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و عرفان                                                                                         شكر
نَ ْرَفُع َدَرَجاِت  كم التنزيل "نعم علي بنعمة العقل و الدين، القائل يف حمأالذي  رشكر اهلل العلي القديأ

. وقال رسولو الكرمي عليو أفضل الصالة 76" سورة يوسف اآلية  يمٌ لِ عَ  لمٍ عِ  ىذِ  ل  كُ   وقَ فَ وَ َمن نََّشاُء 
  مْ كُ نَ أَ ا وُ رَ  ت َ َت حَ  وُ وا لَ عُ ادْ فَ  وِ بِ  وُ ؤونَ فِ اكَ تُ  و ماَ دُ تَ  لَْ  نْ إه فَ ؤ افِ كَ ا فَ وفً رُ عْ مَ  مْ كُ يّ لَ إ عَ نَ صَ  نْ كى التسليم: " مَ أز و 

 وه" رواه أبو داوود.أتُ افَ كَ 

ا جهدً  يألو  الئك املخلصٌن الذين لؤ مين باجلميل أتقدم جبزيل الشكر ل اً ا واعرتافتقديرً وفاًء و       
خص بالذكر األستاذ الفاضل لغالم عزوز الذي تفضل أمن مساعديت يف جمال البحث العملي، و 

الغ باإلشراف على رساليت، وصاحب الفضل يف توجيهي السديد، فكانت آلرائو القيمة ب اً مشكور 
ن جيازيو خًن اجلزاء ويبارك يف أل اهلل العظيم أسأثراء ىذه الرسالة، فلو كل التبجيل والتوقًن، إاألثر يف 

 عملو ويطيل من عمره.

كما أتقدم   ة،ملناقشة ىذه الرسال م أعضاء جلنة املناقشة على قبوهىلإكما أتقدم جبزيل الشكر       
ىل ىذه املكانة بٌن أصرح إلنا الطريق حت وصلنا  دتاليت مهىل جامعة غرداية، إبالعرفان والتقدير 

 أساتذة والسياسية  والعلوم وشكري موصول لكلية احلقوق ،داريٌنإ العلم، من عميد ورئاسة و
 مانة وأ شكر موظفي املكتبة على مساعدهتم لنا وتزويدىم بكل ما حنتاجو تعاون تام وأ، كما داريٌنإ
 خالص.إ

                                                                     .اجلامعي لكم كل التبجيل والتوقًنىل الطور إبتدائي ساتذيت الكرام منذ مرحلة اإلوجزيل الشكر أل   
 دخينيسة سليمة.

 

     

                                                                                                                



 ج
 

                                     اإلهداء                                                                               
جلي، وسار أ الصعاب من ودمل، واتسع قلبو ليحتوي حلمي، فر ربت يب حنو األبؤرة النور اليت عإىل 

 جل احلق وأن نعيش من أالصفاء يف قليب، وعلمين معىن  النور و ىنيغرس معليف حلكة الدرب 
و حنت عيناه  طر قلبو شوقاً فجسادنا، ولطاملا تأرواحنا أ لو فارقت الصدق و العلم، لنظل أحياء حت

قدمها بٌن يديو أن ألى الشهادات العليا، وىا ىي قد أشرفت ع رؤييت متقلدتاً  ىلإالوضاءتان 
نار أن العلم ىو احلياة، و أفهمين بعفوية صادقة أىل من إىل من كان يل خًن عون عند احملن إ، الكرميتٌن

العلم بإذن اهلل، يا  نو سبب وجودىا و بقائها يف مداركأمل فهذه رساليت تعرتف بألبٌن عيين مشوع ا
يب أ ...رضاين اهلل بك فهال رضيت عينأموحي، فكنت معىن احلياة يل، لقد ك من طؤ من كان رضا

 الغايل.

و  ىل من تتمتهن احلبَّ إن مكنون ذاهتا، وطيبة معاملتها، ع ىل من تتسابق الكلمات لتخرج معربةً إ    
املا كانت دعواهتا عنوان دريب، وحناهنا يزيل اهم ط ومشرقةً  يف قليب لتبقى روحي متأللئةً  ملَ تغزل األ

حتت القدم يا سيدة القلب و احلياة، أىديك رساليت لتهديين  من داخلي، لكي يا من تلكٌن جنةً 
 مي احلنونة.أ ...الرضا والدعاء

ىل جنوم إسكنهم فسيح جنانو، أمحهم اهلل و ر ن، و خويت الراحلإجديت و  حرو ىل إىدي رساليت أ     
ىل توأم إ، جنبَّ أو ما  زواجهنَّ أىا و مسها ومركز إب منهنَّ  خوايت كلً أائي املتأللئة، وسندي يف حيايت مس

 ن يكون حاضراً أىل من شاء القدر يف إ،  دى دخينيسةنور اهين كل حلظة يف حيايت تشاركروحي اليت 
مي ولكن ولدهتم أخوايت اليت ل تلدىم أىل إرة خطييب وعائلة لغالم الكرمية، معي يف قطف ىذه الثم

 لىل كل من يسعهم قليب و إىل مجيع عائليت، إمكانتها، و مسها و إب يل كلً  يل األيام الذين كانوا سنداً 
 تسعهم ورقيت.

سليمة.   دخينيسة                                                                             
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 ملخص 

إذا  شكاالت، خصوصاً املوضوعات املهمة ملا تطرحو من اإل مسؤولية عدمي التمييز من تعترب     
ّسالمية، نظرا ملا تكتسبو من أمهية خاصة تنبع من قارناىا بٌن القوانٌن الوضعية و الّشريعة اإل

 متعددة حتتاج إىل دراسة و تأخد صوراً  ،فراد و ما قد ينتج عنها من حقوق و إلتزاماتت األمعامال
تحيص للوصول إىل الرأي القانوين السديد و احللول العادلة املرضية، خاصة إذا تباينت اإلجتهادات 

 واألراء يف املسألة الواحدة. 

Summary  
      Non-discriminatory liability is an important topic because of the problems it poses, especially if 

we compare it between Islamic law and positive laws, because of the special importance it acquires 

stemming from the transactions of individuals and the resulting rights and obligations that take 

multiple forms that need to be studied and scrutinized to reach good legal opinion and fair and 

satisfactory solutions, especially if the efforts and opinions in the same legal matter differ. 
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تنبثث  سثثم سسسسثثـ عااهثثمهص ص  ا ث   ،يكتسب البحث    سسثل ا النثل امل ا ثمهي  خاثـ  ل ثثـ 
ًاو ص اثكل و  ،تزاسثثلت صإلصسثل عثمه ينثتن هن ثل سثم  نثا    علسست األفثاا  ص  طثهت ا ا تناهثـ، أت ثث   ثا

ً   عثثل اي لثثمهيمه ًالثثـ صالتـحثثاي ل ا ثثاد إلثثث    ،عل ا اثثـ ستعثثمه ت،  تثثله   ىل  ثثل إم الكدثثس سثثم المه
ًا  فثثا ا سثألـ النل ا اثـ الاا ثمهت،  ل ـ إذا سل تبلينث  اإ  ،ص  اد هل لـ ساضاـ بطأهنل ىلت ثثل ات صار

 تـااز.فـم بني ه ص ا سأد النل ا اـ جنمه سسؤصلاـ همهمي ال
 ـ  لثثث ممثثثل  اثثث  تعثثثمه سسثثثؤصلاـ هثثثمهنا التـااثثثز سثثثم  بثثثاق ا طثثثلينا الثثث  تااىلثثث  النثثثل امل ا ثثثمهي،    

إجيل    اد ساضاـ هتمهف إم  ناق س ث حـ  ،صللهمهت   تال  صتهًا الفن  صالنضل  صالتطايعلت 
 . لبطايـات  نن ل ىلت ل التكامل مثات إ ،صحملصلـ التافاق بان ـل لا ع الظ ا صالتئ لد اخلس ،األطااف

 صتدثثثثس سسثثثثألـ ا سثثثثؤصلاـ ا مه اثثثثـ إهتـثثثثلق هثثثثمه  ينبثثثثس سثثثثم اثثثثاا  النثثثثل امل ص ل ثثثثـ   سسثثثثألـ هثثثثمهمي     
صغسخل سثم الك ـثلت ا تنلعضثـ  ،لعمهق صهّا  بني ال لحل صالفللمه صاخلس صالطا صاحلسم صالنباح  ،التـااز

ًي سثثل عثثمه ينثثتن بفع ثث  سثثم  ضثثااً تب هثثا س ثثلحل الوثثس  ص لتحناثثق ضثثًا سبلاثثا ل ّتسثثلص   سلسثث ، فثثس يثثمه
ًهن  فكا سم  لصد ىللهمهاو  ، ص  اّك  هنل عمه   مل يض  احل اد ا نللثبـ لكثا سثم الهثافني، أبل ـتضًا

سن ثثثل هثثثمهمي التـااثثثز س تفثثثل  ا سثثثؤصلاـ سنثثث  ممثثثل جيحثثثس  ثثثق الضثثثحاـ صيظ ـثثث ، ص لنسثثثبـ لتحـثثثا هثثثمهمي 
 . ظ ـ التـااز ا سؤصلاـ ا  نلت ه   هلتن  تؤ   إم 

ز طثثكست ا سثثؤصلاـ ا مه اثثـ ب ثثفـ هلسثثـ صسسثثؤصلاـ هثثمهمي التـااثثنـيسثثتـمه هثث ا البحثث   خاتثث  س
ص بفعثثا ،  ابفعثثا ا  ثث"  الع ثثا احلثثمهي  تتعثثمه   ، ص ظثثااو إم صلثثل ا إ ثثمهار الضثثًاب ثثفـ  ل ثثـ

ًعلبثـ الوثس،  ، ص تكدثا هث ص األضثااً   ا ثلو "اا     احلاالـ هنثمهسل   يكثامل هثمهمي التـااثز  ث  
 صإذا ينل   ا سؤصلاـ فاـل تعنا  سم     هنمه صعاع الضًا جيب تعايض .  
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ًعلبثثثـ عل ا اثثثـ - ثثث  هثثث ص الهل فثثثـ ينـثثثل جنثثثمه  مل ا طثثثاع ا زا ثثثا  عثثثمه فثثثا  إلتثثثزاق الاعلبثثثـ ه       
ًهلمحليثثـ  ثثل صل وثثس سثم  -تفلعاثـ إص  ص إخثثلد     ا  هثث ا اإلتثثزاق ي تثثب   ص تن ثس  ثثسد ينثثا إص  ، ضثثاا

 هن  سسؤصلاـ عل ا اـ   ا الاعاب ىلاا  األضااً ال  ياتكب ل همهمي التـااز.

 ت ف  التطايعلت الاضعاـ إقا   ضااً طل فـ همهمي التـااز بني اإعااً بعمهق ا سثؤصلاـ إصإمل       
ا سؤصلاـ الكلس ـ  ث ص الهل فثـ لثامل التعثاي  جتلص ينا إلتزاق، بني إابتلات ص ـا ا ك س  لاعلبـ ذلك  

،اهثثا ىلثث   حباثث  محثثا الاعاثثب ا سثثؤصلاـ   اثثل  صمحثثا هثثمهمي  لو صلثثه لو ختثث  ساعفثثجتثثلص ثلثث  إإصبثثني  لضثثًا
 عل ا اـ. لكم صفق ااصط   ص التـااز هب ص ا سؤصلاـ   ال    اى

السثثلبنـ، سن ثثل سثثلها ذا    تاثثلً هثث ا ا اضثثاع إم ىلل ثثب األخاثثـصسثثم األلثثبليت الثث   فعتثث  لإ
ًغبث     جنثمهال اتاثـ صحبكـت   ثا   النثل امل اخلثل   ، فـثم بثني األلثبليت ساضثاها  صسن ل سل هثا

ً ثـ  إقالـ الوـا  صسعافـ سل تبنلص النل امل ا مهي ا زا ا  خب ا  سسثؤصلاـ هثمهمي التـااثز التن ثسيـ سنل
بثثني ينـثثل جنثثمه سثثم   خب ثثا  هثث ص ا سثثؤصلاـ،   ثثل ىلثثل  بثث  الفنثث  اإلثثسسا، لتنايثثب صىل ثثـ  هثثا الفن ثثل

ً ثثـ،  ظثثاا لإ ثثتسف ساينثثزها النثثل اي   النثثاا ني ا إهثثا  ا اضثثاهاـ  األلثثبليت   ثثتسف التطثثايعلت نل
ايعـ هفت ا سن ثثثثلسنثثثثأ علسثثثث  سسثثثثؤصلات ا ينلس ثثثثـ، صسن ثثثثل اثثثث  بعضثثثث ل العاباثثثثـ، حب ًت الطثثثثّ ،    ثثثثني عثثثثا

ًت  ثثثا ـ، صعثثثمه اإلثثّ  ىلثثثلد الفنثثث  ص الإ ثثثتسف إ ا استثثثمه هثثثإسساـ سسثثثؤصلات ا ب ثثثا ، ص ثثث ينا  ل نضثثثم 
، ين لك جنمه سم بني الثمهصاف  ا ني ا زا ايـ ص تنلعض ل   ال ين لك إ تسف ساينز ه ص الهل فـ   النا 

ىلثلد الفنث  ص الاألللس الث   تنثاق ه اث  ا سثؤصلاـها  مهيمه  ًصا ، سهتبثلً  غ ثب ا طثاهني ص  نضثل  ث
، ص عثثثلساا سسثثثؤصلات ا بهثثثا  ةت فثثثـ محليثثثـ "هثثثم فع ثثث  الضثثثلً ق سسثثثؤصلاـ هثثثمهمي التـااثثثزه ثثث  سبثثثمه  "هثثثمه

   حـ ا ضاًص   التعاي ، لكم ثً التسثللد  ثاد  لثلس هث ص ا سثؤصلاـ هثا يبنثا اخلهثل  صالث   
ًاي ص الفعثثا ا ثثل   سعثثلو،  ق  مل هنثثلي  لثثلس ا ثثا لثث لك  طل ثثل ينعثثمهق التـااثثز  يسثثت زق عالسثث  صىلثثا  اإ 

 لمهي ا.
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ًالثثـ إم صضثث  ت ثثًا صاضثثح لالثثلس سسثثؤصلاـ هثثمهمي التـااثثز ، هثثم فع ثث  الضثثلً هتثثمهف هثث ص المه
النثثثاا ني  ب ينازهثثثل   البحثثث  ه ثثث    كثثثلق الفعثثثا الط  ثثثا ا اىلثثثب  ثثثل   النثثثل امل ا زا ثثثا  صبعثثث 

