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يوسف عودة جزاع الجبور
إشراف

الدكتورة تما ار ناصر الدين
الملخص
ههفت صاله صر ة الفتعن رفل صالتسؤلالبة صالندسئة ري إ دبدت صالعتل في صالقدمون صحردمي.
نكتي شكفة صاله صر ة في د صر ة هى كفدية صالتشنيع صحردمي في نعويض صالعد ل ري إ دبدت
صالعتل ،لن هيه موع صالتسؤلالبة صالتهمبة صالندسئة رنهد.
لكدن ي ربنز صالنتدئج صالتي نو فت إالبهد صاله صر ة رم ندبي ي

ال صالتأ بل صالنظني

الفه صر ة رن قدمون صالعتل الهللا يتضتي مظد دً تكد اً الفتعويض ري إ دبدت صالعتل ،حبث ينجع
صالعتدل في صالغدالب القدمون ؤ سة صالضتدن صالجتتدري رل الفقوصره صالعد ة في صالقدمون صالتهمي
صحردمي.
رل ت صاله صر ة بضنلرل إقنصر سؤلالبة رب صالعتل في ن ّتل ندعدت إ دبة صالعتل ري
صإل دبدت لصح نصض صالتي نف ق صالعد ل بسدب رهأ نأ بي ببئة صالعتل ي صح طدر.
الكلمات المفتاحية :المسؤولية المدنية ،إصابات العمل.
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Abstract
This study aimed to know the Civil Liability Arising from Work Injuries in
Jordanian Law.
The problem of the study is to examine the adequacy of Jordanian legislation in
compensating the worker for work injuries and determining the type of civil liability
arising from the injury.
One of the main findings of the study is that one of the main findings of the study
was that the theoretical basis of the study showed that the Labor Law did not include an
integrated system to compensate for work injuries. The workers are often referred to the
Social Security Institution Law or to the general rules of the Jordanian Civil Code. The
study also recommended that the employer should be responsible for bearing the
consequences of work injury to the worker during work.
Keywords: Civil Liability Arising, Work Injuries.
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الفصل األول

خلفيـة الدراسـة وأهميتها

مقـدمـة

نذ رن ص تخفف و صإلمسدن في صحرض ،لصإلمسدن يعتل جدههصً في هذه صال بدل ،التأ بي حبدل
كنيتة العبش لربش ي يعوال  ،ليدذل جهود كدبنل التوفبن تطفددت صال بدل صالتي ي تدجهد ،لال يتأنل
ال ذالك إال ري طنيق صالعتل ،الذالك كدن صالعتل هو صالسدبل صالوحبه ال فظ لجوده ،لصالعتل يتطفب بذل
صالجهه صالتددي لصالذهني ،لقه ننصفق صالعهيه ي صالتخدطن كإ دبدت صالعتل لصالتي يست ق صالعد ل
نعنض إل دبة رثند صالعتل رل بسدب صالعتل (.)1
نعويضدً في حدل ّ
ل ي صالتعفوأ صم ال به رن ينندط صالعد ل صالتةدب ع رب صالعتل بتوجب رقه رتل يؤدي
صالعد ل بتوجد رتاً عبندً بدجن التةف ة رب صالعتل ،لبإسنصف لنوجبه  ،لرنه صدرد صالعد ل بأن
إ دبت إ دبة جسهية ،فا به ي صالتثدت ي كدفة رند ن صإل دبة صالتي نشكل إ دبة رتل
يست ق بتوجدهد صالعد ل نعويضدً لفق صالتشنيعدت صالعتدالبة ،كتد يشتنط في إ دبة صالعتل رن نتوفن
صالت هدصت صالز دمبة لصالتكدمبة صالتي لضعهد صالتشنع النبط صإل دبة بدالعتل.
لالقه رفنزت صالعاقة صالقدمومبة صالتي ننشأ ببي صحط صن

صالتتعد فة ع بعضهد بعضدً في إطدر

نأ بي إ دبدت صالعتل جتورة ي صال قوق لصالوصجددت لصإل ال بهد يؤدي إالل مشو ندزردت رهيهل
ل تنورة بتعهد رط صن

صالعاقة لننوع صالتأ بندت صالتي يغطبهد فتي جدمب رن صالعاقة صالقدئتة ببي

صالتؤ ي رفب رل ذلي حقوق

ي جهة لصالتؤ سة صالتأ بنبة ي جهة ثدمبة حول صال قوق لصالالت صز دت

صالتتنندة ري نطدبق صالقدمون قه نثور بشأمهد افدت حول نقهين صالتعويضدت صالنقهية لصالعبنبة إضدفة
إالل نقهيهللا عدسدت صالتقدره ل نح صالدطدالة لصالوفدل لقه ينجع دب صالخا

إالل رهأ ننفبذ رب صالعتل

( )1رنجدن ،رصئه ،)2002( ،إ دبدت صالعتمل لر منصض صالتهنمة فمي قمدمون صالعتمل صحردممي ،ب مث قمهأ النقدبمة صالت مد بي صحردمبمبي،
رتدن ،ص.61

2

الالت صز دن ال

بتد صالتتعفقة بدالتةنيح بدالنشدط لصالعتدل لصحجور لدفع صالستنصكدت صالتست قة في

صآلجدل صالقدمومبة لبدالتدالي فإن صإل ال بهذه صالالت صز دت ي سأم رن يثبن ندزردت نه ل في إطدر
صالتندزردت صالعد ة .لنعه إ دبة صالعتل صح دس في بفورل صالنظدأ صالقدمومي التأ بي إ دبة صالعتل
بدالشكل صالذي هو رفب حدالبد ليظهن نأثبن هذص صالخطن جفبد في رحكدأ د يستب رجدل صالقدمون
صالتأثبن صالقتةددي لصالجتتدري.
"لقه نكون صالتندزرة صالتي يثبنهد نطدبق صالقدمون ذصت طدبع طدي إذ إن جوهن صالخا
هيهص رن ص تا
بدالةفة صالتهنبة الفوقدئع صالتنتجة الإل دبة ،لبعددرل ركثن ن ً

يتعفق

صالتفهوأ صالقدمومي إل دبة

صالعتل ي جهة لنكببفهد صالتهني ي جهة ثدمبة يؤدي إالل ظهور صالعهيه ي صالتندزردت صالتي نه ل
في إطدر صالتندزردت صالطدبة ،إذ إن إثددت صالةفة صالتهنبة الفوصقعة هو صالذي يضفي رفبهد فهوأ
صإل دبة صالتوجدة الفتعويض"( ،)1فدالتندزردت في هذص صالتجدل رددل د نكون حول نقهين صال دالة
صالة بة الفتؤ ي رفب

وص

ي جدمب صالعندية صالطدبة لصالوقدئبة لصالعاجبة رل ي مدحبة قدول صالعجز

صالندنج ري حددث رل نض هني لالكي يتعبي صإلسدرل هند إالل صالتندزردت صالتي نثور بسدب صالخطأ
صالذي قه يننكب ي طن رب صالعتل رل صالغبن.
لنهه
قدمومبة فدالهه

صالتسؤلالبة صالتهمبة إالل صال ه ي صحضنصر صالتي نقع رفل صالغبن متبجة التخدالفة قدرهل
نهد نعويض صالتتضنر ي صإل ال بدالتزصأ ةهره صالقدمون رل صإلرصدل ( ،)2كتد ُيقةه

ليعتدن في حكهللا ذالك صال ددث صالذي يقع
بإ دبة صالعد ل متبجة حددث رثند نأدية صالعتل رل بسدد ُ
الفعد ل رثند ذهدب التددسنل رتف رل رودن
) (1صاله وقي،

ن

()3

ته صبنصهبهللا )2002( ،صالتعويض ري إ دبة صالعتل ،دصر صالنهضة صالعنببة ،ص.4

) (2فكدلي ،بشدر لصالعتني ،فبةل ،)2001( ،ةددر صالالتزصأ صالفعل صالضدر ،رتدن :دصر لصئل الفنشن ،ص.61

) (3ر ضدن ،به ،)2064( ،صالو بط في سنح قدمون صالعتل لقدمون صالضتدن صالجتتدري ،رتدن :دصر صالثقدفة الفنشن لصالتوزيع،
ص.621
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صالتشنع الوضع آالبة ال تدية
لبسدب زيددل صالتخدطن صالتي يوصجههد صالعد فون فإن ذالك دفع
ّ
صالعتدل ي إ دبدت صالعتل ،لذالك الغديدت ص تتنصر صالت دفظة رفل كدفة رند ن صإلمتدج لحتديتهد
ّ
التشجبع صحيهي صالعد فة رفل صالتعد ل ع هذه صآلالت (.)1
لقه

صالتشنع صحردمي سأم سأن صالتشنيعدت صالتقدرمة لصال هيثة ،حبث رلجه نشنيعدت
در
ّ

نختص بدالعتدل التوفبن صال تدية الههللا ي ال قدمون صالعتل لقدمون صالضتدن صالجتتدري.
الذالك نأني هذه صاله صر ة التندلل صالتسؤلالبة صالتهمبة صالندسئة ري إ دبدت صالعتل في صالقدمون
صحردمي.
مشكلة الدراسـة
نكتي شكفة صاله صر ة في د صر ة هى كفدية صالتشنيع صحردمي في صالتسؤلالبة صالتهمبة صالندسئة
ري إ دبدت صالعتل في صالقدمون صحردمي.
أهداف الدراسة
صالهه

صالنئبسي ي صاله صر ة في ببدن صالتسؤلالبة صالتهمبة صالندسئة ري إ دبدت صالعتل في

صالقدمون صحردمي.
كتد نهه

صاله صر ة الت قبق صحههص

صالفنربة صالتدالبة:

 .1لضممع إطممدر رممدأ الفتعممويض رممي إ ممدبدت صالعتممل لفق مدً القوصرممه صالتسممؤلالبة صالتهمبممة صالندنجممة رممي
إ دبدت صالعتل لمطدقهد لرثدرهد ةو مدً فمي ظمل لجمود نكببمف قمدمومي ي تمل صالةمفة صالتزدلجمة
الفوصقعة صالتؤدية إل دبة صالعتل.
 .2ببدن هى سؤلالبة

صالتدنرل.
دحب صالعتل ري صح طد صالجسبتة لغبن ّ

 .3د صر ة جسد ة صالضنر صالذي ال ق بدالعد ل الإلقنصر بدالتسؤلالبة صالتهمبة صالندنجة ري نفك صإل دبة.
) (1نقس ،فبتدن ،)6591( ،وجز ر ول صإلالت صز دت ،صالقدهنل ،جد عة صالهلل صالعنببة ،عهه صاله صر دت صالعفبد ،ص.642
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 .4ببم ممدن قم ممهصر صالتعم ممويض صالتسم ممت ق الفعد م ممل لفق م مدً القوصرم ممه صالتسم ممؤلالبة صالتهمبم ممة لصالةم ممفة صالتزدلجم ممة
الإل دبدت صالعتدالبة.
 .5ببدن طنق صالتطدالدة بدالتعويض.
 .6ببدن دلر قدمون صالعتل صحردممي لقمدمون صالضمتدن صالجتتمدري لقوصرمه صالتسمؤلالبة صالتهمبمة الفتعمويض
قبهل بتفك صالقوصمبي رنه مظن صالهروى رأ ال.
ري نفك صإل دبدت ،لهل نُعتدن صالت كتة ّ
أهمية الدراسـة
نظهن رهتبة صاله صر ة ي صالندحبة صالنظنية ي رهتبة صالتعفو دت صالتي بتهللا صال ةول رفبهد
حول طدبعة صالتسئوالبة صالتهمبة صالندسئة ري إ دبدت صالعتل في صالقدمون صحردمي ،كتد نظهن رهتبة
صاله صر ة ي صالندحبة صالعتفبة ي ر كدمبة ص تفددل صالددحثبي لصالتهتتبي بقدمون صالعتل لصالضتدن
صالجتتدري الفتعن رفل صالتسؤلالبة صالتهمبة صالندسئة ري إ دبدت صالعتل في صالقدمون صحردمي.
أسئلة الدراسة وفرضيتها
نأني هذه صاله صر ة الإلجدبة ري صح ئفة صآلنبة:
 .1هل يتضتي قدمون صالعتل صحردمي مظد دً تكد اً الفتعويض ري إ دبدت صالعتل؟
 .2د هى سؤلالبة

دحب صالعتل ري نعويض إ دبدت صالعتل صالتي ن مهث رمي طمأ

مددر نم

لفقدً القوصره صالتسؤلالبة صالتهمبة؟
 .3هم ممل يجم مموز صالخم ممنلج رم ممي قم ممهصر صالتعم ممويض صالت م ممهد القم ممدمون صالعتم ممل صحردمم ممي لقم ممدمون صالضم ممتدن
صالجتتدري؟
 .4هم ممل ُيتكم ممي الفعد م ممل صالجتم ممع بم ممبي ركثم ممن م ممي نعم ممويض ندع م مدً ال م ممتا
صالتعويضدت؟
 .5د طنق طدالدة صالعد ل بدالتعويض ري إ دبة صالعتل؟

صالتةم ممهر صالقم ممدمومي التفم ممك
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 .6ممد دلر قممدمون صالعتممل صحردمممي لقممدمون صالضممتدن صالجتتممدري لقوصرممه صالتسممؤلالبة صالتهمبممة الفتعممويض
قبهل بتفك صالقوصمبي رنه مظن صالهروى؟
ري نفك صإل دبدت؟ لهل نُعتدن صالت كتة ّ
لرفل ضو صح ئفة دالفة صالذكن ،ننطفق صاله صر ة ي فنضبة فددهد :هندك دلر الفتسؤلالبة صالتهمبة
صالندسئة ري إ دبدت صالعتل في صالقدمون صحردمي.
حدود الدراسـة
نتتثل حهلد هذه صاله صر ة ي صآلني:
 .1صال ممهلد صالتوضمموربة :ممتكون صال ممهلد فممي هممذه صاله صر ممة فممي ببممدن صالتسممؤلالبة صالتهمبممة صالندسممئة رممي
إ دبدت صالعتل.
 .2صال ممهلد صالتكدمبممة :ممنقوأ بتسممفبط صالضممو رفممل صالتش منيعدت صحردمبممة صالتتتثفممة فممي صالقممدمون صالتممهمي
لقدمون صالعتل لقدمون صالضتدن صالجتتمدري مع صالتعزيمز بدححكمدأ لصالقم صنرصت صالقضمدئبة ،لبتمد ي قمق
صالفدئهل الفد ث صال دالي.
 .3صال ممهلد صالز دمبممة :نت م ّمهد هممذه صاله صر ممة فممي مطممدق صالقممدمون صالتممهمي صحردمممي رقمهللا ( )43السممنة 1796
لقممدمون صالضممتدن صالجتتممدري رق مهللا ( )1السممنة  2114لنعهيان م لقممدمون صالعتممل صحردمممي رق مهللا ()8
السنة  1776لنعهيان .
محـددات الدراسـة
نتتثل

هدصت صاله صر ة في رهأ لضوح صالتشنيعدت صالتتعفقة بتعويض صالعتدل ري إ دبدت

صالعتل ،لمقص صالكتب لصالتنصجع صالتتخةةة.
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مصطلحات الدراسة
1م م

ممدحب صالعتممل :هممو كممل سممخص طدبعممي رل عنمموي يسممتخهأ بممأي

ممف كدمممت سخة مدً رل ركثممن

قدبل صجن (.)1
2م صالعد ل :كل سخص ذك صًن كدن رل رمثل يؤدي رتاً القد صجن ليكون ندبعمدً الةمدحب صالعتمل لن مت
إ نن ليشتل ذالك صححهصث ل ي كدن قبه صالتجنبة رل صالتأهبل (.)2
3م م إ ممدبة صالعتممل :إ ممدبة صالعتممل متبجممة حممددث رثنممد نأديممة صالعتممل رل بسممدد ليعتدممن فممي حك مهللا ذالممك
صال ددث د يقع الفعد ل رثند ذهدب التددسنل رتف رل رودن

ن (.)3

األدب النظري والدراسات السابقة:
أولا :األدب النظري:
يتندلل صإلطدر صالنظني في صالفةل صحلل ففبة صاله صر ة ل شكفتهد لرهتبتهد لرههصفهد لر ئفتهد
لببدن ةطف دت صاله صر ة ل هدصنهد لالت ة ري صاله صر دت صالسدبقة لذكن صالتنهجبة صالتي صندعتهد
صاله صر ة ،ر د صالفةل صالثدمي بتندلل دهبة إ دبدت صالعتل ي ال د ثبي يتندلل صالتد ث صحلل
فهوأ إ دبدت صالعتل ،لصالتد ث صالثدمي رموصع إ دبدت صالعتل ،ر د صالفةل صالثدالث فبتندلل ر دس
صالتسؤلالبة صالتهمبة ري إ دبدت صالعتل ي ال د ثبي يتندلل صالتد ث صحلل دهبة صالتسؤلالبة
صالتقةبنية ،ليتندلل صالتد ث صالثدمي إثددت صالتسؤلالبة صالتقةبنية لمفبهد بدالنسدة إل دبدت صالعتل  ،ر د
صالفةل صالنصبع بتندلل صالتعويض ري إ دبدت صالعتل ي ال د ثبي يتندلل صالتد ث صحلل كبفبة

) (1صالتددل ( )6 ،2 ،6ي قدمون صالعتل صحردمي.

) (2بدب صححكدأ صالعد ة ي قدمون صالعتل صحردمي ،رقهللا ( )8السنة  6551لصالتعهل بدالقدمون رقهللا  21السنة  ،2060صالتنشور رفل
صالةف ة  6266ي رهد صالجنيهل صالن تبة رقهللا  4604ندريخ .2060/6/6

) (3رسهي،

ته عبه ( ،)6559صالتزصأ

دحب صالعتل بتعويض صالعد ل ري إ دبدت صالعتل لر نصض صالتهنة ،جفة صالت د ي،

كفبة صال قوق ،جد عة صالكويت ،صالسنة صالتد عة رشن ،ص.699
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نقهين نعويض صالعد ل ري إ دبدت صالعتل ،ليتندلل صالتد ث صالثدمي طنق طدالدة صالعد ل بدالتعويض
ري إ دبدت صالعتل ،ر د صالفةل صالخد س بتندلل صالنتدئج لصالتو بدت لصالخدنتة.
ثانيا :الدراسات السابقة:
 هى نطدبق قوصره صالتسؤلالبة صالتهمبة في صالتعويض ري إ دبدت صالعتل ،ب ث نشور في رتددلصالد ث صالعفتي ،صالجد عة صحردمبة،

ته صالتند بن ،د صر دت ،رفوأ صالشنيعة لصالقدمون:)1( 43 ،

 .)2116( ،289-291لنندلالت هذه صاله صر ة قوصره صالتسؤلالبة صالتهمبة في صالتعويض ري إ دبدت
صالعتل في حبي تتندلل هذه صاله صر ة صالتطدبقدت صالقضدئبة لرحهث صالق صنرصت بشكل عتق ل د ص تقنت
رفب ق صنرصت

كتة صالتتببز صحردمبة

 -2صالخطأ غبن صالتغتفن في صالقدمون صحردمي ،ر دالة دجستبن ،جد عة آل صالدبت،

ته روض

صالزببهي (. )2114
صالهر ة صالخطأ غبن صالتغتفن في حبي تتندلل هذه صاله صر ة صالتسؤلالبة صالتهمبة صالندسئة
لنندلالت هذه ص
ري إ دبدت صالعتل.
 -3نعويض إ دبدت صالعتل في ظل قدمون صالعتل صالففسطبني ،ر دالة دجستبن غبن نشورل ،جد عة
صالنجدح ،مدبفس ،ففسطبي ،ندر حفتي )2118( ،في حبي تتندلل هذه صاله صر ة صالتسؤلالبة صالتهمبة
صالندسئة ري إ دبدت صالعتل في صالقدمون صحردمي
 -4دهر صالتسدلصل بدالنسدة إالل صالتنرل في ظل رحكدأ نأ بي إ دبة صالعتل ببي صالتطدبق لصالتعطبل،
د صر ة لفقد الفقدمون رقهللا  29العدأ  1757لنعهيان  ،جفة ب وث جد عة حفب ،رسد رحدل لسوصخ
صححته .)2117( ،432-419 :)63(1 ،في حبي تتندلل هذه صاله صر ة صالتسؤلالبة صالتهمبة صالندسئة
ري إ دبدت صالعتل في صالقدمون صحردمي

8

 -5إ دبدت صالعتل لصالتعويض رنهد ،ر دالة دجستبن ،جد عة آل صالدبت ،صر ي مهبه

اح

( ،)2111في حبي تتندلل هذه صاله صر ة صالتسؤلالبة صالتهمبة صالندسئة ري إ دبدت صالعتل في صالقدمون
صحردمي.
 -6حقوق صالعتدل ببي قدمون صالعتل لقدمون صالضتدن صالجتتدري د صر ة قدرمة ،ر دالة دجستبن غبن
نشورل ،جد عة صالنجدح ،مدبفس ،ففسطبي ،)2113( ،في حبي

تتندلل هذه صاله صر ة صالتسؤلالبة

صالتهمبة صالندسئة ري إ دبدت صالعتل في صالقدمون صحردمي.
 -9حوصدث صالةندرة لصال ي صالةندري ،صالسبه ر ضدن ،صالقدهنل ،صالتكتب صالجد عي.)1785( ،
 -8رسد رحدل ،صالنظدأ صالقدمومي إل دبة صالعتل ،د صر ة قدرمة ،ر دالة دكتورصه ،جد عة حفب
( ،)2111في حبي تتندلل هذه صاله صر ة صالتسؤلالبة صالتهمبة صالندسئة ري إ دبدت صالعتل في صالقدمون
صحردمي
منهجية الدراسة:
صالتعنض الفتشنيعدت صالندظتة الفتسؤلالبة
بتهللا صنددع صالتنهج صالو في صالت فبفي لذالك ي ال ّ
صالتهمبة صالندسئة ري إ دبدت صالعتل فضاً ري صالجتهددصت صالقضدئبة لآ صر صالفقهد

.
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الفصل الثاني

ماهية إصابات العمل
نسممدب آالت صالعتممل ل عهصن م لظممنل

صالعت ممل لببئتم م مس ممدة ممي صال م موصدث لإ ممدبدت ا صالعت ممل،

لالكمي صالغدالدبمة صالكدمنى مي نفمك صال موصدث ننجمع إالمل صحف منصد رمفس مههللا ح طممدئههللا صالتممي ننشمأ مي ر مددب
تعهدل ،لردت صالتطورصت صالةندربة لص متخهصأ صالالت صالتبكدمبكبمة ال مهلث صالعهيمه مي إ مدبدت صالعتمل
صالتممي يتعممنض الهممد صالعتممدل د ممة صالممذيي يتعممد فون ممع صآلالت لصحسممبد صالخط منل ،كتممد رن صالعد ممل قممه
يتعممنض الإل ممدبة فممي كممدن صالعتممل ،رل بعبممهصً رممي كممدن صالعتممل ،لالكن م بسممدب صالعتممل ،لذالممك دفممع
صالتشنع إليجدد صال تدية صالاز ة الفوقدية ي هذه صإل دبدت لصالتعويض رنهد (.)1
لبسمدب صزديممدد رممهد إ ممدبدت صالعتممل ،ظهممن بدالضممتدن صالجتتممدري ،ب بممث يمتهللا نممأ بي سممؤلالبة
رب صالعتممل رممي إ ممدبدت صالعتممل بتوجممب نش منيعدت رتدالبممة ،كتممد نسممتنه إ ممدبدت صالعتممل رفممل قوصرممه
صالتسؤلالبة صالتقةبنية ،يهه

الت قبق صالعهصالة لنطدبق صالنةوص لنقهيهللا صالتعويض صالتند ب (.)2

لقممه ن مهللا لضممع ممد يسممتل بتممأ بي إ ممدبة صالعتممل ،بدال ممتندد رفممل إ ممدبة صالعتممل ،كتممد نطممورت
صالتسممؤلالبة صالتهمبممة بشممكل ف ممول بعممه

ممهلر صالقممدمون صالتممهمي صالفنمسممي ،ل ممد صزالممت هممذه صالتطممورصت

ستتنل ،لذالك بسدب صالتطور صال ددث في جدل صالةمندرة لصمتمدج صالالت صالتبكدمبكبمة لصال موصدث صالتمي
ن ممهث بسممددهدلحتل صالوقممت صال ممدالي ،ذالممك رن هممذص صالتطممور صرنممدط بشممكل ددسممن بممدالتطور صالةممندري،
لصزديدد ص تخهصأ صآلالت صالتبكدمبكبة ل د متج ري ذالك مي ن صزيمه فمي حجمهللا همذه صإل مدبدت لصالتعمويض
رنهممد بتممد يمموفن حتديممة قدمومبممة الفعد ممل ،كتممد رن غدالدبممة صالتشمنيعدت صهتتممت بتوضمموع إ ممدبدت صالعتممل
كدالتشنربي صحردمي لصالتشنيع صالتةني ،في إطدر د يستل إ دبة صالعتل ،لصالتمي ص متنهت صالتسمؤلالبة

()1
()2

رسهي،

ته ( .)6559صالخطأ غبن صالتغتفن ،و صالسفوك صالفدحش لصالتقةود ،صالكويت ،جد عة صالكويت ،ص.62

اح ،صر ي مهبه ( .)2060إ دبدت صالعتل لصالتعويض رنهد ،رتدن :دصر صالثقدفة ،ص.26
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فبهد دبقدً رفل فكنل صالخطأ ،لص تففت صالنظنل في صالوقت صالضن بجعل هذه صالتسؤلالبة نقوأ رفل فكمنل
ن تممل صالتدعبممة لصالتممي نقمموأ إالممل جدمممب فك منل صالخطممأ ثدبت مدً رل فنلض مدً ،ب بممث ر ممدح رب صالعتممل هممو
صالكفف بدالتعويض ري إ دبة صالعتل بغض صالنظن ري لقوع طأ ي قدل صالعد فبي(.)1
لينى صالددحث رن صالتشنع صحردمي قه قمدأ بوضمع مظمدأ قمدمومي مدص الفتعمويض رمي إ مدبدت
صالعتمل ،ال يسمتنه رفمل فكمنل صالخطمأ إمتمد يسمتنه رفمل فكمنل صالتسمؤلالبة صالتهمبمة صالفنديمة ،لن مول بعضممهد
الفكم منل صالض ممتدن صالجتت ممدري ،له ممو صالتس ممؤلل ر ممي دف ممع صالتع ممويض صالج صزف ممي لصالع مماج بتوج ممب ق ممدمون
صالضتدن صالجتتدري رقهللا ( )17السنة  2111لنعهيان (.)2
لالتزيه ي صالتوضبح ،بتهللا نندلل هذص صالفةل ي ال صالتد ثبي صآلنببي:
صالتد ث صحلل :فهوأ إ دبدت صالعتل
صالتد ث صالثدمي :رموصع إ دبدت صالعتل

()1

صحهوصمي ،حسدأ ( )6552ر ول قدمون صالتأ بي صالجتتدري ،صالقدهنل :طدعة حتددل ،ص.62

( )2قدمون صالضتدن صالجتتدري رقهللا ( )65السنة  2006لنعهيان بدالقدمنون رقهللا  6السنة  ،2064صالتنشور رفل صالةف ة  456ي
رهد صالجنيهل صالن تبة رقهللا  ،9212ندريخ 2064/6/25
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المبحث األول

مفهوم إصابات العمل
إن إ دبدت صالعتمل قمه نقمع دص مل كمدن صالعتمل ،رل قمه ن مهث مدرج كمدن صالعتمل ،لقمه ن مهث
في ز دن صالعتل صح ن صالذي قمه يجعمل صالعتمدل يةمدبون متبجمة صال موصدث صالتختففمة لصالتمي قمه نكمون الهمد
عممبي ،رل متبجممة صالرتمهص

ر مددب تعممهدل ،ك ممددث صالسممبدرل ،رل لقموع سممي

ممي قدممل صالغبممن ،الممذالك ال

يعتد من كممل ممد يتعممنض ال م صالعتممدل ممي ح موصدث ينممتج رنهممد إ ممدبة ،هممي إ ممدبة رتممل ،صح ممن صالممذي
يتطفب ند ن هيه فهوأ إ دبة صالعتل الفوقو

رفل صالتكببف صالقدمومي الهد (.)1

لصح مل رن نقمع إ مدبدت صالعتمل رثنممد قبمدأ صالعد مل بدالعتمل فمي صالوقممت صالت مهد الم  ،لكمذالك فممي
ممل صالعتممل ،لهممو نكممز صالعتممل ،لق مه ن ممهث هممذه صإل ممدبدت متبجممة حممددث ممد ،لر ممددب صال موصدث
ختففة ،ل ي هند فا يعه كل د يتعنض ال صالعد ل ي حوصدث ننتج رن إ دبة هي إ مدبة رتمل،
ذالك رن هذص صال ددث البس حددث رتل صبتهص ً (.)2
لإذص كدن الآلثدر صالجتتدربة دلر بدرز في جدل نأ بي إ مدبدت صالعتمل كتمد ررينمد ،فمإن صآلثمدر
مأثبن ،متبجممة صالخسممدئن صالتممي نتكدممههد صالممهلل ،موص ً صالتتقه ممة رل
صالقتةممددية نفعممب ًص
دلر ركدممن لركثممن نم صً
صالند بممة بسممدب صالممنقص صالتف ممول فممي صحيممهي صالعد فممة ج م صن هممذه صإل ممدبدتو فتدممنز الفوجممود صالخسممدئن
صالتددي ممة لصالخس ممدئن صالدشم منية ،ت ممد ي ممؤثن رف ممل ن ويفم م لمفقدنم م صالتننفع ممة نك ممون رفم مل حس ممدب صال ممه ل
صالقو ي(.)3
لرفب فأمند نقوأ به صر ة هذص صالتد ث ي ال صالتطفدبي صآلنببي:
صالتطفب صحلل :نعنيف إ دبة صالعتل.
صالتطفب صالثدمي :سنلط إ دبة صالعتل.
()1

س ممنب،

ت ممه ( .) 6512صالنجده ممدت صال هيث ممة ف ممي صالتفنق ممة ب ممبي حم موصدث صالعت ممل لصح م منصض صالتهنب ممة ،جف ممة صالعف مموأ صالقدمومب ممة

لصالقتةددية ،جد عة ربي ستس ،)6(6 ،ص.61
()2
()3

اح ،صر ي مهبه ،إ دبدت صالعتل لصالتعويض رنهد ،نجع دبق ،ص.60

نز ،رحته

ته صالخطن في نأ بي إ دبدت صالعتل ،نجع دبق ،ص.66
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المطلب األول
إصابة العمل

الم مهللا نع ممن غدالدب ممة صالتشم منيعدت صالعنبب ممة لصالت ممي صهتت ممت بإ ممدبة صالعت ممل ،بتعني ممف صإل مممدبة رل
صال ددث ،لهذص هو ن ل صالتشنع صحردمي ،لصالتشنيعدت صح نى صالتقدرمة لالفوقو

رفل نعنيف لز دم

ل كدم .
لالتزيه ي صالتفد بل بتهللا نندلل هذص صالتطفب ي ال صالفنربي صآلنببي:
صالفنع صحلل :نعنيف إ دبة صالعتل في صالفق لصالقضد
صالفنع صالثدمي :نعنيف ز دن صالعتل ل كدم
الفرع األول :تعريف إصابة العمل في الفقه والقضاء
ي مدففة صالقول إن صإل دبة الغة رفل رمهد" :لقوع سي بعه رن الهللا يكي"(.)1
لقممه رممن صالقضممد إ ممدبة صالعتممل ص ممتنددصً الق منصر
يف ق صالجسهللا متبجة نأثبن درجي فدجئ ( .)2كتد رنفت

كتممة صالممنقض صالفنمسممبة بأمهممد صالضممنر صالممذي
كتة صالنقض صالتةنية إ دبة صالعتمل مي

ممال ن هيممه صالشممنلط صالوصجممب نوصفنهممد فممي صال ممددث صالممذي مج مهللا رن م إ ممدبة رتممل ،فدإل ممدبة نكممون
"متبجة حددث لقع بغتة بفعل قول درجبة رثند صالعتل رل بسدد "(.)3

()1
()2

صالنصزي،

ته بي ربي بكن ( .)6582ختدر صالة دح ،ببنلت :دصر صالجبل ،ص.696

ردممه صالنضممد ،ردممه صالن ممول ( .)6589صالمموجبز فممي قممدمون صالعتممل صالكممويتي ،صالكويممت :طدعممة صالكويممت ،ص ،681ق منصر

صالنقض صالفنمسبة رقهللا ( )6044السنة .6598
()3

شممدر إالبم

نةممور،

كتممة

تممه ( .)6552قممدمون صالتممأ بي صالجتتممدري ،صإل ممكنهرية :نشممأل صالتعممدر  ،ص 22بدإلسممدرل إالممل ق منصر

كتة صالنقض صالتةنية رقهللا (4/621ق جفسة .)6521/60/6
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كتممد حممهدت

كتممة صالتتببممز صحردمبممة سممنلط يجممب رن نتمموفن فممي صال ممددث حتممل نعممه صإل ممدبة

صالتي ننجهللا ري ذالك إ دبة رتل ،الكنهد الهللا نورد جتبع صالشنلط في قمنصر لصحمه ،بمل كدممت نشمبن إالبهمد
ب سب د يثدر ي دفوع (.)1
كتد ببي قدمون صالعتل صحردمي رن إ دبة صالعتل نكون متبجة لقوع حددث رثند نأدية صالعتل رل
بسدد (.)2
كت ممد يع ممن صالفقم م التعني ممف إ ممدبة صالعت ممل ،ل ممي نف ممك صالتعنيف ممدت رمه ممد" :صالوصقع ممة صالت ممي نُس م ّمدب
صالتسدس بجسهللا صإلمسدن في سدب درجي قنلمدً بعنةن صالتفدجأل"(.)3
لرطفدً رفل د دق ،ينى صالددحث بأن عظهللا صالتعنيفدت صنفقت رفمل ضمنلرل لجمود
صالعتل لصإل مدبة ب بمث يقمع صال مددث بسمدب ظمنل
ردلصن رل حتل صالطنيق ي صالعتل رل الهي بأي

مفة بمبي

صالعتمل موص صالتتعفقمة بتكمدن صالعتمل رل ز دمم رل
ورل يكون صال ددث بهد ذل

فة بدالنشدط صالتهني.

