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 یل���زم فاعل���ھ ول���و غی���ر ممی���ز ب���ضمان ال���ضرر ، واإلض���رار یك���ون ك��ل إض���رار ب���الغیر 
بالمباشرة أو التسبب، فإذا كان بالمباشرة فال شرط لھ وإذا كان بالتسبب فیشترط التعمد       
أو التعدي أو اإلفضاء إلى ضرر،وقد یحدث أن یلحق الشخص ض�ررًا بغی�ره س�واء ك�ان                   

ع�دًیا أو غی�ر متع�د، وس�واء ك�ان      ممیًزا أو عدیم التمییز ، وسواء كان مح�دث ال�ضرر مت        
  .متعمًدا أو غیر متعمد فھو ضامن لفعلھ

وع��دیم التمیی��ز ق��د یق��ع من��ھ ال��ضرر مباش��رة أو ت��سبًبا إال أن الم��شرع األردن��ي اش��ترط    
لضمان فعل المتسبب أن یكون متعدًیا أو متعمًدا أو یفضي فعلھ إلى ضرر، وی�دخل بھ�ذا               

 من القانون المدني األردني التي لم ٢٥٧لمادة اإلطالق عدیم التمییز وذلك لمطلق نص ا
تفرق بین الممیز وعدیم التمییز، إال أن�ھ ال یمكنن�ا ت�صور وج�ود اإلدراك ونی�ة اإلض�رار               
والتعمد من عدیم التمییز ، إال أن ما وجدناه أن الم�شرع األردن�ي ق�د اتخ�ذ موق�ف الفق�ھ         

ق بالتعدي ، وما یتعلق ب�شرط       اإلسالمي الذي اتبع المعیار الموضوعي المجرد فیما یتعل       
التعمد فھو شرط مأخوذ من مجلة األحكام العدلیة التي جاءت باعتباره من وجھة نظرھا 
مرادًفا للتعدي، إال أن ما وجدناه أنھ ال یمكن تطبیق ھذه التبریرات على الحالة الخاص�ة                 

ة المت�سبب  بعدیم التمییز والبد م�ن إع�ادة النظ�ر ف�ي إط�الق ن�ص الم�ادة إلمكانی�ة م�سائل           
  .عدیم التمییز عن فعلھ الضار

  .اإلضرار بالمباشرة، اإلضرار بالتسبب، عدیم التمییز، الفعل الضار: الكلمات المفتاحیة
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Abstract١ 

Any harm done to another shall render the actor, even 
though not a person of discretion, liable to make good 
the harm. This harm could be direct; and in this case 
there is no condition to it, or consequential; which 
requires the proving of intention, infringement, or bring a 
harm. In addition; this harm could be caused by a person, 
who is distinctive or indiscriminate, or either, 
transgressor or not. And in all that cases the actor is 
liable about that harm.   

Indiscriminate person could cause harm directly or 
consequentially, but the Jordanian legislator perquisites 
for compensation the harm that the indiscriminate person 
has intention, infringement, or bring harm. In that matter, 
the Jordanian civil law; particularly in article ٢٥٧ does not 
differ between distinctive or indiscriminate persons, so it 
is hard to catch the realization of the indiscrimination, 
harmful intention, or premeditation of the indiscriminate 
person. So, the Jordanian legislator follows the Islamic 
jurisprudence in that issue and applies the abstraction 
subjective criterion with regards to the infringement act, 
and with regards the intention act the legislator follows 
the same rules that mentioned in the Journal of Judicial 
Provisions; that from its rules deals with intention as a 
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counterpart of infringement which is criticized in the 
current study and should be revised from the legislator, 
because it could not be applied on the special case of the 
indiscriminative person.     

KEYWORDS: direct harm, consequential harm, 
indiscriminate person, harm act. 
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  المقدمة
لقد جاءت القاعدة الفقھیة بأصل عام وھ�و ع�دم اإلض�رار ب�الغیر ، وال�ذي یعتب�ر التزام�ًا         

ال (شرعیة للمكل��ف حی��ث عل�ى الكاف��ة بع��دم اإلض��رار بغی��رھم ،وع�دم مج��اوزة الح��دود ال��  
، فال��ضرر ممن��وع ش��رعًا ف��ي الكت��اب وال��سنة، ف��إذا ق��ام ال��شخص         ) ض��رر وال ض��رار 

  .باإلضرار بغیره وإلحاق الضرر بھ كان ضامًنا
وقد یحدث أن یلحق الشخص ضرًرا بغیره سواء أكان ممیًزا أم عدیم التمییز، حیث نظم            

أك�ان مباش�ًرا أم مت�سبًبا ، وذل�ك     المشرع األردن�ي أحك�ام م�سؤولیة ع�دیم التمیی�ز س�واء             
ك�ل إض�رار ب�الغیر یل�زم فاعل�ھ ول�و غی�ر              " من الق�انون الم�دني    ٢٥٦بإطالق نص المادة    

حیث فصل بأن اإلضرار یكون بالمباشرة وال شرط  ٢٥٧، والمادة   "ممیز بضمان الضرر  
نا لنج�د أنف�س  . لھ ، والمتسبب البد أن یتعمد أو یتعد أو أن یكون فعلھ مفضًیا إل�ى ض�رر        

أم��ام حی��رة وجدلی��ة واس��عة فیم��ا یتعل��ق بم��سؤولیة ع��دیم التمیی��ز ال��ذي یح��دث ض��رره       
ت��سبًبا،و كی��ف یمك��ن لن��ا أن ننظ��ر إل��ى معی��ار اإلدراك والتمیی��ز الل��ذان یتطلبھم��ا ال��ركن     
المعنوي في التعمد ، ویتطلبھما التعدي لیصار إلى المعیار الموضوعي ومقارنت�ھ بغی�ره    

لنا أن نبحث ف�ي م�دى م�سؤولیة ع�دیم التمیی�ز المت�سبب إال       من أواسط الناس ،والیمكن   
بع��د بحثن��ا جمی��ع النق��اط المت��صلة بالموض��وع ، ل��ذا س��تقوم دراس��تنا عل��ى بح��ث ماھی��ة     
التمییز وأسباب انعدام�ھ، وماالمق�صود بالت�سبب وم�اھي أحكام�ھ وش�روطھ ؟ وم�ا م�دى               

  مدني األردني؟مسؤولیة عدیم التمییز المتسبب وكیف تم تنظیمھا في القانون ال
  

 أھمیة الدراسة
جاءت أھمیة الدراسة لت�سلط ال�ضوء عل�ى موض�وع م�سؤولیة ع�دیم التمیی�ز إذا  الح�ق                      
ضررًا بالغیر تسببًا ، حیث اخضع المشرع األردني ھذه المسألة إلى مطل�ق ال�نص الع�ام                 
في القانون المدني ال�ذي یع�الج اإلض�رار بالمباش�رة والت�سبب دون أن یحظ�ى بن�صوص                  

 تعالج خصوصیة ھذه الفئات التي قد تلحق الضرر تسبًبا دون وجود أي إدراك أو خاصة
نیة ضارة، حیث البد من أن یكون ھن�اك ض�مان للغی�ر نتیج�ة فعل�ھ، لك�ن كی�ف یمك�ن أن          

  نؤسس مسؤولیتھ؟ وما مدى إمكانیة معاملتھ بالنصوص والقواعد العامة؟
  

  مشكلة الدراسة
باب انعدام التمییز ، من حیث تحدی�دھا وظھ�ور أس�باب    تثیر الدراسة إشكالیة متعلقة بأس 

  .قد الیشملھا النص ومدى كفایة تنظیم النصوص لھا
أضف إلى إشكالیة تتعلق بمدى إمكانیة إقامة مسؤولیة المتسبب عدیم التمییز عن فعل�ھ              

  .الضار ، ومامدى إمكانیة تطبیق النص العام في القانون المدني األردني؟
  

  منھجیة الدراسة
ستتبع الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي عن طریق دراسة وتحلیل النصوص القانونی�ة       
، واالستعانة باآلراء الفقھیة والمذكرات اإلیضاحیة للقانون الم�دني األردن�ي ، وق�رارات      

  .محكمة التمییز ، للوصول إلى نتیجة وإجابة وافیة عن أسئلة وإشكاالت البحث
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  خطة الدراسة 
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  املبحث األول

  ماهية اإلضرار بالتسبب

اإلضرار ھو مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصیر عن الحد الواج�ب الوص�ول    
  .إلیھ في الفعل أو االمتناع مما یترتب علیھ الضرر

 عدم الفعل الذي یؤدي إلى الضرر والبد أن یك�ون إلح�اق ال�ضرر          واإلضرار ھو الفعل أو   
بالغیر  یأتي من كون الفعل أو االمتناع غیر مأذون بھ من ناحیة ، وأن یتجاوز فیھ على 
حق الغیر من ناحیة أخرى ، لذلك فإنھ ی�ستبعد م�ن نط�اق اإلض�رار الح�االت الت�ي یلح�ق            

 عل�ى ج�واز ش�رعي أو ق�انوني ،     فیھ�ا ش�خص ض�رًرا ب�الغیر وھ�و یم�ارس ن�شاطھ بن�اءً        
ترق��ى أن تك��ون ح��ق   باإلض��افة إل��ى ال��ضرر ال��ذي ی��صیب م��صلحة اقت��صادیة مح��ضة ال   

  .محمي في القانون كإتالف مال غیر متقوم 
واإلضرار قد یكون بالمباشرة أو التسبب ، وبما أن موضوع بحثنا ع�ن م�سؤولیة ع�دیم             

 كصورة من الصور التي یتحق�ق  التمییز المتسبب،  فسنبحث موضوع اإلضرار بالتسبب     
بھا فعل اإلضرار،لذا البد أوًلا من الحدیث عن مفھ�وم الت�سبب وذل�ك ف�ي المطل�ب األول،         

  :ومن ثم صور التسبب وضوابطھ في المطلب الثاني على النحو اآلتي

  اطب اول

 وم اب

 ثم اس�تعیر لك�ل   الحبل الذي یتوصل بھ إلى الماء ،      :التسبب لغة یدل على معان عدة منھا      
 .                  ١ما یتوصل بھ إلى شئ ، فقیل ھذا سبب وھذا مسبب عنھ 

 ٢یؤثر في الھالك وال یحصلھ فقد عرف بأنھ ما: أما التسبب اصطالًحا
ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمھ العدم لذاتھ فیوج�د    : "والسبب بإجماع األصولیین  

  . ٣" الحكم عنده ال بھ
أن ال��سبب ال ت��أثیر ل��ھ ف��ي الوج��ود ب��ل ھ��و وس��یلة كالحب��ل یتوص��ل ب��ھ إل��ى  وعل��ل ذل��ك ب��

  .إخراج ماء البئر ولیس ھو المؤثر في اإلخراج وإنما حركة المستقر للماء
ھ�و ال�ذي یح�دث أم�رًا ی�ؤدي إل�ى تل�ف آخ�ر ح�سب الع�ادة إالأن                    : وقد عرفھ البعض بأن�ھ    