ً ـ  ل ىلل  ،لنل امل الفا سا صالنل امل ا  ا ينل،الاضعاـ  .ى ا    الطايعـ اإلسساـ سم ىل ـ سنل

ًا  الفناثثث  الثثث  تنلصلثثث  سسثثثؤصلاـ هثثثمهمي التـااثثثز ًالثثثـ ه ثثث  البحثثث    ار الثثث   ،تن ثثثب هثثث ص المه
ًا  إلختت ثثثس   كلس ثثثل تبعثثثل   ثثثتسف النظايثثثـ ا عـثثثاد أب كلس ثثثل، صذلثثثك سثثثم  ثثثسد   اثثثا هثثث ص ار

ًات الثث  بناثث  ه ا ثثل، ًا  صتبثث  سثثل   اثث   صهثثا  األلثثللاب صا ثث  لاثثتـكم البل ثث  سثثم تثثاىلاح هثث ص ار
هتل ه ث  ضثبو السث اي اإ سثلي الث   ي حثق الضثًا  لوثس، ه ث   ه ا  احللىلـ لا ث  هبثل، صسثمهى عثمه

 حنا   تواب هن  سبل ئ العمهالـ صا نهق النل اي.
ًالثثثـ   ب   ثثثل ىلثثثل  بثثث  النثثثل املهثثثا  صىلثثث  اإينـثثثل لثثثتعا  هثثث ص المه ا زا ثثثا    ثثثتسف ص صىلثثث  الطثثثّ

ًا   سساـ، صذلثثثك  لناثثثلق بتح اثثثا ار ايعـ اإلثثثّ ًا  صاألصالطثثثّ  كثثثلق الفن اثثثـ ل ـاثثثلس  صا ائثثثلت الفناثثث  ص 
 لت س  النتل ن سن ل.ص إ الفن ل  ا عل ايم ال  تنلصل  سسؤصلاـ همهمي التـااز هم الفعا الضلً 

ًالثثـ    هثثل  سسثثؤ إصلنثثمه  م فع ثث  الضثثلً،   ينثثا سثثم صلاـ هثثمهمي التـااثثز هثثًأتينثثل   ثثا هثث ص المه
ًت ه ث  هنا طاع ا زا ا ، ا  ثا  ص الفا سثا ، صلثنعا  سثل ا ثا، صسثل  سكثم سثم النثاا اني الث  لثل

ً   الفنثث  اإلثثسسا   سسثثؤصلاـ هثثمهمي التـااثثز  ًالثثـ   ظثثا هثثم فع ثث  الضثثلًهثثا  ، صلثثتكامل هثث ص المه
يا ( صبعثثمه تعثثمه10-05 امل) ،    عبثثا  ثثمهًص عثثل2005ساعثثس النثثل امل ا ثثمهي ا زا ثثا  عبثثا تعثثمهيا 

    ظا النل امل السلبق ص لتفل ت سم النل امل ا  ا (، س  اإ10-05بعمه  مهًص عل امل )  -2005
 ، صين لك  ل ىلل  ب  النل امل الفا سا صالنضل  الفا سا خب ا  ه ص ا سألـ.احلليل

ًاللت   هتـل  ه ا ل   ه ا البح  جنمه:ال  مت اإ السلبنـ صسم  باق المه
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ًالـ فضا سلها هسنسمل   ًلللـ سلىلستس  :  ً ـ،  ًالـ سنل ا سؤصلاـ التن سيـ لعمهمي التـااز،  
ًاللت الع اثل   ىللسعثـ الناثل  الاطناثـ    ب ث ،  ،  2008، ف سثهني  النل امل اخلل ، بك اـ المه

ًالثثـ ىلل ثث  لتبثثني األلثثلس النثثل اي صالفن ثثا ل ـسثثؤصلاـ التن ثثسيـ لعثثمهمي التـااثث  سثثمز   ينثثا هثث ص المه
ً ي،  صمل التعثا  لثاثً ص تعثا  لا كثلق  هث ص ا سثؤصلاـ  النل امل ا مهي ا  ا  صالنل امل ا ثمهي األ

، صذلثك لت  ثاي البحث  صتعـانث  لعمهمي التـااز إ  بنمهً ضئاا ىلمهاو   االتعاي  هم الضًا الط  
 ص مهيمهص.

ًت إم  ً  لعمه  لحل الهايا الااامه ينـل جتمهً اإال ًالـ  سطل  بعنثاامل ا سثؤصلاـ التن ثسيـ:  
، ىللسعثثثـ الطثثثا  ، بك اثثثـ احلنثثثا  ًلثثثللـ سلىلسثثثتس   النثثثل امل اخلثثثل ،لعثثثمهمي التـااثثثز هثثثم فع ثثث  الضثثثلً

، صعثثثمه هثثثمهف  هثثث ص الالثثثللـ إم تاضثثثاح سن ثثثا  سسثثثؤصلاـ هثثثمهمي التـااثثثز 2010-2009، صلثثثواأل
ا  اف  األصد ل بل   ه   ساا ث ـ صبالمل التعايفلت ال  تنلصلت  سم عبا البل دني صا  تـني، صينل   ه

ا طثك ـ الث  البح ، ه   سعافـ صىل  احلنانـ   ه ا ا اضاع  ىت ت ا إم احلا األيندا همهالـ  ث ص 
ًت، ص مل  ث، ذلك س  ختف   خات ل  تـللاثـ ينبثست إل هتبثلً  مل  ثل ت هثمهمي التـااثز لاسث  حبثل ت   

ً    يندثثثس  سثثثم األ اثثثلمل، صهثثث ا سثثثل تتفثثثق تتسثثثبب حبثثثمهصت ل، صتسثثثبب ل أبضثثثااً ل  ثثثايم  سثثث ا طباعثثثا صصا
ًال  ه ص سع .   

ًلللـ بايناقاقت  محمه إينـل   ًالثـ  :هتـمه   إهمها  ه ا البح  ه    ا سثؤصلاـ ا مه اثـ ل نل ثا ،  
ًاص ه ثثثثاق النثثثثل امل  ًلثثثثللـ  ينتثثثثا ً ثثثثـ،  -2013، لثثثثنـ 1 ، ين اثثثثـ احلنثثثثا ، ىللسعثثثثـ عسثثثثنهانـ اخلثثثثلسنل

ًالثثثثت  اإاثثثثكل ت النل ا اثثثثـ الثثثث  تثثثثمهًص  ثثثثاد سثثثثمهى سسثثثثؤصلاـ ،  اثثثث  ىلثثثثل ت   2014 فحثثثثاى  
 النل ا هنمهاي هم الت افلت ال  يعنمههل، ص سمهى سسؤصلات  تن ساي هم األضااً ال  لبب ل ل وس.

ًالثث  هثثم لثثلبنلهتل  هنثثل   ضثثا  هثثم فع ثث  الضثثلً سسثثؤصلاـ هثثمهمي التـااثثز ت   ثثا  إ  سثثل ناثثز  
 ل ىلثثثثل    لثثثثتنل او ،إ(10-05صبعثثثثمه  ثثثثمهًص    10-05بثثثثا  ثثثثمهًص   النثثثثل امل ا ثثثثمهي ا زا ثثثثا  )ع

ً ـ  لّطايعـ اإلسساـ. ،النل امل ا  ا  صالنل امل الفا سا  صين لك النضل  الفا سا سنل



 مقدمة

 ط
 

ًالثثثـ، ينثثثلمل  خ ثثثل  ع ثثثـ ا ااىلثثث  ا ت   ثثثـ   صلنثثثمه صاىل تثثث  هثثثمهت  ثثثعا ت   إهثثثمها  هثثث ص المه
 ا ثثثمهي    ثثـ   سسثثثؤصلاـ هثثثمهمي التـااثثز   النثثثل املا كتبثثلت ص ل ثثثـ  نثثي الكتثثثب ص الالثثثل ا  ا ت

 صسل قا  األسا  عابـ ها تهباق إىلاا  احلاا ال حا ال    لد باننل ص بني التننا إم  ا زا ا ،
 

ينـثثل ا لسعثثلت ص ا كتبثثلت العلسثثـ ص اخلل ثثـ سثثم  ىلثثا احل ثثاد ه ثث  النثثمهً الكثثل  سثثم ا ااىل ،
ًا لعثثمهمي  ت احملثثلينا الثث  تتهثثا   اضثثاع ا سثثؤصلاـ التن ثثسيـ  ظثث  صىلثثا   نثثي  ثثل    ا ااىلثث  صعثثاا

 مل تت ا بوسص سم سااضا  ا سؤصلاـ. التـااز بطكا سبلاا  صمل 
ً ثـ  ثثل إذا ينثلمل ساتكثثب تبثات ا سثؤصلاـ التن ثثسيـ لكلسا األه اثـ سسثألـ   تدثثس    إاثكلد، سنل

ًا     هثثثث ص سثثثمهى إسكل اثثثثـ إهـثثثلد   كثثثلق الفعثثثا الضثثثلً هثثثثمهنلو ل تـااثثثز، هنثثثل تنبدثثثثق التاىل ثثثلت ص األ
سثل   ى بنثل هتبثلً، هث ا اإا سؤصلاـ ه   ه ا الط ي ال   يتـت  باض   ل  يتاىلب   ث ص بعثني 

ًالثثثـ صالثثث  ىلل ثثث  ينثثثلأل   سثثثلها األلثثثلس الثثث   تنثثثاق ه اثثث  : إم طثثثا  اإاثثثكللاـ األلللثثثاـ  ثثث ص المه
  ا  صالفن  اإلسسا؟  ظا النل امل ا زا هم فع   الضلً التـااز سسؤصلاـ همهمي

 

ًص ينا     م همهت تسلل ت فاهاـ صها:إصه ا بمهص
 ؟هم فع   الضلً سلها األ كلق العلسـ  سؤصلاـ همهمي التـااز (1
 سلها األلبليت ا ؤ يـ أل عمهاق التـااز؟ (2
 يناس هلجل ا طاع ا زا ا  سسؤصلاـ همهمي التـااز هم فع   الضلً؟ (3
 ؟سل ساعس الفن  اإلسسا سم سسؤصلاـ همهمي التـااز هم فع   الضلً  (4

ىللبثثثـ ه ثثث  اإاثثثكللاـ األلللثثثاـ ص التسثثثلل ت الفاهاثثثـ، ص بواثثثـ الا ثثثاد إم  تثثثل ن عل ا اثثثـ صلإ
مل،  ًالثثـ  صذلثثك س ـثثـ، إًأتينثثل إتبثثلع لثث اي ا ثثن ن التح ا ثثا ا نثثل الن ثثا  النل ا اثثـ     اثثاص هثث   

ًا    ً  ينثا سثم ا طثاع إاإلسسا صا  يناات  الفن  اضا    يضثل اـ،  إضثلفـ إم سااىلعثـ ص  اثا سثل  ص



 مقدمة

 ي
 

ً ثثـ ينللنثثل امل ا ً يا زا ثثا  صالنثثاا ني ا نل فاـثثل يتع ثثق  اإلثثسسا الفنثث ص  ، الفا سثثا ا  ثثا ، الكثثاي ، أل
 .مباضاع سسؤصلاـ همهمي التـااز هم الفعا الضلً
ًالثـ إم ،ت ص  حملصلـ اإىللبثـ ه ث  هث ص التسثلل  الف ثا األصد  نل   ثف ث ني،  عسثـ  المه

األ كلق عسـنلص إم سبحدني ىلل  ا بح  األصد    هناامل لإطلً ا فلهاـا  سؤصلاـ همهمي التـااز، 
ايعـ إألثثبليت ، ص  ا بحثث  الدل االعلسثثـ ل ـسثثؤصلاـ هثثمهمي التـااثثز  عثثمهاق التـااثثز   النثثل امل ا زا ثثا  صالطثثّ

سساـ،  سثثل   اإطثثلً العـ ثثا  سثثؤصلاـ هثثمهمي التـااثثز   ظثثا النثثل امل   ثثي لعثثا   ثثا الدثثلي الفاإلثثّ
ايعـ اإلثثّ فنثث   ص ا زا ثثا  سبحدثث  األصد الثث   ىلثثل   ثث  هنثثاامل ساعثثس ، ص ذلثثك سثثم  ثثسد سساـالطثثّ

النل امل ا زا ا  سم سسئالاـ هثمهمي التـااثز ، ص   ثنل ا بحث  الدثلي سنث  إم ساعثس الفنث  اإلثسسا 
صلاـ هثثثمهمي التـااثثثز، ص ثثثسو إم اخلل ثثثـ الثثث  لثثثا   فا ثثثل  هثثثا اإلثثثتنتلىللت ص ا س ضثثثلت سثثثم سسثثثؤ 

ًالـ بطأمل سسؤصلاـ همهمي التـااز هم فع   الضلً.    ا تا ا إلا ل سم ه ص المه

 



 



التمييز عديم لمسؤولية المفاىيمي اإلطار                              األول الفصل  

 

16 
 

 

يستوجب اؼبؤاخذة، فإذ كاف ىذا  رتكب أمران إبالوجو العاـ حالة الشخص الذم  تعترب اؼبسؤكلية
اقتصرت على  بأمر ـبالف لقواعد األخالؽ فحسب كصفت مسؤكلية مرتكبو بأهنا مسؤكلية أدبية ك

مرتكبو خذة على ذلك األمر فإف مسؤكلية إذا كاف القانوف أيضا يوجب اؼبؤا ، أماان أدبيهباب مؤاخذتو إ
  1ػ جزاء قانوين تبعتست، بل تكوف فوؽ ذلك مسؤكلية قانونية ال تقف عند حد اؼبسؤكلية األدبية

كؿ  إىل األحكاـ العامة األ ستنقسم الدراسة يف ىذا الفصل إىل مبحثُت، خصص اؼببحث
 نعداـ التمييز كذلك تبعا ؼبا يلي:إسنتطرؽ فيو إىل أسباب أما اؼببحث الثاين ؼبسؤكلية عدمي التمييز، 

  األحكام العامة لمسؤولية عديم التمييز  ولاألالمبحث 

نبية أكقد برزت  لتزاـ يف كاقعنا ىذا،من أبرز مصادر اإل تعترب أحكاـ كنصوص الفعل الضار
اؼبسؤكلية لدل الباحثُت كاؼبهتمُت يف ىذا اجملاؿ، نظران لكثرهتا كتطبيقها يف اغبياة العملية، فازبذت 

كمنهم من يطلق  ، سم اؼبسؤكلية التقصَتيةإفمنهم من يطلق عليها اؼبسؤكلية عدة مسميات قانونية، 
العقدية يف بعض األحكاـ  عماؿ غَت اؼبشركعة، كتشًتؾ مع اؼبسؤكليةألسم اؼبسؤكلية عن اإعليها 

