
 جسامة اخلطأ وأثرها على التعويض
 )دراسة مقارنة بني القانون ادلدين اللييب والشريعة اإلسالمية( 

 رسالة ادلاجستري

 

 إعداد
 حياة عمار علي شامي

        42534744: رقم التسجيل

 

 

 

 

 

والقانونالشريعة قسم   
 ختصص : الشريعة والقانون 

 كلية الدراسات العليا 
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

6102



 ب

 

 جسامة اخلطأ وأثرها على التعويض
 )دراسة مقارنة بني القانون ادلدين اللييب والشريعة اإلسالمية(

اجستريمرسالة   
 إعداد

 حياة عمار علي شامي 
    42534744رقم التسجيل :

 
 إشراؼ

اؼبشرؼ األكؿ                                           اؼبشرؼ الثاٍل    

 الدكتور: بدرالدين                                      الدكتور: منَت عابدين

474244050777714774                475072070770404771  

شريعة والقانونال قسم  
 ختصص : الشريعة والقانون 

 كلية الدراسات العليا
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

6102 



 ج

 

 موافقة ادلشرف 

 : ةا الاال هتبعد االطبلع على رسالة اؼباجستَت اليت أعد

 42534744رقم التسجيل :                  حياة عمار علي شامي:         االسم

 اإلسبلمية(الشريعة جسامة اػباأ كأثرىا على التعويض )دراسة مقارنة بُت القانوف اؼبدٍل اللييب ك :العنواف

 كافق اؼبشرؼ على تقديبها إىل ؾبلس اؼبناقشة .      

 ـ0744/  75/  04ماالنج ، 

 اؼبشرؼ األكؿ، 

 بدر الدين  الدكتور

 474244050777714774رقم التوظيف : 

 التوقيع: ...............................

 اؼبشرؼ الثاٍل، 

  منري عابدينالدكتور 

 475072070770404771رقم التوظيف : 

   التوقيع: ................................

 االعتماد

 الشريعة كالقانوفرئيس قسم 

 الدكتور : فضيل س ج

 474340144770714724رقم التوظيف: 

 .....................................التوقيع : 



 د

 

 اعتماد جلنة ادلناقشة

 سبت مناقشة الرسالة اؼبقدمة من الاالب: حياة عمار علي شامي

  42534744رقم التسجيل: 

العنواف: جسامة اػباأ كاثرىا علي التعويض )دراسة مقارنة بُت القانوف اؼبدٍل اللييب كالشريعة 
 أماـ عبنة اؼبناقشة اؼبتكونة من: 0744/  5/  04اإلسبلمية( يف 

 التوقيع                الصفة                                          األسم          

 د. ع اس عرفاف                             رئيسان كمناقشان      .............     4

 ا            ............د. بدر الدين                                 مشرف     0

 د. نصر هللا                                   مناقشا           .............     1

 د. منَت عابدين                               مشرفا           ..............     2

 االعتماد                                            

 عميد كليات الدراسات العليا                               

 األستاذ الدكتور: حبر الدين                                 

 473440144761714710رقم التوظيف:                         

 التوقيع: .................................                              

 



ٓ 

 

 إقرار الطالب

 أنا اؼبوقع أدناه ، كبيانايت كاآليت :        

 حياة عمار علي شامي:        االسم 

 42534744رقم التسجيل : 

جسامة اػباأ كأثرىا على التعويض )دراسة مقارنة بُت القانوف اؼبدٍل اللييب :      العنواف 
 كالشريعة اإلسبلمية(

صوؿ على درجة اؼباجستَت يف غبمن شركط اأقر بأف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط  
كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية قسم الشريعة كالقانوف  

. كإذا ادعى  ينأك تأليف اآلخر ماالنج ، حضرهتا ككت تها بنفسي كما زكرهتا من إبداع غَتم 
أنا أربمل اؼبسؤكلية على ذلك أهنا من تأليفو كت ُت أهنا فعبل ليست من حبثي ف بلن ستق مأحد 

، كلن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك 
 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج .

 حررت ىذا اإلقرار بناء على رغ يت اػباصة كمل هبربٍل أحد على ذلك . كلقد ىذا ،  

 ـ     0744/   75/  04 باتو ،                                                   

  : حياة عمار علي شامي                         الاالب اؼبقر                                              

 التوقيع: .........................                                                                          

 

 



 و

 

 

 

 

 

 

  ًبٍسًم اَّللًه الرهضٍبىًن الرهًحيم
ٍمتيم بػىٍُتى النهاًس أىف ربىٍكيميوا إ ا كىًإذىا حىكى فه اَّللهى يىٍأميريكيٍم أىف تػيؤىدُّكا اأٍلىمىانىاًت ًإىلىٰ أىٍىًلهى

يعنا كىافى  اَّللهى  ًإفه   ًبوً  يىًعظيكيم نًًعمها اَّللهى  ًإفه بًاٍلعىٍدًؿ   (36) بىًصَتنا ظبًى  

 

 (36سورة النساء اآلية )

 

 

 

 

 

 



 ش

 

 اإلهداء

)قل إعملوا فسَتل هللا عملكم كرسولو كاؼبؤمنوف(   
 صدؽ هللا العظيم

إؽبي اليايب الليل إال بشكرؾ كاليايب النهار إىل بااعتك .. كالتايب اللحظات إال 
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 مستخلص البحث

جسامة اػباأ كأثرىا على التعويض )دراسة مقارنة بُت القانوف اللييب  :رسالة ماجستَت بعنواف ـ.0744 ،حياة عمار شامي 
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اعبكومية  قسم: الشريعة كالقانوف (،كالشريعة اإلسبلمية

 الدكتور منَت عابدين. (0اؼبشرؼ ، الدكتور بدر الدين (4 ؼماالنج.اؼبشر 

نبية النظرية: عدـ أخذ القانوف اللييب جبسامة اػباأ،كعدـ كجود دراسات سابقة تناكلت ىذه ىذا ال حث يف األكتتمثل أنبية 
فكرة  ذأخ الفكرة، أف ىذه الدراسة تتارؽ دبسائل تتعلق جبانب حيوم من حياة الناس اليومية.أما األنبية العملية فتتمثل يف

أما مشكلة ال حث تتعلق يف تلك اعبدلية اؼبلحوظة بُت كظيفة  .يف القانوف اؼبدٍلردعية العقوبة من القانوف اعبنائي كتا يقها 
كيف يقدر التعويض كفقان للمعيارين اؼبوضوعي أما أسئلة ال حث كانت يف سؤالُت ،جرب الضرر ككظيفة الردع أك الوظيفة العقابية.

 لييب كالشريعة اإلسبلمية؟.ما مدل إرت اط مقدار التعويض جبسامة اػباأ يف القانوف الو كالشخصي؟

، بياف كمعرفة مدل إرت اط مقدار التعويض جبسامة اػباأ يف القانوف اللييب كالشريعة اإلسبلمية:كجاءت أىداؼ ال حث كما يلي
 توضيح  كيفية تقدير التعويض كفقان لئلذباىُت اؼبوضوعي كالشخصي.و

 لتقدَل اؼبعلومات اؼب حوثة على س يل التفكَت اإلستنتاجي.يف ىذا ال حث اؼبنهج الوصفي الكيفي ال احثة  تستخدمكا

 كتوصلة ال احثة يف ىذا ال حث إىل النتائج التالية:

  أف اؼبعيار اليت سلكتو الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اللييب  يف كيفية تقدير التعويض ىو اؼبعيار أك اإلذباه اؼبوضوعي. -1

 ( دار التعويض لديهما جبسامة اػباأ )أم مل يعتدك جبسامة اػباأييب مل يرت ط مقأف الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الل -2

 : توصيات ال احثة

حث اؼبشرع اللييب على النص على جسامة اػباأ يف نصوص القانوف اؼبدٍل كعدـ تركها م همة كمشمولة بالظركؼ  -1
 اؼببلبسة.

 دكف اإلقتصار علبل تا يق أحدنبا. ة اػباألتحديد جسام الشخصي كاؼبوضوعي اللجوء إىل اؼبعيارين -2 

ردعية التعويض لردع من تسوؿ لو نفسو اإلخبلؿ بإلتزاماتو كعدـ التفريط دبا يفرضو عليو الواجب القانوٍل كظيفة  تا يق  -3
 .من إحًتاـ غبقوؽ الغَت

 هبب أف يأخذ القضاء دكران  ك َت يف ؾباؿ جسامة اػباأ كذلك بأف يكوف عقوبات رادعة ؼبرتك يها. -4 

هبب أف ينت و رجاؿ القانوف يف لي يا مشرعُت كقضاة كفقهاء إىل كيفية الوصوؿ إىل ما يبنع حصوؿ الضرر ق ل كقوعو، كليس  -5
 جربه فقط.
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ABSTRACT 

 
Shami, Hayat Ammar, 2016. Mistakes and the Effects on Law Compensation 

(Comparative Study on Law of State of Libya and Islamic Law). Thesis. 

Sharia and Law Department. Postgraduate Program of Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor I: Dr. Badruddin. Advisor 

II: Dr. Munirul Abidin. 

Keywords : Mistakes, Law Compensation, Law of the State, Libya. 

 

The significance of this research is divided into two aspects: first, 

theoretically, the law of state of Libya does not consider the mistake on its verdict 

and no previous studies concerning this are available. The research covers several 

problems related to aspect of life as well as the daily life of a person. Second, 

practically, the concept of giving criminal punishment is also regulated within civil 

law.  However, the problems of this research concern with the debate of preventive 

function along with the court sentence. The statements of problem of this research 

are: 1. How to measure the law compensation in accordance with objective and 

personal criteria? 2. How significant the relation between the law compensation and 

the mistakes as regulated in Libyan civil code and Islamic Law? 

This research aims to explain the relation of the measurement of law 

compensation and the mistakes made based on the perspective of Libyan civil code 

and Islamic Law. It also aims to describe the measurement process of law 

compensation based on two points of view: objectively and personally.  

The researcher applies descriptive qualitative approach to present data 

deductively.  

The results of this research are: 1. the criteria used by the Libyan civil code 

and Islamic law in measuring the compensation law is in objective criteria, 2. the 

Libyan civil code and Islamic Law do not consider how big the mistake is in 

measuring the compensation law.  

The recommendations of this research are: the Libyan lawmaker should 1. 

elaborate the related articles in civil code and avoid bias as related to the associated 

conditions, 2. review the two criteria simultaneously in order to decide how big the 

mistake is (verdict) without neglecting both of the criteria, 3. implement the 

preventive function to avoid the violation of the rule sentenced, and consider 

respecting other people’s right, 4. have significant role to decide the verdict 

(mistake).  This is possible through the making of prevention that can give a big 

impact towards the perpetrator, 5. together with judges and Islamic law experts, find a 

solution for preventive action instead of sentencing the verdict.  
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ABSTRAK 

Hayat Ammar Shami, 2016. Besar Kesalahan dan Dampaknya terhadap Kompensasi

Hukum (Studi Perbandingan antara Hukum Negara Libya dengan Hukum Islam). Tesis. 

Jurusan Syariah dan Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing Advisor I: Dr. Badruddin. Pembimbing Advisor II : Dr. 

Munirul Abidin. 

Kata Kunci Keywords : Besar Kesalahan (Verdict), Kompensasi Hukum (Law 

Compensation, (Libyan Law) , Hukum Negara, Libya. 

  Pentingnya penelitian ini terbagi dalam dua segi; segi teori, yaitu : Hukum Negara 

Libya yang tidak menggambil besar kesalahan, dan tidak ada studi terdahulu yang membahas 

tentang hal ini. Penelitian ini meliputi beberapa masalah yang berkaitan dengan aspek 

kehidupan dari keseharian seorang manusia. Adapun dari segi praktek meliputi pengambilan 

gagasan pemberian hukuman jera dalam hukum pidana dan aturannya yang terdapat dalam 

hukum perdata. Adapun masalah dari penelitian ini berkaitan dengan perdebatan antara 

fungsi pencegahan dengan fungsi pemberian hukuman. Rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana mengukur kompensasi hukum yang sesuai dengan 

kriteria objektif dan personal?. 2. Seberapa besar hubungan antara ukuran kompensasi hukum 

dengan besar kesalahan dalam hukum perdata Libya dan hukum Islam?   

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan seberapa besar 

hubungan antara ukuran kompensasi hukum dengan besar kesalahan dalam hukum perdata 

Libya dan hukum Islam. Dan menjelaskan bagaimana proses pengukuran kompensasi hukum 

yang sesuai dengan dua segi; objektif dan personal. 

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk 

menyajikan data-data penelitian dengan cara metode berfikir deduktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan pada beberapa hasil berikut: 1. Kriteria yang 

digunakan oleh hukum perdata Libya dan hukum Islam dalam mengukur kompensasi hukum 

adalah kriteria objektif. 2. Hukum perdata Libya dan Hukum Islam tidak menggunakan besar 

kesalahan dalam ukuran pemberian kompensasi hukum (tidak menggunakannya).  

Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Hendaknya pembuat 

undang-undang Libya memperjelas pasal yang berkaitan dengan besar kesalahan yang ada 

dalam pasal-pasal hukum perdata, dan tidak membiarkan bias dan bercampur dengan kondisi-

kondisi yang berkaitan dengannya. 2. Melihat kembali kepada dua kriteria (obyektif dan 

personal) secara bersamaan untuk menentukan besar kesalahan tanpa meniadakan salah satu 

dari keduanya. 3. Menerapkan fungsi pencegahan kompensasi untuk menghindar dari 

melanggar aturan yang ia putuskan, dan tidak melanggar kewajiban hukum berupa 

menghormati hak orang lain. 4. Hendaknya pengambilan keputusan mempunyai peran yang 

besar dalam hal besar kesalahan. Hal itu melalui pembuatan undang-undang tentang 

hukuman pecegahan (jera) terhadap pelakunya. 5. Hendaknya pembuat undang-undang 

Libya, hakim dan ahli fikih memperhatikan bagaimana cara untuk menemukan sesuatu yang 

dapat mencegah terjadinya kesalahan sebelum hal tersebut terjadi, bukan hanya pemberian 

hukuman. 
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 شكر كتقدير

بسم هللا الرضبن الرحيم، اغبمد  رب العاؼبُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األن ياء 
 كاؼبرسلُت كعلى آلو كأصحابو أصبعُت، كبعد. 

كاجب  ىنامن كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت ، ك   من نتهاءاإل ة بعديسر ال احث
علٌي أف أدكف شكرم كإحًتامي كتقديرم لكل من أعانٍت على مواصلة مسَتيت التعليمية 

كلكل من ساىم يف مساعديت يف إسباـ ىذا ال حث على الوجو اؼبالوب، فأسأؿ اؼبوىل عز 
 كجل أف هبزيهم حسن الثواب.

 تعاىل الذم أعانٍت على إسباـ كتابة ىذا ال حث فبل أحصي أف اغبمد كالشكر أكالن 
 ثناءن عليو، كيف ىذا اؼبقاـ أتقدـ بالشكر كالتقدير كالعرفاف إىل كل من:

أتقدـ بأظبى آيات الشكر كالعرفاف للدكتو بدر الدين بصفتو اؼبشرؼ األكؿ، كالدكتور .  4
كما أكصيا بو من توجيهات كإرشادات منَت عابدين بصفتو اؼبشرؼ الثاٍل ؼبا بداله من جهد 

 علمية كاف ؽبا أبلغ األثر بتشجيعي يف اإلستمرار كالصرب إلعداد ىذه الرسالة. 

كما أتقدـ جبزيل الشكر إىل جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية أساتذة .  0
 كموظفُت ؼبا كاف ؽبم من فضل يف تذليل العق ات إلسباـ ىذه الرسالة.

صبيع األساتذة يف الدراسات العليا اًتمُت ، كاألصدقاء كمن ال يستايع ال احث أف . 1
 يذكرىم صبيعا ىنا.

ىذا ، كأسأؿ هللا أف تكوف أعماؽبم مق ولة كمثابة ، كتكوف رسالة اؼباجستَت ىذه نافعة 
 كمفيدة للع اد كال بلد ، آمُت.  
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 األول بابال

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 خلفية البحث - أ

اغبديثة بُت اؼبسؤكلية اؼبدنية التفرقة (1)لية يف العصور األكىلمل تعرؼ فكرة اؼبسؤك 
كاؼبسؤكلية اعبنائية. كلذلك فقد كانت فكرة العقوبة سبثل جزاء اؼبسؤكلية اعبنائية كاؼبدنية معان 
ككانت هتدؼ يف ذات الوقت إىل ربقيق الردع اعبنائي كربقيق األىداؼ اؼبدنية على حد 

 سواء.

العقوبة دبعناىا اغبديث، زبتلف عن فكرة  على أف فكرة العقاب يف العصور األكىل
ه العقوبة يف فقد كاف يًتؾ أمر توقيع ىذا العقاب للمجٍت عليو أك ذكيو. فكلما سبثلت ىذ

كعلى ىذا  كاف ىذا اؼب لغ يؤكؿ إىل اجملٍت عليو كليس إىل خزانة الدكلةفم لغ من النقود 
بالعقوبة اػباصة، . كلذلك فقد كانت مثل ىذه العقوبة تعرؼ (2)النحو فقد ظهر نظاـ الدية

 (3)ككانت تستوعب فكرة التعويض ككظيفتو.

ددة يف بعض اؼبسائل كقد حاكؿ التعويض دبعناه اغبديث أف هبد لو تا يقات ؿب
ة يف القانوف الركماٍل كالقانوف الفرنسي القدَل، كلكن الغل ة كانت دائمان لنظاـ اؼبدنية ال حث

ديث مكانو كجزاء متميز إال بالفصل بُت العقوبة اػباصة. كمل هبد التعويض دبعناه اغب
اؼبسؤكلية اؼبدنية كاؼبسؤكلية اعبنائية الذم ظهرت بوادره األكىل يف الشريعة اإلسبلمية من 
ناحية، كفيما انتهى إليو فقو القانوف الفرنسي القدَل من ناحية أخرل، كاستقر بصفة هنائية 

                                                             

، تقدير التعويض بُت اػباأ أنظر ؿبمد إبراىيم الدسوقي .القرف اػبامس حىٌت القرف اػبامس عشر اؼبيبلدمالفًتة اليت امٌتدت من  -1
 .19ص (لا ع كالنشر كالتوزيع،اإلسكندرية)موسسة الثقافة اعبامعية ل كالضرر،

 .23اؼبرجع نفسو، ص -2
 .15ص  (،ـ2010 ،دار الكتب القانونية، مصر) ،أساس اؼبسؤكلية اؼبدنية، ج ار صابر طو -3
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 حت الوظيفة الوحيدة للتعويض ىي ـ. كبذلك أص1804بوضع التقنُت اؼبدٍل الفرنسي عاـ 
 جرب الضرر كحسب، كربددت أحكامو كعناصره دبا يتبلئم مع ىذا اؽبدؼ كحده.

كىكذا فقد كاف للمسؤكلية اؼبدنية كظيفة كاحدة على مر العصور، ربولت من 
. على أف ىذا أم إعادة اغباؿ كما ىو عليو العقوبة اػباصة إىل جرب الضرر أك إصبلحو

ق لوظيفة التعويض اؼبدٍل الذم يتمثل يف فكرة جرب الضرر أدل إىل صبود ىذا اإلطار الضي
بعُت اإلعت ار ردع  ذاؼبسؤكلية اؼبدنية اليت بأت تأخ اعبزاء كقصوره عن مبلحقة تاورات نظاـ

األخااء اعبسيمة إىل جانب جرب الضرر. كقد أعادت ىذه التاورات إىل األذىاف من جديد 
فكرة العقوبة اػباصة العتيقة. كعلى أثر ذلك قاـ يف الفقو إذباه ينقب عن كجود العقوبة 

اؼبدنيةػ كيرد  اػباصة يف نااؽ نظرية اعبزاء اؼبدٍل بأسرىا ػ متجاكزا بذلك ؾباؿ جزاء اؼبسؤكلية
إليها كل ما ال يبكن رده يف نظرية اعبزاء اؼبدٍل إىل فكرة التعويض، فضبل عن إطبلقها يف 

 . (4)هتا لتشكل التعويض كتعيُت مقدارهنااؽ اؼبسؤكلية ذا

عبهود فقهية هتدؼ إىل إعادة ال حث يف أىداؼ  كقد كاف ىذا اإلذباه فاربو
التعويض ليتمكن من ربقيق ىذه األىداؼ. كلذلك فإف  اؼبسؤكلية اؼبدنية يف اجملتمع كتاوير

 اإلذباه اؼبتارؼ كإف مل يكتب لو النجاح إال مهد الاريق أماـ إذباىات أخرل أكثر إعتداالن 
يف تقدير  -بعد هتذي ها  -رباكؿ اعبمع بُت فكرة جرب الضرر كفكرة العقوبة اػباصة 

كلية قرف العشرين كظاىرة قياـ اؼبسؤ ال التعويض، أن عاثان من بعض الظواىر اليت عرفها
اؼبوضوعية غَت اؼبستندة إىل اػباأ جبانب اؼبسؤكلية اػبائية، كظاىرة قياـ اؼبسؤكلية اعبماعية 
إىل جانب اؼبسئولية الفردية كما صاحب ذلك من إنعكاس على كظيفة اػباأ كمدل 

 التعويض.

                                                             

 .144ص(، ـ 1990، دار النهضة العربية ،القاىرة ، )ركن اػباأ يف اؼبسؤكلية اؼبدنية، ؿبمد حسُت على الشامي -4
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ر التعويض، حبيث كىناؾ إذباه ملحوظ كبو التأثر دبدل جسامة اػباأ يف تقدي
يتجاكز التعويض يف حالة الغش كاػباأ اعبسيم ذلك التعويض اؼبعتدؿ. فاؼبشرع يف كل مرة 

ىذه الوسيلة يف حالة الغش أك اعماؿ يضع فيها كسيلة للتخفيف من عبء التعويض، ي ال 
 اػباأ اعبسيم ليصل بالتعويض إىل مرت ة التعويض الكامل. كىذا اإلذباه من اؼبشرع يدعمو

إذباه آخر من القضاء كبو التأثر دبدل جسامة اػباأ عند تقدير التعويض أك عند توزيعو بُت 
اؼبسؤكلُت أك بُت اؼبسؤكؿ كاؼبضركر، كىذا اإلذباه األخَت يبثل حقيقة مؤكدة مل يتنازؿ عنها 
القضاء يوما، كإف كانت ساوة اإلذباه اؼبوضوعي ككظيفة جرب الضرر قد أعبأتو إىل عدـ 

 يح هبا يف كثَت من األحياف.التصر 

ي ىذا إمكانية تفعيل الوظيفة العقابية يف ذا اؼبنالق أردت أف أتناكؿ يف حبثكمن ى
رر فقط كذلك يف حالة القانوف اؼبدٍل لكي يكوف التعويض كظيفتو ردعية كليست جرب الض

 .جسامة اػباأ

ىاوؿ إذا أصيب شخص نتيجة دىس سيارة إثر إنزالقها بس ب  مثاؿ توضيحي..
 اؼبار، فهنا اؼبتس ب يلـز بتعويض الضرر نتيجة خاأ عادم.

بينما لو تضرر الشخص بنفس الضرر ككاف نتيجة هتور السائق كسياقو بسرعة ك َتة 
داخل اؼبدينة يعترب خائو جسيمان.. أك تعمد دىسو .. كىنا نتساءؿ .. ىل سيكوف 

يض لردع من أرتكب اػباأ اعبسيم أك التعويض متساكيان يف اغبالتُت أـ البد من تشديد التعو 
 العمدم؟

كاحد من أبرز اؼبواضيع  جسامة اػباأ كأثرىا على التعويضكمن ىنا يعد موضوع 
اؼبشكلة على النحو اؼبتقدـ ػ  طرحتقتضي منا  اؼبهمة كاغبيوية يف الدراسات القانونية كاليت

 مواجهة بُت ؿبورين: ؿبور رأسي كؿبور أفقي أك ؿبور قانوٍل كؿبور كضعي.
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فأما اور الرأسي أك القانوٍل فنواجو فيو تلك اعبدلية اؼبلحوظة بُت كظيفة جرب 
الضرر ككظيفة الردع أك الوظيفة العقابية، حيث نستن ط ىذا اعبدؿ يف القوانُت اؼبختلفة 

، 224،، 217، 173) منها القانوف اؼبدٍل اللييب الذم مل يتناكؿ يف نصوص موادهك 
 .(5)على جسامة اػباأ بل ترؾ أمر تقدير الضرر مسألة تقديرية لقاضي اؼبوضوع ( 225

كأما اور األفقي أك الوضعي فنواجو فيو تقدير التعويض يف حالة جسامة اػباأ بُت 
اؼبسؤكؿ، حيث ن دأ من اؼبسلمات اغبديثة للمسؤكلية كظيفة جرب الضرر ككظيفة عقاب 

اؼبدنية من حيث ربقيق كظيفة جرب الضرر عن طريق كفالة التعويض كعدالتو كربقيق الوظيفة 
،كما يبكن أف تستت عو ىذه (6)القانوف العقابية عن طريق شخصية التعويض كفرديتو يف

 دل حظ ىذه النتائج يف التا يق.اؼبسلمات من نتائج كم

 أسئلة البحث : -ب

 ما مدل إرت اط مقدار التعويض جبسامة اػباأ يف القانوف اللييب كالشريعة اإلسبلمية؟ -1

القانوف اللييب كالشريعة اإلسبلمية كفقان للمعيارين اؼبوضوعي  التعويض يف كيف يقدر-2
 كالشخصي ؟

 أهداف البحث : -جـ

 يستخلص ال احث أىداؼ ال حث يف ما يلي :

كمعرفة مدل إرت اط مقدار التعويض جبسامة اػباأ يف القانوف اللييب كالشريعة بياف  -1
 اإلسبلمية.

                                                             

ـ، كيعمل بو بعد طبسة عشر يوما من تاريخ 1954فرباير  20بتاريخ  ،نشر يف اعبريدة الرظبيةالقانوف اؼبدٍل اللييب، أنظر نصوص  -5
 نشره يف اعبريدة الرظبية.

ؿبمد علي ال دكم . كأنظر (مرجع سابق)(. 225-224-173-167-166أنظر نصوص قانوف اؼبدٍل اللييب. نص اؼبادة ) -6
 .302ص(، 1ج ، 5ط ، القومي لل حوث كالدراسات العلميةاؼبركز ، طرابلس  -لي يا، )النظرية العامة لئللتزاـ مصادر اإللتزاـ، األزىرم
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كفقان لئلذباىُت  يف القانوف اللييب كالشريعة اإلسبلمية توضيح  كيفية تقدير التعويض -2
 اؼبوضوعي كالشخصي.

 أمهية البحث : -د

هبا، كأنبية موضوع جسامة إف أم شي يقـو بو اإلنساف لو أنبيتو اليت دفعتو للقياـ 
اػباأ كأثرىا على التعويض من اؼبواضيع اؼبهمة يف ىذا العصر، فهو من اؼبواضيع اليت ين غي 
التارؽ إليها بشكل قانوٍل دقيق ألنو وباط بكثَت من الغموض كالل س، كمن ىنا فسوؼ 

 ن ُت األنبية النظرية كالتا يقية ؽبذا اؼبوضوع.

 :  نظريةاألمهية ال -1

يف الغموض الذم يكتنف فكرة اػباأ اعبسيم كتركها تارةن تكمن أنبية الدراسة 
إىل  كالعمل هبا تارةن أخرل من ق ل بعض التشريعات دبػا فيها التشريع اللييب الذم دفع بنا

خوض غمار ىذا ال حث ؼبعرفة مػدل األخذ هبذه الفكرة عند تقدير التعويض كاؼبعايَت اليت 
يػضاؼ إىل ذلك أف عدـ كجود  .ا لتحديد مكانة اػباأ اعبسيميبكن االعتماد عليه

، األمر الذم هبعل منها حقبلن جديدان يبكن أف دراسات كحبوث تناكلت ىذه الفكرة مس قان 
يشكل اػبوض فيو إضافة جديدة إلػى الفكػر القانوٍل كيبكن أف يستأنس هبا اؼبشرع كيستفيد 

ف الدراسة تتارؽ ؼبسائل تتعلق جبانب حيوم من كتكمن أيضان أنبيتو يف كو منها القضاء، 
حياة األشخاص اليومية فيما بينهم، كعبلقتهم بالقانوف، حيث أف التعويض عن الفعل 
الضار يظهر جليان يف ااكم، إذ إف العمل القضائي اؼبدٍل دائب يف ؾباؿ اغبكم بالتعويض 

اكمة اليت تتمتع بقدر ك َت من جراء الفعل الضار كأف تقدير ىذا التعويض ىو من سلاة 
 من اغبرية يف ىذا اجملاؿ.

إال أف ىذه العوامل كإف ت اينت من عامل إىل آخر فإف القاضي كىو ينظر يف 
الدعول اؼبرفوعة أمامو سوؼ يتأثر هبا بصورة م اشرة أك غَت م اشرة كمن ىنا كاف إختيارنا 
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دعول ترفع إليها كإال عيد القاضي فبتنعان ؽبذا اؼبوضوع، ألف ااكم اؼبدنية هبب أف تق ل أم 
عن إحقاؽ اغبق، كهبب على اكمة اليت تصدر اغبكم بالتعويض أف تقدر ىذا التعويض 
آخذة بنظر اإلعت ار جسامة اػباأ حبيث يكوف م لغ التعويض ك َت بإمكانو جرب الضرر 

 كمعاق ة اؼبخاي بو.

 :  تطبيقيةاألمهية ال -2

اللييب كالشريعة اإلسبلمية ألهنما يعترباف أساس  اؼبدٍل القانوفإف نااؽ دراستنا ىو 
اؼبوضوع، كفبا ىو مبلحظ أف اؼبعامبلت اليومية ذبر كرائها حدكث أخااء ككما قد تكوف 

لية التقصَتية اؼبدنية تكوف ك ىذه األخااء بسياة فأحيانان يقع منها اعبسيم، كحيث أف اؼبسؤ 
الضرر إم إلعادة اغباؿ كما ىو عليو فقط، فهذا  ض عبربقوبة اؼبخاي ىي دفع التعويفيها ع

أك متعمد قد يكوف مق وؿ يف حالة ما إذا كاف اػباأ بسيط أمان يف حالة أف اػباأ جسيم 
لكي يتخد  فقط، ال احث يكوف التعويض ردعي كليس جرب للضرر من كجهة نظر فأف

اث كال بدكف إكثر  ؤلخرينر الشخص مليان ق ل أف يفكر بإرتكاب اػباأ لالناس عضة كيفك
فكرة ردعية العقوبة من القانوف اعبنائي كتا يقها يف القانوف اؼبدٍل  ذم االة، كما اؼبانع من أخ

العاـ كليسود اجملتمع األماف كالسبلـ، كمن ىنا أكجز ال احث عندما يكوف الغرض الصاحل 
لييب لردع األشخاص الغَت األنبية التا يقية يف تا يق ردعية التعويض يف القانوف اؼبدٍل ال

مسؤكلُت كضباية الارؼ اؼبضركر ليس فقط بإعادة اغباؿ كما ىو عليو بل فرض تعويض 
م على كل االشخاص الف يفوؽ الضرر ليشفي غليل اؼبضركر، كىنا يف اغبقيقة اؼبصلحة تع

قد يكوف مضركر غدان، لدل يف النهاية اؼبصلحة تعود على اجملتمع الف ضباية  اؼبخاي اليـو
 الشخص ىي من ضباية اجملتمع.
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 الدراسات السابقة :  -ه

دراسة لل احثة مسعودة نعيمة إلياس بعنواف ) التعويض عن الضرر يف  الدراسة األوىل : -
لنيل شهادة الدكتواره يف القانوف بعض مسائل الزكاج كالابلؽ دراسة مقارنة( رسالة مقدمة 

 ـ.2009إىل جامعة أيب بكر بلقايد ػ تلمساف ػ كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية 

 احتوت ىذه الدراسة على ثبلثة فصوؿ باإلضافة إىل اؼبراجع كاؼببلحق.:سةخبلصة الدرا

ذكرت ال احثة يف الفصل األكؿ عناصر اؼبسؤكلية القانونية يف العدكؿ عن اػبا ة 
كاليت كاف من ضمنها الضرر يف اؼبسؤكلية الناشئة عن العدكؿ عن اػبا ة كالعبلقة القانونية 

عن اػبا ة  بُت اػباأ كالضرر، كتناكلت ال احثة يف ىذا الفصل كيفية معاعبة مسؤكلية العدكؿ
 الثاٍل إذباىات أحكاـ القضاء. كعاعبت من خبلؿ اؼبالب

مسالة موج ة للتعويض حيث تارقت من أما الفصل الثاٍل فقد ناقشت الابلؽ ك
خبلؿ ىذا الفصل للابلؽ كظاىرة إجتماعية أكالن، كيف كاف يف اجملتمعات القديبة ككيف 
نظمتو الشريعة اإلسبلمية، حيث تناكلت يف اؼب حث األكؿ معرفة ىذا اغبق كحدكده كمىت 

يف اؼب حث  ا اغبق كتصرفات موج ة للتعويض، أمايكوف الرجل متعسفان يف إستعماؿ ىذ
 الثاٍل تناكؿ  سلاة القاضي يف تقدير التعويض للارؼ اؼبتضرر.

أما الفصل الثالث تارقت إىل العناصر اليت يعتمد عليها القاضي يف تقديره للتعويض 
يف اؼبسائل اػباصة بالزكاج كالابلؽ كالقيود اليت ربكم ىذا النوع من الدعاكم، كتناكلت يف 

قاضي شؤكف األسرة يف تقدير التعويض يف مساؿ الزكاج  اؼب حث األكؿ منو إىل سلاة
كالابلؽ، كيف اؼب حث الثاٍل إىل اإلجراءات القضائية اػباصة بدعاكم التعويض يف مسائل 

 الزكاج كالابلؽ.
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 ادية اليت يس  ها الابلؽ للزكجة؟ماىي األضرار اؼبعنوية كاؼب:  كانت كاآليت  أسئلة الدراسةأما 
ر الناصبة عن اؼبسؤكلية رار الناصبة من مسائل الزكاج كالابلؽ كاألضراماىو الفرؽ بُت األض

كيفية التعويض الزكاج كالابلؽ؟ماىي سلاة القاضي يف تقدير التعويض يف قضايا  اؼبدنية؟
 عن الضرر اؼبعنوم؟

 التعرؼ على األضرار اؼبعنوية اؼبادية اليت يس  ها الابلؽ للزكجة. : كانت  ىدؼ الدراسةأما أ

ر الناصبة عن التعرؼ على الفرؽ بُت األضرار الناصبة من مسائل الزكاج كالابلؽ كاألضرا
 التعرؼ على سلاة القاضي يف تقدير التعويض يف قضايا الزكاج كالابلؽ. اؼبسؤكلية اؼبدنية.

 التعرؼ على كيفية التعويض عن الضرر اؼبعنوم.

 التحليلي لدراسة حبثها.أزبذت ال احثة اؼبنهج  الوصفي : منهجية ال حث

ضركرة اغبد من التعسف من إستعماؿ اغبق الذم منحو الشرع للزكج كىو  نتائج الدراسة :
إف ليس كل تصرؼ يقـو بو الزكج  الابلؽ ألف ذلك من شأنو أف يؤدم إىل اإلضرار بالغَت.

ىذا  منإذباه زكجتو للحد من حريتها يعترب تعسف كيضر هبا يستوجب تدخل القاضي ؼبنعو 
خلو التشريع اعبزائرم من كضع معايَت لض ط تقدير التعويض كمل التصرؼ كإلزامو بالتعويض.

هبعل لاوؿ اغبياة الزكجية، كال لوجود األطفاؿ، كال ؼبكانة الارؼ اؼبتضرر، أم إعت ار يف 
 تقدير ىذا التعويض، كإمبا ترؾ ذلك للسلاة التقديرية للقاضي.

 الدراسة الثانية :

دراسة للدكتور ؿبمد حسُت علي الشامي بعنواف )ركن اػباأ يف اؼبسئولية اؼبدنية 
دراسة مقارنة بُت القانوف اؼبدٍل اؼبصرم كاليمٍت كالفقو اإلسبلمي(. دار النهضة العربية مصر. 

 ـ. 1990
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ة تناكؿ الكاتب الدراسة يف ؿبورين، ؿبور تارىبي سرد فيو و تارىبية موجز  خبلصة الدراسة :
عنو. عن تاور ىذا الركن يف القانوف الركماٍل، كيف القانوف الفرنسي القدَل كالقوانُت اؼباخوذه 

 أنفصاؿ اؼبسؤكلية اؼبدنية عن اؼبسؤكلية اعبنائية حيت أستقرت ككذلك تناكؿ فكرة اػباأ منذي 
 سبثل الركن اؽباـ للمسؤكلية اؼبدنية يف العصر اغبديث.

موضع اػباأ كأنبيتو كأصلو بياف  ملي فتعمد فيو الكاتب إىلأما اور التا يقي أك الع
القانوٍل يف اؼبسؤكلية اؼبدنية، كما نالتو اؼبسؤكلية اؼبدنية من عناية بأحكامها يف القانوف اؼبدٍل 

 اؼبصرم اعبديد، كالقانوف اؼبدٍل اليمٍت، كالفقو اإلسبلمي.

عمدم، إهبايب أك  عاجل فكرة اػباأ من حيث بياف صفتو عمدم أك غَتككذلك 
سليب، مث بينا األخااء ذات النااؽ ادكد باؼبشركعية، مع بياف اؼبعيار الذم يقاس بو كل 

 نوع من ىذه األنواع.

توسع يف ركن اػباأ كأنبيتو يف نظاـ اؼبسؤكلية اؼبدنية باريقة ربليلية مث تان كجهة نظره ك 
اؼبسؤكليتُت التقصَتية اػباأ كاجب اإلث ات يف نااؽ اؼبتمثلة يف إمكاف حصر فكرة 

 ربديد العبلقة بُت اػباأ كمضموف اإللتزاـ من حيث عبء اإلث ات.ك كالعقدية، 

أفًتاض اػباأ عن فعل الغَت كعن األشياء كذلك بفكرة كأيضان تارؽ ال احث إىل 
ًتاض خاأ اؼبت وع عن افًتاض اػباأ ق ل متويل الرقابة عمن ىم ربت رقابتو، ككذلك بفكرة اف

 التابع.

 كيفية معاعبة ركن اػباأ يف اؼبسؤكلية اؼبدنية؟كيفية إث ات اػباأ؟: أسئلة الدراسة

الدراسة التحليلية اجملردة بغية اإلسهاـ بإيداء تصور جديد ألساس :  ىدؼ الدراسة
 نااؽ حصر فكرة اػباأ كاجب اإلث ات يف خبلؿ معاعبة ركن اػباأ ذاتو نيةاؼبسؤكلية اؼبد
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ؿبدد، كل ذلك من خبلؿ ما سيسفر عنو التحليل من اؼبقارنة بُت الفقهُت اؼبدٍل كاإلسبلمي 
 كاإلستفادة من كل التاورات اغبديثة اليت غبقت باؼبسؤكلية اؼبدنية.

ازبذت ىذه الدراسة اؼبنهج اؼبكتيب عن طريق صبع اؼبصادر من : دراسةمنهجية ال
 الكتب كالرسائل العلمية.

أنتهت الدراسة إىل أف أفعاؿ عدَل التمييز الضارة بالغَت كتوصيات الدراسة :نتائج 
مضمونة بكامل التعويض ألف التعويض متعلق بالذمة اؼبالية كليس عقوبة، كهبب األداء على 

متوىل للرقابة، فقد أكصت الدراسة : بأف كفيلو  متوىل الرقابة فإف مل يكن على عدَل التمييز
أنتهت الدراسة إىل نقد  لتعويض للمضركر من خزينة الدكلة.ب أداء اعامة اؼبسلمُت، كهب

: بأف الًتؾ عدـ كال ينشأ عن العدـ كجود، كتوصلت إىل أف اؼبمتنع ػػ امتناعان  القاعدة القائلة
ؾبردان ػػ عن إنقاد نفس الغَت أك مالو مع القدرة على ذلك ىبالف اؼبألوؼ، مث أكصت الدراسة 

 أف ال ينجو من اؼبسؤكلية دبا يراه القاضي مناس ان.بأف اؼبمتنع هبب 

ػ بعد بياف حالة الضركرة ػ إىل أف أذف الشرع أك القانوف بإتبلؼ أنتهت الدراسة أيضان 
ماؿ الغَت للضركرة، يرفع العقوبة كال يسقط الضماف، كأكصت الدراسة بأف على اؼبضار  

 ػ كىذا ىو اؼبألوؼ يف ضماف األمواؿ. كامل التعويض، ألنو إمبا أتلف ماؿ غَته ؼبنفعة نفسو

 أكجو اإلتفاؽ كاإلختبلؼ بُت الدراسة اغبالية كالدراسات السابقة : 

تتفق الدراسة اغبالية مع الدراسات السابقة يف ؿبل الدراسة حيث تتناكؿ اؼبواضيع  -1
  .لقانونيةبسة من كجهة الدراسة امسألة التعويض يف القانوف اؼبدٍل كمدل تأثره بالظركؼ اؼببل

زبتلف الدراسة اغبالية من حيث ؾبتمع الدراسة مع الدراسات السابقة حيث تناكلت  -2
الدراسة األكىل موضوع التعويض يف الزكاج كالابلؽ أم يف األحواؿ الشخصية اعبزائرم، أما 
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القانوف الدراسة الثانية فكاف فحواىا على ركن اػباأ يف اؼبسؤكلية اؼبدنية ككاف ؾبتمع دراستو 
 اؼبصرم كاليمٍت، أما دراستنا اغبالية ؾبتمع دراستو القانوف اللييب مقارنة بالشريعة.

 أىم ما يبيز الدراسة اغبالية على الدراسات السابقة. 

 اط نأف الدراسة اغبالية ىي األكىل يف لي يا اليت تناكلت موضوع ردعية التعويض، كإست -1
 اعبنائي لتا يقها يف اؼبدٍل، كمقارنة ذلك بالشريعة اإلسبلمية.قاعدة مدنية من قواعد القانوف 

قدمت الدراسة صيغ كتوصيات لتاور القانوف اؼبدٍل يف مسألة التعويض يف حالة اػباأ  -2
اعبسيم، ككيفية حفظ حق اؼبضركر، كأيضان ردع ذكم النفوس الضعيفة من اإلستهتار حبقوؽ 

ف فقط إلرجاع الوضع كما ىو عليو أم جربم الغَت، كذلك ؼبعرفتهم أف التعويض سيكو 
 كليس تعويض. 

 : مصطلحات البحث - و

ىو اػباأ الذم ال يرتك و إال شخص مهمل قليل الفانة كالذكاء كعدَل  جسامة اخلطأ: -1
 (7).اإلكًتاث

جاء يف كتاب اللغة أف العوض ىو ال دؿ، كاعبمع أعواض، تقوؿ: عضت  التعويض: -2
 فبلنان أك عوضتو كأعضتو: إذا أعايتو بدؿ ما ذىب منو، كاؼبصدر العوض، كاألسم اؼبعوضة. 

 مل تذكر كتب الفقو القديبة لفظ التعويض بعينو ػ كلكنها أستعملت بدلو لفظ الضماف.ك 

 كفيما يلي بعض التعاريف اؼبختلفة للضماف: 

 : ىو ضم ذمة الضامن إىل ذمة اؼبضموف عنو يف التزاـ اغبق. الضماف -

 ىو إهباب مثل التالف إف أمكن أك قيمتو، نفيان للضرر بقدر اإلمكاف. -
                                                             

 . 302ص )مرجع سابق(. ،النظرية العامة لئللتزاـ، ؿبمد علي ال دكم األزىرم -7
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 (8)ىو ع ارة عن غرامة التالف. -

ىو ؾبموعة من القواعد كاألسس اليت تعمل على تنظيم اجملتمع  القانون ادلدين اللييب: -3
كذلك بتحديد حقوؽ أم شخص كإلتزاماتو، حيث يضع اعبزاء ككيفية تا يقو من يف لي يا، 

 ق ل اغبكومة على كل من ىبالف القواعد اليت كضعت لذلك.

ىل لع اده القواعد كاألحكاـ اليت شرعها هللا س حانو كتعا ىيالشريعة اإلسالمية:  -4
لتنظيم شوؤف حياهتم الدينية كالدنيوية من ع ادات، معامبلت كغَتىا، كبذلك تتحقق ؽبم 
السعادة، كاإلستقرار كالعدؿ. كأحكاـ ىذه الشريعة اإلسبلمية تأيت من القرآف الكرَل كمن 

  سنة ن ينا ؿبمد صلى هللا عليو كسلم.

 .هيكل البحث -ز

 .األول : اإلطار العام بابال

أىداؼ ، أسئلة ال حث، ال حث مشكلة، خلفية ال حث كالذم وبتوم علي 
، ىيكل مصالحات ال حث، الدراسات السابقة، حدكد ال حث،أنبية ال حث ،ال حث

  ال حث.

 الثاين : اإلطار النظري. بابال

إىل ثبلثة م احث، فتناكؿ اؼب حث األكؿ بياف مضموف اػباأ   ابقسمت ىذا ال
ككيفية إث ات جسامتو يف القانوف اللييب كالشريعة اإلسبلمية، أما اؼب حث الثاٍل ف ينت فيو 
ربديد جسامة اػباأ يف القانوف كالشريعة، أما اؼب حث الثالث فكاف على أثر جسامة اػباأ 

                                                             

ص (، ـ2010، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية ،)الضماف يف العقود الفاسدة دراسة فقهية مقارنة، ؿبمد ؿبركس سعدكٍل إبراىيم -8
21. 
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أيضان تناكؿ ىذا اؼب حث موقف القضاء من جسامة على التعويض يف القانوف كالشريعة ك 
 اػباأ كتأثَتىا على التعويض.

 منهجية البحث. : الثالث بابال

أم باحث يريد ال حث عن حل ؼبشكلة ما، كجب عليو كضع منهجية معينة يسَت 
، من ىذه ربليل ال يانات، أدكات صبع ال يانات كاليت تتمثل يف مصادر ال يانات،عليها 

 األنبية أخًتنا أف يكوف ال اب الثالث حوؿ بياف اؼبنهجية اليت يسَت عليها ال حث. 

 عرض البيانات وحتليلها. : الرابع بابال

 ربليلها اليت قد صبعناىا يف ال اب الثاٍل، مث  عرض ال يانات فهذا ال اب وبتوم على
 باؼبنهجية اليت كضعناىا، ألف أنبية ربليل ال يانات مهمة يف إستخبلص النتائج الصحيحة

 لذا.ككضع اغبلوؿ للمشكلة، إذان فالتحليل ىو بياف مامت فهمو من ال يانات اليت مت صبعها
 فال اب الرابع سيكوف حوؿ عرض ال يانات كربليلها.

:  اخلامس بابال  

 كىذا ال اب مهم لوضع اػببلصة النهائية من ال حث. ، النتائج، كالتوصيات،اػباسبة
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 الثاين  بابال

 اإلطار النظري 

 :تعريف اخلطأ لغة وإصطالحاً  -أ

ُجَْاح ﴿ضد الصواب، قاؿ تعاىل: تعريف اخلطأ لغه: -1 ٌۡ آَوىَۡيَسَعيَۡيُن ََ أَۡخَطۡأتٌُفِي

مل يص و. كقاؿ األموم : اؼبخائ : ،كأخاأ الاريق، عدؿ عنو، كأخاأ الرامي الغرض (9)﴾بِِٔۦ
من أراد الصواب فصار إىل غَته، كاػباطئ : من تعمد ما ال ين غي، كاػبايئة الذنب على 

عمد.

يصادؼ فعلو غَت ما قصده،  ىو أف يقصد بفعلو شيئان ف تعريف اخلطأ يف االصطالح : -2
ل قري ة فبا أخر  اتتعريفكىناؾ كما إذا رمى شخصان ظنو صيدان أك حربيان فإذا ىو مسلم.. 

 مايصدر عن اؼبكلف من قوؿ أك فعل خاؿ كل :اإلصابلحذكر كحاصلها أف اػباأ يف 
فعل أيان كاف يقع من اإلنساف كيس ب  عن إرادتو كغَت مقًتف بقصد منو كعيرؼ أيضان: كل

 (10)ضرران بالغَت.

  (11)بالتعويض"."كل خاأ س ب ضرران للغَت يلـز من أرتك و  تعريف اخلطأ قانوناً: -3

 تعريف الضرر لغة فقهاً :  – ب

الضىر كالضير لغتاف: فإذا صبعت بُت الضر كالنفع فتحت الضاد،  لغة : تعريف الضرر -1
كإذا أفردت الضر ضممت الضاد إذا مل ذبعلو مصدران، كقولك: ضررت ضران، فكل ما كاف 

 سوء حاؿ كفقر كشدة يف بدف فهو ضر بالضم، كما كاف ضد النفع فهو بفتح الضاد.
                                                             

 . 5: االية  33القرآف. سورة األحزاب  - 9
 . 67ص(، ـ2011،دار الثقافة للنشر كالتوزيع، )اػباأ يف اؼبسؤكلية الا ية اؼبدنية دراسة مقارنة، أسعد ع يد اعبميلي -8
 -،) دار إحياء الًتاث العريب بَتكت الوسيط يف شرح القانوف اؼبدٍل اعبديد نظرية اإللتزاـ بوجو عاـع د الرزاؽ أضبد السنهورم،  - 9

 .775ل ناف(، ص
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َسۡسَلٱّلَلُ﴿: مثاؿ األكؿ قولو تعاىل َۡ وإُِيَ كمثاؿ (12)﴾ىَُٔۥفَََلَماِشَفبُِضّس 
َضّس ﴿الثاٍل قولو تعاىل :  ٌۡ ىَُن ِيُل َۡ يَ ََل ا ٍَ  ٱّلَلِ ُِ دُو ِ ٍِ  َُ أَتَۡعبُدُو َوََلقُۡو ا

.(13)﴾ا َّۡفع 

اؼبراد بالضرر كل أذل يصيب اإلنساف فيس ب لو  تعريف الضرر عند الفقهاء احملدثني : أ(
خسارة مالية يف أموالو سواء كانت ناذبة عن نقصها أـ عن نقص منافعها أك من زكاؿ بعض 
أكصافها ككبو ذلك، فبا يًتتب عليو نقص يف قيمتها عما كانت عليو ق ل حدكث ذلك 

 (14)الضرر.

فقهاء الشريعة اؼبعاصرين مل يتفقوا تعريف الضرر عند ادلعاصرين من فقهاء الشريعة: ب( 
فقد عرفو بعضهم بأنو: " كل أذل يصيب اإلنساف" كمنهم من  أيضان على تعريف الضرر:

بأف الضرر ىو كل عمل غَت قانوٍل نتج عنو ضرر نهم من قاؿ "قاؿ " بأنو خلل" كم
 (15)."للغَت

السنهورم بأنو: " إخبلؿ حبق فقد عرفو الدكتور ع د الرزاؽ تعريف الضرر يف القانون:  -2
 (16)أك دبصلحة.

بأنو: األذل الذم يصيب الشخص من جراء اؼبساس  سرفو الدكتور سليماف مرقكع
حبق من حقوقو أك دبصلحة مشركعة لو، سواء كاف ذلك اغبق أك تلك اؼبصلحة متعلقان 

 (17)بسبلمة جسمو أك عاطفتو أك دبالو أك شرفو أك باعت اره أك غَت ذلك.

