر مف التابع في حاؿ تأدية كظيفتو أك سببيا

ؿ عف فعؿ أليجعؿ األصؿ أف الشخص ل يس ( مف القانكف المدني األردني288) جاء نص المادة
 1.(كل تزر كازرة كزر أخرل)الشريعة اإلسالمية حيث قاؿ تعالى:مع ما جاءت بو  غيره كذلؾ تماشيان 

كمف ضمف ىذه الحالت الحكـ  تعكيضكلكنيا جعمت ىناؾ سمطة تقديرية لمقاضي في الحكـ بال
 .الضارة عمى المتبكع نتيجة أفعاؿ تابعو تعكيضبال

عف الضرر  يككف الشخص مسئكلن  -1):( عمى174المدني المصرم فقد نص في المادة) أما القانكف
 .(منو في حاؿ تأدية كظيفتو أك بسببيا الذم يحدثو تابعو بعممو غير المشركع متى كاف كاقعان 

دني القانكف المدني األر أك يتضح مف نصكص المكاد السابقة سكاء مشركع القانكف المدني الفمسطيني 
بخالؼ عف األفعاؿ الضارة التي يرتكبيا تابعو  المصرم، أنيا جعمت المتبكع مسئكلن أك القانكف المدني 

 .قانكف المخالفات المدنية كقانكف دعاكل الحككمة التي منعت إقامة الدعكل عمى الدكلة

يجب أف تتكافر درسنا في المطمب السابؽ عنصر السمطة الفعمية كأحد عناصر العالقة التبعية التي 
ندرس في المطمب الثاني عنصر ل يقؿ أىمية عف ك  ،لدكلة عف أفعاؿ رجؿ األمف الضارةلمسائمة ا

 .عنصر السمطة الفعمية كىك عنصر الرقابة كالتكجيو

 

 
                                                           

 (.164لنعاـ، آية )القرآف الكريـ، سكرة ا 1
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 :عنصر الرقابة والتوجيو لمدولة عمى رجل األمن المطمب الثاني:

ىك قاعدة عامة  ىذه المادة نص إف ،(الغـر بالغنـ):العدلية عمى األحكاـ( مف مجمة 87) نصت المادة
انكف المدني األردني كيقابميا في الق ،1نو متى كاف الشخص يناؿ نفع شيء فانو يتحمؿ ضررهأمفادىا 
مف مشركع القانكف المدني  (193كالمادة) (،174كفي القانكف المدني المصرم المادة) ،(288المادة)

 الفمسطيني.

نو مف إتابعو ف أفعاؿك كتصرفات  تعمى كؿ متبكع فمتى كاف المتبكع ينتفع بخدماكتنطبؽ ىذه المادة 
تابعو يجب عميو  أفعاؿف المتبكع ليتحمؿ تبعة فإ ان درسنا سابق، ككما األفعاؿىذه  يتحمؿ تبعة أفالعدؿ 

 يتحمؿ كبذلؾيو، يكتكج 2في رقابتو سمطةيككف لو  أفة فعمية عمى ىذا التابع، ككذلؾ يتمتع بسمط أف
 3التي يقـك بيا تابعو. ضراراأل تبعة

نصر الرقابة كالتكجيو ع( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني مؤكدة عمى 193) اءت المادةكقد ج
 يكف المتبكع حران  كلك لـ التبعيةتقـك رابطة  -2):مف عناصر التبعية حيث نصت عمى يأساسكعنصر 

 .(كتكجييوو متى كانت لو سمطة فعمية في رقابتو في اختيار تابع

ة مسائمة المتبكع عف إف معظـ القكانيف نصت عمى عنصر الرقابة كالتكجيو كعنصر أساسي إلمكاني
 .أيضان كنجد أف القانكنيف األردني كالمصرم نصت عمى ىذا العنصر  ،أفعاؿ تابعو

مف كانت لو عمى ):( عمىبالنقطة) (1)ةالفقر  األردني( مف القانكف المدني 288) نصت المادة حيث
كاف الفعؿ  إذافي اختياره  سمطة فعمية في رقابتو كتكجييو كلك لـ يكف حران  ضراراإلمف كقع منو 

 .(سببياب أك توالضار قد صدر مف التابع في حاؿ تأدية كظيف

كلك لـ كتقـك رابطة التبعية  -2):دني مصرم لتؤكد عمى ذلؾ فنصت عمى( م174) كجاءت المادة
 (.وييفي اختيار تابعو متى كانت لو عميو سمطة فعمية في رقابتو كفي تكج يكف المتبكع حران 

 مسئكلن ية في رقابة كتكجيو التابع كاف معطة فمف نصكص المكاد السابقة انو متى كانت لممتبكع سم نفيـ
 مسئكلن نو ل يككف إانتفت ىذه السمطة الفعمية كالقدرة عمى الرقابة كالتكجيو ف إذا أما ،الضارة وأفعالعف 
 تابعو. أفعاؿعف 

                                                           
 .48، ص2010سنة النشر،سميـ رستـ باز المبناني، شرح المجمة،الطبعة األكلى،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،عماف 1
 .65،مصر،ص1976د.احمد شكقي محمد عبد الرحمف،مسؤكلية المتبكع بإعتباره حارسا،بدكف دار نشر،سنة النشر  2
 .284،ص2009كف رقـ الطبعة،كبدكف مكاف النشر كدار النشر،سنة النشر مصادر اإللتزاـ،بد،د.محمد عمي عمراف 3
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تفتيشو، ففي ىذه الحالة تككف الدكلة  أثناءمف بسرقة مصاغ ذىبي مف منزؿ أكمثاؿ ذلؾ قياـ رجؿ 
عمى تابعيا ف كاف ليا الرجكع ا  ك  ،كتتحمؿ تعكيض المضركر األمفعف فعؿ تابعيا كىك رجؿ  مسئكلة
تابع في ىذه الحالة كالدكلة تممؾ سمطة فعمية عمى الىك  األمفالدكلة ىي المتبكع كرجؿ  أفحيث 

 التابع كسمطة في رقابتو كتكجييو.

 كاف المتبكع ل يممؾ سمطة فعمية عمى التابع كل سمطة رقابة كتكجيو عميو فانو ل يككف مسئكلن  إذاأما 
 .تابعو أفعاؿعف 

 أخطاءعف  مسئكلن أف المتبكع ل يككف  فجاء فيو ذلؾ قرار محكمة النقض المصرية ليؤكدكقد جاء 
  .1تابعة إذا لـ يممؾ سمطة فعمية عميو كقدرة عمى رقابتو كتكجييو

 ىؿ يكفي الرقابة كالتكجيو مف الناحية اإلدارية فقط إلمكانية مسائمة المتبكع عف أفعاؿ تابعو؟

يككف  أفعمى الرقابة كالتكجيو مف الناحية الفنية، بؿ يكفي  يككف المتبكع قادران  أفليس مف الضركرم 
 .2اإلداريةعمى الرقابة كالتكجيو مف الناحية  قادران 

 ىؿ يجب أف يككف المتبكع حرا في إختيار تابعو إلمكانية مسائمتو عف أفعاؿ تابعو؟

                                                           
-www.justice، مكقع 468ص 1ج 46س 12/3/1995ؽ جمسة 60لسنة  1919نقض مصرم، طعف رقـ  1

lawhome.com ،  ـ كجاء فيو:)أساس مسؤكلية متبكع ما لممتبكع مف سمطة فعمية في إصدار األمر 17/10/2015تاريخ الزيارة
لتابع في طريقة أداء عممو كالرقابة عميو في تنفيذ ىذه األكامر كمحاسبتو عف الخركج عمييا ىك األمر الذم تقـك بو سمطة إلى ا

التكجيو كالرقابة في جانب المتبكع كمتى انعدـ ىذا األساس فال يككف التابع قائما بكظيفتو لدل المتبكع، كل يككف األخير مسئكل 
ع مف التابع. لما كاف ذلؾ ككاف البيف مف األكراؽ أف المتيـ قتؿ أبناء المطعكف عمييما في منزليما في عف الفعؿ الخاطئ الذم يق

الكقت الذم كاف متغيبا فيو عف عممو كمستغال عدـ تكاجدىما بو، كمف ثـ فاف كقت ارتكاب العمؿ غير المشركع لـ يكف يؤدم 
نما كقعت الجريمة خارج زماف الكظيفة كمكانيا كنطاقيا كفي الكقت الذم تخمي فيو عف عممو الرسمي  عمال مف أعماؿ كظيفتو كا 

فتككف الصمة قد انقطعت بيف كظيفتو كبيف العمؿ غير المشركع الذم ارتكبو، كيككف حرا يعمؿ تحت مسئكليتو كحده دكف أف يككف 
د ارتكب الفعؿ الضار حاؿ تأديتو كظيفتو أك لمطاعنة سمطة التكجيو كالرقابة عميو كىي مناط مسئكليتيا، كمف ثـ ل يككف التابع ق

بسببيا فتنقي مسؤكلية الطاعنة عف التعكيض المطالب بو كل يغير مف ذلؾ أف المتيـ تربطو عالقة عمؿ مع كالدة المجني عمييـ 
ى منزؿ المطعكف كسبؽ تيديده ليا يـك أف قامت بإثبات تأخره عف العمؿ بدفتر الحضكر أك تردده عم –المطعكف عمييا الثالثة  –

عمييما كتعامميما معو عمى أساس ىذه العالقة، إذ ل شأف ليذه العكامؿ بأعماؿ كظيفتو التي ل يربطيا بكاقعة القتؿ رابطة بحيث 
 .(لكلىا ما كانت الجريمة قد كقعت

 .213، ص2004د. عبد القادر الفار، مصادر اللتزاـ، دار الثقافة،عماف، سنة النشر  2
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الميـ في رابطة التبعية ، ف1في اختياره تابعو حتى كلك لـ يكف حران  أفعاؿعف  المتبكع يككف مسئكلن  إف
يككف المتبكع قد اختار  أفيا القانكني بؿ حقيقتيا الفعمية، فال يشترط لقياـ رابطة التبعية ليس ىك كضع

 2تابعو. أفعاؿعف  عميو مف الخارج كمع ذلؾ يبقى مسئكلن  التابع، بؿ قد يككف ىذا الختيار مفركضان 

 )ب( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني مؤكدة عمى ذلؾ حيث( الفقرة193) اءت المادةكج
سمطة فعمية و، متى كانت لو في اختيار تابع يكف المتبكع حران  تقكـ رابطة التبعية كلك لـ -2):نصت

 (.في رقابتو كفي تكجييو

نص المادة السابقة أف مشركع القانكف المدني الفمسطيني قد أخذ بما أخذت بو القكانيف الحديثة  يؤكد
حيث نجد أف القانكنيف األردني  إلمكانية مسائمة المتبكع، كلـ يجعؿ حرية اإلختيار لمتابع شرطان 

 كالمصرم أخذكا بنفس الحكـ.

مف كانت لو عمى مف ):عمى األردنيدني )ب( مف القانكف المالنقطة (1)( الفقرة288نصت المادة)ك 
كاف الفعؿ الضار قد  إذافي اختياره  سمطة فعمية في رقابتو كتكجييو كلك لـ يكف حران  اإلضراركقع منو 

 .(سببياب أكصدر مف التابع في حاؿ تأدية كظيفتو 

التبعية، كتقكـ رابطة ( عمى:)2( مف القانكف المدني المصرم فقرة)174)نصت المادةبنفس المعنى ك 
 (.يو سمطة فعمية في رقابتو كتكجييوفي اختيار تابعو متى ما كانت لو عم كلك لـ يكف المتبكع حران 

 أفالمقرر في قضاء ىذه المحكمة ):يؤكد ذلؾ فقد جاء فيوكقد جاء حكـ محكمة النقض المصرية ل
 إصداركع سمطة فعمية في عالقة التبعية تقـك عمى تكافر الكلية في الرقابة كالتكجيو باف يككف لممتب

عمؿ معيف يقكـ بو لحساب المتبكع كفي الرقابة عميو في تنفيذ ىذه  أداءالتابع في طريقة  إلىامر ك األ
 3.(في اختيار التابع امر كمحاسبتو عمى الخركج عمييا حتى كلك لـ يكف المتبكع حران ك األ

 في إختيار تابعيو؟ فكيؼ بنا إذا ما كاف المتبكع حران 

، فيي تممؾ حرية اختيارىـ مف خالؿ الختبارات كالدكرات األمفبالنسبة لمدكلة كتابعييا مف رجاؿ 
 فمف باب األكلى أف تككف مسئكلو عف أفعاليـ. الختيار، أساليبكالمؤىالت كغيرىا مف 

                                                           
 .154محمد الشيخ عمر دفع اهلل،رسالة دكتكراه،مسؤكلية المتبكع،جامعة القاىرة،مصر،ص 1
 .281، ص 2000-1999د. سمير عبد السيد تناغك، مصادر اللتزاـ، بدكف دار نشر، سنة النشر  2
تاريخ  www.justice-lawhome.com، موقع 22/4/1553ق جمسة  55( لسنة 734نقض مصري طعن رقم ) 3

 م.17/10/2015الزيارة 

http://www.justice-lawhome.com/
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كلة كتابعييا عمى العالقة بيف الد أنو ل ينطبؽ درسنا سابقان بالنسبة لقانكف المخالفات المدنية الذم  أما
ف ىذا القانكف جاء في خادمو، أل أفعاؿفي المكاد المتعمقة بتبعة المخدكـ عف  األمفمف رجاؿ 

 ،لقانكف خالؼ كؿ القكانيف السابقةالدعكل عمى الدكلة، كمع ذلؾ فاف ىذا ا إقامة( منو ليحظر 4)المادة
الشخص المجبر بحكـ القانكف عمى استعماؿ خدمات  إف):( ثانيا1( الفقرة)12فيو في المادة) ءفقد جا

مخالفة يأتييا ذلؾ الشخص اآلخر في سياؽ  أيةشخص آخر ل رأم لو في اختياره، ل يتحمؿ تبعة 
 العمؿ المكككؿ إليو(.

كحتى فيما يتعمؽ برجاؿ األمف كمسؤكليتيـ بناء عمى عنصر الرقابة كالتكجيو فمـ يقـ ىذه المسؤكلية إل 
( 3)مف قانكف المخالفات المدنية فقرة( 4)عمى سبيؿ الحصر فنص في المادةعددىا في حالت 

ـ ية أتاىا خادأك المكظؼ العمكمي تبعة مخالفة مدن-جاللة ممؾ بريطانيا-عمى:)ل يتحمؿ خادـ جاللتو
كفي ذلؾ  از تمؾ المخالفة أك أقرىا صراحة(،إل إذا كاف قد أج ،أخر لجاللتو أك مكظؼ عمكمي أخر

خاصة إذا كاف ىذا الخطأ مرتبط  دالة كالمبادئ العامة في القانكف،تناقض كاضح مع مبادئ الع
 بكظيفتو.
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 :فعل ضار مرتبط بوظيفتو األمنارتكاب رجل  :الثاني بحثالم

كالعنصر  ،يصدر مف رجؿ األمف )خطأ( فعؿ ضاريتضمف ىذا الشرط كجكد عنصريف األكؿ ىك 
ؿ في المطمب األكؿ مف ىذا ندرس العنصر األك ك  الثاني ىك أف يرتبط ىذا الفعؿ بكظيفة رجؿ األمف،

 نخصص المطمب الثاني لدراسة العنصر الثاني.ك  ،المبحث

 :)خطأ( من رجل األمن صدور فعل ضار المطمب األول:

رجؿ صدر مف  خطأتحمؿ مسؤكلية التعكيض عف ضرر لحؽ بالغير نتيجة دكلة أف تل يمكف لم
 ألف مسؤكلية المتبكع كجكدان  ،1لمغير سبب ضرران  خطأقد أرتكب  رجؿ األمفإل إذا أثبت أف  ،األمف

 .2كعدما تتكقؼ عمى إثبات أركاف المسؤكلية التقصيرية إتجاه التابع

طأ المضركر أك حالة أداء )كقكة قاىرة أك خطأ الغير أك ختكافر سبب إباحة أك عدـ مسؤكليةأما إذا 
مف ذلؾ كتنتفي أك تخفؼ  فإف المتبكع يستفيد أيضان  ،تنفي مسؤكلية التابع أك تخففو ،الكاجب(
 .3مسؤكليتو

عف  يككف المتبكع مسئكلن  -1)كع القانكف المدني الفمسطيني عمى:( مف مشر 193) نصت المادةكقد 
 سببيا(. أكمنو في حاؿ تأديتو كظيفتو  الضرر الذم يحدثو تابعو بفعمو الضار متى كاف كاقعان 

مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني أف شرط تحمؿ المتبكع لممسؤكلية نتيجة  (193) بينت المادة
 في بادئ األمر. ىك أف يككف التابع قد أرتكب فعال ضاران  ،الضارةأفعاؿ تابعو 

عف  لن مسئك  يككف المتبكع التي جاء فييا بأف ( مدني مصرم174) المادة كفي نفس السياؽ جاءت
 .سببياب أكمنو في حاؿ تأدية كظيفتو  غير المشركع متى كاف كاقعان  الضرر الذم يحدثو تابعو بعممو

حد عف أل يسأؿ  كجاء فييا أنو، (288في المادة) فقد جاء بنص مغاير األردنيالقانكف المدني  أما
تمـز بأداء الضماف المحكـك  أف مبرران  ترأ إذافعؿ غيره كمع ذلؾ فمممحكمة بناء عمى طمب المضركر 

 .قع الضررأك بو عمى مف 

 

                                                           
 .506،مصر،ص2009د.جماؿ عباس أحمد عثماف،مسؤكلية رجاؿ الشرطة،المكتب العربي الحديث،سنة النشر 1
 .527ص،د.عثماف التكركرم كالدكتكر أحمد طالب سكيطي،مرجع سابؽ 2
  .527ص،المرجع سابؽد.عثماف التكركرم كالدكتكر أحمد طالب سكيطي، 3
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غيره كلكنو ترؾ لممحكمة سمطة  أفعاؿ مسؤكليةعدـ تحمؿ شخص  األصؿفنص المادة السابؽ جعؿ 
 لتابعييا. الضارة األفعاؿتقديرية في ىذا المجاؿ مما يتيح تحميؿ الدكلة مسؤكلية 

الذم كقد جاء حكـ محكمة التمييز األردنية ليؤكد ذلؾ، فقد قرر مسؤكلية خزينة الدكلة عف الضرر 
ألحقو احد الجنكد ببيت المدعي أثناء قيادتو لمسيارة العسكرية كذلؾ عمى أساس مسؤكلية الدكلة عف 

 .1أعماؿ مكظفييا

حمؿ خادـ جاللتو فقد  ( منو2)( فقرة4في المادة) ،1944( لسنة36رقـ) قانكف المخالفات المدنية أما
ذاكالمكظؼ العمكمي تبعة ما يأتيو مف مخالفات مدنية، ك  تقاـ عميو بصفتو  الدعكل عميو فإنما أقيمت ا 

 .الشخصية

مف قانكف المخالفات المدنية أنو ليتـ مسائمة المكظؼ)التابع(يجب أف يككف  (2) ( الفقرة4بينت المادة )
كمنع بذات الكقت إقامة دعكل المسؤكلية عمى الدكلة)المتبكع( كجعؿ تبعة ،قد أرتكب مخالفة مدنية
 .كظؼ أك الخادـ بصفتو الشخصية فقطالمالمخالفة المدنية عمى 

قانكف المخالفات المدنية قد عطؿ قكاعد مسؤكلية المتبكع عف أفعاؿ تابعو كفقا لما جاء  كبذلؾ يككف
 .(4) المادة في نص

رجاؿ الصادرة عف  الضارةىؿ يكجد أساس أخر يمكف أف نؤصؿ عميو مسؤكلية الدكلة عف األفعاؿ 
 األمف؟

يخالؼ كبشكؿ  1944( لسنة 36خالفات المدنية رقـ)مف قانكف الم (4)مادةيمكف القكؿ أف نص ال
عتداء عمى أم مف إكؿ )مف القانكف األساسي الفمسطيني الذم نص عمى: (32)صريح نص المادة

الحريات الشخصية أك حرمة الحياة الخاصة لإلنساف كغيرىا مف الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفميا 
القانكف، جريمة ل تسقط الدعكل الجنائية كل المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ، القانكف األساسي أك 

 كتضمف السمطة الكطنية تعكيضان عادلن لمف كقع عميو الضرر(.