الفرع الثاني :تعريف زمان العمل ومكانه:
يوجه ص تا

ببي صالفقهد في ن هيه صالتعبدر صالذي ي هد بتوجد ز مدن ل كمدن صالعتمل ،ص متنددصً

التعبدريي هتد عبدري صالتنفعة ل عبدر صالسفطة ،فإذص كدن د لقع ي إ دبدت الفعد ل متبجة التددسنن
رتاً النب صالعتل رهت صإل دبة قه لقعت في كدن لز دن صالعتل ،ص تنددصً الهمذص صالتعبمدر ،ر مد عبمدر
صالسممفطة ،فبقةممه ب م

ضمموع صالعد ممل السممفطة رب صالعتممل ،فتتممل كدمممت صإل ممدبة صالتممي ال قممت بدالعد ممل

كتممة صالتتببممز صحردمبممة بةممفت صال قوقبممة رقمهللا ( )6559/6146نممدريخ  6559/66/28صالتنشممور رفممل صالةممف ة 2465

()1

قمنصر

()2

مص صالتمددل ( )2مي قمدمون صالعتمل صحردممي رقمهللا ( )8السمنة  6551صالتنشمور رفمل صالةمف ة  6626مي رمهد صالجنيمهل صالن متبة

ي جفة مقدبة صالت د بي السنة 6551
ي رهد  4666ندريخ .6551/4/61

()3

نصد ،حفتي ،)6522( ،صالتأ بندت صالجتتدربة في صالداد صالعنببة ،صالقدهنل ،صالتطدعة صالعدالتبة ،ط ،6ص.92
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متجممت رممي رتممل مفممذه ن ممت إس م صن

لرقدبممة ممفطة رب صالعتممل رممهت صإل ممدبة قممه لقعممت فممي ز ممدن

ل كدن صالعتل (.)1
ليممنى صالددحممث ،رطف مدً رفممل ممد ممدق ،بممأن عبممدر صالسممفطة عبممدر غبممن رممددل فممي كثبممن ممي
صححب ممدن ،فهن ممدك حم موصدث نع ممه حم موصدث رت ممل حت ممل لال ممو الم مهللا يك ممي صالعد ممل ن ممت ممفطة رب صالعت ممل،
كدإل دبدت صالتي نقع رفل صالطنيق ي صالعتل لإالب  ،الذالك فهذص صالتعبمدر

مل صمتقمدد .تمد دفمع رحكمدأ

صالقضممد إلج م صن نعممهيات رفب م  ،نةممل الهرجممة نجممدلزه رنممه ن هيممه طدبعممة إ ممدبة صالعتممل لرفب م  ،فممإن
عبدر صالتنفعة هو صالنصجح في ن هيه كدن لز دن صالعتل كوم صح مفهللا لصحسمتل ،ذالمك رن صالعاقمة بمبي
صالعد ل لرب صالعتل نقوأ رفل نفعة رب صالعتل.
كتد مجه رن صالت كتة صإلدصرية صحردمبة قمه قضمت بأمم " :إذص كمدن صالتسمتهري يعتمل فمي صالشمنكة
هي صًن الفعاقدت صالعد ة ليقوأ بتنصجعة صالهلصئن صالن تبة إلمجدز بعمض صالتعمد ات صالعدئمهل الفشمنكة صالتمي
يعتل بهد ،لبتد رم لرثند رودن التكدن رتف في صالشنكة صالتي يعتمل بهمد مي هتمة رتمل كمدن يقموأ
بهد في إدصرل صحجدمب لصال هلد إلمجدز بعض صالتعمد ات الفشمنكة صالتمي يعتمل بهمد نزحفمق ل مقط رفمل
صالهرج صالخدرجي إلدصرل صحجدمب لصال هلد لمتج ري ذالك ...فإن صإل مدبة صالتمي ال قمت بدالتسمتهري همي
إ دبة رتل بدالتعنل صالتقةود بتعنيف إ دبة صالعتل"(.)2
ليعنممي ذالممك رن صالتسممتهري رثنممد رودن م التكممدن رتف م فممي صالشممنكة صالتممي يعتممل بهممد ممي هتممة
رتممل كممدن يقمموأ بهممد فممي إدصرل صحجدمممب لصال ممهلد إلمجممدز بعممض صالتعممد ات الفشممنكة صالتممي يعتممل بهممد
نزحفمق ل ممقط رفمل صالممهرج صالخمدرجي إلدصرل صحجدمممب لصال مهلد لمممتج رمي ذالممك صإل مدبة ،فممإن صإل ممدبة

()1

صمظ ممن صالظ ممدهن،

ت ممه ( .)6554إ ممدبدت صالعت ممل ب ممبي ق ممدمون صالض ممتدن لق ممدمون صالعت ممل ،رت ممدن :صالتؤال ممف ،ص ،62لصمظ ممن

ردبهصت ،رومي ( .)6558سنح قدمون صالضتدن صالجتتدري ،رتدن :دصر لصئل الفنشن ،ص .660
()2

قنصر

كتة صالعهل صالعفبد صحردمبة رقهللا  2002/421ندريخ  ،2006/6/28نشورصت نكز رهصالة.
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صالتمي ال قممت بدالتسمتهري هممي إ مدبة رتممل ،لهمذص ممد يؤكمه رن صإل ممدبة إذص كدممت ممدرج كمدن صالعتممل
لبسدب صالعتل نعه إ دبة رتل.
لي ممنى صالددح ممث رن صالتش ممنع صحردم ممي ق ممه ر ممذ بتعب ممدر صالتنفع ممة ،ندقضم مدً ب ممذالك وق ممف صالتش ممنع
صالفنمسممي لصالممذي ص ممتنه رفممل صالتعسممف فممي ص ممتعتدل صال ممق ،ل تفقمدً ممع صالتشممنع صالتةممني حسممب مممص
صالتممددل  34ممي صاله ممتور صالتةممني ،لرفب م فممإن رحكممدأ صالت ممدكهللا صحردمبممة ال نشممتنط رن يكممون صالعد ممل
ن ت فطة رب صالعتل رنه لقوع صإل دبة ،لهذص وصفق الفقدرهل صالتوجودل في صالفقم صإل ما ي "صالغمنأ
بدالغنهللا".
المطلب الثاني

شروط إصابات العمل
إن نممأ بي إ ممدبدت صالعتممل ينجممع إالممل صحثممن صالممذي ينندم رفممل حبممدنههللا إذ إن إ ممدبدت صالعتممل
نشممكل ط م صًن ل ممي لجهممة صالنظممن صالجتتدربممة فهممي صمهبممدر صالعاقممدت صالجتتدربممة بممبي رف منصد صالتجتتممع
لزلصالهد مهدئبدً ( ،)1لالهمذص رظمبهللا صحثمن فمي مفموس صحفمنصد لصالتنظمبهللا صالجتتمدري ،ل مي هنمد نكتمي رهتبمة
نممأ بي إ ممدبدت صالعتممل ممي صالندحبممة صالجتتدربممة ( ،)2ممي رجممل زلصل صالخممو

لصالضممطنصب لصالقفممق بممبي

رفنصد صالتجتتع لصالعتل رفل بعث صال تقنصر لصالطتأمبنة في مفو ههللا.
ل بتهللا نندلل هذص صالتطفب ي ال صالفنربي صآلنببي:
صالفنع صحلل :لقوع صإل دبة بفعل قول درجبة ،لإال دق ضنر بجسهللا صالعد ل.
صالفنع صالثدمي :لقوع صإل دبة بشكل فدجئ لكون صإل دبة رنبفة

()6
()2

رحدل ،رسد رده صالقددر ( )2060صالنظدأ صالقدمومي إل دبة صالعتل ،د صر ة قدرمة ،ر دالة دكتورصه ،جد عة حفب ،ص.8

نز ،رحته ته ( )6529صالخطن في نأ بي إ دبدت صالعتل لفقدً آل ن صالتعهيات طدقدً ححكدأ قدمون صالتأ بي صالجتتدري
صالجهيه رقهللا  25السنة .6521

16

الفرع األول :وقوع اإلصابة بفعل قوة خارجية ،وإلحاق الضرر بجسم العامل.
كي يت قق سنط إ دبة صالعتل فا به رن ن ةل بفعل قول درجة رتد همو وجمود ر ماً فمي
جسه صالعد ل ي ص تعهصدصت نضبة رل ردهدت دبقة ،ري رن صإل دبة صالتي يكون ددهد مدسئ ري
جسهللا صالعد ل مفس كدالتنض صالسدبق ال نعه إ دبة رتل ك هلث جفطة د دغبة (.)1
لبدالنسممدة الوجهممة مظممن صالتشممنع صحردمممي فممدالوصقع يختفممف ندع مدً إذص ممد كممدن صالعد ممل ندبع مدً القممدمون
صالضتدن صالجتتدري رأ القدمون صالعتل ،ففي صال دالة صحلالل يشتنط رن ينجهللا صال ددث ري دب درجي
لفقمدً الفتعفبتممدت صالتنفبذيممة إل ممدبة صالعتممل ،ر ممد إذص ضممع صالعد ممل القممدمون صالعتممل لهممو فممي كممل حممدل ال
يك ممون فبم م

دض ممعدً الق ممدمون صالض ممتدن صالجتت ممدري ف مما لج ممود ال ممنص

م منيح يش ممتنط درجب ممة ممدب

صال ددث(.)2
لينى صالددحث رن د ذكن هو ي قدبل صالتضببق التفهوأ إ دبة صالعتل ليعود صالسدب في ذالك
إالممل رن سممؤلالبة رب صالعتممل فتنضممة رممي إ ممدبدت صالعتممل دلن ري طممأ ممي قدف م  ،إال رن هممذص ال
يعنممي رن صالعد ممل ال يسممتطبع صالتطدالدممة بممدالتعويض رممي هممذه صحضمنصر ،إذ رمم يسممتطبع رن يقمموأ بممذالك
لفقدً القوصره صالتسؤلالبة صالتقةبنية.
الفرع الثاني :وقوع اإلصابة بشكل مفاجئ وان تكون عنيفة:
يعه سنط صالتفدجئة رنة صًن هد دً فمي صالتتببمز بمبي إ مدبدت صالعتمل لر منصض صالتهنمة ،فمأ نصض
صالتهنة هي إ دبدت جستدمبة نقع بسدب صالعتل لالكنهد ال ن هث بشكل فدجئ ،كإ مدبة صالعتمدل فمي
ةمدمع صال ممتنت بمدالنبو ،ر ممد صال ممددث صالمذي ننشممأ رنم إ ممدبة صالعتممل فما بممه رن يكمون حددثمدً فدجئمدً
ل ددغتم مدً ب ب ممث يد ممهر صال ممددث لينته ممي بفتم منل ز نب ممة لجبم مزل ب ب ممث ال يتك ممي ن هي ممه بهصي ممة صال ممددث رل
()1
()2

نةور،

ته ،قدمون صالتأ بي صالجتتدري ،نجع دبق ،ص.221

لفقدً النص صالتددل ( )6/4ي صالتعفبتدت صالتنفبذية إل دبدت صالعتل في ؤ سة صالضتدن صالجتتدري.
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مهديت م (.)1لقممه ركممهت

كتممة صالتتببممز صحردمبممة رفممل هممذص صالشممنط فممي رحكد هممد ،حبممث قضممت بممأن" :

.............صالذي ر دب متبجة صمفجدر الغهللا رثند قبد

بتهدأ لظبفت "(.)2

كتممد لصمم ال بممه لصن نكممون صإل ممدبة رنبفممة لسممهيهل ل ممي ذالممك صالسممقوط لصال ممطهصأ لصالمفجممدر،
لقممه كممدن هممذص صالشممنط

ممل ص ممتا

بممبي صالفقهممد (جو منصن)

()3

حبممث ريممهه بعممض صالفقهممد (رصدي)

بدرتددره إ دبة رتل ،لذالك حهتبة صالعنف التتببز إ دبة صالعتل رمي منض صالتهنمة صالمذي ال يتةمف
بدالعنف ،لذهب صنجده آ ن

()4

إالل رن صالعنف يه ل ضمتي سمنط صالتفدجئمة لالمبس سمنطدً سمتقاً رنم

فدالغدية ي رنةن صالعنف نت قق ي ال سنط صالتفدجئة (.)5
ر مد

كتممة صالتتببممز صحردمبمة ففمهللا نتعممنض بشمكل ددسممن العنةممن صالعنمف بدرتدممدره يممه ل ضممتندً

فممي سممنط صالتفدجممأل ،ر ممد بدالنسممدة التؤ سممة صالضممتدن صالجتتممدري فإمهممد نطفدممت ن موصفن رنةممن صالعنممف
بشكل ستقل ( ،)6لهو صح ن صالذي رفضت صالت كتة صالدصرية صالعفبد صحردمبة ،حبث صرتدنت صالت كتمة:
"رن سعور صالعد ل بأالهللا رثند صالعتل يكون إ دبة رتل إالل رن يثدت صالعكس"(.)7

()1

سنب،

ته .صالنجدهدت صال هيثة في صالتفنقة ببي حوصدث صالعتل لصح نصض صالتهنبة ،نجع دبق ،ص.61

كتة صالتتببز صحردمبة بةفتهد صال قوقبة رقهللا  ،6555/6668ندريخ  ،2000/6/66صالتنشور رفل صالةمف ة  6422مي

()2

قنصر

()3

رفبق ،ا ة ،سنح قدمون صالضتدن صالجتتدري ،نجع دبق ،ص.211

جفة مقدبة صالت د بي صحردمببي السنة .2006

( )4ردبهصت ،رومي ،سنح قدمو ن صالضتدن صالجتتدري ،نجع دبق ،ص99
()5

ن ممي ،فمؤصد ( .)2002ر ممدس صالتعممويض رممي إ ممدبدت صالعتممل ،جفممة صالقممدمون لصالقتةممدد ،صالقممدهنل ،جد عممة صالقممدهنل،)22(6 ،

ص.928
()6
()7

ردبهصت ،رومي ،سنح قدمون صالضتدن صالجتتدري ،نجع دبق ،ص.629
قنصر

كتة صالعهل صالعفبد صحردمبة رقهللا  2002/648ندريخ  200/2/61نشورصت نكز رهصالة.
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المبحث الثاني

أنواع إصابات العمل
ي صالتعفوأ رن إ دبة صالعتل هي صإل دبة صالتي نقع بسدب صالعتمل ،فمي صالتكمدن لصالز مدن ،كتمد رن همذه
صإل ممدبة قممه ن ممهث فممي غبممن كممدن صالعتممل لفممي صحلقممدت غبممن صالت ممهدل الفعتممل ،لهممذه صإل ممدبدت صالتممي نقممع
الفعد ممل قممه نقممع رفممل صالطنيممق ممي صالعتممل لإالب م  ،لصالفئممة صح ممنى ممي صإل ممدبدت هممي صالتممي نقممع رثنممد نوصجممه
صالعد ل في كدن صالعتل لالكي البس ضمتي صالوقمت صالت مهد الفعتمل رل قمه ن مهث فمي كمدن مدرج صالعتمل صح من
صالممذي يتننممب رفب م ضممنلرل عنفممة لجهممة مظممن صالتشم ّمنع فممي نكببممف هممذه صإل ممدبدت ل تممل نُعتدممن صإل ممدبة
عه كذالك؟
إ دبة رتل؟ ل تل ال نُ ّ
فإن ي صالتفتنض رفبند رن مد مث فمي صآلالبمدت صالتمي
ل هتد يكي فبتد يتعفق بتوضوع إ دبدت صالعتل ّ
ي متهللا ممي االهممد نوضممبح تممل نُعم ّمه صإل ممدبة إ ممدبة رتممل ،ال مذالك ممن دلل د صر ممة صالت صنحممل صالتممي ممنت بهممد
صالتسؤلالبة ري إ دبة صالعتل في طفدبي متندلل فبهتد:
صالتطفب صحلل :صإل دبة بسدب صالعتل.
صالتطفب صالثدمي :إ دبة صالعد ل درج صالت هيه صالتكدمي لصالز دمي الفعتل.
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المطلب األول

اإلصابة بسبب العمل
إن صالتعبدر صالذي يعته ب الإل دبة هو صالذي يكون بسدب صالعتل يعني نفك صإل دبة صالتي نقع
بسدب صالعتل حبث ال نقع صإل دبة في ز دن صالعتل ل كدم  ،فقه نقع في غبن كدن رب صالعتل لفي
غبن صالوقت صالت هد حدص صالعتل ،لنعتدن بتثدبة إ دبدت رتل ،لهذص يتطفب ند رن مد ث هذص
صالتوضوع ي ال صالفنربي صآلنببي:
صالفنع صحلل :صإل دبة رفل صالطنيق ي صالعتل لإالب
صالفنع صالثدمي :صالعنةن صالز دمي التكدن صالعتل
الفرع األول :اإلصابة على الطريق من العمل وإليه
قه يتعنض صالعد ل إل دبة رثند ذهدب إالل رتف رل غددرن

ن

ي ال ص تخهصأ ل دئل

صالنقل صالتختففة ،لقه ن هث هذه صال وصدث بسدب لجود روص ل فنبة ي مدحبة نتعفق بدالطنق رل بسدب
روص ل بشنية نتعفق بدحسخدص صالذيي يقودلن صالتنكددت رفل صالطنيق (.)1
لالهللا يشتنط صالتشنع صحردمي في قدمومي صالعتل لصالضتدن صالجتتدري ري قبه رفل طنيق
صالعتل ،فدرتدن ري إ دبة نقع رفل صالطنيق ي صالعتل لإالب لفق الت هيه صالتكدمي لصالز دمي في طنيق
صالعتل في حكهللا إ دبة صالعتل ،لذالك دلن صستنصط رهأ نوقف رل نخفف رل صم صن

صالعد ل ري

طنيق صالعتل (.)2
لينى صالددحث رن هذص نوج حتبه ي قدل صالتشنع صحردمي لفب حتدية الفعد ل حي إ دبة
رتل ن هث ال رفل صالطنيق ي صالعتل لإالب .

()1
()2

اح ،صر ي مهبه ،إ دبدت صالعتل لصالتعويض رنهد ،نجع دبق ،ص.91

مص صالتددل ( )2في قدمون صالعتل صحردمي لقدمون صالضتدن صالجتتدري صحردمي
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الفرع الثاني :العنصر الزماني لطريق العمل:
صإل دبة رفل صالطنيق ي صالعتل لإالب يجب رن نقع في حهلد صالوقت صالتعقول التوصربه صالعتل
ري رن يكون صالوقت صالذي يخنج فب صالعد ل ي كدن إقد ت الفذهدب إالل رتف

ند ددً الو وال إالل

ل رتف في صالوقت صالت هد ،ب بث يتند ب لقوع صإل دبة ع وره به صالعتل ل وره مهديت ،
لصمعهصأ هذص صالتند ب يؤدي إالل صال تنتدج رن صإل دبة الهللا نقع في صالز ي صالتعقول القطع سدفة
صالطنيق.
لصالوصقع رن ن هيه هذص صالوقت ينندط بتوصربه صالعتل صالتي ي هدهد رب صالعتل لصالتي يجب رفل
صالعد ل رن يتوصجه فبهد في قن رتف  ،فدالعد ل ينطفق قدل وره صالعتل بفتنل ز نبة نتند ب ع كدن
نوصجهه لصالفتنل صالاز ة الو وال ب سب طدبعة صالطنيق لطدبعة صالتوص ات لظنل

صالعد ل

صالخد ة( ،)1ب بث ينظن إالل كل حدالة رفل حهص.
ليتطفب قدمون صالعتل صحردمي رن يقع صال ددث رفل طنيق صالعتل رثند نوج صالعد ل إالل رتف
رل رثند رودن

ن  ،كذالك قدمون صالضتدن صالجتتدري نطفب رن نقع صإل دبة ال ذهدب صالعد ل

العتف رل رودن

ن  ،بدالتدالي فإن صالتشنع صهتهللا بت هيه صالفتنل صالز نبة صالتي يستغنقهد صالعد ل في

صالمتقدل إالل كدن صالعتل ،لذالك يؤكه رم يجب رفل صالعد ل رن يقطع سدفة صالطنيق ي صالعتل
لإالب في صالوقت صالتند ب لصالذي يختفف ي رد ل إالل آ ن.

()1

نةور،

ته حسبي ،قدمون صالتأ بي صالجتتدري ،نجع دبق ،ص.262
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المطلب الثاني

إصابة العمل خارج التحديد المكاني والزماني للعمل
إن وضوع ن هيه إ دبة صالعتل درج صالت هيه صالتكدن لصالز دمي الفعتل ،يعه ي صالتوضوردت
صالهد ة في صالقدمون ،لهذص يتطفب ند رن متندلل هذص صالتوضوع ي ال صالفنربي صآلنببي:
صالفنع صحلل :إ دبة صالعتل درج صالت هيه صالتكدمي الفعتل
صالفنع صالثدمي :إ دبة صالعتل درج صالت هيه صالز دمي الفعتل
الفرع األول :إصابة العمل خارج التحديد المكاني للعمل
قه ننتج إ دبة صالعتل ري حددث يقع في صح ل رثند صالعتل لقه يقع حددث دلن رن يكون
رثند صالعتل لالكي صإل دبة نكون بسدب صالعتل ،ع رمهد الهللا نقع في كدن صالعتل لز دم  ،فهند يكفي
نوصفن راقة صالسددبة ببي صال ددث صالذي دب صالضنر لصالعتل صالذي كدن صالعد ل يؤدي حتل نعه
إ دبة صالعد ل إ دبة رتل لنخضع الفتعويض،

وص حةفت صإل دبة رثند صالعتل رل بسدد ،

بتعنل رم يجب رفل صالعد ل رن يثدت صالعاقة صالسددبة ببي رتف لصال ددث صالذي لقع ال  ،فإذص الهللا
يثدت ذالك ال ال نعتدن صإل دبة صالاحقة بدالعد ل إ دبة رتل (.)1
لينى صالددحث رن لجود راقة صالسددبة كسدب تهه ال ةول صإل دبة ال يكفي كي نكون
إ دبة صالعد ل إ دبة رتل كتد الو رن صالعد ل رر ل التهتة درجبة نطفدت ن رن يدبت في فنهق،
فذهب صالعد ل إالل صالتفهل صالفبفي صالتوجود في صالفنهق لنعنض الرتهص
نعتدن إ دبة رتل ،كومهد البست الهد راقة بدالتهتة صالتوكوالة إالب .

()1

نةور ،حسبي ،قدمون صالتأ بي صالجتتدري ،نجع دبق ،ص.222

ي سخص فإن إ دبت ال
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الفرع الثاني :إصابة العمل خارج التحديد الزماني للعمل:
إن وضوع ن هيه إ دبة صالعتل درج صالت هيه صالز دمي يتطفب ند عنفة وضوع إ دبة
صالعتل رثند لجود صالعد ل في إجدزل لإ دبة صالعتل قدل رل بعه رلقدت صالنصحة ،لإ دبة صالعتل قدل رل
بعه رلقدت صالعتل.
لنُعه إ دبة صالعتدل في صالتؤ سدت صال كو بة لصالخدضعبي القدمون صالضتدن صالجتتدري رثند
تفنغ حدص رتف صال كو ي ،ر ّ د بدالنسدة الفعد فبي في
صإلجدزل إ دبة رتل ،كوم ُ ستخهأ بد تتنصر ل ّ
صالتؤ سدت لصالشنكدت صالخد ة فههللا يعتفون في

دردت

هدل لال يتنعون ي ري يعتفوص الهى

جهدت ر نى ،فدإل دبدت صالتي نف ق بههللا رثند إجدزصنههللا البست إ دبدت رتل (.)1
"ر د بدالنسدة إل دبة صالعد ل قدل لقت صالعتل فتنل ز نبة بسبطة ،رل بعهه بفتنل لجبزل
كدال نفي صالذي يستعه الفعتل فإن ذالك ُيستل إ دبة رتل ،ر د بدالنسدة الإلدصري فقه ص تقن صالفق رفل
رن صإل دبة صالتي نف ق بدالعد ل في هذه صحثند ال به رن نُعتدن إ دبة في كدن لز دن صالعتل ،ر د
بدالنسدة إل دبة صالعد ل في رلقدت ص تنصحت صالبو بة دلن رن يؤدي ري رتل فقدمون صالعتل ينص
رفل حق صالعد ل فتنصت ص تنصحة يو بة ال نقل ري درة لال يقوأ صالعد ل بأي رتل ،إال رم قه يقع
فبهد حددث يف ق إ دبة صالعد ل ل ي رجل إرتددرهد إ دبة رتل ال به ي صالتتببز ببي حدالة غددرل
صالعد ل قن رتف في فتنل صالنصحة رل بقدئ فبهد ي جهة ،ل ي جهة ر نى ال به ي عنفة د إذص
لّفن رب صالعتل الفعد ل صالخه دت صالتي نفز في فتنل صال تنصحة ي طعدأ لسنصب ،فإذص بقي صالعد ل
في نفك صالفتنل نكون صإل دبة صالتي ال قت بدالعد ل هي إ دبة رتل"(.)2

()1
()2

ردبهصت ،رومي ،سنح قدمون صالضتدن صالجتتدري ،نجع دبق ،ص.622
رده صالندي،

ته ،نأ بي صالتسؤلالبة ري إ دبدت صالعتل ،نجع دبق.666 ،
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الفصل الثالث

أساس المسؤولية المدنية عن إصابات العمل
في صالدهصية فدن صالتسؤلالبة صالتهمبة هي حدالة صالشخص صالذي صرنكب ر صًن خدالفد القوصره صالقدمون
يستوجب صالتؤص ذل ،لذالك بدن يخل

دحب صالعتل بدالتزصأ عبي يتننب رفب صالضنر بدالغبن ،لحبث

رن صالتسؤلالبة نقضي بأن صالشخص سؤلل ري فعف صالشخةي لنفك صالقدرهل صالعد ة صالتي نهللا نقنبنهد
في عظهللا صالقوصمبي صالتهمبة فقه مص صالقدمون صالتهمي صحردمي ي ال مص صالتددل  256ي صالقدمون
صالتهمي صحردمي رقهللا  43السنة  1796رفل صم "كل رضنصر بدالغبن يفزأ فدرفة بدالتعويض لالو كدن
غبن تبز بضتدن صالضنر" ،كتد مص صالقدمون صالتهمي صالفنمسي في صالتددل  1382العدأ  1814رفل
إن" :كل فعل ريد كدن يقع ي صإلمسدن لي هث ضن صًر بدالغبن يفزأ ي لقع صالفعل صالضدر بخطأه رن
يعوض هذص صالضنر".1
لظهن صالهتتدأ بتوضوع صالتسؤلالبة في إ دبدت صالعتل صهتتد دً في جدل صالتسؤلالبة صالعقهية،
حبث يعتدن صالضنر صالت ور صح د ي صالذي نهلر حوال صالالت صز دت صالندسئة ري صالتسؤلالبة صالتهمبة،
فدالتسؤلالبة صالتهمبة نتتثل فيً صالتعويض صذ ال نعويض دلن ضنر .ليعتدن صالضنر رنة صنً في
حوصدث صالعتل ،ليعن

رفل رم " :صحذى رل صالتعهي ر د بدً رل ةف ة شنلرة الشخص ،لهذص

صحذى رل صالذي يةبب حقد صالتعهي قه ينشأ ري صإل ال بدالتزصأ يفنض صالقدمون ،فتقوأ صالتسؤلالبة
صالتقةبنية بأركدمهد ،رل ينشأ ري صإل ال بدالتزصأ رقهي صرندط صالتتعدقه صالتتضنر ع ر ن ر ل ب
في سكل رهأ صالقبدأ بدالالتزصأ ،رل صالتأ ن بدالتنفبذ بةورل عبدة رل ننفبذه بةورل جزئبة ،فتقوأ بذالك
صالتسؤلالبة صالعقهية بكدفة رركدمهد".2
 1صالتددل  6682ي صالقدمون صالتهمي صالفنمسي.

