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عبداهلل ،صبا ،محمد وعبدالرحمن

شار تندار
الحمد هلل رب العالمين أىل المجد والثناء ،والصبلة والسبلم عمى أشرف األنبياء والمرسمين
سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين أما بعد:
فإنني أشكر اهلل العمي القدير أوالً وأخي اًر عمى توفيقو بإتمام ىذه الرسالة ،فيو – عز وجل –
أحق بالشكر والثناء وأولى بيما ،فالحمد هلل الذي وفقني إلنجاز ىذا الجيد المتواضع ،فإن أخطأت فمن
نفسي ،وان أصبت فمن اهلل وحده ،وما توفيقي إال من اهلل تعالى.
وانطبلقاً من قولو عميو الصبلة والسبلم" :ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" ،أتوجو بخالص
الشكر والتقدير إلى الدكتور إياد محمد جاد الحق المشرف عمى ىذه الرسالة ،الذي لم يبخل عمي
بالجيد والتوجيو ،فكان نعم الموجو والمرشد ،كما أتوجو بخالص الشكر والتقدير إلى كل من األستاذ
الدكتور موسى سممان أبو مموح ،والى الدكتور سالم حماد الدحدوح ،عمى تفضميما بقبول مناقشة
الرسالة ،والحكم عمييا ،واثرائيا بمبلحظاتيما السديدة ،سائمة اهلل – عز وجل  -أن يديم عمييما موفور
الصحة والعافية ،وأن يجزييما عني خير الجزاء ،إنو سميع مجيب.
ووفاء وتقدي اًر واعترافاً بالمعاونة التي قدميا لي الكثير من المخمصين الصادقين أثناء كتابة ىذه
ً
الرسالة ،والذين ال يتسع المقام لذكرىم بأسمائيم ،يطيب لي أن أقدم الشكر الجزيل لكل من عاون
وساىم في إخراج ىذا العمل المتواضع من طور التفكير إلى الواقع العممي لكي يرى النور.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
الباحثة

د

ام
لم يكن األساس الذي تقوم عميو المسئولية التقصيرية محبلً إلجماع أو اتفاق بين التشريعات
المختمفة ،فالثابت أن ىذا األساس أثار جدالً فقيياً واسعاً تجسد في صورة اتجاىين رئيسيين ،االتجاه
األول يقوم عمى فكرة الخطأ وىذا ىو االتجاه الشخصي ،الذي أسسو الفكر القانوني لممدرسة البلتينية،
والذي يشترط وجوب توافر الخطأ كركن من أركان قيام المسئولية التقصيرية بجانب ركني الضرر
وعبلقة السببية ،أما الثاني فيو االتجاه الموضوعي الذي تمتد جذوره إلى الفقو اإلسبلمي ،ويقيم
المسئولية التقصيرية عمى ركن وحيد ىو الضرر.
ويدور ىذا البحث حول توضيح مفيوم الخطأ وبيان عناصره وأنواعو ،ومن ثم بيان مدى لزومو
كركن م ن أركان المسئولية التقصيرية من خبلل دراسة األساس القانوني لممسئولية التقصيرية ،مع بيان
موقف القانون المدني األردني الذي اختمف مع القضاء األردني في مدي لزوم ركن الخطأ كركن من
أركان المسئولية التقصيرية ،كذلك بيان موقف القانون المدني الفمسطيني الذي ثار خبلف بين أعضاء
لجنة إعداده حول صياغة النصوص القانونية المتعمقة بركن الخطأ ،وحول أساس المسئولية التقصيرية
في ىذا القانون.
وقد خمص البحث إلى أن كبلً من القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني أخذ
بالنظرية الشخصية كأساس لممسئولية التقصيرية ،والى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية
التقصيرية في ٍ
كل منيما متوافقاً موقفيما مع موقف القضاء األردني ،والى عدم وجود تعارض بين
نصوص القانون المدني الفمسطيني المتعمقة بركن الخطأ خبلفاً لما ورد في المذكرات اإليضاحية
لمشروع القانون المدني الفمسطيني.

ه

Abstract

The basis upon which the liability of default had no consensus or
agreement among the different legislations. The reality is that this basis
sparked a wide doctrinal controversy embodied in the form of two main
aspects: the first is based on the idea of error and this is a personal aspect
founded by the legal thought of the Latin school, which requires the necessity
of availability of error as an element of the liability of default next to the
element of damage and the causation relationship. The second element is the
substantive aspect rooted in the Islamic jurisprudence and bestows the
liability of default on a single element which is the damage.
The study is intended to clarify the concept of error and its elements
and types, along with its necessity as an element of liability of default by
studying the legal basis of the liability of default, and the position of the
Jordanian law which disagreed with the Jordanian judiciary on the necessity
of the element of error as an element of the liability of default, in addition to
the position of the Palestinian civil law, which sparked a dispute on drafting
the legal provisions related to the element of error and the basis of liability of
default between the members of the committee that set it up.
The study found that both the Jordanian Civil Law and Palestinian Civil
Law adopted the personal theory as a basis for liability of default compatible
with the Jordanian Judiciary and with the absence of conflict between the
provisions of the Palestinian Civil Provisions relating to the element of error
unlike the illustrative notes of the project of the Palestinian Civil Law.

و

مندم
يعد القانون أحد مظاىر الحياة اإلجتماعية ويتطور بتطور اإلنسان والمجتمع ،وتعد نظرية
"االلتزام" أو "الحق الشخصي" من النظريات التي تطورت مع تطور القانون ،وذلك ألن ىذه النظرية
تعد من أىم نظريات القانون الخاص ومن أقدميا كذلك ،وبالرغم من قدميا فإن لمقوانين المدنية
وفقيائيا مذاىب في ىذه النظرية ،فمنيم من يرى أن النظرية الشخصية التي تقوم عمى فكرة الخطأ ىي
أساس المسئولية التقصيرية ،فيرد عمييم أنصار النظرية الموضوعية التي تقوم عمى فكرة الضرر
كأساس لممسئولية التقصيرية مبينين محاسن نظريتيم ،وانعكس ىذا الخبلف بين الفقياء عمى القوانين
المدنية فمنيا من أسس نظرية المسئولية التقصيرية عمى الخطأ ومنيا من أسسيا عمى الضرر.
ويمثل القانون المدني األردني نظاماً قانونياً مختمفاً عن القانون المدني الفمسطيني( ،)1حيث
استقى األول بعضاً من أحكامو من الفقو اإلسبلمي ومنيا نظرية الفعل الضار التي قامت وفقاً لظاىر
نصوصو عمى أساس النظرية الموضوعية لممسئولية التقصيرية ،عمى خبلف ما اتجو إليو الثاني من
اقرار فكرة الخطأ كأساس لممسئولية التقصيرية واقامتيا عمى النظرية الشخصية متأث اًر بما ذىب إليو
القانون المدني المصري .األمر الذي يعني أن البحث في ىذا الموضوع ما زال ميداناً خصباً لمنقد
والشرح والتحميل والتأصيل.
وسنعتمد في إعداد ىذا البحث عمى المنيج التحميمي المقارن ،من خبلل تحميل النصوص
القانونية الواردة في القانون المدني األردني رقم  43لسنة 1976م ومقارنتيا بالنصوص ذات العبلقة

()1

صدر القانون المدني الفمسطيني رقم  4لسنة 2112م عن المجمس التشريعي الفمسطيني في غزة ،ونشر في الوقائع

الفمسطينية –الجريدة الرسمية لمسمطة الوطنية الفمسطينية -الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع في العدد الثالث والثمانون

بتاريخ  24يوليو 2112م ( 5رمضان 1433ه) ،وأصبح مطبقاً في قطاع غزة فقط بعد ثبلثين يوماً من تاريخ نشره في
الوقائع الفمسطينية.

ز

الواردة في القانون المدني الفمسطيني رقم  4لسنة 2112م ،واالسترشاد في ذلك بما وقف عميو
القضاء ،واالىتداء بآراء الفقو في ىذا الخصوص.
ويرتكز ىذا البحث عمى بيان مدى لزوم ركن الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية،
وذلك في القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني ،حيث ثار خبلف بين موقف القانون
المدني األردني من جية وبين موقف القضاء األردني من جية أخرى في اعتبار الخطأ ركناً من أركان
المسئولية التقصيرية ،ورغبة منا في استجبلء الموقف والوقوف عمى حقيقة ما نص عميو القانون
المدني األردني ،تناولنا ىذا الموضوع بشيء من التفصيل.
كما ثار خبلف بين أعضاء لجنة إعداد القانون المدني الفمسطيني حول صياغة النصوص
القانونية المتعمقة بركن الخطأ ،واستتبع ذلك خبلف آخر حول االتجاه الذي تبناه ىذا القانون كأساس
لممسئولية التقصيرية ،ومن ىنا ثارت أىمية البحث في بيان ما اتبعو كبلً من القانون المدني األردني
والقانون المدني الفمسطيني كأساس لممسئولية التقصيرية ،وبيان أركانيا التي يجب توافرىا لمساءلة
محدث الضرر تقصيرياً والزامو بتعويض المضرور.
ويتضح مما تقدم أن ىذا البحث يعالج مشكمتين :األولى تتعمق بتحديد موقف القانون المدني
األردني من أساس المسئولية التقصيرية ،وتحديد ىل اشترط ركن الخطأ حتى تقوم مسئولية محدث
الضرر التقصيرية بما يمزمو بضمان ىذا الضرر ،أما الثانية :فتتعمق بتحديد وجود توافق أو تعارض
بين النصوص المحددة ألساس المسئولية التقصيرية في القانون المدني الفمسطيني ،مع بيان ما استند
إليو ىذا القانون كأساس إلقامة مسئولية محدث الضرر التقصيرية.
وبمعالجة ىاتين المشكمتين يمكن أخي اًر تحديد مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية
التقصيرية وفقاً لمقانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني.
ح

وسيتم تناول موضوع البحث من خبلل تقسيمو إلى فصمين عمى النحو التالي:
افصل

ل :ما ا ا طأ اتنصاري.

وسيتم تقسيم ىذا الفصل إلى ثبلثة مباحث عمى النحو التالي:
المبحث األول :المقصود بالخطأ التقصيري.
المبحث الثاني :عناصر الخطأ التقصيري.
المطمب األول :العنصر المادي "عنصر التعدي".
الفرع األول :معيار التعدي.
الفرع الثاني :حاالت اإلباحة.
الفرع الثالث :عنصر التعدي في القانون المدني األردني.
المطمب الثاني :العنصر المعنوي "التمييز".
الفرع األول :عنصر التمييز في القانون المدني األردني.
الفرع الثاني :عنصر التمييز في القانون المدني الفمسطيني.
المبحث الثالث :أنواع الخطأ التقصيري.
المطمب األول :الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي.
المطمب الثاني :الخطأ الجسيم والخطأ اليسير.
المطمب الثالث :الخطأ اإليجابي والخطأ السمبي.
ط

افصل اثان  :ألاس املئ اا اتنصارا
وسيتم تقسيمو إلى ثبلثة مباحث عمى النحو التالي:
المبحث األول :النظريات السائدة.
المطمب األول :النظرية الشخصية.
المطمب الثاني :النظرية الموضوعية.
الفرع األول :نظرية المخاطر (تحمل التبعة).
الفرع الثاني :نظرية الضمان.
المبحث الثاني :موقف القانون المدني األردني.
المبحث الثالث :موقف القانون المدني الفمسطيني.
الخاتمة.
المراجع.

ي

افصل

ل

ما ا ا طأ اتنصاري
تمهاد تنلام:
يعد الخطأ الركن األول من أركان المسئولية التقصيرية وفقاً لمنظرية الشخصية بجانب ركني
الضرر وعبلقة السببية بين الخطأ والضرر ،وحتى نتمكن من تحديد ما اتبعو المشرع في القانون
المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني كأساس لقيام المسئولية التقصيرية ،يجب أن نتناول موضوع
الخطأ بشيء من التفصيل من خبلل تحديد ماىيتو ،لذلك سنتناول في ىذا الفصل المقصود بالخطأ
التقصيري من الناحية المغوية والقانونية والفقيية وذلك في المبحث األول منو.
كما يشترط في ركن الخطأ توافر عنصرين أحدىما يتمثل بانحراف في سموك الشخص المعتاد
ويطمق عميو العنصر المادي ،والثاني يتمثل في التمييز والذي يطمق عميو العنصر المعنوي ،وسنتولى
بيان ىذه العناصر في المبحث الثاني من ىذا الفصل ،حيث سنتناول فيو معيار التعدي ،وىل يقاس
تعدي محدث الضرر بالمعيار الشخصي أم الموضوعي وفقاً آلراء الفقو في ىذا الخصوص؟ ،كما
سنبين األسباب التي تبيح فعل محدث الضرر كالدفاع الشرعي وتنفيذ الموظف العام ألمر صادر إليو
من رئيسو وحالة الضرورة وحالة رضا المضرور بالضرر ،ثم سنبين في ىذا المبحث كذلك موقف
القانون المدني األردني من عنصر التعدي وكيف تناولتو نصوصو بالبيان .كما سنتناول بالبيان موقف
القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني من عنصر التمييز كعنصر معنوي من عناصر
الخطأ التقصيري ،وىل تقوم مسئولية عديم التمييز في ٍ
كل منيما أم ال؟؟.

1

وأخي اًر في المبحث الثالث من ىذا الفصل سنتناول أنواع الخطأ التقصيري ،فالخطأ قد يكون
يسير ،وأخي اًر قد يقع عن طريق القيام بعمل أو االمتناع
عمدياً أو غير عمدي ،كما قد يكون جسيماً أو
اً
عن عمل.
وعميو ينقسم ىذا الفصل إلى ثبلثة مباحث عمى النحو التالي:
ام

ل :المقصود بالخطأ التقصيري.

ام

اثان  :عناصر الخطأ التقصيري.

ام

اثاا  :أنواع الخطأ التقصيري.
ل

ام

امنص د اا طأ اتنصاري
الخطَأُ :ما لم ُيتعمد،
اء :ضد الصواب ،وقد أخطَأَ
إخطاء وخا ِطئةٌ ،و َ
الخطَأُ و َ
طء و َ
َ
ٌ
الخطَ ُ
الخ ُ
جمع :خطايا وخطائِئُ ،وأخطأ :سمك سبيل خطأ عامداً أو غيره( .)1وقيل أخطأ يخطيء إذا سمك سبيل
الخطأ عمداً أو سيواً ،ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره أو فعل غير الصواب :أخطأ( .)2وقيل أن خاطئة
الرامي :لم يصبو ،وفي عممو :حاد عن الصواب ،والطريق :عدل عنو ضاالً(.)3

()1

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ،طبعة فنية منقحة مفيرسة ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثامنة ،سنة 2115م ،ص.39

()2

ابن منظور ،لسان العرب ،تحقيق عبداهلل الكبير ومحمد حسب اهلل وىاشم الشاذلي ،طبعة محققة ومشكولة ومذيمة

بفيارس مفصمة ،دار المعارف ،ص.1193

()3

لويس معموف ،المنجد في المغة ،الطبعة الجديدة مزدانة بأربعين لوحة ممونة ،الطبعة التاسعة عشر ،المطبعة

الكاثوليكية ،بيروت ،ص.186
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ولم يرد في القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني تعريفاً لمخطأ الموجب لقيام
()1

المسئولية التقصيرية

تاركين األمر لمفقو ،وخي اًر فعل كبلً منيما حيث أن وضع التعاريف من ميمة

الفقو وليس من ميمة المشرع .ويمكن تبرير موقف القانون المدني األردني من عدم وضع تعريف
لمخطأ بأنو تبنى وفقاً لظاىر نصوصو النظرية الموضوعية التي تقوم عمى فكرة الضرر كأساس
لممسئولية التقصيرية حيث اشترط لقيام مسئولية محدث الضرر التقصيرية توافر ركن وحيد أال وىو
ركن الضرر ،بخبلف ما اتجو إليو القانون المدني الفمسطيني الذي تبنى النظرية الشخصية التي تقوم
عمى فكرة الخطأ كأساس لممسئولية التقصيرية التي تشترط توافر خطأ من قبل محدث الضرر ،وضرر
أصاب المضرور ،وعبلقة سببية تربط الخطأ بالضرر .وعمى الرغم من ذلك فإن القانون المدني
الفمسطيني لم يتضمن تعريفاً لمخطأ التقصيري تاركاً ىذه المسألة لمفقياء.
واختمف الفقو في تعريف الخطأ اختبلفاً بيناً ،فالخطأ يندرج تحتو أعداداً ال حصر ليا من
السموك اإلنساني ،لذلك يبدو من الصعوبة بمكان وضع تعريف يفصل بين ما يعتبر خطأ وما ال يعتبر
كذلك في سموك اإلنسان بما يستوجب قيام مسئوليتو التقصيرية ،لذلك كان تحديد معنى الخطأ وفقاً لكل
تمك السموكيات معاً يختمف من وجية نظر كل فقيو عن اآلخر ،مما أدى إلى اختبلف تعريف كل فقيو
عن اآلخر.

()1

بالرغم من أن بعض القوانين العربية المدنية األخرى تناولت تعريف الخطأ مابين نصوصيا منيا :قانون العقود

وااللتزامات المغربي حيث عرفو في المادة  2/78منو أنو" :الخطأ ىو ترك ما كان يجب فعمو أو فعل ما كان يجب
اإلمساك عنو وذلك من غير قصد إحداث الضرر" ،وكذلك مجمة االلتزامات والعقود التونسية رقم  87لسنة 2115م

حيث ورد في المادة  83منيا" :والخطأ ىو ترك ما وجب فعمو أو فعل ما وجب تركو بغير قصد الضرر".
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فمن الفقياء من توسع في تحديد فكرة الخطأ حيث عرفو بأنو "اإلخبلل بالتزام سابق وىذا
االلتزام السابق ىو االلتزام بعدم اإلضرار بالغير"( .)1ويبلحظ عمى ىذا التعريف أنو لم يحدد االلت ازمات
التي يعتبر اإلخبلل بيا خطأ كما لم يضع معيا اًر لتحديدىا .وىذا ما حاول أصحابو تبلفيو الحقاً بأن
حصروا ىذه االلتزامات في أربعة تتمثل في :االمتناع عن العنف ،الكف عن الغش ،اإلحجام عن عمل
لم تتييأ لو األسباب من قوة أو ميارة ،واليقظة في تأدية واجب الرقابة عمى األشخاص أو عمى
األشياء ،ويبلحظ عمى ىذا الحصر أنو تعداد ألنواع الخطأ وليس تعريفاً لو(.)2
كما انتقد البعض ىذا التعريف في أنو عبر عن العنصر المادي في الخطأ أال وىو التعدي
كعنصر من عناصر الخطأ متجاىبلً العنصر المعنوي المتمثل في عنصر التمييز كعنصر ٍ
ثان من
عناصر الخطأ ،إذ ال خطأ بدون تمييز(.)3
وىذا ما تبلفاه رأي ٍ
ثان حيث عرف الخطأ بأنو" :إخبلل بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل
إياه"( ،)4ويبلحظ أن ىذا التعريف تبلفى عيب عدم توافر عنصر التمييز في تعريف الخطأ بجانب
عنصر التعدي ،ولكنو لم يضع معيا اًر لمتعدي يمكن بواسطتو تحديد ما يعد إخبلالً بواجب قانوني من
عدمو.
()1

تعريف األستاذ الفرنسي ببلنيول ،أشار إليو عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،نظرية

االلتزام بوجو عام -مصادر االلتزام ،سنة 1997م ،فقرة  ،526ص 777وما بعدىا .كما أشار إليو سمير عبد السيد
تناغو ،مصادر االلتزام( -العقد ،اإلرادة المنفردة ،العمل غير المشروع ،اإلثراء ببل سبب ،القانون) ،سنة -1999
2111م ،فقرة  ،166ص.226

()2

عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،نظرية االلتزام بوجو عام – مصادر االلتزام ،المجمد الثاني،

()3

سمير عبد السيد تناغو ،المرجع السابق ،فقرة  ،166ص.226

الطبعة الثالثة منقحة ،دار النيضة العربية ،سنة 1981م ،فقرة  ،526ص 1181وما بعدىا.

()4

سميمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني( )2في االلتزامات ،المجمد الثاني ،الطبعة الخامسة منقحة ،سنة

1988م ،فقرة ،75ص .188وورد ىذا التعريف لدى محمد زىدور ،المسئولية عن فعل األشياء غير الحية ومسئولية
مالك السفينة في القانون البحري الجزائري ،الطبعة األولى ،دار الحداثة لمطباعة والنشر والتوزيع ،سنة 1991م،

ص.34
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وقد شاع قديماً رأي ثالث يعرف الخطأ بأنو" :العمل الضار غير المشروع"( ،)1أي العمل
الضار المخالف لمقانون ،ويبلحظ عمى ىذا التعريف أنو يستمزم معرفة ما ىي األعمال التي تمحق
الضرر بالغير ويمنعيا القانون ،وفي حال وجود نصوص تحدد بعض ىذه األعمال()2فإن أكثرىا لم يرد
فييا نص بما يستمزم رسم ضوابط لتعيينيا مع ما يوجبو ذلك من صعوبة( .)3كما أن تحديد االلتزامات
التي يشكل خرقيا خطأ إن صمح لتحديد الخطأ الجنائي وفقاً لقاعدة "ال جريمة وال عقوبة إال بنص" إال
أنو ال يصمح لتحديد الخطأ المدني التقصيري حيث يستحيل تحديدىا لكثرتيا وتنوعيا وتجددىا( ،)4كما
أن تحديدىا صراحة في القانون يترتب عميو تضييق نطاق المسئولية المدنية حيث ال يحظر القانون إال
األعمال التي تتسم بخطورة جسيمة ،وما دون ذلك فبل يرد بشأنو نص صريح بما ييدد تحقيق العدالة
وضمانات حماية المضرور(.)5

( )1ورد ىذا التعريف لدى عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الطبعة الثالثة منقحة ،مرجع سابق،
فقرة ، 526ص .1181عبد المنعم فرج الصدة ،مصادر االلتزام ،دار النيضة العربية ،سنة 1986م ،فقرة  ،416ص
 .449عبد المنعم حسني ،الموجز في النظرية العامة لبللتزام ،سنة 1991م ،فقرة  ،92ص .75

( )2من أمثمة ذلك القواعد القانونية المنظمة لحركة المرور كوضع حد أقصى لسرعة المركبات في بعض الطرق ،وكيفية
تجاوز المركبات لبعضيا البعض ،وكذلك الحال فيما يتعمق بالقواعد المنظمة لعمميات البناء كعدم تجاوز ارتفاع معين
وترك مسافة محددة بين المباني ،ومثال ذلك ما ورد في المادة ( )944من القانون المدني الفمسطيني التي تنص عمى
أنو -1" :ال يجوز لمجار أن يكون لو عمى جاره مطل مواجو عمى مسافة تقل عن مترين من ظير الحائط الذي فيو
المطل -2 .ال يجوز أن تقل المسافة في المطل المنحرف عن متر ما لم يكن ىذا المطل مواجو لمطريق العام".

()3حيث يترك ىذا األمر الجتياد الفقو والقضاء لتبيان متى يعد الشخص مخطئاً من عدمو ،ويتم تحديد ذلك عمى ضوء

مقاييس تحقق القدر البلزم من االنضباط لمقواعد القانونية ،واستخمص الفقو والقضاء ضرورة توافر واجب عام مفروض
عمى الكافة بمراعاة التبصر وعدم اإلىمال في السموك ،يعتبر اإلخبلل بو خطأ يستوجب المسئولية.انظر في ذلك لدى

محسن عبد الحميد البيو ،النظرية العامة لبللتزامات –مصادر االلتزام ،الجزء الثاني -المصادر غير اإلرادية ،مكتبة

الجبلء الجديدة ،فقرة  ،39ص.41

( )4عدنان السرحان ،نورى خاطر ،شرح القانون المدني ،مصادر الحقوق الشخصية (االلتزامات) ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،سنة 2118م ،ص.359

( )5حسام الدين كامل األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،الجزء األول ،مصادر االلتزام ،المجمد الثاني -المصادر غير
اإلرادية ،سنة 1998م ،ص .92عبداهلل مبروك النجار ،مصادر االلتزام اإلرادية وغير اإلرادية ،الطبعة الثانية  ،دار
النيضة العربية ،سنة 2112م ،ص.219
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وعرفو رأي رابع بأنو" :انحراف في سموك الشخص مع إدراكو ليذا االنحراف"

()1

ويبلحظ عمى

معيار لمتعدي
ىذا التعريف أنو تناول عنصري الخطأ عنصر التعدي وعنصر التمييز ،ولكنو لم يضع
اً
يقاس بو االنحراف في السموك وىو معيار الشخص العادي حيث يمتزم الشخص ببذل عناية الشخص
العادي في سموكو حتى ال يضر بالغير ،فإذا لم يبذل ىذه العناية فإنو يكون قد انحرف عن سموكو
ويعتبر قد ارتكب خطأ يستوجب مساءلتو تقصيرياً.
وبناء عمى ما سبق حتى يمكن تعريف الخطأ بوصفو ركناً من أركان المسئولية التقصيرية
يجب إبراز عنصريو التعدي والتمييز ،مع تحديد معيار التعدي وىو معيار الشخص العادي في
التعريف ،لذلك نأخذ ما ذىب إليو البعض في تعريف الخطأ بأنو" :انحراف عن السموك المألوف
لمشخص العادي يصدر عن تمييز وادراك"(.)2

()1موسى سممان أبو مموح ،شرح القانون المدني األردني ،مصادر االلتزام ،الكتاب الثاني -المصادر غير اإلرادية
(الفعل الضار والفعل النافع والقانون) ،دراسة مقارنة ،سنة 1995م ،ص .27أنور سمطان ،مصادر االلتزام في القانون
المدني ،دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،سنة 2111م ،فقرة ،441ص .299أحمد شوقي
عبد الرحمن ،النظرية العامة لبللتزام ،العقد واإلرادة المنفردة في الفقو وقضاء النقض المصري والفرنسي ،ص.313

()2توفيق حسن فرج ،النظرية العامة لبللتزام ،مصادر االلتزام مع مقارنة بين القوانين العربية ،الدار الجامعية ،فقرة
 ،274ص . 371عز الدين الدناصوري ،عبد الحميد الشواربي ،المسئولية المدنية في ضوء الفقو والقضاء ،القاىرة
الحديثة لمطباعة ،سنة 1988م ،ص .61
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اثان

ام

عناصر ا طأ اتنصاري
تمهاد تنلام:
يعد الخطأ انحراف في السموك المألوف لمشخص العاادي يصادر عان تميياز وادراك ويساتخمص
من ىذا التعريف أن لمخطأ عنصرين األول عنصار التعادي وىاذا ىاو العنصار الماادي ،والثااني عنصار
التمييااز وىااو العنصاار المعنااوي ،وساانتولى بيااان ىااذين العنص ارين عم اى الت اوالي ماان خاابلل تقساايم ىااذا
المبحث إلى مطمبين عمى النحو التالي -:
امط

ل :العنصر المادي "عنصر التعدي".

امط

اثان  :العنصر المعنوي "عنصر التمييز".
ل

امط

اعنصر امادي "عنصر اتعدي"
يقصد بالتعدي الظمم والعدوان ومجاوزة الحد ،حيث يعد التعدي عمبلً ضا اًر بدون حق أو جواز
شاارعي( ،)1ويقااع عمااى كاال شااخص الت ازم ااً قانوني ااً بعاادم اإلض ارار بااالغير ،وىااذا االلت ازام ىااو الت ازام ببااذل
عناية يوجب عمى الشخص أن يراعي فاي ساموكو اليقظاة والتبصار حتاى ال يضار باالغير ،فاإذا انحارف
عن ىذا السموك الواجب يعد قد ارتكب تعدياً يمثل العنصار الماادي لمخطاأ ،حياث إذا تاوافر بجاناب ىاذا
التعدي القدرة عمى التمييز ،كان ىذا االنحراف خطأ يوجب مسئوليتو التقصيرية(.)2

()1انظر فتحي عبد الرحيم عبداهلل ،دراسات في المسئولية التقصيرية ( نحو مسئولية موضوعية ) ،منشأة المعارف
باإلسكندرية ،سنة 2115م ،ص .31

( )2انظر عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الطبعة الثالثة منقحة ،مرجع سابق ،فقرة ،527
ص.1183
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وتنص المادة ( )256من القانون المدني األردني عمى أنو" :كل إضرار بالغير يمزم فاعمو
ولو غير مميز بضمان الضرر" ،وتنص المادة ( )179من القانون المدني الفمسطيني عمى أنو" :كل
من ارتكب فعبلً سبب ضر اًر لمغير يمزم بتعويضو.
ويتضح من النصين السابقين اشتراط القانون المدني األردني ضرورة إيقاع اإلضرار بالغير
حتى تثار مسئولية محدث الضرر التقصيرية بما يمزمو بضمان ما أحدثو من ضرر ،ولكن ىل يعد
مصطمح "اإلضرار" مقابل لمصطمح "الفعل غير المشروع" أو"العمل المخالف لمقانون" في القانون
المدني األردني؟ وىل تحدث القانون المدني األردني عن ضرورة توافر تعدي من قبل محدث الضرر
حتى تقوم مسئوليتو التقصيرية وبالتالي يمزم بضمان الضرر؟ أي ىل اشترط القانون المدني األردني
ضرورة توافر عنصر التعدي كعنصر من عناصر الخطأ التقصيري أم ال؟ .وحيث أن المادة ()257
من القانون المدني األردني تنص عمى أنو -1"" :يكون اإلضرار بالمباشرة أو التسبب -2 .فإن كان
بالمباشرة لزم الضمان وال شرط لو واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل
مفضياً إلى الضرر" ،فمن خبلل ىذه المادة نبلحظ أن القانون المدني األردني قد عدد طرق اإلضرار
بالغير التي تقيم مسئولية محدث الضرر التقصيرية ،فما داللة ىذه الطرق وما ىي شروط كل منيا؟،
ورغبة منا في اإلجابة عن ىذه التساؤالت سنفرد فرعاً في ىذا المطمب نتناول فيو عنصر التعدي في
القانون المدني األردني.
أما بالنسبة لمقانون المدني الفمسطيني فقد اشترط صراحة ضرورة توافر عنصر التعدي
كعنصر من عناصر الخطأ ،فالخطأ ال يوجد إال بوجود انحراف في سموك محدث الضرر يتمثل
بارتكاب فعل يسبب ضر اًر لمغير كما ورد بنص المادة ( )179من القانون المدني الفمسطيني.
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ولكن ما ىو المعيار الذي يحدد بواسطتو وجود التعدي من عدمو؟ ،ىل ىو المعيار
الموضوعي أم الشخصي؟ ،وىل ىناك حاالت ينتفي فييا عن الفعل وصف عدم المشروعية بالرغم من
توافر مقومات العمل غير المشروع فيو بما ال يحقق مسئولية محدث الضرر ،أم ال؟.
بناء عمى ما سبق سنتناول ىذا المطمب من خبلل تقسيمو إلى ثبلثة فروع نتناول في األول
معيار التعدي ،وفي الثاني نتناول حاالت اإلباحة ،أما في الفرع الثالث سنتناول ركن التعدي في
القانون المدني األردني وذلك عمى النحو التالي-:
افرع

ل :معاار اتعدي.

افرع اثان  :االا إل ا .
افرع اثاا  :عنصر اتعدي ف

ردن .