  .٤ مختارالتلف ال یقع فعال منھ وإنما بواسطة أخرى ھي فعل فاعل
أن یحدث في شئ ما یف�ضي إل�ى تل�ف ش�ئ آخ�ر              :"وقد عرفتھ مجلة األحكام العدلیة بأنھ     

   .٥"ویقال لفاعلھ متسبب
بأن�ھ م�ا   :" وقد أخذ ھذا التعریف من الفقھ الحنفي فقد عرفوا الت�سبب أو اإلت�الف ت�سبًبا              

  " .یحدث في شئ  یفضي عادة إلى إتالف شئ آخر

                                                 
.١٣٩،ص٤،ج١٩٩٥، ١ ابن منظور ، لسان العرب ،دار إحیاء التراث العربي، بیروت،ط ١  

.٥٦ عمر عبداهللا،سلم الوصول إلى علم األصول،دار المعارف،مصر،ص ٢  
.٦٠،ص١٩٥٨ محمد أبو زھرة،علم أصول الفقھ،دار الفكر العربي،القاھرة، ٣  

.٦٠،ص١٩٨٢ وھبة الزحیلي، نظریة الضمان،دار الفكر،دمشق، ٤  
. من مجلة األحكام العدلیة٨٨٨ المادة  ٥  
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انون المدني األردني فلم یعرف الت�سبب وإنم�ا اكتف�ى ب�القول             أما المشرع األردني في الق    
  . منھ ٢٥٦بأن اإلضرار یكون بالمباشرة أو التسبب وذلك في المادة 

وبالرجوع إل�ى الم�ذكرات اإلی�ضاحیة للق�انون الم�دني األردن�ي نج�د أنھ�ا عرف�ت الت�سبب            
ن�دیل معل�ق   كقط�ع حب�ل فی�ھ ق     " . بأنھ إتیان فعل في شئ فی�ؤدي إل�ى إت�الف ش�ئ آخ�ر              :"

  ١.فوقع القندیل وانكسر فیكون قطع الحبل مباشرة وكسر القندیل تسببا 
إذا ق�ذف الع�ب ك�رة ق�دم     :" وقد ذھبت محكمة التمییز األردنی�ة ف�ي ھ�ذا المج�ال إل�ى أن�ھ       

أثناء اللعب باتجاه المرمى فانتشر حجر أصاب الع�ب آخ�ر الح�ق ب�ھ ض�رًرا یعتب�ر بحك�م         
   .٢"المتسبب ال المباشر

طاب ا  

طواب وور ا 

     للت��سبب  ص��ور  متع��ددة  فھ��و  ال ی��أتي  عل��ى  ص��ورة  واح��دة  وإنم��ا ی��أتي  عل��ى    
  . صورة  مختلفة فھو قد یأتي  بصورة  فعل  ایجابي  وقد  یأتي  عن طریق  امتناع 

  :التسبب بصورة  فعل ایجابي : أوًلا 
قد  یلح�ق  ال�ضرر  ب�اآلخرین  بالم�ال      وھو  أن یعمل الشخص  عمًلا فینشأ عنھ  تلف  ف          

أو  النفس  بطریقة  ایجابیة  سواء  أكان  ذل�ك   بالتعم�د  أم التع�دي ، وق�د یك�ون  فعًل�ا         
أو قوًل��ا كم��ن یقط��ع حبًل��ا ،أو یحف��ر  حف��رة  ف��ي الطری��ق  الع��ام ، والحقیق��ة  أن  ھ��ذه         

 على ھذه الصورة   الصورة  أكثر  صور التسبب  انتشاًرا،  ولیس  ھناك  خالف  فقھي                 
  -:وتأتي  ھذه الصورة  في التسبب  بعدة أشكال 

وھو  قصد  اإلضرار  بالغیر  وف�ي  ھ�ذه  ال�صورة ال ب�د م�ن ت�وافر ق�صد               :  التعمد -١
   .٣اإلضرار  بالغیر  وھي  ال یمكن  أن تصدر  إال من  إنسان مدرك

ألضرار  ب�الغیر  وال یكف�ي    فاألمر بالتعمد  واضح  حیث  یجب  أن یتعمد الفعل  بقصد  ا                
أن یك��ون  ق��د تعم��د الفع��ل  ول��م یق��صد  ب��ھ ال��ضرر، ولك��ن  وق��ع  ال��ضرر كنتیج��ة  غی��ر   

أن یت�صرف  الم�رء  ف�ي    : مقصودة، حیث یمكن  الق�ول ھن�ا  أن الت�سبب  العم�دي  ھ�و            
خالص  ملكھ   ت�صرًفا  ج�ائًزا ش�رًعا،  إال أن�ھ  ل�م ی�رد  ب�ھ إال اإلض�رار  ب�الغیر،  كم�ن                  

حفر  حفرة  في أرضھ  لشخص  معین  لیقع فیھا  أو یتق�دم   بال�شھادة  عل�ى ش�خص                ی
  .  إال أنھ  یفتري فیھا قاصدًا قتل  المشھود  علیھ  أو إیذاؤه 

     وھنا نك�ون   أم�ام  ت�سبب  لنتیج�ة  ض�ارة ح�دثت  بت�صرف  ج�ائز  ش�رًعا إال أنھ�ا                          
آراء  الفقھ��اء بالتعم��د  ف��ي   اقترن��ت   بق��صد  س��يء  وھ��ذه  ص��ورة ،  وباس��تعراض       

وم�ن  یحف�ر حف�رة ول�و ف�ي  أرض�ھ   لیق�ع          : "التسبب  نرى  أن  الشافعیة  مثًلا  ق�الوا             
فیتعثر بھ  فیق�ع ف�ي البئ�ر     .... بھا  شخص  أو بھیمة أو یضع   الحجر أمام  الشخص               

  .٤،وكذلك  قال  المالكیة والحنابلة  وغیرھم  من جمھور العلماء" یكون متعمًدا

                                                 
.٢٥٣،ص١،٢٠١٥ضاة ،طالمذكرات اإلیضاحیة، عمار محمد الق ١ 

.٣٠٥،ص١٩٥٢، مجلة نقابة المحامین ،لسنة ٥١٠/٥١ تمییز حقوق رقم  ٢  
.٣٨٥،ص١،١٩٩٧ عدنان السرحان،نوري خاطر، مصادر الحقوق الشخصیة،ط ٣  

.٥٥،ص١٩٩٨، اإلسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،١ محمد سراج، أصول الفقھ اإلسالمي،ط ٤ 
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وبالت��الي  ف��إن  الفقھ��اء  اتفق��وا عل��ى أن المت��سبب یك��ون م��سؤوًال إذا  تعم��د   ال��ضرر      
  .١بصورة  غیر مباشرة  

  
   - : التسبب بالتعدي . ٢

وھي  الحالة التي یمارس فیھا  الشخص  فعًلا  مادًیا ایجابًیا، ویتجاوز  فیھا حدود حقھ          
لت��ي  تق��وم  فیھ��ا س��لطة المی��اه   ، كم��ن یحف��ر حف��رة ف��ي الطری��ق الع��ام ، مث��ل  الحال��ة  ا  

لتمدید  خطوط المی�اه والمج�اري  ف�ي األراض�ي  المملوك�ة للغی�ر ،مم�ا أدى إل�ى نق�صان              
  .٢قیمتھا  فإنھا  تعتبر متسببة  باإلضرار  التي  لحقت  باألراضي 

فالتعدي  إًذا  ارتكاب الفعل  دون  وجھ  حق أو أنھ  فعل  ماال یجوز  فعلھ  وقد  أشارت 
كرات  اإلیضاحیة  للقانون  المدني األردني  إلى  ما یطابق  ذلك  عندما  ذھبت  إلى  المذ

  .٣أن المراد  بالتعدي  أال یكون للفاعل حق في إجراء الفعل الذي حصل منھ الضرر
  

  التسبب باالمتناع  : ثانیًا  
  -: وھو  یقع على نوعین  

  ) :اإلھمال والتقصیر ( االمتناع البسیط   . ١
ه الصورة ھي التي األكثر ش�یوًعا  ،وھ�ي  تح�دث عن�دما  یت�صرف اإلن�سان  ض�من               وھذ

حدود حقھ الشرعي  أو یستعمل  حًقا شرعًیا ولكن  التصرف الذي قام  ب�ھ ال تت�وفر ل�ھ                
القوة  الكافیة  لمنع  تجاوزه حدوده على حق اآلخرین  ، بمعنى  أن الشخص ل�م  یتخ�ذ        

نع   ما قد  یترت�ب عل�ى  ھ�ذا  الت�صرف  م�ن ض�رر كم�ن         الحیطة  والحذر   الكافیین  لم 
  .یشعل ناًرا في أرضة  فتمتد  إلى  أرض غیره  ألنھ  لم یتخذ  الحیطة  والحذر  لذلك 

وھ�و  م�ا یطل�ق علی�ھ   بلغ�ة  الق�انون الت�سببب اإلھم�ال  وع�دم  االحتی�اط  أي االمتن�اع              
 أیًضا تعبیر التقصیر  وعدم التحرز  ، وھو  ما یطلق  الفقھاء  المسلمون علیھ٤البسیط  
  . والتفریط

وقد اعتبرت  محكمة  التمییز  األردنی�ة  ش�ركة  م�صفاة  البت�رول  األردنی�ة  الم�ساھمة          
العام��ة م��سؤولة  ألنھ��ا  ل��م تق��م  بواجبھ��ا   ف��ي الرقاب��ة  والفح��ص  وت��أمین   ال��سالمة     

ص  ص�مام  اس�طوانة  الغ�از     فالفعل الضار قد یكون  سلبیًا على صورة  إھمال  في تفح�         
   .٥مما أفضى إلى الضرر الناتج عن  الحریق فتكون  شركة  مصفاة  البترول  مسؤولة

وقد أشارت المذكرات اإلیضاحیة للقانون المدني  األردني  إلى ھذه الصورة  في تعلیقھا  
والمق��صود  باإلض��رار  ھن��ا  ھ��و  : " عن��دما عّرف��ت  اإلض��رار فقال��ت  ٢٥٦عل��ى الم��ادة 

مجاوزة  الحد  الواج�ب  الوق�وف عن�ده  أو التق�صیر ع�ن الح�د الواج�ب  الوص�ول  إلی�ھ                
وتق�ول  الم�ذكرات  أن  الفق�ھ    ". في الفعل  أو االمتناع   مما یترتب  عل�ى  ذل�ك  ض�رر       

اإلس��المي   كم��ا  یع��رف  الخط��أ االیج��ابي  وھ��و  ظ��اھر  یع��رف الخط��أ ال��سلبي وی��سمیھ  
                                                 

سبب في القانون المدني األردني ، رسالة  عمر الحیاري، الضمان بالت
.٣٥،ص٢٠٠٦دكتوراة،عمان، ١  

