المقدمة
موضوع البحث ومشكلته:
يعتبر اإلنسان مسئوالً عن سلوكه الذي قد يسبب ضر اًر للغير ،حيث إن اإلنسان يحب عليه
في األصل أن ال يأتي سلوكاً يمس حقوق الغير ،فإذا قام بهذا السلوك فإنه يكون مسئوالً عن جبر
الضرر الذي يلحق الغير .وقد يصدر الفعل الضار من شخص عديم التمييز ،كما لو كان صغير
السن غير مميز ،أو مجنونا أو معتوها ،كما قد يصدر الفعل الضار من شخص فقد التمييز بسبب
آخر كما لو كان سكراناً أو منوماً تنويماً مغناطيسياً أو مسحو اًر ،أو ألي سبب مرضي قد يؤدى إلى
فقد الشخص للتمييز أثناء ارتكابه الفعل الذي قد يسبب ضر اًر للغير ،وحيث إن عديم التمييز ،ال
إرادة له وال إدراك ،والمضرور ال عالقة له بفقدان التمييز ،فكيف يكون عديم التمييز مسئوال عن
الضرر الذي يلحق بالغير ،وكيف يستطيع المضرور مطالبة عديم التمييز بالتعويض عن
الضرر؟.
اختلفت التشريعات المقارنة في حل هذه المسألة ،فمنها من أسس قيام المسئولية على
الخطأ الذي يشترط لقيامه توافر اإلدراك والتمييز ،كأساس لقيام المسئولية التقصيرية ،مع وجود
إمكانية مساءلة عديم التمييز مسئولية جوازية مخففة ،ومنها من اكتفي بالضرر كشرط لقيام
المسئولية ،دون اعتبار لوجود خطأ من عدمه ،وبالتالي ال تشترط الخطأ لقيام المسئولية.
ولكن هذه التشريعات نصت صراحة على أسباب معينة وجودها يعني عدم التمييز في
مرتكب الفعل الضار ،وهذه األسباب هي :صغر السن ،والجنون والعته ،بينما هناك أسباب أخرى
تؤدي إلى انعدام التمييز لم تعالجها التشريعات رغم أن وجودها يؤدي إلى فقد اإلدراك والتمييز
للشخص المصاب بها ،باإلضافة إلى أن هناك أمراض تؤدي أيضا إلى فقد التمييز لم ينص
المشرع على اعتبارها سببا من أسباب انعدام التمييز.
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األمر الذي يثير التساؤل :حول مدى تأثير األسباب التي تؤدي إلى انعدام التمييز على
مسئولية عديم التمييز؟ وحول موقف التشريعات المقارنة من هذه المسئولية ،وحول تأثير األسباب
التي تؤدي إلى فقد التمييز ،والتي لم تنص عليها التشريعات كأسباب النعدام التمييز؟ .كما يثير
هذا البحث العديد من التساؤالت ،أهمها:
 -1هل نظم المشرع الفلسطيني مسئولية عديم التمييز؟ وما هو موقف التشريعات المقارنة
من مسئولية عديم التمييز؟.
 -2ما هو المذهب الذي تبناه المشرع الفلسطيني في هذه المسئولية ،ومدى كفايته؟.
 -3هل األساس الذي بنى عليه المشرع الفلسطيني فكرة المسئولية يتسق مع خطة المشرع
العامة في تنظيم قواعد المسئولية التقصيرية؟.
 -4هل أسباب انعدام التمييز وردت على سبيل الحصر ،أم على سبيل المثال؟.
 -5هل يمكن االستعاضة عن مسئولية عديم التمييز بأنواع أخرى من المسئولية؟.
 -6ما هو دور القاضي في تقدير قيام مسئولية عديم التمييز؟.
أهمية البحث:
ال تخفى أهمية قواعد المسئولية التقصيرية من الناحيتين العلمية والعملية ،فمن
الناحية العلمية فإن هذا البحث يشكل لبنة إضافية في بناء المسئولية ،وخاصة التقصيرية
منها ،بما يجعل الد ارسة فيه متخصصة في إطار نوع من أنواع المسئولية التقصيرية،
تقييماً لموقف المشرع منها وسب اًر لغور خفايا بعض جوانبها بما يقدم دراسة علمية ،تفيد
الدارس والباحث والمطبق ،والمشرع.
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أما من الناحية العملية فهو من الموضوعات ذات الطابع العملي القضائي ،خاصة أن
هناك العديد من اإلشكاليات الواقعية التي الزالت بحاجة إلجابة سواء في طرق دفع المسئولية أو
تقريرها جلبا للتعويض.
منهج البحث:
سنتبع في هذا البحث المنهج التحليلي مستكشفاً الموقف الذي تبناه المشرع من خالل سبر
غور المواد التي نظمت مسئولية عديم التمييز ،محلالً لها بانيا ذلك على ما تضمنته وما قرره
القضاء بالخصوص وما أبداه الفقهاء مع مقارنة ما تبناه مشرعنا بالقانون المدني المصري والقانون
المدني األردني ما أمكن.
خطة البحث:
نتناول موضوع هذا البحث من خالل تقسيمه إلى فصلين على النحو اآلتي:
مبحث تمهيدي :ماهية انعدام التمييز
الفصل الول :أسباب انعدام التمييز.
الفصل الثاني :أثر انعدام التمييز على المسئولية.
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المبحث التمهيدي
ماهية انعدام التمييز
لما كان انعدام التمييز يثير إشكالية في المسئولية التقصيرية فإن معرفة المقصود منه
تتأتي بمعرفة ضده وهو التمييز كما تتأتي بمعرفة المراحل التي يمر بها اإلنسان وأثرها في أهليته
وهو ما نبينه عبر المطلبين اآلتيين:
المطلب الول :المقصود بالتمييز.
المطلب الثاني :مراحل األهلية.
المطلب الول
المقصود بالتمييز
نبين المقصود بالتمييز من خالل تعريفه لغة واصطالحاً ،وذلك على النحو اآلتي:
أولا :التمييز لغ اة:
وميز بمعنى ماز ،ويقال امتاز القوم إذا تميز
من ماز الشيء مي اًز ،أي عزله وفرزهّ ،
بعضهم من بعض).(1
والتمييز في اللغة مأخوذ من ُمزته مي اًز ،من باب باع ،وهو عزل الشيء وفصله عن غيره،
ومنه قول الفقهاء :سن التمييز ،ومرادهم بذلك تلك السن التي إذا انتهى إليها عرف مضاره
ومنافعه ،وكأنه مأخوذ من ميزت األشياء ،إذا فرقتها بعد المعرفة بها ،وبعض الناس يقولون :
التمييز قوة في الدماغ يستنبط بها المعاني(.)2

 1اسماعيل بن حماد الجوهري :معجم الصحاح ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بالقاهرة ،2005 ،مادة ميز ،ص .213
 2و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية  :الموسوعة الفقهية ،الجزء السابع ،الطبعة الثانية ،الكويت ،1666 ،ص.151
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ثانيا :التمييز اصطالحا:
اختلف الفقه في تعريف التمييز فعرفه البعض بأنه (أن يصبح له بصر عقلي يستطيع به
أن يميز بين الحسن والقبيح من األمور ،وبين الخير والشر ،والنفع والضرر ،وان كان هذا البصر
غير عميق ،وهذا التمييز غير تام وال مستوعب للنتائج ،فمرحلة التمييز هي طور االستنارة العقلية،
ويدخل فيها عقل اإلنسان منطقة النور ،وتأخذ فيها الحقائق والمدركات أمامه بالظهور)(.)1
ويعرف آخر التمييز بأنه (أن يصير لإلنسان وعي وادراك يفهم به خطاب الشارع واجماالً،
ُ
فيدرك معاني األلفاظ الدينية ،والمعامالت المدنية ،ويفهم نتائج هذه المعامالت في تبادل الحقوق
وااللتزامات ولو بصورة مجملة ،فيعرف الفرق بين البيع والشراء وأن أحدهما سالب واآلخر
جالب)(.)2
ويعرف ثالث التمييز بأنه (القدرة على فهم ماهية الفعل ،وطبيعة توقع اآلثار التي من شأنه
ُ
إحداثها ،وتنصرف هذه القدرة إلى ماديات الفعل ،فتتعلق بكيانه ،وعناصره ،وخصائصه ،وتنصرف
كذلك إلى آثاره ،من حيث ما تنطوي عليه من خطورة على المصلحة أو الحق الذي يحميه القانون
وما تنذر به من اعتداءات عليه)(.)3
ونرى أن جميع ما ذكر من تعريفات تدور حول فهم األمور وادراك نتائجها ،والضار والنافع
منها.

 1مصطفى الزرقا :الفقه اإلسالم ي في ثوبه الجديد ،الجزء الثاني ،المدخل الفقهي العام ،الطبعة السادسة ،مطبعة جامعة دمشق 1663م فقرة
،421ص.160
 2فضل عسقالن :المسئولية التقصيرية لعديم التمييز ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية -بفلسطين -عام  ، 2002ص.104
 3جالل إبراهيم :المسؤولية المدنية لعديمي التمييز ،دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والمصري والشريعة اإلسالمية ،دون طبعة ،دون دار نشر ،دون سنة
نشر فقرة  ،ص .11
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وبالتالي تتحقق مسؤولية الشخص عن كل فعل أو قول يصدر منه وهو مميز ،أي لديه
قدرة على معرفة فعله وقوله وما ينتج عنه ،وعليه فإن المسئولية هي" :أهلية الشخص ألن ينسب
إليه فعله ويحاسب عليه ،أو التبعة التي تترتب نتيجة قول أو فعل صادرين عن المسئول وينبني
عليها آثارها"(.)1
وعليه فإن المقصود بعديم التمييز:
عرفت المادة  643من مجلة األحكام العدلية عديم التمييز من خالل تعريفها الصغير غير
المميز فذكرت أنه (الذي ال يفهم البيع والشراء يعني من ال يعرف أن البيع سالب للملكية والشراء
جالب لها ،وال يفرق بين الغبن الفاحش الظاهر كالتغرير في العشرة خمسة وبين الغبن اليسير).
()2

ويعرف البعض
ُ

وبحق عديم التمييز بأنه (الذي ُح ِرَم من العقل فلم َي ُعد يعرف ما تقوم به

يداه ،ولم يعد يميز بين الحسن والقبيح والفضيلة والرذيلة ،والخير والشر ،فصار لديه سواء الحسن
والقبيح ،واختلطت أمام ناظريه الفضيلة والرذيلة ،ولم يعد بوسعه االختيار بين الخير والشر) ويرجع
عدم التمييز إلى سببين؛ هما :صغر السن ،والمرض باضطراب عقلي.
واألصل أن األهلية مناطها التمييز ،ذلك أن اإلرادة ال تصدر إال عن تمييز ،فمن كان
ومن انعدم تمييزه،
كامل التمييز كان كامل األهلية ،ومن كان ناقص التمييز كان ناقص األهليةْ ،
انعدمت أهليته(.)3

 1مشاري الرشيدي  :مسئولية عديم التمييز عن الفعل الضار ،دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية  ،رسالة ماجستير نوقشت بجامعة
الشرق األوسط بتاريخ 2010- 6- 20م ،ص .13
 2أبو زيد مصطفى :مدى مسؤولية عديم التمييز التقصيرية في القانون المقارن ،بحث في القانون الفرنسي والقانون المصري والشريعة اإلسالمية ،والقانون
الكويتي ،ج ، 1منشور في مجلة الحقوق ،كلية الحقوق جامعة الكويت ،ط ،6العدد الثالث ،1662 ،ص.14
 3عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول تنقيح عبد الباسط خميس ومصطفى الفقى الطبعة الثالثة منشورات الحلبي
الحقوقية لبنان 1642م ،فقرة  ،141ص .225
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وبالتالي يمكننا القول بأن انعدام التمييز هو انعدام القدرة على التفريق بين األشياء أو
األمور ،سواء كان ذلك لصغر السن أو لعاهة في العقل أفقدته القدرة على ذلك.
المطلب الثاني
مراحل الهلية
لما كانت األهلية مناط التمييز ،وكان التمييز أساساً من أسس المسؤولية عن سلوك
الشخص الضار التي تلحق بالغير( .)1ومن ثم فإن األهلية تتدرج بحسب السن والتمييز ،من عديم
إلى ناقص إلى مميز ورشيد( .)2لذا تمر األهلية بمراحل هي:
 -1انعدام التمييز :وهي التي تبدأ من والدة اإلنسان وتنتهي بسبع سنين من عمر الشخص أو
الناجمة عن إصابته بمرض في العقل مهما بلغ من العمر.
 -2نقص التمييز:
تعد هذه المرحلة هي المرحلة الثانية من مراحل األهلية ،وتبدأ ببلوغ الشخص سن السابعة
وهو ما يسمى بسن التمييز( ،)3وهذا حسب القانون المدني الفلسطيني( ،)5(،)4والقانون المدني

 1أبو زيد مصطفى :مدى مسئولية عديم التمييز التقصيرية في القانون المقارن ،ج ،2منشور بمجلة الحقوق بجامعة الكويت ،ع ،4س ،6ط،1664 ،2
ص.16
 2يقصد باألهلية كأصل عام أهلية األداء ،وليس أهلية الوجوب ،ويقصد بأهلية األداء صالحية الشخص الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات ،وهي
تتعلق بالشخص ذاته ،وليس بإرادته ،أما أهلية األداء فتعني صالحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية .سالم الدحدوح وحمدي بارود :محاضرات في
مبادئ القانون ،دراسة خاصة لطلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،الطبعة األولى ،دون دار نشر ،2006-2002 ،ص .62
 3إياد جاد الحق :النظرية العامة لاللتزام ،مصادر االلتزام ،العقد ،اإلرادة المنفردة ،الفعل الضار ،الفعل النافع والقانون ،ط ،2دون دار نشر،2011 ،
ص.101
 4صدر هذا القانون المدني رقم  4لسنة  2012في  5أغسطس عام  2012ونشر بالوقائع الفلسطينية عدد ممتاز .ويعمل به في قطاع غزة فقط ،وال زالت
مجلة األحكام العدلية هي السارية فقط في الضفة الغربية.
 5نصت المادة  2/54من القانون المدني الفلسطيني على أنه  " -:كل من لم يبلغ السابعة يُعد عديم التمييز".
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المصري( ،)1والقانون المدني األردني ( .)2وتنتهي ببلوغه سن الرشد ،أي سن كمال األهلية ،وهي
ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة ،حسب القانون المدني الفلسطيني( ،)3والقانون المدني األردني(.)4
واحدى وعشرون سنة حسب القانون المدني المصري(.)5
وترتب للشخص أهلية أداء ناقصة ،بحيث ال يمكنه إبرام كل أنواع التصرفات القانونية ما
لم يكن مأذوناً ،وانما يمكنه إبرام بعض التصرفات القانونية(.)6
 -3كمال الهلية:
هي مرحلة تبدأ ببلوغ اإلنسان سن الرشد وهي ( )12عام في القانونين المدني الفلسطيني
والمدني األردني و( )21عام في القانون المدني المصري.
وما يعنينا في هذا البحث هو المرحلة األولى ،وهي مرحلة انعدام التمييز ،غير أن اإلنسان
بعد بلوغه سن الرشد قد ُيصاب بمرض عقلي يجعله فاقداً للتمييز مثله في ذلك كالصغير غير
المميز ،وقد يتعرض اإلنسان ألمور أخرى يفقد معها اإلنسان التمييز.

 1نصت المادة  2/45من القانون المدني المصري على أنه " -:وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز".
 2نصت المادة  2/44من القانون المدني األردني على أنه  " -:وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز".
 3نصت المادة  2/53من القانون المدني الفلسطيني على أنه "سن الرشد ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة".
 4نصت المادة  2/34من القانون المدني األردني على أنه " -:سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة".
 5نصت المادة  2/44من القانون المدني المصري على أنه "-:سن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميالدية كاملة".
 6موسى أبو ملوح  :المدخل لدراسة القانون الكتاب الثاني ،نظرية الحق ،الطبعة الثانية 1666م ،ص /.36نقض مدني فلسطيني دائرة غزة ،طعن رقم
 ،2006/256بتاريخ .2013/2/25
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الفصل الول
أسباب انعدام التمييز
يرى فقهاء الشريعة أن عوارض األهلية هي ما يط أر على اإلنسان من أمور ،تمنع األحكام
المتعلقة بأهلية الوجوب أو األداء عن الثبوت ،إما ألنها مؤيدة لهما ،أو مغيرة لبعض األحكام مع
بقاء أصل األهلية للوجوب واألداء( .)1وهي نوعان :سماوية ،ومكتسبة(.)2
أما السماوية :فهي ما ثبت من قبل اهلل بدون اختيار للعبد فيه ،وهي أحد عشر :الصغر،
والجنون ،والعته ،والنسيان ،والنوم ،واإلغماء ،والمرض ،والحيض ،والنفاس ،والموت .ونرى أن
الموت ال يمكن اعتباره عارضاً لألهلية ،ألنه معدم للشخصية القانونية ،وبالتالي ال يمكن القول
بوجود عارض إال بتوافر الشخصية القانونية ،وهي ال تتوافر في حالتنا.
وأما المكتسبة :فهي ما كان الختيار العبد فيها مدخل ،وهي على قسمين :مكتسب من
نفسه ،وهي الجهل ،والسكر ،والهزل ،والسفه ،والخطأ ،والسفر .ومكتسب عن غيره ،وهي اإلكراه.
ونظ اًر الختالف التشريعات المقارنة في تحديد أساس قيام المسئولية التقصيرية ،هل هو
الخطأ أم الضرر .فقد وقع ذات االختالف في تحديد أسباب انعدام التمييز ،فمنهم من قصرها على
صغر السن والجنون ،ومنهم من أضاف إليها العته وأخرى لم تعتبره كذلك واعتبرته سببا من أسباب
نقص التمييز ،وكان لذلك أثره في تحديد مدي مسئولية هؤالء األشخاص عن أفعالهم الضارة .ورغم
أن المشرعين يحصروا أسباب انعدام التمييز في صغر السن والجنون والعته ،إال أن الفقهاء يضيفوا
إليها أسباباً أخرى إذا لحقت باإلنسان جعلته في حكم صغير السن والمجنون والمعتوه ،أي في حكم
عديم التمييز.

 1عبد العزيز البخاري :كشف األسرار ،الجزء الرابع ،الطبعة األولى ،دار إحياء التراث لبنان ،ص.435
 2محمد بن محمد بن أمير الحاح الحلبي :التقرير والتحبير ،الجزء الثاني ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية ،ص 223وما بعدها.
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ولتوضيح هذه األسباب وتلك نستعرض موضوع هذا الفصل من خالل مبحثين على النحو
اآلتي:
المبحث الول :األسباب التشريعية النعدام التمييز.
المبحث الثاني :األسباب غير التشريعية النعدام التمييز.
المبحث الول
السباب التشريعية لنعدام التمييز
حدد المشرع الفلسطيني أسباب انعدام التمييز بصغر السن والجنون والعته ،ولهذا فإن
ارتكاب منعدم التمييز فعالً يضر بالغير ،يثير إشكالية هل يمكن مساءلته والزامه بتعويض
المضرور ،أم ال؟ وما هو األساس لهذه المسئولية؟ هل الخطأ ،أم الضرر .أم يتم الجمع بينهما؟.
وأياً كان األمر فإن بيان أسباب انعدام التمييز هو ما ينبني عليه تحديد المسئولية( ،)1ومن
ثم أساسها ،وهذا يقتضي منا بيان أسباب انعدام التمييز من خالل المطالب اآلتية:
المطلب الول :صغر السن.
المطلب الثاني :الجنون.
المطلب الثالث :العته.

 1سالم الدحدوح :الوجيز في القانون الدولي الخاص ،الجزء الثاني ،في تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام األجنبية ،الطبعة
الخامسة ،مكتبة ومطبعة دار المنارة ،2012 -2011 ،ص .120
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المطلب الول
صغر السن
يعد صغر السن السبب األول من أسباب انعدام التمييز ،حيث إن اإلنسان منذ والدته ،إلى
بلوغه مرحلة نقص التمييز ،يعد عديما للتمييز ،واتفقت التشريعات المقارنة محل الدراسة في بيان
سن انعدام التمييز لدى اإلنسان.
ويعتبر صغر السن من أهم أسباب انعدام التمييز في التشريعات المدنية ،حيث تقسم هذه
التشريعات مراحل أهلية األداء لدى اإلنسان إلى ثالث ،هي :انعدام التمييز ،ونقص التمييز،
وكمال التمييز( ،)1كما تتفق التشريعات في تحديد سن انعدام التمييز وبيان ذلك على النحو اآلتي:
أولا :موقف القانون الفلسطيني:
نتناول موقف مجلة األحكام العدلية ،وكذلك القانون المدني الفلسطيني فيما يتعلق بمسألة
صغر السن ،وذلك على النحو اآلتي:
 -1موقف مجلة الحكام العدلية:
نصت المادة  643من مجلة األحكام العدلية على أنه" -:الصغير غير المميز هو الذي ال
يفهم البيع والشراء يعني من ال يعرف أن البيع سالب للملكية ،والشراء جالب لها وال يفرق بين الغبن
الفاحش الظاهر كالتغرير في العشرة خمسة وبين الغبن اليسير".
يتضح من هذا النص أن مجلة األحكام العدلية لم تحدد سناً معيناً للتمييز ،وانما وضعت
معايير معينة يحدد بمقتضاها التمييز ،وللقاضي سلطة تقديرية في ذلك ،بحيث إذا كان الشخص ال

 1إياد جاد الحق بحث بعنوان ( المعالجة التشريعية ألسباب انعدام التمييز في مجلة األحكام العدلية ومدى كفايتها ،دراسة مقارنة مع مشروع القانون
المدني الفلسطيني ،منشور بمجلة جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد  ،12العدد الثاني ،لسنة 2010م ،ص .103
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يفهم البيع سالب للملكية والشراء جالب لها ،وال يستطيع أن يفرق بين الغبن الفاحش والغبن اليسير،
فإنه بذلك يكون غير مميز(.)1
ويرى البعض وبحق بأن عدم تحديد التمييز بسن معينة في مجلة األحكام العدليةُ ،يصعب
مهمة القاضي في إعطاء الحكم الصحيح في كل واقعة تعرض عليه تتعلق بالسن ،خصوصاً أن
السن إمارة ووصف حسي يمكن تحريه أو الكشف عنه بسهولة (.)2
ويمكننا القول بصحة ما ذهب إليه هذا الرأي وان كان يعذر المشرع في كون المجلة لم
تكن مطبقةً على قطر واحد ،بل على رقعة جغرافية واسعة جداً  ،والتي كانت تختلف فيها الظروف
البيئية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية من مكان آلخر ،بما يصعب معه تحديد سن معين لعديم
التمييز في كل قطر وهو ما جعل المشرع يتبنى معيا اًر للتمييز وليس سناً ،توحيداً للتطبيق ،وتوحيداً
للنص المطبق.
 -2موقف قانون الحوال الشخصية:
تنص المادة  44من قانون األحوال الشخصية العثماني على أن (حكم المعتوه والمعتوهة
والمجنون والمجنونة شه اًر كامالً كالصغير والصغيرة) .وقد بينت المادة  423من قانون األحوال
الشخصية األثر المترتب على اإلصابة بالجنون ،حيث جاء فيها أن "الصغير الذي ال يعقل
يجن ويفيق
تصرفاته القولية كلها باطلة ومثله المجنون المطبق الذي ال يفيق بحال ،وأما َم ْن ّ
فتصرفاته في حال إفاقته حكمها حكم تصرف العاقل".
فتصرف الصغير غير المميز باطل ،ال يرتب أث اًر ويؤخذ على النص المذكور أنه رتب
البطالن على عدم إدراك التصرفات القولية ،وهو معيار ال يتحدد بسن معينة ،ونرى أن الصغير

 1إياد جاد الحق ،المرجع السابق ص.106
 2فضل عسقالن :المرجع السابق ،ص.13
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يجب ربطه بسن التمييز وهي سبع سنين ،ال بإدراك التصرفات التي هي مناط العقل والذي يدخل
ضمن عرض آخر وهو عاهة العقل عموماً.
 -2موقف القانون المدني الفلسطيني:
من لم يبلغ السابعة ُيعد عديم
نصت المادة  2/54من القانون المدني على أنه" -:كل ْ
التمييز".
من هذا يتضح أن المشرع الفلسطيني يحدد سن عدم التمييز بعدم بلوغ الشخص سبع
سنوات من عمره .وقد وجاء في المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني" :أن
الشخص يعد فاقد للتمييز إلى أن يبلغ سن السابعة"( ،)1ونرى أن قول المذكرة في غير محله ،كون
فقد التمييز ال يتأتى إال لمن كان مكتسباً للتمييز والحديث هنا عن عديم التمييز أي من ال تمييز
لديه ،فكيف يفقده.
ثانيا :موقف القانون المدني المصري:
حدد المشرع المدني المصري سن التمييز بسبع سنوات ،وأعتبر كل من لم يبلغ سبع
سنوات عديم األهلية( ،)2وهو ما نصت عليه المادة  2/45من القانون المدني والتي جاء فيها..." :
من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز" .وعليه تثبت لإلنسان في هذه المرحلة أهلية وجوب
كل ْ
فقط ،أي القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات ،وال تثبت له أهلية األداء ،وبالتالي ال
يجوز له إبرام أي نوع من أنواع التصرفات القانونية النعدام إرادته ،وعدم قدرته العقلية ،باإلضافة

 1المذكرات اإليضاحية للقانون المدني الفلسطيني صادرة من ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني عام 2003م  /.نقض مدني دائرة رام اهلل طعن رقم
 2005/16بتاريخ 2005/4/20
 2عبد الرزاق السنهوري  :المرجع السابق فقرة  ،152ص.260
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إلى عدم وجود خبرة لديه إلبرام التصرفات القانونية وادارة أمواله والمحافظة عليها ،وأي تصرف
يبرمه عديم التمييز يعتبر تصرفاً باطالً(.)1
ثانيا :موقف القانون المدني الردني:
جعل المشرع األردني أهلية اإلنسان تمر بمراحل ثالث ،األولى تبدأ منذ الوالدة وتنتهي
()2
من لم يبلغ
ببلوغه سن السابعة  ،حيث نصت المادة  2/44من القانون المدني على أن" -:كل ْ

ويعد بذلك أي شخص لم يبلغ سن السابعة من عمره عديم التمييز.
السابعة يعتبر فاقداً للتمييز"ُ .
وبالنظر للقوانين المقارنة نجد أن المشرع الفلسطيني قد سلك مسلك المشرعين المصري
واألردني فيما يتعلق بسن التمييز.
المطلب الثاني
الجنون
يعد الجنون من األسباب التي تؤدي إلى انعدام التمييز لدى اإلنسان ،مما ينبغي معه تقسيم
هذا المطلب إلى فرعين ،نتناول في الفرع األول :المقصود بالجنون ،ونتناول في الفرع الثاني:
موقف القوانين من الجنون ،وذلك على النحو اآلتي:
الفرع الول
المقصود بالجنون
نبين المقصود بالجنون من خالل تناول تعريفه لغة واصطالحاً ،وذلك على النحو اآلتي:

 1إياد جاد الحق ،المرجع السابق ،ص.102
 2موسى أبو ملوح  :المرجع السابق ،ص .35
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أولا :تعريف الجنون لغ اة:
فجن ،فهو مجنون ،بالبناء للمفعول ،أما عند األصوليين
الجنون لغة :مأخوذ من أجنه اهلل ّ
فإنه اختالل العقل يمنع من جريان األفعال واألقوال على نهج العقل(.)1
والمجنون :هو من أجنه اهلل فهو مجنون على غير قياس ،وذلك ألنهم يقولون ُج ّن فبني
المفعول من أجنه اهلل على هذا ،وقالوا  :ما أجنه ،قال سيبويه :وقع التعجب منه بما أفعله ،وان
كان كالخلق ،ألنه ليس بلون الجسد وال بخلقه منه ،وانما هو نقصان العقل ،وقال ثعلبُ :جن الرجل
وما أجنه فجاء بالتعجب من صيغة المفعول ،وانما التعجب من صيغة الفاعل ،وقال الجوهري:
وقولهم في المجنون ما أجنه شاذ ال يقاس عليه ،فال يقال في المضروب ما أضربه ،وال في
المسئول ما أسأله(.)2
ثاني ا :تعريف الجنون اصطالح ا:
ُيعرف البعض الجنون بأنه (اختالل في العقل بحيث تكون األفعال واألقوال الصادرة عن
المجنون مخالفة لما يقتضيه العقل السليم)(.)3
وعرفه آخر بأنه (ذلك المرض الذي يصيب العقل فيفقده ويعدم التمييز)(.)4
بينما عرفه ثالث بأنه (مرض يصيب الشخص في عقله فيعدمه التمييز)(.)5

 1و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية  :الموسوعة الفقهية ،المرجع السابق ،ص.161
 2لسان العرب :البن منظور ،المجلد األول ،ص .101
 3موسى أبو ملوح  :المرجع السابق ،ص.42
 4حسن كيره  :المدخل إلى القانون ،القانون بوجه عام النظرية العامة للقاعدة القانونية النظرية العامة للحق ،دون طبعة ،منشأة المعارف اإلسكندرية  ،دون
سنة نشر ،فقرة .524 ،266
 5أحمد عبد الرحمن  :النظرية العامة للحق ،دون طبعة ،مكتبة الجالء الجديد ن المنصورة 1666-1662م ،ص .61
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وعرفه رابع بأنه (آفة أو اضطراب يصيب العقل فيعدم عند صاحبه اإلدراك والتمييز،
ويعدم بالتالي أهلية األداء لديه)(.)1
ويعطل إرادته ُ
ُ
وفي تعريف خامس هو (القوة المميزة بين األمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن ال
يظهر آثارها ويتعطّل أفعالها ،إما لنقصان جبل عليه الدماغ في أصل الخلقة وا ّما لخروج مزاج
الدماغ عن االعتدال بسبب خلط وآفة ،وا ّما الستيالء الشيطان عليه والقاء الخياالت الفاسدة إليه
بحيث يقرع « »4من غير ما يصلح سببا ،وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة .ولذا
عصم األنبياء عليهم السالم عنه لكنهم استحسنوا أنه إذا لم يمتد ال يسقط لعدم الحرج)(.)2
وعند سادس هو (حالة عقلية تتصف بفقدان ملكة اإلدراك (أو العقل أو الوعي) ،وما يرافقها
من اختالل وضعف في الوظائف الذهنية للدماغ ،وزوال القدرة على التحكم وتوجيه اإلرادة)(.)3
وعرف ههه س ههابع بأن ههه (حال ههة عقلي ههة تتص ههف بفق ههدان ملك ههة اإلدراك (أو العق ههل أو ال ههوعي) ،وم هها
يرافقه هها م ههن اخ ههتالل وض ههعف ف ههي الوظ ههائف الذهني ههة لل ههدماغ ،وزوال الق ههدرة عل ههى المحاكم ههة وتوجي ههه
اإلرادة)(.)4
وبالنظر للتعريفات السابقة نجدها جميعاً تختلف من حيث التراكيب اللفظية ،لكنها جميعها
تعتبر الجنون مرض عقلي يصيب اإلنسان فيعدم إرادته وادراكه وتمييزه.
ويرى البعض بأن األمراض العقلية تنقسم إلى قسمين؛ هما :
أ -جنون عضوي.