 .2"اؼبسؤكؿ" بالتعويض يف ذمة اؼبدين لتزامان إف كليهما يرتب لأل

كعليو ستنقسم الدراسة يف ىذا اؼببحث إىل مطلبُت، خصص اؼبطلب األكؿ لتعريف اؼبسؤكلية   
 يلي.  بالوجو العاـ، أٌما اؼبطلب الثاين كالذم سنتطرؽ فيو إىل تعريف عدمي التمييز كذلك تبعان ؼبا 

 تعريف المسؤولية بالوجه العام  المطلب األول

على ـبالفة الشخص ألحد الواجبات اؼبلقاة على عاتقو، كاليت  سبثل جزاءن  اؼبسؤكلية عمومان 
تكوف بدكرىا إما كاجبات مصدرىا القانوف أك أف تكوف كاجبات فرضها اجملتمع على اإلنساف كونو 

                                                           
 .1،ص1، الوايف يف شرح القانوف اؼبدين يف اإللتزامات يف الفعل الضار كاؼبسؤكلية اؼبدنية القسم األكؿ يف األحكاـ العامة، ؾبلد  سليماف مرقس 1
مقدمة  مقارنة بُت القوانُت الوضعية كالشريعة اإلسالمية، رسالةمشارم سعد صاٌف الطويل الرشيدم: مسؤكلية عدمي التمييز عن الفعل الضار دراسة  2

 .2010-2009إستكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجيستَت يف القانوف اػباص، قسم القانوف اػباص، كلية اغبقوؽ، جامعة الشرؽ األكسط 
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أنفسنا بصدد نوعُت من اؼبسؤكلية، مسؤكلية قانونية يف حاؿ كبالتايل فإننا قبد  بداخلو، يعيش
 . 1جتماعيإخالقية عند اإلخالؿ بواجب أكمسؤكلية  خالؿ بواجب قانوين،إلا

ستنقسم الدراسة يف ىذا اؼبطلب إىل أربعة فركع، خصصت الدراسة يف الفرع األكؿ إىل تعريف 
ن تعريف اؼبسؤكلية اؼبدنية، كالفرع الثالث لثاين تضم  اؼبسؤكلية يف القانوف كالفقو اإلٌسالمي، أما الفرع ا

كليس آخر خصصت الدراسة يف  عن غَتىا، كأخَتان  اؼبدنية خصصت الدراسة فيو إىل سبييز اؼبسؤكلية
 ، كذلك تبعا ؼبا يلي: دنيةالفرع الرابع إىل أنواع اؼبسؤكلية اؼب

  تعريف المسؤولية في القانون وفي الفقو اإلسالمي  الفرع األول

جتماع يف ىذا الشأف، فإف اؼبسؤكلية ىي قياـ الشخص إلطبق ؼبا جاء بو علماء ا        
بواجباتو اؼبكلف هبا كفق ؼبا فرض عليو، كربمل اعبزاء اغباصل نتيجة الفعل الذم قاـ بو، كيف إطار 

يف اؼبسؤكلية يف القانوف كىذا العنصر األكؿ كأما يف العنصر ىذا اجملاؿ تنقسم الدراسة فيو إىل تعر 
 رتئينا أف لبصصو إىل تعريف اؼبسؤكلية يف الفقو اإلسالمي، كذلك تبعا ؼبا يلي.إالثاين 

  تعريف المسؤولية في القانون  أولً 

كىي جتماعية اإلاء ـبالفة كاجب من الواجبات ر اليت يًتتب عليها جزاء قانوين ج كىي األفعاؿ
لتزاـ أك جزاء قانوين معُت إعترب البعض بأهنا ربمل ، كما يك مسؤكلية جنائية نوعاف، مسؤكلية مدنية

 .2شرعية ان القانوف أثار  رؼ يرتب عليونتيجة فعل أك تص

  تعريف المسؤولية في الّشريعة اإلّسالمية  ثانياً 

منشغلة دبا ضمن فيلتـز بأدائو، كمن عتبار أف ذمة الضامن إبلتزاـ، اإليطلق عليها الٌضماف على   
ربمل  لتزاـ بتعويض مايل عن ضرر الغَت" كاستعملو جل الفقهاء دبعٌتإلامعاين الٌضماف عند الفقهاء "

                                                           
 .244، ص2007ر كالتوزيع، عماف، ط ،، النظرية العامة إللتزامات مصادر اإللتزاـ، دار الثقافة للنشمنصور أضبد 1
، مذكرة مقدمة إلستكماؿ متطلبات نيل شهادة اؼباسًت يف العلـو نذير بوقربة: اؼبسؤكلية األبوية على اعبرائم األسرية اؼباسة بالطفل بُت شريعة كالقانوف 2

 .17، ص2016-2015اإلسالمية، جامعة غرداية ،
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كيوجد  "،  2اػبراج بالضمافك  " 1م"بالغن ـر "الغاؼبقصود يف قواعدىم  اؼبدلوؿو ى ك ،ؾاؽبال تبعة
أك فعل ما كاف هبب ، سلوؾ معُتة أك احملاسبة على فعل أك اؼبؤاخذ منها خذعدة معاين مقاربة ؽبا تأ

راؼ عليو لكن ، أكمن رقابتو أك اإلشلصادر عنومتناع عنو، ربمل الشخص نتائج كعواقب التقصَت ااإل
لتزاـ اؼبسؤكؿ يف حدكد القانوف بتعويض الغَت اؼبتضرر الذم أصابو إاؼبعاين ىو  هالتعريف الشامل ؽبذ
 .3، أك عن ضرر جزئي أك كلي مادم أك معنوممنافع لف ماؿ أك ضياعنتيجة ما غبقو من ت

غبقو من لتزاـ بتعويض الغَت عما إشامل للمسؤكلية اؼبدينة كاعبنائية بأنو "الزحيلي بتعريف  وكعرف
، أك ضرر اعبزئي أك الكلي اغبادث بالنفس اإلنسانية" بينما عرفت اؼبادة تلف ماؿ أك ضياع اؼبنافع

األحكاـ العدلية بأنو "الٌضماف ىو إعطاء مثل الشيء، إذا كاف من اؼبثليات كقيمتو من ؾبلة  415
 .4" إذا كاف من القيميات

لفظ الٌضماف دبعناه الغرامة أك التعويض ىو الذم يقابل اؼبسؤكلية اؼبدنية اليت لذا فإف ككى
 .5ىل اغبصوؿ على التعويض اؼبضركرإهتدؼ 

 لمدنيةتعريف المسؤولية ا الفرع الثاني 

لتزاـ يقع عليو، كىي إٌما أف إإخاللو ب لىدين بتعويض الضرر الذم يًتتب علتزاـ اؼباإلىي 
لتزاـ الذم حصل اإلخالؿ بو ىو العقد كقد سبق الكالـ ف مسؤكلية عقدية إذا كاف مصدر اإلتكو 

كقد تناكؿ لتزاـ مصدره الفعل غَت مشركع، اإلإذا كاف ىذا  ةتقصريعنها، كإٌما أف تكوف مسؤكلية 
ربت عنواف العمل اؼبستحق  ،ـمن ؽ  140إىل124اؼبشرع اعبزائرم ىذه اؼبسؤكلية األخَتة يف اؼبواد 

                                                           
، بأف معٌت 411،القواعد للنداكم:313،الوجيز:151:ابن النجيم:235،األشباه للسيوطي:79،ص87الغـر بالغنم:جاء يف شرح ؾبلة األحكاـ،*

لى القاعدة ىوأف الربح ك اػبسارة اليت ربصل من الشيء تكوف على من ينتفع بو شرعا، أم من ناؿ نفع شيء هبب أف يتحمل ضرره  مثل  النفقة ع
 العارية على اؼبستعَت.

ذكر معٌت القاعدة الشيخ علي الندكم يف كتابو اعبليل ]القواعد الفقهية [ نقال عن الزركشي ، كىي ما خرج من الشيء من  شرح اػبراج بالضماف: قد*
ابلة عُت كمنفعة ك غلة ، فهي للمشًتم عوض ماكاف عليو من ضماف اؼبلك ، فإنو لو تلف اؼببيع كاف من ضمانو ، فالغلة لو ، ليكوف الغنم يف مق

 .  الغـر
  .16، صاؼبرجع السابق بوقربة،نذير  3
 .15، ص 1970، سنة 1نظرية الضماف، أحكاـ اؼبسؤكلية اؼبدنية كاعبنائية يف الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة، ط كىبة الزحيلي، 4
اػباص، قم حقوؽ جامعة قسنطينة ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة علـو يف القانوف بو كرزازة أضبد، اؼبسؤكلية اؼبدنية من قا ـ دراسة مقارنة 5

 .07ص 1،2013
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 الح اؼبستعمل األف يف التشريعات اغبديثة بدالن طصاإلشركع ىو اؼبفعل غَت الالح طصإك  ،1للتعويض
 .2الح اعبريبة كشبو اعبريبة الواردتُت يف القانوف نابليوفطمن إص

من ؽ.ـ يف فقرهتا األكىل "كل من أحدث بفعلو اػباطئ 272اؼبشرع الكوييت يف اؼبادة  أثار
ستوجب علينا إ" كعليو أـ متسببان  لضرر مباشران لحداثو ضررا لغَته يلتـز بتعويضو، سواء أكاف يف إ

من ىذا التمييز بُت اؼبسؤكلية اؼبدنية كاؼبسؤكليات األخرل، كىذا ما سيتم دراستو يف الفرع الثالث 
 اؼبطلب.

 من المسؤوليات األخرى تمييز المسؤولية المدنية عن غيرىا   الثالثالفرع 

 أولً   التمييز بين المسؤولية المدنية و األدبية

 التمييز بُت إىل ستوقفنا النظر أكالن إ التمييز بُت اؼبسؤكلية اؼبدنية عن غَتىا، ض يفقبل اػبو 
عتبار أف اؼبسؤكلية القانونية ىي منبع اؼبسؤكلية اؼبدنية كغَتىا إباؼبسؤكلية األدبية عن اؼبسؤكلية القانونية 

من اؼبسؤكليات، كمنو فإف الفرؽ بُت اؼبسؤكلية األدبية كالقانونية يكمن يف أف اؼبسؤكلية األدبية ال 
رىا موكوؿ إىل الضمَت، أما اؼبسؤكلية تدخل يف دائرة القانوف، كال يًتتب عليها جزاء قانوين، كأم
 القانونية فتدخل يف دائرة القانوف، كيًتتب عليها جزاء قانوين.

 ىي  كأىم الفركؽ ما بُت ىذين النوعُت من اؼبسؤكلية  قبد ثالثة فركؽ

اؼبسؤكلية األدبية تقـو على أساس ذايت ؿبض، فهي مسؤكلية أماـ اهلل ك مسؤكلية أماـ  .1
 3 خر.أكىي مسؤكلية شخص أماـ شخص  ؤكلية القانونية  فيدخلها عنصر موضوعي،الضمَت أٌما اؼبس

كمن مث تتحقق اؼبسؤكلية األدبية حىت كلو مل  يوجد ضرر، أك كجد ك لكنو نزؿ  .2
باؼبسؤكؿ نفسو فيكوف ىو اؼبسؤكؿ كاؼبضركر يف كقت كاحد، بل إف ىواجس النفس ك خلجات  

                                                           
-23، ص ص2005لسنة  44كاؼبنشور يف اعبريدة الرظبية رقم  58-75يعدؿ ك يتمم األمر  2005يوليو  20اؼبؤرخ يف  10-05رقم  القانوف 1

24. 
 .8ص2007، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، الساحة اؼبركزية، بن عكنوف، اعبزائر ،2النظرية العامة اإللتزاـ يف القانوف اؼبدين اعبزائرم، ج باغباج العريب، 2
-842، ص  2000،   3، منشورات اغبليب اغبقوؽ بَتكت لبناف ط 1، الوسيط يف شرح القانوف اؼبدين اعبديد ، اجمللدعبد الرزاؽ السنهورم  3

843. 
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حقق تكلو مل يكن ؽبا مظهر خارجي، أما اؼبسؤكلية القانونية فال تالضمَت قد ربقق اؼبسؤكلية األدبية، 
 1 ىذا الضرر بشخص أخر غَت مسؤكؿ. أغبقإال إذا كجد ضرر، ك 

من اؼبسؤكلية القانونية، فهي تتصل  على ذلك أف اؼبسؤكلية األدبية أكسع نطاقان  بٍتنكي .3
س، أٌما اؼبسؤكلية القانونية فال تتصل إال كبعالقتو بغَته من الناك عالقتو بنفسو بعالقة اإلنساف بربٌو، 

 . 2بعالقة اإلنساف بغَته من الناس

نراىا نوعاف: مسؤكلية جنائية  كقفنا عند اؼبسؤكلية القانونية، كإذا تركنا اؼبسؤكلية األدبية ك
 كمسؤكلية مدنية كىذا ما سنعرضو فيما يلي.

 والمسؤولية المدنية التمييز بين المسؤولية الجنائية ثانياً 

على ا بأف  اؼبسؤكلية اعبنائية تقـو ىناؾ فرقاف جوىرياف ما بُت اؼبسؤكلية اعبنائية كاؼبدنية، أكؽب
 3أصاب الفرد. اجملتمع، أما اؼبسؤكلية اؼبدنية تقـو على أف ىناؾ ضرران أصاب أف ىناؾ ضررا 

عتبارىا مشخصة إبقبل الدكلة  مرتكب الفعل الضار مسؤكالن  يكوف ففي حالة اؼبسؤكلية اعبنائية
كتتوىل النيابة العامة إقامة  ،لو كردعا لغَته سم اجملتمع زجران إبكيكوف جزاؤه عقوبة توقع عليو  ،للمجتمع

الدعول عليو أماـ احملاكم اعبنائية، كتقـو الدكلة بتنفيذ العقوبة فيو دبا ؽبا من عماؿ تابعُت لسلطتها 
 4التنفيذية.