                                                             

 . 17. االية 6القرآف. سورة األنعاـ  -12
 .75االية . 5القرآف. سورة اؼبائدة  -13
 .26، ) دار كنوز إش يليا للنشر كالتوزيع(، صالتعويض عن الضرر يف الفقو اإلسبلميؿبمد بن اؼبدٍل بوساؽ،  - 14
 .39اؼبرجع نفسو. ص  -15
 .854ص. (سابق . )مرجعاعبديد نظرية اإللتزاـ الوسيط يف شرح القانوف اؼبدٍلع د الرزاؽ أضبد السنهورم،  -16
 .256ص  ـ(. 1997، 1، ) القاىرة، إيريٍت للا اعة، ج يف شرح القانوف اؼبدٍل اؼبدخل للعلـو القانونية الوايف، سليماف مرقس -17
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 : مفهوم اخلطأ اجلسيم وكيفية إثبات جسامته  - جـ
ق ل ال حث يف موضوع ربديد جسامة اػباأ كمن مث معرفة اثر ىذه اعبسامة يف 

التعويض، البد لنا من تناكؿ موضوع جسامة اػباأ كمفهـو نت ينو من خبلؿ ربديد  تقدير
 .ة عمومان كربديد كجوده يف نااؽ اؼبسؤكلية اؼبدني مث إث اتو، معٌت اػباأ اعبسيم

 ادلدين اللييب والشريعة اإلسالمية.يف القانون  تعريف اخلطأ اجلسيم -1
 والقوانني األخرى يف القانون ادلدين اللييبأ( 

ظهرت فكرة اػباأ اعبسيم يف أكاخر عهد القانوف الركماٍل، حيث كانت التعويضات 
أصابو ضرر تعويضان دبقدارىا يف ىذا القانوف تندرج مع جسامة اعبريبة كتفاىتها، فيحصل من 

ككانوا يلحقونو بالغش  كأنبيتها، فقد عرفو الركماف بأنو اإلخبلؿ الفاحش بواجب قانوٍل،
كذلك لصعوبة إث ات الغش كللحيلولة دكف تظاىر مرتكب الغش بالغ اء زبلصان من 

   (18)جزائو.

معينة  اػباأ الذم يكوف ذات جسامةفقو الفرنسي اػباأ اعبسيم بأنو )كعرؼ ال
يبكن للقاضي أف يستخلصها من توافر إرادة االضرار(. كىذا التعريف يف الوقت الذم ال 

 يوضح معٌت اعبسامة يف مقدمتو فإنو يعاي مدلوؿ اػباأ العمد يف هنايتو.

قل من أكيعرفو الفقيو )بوتية( بأنو "عدـ بذؿ العناية بشؤكف الغَت بصورة ال تصدر 
م دأ حسن  م اػباصة، كىذا اػباأ يتعارض معشئوهن يف الناس حرصان كاشدىم غ اء

 .(19)النية

كالشراح بدكرىم أكردكا تعريفات كثَتة للخاأ اعبسيم. فقد عيرؼ بأنو ) اػباأ الذم 
) القصور عن عناية أقل الناس كفاية كعدـ توقع ما يتوقعو ، أكال يرتك و أكثر الناس إنباالن(

،كعليو فإف مرتكب اػباأ اعبسيم ال يبكن أف يكوف إال قليل الفانة كالذكاء كعدَل  الكافة
                                                             

 . 272ػ 270ص، )مرجع سابق(، بُت اػباأ كالضرر تقدير التعويض، ؿبمد إبراىيم الدسوقي  -18
 . 369صاؼبرجع نفسو،  -19
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قيل بأنو ال يبكن ألف بأمكاف كل شخص توقع نتيجتو غَت اؼبشركعة. كلذلك  (20)اإلكثراث،
أف يرتك و إال شخص غيب. فأختبلفو عن اػباأ اؼبعتاد يكوف يف مدل األنباؿ الذم يكوف 

 أمر يقدره القضاء. عليو مرتكب اػباأ كىو 

لذلك نرل الكثَت من الفقو اعبنائي يالق مصالح اػباأ اعبسيم على مايسمى 
من عدـ  ؼبا وبملو الفاعلباػباأ الواعي بس ب اػبلط بينو كبُت القصد اإلحتمايل نتيجة 

ل، ؽبذا قيل بأف اػباأ اعبسيم ال يتفق كحسن النية. كاؼبقصود ىنا اكًتاث كتوقع لنتيجة الفع
 (21)إقًتابو من سوء النية كليس توفرىا، ألف بتوفرىا يتحوؿ اػباأ اعبسيم إىل غش.

كحقيقة األمر أف فكرة اػباأ اعبسيم ليست كاحػدة فػي التػشريعات اؼبدنية اغبديثة، 
فقد يراد هبا اػباأ الذم ي لغ حدان من اعبػسامة علػى كبو يسمح بافًتاض سوء النية لدل 

الدليل علػيها، كقػد يقػصد بو تارة أخرل اإلنباؿ أك عدـ الت صر الذم الفاعل عند عدـ توفر 
ي لغ حدان من اعبػسامة هبعل لو أنبية خاصة، كيقصد بو أيضان اإلخبلؿ بواجبو ثابت ؿبقق 

كثَت من التشريعات بأنو خاأ عادم ال يتميز الشك فيو كال جدؿ بشأنو، كىو ما يسميو  
 عن غَته بشئ.

ؼبصرية فقد عرفتو استدالالن بقانوف أصابات العمل اؼبصرم بأنو أما ؿبكمة النقض ا
)اػباأ الذم يقع من شخص قليل الذكاء كالعناية ال يتصور كقوعو إال من شخص غيب 

 ( 22)عدَل اإلكًتاث(.

كما أكدت ذات اكمة على أف معٌت اػباأ اعبسيم كاػباأ الفاحش كاحد، كىو 
ففي قرار ؽبا تقوؿ ؿبكمة ( 23)أرتقائو إىل مرت ة العمد.يتضمن كقوع اػباأ بدرجة ك َتة دكف 

                                                             

 .302ص (، مرجع سابق) ،النظرية العامة لئللتزاـ، ؿبمد علي ال دكم األزىرم -20
 .17ص (،ـ1996، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، )اػباأ يف نااؽ اؼبسؤكلية التقصَتية ،ع د اغبكيم فودة -21

 . (ؽ21لسنة ، 265رقم  ـ،9/12/1954جلسة ) ،موسوعة القانونية الشاملة لدكلة مصرمصرم،  نقض مدٍل -22
نفس اؼبوضع حيث تقوؿ ؿبكمة النقض أنو :) ال ي ُت من اؼبادة الرابعة من قانوف . قرارىا  اؼبشار إليو يف نفس اؼبرجع السابق -23

أف الشارع عندما أجاز تا يق قانوف أخر خبلؼ قانوف إصابات العمل  كال من اؼبذاكرة التفسَتية 1936لسنة  64إصابات العمل رقم 
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لسنة  64النقض بأف ) اػباأ اعبسيم يف معٌت اؼبادة الرابعة من قانوف إصابات العمل رقم 
كعلى ماجرل بو قضاء  1964لسنة  63من القانوف  42كاليت تقابلها اؼبادة  1936

فهو ( 24)أف يكوف اػباأ متعمدان(ؿبكمة النقض ىو الذم يقع بدرجة غَت يسَتة كال يشًتط 
كجدير بالذكر أف فكرة اػباأ اعبسيم قد أنتقلت من القانوف الركماٍل (25)اػباأ غَت اليسَت

إىل القانوف الفرنسي القدَل، ككاف أكؿ ظهور لنظرية تدرج اػباأ خبصوص األخااء العقدية 
من  كجدتأف منذ قصَتية فأص حت سائدة العمدية، كلكن الفقو عممها على األخااء الت

يدعمها كيدعو إىل األخذ هبا ال سيما يف الفقو الفرنسي، كعلى كجو اػبصوص الفقيو 
الذم عرؼ اػباأ اعبسيم بأنو " عدـ بذؿ عناية بشؤكف الغَت بصورة ال تصدر من  (بوتتيو)

أقل الناس حرصان كأشدىم غ اء يف شؤكهنم اػباصة، كىذا اػباأ يتعارض مع حسن 
 (26)النية(.

لقد ن ذ القانوف الفرنسي ىذه الفكرة بإصباع الفقو اغبديث. كما تركها الفقو كالقضاء 
اؼبعاصرين لكوهنا تعتمد معياران شخصيان قاببلن لئلجتهاد كالتأكيل دكف إعتمادىا معياران 
موضوعيان مستقران. بل إف غموض ىذه الفكرة يتأتى من خبلؿ غياب اؼبعيار الدقيق عبسامة 

من ( 28)كما أننا نرل من الشراح(27)أختلف الفقهاء يف ربديد معٌت اعبسامة اػباأ. لذلك
يذىب إىل القوؿ بأنو ؼبا كاف اػباأ ىو إخبلؿ بواجب قانوٍل فإف إستخداـ إصابلح اػباأ 
اعبسيم كاػباأ اليسَت مل يكن دقيقان، ألف التفاكت كالتدرج ليس يف اػباأ ذاتو كإمبا يف 

ؿ هبا. فاإلخبلؿ بواجب جوىرم يعٍت إخبلالن أكثر جسامة من الواج ات اليت يتم اإلخبل
                                                                                                                                                                              

قد ميز بُت اػباأ الفاحش كاػباأ اعبسيم فبا يدؿ على أف مؤدانبا يف ىذا اػبصوص كاحد كإف معنانبا يتضمن كقوع اػباأ بدرجة غَت =
 .يسَتة كال يشًتط أف يكوف ىذا اػباأ متعمدان(

  . (ؽ44لسنة ، 808رقم ، )القانونية الشاملة لدكلة مصرموسوعة ، مصرمنقض مدٍل  -24
 .(ؽ 51لسنة ، 2283ك  2230 رقم، ـ1988 /6 /28 جلسة) ،موسوعة القانونية الشاملة لدكلة مصرمصرم، نقض مدٍل  -25

 .371-369ص ، )مرجع سابق(، تقدير التعويض، ؿبمد إبراىيم الدسوقيأنظر  -26
ص ، )بنغازم، الشركة العامة للنشر كالتوزيع كاإلعبلف(، يف القانوف اؼبقارف الا يباؼبدنية مسؤكلية سؤكلية اؼب، ع دالسبلـ التوقبي -27

274. 
 . 264 -263ص)مرجع سابق(،  ،الفعل الضار الوايف ، سليماف مرقس -28
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اإلخبلؿ بواجب ثانوم، كبذلك فإف أنبية ىذه الواج ات ىو اؼبعوؿ عليو يف بياف مدل ىذا 
التفاكت، فبا يعٍت أف العربة بقيمة ما وبدثو ىذا اإلخبلؿ من ضرر، ال سيما كأف من اؼبمكن 

ضرران بسياان. لذا فإف مايؤخذ بنظر اإلعت ار  ػباأ جسيم أف ال وبدث أم ضرر أك وبدث
 ىو قيمة الضرر الكامل.

كرغم كل ذلك فإف مصالح اػباأ اعبسيم عاد إىل الظهور يف الكثَت من 
على التشريعات، كذلك بالنص عليو يف بعض القوانُت كقانوف إصابات العمل كقانوف الوالية 

لسنة  52ن حوادث السيارات العراقي رقم اؼباؿ اؼبصريُت ككذلك قانوف التأمُت االلزامي م
 . 1983لسنة  80ـ اؼبعدؿ كقانوف النقل العراقي رقم 1980

كيبلحظ بأف فكرة اػباأ اعبسيم يف القوانُت اؼبعاصرة ليست فكرة كاحده. فقد 
يقصد هبا اػباأ الذم ي لغ حدان من اعبسامة يسمح بافًتاض سوء نية الفاعل حيث ال يتوفر 

كقد يقصد هبا األنباؿ كعدـ الت صر الذم ي لغ حدان من اعبسامة فبا هبعل لو  الدليل عليها.
. كىذه األنبية تقًتب باػباأ اعبسيم من الغش رغم إختبلفها عن بعضها (29)أنبية خاصة

من حيث توفر اإلرادة اؼبتجهة بقصد إحداث الضرر يف حالة الغش يف حُت ال قبدىا يف 
األخاأ غَت العمدية كلكنو يتصدرىا من حيث كونو  حالة اػباأ اعبسيم الذم يعد من

 .(30)أكثرىا جسامة
اعدة قانونية م اشرة تلحق أك كيف الوقت الذم خبل فيو القانوف اؼبدٍل الفرنسي من ق

ؿبكمة إثارة جدؿ يف ىذا اػبصوص، فإف  اػباأ اعبسيم بالغش حيث أدل ذلك إىل وتش 
ـ إىل أف )الغش كحده أك 1959/يونيو/15النقض الفرنسية أشارت يف حكم ؽبا بتاريخ 

                                                             

 .272ص ـ(، 1996، 1، ط 2، حبسوف للنشر كالتوزيع، ج بَتكت، )اؼبسؤكلية اؼبدنيةالقانوف اؼبدٍل ، مصافى العوجي - 29
، )حبث منشور دبجلة القضاء، نقابة فكرة اػباأ اعبسيم كقانوف التأمُت االلزامي من حوادث السيارات، ج ار ع د اػبالق إبراىيم -30

 . 300-299ص ـ(، 1998 ،4-3، العدد 44اامُت العراقية، السنة 
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اػباأ اعبسيم الذم إرتك و الارؼ الذم يتمسك يف س يل التنصل من التزامو بشرط 
 . (31)اؼبذكور(

( 173أما القانوف اؼبدٍل اللييب مل يفرد تعريف للخاأ اعبسيم، حيث ذكر يف اؼبادة )
يقدر القاضي مدل التعويض عن الضرر الذم غبق اؼبضركر مراعيان يف ذلك منو إنو " 

الظركؼ اؼببلبسة...." ىنا اؼبشرع مل يفسر أك يوضح ماىي الظركؼ اؼببلبسة كىل يدخل 
من ضمنها اػباأ اعبسيم أـ ال كأف يدخل فما ىو اػباأ اعبسيم يف نظر اؼبشرع اللييب؟. 

( من نفس القانوف كاليت فحواىا " كمع 2فقرة  224) رغم أف ذكر اػباأ اعبسيم يف اؼبادة
ذلك إذا كاف اإللتزاـ مصدره العقد، فبل يلتـز اؼبدين الذم مل يرتكب غشان أك خاأ جسيمان 
اال بتعويض الضرر الذم كاف يبكن توقعو عادة كقت التعاقد" إذا ىنا ييفهم من نص اؼبادة 

األخااء اليت يستحق اؼبتعاقد التعويض عنها  أف القانوف اللييب أدرج اػباأ اعبسيم من ظمن
يف حالة توافرىا، كلكن يف نفس الوقت مل وبدد اك يعرؼ ماىية اػباأ اعبسيم لكي تعتد بو 

 ااكم . 
من خبلؿ ما عرضناه حوؿ ظهور فكرة اػباأ اعبسيم كبعض التعريفات اددة 

ما يقع  فقد الحظنا أف ىذه التعريفات تركز يف مضموهنا على أف اػباأ اعبسيم ىو وفهومؼب
الشخص الغيب أك قليل الفانة أك الذكاء، كىي تعريفات نعتقد أهنا ال تعاي مدلوؿ من 

اغبقيقي للخاأ اعبسيم كبالتايل ال نصل إىل فهم كاضح لفكرة جسامة اػباأ. فعلى رغم من 
علينا أف األمر يفرض عوبة كضع ضوابط ؿبددة ؽبا، إال إف كاقع عدـ كضوح ىذه الفكرة كص

ننظر إىل مدل اعبسامة كأثرىا يف ربديد مدلوؿ اػباأ اعبسيم. فإذا ما أخذنا ىذا األمر بنظر 
 ب يف نااقها ال يعاي اؼبعٍت اغبقيقي ؽبذا اػباأ. ذكورة كما يصاالعت ار فإف التعريفات اؼب

                                                             

31 - Abdel. Salam Muzughi. Le  Declin Des D`exoneration de Responsabilite Sous 
Linfluence de L`ordre Public Nouveau Labrairie Generale de Droit et de Jurisprudence 

Paris – 1981. No – 267 P. 80            
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م من شخص إعتيادم، بل كحيت ذكي. ففي فمن اؼبمكن أف يصدر خاأ جسي
الكثَت من اغباالت اليومية ىناؾ من الناس من يتصفوف ليس فقط بالذكاء كالفانة بل 
بالكياسة كالوقار كتراىم يقعوف يف أخاأ جسيمة ذبعل األشخاص اآلخرين يتساءلوف عن  

ي إفًتاض حصر كيفية حصوؽبا من ق ل مثل ىؤالء الناس. كلكنها تقع بالفعل، كىذا ما ينف
حصوؿ اػباأ اعبسيم بقليلى الفانة كالذكاء فقط. كعليو فإف التعرؼ الذم يبكن أف نضعو 
للخاأ اعبسيم ىو أنو )اػباأ الذم ال يتالب إال قدران قليبلن من االحتياط لتبلفيو لسهولة 

 إدراكو أك ؼبا وبدثو من نتيجة يبكن توقيعها أك لكليهما معان(. 
ا ىو معركؼ، أحد أنواع اػباأ تدرجان، كنظران ؼبا هبعلو من فاػباأ اعبسيم، كم

كصف فإف على األشخاص أف وبتاطوا من إرتكابو لسهولة إدراكو كإمكانية توقيع نتيجتو كؼبا 
 يًتكو من أثار، أك كليهما معان، أم توقيع اغبدكث كإمكانية تصور ط يعة النتيجة. 

يتعلق باؼبضركر، بل بالنس ة للمسؤكؿ  ثر ىنا ليس فقط الضرر، أم مااألكاؼبقصود ب
من ق ل  و أيضان كجوب تقدير خاورة إرتكابأيضان حيث تقـو مسؤكليتو إذباه اؼبضركر فبا يعٍت

اؼبسؤكؿ أك أم شخص آخر. كىذا األمر يرت ط با يعة اغباؿ بأث ات صدكر مثل ىذا اػباأ 
 أكالن حيت يبكن اغبديث عما سيًتكو من أثر

 ب( يف الفقه اإلسالمي. 
كيف الفقو اإلسبلمي عرؼ جسامة اػباأ باػباأ الفاحش كعيرؼ :" بأنو اػباأ الذم 

 (32)يقع عن إنباؿ كاف يبكن اإلحتياط منو أك اغبذر من النتائج كمل يفعل"
كمثلوا لو خباأ الا يب الذم يشق رأس فتاة شقان غَت معتاد كال هبيزه مهرة األط اء 

ن خببلؼ ما إذا كاف الشق بإذف، ككاف لا يب يضمك كفاة اؼبريضة فإف افتًتتب على ذل
معتادان، كمل يكن فاحشان خارج الرسم فإف الا يب ال يضمن ألنو راعي ما يراعيو اغبذاؽ من 

 أىل اؼبهنة.
                                                             

، اؼبصرل كاليمٍت كالفقو اإلسبلمي ركن اػباأ يف اؼبسئولية اؼبدنية )دراسة مقارنة( بُت القانوف اؼبدٍلؿبمد حسُت على الشامي،  -32
 . 101ص ـ(،1990-ق1410)القاىرة ، دار النهضة العربية، 
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 من ىذا اؼبثاؿ أربع مسائل أساسية: كيتخرج
اكىٍكا عليو كآلو كسلم: ) األكىل: مشركعية اؼبعاعبة اؼبأخوذة من قوؿ الرسوؿ صلى هللا تىدى
ـي    . (33)(فىًإفه اَّللهى عىزه كىجىله ملىٍ يىضىٍع دىاءن ًإاله كىضىعى لىوي دىكىاءن، غىيػٍرى دىاءو كىاًحدو اؽٍبىرى

الثانية: أف يكوف الا يب من أىل اػبربة اجملازين للمهنة من ق ل الدكلة فإف مل يكن  
ضماف لقوؿ الرسوؿ صلى هللا عليو كآلو كذلك كتا ب دكف علم كاؼ كجب عليو ال

، الى يػيٍعرىؼي لىوي تىاى ُّبه قػىٍ لى ذىًلكى فىأىٍعنىتى فػىهيوى ضىاًمنه كسلم : ) ( 34)(أىيبُّىا طىً يبو تىاى هبى عىلىى قػىٍوـو

 ككجو الداللة من اغبديث، كاجب العلم كالدراية ق ل فبارسة اؼبهنة.
 (35)دبمارسة اؼبهنة من ق ل الدكلة، كمن ق ل اؼبريضالثالثة: أف يكوف من اؼبأذكف ؽبم 

فصد الفصاد ص يان فمات فإف  فإف مل يكن كذلك كجب عليو الضماف، كمثاؿ ذلك: لو
 (36)على عاقلة الفصاد، كلو فصد الفصاد نائمان كتركو حىت مات بسيبلنو فإنو يقاد منو ديتو

اأ، أما القود يف اغبالة الثانية فلوجود ككجو الضماف على العاقلة يف اغبالة األكىل أف القتل خ
 قصد القتل.

الرابعة: أف على الا يب أف يعمل ما يعملو اغبذاؽ يف مثل مهنتو بكل رفق كت صر، 
كأصل ىذا الواجب ما أخرجو أبو داكد عن سليماف أبن ع دالرضبن بسنده إىل أـ عاية 

إًذىا ) لى هللا عليو كآلو كسلم :األنصارية: أف امرأة كانت زبنت باؼبدينة فقاؿ ؽبا النيب ص

                                                             

ًجٍستاٍل -33 : ؿبمد ؿبيي اقق)، سنن أيب داكد، أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم السًٌ
 . 3ص ((،3855، حديث رقم )4، ج العصرية اؼبكت ة، بَتكت، باب: يف الرجل يتداكل، الدين ع د اغبميد

 .195((، ص4587، حديث رقم )4اؼبرجع نفسو، )باب : فمن تا ب بغَت علم فأعنت، ج  -34
إال يف حالة ضركرة القضاء على األمراض اؼبعدية، فيجوز إرغاـ اؼبريض على اغبجر الصحي كاؼبعاجة، ألف الضركرات ت يح  -35

: ال ضماف على من قاع أكلة، أك خلع ضرسان شديدان األمل بغَت إذف  صاح و إذا كاف ال يرجى الربئ إال  اظورات، قاؿ اإلماـ ابن حـز
أبو ؿبمد علي بن أضبد بن سعيد بن  ع صاح و عن الصبلة، كمصاحل أموره، فهذا تعاكف على الرب كالتقول، أنظر :يقابالقاع، ككاف األمل 

 . 444ص (،2047مسألة رقم ، 10ج، دار الفكر، بَتكت، )الى باآلثار، حـز األندلسي القرطيب الظاىرم
 (،دار الفكر) ،اغبكاـ فيما يًتدد بُت اػبصمُت من األحكاـمعُت ، أبو اغبسن، عبلء الدين، علي بن خليل الارابلسي اغبنفي -36
 . 204ص
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تػىٍنًت فىبلى تػىٍنًهًكي، فىإً  دك أف كجو الداللة  كي( 37)(كىأىحىبُّ ًإىلى اٍل ػىٍعلً  ،فه ذىًلكى أىٍحظىى لًٍلمىٍرأىةً خى
من اغبديث ىو: كجوب الرفق بإعت ار أف الاب نعمة فبل ينقلب إىل نقمة باإلفراط أك 

 التفرط.
كمل تتحقق النتيجة فإف الا يب ال يضمن كتا يقان لذلك: فإذا توافرت ىذه الشركط 

كذلك لو   -ال يضمن ،داك بشرط أف ال يذىب ال صر فذىب (38)لو قاؿ اؼبريض للكحاؿ
شرط اعبراح على نفسو الضماف فقاؿ: إف مات اؼبريض من اعبراحة فأنا ضامن، كمات 

 .  (39)اؼبريض، فإف اعبراح ال يضمن
الشرط ال يقوؿ بو ط يب عامل، كإمبا أكرده الفقهاء من ق يل كيف تقديرنا أف مثل ىذا 

التأكيد على أف الا يب ال يضمن ربقق الشفاء كإف أشًتط عليو ألف أعماؿ الا يب ال 
 تتقيد بشرط السبلمة.

كتا يقان لذلك : فإف الفصاد كال زاغ، كاغبجاـ، كاػبتاف ال يضمنوف بسراية فعلهم إىل 
ؼبوضع اؼبعتاد كاؼبعهود اؼبأذكف فيو.. كلو شرط عليهم العمل السليم عن اؽببلؾ إذا مل هباكزكا ا

  (40)السراية بال الشرط إذا ليس يف كسعهم ذلك
كىذا ما يفسر إلتزاـ الا يب بأنو إلتزاـ ب ذؿ عناية ال بتحقيق نتيجة كأنو ال يسأؿ 

كىأىمها الاهً يبي كىمىا أىٍش ػىهىوي ًإذىا أىٍخاىأى يف ًفٍعًلًو، كىكىافى ًمٍن أىٍىًل ) إال إذا أخاأ كمثاؿ ذلك:
ٍعرًفىًة فىبلى شىٍيءى عىلىٍيًو يف النػهٍفًس، كىالدًٌيىةي عىلىى اٍلعىاًقلىًة ًفيمىا فػىٍوؽى الثػُّليًث كىيف مىاًلًو ًفيمى  ا ديكفى اٍلمى

، كىالسهٍجني، كىالدًٌيىةي، ًقيلى: يف مىالًًو، كىًقيلى: الثػُّليًث. كىًإٍف ملٍى يىكيٍن ًمٍن أى  ٍعرًفىًة فػىعىلىٍيًو الضهٍربي ٍىًل اٍلمى

                                                             

، اقق: ؿبمد ع د القادر عاا، )السنن الكربل ،أضبد بن اغبسُت بن علي بن موسى اػبيٍسرىٍكًجردم اػبراساٍل، أبو بكر ال يهقي -37
(، (17559حديث رقم )، ـ 2003 -ىػ  1424 ،8ج  ،دار الكتب العلمية، ل ناتلااف يكره على االختاف أك الصيب، باب : الس

 . 561ص
 يعٍت ط يب العيوف.  -38
 . 204ص، )مرجع سابق(، معُت اغبكاـ ،الارابلسي اغبنفي -39
 . 47ص (،دار الكتاب اإلسبلمي، )ؾبمع الضمانات ،أبو ؿبمد غاًل بن ؿبمد ال غدادم اغبنفي -40
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كمفاد ىذا القوؿ أف الا يب يضمن أيا كاف اػباأ يسَتان أك فاحشان كىو ما (41)(عىلىى اٍلعىاًقلىةً 
 ة بشئوف مرضاه.مبيل إليو ألف اػباأ فعل غَت معتاد ال يأتيو ط يب حاذؽ ب ذؿ كامل العناي

 إثبات جسامة اخلطأ. ــ 2
بعد أف تعرفنا على ماىية جسامة اػباأ كمفهـو اػباأ اعبسيم البد لنا من أف نعرج 
على موضوع إث ات جسامة اػباأ من خبلؿ تناكؿ مسألة عبء االث ات أكالن كالسلاة اليت 

 سبتع هبا القاضي يف اث ات جسامة اػباأ ثانيان. 
  . عبء االثبات أ(

لقد كانت جدكر اػباأ الشخصي جذكران دينية كأخبلقية عززت شعور اإلنساف 
دبوضوع الفصل دبسؤكليتو، فكاف ضمَت اإلنساف ىو الذم وبرؾ ىذا الشعور ق ل أف يعرؼ 

اؼبسؤكليتُت اعبنائية كاؼبدنية. بل كاف اإلنساف وباسب عن كل فعل ضار ال ت يحة بُت 
نية، فكاف م دأ الثواب كالعقاب حاضران حيت بدء الدعوة اؼب ادئ كالقيم االخبلقية كالدي

ُسٓىء ﴿اإلسبلمية اليت اكدت ىذا االذباه. فقد جاء يف اآلية الكريبة ۡو ََ ِيَۡع يُۡجَصٍَ ا

ِوۡشَزأُۡخَسي ﴿كقولو تعاىل:(42)﴾بِِٔۦ .(43)﴾أَََلتَِصُزَواِشَزة 

ثىةه فىمىىتى كيًجدى كىاًحده أف ) كيف ىذا الصدد يقوؿ القرايف يف الفركؽ أىٍس ىابي الضهمىاًف ثىبلى
ٍب الضهمىافي  كىذه األس اب ىي (44)(ًمنػٍهىا كىجىبى الضهمىافي، كىمىىتى ملٍى ييوجىٍد كىاًحده ًمنػٍهىا ملٍى هبًى

. (45)عقد، كيد، كإتبلؼ

                                                             

دار  ،القاىرة، )بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد، أبو الوليد ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد بن أضبد بن رشد القرطيب الشهَت بابن رشد اغبفيد -41
مؤسسة اغبليب ، القاىرة، )اؼبسؤكلية اعبنائية يف الفقو اإلسبلمي، . أضبد فتحي هبٍت18ص (،ـ 2004 -ىػ 1425، 4 ج، اغبديث

  .181ص(، ـ1969ىػ  1389، 2، ط للنشر كالتوزيع
 . 123: االية  4القرآف. سورة النساء  - 42
 . 38االية :  53القرآف. سورة النجم  - 43

عامل ، )الفركؽ = أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ، الرضبن اؼبالكي الشهَت بالقرايفأبو الع اس شهاب الدين أضبد بن إدريس بن ع د  -44
 . 27ص(، 4ج ، الكتب

ص ـ(، 1998 ،2، )دمشق، دار الفكر، ط أك أحكاـ اؼبسؤكلية اؼبدنية كاعبنائية يف الفقو اإلسبلمي نظرية الضماف، كى ة الزحيلي -45
63 . 
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ليت أما اؼبعٌت اػباص لئلث ات عند الفقهاء فهو "إقامة اغبجة أماـ القضاء بالارؽ ا
 حددهتا الشريعة على حق أك كاقعة، تًتتب عليها آثار شرعية".

كيفهم من ىذا أف اإلث ات أحكاـ شرعية فبل هبوز إقامة اغبجة أماـ القضاء على 
حق أك كاقعة إال بالوسائل اليت بينتها الشريعة اإلسبلمية بالنص أك باإلصباع أك باإلستن اط، 

 هبوز إث ات اغبقوؽ هبا.أما ماعداىا من الارؽ اؼبلتوية فبل 
ىذا ككسائل اإلث ات يف الشريعة اإلسبلمية منها ماىو متفق عليو كاإلقرار كالشهادة 

 (46)كاليمُت، كمنها ماىو ـبتلف فيو كالقرائن كالكتابة.
كاإلث ات رادع لئلدعاءات الكاذبة أك الضعيفة أك اجملردة، كقد قاؿ الرسوؿ صلى هللا 

دهعىى نىاسه ًدمىاءى رًجىاؿو كىأىٍموىاؽبىيٍم، كىلىًكنه اٍليىًمُتى عىلىى  لىٍو يػيٍعاىى"كعليو كسلم النهاسي ًبدىٍعوىاىيٍم، الى
(47)".اٍلميدهعىى عىلىٍيوً 

كأساسان فإف الفقو اإلسبلمي ال ياخذ بفكرة اػباأ يف التصرفات الفعلية، كما أنو 
 أف الشريعة اإلسبلمية إعتربت اليستوجب أف يكوف الضرر ناذبان عن إعتداء، كىذا راجع إىل
 . (48)الضرر علة كس  ان للتضمُت، فحيثما توجد العلة ترتب اؼبعلوؿ

يبيزكف بُت نوعي اػباأ، كمنو اػباأ اؼبوجب  كبعد بركز إذباىات فقهية جديدة أخذ الشراح
للتعويض الذم ظهرت منو درجات بس ب التمييز بُت ما يعد خاأ عمديان كآخر غَت 
عمدم، فًتسخت فكرة اؼبسؤكلية اؼب نية على اػباأ فبا هبعل األىتماـ ينصب على كيفية 

كاؼبقصود ىنا من يدعي إث اتو حيت قيل بالقاعدة اؼبعركفة يف االث ات ال ينة على من إدعي، 
                                                             

)دمشق، مكت ة ال ياف،  ،كسائل االث ات يف الشريعة اإلسبلمية يف اؼبعامبلت كاالحواؿ الشخصية، الزحيليمصافي ؿبمد  -46
 1404، 6، دار السبلسل، جالكويت، )كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلميةصادره عن  الفقهية الكويتيةاؼبوسوعة . 219صق(، 1402

  . 171ص(، ىػ 1427 -
اؼبسند الصحيح اؼبختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ هللا صلى هللا عليو  ،مسلم بن اغبجاج أبو اغبسن القشَتم النيسابورم -47

-1، حديث رقم )3ج ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت ، باب : اليمُت على اؼبدعي عليو،ال اقي اقق: ؿبمد فؤاد ع د) ،كسلم
 .1336ص(، 1711

 ، منشورات كزارة الثقافة كالفنوف، ة إىل كلية القانوف جامعة بغدادرسالة ماجستَت مقدم) ،كبو قانوف مدٍل عريب، ؿبمد كاظم العاار - 48
 .679ص (،ـ1978، دار اغبرية للا اعة بغداد
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فاألصل أف طريف اػبصومة يتساكياف بصورة مالقة فيما يتعلق .(49)خبلؼ ذلك الظاىر
بعبء االث ات يف اؼبسائل اؼبدنية، كال يكوف ىناؾ دكر ك َت للقاضي الث ات اغبقيقة إال 

على فيمكن أف يقع عبء االث ات (50)عندما يتعلق األمر بالنظاـ العاـ، كىو أمر استثنائي
ث ات اػباأ ىو حق إعي أك اؼبدعي عليو. كحق اؼبدعي بأحد اػبصمُت سواء كاف اؼبد

إجرائي متفرع من م اشرة الدعوم القضائية اليت ترفع أماـ اكمة للماال ة بالتعويض. كىو 
حق يف جان و ككاجب عليو أيضان تفرضو النصوص القانونية.إذف، فالقاعدة اؼبشار إليها 

كاؼبقصود ىنا ىو  . فمن يدعي نشوء حق لو يقع عليو عبء إث اتوأص حت ىي األصل
من خبلؿ  ودليل بوجود ضرر أصابإث ات توافر أركاف اؼبسؤكلية التقصَتية الثبلثة كإقامة ال

إث ات كاقعة أك عدة كقائع تشكل خركجان من اؼبسؤكؿ، بسلوكو ىذا عن سلوؾ الشخص 
 نتيجة م اشرة ؽبذا اػباأ.كاف يث ت اف الضرر الواقع كاف .(51)اؼبعتاد

كيبكن للمدعي إث ات أركاف اؼبسؤكلية الثبلثة بكافة طرؽ اإلث ات. دكف استلزاـ 
أث اهتا بالكتابة، ألهنا ليست من التصرفات القانونية اليت يوجب اؼبشرع إث اهتا هبذه طريقة 

 حصران.
كأست عد القانوف اللييب األخذ باؼبذىب القدَل يف اإلث ات كالذم يالق عليو مذىب  

اإلث ات اؼبالق، حيث يبنح ىذا اؼبذىب السلاة اؼبالقة للقاضي يف تسيَت الدعاكم كفقان 
لتقديره كدبا يراه مناس ان للوصوؿ للحقيقة. كالس ب ىو أف ىذا اؼبذىب اليوفر اإلطمئناف 

، بل يًتؾ مصَت الدعول مرت اان بالسلاة التقديرية اؼبالقة للقاضي، كىذا ال يتفق  للخصـو
 (.52)مع متال ات توفَت اإلطمئناف لدل اػبصـو عند اؼبثوؿ اماـ القضاء

                                                             

 .66ص (، ـ1999 ،2 ط، ت ة دار الثقافة للنشر كالتوزيعمك، عماف، )شرح أحكاـ قانوف اإلث ات اؼبدٍل، ع اس الع ودم -49

 . 40، )اإلسكندرية، منشأة اؼبعارؼ(، صاإلث ات اعبنائي يف ضوء القضاء كالفقوع د اغبميد الشواريب،  -50
 .893ص  )مرجع سابق(،، الوايف الفعل الضار ،سليماف مرقس -51
، (1991، 1لي يا، طرابلس، منشورات اعبامعة اؼبفتوحة، ط)، أحكاـ اإللتزاـ كاإلث ات يف القانوف اؼبدٍل اللييبعدناف طو الدكرم،  -52
 .243ص
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كقد أخذ دبذىب اإلث ات اؼبقيد. كدبوجب ىذا اؼبذىب" يقتضي أف يعُت القانوف 
د لكل منها قيمتها، فبل هبوز بعد ذلك كسائل إث ات الوقائع القانونية تعيينان دقيقان كاف وبد

للخصـو أف يث توا حقوقهم بغَت ىذه الوسائل كال يبلك القاضي أف هبعل أليها قيمة أكثر أك 
أقل فبا حدده القانوف ؽبا. فهذا يسلب القاضي سلاة التقدير اؼبالقة، كهبعل موقفو من 

ـ بو اػبصـو من ادلة قانونية الدعاكم موقفان سل ياي، تقتصر فيو مهمتو على تقدير ما يتقد
عل القانوف اللييب مهمة القاضي صبع االدلة، بل أف هبهبذا مل (. 53)فيحكم دبقتضى ذلك"

، كيتوىل ىو تقدير ىذه األدلة  مهمتو يف ذلك تقتصر على تلقي األدلة كما يقدمها اػبصـو
مراعيان يف ذلك قواعد القانوف اؼبعموؿ هبا يف إجراءات التقاضي.

يدعي بواقعة كدبا اف االنساف برلء الذمة أصبلن كانشغاؽبا ىو االسثتناء، لذا فمن 
األصل عليو عبء إث اهتا.ألهنا زبالف الظاىر، أم ما ىو مألوؼ كموافق لا يعة  زبالف

كىذا ما أشارت إليو ،(54)األشياء، كاؼبألوؼ با يعة اغباؿ براءة ذمة اإلنساف كىذا ىو األصل
ن قانوف اإلث ات العراقي. كحيث أف العربة دبا يال و اؼبدعي فإف اكمة اؼبادة السادسة م

تتقيد بال و الذم على ضوئو يتحدد إختصاصها. كاؼبقصود ىنا ىو ما يال و كقت رفع 
الدعول. كعليو فإف حكمها هبب اف يلـز حدكد الالب اؼبقدـ إليها فبل تقضي بأكثر من 

كإذا مل يقدـ (55)لية على خاأ مل يدعو اؼبدعىتقيم اؼبسؤك  ذلك.كما ال يبكن ؽبا أف
 .(56)الشخص دليل إث اتو فليس للقاضي أف يقر بأحقية ادعائو

كما داـ األمر كذلك فإف على اؼبدعي أف وبدد اػباأ الذم كاف كراء الضرر الذم 
أصابو ميت كاف اػباأ ىو أساس اؼبسؤكلية، كالشخص الذم يقف كراء حدكثو. كيف الوقت 

لزامو بأث اتو. إ يقلو اؼبدعي فإف قولو بو يعٍت تستايع فيو اكمة أف تنتحل ضرران ملالذم ال 

                                                             

 .303ص(، مرجع سابق) ،مصادر االلتزاـ، ؿبمد علي ال دكم األزىرم -53
 .201ص (،ـ1999 ،1ط، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف) ،الفقو اإلسبلمي اؼبدخل لدراسة، إبراىيم ع د الرضبن إبراىيم -54
 ـ(.22/6/1967 ،ؽ29لسنة  ،479رقم ، )موسوعة القانونية الشاملة، نقض مدٍل مصرم -55
 . 21صـ(، 1980، دار اعبامعة، بَتكت). قواعد اإلث ات يف اؼبواد اؼبدنية كالتجارية، توفيق حسن فرج -56



28 

 

فمن يدعي إصابة ذراعو بالق نارم أذم إىل كسرىا عليو إث ات حصوؿ ىذا الكسر من 
اػباصة باغبالة، ككذلك ذلك الفعل جبميع كسائل االث ات، كمنها تقدَل التقارير الا ية 

يو الذم كاف كراء حصوؿ اإلصابة ليت ُت للمحكمة ط يعة الدعول إث ات خاأ اؼبدعي عل
 . (57)كأطرافها

ففي حكم للمحكمة العليا اللي ية جاء فيو )إف اؼبسؤكلية التقصَتية ال تًتتب قانونان 
إال إذا كاف الضرر نشأ عن خاأ. كقاضي اؼبوضوع ىو الذم يستخلص ث وت ىذا اػباأ من 

عليو من ؿبكمة النقض ميت كاف إستخبلصو سائغان كلو  صبيع عناصر الدعوم، كال معقب
. فعلى اكمة أف تتحقق من توافر أركاف اؼبسؤكلية التقصَتية، (58)أصل ثابت باألكراؽ(

فرغم أف اؼبدعي يتقدـ بدعواه ؿبددان الضرر كاػباأ ككل ما ىو مالوب تقديبو، إال إف تقدير 
ليو كتقدير التعويض اؼبناسب ىو من مهمة الوقائع اليت يارحها اؼبدعي ككذلك اؼبدعي ع

قاضي اؼبوضوع دكف معقب عليو ماداـ أنو إستند يف ذلك على ما ربتويو الدعوم من 
 .(59)مستندات كما رافقها من ظركؼ

 كوفيستندات كظركؼ اليلغي ماهبب أف لتزاـ القاضي دبا هبعلو الدعول من مإك 
كىذا الدكر مقيد باحًتاـ حقوؽ الدفاع. فالسلاة اليت سبنحها  عليو دكره اإلهبايب يف اإلث ات،

التشريعات للقاضي لتمكنو من استكماؿ األدلة حبثان عن اغبقيقة إمبا تضعو أماـ جوىر 
عملو. كىو من أجل أداء ىذا العمل يلجأ إىل كل السي ل اؼبمكنة من أجل الوصوؿ إىل 

                                                             

 .82-80ص، )مرجع سابق(، شرح أحكاـ قانوف االث ات اؼبدٍل، الع ودمع اس  -57
كطعن مدٍل  .794ص ـ(. 3/12/1990جلسة ، اجمللد الثاٍل، ؽ20/36رقم ، )موجز اؼب ادئ القانونية، طعن مدٍل لييب -58

 ـ(.22/3/1990جلسة ، 57لسنة ، 859رقم ، )موسوعة القانونية الشاملة، مصرم

جلسة ، ـ1992مايو/س تمرب ، 4ك 3العدد ف، 22السنة ، ؽ71/38رقم ، ) ؾبلة اكمة العليا، طعن مدٍل لييب -59
كيف ىذا الصدد تقوؿ ؿبكمة النقض اؼبصرية  )إف إستخبلص اػباأ اؼبوجب للمسؤكلية كعبلقة الس  ية . 127ص (، ـ13/3/1992

 .183رقم  ،موسوعة القانونية الشاملة، سائغان(. نقض مصرم بينو كبُت الضرر سلاة تقديرية كمة اؼبوضوع  ماداـ ىذا اإلستخبلص
 ـ.15/1/1989جلسة ، ؽ55لسنة 
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تكليف أم شخص للمثوؿ أمامو كلو دكف ىدفو اؼبتمثل يف إصدار حكم عادؿ. فقد يقـو ب
 . (60)طلب من اػبصـو لغرض تأدية شهادتو أك تقدَل شئ ما كدليل يف االث ات

فاذا ما قدـ اؼبدعي بينة قانونية الث ات دعواه فيجب أف تكوف ىذه ال ينة معتربة كإال 
 اليصح االستناد إليها يف اغبكم. 

أ العمدم الذم يعد أكثر األخااء كأكثر ما ت دك الصعوبة عليو ىو إث ات اػبا
جسامة، فبل يكفي تكييف الفعل بأنو خاأ بصورة ؾبردة، بل البد من ال حث يف نفسية 

 .(61)الفاعل
كمن ىنا تظهر أنبية ربديد من يقع عليو عبء اإلث ات من الناحية العملية بالنس ة 

. فالقاضي ال يبكن أف يقر بأحقية شخص يف  إدعائو دكف أف يقدـ للقاضي ككذلك اػبصـو
الدليل على ذلك، كىو أمر قد اليكوف سهبلن بالنس ة للمدعي. فهناؾ الكثَت من اؼبدعُت 
من أصحاب اغبقوؽ من ىبسر دعواه بس ب عدـ قدرتو على تقدَل الدليل اؼبقنع للمحكمة، 

( فقد ملسو هيلع هللا ىلص)لردبا رغم توافره لديو.كىو أمر تناكلتو الشريعة اإلسبلمية كأشار إليو الرسوؿ الكرَل
ًتًو ًمٍن إركم عنو قولو : ) ٍتىًصميوفى ًإيلىه، كىلىعىله بػىٍعضىكيٍم أىٍف يىكيوفى أىغبٍىنى حًبيجه مبهىا أىنىا بىشىره كىإًنهكيٍم زبى

ٍاعىةن ًمنى بػىٍعضو فىأىيُّكيٍم قىضىٍيتي لىوي ًمٍن حىقًٌ أىًخيًو ًبشىٍيءو فىبلى يىٍأخيٍذ بًًو؛ فىًإمبهىا أىٍقاىعي لىوي بًًو قً 
. (62)(النهارً 

كيشار يف ىذا الصدد إيل إف الكثَت من الناس من ىبسر دعواه لعدـ سلوكو الاريق 
الذم رظبو القانوف أك أهنم أخائوا يف ذلك. فاغبق كعدمو سواء عندما ال يكوف ىناؾ دليل 

                                                             

، )رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية اغبقوؽ جامعة عُت مشس القاىرة، حق الدفاع أماـ القضاء اؼبدٍل، سعيد خالد علي الشرعي -60
 .273صـ(، 1997

 .24ص ، )مرجع سابق(، قواعد اإلث ات، توفيق حسن فرج -61

حسن سليم أسد ربقيق : ، )مسند اغبميدم، أبو بكر ع د هللا بن الزبَت بن عيسى بن ع يد هللا القرشي األسدم اغبميدم اؼبكي -62
ارىاٍلٌ  ((، 298، حديث رقم)ـ1996، 1، ج دار السقا، سوريا، باب : أحاديث أـ سلمة زكجة النيب صلى هللا عليو كسلم، الده

 . 308ص
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كوف إال أمران يث تو. كالدليل من دكف إجراءات يت عها اػبصم كيلتـز هبا القاضي ال يعدك أف ي
 ال وبقق لصاح و نفعان أك فائدة. 