 1عوض الزعبي :المدخل إلي علم القانون ،دون طبعة ،دار وائل للنشر –عمان 2011 -م ص.446
 2محمد علي التهانوي :كشاف اصطالحات الفنون .ص.640
3 L M Tierney, S J McPhee ،M A Papadakis (2002 .)Current medical Diagnosis & Treatment. International edition .
.مشار له لدى محمد التهانوي :المرجع السابق ،صNew York: Lange Medical Books/McGraw-Hill p1078-1086 .640
 4عبود السراج :شرح قانون العقوبات القسم العام،ج ،2نظرية المسئولية الجزائية والعقوبة ،جامعة دمشق ،ص.50
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ب -جنون وظيفي.
أما الجنون العضوي :فهو الجنون الناشئ عن مرض عضوي أي أن مصدره علة عضوية
تظهر من التشخيص التشريحي العصبي ،ومن هذا النوع (خبل الشيخوخة) ،الذي يسببه تقدم السن،
وما يؤدي إليه من انحطاط في القوى والقدرات العقلية .ومنه أيضاً الشلل الجنوني العام الذي
يصاحبه انحالل في وظائف المخ ،وكذلك الجنون الكحولي الذي يصيب مدمني الكحول والمخدرات
بأنواعها.
أما الجنون الوظيفي :فهو الجنون الذي ال تعرف له علة بدنية ظاهرة؛ وينقسم إلى نوعين
هما :نقص عقلي ،واضطراب عقلي(.)1
ويههرى آخههر أن الجنههون علههى أن هواع ،فمنههه مهها يولههد مههع اإلنسههان نتيجههة عههدم اكتمههال تكههوين
دماغه أو جهازه العصبي .ومنهه مها يطه أر عليهه أثنهاء حياتهه نتيجهة مهرض أو حهادث يصهيب دماغهه،
فيختههل توازنههه العقلههي ،وتضههطرب ملكاتههه الذهنيههة ،ويفقههد القههدرة علههى ال هربط المنطقههي فههي العمليههات
العقلية ،فال يفقه القول وال يقوى على الفكر ،وال يعود قاد اًر على التحكم بتصرفاته الخارجية(.)2
طبقاً ،وهو الجنون الكلي الدائم .ومنه ما يكون متقطعاً ،وهو الجنون
ومن الجنون ما يكون ُم ْ
ال ههذي ال يس ههتغرق وق ههت المجن ههون كل ههه ،ب ههل يظه ههر ف ههي أوق ههات متقطع ههة لس ههاعات أو أي ههام ،ث ههم يع ههود
المجنون على أثرها واعياً مدركاً ،ومالكاً زمام إرادتهه .ومنهه مها يكهون جزئيهاً ،أي يصهيب جهزءاً معينهاً
من دماغ اإلنسان ،فيفقده جزءاً من ملكاته العقلية(.)3

 1مشار إليه لدى جالل إبراهيم :المرجع السابق  ،فقرة  32-31ص  56وما بعدها .
 2عبود السراج :المرجع السابق ،ص.50
 3عبود السراج :المرجع السابق ،ص.50
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ويلحق بالجنون األمراض العقلية والعصبية التي تفقد المصاب بها اإلدراك أو القدرة على
توجيه اإلرادة .ومن هذه األمراض الصرع ،والهستيريا ،والذهان ،والوسواس الجنوني ،وازدواج
الشخصية أو انفصام الشخصية (الشيزوفرينيا) ،وتسلط األفكار الخبيثة(.)1
ويعههد الجنههون عارض هاً مههن ع هوارض األهليههة بشههرط أن ُيصههاب بههه اإلنسههان بعههد بلههوغ سههن
ُ
الرشد ،ويرى البعض أن الجنون الهذي يصهاب بهه اإلنسهان قبهل بلوغهه سهن الرشهد وال يشهفى منهه بعهد
البلوغ فال يعتبر عارضاً من عوارض األهلية ،ألن المصاب به لم يشف منهه ،فبالتهالي ال تتحقهق لهه
أهلية أداء كاملة أو حتى ناقصة ،بهل يتمتهع بأهليهة وجهوب فقهط ( .)2وأرى عكهس ذلهك بأنهه عهارض
من عوارض األهلية سواء كان منذ الوالدة أو بعدها ،وسواء يشفى منهه أو ال يرجهى شهفاؤه ،ذلهك أنهه
طارئ على األصل وهو العقل ،وههو عهارض ألنهه يعتهرض العقهل واإلدراك والتمييهز فيوقفهه مؤقتهاً أو
يعدمههه .وال ينظههر فههي ذلههك إلههى كههون الشههخص كههان أه هالً ومههن ثههم أصههيب بعههارض الجنههون ،ألن
األصههل فههي اإلنسههان العقههل فيعتبههر الوليههد عههاقالً إلههى أن يثبههت جنونههه بعههد فتهرة مههن عمهره ولههذا يعتبههر
طارئ على العقل الثابت للشخص ،لذا يعتبر عارضاً.
ويعههد الجنههون مههن العهوارض السههماوية والتههي لههيس للشههخص اختيههار فههي إيجادههها( .)3ويترتههب
ُ
علههى الجنههون أن يفقههد اإلنسههان أهليتههه ويكههون حكمهههُ حكههم الصههغير غيههر المميههز وتكههون تص هرفاته
جميعها باطلة(.)4

مشار له لدى محمد التهانوني1 An interview with Dr. Joseph Merlino ،David Shankbone ،Wikinews ،October 5, 2007. :
المرجع السابق ،ص640
 2موسى أبو ملوح  :المدخل لدراسة القانون ،الكتاب الثاني ،الطبعة الثانية ،دورن دار النشر1666 ،م  ،ص.46
 3مصطفى الزرقا  :المرجع السابق ،فقرة  ،460ص.162
 4عباس الصراف وجورج حزبون :المدخل إلى علم القانون ،دون طبعة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع –عمان -دون سنة نشر ،ص.151
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ويجعههل الجنههون المصههاب بههه غيههر قههادر علههى إدارة شههؤونه الخاصههة ،فههاألمراض العقليههة وهههي
العوارض التي تشل قدرة اإلنسان على وزن األمور في موازين الحكمة والمنطق السهليم ،وتكهون للمصهاب
بها سلوكيات غير معقولة وغير مفهومة ومجافية ألبسط قواعد السلوك السوي(.)1
واألصل في اإلنسان العقل ،فكل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم
القههانون"( .)2وتعتبههر ع هوارض األهليههة عامههة والجنههون خاصههة ومهها ينظمههها مههن أحكههام مههن المسههائل
المتعلقههة بالنظههام العههام ،ألنههها تهههم الكافههة ومصههلحة المجتمههع ،إضههافة إلههى الجانههب الخههاص المقههرر
نصهت علهى ذلهك المهادة ( )3/163مهن القهانون المهدني األردنهي
لمصلحة من وضعت لحمايتهه ،وقهد ّ
التي جاء فيها( :ويعتبر من النظام العام بوجه خاص األحكام المتعلقة باألحوال الشخصية كاألهلية
والمي هراث) .ومهها دامههت هههذه األحكههام مههن النظههام العههام ،لههذلك ال يجههوز االتفههاق علههى مهها يخالفههها أو
تعههديلها ،فههال يجههوز للشههخص مههثالً أن ينههزل عههن أهليتههه فيعتبههر نفسههه مجنون هاً ،فقههد جههاء فههي المههادة
( )41مههن القههانون المههدني األردنههي أنههه "لههيس ألحههد النههزول عههن حريتههه الشخصهية وال عههن أهليتههه أو
التعديل في أحكامها".
هتثناء قههد تكههون أهليتههه معدومههة أو ناقصههة ،إمهها بسههبب
واألصههل فههي اإلنسههان كمههال العقههل ،ولكههن اسه ً
طبيعههي (أصههلي) أو بسههبب طههارئ .أمهها السههبب األصههلي فيرجههع إلههى تههأثر تمييههز اإلنسههان واد اركههه بحسههب
مراحل العمر التي يمر بها في حياته ،وأما السبب الطهارئ فيعهود إلهى أمهور عارضهة تهؤدي إلهى اخهتالل فهي
تميي ههز اإلنس ههان أو قه هواه العقلي ههة .ل ههذا يح ههرم المج ههانين والمحج ههور عل ههيهم م ههن ممارس ههة حق ههوقهم العام ههة

 1منصور صالح العواملة ،الوسيط في النظم السياسية ،المجلد الرابع ،المركز العربي للخدمات الطالبية ،عمان ،األردن ،1665 ،ص.11
 2عهدنان إبهراهيم السههرحان ود .نهوري حمهد خههاطر :شهرح القهانون المههدني األردنهي ،مصههادر الحقهوق الشخصهية ،د ارسههة مقارنهة ،مركهز حمههاد للطباعهة ،اربههد،
األردن1661 ،م ،ص.111
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والخاصة ،ألن هؤالء تنقصهم قوة التمييز والوعي واإلدراك .علهى أن ههذا الحرمهان مؤقهت ،فهإذا شهفي
هؤالء أو رفع الحجر عنهم تمتعوا بحقوقهم العامة والخاصة(.)1
الفرع الثاني
موقف القوانين من الجنون
نبين مدى اعتبار الجنون سبباً من أسباب انعدام التمييز في القانون الفلسطيني ،والقانون
المدني المصري ،والقانون المدني األردني ،وذلك على النحو اآلتي:
أولا :موقف القانون الفلسطيني:
اختلف حكم الجنون في مجلة األحكام العدلية ،عنه في القانون المدني الفلسطيني ،وذلك
على النحو اآلتي:
 -1موقف مجلة الحكام العدلية:
نصت المادة  644من مجلة األحكام العدلية على أن "المجنون على قسمين أحدهما
المجنون المطبق وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته ،والثاني هو المجنون غير المطبق وهو
الذي يجن في بعض األوقات ،ويفيق في بعضها".
ميزت بين نوعين من الجنون ،األول :هو
يتبين من هذا النص أن مجلة األحكام العدلية ّ
الجنون المطبق ،والثاني :هو الجنون غير المطبق.
من يستوعب جنونه جميع أوقاته ،غير أن فترة الجنون الذي
أما الجنون المطبق :فهو ْ
ُيعتبر فيها الجنون جنوناً مطبقاً قد اختلفت فيه األقوال إلى أربعة(:)2

 1محمد وليد العبادي وكريم يوسف كشاكش :مراحل إعداد جد اول الناخبين لالنتخابات النيابية في األردن ،بحث منشور في مجلهة المنارة ه مجلهد  ،12عهدد
 ،3شنة  ،2006ص 532وما بعدها.
 2أنظر في عرض اآلراء فضل عسقالن :المرجع السابق ،ص.23
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األول :الجنون المطبق هو الذي يمتد سنة كاملة.
الثاني :أن الجنون المطبق هو الذي يمتد شه اًر كامالً .
الثالث :هو الذي يمتد ألكثر من سنة.
الرابع :هو الذي يستوعب أكثر من يوم وليلة.
وأما المجنون غير المطبق فهو الذي يكون في بعض األوقات مجنوناً ،ويفيق في بعضها
كالمصروع(.)1
وتعتبر تصرفات المجنون المطبق في حكم تصرفات الصغير غير المميز ،حيث نصت
المادة  616من مجلة األحكام العدلية على أن "المجنون المطبق في حكم الصغير غير المميز".
أما المجنون غير المطبق ،فتعتبر تصرفاته في فترة إفاقته كتصرف العاقل ،وهذا ما نصت
عليه المادة  620من مجلة األحكام العدلية والتي جاء فيها "تصرفات المجنون غير المطبق في
حالة إفاقته كتصرف العاقل".
عد المجنون محجو اًر لذاته دون حاجة لصدور قرار بالحجر عليه من المحكمة ،وهذا ما
وُي ّ
نصت عليه المادة  651من مجلة األحكام العدلية التي جاء فيها" :الصغير والمجنون والمعتوه
محجورون لذاتهم".
 -2موقف قانون الحوال الشخصية:
نصت المادة  44من قانون األحوال الشخصية الفلسطيني على أن (حكم المعتوه والمعتوهة
والمجنون والمجنونة شه اًر كامالً كالصغير والصغيرة).

 1فضل عسقالن :المرجع السابق ،ص.23
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وقد بينت المادة  423من قانون األحوال الشخصية األثر المترتب على اإلصابة بالجنون
حيث جاء فيها أن "الصغير الذي ال يعقل تصرفاته القولية كلها باطلة ومثله المجنون المطبق الذي
يجن ويفيق فتصرفاته في حال إفاقته حكمها حكم تصرف العاقل".
ال يفيق بحال ،وأما َم ْن ّ
فتصرف المجنون في فترة إفاقته كتصرف العاقل الرشيد ،بشرط أن يزول عارض الجنون
بشكل كلي وقت اإلفاقة ،أما إذا كان عارض الجنون ال يزول بشكل كلي وقت اإلفاقة بحيث يجن
الشخص ويفيق ،فإنه يعتبر ناقص العقل والتمييز ،وتأخذ تصرفاته حكم تصرفات الصغير
المميز(.)1
 -3موقف القانون المدني الفلسطيني:
نصههت المههادة  111مههن القههانون المههدني الفلسههطيني علههى أنههه "يقههع بههاطالً تصههرف المجنههون
والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر ،ومع ذلك إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار
الحجر ،فال يكهون بهاطالً ،إال إذا كانهت حالهة الجنهون أو العتهه شهائعة وقهت التعاقهد ،أو كهان الطهرف
اآلخر على بينة منها".
يرتكز هذا النص على الحكم على تصهرفات المجنهون بحيهث تعتبهر التصهرفات التهي تصهدر
مههن المجنههون بعههد صههدور ق هرار الحجههر باطلههة ،أمهها التص هرفات التههي صههدرت منههه قبههل صههدور ق هرار
الحجههر فتعتبههر صههحيحة ،إال إذا كانههت حالههة الجنههون شههائعة ،أو كههان المتعاقههد اآلخههر يعلههم بحالههة
الجنون ،ففي هاتين الحالتين ،تعتبر تصرفات المجنون باطلة رغم صدورها قبل الحجر عليهه( .)2لهذا
البد مهن صهدور قهرار بهالحجر حتهى تعتبهر تصهرفات المجنهون باطلهة ،وذلهك وفقها لهنص المهادة 110

 1إياد جاد الحق  :النظرية العامة لاللتزام ،المرجع السابق ،ص . 106
 2إياد جاد الحق ،النظرية العامة لاللتزام ،المرجع السابق ،ص 112
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مههن القههانون المههدني ،والتههي نصههت علههى أنههه" -:المجنههون والمعتههوه وذو الغفلههة والسههفيه تحجههر علههيهم
المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد واإلجراءات المقررة في القانون".
مما سبق يتبين لنا أن المشرع في القانون المدني سلك مسهلك المشهرع المصهري فهي ضهرورة
صدور قرار بالحجر على المجنون ،وأن تصرفاته تكون باطلة إذا صدرت بعد تسجيل قرار الحجهر،
وذلهك علهى خههالف الحهال فههي مجلهة األحكههام العدليهة ،كمها لههم يأخهذ بالتفرقههة بهين نههوعي الجنهون التههي
تعتبر المجنون محجو ار عليه لذاته وال حاجة لصدور قرار بالحجر عليه.
وذهب البعض

()1

إلى عدم تأييد إتباع نظام الحجر في تحديد تصرفات المجنون مستندا في

ذلك إلى ما يلي :
 -1يسبب هذا النظام ضر ار بالمجنون إذا ما اعتبر تصرفه صحيحاً لصدوره قبل تسجيل قرار
الحجر ،إذا ما انطوى هذا التصرف على غبن فاحش.
 -2ال يعتمد هذا النظام على منطق سليم ،ألن انعدام التمييز هو المعيار في تحديد مدى صحة
التصرفات التي يجريها المجنون .
 -3إن شيوع حالة الجنون وقت التعاقد أو علم المتعاقد اآلخر بها ،ال يجب أن يعتبر أي منهما
سببا في بطالن التصرف رغم صدوره قبل تسجيل قرار الحجر ،ألن المحدد في ذلك هو مدى توافر
التمييز واإلدراك لدى الشخص وليس استغالل الطرف اآلخر له.
ويؤيد هذا الجانب ما جاء في مجلة األحكام العدلية كما بيناه فيما سبق ،ونؤيد ما ذهب
إليه هذا الجانب ونضيف إليه بأن الجنون واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات ،وبالتالي
فال حاجة لنظام الحجر على المجنون ،وبالتالي يمكننا القول بأن المشرع الفلسطيني في القانون
المدني لم يوفق في معالجة األحكام المنظمة للجنون ،وكان عليه االهتداء بما ورد في مجلة
 1إياد جاد الحق ،النظرية العامة لاللتزام ،المرجع السابق ،ص  112وما بعدها
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األحكام العدلية المستقاة من الفقه اإلسالمي ،ونوصي المشرع المدني الفلسطيني بضرورة تعديل
نص المادتين  111،110من القانون المدني ،واألخذ بنص المادتين  644و 651من مجلة
األحكام العدلية.
ثانيا :في القانون المدني المصري:
نصت المادة  113من القانون المدني المصري على أن" :المجنون والمعتوه وذو الغفلة
والسفيه تحجر عليهم المحكمة ،وترفع الحجر عنهم ،وفقا للقواعد ولإلجراءات المقررة في القانون".
كما نصت المادة  114من هذا القانون على أنه ( -1يقع باطال تصرف المجنون والمعتوه إذا
صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر  -2 .أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فال
يكون باطال إال إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ،أو كان الطرف اآلخر على
بينة منها) .وكذلك نصت المادة  65من قانون الوالية على المال المصري رقم  116لسنة 1652
على أنه "يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة وال يرفع الحجر إال بحكم
وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما إلدارة أمواله وفقا ألحكام المقررة في هذا القانون ".
يتبين من هذه النصوص أن المشرع المصري جعل المجنون غير محجور لذاته بل ال بد
من الحجر عليه بقرار من المحكمة ،وبالتالي فإن المجنون تحجر عليه المحكمة وتنصب له قيماً،
إال إذا كان قد حكم باستمرار الوالية أو الوصاية عليه قبل بلوغه سن الرشد ،أو بلغ هذا السن
مجنوناً فتبقى والية الولي أو وصاية الوصي ،ألن أهليته معدومة بسبب فقده التمييز(.)1
وتصدر المحكمة قرارها بالحجر على الشخص البالغ الذي تحققت فيه حالة الجنون ،وتعين
قيم إلدارة أمواله ،وال ينتهي الحجر إال بقرار الحق من المحكمة ،وتكون جميع تصرفات المجنون

 1عبد الرزاق السنهوري :المرجع السابق فقرة  ،156ص .266
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التي أبرمها في الفترة ما بين تسجيل قرار المحكمة بالحجر أو باستمرار الوالية أو الوصاية ،والقرار
الصادر من المحكمة بإنهائه باطلة ،حيث يفترض علم الكافة بالجنون(.)1
أما إذا أبرم المجنون تصرفات قبل تسجيل قرار الحجر فال تكون باطلة ،إال إذا كانت حالة
الجنون شائعة أو كان المتعاقد اآلخر على علم بها وقت التعاقد (.)2
ثانيا :في القانون المدني الردني:
نصت الفقرة األولى من المادة  44من القانون المدني األردني على أنه " –1ال يكون أهالً
لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون -2 .وكل من لم
يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز" .ونصت الفقرة األولى من المادة  1/121من القانون المدني
األردني على أنه " الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم".
يتبين من هذا النص أن المشرع األردني اعتبر الشخص فاقد التمييز بسبب الجنون غير
أهل لمباشرة حقوقه المدنية ،وبالتالي ال يستطيع إبرام أي تصرف من التصرفات القانونية.
والمجنون في القانون المدني األردني يعتبر محجو اًر لذاته ،دون صدور قرار حجر من المحكمة(.)3
ميز المشرع األردني بين نوعين من الجنون؛ وهما(:)4
وقد ّ
أ -الجنون المطبق :وهو الذي يستوعب كل األوقات دون أن تتخلله فترات إفاقة وهو في حكم
الصغير غير المميز فتعتبر تصرفاته باطلة.

 1أحمد عبد الرحمن :النظرية العامة للحق ،دون طبعة ،مكتبة الجالء الجديدة – المنصورة  1662م1666 -م ،ص .62
 2سمير تناغو :مصادر االلتزام ،العقد ،اإلرادة المنفردة العمل غير المشروع واإلثراء بال سبب ،القانون ،دون طبعة ،منشأة المعازف ،اإلسكندرية،2005 ،
فقرة  ،26ص.31
 3أنور سلطان :مصادر االلتزام في القانون المدني ،دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ،الطبعة الخامسة  ،د ار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،2011 ،فقرة
 ،43ص.36
 4عوض الزعبي :المرجع السابق ،ص .441
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ب -الجنون غير المطبق :وهو الجنون المتقطع الذي تخلله فت ارت إفاقة ،ويعتبر في حكم الصبي
غير المميز وتبطل تصرفاته في فترة جنونه ،وتعتبر تصرفاته صحيحة خالل فترة اإلفاقة.
وهو ما نصت عليه المادة  2/122من القانون المدني األردني التي جاء فيها " المجنون المطبق
هو في حكم الصغير غير المميز .اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف

العاقل.".

مما سبق نجد أن موقف القانون المدني الفلسطيني يتفق مع المصري ويختلف مع

األردني ،ونرى أن موقف القانون المدني األردني أكثر توفيقاً وانسجاماً مع حالة المجنون.
المطلب الثالث
العته
يعد العته أحد أسباب انعدام التمييز لدى اإلنسان ،فإذا أصيب اإلنسان بعارض العته بعد
بلوغه سن الرشد وكان كامل األهلية ،أو كان مصاباً به قبل بلوغه سن الرشد أصالً ،فيعتبر
اإلنسان فاقدا للتمييز ،وبالتالي يكون المصاب بالعته عديم األهلية.
ومع ذلك فإن التشريعات المقارنة اختلفت حول تحديد حكم المصاب بالعته ،فمنها من
جعل المعتوه في حكم عديم التمييز ،ومنها من ألحق المعتوه بالصغير المميز في الحكم ،وهناك
فارق كبير يترتب عليه أفعال المعتوه التي تلحق ضر ار بالغير في تحديد مسئوليته عن هذه األفعال.
وهذا ما نبينه من خالل تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ،نتناول في الفرع األول :ماهية
العته ،ونتناول في الفرع الثاني :األحكام المتعلقة بالمعتوه ،وذلك على النحو اآلتي:
الفرع الول
ماهية العته
نتناول في هذا الفرع تعريف العته لغة ،واصطالحا ،ثم نبين أنواع العته ،ونبين ذلك تباعا
على النحو اآلتي:
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أولا :تعريف العته لغة:
ِ
الرُعونةُ وقيل التَّ َعتُّه َّ
الم ْعتُوه
التَّ َعتُّه التَّ َجنُّ ُن و ُّ
الد َه ُ
وعتْهاً ُ
ش وقد ُعتهَ الرجل َعتْهاً ُ
وعتَاهاً و َ
المدهوش من غير ِّ
الم ْخفُ ُ
الم ْعتُوه الناقص العقل ورجل ُم َعتَّهٌ
وق المجنون ،وقيل َ
الم ْعتُوه و َ
مس ُجنون و َ
ِ
ِ
الم ْعتُوه قال
إذا كان مجنوناً مضطرباً في َخْلقه ،وفي الحديث رفع القلم عن ثالثة :الصبي ،والنائم ،و َ
هو المجنون المصاب بعقله ،وقد عتِه فهو معتُوه ِ
ِ ِ
ِ
ومحاكاة
ُ
ُ َ
َْ
وعتهَ فالن في فالن إذا أُول َع بإيذائه ُ
()1
ِ
العتْ ِه(.)2
الم ْعتُوهُ الناقص العقل وقد ُعتهَ فهو َم ْعتُوهٌ بين َ
كالمه  .و َ

ثاني ا :تعريف العته اصطالح ا:
يعرف البعض العته بأنه "خلل يصيب عقل اإلنسان فيجعل فهمه قليل ،ويكون تدبيره
لألمور على وجه سيء في حق نفسه على

()3
األقل" .

ويعرفه آخر بأنه "مرض عقلي يصيب الشخص عادة بسبب التقدم في السن أو المرض
كتصلب شرايين المخ"(.)4
ويعرفه ثالث بأنه "خلل يصيب العقل ،فيؤدي إلى اختالط الكالم وفساد التدبير ،أو هو
نقصان العقل من غير جنون"(.)5
وعرفه رابع بأنه"اختالل القوى العقلية يؤدي إلى قلة الفهم واختالط الكالم وفساد التدبير"(.)1
التدبير"(.)1

 1محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى :لسان العرب ،المجلد الرابع ،دار صادر بيروت،1666 ،
ص.2223
 2محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي :مختار الصحاح ،مكتبة لبنان  ،1626ص.363
 3انظر :عباس الصراف وجورج حزبون :المدخل إلى علم القانون ،دون طبعة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ،دون سنة نشر ص151
 4أنور سلطان :مصادر االلتزام في القانون المدني األردني ،دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي الطبعة الثانية ،دون دار النشر  ،1662فقرة  44ص406
 5عبد الودود يحيى :الموجز في النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر وأحكام االلتزام دون طبعة دون دار نشر دون سنه نشر فقرة  ،53ص14
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بينما عرفه خامس بأنه "ضعف في العقل يترتب عليه فساد التدبير وضعف اإلدراك ،بحيث
()2

يكون المعتوه منعدم التمييز أو ناقصه"

.

والتعريفات السابقة متقاربة ويتبين منها أنها جعلت العته خلل أو مرض أو اختالل أو
ضعف في عقل اإلنسان ،يؤدي إلى جعل من يصاب به بسبب تقدم السن أو بسبب مرض عقلي
مختلط الكالم ،يفسد التدبير ،وبالتالي يؤثر على إاردته فيعدمها أو ينقصها.
ويرى البعض بأن العته عارض من عوارض األهلية يؤدي إلى ضعف القوى العقلية وال
يعدمها ،ويذهب إلى أنه ال يجب الخلط بين الجنون من ناحية ،والعته من ناحية أخرى ،فالجنون
عارض يعدم قوى اإلنسان العقلية ،والعته يضعف قوى اإلنسان العقلية ولهذا يأخذ المجنون حكم
الصبي غير المميز ،ويأخذ المعتوه حكم الصبي المميز"(.)3
أما المعتوه فقد عرفته المادة ( )645من مجلة األحكام العدلية بأنه "هو الذي اختل شعوره
بأن كان فهمه قليالً وكالمه مختلطاً وتدبيره فاسداً".
ويرى البعض بأنه من كان قليل الفهم مختلف الكالم فاسد التدبير( ،)4إال أنه ال يضرب
وال يشتم( ،)5وان كان العته كالجنون يصيب عقل اإلنسان ،إال أنه يختلف معه في أن المصاب
بالعته ال يكون في حالة هياج ،فالعته عبارة عن جنون هادئ(.)6

 1موسى أبو ملوح  :المرجع السابق ،ص.50
 2إياد جاد الحق ،النظرية العامة لاللتزام ،المرجع السابق ،ص 113
 3حسن الذنون ومحمد الرحو :الوجيز في النظرية العامة االلتزام ،الجزء األول مصادر االلتزام ،دراسة مقارنه بالفقه اإلسالمي والمقارن دون طبعة ،وائل
للنشر ولتوزيع ،عمان  2002فقرة  ،22ص 63
 4منذر الفضل :النظرية العامة لاللتزامات ،دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقوانين المدنية الوضعية ،الجزء األول ،مصادر االلتزام ،دون طبعة ،مكتبة
الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،دون سنة نشر ،ص .162
 5أنور سلطان :المرجع السابق ،فقرة  ،44ص .46
 6عبد المنعم الصدة :أصول القانون ،دون طبعة ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت ،1616،فقرة  ،316ص .456
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ويرى البعض بأن المعتوه بعيداً عن المجنون ،وانما هو فقط ينقصه الفهم الكافي إلدارة
أعماله وتقدير معامالته لعجز طبيعي فيه ،أو لضعف ط أر عليه بسبب التقدم في السن ،وقد يكون
هذا النقص في ا لفهم ضعيفا إلى درجة أن يأذن له القاضي بالعمل ،بحيث إذا أقر بكسب أو إرث
صح ،وليس من الضروري أن تتناول قلة الفهم سائر المسائل العامة البسيطة كمعرفة األيام أو
األبناء أو األقارب أو األمور المنزلية اليومية(.)1
وأرى أن العته هو ضعف في الملكات ال يصل إلى حد الجنون ال يقدر معه الشخص على
مباشرة أموره الخاصة والعامة ،وان كان يسيطر على سلوكياته ،وأن المعتوه هو من أصيب بذلك .
ثالثا :أنواع العته:
()2

يفرق الفقه اإلسالمي بين نوعين من العته ،وهما:

.