 ،عتداء عمى أم مف الحقكؽ كالحرياتمف القانكف األساسي الفمسطيني أف أم إ (32) مادةكضحت ال
عف  مسئكلوكتككف السمطة الكطنية  ،اإلعتداء ل تسقط بالتقادـى ىذا فإف المسؤكلية المدنية المترتبة عم

الممزمة  الجيةمف القانكف األساسي الفمسطيني قد أكضحت  (32)كتككف بذلؾ المادة تعكيض الضرر،

                                                           
 .367، ص2007, د. أنكر سمطاف، مصادر اللتزاـ، دار الثقافة، سنة النشر 326/82, رقـ 19/6/1982تمييز حقكؽ في  1
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مف قانكف المخالفات المدنية  (4) كيمكف القكؿ أف المادة كىي السمطة الفمسطينية، ،يض الضرربتعك 
 مف القانكف األساسي الفمسطيني. (32) المادةممغاة كفقا لنص تعتبر 

إلمكانية مسائمة الدكلة تقصيريان عف  كيجب أف يرتبط الفعؿ الضار المرتكب مف رجؿ األمف بكظيفتو
 كىذا ما سكؼ ندرسو. الفعؿ الضار الصادر مف رجؿ األمف

 :إرتباط الفعل ضار)خطأ( الصادر من رجل األمن بوظيفتو المطمب الثاني:

الصادر  الفعؿ الضاريرتبط  أف يجب األمفؿ ارجالصادر عف الدكلة عف الفعؿ الضار  مسؤكليةلقياـ 
كالمكاني كقد يككف  لزمانياشقيو ب ان رتباط قد يككف ماديكاإل، 1إليو مف عمؿد يبما ع األمفرجؿ عف 
 .ان سببي ان ارتباط

مف  إليوبما عيد  إخاللن  األمفرجؿ األحكاؿ التي يشكؿ فييا الفعؿ الضار مف كيراد بالرتباط المادم 
 .سمبيان  أك ضح صكر الرتباط، كقد يككف ايجابيان أك الكظيفة كىك  أعماؿ

كظيفتو عمى كجو غير  أعماؿ، بتأدية عمؿ مف األمففي الحالة التي يقكـ فييا رجؿ  كيككف ايجابيان  
و سيارة عسكرية بدىس أحد أثناء قيادت األمفيقـك رجؿ  أف: لمغير، كمثاؿ ذلؾ صحيح، فيسبب ضرران 

القبض، كما  ألمر بعد القبض عميو تنفيذان  المكاطنيفحد أالشرطة عمى  أفرادحد أف يعتدم أك المارة، 
 .2يحصؿ مف تعذيب لممتيـ لنتزاع العتراؼ منو

 يحاكؿيشاىد احد المتحفظ عمييـ  أف، إليوبما عيد  األمفالسمبي لرجؿ  اإلخالؿعمى  األمثمةكمف 
 الحفاظ عمى سالمتو. يحاكؿالنتحار فال 

الفعؿ الضار ارتكب  أفبو التكافؽ الزمني بيف الفعؿ الضار كالكظيفة، أم  فيقصدالرتباط الزمني  أما
التي يرتكبيا كمؤدل ذلؾ أف الدكلة ل تسأؿ عف الحادثة  ،3العمؿ الكظيفي ألداءفي الفترة المخصصة 

كلكف ىؿ يعني الرتباط الزمني قياـ  ،4التنزه في أكقات فراغورجؿ األمف بسيارتو الخاصة أثناء 
 بالضركرة؟ األمفالدكلة عف الفعؿ الضار الذم يرتكبو رجؿ  مسؤكلية

                                                           
 .328د.حسف عمي ذنكف،المبسكط في المسؤكلية المدنية،المسؤكلية عف فعؿ الغير،دار كائؿ لمنشر،بدكف سنة نشر،عماف،ص 1
 .69-68د. عادؿ احمد الطائي، مرجع سابؽ، ص 2
 .69د. عادؿ احمد الطائي، المرجع سابؽ، ص 3
د.سميماف مرقص،الكافي في شرح القانكف المدني،المجمد الثاني،الطبعة الخامسة،بدكف دار نشر،سنة النشر  4

 .860،مصر،ص1989
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حد أكظيفتو  أداءفي كقت  األمففقد يزكر رجؿ  ،الرابطة الزمنية لكحدىا ل تكفي أفيمكف القكؿ 
عمى صديقو كمع  األمفاصة، فيعتدم رجؿ أصدقائو كيقع خالؼ بينيـ حكؿ ديف كمعامالت مادية خ

سكل بالرابطة الزمنية، ككذلؾ  إرتباط الفعؿ الضار بالكظيفةذلؾ ل يصح القكؿ بمسئكلية الدكلة لعدـ 
كالكظيفة، كتككف الدكلة  األمفرجؿ الصادر عف قد تنعدـ الرابطة الزمنية بيف الفعؿ الضار  األمر

 .1مسئكلة عف ىذا الفعؿ كيككف ذلؾ عندما تتكفر الرابطة السببية بيف الفعؿ الضار كالكظيفة 

الفعؿ  األمففييا رجؿ  بكفتقكـ في الحالة التي يرت ،لكظيفةرتباط المكاني بيف الفعؿ الضار كااإل أما
 ثابتان  تحديدان  يككف مكاف الكظيفة محددان  الكظيفية، كقد عماؿاألالضار في المكاف المخصص لتأدية 

المياـ الخارجية  أك، كسائؽ السيارة العسكرية 2مثؿ الدائرة التي يعمؿ فييا كقد ل يتحدد بحيز معيف
المشتبو فييـ، فقد يككف ذلؾ في  أكالقبض عمى المجرميف  إلقاءمثؿ مياـ  األمفالتي يقـك بيا رجاؿ 

 بعيدة عف مقر العمؿ، كمع ذلؾ يككف ىناؾ ارتباط مكاني بيف الفعؿ الضار كالكظيفة. أماكف

الصادر الدكلة عف الفعؿ الضار  مسؤكليةليؤسس عميو  أيضان ل يكفي كحده  كلكف الرتباط المكاني
 .األمفرجؿ عف 

ىك الفعؿ الضار الذم يرتكبو التابع أك رجؿ  فمفاده بيف الفعؿ الضار كالكظيفة، لسببياالرتباط  أما
األمف، كىك ل يؤدم عمال مف األعماؿ التي تحتـ عميو الكظيفة أداءىا، كلكف يرتبط بالكظيفة برابطة 

 .3سببية تعني أف الكظيفة كانت سببا أدل لكقكع الفعؿ الضار

بأف  فجاء فييا، لسببيا( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني الرتباط 193)المادة أكضحتكقد 
منو في حاؿ تأديتو  عف الضرر الذم يحدثو تابعو بفعمو الضار متى كاف كاقعان  المتبكع يككف مسئكلن 

 .سببياب أككظيفتو 

كجاء القانكف المدني المصرم بنفس الحكـ الذم جاء فيو مشركع القانكف المدني الفمسطيني ككضح أف 
 يقع إذا كاف سبب الفعؿ ىك الكظيفة.اإلرتباط بيف الفعؿ الضار كالكظيفة 

عف الضرر الذم  مسئكلن  يككف الشخص أفمدني مصرم مف القانكف ال( 174)المادة جاء في حيث
 منو في حاؿ تأدية كظيفتو أك بسببيا. يحدثو تابعو بعممو غير المشركع متى كاف كاقعان 

                                                           
 .71-70د.عادؿ أحمد الطائي،المرجع السابؽ، ص 1
 .72ص،د.عادؿ أحمد الطائي،المرجع السابؽ 2
 .872د. عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، مرجع سابؽ، ص 3
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لما كاف كالدم المجني عميو قد ):ذلؾ فجاء فيو إلىكقد جاء في حكـ محكمة النقض المصرية ما يشير 
لما كاف ذلؾ،  ....ادعيا مدنيا قبؿ المتيـ كالسيد كزير الداخمية بصفتو المسئكؿ عف الحقكؽ المدنية

مما يمتـز معو المتيـ بتعكيض ىذا  ....ثبكت الخطأ في جانب المتيـ إلىككانت المحكمة قد انتيت 
ذاك  ....الضرر كبسبب تأدية كظيفتو كىك شرطي تابع لمسيد  أثناءكاف ىذا الخطأ قد ارتكبو المتيـ  ا 

مف  (174)مشركعة عمال بالمادةتابعو سالؼ الذكر غير ال أعماؿكزير الداخمية بصفتو المسئكؿ عف 
 .1(المدعييف بالحقكؽ المدنية لطمبيما إجابةنو يتعيف إالقانكف المدني ف

 -:صكرتيف بإحدلكالفعؿ الضار بسبب الكظيفة يتحقؽ 

لـ يكف ليقدر  األمفرجؿ  أفارتكاب الفعؿ الضار، بحيث  إلمكافتككف الكظيفة ضركرية  أف -1
، كمثاؿ ذلؾ قياـ ضابط شرطة كالذم أحب امرأة 2عمى ارتكاب الفعؿ الضار لكل الكظيفة

 .3كقتمو لتخمص لو الزكجةمركز الشرطة الذم يديره  إلىزكجيا  ستدراجإبمتزكجة 
التفكير في ارتكاب الفعؿ الضار، بحيث لكل الكظيفة لـ يكف رجؿ  إلىتككف الكظيفة داعية  أف -2

 .4ليفكر في ارتكاب الفعؿ الضار األمف

فإف ذلؾ يحصؿ  التي تييؤىا الكظيفة كاألدكاتبيف الفعؿ الضار كالكسائؿ  لسببيارتباط بالنسبة لإل أما
بسبب استعمالو لألداة كالكسيمة التي ىيئتيا لو الكظيفة دكف  األمفعندما يقع الفعؿ الضار مف رجؿ 

نمايرتبط مع العمؿ الكظيفي برابطة سببية،  أفبيا كدكف  يرتبط ىذا الفعؿ الضار ماديان  أف يرتبط  كا 
يستخدـ رجؿ  أفذلؾ  ضعؼ الركابط، كمثاؿأالكظيفية فقط، كىي  األداة أكبيذه الرابطة مع الكسيمة 

 .5فيصيب فيو آخر إجازتوسالحو الحككمي خالؿ فترة  األمف

تكسع في جعؿ الدكلة ىي المسئكلة عندما يككف ىناؾ ارتباط مالنقض المصرية ل أحكاـكقد اتجيت 
فجاء في كالكظيفة  األمفرجؿ الصادر عف الكسيمة بيف الفعؿ الضار ك  األداةسببي في 

قد استممو المتيـ مف كزارة الداخمية  اإلصابةالسالح النارم الذم نشأت عنو  أفذلؾ ....):حكميا
                                                           

  www.justice-lawhome.com، مف مكقع 1455ص 47س  29/12/1996ؽ جمسة  59لسنة  48220طعف رقـ  1
 ـ.22/10/2015تاريخ الزيارة 

، 2006ر ممكاكم ك د. فيصؿ العمرم، مصادر اللتزاـ، الفعؿ الضار، دار كائؿ لمنشر،الطبعة األكلى،عماف، سنة النشر د. بشا 2
 .132ص

 .215د. عبد القادر الفار، مرجع سابؽ، ص 3
 .242، ص1999د. محمد شريؼ احمد، مصادر اللتزاـ، دار الثقافة،عماف، سنة النشر  4
 .80ع سابؽ، صد. عادؿ احمد الطائي، مرج 5
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لو مف حمؿ السالح في غير حرج بيف الناس كىيأت لو  رتكجب كظيفتو كاستطاع بسببيا كما يسبم
صابةالنار مف السالح الذم يحممو  بإطالؽالكظيفة بذلؾ فرصة ارتكاب الحادث  المجني عمييا إذ  كا 

 1(.لحككمي لما كقع الحادث منولكل ىذه الكظيفة كما يسرت لصاحبيا مف حمؿ السالـ ا

الدكلة عف الفعؿ الضار  مسؤكلية مرة أخرل جاءت محكمة النقض المصرية لتؤكدفي حكـ آخر ك 
لما كاف ما ....ا:)، فجاء في حكمياألداةسبب ارتباط فعمو بالكظيفة بسبب ب األمفرجؿ الصادر عف 

في ارتكاب  األكؿالطاعف  إلىالتفت عف دللة استعماؿ البندقية الحككمية المسممة  إذتقدـ، فاف الحكـ 
بو كمدل ما ىيأت لو الكظيفة كاستغالؿ شؤكنيا في مقارفة ذلؾ الفعؿ، يككف  أديفالفعؿ الضار الذم 

 .2(بالقصكر الذم يعيبو مشكبان 

الذم يقع بمناسبة  األمفرجؿ الصادر عف الدكلة عف الفعؿ الضار  مسؤكليةمدل  ندرس أفبقي 
ساعدت عمى  أكالكظيفة، كيككف ذلؾ عندما تككف الكظيفة قد يسرت كقكع الفعؿ الضار مف التابع 

 .3لمتفكير فيو أكىيأت الفرصة لذلؾ، كلكنيا لـ تكف ضركرية لكقكعو  أكذلؾ 

خركجو مف العمؿ ككصكلو  كأثناءي مقر عممو، ينيي ضابط الشرطة عممو ف أفكمثاؿ عمى ذلؾ 
خص قدـ لمديرية الشارع لممغادرة يمتقي بشخص يعرفو كيكجد خالؼ مالي بينيـ حيث يككف ىذا الش

 معامالت معينو كيحصؿ بينيـ مشادة فيقـك ضابط الشرطة بالعتداء عميو بالضرب. إلتماـالشرطة 

ؿ الدكلة مسئكلة عف ، لـ نجد ما يجعاألردنيالقانكف بالعكدة لمشركع القانكف المدني الفمسطيني، ك 
شركع القانكف ( مف م193)لذم يقع بمناسبة الكظيفة فالمادةا األمفرجؿ الفعؿ الضار الصادر عف 

عف كقكع الفعؿ  تذكر شيءعف كقكع الفعؿ الضار بسبب الكظيفة فقط، كلـ  ذكرتالمدني الفمسطيني 
 .أيضان الضار بمناسبة الكظيفة، كلـ يتحدث قانكف المخالفات المدنية بذلؾ 

كقع الضرر  إذاتحميؿ المسئكلية لمدكلة  إمكانية( ليجعؿ 288)في المادة األردنيكجاء القانكف المدني 
 بسبب الكظيفة كلـ يتحدث عف مناسبة الكظيفة. األمفمف رجؿ 

 

                                                           
 .80، رقـ 2،ع7، س56/مايك/3نقض مدني مصرم،  1
، د. عادؿ احمد 753، ص185/رقـ3/ع13س (جنائي)، مجمكعة أحكاـ النقض 20/11/1962في  (جنائي)نقض مصرم  2

 .82الطائي، مرجع سابؽ، ص
 .257أ.د. أميف الدكاس، مرجع سابؽ، ص 3
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ذا  ،لة ما يحدثو تابعيا مف ضرر لمغيرابع لمدكلة كبالتالي تتحمؿ الدك نخمص أف رجؿ األمف ىك ت كا 
فإف مف السيؿ الطعف بدستكرية ىذا  ،قد منع إقامة الدعكل عمى الدكلة كاف قانكف المخالفات المدنية

 مف القانكف األساسي الفمسطيني. (32) القانكف ألنو يخالؼ ما جاء في صريح نص المادة

 رجؿ األمف؟الصادر عف كلكف كيؼ يمكف لمدكلة دفع مسؤكليتيا عف الفعؿ الضار 
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الصادرة  ةعن األفعال الضار  التقصيرية وسائل دفع الدولة مسؤوليتيا المبحث الثالث:
 : رجال األمنعن 

بصفة أصمية ل ف رجاؿ األمالصادرة عف عف األفعاؿ الضارة  التقصيرية إف دفع الدكلة مسؤكليتيا
( حيث جاء 4مادة)عمى الرغـ مما جاء في نص قانكف المخالفات المدنية في ال ،يمكف القبكؿ فيو

باستثناء ما كرد النص عميو صراحة بخالؼ ذلؾ، ل تقاـ الدعكل لمخالفة مدنية عمى ذات  -1):فييا
كمي تبعة ما يأتيو يتحمؿ خادـ جاللتو كالمكظؼ العم -2صاحب الجاللة أك عمى حككمة فمسطيف. 

ذا أقيمت الدعكل عميو فإنما تقاـ عميو بصفتو الشخصية  .(مف مخالفات مدنية كا 

أنكاع الدعكل التي ترفع عمى  التي عددت( مف قانكف دعاكل الحككمة 5) ككذلؾ ما جاء في المادة
الحككمة عمى سبيؿ الحصر كليس مف بينيا إقامة دعكل عمى الحككمة عمى أساس المسؤكلية 

 .1التقصيرية

مف قانكف دعاكل  (5( مف قانكف المخالفات المدنية كنص المادة)4)عدـ قبكؿ نص المادة كمرجع
عف الفعؿ الضار الصادر عف التقصيرية في قدرة الدكلة عمى دفع مسؤكليتيا  الحككمة ليككنا سببان 

 .2األساسيمف القانكف  (32ىك مخالفة ىذه النصكص لنص المادة) ،بصفة أصميةرجاؿ األمف 

 التقصيرية نو ليس ىناؾ طريقة لدفع الدكلة مسؤكليتياأأما مشركع القانكف المدني الفمسطيني فقد أكد 
آمره  قاعدةكىي  مفترضو امسؤكليتي كجعؿ رجؿ األمف بصفة أصميةعف الفعؿ الضار الصادر عف 

 مف القانكف األساسي الفمسطيني. (32ينسجـ مضمكنيا مع ما كرد في المادة)

 

 

                                                           
عمى:)ل تسمع المحاكـ أم دعكل ضد الحككمة اف كانت  1958(لسنة 25(مف قانكف دعاكل الحككمة رقـ)5نصت المادة ) 1

تممؾ أمكاؿ غير  -الحصكؿ عمى أمكاؿ منقكلة أك التعكيض عنيا بمقدار قيمتيا. ب -أصمية أك متقابمة ال إذا كانت مف اجؿ أ
الحصكؿ عمى نقكد ك  -استردادىا أك التعكيض عنيا بمقدار قيمتيا أك بدؿ إيجارىا. ج منقكلة أك التصرؼ بيا أك نزع اليد عنيا أك

منع المطالبة بشرط اف يدفع المدعي المبمغ المطالب بو أك يقدـ  -أك تعكيضات نشأت عف عقد كانت الحككمة طرفا فيو. د
 .(كفيال

مى أم مف الحريات الشخصية أك حرمة الحياة الخاصة كؿ اعتداء ع)(مف القانكف األساسي الفمسطيني عمى:32نصت المادة ) 2
لإلنساف كغيرىا مف الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفميا القانكف األساسي أك القانكف، جريمة ل تسقط الدعكل الجنائية كل المدنية 

 الناشئة عنيا بالتقادـ، كتضمف السمطة الكطنية تعكيضان عادلن لمف كقع عميو الضرر(.
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عمى رغـ مف أنو جعؿ األصؿ عدـ تحمؿ  ( مف القانكف المدني األردني،288)ككذلؾ جاء نص المادة
 .1أحد مسؤكلية فعؿ غيره إل أنو منح سمطة تقديرية كاسعة لمقاضي لمحكـ عمى المتبكع

مف مشركع القانكف المدني  (193المادة) نصجاء بنص مماثؿ ل أما القانكف المدني المصرم فقد
عف الضرر الذم يحدثو تابعو  يككف الشخص مسئكلن  -1):( عمى174في المادة) الفمسطيني فنص

 (.و في حاؿ تأدية كظيفتو أك بسببيامن بعممو غير المشركع متى كاف كاقعان 

يتضح مف نصكص المكاد السابقة سكاء مشركع القانكف المدني الفمسطيني أك القانكف المدني األردني 
كأف  ،فعاؿ الضارة التي يرتكبيا تابعوعف األ ني المصرم، أنيا جعمت المتبكع مسئكلن أك القانكف المد

 .2كذلؾ ل يخؿ بحؽ المتبكع بالرجكع عمى تابعو بما دفعو عكضا عف تابعو ،مسؤكليتو مفترضو

رجؿ األمف بصفة عف الفعؿ الضار الصادر عف التقصيرية يمكف لمدكلة أف تدفع مسؤكليتيا كلكف 
 ،نفي خطأ رجؿ األمف كىذا ما سندرسو بالمطمب األكؿ مف ىذا المبحث بطريقتيف األكلىتبعية 

 .نخصص المطمب الثاني لمطريقة الثانية كىي نفي العالقة السببية بيف خطأ رجؿ األمف كالضررك 

 :نفي خطأ رجل األمن المطمب األول:

ي ىذه الحالت صفة عدـ تنتفي فحيث في عدة حالت  كبالتالي الدكلة يمكف نفي خطأ رجؿ األمف
كحالة  ،ىي حالة الدفاع الشرعيكىذه الحالت  كيصبح العمؿ مشركع ل يكجب المسؤكلية، ،المشركعية
 كسندرسيا بشيء مف التفصيؿ: ،كحالة رضا المصاب كحالة تأدية الكاجب، الضركرة،

 أوال:حالة الدفاع الشرعي:

مف  (25)كقد نصت المادة ،3التعدم كيجعمو مشركعان  إف الدفاع الشرعي عف النفس أك الماؿ يبيح
 :إقامة الدليؿ قانكف المخالفات المدنية عمى:)في أية دعكل تقاـ بشأف اإلعتداء يعتبر دفاعا صحيحان 

                                                           
ل يسأؿ احد عف فعؿ غيره كمع ذلؾ فمممحكمة بناءا عمى طمب  -1:)( مف القانكف المدني األردني عمى288المادة)نصت  1

مف كانت لو عمى مف كقع اإلضرار  -.. ب:.المضركر إف رأت مبررا أف تمـز بأداء الضماف المحكـك بو عمى مف أكقع الضرر
اختياره إف كاف الفعؿ الضار قد صدر مف التابع في حاؿ تأدية كظيفتو أك سمطة فعمية في رقابتو كتكجييو كلك لـ يكف حرا في 

 .(سببيا
 .211-210د.عادؿ أحمد الطائي،مرجع سابؽ،ص 2
 .651مرجع سابؽ،ص،د.عبد الرزاؽ السنيكرم 3
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عمى أف المدعى عميو فعؿ ما فعمو في سبيؿ حماية نفسو أك حماية شخص أخر ضد - أ
 ،ما فعمو لـ يتجاكز ما ىك ضركرم فكأ استعماؿ القكة مف قبؿ المدعي دكف كجو مشركع،

ألجؿ تمؾ الغاية كأف الضرر الذم لحؽ بالمدعي مف جراء اإلعتداء لـ  ضمف الحد المعقكؿ،
 تجنبو(. أريديكف غير متالئـ مع الضرر الذم 

ع شرعي كينطبؽ يتضح مف نص المادة السابقة متى يستطيع الشخص أف يدفع بأنو كاف في حالة دفا
مف قانكف المخالفات المدنية أكثر  (25) )د( مف نص المادة كقد جاءت الفقرة ،فذلؾ عمى رجؿ األم

عميو عمى أف المدعى فيما يتعمؽ في حالة الدفاع الشرعي بالنسبة لرجؿ األمف فنصت عمى:) كضكحان 
أك يساعد بطريقة مشركعة في تنفيذ مذكرة قبض أك أمر حبس أك إحالة أك مذكرة حجز  ،كاف ينفذ

بو  بشرط أف يككف الفعؿ المشكك منو مصرحان  حكمة أك سمطة مشركعة ذات إختصاص،صادرة مف م
 في مذكرة القبض أك أمر الحبس أك اإلحالة أك مذكرة الحجز...(.

