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 الشكر والتقدير

الحمػد هلل  .هاديػًا وبشػيراً  -صػم  اػهلل يميػس وسػمـ–بعػث يينػا محمػدًا الحمد هلل الػيي 

، يمػؾ الحمػػد يػا رِب كمػػا ينبلػو لجػػبلؿ وج ػػؾ ةيمػ  مػػا غسػبي يمينػػا مػف نعػػـ ظػاهرٍة وباطنػػ

 ويظيـ سمطانؾ.

 الػػدكتورم نػػد ييمػو غبػو ملمػػو و الػدكتور يفمشػريو الاالػػملغتقػدـ بجييػؿ الشػػكر والعريػاف 

  معػػػو مػػػف ج ػػػد ، ومػػػا بػػػيالالرسػػػالةباإلشػػػراؼ يمػػػ  هػػػي   ما لتالػػػموليػػػد هويمػػػؿ يوجػػػاف 

رشػػاد، ولمػػا منحػػ حتػػ  بػػدت كمػػا هػػو الرسػػالة طػػواؿ ديػػداد هػػي   مػػاووقت  مػػانو مػػف يمم اوا 

 منو كؿ الشكر والتقدير واالحتراـ. يميس، يم ما

كمػػػػا غتقػػػػدـ بالشػػػػكر والجييػػػػؿ والعريػػػػاف لمسػػػػادة األيالػػػػؿ غيلػػػػا  لجنػػػػة المناقشػػػػة  

 مف مقترحات قيمة ت دؼ دل  تصويب ا واالرتقا  ب ا. دونسيبسما لالموقريف 

 جياكـ اهلل جميعًا ينو كؿ خير وسدد يم  طريؽ الحؽ خطاكـ
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ل  والدتو غطاؿ اهلل يو يمره غي مانو بعاوية صادقة غف  المييفا، مدل  والدي العييي، وا 

 العمـ هو الحياة، وغنارا غماـ يينو شموع األمؿ.

 التو هي  رميًا لممحبة والويا  وايترايًا مّنو بالم ما يمّو.غهدي رس

ليكـ يا مف تيالوف بجانبو ترقبوف نجاحو وتقدمو، وتقدموف لو كؿ الوقت... وكؿ  وا 

 الحب....وكؿ الديـ....

 دخوانو وغخواتو....
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 غصدقائو األييا  ... 
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دراسة  -هديت هي  الدراسة دل  توليح المقصود بمسؤولية يديـ التمييي يف الاعؿ اللار         

ة والشريعة اإلسبلمية، ويلؾ لموقوؼ يم  موقؼ المشرييف األردنو مقارنة بيف القوانيف الولعي

ف غؾ بعد المصري و الارنسو، ويل يفالكويتو مف مسؤولية يديـ التمييي مقارنة بموقؼ المشريو 

تعرلت يو الاصؿ األوؿ دل  تعريؼ المسؤولية بشكؿ ياـ، حيث تناولت يو هيا الاصؿ غنواع 

المسؤولية المدنية وتمييي كؿ مف المسؤولية المدنية يف المسؤولية الجنائية، ومف خبللس تعرلت دل  

يديـ التمييي تعريؼ تعريؼ المسؤولية للة وغصطبلحًا واأللااظ يات الصمس بكممة المسؤولية، وتناولت 

نيف نعداـ التمييي يو كؿ مف القوا، وخصصت الاصؿ الثانو دل  غسباب اوشرياً  للة وغصطبلحاً 

نعداـ التمييي مف صلر السف واألمراض الولعية والاقس اإلسبلمو، حيث قمت ييس بدراسة غسباب ا

وقؼ واألخير ال  م الموثرة يو العقؿ وغمراض يقمية غخرى تعدـ التمييي، وخصصت الاصؿ الثالث
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و مبحثيف، غما موقؼ كؿ مف المشرييف المصري والارنسو يقد الكويتو يكؿ مف المشرييف األردنو و 

ستنتاجاتو وغرائو يو شأف مسؤولية يديـ ، وولعت خاتمتو حيث سجمت اتناولت ـ يو مبحث مستقؿ

 .التمييي

 :وكانت التوصيات كالتالو 

 م ي وكاممة غصمية مسؤولية تكوف لكو ، المصري المدنو القانوف مف (164) المادة نص تعديؿ .1

 يات مف الثانية ةالاقر  يو كما ستثنائيةوا وجوايية حتياطيةا مسؤولية األف يميس هو ما يكس

 المادة.

 كاممة مسؤولية الرقابة متولو وليةمسؤ  يعتبر غف المدنو القانوف يو األردنو المشرع يم  يجب .2

 المادة يو  كما لمقالو تقديرية سمطة يي ا تكوف جوايية ؤوليةمس تكوف غف مف بدالً  ووجوبية

(288) .  

 الاقرة تلاؼ وغف ،األردنو القانوف مف (257) المادة مف األول  الاقرة للا ا األجدر مف كاف .3

 ييكوف " اللرر دل  مالياً  الاعؿ يكوف غف غو " جممة وغللا  (256) المادة دل  المادة مف الثانية

 كان نفإ ، الضرر بضمان مميز غير ولو موفاع يمزم بالغير إضرار كل " كالتالو النص

ذا لو شرط وال الضمان لزم بالمباشرة  التسبب فأل " التعمد أو التعدي فيشترط بالتسبب وقع وا 

ال لرر ينجـ  .بالتسبب تسمي لما وا 
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Abstract 

The purpose of this study was to clarify the meaning of            

Undifferentiated responsibility for the harmful act – a comparative study 

, in order to stop the position of made laws and Islamic law-between man

slature the responsibility of the Jordanian law and the Kuwaiti legi

undifferentiated compared to the position of the Egyptian legislature and the 

legislature of France, after being hit in the first chapter to the definition of 

types of civic responsibility In general, where it addressed in this chapter, 

responsibility and distinguish each from civil liability for criminal 

responsibility, and which came to define the responsibility of the language 

and the Convention, and terms related correspondence is the word 

efinition undifferentiated language of the responsibility, and with the d

Convention, and religiously, and allocated the second quarter to the reasons 

for the lack of discrimination in each of positive law and Islamic 

for the  jurisprudence, the confusion at which dealt with studying the reasons

holders in the mind -lack of discrimination from a young age, disease stake

and mental illness other executes discrimination, and dedicated chapter III 

and the latter to the position of the Jordanian law and the Kuwaiti legislature 

and the attitude of both the Egyptian and French have  in two sections,
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khassthm in the Study of one, and put Khatmte, recorded my findings and my 

opinions regarding the responsibility of undifferentiated and have come to

             following:  the 

1. Amend the text of Article 164 in the Egyptian civil law, to be responsible 

for original and complete opposite of what it is now the responsibility of 

backup and permissive and exceptional as in the second paragraph of the 

article.  

2. Legislators should the Jordanian Civil Code is the responsibility of 

Vicarious full responsibility and Ojobep rather than be the responsibility of 

permissive where the discretion of the judge, as in Article 288.  

It would be better to disable the first paragraph of Article 257, and to add 3. 

second paragraph of the article to article 256 and the abolition of the the 

phrase "or that the act is conducive to harm" Vicu text read "damage of any 

third party must make even if he lacks to ensure the damage, had" sexual 

ent and if there is cause Vistrt not a requiremrelations "necessary 

infringement or intent "as to cause the resulting damage, but causing the 

 toxicity. 
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 الفصل االول

 المقدمو

 فكرة عن الموضوع:

تعد مسؤولية يديمو التمييي مف غبري المشاكؿ التو تواجس القانوف المدنو، مما ساهمت 

إليجاد حموؿ مرلية ت دؼ دل  تحقيؽ مصمحة  والتشريعات ر الاقس والقلا وسايدت يو توسع وتطو 

 جت ادات تحقق ا لمبشرية .ولة التوييؽ بين ما لردع الظمـ واستئصاؿ الخير لتكوف ثمرة ااألطراؼ ومحا

مف شراح القانوف وخاصة يو مسألة يديـ  هتماـ يدد كبيرغ المدنية وتثير مسألة المسؤولية

ييس بيف الصالح والاالح والخير والشر والحسف والقبيح وغيرهما مف الكممات المتناقلة التمييي لعدـ و 

لير غو لتحقيؽ لرر مباشر قد ينتج باعمس مف غلرار تبطؿ مصالح ال ما ؾيبل يدر  ،لمتساوي غمامس

، ولـ تويؽ بعض القوانيف ومن ا القانوف الارنسو والمصري وبعض القوانيف الولعية التو لممتلرر

ألردنو و ا يفالمشري س الشريعة اإلسبلمية والتو غخي من ا كؿ مفأثرت بالقانوف البلتينو بعكت

مف الطرييف  ، وال شؾ غن ا قد غرهقت يكر مف حاوؿ جاهدًا ألف يلع الحموؿ المناسبة لكؿالكويتو

يديـ  ، وبالنسبة لتحمؿيجحؼ حؽ اللحية ويظممس مما ،نتاا  المسؤولية منسمن ا يديـ التمييي با

 التمييي المسؤولية الممقاة يم  ياتقة تؤدي دل  ظممس .

صمة يمينا موا س الحقيقة يو هيا المولوع مما يتوجبغحوج لدينا يو معرية وج ومف هنا كاف

ألنس نظرًا ، ، ومحاولة المساهمة يو ديجاد حؿ ل احؿ المشكمة البحث حت  نصؿ دل  جي  يساهـ يو

نما كثيرة وياخرة خاصة يو حاالت المسؤولية لعديـ التميي تطور البنية ي ليست بقميمة وليست بنادر ، وا 
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، ومف هيا السياؽ ت دؼ هي  الدراسة دل  الوصوؿ قتصادي وتااوت يدد األيرادالسكانية والتطور اال

 دل  حموؿ مرلية بشأن ا .

 مشكمة الدراسة : 

، وكاف موقؼ للارالاعؿ ا مف القانوف المدنو األردنو يم  (258-256) الموادنصت 

 مف الاقس اإلسبلمو وكاف مويقًا يو يلؾ. غخي نصوصسالمشرع األردنو غف 

تمييي يف يكانت مسؤولية يديـ ال يو ظؿ القانوف القديـ والحديث غما بالنسبة لمقانوف المصري

 مما يجحؼواإلدراؾ منتاو لدى يديـ التمييي،  ،، والخطأ يستوجب اإلدراؾغيعالس مبنية يم  الخطأ

نوف يو القارة الثانية يو القانوف المدنو المصري اقال مف( 164،  وخصصت المادة )حؽ الملرور

ينس  مسئوؿولـ يكف هناؾ مف هو  ومع يلؾ ديا وقع اللرر مف شخص غير مميي كالتالو "الحالو 

يمـي مف وقع منس اللرر بتعويض  جاي لمقالو غف المسئوؿغو تعير الحصوؿ يم  تعويض مف 

وخصصت يو حاالت ولوابط  ،ستثنائية، يكانت حالة ا ".مراييا يو يلؾ مركي الخصوـيادؿ، 

مف هيا السياؽ تكمف اإلشكالية التو و ، يميس لمقالو سمطة مطمقة وغنما مقيدة لمقالو، معينس

 ب دؼ الوصوؿ دل  حؿ هي  المشكمة. تستوجب البحث ين ا بتمحيص وتدقيؽ ويناية

 عناصر الدراسة: 

 ؟ يو ظؿ القوانيف المقارنس يـ التميييمسؤولية يديي ا  ا الحاالت التو تتحقؽم 

 هؿ هناؾ حاالت متقطعة ودائمة لعديـ التمييي ؟ 

 ؟ ما المقصود بعديـ التمييي يو الاقس اإلسبلمو والقوانيف الولعية 

 ؟ غي المشرع األردنو يو مسألة يديـ التمييير   ما 
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 ؟لة يديـ التميييالكويتو يو مسأرغي المشرع   ما 

  ؟ المصري والارنسو يو مسألة يديـ التمييي يفرغي كؿ مف المشري ما 

 القوانيف الولعية والاقس اإلسبلمو ؟ مسؤولية يديـ التمييي يو كؿ مف ختماتهؿ غ 

  مدى مسؤولية يديـ التمييي يو الشريعة اإلسبلمية ؟ما 

 :أىمية الدراسة

حدوث هي  المشكمة بشكؿ كبير وياخر،  يو يراد تساهـالسكانية وتيايد يدد األتطور البنية 

ع الارنسو والمصري يشر لتمثؿ ا ب واألحوج مف بعض التشريعاتوقد تتكرر وتتيايد ، وكاف مف الواج

، وغف يتجس دل  الدقة والصواب المسؤولية المدنية لعديـ التميييالتو تكمف يو  غف يعو مدى األشكالية

 .لماقس اإلسبلمو المييف كانا مطابقاف والكويتو نواألرد يفكما كاف ن ج المشري

 أىداؼ الدراسة:

توليح المقصود بمسؤولية يديـ التمييي وبياف التعرياات التو تناولتس مف قبؿ الباحثيف  -1

 والم تميف.

و تناولت ية وآرا  الاق ا  المعاصريف والتتحميؿ اآلرا  واألحكاـ الاق ية لممجامع وال يئات الاق  -2

 ستخبلص النتائج من ا.ديـ التمييي يف الاعؿ اللار واة يمسؤولي

 تحميؿ نصوص القوانيف المتعمقس بعديـ التمييي. -3

 

 

 محددات الدراسة:  
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وما غمكف  والارنسو والمصري والكويتو المشرع األردنو كؿ مف يم  ستقتصر هي  الدراسة

و مسؤولية يديـ بلمو يهو رغي الاقس اإلس ، وسنستعرض ما التو سارت يم  ن ج ـمف القوانيف 

انوف ، وستكوف الدراسة يف كؿ مف القانوف األردنو وتحميؿ نصوصس وكؿ مف القالتمييي المدنية 

 كؿ مف القوانيف الولعية التو تأثرت يووالحالو ، ونرى رغي  المصري يو ظؿ القانوف السابؽ

ؿ الاعؿ اللار لعديـ التمييي حو  والقانوف األردنو القانوف الارنسو ، وسنتطرؽ دل  القانوف الكويتو

ورد يو نصوص شرح المجمة يو المسائؿ التو تتعمؽ بالصلير والمجنوف  يو نصوصس ، ونليؼ ما

والمعتو  ألن ا مف غسباب انعداـ التمييي ، وسنعرض رغي القلا  حوؿ مسؤولية يديـ التمييي ويرض 

 يتية وما غمكف مف المحاكـ العربية .التمييي األردنية والكو  توغحكاـ لمحكمة النقض المصرية ومحكم

 :منيجية الدراسة

المن ج التحميمو المقارف ، ويلؾ مف خبلؿ مراجعة  للرض دنجاي هي  الدراسة سيستخدـ الباحث

ييما يتعمؽ  والاقس اإلسبلمووتحاليؿ ما غورد كؿ مف المشرييف األردنو والكويتو والمصري والارنسو 

 وقوؼ يم  األحكاـ المتويرة يو كؿف الاعؿ اللار ، وكيلؾ البمولوع مسؤولية يديـ التمييي ي

 التشريعات .

 

 

 

 : الدراسات السابقة
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 المسؤولية المدنية لعديمي التمييز.بعنواف :  (1)ـ(1982دراسة )جبلؿ محمد محمد دبراهيـ  .1

ية وجس الحقيقة يو هيا المولوع وكانت هو الدايع األوؿ وقد هديت هي  الرسالة دل  معر 

تخا     المشكمة التو ال  غف نصؿ دل  الحؿ األكثر يدالة ل ييم  مواصمة البحث ييس يم احثمبل

خصية لعديمو التمييي غهميت ا العممية والنظرية . يالحاالت التو يعرض يي ا غمر المسؤولية الش

 ، يإيا كانت القايدة العامة والولع الطبيعو لؤلمورحاالت ليست بالنادرة حت  ت مؿ دراست ا

مف األلرار باآلخريف  بداية يـ التمييي لمنعسيد الرقابس يم  يتول  ياترلاف غف هناؾ شخصاً 

 تسير دائماً  ال غف األمور الار ديا لـ يامح يو منع وقوي ا ، ديف نتائج هي  األلر  ثانياً والتعويض، 

 .(2)ويقًا ل ي  القايدة العامة ل يا الولع الطبيعو 

أنو غتاؽ معس، ألف حاالت يديـ التمييي ليست بحاالت نادرة، ومف خبلؿ ما يكر  الباحث ي

مف  ؤلخريف غمر طبيعو ووارد يو كثيروتسبب ا بألرار ل ل ا غحتمالية كبير  تتسبب بحدوث ا،وغف 

 األحياف.

ضمان فعل عديم التمييز في بعنواف :  ،(3)ـ (1999دراسة ) ممدوح يوسؼ سمماف النجادا  .2

 دراسة مقارنة(.) القانون المدني األردني

 وتوصمت هي  الدراسة دل  النقاط التالية :

  ند ديادة النظر يو القانوفمف القانوف المدنو األردنو ي 278لرورة دللا  نص المادة. 

                                                 

 ، مصر.جامعة اليقاييؽ، رسالة دكتورا   ،سؤولية المدنية لعديمو التميييالم (.1982) دبراهيـ ، جبلؿ محمد محمد (1)
 ، صاحس ح .دبراهيـ ، المرجع ناسس (2)
لماف يعؿ يديـ التمييي يو القانوف المدنو األردنو )دراسة مقارنة( ،  (.1999) جادا ، ممدوح يوسؼ سمماف النجاداالن( 3)

 ، األردف. يماف، الجامعة األردنية ، ماجستير رسالة
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 ل ا مف  ةمف القانوف المدنو األردنو بالمادة المقابم 288ستعالة يف المادة لرورة اال

 الية .مشروع القانوف العربو الموحد لممعامبلت الم

 . لرورة األخي بصندوؽ لماف يديمو التمييي اليي تريا  الدولة 

وتبيف مف خبلؿ هي  الدراسة غف القانوف المدنو األردنو غخي بالمسؤولية الشخصية واألصمية 

 .(1) .التمييي لعديـ

ومف خبلؿ ما غستعرلس الباحث يأنو غختمؼ معس يو التوصية األخير  وهو األخي بصندوؽ 

التمييي اليي تريا  الدولة، ألن ا سترهؽ مييانية الدولة جرا  ما ينجـ مف يديـ التمييي  لماف يديـ

 بألرار األخريف.

مسؤولية عديم التمييز عن فعمو الضار بعنواف :(2) ـ(2112دراسة ) د.غمجد محمد منصور .3

 .)دراسة مقارنس(

 وتوصمت دل  غهـ النتائج التالية :

والقانوف  ردنو والاقس اإلسبلمو، حسب الرغي الراجح يو الاقس: يتاؽ القانوف المدنو األغوالً  -

يد كؿ مف لـ  يو تحديد سف التمييي بسبع سنوات، غما القانوف الارنسو يقد المدنو المصري

التقديرية لممحكمة حسب  دل  السمطة سيبمي سف الثامنة يشرة قاصرا، ومف ثـ يإف األمر مرجع

  .الكثير مف األحياف القلا  يو غحكاـدل  تعارض ، وهيا سوؼ يؤدي  الحالة المعرولة

                                                 

 النجادا ، مرجع سابؽ ، الصاحة هػ .( 1)
جامعة  ،بحث منشور بمجمة(عمس اللار)دراسة مقارنسمسؤولية يديـ التمييي يف ي (.2112) منصور ، غمجد محمد منصور( 2)

 ، األردف . اليرقا  لمبحوث والدراسات، يماف.
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المسؤولية يف األيعاؿ اللارة بصاة يامة،  : دف لماقس اإلسبلمو نظرة متميية يو مجاؿثانياً  -

نت ينا دل  غف يديـ غ، وليا يقد  وليس الخطأ وهو يقيـ هي  المسؤولية يم  غساس اإللرار

 . متسبباً  ـغ اً كاف مباشر غآلخريف سوا  ض األلرار التو يحدث ا لؿ يف تعويأالتمييي يس

يو شأف مسؤولية يديـ التمييي، دي  ومتطوراً  حديثاً  تجاهاً غاألردنو  تجس القانوف المدنوغ: لقد ثالثاً  -

ألنس قد يتعير الحصوؿ يم  مبمي التعويض مف  غصمية وكاممة. ولكف نظراً  مسؤولية يتبرهاا

مسؤولية المكمايف بالرقابة يف األيماؿ غير  ( مدنو288يقد قررت المادة ) يديـ التمييي،

، وغناط جواييسالتو تصدر مف الخالعيف لرقابت ـ، وقد جعؿ المشرع هي  المسؤولية  المشروية

يقد سبيمس لتأميف الحماية لممتلرر  المشرع وهو يو غفتقديرها بالقالو، هيا يلبل يف  غمر

 كتممت هي  الحماية بإيجادا( وحبيا لو 273لجانو يو المادة )يم  تحميؿ الدية لعاقمة ا صن

 يديمو التمييي. ومف الممكف غف تساهـ.نص تشريعو يمـي الدولة بتعويض الملروريف مف

  .مؤسسة اللماف االجتمايو يو هيا الصدد ييخصص جانب مف مييانيت ا لتحقيؽ هي  الحماية

مسؤولية يديـ التمييي،  غ يدـ: لقد ظؿ القانوف الارنسو لحقبة طويمة مف اليمف يأخي بمبدرابعاً  -

، 1383، 1382ف دل  القوايد العامة المنصوص يمي ا يو المواد )أجوالقلا  يم وكاف الاقس

أؿ يديـ التمييي بمقتلاها، دي هو تستمـي الخطأ، وظؿ الولع يم  هيا ػوالتو ال يس (1384

 بمقتلا  المادة ، اليي تعدلت1968يناير  3الصادر يو  5-68حت  صدر القانوف رقـ  الحاؿ

لآلخريف.  ف الرشد بتعويض األلرار التو يحدث اػػبحيث يمتـي المختؿ يقميا البالي س (489/2)

 ، يإفيقمياً  ويم  الرغـ مف غف هيا النص قد ورد يو الباب الخاص بحماية المرل  المختميف

لرورة  يف رى غنس ينبلو غف يكوف يو مولعس المناسب وهو باب المسؤولية، يلبلً ي الباحث
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غيعال ـ اللارة،  ليشمؿ جميع حاالت انعداـ التمييي، بحيث تتحدد مسؤوليت ـ يف النص تساعا

 .ف يكوف هناؾ بند خاص يو المييانية لتعويض هي  األلرارغوباإلمكاف 

المدنو المصري  : دف القايدة العامة لممسؤولية يف األيعاؿ الشخصية يو ظؿ القانوفخامساً  -

السببية( وهيا ما كاف  يف اللرر ويبلقة عنصرية المادي والمعنوي )يلبلً تقـو يم  الخطأ ب

ببعض التشريعات الحديثة ييما  . وقد تأثر المشرع المصريديثيو ظؿ القانوف القديـ والح سائداً 

مدنو هي  المسؤولية التو جا ت  (164/2) يتعمؽ بمسؤولية يديـ التمييي، وليا قرر يو المادة

قد بات مف اللروري غف يعدؿ المشرع المصري  لمقالو، ونعتقد غنس وجواييس ستثنائية ومخااةا

التمييي مسؤولية كاممة ووجوبية لمقالو ومف  يف هيا الموقؼ بحيث تكوف مسؤولية يديـ

لتعويض األلرار التو تحدث مف يديمو التمييي،  يو مييانية الدولة الممكف غف يخصص جانباً 

التمييي والملرور، وال نلحو بأحدهما يم  حساب  تو يديـبحيث يتحقؽ التوايف بيف مصمح

خبلؿ ال يئة العامة لمتأمينات االجتمايية، ييلاؼ هيا  اآلخر. وال ريب غنس يمكف يمؿ يلؾ مف

 .(1) .المحمودة البند دل  جانب غهداي ا األخرى

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

                                                 

 المجمد الرابع، العدد الثانو.منصور،مرجع سابؽ، مرجع، ( 1)
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 األحكام العامة لمسؤولية عديم التمييز

لتياـ يو واقعنا هيا ، وقد بريت لاعؿ اللار مف غبري مصادر االوص اتعتبر غحكاـ ونص

ا وتطبيق ا يو الحياة العممية، غهمية المسؤولية لدى الباحثيف والم تميف يو هيا المجاؿ، نظرًا لكثرت 

تخيت المسؤولية يدة مسميات قانونية، يمن ـ مف يطمؽ يمي ا تحت غسـ المسؤولية التقصيرية، يا

 . غير المشرويةا المسؤولية يف األيماؿ ومن ـ يطمؽ يمي 

يرتب التيامًا بالتعويض يو يمة  لعقدية يو بعض األحكاـ ألف كمي ماوتشترؾ مع المسؤولية ا

 .(1) (ؿالمسئو المديف )

 ويميس سنتناوؿ هيا الاصؿ مف خبلؿ المبحثيف التالييف: 

 المبحث األوؿ: تعريؼ المسؤولية بشكؿ ياـ. 