انان ن امدن
افرع

ل

معاار اتعدي
يتنازع موضوع ضابط التعدي معيارين فيو إما أن يكون معيا اًر ذاتياً شخصياً ننظر فيو إلى
الشخص نفسو من حيث حالتو وظروفو الخاصة ،واما أن يكون معيا اًر مجرداً موضوعياً نعتد فيو
بمقياس مجرد وال ننظر فيو إلى الظروف الشخصية ،وسنتناول ىذين المعيارين بشيء من التفصيل في
النقاط التالية-:
أ الً :امعاار اذ ت أ اش ص -:
يستمزم المعيار الشخصي النظر إلى شخص المعتدي نفسو ال إلى التعدي في ذاتو ،بعبارة
أخرى أن ننظر إلى التعدي من خبلل شخص المتعدي كجنسو وسنو وتعميمو وحالتو الصحية ،فنبحث
ىل يعد ما وقع منو بالنسبة لو انحرافاً في سموكو ،فإن كان عمى درجة كبيرة من اليقظة والذكاء فأقل
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انحراف في سموكو يعد تعدياً ،وان كان دون المستوى العادي من اليقظة والذكاء فبل يعد متعدياً إال إذا
انحرف في سموكو انحرافاً كبي اًر ،وان كان في المستوى العادي والمألوف ،فإن انحرافو يعد تعدياً إذا
اعتبره جميور الناس انحرافاً عن السموك المألوف(.)1
واألخذ بالمعيار الشخصي كمعيار لقياس التعدي يربط ما بين الخطأ القانوني والخطأ األدبي،
فضمير الشخص دليمو يشعره بما ارتكبو من خطأ أو بما ييم أن يرتكبو من خطأ ،فإما يثنيو عنو أو
يسجمو عميو ،وبالتالي ال يرتكب الشخص خطأ قانونياً إال إذا استشعر أنو ارتكب خطأ أدبياً .كما أن
األخذ بيذا المعيار فيو نوع من العدالة حيث يقيس مسئولية الشخص تبعاً لمدى ذكائو ويقظتو(.)2
ولكن المقياس الشخصي ال يصمح ألن يكون مقياساً منضبطاً فيو ينسب االنحراف في
السموك إلى صاحبو ومقدار فطنتو وذكائو ،وىذا أمر خفي يستعصى عمى الباحث المدقق كشفو ،كما
يختمف من شخص آلخر ،فاالنحراف في السموك من شخص ذي فطنة أو شخص عادي يعد تعدياً وال
يكون كذلك بالنسبة لشخص قميل الذكاء .فما ذنب المضرور من ىذا التعدي؟ كما أن التعويض يعد
اء مدنياً وليس جنائياً ينظر فيو إلى شخص المجرم قبل النظر إلى الجريمة فيصيب المجرم في
جز ً

()1عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،نظرية االلتزام بوجو عام -مصادر االلتزام ،المجمد
األول ،فقرة  ،528ص 779وما بعدىا .عبد الودود يحيى ،الموجز في النظرية العامة لبللتزامات ،القسم األول
مصادر االلتزام ،دار النيضة العربية ،سنة 1994م ،ص .233سمير عبد السيد تناغو ،مصادر االلتزام( -العقد،اإلرادة المنفردة ،العمل غير المشروع ،اإلثراء ببل سبب ،القانون) ،منشأة المعارف اإلسكندرية ،سنة 2115م ،فقرة،167

ص.227

()2عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،المجمد األول ،مرجع سابق ،فقرة  ،528ص.781
وانظر كذلك عبد المنعم فرج الصدة ،المرجع السابق ،فقرة  ،419ص .452أحمد شوقي عبد الرحمن ،البحوث القانونية
في مصادر االلتزام اإلرادية وغير اإلرادية -دراسة فقيية وقضائية ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،سنة 2112م،

ص.193
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اء مدنياً ينظر فيو إلى التعدي قبل النظر لشخص المعتدي ،فيصيب
نفسو قبل مالو ،بل ىو جز ً
المعتدي في مالو قبل أن يصيبو في نفسو(.)1
كما أخذ عمى ىذا المقياس أنو يؤدي إلى التشدد مع الشخص الحريص الفطن فيحاسب عمى
أقل ىفوة ،أما الشخص الميمل فالوضع مختمف حيث ىناك تساىل في جانبو فبل يحاسب عمي
اإلىمال الذي تعود عميو(.)2
وتفادياً لبلنتقادات التي وجيت لممعيار الشخصي ظير اتجاه يأخذ بالمقياس الموضوعي
(المجرد) دون المقياس الشخصي كمعيار لقياس التعدي .وىذا ما سنتولى بيانو فيما يمي.
ثانااً :امعاار ام ض ع ( امجرد):
يستند المعيار الموضوعي إلى معيار سموك الشخص المعتاد ،حيث يقاس االنحراف بسموك
شخص ُيجرد من ظروفو الشخصية وىو الشخص المعتاد الذي يمثل جميور الناس فيو ليس بشديد
الفطنة والذكاء ،وال محدود اليقظة ،وانما ىو متوسط الصفات التي ال تظير إال بالبحث الذاتي
كالتبصر والذكاء والعناية والنزاىة وغيرىا(" ،)3وىو شخص عرفو القانون الروماني ،وسماه برب األسرة
()1عبد الر ازق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجمد األول ،مرجع سابق ،فقرة  ،528ص .781
قريب من ىذا المعنى محمد حسام لطفي ،النظرية العامة لبللتزام -مصادر االلتزام ،سنة 2111-1999م ،ص.262
نبيل إبراىيم سعد ،النظرية العامة لبللتزام ،الجزء األول -مصادر االلتزام ،دار الجامعة الجديدة ،سنة 2117م،

ص 391وما بعدىا .مصطفى عبد الحميد عياد ،المصادر البلإرادية لبللتزام في القانون المدني الميبي ،منشورات
جامعة قاريونس ،فقرة  ،21ص 61وما بعدىا .عبد المنعم فرج الصدة ،المرجع السابق ،فقرة  ،419ص.452

()2انظر محمد حسن عبد الرحمن ،مصادر االلتزام – دراسة مقارنة  -الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية ،سنة
2111م ،ص.395

()3انظر محمد كمال عبد العزيز ،التقنين المدني في ضوء القضاء والفقو – مصادر االلتزام ،الطبعة الثالثة ،سنة
2113م ،ص  .1213انظر كذلك شريف الطباخ ،التعويض عن المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية في ضوء
الفقو والقضاء ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،سنة 2116م ،ص .9مصطفى الجمال ،القانون المدني في ثوبو

اإلسبلمي ،مصادر االلتزام – شرح مفصل ألحكام التقنينات العربية المستمدة من الفقو الغربي والمستمدة من الفقو
اإلسبلمي وتطبيقاتيا القضائية ،الطبعة األولى ،فقرة  ،396ص  .539أحمد سبلمة ،مذكرات في نظرية االلتزام=،
11

العاقل"( ،)1ومن خبلل ىذا المعيار ننظر إلى المألوف من سموك ىذا الشخص المعتاد ونقيس عميو
سموك الشخص المعتدي ،فإذا اعتبر سموكو انحرافاً عن مسمك ىذا الشخص المعتاد ،يعد المعتدي قد
ارتكب خطأ بغض النظر عما إذا كان يعد كذلك بالنسبة لمرتكب ىذا الفعل بالذات.
ويستند ىذا المعيار إلى أن المخاطر التي ال تكون منظورة لمشخص المعتاد في موقف
المخطئ وظروفو المكانية والزمنية ال تتطمب اتخاذ إجراءات احتياطية ،كما أن من البلزم إغفال
إجراءات األمان التي لم تكن متاحة لممخطئ(.)2
معيار
ونتفق مع ما اتجو إليو الفقو الراجح من األخذ بيذا المعيار كمعيار لمتعدي باعتباره
اً
منضبطاً مجرداً ،فميس ىناك حاجة لمبحث عن خفايا النفس ،كما ال يختمف ىذا المعيار من شخص
آلخر عند تطبيقو( ،)3فاالنحراف من خبلل ىذا المعيار ىو االنحراف عن السموك المعتاد لمشخص
العادي يستوي في ذلك الذكي الفطن والميمل الغبي ،بما يمنح االستقرار المدني في المعامبلت بين
الناس ويحقق ثبات األوضاع القانونية ،ويحقق بالتالي العدالة االجتماعية.

=الكتاب األول -مصادر االلتزام ،سنة 1975م ،فقرة  ،173ص  .265محمد شتا أبو سعد ،أصول المسئولية
التقصيرية في قانون المعامبلت المدنية اإلسبلمي السوداني ،الكتاب األول – تاريخ المسئولية التقصيرية في السودان،

الطبعة األولى ،سنة 1984م ،ص .15

()1نقبلً عن عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجمد األول ،مرجع سابق ،فقرة ،528
ص .781وفي ىذا الصدد أنظر رمضان أبو السعود ،مصادر االلتزام ،دار الجامعة الجديدة ،سنة 2117م ،ص.333

()2انظر ماثياس ريمان ،رينيارد زيمرمان ،كتاب أكسفورد لمقانون المقارن ،ترجمة :محمد سراج ،المجمد الثاني ،الطبعة
األولى ،الشبكة العربية لؤلبحاث والنشر ،سنة 2111م ،ص  8 151وما بعدىا.

()3عبد الرزاق السنيوري ،الوجيز في شرح القانون المدني ،الجزء األول -نظرياة االلتازام بوجاو عاام (المصاادر ،اإلثباات،
اآلثا ااار ،األوصا اااف ،االنتقا ااال ،االنقضا اااء) ،الطبعا ااة الثانيا ااة منقحا ااة ،دار النيضا ااة العربيا ااة ،سا اانة 1997م ،فق ا ارة ،332
ص .328سمير عبد السيد تنااغو ،طبعاة 2111-1999م ،مرجاع ساابق ،فقارة  ،167ص .227مصاطفى عباد الحمياد
عا اادوي ،النظريا ااة العاما ااة لبللت ا ازام – مصا ااادر االلت ا ازام ،الطبعا ااة األولا ااى ،سا اانة 1996م ،ص .495حسا ااام الا اادين كاما اال

األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،سنة 1995م ،مرجع سابق ،فقرة  ،785ص.538
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ويذىب اتجاه في الفقو إلى وجوب التمييز بين الظروف الخارجية المحيطة بمحدث الضرر
عند ارتكابو لمفعل وبين ظروفو الداخمية ،حيث استوجب ضرورة األخذ بالظروف الخارجية عند قياس
وتحديد مسمك الرجل المعتاد دون الداخمية منيا ،واعتبر الظروف الخارجية ما ليست خاصة بشخص
محدث الضرر وال يعتبر من مميزاتو الطبيعية ،حيث اعتبر ىذا الرأي ظروف الزمان والمكان من
الظروف الخارجية التي ليا وزنيا عند تحديد مسمك الشخص المعتاد ،فمن يقود السيارة ليبلً يختمف
معيار تعديو عمن يقودىا نيا اًر ،ومن يقود السيارة في المدينة أو في شارع مزدحم أو ضيق أو مبمل
يختمف عمن يقودىا في صحراء أو في شارع واسع ،فاألول يستوجب عميو أخذ جانب الحيطة والحظر
أكثر من الثاني ،وبالتالي فإن ظرف الزمان والمكان ظروف عامة خارجية ال ينفرد بيا شخص دون
آخر .أما السن والجنس واألمراض والطبقة االجتماعية والطباع فيي من الظروف الداخمية التي ال
تؤثر في تحديد مسمك الرجل المعتاد ،فكون الشخص قائد السيارة صبياً صغي اًر أو امرأة أو ريفياً لم
يتعود القيادة في المدن أو شخصاً عصبي المزاج عديم التحكم بأعصابو كل ىذا ال يؤثر في تقدير
مدى مسئوليتو التقصيرية فالمألوف بالنسبة لمشخص العادي أن يكون قد تعود القيادة بغض النظر عن
جنسو أو سنو أو طباعو أو طبقتو االجتماعية(.)1
وانتقد جانب آخر من الفقو ىذا الرأي واستند في ذلك إلى أن ىذه التفرقة بين ظروف محدث
الضرر الخارجية وظروفو الداخمية ال تستند إلى أي أساس من القانون أو من العدالة فيي تؤدي إلى

()1

عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجمد االول ،مرجع سابق ،فقرة ،529ص.783

موسى سممان أبو مموح ،المرجع السابق ،ص .28محمود عبد الرحمن محمد ،النظرية العامة لبللتزامات ،الجزء األول،
مصادر االلتزام ،دار النيضة العربية ،سنة 2111م ،ص .412رمضان أبو السعود ،مرجع سابق ،ص .334عبد
المنعم فرج الصدة ،المرجع السابق ،فقرة ،421ص 453وما بعدىا .جبلل عمي العدوي ،أصول االلتزامات -مصادر
االلتزام ،منشأة المعارف باالسكندرية ،سنة 1997م ،ص .362أحمد سبلمة ،المرجع السابق ،فقرة  ،173ص 265وما

بعدىا .انظر أسماء موسى أبو سرور ،ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية – دراسة مقارنة بين القانون المدني
المصري والقانون المدني األردني ،رسالة ماجستير في جامعة النجاح الوطنية -نابمس ،سنة 2116م ،ص.73
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حمول يأباىا العقل أو الضمير ،حيث تساوي مسئولية المجنون أو الصغير بمسئولية الشخص كامل
األىمية ،كما تساوي بين واجبات الرجل األمي والرجل المتعمم في حين أن المنطق والعدالة يقتضيان
ضرورة التفرقة بين واجبات ىؤالء جميعاً ،فمسئولية الطبيب ذو الخبرة العالية والعمم الواسع مع ما
توصيو شيرتو من كفاءة ممتازة واستحقاقو ألتعاب تفوق ما يتقاضاه الطبيب العادي ليست كمسئولية
الطبيب العادي ،وليس لو أن يتذرع لدرء مسئوليتو بأنو ليس ممزماً بأكثر من عناية الطبيب العادي
بمقولة أن عممو الواسع وخبرتو ليست إال ظروفاً داخمية خاصة ال ينبغي أن يقام ليا وزن في تحديد
مدى مسئوليتو(.)1
وبالتالي ذىب ىذا الرأي إلى أن ىذه التفرقة حتى وان استندت إلى نص في القانون ألدى
تطبيقيا إلى نتائج غير مقبولة ،وبما أن ال نص عمييا وليست مستندة لمبدأ من مبادئ القانون فيي
تفرقة كفيمة لموصول إلى نتائج غير مقبولة.
وقد نبو أحد الفقياء الفرنسيين إلى عيب ىذه التفرقة ،وأوجب ضرورة إضافة بعض الظروف
الشخصية إلى المعيار الموضوعي بما يمكن من التفرقة بين واجبات األشخاص باختبلف ظروفيم(،)2
ولكن ىذا الرأي لم يضع ضابطاً معيناً لتحديد ىذه الظروف التي يجب أن يكون ليا وزن في تقدير
مسمك الشخص المعتاد.
لكل ما سبق يذىب ىذا الرأي ضرورة إعادة النظر في التفرقة القائمة بين الظروف الداخمية
والخارجية لمرتكب الفعل الضار ،فميس في كون الظرف خارجياً ما يوجب االىتمام بو لتحديد مسمك
الشخص المعتاد وال في كون الظرف داخمياً ما يبرر عدم االىتمام بو ،حيث ىناك من الظروف
()1ومن أصحاب ىذا الرأي سميمان مرقس ،انظر سميمان مرقس ،المرجع السابق ،فقرة ،87ص  218وما بعدىا .وانظر
في ىذا الرأي عمي نجيدة ،النظرية العامة لبللتزام ،الكتاب األول -مصادر االلتزام ،دار النيضة العربية ،سنة 2114م،

ص 346وما بعدىا.

()2صاحب ىذا الرأي الفقيو سافاتيو ،أشار إليو سميمان مرقس ،المرجع السابق ،فقرة  ،87ص.221
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الداخمية ما يجب إقامة وزن ليا في تعيين مدى التزام محدث الضرر .لذلك يرى ىذا الرأي ضرورة
تعديل التفرقة بين الظروف الداخمية والخارجية لمحدث الضرر ،بحيث ُينظر إلى ىذه الظروف ال من
ناحية الفاعل بل من ناحية المضرور أيضاً ومدى إمكانية إحاطتو بيا وتوقعو تأثيرىا في مسمك
الفاعل ،حيث ُينظر في تحديد مسئولية الفاعل إلى مسمك الشخص المعتاد في مثل ظروفو التي تكون
ظاىرة لممضرور بحيث تجعمو يتوقع من الفاعل مسمكاً معيناً ،فإذا كان مرتكب الفعل الضار قد
انحرف عن ىذا المسمك كان انحرافو إخبلالً بالثقة المشروعة لمغير واخبلالً بالواجب عميو ،فيعتبر
ارتكب خطأ يستوجب مسئوليتو .فالولد في العاشرة من عمره مثبلً ال يبعث في نفس الغير ثقة إال في
أنو سيسمك مسمك من يكون في مثل سنو ،فيذا ظرف ظاىر لممضرور فيجب أن يقام ليا وزن في
تحديد مسمك الشخص المعتاد .وال يجوز تحديد مدى مسئوليتو بالرجوع إلى مسمك الشخص الكبير.
واألمر كذلك في تقدير خطأ المضرور نفسو عندما ينسب إليو أنو المتسبب في حدوث الضرر أو
ساىم في حدوثو فيكون قياس مسمكو بمعيار مسمك الشخص المعتاد في مثل ظروفو الظاىرة المنظورة
لممدعى عميو وقت حدوث الفعل الضار بغض النظر عن كون ىذه الظروف خارجية أو داخمية
بالنسبة لممضرور ،ألن األخير ال يصح اعتباره مخطئاً إال في حدود ما في مسمكو من إخبلل بالثقة
المشروعة الواجبة لمن وقع منو الضرر ،فإذا كان المضرور أسيم في وقوع الفعل الضار وثبت أن
مسمكو ىذا راجع لفقده التمييز فإن ىذا الظرف إذا كان ظاى اًر لمحدث الضرر ،فينا كان واجباً عميو أن
يتوقع من ذلك الشخص فاقد التمييز أن يسمك سموكاً خاطئاً فيرتب مسمكو الشخصي تبعاً لذلك ،فإن لم
يفعل فقد قصر في واجبو ،ومسمك المضرور ال يعتبر إخبلالً بثقة محدث الضرر المشروعة ،وبالتالي
ال يعتبر خطأً في جانب المضرور وال سبباً أجنبياً بالنسبة لمحدث الضرر تدفع بو مسئوليتو.
وخبلصة ىذا الرأي أنو يتعين عند تحديد مدى مسئولية الشخص في دعوى المسئولية
التقصيرية المدنية أن نأخذ بمسمك الشخص المعتاد في مثل ظروف محدث الضرر الظاىرة التي يكون
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من شأنيا أن تبعث لدى الغير الثقة في أنو سيسمك مسمكاً معيناً ،وال يكفي االعتداد بالظروف
الخارجية(.)1
وبناء عمى ما سبق بيانو نرى ضرورة االعتداد بالظروف الخارجية المحيطة بمحدث الضرر
ً
عند تحديد مسمك الشخص المعتاد بالنسبة لو وتعيين مدى مسئوليتو ،أما بالنسبة لمظروف الداخمية
فيناك منيا ما ال يمكن تجاىل مدى تأثيره عمى محدث الضرر عند حدوث الفعل كسنو وصحتو ،لذلك
نرى أنو يجب وضع معيار منضبط لتحديد ىذه الظروف الداخمية التي قد تؤثر عمى محدث الضرر،
حيث ىناك من الظروف الداخمية ما قد يكون مبلصق لشخص محدث الضرر ويؤدي إلى إحداث
الضرر دون أي تدخل من ظرف آخر .كما تختمف ىذه الظروف من شخص آلخر وحادث عن آخر،
لذلك يجب عمى القاضي إعمال سمطتو التقديرية في مدى توافر تعدي من قبل محدث الضرر في كل
حالة عمى حدة .أما القول باالعتداد بالظروف الظاىرة بسبب اإلخبلل بالثقة المشروعة لدى محدث
الضرر فيذا معيار مرن ال يحقق االستقرار المدني بين المعامبلت ويمنع تحقيق العدالة االجتماعية.
أما بالنسبة إلثبات التعدي فإذا وقع التعدي من شخص وترتب عميو إلحاق الضرر بشخص
آخر ،كان عمى المضرور من الفعل إثبات وقوعو من محدث الضرر ،فالمسئولية ترتبت عمى عمل
شخصي ،وتقوم المسئولية عن األعمال الشخصية عمى خطأ واجب اإلثبات ،وىذا ما نصت عميو
المادة ( )2من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفمسطيني رقم ( )4لسنة ( )2111حيث جاء
فييا أنو" :عمى الدائن إثبات االلتزام وعمى المدين إثبات التخمص منو" ،وال مقابل ليذه المادة في قانون
البينات األردني لسنة( ،)1952وبالتالي عمى الدائن بالتعويض "المضرور" أن يثبت أن المدين "محدث

()1

سميمان مرقس ،المرجع السابق ،ص 225وما بعدىا .حسام الدين األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،الجزء األول

(مصادر االلتزام) ،المجمد الثاني – المصادر غير اإلرادية ،سنة 1998م ،فقرة ،84ص 98وما بعدىا.
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الضرر" قد انحرف عن السموك المعتاد لمشخص العادي حيث لم يتخذ الحيطة والحذر الواجبان في
عدم اإلضرار بالغير بما يرتب المسئولية التقصيرية في ذمتو إللحاقو الضرر بالدائن(.)1
وبما أن الخطأ يستخمص من وقائع مادية ،بالتالي يجوز إثباتو بكافة وسائل اإلثبات بما في
ذلك شيادة الشيود والقرائن(.)2
افرع اثان
االا إل ا
نظم كبلً من القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني حاالت معينة يتوافر فييا
عنصر التعدي ،ورغم ذلك فإن ىذا التعدي يعد عمبلً مشروعاً ال تتحقق بو مسئولية محدث الضرر،
وىذه الحاالت ىي حالة الدفاع الشرعي ،حالة تنفيذ الموظف العام ألمر صادر من رئيسو ،وحالة
الضرورة ،وأضاف الفقو حالة رابعة وىي حالة رضا المضرور بالضرر ،وسنتولى بيان ىذه الحاالت
تباعاً:
أ الً :اا ادفاع اشرع :
تنص المادة ( )262من القانون المدني األردني عمى أنو" :من أحدث ضر اًر وىو في حالة
دفاع شرعي عن نفسو أو مالو أو عن نفس الغير أو مالو كان غير مسئول ،عمى أال يجاوز قدر
الضرورة واال أصبح ممزماً بالضمان بقدر ما جاوزه" ،كما تنص المادة ( )182من القانون المدني
الفمسطيني عمى أنو" :من أحدث ضر اًر وىو في حالة دفاع شرعي عن نفسو أو مالو أو عن نفس الغير
()1محمد حسام لطفي ،المرجع السابق ،ص .266محمود عبد الرحمن محمد ،المرجع السابق ،ص .414نبيل إبراىيم
سعد ،المرجع السابق ،ص .394عبد المنعم حسني ،المرجع السابق ،فقرة  ،96ص.81

()2محمد لبيب شنب ،أسامة أبو الحسن مجاىد ،الوجيز في النظرية العامة لبللتزام "مصادر االلتزام – أحكام االلتزام"،
اإلسراء لمطباعة ،سنة 2116م ،ص.394
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أو مالو ،كان غير مسئول عمى أال يتجاوز في دفاعو القدر الضروري واال أصبح ممزماً بالتعويض
بقدر ما تجاوزه".
يتضح من النصوص السابقة أن كبلً من القانون المدني األردني والفمسطيني قد اتفقا عمى
اعتبار حالة الدفاع الشرعي من حاالت إباحة فعل التعدي ،حيث اعتبر الدفاع الشرعي سبباً إلضفاء
صفة المشروعية عمى فعل التعدي طبقاً لمسموك المعتاد لمشخص العادي ،حيث إذا صدر فعل التعدي
من الشخص رداً العتداء واقع عميو ال يسأل الفاعل عنيا ،كما ال تتحقق مسئوليتو التقصيرية وبالتالي
ال ُيمزم بتعويض المضرور عن الضرر الذي أصابو جراء فعل الفاعل ،حيث اعتبر القانون المدني
األردني والفمسطيني ىذه األعمال أعماالً مشروعة.
وتظير الحكمة من إباحة فعل الدفاع في تمكين المعتدى عميو من الدفاع عن نفسو أو مالو
أو نفس الغير أو مالو ،ودفع ما يحيط بو من خطر قد يصيبو بالضرر في حالة عدم التمكن من
االحتماء بالسمطة العامة(.)1
ويبلحظ عمى النصين السابقين أن كبل القانونين اشترطا عدة شروط إلكساب فعل التعدي
صفة المشروعية باعتباره دفاعاً شرعياً وىذه الشروط كالتالي-:
-1

وجود خطر حال محدق ييدد الشخص في نفسو أو في مالو أو ييدد شخصاً آخر في نفسو أو

في مالو ،واشترط جانب من الفقو في الشخص اآلخر في حالة االعتداء الواقع عمى الغير أن يكون
األخير عزي اًز عمى الفاعل وبينيما عبلقة وثيقة كأن يكون الغير زوج الفاعل أو ابنو أو صديقو ،ولم
يشترط النصان وقوع االعتداء فعبلً ،بل اكتفيا باشتراط وجود خطر حال ومحدق باالعتداء ،وتقدير
()1محمد حسين الشامي ،ركن الخطأ في المسئولية المدنية – دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري واليمني والفقو
اإلسبلمي ،رسالة دكتوراة لدى جامعة عين شمس – القاىرة ،دار النيضة العربية ،سنة 1991م ،فقرة ،111

ص .216
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وجود الخطر أمر واقع يترك لتقدير قاضي الموضوع طالما بني عمى أسباب معقولة( ،)1بينما ذىب
رأي ٍ
ثان من الفقو إلى أن اشتراط وجود القرابة أو المعزة بين الفاعل والغير في غير محمو ،حيث يرى
ىذا الرأي أن حالة الدفاع الشرعي تتوافر في حق من ييب لمدفاع عن نفس الغير أو مالو أو عرضو
حتى لو كان ىذا الغير أجنبياً عنو ،لتوافق ىذا الفعل مع الطبيعة اإلنسانية واعتبارات الشيامة(.)2
ونتفق مع ما اتجو إليو الرأي الثاني من عدم اشتراط القرابة أو المعزة بين الفاعل والغير لتوافق
ذلك مع الطبيعة البشرية وما تقتضيو الفطرة اإلنسانية ،وخي اًر فعل المشرع في القانون األردني والمشرع
الفمسطيني بعدم اشتراط ذلك.
-2

يشترط في فعل الدفاع أن يكون موجياً ضد أعماالً غير مشروعة كالدفاع ضد الشروع في

الضرب أو القتل أو السرقة  ،...لذلك فإن مقاومة رجال الشرطة لمنعيم من القبض عمى شخص ال
يعتبر دفاعاً شرعياً فما تقوم بو الشرطة يعد عمبلً مشروعاً(.)3
-3

تناسب فعل الدفاع مع فعل االعتداء أي عدم تجاوز فعل الدفاع لمقدر البلزم لدفع الخطر

الذي سينتج عن االعتداء ،فإذا أفرط المعتدي عميو في دفع االعتداء فإنو يصبح مجاو اًز لحدود الدفاع
الشرعي ،فتثار مسئوليتو عمى أساس الخطأ المشترك بما يمزمو بتعويض المعتدي في حدود ىذا
()1إياد جاد الحق ،النظرية العامة لبللتزام -مصادر االلتزام (العقد ،اإلرادة المنفردة ،الفعل الضار ،الفعل النافع،
القانون) ،الطبعة األولى ،مكتبة ومطبعة دار المنارة ،سنة 2119م ،ص .351عبد الرزاق السنيوري ،الوجيز في شرح

القانون المدني ،مرجع سابق ،فقرة  ،335ص331وما بعدىا .موسى سممان أبو مموح ،شرح مشروع القانون المدني
الفمسطيني -مصادر االلتزام (المصادر اإلرادية والمصادر غير اإلرادية) ،الطبعة األولى2113-2112 ،م ،ص.299
محمد المرسي زىرة ،المصادر غير اإلرادية لبللتزام في قانون المعامبلت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة –الفعل
الضار والفعل النافع ،الطبعة األولى ،مطبعة جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،سنة 2112م ،فقرة  ،66ص .113

()2صاحب ىذا الرأي عمي نجيدة  ،المرجع السابق ،ص.353

()3مصطفى الجمال ،شرح أحكام القانون المدني -مصادر االلتزام ،سنة 1991م ،ص .352سمير عبد السيد تناغو،
مصادر االلتزام ،سنة 2115م ،مرجع سابق ،فقرة  ،169ص .229محمد حسن عبد الرحمن ،المرجع السابق،
ص .418عبداهلل النجار ،المرجع السابق ،ص .221محسن عبد الحميد البيو ،مرجع سابق ،فقرة  ،59ص.55
مصطفى الجمال ،القانون المدني في ثوبو اإلسبلمي ،مرجع سابق ،فقرة  ،411ص  .543محمد شريف أحمد ،النظرية
العامة لبللتزامات – مصادر االلتزامات ( المسئولية التقصيرية) ،دار النيضة العربية ،سنة 2119م ،ص .211
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التجاوز( .)1وىذا ما تنص عميو المادة ( )262من القانون المدني األردني التي جاء فييا أنو...." :
عمى أال يجاوز قدر الضرورة واال أصبح ممزماً بالضمان بقدر ما جاوزه" ،وكذلك ما تنص عميو المادة
( )182من القانون المدني الفمسطيني التي جاء فييا أنو ..." :عمى أال يتجاوز في دفاعو القدر
الضروري واال أصبح ممزماً بالتعويض بقدر ما تجاوزه".
وتقاس مسئولية المعتدى عميو وفقاً لفكرة الخطأ المشترك عمى مقياس مسمك الشخص المعتاد
لتحديد مدى تجاوز المعتدى عميو لحدود الدفاع الشرعي عند درئو لبلعتداء ،فإذا كان دفع االعتداء قد
تم بقدر وفقاً لمقياس الشخص المعتاد ،فبل يعتبر المعتدى عميو قد تجاوز لحدود الدفاع الشرعي ،أما
إذا كان ما صدر منو يعد انحرافاً بمقياس مسمك الشخص المعتاد اعتبر متجاو اًز لحدود الدفاع الشرعي
فتطبق أحكام الخطأ المشترك(.)2
وعند تطبيق أحكام الخطأ المشترك فينا لممحكمة إما إنقاص مقدار التعويض أو عدم الحكم
بو وفقاً لمدى استغراق أحد الخطأين لآلخر وىذا ما تنص عميو المادة ( )264من القانون المدني
األردني حيث ورد فييا أنو" :يجوز لممحكمة أن تنقص مقدار الضمان أو أن ال تحكم بضمان ما إذا
كان المتضرر قد اشترك بفعمو في إحداث الضرر أو زاد فيو" ،وكذلك ما تنص عميو المادة ()242

()1جميل الشرقاوي ،النظرية العامة لبللتزام ،الكتاب األول -مصادر االلتزام ،دار النيضة العربية ،سنة 1995م،
ص 512وما بعدىا .أحمد شوقي عبد الرحمن ،النظرية العامة لبللتزام ،مرجع سابق  ،ص .317أنور سمطان ،مصادر
االلتزام في القانون المدني األردني– دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي ،الطبعة الثانية ،المكتب القانوني ،سنة 1998م،
فقرة ،449ص .347سميرعبد السيد تناغو ،سنة 2115م ،مرجع سابق ،فقرة ،169ص .229محسن عبد الحميد البيو،

المرجع السابق ،فقرة  ،61ص .56أحمد سبلمة ،المرجع السابق ،فقرة  ،174ص .267محمد المرسي زىرة ،المرجع
السابق ،فقرة  ،67ص .114

()2أنور سمطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني األردني ،الطبعة الثانية ،مرجع سابق ،فقرة  ،449ص .347جبلل
عمي العدوي ،المرجع السابق ،ص .372أحمد شوقي عبد الرحمن ،البحوث القانونية في مصادر االلتزام اإلرادية وغير

اإلرادية ،المرجع السابق ،ص .196محمد المرسي زىرة ،المرجع السابق ،فقرة  ،68ص  .115محمد حسين الشامي،
المرجع السابق ،فقرة ،111ص .214
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من القانون المدني الفمسطيني من أنو" :يجوز لممحكمة أن تنقص مقدار التعويض إذا كان الدائن قد
اشترك بخطئو في إحداث الضرر أو زاد فيو ،أو أال تحكم بتعويض ما إذا استغرق خطؤه خطأ
المدين".
ثانااً :اا تنفاذ ام ظع اعام مر صادر إااه من رئاله-:
تنص المادة ( )263من القانون المدني األردني عمى أنو-1" :يضاف الفعل إلى الفاعل ال
اآلمر ما لم يكن مجب اًر عمى أن اإلجبار المعتبر في التصرفات الفعمية ىو اإلكراه الممجئ وحده.
 -2ومع ذلك ال يكون الموظف العام مسئوالً عن عممو الذي أضر بالغير إذا قام بو تنفيذاً ألمر صدر
إليو من رئيسو متى كانت إطاعة ىذا األمر واجبة عميو أو كان يعتقد أنيا واجبة وأقام الدليل عمى
اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منو وكان اعتقاده مبنياً عمى أسباب معقولة وأنو قد راعى في عممو
جانب الحيطة والحذر" .بينما تنص المادة ( )183من القانون المدني الفمسطيني عمى أنو" :ال يكون
الموظف العام مسئوالً عن عممو الذي أضر بالغير إذا قام بو تنفيذاً ألمر صدر إليو من رئيسو متى
كانت إطاعة األمر واجبة عميو ،أو كان يعتقد أنيا واجبة ،وأقام الدليل عمى اعتقاده بمشروعية الفعل
الذي وقع منو وكان اعتقاده مبيناً عمى أسباب معقولة وأنو راعى في عممو جانب الحيطة والحذر".
يتضح من نص المادة ( )1/263من القانون المدني األردني أنيا تناولت حالة قيام شخص
بناء عمى أمر صدر إليو من شخص آخر ،وألحق ىذا الفعل الضرر بالغير ،وىنا تقوم المسئولية
بفعل ً
التقصيرية لمفاعل ال لآلمر ،ولكنيا عادت فاستثنت حالة كون شخص الفاعل مجب اًر عمى إطاعة
اآلمر ،فينا تنتقل المسئولية التقصيرية لشخص اآلمر ،واإلجبار المعتبر ىنا ىو الذي يتم عن طريق
اإلكراه الممجئ ،واإلكراه الممجئ في القانون المدني األردني يعدم الرضا ويفسد االختيار وفقاً لنص
المادة ( )138التي تنص عمى أنو" :اإلكراه الممجئ يعدم الرضا ويفسد االختيار ،"...وبالتالي بسبب
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عدم وجود إرادة حقيقية لمفاعل عند قيامو بالعمل المجبر عميو فقد نص القانون المدني األردني عمى
اعتبار حالة اإلكراه الممجئ سبباً من أسباب اإلباحة لفعل التعدي ،وسنتولى بيان ىذه الحالة الحقاً عند
الحديث عن حالة الضرورة.
ثم عادت الفقرة الثانية من المادة ( )263من القانون المدني األردني ،وتحدثت عن استثناء
بناء عمى أمر صادر إليو واض ارره بالغير من جراء ىذا العمل ،وىي
آخر لحالة قيام شخص بعمل ً
حالة تنفيذ الموظف العام ألمر صادر إليو من رئيسو.
ويتطابق نص الفقرة الثانية من المادة ( )263من القانون المدني األردني مع نص المادة
( )183من القانون المدني الفمسطيني حيث نصت كمتاىما عمى أنو عند قيام الموظف العام بعمل
بمناسبة تنفيذه ألمر صادر إليو من رئيسو ،وترتب عمى ىذا العمل إيقاع ضرر بالغير ،فإنو ُيعفى من
المسئولية القانونية ،وال تقام مسئوليتو التقصيرية ،وال يسأل عن تعويض ىذا الغير.
وارتبط توافر ىذه الحالة بتوافر عدة شروط وىي كالتالي-:
 -1يجب أن يكون الشخص الذي ارتكب الفعل الذي أضر بالغير موظفاً عاماً( .)1وقد عرف قانون
الخدمة المدنية الفمسطيني رقم  4لسنة1998م الموظف العام في المادة األولى منو بأنو "ىو الشخص
المعين بقرار من جية مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيبلت الوظائف المدنية عمى موازنة
إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تمك الوظيفة أو مسماىا".
 -2يجب أن يكون الموظف العام قد قام بالعمل تنفيذاً ألمر صادر إليو من رئيسو الواجب إطاعتو أو
كان يعتقد بوجوب ذلك ،وتكون ىذه األوامر واجبة إذا كانت مشروعة أو كان يعتقد ىذا الموظف
()1إياد جاد الحق ،المرجع السابق ،ص .352أنور سمطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني األردني ،سنة 2111م،
مرجع سابق ،فقرة ،451ص .318موسى أبو مموح ،شرح القانون المدني األردني ،مرجع سابق ،ص .32جميل
الشرقاوي ،المرجع السابق ،فقرة ،115ص .513محسن عبد الحميد البيو ،المرجع السابق ،فقرة  ،63ص .57أحمد

سبلمة ،المرجع السابق ،فقرة  ،174ص .267محمد شريف أحمد ،المرجع السابق ،ص .217
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بمشروعيتيا بشرط أن يبنى اعتقاده عمى أسباب معقولة ،فبل يعفى ضابط الشرطة الذي قام بتعذيب
المتيم بناء عمى أمر من رئيسو ،حيث إن معرفتو بواجباتو وحدود ىذه الواجبات تنفي اعتقاده
بمشروعية ىذا التعذيب(.)1
 -3يجب أن يراعي الموظف عند قيامو بالعمل جانب الحيطة والحذر بحيث ال يقع إال أقل ضرر
ممكن عند تنفيذ األمر ،ويتقيد في ىذا األمر بسموك الموظف المعتاد في مثل موقفو(.)2
وبتوافر ىذه الشروط يكون تنفيذ الموظف العام ألمر غير مشروع صادر إليو من رئيسو عمبلً
مشروعاً ال يوجب مساءلتو وانما يوجب مساءلة الرئيس اآلمر ،وىنا يطبق مقياس الشخص المعتاد،
فإن وجد الشخص المعتاد في ذات الظروف المحددة في الشروط السابقة وتم تنفيذ أمر الرئيس،
فالموظف ىنا لم ينحرف عن ىذا السموك المألوف فبل يعد متعدياً وال تترتب مسئوليتو(.)3
ويقاس إطاعة أمر القانون عمى إطاعة أمر الرئيس ،فإذا أثبت الموظف العام أنو عندما قام
بعممو الخارج عن القانون ،كان يعتقد بحسن نية أن ىذا العمل ىو تنفيذ لما تأمر بو القوانين في حدود