كىك في  مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني عمى:)مف أحدث ضرران  (182) ككذلؾ نصت المادة
 يتجاكز عمى أل ،سئكؿكاف غير م ،الغير أك مالوأك مالو أك عف نفس حالة دفاع شرعي عف نفسو 

ل أصبح ممزما بالتعكيض بقدر ما تجاكزه(. ،في دفاعو القدر الضركرم  كا 

بشرط عدـ تجاكز حدكده فالقانكنيف  إف أغمب القكانيف جعمت مف حؽ الدفاع الشرعي حقا مقدسان 
مدنية كمشركع القانكف المدني األردني كالمصرم جاءكا بنفس سياؽ ما جاء بو قانكف المخالفات ال

 الفمسطيني.

مف أحدث ضررا ):عمى حيث نصت مف القانكف المدني األردني (262) المادة ككرد نفس الحكـ في
عمى أل  مسئكؿكىك في حالة دفاع شرعي عف نفسو أك مالو أك عف نفس الغير أك مالو كاف غير 

ل أصبح ممزما بالضماف بقدر ما جاكزه(.  يجاكز قدر الضركرة كا 

فيقكـ رجؿ الشرطة  ،ى أحد أفراد الشرطة محاكل اليربكمثاؿ ذلؾ إعتداء أحد الفاريف مف العدالة عم
 عف نفسو كمحاكل السيطرة عميو. بضربو دفاعان 

كىك في حالة دفاع  مف أحدث ضرران ):أف مف القانكف المدني المصرم (166المادة) في كجاء أيضان 
شرعي عف نفسو أك مالو أك عف نفس غيره أك مالو كاف غير مسؤكؿ عمى أل يتجاكز في دفاعو القدر 

ل أصبح ممزما بتعكيض تراعى فيو العدالة(.  الضركرم كا 
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سمب أحد األشخاص في الشارع  مشاىدة أحد ضباط الشرطة ألحد المصكص يحاكؿ أيضان كمثاؿ ذلؾ 
 فيقكـ بإستخداـ القكة الالزمة لحماية ىذا الشخص كمحاكلة إلقاء القبض عمى المص. ،اللي

 كيشترط لقياـ حالة الدفاع الشرعي عدة شركط كىي:

 :أك عمى نفس الغير أك مالو ،خطر حاؿ عمى نفس الدفاع أك مالو أف يكجد -

كيترؾ ىذا  ،يخشى كقكعوبؿ يكفي أف  كل يشترط كقكع اإلعتداء عمى النفس أك الماؿ بالفعؿ،
يخضع ىذا التقدير لرقابة ك  ،1عمى أسباب معقكلة لتقدير الدافع متى كاف ىذا التقدير مبنيان 

كيعتبر تقدير المحكمة مسألة مكضكعية ل تخضع فييا لرقابة محكمة النقض بشرط  ،المحكمة
 .2سالمة استدلليا

متى كاف الحكـ إذ قرر مسئكلية كجاء حكـ محكمة النقض المصرية ليؤكد ذلؾ فجاء فيو:)
في محاصرة  الحككمة كنفى قياـ حالة الدفاع الشرعي قد أثبت أف البكليس ارتكب خطأ ظاىران 
لـ تكف  ،قابمتيفالمتظاىريف فكؽ أحد الكبارم ككاف مف المستحيؿ عمييـ اإلفالت مف القكتيف المت

مف تفريقيـ كأنو إذا كاف قد حصؿ  ىذه الكسيمة ىي الكفيمة بالغرض الذم يجب أف يقصده البكليس
إعتداء عمى بعض رجالو فقد كاف مقابؿ تيجمو عمى المتجميريف الفاريف أماـ البكليس كأف 

فإف في ىذا الذم قرره الحكـ ما  البكليس ىك الذم كاف البادئ باإلعتداء دكف أف يككف لذلؾ مبرران 
 .3يكفي لحمؿ قضائو في ىذا الخصكص(

 غير مشركع: لخطر عمالن أف يككف إيقاع ىذا ا -

أما إذا كاف  ،4مف إعتداء يجب أف يككف متأتيان  ،الذم يعطي الحؽ في الدفاع الشرعيإف الخطر 
كل يجكز استعماؿ حؽ  الفعؿ المككف لمخطر ىك استعماؿ لحؽ أك أداء كاجب فال يعتبر تعديان 

 .5الدفاع الشرعي اتجاىو

 
                                                           

 .652-651مرجع سابؽ،ص،د.عبد الرزاؽ السنيكرم 1
 .436ص،مرجع سابؽ،د.عثماف التكركرم كالدكتكر أحمد طالب سكيطي 2
أميف .،عف د1381،رقـ الصفحة 4،رقـ الجزء 6مكتب فني ،20/10/1955تاريخ الجمسة ،22لسنة ،162طعف رقـ  3

 .55ص،مرجع سابؽ،دكاس
 .211د.محمد صبرم الجندم،مرجع سابؽ،ص 4
 .437-436ص،مرجع سابؽ،د.عثماف التكركرم كالدكتكر أحمد طالب سكيطي 5
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شرعي ينافي الضماف(. كنصت العدلية عمى:)الجكاز الجمة األحكاـ ممف  (91) كقد نصت المادة
ل  مشركعان  :)مف استعمؿ حقو استعمالن كع القانكف المدني الفمسطيني عمىمف مشر  (6)المادة

 ما ينشأ عف ذلؾ مف ضرر(.يضمف 

كمثاؿ ذلؾ ل يمكف قبكؿ دفع أحد المطمكبيف لمعدالة بأنو استخدـ القكة اتجاه قكة الشرطة التي 
 ألنيـ حاكلكا حجز حريتو. ،لقبض عميو بناء عمى مذكرة إحضاراحاكلت 

ستخدـ حقو في الدفاع الشرعي عندما استخدـ إككذلؾ ل يمكف القبكؿ بدفع أحد األشخاص بأنو 
 القكة إتجاه قكة الشرطة التي قامت بالحجز عمى سيارتو بناء عمى حكـ قضائي.

 :أك إفراط أف يككف دفع اإلعتداء بالقدر الالـز دكف مجاكزة -

أم أنو يجكز  ،دلية عمى:)الضركرات تقدر بقدرىا(مف مجمة األحكاـ الع (22)نصت المادة
فإذا تجاكز المدافع حؽ الدفاع  ،بالقدر الذم يتـ فيو تجنب الخطر استخداـ حؽ الدفاع الشرعي

 .1بقدر تجاكزه الشرعي يككف مسؤكلن 

اسطة يديو عمى أحد أفراد الشرطة فيقـك كمثاؿ ذلؾ قياـ أحد األشخاص باإلعتداء بالضرب بك 
 خطكرةخطره بكاسطة كسائؿ أخرل أقؿ  إبعادككاف بإستطاعتو  ،الشرطي بإطالؽ النار عميو فيقتمو

 .مثؿ استخداـ الغاز

 :حالة الضرورة ثانيا:

مف قبؿ  كلكنو يبقى محميان  ،إلى الجريمةإف حالة الضركرة ىي الحالة التي تحيط بالشخص كتدفعو 
ضركرة كقاية نفسو أك غيره مف خطر جسيـ عمى نفسو أك نفس غيره شرط أف يككف ، كذلؾ ل2القانكف

كيشترط أف يككف الفعؿ المرتكب ىك  ،كع كلـ يكف إلرادتو دخؿ في حمكلوىذا الخطر عمى كشؾ الكق
 .3الكسيمة الكحيدة لدفع الخطر

 ،إطالؽ النار عمى أحد ضباط الشرطة انتقامان كمثاؿ ذلؾ قياـ مجمكعة مف الخارجيف عف القانكف ب
فيضطر ضابط الشرطة لسرقة سيارة أحد األشخاص ليتمكف مف حماية نفسو كالخركج مف المنطقة 

 التي حكصر فييا.
                                                           

 .653ص،مرجع سابؽ،د.عبد الرزاؽ السنيكرم 1
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 كنصت المادة مف مجمة األحكاـ العدلية عمى:)الضركرات تبيح المحظكرات(، (21) كقد نصت المادة
( عمى:)الضرر األشد يزاؿ بالضرر 27) كنصت المادة لمضركرة يقدر بقدرىا(، أبيحعمى:)ما ( 22)

 .(( عمى:)الضرر يدفع بقدر اإلمكاف31)كنصت المادة األخؼ(،

عفي مف تسبب بالضرر مف مكاد مجمة األحكاـ العدلية السابقة كيؼ أف حالة الضركرة ت تبين
 ضرر أكبر.مع مراعاة أف تككف بالقدر الالـز إلبعاد  ،المسؤكلية

لمغير ليتفادل  مف سبب ضرران :)مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني عمى (184) كنصت المادة
 إل بالتعكيض الذم تراه المحكمة مناسبا(. أكبر، محدقا بو أك بغيره، ل يككف ممزمان  ضرران 

العدلية أك مشركع القانكف المدني الفمسطيني أف حالة  األحكاـسكاء مكاد مجمة المكاد السابقة  نفيـ مف
 .لضار بدافع بكجكد ضركرة تحتـ ذلؾالضركرة تخفؼ مف مسؤكلية الشخص الذم ارتكب الفعؿ ا

كذلؾ جاء ك  ،ي عمى:)الضركرات تبيح المحظكرات(مف القانكف المدني األردن (222)كقد نصت المادة
بو  لمغير ليتفادل ضررا أكبر محدقان  مف سبب ضرران ):رمالمصمف القانكف المدني  (168)نص المادة

 (.إل بالتعكيض الذم يراه القاضي مناسبان  أك بغيره ل يككف ممزمان 

 :1كيشترط في حالة الضركرة ثالثة شركط ىي

مع  ،أخر في نفسو أك مالو أف يككف ىناؾ خطر حاؿ ييدد مرتكب فعؿ الضركرة أك شخصان  -1
 األقؿ أىمية في سبيؿ المصمحة األكثر أىمية.مراعاة التضحية بالمصمحة 

 .عف الشخص مرتكب فعؿ الضركرة كعف الشخص المضركر أف يككف مصدر الخطر أجنبيان  -2
 تـ تفاديو أكبر مف الضرر الذم كقع. مأف يككف الخطر الذ -3

 :2حالة أداء الواجب ثالثا:

جريـ كينفي الخطأ نص الت إف أداء الكاجب مثمو مثؿ إستعماؿ الحؽ يقكـ بو سبب اإلباحة فيعطؿ
عف األضرار التي يتسبب بيا طالما كاف يؤدم كاجبو  فال يككف رجؿ األمف مسؤكلن  ،المكجب لمتعكيض
أك أف يككف  ،األكلى أف يككف القانكف قد فرضو ،ىماؿ، كيككف أداء الكاجب بصكرتيفدكف تقصير أك إ

 بيا القانكف إصداره.عف أمر صادر مف إحدل السمطات التي أناط  الكاجب ناشئان 
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كىي الحالة التي  ،ف رجؿ األمف في حالة أداء الكاجبمف قانكف المخالفات متى يكك  (4كبينت المادة )
 .1يككف فييا الفعؿ المرتكب مف قبؿ رجؿ األمف يقع ضمف نطاؽ سمطتو الشرعية 

عمى:)يقبؿ في معرض  1944( لسنة 36) ( مف قانكف المخالفات المدنية رقـ57) نصت المادةك 
المشكك منو قد كقع  ككف الفعؿ أك الترؾ، ،خالؼ اإلىماؿ ،في الدعكل المقامة لمخالفة مدنيةالدفاع 

 لتمؾ األحكاـ(. بمكجب أحكاـ أم تشريع ككفقان 

 الكاجب ل تستتبع مسؤكلية يتضح مف النصكص السابقة أف قانكف المخالفات المدنية جعؿ حالة أداء
كطالما  طالما لـ يكف ىناؾ مف رجؿ األمف إىماؿ أك تقصير يستتبع تحممو ليذه المسؤكلية، ،مدنية

 كاف ينفذ ما أكجبو عميو القانكف.

القبض  إلقاءلمذكرة قضائية تستكجب  كمثاؿ ذلؾ قياـ رجؿ أمف بالقبض عمى أحد المتيميف تنفيذان 
 عميو.

ما  ،ؿ كالتعكيض عنوفإنو يتحمؿ تبعة ىذا الفع )خطأ(،ةؿ ضار افعأ مف صدر عف رجؿ األمفي إف ما
حيث أف صرامة النظاـ  ،األمف في حالت كثيرةكتصدؽ حالة اإلجبار عمى رجؿ  ،لـ يكف مجبران 

 .إليوالعسكرم تجبره عمى تنفيذ التعميمات التي تصدر 

مر ما لـ يكف آلمى:)يضاؼ الفعؿ إلى الفاعؿ ل امف مجمة األحكاـ العدلية ع (89) نصت المادةك 
 (.مجبران 

:)ل يتحمؿ كنصت عمى مف قانكف المخالفات المدنية (3) ( فقرة4) السياؽ جاءت المادة كفي نفس
لجاللتو أك مكظؼ عمكمي خادـ جاللتو أك المكظؼ العمكمي تبعة مخالفة مدنية أتاىا خادـ أخر 

 .(إل إذا كاف قد أجاز تمؾ المخالفة أك أقرىا صراحة أخر،

كل يككف ىذا  ،شرطة األقؿ منو رتبو بتفتيش منزؿذلؾ إصدار ضابط شرطة أمر ألحد أفراد الكمثاؿ 
 الفرد عمى عمـ بأنو ل تكجد مذكرة تفتيش ليذا المنزؿ.

                                                           
جاللة ممؾ  –( عمى:)يتحمؿ خادـ جاللتو 2في الفقرة ) 1944لسنة  36( مف قانكف المخالفات المدنية رقـ 4نصت المادة ) 1

كالمكظؼ العمكمي تبعة ما يأتيو مف مخالفات مدنية كاذا اقيمت الدعكل عميو فانما تقاـ عميو بصفتو الشخصية:  -بريطانيا 
، اف يصح الدفع في 57( مف ىذه المادة كدكف اجحاؼ بتطبيؽ المادة 5( ك )4تيف )كيشترط في ذلؾ مع مراعاة أحكاـ الفقر 

الدعكل المقامة عمى أم خادـ أك مكظؼ كيذا، باستثناء الدعكل المقامة لالىماؿ، باف الفعؿ المشكك منو يقع ضمف نطاؽ سمطتو 
 تو الشرعية(.الشرعية أك انو قد أجراه بحسف نية في سياؽ ممارستو لما تراءل لو انو سمط
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عف  مسئكلن ل يككف المكظؼ العاـ  بأفمف مشركع القانكف المدني الفمسطيني  (183) المادة أكضحتك 
ألمر صدر إليو مف رئيسو متى كانت إطاعة األمر كاجبة  عممو الذم أضر بالغير إذا قاـ بو تنفيذان 

عميو، أك كاف يعتقد أنيا كاجبة كأقاـ الدليؿ عمى اعتقاده بمشركعية الفعؿ الذم كقع منو، ككاف اعتقاده 
 .1عمى أسباب معقكلة كانو راعى في عممو جانب الحيطة كالحذر مبنيان 

 فإنو متى كاف رجؿ األمف قد نفذ أمران  ،مشركع القانكف المدني الفمسطيني مف (183) فقا لممادةكك 
 عما أحدثو فعمو مف ضرر، فإنو ل يككف مسؤكلن  ،الذم تجب عميو طاعتو ،إليو مف رئيسو ان صادر 

 كلكف يشترط في ذلؾ:

أم أنو كاف يعتقد أف  ،إليو مف الرئيسبمشركعية األمر الصادر أف رجؿ األمف كاف يعتقد  -1
لو في حدكد سمطة الرئيس كأف األمر كاجب التنفيذ لدخك  ،2أمر الرئيس غير مخالؼ لمقانكف

 .3كل يكفي في ذلؾ مجرد الظف ،كاختصاصو
مى العمؿ إل بعد أف يثبت رجؿ األمف أف اعتقاده مبني عمى أسباب معقكلة كأنو لـ يقدـ ع -2

 .4سمكؾ المألكؼ لمرجؿ المعتادكأنو لـ ينحرؼ عف ال ،التثبت كالتحرم

 :رضا المصاب رابعا:

ضرر معيف بو سكاء صراحة  إحداث الفاعؿأك يطمب مف  قد يأذف المصابكمضمكف ىذه الحالة أف  
، كفي حالة أخرل قد يعبر عف رضاه بإحتماؿ كقكع الضرر كتككف درجة إحتماؿ كقكع أك ضمنا

كالقاعدة في ذلؾ أف رضا المصاب بالضرر  ،الحد المألكؼ في الظركؼ العادية الضرر كبيرة تجاكز
 .5ل خطأ فيو الفاعؿأك بإحتماؿ كقكع الضرر يجعؿ فعؿ 

                                                           
كمع ذلؾ ل يككف المكظؼ العاـ مسؤكل عف عممو الذم أضر  -2)( مف القانكف المدني األردني عمى:263نصت المادة ) 1

بالغير اذا قاـ بو تنفيذا لمر صدر اليو مف رئيسو متى كانت اطاعة ىذا المر كاجبة عميو اك كاف يعتقد انيا كاجبة كاقاـ الدليؿ 
 كعية العمؿ الذم كقع منو ككاف اعتقاده مبنيا عمى أسباب معقكلة كانو راعى في عممو جانب الحيطة كالحذر(.عمى اعتقاده بمشر 

جامعة ،مصطفى عبد المقصكد سميـ،رسالة دكتكراه،مسؤكلية المكظؼ العاـ عف تنفيذ أكامر رؤسائو إداريا كجنائيا كمدنيا2
 .229،ص1988المنصكرة،مصر،
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كقع إحتماؿ كمثاؿ ذلؾ أف يطمب أحد األشخاص مف أحد أفراد الشرطة إطالؽ النار عمى كمبو ككنو يت
ي بالمساس بحؽ مالي ليذا الشخص كلكف بناء ففي ىذا المثاؿ قاـ الشرط ،مياجمة الكمب لألخريف

 عمى رضاه كبالتالي تنتفي مسئكلية رجؿ الشرطة عف ىذا الضرر.

 كيشترط في صحة رضا المصاب ما يمي:

ية كغير مشكب بعيب مف عيكب مف ذم أىم صادران  ،أف يككف الرضا أك القبكؿ صحيحان  -1
 عف إرادة حرة كعمـ تاـ بحقيقة األمر. كأف يككف صادران  ،الرضا

كل يككف  ،الؼ لمنظاـ العاـ كاألداب العامةغير مخ أف يككف الرضا أك القبكؿ مشركعان  -2
جكز في ،اس بو مما ل يجكز لو التصرؼ فيوإذا كاف الحؽ الذم قبؿ المصاب المس مشركعان 

 يجكز لو التصرؼ فيو، أما حقو في سالمة جسده مثال فال ،لمشخص التصرؼ بحقكقو المالية
 1إل إذا كاف في ىذا المساس عالج ضركرم أك حفاظ عمى حياتو.