كإذا كاف إث ات عنصر اػباأ يقع على اؼبدعي فإف أمر تقدير طريق اإلث ات يعود 
لقاضي اؼبوضوع الذم يرجع إليو كذلك أمر تقدير عبلقة الس  ية بينو كبُت الضرر دكف 

أل ميت ما كاف  هتا.معقب عليو طاؼبا أف تقديره قد أستخلصو من ظركؼ الدعول كمستندا
. كيف ذلك تقوؿ اكمة العليا اللي ية (63)استخبلص اكمة للخاأ كعبلقة الس  ية سائغان 

)من اؼبسلم بو أف تعيُت طرؽ اإلث ات، كبياف مىت هبوز استعماؿ كل منها كربديد كل طريق 
ق ل القاضي طريق منها، من اؼبسائل القانونية اليت زبضع لرقابة ؿبكمة النقض، غَت أنو مىت 

اإلث ات الذم رظبو القانوف كيف الوضع الذم اجازه فيو فإف تقدير م لغ اقتناع القاضي 
بالدليل يعترب من اؼبسائل اؼبوضوعية اليت ال تعقيب كمة النقض عليها مىت كاف ما استن او 

 . (64)سائغان كمق والن(
ف مسألة تكييف الفعل كمع ذلك كيف ظل ىذه السلاة الواسعة كمة اؼبوضوع فإ

اؼبؤسس عليو طلب التعويض بأنو خاأ أك نفي ىذا الوصف ىبضع لرقابة ؿبكمة 
.ففي قرار كمة النقض اؼبصرية جاء فيو إف : )تكييف الفعل اؼبؤسس عليو (65)النقض

من اؼبسائل اليت ىبضع قضاء ؿبكمة  ىو طلب التعويض بأنو خاأ أك نفي ىذا الوصف عنو

                                                             

 (.ـ1971/ 21/21جلسة ، ؽ3لسنة،  464رقم )و، موسوعة القانونية الشامل، نقض مصرم -63
مشار ـ(. 15/1/1989، ؽ 55لسنة  183رقم ، )كطعن مدٍل لييب(. ـ25/1/1969 ،ؽ 42/15رقم )طعن مدٍل لييب.  -64

، دار مكت ة النور، طرابلس، )باغبمهورية اللي ية اؼب ادئ اعبنائيةاجملموعو اؼبفهرسة لكافة اؼب ادئ اليت قررهتا اكمة العليا ، إليهما عمر عمرك
 . 266ص (،القسم األكؿ، 3ج 
كنقض مدٍل  (.ـ27/12/1990جلسة ، ؽ 60لسنة  ،1444طعن رقم ). موسوعة القانونية الشاملة، طعن مدٍل مصرم -65

 (.ـ9/4/1987جلسة  ،ؽ 54لسنة  ،1632طعن رقم )، موسوعة القانونية الشامل، مصرم
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رقابة ؿبكمة النقض. أما استخبلص اػباأ اؼبوجب للمسؤكلية كعبلقة الس  ية اؼبوضوع فيها ل
 . (66)كمة اؼبوضوع( بينو كبُت الضرر ىو فبا يدخل يف حدكد السلاة التقديرية

كلكن كمع أف تكييف موضوع الدعول ىو من حق اكمة يف ضوء األدلة كالوقائع 
عدـ إلزامها بالتكييف الذم يراه أطراؼ اؼبتحصلة كاؼبادة القانونية اؼبنا قة. كذلك 

إال أف كاقعة الدعول مسألة قانونية هبتهد فيها القاضي لتا يق القانوف، كخضوعو (67)الدعول
كمة التمييز أك النقض أمر ؿبتم.كىذا ما يا ق أيضان على تقدير اكمة للظركؼ اؼبس  ة 

 الناشئة عن فعل األشياء.  لوقوع اغبادث، حىت كأف ارت ات ىذه الظركؼ باؼبسؤكلية
كقد يتكوف اػباأ من عدة كقائع ؾبتمعة متماسكة كعليو تؤخذ ىذه الوقائع جبملتها 

،ألف اؼبسؤكلية اؼبدنية تقـو حيث يوجد أم (68)دكف التفريق فيما بينها لتفي كصف اػباأ
.كعليو فإف عبء إث ات اػباأ (69)خاأ، دكف التفريق بُت خاأ االنباؿ كخاأ العمد

كجسامتو أمر موكوؿ إىل اؼبدعي. فاذا ما كاف إث ات اػباأ من كاجب اؼبدعي فإف عليو 
إث ات جسامتو، إذ ليس من اؼبعقوؿ تكليف غَته بذلك، ال سيما كأف اؼبدعى عليو يستايع 
إث ات نفي اػباأ عنو باث ات الس ب األجنيب، كيف عبء اإلث ات ينتقل من طرؼ ألخر 

ككما يقوؿ األستاذ السنهورم : )يتقاذؼ اػبصماف الكرة، كل (70)حسب رجحاف قوة قرائنو

                                                             

ة جلس، ؽ 56لسنة ، 2053ك  ؽ 59لسنة ، 3157رقما ، )موسوعة القانونية الشاملة، النقضاف اؼبدنياف اؼبصرياف -66
جلسة ، 5العدد  ،23السنة  ،ؽ168/26رقم ).ؾبلة اجملكمة العليا، كطعن جنائي لييب. (ـ28/5/1992ـ، جلسة 21/6/1992
 .458ص  ـ(،16/10/1979
كالنقضُت اؼبدنُت  .257ـ(، ص16/11/1971 .ؽ 87/18رقم ، مرجع سابق، )اجملموعو اؼبفهرسة ،جنائي لييبأنظر طعن  -67

جلسة ـ، ك 24/7/1991جلسة ، ؽ 59لسنة  2759ؽ،  56لسنة  27ػ 60رقمي ) ،موسوعة القانونية الشاملة، اؼبصريُت
 ـ(.22/4/1990
رسالة دكتوراه ) ،التقصَتية يف القانوف الوضعي مقارنة بالشريعة اإلسبلميةمسؤكلية الشخص اإلعت ارم ، عادؿ ضبزة ش يط منصور -68

 .257ص  ـ(،1994، كلية اغبقوؽ جامعة القاىرة  مقدمة إىل
-272ص، )مرجع سابق(، اؼبسؤكلية اؼبدنية، كمصافى العوجي .449ص ، )مرجع سابق(، الفعل الضار الوايف، سليماف مرقس  -69

273. 
 ـ(. 1/4/1991جلسة ، ؽ 55لسنة ، 1889رقم ) ،موسوعة القانونية الشاملة، نقض مدٍل مصرم -70
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منهما يدفعها إيل صاح و، إىل أف يعجز أحدنبا عن ردىا، فتسقط من يده، كيسجل على 
 . (71)نفسو اػبسارة(

 اؼبادةن أف القانوف اؼبدٍل اللييب كيتفق ىذا القوؿ مع ما قررتو اكمة العليا اللي ية م
اإلسبلمية بأعت ارىا أف عبء اإلث ات ال يرت ط دبعرفة من ىو اؼبدعي  ( يتفق كالشريعة376)

 . (72)كمن ىو اؼبدعي عليو، بل با يعة مزاعم اػبصـو يف الدعول
كيشار ىذا إيل أف اؼبدعى عليو يستايع اف ال ينتظر إث ات اؼبدعي لدعواه، بل لو اف 

يتمتع بو عندما يكوف ىناؾ شك ي ادر إىل قاع الاريق عليو بنفي اػباأ ق ل إث اتو، مع ما 
 . (73)يف ث وت اػباأ فيأيت تفسَت ىذا الشك ؼبصلحتة

كمن اؼبمكن اف يث ت اؼبدعى خاأ اؼبدعى عليو عن طريق اإلقرار. كلو كاف ىذا 
قرار اؼبدعى عليو خبائو يعٍت أنو قد أث ت كجود ىذا اػباأ األمر الذم إ.ف(74)اإلقرار ضمنيان 

 تقدَل الدليل. خصوصان أنو ال يستايع الرجوع عن إقراره. سيؤدم إىل إعفاء خصمو من

كاؼبقصود باإلقرار ىو اإلقرار اؼبتوافرة أركانو كاددة كفقان للتشريعات النافذة. أم اف يكوف 
.تقوؿ اكمة العليا (75)ىناؾ إعًتاؼ من ق ل اػبصم بواقعة قانونية مدعى هبا أماـ القضاء

قرار كما عرفو الفقو كالقضاء ىو إعًتاؼ شخص يف ؾبلس اللي ية هبذا اػبصوص أف )اإل

                                                             

 (،2ج ، دار النهضة العربية، القاىرة، )الوسيط يف شرح القانوف اؼبدٍل اعبديد، اإلث ات، آثار اإللتزاـ، ع د الرزاؽ أضبد السنهورم -71
 .85-84ص
 . 74ـ(. ص6/6/1972جلسة ، ؽ84/18 رقم، )ؾبلة اجملكمة العليا، طعن مدٍل -72
 .449ص ، )مرجع سابق(، الوايف الفعل الضار ،سليماف مرقس -73
 .223ص  ـ(،1993بنغازم، الدر اعبماىَتية للنشر كالتوزيع كاإلعبلف، ) ،ةاؼبسؤكلية التقصَتي، ع د السبلـ اؼبزكغي -74
( من القانوف اؼبدٍل اللييب اإلقرار بأنو ) أعًتاؼ اػبصم أماـ القضاء بواقعة قانونية مدعى هبا عليو، كذلك اثناء 396عرفت اؼبادة )  -75

 ـ. أما الفقرة األكىل 1968لسنة  25( من قانوف اإلث ات اؼبصرم رقم 103السَت يف الدعول اؼبتعلقة هبذه الواقعة( كياابقها نص اؼبادة )
( من القانوف اؼبدٍل الفرنسي فقد نصت على أنو ) اإلقرار القضائي ىو أعًتاؼ اػبصم أماـ القضاء بنفسو اك دبن فوضو 1354اؼبادة )من 

ك من أعلى جواز اإلقرار من الشخص ذاتو خاصان(. كالنص الفرنسي يعاي نفس مدلوؿ التشريعات العربية إال أنو أشتمل يف ذلك تفويضان 
( من اؼبشرع التمهيدم للقانوف اؼبدٍل اؼبصرم اليت أشارت إىل النيابة اػباصة ق ل 546كىو نص يشابو نص اؼبادة ) خاصان يضان يفوضو تفو 

، )مرجع اإللتزاـ الوسيط اإلث ات آثار ،اجع د. ع د الرزاؽ اضبد السنهورمتعديلها لتكوف كما ىي عليو أعبله. للمزيد من التفاصيل ر 
 .471-513ص  (،2جسابق، 
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القضاء باغبق اؼبدعى بو أك بواقعة مؤثرة فيو قاصدان بذلك إعفاء خصمو من إقامة الدليل 
 .(76)عليو يف صيغة تفيد ث وت اغبق اؼبقربو على س يل اعبـز كالتيقن(

ار، فقد جاء قولو كمن اعبدير بالذكر اف الشريعة اإلسبلمية أشارت إىل موضوع اإلقر 
فَٱۡشَهدُواْ﴿ تعاىل : قَاَه أَۡقَسۡزَّا  قَاىُٓىاْ ٌۖ إِۡصِس ٌۡ ِىُن ذَ   ً َعيَ ٌۡ َوأََخۡرتُ ٌۡ َءأَۡقَسۡزتُ قَاَه

َِ ِهِدي ٱىَش  َِ ٍِّ عَُنٌ ٍَ ،إضافة إىل ذلك ما جاءت بو الكتب الفقهية كالتشريعات (77)﴾َوأََّ۠ا
اإلسبلمي كأحكامو، كما ىو اغباؿ بالنس ة جمللة األحكاـ اليت استمدت نصوصها من الفقو 

قواعد فقهية معركفة منها )األصل براءة الذمة( ك )التيقن ال  العدلية اليت تضمنت نصوصها
 .(78)يزاؿ بالشك(

كتاخذ مسألة اث ات جسامة اػباأ يف بعض القوانُت أنبية بالغة يتحدد على ضوئها 
( من قانوف العمل اؼبصرم تعاي اغبق 76العبلقة. فاؼبادة ) ربديد اؼبراكز القانونية الطراؼ

لرب العمل بأهناء العقد بإرادة اؼبنفردة يف حالة ارتكاب العامل ػباأ جسيم كحرمانو من 
 .(79)للجوئو إىل القضاءحاجة مكافأة مدة اػبدمة دكف 

 سلطة القاضي يف جمال إثبات جسامة اخلطأ :   ب(
كجوب  ـ إيل22/3/1950الفرنسي يف منشور الصادر يف لقد أشار كزير العمل 

،كما أكد القضاء (80)توافر اػباأ اعبسيم إيل السلاة التقديرية لقضاة اؼبوضوعترؾ  مسألة 
نفي ىذا الوصف عنو يدخل يف  ستخبلص اػباأ كتكييفو بأنو خاأ جسيم أكاأيضان على 

                                                             

(، مرجع سابق. ـ20/4/1971 جلسة، القسم األكؿ ،4ج ) اجملموعة اؼبفهرسة.مشار إليو عمرك.  (،ؽ8/17رقم ، )طعن مدٍل -76
 .19-18ص
 . 81: االية  3القرآف. سورة آؿ عمراف  -77
ىػ 1409، 1ج  ،القلمدار  ،سوريا، صححو كعلق عليو: مصافى أضبد الزرقا، )شرح القواعد الفقهية، أضبد بن الشيخ ؿبمد الزرقا -78

  .105ص(، ـ1989 -
مؤسسة اػبليج ، القاىرة). اػباأ اعبسيم للعامل كأثرة على حقوقو الواردة يف قانوف العمل ،ضبنأضبد شوقي ؿبمد ؿبمد ع د الر  -79

 .31-32ص  (.ـ1988 ،العريب
ة دكتوراه مقدمة إىل كلية اغبقوؽ جامعة رسال). اإلضراب يف قانوف العمل دراسة مقارنة، ع دال اسط ؿبمد ؿبمد ع د اسن -80

 .745ص القاىرة(، 
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هبذا اػبصوص لرقابة ؿبمكة حدكد السلاة التقديرية كمة اؼبوضوع كاليت زبضع 
 .(81)النقض

كيف نااؽ اإلث ات عمومان فإف القاضي اؼبدٍل اؼبختص يتمتع بقدر معُت من اغبرية 
يف اإلث ات ؿبددة حبدكد فرضها اؼبشرع، كىو إذباه كسط يتيح للقاضي دكران يف ؾباؿ ىذا 

ياان يف توجيو خصـو اجملاؿ. فبل يكوف دكره إهبابيان إيل اغبد الذم هبعل من ىذا الدكر نش
كما سل يان   كال دكركاستكماؿ مانقص من األدلة، كما ىو اغباؿ يف اؼبذىب اغبر أك اؼبالق، 

كمتلقي ألدلة    ىو اغباؿ بالنس ة للمذىب القانوٍل اؼبقيد، حيث يكوف دكر القاضي
 اإلث ات.

النهج،  فاؼبشرع الفرنسي ككذلك اؼبصرم كالعراقي كاللييب سار كل منهم على ىذا
القانوف، إعااء اؼبدعى اغبرية الكافية لتقدَل أدلتو كفقان ؼبا وبدده  القاضيفمن  كاج ات 

أدلة،   بإث ات ما يبكن إث اتو قانونان، كمن مث يأيت دكره لتقدير قيمة ما قدمو منكالسماح لو 
للخصم  للمدعي ىذا اغبق، الذم يعد كاج ان عليو يقابلو ما هبب أف يعاىكإعااء القاضي 

حق  إث ات العكس، على أف ال يعاي القاضي الفرصة ألم منهما أك للغَت بتعايل من حق 
 . (82)كل طرؼ بتعنت أك سوء نية

، يدعيكعلى ضوء ذلك يكوف عبء إث ات اػباأ يف اؼبسؤكلية التقصَتية على من 
فإف عبء تقـو ىذه اؼبسؤكلية، فاألصل فيها، بوجو عاـ، أف تناط خباأ، كبذلك لكي  كقوعو

كىو الدائن، كفقان  إث ات اػباأ، أيان كانت درجتو، دبا فيها اػباأ اعبسيم، تقع على اؼبضركر
 . (83)للقاعدة العامة يف اإلث ات )ال ينة على من إدعي(

                                                             

 68ؽ ك  50لسنة  1758كؽ  51لسنة  2283ك 2230اؼبرقمة ) .موسوعة القانونية الشاملة .أحكاـ ؿبكمة النقض اؼبصرية -81
 ـ(. 7/2/1984جلسة ـ، ك 1984ػ 5ػ 17جلسة ـ، ك 1982-6-28جلسة ، ؽ 49لسنة 

 .36 -30ص(، 2ج ، مرجع سابق) ،الوسيط اإلث ات آثار اإللتزاـ ، ع دالرزاؽ أضبد السنهورم -82
ٍيًليٌ  -83  .5986ص (،8ج  ،دار الفكر، سوريهة، )الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلهتيوي  ،كىٍى ىة بن مصافى الزُّحى
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كإث ات اػباأ، كما اسلفنا، يكوف بكافة طرؽ اإلث ات دبا فيها الكتابة كشهادة الشهود 
( 39ك  38ناؼ بنغازم يف لي يا يتعلق بتا يق اؼبادتُت )كالقرائن. ففي حكم كمة إستئ

االجتماعي كالذم يدكر حوؿ إث ات سوء السلوؾ اعبسيم الئحة معاشات الضماف من 
 .(84)للمصاب تقوؿ : )يستوجب أف يث ت بالتحقيقات اليت ذبرم يف شأف اغبادث...(

ل. كقاضي اؼبوضوع ىو الذم يستخلص ث وت اػباأ من صبيع عناصر الدعو 
اؼبقصود ىنا إث ات اػباأ بعنصريو اؼبادم كاؼبعنوم، كإذا كاف خاأ اؼبسؤكؿ مفًتضان فما ىو 

اغباجة إلث اتو، كدكف  اغباؿ بالنس ة ؼبسؤكلية حارس األشياء فإنو يكتفي بافًتاض اػباأ دكف
ال حث عن كونو عمديان أـ غَت عمدم، أك إنو يسَت أك جسيم، إال إذا كاف ىذا االحتياط 

باريقة يف مكاف  أك حوظان أـ ال، كما ىو اغباؿ بالنس ة غبارس اغبيواف عند كضعو لو مل
 . (85)يغلب معها توقع الضرر

كموازنة كرغم أف حبث الدالئل كاؼبستندات اؼبقدمة إىل القاضي تقديبان صحيحان 
األخر، كترجيح ما ييامئن إليو كاستخبلص كاقعة الدعول تقع ضمن بعضها  بال عض 

،باعت ار أف اكمة ىي اليت سبتلك (86)أختصاص قاضي اؼبوضوع دكف رقابة من ؿبكمة العليا
سلاة تقدير الدليل، إال أف تقدير جسامة اػباأ هبب أف ىبضع فيها ؿبكمة اؼبوضوع ؽبذه 
الرقابة ؼبا لتحديد ىذه اعبسامة من أثر يف ربديد مدل اؼبسؤكلية اؼبدنية اليت تصل إيل 

عاملة اػباأ اعبسيم بالغش، كىو أمر قبده يف الكثَت من أقصاىا عند م
.خصوصان عندما تكوف ىذه اعبسامة معياران للخاأ كما يف حالة ربديد خاأ (87)تشريعاتال

                                                             

، عمر إبراىيم حسُت ليهما، أشار إ31/10/1993جلسة  93/ 113ك  93. 99اإلستئنافاف اؼبرقماف  .الدائرة اؼبدنية األكىل -84
 .249ص ـ(، 1998، دمة إىل كلية اغبقوؽ جامعة بَتكتمق دكتوراه ةرسال) .إصابات العمل يف القانوف اللييب

، )االسكندرية، مؤسسة ش اب التعويض عن ضرر النفس يف القانوف الوضعي كالفقو اإلسبلمي كالدكؿ العربية، ـسعيد ع د السبل -85
جلسة ، ػ2 ددع، ال1 نوسال ،ؽ 23/ 168رقم ) ،ؾبلة اكمة العليا، كذلك طعن جنائي لييبكأنظر  .200صـ، 1990اعبامعة،

 . 194ص  ـ(،17/5/1977
 .275ص ـ(، 17/12/1966جلسة ، 3 لد، اجملؽ 30/11رقم ، )قضاء اكمة العليا اإلربادية، طعن مدٍل لييب -86
 .98ص، )مرجع سابق(، تقدير التعويض، ؿبمد إبراىيم الدسوقي -87
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من تناقض مع ما أستقر عليو قضاءان،  كال يبلحظ على ىذا القوؿ أم( 88)القاضي اؼبهٍت
دكد السلاة التقديرية كمة إستخبلص اػباأ اؼبوجب للمسؤكلية يدخل يف ححيث أف 

الذم اؼبوضوع، يستند القاضي يف ذلك إيل ما تقدـ لو من أدلة يستخلص منها الدليل 
 .(89)يامئن إليو كجدانو

اؼبسائل    كرغم أف ؿبكمة النقض اؼبصرية تؤكد أف )تقدير جسامة اػباأ يعترب من
، بل حدده االمر ال ي دك مالقان إال أف ىذا (90)تدخل يف سلاة ؿبكمة اؼبوضوع( اليتالواقعية 

إليو من كقائع  كوف االستخبلص سائغان كمستمدان من عناصر تؤدميمن خبلؿ إشًتاطها أف 
. كىذا يعٍت يف هناية اؼبااؼ خضوع ؿبكمة اؼبوضوع إيل رقابة اكمة العليا (91)الدعول

فيما يتعلق باالستخبلص، كمن باب أكىل تأكيد ىذا اػبضوع إذا ما رافقو ربديد جسامة 
أدخلها  فإنو يكوف قد اػباأ. ألف القاضي إذا ما أدخل جسامة اػباأ يف تقدير التعويض 

،كمبلحظة (92)و فإف اكمة األعلى ىي اؼبختصة بالتدقيقكعليكعنصر من عناصر التعويض.
يشملها، أك أنو إست عد عناصر  أف  ما إذا كاف القاضي قد أدخل يف التعويض عناصر ال هبوز

على ضركرة خضوع ؿبكمة (94).كيف ىذا األطار يؤكد ال عض(93)كاف هبب أف يشملها
كصف قانوٍل من قاضي اؼبوضوع  اؼبوضوع لرقابة اكمة العليا عند تكييفها للخاأ ألنو

                                                             

، 2، العدد 1، )ؾبلة إدارة قضايا اغبكومة، القاىرة، السنو سلاة ؿبكمة اؼبوضوع يف كصف اػباأ اؼبهٍت اعبسيم، علي بارس -88
 .98ص ـ(، 1957

 . 575ص ـ(، 1981، 2ط، دار النهضة العربية، القاىرة) .الوسيط يف قانوف القضاء اؼبدٍل، فتحي كايل -89
 -3 -5جلسة ، ؽ 51لسنة  1601ؽ، ك 51لسنة  1163اؼبرقماف ) .موسوعة القانونية الشاملةاؼبصرياف،  النقضاف اؼبدنياف -90

 ـ(. 1985 -4-23جلسة ـ، ك 1985
 ـ(.29/6/1976جلسة ، ؽ 42لسنة ، 262 رقم)ة. موسوعة القانونية الشامل، نقض مدٍل مصرم -91
كسعيد ع د . 357ص ـ(،1982، مكت ة اؼبعارؼ، اؼبغرب، )أبنائهما القاصريناؼبسؤكلية اؼبدنية لؤلبوين عن ، أضبد اػبمليشي -92

 .198ص ، مرجع سابق، التعويض عن ضرر،  السبلـ
 .254ػ 253ص  ـ(،1985، 1ط )بَتكت، دار اغبداثة للا اعة كالنشر، ضرر اؼبعنوم يف اؼبسؤكلية اؼبدنية،ال، مقدـ السعيد -93
 .114ص  ـ(،1973، قاريونسمنشورات جامعة ، )بنغازم، التنظيم القضائي يف لي يا، ع د اؼبنعم ع د العظيم جَته -94
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لوقائع معينة. كعلى القاضي أف يعرض يف حكمو الوقائع اليت أستند عليها يف تقديره للخاأ 
 كمدل جسامتو.

ة بعلمو أما يف الشريعة اإلسبلمية فهنا سلاة القاضي يف إث ات اػباأ  منوط
كما لو ظبع القاضي   (95)ىو علمو بوقائع الدعول كأس اب ث وهتا كاؼبقصود بعلم القاضي

رجبلن يعًتؼ آلخر بأف لو يف ذمتو مائة دينار أك ظبع رجبلن يقوؿ لزكجتو أنت طالق ثبلثان. 
كقد أختلف الفقهاء يف قضاء القاضي بعلمو حاؿ كاليتو للقضاء أك ق لها، حيث قاؿ 

وهتا اغبنفية كاؼبتقدموف من اغبنفية، للقاضي أف وبكم بعلمو يف كقائع الدعول كأس اب ث 
 شرياة أف يكوف ىذا العلم قد حصل أثناء كاليتو للقضاء.

أما قضاء القاضي بعلمو الذم أكتس و ق ل كاليتو للقضاء فقد منع أبو حنيفة كمعو 
عندىم كأضبد  -يف اؼبشهور -اؼبتقدموف من اغبنفية، كأجازه الصاح اف من اغبنفية كالشافعية

دلة القائلُت باعبواز مع زبصيصها بأدلة اؼبنع يف يف ركاية. كأستدؿ أبو حنيفة على اعبواز بأ
ُْىاْ) : حاؿ علمو ق ل كاليتو أك خارج مكاف قضائو، قولو هللا تعاىل ٍَ َءا َِ ٱىَِري أَيَُّها

ٓ يَ 

ِ ّلِلَ ُشَهدَآَء بِٱۡىِقۡسِظ َِ ي ٍِ قََى  ُمىُّىاْ): كقولو تعاىل  (96)(ُمىُّىاْ ُْىاْ ٍَ َءا َِ ٱىَِري أَيَُّها
ٓ يَ 

ُِشَهدَآَءبِٱۡىِقۡسظِۖقَ ّلِلَ َِ ي ٍِ  .(97)(َى 

 .حتديد جسامة اخلطأ -د

رت ط مع بعضها ال عض ي ضوعُتربديد جسامة اػباأ ال حث يف  مو تتالب مسألة 
 لنصل من خبلؽبا إيل اؽبدؼ اؼبنشود. 

أكؿ ىذه اؼبواضيع ىو ما يتعلق بعناصر اػباأ اعبسيم أما اؼبوضوع األخر الذم 
  .معيار ربديد جسامة اػباأسن حثو فهو 

                                                             

  .580ص، )مرجع سابق(، كسائل اإلث ات ،الزحيليمصافي ؿبمد  -95
 

  .125 : االية4القرآف : سورة النساء  -96
 . 8: االية  5القرآف : سورة اؼبائدة  -97
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 :  عناصر اخلطأ اجلسيم -1

كإف األصل ىو قياـ اؼبسؤكلية التقصَتية (98)ؼبا كاف اػباأ ىو إخبلؿ بإلتزاـ قانوٍل
عندما يتوافر ىذا اػباأ فإف الفاعل ييسأؿ عن خائو مىت كاف يشكل إكبرافان عن سلوؾ 

جسيمان كقد كصل األمر إىل إبقاء أثر سواء كاف ىذا اإلكبراؼ يسَتان أك ،(99)الشخص العادم
 اؼبسؤكلية يف بعض اغباالت حىت كإف كاف اػباأ فبا ال يبكن تفاديو من ق ل الرجل العادم،

خصوصان يف ظل أنظمة التعويض اغبديثة، كمنها نظاـ التأمُت من اؼبسؤكلية. ألف خاأ طفيفان 
كجوده،  اؼ، من حيثفما داـ اإلكبر يبكن أف يؤدم إىل ضرر جسيم، كالعكس صحيح، 

كاحدان يف كل من اػباأ اليسَت كاػباأ اعبسيم، فإف اؼبسؤكلية اؼبدنية تقـو بغض النظر عن 
موضوع اعبسامة. كماداـ أف كليهما ال يصدراف من الشخص العادم فإف عناصرنبا ت قى 
كاحدة أيضان، ألف عناصر اػباأ بشكل عاـ، ىي عناصر أم خاأ كبأم درجة كاف، كما 

 (100)ت قى مالوبة يف صبيع أنواع اػباأ دبا فيها اػباأ العمد أيضان. إهنا

أف اػباأ يف اؼبسؤكلية العقدية يقًتب يف معناه من اػباأ يف نااؽ اؼبسؤكلية 
التقصَتية. فمعناه يف اؼبسؤكلية العقدية إخبلؿ بالتزاـ عقدم، كااللتزاـ ىنا يعٍت أما التزاـ 

 بتحقيق غاية أك بذؿ عناية.

يف اؼبسؤكلية التقصَتية فالغالب أف االلتزاـ ىو االلتزاـ ب ذؿ عناية، ماعدا حاالت أما 
ران للغَت، فإذا ما ر فعلى الشخص أف يلتـز اليقظة حىت ال ييس ب ض (101)ذات ط يعة خاصة.

بس  و  أكبرؼ يف سلوكو عن السلوؾ الذم عليو أف يتخذه فإف ذلك يعد خاأ منو تقـو
                                                             

 . 345ص (،ـ1995، 3ط، 1ج، ت ة دار الثقافة للنشر كالتوزيعمك، عماف ، )اإللتزاـالنظرية العامة لئللتزاـ مصادر ، ر الفضلنذم -98
 .294ص  (،مرجع سابق، )النظرية العامة لئللتزاـ ، ؿبمد علي ال دكم األزىرم -99

 .494ص (،ـ1992 ،دار النهضة العربية، القاىرة، ) مصادر االلتزاـ، ع د اؼبنعم فرج الصدة -100

األشياء كاؼبسؤكلية عن مضار اعبوار. للمزيد من التفصيبلت حوؿ اؼبسؤكلية عن األشياء راجع أياد ع د اعب ار كاؼبسؤكلية عن   -101
، رسالة دكتوراه مقدمة إيل كلية القانوف جامعة بغداد) ،اؼبسؤكلية عن األشياء كتا يقاهتا على األشخاص اؼبعنوية بوجو خاص، ملوكي

 .(ـ1980-ـ1979
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ككفقان للمسؤكلية اؼبدنية فإف كل خاأ، مهما قل شأنو يعاى اغبق  (102)مسؤكليتو التقصَتية.
كعلى العمـو ككفقان للقواعد العامة  (103)ؼبن كقع عليو للماال ة بتعويض الضرر الذم يس  و.

فإف قاضي اؼبوضوع يتمتع بسلاة تقدير الوقائع اليت تينسب إىل اؼبدعي عليو كىذا ما يتفق 
دنية، لكن مسألة تكييفو ؽبذه الوقائع كاعت ارىا خاأ كربديد كالقواعد العامة للمسؤكلية اؼب

جسامة ىذا اػباأ ىبضع فيها لرقابة ؿبكمة النقض، أيان كانت ط يعة ىذا اػباأ عقديان أـ 
 (104)تقصَتيان.

ها فػي كلية العقدية أكثر كضوحان منفكرة اػباأ اعبسيم يف نااؽ اؼبسؤ  كتػ دك
اػباأ اعبسيم اكبراؼ شديد يف السلوؾ مقركنان بػتوقع الفاعػل أك كلية التقصَتية إذ أف اؼبػسؤ 

الظػركؼ من الشخص  احتماؿ حصوؿ الضرر لو بذؿ من اغبرص ما تػستوج و إمكانية توقعو
العادم، حيث يؤدم ىذا االكبراؼ الشديد يف الػسلوؾ إلػى زعزعة الراباة العقدية حيث 

اؼبتعاقداف ىو تنفيذ االلتزامات  الػتعاقد، فالػذم يتوقعويعترب من ق يل األمور غَت اؼبتوقعة عػند 
عند التعاقد كىو  حبسن نية يف ىذه اؼبػرحلة، فػإذا اخل احدنبا بالتزامو فإمبا ىبل بأمر توقعو

 اؼبتعاقد عدـ تنفيذ االلتزاـ أك التأخر يف تنفيذه أك تنفيذه على كبو معيب، أما إذا ذباكز
يكوف قد أساء بسلوكو إىل درجة غَت متوقعة حبيث يعد كاضحان ذلك فانو  ،استهتاران  سلوكو
 (105)دب دأ حسن النية يف تنفيذ العقد.ـببلن 

كلية التقصَتية فنجد أف القاضي أحيانان يأخذ بعُت االعتػ ار أمػا فػيما ىبص اؼبسؤ 
جػسامة اػباأ عند تقدير التعويض ىادفان من ذلك بث ركح اعبزاء يف التعويض كذلك لردع 

                                                             

دار إحياء الًتاث ، ل ناف) .يف شرح القانوف اؼبدٍل اعبديد نظرية اإللتزاـ بوجو عاـ مصادر االلتزاـ الوسيط، رمع د الرزاؽ السنهو  -102
 . 1083. ص(اجمللد الثاٍل ،العريب
 .  59ص  (،ـ1957، مكت ة القاىرة اغبديثة ،القاىرة، )اؼبسؤكلية اؼبدنية يف القانوف اؼبدٍل اعبديد، حسن عكوش -103
 .76ص )مرجع سابق(، ،اػباأ اعبسيم للعامل ،ضبنع د الر أضبد شوقي ؿبمد ؿبمد  -104

  .76ص، )مرجع سابق(، اؼبسؤكلية عن األشياء ،ملوكي آياد ع داعب ار -105
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أيضان حبق اؼبػسئولية العقديػة خاصة يف نااؽ  الفاعل إضافةن عبرب الضرر، كىو ما يبكن قولو
 (106)ية الناقل ال حرم كاعبوم.مسئول

األساسية  كلية اؼبدنية يف ذباكز الفكرةمثل اثر ىذه الفكرة يف نااؽ اؼبسؤ كىكذا يت
فكرة ردًع مرتكب الػضرر، كىو ما  كلية اؼبدنية كاؼبتمثلة جبرب الضرر إىلالتػي تقـو عليها اؼبسؤ 

كىذه الفكرة سوؼ تكوف ؿبور  كلية اؼبدنية.زائي يف نااؽ اؼبسؤ يالق عليو اسم التعويض اعب
  .من الرسالة إف شاء هللاال اب الرابع ال حث يف 

 ،يبكننا تقسيم عناصر اػباأ اعبسيم إىل عنصرين نبا العنصر اؼبادم كىو التعدم
 . دراؾكالعنصر اؼبعنوم أم اإل

 العنصر ادلادي )التعدي(. أ( 

حيت لو افًتضنا أف الناس مٌيالوف إيل احًتاـ بعضهم ال عض إنابلقان من رغ ة 
االنساف يف ضباية حقو كاحًتامو غبق الغَت، فإف تضاد اؼبصاحل كالرغ ة يف االستحواذ على 

اؼبألوؼ يف التعامل فبا أكرب قدر فبكن من اؼبنافع أدل إيل عبوئو إيل طرؽ زبرجو عن الاريق 
 .(107)يعٍت إكبرافان يف سلوكو، كىذا األكبراؼ يؤدم با يعة اغباؿ إيل كجود اػباأ

فقهاء ك  .كيأيت التعدم يف الشريعة اإلسبلمية كتع َت عن الظلم كذباكز حقوؽ األخرين
 اؼبسلموف مل يشًتطوا لضماف الضرر أف يكوف ىذا الضرر ناذبان عن إعتداء بل أف اؼبسؤكؿ

كأيضان ال ينظركف من حيث اؼب دأ إىل (108)عنو ملـز بضمانو سواء كقع منو إعتداء أك مل يقع.
شخص اؼبتعدم فبيزان كاف أك غَت فبيز، كإمبا ينظركف إىل الفعل ذاتو فإف كاف مألوفان فبل 
ضماف، كإف كاف غَت مألوؼ تعلق الضماف بالذمة اؼبالية ؼبن أحدثو، كىذا النظر يغٍت 

                                                             

 .1084ص(، مرجع سابق) ،مصادر االلتزاـ الوسيط ،ع د الرزاؽ السنهورم -106

 . 294 -293ص (، مرجع سابق) ،لئللتزاـالنظرية العامة ، ؿبمد علي ال دكم األزىرم -107
معة اآلزىر عاـ امة إىل كلية الشريعة كالقانوف جبرسالة دكتوراه مقد، )ضماف اؼبتلفات يف الفقو اإلسبلمي، سليماف ؿبمد أضبد -108

 . 229 -228ص  (،ـ1985، ط مكت ة اجمللد العريب ،القاىرة، ـ1975
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ال حث كالتنقيب يف شخصية ال احث كإمكاناتو الذىنية، كلذلك فإف التعدم  القاضي يف
كيف ( 109)يقاس دبعيار موضوعي ؾبرد عن كل ظرؼ شخصي كالضابط ىو اؼبسلك اؼبعتاد 

يف اعبٍىوىابًًر كىالزهكىاًجًر اعبٍىوىاًبري  )يف قاعدة اعبوابر كالزكاجر: العز بن ع د السبلـحدثنا ىذا اؼبعٌت 
ٍرًء اٍلمىفىاًسًد، كىاٍلغىرىضي ًمٍن اعبٍىوىا بًًر مىٍشريكعىةه عبًىٍلًب مىا فىاتى ًمٍن اٍلمىصىاًلًح، كىالزهكىاًجري مىٍشريكعىةه ًلدى

رىطي يف ذىًلكى أىٍف يىكيوفى مىٍن جى ػٍري مىا فىاتى ًمٍن مىصىاًلًح حيقيوًؽ اَّللًه كىحيقيوًؽ ًع ىاًدًه، كىالى ييٍشتػى 
كىالنًٌٍسيىاًف، كىجىبى عىلىٍيًو اعبٍى ػٍري آشبنا، كىكىذىًلكى شيرًعى اعبٍى ػٍري مىعى اػبٍىاىًأ كىاٍلعىٍمًد كىاعبٍىٍهًل كىاٍلًعٍلًم كىالذًٌٍكًر 

يىافً  ـي الضهمىافي ًمٍن مىالًًو أىتٍػلىفى صىيبٌّ مىاؿى كقالت اجمللة " ( 110)(كىعىلىى اٍلمىجىاًنًُت كىالصًٌ ػٍ غىٍَتًًه يػىٍلزى
  (111)" كىًإٍف ملىٍ يىكيٍن لىوي مىاؿه يػيٍنتىظىري إىلى حىاًؿ ييٍسرو كىالى يىٍضمىني كىلًيُّوي.

 (112)كالسلوؾ اؼبنحرؼ أما أف يأيت نتيجة لفعل كجب تركو أك ترؾ ما كجب فعلو. 

برصاصة، كما قد يأيت نتيجة فاإلكبراؼ بالسلوؾ قد يأيت من فعل إهبايب كأصابة شخص 
سليب مناطو اإلمتناع عن القياـ بأعماؿ معينة كما ىو اغباؿ يف حالة اإلمتناع عن إغاثة  فعل

 طفل يغرؽ يف الوقت الذم يكوف فيو اؼبمتنع قادران على إنقاده.

لقد إستلـز ىذا األمر من اؼبشرع ربديد بعض الواج ات اليت يعد اإلخبلؿ هبا خاأ 
ا يف تشريعات كل دكلة ليكوف قياـ اؼبسؤكلية اؼبدنية نتيجة ط يعية ؼبخالفة ىذه كالنص عليه

النصوص. كما ىو اغباؿ بالنس ة لعدـ إحًتاـ أنظمة اؼبركر اليت تلـز السائقُت توفَت 
مستلزمات السبلمة كاألماف يف سيارهتم كأضاءهتا ليبلن كاستخداـ الواقيات خلف اإلطارات 

ددة. أك عند عدـ إستحصاؿ العاملُت يف اؼبااعم على الشهادات كعدـ ذباكز السرعة ا
                                                             

 .19ص  ـ(،1960 ،18ؼ  ،مكت ة النهضة اؼبصرية، القاىرة، )الفقو اإلسبلمي التع َت عن اإلرادة يف، كحيد الدين سوار -109
قواعد ، علماءأبو ؿبمد عز الدين ع د العزيز بن ع د السبلـ بن أيب القاسم بن اغبسن السلمي الدمشقي، اؼبلقب بسلااف ال -110

(، ـ1991 -ىػ  1414، 1ج ، مكت ة الكليات األزىرية ،القاىرة). راجعو كعلق عليو: طو ع د الرؤكؼ سعد ،األحكاـ يف مصاحل األناـ
 . 178ص

نور ، آراـ باغ كراتشي) .اقق: قبيب ىواكيٍت. ؾبلة األحكاـ العدلية .عبنة مكونة من عدة علماء كفقهاء يف اػببلفة العثمانية -111
 . 177(، ص1، جؿبمد كارخانو ذبارًت كتب

  .8صـ(، 2000-ـ1999، )ؿباضرات ملقاة على طل ة كلية اغبقوؽ باعبامعات التونسية، اؼبسؤكلية التقصَتية، ؿبمد الزين -112
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الصحية اليت تعد من الشركط الواجب توافرىا لغرض إجازة العمل يف مثل ىذه األماكن. 
 ككذلك يف حالة ال ناء على أرض الغَت أك إتبلؼ مالو.

ي دك  كمع كجود مثل ىذه النصوص فإف ربديد الواج ات القانونية كؿباكلة حصرىا ال
أمران فبكنان. كىذا يعٍت أف ىناؾ الكثَت من الواج ات القانونية اليت مل يوردىا اؼبشرع يف 
نصوصو بشكل م اشر إال أف اإلخبلؿ هبا يعترب خائان موج ان للمسؤكلية يف الظركؼ العادية. 
بينما يبكن أف تكوف علي غَت ذلك يف ظركؼ أخرل غَت عادية كاختبلؼ مدل ىذه 

نقصان أك زيادة، كما ىو اغباؿ بالنس ة لتحديد سرعة السَت يف الظركؼ اإلعتيادية  اإللتزامات
حالة سقوط اؼبار أك إلبفاض الرؤيا، كؽبذا فإف عدـ إلتزاـ السائقُت  اليت ال تكوف كذلك يف

 (113)هبذه الواج ات ييعد إخبلالن بالتزاـ مفركض عليهم دبوجب القانوف.

 ات القانونية هبعل من أمر ربديدىا ميناطان إف عدـ كجود النص ادد للواج
ـ هبا اإلنساف إستنادان بالقاضي، فهو الذم يالق الصفة غَت اؼبشركعة على األفعاؿ اليت يقو 

اغبق امي قانونان، كفيما إذا كانت ىذه األفعاؿ ربدث ضرران بالغَت من عدمو،  ةإىل ط يع
 (114)على إعت ار أف إستلزاـ كجود الضرر أمران الزمان لقياـ اؼبسؤكلية التقصَتية.

فبل يكفي لقيامها أف يقع اػباأ، بل هبب أف يكوف ىناؾ ضرر قد نشأ عن ىذا 
 (115)اػباأ.

ء ربديد الواج ات اليت ال ربتاج إىل نصوص إلعت ار لقد حاكؿ الكثَت من الفقها
عل ػػما فػػوف، كػػة للقانػػادئ العامػػن اؼب ػػؤكلية مستن اُت ذلك مػػللمس .اإلخبلؿ هبا موج ان 

 (116):الفقيو الفرنسي ) يبلنيوؿ( الذم حدد اإللتزامات العامة بأربعة ىي
                                                             

، )مرجع سابق(، اؼبسؤكلية التقصَتية، اؼبزكغي آخركفك . 190-189ص، )مرجع سابق(، الفعل الضار الوايف ،سليماف مرقس -113
 .164 -163ص

 . 263ص ، )مرجع سابق(، اؼبسؤكلية اؼبدنية، وجيعمصافى ال -114
 . 802ص ـ(، 13/4/1975جلسة ، 7ؽ، العدد 73/20رقم ) .ؾبلة اجملكمة العليا، طعن مدٍل لييب -115
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 كاألشخاص.األمتناع عن إستعماؿ القوة كبو األشياء  -1

 اإلمتناع عن الغش. -2

 اإلمتناع عن كل فعل يقتضي قدرة أك مهارة ال يبلكها الشخص بالدرجة البلزمة. -3

رقابة الشخص الكافية لؤلشياء اػبارة اليت وبوزىا أك اليت يف حراستو ككذلك األشخاص  -4
 الذين تقع عليو رقابتهم.

عليو اؼبسؤكلية التقصَتية سواء كاف أف اؼبتس ب بذات الفعل أك الًتؾ الضار تقع 
فيكفي ؾبرد كقوع التقصَت أك الًتؾ لقياـ ىذه  متعمدان أك مقصران، حسن القصد أك سيئو.

كعليو فإف الفعل اؼبس ب للضرر يبكن أف يكوف قصديان كما أف يكوف غَت  .(117)اؼبسؤكلية
 قصدم.

داث ضرر بالغَت، أم كيكوف الفعل قصديان عندما يأيت بإرادة ؿبدثة اليت تتجو إلح
أف اؼبتس ب قد فكر هبذا العمل كنفذه قاصدان إحداث النتيجة الضارة كالتعدم على حق 

 الغَت يف سبلمة جسده أك إتبلؼ مالو. 

دث ضرران بالغَت كلكن من دكف إنصراؼ إرادة  أما الفعل غَت القصدم فإنو وبي
 إحًتاز أك إنباؿ.اؼبتس ب إلحداث الضرر، كأف يأيت نتيجة عدـ ت صر أك قلة 

ككما بينا سابقان، فمثلما يقع اإلث ات على الدائن يف اؼبسؤكلية العقدية حيث ىو 
اؼبسؤكؿ عن إث ات اخبلؿ اؼبدين بإلتزامو التعاقدم، فإنو يف نااؽ اؼبسؤكلية عن األعماؿ 
الشخصية القائمة على خاأ كاجب اإلث ات يقع عبء اإلث ات على اؼبضركر، أم إث ات أف 

                                                                                                                                                                              

  .263ص، )مرجع سابق(، اؼبسؤكلية اؼبدنية ،مصافى العوجي -116= 

 ـ(.16/12/1937جلسة ، ؽ 7لسنة  ،15رقم ، )موسوعة القانونية الشاملة،  نقض مدٍل مصرم -117
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ككذلك إث ات جسامتو بإعت ار أف اعبسامة ( 118)الضرر قد كقع بس ب خاأ اؼبسؤكؿ.
 كصف تت ع اؼبوصوؼ كىو اػباأ.

كإذا كاف من مسلمات األمور أف الفعل غَت اؼبشركع يوجب اؼبسؤكلية، فإف ىذا 
األمر قد يست عد يف بعض اغباالت فيكوف ؾبرد توافر الفعل ادث للضرر س  ان لقياـ 
اؼبسؤكلية. فقد قضت اكمة العليا اللي ية بأنو: ) ؼبا كانت الدعول مقامة على أساس 
اؼبسؤكلية التقصَتية على اعت ار توافر أركاف ىذه اؼبسؤكلية من خاأ كضرر كراباة بينهما فإنو 
ليس ببلـز أف يكوف الفعل الذم قبم عنو الضرر عمبلن غَت مشركع أك معاق ان عليو قانونان 

ان ي لتوفر اػباأ أف يقـو اؼبسؤكؿ تقصَتيان بالفعل اؼبؤدم للضرر مع معرفة نتائجو مس قكيكف
يرتب يف ذمتو التزامان لتعويض اؼبضركر عما أغبق بو من  فيكوف ما يقدـ عليو خاأ مدنيان 

من القانوف اؼبدٍل كال يبكنو التخلص من ىذه اؼبسؤكلية  (166)ضرر فعلي ط قان للمادة 
منو من حادث  (168)التعويض إال يف اغباالت اليت نصت عليها اؼبادة كاألعفاء من 

 (119)مفاجئ أك قوة قاىرة أك خاأ اؼبضركر أك خاا الغَت...(

كىناؾ من اغباالت اليت ينتفي فيها كصف عدـ اؼبشركعية إلباحتها من ق ل اؼبشرع 
القانوف من خبلؿ نصوص القانوف اؼبدٍل بعد ما كاف قد أيبيحت من خبلؿ نصوص 

 ( 120)اعبنائي.

كمن ىذه اغباالت حالة الدفاع الشرعي، اليت تستلـز لكي يكوف الشخص غَت 
مسؤكؿ عن الضرر اغباصل للغَت أف يكوف يف حالة دفاع شرعي عن نفسو أك عن مالو أك 

                                                             

 . 1093ص ، مرجع سابق(،اجمللد الثاٍل، )اإللتزاـالوسيط مصادر ، السنهورم -118
جلسة ، 68نة س، ال4ك3، العدد 23نة سال ـ،1987إبريل يوليو ، ؽ 28/31رقم ) .ؾبلة اكمة العليالييب،  طعن مدٍل -119

 ـ(. 22/4/1985
، مصادر اإللتزاـ الوسيط، السنهورم. ك كمابعدىا 295ص (، مرجع سابق) ،النظرية العامة لئللتزاـ، ؿبمد علي ال دكم األزىرم -120

  كمابعدىا. 282ص ، )مرجع سابق(، الفعل الضار الوايف، سليماف مرقسك  .1094ص ، مرجع سابق(، اجمللد الثاٍل)
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عن نفس الغَت أك مالو، على أف تتوافر الشركط اليت تستدعى ذلك، كىي كجود خار حاؿ 
 (121)داء اؼبراد دفعو حاؿ أك كشيك اغبلوؿ.ؿبدؽ، كإف اإلعت

كمن اغباالت األخرل اليت ينتفي فيها كصف الفعل بعدـ اؼبشركعية ىي حالة قياـ 
اؼبوظف بفعل غَت مشركع أصبلن تنفيذان ألمر صادر لو من رئيسو، ففعلو ىذا مهما بلغ من 

 اعبسامة فإنو يعد مشركعان بالنس ة لو.

ركرة، اليت ال تنفي اؼبسؤكلية عن اؼبتس ب يف الضرر كاغبالة األخرل ىي حالة الض
 .(122)بشكل كامل

 .(العنصر ادلعنوي ) اإلدراك ب(

إف معرفة الشخص لا يعة فعلو كسبييزه ؼبا ىو نافع كغَت نافع أمر وبسمو مدل إدراكو 
كىذه أك سبييزه ألفعالو كربديد ما يشكل منها أكبرافان من عدمو، إذ ال مسؤكلية بدكف سبييز. 

 قاعدة استقرت التشريعات عليها معتربة أهنا تشكل الركن اؼبعنوم للخاأ اؼبوجب للمسؤكلية.

لقياـ مسؤكلية (، 123)فالتمييز ضركرم، كيف الوقت ذاتو يكفي، كما يقوؿ األستاذ السنهورم
الشخص التقصَتية دكف حاجة ل لوغو سن الرشد، كضركرتو تأيت ألف الشخص عندما ال 

الضارة لعدـ إدراكو، كعدـ اإلدراؾ يعٍت عدـ كجود  ال يبكن مساءلتو عن أعمالويكوف فبيزان 
                                                             

ؽ  2/2رقمي  .ؾبلة اكمة العلياـ. 8/6/1976جلسة ـ. ك 16/3/1955جلسة  .أنظر الاعنيُت اعبنائيُت اللييب -121
( من القانوف اؼبدٍل اللييب بأف ) من أحدث ضرران كىو يف حالة دفاع شرعي عن نفسو أك 169اؼبادة ) كتنص. 499ص . ؽ 165/23ك

مالو أك عن نفس الغَت أك مالو، كاف غَت مسؤكؿ، على أال هباكز يف دفاعو القدر الضركرم، كإال أص ح ملزمان بتعويض تراعي فيو مقتضيات 
( من القانوف اؼبدٍل 212)  ن القانوف اؼبدٍل اؼبصرم كمقارب لنص الفقرة الثانية من اؼبادة( م166كىو ماياابق نص اؼبادة ) العدالة(.
 العراقي.
( من القانوف اؼبدٍل اللييب بأف ) ال يكوف اؼبوظف العاـ مسؤكالن عن عملو الذم أضر بالغَت إذا قاـ بو تنفيذان 170تنص اؼبادة ) -122

ذا األمر كاج ة، أك كاف يعتقد أهنا كاج ة، كأث ت أنو كاف يعتقد مشركعية العمل الذم كقع ألمر صدر إليو من رئيسو، مىت كانت طاعة ى
( من القانوف 167كيتاابق ىذا النص مع نص اؼبادة ) منو، ككاف اعتقاده م نيان على أس اب معقولة، كأنو راعي يف عملو جانب اغبياة(.

 ( من القانوف اؼبدٍل العراقي.215دة )اؼبدٍل اؼبصرم، كيقابلهما نص الفقرة الثانية من اؼبا
 . 1115 -1981، )مرجع سابق(، صالوسيط مصادر اإللتزاـ ،السنهورم -123
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اػباأ. فإذا ما كانت اؼبسؤكلية التقصَتية تقاس دبعيار موضوعي ىو معيار الشخص العادم 
فهذا يعٍت با يعة اغباؿ توفر التمييز لدل ؿبدث الضرر لتحميلو مسؤكلية فعلو،ال سيما كأف 

كعليو فإف فاقد الوعي ( 124)ماىي إال ) خااب موجو للناس بأمر أك هني(القاعدة القانونية 
كعدَل التمييز ال يبكن لومو على فعلو كما ال يبكن إعت اره منحرفان يف سلوكو ألف من يوصف 
باإلكبراؼ هبب أف يكوف مدركان. فمن مل يكن بالغان سن السابعة من العمر أك كاف ؾبنونان أك 

مغناطيسي فهو غَت مسؤكؿ عن فعلو، كىنا نكوف أماـ تداخل فيما يف حالة سكر أك تنوَل 
بُت اؼبعيارين اؼبوضوعي كالشخصي، ألف ضركرة التمييز تعٍت الدخوؿ يف الصفات الشخصية 

 (125)دث الضرر.

لقد سار الفقو كالقضاء الفرنسياف يف إذباه كاحد خبصوص ضركرة توافر عنصرم 
كن أف ييسأؿ عدَل التمييز عن أفعالو الضارة على أساس اػباأ إلقامة اؼبسؤكلية، إذ ال يب

كاؼبعتوه ماداموا غَت  عدـ إمكانية إرتكابو أم خاأ. فالصيب غَت اؼبميز كاجملنوف كالسكراف
 (126)فعاؽبم الشخصية فإنو ال يبكن نس ة اػباأ إليهم.مدركُت أل

أنو تدخل دبوجب لكن اؼبشرع الفرنسي مل يستمر طويبلن يف السَت هبذا اإلذباه، إذ 
( من القانوف 489عندما أضاؼ فقرة ثانية على اؼبادة ) 3/1/1968القانوف الصادر يف 

اؼبدٍل ذبعل اؼبسؤكلية اؼبدنية تقـو على اػباأ اؼبوضوعي فأص ح باإلمكاف ربميل اؼبختل 
ية كىو ما دفع ؿبكمة النقض الفرنس(127)عقليان اؼبسؤكلية اؼبدنية دبجرد إرتكابو ػباأ موضوعي

إلعتماد مسؤكلية عدَل التمييز كدكف ال حث فيما إذا كاف مدركان كقت كقوع اػباأ أـ ال. 

                                                             

 . 235ص ، يف شرح القانوف اؼبدٍل اؼبدخل للعلـو القانونية الوايف، سليماف مرقس -124
  .246-245ص ، )مرجع سابق(، اؼبسؤكلية التقصَتية، اؼبركغي كأخركف -125

 ، )مرجع سابق(، اؼبسؤكلية التقصَتية، اؼبزكغي كآخركفك  .265 -264ص  ، )مرجع سابق(،اؼبسؤكلية اؼبدنية ،وجيعمصافى ال -126
 . 363ص ، )مرجع سابق(،مصادر اإللتزاـ، الفضل رنذم. ك 246ص
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فبا يعٍت ـ 1984-5 -9ؽبذه اكمة صدرت يف ( 128)كىذا ماجاء يف قرارات طبسة
اإلذباه لق وؿ فكرة قياـ اؼبسؤكلية اؼبدنية دبجرد توافر اػباأ اؼبوضوعي دكف ال حث يف الركن 

 .اؼبعنوم للخاأ

كتظهر أنبية العنصر اؼبعنوم عند ال حث يف موضوعي اػباأ العمد كاػباأ اعبسيم 
 على اعت ار أف اإلدراؾ البد كأف يكوف أكثر كضوحان كلمان زادت جسامة اػباأ. 

فاػباأ العمد يستلـز توافر قصد اإلضرار بالغَت، كقصد االضرار يتالب توافر عنصر 
كر خاأ عمد من شخص عدَل التمييز أمر مست عد. كىنا التمييز إبتداءن. لذلك فالقوؿ بصد

تظهر أنبية العنصر النفسي للخاأ، كؽبذا يذىب القضاء الفرنسي إىل القوؿ بضركرة توافر 
كىو ( 129)العنصر النفسي أك شرط التمييز لقياـ اؼبسؤكلية، يسانده يف ذلك الكثَت من الشراح

مايصح قولو عند ال حث عن جسامة اػباأ. فق ل اػبوض يف موضوع توافر قصد األضرار 
سامة البد من حسم موضوع كجود اػباأ. ف وجود اػباأ تقـو اؼبسؤكلية، كإىل جانب اعبأك 

أنبية الضرر لقياـ اؼبسؤكلية فإف كجود اػباأ أمر مهم أيضان إذ ال يزاؿ اػباأ يلعب دكران ك َتان 
ية، حىت امها. كمن اؼبؤكد أف إزدياد جسامة اػباأ تساىم يف تأكيد قياـ ىذه اؼبسؤكليف قي

ىل كصف ىذا اػباا ذا اعبسامة الك َتة بأنو غش أك خاأ عمد. إيبكن القوؿ إننا قد نصل 
كؽبذا الس ب نرل أغلب القوانيُت تيلحق اػباا اعبسيم بالغش كاػباا العمد يف الكثَت من 

اءت ىذه اػباوة تعزيزان ؼبسؤكلية الفاعل نتيجة عبسامة خائو، بس ب كقد ج(130)األحواؿ.
بأحتماؿ حصوؿ ضرر ما، كىو إحتماؿ ك َت، كىنا ت دك أنبية درجة (131)إنبالو كعدـ إكًتاثو

                                                             

  .266ص ، )مرجع سابق(، اؼبسؤكلية اؼبدنية، العوجيمصافي  -128

 كمابعدىا.  233ص ، )مرجع سابق(، الفعل الضار الوايف، سليماف مرقس -129
من  (259) ك من القانوف اؼبدٍل اؼبصرم( 221/2ك 217/2ك )  من القانوف اؼبدٍل اللييب( 224/2ك  220/2أنظر اؼبواد )  -130

 . القانوف اؼبدٍل العراقي
  .302ص(، مرجع سابق، )النظرية العامة لئللتزاـ ،ؿبمد علي ال دكم األزىرم -131
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اػباا يف مثل ىذه اغبالة. فكلما كاف أمر حصوؿ الضرر أكثر إحتماالن كاف خاأ ؿبدثو 
 (.132)ؿ قلت درجة جسامتوأكثر جسامة. كإذا ما قل ىذا اإلحتما

كمن أس اب ىذا اإلغباؽ أيضان إعت ار أف من يقع منو خاأ جسيم ينصرؼ س ب 
 (133)ذلك إىل تقصَت يف سلوكو اؼبتضمن ركح العمد.