 2ردبهصت ،رومي ،سنح قدمون صالضتدن صالجتتدري ،نجع دبق ،ص.625
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سكل وضوع صالتسؤلالبة في إ دبدت صالعتل صهتتد دً في جدل صالتسؤلالبة صالتقةبنية ي
كتد ّ
صالندحبة صالقدمومبة ،ذالك رمهد نسدب ضن صًر الفغبن ،ل ي هند فإن صالشخص بسأل فقط ري صحضنصر
صالتي ننشأ ري فعل صالشخص ،رل ري فعل صحسخدص صالذيي يجب رن يؤدي حسدبدً ري رفعدالههللا رل
ي فعل صحسبد  ،لرفب فدالتدهر صالعدأ يقنر سؤلالبة صالشخص ري صحضنصر صالندسئة بفعل رسبد ،
دلن صال دجة حن يثدت صالتةدب بهذه صحضنصر صالفعل صالضدر صالتقنر بتقتضل صالقوصره صالعد ة.
كتد مةت صالتددل  163ي صالقدمون صالتهمي صالتةني رفل رن" :كل طد دب ضنر الفغبن
يفزأ ي صرنكد بدالتعويض" 1لهي بذالك حهدت ركي صالخطأ كقوصأ الفتسؤلالبة صالتقةبنية (صالخطأ،
صالضنر ،راقة صالسددبة).
لالتزيه ي صالتوضبح بتهللا نندلل هذص صالفةل ي ال صالتد ثبي صآلنببي:
صالتد ث صحلل :دهبة صالتسؤلالبة صالتقةبنية
صالتد ث صالثدمي :إثددت صالتسؤلالبة صالتقةبنية لمفبهد بدالنسدة إل دبدت صالعتل

 1صالتددل  616ي صالقدمون صالتهمي صالتةني.
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المبحث األول

ماهية المسؤولية التقصيرية
يفبه نعدبن صالتسؤلالبة بدن هندالك فعاً ضد صًر قه صرنكب ،ب بث يؤص ذ فدرف  ،ع ضنلرل
نعويض صالتضنلر رتد ال ق
نةنفدن

ي ضنر حبث إن طدبعة صال بدل نقضي بدن يكون صإلمسدن الدعض

دددً في لقوع صالضنر بدالغبن ،صح ن صالذي يوجب ؤص ذن رتد نسدب فب

ي ضنر.1

لصالقدرهل صالعد ة في صالقدمون صالتهمي صحردمي رن كل فعل يةبب صالغبن بضنر يستوجب
صالتعويض حتل لالو كدن

دد صًر ي سخص غبن تبز كدالطفل لصالتجنون ،لرفل ذالك مةت صالتدد

( )256ي صالقدمون صالتهمي صحردمي بقوالهد" كل إض صنر بدالغبن يفزأ فدرفة لالو غبن تبز بضتدن
صالضنر" ليستنه هذص صالنص إالل قول صالن ول

فل و رفب ل فهللا "ال ضنر لال ضنصر" الذالك جعل

صالتشنع صالفعل صالضدر فعاً غبن شنلع ل دددً الضتدن د نننب رفب

ي نفف.2

لحتل يكون صالشخص ضد ند الفضنر صالذي ي هث الفغبن فا به رن يكون فعف يتةف بعهأ
صالتشنلربة ،بدالنغهللا ي إينصد صالتشنع صالردمي الفنص طفقد ،بأن كل إضنصر بدالغبن يفزأ فدرف لالو
غبن تبز بضتدن صالضنر ،لهذص د كهن مص صالتددل ( )256ي صالقدمون صالتهمي صالتشدر صالبهد
دبقدً

(.)3

 1فكدلي ،بشدر لصالعتني ،فبةل ( )2001ةددر صالالتزصأ صالفعل صالضدر ،رتدن :دصر لصئل الفنشن لصالتوزيع ،ص.66

 2صالفدر ،رده صالقددر ل فكدلي ،بشدر ،)2062( ،ةددر صالالتزصأ ،ةددر صال ق صالشخةي في صالقدمون صالتهمي ،رتدن ،دصر
صالثقدفة ،ص.682

( )3صالدب ،

سي رده صال تبه ( .)6556مظنل حهيثة إالل طأ صالطدبب صالتوجب الفتسؤلالبة صالتهمبة ،كتدة صالجا صالجهيهل،

صالتنةورل ،ةن ،ص62و رجدج ،صالقدضي طال ( .)2004صالتسؤلالبة صالتهمبة الفطدبب د صر ة قدرمة ،صالطدعة صحلالل ،صالتؤ سة
صال هيثة الفكتدب ،الدندن ،ص.685
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إن صالعتل غبن صالتشنلع رل صإلضنصر يتتبز بأم ذل طدبعة وضوربة ،فا يشتنط رن يتوصفن
الهى صالفدرل قةه صإلضنصر ،رل رن يكون تبزص ،فإذص

هر صالفعل صالضدر ي طفل رل مدئهللا رفل

دبل صالتثدل فبفزأ بدالضتدن ،صح ن صالذي يعني رن صالضتدن نندط بدالضنر (.)1
إن لقوع صالضنر قه يكون بشكل ددسن رل بشكل غبن ددسن ،فإذص كدن بشكل ددسن ،الزأ
صالضتدن لال سنط ال  ،لهذص د ركهت رفب
كتد الو ررصد رحهههللا

جفة صالحكدأ صالعهالبة بدن صالتددسن هو صالضد ي بنفس ،

به حبوصن فإذص هو يةبب رحه صحسخدص (.)2

لينى صالددحث لرطفدً رفل د دق رن ذالك يتطفب لجود راقة ددبة ببي فعل صالتددسنل
لصالضنر ،لال يشتنط في ذالك لجود صالخطأرل بفوغ ي صالنسه حبث نقوأ صالتسؤلالبة بت قق صالضنر
فدالتعبدر هند هو عبدر وضوري لالبس سخةي (.)3
لقه يقع صالضنر بدالتسدب لهذص د مةت رفب صالتددل ( )2/259ي صالقدمون صالتهمي صحردمي
رفل صم  .....(" :لإذص لقع بدالتسدب فبشتنط صالتعهي رل صالتعته ،رل رن يكون صالفعل فضبد إالل
صالضنر) ،لهذص يعني رن صالتسدب هو صال دالة صالتي يننكب فبهد فند رحه صحفعدل صالتي نؤدي متدئجهد
إلال دق صالضنر دلن صالفعل ذصن  ،ليتكي صالتفنيق ببي صالتددسنل لصالتسدب ي ال رن رتل صالتددسن
ستقل لهو صالتسدب الفضنر ،لهند ال يجوز صالرتهصد بدالتعته ،ر د صالتسدب ففبس رفة ستقفة فا به
ي صقتنصم بدالتعهي لصالتعته بةفة نوجب صالضتدن (.)4
( )1صالقد هللا،

ته هشدأ ( )6586صالتسؤلالبة صالطدبة ي صالوجهة صالتهمبة ،جفة صالقدمون لصالتشنيع ،جد عة صإل درصت صالعنببة

صالتت هل ،ربو ظدي ،صإل درصت صالعنببة صالتت هل ،يومبو  ،6586صالسنة صالخد سة ،صالعهد صالثدمي ،ص.80-25
( )2باز ،سليم ( .)2115شرح المجلة ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ص.61

( )3ارتيمة ،وجدان سليمان ( .)1774الخطأ الطبي في القانون المدني األردني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
األردنية ،عمان ،األردن ،ص.111
( )4الزحليلي ،وهبه ( ،)1782نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه اإلسالمي ،دمشق ،دار الفكر،
ص.29
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إن صالتعويض صالذي يست ق صالشخص هو صالندجهللا ري رذى س حق رل ةف ة ي ةدال
وص

د نعفق بسا ة صالجسهللا رل صالعدطفة رل صالشن رل صالرتددر رل غبن ذالك (.)1
لالهللا يتعنض صالقضد صحردمي التسأالة نهرج صالخطأ بشكل ددسن ،لالكن ص تقن رفل قبدأ

سؤلالبة ننكب صالخطأ تل كدن لصض دً لثدبتدً ،لذالك بدال تندد إالل رحكدأ صالتددل ( )256ي
صالقدمون صالتهمي صحردمي ،لقضت

كتة صالتتببز صحردمبة بأن "صح طد صالفنبة صالتي نننب صالتسؤلالبة

رفل صالتهنهس -سأم في ذالك سأن بدقي صالتهنببي -ال نن ةن في صح طد صالتي نةهر ري مبة
بئة فقط بل نتعهى إالل كل فوك يعتدن نلجد ري صالتأالو

ي رهل صالةنعة في بذل صالعندية

صالفنبة صالتي نقتضبهد ر ول صالتهنة لقوصره صالفي"( ،)2لنشتل هذه صالقدرهل صالتسؤلالبة صالعقهية
لصالتقةبنية ،ل ي ال ص تعنصض هذص صالقنصر ياحظ رم الهللا يفنق ببي صالخطأ صالجسبهللا لصالخطأ صالبسبن
في صح طد صالتهنبة .لينى صالددحث بعه رن رنضند وقف صالفق لصالقضد

ي فكنل صالتفنقة ببي موري

صالخطأ صالعددي لصالخطأ صالفني وص ركدن جسبتدً رأ يسب صًن ،يجب إحدالة صالتسؤلل ري صالخطأ الفقضد ،
لإال صز

بدالتعويض ،لفي جدل صالتأ بي ي صالتسؤلالبة ،يجب رهأ صح ذ بدالتفنقة في صالخطأ ،ليجب

سد الة صالتسؤلل ري صالضنر ،وص ركدن صالخطأ جسبتدً رأ يسب صًن .كتد لمتتنل رفل صالتشنع صحردمي
رن يتعنض الأل طد صالتهنبة لبخد ة صالتي نتتدز بهد صحرتدل صالطدبة ،لالكون جدالهد جسهللا
صإلمسدن ،رن يتج م و صالخطأ صالتفتنض ،لرن لجود صالضنر يعه قنينة رفل صرنكدب صالخطأ ،لذالك
حتل يتتكي صالتنيض ي صال ةول رفل دفغ صالتعويض.
لالتزيه ي صالتوضبح بتهللا نندلل هذص صالتد ث ي ال صالتطفدبي صآلنببي:
صالتطفب صحلل :فهوأ صالتسؤلالبة صالتهمبة إل دبدت صالعتل.
صالتطفب صالثدمي :صالتسؤلالبة صالعقهية.
صالتطفب صالثدالث :صالتسؤلالبة صالتقةبنية.
( )1سنيهللا،
( )2قنصر

ته بشبن ،صح طد صالطدبة ببي صالالتزصأ لصالتسؤلالبة ،نجع دبق ،ص.616-695

كتة صالتتببز صحردمبة ،ندريخ  ،6528/4/21جفة مقدبة صالت د بي صحردمببي  ،6528ص 892ل د بعههد.
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المطلب األول

مفهوم المسؤولية المدنية إلصابات العمل
إن صالتسؤلالبة صالتهمبة في صالقوصره صالعد ة ننقسهللا إالل سؤلالبة رقهية ل سؤلالبة نقةبنية ،الكي
صالتسؤلالبة صالتهمبة نثبن صالجهل حول صرنكدب صالعتدل الأل طد صالفنبة رثند

تدر تههللا حرتدالههللا حول

ن هيه طدبعة هذه صالتسؤلالبة ،ذالك رن صالتشنع صالتهمي صحردمي كغبنه ي صالتشنيعدت صالعنببة كدالتشنيع
صالتةني لصالتشنيع صالفدندمي الهللا يضع قوصره د ة الكل هنة ي صالتهي ،لإمتد لضع قوصره رد ة
الفتسؤلالبة صالتهمبة ن كهللا صالفعل صالضدر لصالخطأ لصالعاقة صالسددبة لالذالك ال نوجه قوصره
سؤلالبة
لصالت صز

دحب صالعتل ،فا به إذصً ي صالنجوع الفقوصره صالعد ة الت هيه سؤلالبة

هدل ن كهللا
دحب صالعتل

بدالتعويض.
لالتكببف صالتسؤلالبة صالتهمبة ،ال به ي لضع هذه صالتسؤلالبة في كدمهد بدالنسدة إالل غبنهد ي

رموصع صالتسؤلالبة ،لن هيه مطدق دصئننهد في ل ط مطدق دلصئن رل ع نهد ،كدالتسؤلالبة صحدببة
لصالجندئبة ،لصالتهمبة (.)1
ل ي ركثن صالتشكات صالتي يوصجههد هذص صالتوضوع رهأ لجود قدمون دص بدالتسؤلالبة صالتهمبة
ري إ دبدت صالعتل بل يتهللا نطدبق صالقوصره صالعد ة.لصالتاحظ رن صالتشنع صحردمي لغبنه ي صالتشنربي
صالعنب الهللا يتندلالوص وضوع صالتسؤلالبة صالتهنبة ري إ دبدت صالعتل بنةوص د ة بل رمههللا ننكوهد
الفقوصره صالعد ة الفتسؤلالبة صالتهمبة ،لنطدبق هذه صالقوصره بطنيقة جندل يؤدي إالل لجود افدت كدبنل
في لجهدت صالنظن صالقدمومبة الطدبعة صالتهنة ،لهذص يتطفب ند صالتعنض الد ث صالتسؤلالبة صالتهمبة
الفعد ل رثند

تدر ة هنت (.)2

( )1صالسنحدن ،رهمدن ،ل دطن ،لموري ( )2060سنح صالقدمون صالتهمي ،ةددر صال قوق صالشخةبة ،رتدن :دصر صالثقدفة الفنشن
لصالتوزيع ،ص.695

( )2صالطددخ ،سنيف ( .)2006ج صنئهللا صالخطأ صالطدي لصالتعويض رنهد ،صإل كنهرية ،دصر صالفكن صالعنبي ،ط ،6ص.11
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لالتزيه ي صالتفد بل بتهللا نندلل هذص صالتطفب ي ال صالفنربي صآلنببي:
صالفنع صحلل :صالتسؤلالبة الغ ًة لص طاحدً.
صالفنع صالثدمي :رقسدأ صالتسؤلالبة صالتهمبة.
الفرع األول
المسؤولية لغة واصطالح ا
حبث نعن صالتسؤلالبة الغة :بأمهد حدالة رل
بني

ن

فة ي يسأل ري ر ن نقع رفب ندعت ُيقدل إم

سؤلالبة كذص (.)1

لصالتسؤلالبة بوج ردأ هي :حدالة صالشخص صالذي صرنكب ر صًن يوجب صالتؤص ذل ( .)2لقه نكون هذه
صالتسؤلالبة ردببة رل قدمومبة .فإذص دالف ننكب صالفعل قدرهل ي صالقوصره صح اقبة كدمت صالتسؤلالبة
ردببة ،لهي ال نتعهى وى ص تنكدر لص تهجدن صالتجتتع الهذص صالفعل ،ر د صالتسؤلالبة صالقدمومبة :فهي
صال دالة صالتي يننكب فبهد صالشخص فعاً يسدب ضن صًر الفغبن ،فبستوجب

د دة صالقدمون ال  ،لهي

نقسهللا إالل موربي سؤلالبة جندئبة ،ل سؤلالبة همبة (.)3
الفرع الثاني

أقسام المسؤولية المدنية
نقسهللا صالتسؤلالبة صالتهمبة إالل سؤلالبة رقهية ،ل سؤلالبة نقةبنية ،ر د صالتسؤلالبة صالعقهية
فهي نفك صالندسئة ري صإل ال بتد صالتزأ ب صالتتعدقه ،ر د صالتسؤلالبة صالتقةبنية فهي صالتي نتننب رفل
د ي هث صالفند ي ضنر الفغبن بفعف (.)4

( )1رمبس ،إبنصهبهللا ( .)6510صالتعجهللا صالو بط ،ج ،6ص ،2صالقدهنل ،ص.446
( )2رمبس ،إبنصهبهللا ،نجع دبق ،ص.466

( )3نقس ،فبتدن ( .)6552صالوصفي في سنح صالقدمون صالتهمي ،ج ،6ط ،9كتدة ةن صالجهيهل ،ص.6
( )4فكدلي ،بشدر لصالعتني ،فبةل ،ةددر صالالتزصأ صالفعل صالضدر ،نجع دبق ،ص.26
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ليتكي الفددحث رن يفنق ببي كل ي صالتسؤلالبة صالتقةبنية لصالتسؤلالبة صالعقهية ي ال:
ي حبث صحهفبة ،ففي صالتسؤلالبة صالعقهية يجب صالرتددر صالشخةي سؤلالً رن يكون تتتعدً
بدحهفبة صالكد فة ،ري بفوغ

ي صالنسه لهو ثتدمبة رشن نة ،ر د بدالنسدة الفتسؤلالبة صالتقةبنية

فبكفي القبد هد رهفبة صالتتببز.
ي حبث صإلرذصر ،إذ يعه صإلرذصر سنطدً ال ت قدق صالتعويض في صالتسؤلالبة صالعقهية ،ص د في
صالتسؤلالبة صالتقةبنية فا حدجة فبهد إلرذصر صالتهيي ،حم يكون عذ صًر ب كهللا صالقدمون (صالفعل صالضدر)
صالتعويض ،يكون في جدل صالتسؤلالبة صالعقهية ري صالضنر صالتددسن صالتتوقع لقت صالتعدقه ،د
الهللا يكي غشدً رل طئدً جسبتدً ،ر د في جدل صالتسؤلالبة صالتقةبنية فبكون نعويضدً ري صالضنر
صالتددسن صالتتوقع لغبن صالتتوقع.
ي حبث صالتضد ي في جدل صالتسؤلالبة صالعقهية ال نضد ي ببي صالتهمبي رل صالهصئنبي ،إال
بدنفدق

نيح رل بنص في صالقدمون .ر د في حدل نعهد صالتسؤلالبي في جدل صالتسؤلالبة صالتقةبنية

فدالتضد ي فتنض ببنههللا .ل ي حبث صإلرفد
صإلرفد

ي صالتسؤلالبة ،ففي جدل صالتسؤلالبة صالعقهية يجوز

ي صالتسؤلالبة كقدرهل رد ة ،إال في حدالتي صالغش لصالخطأ صالجسبهللا .ر د هذص صالنفدق فبعه

بدطاً بدالنسدة الفتسؤلالبة صالتقةبنية ذالك رن رحكدأ صالتسؤلالبة صالتقةبنية ي صالنظدأ صالعدأ لصالقدمون
هو صالذي يتكفل بتقنينهد.
ي حبث تدع صالهروى ،فددالنسدة الفتسؤلالبة صالتقةبنية ال نستع بعه صمقضد ثاث نوصت
ي صالبوأ صالذي رفهللا فب صالتضنلر ب هلث صالضنر لبدالتسؤلل رن  ،رل بتنلر تسة رشن نة ي
يوأ لقوع صالفعل صالضدر .ر د بدالنسدة الفتسؤلالبة صالعقهية فبندغي لصالنجوع إالل صالنةوص صالقدمومبة صالتي
ربن ت صالعقود طدقدً ححكد هد ،لصالقدرهل صالعد ة رن يتقددأ صالالتزصأ بدمقضد
رهص صال دالت صالتي قنر الهد صالقدمون حكتدً د دً.

تسة رشنل نة ،فبتد
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ل ي حبث صالتسؤلالبة ري فعل صالغبن ،ففي جدل صالتسؤلالبة صالعقهية يسأل صالتهيي ري فعل
كل ي ص تعدن ب في ننفبذ صالالتزصأ .ر د في جدل صالتسؤلالبة صالتقةبنية فإن صحسخدص صالذيي يسأل
رنههللا صالتهيي

هديي في مةوص صالقدمون لههللا صالقد ن لصالتجنون.
المطلب الثاني

المسؤولية العقدية
إن وضوع صالتسؤلالبة صالعقهية ُيعه ي صالتوضوردت صالهد ة في جدل صالتسؤلالبة صالتهمبة حبث
رن هذه صالتسؤلالبة نقوأ متبجة صإل ال بدالالتزصأ صالعقهي ،لرفب فإن إ ال صالتهيي في صالعقه يوجب
سؤلالب ًة رفب ري ري ضنر ُيسدد الفهصئي لهي بهذص نختفف ري صالتسؤلالبة صالتقةبنية لصالندسئة ري
صإل ال بدالالت صز دت صالقدمومبة (.)1
ر د بدالنسدة الشنلط ن ّقق هذه صالتسؤلالبة ،ند ث هذه صالشنلط بشي

ي صإليجدز لكتد يفي:

الشرط األول :وجود عقد
يعتدن لجود رقه ببي صالتسؤلل لصالتضنلر القبدأ صالتسؤلالبة صالعقهية سنطد ال

2

إذ رم بهصهة إذ

ال يوجه رقه ال نقوأ صالتسؤلالبة صالتعدقهية 3.ليثور في بعض صال دالت سك فبتد إذص كدمت صالعاقة ببي
صالتسؤلل (صالتهيي) لصالتضنلر (صالهصئي) هل هي راقة رقهية لنقوأ رنههد صالتسؤلالبة صالعقهية ري
صإل ال بدإلالتزصأ صالندسئ رنهد صأ هي غبن ذالك فتقوأ صالتسؤلالبة صالتقةبنية؟ لمقف رفل بعض
صال دالت صالتي نثبن بعض صالةعوبدت حول صالت قق ي لجود رقه رل رهأ لجوده لكتد يفي:
ف قه يثور نسدؤل حول هى لجود صالعقه إذص كدمت صالعاقة جدمبة ،كتد الو إ تضد

سخص

هيق رفل صالغهص فبةدب هذص صالةهيق بتستهللا ،لكعدبن صالسدبل صالذي يه ل دلرل بده رحه صالفنددق
( )1صالسنحدن ،رهمدن ،ل دطن ،موري ،سنح صالقدمون صالتهمي ،نجع دبق ،ص.694
2

زكي،

تود جتدل صالهيي ،شكات صالتسؤلالبة نجع دبق ص600

 3صالشوصربي رده صال تبه ( )6552فسخ صالعقه في ضو صالقضد لصالفق ط 6مشدل صالتعدر بدال كنهرية ،ص696
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دلن رن يكون مزياً رفل ري م و كدن ،فإمزالقت قه ده فأ بب بجنلح 1لكتد الو ردى سخص ي
نفقد مفس

ه ة آل ن دلن رن ينتظن ن

قدباً كشخص في صالطنيق يوقف جوصدصً جد دً رل قدئه

بدرل ينقل ةدبد فدقهص الفوري إالل ستشفل رل جد يطفئ في غبدة جدره حنيقد سب في نزال ،
فإم ال يثور سدهة في إمتفد صالعاقة صالعقهية في هذه صال دالت العهأ نوصفن صالتنصضي.
لكتد رن صالتسؤلالبة صالعقهية ندهر بقبدأ صالعقه لال لجود الهد قدل إب صن

2

فإمهد ننقضي كذالك

بإمقضد صالعقه لال بقد الهد بعه زلصال ذالك رن صالتسؤلالبة صالعقهية جز ص صإل ال بإالتزصأ رقهي ل تل
زصل صالعقه إمقضت صإلالت صز دت صالندسئة رن .غبن رن هندالك بعض صال دالت صإل تثندئبة ُينشئُ فبهد
صالعقه إالت صز دت نستتن بعه إمقضد

هن كإالتزصأ صالعد ل بدالت دفظة رفل ر نصر
3

صالةندربة لصالتجدرية لالو بعه إمقضد صالعقه لفقد التد يقتضب صإلنفدق رل صالعن
بعهأ ندفسة

دحب صالعتل لرن ال يشتنك في رتل يندفس بعه إمتهد صالعقه.

لصإلالتزصأ في هذه صال دالت هو إالتزصأ نعدقهي رغهللا إمتهد
إمةنفت في إالزصأ صالعد ل بهذص صإلالتزصأ بعه إمتهد صالعقه.

دحب صالعتل

لكذالك إالتزصأ صالعد ل

4

هل صالعقه ذالك رن إرصدل صالطنفبي قه

5

الشرط الثاني :أن يكون العقد صحيحا
دق لرن ببند رن صالتسؤلالبة صالعقهية هي ج صز صالعقه لال يكفي القبدأ هذه صالتسؤلالبة لجود رقه
بل يجب رن يكون هذص صالعقه

رنفت صالتددل ( )169ي صالقدمون صالتهمي صحردمي صالعقه
ب دً ،لقه ّ

صالة بح "بأم صالعقه صالتشنلع بأ ف لل ف بأن يكون
ال كت لال غنض قدئهللا ل

بح ل شنلع لرل دف

دد صر ي رهف

ب ة لالهللا يقتنن ب سنط فسه ال ".فبتد الهللا

 1رده صالنحتي ،حتهي صالو بط ،في صالنظنية صالعد ة الاالت صز دت نجع دبق ص900-455
 2زكي،

تود جتدل صالهيي ،شكات صالتسؤلالبة صالتهمبة نجع دبق ص696

 3صمظن صالتددل  9/864همي رردمي لصالتددل  189همي ةني
 4صمظن صالتددل  6/868همي رردمي صالتددل  181همي ةني
 5صالشوصربي ،رده صال تبه ،فسخ صالعقه نجع دبق ص.692

ضدفد إالل

ل قدبل
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عن صالتشنع صالتةني لصالسوري صالعقه صالة بح لهذص وقف حتبه إذ رن هذه صالتعنيفدت د هي إال
ُي ّ
نكنصر حركدن لسنلط

ة صالعقه صالوصردل في مفس صالقوصمبي صالتي رنفت .لقه يكون صالعقه غبن

بح ،ري بدطاً ،رل قدبل الإلبطدل ،1فإذص كدن صالعقه بدطاً 2رل قدبا الإلبطدل 3لنقنر إبطدال ال
يتكي صن نثور ببي طنفب

وى سؤلالبة نقةبنية.

ٍ
فإذص لقع صالعقه بدطاً إمعهأ لجوده صالقدمومي لال يتكي رن يكون ةه صًر التسؤل ٍ
رقهية ببي
البة
طنفب إذص إ تنع رحههتد ري ننفبذ إالت صز .
لقه ُر ِّّن صالدطان بأم ج صز ينند صالتشنع رل نقضي ب صالت كتة بغبن مص إذص صفتقن صالعتل
صالقدمومي رحه صالشنلط صالشكفبة رل صالتوضوربة الة ت قدمومد ليؤدي هذص صالج صز إالل رهأ فدرفبة
صالعتل صالقدمومي لإفتقدده القبتت صالتفتنضة ال في حدالة
لصالعقه صالددطل ال يننب ري رثن ،حم

ت.

4

عهلأ لال لجود ال إال ي حبث صالةورل فقط ،لال

يستطبع ري ي صالتتعدقهيي صالتطدالدة بتنفبذه ،لإذص حهث لإن ُمّفذ فإم ال يتننب رفب رثنه ،فا يتتفك
صالتشتني صالتدبع لالو قدضة،غبن رم إ تثند

ي هذه صالقدرهل ،قه يتننب بتند دة صالعقه صالددطل في

بعض صال دالت آثدره صح فبة ،لالبس ذالك مزلال رفل حكهللا صالعقه ،حم

عهلأ ،لالكي مزلال رفل حكهللا

صالقدمون صالذي يسعل إالل ضتدن صح ي صالتهمي لصإل تقنصر في صالتعد ات ،فدالعقه صالةوري هو رقه ال
لجود ال بدالنسدة الفتتعدقهيي إذ صالعدنل فبتد ببنهتد بدالعقه صال قبقي ،ل ع ذالك يعتدن صالعقه صالةوري

 1مةت بعض صالتشنيعدت صالتهمبة صالعنببة رفل قدبفبة صالعقه الابطدل ثل صالتهمي صالتةمني ص مد صحردممي لصالع صنقمي فقمه ممص رفمل
صالعقه صالتوقو رفل ا ٍ ببي صالقدبل الابطدل لصالتوقو .
2

رنفت صالتددل  861همي صردمي صالعقه صالددطل بدم

د البس شنلرد بد ف لل مف بمدن ص تمل ركنم رل

فنض صالقدمون المعقدده لال يتننب رفب ري رثن لال نند رفب صالجدزل ..صمظن صالتددل  831همي رنصقي.

تي ال حق صالجدزل في صالقدمون صالتهمي صحردمي لكذص صالعنصقي

3

ينطدق هذص صال كهللا صيضد رفل صالعقه صالتوقو

4

صالشوصربي ،رده صال تبه ،صالدطان صالتهمي صالجنصئي صالتوضوري ،نجع دبق ص9

صمظن صالتددل  2/811همي رردمي.

صالذي الهللا نتهللا صجدزن

فم رل صالشمكل صالمذي
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قدئتد بدالنسدة الفغبن حسي صالنبة لهذص د مةت رفب صالتددل  368ي صالقدمون صالتهمي صحردمي بقوالهد:
" إذص رُبنأ رقه

وري ففهصئني صالتتعدقهيي لالفخفف صالخدص تل كدمد حسني صالنبة رن يتتسكوص بدالعقه

صالةوري ..صالخ".لال به ي صإلسدرل هند ،هل يتكي رن يقتةن ج صز صالدطان رفل نعطبل بعض آثدر
صالتةن لمفدذ بقبة صآلثدر؟
مستطبع صن مقول جوصز ذالك فقه مةت صالتددل ( )167ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رفل:1
" -1إذص كدن صالعقه في سق ن بدطا بطل صالعقه كف إال إذص كدمت حةة كل سق عبنة فإم يدطل
في صالشق صالددطل ليدقل

ب د في صالددقي.

-2لإذص كدن صالعقه في سق ن

وقوفدً نوقف في صالتوقو

الهللا يجز بطل في هذص صالشق فقط ب ةت

رفل صإلجدزل فإن رجبز مفذ صالعقه كف لإن

ِّ
ض لبقي في صالندفذ ب ةت ".
ي صالع َو َ

لقه يكون صالعقه وقوفدً 2رل قدباً الإلبطدل فكاهتد رقه

بح إالّ رن صالعقه صالتوقو

ال

ضل
ُيننب آثدره إالّ إذص ال قت صإلجدزل تي يتفكهد ر ّ د صالعقه صالقدبل الإلبطدل فإم يننب آثدره حتل ُيْق َ
ِّ
لنعبي إرددل صالتتعدقهيي إالل صال دالة
بدطام  ،فإذص ُقضي بدطام رُال ق بدالعقه صالددطل بطامدً طفقدً ّ
صالتي كدمد رفبهد قدل صالتعدقه .فدالعقه صالازأ صالة بح صالندفذ هو صالذي يتننب رفل صإل ال بدإلالت صز دت
صالندسئة رن صالتسؤلالبة صالعقهية.

 1صمظممن صالتممددل  843ممهمي ةممني لصالتممددل  844ممهمي مموري لصالتممددل  891ممهمي كممويتي لصالتممددل  839ممهمي ر صنقممي لصالتممددل

 822همي ب نيني
2

مةت صالتددل  818ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رفل صالعقه صالتوقو :

يكون صالتةن

وقو

صالنفدذ رفل صالجدزل إذص

هر ي فضوالي فبتد ل غبنه رل ي دالمك فمي مدل الم نعفمق بم حمق صالغبمن رل

ي مدقص صالهفبة في دال لكدن نةنفد دصئ صن ببي صالنفع لصالضنر رل ي كنه رل إذص مص صالقدمون رفل ذالك لصمظمن صالتمددل 834
ي صالقدمون صالتهمي صالعنصقي لصالتي نو عت في حدالت لقف رقه ي سدب صرصدن ربب ي ربوب صالنضد.
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الشرط الثالث :أن يكون العقد بين المسؤول (المدين) والمضرور (الدائن)
ال يكفي القبدأ صالتسؤلالبة صالعقه رن يوجه رقه

بح ،لرن يقع إ ال بدإلالتزصأ صالوصرد في هذص

صالعقه لإمتد يفزأ رن ُيف ِّ ق هذص صإل ال ضن صًر ينةن إالب رثن صالعقه ،فإذص كدن صإل ال قه لقع تي
ال ينةن إالب رثن صالعقه فإن سؤلالبة هذص صح بن هي سؤلالبة نقةبنية ال سؤلالبة رقهية حتل
لالو كدن كففدً بتنفبذ صإلالتزصأ صالتعدقهي رل إستنك ع صالتهيي بهذص صإل ال.

1

لإذص كدن صالعقه ينتج آثدره في ذ ة ردقهية 2إالّ رم ال يقف رنههتد فهو يتعهصهتد إالل ي َي ِّ ل
فهتد في صال قوق صالتي ينظتهد هذص صالعقه ليقةه بذالك صالخفف صالعدأ لصالخفف صالخدص.

3

لال نقوأ صالتسؤلالبة صالعقهية إالّ إذص قد ت رركدمهد لصحركدن جتع ركي لهو جز صالشي صالهص ل
نةوره دلم  ،فأركدن صالضتدن (صالتسؤلالبة) رجزصؤه صالتي ال لجود الهد
في حقبقت ل دهبت ب بث ال يتهللا ُّ
دلمهد 4.لرركدن صالتسؤلالبة صالعقهية ثاثة هي :5صإل ال بدإلالتزصأ صالعقهي (صالخطأ) لصالضنر صالندجهللا
ري هذص صإل ال لصالنصبطة صالسددبة ببي صإل ال لصالضنر ،لهي مفس رركدن صالتسؤلالبة صالتقةبنية،
كتة صالتتببز صحردمبة ع صالفق صالقدمومي في ن هيهه حركدن صالعقه بهذه صحركدن صالثاثة.6

لنتفق

جد ت صالقدرهل صالعد ة في صالتسؤلالبة ري صالفعل صالضدر فوصً ي رددرل صالخطأ افدً التد جد
بدالقدمون صالتهمي صالتةني 7ل افد التد جد بدالقدمون صالتهمي صالفنمسي 1.فقه مةت صالتددل ( )256ي
 1صالعهلي ،جال رفي ،ص ص ول صالالت صز دت ةددر صالالتزصأ ،نجع دبق ص220

 2ننص صالتددل  660ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رفل :ي بدسن رقهص ي صالعقمود بنفسم النفسم فهمو صالتفمزأ دلن غبمنه بتمد يتننمب

رفب

ي صحكدأ

 3صالسنحدن ،رهمدن ل دطن ،موري ،سنح صالقدمون صالتهمي ةددر صال قوق صالشخةبة لصالالت صز مدت ،نجمع مدبق ،ص 216لصمظمن
صيضد صالتوصد  201ل 202همي رردمي.