 -1العته الشديد  :وهو عته يعدم التمييز بحيث يكون المعتوه كالمجنون ،ويسمى جنونه بالجنون
الساكن.
 -2العته الخفيف :وهو عته ال يعدم التمييز بل ينقصه ،بحيث ال يكون المعتوه كالمجنون وال
كالعاقل الرشيد .وفي هذا النوع يكون عند المعتوه بقية من العقل ،لذلك تكون أهليته ناقصة
كالصبي في مرحلة التمييز(.)3

 1فضل عسقالن :المرجع السابق ،ص25
 2إياد جاد الحق ،المعالجة التشريعية ،المرجع السابق ،ص114
 3أنور سلطان  :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،فقرة  ،44ص 46
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الفرع الثاني
الحكام المتعلقة بالمعتوه
تختلف األحكام المتعلقة بالمعتوه خاصة ما يتعلق منها بالحجر عليه ،وما يترتب على هذا
الحجر من آثار باختالف القوانين المقارنة محل الدراسة ،مما ينبغي معه بيان ذلك على النحو
اآلتي:
أولا :موقف القانون الفلسطيني:
نبين موقف مجلة األحكام العدلية ،والقانون المدني الفلسطيني من تنظيم أحكام العته،
وذلك على النحو اآلتي:
 -1موقف مجلة الحكام العدلية:
نصت المادة  651من مجلة األحكام العدلية على أنه "الصغير والمجنون والمعتوه
محجورون لذاتهم" .كما نصت المادة  612من مجلة األحكام العدلية على أن "المعتوه في حكم
الصغير المميز".
يتبين من هذا النص أن المعتوه محجور لذاته .وال يحتاج لصدور قرار بالحجر عليه من
قبل المحكمة ،وذلك ألن المعتوه لو لم يكن محجو ار لذاته ،لكانت تصرفاته تلحق بالغ الضرر به،
حينئذ يستغل من يتعاقد معه حالة العته لديه(. )1
فالعته في مجلة األحكام العدلية عارضا يؤدي إلى نقص التمييز لدى اإلنسان ،وتصرفات
()2
المعتوه تأخذ نفس حكم تصرفات الصغير المميز  .فيعتبر تصرف المعتوه صحيحاً إذا كان نافعاً

 1سليم باز :شرح المجلة ،دون طبعه ،دار العلم للجميع ،بيروت 1305 ،ه ،ص 465
2إياد جاد الحق  :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص 144
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نفعاً محضاً ،وان لم يأذن به وليه ولم يجزه ،ويبطل تصرفه إذا انطوى على ضرر محض ،وان إذنه
وليه وأجازه ،أما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على إجازة وليَّه (.)1
بذلك ّ
ومع أن مجلة األحكام العدلية وبموجب المادة  651منها ،جعلت المعتوه كالصغير
والمجنون في الحجر عليهم ،إال أنها ميزت بينهم في الحكم ،فجعلت المجنون المطبق في حكم
الصغير غير المميز ،وذلك من خالل المادة  616والتي نصت على أن" :المجنون المطبق في
حكم تصرفات الصغير المميز" ،إال أنها جعلت تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير
المميز ،وبالتالي لم تجعل مجلة األحكام العدلية العته سببا من أسباب انعدام التمييز.
ويرى البعض وبحق أنه طالما يوجد نوعان من العته ،نوع يعدم التمييز لدى اإلنسان
وآخر ينقصه ،لذلك يجب تنظيم حكمين للتصرفات التي تصدر عن المعتوه حسب نوع العته ،فإذا
كان العته يعدم التمييز فيلحق المعتوه بالصبي غير المميز في الحكم ،واذا كان العته بنقص
التمييز فيلحق المعتوه بالصبي المميز في الحكم (.)2
 -2موقف القانون المدني الفلسطيني:
نصت المادة  1/54من القانون المدني الفلسطيني على أنه " ال يكون أهالً لمباشرة حقوقه
المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عاهة في العقل" .
يتبين من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أخذ بما عليه المشرع المصري في المادة 45
من القانون المدني والمشرع األردني في المادة  44من القانون المدني ،حيث جعل تصرف المعتوه
باطالً إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر ،ومع ذلك إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار
الحجر ،فال يكون باطالً ،إال إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد ،أو كان الطرف اآلخر على
 1المادة  661من مجلة األحكام العدلية.
 2إياد جاد الحق  :المعالجة التشريعية ،المرجع السابق ،ص126
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بينة منها( .)1ولم يعتبر المشرع المعتوه محجو اًر لذاته  ،بل تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر
عنهم وفقاً للقواعد واإلجراءات المقررة في القانون( .)2لذلك ساوى المشرع بين تصرف المعتوه
والمجنون قبل وبعد الحجر.
وقد جاء في المذكرات اإليضاحية للقانوني المدني الفلسطيني تعليقاً على هذه المادة تبين
المادة "وجوب الحجر على المجنون والمعتوه ،وذي الغفلة والسفيه ،والمحكمة هي التي تحجر عليهم
بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك ويجب إتباع اإلجراءات المقررة في القانون لكي تحجر
عليهم ،والحجر هو المنع من التصرفات أي عدم انعقادها ،وبالتالي عدم ترتيب أي اثر قانوني
عليها"(.)3
ناء عليه يعتبر العته في القانون المدني الفلسطيني سبباً من أسباب انعدام التمييز وتأخذ
ب ً
تصرفات المعتوه تصرفات الصغير غير المميز(.)4
ثانيا :موقف القانون المدني المصري:
نصت الفقرة األولى من المادة  1/45من القانون المدني المصري على أنه "ال يكون أهالً
لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون".
يتبين من هذا النص أن المشرع المصري حرم المصاب بالعته من التصرف بجميع حقوقه
المدنية ،وبالتالي ال يستطيع أن يباشر أي من هذه الحقوق .ألن المعتوه يعتبر غير مميز فتكون
أهليته معدومة ،شأنه في ذلك شأن كل من المجنون ومن لم يبلغ السابعة من عمره(.)5

 1المادة  111من القانون المدني الفلسطيني.
 2المادة  110من القانون المدني الفلسطيني /.المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ،ص.116
 3المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ،ص.111
 4إياد جاد الحق  :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص126
 5عبد الرازق السنهوري :المرجع السابق ،فقرة  151ص300
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من له مصلحة بالحجر على المعتوه ،فنصت
لذلك نجد أن المشرع المصري قد أعطى ْ
المادة  113من القانون المدني على أنه "المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم
المحكمة  ،وترفع الحجر عنهم  ،وفقا للقواعد ولإلجراءات المقررة في القانون".
وبالتالي فان المحكمة تحجر على المعتوه ،وتكون تصرفاته بعد صدور قرار الحجر عليه
باطلة ،ولو كانت نافعة له ،أما التصرفات التي تصدر منه بعد صدور قرار الحجر ال تكون باطلة
إال إذا كانت حالة العته شائعة لدى الناس أو كان المتعاقد اآلخر على علم بها حتى ولو لم تكن
()1
شائعة  .وهذا حسب المادة  114من القانون المدني المصري ،والتي جاء فيها " -1يقع باطالً

تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر -2 .أما إذا صدر التصرف
قبل تسجيل قرار الحجر فال يكون باطالً إال إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ،أو
كان الطرف اآلخر على بينة منها".
وبهذا فإن المشرع المصري يساوي في الحكم بين المجنون والمعتوه ويرتب ذات اآلثار على
تسجيل قرار الحجر(.)2
ثالث ا :موقف القانون المدني الردني:
تههنص المههادة  1/44مههن القههانون المههدني األردنههي علههى أنههه "ال يكههون أه هالً لمباش هرة حقوقههه
المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون".
يتبين من هذا النص أن القانون المدني األردني قد جعل من كان فاقدا للتمييز بسبب العته
غير أهل لمباشرة حقوقه المدنية ،وبالتالي ال يستطيع إبرام أي تصرف قانوني مع أي شخص.
والمعتوه محجور عليه لذاته أي بدون حاجة إلى صدور حكهم مهن المحكمهة بهالحجر عليهه،

 1سمير تناغو :المرجع السابق فقرة  ،26ص30
 2أحمد عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص.62
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حسههب المههادة  1/101مههن القههانون المههدني األردنههي .وقههد جعههل المشههرع األردنههي المعتههوه فههي حكههم
الصههبي المميههز( .،)1بمهها يعنههي أن تص هرفاته تكههون صههحيحة متههى كانههت نافعههة نفع هاً محض هاً ،وباطلههة
متى كانت ضارة ضر اًر محضاً ،أمها التصهرفات الهدائرة بهين النفهع والضهرر فتعقهد موقوفهة علهى إجهازة
هداء ،أو إجههازة المعتههوه عنههد رشههده( .)2لههذلك ف هأي
الههولي فههي الحههدود التههي يجههوز فيههها لههه التصههرف ابته ً
تصرف يصدر من المعتوه يكون قابالً لإلبطهال ،ويجهوز إثبهات العتهه بجميهع طهرق اإلثبهات بمها فيهها
البينة والقرائن(.)3
هور
وأرى أن مجلههة األحكههام العدليههة والقههانون المههدني األردنههي أدق فههي اعتبههار المعتههوه محجه اً
لذاته ،لكن يعاب عليهما جعلهما المعتوه في حكم الصبي المميز وكان األصوب أن يفرقا بين أنواع
العته ههه ف ه هيجعال العته ههه الشه ههديد يلحه ههق به ههالجنون والعته ههه البسه ههيط يلحه ههق بالصه ههبي المميه ههز ،له ههذا أرى أن
إعطاءهما المعتوه حكم السفيه وذي الغفلة حكم الصبي المميز غير دقيق ،خصوصاً أن السفيه وذو
الغفلههة يحتههاجون للحجههر علههيهم صههدور ق هرار مههن المحكمههة( ،)4بعكههس المعتههوه ،بمهها يعنههي أن حههال
المعتههوه أكثههر خطه اًر علههى ذاتههه .بمهها يوجههب تفرقتههه فههي الحكههم عههن السههفيه وذي الغفلههة .خصوصهاً أن
العته يعتبر سبباً النعدام التمييز بينما يعتبر السفه والغفلة سبباً إلنقاص التمييز.

 1المادة  1/122من القانون المدني األردني.
 2المادة  112من القانون المدني األردني.
 3حسن الذنون ومحمد الرحو :المرجع السابق ،فقرة  ،26ص.63
 4أنور سلطان :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،فقرة  ،45ص / 41المادة  121من القانون المدني األردني.
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المبحث الثاني
السباب غير التشريعية لنعدام التمييز
قد يقوم اإلنسان في بعض األحيان بتناول بعض المواد التي تؤثر على عقله كالمواد
المسكرة أو العقاقير المخدرة ،سواء أكان ذلك بإرادته أم بغيرها ،ونتيجة لتعاطي هذه المواد قد يقوم
ببعض التصرفات التي قد تضر بالغير ،دون إدراك منه لهذه التصرفات الضارة.
وقد يتعرض اإلنسان لحاالت قد تعدم اإلرادة لديه ،وتكون جميع تصرفاته من غير إدراك
ووعي منه لها ،وتكون هذه التصرفات الصادرة منه تمت تحت تأثير عوامل خارجة عن إرادته ،وما
كان ليقوم بها وهو بكامل إرادته ،كالتنويم المغناطيسي سواء أكان هذا التنويم وقع بإرادته أم بغيرها،
وكذلك السحر الذي قد يصاب به اإلنسان.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد يكون اإلنسان لحظة ارتكابه للفعل الضار نائما ،وقد يتعرض في
بعض الحاالت لإلغماء وقت وقوع الفعل الضار منه ،وفي بعض الحاالت قد يصاب اإلنسان
بمرض من األمراض التي قد تصيب العقل مباشرة فتعدم لديه التمييز لحظة إصابته بها ،كالصرع،
والهستيريا ،وازدواج الشخصية.
فتعمل كل الحاالت السابقة على التأثير على عقل اإلنسان ،وقد تعدم اإلرادة واإلدراك لديه،
وقد يصدر منه الفعل الضار ،دون علم أو ووعي منه ،ولم ينص المشرع المقارن أو الفلسطيني
على اعتبار هذه الحاالت من أسباب انعدام التمييز رغم أنها تؤثر على عقل اإلنسان ومن ثم
إرادته ،مثلما يكون اإلنسان في حالة الجنون ،ونبين ذلك من خالل تقسيم هذا المبحث إلى أربعة
مطالب ،نتناول في المطلب األول :السكر والعقاقير المخدرة  ،ونتناول في المطلب الثاني :التنويم
المغناطيسي ،ونتناول في المطلب الثالث :السحر ،ونتناول في المطلب الرابع :بعض األمراض
العقلية ،وذلك على النحو اآلتي:
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المطلب الول
السكر والعقاقير المخدرة
يعمل تناول المواد المسكرة والعقاقير المخدرة على تغييب عقل اإلنسان ،سواء تناولها
بإرادته ،أ م كان مكرها على تناولها ،مما قد تجعله فاقدا للتمييز عديما لإلرادة ،وقد يصدر منه أثناء
وقوعه تحت تأثير هذا المواد بعض األفعال التي تلحق ضر ار بالغير ،مما يجعل للغير الحق في
مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق به ،األمر الذي يجب أن نبين أثر تناول المواد المسكرة
والعقاقير المخدرة على المسئولية من خالل تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ،نتناول في الفرع األول:
تعريف السكر وأنواعه وأثره على العقل ،ونتناول في الفرع الثاني :أهلية السكران ،وذلك على النحو
اآلتي:
الفرع الول
تعريف السكر وأنواعه وأثره على العقل
نتناول في هذا الفرع تعريف السكر ،ونبين أنواعه ،إذ إن السكر قد يكون سك اًر محظو اًر ،أو
غير محظور ،ثم نبين أثر السكر على عقل اإلنسان ،وذلك على النحو اآلتي:
أولا :تعريف السكر:
يعرف البعض السكر بأنه "عبارة عن زوال العقل بسبب تناول الخمر أو غيرها من
الس ُكر"(.)1
المسكرات ويترتب عليه عدم معرفة السكران بعد إفاقته من السكر ما صدر منه أثناء ّ
بينما يعرف آخر السكر بأنه" :عبارة عن حالة تعرض اإلنسان من امتالء دماغه من
األبخرة المتصاعدة إليه ،فيتعطل معها عقله عن التمييز بين األمور الحسنه والقبيحة؛ وهو نوعان:
سكر بطريق مباح كالحاصل من الخمر أو أي مسكر في حالة االضطرار أو اإلكراه ،والسكر
 1إياد جاد الحق :المعالجة التشريعية ،المرجع السابق ،ص112
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بطريق حرام كالحاصل من الخمر أو أي مسكر آخر حتى البيرة دون اضطرار أو إكراه ،والسكر
بنوعيه ال يذهب العقل بل يعطله فترة من الزمن ويزيل اإلرادة والقصد"(.)1
ويعرفه ثالث بأنه "زوال العقل بتناول الخمر أو أي مسكر ،بحيث ال يدري السكران بعد
إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره"

()2

.

وهذه التعريفات تتشابه لفظاً ومعنى ،بما يعني أن هناك اتفاق حول تعريف السكر.
ومن أوصاف السكران أنه ال يعرف السماء من األرض ،وال يميز بين األشياء ،وهو زائل
()3

العقل ،ويغلب على كالمه الهذيان

.

ويعتبر الفقه اإلسالمي السكر من األسباب العارضة التي تعدم األهلية عند اإلنسان(.)4
وفرق الفقهاء بين السكران المنتشئ ،والسكران الطافح ،فاألول ال يزال حاضر الذهن بحيث
يتصور معنى الخطاب ،ويقال له ثمل وأهليته قائمة ،والثاني الذي اختل شعوره وانعدمت إرادته(.)5
ثانيا :أنواع السكر:
كما رأينا من التعريفات السابقة للسكر ،فإن للسكر نوعين هما:
السكر المباح :
هو السكر الذي يتم اضط ار اًر أو إكراهاً ،أو عن غير علم ،بأن ما يتناوله مسكر ،وهو
يحصل من مشروب الدواء ،أو البنج ،أو حالة الضرورة ،أو اإلكراه"(.)6

 1وهبه الزحيلي :الفقه اإلسالم ي وأدلته ،الجزء الرابع ،دون طبعة دار الفكر المعاصر ،دون سنه نشره،ص13
 2مشار إليه لدى مشاري الرشيدي :المرجع السابق  ،ص66
 3مشاري الرشيدي :المرجع السابق،ص66
 4إياد جاد الحق :المعالجة التشريعية ،المرجع السابق،ص116
 5حسين رضا :أهلية العقوبة بالشريعة اإلسالمية والقانون المقارن ،الطبعة الثانية ،مطابع أمون -القاهرة ،2000،فقرة  ،66ص1126
 6إياد جاد الحق :المعالجة التشريعية ،المرجع السابق ،ص ،111وهبة الزحيلي ،المرجع السابق ص2613
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السكر المحظور:
هو السكر الذي يتم باالختيار دون إجبار وال حاجة ملجئة ،وانما يتم بقصد التلذذ والمتعة،
وهو يكون بطريق الحرام كالحاصل من الخمر ،أو مسكر آخر (.)1
ثالثا :أثر السكر على العقل:
يعتبر تناول المواد المسكرة والعقاقير المخدرة من اإلدمانات الخطيرة على صحة اإلنسان،
حيث يؤدي تناول هذه المواد إلى قيام حاالت اعتداءات مختلفة ،نتيجة إنقاص مستوى اإلدراك
عند اإلنسان من خالل تأثيرها على البنية العصبية عند اإلنسان(.)2
كما ويعمل تناول المواد المسكرة والعقاقير المخدرة على ضعف اإلرادة لدى المتعاطي لها،
مما يؤثر تأثي اًر سلبياً على العقل ،والجسم ،والنفس ،والروح ،وذلك نتيجة لما يترتب أيضاً على
تعاطي المواد المسكرة والمخدرة من تفتيت للعقل والنفس(.)3
وبالتالي فإن من يشرب الخمر يفقد وعيه واتزانه العقلي ،وان لم يكن إلى درجة الخبال،
وذلك ألن الخمر هي ما يخمر عقل اإلنسان أي ما يغطيه( ،)4ومن ثم تؤدي إلى تحلل اإلرادة
نتيجة لتخدر األعصاب(.)5

 1إياد جاد الحق :المعالجة التشريعية ،المرجع السابق ،ص ،111وهبة الزحيلي ،المرجع السابق ص2613
 2مأمون مبيض :المرشد في األمراض النفسية واضطرابات السلوك ،أسباب ،أعراض ،عالج ،الطبعة األولى ،المكتب اإلسالمي ،بيروت،1665،
ص.232
 3ديانا هليز ،روبرت هليز :العناية بال عقل ،والنفس ،الطبعة األولى ،دار العربية للعلوم ،تعريب -عبد العلي الجسماني  ،1666ص 61وما بعدها.
 4سعيد اللحام :الحالل والحرام في اإلسالم ،الطبعة األولى ،دار ومكتبة الهالل –بيروت  ،1621ص  112وما بعدها
 5يوسف القرضاوي :الحالل والحرام في اإلسالم ،الطبعة الرابعة ،مكتبة وهبة للطباعة والنشر ،القاهرة ،دون سنة نشر ،ص 11
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الفرع الثاني
أهلية السكران
انقسم فقهاء الشريعة بشأن أهلية السكران أو انعدامها إلى عدة آراء ،فيرى جمهور الفقهاء؛
وهم الحنفية ،وأكثر المالكية ،والصحيح عند الشافعية ،والحنابلة ،بأن السكر المحظور ال ينفي
األهلية ،ألن اهلل تعالى خاطب السكارى ونهاهم حال سكرهم أن يقربوا الصالة ،وعقل من يقصد
السكر قائم ،وهو الذي يتسبب بمعصيته في تفويت قدرة عقله على فهم الخطاب ،فتعتبر قدرة وأهلية
السكران باقية في شأن التزامه زج اًر وتنكيالً لهم ،وذلك حتى ال يستوي السكران والمجنون الذي فقد
عقله بسبب خارج عن إرادته ،واستندوا في ذلك إلى أن الصحابة رضي اهلل عنهم قد أوجبوا حد
القذف على السكران ،والسكر يغلب فيه اقتراف المحظورات(.)1
ويرى بعض الفقهاء من المالكية ،وابن تيمية ،وابن القيم من الحنابلة ،أن السكر يبطل
عبارة السكران ،وال يترتب عليها أي التزام فتبطل عقوده وتصرفاته ،لعدم سالمة القصد أو اإلرادة
سواء أكان السكر بطريق مباح أم بطريق محظور ،وعليه فال يصح يمينه ،وطالقه ،واق ارره ،وال
أن المالكية قالوا في الطالق لو سكر سك اًر حراماً صح طالقه
بيعه ،وهبته ،وال سائر أقواله ،غير ّ
إال أن ال يميز ،فال طالق عليه ألنه صار كالمجنون(.)2
ويرى البعض اآلخر؛ أنه يجب التفرقة بين السكر بطريق مباح والسكر بطريق محظور في
فقد األهلية ،فعلى النوع األول ليس بعبارة السكران أي اعتبار ،أما النوع الثاني فتقبل عبارته زج اًر

 1مشار إليه لدى حسين رضا ،المرجع السابق ،فقرة  ،100ص .121
 2محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد اهلل :إعالم الموقعين عن رب العالمين ،تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة  ،المجلد
الرابع ،المطبعة األميرية ،ص.42
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له ،وعقاباً على تسببه في تعطيل عقله ،فتعد تصرفاته من قول أو فعل صحيحة نافذة عقاباً وزج اًر
له وألمثاله ،سواء في ذلك الزواج والطالق والبيع والشراء واإلجارة والرهن والكفالة ونحوها(.)1
ويرى البعض أن عدم مسؤولية السكران عن تصرفاته القانونية في حالة السكر المباح ألنه
ال يعتد بعبارته فهو كالمغمى عليه أو النائم فال اعتبار ألقواله ،وذلك لرفع التكليف عنه ،إال أن
ذلك ال يعني عدم مسؤوليته التقصيرية عن أفعاله الضارة بالغير كغيره من عديمي التمييز ،أيا كان
سبب انعدام التمييز ،وفقا للتشريعات التي تعتنق النظرية الموضوعية في المسؤولية التقصيرية،
وهذا ما ذهب إليه الفقه اإلسالمي ،ألن عدم اإلدراك وان كان يصلح لعدم قيام المسؤولية الجنائية،
إال أنه ال يصلح أن يكون سبباً إلهدار مال الغير(.)2
وقد جاءت التشريعات المدنية محل الدراسة خالية من النص على أحكام تتعلق بمعالجة
حالة السكر عند اإلنسان سواء أكان ذلك بطريق ُمباح أم بطريق محظور.
إال أن القوانين الجزائية المقارنة ميزت بين حاالت من السكر في ترتيب المسئولية الجزائية
وهي(:)3
الحالة الولى :السكر أو التسمم بالمخدرات القهري(:)4
هههي الحالههة الوحيههدة التههي أعطاههها المشههرع صههفة مههانع مسههؤولية .حيههث ال تمنههع مسههؤولية
السكران (أو المتسمم بالمخدرات) إال إذا كان تناوله المسكر ناتجاً عهن حهادث مفهاجئ أو قهوة قهاهرة،
أو تحت اإلكراه ،أما إذا تناول المسكر إرادياً ،وارتكب جريمة أثناء سكره فال يستفيد من ذلك.
 1محمد أبو زهرة :أصول الفقه ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص .345
 2إياد جاد الحق :المعالجة التشريعية ،المرجع السابق،ص116
 3عبود السراج :شرح قانون العقوبات القسم العام،ج ،2نظرية المسئولية الجزائية والعقوبة ،جامعة دمشق ،ص /.51-54حسين رضا :المرجع السابق،
فقرة  ،102 ،101ص  126وما بعدها.
 4عبود السراج :المرجع السابق ،ص.54
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والحادث المفاجئ والقوة القاهرة معنيان يقصد بهما حادث استثنائي ،ليس في الوسع توقعه،
وال يمكن دفعه.
ويدخل في ههذه الحالهة غلهط الشهخص أو جهلهه بطبيعهة المهادة التهي تناولهها ،فقهاده ذلهك إلهى
الوقوع في غيبوبة أفقدته قوة وعيه أو إرادتهه .كمها لهو تنهاول ههذا الشهخص شهراباً مسهك اًر ظنهاً منهه أنهه
عصير فاكهة ،فأدى ذلك إلى وقوعه في حالة غيبوبة ،أو تناول طعاماً دست فيه مادة مخدرة أفقدته
قوة وعيه أو إرادته .ويدخل أيضاً ضمن هذه الحالة اإلكراه المهادي واإلكهراه المعنهوي والضهرورة .فهإذا
تناول الشخص مسك اًر أو مخد اًر خضوعاً إلحدى هذه الحاالت ،وفقد قوة وعيه أو إرادته ،فهال تتحقهق
مسههؤوليته .كمهها لههو أُجبههر شههخص بقههوة السههالح علههى تنههاول المههادة المسههكرة أو المخههدرة ،أو خضههع
لعمليههة جراحيههة أجريههت لههه تحههت تههأثير تخههدير تههام ،أو تنههاول مخههد اًر لعههالج مرضههي أو تهدئههة آالم
مبرحة ناجمة عن مرض شديد الوطأة ،ففقد قوة وعيه أو إرادته.
ّ
ويشههترط فههي مههن يكههون واقعهاً تحههت تههأثير المسههكر أو المخههدر ضههمن هههذه الحالههة ،أن يكههون
تناولههه المسههكر أو المخههدر مجههرداً مههن الخطههأ ،أي أن ال يكههون حههين تناولههه إحههدى هههاتين المههادتين
مخالً بواجبات الحيطة والحذر ،ولم يتوقع ما حصل له ،مع أن من واجبه وباستطاعته توقع ذلك.
ويعتبر معفياً السكر إذا كان فقد الوعي أو اإلرادة تامهاً ،أمها إذا أضهعف المسهكر أو المخهدر
قوة وعيه وارادته إلى حد بعيد ،ولم يمحها تماماً ،فال يعفى .وانما يخفف من مسئوليته.
الحالة الثانية :السكر أو التسمم بالمخدرات الناجم عن خطأ الفاعل(:)1
إذا نتجههت حالههة السههكر أو التسههمم بالمخههدرات عههن خطههأ الفاعههل ،فإنههه ال يعفههى مههن العقههاب،
ويسأل عن فعله وكأنه ارتكب جريمة غير مقصودة .ويتكون خطأ السكران أو الهذي تعهاطى المخهدر
إذا تعاطاه وهو يعلم بتأثير الكحول عليه ،وما يمكن أن يؤدي غيابه عن الهوعي إلهى أضهرار يلحقهها
 1حسين رضا :المرجع السابق ،فقرة  ،102 ،101ص  126وما بعدها.
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باألنفس واألموال (العنصر المعنوي) .أما خطأ من يتعاطى مادة مخدرة فيتحقق بمجرد تعاطيهه ههذه
المههادة ،ألن التعههاطي بحههد ذاتههه يشههكل جريمههة جزائيههة ،وألن مخههاطره معلومههة للجميههع علههى صههحة
الجسد والعقل والهنفس ،ومعلومهة أيضهاً نتهائج غيهاب اإلنسهان عهن وعيهه .وههذه التصهرفات كلهها تبقهى
مشوبة بقلة االحتراز والتهور والرعونة.
ويتوافر عناصر الخطأ في سلوك الفاعل ،بكونه قهد أخهل بواجبهات الحيطهة والحهذر ،فخهالف
بذلك سلوك الشخص المعتاد ،في ظل قدرته على توقع النتيجة.
الحالة الثالثة :السكر أو التسمم بالمخدرات المصحوب بتوقع ارتكاب الجريمة(:)1
يسههأل السههكران مسههؤولية كاملههة عههن جريمههة مقصههودة ،إذا توقههع حههين أوجههد نفسههه فههي حالههة
سكر بسبب خطئه ،إمكانية ارتكابه أفعاالً إجرامية.
وتبنههى مسههؤولية السههكران ،فههي هههذه الحالههة ،علههى القصههد االحتمههالي ،الههذي تَكه ّهون فههي وقههت
سابق لحالة السهكر ،أي فهي وقهت كهان الفاعهل بكامهل وعيهه واد اركهه .وههذا كهاف للكشهف عهن قصهده
وتكون عناصر القصد لديه.
اإلجراميّ ،
ومههن الجههدير باإلشههارة إلههى أن المسههؤولية ال تترتههب علههى الفاعههل إال إذا ت هوافر فيههه عنص ه ار
القصد االحتمالي عندما أوجهد نفسهه فهي حالهة السهكر بخطئهه ،وهمها :توقهع النتيجهة الجرميهة ،والقبهول
بالمخاطرة.
الحالة الرابعة :السكر أو التسمم بالمخدرات قصد ا بغية ارتكاب الجريمة(:)2
إذا أوجهد الفاعهل نفسهه فهي حالهة السههكر أو التسهمم بالمخهدرات قصهداً بغيهة ارتكهاب الجريمههة،
أي أوجههد نفسههه فههي حالههة السههكر أو التسههمم بالمخههدرات ليقههوي عزيمتههه ،ويسههتمد الشههجاعة الالزمههة لههه

 1عبود السراج :المرجع السابق ،ص.51-54
 2حسين رضا :المرجع السابق ،فقرة  ،102 ،101ص  126وما بعدها.
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لإلقههدام علههى الفعههل اإلج ارمههي ،فإنههه يسههأل عههن الجريمههة التههي يرتكبههها مسههؤولية تامههة ،كمهها يعههد سههكره
فوق ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة(.)1
()2

وقد نظم قانون العقوبات الفلسطيني رقم  14لسنه 1636

السكر القهري ،واعتبره مانع

من موانع المسئولية حيث نصت المادة  2/15منه على أنه "يعتبر السكر دفعا للتهمة الجزائية إذا
كان المتهم حين وقوع الفعل أو الترك المعزو إليه في حالة سكر تجعله ال يدرك أن الفعل أو الترك
محظور أو كان في حالة ال تمكنه من معرفه ما يفعله (أ) وكان مسكره أيضا ناشئاً دون رضاه عن
قصد سيء من شخص آخر أو عن إهمال ذلك الشخص أو (ب) كانت قوى المتهم العقلية عند
ارتكاب الجرم مختلة بصورة مؤقتة أو غير مؤقتة من جراء السكر".
يتبين من هدا النص أن السكر القهري أو الذي يقع بسوء نية من شخص آخر أو إهماله
يؤدي انتفاء المسئولية الجنائية ،إال أن نص الفقرة األولى من المادة السابقة قررت أن السكر ال
يكون دفعاً في التهمة الجزائية إال في حالتين وهما :أن يكون السكر دون رضا السكران ،أو عن
قصد سيء من شخص آخر واهماله .أما ما دون ذلك فتقوم مسئولية السكران سك اًر اختياريا ،وهذا
ما يفهم من نص الفقرة األولى من المادة 15من قانون العقوبات الفلسطيني والتي نصت على
"باستثناء ما نصت عليه هذه المادة ال يكون من السكر دفعا في أي تهمة جزائية".
ويلحق بالسكر كسبب من أسباب انعدام التمييز تناول اإلنسان العقاقير المخدرة ،والعقاقير
المخدرة هي كل مادة يترتب علي تناولها انتهاك للجسم ،والتأثير على العقل تأثي ار سلبيا سيئا وتؤدي

 1عبود السراج :المرجع السابق ،ص.51
 2نشر هذا القانون بالملحق رقم  1للعدد  652الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في  14كانون األول سنة .1636
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إلى فقد القدرة على التركيز الذهني ،والسيطرة على التصرفات مما يعني أنها تؤدي إلى انعدام
التمييز واإلدراك لدى متعاطيها(.)1
وتعاطي العقاقير المخدرة هو نمط من االنحراف الناجم عن تعاطي المخدرات بصورة
()2

مضرة يؤدي إلى اعتالل إكلينيكي يصيب الصحة ويترتب علية كرب نفسي

.