كفبا ذبدر مبلحظتو أنو كعلى العكس من ذلك النرل ىذا اإلغباؽ من اؼبشرع يف 
وجب عقد التأمُت، حىت كأف حاالت أخرل، منها حالة تغاية اؼبخاطر اؼبؤمن عليها دب

( من القانوف اؼبدٍل 768حصلت خباأ جسيم من اؼبؤمن لو، حيث أشارت اؼبادتاف )
( من القانوف اؼبدٍل العراقي إىل أف اؼبؤمن مسؤؿ عن األضرار الناشئة عن 1000اؼبصرم ك) 

لغش أك اػباأ اؼبؤمن لو غَت اؼبتعمد بصورة مالقة، يف حُت أعفتو من مسؤكليتو يف حالة ا
اػباأ العمد، كىذا راجع إىل أف ط يعة اػباأ اعبسيم غَت العمدية ال تلغي الصفة اإلحتمالية 

كمهما يكن من  (134)للخار اؼبؤمن منو، أم أف ربققو ال يتوقف على إرادة اؼبؤمن لو كحده
فرقة أمر فإف اإلرادة اليت يرتكز عليها جوىر العنصر اؼبعنوم ال تزاؿ ىي العنصر اؼبهم يف الت

 (135)بُت األخااء. كشرطان أساسيان لقياـ اػباأ.

كلكن ماىو اؼبعيار الذم يبكن من خبللو ربديد مدل إنصراؼ اإلرادة، أك باألحرل 
 .الحقان د جسامة اػباأ. ىذا ماسنتناكلو اؼبعيار الذم يتم بواساتو ربدي

كما ذكر الفقهاء فإف الفقو ال ينظر إىل الشخص إذا كاف فبيزان أك غَت فبيز كإمبا   أما 
إىل الفعل ذاتو، كما نقل عن بعض الفقهاء يف عدـ اإلعتداد بأم ظرؼ شخصي  ينظر
ٍُتى اٍمرىأىةو كىىيوى قىاؿى أىبيو بىٍكرو يف النػهوىازًًؿ: صىً يهاًف يػىٍرميوفى لىًع نا فىأىصىابى سىٍهمي أىحىًدًىٍم عى : " قوؽبم

                                                             

 . 160ص ، )مرجع سابق(،اؼبسؤكلية اؼبدنية، التوقبيع د السبلـ  -132
 . 378صـ(. 1978، منشورات جامعة قاريونس، بنغازم. )اؼبصادر اإلرادية لئللتزاـ يف القانوف اللييب، ثركت ح يب -133
 . 129ص. (ـ1991 ،3ط، ط عة نادم القضاة، القاىرة). أحكاـ التأمُت، أضبد شرؼ الدين -134
 . 9ص(، مرجع سابق) ،اؼبسؤكلية التقصَتية، ؿبمد الزين -135
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الصهيبًٌ اٍبني ًتٍسًع ًسًنُتى كىكبىٍويىىا، كىيف فػىتىاكىل اٍلوىٍلوىاعًبيهًة: كىالرهاًمي اٍبني طبىٍسى عىٍشرىةى فىالدًٌيىةي يف مىاًؿ 
اإلعتداد بأم كالس ب يف عدـ ( 136)"كىالى شىٍيءى عىلىى اأٍلىًب، كىًإٍف ملٍى يىكيٍن لىوي فػىنىًظرىةه إىلى مىٍيسىرىةو 

ظرؼ شخصي: أف الفقو اإلسبلمي هبعل الضرر علة كس  ان للتضمُت، فإذا كجدت العلة 
كجد اؼبعلوؿ كاإللزاـ يف ذلك إمبا ىو من خااب الوضع ال من خااب التكليف كلذا لـز 

 .(137)الضماف من ال إدراؾ لو يف مالو...

 : معيار حتديد جسامة اخلطأ -ه 

فرضتو اغباجة، حيث أف ربديد ما يعد من األفعاؿ  أف كضع معيار للتعدم أمر
لذلك إنص ت جهود الكثَت من الفقهاء ، تعديان أمر صعب من غَت ربديد معيار ؽبذا التعدم

كصوالن للمعيار األكثر  ،لل حث عن اؼبعايَت اليت يبكن اإلستعانة هبا لتحديد جسامة اػباأ
 .دقة يف ربديد ىذه اعبسامة

 : عيار للخطأ اجلسيماحلاجة إىل وضع م( 1

مل يكن موضوع تدرج اػباأ ماركقان كنظرية لدل الفقهاء اؼبسلمُت، كلكنهم ميزكا 
بُت اػباأ اليسَت كاػباأ الفاحش من خبلؿ ما عرضوه من صور ت ُت كضعهم حدان بُت 
ىذين اػباأين. يتمثل ىذا اغبد يف أف اػباأ اليسَت ال يفوت من اؼبنفعة شيئان، يف حُت أف 

 اػباأ الفاحش يفوت جزءان منها ال كلها.

كيف مسائل اإلتبلؼ كاإلفساد كانت ىذه الفكرة حاضرة يف حاالت العناية اؼبالوبة 
يف اغبفظ، حيث ميز الفقهاء بُت درجات ىذه العناية اليت يلحقها اختبلؼ يف الضماف ت عان 

 (138)لكل درجة.

                                                             

  .208ص (،1، )مرجع سابق، جمعُت اغبكاـ فيما يًتدد بُت اػبصمُت ،الارابلسي اغبنفي -136

 . 68ص، )القاىرة، دار الفكر العريب، القسم الثاٍل(. الكفالة كالديات الضماف يف الفقو اإلسبلمي ،علي اػبفيف -137
  . 181-180ص)مرجع سابق(، ، اؼبسؤكلية يف الشريعة اإلسبلميةمؤسسة  التوقبي،مصافي  -138
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ألف  (139)اؼبدٍل كاعبنائي كمثلما أف الرأم الراجح فقهان يقوؿ بوحدة اػباأين
فإف حبث معيار اػباأ اؼبدٍل ال ىبتلف عن ال حث يف معيار اػباأ (140)عناصرنبا كاحدة

)إف اػباأ الذم هبب أف (142)كيف ىذا الصدد يقوؿ الفقيو الفرنسي سافإنيو.(141)اعبنائي
ية يتحقق لقياـ جريبة قتل بتفريط ىو نفس اػباأ الذم يكفي إللتزاـ الفاعل بتعويض الضح

 مدنيان(.

إف ربديد معيار للخاأ بصورة عامة مسألة مهمة ليس بالنس ة لتأثَتىا على تقدير 
التعويض فقط، بل كق ل ذلك للمسؤكلية عمومان. كإذا كاف اؼبشرع اعبنائي قد أعترب اإلعتداء 
على الغَت بالضرب أك سرقة مالو، ككذلك ذباكز السائق للحد األعلى للسرعة جريبة ألهنا 

تعديان، فإف ىذا األمر ال يبكن أف نتصوره لتحديد عنصر التعدل يف اػباأ، كبالتايل  سبثل
أكؽبم أف اػباأ ال يتحدد من خبلؿ (143)ضركرة كضع معيار ؿبدد للخاأ لس  ُت رئيسيُت،

ربديد األعماؿ اليت سبثل إخبلالن بالواج ات اليت نص عليها القانوف، ألف اؼبشرع مل وبدد 
خاأ لعدـ إمكانية حصرىا، كما أف ىناؾ من الواج ات القانونية اليت تعد  األعماؿ اليت تعد

من ق يل الواج ات العامة اليت تفرض على الشخص ليس فقط عدـ األضرار بالغَت، بل 
إحًتاـ حقوقهم أيضان. لذلك صار من الواجب كضع معيار للسلوؾ يدركو الشخص ليعرؼ 

 اأ كقامت مسؤكليتو اؼبدنية. من خبللو أنو إكبرؼ عنو يكوف قد إرتكب خ

                                                             

، (1995، 3منشورات جامعة قاريونس، ط  ،بنغازم) ،شرح األحكاـ العامة لقانوف العقوبات اللي ُتؿبمد سامي الرباكم،  -139
 . 203ص

منشورات جامعة  اػبمس، لي يا،) ،القسم اػباص ،قانوف العقوبات اللييب، جرائم اإلعتداء على األشخاصؿبمد رمضاف باره،  -140
 . 130، ص(1992، 2، ط1ناصر، ج

، 1ما عة اإلنشاء، دمشق، ط) ،اؼبسؤكلية الا ية اؼبدنية كاعبزائية، تأمُت األط اء من اؼبسؤكلية عن أخاائهم ،جوزيف داكد -141
 .  99، ص(1987

 . 98نقبلن عن اؼبرجع السابق، ص -142
دراسة يف القانوف  مصادر اإللتزاـككذلك مؤلفو  .489-488ص )مرجع سابق(، ، اإللتزاـمصادر ع د اؼبنعم فرج الصده،  -143

 .542-541، ص (1979 النهضة العربية للا اعة كالنشر، دار ،بَتكت) ،الل ناٍل كالقانوف اؼبصرم
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أما الس ب الثاٍل فإنو يتعلق دبا يبكن أف يصدر من الشخص من تصرفات يراعي 
فيهما األلتزامات القانونية اددة إال أف ىذه اؼبراعاة قد ال تؤدم إىل نفي اػباأ عنو، ألف 

أما  ركؼ العامةاؼبشرع يف الغالب عند ربديده مدل ىذه اإللتزامات يأخذ بنظر اإلعت ار الظ
إذا تغَتت ىذه الظركؼ فإف ربديد مدل اإللتزامات ىبتلف با يعة اغباؿ ت عان للظركؼ 
اؼبتغَتة. فالسرعة اؼبسموح هبا يف كقت كظرؼ معُت ليست نفسها يف كقت كظرؼ آخر، فبا 
يعٍت قصور النص يف معاعبة مثل ىذه اغبالة، خصوصان كإف ربميل الفاعل اؼبسؤكلية ليس 

اإلخبلؿ اجملرد بااللتزاـ القانوٍل كإمبا اإلخبلؿ هبذا اإللتزاـ يف الظركؼ اليت  كقع فيها بس ب 
لذلك فنحن حباجة إىل كضع معيار نستايع على ضوئو ربديد خاأ (144)الفعل الضار.

الشخص من عدمو يف ـبتلف الظركؼ، ما دامت الواج ات القانونية ال يبكن تصور 
ذلك اإلىتداء بواساة ىذا اؼبعيار إىل كيفية ربديد جسامة كك(145)كجودىا يف قوائم ثابتة.

 اػباأ.

إف معيار التعدم ينا ق على األخااء العمدية كغَت العمدية، أم ( 146)يرل ال عض
أخااء اإلنباؿ، ألف النية لئلضرار اؼبتوفرة يف اػباأ العمد ماىي إال ظرؼ شخصي ال يؤخذ 

 بنظر اإلعت ار عند التقدير.

ؿ يتعلق بظرؼ كاحد فقط. فعندما نريد أف نضع مقياسان عبسامة كلكن ىذا القو 
اػباأ فإننا نأخذ بعُت اإلعت ار ظركفان أخرل ذات خصوصية، قد ال نعَتىا إىتمامان، أك ال 

 يبكن أف نعَتىا نفس اإلىتماـ مادمنا بصدد كضع معيار عاـ للخاأ. 

للخاأ دكف اإلنت اه إىل  كيف الغالب يصار إىل كضع معيار للتعدم كاعت اره معياران 
 الركن الثاٍل للخاأ كىو اإلدراؾ أك التمييز.

                                                             

 . 489ػ 488ص ، )مرجع سابق(. مصادر اإللتزاـرج الصده، ع داؼبنعم ف -144
 . 420، ص(1القاىرة، مكت ة ع د هللا كى ة، ج) النظرية العامة لئللتزاـ، مصادر اإللتزاـ،يف إظباعيل غاًل،  -145
 . 493)مرجع سابق(، ص مصادر اإللتزاـ،ع د اؼبنعم فرج الصده،  -146
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أف غياب كجود معيار ؿبدد عبسامة اػباأ أدل إىل أختبلؼ ااكم يف ربديد 
كإذا كاف ىذا التعسف أك ( 147)مفهـو كل خاأ كتعسف ال عض منها يف ىذا التحديد.

ئية كتوجهات القضاء يف كل دكلة، اإلختبلؼ سيكوف متوقعان بس ب إختبلؼ اؽبيئات القضا
فإف الضركرة لوضع معيار ؿبدد ىي اليت دفعت الفقو لتأكيد ىذا األمر، حيث سيكوف 
باإلمكاف تصور تا يق أحكاـ اؼبسؤكلية على صبيع األشخاص، سواء كانوا داخل أقليم ىذه 

قل دبختلف الدكلة أك تلك، كبغض النظر عن جنسياهتم، كما ىو اغباؿ بالنس ة غبوادث الن
أنواعو، كعندىا سنصل إىل كضع قواعد تنظيم اؼبسؤكلية كمداىا ال زبتلف، من حيث اعبوىر 
على األقل من دكلة ألخرل. كمع إف ىذا اإلختبلؼ قد ي دك ط يعيان فإف كجود معيار يبكن 
أف يدركو كل شخص ؼبعرفة ما هبوز كما ال هبوز فعلو يضع صبيع الناس على بينة من أمرىم، 

قودىا إىل اإلبتعاد عن إرتكاب أفعاؿ قد يعتقدكف كفقان لرأيهم الشخصي، أهنا ال تعد كي
 تعديان.

 كفبا ىو جدير بالذكر أف ال حث عن معيار للخاأ يف نااؽ اؼبسؤكلية التقصَتية ىو
الذم يثَت إشكاالت كثَتة، أما يف نااؽ اؼبسؤكلية العقدية فإف األمر ـبتلف، على أساس إف 

 (148)أ فيها ىو عدـ ربقيق النتيجة، أم عدـ تنفيذ اإللتزاـ العقدم.معيار اػبا

 :  ادلعايري ادلتخذة لتحديد جسامة اخلطأ( 2

لقد قيل الكثَت حوؿ اؼبعايَت اليت كضعت للخاأ عمومان كاليت غال ان ما يستعاف هبا يف 
ربديد جسامتو. إال أف اؼبعيارين الشخصي كاؼبوضوعي نبا ؿبور إىتماـ فقهاء كشراح القانوف 

                                                             

العريب، القاىرة، مكتب العمل )، أعداد تشريعات عقد العمل الفردم يف الدكؿ العربية، منظمة العمل العربية ،ؿبمد سعيد بناٍل -147
 .121، ص(1993

ة ماجستَت مقدمة إىل كلية الًتبية جامعة الفاتح رسال) التعويض القضائي يف نااؽ اؼبسؤكلية العقدية،حسن حنتوش اغبسناكم،  -148
 . 103، صـ(1986عاـ 
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اؼبدٍل رغم ما قيل عن معايَت أخرل معظمها يرت ط با يعة اػباأ ذاتو، كما ىو اغباؿ 
 .(149)ر اػباأ الايببالنس ة ؼبعيا

كلغرض التعرؼ على ىذا اؼبوضوع سنتناكؿ كبلن من اؼبعيارين الشخصي كاؼبوضوعي 
فعلى الرغم من أف ىذا اؼبعيارين ـبصصاف لتحديد اػباأ العادم إف صح القوؿ إال أهنما 
يا قاف أيضان يف حالة اإلختبلؼ يف جسامة األخااء عند تعددىا كخصوصان عندما يكوف 

اعبسامة أثر يف ربدد اؼبسؤكلية، إضافة إىل أف اػبوض يف تفصيبلت تا يق أم من ؽبذه 
اؼبعيارين سيوصلنا إىل نتيجة مفادىا أف كبل اؼبعيارين سيااؿ مسألة اعبسامة بإعت ار أف فكرة 
تدرج اػباأ كإف اختلف الشراح بشأهنا عند تقدير التعويض إال أهنا مل تست عد كلية ال من 

 كىذا ما سنتناكلو يف ال اب الرابع اف شاء هللا.كال من القضاء. ق ل اؼبشرعُت

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                             

 )مرجع سابق(،، اإلسبلميةمؤسسة اؼبسؤكلية يف الشريعة للمزيد من التفصيبلت حوؿ معيار اػباأ الايب راجع ع دالسبلـ التوقبي،  -149
 كمابعدىا. 13، ص (اإلسكندرية، مصر، ار اعبامعة اعبديدة للنشر ارد)  اؼبسؤكلية الا ية،ؿبمد حسُت منصور، ك . كمابعدىا 260ص
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

لكل حبث علمي البد لو من منهج معُت يسَت عليو، ككبن سوؼ نقـو هبذا ال حث 
 على ىذا اؼبنهج : 

 :  مدخل البحث ومنهجه -أ

 ادلنهج الوصفي التحليلي. -1

الدراسة على إت اع أسلوب اؼبنهج الوصفي الذم ىو طريقة أعتمد ال احث يف ىذه 
من طرؽ التحليل كالتفسَت بشكل علمي منظم من أجل الوصوؿ ألغراض ؿبددة ؼبشكلة 
إجتماعية أك إنسانية، بإستخداـ النوع الكيفي من خبلؿ ربديد كاختيار أدكات ال حث 

 كصبع ال يانات كالوصوؿ إىل النتائج كربليل النتائج.

 . ادلكتيب الوثائقيلنوعية: ا -2

أما فيما ىبص نوعية ىذه اؼبنهجية فسوؼ تكوف معتمدة على الكتب كاؼبقاالت اليت 
نشرت حوؿ ىذه القضية، كذلك على الوثائق التارىبية كذلك من أجل بياف نشأة اػباأ 

 .(150)كالتعويض عنو ككيف جرل مع مركر الزماف

 

 

 

                                                             

 . 153ص  (.ـ2007،دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع، عماف، )أساسيات ال حث العلمي، منذر ع د اغبميد الضامن -150
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 . مصادر البيانات -ب

  :وليةاأل ادلعلوماتمصادر  -1

ىي اؼبصادر اليت تكوف معلوماهتا أقرب ما تكوف إىل الصحة كالدقة منها الكتب 
فرباير  20الرظبية بتاريخ نشر يف اعبريدة الذم القانوف اؼبدٍل اللييب، ، يليو الفقهية كالشرعية

 ، يليو أحكاـ ااكم اللي ية.ـ1954

 أعتمدهتا ال احثة يف حبثها ىي.كمن الكتب الفقهية كالشرعية اليت 

ربقيق:) ،ابن ماجة أبو ع د هللا ؿبمد بن يزيد القزكيٍت، ، سنن ابن ماجوكتاب   -1
 .مد فؤاد ع د ال اقيؿب 

 .ـ1989، أضبد بن الشيخ ؿبمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهيةكتاب   -2

مسعود بن أضبد عبلء الدين، أبو بكر بن  ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعكتاب  -3
 .(،ـ1986 -ىػ 1406، دار الكتب العلمية،)الكاساٍل اغبنفي

للدكتور ؿبمد بن اؼبدٍل بوساؽ  ،كتاب التعويض عن الضرر يف الفقو اإلسبلمي -4 
  ـ.2007الصادر يف سنة 

ؿبمد  ،كسائل االث ات يف الشريعة اإلسبلمية يف اؼبعامبلت كاالحواؿ الشخصيةكتاب   -5
 ق(.1402، )دمشق، مكت ة ال ياف، الزحيليمصافي 

  ثانويةالصادر ادل - 2

كىي مصادر تعتمد يف معلوماهتا كمادهتا أساسان على اؼبصادر األكلية، فهي إذان 
تعتمد على معلومات مت تسجيلها سابقان حيث يتم ترتيب ىذه اؼبعلومات كفقان ػباط معينة 

األحباث العلمية اؼبنشورة، كاؼبقاالت لتحقيق أىداؼ علمية معينة مثل الكتب الدراسية ك 
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اؼبنشورة يف الصحف، كالتقارير على إختبلؼ أنواعها، كاألطركحات اعبامعية، ككذلك 
 الكتب اإللكًتكنية اؼبتوفرة يف اؼبكاتب اإللكًتكنية على ش كات اإلنًتنيت. 

 ن زكاياه:موضوع ال حث يف زاكية ممصادر ثانوية تااؿ  ةا ال احثهتكمن الكتب اليت أعتمد

للػدكتور ؿبػمد عػلي الػ دكم األزىػرم الصػادر سػنة  ،النظػرية العػامة لئللػتزاـكتاب  -1
 ـ. 2012

لع د الرزاؽ أضبد ، الوسيط يف شرح القانوف اؼبدٍل اعبديد نظرية اإللتزاـ بوجو عاـكتاب  -2
 بَتكت.  ،ل ناف، السنهورم

للدكتور ج ار  ،غَت اؼبشركع بُت اػباأ كالضررأساس اؼبسؤكلية اؼبدنية عن العمل كتاب   -3
 ـ.  2010الصادر سنة ، صابر طو

 أدوات مجع البيانات :   -ج

 أساليب صبع اؼبواد الشرعية كالقانونية أك بيانات ال حث اليت يستخدمها ال احث
 مايلي:

 Bibliographi Research)طريقة الدراسة اؼبكت ية )  -أ

لنيل اؼبفاىيم كالنظريات كاآلراء، كنتائج ال حوث كىي أخذ ال يانات من الكتب 
السابقة ؽبا ذات عبلقة دبسائل أساسية يف ىذه الدراسة، كيبكن من ىذه الدراسة اؼبكت ية أف 
يعرؼ كجود مفهـو جسامة اػباأ كأثرىا على التعويض الذم تكوف موضوعان ؽبذا ال حث 

 العلمي.
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 . طريقة التوثيق -ب

كاحدة من الارؽ اؼبستخدمة غال ان يف منهجية ال حث اإلجتماعي طريقة التوثيق ىي 
كاغبكم ) الفقو كالقانوف( اؼبتعلقة بتقنيات صبع ال يانات منهما على حد سواء، ككثرت 

ئقية، يف يومنا ىذا، يستخدمها ال احث يف ؾباؿ العلـو اإلجتماعية كاغبكم، الدراسات الوثا
 ات ـبزكنة يف شكل اؼبواد الوثائقية,ألف معظم اغبقائق كالكثَت من ال يان

 human)ال يانات يف ال حث النوعي أكثرىا ربصل من اؼبوارد ال شرية
resources)  عن طريق اؼبراق ة أك اؼببلحظة كاؼبقاببلت، كىذا ال يتعلق ب حثي، كىناؾ ،

ية، كالدراسة أيضان مصدر غَت اؼبوارد ال شرية مثل الصور الفوتوغرافيا كالوثائق كاؼبواد اإلحصائ
 الوثائقية اليت أجراىا ال احثوف نوعيان، يبكن اف ينظر مكانتها بإعت ارىا كاؼبوارد ال شرية.

كالوثيقة ىي سجبلت األحداث اؼباضية يف شكل النصوص أك الصور أك األعماؿ 
 األثرية لشخص ما، فاؼبراد من الوثيقة ىي ؾبموعة من اؼبلفات اليت يناؽبا ال احث يف ال يانات

على صورة السجبلت كااضرات كالكتب كالصحف كاجملبلت، كالنقوش،  كالتعليقات 
 كجداكؿ األعماؿ كغَتىا ككلها مرت ة ؿبفوظة.

 : البياناتحتليل طريقة  -د

بعد أف يقـو ال احث جبمع ال يانات كذلك من خبلؿ الارؽ السابق ذكرىا يف طريقة 
ربليل ال يانات اليت سيعتمد فيها ال احث اؼبناىج صبع ال يانات، قبد أنفسنا أماـ مرحلة 

  : اآلتية
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 ادلنهج اإلستباطي. -1

االستن اط ىو عملية استخػبلص مناػقي دبقتضاىػا ينتقػل ال احػث مػن العػاـ إلػى 
اػباص كمن الكل إىل اعبزء. كي دأ بوضع مقدمات عامة ينزؿ منها متدرجا إىل عناصر تندرج 

 ربت ىذه اؼبقدمات.

 منة يف اؼبقدمة، كبالتايل تعتربها ال احث تكوف متضيكؽبذا فالنتيجة اليت يتوصل إل
اؽ نتائػجػو نتائج االستن اط أخص من مقدماتو كيتلخص معيار صدؽ النتائج يف مدل اتسػ

يقصد باؼبنهج االستن اطى بشكل م سػط تػلك الاريػقة مػن التفكػَت الىت مناقيا مع مقدماتو ك 
العقل يف قضية ما بناء على قػانوف سابػق فهػو عػقل ؿبكػـو كمك ػل دائمان  دبوج ها وبكم

بأصل يقيس عليو أك بنص ما فهو دائمان فرع ألصل، يػدكر يف إطػار سػابػق، كىػو ينتقل من 
 القاعدة السابقة إىل إث ات اؼبشاىدة أك التجربة.

قة لكػل جزئػية من جزئيات كيف ىذا اؼبنهج يلتـز ال احث بإجراء دراسة ربليلػية متعمػ
 ال حث، فبل يكتفي بعرض ما ىو كائن، بل يتوجب عليو أف يتناكؿ كل جزئية بالتحليل،

كإستن اط منها ماىو جديد متماشياي مع تغَتات العصر كىذه تتمثل يف كجهة نظر ال احث 
 .(151)الشخصية

 . ادلنهج العلمي ادلقارن -2

العلمي اؼبقارف الذم يقـو على أساس كما أعتمدت ىذه الدراسة على اؼبنهج 
بياف أكجو الش و  اؼبقارنة بُت القانوف اؼبدٍل اللييب كما جاء يف الشريعة اإلسبلمية، كذلك

 .كاػببلؼ بينهم

                                                             

 .63ص (، ـ1983، ماابع سجل العرب، )ال حث العلمي، ؿبمدعفيفي ضبودة   -151
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 الباب الرابع 
 وحتليلها البيانات عرض 

 :  عرض البيانات -أ
التعويض جبسامة موقف القانون اللييب والشريعة اإلسالمية مبدى إرتباط مقدار  -1

 .اخلطأ
 موقف القانون اللييب. -أ

ؼبعرفة موقف اؼبشرع اللييب ال بد لنا من ال حث فيما ذىب إليو اؼبشرع اؼبصرم، 
ك 173كذلك الف النصوص القانونية اللي ية اليت عاعبت ىذه اؼبسألة كاؼبتمثلة يف اؼبواد )

( من القانوف اؼبدٍل 222ك 221ك170( من القانوف اؼبدٍل تاابق اؼبواد )225ك224
 . (152)اؼبصرم

كق ل اػبوض يف ط يعة النصوص القانونية البد من التذكَت بأنو كاف كاف القضاء يف 
مصر يبيل إيل األعتداء جبسامة اػباأ من دكف ذكر ذلك يف األحكاـ الصادرة عنو، رغم 

                                                             

من الا يعي أف تتاابق معظم نصوص القانوف اؼبدٍل اللييب مع نصوص القانوف اؼبدٍل اؼبصرم، لكوف اف اؼبرحـو الدكتور ع دالرزاؽ  -152
القانوف اؼبدٍل العراقي، كذلك القانوف اؼبدٍل أضبد السنهورم ىو كاضع نصوص القانوف اؼبدٍل اللييب، كلو الدكر األساس يف كضع نصوص 

السورم الذم أص ح أكؿ اؼبتاثرين بالقانوف اؼبدٍل اؼبصرم، حيث كاف س اقان يف تلقي مشركع القانوف اؼبدٍل اؼبصرم بعد إقراره يف ؾبلس 
اور التارىبي ؽبذه مصر. كحوؿ الت أم ق ل نفاذ القانوف اؼبصرم، بل حىت ق ل صدكره يف 1948-6-14صرم ليكوف نافدان يف النواب اؼب

، (1982، 2منشورات جامعة الكويت، ط)، القانوف اؼبقارف كاؼبناىج القانونية الكربل اؼبعاصرةع دالسبلـ الًتمابيٍت،  النصوص أنظر
ٍل اؼبصرم دبوجب . كيذكر أف فبا ساىم يف تقارب نصوص القوانُت اؼبذكورة ىو التقارب الزمٍت يف صدكرىا. فقد صدر القانوف اؼبد60ص

كفقان  1949-10-15على أف يعمل بو ابتداءن من  1948-7-29اؼبنشور جبريدة الوقائع اؼبصرية يف  1948لسنة  131القانوف رقم 
 اللي ية يف كنشر يف اعبريدة الرظبية 1953-11-28ؼبا أشارت إليو اؼبادة الثانية من القانوف. اما القانوف اؼبدٍل اللييب فقد صدر بتاريخ 

خر نشره عدة مرات، كقد أشار اؼبشرع إىل أف تاريخ نفاذ القانوف ي دأ بعد مركر طبسة عشر يومان من تاريخ أبعد أف ت 20-2-1954
،   1بَتكت، دار الفتح للا اعة كالنشر، ط)، مقارنات بُت الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعيةنشره يف اعبريدة الرظبية، أنظر علي منصور، 

كقد نشر جبريدة الوقائع العراقية  1951لسنة  40. أما القانوف اؼبدٍل العراقي فقد صدر دبوجب القانوف رقم 242 -241ص (،1970
( من القانوف بأنو ينفذ بعد مركر سنتُت من تاريخ نشره يف اعبريدة الرظبية،  1382كأشارت اؼبادة )  1951 -9-8يف  3015العدد 

كقواعد الفقو اإلسبلمي. أنظر ع دالرزاؽ أضبد  ؿ قانوف حديث حاكؿ التوفيق بُت القواعد القانونيةكيعد القانوف اؼبدٍل العراقي أك 
جامعة )، ؾبلة القانوف كاإلقتصاد،  د. نادية ع دالرزاؽ السنهورم كد. توفيق ؿبمد الشاكمصبع كتقدَل)، مقاالت كأحباث، السنهورم

 كمابعدىا. 26، ص1992، (1القاىرة، كلية اغبقوؽ، ج
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األعماؿ التحضَتية للمادة إمكانية استناده إيل اإلرادة اغبقيقية للمشرع كىو ما اشارت إليو 
فإف القضاء يف لي يا يسًتشد بالنصوص  ( من القانوف اؼبدٍل اؼبصرم، كما ذكرنا،170)

التشريعية كما كردت خالية من اإلشارة إيل جسامة اػباأ. ككاف للقضاء الذم إستمد منو 
الواردة يف  القانوف اؼبدٍل اللييب نصوصو. حيث اف اؼبذكرة االيضاحية للمواد اؼباابقة ؽبا

القانوف اؼبدٍل اؼبصرم كانت قد اشارت إيل االعتداد جبسامة اػباأ باعت اره ظرفان من ظركؼ 
.كىو ما دفع القضاء اللييب دبختلف درجاتو، يف بعض اغباالت، إيل (153)التشديد كالتخفيف

 كما سيأيت تفصيلو الحقان. االعتداد جبسامة اػباأ  
أكدت تفسَتىا الواسع للنصوص عندما أصدرت  ككانت اكمة العليا اللي ية قد

ـ كاليت دعت ااكم إيل األخذ دبا كرد يف األعماؿ 7/12/1955حكمها اؼبؤرخ يف 
التحضَتية كاؼبذكرات التفسَتية، بل للقانوف اؼبستمد منو، أل األعماؿ التحضَتية كاؼبذكرات 

صل، كلعدـ كجود أعماؿ ربضَتية التفسَتية اػباصة بالقانوف اؼبدٍل اؼبصرم. النو القانوف األ
 أك مذكرات تفسَتية خاصة بالقانوف اؼبدٍل اللييب.

جاء يف اغبكم اؼبذكور: ) للقاضي اف يستعُت يف تفسَته للقانوف بكل ما للغة 
كاؼبناق كاالعماؿ التحضَتية كاؼبذكرات التفسَتية كدبقارنة النصوص بالنصوص التشريعية اليت 

 (154)أستمدت منها ..(.
ذا كاف ىذا اغبكم وبمل كضوحان يف اؼبعٌت، فإف فعلو ك َت جدان بالنس ة ؼبوقف كإ

القضاء، السيما إذا عرفنا اف اؼب ادئ القانونية اليت تقررىا اكمة العليا اللي ية ملزمة لكافة 
لذلك نرل الكثَت من ؿباكم اؼبوضوع ال ( 155)ااكم دبوجب قانوف اكمة العليا اللي ية.

                                                             

 .515ص)مرجع سابق(، ، اؼبسؤكلية التقصَتيةع دالسبلـ علي اؼبزكغي كآخركف،  -153
طعن جنائي ، )قضاء اكمة العليا موجز اؼب ادئ القانونية اليت قررهتا اكمة العليا اللي ية من تاريخ إنشائهاعمر مفتاح اؼبصرايت،  -154

 . 679، ص(ؽ، اجمللد الثاٍل18/2رقم 
مايلي:) تكوف اؼب ادئ القانونية اليت تقررىا اكمة العليا ملزمة  1982لسنة  6( من قانوف اكمة العليا رقم 31جاء يف اؼبادة) -155

، أم اف اؼب دأ اؼبذكور 1953( من قانوف اكمة العليا لعاـ 28عبميع ااكم ككافة اعبهات األخرل(. كىذا النص موافق لنص اؼبادة ) 
م كقت صدكره، كمل يغَت صدكر قانوف اكمة العليا اعبديد من األمر شيئان بالنس ة إللزامية ىذه اؼب ادئ، أنظر طعن كاف ملزمان عبميع ااك
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ُت يف ح( 156)يف اإلستشهاد صراحة حىت باؼب ادئ اليت أرستها ؿبكمة النقض اؼبصرية.تًتدد 
النقض اؼبصرية ليس ؽبا إال اإللزاـ األديب، اف صح التع َت،  ةاف اؼب ادئ اليت تصدرىا ؿبكم

على بقية ااكم، إال إذا كانت اكمة اليت أصدرت اغبكم ؿبل التمييز قد اخاأت يف 
كاف اغبكم معركض عليها لغرض التدقيق ففي ىذه اغبالة على ؿبكمة تا يق القانوف، 

اؼبوضوع إعادة النظر يف القضية، الف حكمها ؿبل النقض أك التمييز يص ح كاف مل 
 (157)يكن.

كبالعودة إىل النص األصلي كاألساس الذم يشَت إىل مسألة الظركؼ اؼببلبسة، أم 
كبعد مراجعة ما ضبلتو أفكار كاضعي ىذا  ( من القانوف اؼبدٍل اؼبصرم،170نص اؼبادة )

القانوف، قبد أهنا تشَت صراحة إىل اإلعتداد جبسامة اػباأ يف تقدير التعويض. فقد كاف 
( على أنو ) يقرر القاضي مدل التعويض عن 237اؼبشركع التمهيدم ينص أصبلن يف اؼبادة )

راعيان يف ذلك الظركؼ ( م300ك  299الضرر الذم غبق اؼبصاب ط قان ألحكاـ اؼبادتُت )
كجسامة اػباأ(. فحصلت موافقة ؾبلس النواب على ىذا النص، إال اف رئيس اللجنة إقًتاح 
االقتصار على لفظ ) الظركؼ اؼببلبسة( الف جسامة اػباأ تدخل يف عمـو ىذه الظركؼ 

  (158)اليت يقدرىا القاضي، فتمت اؼبوافقة على ىذا االقًتاح.

                                                                                                                                                                              

كفيو تقوؿ اكمة العليا اف م ادئ  752موجز اؼب ادئ القانونية، اجمللد الثاٍل، ص 1987-5-26ؽ جلسة  705/34جنائي رقم 
اؼبدخل إىل  أساسيات القانوف الوضعي اللييبكاعبهات األخرل. كانظر أيضان د. الكوٍل علي أع ودة،اكمة العليا ملزمة عبميع ااكم 

للمزيد من التفصيبلت حوؿ إختصاصات  238صـ(، 1999)لي يا، طرابلس، اؼبركز القومي لل حوث كالدراسات العلمية، ، القانوف=
، 1كالدراسات العليا، طرابلس، ج اؼبركز القومي لل حوث)، ظاـ القضائي اللييبقانوف علم القضاء، الناكمة العليا راجع للمؤلف ذاتو، 

اف اؼبقرر كعلى ماجرل بو قضاء ىذه اكمة اف حكم ) كمابعدىا. يف حُت تقوؿ ؿبكمة النقض اؼبصرية 117، ص(1998 ،2ط
 .أحكاـ ؿبكمة النقض اؼبصريةاغبكم اؼباعوف فيو(. النقض مهما أستقر فإنو ال يقيد ااكم إال يف اؼبسألة القانونية اليت فصل فيها 

 (. 1991-2-27ؽ، جلسة  60لسنة  1036رقم ) ،موسوعة القانونية الشاملة
 . ()غَت منشور( 1591خبصوص الدعول اؼبرقمة  1992-2-13الدائرة اؼبدنية الثالثة يف ) ؿبكمة طرابلس اإلبتدائيةظر حكم أن -156
رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية اغبقوؽ جبامعة )، القاضي يف التفسَت يف القانوف اؼبصرم كالقانوف اليمٍتسلاة ، ميوبى رزؽ الصر  -157

 . 259، ص(1995عُت مشس، القاىرة، 
، كجاء يف 12، ص(1948مصر، اؼبا عة األمَتية، )، تقرير عبنة القانوف اؼبدٍل دبجلس الشيوخ عن مشركع القانوف اؼبدٍل -ػ158

( من القانوف اؼبدٍل: )است دلت اللجنة ع ارة " مراعيان يف ذلك الظركؼ اؼببلبسة " بع ارة  " 170ية اػباصة باؼبادة )االعماؿ التحضَت 
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للمشركع التمهيدم ىذا اؼبوضوع عند تناكؽبا للمادة  كتوضح اؼبذكرة اإليضاحية
( حيث جاء فيها ) كيكفي اف يشار يف ىذا اؼبقاـ إىل اف التعويض يتناكؿ ما أصاب 170)

الدائن من خسارة كمافاتو من كسب، مىت كاف ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار. كين غي اف 
كؼ التشديد أك التخفيف. كالواقع يعتد يف ىذا الشأف جبسامة اػباأ ككل ظرؼ آخر من ظر 

اف جسامة اػباأ ال يبكن التغاضي عنها يف مناق اؼبذىب الشخصي اك الذايت. كلذلك 
 .(159)ذبرم التقنينات اؼبدنية على إقرار ىذا اؼب دا كتا يقو يف أحواؿ شىت...(

جاء فيو ) انو رسم يف نصوص  (160)كيف تقرير جمللس الشيوخ عن اؼبشركع التمهيدم
مفصلة حدكد التعويض عن الضرر اؼبادم، كالضرر األديب، كقد ردىا إىل فكرتُت: أكالنبا 
فكرة النتائج الا يعية للعمل الضار، كقد إستعاض هبا عن فكرة النتائج اؼب اشرة اليت كانت 

 ة اػباأ...(.مت عة من ق ل. كالثانية فكرة اإلرت اط الواجب بُت مدل التعويض جسام
اف ما لبلص إليو بالنس ة للقانوف اللييب اف اؼبشرع عندما اخذ النص حرفيان من 
القانوف اؼبدٍل اؼبصرم، ال بد كانو كاف يقصد ت ٍت ؿبتول النص كخلفياتو، األمر الذم أكدتو 

ه اكمة العليا يف حكمها السابق اؼبتعلق بأشارهتا إىل إمكانية استعانة القاضي عند تفسَت 
 للقانوف باألعماؿ التحضَتية كاؼبذكرات التفسَتية كدبقارنة النصوص اؼبستمد منها.

كيعد عبوء اؼبشرع اللييب إىل نظاـ الغرامة التهديدية دليبلن آخر على كجود فكرة 
 جسامة اػباأ كعدـ غياهبا عن تفكَته، بل ضركرهتا لتا يق بعض اىداؼ اؼبسؤكلية اؼبدنية.

                                                                                                                                                                              

مراعيان يف ذلك الظركؼ اؼببلبسة كجسامة اػباا " ألف جسامة اػباأ تدخل يف عمـو اصابلح الظركؼ(. كيذكر اف الدكتور السنهورم  
القاىرة، ما عة دار )، االلتزامات ؾبموعة األعماؿ التحضَتيةإعت اره أحد أعضاء عبنة القانوف اؼبدٍل. انظر كاف موافقان على ىذا التعديل ب

دار النشر ) التقنُت اؼبدٍل اؼبصرم، ال اب التمهيدم، مصادر االلتزامات،. كصباؿ الدين العايفي، 394،ص(2جتاب العريب، الك= 
  .164، ص1949،  1للجامعات اؼبصرية ،ج

  .293-292ص  مرجع سابق(. ،2ج) ،التحضَتية للقانوف اؼبدٍلعماؿ ؾبموعة األ -159

 .  38الشيوخ، )مرجع سابق(، ص تقرير عبنة القانوف اؼبدٍل دبجلس  -160
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) م لغ من اؼباؿ وبكم القاضي بإلزاـ اؼبدين بأدائو عن كل يـو أك  كالغرامة التهديدية
أس وع أك أية فًتة معينة من الزمن يبتنع فيها اؼبدين عن تنفيذ التزامو عينان بعد صدكر اغبكم 

  (161)بإلزامو هبذا التنفيذ(.
نظر كالتهديد اؼبايل نظاـ إبتدعو القضاء الفرنسي للخركج من القواعد التقليدية اليت ت

 ( 163)كىو كسيلة غَت م اشرة للتنفيذ العيٍت.( 162)إىل اػباأ اليسَت كسوء النية نظرة كاحدة.
حيث أف القانوف اؼبدٍل ىبلو من نصوص تعاجل ىذه اؼبسألة كما ىو حاؿ القانوف اؼبدٍل 

 (164)اؼبصرم السابق.

( 216تناكؿ موضوع الغرامة التهديدية من خبلؿ اؼبادة )(165)كالقانوف اؼبدٍل اللييب
إذا كاف تنفيذ االلتزاـ عينان غَت فبكن أك غَت مبلئم إال إذا قاـ بو  -1اليت نصت على أنو ) 

اؼبدين نفسو جاز للدائن اف وبصل على حكم بإلزاـ اؼبدين هبذا التنفيذ كبدفع غرامة هتديدية 
 اف امتنع عن ذلك.

ه اؼبدين اؼبمتنع عن التنفيذ جاز لو اكر ي أف مقدار الغرامة ليس كافيان إل كإذا رأم القاض -2
 اف يزيد يف الغرامة كلما رأل داعيان للزيادة(. 

                                                             

كينتقد الدكتور إظباعيل غاًل تسمية الغرامة . 22ص ،2، جيف النظرية العامة لئللتزاـ، أحكاـ االلتزاـ كاإلث اتإظباعيل غاًل،  -161
ائي منو التهديدية مفضبلن مصالح التهديد اؼبايل ألنو أكثر توضيحان ؼبا يعايو من معٌت، إضافة إىل اف مدلوؿ الغرامة أكثر قربان للقانوف اعبن

السنهورم، الوسيط، اإلث ات/ آثار اإللتزاـ،  للقانوف اؼبدٍل، كىو اؼبصالح الذم استخدمو الكثَت من الشراح. انظر د. ع دالرزاؽ أضبد
 . 212، ص(1989بَتكت، الدار اعبامعية، )، أحكاـ اإللتزاـمصافى اعبماؿ، ك  804ص، (2ج)مرجع سابق 

 . 479دسوقي، تقدير التعويض، )مرجع سابق(، صالؿبمد إبراىيم  -162
 . 64، ص(1996، 3ط عماف،مكت ة دار الثقافة للنشر كالتوزيع، )،أحكاـ اإللتزاـ/ آثار اغبق يف القانوف اؼبدٍلع دالقادر الفار،  -163
  .805ص  (، ىامش2ج )مرجع سابق،ع دالرزاؽ السنهورم، الوسيط، اإلث ات/آثار اإللتزاـ، -164

( منو. أما القانوف اؼبدٍل العراقي فقد جاء نص 213كذلك القانوف اؼبدٍل اؼبصرم حيث يتاابق النص اؼبذكور مع نص اؼبادة )  -165
( من القانوف اؼبدٍل اللييب مع إستخداـ اؼبشرع العراقي كلمة ) اكمة( بدالن من  217( منو ماابقة للفقرة األكىل من اؼبادة )523اؼبادة )

ي( كىو تع َت نراه أمشل كلااؼبا أستخدمو يف النصوص القانونية، علمان انو ال يوجد ما يبنع القاضي العراقي من زيادة الغرامة كلمة ) القاض
 . 806ىامش ص  )مرجع سابق(،،الوسيط، اإلث ات/آثار اإللتزاـع دالرزاؽ السنهورم، التهديدية مىت كاف ىناؾ مربران لزيادهتا. انظر 
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( اليت تقوؿ بأنو ) إذا مت 217كقد أكمل اؼبشرع موضوع الغرامة التهديدية يف اؼبادة )
التنفيذ العيٍت أك أصر اؼبدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذم يلـز بو 

 (166)ان يف ذلك الضرر الذم اصاب الدائن كالعنت الذم بدا من اؼبدين(.اؼبدين مراعي

كاللجوء إىل الغرامة التهديدية جائز يف االلتزامات التعاقدية كغَت التعاقدية، فيمكن 
تا يق النص اؼبذكور إذا كاف  االلتزاـ غَت التعاقدم يتضمن تنفيذان عينيان كليس نقديان. فالتزاـ 

أجهزة كهربائية تشوش على أجهزة اعبَتاف، أك استخداـ أجهزة أخرل اعبار بعدـ استخداـ 
سبنع ىذا التشويش ىو إلتزاـ مصدره القانوف، حيث سبنع القوانُت إستعماؿ الشخص ؼبلكو 

 إستعماالن غَت مألوؼ يس ب ضرران لآلخرين.
ة كغَت كيذكر أف القضاء الفرنسي أخذ يلجأ إىل الغرامة التهديدية يف اإللتزامات اؼبالي

اؼبالية، فقد استخدـ التهديد اؼبايل لتنفيذ اغبكم بإلزاـ الزكجة بالعودة إىل بيت الزكجية، كما 
انو عبأ إليو لتنفيذ اغبكم ضد أحد األبوين بتسليم إبنو إىل الوالد االخر صاحب اغبق يف 

 (167)حضانتو.
بيد اكمة  فإهنا تكوف كسيلة( 168)كإذا ما توفرت شركط اغبكم بالغرامة التهديدية 

اللزاـ اؼبدين بتنفيذ التزامو عينان خبلؿ مدة ؿبددة. كإذ ما تأخر اؼبدين عن ىذا التنفيذ يص ح 

                                                             

( ياابق النصُت 254( من القانوف اؼبدٍل اؼبصرم. أما القانوف اؼبدٍل العراقي فإف النص الوارد يف اؼبادة )214ة )تاابق نص اؼباد -166
ـ اؼبذكورين بإستثناء استخداـ اؼبشرع لكلمة )هنائيان( ق ل كلميت مقدار التعويض، كيعد ذلك زيادة يف التوضيح من ق ل اؼبشرع. كما أستخد

 تعنت( بدالن من ) العنت( اليت استخدمها اؼبشرعاف اللييب كاؼبصرم. اؼبشرع العراقي كلمة )ال
، 1لي يا، طرابلس، منشورات اعبامعة اؼبفتوحة، ط)، أحكاـ اإللتزاـ كاإلث ات يف القانوف اؼبدٍل اللييبعدناف طو الدكرم،  -167

  .22-21، ص(1991

يشًتط للحكم بالغرامة التهديدية كجود التزاـ امتنع اؼبدين عن تنفيذه مع اف تنفيذه العيٍت ال يزاؿ فبكنان، كاف يقتضي األمر تدخل  -168
 اؼبدين شخصيان حىت يكوف التنفيذ فبكنان أك مبلئمان، كما هبب إيقاع الغرامة التهديدية بناء على طلب الدائن. كال ؾباؿ للتوسع يف حبث

ركط، الف ما يهمنا يف الغرامة التهديدية ىو مدل إرت اطها بفكرة جسامة اػباأز للمزيد من التفصيبلت حوؿ ىذا اؼبوضوع راجع  ىذه الش
آثار اغبق يف القانوف  كع د القادر الفار،. 807ص ،(2ج)مرجع سابق، ، آثار اإللتزاـ ،الوسيط، اإلث اتع دالرزاؽ أضبد السنهورم، 

 . 25ص )مرجع سابق(، ،أحكاـ اإللتزاـإظباعيل غاًل، ك . 58ص)مرجع سابق(، ، اؼبدٍل



65 

 

ملزمان دبوجب ىذه الغرامة باف يدفع م لغان عن كل يـو أك أس وع أك أية كحدة زمنية، أك يف  
 كل مرة ىبل فيها بالتزامو.

اؼبدين على التنفيذ، كلذلك فللقاضي اغبق كالغاية من إيقاع ىذه الغرامة ىي إج ار 
يف زيادهتا كلما كجد اف ذلك وبقق القصد من إيقاعها، كىو التنفيذ العيٍت من ق ل 

كىنا ت دك أنبية كجود ىذه الغرامة. فاؼبدين إذا ما كاف يعرؼ حدكد ىذه  (169)اؼبدين.
غرضها فبكنان، كلذلك الغرامة كارت اطها دبدل الضرر الذم يصيب الدائن قد ال هبعل ربقيق 

اذبهت ؿبكمة النقض الفرنسية مؤخران إىل ترؾ امر تصفية ىذه الغرامة إىل السلاة التقديرية 
ألف ىذه الغرامة ليست  (170)لقضاة اؼبوضوع دكف التقيد دبقدار ما أصاب الدائن من ضرر.

مقدار  تعويضان حىت تقاس كتتوقف على مقدار الضرر. إمبا هبب أف تيصٌفى استنادان إىل
كيقدر ىذا التعنت من ق ل القاضي تقديران موضوعيان،  (171)جسامة خاأ اؼبدين اؼبتعنت.

كرغم أف الغرامة التهديدية تش و (. 172)كينظر إىل حسن نيتو على تأخره يف التنفيذ فقط
العقوبة، إال اهنا ليست كذلك، ألنو ككقاعدة عامة، ال يبكن توقيع عقوبة على اؼبدين عند 

كال يبكن القوؿ بأف  (173)التزامو، كما اف جزاء االلتزامات اؼبدنية جزاء مدٍل، عدـ تنفيذ
الغرامة التهديدية عقوبة خاصة، فالعقوبة جزاء هنائي هبب اف تنفذ كما صدرت، يف حُت اف 

 (174)الغرامة كسيلة كقتية ال تنفذ يف حقيقة األمر ىو التعويض النهائي.

                                                             

 . 808-807ص(، 2ج )مرجع سابق، ،االث ات/ آثار االلتزاـ الوسيط،دالرزاؽ أضبد السنهورم، ع  -169
حكم ؽبا إىل اف  يف. ككانت ؿبكمة استئناؼ مصر اشارت 67ص )مرجع سابق(، ، آثار اغبق يف القانوف اؼبدٍلع دالقادر الفار،  -170

أحكاـ ؿبكمة النقض التهديدية ال يًتتب عليو )الزاـ اكمـو عليو بالدفع إال دبقدار ما غبق خصمو  من الضرر اقق(.  إيقاع الغرامة
 (. 1924-3-6حكمها اؼبؤرخ يف ) ،موسوعة القانونية الشاملة .اؼبصرية
 . 482-481، )مرجع سابق(، صتقدير التعويضراىيم الدسوقي، إبؿبمد  -171
 . 255(، ص1،1986، )اإلسكندرية، منشأة اؼبعارؼ، ط سلاة القاضي التقديرية يف اؼبواد اؼبدنية كالتجاريةن يل إظباعيل عمر،  -172
 . 22ص)مرجع سابق(، ، أحكاـ اإللتزاـإظباعيل غاًل،  -173
. كقد قضت ؿبكمة مصر 816-815ص )مرجع سابق(، ، اـ، االث ات/ آثار االلتز 2الوسيط، جع دالرزاؽ أضبد السنهورم،  -174

اإلبتدائية باف ) التهديد اؼبايل ال يعترب تعويضان باؼبعٌت الصحيح الف التعويض يكوف يف نظَت ما حصل من خسارة كما ضاع من الكسب. 
كمة النقض أحكاـ ؿبكأما التهديد فهو جزاء حقيقي يأمر بو القاضي بقصد إج ار اؼبدين على الوفاء عينان بالال ات اكـو هبا (. 