 ؼ انعداـ التمييي. المبحث الثانو: تعري

 

 

 

                                                 

يمػاف شرح القانوف المدنو مصادر الحقوؽ الشخصية "االلتيامات" دراسػة مقارنػة،  (.2119سرحاف، يدناف وخاطر، نوري )( ال1)
 .349ص ر الثقاية لمنشر والتوييع، دا، 
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 المبحث األول

 تعريؼ المسؤولية بشكل عام

نعداـ ة مف غبري هي  المشاكؿ، يالقوؿ بلعديمو التمييي واحد ال شؾ ييس غف المسؤولية 

نتقادًا ألنس يظمـ والقوؿ بالمسؤولية غمر ليس غقؿ ا مسؤوليت ـ غمر منتقد ألنس يؤدي دل  ظمـ اللحية،

ة التوييؽ بيف هي  الحموؿ لف تحقؽ العدؿ ألن ا ستؤدي يو ناس الوقت دل  ظمـ يديـ التمييي، ومحاول

 .(1)يًا واللحية بحرمانس مف التعويض جيئياً ئاالثنيف معًا، يديـ التمييي بمسؤوليتس جي 

والواقع غف مشكمة المسؤولية المدنية لعديمو التمييي، كما قيؿ يي ا، غرهقت يقؿ ويكر كؿ مف 

 . (2)حاوؿ التصدي ل ا

هتماـ يق ا  وشراح القانوف لكثرة األلرار التو مسائؿ المسؤولية يف الاعؿ اللار غوتثير 

تحدث لؤلشخاص باعم ـ غو باعؿ اآلالت التو يستخدمون ا والتو غيريت ا الثورة التكنولوجية يو العالـ، 

الناحية المادية  وطائاة يديمو التمييي نسبة يالية يو غي مجتمع مف المجتمعات وهؤال  قادروف مف

يم  دحداث األلرار سوا  باعم ـ غو باعؿ ما يستخدمونس مف غدوات وآالت، ومف ثـ يتوجب معرية 

ولع مسؤوليت ـ يف غيعال ـ اللارة يو القوانيف المدنية العربية والاقس اإلسبلمو، يلؾ غف هي  

ولية يف الاعؿ اللار غحيانًا، مسؤ المسؤولية غثارت اختبليًا يو مواقؼ هي  القوانيف الرتباط ا بأساس ال

هو شخص ال يتمتع ا يديما التمييي يالطرؼ األوؿ المسألة هم يطريا ،يتبارات العدالة غحيانًا غخرىوبا

                                                 

 .1صمرجع سابؽ، ( دبراهيـ، 1)

 .1( المصدر ناسس، ص 2)
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بالتمييي واإلدراؾ اليي يسمح لس بالتمييي بيف الخير والشر يو األقواؿ واأليعاؿ، والطرؼ اآلخر هو 

 .(1)يعؿ يديـ التميييالملرور وهو الشخص اليي نالس األيى مف 

يم  مخالاة الشخص غحد الواجبات الممقا  يم  ياتقة ، والتو  اً مثؿ جيا ت والمسؤولية يموماً 

 سيرل ا المجتمع يم  األنساف كون ف تكوف واجباتا دما واجبات مصدرها القانوف غو غتكوف بدوره

ة يو حاؿ ية ، مسؤولية قانونيوبالتالو يإننا نجد غناسنا بصدد نوييف مف المسؤول ،  يعيش بداخمة

 (2) خبلؿ بواجب غجتمايوانونو ، ومسؤولية غخبلقية يند اإلخبلؿ بواجب قاإل

( مف القانوف المدنو األردنو " كؿ غلرار 256المادة ) وحدد المشرع األردنو بنصس يو

( 227) ادةغما المشرع الكويتو يقد غشار يو الم، ايمة ولو غير مميي بلماف اللرر "باللير يمـي ي

  يمتـي بتعويلس ، " كؿ مف غحدث باعمس الخاطئ لررا بلير  ول  األ يقرت االقانوف المدنو يو مف 

 .متسببًا " اللرر مباشرًا غـ سوا  غكاف يو غحداثس

 ويميس سيتـ تناوؿ هيا المبحث مف خبلؿ المطمبيف التالييف: 

 المطمب األوؿ: غنواع المسؤولية المدنية. 

 : تمييي المسؤولية الجنائية يف المسؤولية المدنية المطمب الثانو

                                                 

 .2( دبراهيـ، مرجع سابؽ، ص1)

  دار الثقاية لمنشر والتوييع، يماف ،لتياـ، صادر البللبللتيامات م النظرية العامة (.2117)منصور ، غمجد( 2)
 .244ص 
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 المطمب األول

 أنواع المسؤولية المدنية

وغصطبلحًا،  ينا بداية بتعريؼ المسؤولية للةف تحديد غنواع المسؤولية المدنية يتطمب يمد

ؿ مف خبليكر غنواي ا، وسيتـ تناوؿ يلؾ ومف ثـ وماهو األلااظ التو ل ا صمة بكممة المسؤولية، 

 الاروع التالية: 

.  واصطبلحاالارع األوؿ: تعريؼ المسؤولية للة  ًً 

 الارع الثانو: األلااظ يات الصمة بكممة المسؤولية. 

 : غنواع المسؤولية. الارع الثالث

 الارع الرابع: التمييي بيف المسؤولية العقدية والمسؤولية يف الاعؿ اللار. 
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 الفرع األول

 الحًا صطة وأتعريؼ المسؤولية لغ

 أواًل: تعريؼ المسؤولية في الفقو: 

المسؤولية )بوجس ياـ(: حاؿ غو صاة مف يسأؿ يف غمر تقع يميس تبعتس، يقاؿ: غنا بري  مف 

 .(1)وتطمؽ غخبلقيًا يم  التياـ الشخص بما يصدر ينس قواًل غو يمبلً  هيا العمؿ

 ثانيًا: تعريؼ المسؤولية في االصطالح: 

التبعة ، غو غن ا "(2) "همية الشخص ألف ينسب يعمس دليس ويحاسب يميسغ: "اغتجا  بأن يري ا 

ويري ا  ،(3)"وينبنو يمي ا آثار دنيوية وغخروية المسئوؿالتو تترتب نتيجة قوؿ غو يعؿ صادريف مف 

 .(4)"حالة الشخص اليي يرتكب غمرًا يستحؽ مؤاخيتس يميستجا  غخر يم  غن ا "ا

لتيامات مالية تجا  ف يتحمؿ اإلنساف ما قد يمحقس مف اح غخبلؿ التعاريؼ السابقس يتلومف 

 . قوؿ  ريية، سوا  غكاف ناجمًا يف يعؿ غـيما يتماس، غو يقوبة ش األخريف

                                                 

 .411ص  ،مؤسسة الرسالةبيروت ، ، 1ج .(1972)ـ الوسيطالمعج ابراهيـ وغخروف،غنيس ، (1)

 .219ص  ، ة الجامعيةالمؤسس بيروت ، ،2ط المسؤولية الجنائية غساس ا وتطورها، (.ـ1991)( دماـ، محمد كماؿ الديف2)

 .27دار البيارؽ، ص  يماف ، ،ب الجنائية يو الشريعة اإلسبلميةمسؤولية الطبي.(1999)( التايس، غسامس3)

 .8مكتبة األقص ، ص  يماف،مسؤولية اإلنساف يف حوادث الحيواف والجماد، .(1983)الدبو، يالؿ يوسؼ (4)
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 الفرع الثاني

 األلفاظ ذات الصمة بكممة المسؤولية

  مف األلااظ التو ل ا صمة بكممة المسؤولية:

 اف لمف محوريف هما: غواًل: اللماف: يكر الاق ا  يدة تعرياات لملم

 المحور األوؿ: اللماف بمعن  تعويض اللرر المالو: 

اللماف بأنس: "ديطا  مثؿ الشو ، دف كاف مف المثميات غو قيمتس دف كاف مف  ؼَ رِ حيث يُ 

 .(1)القيميات"

 اللماف بمعن  التعويض يف اللرر المادي والمعنوي واللرر الجسمو.المحور الثانو: 

 .(2)يف لرر" ضتعويغنس: "شلؿ اليمة بحؽ غو اللماف يم   ؼَ رِ يُ 

 : كؿ مف التعويض يف اللرريشمؿ و 

 .(3)األلرار الواقعة يم  الناس اإلنسانية مما يدخؿ يو نطاؽ المسؤولية الجنائية -1

 . الواقعة يم  العقوداأللرار المالية  -2

 األلرار المالية يو غير دائرة العقود. -3

 

 

                                                 

ص الكتػب العمميػة، داربيػروت ،  شػرح األشػبا  والنظػائر،غمي ييوف البصائر يو  .(1985)ي، غحمد بف محمد الحناو( الحمو 1)
311. 

 .13ص تراث اإلسبلمو، مكتبة الالكويت ،  ،س اإلسبلمونظرية اللماف يو الاق .(1983)( ييض اهلل، محمد يويي2)

 .14، ص ييض اهلل،محمد يويي ، المصدر ناسس( 3)
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ؿ اليي يحكـ بس يم  مف غوقع لررًا يم  غير  يو ناس التعويض يم  غنس: "هو الما ؼَ رِ يُ 

 .(1)غو ماؿ غو شرؼ"

سؤولية يو المعن ، لكف ومف خبلؿ ما سبؽ يتلح لنا غف كممة التعويض ترادؼ كممة الم

كوف غخص، دي غف التعويض غثر مف بأف المسؤولية دائمًا تكوف غيـ بخبلؼ التعويض يي يميي غتجا 

 يميس مف غثر مالو. ار المسؤولية لما يترتبغث

  

                                                 

( شمتوت، محمود، المسؤولية المدنيػة والجنائيػة يػو الشػريعة اإلسػبلمية، مكتبػة شػيع الجػامع اػأليهر لمشػؤوف العامػة، د.ت، ص 1)
415. 
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 الفرع الثالث

 أنواع المسؤولية

رتكب غمرًا يستوجب المؤاخية، يإيا كاف األمر ة بوجس ياـ هو: حالة الشخص اليي غالمسؤولي

ب قتصرت يم  ديجالية غدبية وغمخالاًا لقوايد األخبلؽ يحسب، وصات مسؤولية مرتكبس بأن ا مسؤو 

ف المجتمع يلؾ المسمؾ المخالؼ لؤلخبلؽ، غما ديا كاف القانوف ست جامؤاخيتس مؤاخية غدبية ال تعدو ا

غيلًا يوجب المؤاخية يم  يلؾ األمر، يإف مسؤولية مرتكبس ال تقؼ يند حد المسؤولية األدبية، بؿ 

 .(1)جيا  قانونياً  وف يوؽ يلؾ مسؤولية قانونية يستتبع اتك

 أواًل: أنواع المسؤولية في الفقو اإلسالمي: 

طمؽ يم  نما يؼ تسمية المسئولية التقصيرية ، وا  يعر  ف الاقس االسبلمو الكف القوؿ ديم       

ويقصد بس بوجس ياـ شلؿ اليمة بواجب يطمب الويا  بس ديا توايرت ، مولويات ا مسم  "اللماف"

و تعرياات الاق ا  ، والمبلحظ ييف ماؿ يقد يجب غداؤ  مف ماؿ تعويلاً  وقد يطمؽ يم  ما، شروطس 

نما مولع ادثوف يف الن ـ اليتحص اللماف غبخصو  م ـ هو اللرر هتمااعؿ الموجب لملماف ، وا 

 .(2)خرا ت التشريعات الولعية تتجس دليس مؤ ، وهيا اليي بدغوتعويض الملرور منس

" بمثابة القايدة الكمية التو اهلل يميس وسمـ " اللرر وال لراروقد كاف حديث الرسوؿ صم        

"      شتؽ من ا الاق ا  والمجت دوف العديد مف القوايد مثؿ " اللرر يياؿ " ، وقد ا، تحكـ اللماف 

يات التو تأمر ف الكريـ قد حوى الكثير مف اآل، وال ريب غف القرغ (3) مكاف "اللرر يديع بقدر اال

                                                 

، المجمػد 5طوف المػدنو يػو االلتيامػات يػو الاعػؿ اللػار والمسػؤولية المدنيػة، الػوايو يػو شػرح القػان(. 1992( مرقس، سميماف)1)
 .1، ص  جامعة القاهرة، القاهرة ، ،األوؿ

 258( منصور ، المرجع السابؽ ، ص 2)

 . 259سابؽ ، ص المرجع المنصور ،  (3)
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جبر ما غصابس مف لرر ، مف هي  بالحااظ يم  حرمة الناس والماؿ وتؤكد حؽ الملرور يو 

 (1)ياتاآل
 } َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّثْ ُلَها { يلاً وغ ،(2) } َوِإْن َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبوِ  {

 .(4) } َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوْا َعَلْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ { ،  (3)

سبلمو ، يتطمب يمينا والمسؤولية المدنية يو الاقس اإل الجنائية لتارقة بيف المسؤوليةومف غجؿ ا     

و حؽ ا كاف تعدى يم  حؽ مف حقوؽ اهلل غيا دغير مشروع يو مغف نارؽ يو ما ديا كاف العمؿ 

 العبد .

ل  اهلل تعال  لعظـ خطر  ختصاص بأحد ، يينسب دناع مف غير ايتعمؽ بس ال يحؽ اهلل ما     

يماف ، ويقوبات خالصة كالحدود ، ويقوبات هلل ثمانية : يبادات خالصة كاإلا وشموؿ ناعس ، وحقوؽ

مريف كالكاارات ، ويبادات يي ا معن  المؤونة مف الميراث ، وحقوؽ دائرة بيف األقاصرة كالحرماف 

ة حقوؽ اهلل اللنائـ ، ويتبيف مف يلؾ غف منطقكخمس  العقوبة كالحراج ، وحؽ قائـ بناسس يي ا شب ة

يتبلقو يي ا الديف مع القانوف العاـ ، ثـ القانوف الجنائو مع القانوف المالو ، وحؽ يواسعة ، س منطق

العبد ماتتعمؽ بس مصمحة خاصة كالدية واللماف ، يحؽ العبد ديف يدخؿ يو منطقة القانوف الخاص 

س الحقاف ، ومايجتمع ييلب كحد القيؼ ويمحؽ بحقوؽ اهلل، وهناؾ مايجتمع ييس الحقاف وحؽ اهلل غا

 . (5)وحؽ العبد غالب كالقصاص ويمحؽ بحقوؽ العبد 

                                                 

 . 259المصدر ناسس ، ص  (1)

 . 126ية سورة النحؿ ، اآل (2)
 . 41ة يسورة الشورى ، اآل (3)

 . 194ية سورة البقرة ، اآل (4)

 ،،  المجمد األوؿ ، بيروت 2طمصادر الحؽ يو الاقس اإلسبلمو دراسة مقارنة بالاقس اللربو ،  (.1998المرحـو السن وري ) (5)
 . 47ص  منشورات الحمبو الحقوقية،
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لعاو غو االبرا  غو الصمح وياوض يي ا ايجوي  والعقوبة العامة يو الشريعة االسبلمية ال        

حد واحد ولو تكررت الجناية  يقاـ يم  الجانو اإل ي الستيااؤها ال  اإلماـ ، ويجري يي ا التدخؿ ، غغ

يقاـ يم  الحر ، واليجري يي ا األرث ، يبل تنتقؿ العبد يميس نصؼ الحد  اليي صؼ بالرؽ ، يوتت

تياائ ا بعد موت سبال  ورثة المجنو يميس يطالبوف موتس ، وال دة الجانو ييعاقبوف مكانس بعد ل  ورثد

 .(1)ماـ ال المجنو يميس وال ورثتس ستيااؤها ماوض ال  اإلمورث ـ ، دي غف ا

يقوبة يامة ، وهو الحد والتلرير يو حقوؽ اهلل والكاارة والحرماف مف الميراث ،  وجيا  حؽ اهلل     

و الجمد مائة : قطع اليد يو السرقة ، والرجـ غ يالحد هو يقوبة مقررة حددها الشارع ، والحدود خمسة

، نيف يو القيؼ يو الينا ، والجمد ثمانيف يو السكر ) مف غي شراب بشرط غف يسكر ( ، والجمد ثما

يقتؿ ،    ورجمس مف خبلؼ دف غخي الماؿ ولـيؽ ، وهو قطع يدل  هي  الحدود قاطع الطر يلاؼ د

قتؿ والصمب بعد قطع اليد والرجؿ غو دوف قطع غف دوف قطع غف يأخي الماؿ ، وال ف قتؿ ولـوالقتؿ د

حقوؽ اهلل يكوف  ى، والتلرير يير  و يقتؿ ناساً غ الناو دف غخاؼ دوف غف يأخي ماالً خي الماؿ وقتؿ ، و غ

يوجب  بجناية ليس يو جنس ا ما ل ا حد مقرر يو الشرع ، ويجب دما يو جناية يو حؽ اهلل ليس

 .(2) ما بجناية يو جنس ا الحد لكنس لـ يجب لاقد شرطسد ، وا  الح

وجيا  حؽ العبد دما يقوبة خاصة غو لماف غو جيا  يدور بيف العقوبة واللماف والعقوبة        

 :(3)الخاصة هو

                                                 

 . 294ر الثقاية لمنشر والتوييع، ص دا يماف ، ،4مصادر األلتياـ يو القنوف المدنو ، ط .(2111)سمطاف ، غنور  (1)
 . 48، ص 47المرحـو السن وري ، مرجع سابؽ ، ص  (2)

  294( سمطاف ، مرجع سابؽ ، ص 3)
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: التلرير يو حقوؽ العبد ، هو كالتلرير يو حقوؽ اهلل مف حيث وجوبس يو جناية ليس ل ا حد  اوالً 

 .)1(مقرر يو الشرع 

َنا { : القصاص ويجب ييما تمكف ييس المماثمة بيف المحميف ، وقد جا  يو القرغف الكريـ  ثانياً  وََكَتب ْ

ْفِس  ْفَس بِالن َّ نِّ َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّ نَّ بِالسِّ َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواألَنَف بِاألَنِف َواأُلُذَن بِاألُُذِن َوالسِّ

 } َواْلُجُروَح ِقَصاصٌ 
دوف الناس ديا  يم  ما يف يو القتؿ العمد ، ويو الجناية يمداً ي و يجب د (2)

غصبعس ، ومف قمع يو المنايع والاعميف ، يمف قطع غصبع غخر يمدا قطع  مكف الماثمة بيف المحميفغ

خر قمعت يينس ... وهكيا ، والعقوبة الخاصة يم  نقيض العقوبة العامة تتميي بأنس يجوي يي ا أل ييناً 

 رو وليس ، وال يجري يي ا التداخؿ يتتكر ستيااؤها دل  المجنو يميس غاألبرا  والصمح ، وياوض االعاو و 

رث مف مثؿ يقوبة الحر ، ويجري يي ا األ بدصؼ بالرؽ ، يعقوبة العتت العقوبة بتكرر الجناية ، وال

 . )3(رث مف ج ة الجانويجري األ ج ة المجنو يميس ، وال

 ما الجيا  اليي يدور بيف العقوبة واللماف :غ

سبلـ كاف هـ ، ولما جا  اإلي ا العرب وغير رَ سبلـ ، يقد يَ ية معروية قبؿ اإلية : كانت الدَ الدَ  -1

مف  ، حت  تؤدي دل  اللرض اليي شريتوايد راسخة سس ثابتة وقيميس غف يقيم ا يم  غ

َوَما َكاَن  {  :  (4)كثر مف مولع من ا قوؿ اهلل سبحاف وتعال  غجمس ، وقد يكر القرغف يو غ

                                                 

   . 49( المرحـو السن وري ، مرجع سابؽ ، ص 1)

  .45( سورة المائدة اآلية 2)

  . 295( سمطاف ، مرجع سابؽ ، ص 3)

 . 261منصور ، مرجع سابؽ ، ص  (4)
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ِلُمْؤِمٍن َأن يَ ْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَئا َوَمن قَ َتَل ُمْؤِمًنا َخطًَئا فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة 

ُقواْ مُّ   .(1) }  َسلََّمٌة ِإَلى َأْىِلِو ِإالَّ َأن َيصَّدَّ

ؼ درهـ ، وتجب يو القتؿ العمد والجناية يم  دوف وهو مائة مف اإلبؿ غو الؼ دينار غو يشرة األ

 .(2) الناس مف غير يمد يم  يلو تمكف يو المماثمة

اثمة وغصيب بعض منس ة ، يإيا تعدد العلو اليي تمكف ييس الممرش : وهو جي  مف الديَ األ -2

ية ، ومف ثـ يجب نصؼ الدَ  ية تجب بنسبة ما غصيب ، وتسم  يو هي  الحالة غرشاً ، يالدَ 

يو اليد الواحد  ، وربع ا يو غحد غشاار العيف األربعة ، والعشر يو األصبع ونصؼ العشر 

 .(3)يو السف 

وهو تكوف يو  م  حدة ،حكومة العدؿ : وهو يوض متروؾ تقدير  لمقالو يو كؿ حالة ي -3

 .(4)ـ بلير يمد غ يمكف ييس المماثمة سوا  وقع يمداً  الت الجناية يم  الناس ييما الحا

 ثانيًا: أنواع المسؤولية في القانون: 

ستوجب تكب يعبًل سبب بس لررًا لملير، يأر القانونية، هو حالة الشخص اليي غ المسؤولية

مسمؾ خارجو يسمكس شخص ويترتب يميس وقوع لرر مؤاخية القانوف ديا  يم  يلؾ، يبل بد يي ا مف 

                                                 

  . 92، األية  النسا رة ( سو 1)

  . 296( سمطاف ، مرجع سابؽ ، ص 2)

 . 51( المرحـو السن وري ، مرجع سابؽ ، ص 3)

  . 261( منصور ، مرجع سابؽ ، ص4)



 

 

21 

لممجتمع غو ألحد األشخاص غو يكوف مف شأنس غف ي دد بوقوع مثؿ هيا اللرر، وال بد غف يكوف هيا 

 .(1)المسمؾ مخالاًا قايدة قانونية

 : وغنواع المسؤولية القانونية كالتالو

 النوع األول: المسؤولية المدنية: 

يم  غن ا: "التياـ الشخص بتعويض اللرر اليي سببس لشخص تعرؼ المسؤولية المدنية 

 : سميفق دل  المسؤولية تقسـ هي . و (2)آخر

 القسم األول: المسؤولية العقدية: 

ياا  ولية مصدرها العقد، ليلؾ يجوي األي و مسؤ  الجيا  يم  اإلخبلؿ بالتياـ يقدي،وهو 

يكوف يف اللرر المتوقع ألنس يدخؿ يو من ا غو تعديؿ غحكام ا بمقتل  العقد، والتعويض يي ا 

 .(3)حساب المتعاقديف

 القسم الثاني: المسؤولية التقصيرية: 

الجيا  يم  اإلخبلؿ بالتياـ القانوف العاـ بعدـ  تعرؼ المسؤولية التقصيرية يم  غن ا: "

ام ا غو تااؽ يم  تعديؿ غحكي االاإللرار باللير، وهي  المسؤولية تنشأ يف القانوف، ليلؾ ال يجو 

 .(4)" اإلياا  من ا، والقانوف هو اليي يحدد اللرر اليي يشممس التعويض

 

                                                 

 .3( مرقس، سميماف، الوايو يو شرح القانوف المدنو يو االلتيامات يو الاعؿ اللار والمسؤولية المدنية، مرجع سابؽ، ص1)

 .315ص دار الن لة العربية،  بيروت ، الموجي يو مصادر االلتياـ، . (1983)ر( سمطاف، غنو 2)

المسػػؤولية المدنيػػة والجنائيػػة يػػف يعػػؿ الليػػر يػػو الاقػػس اإلسػػبلمو، رسػػالة دكتػػورا  غيػػر منشػػورة،  .(2119) ( الطوالبػػة، محمػػد3)
 .45ص  األردف، الجامعة األردنية، يماف،

 .316العامة لبللتياـ، مرجع سابؽ، ص  ( سمطاف، غنور، الموجي يو النظرية4)
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 النوع الثاني: المسؤولية الجنائية )الجزائية(: 

، وبالتالو (1) رتبك اؿ العقوبة المقدرة لمجريمة التو غوهو صبلحية الشخص غو غهميتس لتحم

يتبارها ممثمة لممجتمع، كما غنس ال يجوي التنايؿ اقوبة تطالب ب ا النيابة العامة بيإف الجيا  يمي ا ي

 .(2) نص(ب اإل ة ين ا غو الصمح بخصوص ا، وتخلع لمبدغ )ال يقوبة وال جريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .51ص  حمب ، سوريا، ،2المسؤولية المدنية، ط (.1975( التونجو، يبد السبلـ)1)

 .221-218، ص 2النظرية العامة لبللتياـ، منشورات الجامعة الماتوحة، ط (.1993( بدوي، محمد يمو)2)
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 الفرع الرابع

 لعقدية والمسؤولية عن الفعل الضارالتمييز بين المسؤولية ا

ر  العقد ، ونكوف بصدد كاف غساسس ومصداإلخبلؿ بالتياـ دف المسؤولية العقدية تعنو: 

 مسؤولية تقصيرية ديا كاف اإلخبلؿ بواجب قانونو غقر  القانوف ويترتب يميس لرر لملير .