ويصاب المدمن على تعاطي العقاقير المخدرة باضطراب الذاكرة ،وقلة القدرة العقلية ،وقد
يصاب بالعته والخرف المبكر(.)3
لكل ذلك ذهب البعض وبحق إلى اقتراح النص اآلتي في معالجة أحكام السكر ،وذلك
على النحو اآلتي:
( -1يقع باطال التصرف الصادر عن السكران سك ار مباحاً ،أما التصرف الصادر من السكران
سك ار محظو ار فيقع صحيحاً -2 .يقع باطال التصرف الصادر عمن وقع تحت تأثير عقار مخدر أيا
كان نوعه إذا كان قد تناوله قه ار منه ،أو عن غير علم منه بكونه مخدر)(.)4
المطلب الثاني
التنويم المغناطيسي
التنويم المغناطيسي أحد المجاالت العالجية التي ينتشر استعمالها في الوقت الحالي لعالج
مرض ،خاصة النفسية منها .
العديد من األ ا

مشار ليه لدى :إياد جاد الحق المعالجة التشريعية1 Wingard and others: Human Pharmacology Molecular,1991, chapter 28, ،
المرجع السابق ،ص.122
 2انظر :ديانا هليز وروبرت هليز :المرجع السابق ،ص62
 3مأمون مبيض :المرجع السابق ،ص .236
 4إياد جاد الحق :المعالجة التشريعية ،المرجع السابق ،ص 122

44

ويوجد عدة طرق يدخل من خاللها الشخص في حالة التنويم المغناطيسي ،وأشهرها
االسترخاء واغماض العينين والتركيز على نفسه ،ومع الدخول في حالة االسترخاء العميق يشعر
اإلنسان باالبتعاد تدريجياً عن الواقع ،لكنه يستمر في سماع ما يدور حوله .وفي حالة االسترخاء
العميق يكون اإلنسان مستعداً لتلقي االقتراحات اإليجابية .وفي هذه الحالة يسترخي العقل الواعي
(العقل الحاضر) وتدخل االقتراحات إلي الالوعي (العقل الباطن) مباشرةً ،ويكون الشخص صامتاً
طوال الجلسة ،بينما يتكلم المنوم  .وعندما يستيقظ من حالة النوم يشعر باالنتعاش وتصبح نظرته
إيجابية .وال يمكن تنويم أي شخص ال يريد أن ينام ،أو األطفال تحت سن السادسة ،واألشخاص
الواقعون تحت أثر الخمر أو المخدر .واألشخاص اللذين يتناولون أدوية مهدئة أو منومة ال
يستجيبون للتنويم المغناطيسي ،ألن األدوية التي يتعاطونها تؤثر في كيمائية العقل بطريقة تؤثر في
التنويم المغناطيسي(.)1
ويعد التنويم المغناطيسي من األسباب التي تعدم اإلرادة لدى اإلنسان الذي يقع تحت
تأثيره ،حيث يكون الشخص الذي قام بالتنويم قد تحكم بالشخص المنوم ،سواء أكان التنويم وقع
بإرادة المنوم أم بدون إرادته ،مما يجعل التصرفات الصادرة عمن وقع تحت تأثير التنويم ،تصرفات
غير إرادية ،ونبين ذلك من خالل تقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع األول :ماهية
التنويم المغناطيسي ،ونتناول في الفرع الثاني :تأثير التنويم المغناطيسي على اإلرادة ،وذلك على
النحو اآلتي:

 1زههير خشيم :التنويم المغناطيسي االيحائي ،مقال منشور عبر االنترنت ،على موقع مركز قمة المستقبل للتدريب ،الدمام ،السعودية.
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الفرع الول
ماهية التنويم المغناطيسي
نبين ماهية التنويم المغناطيسي من خالل بيان المقصود به ،وأنواعه ،وكذلك االختالف
والتشابه بين النوم الطبيعي والتنويم المغناطيسي ،وذلك على النحو اآلتي:
أولا :المقصود بالتنويم المغناطيسي:
التنويم المغناطيسي ظاهرة فيزيولوجية اصطناعية من عالقات تقبل اإليحاء مع االستعداد،
تدل على تطبيقات يكون من نتائجها تخفيف أو توقيف الخصائص الدماغية بصفة مؤقتة عند
المنوم(.)1
ًّ
المنوم من أجل التأثير على وعيه النصفي عند ّ
نوم مغناطيساً مشوباً بالنقص واالختالل ويعدم أهليته ،كما أن النائم يتأثر
ويكون شعور ال ُم َ
باإليحاء ،ويبلغ أقصى درجات االستهواء فيخضع إلرادة المنِ ّوم ،ويعتبر النائم مكرهاً مادياً فيما يأتيه
من أفعال(.)2
ثانيا :أنواع التنويم المغناطيسي:
ينقسم التنويم المغناطيسي إلى نوعين ،وهما:
األول :التنويم المغناطيسي الجزئي وهو أشبه إلى الذهول التلقائي أو الحلم.
أما الثاني :التنويم المغناطيسي الكلي و تبقى األجهزة الفكرية الالواعية هي التي تقوم بدورها(.)3
ويسمى التنويم المغناطيسي بالتنويم اإليحائي أو كما أطلق عليه علم النفس الحديث
المنوم في حالة استرخاء جسدي وذهني
(التأمل اإليحائي) ذلك أنه يقوم على التأمل ،بحيث يكون َّ

 1عبد المجيد الجوهري  :الشفاء بالتنويم المغناطيسي والطاقة الروحية دون طبعة ،الشركة العالمية للكتاب  ،1622ص .156
 2حسين رضا ،المرجع السابق ،فقرة  ،65ص .122
 3عبد الحميد الجوهري :المرجع السابق ،ص .156
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كامل ،يجعله يستجيب لإليحاءات التي يتلقاها من المنِ ّوم ،نظ ار إلحداث تغيرات في إدراكه الحسي
وذاكرته ومزاجه أثناء فترة التنويم المغناطيسي ،وهذا يعني أن التنويم المغناطيسي يعتمد بشكل
أساس على مدى قابلية الشخص للتنويم ومدى جاذبية المعالج في اإليحاء(.)1
ثالثا :الختالف والتشابه بين النوم الطبيعي والتنويم المغناطيسي:
يختلف التنويم المغناطيسي عن النوم الطبيعي في أن النوم األخير هو فتور طبيعي يعترى
اإلنسان في فترات منتظمة أو غير منتظمة ال يزيل العقل ،بل يمنعه عن العمل ،وال يزل الحواس
الظاهرة بل يمنعها عن العمل أيضا ،وعبارات النائم نوماً طبيعياً ال اعتبار لها( ،)2أما النوم
المنوم ،كما تكون عضالت
المنوم يؤثر على انفعاالت
المغناطيسي فهو نوم مصطنع من قبل
َّ
ِّ
الجسم في النوم الطبيعي في حالة استرخاء ،بينما في النوم المغناطيسي تكون متوترة وقد يصل
السبات العميق ،وهو أعمق درجات النوم يفقد معها الوعي واإلرادة(.)3
َّ
المنوم فيها إلى مرحلة ُ
التنويم المغناطيسي مع النوم الطبيعي في أن هناك فكرة تخطيطية متشابهة بين
ويتشابه ّ
التنويم المغناطيسي بحكم أن األفعال الدماغية تتوقف عند األول والثاني،
حالتي النوم الطبيعي و ّ
كما وقد يبقى الوعي النصفي والتفكير التلقائي المنفعل للتأثير يحتفظان بفعاليتهما ،وبالتالي فإن
(.)4

النوم المغناطيسي يشبه النوم الطبيعي بإلغاء الفعالية النفسانية الواعية

 1الزين عباس عمارة :التنويم المغناطيسي  ،مجلة النفس المطمأنة الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية ،العدد  ،52السنة  .1666 ،14مشار إليه
لدى :إياد جاد الحق :المعالجة التشريعية ،المرجع السابق ص .123
 2وهبة الزحيلي :المرجع السابق ،ص613
 3عبد الحميد الجوهري :المرجع السابق ،ص.156
 4عبد الحميد الجوهري :المرجع السابق ،ص  116ما بعدها.
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الفرع الثاني
تأثير التنويم المغناطيسي على اإلرادة
المنوم ،كما يؤدي أيضا
يحدث التنويم المغناطيسي أثره على حركة العضالت لدى الشخص
َّ
إلى تقوية أو إضعاف أو إزالة اإلحساس عن الحواس الخمس ،باإلضافة إلى تأثيره على الجهاز
المنوم الصلة مع المحيط الذي
العصبي الحيوي ،كما ويمتد أثره إلى مزاج النائم وعواطفه ،كما ويفقد َّ
يعيش فيه ،وقد يؤدي إلى الهيستيريا ،وتتوقف معه األفعال الدماغية(.)1
بالتالي يعتبر التنويم المغناطيسي عارضاً من عوارض األهلية التي تعدم اإلرادة ،اإل إذا كان
النائم الذي يقصد من تنويمه أن يرتكب جريمة أو يتوقع ارتكابها ،ويقبل تنويمه فيسأل عن ارتكابها
حيث إنه أعد لوقوعها وهو في كامل أهليته(.)2
المنوم يكون منعدم اإلرادة ،حيث ال
التنويم المغناطيسي ،بفعل ِّ
ونرى أن من يقع تحت سلطة ّ
يكون لديه حرية أو اختيار أو إرادة فيما يصدر عنه من أفعال أو أقوال بل تكون أفعاله وأقواله
المنوم عن طريق اإليحاء ،ولم تنظم التشريعات المدنية محل
المنوم ،وحيث يسيطر على
بإرادة
َّ
ِّ
المنوم أو أفعاله.
الدراسة موضوع التنويم المغناطيسي وأثر ذلك على تصرفات َّ
لذلك نتفق مع ما أخذ به البعض من اعتبار التنويم المغناطيسي سبباً من أسباب انعدام
التمييز ،ينظم ضمن العوارض التي تعدم األهلية ،مع ما يترتب علي ذلك من آثار قانونية ،بشرط
أال يكون قد خضع للتنويم المغناطيسي عن إاردة واختيار ،ونتفق مع اقتراحه وضع نص هو" :يقع

 1عبد المجيد الجوهري  :المرجع السابق ،ص 116
 2حسين رضا :المرجع السابق ،فقرة  ،65ص122
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باطال التصرف الصادر عمن هو واقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي بشرط أال يكون قد وقع
تحت تأثيره عن بينة واختيار"(.)1
المطلب الثالث
السحر
يعد السحر من األسباب التي تعدم اإلرادة لدى المسحور ،نتيجة وقوعه تحت سيطرة
السحر ،حيث قد يأتي من وقع تحت تأثير السحر الفعل وهو غير مدرك لما فعله ،وبالتالي ال
يكون له أهلية عند ارتكابه ألي فعل قد يضر بالغير ،والسحر حقيقة موجودة في حياة اإلنسان قد
يتعرض له في أي لحظة ،وذلك من خالل قيام الساحر بتسليط سحره على الغير ،ونبين ذلك من
خالل تقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع ،نتناول في الفرع األول ،المقصود بالسحر ،ونتناول في
الفرع الثاني :حقيقة السحر واألدلة على وجوده ،ونتناول في الفرع الثالث :أثر السحر ،وذلك على
النحو اآلتي:
الفرع الول
المقصود بالسحر
لمعرفه المقصود بالسحر نبين تعريفه لغة ،واصطالحاً على النحو اآلتي:
أولا :تعريف السحر لغة:
ف ودق؛ ولههذلك تقههول
تطلههق كلمههة السههحر لههدى أهههل اللغههة علههى كههل شههيء خفههي سههببه ولَطُه َ
العرب في الشيء الشديد الخفاء :أخفى مهن السِّهحر()2؛ ومنهه قولهه { إن مهن البيهان لسهح اًر}

 1إياد جاد الحق :المعالجة التشريعية ،المرجع السابق ،ص .124
 2لسان العرب :المرجع السابق ،ج ،4ص .342وما بعدها
 3محمد بن إسماعيل البخاري :صحيح البخاري ،الحديث رقم 4146
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()3

قهال

()1
وس ِّهمي السَّهحور
الحافظ رحمه اهلل تعالى :وشبَّهه بالسِّحر ألن السِّحر صهرف الشهيء عهن حقيقتهه ُ .

وسه ِّهميت بههذلك لخفائههها ولطههف
َسهحو اًر لكونههه يقههع خفيهاً آخههر الليههل ،و َّ
السه ْهحر الرئهة وهههي محههل الهنفسُ ،
مجاريههها إلههى أج هزاء البههدن وغضههونه؛ كمهها قههال أبههو جهههل يههوم بههدر لعتبههة :انههتفخ َسه ْهح ُره أي رئتههه مههن
()2
ون ْحههري}( )3أي بههين
الخههوف  ،وقالههت عائشههة رضههي اهلل عنههها{ :تههوفي رسههول اهلل  بههين َسه ْهحري َ

صدري ورقبتي ،وقال تعالى سحروا أعين الناس

()4

أي أخفوا عنهم عملهم.

ثاني ا :السحر اصطالح ا:
وعقَد يؤثِّر في القلوب
ورقَى ُ
ائم ُ
تتعدد تعريفات السحر اصطالحاً فيعرفه البعض بأنه (عز ُ
ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه)( .)5وعرفه آخر
واألبدان فيمرض ويقتل ِّ
ورقَى ُيتَ َكلَّ ُم به أو يكتبه الساحر أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله
بأنه ( ُعقَد ُ
من غير مباشرة له)( .)6ورأى ثالث بأن (ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما ال
يستقل به اإلنسان ،وذلك ال يستتب إال لمن يناسبه في الش اررة وخبث النفس؛ فإن التناسب شرط في
التضام والتعاون)( .)7وذهب رابع إلى أنه (يختص بكل أمر يخفى سببه وعمل على غير حقيقته،
ويجري مجرى التمويه والخداع)( .)8وقال خامس أنه (أمر خارق للعادة مسبَّب عن َس َبب معتاد كونه
كونه عنه ،معناه أن الخارق للعادة مسبب عن سبب معتاد كون ذلك المسبب عن ذلك السبب
 1أحمد بن علي بن حجر العسقالني :فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،الجزء التاسع ،دار الريان للتراث ،1626 ،ص202
 2عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير:البداية والنهاية ،الجزء الثالث ،عالم الكتب بالقاهرة ،2003 ،ص.302
 3محمد بن إسماعيل البخاري : :المرجع السابق ،حديث رقم .1300
 4سورة األعراف آية .116
 5سليمان بن عبد اهلل بن محمد عبد الوهاب :تيسير العزيز الحميد في شرح التوحيد،الذي هو حق اهلل على العبيد ،الجزء الثاني ،ص.322
 6موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي :المغني ،الجزء الثامن ،دار إحياء التراث العربي ،1625 ،ص.150
 7عبد اهلل بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي ،أبو سعيد ،أو أبو الخير ،ناصر الدين البيضاوي :أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) ،الجزء
األول ،دار الرشيد بلبنان ،2000 ،ص.16
 8أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي :الزواجر عن اقتراف الكبائر ،الجزء الثاني ،دار الفكر بالقاهرة ،1625 ،ص.163
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فأخرج به الكرامة والمعجزة)( .)1وعرفه سادس بأنه (صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره ،فكأن
وخيل الشيء على غير حقيقته ،وقد سحر الشيء عن
الساحر لما رأى الباطل في صورة الحقّ ،
وجهه أي صرفه)( .)2وعرفه سابع بأنه (السحر هو عقد ورقي وكالم يتكلم به أو يكتبه أو يعمل
شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له ،من السحر ما يقتل ،ومنه ما
يمرض ،ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه من وطأها ،ومنه ما يفرق به بين المرء وزجه ،ومنه
ما يبغض احدهما إلى اآلخر ،أو يحبب بين اثنين ،وغير ذلك)( .)3ويعرفه ثامن بأنه (اتفاق بين
بين ساحر وشيطان على أن يقوم الساحر بفعل بعض المحرمات ،أو الشركيات ،في مقابل مساعدة
()4

الشيطان وطاعته فيما يطلب منه)

.

وبالنظر لما سبق من تعريفات نجدها تدور حول فكرة واحدة وهي تصوير شيء على
خالف حقيقته في أذهان اآلخرين وصوالً إلى أثر معين يريده الساحر.
الفرع الثاني
حقيقة السحر والدلة على وجوده
يعد السحر حقيقة مؤكدة في الحياة ،وذلك من خالل تأثيره على اإلنسان مع عدم إدراكه
كيف حصل له هذا التأثير ،هو مؤكد ومدلل عليه بالكتاب والسنة ،ونبين ذلك على النحو اآلتي:

 1أبو عبد اهلل محمد األنصاري الرصاع :الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة) ،دار الغرب اإلسالمي،
 ،2002ص462ه
 2عبد اللطيف بن خالد آل موسى  :الطريق السحري في اقتفاء اثر النبي (ص) والجزء الثاني الطبعة األولى دون دار النشر  ،1662ص 226
 3محمد بن إبراهيم الموسى ،عبد اهلل بن محمد الطيار عبد اهلل بن محمد المطلق ،الفقه الميسر ،األطعمة ،اإليمان :النذر ،الجنايات ،الديات ،الحدود،
الجز السابع الطبعة األولى ندار الوطن للنشر السعودية ،2011ص203
 4عبد اللطيف آل موسى :المرجع السابق 221
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أولا :حقيقة السحر:
لما كان السحر هو عبارة كل ما لطف وخفي سببه ،بحيث يكون له تأثير خفي ال يطّلع
عليه الناس ،وهو بهذا المعنى المغنى يشمل التنجيم والكهانة ،كما ويشمل التأثير

بالبيان

والفصاحة ،كما قال رسول اهلل صلى اهلل وعليه وسلم – "إن من البيان لسح ار"(.)1
فكل شيء يكون له أثر ليس شيئاً معلوماً ،أي :ذلك المؤثر فانه نوع من السحر ،مثال،
ود المسحور حتى يتعلق به تعلقاً عظيماً ،أو يستجلب نفرته منه،
الساحر يعمل عمال يستجلب ّ
حتى يبغضه بغضاً عظيماً ،مع أن هذا الذي ُسحر وحصلت له المحبة العظيمة أو النفرة العظيمة
ال يعرف هذا الشيء ويخفي عليه سببه(.)2
ثانيا :أدلة حقيقة السحر:
 -1أدلته من القرآن الكريم:
اطين علَى مْل ِك سلَ ْيمان وما َكفَر سلَ ْيمان ولَ ِك َّن َّ ِ
َّ ِ
َّ
ين
الش َياط َ
قال تعالىَ " :وات َب ُعوا َما تَ ْتلُوا الش َي ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ
()3
ق لَ َّما جاء ُكم ۖ أ ِ
ِّ
ون لِْل َح ِّ
ون َّ
َس ْحٌر َٰه َذا
ِّح َر"  .وقوله تعالى" :قَ َ
اس الس ْ
وس ٰى أَتَقُولُ َ
َكفَُروا ُي َعل ُم َ
ال ُم َ
الن َ
َ َ ْ
()4
ِ
ِ
ِ
َّ
وس ٰى َما ِج ْئتُ ْم بِ ِه الس ْ
ِّح ُر ۖ إِ َّن اللهَ َسُي ْبطلُهُ
َوَال ُي ْفل ُح السَّاح ُر َ
ون"  .وقوله تعالى " :لَ َّما أَْلقَ ْوا قَا َل ُم َ

احر وَال ي ْفلِح الس ِ
ۖ إِ َّن اللَّه َال يصلِح عم َل اْلم ْف ِسِدين "( .)5وقوله تعالى " :إَِّنما ص َنعوا َك ْي ُد س ِ
َّاح ُر
َ ُ ُ
َ
َ
َ َ ُ
َ ُ ْ ُ ََ ُ

 1أخرجه البخاري ( )5146والترمذي( )3032وأبو داود ()5001
 2محمد بن صالح العثيمين :فقه العبادات ،الطبعة األولى دار الصفوة للنشر والتوزيع  ،2004ص63
 3سورة البقرة آية رقم ()102
 4سورة يونس آية رقم ()11
 5سورة يونس آية رقم ()21
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ِ
ث أَتَى "( .)1وقوله تعالى " :فَأُْل ِقي السَّحرةُ س ِ ِ
ينَ .ر ِّ
آمَّنا بِ َر ِّ
وسى
َح ْي ُ
ب اْل َعالَم َ
اجد َ
ب ُم َ
ََ َ
ين .قَالُوا َ
َ
َو َه ُارون "(.)2
 -2أدلته من السنة:
روى عن أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها ،أنها قالتَ " :س َح َر رسول اهلل – صلى اهلل
وعليه وسلم -رجل من بني زريق ،يقال له لبيد بن األعصم ،حتى كان رسول اهلل -صلى وعليه
وسلم -يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله ،حتى كان ذات يوم أو ذات ليلة ،وهو عندي لكنه
دعا ودعا ثم قال " :يا عائشة أشعرت َّ
أن اهلل أفتاني فيما استفتيه فيه ،أتاني رجالن فقعد أحدهما
من
عند أرسي واآلخر عند رجلي ،فقال أحدهما لصاحبه :ما وجع الرجل ،فقال  :مطبوب ،قالْ :
طبه قال :لبيد بن األعصم ،قال :في أي شيء ،قال في مشط ومشاطه ،وجف طلع نخلة ذكر،
ّ
قال :اين هو ،قال :في بئر ذروان فآتاها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في ناس من أصحابه،
فجاء فقال" :يا عائشة كأن ماءها ُنقاعة الحناء ،وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين"(.)3
الفرع الثالث
أثر السحر
يتفق العلماء على أن للسحر أثر وأنه تخيل( ،)4وبالتالي فإن إرادة المسحور تكون غير
سليمة ،حيث ال يتوافر لدية اإلرادة والرضا والالزم توافرهما في التصرفات القانونية ،كما هي الحال
بالنسبة للمجنون(.)5

 1سورة طه أيه رقم ()66
 2سورة الشعراء أيه رقم ()42-46
 3عبد اللطيف آل موسى المرجع السابق ،ص  230وما بعدها
 4السيد سابق :فقه السنة ،المجلد الثالث ،دون طبعة ،دار الفتح للعالم والعربي  :دون سنه نشر ،ص212
 5إياد جاد الحق ،المعالجة التشريعية ،المرجع السابق،ص221
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وذلك ألن السحر يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركا ،والمتحرك ساكنا ،وهذا
أثره ظاهر ،وعليه فان السحر يؤثر على بدن المسحور وعقله وحواسه ،وربما يهلكه(.)1
وقد يؤثر السحر على كل مجاالت حياة المسحور ،إذا كان سح اًر كامال ،وقد يتعلق
بناحية أو نواحي معنية من حياة المسحور بحيث ال يمنعه المسحور من التصرف في غير ما
سحر من أجله ،ونظ اًر لتأثير السحر على إرادة المسحور وسلبه لها ،فإن الفقه اإلسالمي يذهب إلى
عدم وقوع طالق المسحور إذا كان فاقدا للوعي بحيث ال يدري ما يقول ،ولكن يجد نفسه مجب اًر
على التلفظ بلفظ الطالق ،فالمسحور كالمجنون أو المعتوه ،أما إذا كان المسحور يعي ما يقول فيقع
طالقه شأنه شأن العقالء األصحاء(.)2
المطلب الرابع
النوم واإلغماء والمراض العقلية
يعد النوم من األسباب الطبيعية التي تعدم اإلرادة لدى اإلنسان ،فالنائم ال يدرك ما يفعل،
وذلك الحال في من تعرض لحالة اإلغماء ،باإلضافة إلى ذلك فإن هناك من األمراض العقلية التي
إذا أصابت اإلنسان جعلته عديم اإلرادة  ،ومن ثم عديم األهلية ،ومن هذه األمراض ،الصرع
والهستيريا وازدواج الشخصية ،ونبين ذلك من خالل تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ،نتناول في الفرع
األول :النوم واإلغماء ،ونتناول في الفرع الثاني :األمراض العقلية ،وذلك على النحو اآلتي:

 1محمد بن صالح العثيميين  :المرجع السابق ،ص 64
 2إياد جاد الحق :المعالجة التشريعية ،المرجع السابق ،ص .222
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الفرع الول
النوم واإلغماء
نبين في هذا الفرع المقصود بالنوم و اإلغماء ،وأثرهما على إرادة النائم والمغمى عليه،
وذلك على النحو اآلتي:
أولا :المقصود بالنوم:
يقصد بالنوم :هو فتور طبيعي يعتري جسم اإلنسان في فترات منتظمة أو غير منتظمة وال
يزيل العقل ،بل يمنعه عن العمل وال يزيل الحواس الظاهرة بل يمنعها أيضا عن العمل(.)1
ويمر النائم بعدة مراحل تبدأ بمرحلة الغسق أو بداية التغفيق حتى يصل النائم إلى مرحلة
تكون فيها الموجات المخية أبطأ يسمى النوم في هذه المرحلة بنوم الموجات البطيئة ،كما ويتغير
النوم وأنماطه تبعا لمراحل العمر لدى اإلنسان(.)2
وقد يصاحب النوم اضطرابات تجعل النائم يتصرف تصرفات ال يعلمها ،منها تكرار السير
أثناء النوم دون علم بما حدث أثناء السير ،فال يعلم اإلنسان في اليوم التالي أنه مشى في نومه(.)3
ثاني ا :اإلغماء:
اإلغماء تعطل القوى المدركة المحركة حركة إرادية بسبب مرض يعتري الدماغ أو القلب،
وهو يشبه النوم في تعطيل العقل ،إال أن النوم عارض طبيعي ،واإلغماء عارض غير طبيعي(.)4
ومن يصاب باإلغماء يفقد الوعي نتيجة لتعطيل عقله أثناء فترة اإلغماء(.)5

 1فضل عقالن  :المرجع السابق ،ص31
 2ديانا هليز وروبرت هليز المرجع السابق ص  103وما بعدها.
 3المرجع نفسه،ص102
 4فضل عسقالن المرجع السابقة  2ص 31
 5حسن رضاء  :المرجع السابق ،فقرة 16ص 122
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ثالثا :أثر النوم واإلغماء على اإلرادة:
يعد النوم واإلغماء في حكم واحد بالنسبة للحدود ،لكنهما يختلفان في بعد الحكم من حيث
العبادات والتكاليف الشرعية ،فالنائم تجب عليه الصالة والمغمى عليه ال تجب عليه ،ألن اإلغماء
ُي سقط التكليف ،وعلى ذلك فالجرائم من النائم والمغمى عليه تأخذ حكم جرائم المخطئ ،فإدا انقلب
نائم على طفل فقتله فإنه تجب عليه الدية كالمخطئ ،وكذلك المغمى عليه يكون القتل في هذه
الحالة جاريا مجرى الخطأ(.)1
وبالتالي فإن النائم والمغمى عليه تنتفي عنهما األهلية ويعدمان أهلية العقوبة( ،)2ويرى
البعض أن النائم والمغمى عليه إذا اتلف مال غيره بفعله فإنه يجب عليه أن يؤدي مثله ،ويستند في
ذلك بأن حقوق العباد ال تقبل السقوط لذا تكون عقوبتها مالية ،بخالف الحال إذا كانت جرائم النائم
والمغمى عليه تتعلق بحقوق اهلل تعالى فإنها بمرتبة العفو(.)3
بينما يرى البعض اآلخر أن القاعدة في الشريعة أنه ال عقاب على النائم ،ويستند في ذلك
لقول النبي صلى اهلل وعليه وسلم "رفع القلم عن ثالث :النائم حتى يصحو ،والصغير حتى يبلغ،
وعن المجنون حتى يفيق"( ،)4فالحديث هنا قد يجمع بين النائم والمجنون وأعطاهما حكما واحدا،
وهو رفع القلم عنهما ،بالتالي فإن من نام أو أصيب باإلغماء ال يعاقب على ما يأتيه من جرائم
أثناء نومه وأثناء فترة اإلغماء(.)5