 (. 1936-1-16حكمها اؼبؤرخ يف ) ،موسوعة القانونية الشاملة .اؼبصرية
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اؼبايل ماىو إال كسيلة ؼبواجهة العنت الذم يصدر اف عبوء اكمة إىل نظاـ التهديد 
من اؼبدين، ام جسامة اإلخبلؿ الصادر منو، فرفض اؼبدين تنفيذ التزاـ كاجب عليو يعٍت 
تعمده يف ىذا الفعل، ككبن نعلم باف التعمد ىو األكثر األخااء جسامة. فالغرامة عندما 

خائو، كلذلك نرل القضاء تتحوؿ إىل تعويض تص ح كسيلة ردع للمدين بس ب جسامة 
يتجو ؼبراعاة ىذه اعبسامة الناذبة عن أمتناع اؼبدين فيميل القاضي إىل زيادة التعويض كلما  
كاف تعنت اؼبدين ك َتان. كقد الحظ القضاء اف عدـ التشديد يف تقدير التعويض سيفقد 

ديد اؼبايل نظاـ كفبا ساعده على ذلك اف نظاـ الته (175)نظاـ التهديد اؼبايل قيمتو العملية.
ربكمي سبلك اكمة أمر تقديره كؽبذا الس ب تراعي اؼبركز اؼبايل للمدين كدرجة تعنتو، كغال ان 

 (176)ما تتجاكز الغرامة التهديدية مقدار الضرر الذم غبق بالدائن من جراء ىذا التعنت.
ية كسيلة مستقلة كىذا ما أستقر عليو الفقو كالقضاء الفرنسياف، حيث اعتربا الغرامة التهديد

 (177)الغاية منها ردع اؼبدين كليست عبرب الضرر.
ف ماذىب إليو الفقو كالقضاء الفرنسياف يتفق كاذباىات اؼبشرع اللييب. ففي الوقت إ

الذم جاء فيو اؼبوقف الفرنسي معربان عنو من ق ل الفقو كالقضاء ػبلو القانوف الفرنسي عند 
اساسو يف النصوص ـ هبد االتهديدية فإف ىذا النظبالغرامة صدكره من النصوص اؼبتعلقة 

 حتواىا القانوف اؼبدٍل اللييب.االقانونية اليت 
( اليت أجازت اغبكم بالغرامة التهديدية 216ف اإلضافة إىل ما نصت عليو اؼبادة )

( 217على اؼبدين اؼبمتنع، ككذلك إمكانية زيادهتا كلما تالب األمر ذلك، فإف اؼبادة )
ذكر أشارت كبشكل كاضح إىل ىذا األمر السيما ماىبص تأكيدىا على ضركرة اف السابقة ال

يكوف التعويض مقاببلن للضرر كالعنت معان. فالتعويض ىنا يتضمن إذباىُت. االذباه األكؿ 

                                                             

 . 480ص)مرجع سابق(، ، تقدير التعويضدسوقي، الؿبمد إبراىيم  -175
 . 66ص)مرجع سابق(، ، آثار اغبق يف القانوف اؼبدٍلع د القادر الفار،  -176
 . 482ص)مرجع سابق(، ، تقدير التعويضدسوقي، الؿبمد إبراىيم  -177
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يذىب ؼبواجهة ما أصاب الدائن من ضرر. أما االذباه الثاٍل فإنو يضع الغرامة التهديدية 
 اؼبدين أم مقدار جسامة خائو برفضو تنفيذ إلتزامو.  ؼبواجهة العنت الصادر من

لذلك يبكن  اف يكوف مقدار الغرامة التهديدية م لغان مضافان على اؼب لغ اؼبقدر  
كتعويض عن الضرر الذم أصاب الدائن. كلو كاف اؼبشرع يقصد من ذلك ؾبرد تشديد 

( 173عانة بنص اؼبادة )التعويض على اؼبدين لكاف من اؼبمكن اف يشَت إىل القاضي باإلست
كىذا األمر ينسحب  (178)اليت تيلزمو بضركرة مراعاة الظركؼ اؼببلبسة دبا فيها جسامة اػباأ.

   (179)أيضان على القانونُت اؼبدنيُت اؼبصرم ك العراقي.
كعلى العمـو فإف تعويض الدائن عن العنت الصادر عن اؼبدين يتحقق بصورة 

تنفيذ إلتزامو، حيث اف درجة جسامة خائو تكوف كاضحة عندما يصر األخَت على عدـ 
أكرب فيما لو أنو ت اطأ عن ىذا التنفيذ، عنو يف حالة قيامو بالتنفيذ. كحىت يف حالة التنفيذ 
بعد الت اطؤ فإف اؼبدين يستحق تعويضان عن الضرر األديب الذم أصاب الدائن بس ب تعنتو، 

 (180)اصل.إبتداءن، ق ل  تنفيذ إلتزامو بعد الت اطؤ اغب
كيأخذ التهديد اؼبايل أثره عندما يتحوؿ إىل تعويض هنائي، حيث اف الدائن يستايع 

 اف ينفذ على أمواؿ اؼبدين دبوجب ىذا اغبق.
كإذا رأم القاضي عدـ توفر الضرر كأف اؼبدين مل يبعن يف تعنتو فإنو قد ال وبكم بأم 
تعويض، بل بإمكانو أف يلغي الغرامة التهديدية دكف أف يضع بدؽبا أم تعويض. كىذا تأكيد 
على اف الغرامة التهديدية يتحدد مقدارىا ليس فقط كفقان ؼبقدار الضرر، بل كفقان ؼبقدار 

                                                             

 . 483ص)مرجع سابق(، ، تقدير التعويضدسوقي، الؿبمد إبراىيم انظر هبذا اؼبعٌت  -178
(، 2ج )مرجع سابق،، لوسيط، اإلث ات، آثار اإللتزاـع دالرزاؽ أضبد السنهورم، اس اؼبرجع السابق كنفس اؼبوضع ك أنظر نف -179

  .822-821ص

) فإف كاف اؼبدين قد أكيف بالتزامو حط عنو الغرامة أزاء إستجابة ؼبا أمر بو،  اؼبدٍل اؼبصرم جاء يف األعماؿ التحضَتية للقانوف -180
كألزمو بتعويض عن التاخَت ال أكثر. كاف أصر اؼبدين على عناده هنائيان، قدر التعويض الواجب عن الضرر الناشئ عن عدـ الوفاء، كلكن 

التعويض. كيف  فبانعة اؼبدين تعنيان بإعت ار ىذه اؼبمانعة عنصران أدبيان من عناصر إحتساب ين غي اف يراعي يف ىذا التقدير ما يكوف من امر
 .540، ص(2ج)مرجع سابق، ،  ؾبموعة األعماؿ التحضَتيةنظاـ الغرامات اؼبالية كمعقل القوة فيها ...(  يفىذا النااؽ يتمثل 
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كلذلك فإف القاضي عندما يأخذ العنت بنظر اإلعت ار، كعنصر من عناصر  العنت أيضان.
تقدير التعويض النهائي استنادان إىل نص القانوف، فإنو ىبضع يف ىذا التقدير لرقابة ؿبكمة 

 (181)النقض، اليت ترل يف عدـ مراعاتو إخبلالن منو دبسألة قانونية.
عكس أفكاره اؼبؤيدة لئلعتداد  ستخلصو فبا س ق ىو اف اؼبشرعأف إف الذم يبكن أ

جبسامة اػباأ من خبلؿ عبوئو إىل نظاـ التهديد اؼبايل، لذا فبل غرابة إذا ما اذبهت ااكم 
 (182)كبو زيادة التعويض كلما كاف اػباأ أكثر جسامة.

كي دك لنا أف دكر الغرامة التهديدية، ينسجم كالوظيفة اؼبزدكجة للمسؤكلية اؼبدنية، 
ليت ال يبكن القوؿ اهنا يف جان ها الردعي تأخذ دكر اؼبسؤكلية اعبنائية، كلكنها تلك الوظيفة ا

يف بعض اغباالت، ال سيما فيما يتعلق ب عض األنشاة كما يف حالة تنفيذ اإللتزاـ البد ؽبا 
كاف تلـز اؼبدين الذم ىبل بإلتزامو بتنفيذ ىذا اإللتزاـ كبشكل مبلئم، فبا يقاع الاريق على 

عض الناس فبن وبًتموف القانوف أف يستغل بعض اؼبنافذ القانونية اليت قد تضع بمن وباكؿ 
هنم يكونوف ضحية ؼبن ال وبًتمو دكف كجود أم رادع يبنعهم كيصحح سلوكهم اػباطئ أكك

اؼبتمثل يف عدـ تنفيذ اإللتزامات، أك التعنت يف عدـ تنفيذىا كحىت الت اطؤ يف التنفيذ. لذلك 
الناس الذين وباكلوف بسط نفوذىم كتنفيذ بعض مآرهبم الرخيصة إذباه  كؼبواجهة مثل ىؤالء

االخرين، البد من تفعيل الوسائل، كمنها الغرامة التهديدية لتهذيب بعض االنشاة، السيما 
يف نااؽ العبلقات القانونية الناشئة عن إلتزاـ اؼبدين بتنفيذ إلتزامو، كالذم بدكنو هبعل ىذا 

  (183)غَت مبلئم.التنفيذ غَت فبكن أك 
إف ىذا التوجو الذم سلكو اؼبشرع كط قو القضاء وبقق للمسؤكلية اؼبدنية كظيفتها 
اؼبزدكجة، أك على االقل تأكيدىا. أما القوؿ بإمكانية اإلسناد على القواعد العامة، كعلى 

                                                             

 .  822ص(، 2ج)مرجع سابق، ، ـالوسيط، اإلث ات آثار اإللتزاع دالرزاؽ أضبد السنهورم،  -181
  .494ص )مرجع سابق(،،مصادر اإللتزاـع داؼبنعم فرج الصدة،  -182

مصر، اؼبنصورة، مكت ة اعببلء اعبديدة، )، حقيقة أزمة اؼبسؤكلية اؼبدنية كدكر تأمُت اؼبسؤكليةؿبسن ع داغبميد إبراىيم ال يو،  -183
 .  109-108، ص(1993
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فهو قوؿ ال يتفق كالغرض من كجود الغرامة  (184)( من القانوف اؼبدٍل173نص اؼبادة )
التهديدية، فالنص كاضح كصريح ؼبواجهة التعنت الذم يسلكو اؼبدين كالذم يعد أكثر 
األخااء جسامة، كفبا يؤكد ذلك أف القضاء الفرنسي رغم غياب النص القانوٍل فإنو أخذ 

 يا ق ذات النظاـ.
مسألة جسامة اػباأ يف بعض   كقد س ق لنا القوؿ بأف اؼبشرع اللييب قد تناكؿ

القوانُت اػباصة، منها قانوف الضماف اإلجتماعي، ف خصوص تامُت اإلصابة فإنو يف الوقت 
الذم مل يعط اؼبشرع إنباؿ العامل يف أداء عملو أم تأثَت على كصف اإلصابة اليت يصاب 

اإلصابة  فإنو حرمو من أم تأمُت ضد إصابتو، مىت جاءت ىذه (185)هبا بأهنا إصابة عمل
نتيجة لسوء سلوكو اعبسيم، اك كاف ىذا السلوؾ مقصودان من جانب العامل اؼبضموف 

من اؼبادة  )ذ(الفقرة فسوء السلوؾ اعبسيم يعٍت خاأ العامل اعبسيم. كما تعاى  (186)ذاتو،
) إذا كقع  (187)( من قانوف العمل اللييب اغبق لصاحب العمل يف فسخ العقد من جان و73)

يف حُت أف منو إعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أك احد زمبلئو أثناء العمل كبس  و(. 
اؼبشرع مل يشًتط ىذه اعبسامة فيما لو حصل اإلعتداء على صاحب العمل اك اؼبدير 

كبالنس ة لقانوف العمل اؼبصرم فقد أجازت  (188)اؼبسؤكؿ، كىو ما أشارت إليو الفقرة ذاهتا.
( لرب العمل إهناء خدمة العامل كجزاء ؼبا يرتك و من أخااء تعترب جسيمة، 62)اؼبادة 

                                                             

 . 487ص)مرجع سابق(، ، تقدير التعويضدسوقي، الؿبمد إبراىيم  -184
( 1974، )بنغازم، اؼبكت ة الوطنية بنغازم، التأمينات االجتماعية كالضماف االجتماعي يف القانوف اللييبفتحي اؼبرصفاكم،  -185

 .395ص
، 1كالتوزيع كاإلعبلف، طية للنشر بنغازم، الدار اعبماىَت )، الضماف اإلجتماعي كدكره اإلقتصادم كاإلجتماعيعلي اغبوات،  -186

 .75 -74، ص(1990
 ـ(.2010لسنة  12، )رقم قانوف العبلقات العمل اللييب كالئحتو التنفيذية -187
من قانوف  51. كخبصوص تا يق اؼبادة 321-320ص )مرجع سابق(، ، عبلقات العمل الفرديةع دالغٍت عمرك الركيبض،  -188

،  3ج، 1976-2-8ؽ، جلسة  60/21رقم )، موسوعة اؼب ادئ القانونية ،للييبأنظر الاعن ا 1970لسنة  58العمل اللييب رقم 
-970،ص(1977-5-29ؽ، جلسة  32/23)نفس اؼبرجع السابق، . ك 1081 -1080ص )مرجع سابق((،اجملموعة األكىل،

971 . 
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أما اؼبشرع العراقي فإنو جاء بنص عاـ يف  ،مستمدان ىذا اعبزاء فبا يتمتع بو من سلاة تأدي ية
( من قانوف العمل النافذ، اليت أص ح العامل دبوج ها عرضة 34الفقرة السابعة من اؼبادة )

) إذا ارتكب العامل جريبة معاق ان عليها يف قانوف العقوبات أثناء العمل حبق الهناء خدمتو 
 (189)فبثلي اإلدارة أك صاحب العمل (، كىو نص منتقد من ق ل الفقو لعمومية مضمونة.

اف القانوف اؼبدٍل اؼبصرم رغم تأثره بالقانوف اؼبدٍل الفرنسي، إال  (190)كيرل ال عض
 اإلعتداد جبسامة اػباأ كعنصر من عناصر التعويض، اف أفكار كاضعيو تشَت صراحة إىل

كىذا يعٍت اإلذباه كبو اؼبذىب الشخصي اؼبعتدؿ، حيث مل تكن جسامة اػباأ ىي العنصر 
الوحيد لتقدير التعويض، يف حُت اف نزعة كاضعي القانوف الفرنسي ىي نزعة موضوعية 

يض كاحد أيان كاف نوع اػباأ مالقة فيما يتعلق بنظرية التعويض اليت تؤكد على اف التعو 
مصدر اؼبسؤكلية. لذلك جاءت نصوص القانونُت متقاربة يف ىذا اعبانب، كلكن بركح ترل 
ضركرة التخفيف من إطبلؽ اؼبذىب اؼبوضوعي الذم ساد الفًتة ما بُت القانونُت اؼبصريُت 

اػباأ فإنو ال القدَل كاعبديد، فالقانوف اؼبصرم يف الوقت الذم ال يهمل فيو مسألة جسامة 
يغل ها كفكرة على مدل الضرر، مؤكدان يف الوقت ذاتو على كجوب اف تكوف مهمة التعويض 
األكىل ىي جرب الضرر ال عقاب اؼبسؤكؿ. أم اف مسألة الفصل بُت اؼبسؤكليتُت اعبنائية 
كاؼبدنية مل تغب عن ؿبتول القانوف اؼبدٍل اؼبصرم، كىذا ما كاف يؤكده اؼبشرع الفرنسي 

 ضان.أي
أننا نعتقد بأف ىذا التصور خبصوص فكرة جسامة اػباأ يف القانونُت الفرنسي 
كاؼبصرم كاقًتاهبما من حيث جوىر رؤيتهما خبصوص أكلوية الوظيفة التعويضية للمسؤكلية 
تصور يبكن ق ولو، كلكن هبب التأكيد على اف اؼبشرع اؼبصرم أثناء كضع نصوص القانوف 

زاؿ تعرب عن مزيج من التأثر باؼبذى ُت الشخصي كاؼبوضوعي، كىذا اؼبدٍل كانت أفكاره ال ت

                                                             

 . 306، ص(1980، 1بغداد، كزارة التعليم العايل كال حث العلمي، ط) ،قانوف العملعدناف العابد، يوسف ع اس،  -189
 . 88-79ص )مرجع سابق(، ،تقدير التعويضإبراىيم الدسوقي،  دؿبم -190
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ما دللت عليو األعماؿ التحضَتية كاؼبذكرة اإليضاحية اليت غال ان ما تكوف أكثر إفصاحان عن 
 حقيقة موقف اؼبشرع.

( من القانوف اؼبدٍل اؼبصرم، كبالرجوع إىل األعماؿ 170فمن دراستنا لنص اؼبادة )
كاؼبناقشات اليت سادت أثناء صياغتها كاآلراء اليت كانت كراء خركجها  (191)التحضَتية

بصورهتا النهائية يبكننا اف نلمس أنبية جسامة اػباأ يف ىذا النص. فهذه اؼبادة أشارت 
بصورة صروبة إىل ضركرة مراعاة القاضي للظركؼ اؼببلبسة، كذلك كفقان ؼبا أنصرفت إليو إرادة 

كاسع كما أف مدلوؽبا يتعلق بالظركؼ الشخصية اليت تتصل حبالة   اؼبشرع كما ربملو من أفق
 ( 192)كل من اؼبسؤكؿ كاؼبضركر كتدخل فيها جسامة اػباأ.

( من دكف مبلحظة ماس قها من أعماؿ ربضَتية دبا فيها 170أف قراءة نص اؼبادة ) 
ليت سادت مناقشات ؾبلس الشيوخ يبكن أف تعاي انا اعان باف النزعة اؼبوضوعية اؼبالقة ا

القانوف الفرنسي خبصوص تقدير التعويض  قبد ؽبا صدل يف القانوف اؼبصرم. فوجود أم 
خاأ، سواء كاف جسيمان أك يسَتان، بل كحىت تافهان، تنهض بس  و اؼبسؤكلية اؼبدنية، دكف أف 

 يكوف ؽبذا اػباأ أية عبلقة بتقدير التعويض. فقيمة اػباأ أمبا تكمن يف إسناد اؼبسؤكلية.
التعويض، كفقان ؽبذه القراءة، هبب اف يكوف كامبلن، شامبلن ما غبق الدائن من خسارة كما ف

ذاتيان بالنس ة إىل اؼبضركر، ( 193)فاتو من كسب، كيكوف تقديره، كما يرل األستاذ السنهورم

                                                             

تعد األعماؿ التحضَتية من كسائل التفسَت اليت يعود إليها القاضي لتحديد معٌت النص عند غموضو اك كجود ليس فيو. ال سيما  -191
، )مرجع سابق(، سلاة القاضي يف التفسَت ، ميأنظر وبى رزؽ الصر إذا كانت األعماؿ التحضَتية معربة عن حقيقة النص كاراده اؼبشرع، 

 . 259ص
كرغم أف األستاذ السنهورم أشار إىل اف اؼبقصود بالظركؼ  .239ص ، )مرجع سابق(،التع َت عن اإلرادة، كحيد الدين سوار -192

ر فقط إال انو مع ذلك يقوؿ باف )القضاء يدخل ضرك ( من القانوف اؼبدٍل  اؼبصرم ىي الظركؼ اليت ربيط باؼب170اؼببلبسة كفقان للمادة )
اعت اره جسامة اػباأ يف تقدير التعويض كىذا شعور ط يعي يستويل على القاضي، فما داـ مقدار التعويض موكوالن إىل تقديره فهو  عادة يف

أنظر  (ا يسَت القضاء يف مصر كفرنسا....يبيل إىل الزيادة فيو إذا كاف اػباأ جسيمان كإىل التخفيف فيو منو إذا كاف اػباأ يسَتان، كعلى ىذ
  .1101، ص(1998،  1ج، 3ط )مرجع سابق ،لوسيط ،اجمللد الثاٍل، مصادر اإللتزاـامؤلفو، 
 . 1366-1362، ص (1981، 1ج ،اجمللد الثاٍل) مرجع سابق،  ،مصادر اإللتزاـ الوسيط، ع دالرزاؽ أضبد السنهورم -193
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كموضوعان حبتان بالنس ة إىل اؼبسؤكؿ، فبل تيوخذ بنظر اإلعت ار جسامة خائو كال درجة فقره أك 
 اه.غن

للنصوص الواردة يف القانوف اؼبدٍل اؼبصرم توضح لنا اف مسألة   اؼبتانيةإال أف القراءة 
اإلعتداد جبسامة اػباأ مل تكن ؾبرد فكرة متداكلة أسهب يف تناكؽبا الفقو يف مصر كفرنسا، 
 كمن مث اإلقرار بوجودىا العلمي، بل أهنا تشكل م دءان قانونيان يف القانوف اؼبدٍل، كليس يف

مشركع القانوف فقط، الف إرادة اؼبشرع انصرفت إىل األخذ هبا عندما جعلها من ضمن 
) الظركؼ اؼببلبسة(، فلم ييقصد من كراء ذلك إبعاد ىذه الفكرة من القانوف اؼبصرم، بل 
التأكيد عليها بإعت ارىا جزءان من كل. كلو كاف يقصد غَت ذلك لتناكلتو مداكالت اؼبشرع 

 ية على األقل.كمذكرتو اإليضاح
 ىذا اؼب دأ القانوٍل  لذلك يبكننا أف نقوؿ بأف القضاء يف مصر يستايع أف يستند إىل

 أف يستقر على األخذ بو يف احكامو إستنادان إىل إقرار اؼبشرع اؼبصرم ذاتو. وكما يبكن
ككذلك اإلستدالؿ بالفقرة األكىل من اؼبادة األكىل من القانوف اؼبدٍل كاليت تنص على اف 

النصوص التشريعية على صبيع اؼبسائل اليت تتناكؽبا ىذه النصوص يف لفظها أك يف  ) تسرم
 ( 194)فحواىا(.

كمل يقتصر تناكؿ اؼبشرع اؼبصرم ؼبوضوع جسامة اػباأ يف القانوف اؼبدٍل على 
النصوص اليت س ق اإلشارة إليها فقط، فهذه الفكرة قبدىا يف نصوص أخرل، منها ما جاء 

اليت عاجل خبلؽبا كيفية تقدير التعويض كحدكد ما يتحملو كل ،(195)(169يف اؼبادة )
إذا تعدد اؼبسؤكلوف عن عمل ضار  تعددىم. تقوؿ اؼبادة اؼبذكورة ) شخص من اؼبسؤكلُت عند

كانوا متضامنُت يف التزامهم بتعويض الضرر، كتكوف اؼبسؤكلية فيما بينهم بالتساكم، إال إذا 
 عُت القاضي نصيب كل منهم يف التعويض(. 

                                                             

 ياابقها نص اؼبادة األكىل من القانونُت اللييب كالعراقي.  -194
 ( من القانوف العراقي. 217( من القانوف اؼبدٍل اللييب، كيقابلها نص اؼبادة )172ياابقها نص اؼبادة ) -195
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كالتضامن ىنا قد جاء استنادان إىل نص القانوف يف نااؽ اؼبسؤكلية التقصَتية، كىذا 
كمة بو اك عدمو، ما داـ اف كاحدان من اؼبسؤكلُت قد ساىم خبائو يعٍت أنو ال أثر لقضاء ا

يف إحداث الضرر، فالشركاء مسؤكلوف مسؤكلية تضامنية فيما بينهم، كذلك عندما يكوف أم 
منهم قد أسهم يف إحداث الضرر كلو، أك مل يكن باإلمكاف جعل أم خاأ ىو الس ب يف 

متميزة عن بقية األضرار، ككذلك يف حالة حصوؿ الضرر، أك مل وبدث كل منهم أضراران 
عدـ قدرة القاضي على ربديد جسامة خاأ كل كاحد منهم. أما إذا كانت مسؤكلية كل 
شريك تتميز عن اآلخر كمستقلة إلنعداـ الراباة اؼبعنوية الناشئة عن اإلتفاؽ أك اؼبادية 

وف ألف كبلن منهم سيك الناشئة عن شيوع نس ة الضرر فيما بينهم، فإف التضامن ليس لو ؿبل
كلذلك فالقاضي سيهتدم إىل جسامة اػباا لتحديد مسؤكلية   .مرتك ان فعبلن ضاران عن اآلخر

 ( من القانوف اؼبدٍل.221كل شريك تسنده يف ذلك اؼبادة )
كيذكر اف األعماؿ التحضَتية اؼبتعلقة هبذه اؼبادة قد أفاضت شرحان كتوضيحان ؼبدلوؽبا 

( من القانوف اؼبدٍل اؼبصرم يعٍت الكبلـ ذاتو 169عن نص اؼبادة) كالكبلـ(196)القانوٍل.
 .يب لتاابق النصُت تاابقان تامان ( من القانوف اؼبدٍل اللي172بالنس ة للمادة ) 

                                                             

جاء يف األعماؿ التحضَتية: ) ال يقتصر ىذا النص على تقرير التضامن بُت من يشًتكوف يف إحداث ضرر معُت عند رجوع  -196
ؼبسؤكلُت فيما بينهم إذا قاـ أحدىم باداء التعويض بأكملو، ففيما يتعلق برجوع اؼبضركر عليهم، بل يتناكؿ فوؽ ذلك تعيُت كيفية رجوع ا

اؼبضركر على اؼبسؤكلُت عن العمل الضار يكوف ىؤالء متضامنُت، دكف حاجة للتفريق بُت ارض كالفاعل األصلي كالشريك، كيبلحظ اف 
بالتعويض إال إذا اصاب نصي ان من الربح أك أحدث ضرران دبعاكنتو. ىذه اؼبادة نفسها تنص أيضان على اف ـبفي الشيء اؼبسركؽ ال يلتـز 

 كيؤدم ىذا التفريق بُت حالتُت:
حالة كقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين، دكف أف يكوف يف الوسع تعيُت من احدث الضرر حقيقة من بينهم اك ربديد  -كىلاأل

 عن تقرير التضامن بينهم صبيعان. يكوف شبة معدل ال بنس ة مسانبة كل منهم يف إحداثو،  كيف ىذه اغبالة 
حالة إمكاف تعيُت ؿبدثي الضرر من بُت من كقع منهم الفعل الضار رغم تعددىم، كإمكاف ربديد نصيب كل منهم يف إحداثو،  -الثانية

 كيف ىذه اغبالة ال يسأؿ كل منهم إال عن الضرر اغبادث خبائو، كال يسألوف ال تو على كجو التضامن.
أما فيما يتعلق برجوع اؼبسؤكلُت فيما بينهم عند التضامنن فيحدد القاضي ما يؤدم كل منهم معتدان يف ذلك جبسامة اػباأ الذم كقع منو 
كنصيب ىذا اػباأ يف إحداث الضرر. ككل ظرؼ آخر من شأنو اف يكشف عن مدل مسانبة اؼبسؤكؿ يف الضرر اغبادث من ىؤالء 

لدليل مل يقم على تفاكت تحاؿ ربديد قسط كل منهم يف اؼبسؤكلية، فتكوف القسمة سوية بينهم، إذ اؼبفركض اف ااؼبسؤكلُت صبيعان، فإذا اس
 .384، ص(2ج)مرجع سابق، ، ؾبموعة األعماؿ التحضَتية(. ت عاهتم
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 موقف الشريعة اإلسالمية. –ب 
موضوع اػباأ معاعبة مشلت فقد عاعبت  الشريعة اإلسبلميةأما فيما يتعلق ب

كاعبنائية، فقد إحتوت على نصوص شرعية كقواعد فقهية بقدر ما فيها اؼبسؤكليتُت اؼبدنية 
من اإلختصار فيها من العمق كالداللة أكرب فبا إحتوتو أكثر التشريعات ح كة من حيث 
الصياغة كاؼبدلوؿ. فقد إشتمل القرآف الكرَل على كثَت من اآليات اليت عاعبت موضوع 

ألحاديث الرسوؿ الكرَل صلى هللا عليو كعلى آلو اػباأ بصورة كافية، ككذا األمر بالنس ة 
كسلم. كما كاف للفقهاء اؼبسلمُت دكر مهم يف توضيح دالالت ىذه النصوص كتلك 

 األحاديث دبا يتوافق كمقاصد الشريعة، أك يفًتض أف تكوف كذلك.
كمن اآليات القرانية اليت كضعت تصوران كاضحان ؼبسؤكلية اإلنساف عما يأتيو من 

ۡوُسٓىء ﴿ النساء اسب عليها، ما جاء يف سورة اعماؿ ؿب ََ ِيَۡع بِِٔۦٍَ  ك( 197).﴾ايُۡجَص
ِوۡشَزأُۡخَسي ﴿ ( 198).﴾أَََلتَِصُزَواِشَزة 

 

 (199)(الى ضىرىرى كىالى ًضرىارى : )لى هللا عليو كعلى آلو كسلم( كجاء حديث الرسوؿ )ص
إختصاران للمسؤكلية عمومان كللمسؤكلية اؼبدنية على كجو اػبصوص. فقد كانت صبلة بليغة 
شاملة ربمل من الدالالت الكثَت، لذلك كاف ؽبا أثرىا يف التشريعات اغبديثة اليت قبدىا، يف 
حقيقة األمر، تردد ذات األسس اليت إعتمدهتا الشريعة اإلسبلمية لتعيد صٌ ها يف قالب 

 (200)أف ىذا اغبديث أص ح مادة قانونية يف بعض القوانُت كمجلة األحكاـ العدليةآخر. بل 

                                                             

 . 123اآلية :  4القرآف، سورة النساء  -197
  .38اآلية  : 53 سورة النجمالقرآف،  -198

دار إحياء ، ربقيق: ؿبمد فؤاد ع د ال اقي، )سنن ابن ماجو ،هللا ؿبمد بن يزيد القزكيٍت، كماجة اسم أبيو يزيدابن ماجة أبو ع د  -199
 .784((، ص2340، حديث رقم )2، باب : من بٍت يف حقو ما يضر جباره، ج الكتب العربية

. أنظر ع دالقادر عودة، التشريع اعبنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانوف 27( ص1( من ؾبلة األحكاـ العدلية، )ج 19اؼبادة ) -200
 . 20( ص1الوضعي، )بَتكت، دار الكاتب العريب، ج
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ضرر يعٍت منع كل إعتداء أك كل إضرار بالغَت بدكف حق. كال ضرار تاكيد ؼبا لافمدلوؿ 
 .( 201)ق لها، ككذلك تأكيد على كجوب دفع الضرر ق ل كقوعو

ك َت أيضان. فكلما كاف الضرر كيف الشريعة اإلسبلمية أف الضرر الك َت يقابلو تعويض  
جسيمان كاف التعويض متناس ان معو، ككلما كاف خفيفان كاف التعويض كذلك، حيث أف 

 . (202)القاعدة يف الضماف ) أنو بدؿ ماؿ ال جزاء أفعاؿ(
ي يستايع أف يضيف إىل يرل بأف القاض( 203)كلكن إذا كاف اػباأ جسيمان فال عض

 س أك بالضرب، كما يبكن فرض الغرامة اؼبالية على نب الضماف التعزيز بالقوؿ كباغباج
اؼبتعدم، إذا كاف قد صدر منو خاأ جسيم يتالب زجران ربقيقان ؼبصلحة اجملتمع، كؽبذا 
الس ب أجاز الفقهاء عبوء القاضي للعقاب إذا كاف يرل يف ىذا العقاب ما يردع اؼب الُت 

مضاعفة الغـر أك زيادتو ربقيقان ؽبذه كاغبصوؿ على حق الناس منهم، حىت لو كصل األمر إىل 
اػباصة باإلعتداء على حق  كيبكن أف يظهر دكر القاضي جليان يف نااؽ تا يق العقوبةالغاية 
حيث يستايع القاضي تقدير الظركؼ اؼبخففة كما يت ع ذلك من زبفيف  الع د،

 ( 204)للعقوبة.
إذباه موضوع جسامة أما بالنس ة للفقو القانوٍل فإنو مل يتفق على موقف  موحد 

اػباأ، مع أف اإلذباه الغالب يبيل إىل عدـ اإلعتداد باعبسامة عند تقدير التعويض إال يف 
كفقان ؼبا يذىب إليو  كف أراءىمدها اؼبشرع. فالشراح غال ان ما ي بعض اؼبواضع اليت أشار إلي

فكرة مستقلة. يشرحوف النصوص القانونية، كقليل منهم من وباكؿ أف يضع لو م اؼبشرع. فه
كىذا ال يلغي مسألة كجود رأم، سواء من الفقهاء أك الشراح ال سيما خبصوص موضوع 

 الظركؼ اؼببلبسة كذلك بس ب العمومية اليت ط عت النص اػباص هبا.

                                                             

 . 168-167صـ(1983 ،2ج  ،1ج)بَتكت، دار العلم للمبليُت، ، النظرية العامة للموج ات كالعقودص حي ؿبمصاٍل،  -201
 . 200ص)مرجع سابق(، ، مؤسسة اؼبسؤكلية يف الشريعة اإلسبلمية ع دالسبلـ التوقبي، -202
  .200صاؼبرجع نفسو،  -203

 . 83، ص(1ج)مرجع سابق، ع دالقادر جوده، التشريع اعبنائي اإلسبلمي،  -204
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كيستند غال ية الفقو القانوٍل يف موقفو من الظركؼ اؼبؤثرة يف التعويض إىل م دأ 
ككضعو كأساس للتعويض، بل لقياس مدل تأثَت أم ظرؼ  )205(اؼبوازنة بُت التعويض كالضرر

من الظركؼ، كلذلك قالوا بضركرة ض ط التعويض على ضوء مقدار الضرر اغباصل فقط 
دكف ذباكز، األمر الذم أيدتو ؿبكمة النقض الفرنسية كعملت على تكريسو من خبلؿ ما 

 أصدرتو من أحكاـ.
يض كالضرر نتائج كثَتة كمهمة. كأىم كيًتتب على األخذ دب دأ اؼبوازنة بُت التعو  

ىذه النتائج أف خاورة اػباأ، أم جسامتو، ليس ؽبا أم تأثَت على قيمة التعويض. فتعويض 
اؼبضركر يتم من خبلؿ النظر إىل األضرار اغباصلة، فاؼبهم ىو ربقيق ما هبرب الضرر كليس 

ما أراد معاق ة اؼبسؤكؿ فإنو معاق ة اؼبسؤكؿ، كىذا ما يتفق كىدؼ اؼبضركر. ألف اؼبضركر إذا 
يستايع ذلك من خبلؿ عرض األمر على القاضي اعبنائي الذم يتحقق من مسألة ـبالفة 
ىذا اػباأ لنص عقايب. كلذلك فإف الذين يفسركف النص اؼبتعلق هبذا اؼبوضوع كفقان ؼبا 

جسامة  ؼبوضوع وى وف إىل عدـ مشول( من القانوف اؼبدٍل اللييب يذ173جاءت بو اؼبادة )
 اػباأ، إنابلقان من أف التعويض كسيلة عبرب الضرر ال معاق ة اؼبسؤكؿ.

يف حُت أف ال عض اآلخر يستند إىل ما إحتوتو ؿباضر القانوف اؼبدٍل اؼبصرم 
كاؼبناقشات كاؼبذكرات اؼبتعلقة هبذا اعبانب قائلُت بأف اإلرادة اغبقيقة للمشرع أذبهت إىل 

( 207)حىت أف ىناؾ من الفقهاء  )206(از كظيفة التعويض الردعية،اإلعتداد جبسامة اػباأ، كإبر 

 ف تداف أخبلقيان.من يرل بأف بعض األفعاؿ ربتاج أل
كؼبعرفة موقف الفقو القانوٍل من مسالة جسامة اػباأ البد من حبث أساس ككجود 
 ىذه اؼبسألة يف اؼبسؤكليتُت العقدية كالتقصَتية حىت يتسٌت لنا من خبلؿ ذلك فهم موقف

 ىذا الفقو.

                                                             

 Cit . No. 339. P. 187.       Nour Eddine . op .للمزيدل من التفصيبلت حوؿ ىذا اؼبوضوع راجع   -205

                 .Boris starck et Henri Roland  et  Laurent Boyer .  No . 277. P. 139 أنظر  -206
 . 134، ص (268انظر مؤلفو سابق الذكر فقرة  )مرجع سابق، كىذا مايراه الفقو بوريس ستارؾ. -207
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ففي نااؽ اؼبسؤكلية العقدية كانت العقود تقسم إىل ثبلث درجات حسب ط يعة 
 اػباأ الذم ييساؿ عنو اؼبدين، كىو ما كاف سائدان عند الركماف.

فالعقود اليت ترـب ؼبصلحة الدائن كحده، كالوديعة غَت اؼباجورة، ييسأؿ فيها اؼبدين عن 
أما يف العقود اليت ترـب ؼبصلحة الارفُت، أم العقود خائو اعبسيم دكف غَته من األخااء. 

الت ادلية، كعقد اإلهبار، فاؼبدين ييسأؿ عن خائو اعبسيم كاليسَت. أما يف العقود اليت ترـب 
 ؼبصلحة اؼبدين كحده، كعقد العارية، فإنو ييساؿ عن خائو اعبسيم كاليسَت كالتافو.

لنظرية لعدـ صحتها متحوالن كمعوالن على أخذ هبذه ايكالقانوف اؼبدٍل الفرنسي مل يعد 
 ( 208)ط يعة اإللتزاـ فيما إذا كاف يتعلق بتحقيق غاية أـ بذؿ عناية.

فاؼبدين ييلـز بتنفيذ إلتزامو التعاقدم شخصيان أك بواساة غَته، ألف عدـ التنفيذ ييعد 
 َته. خاأ، سواء كاف فعلو ىذا عمديان كمقصودان أـ غَت عمدم، أم نتيجة إنبالو كتقص

كخاأ اؼبدين بس ب عدـ تنفيذه إلتزامو ىبتلف كفقان ؽبذا اإللتزاـ، أم فيما كاف التزامان 
 بتحقيق نتيجة أك غاية ؿبددة أـ كاف إلتزامو بوسيلة أك بذؿ عناية.

ففي اغبالة األكىل ال موجب إلث ات اػباأ أيان كانت درجتو حىت تتحقق اؼبسؤكلية ما 
تتحقق، كعليو فإف خاأ اؼبدين ثابت كال يستايع إبعاد اؼبسؤكلية دامت النتيجة اؼبالوبة مل 

 عنو إال بإث ات الس ب األجنيب، فاػباأ ي قى موجودان متمثبلن بعدـ ربقق النتيجة اؼبرجوة.
أما االلتزاـ ب ذؿ عناية فيعٍت التزاـ اؼبدين ب ذؿ جهده كدبا يف كسعو لتحقيق االلتزاـ 

ما داـ قد بذؿ العناية البلزمة، سواء ربققت النتيجة أـ مل  الذم عليو تنفيذه، فذمتو تربأ
اليت ت قى كذلك غبُت تنفيذ ( 209)تتحقق. كالعناية اؼبقصودة ىنا ىي عناية الشخص اؼبعتاد

اؼبدين اللتزامو إال إذا كاف القانوف أك نص اإلتفاؽ يقلل من ىذه العناية ؼبا دكف عناية 

                                                             

 60، ص(1991، 1ج شركة التايبس للا ع كالنشر كاؼبسانبة، بغداد، )، الضرر،اؼب سوط يف اؼبسؤكلية اؼبدنيةحسن علي الذنوف،  -208
  .488صـ(، 1994، 3، )دار النهضة العربية، القاىره، ط نظرية العقدؿبي الدين إظباعيل علم الدين، ك 

 نفضل إستخداـ مفهـو ) الشخص اؼبعتاد( بدالن من ) الرجل اؼبعتاد( النو يدؿ على اعبنسُت معان.  -209
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ديدىا كبو عناية الشخص اغبريص. كمع ذلك ي قى الشخص اؼبعتاد، كلردبا ييصار إىل تش
 إلتزامو ب ذؿ عناية كليس ربقيق غاية.

كيبكن للمدين أف يشًتط يف العقد إعفاءه من اؼبسؤكلية عن خائو التافو أك اليسَت، 
( 211)كلكن ال يبكن إشًتاطو اإلعفاء من اؼبسؤكلية الناشئة عن غشو أك خائو اعبسيم.(210)

ييعفي نفسو من إلتزامو يف حالة غشو أك خائو العمد سنجعل من ألننا لو جوزنا لو أف 
إلتزامو معلقان على شرط إرادم، إضافة إىل كجوب اافظة على قوة العقد اؼبلزمة كتأكيد 

كىذا األمر يشمل با يعة اغباؿ اػباأ (212)إحساس الارفُت باؼبسؤكلية كبقواعد األخبلؽ.
 ااؽ اؼبسؤكلية العقدية.اعبسيم، حيث كثَتان ما يلحق بالغش يف ن

أما يف نااؽ اؼبسؤكلية التقصَتية فاألمر ىبتلف حيث أف قيامها ال يتالب إال توفر 
اػباأ أيان كانت درجتو. فاؼبسؤكلية ىنا تتحقق بتحقق أركاهنا كمنها كجود الفعل الضار، حىت 

فيف أف ال عض من الشراح يرل أف الغاية من ال حث يف موضوع تدرج اػباأ إمبا لتخ
اؼبسؤكلية عن بعض شرائح اجملتمع فبن قد يقعوف يف أخااء تيعد مق ولة نتيجة ؼبمارستهم 
ؼبهنهم أك فنهم كاألط اء، كىو أمر يستلـز ال حث عن ط يعة ىذه األخااء كدرجاهتم، كعدـ 
مساءلتهم عن أقل األخااء درجة كاليت يقعوف فيها أثناء قيامهم بنشاطهم الذم يتالب يف 

                                                             

اليسَت أك ال سيط  بنقصاف أك عدـ كفاية التفكَت يف نتائجو. كيعرؼ اػباأ اليسَت بأنو ) اػباأ الذم ال يقًتفو  شخص  يرت ط  -210
معتاد يف حرصو كغايتو(. كيتميز عن اػباأ اعبسيم من حيث اعبسامة أما اػباأ التافو فيعرؼ بأنو ذلك اػباأ ) الذم يقع بالقدر الافيف 

، مشكبلت اؼبسؤكلية اؼبدنية ،ؿبمود صباؿ الدين زكيك . 18-17ص (ع داغبكيم فوده، مرجع سابقأنظر  اه.من اإلنباؿ كعدـ اإلنت 
 كمابعدىا. 96، ص(1990، 2ما عة جامعة القاىرة، ج)

 . 469 -466ص)مرجع سابق(، ، نظرية العقدؿبي الدين إظباعيل علم الدين،  -211
 .36-35ص(، 1998)االسكندرية، دار اؼبا وعات اعبامعية، ، فيذ العقداؼبشكبلت العملية يف تنع د اغبميد الشواريب،  -212

كيذكر أف معظم التشريعات ذبيز إشًتاط اؼبدين عدـ مسؤكليتو من الغش أك اػباأ إذا ما كقع من األشخاص الذين يستخدمهم ألجل 
على إنو ) هبوز للمدين اف يشًتط عدـ مسؤكليتو عن  ( من القانوف اؼبدٍل اللييب220تنفيذ التزامو. فقد نصت الفقرة الثانية من اؼبادة )

( من 217الغش أك اػباأ اعبسيم الذم يقع من أشخاص يستخدمهم يف تنفيذ التزامو(. كياابق ذلك نص الفقرة الثانية من اؼبادة )
 ( من القانوف اؼبدٍل العراقي.259القانوف اؼبدٍل اؼبصرم كالفقرة الثانية من اؼبادة )
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ران معينان من اؼبخاطر، كىذا ما يعايهم فرصة أكرب لتاوير عملهم الايب كعدـ األصل قد
 ( 213)إيقاؼ مسعاىم يف ىذا اإلذباه.

فقها يف اؼبسؤكلية التقصَتية ألهنا، أم اؼبسؤكلية، تقـو نتيجة ىذه الفكرة مل ذبد أي 
الغَت، كىو أمر ألم فعل إهبايب أك سليب ال يتلمس منو العناية كالت صر كيؤدم إىل األضرار ب

يوجب على كل إنساف بذؿ العناية البلزمة أثناء عملو لضماف سبلمتو كسبلمة االخرين. 
إىل جسامتو، مع اإلقرار بوجود ىذه  كاإلذباه كبو كحدة اػباأ ىو ما يعوؿ عليو دكف النظر

ة الفكرة يف بعض القوانُت اليت تكوف فيها ؿبل حبث ألجل معاعبة ال نود النافية كادد
للمسؤكلية أك ل ياف مدل تأثَتىا على مقدار التعويض زيادة أك نقصانان كىو األمر الذم 

  (214)يهمنا يف ىذا اجملاؿ.
لقد كانت اآلراء سبيل إىل ضركرة التشديد يف ؾباؿ اؼبسؤكلية التقصَتية عنها بالنس ة 

أساسها أخبلقي فبا للمسؤكلية العقدية، كذلك بس ب نظرة الفقو التقليدم إليها بإعت ار أف 
يوجب، كفقان لذلك، عدـ االضرار بالغَت، كىو ما قبده يف إذباه اؼبشرع يف ـبتلف ال لداف 
كبو إبااؿ شركط اإلعفاء من اؼبسؤكلية التقصَتية أيان كانت درجة اػباأ الذم تنهض بس  و، 

 ة.دبا فيو اػباا اليسَت. يف حُت أيجيزت ىذه الشركط يف نااؽ اؼبسؤكلية العقدي
كمع تاور اؼبسؤكلية اؼبدنية ربوؿ أساس قيامها من الفكرة األخبلقية إىل الفكرة 
اإلجتماعية. كقد صاحب ىذا اإلنتقاؿ تشديد على عدـ إمكانية القضاء على اػباأ اليسَت 
من أجل اإلبقاء على اؼبسؤكلية ضباية للمضركرين. كما أف اإلذباه أخذ يسَت كبو زبفيف ىذه 

ااؽ اؼبسؤكلية التقصَتية ضباية للمسؤكلُت من خبلؿ التأكيد على األخذ بنظر اؼبسؤكلية يف ن
صلحتُت مرر إلهباد نوع من التوازف بُت اإلعت ار ما يساىم بو فعل اؼبضركر يف كقع الض

 متناقضتُت، تشكل مصلحة اؼبسؤكؿ إحدانبا.

                                                             

)ؾبلة دراسات قانونية، ىيئة التدريس يف كلية القانوف جبامعة قاريونس، اجمللد اغبادم عشر، ، اػباأ الايبقبي، التو  ع دالسبلـ -213
 .  160صبنغازم(، 

 .273-272ص )مرجع سابق(، ، اؼبسؤكلية اؼبدنيةمصافى العوجي،  -214
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لقة حبياة لقد جاء ىذا التغَت إنعكاسان للتاورات اغبديثة يف صبيع اعبوانب اؼبتع
اإلنساف، السيما اعبان ُت اإلجتماعي كاإلقتصادم، كما رافق ذلك من تشابك اؼبعامبلت 
كاؼبصاحل، األمر الذم إستلـز األخذ بعدالة التعويض كقاعدة تشريعية عامة، إقراران للواقع، 

اؽ فجاءت اؼبعاعبة أكالن من خبلؿ حصر اؼبسؤكلية عن اػباأ اليسَت عن الضرر اؼبتوقع يف نا
اؼبسؤكلية العقدية كزبفيض التعويض يف نااؽ اؼبسؤكلية التقصَتية، كىي نظرة ال زبلو من 
إشارة إىل أنبية تدرج اػباأ، فبا يعٍت ضركرة مبلحظة جسامة اػباأ عند إعماؿ مثل ىذه 

 ( 215)القاعدة.
يقر بعدـ إتفاقو على إست عاد جسامة اػباأ عند تقدير التعويض، بل ( 216)كالفقو 

 عض منو يذىب إىل التأكيد على اإلعتداد جبسامة اػباأ كانقاص التعويض عدالة إذا  أف ال
كاف خاأ اؼبدين يسَتان كموارده ؿبددة، أك زيادتو إذا كاف أساس مسؤكليتو تدليسو اك خاأه 

 ( 217)اعبسيم.
أف اإلعتداد جبسامة اػباأ كظرؼ من الظركؼ اؼببلبسة موقف يقوؿ بو قسم من 

كىو ( 218)إىل إعت ار ذلك مسألة سبليها الضركرة عند تقدير التعويض. الفقو الذم يذىب
( من القانوف اؼبدٍل 173إذباه يبكن القوؿ بأنو يبيل إىل التفسَت الواسع لنص اؼبادة )

 ( 219)اللييب.

                                                             

 . 324ص)مرجع سابق(، ، تقدير التعويضدسوقي، الؿبمد إبراىيم  -215
رمضاف )، الوسيط يف القانوف اؼبدٍل، . كانور طل ة1101، ص(3، ط1ج)مرجع سابق، ، الوسيطاؽ أضبد السنهورم، ع دالرز  -216

 .478، ص(1993، 1كأكالده للا اعة كالتجليد، القاىرة، ج
 . 121-120(، ص1955، 2، )القاىرة، مكت ة النهضة اؼبصرية، طالتقنُت اؼبدٍل اعبديدؿبمد على عرفة،  -217
، الوايف الفعل الضار. كسليماف مرقس، 1098، 1101 (،3ط ،1ج)مرجع سابق، ، الوسيطع دالرزاؽ أضبد السنهورم،  -218

، )القاىرة، دار اؼبعارؼ، اؼبسؤكلية اؼبدنية التقصرية كالعقديةكحسُت عامر كع دالرضبن عامر، . 551-548ص(، 2)مرجع سابق، 
اػباأ كالضرر، )بَتكت، منشورات  العامة للمسؤكلية عن الفعل الشخصيالنظرية عاطف النقيب، ك . 542-538ص(، 2،1979ط

 .174ص(، 1983عويدات، 
 ( من القانوف اؼبدٍل العراقي. 208( من القانوف اؼبدٍل اؼبصرم، اؼبادة )170اؼبادة ) -219
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ففي ىذا الصدد كيف معرض ربليلو ألذباىات اؼبشرع اؼبصرم خبصوص ىذه اؼبادة 
لى انو هبوز مع ذلك يف تقدير التعويض أف يقاـ كزف يقوؿ الدكتور سليماف مرقس : ) ع

للظركؼ اؼببلبسة، دبا يف ذلك جسامة اػباأ ... ؽبذا نرل اف قصد اؼبشرع كاضح يف كجوب 
إقامة كزف يف تقدير التعويض عبسامة خاأ اؼبسؤكؿ كما كانت تفعل ااكم يف ظل التقنيُت 

العدالة بوجوب مراعاتو يف تقدير اؼبلغي، ككذلك لكل ظرؼ مبلبس للفعل الضار تقضي 
 ( 220)التعويض ...(.

( من القانوف اؼبدٍل 170كالتعليل يف ىذا التفسَت الواسع ىو القوؿ بأف اؼبادة )
اؼبصرم تناكلت مسألة الظركؼ اؼببلبسة بشكل مالق بغَت زبصيص للمضركر دكف اؼبسؤكؿ، 

كييستدؿ على ذلك باألعماؿ التحضَتية ( 221)فبا يعٍت اإلعتداد جبسامة خاأ اؼبسؤكؿ،
ىذا اؼبوقف بأف ااكم ال ( 222)كاؼبذكرات التفسَتية للقانوف اؼبدٍل اؼبصرم. كيعلل آخركف 

تنالق من م دأ التعويض الدقيق كالكامل للضرر فحسب، بل رباكؿ أف تأخذ بنظر اإلعت ار 
النزعة األخبلقية للمسؤكلية قواعد األخبلؽ كاإلنصاؼ كالعدالة اإلجتماعية، إنسجامان مع 

كقد سانده يف ذلك بعض  (223)اؼبدنية، كىذا ما يسَت عليو القضاء الفرنسي كاؼبصرم،
الفقهاء كمنهم الفقيو ) إيهرنج( الذم نادم دب دأ التوازف بُت الذنب كالتعويض. ككذلك 

اػباأ.  )لوراف( الذم يرل بأف التعويض ما ىو إال عقوبة مدنية هبب اف تتناسب مع جسامة
يف حُت أف الفقيو ) سوردا(، كمعو كل من الفقيهُت ) ري َت( ك )فوازينيو( كاف قد دعا إىل 

حيث عليو أف يفرؽ يف اؼبعاملة  (224)إطبلؽ حرية القاضي يف اؼببلءمة بُت التعويض كاػباأ.