 ويظ ر التمييي بيف المسؤوليتيف مف خبلؿ القوايد التالية: 

لير الاايؿ سف الرشد بؿ يشترط ييس يو المسؤولية يف الاعؿ اللار بال األهمية: ال يشترط -1

ف كاف المشرع األردنو لـ يشترط حت  التميييالتمييي يقط، و   المتطمبمسف بالنسبة ل، غما (1)ا 

 الرشد. سف ي و بموغ  العقديةلقياـ المسؤولية 

مف حيث الخطأ: تقتصر المسؤولية العقدية يم  تلطية الخطأ اليسير اليي يمحؽ لررًا  -2

 .(2)لعمديار والجسيـ بالمتعاقد اآلخر، يو حيف غف المسؤولية التقصيرية تشمؿ الخطأ اليسي

لتياـ المديف اليي يؤدي يجب النظر دل  محؿ اثبات ييما يتعمؽ بعب  اإل مف حيث اإلثبات:  -3

، بعمؿ يعب  غثباتس يقع يم  المديفإيا كاف هيا المحؿ قياـ ل  تقرير مسؤوليتة ، ياإلخبلؿ بس د

ف امة يو األثبات هو غ، يلؾ غيف القايدة الع يالعب  يقع يم  ياتؽ الدائف يا كاف تركاً وا  

تياـ المديف قياـ بعمؿ ، ي و اليي يديو قياـ المديف إيا كاف محؿ األلالبينة يم  مف غدي  ، ي

يب  دثباتة ، يبل يبلقة لعب  األثبات بنوع  يقع ف يجب يميس يدـ القياـ بس ، يعميسؿ كام، بع

يو المسؤولية التقصيرية يدـ  تياـ المديف ، ولما كاف التياـ المديفالمسؤولية ، بؿ بمحؿ األل

                                                 

 .354مرجع سابؽ، ص  ،( السرحاف، يدناف، وخاطر، نوري1)

 .354المصدر ناسس، ص ( 2)
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ثبات يقع يم  ياتؽ الدائف كيلؾ ، وليس االمر ألف يب  االلرار باللير ، وهو ترؾ دائما يأا

 .(1)كيلؾ يو المسؤولية العقدية 

السبب يو غف التعويض يو المسؤولية التعاقدية قاصر يم  اللرر مف حيث مدى التعويض:  -4

 باشر غير المتوقع ، وماحسبا حسابسلـ يتوقعا اللرر الم هو غف المتعاقديف، المباشر المتوقع 

 .(2)يميس مف العدالة المسؤولية ينس 

لما كاف الخطأ هو السبب المباشر لملرر يو المسؤولية التقصيرية ، مف حيث التلامف:  -5

مف  (265)يالقانوف هنا يميم ـ باللماف يو تعويض اللرر ، كما ورد يو نص المادة 

يا تعدد المسؤوليات يف يعؿ لار ، كاف كؿ من ـ مسؤواًل بنسبة األردنو " دالقانوف المدنو 

نصيبس ييس ، ولممحكمة غف تقلو بالتساوي غو بالتلامف والتكايؿ ييما يتعمؽ بين ـ " وغيلًا يو 

ديا تعدد األشخاص الييف حدث اللرر بخطئ ـ ،  -1"  228الكويتو يو مادة  المدنو القانوف

ويتويع غـر المسئولية ييما  -2و مواج ة الملرور ، بتعويض كؿ اللرر. التـي كؿ من ـ ، ي

بيف المسئوليف المتعدديف بقدر دور خطأ كؿ من ـ يو دحداث اللرر. يإف تعير تحديد هيا 

" ، غما المسؤولية العقدية يإنس ال ياترض يي ا  الدور ، ويع يمي ـ غـر المسئولية بالتساوي

 . (3)ة تاقًا يم  يلؾ صراحلممتعاقديف واإلرادة المشتركة التلامف ، دال ديا غتج ت ا

                                                 

دار الثقاية  يماف ، ،1اقس اإلسبلمو ، طلتياـ يو القانوف المدنو دراسة مقارنة بالمصادر اال.(1999)( غحمد ، محمد شريؼ 1)
  . 199ص، لمنشر والتوييع 

  . 191ص 191مرجع السابؽ ، ص ( غحمد ، 2)

 . 248منصور ، مرجع سابؽ ، ص( 3)
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مف حيث اإلياا  مف المسؤولية: يجوي االتااؽ يم  اإلياا  مف المسؤولية العقدية، وال يجوي  -6

 .(1)يو المسؤولية التقصيرية ألنس مف النظاـ العاـ

 

                                                 

-7، ع 1995، 43، مجمػة نقابػة المحػاميف، س 19/4/1995يػو  95/28 دنية ،تمييػي حقػوؽ رقػـانظر محكمة التمييي األر (1)
 .2129، ص 8
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 المطمب الثاني

 تمييز المسؤولية الجنائية عن المسؤولية المدنية

، ياو حالة المسؤولية الجنائية يكوف مرتكب الاعؿ  لية القانونية نوياف: مدنية وجنائيةالمسؤو 

سـ ، ويكوف جياؤ  يقوبة توقع يميس بألمجتمعرها حؽ مف حقوؽ ايتباقبؿ الدولة با مسئوالاللار 

نويًا المجتمع يجرًا لس ورديًا للير . وألف العقوبات غصبحت يو العصور الحديثة يلمب يي ا غف تكوف 

األيعاؿ تحديد مف الحجر يم  الحرية الشخصية قد يبمي حدًا خطيرًا، رغت الشرائع الحديثة لرورة 

التو تستتبع مسؤولية جنائية وتحديد العقوبة التو يستوجب ا كؿ مف هي  األيعاؿ، حت  غصبح مف 

 .(1)المبادئ األساسية يو دساتير الدوؿ المتقدمة غنس "ال جريمة وال يقوبة دال بنص"

ويو حاؿ المسؤولية المدنية يكوف الاايؿ قد غخؿ بالتياـ مقرر يو يمتس وتترتب يم  هيا 

قبؿ الملرور، وممتيمًا بتعويلس يما غصابس مف لرر، ويكوف  مسئوالاإلخبلؿ لرر لملير ييصبح 

 .(2)لمملرور وحد  حؽ المطالبة بالتعويض، ويعتبر هيا الحؽ مدنيًا خالصًا لس

 :الجنائية والمسؤولية المدنية من ا المسؤوليتيفبيف  سبؽ غف هناؾ يروقاً يتلح لنا مما 

غرامة  انت حبس حرية غـالمسؤولية الجناية يقوبة نص ا المشرع بأختبلؼ غشكال ا سوا  غك -1

لمسؤولية المدنية يدامس غو بمقدار اللرر الناجـ اليي سببس الارد لممجتمع ، يتكوف امالية غو د

تعويض اللرر اليي لحؽ يم   قاصراً  مدنياً  رية والعقدية جيا ً صيبكبل صورها التق

مف الخطأ المدنو يبل  معينة . يبل توجد صورة (3)خماة العاـ يو حاؿ وياتس بالمتلرر غو

                                                 

 وما بعدها.  71ص دار المعارؼ ،  القاهرة ،،1ـ العامة يو قانوف العقوبات، طاألحكا .(1952)لسعيد، مصطا ( ا1)

 .5( مرقس، سميماف، الوايو يو شرح القانوف المدنو، مرجع سابؽ، ص 2)

 .23، ص ولية يو النظرية والتطبيؽ ،يماف ، دار الثقاية لمنشر والتوييعالتأميف مف المسؤ  .(2111)شكري ، ب ا  ب يج ( 3)
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ة اليي تنطمؽ مف القايد  العامة   " ال جريمة وال يمكف حصرها بعكس المسؤولية المدني

كبر بأف ياسر ويحدد اللرر بالمسؤولية المدنية ، ألالمجاؿ ا يالقالو لسيقوبة دال بنص " . 

 ممـي بالنص .ي و بعكس المسؤولية الجنائية 

يو   الوحيد هو ةملنيابة العاانائية يقوبة نص ا القانوف وتكوف الجيا  يو المسولية الج -2

يمكف لممتلرر يرض يقوبة  الديوى المتمكف يو طمب العقوبة ، غما المسؤولية المدنية ال

بتعويض اللرر بكبل  مسقوـ مقابالقانوف وغنما يطالب الملرور ناسس غو مف ي بنصوص

 التقصيرية . ـوا  غكانت يو المسؤولية العقدية غس غشكالس

يبل يمكف لمملرور التنايؿ ينس غو  ،  ولما كانت المسؤولية الجنائية تعدي يم  المجتمع -3

التنايؿ غو ييجوي لمملرور  ،  دنيةغسقاطس ألف المشرع يمثؿ المجتمع ، بعكس المسؤولية الم

حؽ  بصاتسيجوي الصمح ييس وال النيوؿ ينس  ف العمؿ األجرامو الالصمح ييما بين ـ ، أل

 لممجتمع . 

، حياتس التدخؿ يو القلا  الجنائوالقلا  المدنو مكمؼ يو الدياوي المدنية وليس مف صبل -4

الديوى  ية مت  كانت مترابطس يو دنولكف القلا  الجنائو يستطيع الاصؿ يو المسؤولية الم

ؤولية الجنائية غقوى وسبب غف المس، ، ومف هنا نكوف يو غجتماع مسؤوليتيف مدنية وجنائية 

المحاكـ الجنائية ن ا  حؽ مف حقوؽ المجتمع ييمكف لـ الديوى المدنية يو يو تدخم ا أل

 . غمامس مت  كانت منظورة

 ية سوا  غكانت تقصيرية غـغما المسؤولية المدن المسؤولية الجنائية تنت و بموت الجانو ، -5

 يقدية التنقلو بموت المديف ، بؿ ينتقؿ الحؽ يو التعويض دل  تركتة .
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وقد غكد المشرع األردنو يم  يدـ تأثر المسؤولية المدنية بدرجة العقوبة لماعؿ ناسس وال تتأثر 

المسؤولية المدنية ويلؾ حسب نص  المسؤولية الجيائية )الجنائية( بمقدار التعويض المقرر بموجب

 .(1)( مف القانوف المدنو األردنو271المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

( مػػف القػػانوف المػػدنو اػػألردنو يمػػ  غنػػس: "ػػال تخػػؿ المسػػؤولية المدنيػػة بالمسػػؤولية الجيائيػػة متػػ  تػػوايرت 271( تػػنص المػػادة )1)
 ة يو تحديد نطاؽ المسؤولية المدنية وتقدير التعويض". شرائط ا وال غثر لمعقوبة الجيائي
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 المبحث الثاني

 مييزم التتعريؼ عدي

 الصلر يو السف غو ما يدة غسباب من ا غسباب انعداـ التمييي يو الاقس اإلسبلمو دل  تعود

 ألهمية.يطرغ يم  غهمية اإلنساف مف طارئ غو يارض يسم  بعوارض ا

صطبلح األصولييف بأن ا "ما يطرغ يم  اإلنساف مف حيث تعرؼ يوارض األهمية يو غ 

 .(1) الطوارئ التو تؤثر يو يقمس وتمييي  غو تقتلو الحد مف تصرياتس"

نعداـ التمييي يو القوانيف الولعية غهمية كبيرة تاوؽ غهميتة يو الاقس وتحديد غسباب ا

 غتج تبينما  ،مو غقاـ اللماف يم  المميي ويم  غير المميياإلسبلمو، حيث غف الاقس اإلسبل

نعداـ قد حددت القوانيف الولعية غسباب االمسؤولية يم  الاعؿ اللار لعديـ التمييي، و  التشريعات

 نعداـ التمييي.دي غيلًا دل  االتمييي دل  الصلر يو السف والمرض العقمو ومف ثـ األسباب التو تؤ 

يو بطف غمس يبل يقؿ لس ييكوف جي  مف األـ ينتقؿ  يندما يكوف جنيناً  واإلنساف قبؿ والدتس

بأنتقال ا، وقد غثبت الشرع اإلسبلمو غف هيا الجنيف يتمتع بأهمية وجوب ناقصة يتتمثؿ لس حقوؽ من ا 

 ناصاؿ يف األـ.م يأ لؤلالوصية والميراث، ويعود السبب ألقرار هي  الحقوؽ غنس 

غير المميي حيث نصت "الصلير غير  (943)ية يو المادة ويريت مجمة األحكاـ العدل

المميي هو اليي ال يا ـ البيع والشرا  غي ال يعمـ كوف البيع سالبًا لمممؾ والشرا  جالبًا لس وال يميي 

اللبف الااحش الظاهر مثؿ غف يلبف يو العشرة بخمسة مف اللبف اليسير والطاؿ اليي يميي الميكرات 

  يقاؿ لس صبو مميي".

 ويميس سيتـ تناوؿ هيا المبحث مف خبلؿ المطمبيف التالييف: 
                                                 

 .133ص لتوييع واإليبلف، المنشأة العامة لمنشر وا طرابمس ، ،1ط النظرية العامة لؤلهمية، (.1984( ايبيدة، يمو رملاف)1)
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 المطمب األوؿ: يديـ التمييي للة واصطبلحا. 

 المطمب الثانو: يديـ التمييي شريًا وقانونا. 
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 المطمب األول

 صطالحاً أعديم التمييز لغة و 

ع واللار، وغف تاترض المسؤولية غف يكوف الشخص قادرًا يم  التمييي بيف الخير والشر والناي

س ، ختار ماهو لار لغو تركس ، ومايترتب يميس يو حاؿ االشئ  تمتعًا بحرية األختيار بيف غخييكوف م

 ختيار .الشخص التمييي واال يجب يم  ةً ييكوف مسؤواًل ينس ، يبداي

 : ومف هنا يستوجب يمينا غف نتوقؼ يند المعن  الملوي واألصطبلحو لعديـ التمييي

 المغوي لعديم التمييز:  أواًل: المعنى

ي( ماي الشو : ييلس ويري . يقاؿ التمييي للة: العيؿ والاري، جا  يو مختار الصحاح )مي

 .(1) يتميي مف الليظ: غي يتقطع ديا تميي بعل ـ مف بعض ويبلف يكادمتاي القـو غ

 ثانيًا: المعنى االصطالحي لعديم التمييز: 

االصطبلح: هو اليي حـر مف العقؿ يمـ يعد يعرؼ ما يديـ التمييي )الطاؿ غو المجنوف( يو 

، يصار لديس سوا  روالخير والشيمة بيف الحسف والقبيح والاليمة والريتقـو بس يدا  ولـ يعد يميي 

 .(2)ختيار بيف الخير والشر"ليمة والرييمة، ولـ يعد بوسعس االختمطت غماـ ناظريس الاوغ والقبحالحسف 

تاعؿ الاعؿ )س( وغف نمتدحس  تقوؿ لشخص ما غنس ينبلو يميؾ غف ف"يمو لـ يكف يو الوسع غ

يا لـ يكف يو اديا يعمس ونمومس ديا لـ ياعمس يمف يكوف  ستطاية هيا الشخص دال ثمة حكـ غخبلقو، وا 

الؽ غنس كاف غف تقوؿ يف الحجر اليي يسقط مف خ غف ياعؿ الاعؿ )ص( يسوؼ يكوف مف الملو

                                                 

 .213ص  ـ،، باب الياي، يصؿ الميدار الحديث القاهرة، مختار الصحاح، (.2113( الػرايي، مػحمد بف غبو بكر)1)

 .( دبراهيـ، جبلؿ، المسؤولية المدنية لعديمو التمييي، مرجع سابؽ، ص و 2)
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ختيار لـ تكف لدى اإلنساف قدرة يم  األ ختصار ماال دل  غساؿ، وبأ ف يسقط دل  غيم ينبلو يميس غ

 .(1)يسوؼ تلدو األخبلؽ ببل معن ، يالاعؿ الخمقو القائـ يم  اإلرادة الحرة هو وحد  اليي لس قيمة"

 

                                                 

 .8-7ب،  ص اتاح دماـ، ال يئة المػصرية لمكتالجبر الياتو، ترجمة دماـ يبد الا.(1973)( محمود، يكو نجيب1)
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 المطمب الثاني

 عديم التمييز شرعًا وقانوناً 

ابعة ، ويو هي  المرحمة يعتبر تبدغ مرحمة انعداـ التمييي بوالدة الصبو وتنت و ببموغس الس

، والواقع غف التمييي ليست لس سف معينة يظ ر مميياإلدراؾ منعدمًا يو الصبو ويسم  الصبو غير 

يي ا غو يتكامؿ بتمام ا، ولكف الاق ا  حددوا مراحؿ التمييي غي اإلدراؾ بالسنوات حت  يكوف الحكـ 

 .(1)لمصلارواحدًا لمجميع ناظريف يو يلؾ دل  الحالة اللالبة 

نما  اً معيندال غف مجمة األحكاـ العدلية لـ تحدد سنًا  ف هيا موقؼ الاقس اإلسبلموكا لمتمييي وا 

( حيث نصت يم  غف: "الصلير غير المميي 943يريت المجمة الصلير غير المميي يو المادة )

  جالب ل ا وال يارؽ هو اليي ال يا ـ البيع والشرا  يعنو مف ال يعرؼ غف البيع سالب لمممكية والشرا

بيف اللبف الااحش الظاهر كالتعيير يو العشرة خمسس وبيف اللبف اليسير ويقاؿ لميي يميي يلؾ: 

 "صبو مميي". 

 أواًل: التمييز شرعًا: 

يرؼ يق ا  الشرع اإلسبلمو المميي بأنس: "مف كاف مدركًا لعباراتس ياهمًا ما تدؿ يميس وما 

ف الااحش مف اليسير ويقصد بس سالب وغف الشرا  جالب ويعمـ اللب عيترتب يمي ا كأف يدرؾ غف البي

 .(2)تحصيؿ الربح والييادة"

 

                                                 

ص ،  بػدوف سػنة مكتبػة دار التػراث ، القػاهرة، ،1( يودة، يبد القػادر، التشػريع الجنػائو اإلسػبلمو مقارنػًا بالقػانوف الوصػاو، ج1)
611. 

 .426ص  مكتبة يبد اهلل وهبس،القاهرة ، ، 2الاقس اإلسبلمو، ط (.1995)( مدكور، محمد سبلـ2)
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 : ثانيًا: التمييز قانوناً 

يي يم  غنس: "المقدرة يم  ي ـ ماهية الاعؿ، وطبيعتس، وتوقع اآلثار المم شراح القانوف يعرؼ

 . "مف شانس غحداث ا

ا هو جديد يم  يلؾ، يقد كاف الاقس اإلسبلمو مف ياو هيا التعريؼ لـ يلع شراح القانوف م

صياغتس، ينرى غف تعريؼ الاقس  جت اد يو تليرف لشراح القانوف االخبلؿ تعارياس والحا ودقيقًا يكا

 األسبلمو لـ يكف محؿ خبلؼ يو تعرياس. 

وهي  المقدرة تنصرؼ دل  ماديات الاعؿ يتتعمؽ بكيانس ويناصر  وخصائصس، وتنصرؼ كيلؾ 

القانوف وما تنير  رة يم  المصمحة غو الحؽ اليي يحميسآثار  مف حيث ما تنطوي يميس مف خطو دل  

 .(1) يتدا  يميسبس مف غ

والشخص اليي يقد التمييي السالؼ معنا  يسم  يديـ التمييي، واألسباب التو تؤدي دل  

ختبلؿ يرجع غو اال"بصورة متسعة" دل  لعؼ العقؿ غو اختبللس، هيا اللعؼ انعداـ التمييي ترجع 

دما لصلر السف، غو اإلصابة بمرض يقمو، وهو األسباب التو تؤدي بصاة يامة دل  انعداـ 

 .(2)التمييي

                                                 

 .71، ص القاهرة ، دار الن لة العربية ،2المجرميف الشواي، ط .(1974)( حسنو، محمود نجيب1)

 .2جبلؿ، مرجع سابؽ، ص  ،( ابراهيـ2)
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 الثالثالفصل 

 أسباب انعدام التمييز

نعداـ التمييي يو القوانيف الولعية يكتسب غهمية تاوؽ يو هيا المجاؿ غهمية تحديد غسباب ا

خير غقاـ اللماف يم  المميي وغير المميي بينما يمقت حيث غف األا يو الاقة األسبلمو ، تحديده

لـ تعرؼ ماهو  ةخير اللار يم  التمييي ، وهي  األغالبية القوانيف الولعية المسؤولية يف الاعؿ 

حكاـ المسؤولية يف الاعؿ تحدد غسباب انعدامس يو تنظيم ا ألالتمييي المتطمب لقياـ المسؤولية ولـ 

ية يو كثير مف القوانيف دا  يو المسؤولية العقدالتمييي اليي هو مناط غهمية األ يات ما وـاللار 

و السف والمرض العقمو ل  الصلر يالتمييي يو القوانيف الولعية د نعداـوترجع غسباب ا المدنية ،

 . (1)نعداـ التميييدي غيلا ال  او تؤ سباب التبالدرجة األول  غلاية دل  بعض األ

بشكؿ ياـ يو  بعدد محدود مف غسباب التمييي ترجعتشريعات المدنية يتدت اليو حيف غ

السف والمرض العقمو، وهيا ما حدا بالبعض دل  الديوة بلرورة  القوانيف المدنية دل  صلر يو

 .(2)التاكير بمعايير غخرى غكثر توسعًا تحدد يوارض األهمية يو التشريعات المدنية بموجب ا

 ؿ مف خبلؿ المبحثيف التالييف: ويميس سيتـ تناوؿ هيا الاص

 المبحث األول: أسباب انعدام التمييز في القوانين الوضعية. 

 المبحث الثاني: أسباب انعدام التمييز في الفقو اإلسالمي. 

                                                 

 . 31ص النجادا ، مرجع سابؽ ،( 1)
مػدى كاايػػة النظػاـ القػانونو لعػوارض األهميػة، بحػث مقػػارف مػع الاقػس اإلسػبلمو، منشػور يمػػ   بحػث بعنػواف ( محاسػنة، محمػد،2)

 .1/4/2111. انظر هيا الموقع بتاريع www.arablawinfo.orgموقع الدليؿ اإللكترونو لمقانوف العربو 
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 المبحث األول

 أسباب انعدام التمييز في القوانين الوضعية

تعد مسؤولية يديـ التمييي مف غسباب انعداـ التمييي : الصلر يو السف و المرض العقمو ، ي

وااللرار الناجمس يف يعمس مف غهـ القلايا التو تثار يو القوانيف المدنية، ويعود يلؾ لموصوؿ ال  

 حموؿ مرلية لكبل األطراؼ.

 يا ياؿ الصلرإصري هو صلير السف ، يموالسبب األصمو النعداـ التمييي يو القانوف ال

ـ بعد يلؾ ألسباب يارلة طويمة األمد كاألمراض العقمية غو اف مف الممكف غف ينعدكتمؿ التمييي كوغ

  التو تيهب بالتمييي والتنويـ الملناطيسو والحمٌ ية كالسكر وتعاطو المخدرات سباب يارلة وقتأل

 .(1) شتدادهايند ا

غوال دل   ترجع نعداـ التمييي يو القوانيف الولعيةومف خبلؿ ما سبؽ يتلح غف غسباب ا 

والمرض العقمو ، يو الدرجة األول  ومف ثـ دل  بعض األسباب التو تؤثر يم   الصلر يو السف،

 : كالتالو ة مطالب وهوالعقؿ، ويميس قسمنا هيا المبحث دل  ثبلث

 المطمب األوؿ: الصلر يو السف. 

 المطمب الثانو: األمراض المؤثرة يو العقؿ. 

 المطمب الثالث: غمراض يقمية غخرى تعدـ التمييي. 

                                                 

 . 242، ص 1مرقس ، مرجع سابؽ ، ج( 1)
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 ب األولالمطم

 الصغر في السن

 . (1)الكبر ويظـ لد  –وصلارة وصلرا وصلرانا  صلراً  -الصلر يو الملة : َصِلػرَ 

دل  السف والمرض العقمو،  غوالً نعداـ التمييي يو القوانيف الولعية ترجع إلسباب مف األ دف

 . مؤثرة يم  التمييي حددها القانوفومف ثـ دل  غسباب غخرى 

ف خبلؿ نصوص ألردنو، والمشرع الكويتو، مسؤولية يديـ التمييي موقد تناوؿ المشرع ا

د غف المشرع األردنو قد نص يم  مسؤولية يديـ التمييي مف خبلؿ المادتيف المواد المختماة، ينج

الكاممة لعديـ التمييي يف يعمس اللار، مف المسؤولية ، و (2)( مف القانوف المدنو األردنو256،278)

 .(3)مف القانوف المدنو الكويتو 227/2خبلؿ نص المادة 

مف المشرع  ونجد غف موقؼ المشرع األردنو والمشرع الكويتو كاف غكثر توييقًا مف موقؼ كؿ

ستثنائية وناقصة، مسؤولية ا مييي يو هييف األخيريفف مسؤولية يديـ التالمصري والارنسو، دي غ

ص يو هي  القايدة العامة، ال يسأؿ يف نطبلقًا مف غن ما يربطاف بيف المسؤولية والتمييي، يالشخغ

                                                 

، مختار الصحاح ، مرجع سابؽ، بػاب الصػاد،  425دار المشرؽ، ص بيروت ، ،41(، ط2113المنجد يو الملة واأليبلـ،)( 1)
   . 215ص 

يمػػ  غنػػس "كػػؿ دلػػرار بػػاللير يمػػـي يايمػػس ولػػو كػػاف  1976( لسػػنة 43( مػػف القػػانوف المػػدنو اػػألردنو رقػػـ )256( تػػنص المػػادة )2)
( مف ناس القانوف يمػ  غنػس "ديا غتمػؼ صػبو مميػيًا غو غيػر مميػي غو مػف يػو 278كما نصت المادة )غير مميي بلماف اللرر" 

 حكم ا ماؿ غير  ليمس اللماف مف حالس". 