 1محمد أبو زهرة :الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،دون طبعة دار الفكر العربي ،القاهرة،1662،فترة 521ص364
 2حسين رضا :المرجع السابق ،فقرة  66ص 122وما بعدها.
 3محمد أبو زهرة :المرجع السابق فقرة  251ص 364
 4أخرجه أحمد ،)112/1( :والترمذي ( )32/4كتاب :الحدود ،باب :ما جاء فيمن ال يجب عليه الحد.
 5عبد القادر عودة التشريع الجنائي اإلسالم ي مقارنة بالقانون الوضعي ،الجزء األول الطبعة الثالثة عشر ،مؤسسة الرسالة  1664فقرة  422ص560
وما بعدها
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ونرى أن اإلنسان في فترة نومه إذا وقع تحت تأثير حالة اإلغماء فقد إرادته واختياره،
فأصبحت أفعاله خارج التحكم العقلي ،نتيجة فقدانه اإلدراك ،إال أننا نميل بالتأييد للرأي األول والذي
قرر مساءلة النائم أو المغمى عليه إذا أتلف مال غيره ،وذلك ألن المضرور يجب جبر الضرر
عنه حتى لو كان من أحدث الضرر نائما أو مغمى عليه.
الفرع الثاني
المراض العقلية
هناك بعض األمراض التي تصيب اإلنسان ،وتجعل إرادته غير موجودة في بعض
األحيان ،وقد يتصرف ببعض األفعال وهو تحث تأثير أي من هذه األمراض ،األمر الذي يترتب
عليه قيام مصلحة للمضرور في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء الفعل
الضار الذي قام به من أصيب بأحد هذه األمراض ،وهذه األمراض هي :الصرع ،والهستيريا،
وازدواج الشخصية ،نبينها تباعاً على النحو اآلتي:
أولا :الصرع:
يقصد به أنه اضطراب وقتي في وظيفة الدماغ قد يصحبه فقدان الوعي ،وهذا االضطراب
قابل للتكرار ،فالدماغ إذن هو محور الصرع والنوبة الصرعية هو اضطراب في وظيفته ،وهذا
االضطراب قابل للتكرار(.)1
والمصاب بالصرع تنتابه حركات تشنجيه بعد أن يفقد اإلدراك واالختيار ،وقد يرتكب وهو
في هذه الحالة أعماال دون أن يشعر بما حدث منه بعد إفاقته(.)2

 1عبد المحسن الخياط :الصرع ،بحث حول أنواعه وعالجه ،دون طبعة مطبعة العمال المركزية،1626،ص11
 2عبد القادر عودة :المرجع السابقه ،فترة :411ص522
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والعرض المميز للصرع يبدو في النوبة التشنجية ،التي يحس المريض قبلها بمقدمات تنذر
بها ،كغثيان أو ومضات ضوئية ،وتبدأ النوبة الحقيقية حين يقع المريض فاقد الشعور ،وتستمر
عادة دقائق ،وال يسترد المصاب بالصرع شعوره إال بعد فترة من انقضائها(.)1
ويرى البعض أن المريض بالصرع حكمه حكم المجنون ،فإذا كان وقت ارتكاب الفعل فاقد
اإلدراك أو كان إدراكه ضعيفا في درجة إدراك المعتوه( ،)2ألن الصرع يؤدي إلى اضطراب عقلي
يجعل انعدام األهلية لدى المصاب به كالمجنون(.)3
وبالتالي ال يسأل من أصيب بالصرع وارتكب فعالً أثناء الصرع أدى إلى اإلضرار بالغير،
ألنه فاقد للتمييز (.)4
ثانيا :الهيستيريا:
يقصد بالهستيريا وجود أعراض جسيمة مرضية دون أن يكون وراءها أسباب عضوية
مسببة لهذه األعراض ،وتظهر أعراضها بشكلين :أولهما :وهو الهيستيريا التحولية ،وهي عبارة عن
فقدان إحدى الوظائف الحركية أو الحسية للجسم كالشلل أو العمى ،وثانيهما :هستيريا المفارقة :
وهي زوال إحدى الوظائف النفسية أو أكثر كفقدان الذاكرة الكامل ،حيث يبقى المريض بكامل وعيه
وادراكه ،ولكنه يقول أنه ال يستطيع أن يتذكر شيء عن حياته الخاصة أو ماضيه أو حتى
بياناته الشخصية ،كاسمه وسكنه(.)5

 1حسين رضا :المرجع السابق ،فترة : 66ص123
 2عبد القادر عودة :المرجع السابق ،فقرة  ،411ص .522
 3حسين رضا :المرجع السابق ،فقرة ،65ص.51
 4مشاري الرشيدي :المرجع السابق ،ص .54
 5مأمون مبيض :المرجع السابق ص،132ما بعدها
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ويرى البعض أن المصاب بالهستيريا تنتابه حركات تشنجية ،فإذا أصابته راح يهذي دون
وعي ،وهو يأخذ حكم المجنون مثله في ذلك مثل المصاب بالصرع ( ،)1وذلك ألن المصاب
بالهستيريا يفقد الذاكرة في حاالت معينة ،وينتحل فيها شخصية جديدة أخرى ،حيث يكون المصاب
بالهستيريا ال يدرك وال ينتبه إلى ما يجري حوله نتيجة فقدانه اإلدراك والوعي(.)2
ويرى البعض أن الهستيريا تشترك مع حالة الصرع في النوبة ،ألنها تؤدي إلى تشنجات
وهذيان بدون إدراك ووعي(.)3
ثالثا :ازدواج الشخصية:
يقصد بازدواج الشخصية هي حالة مرضية نادرة تصيب اإلنسان فيظهر في بعض األحيان
بغير مظهره العادي ،وتتغير أفكاره ومشاعره ،وقد تتغير مالمحه ،ويأتي أعماال ما كان يأتيها وهو
في حالته العادية ،ثم تزول الحالة الطارئة فال يذكر شيئا مما حدث له بعد أن يعود إلى حالته
الطبيعية(.)4
ويرى البعض أن حالة ازدواج الشخصية تشبه الحركة النومية ،وهي الحركة التي يقوم بها
النائم ببعض األفعال بغير إدراك أو قصد ،وانما يدق التمييز بين الشخصيتين األصلية والعارضة،
فإذا ظهرت الشخصية العارضة كانت أفعالها كالتي تصدر في الحركة النومية ،ألن النائم فاقد
اإلدراك ما ينفي أهليته ،وكذلك الحال في الشخصية العارضة في حالة ازدواج الشخصية ،وان كان

 1عبد القادر عودة  :المرجع السابق فقرة ،411ص522
 2مأمون مبيض  :المرجع السابق ،ص140
 3مشاري الرشيدي :المرجع السابق ص55
 4عبد القادر عودة :المرجع السابق ،416ص522
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الشخص يعلم بالشخصية العارضة وترك ما يقتضيه االحتياط المناسب لدرء خطرها ،كان مسئوال
عن عمله الذي نسبب إليه وهو في أهليته ،كما يسأل إذا قصد وقوع هذا العمل خالل مرضه(.)1

 1حسين رضا :المرجع السابق ،فقرة ،64ص55
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الفصل الثاني
مدى مسئولية عديم التمييز التقصيرية
تنقسم المسئولية القانونية بوجه عام إلى نوعين :األول ،مسئولية جنائية ،واآلخر ،مسئولية
مدنية ،والمسئولية المدنية تنقسم بدورها إلى نوعين :األول ،المسئولية العقدية ،واآلخر المسئولية
التقصيرية(.)1
ويقصد بالمسئ ولية المدنية بوجه عام المؤاخذة والتبعة ،والمسئولية المدنية بمعناها القانوني
ُ
هي االلتزام بتعويض الضرر الذي يسببه المدين بالتزامه ،والمسئولية التقصيرية هي اإلخالل بالتزام
فرضه القانون(.)2
وبالتالي فإن المسئولية التقصيرية هي عبارة عن الجزاء المترتب عن اإلخالل بااللتزام
من
القانوني العام ،وهو عدم اإلضرار بالغير ،طبقاً لمبدأ "أن كل خطأ يسبب ضر اًر للغير يلزم ْ
ارتكبه بالتعويض"(.)3
التزم قانوني يترتب على اإلخالل به قيام هذه
فااللتزام في المسئولية التقصيرية هو ا
المسئولية ،أي أن هذا االلتزام أنشأه القانون وهو الذي حدد مداه ،ولم يكن إلرادة الطرفين أي تدخل
في قيام هذه المسئولية(.)4
وال يعرف الفقه اإلسالمي مصطلح المسئولية التقصيرية ،وانما يطلق على موضوعاتها
ويطلق على ما يجب
مسمى الضمان ،وهو شغل الذمة بواجب يطلب الوفاء به إذا توافرت شروطهُ ،

 1إياد جاد الحق :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص .351
 2فتحي عبد اهلل :دراسات في المسئولية التقصيرية ،نحو مسئولية موضوعية ،دون طبعة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية 2005م ،ص.10
 3إياد جاد الحق :مصادر التزام ،المرجع السابق ،ص.363
 4سالم الدحدوح :المسئولية المدنية عن األفعال الشخصية ،دون طبعة ،دون دار نشر1435 ،هه 2013-م ،ص .16
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أداؤه من مال تعويضاً عن مال فقد ،وال يستندوا في ذلك إلى الفعل الموجب للضمان ،وانما موضع
اهتمامهم هو الضرر وتعويض المضرور منه (.)1
ولبيان موضوع الفصل نتناول الموضوع عبر المباحث اآلتية:
المبحث الول :شروط قيام المسئولية التقصيرية وأساسها.
المبحث الثاني :موقف القانون الفلسطيني.
المبحث الثالث :موقف القانون المدني المصري.
المبحث الرابع :موقف القانون المدني األردني.
المبحث الخامس :االستعاضة عن مسئولية عديم التمييز.
المبحث الول
شروط قيام المسئولية التقصيرية وأساسها
تقوم المسئولية التقصيرية بتوافر شروطها ،وهي تختلف بحسب القوانين باألخذ بالخطأ أو
عدم األخذ به والضرر والعالقة السببية ما بين الخطأ والضرر .اختلفت الدول في األساس الذي
تقوم عليه المسئولية التقصيرية ،بين آخذ بالنظرية الشخصية ،و آخذ بالنظرية الموضوعية( ،)2ونبين
ذلك بإيجاز من خالل المطلبين اآلتيين:
المطلب الول :شروط قيام المسئولية التقصيرية.
المطلب الثاني :أساس المسئولية التقصيرية.

 1مشاري الرشيدي :المرجع السابق ،ص . 16
 2محمود زكي  :الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني المصري  ،الجزء األول ،مصادر االلتزام ،دون طبعة ،مطبعة جامعة القاهرة ،1614 ،فقرة
 ،24ص.410
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المطلب الول
شروط قيام المسئولية التقصيرية
يعتبر الخطأ والضرر وعالقة السببية شروط عامة للمسئولية التقصيرية تأخذ بها النظم
القانونية مع التضييق والتوسعة ،أو االكتفاء بالضرر دون الخطأ وبيان هذه الشروط فيما يلي:
أولا :الخطأ:
يعرف البعض الخطأ بأنه" :عبارة عن إخالل بالتزام قانوني عام يفرض على كل شخص
يعيش بالمجتمع ،بأن يحترم حقوق وحريات الغير وأال يرتكب ما يعتبر مساساً بهذه الحقوق
والحريات"(.)1
بينما يعرفه آخر بأنه" :انحراف في سلوك الشخص مع إدراكه لهذا االنحراف وهو يمثل في
إخالله بالتزام قانوني بعدم اإلضرار بالغير ،إذ يوجد التزام قانوني على كل شخص أال يضر الغير
أثناء سلوكه نحو اآلخرين"(.)2
وعلى هذا األساس يمكن اعتبار الخطأ خروج عن واجب قانوني ،أيا كان نوع القانون الذي
تمت مخالفته(.)3
ويظهر من هذا التعريف األخير بأن للخطأ عنصرين أولهما المادي أو التعدي ،وثانيهما
المعنوي المتمثل باإلدراك والتمييز ،وهو ما سنوضحه تباعاً:

 1محمود محمد  :النظرية العامة لاللتزامات ،الجزء األول مصادر االلتزام ،دون طبعة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2011 ،ص .410
 2موسى أب و ملوح ،شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني الفلسطيني ،الطبعة الثانية ،دون دار نشر2012 ،م ،ص.265
 3سالم الدحدوح :المسئولية المدنية ،المرجع السابق ،ص .41
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أ -العنصر المادي :أو التعدي:
ويقصد به االنحراف باعتباره األساس لوجود الخطأ ،فلكي يعتبر محدث الضرر مخطئاً،
البد وأن يكون قد انحرف في سلوكه عن السلوك الذي كان يسلكه الشخص المعتاد لو وجد وقت
إحداث الضرر في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر(.)1
ويرى البعض أنه ال صعوبة إذا كان المشرع يحدد مباشرة االلتزامات التي يجب القيام بها،
ألن الخروج عنها يمثل الخطأ ،لكن هذه االلتزامات المحددة بنص القانون يتسم بعضها بالمرونة(.)2
ب -العنصر المعنوي :اإلدراك والتمييز:
يقتضي العنصر المعنوي أو اإلدراك في أنه ال يكفي لوجود الخطأ أن يقع انحراف في
السلوك ،بل يجب أن يكون مرتكب الخطأ يعلم أو على األقل في استطاعته أن يعلم أن بفعله هذا
ينحرف عن السلوك الواجب عليه ،وأن يكون في إمكانه أالّ ينحرف عن هذا السلوك(.)3
وبالتالي فإن إدراك الشخص لما في مسلكه من انحراف هو العنصر المعنوي للخطأ ،وعليه
فال مسؤولية بغير تمييز ،وهذا يعني أن يكون الشخص قاد ًار على التمييز بين الخير والشر مدركاً
أنه بتعديه يصيب الغير بالضرر ،فتقوم مسؤوليته إذا تحقق إدراكه وتتخلف إذا تخلف إدراكه(.)4

 1محمد شنب :دروس في نظرية االلتزام ،مصادر االلتزام ،دون طبعة ،دون دار نشر1660 ،م –  ،1661فقرة  16ص. 343
 2حسام الدين األهواني :النظرية العامة لاللتزام ،الجزء األول ،مصادر االلتزام ،الطبعة الثانية دون دار نشر1665 ،م ،فقرة  ،116ص. 535
 3محمود شنب :المرجع السابق ،فقرة  21ص. 353
 4رمضان أبو السعود  :مصادر االلتزام ،دون طبعة ،دار الجامعية الجديدة ،2001 ،ص . 334
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ثاني ا :الضرر:
يعتبر الضرر أحد أهم عناصر المسئولية التقصيرية التي ال تستطيع أن تقوم إال بوجوده،
حتى وان كان هناك خطأ فالبد من أن يتحقق شرط الضرر الذي ينجم عن الخطأ ،واال فال
مسئولية نظ اًر لعدم وجود مصلحة في حالة عدم وجود ضرر وال دعوى بغير مصلحة (.)1
ويشترط للتعويض عن الضرر أن يكون محققاً سواء كان حاالً أو مستقبالً ،أما الضرر
المحتمل فال تعويض عنه(.)2
وقد يكون الضرر مادياً إذا تعلق بالحقوق المادية للشخص سواء الحقوق المتعلقة بالملكية
()3

وما يتفرع عنها أو بحقوق الدائنية أو تعلق بجسد المضرور

.

وقد يكون الضرر ضر اًر أدبيا ويكون كذلك إذا أصاب المضرور في مشاعره أو أحاسيسه
أو سمعته أو شرفه أو كرامته أو اعتباره ،ويعتبر الحزن نتيجة فقد الزوج أو االبن أو األخ من قبيل
الضرر األدبي(.)4
ثالث ا :عالقة السببية بين الخطأ والضرر:
عالقة السببية هي تلك العالقة المباشرة التي تقوم بين الخطأ الذي ارتكبه المسئول ،وبين
الضرر الذي أصاب المضرور ،فال يكفي الخطأ والضرر لقيام المسؤولية ،بل البد وأن يكون الخطأ
هو السبب في وقوع الضرر(.)5

 1موسى أبو ملوح  :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص . 301
 2إياد جاد الحق  :مصادر االلتزام  :المرجع السابق ،ص . 422
 3موسى أبو ملوح  :مصادر االلتزام  :المرجع السابق ص. 302
 4إياد جاد الحق  :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص . 424
 5رمضان أبو السعود المرجع السابق ص . 366
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فإذا لم يكن كذلك فال تنهض المسؤولية النتفاء عالقة السببية ،فإذا تدخلت عوامل أخرى
قطعت ارتباط الضرر بالخطأ فال تتحقق السببية ،ألن النتيجة ليست مرتبطة بالسبب ارتباطا
طبيعياً(.)1
المطلب الثاني
أساس المسئولية التقصيرية
تستند المسئولية التقصيرية في القوانين المدنية المقارنة على أحد نظريتين ،األولى النظرية
الشخصية ،وهي تقوم على فكرة الخطأ ،واألخرى النظرية الموضعية ،والتي تكتفي بالضرر لقيام
المسئولية ،ونبين هاتين النظريتين على النحو اآلتي:
أولا :النظرية الشخصية ( نظرية الخطأ ):
مؤدى هذه النظرية أنه ال توجد المسئولية إذا لم يوجد خطأ ،وهي تهدف إلى مؤاخذة
ومعاقبة مسلك المسئول الخاطئ ،لذا فهي تبحث في مسلك المسئول أكثر مما تبحث في الضرر
الذي أصاب الغير ،لذلك سميت بالنظرية الشخصية( ،)2ويرجع الفضل في صياغة هذه القاعدة إلى
القانون المدني الفرنسي القديم والتي انتقلت بدورها إلى القانون المدني الفرنسي لسنة ( 1204قانون
نابليون) ،والذي استند إلى فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية التقصيرية عن األفعال الشخصية ،وعن
فعل الغير ،وعن فعل الحيوان ،وعن فعل األشياء(.)3

 1منذر الفضل  :النظرية العامة لإللزام ،دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالم ي والقوانين المدنية الوضعية ،الجزء األول ،دون طبعة ،مكتبة دار الشفاء للنشر
والتوزيع عمان  ،دون سنة نشر ص . 446
 2فتحي عبد اهلل  :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،فقرة  ،11ص . 411
 3إياد جاد الحق :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ص 310
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ثانيا :النظرية الموضوعية ( نظرية تحمل التبعة ):
ظهرت هذه النظرية نتيجة للتطور التكنولوجي في أواخر القرن التاسع عشر وما نتج عن
ذلك من استعماالت لآلالت الميكانيكية ،مما تبع ذلك من مخاطر لم تكن معروفة ،جعل في كثير
من الحاالت من الصعب إثبات الخطأ

()1

لذلك ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أنه يجب على

صاحب العمل الذي استحدث مخاطر بنشاطه أن يتحمل نتائج هذه المخاطر ،وتعويض العامل
عن األضرار التي تصيبه من الخطر وال يتطلب من المضرور إال إثبات الخطر والعالقة السببية
بين الضرر والتبعة ،وبالتالي ال تعنى هذه النظرية أصالً بالخطأ ،بل تستند إلى الضرر في قيام
المسؤولية(.)2
كما يمكن أن تقوم المسئولية كمسئولية مستعاضة عن عديم التمييز ،كما في حالة مسئولية
متولي الرقابة وتحمل التبعة.
وبعد أن بينا بإيجاز شروط قيام المسؤولية التقصيرية ،واألساس القانوني الذي تستند إليه
فيتعين علينا أن نبين مدى مسئولية عديم التمييز ،وذلك من خالل باقي المباحث.
المبحث الثاني
موقف المشرع الفلسطيني
نبين موقف المشرع الفلسطيني من خالل بيان مدى مسئولية عديم التمييز في مجلة
األحكام العدلية ،باإلضافة إلى أحكام القانون المدني الفلسطيني ،وذلك في مطلبين ،نتناول في

 1موسى أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني  ،مصادر االلتزام ،الكتاب الثاني ،المصادر غير اإلرادية ،الفعل الضار والفعل النافع والقانون ،دون
طبعة ،دون دار نشر 1665 ،م ،ص. 21
 2فتحي عبد اهلل  :مصادر االلتزام ،المرجع السابق فقرة  12ص . 416
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المطلب األول :موقف مجلة األحكام العدلية ،ونتناول في المطلب الثاني :موقف القانون المدني
الفلسطيني ،وذلك على النحو اآلتي:
المطلب الول
موقف مجلة الحكام العدلية
نتناول أحكام مسئولية عديم التمييز في مجلة األحكام العدلية وفقا لقاعدتين ،وهما :الولى:
أن المباشر ضامن وان لم يتعمد أو يتعد ،والثانية :أن المتسبب ال يضمن اإل اذا كان متعدياً،
ونبين ذلك من خالل تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ،نتناول في الفرع األول :المباشر ضامن وان لم
يتعمد أو يتعد ،ونتناول في الفرع الثاني :المتسبب ال يضمن إال بالتعدي ،وذلك على النحو اآلتي:
الفرع الول
المباشر ضامن وان لم يتعمد أو يتعد
نتناول في هذا الفرع المقصود بالمباشرة ،وحكمها في مجلة األحكام العدلية ،ومدى انطباق
حكم المباشر على عديم التمييز ،ونبين ذلك تباعاً ،على النحو اآلتي:
أولا :المقصود بالمباشرة:
إظهار عالقة السببية بين الفعل والنتيجة ،فمتى ترتبت النتيجة على الفعل كان مباشرة ،وقد
عرف البعض المباشرة بأنها "من يلي األمر بنفسه" ،وكذلك "إيصال اآللة بمحل التلف " ومنها
أيضاً "ما يقال عادة حصل الهالك به من غير توسط"(.)1
وعرفت مجلة األحكام العدلية المباشرة في نص المادة  221بأنها " -:اإلتالف مباشرة هو
إتالف الشيء بالذات ،ويقال لمن فعله فاعل مباشر".

 1أبو زيد مصطفى :المرجع السابق ،فقرة ،44ص.65
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ويرى البعض أن التعريفات السابقة تتمحور حول إظهار عالقة السببية بين الفعل الذي
يحدث من المباشر وبين النتيجة ،فمتى ترتبت هذه النتيجة على الفعل كنا بصدد المباشرة ،وال يهم
بعد ذلك القصد في هذا الفعل (.)1
فالذي يقوم بكسر إناء أو مصباح يعتبر فعله مباشرة ،وعليه يعد الفعل مباشرة متى ترتبت
النتيجة على فعل الفاعل وحده دون تدخل فعل أو سبب آخر في وجودها ،وأن الشخص يعتبر
مباش اًر للضرر متى حصل بفعله من غير أن يكون بين فعله والضرر واسطة(.)2
ثاني ا :حكم المباشرة في المجلة:
نصت المادة  62من مجلة األحكام العدلية على أن "-:المباشر ضامن وان لم يتعمد".
يتبين من هذا النص أن المباشر يضمن الضرر الذي أصاب الغير نتيجة فعله المباشر،
فمتى أصاب الغير ضر اًر حتى وان لم يقصد هذا الفعل ،قامت المسئولية عن الضرر دون الخطأ
هنا ،وعليه تقوم مسئولية عديم التمييز متى كان الضرر نتيجة فعله مباشرة.
فمتى ترتب على الفعل مباشرة ضر اًر دون أن يفصل بينهما فعل أو أمر آخر فيكون
الضرر علة للفعل ،مثل قيام شخص بقطع شجرة غيره ،فيلتزم بالضمان لتوافر عالقة السببية
وظهورها(.)3

 1مشاري الرشيدي  :المرجع السابق ،ص22
 2فضل عسقالن  :المرجع السابق ،ص.102
 3ابراهيم أبو الليل  :المرجع السابق فقرة  ،61ص /.146أنظر المادة ( )612من مجلة األحكام العدلية الني جاء فيها (إذا أتلف أحد مال غيره الذي في
يده أو في يد أمينة قصداً يضمن وأما إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب وهو
يرجع على المتلف وان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف وبهذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب ).و المادة
( )613من مجلة األحكام العدلية والتي جاء فيها ( إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه يضمن ).و المادة ( )614من مجلة األحكام العدلية التي جاء
فيها ( لو اتلف أحد مال غيره على زعمه أنه ماله يضمن) .وجميع هذه المواد تجعل المباشر ضامناً تعمد أم لم يتعمد.
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غير أن البعض يرى الصياغة الصحيحة لنص المادة  62من مجلة األحكام العدلية هي-:
"أن المباشر ضامن وأن لم يتعد" ،ويستند في ذلك إلى أن التعمد يقصد به إتيان الفعل بقصد
اإلضرار بنفس الغير أو ماله ،أما التعدي فال يقصد به سوى مجرد تجاوز الحدود المشروعة قانوناً،
دون قصد اإلضرار بالغير ،وجوهر االختالف بالتعمد والتعدي يكمن في كون المتعمد قد قصد
النتيجة الضارة التي أدى إليها فعله ،بينما لم يقصدها من تعدى ،وهو ما يقابل فكرة الخطأ العمدي
والخطأ غير العمدي ،األمر الذي يوجب معه كما يرى هذا الرأي تعديل نص المادة  62من المجلة
لتصبح " المباشر ضامن وان لم يتعد" بدالً من" المباشر ضامن وان لم يتعمد" ،ففكرة التعدي أعم
وأشمل من فكرة التعمد وهي تكفي للتضمين(.)1
ونرى بأن ما ذهب إليه الرأي السابق يؤدي إلى نتيجة خطيرة مؤداها عكس ما تقوم عليه
الشريعة اإلسالمية ،فلو قلنا أن المباشر ضامن وان لم يتعد ،واستغنينا عن مصطلح " لم يتعمد"
فمعنى ذلك أن المسئولية التقصيرية لعديم التمييز ال تقوم ،وهذا ما لم يمكن التسليم به في الشريعة
اإلسالمية ،حيث إن عديم التمييز مسئوالً عن أفعاله الضارة ،ألن الشريعة اإلسالمية تقوم فيها
المسئولية التقصيرية على فكرة الضرر وليس على فكرة الخطأ ،والخطأ يحتاج إلى تعمد والتعمد
يحتاج إلى إدراك وتمييز ،أما التعدي فال يحتاج إلى إدراك وتمييز ،ألن التعدي هو تجاوز الحدود
المشروعة قانوناً ،والخطاب في نص القانون موجه لمن هو مميز خاصة في التكاليف ،لذلك نرى
صحة نص المادة  62من مجلة األحكام العدلية ،واتفاقها الكامل مع ما جاء في الفقه اإلسالمي،
وتستند في ذلك أيضاً إلى ما ذهب إليه البعض من تقرير المساواة في الضمان بين التعدي العمدي
والتعدي الخطأ ،حيث يرى أن الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح ،وال يشترط في ذلك أن

 1عبد الحي حجازي :النظرية العامة لاللتزام ،ج ،1مصادر االلتزام  ،1654 ،ص  ،561مشار اليه لدى :فضل عسقالن  :المرجع السابق ،ص 102
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يكون من وجب عليه الجبر اثماً ،لذلك فقد شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجهل والعلم ،والذكر
والنسيان ،وعلى المجانين والصبيان(.)1
ثالث ا :مدى انطباق حكم المباشر على عديم التمييز:
نصت المادة  660من مجلة األحكام العدلية على أنه" :المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة
وان لم يعتبر تصرفهم القولي لكن يضمنون حاال الضرر والخسارة اللذين نشا من فعلهم .مثالً يلزم
الصبي إذا اتلف مال الغير وان كان غير مميز".
الضمان على
ّ
يتبين من هذا النص أن غير المميز يضمن الضرر الناشئ عن فعله الذي يلحق بالغير
خسارة ،وعليه فان أتلف مال الغير ،فيجب عليه الضمان ،وقد جاء هذا النص صريحاً في تقرير
مسئولية عديم التمييز عن الضرر الناشئ عن فعله.
وعلى ذلك يذهب الجمهور -باستثناء بعض المالكية -إلى القول بمسؤولية عديم التمييز
متى كان مباشرة في تحقق الضرر ،ألن مسئوليته تترتب بمجرد تحقق الضرر(.)2
وبالتالي يسأل الصبي غير المميز وكذلك المجنون ومن في حكمهما متى أتلف مال الغير،
فلو أتلف الصبي غير المميز أو المجنون ماالً مملوكا لغيره ضمنه في ماله ،كذلك لو أتلف من في
حكمها كالنائم إذا انقلب على متاع غيره وكسره يكون ضامناً لما أتلف ،ألن عديم التمييز وان كان
محجو اًر عليه في األصل في تصرفاته القولية ،إال أن أفعاله الضارة ال ُيعفى منها ،فيضمن ما
يترتب عليه من ضرر للغير(.)3
حيث إن كل فعل يحصل به التلف موجبا للضمان ،ولم يشترط الفقه اإلسالمي لذلك سوى
أن يكون المتلف من أهل الضمان أي ذو أهلية وجوب ،ولهذا قالوا :لو انقلب شخص حديث الوالدة
 1محمد الشامي ،المرجع السابق فقرة  ،25ص.142
 2مشاري الرشيدي  :المرجع السابق  ،ص. 61
 3فضل عسقالن  :المرجع السابق ،ص.103
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على مال لغيره فأتلفه لزمه الضمان ،ومن هنا قضى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل
عنه في حادثه تتلخص وقائعها ،في أن رجل كان يقود أعمى فوقعا في بئر فخرج البصير أوالً ،ثم
وقع األعمى فوقه فقتله ،فقضى الفاروق بعقل البصير على األعمى(.)1
الفرع الثاني
المتسبب ل يضمن إل بالتعدي
نتناول في هذا الفرع بيان المقصود بالتسبب ،وحكمه في مجلة األحكام العدلية ،باإلضافة
إلى مدى مسئولية عديم التمييز في حالة التسبب ،وذلك على النحو اآلتي:
أولا :تعريف التسبب:
هو أن تتخلل بين الفعل والنتيجة واسطة ،فال يؤدي الفعل إلى النتيجة بمفرده ،أي يوجد
وضعا يترتب على وجوده وجود الضرر ،إال أنه ال يستقل بإحداث النتيجة ،إنما تشترك معه عوامل
أخرى ،كما ويعرف أيضاً بأنه الفعل في محل يفضي إلى تلف غيره عادة ،أو إيجاد علة المباشرة،
مثل ذلك أن يفتح أحداً القفص دون إذن صاحبه فيطير ما فيه ،أو أن يحل أحداً دابة من
رباطها(.)2
وعرفت المادة ( )222من مجلة األحكام العدلية التسبب بأنه هو" -:اإلتالف تسبباً هو
التسبب في تلف شيء ،يعني أن يحدث في شيء ما يفضي عادة إلى تلف شيء آخر ،ويقال
لفاعله متسبب" ومثلت المجلة في ذات النص على التسبب بأن من قطع حبل قنديل معلق يكون
سبباً مفضياً بسقوطه على األرض وانكساره ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل

 1محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد اهلل :المرجع السابق ،ج ،2ص.11
 2أبو زيد مصطفى :المرجع السابق ،فقرة  ،41ص .100
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تسبباً ،وكذا إذا شق واحد ظرفاً فيه سمن وتلف ذلك السمن يكون أتلف الظرف مباشرة والسمن
تسبباً.
ويتبين من هذه التعريفات أنها تشترط في التسبب أن يكون من شأنه في العادة أن يفضي
غالباً إلى اإل تالف ،بمعنى آخر يشترط أن يكون الضرر الذي ترتب عليه الفعل نتيجة عادية
متوقعة منه ،وأنه بوجود التسبب توجد الرابطة بين الفعل والضرر ،والتي ترتب مسئوليه المتسبب،
أما إذا كان الضرر غير متوقع بحسب العادة من السبب األصلي ،فإنه ال مجال في هذه الحالة
لقيام المسئولية ،فمثال من حفر بئر في أرض غيره ثم أتى آخر وألقى في البئر حيوان فنفق ،فال
يمكن في هذه الحالة أن ننسب الضرر إلى من حفر البئر لتعذر اعتباره متسبباً(.)1
ثاني ا :حكم المتسبب:
نصت المادة  63من مجلة األحكام العدلية على أن" :المتسبب ال يضمن إال بالتعمد".
يتبين من هذا النص أن المتسبب ال يضمن الضرر الذي يلحق بالغير إال إذا تعمد ،حيث
إن القصد عنصر من عناصر الخطأ .وعلى ذلك ال بد في الضمان بالتسبب من توافر أمور ثالثة
هي): (2
أولهما :وقوع التعدي ،أي الخطأ :ويتفرع عن هذا أنه لو حفر شخص بئر في ملك غيره ودون
إذنه ،فوقع فيه إنسان ضمن ،وال ضمان إذا كان البئر في أرضه أو حفره بإذن المالك .وعليه إذا
اتلف أحد مال اآلخر أو أدى إلى نقص قيمته تسبباً ،أو كان فعله سبباً مفضياً لتالف مال أو
نقصان قيمة مال غيره فإنه يكون ضامناً .فمن تمسك بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه
شيء أو تعيب يكون المتمسك ضامناً ،وكذلك لو سد أحد مجرى ماء أرض ألخر ويبست مزروعاته
 1فضل عسقالن  :المرجع السابق ،ص 106
 2حسن الذنون ومحمد الرحو  :المرجع السابق ،سابق فقرة  ،301ص 215
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ومغروساته وتلفت ،أو أفاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامناً .وكذلك لو فتح
باب حظيرة آلخر وفرت حيواناته ،أو فتح باب قفص وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامناً( .)1ولو
وفرت فضاعت ال يلزم الضمان أما إذا كان قد أجفلها قصداً يضمن.
جفلت دابة شخص من آخر َّ
وكذلك إذا جفلت الدابة من صوت طلقات البندقية التي رماها الصياد قصداً للصيد فوقعت وتلفت
أو انكسر أحد أعضائها فال يلزم الضمان .أما إذا كان الصياد قد رمى طلقات البندقية بقصد
إجفالها فيضمن( .)2لذا يعتبر الشخص المتعدي ضامناً كون التسبب موجباً للضمان ،بمعنى أنه
يضمن قيامه بعمل مفضي إلى الضرر بغير حق(.)3
ثانيهما :تحقق السببية بين الفعل والضرر :وذلك بأن يكون الفعل مما يؤدي إلى وقوع الضرر
عادة ،ويترتب على هذا أن من حفر قناة صغيرة ال يموت ما يقع فيها عادة ،فوقع فيها إنسان فمات
أو حيوان فنفق فال ضمان.
وثالثهم :أل يقطع سببية الفعل للضرر سبب أجنبي ،فإذا اجتمع فعل المباشر والمتسبب ضمن
المباشر ،مثالً لو حفر الرجل بئ ار في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في تلك البئر ضمن
الذي ألقى الحيوان وال شيء على من حفر البئر( .)4لذلك يتعين حتى تتحقق مسئولية المتسبب أن
يتجاوز الشخص حدود حقه الشرعي بالتعدي على حق غيره ،إما عمداً ،أو إهماال ،أو تقصي ار(.)5
وأال يكون سبب الضرر قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور

 1المادة ( )622من مجلة األحكام العدلية.
 2المادة ( )623من مجلة األحكام العدلية.
 3المادة ( )624من مجلة األحكام العدلية.
 4المادتين ( )60و( )625من مجلة األحكام العدلية.
 5فضل عسقالن ،المرجع السابق ،ص.101
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ثالثا :مدى مسئولية عديم التمييز في حالة التسبب:
اتجه فقهاء الشريعة اإلسالمية إلى اتجاهين في تقرير مسئولية عديم التمييز عن أفعاله
الشخصية بطريقة التسبب ،وهما :
التجاه الول  :يجب ُمساءلة عديم التمييز:
يذهب أصحاب هذا االتجاه في الفقه اإلسالمي إلى القول بمسئولية عديم التمييز في حالة
الضرر الواقع منه بالتسبب ،حيث ال يشترط التمييز لمساءلة محدث الضرر عن التعويض(.)1
ويستند أصحاب هذا االتجاه إلى أن العبرة تكون بالنظر إلى ذات الفعل ال إلى شخص
الفاعل ،فمتى كان الفعل محظو اًر ،وأتاه الشخص كان من قبيل التعدي الموجب للضمان سواء أكان
التعدي صاد اًر من شخص مدرك أم غير مدرك(.)2
ويبرر ذلك أن المسلك المعتاد في الفقه اإلسالمي ال يقاس بحالة الشخص ،وانما يقاس
بالفعل ذاته ،فإذا خالف الفعل ما اعتاده الناس ،أو اتسم هذا الفعل بالعدوان وجب الضمان حتى
ولو صدر الفعل من شخص ال إدراك له(.)3
ال تجاه الثاني :عدم ُمساءلة عديم التمييز:
يذهب أصحاب هذا االتجاه إلى ضرورة التمييز بين المباشر والمتسبب ،واذا كانت القاعدة
صريحة في عدم استلزام التمييز في حالة المباشرة ،إال أن األمر على خالف ذلك في حالة
التسبب ،والتي تقتضي التعمد أو التعدي ،أي الخطأ ،والخطأ يستلزم بالضرورة أن يكون المخطئ

 1محمد المرسي زهرة  :المصادر الغير إرادية لاللتزام في قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،الفعل الضار والفعل النافع)3( ،الطبعة
األولى ،دون دار النشر  ،2002ص.102
 2مشاري الرشيدي  :المرجع السابق ،ص.64
 3محمد الشامي  :المرجع السابق ،فقرة  ،22ص .155
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ممي اًز ،وهو ما يستلزم بالضرورة أن يتوافر حداً أدنى من اإلدراك فيمن أوقع الضرر بطريقة
التسبب(.)1
ويستند أصحاب هذا االتجاه على الحجج اآلتية.)2(:
 -1أن التعمد ال يتصور صدوره من عديم التمييز ،فالعمد يقتضي القصد وسوء النية ،األمر الذي
يقتضي حتماً توافر اإلدراك والتمييز ،وهو مفقود في حالة انعدام التمييز.
 -2إن التعدي يتحقق كلما تعلق بالمساس بحقوق الغير لتجاوز الحدود المقررة شرعاً وقانوناً ،وهذا
ما ال يتصور وقوعه من عديم التمييز الذي ال يستطيع أن يميز بين حدود حقه وحدود حق الغير.
 -3قول السرخسي بأنه" :لو سار الصغير الراكب على الدابة فوطأ إنسان فقتله ،فإن هو ممن
يمسك عليها فديته على عاقلة الصبي ،وان كان ممن ال يسير على الدابة لصغره وال يمسك عليها
فديته القتيل هدر".
ونرى بأن أصحاب االتجاه األول ،والذي قرر مسئولية عديم التمييز عن فعل الشخصي في
حالة التسبب ،وهو األولى في االعتبار والتأييد ،وذلك حرصاً على حماية حق المضرور في
التعويض ،حتى ولو كان من أوقع الضرر غير المميز ،باإلضافة إلى أن الشريعة اإلسالمية قد
أقامت المسئولية على أساس الضرر ال الخطأ ،وعليه سواء أكان مرتكب الفعل الضار مميز أم
غير مميز يجب عليه الضمان جب اًر للضرر عن المضرور ،والقول بعدم مسئوليته يفتح الباب واسعاً
أمام تهرب عديم التمييز من المسئولية ،خاصة وأن عديم التمييز ليس فقط من صغير السن أو
المجنون ،فهناك حاالت تحتاج إلى سلطة قضائية في استخالصها من الواقع ،كالنائم ،والسكران،
والمنوم مغناطيسيا ،والمسحور ،فهؤالء في حكم عديم التمييز للجنون أو لصغر السن ،إال أن هذه

 1أبو زيد مصطفى  :المرجع السابق ،فقرة  ،46ص .104
 2أحمد المرسي زهرة ،المرجع السابق ،فقرة  ،60ص .106
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الحاالت لها من الشروط واألحكام والتي قد تعفي صاحبها وهو غير محق ،لذلك كان األولى تقرير
مسئولية عديم التمييز في كل األحوال.
المطلب الثاني
موقف القانون المدني الفلسطيني
المشرع الفلسطيني بين ثالث صور في المسئولية التقصيرية المتعلقة بعديم التمييز ،أولها
فرق ُ
مسئولية عديم التمييز ،وثانيهما :عدم مسئولية عديم التمييز ،وثالثها ،هي :مسئولية استثنائية لعديم
التمييز ،ونعرض لهذه الصور عبر ثالثة فروع ،نتناول في الفرع األول :مسئولية عديم التمييز،
ونتناول في الفرع الثاني :أحكام عدم مسئولية عديم التمييز ،ونتناول في الفرع الثالث :المسئولية
االستثنائية لعديم التمييز ،وذلك على النحو اآلتي:
الفرع الول
مسئولية عديم التمييز
نصت المادة  116من القانون المدني الفلسطيني على أنه" :كل من ارتكب فعالً سبب
ضر اًر للغير يلزم بتعويضه".
يتبين من هذا النص أن المشرع الفلسطيني قد وضع قاعدة عامة مفادها أن كل شخص
ارتكب فعال سبب ضر ار للغير يكون ملزماً بتعويضه عما لحق بهذا الغير من اضرار ،بذلك يكون
قد سلك مسلك المشرع المصري في نص المادة 163من القانون المدني المصري.

11

وتستند هذه القاعدة على ما هو مقرر في الفقه اإلسالمي ،وما نصت عليه المادة  16من
مجلة األحكام العدلية والتي جاء فيها " :ال ضرر وال ضرار" ،وكذلك نص المادة  20من المجلة
والتي نصت على أن" :الضرر يزال"(.)1
وقد جاء في المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني" ،والمادة تبين أركان
المسئولية التقصيرية وهي ارتكاب الفعل وينتج عن ذلك ضرر ،فال بد من وجود فعل وضرر
وعالقة سببية بينهما ،ويغني لفظ الضرر عن اصطالح "العمل غير المشروع" ،أو "العمل المخالف
للقانون" ،ولم يرد في النص سرد لألفعال الضارة ،لذلك ُيترك األمر لتقدير القاضي ،والنص يفيد
الفعل بوضوح ،لذلك ال يشمل عدم الفعل الذي يترتب عليه ضرر ،لذا يتناول النص الفعل اإليجابي
دون السلبي إذا نتج عنه ضرر ،لذلك رأت األقلية تعديل نص المادة ليصبح على النحو اآلتي:
"كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض" ،وهذا النص يشمل األضرار الناتجة عن الفعل وعدم
الفعل(.)2
ونتفق مع ما ذكره البعض من أن القانون المدني الفلسطيني يقيم المسئولية التقصيرية على
فكرة الضرر ،ويشترط لقيامها توافر ركن الفعل وركن الضرر وركن العالقة السببية ،ويستوي في
الفعل أن يكون فعالً إيجابياً أو فعالً سلبياً( .)3ذلك أن نص المادة  116قد جاء مطلقاً حيث جاء
بعبارة "كل من ارتكب فعالً" ،وهذا يفيد أنه ال يشترط التمييز فيمن يقع منه الفعل .وهو ما بينته
المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيها " وهذا النص ( )116يضع

 1المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني .ص206
 2المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني .ص206
 3إياد جاد الحق  :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص321
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قاعدة عامة تجعل الضرر هو شرط المسئولية حتى ولو لم يوجد خطأ" وفي هذا أخذ باالتجاهات
الحديثة التي تجعل المسئولية التقصيرية تقوم على أساس النظرية الموضوعية(.)1
الفرع الثاني
عدم مسئولية عديم التمييز
نصت الفقرة األولى من المادة ( )1/120من القانون المدني الفلسطيني على أنه" :يكون
الشخص مسئوالً عن أفعاله الضارة متى صدرت منه وهو مميز".
يتبين من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أقام المسئولية التقصيرية هنا على أساس فكرة
الخطأ ،التي تشترط باإلضافة إلى الضرر أن يكون الشخص الذي وقع منه الفعل الضار مدركاً
وممي اًز ألفعاله .وهو على عكس ما أخذ به في المادة ( )116من ذات القانون كونه لم يشترط فيها
التمييز ،وعليه فإن هذه المادة تعدل أحكام المادة السابقة عليها كونها تالية لها ،وبالتالي يشترط
القانون المدني الفلسطيني التمييز لدى محدث الضرر لكي تقوم مسئوليته التقصيرية من خالل
توافر ركن الخطأ وباقي األركان(.)2
ولكي يتوافر الخطأ ال بد من اإلدراك والتمييز ،واذا لم يوجد تمييز ال يوجد خطأ ،وبالتالي
تنتفي مسئولية عديم التمييز ،وعليه فإن نص الفقرة األولى من المادة 120من القانون المدني

 1وقد ثار خالف حاد بين أعضاء لجنة صياغة المشروع المقترح ،حيث ذهبت غالبية اللجنة إلى األخذ بفكرة الخطأ كشرط لقيام المسئولية التقصيرية
متأثرة في ذلك بما ذهب إليه التقنين المصري ،فورد نص بوضع قاعدة عامة في المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ وأخد بنص المادة  163مصري "
كل خطأ سبب ضر اًر للغير يلتزم من أرتكب الخطأ بالتعويض " في حين ارتأت األقلية من أعضاء اللجنة بأن تقوم المسئولية التقصيرية على فكرة الضرر"
المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ،ص .205
 2إياد جاد الحق  :مصادر االلتزام  ،المرجع السابق ،ص .404
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الفلسطيني جعل المسئولية التقصيرية تقوم على ما ذهبت إليه النظرية الشخصية ،والتي تشترط
الخطأ كأساس لقيام المسئولية التقصيرية(.)1
ونرى بأن المشرع المدني الفلسطيني وبنص المادة  120من القانون المدني ،قد سلك مسلك
المشرع المدني المصري في نص الفقرة األولى من المادة  164من القانون المدني المصري.
وقد جاء في المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني "ومع ذلك فالمادة
 1/120وضعت قاعدة عامة تجعل التمييز مناطاً لألهلية في المسئولية التقصيرية ،وبالتالي ال
يكون عديم التمييز مسئوال عن أفعاله غير المشروعة"(.)2
ومنعاً للتناقض فقد أسبق المشرع المدني المصري نص المادة ( )163على ما ورد في
المادة ( ،)164حيث ورد في المادة ( )163على "كل خطأ" ،وبالتالي يفهم من ذلك أن المشرع
المصري استند إلى فكرة الخطأ في المسئولية من األساس ،وجعلها األصل في المسئولية ،ثم قرر
مسئولية مخففة لعديم التمييز.
إال أن المشرع الفلسطيني قد وقع في التناقض بجعل الضرر هو األساس في المسئولية،
حسب المادة  ،116ثم جاء بالمادة ( )1/120واشترط فيها التمييز لمسائلة مرتكب الفعل الضار.
لذلك ذهب البعض إلى القول بضرورة حذف إما نص المادة  116أو نص الفقرة األولى
من المادة  120من القانون المدني الفلسطيني ،حتى يزال التناقض(.)3
وقد خلص البعض إلى القول ،بأن القانون المدني الفلسطيني اعتنق النظرية الشخصية في
تنظيمه للمسؤولية التقصيرية ،حيث إن العبرة بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني ،وقد اتضح
هذا الموقف من وجود ركن الخطأ بعنصريه في المادتين 116و ،1/ 120لذلك فإن عدم ذكر ركن
 1موسى أبو ملوح  :مشروع ،المرجع السابق264 ،
 2المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ،ص.210
 3موسى أبو ملوح  :مشروع ،المرجع السابق ،ص . 264
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الخطأ في النصوص ال يعني عدم اشتراطه لقيام المسؤولية التقصيرية ،إذا توافرت األركان األخرى
وهذا يعني لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني
الفلسطيني(.)1
ونرى تأييد الرأي القائل بضرورة حذف الفقرة األولى من المادة  120من القانون المدني
الفلسطيني اكتفاء بما جاء بالمادة 116منه ،والتي قررت المسئولية بشكل مطلق ،يستوي في ذلك
أن يكون من صدر منه الفعل الضار ممي اًز أو غير مميز ،وذلك لحماية المضرور ،باإلضافة إلى
أن المسئولية التقصيرية تقوم في الشريعة اإلسالمية على فكرة الضمان ،وال يشترط التمييز في
مرتكب الفعل الضار .
ونوصي المشرع الفلسطيني بضرورة تعديل نص المادة  116لتصبح على النحو اآلتي-:
"كل إضرار بالغير يلزم تعويضه" ،وذلك حتى يشمل النص الفعل السلبي والفعل اإليجابي في قيام
المسئولية التقصيرية سواء أكان الضرر وقع نتيجة فعل أم امتناع عن فعل.
الفرع الثالث
المسئولية الستثنائية لعديم التمييز
نصت الفقرة الثانية من المادة  120من القانون المدني الفلسطيني على أنه"-:إذا وقع
الضرر من شخص غير مميز ،ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ،أو تعذر الحصول على
مرعاة مركز
تعويض من المسئول ،جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ،مع ا
الخصوم".

 1إياد جاد الحق  :بحث بعنوان :مدى لزوم الخطأ كركن من أ ركان المسؤولية التقصيرية في قانون المدني الفلسطيني دراسة تحليلية منشور بمجلة
الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية المجلد  20العدد االول،2012 ،ص.220
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يتبين من هذا النص أن المشرع الفلسطيني قد أجاز الرجوع على عديم التمييز بالتعويض،
وبذلك يكون المشرع الفلسطيني قد رجع عن ركن الخطأ الوارد في الفقرة األولى من نص المادة
 120من القانون المدني.
ولكن بمقتضى هذا االستثناء ُيسأل عديم التمييز عن فعله الضار ،ويحكم عليه بالتعويض
على أساس نظرية تحمل التبعة ،ويشترط لمساءلته أال يوجد مسئول عنه كعدم وجود متولي الرقابة
مثال ،أو مسئول عنه ويتعذر الحصول على تعويض من المسئول لقيامه بنفي الخطأ في رقابة
عديم التمييز ورعايته أو إلعساره(.)1
ومسئولية عديم التمييز هنا مسئولية مخففة وجوازيه ،إذ يترك للقاضي أال يحكم بالتعويض
استناداً إلى إثراء المضرور وفقر عديم التمييز ،أو بسبب خطأ المضرور في تعريض نفسه ألفعال
عديم التمييز ،وله أن يحكم بتعويض جزئي أو كامل حسب الحالة المادية لكل من المضرور
وعديم التمييز(.)2
ويرجع السبب في هذا االستثناء إلى مراعاة جانب المضرور حيث ال ذنب له في أن
محدث الضرر عديم التمييز ،لذلك من العدل أن ال يحرم من التعويض(.)3
لذلك ال عبرة بجسامة ما صدر من عديم التمييز من أفعال ضارة فهو فاقد اإلدراك،
ويستوي أن يصدر من عديم التمييز فعل جسيم أو غير جسيم ،وعلى كل حال فالقاضي هو الذي
يسترشد بجميع الظروف التي تحيط بالواقعة(.)4

 1إياد جاد الحق :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ص .404
 2المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون الفلسطيني ،ص.211
 3إياد جاد الحق :المرجع السابق ،ص.505
 4محمود محمد :المرجع السابق ،ص.416
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بناء على طلب المضرور الذي لحق به الضرر من جراء
وتكون مسئولية عديم التمييز هنا ً
فعل عديم التمييز(.)1
المبحث الثالث
موقف القانون المدني المصري
ضرر للغير يلزم
نصت المادة  163من القانون المدني المصري على أنه" :كل خطأ سبب
اً
من ارتكبه بالتعويض".
ونصت المادة  164من القانون المدني المصري على أنه  -1" -:يكون الشخص مسئوالً
عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز -2 .ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص
غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئوالً عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز
للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مركز الخصوم".
يتبين من هذين النصين أن المشرع المصري قد نص على أن كل خطأ يسبب ضر اًر للغير
يلزم مرتكب هذا الخطأ بتعويض من وقع عليه الضرر ،إذ جاء في الفقرة األولى من المادة 164
من القانون المدني على أن المسئولية والتعويض عن األفعال الضارة يكون مناطها التمييز.
إال أن الفقرة الثانية من هذا النص أعطت للقاضي سلطة تقديرية في أن يلزم غير المميز
الذي يلحق ضر اًر بالغير بالتعويض في ضوء الوضع القانوني للطرفين ،وذلك في حالتين أوالهما:
إذا لم يكن لعديم التمييز مسئوالً عنه ،وثانيهما :إذا كان هناك من هو مسئول عنه لكن تعذر
الحصول على تعويض من المسئول.

 1أنور سلطان :مصادر االلتزام المرجع السابق ،فقرة ،545ص .360
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واألصل في المسؤولية أن تكون شخصية ،عن الفعل الذي يصدر عن نفس الشخص(،)1
إال أن القانون قد نص على حاالت تقوم فيها مسئولية الشخص عن أفعال غيره التي تلحق ضر ار
بالغير ال عن أفعاله التي تصدر عنه(.)2
وهذه الحاالت التي يكون فيها اإلنسان منعدم التمييز ،إال أن القانون المدني المصري قد
اختلف في حكم مسئولية عديم التمييز ،فأسس المسئولية التقصيرية على ركن الخطأ ،وبالتالي
يجب توافر اإلدراك والتمييز فيمن تقوم عليه المسئولية ،وأقامها كمسئولية استثنائية مستندة إلى ركن
الضرر  ،وعلى النهج األول ال تقوم مسئولية عديم التمييز وعلى النهج الثاني تقوم مسئولية عديم
التمييز ،ونبين ذلك من خالل تقسيم هذا المبحث إلى أربع مطالب ،نتناول في المطلب األول:
القاعدة في المسئولية التمييز :ونتناول في المطلب الثاني :االستثناء مسئولية عديم التمييز ،ونتناول
في المطلب الثالث :نطاق تطبيق المسئولية على عديم التمييز  ،وفي المطلب الرابع :أساس
مسؤولية عديم التمييز ،وذلك على النحو اآلتي:
المطلب الول
القاعدة في المسئولية التمييز
جعل المشرع المصري التمييز مناطاً لألهلية في المسئولية التقصيرية ،فمتى كان الشخص
قاد اًر على تمييز الخير من الشر وجبت مساءلته ،ومن ثم فاألصل أن ال ينسب الخطأ التقصيري

 1إياد جاد الحق مصادر االلتزام المرجع السابق ،ص . 320
 2موسى أبو ملوح شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني الفلسطيني الطبعة الثانية ،دون دار نشر ،102ص .343
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إلى من لم يبلغ سن السابعة من عمره ،كما ال ينسب أيضا إلى المجنون أو المعتوه أو السكران أو
المخدر أو المنوم مغناطيسياً(.)1
وذلك ألن المسئولية التقصيرية تقوم على خطأ واجب اإلثبات ،حيث إن هذه المسئولية تقوم
على أساس الخطأ طبقا للنظرية التقليدية  -النظرية الشخصية – في المسئولية التقصيرية ،وبالتالي
ال يسأل إال من ينسب إليه الخطأ ،فالخطأ ليس فقط أهم أركان المسئولية التقصيرية ،وانما هو
األساس الذي تقوم عليه( ،)2والخطأ هو أحد أركان المسئولية التي تقوم على الضرر والعالقة
السببية ،باإلضافة إلى الخطأ في النظرية الشخصية للمسئولية التقصيرية.
هذا عن المسئولية التقصيرية عن األفعال الشخصية إال أن المشرع المصري والى جانب
المسئولية الشخصية أخذ بالمسئولية عن فعل الغير ،وهذه المسئولية ال تقوم على الخطأ واجب
اإلثبات كما في المسئولية الشخصية ،وانما تقوم على الخطأ المفترض(.)3
وعليه فالقاعدة العامة تقضي بعدم قيام مسئولية عديم التمييز عما يرتكبه من أفعال ضارة
بالغير ،والعبرة بتوافر التمييز من عدم توافره ،هو لحظة ارتكاب الفعل الضار ،وال أهمية لتسجيل
قرار الحجر ع لى عديم التمييز من عدمه ،ألن أهميته تظهر فقط بالنسبة للتصرفات القانونية ،دون
المسئولية التقصيرية (.)4
ويالحظ على المشرع المصري أنه استخدم عبارة " أعمال غير مشروعة " في الفقرة
األولى من المادة  164مدني ،بينما استخدم عبارة "العمل الضار" في الفقرة الثانية من نفس المادة،

 1شريف الطباح  :التعويض عن المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية في ضوء القضاء والفقه ،دون طبعة ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية ،دون دار
نشر،ص.111
 2عالء التميمي :تأصيل االتجاهات الحديثة في المسئولية المدنية ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية ن القاهرة2011 ،م ،فقرة  ،13ص. 63
 3فتحي عبد اهلل :المرجع السابق ،مصادر االلتزام ،فقرة  ،22ص.512
 4فضل عسقالن :المرجع السابق ،ص.65
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وما عدول المشرع المصري عن وصف الفعل الصادر من غير المميز بعد المشروعية ،واالكتفاء
بكونه ضا اًر ،إال ألنه يرى أن الضرر هو أساس المسئولية التقصيرية لعديم التمييز(.)1
وعليه فالشخص غير المميز ال يكون مسئوالً عن أفعاله الضارة بالغير ،النعدام اإلدراك
لديه ،واإلدراك عنصر من عناصر الخطأ ،فالصبي غير المميز ال يكون مسئوالً ،أما إذا بلغ سن
التمييز فيكون مسئوالً ،إلى أن يقوم الدليل على فقده التمييز لسبب عارض ،وهو الذي يتحمل عبء
اإلثبات وكذلك المجنون والمعتوه وغيرهما ،ممن أصيب بسبب يعدم التمييز لديه ،فإذا كان عديم
التمييز مجنوناً مثالً فال مسئولية عليه حتى يثبت المضرور أنه ارتكب الفعل الضار في فترة
إفاقته(.)2
ويشترط اإلدراك باإلضافة إلى التعدي في المسئولية التقصيرية ،ألن اإلدراك يرتبط
بالتمييز ،ومن ثم فإن غير المميز ال يرتكب خطأ بالمعنى القانوني ،وبالتالي ال تقوم مسئوليته،
وهذا ما يتفق مع فلسفة التخيير ،فاإلنسان ُيسأل ألنه ُمخير ،وهو واذ يختار أن يسلك مسلكاً منحرفاً
فإنه يجب أن ُيسأل ،أما من يفقد االختيار لفقدان اإلدراك فال يمكن أن ُيسأل(.)3
ويرى البعض أنه ال يشترط النعدام التمييز ،أن تكون حالة انعدام التمييز مستمرة ،فقد
تكون وقتية ناتجة عن ُسكر أو تنويم مغناطيسي أو صرع ،حتى ولو كان عديم التمييز هو الذي
ساهم بإرادته للوصول إلى هذه الحالة كحالة السكير أو مدمن المخدرات(.)4

 1أحمد محمد :نظرية التعدي كأساس للمسئولية المدنية الحديثة ،دراسة مقارنة في ضوء الفقه وأحكام القضاء ،دون طبعة ،دار الفكر العربي ،دون سنة
نشر ،فقرة ،62ص. 21
 2رمضان أبو سعود  :المرجع السابق ،ص.335
 3حسام الدين األهواني :مصادر االلتزام ،المصادر غير اإلرادية ،دون طبعة ،دون دار نشر ،دون سنة نشر ،فقرة  ،15ص.10
 4سمير تناغو  :المرجع السابق ،فقرة  ،110ص233
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ويرى البعض اآلخر أن مسئولية من تناول ُمسكر أو ُمخدر قائمة إلى أن ُيقيم الدليل
المسكر ،أو لم يكن على
على أن فقده لوعيه لم يكن نتيجة خطأ منه بل كان ُمكرهاً على تناول ُ
المخدر ،أو كان تناوله للمادة المخدرة أو المسكرة بأمر الطبيب(.)1
بينة من أمر ُ
ونرى أن الرأي الثاني هو األولى في االعتبار على أساس أن من أراد أن يجعل نفسه فاقداً
مسكرة أو مخدرة أو أي سبب آخر وكان إلرادته دو اًر فيه ،فال
للتمييز بإرادته ،سواء كان ذلك بمادة ُ
بد وأن يكون مسئوالً عن أي ضرر للغير ،وذلك حتى ال يكون لإلرادة دور في إعفاء الشخص من
مسئوليته عن أي ضرر قد يلحق بالغير.
المطلب الثاني
مسئولية عديم التمييز
رأينا أن األصل في القانون المدني المصري هو عدم قيام مسئولية عديم التمييز عن أعماله
غير المشروعة ،إال أن المشرع المصري تأثر باالتجاهات الحديثة التي قررت مسئولية عديم التمييز
بنسب متفاوتة ،وذلك على سبيل االستثناء ،العتبارات تحقيق العدالة.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  164على أنه" :ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص
غير مميز ،ولو لم يكن هناك من هو مسئول عنه ،أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول،
جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مركز الخصوم".
وتعتبر مسئولية عديم التمييز مسئولية االستثنائية وفقاً لهذا النص وهي تمتاز بعدة
خصائص ،على النحو اآلتي :