  .٣٢/٣ ، ص١٩٩٨ ، مجلة النقابة لسنة ٨٨٧/٩٧تمییز حقوق  ٢
٣   .٢٨١المذكرات اإلیضاحیة ، مرجع سابق ، ص 

  .٣٩٣عدنان السرحان ، نوري خاطر ، مرجع سابق ، ص  ٤
  .١٤٠٢ ، ص١٩٨٤ة  ، مجلة نقابة المحامین لسن٦٠/١٩٨٤تمییز حقوق  ٥
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 التفریط  كمن سلم  أح�د  ول�ده إل�ى س�باح لیعلم�ھ ال�سباحة         التقصیر  أو عدم التحرز  أو      
فغرق الولد  كان السباح  مسؤوًلا ألنھ  قّصر ف�ي المحافظ�ة  عل�ى الول�د  باالنتب�اه  إلی�ھ        

١.  
  : االمتناع  المحض  . ٢

وھو  ضرورة  أن یتدخل  شخص في وضع  یتطلب  منھ  التدخل  ولم یتدخل  وقد فّرق  
ار  التي تقع  على النفس  واألض�رار الت�ي  تق�ع عل�ى الم�ال  ب�سبب         الفقھاء بین  األضر   
  .عدم التدخل  ھذا  

  : التسبب  باالمتناع  فیما  یتعلق  باألضرار  التي  تقع على النفس   :  .أ
وھو ما یطلق  علیة  الجریمة  السلبیة  تنشأ عن  اتخاذ الجاني  موفقا  سلبیًا في حال�ة          

ن یمن�ع الم�اء ع�ن م�سافر ف�ي طری�ق منقط�ع فیم�وت أو ع�دم             تتطلب تدخلھ  شرًعا ، كم     
  .تقدیم المساعدة لغریق وھو قادر على مساعدتھ فیموت 

ھن�ا ذھ��ب فقھ�اء الم��سلمین ف�ي الم��ذھب الحنف�ي وال��شافعي إل�ى أن االمتن��اع المح��ض ال      
 تقوم بھ المسؤولیة إال إذا سبق ھذا االمتناع فعل مادي، وكان ھذا الفعل یشكل تعدًیا ألن

  ٢.االمتناع عدم والعدم ال ینتج عنھ شيء، كمن یحبس شخًصا ویمنع عنھ الطعام فیھلك 
أما فقھاء المالكیة فقالوا أن االمتناع المجرد إذا ترتب علیھ ض�رر فإن�ھ ی�ؤدي إل�ى قی�ام                    
الم��سؤولیة ،ألن��ھ یك��ون ق��د خ��الف القواع��د العام��ة ، أم��ا ال��راجح نج��ده ف��ي أن االمتن��اع   

لمسؤولیة في أدنى صورة منھ أي إذا تجرد من كل قصد وأرید بھ المحض تترتب علیھ ا
  .مجرد االمتناع إذا تطلب الموقف تدخًلا إیجابًیا 

وإنني أتفق وأمیل إلى رأي من قال بوجوب الضمان في حال�ة االمتن�اع الت�ي ت�ؤدي إل�ى                   
تلف النفس إذ ال فرق بین من یقتل شخًصا ب�سالح وب�ین م�ن یمن�ع ع�ن اآلخ�ر م�اء ھ�و                

  .اجة إلیھ بحیث من منعھ ھذا ینتج حتًما موتھ بح
  :التسبب باالمتناع فیما یتعلق باألضرار التي تقع على األموال .: ب 

ی�رى أكث��ر الفقھ��اء أن االمتن��اع إذا ترت��ب علی�ھ إض��رار ال تق��وم م��سؤولیة المت��سبب ألن   
 اإلخ�الل ب�ھ   االمتناع ع�دم والع�دم ال ین�تج إال ع�دًما إال إذا ك�ان ھن�اك الت�زام ش�رعي ف�إن                      

واالمتناع ع�ن االلت�زام ب�ھ یرت�ب الم�سؤولیة أو إذا س�بق ھ�ذا االمتن�اع فع�ل م�ادي كم�ن                         
  .یحبس شخًصا حتى تتلف حیواناتھ 

إذ رأى شخص بیت آخر یحترق ویستطیع إنقاذ ھذا البیت م�ن  : واألمثلة ھنا كثیرة فمثًلا  
تح��ات أرض ج��اره االحت��راق ف��ال یفع��ل ،  أو إذا امتن��ع ص��احب أرض زراعی��ة ع��ن س��د ف

  .فیتسرب الماء منھا فیفسد زرع جاره 
ھذه األمثلة توضح االمتناع عن فعل في ظرف یتطلب من الممتنع ت�دخًلا ول�و أن�ھ ت�دخل              

  .لقطع السببیة المفضیة إلى النتیجة الضارة 
فاالمتناع ھنا ال یختلف كثیًرا عن االمتناع الذي یقع فیھ إضرار على ال�نفس كم�ا أش�رت        

رأي الكثیر من الفقھ�اء ، وھن�اك جان�ب م�ن المالكی�ة ق�ال بت�ضمین الممتن�ع ألن�ھ                      سابًقا ب 
  ١.ترك واجًبا علیھ وھو المحافظة على أموال غیره مع قدرتھ على المحافظة علیھا 

                                                 
  .٢٧٧المذكرة اإلیضاحیة للقانون المدني األردني ، المرجع السابق ، ص ١
 الرملي ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج في الفقھ على مذھب اإلمام الشافعي ، دار الفكر للطباعة ٢

  .١٥٢ ، الجزء الخامس ، ص١٩٨٤والنشر والتوزیع ، 
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  التسبب بعدم االحتراز :ثالثًا
مفھوم ذلك أن اإلضرار حدث عن عدم تبصر المرء بما قد ینجم عن أفعال�ھ م�ن عواق�ب                 

  ٢.ضارة
لك�ل اح�د ح�ق الم�رور ف�ي      :  عل�ى أن�ھ     ٩٢٦وقد أكدت مجلة األحك�ام العدلی�ة ف�ي الم�ادة            

الطریق العام بشرط السالمة العامة یعني أنھ مقید بشرط أن الیضر بغیره بالحاالت التي        
  .یمكن فیھا التحرز

  
  :التسبب بالتغریر: رابعًا

بة مضللة ترغب فی�ھ  والمقصود بذلك حمل الشخص على قبول ماال خیر فیھ بوسیلة كاذ   
  ٣.بدعوى أن فیھ مصلحة سواء كان التغریر باألفعال أو األقوال

وبالرجوع إلى المذكرة اإلیضاحیة للقانون المدني األردني نجد أنھا وضحت أن اإلضرار  
 من القانون المدني األردني یشمل الفعل السلبي واالیج�ابي  ٢٥٦المقصود بھ في المادة    

ق��صیري ،وع��دم االحت��راز وھ��ذا الق��ول ینطب��ق عل��ى اإلض��رار      واإلھم��ال ،واإلض��رار الت 
  ٤.بالتسبب

  :٥ فقد عدد الفقھاء عدد من الضوابط  للتسببأما عن ضوابط التسبب
انھ یتخل�ل  ب�ین الفع�ل و النتیج�ة  فع�ل  فاع�ل  مخت�ار ومثال�ھ ل�و ف�تح  واح�د  ب�اب                            . ١

  .إسطبل  آلخر وفّرت  حیواناتھ 
 لبن��اء الحك��م  علی��ھ ، فل��و  ط��رح  ش��خص بع��ض الھ��وام   أن یك��ون  ال��سبب ص��الًحا  . ٢

عل��ى رج��ل فلدغت��ھ  فالط��ارح  ض��امن  ل��ھ لتعدی��ھ ف��ي الت��سبب، وال یق��ال  ق��د ط��رأ عل��ى   
تسببھ مباشرة  وھو  الل�دغ  م�ن الھ�وام  ، ألن  غی�ر ذل�ك ال ی�صلح  لبن�اء الحك�م علی�ھ                  

  مشي الماشي وفعلھ في فال یقطع  بھ  حكم  التسبب الموجود  ممن أبقاه علیھ  بمنزلة    
نفسھ  في مسألة  حفر البئر،  فإنھ  لیس ناسًخا للسبب الموجود  من الحاضر  في حكم       

  . الضمان  
أن ت��شھد الع��ادة أن��ھ ال یكف��ي ف��ي اإلت��الف، وأن ل��ھ م��دخًال فی��ھ كحف��ر البئ��ر وتق��دیم    . ٣

  . الطعام  المسموم للضیف 
  
  

                                                                                                                                  
  .١٥٢  الرملي ، المرجع السابق، ص ١

.٣١،ص٢٠١٠رنا ناجح طھ، المسؤولیة المدنیة للمتسبب، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح،  -٣ ٢ 
.٣١ رنا ناجح، المرجع السابق، ص ٣ 

.٢٤٩ المذكرات اإلیضاحیة ، مرجع سابق ، ص ٤ 
  .٥٠ عمر ھاشم الحیاري ، مرجع سابق ، ص٥
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  املبحث الثاني

  ة عديم التمييزاألساس القانوني ملسؤولي

  اطب اول

  رف دم از

 العزل والفرز، جاء في مختار الصحاح میز وم�از ال�شئ أي عزل�ھ وف�رزه،                 :التمییز لغة 
  ١. یقال امتاز القوم إذا تمیز بعضھم عن بعض

ھو الذي حرم من العقل فلم یعد یعرف ماتقوم ب�ھ ی�داه، ول�م      : أما عدیم التمییز اصطالًحا   
ین الح�سن والقب�یح والف�ضیلة والرذیل�ة والخی�ر وال�شر ، ف�صار لدی�ھ س�واء                    یعد یمی�ز ب�    

  ٢.الحسن والقبح ولم یعد بوسعھ االختیار بین الخیر والشر

م�ن  :" فق�د ع�رف فقھ�اء ال�شرع اإلس�المي الممی�ز بأن�ھ        :أما عدیم التمییز شرًعا وقانوًن�ا     
 ی�درك ب�أن البی�ع س�الب     كان مدرًكا لعباراتھ فاھًما ما ت�دل علی�ھ، وم�ا یترت�ب علیھ�ا ك�أن            

وأن ال��شراء جال���ب، ویعل��م الغ���بن الف���احش م��ن الی���سیر ، ویق���صد ب��ھ تح���صیل ال���ربح     
  .٣"والزیادة

ولقد عرفھ شراح القانون على أنھ المقدرة على فھم ماھیة الفعل وطبیعتھ وتوقع اآلثار      
الت��ي م��ن ش��أنھ إح��داثھا ، وھ��ذه المق��درة تن��صرف إل��ى مادی��ات الفع��ل وأث��اره م��ن حی��ث   

اتنطوي علیھ من خطورة على المصلحة أو الحق الذي یحمیھ القانون وما تنذر بھ من م
   .٤اعتداء علیھ

وعلیھ فإن عدیم التمییز ھو من تنعدم لدی�ھ الق�درة عل�ى التفری�ق ب�ین األش�یاء واألم�ور                     
  .سواء كان ذلك لصغر في سنھ أو لعاھة في العقل أفقدتھ القدرة على ذلك