شائنا يف ذاتو،  ان رتكب أمر إيكوف من توقع عليو قد لعقوبة الزجر، تعُت أف ك لألف من أغراض ا
حسن النية كؼبعرفة كبالتايل فإف توقيعها يقتضي البحث يف دخيلة نفس اؼبتهم ليتبُت سؤ النية عنده أك 

 5أك عدمو تبعا لذلك. جرلز لستحقاقو إ

                                                           
 .، ف ص  نفسو جعاؼبر   1
 .اؼبرجع نفسو ، ف ص 2
 .842، ص نفسورجع اؼب 3
 ك ما بعدىا. 71، ص1902أنظر السعيد مصطفى السيد يف األحكاـ العامة يف قانوف العقوبات، سنة  4

كما بعدىا 68، ص1962أنظر ؿبمد قبيب حسٍت، شرح قانوف العقوبات، القسم العاـ سنة       5 
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تقًتب اؼبسؤكلية اعبنائية من اؼبسؤكلية  ف النية ركن يف اؼبسؤكلية اعبنائية، كىنا أبُت لنا كمنو يت
لكن إذا كاف ؿبض النية يكفي يف اؼبسؤكلية األدبية، فهو ال يكفي يف اؼبسؤكلية اعبنائية بل ك ديبة، األ

ف يكوف للنية مظهر خارجي يصل إىل حد معُت من اعبسامة، فالتصميم كاألعماؿ التحضَتية أهبب 
ف أجانب ىذا اؼبظهر اػبارجي يغلب  إىلك قب الفعل التاـ، كيعا يعاقبع قد ك شر ال عقاب عليها، كال

 .يلحق الضرر باجملتمع جريبة اعبنائية عمالن للكوف ت

واء كاف ، سان ال عمد نباالن إاؼبدين  أكثر ما يكوف اػبطأ تشًتطٌما يف اؼبسؤكلية اؼبدنية فالنٌية ال أ
دكف  ف يكوف يعوض كامالن أثو هبب ف الضرر الذم وبدإ، فك غَت عمدان أ الفعل غَت اؼبشركع عمدان 

ىل إزيادة التعويض يف الفعل العمد ك  ىلإ طبيعيان  كاف القضاء يبيل ميالن   تفريق ما بُت اغبالتُت، كإذا
 1قياس التعويض جبسامة اػبطأ يف الفعل غَت العمد.

على تعارض مع قياـ اؼبسؤكلية األخرل، كقد يًتتب تال  حدل اؼبسؤكليتُتإف أكيتبُت فبا تقدـ 
، كالقتل كالسرقة كالضرب كالسب الفعل الواحد مسؤكلية جنائية كمسؤكلية مدنية يف كقت كاحد معان 

فيكوف من  باجملتمع كبالفرد يف الوقت كاحد، ضرران  ثدعماؿ وب، فكل عمل من ىذه األكالقذؼ
 التعويض، ؤهمسؤكلية مدنية جزا العقوبة، كمسؤكالن  مسؤكلية جنائية جزاؤه ل مسؤكالن عفىذا ال رتكبإ

 إحدل اؼبسؤكليتُت دكف األخرل. ل إال  عفيًتتب على ال ف الأكلكن يصح 

كما يف بعض   ل ضرر بأحدعفمل يلحق ال فتتحقق اؼبسؤكلية اعبنائية دكف اؼبسؤكلية اؼبدنية إذا
 2تفاؽ اعبنائي.، ضبل السالح، اإلداعبرائم كالتشر 

 تيةبينهما فوارؽ األتظهر كدبقارنة ىذين النوعُت من اؼبسؤكلية 

I             من حيث سبب اؼبسؤكلية، فاؼبسؤكلية اعبنائية فعل ضار باجملتمع، كيف اؼبسؤكلية :
 شخاص معينُت.أك اؼبدنية فعل ضار دبصاٌف شخص أ

                                                           

.28، ص 1983أنظر عبد العظيم مرسي كزير، الشركط اؼبفًتضة يف اعبريبة، سنة    1  
 .845-844عبد الرزاؽ السنهورم، مرجع سابق، ص  2
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II           :  فاؼبسؤكلية اعبنائية ـبالفة لواجب قانوف تكفلو قوانُت ساس اؼبسؤكليةأمن حيث  ،
خالؿ بأم كاجب قانوين ك لو مل يكن فبا تكفلو قوانُت إكيف اؼبسؤكلية اؼبدنية  العقوبات بنص خاص،

 العقوبات.
 
 
III :  مُت في اؼبسؤكلية اعبنائية التأفختصاص، اإلمن حيث التأمُت كدعول اؼبسؤكلية ك

مُت ؾبالو يف اؼبسؤكلية اؼبدنية كعلى أكعلى العكس هبد ىذا النوع من الت، عد سبامان بمن اؼبسؤكلية مست
 ء، سواء كاف ىذا اػبطاء خطااؼبسؤكلية كلو كاف أساسها اػبطاءذ يبكن التأمُت من إكاسع، النطاؽ 

   ؼبسؤكلية ما من حيث دعول اأمُت بالنسبة لو، نع التأتال يغتفر ىو فقط يب ءك خطاأيما جس
، عمومية سبلكها الدكلة عن اجملتمعاعبنائية دعول  ف الدعول الناشئة عن اؼبسؤكليةإختصاص هبا فاإلك 

ما الدعول الناشئة عن أ ،هبا احملاكم اعبنائية دكف سواىاكتباشرىا النيابة العامة عن الدكلة  زبتص 
 فهي دعول خاصة يبلكها اؼبضركر كحده، كزبتص هبا يف األصل احملاكم اؼبدنية، اؼبسؤكلية اؼبدنية

ما أ هنا،أشالعمومية ال هبوز التنازؿ عنها بعد رفعها كال يصلح يف ف الدعول أكيًتتب على ذلك 
ما من حيث اعبزاء، فإنو يف اؼبسؤكلية اعبنائية عقوبة جنائية كلو  أ الدعول اؼبدنية فيجوز فيها ذلك،

يض الضرر تعويضا يعجز األصل لتزاـ اؼبسؤكؿ بتعو إزاء جاما يف اؼبسؤكلية اؼبدنية فأ، ماليةكانت غرامة 
 1ف يكوف ماليا.أ فيو

ف ىناؾ أد فعل كاحد، قبعن  جتماع اؼبسؤكليتُت معان إاليت يرتبها  ما من حيث اآلثارأ          
حكاـ كمن ص كمن حيث سلطة احملاكم كحجية األصاختمن حيث اإلقواعد خاصة لكل منهما، 

 حيث السَت يف نظر الدعول كمن حيث التقادـ.
 
 

 افحد اؼبسؤكليتترتب على العمل الواإذا نو أختصاص قبد كمن حيث اإل                
ف الدعول اؼبدنية ىي اليت تتبع ألماـ احملكمة اعبنائية، أمكن رفع الدعول اؼبدنية أاعبنائية كاؼبدنية، 

                                                           
 كما بعدىا.5، مرجع سابق، ص  سليماف مرقس 1
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ذا إنو أ، على 2ؽ.ا.ج.ج(1/ؼ3) ـالثانية ك كمة اعبنائية يف األكىلصل احملففت، 1الدعول اعبنائية
ف تفصل احملكمة اعبنائية يف أىل إف توقف الدعول اؼبدنية أماـ احملكمة اؼبدنية أفعت الدعول اؼبدنية ر 

كة ذا قضت احملإ ، كاعبنائي يوقف اؼبدين رب عن ذلك بأف، كيع3ؽ.إ.ج.ج(4/2الدعول اعبنائية )ـ
دنية عند الفصل يف تقيدت احملكمة اؼب بو كم حاز قوة الشيء اؼبقضيحباعبنائية يف الدعول العمومية 

، كلكنو 4ؽ.ـ.ج(339ثبتها القاضي اعبنائي يف احملكمة ) اؼبادة أؼبسؤكلية اؼبدنية بالوقائع اليت دعول ا
ف ىذا التكييف قد ىبتلف من حيث اؼبسؤكلية اؼبدنية عنو بالتكييف القانوين ؽبذه الوقائع، أل ال يتقيد

ف اؼبسؤكلية أؼبا اؼبسؤكلية اؼبدنية ال تتقادـ طا فإاعبنائية، كمن حيث التقادـ ف من حيث اؼبسؤكلية
 5، ك ؽ.إ .ج.ج(.8.7، كالعكس غَت صحيح) ـاعبنائية قائمة

 أنواع المسؤولية المدنية   الفرع الرابع

 فأللصلي سابق، ك ألتزاـ خالؿ بإزاـ بتعويض الضرر اؼبًتتب على اإللتاؼبسؤكلية اؼبدنية ىي اإل
خر من القانوف  كالبعض األ ،لتزاـ بتسليم اؼببيعن العقد كاإلبعضها مصلية ينشاء لتزامات األاإل

 جرل الفقو على التمييز بُت ،رعةك بعدـ ؾباكزة قدر معُت من السأ السيارة ليالن  بإضاءة  لتزاـكاإل
لتزاـ عقدم كمسؤكلية البائع إبخالؿ عن اإل ، فسمى اؼبسؤكلية اليت تنشاءنوعُت من اؼبسؤكلية اؼبدنية

 responsabilitéـ تسليم اؼببيع يف الزماف كاؼبكاف اؼبتفق عليهما مسؤكلية عقدية عن عد
contractuelleك أبعد ؾباكزة قدر معُت من السرعة  لتزاـإبخالؿ ك اؼبسؤكلية اليت تًتتب على اإل

 .responsabilité dèlictuelle6مسؤكلية تقصَتية نوار ليالن األ بإضاءة

                                                           
 .845عبد الرزاؽ السنهورم، مرجع سابق، ص 1
هبوز مباشرة ، تنص على )2018يونيو 11رخ يف /اؼبؤ 8/3غاية قانوف اؼبالية التكميلي  ىلإاإلجراءات اعبزائية معدؿ كمتمم  من قانوف 3اؼبادة  2

 .(هانفسقضائية الهة اعبماـ أالعامة يف كقت كاحد مع الدعول ل اؼبدنية الدعو 
ُت الفصل هنائيا يف الدعول العمومية غبمها ماأيف تلك الدعوة اؼبرفوعة اغبكم  اؼبدنية ف ترجئ احملكمة أو يتعُت أنؼ إ. ج. ج " .... غَت 4/2ؼبادة ا 3

 .إذا كانت قد حركت"
 .يا"ىذا اغبكم ككاف فصلو فيها ضركر  ال يف الوقائع اليت فصل فيهاإئي زاط القاضي اؼبدين باغبكم اعبج " ال يرتبـ.ؽ.339اؼبادة  4
 .13-12بلحاج العريب، اؼبرجع السابق، ص 5
كما بعدىا، مازك يف اؼبسؤكلية  385ص1886لتشريع كالقضاء، باريس ليف اؼبسؤكلية التقصَتية كاؼبسؤكلية التعاقدية، ؾبلة النقدية Lefebvreنظر أ  6

 .624-623، ص 1929العقدية، اجمللة الفصيلة للقانوف اؼبدين باريس، سنة 
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التالـز بينها كبُت  كيف ىذين النوعُت نكوف بصدد مسؤكلية مدنية دبعٍت الكلمة يتحقق فيها 
طة ، كتفًتض اؼبسؤكلية التعاقدية قياـ رابجزائيان  لتزمان إبالتعويض فيهما  لتزاـاإل، إذا يكوف فكرة اعبزاء

ه الرابطة بُت اؼبسؤكؿ ما اؼبسؤكلية التقصَتية فتقـو حيث تنتفي ىذأعقدية بُت اؼبسؤكؿ كاؼبضركر، 
 1كاؼبتضرر.

دا سنحاكؿ من خالؿ ما سبق سالفا دراسة ىذين النوعُت من اؼبسؤكلية اؼبدنية كل على ح
 ا يأيت:ؼبكذلك تبعا 

 التمييز بين المسؤولية العقيدية والمسؤولية التقصيرية   أولً 

تنقسم اؼبسؤكلية اؼبدنية كما ذكرنا سابقا إىل مسؤكلية تقصَتية كمسؤكلية عقدية، أما       
ما التقصَتية فهي اليت تًتتب على ما وبدثو أ، لتـز بو اؼبتعاقدإة فهي اليت تنشأ عن اإلخالؿ دبا العقدي

يتُت تتميزاف عن ف اؼبسؤكلأاؼباضي ، كقد كاف سائد حىت أكاخر القرف طئوخبمن ضرر للغَت الشخص 
 2حكاـ.ك من حيث األأسواء من حيث األساس  ،كامالن   بعضها البعض من صبيع النواحي سبيزان 

نو ألتزاـ مًتتب عن عقد صحيح، أم إخالؿ بلية العقدية ىي اليت ترتب على اإلفاؼبسؤك       
 يشًتط لقيامها الشركط االتية:

 العقد، ىذا تزاـ ناشئ مباشرة عنإلبف ىبل اؼبدين أك  عقد صحيح،بف يرتبط الدائن كاؼبدين أ -
خالؿ إلابُت  يةعالقة سبب ـف تقو أك  ك ػبلفو العاـ،أخالؿ ضرر للدائن لى ىذا اإلف يًتتب عأك 
لتزاـ قانوين إخالؿ بفهي اليت يرتبها القانوف على اإل ما اؼبسؤكلية التقصَتيةألتزاـ كبُت الضرر، اإلب

 ك تقصَت منو.أنساف غَته خبطاء ال يضر اإلأمقتضاه 
يصيب الغَت،  ان ر ر ضىل إباإلضافة  ،كؿؤ اؼبسفهي تقـو على األركاف الثالثة،" اػبطاء من  ان إذ

 3كالعالقة السبب بُت اػبطاء كالضرر.

                                                           
 .12-11سليماف مرقس، اؼبرجع السابق، ص  1
 .14صبلحاج العريب، اؼبرجع السابق،  2

 .113سابق، صسليماف مرقس، مرجع   3
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 افك نبا مسؤكلياتأشيء كاحد  افاؼبسؤكليات تىل ما إذا كانإكمن ىنا يستوقفنا النظر   
 يلي ليو كفق ماإتطرؽ نكىذا ما  منفصلتاف،

 
I   زدواجية المسؤوليةإنظرية la dualité de la responsabilité 

 ، كالفقو الفرنسيSaincteletteية البلجيكي " سانكالت "قفس ىذه النظرية الأر قبد على 

 bonncase.1 " بونكاز "    

كسوؼ فرقوف بُت نوعي من اؼبسؤكلية من عدة نواحي سوؼ نعرضها يىذه النظرية  قبد أنصار
ىناؾ فركؽ ىامة ما بُت اؼبسؤكلينت تقضي  إذم كثرة الفقهاء يقولوف ى نرل دبا يرد الرأم الثاين، ىؤالء

حكاـ، كوبملوف ىذه الفركؽ يف أطبق على كل منهما ما ىبصو من ي حىتالتمييز بينهما  كجوب
 تية:األالوجوه 

بينما تكفي يف  ف اؼبسؤكلية العقدية تستلـز أىلية التعاقد،إ ىلية:األمن حيث  .1
ما يف أ ف اؼبسؤكلية العقدية تشًتط أىلية الرشد أكثر العقود،أ، أم 2اؼبسؤكلية التقصَتية أىلية التمييز

 3اؼبسؤكلية التقصَتية فتكتفي أىلية التمييز.