يمػ  غنػس: "يمػـي الشػخص بتعػويض اللػرر الناشػئ  1996لسنة  15( مف القانوف المدنو الكويتو رقـ 227/2( نصت المادة )3)
 ر مميي". يف يعمس الخاطئ ولو كاف غي
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يو ظؿ هييف القانونيف، والحؽ غف يكرة الخطأ بما وم ا  غيعالس التو تلر باآلخريف دال ديا كاف مميياً 

 .(1)التقميدي غساسًا لممسؤولية ال تحقؽ العدالة

ة الصبو مرحم سيـ غدوارها دل  ثبلثة يروع ، وهو:ولما كانت األهمية تتدرج تبعا لمسف يكاف تق

 .غير مميي ، ومرحمة الصبو المميي ، ومرحمة سف الرشد

 : وهو كالتالو وهيا يتطمب الوقوؼ يم  كؿ مرحمة 

 الارع األوؿ: الصبو غير المميي. 

 الارع الثانو: الصبو المميي. 

 الارع الثالث: البالي الرشيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

، 1، ص www.osamabahar.comمسػػؤولية يػػديـ التمييػػي يػػف يعمػػس اللػػار، دراسػػة مقارنػػة،  .(2118)( منصػػور، غمجػػد1)
 ـ. 3/4/2111تاريع الدخوؿ 
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 الفرع األول

 الصبي غير المميز

تمييي يو تحديد سف التمييي هو الصبو غير المميي، وال المرحمة األول  مف مراحؿ

 .(1)ستعداد الشخص غو قدرتس يم  ي ـ ماهية غيعالس وتقدير نتائج ا"األصطبلح القانونو هو "غ

ونجد غف غالبية القوانيف الولعية العربية غناطت غهمية األدا  يو المسؤولية العقدية يو 

لاقس اإلسبلمو، وهي  القوانيف لـ تعرؼ التمييي المتطمب لقياـ التصريات القانونية بالتمييي، وكيلؾ ا

ة شروحات يق ا  القانوف المدنو غهمية األدا  بؿ يرقت بيف صلير مميي وصلير غير مميي، وبمتابع

 .(2)د غن ـ غيطوا التمييي يو المسؤولية التعاقدية يات ما ـو التمييي يو الاقس اإلسبلمونج

كؿ مف يبمي  يم  غف "تنص ( مف القانوف المدنو األردنو 44/2)المادة نص وبالرجوع دل  

 .(3) السابعة يعتبر ياقدًا لمتمييي"

( مع المشرع 86القانوف المدنو يو الاقرة الثانية مف المادة ) غتاؽ المشرع الكويتو يويقد 

 . (4)"وكؿ مف لـ يكمؿ السابعة مف يمر  يعتبر غير مميي  األردنو يم  غف "

ال يكوف غهبًل  -1( يم  غنس: "45ف المشرع المصري قد نص مف خبلؿ المادة )كما نجد غ

وكؿ مف لـ يبمي  -2لمباشرة حقوقس المدنية مف كاف ياقد التمييي لصلر يو السف غو يتس غو جنوف. 

 .(5)السابعة يعتبر ياقدًا لمتميي"

                                                 

 .262( ييض اهلل، محمد يويي، مرجع سابؽ، ص 1)

 .34( النجادا، محمود، مرجع سابؽ، ص 2)

 . 1976لسنة  43دنو رقـ ( مف القانوف المدنو األر 44/2( نص المادة )3)

 . 1996لسنة  15رقـ  الكويتو( مف القانوف المدنو 86/2( نص المادة )4)

 . 1948( لسنة 131( مف القانوف المدنو المصري رقـ )451( نص المادة )5)
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ي حؽ التصرؼ ( مف القانوف المدنو المصري "ليس لمصلير غير الممي111وتليؼ المادة )

 .(1)يو مالس، وجميع تصرياتس باطمة"

تاقا يم  غف سف قد غ والكويتو وهيا يعنو غف كؿ مف المشرع األردنو والمشرع المصري

ما  ايقد غخيو عد يديـ التمييي، إف الشخص اليي لـ يبمي هيا السف يالتمييي هو سبع سنوات، ومف ثـ ي

ادا لقوؿ الرسوؿ صم  اهلل يميس وسمـ ، ) يمموهـ يو غوجبس الاقس األسبلمو لتحديد هيا السف غستن

 السابعة وغلربوهـ يو العاشرة (.

لصلر يو السف بعدـ بايدـ التمييي  مدى ارتباط كؿ مفجم ور الاقس المصري يم   ويتاؽ

األهمية التعاقدية غو يو المسؤولية التقصيرية يم  غف  كؿ مف سف السابعة مف يمر  سوا  يو سبموغ

 اتجاهاف. وقد بري (2)( مف القانوف المدنو المصري164لتمييي ل يا السبب يتحدد يو المادة )ا انعداـ

 : (3)هماو  غيرهما

تجا  ويو نطاؽ المسؤولية التقصيرية ليس ثمة ما يحوؿ األتجا  األوؿ: يرى غصحاب هيا األ

( قد غنشأ 45مادة )عة مف يمر  ياقبًل ويلؾ بديوى غف نص الي السابدوف دثبات انعداـ تمييي مف بم

قرينة يم  تواير التمييي يو سف السابعة، ولكن ا قرينة قابمة إلثبات العكس ييجوي بالتالو دثبات 

 .(4)انعداـ التمييي لمف جاوي هيا السف

                                                 

 ( مف القانوف المدنو األردنو. 117( تقابم ا المادة )1)

يمػػ  غنػػس: "يكػػوف الشػػخص مسػػؤواًل يػػف غيمالػػس  1948( لسػػنة 131قػػـ )( مػػف القػػانوف المػػدنو المصػػري ر 164( تػػنص المػػادة )2)
 غير المشروية مت  صدرت منس وهو غير مميي". 

 .41(.المسؤولية التقصيرية لعديـ التمييي دراسة مقارنس،يمسطيف،جامعة النجاح الوطنية،ص2118يسقبلف، يلؿ) (3)

المػدنو:  الشخصػو لعػديـ التمييػي يػو الاقػس اإلسػبلمو والقػانوفالتعػويض يػف لػرر الاعػؿ  .(1994)( غبو الخير، يبػد السػميع4)
 .نقبًل يف يلؿ يسقبلف، المرجع السابؽ.11ص ، دار الن لة العربية القاهرة ، دراسة مقارنة،
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( ال ينطبؽ يو مجاؿ المسؤولية التقصيرية 45تجا  الثانو: يرى غف ما نصت يميس المادة )األ

مي هيا السف غو بالنسبة لمف بمل ا. ومف ثـ يإنس يجوي ويقًا ل يا الرغي بإطبلؽ سوا  بالنسبة لمف يب

 .(1)دثبات تمييي مف لـ يبمي هي  السف كما غنس يجوي دثبات يدـ تمييي مف بمل ا

ونجد بأف المشرع األردنو يندما حدد سف السابعة مف العمر كسف لمتمييي دنما غقاـ قرينة 

 .(2)لصلير ال ياؿ ياقدًا لمتمييي يم  الرغـ مف بموغس هي  السفبسيطة قابمة إلثبات العكس مف غف ا

وقد يهب السن وري مف خبلؿ حديثس يف التمييي كركف يو الخطأ دل  "غف الصبو غير 

لتس تقصيرية، غما مف بمي السابعة يياترض مي السابعة مف يمر  وال تصبح مسا ميي وهو مف لـ يبمال

ـ الدليؿ يم  انعداـ التمييي ييس لمرض يقمو غو لسبب ييس التمييي وتصح مسا لتس حت  يقد

 .(3)يارض"

 

                                                 

 .41نقبًل يف يلؿ يسقبلف ،المرجع السابؽ،.11، ص مرجع سابؽ (غبو الخير، يبد السميع،1)

جامعػة  القػاهرة ،وارض األهميػة يػو الشػريعة اإلسػبلمية : رسػالة دكتػورا  غيػر منشػورة ،دراسػة يػو يػ .(1953)( النوري، حسػيف2)
 وما بعدها.  16ص القاهرة ، 

 ، 3ط الوسػػيط يػػو شػػرح القػػانوف المػػدنو،.(1981)، وانظػػر السػػن وري، يبػػد الػػرياؽ،38( النجػػادا، ممػػدوح، مرجػػع سػػابؽ، ص 3)
 .1115ص القاهرة،  دار الن لة العربية،
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 الفرع الثاني

 الصبي المميز

كؿ مف لـ  يبدغ ب ا التمييي ويعتبر اً معين اً ف المدنية العربية التو حددت سنموقؼ القواني فد

ف لـ يبمي مف القانوف المدنو األردنو يم  "وكؿ م (44/2)يقد نصت المادة  ،ياقدًا لمتمييي يبملس

 ، وغيلا يو القانوف المدنو الكويتو والمصري السالاة اليكر. السابعة يعتبر ياقدًا لمتمييي"

 اً ، وال يقصد بوصاس ممييًا غنس غصبح مميي ويكوف الصبو ممييًا مف سف التمييي دل  سف الرشد

نما يقصد ب يا الوصؼ غف الصلير قد  تويرت لس بعض غسباب تميييًا كامبًل، ي يا معنا  بموغ الرشد، وا 

 .(1)التمييي، ي و ال يياؿ ناقص العقؿ، وليلؾ يكوف ناقص األهمية

: "تصريات الصلير المميي صحيحة مت  كانت ( مدنو غردنو مايمو118المادة ) نصتو 

نايعة ناعًا محلًا، وباطمة مت  كانت لارة لررًا محلًا، غما التصريات الدائرة بيف الناع واللرر 

بتدا  غو دجاية القاصر بعد لتصرؼ غيم  دجاية الولو يو الحدود التو يجوي يي ا لس ايتعد موقوية 

 بموغس سف الرشد". 

( اليختمؼ يف رغي المشرع األردنو حيث 87وكاف رغي القانوف المدنو الكويتو يو المادة )

ة ديا تصريات الصلير المميي صحيحة ديا كانت نايعة لس ناعًا محلًا، وباطم -1 نص يم  غف: "

غما التصريات الدائرة يو يات ا بيف الناع واللرر، يتقع قابمة  -2كانت لارة بس لررًا محلًا. 

 ية دجرائ ا يند دبتدا  ".ما لـ تمحق ا اإلجاي  ممف لس وال لئلبطاؿ لمصمحتة،

غيلا مع المشرع المصري يو القانوف المدنو يو  ختماايكؿ مف المشرييف السابؽ يكرهما لـ ي

 ( .111) المادة
                                                 

 .15الخير، يبد السميع يبد الوهاب، مرجع سابؽ، ص ( غبو 1)
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ف  ومف هنا يتلح غف التصريات الدائرة بيف الناع واللرر ي و موقوية يم  دجاية الولو، وا 

 .كانت يو ناس الوقت تعتبر قابمة لئلبطاؿ بالنسبة لمقاصر 
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 الفرع الثالث                                          

 البالغ الرشيػػػػد

( مف القانوف المدنو 44)  المادة تنصيتماة مولوع )البالي الرشيد( تناولت التشريعات المخ

كؿ شخص بمي سف الرشد متمتعًا بقوا  العقمية، ولـ يحجر يميس يكوف كامؿ  -1: "غف المصري يم 

 .وسف الرشد هو دحدى ويشروف سنة ميبلدية كاممة" -2األهمية لمباشرة حقوقس المدنية. 

يم  غنس واحد  المشرع المصري يو تحديد كماؿ األهميةالمشرع الكويتو مع ولـ يختمؼ 

 ( مدنو كويتو.96ويشروف سنة ميبلدية كاممة ، كما يو المادة )

دنو األردنو يو كؿ شو  يدا غف كماؿ الم القانوف( مف 43تطابؽ المادة ) ومف المبلحظ

 يحسب المشرع األردنو ثمانو يشرة سنة شمسية كاممة.األهمية 

بأف جعؿ كماؿ األهمية يو  المشرع الكويتو مع المشرع المصري كؿ مفمف هنا اليختمؼ 

 ف ما لـ يطرغ سبب مف غسباب يوارض األهمية ما داـ متمتعًا بقوا  العقمية .يالواحد والعشر 

ولما كاف رغي كؿ مف المشرييف والحًا وصريحًا يجب يمينا غف نمتات دل  يوارض األهمية 

ية والحس تطرغ يم  لبالي سف الرشد ولما ب ا مف غهم تصريات، ألن ا مف األسباب قد تبطؿ ال

 األهمية .

وقد يهبت محكمة التمييي األردنية دل  هيا المنح  يو قرار ل ا قل  بأنس "ديا كانت الديوى 

( مف المجمة ويلؾ 989( و )986تتعمؽ بمراهؽ يعم  المحكمة التحقيؽ يو بموغس ويقًا لممادتيف )

ثتس تتحمؿ البموغ ولـ يكيبس ظاهر وغوصايس، يإيا غقر بس يإف كانت ج البموغبمشاهدتس وسؤالس يف 
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ف غنكر البموغ غو غقر بس ولكف جثتس غير محتممة وكاف ظاهر  الحاؿ يصدؽ ويكوف هو الخصـ وا 

 . (1)الحاؿ مكيبًا لس ال يصدؽ وال يعتبر خصمًا"

دنو السابؽ حيث غحتوى يم  ، وكاف القرار يعود دل  القانوف األر ويو قرار آخر ل ا غيلاً 

: "دف كؿ مف يكمؿ اثنتو يشرة سنة هجرية مف اليكور ال يعتبر باللًا حتمًا بمجرد تجاوي مبدغ مايمو 

نما يعتبر مراهقًا كما هو صراحة المادة ) ( مف المجمة، وينص كيلؾ 986سف البموغ دوف منت ا  وا 

ة مف يمر  كما هو والح مف نص دل  غف يبمي حقيقة ولو حدث بموغس قبؿ سف الخامسة يشر 

( مف المجمة وكيلؾ يعود المراهؽ باللًا حكمًا حينما يتـ خمسة يشرة سنة 989( و )985المادتيف )

 . (2)( مف المجمة"987هجرية مف يمر  ولو لـ تظ ر يميس يبلئـ كما هو صريح نص المادة )

 

                                                 

منشور يم  موقع االستاي المحػامو يػراس القلػاة قسػـ اجت ػادات المحػاكـ  41276/1996( قرار محكمة التمييي األردنية رقـ 1)
www.qamown.com .  

 .187/1974( قرار محكمة التمييي األردنية رقـ 2)
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 المطمب الثاني

 األمراض المؤثرة في العقل

 لير اليي يبمي سف السابعة يعتبر ممييًا يو القانوف المدنو األردنوسبؽ وبيّنا غف الص

ال يطرغ يم  اإلنساف طارئ ف بأ متعمؽيا كمس وغيلًا يو القانوف المدنو المصري، لكف ه والكويتو

وقد تعترض يوارض غير السف يو  ،ويقد  نعداـ تمييي دل  ا الن ا ستؤديبموغس هي  المرحمة  بعد

الثبلث ، ولكف قد يشوب ا مثؿ هي   نساف كامبًل يو العمر غير مراحمسوف اإلمجاؿ األهمية ييك

العوارض حت  يو تماـ يمر  ، يتخؿ مف غهميتس وتجعؿ تصرياتس تصريات الصبو غير المميي ، 

وقد نصت المادة  ، يقمة يتأثر يو تصرياتس القانونيةي و يو حال ا صاات خاصة تأثر بسبلمة 

قد التمييي لصلر يو السف هبًل لمباشرة حقوقس المدنية مف ي  غنس "ال يكوف غ( مدنو غردنو يم44/1)

 .(1)غو يتس غو جنوف"

ومف خبلؿ هيا المطمب سيتـ تناوؿ األمراض العقمية التو تعد سببًا مف غسباب انعداـ التمييي 

 مف خبلؿ الاروع التالية: 

 الارع األوؿ: الجنوف. 

 الارع الثانو: العتس. 

 لث: الساس. الارع الثا

 

 

 
                                                 

 مدنو األردنو. ( مف القانوف ال44/1( نص المادة )1)



 

 

47 

 الفرع األول

 الجنػون

ويعد الجنوف األكثر تأثيرًا لعقؿ ، إلنسافا يقؿتؤدي دل  يواؿ  يعتبرالجنوف غحد األمراض التو

 .األنساف 

يتبلؿ يو العقؿ تصاحبس يدة يبلمات تدؿ يم  ويعرؼ الجنوف بأنس: "شيوي غو غ 

 .(1)الخطورة"

يم  ( 127المادة ) حيث نصتف محجورًا لياتس، ويو القانوف المدنو األردنو يعتبر المجنو 

 يف ليات ـ. الصلير والمجنوف والمعتو  محجور  غف

، يو المادة غير المطبؽوقد غخي المشرع األردنو بالتارقة بيف الجنوف المطبؽ والجنوف 

( مدنو يم  غنس "المجنوف المطبؽ هو يو حكـ الصلير غير المميي، غما المجنوف غير 128/2)

هو يو حكـ الصلير غير المميي، غما المجنوف غير المطبؽ يتصرياتس يو حاؿ دياقتس المطبؽ 

 .(2)كتصرؼ العاقؿ

غير مطبؽ، المشرع مطمقًا بيف جنوف مطبؽ و  غما بالنسبس لمقانوف المدنو المصري يمـ يارؽ

تمييي يو ( يم  غنس: "ال يكوف غهبًل لمباشرة حقوقس المدنية مف كاف ياقد ال45/1قد نصت المادة )ي

 السف غو يتس غو جنوف". 

                                                 

يمػػاف،  منشػورات الجامعػة األردنيػة، ،1الجنػوف وااللػطراب العقمػو وغثػر  يػػو المسػؤولية الجنائيػة، ط (.1987( السػعيد، كامػؿ)1)
 18ص األردف ، 

 ( لـ يأخي القانوف المصري ب ي  التارقة. 2)
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والدراسة كونس ليس  مييد مف البحثالغسباب انعداـ التمييي يحتاج دل   ينجد غف الجنوف مف

 . نادرةحالة 

مف  (98)يختمؼ مع المشرع االردنو يو نص المادة  وكما كاف رغي المشرع الكويتو ال       

 -2غهمية األدا  ، وتقع تصرياتس كم ا باطمة. دوـالمجنوف مع-1"القانوف المدنو الكويتو يم  غف : 

يا كاف الجنوف غير مطبؽ ، وحصؿ التصرؼ يو يترة غياقة ، كاف صحيحًا .  وال يلير مف  -3وا 

 ". حكـ تصريات المجنوف ، ويقًا لماقرة السابقة ، غف تنصب يميس المحكمة قيماً 
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 الفرع الثاني

 العتػو

الاقس اإلسبلمو وكيلؾ القوانيف الولعية ويريس يمـ يريس يقد العتس كمرض يصيب العقؿ 

الطب، والعتس كالجنوف خمؿ يصيب العقؿ، ولكنس يختمؼ يف الجنوف يو غف صاحبس ال يكوف يو 

 .(1)حالة هياج، ي و يبارة يف جنوف هادئ

  كاف مختمط الكبلـ، ياسد التدبير سوا : "مف كاف قميؿ الا ـ،يم  غنسويعرؼ الاق ا  المعتو  

 .(2)لؾ ناشئًا مف غصؿ الخمقة غو لمرض طرغ يميس"ي

، ويلؾ يو كما كاف يو مجمة األحكاـ العدليةموقاس مف العتس يقد غستنبط غما المشرع األردنو 

( مف القانوف المدنو 128/1المعتو  يو حكـ الصبو المميي وهيا ما نصت يميس المادة ) فغ

 .(3)األردنو

د األهمية ـ المجنوف يو جميع غحكامس، ي و ياقكالمعتو  ح غيط يقد غما القانوف المصري         

يف  الحديثيو  يكرهايو النصوص التو تـ  يميس غشارما باطمة، وهيا تقع كالمجنوف وتقع تصرياتس 

 .(4)المجنوف

 

                                                 

دار الن لػة  بيػروت ، المبنانو والقانوف المصػري،لتياـ دراسة مقارنة يو القانوف مصادر اال .(1979)( الصد ، يبد المنعـ يرج1)
 .216ص العربية ، 

 وجميػػػػػع غجػػػػػيا   ،25( الموسػػػػػوية الاق يػػػػػة الكويتيػػػػػة، ديػػػػػداد وتػػػػػأليؼ ويارة األوقػػػػػاؼ والشػػػػػؤوف اإلسػػػػػبلمية بدولػػػػػة الكويػػػػػت، ج2)
 www.islam.gov.kw،  31ص ،  17/4/2010تاريع الدخوؿ. 

 : "المعتو  هو يو حكـ الصلير المميي". ( مف القانوف المدنو األردنو يم  غف128/1دة )( نصت الما3)

 .217( الصد ، يبد المنعـ يرج، مرجع سابؽ، ص 4)

http://www.islam.gov.kw/
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"قياـ حالة العتس وغثرها يو التمييي مما يتعمؽ با ـ  وكاف لمحكمة النقض المصرية يم  غف

 .(1)وى، يبل يخلع ييس القالو لرقابة محكمة النقض"الواقع يو الدي

وتليؼ يو قرار آخر "ويجوي دثبات حالة العتس وقت صدور التصرؼ. بجميع الطرؽ، ولـ  

 .(2)يكف يشترط يو التقنيف المدنو القديـ ال يطاؿ التصرؼ يم  المشتري بعتس البائع وقت البيع"

                                                 

، منشػور يػو كتػاب الػدكتور السػن وري، الػوجيي يػو شػرح القػانوف المػدنو، نظريػة اػاللتياـ 1938غكتوبر سػنة  27( نقض مدنو 1)
 .115ياـ، هامش، ص  بوجس

 .114، منشور يو المرجع السابؽ، هامش 1951نويمبر سنة  22( نقض مدنو 2)



 

 

51 

 الفرع الثالث

 والغفمػة  والسفػػ

غحد يوارض يتبار  با والمقصود بالسايس حدد التشريعات المدنية المقصود بيي اللامةلـ ت      

سمطة  ف تكوف لسباالقالو  ومف صبلحية وظياة الاقة المدنواألهمية المؤثرة يو العقؿ، يقد جعم ا 

 .تقديرية يو تأسيس قرار  يم  الخبرة وظروؼ الواقعة 

الخاة والحركة ، غما اللاؿ :غاؿ يف الشو مف باب صمس : لد الحمـ وغ قصد يو الساس للةوي   

 . )1( دخؿ وتركس

يعرؼ الساس يم  غنس "خاة تعتري اإلنساف، يتحممس يم  العمؿ بخبلؼ موجب العقؿ والشرع مع    

نااقس يو غير حكمس  .(2)قياـ العقؿ حقيقة، والمراد بس هنا ما يقابؿ الرشد وهو تبيير الماؿ وا 

الشخص اليي ال ي تدي ال  التصريات الرابحة المايدة ييلبف يو  " يم  غنس ويراد بيي اللامة    

ما ا ما السايس ي و مف يبير غموالس يو غير مولع ا ويت، غالمعامبلت لسبلمة قمبس ونيتس غبنا ياحشاً 

 . (3) مع قياـ العقؿ حقيقة ا  ويعمؿ بخبلؼ موجب العقؿ والشرعسراؼ ي و الملموب ب و باأل

، والمياف ال يحجر  اللامةويي السايس كؿ مف القانوف المدنو األردنو لمولوع  تعرضوقد        

نما بقرار  يمي ما لياتي ما ( 127/2)  المادة كما جا  يلؾ يو نص،  المحكمة غيلاً  صادر مف، وا 

                                                 

 .  261 ، باب الليف ، ص 173باب السيف ص مرجع سابؽ ، مختار الصحاح ، (1)

دار الاكػر  مشػؽ،د ، 1نظرية اللماف غو غحكاـ المسؤولية المدنية والجنائية يو الاقس اإلسػبلمو ، ط (.1971( اليحيمو، وهبة)2)
 .131ص ، 

  . 235ص،  دار الثقاية لمنشر والتوييع يماف ، النظرية العامة لبللتيامات ، .(1996)( الالؿ ، منير 3)
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 يجب غف يبمي قرار الحجر لممحجور يميس وغف يعمف لمناس سببس" " غنسيم  وهنا تقوؿ محكمة التمييي 
(1(. 