 

 : نفي العالقة السببية بين خطأ رجل األمن والضرر المطمب الثاني:

كالنتيجة  خطأ()الالعالقة السببية بيف الفعؿ الضارنفي  إلى يؤدم كجكد سبب أجنبي لمفعؿ الضار إف
 المسؤكلية التقصيرية عف رجؿ األمف.مما ينفي  كىي الضرر،

مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني عمى:)إذا أثبت الشخص أف الضرر قد نشأ  (181) نصت المادة
عف سبب أجنبي ل يد لو فيو، كقكة قاىرة أك خطأ مف المضركر أك خطأ مف الغير، كاف غير ممـز 

 ذلؾ(. بتعكيض ىذا الضرر ما لـ يكجد نص أك إتفاؽ يقضي بغير

مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني أف كجكد سبب أجنبي أدل لمضرر فإف  (181) أكضحت المادة
كذكر حالت لمسبب األجنبي عمى سبيؿ المثاؿ ل الحصر مثؿ القكة  ذلؾ ينفي خطأ رجؿ األمف،

 القاىرة أك خطأ المضركر أك خطأ الغير.

الضرر قد نشأ عف سبب  أفاثبت الشخص  إذا)عمى:مف القانكف المدني األردني  (261كنصت المادة)
فعؿ المتضرر كاف  أكفعؿ الغير  أكقكة قاىرة  أكحادث فجائي  أكل يد لو فيو كآفة سماكية  أجنبي

 التفاؽ بغير ذلؾ(. أكغير ممـز بالضماف ما لـ يقض القانكف 
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القانكف  مف (261لممادة)جاءت بحكـ مماثؿ مشركع القانكف المدني الفمسطيني مف  (181) إف المادة
كيمكف  ،اآلفة السماكية كالحادث المفاجئحالتيف عمى األمثمة كىي المدني األردني كقد أضاؼ األخير 

 القكؿ أنو مف الممكف إدراج ىاتيف الحالتيف تحت مسمى القكة القاىرة.

نشأ عف إذا أثبت الشخص أف الضرر قد )مف القانكف المدني المصرم عمى: (165) كنصت المادة
، كاف سبب أجنبي ل يد لو فيو كحادث مفاجئ، أك قكة قاىرة أك خطأ مف المضركر أك خطأ مف الغير

 (.، ما لـ يكجد نص أك اتفاؽ عمى غير ذلؾغير ممـز بتعكيض ىذا الضرر

لعالقة السببية بيف الفعؿ نفي ا إلىيتضح مف نصكص المكاد السابقة أف السبب األجنبي الذم يؤدم 
 ،الحادث المفاجئ أك القكة القاىرةرجؿ األمف كالضرر قد يأخذ عدة صكر أىميا صادر عف الضار ال

 :ندرس ىذه الصكر، ك خطأ الغير كأ ،أك خطأ المضركر

 :الحادث المفاجئ أك القكة القاىرة:أكل

تعرؼ القكة القاىرة بأنيا: ىي أف يحصؿ التمؼ بقكة ل يستطيع اإلنساف دفعيا كليس في إمكانو أف 
 .1يحترز عنيا

بأف القكة القاىرة ىي حادث  ،ف القكة القاىرة كالحادث المفاجئكعمى الرغـ مف المحاكلت في التفرقة بي
ىذه  أفإل  ،كل يمكف دفعو أما الحادث المفاجئ فيك الحادث الذم يمكف تكقعو ،تكقعويستحيؿ 

مف القكة القاىرة كالحادث المفاجئ يجب أف تتكافر  ألف كالن  ،المحاكلت ل تقكـ عمى أساس صحيح
 :فييما شرطيف كىما

 ،ادث المفاجئ مف غير الممكف تكقعوعدـ إمكاف التكقع: فيجب أف تككف القكة القاىرة أك الح -1
 فإذا أمكف تكقعو حتى لك استحاؿ دفعو ل يككف قكة قاىرة أك حادث مفاجئ.

فإذا أمكف دفعو  ،دفعورة أك الحادث المفاجئ يستحيؿ : يجب أف تككف القكة القاىاستحالة الدفع -2
 .2حتى لك استحاؿ تكقعو ل يككف قكة قاىرة أك حادث مفاجئ

 

                                                           
سنة النشر ،في المسؤكلية التقصيرية،الطبعة األكلى،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع المباشر كالمتسبب،د.صالح احمد محمد المييبي 1

 .122ص،،عماف2004
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كمف قبيؿ  :)يشترط إلعتبار الحادث مفاجئان تأكيدان عمى ذلؾكقد جاء في حكـ لمحكمة النقض المصرية 
 ىذيف الشرطيف انتفت عف الحادث صفةفإذا تخمؼ أحد  ،ة عدـ إمكاف تكقعو كاستحالة دفعوالقكة القاىر 
كل يمـز إلعتباره ممكف التكقع أف يقع كفقا لممألكؼ مف األمكر بؿ يكفي لذلؾ أف تشير  ،القكة القاىرة

 .1الظركؼ كالمالبسات إلى إحتماؿ حصكلو(

كمثاؿ ذلؾ سقكط شجرة نتيجة سكء األحكاؿ الجكية عمى سيارة عسكرية أثناء قيادتيا مف أحد أفراد 
 سبب بإنحراؼ السيارة كدىس أحد المارة.تالجيش فت

يعتبر الشخص أنو سبب  -1) )ب( ( مكررة55) كقد نص قانكف المخالفات المدنية في المادة المادة
ضرران بتقصيره عندما يككف تقصيره ىك سبب الضرر أك أحد أسبابو، كلكف ل يعتبر أم شخص أنو 

 سبب ضرران بتقصيره في األحكاؿ التالية:

ف كاف ذلؾ الشخص عمى خطأ، قد نشأ عف كقكع حدث مف أحداث الطبيعة  -أكلن  إذا كاف الضرر، كا 
الخارقة مما ل يتكقع حدكثو شخص معتدؿ اإلدراؾ، كلـ يكف في اإلمكاف تجنب عكاقبو باتخاذ الحيطة 

 .(المعقكلة..... 

لمفاجئ لدفع المسؤكلية التقصيرية يتضح أف قانكف المخالفات المدنية قد أخذ بالقكة القاىرة كالحادث ا
 .2كاشترط ليا شرطيف كىما استحالة الدفع كاستحالة التكقع

 المضركر: خطأثانيا:

كيككف خطأ المضركر بأم فعؿ أك إمتناع غير مشركع يصدر مف المضركر نفسو يستغرؽ خطأ 
قطع العالقة السببية بيف خطأ المدعى عميو كالضرر الذم  إلىأك جزء فيؤدم  المدعى عميو كالن 

 .3أصاب المضركر بقدر ما استغرقو مف خطأ المدعى عميو

د الخطأيف قد استغرؽ الخطأ كىي فيما إذا كاف أح ،نميز في ىذا الفرض بيف عدة حالتيجب أف 
 مشترؾ.أـ بقي كؿ مف الخطأيف مستقال عف الخطأ األخر فتككف منيما خطأ  ،األخر

                                                           
المسؤكلية المدنية لممعمـ،رسالة ،ؽ عف أحمد محمد عطيو أحمد 53لسنة  1989-11-5لسنة  2146نقض مدني مصرم رقـ  1

 .217مصر،ص،جامعة القاىرة،2002دكتكراه،سنة 
محمد شريؼ عبد الرحمف أحمد،مسؤكلية مف تجب عميو الرقابة عمف ىـ تحت رقابتو،رسالة دكتكراه،جامعة عيف  2

 .157،ص1996شمس،مصر،
 .206مرجع السابؽ،ص،د.عادؿ أحمد الطائي 3
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 في جسامتو الخطأ األخر: حد الخطأيف يفكؽ كثيران أ :األكلىالحالة 

الصكرة األكلى ىي الخطأ  ،األشد الخطأ األخؼ إل في صكرتيفل يتصكر أف يستغرؽ الخطأ 
 .1كالصكرة الثانية إذا كاف أحد الخطأيف ىك رضاء المضركر ،لعمدما

في الكقت الذم صدر  ،أراد إحداث ضرر متعمد ،وكلى يككف المضركر أك المدعى عميففي الصكرة األ
 .2فيو مف الطرؼ األخر خطأ غير متعمد

يقكـ األخير بالتعدم يقؼ في الشارع ف رجؿ أمففي الشارع فيقع عمى  األشخاصكمثاؿ ذلؾ تعثر أحد 
 كاف متعمدان  أما إعتداء رجؿ األمف ،غير متعمد الشخصففي ىذا المثاؿ كاف تعثر  عميو بالضرب،

أما إذا تعمد أحد األشخاص  ،التعكيض ككف خطأه أستغرؽ خطأ المضركر فيتحمؿ رجؿ األمف عبء
ألمف تسببت بضرر رجؿ ا بيدكجكد أداة حادة  مع ذلؾ تصادؼالكقكع عمى رجؿ األمف بيدؼ إيذاءه ك 

 فيككف الخطأ العمدم مف الشخص قد استغرؽ الخطأ الغير مقصكد مف رجؿ األمف. ،ليذا الشخص

بشرط أف يككف الضرر قد  في الصكرة الثانية فيككف المضركر قد رضي بما كقع عميو مف ضرر، أما
 .3كقع عمى شيء مما يمكف التصرؼ فيو

 أحد الخطأيف ىك نتيجة الخطأ األخر: :الحالة الثانية

مدعى عميو ىك كحده مف أحدث أعتبر خطأ ال ،لمضركر ىك نتيجة خطأ المدعى عميوإذا كاف خطأ ا
 كمثاؿ ذلؾ قياـ ضابط شرطة بإشيار مسدسو عمى أحد ،4كاممةكتككف المسؤكلية عميو  ،الضرر

فيقـك ىذا الشخص نتيجة الفزع بإمساؾ مسدس الشرطي  ،األشخاص ظننا منو أنو مجـر ىارب
 ،طأ الشخص ىك نتيجة خطأ رجؿ األمفففي ىذا المثاؿ كاف خ كيتسبب بإصابة نفسو بطمقة بالقدـ،

 عف التعكيض. ف مسئكلن فيككف رجؿ األم

مضركر قد فيككف خطأ ال ،لمدعى عميو ىك نتيجة خطأ المضركركفي صكرة أخرل قد يككف خطأ ا
كل تتحقؽ في ىذه الصكرة مسؤكلية المدعى عميو إلنعداـ الرابطة  ،استغرؽ خطا المدعى عميو

                                                           
 .742ص،مرجع سابؽ،د.عبد الرزاؽ السنيكرم 1
 .743-742ص،مرجع سابؽ،د.عبد الرزاؽ السنيكرم 2
 .743د.عبد الرزاؽ السنيكرم،مرجع السابؽ،ص 3
 .113د.أميف دكاس،مرجع السابؽ،ص 4
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الشرطة التي تقكـ بمياميا أف يقـك المضركر بإشيار مسدس بالستيكي عمى قكة كمثاؿ ذلؾ  ،1السببية
مف قكة الشرطة بأف السالح الذم يحممو  فيتسبب بإطالؽ النار عمى قدمو ظننان  ،في تفتيش منزؿ مازحان 

 ىك سالح حقيقي.

 الخطأ المشترؾ: الحالة الثالثة:

أحدىما كتككف ىذه الحالة عندما يجتمع خطأ المضركر مع خطأ المدعى عميو دكف أف يستغرؽ 
كىنا تنعقد مسؤكلية المدعى عميو كالمضركر  في إحداث الضرر، يقكـ كال منيما مستقالن حيث  األخر،

 .2كتقسـ المسؤكلية بينيما

إذا كاف المدعى  -مف قانكف المخالفات المدنية عمى:)أ (2)( نقطةب( مكررة)55كقد نصت المادة)
لممحكمة أف تعفيو مف  عميو قد سبب الضرر بتقصيره، كلكف تقصيره كاف مبعثو سمكؾ المدعي، يجكز

تبعة دفع تعكيض لممدعي، أك أف تنقص مقدار التعكيض الكاجب دفعو لو، كفقان لما تراه المحكمة متفقان 
 .(مع العدالة

أكضحت المادة السابقة أف لممحكمة سمطة تقديرية في إعفاء المدعى عميو مف التعكيض أك إنقاصو 
لقدر الخطأ المرتكب مف  كتقدر المحكمة ذلؾ كفقان  ،المضركر قد ساىـ في إحداث الضرر عندما يككف
كيمكف لممحكمة أف تزيد مف مقدار التعكيض الذم كاف عمى المدعى عميو دفعو إذا كاف  ،كؿ منيما

 أعالهمف المادة  كما بينت النقطة)ب( مبعث سمكؾ المدعي ىك سمكؾ المدعى عميو كلكف بشركط،
 حيث نصت عمى:

ميو قد سببا الضرر معان بتقصيرىما، كلكف تقصير المدعي كاف إذا كاف المدعي كالمدعى ع- ب
مبعثو سمكؾ المدعى عميو، يجكز لممحكمة أف تزيد التعكيض الذم كاف ينبغي عمى المدعى 
عميو دفعو لك أف ىذه المادة لـ تكضع مكضع العمؿ، إلى مبمغ ل يتجاكز المبمغ الذم كاف 

 المدعي لـ يسبب الضرر بتقصيره(.ينبغي عمى المدعى عميو دفعو فيما لك كاف 

بيف مرتكب الفعؿ  المادة السابقة حالتيف يككف فييما عبئ التعكيض عف الضرر مشترؾ ما ذكرت
كالحالة األكلى ىي الضرر الذم ينشأ نتيجة تقصير المضركر كلكف يككف سبب  ،الضار كالمضركر

                                                           
 .746د.عبد الرزاؽ السنيكرم،مرجع السابؽ،ص 1
 .225مرجع سابؽ،ص،احمد محمد عطيو محمد 2
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سبب الضرر ىك تقصير مشترؾ مف  كالحالة الثانية أف يككف ىذا التقصير ىك مرتكب الفعؿ الضار،
 .مرتكب الفعؿ الضار كالمضركر

إذا لحؽ بشخص ضرر ككاف ))ج( مف قانكف المخالفات المدنية عمى: مكررة (55) كنصت المادة
الضرر متسببان بعضو مف تقصيره نفسو كالبعض اآلخر مف تقصير شخص آخر أك أشخاص آخريف، 

بسبب تقصير الشخص الذم لحؽ بو الضرر بؿ يخفض فال يرد الدعاء بالتعكيض عف ذلؾ الضرر 
التعكيض الذم يصح استيفاؤه عف ذلؾ الضرر إلى المقدار الذم تراه المحكمة متفقان مع العدالة 

 كاإلنصاؼ، آخذة بعيف العتبار ما كاف لممدعي مف نصيب في التسبب في إيقاع الضرر(.

تقصير مف المدعي )المضركر( فإف المحكمة تممؾ  بينت المادة السابقة أنو في الحالة التي يككف فييا
كخفض التعكيض الممنكح لو بما يتناسب مع  ،تقدير نصيب المضركر مف المسؤكليةسمطة تقديرية ب

 تقصيره.

يقبؿ في معرض الدفاع في الدعكل المقامة )( مف قانكف المخالفات المدنية عمى:56) كنصت المادة
كقدر، أك ل بد لو أف يككف قد عرؼ كقدر، األحكاؿ التي سببت  لمخالفة مدنية، ككف المدعي قد عرؼ

 .(الضرر، فعرض نفسو أك مالو مختاران لذلؾ الضرر

لمضرر فإف  إف المادة السابقة بينت أنو في الحالة التي يككف فييا المضركر قد عرض نفسو مختاران 
 كضعت شركط لذلؾ كىي:كلكف المادة السابقة  ،عؿ المدعى عميو في حؿ مف التعكيضذلؾ يج

أف ل تسرم أحكاـ ىذه المادة عمى أية دعكل تقاـ بشأف مخالفة مدنية إذا كانت تمؾ المخالفة -أ
 ناجمة عف عدـ القياـ بكاجب يفرضو القانكف عمى المدعى عميو.

كأف ل يعتبر أم كلد دكف السنة الثانية عشرة مف عمره أىالن لمعرفة كتقدير مثؿ ىذه األحكاؿ -ب
 تعريض نفسو مختاران لذلؾ الضرر أك تعريض مالو بنفسو لذلؾ الضرر(.أك 

إف المادة السابقة جعمت مف سمكؾ المضركر الذم عرؼ كقدر أنو قد يصاب بالضرر أك ل بد لو أنو 
ليذا الضرر سببا لنفي  عرؼ كقدر أنو قد يصاب بالضرر كمع كؿ ذلؾ عرض نفسو أك مالو مختاران 

مع ذكر شركط لذلؾ كالشرط األكؿ ىك أف الشخص المجبر  لفعؿ الضار،المسؤكلية عف مرتكب ا
كالشرط الثاني ىك عدـ إمكانية إعتبار  بحكـ القانكف عمى تعريض نفسو لمخطر فإنو يستثنى مف ذلؾ،

 عمى تقدير الخطكرة التي قد يعرض نفسو الييا. كلد دكف سنة الثانية عشر قادران 
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القانكف المدني الفمسطيني عمى:)إذا أثبت الشخص أف الضرر قد مف مشركع  (181) كنصت المادة
نشأ عف سبب أجنبي ل يد لو فيو، كقكة قاىرة أك خطأ مف المضركر أك خطأ مف الغير، كاف غير 

 ممـز بتعكيض ىذا الضرر ما لـ يكجد نص أك إتفاؽ يقضي بغير ذلؾ(.

كاعتبر أف خطأ المضركر يعفي  أيضان لة نجد أف مشركع القانكف المدني الفمسطيني نص عمى ىذه الحا
كيككف مشركع القانكف  ،ا لـ يكجد نص أك إتفاؽ يخالؼ ذلؾمرتكب الفعؿ الضار مف المسؤكلية م

 كترؾ التفاصيؿ لتبحث مف قاضي المكضكع. المدني الفمسطيني بذلؾ قد أعطى حكـ عامان 

المدنية كمشركع القانكف المدني  كلـ يبتعد القضاء األردني عف سياؽ ما جاء في قانكف المخالفات
 الفمسطيني.

:)إف اشتراؾ المدعي مع المدعى عميو في إرتكاب الخطأ في قرار لمحكمة التمييز األردنيةجاء حيث 
الذم تسببت عنو األضرار بالمدعي يكجب مسائمة المدعى عميو عف التعكيض بما يتناسب مع مدل 

 .1مساىمتو في ىذا الخطأ(

ف ىك كلكف لـ يكف فعؿ رجؿ األم ،إذا تسبب رجؿ األمف بضررسابقة أنو يتضح مف النصكص ال
ففي ىذه الحالة يكزع عبئ  ،ؿ كاف فعؿ المضركر لو دكر في ذلؾب ،السبب الكحيد في حدكث الضرر

 بقدر مساىمتو بإحداث الضرر. المسؤكلية بيف المضركر كرجؿ األمف كالن 

 فعؿ الغير: ثالثا:

إذ أف  ،يكف نتيجة لفعمو أنتفت المسؤكليةإذا أثبت المدعى عميو بأف الضرر نشأ مف فعؿ الغير كلـ 
كبالتالي يقطع رابطة السببية كينفي المسؤكلية عف  ،بالنسبة لفعمو أجنبيان  فعؿ الغير يعد حينئذ سببان 

 .2التعكيض

ذا كاف لكؿ مف خطأ المدعى عميو كخطأ الغير شأف في إحداث الض ككاف أحد الخطأيف  رر،كا 
كيستغرؽ أحد  أعتبر الخطأ المستغرؽ ىك كحده السبب في إحداث الضرر، ،يستغرؽ الخطأ األخر

 .3أك كاف ىك الذم دفع إلى ارتكاب الخطأ األخر إذا كاف خطأ متعمدان  ،الخطأيف األخر

                                                           
الثالثة عشر  العدد الثالث،السنة،(،منشكر في مجمكعة األحكاـ العدلية26/9/1982في  4/82/ـ81رقـ )،تمييز أردني 1
 .131ص،مرجع سابؽ،، عف الدكتكر صالح احمد محمد المييبي15/ص1982/
 .125د.صالح احمد محمد المييبي،مرجع سابؽ،ص 2
 .754مرجع سابؽ،ص،د.عبد الرزاؽ السنيكرم 3
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ذا لـ يستغرؽ أحد في إحداث  سببان  كاعتبر كؿ كاحد منيما ،بقيا قائميف ،الخطأيف الخطأ األخر كا 
دعى عميو شخص أخر في إحداث حيث اشترؾ مع الم ،كىذه ىي حالة تعدد المسئكليف ،الضرر
 .1فأصبح المسئكؿ أكثر مف شخص كاحد ،الضرر

منيـ  فيتحمؿ كالن  ،كقد يشترؾ خطأ المدعى عميو كخطأ الغير كخطأ المضركر في إحداث الضرر
 .2مف طرفو مسؤكلية خطأه بمقدار جسامة الخطأ المرتكب

ىك قياـ سائؽ  كمف األمثمة التي قد يتسبب بيا رجؿ األمف بضرر ألحد األشخاص بسبب فعؿ الغير،
أحد  باتجاهالسيارة العسكرية  لندفاعسيارة خصكصية بصدـ سيارة عسكرية مف الخمؼ مما يؤدم 

 كيتسبب بدىسو. المارة

ئؽ الشاحنة عمى سيارتو مما أدل إلى صدـ سيطرة ساكجاء في حكـ لمحكمة التمييز األردنية:)إف عدـ 
أماميا نتيجة ليذه الصدمة،  سيارةالسيارة المصدكمة كصدمت  فاندفعتالسيارة الصالكف الخصكصي 

فال دكر لسائؽ السيارة الكسطى في ىذا الحادث إذ يعتبر في ىذه الحالة أداة صماء بيد السائؽ كجزء 
ل يتجزأ مف سيارتو كل يسأؿ بقيمة األضرار التي لحقت بالسيارة التي صدميا ألف المباشر الحقيقي 

  .3بإحداث الضرر ىك سائؽ الشاحنة(

يعتبر الشخص أنو سبب  - 1( مكررة)ب( )55المخالفات المدنية في المادة المادة) كقد نص قانكف
ضرران بتقصيره عندما يككف تقصيره ىك سبب الضرر أك أحد أسبابو، كلكف ل يعتبر أم شخص أنو 

 سبب ضرران بتقصيره في األحكاؿ التالية:

ف كاف ىك عمى خطأ، قد كاف تقصير شخص آخر، ىك  -......ثانيان  العامؿ الفاصؿ في تسبب كا 
 الضرر، أك......(.