ط التمییز وك�ان التمیی�ز أس�اس م�ن أس�س الم�سؤولیة ع�ن س�لوك         ولما كانت األھلیة منا  
مرحل�ة  انع�دام   : الشخص الضار الذي یلحق بالغیر فإن األھلیة تمر ب�ثالث مراح�ل وھ�ي            

األھلیة بسبب العمر ، أو بسبب أمراض عقلیة تصیب الشخص ب�أي مرحل�ة م�ن مراح�ل          
وھ�ذا ماس�یتم الح�دیث    عمره، ومرحلة نقص التمییز ، وأخیًرا مرحلة بلوغ س�ن الرش�د،     

  .عنھ في أسباب انعدام التمییز فنحیل إلیھ منًعا للتكرار 

                                                 
.٢١٣ دار الحدیث، باب الزاي،ص،٢٠٠٣محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، القاھرة ، ط ١ 

ابراھیم جالل ، المسؤولیة المدنیة لعدیمي التمییز، رسالة دكتوراة ، جامعة الزقازیق ، مصر ، 
.٢٠ص ٢ 

.٤٢٦، القاھرة ،بدون سنة نشر،ص٢محمد سالم مدكور ، الفقھ اإلسالمي، ط ٣ 
.٢٠ابراھیم جالل ، مرجع سابق،ص ٤ 
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ب اطا  

  أب ادام از

  :یمكن أن ترد أسباب انعدام التمییز إلى سببین رئیسیین
  صغر السن: أوًلا

 من القانون المدني األردني على أن كل من ل�م یبل�غ ال�سابعة یعتب�ر                ٢/ ٤٤تنص المادة   
  .فاقًدا للتمییز

وواضح تأثر المشرع األردني بالفقھ اإلسالمي حیث حدد س�ن ال�سابعة م�ن العم�ر ك�سن                  
للتمییز مع إقامتھ قرینة بسیطة قابلة إلثبات العكس من أن الصغیر مازال فاق�ًدا للتمیی�ز                 

  .بالرغم من بلوغھ ھذه السن 
ة الصبي غی�ر الممی�ز   وھي مرحل : وقد سبق أن أشرت إلى أن األھلیة تمر بثالث مراحل         

   .٤٤ورد علیھ النص في المادة  وھو ما
أما الصبي الممیز حیث یكون الصبي ممیُزا من سن التمییز إلى سن الرشد ، وال یق�صد                
بوصفھ ممیًزا أنھ أصاب تمییًزا كامًلا وإنما یقصد بھذا الوص�ف أن ال�صغیر ت�وافرت ل�ھ                   

    .١ك یكون ناقص األھلیةبعض أسباب التمییز فھو ال یزال ناقص العقل ولذل
ك�ل م�ن بل�غ س�ن التمیی�ز      :"  من القانون الم�دني األردن�ي  ٤٥نصت علیھ المادة  وھذا ما 

ول��م یبل��غ س��ن الرش��د وك��ل م��ن بل��غ س��ن الرش��د وك��ان س��فیًھا أو ذا غفل��ة یك��ون ن��اقص   
  ".األھلیة وفًقا لما یقرره القانون

عة نفًعا محًضا وتكون ل�ھ أھلی�ة   وھنا نجد أن الصبي الممیز لھ أن یباشر التصرفات الناف      
أداء كاملة بالنسبة إلیھا ولیس لھ أن یباش�ر الت�صرفات ال�ضارة ض�رًرا مح�ًضا إذ یك�ون           
ع��دیم األھلی��ة بالن��سبة لھ��ا ف��إن باش��رھا تق��ع باطل��ة، أم��ا الت��صرفات ال��دائرة ب��ین النف��ع     

اشرھا عن�ھ  والضرر فتكون لھ بالنسبة إلیھا أھلیة ناقصة حیث ال یملك مباشرتھا إنما یب   
  .الولي أو الوصي

ك�ل ش�خص   .١:" من�ھ عل�ى   ٤٣أما البالغ سن الرشد فقد نص المشرع األردن�ي ف�ي الم�ادة              
یبلغ سن الرشد متمتًعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ یكون كام�ل األھلی�ة لمباش�رة حقوق�ھ             

  ".سن الرشد ھي ثمانیة عشر سنة شمسیة من عمره .٢المدنیة
  

  یةاألمراض العقل: ثانیا 
تعتبر األمراض العقلیة سببا من أس�باب انع�دام التمیی�ز وس�بق أن أش�رت إل�ى أن الم�ادة                

ال یك��ون أھًل��ا لمباش��رة حقوق��ھ  :"  م��ن الق��انون الم��دني األردن��ي ن��صت عل��ى أن��ھ  ٤٤/١
  ".المدنیة من فقد التمییز لصغر في سنھ أو عتھ أو جنون 

  

                                                 
٢٠٢،ص١٩٧٩ام،بیروت، دار النھضة،مصادر االلتز عبد المنعم فرج الصدة، ١  
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ت��ي إذا أص��ابت ال��شخص  ویت��ضح لن��ا أن الجن��ون والعت��ھ وال��سفھ م��ن األم��راض ال  
  :كانت سبًبا من أسباب انعدام األھلیة وسنعالجھا تباًعا

حیث یعتب�ر أح�د األم�راض الت�ي ت�ؤدي إل�ى زوال العق�ل ویع�د األكث�ر ت�أثیًرا                      : الجنون  .١
عل��ى عق��ل اإلن��سان ، وق��د اعتب��ر الم��شرع األردن��ي المجن��ون محج��وًرا  لذات��ھ بح��سب        

  ".جنون والمعتوه محجورین لذاتھمأن الصغیر وال: "١٢٧منطوق نص المادة 
 ١٢٨/١وقد فرق المشرع األردني بین الجن�ون المطب�ق وغی�ر المطب�ق ف�ي ن�ص الم�ادة                  

المجنون المطبق ھو في حكم الصغیر غیر الممیز أما :"  من القانون المدني حیث نصت
  .المجنون غیر المطبق فتصرفاتھ في حال إفاقتھ كتصرفات العاقل 

  
  : العتھ. ٢

 یصیب العقل وقیل أن المعتوه ھ�و م�ن ك�ان قلی�ل الفھ�م مخ�تلط الك�الم فاس�د                     وھو مرض 
   .١التدبیر سواء كان ذلك ناشًئ من أصل الخلقة أو لمرض طرأ علیھ

وجع�ل الم�شرع األردن�ي المعت�وه ف��ي حك�م ال�صغیر الممی�ز وفًق��ا لم�ا ن�صت علی�ھ الم��ادة           
  . سابقة الذكر١٢٨/١

  
 :السفھ وذو الغفلة .٣

نھ صفة تعتري اإلنسان فتحملھ على العمل بخالف موجب العقل وال�شرع  عرف السفھ بأ 
   .٢مع قیام العقل حقیقة ویقوم بتبذیر المال وإنفاقھ في غیر حكمھ

أم��ا ذو الغفل��ة فھ��و ال��شخص ال��ذي الیھت��دي إل��ى الت��صرفات الرابح��ة المفی��دة فیغ��بن ف��ي  
  .المعامالت لسالمة قلبھ ونیتھ غبًنا فاحًشا 

ر علیھم���ا ل���ذتھما ف���ي الق���انون األردن���ي وإنم���ا بق���رار م���ن  المحكم���ة  وكالھم���ا ال یحج���
   .١٢٧/٢المختصة بحسب منطوق المادة 

مما تقدم نجد أن المشرع األردني قد اعتبر الجنون والسفھ والعتھ والغفلة من األمراض 
العقلیة التي تعتري العقل وتصیبھ وتعدم التمییز ، إال أنھ ھناك أمراض أخرى ق�د ینع�دم                  

ھ��ا التمیی��ز ول��م ی��رد ال��نص علیھ��ا ص��راحًة مث��ل ال��سكر وال��صرع وانف��صام الشخ��صیة  فی
واإلغماء والنوم ، فل�م ی�تم توض�یحھا بال�شكل ال�وافي ب�الرغم م�ن اتح�اد العل�ة م�ع م�اتم                         

 .توضیحھ بخصوص الجنون والعتھ والسفھ والغفلة
 
 

                                                 
.٢٠٩عبدالمنعم فرج الصدة، مرجع سابق ص ١ 

.١٣٠،ص١٩٧٠، دمشق ، دار الفكر ،٢وھبة الزحیلي، نظریة الضمان وأحكام المسؤولیة  ،ط ٢ 
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 املبحث الثالث

  حتقق مسؤولية املتسبب

ا یتعلق بقواعد المسؤولیة التقصیریة بال�شریعة اإلس�المیة        لقد تأثر المشرع األردني فیم    
حی��ث جع��ل أس��اس الم��سؤولیة ع��ن الفع��ل ھ��و الفع��ل ال��ضار  عل��ى ال��ضرر، حی��ث ت��نص   

كل إض�رار ب�الغیر یل�زم فاعل�ھ ول�و غی�ر       :" من القانون المدني األردني على٢٥٦المادة  
تع�د، وس�واء أك�ان    ، فسواء أك�ان مح�دث ال�ضرر متع�دًیا أم غی�ر م      "ممیز بضمان الضرر  

  .متعمًدا أو غیر متعمد، ممیًزا أو غیر ممیز فھو ضامن لفعلھ
وقد جاء في الم�ذكرات اإلی�ضاحیة للق�انون الم�دني األردن�ي أن ھ�ذه القاع�دة ت�ستند إل�ى                    

  ١.ماھو مقرر في الشریعة اإلسالمیة من أنھ الضرر وال ضرار والضرر یزال  
ع أو المخ��الف للق��انون وھ��ذا الت��زام عل��ى واإلض��رار كاص��طالح ھ��و العم��ل غی��ر الم��شرو

الكافة بعدم اإلضرار بالغیر وعدم مجاوزة الحد الواج�ب الوق�وف عن�ده أو التق�صیر ع�ن                  
الحد الواجب الوصول إلیھ في الفعل أو االمتناع مما یترتب علیھ ال�ضرر س�واء بال�سلب          

 اس��توجب أواإلیج��اب وس��واء بالعم��د أو مج��رد اإلھم��ال ف��إذا أف��ضى الفع��ل إل��ى ال��ضرر      
الضمان ،وإذا كان الفاعل عدیم األھلیة ل�م ی�ؤثر ذل�ك ف�ي أن�ھ ق�ام بفع�ل محظ�ور والح�ق                  

  . ضرًرا بالغیر 
وكما سبق وأن أشرت فإن اإلضرار یكون بالمباشرة أو التسبب فان كان بالمباشرة ل�زم               
ال�ضمان وال ش��رط ل��ھ وإذا وق��ع بالت��سبب فی��شترط التع��دي أو التعم��د أو أن یك��ون الفع��ل  

  ٢.ضیًاإلى ضررمف
وعلى ھذا فإنھ من الواجب بحث شروط التسبب لقیام مسؤولیة المت�سبب ع�ن فعل�ھ ف�ي              