 1محمود زكي  :المرجع السابق ،فقرة . 243ص. 420
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أولا :مسئولية استثنائية:
أي أنها وردت على عكس األصل إذ إن األصل هو قيام المسئولية على كل شخص يلحق
ضر اًر بالغير نتيجة ألفعاله غير المشروعة(.)1
ثانيا :مسئولية احتياطية:
حيث ال يلجأ إلى مسئولية عديم التمييز إال على سبيل االحتياط ،بمعنى أنه إذا أُغلقت
أمام المضرور سبل التعويض ،وتوافرت شروط المسئولية عن فعل الغير ،كمسئولية متولي رقابة
على عديم التمييز ،فإن المضرور يرجع على متولي الرقابة بالتعويض ،وال يجوز له اللجوء إلى
المسئولية المخففة لعديم التمييز ،فإذا كان متولي الرقابة معس اًر ،ومن ثم تعذر الحصول على
التعويض منه ،أو استطاع أن يتخلص من المسئولية ،فعندئذ يمكن الرجوع على عديم التمييز(.)2
ثالث ا :مسئولية جوازية ومشروطة:
بمعنى أن الحكم على عديم التمييز هو أمر جوازي للقاضي ،فهو ال يلتزم به ،فله أن
يرفض الحكم بالتعويض على عديم التمييز ،ولو كان المضرور لم يستطع الحصول على التعويض
من متولي الرقابة كاألب بالنسبة للصغير أو المستشفى بالنسبة للمصاب بمرض عقلي ،وتقدير ذلك
بناء على ظروف الحال ،فقد يجد أن المضرور موسر وعديم
يظل متروكاً للقاضي يفصل فيه ً
التمييز فقير ،والزامه لعديم التمييز بالتعويض سيزيده فق اًر على فقره ،فيرفض القاضي الحكم
بالتعويض ،والعكس من ذلك :فقد يتبين للقاضي أن عديم التمييز رغم عدم إمكان نسبة الخطأ إليه،

 1فضل عسقالن :المرجع السابق ،ص. 61
 2حسام الدين األهواني :المرجع السابق ،فقرة  ،166ص. 544
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إال أنه واسع الثراء ،في حين أن للمضرور فقي اًر ،فيحكم للمضرور بالتعويض عن الضرر الذي
أصابه(.)1
رابع ا :مسئولية مخففة:
تكون مسئولية عديم التمييز مسئولية مخففة ،إذا رأى القاضي موجباً للحكم على عديم
التمييز بالتعويض ،فال يلتزم بأن يجعل هذا التعويض كامالً يغطي كامل الضرر الذي لحق
بالمضرور ،بل له أن يكتفي بالحكم بتعويض عادل ،أي تعويض يقل عن القيمة الكاملة للمضرور،
مع مراعاته لمركز كل من الخصمين ،المضرور وعديم التمييز ،خاصة وأن مسئولية عديم التمييز
تتقرر دون خطأ في جانبه(.)2
المطلب الثالث
نطاق تطبيق المسئولية على عديم التمييز
سبق القول أن األصل هو عدم مسئولية عديم التمييز عن أفعاله الضارة واالستثناء مساءلته
ولكن بشروط معينة عن أفعاله الشخصية التي تحقق ضرر بالغير ،ولكن يثور التساؤل بشأن مدى
مسئولية عديم التمييز عن فعل الغير ،وعن األشياء ،وهذا ما نبينه من خالل تقسيمنا هذا المطلب
إلى فرعين ،نتناول في الفرع األول :مسئولية عديم التمييز عن الغير ،نتناول في الفرع الثاني:
مسئولية عديم التمييز عن األشياء ،وذلك على النحو اآلتي:

 1محمد شنب ،المرجع السابق ،فقرة  ،23ص355
2محمد شنب :المرجع السابق ،فقرة  ،23ص .355
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الفرع الول
مسئولية عديم التمييز عن الغير
يرى جانب من الفقه بأن انعدام التمييز ال ينفي الخطأ المفترض في جانب المتبوع ،بحيث
تقوم مسئولية عديم التمييز عن أفعال تابعيه الضارة بالغير ،طبقاً للقواعد العامة عن الفعل غير
المشروع الذي ينسب إلى التابع(.)1
وبالتالي يكون أساس مسؤولية عديم التمييز عن تابعيه هو الخطأ المفترض ،وهذا الخطأ
قد يكون قابالً إلثبات العكس ،وقد يكون غير قابل إلثبات العكس(.)2
وفي هذه المسئولية يكون الخطأ المفترض غير قابل إلثبات العكس ،وتقوم مسئولية عديم
التمييز(.)3
وهذا األمر يتطلب توافر أن يكون عديم التمييز تابعاً ومحدث الفعل الضار متبوعاً فتقوم
مسئولية عديم التمييز عن تابعيه رغم انعدام تمييزه ضمن الحدود التي بينتها المادة  120من
القانون المدني الفلسطيني.
وهذا ما ذهب إليه القضاء المصري ،حيث قضت محكمة النقض المصرية بأنه" -:يسأل
القاصر في ماله عن خطأ خادمه ،وال يحمل عنه وصيه هذه المسؤولية"(.)4

 1محمود زكي :المرجع السابق ،فقرة ،245ص.421
 2عالء التميمي :تأصيل االتجاهات الحديثة في المسئولية المدنية ،الطبعة األولى دار النهضة العربية القاهرة ،2011 ،فقرة  ،61ص.21
 3محمد لطفي :النظرية العامة لاللتزام ،مصادر اإللزام ،دون طبعة ،دون دار نشر ،سنة  ،1666ص. 215
 4نقض مدني مصري  1636/2/12مجموعة أحكام النقض ،ج ،2رقم  ،411ص ،665مشار له لدى محمود زكي :المرجع السابق ،ص  ،421هامش
رقم .11
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وكذلك قضت محكمة النقض المصرية أن "المسؤولية هنا ليس عن فعل وقع من القاصر،
فيكون لإلدراك والتمييز حساب ،وانما عن فعل وقع من خادمه الذي عينه له الولي أو الوصي أثناء
تأديته أعماله في خدمته(.)1
ويستند البعض في تبرير ذلك إلى أنه متى اعتبرنا مسؤولية المتبوع هي مسئوليه عن فعل
الغير ،وعلى أي وجه فسرت هذه المسؤولية ،خاصة واذا فسرت بفكرة الضمان يجعل المتبوع مسئوالً
عن فعل تابعه ،وال يستطيع التخلص من هذه المسؤولية ،لو أثبت أنه كان يستحيل عليه أن يمنع
العمل غير المشروع الذي سبب الضرر ،فالتزامه هنا هو التزام بتحقيق غاية ،وهذا االعتبار هو
الذي يجيز استبقاء مسؤولية المتبوع حتى ولو كان غير مميز ،إذ إن مسؤولية المتبوع ليست
مصدرها االتفاق حيث يشترط التمييز في المتبوع ،بل مصدرها القانون(.)2
ويرى البعض أنه وان كان الرأي السابق صحيحاً ،إال أن ذلك قد يحدث تناقضاً مع نص
الفقرة األولى من المادة  164مدني مصري ،والتي قررت عدم مسؤولية عديم التمييز ،وبالتالي كان
من األفضل على المشرع المصري أن يورد حالة مسئولية عديم التمييز عن فعل الغير ضمن
االستثناءات التي أوردها في الفقرة الثانية من المادة  164تجنباً لوقوع التناقض ،بحيث يحسم
األمر بنص تشريعي دون الرجوع إلى قواعد مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه(.)3
ونرى عدم صحة هذا الرأي ،وذلك ألن المسؤولية عن فعل الغير تحكمها القواعد العامة
بالمسئولية عن فعل الغير ،وال تحتاج حالة عديم التمييز إلى نص يحكمها في حالة األفعال
الضارة الصادرة ممن هم تحت مسؤوليته ،وأن عدم مسؤولية عديم التمييز هي استثناء ،وكما هو

 1نقض جنائي مصري  1642/5/25مجموعة عمر  ،ج ،5رقم  ،411مشار إليه لدى :محمد لطفي :المرجع السابق  ،ص .215
 2عبد الرازق السنهوري :المرجع السابق ،ص  1041وما بعدها
 3فضل عسقالن :المرجع السابق ،ص.66
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معروف فإ ن االستثناء ال يجوز التوسع فيه ،فبالتالي كان رأي القائل أن مسؤولية المتبوع عن فعل
الغير قائمة على أساس الضمان وهو األولى في االعتبار.
الفرع الثاني
مسؤولية عديم التمييز عن الشياء
انقسم الفقه المصري بشأن مسؤولية عديم التمييز باعتباره حارساً لألشياء الحية وغير الحية
إلى ثالثة أراء ،نبينها على النحو اآلتي:
يذهب الرأي األول إلى األخذ بالمسؤولية الكاملة لعديم التمييز عما تحدثه األشياء التي
تحت حراسته من أضرار تلحق بالغير ،فيسأل عديم التمييز عن الضرر الذي يحدثه الحيوان الذي
يكون تحت حراسته ،كما ويسأل أيضا عما يقع من األشياء األخرى غير الحية التي تكون تحت
حراسته كالبناء واآلالت الميكانيكية أو تلك التي تتطلب حراستها عناية خاصة ،ويستند هذا الرأي
إلى أن أساس مسئولية حارس األشياء تقوم على تحمل التبعة ،فمتى كان الحارس يستفيد من مزايا
الشيء ،فعليه أن يتحمل ما يترتب على استخدامه من ضرر يلحق بالغير ،ويؤسس هذه المسؤولية
على فكرة الضمان باإلضافة إلى قاعدة الغرم بالغنم(.)1
ويذهب أري ثان إلى أنه يشترط توافر التمييز في الشخص حتى يمكن أن يكون حارساً،
ويستند في ذلك إلى أن أساس مسؤولية حارس األشياء هو الخطأ ،وعديم التمييز ال يمكن أن
يتصور الخطأ في جانبه ،وبالتالي ال تتحقق مسؤوليته في هذا الحالة(.)2
وحاول ثالث التوفيق بين الرأي األول والثاني ،فرأى أنه وان كان ال يسلم بالمسؤولية الكاملة
لعديم التمييز كحارس لألشياء تأسيساً على أنه ال يجب أن تقوم هذه المسؤولية على فكرة تحمل
 1محمود زكي  :المرجع السابق  ،فقرة ، 245ص .426
 2عبد الرزاق السنهوري  :المرجع السابق  ،فقرة .201
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التبعة ،إال أنه ال يمكن القول بانتفاء مسؤولية عديم التمييز بالمطلق ،ونفي صفة الحارس عنه،
ويقرر هذا الرأي أن مسؤولية عديم التمييز كحارس هي مسئولية عن خطأ شخصي ،وهو خطأ في
الحراسة بحيث تترتب هذه المسؤولية عندما يتدخل الشيء تدخالً إيجابياً في إحداث الضرر لو لم
يكن هناك من يسأل عن عديم التمييز ،أو تعذر الحصول على تعويض منه(.)1
ونرى أن الرأي األول هو األولى بالتأييد ،فيجب أن تتقرر المسئولية الكاملة لعديم التمييز
كحارس لألشياء الحية وغير الحية ،بغض النظر عن أساس هذه المسؤولية سواء كانت فكرة تحمل
التبعة ،أو فكرة الخطأ الموضوعي ،أو فكرة الضمان ،وذلك من أجل أن نحقق مصلحة المضرور
التي هي غاية التشريعات المدنية ،ذلك أن أساس مسئولية عديم التمييز هنا هو القانون ،وليس
التمييز ،وان كانت مسئولية في حالتنا هذه استثنائية ال تقوم حسب المادة  120من القانون المدني
الفلسطيني إال إذا تعذر تعويض المضرور بطريق آخر.
المطلب الرابع
أساس مسؤولية عديم التمييز
يرى البعض أن أساس المسؤولية التقصيرية االستثنائية لعديم التمييز وفقاً لنص الفقرة
الثانية من المادة  164من القانون المدني المصري مؤسسة على مقتضيات العدالة ،على أساس
أن المضرور إذا لم يستطع الحصول على تعويض من متولي الرقابة ،أو لم يكن المضرور قد أمن
على األضرار التي أ صابته من عديم التمييز ،فالبد حينها من الرجوع على عديم التمييز لجبر
الضرر الذي لحق بالمضرور ،فإذا كان للعدالة دور في صالح عديم التمييز ،فالبد وأن يكون لها
دو ار في حماية المضرور ،وذلك بالحق في الرجوع إلى عديم التمييز شخصياً(.)2
 1ابو زيد مصطفى :المرجع السابق ،ص.60
 2جالل ابراهيم  :المرجع السابق  ،فقرة ،326ص .521
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بينما يذهب رأي ثان إلى أن مسئولية عديم التمييز في حالة عدم إمكانية الرجوع على
متولي الرقابة ليست مسؤولية احتياطية ،وانما هي مسؤولية أصلية  ،غير أنها مشروطة بعدم وجود
متولي الرقابة أو بانتفاء مسؤولية أو إعساره ،حتى تتقرر مسؤولية عديم التمييز ،ويلزم بدفع
التعويض الذي قد يكون كامال ،ويؤسس هذا الرأي مسؤولية عديم التمييز بتحمل التبعة ،وذلك
اس تثناء من القاعدة العامة في المسؤولية الشخصية التي تقيم المسؤولية التقصيرية على الخطأ ،
ألنه ال يتصور الخطأ من عديم التمييز لعدم توافر اإلدراك لديه(.)1
في حين يذهب رأي ثالث إلى أن المسئولية االستثنائية لعديم التمييز تجد أساسها في
ضرورات حماية المضرور أو نظرية الضمان ،فال يجب أن يترك المضرور دون حماية في
مواجهة انحراف مادي في سلوك عديم التمييز ،وبالتالي يجب أال نقتصر على النظر إلى
المسئول ،بل البد من االهتمام بحماية المضرور في ظل إقامة عالقة توازن بين المسئول
والمضرور(.)2
ويذهب رأي رابع إلى ضرورة األخذ بفكرة الخطأ بمعياره الموضوعي كأساس للمسؤولية
التقصيرية لعديم التمييز ،حيث يعتد بمجرد وقوع الضرر لتقرير المسؤولية حماية للمضرور ،دون
أي أهمية بمدى إدراك مرتكب هذا الخطأ(.)3
مما تقدم يمكن لنا أن نوصي بتعديل المادة  2/120من القانون المدني الفلسطيني والمادة
 164من القانون المدني المصري ،وتقرير المسؤولية الكاملة لعديم التمييز عن أفعاله الضارة التي
تلحق ضر اًر بالغير ،وأن تكون هذه المسئولية أصلية وجوبية ،وعدم جعل التعويض عادالً بل كامالً
ألن التعويض العادل قد ال يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمضرور.
 1عالء التميمي :المرجع السابق  ،فقرة  ،131ص .121
 2حسام الدين األهواني :المرجع السابق ،فقرة ،161ص.545
 3أبو زيد مصطفى :المرجع السابق  ،فقرة ،40ص .62
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المبحث الرابع
موقف المشرع الردني
القاعدة العامة في القانون المدني األردني أن كل فعل يصيب الغير بضرر يستوجب
الضمان  -التعويض– حتى ولو كان صاد ار من شخص غير مميز كالطفل أو المجنون(.)1
وبالتالي يكفي توافر عنصر التعدي ،وهو العنصر المادي من ركن الخطأ كأحد أركان
المسؤولية التقصيرية ،وذلك لقيام المسؤولية عن الفعل الضار الواقع نتيجة االنحراف في السلوك
مما يستوجب عليه الضمان(.)2
ويقيم القانون األردني المسئولية على نفس ما قال به فقهاء الشريعة اإلسالمية اللذين فرقوا
فيها في الضمان ،والضمان عندهم يقصد به ضمان العقد (وهو المسئولية العقدية) وضمان
اإلتالف وضمان اليد (المسئولية التقصيرية)( .)3وما يعنينا في هذا البحث هو ضمان الفعل
(االتالف وخالفه) ،فالفعل عندهم :أن يأتي شخصاً فعالً يلحق الضرر بآخر ،كأن يتلف له نفساً أو
عضواً أو ماالً  ،فيجب عليه ضمان ما أتلف ،فهو التزام بتعويض مالي عن ضرر بالغير بإعطاء
مثل الشيء إن كان من المثليات ،وقيمته إن كان من القيميات(.)4
ولكن قد يرتكب الشخص الفعل دون أن يقصد به اإلضرار بالغير ،ويقع الضرر عن غير
قصد ،كما وقد يكون من صدر منه الفعل الضار غير مميز ،والذي قد يكون فقي اًر ال يملك ماالً
للتعويض الذي يصيب الغير نتيجة فعله الضار ،مما ينبغي معه أن نتناول ذلك من خالل تقسيم

 1عبد القادر الفار :مصادر االلتزام ،مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ،دون طبعه ،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،ص .125
 2أنور سلطان  :مصادر االلتزام المرجع السابق ،فقرة  ،442ص .266
 3فتحي عبداهلل :المرجع السابق ،فقرة  ،20ص .426
 4فتحي عبداهلل :المرجع السابق ،فقرة  ،20ص .426

65

هذا المبحث إلى ثالثة مطالب ،نتناول في المطلب األول :القاعدة العامة ،ونتناول في المطلب
الثاني :الفرق بين حكم المباشرة وحكم التسبب ،ونتناول في المطلب الثالث :تعذر الحصول على
تعويض من غير المميز ،وذلك على النحو اآلتي:
المطلب الول
القاعدة العامة
نصت المادة  256من القانون المدني األردني على أنه" :كل إضرار بالغير يلزم فاعله
ولو غير مميز بضمان الضرر".
يتبين من هذا النص أن المشرع األردني قد أوجب الضمان على كل شخص يلحق الضرر
بغيره سواء كان من أوقع الضرر ممي اًز أم غير مميز ،وهو في ذلك يختلف عن موقف المشرع
المدني المصري الذي جعل مسؤولية عديم التمييز مسؤولية استثنائية.
وبالتالي فإن المسؤولية في القانون المدني األردني تقوم على فكرة الضرر ،وال يشترط
لقيامها وجود الخطأ ،حيث إن نص المادة  256جاء مطلقاً ،بحيث يشمل الضمان كل إضرار
بالغير ،وأكد مسئولية عديم التمييز صراحةً ،والمسؤولية هنا هي مسؤولية مادية تكون على الضرر
دون الخطأ ،لذلك ال يشترط التمييز للمساءلة عن الفعل الضار(.)1
وبالتالي جعل المشرع األردني مسئولية عديم التمييز مسئولية أصلية وليست احتياطية،
حيث أجاز للمضرور الرجوع على الذي سبب له ضر اًر ،واستيفاء التعويض من أمواله(.)2
وبذلك يكون المشرع األردني قد سلك مسلك الشريعة اإلسالمية في المسئولية التقصيرية،
حيث إن المسئولية في الفقه اإلسالمي مسئولية مالية ،وال تقوم على الخطأ بالمفهوم الغالب في

 1موسى أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني ،مصادر االلتزام ،الكتاب الثاني ،الفعل النافع ،القانون ،دون طبعه ،دون دار نشر،1665ص.36
 2حسن الذنون ،ومحمد الرحو :المرجع السابق  ،فقرة  ،266ص .212
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الفقه القانوني الذي يشترط النعقاد المسئولية التقصيرية باإلضافة إلى عنصر التعدي وعنصر
اإلدراك والتمييز ،بل تقوم على الضرر ،لذا ال يشترط فيها أن يكون مرتكب الفعل الضار ممي اًز(.)1
وجاء في المذكرات اإليضاحية للقانون المدني األردني أن " هذه القاعدة  -مادة – 256
تسهتند على ما هو مقرر في الشريعة اإلسالمية من أنه" :ال ضرر وال ضرار" (مادة 16مجلة)،
"والضرر يزال" (مادة 20من المجلة) ،أو "إذا بطل األصل يصار إلى البديل" (مادة 53مجلة)،
ويغني لفظ (اإلضرار) في هذا المقام عن سائر النعوت والكنى التي تخطر للبعض في معرض
التعبير كاصطالح (العمل الغير مشروع) أو (العمل المخالف للقانون) أو (الفعل الذي يحرمه
القانون) ،وغني عن البيان أن سرد األعمال التي يتحقق فيها معنى اإلضرار في نصوص التشريع
ال يكون من ورائه إال إشكال وجه الحكم ،وال يؤدي قط إلى وضع بيان جامع مانع ،فيجب أن
يترك تحديد ما فيه إضرار لتقدير القاضي وهو يسترشد في ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى
القانون عن اإلضرار من عناصر التوجيه"(.)2
المطلب الثاني
الفرق بين حكم المباشرة وحكم التسبب
نصت المادة  251من القانون المدني األردني على أنه -1 "-:يكون اإلضرار بالمباشرة
أو بالتسبب -2 .فإن كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط له ،واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو
التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر".

 1فتحي عبداهلل :مصادر االلتزام  ،المرجع السابق ،فقرة ،22ص426
 2المذكرات االايضاحية للقانون المدني األردني  :الجزء األول ،الطبعة الثانية ،المادة  ، 256اعداد المكتب الفني لنقابة المحامين األردنيين ،عمان،
مطبعة التوفيق ،1621،ص.211-216
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يتبين من هذا النص أن المشرع األردني قد أقام المسئولية على فكرة اإلضرار بالمباشرة أو
التسبب ،ورتب على ذلك أنه إذا كان بالمباشرة لزم الضمان بدون شرط ،أما إذا وقع بالتسبب
يشترط للضمان أن يكون اإلضرار بالتسبب نتيجة تعدي أو التعمد أو أدى إلى ضرر.
ويكون اإلضرار بالمباشرة إذا انصب فعل اإلتالف على الشيء نفسه ،ويقال لمن فعله
الفاعل المباشر ،ويكون بالتسبب وذلك بإتيان فعل في شيء آخر يفضي إلى إتالف شيء غيره
ويقال عن فعله متسبباً(.)1
ومثال اإلضرار بالمباشرة كمن يكسر إناء غيره ،ومثال اإلضرار بالتسبب كمن يقطع حبل
معلق به قنديل ،فيؤدي ذلك إلى وقوع القنديل وانكساره ،فيكون اإلتالف للحبل بالمباشرة ويكون
اإلتالف للقنديل بالتسبب(.)2
وقد جاء في المذكرات اإليضاحية للقانون المدني األردني أن " هذه المادة مادة – 251
تتناول طرق اإلضرار ،وهل يشترط "التعمد " أو "التعدي " أم ال؟ ،وكلمتا "التعمد" أو "التعدي "
ليستا مترادفتين ،إذ المراد بالتعمد تعمد الضرر ال تعمد الفعل ،والم ارد بالتعدي أال يكون للفاعل حق
إجراء الفعل الذي حصل منه الضرر ،والشخص الذي قد يتعمد الفعل وال يقصد به الضرر ،ولكن
يقع الضرر نتيجة غير مقصودة فإذا كان اإلضرار كاإلتالف بالمباشرة لم يشترط التعمد وال
التعدي ،واذا كان بالتسبب اشترط التعمد أو التعدي(.")3
وقد فرق النص السابق بين اإلضرار بالمباشرة ،واإلضرار بالتسبب في شروط المسؤولية،
أي الضمان ،فإذا كان اإلضرار كاإلتالف بالمباشرة فال يشترط لقيام مسئولية المباشر التعمد أو

 1فتحي عبداهلل  :مصادر االلتزام  ،المرجع السابق فقرة  ، 23ص .430
 2عبد القادر الفار :المرجع السابق.121 ،
 3المذكرات االايضاحية للقانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.222-221
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التعدي ،أما إذا كان اإلضرار بالتسبب فيشترط التعمد أو التعدي وفقا للقاعدتين الفقهيتين وهما:
"المباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعد" ،و"المتسبب ال يضمن إال بالتعمد أو التعدي"(.)1
ويرى البعض أن مرجع التفرقة في الحكم بين المباشرة والتسبب ،أن المباشرة علة مستقلة
وسبب اإلضرار بذاته ،فال يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد أو عدم التعدي ،أي أنه في
حالة المباشرة ال يشترط التعمد ،وال حتى التعدي ،ويشترط ذلك في حالة اإلضرار بالتسبب ،وذلك
ألن التسبب ليس علة مستقلة ،فلزم أن يقترن العمل فيه بصفة التعمد ،أو التعدي ليكون موجباً
للضمان(.)2
وبذلك يكون المشرع األردني قد وضع استثناء على القاعدة العامة ،واشترط توافر الخطأ
بجانب الضرر لكي تتحقق المسئولية ،وهو أن المتسبب بالضرر ال يكون مسئوال إال إذا تعمد،
فمثال الشخص الذي حفر حفرة في الطريق فسقط فيها حيوان ،فينفق فيكون الحافر مسئوال ألنه
تعدى بالحفر وتسبب في الضرر ،لكن لو تعمد الشخص بإسقاط الحيوان في تلك الحفرة فنفق
فالحافر ال يكون مسئوال ،ويكون الشخص الذي أسقط الحيوان هو المسئول ألنه مباشر في إحداث
الضرر(.)3
وانتقد البعض موقف المشرع األردني في تقييد ضمان المتسبب بالتعمد أو القصد – أي
الخطأ – ألن ذلك يتنافى مع ما هو معلوم في الشريعة اإلسالمية والتي ال تميز بين العمد و
الخطأ إال في مسائل القصاص ،أو في الجناية عن النفس ،أو ما دونها فقط  ،أما في مسائل
الضمان ال مدني أي في الجناية على األموال فال تعرف هذه التفرقة حيث يكفي في الخطأ دون
اشتراط العمد ،فالتمييز بين العمد واإلهمال ال تقره الشريعة اإلسالمية إال في مسئولية جنائية التي
 1أنور سلطان  :المرجع السابق فقرة  ،442ص .304
 2عبد القادر الفار  :المرجع السابق  ،ص .121
 3موسى أبو ملوح :المصادر اإل اردية ،المرجع السابق  ،ص40
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ال تقوم إال بتحقق القصد لدى الفاعل ،أما في المسئولية المدنية فتتحقق بالقصد وعدم القصد،
وبالتالي فان المتسبب يمكن أن يلزم بالضمان لو لم يكن متعمدا أو قاصداً في إحداث الضرر(.)1
لذلك ذهب البعض وبحق إلى إلزام المتسبب بالضمان حتى ولو كان عديم التمييز ال إرادة
له ،مستندا في ذلك إلى أن الضمان من خطاب الوضع ال من خطاب التكليف ،وهو ما يقتضي
ترتيب المسبب على سببه ،ومن ثم كان اإلتالف بدون حق من عديم التمييز سبباً لوجوب الضمان
في ماله ،نظ ار لتمتعه بأهلية الوجوب الذي يستلزمها خطاب الوضع وأنماطها اإلنسانية واإلنسانية
تجعل له حقوقاً ،وذمته تتحمل هذه الحقوق ،ومن ثم يكون له ملكية ،فيكون عليه مؤنتها وتكاليفها
من وجوب الزكاة ،وبالمثل عما يلحقه بالغير من ضرر ،باإلضافة إال أن الضمان يقوم على أساس
الجبر ال الزجر(.)2
ونرى بأن ما جاء في المادة  256من القانون المدني األردني من تقرير مسئولية كل
شخص يسبب ضرر للغير حتى ولو كان غير مميز يكفي في تحديد المسئولية التقصيرية ،ألنها
وردت بصورة مطلقة ،ومن ثم ال حاجة للمشرع األردني بنص المادة  251وايراد حكم اإلضرار
بالمباشرة واإلضرار بالتسبب ،ومن ثم بحث ركن الخطأ بين التعمد والتعدي ،وترك المساءلة
للقاضي في تحديد شروط قيامها.