نو قبل سلفا تعويض الطرؼ أذ يعترب ىذا إالعاقد  ف اؼبسؤكلية العقدية ترتكز على إرادةأعتبار إب
لتزاـ بالتعويض اإلف فيها أىلية التمييز أل ما اؼبسؤكلية التقصَتية فتكفيأ ،4عدـ الوفاءخر عن األ

 طيع ىذا التمييز اػبَت من الشر ف يستأفي فيو فيك ،ذباه إرادة اؼبسؤكؿإفيها نتيجة  الضرر ال ينشأ

                                                           
1 Baudry- la continuer et barde, t1, no 356. 

 .114سابق، صسليماف مرقس، مرجع  2
 .848عبد الرزاؽ السنهورم، الرجع السابق، ص 3

خالؿ الذم يًتتب تزاـ ، ذلك اإللهبذا اإلخالؿ ي فحسب بل اإللتزاـ األصلبراـ العقد اؼبنشئ لإلإليس يف  ةىلية الزمف األأىل إيذىب بعض الشراح  *
برمو من لو أف العقد ك ألأىلية ف العاقد كاف كقت ذلك كامل األصحيحا سواء أل ألتزاـ العقدم قد ينشذا كاف اإلإو أنلتزاـ بالتعويض كيؤكدكف عليو اإل

 ىلية.ناقص األذا كاف حينئذ إلعقد ؿ عن عدمي تنفيذ اأف العاقد ال يسإىلية فالوالية على ناقص األ
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الضارة أكسع  لتزاـ بأفعالوإللف أىلية الشخص إف خرلأعلى خطئو كيلـز التعويض كبعبارة يحاسب ف
  1التعاقد.بلتزاـ لإل تومن أىلي

تقـو على أساس  العقدية ف اؼبسؤكليةإاؼبوجب للمسؤكلية:  من حيث درجة اػبطأ .2
، فال يسأؿ اؼبدين عن خطئو 2(1137اػبطأ العقدم، ىذا يقدر دبقياس الرجل العادم )اؼبادة 

ك إمبا يسأؿ  ،ريصاغبو الرجل يستطيع رباشي ال ، أم عن اػبطأ الذمculpa le via اليسَت جدان 
أم عن اػبطاء الذم يستطيع رباشيو الرجل العادم، أما  culpa le vissinaعن اػبطاء اليسَت 

كلو كاف الرجل العادم  يف اؼبسؤكلية التقصَتية فيسأؿ الفاعل عن كل خطاء مهما كاف يسَتان 
 3.  اليستطيع تفاديو 

عذار اؼبدين إال يف حاالت إيف اؼبسؤكلية العقدية يشًتط  عذار:اإلمن حيث  .3
 4اؼبسؤكلية التقصَتية فال إعذار. يف ماأ ستثنائية،اإل

للوفاء حىت تنتفي  هف اؼبسؤكلية العقدية ال يكفي فيها تقصَت اؼبدين بل البد من إعذار أ عتبارإب
اغبصوؿ ضرر لو من ذلك التأخَت  شبو رضا الدائن الضمٍت بتأخَت الوفاء كشبهو إقراره الضمٍت بعدـ

لتزاـ اؼبدين الذم حصل إستثناء إذا كاف إعذار عن ىذا اإل ٍت، كيستغ5مدين فرنسي(1146)اؼبادة 
عطاؤه يف إك أه ؤ جراإهبب  ك شيئان أ لتزامو عمالن إك كاف ؿبل أ متناع عن عملباإل ان املتز إخالؿ بو اإل

اء لو مت بعد اؼبيعاد احملدد طعك اإلأجراء ىذا اإلئدة اؼبقصودة من ميعاد معُت حبيث تنعدـ الفا
 6مدين الفرنسي(. 1146ك 1145)اؼبادتاف 

حبكم  ما اؼبسؤكلية التقصَتية فال حاجة إىل إعذار اؼبسؤكؿ لدفع التعويض ألنو يكوف معذران أ
 7القانوف.

                                                           
 .19سابق، صرجع مسليماف مرقس،  1
 .مصرم221من ؽ ـ فرنسي ، تقابلها اؼبادة  1137 2
 .20سابق، صسليماف مرقس، مرجع   3

 .848سابق، صرجع معبد الرزاؽ السنهورم،  4
 .، مدين مصرم218تقابلها اؼبادة  5
 ، مدين مصرم.220تقابلها اؼبادة 6 

 .20ص سابق،مرجع  سليماف مرقس، 7  
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اـ نو قأثبات لية العقدية يتحمل اؼبدين عبئ اإلثبات يف اؼبسؤك ثبات: اإلمن حيث اإل .4
يثبت  ما يف اؼبسؤكلية التقصَتية فالدائن ىو الذمأ ف يثبت الدائن كجود العقد،أبعد  لتزامو العقدمإب
 1غَت مشركع. رتكب عمالن إلتزامو القانوين ك إف اؼبدين قد خرؽ أ

ال  قديةالععفاء ك التقادـ : يف اؼبسؤكلية إلحيث تعويض الضرر ك التضامن ك ال من .5
ما يف اؼبسؤكلية التقصَتية فيكوف التعويض عن أ عن الضرر اؼبباشر متوقع اغبصوؿ، الإيكوف التعويض 

ال  ف يف اؼبسؤكلية العقديةإما من ناحية التضامن فأك غَت متوقع، أ شر سواء كاف متوقعان أم ضرر مبا
 كم القانوف، كمن حيثما اؼبسؤكلية التقصَتية فالتضامن ثابت حبأ باإلتفاؽ،ال إيثبت التضامن 

عفاء بوجو عاـ يف اؼبسؤكلية العقدية، كال هبوز يف نو هبوز ىذا اإلإتفاقي يف اؼبسؤكلية فعفاء اإلاإل
ما اؼبسؤكلية أ، اؼبسؤكلية التقصَتية يف التقادـ فإف اؼبسؤكلية العقدية تتقادـ دبضي طبسة عشر سنة

 2ك طبس عشرة سنة على حسب األحواؿ.أالث سنوات التقصَتية فتتقادـ بث
II  نظرية وحدة المسؤولية  

ف اؼبسؤكلية كاحدة كليست أىل إلقرف ظهر فريق من الفقهاء يذىب أكاخر ىذا ا منذ    
مبا ىي من طبيعة كاحدة إ ك تقصَتيةأة ف اؼبسؤكلية اؼبدنية سواء كانت عقديأ لكرأ، مزدكجة

ويض الضرر الناشئ فيها تع، ك اعبزاء تفاقان إك أ لتـز بو قبل الغَت قانونان إتقـو حيث ىبل الفرد دبا 
، حكاـن حيث األساس كال من حيث األف اؼبسؤكليتُت ال زبتلفاف ال مأخالؿ، ك عن ىذا اإل

، كإذا كانت ىناؾ شبة فركؽ بينهما اـ سابقلتز إخالؿ بيًتتباف نتيجة اإل فأركاهنما كاحدة كإهنما
ظرية كحدة اؼبسؤكليتُت ، كىذا ىو اؼبعٌت الذل عربت عنو ن3فهي فركؽ ثانوية كليست جوىرية 

Unitè de la responsabilité ( فايتاليت تزعمهما الفقهاء )سا savatier اإلخوة ،
، (planiol et ripert، بال نيوؿ ك ربار )( h et t  Mazeaud)ىندرم كليوف مازك

 4كغَتىم.

اؼبسؤكلية التقصَتية د كرتبوا على كحدة اؼبسؤكلية كعلى طبيعتها التقصَتية كجوب تطبيق قواع   
ف أك  ف اؼبشرع كاحملاكم مل وبيدكا عن ذلك،أيثبتوا ف ألتزامات العقدية كحاكلوا إخالؿ بيف حاؿ اإل

                                                           
 .848سابق، صرجع معبد الرزاؽ السنهورم،  1
 .849سابق، صرجع مبد الرزاؽ السنهورم، ع 2

3 H et j Mazeaud, la responsabilité, t1, no98. 
 .15سابق، صرجع مبلحاج العريب،  4
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ك ىي ال ترجع على أمر األ الفوارؽ العلمية اليت قامت هبا النظرية التقليدية ال كجود ؽبا يف الواقع من
 1ما يلي تفسَتىم ؽبذه الفوارؽ.، كنعرض فياؼبسؤكلية ختالؼ يف طبيعةإلقل إىل ااأل

نصار كحدة أء الذم يستوجب اؼبسؤكلية : يقوؿ ىلية كدرجة اػبطامن حيث األ .1
خالؿ ويض بُت حاليت اإللتزاـ بالتعلإل الالزمة ىليةنو يوجد فرؽ يف األأنو ليس صحيحا أاؼبسؤكلية 

ما أ ،ف يكوف اؼبخل فبيزان أنو يكفي يف كلتنا اغبالتُت ألتزاـ قانوين، ذلك إخالؿ باـ عقدم كاإللتز إب
زدكاج إنصار أليها إستند إالفرنسي اليت اؼبدين من القانوف 1137دة ، فإف اؼباىل درجة اػبطاءإبالنسبة 

قانوف نابوليوف قد ف أسَت جدا، كقالوا يف ذلك اؼبسؤكلية ال تفيد عدـ ؿباسبة اؼبدين على اػبطاء الي
مبا اؼبقصود هبا مدل ما إثالث درجات ك ىل إج اػبطاء اليت كانت تقسم اػبطاء تدر قضى على نظرية 

ىل الدائن، إف يدفعها أىل إشياء اليت تكوف يف حفظو شخص من عناية يف احملافظة على األيلتـز بو ال
كلية ال يستوجب اؼبسؤ  أمهما يكن يسَتا خط خالؿ هباإوبة كاف كل ربددت درجة العناية اؼبطل مىت

 2لتزاـ ناشئ من القانوف .إخالؿ بؽ يف ذلك بينو كبُت اإلفر 
يف  يس مطلوبعذار لف اإلأنصار كحدة اؼبسؤكلية أعذار : يرم من حيث اإل .2

لتزامو، إذ ال إ ينفذ فعالن  ذا ملإلتزامو، كليس مطلوبا إذا تأخر اؼبدين يف تنفيذ إال إاؼبسؤكلية العقدية 
اـ  ك إمبا ىناؾ اؼبسؤكلية التقصَتية ليس ىناؾ تأخر يف تنفيذ اإللتز ، كيف لألعذار جدكل حينئذتكوف 

 الإعذار ال يلـز ف اإلأصحيحا ، بأنو ليس زيد بالنيوؿ كىو من أنصار الوحدة، يعدـ تنفيذ دائما
 مدين 1302، فمثال تقضي اؼبادة يضا يف عدـ تنفيذهأد يلـز ، بل قلتزاـعند التأخَت يف تنفيذ اإل

ار ىنا مل يكن للتأخر يف التنفيذ، عذاإل ، لألف جزائرممدين  168 - 207اؼبقابلة للمادة ، فرنسي
لتزاـ فيها ذا كاف اإلإة عذار كاجب يف اؼبسؤكلية العقدياإلف أنصار الوحدة أكلكن الواقع كما يرم 

لتزاـ ىو اإلىل طبيعة اؼبسؤكلية كلكن إذ ال ترجع إضركرة لإلعذار ذا كاف سلبيا فال إهبابيا، لكن إ
 3ـ سليب.أهبايب إ

ؽ بُت ذا كاف شبة فر إنو أنصار الوحدة أثبات ك التعويض : يقوؿ من حيث اإل .3
مبا إ ىل نوع مصدرىا،إىل طبيعة اؼبسؤكلية كال إثبات فال يرجع ذلك اؼبسؤكليتُت من حيث عبء اإل

                                                           
 .30-29سابق، صسليماف مرقس، مرجع  1

 .30سابق، صمرجع سليماف مرقس،    2
 . 115، صنفسواؼبرجع ال3  
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ظر عن اؼبصدر ذلك يقطع الن ك سلبيان أ هبابيان إخالؿ بو ككونو لتزاـ الذم حصل اإلاإلىل ؿبل إيرجع 
 نتيجة ىللتزاـ كىل ىو يفرض على اؼبدين ضماف الوصوؿ إن ىذا الفرؽ يف مدل اإلبل يكم ،لتزاـاإل

ف أما من حيث التعويض فالسبب يف أ، 1ك يكفلو فقط سلوؾ مسلك معُتأمعينة   .4
رر مل يدخل يف ف ىذا الضأ ان لضرر غَت اؼبتوقع كلو كاف مباشر التعويض يف اؼبسؤكلية العقدية ال يتناكؿ ا

 2هنما مل يكوف يتوقعانو.حساب اؼبتعاقدين أل
نصار الوحدة بأف أمن يركف تفاقي كالتقادـ: من حيث التضاعفاء اإلالتضامن كاإل .5

ء كل منهم كاف ىو السبب يف الضرر، ف خطالألمتضامنُت  القانوف قد جعل اؼبسؤكلُت تقصَتيان 
ف اؼبسؤكلية العقدية تًتتب على أما يخرل، فأة تكافؤ األسباب، كمن ناحية خذ بنظريأذا إالسيما 

، بينما يف هاك ال يشًتطأف يشًتطا التضامن أ رداهتماإف للمتعاقدين دبحض إرادم فإخالؿ بالتزاـ إلا
 ما فيماأالقانوف نفسو شرط التضامن،  د توىلاؼبسؤكلية التقصَتية ال دخل لإلرادة الدائن ك اؼبدين كق

قانوف ىو حكاـ اؼبسؤكلية التقصَتية من النظاـ العاـ، كالأف أنصار الوحدة يركف أف إعفاء، فىبص اإل
لتزاـ ف وبددا مدل اإلأدين ، كللمتعاقتفاقيةإحكاـ اؼبسؤكلية العقدية أ، بينما الذم توىل اعبزاء عليها

دين عفاء اؼبإتفاؽ على طل اإلف القانوف يبإعفاء منو كمع ذلك فك يتفق على اإلأهتما بالتعويض بإراد
 3ك خطئة اعبسيم.أيف اؼبسؤكلية العقدية عن غش 

الث سنوات يف بعض األحواؿ، كمن حيث التقادـ، إذا كانت اؼبسؤكلية التقصَتية تتقادـ بث
ع ، كقد ال يرتئيها مشر رتآىاإقرر ذلك غبكمة ف اؼبشرع إ، بل ىل طبيعة اؼبسؤكليةإمر ال يرجع أفهذا 

التقادـ يف اؼبسؤكلية التقصَتية طبسة عشرة سنة كما يف اؼبسؤكلية  ةالتقنُت القدمي هبعل مد، ككاف رخأ
 4العقدية.