                                                             

مصادر  نعم فرج الصدة،. كيوافقو يف الرأم د. ع داؼب542-548ص(، 2)مرجع سابق، ، الوايف، الفعل الضارسليماف مرقس،  -220
 . 565، ص)مرجع سابق(، اإللتزاـ
، مصادر داؼبنعم فرج الصدةع ك . 542-538ص)مرجع سابق(،  ،اؼبسؤكلية اؼبدنية التقصرية كالعقدية حسُت كع دالرضبن عامر، -221

 . 565-564ص ،)مرجع سابق(، اللتزاـا
 . 163ص(، 1981تعويض الضرر يف اؼبسؤكلية التقصرية، بغداد، كزارة العدؿ، مركز ال حوث القانونية، سعدكف العامرم،  -222
 .  1101ص(، 3ط ، 1ج)مرجع سابق، ، مصادر اإللتزاـ الوسيطع دالرزاؽ أضبد السنهورم،  -223
 .193ص)مرجع سابق(، ، التعويض عن ضرر النفسسعيد ع دالسبلـ ،  -224
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نة فإنو بُت األنواع اؼبختلفة من األخااء. فكلما كاف اػباأ يسَتان ناذبان عن عدـ اغبذر كالرعو 
هبب أف ييصار إىل نوع من التسامح. كعلى العكس من ذلك هبب التشدد يف األخااء 

 حسب جسامتها. 
فكلما كاف اػباا أكثر جسامة كاف التشدد أكرب، حىت نصل إىل األخااء العمدية، 

 (225)اإلجتماعية، لذا ين غي، كفق ما يراه دعاة ىذا التوجو، من كجود األخبلؽ كىذا ما يعزز
اػبلط بُت اػباأ كؾبرد الغلط، بل هبب أف تكوف الدقة ىي األساس يف التمييز فيما عدـ 

 بينهما.
إىل القوؿ بأف ىناؾ من اغباالت ( 226)كيذىب بعض من الفقو، خاصة يف فرنسا

اؼبعنية اليت قد ربتاج إىل تدعيم اعبزاء اؼبدٍل غبماية اؼبصلحة الفردية من دكف اللجوء إىل 
 م يهدؼ إىل ضباية اؼبصلحة اإلجتماعية ق ل اؼبصلحة الفردية.اعبزاء اعبنائي الذ

على أف الرأم الراجح فقهان يقوؿ بأف الظركؼ اؼببلبسة ىي الظركؼ اليت تبلبس 
لذا هبب عدـ اإلعتداد جبسامة اػباأ عند تقدير التعويض.  ( 227)اؼبضركر دكف اؼبسؤكؿ

ضرر كال أثر ؼبقدار اػباأ عليو، يدكر مع ال (228)فالتعويض كما يقوؿ الدكتور حسن الذنوف
إىل ( 229)كىو بذلك يتكافأ مع الضرر فبل يزيد عليو كال ينقص منو. كىذا ما دعا ال عض

القوؿ بأنو رغم أف تقدير التعويض من حق قاضي اؼبوضوع دكف أف تكوف ىناؾ رقابة من 
 درجة غناه.ؿبكمة النقض عليو، إال أف عليو أيضان أف ال يتأثر بدرجة خاأ اؼبسؤكؿ أك 

                                                             

 )مصر، اؼبنصورة، مكت ة اعببلء اعبديد(، ،كدكر تأمُت اؼبسؤكلية حقيقة أزمة اؼبسؤكلية اؼبدنية إبراىيم ال يو،ؿبسن ع داغبميد  -225
 . 159ص

  . كما بعدىا.211ص)مرجع سابق(، ، تقدير التعويضدسوقي، ال ؿبمد إبراىيم، التفصيبلت راجع للمزيد من -226

مصادر  ع د اجمليد اغبكيم،ك  ،1098ص  ،(3ط  ،1ج)مرجع سابق، ، الوسيط، مصادر اإللتزاـ ع دالرزاؽ أضبد السنهورم، -227
 .478ص)مرجع سابق(، ، الوسيط يف القانوف اؼبدٍل. كأنور طل ة، 558ص)مرجع سابق(، ، اإللتزاـ
 .256ص(، 1969، 3، )بغداد، شركة الا ع كالنشر األىلية، طمصادر اإللتزاـع د اجمليد اغبكيم،  -228
 . 79، ص(1993 ،3القاىرة، مكت ة غريب، ط )، إختصاص القضاء اعبنائي بالفصل يف الدعول اؼبدنيةأدكار غايل الذىيب،  -229
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أف ىذا اؼبوقف يستند إىل األساس القائل بأف القاعدة ىي أف اؼبسؤكلية اؼبدنية ال تتأثر دبدل 
 ( 230)جسامة اػباأ، فقد يتس ب خاأ بسيط بإغباؽ ضرر ك َت كالعكس صحيح.

فبل أنبية لدرجة اػباأ، كال عربة فيما إذا كاف ىذا اػباأ متعمدان أك غَت متعمد، عن 
 ( 231)ئ. قصد حسن أك س

كعلى ما ي دك أف فكرة جسامة اػباا ال يبكن القوؿ بأهنا مست عدة كليان، بل إهنا 
موجودة على أرض الواقع، مهما قيل خبصوص صحة ىذا التوجو أك خائو. فحىت الفقو 
الرافض لئلعتداد جبسامة اػباأ يقر بوجود ىذه الفكرة كواقع عملي غال ان ما يلجأ إليها 

كىو شعور ط يعي يستويل على القاضي ما داـ امر تقدير ،(232)التعويضالقضاء عند تقدير 
التعويض موكوالن إليو بالذات، فيميل إىل زيادة التعويض كلما كاف اػباأ جسيمان، كإىل 

كىذا األمر يؤكده توجو القضاء كبو تضخيم التعويض كفقان (233)زبفيفو إذا كاف يسَتان.
عن الضرر اؼبعنوم فبا جعل الاابع النظرم ىو  عبسامة اػباأ ال سيما يف نااؽ التعويض

 (234)الذم يغلب على القاعدة القائلة بتناسب التعويض مع الضرر.

 موقف القضاء من جسامة اػباأ كتأثَتىا على التعويض أ(
ؼبٌا كانت ساحة القضاء ىي اك اغبقيقي لفاعلية النصوص القانونية كفائدهتا 
العملية، فإف ال حث يف أثر جسامة اػباأ كأنبيتو يكوف من خبلؿ مبلحظة ىذا األثر يف 
ىذه الساحة، ألهنا اؼبكاف الذم نتلمس منو حقيقة صبيع اآلثار اليت يبكن اف تًتكها كل 

                                                             

التعويض عن . كأنظر أيضان ع د اجمليد عامر، 301ص، )مرجع سابق(، نظرية العامة اإللتزاـ مصادر اإللتزاـالؿبمد علي ال دكم،  -230
رسالة ماجستَت مقدمة إىل قسم الدراسات العليا جبامعة السابع من إبريل،  الزاكية، ،يالي ). حوادث اؼبركر األضرار ال دنية الناشئة عن

 . 272، ص(1993/1994
 ؽ(.  7لسنة  15، )رقم موسوعة القانونية الشاملةأحكاـ ؿبكمة النقض اؼبصرية.  -231
ؿبمد علي ال دكم، ، ك 1101 -1888ص (،3،ط 1ج)مرجع سابق، ع دالرزاؽ أضبد السنهورم، الوسيط، مصادر اإللتزاـ،  -232

، بَتكت، الدار النظرية العامة لئللتزاماتماؿ، افى اعبصمك  345-344ص، )مرجع سابق(، نظرية العامة اإللتزاـ مصادر اإللتزاـال
  .405ص (،1989اعبامعية، 

 . 1101ص  (،1ج)مرجع سابق، ، الوسيط مصادر اإللتزاـ ، ع دالرزاؽ اضبد السنهورم -233
                                            Nour  Eddine   OP  .  cit   .  No.  339  . P. 187      أنظر   -234
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نونية، السيما تلك النصوص اليت يبكن أف يكوف للقضاء قوؿ فكرة ربملها النصوص القا
فيها يفوؽ ما يقولو خبصوص نصوص أخرل، كنعٍت بذلك تلك النصوص اليت يبكن أف 
ربمل أكثر من تفسَت، أك يبكن أف يكوف تفسَتىا ىبتلف من ؿبكمة ألخرل، أك من قضاء 

مشرع كاليت قد ىبتلف ال عض يف آلخر، ألس اب قد ترت ط باإلرادة اغبقيقية غَت الواضحة لل
بياهنا، كلردبا بس ب ط يعة اؼبوضوع الذم تعاعبو، كىذا األمر يبكن أف نراه فيما يتعلق دبوقف 

 القضاء من مسألة جسامة اػباأ.
يبكن أف نقوؿ أف الفقو يتأرجح يف موقفو من فكرة جسامة اػباأ بُت الرفض 

أيضان، فكما يبكن أف نلحظ اؼبوقف الرافض كالق وؿ كىذا ما يبكن قولو خبصوص القضاء 
صراحة ف إستااعتنا أف نت ُت أيضان ق والن صروبان ألثر جسامة اػباأ. كيف بعض األحياف نرل 
القضاء يتجو إىل األخذ بنظر اإلعت ار بتأثَت ىذه اعبسامة إلعت ارات يراىا عملية للوصوؿ 

 إىل حلوؿ مق ولة للنزاعات اليت تعرض عليو.
 ااكم من مسألة اإلعتداد جبسامة اػباأ: موقف ب(

تأخذ مسألة اإلعًتاؼ الصريح من ااكم جان ُت ـبتلفُت، يتمثل أحدنبا يف موقف 
رافض صراحة الف يكوف عبسامة اػباأ أم أثر على تقدير التعويض. يف حُت هباىر اعبانب 

 وقفُت أس ابو كمداه.اآلخر يف ق وؿ تأثَت جسامة اػباأ على تقدير التعويض. كلكل من اؼب
 رفض ااكم الصريح اإلعتداد جبسامة اػباأ عند تقدير التعويض: -1

رغم أف األحكاـ القضائية اليت توضح موقف القضاء الرافض قليلة نوعان ما، إال أف 
ااكم غال ان ما سبيل إىل التفسَت الضيق للنصوص القانونية اؼبتعلقة هبذه النقاة، كعلى كجو 

،لذلك فإننا عندما نقوؿ أف القضاء (235)( من القانوف اؼبدٍل اللييب173اؼبادة )اػبصوص 
يرفض اإلعتداد جبسامة اػباأ كظرؼ من الظركؼ اؼببلبسة البد كأف يكوف تفسَتنا لسكوتو 
وبمل معٌت الرفض ما داـ القضاء يست عد موضوع جسامة اػباأ عند تفسَته ؼبدلوؿ الظركؼ 

                                                             

( من القانوف اؼبدٍل العراقي كاألحكاـ 208)ؼبادةامن القانوف اؼبدٍل اؼبصرم ك 170كن أف يقاؿ خبصوص اؼبادتُت )كىو ما يب -235
 القضائية الصادرة هبذا الشاف. 
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، كما يرل ال عض ىو نتاج تا يق م دأ التعويض الكامل الذم ال اؼببلبسة كىذا اإلست عاد
 خذ جبسامة تقصَت الفاعل.ي قى أم ضركرة لؤل

كفبا ساعد على ىذا اإلستنتاج قلة األحكاـ اليت تشَت إىل جسامة اػباا اك اإلعتداد 
هبا كظرؼ مبلبس، إضافة إىل كجود بعض األحكاـ القضائية اليت تقوؿ صراحة بعدـ 

 اإلعتداد جبسامة اػباأ.
جاء فيو : )ال عربة  1971-11-16ففي حكم للمحكمة العليا اللي ية بتاريخ 

جبسامة اػباأ، ألف اػباا مهما كاف يسَتان تتحقق بو اؼبسؤكلية سواء كانت جنائية أـ 
يف الوقت الذم أكدت فيو على ضركرة إعتداد القاضي  (237)كيف حكم آخر ؽبا(236)مدنية(.

فداحة الضرر الناجم عن اعبريبة كحالة ا أشارت إىل بعض األمثلة كمنها )هنإية فبظركؼ القض
كسن اؼبتضرر ..( فبا يعٍت أهنا مل تأخذ جبسامة اػباأ، كما أهنا أعتربت أف اؼبقصود 

 بالظركؼ اؼببلبسة ىي ظركؼ اؼبضركر دكف اؼبسؤكؿ.
النقض  كللقضاء اؼبصرم قوؿ يف ىذا اؼبوضوع. ففي حكم ؽبا تقوؿ ؿبكمة

اؼبصرية :) انو ؼبا كاف التعويض ىو مقابل الضرر الذم يلحق اؼبضركر من الفعل الضار كال 
يصح أف يتأثر بدرجة خاأ اؼبسؤكؿ عنو أك درجة غناه، كاف إدخاؿ اكمة جسامة اػباأ 
كيسار اؼبسؤكؿ عنو يف العناصر اليت راعتها عند تقدير التعويض عي ان يستوجب نقض اغبكم 

دير التعويض كلو  أنو من سلاة ؿبكمة اؼبوضوع تقضي فيو دبا تراه مناس ان كفقان ؼبا إذ تق
ا أستقرت على م لغ معُت فبل تق ل اؼبناقشة متت ينو من ـبتلف ظركؼ الدعول حبيث إذا 

فيو، إال إنو إذا ما أقيمت اكمة يف ىذه الظركؼ ما ال شأف لو بالتعويض دبقتضى القانوف 
ساب عند تقديره، فإف قضاءىا يكوف يف ىذه اغبالة ـبالفان للقانوف، كيكوف كأخلتو يف اغب

                                                             

 . 257ـ(، ص16/11/1971 .ؽ 87/18رقم ، )(مرجع سابق)، اجملموعو اؼبفهرسة ،طعن جنائي لييب -236
 .95ص. (1973-6-12، جلسة 52/20رقم ) ،ؾبلة اجملكمة العليا، طعن جنائي -237
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كمة النقض أف تعمل على تصحيحو فتست عد من التعويض اؼبقضي بو ما ترل أف ؿبكمة 
  (238)اؼبوضوع قد أدخلتو يف تقديره على ذلك األساس اػباطئ(.

تلفة للخاأ من كيف حكم آخر ؽبا أكدت ؿبكمة النقض على أف األخذ بدرجات ـب
( مدٍل اليت 163ف اؼبادة )اليسَت إىل اعبسيم يعد من اؼبآخذ اليت يبكن اف تعيب اغبكم أل

تقرر أف كل من إرتكب خاأ ينشأ عنو ضرر للغَت ييلـز بالتعويض ال تفرؽ بُت اػباأ اليسَت 
 ( 240)كلذلك فإف الدفع جبسامة اػباأ بنظر اإلعت ار دفع غَت منتج.( 239)كاػباأ اعبسيم.

أف الصراحة الواضحة اليت ي ديها القضاء يف بعض أحكامو اليت تعرض فيها ؼبوضوع 
اإلعتداد جبسامة اػباأ كظرؼ من الظركؼ اؼببلبسة عند تقدير التعويض تدؿ على أف 
الرفض يشكل م دءان أساسيان يستند إىل إعت ارات كثَتة، يتعلق بعضها دبا ىو مستقر عليو 

التمييز بُت اؼبسؤكليتُت اؼبدنية كاعبنائية كعدـ إتفاقهما من حيث  قانونان، خصوصان مسألة
اعبزاء الذم توقعو كل منهما، فاعبزاء يف اؼبسؤكلية اعبنائية عقوبة، يف حُت أف التعويض ىو 

، كما أف ىذا اعبزاء يرت ط أساسان جبسامة اػباأ كفداحة الضرر يف (241)جزاء اؼبسؤكلية اؼبدنية
لذا يكوف لتدرج اػباأ أثره يف نااقها. بينما جزاء اؼبسؤكلية اؼبدنية يرت ط  اؼبسؤكلية اعبنائية،

دبقدار الضرر اغباصل دكف اف يكوف عبسامة اػباأ تأثَت على مقدار التعويض، على اساس 
أف األخذ جبسامة اػباأ يف نااؽ اؼبسؤكلية اؼبدنية وبوؿ التعويض إىل عقوبة، كالعقوبة جزاء 

. كتؤكد ؿبكمة النقض اؼبصرية ىذا الفصل بُت اؼبسؤكليتُت كإختبلفهما من للمسؤكلية اعبنائية
حيث اعبزاء كغايتو. ففي حكم ؽبا تقوؿ :) إذا كانت اكمة بعد أف قدٌرت التعويض الذم 
ربكم بو على اؼبتهم للمجٍت عليو قد أفهمت حكمها بقوؽبا أهنا ترل أخذ اؼبتهمُت بالشدة 

م كعظة لغَتىم، كاغبكم للمدعي اؼبدٍل جبميع طل اتو، فالنص على يف توقيع العقوبة زجران ؽب
                                                             

 ، (1948-12-20ؽ، جلسة 18لسنة  1611 رقم) ،موسوعة القانونية الشاملة .اؼبصريةأحكاـ ؿبكمة النقض  -238
  (. 1961-6-1جلسة  ،ؽ 12، السنة 77رقم اغبكم ) ،موسوعة القانونية الشاملة .أحكاـ ؿبكمة النقض اؼبصرية -239
مكت ة القاىرة اغبديثة، )، كالفقو، التقنُت اؼبدٍل يف ضوء القضاء ؿبمد كماؿ ع دالعزيزمشار إليو، ، 1959-12-31نقض  -240

  .172، ص(1963

 . 1039ص (، 1جاجمللد الثاٍل،  )مرجع سابق،مصادر اإللتزاـ ،ع دالرزاؽ أضبد السنهورم، الوسيط  -241
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ىذا اغبكم بأنو قد راعي الزجر يف القضاء للمدعي اؼبدٍل جبميع طل اتو يف حُت أف التعويض 
هبب أال يكوف مؤسسان إال على ماغبق اؼبدعي من ضرر، كأف يكوف متناس ان مع الضرر ذلك 

  (242)ر مل هبئ إال منص ان على تقدير العقوبة(.ال يكوف لو ؿبل، إذ أف حديث الزج
كيف تأكيد آخر ؽبا توضح ؿبكمة النقض ىذا اعبانب بشكل دقيق عندما تقوؿ )أف 
تعديل م لغ التعويض بالزيادة فيو بناء على إستئناؼ اؼبدعي باغبق اؼبدٍل ال يتعارض مع 

لعربة يف تقدير التعويض ىي زبفيف العقوبة اكـو هبا على اؼبتهم من ؿبكمة أكؿ درجة إذ ا
كيبكن إستنتاج  (243)دبقدار الضرر الذم كقع كىذا ال وبوؿ دكف إستعماؿ الرافة مع اؼبتهم(.

ىذا اؼبوقف من حكم كمة التمييز العراقية تقوؿ فيو :) أف التعويض الذم وبكم للمتضرر 
  (244)ال يصح إعت اره عقابان على اػبصم ...(.

فكرة جسامة اػباأ عند تقدير التعويض إستقرار القضاء يف كفبا ساعد على إست عاد 
معظم ال لداف يسانده معظم الفقو على إعت ار التعويض كسيلة عبرب الضرر، لذا هبب أف 

، إضافة إىل ما تذىب إليو اؼبسؤكلية اعبنائية من حيث (245)يقدر بقدره دكف زيادة اك نقصاف
يهدد اعبماعة كعلى ضوئو يتم إيقاع العقوبة ربديد جسامة اػباأ لقياس مقدار اػبار الذم 

بأسم اجملتمع. كىذا التصور ال يزاؿ ىو الغالب يف اجملاؿ القانوٍل فقهان كتشريعان كقضاءن رغم 
 ظهور دعوات هتدؼ إىل التغيَت لتتماشي مع ىذا التاور.

أف الس ب كراء عدـ إعتداد القاضي جبسامة اػباأ قد يكوف ذاتيان، أم متعلقان 
قاضي ذاتو كمدل تقديره ألنبية اػباأ اغباصل كما يبتلكو من خلفية تتعلق بشخصيتو بال

 كبنائها الفكرم.

                                                             

  (. 1950-10-21ؽ، جلسة  20لسنة  1032نقض جنائي رقم ) ،موسوعة القانونية الشاملة .أحكاـ ؿبكمة النقض اؼبصرية -242
 (. 1953-2-10، جلسة ؽ 22لسنة  877نقض جنائي رقم ) ،موسوعة القانونية الشاملة .ؿبكمة النقض اؼبصريةأحكاـ  -243
إث ات النظرية العامة لئللتزامات، مصادر اإللتزامات، حسن علي الذنوف، ، ، مشار إليو يف مؤلف2086/2/1956قراراىا اؼبرقم  -244
 . 256ص، )بغداد، اعبامعة اؼبستنصرية(، االلتزاـ
  (. 1982-4-7ؽ، جلسة  48لسنة  53رقم نقض مدٍل مصرم ) ،موسوعة القانونية الشاملة .أحكاـ ؿبكمة النقض اؼبصرية -245
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فقد يرل القاضي باف ال ضركرة لئلعتداد جبسامة اػباأ، إذا كاف اػباأ ال يتصف 
باعبسامة اليت تستدعي أك تلفت إنت اىو لتجعلو يتشدد عند تقديره للتعويض، فينظر ؼبقدار 

اصل دكف التعويل على جسامة اػباأ لعدـ أنبيتها، كىو موقف ي دك ط يعيان كيبكن الضرر اغب
 أف يتخذه قضاة كثَتكف.

كقد ال يعتد القاضي جبسامة اػباأ بس ب خلفيتو كقناعاتو الفكرية أك القانونية. 
كىذا يعٍت عدـ إعماؿ النص القانوٍل رغم اإلشارة اليت قد ت دك كاضحة فيو، كاليت يبكن اف 
تتأكد ؼبن يراجع األعماؿ التحضَتية اؼبوضحة للمراحل اليت مر هبا النص، كاليت تشمل 
مشركع النص كصبيع اؼبناقشات اليت دارت خبصوصو من ق ل اللجاف اؼبختصة اليت قامت 
بصياغتو. ككذلك اجملالس التشريعية اليت أقرتو، خاصة بالنس ة لنص القانوف اؼبدٍل اؼبصرم 

انونُت اؼبدنيُت اللييب كالعراقي. فأنبية  األعماؿ التحضَتية رغم القوؿ الذم يعد أساس الق
كىذا يفًتض (246)بعدـ إلزاميتها للقاضي، إال إهنا موضحة للنص كما يتضمنو من حكم.

معرفة القاضي اؼبس قة بكل ىذه اػبلفيات كبكيفية تفسَت النصوص القانونية، كإستخبلص 
 اؼبعمقة ؽبا كتا يقاهتا القضائية السابقة.اإلرادة اغبقيقية للمشرع بالقراءة 

أف عدـ كجود النص اؼبانع من إمكانية اإلعتداد جبسامة اػباأ كظرؼ من الظركؼ 
اؼببلبسة ككجود ما يشَت إىل عكس ذلك يف األعماؿ التحضَتية، يعٍت اف قصد اؼبشرع من 

بس، إمبا ىي اإلقتصار على ذكر الظركؼ اؼببلبسة ليس إست عاد جسامة اػباأ كظرؼ مبل
  (247)صياغة قانونية مرنة تضع حكمان يتفق كسلاة من يتوىل تا يق النص كىو القاضي.

كعلى ضوء ذلك ي دك موقف القضاء سل يان من ىذه النقاة، فالقاضي ىنا ي تعد عن 
اؼبعٌت اغبقيقي للنص، ككذلك عدـ سبتعو دبا يبتلكو من سلاة تقديرية منحها لو اؼبشرع، 

قاضي يف ىذا اؼبوقف كمن غادر طريقان كاف يبكن أف يسلكو كيتلمس من كبذلك يكوف ال
خبللو إبراز إمكاناتو اليت يفًتض اف يوظفها ػبدمة عملو القضائي كدبا وبقق العدالة بُت 

                                                             

 . 285، ص(1982جامعة بغداد، )، نظرية تفسَت النصوص اؼبدنيةؿبمد شريف أضبد،  -246
  كما بعدىا. 106حوؿ مفهـو الصياغة اؼبرنة أنظر نفس اؼبرجع السابق، ص -247
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. فالتعويض ىنا يقدر من ق ل القضاء من خبلؿ نظرتو إىل الضرر دكف اػباأ، أم  اػبصـو
عٌت آخر دكف إستخداـ كظيفة الردع اؼبستندة لؤلسس من دكف إعت ار عبسامة اػباأ.  كدب

األخبلقية للمسؤكلية اؼبدنية، على الرغم من ضركرهتا يف بعض اغباالت، خصوصان يف ظل 
 نصوص قانونية تسمح بذلك.

إف دكر القاضي كىو يبارس مهنتو ال يقتصر على تعويض اؼبضركر كبياف ما هبب أف 
إفهاـ اؼبسؤكؿ كأطراؼ اػبصومة ككل من حضر اؼبرافعة العلنية يتحملو اؼبسؤكؿ، كإمبا ؿباكلة 

بل ككل من يعنيهم األمر، أف كظيفة القضاء ليست عملية ترميم  ؼبا وبصل من ىدـ يف 
بنياف العبلقات اإلنسانية الناشئة عنها عبلقات قانونية يفًتض أف تكوف يف اإلذباه الصحيح، 

بناء ؾبتمع يسعى ألف تكوف العبلقات بُت أفراده  فهذه الوظيفة ما ىي إال خاوة يف عملية
م نية على أسس بعيدة عن اإلستغبلؿ غَت اؼبشركع عن طريق ردع اؼبسؤكؿ عن اػباأ، ال 
سيما إذا كاف ىذا اػباأ جسيمان، ككذلك توضيح ما على اعبميع من كاج ات قانونية 

ات مفرغة يف نصوص كضعها اجملتمع كأكجب عدـ اإلخبلؿ هبا، سواء كانت ىذه الواج 
قانونية أك يبكن أف تشمل هبذه النصوص عندما تعترب من كجهة نظر القانوف ـبالفة ؼبا هبب 

شارة يف إلأف على القاضي ا(248)اف يكوف عليو سلوؾ الشخص اؼبعتاد. كىناؾ من يرل
أس اب حكمو أنو قد راعي ليس مقدار الضرر الذم اصاب اؼبضركر فقط، بل جسامة خاأ 

يضان ليعاي للتعويض كظيفتو الردعية. كإذا ما حصل ذلك فإف القاضي يكوف قد الفاعل أ
اعترب جسامة اػباأ من عناصر التعويض اليت تتداخل مع غَتىا من العناصر دكف أف يكوف 
ؽبذا العنصر اإلستقبللية كما ىو اغباؿ بالنس ة للعناصر األخرل كاػبسارة الواقعة اك الكسب 

التعويض كظيفتو التعويضية. كإذا كاف توجو القاضي كفقان ؽبذه  الفائت، حىت ال يتجاكز
اغبدكد فإنو ال ىبضع لرقابة ؿبكمة النقض، ألنو ال يكوف قد تعدل سلاتو التقديرية، 

 عية اليت يستقل هبا قاضي اؼبوضفالتقدير، كفقان لذلك يعد من اؼبسائل اؼبوضو 
                                                             

)مرجع ، تقدير التعويضدسوقي، الؿبمد إبراىيم . ك 197ص ، )مرجع سابق(،التعويض عن ضرر النفس سعيد ع دالسبلـ، -248
 . 71ص )مرجع سابق(،، حقيقة أزمة اؼبسؤكلية اؼبدنيةؿبسن ع داغبميد إبراىيم ال يو، أنظر  . كيف ىذا اؼبعٌت458ص سابق(،
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 اػباأ عند تقدير التعويض:الق وؿ الصريح من ااكم باإلعتداد جبسامة  -2
إف القوؿ بأف ااكم سبيل غال ان إىل رفض اإلعتداد جبسامة اػباأ عند تقدير التعويض ال 
يلغي كجود إذباه لدل بعض ااكم ألخذه ىذه الفكرة بنظر اإلعت ار عندما تكوف بصدد 

 اغبكم بتعويض عن ضرر ما.
صروبان. كي دك أف الس ب يعود  لقد جاء اإلعبلف عن ىذا الق وؿ من بعض ااكم

إىل قناعة القاضي أك قضاة اكمة هبذه الفكرة أك اغباجة العماؽبا العت ارات عملية أك 
أخبلقية، فبا دعا، حسب تصورنا، ىذه ااكم إىل اجملاىرة هبذا الق وؿ، أك أف ط يعة النزاع 

أ تقًتب من العمد. اؼبعركض يستوجب مثل ىذا التوجو، خصوصان إذا كانت جسامة اػبا
يرل بأف قضاء بعض ااكم جرل على اػبركج على القاعدة القائلة  (249)كال عض من الفقو

بأف كل خاأ مهما قٌل يصلح أساسان للماال ة بالتعويض، كما يف حاليت النقل باجملاف كاػباأ 
 الفٍت.

لواقعي لقد حاكؿ القضاء، خاصة القضاء الفرنسي، ربت تأثَت الفقو ربويل مسلكو ا
بق وؿ جسامة اػباأ إىل م دا قانوٍل، فصدرت بعض أحكامو اليت تؤكد صراحة على كجوب 

 كضع درجة جسامة اػباأ يف اإلعت ار عند تقدير التعويض.
اليت رفعت  1961-4-20نيم( الفرنسية يف كمن احكاـ القضاء حكم ؿبكمة )

ألف  30ألف فرنك إىل  14من فيو مقدار التعويض عن الضرر األديب اكـو بو للوالدين 
 ( 250)فرنك دبراعاة جسامة خاأ اؼبسؤكؿ.

حىت عند تناكؽبا (251)كرغم أف ؿبكمة النقض الفرنسية رفضت إقرار ىذا اؼب دأ
ؼبسؤكلية الا يب اؼبدنية حيث أخذت األحكاـ القضائية تتجو كبصورة تدرهبية إىل عدـ 

                                                             

 . 59ص)مرجع سابق(،  ،اؼبسؤكلية اؼبدنية، حسن عكوش -249
 . 453ص )مرجع سابق(، ، تقدير التعويضدسوقي، الاغبكم اؼبذكور مشار إليو يف مؤلف، ؿبمد إبراىيم  -250
 (،1988،  1ط ، دار النهضة العربية، القاىرة)، مفهـو السلاة التقديرية للقاضي اؼبدٍلأضبد ؿبمود سعد، ، مشار إليو يف مؤلف -251

 . 72ص
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 ـ مسؤكلية الا يب أف يرتكب خاأ جسيمان التمييز بُت درجات اػباأ مقررة بأنو ال يلـز لقيا

إال أف القضاء أستمر على مسلكو بصورة ضمنية حىت أضحى إذباىان قضائيان ثابتان دكف 
فكرة العقوبة اػباصة ىي  .كيرل األستاذ )ستارؾ( أف(252)التصريح بو يف األحكاـ الصادرة

د  ربولت، تفاديان للنقض، الفكرة اعبديرة بتفسَت ىذا اإلذباه القضائي. كمع ذلك فااكم ق
من التصريح علنان باإلعتداد جبسامة اػباأ إىل اإلعتداد هبا ضمنيان حفاظان على مثل ىذا 
التوجو، كالس ب يف ذلك قد يعود إىل خلو القانوف اؼبدٍل الفرنسي من نصوص تتناكؿ 

 موضوع الظركؼ اؼببلبسة كمنها جسامة اػباأ.
يف جسامة اػباأ لتوزيع اؼبسؤكلية يف  تمد معياركيذكر أف ؾبلس الدكلة الفرنسي يع

، كقد يكوف ىذا اؼبوقف ناذبان من أف (253)حالة إجتماع اػباأ اؼبرفقي كاػباأ الشخصي
القضاء يستند إىل النصوص القانونية اليت تشَت إىل ىذا اؼبعيار، حيث تضمنتو معظم 

  (254)التشريعات.
دك، مل يصرح بق وؿ جسامة اػباأ  أما بالنس ة للقضاء اللييب فإنو، كعلى ما ي 

كظرؼ مبلبس مكتفيان باإلشارة إىل ضركرة مراعاة الظركؼ اؼببلبسة. فالكثَت من أحكاـ 
كمع ذلك كيف حكم (255)ىذا القضاء تشَت إىل مراعاة بعض الظركؼ كتسميتها بالتحديد

حديث للمحكمة اللي ية ت نت فيو فكرة جسامة اػباأ كأدخلتها كعنصر من عناصر 
 التعويض. 

                                                             

 . 194ص ، )مرجع سابق(،التعويض عن ضرر النفسسعيد ع دالسبلـ ،  -252

  332ص(، 1968، )رسالة دكتوراه مقدمة إيل كلية اغبقوؽ جبامعة القاىرة عاـ نظرية اػباأ اؼبرفقيأنظر حامت علي ل يب جرب،  -253
بالرجوع على اؼبوظف أيان خاأه، كلذا يكوف مل يعرؼ اؼبشرع العراقي بُت اػباا اؼبرفقي كاػباا الشخصي، حيث اعاى اغبق لئلدارة -254

مسؤكلية اإلدارة عن أعماؿ  ،أنظر إبراىيم طو فياض اؼبشرع العراقي أخذ دبعيار جسامة اػباأ عند ال حث يف مسؤكلية اؼبوظف كاإلدارة.
-314ص ،(1973ىرة، يف عاـ جامعة القاىرة، ما عة ع ده أضبد، القا، ة دكتوراه مقدمة إىل كلية اغبقوؽرسال)، موظفيها يف العراؽ

317. 
، 17 نةسال ،1980-6-15، جلسة  4/25اؼبرقم ) ،ؾبلة اكمة العليا ،حكم اكمة العليا اللي يةأنظر على س يل اؼبثاؿ  -255

ؽ، سابق اإلشارة،  52/20الذم  يشَت إىل ضركرة  التقصي على حالة الارفُت، كحكمها اؼبرقم  104، ص (1981، يناير 2 ددعال
 حيث يشَت فيو إىل مراعاة حالة كسن اؼبضركر.
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كشفت فيو اكمة العليا عن ( 256)1998 – 10 -17ففي حكمها اؼبؤرخ يف 
موقفها من ىذه الفكرة بوضوح تاـ. كتتعلق القضية موضوع ال حث بأحد ض اط شرطة 

عندما كاف يؤدم كاج و على الاريق الساحلي فبا أٌدل إىل تعرضو  اؼبركر صدمتو سيارة نقل
لعدة إصابات قبم عنها بًت ساقو كسبت إحالتو على التقاعد بس  ها، األمر الذم دفعو إلقامة 
الدعول كاؼباال ة بتعويض مقداره ثلثمائة ألف دينار. كقد حكمت ؿبكمة طرابلس اإلبتدائية 

ر كتعويض عن الضررين اؼبادم كاألديب. كبعد إستئناؼ اغبكم للمدعي دب لغ أربعُت ألف دينا
من ق ل طريف الدعول قضت ؿبكمة إستئناؼ طرابلس بتعديل اغبكم اؼبستأنف كإلزاـ 
اؼبدعي عليو بأف يدفع للمدعي م لغ شبانُت ألف دينار رافضة اإلستئناؼ اؼبقدـ من اؼبدعي 

 عليو. 
) ... بالنظر للظركؼ  تئناؼ :كيف معرض تس ي ها للحكم قالت ؿبكمة اإلس

اؼببلبسة من جسامة اػباأ أك خاورة اإلصابات كقيمة الدخل الذم حـر منو الاالب كما  
كابده من االـ نفسية كحزف كحسرة كمعاناة  ستظل معو طواؿ حياتو ... األمر الذم يتعُت 

 معو اغبكم بتعديل اغبكم اؼبستأنف على النحو باؼبناوؽ(. 
ستئنايف كجاء يف إلاكمة العليا مت رفض الاعن كتأييد اغبكم ا كبعد الاعن أماـ

) كاف ما أكرده اغبكم بيانان لعناصر الضرر  حكم اكمة العليا هبذا اػبصوص ما يلي :
اؼبعوض عنو كافيان لتربير ما أنتهى إليو من تقدير للتعويض اؼبقضي بو دكمبا قصور أك فساد، 

 و غَت سديد(.كيضحى النعي عليو يف ىذا الوج
يت ُت لنا من ىذا اغبكم أف اكمة العليا مل هتمل جسامة اػباأ كظرؼ من 
الظركؼ اؼببلبسة، بل تعتربه كذلك عندما تأيت على ذكر الظركؼ اؼببلبسة بشكل عاـ. أما 
أشارهتا إىل اعبسامة يف بعض أحكامها فإننا نعتقد بأف ذلك يعود ؼبا تشكلو ىذه اعبسامة 

 بُت عناصر التعويض يف بعض الدعاكم اؼباركحة أماـ القضاء. من أنبية من

                                                             

  ، ) غَت منشور(.ؽ 64/41رقم  ،حكم اكمة العليا اللي ية، طعن مدٍل -256
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كمن اغباالت اليت يبكن للقاضي أف يستعُت خبلؽبا بفكرة جسامة اػباأ عند تقدير 
التعويض فهي حالة التعويض عن الضرر اؼبعنوم، مستندان يف ذلك على ما يبتلكو من سلاة 

 (257)تقديرية هبذا اػبصوص.

ىذه اإلمكانية يعود إىل ط يعة الضرر ذاتو فمن اؼبستقر عليو كيعتقد أف الس ب كراء 
فقهان كقضاءن أنو ال فرؽ بُت الضرر اؼبعنوم كالضرر اؼبادم من حيث كجوب التعويض 

(من القانوف اؼبدٍل الفرنسي يشمل األضرار 182ك138فالتعويض كفقان للمادتُت)(258)عنهما
ورة م اشرة، حىت أف ذلك أص ح م داءن رئيسيان اؼبادية كاؼبعنوية رغم عدـ اإلشارة إىل ذلك بص

  .وباكؿ من خبللو تعويض ىذا الضرر( 259)ما قان من ق ل القضاء.
رغم صعوبة الوصوؿ بو إىل ما يساكيو، كلذلك ينظر إليو على أنو كسيلة للتخفيف 
 فبا قاساه اؼبضركر من اآلـ. كقد يعود الس ب إىل أف الضرر اؼبعنوم ليست لو قيمة ثابتة،

حيث ال يبكن تقديره تقديران دقيقان، أك مواجهة صعوبة يف ىذا التقدير كىذا ما يعاي 
للقاضي مساحة من اغبرية يف ىذا اجملاؿ ماداـ انو غَت ملـز ب ياف عناصر التعويض عند 

فكم ىو تأثَت بًت يد شاب يف مقت ل العمر، ككم من اؼب الغ يبكن ( 260)تقدير الضرر اؼبعنوم.

                                                             

257-   Nour Eddine   .OP . cit . No . 339. P. 187.                                                            
                                                    

 .253ص ، )مرجع سابق(، التعويض عن الضرر اؼبعنوممقدـ السعيد،  -258

259- Nour  Eddine .OP . cit . No . 339 . P. 187.                                                              
                                                              

اغبق يف التعويض عن ؿبمد وبي،  ياسُت، كللمزيد من التفصيبلت حوؿ موقف القانوف الفرنسي من التعويض عن الضرر األديب راجع
   كما بعدىا. 46، ص(دار النهضة العربية ،القاىرة)، الضرر األديب

ترل اكمة العليا اللي ية عدـ لزـك  بياف العناصر اؼبكونة للضرر اؼبعنوم كال مقدار التعويض عنو إذا كاف  قد قدر دب لغ إصبايل  -260
-16جلسة ، 233/41رقم ) ،أنظر طعن مدٍل، دكف زبفيض دبقدار كل منهما على حدة، كىذا ما أكدتو  يف أحكاـ  صدرت ؽبا

مرجع ، اجمللد األكؿ، موجز اؼب ادئ القانونية، 1991-2-26ؽ، جلسة  469/35رقم )كطعن جنائي (، غَت منشور ،12-1996
 334رقم ، )موسوعة القانونية الشاملة .. كىذا ما تراه ؿبكمة النقض اؼبصرية أيضان. أنظر أحكاـ ؿبكمة النقض اؼبصرية191صسابق(، 

ؽ. جلسة  50لسنة  1609رقم ، )موسوعة القانونية الشاملة .أحكاـ ؿبكمة النقض اؼبصرية (.1972 -4-8ؽ، جلسة   36لسنة 
27-3-1984 .) 
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ية ؼبا يعانيو طوؿ حياتو؟ كىل نستايع أف نضع تعويضان حقيقيان لضرر مثل أف تكوف مساك 
إهنا أسئلة ال يبكن أف ( 261)ثلم شرؼ فتاة شابة؟ أك فقد عزيز بس ب إعتداء كقع عليو؟

تكوف إجابتها باإلهباب عن طريق القوؿ بإمكانية تعويض مثل ىذه األضرار، كال القوؿ بأف 
 يصعب تقويبو أصبلن.التعويض ىو مقابل حقيقي لضرر 

فهناؾ الكثَت من األضرار اؼبعنوية غَت قابلة للتقدير النقدم بس ب ط يعتها، كىناؾ 
صعوبة بالغة للوصوؿ إىل معيار دقيق لتقدير تعويض ؽبا، كما ىو اغباؿ عند فقد ال صر أك 

ر كغال ان ما يقاؿ أف تقدير القاضي سيكوف ربكميان يف حالة الضر (262)بًت أحد األعضاء.
اؼبعنوم. كيرد على ىذا الرأم بالقوؿ بأف ىذا التقدير يستند إىل عنصر الواقع كأنو ال يبس 
م ادئ األخبلؽ، كما أف مسألة التحكمية ىذه ال تقتصر على الضرر اؼبعنوم فقط، بل 

 ( 263)الضرر اؼبادم أيضان يف بعض األحواؿ.
كمن جانب آخر فإف ىذا الضرر غال ان ما تكوف جسامتو مرت اة جبسامة اػباأ 
الصادر من الغَت. ففي أكثر األحواؿ يكوف الضرر األديب أكثر إيبلمان عندما يكوف اػباأ 

 أكثر جسامة. 
كتربز أنبية فكرة جسامة اػباأ يف حالة تعدد اؼبسؤكلُت كتظهر ىذه اغبالة مدل 

خبصوص فكرة جسامة اػباأ. كالس ب األساس لوجود ىذا اإلتفاؽ ىو  إتفاؽ الفقو كالقضاء
موافقة اؼبشرع الصروبة اليت توفر أساسان قانونيان لئلعتداد جبسامة اػباأ. فاألصل أف توزيع 
اؼبسؤكلية كعبء التعويض يقوماف على أساس مسانبة اػباأ يف إحداث الضرر، كىو ما 

ناؾ خاأ من اؼبضركر أك غَته ساىم يف إحداث الضرر ربكم بو القواعد العامة. فإذا كاف ى
فإف اؼبسؤكلية توزع على صبيع من ساىم يف كقوع الضرر كبلن حسب مسانبتو ىذه، كىذا ىو 

                                                             

حقيقة أزمة  ،كؿبسن ع داغبميد إبراىيم ال يو .345ص ، )مرجع سابق(، النظرية العامة لئللتزاـ،  ؿبمد علي ال دكم األزىرم -261
 . 120صابق(، ، )مرجع ساؼبسؤكلية اؼبدنية

ترصبة ىنرم رياض ككـر مش ل، اػبرطـو ، دار اعب ل، )، دعاكم الضرر ال دٍل يف القانوف اإلنكليزمديفيد كمب كمرغريت كمب،  -262
 .  17-14، ص1984، 2ط 

 . 57-56ص (، 1991، )القاىرة، دار النهضة العربية، اغبق يف التعويض عن الضرر األديبياسُت ؿبمد وبي،  -263
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عندما قالت بتساكم  (264)( من القانوف اؼبدٍل اللييب172اؼبضموف الذم ضبلتو اؼبادة )
منهم يف التعويض(، كىذا يعٍت النظر اؼبسؤكلُت يف اؼبسؤكلية )إال إذا عُت القاضي نصيب كل 

إىل اؼبسانبة يف إحداث الضرر، أم مدل جسامة الضرر الذم أحدثو كل مشًتؾ. أما 
خبصوص جسامة اػباأ فإف القاضي يلجأ إليها عندما يكوف ىناؾ ضرر كاحد مع كجود 

ة عدة مسؤكلُت يبكن أف يكوف خاأ كل منهم س  ان يف إحداث ىذا الضرر. ففي ىذه اغبال
يبكن للقاضي أف يلجأ إىل توزيع اؼبسؤكلية كمن مث التعويض على اؼبسؤكلُت كبلن حسب 

كىذا يعٍت أف اكمة البد ؽبا من التمييز بُت اػباأ العادم كاػباا (265)جسامة خائو.
اعبسيم كاػباأ العمد كأم خاأ آخر للوصوؿ إىل بياف مدل ىذه اعبسامة. كتعتمد اكمة 

،كلكنها زبضع عند ربديدىا لنوعية اػباأ (266)لكو من سلاة تقديريةيف ذلك على ما سبت
  (267)لرقابة ؿبكمة النقض.

أما تقدير التعويض يف حد ذاتو فإنو من األمور اليت تستقل هبا ؿبكمة اؼبوضوع 
حس ما تراه مناس ان عبرب الضرر مستهدية للوصوؿ إىل ذلك بكافة الظركؼ كاؼببلبسات يف 

ت اكمة نفسها مضارة لتوزيع اؼبسؤكلية حسب جسامة اػباأ فإهنا الدعول. فإذا ما كجد
 البد كأف تلجأ إىل ربديد جسامة كل خاأ كفقان ؼبعيار ؿبدد. 

كلفكرة جسامة اػباأ صدل يف بعض القوانُت األخرل. ففي ظل قانوف اؼبرافعات ال 
ييسأؿ القضاة عن اػبااء اليت يرتك وهنا أثناء تأديتهم لعملهم القضائي إال إذا كاف ما كقع 

                                                             

  ( من القانوف العراقي.217( من القانوف اؼبدٍل اؼبصرم كيقابلهما نص اؼبادة )169نص اؼبادة ) نااؽ -264

رقم  ،اجمللد االكؿ) ،موجز اؼب ادئ القانونية، أنظر طعن مدٍل لييب -دير لؤلخااءإذا كانت كقائع الدعول تساعده على تق -265
 . 192، ص(1982-5-17ؽ، جلسة  97/26

 . 289ص)مرجع سابق(، ، سلاة القاضي التقديرية ن يل إظباعيل عمر، -266
 . 33ص)مرجع سابق(، ، اؼبشكبلت العملية يف تنفيذ العقدع داغبميد الشواريب،  -267



96 

 

فمن أس اب ق وؿ ـباصمة القضاء ىو  (268)منهم ييعد غشان أك تدليسان أك خاان جسيمان.
  (269)نهم.كقوع خاا مهٍت جسيم م

كيف نااؽ قانوف العمل فإف  القضاء الفرنسي يذىب إىل القوؿ بأف اؼبقصود من 
اعبسامة اليت هبب توفرىا يف خاأ رب العمل غَت اؼبغتفر ىي جسامة الفعل ال جسامة 

 ( 270)النتائج، كىو ما يكاد يتفق الفقو بشانو أيضان.
ن أف يأخذ دكره خبصوص كفيما يتعلق بإصابات العمل فإف القضاء اللييب كاف يبك

 التداخل اؼبؤدم إىل الغموض. هاموضوع جسامة اػباأ، السيما يف ظل نصوص قانونية غال 
( من الئحة اؼبعاشات حيث جاء نص 38كاؼبقصود ىنا ىو فيما يتعلق باؼبادة )

عي نتيجة االفقرة اػبامسة متداخبلن عندما أشار اؼبشرع إىل اغبرماف فبا يقدمو الضماف اإلجتم
 عدـ إعت ار اإلصابة إصابة عمل.

تعترب اإلصابة إصابة عمل على )أال يكوف اغبادث قد  تنص على  فالفقرة اػبامسة
فاؼبشرع  كقع بس ب سوء سلوؾ جسيم أك مقصود ]أك خاأ جسيم[ من جانب اؼبشًتؾ(.

العمد ىنا أكرد نصان يتداخل فيو مفهومان اػباأ اعبسيم الذم أشار إليو بسوء السلوؾ، كاػباأ 
عندما جاء حبرؼ )أك( ت عو بكلمة ) مقصود(، كمع ذلك عاد ليعاي اؼبدلولُت معٌت اػباأ 
اعبسيم عندما كضعو بُت قوسُت لئلستدالؿ على ما يقصد كلكنو مل يكن موفقان يف 

   (271)ذلك.

                                                             

 انوف اؼبرافعات العراقي. أنظر( من ق286( من قانوف اؼبرافعات اؼبصرم ك) 494)( من قانوف اؼبرافعات اللييب ك720اؼبواد )  -268
)طرابلس، اؼبركز القومي لل حوؽ ، النظاـ القضائي اللييب )قانوف اؼبرافعات اؼبدنية كالتجارية(قانوف علم القضاء   ع ودة،إالكوٍل علي 

)اإلسكندرية، منشاة اؼبعارؼ، ، التعليق على نصوص قانوف اؼبرافعاتأضبد أبو الوفاء، ك  كما بعدىا. 190ص(، 1998كالدراسات العليا، 
 . 1541ص(، 1990، 6ط

كحكم ؿبكمة (، 1985-3-5ؽ، جلسة  51لسنة  1163م رق) ،موسوعة القانونية الشاملة .كمة النقض اؼبصريةأحكاـ ؿب -269
ؽ، جلسة  76لسنة  1058اؼبقيدة برقم ) الدائرة الثالثة عشرة اؼبدنية، يف دعول اؼبخاصمة، موسوعة القانونية الشاملةإستئناؼ القاىرة، 

31-12-1959 .) 
 . 264ص)مرجع سابق(، ، إصابات العمل يف القانوف اللييبعمر إبراىيم حسُت،  -270
 كمابعدىا.  246صاؼبرجع نفسو،  -271
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( من 39) كمل يكتف اؼبشرع عند ىذا اغبد، بل عاد إىل تكرار نفس األمر يف اؼبادة
كاليت أراد فيها توضيح مدلوؿ سوء السلوؾ، إضافة إىل عودتو للخلط بُت سوء نفس البلئحة 

 ( من البلئحة ذاهتا.40السلوؾ كالتعمد يف اؼبادة )
أف ىذا التداخل كاػبلط أدل إىل غموض موقف اؼبشرع اللييب رغم ؿباكالتو توضيح 

 ما يقصده النص.
ذىن اؼبشرع لدل ؿباكلتو كعلى العمـو فإف مسألة جسامة اػباأ مل تكن غائ ة عن 

معاعبة بعض اغباالت اليت تتالب اإلستناد إىل ىذه الفكرة. ككاف بأمكاف القضاء لعب دكر 
أكرب عرب أحكامو اليت يستايع من خبلؽبا فك التداخل الذم أكجده اؼبشرع كرفع الغموض 

يت يبكن أف الذم نشأ عنو، كبياف اؼبقصود من اعبسامة اليت أشَت إليها يف ىذه النصوص كال
يستفاد منها يف مواقف أخرل خصوصان فيما يتعلق ب ياف أنبية فكرة جسامة اػباأ أك أثرىا 
عند ال حث يف مدل إستحقاؽ التعويض أك تقديره، كما فعلت ؿبكمة النقض اؼبصرية. ففي 
حكم ؽبا أكدت ؿبكمة النقض على أنبية ىذه الفكرة يف ؾباؿ إصابات العمل. كجاء يف 

إلمكاف رجوع العامل  1959لسنة  92من القانوف رقم  47ذكور )تا يق اؼبادة اغبكم اؼب
على صاحب العمل بالتعويض فيما يتعلق بإصابات العمل أف يكوف خاؤه جسيمان. فقد 
كردت ىذه الع ارة يف ىذا النص بصيغة عامة مالقة دبا هبعلها شاملة لكل فعل خاطئ سواء 

ـ أنو ال يقع ربت طائلة العقاب طاؼبا أنو خاأ أكاف مكونان عبريبة يعاقب عليها أ
  (272)جسيم(

 .التأثَت الضمٍت عبسامة اػباأ إلعت ارات عملية -3
اف ال وح باإلعتداد جبسامة اػباأ ليس ىو اؼبسلك الغالب للقضاء عمومان، كىذا 
اؼبوقف راجع ألس اب كثَتة أنبها عدـ كضوح اؼبوقف القانوٍل من ىذه اؼبسألة فقهان كتشريعان 
كقضاءن، أك لنقل عدـ إستقرار ىذا اؼبوقف على أقل تقدير. كالس ب الثاٍل يتعلق بالس ب 

                                                             

 (.1973-12-39ؽ، جلسة  37لسنة  486رقم ) ،موسوعة القانونية الشاملة ،أحكاـ ؿبكمة النقض اؼبصرية -272
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و، كىو أف القضاء كالعت ارات عملية أملتها اغباجة، عبأ إىل فكرة جسامة األكؿ أك نتيجة ل
اػباأ، كلغرض اإلبتعاد عن نقض األحكاـ من ااكم العليا أص ح تأثَت ىذه الفكرة يف 

 أحكامو تأثَتان ضمنيان.
كأكثر ما ت دك عليو حاجة القضاء إىل فكرة جسامة اػباأ عندما يكوف مضاران إىل 

األخااء، سواء كانت عمدية أك جسيمة أك يسَتة أك تافهة، السيما يف نااؽ  التمييز بُت
خصوصان أف مسالة كضع  (273)اؼبسؤكلية التقصَتية، ؼبا تلع و ىذه الفكرة من أىداؼ كأدكار

حدكد فاصلة بُت ىذه األخااء، كتلك اليت بُت اػباأ اليسَت كاعبسيم  ليست سهلة، ألهنا 
 ( 274)مسألة نس ية تتفاكت بتفاكت الظركؼ اؼبختلفة.