()1سمير عبد السيد تناغو ،مصادر االلتزام ،سنة2111-1999م ،مرجع سابق ،فقرة  ،169ص .231عبد الرزاق
السنيوري ،الوجيز ،مرجع سابق ،فقرة  ،336ص .333مصطفى الجمال ،شرح أحكام القانون المدني ،مرجع سابق،

فقرة ،327ص .353عمي نجيدة ،المرجع السابق ،ص .357عبد المنعم حسني ،المرجع السابق ،فقرة  ،97ص .82

()2منذر الفضل ،النظرية العامة لبللتزامات ،دراسة مقارنة بين الفقو اإلسبلمي والقوانين المدنية الوضعية ،الجزء األول -
مصادر االلتزام ،الطبعة الثالثة ،مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع ،سنة 1995م ،ص .355نبيل سعد ،المرجع السابق،

ص 399وما بعدىا .محمد حسام لطفي ،المرجع السابق ،ص .271موسى أبو مموح ،شرح مشروع القانون المدني
الفمسطيني ،مرجع سابق ،ص .311عبداهلل النجار ،المرجع السابق ،ص .223محسن عبد الحميد ،المرجع السابق،
فقرة ،66ص.59

()3عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجمد األول ،مرجع سابق ،فقرة  ،533ص.792
أنور سمطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني األردني ،سنة 2111م ،مرجع سابق ،فقرة ،451ص .319أحمد
شوقي عبد الرحمن ،النظرية العامة لبللتزام ،مرجع سابق ،ص.318
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اختصاصو ،وأن اعتقاده ىذا مبني عمى أسباب معقولة ،وأنو ما قام بو إال بعد التثبت والتحري ،فينا
يصبح عممو مشروعاً إذا لم ينحرف عن مسمك الشخص المعتاد عند قيامو بالعمل(.)1
ثااثاً :اا اضر ر :
تنص المادة ( )184من القانون المدني الفمسطيني عمى أنو" :من سبب ضر اًر لمغير ليتفادى
ضر اًر أكبر محدقاً بو أو بغيره ،ال يكون ممزماً إال بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً" ،ولم يرد في
القانون المدني األردني نصاً مقاببلً.
يتضح من النص السابق أن حالة الضرورة تعتبر ظرفاً مخففاً لممسئولية التقصيرية ،وحالة
الضرورة ىي حالة يجد اإلنسان نفسو في مواجية خطرين ال يستطيع تفادي أحدىما إال بتحقق اآلخر،
ومثال ذلك ما قد يقع من سائق سيارة من إتبلف مال الغير في سبيل تفادي قتل إنسان أو إصابتو
بجروح ،فيذه الحالة تضع اإلنسان بين خيارين يوازن بينيما اإلنسان فيختار أحدىما ،وبالتالي يحكم
عميو القاضي في ىذه الحالة بتعويض يناسب ما أحاط فعمو من ظروف تخفف من مسئوليتو.
ويشترط لتحقق ىذه الحاالت توافر الشروط التالية(-:)2

()1إياد جاد الحق ،المرجع السابق ،ص .353أحمد شوقي عبد الرحمن ،النظرية العامة لبللتزام ،مرجع سابق ،ص.318
أنور سمطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني األردني ،سنة 2111م ،مرجع سابق ،فقرة ،451ص .319عبد الرزاق
السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجمد األول ،مرجع سابق ،فقرة  ،533ص.792

()2منذر الفضل ،المرجع السابق ،ص  .362جميل الشرقاوي ،المرجع السابق ،ص 515وما بعدىا .موسى أبو مموح،
شرح مشروع القانون المدني الفمسطيني ،مرجع سابق ،ص .311إياد جاد الحق ،المرجع السابق ،ص .354نبيل

إبراىيم سعد ،المرجع السابق ،ص 396وما بعدىا .سمير تناغو ،سنة 2115م ،مرجع سابق ،فقرة  ،169ص.231
محمد لبيب شنب ،أسامة أبو الحسن مجاىد ،المرجع السابق ،ص .385جبلل عمي العدوي ،المرجع السابق ،ص375
وما بعدىا .محسن عبد الحميد البيو ،المرجع السابق ،فقرة  ،69ص 61وما بعدىا .محمد إبراىيم دسوقي ،القانون

المدني -االلتزامات ،سنة 2111-2111م ،فقرة ،256ص .252مصطفى الجمال ،القانون المدني في ثوبو اإلسبلمي،

مرجع سابق ،فقرة  ،413ص  .546محمد حسين الشامي ،المرجع السابق ،فقرة  ،119ص  229وما بعدىا.
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 -1أن يكون ىناك خطر حال محدد محدق ييدد محدث الضرر في نفسو أو مالو أو في نفس الغير
أو مالو.
 -2أن يكون مصدر الخطر ليس نابعاً من إرادة محدث الضرر ،حيث إذا كان األخير ىو من سبب
الخطر فإنو ُيسأل مسئولية كاممة ،كمن يشعل النار في منزلو ويتمف مال الغير إلطفاء ىذا الحريق
فيسأل مسئولية كاممة ،واذا كان المضرور ىو سبب الخطر فينا نكون أمام حالة دفاع شرعي تعفيو
من المسئولية التقصيرية ،كما يمكن التفريق بين حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة في أن األولى
يعد فييا الخطر الذي يتيدد المدافع اعتداء غير مشروع عمى حق الغير-أي جريمة في وجية نظر
القانون ،فيرد المدافع ىذا االعتداء بفعل يعتبره القانون مشروع ،أما في حالة الضرورة فيتيدد الشخص
خط اًر سيصيبو بضرر جسيم يضطر حتى يتفاداه لمتضحية بحق شخص آخر ال ذنب لو ،فبل يعاقبو
القانون الجنائي ولكن تبقى مسئوليتو المدنية قائمة فيمتزم بتعويض المضرور عما لحق بو من
ضرر(.)1
 -3أن يكون الضرر الذي تم تفاديو أكبر من الضرر الذي أصاب المضرور .وبالتالي يسأل محدث
الضرر مسئولية مخففة لتوافر حالة الضرورة ،بحيث ال يحكم القاضي عميو بتعويض كل الضرر كمن
استخدم أمتعة شخص آخر ليخمد حريقاً ،أما إذا كان الضرر الذي تم تفاديو مساوياً أو أقل من
الضرر الذي نجم عن الفعل فينا تتحقق مسئولية محدث الضرر بالكامل.
وفي حالة توافر حالة الضرورة ،فينا يحق لممضرور الرجوع عمى محدث الضرر عمى أساس
قواعد اإلثراء ببل سبب عند توافر شروطيا أال وىي افتقار المضرور واثراء محدث الضرر وقيام عبلقة
السببية بينيما .ويحكم القاضي ىنا بتعويض يساوي أقل القيمتين قيمة االفتقار أو قيمة اإلثراء ،وفي
حالة عدم توافر ىذه الشروط يحكم القاضي لممضرور بتعويض مناسب من محدث الضرر عمى
()1انظر في ذلك عبداهلل النجار ،المرجع السابق ،ص.225
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أساس قواعد العدالة ذاتيا مجردة عن أية وسيمة من وسائل الصياغة الفنية لمقانون (مسئولية تقصيرية،
إثراء ببل سبب........،الخ) (.)1
أما بالنسبة لمقانون المدني األردني فمم يرد نص صريح ينص عمى اعتبار حالة الضرورة سبباً
من أسباب اإلباحة لفعل التعدي ،ولكن عند البحث في نصوص القانون المدني األردني نجد أنو قد
نص عمى أن الضرر األشد يدفع بالضرر األخف وذلك في المادة ( )65التي تنص عمى أنو" :يدفع
الضرر العام بالضرر الخاص واألشد باألخص" .وباعتبار ىذه المادة من المواد الكمية ،فيمكن تطبيقيا
عمى حالة الفعل الضار ،وبالتالي يمكن لمحدث الضرر إيقاع الضرر بالغير تفادياً لضرر أشد قد
يمحقو بنفسو أو بمالو أو بنفس الغير أو مالو ،كما تنص المادة ( )63عمى أنو" :االضطرار ال يبطل
حق الغير" .وبتطبيق ىذه المادة عمى الفعل الضار نجد أن من حق المضرور مطالبة محدث الضرر
بالتعويض سواء عمى أساس قاعدة اإلثراء ببل سبب عند توافر شروطيا أو عمى أساس قواعد العدالة
كما سبق بيان ذلك .
وبالرغم من أن تطبيق القواعد الكمية عمى الفعل الضار كما سبق البيان ،يمكن المضرور من
مطالبة محدث الضرر بالتعويض ،إال أن ىذا ال ينفي ضرورة النص صراحة عمى حالة الضرورة
كظرف مخفف لمسئولية محدث الضرر التقصيرية مع توضيح شروط ىذه الحالة.
وفي ىذا المجال ذىب رأي في الفقو إلى أن اإلكراه الممجئ الذي تنص عميو المادة ()1/263
من القانون المدني األردني باعتباره سبباً من أسباب اإلباحة ىو عبارة عن حالة الضرورة التي تتحدث

()1إياد جاد الحق ،المرجع السابق ،ص 354ما بعدىا .محمد حسام لطفي ،المرجع السابق ،ص .271سمير تناغو،
سنة 2111-1999م ،مرجع سابق ،فقرة  ،169ص 231وما بعدىا.
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عنيا القوانين األخرى( .)1ولكن يتضح من المادة ( )1/263من القانون المدني األردني أنيا قد تحدثت
عن حالة صدور أمر أو إجبار شخص آلخر لمقيام بالعمل و بسبب قيام المجبر بالعمل ترتب الضرر
عمى الغير ،ومن ىنا تنتقل المسئولية لآلمر أو المجبر دون الفاعل.
كما يتضح من المادة ( )135من القانون المدني األردني التي عرفت اإلكراه بأنو" :إجبار
الشخص بغير حق عمى أن يعمل عمبلً دون رضاه ويكون مادياً أو معنوياً" ،والمادة ( )136من ذات
القانون التي تنص عمى أنو" :يكون اإلكراه ممجئاً إذا كان تيديداً بخطر جسيم محدق يمحق بالجسم أو
المال ،"....أن شروط قيام حالة الضرورة قد توافرت أال وىي وجود خطر حال ومحدق بالنفس أو
المال أو بنفس الغير أو مالو ،وعدم توافر إرادة لمحدث الضرر في إيقاع الضرر ،وكذلك شرط أن
يكون الخطر المراد تفاديو جسيماً واال يسأل مسئولية كاممة كما سبق البيان ،ولكن حالة الضرورة أشمل
من حالة اإلكراه الممجئ حيث قد تقع حالة الضرورة دون حدوث إجبار من قبل شخص آلخر.
ونخمص إلى أن اإلكراه الممجئ يعتبر سبباً من أسباب اإلباحة لفعل التعدي وفقاً لمنص
الصريح في القانون المدني األردني ،ويعتبر حالة من حاالت الضرورة أو صورة من صور الضرورة
فقط وليس حالة الضرورة بشكل كامل كما ذىب إليو الرأي السابق ،فيو يقع في حالة فقط وجود إجبار
ورىبة من قبل شخص آلخر ،أما حالة الضرورة فتشتمل عمى صور أخرى كما لو تحققت بفعل عوامل
الطبيعة البشرية أي دون إجبار شخص آلخر.
لكل ما سبق نقترح حذف المادة ( )1/263من القانون المدني األردني التي تانظم حالاة اإلكاراه
الممجئ كسبب من أسباب إباحة فعل التعدي باعتباره صورة من صور الضرورة ،والتي تنص عمى أنو:
()1موسى أبو مموح ،شرح القانون المدني األردني ،مرجع سابق ،ص .33حيث تنص المادة ( )1/263من القانون
المدني األردني عمى أنو " :يضاف الفعل إلى الفاعل ال اآلمر ما لم يكن مجب اًر عمى أن اإلجبار المعتبر في التصرفات
الفعمية ىو اإلكراه الممجئ وحده ".
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" يضاف الفعل إلى الفاعل ال اآلمر ما لام يكان مجبا اًر عماى أن اإلجباار المعتبار فاي التصارفات الفعمياة
ىو اإلكراه الممجئ وحده " ،مع إضافة نص يتناول حالة الضرورة بشكل كامل محدداً فيو الشروط التاي
تشترط لتحقق ىذه الحالة كظارف مخفاف مان مسائولية محادث الضارر التقصايرية ،ونقتارح إضاافة ناص
مماثل لما ورد في الماادة ( )184مان القاانون المادني الفمساطيني التاي جااء فيياا أناو" :مان سابب ضار اًر
لمغير ليتفادى ضر اًر أكبر ،محدقاً بو أو بغيره ،ال يكون ممزماً إال بالضمان الذي تراه المحكمة مناسباً".
ر عاً :اا رضا امضر ر ااضرر:
لم ينص كبلً من القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني عمى حالة رضا المضرور
بالضرر كسبب من أسباب إباحة فعل التعدي أو لمتخفيف من المسئولية المدنية التقصيرية ،حيث
أضاف الفقو ىذه الحالة بجانب الحاالت السابقة.
ومن وجية نظرنا يجب أن يكون رضا المضرور بالضرر سبباً لمشروعية التعدي وعدم
مساءلة الفاعل ،حيث ارتضى المضرور إيقاع الضرر بو من قبل محدث الضرر مسبقاً ،فكيف يطالب
الحقاً بالتعويض عما لحق بو من ضرر ارتضاه لنفسو؟ ولكن ىذه المشروعية مقيدة بعدة شروط
سنتناوليا الحقاً.
ويتحقق رضا المضرور في حالتين(:)1
 .1ا اا

ال :عندما يطمب المضرور من محدث الضرر إحداث ضرر معين بو أو سمح لو

بذلك صراحة أو ضمناً كمن يطمب من شخص معين أن يحرق منزلو أو أن يستأذن محدث

()1

انظر أحمد شوقي عبد الرحمن ،النظرية العامة لبللتزام ،مرجع سابق ،ص  .311إياد جاد الحق ،المرجع السابق،

ص .355
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الضرر في ذلك فيأذن المضرور لو بذلك ،أو أن يقوم محدث الضرر بحرق منزل المضرور
أمامو فيتركو المضرور دون اعتراض.
 .2ا اا اثانا  :أن يرتضى المضرور ارتكاب التعدي في مواجيتو وىو عالم باالحتمال الكبير
الذي يتجاوز الحد المألوف في إلحاق الضرر بو ،كمن يأذن لمطبيب بإجراء عممية خطيرة لو مع
عممو بالمخاطر كبيرة االحتمال التي قد تصيبو بمناسبة تمك العممية.
ويشترط لمشروعية التعدي في حالة رضا المضرور بالضرر توافر شرطين وىما(:)1
)1

أن يكون رضا المضرور صحيحاً أي صاد اًر عن ذي أىمية ،وغير مشوب بعيب من عيوب

اإلرادة ،فإذا لم تتوافر في الشخص أىمية التصرف في الحق الذي يعطي محدث الضرر حق المساس
بو فيشترط توافر رضا وليو أو وصيو في ىذه الحالة ،كما يشترط عمم المضرور بحقيقة الضرر الذي
يسمح لمحدث الضرر إحداثو في مواجيتو.
)2

يشترط في الحق الذي قبل المضرور المساس بو أن يكون مما يجوز التصرف فيو كما في

األموال بجميع أنواعيا ،أما الحقوق المصيقة بالشخصية كالحق في الحرية والحق في الحياة وفي
سبلمة الجسد ،فبل يجوز التصرف فييا لتعارض ىذا االتفاق مع النظام العام واآلداب العامة ،وبالتالي
يسأل محدث الضرر عند المساس بيذه الحقوق حتى ولو رضي المضرور مسبقاً بذلك ،لذلك من يقبل
المبارزة ويصاب بضرر في جسده يحق لو المطالبة بالتعويض حيث تنعقد مسئولية محدث الضرر
التقصيرية في ىذه الحالة ،أما بالنسبة لؤللعاب الرياضية الخطرة كالمبلكمة فما يحدث من ضرر

()1موسى أبو مموح ،شرح القانون المدني األردني ،مرجع سابق ،ص .34أحمد شوقي عبد الرحمن ،النظرية العامة
لبللتزام ،مرجع سابق ،ص .311إياد جاد الحق ،المرجع السابق ،ص 355وما بعدىا .محمد المرسي زىرة ،المرجع

السابق ،فقرة  ،77ص  128وما بعدىا .رضا متولي وىدان ،الوجيز في المسئولية المدنية "الضمان" ،دراسة مقارنة في
ضوء الفقو اإلسبلمي ،الطبعة األولى ،دار الفكر والقانون ،سنة 2111م ،ص .41
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لممضرور بسببيا فبل تعويض عنو ،حيث أصبحت ىذه الرياضة جائزة بسبب لما في الرياضة من أثر
في تحسين وتقوية األجسام والصحة وذلك في الحدود التي يقررىا القانون بيذا الخصوص.
وبناء عمى الشروط السابق بيانيا نقترح النص عمى ىذه الحالة ضمن حاالت إباحة الفعل
الضار في كبلً من القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني ،ونقترح النص
التالي":ال يسأل محدث الضرر تقصيرياً إذا أضر بالغير بناء عمى طمبو أو رضاه الصريح أو
الضمني بشرط صدور الرضا عن ذي أىمية وأن يكون الحق الذي تم المساس بو مما يجوز
التصرف فيو" .
افرع اثاا
ران اتعدي ف

انان ن امدن

ردن

تنص المادة ( )256من القانون المدني األردني عمى أنو" :كل إضرار بالغير يمزم فاعمو ولو
غير مميز بضمان الضرر" .ويبلحظ عمى النص السابق أنو استخدم اصطبلح "اإلضرار" وأطمقو عمى
العمل غير المشروع الذي أصاب الغير بالضرر وجعل فاعمو ضامناً ليذا الضرر ،واعتبرت المذكرات
اإليضاحية أن ىذا االصطبلح يغني عن أي لفظ آخر حيث ورد فييا "أن ىذا القانون قد عرض
بالضبط والتحديد ألحكام مختمفة تتعمق باألحكام العامة في الفعل الضار .فحدد أوالً أن اإلضرار ىو
مناط المسئولية المدنية ولو صدر عن غير مميز ،وأن لفظ اإلضرار في ىذا المقام يغني عن سائر
النعوت والكنى التي تخطر لمبعض في معرض التعبير كاصطبلح "العمل غير المشروع" أو العمل
المخالف لمقانون" أو "الفعل الذي يجرمو القانون....الخ"(.)1

()1المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني ،إعداد المكتب الفني في نقابة المحامين األردنية ،الجزء األول ،الطبعة
الثالثة ،سنة 1992م ،ص .275
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يتضح مما ورد في المذكرات اإليضاحية أن مناط المسئولية المدنية في القانون المدني
األردني ىو الفعل غير المشروع أو اإلضرار الذي عرفتو المذكرات بأنو "مجاوزة الحد الواجب الوقوف
عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليو في الفعل أو االمتناع مما يترتب عميو الضرر.)1("...
فاإلضرار وفقاً لمقانون المدني األردني يعني إحداث الضرر بفعل غير مشروع حيث لم يكتف
بمجرد إلحاق الضرر بالغير حتى تقوم المسئولية التقصيرية في حق محدث الضرر ،بل البد أن يكون
إلحاق الضرر بالغير قد تم عمى نحو غير مشروع ،بما يستبعد الكثير من الحاالت التي ال يكون فييا
محدث الضرر مسئوالً ألنو قد أحدثو عمى جواز قانوني()2كما لو قام بالفعل درء لخطر قد يمحق بنفسو
أو بمالو كما في الدفاع الشرعي.
كما يبلحظ عمى نص المادة ( )256من القانون المدني األردني أنو ال يشترط توافر التمييز
لدى محدث الضرر ،وبالتالي فإن فعل اإلضرار وفقاً لمقانون المدني األردني ذو طبيعة موضوعية
بحتة ال يستند إلى أي عنصر شخصي كامن في إرادة الفاعل أو مدى تمييزه وادراكو ،حيث أكدت
المادة ( )256عمى أن فعل اإلضرار كفعل غير مشروع يعد سبباً لضمان ما ترتب عميو من ضرر
حتى وان لم يوصف محدث الضرر باالعتداء بسبب خارج عنو كفقده التمييز ،حيث ال اعتداء بقصد
محدث الضرر أو إدراكو ،فالضمان مناط بالضرر المترتب عمى فعل غير مشروع في ذاتو وان صدر
من عديم التمييز واألىمية(.)3
ويتفق موقف القانون المدني األردني مع موقف الفقو اإلسبلمي وما أخذت بو مجمة األحكام
العدلية المستمدة أحكاميا من الفقو الحنفي ،وتنظم المجمة أحكام القانون المدني في األردن فيما ال
()1المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني ،المرجع السابق  ،ص .277
()2عدنان السرحان ،نوري خاطر ،المرجع السابق ،فقرة  ،423ص.365

()3عدنان السرحان ،نوري خاطر ،المرجع السابق ،فقرة  ،425ص 366وما بعدىا.
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يتعارض مع أحكام التشريع المدني األردني وفقاً لنص المادة ( ،)1()1448وكذلك الحال في قطاع غزة
()2

حيث وفقاً لنص المادة ()1311

من القانون المدني الفمسطيني تعد مجمة األحكام العدلية المنظمة

ألحكام القانون المدني فيما لم يرد بشأنو نص في القانون .وتناولت المجمة أحكام الفعل الضار في
الكتاب الثامن "الغصب واإلتبلف" ،حيث اعتبرت أن أحكام الغصب واإلتبلف تشمل جميع أحكام
الفعل الضار وما يمكن أن يثير مسئولية الشخص التقصيرية .ووفقاً لمنصوص السابقة ينظم القانون
المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني أحكام الفعل الضار وليس المجمة العدلية.
وتنص المادة ( )257من القانون المدني األردني عمى أنو -1" :يكون اإلضرار بالمباشرة أو
التسبب -2 .فإن كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط لو واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد
أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر".
ويتضح من النص السابق أن المشرع األردني اشترط حتى يعتبر إلحاق الضرر بالغير غير
مشروع أن يكون فعل اإلضرار قد وقع إما بالمباشرة أو بالتسبب ،ويتبين من المادة ( )256السابق
بيانو أنو قد وضع القاعدة العامة في المسئولية التقصيرية ووضح أساسيا في القانون المدني األردني
حيث بينت أن ىذا القانون قد أخذ بفكرة الضرر كأساس لممسئولية التقصيرية ،كما قررت عدم مسئولية
عديم التمييز ،ولكنيا عادت في المادة ( )257وقررت أن اإلضرار لو طريقان في وقوعو فيو يقع إما
بالمباشرة أو التسبب ،كما بينت أن عدم مشروعية ىذا الفعل كأساس لمضمان تختمف في شروطيا
بحسب ىاتين الطريقتين ،وسنتولى بيان طرق اإلضرار تمك وشروط الضمان فييا عمى النحو التالي:

()1حيث تنص المادة ( )1/1448من القانون المدني األردني عمى أنو" :يمغى العمل بما يتعارض مع أحكام ىذا القانون
من مجمة األحكام العدلية ".

()2حيث تنص المادة ( )1311من القانون المدني الفمسطيني عمى أنو" :تسري أحكام مجمة األحكام العدلية فيما لم يرد
بشأنو نص في أحكام ىذا القانون".
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أ الً :إلضرر اام اشر :
لم تتضمن نصوص القانون المدني األردني تعريفاً لئلضرار مباشرة ،بينما تناولت المادة
( )887من المجمة العدلية تعريفاً لئلتبلف مباشرة حيث تنص المادة ( )887من المجمة العدلية عمى
أنو" :اإلتبلف مباشرة ىو إتبلف الشيء بالذات".
وذىب رأي إلى أن اإلضرار بالمباشرة ىو "أن يؤدي الفعل إلى الضرر مباشرة دون أن يفصل
بين وقوع الفعل الضار وبين الضرر فعل أو حادث آخر"( .)1بينما عرفو رأي آخر بأنو" :الحالة التي
يكون فييا فعل الفاعل –الذي يطمق عميو المباشر -والذي يمارسو بنفسو قد أنتج الضرر ،وكان ىذا
الفعل ىو السبب الوحيد لمضرر دون أن يتدخل فعل آخر أياً كان بين فعل الفاعل والضرر الذي نجم
عنو مباشرة"(.)2
وقد عرفت المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني المباشر بأنو" :ىو الذي يحصل التمف
من فعمو دون أن يتخمل بينو وبين التمف فاعل آخر"(.)3
ويتضح من التعريفات السابقة أن اإلضرار مباشرة يطمق عمى الفعل الضار الذي يؤدي إلى
إحداث الضرر مباشرة دون تدخل أي فعل آخر ،لذلك يمكن تعريف فعل اإلضرار بالمباشرة بأنو:
"الفعل الذي قام بو محدث الضرر وأدى إلى وقوع الضرر مباشرة".
إناء لغيره ،أو
ويكون اإلضرار بالمباشرة إذا انصب فعل اإلضرار عمى الشيء ذاتو كمن يكسر ً
كمن قطع شجرة ببل إذن مالكيا(.)1
()1نقبلً عن حسن عمي الذنون ،محمد سعيد الرحو ،الوجيز في النظرية العامة لبللتزام ،الجزء األول -مصادر االلتزام ،
دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي والمقارن ،الطبعة األولى ،دار وائل لمنشر ،سنة 2112م ،فقرة  ،314ص.277

()2نقبلً عن عدنان السرحان ،نوري خاطر ،المرجع السابق ،فقرة  ،327ص.367
()3المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.283
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وقد يكون اإلض ارر بالمباشرة إما بالفعل أو القول ،وىذا ما قضت بو محكمة التمييز األردنية
حيث اعتبرت أن تشويو سمعة المميز ضدىا ونعت أىميا بأنيم أناس "مش كويسين" يمحق بيا ضر اًر
أدبياً ،مما ينبني عميو بأن دعوى المميز ضدىا مؤسسة عمى الفعل الضار الذي يمزم فاعمو بالضمان
وفقاً لنص المادة ( )256ىو تأسيس سميم(.)2
ووفقاً لنص المادة ( )2/257مدني أردني فإنو إذا أضر شخص بآخر مباشرة فيو ضامن ليذا
الضرر وال يشترط ليذا الضمان أي شرط ،وعمة ذلك أن فعل المباشر وحده يعد عمة مستقمة وكافية
لمضرر البلحق ،بحيث أن الضمان فييا يجب أال يكون عمى أي شرط كالتعمد أو التعدي البلزمين في
حالة اإلضرار بالتسبب ،فعبلقة السببية القائمة بين فعل المباشر والضرر الناجم عنو في اإلضرار
مباشرة قائمة بشكل مباشر بما يقتضي عدالة مساءلة المباشر االلتزام بضمان الضرر الذي أصاب
الغير ألن فعمو الضار ىو السبب الوحيد والمباشر الذي أدى إلى حدوث الضرر(.)3
وقضت محكمة التمييز األردنية بأن اإلضرار بالمباشرة يوجب الضمان ولو لم يتوفر شرط
التعدي أو التعمد حيث جاء في حكم من أحكاميا" :إن الطعن بكسر الماتور من جراء سقوطو من
الرافعة أثناء عممية النقل لم يكن بنتيجة فعل من أفعال التعدي وال يستوجب التعويض ىو طعن ال يقوم
عمى أساس ألن الشركة في ىذه الحالة تكون مباشرة لمضرر ،واإلضرار بالمباشرة يوجب الضمان ولو
( )1عبد القادر الفار ،مصادر االلتزام ،مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ،مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع،
ص .187محمد وحيد الدين سوار ،االتجاىات العامة في القانون المدني -دراسة موازنة بالفقو اإلسبلمي والمدونات
المدنية العربية ،الطبعة الثانية ،سنة 2111م ،فقرة  ،67ص .69أنور سمطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني

األردني ،سنة 2111م ،مرجع سابق ،فقرة  ،446ص .314مدحت محمد عبد العال ،نظرة تحميمية ألحكام المسئولية
عن الفعل الضار في قانون المعامبلت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األولى ،المركز القومي
لئلصدارات القانونية ،سنة 2111م ،ص .35

()2تمييز حقوق رقم  ،2111/1344تاريخ2111/7/23م ،منشورات مركز عدالة.

()3عدنان السرحان ،نوري خاطر ،المرجع السابق ،فقرة  ،428ص .368انظر أيضاً عبد القادر الفار ،المرجع السابق،
ص .187مصطفى الجمال ،القانون المدني في ثوبو اإلسبلمي ،مرجع سابق ،فقرة  ،411ص .552
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لم يتوفر شرط التعدي أو التعمد ،ألن الضمان ال شرط لو في ىذه الحالة عمبلً بأحكام المادة ()257
من القانون المدني"(.)1
ويتفق موقف القانون المدني األردني من عدم اشتراط التعمد أو التعدي في حالة اإلضرار
بالمباشرة مع موقف مجمة األحكام العدلية حيث جاء في المادة ( )92منيا أنو" :المباشر ضامن وان
لم يتعمد" ،كما أوردت نصوصيا العديد من الصور التي تدلل عمى ذلك منيا المادة ( )913التي تنص
عمى أنو ":إذا زلق أحد وسقط عمى مال آخر وأتمفو يضمن" ،حتى وان زلق رغماً عنو حيث بحدوث
السقوط حدث اإلتبلف مباشرة ،والمباشر ضامن وان لم يتعمد( .)2وكذلك المادة ( )915التي تنص
جر أحد ثياب غيره وشقَّيا يضمن تمام قيمتيا وأما لو تشبث بيا وانشقت بجر صاحبيا
عمى أنو " :لو َّ
يضمن نصف القيمة .كذلك لو جمس أحد عمى أذيال ثياب ونيض صاحبيا غير عالم بجموس اآلخر
وانشقت يضمن ذلك نصف قيمتيا"  ،حيث يضمن الساحب كل القيمة لو سحب الثياب ومزقيا فيو
مباشر بفعمو في الصورة األولى ،أما في الصورة الثانية والثالثة فاإلتبلف حدث بفعمو وفعل صاحب
الثياب فمذلك يضمن نصف القيمة وليس كميا(.)3
ويستوي في فعل المباشر أن يحدث بسوء نية أو بحسنيا ،إذ ال يشترط القانون المدني األردني
توافر سوء النية في فعل اإلضرار بالمباشرة حتى تثار مسئولية المباشر بالضمان ،وقضت محكمة
التمييز األردنية بأنو ال يتوجب توافر سوء النية لدى من باشر الضرر حتى يضمن ما نجم عن فعمو
من ضرر عمبلً بالمادتين ( )256و( )257من القانون المدني وال اعتبار لحسن النية أو سوئيا(.)4

()1تمييز حقوق رقم  ،1988/679تاريخ 1988/11/12م ،مجمة نقابة المحامين ،سنة 1991م ،ص .1811
()2سميم رستم باز ،شرح المجمة ،الجزء األول والثاني ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،سنة 2111م ،ص.415
()3سميم رستم باز ،المرجع السابق ،ص.415

()4تمييز حقوق رقم  1993/1198تاريخ 1994/2/15م ،مجمة نقابة المحامين ،سنة 1995م ،ص .312
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ثانااً :إلضرر ااتل -:
لم يرد في القانون المدني األردني تعريفااً لمتسابب ،بخابلف المجماة العدلياة التاي تناولات تعرياف
اإلتبلف تسبباً حيث تنص في المادة ( )888منياا عماى أناو" :اإلتابلف تسابباً :ىاو التسابب لتماف شايء
يعني إحداث أمر في شيء يفضي إلى تمف شيء آخر عمى جري العادة ويقال لفاعمو متسبب ،كما أن
ماان قطااع حباال قنااديل معمااق يكااون ساابباً مفضااياً لسااقوطو عمااى األرض وانكساااره ويكااون حينئااذ قااد أتمااف
الحبل مباشرة وكسر القنديل تسبباً ،وكذلك إذا شق أحد ظرفاً فيو سمن وتمف ذلك السمن يكون قد أتمف
الظرف مباشرة والسمن تسبباً".
أما المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني فقد عرفت المتسبب بأنو" :الفاعل لمسبب
المفضي لوقوع ذلك الشيء ،ولم يكن السبب مما يؤدي إلى النتيجة السيئة إن ىو لم يتبع بفعل فاعل
آخر"(.)1
وعرف رأي من الفقو التسبب بأنو" :الحالة التي يرتكب فييا شخص فعبلً تؤدي نتائجو إلى
الضرر دون الفعل ذاتو"(.)2
وبالتالي يكون اإلضرار بالتسبب من خبلل إتيان فعل في شيء ما فيؤدي ىذا الفعل إلى
حدوث ضرر بشيء آخر ،كمن حفر حفرة في الطريق العام دون إذن فوقع فييا شخص ما فأصيب
بالضرر.
ويتمثل الفرق بين اإلضرار بالمباشرة واإلضرار بالتسبب بأنو في األول يتصل فعل المباشر
بالضرر ،فيحدث الضرر مباشرة دون تدخل ألي فعل آخر الضرب أو الحرق ،أما في حالة اإلضرار
()1المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.283
()2عدنان السرحان ،نوري خاطر ،المرجع السابق ،فقرة  ،433ص.371
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بالتسبب فيتصل أثر فعل اإلنسان بالشيء وليس فعمو نفسو ،فمن يرسل فيروساً من خبلل رسالة بريد
إلكتروني ففعمو ىذا ال يؤدي إلى حدوث الضرر إال إذا قام شخص آخر بفتح الرسالة ،فإن من أحدث
الضرر ىو أثر الفعل وىو تنفيذ الممف المرسل وليس إرسال الممف .أما لو قام شخص ما بقطع حبل
معمق بو شيء ثقيل فسقط ىذا الشيء وتمف ،فينا يعتبر الفعل بقطع الحبل عبارة عن إضرار
بالمباشرة ،ويعتبر سقوط الشيء وتمفو من قبيل اإلضرار بالتسبب(.)1
وعمى خبلف اإلضرار بالمباشرة اشترط القانون المدني األردني لضمان الضرر الناجم عن
اإلضرار بالتسبب ضرورة توافر شروط التعمد أو التعدي أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر حتى
يمكن مساءلة محدث الضرر ،واقامة مسئوليتو التقصيرية عن فعمو الضار ،وىذا ما أكدتو المادة
( )2/257التي تنص عمى أنو ......" :واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل
مفضياً إلى الضرر".
حيث إذا كان اإلضرار بالمباشرة سبباً لذاتو إللزام محدث الضرر بالضمان ألنو وحده يعد
عمبلً غير مشروع يتحقق بو اإلضرار كأساس لممسئولية التقصيرية في القانون المدني األردني ،أما
اإلضرار بالتسبب فبل يعد كذلك ،حيث يحتاج إلى شروط حتى يعد عمبلً غير مشروع يوجب المسئولية
التقصيرية ،واعتبر القانون المدني األردني ىذه الشروط ىي إما التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل
مفضياً إلى الضرر.