III  لةالوضع الصحيح للمسأ 

                                                           

 .849سابق، صرجع ، معبد الرزاؽ السنهورم1  
 
 

 . 116سليماف مرقس ، مرجع سابق ، ص   3
 .852عبد الرزاؽ السنهورم،مرجع سابق، ص  4
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لتزاـ قانوين يف إلتزاـ سابق، كلكن ىذا إخالؿ بجزاء على اإل عتربافيف اؼبسؤكليتُت أالواقع ىو   
تفاقي إاـ السابق يف اؼبسؤكلية العقدية لتز بينما اإلضرار بالغَت، تقصَتية كىو عدـ اإلاؼبسؤكلية ال

، كمن ىنا زبتلف اؼبسؤكليتاف متناع عن عملك باإلأك بعمل أشيء عطاء إلتزاـ بإكينحصر يف 
للغَت، فهي  ان كسبب خبطئو ضرر  اءأخطفاؼبسؤكلية التقصَتية جزاء عاـ يرتبو القانوف على من 

ما أكتسبب عنو ضرر للغَت،  ءتكب شخص خطار إكلما   وذف األصل العاـ الذم هبب تطبيقإ
 حدذا كاف بُت الدائن كاؼبدين  عقد أخل اؼبدين بأإال إستثناء ال يسرم إاؼبسؤكلية العقدية فهي 

شرط منها  نتفىإذا إستثنائية شركط معينة اإل ، كعلى ذلك فتشًتط لقياـ ىذه اؼبسؤكليةلتزاماتوإ
 ية التقصَتية.ىل األصل العاـ كىو اؼبسؤكلإكجب الرجوع 

IV عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية  
ذا كاف إ  العقدية ك التقصَتيةتُتنو ال هبوز اعبمع بُت اؼبسؤكليأالقضاء  من اؼبؤكد يف الفقو ك

 الفعل الواحد تًتتب عليو يف نفس الوقت كل من اؼبسؤكليتُت. 

ما الدعول اليت زبلط فيها ما بُت أحدل الدعويُت، إال إف يرفع أف الدائن ال يستطيع إ
، بل ىي دعول ثالثة ال ل العقدية كال بالدعول التقصَتيةخصائص كلتا الدعويُت فهي ليست بالدعو 

 فو أيف  كشركط اؼبسؤكلية التقصَتيةفإذا إجتمع يف فعل كاحد شركط اؼبسؤكلية العقدية يعرفها القانوف، 
زامو العقدم لتإخل بأرة، فيكوف قد جتالؼ العُت اؼبؤ إترتب عليو  نباالن إ اؼبتأخر رتكبإ، كما لو كاحد

قد  ف اؼبستأجرأعتبار إافرت شركط اؼبسؤكلية التقصَتية ب، يف نفس الوقت تو باحملافظة على العُت
، مثل ىذه تعويضولتزاـ بفيضرار بالغَت كىو اؼبؤجر اليت قبم عنها اإل الضارة حد األفعاؿأرتكب إ

اؼبسؤكلية على أساس  تعويضالأم اؼبطالبة ب ،ُتيتاعبمع بُت اؼبسؤكل رجوز للمؤ ال هباألحواؿ 
صل الشخص على تعوضُت ف وبأذ من غَت اؼبقبوؿ إ يةخر على أساس اؼبسؤكلية التقصَت أالتعاقدية، ك 

 1، بل يعوض فقط عن الضرر الذم أصابو مرة كاحدة .عن ضرر كاحد

حكاـ صلح لو من األأ ، ما ىوالشخص يف دعول التعويضف هبمع أز كمن ىنا ال هبو     
ف يرفع دعول هبمع فيها بُت شركط كل من أيهما، بف هبمع بُت اؼبزايا يف كلتأ دبعٌت تُتاؼبسؤكلي

يرفع دعول ثانية على ف أحدنبا كخسرىا، إرفع دعول على أساس نو ال هبوز لو أ، كما الدعويُت

                                                           
 .514، ص1عبد الرزاؽ السنهورم، الوسيط ، ج 1
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من مث ال تكوف الدعول  الشيء احملكـو بو حجية أض مع مبدثل ىذا الرجوع يتعار ، فمأساس األخرل
 1الثانية مقبولة.

بأف طلب التعويض عن  1983افريل  27كقد قررت احملكمة العليا يف قرارىا الصادر يف      
ف أذ من غَت اؼبقبوؿ قانونيا إضي بو ال يقبل، دعاكل سابقة فصل فيها بأحكاـ حازت قوة الشيء اؼبق

 2عن ضرر كاحد. ُتاؼبضركر على تعويض وبصل 

V  عدم جواز الخيرة بين المسؤولية العقدية و التقصيرية  
ف ىبتار أللدائن  صلح لو ؟ نعم،أف ىبتار الدعول اليت يراىا أالسؤاؿ ىنا ىل هبوز للدائن   

 هباصلح الدعويُت تقيد أختار إذا إ نوأ على ،ف ىبتار الدعول التقصَتيةأالدعول العقدية كلو 
يف  حم الراجأختارىا، كىذا ىو الر إكلو خسر الدعول اليت  فال يلجأ إىل الدعول األخرل حىت

فحيث   جب الدعول التقصَتيةف الدعول العقدية ربأ خر فَتلم األأما الر أو كالقضاء، الفق
ىل إف يرفع الثانية، ككبن  نؤيد الرأم األكؿ الذم يذىب أكن للدائن توافرت شركط األكىل ال يب

نو يكوف إفذا سرؽ البضاعة اليت ينقلها إف أمُت النقل أذلك لدعويُت، مثل ختيار بُت اجواز اإل
الوقت ، كيكوف يف حق مسؤكليتو العقديةلتزامو العقدم الناشئ عن عقد النقل فتتإخل بأقد 

 ، فتتحققكلو مل يوجد عقد نقل ة حىتلتزامو القانوين الذم وبـر عليو السرقإخل بأذاتو قد 
 3ف ىبتار بُت ىاتُت اؼبسؤكليتُت .أ، كلدائن مسؤكليتو التقصَتية

VI   تطور المسؤولية التقصيرية 
الركماين  انوفقالبتداء من إمن خالؿ ىذا سنحاكؿ دراسة التطور التارىبي للمسؤكلية التقصَتية 

الٌشريعة االٌسالمية، ، عند فقهاء اؼبدين اعبزائرم انوفاؼبصرم ك ق انوفقالالفرنسي ككذا  انوفقالك 
 الذم قامت عليو يف كل مرحلة من اؼبراحل. كماىو األساس القانوين

 ك ىي: ثالث خصائصب ماين ك تتميز نظرية اؼبسؤكلية التقصَتية يف القانوف الر  -1

                                                           
 .34-32بلحاج العريب، اؼبرجع السابق، ص  1
 غَت منشور. 771590، قصبة رقم 1977أكت  22، ؿبكمة كىراف ، 27998، ملف رقم 198،4نوفمرب  7احملكمة العليا ، غ ـ،   2
، 2015، 5، دار النشر التوزيع ، عماف ، ط -مصادر اغبق الشخصي يف القانوف اؼبدين  –مصار لإللتزاـ  عبد القادر الفار كيسار عدناف ملكاكم 3
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 مل تكن ىناؾ قاعدة عامة تقرر أف كل خطأ ينشأ عنو ضرر يوجب التعويض، بل -أ 
 ذلك، كليةؤ ية ىي كحدىا اليت ترتب اؼبسنصوص القانونكانت ىناؾ أعماؿ معينة ربددىا ال

 الدية إىل انتقلت ، مثالقدمي مًتككة إىل األخذ بالثأر أف اؼبسئولية التقصَتية كانت يف
 كالنظاـستقر تدخل الدكلة إلقرار األمن إ ، مث إىل العقوبة منذ أفختيارية مث إىل الدية اإلجباريةاإل

 1.ينص عليها (Aquilia) كأىم مثل لذلك اعبريبة اليت كاف قانوف كيليا

 ،تعويضا مدنيا طلبتتكلية ؤ األعماؿ احملددة اليت ترتب اؼبس كمل يكن جزاء ىذه -ب 
 بل إف فكرة العقوبة اعبنائية بقيت تتخلل فكرة التعويض اؼبدين كأثر من آثار اؼباضي كقت

لم يكن اػبطأ يف ف جبالتدريكلية إال ؤ أساس للمستظهر فكرة اػبطأ ككمل  األخذ بالثأر كدفع الدية،
هر شيئا فشيئا، أما ظفكرة اػبطأ ت تىو الشرط البارز، مث أخذ بل كاف الضرر بادئ األمر شرطا

 . ستغرقت فكرة الضررإ ىتلغش فإف فكرة اػبطأ ظهرت بوضوح حاألعماؿ التدليسية أم ا

، نو كاف يقيم اؼبسؤكلية يف بداية العهد على أساس الضررأ ماين ىوكخالصة تطور القانوف الرك 
ذا كاف بشر فلم إ ، كك بشران أ دان اكاف صبأاء ف اؼبضركر كاف ينتقم مباشرة من مصدر الضرر سو لأل

 2ك غَت فبيز.أ ذا كاف فبيزان إيو كما إل يكن ينظر

عرؼ القانوف الفرنسي القدمي على عكس   المسؤولية التقصيرية في القانون الفرنسي-2
 كلية التقصَتية كاضحة ك صروبة كضعها الفقيو دكماؤ القاعدة العامة يف اؼبسالقانوف الركماين 

(Domat) ف  أ، كيالحظ اؼبدنية " أكرب فقيو يف القانوف الفرنسي القدمي يف كتابو اؼبعركؼ " القوانُت
و دكما يف ؾباؿ اؼبسؤكلية التقصَتية تشكل كل أنواع اؼبسؤكليات يكل ىذه األمثلة اليت جاء هبا الفق

إىل  اؼبسؤكلية عن األفعاؿ الشخصيةاليت نظمها اؼبشرع الفرنسي بعد ذلك يف قانوف نابليوف من 
باؼبسؤكلية عن هتدـ  ىنته، كااؼبسؤكلية عن اغبريق ، إىلعن األشياء ، كإىل  اؼبسؤكليةحارس اغبيواف

القانوف خبالصة ىذا ف، كما ننتهي من د فضل الفقيو دكما على كاضعي قانوف نابليو ، كىذا يؤكالبناء
ف القانوف الفرنسي القدمي قد شكل بداية الطريق للتحوؿ من الضرر إىل اػبطأ كأساس للمسؤكلية أ

                                                           
 .864عبد الرزاؽ السنهورم، مرجع سابق، ص 1
، ص 2015اؼبسؤكلية التقصَتية بُت اػبطاء ك الضرر يف القانوف اؼبدين اعبزائرم ، دار اعبامعة اعبديدة ، االزاريطة ، اإلسكندرية، ، مصطفى بو بكر 2
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 خطاءف كل أكاليت تقضي بكما مهد الطريق لتقرير القاعدة العامة يف اؼبسؤكلية التقصَتية ،التقصَتية 
 1أم كاف يرتكبو اؼبرء كيسبب ضرر للغَت يلـز من سبب خبطئو بالتعويض.

 : 4081المسؤولية التقصيرية في القانون الفرنسي لعام  - أ
صبع القانوف اؼبدين الفرنسي يف ؾباؿ اؼبسؤكلية التقصَتية كشبو التقصَتية على ضركرة كجود أفقد 

ذا إخطوة خبطوة، خطاء لقياـ اؼبسؤكلية، ؿبدث الضرر مسًتشدين يف ذلك بالقانوف الفرنسي القدمي 
 خذ علىف يأأالذم يكوف سلوكو قويبا ال يبكن  ، فالشخصستطاعتهم تقرير خالؼ ذلكإ يكن بمل
، يكفي لقياـ اؼبسؤكلية كاف يسَتان   ، كلكن أم خطاء مهمااليت سببها الغَت، فاػبطاء ضركرمضرار األ

 إىل غاية اؼبادة 1382كعلى ضوء ذلك قنن كاضعوا القانوف الفرنسي اؼبسؤكلية التقصَتية من اؼبواد 
 

1386.2 
ف تقـو دكف أال يبكن  التقصَتيةف اؼبسؤكلية أقر بأف القانوف الفرنسي قد أقبد ب كؼبا نستخلصو،

ضرار اليت تنجم عنو يتم التعويض عنها مهما  ف كل األذا قاـ ىذا اػبطاء فإإاؾ خطاء، ك ف يكوف ىنأ
ه ؼبا رآ ةف ىذا القانوف مل ينظم مسؤكلية حارس األشياء اعبامدأكما   ،ك يسَتان أ جسيمان  كاف اػبطاء

 3ب.مها يف تلك الفًتة لألسبايمن عدـ اغباجة لتنظ
 

 ة التقصيرية في القانون المصري المسؤولي - ب
من القانوف اؼبدين  حكاـ اؼبسؤكلية التقصَتيةجل أستمد إف القانوف اؼبدين اؼبصرم أالواقع 

نكشف لو إف ، الذم دبجرد ما بدأ بتطبيق ىذا القانو من تطور القضاء الفرنسيستفاد إالفرنسي كما 
فراح يعاًف ىذه  ،الفرنسي جملتمعا عرفوقتصادم كالصناعي الذم للتطور اإل كعدـ مواكبتو قصوره

حكاـ اؼبسؤكلية التقصَتية يف الفصل الثالث من الباب األكؿ أالقصور، كىكذا تناكؿ اؼبشرع اؼبصرم 

                                                           
 24-22اؼبرجع نفسو، ص   1

2 Les rédactevrs sont unaines à affirmer la nécessité une faute pour engager la responsabilité de 
l'auteur de la di=omage, suivant ici pas les données de l'ancien droit être condamner a réparée le 
dommage qu'il a causé, h. l et a.t, op.cit., p .53. 
 

 28-27مصطفي بو بكر، مرجع سابق ، ص  3



التمييز عديم لمسؤولية المفاىيمي اإلطار                              األول الفصل  

 

34 
 

إىل  162، كذلك يف اؼبواد َت اؼبشركعمن الكتاب األكؿ من القانوف اؼبدين ربت عنواف الفعل غ
178. 