 4صالت ته،

ته مجهصت ( )2002ضتدن صالعقه دصر صالتكتدي د شق ص.99

 5صالسنهوري ،رده صالنزصق ،مظنية صالعقه نجع دبق ص.596
 6صمظ م ممن قم م م صنرصت

كت م ممة صالتتبب م ممز صالردمب م ممة صرق م ممدأ  2002/444ن م ممدريخ  2002/1/29ل 2009/6209ن م ممدريخ 2001/9/66

ل 2001/2214ندريخ  2002/2/62ل 2002/464ندريخ 2002/9/60

 7صمظن صالتددل  616همي ةني صالتي صسبن صالبهد في صالهد س دبقد

36

صالقدمون صالتهمي صحردمي رفل " كل إضنصر بدالغبن يفزأ فدرف لالو غبن تبز بضتدن صالضنر" لجد
في صالتددل صالاحقة ( -1" )259يكون صإلضنصر بدالتددسنل رل صالتسدب  -2فإن كدن بدالتددسنل الزأ
صالضتدن لال سنط ال لإذص لقع بدالتسدب فبشتنط صالتعهي رل صالتعته رل رن يكون صالفعل فضبد إالل
صالضنر".
لنقول صالتذكنصت صإليضدحبة الفقدمون صالتهمي صحردمي 2لصالتقةود بدإلضنصر هند جدلزل صال ه
صالوصجب صالوقو

رنهه رل صالتقةبن ري صال ه صالوصجب صالو ول إالب في صالفعل رل صإل تندع تد يتننب

رفب صالضنر فهو يتندلل صالفعل صالسفدي لصالفعل صإليجدبي لننةن

دالالت إالل صالفعل صالعته لصالل

جند صإلهتدل رفل حه وص ذالك رن صالفق صإل ا ي كتد يعن صالخطأ صاليجدبي لهو ظدهن يعن
صالخطأ صالسفدي ليستب صالتقةبن لرهأ صالت نز لصالتفنيط.
تقن إجتهدد
كتد إ َّ

كتة صالتتببز صحردمبة بإرتددر صالخطأ ركند في صالتسؤلالبة صالعقهية 3لرن

رركدن هذه صالتسؤلالبة هي طأ ي جدمب صالتهيي لضنر يةبب صالهصئي لراقة ددبة ببي صالخطأ
لصالضنر لضنلرل إرذصر صالتهيي.
لجد في حكهللا الت كتة صالتتببز صحردمبة " إن إ تندع صالتهيي ري ننفبذ إالت صز

ُي ُّ
عه في حه ذصن

طأً وجددً الفتسؤلالبة نجده صالهصئي " "4ليشكل نآ ن صالتتبز ضههد في إرهصد لنقهيهللا رنضي إستنصك

 1صمظن صالتددل  6682همي فنمسي لصالتي ننص (كل فعل صيد كدن ي هث ضن صر الفغبن يفزأ ي لقع بخطئ هذص صالضمنر صن يقموأ
بتعويضم ) لصمظممن صالتممددل  6686نم لصالتممي نممنص (ال يسممأل صالتمن رممي صالضممنر صالمذي يسممدد بفعفم فقممط لالكمي صيضممد رتممد يسممدد

بدهتدال رل بعهأ ندةنه)

 2صمظن صالتذكنصت صاليضدحبة نجع دبق ص285
 3صمظم ممن ق م م صنرصت

كتم ممة صالتتببم ممز صالردمبم ممة نشم ممورصت نكم ممز رهصالم ممة صرقم ممدأ ( 2008/2149هبئم ممة رد م ممة) نم ممدريخ 2005/2/24

 2002/444مت م م منيح  2002/464 ،2002/1/29نم م ممدريخ  2001/2214 ،2002/9/60نم م ممدريخ 2006/6846 ،2002/2/62

ندريخ  6588/650 ،2006/5/62ندريخ .6552/2/20

 4نتببز حقوق رقهللا  2006/6846ندريخ  2006/5/62نشورصت نكز رهصالة.
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في صالعطدئبي وضوع صالهروى في صالتوره صالت هد إ اال نهد بإالت صز هد .ل طأً رقهيدً وجددً الفضتدن
لفقد ححكدأ صالتسؤلالبة صالعقهية ".

1

لينى صالددحث رم بقبدأ صالتسؤلالبة صالعقهية فا به الوجود صالعقه صالة بح ببي طنفي صالعقه لهتد
صالهصئي لصالتهيي ،لفي حدل لجود ري طأ رل فل ل ي ذالك كون صالعقه بدطاً فإن ذالك ُيننّب
صالتسؤلالبة صالتقةبنية ،لهذص د لصفق مص صالتددل ( )134ي صالقدمون صالتهمي صحردمي لصالتي مةت
رفل رم  .1" :يجوز الندقص صحهفبة رن يطفب إبطدل صالعقه -2 .غبن رم إذص الجأ إالل طنيق
صحتبدالبة إل فد مقص صهفبت الزأ صالتعويض" .ل عنل ذالك رم إذص ربطل صالعقه النقص رهفبة صالعدقه ،فا
يتنع ذالك ي صالنجوع رفب بدالتعويض رفل ر دس صالتسؤلالبة صالتقةبنية بسدب صالطنق صالحتبدالبة
ضنر مشأ ري رهأ ننفبذ صالعقه وص
صالتي ص تعتفهد في إ فد مقص رهفبت  ،لكذالك رن يكون هندك
ٌ
كدن هذص صالالتزصأ ر فبدً رأ صالت صز دً ندعبدً.

 1نتببز حقوق ( 2008/2149هبئة رد ة) ندريخ  2005/2/24نشورصت نكز رهصالة
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المطلب الثالث

المسؤولية التقصيرية
نعه صالتسؤلالبة صالتقةبنية وضوردً هد دً ي وضوردت صالقدمون ،لقه نندزرت هذص صالتوضوع
صنجدهدن رئبسبدن ،ر د صحلل فهو صالنجده صالشخةي صالذي يقبتهد رفل رركدن ثاثة هي :صالخطأ
لصالضنر لراقة صالسددبة ،ر د صالثدمي فهو صالنجده صال هيث صالذي يقبتهد رفل ركي صالضنر .لكتد ّببند
دبقدً ،فإن صالتسؤلالبة صالتقةبنية ندعدً الفنظنية صالشخةبة إمتد نقوأ رفل فكنل صالخطأ (.)1
لرفب  ،فإن ري طأ يسدب إض صن صًر بدالغبن الزأ ننكد صالتعويض ،لقه كدن صالقدمون صالتهمي
صالفنمسي هو

دحب هذه صالفكنل ،حبث جد في صالتددل ( )1382ي صالقدمون صالتهمي صالفنمسي ( ،)2رم

"رن كل رتل ريدً كدن يوقع ضن صًر بدالغبنو يفزأ ي لقع بخطئة ذالك صالضنر رن يقوأ بتعويض ".
لقه صنفق صالتشنع صالتةني ع صالتشنع صالفنمسي في صرتندق فكنل صالخطأ ر د دً الفتسؤلالبة
فنق ببي صالتسؤلالبة ري صالفعل صالشخةي
صالتقةبنية في صالقدمون صالتهمي ،لالكي صالتشنع صالتةني ّ
صالتقد ة رفل فكنل صالخطأ لصجب صإلثددت ،لببي صالتسؤلالبة صالتقةبنية ري فعل صالغبن لصال بوصن
لصحسبد حبث رقد هد رفل فكنل صالخطأ صالتفتنض (.)3
لقه ظهنت صالنظنية صالتوضوربة في صالتسؤلالبة صالتقةبنية ،بسدب روص ل رهل نتثفت في
ظهور خدطن رهل جهيهل متبجة ص تعتدل صآلالت صالتبكدمبكبة ل عهصت صالةندرة ،إضدفة المتشدر
ظدهنل صالتأ بي ،لصمتشدر صحفكدر صالجتتدربة صالهددفة ال تدية صالتضنلر ،رفل ر دس رن صالالتزصأ
يعه بتثدبة ل بفة إلرددل صالتوصزن ببي ذ ة صالتضنلر لذ ة
بدالتعويض ّ

هث صالضنر بشكل ردأ (.)4

( )1صالسنهوري ،رده صالزرصق ( .)6558صالو بط في سنح صالقدمون صالتهمي صالجهيه ،صالتجفه ( ،)2ببنلت :نشورصت صال فدي صال قوقبة،
ص.816

( )2مص صالتددل ( )6682ي صالقدمون صالتهمي صالفنمسي السنة 6804

( )3مةت صالتددل ( )616ي صالقدمون صالتهمي صالتةني رفل رم " :كل طأ دب ضن صًر الفغبن يفزأ ي صرنكد بدالتعويض".
( )4صالعنقدلي ،رده صالقددر ( .)6558صالنظنية صالعد ة الاالت صز دت في صالقدمون صالتهمي صالتغنبي ،صالنبدط :دصر صح دن ،ص.28
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لهذص د ذهب صالب صالتشنع صحردمي ( ،)1لصالذي رقدأ صالتسؤلالبة صالتقةبنية رفل ر دس
صالضنر( ،)2حبث ببي صالتشنع صحردمي رن صإلضنصر قه يكون بدالتددسنل ،لقه يكون بدالتسدب ،ر د
بدالنسدة الفتددسنل فبكون إذص لقع صإلنا
سي آ ن فبؤدي إالل إنا

رفل صالشي مفس  ،ليكون بدالتسدب رنه صالقبدأ بفعل في

صالشي  ،كتد رن صإلضنصر بدالتددسنل ال يشتنط القبدأ سؤلالبة صالتددسن

صالتعته رل صالتعهي ،ر د بدالنسدة الفتسدب بدالضنر فبشتنط فب صالتعته رل صالتعهي.
لكتد هو عفوأ فإن صالقدمون صالتهمي صحردمي يفنق ببي صإلضنصر بدالتددسنل لصإلضنصر بدالتسدب،
لهذص وصفق النص صالتددل ( )259ي صالقدمون صالتهمي صحردمي لصالتي مةت رفل رم ( -1" :)3رن
يكون صإلضنصر بدالتددسنل رل صالتسدب -2 ،فإن كدن بدالتددسنل الزأ صالضتدن لال سنط ال  ،لإذص لقع
بدالتسدب فبشتنط صالتعهي رل صالتعته رل رن يكون صالفعل فضبدً إالل صالضنر".
لينى صالددحث رن عبدر صالتفنقة في صال كهللا ببي صالتددسنل لصالتسدب نأني ي ال رن صالتددسنل
رفة ستقفة ،ل دب الإلضنصر بذصن لبدالتدالي فا يجوز إ قدط حكتهد بهصري رته صالتعته رل رهأ
صالتعهي ،ر د بدالنسدة الإلضنصر بدالتسدب فبشتنط ذالك ،حن صالتسدب البس رفة ستقفة ،ففزأ رن يقتنن
صالعتل فب بةفة صالتعته رل صالتعهي البكون وجددً الفضتدن .لصالقدرهل صالعد ة رم إذص صجتتع صالتددسن
لصالتتسدب يضد

صال كهللا إالل صالتددسنل ،لرفل هذص مةت صالتددل ( )258ي صالقدمون صالتهمي صحردمي:

"إذص صجتتع صالتددسن لصالتتسدب يضد

صال كهللا إالل صالتددسن"(.)4

( )1مص صالتددل ( )291ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رقهللا ( )46السنة " 6521كل إضنصر بدالغبن يفزأ فدرف لالو غبن تبز
بضتدن صالضنر".

( )2صالفدر ،رده صالقددر ( .)6551ةددر صالالتزصأ ،رتدن :دصر صالثقدفة ،ص.682
( )3مص صالتددل ( )292ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رقهللا ( )46السنة .6521
( )4مص صالتددل ( )298ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رقهللا ( )46السنة .6521
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لصالضنر هو صالنكي صالثدمي ي رركدن صالتسؤلالبة صالتقةبنية ،حبث ال به رن ي هث صالفعل
ضن صًر ،لصالتضنلر يثدت لقوع صالضنر ب  ،لقه يكون هذص صالضنر صالذي يةبب صالشخص ضن صًر دديدً
رل ضن صًر ردببدً (.)1
لينى صالددحث رن صالضنر صالتددي هو كل ضنر يةبب صإلمسدن في جست رل في دال  ،لهو
صحكثن في صالغدالب ،ليجب رن يكون هذص صالضنر

قق صالوقوع ،ل ثدل ذالك وت صالتضنلر رل رجزه

ري صالعتل ،لب يت قق صالتعويض ،لقه يكون صالضنر ردببدً ب بث يةبب صإلمسدن في سعوره رل
ردطفت رل ك صن ت رل سنف  .حبث مةت صالتددل ( )1/269رفل رم " :يتندلل حق صالضتدن صالضنر
صحدبي كذالك ،فكل نعه رفل صالغبن في حنيت رل في رنض رل في سنف رل في تعت صل في
نكزه صالجتتدري رل في صرتددري صالتددي يجعل صالتتعهي سؤلالً ري صالضتدن".

( )1صمظن في ذالك قنصر
السنة .2000

كتة صالتتببز صحردمبة رقهللا ( )58/2984هبئة رد ة ،لصالتنشور في جفة مقدبة صالت د بي ص2242
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المبحث الثاني

إثبات المسؤولية التقصيرية ونفيها بالنسبة إلصابات العمل
صالخطممأ فممي صالتسممؤلالبة صالتقةممبنية هممو إ ممال صالشممخص بممدالتزصأ قممدمون ممع إد صرك م الهممذص صإل ممال
فهو إ مال بمدالتزصأ قمدمومي ري بتعنمل صالم م صن

فمي صالسمفوك صالتمأالو

الفشمخص صالعمددي ،ليتتثمل همذص

صالالت مزصأ فممي لجمموب رن يةممطنع صالشممخص فممي ممفوك صالبقظممة لصالتدةممن حتممل ال يضممن بممدالغبن فممإذص
صم ن ري هذص صالسفوك صالوصجب لكدن هركد الهمذص صالم م صن

كمدن همذص نم

طمأ يسمتوجب سمؤلالبت

صالتقةبنية .)1
لقه جعل صالتشنع صحردمي ر دس صالتسؤلالبة صالتقةبنية نقوأ رفل صالضنر لن ُّتل صالتدعة قتهيدً
بأحكممدأ صالفق م صإل مما ي لصالممذي ممدر رفب م فممي عظمهللا رحكممدأ صالقممدمون صالتممهمي صحردمممي ،ذالممك رن صالفق م
صإل مما ي المهللا يأ ممذ بفكمنل صالخطممأ فممي صالتةمنفدت صالفعفبممة فسموص ركممدن

ممهث صالضممنر تعممهيد رل غبممن

تعه ل وص ركدن تعتهص رل غبن تعته ل وص ركدن تب صز رل غبن تبز فهو ضد ي الفعف .

2

لالتزيه ي صالتفد بل بتهللا نندلل هذص صالتد ث ي ال صالتطفدبي صآلنببي:
صالتطفب صحلل :إثددت صالتسؤلالبة في إ دبدت صالعتل.
صالتطفب صالثدمي :مفي صالتسؤلالبة في إ دبدت صالعتل.

()1

اح ،صر ي مهبه ،إ دبدت صالعتل لصالتعويض رنهد ،نجع دبق ،ص.605

 2صحته،

تمه سمنيف ( )6555ةمددر صالالتمزصأ فمي صالقمدمون صالتمهمي د صر مة قدرممة بدالفقم صال ما ي دصر صالثقدفمة الفنشمن لصالتوزيمع

رتدن ،ص.260
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المطلب األول

إثبات المسؤولية في إصابات العمل
إن وضوع طأ رب صالعتل صالشخةي ل طأ صالعد ل صالشخةي يعه ي صالتوضوردت صالهد ة
في جدل إ دبدت صالعتل ،د ة فبتد يتعفق بإثددت صالتسؤلالبة صالتهمبة رل مفبهد ،لالكل ذالك صرنددط
بتوضوع صالتعويض ،لكل ذالك دني رفل مظنية صالخطأ صالشخةي صالتي كدمت هي صح دس في
صالو ول إالل صالخطأ صالتوضوري الت قبق صال تدية في حدالت ال يوجه فبهد ر طد سخةبة.
إن سأالة صالخطأ صالشخةي النب صالعتل رل صالخطأ صالشخةي الفعد ل قه دفعت صالفق لصالقضد
الفعودل القوصره صالتسؤلالبة صالتقةبنية صالتي نقوأ رفل صالخطأ صالشخةي لصالعتل ب إالل جدمب صالتسؤلالبة
صالتوضوربة في حدل حهلث إ دبدت رتل ،رنه د يكون هندك طأ فتنض ي قدل صالعد ل رل
رب صالعتل (.)1
لالتزيه ي صالتفد بل بتهللا نندلل هذص صالتطفب ي ال صالفنربي صآلنببي:
صالفنع صحلل :صالخطأ صالشخةي النب صالعتل.
صالفنع صالثدمي :صالخطأ صالشخةي الفعد ل.

( )1فف،

ته ،نأ بي صالتسؤلالبة ري إ دبدت صالعتل ،نجع دبق ،ص.665
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الفرع األول

الخطأ الشخصي لرب العمل
يست ق صالعد ل صالتعويض صالنقهي ري إ دبة صالعتل لفقدً القدمون صالعتل ،ب بث يكون

دحب

صالعتل سؤلالً ري هذص صالتعويض لفقدً التدهر ن تل صالتدعة دلن نتطفب ري طأ سخةي ي قدف ،
الذالك فإذص كدمت صإل دبة مدنجة ري طأ سخةي ي قدل رب صالعتل ،لحهث ضنر الفعد ل فإن
ذالك يوجب صالتعويض حسب قدمون صالعتل ،ليكون صالتعويض بقهر صالضنر ،لكل ذالك ينجع إالل
صالخطأ صالشخةي كأ دس الفتسؤلالبة ي رجل حتدية حق صالعد ل بدالتعويض صالكد ل ري إ دبدت
صالعتل(.)1
لمجه رن صالتشنع صحردمي الهللا يتعنض إل دبة صالعتل متبجة طأ رب صالعتل ،حسب رلل قدمون
ري إ دبدت صالعتل لهو قدمون نعويض صالعتدل السنة  ،1755لندع بعه ذالك قدمون صالعتل صحردمي
رقهللا ( )21السنة  1761صالذي رقدأ هذه صالتسؤلالبة صالتقةبنية رفل طأ فتنض ي قدل
صالعتل رل تي يشن

دحب

رفبههللا ،حبث كي هذص صالقدمون صالعد ل رل رفنصد ردئفت رفع دروى ر دأ

صالت دكهللا صالتهمبة البطدالدوص بدالتعويض ري صالضنر صالجسبهللا ،لهي د نستل بهروى صالتعويض ري
إ دبة صالعتل ( .)2ر د قدمون صالضتدن صالجتتدري ،فنجه رم ل ي ال مص صالتددل ( )36ن  ،فا
ي ق الفعد ل رل ي يست ق صالتعويض صالتطدالدة بأي نعويض آ ن غبن نةوص رفب بقدمون
صالضتدن صالجتتدري إال في حدالة طأ رب صالعتل صالجسبهللا (.)3

( )1د وقي،

ته ،نقهين صالتعويض ببي صالخطأ لصالضنر ،نجع دبق ،ص.426

( )2فطدن ،رمور ،ةددر صالالتزصأ في صالقدمون صالتهمي صحردمي ،نجع دبق ،ص.600
( )3قنصر

كتة صالتتببز صحردمبة بةفتهد صال قوقبة رقهللا ( )6556/6685ندريخ  ،6554/4/2ص 2016جفة منقدبة صالت د بي

صحردمببي السنة  6559نشورصت رهصالة.
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لينى صالددحث رن قدمون صالضتدن صالجتتدري قه حةن صالتطدالدة بدالتعويض ري صالخطأ
صالجسبهللا ،ر د بدالنسدة القدمون صالعتل ل ي ال مص صالتددل ( )87ن فإن صالتسؤلالبة نقوأ رفل رب
صالعتل ري صالخطأ صالدسبط ،ذالك رن سد الة رب صالعتل ري صالضنر صالذي رال ق بدالعد ل متبجة طئ
صالدسبط هو حق ضتن صالقدمون صالتهمي الفعد ل صالتتضنر ،ل ؤ سة صالضتدن صالجتتدري البست طنفدً
في صالعاقة ببي صالعد ل لرب صالعتل.
ر د بدالنسدة القدمون صالعتل فإم الهللا يفغ رية حقوق يست قهد صالعد ل بتوجب قدمون آ ن كدالقدمون
صالتهمي ،لهذص د يستفدد ي رحكدأ صالفقنل صحلالل ي صالتددل صالسدبعة ي قدمون صالعتل لهو د ركهن
كتة صالتتببز صحردمبة في صالعهيه ي صالق صنرصت لصالتي نوجب حق صالعد ل في صالتعويض ،ل ن حق
صالعد ل بدالتعويض صالكد ل رنه د يف ق ضنر بخطأ رب صالعتل فففت كتة رنه عدالجتهد التوضوع
صالتعويض صإلضدفي ري إ دبدت صالعتل بتوجب صالقدمون صالتهمي نطفب نوصفن صالخطأ ي قدل رب
صالعتل ،كتد رن

كتة صالتتببز ركهت في ق صنرصت رهل رفل رن صالعد ل ال يست ق نعويضدً إضدفبدً إذ

متجت صإل دبة ري طأه ،لرن الفعد ل صال ق صالكد ل الفتطدالدة بدالتعويض بتوجب صالقدمون صالتهمي في
حدالة صإل دبدت صالندنجة ري صالعتل بسدب رب صالعتل(.)1كتد رن

كتة صالتتببز صحردمبة ركهت رفل

ضنلرل نوصفن صالخطأ صالجسبهللا حتل ينجع صالعد ل رفل رب صالعتل بدالتعويض صإلضدفي ،إال صمهد رهت
هذص صالخطأ فتنضدً بدرتددرهد حدر د الألسبد لصآلالت صالتي ددت صإل دبة(.)2
لينى صالددحث رن نو ع

كتة صالتتببز صحردمبة في فهوأ صالخطأ صالجسبهللا النب صالعتل فب

إرتدل لن قبق الف تدية صالجتتدربة لرلح صالعهصالة كتد رم يتوصفق ع رلح صالنةوص صالقدمومبة.

( )1فف،
( )2قنصر

ته ،نأ بي صالتسؤلالبة ري إ دبدت صالعتل ،نجع دبق ،ص.665

كتة صالتتببز صحردمبة بةفتهد صال قوقبة رقهللا ( )2000/6058ندريخ  2000/8/66صالتنشورل رفل صالةف ة  292رهد

 8ي صالتجفة صالقضدئبة السنة .2000
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الفرع الثاني

الخطأ الشخصي للعامل
كتد دق لببند فقه نندلالند صالتسؤلالبة صالتهمبة صالتتنندة رفل طأ فتنض ي

دحب صالعتل،

لفي هذص صالفنع نتعنض الخطأ صالعد ل صالشخةي ،حبث قه يكون هو صالتسدب الهذص صالضنر رل
سدهتدً في حةوال  ،لهند مكون ر دأ صالخطأ صالتشتنك ببي رب صالعتل لصالعد ل ،لالذالك نأثبن لصضح
في قهصر صالتعويض صالذي يست ق صالعد ل لفقدً الفقوصره صالعد ة في صالقدمون صالتهمي حبث رن صالعد ل
يست ق نعويضدً نقو دً بدالنسدة صالتي دههللا فبهد إلحهصث صالضنر ،ل ع ذالك فإن نشنيعدت صالعتدل
الهللا ننقص نعويض صالعد ل في حدل صرنكدب الفخطأ صالدسبط افد القوصره صالتسؤلالبة صالتقةبنية في حدل
رم

دههللا بدالضنر لقه ررتفت هذه صالقدرهل في حدل كون طأ صالعد ل و وفدً ب بث يتهللا صالخةهللا

ي صالتعويض بدالتقهصر صالذي دههللا فب بإحهصث صالضنر حتل الو ل ل إالل رن ي نأ ي كد ل
صالتعويض(.)1لقه يننكب صالعد ل طأ بسدب خدالفة نعفبتدت صالة ة لصالسا ة صالتهنبة ،لهند ال به
ي صالتفنيق ببي صالخطأ صالعتهي لصالخطأ صالدسبط لصالخطأ صالجسبهللا ،ب بث يتهللا نقنين هى ن قق
صالتسؤلالبة رل مفبهد ل د هو قهصر صالتعويض صالذي ي ةل رفب صالعد ل ج صن إ دبة صالعتل .لقه
ن هث صإل دبة بسدب طأ رتهي رل طأ غبن غتفن ي قدل صالددحث ،حبث رن صالتشنع صحردمي
قه ر قط حق صالعد ل صالتةدب في صالدهل صالبو ي لصالتعويض إذص مشأت صإل دبة ري فعل تعته ي
قدف  ،ب سب مص صالتددل (/74ر) ي قدمون صالعتل صحردمي ،لهذص د رسدر إالب مص صالتددل (/33ر)
ي قدمون صالضتدن صالجتتدري صحردمي ،لقه صرتدن صالتشنع صحردمي ،رم يكفي في صرتددر صالخطأ
رتهصً رن نتج إرصدل صالعد ل الففعل صالتددي فقط دلن صحضنصر صالتي يؤدي إالبهد (.)2لقه كدن نهج

( )1رسهي،
( )2فف،

ته ،صالخطأ غبن صالتغتفن ،نجع دبق ،ص.62

ته ،نأ بي صالتسؤلالبة ري إ دبدت صالعتل ،نجع دبق ،ص.665
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صالتشنع صحردمي لصض دً رنه د مص في قدمون صالعتل صحردمي رفل صالخطأ صالعتهي ،لصالخطأ صالجسبهللا
لصإلهتدل كةور الخطأ صالعد ل ن ن

ي صالتعويض ،إال رم الهللا يورد حدالتبي لهتد حدالة لجود صالعد ل

ن ت نأثبن صالتؤثنصت صالعقفبة ،ر د صال دالة صالثدمبة فهي خدالفة صالعد ل التعفبتدت صالسا ة .لفبتد يفي
ببدن الذالك:
أولا :اإلصابة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية :بدالعودل صالل قدمون
صالعتل صحردمي مجه رم ر قط حق صالعد ل صالتةدب في صال ةول رفل بهل يو ي لنعويض مقهي
ري إ دبة صالعتل إذص كدن ذالك متبجة الشنب صالختن رل نعدطي صالتخهرصت ،رل ر ذ ري ؤثنصت رقفبة
بنضده ،لهذص ريضدً هو نهج قدمون صالضتدن صالجتتدري صحردمي (.)1
لينى صالددحث رن نعدطي صالتخهرصت رل سنب صالك ول يؤدي إالل ص تال نوصزن صالعد ل ،كتد
رن نندلل د دق ذكنه هو صالسدب في لقوع إ دبة صالعتل ،لهي راقة ددبة توصفنل ببي صالخطأ
صإلرصدي صالتتتثل بتندلل هذه صالتؤثنصت لببي حهلث صالضنر صالندنج ري إ دبة صالعتل.
لبدالنغهللا تد ذكن ،فإن صالعد ل صالذي يتندلل صالتؤثنصت صالعقفبة ليقع ال حددث رتل بعه ذالك،
صالس ُكن صالتي هو رفبهد فهذص ال ي ن
رثند صالعتل رل بسدد  ،دلن رن يكون الذالك راقة ب دالة ُ

ي

صالس ُكن صالتي كدن رفبهد صالعد ل ( .)2لهذص
صالتعويض ري صإل دبة المتفد صالعاقة ببنهد لببي حدالة ُ
يعني رم إذص نندلل رد ل رحه صالتؤثنصت صالعقفبة للقع ال حددث لالهللا يكي ذالك بسدب ذالك صالتؤثن فإم
يست ق صالتعويض المتفد صالعاقة صالسددبة.

( )1مص صالتددل (/54ر) ي قدمون صالعتل صحردمي ،لمص صالتددل ( )61ي قدمون صالضتدن صالجتتدري.
( )2سنب،

ته ،صالنجدهدت صال هيثة في صالتعويض ري إ دبدت صالعتل ،نجع دبق ،ص .195
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ثاني ا :اإلصابة نتيجة مخالفة تعليمات الوقاية واألمن الصناعي :لهند لحتل ي نأ صالعد ل ي
صالتعويض بسدب هذص صالخطأ صالعتهي ،فا به رن يفتزأ رب صالعتل بتوفبن ردلصت صالسا ة للضع
نعفبتدت صالوقدية لصح ي صالةندربة حتل يتتكي صالعد ل ي صالالتزصأ بهد لصنددرهد لصحت صن هد (.)1
ر د بدالنسدة الفعل صإلهتدل ،فا يتطفب إرصدل حهلث صالنتبجة ،ليشتل ذالك طأ صالعد ل صالدسبط
ل طأه صالجسبهللا ،لصالتههللا هند هو صالخطأ صالجسبهللا ،لصالذي يتكي نعنيف رفل رم " :إ ال بوصجب قدمومي
دبق ،قتنن بإدرصك صالتخل في هذص صإل ال لدلن قةه صإلضنصر بدالغبن ،لهو يتكون كدالخطأ
صالعتهي ي رنةنيي ،رحههتد مفسي لهو صالتتببز رل صإلدرصك ،لصالثدمي ددي لهو صإل ال
بوصجب"( .)2لينطوي ن ت صالخطأ صالجسبهللا

ور رهل ،كدإلهتدل لقفة صالت نز لرهأ نصردل صالقوصمبي

لصحمظتة ،لصالجهل بتد يندغي لرهأ بذل صالعندية لرهأ صالوفد بدالالت صز دت صالت هدل ،لهند ياحظ رم إذص
نهللا صإل ال بوصجب قدمومي جوهني ،ره صالخطأ جسبتدً ر د في حدالة صإل ال بوصجب قدمومي ثدموي
فبعه صالخطأ بسبطدً لهذص يعدن ري صالتفدلت في رهتبة صالوصجددت صالقدمومبة صالتي يخل بهد لال يعدن ري
درجة صإل ال في ذصن لري درجة صالضنر(.)3ل ع ذالك ،فإن صالقدمون صالتهمي صحردمي قه قنن صالغش
بدالخطأ صالجسبهللا ،ي حبث ص ت قدق صالتعويض في رهل وصضع ،كتد في حدل صالالتزصأ بدذل صالجهه،
إال رم الهللا يقنن ببنهد في وصضع ر نى كتد هو صال دل في رقه صالتأ بي ،حبث صرته هند بدالغش دلن
لجود طأ جسبهللا (.)4
لينى صالددحث رن صالتشنع صحردمي رنب رفل صالخطأ صالجسبهللا صالذي يننكد صالعد ل ليتسدب
بإ دبت مفس صحثن صالتتننب رفل صالخطأ صالعتهي لهو قوط حق بدالدهل صالبو ي لصالتعويض صالنقهي،
( )1رنجدن ،رصئه ( .)2002إ دبدت صالعتل لر منصض صالتهنمة فمي قمدمون صالعتمل صحردممي ،ب مث قمهأ النقدبمة صالت مد بي صحردمبمبي،
ص.40

( )2نقس ،فبتدن ،صالتسؤلالبة صالتقةبنية في نقنبندت صالداد صالعنببة ،نجع دبق ،ص.299
()3

اح ،صر ي مهبه ،إ دبدت صالعتل لصالتعويض رنهد ،نجع دبق ،ص.664

( )4هذص وصفق النص صالتددل ( )689ي صالقدمون صالتهمي صالردمي رقهللا ( )46السنة .6521
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إال رن قدمون صالضتدن صالجتتدري حقق ركدن الفعد ل بهذص صالشأن ،إال رم الهللا ي ن

ي صالتعويض

قةنت صالتعويض رفل صح طد
صالنقهي لصالدهل صالبو ي إذص كدمت صإل دبة مدنجة ري طأ جسبهللا ،بل ّ
صالعته الفعد ل لهي صالخطأ صالعتهي لصالخطأ غبن صالتغتفنل.
المطلب الثاني

نفي المسؤولية في إصابات العمل
التعنفة صنجده صالتشنع صحردمي في ندني ر دس الفتسؤلالبة صالتقةبنية فا به رن معود النص
صالتددل ( )256ي صالقدمون صالتهمي صحردمي ،لصالتي مةت رفل رم ( " :)1كل إضنصر بدالغبن يفزأ
فدرف لالو غبن تبز بدالضتدن" .ليثور صالسؤصل حول :هل ندنل صالتشنع صحردمي صالنظنية صالتوضوربة
بشكل طفق؟ ر د رم يأ ذ بدالنظنية صالشخةبة ،بشكل ص تثندئي ل د هو وقف صالتشنع صحردمي ي
ص دس صالتسؤلالبة صالتهمبة رفل صالشي صالتعبب لصالشي غبن صالتعبب؟
إن صإلجدبة ري هذص صالسؤصل نتت ور ي

ال مص صالتددل ( )256ي صالقدمون صالتهمي

صحردمي لصالتي مةت رفل رم (" :)2كل إضنصر بدالغبن يفزأ فدرف لالو غبن تبز بدالضتدن" ،لكذالك
مص صالتددل ( )259ي مفس صالقدمون لصالتي مةت رفل رم (-1" :)3يكون صإلضنصر بدالتددسنل رل
صالتسدب-2 .فإن كدن بدالتددسنل الزأ صالضتدن لال سنط ال لإذص لقع بدالتسدب فبشتنط صالتعهي رل صالتعته
رل رن يكون صالفعل فضبدً إالل صالضنر".
لينى صالددحث رن د يفههللا ي صالنص صالسدبق رم ال نوجه الضنر إذص لقع ددسنل ،الكن إذص لقع
بدالتسدب فبشتنط هند صالتعهي رل صالعته رل رن يكون صالفعل فضبدً إالل صالضنر.