()1عماد أحمد أبو صد ،مسئولية المباشر والمتسبب – دراسة مقارنة بالشريعة اإلسبلمية والقانون المدني ،رسالة دكتوراة

في جامعة عين شمس – مصر ،الطبعة األولى ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،سنة 2111م ،ص .78محمد المرسي

زىرة ،المرجع السابق ،فقرة  ،81ص  133وما بعدىا .مدحت محمد عبد العال ،المرجع السابق ،ص  34وما بعدىا.
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وسنتولى بيان ىذه الشروط عمى النحو التالي:
 )0اتعمد-:
يقصد بالتعمد اتجاه إراد ة محدث الضرر إلى إحداث الضرر ،وقد ورد في المذكرات
اإليضاحية لمقانون المدني األردني أن المراد بالتعمد تعمد الضرر ال الفعل حيث قد يتعمد الشخص
الفعل وال يقصد بو الضرر ،ولكن يقع الضرر كنتيجة غير مقصودة( .)1حيث يجب إلقامة مسئولية
المتسبب أن يكون قد تعمد القيام بالفعل بقصد اإلضرار بالغير ،أي يجب أن تتوافر نية اإلضرار،
حتى وان لم يباشر المتسبب بإحداث الضرر بنفسو كمن يحفر حفرة في أرضو بقصد اإلضرار بماشية
جاره ،حيث يكون المتسبب ىنا ضامناً لمضرر ومسئوالً عن تعويضو لتعمده اإلضرار ولو لم يكن
متعدياً في فعمو ألنو قد حفر في ممكو الخاص .ونية اإلضرار ىذه قد اشترطت حتى تقوي عبلقة
السببية القائمة بين الفعل والضرر(.)2
واشترطت مجمة األحكام العدلية التعمد كشرط من شروط اإلضرار بالتسبب وذلك في المادة
( )93حيث جاء فييا أنو " :المتسبب ال يضمن إال بالتعمد".
أمر شخصياً تختمف من شخص آلخر ال يمكن تقديرىا موضوعياً،
كما أن نية اإلضرار تعد اً
فيي تعتمد عمى مكنون اإلرادة القائمة عمى الرغبة واالختيار ،وبالتالي فإن شرط التعمد يقتضي ضرورة
توافر العنصر المعنوي المتمثل في التمييز لدى المتسبب عند إحداث الضرر عمداً بما يستثنى تعمد
عديم التمييز اإلضرار بالغير ،فبل تقوم مسئوليتو كمتسبب لمضرر عمى أساس التعمد ،كما يجب
مبلحظة أن نية اإلضرار ال يراد بيا النية الخفية التي يصعب إثباتيا ،بل يقصد بيا أن يكون فعل
()1المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.282

()2عدنان السرحان ،نوري خاطر ،المرجع السابق ،فقرة  ،435ص .372عبد القادر الفار ،المرجع السابق ،ص.188
محمد وحيد الدين سوار ،المرجع السابق ،فقرة  ،67ص .69أنور سمطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني األردني،

سنة 2111م ،مرجع سابق ،فقرة  ،446ص.314
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المتسبب مما ال يفعل إال لئلضرار بالغير كدس السم في الطعام ،أو حفر بئر وتغطيتيا في طريق
الغير .وضابط قصد اإلضرار يتم الكشف عنو باالعتماد عمى القرائن(.)1
 )3اتعدي-:
يقصد بالتعدي أال يكون لمشخص حق في إجراء الفعل الذي نتج عنو الضرر( .)2وىذا ما
ذ ىبت إليو المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني حيث جاء فييا" :المراد بالتعدي أال يكون
لمفاعل حق في إجراء الفعل الذي حصل منو الضرر"(.)3
ويتوافق موقف القانون المدني األردني مع موقف مجمة األحكام العدلية حيث اشترطت كذلك
ضرورة توافر التعدي كشرط من شروط اإلضرار بالتسبب حتى يكون موجباً لمضمان ،كما اعتبرت
التعدي ىو عدم وجود حق لممعتدي في فعمو الضار ،وىذا ما يمكن بيانو من المادة ( )924التي
تنص عمى أنو" :يشترط التعدي في كون التسبب موجباً لمضمان عمى ما ذكر آنفاً يعني ضمان
المتسبب في الضرر مشروط بعممو فعبلً مفضياً إلى ذلك الضرر بغير حق .مثبلً لو حفر أحد في
الطريق العام بئ اًر ببل إذن أولي األمر ووقعت فييا دابة آلخر وتمفت يضمن ،وأما لو وقعت الدابة في
بئر كان قد حفره في ممكو وتمفت فبل يضمن".
ويقوم معيار التعدي الموجب لمسئولية المتسبب في القانون المدني األردني عمى مخالفة
االلتزام العام بعدم اإلضرار بالغير أو ارتكاب فعل أو امتناع يخالف السموك الذي يأتيو الشخص
العادي متوسط الحرص في المجتمع .ويختمف الوضع عن حالة اإلضرار بالمباشرة ،فاألخيرة يمكن أن

()1عدنان السرحان ،نوري خاطر ،المرجع السابق ،فقرة  ،436ص.373

()2عبد القادر الفار ،المرجع السابق ،ص .188محمد وحيد الدين سوار ،المرجع السابق ،فقرة  ،67ص .69أنور
سمطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني األردني  ،سنة 2111م ،مرجع سابق ،فقرة  ،446ص.314

()3المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.281
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تتحقق مسئولية المباشر رغم أنو فعل ما ىو جائز ويثبت عميو الضمان ،كمن اضطر إلى أكل طعام
غيره ببل إذن لدفع اليبلك عن نفسو ،فإن فعمو جائز ولكنو ممزم بالضمان ،كما أن إلحاق الضرر
بالغير يكفي وحده كأساس لمسئولية المباشر في اإلضرار بالمباشرة ،إال أنو ال يكفي في حالة اإلضرار
بالتسبب حيث يشترط بجانبو أن يقوم المتسبب بارتكاب سموك مخالف أو منحرف بما يكسب اإلضرار
بالتسبب صفة عدم المشروعية البلزمة إللزام المتسبب بالضمان(.)1
وقضت محكمة التمييز األردنية بالضمان عمى صاحب الحق إذا استعمل حقو بشكل ترتب
عميو ضرر لمغير حتى وان كان يستعممو بناء عمى إذن أو ترخيص ،حيث جاء في حكم ليا أنو:
"استقر قضاء محكمة التمييز عمى أن سقوط المخمفات الضارة لمصانع األسمنت بنتيجة التشغيل عمى
أرض الغير ىو فعل ضار موجب لمضمان ،وال يمنع من ذلك القول إن الشركة المميزة بإقامتيا
لممصنع تصرفت في ممكيا تصرفاً مشروعاً ،ألن حريتيا في التصرف مقيدة بعدم اإلضرار بالغير
ضر اًر فاحشاً أو مخالفاً لمقوانين المتعمقة بالمصمحة العامة والخاصة ،وأن تصرف المالك بممكو بشكل
ضار بالغير يعد تعدياً وموجباً لمضمان"(.)2
والتعدي في القانون المدني األردني يقاس بمعيار موضوعي ال دخل إلرادة الشخص فييا
ودواخمو لذلك يصح اعتبار عديم التمييز متعدياً إذا ما ارتكب ما يخالف المألوف دون النظر لمدى
إدراكو وتمييزه والى قصده اإلضرار بالغير أم ال ،وبالتالي يكفي لتحديد توافر التعدي في شخص
المتسبب إثبات مجاوزة المعتاد والمألوف بين الناس إلثارة مسئولية المتسبب(.)3

()1عدنان السرحان ،نوري خاطر ،المرجع السابق ،فقرة  ،443ص 376وما بعدىا.
()2تمييز حقوق  2112/839تاريخ 2112/4/17م ،منشورات مركز عدالة.

()3عدنان السرحان ،نوري خاطر ،المرجع السابق ،فقرة  ،444ص 377وما بعدىا .عماد أبو صد ،المرجع السابق،
ص.99
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وذىب جانب من الفقو إلى أن التعمد كشرط من شروط ضمان المتسبب يدخل في مفيوم
التعدي كشرط آخر من شروط ضمان المتسبب ،واستندوا في ذلك إلى أن التعمد ىو القيام بالعمل
المشروع من خبلل استعمال الحق بقصد اإلضرار باآلخرين ،فإن ىذا صورة من صور نظرية إساءة
استعمال الحق فبل داعي لمتكرار ،واستندوا كذلك إلى أنو إذا كان قصد المشرع استخدام أي فعل بقصد
اإلضرار بالغير سواء كان مشروعاً أم ال ،فإن كان مشروعاً فينا تطبق نظرية إساءة استعمال الحق،
أما إن لم يكن مشروعاً فينا مجاوزة ،وبالتالي يعد التعمد أحد صور التعدي(.)1
ونخالف ما اتجو إليو ىذا الرأي فالتعدي في القانون المدني األردني يختمف عن التعمد ،حيث
ال يشترط في األول توافر التمييز لدى محدث الضرر ،بينما يشترط في الثاني توافره ،واشترط بجانبو
ضرورة توافر نية اإلضرار لدى محدث الضرر ،حيث في حين يقاس األول بمعيار موضوعي بحت،
يؤخذ في الثاني بمعايير شخصية وىي ضرورة توافر تمييز وقصد محدث الضرر ،وبالتالي ال يمكن
القول بضرورة ضم التعمد إلى التعدي الختبلف اآلثار القانونية المترتبة عمى كل منيا واختبلف
المعايير التي يقاس بيا كبلً منيما.
 )2أن اا ن افعل مفضااً إال اضرر:
اشترطت المادة ( )2/257من القانون المدني األردني في ضمان المتسبب أن يكون الفعل
مفضياً إلى الضرر ،ونتفق مع ما ذىب إليو البعض

()4

بأن موضوع اإلفضاء إلى الضرر يتعمق بعبلقة

السببية بين الفعل والضرر المترتب عميو ،فعبارة اإلفضاء إلى الضرر تربط الفعل بالضرر وبالتالي
تقوم مسئولية محدث الضرر .لذلك نقترح تعديل المادة ( )2/257وذلك بإزالة حرف اليمزة من "أو"

()1عدنان السرحان ،نوري خاطر ،المرجع السابق ،فقرة  ،447ص .381عماد أبو صد ،المرجع السابق ،ص.115

( )4عدنان السرحان ،نوري خاطر ،المرجع الساابق ،فقارة  ،448ص 381وماا بعادىا .عمااد أباو صاد ،المرجاع الساابق،
ص.118
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ليصبح النص كاآلتي" :فإن كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط لو واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي
أو التعمد ،وأن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر".
ويختمف موقف القانون المدني الكويتي عن موقف القانون المدني األردني حيث استبعد التفرقة
بين اإلضرار بالمباشرة واإلضرار بالتسبب ،فمم يشترط التعمد أو التعدي في حالة اإلضرار بالتسبب،
حيث جاء في المادة ( )1/227منو أنو" :كل من أحدث بفعمو الخاطئ ضر اًر بغيره يمتزم بتعويضو
سواء أكان في إحداث الضرر مباش اًر أو متسبباً" ،ويبين النص صراحة أنو ال فرق في قيام مسئولية
محدث الضرر سواء أكان مباش اًر أو متسبباً.
وال نتفق مع ما ذىب إليو القانون المدني الكويتي من استبعاد لمتفرقة بين اإلضرار بالمباشرة
واإلضرار بالتسبب ،حيث يعد فعل المباشر ىو السبب الوحيد المؤدي إلى إحداث الضرر بما يوجب
ضمانو لو ،فعبلقة السببية القائمة بين فعل المباشر والضرر الناجم عنو مباشرة ومستقمة ،وبالتالي
يمتزم المباشر بضمان الضرر ألن فعمو ىو السبب الوحيد والمباشر لمضرر .أما المتسبب فنتائج فعمو
أدت إلى حدوث الضرر وليس فعمو مباشرة ،وبالتالي ال يكفي فعل المتسبب بذاتو لقيام مسئوليتو
التقصيرية ،بل ال بد من توافر شرط أو شروط بجانبو تكسبو وصف عدم المشروعية كالتعمد أو
التعدي بما يبدد الشك حول توافر عبلقة السببية بين فعل المتسبب والضرر الناجم عنو ويجعل بالتالي
ىذه العبلقة قريبة وقائمة .وعميو فإن فعل المباشر ال يشترك مع فعل المتسبب في ذات العمة ،األمر
الذي يستبعد اشتراكيما في ذات الحكم ،بما يجعل موقف القانون المدني األردني من التفريق بالحكم
بينيما أفضل من موقف القانون المدني الكويتي.
ويختمف موقف القانون المدني الفمسطيني عن القانون المدني األردني حيث لم يشترط طرقاً
معينة إلضفاء وصف عدم المشروعية عمى عنصر التعدي كما فعل القانون المدني األردني ،حيث
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نص صراحة عمى أن أي فعل يضر بالغير يمزم محدثو بالتعويض وفقاً لما تنص عميو المادة ()179
التي جاء فييا أنو" :كل من ارتكب فعبلً سبب ضر اًر لمغير يمزم بتعويضو" .ويمكن تبرير موقف القانون
المدني األردني بأنو استقى أحكامو من الفقو اإلسبلمي الذي أخذ بفكرة الضمان كأساس لممسئولية
التقصيرية ،وأفرد طرقاً معينة وشروطاً محددة حتى يمكن إضفاء وصف عدم المشروعية عمى فعل
التعدي ،كما فرق في أحكامو بين مسئولية المباشر التقصيرية ومسئولية المتسبب التقصيرية واشترط
حتى تقوم مسئولية الثاني التعمد أو التعدي ،وىذا ما يتضح من نصوص مجمة األحكام العدلية
وتحديداً في المادتين ( )93( ،)92كما سبق البيان .أما القانون المدني الفمسطيني فقد استقى أغمب
نصوصو من فكر المدرسة البلتينية التي تقيم المسئولية التقصيرية عمى فكرة الخطأ ،حيث ال عبرة
بطريقة ارتكاب الفعل الضار فكل خطأ ارتكبو محدث الضرر يمزم بتعويض المضرور عنو .وخي اًر
فعل المشرع الفمسطيني حيث ال توجد حاجة إلفراد طرق تكسب التعدي وصف عدم المشروعية بما
يقيم مسئولية محدث الضرر التقصيرية ،حيث بالرغم من وجود اختبلفات بين اإلضرار بالمباشرة
واإلضرار بالتسبب ،إال أن ترك النص عام يشمل جميع صور التعدي يمكن من مساءلة محدث
الضرر تقصيرياً عن أي ضرر يحدثو ويثبت ذلك عن طريق أدلة اإلثبات المدنية.
وتنص المادة ( )258من القانون المدني األردني عمى أنو" :إذا اجتمع المباشر والمتسبب
يضاف الحكم إلى المباشر" .ويتضح من ىذا النص أنو في حالة اجتماع فعل المباشر مع فعل
المتسبب فالضمان يكون عمى المباشر وتقوم مسئوليتو التقصيرية دون المتسبب .وذلك ألن فعل
المباشر ىو سبب الضرر ذاتو وىو المؤدي المباشر إلى إحداث الضرر كما أن عمة فعل اإلضرار
بالمباشرة مستقمة ال تحتاج إلى شروط بجانبيا حتى توجد عبلقة السببية بين فعل المباشر والضرر
الناجم عنو بما يقيم مسئولية المباشر والتزامو بالضمان مباشرة.
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وورد في المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني تبري اًر ليذا الحكم بأنو إن اجتمع المباشر
أي عامل الشيء وفاعمو بالذات مع المتسبب وىو الفاعل لمسبب المفضي لوقوع ذلك الشيء ،ولم يكن
السبب مما يؤدي إلى النتيجة السيئة إذا ىو لم يتبع بفعل فاعل آخر ،يضاف الحكم الذي يترتب عمى
الفعل إلى الفاعل المباشر دون المتسبب ،فمو حفر شخص ما بئ اًر في الطريق العام ،ثم ألقى شخصاً
آخر حيواناً في البئر ،يمتزم ممقي الحيوان في البئر بالضمان دون حافر البئر ،حيث أن حفر البئر بحد
ذاتو ال يستوجب ىبلك الحيوان لو لم يجتمع معو فعل المباشر وىو إلقاء الحيوان في البئر لما ىمك
الحيوان بحفر البئر فقط ،ولما كان اإللقاء ىو الوصف األخير فقد أضيف اليبلك إليو ،وكل حكم
يثبت بعمة ذات وصفين يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد أخي اًر منيا(.)1
ويت فق حكم القانون المدني األردني مع موقف مجمة األحكام العدلية فيما يتعمق بأحكام اجتماع
المباشر والمتسبب حيث اعتبرت أن المباشر ىو المسئول عن الضمان دون المتسبب حيث جاء في
المادة ( )91منيا " إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ،مثبلً لو حفر الرجل بئ اًر
في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في تمك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان وال شيء عمى حافر
البئر".

()1المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص 283وما بعدىا .ووردت ىذه الفكرة لدى عبد
المنعم درويش ،المرجع السابق ،ص .54إبراىيم الدسوقي أبو الميل ،المسئولية المدنية بين التقييد واإلطبلق – دراسة
تحميمية لؤلنظمة القانونية المعاصرة البلتينية واإلسبلمية واألنجموأمريكية ،دار النيضة العربية ،فقرة  ،223ص .343
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امط

اثان

اعنصر امعن ي " اتمااز"
تمهاد تنلام:
تنص المادة ( )256من القانون المدني األردني عمى أنو" :كل إضرار بالغير يمزم فاعمو ولو
غير مميز بضمان الضرر" بينما تنص المادة ( )181من القانون المدني الفمسطيني عمى أنو-1" :
يكون الشخص مسئوالً عن أفعالو الضارة متى صدرت منو وىو مميز -2 .إذا وقع الضرر من
شخص غير مميز ،ولم يكن ىناك من مسئول عنو أو تعذر الحصول عمى تعويض من المسئول،
جاز لمقاضي أن يمزم من وقع منو الضرر بتعويض عادل مع مراعاة مركز الخصوم".
يتبين من النصوص السابقة أن القانون المدني األردني اختمف مع القانون المدني الفمسطيني
من حيث توافر عنصر التمييز لدى محدث الضرر أثناء وقوع الضرر ،فقد اتجو القانون المدني
األردني إلى عدم اشتراط ىذا العنصر حيث اعتبر عديم التمييز مسئوالً عن أفعالو الضارة ،بينما اتجو
القانون المدني الفمسطيني إلى اعتبار عنصر التمييز عنص اًر ضرورياً من عناصر الخطأ بجانب
استثناء في حاالت معينة.
عنصر التعدي واعتبر عديم التمييز غير مسئول أساساً وأجاز مساءلتو
ً
وسنتولى بيان موقف كبلً من القانونين عمى حدة من خبلل تقسيم ىذا المطمب إلى فرعين
عمى النحو التالي:
افرع

ل :عنصر التمييز في القانون المدني األردني.

افرع اثان  :عنصر التمييز في القانون المدني الفمسطيني.
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افرع
عنصر اتمااز ف

ل

انان ن امدن

ردن

يتضح من المادة ( )256من القانون المدني األردني أنو ال يشترط توافر عنصر التمييز لدى
محدث الضرر ،حيث يعتبر محدث الضرر ممزماً بضمانو سواء أكان ممي اًز أم ال ،وحكم القانون
المدني األردني مستقى من الفقو اإلسبلمي الذي استند إلى الحديث الشريف "ال ضرر وال ضرار"،
فاإلضرار فعل غير مشروع ،وبالتالي يكون محدث الضرر ضامناً لما ترتب عميو فعمو من ضرر
بالغير بغض النظر عن قصده وادراكو أو مدى أىميتو القانونية.
ويمكن تبرير موقف القانون المدني األردني من مساءلة عديم التمييز عن فعمو الضار بأنو قد
بنى المسئولية التقصيرية عمى الفعل الضار وليس عمى الخطأ الذي يشترط فيو ضرورة توافر التمييز
لدى محدثو ،حيث أخذ القانون المدني بنظرية تحمل التبعة كقاعدة عامة في المسئولية التقصيرية وفقاً
لما يستفاد من نص المادة ( )256التي وضعت قاعدة عامة تتمثل في أن كل إضرار بالغير يمزم
فاعمو بالضمان ،كما جعمت مسئولية عديم التمييز مسئولية كاممة وأصمية وليست استثنائية،
وبمقتضاىا يرفع الضرر عن المضرور مطمقاً ،سواء أحدث من مميز أو غير مميز(.)1
ويتفق موقف القانون المدني األردني من حيث مساءلة عديم التمييز مع بعض القوانين
المدنية العربية منيا مجمة األحكام العدلية(،)2والقانون المدني الكويتي رقم  67لسنة  ،)3(1981وقانون

()1حسن الذنون ،محمد الرحو ،المرجع السابق ،فقرة  ،298ص .272محمد وحيد الدين سوار ،المرجع السابق ،فقرة
 ،17ص  .72عماد أبو صد ،المرجع السابق ،ص.68

()2حيث تنص المادة ( )916منيا عمى أنو" :إذا أتمف صبي مال غيره فيمزم الضمان من مالو وان لم يكن لو مال
ينتظر إلى حال يساره وال يضمن وليُّوُ".

()3حيث تنص المادة ( )2/227منو عمى أنو" :ويمتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعمو الخاطئ ولو كان
غير مميز".
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المعامبلت المدنية السوداني لسنة  ،)1(1984وقانون المعامبلت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
رقم  5لسنة .)2( 1985
بناء عمى ما سبق يمكن القول أن القانون المدني األردني قد نص صراحة عمى مساءلة عديم
ً
التمييز والزامو بضمان ما أحدثو من ضرر بالغير سواء كان مباش اًر أم متسبباً في إحداث الضرر.
ولكن يتضح من نصوص القانون المدني األردني أن ىناك بعض االستثناءات حيث بتحميل النصوص
نجد أن القانون قد أورد بعض الحاالت التي يجب أن تتوافر فييا العنصر المعنوي ،وبالتالي ال يسأل
عديم التمييز ومنيا ما جاء في المادة ( )2/257من القانون المدني األردني التي تنص عمى أنو" :فإن
كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط لو واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد" ،حيث في حالة
اإلضرار بالتسبب مع التعمد يشترط توافر التمييز لدى محدث الضرر ،فالتعمد يشترط تعمد إحداث
الضرر أي توافر نية اإلضرار لدى محدث الضرر ،والنية ال يعتد بيا إال إذا كانت صادرة عن إرادة
واختيار ،والقدرة عمى االختيار ال تتوافر إال لدى المميز حيث يتوافر لديو اإلدراك الكافي لتقييم
تصرفاتو والموازنة بينيا ،ومن بين ىذه التصرفات الفعل الضار ،حيث يشترط في المتسبب المتعمد
إحداث الضرر توافر التمييز لديو حتى يمكن مساءلتو تقصيرياً .ومن ىنا فإن القانون المدني األردني
لم يأخذ بمسئولية عديم التمييز عن فعمو الضار بشكل مطمق بل أورد حالة تعد استثناء عمى األصل
وىي حالة المتسبب المتعمد.
وقد ذىب المشرع األردني إلى أبعد من ذلك في توفير الحماية لممضرور وضمان حصولو
عمى تعويض لجبر الضرر الذي أصابو ،حيث نظم مسئولية متولي الرقابة عمن ىم في رقابتو
ومسئولية المتبوع عن فعل التابع ،بحيث يحق لممضرور الرجوع عمييم عند تعذر الحصول عمى مبمغ
()1حيث تنص المادة ( )138منو عمى أنو" :كل فعل سبب ضر اًر لمغير يمزم من ارتكبو بالتعويض ولو كان غير مميز".
()2حيث تنص المادة ( )282منو عمى أنو" :كل إضرار بالغير يمزم فاعمو ولو غير مميز بضمان الضرر".
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الضمان من عديم التمييز أو من تابع قام بإحداث الضرر في حال تأدية وظيفتو أو بسببيا ،حيث
تنص المادة ( )228من القانون المدني األردني عمى أنو -1" :ال يسأل أحد عن فعل غيره ،ومع ذلك
فمممحكمة بناء عمى طمب المضرور إذا رأت مبر اًر أن تمتزم بأداء الضمان المحكوم بو عمى من أوقع
الضرر:
أ-من وجبت عميو قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالتو العقمية أو
الجسمية إال إذا أثبت أنو قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان ال بد واقعاً ولو قام بيذا الواجب بما
ينبغي من العناية.
ب-من كانت لو عمى من وقع منو اإلضرار سمطة فعمية في رقابتو وتوجييو ولو لم يكن ح اًر في
اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفتو أو بسببيا".
فمن خبلل ىذا النص أجاز القانون المدني األردني إمكانية مساءلة متولي الرقابة()1ومساءلة
المتبوع عن أفعال تابعو التي يؤدييا بسبب وظيفتو أو حال تأديتيا أو ألزمتو بأداء الضمان المحكوم بو
عمى محدث الضرر الخاضع لمرقابة أو التابع في حال طمب المضرور ذلك من المحكمة مع وجود
تبرير لذلك مثل أن تكون أموال محدث الضرر غير كافية ألداء الضمان المحكوم بو عميو حيث
يفترض عدم قيام متولي الرقابة بواجب الرقابة عمى محدث الضرر ،وحددت المادة أن مصدر االلتزام
بالرقابة قد يكون القانون كاألب المسئول عن رقابة أبنائو القصر ،وقد يكون االتفاق كمدير مستشفى
األمراض العقمية المسئول عن رقابة مرضاه ،كما حدد النص أن الرقابة بحد ذاتيا ممزمة في حالة

( )1ويختمف موقف المجمة العدلية عما اتجو إليو القانون المدني األردني ،حيث جعمت المجمة مسئولية عديم التمييز
مطمقة ،ولم تقم مسئولية متولي الرقابة عما صدر ممن تحت رقابتو ،وأقامت مسئولية عديم التمييز عن فعمو الضار

بشكل كامل ،وىذا ما يستفاد من صريح نص المادة ( )916منيا حيث ورد فييا أنو ":إذا أتمف صبي مال غيره فيمزم
الضمان من مالو وان لم يكن لو مال ينتظر إلى حال يساره وال يضمن وليُّوُ".
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()1

القصر أو الحالة العقمية أو الجسمية ،وقد حددت المادة ()2/43

سن الرشد بثماني عشرة سنة

شمسية كاممة ،واعتبرت المادة ( )2()2/44أن سن التمييز ىو سن السابعة ومن لم يبمغ السابعة يعد
فاقداً لمتمييز ،والقاصر ىو من بمغ سن التمييز ولم يبمغ سن الرشد ،واعتبر القانون المدني األردني
القاصر ناقص األىمية ،واعتبر كذلك ذا الغفمة والسفيو ناقصي أىمية وذلك حسب نص المادة ()45
من ذات القانون(. )3
واعتبر القانون المدني األردني أن كل من كان فاقداً التمييز لصغر في السن أي لم يبمغ
السابعة من عمره أو مصاب بعتو أو جنون غير أىل لمباشرة حقوقو المدنية وذلك وفقاً لما ورد في
نص المادة ( ،)4()1/44وأوجب القانون عمى فاقد األىمية وناقصيا الخضوع ألحكام الوالية أو الوصاية
أو القوامة أي أوجب إخضاعيم لمرقابة وذلك في المادة ( )46منو حيث تنص عمى أنو" :يخضع فاقدو
األىمية وناقصوىا بحسب األحوال في أحكام الوالية أو الوصاية أو القوامة لمشروط وفقاً لمقواعد المقررة
في القانون".
وأجازت المادة (/288أ) لمتولي الرقابة دفع مسئوليتو من خبلل اإلثبات بأنو قام بواجب
الرقابة ولم يخل برقابتو عمى الخاضع لرقابتو ،أو أن يثبت أن الضرر كان البد من وقوعو حتى وان
قام بواجبو بالرقابة وأنو قد بذل العناية المطموبة منو في رقابة الخاضع لرقابتو.

()1حيث تنص المادة ( )2/43عمى أنو" :سن الرشد ىي ثماني عشرة سنة شمسية كاممة".
()2حيث تنص المادة ( )2/44عمى أنو" :كل من لم يبمغ السابعة يعتبر فاقداً لمتمييز".

()3
حيث تنص المادة ( )45عمى أنو" :كل من بمغ سن التمييز ولم يبمغ سن الرشد وكل من بمغ سن الرشد وكان سفيياً

أو ذا غفمة يكون ناقص األىمية وفقاً لما يقرره القانون".

()4حيث تنص المادة ( )1/44عمى أنو" :ال يكون أىبلً لمباشرة حقوقو المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو
عتو أو جنون".
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أما بالنسبة لمسئولية المتبوع عن أفعال تابعو فيشترط أن تكون ىناك سمطة فعمية في الرقابة
والتوجيو لممتبوع عمى تابعو ،وأن يرتكب التابع الفعل الضار في حال تأديتو لوظيفتو أو بسببيا،
كمسئولية صاحب المصنع عن أعمال عمالو أثناء تأديتيم لوظيفتيم أو بسببيا.
وأجاز القانون المدني األردني لمتولي الرقابة ولممتبوع إذا قاما بأداء الضمان أن يرجعا بما
دفعا عمى الخاضع لمرقابة أو التابع حسب األحوال وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة ( )2/288حيث
تنص عمى أنو" :ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع عمى المحكوم عميو بو".
أما بالنسبة لمشخص المعنوي فبل يتصور أن تقع المباشرة أو التسبب من قبمو ألنو ال يمكن لو
التعبير عن إرادتو ،لكل ذلك اشترط القانون المدني األردني أن يكون ليذا الشخص المعنوي من يمثمو
في التعبير عن إرادتو وذلك في المادة ( )51منو التي جاء فييا " -1الشخص الحكمي يتمتع بجميع
الحقوق إال ما كان منيا مبلزما لصفة اإلنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررىا القانون-2 .
فيكون لو :أ -ذمة مالية مستقمة.

ب -أىمية في الحدود التي يعينيا سند إنشائو أو التي يقررىا

القانون .ج -حق التقاضي .د -موطن مستقل ،ويعتبر موطنو المكان الذي يوجد فيو مركز إدارتو،
والشركات التي يكون مركزىا الرئيسي في الخارج وليا نشاط في المممكة األردنية الياشمية يعتبر مركز
إدارتيا بالنسبة لمقانون الداخمي المكان الذي توجد فيو اإلدارة المحمية.

 -3ويكون لو من يمثمو في

التعبير عن إرادتو".
وبالتالي يعد ىذا الممثل عن الشخص المعنوي ىو من يتصرف باسمو ولمصمحتو ،والفعل
الضار يتصور منطقياً وقوعو من الشخص الطبيعي الذي ىو الممثل عن الشخص المعنوي وال
يتصور وقوعو من الشخص المعنوي ذاتو ،ومن ىنا فإن الشخص الطبيعي يسأل عن فعمو إما باعتباره
مباش اًر أو متسبباً ،أما الشخص المعنوي فيمكن أن يسأل عن فعل الشخص الطبيعي عمى أساس
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مسئولية المتبوع عن فعل التابع بتوافر شروطيا( ، )1وذلك حسب نص المادة ( )288منو التي جاء
مبرر
فييا أنو " :ال يسأل أحد عن فعل غيره ،ومع ذلك فمممحكمة بناء عمى طمب المضرور إذا رأت
اً
أن تمزم بأداء الضمان المحكوم بو عمى من أوقع الضرر -:ب -من كانت لو عمى من وقع منو
اإلضرار سمطة فعمية في رقابتو وتوجييو ولو لم يكن ح اًر في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر
من التابع في حال تأدية وظيفتو أو بسببيا".
افرع اثان
عنصر اتمااز ف

انان ن امدن

اف لطان

تنص المادة ( )179من القانون المدني الفمسطيني عمى أنو" :كل من ارتكب فعبلً سبب ضر اًر
لمغير يمزم بتعويضو" ،وتنص المادة ( )181منو عمى أنو-1" :يكون الشخص مسئوالً عن أفعالو
الضارة متى صدرت منو وىو مميز -2 ،إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن ىناك من
ىو مسئول عنو ،أو تعذر الحصول عمى تعويض من المسئول ،جاز لمقاضي أن يمزم من وقع منو
الضرر بتعويض عادل مع مراعاة مركز الخصوم".
يتبين من نص المادة ( )1/181اشتراط المشرع الفمسطيني التمييز كعنصر معنوي في ركن
مميز
الخطأ ،فبل يكفي عنصر التعدي ليقوم الخطأ ،بل يجب أن يكون من وقعت منو أعمال التعدي
اً
ليا ،فبل مسئولية وفقاً لمقانون المدني الفمسطيني دون تمييز.
وبناء عمى ما سبق يتضح أن القانون المدني الفمسطيني اشترط توافر ركن الخطأ كركن من
أركان المسئولية التقصيرية ،حيث أخذ بالنظرية الشخصية التي تقوم عمى فكرة الخطأ كأساس
لممسئولية التقصيرية ،وىذا ما اتجيت إليو العديد من القوانين المدنية العربية كالقانون المدني المصري
()1انظر في ذلك عماد أبو صد ،المرجع السابق ،ص .119
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رقم  131لسنة  ،)1(1948والقانون المدني السوري الصادر بالمرسوم اإلشتراعي رقم  84لسنة
 ،)2(1949والقانون المدني الميبي(.)3
واعتبر القانون المدني الفمسطيني أن كل شخص بمغ سن الرشد يكون كامل األىمية لمباشرة
()4

حقوقو المدنية بشرط تمتعو بقواه العقمية حيث تنص المادة ()1/53

عمى ذلك ،واعتبرت الفقرة

الثانية من ذات المادة أن سن الرشد يبمغو الشخص باكتمال ثماني عشرة سنة ميبلدية( ،)5بينما يعد
الشخص ممي اًز ببموغو سن السابعة من عمره( ،)6كما يشترط العتباره ممي اًز وبالتالي تجوز مساءلتو
()7

تقصيرياً أال يكون مصاباً بآفة في العقل كالجنون أو العتو ،حيث وفقاً لنص المادة ()111

من

القانون المدني الفمسطيني تعد تصرفات المجنون والمعتوه بعد تسجيل قرار الحجر باطمة ،أما
التصرفات الصادرة منو قبل تسجيل قرار الحجر فتعد صحيحة إال إذا كان الجنون أو العتو شائع أو
كان المتعاقد مع الجنون أو المعتوه يعمم بيذه الحالة .وال يمكن تطبيق ىذه األحكام عمى أحكام الفعل
الضار ،حيث ال تأثير لمقرار الصادر بالحجر عمى شخص ما لجنونو عمى نطاق المسئولية
التقصيرية ،فالعبرة فييا بوقت ارتكاب الفعل الضار ،وىل كان محدث الضرر في حالة جنون أو عتو
من عدمو؟ ،فإذا كان محدث الضرر في حالة جنون أو عتو فبل تقوم مسئوليتو التقصيرية عن أي فعل
()1حيث تنص المادة ( )1/164منو عمى أنو " :يكون الشخص مسئوالً عن أعمالو غير المشروعة متى صدرت منو
وىو مميز".

()2حيث تطابق المادة ( )1/165منو نص المادة ( )1/164من القانون المدني المصري.
()3

ويتطابق نص المادة ( )1/167منو مع نص المادة ( )1/164من القانون المدني المصري.