المادة  كما نصتوتكوف تصريات كؿ مف السايس ويا اللامة كتصريات الصلير المميي، 

 .( مف القانوف المدنو األردنو129/1)

( مف القانوف المدنو المصري يم  غنس: "يكوف تصرؼ المحجور 116/1وقد نصت المادة )

 لؾ"لمحكمة يو يا لوقؼ غو الوصية صحيحًا مت  غينت اغامة با غويميس لساس 

يماؿ اإلدارة الصادرة مف مدنو مصري يم  غف تكوف غ (116/2المادة ) غيلا كما تنص 

 . حة يو الحدود التو رسم ا القانوفالمحجور يميس لساس المأيوف لس بتسمـ غموالس صحي

اللامة والسايس يحجر يمي ما، وينصب  يي غف كؿ مف يم ممشرع المصري لوهيا يعنو غف 

 ت ما بعد تسجيؿ قرار الحجر كأهمية الصبو المميي.ل ما قيـ، وتكوف غهمي

                                                 

، لسنة 9، 8، العدد 38، منشور يو مجمة نقابة المحاميف، السنة 961/88( قرار محكمة التمييي األردنية، تمييي حقوؽ رقـ 1)
  .1823، ص 1991
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 المطمب الثالث

 أمراض عقمية أخرى تعدم التمييز

التمييي، ومن ا الجنوف، ولكف  دًا مف األمراض العقمية التو تؤثر يم سبؽ وبينا غف هناؾ يد

 ندرج هي وت ،يو ددراؾ تمييي وتؤثريم  الشخص، غخرى تس ـ يو غلطراب العقؿهناؾ حاالت 

 : من امسميات  يدةتحت  المؤثرة يم  العقؿاألمراض 

 السكر والمخدرات والتنويـ الملناطيسو. -

 الصرع.  -

 ال ستيريا.  -

 اليقظة النومية.  -

 ايدواج الشخصية.  -

 أواًل: السكر والمخدرات والتنويم المغناطيسي:

العقؿ ويم  تقدير  ثر يون ا غف تو تعرؼ المواد المسكرة والمخدر  يم  غن ا  " هو التو مف شأ    

مور وهو تختمؼ ويقا النواي ا ولقدرة الشخص اليي يتناول ا يم  التأثر غو يدـ التأثر المر  لؤل

 (1)."ب ا

ع يي ا الشخص بتأثير غخر بحيث حالة مف النوـ الصنايو يق"ويعرؼ التنويـ الملناطيسو بأنس :     

س سوا  وقت النوـ غو بعد اليقظس ويناي النائـ يأمر  باعم ح النائـ تحت تأثير المنوـ ياعؿ كؿ مايصب

                                                 

  . 61جادا ، مرجع سابؽ ، ص ( الن1)



 

 

54 

وال يستطيع  ايا غت  الاعؿ غثنا  النوـ ليسبل يشعر ب ا تمبية لؤلمر الصادر اهي  االمور بشكؿ آلو ي

 )1( "ة .ت  الاعؿ بعد اليقظغ يامقاومة ديحا  األمر د

يف يقد  التمييي  مس مسئوالً خطأ يجع يقد  التمييي مرتكباً بر مف غوجد ناسس بإرادتس يو حاؿ يعتو     

نا  ثنا  يلؾ ، ييسأؿ كؿ مف السكراف والمخدر والمنـو يما يرتكبس غثويما غرتكبة مف غيعاؿ لارة يو غ

غو كاف قبؿ غف ينـو  يا كاف قد تعاط  الخمر والمخدرات مختاراً يقد  التمييي مف غيعاؿ لارة، د

، قد تناوؿ الخمر دوف غف ياطف دل  يلؾ غو يريد  سكراف غو المخدريا كاف الما د، غ كيلؾ ملناظيسياً 

يو السكراف غو المخدر غو يسأؿ يما يرتكبس مف غيعاؿ لار  غثنا  يقد  التمييي ، ويارض  يأنس ال

  ا دوف خطأ منس ودوف غف يريد يلؾ،نس غوجد ناسس يو هي  الحالة مالـ يثبت هو غنس وجد ييالمنوـ غ

(2)رتكبس .يف الاعؿ اليي غ دتس وكاف يم  يمـ ييكوف مسؤوالً رايأيا ات  الشخص بالاعؿ بمحض د
 

 : الصرع: ثانياً 

لطرابات الكيميائية واللرر الدماغو غو الخمؿ يو حدث الصرع نتيجة الوـر المخو واألي

 .(3)النظاـ العصبو

حالة يقد  ي وال تشترط األثبات يو غن ـ يوييبل يسأؿ يما يقع منس غثنا  النوبة ويقد  لمتمي

اهر غف األنساف الدخؿ ألرادتس يو هي  األمراض، يالصرع يؤدي يو النوبة التميييغـ ال ، ألف الظ

 بخاض الويو واألدراؾ لدى المصاب بس .

 : اليستيرياثالثاً 

                                                 

 ،  61النجادا ، مرجع سابؽ ،  (1)

  . 254( مرقس ، مرجع سابؽ ، ص2)

 .47ص  األردف، منشورات الجامعة األردنية، يماف،التمقائية كمانع مسؤولية يو القانوف الجنائو،  (.1988)( السعيد، كامؿ3)
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مرض يحدث غختبلاًل يو توايف الج اييف الناسو والعصبو وتؤثر يو الشعور  وهو

 . (1)واإلرادة

دراؾ اال يياف بدوف تشنجات و  النوبة ألن ا تؤدي ال  يو صرعحالة ال مع هي  الحالة وتشترؾ

 .  وويو

 : اليقظة النومية: رابعاً 

ف مرؼ هيا المرض بقياـ النائـ ببعض األيعاؿ والحركات المختماة غثنا  النوـ وبعد يقظتس يعُ 

ب ا ببل ويو وال  ستثنا  يتيكرها كالحمـ، ويند قيامس ب ي  األيعاؿ يقوـنومس ال ييكر من ا شيئًا، دال ا

 .(2)ددراؾ

ويعمؿ هيا المرض يمميًا يو غف بعض مراكي العقؿ التو تنظـ حركات الجسد غو ممكات 

 .(3)اإلنساف ال تتوقؼ غثنا  النـو بؿ تبق  تمارس نشاط ا

 : ازدواج الشخصية: خامساً 

  وهو حالة مرلية نادرة تصيب اإلنساف يظ ر يي ا تلير مظ ر  العادي وتتلير غيكار 

ومشاير  ومبلمحس ويأتو غيمااًل ما كاف ليأتي ا يو حالتس العادية ثـ تيوؿ الحالة الطارئة يبل ييكر 

 .(4)شيئًا مما حدث لس بعد غف يعود لحالتس الطبيعية

                                                 
 .377اهرة،مطبعتجامعتفؤاداألول،صالمسؤولٍتالجناٌت،الق(.1948)القللً،محمدمصطفى(1)

 .18( السعيد، كامؿ، مرجع سابؽ، 2)

 .2( دبراهيـ، جبلؿ، مرجع سابؽ، ص 3)

 .589( يودة، يبد القادر، مرجع سابؽ، ص 4)
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 المبحث الثاني 

 أسباب عديم التمييز في الفقو اإلسالمي 

س يو لرر تجا  اللير وجنايتالصبو والمجنوف والمعتو  ما يقع مف  الاق ا  المسمموفغيتبر 

يو الاقس اإلسبلمو  نعداـ التميييااـ التمييي لدي ما، وترجع غسباب نعدحكـ الخطأ ، ويرجع يلؾ دل  ا

، ومف ثـ دل  غي طارئ يقع لئلنساف غو يوارض لمف مايسم  يوارض  الصلر يو السف بدايةدل  

 األهمية .

حًا يتعنو بأن ا: "صاة يقدرها الشارع يو صطبلغما غ ،(1)واألهمية للة هو الصبلحية لؤلمر

صطبلح األصولييف ، غما يوارض األهمية يو غ(2)الشخص تجعمس محبًل صالحًا لخطاب تشريعو"

يتعنو بأن ا "ما يطرغ يم  اإلنساف مف الطوارئ التو تؤثر يو يقمس وتمييي  غو تقتلو الحد مف 

 .(3)تصرياتس"

 المطالب التالية:  ويميس سيتـ تناوؿ هيا المبحث مف خبلؿ

 المطمب األوؿ: الصلر يو السف. 

 المطمب الثانو: األمراض المؤثرة يو العقؿ. 

 المطمب الثالث: غسباب غخرى تعدـ التمييي. 

 

 

                                                 

 ( المعجـ الوسيط، مادة غهؿ. 1)

 .733ص  ، معة دمشؽمطبعة جا دمشؽ ، 6ط ،1الاقس اإلسبلمو يو ثوبة الجديد، ج (.1959)( اليرقا، مصطا  غحمد2)

 .245دار الاكر العربو،ص  القاهرة ، غحكاـ المعامبلت الشريية، .(1973)( الخايؼ، يمو3)
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 المطمب األول

 نػالصغر في الس

، غما (1) يعرؼ الصلر يو الملة يم  غنس "لد الكبر وقد صلر الشو  ي و صلير وصلار"         

كؿ دنساف، ي و حالة طبيعية تتقدـ بلح ييعرؼ يم  غنس "الطور الطبيعو السابؽ مف حياة صطيو األ

 .(2)حياة كؿ دنساف ييصير ب يا الوصؼ مف األحواؿ األصمية لئلنساف"

ؼ الصلر يو الاقس بأنس "وصؼ يالؽ باإلنساف مف والدتس دل  بموغس وتكاممس ممكاتس ويعرٌ 

 .(3)العقمية"

كتماؿ مة ويدـ اغير كام تسوقدر  نالجقبؿ البموغ يكوف لس يقؿ غير  وهيا يعنو غف الصلير

 . يقمس

 الاقس اإلسبلمو قسـ غهمية األدا  دل  ثبلثة مراحؿ هو:  ا غفنويتبيف ل

 المرحمة األول : مرحمة انعداـ التمييي. 

 المرحمة الثانية: مرحمة التمييي. 

 البموغ والرشد.  المرحمة الثالثة: مرحمة

                                                 

 .215مادة صلر، ص مرجع سابؽ ، ،مختار الصحاح( 1)

 .813( اليرقا، مصطا ، مرجع سابؽ، ص 2)

منشػػورات المكتػػب التجػػاري بيػػروت ،  ،1ط انيػػة،األهميػػة المدنيػػة يػػو الشػػرع اإلسػػبلمو والقػػوانيف المبن (.1965( الخطيػػب، غنػػور)3)
 .39لمطباية والنشر والتوييع، ص 
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 ولالفرع األ 

 مرحمة انعدام التمييز

تبتدغ مرحمة انعداـ التمييي اواًل بوالدة الصبو حيًا، وتنت و يند بموغس سف السابعة مف يمر ، 

ويقع تحت مسم  غير المميي، وقد غتاؽ الاق ا  يم  غف هي  المرحمة تحتسب بالسنوات، والعمة مف 

 لعمر.يلؾ لعدـ تعارض األحكاـ، وغف تتاؽ يم  غير المميي بحسب ا

"الصلير غير المميي هو  ( غير المميي غنس943دلية يو المادة )مجمة األحكاـ الع وقد يريت

اليي ال يا ـ البيع والشرا  غي ال يعمـ كوف البيع سالبًا لمممؾ والشرا  جالبًا لس وال يميي اللبف الااحش 

ي هي  الميكورات يقاؿ لس الظاهر مثؿ غف يلبف يو العشرة بخمسة مف اللبف اليسير والطاؿ اليي يمي

 صبو مميي".

يند الحنابمة والمالكية  ،مياهبالباطمة يو جميع  تقع وتصريات الصبو غير المميي

التو نصت و  (966)تجا  مجمة األحكاـ العدلية يو المادة وقد غخيت ب ي  اال والشايعية والحناية ،

ف  غيف لس وليس".  يم  ما يمو: "ال تصح تصريات الصلير غير المميي القولية وا 



 

 

59 

 الفرع الثاني

 مرحمػػة التمييػػػز

. غما التمييي (1)التمييي يو الملة مف ماي الشو  مييًا غي ييلس ويري ، وميي بمعن  ماي

صطبلحًا ييعرؼ يم  غنس: "معرية معانو األلااظ التو تنشأ ب ا العقود بالعمـ بآثار تمؾ العقود واللبف غ

 . (2)يي ا ياحش ويسير"

ويكر غئمة المياهب األربعة المش ورة يو الاقس اإلسبلمو بتعرياات متعددة لممميي، يبنسبة  

اليي يعرؼ غف البيع سالب لمممؾ والشرا  جالب لس ويعمـ اللبف  "المميي هو عريوف يم  غفلؤلحناؼ يي

 " الااحش مف اليسير ويقصد بس تحصيؿ الربح والييادة

اليي يا ـ الخطاب ويرد الجواب "  يم  غنس المميي  قد يريواي والحنابمة والشايعيةغما المالكية         

 . " وال ينلبط بسف بؿ يختمؼ باختبلؼ اإلي اـ

ونجد غف جم ور الاق ا  غلحقوا هي  المرحمة بسابقت ا، ولـ يثبتوا لمشخص يو هي  المرحمة 

قصة، ويترتب يم  غهمية األدا  ا  ناتوف يو هي  المرحمة غهمية غدغهمية غدا  مطمقًا، غما الحناية ييثب

ينس  .(3)الناقصة مثبًل صحة تصرياتس الدائرة بيف الناع واللرر مع توقا ا يم  رغي الولو وا 

 

                                                 

 .344مادة ميي،ص مرجع سابؽ، الصحاح،مختار ( 1)

 .81، ص مكتبة يبد اهلل وهبة القاهرة ، ، 2،ط الاقس اإلسبلمو(. 1995( مدكور، محمد سبلـ)2)

مكتبػة الن لػة العربيػة  بيػروت ، ع ، تعريػب المحػامو ي ػد الحسػينو،درر الحكاـ يو شرح األحكاـ، الكتاب الراب ( حيدر، يمو،3)
 .617، ص ،دوف سنة طبع
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ويلؾ بالنظر دل   وقد غخي الاقس اإلسبلمو يند الحكـ يم  الصلير بأنس مميي غو غير مميي،

الصلير بمي  غتم ايبلمات ديا  ديف حالة غخرى، حيث غف الاقس اإلسبلمو قد حدكؿ حالة يم  

 : (1)التمييي وهومرحمة 

 القدرة يم  التمييي بيف البيع غو الشرا .  -

 ي ـ الخطاب.  -

 التمييي بيف النايع واللار والخير والشر.  -

                                                 

 .16النجادا، محمود، مرجع سابؽ،  (1)



 

 

61 

 الفرع الثالث

 البموغ والرشد مرحمة

ظائؼ يّرؽ الاقس اإلسبلمو بيف مرحمتو البموغ والرشد، حيث يقصد بالبموغ للة نلج الو 

صطبلحًا ي و: "غهـ المراحؿ الطبيعية التو تمر ب ا حياة اإلنساف، ألنس ينتقؿ ، غما البموغ غ(1)التناسمية

مف طور الصلر دل  طور الكبر، ويصبح مف مبدئ ا مكماًا يمقو يم  ياتقس نظير ما يحممس سائر 

 . (2) الكبار المكمايف مف التكاليؼ الشريية، ومف المسؤوليات ين ا"

غف البموغ يو الحاالت العادية السميمة يصؿ ييس نمو  الدكتور اليرقا يو تعرياس لمبموغ " ىوير 

و العقؿ واإلدراؾ دل  الشريية البدنية، كما يصؿ ييس نم الجسـ وقدرتس دل  الحد الكايو لتحمؿ التكاليؼ

نما تتا اوت األشخاص بعد الحد الكايو مف معرية الخير والشر، والنايع واللار، ويواقب األيماؿ، وا 

ييما ورا  هيا النصاب الكايو مف قدرتو الجسـ والعقؿ تااوتًا طبيعيًا بدرجات اليكا  والمواهب  ،يلؾ 

الاطرية التو ال يتساوى يي ا اثناف مف الناس وهيا التااوت يو الييادة يف الحد الكايو ال يبرة لس وال 

ؿ المسؤوليات بعد تواير النصاب البلـي مف يمنع تساوي الجميع يو القدرة يم  ي ـ التكاليؼ وحم

 . (3)"مؤهبلت ا لدي ـ

رؽ الاقس اإلسبلمو بيف البموغ والرشد، حيث يرى الاقس اإلسبلمو غنس بالبموغ تثبت والية وياُ 

 . (4)الناس دوف والية الماؿ

                                                 

 .334ص  دار الاكر العربو ، القاهرة ، غصوؿ الاقس، (.1958( غبو يهرة، محمد)1)

 ( المعجـ الوسيط: )مادة بمي(. 2)

 .771( اليرقا، مصطا ، مرجع سابؽ، ص 3)

 .335( غبو يهرة، محمد، المرجع السابؽ، ص 4)
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ف واألثر اليي يرتبس الاقس اإلسبلمو يم  البموغ هو مخاطبة الارد بالتكمياات ومؤاخيتس ي

 . (1)تااؽ الاق ا "رشد بأغقوالس وغيعالس غما التصريات المالية يبل بد ل ا مف ال

بقول ا:  البموغ لدى الصلير بعبلمات (985) وقد يريت مجمة األحكاـ العدلية يو المادة

 "يثبت حد البموغ باألحكاـ واإلحباؿ والحيض والحبؿ". 

يا لـ تظ ر هي   بالسف، وجم ور الاق ا   البموغيتبر ، غاإلمارات الحسية دباف المراهقةوا 

يعتبروف سف البموغ خمسة يشر يامًا، وغبو حنياة يعتبر سف البموغ بالنسبة لمصبو ثمانو يشرة سنة، 

 . (2)وبالنسبة لمصليرة سبعة يشر سنة

مولوع دثبات البموغ والتحقؽ منس،  مف المجمة (989( و )988وقد يالجت المادتاف )

البموغ ال يقبؿ منس"  دي غيم  غف "الصلير اليي لـ يدرؾ مبدغ سف البموغ ديا ( 988ينصت المادة )

ؽ دقرار  ر ح( يم  غنس: "ديا غقر المراهؽ غو المراهقة يو حلور الحاكـ ببموغس يبل يصد989والمادة )

دف كاف ظاهر الحاؿ مكيبًا لس بأف كانت جثتس ال تتحمؿ البموغ غما ديا كاف ظاهر الحاؿ غير مكيب 

قراراتس ناييةالبموغ ييصس بأف كانت جثتس متحممة ل معتبرة ولو غراد بعد يلؾ بمدة  دؽ وتكوف يقود  وا 

لـ غكف باللًا يو يلؾ الوقت غي حيف غقررت بالبموغ يبل  ياسع تصرياتس القولية بأف يقوؿ دننو غف

 . (3)يمتات دل  قولس"

                                                 

 .83( مدكور، محمد سبلـ، مرجع سابؽ، ص 1)

 .337( غبو يهرة، محمد، مرجع سابؽ، ص 2)

 .21( النجادا، ممدوح، مرجع سابؽ، ص 3)
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حًا ييعرؼ يم  غنس: "غكمؿ مراحؿ صطبل. غما الرشد غ(1)غهتدى وغستقاـ: يو الملة واإلرشاد

األهمية"، ومعنا  يند الاق ا  حسف التصرؼ يو الماؿ مف الوج ة الدنيوية، ولو كاف ياسقًا مف الوج ة 

ختبلؼ رة المالية بتدبير األمواؿ وحسف غستثمارها. وهو غمر مختمؼ بأالدينية، ويتواير بتحقؽ الخب

 .(2)األشخاص والبيئة والثقاية

رتاعت الوالية ينس، وسممت دليس غموالس، بمي الشخص رشيدًا كممت غهمية، وغ دياوبنا  يميس 

قراراتس دف بمي غير رشيد بقو ناقص غهمية  يميس يند ستمرت الوالية المالية ، وغاألدا ونايت تصرياتس وا 

والتعميـ ي تصرياتس، وال تسمـ دليس غموالس، غما الوالية يم  الناس. كالتأديب جم ور الاق ا ، يبل تنا

شتراط الرشد محصور يو التصريات المالية، وغما غير يلؾ ينس بمجرد بموغس ياقبًل، غي غف غ يترتاع

 .(3)العقؿكاليواج والطبلؽ يإن ا نايية بمجرد البموغ و 

نما غكتاتغتاقت مجمة األحكاـ العدلية مع جم ور الاق ا  بعدـ قد و   تحديد سف معيف لمرشد، وا 

"الرشيد هو اليي يتقيد بحاظ مالس ويجتنب اإلسراؼ  ( يم  غف947مادة )يو ال بتعريؼ الرشيد

 والتبيير". 

                                                 

 .261المنجد يو الملة واأليبلـ ، مرجع سابؽ ، ص (1)

 .126مرجع سابؽ، ص ،( اليحيمو، وهب2)

 .126وهب مرجع سابؽ، ص ( اليحيمو، 3)
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 المطمب الثاني

 األمراض المؤثرة في العقل

الاقس  نعداـ التمييي لدىكأحد غسباب ا كبيرةغهمية  تكتسب األمراض المؤثؤة يو العقؿ

يأي خمؿ قد يطرغ يم  ، اإلنساف يلؾ لما بس مف تأثير يم  التمييي واإلدراؾ لعقؿ يرجعو اإلسبلمو 

 القدرة يم  التمييي واإلدراؾ.س ينقصيحدث ييس خمبًل  قد غوالعقؿ يقد يؤثر ييس غو يعدـ العقؿ 

 ،وقد يريت مجمة األحكاـ العدلية ثبلثة غنواع مف األمراض العقمية هو الجنوف والعتس والساس

هيا المبحث مف خبلؿ  تـ تناوؿ(، ويميس سي946( و )945( و )944ويلؾ يو نصوص المواد )

 ثبلثة يروع:

 الارع األوؿ: الجنوف. 

 الارع الثانو العتس. 

 الارع الثالث: الساس. 
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 الفرع األول

 الجنػػػػػون

ختبلؿ يو ، غما غصطبلحًا ييعرؼ يم  غنس "غ(1)الجنوف للة يعنو يواؿ العقؿ غو يساد ييس 

 .(3)معنا  غنس "يواؿ العقؿ غو اختبلؿ غو لعاس"، ويكر يو (2)العقؿ ينشأ ينس الطراب غو هيجاف"

ويتبيف لنا غف الجنوف ياقد التمييي وياقد العقؿ لدى الشخص وغتاقت التعرياات يم  يلؾ يو 

  المعن  لمجنوف بأنس مختؿ العقؿ غو ياقد  .

غف "المجنوف يم  قسميف غحدهما  مجمة األحكاـ العدلية يم ( مف 944المادة ) تنصو 

مطبؽ، وهو اليي يستويب جنونس جميع غوقاتس، والثانو هو الجنوف غير المطبؽ وهو اليي المجنوف ال

 يجف يو بعض األوقات ويايؽ يو بعل ا".

( و 979المادتاف ) امتحدثت ين حكمو الجنوف المطبؽ وغير المطبؽ يقد بالنسة لغما 

المطبؽ هو يو حكـ ( بأف "المجنوف 979المادة ) نصتحيث  يو مجمة األحكاـ العدلية، (981)

( ينصت يم  غف "تصريات المجنوف غير المطبؽ يو حالة 981الصلير غير المميي"، غما المادة )

 دياقتس كتصرؼ العاقؿ".