( )1مص صالتددل ( )291ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رقهللا ( )46السنة .6521
( )2مص صالتددل ( )291ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رقهللا ( )46السنة .6521
( )3مص صالتددل ( )292ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رقهللا ( )46السنة .6521

49

ل ي هند فإن قبدأ صالتسؤلالبة رل صالضتدن الفتتسدب حسب صالقدمون صالتهمي صحردمي رن يتوصفن
صالتعهي لصالتعته ري إ د قةه إحهصث صالضنر بدالغبن لإ د إحهصث إهتدالً بتعنل صالخطأ ،لكل ي
صالعته لصإلهتدل يتطفب الف كهللا بوجودهتد صإلدرصك لصالتتببز بدالنسدة الفتتسدب ،ذالك رن نقنين ضتدن
صالةدي نقنر فقط بدالنسدة الفتددسنل لال يتكي هه إالل ضتدن صالتتسدب دلن دالبل الذالك مجه صالتددل
( )716ي جفة صححكدأ صالعهالبة ( ،)1لصالتي نقنر ضتدن صالةدي رتد ي هث ي نفف قه لردت
ن ت بدب ددسنل صإلنا
تد

لالهللا يتضتي بدب صإلنا

مةدً تدثاً (.)2

دق ،ينى صالددحث رم يتدبي رن صالتشنع صحردمي قه ر ذ ي

ال صالقدمون صالتهمي

صالردمي بفكنل صالخطأ (صالتعته ،صالتعهي) بشكل ص تثندئي يتعفق بتسؤلالبة صالتتسدب لذالك رنه صستنصط
الفتعته لصالتعهي في

هث صالضنر.

لالتزيه ي صالتفد بل بتهللا نندلل هذص صالتطفب ي ال صالفنربي صآلنببي:
صالفنع صحلل :صالسدب صحجندي في صالقدمون
صالفنع صالثدمي :صالقول صالقدهنل

( )1مةت صالتددل ( )561ي جفة صححكدأ صالعهالبة رفل رم " :إذص رنفف
ال

دل ينتظن إالل حدل يسدره لال يضتي لالب ". .

دي دل غبنه فبفزأ صالضتدن ي دال  ،لإن الهللا يكي

( )2ربو صالفبل ،إبنصهبهللا ( .)2000صالتسؤلالبة صالتهمبة ببي صالتقببه لصح اق ،صالقدهنل :دصر صالنهضة صالعنببة ،ص.622
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الفرع األول

السبب األجنبي
مةمت رفبم صالتمددل ( )261ق .أ
نعنض
ّ
ّ
صالتشنع صحردمي الفسدب صحجندي لذالك ي ال مد ّ
رردمي 1رفل " :إذص صثدت صالشخص إن صالضنر قه مشد ري دب رجندي ال يه ال فب كآفمة متدلية رل
حددث فجدئي رل قول قمدهنل رل فعمل صالغبمن رل فعمل صالتتضمنر كمدن غبمن فمزأ بدالضمتدن مد المهللا يقضمي
صالقدمون رل صالنفدق بغبن ذالك" .لننص صالتددل ( )448ق .أ .رردممي رفمل :2ينقضمي صالالتمزصأ إذص رثدمت
صالتهيي رن صالوفد ب ر دح ست با رفب السدب رجندي ال يه ال فبم " لنمنص صالتمددل ( )249ق .أ.
رردمي رفل" :في صالعقود صالتفز ة الفجمدمدبي إذص طمنرت قمول قمدهنل نجعمل ننفبمذ صالالتمزصأ سمت باً صمقضمل
ع صالالتزصأ صالتقدبل ال  ،لصمفسخ صالعقه ي نفقد مفس  ..،صالخ"
نفتق ممي صالتم موصد صالت ممذكورل ب ممأراه ممع حكم مهللا صالتم موصد ( )215 ،165ق .أ .ة ممني ليتض ممح ممي
مةمموص هممذه صالتموصد ل ممد يقدبفهممد ممي صالنةمموص فممي صالتشمنيعدت صالتهمبممة صالعنببممة رمهممد المهللا ن ممهد

ممور

صالسدب صحجندي رفل دبل صال ةن لإمتمد رلردت نفمك صالةمور رفمل مدبل صالتثمدل ،فقمه ضمنبت ر ثفمة
الفسدب صحجندي صالذي ال يه الفشخص فب كدال ددث صالفجدئي رل صالقول صالقدهنل رل فعل صالتضنلر.
لالهللا مجه نعنيمف فمي صالقموصمبي صالتهمبمة صالعنببمة الفسمدب صحجندمي لجمد فمي حكمهللا الت كتمة صالتتببمز
صحردمبة  3إن صالقول صالقدهنل رل صال ددث صالفجدئي "همو ذالمك صالمذي ال يمه الإلمسمدن فمي حمهلثهتد لال يتكمي
نوقعهد ال ز دمد لال كدمد لفي صالوقت مفس ال يتكي دفعهتد".

1
2
3

جد ت هذه صالتددل ضتي صالتوصد صالتي ردالجت صححكدأ صالعد ة الفتسؤلالبة صالتقةبنية

مص صالتددل ( )448ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رقهللا ( )46السنة (.)6521

قنصر رقهللا ( )2062 /6515ندريخ  – 2062/66/21نشورصت نكز رهصالة.
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لقممه ُرممن صالسممدب صحجندممي بأم م "كممل لصقعممة نسممددت فممي نممه ل صالسممبدرل فممي صال ممددث لن قبممق
صالضممنر ندع مدً الممذالك ..كتممد يتكممي إ ممنددهد إالممل صال ممدرس ل سممد الت رنهممد" ،1.لرم ّمن بأم م "صال ممددث رل
صالوصقعة رل صالظن غبن صالتنسوب التقةبن صالتهيي لصالذي ردى إالل صالضنر".2
ليعم ّمن صالسممدب صحجندممي بأم م " :كممل ر ممن غبممن نسمموب إالممل صالتممهيي ردى إالممل ص ممت دالة ننفبممذ
ُ
صالالتم مزصأ رل ح ممهلث صالض ممنر بدال ممهصئي ،له ممو ال يك ممون إال ق ممول ق ممدهنل رل حددثم مدً فجدئبم مدً رل فع ممل صال ممهصئي
صالتضنلر رل فعل صالغبن ليشتنط فب رربعة سنلط رلالهد رن يكون ست بل صالتوقمع لثدمبهتمد رن يكمون
ست بل صالهفع لثدالثهد رالّ يكون متبجة فعل صالتهيي رل يقتمنن بخطمأ نم يتسمدب فبم رصبعهمد رن يجعمل
ننفبذ صالالتزصأ ست با بد ت دالة طفقة.

3

ثهللا ُر ِّّن صالسدب صحجندي بأم " :كل ر ن غبن نسوب إالل صالتهيي نننمب رفبم ص مت دالة صالتنفبمذ
تد ردى إالل إال دق صالضنر بدالهصئي".

4

لصالددحث يتبل إالل صالتعنيف صح بن ذالمك رن همذص صالتعنيمف رقمدأ صالسمدب صحجندمي رفمل كمل ر من
رن ال يمه
ينشأ رن ص مت دالة فمي صالتنفبمذ ،لرن ضمن صًر ال مق بدالمهصئي متبجمة همذه صال مت دالة فمي صالتنفبمذ ،ل ْ
الفتهيي فب في مشؤ هذه صال ت دالة.
لقه ص تفف صالفق في سنلط صالسدب صحجندي ببي ي ينصهد في سنطي رهأ صالتوقع لرهأ صالهفع،
لبممبي ممي ي صنهممد فممي سممنطي صالسممددبة لصالخدرجبممة لبممبي ممي يخفممط هممذه بتفممك .غبممن رمم فممي صالنهديممة فممإن

1
2

صالتتسدب في صالتسؤلالبة صالتقةبنية ،رتدن ،دصر صالثقدفة الفنشن لصالتوزيع.
صالفهبدي ،دالح ،)2004( ،صالتددسن ل ُ
بهلي ،حفتي بهجت )2009( ،ر ول صالالت صز دت ،صالكتدب صحلل ،مظنية صالعقه ،صالقدهنل ،ص462

3

فمموده ،ردممه صال ك مهللا )2005( ،آثممدر صالظممنل

4

بهر ،ر د ة ،فكنل صال صن ة في صالتسؤلالبة صالتهمبة ،نجع دبق ،ص28

ص.68

صالطدرئممة لصالقممول صالقممدهنل رفممل صحرتممدل صالقدمومبممة ،نشممدل صالتعممدر  ،صإل ممكنهرية،
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صالفقم فممي جتورممة قممه صنفممق رفممل قممهر شممتنك ممي صالشممنلط رال لهممي سممنط رممهأ إ كممدن صالتوقممع لرممهأ
إ كدن صالهفع.

1

متقن صجتهممدد
لقممه ص م َّ

كتممة صالتتببممز صحردمبممة رفممل رن سممنط رممهأ إ كممدن صالتوقبممع لرممهأ إ كممدن

صال ممهفع هت ممد صالش ممنطدن صالوصج ممب نوصفنهت ممد ف ممي صالق ممول صالق ممدهنل لبدالت ممدالي صالس ممدب صحجند ممي فج ممد ف ممي حكم مهللا
الت كتممة صالتتببممز " :صالقممول صالقممدهنل هممي صال ممددث صالممذي ال يتكممي نوقعم ليسممت بل دفعم لإن رممهأ إ كممدن
نوقع صال ددث لص ت دالة دفع هتد صالشنطدن صالوصجب نوصفنهتد في صالقول صالقدهنل".

2

متقن صالقضممد رفممل رن صحلص ممن صإلدصريممة صالوصجدممة
لجممد فممي حك مهللا آ ممن الهممذه صالت كتممة " :لقممه ص م َّ
صالتنفبذ نعتدن قول قدهنل حن سنطي ص ت دالة صالتوقع لص ت دالة صالهفع توصفنل الهد ".

3

ينى صالددحث رن صالفق لصالقضد قه رجتعوص رفل سنطي رهأ إ كدمبة صالتوقع لرهأ إ كدمبة صالهفع
هتممد سممنطد صالسممدب صحجندممي ،ممند ث فبتممد يفممي ضممتون هممذيي صالشممنطبي لهممل يتطفممب صح ممن ن موصفن
صالشنطببي عدً القبدأ صالسدب صحجندي رأ رن نوصفن رحههتد يكفي القبدأ صالسدب صحجندي صالمذي نت ّقمق بم
صال ت دالة.
(أول) :شرط عدم إمكان التوقع
إن سنط رهأ إ كدن صالتوقع يعني ص تدعدد كدفة صالظنل
لإدرصك لنوقع

لصححهصث صالتي نه ل في رفهللا صالتهيي

ي دصئنل صح ددب صحجندبة ،ليتننب رفل ذالك رن نُعتدن صالظنل

لصححهصث صالوسبكة

رل صالت تتفمة لصالتتةممورل صالوقموع سممتدعهل مي صالممهفع بتموصفن صالسمدب صحجندممي ،فما ُيعتم ُّمه بدالوصقعممة إالّ إذص

1
2
3

صالتهمي ،بو دق

ته ،صالتعويض ري صالضنر في صالفق صإل ا ي ،نجع دبق ،ص.25

قنصر رقهللا ( )6550 /249ندريخ 6550/8/21
قنصر رقهللا ( )6550 /249ندريخ 6550/8/21
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تخبمل فمي نفمك صالف ظمة إ كدمبمة حمهلثهد
كدمت نفك صالوصقعة غبن تكنة صالتوقع في ال ظمة عبنمة إذ ال ُي ّ
رل رن نكون صالوصقعة مددرل صال ةول في حهلد صالتأالو

ي سؤلن صال بدل صالبو بة.1

لفي همذص جمد حكمهللا الت كتمة صالتتببمز صحردمبمة " :مي صالتتفمق رفبم فقهمدً ل سمتقن رفبم صجتهمددصً
رن سممنطد صالقممول صالقممدهنل هتممد رممهأ إ كممدن نوقعهممد لص ممت دالة دفعهممد لحبممث رن صالةممدرقة صالتممي نسممددت
بدحض منصر نشممكل قممول قممدهنل حم م ال يتكممي فممي صحح موصل صالجويممة صالسممدئهل فممي صالتتفكممة نوقممع حممهلثهد
ل ةو د في ندطق صالجنوب لذالك القفمة صالظمنل
المبس ممي صالتمأالو

صالتمي نتسمدب رنهمد ثمل همذه صالظموصهن ب بمث رمم

لقورهممد لنسمددهد بدحضمنصر إضممدفة إالمل رن ُمممهرل لقموع هممذه صال موصدث يدقبهممد ضممتي

ل ف صالقول صالقدهنل.

2

لال يتكممي إمكممدر ممد الشممنط رممهأ إ كدمبممة صالتوقممع ممي رهتبممة ،إذ رن نوقممع صال ممهث رل رممهأ نوقعم
يتثل صالفد ل ببي قهرل صالتتعدقه رفل ن دسي لقوع صال هث ي ال صال متعهصد صالسمدبق التوصجهتم إذص
كدن يتوقع  ،رل رهأ قهرل صالتتعدقه رفل ذالك حتل الهللا يكي تكند بدالنسدة إالب نوقع صال هث.3
فممإذص ر كممي نوقممع صال ممددث حتممل الممو ص ممت دل دفع م المهللا يكممي هنممدك قممول قممدهنل لرن يكممون صال ممددث
غبممن سممتطدع صالتوقممع ال ممي جدمممب صالتممهرل رفبم ف سممب بممل ممي جدمممب صالنجممل صالتعتممدد ممي صالنممدس
فدالتعبدر هند عبدر وضوري ال سخةي.4
ل ي صالفق

ي ذهب إالمل صح مذ بدالتعبمدر صالشخةمي صالقمدئهللا رفمل صرتتمدد عبمدر صالشمخص سمهيه

صالبقظة لصالتدةن.1

1
2

بهر ،ر د ة

ته ،فكنل صال صن ة في صالتسؤلالبة صالتهمبة ،نجع دبق ،ص621

قنصر صالهبئة صالعد ة رقهللا ( )2001 /660ندريخ  2001/4/28نشورصت نكز رهصالة.

فد نقي رده مور ( )2009صالقول صالقدهنل لرثنهمد فمي رقمود صالتجمدرل صالهلالبمة ،د صر مة قدرممة ،ر مدالة دكتمورصه ،جد عمة

3

صالعبسدلي،

4

صالجفبي ،رده صالهمددي فهمه ( )6555رفمل رثمن صالقمول صالقمدهنل رفمل صالعقمه فمي مطمدق صالتسمؤلالبة لصالنصبطمة صالعقهيمة لدلر صإلرصدل فمي

صالتو ل ،ص.26

نعهيل صحثن صالتتننب رفل د صر ة قدرمة ر دالة دجستبن غبن نشورل ،جد عة صالكويت ،ص.1
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صالتم َّمهردل
لقممه مممددى بعممض صالفقم بدالتعبممدر صالتوضمموري بأمم يكفممي رن يكممون صال ممددث رل صالوصقعممة ُ
بأمهممد ممدب رجندممي ال يتكممي نوقعهممد رقمما ممي قدممل صالنجممل صالتعتممدد ممي رف منصد صالنممدس ذالممك رن صح ممذ
النهر صالهفع بعهأ صالتسمؤلالبة بدالسمدب صحجندمي تمد مبؤدي إالمل ص متال
بدالتعبدر صالشخةي الو رُ ذ ب ُ
صالتوصزن في صالتنصكز صالقدمومبة الفتتعدقهيي.2
لقه جد في حكهللا الت كتة صالتتببز صحردمبمة " :لال نمنى
صالتي نت بهد صالضفة صالغنببة د يندئ في صرتددرهد ظنل

كتمة صالتتببمز فمي ظمنل

صالمتفدضمة

طدرئة ،ذالك رن همذه صالظمنل

توقعمة لال

يند صالقول رهأ إ كدمبة نوقعهد كتد ذهب صالطدري ،الطدالتمد رن ظمنل
قهيتة يعفهللا بهد صالطدري ".

صالضمفة صالغنببمة نتةمل بأ مددب

3

لب ممذالك يتض ممح رن رند ممن صالتعب ممدر صالتوض مموري الش ممنط ر ممهأ صالتوق ممع ه ممي.1 :رنة ممن صالنج ممل
صالتعتدد  .2رنةن نوقع صالظنل

رنه صالتعدقه.

(ثاني ا) :شرط عدم أمكان الدفع
إالممل جدمممب سممنط رممهأ إ كممدن صالتوقممع يممنهض سممنط آ ممن القبممدأ صالسممدب صحجندممي صالممذي نممهفع ب م
صالتسؤلالبة صالعقهيمة همو رمهأ إ كمدن صالمهفع لالت قبمق همذص صالشمنط يجمب رن نكمون صال ددثمة صالتمي نعتمنض
صالتهيي في ننفبذ صالت صز

صالتعدقهي رفل درجة مي صالةمعوبة نجعمل مي ننفبمذه الالت صز م ر م صًن سمت باً.

رن ال ممدبل ر ممدأ صالتممهيي التفممددي هممذص صالعممدرض ،ففممو رم م كممدن بإ كدم م نفددي م بجهممه
كتممد رم م يعنممي ْ
إضممدفي ،رل كممدن نهقممد الم ال سممت با ،فمما مكممون ر ممدأ ممدب رجندممي ننشممأ رنم ص ممت دالة فممي صالتنفبممذ
لنهفع بهد سؤلالبة صالتعدقهية.

1
2
3

حدبب ،رددل جبني

ته ( )2006صالتفهوأ صالقدمومي النصبطة صالسددبة صدلصر صالفكن صالجد عي صإل كنهرية ،ص.1

ي هذص صالفق صالنل ي ،رده صالوهدب ر دالت صال ت دالة ،نجع دبق ،ص.628

قنصر رقهللا ( )2002 /6126ندريخ  ،2008/6/20نشورصت نكز رهصالة.
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فدالتهيي طدالب في كل رموصع صالعقود بإزصالة كل د يعتنض صالتنفبذ رل يعبق إنتد  ،طدالتمد كمدن
ذالك فمي حمهلد قهرنم لص متطدرت  ،فمإذص رهتمل صالقبمدأ بمذالك ،فما جمهلى مي صالتتسمك بمدالقول صالقمدهنل حن
فوك في هذص صالفنض ُي ُّ
عه طأً وجددً الفتسؤلالبة.
(ثالثا) :مدى ُّ
تطلب شرطي عدم إمكان التوّقع وعدم إمكان الدفع مع ا.
إن سممنط رممهأ إ كممدن صالممهفع ،يجممه ةممهره لر ممف فممي سممنط رن نكممون ص ممت دالة صالتنفبممذ طفقممة،
لإن سنط رهأ إ كدن صالتوقمع يجمه ةمهره لر مل نكوينم فمي سمنط رال ننجمع صال مت دالة إالمل صالتمهيي.
لبدالتقدبممل فممإن َفْقم ْمه رحممه سممنلط صالسممدب صحجندممي ،يعنممي بممهلره فقممهصن سممنلط ص ممت دالة صالتنفبممذ لهممي
صالشنلط صالتي يتكي ي االهد رن مجه سنلط صالسدب صحجندي..1
ففو صكتفبند بشنط رهأ إ كدن صالهفع لر مقطند سمنط رمهأ إ كمدن صالتوقمع فمإن سمؤلالبة صالتمهيي ال
نُنفع ،بل نقوأ ،حن رهأ صالتنفبذ ال ت دالت ننجع إالل نقةبن ل طأ صالتهيي ،لبذالك ال نت قمق سمنلط
صال ت دالة صالتي نُهفع بهد سؤلالبة صالتهيي ُّ
التخفف سنط (ال يه ال فب ) .لكذالك صح ن الو ر قطند سنط
رممهأ إ كممدن صالممهفع لربقبنممد رفممل سممنط رممهأ إ كممدن صالتوقممع ،فممإن سممؤلالبة صالتممهيي نقمموأ ،حن بتقممهلر
صالتهيي دفع صال ددث صالذي ردى إالل صال ت دالة لالهللا يفعل ،لبذالك ال يت قق سنلط صال ت دالة (ال يه ال
فب ) ذالك رن رهأ دفع صال ددث لهو بتقهلر صالتهيي َّ
يتخفف رن سنط ي سنلط صال ت دالة.
متقن رفمل صسمتنصط صالشمنطبي عمدً القدمول صال مت دالة
ثهللا إن صالجتهدد صالقضدئي الت كتة صالتتببمز إ َّ
صالتي نهفع الهد سؤلالبة صالتهيي.
إن صالتشنع صحردمي قه رلرد

ور صالسدب صحجندي فنةمت صالتمددل ( )261ق .أ .رردممي رفمل:

" إذص رثدت صالشخص رن صالضنر قه مشأ ري دب رجندي ال يه ال فب كآفة تدلية رل حمددث فجمدئي

1

صالتهمي ،بو دق

ته ،صالتعويض ري صالضنر في صالفق صإل ا ي ،نجع دبق ،ص.628
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رل قممول قممدهنل رل فعممل صالغبممن رل فعممل صالتتضممنر كممدن غبممن فممزأ بدالضممتدن ممد ال مهللا يقضممي صالقممدمون رل
صالنفدق بغبن ذالك".
لببنممد ممدبقد رن صالتشممنع صالتةممني رلرد مةممد
ّ

مني د رممدالج فب م صالتسممؤلالبة صالعقهيممة  ،1لمممص

منصحة رفممل رن سممؤلالبة صالتممهيي ال ممت دالة صالتنفبممذ نُممهفع بدالسممدب صحجندممي صالممذي ال يممه ال م فب م  ،لال مهللا
يممورد

إن كممدن فعممل ذالممك فممي صححكممدأ صالتنظتممة الفعتممل
ممور صالسممدب صحجندممي فممي مفممس هممذص صال كمهللا ،ل ْ

غبن صالتشنلع (صالفعل صالضدر) 2رفل غنصر د فعل صالتشنع صحردمي.
لبذالك الهللا َيُه ْر ا

في صالفق صالتةني لصحردمي حمول

إن كمدن ثتمة صجتهمدد
مور صالسمدب صحجندمي ل ْ

حول هى لرلد هذه صالةور رفل دبل صالتثدل رأ رفل دبل صال ةن؟
الفرع الثاني

القوة القاهرة
صالقهدر ي
في اللغة :قهن ،صالقهن صالغفدة لصح ذ بدالقول ي فوقّ ،

فدت و رمز لجمل ،صالقمدهن

ِّ ِّ ِّ 4
3
ِّ
مدل َ م ُمنَقِّتّ ُل ر َْب َنممد َ ُه ْهللا َلَم ْسممتَ ْ ِّبي
هممو صالغدالممب جتبممع صالخفممق .قممدل نعممدالل ( َل ُهم َمو صْالَقممده ُن َفم ْمو َق ر َدممدده) (َقم َ

ِّمسد ههللا لِّإَّمد َفوَقههللا َق ِّ
ده ُنل َن)
َ ُْ َ ْ ُ ْ

5

فــي القــانون والفقــه القــانوني :المهللا نُعممي كثبم ٌمن ممي صالتشمنيعدت صالتعد منل بوضممع نعنيممف دقبممق
وح ٍمه الفهالالمة رفمل صال مهث صالتكمون الهممد،
الفقمول صالقمدهنل ،بمل إمهمد المهللا نتفمق حتمل فمي ص متعتدل ةمطفح َّ
فدالهلل صالتي نتدنمل صالنظمدأ صالانبنمي نعتتمه نشمنيعدنهد ةمطفح صالقمول صالقمدهنل ،لقمه َر َّمن بعمض صالفقم

1
2
3
4

صمظن صالتددل ( )269ق .أ .ةني.
صمظن صالتددل ( )619ق .أ .ةني.

صبي نظور ،السدن صالعنب ،الت ،صالتجفه صالخد س ،حن  ،صال صن  ،فةل صالقد  ،دصر

صآليدت  11 ،68ي ورل صحمعدأ.

ددر ،ببنلت ،الدندن

5
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ض لي َذر ِّ
دل َ ُنَقِّتّ ُل
دل صْال َتألُ ي َق ْو ِّأ ف ْنَر ْو َن رَنَ َذ ُر ُ و َ ل َلَق ْو َ ُ الُبْفس ُهلْص في صح َْر ِّ َ َ َ َ
ك َلآال َهتَ َك َق َ
صآلية ( )622ي ورل صحر صن ( َلَق َ
ِّ
ِّ
لن)
ر َْبَند َ ُه ْهللا َلَم ْستَ ْ ِّبي م َسد ُه ْهللا َلإَِّّمد َف ْوَق ُه ْهللا َقده ُن َ
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صالقممول صالقممدهنل بأمهمد "حممهث سممتقل رممي إرصدل صالتممهيي ال يتكممي نوقممع حهلثم لال دفعم رل نجنممب متدئجم
1
لر ّنفممت فممي جممدل رق مه صالتقدلالممة بأمهممد " كممل لصقعممة نممؤدي إالممل نهم ّمهأ صالتدممدمي رل صالتنشممآت
صالضممدرل" ُ ،

صالثدبتة صح نى صالتي ال يتوّقع حهلثهد لال يتكي نافبهد ،لال د ل إلرصدل صالتتعدقه فمي حمهلثهد ،لنجعمل
ننفبذ صالالتزصأ ست باً "

2

لر ِّّنفممت ريض مدً بأمهممد حممددث فجممدئي سممتقل رممي إرصدل صالتتعدقممهيي ،ال مهللا يكممي توّقع مدً ممنههللا رنممه
ُ
ِّ
يؤدي إالل ص ت دالة ننفبذ صالالت صز دت صالتعدقهية جتبعهد رل جز نهد.3
إب صن ههللا الفعقهّ ،
ياحظ رفل مص صالتددل ( )261ق .أ .رردمي رمهد مةت رفل إذص صثدت صالشخص رن صالضنر
قه مشأ ري دب رجندي ال يه ال فب كآفة تدلية رل حددث فجدئي رل قول قدهنل ..صالخ
ِّ
وضممح صالتممذكنصت صإليضممدحبة الفقممدمون صالتممهمي صحردمممي ممد صالتقةممود بدآلفممة صالسممتدلية رنممه
لالمهللا نُ ّ
سمنحهد ححكمدأ صالتمددل ( )261مي صالقممدمون صالتمهمي صحردممي ،غبمن رمم يقةممه بهمد فعمل صالطدبعمة ،فعممل
صالسممتد  ،فعممل صالقممهر ،فهممي ال نخممنج بمذالك رممي كومهممد قممول قممدهنل نتعممهى صالقممهرل رفممل قدل تهممد لدفعهممد
كدالدنصكبي لصالزالزل لصالفبضدمدت لصإلرةدر ..صالخ
لنندلل صالفق صإل ا ي صآلفة بدرتددرهد دددً ال د ل الفتهرل رفب فبهد ،نؤدي إالل مفي رصبطة
ردمن بعمض صالفقم رنهمد "بدالفجمد ل" ،ليمنصد بهمد مفمي صالعّفبمة لصالتسمدب مي جدممب صإلمسمدن،
صالسددبة ،لقه ّ
ّ
ك مدال ن صالشممهيه رل صالدممند صالقممدرس رل صالعوص ممف صالشممهيهل لفبض مدن صحمهممدر لصمفجممدر صالد منصكبي ل ممد سممدب
ذالك تد ال يكون في ُل ع صإلمسدن دفع رل نوّقع .
1
2

4

صالعبسدلي ،رمور ،صالقول صالقدهنل نجع دبق ص62

بهلي ،رتنل ط صالالتزصأ بدالضتدن في رقود صالدند لصالتشببه ،نجع دبق ،ص686

3

صالطدطددئي ،رددل ( )6552هى صمقضد صالعقود صإلدصرية بدالقول صالقدهنل صالندنجة ري صالحتال صالعنصقي الفكويمت ،جفمة صال قموق،

4

ي صالتعويض ري صحضنصر في صالفق صإل ا ي ،ر دالة دجستبن غبن نشمورل،

جد عة صالكويت ،صالتجفه صالسددس رشن ،صالعهد صالثدالث ،ص20
صالعتبدي ،فهه ذردر

جد عة صالفبوأ ،ص 682

تدس ( )2001صإلرفد
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لجممد فممي حكمهللا الت كتممة صالتتببممز صحردمبممة " :ممي صالتتفممق رفبم فقهممد ل سممتقن رفبم صجتهممددص رن
س ممنطي صالق ممول صالق ممدهنل هت ممد ر ممهأ إ ك ممدن نوقعه ممد لص ممت دالة دفعه ممد لحب ممث أن الصـــاعقة صالت ممي نس ممددت
بدحضنصر صالتي نُ َغّفِّب صالتتبزل صال كهللا الهد بتد دفعت إل احهد ،تشكل قوة قاهرة." ..

1

لقه مةت صالتددل ( )164ق .أ .رردمي رفل:
 .1يجوز رن يقتنن صالعقه بشنط يؤكه قتضده رل يائت رل جنى ب صالعن لصالعددل.
 .2كتد يجوز رن يقتنن بشنط فب مفع ححه صالعدقهيي رل الفغبن د الهللا يتنع صالشدرع رل يخمدالف صالنظمدأ
صالعدأ رل صآلدصب لإال الغد صالشنط ل ح صالعقه د الهللا يكي صالشنط هو صالهصفع إالل صالتعدقه فبدطمل صالعقمه
ريضدً.
نفتممنض مظنيممة صالقممول صالقممدهنل ،رن رقممهصً رُبممنأ فممي ظممل ظممنل

ردديممة ،ث مهللا لقعممت رثنممد صالتنفبممذ

حوصدث غبن رددية الهللا يكي في صالو ع نوقعهد رل دفعهد ،لنننّب رفل لقورهد رن ر دح ننفبمذ صالالتمزصأ
ست باً ،لندبي الند في هذه صاله صر ة رن ص ت دالة ننفبمذ صالالتمزصأ صالعقمهي ص مت دالة طفقمة بسمدب رجندمي
ال يه الفتهيي فب (لصالقول صالقدهنل إحهى

وره صالسدب صحجندي) نؤدي إالل إرفد صالتهيي ي صالتسؤلالبة

صالعقهية.
فهممل يجمموز رن يقتممنن صالعقممه بشممنط يقضممي بممأن يت ّتممل صالتممهيي ندعممة صال ممددث صالتفممدجئ لصالقممول
صالقدهنل؟
إن رثن صالقول صالقدهنل البست ي صالنظمدأ صالعمدأ ،بمل يجموز صالنفمدق رفمل ن ّتمل صالتمهيي ندعمة صالقمول
صالقدهنل ،لرن هذص صالنفدق يعه ضنبد ي صالتأ بي ال يقهأ صالتهيي رفبم

ضمطنص ،ببنتمد مظنيمة صالظمنل

صالطدرئة تعفقة بدالنظدأ صالعدأ فا يجوز الفتتعدقهيي صالنفدق قه د رفل خدالفة رحكد  ،لإذص رهمد إالل

1

قنصر هبئة رد ة رقهللا  6555/660ندريخ  6555/4/28سؤلن نكز رهصالة
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مةوص صالقدمون صالتهمي صحردمي ل د ة نفك صالتي لردت ن مت بمدب صالتنفبمذ بطنيمق صالتعمويض 1فإمم
الأل ممف ال مهللا يعممدالج صالتشممنع صحردمممي هممذه صال دالممة ذالممك رم م كتممد ممدق رن ّببنممد ال مهللا يممورد دممهر رد ممد رفممل
صالتسؤلالبة صالعقهية 2صبتهص لرفب

نت ول إالل صالقدمون صالتهمي صالتةني.