  .المطلب األول ومن ثم مامدى مسؤولیة عدیم التمییز المتسبب في المطلب الثاني

  اطب اول

  روط اب

لمباشرة  یكون  اإلضرار  با: "من القانون  المدني األردني  على أنھ  ) ٢٥٧(  تنص م 
أو الت��سبب ف��إن ك��ان  بالمباش��رة  ل��زم ال��ضمان  وال ش��رط  ل��ھ  وإذا  وق��ع  بالت��سبب         

وھ�ذه  الم�ادة    ". فیشترط التعمد   أو التع�دي  أو أن  یك�ون  الفع�ل مف�ضًیا  إل�ى  ض�رر                    
مأخوذة عن  الفقھ اإلسالمي  وھي كما ھو ظاھر تفرق  بین  المباشر  والمت�سبب فیم�ا            

، ف��إذا  ك��ان  اإلض��رار ك��اإلتالف  ) أي  ش��روط ال��ضمان ( م��سؤولیة  یتعل��ق  ب��شروط  ال
،وق�د  ص�اغ    ...) بالمباش�رة  ف�ال ی�شترط  لقی�ام م�سؤولیة  المباش�ر  التعم�د  أو التع�دي         

  .الفقھ اإلسالمي قاعدة الضمان  ومسؤولیة  المتسبب یضمن  بالتعمد  أو التعدي 
  مح�ددة  لت�ضمین المت�سبب فبع�ضھم            وقد  اختلف الفقھاء المسلمون  في وضع  قاع�دة          

اش�ترط  التعم�د  مث�ل  اب�ن  نج�یم ف�ي كت�اب  األش�باه واعتب�ره ال�شرط الوحی�د  لت��ضمین             
المتسبب والبعض اآلخر اشترط  التعدي  وحده   لتضمین المت�سبب وھ�ي القاع�دة الت�ي             

                                                 
.٢٤٦المذكرة اإلیضاحیة ، مرجع سابق،ص ١ 

ني، بحث منشور في  محمد یوسف الزعبي،مسؤولیة المباشر والمتسبب في القانون المدني األرد٣٠
.١٩٨٧مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،المجلد الثاني، العدد األول ،  
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ع�دي   ، وال�بعض  اآلخ�ر اش�ترط التعم�د  أو الت           ١أوردھا  البغدادي  ف�ي مجم�ع ال�ضمانات           
  .٢إضافة  لإلفضاء إلى  ضد  وھو اتجاه القوانین  المدنیة كاألردني 

لذلك البد من القول  أنھ  لقیام  مسؤولیة  المتسبب وض�مانھ  ع�ن  الفع�ل  ال�ضار                      
  :الذي أحدثھ  البد  من  البحث  في شروط  التسبب على النحو اآلتي

  التعدي: أوًال
ال��شخص التزامھ��ا ف��ي س��لوكھ ، والتع��دي التع�دي ھ��و مج��اوزة الح��دود الت��ي یج��ب عل��ى  

المشروط في التسبب ھو الذي یدخل ضمن مفھ�وم االنح�راف ومج�اوزة الح�د ،والتع�دي                  
یقاب��ل الفع��ل ال��ذي ی��ؤدي إل��ى ال��ضرر ،وھ��ذا الفع��ل وح��ده ی��ستوجب ال��ضمان ف��ي الفق��ھ    

  ٣.اإلسالمي والقانون األردني 
" .      مت�سبب ال ی�ضمن إال بالتعم�د         أن ال : " من مجلة األحكام العدلیة   ) ٩٣(وقد جاء في م   

وھذا التضییق ألساس المسؤولیة  في مجلة األحكام العدلیة غیر سدید ومحل نظر إذ أن 
  .الثابت لدى فقھاء المسلمین أن المتسبب یضمن متى كان متعدًیا 

. لذلك تدارك شراح المجلة ھذا القصور وقرنوا التعمد بالتعدي كشرط لتضمین المت�سبب        
م�ن الق�انون الم��دني   ) ٢٥٧(وق�ف الق�انون الم�دني األردن�ي كم�ا ج�اء ف�ي ن�ص م        وھ�ذا م 

  ".إذا وقع اإلضرار بالتسبب فیشترط فیھ التعدي :"
ك�شرط لم�سؤولیة   من مجل�ة األحك�ام العدلی�ة        ) ٩٢٤(     فالمقصود بالتعدي في ضوء م    

یعني ضمان المتسبب للضرر مشروط بعملھ بغیر حق فعًال مفضیًا إلى ذلك ".. المتسبب 
  .٤فالتعدي یعني إذن ارتكاب الفعل دون وجھ حق أو أنھ فعل ما ال یجوز فعلھ". الضرر 

ویمك��ن أن یق��ال إن التع��دي ال یك��ون لل��شخص ح��ق ف��ي إج��راء الفع��ل ال��ذي ن��تج عن��ھ      
  .٥الضرر 

التع��دي بھ��ذه ال��صورة م��ر بمراح��ل متع��ددة ل��ضمان ال��ضرر حت��ى تط��ور إل��ى ھ��ذا          و
المفھوم حیث كانت فكرة التعدي ضیقة ومحدودة بالحالة التي یخرج فیھا المتسبب ع�ن              
القواعد الشرعیة اآلمرة فإذا خرق قاعدة أو نص شرعي ، فإنھ یعد متعدًیا ، ألنھ خالف 

 اإلن�سان متع�دیًا كلم�ا ك�ان ت�صرفھ ال�ذي س�بب               قاعدة واجبة اإلتباع وم�ن ث�م أص�بح یع�د          
ضررًا للغیر مخالفًا لسلوك الرجل المعتاد متوسط الحرص كما لو أن شخ�صًا رش الم�اء    
أمام دكانھ لمنع تطایر الغبار وانزلقت رجل أحد المارة بسبب الطین الذي نشأ بعد الرش 

لغ ف�ي س�كب الم�اء إنم�ا     فسقط وجرح ، فإن من رش الماء ال یعد ضامًنا  إذا كان ل�م یب�ا         
  .٦رشھ بشكل خفیف معتاد 

     ف���نالحظ ھن���ا أن معی���ار التع���دي وم���دى العنای���ة الواج���ب ال���ضمان بھ���ا ھ���و معی���ار   
  .موضوعي وھو السلوك المعتاد المألوف بین الناس 

                                                 
١٤٦،ص ١  البغدادي،مجمع الضمانات،مطبعة مصر الخیریة ،ط ١  

.٣٤٣ انور سلطان، مرجع سابق،ص ٢  
، ١٩٨١عبدالرزاق السنھوري،الوسیط في شرح القانون المدني نظریة االلتزام،دار النھضة العربیة ،

.١٠٨٤ص ٣ 
  .٢٨١ المذكرات اإلیضاحیة ، مرجع سابق ، ص ٤
  .٣٤٤ أنور سلطان ، مرجع سابق ، ص ٥
  .٣٨٨ عدنان السرحان ، نوري خاطر ، مرجع سابق ، ص ٦



 - ٤٩٧٨ - 

     وبالتالي فإن اإلضرار بالتعدي المستوجب للمسؤولیة في الفقھ اإلس�المي والق�انون            
 یحت��اج كم��ا یحت��اج الخط��أ ف��ي الفق��ھ الغرب��ي إل��ى ارتك��اب س��لوك غی��ر      الم��دني األردن��ي

مشروع یخالف الجواز الشرعي أو القانوني بمفھوم واسع، یق�وم عل�ى مخالف�ة االلت�زام       
فال یشترط اتصال   . العام بعدم اإلضرار بالغیر أو ارتكاب فعل أو امتناع یخالف المألوف            

حاق الضرر بالغیر بل یضاف إلى ذلك ویكملھ أداة الضرر ومحلھ والتعدي ال یكفي فیھ إل 
دون أن یغني عنھ ضرورة أن یكون قد ارتكب سلوًكا منحرًفا وھو الذي یكسب المتسبب 

  .صفة عدم المشروعیة 
    وأیًضا متى ما ارتك�ب اإلن�سان ھ�ذا الت�سبب دون وج�ھ ح�ق وأف�ضى إل�ى ض�رر ك�ان                  

رار أم ال، وھ�ذا یقودن�ا إل�ى أن       مسؤوًلا عن تعویض الضرر دون النظر كان قاصًدا اإلض        
ألن ع���دم . اإلرادة واإلدراك ال ی���شترط  أن تك���ون ل���دى المت���سبب حت���ى یل���زم ال���ضمان  

المشروعیة تقاس في القانون األردني بالمعیار الموض�وعي وال عالق�ة ل�إلرادة الواعی�ة        
  .في ذلك 

 كم�ن یحف�ر        وقد یأتي ھذا التعدي على صورتین إما باالعتداء عل�ى حق�وق اآلخ�رین             
حفرة في الطری�ق الع�ام وھ�ذا ھ�و الفع�ل اإلیج�ابي أو ی�أتي ب�صورة إھم�ال وقل�ة احت�راز                
وھي صورة عم�ن یغف�ل ع�ن القی�ام ب�بعض الت�دابیر الواجب�ة  كم�ن یحف�ر حف�رة بأرض�ھ                       

  .ویغفل أن یضع حواجز علیھا
  

  :أما عن إثبات التعدي 
أنھ دائًما مسؤول ما لم یثبت أنھ         فإنھ في المباشرة ھناك قرینة على تعدي المباشر و        

  .لم یكن متعدًیا بالفعل الذي صدر عنھ فسبب ضرًرا 
     أما في التسبب فال وجود لمثل ھ�ذه القرین�ة ب�ل أن عل�ى الم�ضرور أن یق�وم بإثب�ات            
تعدي المتسبب لیس بعلة مستقلة وس�بب لل�ضمان بذات�ھ كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي المباش�رة ،                 

ین الفعل والنتیجة أضعف من العالقة في المباش�رة ل�ذلك دائم�ًا    كذلك فإن طبیعة العالقة ب    
  .یكون على المضرور أن یثبت تعدي المتسبب 

  :وھناك معیاران لتحدید انحراف وتعدي الشخص 
ش��خص (المعی��ار ال��ذاتي وال��ذي ی��ستوجب النظ��ر إل��ى ال��شخص ال��ذي اح��دث ال��ضرر        .أ

  .ال التعدي ذاتھ) المعتدي
رد والذي یفترض النظر إلى شخص یمثل ال�شخص الع�ادي   المعیار الموضوعي المج.ب  

أو المتوسط من الناس، وھذا شخص مج�رد م�ن ظروف�ھ الشخ�صیة ف�ال ھ�و خ�ارق ح�اد                   
  ١.الذكاء وال ھو بالغ البالدة والغباء 

:"      وھنا ال بد من  أن نأخذ بالمعیار الموضوعي فكم�ا ورد ف�ي الم�ذكرة اإلی�ضاحیة                  
أحد یحرق الع�شب ف�ي مزرعت�ھ إل�ى مزرع�ة ج�اره بحی�ث ال             لو طارت شرارة بینما كان      