ارس األشياء (، ما كاف نن ىذا النوع من اؼبسؤكلية ) مسؤكلية حقع قد اؼبشر ف أكيالحظ ىنا  
ين كاف أ، ره بالنسبة للمسؤكلية عن األشياءليو القضاء الفرنسي يف مرحلة من مراحل تطو إقد توصل 

تكوف اؼبسؤكلية  ك 1384ها للفقرة األكىل من اؼبادة ع، ككاف ىبضىل األشياء خطرةإم األشياء يقس
  أبقاىا خاضعة ثبات العكس، أشياء غَت خطرة كاليت إفًتض ال يقبل اؼبطاء اػب ئمة على أساسفيها قا
ف اؼبشرع اؼبصرم مل أثبات، كما يالحظ جب اإلأم قائمة على أساس اػبطاء الوا 1382للمادة 

قضاء تبلور بصفة كاضحة يف ال قد ف ىذا النوع من اؼبسؤكلية مل يكنيتناكؿ اؼبسؤكلية عن اغبريق، لأل
 1الفرنسي بعد.

 
 
 في القانون المدني الجزائري  المسؤولية التقصيرية -ج

ستمرت طوؿ إلة العمل بالقانوف الفرنسي اليت ف مبييز بُت مرحلتُت ) مرحأيف ىذا اجملاؿ هبب 
اؼبرحلة الثانية ىي مرحلة ما ك ، غاية صدكر القانوف اؼبدين ستعمار الفرنسي يف اعبزائر كإىلتواجد اإل

 ، كذلك على النحو التايل:عد صدكر القانوف اؼبدين اعبزائرمب
  ستمر العمل بالقانوف إة يف خالؿ ىذه اؼبرحل مرحلة العمل بالقانون الفرنسي

 ة ففي ىذه اؼبرحل 1975سبتمرب  26بتاريخ  75-26الفرنسي إىل غاية صدكر القانوف باألمر رقم 
جل أنو كمن أذا إ ،1804نو تواصل التطبيق لعاـ أ ستقالؽبا إالإف اعبزائر قد نالت أبالرغم من ك 

كاف ساريا قبل العمل بالقانوف الفرنسي الذم   فيقتب على تو ًت سيتفادم الفراغ التشريعي الذم كاف 
ال إنسي ستمرار تطبيق القانوف األجنيب الفر إنص على ي 1962ديسمرب  31، صدر قانوف ستقالؿاإل

 2ما كاف يتناىف مع السيادة الوطنية.
 د صدور القانون المدني الجزائري مرحلة ما بع 

                                                           
 30-29اؼبرجع نفسو ،ص  1
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ليو تناكؿ اؼبسؤكلية التقصَتية إ صدار اؼبشرع اعبزائرم للقانوف اؼبدين باألمر السابق إلشارةإبعد 
يف الفصل الثالث من الباب األكؿ من كتاب الثاين من القانوف اؼبدين ربت عنواف "العمل اؼبستحق 

، كىي يف صياغة بثالث مصادر أساسية ، كقد تأثر140اؼبادة  إىل 124للتعويض " من اؼبادة 
اؼبشرع  فأعامة  ، مع اؼبالحظةلفرنسي اعبديد كالقضاء الفرنسي، كالقانوف اؼبدين اؼبصرمالقانوف ا

 يراعي بعض ، ملُت اؼبصرم كالفرنسي معان ونن القانحكاـ اؼبسؤكلية عأاعبزائرم عند نقلو لبعض 
 1، فوقع يف بعض األخطاء اؼبنهجية كالعلمية.ىذين القانونُت فات اؼبوجودة بُتختالاإل

 تعريف عديم التمييز الثاني المطلب 

 على التمييز بُت اػبَت كالشر كالنافع  ف يكوف الشخص قادران أتفًتض اؼبسؤكلية            
ختار ما إو، ما يًتتب عليو يف حاؿ ك تركأخذ الشيء أختيار بُت إلة اف يكوف متمتعا حبريأك ، الضارك 

 ختيار.كاإلالشخص التمييز  هبب على ىو ضار لو فيكوف مسؤكال عنو، فبداية

طار ىذا اؼبطلب تقسيم الدراسة إىل فرعُت حيث خصص إعلينا يف  كمن ىنا يستوجب       
تطرؽ إىل تعريف عدمي ما اؼببحث الثاين سنأ، الفرع األكؿ إىل تعريف عدمي التمييز يف القانوف اعبزائرم

 التمييز يف الٌشريعة اإلٌسالمية.

 الجزائري تعريف عديم التمييز في القانون  الفرع األول 

ؽ ـ ج 40، نصت اؼبادة القانوينىو كل شخص ذكر كأنثى مل يبلغ سن الرشد  القاصر قانونيان 
كمل وبجر عليو يكوف كامل األىلية ؼبباشرة حقوقو  ،كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية "

 "كسن الرشد تسعة عشرة سنة كاملة اؼبدنية،

كاف فاقد التمييز   ال يكوف أىال ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية من من ؽ ـ ج " 42كما نصت اؼبادة 
 ك جنوفأك عتو ألصغر يف السن 
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 1عشر سنة" يعترب غَت فبيز من مل يبلغ ثالثة 

 الذم ال يفهم البيع كالشراء، "غَت اؼبميز بأنو حكاـ العدلية من ؾبلة األ 943اؼبادة كقد عرفت 

أم ال يعلم كوف البيع سالبا للملكية كالشراء جالبا ؽبا، كال يبيز الغنب الفاحش من الغنب 
 2"اليسَت

عد قـو بو يداه، كمل يت كيعرؼ البعض عدمي التمييز بأنو ) الذم حـر من العقل فلم يعرؼ ما
ختيار بُت اػبَت كالشر( كيرجع عدـ ، كمل يعد بوسعو اإليبيز بُت اغبسن كالقبيح كالفضيلة كالٌرذيلة

 3.ضطراب عقليإ سببُت نبا: صغر السن، كاؼبرض بالتمييز إىل

كاألصل أف األىلية مناطها التمييز، ذلك أف اإلرادة ال تصدر إال عن سبييز، فمن كاف كامل 
نعدمت إنعدـ سبييزه إن األىلية، كمن كاف ناقص التمييز كاف ناقص األىلية كمالتمييز كاف كامل 

بُت األشياء أك األمور،  ةقنعداـ القدرة على التفر إنعداـ التمييز ىو إ، كبالتايل يبكننا القوؿ بأف أىليتو
 4.سواء كاف ذلك لصغر السن أك لعاىة يف العقل أفقدتو القدرة على ذلك

، رغم ربديده لسن الرشد سنا معينة للتمييز ف اؼبشرع الفرنسي مل وبددأ ىلإكما ذبدر اإلشارة 
بينما حدد القانوف  ا،على حد لظركؼ كل قضية اؼبدين، لذلك يقـو القاضي بتقدير ىذه السن تبعان 

 5ؽ ـ ـ. 45/1اؼبدين اؼبصرم سن التمييز ببلوغ السابعة ـ 

، كطبيعتو كتوقع فعلفهم ماىية العلى درة نو : "اؼبقأيز على يمتيعرؼ شراح القانوف الكما   
 ."حداثهاإاآلثار من شأنو 

                                                           
اؼبتضمن القانوف اؼبدين ، اؼبتمم ، ىذه اؼبادة عدلت  1975سبتمرب  26اؼبوافق ؿ  1395رمضاف عاـ  20اؼبؤرخ يف  58-75ؽ ـ ج ، رقم    1

 .24ص  44اؼبنشور يف اعبريدة الرظبية العدد 10-05القانوف 
-2013اؼبسؤكلية اؼبدنية للقاصر دراسة مقارنة، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علـو القانوف اػباص، جامعو قسنطينة ،  بو كرزازة أضبد، 2

 .20، ص 2014
انوف لقأبو زيد مصطفي ، مدل مسؤكلية عدمي التمييز التقصَتية يف القانوف اؼبقارف، حبث القانوف الفرنسي ك ؽ اؼبصرم ك الشريعة اإلسالمية ، ا 3

 .14، ص 3، العدد  6، منشور ؾبلة اغبقوؽ ،كلية اغبقوؽ جامعة الكويت ، ط 1الكوييت ، ج
 .285عبد الرزاؽ السنهورم، اؼبرجع السابق، ص 4
 .33اؼبرجع السابق ، ص  بو كرزازة أضبد، 5
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كخصائصو، كتنصرؼ كذلك  هو كعناصر بكيانىل ماديات الفعل فتتعلق إتنصرؼ كىذه اؼبقدرة 
 ك اغبق الذم وبميو القانوف كما تنذر بوأ إىل آثاره من حيث ما تنطوم عليو من خطورة على اؼبصلحة

 1عتداء عليو.إمن 

 

ىل إعدمي التمييز، كاألسباب اليت تؤدم  ىقد فقد التمييز السالف معناه يسمكالشخص الذم 
ما إخالؿ يرجع ك اإلأف ، ىذا الضعختاللوإك أضعف العقل  ىلإمتسعة" نعداـ التمييز ترجع "بصورة إ

 2نعداـ التمييز.إىل ، ىي األسباب اليت تودم بصفة عامة إإلصابة دبرض عقليلك ألصغر السن 

 سالميةعريف عديم التمييز في الشريعة اإلت  الفرع الثاني 

الذم ال يفهم أف البيع سالب الشخص عدمي التمييز لدل فقهاء الٌشريعة اإلٌسالمية ىو ذلك  
 3ف الثمن كاؼبثمن ال هبتمعاف يف ملك كاحد.أعلية فغَت اؼبميز من ال يعلم ك ، جالب كالشراء

، كقد ربدث بعض الفقهاء على الصيب من يـو كالدتو إىل أف يصَت فبيزان  فهـوك يطلق ىذا اؼب 
ل اؼبآرب أف اؼبميز من بلغ ، فقد جاء يف نيحبيث يصل الصيب إىل سبع سنُتالتمييز للصغار  سنعن 
ك ابن شعيب عن أبيو عن جده رىًضيى الل وي عىنػٍهيم قاؿ، ر عن عمك إستدؿ على ذلك دبا ركم  سبعان 

ًة كىىيٍم أىبٍػنىاءى سىٍبعً  قاؿ رىسيوؿ دىكيٍم بًالصىالى ، كىاٍضرًبيوىيٍم عىلىيٌػهىا ًسًنُتى  الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل م: )ميريكا أكالى
ىضىاًجٍع 

 (.247ك صححو األلباين يف "اإلركاء )( كىىيٍم أىبٍػنىاءى عىٍشرو ، كىفىرًقيوا بػىيٌػنػىهيٍم يف اؼب

ىذا اغبديث فيو داللة كاضحة يب عليو الصالة كالسالـ لسن السابعة يف ف ذكر النأكجو الداللة 
مر بتدريبو على الصالة كىذا فيو داللة أذلك  ، لألجلذا بلغ ىذا السن صار فبيزان إلصيب ف اأعلى 
 4.ال يعد فبيزان  سنُت عف الصيب الذم مل يبلغ سبأ على

                                                           
 .70، القاىرة، دار النهضة، ص 2ط  ،حسٍت، ؿبمود قبيب، اجملرمُت شواذ 1
 .34طويل الرشيدم ، اؼبرجع السابق ، مشارم سعد صاٌف ال 2
 .607درر  اغبكاـ يف شرح األحكاـ، الكتاب الرابع،تعريب احملامي فهد اغبسيٍت، بَتكت، مكتبة النهضة العربية، ص، علي حيدر  3
 ( 495، رقم اغبديث 1/185الصالة، باب مىت يؤمر الغالـ بالصالة ،  أخرجو داكد يف سننو) كتاب  4
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بوالدة الصيب كتنتهي  تبدأ نعداـ التمييزإلة مرح أف ،ف موقف الفقو اإلٌسالميأكمنو يتضح لنا 
لو  تيف الصيب كيسمى الصيب غَت فبيز ليس دراؾ منعدمان رب اإلببلوغو السابعة، كيف ىذه اؼبرحلة يعت

دراؾ بالسنوات حل التمييز أم اإلا، كلكن الفقهاء حددكا مر بتمامهاك يتكامل أمعينة يظهر فيها سن 
 1الة الغالبة  للصغار.اغبن يف ذلك إىل للجميع ناظري حىت يكوف اغبكم كاحدان 

مبا إعدلية مل ربدد سنا معينا للتمييز، حكاـ الف ؾبلة األأال إ ،كاف ىذا موقف الفقو اإلسالمي
المي قبد الٌشرع اإلسٌ  فقهاء، كبالرجوع إىل السالفة الذكر 943عرفت اجمللة الصغَت غَت فبيز يف اؼبادة 

ما تدؿ عليو، كما يًتتب عليها كأف يدرؾ أف  لعباراتو فانبان  مدركان  من كاف  " نوأهنم عرفوا اؼبميز بأ
 2".البيع سالب كالشراء جالب كيعلم الغنب الفاحش من اليسَت، كيقصد بو ربصيل الربح كالزيادة

 التمييزنعدام إأسباب   المبحث الثاني

الوضعية ككذا يف نعداـ التمييز يف القانوف اعبزائرم كمعظم التٌشريعات إلالسبب األصلي ل
ف ينعدـ ذلك أمل التمييز، كاف من اؼبمكن اكت الٌشريعة اإلٌسالمية ىو صغر السن، فإذا زاؿ الصغر ك

 طيألسباب عارضة كقتية كالسكر كتعاك لأطويلة األمد كاألمراض العقلية  لألسباب عارضة
 شتدادىا.إاليت تذىب بالتمييز عند اؼبخدرات كالتنومي اؼبغناطيسي كاغبمى 

نعداـ إاؼبطلب األكؿ سنعاًف فيو أسباب  ىل مطلبُت، يفإ ثسم الدراسة يف ىذا اؼببححيث تنق
اء ربت اؼبطلب الثاين عرض أسباب التمييز يف القانوف اعبزائرم كالقوانيُت الوضعية األخرل، كج

 ؼبا يلي: نعداـ التمييز يف الشريعة اإلسالمية، كذلك تبعان إ

 

 لمدني الجزائري والقوانين األخرىم التمييز في القانون انعداإأسباب   المطلب األول

صص الفرع لبفركع،  ثالثةىل إرتأينا تقسيمو إحقو من العناية  لكي نفي ىذا اؼبوضوع بعض
مقارنة لالثاين ل الفرع كنكرس ،نعداـ التمييز الواردة يف القانوف اؼبدين اعبزائرمإرض أسباب لعاألكؿ 

ف قبعلو خاسبة الدراسة أرتئينا إما الفرع الثالث الذم أ اعبزائرم كالقوانُت الوضعية،بُت القانوف اؼبدين 
                                                           

 .601، القاىرة ، مكتبة دار الًتاث، ص1التشريع اعبنائي اإلسالمي مقارنة بالقانوف الوضعي ، ج لقادر ،عودة عبد ا   1
 .426،ص1990،مكتبة عبد اهلل كىبو، القاىرة،2ؿبمد سالـ مدكور، الفقو اإلسالمي،ط 2
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نة كأثرىا على النظاـ القانوين اعبزائرم، كسيفصل يف ذلك نطلب فنورد فيو العوارض غَت اؼبقؽبذا اؼب
 ا يأيت:ؼب ان كفق

 رينعدام التمييز الواردة في القانون المدني الجزائإأسباب   الفرع األول

العوارض  هاثانيك  لتمييز،ل ةدمعاؼبلعوارض ا اأكؽب ،عدة عتبات إىلتنقسم الدراسة يف ىذا الفرع 
 :كسنفصلها فيما يليلتمييز ل ةنقصاؼب

عدة عوارض ذبعل من التمييز ينعدـ هنائيا كىي  ىناؾ  العوارض التي تعدم التمييز  أول
 اعبنوف كالعتو.