من اؼببلحظ أف الاريق الذم طاؼبا يسلكو القضاء يف ىذا اعبانب  أنو ييدخل يف 
ذكر موضوع اعبسامة يف األحكاـ اليت يصدرىا حىت مع أبتعاده عن  إعت اره جسامة اػباأ

يتجنب تعرض أحكامو للاعن فيها من ق ل أطراؼ النزاع الذين قد يركف باف إذباه اكمة 
لذا فمن كجهة النظر العملية فإف  ( 275)ىذا هبعل حكمها معي ان فتكوف ىناؾ فرصة لنقضو.

الذم غبق اؼبضركر بنظر اإلعت ار عند  القضاة مٌيالوف إىل األخذ جبسامة اػباأ كخاورة الضرر
ربديدىم م لغ التعويض مستندين يف ذلك على ما يتمتعوف بو من سلاات ك َتة يف تقدير 
التعويض، فبل غرابة إذا أستخلصنا من الواقع أنو كلما كاف اػباأ أكثر جسامة كانت ىناؾ 

 توجهات يف تشديد التزاـ اؼبسؤكؿ من أجل إصبلح الضرر.

                                                             

 . 289ص )مرجع سابق(، ،سلاة القاضي التقديريةن يل إظباعيل عمر،  -273
، (1988، 1القاىرة، مكت ة النهضة اؼبصرية، ط )، نظرية اػباأ الشخصي يف ؾباؿ اؼبسؤكلية اإلداريةسامي حامد سليماف،  -274

كيذكر أف ؿبكمة النقض مل تًتدد باإلشارة إىل جسامة اػباأ كاف كانت مل تقل بإزباذه كمعيار لقياـ اؼبسؤكلية. ففي  .206-205ص
د أسس قضاءه بالتعويض على أف خاأ تقصَتيان جسيمان قد كقع ... فإف اغبكم ال يكوف قد أخاأ يف حكم ؽبا تقوؿ ) مىت كاف اغبكم ق

قضاء النقض اؼبدٍل يف  سعيد أضبد شعلة، ، مشار إليو عند،1956-10-25ؽ، جلسة  23لسنة  8قم مدٍل ر  القانوف(. نقض
 . 42، ص(1997/ 1931 دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية،)، التعويض

 .345ص، )مرجع سابق(، نظرية العامة اإللتزاـ مصادر اإللتزاـال،  ؿبمد علي ال دكم األزىرم -275
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اب النصوص القانونية الواضحة اليت زبوؿ القضاء ربديد التعويض هبذا كيف ظل غي
الشكل ليجد فيها سنده القانوٍل فإف األحكاـ القضائية زبلو من اإلشارة الصروبة ؽبذا األمر 

 ذبن ان، كما قلنا، للنقض من ااكم العليا.
ئمة على أف حالة كهذه قبد صداىا فيما لو كاف التعويض ناذبان عن مسؤكلية قا

اػباأ مع كجود قضاء أكثر ميبلن إىل اؼبسؤكلية الشخصية، ألنو كاف أماـ قضية تكوف 
كما أف   )276(اؼبسؤكلية فيها موضوعية ال هبد القضاء حاجة تذكر إىل مسألة جسامة اػباأ.

اغباجة إىل إعماؿ الوظيفة اؼبزدكجة للتعويض كإبراز دكره يف ردع اؼبخائُت تتالب اللجوء إىل 
 ة اػباأ ؼبعرفة درجتو كؿباس ة اؼبسؤكلُت كفقان لذلك.جسام

التعويض يف القانون اللييب والشريعة اإلسالمية وفقًا للمعيارين  كيفية تقدير  -2
 ادلوضوعي والشخصي.

 .ادلعيار الشخصي أو الذايتأ( 
كلذلك أص ح (277)كفق ىذا اؼبعيار يقدر الفعل من خبلؿ تقدير شخصية الفاعل.

اؼبعيار درجة يقظة الشخص ذاتو فننظر إىل الشخص الذم أحدث الضرر أساس ىذا 
كنتفحص سلوكو لنت ُت ىل كاف شخصان عاديان فيحاسب كفق ذلك، أـ إنو أكثر يقظة 

كلذلك ( 278)لنشدد يف ؿباس تو، أك نتساىل يف ىذه ااس ة إف كاف دكف اغبالتُت السابقتُت.
ضمَت ككجداف ؿبدث الضرر للوصوؿ إىل  قيل إف معيار ذايت أك شخصي ألنو ىبوض يف

اػبارجية ك معرفة إف كاف مهمبلن أك مقصران، كعليو هبب األخذ بنظر اإلعت ار ظركفو الداخلية 
كمدل احًتازه كرشده ككفاءتو كاؼبواىب كالقدرات اليت يتمتع هبا، كىذا يتالب التقصي 

كلة إستقراء ضمَته كما كاف التفصيلي عن الفاعل إلستخبلص الصفات اليت يبتلكها، بل كؿبا

                                                             

276-  Abdel , Salam  Mazz    . Sa these , No . 230                                                             
                                               

 . 496ص)مرجع سابق(، ، مصادر اإللتزاـع د اجمليد اغبكيم،  -277
 .  496ص اؼبرجع نفسو،  -278
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يفكر بو غبظة كقوع الفعل الضار،  كقياس ما هبب أف يكوف عليو تصرفو أزاء ىذا الفعل. 
لذلك فإف الفاعل ال يبكن أف ينسب إليو اػباأ كال تًتتب أية مسؤكلية ماداـ إنو مل يستشعر 

ة الضارة ألف فعلو  الذنب يف جان و ألنو مل يكن، أك مل يستاع أف يتوقع أك يتدارؾ النتيج
 ( 279)كاف ط يعيان قياسان لشخصو، فهذا اؼبعيار ييعٍت بتحليل شخصية الفاعل ال الفعل ذاتو.

 (280)كعليو تص ح فكرة اػباأ فكرة شخصية حبتة.

 (281)ليجاؿ( ك)ستارؾ(ء يف فرنسا عن ىذا اؼبعيار مثل )لقد دافع القليل من الفقها

نتائج يبكن أف تتحقق دبوج و كصوالن للعدالة، كىذا الدفاع كاف بس ب ما يريانو من 
أكرب من تلك النتائج اليت يبكن أف وبققها اؼبعيار اؼبوضوعي بس ب النظرة كفق ىذا اؼبعيار 
الشخصي، إىل ظركؼ كل شخص كحالتو لتتحدد مسؤكليتو استنادان إىل فانتو الا يعية 

 (282)كمدل إدراكو كيقظتو كما يتمتع بو من حرص ذايت.

اؼبعيار الشخصي الكثَت من نقد الشراح، فهو مل يسلم من نقد الفقو الفرنسي كاجو 
الذم يستشهد برفض القانوف لو من خبلؿ الرجوع إىل األعماؿ التحضَتية مستخلصُت 

( اؼبتعلقة باؼبسؤكلية 1137) تأكيده على اعتناؽ اؼبعيار اؼبوضوعي كفقان للمادة
 (283)العقدية.

لة اؼبعيار الشخصي إال أهنم يأخذكف عليو مآخذ كثَتة، بعدا (284)كرغم إقرار الشراح
يأخذ كل شخص جبريرتو(، راباان بُت مفهـو )(285)منها أنو ككما يقوؿ األستاذ السنهورم

                                                             

 . 1085ص )مرجع سابق(،  ، الوسيط، مصادر اإللتزاـ، د الرزاؽ أضبد السنهورمع -279
ؼبركزه اإلجتماعي، ىناؾ قسم من الفقو اإلسبلمي يذىب إىل ضركرة األخذ دبعيار الشخص اعباٍل كما كاف هبب عليو معرفتو كفقان  -280

شخص ألخر  كمايقـو بو من أعماؿ، مع األخذ بنظر اإلعت ار ظركفو الشخصية  كقصر النظر كضعف السمع، كىو معيار ىبتلف من
 . 128ص ، ()مرجع سابق ،القانوف اعبنائي اللييب جرائم اإلعتداء على األشخاص، القسم اػباص  ؿبمد رمضاف بارة، با يعة اغباؿ. أنظر

 . 61ص(، 1980)دار النهضة العربية، القاىرة، ، اؼبسؤكلية اؼبدنية بُت التقييد كاإلطبلؽالليل، إبراىيم الدسوقي أبو  -281
 . 61 -60ص اؼبرجع نفسو،  -282
 . 64 -63اؼبرجع نفسو، ص  -283
 . 543ص )مرجع سابق(، ، مصادر اإللتزاـع داؼبنعم فرج الصده،  -284
 . 1085ص )مرجع سابق(، ، الوسيط، مصادر اإللتزاـع د الرزاؽ أضبد السنهورم،  -285
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اػباأ القانوٍل كاػباأ األديب، عليو ال يبكن الركوف إليو كال يبكن اعت اره صاغبان ليكوف مقياسان 
كمن النقاط اعبوىرية اليت أيثَتت على ىذا اؼبعيار أنو يلحق الظلم  (286)يفي بالغرض.

باؼبضركر أك باؼبسؤكؿ عن الضرر. فيمكن اف يكوف اػباأ قد ربقق بالنس ة لشخص ما، يف 
حُت أنو قد ال يكوف كذلك بالنس ة لشخص آخر إذا ما سربنا غور نفسية كل منهما، كىو 

ركر يف اغبصوؿ على التعويض عما أصابو من ضرر، أمر قد ييقضي إىل التبلعب حبقوؽ اؼبض
بإعت ار أف ىذا التعويض ماىو إال جزاء مدٍل ينظر فيو إىل الضرر ق ل النظر إىل شخصية 

 (287)من أحدثو، إضافة إىل الصعوبة اليت يبكن أف تواجو القاضي يف ىذا اجملاؿ.

ؼبعيار عادلة، كلردبا أف ف النس ة للمضركر قد ال تكوف النتائج اليت يفرزىا تا يق ىذا ا
الس ب يف ذلك يعود إىل خلط ىذا اؼبعيار بُت مفهـو التعويض ك العقوبة، فبا ينعكس أثره 

رغم أف  (288)أيضان على عدـ حث األفراد على ازباذىم القدر الكايف من اليقظة كاغبياة.
 اػباأ. أكثر ما يهمنا بالنس ة للمعيار الشخصي ىو مدل إمكانية تا يقو لتحديد جسامة

كفبا يبلحظ على ىذا اؼبعيار أنو ينظر إىل فاعل اػباأ ذاتو. فكل إىتماـ القائلُت 
هبذا اؼبعيار ينصب على معرفة نفسية كل شخص كمدل يقضتو دكف أف يكوف عبسامة 
اػباأ  يف حقيقة األمر  شئ يذكر، كىذا يؤدم إىل أننا ال نستايع من خبللو فقط ربديد 

أ يصدر من شخص ينسجم كيقضتو كفانتو، لذا فإنو ال يعد جسامة اػباأ، فثمة خا
مرتك ان خاان ما داـ مل يرتكب خاأ أدبيان. لذلك ال يبكن الركوف إىل ىذا اؼبعيار لتحديد 
جسامة اػباأ، ألف ما يعد خاأ جسيمان بالنس ة لشخص ما قد ال يعترب بالضركرة كذلك 

معيار آخر لتحديد جسامة اػباأ  بالنس ة لشخص آخر، كىذا ما دعا الفقو لل حث عن
 ينا ق على صبيع األشخاص.

                                                             

)مرجع  ،مصادر اإللتزاـع د الرزاؽ أضبد السنهورم، الوسيط، ك  .497ص )مرجع سابق(،  مصادر اإللتزاـ،ع د اجمليد اغبكيم،  -286
 . 1085ص سابق(، 

 . 497ص )مرجع سابق(. ، مصادر اإللتزاـع د اجمليد اغبكيم،  -287
رسالة ماجستَت مقدمة إىل كلية )، اؼبسؤكلية التقصَتية عن األعماؿ الشخصية بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوفخليل أضبد األرباح،  -288

 . 91، ص (1995 ،1ط مصراتو، دار رباح للنشر كالتوزيع،  ،1986الًتبية جبامعة طرابلس )الفاتح سابقان(، عاـ 
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 .ادلعيار ادلوضوعيب( 
أذبو الفقهاء اؼبسلموف كغال ية فقهاء القانوف الوضعي إىل األخذ باؼبعيار اؼبوضوعي 

 رغم اإلختبلؼ يف كيفية كأسلوب تا يقو، حيث أف لكل كجهة نظره هبذا اػبصوص.
 . اإلسالميادلعيار ادلوضوعي يف الفقه ( 1

فكاف من نتاج ىذه النظرة أف  (289)كانت نظرة الفقهاء اؼبسلمُت نظرة موضوعية
يكوف معيار التعدم لديهم يف الغالب ماديان موضوعيان، فاالعتداء لديهم كاقعة مادية ؿبضة 
ترتب اؼبسؤكلية اليت تعٍت كجوب التعويض بغض النظر عن األىلية اليت يتمتع هبا مس ب 

د حدث نتيجة الضرر اك قصده. كالفقهاء على ضوء ذلك ال يفرقوف بُت أف يكوف الضرر ق
  (290)فعل عمد أك ؾبرد خاأ.

إف ما ينظر إليو الفقهاء اؼبسلموف ىو السلوؾ اػبارجي للفاعل دكف اإلعتداد دبا 
 يكوف عليو من حيث سنو أك جنسو أك حالتو الصحية.

لقد أستخدـ الفقهاء اؼبسلموف تعابَت ـبتلفة لكل منها مدلوؽبا اػباص اؼبعرب عن 
اعد خاصة، إضافة إىل ما خرج بو الفقو اإلسبلمي من قواعد  جانب معُت إستلـز كضع قو 

 كلية تغاي كل ما يبكن أف وبدث فينتج عنو ضرر.
كمن تعابَت الفقو اإلسبلمي اؼبستخدمة يف نااؽ اؼبسؤكلية، الغصب كاإلتبلؼ 
كاعبنايات كالسرقة. كما تناكؿ الفقهاء اؼبسلموف لفظ التعدم كمدلوؿ ييغٍت عن مفهـو اػباأ 

 (291)م إستخدموه عند تناكؽبم للقتل.الذ

                                                             

اؼبسؤكلية ، كخليل أضبد األرباح، 144ص )مرجع سابق(، ، لية يف الشريعة اإلسبلميةمؤسسة اؼبسؤك ع د السبلـ التوقبي،  -289
إقامة اؼبسؤكلية اؼبدنية عن العمل غَت اؼبشركع على عنصر  كج ار صابر طو،. 97ص  ،(مرجع سابق، )الشخصيةالتقصَتية عن األعماؿ 

  .183ص ، العراؽ، منشورات جامعة صبلح الدين(، 1979، )رسالة ماجستَت مقدمة إىل كلية القانوف جبامعة بغداد عاـ  الضرر
 .  18ص )مرجع سابق(، ، نظرية الضمافكى ة الزحيلي،  -290
، اجملتهد كهناية اؼبقتصدبداية أبو الوليد ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد بن ؿبمد بن أضبد بن رشد القرطيب الشهَت بأبن رشد اغبفيد،  -291

أبو ؿبمد علي بن أضبد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب . ، 595ص ـ(، 2004 -ق1425 ،2ج  دار اغبديث، القاىرة،)
مؤسسة اؼبسؤكلية يف  ع دالسبلـ التوقبي،ادث أنظر د.كيف الفقو اإلسبلمي  .10ج ، )بَتكت، دار الفكر(، الي باآلثارالظاىرم، 

 . 139ص)مرجع سابق(، ، الشريعة اإلسبلمية
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كجاء إستخداـ لفظ التعدم يف الفقو اإلسبلمي كتع َت عن الظلم كالعدكاف كؾباكزة 
 .(293)فهو ) إحداث عمل مل يكن للشخص حق فعلو(( 292)اغبقوؽ.

كانابلقان من نظرتو اؼبوضوعية فإف الفقو اإلسبلمي ال يعتد باػباأ لقياـ اؼبسؤكلية. 
من الضرر علة كس ب للتضمُت. فبل يشًتط يف الضرر أف يايت نتيجة إعتداد كالشريعة ذبعل 

كمع ذلك فالفقو اإلسبلمي نظرتو اػباصة يف ىذا اجملاؿ، ال سيما (294)أك عمل غَت مشركع.
التهاًسعىةى عىٍشرىةى: ) الفقهية اليت أكردىا أبن قبيم اٍلقىاًعدىةي خبصوص اؼب اشرة كالتس ب. فقد قيلت 

كىذا ما أخذت بو ؾبلة (295)(مىعى اٍلمي ىاًشري كىاٍلميتىسى ًٌبي أيًضيفى اغبٍيٍكمي إىلى اٍلمي ىاًشرً إذىا اٍجتى 
فرقوا بُت ما ىو م اشر كما  الذين( 297)كىي ؿبل اتفاؽ صبهور الفقهاء(296)األحكاـ العدلية،

ـي :  -كىقىاؿى .(298)ىو متس ب ةي كىالسهبلى ـً الى ضىرىرى كىالى )عىلىٍيًو الصهبلى ٍسبلى كىقىٍد )(299((إٍضرىارى يف اإٍلً
 تػىعىذهرى نػىٍفيي الضهرىًر ًمٍن حىٍيثي الصُّورىةي، فػىيىًجبي نػىٍفييوي ًمٍن حىٍيثي اٍلمىٍعٌتى بًالضهمىاًف لًيػىقيوـى الضهمىافي 
ؼً  ٍتبلى ا كىجىبى الضهمىافي بًاٍلغىٍصًب فىً اإٍلً ـى اٍلميتػٍلىًف فػىيػىٍنتىًفي الضهرىري بًاٍلقىٍدًر اٍلميٍمًكًن، كىؽًبىذى  مىقىا

بى بًاإٍلً  ىٍف هبًى اءن كىًإٍضرىارنا فػىٍوؽى اٍلغىٍصًب، فػىلىمها كىجىبى بًاٍلغىٍصًب فىؤلى ؛ أًلىنهوي يف كىٍونًًو اٍعًتدى ًؼ أىٍكىلى ٍتبلى
فنا لىوي صيورىةن كىمىٍعٌتن بًًإٍخرىاًجًو عىٍن كىٍونًًو صىاغبًنا ًلبًلنًٍتفىاًع، أىٍك مىٍعٌتن  ، سىوىاءه كىقىعى إٍتبلى اًث  أىٍكىلى بًًإٍحدى

                                                             

)مرجع سابق(، ، النظرية العامة للموج ات كالعقود ،ص حي ؿبمصانُت. 18ص  )مرجع سابق(، ،نظرية الضمافكى ة الزحيلي،  -292
 . 173ص 

 . 228ص  ، )مرجع سابق(،ضماف اؼبتلف، سليماف ؿبمد أضبدف -293
 . 679، )مرجع سابق(، كبو قانوف مدٍل عريبؿبمد كاظم العاار،  -294
، )كضع حواشيو اأٍلىٍش ىاهي كىالنهظىاًئري عىلىى مىٍذىىًب أىيبٍ حىًنيػٍفىةى النػُّعٍمىافً  زين الدين بن إبراىيم بن ؿبمد، اؼبعركؼ بابن قبيم اؼبصرم، -295

سليماف ؿبمد أضبد، . ك 135، ص1ـ، ج1999 -ىػ  1419كخرج أحاديثو: الشيخ زكريا عمَتات، ل ناف، بَتكت، دار الكتب العلمية، 
 .211، )مرجع السابق(، صاؼبدخل لدراسة الفقو اإلسبلميإبراىيم ع د الرضبن إبراىيم، . ك 387)مرجع سابق(، ص ،ضماف اؼبتلف

 . 27(، ص1، )مرجع سابق، ج (90اؼبادة ) ؾبلة األحكاـ العدلية، -296
. ، كما بعدىا180ص )مرجع سابق(، ، النظرية العامة للموج ات كالعقودللمزيد من التفصيبلت راجع د. ص حي ؿبمصاٍل،  -297

 . 387ص ، )مرجع سابق(، ضماف اؼبتلفسليماف ؿبمد أضبد، . كما بعدىا 26ص )مرجع سابق(، ، نظرية الضمافكى ة الزحيلي، 
الكويت، مكت ة الًتاث اإلسبلمي، )، نظرية الضماف يف الفقو اإلسبلمييض، ؿبمد فوزم ف ،أنظر تفصيبلت ذلك يف مؤلف -298

 .  114 -112، ص (1988دار العلم، )، الفعل الضار كالضماف فيومصافى أضبد الزرقا،  ،123، 121، الفقرات (1983
 . 74س ق زبرهبة يف رسالتنا، ص -299
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اءه كىًإٍضرى  ًقيقىةن؛ أًلىفه كيله ذىًلكى اٍعًتدى ٍنىعي ًمٍن ااًلنًٍتفىاًع بًًو مىعى ًقيىاًمًو يف نػىٍفًسًو حى اره سىوىاءه  مىٍعٌتن ًفيًو يبى
ؼي مي ىاشىرىةن بًًإيصىاًؿ اآٍللىًة دبىًحلًٌ التػهلىًف، أىٍك تىٍسً ي نا بًاٍلًفٍعًل يف ؿبىً  ٍتبلى لٌو يػيٍفًضي إىلى تػىلىفو كىافى اإٍلً

اءن كىًإٍضرىارنا فػىييوًجبي الضهمىافى   .(300)(غىٍَتًًه عىادىةن؛ أًلىفه كيله كىاًحدو ًمنٍػهيمىا يػىقىعي اٍعًتدى
أم أف اإلتبلؼ يقع على الشئ ذاتو  ،(301)كاؼب اشرة تعٍت )إيصاؿ اآللة دبحل التلف(

فالفقهاء اؼبسلموف يركف إف الضرر اؼب اشر ىو الذم يعتد  (302)كىو ما يعرؼ بالضرر اؼب اشر
بو لقياـ اؼبسؤكلية، كال يسأؿ الشخص عن األضرار غَت اؼب اشرة ال عيدة، إال إذا كانت 

كىذا ىو الضرر غَت اؼب اشر، كىو ما يعرب عنو بالتس ب. .(303)متصلة بالشي إتصاالن ظاىران 
 كفيو يشًتط كجود التعدم.

ؼي تى ك  ٍتبلى يػيٍفًضي إىلى  ىيوى التهسى ُّبي لًتػىلىًف شىٍيءو يػىٍعًٍت إٍحدىاثي أىٍمرو يف شىٍيءو )سى ُّ نا اإٍلً
كيوجب التس ب عندما يكوف الضرر ناذبان عن علة .(304)(تػىلىًف شىٍيءو آخىرى عىلىى جىٍرًم اٍلعىادىةً 

 (305)كليس عن الس ب األصلي م اشرة. أخرل،

يعود لقوهتا كضعف التس ب، كىو مرجع التفرقة يف كعدـ إشًتاط التعدم يف اؼب اشرة 
اغبكم فيما بينهما. فالضركرة يف التس ب وبتاج أف يكوف الفعل الناتج عنو قد كقع تعديان، 

 (306)يف حُت أف اؼب اشرة علة مستقلة تكفي لوحدىا أف تكوف س  ان لؤلضرار.
أًلىنهوي مي ىاًشره فىبلى ييٍشتػىرىطي  حوؿ ىذا اؼبوضوع ما يلي) ...اب ت يُت اغبقائق جاء يف كت

 ًمٍن ًفيًو التػهعىدًٌم؛ أًلىفه اٍلمي ىاشىرىةى ًعلهةه فىبلى يػىٍ ايلي حيٍكميهىا ًبعيٍذرو كىالتهسى ُّبي لىٍيسى ًبًعلهةو فىبلى بيده 

                                                             

 -ىػ 1406، دار الكتب العلمية، )بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، اغبنفيعبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أضبد الكاساٍل  -300
 .165، ص (7ج ، ـ1986

 . 165، ص 7ج اؼبرجع نفسو،  -301
. كيذكر أف موضوع الضرر اؼب اشر أشارت إليو 683ص ، )مرجع سابق(، كبو قانوف مدٍل عريبؿبمد كاظم العاار،  -302
 .171(، ص1)مرجع سابق، ج . من ؾبلة األحكاـ العدلية( 887اؼبادة)
 . 182ص)مرجع سابق(،  ،النظرية العامة للموج ات كالعقودص حي ؿبمصاٍل،  -303

 . 171ص (،1، ج، )مرجع سابق(888اؼبادة )ؾبلة األحكاـ العدلية.  304- 
 .182، )مرجع سابق(، صالنظرية العامة للموج ات كالعقودص حي ؿبمصاٍل،  -305
 . 187ص(، 1998)، مصادر اإللتزاـع دالقادر الفار، . 230ص، )مرجع سابق(، اؼبتلفاتضماف سليماف ؿبمد أضبد،  -306
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قىاؿى مشىٍسي  .بلى ييضىاؼي التػهلىفي إلىٍيوً التػهعىدًٌم لًيػىٍلتىًحقى بًاٍلًعلهًة، كىًإٍحرىاؽي اغبٍىصىائًًد يف ًمٍثًلًو مي ىاحه فى 
، مثيه ربىىرهكىٍت أًلىنهوي  -رىضًبىوي اَّللهي  -اأٍلىًئمهًة السهرىٍخًسيُّ  اًديىةن ًحُتى أىٍكقىدى النهارى ا إذىا كىانىٍت الرًٌيىاحي ىى ىىذى

ٍضاىرًبىةن يػىٍن ىًغي أىٍف يىٍضمىنى؛ أًلىنهوي يػىٍعلىمي أىنػههىا الى الى صيٍنعى لىوي يف ربىٍرًيًكهىا، كىأىمها إذىا كىانىٍت الرًٌيىاحي مي 
 يف الاهرًيًق تىٍستىًقرُّ فىبلى يػيٍعذىري فػىيىٍضمىني كىذىكىرى يًف النًٌهىايىًة مىٍعزًيًّا إىلى التُّميٍرتىاًشيًٌ أىنهوي لىٍو كىضىعى صبىٍرىةن 

ٍيئنا ضىًمنى؛ أًلىنهوي ميتػىعىدٌو  بًاٍلوىٍضًع، كىلىٍو رىفػىعىٍتوي الرًٌيحي إىلى شىٍيءو فىأىٍحرىقػىٍتوي الى يىٍضمىني؛ أًلىفه  فىأىٍحرىقىٍت شى
ًة كى  ادي اغبٍىًديدى ًمٍن اٍلًكًَت يف ديكهانًًو فػىوىضىعىوي عىلىى اٍلعىبلى ضىرىبىوي الرًٌيحى نىسىخىٍت ًفٍعلىوي، كىلىٍو أىٍخرىجى اغبٍىده

ٍ يىٍضرًٍبوي كىلىًكٍن أىٍخرىجى الٌرًيحي  دبًٍارىقىةو كىخىرىجى شىرىاري  ٍيئنا ضىًمنى، كىلىٍو ملى النهاًر إىلى طىرًيًق اٍلعىامهًة كىأىٍحرىؽى شى
ٍقينا الى ربىٍتىًمليوي اأٍلىٍرضي فػىتػىعىدهل إىلى أىٍرًض جىا ٍيئنا ملٍى يىٍضمىٍن، كىلىٍو سىقىى أىٍرضىوي سى ٍيئنا فىأىٍحرىؽى شى رًًه شى

 (307)(.وي ملىٍ يىكيٍن ميٍنتىًفعنا فًيمىا فػىعىلى بىٍل كىافى ميتػىعىدًٌيناضىًمنى؛ أًلىنه 
كال يشًتط يف التعدم أف يكوف نتيجة فعل إهبايب، بل يبكن أف يأيت بس ب فعل 
سليب. فاؼبمتنع عن أداء العمل، كاألجَت، بدكف عذر مق وؿ كس ب تلف اؼباؿ يكوف ملزمان 

كيعد ىذا الضماف عوضان عن اؼباؿ اؼبتلف كليس جزاءن بضماف اؼباؿ عند تلفو أك دبثلو. 
 (308)لئلمتناع، فلو حصل اإلمتناع دكف أف يكوف ىناؾ ضرر مايل فبل ضماف عليو.

أف العربة يف كجود التعدم تكمن يف أف الضرر مل يكن نتيجة م اشرة لس ب 
ما كجد األصلي، بل عن علة أخرل يتوقع حدكثها عن ىذا الس ب على جرم العادة. فحيث

 التس ب كانت ىناؾ عبلقة بُت الضرر كالفعل، كبالتايل تقـو مسؤكلية الفاعل.
كمن األمثلة اليت تضرب يف ؾباؿ التس ب حالة إسقاط اؼبرأة عبنينها ميتان بس ب الفزع 
الذم أصاهبا بعد أف بعث إليها السلااف لتحضر أمامو، األمر الذم حصل مع اػبليفة عمر 

                                                             

ٍليبًٌ ، عثماف بن علي بن ؿبجن ال ارعي، فخر الدين الزيلعي اغبنفي -307 اغباشية: شهاب ، )ت يُت اغبقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الٌشً
ٍليبُّ الدين أضبد بن ؿبمد بن أضبد بن يونس بن إظباعيل بن يونس  ، ( 5، ج ىػ 1313، اؼبا عة الكربل األمَتية، بوالؽ ،القاىرة، الشًٌ

 . 147ص
القاىرة، ؾبلة معهد ال حوث كالدراسات العربية، العدد الثالث، )، اؼبسؤكلية اؼبدنية يف اؼبيزاف الفقهي اإلسبلميأنظر علي اػبفيف،  -308
  .95-94ص (،1972آذار 
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كأجهضت فقاؿ األماـ علي بن أيب طالب لعمر بن اػبااب ) إف  حيث فزعت يف الاريق
 .(309)ديتو عليك، ألنك أنت أفزعتها كألقت جنينها يف س يلك(

 .يف القانون اللييب ادلعيار  ادلوضوعي( 2
ينظر إليو إيل شخص ( 310)ىو معيار موضوعي. يف القانوف اللييب أف معيار اػباأ

خارؽ كال مي تل بغ اء بالغ، كقد أطلق عليو رب األسرة بذكاء  يبثل أكاسط الناس ال يتمتع
اغبريص، فقياس سلوؾ ؿبدث الضرر بسلوكو. فإذا خرج عن سلوؾ ىذا الرجل اؼبتوسط عيد 

( 311)خركجو خاأ موج ان للمسؤكلية بغض النظر عن درجة ذكائو أك غ ائو، حرصو أك إنبالو.

اد بسلوؾ شخص ؾبرد يبثل عامة فبل إعتداد بظركؼ اؼبسؤكؿ الشخصية كإمبا ىناؾ إعتد
الناس كلذلك فإف  على الشخص بذؿ عناية الشخص اؼبعتاد. كمقارنة ذلك دبا يبكن أف 
يقـو بو الشخص العادم فيما لو كجد يف نفس ظركؼ الفاعل، حىت يبكن ربديد ط يعة 

 تصرؼ كل شخص.
لناس، لذا  كيتصف اؼبعيار اؼبوضوعي بأنو معيار ثابت ال يتغَت كيا ق على كافة ا 

حيث أستمرت ااكم يف تا يقو (312)كاف مق والن من صبهور الفقو كما قان من ق ل القضاء.
 (313)كمنها ااكم اللي ية.

                                                             

 ،النظرية العامة للموج ات كالعقودلئلطبلع على اؼبزيد من األمثلة على حاليت اؼب اشرة كالتس ب راجع د. ص حي ؿبمصاٍل،  -309
 كمابعدىا.  183ص ،)مرجع سابق(

اؼبدنية اؼبسؤكلية إبراىيم الدسوقي أبو الليل، ك  .1086، ص)مرجع سابق(، الوسيط مصادر اإللتزاـع دالرزاؽ أضبد السنهورم،  -310
القاىرة، دار النهضة العربية، )، مصادر اإللتزاـ النظرية العامة لئللتزاـرقاكم، صبيل الش. 65، 64ص)مرجع سابق(. ، بُت التقييد كاإلطبلؽ

، (1992بالدار اعبامعية،  ،بَتكت) ،أساسيات نظرية اإللتزاـ يف القانوف اؼبصرم كالل ناٍلبرىاـ ؿبمد عاا هللا، . 509، ص (1993
 .  14ص

 . 494ص)مرجع سابق(، ، مصادر اإللتزاـع داجمليد اغبكيم،  -311
ع داؼبنعم جَته. ك  .543ص)مرجع سابق(،  ،دراسة يف القانوف الل ناٍل كالقانوف اؼبصرم مصادر اإللتزاـ ،ع داؼبنعم فرج الصده -312

 . 114ص )مرجع سابق(، التنظيم القضائي يف لي يا، 
 . 2267 - 687، ص(، القسم الثاٍل4ج)، اؼبفهرسةاجملموعة عمر عمرك،  -313
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ففي ىذا الصدد تقوؿ اكمة العليا اللي ية يف حكم ؽبا بأف :) من اؼبستقر عليو إف 
 .(314)لرجل العادم ...(اػباأ يف اؼبسؤكلية التقصَتية ىو اإلكبراؼ عن السلوؾ اؼبألوؼ ل

كاؼبدافعوف على ىذا اؼبعيار يركف بأنو ماداـ  يعتمد القدر الغالب يف كل ؾبتمع فهو 
يتمتع دبركنة ذبعلو يتكيف مع الظركؼ اإلجتماعية، فبا هبعل إمكانية تا يقو يف أم زماف 

 (316)ماعيفاػباأ ق ل أف يكوف ظاىرة نفسية فهو كاإلرادة، شئ إجت(. 315)كمكاف أمران كاردان 
كشخصية حبتة.  (317)لذا ككفقان ؽبذا اؼبعيار فإف اػباأ يص ح أمران إجتماعيان ال ظاىرة نفسية

فهذا اؼبعيار ال يأخذ تصرؼ الشخص على ضوء اؼبألوؼ من الناس فقط بل ي قى سائران 
معهم عند تاورىم الا يعي كما هبب أف تكوف عليها عبلقاهتم، كبذلك فإف الاابع 

م أضفى على ىذا اؼبعيار جعلو وبمل معو سند تربير استمرار األخذ اإلجتماعي الذ
 .(319)لذلك نرل من يقوؿ بأنو معيار منض ط كوبقق العدالة (318)بو.

كق ل اإلشارة ىنا إىل اؼبزايا اليت يتمتع هبا ىذا اؼبعيار كالنقد الذم كجو لو البد لنا 
 من التعرج على اؼبقصود بالشخص اؼبعتاد أكالن.

 بالشخص ادلعتادادلقصود 
إف الشخص اؼبعتاد شخص إفًتاضي، كبن نفًتض كجوده يف نفس الظركؼ اػبارجية 

فهذا الرجل إمبا يفًتض ( 320)اليت يتواجد فيها ؿبدث الضرر ؼبعرفة ما هبب عليو سلوكو
إفًتاضان، كىو رجل ذا صفات عادية ليس غَت، فبل يفًتض فيو العناية كاغبرص اؼبثالياف، ألننا 

                                                             

 . 687 -685، ص(نفس اؼبرجع السابق)، 5/4/1969ؽ، جلسة  9/15طعن مدٍل رقم  -314
مصادر اإللتزاـ حساـ الدين كامل األىواٍل، ك  .40ػ39ص )مرجع سابق(،، اػباأ يف نااؽ اؼبسؤكلية التقصَتية ع داغبكيم فودة، -315

 . 72 -71ص(، 1994/ 1993بدكف دار نشر، )، / اؼبصادر غَت اإلرادية
(، 1984، منشورات مكت ة بساـ، 1اؼبوصل، ط)، اغبق كنظرية التعسف يف إستعماؿ اغبق يف الشريعة كالقانوفإظباعيل العمرم،  -316

 . 88 -87ص
 . 497ص)مرجع سابق(، ، مصادر اإللتزاـع داجمليد اغبكيم،  -317
 . 135 -134ص)مرجع سابق(، ، سؤكليةالنظرية العامة للمعاطف النقيب،  -318
 . 66ص)مرجع سابق(، ، اؼبسؤكلية اؼبدنية بُت التقييد كاإلطبلؽإبراىيم الدسوقي أبو الليل،  -319
 . 66اؼبرجع نفسو، ص -320
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كغَتىم  (ىنرم كليوف مازك)ا دبعيار الرجل اؼبت صر الرشيد كما أخذ بذلك األستاذاف لو أخذن
فإف ذلك يعٍت إعتمادنا معياران عاليان لتعيُت إلتزامات كل شخص، األمر الذم سيؤدم إىل 
غنب ك َت يبكن اف يقع على متوساي اليقظة فبا يشكل ـبالفة ؼبا يص و إليو اؼبشرع، حيث 

 (321)قواعد القانونية كفق مقدرة أكاسط الناس.يفرض أنو يضع ال
كىذه الفكرة تش و إىل حد ك َت الفكرة اليت أخذ هبا كل من القانوف اؼبصرم كالقانوف 

. فاالكبراؼ يف السلوؾ يقاس بسلوؾ الشخص (322)الفرنسي ككذلك القانوف اإلقبليزم
قصر عما هبب الذم يفًتض عدـ توافر اػباأ يف جان و، كبعكسو يكوف قد ( 323)العادم

عليو بذلو من العناية اليت يفرضها القانوف أك اإلتفاؽ، كعلى اكمة كفق ذلك أف تأخذ 
اإلنساف العادم كمرجع مثايل ؽبا لقياس مدل اإلكبراؼ. كىذا هبب اف قبرد ؿبدث الضرر 

 (324)من ظركفو الشخصية.
ياة بو كما كمع ذلك فإف ىذا الشخص اؼبفًتض معلـو فيو أيضان تأثره بالظركؼ ا

 (325)يتأثر اآلخركف. كىذه الظركؼ ىي ظركؼ داخلية كأخرل خارجية.

كالظركؼ الداخلية ىي الظركؼ اليت ال زبتص هبا ط قة دكف ط قة كظركؼ السن 
كاؼبرض كاغبالة الثقافية، كىي ظركؼ هبب عدـ ( 326)كاعبنس كالظركؼ اإلجتماعية األخرل

ف قد ربولنا من اؼبعيار اؼبوضوعي إيل اؼبعيار اإلعتداد هبا، ألننا لو أعتدنا هبا نكو 

                                                             

)القاىرة، معهد الدراسات كال حوث  ،القسم األكؿ األحكاـ العامة اؼبسؤكلية اؼبدنية يف تقنينات ال بلد العربيةسليماف مرقس،  -321
 . 208ص ـ(،1971العربية، 

-258ص ،(1978دار النهضة العربية، ،القاىرة) ،الضرر كأساس للمسؤكلية اؼبدنية يف اجملتمع اؼبعاصرؿبمد نصر رفاعي،  -322
259. 
 . 371ص(، 1992عية، )بَتكت، الدار اعبام، مصادر اإللتزاـ النظرية العامة يف االلتزاـ يف توفيق  حسن فرج، -323
 (،1994، 3ط)القاىرة، دار النهضة العربية، ، مصادر اإللتزاـاؼبوجز يف النظرية العامة لبللتزاـ القسم األكؿ ع دالودكد وبى،  -324

 . 233ص
 . 498ص)مرجع سابق(، ، مصادر اإللتزاـع داجمليد اغبكيم،  -325
 . 545ص )مرجع سابق(، ، القانوف الل ناٍل كالقانوف اؼبصرممصادر اإللتزاـ،ىدراسة يف ع داؼبنعم فرج الصده،  -326
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فالسائق اؼبصاب دبرض عصيب يفقده أعصابو ألبسط األمور ال يؤخذ ظرفو  (327)الشخصي.
ىذا بنظر اإلعت ار، بل عليو أف يكوف يف سياقتو كما يسوؽ الشخص الذم يفًتض فيو 

  (328)سيارتو على أعصابو.
فبل تكوف خاصة  (329)بالزماف كاؼبكاف. أما الظركؼ اػبارجية فهي الظركؼ اؼبتعلقة

بشخص الفاعل أك متعلقة بو. فالسائق الذم يقود سيارتو ليبلن يف اؼبدينة كوبدث خاأ 
فمعياره ىو سائق عادم كأم من السائقُت الذم يفًتض فيو سياقتو اعبيدة كالذم يأخذ 

يارة يف كقت ال تتوفر بنظر إعت اره عنصرم الزماف كاؼبكاف، أم أنو يضع يف تقديره قيادتو الس
 فيو الرؤيا الا يعية كيف مكاف تزدحم فيو الشوارع باؼبارة داخل اؼبدينة. 

كعندما نريد اف نا ق اؼبعيار اؼبوضوعي علينا اف ننظر إىل السائق قياسان بشخص 
آخر عادم يقود سيارتو دبثل ظركفو كال عربة بالظركؼ الشخصية اػباصة للسائق كرعونتو 

فالشخص اؼبعتاد الذم يصح أف يكوف معياران لسلوؾ اآلخرين ىو  (330).كتوتر أعصابو
) الشخص الذم يكوف سلوكو ماابقان للسلوؾ االجتماعي القوَل الذم يت عو صبهور األفراد 

 ( 331)كالذم يتسم بقدر معقوؿ من اليقظة كاغبرص كالت صر(.
كيف الوقت الذم قيل فيو بأف ىذا اؼبعيار يقـو على دعامة معنوية كفلسفة تيعاي 
حرية أكثر يف التحكم بتحديد اػباأ فإف اؼبعيار اؼبوضوعي مل يسلم من النقد أيضان. فقد 
كجهت لو انتقادات عديدة أبرزىا تسليمو تسليمان جزئيان بقياـ اؼبسؤكلية على م دا ربمل 

                                                             

ع داؼبنعم فرج الصده ، مصادر ك  69ص)مرجع سابق(،  ،اؼبسؤكلية اؼبدنية بُت التقييد كاإلطبلؽل، إبراىيم الدسوقي أبواللي -327
  .544ص)مرجع سابق(،  اٍل كالقانوف اؼبصرم،اإللتزاـ، دراسة يف القانوف الل ن

 . 498ص)مرجع سابق(، ،مصادر االلتزاـع داجمليد اغبكيم،  -328
)مرجع سابق(، ، مصادر االلتزاـيد اغبكيم، ع داجملك . 137ص)مرجع سابق(،  ،النظرية العامة للمسؤكلية الناشئةعاطف النقيب،  -329

 . 498ص
 . 1091-1090ص)مرجع سابق(، ، الوسيط، اجمللد الثاٍل، مصادر اإللتزاـع دالرزاؽ أضبد السنهورم،  -330
  .67ص)مرجع سابق(، ، اؼبسؤكلية اؼبدنية بُت التقييد كاإلطبلؽ ،إبراىيم الدسوقي أبو الليل -331
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ليل الفانة كالذكاء يتحمل نتيجة أفعالو رغم بذلو ما يف كسعو من فالشخص ق(332)الت عة.
جهد كحرص كيقظة دكف أف يتمكن من الوصوؿ إىل مستول الشخص اؼبعتاد ليجد نفسو 
مسؤكالن عن خاأ قانوٍل كفقان ؽبذا اؼبعيار، يف حُت ال تقـو مسؤكليتو كفقان للمعيار 

 الشخصي.
أكاساهم من الفانة كالذكاء فمن عبل ذلك كاف  كىذا اؼبعيار يدعو الناس ألف ي لغوا 

كىو ما قد ال  (333)كما يقوؿ األستاذ السنهورم ػ علوه غنمان، كمن نزؿ كاف نزكلو غرمان.
يستايع اإلنساف القياـ بو، فكيف نالب منو ما ال يتناسب مع قدرتو، كإذا ما طل نا ذلك 

 تحوؿ إىل م دأ ربمل الت عة. أم ال( 334)نكوف قد كضعنا اػباأ كأساس للمسؤكلية جان ان 
أما مقياس التعدم يف الفقو اإلسبلمي فهو كذلك يتم كفقان للمسلك اؼبألوؼ فمن 

ال يعترب متعديان، أما من أكبرؼ ( 335)ال ينحرؼ عن السلوؾ اؼبألوؼ شرعان أك عرفان أك عادة
الشرع  :" إف ما كرد بو عن السلوؾ اؼبألوؼ لزمو الضماف، كلذلك قاؿ اإلماـ السيوطي

 ( 336)مالقان كال ضابط لو فيو كال يف اللغة يرجع فيو إىل العرؼ"
كمن التا يقات الفقهية ل ياف اؼبسلك اؼبعتاد قوؽبم "إذا أكقد شخص يف ملكو ناران، 
فاارت شرارة إىل إىل دار جاره فأحرقتها، أك سقى أرضو فنزؿ اؼباء إىل أرض جاره فغرقها مل 

العادة من غَت تفريط ألنو غَت متعد..كإف كاف ذلك بتفريط  يضمن إذا كاف فعل ما جرت بو
أك فتح ماء كثَتان  –منو بأف أجج ناران تسرم يف العادة لكثرهتا، أك يف ريح شديدة ربملها 

                                                             

، مصادر االلتزاـع داجمليد اغبكيم، ، 1088ص ، )مرجع سابق(،الوسيط اجمللد الثاٍل، مصادر اإللتزاـع دالرزاؽ أضبد السنهورم،  -332
 . 497ص)مرجع سابق(، 

 . 1089 -1088ص اؼبرجع نفسو،  -333
 . 61ص)مرجع سابق(، ، اؼبسؤكلية اؼبدنية بُت التقييد كاإلطبلؽإبراىيم الدسوقي أبوالليل،  -334
. كيقوؿ "اؼبراد 149ص)القاىرة، دار الفكر العريب، القسم الثاٍل(،  ،الكفالة كالديات الضماف يف الفقو اإلسبلميعلي اػبفيف،  -335

 بالتعدم ؾباكزة اغبق حبسب عرؼ الناس كعاداهتم فبا يالب اإلقتصار عليو شرعان فإذا مل ربدث ؾباكزة فبل ضماف". 
  .98ص(، 1ـ، ج1990-ق1411، )دار الكتب العلمية، األش اه كالنظائرع د الرضبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي،  -336
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كذلك ( 337)"يتعدل، أك فتح اؼباء يف أرض غَته، أك أكقد يف دار غَته، ضمن ما تلف بو
ف رش ىو كالعادة لدفع الغ ار كذلك" لو قوؽبم "لوتعدل برشو ضمن كإال فبل يضمن بأ

سقى بستانو على اإلقتصاد يف مثلو، فسرل إىل جاره فأفسد لو شيئان فبل ضماف عليو، كمثلو 
يف اغبكم: إذا أكقد يف داره ناران على االقتصاد اؼبعتاد فاار منها شرر فأتلف شيئان فإنو ال 

 يضمن. 
يقية أف التعدم يف الفقو اإلسبلمي يقاس كيت ُت من القواعد الفقهية، كاألمثلة التا 

حبسب اؼبألوؼ شرعان أك عرفان أك عادة، حيث ينظر إىل ذات الفعل إف كاف فبا جرت بو 
العادة من غَت تفريط فبل مسؤكلية على الفاعل كال ضماف، أما إف كاف ـبالفان للمعتاد كجب 

يقاس التعدم كفقان ؼبعيار  الضماف، كال يعتد مالقان بالظركؼ الذاتية لقياس التعدم، بل
 موضوعي ؾبرد عن كل ظرؼ شخصي ىو اؼبسلك اؼبألوؼ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

أبو ؿبمد موفق الدين ع دهللا بن أضبد بن ؿبمد بن قدامة اعبماعيلي اؼبقدسي مث الدمشقي اغبن لي الشهَت بأبن قدامة اؼبقدسي، -337
   .227ص 5ـ، جزء 1968 -ىػ1388مكت ة القاىرة اؼبغٍت ألبن قدامة،) 
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 حتليل البيانات -ب
من خبلؿ ما تناكلو ال احث يف اعبزء اػباص بعرض ال يانات فإننا سوؼ كبلل ىذه 

 اإلشكاليات كما يلي:
 .مدى إرتباط مقدار التعويض جبسامة اخلطأ يف القانون اللييب والشريعة اإلسالمية  -1

بعد أف تناكلنا موضوع جسامة اػباأ كالسلاة التقديرية اليت يتمتع هبا قاضي 
بأف ما  أرلمنها، فقهان كتشريعان كقضاءن، اؼبوضوع عند تقديره للتعويض كاؼبوقف القانوٍل 

كمن بعده الفقيو ) إهبٍت( من ضركرة إعادة الفقو النظر بفكرة ) إيهرنج( نادم بو الفقيو
العقوبة اػباصة أمران جديران باألىتماـ يف ىذا الوقت بالذات، حيث أف التاور اغبضارم 
الذم حصل للمجتمع اإلنساٍل، السيما يف أعقاب الثورة الصناعية يستوجب توفَت اغبماية 

 ياهتم كيكونوا أكثر عااءن.البلزمة للناس كفبتلكاهتم حىت يهنؤا حب
ألف النزعة اؼبوضوعية اجملردة يف التعويض باتت ال تؤدم الوظيفة اؼبرجوة من التعويض 

ؼبناق السليم ذاتو. ففي الوقت الذم هبب أف ال ييثرم اؼبضركر على حساب اؼبسؤكؿ فإف ا
 عت ار أمرين مهمُت:ػ إليتالب األخذ بنظر ا
    يتعلق بوظيفة الردع كخصوصان ؼبن تسوؿ لو نفسو اإلخبلؿ بإلتزاماتو  األمر األول

كعدـ التفريط دبا يفرضو عليو الواجب القانوٍل من إحًتاـ غبقوؽ الغَت. فبل ضَت من أف 
يؤدم التعويض، يف حدكد معينة، جانب من كظائف اؼبسؤكلية اعبنائية طاؼبا أف ذلك 

 سيؤدم إىل منفعة اجملتمع.
 عويل على اعبدؿ الفقهي اجملرد فإنو ال يوصلنا إىل الغايات اغبقيقية للتعويض. أما الت

فإذا كاف إعادة اؼبضركر إىل حالو السابق ىو إحدل الغايات األساسية للتعويض، فإنو من 
باب أكىل كجوب منع حصوؿ الضرر، أك منع تكراره، خصوصان فبن ال يتواٍل من اإلستهانة 

 باآلخرين.
فَتت ط بالوظيفة األساسية للتعويض، أم جرب الضرر، فالقوؿ بأف  لثاينأما األمر ا

 كظيفة التعويض جرب الضرر، أك جرب الضرر فقط، قوؿ عليو الكثَت من اؼببلحظات. 
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فاؼبضركر مهما بلغ م لغ التعويض اؼبقرر لو فإنو ال يعيده إىل اغبالة السابقة على 
 فما بالك إذا كاف جسمانيان أك معنويان.كقوع الضرر حىت كاف كاف الضرر ماليان، 

فمن تتضرر سيارتو نتيجة خاأ سائق آخر فإف القضاء، يف كاقع األمر، يلجأ إىل 
التعويض دبا يراه مناس ان كالضرر الذم يقدره، كىو تعويض اث تت الوقائع أف اؼبضركر البد 

إلعت ار ما حصل للسيارة كأف ىبرج من ىذه اؼبعادلة خاسران. فرغم أف القضاة قد ياخذ بنظر ا
 –من ى وط يف قيمتها إال أنو ال وبتسب ىذه اػبسارة يف معظم اغباالت، إضافة إىل أهنا 

ال تأخذ بنظر اإلعت ار الكثَت من اؼبسائل غَت اسوبة يف التعويض، كمنها  –أم اكمة 
لك، مع ما تك ده الوقت الذم صرفو اؼبضركر للماال ة حبقوقو كاعبهود اليت بذؽبا يف س يل ذ

جور السفر كإحضار الشهود كلردبا تعويضهم عن أمصاريف ال ربسب يف كاقع األمر ك من
أياـ حضورىم إىل اكمة، كاؼبصاريف اإلضافية إلصبلح السيارة اليت ال تدخل ضمن 
التعويض رغم إهنا خسارة متحققة، كم يت السيارة يف أحد األماكن اؼبخصصة ؼب يت 

كضع حارس شخصي ؽبا ليـو أك يومُت أك أكثر مع ما وبملو ذلك من تعايل السيارات، أك 
ألعماؿ اؼبضركر نتيجة عدـ إستغبلؿ سيارتو كلردبا تفويت بعض الفرص عليو كاليت قد ال 

 ي دك حادث السيارة س  ان مؤثران فيها.
ذلك يستدعى إعادة النظر يف مفهـو جرب الضرر. ففي الوقت الذم نرل أنو  لك

 اؼبناسب أف ييثرم اؼبضركر على حساب اؼبسؤكؿ، فإنو ين غي أف يكوف جرب الضرر ذا من غَت
فاعلية ربمل ىذا اؼبدلوؿ، ال أف تكوف كسيلة للحكم على اؼبسؤكؿ بالتعويض للضرر الذم 
تراه اكمة أمامها، دكف حساب ما أصاب اؼبضركر فعبلن كىو غَت مسؤكؿ عنو أصبلن. فجرب 

. كإصبلحو يعٍت إعادة اغباؿ، أك ؿباكلة إعادتو فعليان إىل ما كاف عليو الضرر يعٍت إصبلحو
سابقان، أم ق ل حصوؿ الضرر، كىو أمر من الصعوبة ربقيقو، ألف ما يعانيو اؼبضركر يف 
مثالنا السابق فقط، كىو ؾبرد مثاؿ، ال يبكن تقييمو، ككبن قد سقنا ىذا اؼبثاؿ اؼبتعلق بضرر 

ماذا لو كاف ابلو ماليان أك ما يقرب من ذلك فحساب ما يق مادم قد يكوف من اؼبمكن
 الضرر ماديان كأدبيان كاإلعتداء جنسيان على فتاة صغَتة أك تشويو كجهها؟ 
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أف القوؿ بأف صبيع اآلراء تتفق على أف التعويض هبب أف يضع اؼبضركر يف حالة 
ىذا ما ندعو لو فعبلن. مساكية ؼبا كاف عليو ق ل حصوؿ الضرر قوؿ صحيح كال غ ار عليو، ك 

لكن الواقع العملي ال يقوؿ بذلك. إذ نرل أحكامان قضائية كثَتان ما تنظر إىل اؼبسؤكؿ 
بإعت اره خاسران نتيجة للتعويض، على أساس أف اؼبضركر قد حصل لو الضرر كأنتهى األمر 

 موقف دكف النظر إليو كشخص ال ذنب لو فيما حصل. إهنا النظرة اليت قد تضع اؼبسؤكؿ يف
أفضل نوعان ما، كىو موقف قد وبقق ـبرجان دكف أف يضع حبلن ينصف الارفُت فعبلن، خاصة 
اؼبضركر، الذم طاؼبا هبرم، كما يف مثالنا السابق، للحصوؿ على األدكات اإلحتياطية 

 كمراجعة كرش التصليح كىي معاناة ك َتة.
غ التعويض، الذم إنٍت أتساءؿ، ىل ىناؾ شخص كاحد بعد تعويضو كإستبلمو م ل

غال ان ما يكوف متأخران جدان، خرج راضيان دبا عيٌوض بو، أـ أنو تراه يردد بينو كبُت نفسو، كبعد 
حساب ما بذلو من جهد كما تك ده من خسارة حقيقية، أنو قد خرج خاسران رغم ما حيكم 

 لو من تعويض.
الناس كافة  ىذا من جانب، كمن جانب آخر فإنو ين غي أف يكوف ىناؾ إدراؾ من

بضركرة عدـ االضرار بالغَت، بإعت اره عمبلن يرفضو القانوف ألنو ال يق لو اجملتمع، بس ب ما 
فيو من إىدار غبق اآلخرين باإلحساس باألماف على أنفسهم كالتمتع بأمواؽبم، كعليو فإف 

حساس اؼبيؤكؿ عن الضرر ين غي أف يفهم مس قان ما يبكن أف يتحملو نتيجة فعلو ىذا. فاأل
باؼبسؤكلية شعور هبب أف يكوف ىاجس اعبميع، كليس فئة من الناس فقط تضع ضمَتىا 
ميزانان كالقانوف رقي ان، فنًتكها تتحمل أخااء اآلخرين، كخصوصان األخااء اليت ال تتم إال عن 
عدـ إحًتاـ للمجتمع كإستخفاؼ بالقاعدة القانونية. إذان علينا أف مبيز بُت األخااء حسب 

 ها لنضع معاعبة سليمة ؽبا.ط يعت
ف النس ة للخاأ العادم كاػباأ اليسَت يبكن النظر إليهما بأعت ار كل منهما فعبلن غَت 
مس وؽ بتصميم على اإلساءة كاالضرار بالغَت، كبالتايل عدـ هتديده لؤلمن اإلجتماعي، 

رضاء نابع كعليو هبب أف يكوف التعويض جابران للضرر بصورة ترضي الارؼ اآلخر، كىذا ال
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من قيمة التعويض التعويض الكامل كما يًتكو من إحساس الفاعل با يعة خائو  كتوعيتو دبا 
 يبثلو ىذا اػباأ من إخبلؿ، يكوف ىو أكىل بتحمل نتائجو.