تصل الشرارة إلیھا في العادة ف�ال یل�زم بال�ضمان ، أم�ا إذا كان�ت أرض ج�اره قریب�ة م�ن           
أرض��ھ بحی���ث ك���ان الزرع���ان ملتقی��ان أو قریب���ان وك���ان یعل���م أن الن��ار ق���د ت���صل فإن���ھ    

  .٢"یضمـن

                                                 
.٥١٥،ص٢٠٠٨یاسین الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني األردني ، دار الثقافة،  ١ 

  .٥٤٩المذكرة اإلیضاحیة ، مرجع سابق ، ص  ٢
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ردن�ي وأخ�ذت ب�ھ محكم�ة التمیی�ز           وھو نفس المعیار الذي اخذ بھ القانون المدني األ 
األردنیة حیث ذھبت إلى أن الشخص یعتبر مسؤوًلا إذا انحرف عن السلوك الواج�ب ف�ي      
الیقظة والحذر وألحق ضرًرا بالغیر سواء أكان ھذا االنحراف على شكل تعم�د أو إھم�ال          

   .١وتقصیر
ارجیة كالزم�ان      وبالتالي یجب التجرد من الظروف الداخلیة مع التمسك بالظروف الخ    

والمك��ان ، ك��ذلك یج��ب أن تراع��ى ظ��روف الج��نس والحال��ة االجتماعی��ة وال��سن ف��المرأة    
   .٢یقاس سلوكھا لسلوك امرأة والقروي بأسلوب قروي والمھندس بسلوك مھندس

 ومسؤولیة حارس ٢٥٦      وھذا الكالم مقصور في المسؤولیة عن الفعل الشخصي م 
لیة فتختلف أحكامھا تًبا لما قرره المشرع لكل نوع على   الحیوان أما باقي أنواع المسؤو    

  .حدا
     وإذا كان األصل في التعدي أن یعتبر عمًلا غی�ر م�شروع إال أن ھن�اك ح�االت ترتف�ع                    
فیھا ع�ن ھ�ذه ال�صفة ف�ال یترت�ب عل�ى وقوع�ھ أی�ة م�سؤولیة م�ن جان�ب مح�دث ال�ضرر                

  :وھذه الحاالت 
دني أردن��ي عل��ى أن م��ن أح��دث   م��٢٦٢حی��ث ن��صت م : حال��ة ال��دفاع ال��شرعي  )١

ضرًرا وھو في حالة دفاع شرعي عن نفسھ أو مالھ أو عن نفس الغیر أو مال�ھ        
كان غیر مسؤوًلا على أال یجاوز قدر الضرورة وإال أصبح ملزًما بالضمان بقدر         

   .٣ما جاوزه
حیث أن األصل أداء الواجب المفروض على ال�شخص   : حالة تنفیذ أمر الرئیس      )٢

 . إلى مساءلتھ ما دام أداءه للواجب بدون تقصیر أو إھمال وذلك ال یؤدي
وھي الحالة التي یجد اإلنسان فیھا نفسھ ف�ي مواجھ�ة خط�رین             :حالة الضرورة    )٣

 .ال یستطیع تفادي أحدھما إال بتحقق اآلخر 
مما تقدم یتضح لنا أن التعدي مشترط في حالة اإلضرار بالتسبب ألن التسبب لیس عل�ة             

  ٤.یقترن العمل فیھ بصفة التعدي لیكون موجب للضمان مستقلة فلزم أن 
  

  التعمد:ثانیا 
 م�ن الق�انون الم�دني األردن�ي  أن�ھ ی�شترط لت�ضمین المت�سبب أن یق�ع                 ٢٥٧بینت المادة   

الفع��ل تع��دًیا أو تعم��ًدا أو أن یك��ون مف��ضًیا إل��ى ض��رر، وھ��ذا م��ا أكدت��ھ محكم��ة التمیی��ز     
  ٥.األردنیة في الكثیر من قراراتھا 

ھ��و أن  یك��ون  الفاع��ل  ق��د ق��صد الفع��ل  وال��ضرر ال ق��صد الفع��ل  وح��ده    : م��د ھن��ا والتع
   . ٦،ألنھ  ال یكفي  في التعمد أن یكون  قد  قصد الفعل  ولم  یقصد النتیجة 

                                                 
  .٢٦٧ ، ص١٩٨٩ ، مجلة النقابة لسنة ٨٠٩/١٩٨٦تمییز حقوق  ١
سلیمان مرقس ، الوافي قي شرح القانون المدني لاللتزامات في الفعل الضار والمسؤولیة  ٢

  .٢٢٠ ، ص ١٩٩٢، القاھرة،١،ط١المدنیة،المجلد
  .٣٤٥أنو سلطان، مرجع سابق ، ص٣

.١٨٥،ص٢٠١٩عبدالقادر الفار،مصادر االلتزام ، دار الثقافة، ٤ 
ح رقم .ت.٢٠٩٧،ص١٩٩٥ مجلة نقابة المحامین سنة ٨١٦/٩٤تمییزحقوق رقم 

.٣٠١،ص٤٦٦/٩٣ ٥ 
  .٢٨١ المذكرات اإلیضاحیة للقانون المدني األردني ، مرجع سابق ، ص ٦
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     أي أن یكون الفاعل قد توافر لدیھ قصد اإلضرار بالغیر وھنا  لتمییز التعم�د بت�وافر                 
متعمد  مسؤوًلا عن  تعویض ال�ضرر ال�ذي  الح�ق ب�الغیر             نیـّة اإلضرار وعندئذ یكون  ال     

ت�سبًبا وإن ل��م یك��ن  ق�د باش��ر  ال��ضرر  بنف�سھ  فل��و أن شخ��ًصا حف�ر خن��دًقا  ف��ي أرض��ھ     
   . ١بقصد اإلضرار بماشیة جاره كان ضامًنا للضرر ومسؤوًلا عن  تعویضھ  لتعمده

لشخص  قد یتعمد  الفعل        والمقصود بالتعمد  ھنا تعمد الضرر ولیس تعمد  الفعل فا        
وال  یق��صد  ال��ضرر  ولك��ن  یق��ع  ال��ضرر كنتیج��ة  غی��ر  مق��صودة  كم��ن یح��یط  ارض     

  . ٢بسیاج من األسالك  الشائكة  فیحتك بھا حیوان  للغیر فیصاب بجروح 
       وبالرجوع إلى مجلة األحكام العدلیة نالحظ  أنھ�ا ن�صت  عل�ى التعم�د  ك�شرط ف�ي                    

  ".المتسبب ال یضمن  إال بالتعمد  :"٩٣التسبب حیث نصت  م 
وھ��ذه ال��صورة  م��ن ص��ور  الت��سبب تقاب��ل الخط��أ  العم��دي  ف��ي فق��ھ الق��انون  الم��دني       
الحدیث  عندما تتجھ  اإلرادة  إلى  إحداث  الضرر  بحیث ال یكفي  اتجاھھا  إلى ارتكاب 

  .الفعل  ذاتھ  دون النتائج  الضارة 
رار ولذلك یكون المتعمد م�سؤوًلا ع�ن تع�ویض م�ا ألحق�ھ          والتعمد یتمیز بتوافر نیة اإلض    

  .من ضرر بالغیر تسبًبا وان لم یكن قد باشر الضرر بنفسھ
    وھنا ال بد م�ن ت�وافر عن�صري  اإلدراك والتمی�ز  ألن�ھ  ال یمك�ن  ت�وافر  الق�صد  إال                 

  . ممن كانت  لھ إرادة  كاملة  وبالتالي  ال یمكن  القول بتعمد  عدیم التمیز 
       ولكن  ما ھو  المعیار  الالزم في تحدید  ما إذا كان الشخص متعمًدا أم ال ؟

یذھب غالبیة  الفقھاء  إل�ى أن العم�د قوام�ھ  ق�صد  اإلض�رار  ب�الغیر  ل�ذلك  ف�إن  عل�ى                  
القاضي  أن یبحث  في نفس الفاع�ل  ع�ن  ت�وافر  ھ�ذا الق�صد  أو عدم�ھ  أي ال ب�د  أن                      

 ، وبالتالي  فإن  نیة اإلضرار  الالزمة   ٣ شخصًیا  ال موضوعًیا یكون  تقدیر  ھذا  األمر
في التعمد  ال یمكن  تقدیرھا  بشكل موضوعي  ألنھا  أمر شخصي  یختلف  من إن�سان        
آلخر  ، وھي  قد  توج�د  ل�دى ش�خص  دون  اآلخ�ر  فھ�ي تعتم�د عل�ى مكن�ون  اإلرادة                     

إن  قیام التعمد  في إحداث  الضرر یقتضي القائمة  على الرغبة  واالختیار  وبالتالي   ف
  . توافر العنصر المعنوي المتمثل في إدراك وتمییز  المتسبب في الضرر  تعمًدا 

       ولكن  البد من مالحظة  سوء القصد  ونّیة  اإلضرار  ال ی�راد  بھ�ا النّی�ة  الخفی�ة              
م�شروع  مم�ا ال یفع�ل     التي  یصعب إثباتھا  ب�ل یق�صد منھ�ا  أن  یك�ون  العم�ل  غی�ر  ال                   

في العادة  إال ألجل  أذى  الغیر ، كدس  السم في الطع�ام  أو حف�ر  بئ�ر  وتغطیتھ�ا  ف�ي              
  .طریق القتیل  فضابط القصد  السيء  من الفعل  ھو االعتماد  على القرائن 

وی��ذھب  جان��ب م��ن الفق��ھ إل��ى أن  العم��د ك��صورة  للت��سبب ی��دخل  ف��ي مفھ��وم  التع��دي    
ط  الح�رص  ال یق�دم  عل�ى اإلض�رار  ب�الغیر تعم�ًدا حی�ث م�ن  ت�وافرت          فالشخص  متوس 

لدیھ  نی�ة اإلض�رار  ب�الغیر  یك�ون  ق�د خ�الف س�لوك ال�شخص  المعت�اد  وارتك�ب  ب�ذلك                     
تعدي ویذھب  ھذا االتجاه  إلى ضرورة  الجمع   بین  شرطي  التعم�د والتع�دي  ب�شرط                 

 .واحد  وھو  التعدي 

                                                 
  .٣٨٥ عدنان السرحان ، نوري خاطر ، ص١
  .٣٤٣ أنور سلطان ، مرجع سابق، ص٢
  .٢٦٢ سلیمان مرقس ، مرجع سابق ، ص ٣
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  اطب اث

  إ رراء 

أن���ھ إذا وق���ع اإلض���رار :" م���ن الق���انون الم���دني األردن���ي ٢٥٧/٢     ج���اء ف���ي الم���ادة 
  ".بالتسبب فیشترط فیھ التعدي أو التعمد أو أن یفضي إلى ضرر 

     ذھب جانب من الفقھاء شارحي نص المادة إل�ى أن عب�ارة أو أن یف�ضي إل�ى ض�رر            
للتسبب ال نتیجة أو ال مح�صل لھ�ا ألن          الواردة في نص المادة أعاله وھو الشرط الثالث         