()4حيث تنص المادة ( )1/53عمى أنو" :كل شخص بمغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقمية ولم يحجر عميو يكون كامل
األىمية لمباشرة حقوقو المدنية".

()5حيث تنص المادة ( )2/53عمى أنو" :سن الرشد ثماني عشرة سنة ميبلدية كاممة ".
()6حيث تنص المادة ( )2/45عمى أنو" :كل من لم يبمغ السابعة يعد عديم التمييز".

()7حيث تنص المادة ( )111عمى أنو " :يقع باطبلً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار
الحجر ومع ذلك إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فبل يكون باطبلً ،إال إذا كانت حالة الجنون أو العتو
شائعة وقت التعاقد ،أو كان الطرف اآلخر عمى بينة منيا".
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ضار قد يصدر منو أثناء ىذه الحالة ،حتى وان كان معروفاً بالعقل ولم يصبو الجنون أو العتو إال
فجأة .أما إذا كان محدث الضرر ليس في حالة جنون فتقوم مسئوليتو التقصيرية حتى وان كان الجنون
شائعاً لديو ،فقد يكون حال ارتكابو لمفعل الضار في لحظة إفاقة .ويقع عبء اثبات انعدام التمييز عمى
من يدعي ذلك(.)1
أما ذو الغفمة والسفيو وكذلك من تقررت مساعدتو قضائياً فوفقاً لما تنص عميو المادة ()112
من القانون المدني الفمسطيني

()2

تعد تصرفاتيم الصادرة بعد تسجيل قرار الحجر كتصرفات الصبي

المميز ،أما التصرفات الصادرة منيم قبل تسجيل قرار الحجر تعد صحيحة إال إذا كانت نتيجة
استغبلل أو تواطؤ .ولكن ال يمكن تطبيق أحكام ىذه المادة عمى أحكام الفعل الضار ،حيث ال تأثير
لقرار الحجر عمي نطاق المسئولية التقصيرية كما سبق القول ،وىنا يسأل المغفل والسفيو عن أفعاليم
الضارة حتى وان كان محجو اًر عمييم لتوافر التمييز لدييم(.)3
ويمكن تبرير اختبلف حكم أفعال المجنون والمعتوه الضارة من جية ،وأفعال السفيو والمغفل
الضارة من جية أخرى في مجال المسئولية التقصيرية ،بالرغم من أن كبل الحكمين ال تأثير لقرار
الحجر في كبلً منيما ،في أن المرض العقمي الذي يؤثر عمى المسئولية التقصيرية ال يكفي أن يكون
مجرد اضطرابات أثرت في العقل كما في السفيو والمغفل ،بل يشترط أن يمغي المرض العقمي كل
القدرات العقمية لممصاب بو كما ىو الحال لدى المجنون والمعتوه ،بما يؤدي إلى انعدام األىمية المدنية

()1جبلل محمد إبراىيم ،المسئولية المدنية لعديمي التمييز– دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري والشريعة
اإلسبلمية ،فقرة  ،115ص.161

()2حيث تنص عمى أنو -1" :التصرف الصادر من المغفل أو السفيو بعد صدور قرار الحجر وتسجيمو ،يسري عميو ما
يسري عمى تصرف الصبي المميز من أحكام ،ما لم ينص القانون عمى خبلف ذلك -2 .أما التصرف الصادر منو قبل

صدور قرار الحجر وتسجيمو فيكون صحيحاً ،إال إذا كان نتيجة استغبلل أو تواطؤ".

()3جبلل محمد إبراىيم ،المرجع السابق ،فقرة  ،111ص.167
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لممجنون والمعتوه ،ويضعيما في مرتبة الصبي عديم التمييز ،بينما ال يعدم األىمية المدنية لمسفيو
والمغفل ،ويضعيما في مرتبة الصبي المميز(.)1
أما فيما يتعمق بمن فقد التمييز لسبب عارض كتعاطي المخدرات أو المسكرات ،فمم ينظم
القانون المدني الفمسطيني ىذا السبب كسبب من أسباب انعدام التمييز ،وفي ىذا األمر ذىب رأي في
الفقو إلى التفرقة بين السكر المباح والسكر المحظور في نطاق التصرفات القانونية الصادرة عن
السكران(.)2أما في مجال الفعل الضار فيعد تعاطي المسكرات والمخدرات خطأ في جانب السكران ،فإذا
ما قام ىذا الشخص فيما بعد بأفعال ألحقت الضرر بالغير تحت تأثير المسكرات أو المخدرات التي
تناوليا ،فيسأل عن ىذه األضرار وتقوم مسئوليتو التقصيرية عنيا استناداً إلى خطئو السابق في تناول
المسكرات أو المخدرات .ويستثنى من ىذا الحكم بعض الحاالت منيا :أن يكون تناول ىذه المخدرات
ألغراض طبية ،وأن يكون السكران تناوليا دون إرادتو الحرة أي رغماً عنو ،أن يكون إدمان المسكرات
ناجماً عن مرض وراثي أو عن الضعف العقمي الشديد لمسكران ،حيث في ىذه الحاالت ال تقوم
مسئولية السكران عن أفعالو الضارة التي قام بيا تحت تأثير المسكرات أو المخدرات وألحقت الضرر
بالغير(.)3

()1جبلل محمد إبراىيم ،المرجع السابق ،فقرة 119و ،111ص 165وما بعدىا.

()2حيث إذا كان الشخص قد تناول المخدرات والمسكرات بإرادتو وكان يعمم أن تناوليا سيؤدي لفقده التمييز واإلدراك;
فإن التصرفات التي قد تصدر عنو تعد صحيحة ،ويطمق عمي ىذا النوع من السكر بالسكر المحظور ،أما إذا كان
تعاطي ىذه المخدرات والمسكرات تم بدون إرادتو فتعد تصرفاتو باطمة ،ويطمق عمى ىذا النوع من السكر بالسكر

المباح ،ويقع عمى فاقد التمييز بسبب عارض إثبات أنو فقد التمييز دون إرادتو .انظر تفصيل ىذا الرأي لدى إياد جاد
الحق ،المعالجة التشريعية ألسباب انعدام التمييز في مجمة األحكام العدلية ومدى كفايتيا ،دراسة تحميمية مقارنة مع
مشروع القانون المدني الفمسطيني ،بحث منشور في مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة العموم اإلنسانية ،المجمد الثاني
عشر ،العدد الثاني ،سنة 2111م ،ص.721

()3انظر تفصيل ذلك لدى جبلل محمد إبراىيم ،المرجع السابق ،فقرة ،232 -222ص  333وما بعدىا .محسن عبد
الحميد البيو ،المرجع السابق ،فقرة ،42ص 42وما بعدىا .محمد إبراىيم دسوقي ،المرجع السابق ،فقرة=،245
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ويجدر التنويو أن مسئولية عديم التمييز التقصيرية وفقاً لما سبق من قواعد ىي مسئولية عن
فعل شخصي ،أما بالنسبة لممسئولية عن فعل الغير التي أساس الرجوع بالتعويض وفقاً ليا ىو الخطأ
المفترض الذي ال يقبل إثبات العكس فالوضع يختمف حيث يجوز مساءلة عديم التمييز فييا عن
الضرر الذي يصيب الغير بفعل تابعو أو بفعل أشياء في حراستو ،ألن سمطة التوجيو واإلشراف تتحقق
وان لم يكن المتبوع قاد اًر عمييا من الناحية اإلدارية والتنظيمية ،إذ يمكن أن يتوالىا نائبو القانوني سواء
أكان ولياً أم وصياً ،كما إن مصدر مسئوليتو بصفتو متبوعاً نص القانون وليس اإلتفاق حتى يشترط
التمييز لديو(. )1
ج

ويتضح من نص المادة ( )2/181من القانون المدني الفمسطيني أنيا وضعت استثناء عمى
قاعدة اشتراط التمييز لدى محدث الضرر ،حيث أجازت مساءلتو تقصيرياً عن فعمو الضار والحكم
عميو بالتعويض واشترطت لمساءلتو توافر شرطين(-: )2
 -1عدم وجود مسئول عنو كعدم وجود متولي الرقابة حيث نصت المادة ( )192من القانون
المدني الفمسطيني عمى التزام متولي الرقابة بتعويض الضرر الذي يحدثو الخاضع لرقابتو
حيث ورد فييا-1" :كل من يجب عميو قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة،
لكونو قاص اًر أو بسبب حالتو العقمية أو الجسمية يكون ممزماً بتعويض الضرر الذي يحدثو
=ص .241فضل ماىر عسقبلن ،المسئولية التقصيرية لعديم التمييز -دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير لدى جامعة
النجاح الوطنية في نابمس ،سنة  ،2118ص .66

()1انظر فضل ماىر عسقبلن  ،المرجع السابق ،ص  69وما بعدىا.

()2أنظر في ىذه الشروط لدى إياد جاد الحق ،النظرية العامة لبللتزام ،مرجع سابق ،ص  357وما بعدىا .حسام الدين
األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،الجزء األول ،مصادر االلتزام ،الطبعة الثانية ،سنة 1995م ،فقرة  ،796ص544
وما بعدىا .أحمد عبد الرحمن ،المرجع السابق ،ص .313مصطفى الجمال ،شرح أحكام القانون المدني ،مرجع سابق،
فقرة ،333ص 359وما بعدىا .توفيق حسن فرج ،المرجع السابق ،فقرة  ،277ص 373وما بعدىا .محمد شنب ،أسامة

مجاىد ،المرجع السابق ،ص .391عبد المنعم فرج الصدة ،المرجع السابق ،فقرة ،437ص  461وما بعدىا .جبلل
محمد إبراىيم ،المرجع السابق ،فقرة  ،384ص  518وما بعدىا.
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ذلك الشخص لمغير بفعمو الضار ،ويترتب ىذا االلتزام ولو كان من وقع منو الفعل الضار
غير مميز -2 .يعد القاصر بحاجة إلى الرقابة ما لم يبمغ سن الرشد وتنتقل الرقابة عميو إلى
معممو في المدرسة أو المشرف عمى الحرفة ما دام القاصر تحت إشراف المعمم أو المشرف أو
لمزوج عمى زوجتو القاصر أو لمن يتولى الرقابة عمى الزوج" ،وبالتالي في ىذه الحالة إذا لم
يوجد متولي الرقابة يكون عديم التمييز ىو المسئول عن تعويض المضرور عن فعمو الضار،
أو في حالة وجود مسئول عنو ولكن يتعذر الحصول عمى التعويض منو لقيامة بنفي الخطأ
في رقابة عديم التمييز أو إلعساره ،وقد نصت المادة ( )3 /192من القانون المدني
الفمسطيني عمى ذلك حيث ورد فييا" :يستطيع المكمف بالرقابة أن يتخمص من المسئولية إذا
أثبت أنو قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أثبت أن الضرر كان البد واقعاً ولو قام
بيذا الواجب"  ،ففي ىذه الحالة كذلك تثار مسئولية عديم التمييز ويمزم بتعويض المضرور عما
أصابو من ضرر من جراء فعل عديم التمييز.
 -2مراعاة مركز الخصوم عند الحكم بالتعويض عمى عديم التمييز ،فيذه مسألة جوازية لمقاضي
فمو الحكم عمى عديم التمييز بالتعويض ولو عدم ذلك ،فإذا قرر الحكم عميو بالتعويض فعميو
مراعاة مركز الخصوم لكي يكون التعويض عادالً ،فإذا كان عديم التمييز محدث الضرر ثرياً
والمضرور فقي اًر فيحكم القاضي بتعويض كامل ،أما إذا كان عديم التمييز فقي اًر والمضرور ثرياً
فقد ال يحكم القاضي بأي تعويض ،واذا كانا من ذات المستوى االجتماعي فقد يحكم القاضي
بتعويض جزئي ،كما يعتد القاضي بمدى جسامة الضرر وسموك المضرور من حيث توقي
الضرر الذي أحدثو عديم التمييز وذلك حسب كل حالة عمى حدة وما تقتضيو العدالة(.)1
( )1كما يجب عمى القاضي مراعاة بعض االعتبارات عند تحديد مقدار التعويض الذي سيحكم بو عمى عديم التمييز
حيث أورد النص اعتبار مراعاة مركز الخصوم ،ويضاف إلى ذلك ضرورة مراعاة مقدار الضرر الناجم واالعتداد بسموك
المضرور عند حدوث الضرر وكذلك االعتداد بمدى جسامة الخطأ ومدى ضعف وقوة القدرات العقمية لدى عديم=
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والعمة من وراء إيراد ىذا االستثناء ىو مراعاة جانب المضرور الذي يستحق التعويض عما
أصابو من ضرر سواء أكان محدث الضرر عديم التمييز أم ال ،فالعدالة تقتضي جبر الضرر الذي
أصابو من جراء فعل عديم التمييز الضار عمى أساس فكرة تحمل التبعة والتضامن االجتماعي(.)1
بناء عمى فكرتين(:)2
ويذىب رأي في الفقو إلى تأصيل مسئولية عديم التمييز االستثنائية ً
ال :وأسماىا بالخطأ الموضوعي ،حيث حتى تثار مسئولية عديم التمييز يجب أن يتوافر انحراف
في سموكو عن سموك الشخص المعتاد ،أي يتوافر عنصر التعدي في سموكو.
اثانا  :وتكمل األولى من حيث أنيا من حيث أنيا تبرر االكتفاء بالمفيوم الموضوعي لمخطأ،
فمسئولية عديم التمييز االستثنائية تجد أساسيا في نظرية الضمان حيث ليس من العدالة ترك
المضرور دون تعويض جراء ما أصابو من ضرر من فعل محدث الضرر ،كما ال يجوز قصر النظر
عمى محدث الضرر فقط بل يجب حماية المضرور من خبلل إقامة عبلقة توازن بين محدث الضرر
والمضرور.
ونرى أن ما ذىب إليو ىذا الرأي ىو تفصيل ال حاجة لو حيث من البدىي أن ال تثار مسئولية
عديم التمييز إال إذا كان ىناك انحراف في سموكو عن مسمك الشخص المعتاد ،حيث األساس الذي
بنيت عميو المسئولية التقصيرية وفقاً لمقانون المدني الفمسطيني ىي فكرة الخطأ الذي يشترط كعنصر
من عناصره أن يقع تعدي من قبل محدث الضرر يعد في ذات الوقت انحراف في مسمك الشخص

=التمييز ،كما يعتد بطريقة تنفيذ الفعل .انظر في ذلك تفصيبلً لدى جبلل محمد إبراىيم ،المرجع السابق ،فقرة  399وما

بعدىا ،ص  538وما بعدىا.

()1توفيق حسن فرج ،المرجع السابق ،فقرة  ،277ص .373سمير تناغو ،سنة 2115م ،مرجع سابق ،فقرة ،171
ص .233حسام الدين األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،سنة 1995م ،مرجع سابق ،فقرة  ،797ص .545عبد المنعم
فرج الصدة ،المرجع السابق ،فقرة  ،427ص .462

()2حسام الدين األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،سنة 1995م ،مرجع سابق ،فقرة  ،796ص .545
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المعتاد ،كما إن األساس الذي بنيت عميو ىذه المسئولية ىي نظرية تحمل التبعة حيث في حالة عدم
وجود من ىو ممزم بتعويض المضرور عما أحدثو عديم التمييز من ضرر في حقو ،فالعدالة تقتضي
إلزام عديم التمييز بالتعويض عما أحدثو من ضرر في حق المضرور مع مراعاة التوازن بين مركز
المضرور وعديم التمييز.
ويبلحظ مما سبق أن مسئولية عديم التمييز التقصيرية وفقاً لمقانون المدني الفمسطيني ىي
مسئولية احتياطية وليست أصمية حيث ال يمجأ القاضي إلى مساءلتو والزامو بتعويض الضرر إال إذا
انغمقت جميع سبل التعويض أمام المضرور( ،)1كما اعتبرىا القانون المدني الفمسطيني مسئولية مخففة
حيث قد ال يسأل عديم التمييز بتعويض الضرر كامبلً ،إنما يكتفي القاضي بتقرير تعويض عادل
()2

– أي يقل عن القيمة الكاممة لمضرر  -مراعاة لمركز الخصوم وما تقتضيو العدالة

.

( )1حيث قد يكون المضرور قد أمن من قبل عمى األضرار التي ألحقيا بو عديم التمييز فإذا حصل عمى مبمغ التعويض
جب اًر لما لحق بو من ضرر فبل يجوز لو الرجوع عمى عديم التمييز شخصياً ،كما قد يحصل المضرور عمى التعويض
من متولي الرقابة عمي عديم التمييز بما يمنع رجوعو عمى عديم التمييز شخصياً ،ومن ىنا إذا لم يستطيع المضرور

الحصول عمى التعويض عما لحق بو من ضرر جراء خطأ عديم التمييز فمو الرجوع عميو شخصياً ،حيث إن عدم جبر
ضرر المضرور يثير مسئولية عديم التمييز الشخصية  .انظر جبلل محمد إبراىيم ،المرجع السابق ،فقرة  ،389ص

.524

()2مصطفى الجمال ،عبد الحميد الجمال ،القانون والمعامبلت ،الدار الجامعية ،سنة1987م ،فقرة  ،133ص.316
مصطفى عدوي ،المرجع السابق ،ص .512محمود عبد الرحمن محمد ،المرجع السابق ،ص .415نبيل سعد ،المرجع
السابق ،ص413وما بعدىا .جميل الشرقاوي ،المرجع السابق ،ص .517محمد شنب ،أسامة مجاىد ،المرجع السابق،

ص .391عبد المجيد الحكيم ،عبد الباقي البكري ،محمد طو البشير،الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني
العراقي ،الجزء األول -مصادر االلتزام ،سنة 1981م ،و ازرة التربية والتعميم العالي والبحث العممي ،ص .218
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ويتفق موقف القانون المدني الفمسطيني من حيث تقرير المسئولية التقصيرية االستثنائية لعديم
التمييز مع موقف القانون المدني المصري( ،)1والقانون المدني السوري الصادر بالمرسوم اإلشتراعي
رقم  84لسنة  ،)2( 1949والقانون المدني الميبي(.)3
وليس من الممكن تصور توافر التمييز لدى الشخص المعنوي ،وعمى الرغم من ذلك إذا قام
أحد أعضاء الجية المسيطرة عميو أو التي تتولى أعمال إدارتو كمجمس إدارة الشركة أو ممثمي الشركة
بارتكاب خطأ يشكل انحراف في سموكو وسبب ىذا الخطأ الضرر لمغير ،وتوافرت عبلقة السببية بين
الخطأ والضرر ،فإن الشخص المعنوي ىنا تثار مسئوليتو التقصيرية ويمزم بتعويض المضرور،
كمسئولية الشركة عن قرار يصدره مديرىا بفصل موظف مثبلً ،حيث ال بد من نسبة ىذا االنحراف إلى
الشخص المعنوي ذاتو طالما قام بو ممثمو باسمو ولحسابو ،وعميو ال يشترط حتى تقام مسئولية
الشخص المعنوي التقصيرية في ىذه الحالة توافر عنصر التمييز لديو الستحالة ذلك ،لذلك يمكن القول
بأنو في مسئولية الشخص المعنوي عن أعمالو الشخصية يكفي توافر العنصر المادي في الخطأ وىو
التعدي دون اشتراط العنصر المعنوي وىو التمييز(.)4
ويختمف الحال إذا ما صدر االنحراف عن السموك المألوف لمشخص العادي من أحد أتباع
الشخص المعنوي كمسئولية الطبيب الذي لم يسمك مسمك الشخص العادي في عبلج مريض لدى
()1حيث تنص المادة ( )2/164منو عمى أنو" :ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن ىناك من ىو
مسئول عنو ،أو تعذر الحصول عمى تعويض من المسئول ،جاز لمقاضي أن يمزم من وقع منو الضرر بتعويض عادل
مراعياً في ذلك مركز الخصوم".

()2حيث يتطابق نص المادة ( )2/165منو مع نص المادة ( )2/164من القانون المدني المصري.
()3ويتطابق نص المادة ( )2/167منو مع نص المادة ( )2/164من القانون المدني المصري.

()4سمير تناغو ،سنة 2115م ،مرجع سابق ،فقرة  ،171ص  .234مصطفى الجمال ،شرح أحكام القانون المدني،
مرجع سابق ،فقرة  ،334ص  .361توفيق حسن فرج ،المرجع السابق ،فقرة  ،278ص  .375عبد الرزاق السنيوري،
الوسيط في شرح القانون المدني ،الطبعة الثالثة منقحة ،مرجع سابق ،فقرة  ،541ص  .1123انظر كذلك محمد حسن

عبد الرحمن ،المرجع السابق ،ص.413
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إحدى المستشفيات ،حيث يسأل ىذا التابع بصفة شخصية عن تعويض الضرر الذي لحق بالمضرور
ويشترط لمساءلتو التمييز ،كما يسأل المتبوع عن فعل تابعو بصفة تبعية وىي مسئولية المتبوع عن
أعمال التابع( ،)1ويشترط حتى تقوم مسئولية المتبوع عن فعل تابعو الضار أن يكون لممتبوع سمطة
التوجيو واإلرشاد عمى التابع ،وأن يقوم بفعمو الضار أثناء الوظيفة أو بسببيا ،وقد نص القانون المدني
الفمسطيني عمى ذلك في المادة ( )193التي جاء فييا أنو -1":يكون المتبوع مسئوالً عن الضرر الذي
يحدثو تابعو بفعمو الضار ،متى كان واقعاً منو في حال تأديتو وظيفتو أو بسببيا.

 -2تقوم رابطة

التبعية ولو لم يكن المتبوع ح اًر في اختيار تابعو ،متى كانت عميو سمطة فعمية في رقابتو وفي توجييو".
وتنطبق مسئولية الشخص المعنوي العام عمى القواعد السابقة حيث تسأل الدولة أو أي شخص
معنوي عام كمجمس البمدية عن الفعل الضار الذي يرتكبو أياً من متبوعييا وفقاً لقواعد مسئولية المتبوع
عن فعل التابع بشرط توافر شروطيا.

()1رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص  .337مصطفى عياد ،المرجع السابق ،فقرة  ،23ص  .69عبد الودود
يحيى ،المرجع السابق ،فقرة  ،148ص  235وما بعدىا .عبد القادر العرعاري ،النظرية العامة لبللتزامات في القانون
المدني المغربي ،الجزء األول – مصادر االلتزامات ،الكتاب الثاني -المسئولية التقصيرية عن الفعل الضار ،دار

األمان ،فقرة  ،69ص  43وما بعدىا.
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اثاا

ام

أن ع ا طأ اتنصاري
تمهاد تنلام:
الخطأ كما سبق أن بينا ىو انحراف في السموك المألوف لمشخص العادي يصدر عن تمييز
يسير،
وادراك ،وىذا االنحراف قد يكون عمدياً وقد يكون غير عمدي ،كما قد يكون جسمياً وقد يكون
اً
حيث تثار مسئولية الشخص التقصيرية أياً كان نوع الخطأ الذي ارتكبو ما دام قد أضر بخطئو بالغير،
وتوافرت عبلقة السببية بين خطأ محدث الضرر وضرر الغير حيث يمتزم بتعويض المضرور عما
لحق بو من ضرر ،كما قد يكون الخطأ بفعل إيجابي وقد يكون بفعل سمبي كاالمتناع عن فعل.
()1

وسنتناول خبلل ىذا المبحث أنواع الخطأ

مع بيان موقف القوانين المقارنة ذات العبلقة

وذلك من خبلل تقسيم ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب عمى النحو التالي:
( )1وىناك من الفقو من فرق بين الخطأ العادي والخطأ الميني حيث اعتبر أن الخطأ الذي يقع بمخالفة الواجب العام
لمعناية الممزم بيا كل ميني خارج مينتو أو داخميا مع انعدام عبلقتو بأصول المينة ىو الخطأ العادي ،أما الخطأ
الميني فيو الخطأ المرتكب من شخص أثناء ممارسة مينتو ،وينطوي عمى إخبلل بالقواعد العممية والفنية لتمك المينة.
واعتد أصحاب ىذه التفرقة بخطأ الطبيب حيث إذا تمثل خطؤه بترك قطعة من الشاش داخل جسم المريض فيذا خطأ
عادي ،أما إذا تمثل خطؤه بالجيل الواضح بأصول المينة كإخراج مريض من المشفى دون استكمال عبلجو مما يؤدي
الستفحال عمتو فيذا خطأ ميني .ويترتب عمى ىذه التفرقة ضرورة اشتراط الخطأ الجسيم إلمكان مساءلة الميني عن
خطئو الميني التقصيري ،وعدم االكتفاء باإلىمال البسيط بل اشتراط وصول الخطأ لدرجة معينة من الجسامة  .ويعمل
أنصار ىذه التفرقة ضرورتيا بأنيا تكفل لمميني حرية وطمأنينة في أدائو لعممو ،حيث تعد تمك المين من قبيل المين
التي تحتاج إلى دقة ومبادرة أكبر في التصرف وترجع غالبيتيا إلى ضمير الميني ،وفي التيديد بالمساءلة القانونية
الصارمة تقميل من ىذه المبادرات والحريات بما يثبط ىمميم باالبتكار واالجتياد ،وأضافوا أن تقدير خطأ الميني يستمزم
أىمية فنية ال تتوافر لدى القاضي بما يؤثر عمي تحديد مسئولية الميني التقصيرية .وانتقد البعض ىذه التفرقة من عدة
أوجو منيا -1:قياميا عمى غير أساس من القانون أو المنطق حيث جاء نص المادة  179من القانون المدني
الفمسطيني عام ولم يفرق بين ذوي المين وغيرىم حول مدى مسئولية كبلً منيم -2 .عدم وجود ضابط دقيق لمتفرقة بين
الخطأ العادي والخطأ الميني وما يتبع ذلك من تباين في األحكام حول نفس المسألة نظ اًر الختبلف تقدير القضاة لتمك
المسألة -3 .أنو في بعث الطمأنينة في نفس الميني بتأمينو ضد المسئولية في حاالت الخطأ اليسير فإن عمبلئو كذلك
لدييم الحاجة في حمايتيم من أخطائو أياً كانت درجتيا-4.أن ىذه التفرقة غير عادلة حيث يستفيد الميني دون غيره
من ىذه التفرقة بالرغم من أن األصح أن يحدث العكس أي مساءلة الميني عن أي تقصير أو إىمال وان كان يسي اًر
بسبب حصولو عمى خبرات تفوق غيره وعمبلؤه يتوقعون الكثير منو -5.والحديث عن الثقة بين الميني وعميمو يستتبع=
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امط

ل :الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي.

امط

اثان  :الخطأ الجسيم والخطأ اليسير.

امط

اثاا  :الخطأ اإليجابي والخطأ السمبي.
ل

امط

ا طأ اعمدي ا طأ غار اعمدي
يمكن تعريف الخطأ العمدي بأنو" :انحراف في السموك المألوف لمشخص العادي بقصد إلحاق
الضرر بالغير" ،أي يشترط حتى يعتبر الخطأ عمدياً أن تتوافر لديو نية إلحاق الضرر بالغير ،أما
الخطأ غير العمدي فبل يشترط فيو توافر نية اإلضرار بالغير ،إال أن الضرر وقع بسبب إىمال محدث
الضرر أو قمة درايتو وتبصره( ،)1كالسائق الذي يقود سيارتو بسرعة رغم ىطول األمطار بكثافة فيمحق
الضرر بإحدى المارة ،ويطمق الفقو عمى الخطأ العمدي اصطبلح الجريمة المدنية ،أما الخطأ غير
العمدي فيطمق عميو اصطبلح شبو الجريمة المدنية(.)2

=تشديد المسئولية التقصيرية لمميني حيث يثق العميل بالميني ثقة كاممة ،لذلك من الضروري منع خيانة ىذه الثقة عن
طريق مساءلة الميني عن أي تقصير بما يتوافق مع المصمحة االجتماعية ذاتيا ،كما تعود عمى الميني فائدة من جراء
عبلقتو بالعميل لذلك عميو تحمل ما ينجم عن ىذه العبلقة من مخاطر .انظر بشيء من التفصيل ىذه التفرقة لدى
محمد عبد الظاىر حسين ،مصادر االلتزام -المصادر اإلرادية وغير اإلرادية ،دار النيضة العربية ،سنة 2118م ،ص
 365وما بعدىا.
()1محمد حسام لطفي ،المرجع السابق ،ص  261وما بعدىا .عبد القادر العرعاري ،المرجع السابق ،فقرة  79وما
بعدىا ،ص  48وما بعدىا .مصطفى الجمال ،شرح أحكام القانون المدني ،مرجع سابق ،فقرة  ،329ص  .354نبيل
سعد ،المرجع السابق ،ص  391وما بعدىا .محمد عبد العزيز ،المرجع السابق ،ص 1211وما بعدىا.
()2حسام الدين األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،سنة 1995م ،مرجع سابق ،فقرة  ،812ص  548وما بعدىا .إياد
جاد الحق ،النظرية العامة لبللتزام ،مرجع سابق ،ص  .361سميمان مرقس ،المرجع السابق ،فقرة  ،98ص .259
شريف الطباخ ،المرجع السابق ،ص .15جبلل محمد إبراىيم ،مصادر االلتزام ،الطبعة الثالثة ،دار النيضة العربية،
سنة 2111م ،ص  .319أسماء موسى أبو سرور ،المرجع السابق ،ص .59
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ويأخذ القانون الجنائي بالتفرقة بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمد حيث تطبق عقوبة أشد
عمى مرتكب الخطأ العمدي ،أما في القانون المدني فبل أىمية ليذه التفرقة حيث يمتزم محدث الضرر
بتعويض المضرور عما لحقو من ضرر سواء كان خطأه عمدياً أو غير عمدي إال أن القاضي يتشدد
في تقدير التعويض بحيث يكون أكبر إذا كان خطأ محدث الضرر عمدياً(.)1
وذىب رأي في الفقو إلى ضرورة إلزام القاضي بتشديد مقدار التعويض عمى مرتكب الخطأ
العمدي ،حيث يحكم بتعويض أكبر إذا كان خطأ محدث الضرر عمدياً ،حيث إن التطبيق العممي ال
يكفي إللزام القاضي بالحكم بتعويض أكبر عمى مرتكب الخطأ العمدي ،لذا ذىب ىذا الرأي إلى
ضرورة تنظيم ىذا التشديد ضمن نص تشريعي بما يؤدي إلى إحجام األفراد عن اإلضرار بالغير إذا
عمموا أن مقدار التعويض الذي سيحكم عمييم كبي اًر لتوافر قصد اإلضرار بالغير(.)2
ونتفق مع ما ذىب إليو الرأي السابق من ضرورة تنظيم ىذا التشديد ضمن نص تشريعي بما
يحقق الردع العام لؤلفراد ،بالرغم من أن مقدار التعويض يحدد تبعاً لمقدار الضرر الذي أصاب
المضرور ،إال أن قصد اإلضرار يستتبع ضرورة تشديد مقدار التعويض الذي سيحكم عمى محدث
الضرر .ومن ىنا نتفق مع ما ذىب إليو الرأي السابق من تعديل المادة ( )186من القانون المدني
الفمسطيني ،وكذلك المادة ( )266من القانون المدني األردني لتصبح عمى النحو التالي -1" :يقدر
التعويض في جميع األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر ،وما فاتو من كسب بشرط أن يكون
()1ومن صور الخطأ غير العمدي -0 :إل مال :ويتمثل في عدم اتخاذ الحيطة والحذر البلزمين لتجنب اإلضرار
بالغير بحيث أن الشخص المعتاد لم يغفل اتخاذ ىذه الحيطة ،ومن الممكن أن يعود اإلىمال إلى تقصير في التقدير
حيث أن الشخص العادي في ذات الظروف كان من الممكن أن يتفادى الضرر الذي كان متوقعاً وفقا لممجرى العادي
لؤلمور كالطبيب الذي يعالج شخصاً حالتو مستقرة ويترك شخصاً آخر ينزف -3 .ارع ن ق ادرا  :وتتمثل في
إقدام شخص عمى القيام بعمل دون امتبلك الميارة الكافية لمقيام بو ومباشرتو كأن يقوم طبيب حديث العيد بإجراء
جراحة دقيقة -2 .عدم ال ترز أ ات صر :ويتمثل في قيام شخص بعمل يدلل عمى عدم تبصره بمخاطر ىذا العمل
كمن يقود سيارة بسرعة رغم ىطول األمطار .انظر في ذلك مصطفى عدوي ،المرجع السابق ،ص  516وما بعدىا.
رضا متولي وىدان ،المرجع السابق ،ص.37
()2إياد جاد الحق ،مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية ،مرجع سابق ،ص .212
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ذلك نتيجة طبيعية لمفعل الضار -2 .عمى القاضي أن يتشدد في تقدير مبمغ التعويض إذا تعمد
محدث الضرر اإلضرار بالغير".
وتظير التفرقة بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي في التأمين من المسئولية المترتبة عمى
الخطأ العمد حيث بالرغم من أن القانون المدني األردني فد نص صراحة عمى جواز التأمين ضد
األخطار الناجمة عن المسئولية المدنية في المادة ( )922التي ورد فييا أنو" :مع مراعاة أحكام المادة
السابقة يجوز أن يتم التأمين ضد األخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة
وخيانة األمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة
عمى التأمين ضدىا" .إال أنو يتضح من المادة ( )921من القانون المدني األردني أنيا قد تحدثت عن
عدم جواز التأمين من األخطار الناجمة عن كل ما يتعارض مع النظام العام حيث ورد فييا أنو" :ال
يجوز أن يكون محبلً لمتأمين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي أو النظام العام" ،والتأمين من
المسئولية المترتبة عمى الخطأ العمدي يخالف النظام العام في المجتمع حيث التأمين من الخطأ
العمدي يؤدي إلى فتح الباب لمتحايل والغش ،حيث بإجازة ىذا التأمين قد يؤمن الشخص مسئوليتو
ومن ثم يرتكب عن عمد الفعل الضار ،ويتجنب بالتأمين االلتزام بتعويض المضرور عما أحدثو من
ضرر لو .ويتفق موقف القانون المدني الفمسطيني مع موقف القانون المدني األردني حيث تنص المادة
( )874عمى أنو" :ال يجوز أن يكون محبلً لمتأمين كل ما يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية أو
النظام العام أو اآلداب".
وقد يجب الخطأ العمدي الخطأ غير العمدي بحيث إذا حدث الضرر بسبب خطأ شخصين
خطأ أحدىما عمدياً واآلخر غير عمدي ،فينا يسأل مرتكب الخطأ العمدي عن تعويض المضرور
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بشكل كامل ولوحده نظ اًر إلستغ ارق الخطأ العمدي لمخطأ غير العمد عند تعدد األخطاء التي أحدثت
الضرر(.)1
اثان

امط

()2

ا طأ اجلام ا طأ االار

ال يعااد الخطااأ الجساايم أو اليسااير خطااأ عماادياً ،وانمااا يوصااف بأنااو خطااأ غياار عماادي ،فالخطااأ
غير العمدي لو درجات إما أن يكون جسيماً واما أن يكون يسي اًر ،والخطأ يكون جسيماً إذا كاان مرتكباو
لم يرد إلحاق الضرر بالغير وانما أراد إحداث الفعل وتصرف كما أراد ولكن الضرر كان محتمل بشاكل
كبير كنتيجة لفعل محدث الضرر(. )3