3

لقه ذهب بعمض صالفقم  ،إالمل صالقمول بمأن صالنفمدق رفمل ن تمل صالتمهيي ندعمة صالقمول صالقمدهنل همو فمي
حقبقتم صنفممدق رفممل نشممهيه صالتسممؤلالبة صالعقهيممة ،لهممو بتثدبممة ضممنب ممي صالتممأ بي يفتممزأ بم صالتممهيي م ممو
صالهصئي حم يؤ ي صالهصئي ضه طن صحتتدل رهأ ننفبذ صالعقه متبجة صالقول صالقدهنل .فمإذص كمدن صالقمدمون قمه
ربدح الفتهيي رن يت َّتل صالسدب صحجندي فبت تمل فمي صالوصقمع ندعمة صالتعدقمه فمي حدالمة المهللا يت قمق فبهمد ري
سهل.
سؤلالبة (المعهصأ صالسددبة) فتي بدب رلالل يستطبع رن يتفق رفل رن نكون سؤلالبة ركثن ّ
ل ممي صالفق م

4

ممي يممنى رن صالنفممدق رفممل ن ّتممل صالتممهيي ندعممة صالقممول صالقممدهنل بأم م صالت مزصأ بدالضممتدن

لال ممبس نش ممهيهصً الفتس ممؤلالبة ،فه ممذص صالنف ممدق ف ممي مظم منه ال يتعف ممق بدالتس ممؤلالبة ،حمم م ال يت ممس س ممنط ممي
سنلطهد (رركدمهد) صالخطأ رل صالضنر رل راقة صالسددبة ،فمدالقول صالقمدهنل رنمه د نقمع فإمهمد نهمهأ صالسمددبة
ببي صالخطأ لصالضنر لبدالتدالي ينهمدر رحمه رركدمهمد ،لمفمي رحمه رركمدن صالتسمؤلالبة ُيعمه دمعمدً مي قبد همد،
كبمف صالنفمدق رفمل ضمتدمهد بأمم نشمهيه الفتسمؤلالبة
لالطدالتد ال نقموأ صالتسمؤلالبة بمدالقول صالقمدهنل ،ففتمدذص ُي َّ
فكبممف ي متهللا نشممهيه سممؤلالبة غبممن ت ققممة ر مما فهممو نشممهيه يكممون لصردص رفممل رممهأ .فدالنفممدق رفممل

1
2

رمظن صالتوصد( )614-610ق.أ.رردمي ففهللا يند فبهد ري مص يقدبل حكهللا صالتددل ( )6/262ق.أ ةني
رمظن صالتوصد ( )614-610ق.أ رردمي لرمظن صالتددل ( )269ق.أ ةني

" 3إن صالنفمدق رفممل سممؤلالبة صالتمؤجن رتمدّ يةممبب صالت ةمول ممي همماك بسممدب صالقمول صالقممدهنل صنفممدق جمدئز قدموممدً لال خدالفممة فبم
الفنظدأ صالعدأ  ،كتد رن رقه صإليجمدر صالمذي يتضمتي همذص صالنفمدق ال يعتدمن مي رقمود صإلذرمدن "( – 6598/66/66كتمة صالمنقض

صالتةنية— )185-5رلرده فودله  ،رده صال كهللا آثدر صالظنل
4

صالطدرئة  ،نجع دبق  ،ص664

صالسنهوري ،رده صالنزصق صالو بط  ,صالجز صحلل  ,نجع دبق  ،ص. 129 ، 124
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ضمتدن صالتممهيي الفقممول صالقممدهنل يعتدممن صنفدقمدً يتعفممق بتضممتون صالالتمزصأ ذصنم حبممث يةممدح صالتممهيي بتوجدم
ضد ند الفقول صالقدهنل في ذ ت إثن ن تل متدئجهد.

1

ِّ
العتم لبعممض رفمنصد
لقممه جممد فممي حكمهللا آ ممن الت كتممة صالتتببممز صحردمبممة " :إن ممتدح صالتسممتأجن ّ
ر نن بعه مزلحههللا ي صالكويت بدإلقد ة ع في صالتأجور وضوع صالهروى رفمل فتمنصت تفدلنمة الفتمنل
ؤقتممة نت منصلح بممبي ثاثممة إالممل رربعممة رسممهن إثممن حممنب صالخفممبج ن ممت ظممنل

صقتةممددية

ممعدة لرز ممة

دمقة ال يفبه رن صالتستأجن رسنكههللا بدالتأجور بمدالتعنل صالتقةمود بدالتمددل /5ج 3/مي قمدمون صالتمدالكبي
لصالتستأجنيي.2
لالهللا يند في صححكدأ صالندظتة الفتسؤلالبة صالعقهيمة فمي صالقمدمون صالتمهمي صحردممي مةمدً يقمن صالنفمدق
صالذي ي َّتل صالتهيي ندعة صالقول صالقدهنل ،فهل يعني ذالك رم ال يجوز ذالك لفقد الهذص صالقدمون؟
ّببنممد فبتممد ممدق رم م يجمموز رن يقتممنن صالعقممه بشممنط فب م

ةممف ة ححممه ردقهي م رفممل رال يتنع م

3
لببنمد رن صالقمول صالقمدهنل البسمت مي صالنظمدأ صالعمدأ ،لالمهللا يمند فمي صالقمدمون
صالشدرع رل يخدالف صالنظدأ صالعدأ ّ .

مص يتنممع صالنفممدق رفممل مقممل ن تممل ندعتهممد ،لب مدالنجوع الفتممددل ( )261ق .أ رردمممي
صالتممهمي صحردمممي مم ٌ
لصالتي ننص رفل " :إذص رثدت صالشخص رن صالضنر قه مشأ ري دب رجندي ال يه ال فب  ..كدن غبن
فزأ بدالضتدن د الهللا يقضي صالقدمون رل صالنفدق بغبن ذالك".
إن حكهللا هذه صالتددل الهللا يند في آثدر صالعقه رل في صححكدأ صالندظتة الفتسؤلالبة صالعقهية لإمتد لرد
في صححكدأ صالعد ة الففعل صالضدر غبن رم لرد في رجز هذه صالتددل رددرل د الهللا يقضي صالقدمون رل

1
2
3

بهر ،ر د ة رحته ،فكنل صال صن ة في صالتسؤلالبة صالتهمبة ،نجع دبق ص622

قنصر رقهللا ( )2006 / 160ندريخ 2006/5/9

صمظن صالتددل ( )614ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رقهللا ( )46السنة (.)6521
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صالنفدق بغبن ذالك .فتد هو حقبقة هذص صالنفدق صالوصرد في رجز هذه صالتددل هل هو رقه؟ لهل لقع
قدل حهلث صالسدب صحجندي رأ بعهه؟

1

فقه جد في صالتذكنصت صإليضدحبة الفقدمون صالتهمي صحردمي في سنح هذه صالتددل " :لقه رؤى
صالنص إالل ص تثند حدالة د إذص قضل بغبن ذالك صالقدمون رل صالنفدق كتد رؤى صالنص رفل قبه رفل
صالنفدق رالّ يكون هذص صالنفدق خدالفد الفنظدأ صالعدأ رل صآلدصب ليستنه دهر صالنص رفل جوصز ذالك ،إالل
د ر ذ ب صالتشنلع ي رن صح ل

1

صالتذكنصت صإليضدحبة ،نجع دبق ،ص.255

ة صالعقود لصالشنلط".
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الفصل ال اربع

التعويض عن إصابات العمل
يعممه وضمموع صالتعممويض رممي إ ممدبدت صالعتممل وضمموردً هت مدً ،الممذالك لضممعت ق موصمبي مدظتممة
التعممويض صالعد ممل رممي إ ممدبدت صالعتممل ،ل ممي هممذه صالتش منيعدت صالتش منيع صحردمممي صالممذي رقممدأ سممؤلالبة
ممدحب صالعتممل رفممل دممهر ن تممل صالتدعبممة ،كتممد هممو سممتقن فممي صالفقم  ،لالكممي هممذص صالقممدمون المهللا يتعممنض
إل ممدبدت صالعتممل صالندنجممة رممي صالخطممأ صالةممددر ممي
صالتي ن هث بخطأ صالعد ل مفس ف ن

ممدحب صالعتممل ،لالكن م نعممنض إل ممدبدت صالعتممل

ي صالتعويض رفل ذالك (.)1

إن صالعاقة صالتدعبة هي صالتبزل صح د بة الةفة رقه صالعتل ،فهي نضع صالعد ل فمي لضمع ندعبمة
إ صز

ممدحب صالعتممل صالممذي يسممتفبه ممي متممدج رتممل صالعد ممل ليت تممل كممذالك متدئج م  .لقممه ذهممب صال منري

صالغدالب في صالفق إالل صالقول بأمهد" :صالقبدأ بدالعتل ال سدب

مدحب صالعتمل لن مت مفطت لإدصرنم صالمذي

يتفك إ هصر صحلص ن لصالتوجبهدت الفعد ل لينصقب ننفبذهد ليوقع صالج صز صالتأديدي رفل صالعد ل إذص ر مل
بهد" لرنفهد رري آ ن ي صالفق بأمهد :قبدأ صالعد ل بدالعتل ن مت إدصرل لإسم صن

مدحب صالعتمل ب بمث

يكون ي حق هذص صح بن إ هصر رلص ن لنوجبهدت الفعد ل بشأن ن هيه صالعتل صالتطفوب ن لكبفبمة
صالقبدأ ب للقت ل كدن ردصئ لرن يوقع رفب صالج صز إذص الهللا ينصع هذه صحلص ن (.)2
لمتبجمة الزيممددل صالمموري المهى صالتموصطنبي ،ل ممعبههللا الف ةممول رفمل صالتعممويض صالتند ممب ،فقممه صزدصد
صهتتد ههللا بتنصجعة صالتسؤلالبي ري صح طد لصإل دبدت في جدل صالعتل ،فقه قد وص بنفع دردلى رفل
ر م دب صالتهممي ر ممدأ صالت ممدكهللا طممدالدبي بممدالتعويض رنممه د يةممدبون بضممنر .لبنظمنل لصقعبممة الفقضممديد
صالتنفورة ر دأ صالقضد فإمنمد ماحمظ رن صالتتضمنريي المهللا ي ةمفوص رفمل نعمويض رمددل يجدمن ضمنرههللا،
( )1قدمون نعويض صالعتل صالتفغي رقهللا  62السنة  6599لصالتنشور في صالجنيهل صالن تبة رهد  6224بتدريخ .6599/4/61

) (2رةدأ ،رمور فبهللا ( ، )2004ر ول قدمون صالعتل صالجهيه ،ط ،6نشأل صالتعدر  ،صإل كنهرية ،ص.448

داله ،حتهي رده صالنحتي ( ،)2001صال تدية صالقدمومبة الف بدل صالخد ة الفعد ل ،دصر صالنهضة صالعنببة ،صالقدهنل ،ص.40
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لر د وص يوصجهون
إرسدر ر

عوبدت كدبنل في ذالك ل نهد صال ةول رفمل دفمغ بسمبط ال يسمدلي صالضمنر ،رل

دب صالتهي العهأ قهرنههللا رفل دفع صالتعويض.

لقممه ر ممذ صالتشممنع صحردمممي لصالتةممني لبهممذص صالتفهمموأ الت هيممه لجممود راقممة رتممل ممي ره م إذ
ربممنز فممي صالنةمموص صالقدمومبممة ضمموع صالعد ممل إلس م صن

لرقدبممة

ممدحب صالعتممل القممد

ممد يتقدضممده ممي

رجن(.)1لبدالنسدة الفخطأ صالةددر مي صالعد مل ،حبمث قمه يسمدههللا صالعد مل فمي حمهلث صالخطمأ ،لهنمد نكمون
صالتسؤلالبة شتنكة ببي

دحب صالعتمل لصالعد مل ،تمد يمؤثن رفمل قمهصر مد ي ةمل رفبم صالعد مل مي

نعويض بدالنسدة صالتي دههللا فبهد ب هلث صالضنر(،)2لالتزيه ي صالتفد بل بتهللا نندلل هذص صالفةل ي
ال صالتد ثبي صآلنببي:
صالتد ث صحلل :كبفبة نقهين نعويض صالعد ل ري إ دبدت صالعتل.
جن إ دبدت صالعتل.
صالتد ث صالثدمي :طنق طدالدة صالعد ل بدالتعويض ّص

) (1صالتددل صالثدمبة ي قدمون صالعتل صحردمي رقهللا  10السنة  ،2002يقدبل هذص صال كهللا صالتددل صحلالل ي قدمون صالعتل صالتةني رقهللا
 62السنة  ،2006صمظن ،صالدنري ،رحته حسي ( )2006صالو بط في صالقدمون صالجتتدري ،ج ،2دصر صالنهضة صالعنببة،
صالقدهنل ،ص 626ل د بعههد .مقض همي 8 ،موفتدن السنة  .6512جتورة رحكدأ صالنقض صالتهمبة ،س ،68ص.6164

( )2مةت صالتددل ( )214ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رفل رم " :يجوز الفت كتة رن ننقص قهصر صالضتدن رل رن ال ن كهللا
بضتدن د إذص كدن صالتتضنر قه صستنك بفعف في صحهصث صالضنر رل زصد فب ".
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المبحث األول

كيفية تقدير تعويض العامل عن إصابات العمل
ي صالتعفوأ رن إ دبة صالعد ل بإ دبة رتل نتكن

ي صالتطدالدة بدالتعويض ري هذه صإل دبة،

كتد رن ضوع صالعد ل القدمون صالعتل يعطبم صالةماحبة بمدالفجو الفتوظمف صالتفموض بتقمهين صالتعمويض
فممي لزصر صالعتممل ،رل صالفجممو الت كتممة صالةممفح صالتسممؤلالبة بشممكل ددسممن رممي م صزرممدت رقممه صالعتممل ،لرن
ضمموع صالعد ممل القممدمون صالضممتدن صالجتتممدري يعطب م صال ممق بممأن يفجممأ الفجممدن صالتختةممة فممي ؤ سممة
صالضممتدن صالجتتممدري ب بممث يطدالممب بممدالتعويض صالتسممت ق ،كتممد رن ال م صال ممق ب مدالفجو الفقضممد قدممل
صالفجممو الهممذه صالفجممدن ،لهنممدك آالبممة ي متهللا ممي االهممد صحتسممدب صالتعممويض رممي فت منل صالعجممز صالتؤقممت رل
ةدريف صالعاج رل صالعجز صالهصئهللا.
إن رتفبممة نقممهين نعممويض صالعد ممل رممي إ ممدبدت صالعتممل ن متهللا لفق مدً التعممددالت عبنممة فممي قممدمون
صالعت ممل لصالض ممتدن صالجتت ممدري ،ف ممي ح ممدل رن كدم ممت صإل ممدبة صالت ممي ح ممهثت البس ممت بس ممدب ط ممأ ممي
دحب صالعتل ،لماحظ رن صالتشمنيعدت صالخد مة بدالعتمدل ببنمت رن الفعد مل صال مق بتةمدريف لمفقمدت
صالعمماج لبممهل صحجممن لذالممك فممي حدالممة صالعجممز صالتؤقممت ،لصال ةممول رفممل صالتعممويض رممي صالعجممز صالممهصئهللا،
ليست ق صالورثة صالتعويض في حدل حهلث صالعجز صالهصئهللا ( .)1إن ب ث هذص صالتوضموع مبتهللا مي مال
صالتطفدبي صآلنببي:
صالتطفب صحلل :آالبدت نقهين صالتعويض صح د ي الفعد ل ري إ دبدت صالعتل.
صالتطفب صالثدمي :آالبدت نقهين صالتعويض صإلضدفي الفعد ل ري إ دبدت صالعتل.

( )1صالعتوأ /نةور ( )6550سنح قدمون صالعتل صحردمي ،رتدن :صالتؤالف ،ص.46
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المطلب األول
آليات تقدير التعويض األساسي للعامل عن إصابات العمل
فممي حممدل رن ر ممبب صالعد ممل بإ ممدبة رتممل ،فإم م ي ةممل رفممل نعممويض ر د ممي ج م صن نفممك
صإل دبة ،لنشتل صالنفقدت لصالتةدريف صالتي دفعهد صالعد ل الفعاج بسدب صإل دبة ،كتمد ي ةمل رفمل
بهل رجن يو ي طبفة فتنل صالعاج ،كتد ي ةل صالعد ل رفل نعويض ند ب في حمدل ر مبب بعجمز
دصئهللا متج ري نفك صإل دبة ،لينتقل صال ق الفورثة في حدل وت صالعد ل (.)1
ليتعممنض صالكثبممن ممي صالعتممدل فممي صالممداد الا ممدبدت صثنممد صالعتممل تممد يسممتهري نعويضمههللا رممي
هممذه صال ممدبدت إذص ص ممفنت رممي مسممدة ممي صالعجممز فممي صالجس مهللا الكممي صالكثب منيي ممي صالعتممدل صالدسممطد ال
يعنفممون حقمموقههللا فبتممد يتعفممق بهممذص صالخةمموص ،فتممد صالتقةممود بإ ممدبة صالعتممل؟ ل تممل نعتدممن صال ممدبة
ص دبة رتل؟ ل تل نعتدن غبن ذالك؟ لهل هندك سنلط حهدهد صالقمدمون بخةموص ص مدبدت صالعتمل؟
لكبممف ي سممب صالتعممويض رممي صال ممدبة؟ ل ممد قوصرممه ذالممك؟ ل ممدذص رممي حقمموق صالعد ممل إذص نمموفي صثنممد
صالعتممل صل بسممدد ؟ لرفممل ممي ن تسممب كففممة رمماج صالعد ممل صالتةممدب صثنممد صالعتممل؟ ل ممدذص رممي رلصند م
ال فتنل صالعاج؟
لالتزيه ي صالتفد بل بتهللا نندلل هذص صالتطفب ي ال صالفنربي صآلنببي:
صالفنع صحلل :آالبة نقهين صالتةدريف لصالنفقدت بسدب إ دبة صالعتل.
صالفنع صالثدمي :نعويض صالعد ل ري رجزه صالتؤقت بسدب إ دبة صالعتل.

( )1صالظدهن،

ته ،إ دبدت صالعتل ،نجع دبق ،ص.44
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الفرع األول

المصاريف والنفقات بسبب إصابة العمل
ببنت صالتددل ( )1/89ي قدمون صالعتل صحردمي رن

مدحب صالعتمل همو مي يت تمل مفقمدت مقمل

صالتةدب الفتنصكز صالعاجبة رنه د يةدب صالعد ل بإ دبة رتل ،لصالتي قه نكون ركدن ي قبتة صحجن
صالبو ي الفعد ل رثند فتنل عدالجت (.)1
ليممنى صالددح ممث إن إ ممدبدت صالعت ممل صالتممي نق ممع بسممدب رت ممل ممد لالة ممدالح
صالتسؤلل بشكل ددسن ري نعويض صالعتدل همو

ممدحب صالعت ممل ف ممإن

مدحب صالعتمل لهمذص ظمدهن فمي صالتشمنيعدت صالعتدالبمة

صالتختففة لهذص د ذهب صالب قدمون صالعتل صالردمي في صالتددل ( )56ن .
لرفب فإن

دحب صالعتل هو ي رفب نعويض صالعد ل ص ت هصث

خدطن صالعتل لصالتي بسددهد

حهثت صإل دبة ،في إسمدرل المذالك فمي قمدمون صالعتمل صحردممي ،لنشمتل همذه صالنفقمدت صالعتفبمدت صالجنصحبمة
لجتبع د ي تمدج إالبم صالعد مل مي رجهمزل طدبمة سمدمهل ،كتمد يسمتطبع صالعد مل صال ةمول رفمل صالعماج
صالنفسي صالتند ب إذص درت صال دجة إالل ذالك بسدب صإل دبة صالتي نعنض الهد.
لهممذص ممد ذهدممت صالب م صالتممددل ( )28ممي قممدمون صالضممتدن صالجتتممدري صالردمممي رم م  -1 ":نت موالل
صالتؤ سة راج صالتةدب إالل رن يثدت سفدؤه رل رجزه رل لفدن صالندسئة ري إ دبة صالعتل بقنصر مي
صالتنج ممع صالطد ممي رل صالجه ممة صالتختة ممة صالت ممي ن ممهد بتوج ممب صحمظت ممة صالة ممددرل بتقتض ممل رحك ممدأ ه ممذص
صالق ممدمون -2.رف ممل صالتنج ممع صالطد ممي إذص ص ممتهرت صال دال ممة صالةم م بة الفت ممؤ ي رفبم م صال ممذي نس ممتقن حدالتم م
صالة بة بثدموت صالعجمز صالكفمي صإل مدبي صالمهصئهللا رل صالعجمز صالجزئمي صإل مدبي صالمهصئهللا إقمنصر مهى حدجتم
الألدليممة لصالتس ممتفز دت صالطدبممة صالاز ممة ال ممتتنصر حبدنم م لف ممي هممذه صال دال ممة نت تممل صالتؤ س ممة صالنفق ممدت
صالتتنندة رفمل ذالمك -3 ،رفمل صالتنجمع صالطدمي إذص حةمفت صمتكد مة ل/رل ضمدرفدت الفتةمدب بسمدب
( )1صالظدهن،

ته ،إ دبدت صالعتل ،نجع دبق ،ص.90
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صإل دبة ال نة ي ندريخ ص تقنصر حدالت رن يقنر حدجت

جهدصً الفعاج لص ت قدق الفدهل صالبمو ي

لفق رحكدأ صالتددل ( )27ي هذص صالقدمون" ..لفي ذالك صجتهدد

كتة صالتتببز صحردمبة")1( :

 .1يستفدد ي رحكدأ صالتددل  87ي قدمون صالعتل رم
آ ن ال ي ق الفتةدب رل الفتست ق رن

طدالدة

ع نصردل د لرد في ري قدمون رل نشنيع
دحب صالعتل بأي نعويضدت غبن لصردل

في هذص صالقدمون لذالك فبتد يتعفق بإ دبدت صالعتل إال إذص كدمت صإل دبة مدسئة ري طأ
رب صالعتل .لإن إ دبة صالعتل كتد لرد نعنيفهد في قدمون صالعتل لقدمون صالضتدن صالجتتدري
رمهد نفك صإل دبة متبجة حددث لقع الفعد ل رثند نأدية صالعتل رل بسدد ليعتدن في حكهللا ذالك
كل حددث يقع الفعد ل رثند ذهدب التددسنل رتف رل رودن
صالتهري كدمت رثند قبد

ن  ،لحبث صالثدبت رن إ دبة

بتأدية رتف الهى صالتهرل رفبهد (صالطدرنة) .لرفب فإن سؤلالبة

دحب صالعتل نت قق بتوصفن رنةنيي هتد -:رن يكون هندك إ دبة رتل .رن نكون هذه
صإل دبة مدسئة ري طأ رب صالعتل.
لحبث كدن رفل

كتة صال تئند

صالت قق ي نوصفن هذيي صالعنةنيي لفبتد إذص كدن صالتهري

شتوالً بتظفة صالضتدن صالجتتدري لقت صال ددث لحبث رمهد الهللا نفعل فبكون قنصرهد صالتطعون فب
لصقعدً في غبن

ف ل خدالفدً الفقدمون ل ستوجب صالنقض الورلد هذه صح ددب رفب (.)2

لقةور هذص صح دس في وصجهة رضنصر إ دبة صالعتل جعل رجدل صالقدمون يد ثون ري
ر دس بهيل نجسه في

دلالة صالتو ع في نفسبن مةوص صالقدمون صالتهمي صالتتعفقة بدالتسئوالبة

( )1حتممهصن ،حسممبي ردممه صالفطبممف ( )6581صالضممتدن صالجتتممدري ،ففسممفة لنطدبممق ،صالممهصر صالجد عبممة الفطددرممة لصالنشممن ،بب ممنلت،
 ،6581ص.92

( )2قنصر
رهصالة.

كتة صالتتببز صحردمبة (حقوق) (صحردن) رقهللا ( 2117/159هبئة تد بة) ندريخ  ،2117/9/15نشورصت نكز
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صالعقهية قةه صرتتددهد الفتعويض ري رضنصر إ دبة صالعتل فد تنه جدمب ي صالفق

()1

رفل ذالك

بدالقول إن رقه صالعتل ينشأ في ذ ة رب صالعتل إالل جدمب صالالتزصأ بهفع صحجن صالت صز دً بضتدن ا ة
صالعد ل ي حوصدث صالعتل ليعه رب صالعتل خا بهذص صالالتزصأ في حدالة إ دبة صالعد ل بأي ضنر بتد
يستوجب صالتعويض (.)2
لال يتأنل لفقد الهذص صالنجده النب صالعتل ص تدعدد سئوالبت إال إذص رثدت رن حةول صال ددث كدن
بسدب رجندي ال يه ال فب ( ،)3لكتد رلض ند دالفد رفمل رمدنق صالعد مل صالضم بة رل ذلي حقوقم فمدن
صالخطأ في ظل نطدبق قوصرمه صالتسمئوالبة صالعقهيمة فتمنض ل مد رفمل رب صالعتمل إذص ررصد مفمي صالتسمئوالبة
وى إثددت صالسدب صحجندي لرغهللا مجدرة هذص صالنجمده قدرممة مع مدبق فقمه رفضم صالقضمد صالفنمسمي
ة صن رفل نطدبق قوصره صالتسئوالبة صالتقةبنية (.)4
لمجممه رن صالتممددل ( )28ممي قممدمون صالضممتدن صالجتتممدري صحردمممي قممه مةممت رفممل رن ؤ سممة
صالضتدن صالجتتمدري فز مة بعماج صالعد مل صالتةمدب إالمل رن يثدمت سمفدؤه رل رجمزه بقمنصر مي جفمس
طدممي عتتممه ( .)5لهممذص يسممتفدد ن م رن صالتسممؤلالبة نقمموأ رفممل

ممدحب صالعتممل بعمماج صالعد ممل بسممدب

صإل دبة صالتي نعنض الهد رثند رتف  ،دلن ن هيه الهذه صالتكدالبف.

( )1صالسنهوري ،رده صالنصزق صالو بط في سنح صالقدمون صالتهمي ،نجع دبق ،ص.868

( )2صبنصهبهللا ،جال
()3
()4

ته ،صال ددث رثند ل دب صالعتل ،نجع دبق ،ص.268

نز ،رحته صالخطن في نأ بي إ دبدت صالعتل ،نجع دبق ،ص.16

زكي ،جتدل صالهيي شكات صالتسئوالبة صالتهمبة ،نجع دبق ،ص.609

( )5ب سب مص صالتددل ( )28ي قدمون صالضتدن صالجتتدري صحردمي.
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الفرع الثاني

تعويض العامل عن العجز المؤقت بسبب إصابة العمل
قممه يةممدب صالعد ممل ج م صن إ ممدبة صالعتممل بعجممز ؤقممت يتنع م

ممي صالعتممل ،ب بممث ال يسممتطبع

صالعد ل صالعودل إالل رتف إال بعه صالشفد  ،رل صكتتدل نحفة صالعاج ،لهمذص همو مذهب صالتشمنع صحردممي
لصالتخدالف الفتشنيعدت صح نى صالتي ص تخه ت ةطفح صالعجز صالتؤقت (.)1
ليسممت ق صالعد ممل بممهالً يو ب مدً ي ممهد بنسممدة عبنممة ممي صحجممن صالبممو ي صالممذي ي ةممل رفب م لهممذص
يعتته رفل صالطنيقة صالتمي يأ مذ فبهمد صالعد مل صحجمن(.)2لفمي حمدل صن صالعد مل كمدن يتفقمل صالعماج دص مل
صالتستشفل رل درج صالتستشفل بسدب إ دبة صالعتل ،فإم ي ةل رفل بهل يو ي يسمدلي  %95مي
رجنه صالبو ي صالتعتته التقهين صالتعويض ،لنمنخفض صالنسمدة إالمل  %65إذص كمدن صالعد مل صالتةمدب يتفقمل
صالعاج في نكز راجي عتته(.)3ر د إذص كدن صالعد ل صالتةدب دضعدً القدمون صالضتدن صالجتتدري
فإن صالتؤ سة هي صالتفز ة بهفع صالدهل صالبو ي الفعد ل بتد يعمددل  %95مي صحجمن صالبمو ي بنمد رفمل
نقدرين صالتنجع صالطدي(.)4
لف ممي ذال ممك صجته ممدد

كت ممة صالتتبب ممز صحردمب ممة ":يس ممتفدد ممي صالت ممددل ( )93ممي ق ممدمون صالض ممتدن

صالجتتممدري رن :سممؤلالبة ؤ سممة صالضممتدن صالجتتممدري نقتةممن رفممل صالالت صز ممدت صالت ممهدل بممدالفقنل (ر)
ي صالتددل  93دالفة صالذكن .سؤلالبة
نتتثل في" :ردص

دحب صالعتل إن كدن صالعد ل سنيكدً في صالضمتدن صالجتتمدري

كدفأل مهدية صالخه ة صالتست قة بتقتضل صالفقنل (ب) ي صالتمددل صالتمذكورل" .صالتعمويض

( )1صالهلس ،فبتدن ،)6584( ،صالتو ورة صالعتدالبة إ دبدت صالعتل في صالتشنيع صالسوري رفل ضو صالجتهددصت صالتقدرمة،
وريد :با مدسن ،ص.688

( )2مةت صالتددل ( )56ي قدمون صالعتل صحردمي" :ي سب صالتعويض صالتنةوص رفب في هذص صالقدمون رفل ر دس صحجن

صح بن صالذي يتقدضده صالعد ل ،ر د إذص كدن صالعدل رد اً بدالقطعة فب سب رفل ر دس تو ط صحجن ال صالستة رسهن صح بنل
ي رتف .

( )3وصفقدً النص صالتددل ( )50ي قدمون صالعتل صحردمي.
( )4ن هد صالفجدن صالطدبة في ل صزرل صالة ة قهصر صالضنر لحهل صالتعطبل لمسدة صالعجز.
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ري إ دبدت صالعتل صالندسئة ري طأ جسبهللا ن (ري

دحب صالعتل) .لرن صالفةل فمي همذه صالمهروى

يتوقف رفل عنفة د إذص كدن حددث لفدل ورث صالتهربي مدسئدً رمي طمأ جسمبهللا مي صالتتبمزل رأ ال.
ل ي صالنجوع الفقنصر صالتتبز يتدبي رن

كتة صال تئند

الهللا نندقش هذه صالتسمأالة ندقشمة قدمومبمة مفبتة

تكفبة بدالقول (إن نخةبص رصنب نقدرهي الفتمهربي ال يتمنعههللا مي صالتطدالدمة بدمهل صحضمنصر صالتدديمة
لصالتعنوية صالاحقة بههللا متبجة الوفدل ورثههللا د دصأ رن صالجهة صالتهرل رفبهد الهللا نثدمت رن لفمدل صالتمذكور
كدمت متبجة الخطأ ن لرم الهللا يةهر رنهد ري طأ جسبهللا نسدب بوفدن ) لالهللا ننصع صالقوصره صالكفبة في
صإلثددت ،تد يجعل قنصرهد صالتتبز شوبدً بعبب صالقةور في صالتعفبل لصالتسدبب ستوجددً الفنقض (.)1
لينى صالددحث رن نهج صالضتدن صالجتتمدري خمدالف التوجم قمدمون صالعتمل مي حبمث رن قمدمون
صالضتدن صالجتتدري قه رمقص صالدهل صالبو ي الفعد مل ،كتمد رمم

مدلى بمبي صالدمهل صالبمو ي الفعد مل صالمذي

يتفقل صالعاج دص ل ل درج صالتستشفل .ر مد إذص كمدن صالنمدنج رمي صإل مدبة رجم صًز دصئتمدً رل لفمدل ،ب بمث
ال يستطبع صالعد ل تدر ة صالعتل فإن لرثة صالعد ل صالتتوفل هي صالتي نطدالب بدالتعويض.
المطلب الثاني

آليات تقدير التعويض اإلضافي للعامل عن إصابات العمل
في حدل رن صالعد ل ر بب بإ دبة رتل ،فإمم يسمتطبع رن يعمود رفمل

مدحب صالعتمل بطفمب

صالتعويض لفقدً القدمون صالضتدن صالجتتدري ،لقدمون صالعتل ،الجدن صالضنر صالذي ر دب صالعد ل.
ل ممي هن ممد ف ممإن نم موصفن ررك ممدن س ممؤلالبة

ممدحب صالعت ممل ر ممي صالفع ممل صالض ممدر لصالض ممنر لصالعاق ممة

صالسددبة ببنهتد فإن صالتعويض يست ق الفضنر صالذي ر دحب صالعد ل ،لصالذي يقتضي صالتعويض صالنقهي

( )1ق صنر
رهصالة.