كل تسبب ھو بالضرورة مفضي إلى ضرر فاإلفضاء إلى ضرر ھنا ھو جزء م�ن مفھ�وم            
  .یطلب فیھ  التسبب ولیس شرًطا

     ویذھب رأي آخر إلى أن الفاعل بالتسبب قد یكون في بعض األحیان بمنزل�ة الفاع�ل    
  .المباشر ألن فعلھ متصل بالضرر ال محالة 

لتالي فإن موضوع اإلفضاء إل�ى ض�رر یتعل�ق بعالق�ة ال�سببیة ب�ین التع�دي وال�ضرر                     وبا
الذي ال بد منھ لقیام مسؤولیة المتسبب في صورتیھ التعمد والتعدي ومما یؤكد ذل�ك أن                 

ضمان المت�سبب لل�ضرر م�شروط بعمل�ھ بغی�ر          :" من مجلة األحكام العدلیة تقول       ٩٢٤م  
  .حق فعًال مفضیًا إلى الضرر 

وق��د ذھب��ت محكم��ة التمیی��ز األردنی��ة إل��ى أن ض��مان المت��سبب ف��ي ال��ضرر م��شروط       
بعمل��ھ فعًل��ا مف��ضًیا إل��ى ض��رر ورابط��ة س��ببیة ت��ربط الخط��أ بال��ضرر وتجع��ل األول عّل��ة    

  .١للثاني

                                                 
  .٩٩٢ ، ص١٩٨٠ مجلة النقابة لسنة ٢٦٧/٨٢تمییز حقوق   -١
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ب اطا  

  دى ؤو دم از اب

 تتحق��ق ھ��ذه س��بق وأن اش��رنا إل��ى ش��روط قی��ام م��سؤولیة المت��سبب حی��ث یتع��ین حت��ى    
الم��سؤولیة ف��ي حال��ة الت��سبب ، أن یتج��اوز ال��شخص حق��ھ ال��شرعي بالتع��دي عل��ى ح��ق   

  .غیره إما تعمًدا، أو إھماًلا، أو تقصیًرا

ولكن السؤال ھنا ھل یمكن أن تتحق�ق م�سؤولیة ع�دیم التمیی�ز ف�ي حال�ة الت�سبب؟ وھ�ل          
 م�سألة ض�مان   یتصور تحقق شرط التعدي فی�ھ؟ ل�م یتع�رض الفق�ھ اإلس�المي الق�دیم إل�ى            

عدیم التمییز في حالة التسبب ،  لكن الفقھاء المحدثین ثار لدیھم خالف ب�شأن ض�رورة            
 ف�ي ذل�ك وك�ان م�رد الخ�الف ھ�ذا إل�ى               آراؤھ�م التمییز في ضمان المتسبب حیث اختلف�ت        

اختالفھم في شروط ضمان المتسبب فمنھم من اشترط التعمد، ومنھم من اشترط التعمد             
 اإلدراك والتمیی��ز ل��ھ وم��نھم م��ن ق��ال باش��تراط التع��دي واس��تبعاد    والتع��دي، وال ب��د م��ن 

  .عنصر اإلدراك والتمییز من التعدي

وبالتالي انقسمت اآلراء م�ابین راف�ض لم�سؤولیة ع�دیم التمیی�ز المت�سبب حی�ث اش�ترط                   
التمییز لتضمین المتسبب في الضرر ، وبما أنھ ال یتحقق في عدیمي التمیی�ز فھ�ؤالء ال            

  ١.ان أفعالھم الضارة في حالة التسببیسألون عن ضم

المتسبب :" من مجلة األحكام العدلیة    ٩٣ورد علیھ النص في المادة       وسندھم في ذلك ما   
، وأن ع��دیم التمیی��ز غی��ر م��درك ، والتعم��د یحت��اج إل��ى إدراك ،    " ی��ضمن إال بالتعم��د  ال

ى بالتع�دي،   بالتالي ال یمكن أن یصدر فعل عمد من عدیم التمیی�ز ف�ال یمك�ن م�سائلتھ حت�                  
وإن اعتبر شرًطا وحیًدا لقی�ام م�سؤولیة المت�سبب إال أن ذل�ك یفت�رض أن ع�دیم التمیی�ز                    
یع�رف مج��اوزة الح��د ویعل��م أن�ھ ق��د تع��دى وھ��ذا م�ن ض��روب االس��تحالة، ناھی��ك ع��ن أن    

  .التعمد صورة من صور التعدي

ھم أن وھناك الرأي اآلخر ال�ذي یق�ضي ب�إلزام ع�دیم التمیی�ز المت�سبب ب�التعویض وحج�ت          
كتب الفقھ اإلس�المي ل�م تف�رق ب�ین ض�مان المباش�ر والمت�سبب ب�ل ج�اءت مطلق�ة ب�دون                       

   ٢.تقیید

الت�ي ت�نص   ٢٥٦و بالنظر في القانون المدني األردني وكما سبق أن أشرت إل�ى الم�ادة         
ك��ل إض��رار ب��الغیر یل��زم فاعل��ھ ول��و غی��ر ممی��ز ب��ضمان ال��ضرر حی��ث تق��وم      :"عل��ى أن

ل��ى الخط��أ ال��ذي یتطل��ب اإلدراك لالنح��راف ع��ن ال��سلوك      الم��سؤولیة عل��ى ال��ضرر ال ع  
  ٣".المألوف

                                                 
،دار إحیاء التراث العربي، ١،ط١الرزاق السنھوري ، مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي ،ج عبد -٢

.٥٦بدون سنة نشر،ص ١ 
.١٠٥ سلیمان مرقس،مرجع سابق،ص -١ ٢  

،منشور بموقع عدالة ٦٧١/٢٠٠٧وانظرتمییز حقوق رقم . ٣١١انور سلطان، مرجع سابق،ص -٢ 
.للمعلومات القانونیة ٣ 
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فسواء كان محدث الضرر متع�دًیا أو غی�ر متع�د، متعم�ًدا أو غی�ر متعم�د، ممی�ًزا أو غی�ر            
  ١.ممیز فھو ضامن لفعلھ

وم�ا نج��ده ھن�ا أن الم��شرع األردن�ي اعتب��ر التع�دي ش��رط ف�ي الت��سبب ، ووج�ود ال��ضرر       
باشرة أو التسبب، والمباش�رة والت�سبب س�بب لل�ضرر،           سبب في التعویض سواء في الم     

إال أن م��ا یمیزھم��ا ھ��و ق��وة رابط��ة ال��سببیة ب��ین ك��ل م��ن المباش��رة وال��ضرر والت��سبب     
والضرر، حیث السببیة في المباشرة ال یفصل بین الفعل والضرر فعل آخر بینما السببیة 

قول إن النص جاء تكون غیر مباشرة لحدوث فعل یفصل بین الفعل والضرر ونستطیع ال
مطلًقا لیشمل أیًضا عدیم التمییز المباشر وھنا ال خالف على إمكانیة انطباق النص علیھ 

  .ألن النص جاء غیر مقید بشرط أو بأي قید

فھن�ا م��سؤولیة ع��دیم التمیی�ز ح��سب الق��انون الم��دني األردن�ي م��سؤولیة أص��لیة ولی��ست    
 عل�ى ال�ضرر والم�ستمدة م�ن م�نھج           استثنائیة وبذلك یكون تبنى نظریة الضمان القائم�ة       
  . الفقھ اإلسالمي في تقریر مسؤولیة عدیم التمییز 

ی��شترط التع��دي إلق��رار ال��ضمان ب��ل تكف��ي لم��سائلة المباش��ر لإلت��الف   وذل��ك یعن��ي أن��ھ ال
صدور الفعل المادي بأي طریقة مباشرة دون واسطة من شخص الحق الضرر بآخر وال 

  .عبرة بأھلیتھ

نطبق ذلك على المتسبب عدیم التمیی�ز ؟ وھ�ل یت�صور تحق�ق ش�رط             ولكن ھل یمكن أن ی    
  التعدي منھ؟

عند البحث في مدى اشتراط اإلدراك واإلرادة لدى المتسبب بالتعدي نج�د أن�ھ إذا ارتك�ب                 
شخص فعًلا دون وجھ حق و أدى ذلك الفعل إلى إلحاق ضرر بالغیر وكان ذلك الفعل ق�د                

ھ فإن ذلك الشخص الفاعل یكون م�سؤوًلا ع�ن      یجب على اإلنسان الحریص فعل     خالف ما 
إذا كان قد قصد ذلك الفعل أم ال ودون االلتفات إل�ى   تعویض الضرر دون االلتفات إلى ما 

مدى تمییزه وإدراكھ ألفعالھ ونتائجھا وتعلیل ذلك یرج�ع إل�ى أن التع�دي یع�د عم�ل غی�ر                     
 التالي فإن�ھ ال شخصي ، وب مشروع ، وعدم المشروعیة منھ یقاس بمعیار موضوعي ال        

أخ��ذت بنظ��ر االعتب��ار  توج�د عالق��ة ب��ین ھ�ذا المعی��ار وإرادة ال��شخص ودوافع��ھ الت�ي إذا   
  ٢.فسوف یغلب المعیار الشخصي 

أض��ف إل��ى أن��ھ ی��صح اعتب��ار ال��صغیر أو المجن��ون متع��دًیا عن��دما یرتك��ب فعًل��ا یخ��الف       
 یك��ن ذل��ك ال�سلوك ال��ذي یمك�ن أن یأتی��ھ الرج�ل المعت��اد متوس��ط الح�رص ، حت��ى وإن ل�م     

الصغیر أو المجنون یتمتع بقدرتھ على التمییز وإدراك أفعالھ ونتائجھا ، وھذا محل نظر 
حی��ث أن قی��اس س��لوك الفاع��ل ب��سلوك الرج��ل الح��ریص یؤك��د وج��وب اإلدراك والتمیی��ز   
خصوًصا إذا كان الفاعل بالًغا عاقًلا ، أما إذا كان الفاعل غی�ر ممی�ز ب�أن ك�ان ص�غیًرا أو             

 یمكن مقارنة سلوكھ بسلوك الرجل الح�ریص م�ن نف�س الفئ�ة، وھ�ل لھ�ذه       مجنوًنا فكیف 
الفئ��ة رج��ل ح��ریص أو معت��اد؟ أم یج��ب مقارن��ة س��لوكھ ب��سلوك الرج��ل المعت��اد لفئ��ة           

                                                 
.، عمان١٩٨٩ منشور في مجلة نقابة المحامین لعام ٦٧٩/٨٨انظر تمییز حقوق رقم  -٣ ١ 
.٥٣٢یاسین الجبوري، مرجع سابق، ص -١ ٢ 
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الب��الغین؟ وھ��ذه نتیج��ة غی��ر عادل��ة حی��ث الب��د م��ن اش��تراط اإلدراك والتمیی��ز ف��ي الفع��ل    
  .الضار تسبًبا