 1إبراهيم أبو الليل  :المرجع السابق ،.فقرة  104ص 160
 2أبو زيد مصطفى  :المرجع السابق  ،فقرة  ، 46ص  104وما بعدها.
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المطلب الثالث
تعذر الحصول على تعويض من غير المميز
نصت الفقرة األولى من المادة 222من القانون المدني األردني على أنه" -:ال يسأل أحد
بناء على طلب المضرور إذا رأت مبر ار أن تلزم بأداء الضمان
عن فعل غيره ،ومع ذلك فالمحكمة ً
المحكوم به على من أو قع الضرر ،أ -من وجدت عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة
إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية".
يتبي ن من هذا النص أن المشرع األردني جعل المسئولية عن األفعال الشخصية مسئولية
شخصية فال يسأل أحد بالضمان عن فعل اآلخر حتى ولو كان غير مميز ،ولكن المشرع هنا خرج
عن ذاك وأجاز للمضرور طلب التعويض من متولي الرقابة عن أفعال من هم تحت رقابته.
وقد قرر المشرع األردني بهذا النص مبدأ مسئولية الشخص عن عمل غيره ،غير أن
المشرع جعل أساس هذه المسئولية هو خطأ مفترض يقبل إثبات العكس ،رغم أن هذا المبدأ يخالف
المبدأ المقرر بالشريعة اإلسالمية من أنه ال يسأل إنسان عن ضرر أحدثه غيره ،باإلضافة إلى أن
الشريعة اإلسالمية ال تقر مبدأ افتراض الخطأ سواء ما يقبل إثبات العكس وما ال يقبله(.)1
لكن المشرع راعى مصلحة المضرور وخوفا من حرمانه من التعويض ،فقد جعل المسئول
عن رقابة غيره مسئوالً بالتعويض ،وجعل هذه المسئولية مسئولية قابلة إلثبات العكس(.)2
ويرى البعض أن المشرع األردني مع التزامه بالمبادئ المقررة في القفه اإلسالمي ،قرر بأنه
بناء على
إذا كان الفاعل غير مليء ،وتالفياً للنتائج المترتبة على وضعه المالي أعطى للمحكمة ً

 1عبد القادر الفار :المرجع السابق ،ص . 213
 2محمد الشامي  :المرجع السابق فقرة  ، 162ص .356

101

مبرر للتعويض أن تلزم غير الفاعل "متولي الرقابة" بأداء الضمان
طلب المضرور إذا رأت
اً
المحكوم به(.)1
وهنا يكون المشرع األردني قد ُدفع الفتراض الخطأ ليسد حاجة عملية بتقريره مسئولية
المكلف بالرقابة التي تبنى على الخطأ المفترض لمتولي الرقابة ،وفي هذا تغيير في موقف المشرع
األردني والذي انتهجه في القواعد العامة للمسئولية عن الفعل الضار(.)2
ويرى البعض أنه كان من األولى على المشرع األردني حماية للمضرور بأن يجعل هذه
المسئولية مسئولية وجوبية ال جوازيه غير مرهونة بسلطة القاضي الذي قد يقررها أو يرفضها ،كما
فعل في سبيل تأمين الحماية لمضرور في تحميل الدية للعاقلة أو الجاني ،حيث نصت المادة
 213من القانون المدني األردني على أنه" :ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها،
ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة أو الجاني للمجني عليه أو ورثته الشرعيين وفقاً
للقانون(.)3
كما ويضيف البعض في هذا المقام أنه ال ريب في قيام الدولة بتعويض المضرور يعد
سبيال قويا لتأمين مصلحة المضرور ،إذا ما أخذ به المشرع خاصة عند عدم وجود عاقلة للجاني
أو مع وجودها ولكنها ال تستطيع الوفاء(.)4
ونرى أن الذي دفع المشرع األردني إلى تقرير مسئولية غير مرتكب الفعل الضار كان
الهدف منه ليس قيام مسئولية غير الشخص مرتكب الفعل الضار ،ألن المشرع األردني وبنص
المادة  256قرر مسئولية الشخص عن أفعاله ولو كان غير مميز ،وانما يهدف المشرع األردني
 1عبد القادر الفار :المرجع السابق  ،ص .213
 2أنور سلطان  :مصادر االلتزام ،المرجع السابق فقرة  545ص 360
 3فضل عسقالن  :المرجع السابق ،ص.123
 4مشاري الرشيدي  :المرجع السابق ،ص.15
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من ذلك حماية المضرور الذي ال يستطيع الحصول على تعويض من عديم التمييز فقير الحال
الذي ال يستطيع دفع التعويض ،فقد جعل االلتزام على متولي الرقابة بدفع التعويض مسألة جوازيه
للمحكمة حماية لمتولي الرقابة نفسه ،وأن مسئولية متولي الرقابة هنا هي مسئولية أساسها الخطأ
المفترض الذي يقبل العكس ،حيث جاء في البند(أ) من الفقرة األولى من المادة  222مدني
أردني " -:إال إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر البد واقع ولو قام بهذا الواجب بما
ينبغي من العناية".
فإذا أثبت متولي الرقابة أنه قام بواجب الرقابة ،أو أنه مع قيامة بهذا الواجب إال أن
الضرر واقع ال محالة فال ُيسأل بالتعويض عن فعل من هو تحت رقابة ،ومن هنا ال يستطيع
المضرور طلب التعويض.
ونرى أنه وان عجز المضرور عن الحصول على تعويض من المسئول عن الفعل الضار
نتيجة لفقره ،وعجز أيضا من الحصول على هذا التعويض من متولي الرقابة ،لدفع األخير
المسئولية عن نفسه ،فمن هنا يمكن القول بأنه على الدولة أن تحمي المضرور وتقوم بتعويضه عن
الضرر الذي لحق به من فعل عديم التمييز .
المبحث الخامس
الستعاضة عن مسئولية عديم التمييز
األصل أن القانون جعل المسئولية شخصية ،بمعنى أن اإلنسان يسأل عن الضرر الذي
سببه للغير نتيجة فعله الضار ،إال أن القانون قد أو جد حاالت يكون اإلنسان فيها مسئوال عن غيره
كحالة عديم التمييز ،وجعل من متولي الرقابة مسئوالً عن عديم التمييز في األضرار التي يلحقها
عديم التمييز بالغير ،األمر الذي يتعين علينا أن نبين شروط مسئوليه متولي الرقابة ،وأساسها
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وكيفيه دفعها وذلك في مطلبين ،نتناول في المطلب األول :شروط تحقق مسئولية متولي الرقابة،
ونتناول في المطلب الثاني :أساس مسئولية متولي الرقابة وكيفيه دفعها ،وذلك على النحو اآلتي:
المطلب الول
شروط مسئولية متولي الرقابة
تتحقق مسئولية متولي الرقابة ،في حالة قيامه برقابة شخص آخر ،وقيام هذا األخير بإيقاع
الضرر بالغير ،وهذا ما نبينه على النحو اآلتي:
الفرع الول
تولي شخص الرقابة على آخر
اشهترط القههانون لتحقهق مسههئولية متهولي الرقابههة عههن أفعهال مههن ههو تحههت رقابتهه ،وجههود التهزام
عهن شهخص بتههولي الرقابهة علهى آخههر ،ومصهدر ههذا االلتهزام قهد يكهون القههانون ،ومثهال ذلهك مسههئولية
األب عهن رقابههة أبنائهه القصههر ،وقهد يكههون مصهدر هههذا االلتهزام االتفههاق ،كمها هههو الحهال بالنسههبة إلههى
مدير المدرسة الخاصة إذ يتولى الرقابة على تالميذه أثناء وجودهم ودراستهم في المدرسة ،وال تكفي
الرقابهة الفعليههة لقيههام المسهئولية( ،)1وههذا مهها نصهت عليههه المههادة  162مهن القههانون المههدني الفلسههطيني
والتي جاء فيها ( -1كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شهخص فهي حاجهة إلهى الرقابهة ،لكونهه
قاصه ه اًر ،أو بس ههبب حالت ههه العقلي ههة أو الجس ههمية ،يك ههون ملزمه هاً بتع ههويض الض ههرر ال ههذي يحدث ههه ذل ههك
الشخص للغير بفعله الضار ،ويترتب هذا االلتهزام ولهو كهان مهن وقهع منهه الفعهل الضهار غيهر مميهز.
 -2يعههد القاصههر بحاجههة إلههى الرقابههة مهها لههم يبلههغ سههن الرشههد ،وتنتقههل الرقابههة عليههه إلههى معلمههه فههي
المدرسههة أو المشههرف علههى الحرفههة مهها دام القاصههر تحههت إشهراف المعلههم أو المشههرف ،أو للههزوج علههى
زوجتههه القاصههر أو لمههن يتههولى الرقابههة علههى الههزوج -3 .يسههتطيع المكلههف بالرقابههة أن يههتخلص مههن
 1موسى أبو ملوح ،مشروع ،المرجع السابق ،ص .344
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المسههئولية ،إذا أثبههت أنههه قههام بواجههب الرقابههة بمهها ينبغههي مههن العنايههة ،أو أثبههت أن الضههرر كههان ال بههد
واقع هاً ولههو قههام بهههذا الواجههب .).والمههادة  114مههن القههانون المههدني المصههري( ،)1ويقابلههها نههص المههادة
 222من القانون المدني األردني(.)2
وبالتالي ال يسأل من تطوع برعاية يتيم في شؤون حياته اليومية أو الدراسية ،إذا أضر اليتيم
بالغير(.)3
هذا ولم تحدد هذه القوانين األشخاص الذين يكونوا في حاجة إلى رقابة ،بل اكتفت بالنص
على أن االلتزام بالرقابة إما يرجع إلى حالة القصر ،واما إلى الحالة العلقية أو الجسمية
للشخص( ،)4وعلى ذلك ال تترتب هذه المسئولية إذ قامت الرقابة لسبب آخر غير هذه األسباب.
كما لم تحدد األشخاص الذين يلتزمون بواجب الرقابة( ،)5األمر الذي يجب معه بيان شروط قيام
مسئولية متولي الرقابة ،والتي تتمثل في ،تولي الرقابة ،وقيام من هو تحت الرقابة باإلضرار بالغير،
ونبين ذلك على النحو اآلتي:

 1نصت الفقرة األ ولى منها على أنه ال يسال احد عن فعل غيرة ،مع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا أرت مبرر لهذلك أن تلهزم بهأداء الضهمان
المحكوم به على من أو قع الضرر ،من وجبت عليها قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى رقابة بسبب صغره أو حالته الفعلية أو الجسيمة.
 2تنص المادة  114على أنه "كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية،
يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ،ويترتب هذا اإللزام ولو من وقع منه الفعل الضار غير مميز"
 3محمد المرسي زهرة  :المرجع السابق ،فقرة  ،162ص .216
 4إياد جاد الحق :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ص.452
 5أنور سلطان :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،فقرة  ،542ص.362
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أولا :تولي الرقابة:
يعد القانون هو مصدر االلتزام بالرقابة على عديم التميز ،وبالتالي يكون عبء االلتزام
بالرقابة على األب أو الجد أو العم أو األم إذا انتقلت إليها الرقابة باالتفاق مع وليه( ،)1كما قد
تنتقل اتفاقاً إلى مدير مستشفى األمراض العقلية في حالة ايداع المريض العقلي عنده في المستشفى
الخاص ،أو إلى المشرف في الحرفة مادام القاصر خاضع للرقابة وتحت إشراف المشرف(.)2
واذا بلغ القاصر سن الرشد يزول التزام متولي بالرقابة ،ويتحمل هو مسئولية أفعاله ،ولكن
لو أصيب بعاهة عقلية كالجنون أو العته يعود االلتزام بالرقابة إلى وليه أو الطبيب أو مدير
المستشفى وفقا لالتفاق(.)3
ثاني ا :أن يوقع الخاضع للرقابة ضررا بالغير:
يشترط لقيام مسؤولية متولي الرقابة أن يصدر من الخاضع للرقابة فعل يعتبر إخالل بواجب
أو انحراف عن مسلك الشخص العادي ،بصرف النظر عن توافر عنصر اإلدراك أو التمييز أو
عدم توافره ،وذلك ألن المشرع راعى أن مسئولية متولي الرقابة ال تقوم على أساس الخطأ الذي
يرتكبه الخاضع للرقابة ،وانما تقوم على خطأ متولي الرقابة(.)4
وبالتالي تكون مسئولية متولي الرقابة هنا على افتراض أنه أهمل في الرقابة أو أساء تربية
أو تأديب من هو خاضع للرقابة ،ويجب أن يصدر الفعل الضار ممن هو خاضع للرقابة(.)5

 1محمد الشامي :المرجع السابق ،فقرة  ،110ص  /.360استئناف مدني رام اهلل رقم  2000/222بتاريخ  2004/12/30واستئناف مدني رام اهلل
 2002/116بتاريخ .2004/12/13
 2إبراهيم أبو الليل :المرجع السابق ،فقرة  ،112ص.126
 3إياد جاد الحق :مصادر االلتزام  ،المرجع السابق ،ص456
 4حسن الذنون و محمد الرحو المرجع السابق فقرة 324 ،352
 5موسى ابو ملوح  :مشروع ،المرجع السابق ،ص. 341
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واذا اقتضى المضرور التعويض من متولي الرقابة ،فإن هذا األخير ال يحق له الرجوع بما
دفعه على الخاضع للرقابة ،وتكون مسئولية متولي الرقابة مسئولية أصلية ،وليست مسئولية تبعية،
ويتحمل تعويض الضرر ،ويرجع ذلك إلى أن غير المميز ال يسأل تقصيرياً عن فعله ،إال إذا لم
يوجد متولي رقابة أو وجد ودفع المسئولية عنه(.)1
وبالتالي فإن مسئولية متولي الرقابة عن أفعال غير المميز مسئولية أصلية ال تبعية،
بخالف مسئوليته عن أفعال المميز ،والتي تكون تبعية غير أصلية ،وهي مسئولية مستقلة أساسها
خطأ مفترض في جانب المسئول وهو متولي الرقابة(.)2
الفرع الثاني
أساس مسئولية متولي الرقابة وكيفية دفعها
جعل المشرع الفلسطينيى أساس كل مسئولية أصلية الخطأ على خالف المشرع األردني،
كما بين كيفية دفع مسئولية متولي الرقابة ولبيان نستعرض الموضوع عبر اآلتي:
أولا :أساس مسئولية متولي الرقابة:
من المستقر أن أساس مسئولية متولي الرقابة هي قرنية الخطأ التي أقامها المشرع ،وهو
خطأ مفترض في جانب متولي الرقابة ،يتمثل في اإلخالل بواجب الرقابة وما تتطلبه من عناية
وحرص(.)3
ويعد الخطأ في مسئولية متولي الرقابة خطأً مزدوجاً بالنسبة للولي ،خطأ في تربية الخاضع
للرقابة وخطأ أو إخالل بواجب الرقابة ،وتقع مسئوليته سواء أساء تربية أو أخل بالرقابة أو اجتمع

- 1إياد جاد الحق :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص.641
2حسام الدين األهواني :المرجع السابق ،فقرة  ،261ص.566
 3رمضان أبو السعود :المرجع السابق ،ص.406
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األمرين معاً ،أما بالنسبة لغير الولي فيكون الخطأ في المالحظة أو المراقبة وحده ما تقوم عليه
مسئوليته ،كخطأ المشرف على تعليم الحرفة في مالحظة فعل أو امتناع الخاضع للرقابة ،وهو ال
يسأل عن خطأ في التربية ألنه ليس ملتزما بذلك(.)1
وافتراض التقصير في الرقابة أو إساءة التربية ال يتحقق إال في العالقة بين المضرور
ومتولي الرقابة ،إذ إن القانون قرره لصالح المضرور نحو متولي الرقابة ،فال ينصرف إلى الخاضع
للرقابة ،لذلك ال يجوز لمتولي الرقابة وال للمضرور أن يحتج بذلك في مواجهة الخاضع للرقابة ،بل
يتعين عليه إثبات قيامه بالفعل الضار(.)2
لذا تعتبر مسئولية متولي الرقابة مسئولية شخصية ،وليست مسئولية عن فعل الغير ،وليس
فيها خروج على القواعد العامة في المسئولية إال من ناحية افتراض التقصير في جانب متولي
الرقابة(.)3
وفي كل األحوال يجب على المضرور إثبات الفعل الضار الذي صدر من الخاضع
للرقابة ،واثبات وقوع الضرر على اعتبار أن االنحراف الصادر من الخاضع للرقابة واجب اإلثبات
من قبل المضرور(.)4
ثانيا :كيفية دفع مسئولية متولي الرقابة:
نصت المادة  3/162من القانون المدني الفلسطيني على أنه (يستطيع المكلف بالرقابة أن
يتخلص من المسئولية ،إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية ،أو أثبت أن الضرر

 1محمود زكي :المرجع السابق ،فقرة  ،260ص.612
 2موسى أبو ملوح :مشروع ،المرجع السابق ،ص .342
 3أنور سلطان :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،فقرة ،552ص .411
 4إياد جاد الحق :مصادر االلتزام  ،المرجع السابق ،ص.462
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كان ال بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب ).وهو ذات ما نصت عليه المادة  3/113من القانون المدني
المصري وتقابلها المادة  1/222من القانون المدني األردني(.)1
ويتبين من النصوص السابقة بأن المكلف بالرقابة يستطيع أن يتخلص من المسئولية تجاه
المضرور في ثالث حاالت ،وهي:
الحالة الولى :القيام بواجب الرقابة:
يستطيع المكلف بالرقابة أن ينفي الخطأ عن نفسه بإثبات قيامه بواجب الرقابة بعناية
وحرص ،وأتخاذه االحتياطات المعقولة للحيلولة دون االضرار بالغير ،ويستطيع أيضاً األب أو األم
أن يثبت أنهما قاما بواجب التربية وأحسنا التأديب لولدهما ،وبالتالي ونفي الخطأ في جانبهما(.)2
الحالة الثانية :نفي عالقة السببية:
إذا لم يتمكن متولي الرقابة أن ينفي الخطأ في جانبه ،فيمكنه التخلص من المسئولية
بإثبات السبب األجنبي ،أي أن يثبت أن الفعل الضار البد واقعاً حتى ولو لم يقع من متولي الرقابة
أي خطأ ،وأن الضرر لم يكن بسبب خطأ متولي الرقابة( ،)3بشرط أن يقيم الدليل على أن الضرر
كان البد واقعا حتى ولو قام بما ينبغي من العناية والرقابة واحسان التربية ،وذلك كأن يثبت أن
الفعل الضار قد وقع فجأة بحيث ال يمكن دفعة(.)4

 1نص البند األول منها على أنه " -:اإل اذا اثبت أنه قام بواجب الرقابة ،أو ان الضرر كان البد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية".
 2رمضان ابو السعود  :المرجع السابق ،ص.410
- 3منذر الفضل  :المرجع السابق ،ص .466
 4موسى أبو ملوح  :مشروع ،المرجع السابق،ص.346
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الحالة الثالثة :القواعد العامة:
يستطيع المكلف بالرقابة أن ينفي مسئوليته وفقا للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية،
وذلك بأن يدفع مسئوليته من خالل نفي عالقة السببية بين خطأه المفترض والضرر ،وذلك بإثبات
وجود سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير(.)1

 1إياد جاد الحق :مصادر االلتزام  ،المرجع السابق،ص.462
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الخاتمة
تبين لنا من خالل تناولنا لموضوع هذا البحث العديد من النتائج والتوصيات ،نجملها على النحو
اآلتي:
أولا :النتائج:
 -1يعد التمييز هو :القدرة على فهم ماهية الفعل ،وطبيعة توقع اآلثار التي من شأنه إحداثها،
وتنصرف هذه القدرة إلى ماديات الفعل ،فتتعلق بكيانه ،وعناصره ،وخصائصه ،وتنصرف كذلك إلى
آثاره ،أما انعدام التمييز هو انعدام القدرة على التمييز سواء كان ذلك لصغر السن أو لعاهة في
العقل أفقدته القدرة على التمييز ،وانعدام التمييز لصغر السن هو المرحلة األولى من مراحل تدرج
األهلية لدى اإلنسان ،أما األسباب األخرى كالجنون أو العته أو غيرها من األسباب فهي حالة
عارضة قد تصيب اإلنسان منذ والدته ،وقد تلحق به بعد بلوغه سن الرشد عاقال.
 -2إن أسباب انعدام التمييز التي نص عليها المشرع هي :صغر السن ،والجنون ،والعته ،وقد اتفق
التشريعات المقارنة محل الدراسة على حكم حالتي صغر السن والجنون كسببين من أساب انعدام
التمييز ،وقررت بأن األفعال الصادرة عن صغير السن ،والمصاب بالجنون ،حكمها هي أنها
صادرة من شخص عديم التمييز ،وكذلك الحال يأخذ المعتوه نفس هذا الحكم في القانون المدني
المصري والقانون المدني الفلسطيني ،أما في مجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردني فتأخذ
أفعال المعتوه حكم الصغير المميز.
 -3هناك بعض األسباب التي تؤدى إلى انعدام التمييز ،كما في حالة الجنون أو العته ،إذا أصيب
بها اإلنسان جعلت منه فاقدا لإلرادة منعدما لألهلية ،وهذه األسباب هي :السكر وتناول العقاقير
المخدرة ،والتنويم المغناطيسي ،والسحر ،باإلضافة إلى حالتي النوم او اإلغماء ،وأخي ار بعض
األمراض العقلية التي قد تصيب اإلنسان ومنها الصرع ،والهستيريا ،وازدواج الشخصية ،وهذه
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األسباب إذا أصيب اإلنسان بأحدها فقد تمييزه وادراكه ،وكان في حكم صغير السن ،والمجنون ،أو
المعتوه ،ورغم ذلك لم ينص المشرع على اعتبارها من أسباب انعدام التمييز ،مما دفع البعض
وبحق إلى اعتبارها من أسباب انعدام التمييز لدى اإلنسان واقترح المعالجة التشريعية لهذه الحاالت
موصيا المشرع بالنص على اعتبارها من أسباب انعدام التمييز.
 -4تنقسم المسئولية القانونية بوجه عام إلى نوعين :األول ،مسئولية جنائية ،واآلخر ،مسئولية
مدنية ،والمسئولية المدنية تنقسم بدورها إلى نوعين :األول ،المسئولية العقدية ،واآلخر المسئولية
التقصيرية ،والمسئولية التقصيرية هي عبارة عن الجزاء المترتب عن اإلخالل بااللتزام القانوني
من ارتكبه
العام ،وهو عدم اإلضرار بالغير ،طبقاً لمبدأ كل خطأ يسبب ضر اًر للغير يلزم ْ
بالتعويض عن هذا الضرر.
 -5إن عديم التمييز قد يصدر عنه أفعال قد تلحق به ضر ار بالغير ،مما يكون للمضرور مطالبته
بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء فعل عديم التمييز ،واختلف التشريعات المقارنة محل
الدراسة في تحديد األساس الذي تقوم عليه المسئولية التقصيرية لعديم التمييز طبقا لالتجاه الذي
تبن اه كل قانون في قيام هذه المسئولية ،والمسئولية التقصيرية ال بد لقيامها من خطأ وضرر وعالقة
سببية ما بين الخطأ والضرر.
 -6تستند المسئولية التقصيرية في قيامها إلى إحدى نظريتين ،أولهما :النظرية الشخصية أو نظرية
الخطأ ،والثانية النظرية الموضوعية أو نظرية تحمل التبعة ،وعلى النظرية األولى ال تقوم المسئولية
التقصيرية لعديم التمييز حيث إن مؤدي هذه النظرية أنه ال توجد المسئولية إذا لم يوجد خطأ،
فبالتالي ال تقوم مسئولية عديم التمييز ألي سبب من أسباب انعدام التمييز ،إذا وقع منه الفعل الذي
أصاب الغير بالضرر ،إذا كان وقت وقوع الفعل الضار مصاب بأي سبب من أسباب انعدام
التمييز لديه ،أما النظرية األخرى فال تشترط الخطأ لقيامها ،وانما تكتفي بالضرر كشرط وحيد
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لقيامها دون اعتبار للخطأ ،وبالتالي تقوم مسئولية أي شخص عن أي فعل يصدر منه قد يلحق
ضر ار بالغير ،حتى ولو كان عديما للتمييز ،فاقدا لألهلية.
 -1قامت مجلة األحكام العدلية بتأسيس المسئولية التقصيرية لعديم التمييز على ركن الضرر دون
اعتبار لركن الخطأ ،واستندت في قيام المسئولية التقصيرية على إحدى قاعدتين ،وهما :الولى :أن
المباشر ضامن وان لم يتعمد أو يتعد ،وعرفت مجلة األحكام العدلية المباشرة في نص المادة 221
بأنها" -:اإلتالف مباشرة هو إتالف الشيء بالذات ،ويقال لمن فعله فاعل مباشر" وبالتالي فإن
المباشر يضمن الضرر الذي لحق بالغير نتيجة فعله المباشر الذي لحق بالغير ،متى أصاب الغير
ضر اًر حتى وان لم يقصد هذا الفعل .والثانية :أن المتسبب ال يضمن إال إذا كان متعدياً ،وذلك
بأن تتخلل بين الفعل والنتيجة واسطة ،فال يؤدي الفعل إلى النتيجة بمفرده ،وبالتالي فإن المتسبب
ال يضمن الضرر الذي يلحق بالغير إال إذا تعمد ،حيث إن القصد عنصر من عناصر الخطأ.
 -2إن القاعدة العامة في القانون المدني األردني القيام المسئولية التقصيرية ،هو أن كل فعل
يصيب الغير بضرر يستوجب الضمان  -التعويض– حتى ولو كان صاد ار من شخص غير مميز
كالطفل أو المجنون أو غيرهما ممن أصيب بسبب من أسباب انعدام التمييز ،وبالتالي يكفي توافر
عنصر التعدي ،وهو العنصر المادي من ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية ،وذلك لقيام
المسؤولية عن الفعل الضار الواقع نتيجة االنحراف في السلوك مما يستوجب عليه الضمان ،جعل
اإلضرار بالمباشرة أو التسبب ،ورتب على ذلك أنه إذا كان بالمباشرة لزم الضمان بدون شرط ،إما
أذا وقع بالتسبب يشترط للضمان أن يكون اإلضرار بالتسبب نتيجة تعدي أو التعمد أو أدى إلى
ضرر ،ولكن المشرع األردني أجاز للمضرور طلب التعويض من متولى الرقابة عن أفعال من هم
تحت رقابته ،إذا تعذر المضرور من الحصول على التعويض من عديم التمييز.
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 -6إن القانون المدني المصري وبنص المادة  164منه نص على أن كل خطأ يسبب ضر اًر للغير
يلزم مرتكب هذا الخطأ بتعويض من وقع عليه الضرر ،وقد جاء في الفقرة األولى من المادة 164
منه على أن المسئولية والتعويض عن األفعال الضارة يكون مناطها التمييز ،إال أن الفقرة الثانية
من هذا النص قد قرر جوازياً للقاضي أن يلزم غير المميز الذي يلحق ضر اًر بالغير بالتعويض
مراعياً في ذلك مركز الطرفين ،وذلك في حالتين وهما ،إذا لم يكن لعديم التمييز مسئوالً عنه ،أو
كان هناك من هو مسئوالً عنه لكن تعذر الحصول على تعويض من المسئول ،ولكن هذه المسئولية
مسئولية استثنائية ،وجوازية ،واحتياطية ،ومخففة.
 -10سلك المشرع الفلسطيني في القانون المدني مسلك القانون المدني المصري في تقرير
المسئولية التقصيرية لعديم التمييز ،فوضع المشرع المدني الفلسطيني قاعدة عامة مفادها أن كل
شخص ارتكب فعال سبب ضر ار للغير يكون ملزم بتعويضه عن ما لحق بهذا الغير من اضرار،
وذلك بنص الفقرة األولى من المادة  120من القانون المدني الفلسطيني على أنه" -:يكون
الشخص مسئوالً عن أفعاله الضارة متى صدر منه وهو مميز" ،وأجاز أيضا الرجوع على عديم
التمييز بالتعويض إذا كان هناك من هو مسؤول عنه ،أو تعذر الحصول على تعويض من
المسئول ،وهذه المسئولية ،استثنائية وجوازية واحتياطية ومخففة.
 -11نجد أن المادة  116من القانون المدني الفلسطيني نصت على أنه" -:كل من ارتكب فعال
سبب ضر اًر للغير يلزم بتعويضه" ،وبالتالي فإن هذا النص من المدني الفلسطيني يقيم المسئولية
التقصيرية على فكرة الضرر ،وهذا خلط في موقف القانون المدني األمر الذي دعا البعض للقول
بضرورة حذف إما نص المادة  116أو نص الفقرة األولى من المادة120من القانون المدني
الفلسطيني ،حتى يزال التناقض في موقف المشرع الفلسطيني.
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 -12األصل أن القانون جعل المسئولية شخصية ،بمعنى أن اإلنسان يسأل عن الضرر الذي
سببه للغير نتيجة فعله الضار ،إال أن القانون قد أو جد حاالت يكون اإلنسان فيها مسئوال عن غيره
كحالة عديم التمييز ،وجعل من متولي الرقابة مسئوالً عن عديم التمييز في األضرار التي يلحقها
عديم التمييز بالغير ،وتتحقق مسئولية متولي الرقابة ،في حالة قيامه برقابة شخص آخر ،وقيام هذا
األخير بإيقاع الضرر بالغير ،وتستند هي المسئولية على قرنية الخطأ التي أقامها المشرع على
عاتق المكلف بالرقابة ،والخطأ هنا هو خطأ مفترض في جانب متولى الرقابة ،وذلك باإلخالل
بواجب الرقابة بما ينبغي عليه من عناية وحرص ،لكن المكلف بالرقابة يستطيع أن يتخلص من
المسئولية تجاه المضرور في ثالث حاالت ،وهي :أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة ،أو أن ينفي
عالقة السببية ،بين الفعل والضرر ،أو أن يدفع مسئوليته من خالل نفي عالقة السببية بين خطأه
المفترض والضرر.
ثانيا :التوصيات:
 -1ضرورة إضافة النص اآلتي ضمن نصوص القانون المدني ضمن عوارض األهلية وهو "يكون
عديم التمييز كل من يقع تحت تأثير السكر والسحر والتنويم المغناطيسي ،والنوم ،واإلغماء ،أو أي
مرض عقلي يعدم التمييز ،بشرط أال يكون قد وقع تحت تأثيره عن بينة واختيار" ،حتى يعامل كل
من هؤالء معاملة صغير السن ،والمجنون ،والمعتوه ،في كل ما يصدر عنهم من أفعال قد تلحق
ضر ار بالغير.
 -2ضرورة تعديل نص المادة  110من القانون المدني والتي نصت على أنه" -:المجنون والمعتوه
 .....تحجر عليهم المحكمة وترفع عنهم الحجر وفقا للقواعد واإلجراءات المقررة في القانون".
وكذلك نص المادة  111منه والتي نصت على أنه -:يقع باطال تصرف المجنون والمعتوه إذا
صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر ،ومع ذلك إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر،
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فال يكون باطال ،إال إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة أو كان الطرف اآلخر على بينة منها"،
واألخذ بنص المادة  651من مجلة األحكام التي نصت على أنه" -:الصغير والمجنون والمعتوه
محجورون لذاتهم" ،وكذلك األخذ بنص المادة  644من مجلة األحكام العدلية والتي نصت على
أنه" -:المجنون على قسمين أحدهما المجنون المطبق وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته،
والثاني هو المجنون غير المطبق وهو الذي يجن في بعض األوقات ،ويفيق في بعضها" ،وذلك
ألن صغر السن والجنون والعته وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات ،وبالتالي فال حاجة
لنظام الحجر عليهم.
 -3نوصي بضرورة تعديل نص المادة  116والتي نصت على أنه" -:كل من ارتكب فعالً سبب
ضر اًر للغير يلزم بتعويضه" ،لتصبح على النحو اآلتي" -:كل إضرار بالغير يلزم تعويضه" ،وذلك
حتى يشمل النص الفعل السلبي والفعل اإليجابي في قيام المسئولية التقصيرية سواء أكان الضرر
وقع نتيجة فعل أم امتناع عن فعل.
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المنارة.2012 -2011 ،
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