غكانت تصريات المجنوف سوا  لمادتيف غف يو كؿ حاالت المجنوف ونجد مما سبؽ مف ا

لة األياقة يتعد صحيحس ، غما ديا غير المطبؽ تقع باطمس ، بخبلؼ يو ما ديا كانت يو حا المطبؽ غـ

 . كانت األياقس غير كاممس يأف تصرياتس كحكـ الصلير المميي

                                                 

 .792( اليرقا، مصطا ، مرجع سابؽ، ص 1)

 .212( ييض اهلل، محمد يويي، مرجع سابؽ، ص 2)

 .291( الخطيب غنور، مرجع سابؽ، ص 3)
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 الفرع الثاني

 العتػػػػػػػو

ختبلؿ العقؿ آنا يآف ال لمتبادؿ ، غما غصطبلحًا ي و: "ا(1)الناقص العقؿالعتس يو الملة يعنو: 

 .(2)المجانيف"بحيث يختمط كبلمس ييشبس مرة بكبلـ العقبل ، ومرة بكبلـ 

وقد يرؼ يو نظر يقس آخر غنس "مرض يؤدي دل  اختبلؿ يو العقؿ يينتج ينس يدـ ددراؾ 

 .(3)األمور ددراكًا سميما"

نما هو لعؼ يو العقؿ بسبب  ومف خبلؿ ما سبؽ يتلح لنا غف المعتو  ليس ياقدًا لمعقؿ وا 

نما  خمؿ يو العقؿ وليس كالمجنوف ومف هنا يتلح غف لعؼ العقؿ اليييؿ  . يلعاساألدراؾ وا 

يم  غف "المعتو  هو بتعريؼ المعتو   ( مف مجمة األحكاـ العدلية945المادة ) وقد ولحت

المادة  تحدثت غيلايو حيف  وكبلمس مختمطًا وتدبير  ياسدًا"، ختؿ شعور  بأف كاف ي مس قميبلً اليي غ

 ( حكمس بقول ا "المعتو  يو حكـ الصلير المميي". 978)

                                                 

  .229مرجع سابؽ، مادة يتس،ص،مختار الصحاح (1)

 .329( النجادا، محمود، مرجع سابؽ، ص 2)

حيػػا   ،1ط هميػػة ينػػد األصػػولييف،يػػوارض األ .(1988)( الجبػوري، حسػػيف خمػػؼ3) منشػػورات مع ػػد البحػػوث العمميػػة وا 
 .197ص  المممكة العربية السعودية، التراث اإلسبلمو، جامعة غـ القرى، مكة المكرمة،
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 ثالثالفرع ال

 السفػػػػػو

صطبلحًا ييعرؼ ، غما غ(1)ساس سا ًا وسااهًا خؼ وطاش وج ؿ :الساس يو الملة يم  غنس

يم  غنس "خاس تعتري اإلنساف، يتحممس يم  العمؿ بخبلؼ موجب العقؿ والشرع مع قياـ العقؿ 

 .(2)حقيقة"

غير مولعس  ( بقول ا "السايس هو اليي يناؽ مالس يو946وقد يريتس المجمة يو المادة )

يطائ ـ وال  ويبير يو ناقاتس ويليع غموالس ويتما ا باإلسراؼ والييف ال ييالوف يحاموف يو غخيهـ وا 

 ". السا ا يعريوف طريؽ تجارت ـ وتمتع ـ بسبب ببلهت ـ وخمو قبول ـ يعدوف غيلًا مف 

 اق ا  يم تاؽ اليقد غ الراشد، سف يميس الساس بعد بموغس يطرغوقد يبمي الشخص ساي ًا وقد 

 غف يمنع ينس مالس ويظؿ تحت والية وليس. مف بمي ساي اً 

                                                 

 المعجـ الوسيط، مادة )ساس(.  (1)

 .131اليحيمو، وهب مرجع سابؽ، ص  (2)
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 المطمب الثالث

 أسباب أخرى تعدم التمييز

األسباب هو: النـو  مف هي مؤقتًا، و  تيهبسعدـ يي ا التمييي، يغسباب تُ  يدة هناؾتوجد 

 السكر. واإلغما ، و 

 الفرع األول

 النوم واإلغماء

ختياري يمنع العقؿ مع وجود  والحواس الظاهرة عو غير غالنوـ يم  غنس "يتور طبي يعرؼ

  .(1)السميمة يف العمؿ"

ستعمالس ييؿ القوى وتعجي بس يو الن   يف اكما يرؼ اإلغما  يم  غنس "يتور غير طبيعو ي

 .(2)مع قيامس حقيقة"

رض كؿ مف النوـ واألغما  يتشاب اف يو غن ما يواومف خبلؿ التعرياات السابقة يتلح غف 

 بأمور وقتية قصير ، لكف الدخؿ لئلنساف يي ما. افمتعمق ستعمالس، ي مامنعاف العقؿ مف اي

ر طبيعو، ياألغما  ولكف يجب التارقس يو غف النوـ مرحمة طبيعية بعكس اإلغما  غمر غي

 .ختيار األنساف وقدرتس يم  التحكـ يو قدراتسياوت يو يرصة ا

 

                                                 

 .1397، ص مف طرؼ حسف حممو الرييوري كشؼ األسرار، طبع هػ(.1317( البيدوي، يمو بف محمد)1)

 .148( ايبيدة، يمو رملاف، مرجع سابؽ، ص 2)
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 الفرع الثاني

 السكػػػػػر

متبل  الدماغ مف األبخرة طبلح يم  غنس: "غامة سرور سبب ا غصيو االيعرؼ السكر  

 .(1)المتصايدة يعطؿ العقؿ وال يييمس"

كر بحيث ال يدري السكراف بعد كما يرؼ يم  غنس: "يواؿ العقؿ بتبادؿ الخمر غو غي مس

 .(2)تس ما كاف قد صدر منس حاؿ سكر "اقدي

عرؼ السما  مف األرض وال يميي بيف األشيا  "ال ي األحناؼ غوصاؼ السكراف بأنس وقد يكر

 .(3)وهو يائؿ العقؿ ومف يلمب يم  كبلمس ال يياف"

وبأجماع مف الاق ا  يم  غف غيعاؿ السكراف كايس تستوجب اللماف يف اللرر اليي غحدثة      

لمتمييي  يم  اللير ، ولكف كانت المسألة والخبلؼ يثور يو يقوبة السكراف يمف الاق ا  غيتبر  ياقداً 

، ياو بيف السكر المباح والسكر المحظورخر يرؽ وغتجا  غال يدرؾ يبل تجب يميس دال اللماف ، 

 األوؿ يستوجب اللماف يقط غما يو الثانية ييستوجب يقوبة .

                                                 

 .29النجادا، مرجع سابؽ، ص( 1)

 .29ص  المصدر ناسس،( 2)

(. األشبا  والنظائر يم  ميهب غبو حنياة النعماف،تحقيؽ يبدالعييي محمد الوكيؿ،القاهرة،مؤسسة الحمبو 1968( ابف نجيـ)3)
  .311لتوييع ، صوشركا  لمنشر وا
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 الرابعالفصل 

 عن الفعل الضار من مسؤولية عديم التمييزالفقو اإلسالمي موقؼ القوانين الوضعية و 

مسؤولية يديـ التمييي وما هو األسباب التعريؼ ب السابقةتعرلنا يو الاصوؿ  بعد غفن ايًة و 

نتطرؽ يو هيا الاصؿ دل  موقؼ كؿ مف التشريعات األردنية وس،  التو تاقد الشخص غدراكس وتمييي 

 والكويتية والمصريس والارنسيس وموقؼ الاقس اإلسبلمو ب يا الصدد .

 المباحث التالية: ويميس سيتـ تناوؿ هيا الاصؿ مف خبلؿ 

 المبحث األوؿ: موقؼ المشرع األردنو مف مسؤولية يديـ التمييي. 

 المبحث الثانو: موقؼ المشرع الكويتو مف مسؤولية يديـ التمييي. 

 . موقؼ المشرع المصري والارنسو مف مسؤولية يديـ التميييالمبحث الثالث: 

 يـ التمييي.مف مسؤولية يداإلسبلمو اقس الالمبحث الرابع: موقؼ 
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 المبحث األول

 موقؼ المشرع األردني من مسؤولية عديم التمييز

مف  (256)تنص المادة و  ،المسؤولية يو القانوف المدنو األردنو تقوـ يم  غساس اللرر دف       

 ،يايمة ولو غير مميي بلماف اللرر" القانوف المدنو االردنو يم  غف كؿ " دلرار باللير يمـي

مسؤولية ، يكؿ ردنو غيترض اللرر وغيتبر  هو األساس لملنص نجد غف المشرع االوبموجب هيا ا

يعؿ ينتج يف لرر لملير يمـي بالتعويض حت  لو صدر مف يديـ التمييي ، سوا  غكاف مدركًا غـ ال 

، يا المبدغ مف خبلؿ النص اليي سبؽل  اً ، يكانت قايدة يامس ، تمـي التعويض مف مالس ، وتأكيد

( مف 278المادة )، حيث نصت وتحميؿ يمتس المالية يحمؿ يديـ التمييي مسؤولية كاممة صيكاف الن

مميي غو مف حكم ا ماؿ غير ، ليمس دنو األردنو يم  غف " ديا غتمؼ صبو مميي غو غير مالقانوف ال

 اللماف مف مالس". 

 وسيتـ تناوؿ هيا المبحث مف خبلؿ المطالب التالية: 

 العامة يو المسؤولية.  المطمب األوؿ: القايدة

 المطمب الثانو: الارؽ بيف حكـ المباشرة وحكـ التسبب. 

 المطمب الثالث: تعير الحصوؿ يم  التعويض مف غير المميي. 
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 المطمب األول

 القاعدة العامة في المسؤولية.

 دف القايدة العامة التو يستند يمي ا القانوف المدنو األردنو يو المسؤولية هو نص المادة

 "كؿ دلرار باللير يمـي يايمس ولو غير مميي بلماف اللرر". يم  غف  (256)

وقد نح  القانوف المدنو األردنو منح  الاقس اإلسبلمو اليي لـ يأخي باكرة الخطأ يو 

 .(1)التصريات الاعمية

( و 916وقد غشارت الميكرات اإليلاحية لمقانوف المدنو األردنو غيلًا دل  نص المادتيف )

( مف مجمة األحكاـ العدلية السابؽ يكرهما بقول ا: "ويبلحظ غف المجمة قصرت نص المادة 961)

متس اللماف مع غف الحكـ يو دتبلؼ الناس كيلؾ، وقد ( ما )ديا غتمؼ صبو ماؿ غير ( وغلي 961)

ستعماؿ لاظ يو األمواؿ. وقد رؤي يو المشروع اغجيب بأف هيا القصر مف المجمة ألن ا ال تبحث دال 

 .(2)ياـ ليشمؿ األمواؿ واألناس جميعاً 

                                                 

مصادر االلتياـ يو القانوف المدنو األردنو، مقارنة بالاقس اإلسبلمو، يماف، دار الثقايػة لمنشػر  .(1999)( غحمد، محمد شريؼ1)
 .211والتوييع،  ص 

( ديػػػداد المكتػػػب الانػػػو لنقابػػػة 256، المػػػادة )2( المػػػيكرات اإليلػػػاحية لمقػػػانوف المػػػدنو اػػػألردنو، الجػػػي  اػػػألوؿ، ط2)
 .281، ص 1987محاميف األردنييف، يماف، مطبعة التوييؽ، ال
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 المطمب الثاني

 الفرؽ بين حكم المباشرة وحكم التسبب.

. يكوف اإللرار بالمباشرة غو 1" يم  غفالقانوف المدنو األردنو  ( مف257نصت المادة )

يا وقع بالتسبب ييشترط التعدي غو التع2التسبب  مد غو . يإف كاف بالمباشرة لـي اللماف وال شرط لس وا 

 غف يكوف الاعؿ ماليًا دل  اللرر".

وقد جا  يو قرار صادر يف محكمة التمييي األردنية "غف الطعف بأف كسر الماتور مف جرا  

سقوطس مف الرايعة غثنا  يممية النقؿ لـ يكف نتيجة يعؿ مف غيعاؿ التعدي وال يستوجب التعويض هو 

الحالة تكوف مباشرة لملرر واإللرار بالمباشرة طعف ال يقـ يم  غساس ألف الشركة الناقمة يو هي  

يوجب اللماف ولو لـ يتوير شرط التعدي غو التعمد ألف اللماف ال شرط لس يو هي  الحالة يمبًل 

 .(1)( مف القانوف المدنو األردنو"257بأحكاـ المادة )

ف الاقرة يتبر غف ملمو لنص هي  المادة ، حيث غ فرئيسييكما وجس الدكتور اليرقا انتقاديف 

األول  مف المادة ليس مف شأنس غف يكوف مطمع مادة جديدة ألنس يو الحقيقة تعميـ لحكـ المادة 

السابقة يكاف األجدر يو رغيس غف ييكر يو ن اية المادة السابقة يم  سبيؿ التعميـ بطريؽ التسوية بأف 

تبار  يبارة )... غو غف يكوف يباشرة غو التسبب(. باإللاية دل  غيقاؿ )... سوا  غكاف اإللرار بالم

الاعؿ ماليًا دل  اللرر( الوارد يو ن اية الاقرة الثانية كشرط لملماف بالتسبب هو يبارة ال محصؿ 

ال ال يسم  تسببًا، ياإليلا  دل  اللرر هو جي  مف  ل ا. يلؾ ألف كؿ تسبب ماض دل  لرر وا 

دل  اللرر هنا  باإليلا غف المقصود  ما وـ التسبب وليس شرطًا يطمب ييس، ويرى الدكتور اليرقا

                                                 

، ص 1989، مطبعػة التوييػؽ، 1989لعػاـ  9و  8منشور يو مجمة نقابػة المحػاميف، العػدد  679/88( قرار تمييي حقوؽ رقـ 1)
1811. 
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غمر آخر غسو  التعبير ينس، وهو غف يترتب اللرر يم  التسبب كنتيجة اليمة ال تتخمؼ ينس، 

كقطع حبؿ القنديؿ المعمؽ، المؤدي دل  سقوطس حتمًا ليلؾ يوصو الدكتور اليرقا بحيؼ يبارة )غو غف 

 .(1) يكوف الاعؿ ماليًا دل  اللرر(

غشاد الدكتور غبو ييد مصطا  بأف غثن  يم  المشرع الكويتو يو يدـ التارقة بيف  وقد          

ارقة بيف نظر الدكتور غن ا تييؿ المشاكؿ العالقة يادة يند الت كانت وج ةالمباشرة غو التسبب، ي

 )2(والمتسبب.المباشر 

                                                 

 .119،118، نقبًل يف يلؿ يسقبلف ، مرجع سابؽ،ص73،74اليرقا،مصطا ، مرجع سابؽ،ص( 1)

، بحث مقارف يو القانوف 6، السنس  4مدى مسؤولية يديـ التمييي يو القانوف المقارف، العدد .(1982)و ييد ( مصطا ، غب2)
نقبًل يف يلؿ يسقبلف، مرجع  . 119الارنسو والقانوف الكويتو ، نشر يو مجمة الحقوؽ ، جامعة الكويت ، الكويت ، ص 

 .122سابؽ، ص
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 المطمب الثالث

 لحصول عمى التعويض من غير المميزتعذر ا

حاالت مف غير المميي، يمف هنا يأف المشرع األردنو ولع البدائؿ قد يتعير يو بعض ال

( مف القانوف المدنو األردنو مسؤولية متولو الرقابة يف األيماؿ الصادرة 288كما يو نص المادة )

رقابت ـ ، ومف المبلحظ غف المشرع األردنو جعؿ هي  المسؤولية جوايية ومناطس مسؤوليف يف مف ال

. ال يسأؿ غحد يف 1 ، كما يو الاقرة األول  مف هي  المادة تنص يم  غف " لسمطة تقدير القالو

يعمس غير ، ومع يلؾ يمممحكمة بنا  يم  طمب الملرور ديا رغت مبررًا، غف تمـي بأدا  اللماف 

مف وجبت يميس قانونًا غو اتااقًا رقابة شخص يو حاجة دل   -المحكوـ بس يم  مف غوقع اللرر: غ

 حالتس العقمية غو الجسمية....".  غوصر  الرقابة بسبب ق

ف كاف   وجوبية ال مسؤولية ر هي  المسؤوليةتبعغف ييو  الملروربالمشرع حماية  األجدروا 

 .(1)يريل اقد مقالو قد يقررها غو لجوايية ومرهونة  غف يعتبرها مسؤولية

ور ديا ما غخي ال ريب غف تعويض الدولة لمملروريف يعد سبيبًل قويًا لتأميف مصمحة الملر 

 .(2)المشرع بس ، خاصة يند يدـ وجود ياقمس لمجانو غو مع وجودها ولكن ا ال تستطيع الويا 

مف المشرع المصري والمشرع الارنسو دي  دقة وتوييقاً وقد كاف موقؼ المشرع األردنو غكثر 

ستثنائية ة اايتبرها مسؤوليالمصري والارنسو  يفالقانونكؿ مف لية يديـ التمييي يو مسؤو  يتبرا

سنتطرؽ لس يو  مييي، وهيا ماالمسؤولية والت كؿ مف بيف يتبار غن ما ترتبطافويلؾ با،  وناقصة

 المبحث الثالث يف المشرع المصري والارنسو بأكثر دقس .

                                                 

 .72دار الثقاية، ص  يماف ،امة يو القانوف المدنو،االتجاهات الع .(1996)( سوار، محمد وحيد1)

 .678يودة، يبد القادر، مرجع سابؽ،  (2)
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 المبحث الثاني

 موقؼ المشرع الكويتي من مسؤولية عديم التمييز لفعمو الضار

وقد غلل   1981( لسنة 67لقانوف رقـ )يو االمعموؿ بس حاليا  مدنو الكويتوصدر القانوف ال        

ستعاض ين ا بالقانوف المدنو ، كما العدلية وا حكاـهيا القانوف يو مادتس األول  العمؿ بمجمة األ

يف  لتيامات الناشئةالخاصة بتنظيـ اال 1961( لسنة 6) وغلل  يو مادتس الثانية مف القانوف رقـ

وقد غخي المشرع الكويتو بالمسؤولية الشخصية والكاممة لعديـ التمييي يف يعمس العمؿ غير المشروع ، 

والتو نصت يم  غنس " ويمـي الشخص بتعويض اللرر   (2/227)اللار، مف خبلؿ نص المادة 

الناشئ يف يعمس الخاطئ ولو كاف غير مميي "، ومف ثـ يكوف المشرع الكويتو بتقدير  مسؤولية يديـ 

دل  غنس يمكف الكويتو مـي لممسؤولية يف الاعؿ اللار ، ويهب جانب مف الاقس التمييي ال يست

الاقرة االول  التو الواردة يو  كتاو بالقايدة العامة( وي227ستلنا  يف الاقرة الثانية مف المادة )اال

حداث لير  يمـي بتعويلس سوا  غكاف يو دحدث باعمس الخاطئ لرر بتنص يم  غنس " كؿ مف غ

و يو غيتناؽ المشرع الكويتو لاكرة الخطأ المولو تسببا " حيث يرى هيا الجانب غ اـ اشرةاللرر مب

يتناؽ المشرع الكويتو يشير دل  غ يوجد ما نس الر ، ونرى غالمادي اليي يتحقؽ بمجرد وقوع اللر 

خي بالخطأ دليؿ العبارة الواردة بالاقر  األول  وهو ) باعمس الخاطئ ( غي غنس غلاكرة الخطأ المولويو ب

كتا  غف " المشرع الكويتو غ ثبات بعنصرية المادي والمعنوي ، وقد ورد بالميكر  االيلاحيةالواجب األ

ف كاف كؿ مف يخطئ ييحدث بخطئس غ رسا  المبدغ العاـ مقرراً بأ 227و الاقرة االول  مف المادة ي

 .(1)بلير  يمتـي بتعويلس "  لرراً 

                                                 

  . 199ص  198( النجادا ، مرجع سابؽ ، ص 1)
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يو القايدة  ف غكثر توييقاً كا (227)الاقرتيف مف المادة كؿ يتو يو المشرع الكو موقؼ ف ونػرى غ      

 الاقر  الثانية تدؿ يم  حرص ، ياو يولع يو الاقرة الثانية نصًا غحتياطيًا العامة يو الاقػر  األولػ  ، 

ستنبط وقد ا، الكويتو متمييًا لممشرع المشرع الكويتو يم  لماف حؽ الملرور ، وكاف توج اً  وويو

 رع الكويتو غحكامس مف الاقس اإلسبلمو.المش

 

 هيا المبحث مف خبلؿ المطمبيف التالييف: سنتطرؽ يو و 

 يديـ التمييي لاعمس اللار يو القانوف المدنو الكويتو.  لماناتالمطمب األوؿ: 

 المطمب الثانو: لماف متولو الرقابة لاعؿ يديـ التمييي يو القانوف المدنو الكويتو. 

 

 



 

 

78 

 لالمطمب األو

 عديم التمييز لفعمو الضار في القانون المدني الكويتي ضمانات

   تعتبر مسؤولية شخصية لما ينجـ مف لرر غحدثس يديـ التمييي لملير ، ومف خبلؿ

النصوص مف الممكف غف تكوف المسؤولية باعؿ اللير ، وتعتبر ب ي  الحالة مسؤولية شخصية 

. 

 سؤولية يم  ياتؽ يديـ التمييي ويو يمتس تعتبر مسؤولية غصمية ، ألف المشرع ولع الم

 المالية .

  ولما كاف النص خصص يديـ التمييي ي نا تكوف مسؤولية مميمة لمقالو وال يستطيع التوسع

الثانية يم   الحكـ لما ب ا مف داللة يو الاقرةوغف تكوف تقديرة يو حيف غستعداد  ألصدار 

 مسؤوليتس .

 مدنو الكويتو حيث يمـي القالو بالتعويض يف اللرر وغن ا مسؤولية كاممة يو القانوف ال

واليي يخلع لمقوايد العامة المقررة يو تقدير التعويض يف الخسارة التو وقعت والكسب 

اليي يات غو يحكـ بإيادة الحاؿ دل  ما كانت يميس غو غي ديا غخر يم  سبيؿ التعويض 

، وتقوؿ  247لممادة  نداً ( ، ويم  القالو مراياة الظروؼ الشخصية لمملرور س246)ـ

يف يات غصابة  كويتو "والدية التمثؿ تعويلًا داليلاحية لمقانوف المدنو الالميكرات اإل

ود يف الكسب ويقد العائؿ ال تمنع مف التعويض الناشئ يف العقالناس وهو ب ي  المثابة 

تو تمحؽ ومصرويات العبلج واالألـ حسية كانت غـ ناسية ، وغير يلؾ مف صروؼ األيى ال
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 (1)الناس يو غناس ـ غو يو غموال ـ وقد حرصت المادة غف تبرر هيا الحكـ ديعًا الي مظنة " 

. 
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 المطمب الثاني

 ضمانات متولي الرقابة لفعل عديم التمييز في القانون الكويتي

 : غف يو القانوف المدنو الكويتو يم  238تنص المادة           

ب يميس قانونًا غو اتااقًا رقابة شخص يو حاجة دل  الرقابة بسبب قصر  غو بسبب ػ كؿ مف يج 1" 

حالتس العقمية غو الجسمية ، يكوف مميمًا يو واج ة الملرور ، بتعويض اللرر اليي يحدثس لس يلؾ 

الشخص بعممس غير المشروع ، ويلؾ ما لـ يثبت غنس قاـ بواجب الرقابة يم  نحو ما ينبلو ، غو غف 

 ر كاف ال بد واقعًا ولو قاـ ب يا الواجب.اللر 

ػ ويعتبر القاصر يو حاجة دل  الرقابة ديا لـ يبمي خمس يشرة سنة ، غو بمل ا وكاف يو كنؼ 2

 القائـ يم  تربيتس.