أما بالنس ة للخاأ اعبسيم كاػباأ العمد فين غي أف يأخذ القضاء دكران أكرب يف ىذا 
 اجملاؿ.

ص العقابية اػباصة باعبرائم اليت تقع على ففي الوقت الذم كضعت النصو 
األشخاص، ككذلك على األمواؿ، عقوبات على مرتك يها تصل إىل حد اإلعداـ، فإف ىناؾ 
الكثَت من األعماؿ اػباطئة ذات األنبية زبضع لقواعد القانوف اؼبدٍل دكف كضع أم رادع 

ء مدنية، قد تكوف جسيمة للغَت عند إتياهنا. فمن حيث النتيجة كثَتأ ما تكوف ىناؾ أخاا
فتحدث أضراران أكرب فبا قد تس  ها بعض األخااء اعبنائية كلكن مع ذلك ييهمل اعبانب 

 األخبلقي كتعاجل من خبلؿ تعويض بوظيفة كاحدة ىي كظيفة جرب الضرر. 
فلو الحظنا الكثَت من حوادث اؼبركر لوجدناىا تقع نتيجة أخااء توصف بأهنا غَت 

إرتكاهبا يدؿ على أف الفاعل يدرؾ مس قان نتائجها أك أنو يتوقع ىذه  عمدية، يف حُت أف
 النتائج دكف أف يأبو لذلك.

أننا ال ندعو ألف يتحوؿ التعويض إىل ؾبرد عقوبة توقع على الفاعل، بل أف ؽبذه 
الدعوة أس اهبا. فإختبلط التعويض مع العقوبة من حيث الس ب كالتبلقي من حيث اؽبدؼ 

 ىو اجملتمع، هبعلنا نؤكد على ضركرة إعااء التعويض كظيفتو اؼبزدكجة.األبعد، أال ك 
كمن ناحية أخرل دعونا نتساءؿ ؼباذا ال قبعل من جسامة اػباأ كتشديد التعويض 
كسيلة لردع اؼبسؤكؿ كترضية اؼبضركر يف آف كاحد ؟ أم تعويضو عما أصابو من ضرر معنوم 

نفس اؼبسؤكؿ فًتدعو، كهتدئ من ركع  حقيقي إىل جانب الضرر اؼبادم، فتنعكس على
. فخسارة الوقت (338)اؼبضركر فًتضيو. كىذا التوجو يتبلقى كما تقوؿ بو نظرية الًتضية

                                                             

ربت أسم اؼب ادئ. كتقـو ىذه النظرية على فكرة  القت نظرية الًتضية ركاجان يف أؼبانيا، كما ت ناىا قسم من الفقهاء الفرنسيُت -338
= أساسية تن ذ فكرة اإلنتقاـ كتؤكد على أف اؽبدؼ من التعويض، أيان كاف الضرر اغباصل، ماديان أـ معنويان، هبب أف يكوف من أجل ترضية 
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كالنقود كالااقة، كق لها تعرض اإلنساف لضرر جسدم ىي، من الناحية الواقعية، عناصر 
 هبب أف تكوف ضمن ما ينظر إليو جبدية عند تقدير التعويض.

ينت و إليو رجاؿ القانوف، مشرعُت كقضاة كفقهاء، ىو كيفية الوصوؿ  أف ما هبب أف
إىل ما يبنع حصوؿ الضرر ق ل كقوعو، كليس جربه فقط بعد ذلك، ليكوف إيقاعو ردعان 
للمسؤكؿ كضباية للمضركر. كىذه اؼبهمة ال ينهض هبا رجاؿ القانوف فقط، إمبا ىي مهمة 

 اجملتمع بأكملو.شرائح أخرل من اجملتمع، أف مل نقل مهمة 
إننا ال ناالب بأف ربل فكرة جسامة اػباأ ؿبل الضرر فنحوؿ كظيفة التعويض بإذباه 
إيقاع العقوبة. أف ما ندعو لو ىو أف يكوف ؽبذه الفكرة حضور إستثنائيان كاضحان سبليو 
إعت ارات عملية كأخبلقية تتال ها مصلحة اجملتمع ككل، ما داـ أف اؼبضركرين سوؼ لن 

خر كالوضع يبكن أف يتغَت آط، فقد يكونوف مسؤكلُت يف موقف كذلك، على طوؿ اػب  ي قوا
حىت بالنس ة للمسؤكلُت، لذا فإف الفائدة سيت ادؽبا اعبميع، كىذا يعٍت أهنا ستشمل كل من 
وبمل صفة اؼبضركر، كهبذا سيحقق التعويض كظيفتو اؼبرجوة من خبلؿ رضاء اؼبضركر دبا 

ناسب تناس ان فعليان مع الضرر فيجربه، أك يقًتب من ذلك، إضافة حكم لو بو من تعويض يت
إىل هتدئتو من خبلؿ ردع اؼبسؤكؿ. كالفائدة ىنا ال تقتصر على اؼبضركرين فقط كما يتهيأ 
لل عض. فاؼبسؤكؿ ال بد كأف هبٍت نفس الفائدة عندما يص ح يف اؼبوقع اآلخر، أم عندما 

 من شخص آخر. وبصل لو ضرر ما نتيجة خاأ جسيم يصدر
القانون اللييب والشريعة اإلسالمية وفقًا للمعيارين  التعويض يف كيف يقدر -2

 ادلوضوعي والشخصي.
فإف الفقهاء اؼبسلمُت مل يضعوا  التعويض باؼبعيار الذم يقدر عليو أما فيما يتعلق

معياران ضاباان ؽبذا التعدم، كلكن ذلك ال يعٍت أهنم مل يبلكوا تصوران حوؿ ىذا اؼبوضوع، 

                                                                                                                                                                              

اؼبضركر  كدبا يتبلءـ كالضرر اغباصل لو، كليس كسيلة ؼبعاق ة اؼبسؤكؿ. للمزيد من التفصيبلت حوؿ ىذه النظرية راجع د. مقدـ السعيد، = 
 كما بعدىا.  127اؼبرجع السابق، ص
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فلمعرفة التعدم ( 339)عندما تركوا تقديره إىل عرؼ الناس كعاداهتم، حيث حكموا العرؼ.
 ا العرؼ خاصان أك عامان.يبكن الرجوع إىل ما يعده الناس ذباكزان كمن مث تعديان سواء كاف ىذ

فإذا ماتعلق األمر بشأف فٍت خاص يكوف معياره عرؼ ذكم االختصاص يف اؼبهنة 
ذاهتا. أم أف الضابط ىو مايراه الناس أكذكك االختصاص ؾباكزة للحد، أٌم حد كاف يركف 

 كجوب عدـ ذباكزه. 
لعنصر كاحد  اؼبعيار يف الشريعة اإلسبلمية كما ذكرنا أنفان معيار موضوعي مرادؼف

 من عناصر اػباأ أال كىو التعدم، دكف استلزاـ كجود العنصر األخر كىو اإلدراؾ، كلذلك
إىل ضماف إبن اليـو الواحد بس ب إنقبلبو ككسره لقاركرة إنساف  ذىب إبن عابدين

لذا فمن الا يعي أف ال نرل إىتمامان ك َتان من الفقهاء لوضع معيار لتحديد جسامة (340)آخر
عدـ اغباجة لو بوجود التعدم، أيان كانت درجتو أكالن، كمن مث تركهم أمر كجود التعدم اػباأ ل

 إىل عرؼ الناس الذين من اؼبمكن أف يستعينوا جبسامة اػباأ القرار كجوده.
أما بالنس ة للفقو القانوٍل فإف التمحص يف مضموف كل من اؼبعيارين الشخصي كاؼبوضوعي 

، رغم اختبلفهما يف ىذه النتائج، فإف كبلن منهما، منفردان، كالنتائج اليت يتوصبلف إليها
 حس ما نرل، ال يصلح معياران لتحديد جسامة اػباأ.

فكبلنبا يذىب إىل ربديد اللحظة اليت يكوف فيها الفاعل قد ذباكز يف تصرفو ما ىو 
اراف مسموح بو ليشكل ىذا التصرؼ اكبرافان تتحقق بس  و مسؤكلية الفاعل اؼبدنية. اؼبعي

يسَتاف يف اذباه كاحد من حيث أهنما وبدداف الكيفية اليت دبوج ها مبيز بُت ما يعد اكبرافان كما 
 ال يعد كذلك، بغض النظر عن درجة ىذا اإلكبراؼ.

كعليو يفًتض أف تكوف صبيع األخااء مشمولة بتحديد جسامتها كفق ىذين 
كاف ىناؾ اكبراؼ أـ ال دكف أف يستمر اؼبعيارين. كلكن يف حقيقة األمر إهنما وبدداف ما إذا  

                                                             

  .197ص)مرجع سابق(، ، مؤسسة اؼبسؤكلية يف الشريعة اإلسبلميةع د السبلـ التوقبي،  -339

، ) بَتكت، دار الفكر، رد اتار على الدر اؼبختارؿبمد امَت بن عمر بن ع دالعزيز عابدين الدمشقي اغبنفي،  أبن عابدين -ػ340
 . 140، ص(5جـ، 1992 –ق 1412
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تا يق أم من اؼبعيارين مع أم من األخااء ذات اعبسامة لتحديد مداىا، كبالتايل يكوف 
عمومان،  قصورىا كاضحان يف ىذا اجملاؿ رغم ما وبققانو من نتائج إهبابية يف ربديد اػبااء

 خاصة اؼبعيار اؼبوضوعي.
يف الوقت الذم يلقى ق والن فإنو ال ىبلو  إف ال حث عن معيار ؿبدد عبسامة اػباأ

من صعوبة ال سيما يف ظل الفقو الذم درج على تأييد ىذا اؼبعيار أك ذاؾ. كالصعوبة األكرب 
فكار إىل اؼبشرع ليص ها يف نص قانوٍل ؿبدد قابل للتا يق تكمن يف كيفية نقل مثل ىذه األ

خاا كصوالن إىل ربديد مسؤكلية بشكل متوازف من ق ل القضاء لتحديد ط يعة كجسامة كل 
 مرتك و كتقدير التعويض اؼبناسب للضرر الذم احدثو.

ال عض من الشراح راح يضع معياران ؿبددان بالنس ة لاائفة معينة من األخااء تكوف 
يف  لشخصية الفاعل كارت اطها باػباأ ؿببلن لئلعت ار، كما ىو اغباؿ بالنس ة للمعيار اؼبتخذ

كجسامتو، حيث ييصار ليس إىل معيار الشخص العادم بل إىل اؼبعيار  ربديد اػباأ الايب
أم اللجوء إىل أصحاب اؼبهنة الواحدة مع ما يتال و ىذا األمر من  (341)اؼبهٍت العادم

اؼبستويات اؼبتعددة ؽبذه اؼبهنة، ككذلك مراعاة أصوؽبا كقواعدىا الثابتة، إضافة إىل  يف اػبوض
فأخااء اؼبهنة تتحقق عندما تكوف ىناؾ ـبالفة ؽبذه  (342)فبارستها.العادات اؼبهنية اؼبت عة يف 

 (343)القواعد كالعادات.

إىل استخبلص معيار عاـ يعرؼ دبعيار االكبراؼ عن  فال نس ة للا يب غال ان مايصار
 السلوؾ اؼبألوؼ العادم كالفٍت لا يب من ذات الوسط كمن نفس اؼبستول اؼبهٍت كبذات

                                                             

 .  106، ص(1989االسكندرية، دار اؼبا وعات اعبامعية، )، اؼبسؤكلية اعبنائية لبلط اء كالصيادلةمنَت رياض حنا،  -341
ؾبلة دراسات قانونية، اجمللد اغبادم عشر، كلية القانوف، جامعة )، اػباا الايب يف نااؽ اؼبسؤكلية اؼبدنيةم، ؿبمد ىاشم القاس -342

 . 264-262، ص (1986، 1986، قاريونس، بنغازم
، 1ط ،مالاا ،مركز دراسات العامل اإلسبلمي)، اغبماية القانونية للجنُت بُت الفقو اإلسبلمي كالقانوفمفتاح ؿبمد قزبط،  -343

 . 234، ص1995
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سألة ربديد كصف الفعل باػباأ ككذلك تقدير جسامتو أمر .كم(344)الظركؼ اػبارجية
 (345)ىبضع لسلاة ؿبكمة اؼبوضوع.

كخبصوص معيار ربديد خاأ األبوين كمسؤكليتهما فإنو يتم اللجوء إىل معيار السلاة 
األبوية اليت يبتلكها األبواف على أكالدىم مع مبلحظة ما يفرضو القانوف عليهم من كاجب 

  (346)الرقابة.
أختلفت اؼبعايَت يف ربديدىا عبسامة اػباأ. كأكثر ما قبد ىذا اإلختبلؼ يف لقد 

ربديد ما يعد من األخااء خائان جسيمان، ألنو من اػبااء اليت هبد الشراح صعوبة اكثر يف 
 ربديدىا بس ب ط يعتها.

لقد أستعانت بعض ااكم كمنها ااكم الفرنسية بفكرة اػباأ اؼبكسب. فوفق ىذه 
على  ة ال يصار إىل قياس مقدار الضرر الذم أصاب اؼبضركر كاقتصار تقدير التعويضالفكر 

ضوئو فحسب، بل يزداد ىذا التعويض كفقان للفائدة اليت يبكن أف يكوف قد جناىا الفاعل 
خائو، لذلك يبكن كصف ىذا اػباأ باػباأ اؼبفيد، كىو ما دعا ال عض للمناداة بضركرة  من

فائدة حىت ال تيعاى فرصة لؤلخرين إلرتكاب الفعل الضار. فقد يكوف األعتداد دبدل ىذه ال
الفاعل قد توخى ىذه الفائدة أساسان من إرتكاب اػباأ كرغ تو يف ربقيق ربح أكرب أك 
اقتصاد يف النفقات على حساب مصلحة األخرين، كما ىو اغباؿ يف تغيَت الناقل للجهة 

ا لغرض إختصاره، مع ما يبكن أف تتعرض لو ىذه اؼبنقولة إليها ال ضاعة أك تغيَت خط سَتى
 ال ضاعة من ـباطر.

إال أف الركوف إىل ىذا (، 347)كرغم أف اػباا أك الفائدة فكرتاف مستقلتاف أساسان 
كفكرة  اؼبعيار يعٍت التسليم بانصراؼ نية اؼبسؤكؿ كبو إحداث الضرر بالغَت، فبا يتعارض

                                                             

كحوؿ معيار اػباأ الايب (. 22/3/1966ؽ، جلسة  31لسنة ، 381رقم ) ،ةموسوعة القانونية الشامل، نقض مدٍل مصرم -344
مكت ة اعببلء ، اؼبنصورة)، نظرة حديثة إىل خاأ الا يب اؼبوجب للمسؤكلية يف ظل القواعد القانونية التقليديةؿبسن ع داغبميد ال يو، ، راجع

 . 135ص(، 1993اعبديدة، 
  (.10/12/1981ؽ، جلسة  39لسنة  ،544رقم ، )ةموسوعة القانونية الشامل، نقض مدٍل مصرم -345
 كما بعدىا.  95ص )مرجع سابق(،،اؼبسؤكلية اؼبدنية ،للمزيد من التفصيبلت حوؿ معيار السلاة األبوية، أضبد اػبمليشي -346
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حيث عدـ كجود قصد األضرار بالغَت يف األكؿ  اػباأ اعبسيم كاختبلفو عن اػباأ العمد من
كتوافره يف الثاٍل، األمر الذم يقودنا إىل التساؤؿ عن مدل إمكانية الركوف إىل النية، اليت 

 (.348)ىبضع أمر تقديرىا لسلاة ؿبكمة اؼبوضوع
فإذا ما كاف حسن النية ال يزيل عن الفعل الضار كصف اػباأ كيف ذات الوقت ال 

 فإف اللجوء إىل حسن النية كمعيار ال نعتقده( 349)لفاعل إال يف حاالت قليلةيرفع مسؤكلية ا
ؾبديان ألننا إذا ما توصلنا إىل حسن نية اؼبسؤكؿ، أم عدـ إنصراؼ قصده لؤلضرار بالغَت 
فإننا نكوف بصدد خاأ اإلنباؿ كىو مايشمل األخااء غَت العمدية سواء كانت يسَتة أك 

 جسيمة. 
سوء نية اؼبسؤكؿ فإننا نكوف بصدد خاأ عمد، كلكن إذا ما  كإذا ما توصلنا إىل

نظرنا إىل مدل أقًتاب نية اؼبسؤكؿ من قصد األضرار بالغَت أك ما يفًتض فيو ذلك إفًتاضان 
 دكف أف يكوف مؤكدان فإننا يبكن أف نعترب معيار حسن النية أحد اؼبعايَت اؼبت عة يف ربديد

اغباسم ألف ذلك يستدعى اػبوض يف نفسية اؼبسؤكؿ جسامة اػباأ، دكف أف يكوف اؼبعيار 
بعمق كىو أمر صعب. كفبا يزيد ذلك صعوبة ىو كيفية معرفة اغبدكد الفاصلة بُت حسن 

 النية كسوئها.
كقد تقاس جسامة اػباأ من خبلؿ قيمة الضرر كمدل توقع حصولو. كىنا تربز أنبية 
اؼباؿ الذم أصابو الضرر، كأكثر بركز ؽبذا اؼبعيار عندما يكوف الضرر ماديان قاببلن للتقييم ال 
سيما إذا كاف ناشئان عن خاأ غَت عمدم. فتا يق القانوف اعبنائي قد يتالب تقييم س  ان يف 

                                                                                                                                                                              

 . 387ص )مرجع سابق(، ،تقدير التعويضدسوقي، الؿبمد إبراىيم  -347=
 .683، ص3، اجملموعة األكىل، جموسوعة اؼب ادئ القانونية، 15/6/1975ؽ جلسة  23/21نقض مدٍل لييب رقم  -348

تتحق  بالنس ة لشراء اؼباؿ اؼبسركؽ فالشراء يف حد ذاتو ال يعد خاأ كأف ما هبعلو كذلك ىو علم اؼبشًتم بأف اؼب يع مسركؽ كعليو -349
مشار إليو يف مؤلف سليماف ـ، 1927 -12-24مسؤكليتو اؼبدنية، كىذا ما قضت بو ااكم اؼبختلاة الفرنسية. أنظر إستئناؼ ـبتلط 

 . 270ص)مرجع سابق(،  ،الفعل الضار 2 الوايفمرقس، 
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فقد يلجأ القاضي إىل الضرر الناتج كمداه ؼبعرفة جسامة اػباأ. كعليو ( 350)قوبةتشديد الع
فإحداث الشخص عاىة مستديبة باؼبصاب، يكوف  فعلو ىذا إخبلالن جسيمان، خصوصان 

كىذا ما قبده يف (351)عندما يتعلق األمر دبا تفرضو عليو أصوؿ كظيفتو أك مهنتو أك حرفتو،
اليت كضعت معيار جسامة (352)من قانوف العمل اللييب (73من اؼبادة ))ث( نص الفقرة 

الضرر لتحديد مدل خاأ العامل كبالتايل إعااء اغبق لصاحب العمل يف فسخ عقد العمل 
 . (353)من جان و

كاإلشارة إىل موضوع الضرر كفداحتو عند تقدير التعويض نراىا يف الكثَت من أحكاـ 
: ) يًتؾ التقدير... تقصد تقدير التعويض ػ  يواكمة العليا اللي ية، ففي حكم ؽبا تقوؿ ف

 . (354)للقاضي دبا يراه ؿبققان للعدالة مسًتشدان يف ذلك بظركؼ القضية كفداحة الضرر...(
كما عبأ القضاء الفرنسي ؽبذا اؼبعيار كلو أمثلة كثَتة يف ىذا اجملاؿ، حىت إننا قبد من يرل 

 من خبلؿ نظرتو الواقعية مستهديان بأف القاضي يستايع أف يستدؿ على جسامة اػباأ 
ففي ؾباؿ (. 355)ب عض العوامل اػباصة باؼبضركر، كجسامة نتائج اػباأ الذم إرتك و اؼبسؤكؿ

النقل ال حرم أعتربت ؿبكمة النقض الفرنسية أف التأخَت العادم يف نقل ال ضائع يعد خاأ 

                                                             

، )رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية ة تأصيليةموضع الضرر يف ال نياف القانوٍل للجريبة دراسة ربليليع داؼبنعم ؿبمد إبراىيم رضواف،  -350
 . 481صـ، ماابع الاوجبي التجارية(، 1993اغبقوؽ جبامعة القاىرة عاـ 

رسالة دكتوراه مقدمة )، اغبماية اعبنائية لسبلمة اعبسم يف القانوف الوضعي كالشريعة اإلسبلميةفاركؽ ع دالرؤكؼ ع دالعزيز ضبوه،  -351
 . 170، ص(القاىرةإىل كلية اغبقوؽ جبامعة 

 ـ(.2010لسنة  12، )رقم قانوف العبلقات العمل اللييب كالئحتو التنفيذية -352
 . 355، ص (2000اػبمس، لي يا، ماابع عصر اعبماىَت، ) ، عبلقات العمل الفردية يف القانوف اللييبع دالغٍت عمرك الركيبض،  -353
 ،3ج ،1973. 6. 12، جلسة 22/20رقم دار مكت ة النور،  ،طرابلس) ،اجملموعة اؼبفهرسة ،طعن جنائي ،اؼب ادم اعبنائية -354

 . 375ص، (القسم األكؿ
، (1968 ،ماابع أخ ار اليـو رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية اغبقوؽ جبامعة القاىرة،)، نظرية اػباأ اؼبرفقيحامت علي ل يب جرب،  -355

 . 226ص



122 

 

أدل إىل تلف ال ضائع يسَتان، إال إنو يساىم يف إبراز صفة اػباأ اعبسيم إذا كاف قد 
 (356)اؼبنقولة.

كإف الضرر إذا ما غبق جبسم اإلنساف مهما كانت بساطتو أك يسره يعد خاأ 
 (357)جسيمان، فبا يعٍت استعانة ؿبكمة النقض الفرنسية دبدل الضرر لقياس جسامة اػباأ.

كمع ذلك نرل نفس اكمة تشَت يف حكم آخر ؽبا كيف نفس الفًتة اليت صدرت فيها 
حكاـ أعبله إىل ربقق اػباأ اعبسيم من خبلؿ اإلنباؿ أك عدـ الت صر الذم ي لغ حدان األ

دكف أف توضح كيفية الوصوؿ إىل اغبد الذم يفصل بُت درجات ( 358)خاصان من اعبسامة
 اػباأ من حيث جسامتها.

كالقضاء يف مصر أصدر عددان من األحكاـ يف ىذا اإلذباه. فقد قررت ؿبكمة 
بأف اػباأ اعبسيم ىو ذلك اإلكبراؼ يف السلوؾ  25/6/1963ة بتاريخ إستئناؼ القاىر 

مل تكتف بإعت ار  24/3/1964بل إهنا يف حكم آخر بتاريخ ( 359)اؼبقركف بتوقع الضرر.
قعود اػبفَتين اغبكوميُت عن إستخداـ سبلحهما ؼبنع التعدم على القتيل كلو جملرد اإلرىاب 

 ؼبرت ة حدكث الضرر فبا جعلها تعتربه إنباالن جسيمان يرقىإكبرافان عن السلوؾ يتوقع من كرائو 
كىذا مانراه ( 361)كىو خاأ مقارب للغش كال فارؽ بينهما إال الفارؽ الذىٍت.( 360)العمد.

                                                             

مشار إليو يف مؤلف د. ؿبمد  143ػ 1ػ 1923، فلور 71ػ2ػ1923، جازيت دم باليو، 1923ػ 4ػ 12نقض فرنسي يف  -356
 . 382ص  ،(، مرجع سابق(1ىامش )) تقدير التعويض،دسوقي، الإبراىيم 
  مشار إليو يف نفس اؼبرجع السابق كنفس اؼبوضع. 50ػ 1ػ 1932جوسراف: تعليق يف دالوز  -357

 اؼبسؤكلية اؼبدنية التقصَتيةمشار إليهما يف مؤلف حسُت عامر،  1932-10-24 كيف 1932-1-11حكميها اؼبؤرخُت يف  -358
 . 187، ص(1956، 1ط ،ما عة مصر) ،كالعقدية

، قاعدة رقم 1964/يناير 1963ديسمرب  5ك 4، ع44ؼ، س78لسنة  778،1165اإلستئنافاف رقما ) ،ؾبلة ااماة -359
. كيف ىذا اغبكم قضت ؿبكمة النقض بأنو: ) إذا كاف اؼبضركر مل يث ت اػباأ اعبسيم من جانب شركة 460 -467-375، ص(375

 الاَتاف فإف ىذه الشركة مل تستاع أف تث ت إهنا إزبذت كل التدابَت البلزمة لتفادم الضرر، فبا يقتضي اغبكم بالتعويض اؼبناسب ...(. 
. كيف ىذا اغبكم تقوؿ ؿبكمة 120 -114، ص93، قاعدة رقم 1964أكتوبر،  س تمرب/ 2ك1، ع45س ،ؾبلة ااماة -360

 .(اإلستئناؼ خبصوص اإلنباؿ اعبسيم بأف : ) حكمو كحكمو ] أم كحكم اػباأ العمد[ عند تقدير اؼبسؤكلية
معظم  بأف: ) الفارؽ بُت اػباأ الفاحش كبُت الغش فارؽ ذىٍت يف 28/11/1950قضت ؿبكمة إستئناؼ مصر بتاريخ  -361

= األحواؿ، فغال ان ما يستدؿ على الغش جبسامة اؼبخالفة ككثَتان ما يدعو اغبرج إىل درء نس ة الغش عمن يتهم بو بنس ة اػباأ الفاحش 
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أيضان يف نااؽ اؼبسؤكلية اعبنائية حيث تشدد مسؤكلية اعباٍل ألنو يف فعلو إمبا يعرب عن عدـ 
ػباورة ىذا الفعل، كلذلك فإف ىذا الفعل يدخل يف ؾباؿ إكًتاثو عند تنفيذ فعلو، كتوقعو 

  .(362)العمد

أما يف ؾباؿ اعبريبة اػبائية فإنو ال أنبية لعنصر التوقع بل العربة بقصد الفاعل بغض 
  (363)النظر عما إذا كاف يتوقع اغبادث أـ ال.

ما ك( 364)إف مايؤخذ على معيار الضرر إنو مل يكن معياران للخاأ، بل معيار للضرر
ىذا من ناحية. كمن ناحية ( 365)أف مسألة توقع حدكث الضرر زبتلف عن الضرر ذاتو.

آخرل فإف ىذا التوقع، رغم إنو يقاس دبقدار الضرر كط يعتو، إال إنو ينظر إليو بوقت سابق 
 على غبظة اػباأ أكالن، كعلى غبظة الضرر ثانيان.

بله سلوؾ صبيع الس ل. إف مسألة إث ات مدل جسامة اػباأ يتالب كفق اؼبعٌت أع
فيمكن اإلستعانة باؼبعيار الذايت دكف أف يكوف اؼبعيار الوحيد، بإعت ار أف فكرة اػباأ اعبسيم 
تقًتب أساسان من فكرة اػباأ األخبلقي ألهنا تتعلق دبدل إدراؾ الشخص إلحتماؿ كقوع 

اؼبوضوعي  الضرر، فبا يعٍت اللجوء إىل فكرة الشخص اؼبعتاد كبالتايل تا يق اؼبعيار
  (366)أيضان.

فالفعل السليب إلرادة اؼبصنع بعدـ شراء سيارة إسعاؼ لنقل اغباالت اػبارة حبجة 
عدـ توفر اؼبيزانية يتضمن فكرة الًتؾ اؼبقًتف بتوقع حدكث ضرر، كلذلك يقاس دبقياس 

                                                                                                                                                                              

 عليو...( كتستمر اكمة يف تأكيدىا على مسألة جسامة اػباأ اؼبتعلق باػباأ اؼبهٍت اعبسيم بأف ىذا األخَت ) كما يراه الشارع اؼبصرم=
 ،موسوعة القانونية الشاملة .أحكاـ ؿبكمة النقض اؼبصرية ىو اػباأ  اؼبقارب للغش الذم ال يفرؽ عنو يف معظم األحواؿ إال فارؽ ذىٍت(.

 .223، ص(ؽ 67لسنة  651إستئناؼ رقم )
 . 482ص)مرجع سابق(،  ،موضع الضرر يف ال نياف القانوٍل د إبراىيم رضواف،ع داؼبنعم ؿبم -362
 . 127ص)مرجع سابق(، ، قانوف العقوبات اللييبؿبمد رمضاف بارة،  -363
 . 470ص)مرجع سابق(، ، نظرية العقدؿبي الدين إظباعيل علم الدين،  -364
 . 382ص)مرجع سابق(، ، تقدير التعويضدسوقي، الؿبمد إبراىيم  -365
ؽ، جلسة 23لسنة  8قم ر ) ،القانونية الشاملةموسوعة  .أحكاـ ؿبكمة النقض اؼبصريةكأنظر  .399 -398صاؼبرجع نفسو،  -366

25/10/1956 .) 
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الشخص العادم اؼبعتاد، كىو با يعة اغباؿ معيار رب العمل اغبريص الذم عليو كاجب 
 (367)كمواجهة اغباالت الاارئة دبا تفرضو عليو اللوائح كالنظم كاألعراؼ.توقي 

حوؿ معيار الضرر أنو قد يصح كمعيار لقياـ  تومن خبلؿ ما عرض يتضح يل
 كليس كمعيار لتحديد جسامة اػباأ، كأنو ينسجم كنظرية ربمل الت عة. اؼبسؤكلية

اؼبشركعة، كىو معيار موضوعي كمن اؼبعايَت األخرل أيضان معيار اؼبصلحة غَت 
يتداخل مع اؼبعيار الذايت، إذ يفًتض ال حث أيضان عن نية اؼبسؤكؿ كفيما إذا كاف قد سعى 

 إىل إستعماؿ حقو لتحقيق مصاحل غَت مشركعة من عدمو.
يف نااؽ ( 368)كأكثر ما يشار إىل إستخداـ ىذا اؼبعيار مع معيار اؽبدؼ اإلجتماعي

لتعسف يف إستعماؿ اغبق. إال إف معيار اؼبصلحة غَت اؼبشركعة صورة من صور اػباأ كىي ا
يف نااؽ التعسف يف إستعماؿ اغبق كاليت تقابل اػباأ غَت اعبسيم. ىو معيار كاحد من 

 ( 369)معايَت التعسف الثبلثة.
بعد طرح األفكار اؼبتعلقة بتحديد جسامة اػباأ ي دك أف إستخداـ أم من ىذه 

تيجة هبذا اػبصوص. كعليو نرل أف مسألة اللجوء إىل اؼبعيارين يوصلنا إىل ن ال اؼبعايَت
 اؼبوضوعي كالذايت معان مسألة جديرة باإلىتماـ.

                                                             

 . 427 -426ص)مرجع سابق(، ، تقدير التعويضؿبمد إبراىيم الدسوقي،  -367

يتلخص معيار اؽبدؼ اإلجتماعي يف معرفة ما إذا كاف أصحاب اغبقوؽ قد أستخدموا حقوقهم لتحقيق أىداؼ إجتماعية أـ غَت  -368
ذلك، فالقانوف يقر حبقوؽ الغَت كلكن لغرض التصرؼ هبذه اغبقوؽ لتحقيق أىداؼ إجتماعية، فإذا ما تعسف أصحاب ىذه اغبقوؽ 

 (،اجمللد الثاٍل)مرجع سابق، ، الوسيط، ، مصادر اإللتزاـع دالرزاؽ السنهورم،  يتهم اؼبدنية. أنظرقامت مسؤكلكأكبرفوا عن ىذه األىداؼ 
  . 1186 -1184ص

ضرار للتعسف ثبلثة معايَت كفقان ؼبا جاءت بو القوانُت اؼبدنية كمنها القانوناف اؼبدنياف اللييب كاؼبصرم. كىذه اؼبعايَت ىي أكالن نية األ -369
لخاأ العمدم كاؼبعيار الثاٍل ىو رجحاف الضرر كىو ما يقابل اػباأ اعبسيم كأخَتان معيار اؼبصلحة غَت اؼبشركعة كاليت تقابل كىي اؼبقابلة ل

. كيذكر أف جدالن فقهيان أيثَت حوؿ إمكانية إعت ار الشخص قد أرتكب خاأ عند فبارستو 1189صاؼبرجع نفسو، اػباأ غَت اعبسيم أنظر 
يكن من أمر ىذا اإلختبلؼ فإف اللجوء إىل اؼبعيار يبكن أف يكوف لتحديد قياـ اؼبسؤكلية أيضان. حوؿ ىذا اعبدؿ غبقو من عدمو. كمهما 

 . 303ص، )مرجع سابق(، النظرية العامة لئللتزاـ، أنظر د. ؿبمد علي ال دكم
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فرغم أف اؼبعيار اؼبوضوعي يبكن أف يوصلنا إىل ربديد كوف الفعل أك الًتؾ خاأ أـ 
ىذا ال، كيبكننا أف نصل إىل أف ىذا اػباأ مل يكن عاديان إال أننا ال نستايع من خبلؿ 

اؼبعيار ربديد جسامة األخااء صبيعان، كربديد الفاصل فيما بينها من حيث مدل ىذه 
اعبسامة، ألف ىذا التحديد يتالب اؼبعرفة الدقيقة ؼبفهـو جسامة اػباأ، كأيضان مفهـو اػباأ 
اعبسيم بإعت اره أكثر األخااء حاجة إىل التوضيح. فاػباأ اعبسيم ليس ؾبرد إكبراؼ عن 

ا إنو ليس مقركنان بتوقع حدكث الضرر، كما يذىب الدكتور ؿبمد إبراىيم السلوؾ، كم
، فلو ذى نا إىل ذلك عبعلنا ىذا اػباأ خاأ عمديان يقًتب من اػباأ اعبسيم (370)الدسوقي

كليس العكس. ألف مسألة توقع الضرر هبب أف تيفًتض إفًتاضان من ق ل القضاء، كىذا 
اف اػباأ أكثر جسامة كلما كاف إفًتاض توقع اإلفًتاض بس ب جسامة اػباأ، فكلما ك

حصوؿ الضرر أكثر كجودان فبا قد يصل األمر إىل كجوده فعبلن، كيكوف اؼبسؤكؿ مدركان 
مقصده بإيقاع الضرر كعندىا يكوف خاأ الفاعل ىذا خاأ عمديان، كيف نفس الوقت قد 

 ذلك.ي تعد أمر توقع حصوؿ الضرر كثَتان ليكوف خاؤه يسَتان، أك ما دكف 
إف اللجوء إىل اؼبعيارين لتحديد جسامة اػباأ دكف اإلقتصار على تا يق أحدنبا ىو 
الذم يوصلنا إىل ربقيق ما ن غي إليو من ىدؼ. فعندما كبلل اػباأ اعبسيم يكوف أمر تا يق 
اؼبعيار اؼبوضوعي ضركريان بإعت اره إكبرافان، كىذا اإلكبراؼ هبب أف يقاس دبقياس الشخص 

كال صعوبة يف ذلك، كىذه ىي اؼبرحلة األكىل من التحديد. أما اؼبرحلة الثانية فهي اؼبعتاد 
ليس  الذايت كلكن مرحلة إفًتاض توقع الضرر من ق ل اؼبسؤكؿ، كىذا ين غي اللجوء إىل اؼبعيار

 بشكل مستقل، فاؼبرحلتاف تتداخبلف كاؼبعياراف يا قاف يف نفس الوقت كعلى كل حالة.
ىنا يا ق باإلستناد على اؼبعيار اؼبوضوعي، كالعكس صحيح أيضان. كاؼبعيار الذايت 

فلو ط قنا اؼبعيار اؼبوضوعي لذاتو نكوف قد نظرنا إىل اؼبسؤكؿ قياسان بالشخص اؼبعتاد فقط، 
أم إننا نظرنا إليو بشكلو اجملرد دكف األخذ بنظر اإلعت ار الظركؼ اػباصة بو كإنساف يعيش 

                                                             

  .397ص)مرجع سابق(، ، التعويض تقديرؿبمد إبراىيم الدسوقي،  -370
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ياة بو. كرغم اإلقرار بيسر ىذا اؼبعيار إال أنو يقودنا إلىدار فرصة مؤثران كمتأثران بالظركؼ ا
الوصوؿ إىل اؽبدؼ بصورة كاملة. أما إذا أخذنا باؼبعيار الذايت فقط فإننا نكوف قد ط قنا 
ىذا اؼبعيار على اغبالة بأكملها فبا يتالب ؾبهودان كدخوالن أكرب يف نفسية الفاعل تكوف أكثر 

 إنباؿ اغبد األدٌل للضابط اؼبوضوعي. صعوبة، إضافة إىل
إف النظر إىل اإلكبراؼ كفقان لشخصية الفاعل سيكوف أكثر نفعان كربقيقان لغرض 
ربديد جسامة اػباأ. كرغم إف ىذا الاريق ليس سهبلن، إال إنو ي قى أمران فبكنان. ففي الوقت 

تاد فإننا ال قبرده من الذم نا ق اؼبعيار اؼبوضوعي كننظر إىل الفاعل دبقياس الشخص اؼبع
ظركفو، ألننا ال نا ق اؼبعيار منفردان كإمبا نستعُت باؼبعيار الذم سوؼ لن يقودنا إىل 
اإلستغراؽ يف ظركؼ الفاعل، ألف تا يق ىذا اؼبعيار سوؼ لن يكوف على اػباأ اعبسيم 

وعي لنصل كجسامتو بصورة كاملة، بل حبدكد ما يشكل إكبرافان عند اإلستعانة باؼبعيار اؼبوض
 إىل ربديد أدؽ عبسامة اػباأ.

أف القوؿ بأف العودة إىل اؼبعيار الذايت سيقود بالضركرة إىل الغوص يف نفسية الفاعل 
أمر صحيح، إال إنو ليس الغوص ذاتو عندما يكوف تا يق ىذا اؼبعيار دبعزؿ عن اؼبعيار 

أم ما يتعلق بكل اآلخر. إضافة إىل أف ىذا التا يق سوؼ ال يشمل اغبالة بكاملها، 
 اإلكبراؼ كجسامتو مرة كاحدة.

إف تا يق اؼبعيار اؼبزدكج يتالب أف يكوف ىناؾ قضاة يتمتعوف بكفاءة كخربة يف 
ميداف العمل القضائي كمعرفة بالعلـو اإلجتماعية كبا يعة اجملتمع كسلوؾ أفراده، ال ليكونوا 

نااؽ   ألنو أمر ال وبتاجو القاضي يفؿبللُت نفسانيُت كال ليكونوا بقدرة اللُت النفسانيُت
القضائي، إمبا كعلى األقل معرفة حدكد ما يسمح كما ال يسمح بو اجملتمع من  عملو

تصرفات لؤلفراد، ليس بس ب كجود النصوص القانونية اؼبانعة، كإمبا دبا يرفضو اجملتمع من 
اجزة عن ربديد تصرفات تشكل إكبرافان عن السلوؾ، ال سيما كإف النصوص القانونية ع

 اغباالت اليت تشكل إكبرافان كما ذكرنا.



127 

 

كيف الوقت الذم نقر فيو ب عض الصعوبة يف ذلك إال إهنا الصعوبة اليت يبكن التغلب 
عليها ب ذؿ جهد أكرب من اؽبيئات القضائية لتكوف أكثر قربان من العدالة، كال يهم بعد ذلك 

ن أصح، بل هبب، حىت بوجود ىذا اعبدؿ االغراؽ يف اعبدؿ الفقهي حوؿ أم من اؼبعياري
الفقهي، أف يكوف ىدفنا خدمة العدالة كدبا يعاي للمسؤكلية كجهان أخبلقيان، كىو أمر 

 يستحق من اعبميع بذؿ مثل ىذه اعبهود ما دامت تصب يف ىذا االذباه. 
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  الباب اخلامس

 اخلادتة 

 أ( النتائج : 

ىو يف كيفية تقدير التعويض  كالقانوف اللييب يار اليت سلكتو الشريعة اإلسبلمية أف اؼبع -1
 كالذم تتمثل يف: رغم اإلختبلؼ يف كيفية كأسلوب تا يقو ،اؼبوضوعي أك اإلذباه اؼبعيار

الشريعة ذبعل من الضرر علة ألف   يعتد باػباأ لقياـ اؼبسؤكليةإف الفقو اإلسبلمي الأ( 
 .يشًتط يف الضرر أف يايت نتيجة إعتداد أك عمل غَت مشركع كس ب للتضمُت. فبل

إف ما ينظر إليو الفقهاء اؼبسلموف ىو السلوؾ اػبارجي للفاعل دكف اإلعتداد دبا يكوف ب( 
يف حُت أف القانوف اللييب يأخذ بعُت  عليو من حيث سنو أك جنسو أك حالتو الصحية.

 اإلعت ار الظركؼ العامة.

بالقياس على الرجل  كالشريعة اإلسبلمية للييباإلذباه اؼبوضوعي يف القانوف اج( كيفية تا يق 
 ا الشخص اؼبعتاد. مراعاة الظركؼ العامة اليت يبر هباؼبعتاد مع 

ا جبسامة اػباأ ممل يرت ط مقدار التعويض لديهكالقانوف اللييب أف الشريعة اإلسبلمية  -2
 :كذلك كاآليت (جبسامة اػباأ  كعتد)أم مل ي

يلـز الضماف فبل فرؽ أف يكوف اػباأ بسيط  ف الشريعة اإلسبلمية أعتربت أف ؾبرد اػباأأ( أ
 أك جسيم، عمدم أك غَت عمدم، اؼبهم أنو أحدث ضرر للغَت.

 .ة فقطأف القانوف اؼبدٍل اللييب أخذ دب دأ أف التعويض كظيفتو جربيب( 
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  :التوصيات  –ب 

إليها ال احث من خبلؿ عرض موضوع  بعد أف عرضنا أىم النتائج اليت توصل
تاور  جسامة اػباأ كأثرىا على التعويض، توصل ال احث إىل عدة توصيات قد تساىم يف

 القانوف كالسعي لؤلفضل لكي ينعم الفرد كاجملتمع حبياة أمن كأريح.

      ى النص على جسامة اػباأ يف نصوص القانوف اؼبدٍل كعدـ تركها حث اؼبشرع اللييب عل -1
 همة كمشمولة بالظركؼ اؼببلبسة كذلك حىت ييسهل على القضاء عملهم أثناء إصدار م

 . إستنادىم إىل سند قانوٍل كنص مادة ذبن ان للنقض من اكمة العليا أحكامهم

 إلقتصار علىلتحديد جسامة اػباأ دكف ا الشخصي كاؼبوضوعي اللجوء إىل اؼبعيارين -2
 يوصلنا إىل ربقيق ما ن غي إليو من ىدؼ. فهذا الذما يق أحدنبا ت

 من تسوؿ لو نفسو اإلخبلؿ بإلتزاماتو كعدـ التفريطلردع ردعية التعويض كظيفة  تا يق  -3
ا يفرضو عليو الواجب القانوٍل من إحًتاـ غبقوؽ الغَت. فبل ضَت من أف يؤدم التعويض، دب

طاؼبا أف ذلك سيؤدم إىل منفعة يف حدكد معينة، جانب من كظائف اؼبسؤكلية اعبنائية 
 اجملتمع.

 ففي الوقت الذم كضعت . ؾباؿ جسامة اػباأ يفَتك أف يأخذ القضاء دكران  هبب  -4
لنصوص العقابية اػباصة باعبرائم اليت تقع على األشخاص، ككذلك على األمواؿ، عقوبات ا

اػباطئة ذات األنبية على مرتك يها تصل إىل حد اإلعداـ، فإف ىناؾ الكثَت من األعماؿ 
 ان د إتياهنا. فمن حيث النتيجة كثَت زبضع لقواعد القانوف اؼبدٍل دكف كضع أم رادع للغَت عن

ما تكوف ىناؾ أخااء مدنية، قد تكوف جسيمة فتحدث أضراران أكرب فبا قد تس  ها بعض 
ظيفة األخااء اعبنائية كلكن مع ذلك ييهمل اعبانب األخبلقي كتعاجل من خبلؿ تعويض بو 

 . كاحدة ىي كظيفة جرب الضرر



131 

 

 كيفية الوصوؿ إىل ماإىل  ، مشرعُت كقضاة كفقهاء، يف لي يا هبب أف ينت و رجاؿ القانوف -5
نع حصوؿ الضرر ق ل كقوعو، كليس جربه فقط بعد ذلك، ليكوف إيقاعو ردعان للمسؤكؿ يب

ىي مهمة شرائح أخرل كضباية للمضركر. كىذه اؼبهمة ال ينهض هبا رجاؿ القانوف فقط، إمبا 
 من اجملتمع، أف مل نقل مهمة اجملتمع بأكملو.

أف الغاية من ال حث القانوٍل ىي ربقيق افضل الس ل كأيسرىا للوصوؿ ... وأخريا
فراد يف اجملتمع، ال أف يكوف اؽبدؼ ىو اعبدؿ إىل صياغة نصوص قانونية تنظم سلوؾ األ

الفقهي اجملرد. علينا أف نسعى ال لت ٍت ىذه النظرية أك الق وؿ بذلك اإلذباه، بل دراسة كل 
النظريات كاإلذباىات للوصوؿ إىل قاعدة قانونية ربقق النفع للمجتمع، كىذه ىي الغاية 

 األظبى لدراستنا ىذه. 
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