نافيا لممسؤكلية  ،ؽ خطأ المدعى عميونجد أف قانكف المخالفات المدنية قد أعتبر فعؿ الغير الذم يستغر 
 التقصيرية لممدعى عميو.

                                                           
 .754مرجع سابؽ،ص،د.عبد الرزاؽ السنيكرم 1
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مشركع القانكف المدني الفمسطيني عمى  ت كؿ القكانيف المدنية في الدكؿ المحيطة بفمسطيف ككذلؾكأكد
)إذا أثبت الشخص أف الضرر قد نشأ :(181الغير ينفي مسؤكلية المدعى عميو فنصت المادة) أف فعؿ

عف سبب أجنبي ل يد لو فيو، كقكة قاىرة أك خطأ مف المضركر أك خطأ مف الغير، كاف غير ممـز 
 يقضي بغير ذلؾ(. اتفاؽبتعكيض ىذا الضرر ما لـ يكجد نص أك 

رجؿ الصادر عف ؤكلية الدكلة التقصيرية عف الفعؿ الضار بعد أف درسنا في ىذا الفصؿ شركط مس
بقي أف ندرس أحكاـ ىذه  ،ف أك الدكلةاألمف ككيفية دفع ىذه المسؤكلية سكاء بالنسبة لرجؿ األم

 الدعكل كىذا ما سندرسو في الفصؿ الثالث.
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  الفصل الثالث:

______________________________________________________ 

 :رجل األمنالصادر عن دعوى المسؤولية التقصيرية ضد الدولة عن الفعل الضار 

، ندرس مف الصادر عف رجؿ األمفلدراسة دعكل المسؤكلية التقصيرية ضد الدكلة عف الفعؿ الضار 
مبحث الثاني أحكاـ ىذه ندرس في الك  ،كؿذلؾ في المبحث األ كندرس ىذه الدعكل؟ أطراؼىـ 

نخصص المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ لدراسة حدكد مسؤكلية الدكلة عف الفعؿ الضار ك  ،الدعكل
 رجؿ األمف.الصادر عف 

 

 :أطراف دعوى المسؤولية المبحث األول:

الصادرة ندرس في ىذا المبحث أطراؼ دعكل المسؤكلية التقصيرية ضد الدكلة عف األفعاؿ الضارة 
نخصص المطمب األكؿ مف ىذا المبحث لدراسة أكؿ أطراؼ ىذه الدعكل كىك ك  ،عف رجاؿ األمف

 نخصص المطمب الثاني لدراسة ثاني ىذه األطراؼ كىك المدعى عميو.ك  المدعي،
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 :المدعي المطمب األول:

لو أف كىك بحسب األصؿ مف يحؽ  ،ؤكلية عف الفعؿ الضار ىك المضركرالمدعي في دعكل المس
إذ أف سبب ىذه الدعكل ىك إخالؿ المدعى عميو)المسئكؿ  يطالب بالتعكيض عما أصابو مف ضرر،
فمف شركط قبكؿ الدعكل ىك كجكد مصمحة لممدعي في  ،1عف الضرر( بمصمحة مشركعة لممدعي

 .2ىذه الدعكل

كالذم يحؽ  فالمدعي في ىذه الحالة ،بالتعدم بالضرب عمى أحد األشخاص كمثاؿ ذلؾ قياـ رجؿ أمف
 لو رفع دعكل المسؤكلية ىك المضركر كىك الشخص الذم تـ التعدم عميو بالضرب.

ذا كاف الضرر ماديان  ،إليو دعكل التعكيضالذم تنتقؿ  ،كقد يككف المدعي ىك خمؼ المضركر فإنو  كا 
حددت قيمتو فإنو ل ينتقؿ إل إذا ت أما إذا كاف معنكيان  ،بقدر حصة كؿ كاحد منيـ المعاليفينتقؿ إلى 

ذا كاف المضركر عديـ األىمية أك ناقصيا فإف دعكل ،بالتفاؽبمقتضى حكـ قضائي نيائي أك   كا 
 .3عميو كمف القيـ إذا كاف محجكران  ،المسؤكلية ترفع مف كليو أك كصيو

فإف الحؽ في التعكيض عف حرمانو مف  ،إلى مكت المضركركفي حالة إذا ما أدل الفعؿ الضار 
 . 4منيـ  مف عناصر التركة كيكزع عمييـ كفؽ نصيب كالن  باعتبارهالحياة ينتقؿ إلى كرثتو 

إذا حدث أف تسبب مكت شخص )( مف قانكف المخالفات المدنية عمى:1) ( فقرة55) كقد نصت المادة
ى المكت، أف يستحصؿ حيف كفاتو، عف مخالفة مدنية ككاف مف حؽ ذلؾ الشخص لك لـ ينتو أمره إل

بمكجب أحكاـ ىذا القانكف، عمى تعكيض مقابؿ األذل الجسماني الذم سببتو لو تمؾ المخالفة المدنية، 
فعندئذ يجكز لزكج ذلؾ الشخص كلكالديو كأكلده أف يحصمكا عمى تعكيض مف الشخص المسؤكؿ عف 

 تمؾ المخالفة المدنية(.

 

                                                           
 .349،عماف،ص2015شر الطبعة الثامنة،سنة الن،مصادر اإللتزاـ،دار الثقافة،د.امجد محمد منصكر، النظرية العامة لإللتزامات 1
د.عثماف التكركرم،الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية،الجزء األكؿ،مكتبة دار الفكر،سنة النشر  2

 .283،فمسطيف،ص2013
 .349ص،د.أمجد محمد منصكر،مرجع سابؽ 3
 .568-567،د.عثماف التكركرم كالدكتكر أحمد طالب سكيطي،مرجع سابؽ 4
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ضرر مستقؿ عف الضرر الذم أصاب  أصابوكف كؿ مضركر قد كقد يتعدد المضركركف حيث يك
 .1فيحؽ لكؿ منيـ في ىذه الحالة أف يرفع دعكل تعكيض عف الضرر الذم أصابو ،ألخرا

فيككف لكؿ مف  مثؿ قياـ الشرطة بفض مظاىرة سممية بالقكة فيتسبب ذلؾ بإصابة عدد مف األشخاص،
 األشخاص أف يرفع دعكل ليتـ تعكيضو.

 

 :المدعى عميو الثاني:المطمب 

 يستكم في ذلؾ أف يككف مسئكلن  ،المسئكؿ عف الفعؿ الضار المدعى عميو في دعكل المسؤكلية ىك
كسكاء كاف المدعى عميو  أك عف األشياء التي تككف في حراستو،عف فعمو الشخصي أك عف فعؿ غيره 

بالتعكيض إلى تركتو كأقيمت  اللتزاـفإف مات المسئكؿ انتقؿ  ،معنكيان  أك شخصان  طبيعيان  شخصان 
 .2الدعكل عمى الكرثة أك أحدىـ كممثميف ليذه التركة 

مو في حفظ األمف في إحدل كمثاؿ ذلؾ قياـ رجؿ أمف بتكسير سيارة أحد األشخاص أثناء أداء ميا
ككذلؾ الدكلة ألنيا مسئكلة عف أفعاؿ رجؿ  ،الحالة يككف رجؿ األمف مدعى عميوففي ىذه  ،الشكارع

 ف مسؤكلية المتبكع عف أفعاؿ تابعو.األم

كفي الحالة التي تككف فييا الدكلة ىي المسئكلة عف التعكيض فإنو ل يتصكر مكتيا مثؿ األشخاص 
 .كم كيمكف الرجكع عمييا في أم كقتالطبيعيف فيي شخص معن

جعؿ المسؤكلية كقد جاء قانكف المخالفات المدنية ليمنع إقامة دعكل المسؤكلية التقصيرية عمى الدكلة ك 
باستثناء ما كرد -1)( عمى:4)ة حيث نصت المادةرجؿ األمف لكحده إف ىك أتى مخالفة مدنيعمى 

النص عميو صراحة بخالؼ ذلؾ، ل تقاـ الدعكل لمخالفة مدنية عمى ذات صاحب الجاللة أك عمى 
ذا يتحمؿ خادـ جاللتو كالمكظؼ العمكمي تبعة ما يأتيو مف مخالفا -2حككمة فمسطيف.  ت مدنية كا 

 .(أقيمت الدعكل عميو فإنما تقاـ عميو بصفتو الشخصية

                                                           
 .349ص،د.امجد محمد منصكر،مرجع سابؽ 1
 .573،د.عثماف التكركرم كالدكتكر أحمد طالب سكيطي،مرجع سابؽ 2
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( مف قانكف دعاكل الحككمة لتذكر أنكاع الدعكل التي ترفع عمى 5)كفي نفس السياؽ جاءت المادة
الحككمة عمى سبيؿ الحصر كليس مف بينيا إقامة دعكل عمى الحككمة عمى أساس المسؤكلية 

 .1التقصيرية

 (5كالمادة) 1944( لسنة 36مف قانكف المخالفات المدنية رقـ) (4)أف نص المادةكلكف يمكف القكؿ 
مف  (32)نص المادةل ةصريحال ذلؾ لمخالفتيماك  يشكبيما عيب دستكرممف قانكف دعاكل الحككمة 

كؿ اعتداء عمى أم مف الحريات الشخصية أك حرمة  تعتبر أفالقانكف األساسي الفمسطيني الذم 
الحياة الخاصة لإلنساف كغيرىا مف الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفميا القانكف األساسي أك القانكف، 

كتفرض عمى السمطة تعكيض  ،جريمة ل تسقط الدعكل الجنائية كل المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ
 المتضرر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عمى:)ل تسمع المحاكـ أم دعكل ضد الحككمة اف كانت  1958(لسنة 25(مف قانكف دعاكل الحككمة رقـ)5نصت المادة ) 1

تممؾ أمكاؿ غير  -نقكلة أك التعكيض عنيا بمقدار قيمتيا. بالحصكؿ عمى أمكاؿ م -أصمية أك متقابمة ال إذا كانت مف اجؿ أ
الحصكؿ عمى نقكد ك  -منقكلة أك التصرؼ بيا أك نزع اليد عنيا أك استردادىا أك التعكيض عنيا بمقدار قيمتيا أك بدؿ إيجارىا. ج

لمبمغ المطالب بو أك يقدـ منع المطالبة بشرط اف يدفع المدعي ا -أك تعكيضات نشأت عف عقد كانت الحككمة طرفا فيو. د
 .(كفيال



71 

 :رجل األمنمسؤولية الدولة عن الفعل الضار الصادر عن أحكام دعوى  :الثانيالمبحث 

 ندرس أكلن  ،رجؿ األمف لذم يحدثولدراسة أحكاـ دعكل مسؤكلية الدكلة عف تعكيض الضرر ا
 رجؿ األمف في المطمب األكؿ،مسؤكلية الدكلة عف الفعؿ الضار الصادر عف  بدعكل الختصاص

 لدراسة انقضاء دعكل المسؤكلية.نخصص المطمب الثاني ك 

 

 :رجل األمنمسؤولية الدولة عن الفعل الضار الصادر عن  بدعوى االختصاصالمطمب األول: 

كلة عف الفعؿ الضار الصادر عف رجؿ األمف مف تختمؼ المحاكـ التي تختص في دعكل مسؤكلية الد
مف الدعكل حيث تنظر ىذه  ففي بعض الدكؿ تختص المحاكـ اإلدارية في ىذا النكع ،دكلة ألخرل

 .1المحاكـ دعاكل اإللغاء كالتعكيض مثؿ المحاكـ اإلدارية المصرية 

                                                           
تختص محاكـ مجمس الدكلة دكف غيرىا )( منو عمى:10في المادة) 1972لسنة  47نص قانكف مجمس الدكلة في مصر رقـ  1

 :بالفصؿ فى المسائؿ اآلتية
 .الطعكف الخاصة بانتخابات المجالس المحمية :أكلن 
 .المكافآت المستحقة لممكظفيف العمكمييف أك لكرثتيـالمنازعات الخاصة بالمرتبات كالمعاشات ك  :ثانيان 
الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بالطعف فى القرارات اإلدارية النيائية الصادرة بالتعييف فى الكظائؼ العامة أك الترقية أك  :ثالثان 

 بمنح العالكات
ية الصادرة بإحالتيـ إلى المعاش أك الستيداع أك فصميـ الطمبات التى يقدميا المكظفكف العمكميكف بإلغاء القرارات اإلدار  :رابعان 

 .بغير الطريؽ التأديبى
 .الطمبات التى يقدميا األفراد أك الييئات بإلغاء القرارات اإلدارية النيائية :خامسان 
الطعكف فى القرارات النيائية الصادرة مف الجيات اإلدارية فى منازعات الضرائب كالرسـك كفقان لمقانكف الذم ينظـ كيفية  :سادسان 

 .نظر ىذه المنازعات أماـ مجمس الدكلة
 .دعاكل الجنسية :سابعان 
فيما عدا القرارات الصادرة مف  ،ىالطعكف التى ترفع عف القرارات النيائية الصادرة مف جيات إدارية ليا اختصاص قضائ :ثامنان 

عدـ الختصاص أك عيبا فى الشكؿ أك مخالفة لمقكانيف  ،ىيئات التكفيؽ كالتحكيـ فى منازعات العمؿ كذلؾ متى كاف مرجع الطعف
 .كالمكائح أك الخطأ فى تطبيقيا أك تأكيميا

 .ية لمسمطات التأديبيةالطمبات التى يقدميا المكظفكف العمكمييف بإلغاء القرارات النيائ :تاسعان 
 .طمبات التعكيض عف القرارات المنصكص عمييا فى البنكد السابقة سكاء رفعت بصفة أصمية أك تبعية :عاشران 

 .المنازعات الخاصة بعقكد اللتزاـ أك األشغاؿ العامة أك التكريد أك بأل عقد إدارم آخر :حادم عشر
 ىذا القانكف الدعاكل التأديبية المنصكص عمييا فى :ثاني عشر
 .الطعكف فى الجزاءات المكقعة عمى العامميف بالقطاع العاـ فى الحدكد المقررة قانكنان  :ثالث عشر
 .سائر المنازعات اإلدارية :رابع عشر
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في الفقرة الرابعة  1972لسنة  (47( مف قانكف مجمس الدكلة المصرم رقـ)10) حيث نصت المادة
في  كاألصؿ ،ع المنازعات اإلداريةأم أنيا مختصة بجمي ،و عمى:)سائر المنازعات اإلدارية(عشر من

فقبؿ أف تذكر  ،يض المتعمقة بالمنازعات اإلداريةالمحاكـ اإلدارية المصرية أنيا تنظر قضايا التعك 
نصت في الفقرة العاشرة مف نفس  المادة السابقة أف مجمس الدكلة يختص بجميع المنازعات اإلدارية،

سكاء رفعت بصفة البنكد السابقة  فيطمبات التعكيض عف القرارات المنصكص عمييا )المادة عمى:
ثـ  أم أنيا تختص بطمبات التعكيض عف القرارات التي سبؽ أف ذكرتيا المادة، ،(أصمية أك تبعية

، لما سبؽ يختص بسائر المنازعات اإلدارية المصرم جاءت نفس المادة كذكرت أف مجمس الدكلة
ية يا األفعاؿ الماديمكف القكؿ أف مجمس الدكلة ىك المختص بدعاكل التعكيض عف األضرار التي تسبب

 .1كذلؾ ما لـ يرد نص يخالؼ ذلؾ كطالما اتصمت بنشاط الدكلة  ،التي ترتكبيا الدكلة كتابعييا

مسؤكلية الدكلة عف الفعؿ الضار  كفي دكؿ أخرل مثؿ األردف فإف المحاكـ اإلدارية ل تختص بدعكل
بأم نص يسمح  2014( لسنة 27) حيث لـ يأتي قانكف القضاء اإلدارم رقـ ،الصادر عف رجؿ األمف

رجؿ األمف أك دعكل ة بخصكص التعكيض عف الفعؿ الضار الصادر عف برفع دعكل لممحاكـ اإلداري
صالحية ىذه  ذكرمحكمة القضاء اإلدارم ثـ  اختصاصبؿ عدد  ،2المسؤكلية التقصيرية ضد الدكلة

                                                                                                                                                                                

كيشترط فى طمبات إلغاء القرارات اإلدارية النيائية أف يككف مرجع الطعف عدـ الختصاص أك عيبا فى الشكؿ أك مخالفة القكانيف 
 .أك المكائح أك الخطأ فى تطبيقيا أك تأكيميا أك إساءة استعماؿ السمطة

كيعتبر فى حكـ القرارات اإلدارية رفض السمطات اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ قرار كاف مف الكاجب عمييا اتخاذه كفقا لمقكانيف 
 .كالمكائح

 .348يضة العربية،بدكف سنة نشر،مصر،صد.جكرجي شفيؽ سارم،مسؤكلية الدكلة عف أعماؿ سمطاتيا،دار الن 1
دكف غيرىا   ،أ. تختص المحكمة اإلدارية)عمى: 2014(لسنة 27(مف قانكف القضاء اإلدارم األردني رقـ )5نصت المادة ) 2

 :بالنظر في جميع الطعكف المتعمقة بالقرارات اإلدارية النيائية بما في ذلؾ
كفي  ،ؼ الصناعة كالتجارة كالنقابات كالجمعيات كالنكادم المسجمة في المممكة. الطعكف في نتائج انتخابات مجالس ىيئات غر 1

الطعكف النتخابية التي تجرل كفؽ القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا ما لـ يرد نص في قانكف آخر عمى إعطاء ىذا الختصاص 
 .لمحكمة أخرل

ة المتعمقة بالتعييف في الكظائؼ العامة أك بالترفيع أك بالنقؿ أك . الطعكف التي يقدميا ذكك الشأف في القرارات اإلدارية النيائي2
 .بالنتداب أك باإلعارة أك بالتكميؼ أك بالتثبيت في الخدمة أك بالتصنيؼ

 .. طعكف المكظفيف العمكمييف المتعمقة بإلغاء القرارات اإلدارية النيائية المتعمقة بإنياء خدماتيـ أك إيقافيـ عف العمؿ3
 .المكظفيف العمكمييف المتعمقة بإلغاء القرارات النيائية الصادرة بحقيـ مف السمطات التأديبية. طعكف 4
. الطعكف الخاصة بالركاتب كالعالكات كالمكافآت كالزيادات السنكية كالحقكؽ التقاعدية المستحقة لممكظفيف العمكمييف أك 5

 .لممتقاعديف منيـ أك لكرثتيـ بمكجب التشريعات النافذة
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كليس مف بينيا دعاكل  ،القضايا التي تدخؿ ضمف اختصاصيا المحكمة في الحكـ بالتعكيض في
 .1لدكلةاالمسؤكلية التقصيرية ضد 

فقد عدد اختصاص محكمة العدؿ  الفمسطيني 2001( لسنة 5النظامية رقـ) قانكف تشكيؿ المحاكـأما 
ىذه المحكمة بطمبات التعكيض الخاصة بالمسؤكلية  لختصاصذكر ( كل يكجد 33العميا في المادة)