()1إياد جاد الحق ،النظرية العامة لبللتزام ،مرجع سابق ،ص  .362حسام الدين األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،سنة
1995م ،مرجع سابق ،فقرة  ،812ص  .549سميمان مرقس ،المرجع السابق ،فقرة  ،98ص .259

()2

يذىب جانب من الفقو إلى أن درجات الخطأ غير العمدي ىي أربع درجات تشمل :خطأ يسير جداً أو تافو وخطأ

يسير وخطأ جسيم وخطأ غير مغتفر ،واعتبر أن الخطأ التافو أو اليسير جداً ىو الخطأ الذي يقع بالقدر الطفيف من
اإلىمال وعدم االنتباه ،وال يقع من قبل شخص فطن شديد الحرص أو االنتباه ،وتقام مسئولية مرتكب الخطأ التافو إذا

ترتب عميو ضرر وتوافرت عبلقة سببية بين الخطأ والضرر ،حيث لم يرد نص في القانون يعمق قيام المسئولية
التقصيرية عمى درجة معينة من الجسامة ،واعتبر صاحب ىذا الرأي أن الخطأ اليسير والخطأ الجسيم ىو كما يتبين في
المتن ،أما الخطأ غير المغتفر فقد عرفتو محكمة النقض الفرنسية بأنو" :خطأ ذو جسامة استثنائية يرجع إلى القيام

بعمل أو ترك إرادي مع إدراك فاعمو لخطورتو وال يكون لو سبب يبرره ،ويتميز بانعدام القصد الذي يتوافر في الخطأ
العمدي" ،ووضح ىذا التعريف أن ىذا الخطأ ىو درجة من درجات الخطأ غير العمدي ،كما يعد خطأ أكثر جسامة من
الخطأ الجسيم ،وظير ىذا النوع من الخطأ في القوانين الفرنسية في حاالت ثبلث محددة عمى سبيل الحصر :واألولى
ىي الحاالت المتعمقة بحوادث العمل ،والثانية المتعمقة بقانون العمل البحري ،أما األخيرة فتتعمق بصندوق التعاون أو

االدخار التابع لممبلحة البحرية الفرنسية .حيث نص قانون إصابات العمل الفرنسي لعام 1898م عمى حرمان العامل
من التعويض في حالة صدور خطأ غير مغتفر من قبمو – الذي ىو أشد من الخطأ الجسيم وأدنى من الخطأ العمدي.
ورد ىذا التدرج في الخطأ غير العمدي لدى محمد عبد الظاىر حسين ،المرجع السابق ،ص .374جبلل محمد إبراىيم،
مصادر االلتزام ،مرجع سابق ،ص 321وما بعدىا .محمد حسين الشامي ،المرجع السابق ،فقرة  ،91ص  158وما

بعدىا .وانظر كذلك أسماء موسى أبو سرور ،المرجع السابق ،ص.63

()3حسام الدين األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،سنة  ،1995مرجع سابق ،فقرة  ،815ص .551
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يعرف الخطأ الجسيم بأنو" :الخطأ الذي ال يتصور وقوعو إال من شخص عديم االكتراث وقميل
الحيطة والحذر" ،أما الخطأ اليسير فيو" :الخطأ الذي ال يقع فيو الشخص العادي" أي يقع في إطار
االحتمال العادي لمفعل الضار عمى خبلف الخطأ الجسيم الذي يقع في إطار االحتمال األغمب لوقوع
الفعل الضار(.)1
وبالتالي يتم تحديد ذلك عمى ضوء ظروف كل حالة عمى حدة من قبل القاضي المختص ،وال
تثي ر التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير أية مشكمة بالنسبة لنشوء مسئولية محدث الضرر
التقصيرية حيث يمتزم بتعويض المضرور عما لحق بو من ضرر أياً كان نوع الخطأ جسيماً أم يسي اًر،
فالتعويض يحدد تبعاً لمقدار الضرر ال لمقدار درجة الخطأ ،ومع ذلك في الناحية العممية عادة ما
يميل القاضي إلى زيادة التعويض في حاالت ارتكاب خطأ جسيم عنيا في حاالت ارتكاب خطأ
يسير(.)2
وتجدر اإلشارة إلى عدم الخمط بين الخطأ الجسيم والخطأ العمدي ،فالخطأ الجسيم يفترض في
مرتكبو اإلىمال الشديد في توقع نتيجة فعمو الجسيم مع عدم توافر نية اإلضرار بالغير ولكن فعمو بمغ
حداً من الجسامة إلى درجة اإلضرار بالغير ،فمحدث الضرر في الخطأ الجسيم أراد الفعل ولم يرد
النتيجة ،أما الخطأ العمدي فيو انحراف في السموك المألوف لمشخص العادي بقصد إلحاق الضرر
بالغير ،فمحدث الضرر في الخطأ العمدي أراد إحداث الفعل والنتيجة معاً(.)3

()1إياد جاد الحق ،النظرية العامة لبللتزام ،مرجع سابق ،ص.361

()2مصطفى عدوي ،المرجع السابق ،ص  .518إياد جاد الحق ،النظرية العامة لبللتزام ،مرجع سابق ،ص  .362جميل
الشرقاوي ،المرجع السابق ،فقرة  ،116ص  .521قريب من ذلك انظر حسام الدين األىواني ،النظرية العامة لبللتزام،
سنة 1995م ،مرجع سابق ،فقرة  ،815ص  551وما بعدىا .محمد عبد العزيز ،المرجع السابق ،ص .1212عبد
المنعم فرج الصدة ،المرجع السابق ،فقرة ،423ص .457

()3انظر مصطفى عدوي ،المرجع السابق ،ص .518
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وبالرغم من وجود ىذا االختبلف بين الخطأ الجسيم والخطأ العمدي إال أن القانون المدني أفرد
ليما أحكاماً خاصة بيما في إطار المسئولية العقدية ويأخذان فييا نفس الحكم .ومن ىذه األحكام
الخاصة أنو ال يجوز االتفاق عمى اإلعفاء من المسئولية العقدية إذا كان الخطأ عمدياً أو جسيماً ،وىذا
ما تنص عميو المادة ( )358من القانون المدني األردني حيث ورد فييا أنو -1" :إذا كان المطموب
من المدين ىو المحافظة عمى الشيء أو القيام بإدارتو أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامو فإنو يكون قد
وفى بااللتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذلو الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض
المقصود ،وىذا ما لم ينص القانون أو االتفاق عمى غير ذلك -2 .وفي كل حال يبقى المدين مسئوالً
عما يأتيو من غش أو خطأ جسيم" ،وىذا ما أخذ بو القانون المدني الفمسطيني حيث تنص المادة
( )238منو عمى أنو" :يجوز االتفاق عمى إعفاء المدين من تعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ
التزامو التعاقدي كمياً أو جزئياً أو بسبب تنفيذه عمى وجو معيب أو تأخره فيو إال ما يكون عن غش أو
خطأ جسيم منو".
ويتبين من النصين السابقين أن كبلً من القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني
أجا از االتفاق عمى اإلعفاء من المسئولية العقدية ،ثم عادا وحظ ار ىذا االتفاق في حالة ارتكاب المدين
لغش أو خطأ جسيم(.)1
()1واتجو الفقو إلى أن كل غش ىو خطأ عمدي أي أن الخطأ العمدي صورة من صور الغش ،فممغش ركنان ىما :الركن
الموضااوعي والااركن المعنااوي ،واألول يتمثاال فااي عنصاار التضااميل والكتمااان ،أمااا الثاااني فيتمثاال فااي عنصاار الرغبااة فااي
التضميل توصبلً لغرض غير مشاروع أي نياة اإلضارار باالغير ،وىاو بياذا المعناى يعاد خطاأ عمادي ،ولكان الغاش ينطاوي
عمى خرق أشد لؤلخبلق بخبلف الخطأ العمدي ،لذلك يعد الغش أشمل من الخطأ العمدي وينطوي الخطأ العمادي تحات

اصااطبلحو ،لااذلك فااإن أغمااب الق اوانين تساااوي حكاام الغااش بحكاام الخطااأ العماادي وترتااب نفااس اآلثااار القانونيااة عمااى كاال
منيماا .انظاار ناوري خاااطر ،تحدياد فكارة الخطاأ الجساايم فاي المساائولية المدنياة – د ارسااة نظرياة مقارنااة ،بحاث منشااور فااي
الدليل االلكتروني لمقانون العربي ،سنة 2111م ،ص.5

 وتجدر اإلشارة أن القانون الرومااني القاديم أعطاى الخطاأ الجسايم حكام الغاش أو الخطاأ العمادي وذلاك لصاعوبة إثبااتالغااش ،وم ارعاااة السااتقرار المعااامبلت وعاادم إمكانيااة تظاااىر مرتكااب الغااش بأنااو مرتكااب خطااأ جساايم ال غااش تيربااً ماان=
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ومن ىذه األحكام الخاصة كذلك أن التعويض في المسئولية العقدية يكون عن الضرر المتوقع
فقط ،ولكن إذا كان الخطأ عمدياً أو جسيماً فيشمل التعويض الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.
وىذا ما يتضح من نص المادة ( )239من القانون المدني الفمسطيني حيث تنص عمى أنو -2" :إذا
كان االلتزام مصدره العقد فبل يمتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إال بتعويض الضرر
الذي كان يمكن توقعو عادة وقت التعاقد" ،أما القانون المدني األردني فاعتد بالتعويض عن الضرر
الواقع فعبلً عند حدوث الضرر ،ولم يفرق في الحكم بين ما إذا ارتكب المدين غشاً أو خطأ جسيماً،
وىذا ما يتضح من نص المادة ( )363منو حيث ورد فييا أنو ":إذا لم يكن الضمان مقد اًر في القانون
أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعبلً حين وقوعو" .ويمكن تبرير موقف القانون
المدني األردني بأنو استند إلى فكرة أن مقدار التعويض يحدد طبقاً لمقدار الضرر دون تشديد لمسئولية
المدين العقدية في حال ارتكابو لغش أو خطأ جسيم .ومن وجية نظرنا فإننا نرى أن ما ذىب إليو
القانون المدني الفمسطيني من تشديد لمقدار التعويض عن المسئولية العقدية ليشمل التعويض عن
الضرر المتوقع وغير المتوقع عند ارتكاب المدين لغش أو خطأ جسيم يتفق مع المنطق السميم حيث
يفسد الغش التصرف ،وبالتالي يجب زيادة مبمغ التعويض الواجب عمى المدين تبعاً لذلك.

=أحكااام الغااش .انظاار جاابلل محمااد إب اراىيم ،مصااادر االلتا ازم ،مرجااع سااابق  ،ص .321نااوري خاااطر ،المرجااع السااابق،

ص .2

 وننوه إلى أنو بالرغم من أن األثر القانوني المترتب عمى الغش والخطأ الجسيم واحد ،إال أنو ىناك افتراق واضح بينفكرتييما ،فالغش يقوم عمى سوء النية حيث عرف الفقو الغش بأنو" :ارتكاب الظمم بدافع المصمحة الشخصية أو بدافع
الكراىية أو المحاباة" ،بينما ال يتصور أن يقوم الخطأ الجسيم باعتباره صورة من صور الخطأ غير العمدي عمى سوء
النية حيث يعد ىذا الخطأ ىو انحراف في السموك مقرون بتوقع الضرر .انظر محمد حسين الشامي ،المرجع السابق،

فقرة  ،93ص .172
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اثاا

امط

ا طأ ال

ا طأ إلاجا

يكون الخطأ بإتيان فعل أي القيام بعمل ،واذا انطبق عمى ىذا العمل معيار االنحراف عن
سموك الشخص المعتاد فإنو يعد خطأ عمى النحو السابق بيانو ،ولكن التساؤل يثور أحياناً عما إذا كان
الخطأ يتحقق كذلك بفعل سمبي أي بمجرد االمتناع عن عمل معين أو بعدم اتخاذ حيطة معينة؟ .ومن
أمثمة ذلك راكب الدراجة الذي ييمل في وضع إضاءة بيا وىو يسير بيا ليبلً ،والطبيب الذي يجد
مريضاً بحاجة إلى تناول الدواء ويمتنع عن إيصالو لو رغم قدرتو عمى ذلك وعدم تعرضو لخطر .
ويتضح من نصوص القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني أن كبل القانونين لم
يعالجا موضوع الخطأ السمبي صراحة ،وكذلك الحال بالنسبة ألغمب القوانين المدنية العربية( ،)1عمى
خبلف قانون المعامبلت المدنية السوداني لسنة  1984حيث تنص المادة ( )141منو عمى أنو:
"يعتبر فعبلً ضا اًر يستوجب المسئولية امتناع الشخص عن تقديم يد المعونة لحماية الغير من خطر
يداىمو في النفس أو العرض أو المال إذا كان في مقدوره أن يبذل ىذه المعونة دون أن يتعرض
لمخطر".
ويتضح من النص السابق أن المشرع السوداني أضاف االمتناع عن الفعل أي الترك (الخطأ
السمبي) إلى جانب الخطأ اإليجابي باعتبارىما يشكبلن تعدياً إذا أصابا الغير بالضرر بما يوجب
مسئولية محدث الضرر التقصيرية ،حيث اعتبر امتناع الشخص عن تقديم يد المعونة والمساعدة لمغير
بما يحمي األخير من خطر يداىمو في النفس أو العرض أو المال إذا كان ال يصيبو ضرر من جراء

()1مثل القانون المدني المصري  ،والقانون المدني القطري  ،والقانون المدني البحريني.
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تقديم ىذه المساعدة ،فاعتبره خطأ من قبمو يحممو المسئولية ويمزمو بتعويض الغير عن الضرر الذي
أصابو بسبب ىذا االمتناع أو الترك .
واعتبار االمتناع عن القيام بعمل أو الترك خطأ يوجب مساءلة محدث الضرر تقصيرياً يحقق
التكافل االجتماعي بين األفراد ،كما يتفق مع الطبيعة البشرية بما يتضمنو من جانب إنساني ،فالعدالة
االجتماعية تقتضي مساءلة من يمتنع عن مساعدة الغير فيمحق باألخير الضرر من جراء ىذا
االمتناع ،فمن يجد غريقاً في البحر ويمتنع عن إنقاذه وىو بمقدوره ذلك دون أن يتعرض لخطر يجب
مساءلتو ،كما يجب إلزام من يرى حريقاً يشب في منزل جاره ويمتنع عن إطفائو رغم مقدرتو عمى ذلك
وعدم تعرضو ألي خطر بتعويض ىذا الغير بما أصابو من ضرر من جراء امتناع الجار عن
مساعدتو(.)1
ويفرق الفقو القانوني بين نوعين من االمتناع ،فاالمتناع إما أن يكون مقترناً بعمل ،أو غير
مقترن بعمل وىو ما يسمى باالمتناع البسيط أو البحت ،وسنتولى بيان ىذين النوعين في النقاط
التالية-:
أ الً :المتناع امنترن اافعل-:
االمتناع المقترن بالفعل ىو عبارة عن" :امتناع شخص عن اتخاذ االحتياطات البلزمة
المرتبطة بعمل سواء أثناء قيامو بو أو بعد إتمامو لمنع وقوع ضرر لشخص آخر إذا كان امتناعو

()1إياد جاد الحق  ،مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفمسطيني -دراسة
تحميمية ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات اإلسبلمية ،المجمد العشرون ،العدد األول ،سنة 2112م ،ص.216
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مخالفاً لتشريع أو لعرف أو لمبادئ الشريعة اإلسبلمية بشرط إمكان إثبات ىذا االمتناع بواسطة
المضرور أمام القضاء دون تجسس أو كشف لؤلستار"(.)1
ويفترض في ىذه الصورة أن يقع االمتناع عن فعل أوجب القانون عمى الشخص القيام بو
كامتناع شركة السكك الحديدية عن اتخاذ االحتياطات البلزمة لوقاية الناس كوضع إشارات تحذير
لممارة ،وامتناع المالك عن صيانة ممكو ،وكذلك يعد امتناع وكيل الدائنين المكمف بتحصيل حقوقيم
عن إخبارىم بمواعيد سقوط حقوقيم بالتقادم مما تسبب في ضياع حقوقيم خطأ يستوجب مسئوليتو
التقصيرية(.)2
وتثار مسئولية الشخص الممتنع في ىذه الصورة إذا أصيب الغير بضرر من جراء ىذا
االمتناع عمى أساس أن الخطأ يتكون من فعل إيجابي يتمثل باالمتناع عن القيام بالتزام يفرضو
القانون ،حيث يفترض وجود قاعدة قانونية تمزم الشخص بسموك إيجابي أياً كان مصدر ىذا القانون
سواء أكان نصاً الئحياً أم اتفاق أم واجب تفرضو أصول المينة وفقاً لما اتجو إليو القضاء الفرنسي،
حيث إن سائق السيارة الذي يمتنع عن تيدئة السرعة يعتبر أنو قام بفعل إيجابي يتمثل بعدم الحيطة
في قيادة السيارة ،ويعد عدم اتخاذه ليذه الحيطة امتناع عن القيام بالفعل ،وبالتالي يعد متعدياً وتقوم
مسئوليتو التقصيرية ،ويمتزم بتعويض من ألحق بو الضرر من الغير(.)3

()1أيمن سعد سميم ،االمتناع مصدر لممسئولية المدنية – دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،سنة 2113م ،ص.61

( )2إياد جاد الحق ،مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفمسطيني ،مرجع
سابق ،ص .217أيمن سعد سميم ،المرجع السابق ،ص .61

()3إياد جاد الحق ،مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية ،مرجع سابق ،ص 217وما بعدىا .حسام
الدين األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،سنة 1995م ،مرجع سابق ،فقرة  ،811ص  .547قريب من ذلك أنظر

سميمان مرقس ،المرجع السابق ،فقرة  ،114ص 271وما بعدىا .جبلل عمي العدوي ،المرجع السابق ،ص .351محمد
حسين الشامي ،المرجع السابق ،فقرة  ،115ص .193
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ثانااً :المتناع ا ا ( ا لاط )-:
االمتناع البحت ىو عبارة عن" :امتناع شخص عن القيام بعمل ايجابي غير مرتبط بأي عمل
ايجابي آخر صادر من ىذا الشخص مما يترتب عميو اإلضرار بالغير"(. )1
ويفترض في ىذه الصورة من االمتناع أن يقع ىذا االمتناع دون أن يقترن بأي فعل إيجابي
كامتناع شخص عن إنقاذ الغريق من الغرق ،وامتناع الجار عن مساعدة جاره في إخماد الحريق الواقع
في منزلو ،ومن حيث المبدأ فيذه الصورة من االمتناع تنطوي عمى خروج عن القواعد الخمقية ،واختمف
الفقو من حيث مدى اعتباره خطأ تقصيرياً من عدمو ،حيث ذىب جانب من الفقو إلى أن ىذه الصورة
من االمتناع ال توجب مسئولية الممتنع ،فممشخص حرية أن يتخذ موقفاً سمبياً أو محايداً ،فاالمتناع
يمثل حرية من الحريات ،كما يعد حالة من السكون أو العدم الذي يجعل توافر عبلقة السببية بين
االمتناع والضرر من الصعوبة بمكان( .)2بينما ذىب رأي ٍ
ثان من الفقو إلى أن بيان مدى اعتبار
االمتناع البسيط خطأ تقصيرياً من عدمو يستمزم التفرقة بين ما إذا كانت نية اإلضرار بالغير متوافرة
لدى الممتنع من عدمو ،حيث إذا توافرت نية اإلضرار بالغير فإن الممتنع يعد متعدياً ويسأل تقصيرياً
في مواجية المضرور بتوافر أركان المسئولية األخرى ،وفي حالة عدم توافر ىذه النية فبل يعد الممتنع
()3

متعدياً وال تثار مسئوليتو التقصيرية

.

ويذىب جانب ثالث من الفقو إلى أن تقدير الخطأ باالمتناع

()1أيمن سميم ،المرجع السابق ،ص  .66عبد المجيد الحكيم ،عبد الباقي البكري ،محمد طو البشير ،المرجع السابق،
ص.221

()2أصحاب ىذا الرأي الفقيو فمور والفقيو سافاتيو ،نقبلً عن حسام الدين األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،سنة 1995م،
مرجع سابق ،فقرة  ،811ص ،548ىامش رقم ( .)1وانظر لدى محمد حسين الشامي ،المرجع السابق ،فقرة ،115
ص  .194أسماء موسى أبو سرور ،المرجع السابق ،ص .48

()3صاحب ىذا الرأي كاربونيو ،نقبلً عن حسام الدين األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،سنة 1995م ،مرجع سابق ،فقرة
 ، 811ص ،548ىامش رقم (. )2
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البسيط أو االمتناع المقترن بالفعل االيجابي ال يختمفان ،فالمقياس يتم بالرجوع إلى المسمك المألوف
لمشخص العادي وليس باشتراط وجود التزام قانوني حتى يعد االمتناع عن القيام بو خطأ(.)1
وبتطبيق معيار المسمك المألوف لمشخص العادي فإن القاضي يقدر سموك الممتنع بسموك
الشخص العادي في ذات ظروفو ،ويعد الممتنع متعدياً إذا كان الشخص العادي ال يمتنع عن القيام
بالعمل ولو كان مما تفرضو قواعد األخبلق والمجامبلت ،وبالتالي يعد سائق السيارة الذي يمتنع عن
الوقوف لنقل مصاب بحادث متعدياً ،بينما ال يعد كذلك السائق الذي يمتنع عن الوقوف لمساعدة
شخص آخر في إصبلح سيارتو(.)2
ويتضح من المادة ( )2/1من القانون المدني الفمسطيني التي تنص عمى أنو" :إذا لم يجد
القاضي نصاً تشريعياً يمكن تطبيقو حكم بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسبلمية ،فإذا لم توجد فبمقتضى
العرف ،فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة" .أن ىذه المادة قد عددت
مصادر القانون المدني الفمسطيني ،حيث اعتبرت التشريع المصدر األول من مصادر القانون المدني،
يميو مبادئ الشريعة اإلسبلمية كمصدر ٍ
ثان في حالة عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقو ،وحيث أن
التشريع المدني لم ينظم االمتناع عن عمل كصورة من صور التعدي ،عمى خبلف مبادئ الشريعة
اإلسبلمية التي اعتبرت االمتناع عن تقديم المساعدة لمغير موجباً لممسئولية التقصيرية حيث اعتبرت
أن التعدي قد يكون أم اًر إيجابياً كاإلحراق أو اإلتبلف أو اإلغراق ،أو أم اًر سمبياً كاالمتناع عن تقديم

()1صاحب ىذا الرأي الفقيو مازو والفقيو تانك ،نقبلً عن مصطفى عدوي ،المرجع السابق ،ص ،514ىامش رقم (.)3
انظر لدى حسام الدين األىواني ،النظرية العامة لبللتزام ،سنة 1995م ،مرجع سابق ،فقرة ،811ص .548انظر لدى
أنور سمطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني األردني ،سنة2111م ،مرجع سابق ،فقرة  ،443ص. 311

()2مصطفى الجمال ،شرح أحكام القانون المدني ،مرجع سابق ،فقرة  ،331ص  .355إياد جاد الحق ،مدى لزوم الخطأ

كركن من أركان المسئولية التقصيرية ،مرجع سابق ،ص  .219موسى أبو مموح ،شرح القانون المدني األردني ،مرجع

سابق ،ص.31
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الطعام لممحتاج إليو أو لمسجين حتى مات ،حيث يعتبر ذلك موجباً لمضمان( .)1وورد في حاشية
الدسوقي ع مى الشرح الكبير أنو" :ترك تخميص مستيمك أي متوقع لميبلك ولو كان التارك لمتخميص
صبياً ،ألن الضمان من باب خطاب الوضع كما عممت ،وأعمم أنو يجب تخميص المستيمك من نفس
أو مال لمن قدر عميو ،ولو بدفع مال من عنده ،ويرجع بو عمى ربو حيث توقف الخبلص عمى دفع
المال ولو لم يأذن لو ربو في دفع المال لخبلصو"(.)2
بالتالي يمكن القول أن االمتناع عن عمل يعد خطأ تقصيرياً يجب التعويض عنو في حالة
اإلضرار بالغير وفقاً لنص المادة ( )2/1من القانون المدني الفمسطيني التي اعتبرت مبادئ الشريعة
اإلسبلمية مصد اًر من مصادر القانون المدني .ولكن ىذا الحكم ال يعد كافياً حيث ال بد من تنظيم
موضوع الخطأ السمبي وفقاً لضوابط وشروط معينة كما سنتناوليا تالياً.
وحصر رأي في الفقو تطبيقات االمتناع الذي يشكل تعدياً في حاالت ثبلث ىي :االمتناع عن
نجدة أو إغاثة من أحاط بو الخطر ،امتناع الطبيب عن عبلج مريض أو مصاب ،واالمتناع عن
اإلفضاء بمعمومات تجنب كارثة(.)3
ويبلحظ عمى حالة االمتناع عن نجدة أو إغاثة من أحاط بو الخطر شموليتيا لمحالتين الثانية
والثالثة –امتناع الطبيب عن عبلج مريض أو مصاب ،واالمتناع عن اإلفضاء بمعمومات تجنب
كارثة ،-حيث في الحالتين السابقتين يتوافر عنصر االمتناع عن نجدة أو إغاثة من أحاط بو الخطر

()1وىبة الزحيمي ،الفقو اإلسبلمي وأدلتو ،الجزء التاسع ،الطبعة السادسة ،دار الفكر ،سنة 2118م ،ص .667

()2محمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ،تحقيق محمد عميش ،الجزء الثاني ،دار الفكر ،بيروت،
ص.111

()3إياد جاد الحق ،مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية ،مرجع سابق ،ص .219
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والذي يشكل العنصر المادي من عناصر الخطأ الذي بتوافره تقام مسئولية الممتنع التقصيرية إذا
توافرت األركان األخرى لممسئولية التقصيرية.
ونتفق مع ما ذىب إليو رأي في الفقو( )1بأن االمتناع يشكل تعدياً كعنصر مادي من عناصر
الخطأ ،ولكن ضمن مجموعة من الضوابط وىي كالتالي:
 -1تحديد ضوابط لبلمتناع بالضوابط الثبلثة السابقة الذكر ،وىنا نختمف مع ىذا الرأي بأن
الضابط األول ٍ
كاف بذاتو كضابط لبلمتناع أال وىو االمتناع عن نجدة أو إغاثة من أحاط بو
الخطر ،حيث يشمل باقي التطبيقات فامتناع الطبيب عن عبلج مريض ،واالمتناع عن
اإلفضاء عن معمومات تجنب كارثة ىي تطبيق لضابط االمتناع عن نجدة أو إغاثة من
أحاط بو الخطر .وىذا ما أخذ بو قانون المعامبلت المدنية السوداني في المادة ( )141منو
التي جاء فييا" :يعتبر فعبلً ضا اًر يستوجب المسئولية امتناع الشخص عن تقديم يد المعونة
لحماية الغير من خطر يداىمو.".....
 -2اشتراط توافر نية اإلضرار بالغير لدى الممتنع ،حيث حتى يعتبر الممتنع متعدياً يجب أن
تتجو إرادتو السميمة الخالية من أي عيوب إلى اإلضرار بالغير حيث قد يمتنع الشخص عن
القيام بعمل بدافع الخوف أو رغبتو بعدم التدخل في أمور الغير ،فينا ليس من الممكن القول
بأن ىذا الممتنع متعدياً حيث ال ييدف من وراء امتناعو إلحاق الضرر بالغير حتى لو
أصاب الغير الضرر من جراء امتناعو.

()1انظر في ذلك لدى إياد جاد الحق ،مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية ،مرجع سابق ،ص219
وما بعدىا.
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-3

تطبيق معيار الشخص المعتاد لتحديد ما إذا كان الممتنع متعدياً من عدمو ،حيث إذا تواجد
الشخص المعتاد في ذات الظروف التي تواجد فييا الممتنع وقام ىذا الشخص باالمتناع عن
العمل ،فينا يعد امتناع الممتنع عن القيام بعمل تعدياً يوجب مساءلتو التقصيرية.

 -4يشترط في حالة قيام الممتنع بالعمل أال يتعرض لخطر أو يصاب بضرر ،حيث ليس من
المنطق إلزام الشخص بالقيام بعمل حتى لمساعدة الغير ومنع إصابتيم بالضرر ثم يصاب
ىو بالضرر من جراء ذلك ،حيث تعد مصمحتو أولى بالرعاية من الغير.
 -5يشترط في الخطر الذي يواجيو الغير أن يكون إما موجياً إلى نفسو أو مالو أو عرضو.
وبناء عمى ما سبق فإننا نقترح إضافة النص اآلتي" :يعد تعدياً االمتناع عن نجدة أو إغاثة
من أحاط بو الخطر إذا أصيب الغير بالضرر من جراء ىذا االمتناع سواء بالنفس أو المال أو
العرض ،بشرط توافر نية اإلضرار بالغير لدى الممتنع مع قدرتو المتمثمة بقدرة الشخص المعتاد تجنيب
الغير ىذا الضرر دون تعرضو ألي خطر أو إصابتو بضرر" إلى نصوص كبلً من القانون المدني
األردني والقانون المدني الفمسطيني.
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افصل اثان
ألاس املئ اا اتنصارا
تمهاد تنلام :
أثار موضوع أساس المسئولية التقصيرية جدالً فقيياً واسعاً تجسد في صورة اتجاىين رئيسين ،
االتجاه األول يقوم عمى فكرة الخطأ وىذا ىو االتجاه الشخصي الذي يشترط وجوب توافر الخطأ كركن
من أركان قيام المسئولية التقصيرية بجانب ركني الضرر وعبلقة السببية ،أما الثاني فيو االتجاه
الموضوعي الذي يقوم عمى فكرة تحمل التبعة ويقيم المسئولية التقصيرية عمى ركن وحيد أال وىو
الضرر.
وتجدر اإلشارة أن تنظيم موضوع المسئولية التقصيرية ظير في القانون المدني الفرنسي القديم
حيث كانت المسئولية المدنية والجنائية زمن العصور القديمة مترابطة ،وكانت الوسيمة الوحيدة في
إصبلح الضرر ىي األخذ بالثأر المثمي ،وكان من حق المضرور أن يثأر لنفسو وأن يضر من أضره
بمثل ما أضره بو( .)1ومن ثم تتابع التطور القانوني في تنظيم المسئولية التقصيرية حتى وصل إلى
تحديد دقيق لفكرة الخطأ اتباعاً لمنيج البلتيني كما تظيره بعض القوانين المدنية الحالية ،وفي البعض
اآلخر من ىذه القوانين تأثر بالفكر األنجموسكسوني وأورد النظرية الموضوعية المتمثمة بركن الضرر
كأساس لممسئولية التقصيرية.
ومن خبلل ىذا الفصل سنتناول ىاتين النظريتين بشيء من التفصيل والتطور التاريخي في
المبحث األول منو ،ثم سنتولى بيان مدى تأثر كل من القانون المدني األردني والقانون المدني
()1عبد الرازق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ( – )2نظرية االلتزام بوجو عام ،مرجع سابق ،فقرة ،517
ص 1163وما بعدىا .محمد حسين الشامي ،المرجع السابق ،فقرة  ،8ص  14وما بعدىا.
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الفمسطيني بياتين النظريتين ،لذلك سنتناول موقف القانون المدني األردني في مبحث ٍ
ثان  ،ثم بيان
موقف القانون المدني الفمسطيني في مبحث ثالث ،وبالتالي سيتم تقسيم ىذا الفصل إلى ثبلثة مباحث
عمى النحو التالي:
ام

ل  :النظريات السائدة.

ام

اثان  :موقف القانون المدني األردني.