ػ وتنتقؿ الرقابة يم  القاصر دل  معممس يو المدرسة غو المشرؼ يو الحرية ، ما بقو القاصر 3

 .تحت دشراؼ المعمـ غو المشرؼ

 " . ػ وتنتقؿ الرقابة يم  اليوجة القاصر دل  يوج ا غو دل  مف يتول  الرقابة يم  اليوج 4   

ف لمملرور الرجوع يم  متولو الرقابس لما نجـ ينس مف لرر ويبلحظ مف هيا النص غ        

ط ويو هي  الحالس تكوف مسؤولية متولو الرقابة مسؤولية غصمية لمف الشرو ، ومطالبة بالتعويض 

س ، وغف يناو التقصير مف غنس غتـ الرقابة يم  غكمؿ وج ثبت، ويستطيع الديع ب ا يو حاؿ غ المقرر 

 كمؿ وجس . جانبس وغنس غقاـ بالعناية يم  غ
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ثانيًا غف يصدر  ،وشروط قياـ هي  المسؤولية غواًل غف يتول  شخص الرقابس يم  يديـ التمييي        

تقصير متولو الرقابة يدـ رقابة و غساس هي  المسؤولية هو و ،  يعؿ غير مشروع مف يديـ التمييي

 .لمتولو الرقابة مسؤولية شخصية  تعديالخالع لرقابتس، يم  مف هو 

لتولو الرقابس الرجوع يم  يديـ التمييي بقول ا "   (  مدنو كويتو 241)وكما نصت المادة           

.  ديعس لمملرور تعويلًا يف يممس غير المشروعلممسئوؿ يف يمؿ اللير ، غف يرجع يميس بكؿ ما ي

ومف خبلؿ هي  المادة لمف المشرع الكويتو بالرجوع يم  يديـ التمييي لممطالبة بالتعويض اليي " 

 .يميس مف يعمس اللار  غناقس
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 المبحث الثالث
 المصري والفرنسي في القانونينمسؤولية عديم التمييز 

 

لمشرييف المصري والارنسو يم  لرورة تواير التمييي لتحقؽ المسؤولية ومف شترط كؿ مف اا        

 : سنيم  غ 164لمدنو المصري يو المادة نص القانوف اهنا 

ومع  - 2المشروية مت  صدرت منس وهو مميي.يف غيمالس غير  يكوف الشخص مسئوالً  -1" 

ينس ، غو تعير  يلؾ ديا وقع اللرر مف شخص غير مميي ولـ يكف هناؾ مف هو مسئوؿ

الحصوؿ يم  تعويض مف المسئوؿ ، جاي لمقال  غف يمـي مف وقع منس اللرر بتعويض 

.  " يادؿ ، مراييا ي  يلؾ مركي الخصـو

ومن ا القانوف القطري يو  ، بالقانوف الارنسو هي  المادة وغخيت كثير مف القوانيف المتأثرة        

م  يلؾ ال يسأؿ المجنوف وال الصبو غير المميي يف مف القانوف المدنو ، وبنا  ي 211المادة 

لمواجبات ومف خرؽ مادي  ، غيعال ما اللارة باللير بالرغـ مما يي ا مف مساس بحقوؽ اللير

ل  يوي التمييي ، د يعتبر موج ا دال ت الف خطاب الشارع ب ي  الواجباالمقابمس ل ي  الحقوؽ أل

تمثؿ النتائج اللارة  ياترض ييس دمكانية، وبالتالو ويارض يو كؿ شخص تواير التمييي والحرية 

و ياقد الحرية ، يكاف هيا الشرط أليعالس مالـ يثبت هو غنس كاف وقت غرتكاب الاعؿ يديـ التمييي غ

بديع يديع بس مسئوليتس مف طريؽ  تنحصر غهميتس يو غنس يتيح لممديو يميس بالمسئولية غف يتمسؾ

ف الشرط الناسو تكب الاعؿ اللار ، وبعبارة غخرى يإر الحرية وقت غ كاف ياقد التمييي غوثبات غنس غ
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ييما يتعمؽ بعديمو  غثر دالنس اليظ ر لس طأ يصبح مارولًا تواير  دوف حاجة دل  غثباتس بؿ غلمخ

 .(1)التمييي كالصلير غير المميي والمجنوف وبااقدي الحرية كما يو حالة القوة القاهرة 

شخص لما يو مادي يو الخطأ ، يإدراؾ النحراؼ هو الركف الغو االيا كاف التعدي د        

ف مني ي د القانوف الرومانو حت  اآلشترطت الشرائع معنوي ، ليا انحراؼ هو ركنس المسمكس مف ا

خر القرف التاسع يشر انس يو غو لاايؿ حت  تتحقؽ مسئوليتس ، غير غلرورة تواير التمييي يو ا

وال تعتد  تأخي باكرة تحمؿ التبعة ، وهي  النظرية  لمسؤولية التقصيريةظ رت النظرية المادية يو ا

لة محدث اللرر ؿ غنصارها بلرورة مسا كتاا  بركف اللرر ، وليا قاليلؾ بركف الخطأ غ تبعاً 

الظمـ يدـ  ف هناؾ حاالت يكوف يي ا مفوغ ، خصوصاً  مثبلً  كاف مجنوناً  ولو كاف غير مميي بأف

 .(2) والملرور يقيراً  كاف غنياً  دف مسا لة يديـ التمييي

،  ف يكوف مميياً ف مسئوال مسئولية تقصيرية ، يجب غف الشخص ، حت  يكو صؿ غيف غياأل        

ف الصبو المميي يكوف يو غ نس يكاو ييظ ر يلؾما غلروري وهو يو الوقت ياتس يكاو ، غوالتمييي 

ما غنس لروري وف قد بمي سف الرشد ، وغدل  غف يكئولية تقصيرية كاممة دوف الحاجة مسئوال مس

ركف يو  دراؾيف غيمالس اللارة ، ألف األ يكوف مسئوالً  ف الشخص غير المميي الييظ ر يلؾ  يو غ

كاف السبب  ياً ير مميي ، غوهيا الحكـ ينطبؽ يم  كؿ شخص غ دراؾ ، الخطأ ، يبل خطأ مف غير غ

تصح مسا لتس  يي لـ يبمي السابعة مف يمر  ، النعداـ التمييي ، يالصبو غير المميي ، وهو اليو ا

ليؿ يم  ما مف بمي السابعة ييارض ييس التمييي وتصح مسائمتس حت  يقـو الدمسا لة تقصيرية ، غ

تصح مسا لتس ، ويارض يو  و لسبب يارض ، كيالؾ المجنوف النعداـ التمييي ييس لمرض يقمو غا

                                                 

  . 236ص  235، ص 1( مرقس ، مرجع سابؽ ، ج1)

  . 331( سمطاف ، المرجع السابؽ ، ص2)



 

 

84 

ظس ؿ اللار وهو يو لحرتكب لاعؿ الدليؿ يم  غنس ا، األ غنس يقو  ستصحاب حالة الجنوفالمجنوف ا

ما المعتو  المميي يتجوي لتس ، غيديـ التمييي يبل تصح مسا  ياقة ، والمعتو  يت ا كامبلً ات األمف لحظ

محجوريف ،  اوالسايس ، ولو كانما يو اللامة ، غ دراؾ ييسلتواير ركف األ لتس حت  لو كاف محجوراً مسا 

اف بيف الخير والشر ، وتنتاو المسؤولية حت  لو ك ييافيماؿ ويممف غ ادر ين ميص ما ألن ما يدركاف

ب بمرض النـو والمصا ، ل  سبب يارض ييوؿ كالمنوـ تنويما ملناطيسياً غنعداـ التمييي يرجع د

تكب ر و يلؾ ، يمت  ثبت غف الشخص اليي اصاب بالصرع ونحو المخدر والموالمدمف يم  السكر غ

ألف  لتسيأنس التصح مسا  رتكابس ل يا العمؿ ،اقد الويو غو منعدـ التمييي وقت ايالعمؿ اللار كاف 

 .(1)دراؾ غير قائـ األ

 ستثانية :مسؤولية عديم التمييز مسؤولية ا

تقدير مسئولية يديمو التمييي يف غيعال ـ اللارة ، كثر الشرائع الحديثة نحو تج ت غاليلؾ         

يف شخص مسئوؿ يتسن  يي ا لممصاب الحصوؿ يم  التعويض مف  حوؿ التو اليم  األقؿ يو األ

ليامس مركي يديـ التمييي المالو يسمح بأرتكب الاعؿ اللار والتو يكوف يي ا يديـ التمييي اليي ا

تجا  ، ينصت ار المشرع المصري غيلا يو هيا اال، وقد س جيائياً  بتعويض المصاب ولو تعويلاً 

ول  مف المادة قرة األستثنا  مف حكـ الاا –مف التقنيف المدنو الحالو  ثانيس يو الاقرة 164المادة 

ينس ، يا وقع مف شخص غير مميي ولو يكف هناؾ مف هو مسئوؿ نس " ومع يلؾ ديم  غ –الميكورة 

ف يمـي مف وقع منس اللرر بتعويض جاي لمقالو غ و تعير الحصوؿ يم  تعويض مف المسئوؿ ،غ

لاؼ بالقانوف كي الخصوـ " ، وقد غخي المشرع الارنسو بمثؿ يلؾ دي غيو يلؾ مر  يادؿ ، مرايياً 

                                                 

  . 664ص  663ص مرجع سابؽ،، 1ن وري ، الوسيط يو شرح القانوف المدنو ج( المرحـو الس1)
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ليس اليي تقدمت األشارة د 2 – 489ال  التقنيف المدنو نص المادة  1968يناير  3الصادر يو 

  .(1)يعالس اللارة احة يم  مسئولية البالي المصاب بإلراب يقم  يف غونص ييس صر 

ط بيف المسؤولة التقصيرية والتميي ، يقرر كمبدغ ياـ يدـ جواي يا كاف المشرع المصري قد ربد       

نس لـ يأخي ب يا المبدغ يم  دطبلقس ، يقرر غ يي يف اللرر الناشئ يف يعمس ، دالمسا لة يديـ التمي

ولـ يكف يا وقع اللرر مف شخص غير مميي " ومع يلؾ د يم  غف 164اقرة الثانية مف المادة يو ال

ف يمـي مف تعويض مف المسئوؿ ، جاي لمقالو غ و تعير الحصوؿ يم نس ، غهناؾ مف هو مسئوؿ ي

ف وظاهر مف هيا النص غ يو يلؾ مركي الخصوـ " وقع منس اللرر بتعويض يادؿ ، مرايياً 

  الحالة تتميي بأمريف : يأما األمر األوؿ ي و غن ا مسئولية مشروطة ، مسئولية يديـ التمييي يو هي

: بأال  خر غير يديـ التميييملرور الحصوؿ يم  تعويض مف شخص غليستطيع ا غالوشرط ا 

ف يكوف يو كاالة شخص يكامس ، وهيا يرض نادر الوقوع ، غو غخر يكوف لعديـ التمييي شخص غ

ولكف تعير الحصوؿ يم  تعويض ألنتاا  قرينة الخطأ مف جانبس غو إليسارة ،  يسمكمؼ بالرقابة يم

ة مخااة وجوايية ن ا مسئوليما األمر الثانو ي و غبالتعويض ، وغ ع يم  يديـ التمييييرجيعندئي 

مر متروؾ لمقالو ييما يتعمؽ بالحكـ بالتعويض ومقدار  ، يقد اليحكـ لمقالو ، يمعن  غف األ

يو تعريض  لخطأ الملرور و نظراً الملرور ، ويقر يديـ التمييي ، غ لثرا  القالو بالتعويض نظراً 

 ناقصاً  ما تعويلاً ديض الملرور ، وبالعكس قد يرى القالو  وجوب تعو  ي ،ناسس لاعؿ يديـ التميي

ويديـ  معدوماً  يا كاف يقيراً د كامبلً  ما تعويلاً ويديـ التمييي واسع الثرا  ، وا   معدوماً  يا كاف يقيراً د

ت  يو هي  التمييي يو سعة العيش مف غير وير ، والعمة يو التخايؼ مف مسؤولية يديـ التمييي ح

                                                 

  . 251ص  251( مرقس ، المرجع السابؽ ، ص 1)
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م  الخطأ بؿ يم  تحمؿ التبعة ، ألف الخطأ يتطمب تبن  ي ف هي  المسئولية الحالة االستثنائية ، غال

 . (1)ف المسئوؿ ياقد  األدراؾ واللرض غ
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 المبحث الرابع

 من مسؤولية عديم التمييز اإلسالميموقؼ الفقو 

ي يسػػتوجب غف يػػتـ البحػػث يمػػ  لمبحػػث يػػو موقػػؼ الاقػػس اإلسػػبلمو مػػف مسػػؤولية يػػديـ التمييػػ 

ف لػػـ يتعمػػد ، والثانيػػة : غف المتسػػبب اليلػػمف دػػال ديا كػػاف  قايػػدتيف  اػػألول  : غف المباشػػر لػػامف وا 

 متعديًا .

 يأقسـ هيا المبحث الو مطمبيف هما :   

 ومدى تطبيقس يم  يديـ التمييي . المطمب األوؿ : المباشر وحكمس         

 ومدى تطبيقس يم  يديـ التمييي . التسبب وحكمس المطمب الثانو :         
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 المطمب األول

 المباشرة

 الفرع األول: المقصود بالمباشرة

الكاسػػانو بأن ػػا "ديصػػاؿ اآللػػة  ويري ػػا. (1)الحنايػػة  وهػػو "مػػف يمػػو اػػألمر بناسػػس"المباشػػرة ينػػد  

 .(3)وسط"يند المالكية "ما ُيقاؿ يادة حصؿ ال بلؾ بس مف غير ت غما. (2)بمحؿ التمؼ"

. غمػػا الحنابمػػة ييقػػوؿ الػػدكتور (4)"مػػا ُيػػؤثر يػػو ال ػػبلؾ ويحصػػمس" يعريوهػػا يمػػ  غفغمػا الشػػايعية  

نمػا يجػد ل ػـ غمثمػة يمي ػا "كػالجرح بمػا لػس ناػوي  يجد لدي ـ غبو ييد مصطا  غنس ال  تعريػؼ لممباشػرة، وا 

غو يمقيس يػو نػار.. غو يخنقػس كسكيف وشوكة غو قتمة بمثقؿ، غو يمقو يميس حائط.. غو يمقيس مف شاهؽ، 

 .(5)بحبؿ.. غو يسد يمس وغناس

يتبيف مف التعرياات السابقة لماق ا  المسمميف غن ا تتركي يػو دظ ػار يبلقػة السػببية بػيف الاعػؿ  

اليي يحدث مف المباشر وبيف النتيجة ، يمت  ترتبت هػي  النتيجػة يمػ  الاعػؿ كنػا بصػدد مباشػرة ، وػال 

قػػد يهػػب جم ػػور العممػػا  دلػػ  القػػوؿ بتقريػػر مسػػئولية يػػديـ التمييػػي يمػػا لحػػؽ ي ػػـ بعػػد يلػػؾ القصػػد ، ي

الليػػر مػػف لػػرر ، ويمػػ  يلػػؾ يػػالمجنوف والصػػبو غيػػر المميػػي ومػػف يػػو حكم مػػا تترتػػب مسػػئولية كػػؿ 

لػؾ من ـ يو الاقس اإلسبلمو ، يإف غتمػؼ الصػبو غيػر المميػي غو المجنػوف ماػال ممموكػًا لليػر  يلػمف ي

                                                 

 ( مف المجمة.92شرح المادة ) 61باي، سميـ رستـ، المرجع السابؽ، ص (1)
بيروت، دار الكتاب  ، 7ج،2، ط بدائع الصنائع يو ترتيب الشرائع (.1974نو، يبل  الديف غبو بكر بف مسعود)الكاسا (2)

 165العربو، ص
، 4القرايو، ش اب الديف الصن اجو، الاروؽ وب امشس يمدة المحققيف وت ييب الاروؽ والقوايد السنية يو األسرار الاق ية، ج (3)

 .27، ص217بيروت، دار المعرية لمطباية والنشر، الارؽ 
 .6ص، مصر، 4رية غلااظ المن اج، جملنو المحتاج دل  مع (.1995، محمد الخطيب)الشربينو (4)
نقبًل يف دبراهيـ بف محمد بف سالـ، منار السبيؿ يو شرح الدليؿ،  96يبدالباقو مصطا ، غبو ييد، المرجع السابؽ، ص (5)
 .318-317، ص2ج
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نقمػػب يمػػ  متػػاع يكسػػر  ي ػػو لػػامف لمػػا تمػػؼ ، هػػيا الػػيي سػػبؽ مػػا يػػرا  النػػائـ ديا غيػػو مالػػس ، وكػػيالؾ 

جم ور العمما  ، وقػد وجػد يػو الاقػس المػالكو مػف يهػب دلػ  رغي غخػر ييقػوؿ غبػف جػر ي " غمػا الصػبو 

الػيي ال يعقػؿ يػبل شػو  يميػس ييمػا غتماػس مػف ناػس غو مػاؿ كالعجمػا  وقبػؿ المػاؿ هػدر ، والػدما  يمػ  

 اكػػالمجنوف " ، لكػػف جم ػػور المالكيػة يتاقػػوف مػػع غيػػرهـ مػػف يق ػا  المػػياهب اػػألخرى ييمػػا يهبػػو العاقمػة 

 .(1)دليس 

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يَ ْقُتَل {ية الكريمة ال ـ دل  اآلستند الاق ا  المسمموف بتعرياات ـ وغقو وقد ا       

}  َمٌة ِإَلى َأْىِلوِ ا فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلَّ ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَئا َوَمن قَ َتَل ُمْؤِمًنا َخطَئً 
(2)، 

( وَُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِفي ُعُنِقو{ واألية الكريمة 
  {

3(. 

                                                 

  . 267ص  266( منصور ، مرجع سابؽ ، ص 1)

 .92 يةسورة النسا  ، اآل (2)
 .13ية سورة األسرا  ، اآل (3)
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 الفرع الثاني

 الفقو اإلسالميحكم المباشر في 

ف لػػػـ يتعمػػػد، وهػػػو مػػػا يػػػو يقػػػس الشػػػريعة اإلسػػػبلمية غف المباشػػػر العامػػػس القايػػػدة ف د  لػػػامف وا 

دػال غف بعػض الاقػس الحػديث يػيهب دلػ  غف الصػياغة  ( مػف مجمػة األحكػاـ العدليػة92المادة ) ولحتس 

ف لـ يتعد"  .(1)السميمة لمقايدة هو "غف المباشر لامف وا 

يستند غصحاب هيا االتجا ، دل  غف التعمد يقصد بس دتياف الاعػؿ بقصػد اإللػرار بػناس الليػر  

لػس. غمػػا التعػدي يػػبل يقصػػد بػس سػػوى مجػػرد تجػاوي الحػػدود المشػػروية قانونػًا، دوف قصػػد اإللػػرار غو بما

النتيجػػة اللػػارة التػػو بػػاللير. يجػػوهر االختػػبلؼ بػػيف التعمػػد والتعػػدي يكمػػف يػػو كػػوف المتعمػػد قػػد قصػػد 

مػػدي، مػػس، بينمػػا لػػـ يقصػػدها مػػف تعػػدى. وهػػو مػػا يقابػػؿ يػػو الاقػػس الحػػديث يكػػرة الخطػػأ العغدى دلي ػػا يع

والخطػػأ غيػػر العمػػدي، وينت ػػو غصػػحاب هػػيا االتجػػا  دلػػ  وجػػوب تعػػديؿ القايػػدة القائمػػة بػػأف "المباشػػر 

ف لـ يتعد". ياكرة التعدي غيـ وغشمؿ مف يكرة التعمد،  ف لـ يتعمد" دل  غف "المباشر لامف وا  لامف وا 

تعمػد، لػـ يػدركوا الاػرؽ سػتخدموا لاػظ مػا غوهو تكاو لمتلميف. ويبدو غف يق ػا  الشػريعة اإلسػبلمية حين

يتبروهمػػا لاظػػيف متػػرادييف بػػدليؿ غف صػػاحب مجمػػع اللػػمانات قػػد لػدقيؽ بين ػػا وبػػيف لاظػػة التعػػدي، وغا

 .(2)ستعمؿ لاظة تعدي، ولـ يستعمؿ لاظة تعمديدة، يااغتس لمقاي   التارقة يند صغدرؾ هي

                                                 

 .112، صمرجع سابؽ، يسقبلف.نقبًل يف 196اليحيمو ، مرجع سابؽ ، ص (1)
 .112يسقبلف، مرجع سابؽ، (2)
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 الفرع الثالث

 مدى انطباؽ حكم المباشر عمى عديم التمييز

تجا  ا اتجا  جم ور العمما  ، وثاني منميي بيف اتجاهيف يو الاقس اإلسبلمو اول ما ا يمكننا غف 

 بعض مف يق ا  المالكية وهما كالتالو :

 أواًل: اتجاه الجميور

ختػبلؼ مػياهب ـ يمػ  مسػؤولية يػديـ التمييػي متػ  كػاف مباشػرًا ، جم ور الاق ا  يم  ا ييهب 

 .مانصت يميس مجمة األحكاـ العدليةيكوف متعمدًا بعكس  غف ايتتحقؽ بتحقيؽ اللرر ، ولـ يشترطو 

.ييلػمف مػا (1)يمو غتمػؼ الصػبو غيػر المميػي غو المجنػوف ماػاًل ممموكػًا  لليػر  لػمنس يػو مالػس 

ف لػـ يكػف لػس مػاؿ يسػتطيع ديعػس حاػاًل، ينظػرة دلػ  ميسػرة وػال يلػمف  يترتب يمي ا مف لػرر لمليػر، وا 

 .(2)وليد

 ثانيًا: اتجاه المالكية

قػػاؿ ابػػف الجػػويي "وغمػػا الصػػبو الػػيي ال يعقػػؿ يػػبل شػػو  يميػػس ييمػػا غتماػػس مػػف ناػػس غو مػػاؿ  

 .(3)كالمجنوف" العاقمة يم  والدما  هدر، الماؿ وقيؿ كالعجما 

                                                 

 .74الخايؼ، يمو، المرجع السابؽ، ص (1)
 ( مف المجمة.916المرجع السابؽ، شرح المادة ) حيدر،  (2)
، نقبًل يف قوانيف األحكاـ ومسائؿ الاروع الاق ية لمحمد بف غحمد جيي 418المرجع، ص .(1975)البريو، صبلح حسف (3)

 .349، صطو المالكو، القاهرة، يالـ الاكراللرنا
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 الثاني المطمب

 التسبب

 التسبب تعريؼ األول: الفرع

هو " التسبب يو تمؼ ًا ( يم  غف األتبلؼ تسبب888يريت مجمة األحكاـ العدلية يو المادة )      

خر ويقاؿ لاايمس متسبب . يإف قطع و  غف يحدث يو شو  مايالو يادة ال  تمؼ ششو  يعنو غ

تمؼ الحبؿ يكوف سببًا ماليا لسقوطس يم  األرض وغنكسار  ويكوف حينئي قؿ غ حبؿ قنديؿ معمؽ

تمؼ ف يكوف قد غييس سمف وتمؼ يلؾ السم يا شؽ واحد ظرياً اشرة وكسر القنديؿ تسببا . وكيا دمب

 .الظرؼ مباشرة والسمف تسببًا "

نس التسبب يم  غ اا الشايعية يقد يريو ، غم ـ العدلية هيا التعريؼ مف الحنايةوقد غخيت مجمة االحكا 

" مايؤثر يو يو ال بلؾ ويحصمس" ، ويعرؼ المالكية يم  غنس " مايحصؿ ال بلؾ يند  بعمة غخرى ديا 

 لاعؿ يتمؾ العمة " .  كاف السبب هو المالو لوقوع ا

 ويو هيا المعن  قولس تعال    
 } يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنََّما بَ ْغُيُكْم َعَلى أَنُفِسُكم {

(1 ). 

  اللير هو بلو يم  ناس الباغو بايتبار ويو تاسير اآلية الكريمة " غي دف مايقع مف البلو يم

 (2)"  نتقاـ منس مجاياة يم  بليسمايؤوؿ دليس األمر مف اال

 كشػ ادة لمجريمػة، يمػة كػفلو  بواسػطة بػؿ بياتػس الػ غحػدث مػا "هػو بأنس يودة القادر يبد يريس وقد 

 تحػػدث الػػ الشػػ ادة ولكػػف بػػالموت يميػػس المشػػ ود يمػػ  لمحكػػـ يمػػس يإن ػػا غيػػر  قتػػؿ بأنػػس بػػري  يمػػ  الػػيور

نمػػػا المػػػوت، بػػػيات ا  صػػػدر الػػػيي قالػػػوال حكػػػـ تنايػػػي يتػػػول  الػػػيي الجػػػبلد ؿيعػػػ بواسػػػطة المػػػوت يحػػػدث وا 

                                                 

  .23( سورة يونس ، األية 1)

 .211دار الناائس ، ص يماف ، ،  5يبدة التاسير ب امش مصحؼ المدينة المنورة ، ط (.2116األشقر ، محمد سميماف ) (2)
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 مػػات، غو وجػػرح يي ػػا سػػقط  يمي ػا مػػر ديا بحيػػث وتلطيت ػػا يميػػس المجنػو طريػػؽ يػػو بئػػر وكحاػػر بػالموت.