كتة صالتتببز صحردمبة بةفتهد صال قوقبة رقهللا ( 2116/2641هبئة تد بة) ندريخ  ،2119/3/9نشورصت نكز
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الطدبعممة صالضممنر صالجسممهي ب بممث ي ك مهللا الفعد ممل بتعممويض ند ممب ،ب ب مث يتكممي رن يممهفع هممذص صالتدفممغ
الفعد ل دفعة لصحهل رل رفل رقسدط ،رل رن يعطي صالعد ل رصنددً هى صال بدل ،ب بث ينتهمي همذص صال صننمب
بتون (.)1
ر ممد بدالنسممدة التسممؤلالبة رب صالعتممل فقممه جممد صالقممدمون صحردمممي صالممذي دالبممد ممي ري مممص يقضممي
نصحة ن تل رب صالعتل ري نعويض رمي صحضمنصر صالتمي يف قهمد نمدبعوه بدالضم ديد رل ذلي حقموقههللا،
تمد يسممتوجب صالنجمموع إالممل صالقوصرمه صالعد ممة صالتممي نتضممتي سممؤلالبة صالتتدموع رممي ررتممدل ندبعبم  .لالتزيممه
ي صالتفد بل يتهللا نندلل هذص صالتطفب ي ال صالفنربي صالتدالببي:
صالفنع صحلل :وقف صالتشنع صحردمي ي صالتعويض صإلضدفي
صالفنع صالثدمي :صجتهددصت في آالبة نقهين صالتعويض
الفرع األول

موقف المشرع األردني من التعويض اإلضافي
ممي صالتتكممي رن مدممبي صن صالتشممنع صحردمممي المهللا يكممي لصض م دً بشممأن رتفبممة صالتعممويض صإلضممدفي،
حبممث رن صالتشممنع المهللا يممورد ري مممص يخممص صالتسممأالة ،لقممه نةممهى صالقضممد صحردمممي الهممذه صالتسممأالة فممي
صالعهيمه مي صححكمدأ لركمه حمق صالعد مل رفمل رن ي ةمل رفمل نعمويض إضمدفي لفقمدً القوصرمه صالتسمؤلالبة
صالتقةبنية في صالقدمون صالتهمي (.)2
لال به ي صإلسدرل إالمل رن رجموع صالعد مل صالتةمدب بمدالتعويض لفمق صالتسمؤلالة صالتقةمبنية يكمون
رفل رب صالعتل صالذي نسدب بدإل دبة ،لال يتكي صالنجوع رفل صالتؤ سة صالعد مة الفضمتدن صالجتتمدري

( )1مةت صالتددل  6/215ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رفل رم " :يةح رن يكون صالضتدن قسطدً كتد يةح رن يكون إينصدًص
يجوز في هدنبي صال دالتبي إالزصأ صالتهمي بأن يقهأ نأ بندً نقهره صالت كتة".
( )2قنصر
رهصالة.

كتة صالتتببز صحردمبة بةفتهد صال قوقبة رقهللا  645السنة  2002هبئة رد ة ندريخ  2002/9/8نشورصت نكز
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ك ممون س ممؤلالبتهد قة ممورل رف ممل صالتع ممويض صالم موصرد ف ممي ق ممدمون صالض ممتدن صالجتت ممدري صالتتتث ممل ب صنن ممب
صالرتال رل نعوض صالهفعة صالوصحهل .فمإذص نموصفنت رركمدن سمؤلالبة رب صالعتمل مي فعمل ضمدر لضمنر
لراقمة مددبة ببنهتممد ،لجمب رفبم صالتعممويض رمي صالضممنر صالاحمق بدالعد مل ،ب بممث يهمه

صالتعممويض

إالل جدن صالضنر ،لصالذي يقتضي صالتعمويض صالنقمهي مظم صًن الطدبعمة صالضمنر صالجسمهي) ،(2فمب كهللا الفعد مل
بتدف ممغ ممي صالنق ممود رف ممل رب صالعت ممل كتع ممويض الفض ممنر صال ممذي ر ممدب  ،ليتك ممي رن ي ممهفع ه ممذص صالتدف ممغ
الفتتضنر دفعة لصحهل رل رفل رقسدط ،رل إينصد رصنب هى حبدل صالتةدب ينتهي ون ).(3
هممذص ليقممهر صالتعممويض بتقممهصر صالضممنر صالتددسممن موص كممدن توقع مدً رأ غبممن توقممع ،لفق مدً التدممهر
صالتعممويض صالكد ممل بتقممهصر صالضممنر صالممذي ر ممدب صالتضممنلر ،فدالعد ممل صالتضممنلر ض م بة رب صالعتممل
صالتخطممئ ليجممب إرطممدؤه نعويض مدً يغطممي كد ممل صالضممنر ،دلن ن تبممل رب صالعتممل صالتخطممئ نعممويض
يزيممه رممي صالتممهى صال قبقممي الفضممنر ( ،)1ليشممتل صالتعممويض كدفممة

ممور صالضممنر صالممذي ر ممدب صالعد ممل،

وص كدن دديدً رل ردببدً ،لقه مص صالقدمون صالتهمي صحردمي رفل نعويض صالضنر صالتددي لصحدبي.
لبممذالك يشممتل صالتعممويض كممل سممدرل ال قممت بدالعد ممل لكممل كسممب فآن م فدالضممنر صالقفبممل لصالكثبممن
يجب صالتعويض رن  ،لفقدً التقهين صالقدضي ن ت رقدبة

كتة صالتتببز بدرتددرهمد مي سمدئل صالقمدمون،

ليقهر صالتعويض بدالضنر صالذي ر دب صالعد ل دلن نه ل ري رنةن درج ري صالضنر).(3
لينى صالددحمث رن نقمهين صالتعموض رمي صالضمنر صالجسمهي ي تمدج القدضمي يتتتمع بقمهر كدبمن مي
صالهقممة لصال ةممدفة ،ب بممث يسممعل إالممل نقنيممن صالتعممويض بقممهر صإل كممدن لفممق ظممنل

صالتتضممنر لحقبقممة

صالضنر صالفعفي صالذي ر دب  ،ليؤ ي مظدأ صالتعمويض فمي صالقمدمون صالتمهمي صحردممي مجمدح صالقدضمي فمي
) (2مةت صالتددل  2/215ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رفل رن( :يقهر صالضتدن بدالنقه).

) (3مةت صالتددل  6/215ي صالقدمون صالتهمي صحردمي رفل رم ( :يةح رن يكون صالضتدن قسطدً كتد يةح رن يكون إينصدًص
ننددً ليجوز في هدنبي صال دالتبي إالزصأ صالتهيي بأن يقهأ نأ بند نقهره صالت كتة).
( )1صالسنهوري ،رده صالنزصق ،نجع دبق ،ص.512

) (3صالسنحدن ،رهمدن ،ل دطن ،موري ،سنح صالقدمون صالتهمي ،ةددر صالالتزصأ ،نجع دبق ،ص.484
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هذه صالتهتة لذالك بدالستدح ال بدال نية صالوص عة في نقهين هى صالتعمويض لطنيقتم  ،رفمل رن صالقدضمي
رنه حكت بدالتعويض غبن فزأ بذكن نفةبات صالتعويض صالتددية لصالتعنوية لإمتد يستطبع رن يشتل
دفغ صالتعويض بتدفغ يغطي كد ل صالضنر لالكي يجب صإلسدرل إالل كل نهد.
الفرع الثاني

الجتهادات في ألية تقدير التعويض
ظهمنت صنجدهمدت تددينمة فممي نقمهين نعمويض صالعد ممل صالتسمت ق رمي إ ممدبة صالعتمل لفقمدً القوصرممه
صالتسؤلالبة صالتقةبنية ،رنه د يكون قه ص توفل نعويضدً لفقدً القدمون صالعتل ،لذهب صنجده إالل رن طأ
ممدحب صالعتممل رل رحممه صالعممد فبي الهي م فتممي حق م صال ةممول رفممل نعممويض لفقمدً القممدمون صالعتممل ،للفق مدً
القوصره صالتسؤلالبة صالتقةبنية بدرتددر ص تا

ةهر صالتعويض ،لهذص يعنمي رن ي ةمل صالعد مل رفمل

نعمويض إضممدفي ( .)1لذهمب صنجممده آ ممن ،إال رن صالعد مل ال يسممت ق نعويضمدً إضمدفبدً ب بممث ال يجمموز
رتد ر دب ركثن ي نل .لفي ذالك صجتهدد
رن يعوض صالعد ل ّ

كتة صالتتببز صحردمبة-1 ":إذص كدن

صالثدبممت ممي رلرصق صالممهروى صال ك مهللا صالج صزئممي رق مهللا ( )2117/151بهصيممة ج م صز صالتفممنق صالةممددر بتممدريخ
 2111/4/26لصالتكتسب صالهرجة صالقطعبة صال دئز القول صالشي صالتقضمي بم ر مدأ صالت مدكهللا صالتهمبمة لفمق
ممد هممو قممنر فممي صالتممددل ( )332ممي قممدمون ر ممول صالت دكتممدت صالجزصئبممة رن ممورث صالتممهربي لرثنممد
رتف المهى صالتمهرل رفبهمد لمتبجمة إهتدالهمد بدنخمدذ صالحتبدطمدت صالاز مة التمد بي ما ة صالعمد فبي المهيهد
ي طمن صالسمقوط رثنمد نمأديتههللا رتفهمهللا مقط بم رحمه رالموصح صالسمهل صح من صالمذي ردى إالمل لفدنم حبمث
ردينت صالطدرنة بجنأ صالتسدب بوفدن صح ن صالذي يكون ب سمنط صالخطمأ صالجسمبهللا صالتنةموص رفبم فمي
صالتممددل ( )39ممي قممدمون صالضممتدن صالجتتممدري التطدالدممة صالتممهربي الفتممهرل رفبهممد رتممد ال ممق به مهللا ممي
ضمنر ل ممد فمدنههللا ممي كسمب جم صن لفدنم لفممق رحكمدأ صالتموصد ( )256لب مهلد صالتممددنبي ( 266ل)269
( )1صاله وقي،

ته ،نقهين صالتعويض ببي صالخطأ لصالضنر ،نجع دبق ،ص.42
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ي صالقدمون صالتهمي ت ققدً رغهللا ثدوت صستنصك بدالضتدن صالجتتدري .تد يجعل صالخدمنل صالتطفوبمة مي
صالطدرنمة غبمن نتجمة لثدموت نسمددهد بوفمدل مورث صالتمهربي صح من صالمذي يجعمل صالطدرنمة سمؤلالة رمي
نعمموض صالتممهربي رتممد ال قهمهللا ممي ضممنر ممددي لردبممي لفممق رحكممدأ صالتموصد ( )36ممي قممدمون صالضممتدن
صالجتتممدري لصالتممددل ( )256ممهمي لب ممهلد ممد ال قه مهللا ممي ضممنر ل ممد فممدنههللا ممي كسممب لفممق رحكممدأ
صالتددل ( )266مي صالقمدمون ذصنم رفمل ضمو مد همو ثدبمت مي صالدبنمدت صالخطبمة لصالشخةمبة رن مورث
صالتهربي هو عبفههللا لنأثنههللا مفسبدً في نكزههللا صالجتتمدري جم صن لفدنم لفمق مد همو قمنر فمي صالتمددل
( )269ي صالقدمون صالتهمي .لحبث إن صالخدنل صالجدرية ن ت إس صن
ممي صالخد م صن

كتة صال تئند

بو دطة ثاثة

ممي ذلي صاله صريممة لصال تةممدص قممه ببنممت صالكسممب صالفدئممت الكممل لصحممه ممي صالتممهربي صالوصالممه

لصالوصالممهل لصالزلجممة لصالبممي لصالبنممة لصالضممنر صحدبممي صالممذي ال ممق بكممل ممنههللا آ ممذيي بعممبي صالرتدممدر رتممن
ورث صالتهربي لقت صالوفدل لآ ن رصنب نقدضمده لصالعتمن صالفت صنضمي الكمل مي صالتمهربي ل مورثههللا بهصيمة
لصمتهد ً ل ات صالقنبل لجتبعهد رضنصر ددسنل

ققة لالبست صحتتدالبة .لحبمث إن نقنيمن صالخدمنل قمه

صررممل صالرتدممدرصت صالوصقعب ممة لصالقدمومبممة صالتش ممدر إالبهممد ممدبقدً فإم م يك ممون تفق مدً لرحك ممدأ صالقممدمون ل وفبم مدً
بدالغنض صالذي رره ي رجف ليكون صرتتدده ي
ليكون ددد صالطعي

كتة صال تئند

لبند حكتهد رفب

وصفقمدً الفقمدمون

ل صالد ث غبن لصرديي رفل صال كهللا صالتطعون فب (.)1

ليتبمل صالددحممث إالممل رن مي حممق صالعد ممل رن ي ةمل رفممل نعم ٍ
مويض إضمدفي ،إضممدفة الفتعممويض
نعنض الهد.
صح د ي بتد ُي ّ
شكل حتدي ًة ال بسدب صإل دبة صالتي ّ

( )1قنصر

كتة صالتتببز صحردمبة /همي رقهللا ( 2114/3557هبئة رد ة) ندريخ  ،2115/11/5نشورصت نكز رهصالة.
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المبحث الثاني

طرق مطالبة العامل بالتعويض جراء إصابات العمل
إن ري إ دبة يتعنض الهد صالعد ل في صالعتل فإمهد نوجب صالتعويض ال بتوجمب مةموص موصد
صالقدمون ،لهذص صالتعويض يعه حقدً فنديدً ال نته ل ري جهة ال تديتم إال بنمد رفمل طدالدمة مي ر مبب
بإ مدبة رتمل بشمكل ر متي ر ممدأ صالجهمدت صالتختةمة ،ل مي هنمد فممإن صالعد مل حتمل يسمتطبع صال ةممول
رفممل صالتعممويض صالتند ممب فمما بممه رن يفجممأ إالممل جهممة ختةممة التةممهر حقمدً ال تديممة صالعد ممل موص كممدن
جهة إدصرية الهد فطة قضدئبة رأ جهة قضدئبة ،فإذص الهللا يطدالمب صالعد مل بمدالتعويض مقط حقم فبم إذص
ن صالز ي صالتدمع الستدع صالهروى ي ندريخ لقوع إ دبة صالعتل (.)1
إن الفعد ل رن يطدالب بتعويض ند ب ري إ دبة صالعتل ،ب بث ي فمظ حقم بدال ةمول رفمل
ّ
هذص صالتعويض ،وص حةل رفل ذالك ري طنيق صالقضد رل بوص طة صال تدية صإلدصريمة رل ري طنيقمة
ر نى ،تد ي فظ حق بدالتعويض.
لالتزيه ي صالتفد بل بتهللا هذص صالتد ث ي ال صالتطفدبي صآلنببي:
صالتطفب صحلل :حةول صالعد ل رفل صالتعويض بسدب إ دبة صالعتل قضدئبدً.
صالتطفب صالثدمي :حةول صالعد ل رفل صالتعويض بسدب إ دبة صالعتل إدصريدً.

( )1صالنقبب ،ردطف ،صالنظنية صالعد ة الفتسؤلالبة صالندسئة ري فعل صحسبد  ،نجع دبق ،ص .22
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المطلب األول

حصول العامل على التعويض بسبب إصابة العمل قضائي ا
دق لببند رن صالعد ل ي ةل رفل نعويض ند ب ري إ دبة صالعتل ،لقه يقوأ صالعد ل
بتقهيهللا طفب الف ةول رفل نعويض إضدفي بتوجب دروى ر دأ صالت دكهللا صالتختةة ،لهي سأمهد
سأن ري دروى حقوقبة الفتعويض ري صالفعل صالضدر.
إن ب ث هذص صالتوضوع فإم يتطفب ند نندلال

ي ال صالفنربي صآلنببي:

صالفنع صحلل :دروى صالتعويض صإلضدفي إل دبة صالعتل
صالفنع صالثدمي :صححكدأ صالخد ة بهروى صالتعويض صإلضدفي
الفرع األول

دعوى التعويض اإلضافي إلصابة العمل
إن دروى صالتطدالدة بدالتعويض صإلضدفبة نعه طدالدة حقوقبة نخضع الا تةدص صالقبتي
الفت دكهللا لال نستنه إالل قدمون صالعتل لإمتد إالل قوصره صالتعويض ري صالفعل صالضدر ،لهي نختفف بذالك
ري دروى صالتعويض صح فبة صالتي ننفع إالل

كتة صالةفح

دحدة صال تةدص (.)1

لنتشدب دروى صالتعويض صإلضدفي الفعد ل صالخدضع القدمون صالضتدن صالجتتدري لصالهروى صالتي
ينفعهد رنه لقوع صإل دبة لص ت قدق الفتعويض بتوجب ق صنرصت صالتؤ سة مفسهد ،إال رن صالتؤ سة
نتتنع رل نتدطل رل بأدص صالتددالغ صالتي يست قهد صالعد ل دلن سوغ قدمومي رل قه نكون صالتؤ سة
ختففة ع صالعد ل حول قهصر صالتعويض صالذي يست ق

ع إقنصرهد بد ت قدق الفتعويض تد يهفع

صالعد ل إلقد ة دروى حقوقبة يختةهللا فبهد صالتؤ سة ل هينهد بدرتددرهد طن
الجدمهد ،رل الحتسدب صالتعويض ي قدل صالت كتة.

( )1مص صالتددل ( )662ي قدمون صالعتل صحردمي.

هيي بتوجب ق صنرصت
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الفرع الثاني

األحكام الخاصة بدعوى التعويض اإلضافي
في دروى صالتعويض صإلضدفي يكون صالعد ل هو صالتهري وص ركدن دضع القدمون صالعتل رأ
قدمون صالضتدن صالجتتدري( ،)1لذالك بدرتددره صالتضنلر ل دحب صالتةف ة صالشخةبة لصالتددسنل في
إقد ة صالهروى( ،)2لال نقدل صالهروى ي ري سخص آ ن إال في حدل رهأ رهفبة صالعد ل التددسنل
صالهروى كتد الو كدن صالعد ل قد صًن فهند ننفع صالهروى ي لالب بتوجب حجة لالية ي صالت كتة
صالشنربة رل صالكنسبة صالتختةة( ،)3رل يكون صالعد ل صالتةدب قه ر دح رهيهللا صحهفبة متبجة الإل دبة
كأن يةدح جنومدً فهند ننفع صالهروى ريضدً بتوجب حجة ل دية ي قدل صالو ي( ،)4بدإلضدفة
الذالك فقه يةدب صالعد ل بإ دبة نخفف ردهة زدلجة فهند يجب رفع صالهروى ي قدل سدرهه
صالقضدئي صالذي نعبن صالت كتة (.)5
لفي ذالك صجتهدد

كتة صالتتببز صحردمبة":

 .1يستفدد ي صالتوصد  86ل 87ل 71ي قدمون صالعتل رقهللا  8السنة  76لصالتددل  36ي قدمون
صالضتدن صالجتتدري رقهللا  17السنة  2111رن صالفةل صالعدسن ي قدمون صالعتل يكون لصجب
صالتطدبق رفل إ دبدت صالعتل صالتي نف ق بدالعتدل غبن صالتشتوالة بتظفة صالضتدن صالجتتدري
لبدالتدالي فإن إ دبة صالعتل صالعددية نكون

كو ة بدالتددل  71ي قدمون صالعتل لالغديدت

نطدبق صالتددل  87ي صالقدمون ذصن لحتل ي ق الفتةدب رل صالتست قبي رن

طدالدة رب

( )1قه يكون العد ل غبن دضعدً حي ي صالقوصمبي لذالك رنه د يكون ستثنل ي ستوال بأحكد هد ،لرنههد يخضع صالعد ل
الفقدمون صالتهمي لالكي وضوع صالتعويض في هذه صال دالة هو صالتعويض صح في لالبس صالتعويض صإلضدفي.
( )2صمظن صالتددل  66ي قدمون ر ول صالت دكتدت صالتهمبة.
( )3صمظن صالتددل  626ي صالقدمون صالتهمي صحردمي
( )4صمظن صالتددل  628ي صالقدمون صالتهمي صحردمي
( )5صمظن صالتددل  662ي صالقدمون صالتهمي صحردمي
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صالعتل بأي نعويض غبن نةوص رفب في ذالك صالقدمون فا به ي رن يثدت رن إ دبة
صالعتل قه مشأت ري طأ

دحب صالعتل .ر د فبتد يتعفق بدالعتدل صالتشتوالبي بدالضتدن

صالجتتدري فإن صالفةل صالنصبع ي قدمون صالضتدن صالجتتدري رقهللا  17السنة  2111قه
ردالجت إ دبدت صالعتل في صالتوصد  32 ،31 ،31ي ذصت صالقدمون .ببنتد نت هث صالتددل
( )36ي قدمون صالضتدن صالجتتدري ري صالتعويضدت صالتي يجوز الفتست قبي رل الورثة
صالعد ل صالتتوفي صالتطدالدة بهد فبتد إذص ثدت رن هذه صالوفدل قه مشأت ري طأ جسبهللا ي
دحب صالعتل لبدالتدالي فإن ةهر صالتزصأ

دحب صالعتل نجده صالعد ل صالتةدب هو قدمون

صالضتدن صالجتتدري إذص كدن صالعد ل شتوالً بأحكد  .ر د ةهر صالتزصأ رب صالعتل في
صالتددل ( )87ي قدمون صالعتل فهو في حدالة ثدوت صالخطأ صالعددي ي قدف لبند ً رفل ذالك
يكون د ذهدت إالب

كتة صال تئند

في حكتهد صالتطعون فب

ي صال تندد إالل صالتددل

( )271ي صالقدمون صالتهمي صالتي نت هث ري ح صن ة صحسبد لصآلالت .لرن مظنية ح صن ة
صحسبد نقوأ رفل فكنل صالخطأ صالتفتنض ي جدمب
ح صن ت رفل ا

دحب صآلالة رل صحسبد صالتي ن ت

فكنل صالتسؤلالبة بدالتعويض في قدمون صالعتل صالذي صستنطت لجود طأ

ي رب صالعتل ل ع قدمون صالضتدن صالجتتدري صالذي صستنط لجود طأ جسبهللا ي جدمب
رب صالعتل .لرفب فإن د نو فت إالب

كتة صال تئند

لصقع في غبن

ف إذص كدن

رفبهد رن نثدت لجود طأ جسبهللا ي جدمب رب صالعتل (صالتهرل رفبهد فإذص د ثدت هذص
صالخطأ صالجسبهللا لبإج صن صالخدنل صالفنبة قضل بدالتعويض رفل

دحب صالعتل الفتست قبي رل

صالعد ل صالتةدب (لفق رحكدأ صالقدمون صالتهمي طدقدً الفتوصد  266 ،259 ،256ن ب بث
يقهر صالضتدن في جتبع صححوصل بقهر د ال ق صالتضنلر ي ضنر ل د فدن

ي كسب
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لصالتددل  269ي صالقدلن ذصن ) (رصجع قنصر نتببزي هبئة رد ة رقهللا  2119/347ندريخ
.)1( )2119/5/8
لر د في حدالة لفدل صالعد ل فإن لرثت صالشنرببي ( .)2بتوجب حجة حةن إرث

ددرل ي

صالت كتة صالشنربة رل صالت كتة صالكنسبة صالتختةة ههللا ي ي ق الههللا رفع دروى الفتطدالدة بدالتعويض
ري صالضنر صالذي ال قههللا متبجة لفدل صالعد ل ،لحي نههللا رن يقبهللا صالهروى بد ت بتقهصر صالضنر صالذي
ال ق (.)3
لبدالتدالي فإن دروى صالتعويض صإلضدفي نختفف ري دروى صالتعويض ري صإل دبة بتوجب
قدمون صالعتل رل صالتطدالدة ب قوق ست قة الفتنكة ،يستطبع رحه صالورثة رن يطدالب بتوجدهد بكل
صال قوق صالتست قة الفتنكة تثاً بذالك صالورثة رفل رال يستوفي نهد إال بتقهصر حةت بتوجب حةن
صإلرث ( ،)4لصالتاحظة رن غبن صالورثة تي يتوصفن الهيههللا سنلط صالتةف ة لال قههللا ضنر متبجة لفدل
صالعد ل يستطبعوص صالتطدالدة بدالضنر صالتننه رفبههللا متبجة صالوفدل ،كأن يكون صالتهري سخص فقبن
ال دل نكفل صالعد ل بنفقدت د صر ت صالجد عبة (.)5
لر د صالتهرل رفب في هذه صالهروى فهو في كل صححوصل رب صالعتل لهو صالتسؤلل ري صالفعل
صالضدر ،حتل الو كدن صالعد ل دضع القدمون صالضتدن صالجتتدري كون صالتؤ سة نن ةن سؤلالبتهد
بدالتعويض لفقدً ححكدأ قدمومهد لهي البست تكدففة ي رب صالعتل ري ر طد ه.
( )1قنصر

كتة صالتتببز صحردمبة بةفتهد صال قوقبة رقهللا ( 2119/1191هبئة تد بة) ندريخ  ،2119/11/3نشورصت نكز

رهصالة.
( )2رهمدن ،صالسنحدن ،لموري ،سنح صالقدمون صالتهمي صحردمي ،ةددر صالالتزصأ ،نجع دبق ،ص .426

( )3صمظن التددل  6/626ي قدمون ر ول صالت دكتدت صالتهمبة صحردمي ،لصمظن رمور فطدن ،ةددر صالالتزصأ في صالقدمون صالتهمي
صحردمي ،نجع دبق ،ص .644

( )4صمظن صالتددل  6142ي جفة صححكدأ صالعهالبة.

( )5صمظن صالتددل  224ي صالقدمون صالتهمي صحردمي.
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المطلب الثاني

حصول العامل على التعويض بسبب إصابة العمل إداري ا
إن إ دبة صالعد ل بإحهى إ دبدت صالعتل لصالندنجة ري طأ

دحب صالعتل فإمهد نوجب

صالتعويض الفعد ل لصالذي يكون بقهر صإل دبة صالتي ر دبت لفق صالقدمون صالتعتول ب لصالتشنيعدت
صالعتدالبة ،لقه رلجه صالتشنع صحردمي جهة إدصرية نعتل رفل نعويض إ دبة صالعتل الفعد ل ،لفقدً
القدمومي صالعتل لصالضتدن صالجتتدري ،لهذص يتطفب ند رن مد ث هذص صالتوضوع ي ال صالفنربي
صآلنببي:
صالفنع صحلل :صال ةول رفل صالتعويض ي ال صالهلصئن صالتدبعة الو صزرل صالعتل.
صالفنع صالثدمي :صال ةول رفل صالتعويض ي ؤ سة صالضتدن صالجتتدري.
الفرع األول :الحصول على التعويض من خالل الدوائر التابعة لوزارة العمل
يستطبع صالعد ل صال ةول رفل نعويض ند ب ي ال ل صزرل صالعتل ي ال ر بي ردأ
ل صزرل صالعتل صالذي يعه فوضدً ر د بدً التقهين صالتعويض ري هذه صإل دبدت رل ري وظف يتهللا
نوظبف

ي قدل ر بي ردأ صالو صزرل ،ب سب د نقتضب طدبعة صالعتل لفي ري كدن تد يسهل رفل

هؤال صالعتل نصجعة صالجهة صالتختةة (.)1
لهند ندهر هتة فتشي صالسا ة لصالة ة صالتهمبة في صالت قبق في صال ددث الفتعن
دهبت لطدبعت لإبهص صالنري

رفل

نصحة فب  ،ب بث يتدبي الههللا هى ةهصقبة صالعد ل في لجود إ دبة

رتل لذالك يتطفب نههللا صالمتقدل إالل كدن صال ددث لصال تتدع إالل إفددصت صحفنصد في صال ددث ب بث
يتهللا رفع نقنين الفشخص صالتفوض ري ذالك ليتهللا نشكبل صالفجدن صالطدبة في ل صزرل صالة ة بتوجب مظدأ
صالفجدن صالطدبة ،ب بث يعنض صالعد ل رفل هذه صالفجنة التقهين مسدة صالعجز بسدب صإل دبة ،لهذص
( )1رنجدن ،رصئه ،إ دبدت صالعتل لر نصض صالتهنة في قدمون صالعتل صحردمي ،نجع دبق ،ص .22
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صالتقهين دضع الفطعي فب ب بث يتكي إرددل صالنظن في نقنين صالفجنة ،ليتكي ص تئند

قنصر صالفجنة

إالل صالفجدن صالتي نفبهد ل والً إالل صالفجنة صالطدبعة صالعفبد لصالذي يكون قنصرهد قطعبدً قدباً الإلالغد ر دأ
صالت كتة صالتختةة (.)1
لقه حنص قدمون صالعتل رفل إرطد صالعتدل حقوقدً د ة ،فأرطدهد

فة صال تعجدل يجب

صالفةل فبهد ال ثاثة رسهن كتد الهللا يجز رهي هذه صالتعويضدت آل صال جز رفبهد آل إحدالتهد ،كتد
حنص صالتشنع صحردمي رفل رن ندتعه هذه صال قوق صالعتدالبة ري صالت دكهللا ب بث صلجه جهدت إدصرية
في ل صزرل صالعتل نؤ ي الفعد ل صال ةول رفل حقوق .
ل ي صح ثفة رفل ذالك فطة صحجور حبث مزع صالشنع ص تةدص

كتة صالةفح

دحدة

صالوالية صالعد ة في صالنزصردت صالندسئة ري رقود صالعتل فبهد يتعفق بدالتطدالدة بدحجور إثند لجود صالعد ل
رفل ررس رتف رل ال تة رسهن ي ننك صالعتل لر نههد إالل فطة صحجور في ل صزرل صالعتل،
لصالتشكفة ي وظف ذل دنل في قدمون صالعتل يعبن

جفس صالو صزرل بند رفل نسبب لزين صالعتل.2

لينى صالددحث رن صالتشنع حنص رفل إيجدد جهة إدصرية نقوأ بتقهين صالتعويض بعبهصً ري
إج صن صت صالت دكتة صالطويفة مسدبدً لذالك ي رجل حةول صالعد ل رفل حقوق بسنرة ركدن.
الفرع الثاني :الحصول على التعويض من مؤسسة الضمان الجتماعي.
نوجه فئة ر نى ال نخضع الفتعويض حسب قدمون صالعتل لإمتد نخضع الفقوصره صالعد ة صالوصردل
قدمون صالضتدن صالجتتدري ،لمجه رن صالتددل ( )26ي قدمون صالضتدن صالجتتدري رقهللا ( )1السنة
مةت رفل رم  " :ر-نشتل صالعندية صالطدبة صالتنةوص رفبهد في صالفقنل (ر) ي صالتددل
 ،2114قه ّ
( )25ي هذص صالقدمون د يفي .1 :نكدالبف صالتعدالجة صالطدبة لصإلقد ة في صالتستشفل .2 ،مفقدت صمتقدل
( )1مظدأ صالفجدن صالطدبة السنة ،6522
2

ددر بتقتضل صالتددل /80ر ي قدمون صالة ة صالعد ة رقهللا ( )26السنة .6522

صمظن صالتددل ( )94فقنل ي قدمون صالعتل.
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صالتةدب ي كدن صالعتل رل ي كن إالل صالتكدن صالذي ُيعدالج فب لصالعودل ن  .3 ،نوفبن صالخه دت
ُ
لصالجهبزصت صالتأهبفبة بتد في ذالك صحط صن

قنر صالتنجع صالطدي مورهد ل ستوصهد،
صالةندربة صالتي ُي ّ

ب-نُ ّفز صحمظتة صالةددرل بتقتضل رحكدأ هذص صالقدمون آالبدت ننفبذ رحكدأ هذه صالتددل"(.)1
لقه رلجه قدمون صالضتدن صالجتتدري الجدمدً التقهين صالتعويض بند ً رفل نقدرين صالفجدن صالطدبة،
لصالتوجودل في صالتؤ سة الفنظن في حدالت صالعتدل صالت والبي ي قدل صالفجدن صالطدبة في صالتؤ سة،
ب بث نقوأ هذه صالتؤ سة بإج صن صالت قبقدت صالتند دة التقهين هى ةهصقبة صالعد ل ل هى صالضنر
صالذي ال ق ب لهل ر بب بعجز جزئي رل كفي ب بث يتهللا نقهين صالتعويض بند رفل كل ذالك (.)2
بدالنسدة الفجنة صالدت في ص دبدت صالعتل فهي صالفجنة صالتختةة بتقهين صالتعويض ،ليجب رفل
صالعد ل صالفجو صالبهد رنه صمتهد صالعاج ل صالتي نعتل رفل صحدالت صالل صالفجنة صالطدبة صالتي نةهر
قنصرهد في ص دبة صالعتل كتد دق رن صسنمد ،البكون صالتقنين صالطدي صالتكتسب الفهرجة صالقطعبة صال دس
الفجنة صالدت في نقهينهد الفتعويض صالذي يست ق صالعد ل ،صال صن

احبدت هذه صالفجنة قفبفة حبث ال

نتفك صن نةهر ق صنرصت إال فبتد يتعفق بدال دبدت صالتي نقع في كدن صالعتل لبسقف صرفل ن هده
صالتؤ سدت يختفف ي فنع آل ن 3حبث نقهر دفغ صالتعويض بند رفل صالتعددالة صالوصردل في قدمون
ً
صالضتدن صالجتتدري لفي غبن ذالك ي صال دالت رفل صالفجنة صحدالة طفب صالتعويض صالل الجنة نسوية
صال قوق في صالتقن صالنئبسي التؤ سة صالضتدن صالجتتدري كومهد

دحدة صال تةدص ،4لنكون

ق صنرصت الجنة صالدت قدبفة الارتنصض رفبهد ال ص دوربي ي ندريخ ندفغ صالقنصر الهى الجنة نسوية
صال قوق.
( )1مص صالتددل ( )21ي قدمون صالضتدن صالجتتدري صحردمي.
()2
3
4

اح ،صر ي مهبه ،إ دبدت صالعتل لصالتعويض رنهد ،نجع دبق ،ص .688

رومي

ته ردبهصت ،سنح قدمون صالضتدن صالجتتدري ،نجع دبق ،ص.686

صالتعفبتدت صالتنفبذية إل دبدت صالعتل في ؤ سدت صالضتدن صالجتتدري ،صالتنشورل رفل صالةف ة  4006ي رهد صالجنيهل

صالن تبة رقهللا  4499بتدريخ  ،2000/4/62نهصً الفتددل  62ي قدمون صالضتدن صالجتتدري.
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لالفجنة نسوية صال قوق في ؤ سة الضتدن صالجتتدري لظبفتدن صحلالل وضوربة حبث ننظن
في طفددت صالتعويض ري صإل دبدت صالتي نشكل رجز دصئهللا رل نسدب صالوفدل لنةهر ق صنرصنهد ِّبشأن
صالتعويض صالذي يست ق صالعد ل ،لصالوظبفبة صالثدمبة ص تئندفبة حبث يستأمف إالبهد ق صنرصت الجنة صالدت في
إ دبدت صالعتل ،فأ د رن نؤيه صالقنصر رل نةهر ق صن صر جهيه لنكون ق صنرصنهد في كا صال دالتبي قدبفة
الارتنصض

1

ال ثاثبي يو دً ي ندريخ ندفبغ صالقنصر إالل الجنة سؤلن صالضتدن صالجتتدري ،حبث

يقهأ إي صرتنصض إالل الجنة التسوية ع صحلرصق صالخد ة ب  ،لصالتي نتوالل رفع إالل الجنة سؤلن
صالضتدن لنكون هذه صالفجنة صقنب د يكون إالل الجنة صالت كبهللا ببي صالتؤ سة لصالعد ل ،إذ يستطبع
هين ردأ صالتؤ سة رن ي بل ري قنصر ي ق صنرصت الجنة نسوية صال قوق إالل الجنة سؤلن صالضتدن
دلن رن يكون هندالك صرتنصض ي صالعد ل ،لنعتدن صالق صنرصت صالةددرل ري هذه صالفجنة ق صنرصت قطعبة
سأمهد بذالك سأن ق صنرصت الجنة صال تئند .2
لينى صالددحث رن لجود صالتؤ سة صالعد ة الفضتدن صالجتتدري يعه ضتدمة ند دة الفعتدل رنه
نعنضههللا إل دبدت صالعتل ب بث يتهللا نقهين صالتعويض لراج هؤال صالعتدل بتد يتند ب ع صإل دبة
صالتي حةفت الفعد ل رثند صالعتل ،حبث يستطبع صالعتدل صالنجوع إالل صالتؤ سة صالعد ة الفضتدن
صالجتتدري فبتد يتعفق بدإل دبدت صالتي نعنضوص إالبهد بسدب صالعتل ،ي ال صالفجدن صالتختةة
صالتي ربنتهد صالتؤ سة التتدبع سكدلى صالعتدل صالذيي نعنضوص إل دبة رتل حي ٍ
دب كدن.