ام

اثاا  :موقف القانون المدني الفمسطيني.
ل

ام

انظرااا الائد
تمهاد تنلام :
ساد الفقو نظريتين حول أساس المسئولية التقصيرية فيي إما تقوم عمى أساس النظرية
الموضوعية ( فكرة تحمل التبعة ) أو عمى أساس النظرية الشخصية ( فكرة الخطأ ).
ويثير إتباع أياً من المنيجين عدة نتائج حيث بإتباع النظرية الموضوعية واعتماد الضرر
كأساس لممسئولية التقصيرية يؤدي إلى مساءلة عديم التمييز مساءلة قانونية تقصيرية كاممة ومطمقة
عن كل ضرر قد يحدثو لمغير ،كما اليعتد بالسبب األجنبي لئلعفاء من المسئولية التقصيرية ومنع
قياميا حيث إتباع ىذا النيج يؤدي إلى مساءلة كل شخص عن فعمو الضار بغض النظر عن كونو
ممي اًز أم ال .أما بالنسبة لمنظرية الشخصية فاتباعيا يؤدي إلى اشتراط توافر ركن الخطأ كركن من
أركان المسئولية التقصيرية بجانب ركني الضرر وعبلقة السببية بين الخطأ والضرر ،واعتبار الخطأ
ركن من أركان المسئولية التقصيرية يستتبع ضرورة توافر التمييز لدى محدث الضرر بما ينفي
مسئولية عديم التمييز عن فعمو الخاطئ لعدم توافر التمييز لديو ،كما يعتد بفكرة السبب األجنبي وفقاً
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ليذه النظرية حيث قد توجد قوة قاىرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ،األمر الذي يؤدي إلى نفي
عبلقة السببية بين الخطأ والضرر وعدم قيام المسئولية التقصيرية.
وسنتناول ىاتين النظريتين من خبلل تقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين عمى النحو اآلتي:
المطمب األول  :النظرية الشخصية.
المطمب الثاني  :النظرية الموضوعية.
ل

امط

انظرا اش صا
تقوم المسئولية التقصيرية وفقاً لمنظرية الشخصية عمى فكرة الخطأ ،حيث يعد الخطأ ىو أساس
المسئولية التقصيرية وفقاً ليذه النظرية ،فتشترط ىذه النظرية حتى تقوم مسئولية الشخص التقصيرية
ارتكابو لخطأ يسبب ضر اًر لمغير مع ضرورة توافر عبلقة سببية بين الخطأ والضرر ،ومن ثم يمزم
محدث الضرر بتعويض المضرور عما أصابو من ضرر.
وبتت بع تطور المسئولية التقصيرية نجد أن القانون الفرنسي القديم يعد أول قانون قام بتنظيم
فكرة الخطأ كأساس لممسئولية التقصيرية ،بالرغم من أن بدايات تنظيم المسئولية التقصيرية ظيرت في
القانون الروماني ،ولكن تميز القانون الروماني بأنو لم يتضمن قاعدة عامة تقرر أساس المسئولية
التقصيرية ،بل كانت ىناك أعمال معينة تحددىا النصوص القانونية ىي وحدىا التي ترتب المسئولية،
فمقد كانت المسئولية التقصيرية متروكة لؤلخذ بالثأر قديماً ،حيث كان من حق المضرور أن يحدث
بمن أضره مثل ما أحدثو بو ،وبعد فترة من الزمن ظيرت فكرة "الصمح االختياري" حيث كان المضرور
يتفق مع محدث الضرر عمى دفع مبمغ من المال بعد مراعاة الظروف الخاصة بكل منيما ،ولم يكن
ىناك تدخل لمدولة في إقرار ىذه المسئولية من عدمو ،وبعد فترة من الزمن أصبحت المسئولية توجب
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الدية اإلجبارية ،وذلك بعد أن أصبحت العقوبة عامة إثر تدخل الدولة في أعمال األمن والحماية ،وما
كان عمى المضرور إال أن يقدم لمدولة تقري اًر عما لحق بو من ضرر مطالباً بتعويضو ،وكان ىذا
التعويض منفصبلً عن حق الدولة في العقوبة ،وكانت ىذه األعمال التي تستوجب تدخل الدولة
محدودة ومعدودة ،وبمرور الزمن أصبح عددىا يتزايد وأصبح كذلك يتسع نطاق كل عمل ،ومثال ذلك
قانون أكيميا الذي نص عمى جريمة التمف وكانت ىذه الجريمة ال تشمل إال بعض أنواع التمف التي
تقع عمى بعض األشياء ،ثم اتسع نطاقيا ليشمل كل أنواع التمف عمى جميع األشياء ،وأصبح القانون
الروماني يتطور في حدود ىذه المسائل دون وضع قاعدة عامة تجعل كل خطأ يحدث ضر اًر يوجب
المسئولية التقصيرية ،كما يتميز القانون الروماني أن الجزاء المترتب عمى ىذه األعمال المحددة التي
ترتب المسئولية ترتب جزاءاً جزائياً وليس مدنياً ،كما لم تظير فكرة الخطأ كأساس لممسئولية في القانون
الروماني إال في نظرية الغش فقط(.)1
وبتطور القانون الكنسي ،ظير التمييز بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية ،والتمييز بين
المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية في القانون الفرنسي ،حيث وضع الفقيو دوما أكبر فقيو في
القانون الفرنسي القديم في كتابو " القوانين المدنية " القاعدة العامة لممسئولية التقصيرية عمى النحو
التالي " :كل الخسائر واألضرار التي تقع بفعل شخص ،سواء رجع ىذا الفعل إلى عدم التبصر أو

()1عبد الرازق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ( – )2نظرية االلتزام بوجو عام ،مرجع سابق ،فقرة ،517
ص 1163وما بعدىا .وانظر كذلك فتحي عبد الرحيم عبد اهلل ،المرجع السابق ،ص 11وما بعدىا .محمد شريف أحمد،
المرجع السابق ،ص  37وما بعدىا .عبد السبلم ذىني بك ،االلتزامات " النظرية العامة " ،فقرة  ، 745ص  693وما
بعدىا ،محمد حسين الشامي ،المرجع السابق ،فقرة  ، 8ص  14وما بعدىا.
81

الخفة أو الجيل بما تنبغي معرفتو أو أي خطأ مماثل ميما كان ىذا الخطأ بسيطاً ،يجب أن يقوم
بالتعويض عنيا من كان عدم تبصره أو خطأه سبباً في وقوعيا"(.)1
ومن خبلل ىذه القاعدة ظير التعويض المدني كجزاء لممسئولية التقصيرية خاصة في األعمال
التي تقع عمى المال ،وظيرت فكرة الخطأ بشكل واضح كأساس لممسئولية التقصيرية .
كما فرق الفقيو ( دوما ) في كتابو بين الخطأ العقدي والخطأ التقصيري والخطأ الجنائي حيث
قال في ىذا الصدد" :يمكن التمييز في الخطأ الذي يكون من شأنو أن يحدث ضر اًر بين أنواع ثبلثة :
خطأ يتعمق بجناية أو جنحة ،وخطأ يرتكبو الشخص الذي يخل بالتزاماتو العقدية ،كما إذا يسمم البائع
الشيء المبيع أو لم يقم المستأجر بالترميمات التي التزم بيا ،وخطأ ال عبلقة لو بالعقود وال يتصل
بجناية أو جنحة  ،كما إذا ألقى شخص عن رعونة شيئاً من النافذة فأتمفت مبلبس أحد المارة ،وكما إذا
أحدث حيوان ضر اًر وكانت حراستو غير محكمة ،وكما إذا أشعل شخص حريقاً عن تقصير منو ،وكما
إذا آل بناء إلى السقوط بسبب عدم ترميمو فوقع عمى بناء آخر وأحدث بو ضر اًر "(.)2
وبناء عمى ما سبق نجد أن القانون الفرنسي القديم يعد أول من فرق بين المسئولية الجنائية
ً
والمسئولية المدنية ،كما فرق في المسئولية المدنية بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية ،وفي
مجال المسئولية التقصيرية يعد أول من أقاميا عمى أساس فكرة الخطأ ونص عمى المسئولية عن
األفعال الشخصية والمسئولية عن الحيوان والبناء .
()1انظر عبد الرازق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني( ،)2مرجع سابق ،فقرة  ،518ص 1164وما بعدىا.
فتحي عبد الرحيم عبد اهلل ،المرجع السابق ،ص .13محمد شريف أحمد ،المرجع السابق ،ص .41إبراىيم الدسوقي أبو
الميل ،المرجع السابق ،فقرة  ،19ص.21

()2انظر عبد الرازق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ( ،)2مرجع سابق ،فقرة  ، 518ص .1165فتحي عبد

الرحيم عبد اهلل ،المرجع السابق ،ص .13محمد شريف أحمد ،المرجع السابق ،ص  .41محمد حسين الشامي ،المرجع

السابق ،فقرة  ،21ص .31
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وفي ظل القانون المدني الفرنسي لسنة 1814م (قانون نابميون) ظيرت القاعدة العامة في
المسئولية التقصيرية بوضوح وأقامتيا عمى أساس فكرة الخطأ ،كما ميزتيا عن المسئولية الجنائية
والعقدية ،حيث جاء في المادة (  ) 1382منو أنو " :كل عمل أياً كان يوقع ضر اًر بالغير يمزم من وقع
بخطئو ىذا الضرر أن يقوم بتعويضو" ،ومن خبلل ىذا النص اعتد القانون المدني الفرنسي بفكرة
الخطأ كأساس لممسئولية التقصيرية عن األفعال الشخصية .
كما نصت المواد (  ) 1386 – 1384عمى المسئولية عن األوالد والتبلميذ وصبيان الحرفة ،
ومسئولية المتبوع عن فعل التابع ،والمسئولية عن الحيوان ،والمسئولية عن البناء ،حيث ُيسأل فييا
الشخص ال عن عمل صدر منو شخصياً ،بل عن عمل قام بو شخص آخر في رقابتو ،أو حدث من
فيسأل عنيا ألنيا تقوم عمى خطأ منسوب إليو شخصياً لكونو قصر في رقابة الغير أو
شيء تحت يدهُ ،
أىمل في حراسة الحيوان أو الشيء(.)1
وعميو فإن المشرع الفرنسي أقام المسئولية التقصيرية عمى فكرة الخطأ سواء كان ىذا الخطأ
ناشئاً عن فعل مرتكبو الشخصي أو عن فعل الغير أو الحيوان أو األشياء ،حيث أعمل قواعد
االفتراض واعتبر أن متولي الرقابة حارس األشياء قد أخطأ في رقابة ما تحت يده بناء عمى قواعد
الخطأ المفترض فرضاً ال يقبل إثبات العكس.
واعتنقت العديد من القوانين المدنية العربية فكرة الخطأ كأساس لممسئولية التقصيرية (النظرية
الشخصية )  ،وفرقت بين المسئولية عن الفعل الشخصي والمسئولية عن فعل الغير ،حيث أقامت

()1إياد جاد الحق ،مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية ،مرجع سابق ،ص  .215عبد الرازق
السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ( ،)1مرجع سابق ،فقرة  ،519ص  765وما بعدىا .فتحي عبد

الرحيم عبداهلل ،المرجع السابق ،ص .14أحمد سبلمة ،المرجع السابق ،فقرة  ،169ص  .261سمير عبد السيد تناغو،
نظرية االلتزام  ،منشأة دار المعارف باإلسكندرية ،فقرة  ،196ص .281
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األولى عمى فكرة الخطأ ،وأقامت الثانية عمى فكرة الخطأ المفترض ،ومن ىذه القوانين القانون المدني
المصري رقم  131لسنة  ،)1(1948والقانون المدني السوري رقم  84لسنة  ،)2(1949والقانون المدني
الميبي( ، )3والقانون المدني البحريني رقم  19لسنة 2111

()4

.

وخبلل القرن التاسع عشر ،ونتيجة لمتطور االقتصادي الواسع وما صاحبو من انتشار
الستخدام اآلالت وبتعاظم المخاطر التي يتعرض ليا اإلنسان من جراء ذلك ،مما أدى إلى تضاخم
األضرار التي تصيب األفراد ،األمر الذي أثار االنتباه لمدى تعذر حصول المضرور عمى تعويض
لجبر ما لحق بو من ضرر نتيجة صعوبة إثبات الخطأ واسناده لمرتكبو ،حيث قد يتعذر عمى
المضرور إقامة الدليل عمى خطأ محدث الضرر في الكثرة الغالبة من الحاالت ،كما أن قانون نابميون
وبقمة النصوص الواردة فيو لتنظيم الخطأ لم يستطع أن يواكب ما أصاب المجتمع من تطور اجتماعي،
وىذا ما حذا بالفقو والقضاء إلى التدخل ببعض الوسائل الفنية إليجاد الحل المبلئم لمواجية ىذا
التطور(.)5
ووجيت إلى النظرية الشخصية انتقادات شتى منيا أن ىذه النظرية غير منطقية وتتعارض مع
الفكر القانوني الحديث بعد انفصال المسئولية المدنية عن المسئولية الجنائية حيث إن األخيرة ىي التي
تعني بالخطأ والعقوبة تتناسب مع جسامة الخطأ ،أما المسئولية المدنية فبل تيتم إال بالضرر،

()1حيث تنص المادة ( )163من القانون المدني المصري عمى أنو" :كل خطأ سبب ضر اًر لمغير يمزم من ارتكبو
بالتعويض".

()2يتطابق نص المادة ( )164منو مع نص القانون المدني المصري السابق.

()3ويتطابق نص المادة( )166من القانون المدني الميبي مع النص المصري.

()4حيث تنص المادة (  )158منو عمى أنو" :كل خطأ سبب ضر اًر لمغير يمزم من أحدثو بتعويضو".

()5محمد شتا أبو سعد ،المرجع السابق ،ص .126إبراىيم الدسوقي أبو الميل ،المرجع السابق ،فقرة  ،26ص .28

فتحي عبد الرحيم عبداهلل ،المرجع السابق ،ص  18وما بعدىا .جبلل محمد إبراىيم ،المسئولية المدنية لعديمي التمييز،

مرجع سابق ،فقرة  ،143ص .231رضا متولي وىدان ،المرجع السابق ،ص  81وما بعدىا.
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والتعويض فييا يقدر لجبر الضرر ،ومن ثم يكون من غير المنطقي إقامة المسئولية التقصيرية عمى
أساس الخطأ بل عمى أساس الضرر ،فالتعويض المدني ال دخل لمعقوبة فيو(.)1
وىناك من رأى ضرورة االعتداد بالجانب الموضوعي وليس الشخصي حتى في المسئولية
الجنائية ،حيث يعاقب عمييا ليس بالنظر لما يستحقو المجرم ،بل بالنظر لما تقتضيو حماية المجتمع
واذا كان الحال كذلك في المسئولية الجنائية ،فإنو أولى باإلتباع في المسئولية المدنية حيث من يتسبب
بنشاطو الضار في إلحاق الضرر بالغير فإنو يجب أن تثار مسئوليتو لمجرد الضرر الذي أصاب
الغير(.)2
كما وجو لمنظرية الشخصية اعتراض عمى أساس أنيا ال تصمح في ظل تطور الصناعة
واالقتصاد بل تصمح في نظام اقتصادي يقوم عمى الزراعة فقط ،أما في مجتمع متطور صناعياً
واقتصادياً فبل تصمح إال المسئولية الموضوعية ،فميس من العدالة أال يتحمل محدث الضرر تبعة ما
ألحقو من ضرر بالمضرور فيو من أوجده ،وبالتالي ىو من يتحمل عبء مغارميا ،فالغرم بالغنم،
ومن ثم يرى أصحاب ىذا االعتراض أنو يجب ىجر النظرية الشخصية القائمة عمى الخطأ وان كان
مفروضاً إلى المسئولية المجردة من أي خطأ ،فمن وجية نظرىم الخطأ لم يعد قاد اًر عمى تحقيق العدل
والتوازن بين العبلقات .وىذا ما جعل اتجاه الفكر القانوني يتجو إلى ضرورة إعمال نظام المسئولية
الموضوعية التي ال تعني أصبلً بالخطأ بل بالضرر الذي يصيب الشخص ،بما يعني العودة إلى

()1فتحي عبد الرحيم عبد اهلل ،المرجع السابق ،ص .21

()2صاحب ىذا الرأي ىم أصحاب المدرسة الوضعية االيطالية .انظر فتحي عبد الرحيم عبداهلل ،المرجع السابق ،ص

 ،21محمد شتا أبو سعد ،المرجع السابق ،ص  .126عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الطبعة
الثالثة منقحة ،مرجع سابق ،فقرة  ،521ص  1167وما بعدىا.
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الضرر كأساس لممسئولية ليس لمواجية قوى الطبيعة كما كان األمر في العصور القديمة ،لكن
لمواجية مخاطر التقدم الصناعي الذي أدى إلى تزايد في أعداد المضرورين(.)1
اثانل

امط

انظرا ام ض عا
تمهاد تنلام:
تنازع تطور النظرية الموضوعية نظريتين إحداىما اعتمدت عمى فكرة أن الضرر الذي يصيب
شخصاً من جراء تبعة أوجدىا شخص آخر يمزم أن يتحمل ىذا األخير ما ينجم عن ىذه التبعة ويطمق
عمى ىذه النظرية نظرية المخاطر أو نظرية تحمل التبعة ،واألخرى تقوم عمى أن لكل شخص حق في
سبلمة نفسو ومالو يسمح لو بالتصرف في حرية يقابمو التزام بعدم اإلضرار بالغير ،فإذا أخل بيذا
االلتزام وأضر بغيره كان ممزماً بتضمين ىذا الضرر أي تعويض المضرور عما أصابو من ضرر،
ويطمق عمى ىذه النظرية نظرية الضمان.
والنظرية الموضوعية تجعل من غير الجائز نفي المسئولية ال بنفي الخطأ وال بنفي عبلقة
السببية ،فالمسئولية تقوم عمى الضرر وحده حتى ولو انتفى وجود الخطأ أو كان الضرر راجعاً إلى
سبب أجنبي كقوة قاىرة.
ومن ىنا سنتناول ىذا المطمب من خبلل تقسيمو إلى فرعين عمى النحو التالي:
افرع

ل  :نظرية المخاطر ( تحمل التبعة ).

افرع اثان  :نظرية الضمان.

()1عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،مرجع سابق ،فقرة  ،521ص  768وما بعدىا .فتحي
عبد الرحيم عبداهلل ،المرجع السابق ،ص .21
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افرع

ل

نظرا ام اطر
يعتبر الفقييان الفرنسيان سالي وجوسران أول من قاال بيذه النظرية ،حيث اعتب ار أن صاحب
العمل الذي ينشأ عن نشاطو مخاطر يجب أن يتحمل نتائج ىذه المخاطر وتعويض المضرور عما
لحق بو من ضرر من جراء ىذه المخاطر ،وما عمى المضرور إال إثبات حدوث الضرر واثبات وجود
عبلقة سببية بين الضرر والتبعة ،فيذه النظرية ال تأخذ بالخطأ بل بالضرر الذي يمحق شخصاً من
جراء تبعة سببيا شخص آخر فيمزمو أن يتحمل ما ينجم عنيا ،فالحقوق وفقاً ألنصار ىذه النظرية
بناء عمى ذوات األشخاص ،حيث أصبح الحق عبلقة
بناء عمى ذمم األشخاص المالية وليس ً
تتحدد ً
بين ذمتين وليس مجرد رابطة بين شخصين ،حتى في حالة عدم صدور خطأ من قبل محدث الضرر،
فميس من العدالة أال يتحمل ما أحدثو من ضرر ما لحق بالغير من مضرة ،خاصة إذا كان قد حصل
عمى مغانم من وراء ما حدث .كما استند أنصار ىذه النظرية إلى ما ورد في المادتين ( 1382و
 )1384من القانون المدني الفرنسي لسنة 1814م ،فاعتبروا أن المشرع قد أخذ بنظريتيم في المادة
( )1382حيث تحدث عن الفعل الذي ينشأ عنو الضرر ،وكذلك في المادة ( )1384حينما نص فييا
عمى مساءلة الشخص عن الضرر الذي يحدث بفعل األشياء التي في حراستو بعدما جعل مسئولية
اعتبر أنو ال فرق بين
الشخص عن األشياء عبارة عن قرينة الخطأ التي ال تقبل إثبات العكس ،و ا
مسئولية تقوم عمى خطأ مفروض غير قابل إلثبات العكس وبين مسئولية مادية تقوم غير مستندة ألي
خطأ(.)1

()1

عبد السبلم ذىني بك ،المرجع السابق ،ص  712وما بعدىا .فتحي عبد الرحيم عبد اهلل ،المرجع السابق ،ص21

وما بعدىا .عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الطبعة الثالثة منقحة ،مرجع سابق ،فقرة ،521
ص  1168وما بعدىا.
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ولم تسمم نظرية المخاطر من االنتقاد ،فقد انتقدت بأن ما استند إليو أصحابيا من نص المادة
(  )1382مدني فرنسي مخالفة لصريح النص ،حيث يؤكد ىذا النص بأن المسئولية ال تبنى عمى
التسبب أو إحداث الضرر ،وانما يؤكد أن المسئولية ما زالت تقوم عمى الخطأ حيث يقتضي لقيام
المسئولية ضرورة توافر الخطأ ،كما بينت ىذه المادة أن ىناك فرق بين المسئولية الموضوعية
والمسئولية التي تقوم عمى خطأ مفروض غير قابل إلثبات العكس ،كما قيل أن تعميم نظرية تحمل
التبعة من شأنو قتل المبادرة الفردية وتثبيط اليمة إلقامة مشروعات نافعة(.)1
وازاء ىذه االنتقادات حاول الفقو إيجاد الحمول المتعمقة بالمسئولية التقصيرية ،وىل يجب األخذ
بالمسئولية الموضوعية أم الرجوع مرة أخرى لؤلخذ بالنظرية الشخصية ،ولذلك أخذ بالحل األوسط حيث
سمم بقيام المسئولية الموضوعية بجوار المسئولية الشخصية ،وىذا ما جعل التشريع الفرنسي يتجو إلى
تحديد نطاق ضيق لمنظرية الموضوعية في بعض نواحي الحياة االقتصادية التي ينشأ عنيا العديد من
المخاطر ،ولم يأخذ بيا كقاعدة عامة ،وكان أول تشريع أخذ بالنظرية الموضوعية والتجارة والزراعة ثم
الخدمة المنزلية ،ثم أدمجت ىذه التشريعات في تشريع موحد صدر بتاريخ  19أكتوبر 1945م.
وصدر تشريع يتعمق باالستغبلالت الخاصة بالطيران عام 1924م أخذ بالمسئولية ببل خطأ ،وجعل
المسئولية تنعقد عن كل ضرر ،وال مجال لنفييا سواء بالقوة القاىرة أو الحادث الفجائي أو فعل الغير،
وانما تنتفي فقط بإثبات خطأ المضرور فقط ،إال أن ىناك بعض التشريعات الفرنسية أخذت بالمسئولية
الشخصية التي تقيم المسئولية عمى الخطأ واجب اإلثبات كقانون مسئولية المعممين عن تبلميذىم لعام

()1

فتحي عبد الرحيم عبد اهلل ،المرجع السابق ،ص 23وما بعدىا.
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1937م  ،حيث أقام مسئولية الدولة مكان مسئولية المعممين ،وتطمب لتحقق ىذه المسئولية إثبات
()1

الخطأ الواقع من قبل المعمم

.

ومن خبلل ما سبق نبلحظ أن ىذه النظرية لم تساعد عمى حماية المضرورين بشكل واسع
وانما أدت دور محدود في إقامة المسئولية التقصيرية عمى محدث الضرر ،وىذا ما أدى إلى ظيور
نظرية الضمان التي قال بيا الفقيو ستارك وسنتولى بيانيا حاالً.
افرع اثان
نظرا اضمان
الحظ الفقيو ستارك أن قصر المسئولية عمى الخطأ سواء في مسئولية الشخص عن فعمو
الشخصي أو عن فعل الغير أو عن فعل الشيء الذي تحت حراستو يؤدي إلى ضياع حقوق
المضرورين ،ويتعارض مع فكرة التضامن االجتماعي التي تكفل لؤلفراد سبلمة أنفسيم وأمواليم فإذا
تعرضت أنفسيم أو أمواليم لمخطر والضرر ،فإنو يجب أن يعوض الشخص في جميع الحاالت ،ومن
ىنا كان مبعث نظرية الضمان حيث إن االلتزام بالتعويض وفقاً ليذه النظرية يقوم عمى فكرة
الضمان(.)2
وأسس ستارك نظرية الضمان عمى أساس حقوق المضرورين ،حيث يرى أن من حق كل
شخص التمتع بسبلمة نفسو ومالو بما يكفل لو حق التصرف بحرية ،ومقابل ىذا الحق عميو التزام
بالتقيد باألنظمة في تصرفاتو وعدم المساس بحقوق الغير من جراء ىذا التصرف ،فإذا أخل بحقوق
()1

سمير عبد السيد تناغو ،نظرية االلتزام ،المرجع السابق ،فقرة  ،197ص  .282فتحي عبد الرحيم عبد اهلل ،المرجع

السابق ،ص  24وما بعدىا .عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،مرجع سابق ،فقرة ،521

ص .771

()2فتحي عبد الرحيم عبداهلل ،المرجع السابق  ،ص .25
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غيره في سبلمة جسده أو مالو عمى نحو غير مشروع وأضر بيذا الغير ،كان ممزماً بتضمين ىذا
الضرر أي تعويض المضرور عما أصابو من ضرر وذلك دون أدنى اعتبار لمسمك محدث الضرر،
أي بغض النظر عن كونو مخطئاً أي ارتكب خطأ عند إحداثو الضرر أم ال ،وىذه ىي فكرة الضمان
التي حمت محل النظرية الشخصية التي تقوم عمى أساس فكرة الخطأ في المسئولية عن الفعل
الشخصي .واعتبر ستارك أن موضوع المسئولية التقصيرية يكمن في مشكمة التنازع القائم بين الحقوق
المتعارضة وىي حق محدث الضرر في التصرف بحرية ،وحق المضرور في حماية نفسو ومالو من
أي اعتداء أو ضرر ،ويحل ىذا النزاع بالموازنة بين ىذه الحقوق ،فإذا كان حق محدث الضرر يعمو
حق المضرور فبل مجال لممساءلة التقصيرية عن فعمو ،أما إذا كان حق المضرور ىو األىم فإنو
يجب عمى محدث الضرر تعويض المضرور عما لحق بو من ضرر(.)1
وانتقد البعض نظرية الضمان عمى أساس أنيا قاصرة عن تحقيق العدالة ،فيي وان كانت
تعوض المضرور عما لحق بو من ضرر ،ولكنيا تمزم الطرف اآلخر بالتعويض حتى وان كان غير
مخطئ ،بما يؤدي إلى آثار غير مقبولة عدالة ومنطقاً .ورد أنصار ىذه النظرية بأنو يمكن تفادي مثل
ىذه اآلثار عن طريق إبرام عقود تأمين من المسئولية عن األضرار ،وبالتالي يتم تحقيق العدل
االجتماعي وكفالة حق المضرور بالتعويض معاً(.)2
ومما سبق بيانو يبلحظ أن كبلً من نظرية تحمل التبعة ونظرية الضمان كان ليما دو اًر أساسياً
في االتجاه بالمسئولية التقصيرية اتجاىاً موضوعياً يرتكز عمى فكرة الضرر كأساس لممسئولية
التقصيرية وكأداة لجبر ضرر المضرور جراء فعل محدث الضرر ،بغض النظر عن سموك محدث
الضرر أي سواء أخطأ أم ال ،فمن أحدث بنشاطو خط اًر يجب عميو تعويض المتضرر عن الضرر
()1فتحي عبد الرحيم عبداهلل ،المرجع السابق ،ص.26
()2فتحي عبد الرحيم عبداهلل ،المرجع السابق ،ص .27
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الناجم عن ىذا الخطر ،حيث وفقاً لنظرية تحمل التبعة الغرم بالغنم ،أما بالنسبة لنظرية الضمان فإنيا
تقيم المسئولية عمى حق المضرور في الضمان أو التعويض بسبب إخبلل محدث الضرر بحق
المضرور في سبلمة نفسو أو مالو.
وبالرغم من االنتقادات التي وجيت لمنظرية الموضوعية كأساس لممسئولية عن الفعل
الشخصي فإنيا تعتبر من وجية نظرنا األجدر بالعناية في نطاق المسئولية التقصيرية حيث إن أساس
ىذه النظرية يدلل عمى أن كل ضرر أو اعتداء يمحق بالغير ضرر يجب التعويض عنو وجبره من قبل
محدث الضرر ،بما يكفل تحقيق العدالة االجتماعية والتضامن االجتماعي ويحقق بالتالي االستقرار
واألمان في المعامبلت المدنية .
واتجيت العديد من القوانين المدنية العربية إلى األخذ بالنظرية الموضوعية كأساس لممسئولية
التقصيرية حيث اكتفت باشتراط ركن الضرر حتى تقوم ىذه المسئولية ،ومن ىذه القوانين قانون
المعامبلت المدنية السوداني لسنة  ،)1(1984وقانون المعامبلت المدنية اإلماراتي رقم  5لسنة
 ،)2(1985والقانون المدني الكويتي رقم  67لسنة .)3(1981

()1حيث تنص المادة ( )138منو عمى أنو" :كل فعل سبب ضر اًر لمغير يمزم من ارتكبو بالتعويض ولو كان غير مميز".
()2حيث تنص المادة ( )282منو عمى أنو" :كل إضرار بالغير يمزم فاعمو ولو غير مميز بضمان الضرر".
()3حيث تنص المادة ( )227منو عمى أنو  -1" :كل من أحدث بفعمو الخاطئ ضر اًر بغيره يمتزم بتعويضو ،سواء أكان
في إحداثو الضرر مباش اًر أو متسبباً".
91

اثان

ام

م قع انان ن امدن

ردن

تنص المادة (  ) 256من القانون المدني األردني عمى أنو ":كل إضرار بالغير يمزم فاعمو
ولو غير مميز بضمان الضرر ".
يتضح من النص السابق أن القانون المدني األردني اتجو إلى األخذ بالنظرية الموضوعية
كأساس لممسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي التي تقوم عمى فكرة تحمل التبعة وقاعدة الغنم
بالغرم ،فاعتبر أن المسئولية التقصيرية تقوم عمى ركن الضرر ،فإذا أضر الشخص بالغير أياً كان
سموكو مخطئاً أم ال فيمزم بضمان ما أحدثو من ضرر لمغير .
ومن ىنا فإن القانون المدني األردني اعتبر أن كل ضرر ألحق بالغير يمزم محدثو بالضمان
وتعويض المضرور حتى وان كان عديم التمييز ،حيث تعد مسئولية عديم التمييز مسئولية مطمقة
وكاممة وفقاً لمنص السابق.
وما ورد في المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني من تعريف لئلضرار بأنو "مجاوزة
الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليو في الفعل أو االمتناع مما
يترتب عميو الضرر"( )1يدلل عمى أن القانون المدني يتحدث عن أسموب وقوع الفعل الضار فيو يبحث
عن الفعل وليس الفاعل ،فالمعيار موضوعي يبحث في الفعل وليس الفاعل.

()1المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.277
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وحددت المذكرة اإليضاحية أن الفعل الضار قد يقع إما بالفعل اإليجابي أو الفعل السمبي(،)1
ونؤيد ما ذىبت إليو المذكرات اإليضاحية من أن الفعل الضار قد يقع باالمتناع عن عمل حيث إن
النص قد استخدم عبارة " كل إضرار" بشكل عام فمم يخصصو بالفعل أو عدم الفعل ،وبالتالي فيو
يشمل الحالتين ،ويؤكد ذلك ما نصت عميو المادة (  ) 218من القانون المدني األردني التي جاء فييا
أنو" :المطمق يجري عمى إطبلقو إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو داللة" ،وطالما لم يرد ما يدلل عمى أن
النص يتحدث فقط عن الفعل ،فإنو يمكن القول أن النص يشمل الفعل وعدم الفعل.
ويؤكد ما ذىبنا إليو ما اتجو إليو القضاء األردني من تضمين محدث الضرر بمناسبة امتناعو
عن القيام بالعمل المطموب منو حيث قضت بتضمين مصفاة البترول إلىماليا وتقصيرىا في تفحص
أسطوانة الغاز حيث ترتب عمى ىذا اإلىمال انفجار األسطوانة واحراق منزل أحد المواطنين ،وجاء في
الحكم أنو" :أن الفعل الضار الذي يرتب الضمان ال فرق بين أن يكون فعبلً إيجابياً عمى صور تعبئة
كمية الغاز في األسطوانة تزيد عن الحد المقرر ،وفعبلً سمبياً عمى صورة اإلىمال في تفحص الصمام
واحكام تثبيتو"(.)2
وقضت في حكم آخر ليا بالضمان عمى شركة الكيرباء لتقصيرىا واىماليا بترك أسبلك
الكيرباء معراة مما ترتب عميو إصابة أحد األشخاص بالصدمة الكيربائية(.)3
وبالرغم من اعتبارنا أن القانون المدني األردني قد نص ضمناً عمى تضمين الممتنع عن
عمل ،إال أن ذلك ال ينفي ضرورة النص عمى ذلك صراحة مع وضع ضوابط محددة وشروط معينة
يجب توافرىا حتى يعد الممتنع عن عمل ضامناً لمضرر الناجم عن امتناعو واقامة مسئوليتو التقصيرية
()1

المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص .277

()2تمييز حقوق رقم  1984 / 61لسنة 1984م ،منشور في مجمة نقابة المحامين لسنة 1984م ،ص .1412
()3تمييز حقوق رقم  1993 /466لسنة 1994م ،منشور في مجمة نقابة المحامين لسنة 1995م ،ص .311
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تبعاً لذلك كما فعل قانون المعامبلت المدنية السوداني كما سبق بيانو عند الحديث عن الخطأ اإليجابي
والخطأ السمبي(.)1
ويتبين من أحكام القضاء األردني وما أخذ بو نجد أنو استخدم اصطبلح "الخطأ" عند التعبير
عن المسئولية التقصيرية حيث ورد في حكم لمحكمة التمييز األردنية ما يمي" :إنو من المبادئ المسمم
بيا أن الخطأ ىو أساس المسئولية المدنية ،وباالستناد ليذا المبدأ فإن المشتكى أو المخبر يضمن ما
لحق المشتكى عميو من ضرر في حالة ظيور عدم صحة الشكوى وثبوت أن المشتكى أو المخبر قد
ارتكب خطأ في تقديم الشكوى كتعيده الكذب وسوء قصده ،أما إذا تبين أن الشكوى قد قدمت عن
سبلمة قصد فبل يكون المشتكى ضامناً لمضرر النتفاء الخطأ"( ،)2كما ورد في حكم آخر ليا" :إن
ضمان المتسبب بالضرر مشروط بعممو فعبلً مفضياً إلى ذلك الضرر بغير حق فالمسئولية الخطئية
تتطمب توافر ثبلثة أركان  -1 :خطأ من المسئول -2 .ضرر يصيب السائل -3 .رابطة سببية تربط
الخطأ بالضرر وتجعل األول عمة الثاني"(. )3
وفقاً لمقرارات السابقة فإنو يثور التساؤل ىل اعتبار الخطأ أساس المسئولية في القانون المدني
األردني ىو تجاىل واضح لنص المادة ( )256من القانون المدني األردني وعدم العمل بيا ،أم مجرد
غمط في األلفاظ ارتكبتو محكمة التمييز األردنية؟ حيث استخدام لفظ "الخطأ" غريب عن المسئولية
التقصيرية وفقاً لمقانون المدني األردني الذي اتجو إلى األخذ بالنظرية الموضوعية كأساس ليذه
المسئولية ،والذي اشترط ركن الضرر فقط لقيام مسئولية محدث الضرر التقصيرية كما يتضح من
نص المادة ( )256منو.

()1انظر ىذا البحث ص.69

()2تمييز حقوق رقم  1972 / 384لسنة 1972م ،منشور في مجمة نقابة المحامين ،ص . 1614

()3تمييز حقوق رقم  1971 / 3لسنة 1971م ،منشور في مجمة نقابة المحامين لسنة 1971م ،ص .182
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كما يبلحظ عمى قرار محكمة التمييز السابق أنو اشترط لقيام مسئولية محدث الضرر توافر
خطأ وضرر وعبلقة سببية ،ومن المعموم أن النظرية الموضوعية تشترط توافر الضرر فقط كشرط
لقيام المسئولية التقصيرية ،كما يتبين من المادة ( )257من القانون المدني األردني التي تنص عمى
أنو -1" :يكون اإلضرار بالمباشرة أو التسبب  -2 .فإن كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط لو واذا
وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر".
ويتبين من نص المادة السابقة أنيا وضحت أن اإلضرار قد يقع إما بطريقة المباشرة أو طريق
التسبب  ،ومن ىنا يتبين أن النص يتحدث عن فعل ضار حيث إن الضرر ال يقع من تمقاء نفسو
عادة ،وانما يجب أن يترتب بناء عمى فعل ضار صدر من محدث الضرر وىذا الفعل قد يقع إما
بالمباشرة أو التسبب ،ويشترط لحدوث اإلضرار بالتسبب أن يتوافر إما التعدي أو التعمد.
كما نص القانون المدني األردني كذلك عمى ضرورة توافر عبلقة سببية بين الفعل وعدم الفعل
وبين الضرر ،وىذا ما يستبان من نص المادة (  ) 2 / 257التي تنص عمى أنو. . . . . . . . " :
وأن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر" ،وعبلقة السببية واإلفضاء ىذه تتوافر بين الضرر وماذا؟
فاإلفضاء يربط الضرر بالفعل الضار ،فيي عبلقة بين شيئين ،وال مجال إال لمقول أنيا عبلقة سببية
بين الضرر والفعل أو عدم الفعل خبلفاً لما تبنى عميو النظرية الموضوعية لممسئولية التقصيرية.
ويتضح من المادة (  ) 261من القانون المدني األردني التي تنص عمى أنو" :إذا أثبت
الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد لو فيو كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاىرة
أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ممزم بالضمان ما لم يقض القانون أو االتفاق بغير ذلك".
أن القانون المدني األردني أخذ بفكرة السبب األجنبي ومثالو القوة القاىرة كسبب لنفي عبلقة السببية
بين فعل محدث الضرر والضرر الذي أصاب المضرور ،وذىب رأي في الفقو إلى أن األخذ بفكرة
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السبب األجنبي يناقض ما بنيت عميو النظرية الموضوعية ألنو وفقاً ليذه النظرية يسأل محدث الضرر
حتى ولو وجد سبب أجنبي( .)1ونتفق مع ما ذىب إليو ىذا الرأي حيث من الممكن باالستناد إلى فكرة
السبب األجنبي أال يمكن جبر ضرر المضرور إذا كان فعل محدث الضرر قد حدث بسبب أجنبي
عنو وقوة قاىرة أجبرتو عمى القيام بالفعل الضار وتبعاً لو أضر بالمضرور ،ولكن نبلحظ أن القانون
المدني األردني اعتد بفكرة السبب األجنبي واعتبره سبباً إلعفاء محدث الضرر عن تعويض أو ضمان
الضرر الذي يحدثو بالمضرور بما يعارض فكرة النظرية الموضوعية التي اعتمدىا القانون المدني
األردني في المادة (  ) 256منو .
ويتضح من المادة (  ) 262التي تنص عمى أنو" :من أحدث ضر اًر وىو في حالة دفاع
شرعي عن نفسو أو مالو أو عن نفس الغير أو مالو كان غير مسئول عمى أال يجاوز قدر الضرورة
واال أصبح ممزماً بالضمان بقدر ما جاوزه ،".وكذلك المادة (  ) 263التي تنص عمى أنو -1" :يضاف
الفعل إلى الفاعل ال اآلمر ما لم يكن مجب اًر عمى أن اإلجبار المعتبر في التصرفات الفعمية ىو اإلكراه
الممجئ وحده.
 - 2ومع ذلك ال يكون الموظف العام مسئوالً عن عممو الذي أضر بالغير إذا قام بو تنفيذاً
ألمر صدر إليو من رئيسو متى كانت إطاعة ىذا األمر واجبة عميو أو كان يعتقد أنيا واجبة وأقام
الدليل عمى اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منو وكان اعتقاده مبنياً عمى أسباب معقولة وأنو راعى
في عممو جانب الحيطة والحذر".