فاعل الضرر ول�یس الفع�ل أي یتعم�د ح�صول ال�ضرر             وإذا قلنا بالتعمد أي عندما یتعمد ال      
من فعلھ وال یتعمد وقوع الفعل ذاتھ فالفعل بالنسبة لھ لیس ھو المقصود ، فالتعم�د ھن�ا                 
یتمیز بتوافر نیة اإلضرار حتى یكون المتعمد مسؤوًلا عن تعویض م�ا لحق�ھ ب�الغیر م�ن                 

 بأنھ قد ت�وافرت فی�ھ نی�ة    ضرر تسبًبا وان لم یكن قد باشر الضرر بنفسھ ، فالتعمد یمیز           
اإلضرار ولذلك یكون المتعمد مسؤوًلا عن تعویض ما ألحقھ من ضرر بالغیر تسبًبا وإن       
لم یكن قد باشر الضرر بنفسھ ،حی�ث أن�ھ یفھ�م م�ن منط�وق الم�ادة أن نی�ة اإلض�رار ق�د                        
اشترطت في اإلضرار تسبًبا لكي تزیل الشك القائم حول وجود عالقة السببیة بین الفع�ل           

وال�ضرر، ألن االت�صال ب�ین آل�ة التل�ف ومحل�ھ غی�ر ق�ائم ف�ي                  ) اإلض�رار (غیر المشروع   
  ١.اإلضرار تسبًبا لذا جاءت نیة اإلضرار لكي تحل محل ذلك الشرط المفقود

 وھنا ال یمكننا االعتماد على المعیار الموضوعي لتقدیر نیة محدث ال�ضرر وإنم�ا یج�ب                
ی�ة إح�داث ال�ضرر أم�ر شخ�صي یختل�ف م�ن              االعتماد على المعی�ار الشخ�صي حی�ث أن ن         

شخص إلى آخ�ر وی�صعب إثباتھ�ا وقی�ام عن�صر التعم�د ی�ستلزم ت�وافر العن�صر المعن�وي              
الذي یتمثل ف�ي إدراك المت�سبب وتمیی�زه ،وح�دوث ال�ضرر تعم�دًا، وھن�ا كی�ف یمك�ن لن�ا             
 الق�ول بتعم�د ع�دیم اإلدراك والتمیی�ز لجن�ون أو ص�غر بإلح�اق ال�ضرر ب�الغیر وعلی�ھ ف��ال          

  .تتحقق مسؤولیتھ لغیاب اإلدراك والتمییز

تقدم نالحظ أن موقف المشرع األردني یحتاج إلى الكثیر من اإلی�ضاح فیم�ا              من خالل ما  
یتعلق بمسؤولیة عدیم التمییز المت�سبب ، وال ی�صح إط�الق ال�نص ب�دون توض�یح حی�ث                    

یة ع�دیم  أنھ ال یوجد في القانون المدني األردني ن�صوص خاص�ة تؤك�د أو تنف�ي م�سؤول               
  . التمییز ، لذا فإنھ یرجع في تحدیدھا إلى النصوص العامة 

إال أن��ھ یمك��ن لن��ا تحلی��ل موق��ف الق��انون الم��دني األردن��ي أن��ھ ش��مل األض��رار بالمباش��رة   
والتسبب بنص عام وعدم اشتراطھ التمییز ینطب�ق عل�ى الح�التین س�واء ھ�ذا م�ن ناحی�ة         

ب التعدي انتھج معیار موضوعي مجرد ومن ناحیة أخرى أنھ وعند اشتراطھ في المتسب
مستمد من الشریعة اإلسالمیة ، وأما بالنسبة الشتراطھ التعمد فھ�ذا ال�شرط م�أخوذ م�ن             

  .مجلة األحكام العدلیة التي جاءت باعتباره من وجھة نظرھا مرادًفا للتعدي
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  الخاتمة

باب انع��دام التمیی��ز بع��د أن بحثن��ا مفھ��وم اإلض��رار بالت��سبب ومفھ��وم ع��دیم التمیی��ز وأس��
 وم��دى م��سائلة ع��دیم التمیی��ز ت��سبًبا علیھ��ا   الواقع��ة م��ن ع��دیم التمیی��ز ت��سبباً واألض��رار

  :خلصنا إلى النتائج التالیة

عل�ى اإلض�رار بالت�سبب وأوض�ح     ٢٥٧والم�ادة   ٢٥٦نص المشرع األردني في الم�ادة       .١
  .أحكامھ

شكل ع�ام ض�رورة التع�دي      الحظنا اشتراط المشرع األردني لقیام مسؤولیة المتسبب ب       .٢
  .إلى سبب اإلفضاء أو التعمد أو

بینا تعریف عدیم التمییز واألسباب التي ینعدم فیھا تمییز الشخص غیر ص�غیر ال�سن               .٣
والحظنا أن النص مقتصر على األمراض العقلیة ك�الجنون والعت�ھ وال�سفھ والغفل�ة دون         

ون من األمراض العقلی�ة  یمكن أن یك أن یورد المشرع األردني بشكل واضح وصریح ما 
  ،وتحتوي على ذات العلة 

عند تحلیلنا لمسؤولیة ع�دیم التمیی�ز وج�دنا أنھ�ا أص�لیة ولی�ست اس�تثنائیة وذل�ك ف�ي                .٤
المباش��ر ولك��ن إذا نظرن��ا ف��ي الت��سبب نج��د اش��تراطھ التع��دي أو التعم��د وھن��ا ی��شترطان   

 التمییز في ظ�ل بق�اء   الركن المعنوي واإلدراك والتمییز فكیف یمكن تطبیقھما على عدیم  
  .ھو علیھ النص على ما

  :تقدم نتمنى على المشرع األردني لذلك ولكل ما

المب��ادرة ف��ي تع��دیل ن��صوص الق��انون المتعلق��ة بأس��باب انع��دام التمیی��ز وتوض��یحھا       .١
یمك��ن أن ی��ؤدي إل��ى انع��دام التمیی��ز واإلدراك أو ص��یاغة الم��ادة ب��صیغة     لت��شمل ك��ل م��ا 

  . یمكن أن یكون سبًبا النعدام التمییز اتجعلھا واسعة وتشمل كل م

إع��ادة ص��یاغة ن��ص الم��ادة المتعلق��ة باإلض��رار بالت��سبب إف��راد ن��ص خ��اص لع��دیمي      .٢
التمیی��ز حت��ى ی��شملھم ال��نص إلمك��ان إیق��اع الم��سؤولیة عل��یھم أس��وة بم��ا ت��م توض��یحھ     

  .تمییزیمكن تصور التعمد واإلدراك والتمییز ونیة اإلضرار من عدیم ال بالمباشر ألنھ ال

وھذا التعمیم یتنافى مع أحكام الق�انون الم�دني ، وعل�ى ف�رض أنھ�ا انتھج�ت نھ�ج الفق�ھ                     
  . اإلسالمي فیما یتعلق بالتعدي أو التعمد البد من تعدیل النص بالشكل المناسب

إل��ى س��بب فھ��ذه عب��ارة ال مح��صل لھ��ا ف��ي رأي كثی��ر م��ن   وفیم��ا یتعل��ق ب��شرط اإلف��ضاء
إل�ى ض�رر    ي إلى ضرر وإال ال یسمى تسبًبا ألن اإلف�ضاء       الفقھاء ألن كل سبب البد مفض     

ھ��و ج��زء م��ن مفھ��وم الت��سبب ول��یس ش��رًطا ل��ھ ف��االقتراح ھ��و إلغ��اء ھ��ذه العب��ارة ألنھ��ا  
  .تحصیل حاصل
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  المراجع
  .٤ ، جـ١٩٩٥ ١ ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، طلسان العربابن منظور ، .١
، رس��الة دكت��وراة، جامع��ة الزق��ازیق ،     لع��دیمي التمیی��ز الم��سؤولیة المدنی��ة إب��راھیم ج��الل،  .٢

  .مصر، بدون سنة نشر
   .١٩٩٨ ، ٢ ، المكتب القانوني ، طمصادر االلتزامـ أنور سلطان ، ٣
  .١،مطبعة مصر الخیریة ،طمجمع الضمانات  البغدادي،.٤
 دار الفك�ر   ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج في الفقھ على مذھب اإلم�ام ال�شافعي            الرملي ،   .٥

   .١٩٨٤ ، ٥للطباعة والنشر ، جـ
  .٢٠١٠ماجستیر،جامعة النجاح، ،رسالةالمسؤولیة المدنیة للمتسببرنا ناجح طھ،.٦
ال���وافي ف���ي ش���رح الق���انون الم���دني ف���ي االلتزام���ات ف���ي الفع���ل ال���ضار   س���لیمان م���رقس ، . ٧

   .١٩٩٢ ، القاھرة ، ١ ، ط١ ، المجلد والمسؤولیة المدنیة
،دار إحی���اء الت���راث ١،ط١،جم���صادر الح���ق ف���ي الفق���ھ اإلس���المي  السنھوري،ال���رزاق عب���د. ٨

  .العربي، بدون سنة نشر
 ، نظری����ة االلت����زام،دار   الوسیط ف����ي ش����رح الق����انون الم����دني   ال����رزاق ال����سنھوري،  عب����د.٩

  .١٩٨١النھضة،
 ،دراس�ة ف�ي الق�انون اللبن�اني والم�صري،بیروت      م�صادر االلت�زام   الم�نعم ف�رج ال�صدة،      عبد.١٠

  .١٩٧٩لنھضة،،دار ا
   .١٠،٢٠١٩،دار الثقافة،طمصادر االلتزامعبدالقادر الفار ،.١١
   .١ ، دار المعارف ، مصر ، ط سلم الوصول إلى علم األصولعمر عبداهللا ،.١٢
 ، دراس�ة مقارن�ة ،   ال�ضمان بالت�سبب ف�ي الق�انون الم�دني األردن�ي       عمر ھاش�م الحی�اري ،       . ١٣

   .٢٠٠٦رسالة دكتوراه ، عمان ، 
   .١٩٩٧ ،١، طمصادر الحقوق الشخصیة نان السرحان ، نوري خاطر ، عد.١٤
  .١،٢٠١٥ ، ، طالمذكرات اإلیضاحیة للقانون المدني األردنيعمار محمود القضاة ،.  ١٥
   .١٩٥٨ ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، علم أصول الفقھمحمد أبو زھرة ، .١٦
  .٢٠٠٣لحدیث، القاھرة، ، دار امختار الصحاحمحمد بن ابي بكر الرازي،.١٧
  .، القاھرة،بدون سنة نشر٢،طالفقھ اإلسالميمحمد سالم مدكور،.١٨
، اإلس���كندریة،دار الجامع���ة الجدی���دة للن���شر  ١،طأص���ول الفق���ھ اإلس���المي محم���د س���راج، . ١٩

،١٩٩٨.  
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، دار الفك��ر، ٢،طی��ة والجنائی��ة نظری��ة ال��ضمان وأحك��ام الم��سؤولیة المدن   وھب��ة الزحیل��ي،  .٢٢
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