1

صالتعفبتدت صالتنفبذية الفجنة سؤلن صالضتدن في ؤ سدت صالضتدن صالجتتدري ،صالتنشودل في صالجنيهل صالن تبة رهد  6596ندريخ

 ،6554/2/61نهص الفتددل  62ي قدمون صالضتدن صالجتتدع.
2

رومي

ته ردبهصت ،سنح قدمون صالضتدن صالجتتدري ،نجع دبق ،ص.682

84

الفصل الخامس

الخاتمة والنتائج والتوصيات
نندلالت هذه صاله صر ة بدالعنض لصالتأ بل وضوع صالتسؤلالبة صالتهمبة صالندسئة ري إ دبدت
صالعتل في صالقدمون صحردمي ،ي ال رهد ي صالتددحث لصالتطدالب.
أولا :الخاتمة
ئبس ْبي ،مطدق نطدبق ندزردت صالضتدن
نهللا نندلل صالتوضوع ي ال ب ث صالتدهريي صالن َ
صالجتتدري في إطدر نأ بي إ دبدت صالعتل ،لآالبدت نسوية صالتندزردت صالتي يثبنهد نطدبق هذص صالنظدأ
في إ دبدت صالعتل ،صالتتتثفة بدالتسوية صالودية لصالتسوية صالقضدئبة الفتندزردت صالعد ة لصالطدبة لصالتقنبة
ذصت صالطدبع صالطدي .لصمطاقدً ي هذص صالتنظور فإمند منى رن مختهللا صالن دالة صالعفتبة بأبنز صالنتدئج صالتي
نو فت الهد هذه صاله صر ة لصالتو بدت صالتي ي صحهتبة بتكدن نصردنهد في نعهيل صالقوصمبي لصحمظتة
ل نصجعتهد ،لصالتي نتس هذص صالتجدل.
ثاني ا :النتائج
نو فت صاله صر ة إالل صالنتدئج صآلنبة:
 .1ندبي ي

ال صالتأ بل صالنظني الفه صر ة رن قدمون صالعتل الهللا يتضتي مظد دً تكد اً

الفتعويض ري إ دبدت صالعتل ،حبث ينجع صالعتدل في صالغدالب القدمون ؤ سة صالضتدن
صالجتتدري رل الفقوصره صالعد ة في صالقدمون صالتهمي صحردمي.
رن سؤلالبة
ّ .2

دحب صالعتل ري نعويض إ دبدت صالعتل نكون بسدب نقةبن ن  ،صح ن

رن رب صالعتل يستطبع مفي
صالذي يوجب صالضتدن رفب  ،لفي حدالة صالخطأ صالجسبهللا ،كتد ّ
صالتسؤلالبة رن في حدل إثددت صالسدب صحجندي رل صالقول صالقدهنل رل صالفعل صالعتهي الفعد ل.
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 .3يجوز صالخنلج ري قهصر صالتعويض صالت ّهد الفعد ل حسب قدمون صالعتل صحردمي لقدمون
صالضتدن صالجتتدري بدالعودل إالل صالقدمون صالتهمي صحردمي.
ّ .4رم نوجه رهل طنق يستطبع صالعد ل رن ي ةل رفل صالتعويض بتوجدهد ي ال نصجعة
صالهلصئن صالتدبعة الو صزرل صالعتل رل صالتؤ سة صالعد ة الفضتدن صالجتتدري رل في صالت دكهللا في
حدل صالنجوع الفقوصره صالعد ة في صالقدمون صالتهمي صحردمي.
 .5يوجه دلر القدمون صالعتل صحردمي لقدمون صالضتدن صالجتتدري لقوصره صالتسؤلالبة صالتقةبنية
في حتدية صالعد ل في حدل رُ بب بإ دبة رتل لفي حدل رهأ لجود ٍ
نعه تعته ي قدل
صالعد ل.
ثالثا :التوصيات
 -1ي صالضنلري رن يته ل صالتشنع ي جهيه إلرددل صالنظن في صالنقدط صالتي نغدضل رنهد
في صالقوصمبي صال دالبة لصالسدبقة ،بشأن صالتشكات صالقدمومبة صالتي يثبنهد نطدبق قدمون صالعتل،
حمهد نههللا غدالدبة صالتجتتع.
 -2رفل صالتشنع صحردمي رن يدذل جهودصت التطوين نظو ة صالضتدن صالجتتدري ،حمهد
نههللا صالغدالدبة صالعظتل ي صالتجتتع بدالنظن إالل صالتشكات صالقدمومبة صالتي يثبنهد قدمون
صالضتدن صالجتتدري في جدل صالتندزردت ،الذالك يدهل رن كا صالتشنربي ننتظنه هتة
كدبنل في إزصالة صإلسكدالبدت لصالةعوبدت كفهد ،صالتي الهللا يتطنق إالبهد لنعنض رنه
صالتطدبق ،لرفل ضو

د دق ذكنه ،فإم يجب رن ينصري في نعهيل رل نصجعة الفقدمون

رل في إ هصره النةوص ننظبتبة صح ور ،صالتي و

يتهللا إينصده ردمده ،الذالك مورد بعض

صالتو بدت صالتي رسل رن يكون الهد بعض صالنفع في نوجب مظن صالتقني صحردمي ،رنه
صضطار

بتنصجعة رل نعهيل رل إضدفة صالنةوص صالتتعفقة بتندزردت صالضتدن
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صالجتتدري ،لدلر الجدن صالت كبهللا فضاً ري صالنةوص ذصت صالعاقة بدالقضد صالخدص
بشئون صالضتدن.
 -3نأ بس نظو ة قدمومبة نتعفق بتندزردت صالضتدن صالجتتدري لإج صن صت نسويتهد ب بث
نتضتي مةو دً قدمومبة ندبي فهوأ ندزردت صالضتدن صالجتتدري ،ال بتد نفك صالتي
نتندلل صالتندزردت صالعد ة لصالتندزردت صالتأديدبة صالتقنبة

جد عة دمعة الففكنل صالتعنفة

بدإلضدفة إالل صالنةوص صالقدمومبة صالتي ن هد جدل نطدبق نفك صالتندزردت للضع
إج صن صت جوهنية ن كتهد لنسبنهد ،لصالتي رهتهد إال صز بة صالطعي صالتسدق ر دأ الجدن
ختةة نكون ق صنرصنهد قدبفة الا تئند

ر دأ جهدت ركثن ص تةد دً للضع صآلجدل

لصالتوصربه رنه صالفجو إالبهد ،لهذص قدل صالفجو إالل صالجهة صالقضدئبة صالتختةة.
 -4صالعتل رفل ن هيه صالطدبعة صالقدمومبة التندزردت صالضتدن صالجتتدري لبدالتدعبة صالطدبعة
صالقدمومبة الفق صنرصت صالتي نةهرهد صالتؤ سة صالتأ بنبة ،مظ صًن حن هذه صح بنل نةهر موربي
ي صالق صنرصت ،لصالتي ي االهتد نظهن بهصية صالتندزرة ببي رط صن

صالخةو ة صالتأ بنبة،

إذ إن صالق صنرصت قه نكون إدصرية رل طدبة ،تد ينعكس رفل ن هيه صالجهة صالتختةة
بدالفةل فب بهقة.
 -5التد كدن حق صالطعي ي صالتدددئ صح د بة صالتي مددت بهد نظتة صالعتل صالهلالبة موج
صالهرول الفتشنع صحردمي بإمشد

كتة سؤلن صالضتدن صالجتتدري لنعنفة صالستنصك

بتأ بي إ دبدت صالعتل يكون ص تةد هد نسوية صالنزصع ببي رط صن

صالعاقة صالقدمومبة -

صالتؤ ي رفب  ،لالجدن فض صالتندزردت في صالتؤ سة ،صالجهدت صالطدبة صالتعدالجة-يتهللا
نشكبفهد ي قضدل مظد ببي ،يتهللا صمتهصبههللا ي صالتجفس صالقضدئيو ب بث ينظنلن في
وضوع صالهروى رفل لج صال تعجدل.
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 -6ضنلرل إقنصر سئوالبة رب صالعتل في ن تل ندعدت إ دبة صالعتل صالتي نقع الفعد ل في
حدالة نةنيح رب صالعتل بدمتسدب صالعد ل الهى صالتؤ سة صالتأ بنبة بعه نعنض صالعد ل
الفضنر متبجة حددث صالعتل ،بدإلضدفة إالل صالنص

نصحة رفل إقنصر سئوالبة رب

صالعتل ري صإل دبدت لصح نصض صالتي نف ق صالعد ل بسدب رهأ نأ بي ببئة صالعتل رل
بسدب صح طد صالتي نقع ي طنف .
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قائمـة المـراجـع
أولا :الكتب
 .6رحته ،به ( .)2001صالتسؤلالبة صالتهمبة ،صالتعويض في صالتسمؤلالبة صالتقةمبنية لصالعقدديمة ،صالت فمة
صالكدنى ،دصر صالكتب صالقدمومبة.
 .2رمبس ،إبنصهبهللا ( .)6510صالتعجهللا صالو بط ،ج ،6ص ،2صالقدهنل.
 .6صحهوصمي ،حسدأ ( )6552ر ول قدمون صالتأ بي صالجتتدري ،صالقدهنل :طدعة حتددل.
 .4بدز ،فبهللا ( .)2009سنح صالتجفة ،ببنلت :دصر إحبد صالتنصث صالعنبي ،ص.10
 .9صالدنر ممي ،رحت ممه حس ممي ( )2000صالو ممبط ف ممي صالتشم منيعدت صالجتتدرب ممة ،ج ،6ط ،2دصر صالنهض ممة
صالعنببة.
 .1بنه ممدأ

ت ممه رط ممدت ،ر د ممبدت ق ممدمون صالتأ بن ممدت صالجتتدرب ممة ،نش ممأل صالتع ممدر  ،صإل ممكنهرية،

.2006
 .2صالدب ،

سي رده صال تبه ( .)6556مظنل حهيثة إالل طأ صالطدبب صالتوجمب الفتسمؤلالبة صالتهمبمة،

كتدة صالجا صالجهيهل ،صالتنةورل ،ةن.
 .8صال س ممبني ،رد ممه صالفطب ممف ( .)6582صالتس ممؤلالبة صالتهمب ممة ر ممي صح ط ممد صالتهنب ممة ،ط ،6بب ممنلت:
نشورصت صال فدي صال قوقبة.
 .5حتممهصن ،حسممبي ردممه صالفطبممف ( )6581صالضممتدن صالجتتممدري ،ففسممفة لنطدبممق ،صالممهصر صالجد عبممة
الفطددرة لصالنشن ،ببنلت.6581 ،
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.60

حت مزل،

تممود ( .)6588صالتسممؤلالبة صالندسممئة رممي صحسممبد غبممن صال بممة فممي صالقممدمون صالتممهمي

صالجزصئني ،د صر ة قدرمة ببي صالقدمون صالتهمي صالجزصئني لصالقدمون صالتمهمي صالفنمسمي لصالقمدمون صالتمهمي
صالتةني ،ط ،6صالجزصئن :دصر صالتطدوردت صالجد عبة.
.66

حتزل،

تود ( .)6589صالعتل غبن صالتشنلع بدرتددره ةه صًر الالتزصأ صالقوصره صالعد ة ،صالقوصره

صالخد ة ،ط ،6صالجزصئن :دصر صالتطدوردت صالجد عبة.
.62

صال و،

ته ( .)2006فكنل صال صن ة في صالتسؤلالبة صالتهمبة ري صحسبد غبن صال بة ،رتدن:

دصر صالثقدفة الفنشن لصالتوزيع.
.66

داله ،حتهي رده صالنحتي ( ،)2001صال تدية صالقدمومبة الف بدل صالخد مة الفعد مل ،دصر صالنهضمة

صالعنببة ،صالقدهنل.
ته صبنصهبهللا )2002( ،صالتعويض ري إ دبة صالعتل ،دصر صالنهضة صالعنببة.

.64

صاله وقي،

.69

صالهمد وري ،رز صالهيي لالسوصربي ،رده صال تبه ( .)6552صالتسؤلالبة صالتهمبة فمي ضمو صالفقم

لصالقضد  ،صالقدهنل :صالقدهنل صال هيثة الفطددرة.
.61

صال ممهمون ،حس ممي ( .)2001صالتدس مموط ف ممي سم ممنح صالق ممدمون صالت ممهمي ،صالتس ممؤلالبة ر ممي صحسم ممبد ،

ببنلت :دصر لصئل الفنشن لصالتوزيع.
.62

صالممهلس ،ممفبتدن ،)6584( ،صالتو ممورة صالعتدالبممة إ ممدبدت صالعتممل فممي صالتشمنيع صالسمموري رفممل

ضو صالجتهددصت صالتقدرمة ،وريد :با مدسن.
.68

صالنصزي،

.65

صالنزصز ،فدطتة (د.ت) سنح قدمون صالعتل صالجهيه ،د.ن.

.20

رسممهي،

ته بي ربي بكن ( .)6582ختدر صالة دح ،ببنلت :دصر صالجبل.

تممه ( .)6559صالخطممأ غبممن صالتغتفممن ،ممو صالسممفوك صالفممدحش لصالتقةممود ،صالكويممت،

جد عة صالكويت.
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.26

ر ض ممدن ،ممبه ،)2064( ،صالو ممبط ف ممي س ممنح ق ممدمون صالعت ممل لق ممدمون صالض ممتدن صالجتت ممدري،

رتدن :دصر صالثقدفة الفنشن لصالتوزيع.
.22

صالزحبف ممي ،لهدم م ( ،)6582مظني ممة صالض ممتدن لرحك ممدأ صالتس ممؤلالبة صالتهمب ممة لصالجندئب ممة ف ممي صالفقم م

صإل ا ي ،د شق ،دصر صالفكن.
.26

زكي ،جتدل صالهيي ( )6591رقه صالعتل في صالقدمون صالتةني ،صالقدهنل.

.24

صالسم ممنحدن ،ر م ممهمدن ،ل م ممدطن ،لم م مموري ( )2060س م ممنح صالق م ممدمون صالت م ممهمي ،ة م ممددر صال ق م مموق

صالشخةبة ،رتدن :دصر صالثقدفة الفنشن لصالتوزيع.
.29

م م ممعبه م م ممعه ردم م ممه صالسم م مماأ ،صالت ك م م مبهللا فم م ممي قم م ممدمون صالتم م ممأ بي صالجتتم م ممدري ،طدعم م ممة جد عم م ممة

صالتنوفبة.6552،
.21

صالسممعبه،

ممددق هممهي ( )6592صالضممتدن صالجتتممدري ،د صر ممة قدرمممة لنطدبقممة فممي صالع منصق،

صالقدهنل.
.22

صالس ممعبه،

ممددق ه ممهي ( )6519ر ممول صالت ممأ بي صالجتت ممدري لنطدبقدنم م صحلال ممل ،صالطدع ممة

صحلالل ،طدعة صالتعدر  ،بغهصد.
.28

ممفطدن ،مد ممن ( .)2009صالتسممؤلالبة صالتهمبممة رممي فعممل صحسممبد صالتممي نتطفممب رنديممة د ممة

صآلالت صالتبكدمبكبة ،ببنلت :نشورصت صال فدي صال قوقبة.
.25

ممفبتدن ،رفممي ( .)6585د صر ممدت فممي صالتسممؤلالبة فممي صالقممدمون صالتممهمي صالج صزئممني ،صالتسممؤلالبة

ر ممي فع ممل صالغب ممن-صالتس ممؤلالبة ف ممي فع ممل صحس ممبد -صالتع ممويض ،ط ،2صالج صزئ ممن ،ديم موصن صالتطدور ممدت
صالجد عبة.
.60

صالسنهوري ،رده صالنصزق ( )6592صالو بط في سمنح صالقمدمون صالتمهمي صالجهيمه ،ةمددر صالالتمزصأ،

دصر صالنشن الفجد عدت صالتةنية ،فقنل .920
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.66

صالسممنهوري ،ردممه صالممنزصق رحتممه ( )6514صالو ممبط فممي سممنح صالقممدمون صالتممهمي ،صالجممز صالسممدبع،

صالتجفه صالثدمي ،رقود صالغنر لرقه صالتأ بي ،صالقدهنل ،دصر صالنهضة صالعنببة ،ص.6644
.62

مبه

تممود ر ضمدن ،صالو ممبط فممي سمنح قممدمون صالعتمل صحردمممي ،لفقمدً آل من صالتعممهيات السممنة

 ،2002لقدمون صالضتدن صالجتتدري رقهللا  65السنة  ،2006د صر ة قدرممة ،صالطدعمة صحلالمل ،دصر
صالثقدفة الفنشن لصالتوزيع.2001 ،
.66

سم منيهللا،

ت ممه بش ممبن ( .)2000صح ط ممد صالطدب ممة ب ممبي صالالتم مزصأ لصالتس ممؤلالبة ،جتعب ممة رت ممدل

صالتطدبع ،رتدن ،صحردن ،ط.6
.64

صالةددحي،

ته رفعت ( )6550صال تدية صالتأ بنبة الفعد ل صالةغبن ري إ دبدت صالعتل فمي

صالقدمون صالتةني ،كتدة ربي ستس.
.69

صالةهل ،رده صالتنعهللا ( .)6552ةددر صالالتزصأ ،صالقدهنل :دصر صالنهضة صالعنببة ،ص.416

.61

اح ،صر ي مهبه ( .)2060إ دبدت صالعتل لصالتعويض رنهد ،رتدن :دصر صالثقدفة.

.62

صالطدممدخ ،س منيف ( .)2006ج م صنئهللا صالخطممأ صالطدممي لصالتعممويض رنهممد ،صإل ممكنهرية ،دصر صالفكممن

صالعنبي ،ط.6
.68

صالظ ممدهن،

ت ممه ( .)6554إ ممدبدت صالعت ممل ب ممبي ق ممدمون صالض ممتدن لق ممدمون صالعت ممل ،رت ممدن:

صالتؤالف.
.65

رده صالجوصد ،جدبن دالهللا رده صالغفدر ( )6554نندزع صالقوصمبي في جدل حوصدث صالعتل ،ر مدالة

دكتورصه ،صالقدهنل.
.40

ردممه صالنضممد ،ردممه صالن ممول ( .)6589صالمموجبز فممي قممدمون صالعتممل صالكممويتي ،صالكويممت :طدعممة

صالكويت.
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.46

رده صالسماأ ،معبه (د.ت) صالالتمزصأ بضمتدن صالسما ة فمي رقمه صالعتمل ،جد عمة صالتنوفبمة ،كفبمة

صال قوق ،صالطدعة صحلالل.
.42

تممه ممعبه ( )6586نممأ بي صالتسممؤلالبة رممي إ ممدبدت صالعتممل ،صطنلحممة دكتممورصه

ردممه صالندممي،

غبن نشورل ،جد عة ربي ستس ،صالقدهنل ،ةن.
.46

ردبهصت ،رومي ( .)6558سنح قدمون صالضتدن صالجتتدري ،رتدن :دصر لصئل الفنشن.

.44

صالعتوأ /نةور ( )6550سنح قدمون صالعتل صحردمي ،رتدن :صالتؤالف ،ص.46

.49

رجدج ،صالقدضي طمال ( .)2004صالتسمؤلالبة صالتهمبمة الفطدبمب د صر مة قدرممة ،صالطدعمة صحلالمل،

صالتؤ سة صال هيثة الفكتدب ،الدندن.
.41

رنجممدن ،صرئممه ( ،)2002إ ممدبدت صالعتممل لر منصض صالتهنممة فممي قممدمون صالعتممل صحردمممي ،ب ممث
نشور ،مقدبة صالت د بي.2002 ،

.42

صالعنقممدلي ،ردممه صالقممددر ( .)6558صالنظنيممة صالعد ممة الاالت صز ممدت فممي صالقممدمون صالتممهمي صالتغنبممي،

صالنبدط :دصر صح دن.
.48

رة م ممدأ ،رممم ممور م ممفبهللا ( ،)2004ر م م ممول ق م ممدمون صالعتم م ممل صالجهي م ممه ،ط ،6نش م ممأل صالتعم م ممدر ،

صإل كنهرية.
.45

رطدت ،بنهدأ

ته ( )6515ه ل إالل صالتأ بندت صالجتتدربة ،صالطدعة صحلالل.

.90

رتمنصن ،صالسممبه

تممه صالسممبه ( )2000صالتمموجز فممي رحكممدأ قممدمون صالتأ بنممدت صالجتتدربممة ،دصر

صالتطدوردت صالجد عبة ،صإل كنهرية.
.96

صالع مموجي ،ة ممطفل ( .)2005صالق ممدمون صالت ممهمي ف ممي صالتس ممؤلالبة صالتهمب ممة ،بب ممنلت :نش ممورصت

صال فدبد ال قوقبة.
.92

ربسل،

ته طفعت ( )6512صالتأ بي صالجتتدري ،ففسفت لنطدبقدن  ،صالطدعة صالثدمبة.
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.96

صالفممدر ،ردممه صالقممددر ل فكممدلي ،بشممدر ،)2062( ،ةممددر صالالت مزصأ ،ةممددر صال ممق صالشخةممي

في صالقدمون صالتهمي ،رتدن ،دصر صالثقدفة.
نز ،رحته

.94

ته ( )6529صالخطن في نأ بي إ دبدت صالعتمل لفقمدً آل من صالتعمهيات طدقمدً

ححكدأ قدمون صالتأ بي صالجتتدري صالجهيه رقهللا  25السنة.
.99

نري ،ةطفل ( .)2060صالتسؤلالبة صالتهمبة فمي صالقمدمون صالتةمني ،صالقمدهنل ،كتدمة ردمهو

لهد .
.91

نقس ،فبتدن ( )6588صالوصفي في سنح صالقدمون صالتمهمي فمي صالالت صز مدت ،صالجمز صالثمدمي ،فمي

صالفعل صالضدر لصالتسئوالبة صالتهمبة ،صالقسهللا صحلل في صححكدأ صالعد ة ،صالطدعة صالخد سة.
.92

م منقس ،م ممفبتدن ( .)6552صال م موصفي فم ممي سم ممنح صالقم ممدمون صالتم ممهمي ،ج ،6ط ،9كتدم ممة ةم ممن

صالجهيهل.
.98

نقس ،فبتدن ،)6591( ،وجز ر مول صإلالت صز مدت ،صالقمدهنل ،جد عمة صالمهلل صالعنببمة ،عهمه

صاله صر دت صالعفبد.
.95

فكدلي ،بشمدر لصالعتمني ،فبةمل ( )2001ةمددر صالالتمزصأ صالفعمل صالضمدر ،رتمدن :دصر لصئمل

الفنشن لصالتوزيع.
.10

فكدلي ،بشدر لصالعتني ،فبةل ،)2001( ،ةددر صالالتزصأ صالفعل صالضدر ،رتدن :دصر لصئل

الفنشن.
.16

نةور،

ته ( .)6552قدمون صالتأ بي صالجتتدري ،صإل كنهرية :نشأل صالتعدر .

.12

نةور،

ته حسبي ( )6551قدمون صالتأ بي صالجتتدري ،نشأل صالتعدر  ،صإل كنهرية.

.16

نةور،

ته مةن صالهيي ( )2002صالتأ بندت صالجتتدربة طدقدً الفقدمون  25السمنة ،6529

لنعهيان لرحكدأ صالت كتة صاله تورية صالعفبد ،دصر صالنهضة صالعنببة.
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.14

مديممل ،صالسممبه ربممه ( )6551سممنح مظممد ي صالعتممل لصالتأ بنممدت صالجتتدربممة فممي صالتتفكممة صالعنببممة

صالسعودية ،طدبع جد عة صالتفك عود.
 .19نصد ،حفتي ،)6522( ،صالتأ بندت صالجتتدربة في صالداد صالعنببة ،صالقدهنل ،صالتطدعة صالعدالتبة ،ط.6
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ثاني ا :الرسائل واألبحاث
 .11صبنصهبهللا ،جال

ته ( )6582صال مددث رثنمد ل مدب صالعتمل ،د صر مة قدرممة مع صالتنكبمز رفمل رحكمدأ

قدمون صالعتل في صالقطدع صحهفي صالكويتي ،جفة صال قوق ،جد عة صالكويت ،صالكويت ،ع ،2حزينصن.
 .12ربممو صالفبممل ،صب منصهبهللا ( .)6529صالرفممد

ممي صالتسممؤلالبة صالتهمبممة رممي ح موصدث صالسممبدرصت ،د صر ممة ن فبفبممة

النظنيمة صالسمدب صحجندمي فمي صالفقم لصالقضمد صالتةمني لصالفنمسمي ،رطنلحمة دكتمورصه غبمن نشمورل ،جد عمة
ربي ستس ،صالقدهنل ،ةن.
 .18ربممو ر ممدن ،فممهص ( )6551نممأ بي إ ممدبدت صالعتممل لر منصض صالتهنممة فممي قممدمون صالضممتدن صالجتتممدري
صحردمي ،د صر ة قدرمة ،ر دالة دجستبن ،صالجد عة صحردمبة.
 .15صرنبتممة ،لجممهصن ممفبتدن ( .)6554صالخطممأ صالطدممي فممي صالقممدمون صالتممهمي صحردمممي ،ر مدالة دجسممتبن غبممن
نشورل ،صالجد عة صحردمبة ،رتدن ،صحردن.
 .20بممهر ،بد ممل ردممه صالجدممدر ( .)6582آفممدق سممتقدفبة حممول دلر صالتممأ بي صالطدممي ممي صالتسممؤلالبة صالطدبممة
صالتهنبممة بهلالممة صإل ممدرصت صالعنببممة صالتت ممهل ،ب ممث قممهأ إالممل ممؤنتن صالطممب لصالقممدمون فممي كفبممة صالش منيعة
لصالقدمون ،جد عة صإل درصت صالعنببة ،صالعهد  ،6ديو .6582
 .26رحممدل ،رسممد ردممه صالقممددر ( )2060صالنظممدأ صالقممدمومي إل ممدبة صالعتممل ،د صر ممة قدرمممة ،ر مدالة دكتممورصه،
جد عة حفب.
 .22رسممهي،

تممه ممعبه ( ،)6559صالتمزصأ

ممدحب صالعتممل بتعممويض صالعد ممل رممي إ ممدبدت صالعتممل

لر نصض صالتهنة ،جفة صالت د ي ،كفبة صال قوق ،جد عة صالكويت ،صالسنة صالتد عة رشن.
.26

عه ،رحته

تود ( .)6586سؤلالبة صالتستشفل صالخدص رمي ر طمد صالطدبمب ل سمدرهي ،

ر دالة دكتورصه ،قه ة الكفبة صال قوق ،جد عة ربي ستس ،صالقدهنل ،ةن.

96

.24

سممقفة،

تممه ( .)6552صالتسممؤلالبة صالتهمبممة صالتقةممبنية صالتتنندممة رفممل رتممل صالطدبممب ،جفممة

(صالت د ون) صالسورية ،صالسنة  ،61صالعهد .6556 ،9
.29

س ممنب،

ت ممه ( .)6512صالنجده ممدت صال هيثمممة ف ممي صالتفنق ممة ب ممبي حم موصدث صالعت ممل لصح م منصض

صالتهنبة ،جفة صالعفوأ صالقدمومبة لصالقتةددية ،جد عة ربي ستس ،)6(6 ،ص.61
.21

سممنب،

تممه الدبممب ( )6512صالنجدهممدت صال هيثممة فممي صالتفنقممة بممبي حموصدث صالعتممل لصح منصض

صالتهنبة ،جفة صالعفوأ صالقدمومبة لصالقتةددية ،صالعهد صحلل ،ص  6ل د بعههد.
.22

صالقد هللا،

ته هشدأ ( )6586صالتسؤلالبة صالطدبة ي صالوجهة صالتهمبة ،جفة صالقدمون لصالتشنيع،

جد عممة صإل ممدرصت صالعنببممة صالتت ممهل ،ربممو ظدممي ،صإل ممدرصت صالعنببممة صالتت ممهل ،يومبممو  ،6586صالسممنة
صالخد سة ،صالعهد صالثدمي.
.28

قد هي ،دالبفة ( .)2061صالتسؤلالبة ري صالسبد غبن صال بة ،ر دالة دجستبن غبن شمنورل،

جد عة رده صالنحتي بنل بجدية ،صالجزصئن.
.25

ممنز ،رحت ممه

ت ممه ( .)6512صالخط ممن ف ممي ن ممأ بي إ ممدبة صالعت ممل ،د صر ممة قدرم ممة ،ر ممدالة

دكتورصه ،جد عة صالقدهنل.6521 ،
.80

ن ممي ،ف مؤصد ( .)2002ر ممدس صالتعممويض رممي إ ممدبدت صالعتممل ،جفممة صالقممدمون لصالقتةممدد،

صالقدهنل ،جد عة صالقدهنل.)22( 6 ،
.86

ف مموكي ،إي ممدد ( .)6525صالتس ممؤلالبة ر ممي صحس ممبد  ،رطنلح ممة دكت ممورصه غب ممن نش ممورل ،جد ع ممة

بغهصد ،بغهصد.
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ثالث ا :القوانين والتشريعات
 .1قدمون صالعتل صحردمي رقهللا ( )8السنة  1776لنعهيان في صالقدمون رقهللا ( )26السنة .2111
 .2قدمون صالضتدن صالجتتدري رقهللا ( )1السنة .2114
صالتعهل بدالقدمون السنة .2119
 .3قدمون صالعتل صالتةني رقهللا ( )12السنة  2113ل ُ
صالتعهل بدالقدمون السنة .2119
 .4قدمون صالعتل صالفنمسي رقهللا ( )1188السنة  2116ل ُ