كبذلؾ  التقصيرية لمدكلة أك أم طمبات تعكيض متعمقة بالقضايا األخرل التي تدخؿ ضمف اختصاصيا،
تنظر القضايا التي ىي ضمف اختصاصيا عمى  ،عدؿ العميا كىي المحكمة اإلداريةتككف محكمة ال

 .2سبيؿ اإللغاء فقط دكف التعكيض

                                                                                                                                                                                

الطعكف التي يقدميا أم متضرر لطمب إلغاء أم نظاـ أك تعميمات أك قرار كالمستندة إلى مخالفة النظاـ لمقانكف الصادر  .6
بمقتضاه أك مخالفة التعميمات لمقانكف أك لمنظاـ الصادرة بمقتضاه أك مخالفة القرار لمقانكف أك النظاـ أك التعميمات التي صدر 

 .بالستناد إلييا
 .التي يقدميا أم متضرر المتعمقة بإلغاء القرارات اإلدارية النيائية كلك كانت محصنة بالقانكف الصادرة بمقتضاه. الطعكف 7
. الطعكف في أم قرارات نيائية صادرة عف جيات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عف ىيئات التكفيؽ 8

 .كالتحكيـ في منازعات العمؿ
 .ي تعتبر مف اختصاص المحكمة اإلدارية بمكجب أم قانكف آخر. الطعكف الت9
ب. تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في طمبات التعكيض عف الضرار الالحقة نتيجة القرارات كاإلجراءات المنصكص عمييا في  

 .الفقرة )أ( مف ىذه المادة إذا رفعت إلييا تبعان لدعكل اإللغاء
 .ضرائب كالرسـك إلى طرؽ الطعف المبينة في القكانيف الخاصةج. تخضع الطعكف المتعمقة بال 
 .د. ل تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في الطمبات أك الطعكف المتعمقة بأعماؿ السيادة 

 ىػ.ل تقبؿ الدعكل المقدمة ممف ليس لو مصمحة شخصية(.
تقاضي اإلدارم،الطبعة األكلى،عماف،دار الثقافة،سنة راجع د.نكاؿ محمد الجكىرم ك عبد اهلل فكاز الحمادنة،دليؿ إجراءات ال 1

 .23،ص2016النشر 
 تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر فيما يمي::)عمى2001(لسنة 5(مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ)33نصت المادة) 2
 الطعكف الخاصة بالنتخابات. -1
ألنظمة أك القرارات اإلدارية النيائية الماسة باألشخاص أك األمكاؿ الصادرة الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بإلغاء المكائح أك ا -2

 عف أشخاص القانكف العاـ بما في ذلؾ النقابات المينية.
الطمبات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا إصدار أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير  -3

 مشركع.
تعمقة بالكظائؼ العمكمية مف حيث التعييف أك الترقية أك العالكات أك المرتبات أك النقؿ أك اإلحالة إلى المعاش المنازعات الم -4

 أك التأديب أك الستيداع أك الفصؿ، كسائر ما يتعمؽ باألعماؿ الكظيفية.
 انيف أك األنظمة المعمكؿ بيا.رفض الجية اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أم قرار كاف يجب اتخاذه كفقان ألحكاـ القك  -5
 سائر المنازعات اإلدارية. -6
المسائؿ التي ليست قضايا أك محاكمات بؿ مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف صالحية أم محكمة تستكجب الضركرة  -7

 الفصؿ فييا تحقيقان لمعدالة.
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عف دعاكل المسؤكلية التقصيرية ضد الدكلة  المسئكلةمما سبؽ أف المحاكـ العادية ىي نستنتج 
 المسئكؿأما في مصر فمجمس الدكلة كىك محكمة إدارية فيك  ،ابعييا في كال مف فمسطيف كاألردفكت

 عف ىذا النكع مف الدعاكل.

النظامية في فمسطيف، كؿ منيا كافة المحاكـ أف مف قانكف المخالفات المدنية  (58) المادة بينت كقد
 .الحكـ بالنصفة في المخالفات المدنية في حؽال ليا ضمف دائرة اختصاصيا،

المادة السابقة أف المحاكـ النظامية في فمسطيف ىي المسئكلة عف الحكـ بالتعكيض في  أكضحت
لدكلة نتيجة ، كمف ضمف ىذه القضايا تمؾ التي ترفع عمى اايا التي تقع ضمف دائرة اختصاصياالقض

( مف قانكف 4مع المادة ) ينسجـل كىذا النص  الصادر مف تابعيا كىك رجؿ األمف، الفعؿ الضار
مف  (32)كلكنو يتكافؽ مع المادة ،منع رفع دعكل التعكيض عمى الدكلةالمخالفات المدنية الذم ي

 القانكف األساسي الفمسطيني.

 2001لسنة  (2رقـ)الفمسطيني مف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية  (48) أيضان المادةكنصت 
عمى:)يجكز في دعاكل التعكيضات الناشئة عف الفعؿ الضار إقامة الدعكل لدل المحكمة التي يقيـ 
المدعي ضمف دائرة اختصاصيا أك المحكمة التي حدثت في دائرتيا الكاقعة المنشئة لمفعؿ المشكك 

 منو(.

السابقة أف دعاكل التعكيضات الناشئة عف الفعؿ الضار تقاـ لدل المحكمة التي يقيـ أكضحت المادة 
 أك المحكمة التي حدثت الكاقعة المنشئة لمفعؿ المشكك منو في دائرتيا. اختصاصياالمدعي في دائرة 

عمى الدولة نتيجة الفعل الضار المرفوعة  بقضايا التعويضولكن ىل تختص المحاكم العسكرية 
 الصادر من رجل األمن؟

عمى أف ىذا  1979مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ  (8جاء في المادة)
القانكف يسرم عمى أشخاص محدديف كلـ تنص عمى أف الدكلة تخضع ليذا القانكف أك جكاز رفع 

 .1مف لدل المحاكـ العسكريةرجاؿ األمى الدكلة نتيجة األفعاؿ الضارة الصادرة عف دعكل التعكيض ع

                                                                                                                                                                                

 أية أمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أحكاـ القانكف(. -8
 :( عمى:)يخضع لحاكـ ىذا القانكف كؿ مف1مف قانكف العقكبات الثكرم في الفقرة )( 8نصت المادة) 1
 .الضباط-أ

 .صؼ الضباط-ب
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التي حددت أنكاع  1979ككذلؾ جاءت نصكص مكاد قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لسنة 
كليس مف بيف ىذه اإلختصاصات ما يشير إلى أنيا مختصة  ،لمحاكـ العسكرية كحددت إختصاصتياا

 .1رجؿ األمفار الصادر عف يا ضد الدكلة نتيجة الفعؿ الضبالنظر في قضايا التعكيض المرفكعة ل

تعكيض ضد الدكلة عف الفعؿ الضار الصادر يتضح مما سبؽ أف القضاء المختص في نظر دعكل ال
حيث ل يكجد أم نصكص سكاء في قانكف  ،ف ىك القضاء المدني كليس العسكرمرجؿ األمعف 

                                                                                                                                                                                

 .الجنكد -ج
 .طمبة المدارس كالكميات الثكرية كمدارس التدريب الميني -د
 .أسرل الحرب -ق
 .أية قكة ثكرية تشكؿ بأمر القائد العمي لتأدية خدمة عامة أك خاصة أك مؤقتة -ك
 الممحقيف بالثكرة مف المقاتميف كالمدنييف مف القكات الحميفة اك الفصائؿ المقاكمة اك -ز

 .المتطكعيف
 .األعضاء العامميف في الثكرة كالمستخدميف فييا أك في مؤسساتيا أك مصانعيا( -ح
 -:(مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم عمى:)المحاكـ الثكرية ىي119نصت المادة ) 1
 .-القاضي الفرد  –المحكمة المركزية  -أ

 .المحكمة العسكرية الدائمة -ب
 .-المحكمة العسكرية العميا  –محكمة امف الثكرة  -ج
 .المحكمة الخاصة -د
 .(محكمة الميداف العسكرية -ق

ثناء الجرائـ التي تختص المحكمة المركزية بالنظر في الجرائـ التي ل تتجاكز عقكبتيا السنة باست)( عمى:121كنصت المادة)
 .(يرتكبيا الضباط
( مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم عمى:)تختص المحكمة العسكرية الدائمة بحكـ كليتيا بالنظر 123كنصت المادة)

 .في كافة الجرائـ ما لـ يرد نص خاص عمى الستثناء(
الكاقعة عمى امف الثكرة الداخمي كالخارجي ككؿ جريمة  (عمى:)تختص محكمة أمف الثكرة بالنظر في الجرائـ126كنصت المادة)

أخرل قرر ليا قانكف العقكبات الثكرم عقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة اك اإلعداـ كالجرائـ الخطيرة التي يرتكبيا المدنيكف اك 
 .المناضمكف ميما كانت صفتيـ اك حصانتيـ كفقان لمقانكف(

 
 -:الخاصة بالنظر في القضايا اآلتية ( عمى:)تختص المحكمة128كنصت المادة)

 .التي تقرر نقضيا -أ
 .الجرائـ التي ترتكب مف الضباط مف رتبة رائد فما فكؽ -ب
 .(القضايا الكاردة في قرار تشكيميا -ج

الكارد (عمى:)تختص محكمة الميداف العسكرية بالنظر في الجرائـ المرتكبة خالؿ العمميات الحربية عمى النحك 130كنصت المادة)
 .في قرار تشكيميا كفقان لمقانكف(
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يتـ رفع دعكل تسمح بأف  1979العقكبات الثكرم أك أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لسنة 
 التعكيض عمى الدكلة أماـ القضاء العسكرم.

لمدعكل الجزائية التي ترفع  في دعاكل التعكيض المرفكعة تبعان  يبقى أف القضاء العسكرم يظؿ مختصان 
حيث  ،دكلة كمدعى عميو بجانب رجؿ األمفعمى رجؿ األمف مباشرة دكف اقتراف ىذه الدعكل بال

اإللزامات المدنية التي يمكف لممحكمة أف  1979ة نقكبات الثكرم لسمف قانكف الع (37عددت المادة)
 .1تحكـ بيا كمف بينيا األضرار التي تقع عمى المتضرر نتيجة جريمة رجؿ األمف 

يجكز إقامة دعكل الحؽ )مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم عمى: (9) كأيضا نصت المادة
 .(المرجع القضائي المقامة لديو ىذه الدعكل الشخصي تبعان لدعكل الحؽ العاـ أماـ

أماـ رجؿ األمف دعكل التعكيض نتيجة الفعؿ الضار الصادر عف يتضح مما سبؽ أنو يجكز رفع 
أما إذا أراد المدعي رفع دعكل  ،عكل مرفكعة تبعا لمدعكل الجزائيةالقضاء العسكرم عندما تككف الد

 .الة لمقضاء المدنيالتعكيض عمى الدكلة فيجب المجكء في ىذه الح

رجؿ األمف عمى ؿ الضار الصادر عف كيستطيع المضركر أيضا رفع دعكل التعكيض نتيجة الفع
دعكل جزائية أماـ كلكف إذا كاف المضركر قد أقاـ  ،جؿ األمف معا أماـ القضاء المدنيالدكلة كر 

صؿ في ة لحيف الففيجب عمى القاضي المدني أف يكقؼ النظر في الدعكل المدني ،القضاء العسكرم
 الدعكل الجزائية بحكـ بات.

                                                           
 -:اللزامات المدنية التي يمكف لممحكمة أف تحكـ بيا ىي:)عمى1979(مف قانكف العقكبات الثكرم لسنة 37نصت المادة ) 1
رد في ىك عبارة عف اعادة الحاؿ الى ما كاف عميو قبؿ الجريمة كتحكـ المحكمة بالرد مف تمقاء نفسيا كمما كاف ال :الرد -أ

 .المكاف
ىك عبارة عف التعكيض المالي الذم تقضي بو المحكمة لمف تضرر مف الجريمة سكاء اكاف ماديا اك ادبيا  :العطؿ كالضرر -ب

كيقضي بو بناء عمى طمب الدعاء الشخصي كفي حالة البراءة يمكف أف يحكـ بو عمى المدعي الشخصي بناء عمى طمب 
 المشتكي عميو.

ع مراعاة حقكؽ الغير ذم النية الحسنة يجكز مصادرة جميع الشياء التي تنجت عف جناية اك جنحة مقصكدة م -1المصادرة  -ج
 .اك التي استعممت في ارتكابيا اك كانت معدة لقترافيا

الحقة يصادر مف الشياء ما كاف صنعو اك اقتناؤه اك بيعو اك استعمالو غير مشركع كاف لـ يكف ممكا لممتيـ اك لـ تفض الم -2
 الى حكـ.

 :ىي النفقات التي تتكبدىا خزينة الثكرة كتعكد ىذه النفقات عمى الفريؽ الخاسر :النفقات -د
 .اذا تعدد المحكـك عمييـ كجبت النفقات عمييـ اقساما متساكية ال أف يقرر القاضي خالؼ ذلؾ -1
 .(سكاىا كاف لـ يكف خاسراتبقى جميع النفقات التي ل تفيد الدعكل عمى عاتؽ مف سببيا دكف  -2
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 :رجل األمنة الدولة عن الفعل الضار الصادر عن انقضاء دعوى مسئولي المطمب الثاني:

يخضع انقضاء دعكل التعكيض المرفكعة عمى الدكلة بسبب فعؿ تابعيا الضار لما تخضع لو دعاكل 
مف قانكف المخالفات المدنية رقـ  (68)الضار لألشخاص، حيث نظمت المادة التعكيض بسبب الفعؿ

ل تقاـ الدعكل لمخالفة مدنية، إل إذا ابتدأت )مف ذلؾ حيث نصت عمى: جزءان  1944لسنة  36
 الدعكل:

 خالؿ سنتيف مف كقكع الفعؿ أك اإلىماؿ أك التقصير المشكك منو، أك -أ

ضرران يستمر مف يكـ إلى آخر، خالؿ سنتيف مف تكقؼ الضرر إذا كانت المخالفة المدنية تسبب  -ب
 أك

خالؿ سنتيف مف التاريخ الذم لحؽ فيو الضرر بالمدعي إذا لـ يكف سبب الدعكل ناشئان عف إتياف  -ج
 فعؿ أك التقصير في إتياف فعؿ بؿ عف ضرر ناجـ عف إتياف فعؿ أك عف التقصير في إتياف فعؿ، أك

مدنية أك مف التاريخ الذم كاف مف كسع خالؿ سنتيف مف تاريخ اكتشاؼ المدعي لممخالفة ال -د
المدعي أف يكتشؼ فيو المخالفة لك أنو مارس القدر المعقكؿ مف النتباه كالميارة، إذا كاف المدعى 

 عميو قد أخفى المخالفة بطريؽ الحتياؿ:

دة ادة عثـ اشترطت الم بينت المادة السابقة المكاعيد التي يجكز خالليا رفع الدعكل لمخالفو مدنية،
 ( ما يمي:68حيث جاء في تكممة المادة) ،شركط لتككف الدعكل صحيحة

 كيشترط في ذلؾ ما يمي:

إذا كاف المدعي، حيف نشكء سبب الدعكل ألكؿ مرة، دكف الثامنة عشرة مف عمره، أك مختؿ القكل  -أ
ىذه الحالت،  العقمية، أك إذا لـ يكف المدعى عميو في فمسطيف، ل تبدأ مدة السنتيف، في أية حالة مف

إل عند بمكغ المدعي الثامنة عشرة مف عمره، أك استعادتو قكاه العقمية، أك عند كجكد المدعى عميو 
 ثانية في فمسطيف.



78 

ل يؤثر أم حكـ مف أحكاـ ىذه المادة في أحكاـ المادتيف الرابعة عشرة كالخامسة كالخمسيف مف  -ب
 .1ىذا القانكف(

                                                           
مع مراعاة أحكاـ ىذه المادة، إذا تكفى شخص بعد بدء العمؿ بيذا  -1)(مف قانكف المخالفات المدنية عمى:14نصت المادة) 1

القانكف فإف كافة أسباب الدعكل المتعمقة بأية مخالفة مدنية تككف قائمة ضده أك منكطة بو، تظؿ قائمة ضد تركتو أك لمنفعة 
 حسبما تككف الحاؿ،كيشترط في ذلؾ أف ل تسرم أحكاـ ىذه الفقرة عمى أسباب دعكل القذؼ. تركتو،

إذا ظؿ سبب مف أسباب الدعكل قائمان كما سمؼ بيانو، لمنفعة تركة شخص متكفى، يحسب التعكيض القابؿ الستيفاء لمنفعة  -2
لى نشكء سبب الدعكل، بغض النظر عف أية خسارة تركة ذلؾ الشخص، حيثما تسببت كفاتو عف الفعؿ أك الترؾ الذم أدل إ

 تسببت لتركتو أك ربح عاد عمييا بسبب كفاتو، كلكف يجكز أف يضـ إليو مبمغ مقابؿ نفقات الجنازة.
ل يستمر في أية إجراءات بشأف سبب دعكل تتعمؽ بمخالفة مدنية، ظمت قائمة بحكـ ىذه المادة ضد تركة شخص متكفى،  -3

 إل:
 اإلجراءات المقامة ضد ذلؾ الشخص بشأف سبب الدعكل المذككر ل تزاؿ معمقة في تاريخ كفاتو، أك إذا كانت -أ

إذا كاف سبب الدعكل المذككر قد نشأ قبؿ ستة أشير عمى األكثر لكفاتو ككانت اإلجراءات قد اتخذت بشأنو خالؿ مدة ل  -ب
يمكف بمكجبو تكزيع التركة، أك بعد أف حصؿ الممثؿ الشخصي تتجاكز ستة أشير مف تاريخ صدكر شيادة أك إعالـ اإلرث الذم 

 القانكني عمى قرار باعتماده، كيؤخذ في ذلؾ األمر الذم يقع قبؿ اآلخر.
إذا حدث أف كقع ضرر بسبب فعؿ أك ترؾ، ككاف مف شأف ذلؾ الفعؿ أك الترؾ أف يككف سببان لدعكل مخالفة مدنية تقاـ ضد  -4

ـ يتكؼ قبؿ كقكع الضرر، أك في نفس الكقت الذم كقع فييا، فإيفاء بالغايات المقصكدة مف ىذا شخص مف األشخاص فيما لك ل
القانكف، يعتبر سبب الدعكل بشأف ذلؾ الفعؿ أك الترؾ الذم مف شأنو أف يظؿ قائمان ضد ذلؾ الشخص فيما لـ يتكؼ بعد كقكع 

 الضرر، أنو كاف قائمان ضده قبؿ كفاتو.
خكليا ىذا القانكف لمنفعة تركات المتكفيف مضافة إلى الحقكؽ التي يخكليا ىذا القانكف أك أم قانكف آخر تككف الحقكؽ التي ي -5

 لمعالي المتكفيف، ل منتقصة منيا.
إذا حدث أف كانت تركة متكفى في حالة عسر ككاف مف الممكف الستمرار في اإلجراءات ضد تمؾ التركة بمقتضى ىذه  -6

ف المادة، فكؿ التزاـ يت عمؽ بسبب الدعكل الذم يصح بشأنو الستمرار في اإلجراءات، يعتبر دينان يمكف إثباتو في إدارة التركة، كا 
 كاف اللتزاـ عمى شكؿ طمب تعكيضات غير مقررة ناشئة عف غير طريؽ التعاقد أك الكعد أك خيانة األمانة(.

أف تسبب مكت شخص عف مخالفة مدنية ككاف مف حؽ  إذا حدث -1(مف قانكف المخالفات المدنية عمى: )55كنصت المادة )
ذلؾ الشخص لك لـ ينتو أمره إلى المكت، أف يستحصؿ حيف كفاتو، بمكجب أحكاـ ىذا القانكف، عمى تعكيض مقابؿ األذل 

ض مف الجسماني الذم سببتو لو تمؾ المخالفة المدنية، فعندئذ يجكز لزكج ذلؾ الشخص كلكالديو كأكلده أف يحصمكا عمى تعكي
 الشخص المسؤكؿ عف تمؾ المخالفة المدنية، كفقان لألحكاـ التالية:

 تقاـ الدعكل مف قبؿ كباسـ منفذ الكصية أك مدير التركة أك الكرثة لمنفعة زكج المتكفى ككالديو كأكلده، أك مف كاف حيان منيـ: -أ
لمشار إلييـ، دعكل خالؿ ستة أشير مف تاريخ الكفاة، كيشترط في ذلؾ أنو إذا لـ يقـ منفذ الكصية أك مدير التركة أك الكرثة ا

تجكز إقامة الدعكل بالنيابة عف كافة األشخاص الذيف كاف مف الممكف أف تقاـ الدعكل لمنفعتيـ، مف قبؿ منفذ الكصية أك القيـ 
 عمى التركة أك الكرثة، باسـ جميع أكلئؾ األشخاص أك باسـ أم منيـ.