نما بياتس، الموت غو الجرح يحدث ال الحار ولكف الجرح غو الموت يمة هو يالحار  سقوط بواسطة يحدثس وا 

 واسػطة  دوف الجريمة تولد المباشرة بأف والتسبب، المباشرة بيف نارؽ غف ونستطيع البئر، يو يميس المجنو

 .(1)"الجريمة ين ا تتولد التو المباشرة لمتولد واسطة هو غو المباشرة يولد السبب وغف

                                                 

 .451ة، يبد القادر، المرجع السابؽ، صيود (1)
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 الثاني الفرع

 التسبب حالة في فعمو عن التمييز عديم مسؤولية مدى

 حالػة يػو التمييػي يـيد مسؤولية تقرير  غول ما ، تجاهيفا لدينا غف لنا يتبيف األسئمس هي  يم  لمرد 

 : كالتالو وهما ، المسؤولية يدـ دل  ييهب ثاني ما  دهمااًل، التسبب

 بالمسؤولية بأقرار القائل االتجاه أواًل:

 يػػو ويسػػتندوف التسػػبب حالػػة يػػو التمييػػي يػػديـ بمسػػؤولية القػػوؿ دلػػ  االتجػػا  هػػيا غصػػحاب يػػيهب 

 وغتػػا  محظػػوراً  الاعػػؿ كػػاف يمتػػ  الاايػػؿ شػػخص لػػ د الػػ الاعػػؿ، يات دلػػ  بػػالنظر تكػػوف العبػػرة غف دلػػ  يلػػؾ

 .(1)لملماف الموجب التعدي قبيؿ مف كاف الشخص

 شػخص، غي يػف يصػدر دهماؿ صورة يو المتمثؿ التعدي فبإ القوؿ دل  االتجا  هيا نت وي هكيا 

 ومن ػا لماايػؿ، الشخصػية بػالظروؼ ييػس يعتػد الػ مجػرد، مولػويو معيػار هػو مدرؾ، غير غو كاف مدركاً 

 .(2)التقصيرية المسؤولية يوجب ثـ ومف التمييي، انعداـ

 المسؤولية أقرار بعدم القائل االتجاه ثانيًا:

يا .والتسبب المباشر بيف ؽيالتار  لرورة االتجا  هيا غصحاب رىيي   يػو صػريحة ايػدةالق كانت وا 

 تقتلػػو التػػو لتسػػبب،ا حالػػة يػػو يلػػؾ خػػبلؼ يمػػ  اػػألمر غف دػػال المباشػػرة، حالػػة يػػو التمييػػي سػػتمياـا يػػدـ

 .(3)مميياً  المخطئ يكوف غف باللرورة يستمـي والخطأ الخطأ غي التعدي، غو التعمد

                                                 

نقبًل يف  .231، صلقاهرة، مطبعة لجنة البياف العربو، ا1مباحث الحكـ يف األصولييف، ج .(1964)كور، محمد سبلـمد (1)
 .117يلؿ يسقبلف،مرجع سابؽ،ص

 .83م نا، يخري رشيد، المرجع السابؽ، ص (2)
  .119صالمرجع السابؽ،  يسقبلف، (3)
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 الثالث المطمب

 لألشياء حارساً  عتبارهبأ اإلسالمي فقوال في مييزالت عديم مسؤولية مدى

 الحيػة  لؤلشػيا حارسػاً  كػاف ديا مػا حالػة غول مػا حػالتيف بػيف ناػرؽ غف المطمػب هػيا يػو يمينػا يجب 

 . الحية غير لبلشيا  حارساً  كاف ديا ما يو وثاني ما )الحيواف(

 )الحيوان( الحية لألشياء حارساً  كونو حالة أواًل:

 قػػػد المسػػػمميف يق ػػػا  يػػػإف يميػػػس، يػػػةالاعم السػػػيطرة غي الحيػػػواف حراسػػػة التمييػػػي لعػػػديـ تػػػوايرت ديا 

 دابػة غف "لػو غنػس صػراحة قػول ـ تػردد وقػد لػس، لػامناً  ييكػوف لمليػر، لػرر مػف منػس يقػع لما مباشراً  يتبرو ا

 يلػػؾ غتمػػؼ غنػس الراكػػب يعػد وغتماتػػس الليػػر ممػؾ يػػو غو ممكػس، يػػو رجم ػػا غو بيػدها شػػيئاً  داسػت دنسػػاف يركب ػا

 لػرر مػف حػدث مػا غف يمػ  تأسيسػاً  الحكػـ هػيا الاق ػا  قػرر وقد .(1)حاؿ" كؿ يو ييلمف مباشرة الشو 

 دليػس. ملػاؼ وسػيرها لػس، تػابع الدابػة ثقػؿ ألػف الدابػة، وثقػؿ ثقمػس نتيجػة كػاف دنمػا الدابػة، سػير غثنا  لملير

 .(2)يديس بيف آلة مجرد تعتبر ديف يالدابة

 الحية غير لألشياء حارساً  كونو حالة ثانيًا: 

 الحراسػة قػواـ وهػو الاعميػة السػيطرة لػس كانػت يامة بصاة تمييي يديـ غو مجنوناً  غو صليراً  غف لو 

 مباشػراً  يكػوف يإنػس بػاللير، لرراً  غلحؽ حادثاً  من ما بأي رتكبا نحوها غو كسكيف، حادة آلة وغ رةسيا يم 

                                                 

 ( مف مجمة األحكاـ العدلية.936) المادة (1)
 .111، مرجع سابؽ، صيلؿيسقبلف،  (2)
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 يق ػا  بػس غخػي مػا يمػ  وقياسػاً  يتعػد". لػـ وػألف لامف لمباشر "غف لقايدة تطبيقاً  مسؤوليتس يتحقؽ لملرر،

 .(1)الحيواف حارس شأف يو الشريعة

                                                 

 .112يسبلؽ ،المرجع السابؽ ، ص  (1)
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 الخامس الفصل

 الخاتمة

 : يو وتتمثؿ التالية النتائج دل  صؿنتو  سبؽ ما خبلؿ مف 

  ، سػنوات سػبع غنػس يمػ  التمييػي سػف بتحديػد اإلسػبلمو والاقػس اػألردنو المدنو القانوف مف كؿ يتاؽ  : غوالً 

 األردنو. المشرع مع متاقاً  الكويتو المشرع رغي كاف كما

 اللػرر هػيا غكػاف سػوا  ، طػأالخ يشػترط وػال األلػرار غسػاس يمػ  المسػؤولية واإلسػبلم الاقس يقيـ  : ثانياً 

 واػألردنو الكػويتو المشرييف مف كؿ غخي  ما وهيا ،التعويض يف اللرر مرتكب ييسأؿ اً متسبب غـ مباشراً 

 غحكامس. يو

 وغيلػػاً  ، ياتقػػس يمػػ  تقػػع وغصػػمية كاممػػة مسػػؤولية التمييػػي يػػديـ مسػػؤولية اػػألردنو القػػانوف يتبػػرا  : ثالثػػاً 

 التعػػويض مبمػي يمػػ  الملػرور حصػوؿ يػػدـ حػاؿ يػو لمقالػػو تقديريػة وسػمطة جواييػػة مسػؤولية يتبرهػاا

 يػػف بالرقابػػة المكماػػيف لممسػػؤوليف غردنػػو مػػدنو 288 المػػادة يػػو كمػػا ( التمييػػي يػػديـ ) اللػػرر ممحػػؽ مػػف

  . لرقابت ـ لمخالعيف تصدر التو المشروية غير األيماؿ

 مػػف كػػؿ يػػو الخطػػأ غسػػاس يمػػ  التمييػػي يػػديـ غيعػػاؿ المػػدنو القػػانوف يػػو المصػػري المشػػرع غقػػاـ  : رابعػػاً 

 المػادة يػو لمقالػو تقديريػة وسػمطس سػتثنا اال سػبيؿ يمػ  التعػويض غسػاس وغقػاـ ، والحديث القديـ القانوف

 اػألردنو المشػرع غخػي كمػا يأخػي وغف الاقػرة تعػديؿ المصػري لممشػرع اػألحوج مف وكاف الثانية الاقرة )164(

  . التمييي يديـ مف لس ينجـ ما جرا  الملرور حؽ غهدار لعدـ ، يةالمدن قوانين ما يو الكويتو والمشرع

 

 التوصيات:
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 يم  وكاممة غصمية مسؤولية تكوف لكو ، المصري المدنو القانوف يو )164( المادة نص تعديؿ .1

 المادة. مف الثانية الاقر  يو كما ستثنائيةوا وجوايية احتياطية مسؤولية األف يميس هو ما يكس

 كاممػس مسػؤولية الرقابػة متػولو مسػؤولية يعتبػر غف المػدنو القػانوف يػو اػألردنو شرعالم يم  يجب .2

 المػػادة يػػو  كمػػا لمقالػػو تقديريػػة سػػمطة يي ػػا تكػػوف جواييػػة مسػػؤولية تكػػوف غف مػػف بػػدالً  ووجوبيػػة

)288( .  

 تلػاؼ وغف اػألردنو المػدنو القػانوف مف ، )257( المادة مف األول  الاقرة غللا  األجدر مف كاف .3

 " اللػػرر دلػػ  مالػػياً  الاعػؿ يكػػوف غف غو " جممػػة وغللػا  256 المػػادة دلػػ  المػادة مػػف الثانيػػة الاقػرة

 كػان نفػإ  الضػرر، بضػمان مميػز غير ولو عموفا يمزم بالغير إضرار كل " كالتػالو النص ييكوف

ذا لو شرط وال الضمان لزم بالمباشرة  ببالتسػ فألػ " التعمػد أو التعػدي فيشػترط بالتسػبب وقػع وا 

ال لرر ينجـ  . بالتسبب سميت لما وا 
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 المراجع:

 القرغف الكريـ -

، رسالة دكتػورا   المسؤولية المدنية لعديمي التمييز (.1982ؿ محمد محمد دبراهيـ)دبراهيـ ، جبل -

 ، جامعة اليقاييؽ ، مصر.

ػو، ، العػػػدد الثانػػػػػمجمػػػة الحقػػػوؽ، "الشػػػيوي العقمػػػو والمسػػػؤولية المدنيػػػة" (.1986دبػػػراهيـ، جػػػبلؿ) -

 الكويت.

، تحقيػؽ يبػد العييػي محمػد األشباه والنظائر عمى مػذىب أبػي حنيفػة النعمػان (.1968بف نجيـ)ا -

 .مؤسسة الحمبو وشركا  لمنشر والتوييعالقاهرة، الوكيؿ، 

،تحقيػػؽ يبػػدالعييي محمػػد األشػػباه والنظػػائر عمػػى مػػذىب أبػػي حنيفػػة النعمػػان(. 1968ابػػف نجػػيـ) -

 .وشركا  لمنشر والتوييع  الوكيؿ،القاهرة،مؤسسة الحمبو

التعػػويض عػػن ضػػرر الفعػػل الشخصػػي لعػػديم  (.1994غبػػو الخيػػر ، يبػػد السػػميع يبػػد الوهػػاب ) -

 ، القاهرة ، دار الن لة العربية .التمييز في الفقو اإلسالمي والقانون المدني "دراسة مقارنة"

يػػػروت، الػػػدار ب ،الػػػػوسيط فػػػي شػػػرح مقدمػػػة القػػػانون المػػػدني (.1983غبػػػػو السعػػػػود، رملػػػػاف) -

 الجامعية.

  رة، دار الاكر العربو.، القاهأصول الفقو (.1958غبو يهرة، محمد) -

مصػػػادر اػػػاللتزام فػػػي القػػػانون المػػػدني اػػػألردني، مقارنػػػة بالفقػػػو  (.1999غحمػػػد، محمػػػد شػػػريؼ) -

  اف، دار الثقاية لمنشر والتوييع.، يماإلسالمي
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المنشػػػأة العامػػػة لمنشػػػر  ، طػػػرابمس،1ط ،النظريػػػة العامػػػة لألىميػػػة (.1984ايبيػػدة، يمػػػو رملػػػاف) -

 ع واإليبلف.والتويي

 5، ط ورةػة المنػؼ المدينػش مصحػ(.  زبدة التفسير بيام2116األشقر ، محمد سميماف ) -

 ، دار الناائس .يماف،

المؤسسػة  ، بيػروت،2ط ،المسؤولية الجنائية أساسيا وتطورىا (.1991دماـ، محمد كماؿ الػديف) -

 امعية، بيروت.الج

 بيروت ، مؤسسة الرسالة. ،1ج ، المعجم الوسيط (.1972س ، ابراهيـ وغخروف)غني -

 ، لبناف ، دار العمـ لمجميع . 2،ط شرح المجمة (.1998باي ، سميـ رستـ ) -

، لبناف ، دار  6، ط صحيح البخاري (.2119البخاري ، اإلماـ غبو يبد اهلل محمد بف دسماييؿ ) -

 الكتب العممية .

  .2، طمنشورات الجامعة المفتوحة ،" النظرية العامة لبللتياـ" (.1993بدوي، محمد يمو) -

مجمع الضمانات في مذىب اإلمػام اػألعظم أبػي حنيفػة  هػػ(.1318البلدادي، غبو محمد بف غانـ) -

 .  مطبعة مصر الخيرية، القاهرة، ، الطبعة األول ،النعمان

، يمػػاف، دار  1ط ،اإلسػػالمية مسػػؤولية الطبيػػب الجنائيػػة فػػي الشػػريعة (.1999مس)التايػػس، غسػػا -

 البيارؽ.

منشػػورات معيػػد البحػػوث  ،"يػػوارض األهميػػة ينػػد األصػػولييف" (.1988الجبػػوري، حسػػيف خمػػؼ) -

حياء التراث اإلسالمي  لمكرمة.جامعة غـ القرى، مكة ا ، مكمة المكرمس، 1ط،العممية وا 

 دار الكتب العممية. ، لبناف،كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة (.1991الجييري، يبد الرحمف) -



 

 

111 

 ار الن لة العربية، القاهرة.د القاهرة، ،2، طالمجرمين الشواذ (،1974حسنو، محمود نجيب) -

، 1ط ،شرح األشباه والنظائر في غمز عيون البصائر (.1985الحموي، غحمد بف محمد الحناػو) -

 ر الكتب العممية.دا بيروت ،

 ريػػب المحػػامو ي مػػو الحسػػينو، ب الرابػػع تع، الكتػػا، درر الحكػػام شػػرح مجمػػة األحكػػامحيػػدر، يمػػو -

 .دوف سنة طبع بيروت ،مكتبة الن لة العربية،

منشػػػورات  ،"األهميػػػة المدنيػػػة يػػػو الشػػػرع اإلسػػػبلمو والقػػػوانيف المبنانيػػػة" (.1965الخطيػػػب، غنػػػور) -

 ، بيروت.1ط ،المكتب التجاري لمطباعة والنشر والتوزيع

 القاهرة، دار الاكر العربو. ،يةأحكام المعامالت الشرع (.1973الخايؼ، يمو) -

،  1، ط الحقػػوؽ المتعمقػػة بالتركػػة بػػين الفقػػو والقػػانون (.2119داود ،الشػػيع غحمػػد محمػػد يمػػ ) -

 يماف ، دار الثقاية لمنشر والتوييع .

، األقصػ ،  1ط ،مسؤولية اإلنسان عن حوادث الحيػوان والجمػاد (.1983الدبو، يالؿ يوسؼ) -

 مكتبة األقص .

، القانون المدني مصادر االلتزام )المصادر اإلدارية العقد واإلرادة المنفردة (.2114دواس، غميف) -

 ، راـ اهلل، دار الشرؽ.1ط

 ، القاهرة ، دار الحديث.مختار الصحاح (.2113القادر)الرايي، محمد بف غبو بكر بف يبد  -

، 1ط ،رنأىميػػة العقوبػػة فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية والقػػانون المقػػا (.1998رلػػا، حسػػيف توييػػؽ) -

 بيروت ، مؤسسة الرسالة.
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نظريػػػة الضػػػمان أو أحكػػػام المسػػػؤولية المدنيػػػة والجنائيػػػة فػػػي الفقػػػو  (.1971اليحيمػػػو، وهبػػػة) -

 .، دمشؽ، دار الاكر1، طاإلسالمي

دمشػؽ، مطبعػة جامعػة  ، 1ج ،6، طالفقو اإلسالمي فػي ثوبػو الجديػد (.1959اليرقا، مصطا ) -

 دمشؽ.

دراسػػة وصػػياغة قانونيػػة مؤصػػمة عمػػى  ار والضػػمان فيػػوالفعػػل الضػػ(.1988اليرقػػا، مصػػطا ) -

، الطبعة األول ، دمشؽ، نصوص الشريعة اإلسالمية وفقييا انطالقًا من القانون المدني األردني

 .دار القمـ لمطباية والنشر والتوييع

بيػػػروت، المؤسسػػػة  ،1، طضػػػمان العػػػدوان فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي (.1993سػػػػػراج، محمػػػد غحمػػػد) -

 الجامعية.

شػػرح القػػانون المػػدني مصػػادر الحقػػوؽ الشخصػػية (، 2119سػػرحاف، يػػدناف وخػػاطر، نػػوري )ال -

 .دار الثقاية لمنشر والتوييع، يمافيماف ، ، "االلتزامات" دراسة مقارنة

منشورات  ،1، ط"الجنوف وااللطراب العقمو وغثر  يو المسؤولية الجنائية (."1987السعيد، كامؿ) -

 .يماف ،الجامية األردنية

منشػػػػورات الجامعػػػػة ، "التمقائيػػػػة كمػػػػانع مسػػػػؤولية يػػػػو القػػػػانوف الجنػػػػائو" (.1988يد، كامػػػػؿ)السػػػػع -

 .، يمافاألردنية

 القاهرة، دار المعارؼ . ،1، طاألحكام العامة في قانون العقوبات (.1952السعيد، مصطا ) -

معػة بعػة الجامط يمػاف، ، المػدني اػألردني مصادر االلتزام في القػانون  (.1987)غنػور ، سمطاف -

 .األردنية
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، األسػكندرية ، دار  لتزامالموجز في النظرية العامة لػاللتزام مصػادر اػال  (.1998سمطاف ، غنػور) -

 المطبويات الجامعية .

لتزام فػػي القػػانون المػػدني "دراسػػة مقارنػػة بالفقػػو اإلسػػالمي" مصػػادر اػػال  (.2111سػمطاف ، غنػػور) -

 يماف ، دار الثقاية لمنشر والتوييع .

ار الن لػة د ، القػاهرة ،3ط ،الوسػيط فػي شػرح القػانون المػدني (.1981الرياؽ) السن وري، يبد -

 العربية.

، لبناف، منشورات الحمبو 2، طمصادر الحؽ في الفقو اإلسالمي (.1998السن وري، يبد الرياؽ) -

 الحقوقية.

 يمػاف ، دار الثقايػة لمنشػػر ،االتجاىػات العامػة فػػي القػانون المػدني (.1996سػوار، محمػد وحيػد) -

 والتوييع.

،  بيػػروت ،4، جمغنػػي المحتػػاج إلػػى معرفػػة ألفػػاظ المنيػػاج (.1997)الشػربينو، محمػػد الخطيػػب، -

 دار المعرية.

، يمػاف ، دار الثقايػة 1،ط التأمين من المسؤولية في النظريػة والتطبيػؽ (.2111شكري ، ب ا ) -

 لمنشر والتوييع .

، مكتبة شيع الجامع األيهر ة اإلسالميةالمسؤولية المدنية والجنائية في الشريعشمتوت، محمود،  -

 .لمشؤوف العامة، د.ت

مصػادر اػاللتزام دراسػة مقارنػة فػي القػانون المبنػاني والقػانون  (.1979عـ يػرج)الصد ، يبد المػن -

 .، بيروت، دار الن لة العربيةالمصري
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، مي(. المسػػؤولية المدنيػػة والجنائيػػة عػػن فعػػل الغيػػر فػػي الفقػػو اإلسػػال2119)الطوالبػػة، محمػػد، -

  األردف.رسالة دكتورا  غير منشورة، الجامعة األردنية، يماف، 

مػػدى مسػػؤولية يػػديـ التمييػػي يػػو القػػانوف المقػػارف، بحػػث  (.1982يبػػد البػػاقو مصػػطا ، غبػػو ييػػد) -

الكويػػػت، ، جامعػػػة منشػػػور فػػػي مجمػػػة الحقػػػوؽ ،" مقػػارف يػػػو القػػػانوف الارنسػػػػو والقػػػانوف الكػػويتو

 ، الكويت.6، السنة4العدد

بيػروت،  ، تحقيػؽ يوسػؼ الشػيع محمػد البقػايو،حاشية العدوي (.1412وي، يمو الصػعيدي)العد -

 دار الاكر، د.ط.

رسػػػػالة  المسػػػػؤولية التقصػػػػيرية لعػػػػديم التمييػػػػز "دراسػػػػة مقارنػػػػة"،( ، 2119يسػػػػقبلف، يلػػػػؿ،) -

 ح.جامعة النجا بمس،نا ،ماجستير

، القاهرة، مكتبة دار 1، جن الوصفيالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانويودة، يبد القادر،  -

 .التراث، بدوف سنة

، 1، طلتزام مصادر الحؽ الشخصي في القانون المػدني مصادر اال (. 2115الااو ،يبد القػادر ) -

 يماف، دار الثقاية لمنشر والتوييع .

النظريػػػة العامػػػة لاللتزامػػػات "دراسػػػة مقارنػػػة بػػػين الفقػػػو اإلسػػػالمي  (.1996الالػػػؿ ، منػػػير ) -

 ،يماف ، دار الثقاية لمنشر والتوييع . ين المدنية الوضعية"والقوان

مكتبػػة الكويػػت ،  ،1ط ،نظريػػة الضػػمان فػػي الفقػػو اإلسػػالمي (.1983يػػيض اػػهلل، محمػػد يػػويي) -

 لتراث اإلسبلمو.ا
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الفروؽ وبيامشػو عمػدة المحققػين وتيػذيب الفػروؽ والقواعػد القرايو، ش اب الديف الصػن اجو،  -

 لمعرية لمطباية والنشر، دوف سنة نشر.، بيروت، دار ا4، جييةالسنية في األسرار الفق

 ، القاهرة، مطبعة جامعة يؤاد األوؿ.المسؤولية الجناية(. 1948القممو، محمد مصطا ) -

 جامعة يؤاد األوؿ. مطبعة القاهرة، ،في المسؤولية الجنائية (.1948القممو، محمد مصطا ) -

، 2ط، بػػدائع الصػػنائع فػػي ترتيػػب الشػػرائع (.1974نو، يػػبل  الػػديف غبػػو بكػػر بػػف مسػػعود)الكاسػػا -

 .، بيروت، دار الكتاب العربو7ج

، 1، ط المسػؤولية المدنيػة التقصػيرية " أساسػيا وشػروطيا" (.2112المصاصمة ، يبد العييي) -

 يماف ، دار الدار العممية الدولية ودار الثقاية لمنشر والتوييع .

ة التقصيرية ومناقشة تطبيقات ا التشريعية يو الدولة نظرية المسؤولي" (.1976لطاو، مكو دبراهيـ) -

يػػو نقابػة المحػاميف  المجمػػد الخػامس ، العػدد الرابػع ،، مجمػة القضػاء .)المجمػد الخػامس( "،العربيػة

 العراؽ.

المباشػػػر والمتسػػػبب فػػػي المسػػػؤولية التقصػػػيرية دراسػػػة (.2114الم يبػػػو ، صػػػالح غحمػػػد محمػػػد) -

 لمنشر والتوييع .،يماف ، دار الثقاية  1، ،طمقارنة

اح دمػػػاـ، ال يئػػػة المػػػػصرية ، ترجمػػػة دمػػػاـ يبػػػد الاتػػػالجبػػػر الػػػذاتي (.1973محمػػػود، يكػػػو نجيػػػب) -

 .بلمكتا

، القػاهرة، مطبعػة لجنػة البيػاف 1، جمباحػث الحكػم عػن األصػوليين (.1964مدكور، محمػد سػبلـ) -

 .العربو

  د اهلل وهبس.القاهرة ،مكتبة يب، 2، طالفقو اإلسالمي (.1995مد سبلـ)مدكور، مح -



 

 

116 

ديػػداد المكتػػب الانػػو ، الجػػي  اػػألوؿ ،2(. ط1987إليلػػاحية لمقػػانوف المػػدنو اػػألردنو)المػػيكرات ا -

 .لنقابة المحاميف األردنييف، يماف، مطبعة التوييؽ

الػػوافي فػػي شػػرح القػػانون المػػدني فػػي االلتزامػػات فػػي الفعػػل الضػػار  (.1992مػػرقس، سػػميماف) -

 األوؿ، القاهرة، جامعة القاهرة.، المجمد 5ط ،والمسؤولية المدنية

 ، بيروت ، دار المشرؽ . 41(. ط2113)المنجد في المغة واألعالم -

بحػث يف يعمس اللار، )دراسػة مقارنػة("  مسؤولية يديـ التمييي" (.2112)مجد محمدمنصور ، غ  -

 ، يماف ، األردف.منشور في مجمة جامعة الزرقاء لمبحوث والدراسات

، يمػػاف، دار  1،ط النظريػػة العامػػة لاللتزامػػات مصػػادر اػػأللتزام (.2117منصػػور ، غمجػػد محمػػد) -

 الثقاقة لمنشر والتوييع .

أسػػاس المسػػؤولية التقصػػيرية ومسػػؤولية عػػدمي التمييػػز، دراسػػة  (.1974م نػػا، يخػػري رشػػيد) -

، رسػػالة ماجسػػتير ، جامعػػة مقارنػػة فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية والقػػوانين األنجموسكسػػونية والعربيػػة

 داد .بلداد، بل

، ديػػػداد وتػػػأليؼ ويارة األوقػػػاؼ والشػػػؤوف اإلسػػػبلمية بدولػػػة الكويػػػت، الموسػػػوعة الفقييػػػة الكويتيػػػة -

 .http://www.islam.gov.kw ، وجميع غجيا ة يم  الموقع  25ج

المػدني اػألردني ضمان فعل عديم التمييز فػي القػانون  (.1999)النجادا ، ممدوح يوسؼ سمماف  -

 يماف ، األردف.الجامعة األردنية ، . رسالة ماجستير ، )دراسة مقارنة(

، رسػالة دكتػورا  غيػر دراسة في عوارض األىمية في الشريعة اإلسػالمية (.1953النوري، حسػيف) -

 القاهرة.منشورة، جامعة القاهرة، 

 

http://www.islam.gov.kw/
http://www.islam.gov.kw/
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 القوانين:

 .1976( لسنة 43القانوف المدنو األردنو رقـ ) -

 .1996لسنة  15المدنو الكويتو رقـ ف القانو  -

 .1984 ( لسنة131القانوف المدنو المصري رقـ ) -

 مجمة نقابة المحاميف األردنية. -