()1انظر إياد جاد الحق ،مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية ،مرجع سابق ،ص.222
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نجد أن القانون األردني قد تحدث فييا عن أفعال اإلباحة لفعل التعدي وىي  :حالة الدفاع
الشرعي واإلكراه الممجئ وحالة تنفيذ الموظف العام ألمر صادر إليو من رئيسو وقد سبق بيانيا(.)1
وباالستناد إلى فكرة الضرر كأساس لممسئولية التقصيرية التي أخذ بيا القانون المدني األردني التي
تقوم عمى أن كل شخص مسئول عن أفعالو الضارة ،فإذا أبيح الفعل الضار فكيف سيتم جبر ضرر
المضرور ،ومن ىو المسئول عن ضمان ىذا الضرر؟؟ ،فالنص عمى حاالت إلباحة الفعل يناقض
المبادئ التي بنيت عمييا النظرية الموضوعية.
ويتضح من المادة ( )257وما ورد فييا أنيا تثير أمامنا تساؤل آخر ،حيث وفقاً لنص المادة
( )256فان كل شخص مسئول عن أفعالو الضارة وان كان عديم التمييز ،وتأتي المادة ()257
لتشترط التعمد لقيام اإلضرار بالتسبب الذي ىو صورة من صور اإلضرار وفقاً لمقانون المدني
األردني ،ومن المعموم أن التعمد يوجب توافر نية وقصد اإلضرار بالغير ،وىذا القصد ال يتوافر إال إذا
كان محدث الضرر ممي اًز ،بما يعارض ما ورد في نص المادة (  ،) 256ويعارض بالتالي فكرة
النظرية الموضوعية.
ووفقاً لما ورد في المادة (  ) 288من القانون المدني األردني التي تنص عمى أنو - 1" :ال
يسأل أحد عن فعل غيره .ومع ذلك فمممحكمة بناء عمى طمب المضرور إذا رأت مبر اًر أن تمزم بأداء
الضمان المحكوم بو عمى من أوقع الضرر-:
أ -من وجبت عميو قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالتو
العقمية أو الجسمية إال إذا أثبت أنو قام بواجب الرقابة  ،أو أن الضرر كان ال بد واقعاً ولو قام بيذا
الواجب بما ينبغي من العناية.

()1انظر ىذا البحث ص  17وما بعدىا.
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ب -من كانت لو عمى من وقع منو اإلضرار سمطة فعمية في رقابتو وتوجييو ولو لم يكن ح اًر
في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفتو أو بسببيا.
 -2ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع عمى المحكوم عميو بو".
يبلحظ أنيا أقرت مسئولية متولي الرقابة ومسئولية المتبوع عن فعل التابع أثناء تأدية وظيفتو
أو بسببيا في حالة تعذر الحصول عمى تعويض من قبل المحكوم عميو محدث الضرر .ومن
المعروف أن النظرية الموضوعية ال تقرر مسئولية عن فعل الغير كمسئولية متولي الرقابة ومسئولية
المتبوع عن فعل التابع ،حيث وفقاً لمنظرية الموضوعية فإن كل شخص مسئول عما يمحقو بالغير من
ضرر ويمزم بضمان الضرر ،واقرار المسئولية عن فعل الغير يعارض ىذه النظرية .عممياً ال يمكن
تقرير مسئولية عديم التمييز حيث في العادة يعتمد عديم التمييز مالياً عمى متولي رقابتو سواء أكان
ولياً أو وصياً ،لذلك في النياية مسئولية عديم التمييز ىي مسئولية متولي الرقابة.
وأخي اًر يعارض ما سبق بيانو ما قيل بأن القانون المدني األردني قد أخذ بفكرة الضرر أو
النظرية الموضوعية كأساس لقيام المسئولية التقصيرية عن فعل محدث الضرر الشخصي ،حيث مما
سبق يتبين أن القانون قد نص في المادة (  ) 256عمى ىذه النظرية ثم بتفصيل النصوص التالية لو
نبلحظ أنو أخذ بالنظرية الشخصية حيث أقر فكرة السبب األجنبي وأقر ضرورة توافر فعل أو عدم فعل
ضار كركن من أركان المسئولية التقصيرية بجانب ركني الضرر وعبلقة السببية ،كما أقر المسئولية
عن فعل الغير كمسئولية متولي الرقابة ومسئولية التابع عن فعل المتبوع عند تعذر الحصول عمى
تعويض من قبل المحكوم عميو محدث الضرر ،كما لم يقر مسئولية عديم التمييز في بعض الحاالت
حيث لم يجعميا عمى إطبلقيا ،فمم يقرىا في حالة اإلضرار بالتسبب مع شرط التعمد ولم يمزمو
بالضمان في ىذه الحالة.
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لكل ما سبق نرى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية في القانون المدني
األردني  ،حيث في ثنيات النصوص القانونية توافرت العناصر التي تدلل عمى أخذ القانون لفكرة الخطأ
كأساس لقيام مسئولية محدث الضرر التقصيرية ،األمر الذي يعني اعتناق المشرع األردني لمنظرية
الشخصية في المسئولية التقصيرية وذلك عمى خبلف ما جاء في المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني
األردني والعديد من الكتب الفقيية.
ونرى أن السبب فيما وقع فيو المشرع األردني من خمط ،يعود إلى تأثره بالفكر القانوني
لممد رسة البلتينية رغم توجيو في استقاء أحكام القانون المدني من الفقو اإلسبلمي ،األمر الذي يحدث
تعارض أو عدم انسجام في صياغة النصوص ووضوح النظام المعتنق في الكثير من المواضع في
القانون المدني ،ومنيا موضوع بحثنا.
اثاا

ام

م قع انان ن امدن

اف لطان

تنص المادة ( )179من القانون المدني الفمسطيني عمى أنو " :كل من ارتكب فعبلً سبب
ضر اًر لمغير يمزم بتعويضو".
يتضح من النص السابق أن القانون المدني الفمسطيني اشترط حتى تقام مسئولية محدث
الضرر التقصيرية ضرورة توافر فعل وضرر وعبلقة سببية بين الفعل والضرر .كما يبلحظ عمى
النص السابق أنو استخدم لفظ "الفعل" وىذا يدلل وبصريح العبارة أن القانون تناول الفعل اإليجابي
بالتنظيم دون الفعل السمبي حيث حدد الفعل دون عدم الفعل وىذا ما أكدتو المادة ( )161من القانون
المدني الفمسطيني حيث ورد فييا " :ال عبرة لمداللة في مقابل التصريح" .بالتالي فإن عدم الفعل أو
اإلىمال ال يعد من قبيل األفعال التي يمكن أن تثار مسئولية الممتنع التقصيرية وفقاً لمقانون المدني
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الفمسطيني .ولكن وفقاً لممادة ( )2/1من القانون المدني الفمسطيني التي تنص عمى أنو" :إذا لم يجد
القاضي نصاً تشريعياً يمكن تطبيقو حكم بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسبلمية فإذا لم توجد فبمقتضى
العرف ،فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة" ،وحيث أن الفقو اإلسبلمي قد
اعتبر االمتناع عن عمل من قبيل الخطأ الذي يقيم مسئولية الممتنع التقصيرية كما سبق البيان(،)1
ووفقاً لممادة السابقة تعد مبادئ الشريعة اإلسبلمية المصدر الثاني ألحكام القانون المدني بعد التشريع
المدني ،وبما أن القانون المدني الفمسطيني قد خبل من اإلشارة إلى أن االمتناع عن عمل يعد خطأ،
فتبعاً لذلك يعد االمتناع عن عمل خطأ وفقاً لنص المادة ( )2/1من القانون المدني الفمسطيني.
ويبلحظ من نص المادة ( )179من القانون المدني الفمسطيني أن المشرع الفمسطيني قد تبنى
النظرية الموضوعية كأساس لممسئولية التقصيرية حيث ذىبت المادة إلى أن كل شخص أضر بالغير
يمزم بتعويضو حتى وان كان عديم التمييز ،حيث لم يستثن النص عديم التمييز وأقام مسئوليتو
التقصيرية عن فعمو الضار ،وىذا ما أكدتو المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفمسطيني
حيث ورد فييا أن ىذا النص جعل الضرر مناط المسئولية سواء ارتكب الضرر ممن كان ممي اًز أو
غير مميز(.)2
وتنص المادة ( -1" :)181يكون الشخص مسئوالً عن أفعالو الضارة متى صدرت منو وىو
مميز -2 .إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن ىناك من ىو مسئول عنو أو تعذر
الحصول عمى تعويض من المسئول ،جاز لمقاضي أن يمزم من وقع منو الضرر بتعويض عادل مع
مراعاة مركز الخصوم" .ويبلحظ عمى النص السابق في الفقرة األولى منو أنو قد نص عمى عدم
مسئولية عديم التمييز التقصيرية عن فعمو الضار ،حيث اعتبره غير مسئول عن أفعالو الضارة متى
()1انظر ىذا البحث ،ص.74-73

()2المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفمسطيني ،سنة 2113م ،ص .211
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صدرت منو وىو غير مميز .وفي ىذا النص اتجو القانون المدني الفمسطيني إلى األخذ بالنظرية
الشخصية حيث اشترط اإلدراك والتمييز كعنصر من عناصر ركن الخطأ الذي يعد ركناً من أركان
المسئولية التقصيرية بما يعارض ما اتجو إليو في المادة السابقة.
وورد في المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفمسطيني أنو قد ثار خبلف حاد بين
أعضاء لجنة صياغة المشروع المقترح حول نص المادتين ( ،)181 ، 179حيث ذىبت غالبية المجنة
إلى األخذ بفكرة الخطأ كأساس لقيام المسئولية التقصيرية ،فورد نص بوضع قاعدة عامة في المسئولية
التقصيرية تقوم عمى الخطأ وأخذ بنص المادة ( )163من القانون المدني المصري التي تنص عمى
أنو" :كل خطأ سبب ضر اًر لمغير يمزم من ارتكبو بالتعويض" ،بينما نادت األقمية من أعضاء المجنة
بأن تقوم المسئولية التقصيرية عمى فكرة الضرر .وعند مراجعة النصوص عدلت األغمبية عن رأييا
فحذفت النص السابق ووضعت النص " :كل من ارتكب فعبلً سبب ضر اًر لمغير يمزم بتعويضو" ،ووفقاً
لممذكرات اإليضاحية فإن ىذا النص يضع قاعدة عامة تجعل الضرر أساس المسئولية التقصيرية حتى
في حالة عدم وجود خطأ من قبل محدث الضرر ،وبالتالي األخذ بالنظرية الموضوعية كأساس
لممسئولية التقصيرية وفقاً لما اتجو إليو الفقو الحديث .ورأت أغمبية المجنة أن تضع المادة ()181
ومصدرىا المادة ( )164من القانون المدني المصري السابقة ،واعترضت األقمية عمى وضع ىذه
المادة ألنيا تؤدي إلى تناقض مع المادة التي تسبقيا حيث جعمت فكرة الخطأ أساس المسئولية
التقصيرية ،فوفقاً لممادة ( )179فإن عديم التمييز واإلدراك يسأل مسئولية كاممة ومطمقة ،بينما وفقاً
لممادة ( )181فإن عديم التمييز ال يسأل إال في حاالت محددة واستثنائية .لذلك وفقاً لممذكرات ال
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يستقيم نص الفقرة األولى من المادة ( )181مع نص المادة ( .)179لذلك ذىبت األقمية في المجنة
عمى أنو ال لزوم لممادة (  )181ويجب إلغائيا في حين ذىبت األغمبية إلى عكس ذلك(.)1
ويذىب رأي في الفقو إلى أن نص المادة ( )179ال يدلل عمى أخذ القانون المدني الفمسطيني
بنظرية الضرر كأساس لممسئولية التقصيرية ،واعتبر أن ىذا النص اشترط ثبلثة أركان لقيام المسئولية
التقصيرية وىي :الفعل الضار والضرر وعبلقة السببية بينيما ،أي أن القانون استبدل "ركن الخطأ"
بركن "الفعل الضار" مع بقاء باقي األركان "الضرر وعبلقة السببية"(.)2
واعتبر ىذا ال أري أنو يشترط لقيام المسئولية التقصيرية ضرورة توافر الفعل الضار الذي يمثل
العنصر المادي في ركن الخطأ ،ويتضح ىذا من نص المادة ( ،)179ثم اشترط العنصر المعنوي
وذلك في نص المادة ( )1/181المتمثل في اإلدراك والتمييز .وبالتالي توافر ركن الخطأ بعنصريو
المادي والمعنوي وفقاً لمنظرية الشخصية في المسئولية التقصيرية .واعتبر أن عدم ذكر لفظ الخطأ
حرفياً في النصوص ال يعني عدم اشتراطو لقيام المسئولية التقصيرية إذا توافرت األركان األخرى
فالعبرة في المقاصد والمعاني وليس باأللفاظ والمباني ،ورأى بالتالي لزوم ركن الخطأ كركن من أركان
المسئولية التقصيرية في القانون المدني الفمسطيني(.)3
ونتفق مع ما ذىب إليو الرأي السابق حيث وفقاً لنص المادة ( )159التي تنص عمى أنو:
"العبرة لممقاصد والمعاني ال لؤللفاظ والمباني" ،فإن نصوص القانون المدني الفمسطيني تدلل عمى أخذه
()1المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفمسطيني ،المرجع السابق ،ص  215وما بعدىا.

()2ووفقاً ليذا الرأي فإن وجو االختبلف بين ركن الخطأ وركن الفعل الضار في أنو يشترط في األول توافر عنصرين:

عنصر مادي يتمثل بانحراف في سموك الشخص المعتاد ،وعنصر معنوي :يشترط فيو توافر اإلدراك والتمييز لدى
محدث الضرر .أما في ركن الفعل الضار فيكتفى بتوافر العنصر المادي فقط دون العنصر المعنوي أي يشترط لقيام
ركن الفعل الضار وجود انحراف في السموك المألوف لمشخص المعتاد دون ضرورة توافر اإلدراك والتمييز لديو .انظر

إياد جاد الحق ،مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية ،مرجع سابق ،ص .219

()3إياد جاد الحق ،مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية ،مرجع سابق ،ص .221
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بفكرة الخطأ كأساس لممسئولية التقصيرية ،حيث ورد في المادة ( )179العنصر المادي لمخطأ ،وورد
في المادة ( )1/181العنصر المعنوي لمخطأ ،وعميو فإن المطمق الذي ورد في نص المادة ( )179من
أن كل شخص مسئول عن أفعالو الضارة تم تقييده في النص التالي لو – نص المادة (-)1/181
وجعل مناط المسئولية اإلدراك والتمييز حيث اشترط تمييز محدث الضرر حتى تقوم مسئوليتو
التقصيرية عن فعمو الضار.
كما يؤكد اعتناق القانون المدني الفمسطيني لفكرة الخطأ كأساس لممسئولية التقصيرية أخذه
بفكرة السبب األجنبي وذلك في نص المادة ( )181حيث ورد فييا أنو " :إذا أثبت الشخص أن الضرر
قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد لو فيو كقوة قاىرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ،كان غير
ممزم بتعويض ىذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك" .وتبعاً ليذا النص فقد اعتد
القانون باحتمال وجود سبب أجنبي ينفي قيام عبلقة السببية بين الخطأ والضرر بما يمنع قيام
المسئولية التقصيرية فبل تثار مسئولية محدث الضرر تبعاً لذلك ،وال يمزم بالتالي بتعويض المضرور
عما لحق بو من ضرر ،وقد يكون السبب األجنبي إما قوة قاىرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من
الغير.
وقد حاول القانون المدني الفمسطيني التخفيف من مساوئ النظرية الشخصية ،حيث قد يمحق
عديم التمييز الضرر بالغير دون وجود من يعوضو عن ىذا الضرر ،لذلك نص عمى مسئولية عديم
التمييز استثناء ،وجعل ىذه المسئولية عمى سبيل االحتياط وفقاً لنظرية تحمل التبعة ،حيث ما ذنب
المضرور الذي لحق بو الضرر من جراء فعل عديم التمييز أال يعوض عن ىذا الضرر؟ ،لذلك كفالة
وتحقيقاً لمتضامن االجتماعي فقد نص القانون المدني عمى مسئولية عديم التمييز في بعض الحاالت
ووضع شروطاً محددة حتى تقوم مسئوليتو ،وىذا ما يستفاد من نص المادة ( )2/181التي ورد فييا:
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"إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن ىناك من ىو مسئول عنو أو تعذر الحصول عمى
تعويض من المسئول ،جاز لمقاضي أن يمزم من وقع منو الضرر بتعويض عادل مع مراعاة مركز
الخصوم".
وىذه الشروط ىي:
 -1تعذر الرجوع عمى المسئول عن عديم التمييز بالتعويض ،وقد يتحقق ذلك إما لعدم وجود مسئول
عن عديم التمييز أو لقيام المسئول بنفي الخطأ المفترض من جانبو أو إلعسار ىذا المسئول.
 -2مراعاة مركز الخصوم ،حيث عمى القاضي أن يقرر تعويضاً عادالً لممضرور ،بحيث إذا كان
عديم التمييز ثرياً والمضرور فقي اًر يحكم القاضي بتعويض كامل ،أما إذا كان عديم التمييز والمضرور
ميسوري الحال فالقاضي يحكم بتعويض جزئي ،واذا كان عديم التمييز فقي اًر والمضرور ثرياً فقد ال
يحكم القاضي بأي تعويض.
وتبعاً لما سبق البيان فإننا نرى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية في القانون
المدني الفمسطيني ،حيث تم النص عمى ضرورة توافره بجانب ركني الضرر وعبلقة السببية بين الخطأ
والضرر ،أي اعتمد النظرية الشخصية – فكرة الخطأ -كأساس لممسئولية التقصيرية.
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ا اتم
نخمص من ىذا البحث المتعمق بالخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية في القانون
المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني إلى النتائج والتوصيات التالية:
أ الً :انتائر-:
 .1لم ينظم القانون المدني األردني حالة الضرورة كظرف مخفف لممسئولية التقصيرية ،مكتفياً بما ورد
في القواعد الكمية الواردة في القانون المدني األردني ،مثل ما ورد في نص المادة ( )65منو عمى أنو:
"يدفع الضرر العام بالضرر الخاص واألشد باألخص" ،وكذلك ما تنص عميو المادة ( )63منو عمى
أنو" :االضطرار ال يبطل حق الغير" .حيث بتطبيق ىذه القواعد الكمية عمى أحكام الفعل الضار فإنو
يحق لمحدث الضرر إلحاق الضرر بالغير تفادياً إلصابتو بضرر أشد قد يمحق بنفسو أو مالو أو
بنفس غيره أو مالو ،وبتطبيق نص المادة ( )63فإنو يعد من حق المضرور مطالبة محدث الضرر
بالتعويض عما لحق بو من ضرر كنتيجة لفعل محدث الضرر .ولكن ال يكفي االعتماد عمى القواعد
الكمية بل يجب تنظيم حالة الضرورة بنص صريح يحدد شروط تحقق حالة الضرورة عمى غرار ما فعل
المشرع الفمسطيني حيث نظم ىذه الحالة بنص صريح في المادة ( )184التي تنص عمى أنو" :من
سبب ضر اًر لمغير ليتفادى ضر اًر أكبر ،محدقاً بو أو بغيره ،ال يكون ممزماً إال بالتعويض الذي تراه
المحكمة مناسباً".
 .2لم ينظم كبلً من القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني حالة رضا المضرور بالضرر
كسبب من أسباب إباحة فعل التعدي ،بالرغم من ضرورة إيراد نص صريح يحدد شروط تحققيا
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وحاالت وقوعيا ،حيث ارتضى المضرور إيقاع الضرر بو من قبل محدث الضرر مسبقاً ،فكيف
يطالب الحقاً بالتعويض عما لحق بو من ضرر ارتضاه لنفسو؟.
 .3لم ينظم كبلً من القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني بشكل صريح الخطأ السمبي
كصورة من صور التعدي الذي يوجب قيام المسئولية التقصيرية عمى خبلف ما قام بو القانون المدني
السوداني من تنظيم ليذا االمتناع ،ولكن التعميم الوارد في نص المادة ( )256من القانون المدني
األردني في عبارة "كل إضرار" يشمل الفعل وعدم الفعل ،بما يؤكد اعتباره لفعل الممتنع عن عمل من
قبيل صور التعدي ،وكذلك الحال في القانون المدني الفمسطيني حيث يستخمص من نص المادة
( )2/1منو أن مصادر القانون المدني ىي التشريع الصادر يميو مبادئ الشريعة اإلسبلمية ،وحيث أن
القانون المدني الفمسطيني قد خبل من اإلشارة إلى أن االمتناع عن عمل يعد تعدي يقيم مسئولية
محدث الضرر التقصيرية ،وحيث أن الفقو اإلسبلمي اعتد بفكرة الخطأ السمبي ،فتبعاً لذلك يعد القانون
المدني الفمسطيني قد أخذ باالمتناع عن عمل كصورة من صور التعدي وفقاً لما ورد في نص المادة
( )2/1من ذات القانون .وكل ما سبق ال ينفي ضرورة النص صراحة عمى اعتبار االمتناع عن عمل
يشكل تعدي يمزم الممتنع بتعويض المضرور عما لحق بو من ضرر جراء ىذا االمتناع في كبلً من
القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني.
 .4أخذ القانون المدني األردني بالنظرية الشخصية كأساس لممسئولية التقصيرية ،حيث نظم في المادة
( )261منو السبب األجنبي كسبب لنفي عبلقة السببية بين الفعل الضار والضرر ،واألخذ بو يعارض
ما اتجو إليو ىذا القانون في المادة ( )256التي تدلل عمى إتباع القانون األردني لمنظرية الموضوعية
كأساس لممسئولية التقصيرية التي تمزم محدث الضرر بضمان الضرر رغم وجود سبب أجنبي ،كما
يؤكد إتباع القانون المدني األردني لفكرة الخطأ أنو تناول عبلقة السببية بالبيان في المادة (،)2/257
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ونصو عمى المسئولية عن فعل الغير كمسئولية متولي الرقابة عمن ىم في رقابتو ومسئولية المتبوع
عن فعل التابع أثناء تأديتو وظيفتو أو بسببيا ،وكذلك نصو عمى مسئولية عديم التمييز في حالة
اإلضرار بالتسبب مع توافر شرط التعمد ،فالتعمد يثير نية اإلضرار التي يشترط فييا التمييز ،ومن ثم
فبل مسئولية لعديم التمييز في ىذه الحالة .وىذا ما جعل القضاء األردني يأخذ بالنظرية الشخصية،
وتبعاً لذلك نرى لزوم ركن الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية في القانون المدني األردني.
 .5أخذ القانون المدني الفمسطيني بفكرة الخطأ كأساس لممسئولية التقصيرية ،حيث نظم أحكام السبب
األجنبي بين نصوصو ،كما نص عمى عناصر ركن الخطأ وذلك في المادتين ( )1/181(،)179حيث
تناول في المادة األولى عنصر التعدي كعنصر مادي لمخطأ ،وفي الثانية عنصر التمييز كعنصر
معنوي لمخطأ .وبالتالي ال تعارض بين نصي المادتين كما ورد في المذكرات اإليضاحية ،كما لم يأخذ
بالنظرية الموضوعية وفقاً لممادة ( )179كما ورد في المذكرات اإليضاحية .لذلك نرى لزوم الخطأ
كركن من أركان المسئولية التقصيرية في القانون المدني الفمسطيني.
ثانااً  :ات صااا-:
 .1اعتبار حالة الضرورة سبباً مخففاً من مسئولية محدث الضرر التقصيرية في القانون المدني
األردني عمى غرار ما قام بو المشرع الفمسطيني ،وذلك لعدم كفاية حالة اإلكراه الممجئ التي تنص
عمييا المادة ( )1/263في تنظيم حالة الضرورة حيث تعد حالة اإلكراه الممجئ صورة من صورىا.
لذلك نقترح حذف المادة ( )1/263من القانون المدني األردني التي تنص عمى أنو" :يضاف الفعل
إلى الفاعل ال اآلمر ما لم يكن مجب اًر عمى أن اإلجبار المعتبر في التصرفات الفعمية ىو اإلكراه
الممجئ وحده" ،واضافة نص يتناول حالة الضرورة بشكل كامل متضمناً شروط تحققيا المتمثمة في:
وجود خطر حال محدد محدق ييدد محدث الضرر في نفسو أو مالو أو في نفس الغير أو مالو ،وأال
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يكون مصدر الخطر نابعاً من إرادة محدث الضرر ،وأن يكون الضرر المراد تفاديو أكبر من الضرر
الذي أصاب المضرور .لذلك نقترح إضافة نص مماثل لنص المادة ( )184من القانون المدني
الفمسطيني التي تنص عمى أنو" :من سبب ضر اًر لمغير ليتفادى ضر اًر أكبر ،محدقاً بو أو بغيره ،ال
يكون ممزماً إال بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً" إلى نصوص القانون المدني األردني.
 .2ضرورة النص عمى حالة رضا المضرور بالضرر كسبب من أسباب إباحة فعل التعدي ،حيث
نقترح النص عمى ىذه الحالة من ضمن حاالت إباحة الفعل الضار في القانون المدني األردني
والقانون المدني الفمسطيني بنص صريح متضمناً شروط مشروعية التعدي في ىذه الحالة التي تتمثل
في :أن يكون رضا المضرور صحيحاً أي صاد اًر عن ذي أىمية ،ويشترط في الحق الذي قبل
المضرور المساس بو أن يكون مما يجوز التصرف فيو ،كما يتحقق رضا المضرور في حالتين األولى
تتحقق عند طمب المضرور ذلك أو السماح لمحدث الضرر بإحداث ضرر معين بو صراحة أو
ضمناً ،أما الثانية فتتحقق برضا المضرور ارتكاب التعدي في مواجيتو وىو عالم باالحتمال الكبير
الذي يتجاوز ما ىو مألوف في إلحاق الضرر بو ،ولذلك نقترح إضافة النص التالي" :ال يسأل محدث
الضرر تقصيرياً إذا أضر بالغير بناء عمى طمبو أو رضاه الصريح أو الضمني بشرط صدور ىذا
الرضا عن ذي أىمية وأن يكون الحق الذي تم المساس بو مما يجوز التصرف فيو" إلى نصوص
القانون المدني األردني والقانون المدني الفمسطيني.
 .3نقترح تعديل المادة ( )2/257من القانون المدني األردني ،وذلك بإزالة حرف اليمزة من "أو"
ليصبح النص كاآلتي" :فإن كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط لو واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي
أو التعمد ،وأن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر" .حيث إن موضوع اإلفضاء إلى الضرر يتعمق بعبلقة
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السببية بين الفعل والضرر المترتب عميو ،فعبارة اإلفضاء إلى الضرر تربط الفعل بالضرر وبالتالي
تقوم المسئولية عمى محدث الضرر.
 .4التشدد في تقدير قيمة التعويض عن الخطأ العمدي ،بحيث يحكم عمى مرتكب الخطأ العمدي
بتعويض أكبر عن الذي يحكم بو عمى مرتكب الخطأ غير العمد ،بما يحقق الردع العام ويؤدي إلى
إحجام األفراد عن اإلضرار بالغير عمداً ،لذلك نتفق مع غيرنا بضرورة تعديل المادة ( )186من
القانون المدني الفمسطيني ،وكذلك المادة ( )266من القانون المدني األردني لتصبح عمى النحو
التالي -1" :يقدر التعويض في جميع األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر ،وما فاتو من كسب
بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لمفعل الضار -2 .عمى القاضي أن يتشدد في تقدير مبمغ التعويض
إذا تعمد محدث الضرر اإلضرار بالغير".
 .5اعتبار االمتناع عن عمل تعدياً بما يشكل العنصر المادي لركن الخطأ ،وبالتالي قيام مسئولية
الممتنع التقصيرية بتوافر باقي األركان وفق الضوابط التالية :تحديد ضابط لبلمتناع وىو امتناع
الشخص عن تقديم يد المعونة لحماية الغير من خطر يداىمو ،اشتراط توافر نية اإلضرار بالغير لدى
الممتنع ،تطبيق معيار الشخص المعتاد لتحديد ما إذا كان الممتنع متعدياً من عدمو ،كما يشترط في
حالة قيام الممتنع بالعمل أال يمحقو من جراء ذلك أي خطر أو ضرر ،ويشترط في الخطر الذي
يواجيو أن يكون إما موجياً إلى نفسو أو مالو أو عرضو.
وبناء عمى ما سبق فإننا نقترح إضافة النص التالي إلى نصوص القانون المدني األردني والقانون
المدني الفمسطيني" :يعد تعدياً االمتناع عن نجدة أو إغاثة من أحاط بو الخطر إذا أصيب الغير
بالضرر من جراء ىذا االمتناع سواء بالنفس أو المال أو العرض ،بشرط توافر نية اإلضرار بالغير
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لدى الممتنع مع قدرتو المتمثمة بقدرة الشخص المعتاد تجنيب الغير ىذا الضرر دون تعرضو ألي
خطر أو ضرر".
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المصادر غير اإلرادية (الفعل الضار والفعل النافع والقانون) ،دراسة مقارنة ،سنة 1995م.
 .63موسى سممان أبو مموح ،شرح مشروع القانون المدني الفمسطيني -مصادر االلتزام
(المصادر اإلرادية والمصادر غير اإلرادية) ،الطبعة األولى2113-2112 ،م.
 .64نبيل إبراىيم سعد ،النظرية العامة لبللتزام ،الجزء األول -مصادر االلتزام ،دار الجامعة
الجديدة ،سنة 2117م.
 .65وىبة الزحيمي ،الفقو اإلسبلمي وأدلتو ،الجزء التاسع ،الطبعة السادسة ،دار الفكر ،سنة
2118م.
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ثااثاً :رلائل اماجلتار ادات ر -:
 .1أسماء موسى أبو سرور ،ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية – دراسة مقارنة بين القانون
المدني المصري والقانون المدني األردني ،رسالة ماجستير في جامعة النجاح الوطنية -نابمس،
سنة 2116م.
 .2عماد أحمد أبو صد ،مسئولية المباشر والمتسبب – دراسة مقارنة بالشريعة اإلسبلمية والقانون
المدني ،رسالة دكتوراة في جامعة عين شمس – مصر ،الطبعة األولى ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،سنة 2111م.
 .3فضل ماىر عسقبلن ،المسئولية التقصيرية لعديم التمييز -دراسة مقارنة،رسالة ماجستير لدى
جامعة النجاح الوطنية في نابمس ،سنة 2118م.
 .4محمد حسين الشامي ،ركن الخطأ في المسئولية المدنية – دراسة مقارنة بين القانون المدني
المصري واليمني والفقو اإلسبلمي  ،رسالة دكتوراة لدى جامعة عين شمس – القاىرة  ،دار
النيضة العربية ،سنة 1991م.
ر عاً:

ا

امنش ر -:

 .1إياد جاد الحق ،مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية في مشروع القانون
المدني الفمسطيني -دراسة تحميمية ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات اإلسبلمية ،المجمد
العشرون ،العدد األول ،سنة 2112م.
 .2إياد جاد الحق ،المعالجة التشريعية ألسباب انعدام التمييز في مجمة األحكام العدلية ومدى
كفايتيا -دراسة تحميمية مقارنة مع مشروع القانون المدني الفمسطيني ،مجمة األزىر بغزة،
سمسمة العموم اإلنسانية ،المجمد الثاني عشر ،العدد الثاني ،سنة 2111م.
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 .3مدحت محمد عبد العال ،نظرة تحميمية ألحكام المسئولية عن الفعل الضار في قانون
المعامبلت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األولى ،المركز القومي لئلصدارات
القانونية ،سنة 2111م.
 .4نوري خاطر ،تحديد فكرة الخطأ الجسيم في المسئولية المدنية – دراسة نظرية مقارنة ،بحث
منشور في الدليل االلكتروني لمقانون العربي ،سنة 2111م.
املاً :امذارا إلاضا ا -:
 .1المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني ،إعداد المكتب الفني في نقابة المحامين األردنية،
الجزء األول ،الطبعة الثالثة ،سنة 1992م.
 .2المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفمسطيني ،سنة 2113م.
لادلاً :ان نان-:
 .1قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفمسطيني رقم  4لسنة 2111م.
 .2قانون الخدمة المدنية الفمسطيني رقم  4لسنة1998م.
 .3قانون العقود وااللتزامات المغربي.
 .4القانون المدني األردني رقم  43لسنة 1976م.
 .5القانون المدني البحريني رقم  19لسنة 2111م.
 .6القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم اإلشتراعي رقم  84لسنة 1949م.
 .7القانون المدني الفرنسي لسنة 1814م.
 .8القانون المدني الفمسطيني رقم  4لسنة 2112م.
 .9القانون المدني الكويتي رقم  67لسنة 1981م.
 .11القانون المدني الميبي.
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 .11القانون المدني المصري رقم  131لسنة 1948م.
 .12قانون المعامبلت المدنية السوداني لسنة 1984م.
 .13قانون المعامبلت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  5لسنة 1985م.
 .14مجمة األحكام العدلية.
 .15مجمة االلتزامات والعقود التونسية رقم  87لسنة 2115م.
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