في ىذه الدعكل مقابؿ الضرر المادم، الفعمي أك المتكقع، الذم لحؽ باألشخاص الذيف أقيمت يحكـ بالتعكيض المطالب بو  -ب
الدعكل بالنيابة عنيـ، بسبب كفاة الشخص المتكفى )بما في ذلؾ نفقات جنازتو، إذا كانت تمؾ النفقات قد دفعيا األشخاص الذيف 

حاكمة تقسيـ التعكيض الذم تحكـ بو فيما بينيـ بعد خصـ أقيمت الدعكل بالنيابة عنيـ(، كتتكلى المحكمة، في أثناء الم
 المصاريؼ التي لـ تضمنيا لممدعى عميو:

 كيشترط في ذلؾ، عند تقدير التعكيض أف ل يحسب:
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بمضي سنتيف عمى كقكع يتضح مف نص المادة السابقة أف دعكل التعكيض نتيجة الفعؿ الضار تتقادـ 
مع اشتراط أف يككف المدعي  ،اكتشاؼ المدعي لممخالفة المدنيةأك  أك تكقؼ الضرر، ،الفعؿ الضار

 .ؿ فمسطيفكأف يككف مكجكد داخ ،كأف يككف يتمتع بقكاه العقمية ،عامان  ثمانية عشركقت ذلؾ قد بمغ 

إذ أف ميعاد  ،أف محكمة النقض الفمسطينية اعتبرت فترة السنتيف فترة سقكط كليست فترة تقادـ عممان 
كجكد  أساسالتقادـ يقـك عمى قرينة الكفاء أك اإلبراء بسبب اإلىماؿ في حيف أف مدة السقكط تقـك عمى 

  .1أجؿ قانكني يتناكؿ أصؿ الحؽ كيسقطو

أما بالنسبة لدعكل التعكيض المرفكعة مف قبؿ الكرثة نتيجة كفاة مكرثيـ بسبب مخالفة مدنية فميا حكـ 
ل تصح إقامة ىذه الدعكل إل خالؿ أنو ( مف قانكف المخالفات المدنية 55)المادة جاء فيأخر فقد 

 اثني عشر شيران مف تاريخ الكفاة.

مف تاريخ الكفاة فقط  سبب الكفاة خالؿ اثني عشر شيران سمحت برفع دعكل التعكيض ب المادة أعالهإف 
ل ل تسمع الدعكل.  كا 

كؿ جريمة جزائية أما أذا كانت تش ،ؿ المخالفة المدنية جريمة جزائيةتسرم المدد السابقة عندما ل تشك
كيبقى ىناؾ أمكانية لرفع دعكل التعكيض عف الفعؿ الضرر طالما كانت الدعكل  ،فإف المدد تختمؼ

 .التي تستند ليا دعكل التعكيض قائمةجزائية ال

 -1)عمى: 2001( لسنة 3( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ)12فقد نصت المادة )
تنقضي الدعكل الجزائية كدعكل الحؽ المدني بمضي عشر سنكات في الجنايات كثالث سنكات في 

 .(عمى خالؼ ذلؾالجنح كسنة كاحدة في المخالفات ما لـ ينص القانكف 

المدد التي تنقضي بيا دعكل الحؽ المدني كىي عشر سنكات في الجنايات كثالثة  السابقةبينت المادة 
 -2ثـ بينت ىذه المادة متى يبدأ احتساب مدة التقادـ فنصت:) ،نكات في الجنح كسنة في المخالفاتس

 تاريخ آخر إجراء تـ فييا. تحتسب مدة تقادـ الدعكل الجزائية في جميع الحالت، اعتباران مف
                                                                                                                                                                                

 أكلن: أم مبمغ دفع أك استحؽ دفعو، لدل كفاة المتكفى، بمكجب عقد ضماف أك تأميف.
 ات الحداد عمى الميت.ثانيان: كأم مبمغ دفع أك استحؽ دفعو لتسديد نفق

في كؿ دعكل كيذه، يقتضي إعطاء تفاصيؿ األشخاص الذيف أقيمت الدعكل بالنيابة عنيـ، كالضرر المادم الذم لحؽ بكؿ  -ج
 منيـ مف جراء مكت الشخص المتكفى.

 ل تصح إقامة ىذه الدعكل إل خالؿ اثني عشر شيران مف تاريخ الكفاة(. -د
 .133مرجع سابؽ،ص،د.أميف دكاس 1
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عدـ اإلخالؿ بأحكاـ الفقرتيف السابقتيف ل تبدأ المدة المسقطة لمدعكل الجزائية في جرائـ المكظفيف  -3
 العمكمييف إل مف تاريخ اكتشاؼ الجريمة أك انتياء الخدمة أك زكاؿ الصفة(.

تاريخ  كبدء سرياف التقادـ كى( مف المادة السابقة أفردت لممكظؼ العمكمي شرط خاص ل3إف الفقرة )
صفة المكظؼ حيث أف رجؿ األمف ينطبؽ عميو  ،أك انتياء الخدمة أك زكاؿ الصفة اكتشاؼ الجريمة

عمى المتضرر حيث أنو قد  حرصان  ،رع المكظؼ العمكمي بتمؾ الضماناتكقد أحاط المش ،العمكمي
 .المكظؼ في الخدمة كتمتعو بالصفة مف رفع الدعكل أثناء كجكد تخكؼي

 -أ)(:321كقد نص قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم عمى نفس الحكـ حيث جاء في المادة)
لـ  إذاتسقط دعكل الحؽ العاـ كدعكل الحؽ الشخصي بانقضاء عشر سنكات مف تاريخ كقكع الجناية 

 .تجر مالحقة بشأنيا خالؿ تمؾ المدة

الدعكل  أقيمت إذا األخيرةكياف المذككرتاف بانقضاء عشر سنكات عمى المعاممة الدع أيضان تسقط  -ب
 التحقيقات كلـ يصدر حكـ فييا(. كأجريت

بينت المادة السابقة فترة سقكط الدعكل في الجنايات سكاء دعكل الحؽ العاـ أك دعكل الحؽ الشخصي 
 كىي عشر سنكات مف تاريخ أخر إجراء فييا.

ف نفس القانكف عمى:)تسقط دعكل الحؽ العاـ كدعكل الحؽ الشخصي في م (322كنصت المادة)
 .الجنحة بانقضاء ثالث سنكات عمى الكجو المبيف في الحالتيف)أ،ب( مف المادة السابقة(

مف تاريخ أخر أكضحت المادة السابقة الفترة التي تسقط فييا الدعكل في الجنح كىي ثالثة سنكات 
 .إجراء

عمى:)تسقط دعكل الحؽ العاـ كدعكل الحؽ الشخصي في المخالفة بانقضاء  (323) كنصت المادة
 ( مف ىذا الفصؿ(.321سنة كاممة عمى كقكعيا عمى الكجو المبيف في الحالتيف)أ،ب( مف المادة)

أف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم كضح أف الدعكل المدنية كالدعكل الجزائية تبقى ب عمما
 طالما كانت الدعكل الجزائية ل زالت منظكرة.مقركنتيف ببعضيما 

دعكل التعكيض الناشئة عف الفعؿ بأف ( 199)في المادة بيفأما مشركع القانكف المدني الفمسطيني فقد 
بانقضاء ثالث سنكات مف اليكـ الذم عمـ فيو المضركر بحدكث الضرر  تسقط بالتقادـ الضار
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في جميع األحكاؿ بانقضاء خمس عشرة سنة مف يـك  تسقط ىذه الدعكلكأف  ،كبالشخص المسئكؿ عنو
 كقكع الفعؿ الضار. 

أنو إذا كانت ىذه الدعكل ناشئة عف جريمة ككانت الدعكل الجزائية لـ  أيضان  السابقةكأكضحت المادة 
تسقط بعد انقضاء المكاعيد المقررة في الفقرة السابقة، فإف دعكل التعكيض ل تسقط إل بسقكط الدعكل 

 .يةالجزائ

ل تسمع دعكل الضماف الناشئة -1منو عمى:) (272)األردني فقد نص في المادةأما القانكف المدني 
 عف الفعؿ الضار بعد انقضاء ثالث سنكات مف اليـك الذم عمـ فيو المضركر بحدكث

 الضرر كبالمسئكؿ عنو.

تزاؿ مسمكعة بعد  عمى انو إذا كانت ىذه الدعكل ناشئة عف جريمة ككانت الدعكل الجزائية ما -2
انقضاء المكاعيد المذككرة في الفقرة السابقة فاف دعكل الضماف ل يمتنع سماعيا إل بامتناع سماع 

 الدعكل الجزائية.

كل تسمع دعكل الضماف في جميع األحكاؿ بانقضاء خمس عشرة سنة مف يكـ كقكع الفعؿ  -3
 الضار(.

دعكل التعكيض عف  ارتبطتأما إذا  ،تقادـ ثالثة سنكاتني جعؿ فترة اليتبيف أف القانكف المدني األرد
 فإنو يمكف سماعيا طالما كانت الدعكل الجزائية مسمكعة.الفعؿ الضار بدعكل جزائية 

 (172) المدني األردني فقد نص في المادةكقد جاء القانكف المدني المصرم بحكـ مماثؿ لمقانكف 
عف العمؿ غير المشركع بانقضاء ثالث سنكات مف  تسقط بالتقادـ دعكل التعكيض الناشئة -1)عمى:
كؿ  في. كتسقط ىذه الدعكل بحدكث الضرر كبالشخص المسئكؿ عنوعمـ فيو المضركر  الذماليكـ 

 حاؿ بانقضاء خمس عشرة سنة مف يكـ كقكع العمؿ غير المشركع.

، ككانت الدعكل الجنائية لـ تسقط بعد انقضاء كانت ىذه الدعكل ناشئة عف جريمة عمى أنو أذا-2
 بسقكط الدعكل الجنائية(.إل الفقرة السابقة، فاف دعكل التعكيض ل تسقط  فيالمكاعيد المذككرة 

كميا  يتضح أف القانكف المدني األردني كالقانكف المدني المصرم كمشركع قانكف المدني الفمسطيني،
 .طابقةجاءت بأحكاـ مت
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لك كاف حتى  ،و بالتعكيضبتنازؿ المضركر عف حق أيضان التعكيض عف الفعؿ الضار كتنقضي دعكل 
أما قبؿ تحققو فال  ،ؾ أف يتـ التنازؿ بعد تحقؽ الضرركيشترط لصحة ذل ،قد أقاـ دعكل المطالبة بو

، كتنقضي مسؤكلية لتعمؽ ذلؾ بالنظاـ العاـعمى اإلعفاء مف ال التفاؽحيث ل يجكز  ،يجكز ذلؾ
الطرفيف عمى تقدير التعكيض قبؿ إقامة  باتفاؽدعكل التعكيض عف الفعؿ الضار بالصمح  أيضان 

 .1الدعكل أك بعد إقامتيا 

كندرس ذلؾ  تصؿ مسؤكلية الدكلة عف الفعؿ الضار المرتكب مف رجؿ األمف، قد كلكف إلى أم مدل
 في المبحث الثالث.
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 :رجل األمنمسؤولية الدولة عن الفعل الضار الصادر عن  حدود المبحث الثالث:

فما ىي  ،لية الدكلة عف الفعؿ الضار الصادر عف رجؿ األمفندرس في ىذا المبحث حدكد مسؤك 
ندرس في ك  ،ىذا ما ندرسو في المطمب األكؿ ،أداؤه ككيؼ يتـ تقديره طبيعة التعكيض الذم يجب

 رجؿ األمف.عف الفعؿ الضار الصادر عف لممزمة بالتعكيض المطمب الثاني الجية ا

 

 :طبيعة التعويض الذي يجب أداؤه وكيفية تقديره المطمب األول:

إف الصكرة المثمى لمتعكيض ىي التعكيض العيني إذ يجبر فييا المسئكؿ عف الضرر بإعادة الحاؿ إلى 
التعكيض في ىذه فيككف  ،جؿ أمف بتكسير سيارة أحد األشخاصكمثاؿ ذلؾ قياـ ر  ،1ما كاف عميو

عادة كضعيا إلى ما كانت عميو قبؿ تكسيرىا.  الحالة بإصالح السيارة كا 

التعكيض العيني حيث عمى 1979كقد نص قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة 
 -اإللزامات المدنية التي يمكف لممحكمة أف تحكـ بيا ىي::)( منو عمى37)نص في المادة

ك عبارة عف إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ الجريمة كتحكـ المحكمة بالرد مف تمقاء الرد: ى -أ
 .نفسيا كمما كاف الرد في اإلمكاف(

عميو أك ألف كقد ل يستطيع القاضي أف يقضي بالتعكيض العيني لتعذر إعادة الحاؿ إلى ما كانت 
أك  كيض بمقابؿ الذم قد يككف نقديان حينيا يستطيع القاضي المجكء إلى التع ،المضركر لـ يطمب ذلؾ

 .2غير نقدم

أما  ،ىك عبارة عف مبمغ معيف مف النقكدكالتعكيض النقدم ىك تعكيض يقرر القاضي منحو لممضركر ك 
مثؿ دعاكل السب  ،بأداء أمر معيف عمى سبيؿ التضميفالتعكيض الغير نقدم فيك أف تأمر المحكمة 

الصادر باإلدانة في الصحؼ عمى نفقة المسئكؿ كتعكيض كالقذؼ حيث تقرر المحكمة نشر الحكـ 
 .3عف الضرر األدبي الذم أصاب المضركر

 

                                                           
 .354د.أمجد محمد منصكر،مرجع سابؽ،ص 1
 .355د.أمجد محمد منصكر،مرجع سابؽ،ص 2
 .593ص،د.عثماف التكركرم كالدكتكر أحمد طالب سكيطي،مرجع سابؽ 3
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لتعكيض النقدم فقد عمى ا 1979كقد نص قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة 
 العطؿ كالضرر: ىك عبارة عف التعكيض المالي الذم تقضي بو -)...... ب:(37)جاء في المادة

كيقضي بو بناء عمى طمب الدعاء  ادبيان  أك ماديان  أكافالمحكمة لمف تضرر مف الجريمة سكاء 
الشخصي كفي حالة البراءة يمكف أف يحكـ بو عمى المدعي الشخصي بناء عمى طمب المشتكي 

 عميو(.

 مىع تبعان لمدعكل الجزائية إف نصكص قانكف العقكبات الثكرم تنطبؽ فقط عند رفع دعكل التعكيض
كل تنطبؽ في الحالة التي ترفع فييا دعكل التعكيض عمى الدكلة  ،رجؿ األمف لدل المحاكـ العسكرية

عمما أف المحاكـ العسكرية غير مختصة بنظر  أك عمى الدكلة كرجؿ األمف لدل المحاكـ العادية،
الثكرم ما يجعؿ حيث ل يكجد في أصكؿ المحاكمات الجزائية  ،ايا التعكيض المرفكعة عمى الدكلةقض

 المحاكـ العسكرية مختصة بيذا النكع مف القضايا.

كيككف التعكيض عف الضرر الجسدم كىك األذل الذم ينتج عف المكت أك فقد العضك أك الجرح مف 
تحكـ بيا المحكمة المختصة كىي المحكمة الشرعية أك ،خالؿ دفع الدية أك األرش أك حككمة العدؿ

 .1محكمة العشائر

مف قانكف المخالفات المدنية بأنو:)أية  (2)الضرر المادم الذم عرفتو المادة ر التعكيض عفأما تقدي
 خسارة أك نفقة فعمية يمكف تقدير قيمتيا نقدان كبياف تفاصيميا(.

 

                                                           
 .596ص،مرجع سابؽ،د.عثماف التكركرم كالدكتكر أحمد طالب سكيطي 1
ل يجكز ألية محكمة، خالؼ محكمة العشائر، أف تحكـ بالدية،  -1(مف قانكف المخالفات المدنية عمى:)70كقد نصت المادة ) 

كل يجكز ألية محكمة أف تحكـ بالتعكيض بدلن مف الدية، بشأف أم فعؿ كقع في تاريخ نفاذ ىذا القانكف أك بعده، كل يجكز ألية 
 دية بشأف أم فعؿ كيذا، إذا كاف قد حكـ بالتعكيض بشأف ذلؾ الفعؿ، بمقتضى ىذا القانكف.محكمة عشائر أف تحكـ بال

إذا حكمت محكمة عشائر بالدية بشأف أم فعؿ كقع في تاريخ نفاذ ىذا القانكف أك بعده، فال يحكـ بالتعكيض بشأف ذلؾ الفعؿ  -2
 بمقتضى ىذا القانكف(.

تنظر المحاكـ الشرعية كتفصؿ في المكاد )عمى: 1959(لسنة 31ية رقـ)(مف أصكؿ المحاكمات الشرع2كنصت المادة )
طمبات الدية إذا كاف الفريقاف مسمميف ككذلؾ إذا كاف أحدىما غير مسمـ كرضيا أف يككف حؽ القضاء في ذلؾ -11التالية:........

 لممحاكـ الشرعية(.
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إلى عنصريف ىما ما لحؽ  كاف أـ غير متكقع استنادان  فيقدر التعكيض عف الضرر المباشر متكقعان 
كيككف  ،الضرر نتيجة طبيعية لمفعؿ الضار شرط أف يككف ،تو مف كسبلمضركر مف خسارة كما فاا

 .1كذلؾ إذا لـ يستطع المضركر أف يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ

لمساجيف كمثاؿ عمى الضرر المباشر الغير متكقع أف يقكـ رجؿ أمف باإلعتداء بالضرب عمى أحد ا
 بيدؼ إيالمو كلكنو يتسبب بمقتمو.

يقدر التعكيض في جميع األحكاؿ )مشركع القانكف المدني الفمسطيني عمى:مف  (186)كقد نصت المادة
بقدر ما لحؽ المضركر مف ضرر، كما فاتو مف كسب بشرط أف يككف ذلؾ نتيجة طبيعية لمفعؿ 

 الضار(.

يقدر الضماف في جميع األحكاؿ بقدر ما )مف القانكف المدني األردني عمى: (266) كنصت المادة
 كما فاتو مف كسب بشرط أف يككف ذلؾ نتيجة طبيعية لمفعؿ الضار(. لحؽ المضركر مف ضرر

قد نصت  أنيا يتضح مف نصكص مكاد مشركع القانكف المدني الفمسطيني كالقانكف المدني األردني
مع كضع شرط  ،المضركر مف ضرر كما يفكتو مف كسبعمى تقدير التعكيض الذم يشمؿ ما يمحؽ 

 الضرر نتيجة طبيعية لمفعؿ الضار.لذلؾ كمضمكف ىذا الشرط أف يككف 

ذا ترتب عمى حاد يجكز لممضركر في ىذه الحالة أف  ،ث طرؽ إصابة شخص إصابة غير مميتةكا 
أما إذا تسبب الحادث بمكت المصاب  يطمب التعكيض عف كؿ ضرر مادم لحؽ بو جراء اإلصابة،

 2مادية التي تنتج عف ذلؾ.فيجكز لزكج المصاب كلكالديو كأكلده طمب التعكيض عف كؿ األضرار ال

في الصحؼ  اعتذارمثؿ نشر  ،األدبي فيككف بتعكيض أدبي مقابؿ أما تقدير التعكيض عف الضرر
كل مجاؿ لمحكـ بتعكيض مالي عف ىذا الضرر لعدـ  ،لصالح المضركر كتعبير عف األسؼ كالندـ
كاف التعكيض األدبي ل يكفي أما إذا  المالي، لالتجار سيكلة تقكيمو كألنو ل يصح أف يككف أساسان 

لجبر الضرر فإنو يجب تعكيض المضركر في ىذه الحالة حيث أف التعكيض المادم يساعد عمى 
 . 3تخفيؼ ألـ المضركر
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 :الجية الممزمة بالتعويض :المطمب الثاني

كلكف عالقة  التعكيض عما سببو مف ضرر، ىك الذم يتحمؿ عبء مرتكب الفعؿ الضاراعدة أف الق
فالدكلة قد  ،ف خطأ رجؿ األمف مرتبط بالكظيفةمختمفة أل التبعية بيف الدكلة كرجؿ األمف تنتج أثاران 

 تشترؾ ىي كرجؿ األمف في تحمؿ عبء كفي حالة أخرل قد ،التعكيض كبصفة نيائية ءتتحمؿ عب
 . 1كفي حالة أخيرة قد تتحمؿ عبئ التعكيض بصفة احتياطية  ،التعكيض

ف يككف ليا الرجكع عمى التعكيض بصفة نيائية دكف أ قد تتحمؿ فييا الدكلة عبءت التي كمف الحال
كمثاؿ ذلؾ قياـ رجؿ  ،ىي حالة تسبب رجؿ األمف بضرر دكف أف يككف قد أرتكب خطأ ،رجؿ األمف

كأثناء محاكلتو المحاؽ  ،راتإلحدل المنازؿ لكجكد حالة تمبس في اإلتجار بالمخد األمف بالدخكؿ مسرعان 
الباب في رأسيا، ففي  ارتطاـيـ يقكـ بفتح أحد األبكاب بسرعة فيتسبب بضرر لزكجة المتيـ نتيجة بالمت

ىذه الحالة قاـ رجؿ األمف بكاجبو كبما عميو أف يقـك بو كفؽ القانكف كمع ذلؾ فقد تسبب بضرر 
 لمغير.

كلكف الدكلة  جد خطأ،كفي المثاؿ السابؽ ل يك  ،اس الخطأكبما أف المسؤكلية التقصيرية مبنية عمى أس
 (87)،كقد نصت المادة2اللتزاـالقانكف كأحد مصادر  قد يككفممزمة بالتعكيض عمى أساس أخر تبقى 

كنصت  :)الضرر يزاؿ(عمى (20( ككذلؾ نصت المادة)الغـر بالغنـمف مجمة األحكاـ العدلية عمى:)
 .)ل ضرر كل ضرار(:عمى (19المادة)

كفؽ نصيبو  كالن  ،القاضي تكزيع عبء التعكيض بيف رجؿ األمف كالدكلةاألحياف قد يقرر كفي بعض 
عف التعكيض نتيجة أخطاء  احتياطيةمسؤكلية  مسئكلةف تبقى الدكلة بكؿ األحكاؿ كلك ،مف المسؤكلية
 رجاؿ األمف.

ل تقاـ الدعكل لمخالفة مدنية عمى ذات صاحب  أنو مف قانكف المخالفات المدنية (4) المادة بينتكقد 
تبعة ما يأتيو مف  يتحمؿ خادـ جاللتو كالمكظؼ العمكمي كأف ،الجاللة أك عمى حككمة فمسطيف

ذا أقيمت الدعكل عميو فإنما تقاـ عميو بصفتو الشخصية.  مخالفات مدنية، كا 

                                                           
 .228د.عادؿ احمد الطائي،مرجع سابؽ،ص 1
د.رمضاف عيسى السندم،مسؤكلية الدكلة عف أعماؿ السمطة القضائية،الطبعة األكلى،دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع،سنة النشر  2

 .178،عماف،ص2015
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مدنية أرتكبيا  أف الدكلة غير مسئكلة بأم شكؿ عف التعكيض بسبب مخالفة أعالهالمادة  أكضحتلقد 
طيني بينت أف الدكلة مسئكلة عف ( مف القانكف األساسي الفمس32)رجؿ األمف، كمع ذلؾ فإف المادة

  .1الحقكؽ كالحرياتأم ضرر ينتج عف اإلعتداء عمى أم مف  تعكيض

مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني منسجمة مع ما جاء بو القانكف األساسي  (193) كجاءت المادة
عف الضرر الذم يحدثو تابعو بفعمو الضار، متى كاف كاقعا منو في  مسئكلن  يككف المتبكع كبينت أف

 حاؿ تأديتو كظيفتو أك بسببيا.

تعكيض بسبب الضرر الذم ثـ جاء مشركع القانكف المدني الفمسطيني ليؤكد أف مسؤكلية الدكلة عف ال
لممسئكؿ عف فعؿ الغير )عمى: (194المادة) يتسبب بو رجاؿ األمف ىي مسؤكلية إحتياطية فقد نصت

عف  سكاء كاف متكلي الرقابة أك متبكعان حؽ الرجكع عميو في الحدكد التي يككف فييا ىذا الغير مسئكلن 
يعكض المتضرر بسبب خطأ تابعو  ،فيذه المادة بينت أف المتبكع يجب عميو أف2(تعكيض الضرر

 .كلكف يككف لو الرجكع عميو بمقدار مسؤكليتو عف التعكيض

يرجع بما  أفالضماف  أدلكلمف  -2( مف القانكف المدني األردني عمى:).....288) كنصت المادة
 دفع، عمى المحكـك عميو بو(.

إل أنو  ، يسأؿ عف فعؿ غيرهدة أف الشخص لكعمى الرغـ مف أف القانكف المدني األردني جعؿ القاع
كفي ىذه الحالة  بالتعكيض، غيرهلذلؾ أف تمـز المسئكؿ عف  ترؾ سمطة تقديرية لممحكمة إذا رأت مبرران 

                                                           
كؿ اعتداء عمى أم مف الحريات الشخصية أك حرمة الحياة الخاصة )(مف القانكف األساسي الفمسطيني عمى:32نصت المادة) 1

كؽ كالحريات العامة التي يكفميا القانكف األساسي أك القانكف، جريمة ل تسقط الدعكل الجنائية كل المدنية لإلنساف كغيرىا مف الحق
 الناشئة عنيا بالتقادـ، كتضمف السمطة الكطنية تعكيضان عادلن لمف كقع عميو الضرر(.

عمؿ غيره، فتتحقؽ مسئكليتو، بجانب تحقؽ كقد جاء في المذكرة اإليضاحية ليذه المادة)إذا تحققت شركط مسئكلية الشخص عف  2
مسئكلية الغير إذا كاف مميزا حسب ما ذىب إليو المشركع مف اشتراط التمييز كمناط لممسئكلية، كبالتالي نككف أماـ كضع فيو 
شخصاف مسئكلف عف التعكيض مع اختالؼ الخطأ المنسكب إلى كؿ منيما األكؿ مف احدث الضرر كيسأؿ بناء عمى خطأ 

 ي كاجب اإلثبات كالثاني ىك المسئكؿ عنو كىك متكلي الرقابة أك المتبكع كيسأؿ عمى أساس افتراض الخطأ جانبو. شخص
كينتج عف ذلؾ أف كال الشخصيف ممـز بالتعكيض إلزاما مبتدأ دكف كجكد تضامف بينيما في أدائو، باعتبار أف أحدىما مديف 

ا رجع المضركر عمى مف ارتكب الفعؿ الضار الذم أحدث الضرر، ل يستطيع بالتعكيض بصفة أصمية، كاآلخر بصفة تبعية، فإذ
الرجكع عمى اآلخر، ألف كفاء المديف األصمي بالديف يدرأ مسئكلية المديف التبعي، بيد أف المضركر غالبان ما يعكد عمى المديف 

أحدث الضرر الذم ارتكب الفعؿ الضار ألنو  التبعي ألنو أكثر يسران، كمتى قاـ المديف بدفع التعكيض كاف لو أف يقتضيو ممف
 ممـز قبؿ المسئكؿ عنو بأف يؤدم إليو ما احتمؿ مف التعكيض مف جراء فعمو الضار(.
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كيتضح أف القانكف المدني  التابع الرجكع بما دفعو عمى التابع بمقدار مسؤكليتو عف التعكيض،يستطيع 
 .مسؤكلية احتياطيةاألردني جعؿ مسؤكلية الدكلة كىي المتبكع 

مف القانكف المدني المصرم عمى:)لممسئكؿ عف عمؿ الغير حؽ الرجكع  (175) كقد نصت المادة
 عف تعكيض الضرر(. عميو في الحدكد التي يككف فييا ىذا الغير مسئكلن 

مع ما جاء في القانكف المدني األردني كمشركع القانكف  تطابؽيتضح أف القانكف المدني المصرم 
بيف كلكف القضاء المصرم تردد باألخذ بالنظرية المدنية التي ل تعرؼ التمييز  ني الفمسطيني،المد

كالنظرية اإلدارية التي تأخذ بالتمييز بيف الخطأ الشخصي كالخطأ  ،الخطأ الشخصي كالخطأ المرفقي
 .1المرفقي

عف فإف الدكلة تككف مسئكلة بصفة نيائية  ،المرفقيكالخطأ  ففي حالة األخذ بنظرية الخطأ الشخصي
كاف الخطأ مختمط فإف كؿ طرؼ  إذاأما  ،كل تككف مسئكلة في األخطاء الشخصية ،األخطاء المرفقية

 1964(لسنة 61مف قانكف ىيئة الشرطة رقـ) (57فقد نصت المادة) ،يتحمؿ المسؤكلية بمقدار خطأه
الخطأ كحتى في مجاؿ األخذ بنظرية  خصي(،إل عف الخطأ الش عمى:)ل يسأؿ الضابط مدنيان 

في حالة الخطأ  عف التعكيض احتياطيةالشخصي كالخطأ المرفقي تككف الدكلة مسئكلة مسؤكلية 
 .2كيحؽ ليا الرجكع عمى التابع بمقدار مسئكليتو عف التعكيضالشخصي 

ك كاف خطأ كلحتى  ،احتياطيةأك بصفة  ،التعكيض إما بصفة أصمية يتضح أف الدكلة تتحمؿ عبء
 ،ظيفة فإف الدكلة تككف مسئكلة عنوطالما كاف ىذا الخطأ مرتبط بالك  ،رجؿ األمف ىك خطأ شخصي

 .3مع إمكانية رجكعيا عمى رجؿ األمف بمقدار مسؤكليتو عف ىذا الخطأ

 

 

 

 
                                                           

 .232ص،مرجع سابؽ،د.عادؿ أحمد الطائي 1
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 :الخاتمة

 ،األمفرجاؿ ة عف األفعاؿ الضارة الصادرة عف درسنا في ىذا البحث المسؤكلية التقصيرية لمدكل
كؿ مف القكانيف المعمكؿ بيا في فمسطيف كاألردف كمصر المتعمقة بمكضكع الدراسة في  إلىكتطرقنا 

 محاكلة لخمؽ صكرة كاضحة عف الدراسة.

حيث تبيف أف مف قكانيف الدكؿ مف أقاـ الركف  ،قياـ المسؤكلية التقصيريةدرسنا في الفصؿ األكؿ 
ي مى الخطأ)النظرية الشخصية( كما قانكف المخالفات المدنية فاألكؿ مف أركاف المسؤكلية التقصيرية ع

مثؿ كمنيا مف أقامو عمى ركف الفعؿ الضار)النظرية المكضكعية(  ،فمسطيف كالقانكف المدني المصرم
 القانكف المدني األردني.

جؿ بيف النظريتيف يكمف في أف قياـ أكؿ أركاف المسؤكلية التقصيرية عمى الخطأ يجعؿ ر  كالختالؼ
أما إذا لـ يرتكب ما يعد خطأ فإنو غير ممـز  ،اتجاىوتعكيض فقط عند ثبكت الخطأ األمف ممـز بال

أخرل إللزاـ الدكلة في  ألسسكيجب المجكء  ،لذلؾ تبعان  مسئكلةعكيض كبالتالي ل تككف الدكلة بالت
في مثؿ  اللتزاـالقانكف ىك مصدر  اعتبارأم  ،يلنص قانكن الستنادالتعكيض في ىذه الحالة مثؿ 

 ىذه الحالت.

الفعؿ الضار ىك أكؿ أركاف المسؤكلية التقصيرية فإف ذلؾ يجعؿ رجؿ األمف كالدكلة  اعتبارأما 
مع اإلحتفاظ بقدرة كؿ مف الدكلة كرجؿ األمف  ،كيض بغض النظر عف كجكد خطأ أـ لممزميف بالتع

لمبحث عف ني ىذه النظرية ل يضطرنا كتب ،1بدفع مسؤكليتيـ كفؽ القكاعد العامة لدفع المسؤكلية
أخرل لمتعكيض عف األفعاؿ الضارة التي يرتكبيا رجؿ األمف دكف كجكد خطأ مف جيتو عندما  نظريات

 لمعدالة كالمنطؽ. يككف ذلؾ ضركريان 

كذلؾ تبيف لنا أف قانكف المخالفات المدنية كقانكف دعاكل الحككمة منعا رفع دعكل التعكيض عمى 
كأعتبر قانكف المخالفات المدنية أف المخالفة المدنية يككف  ،ألحكاـ المسؤكلية التقصيرية قان كفالدكلة 

ي مف القانكف األساس (32كفي ذلؾ مخالفة صريحة لنص المادة) التابع لمدكلة كحده المسئكؿ عنيا،
لقكؿ أف كيمكف ا عمى أم مف الحقكؽ كالحريات، اعتداءعف أم  الفمسطيني الذم جعؿ الدكلة مسئكلة

                                                           
 .78إلى  61مراجعة المبحث الثالث مف الفصؿ الثاني ص 1
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مف القانكف األساسي الفمسطيني ألغت مكاد مف قانكف المخالفات المدنية التي تمنع  (32) نص المادة
 ( النقطة األكلى كالثانية.4ما جاء في المادة) ل التعكيض عمى الدكلة كتحديدان رفع دعك 

أضرار جسدية أك  يضا أف األضرار التي قد تككف مكجبة لممسؤكلية ليا عدة أشكاؿ فقد تككفتبيف لنا أ
 مادية أك حتى معنكية.

مف خالؿ ىذه الدراسة أف الدكلة مسئكلة عف األفعاؿ الضارة التي يرتكبيا رجؿ األمف كلكف  كاتضح
فال  ،جؿ األمف فإذا أنتفت ىذه العالقةيجب أف تستند ىذه المسؤكلية عمى عالقة التبعية بيف الدكلة كر 

ككذلؾ يجب أف تستند المسؤكلية عمى ارتباط الفعؿ الضار الذم  مكاف ليذه المسؤكلية كل مبرر ليا،
ل فإنو ل مجاؿ لتحميؿ الدكلة مسؤكلية الفعؿ الضار لرجؿ  إليوأحدثو رجؿ األمف بالكظيفة المككمة  كا 

 األمف.

كتبيف لنا أف ىناؾ عدة كسائؿ لرجؿ األمف ليدفع مسؤكليتو عف الفعؿ الضار الذم ارتكبو سكاء مف 
ككذلؾ  و بأنو كاف في حالة دفاع شرعي أك أنو كاف في حالة ضركرة أك غيرىا مف الدفكع،خالؿ دفع

ىناؾ كسائؿ لمدكلة لتدفع مسؤكليتيا عف الفعؿ الضار المرتكب مف قبؿ رجؿ األمف مف خالؿ الدفع 
 .بكجكد قكة قاىرة أك أف المتضرر ىك السبب في الضرر الذم حدث كغيرىا مف الدفكع

دعكل التعكيض نتيجة الفعؿ الضار إذا كانت مرفكعة عمى رجؿ األمف لكحده فإف  لنا بأف كاتضح
إذا كانت تبعان لمدعكل  المحاكـ المختصة بيا يمكف أف تككف المحاكـ العادية أك المحاكـ العسكرية

في الدعكل فإف  أما إذا كانت الدكلة طرفان  فيستطيع المضركر المجكء ألم مف ىذه المحاكـ، ،الجزائية
حيث ل يكجد في اختصاصات المحاكـ  ،ىي المختصة بيذا النكع مف الدعكلالمحاكـ العادية 

كذلؾ ل يتكافؽ مع  دكلة طرفا فييا،العسكرية ما يكضح أنيا مختصة في دعكل التعكيض التي تككف ال
 يا.تابعي يتسبب بيا مف القانكف األساسي الذم جعؿ الدكلة مسئكلة عف األضرار التي  (32)المادة

إف الدكلة قد تككف مسئكلة عف التعكيض بشكؿ نيائي عندما يتسبب رجؿ األمف بضرر لمغير 
 في الكقت الذم تككف فيو الدكلة غير قادرة عمى دفع ،ستطيع دفع مسؤكليتو عف ىذا الفعؿكي

 ،المحكمةمسؤكلية التعكيض مع رجؿ األمف كيعكد ذلؾ لتقدير  كقد تتشارؾ الدكلة عبء مسؤكليتيا،
كقد يتحمؿ رجؿ األمف مسؤكلية التعكيض لكحده كلكف تبقى مسؤكلية الدكلة عف التعكيض مسؤكلية 

 ألمف بما دفعتو كبمقدار مسؤكليتو.كتستطيع فيما بعد الرجكع عمى رجؿ ا ،احتياطية
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عف الفعؿ الضار  مسؤكلية الدكلةكفيما يمي رسـ بياني يكضح مكقؼ القكانيف الكطنية كالمقارنة مف 
 رجؿ األمف:در عف الصا

 

 2003القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 
 2005المعدؿ في سنة 

يجعؿ الدكلة مسئكلة عف تعكيض الفعؿ الضار 
 رجاؿ األمف. الصادر عف

لسنة   36قانكف المخالفات المدنية رقـ  
1944    

يمنع إقامة دعكل التعكيض عمى الدكلة نتيجة 
 رجؿ األمف. الصادر عفالفعؿ الضار 

قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير 
، كقانكف أصكؿ 1979الفمسطينية لسنة 

 .1979المحاكمات الثكرم لسنة 

نص عمى قضايا التعكيض المرفكعة ضد رجؿ 
ض المرفكعة األمف كلـ يعالج قضايا التعكي

المحاكـ العادية ىي  لذلؾ بقيت ،عمى الدكلة
المختصة بقضايا التعكيض المرفكعة عمى 

رجاؿ  الصادر عفالفعؿ الضار  ةكلة نتيجالد
 األمف

مشركع القانكف المدني الفمسطيني)لـ يطبؽ 
 بعد(.

مف القانكف  (32يؤكد المبدأ الكارد في المادة)
األساسي الفمسطيني كيحمؿ الدكلة مسؤكلية 

 .التعكيض

القاعدة العامة لديو أف الشخص ل يتحمؿ  القانكف المدني األردني
يره كلكنو أعطى سمطة تقديرية مسؤكلية خطأ غ

لمقاضي بأف يجعؿ الدكلة مسئكلة عف 
 التعكيض إذا رأل ذلؾ.

يجعؿ الدكلة مسئكلة عف تعكيض الضرر  القانكف المدني المصرم
الناتج عف خطأ رجؿ األمف كأعطيا حؽ 
الرجكع عمى رجؿ األمف بمقدار مسئكليتو عف 

 الضرر.
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 التوصيات:

سمح برفع دعكل التعكيض بنص ي كاستبداليا لغيومف قانكف المخالفات المدنية  (4)اعتبار المادة -1
مع السماح برجكع الدكلة عمى تابعيا بما دفعتو في  ضد الدكلة عند كجكد مخالفة مدنية مف تابعييا،

 الحالت التي يجكز فييا ذلؾ.

متى  ،الذم يحدثو تابعيائكلة عف الخطأ تككف الدكلة مس -1األتي:) كالنص البديؿ الذم نقترحو ىك
أحدث ىذا التابع الخطأ أثناء ممارستو لكظيفتو أك بسببيا كمتى كانت تممؾ سمطة فعمية عميو كحؽ في 

يككف لمدكلة الرجكع عمى تابعيا بما دفعتو في حدكد مسئكلية ىذا التابع عف الخطأ  -2تكجييو كرقابتو 
 الذم ارتكبو(. 

لة كتككف تسمح برفع دعاكل عمى الدك  بمادة كاستبداليال الحككمة ( مف قانكف دعاك 5)المادة إلغاء -2
مف القانكف  (32مف قانكف المخالفات المدنية كمنسجمة مع المادة) (4)منسجمة مع تعديؿ المادة

 األساسي الفمسطيني الذم سمح بيذه الدعاكل.

ا برفع دعكل عمى حالة أخرل إلى الحالت التي يسمح فيي إضافةكالنص البديؿ الذم نقترحو ىك 
دعاكل التعكيض  -ىي:)ق إضافتيا( كالحالة التي نقترح 5ما ىك مذككر في المادة) إلىالدكلة إضافة 

التي ترفع عمى الدكلة نتيجة أخطاء تابعييا متى كقعت منيـ أثناء تأدية مياميـ الكظيفية أك بسببيا 
 يـ(.كمتى كانت تتمتع بسمطة فعمية عمييـ كسمطة في رقابتيـ كتكجيي

المحاكـ العسكرية  اختصاصالمحاكمات الجزائية الثكرم بحيث يصبح مف  أصكؿتعديؿ قانكف  -3
لمدعكل الجزائية المرفكعة عمى رجؿ  النظر في دعكل التعكيض المرفكعة عمى رجؿ األمف كالدكلة تبعان 

 األمف.

كرم لمنظمة التحرير كىي مف القانكف العقكبات الث (37فقرة لممادة) إضافةكالتعديؿ الذم نقترحو ىك 
األمف كالدكلة يستطيع المضركر مف جريمة رجؿ األمف رفع دعكل التعكيض عمى رجؿ  -)ق:كاألتي

كيككف لمدكلة الرجكع عمى رجؿ األمف بما دفعتو بمقدار مسؤكليتو عف الخطأ  ،معا أك عمى أحدىما
 الذم ارتكبو(.
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النظرية المكضكعية في المسؤكلية التقصيرية بحيث أف يتبنى القانكف المدني الفمسطيني القادـ  -4
يكفر عناء البحث عف تأصيؿ لمتعكيض الذم قد تدفعو الدكلة دكف أف يككف رجؿ األمف قد أرتكب 

ف مشركع القانكف المدني الفمسطيني المطركح حاليان   يتبنى بالفعؿ النظرية المكضكعية. خطأ، كا 
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