I. الجنون 

 ف يكوف متقطعان أا م  ك إ ف يكوف مستمران أا م  ىو إك اعبنوف عاىة عقلية تفقد الشخص التمييز، 
 خَتة يف ىذا الغرض األحبيث تنتاب الشخص فًتات يفقد فيها التمييز تتخللها فًتات إفاقة، كالعرب 

 1رتكابو الفعل الضار.إحبالة الشخص كقت 

ىال أقوؽبا )ال يكوف ب 42ف اؼبدين اعبزائرم يف اؼبادة كجاء حكم تصرفات اجملنوف يف القانو 
 2ك جنوف (.أعتو  كأكاف فاقد التمييز لصغر يف السن   ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية من

اغبقوؽ اؼبدنية  ىلية ؼبباشرةاأل ب عليو فقدافًتتيز، ك عترب اعبنوف عارض يفقد التمييإكبذلك 
 3اعبنوف اؼبتقطع(. كق بكل منها )اعبنوف اؼبط  ثرف يبيز بُت نوعا اعبنوف كأأبصفة مطلقة دكف 

ق ألنو فاقد التمييز كتصرفاتو القانونية بنوف معدكمة يف حالة اعبنوف اؼبطعتبار أىلية أداء اجملإرغم 
ف إيضاح أل مر حباجة إىلف األأ إال ،رداتوإنعداـ طلة بطالنا مطلقا كذلك لإلتقع على ىذا النحو با

 ـ ال.أخص ؾبنونا عوبات يف تقرير ما إذا كاف ىذا الشثارة صإالعمل ال ىبلو من 

                                                           
 .244سليماف مرقس، اجمللد األكؿ، اؼبرجع السابق، ص 1
 .24،ص2007لسنة 31ك اؼبنشزر اعبريدة الرظبية رقم 58-75يعدؿ ك يتمم األمر 2007مايو 13اؼبؤرخ يف 05-07القانوف اؼبدين اعبزائرم،  2
 ، ص1990، 2إسحاؽ إبراىيم منصور، نظرية اغبق كالقانوف كتطبيقاهتا يف القوانيُت اعبزائرية، مج، بن عكنوف، اعبزائر، ط 3
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ىلية بسبب اعبنوف لبطالف التصرفات القانونية، بل البد من صدكر نعداـ األإكما ال يكفي 
 عُت لو قيما.يف أنوف ك حكم باغبجر على اجمل

يف مواجهة الغَت حسن النية، حىت ينتج أثره  الن جف يكوف مسأكم باغبجر هبب كىذا اغب
 .مطلقان  ببطالنان  ا يصبح كل تصرؼ هبريو اجملنوف بعد تسجيل اغبجر يقع باطالن ىكعند

فيها اؼبشرع مصلحة من يتعامل مع اجملنوف،  ىتصرفات اليت تقع قبل التسجيل، فقد راعالا م  أ
الذم تعاقد  خراألطرؼ الك معركفة من أفقضى بصحة ىذه التصرفات مامل تكن حالة اعبنوف شائعة 

فتكوف ىذه التصرفات باطلة مىت أقيم الدليل على حالة اعبنوف، ك سواء كانت شائعة أك  مع اجملنوف،
رادة أحد األطراؼ فبا يفقد إنعداـ كذلك لإل ،ك هبهلهاأيعلم هبا  خفية أك كاف الطرؼ األخر

 1ركانو.أكنا من التصرؼ القانوين ر 

نظمها  على اجملنوف، كإمبالة اغبجر أتبُت مس ان ف القانوف ـ.ج مل يتضمن نصوصأ"كنالحظ  
 .  2" 108إىل  101سرة يف اؼبواد قانوف األ

قد جعل الوقف الذم يقـو بو  10-91ف قانوف األكقاؼ اعبزائرم رقمأككما نالحظ كذلك 
منو )ال يصح  31اؼبادة  صنييز بُت نوعي اعبنوف إذا تخذ بفكرة التمأ، ك صحيحان  اجملنوف حُت إفاقتو

كقف صاحب اعبنوف  ام  أىلية التسيَت، ألكوف الوقف تصرؼ يتوقف على وه كقف اجملنوف كاؼبعت
 3ة بإحدل الطرؽ الٌشرعية(.بتة ثاقافكوف اإلتف أشريطة  ولقتو كسباـ عقافإثناء أقطع فيصبح تاؼب

II. العتو  

إىل العنف، كقاؿ  أف صاحبو ال يلجنو نوع من اعبنوف يتميز بأأ، فقيل ختلف يف تعريفوإفقد 
 .كليان نو ال يعدـ اإلدراؾ  أالبعض 

                                                           

لشرع ، سواء أكاف ذلك يف كجو اػبَت أك الشر، كالسفيو كامل العقل، كلكن العلة يف تدبَت امر *السفية ىو من يبذر اؼباؿ على غَت مقتضى العقل كا
لصيب غي فبيز ألنو يسرؼ يف انفاؽ مالو ، اما اؼبعتوه ىو الذم سبقا يبانو من انو ال يفقد صاحبو التمييز كاالدراؾ كليا، كحكمو يأخذ حكم السفيو كا

 ذلك تكوف تصرفات السفيو كاؼبعتوه قابلة لإلبطاؿ للمصاغبتهما. ـ.ج ، كعلى 43طبقا للمادة دبادة 
 إسحاؽ إبراىيم منصور، اؼبرجع سابق، ص 1
 قانوف االسرة اعبزائرم، 2
اؼبتعلق بالقواعد العامة لتنظيم األمالؾ الوقفية كتسيَتىا ك حفظها  1991أبريل 27اؼبوافق  1411شواؿ عاـ 12،الصادر يف10-91قانوف  3

 كضبايتها.
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يت فيما بعد، كالتفرقة ىذه تأخذ هبا ٌشريعة أما سيكيب اؼبميز،  صكيأخذ اؼبعتوه حكم ال
يأخذ حكم   42للمادة قان تطبي ف العتو لو حكماف،أخذ هبا ؽ. ـ. ج كنص على أككما  اإلٌسالمية 

 1يأخذ حكم السفيو*. 43اجملنوف كطبقا للمادة 

عقل بنوف( عاىة تلحق عتوه )إذا كاف يعدـ االدراؾ كاجملكل من اجملنوف، كاؼبف  أكىبلص فبا تقدـ 
ؼبباشرة  ىالن أـ.ج على ذلك بقوؽبا )ال يكوف 42 دراؾ كالتمييز، كتنص اؼبادةدـ فيو اإلنساف فتعاإل

 ك اعبنوفأك عتو أالسن يف من كاف فاقد التميز لصغر حقوقو اؼبدنية 

 2 .(كيعترب غَت فبيز من مل يبلغ الثالثة عشر سنة 

  ثانيا  العوارض التي تنقص التمييز

ك ذبعل أ) صان عوارض ذبعل من التمييز ناق كف ىناؾ عوارض تعدـ التمييز، أ ان لفكما رأينا سا
 ىلية ناقصة(.من األ

 كل عارض على حدا. صلكسنف ،صغر يف السن كالسفو كالغفلةالكىي عوارض ك

I   الصغر في السن 
هي ببلوغ الصيب سن الثالثة عشر من عمره، ىي سن التمييز، تمن الوالدة كين أالدكر يبد اىذ

القانوف تمييز، كبعبارة أحق يفًتض فيو طبقا للقانوف ـ.ج، كيف ىذه اؼبرحلة يكوف الصيب فاقد ال
يبلغ سن  مل ؽبا )منقو ب سرة()ؽ األ11-84من ؽ رقم 82صت اؼبادة ذلك ...كقد ن اعبزائرم

 ع تصرفاتو باطلة(.يمن ؽ.ـ تعترب صب 42و طبقا للمادة نالتمييز للصغر س

 ى يبثلو قانونا )الويل أك الوصي(، كقد نصت علَتالذم يتوىل مباشرة التصرفات عن الصغك  
ك عتو، أك ناقصها لصغر السن أىلية قوؽبا )من كاف فاقد األالذكر ب لفمن قانوف السا 81اؼبادةذلك 

 ك مقدـ طبقا لألحكاـ ىذا القانوف(.أك الوصي، أكيل  ان السفو ينوب عنو قانونك أ

                                                           
، 2005لسنة  44ك اؼبنشور يف اعبريدة الرظبية عدد  58-75يعدؿ ك يتمم األمر  2005يوليو  20اؼبؤرخ يف  10-05ؽ اؼبدين اعبزائرم، 1

 .24ص
 .157،  ص2007ؿبمد صربم سعدم، الواضح يف شرح القانوف اؼبدين العقد كاإلرادة اؼبنفرد، دار اؽبدل، عُت ميلة، جزائر، ط جديدة ، 2
 



التمييز عديم لمسؤولية المفاىيمي اإلطار                              األول الفصل  

 

42 
 

II  السفو 
نساف فتحملو على العمل خبالؼ تعًتم اإل مبا ىو خفة إيعًتم العقل ك  لالالسفو ال يعترب خ
 موجب العقل ك الشرع.

العقل، كلو كاف يف سبيل  ىفيما ال مصلحة فيو كعلى غَت مقتضكالسفيو ىو من يبذر مالو 
 اػبَت، حبيث وبتاج إىل قرار من احملكمة للحجر عليو ، كما تبُت سابقا.

 فالسفيو يكوف بإنفاؽ اؼباؿ كتدبَته على خالؼ مقتضى العقل، كالتبذير يف النفقة.
III الغفلة 

كجود اػبربة، حبيث تؤدم دبن  عدـ مبا كجودىا يدؿ علىكإلها يف العقل، ست خليفهي أيضا ل
 تعًتيو إىل عدـ معرفة التصرؼ الرابح من اػباسر.

ف السفو كالغفلة ال يعدماف التمييز لدل الشخص، كال ينفياف اؼبسؤكلية أكما يالحظ فبا سبق 
 ىلية.الغفلة ناقص األ لبل يعترب كل من السفيو كذ  ،عنو

ر نو من اؼبقر أالغفلة من حيث اؼبعٌت، قضت ؿبكمة النقض اؼبصرية بذل  ُت السفيو ككللتفريق ب
إساءة  ىلعبوجو عاـ  بٌتمعيارية تتالفو فيما ال يعده العقالء، كىو فكرة إماؿ ك لل بذيرو تف السفو ىأ
، ك أف الغفلة ىي ضعف بعض اؼبلكات الضابطة يف النفس ترد على حسن اإلرادة ستعماؿ اغبقوؽإ

 الغَتػك التقدير ك يًتتب على قيامها بالشخص أف يغنب يف معامالتو مع 

 القانون المدني الجزائري و القوانين الوضعية   بين المقارنة  الفرع الثاني

 الوضعية األخرل، بعض القوانُتك لنا عملية اؼبقارنة بُت القانوف اؼبدين اعبزائرم  ٌتستتحى 
، كثانيا أكجو تفاؽ كأكؿ ؿبطةإلأكؽبا أكجو ا ،ستكماؿ ىذه العمليةإلليتُت طتُت أساسؿبتستوقفنا 

 كتكوف موضحة كالتايل: ،ختالؼ بُت القانوف ـ.ج كالقوانُت الوضعيةاإل

 تفاق مع القوانيين العربيةأوجو اإل   أول

تفاؽ سنعتمد للرجوع إىل القانوف اؼبصرم، السورم، األردين، الكوييت، اإلمارايت، بياف أكجو اإللت
 القطرم ك البحريٍت.
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كدبقارنة  1ىليةف ـ.ج اليت تتكلم على عوارض األنو ، من القا43، 42، 40اؼبواد  إىلبالرجوع 
 هنا:أالقوانُت العربية اؼبقارنة قبد  ؽ.ـ.ج مع مثيلتها يف 40اؼبادة 

 85ؽ.ـ األردين، ـ  43ؽ.ـ السورم ـ  46ؽ.ـ مصرم ك ـ  44تتفق مع النص اؼبادة 
 ؽ.ـ القطرم. 49ؽ. ـ الكوييت، ـ  96ـ  مارايتؽ.ـ اإل

ؽ.ـ اليت تعترب النص العاـ يف النظاـ القانوين  40اعبزائرم قد صاغ ـ ف اؼبشرع أكبذلك قبد 
 ـبتلف النظم القانونية العربية.يف ؼبا جاء  ان كاف مساير ك  ،بنوع من الدقة

بقولو "ال يكوف أىالن...أك جنوف."ك ىذا النص يتفق مع نص  42كما تكلم يف نص اؼبادة 
إىل  86ؽ ـ اإلمارايت، ك اؼبواد 86ردين، ك ـ ـ األ 44ـ سورم، ك ـ 47ؽ ـ ـ، ك ـ 45اؼبادة 

 من القانوف الكوييت.95

ميز كالصغَت اؼبميز بأحكاـ خاصة، كلكن اؼب غَت َتف اؼبشرع الكوييت خص كل من الصغألل
 ؽ.ـ ج. 42ما جاء يف صلب ـ مع توافق 

فرد أمن ؽ.ـ البحريٍت كوف ىذا األخَت  75إىل  73، كاؼبواد القطرمؽ.ـ  50كما توافق ـ 
لباقي النصوص  ؽ.ـ .ج مسايران  42ف نص اؼبادة أَت اؼبميز نصوص خاصة، كبذلك قبد  غَتللصغ

 الواردة يف القوانُت اؼبدنية العربية اؼبقارنة.

 "قرره القانوف.يكفقا ؼبا  قولو " كل من بلغ سن التمييز ...بؽ.ـ. ج  43كتكلم يف نص ـ 

ؽ.ـ.  45ؽ. ـ السورم، كاؼبادة  48ؽ. ـ اؼبصرم، ـك  46فق مع نص ـ تي كىذا النص
، ك بذلك قبد أف ؽ.ـ البحريٍت 77ـ ، ك ؽ ـ القطرم 51ؽ ـ اإلمارايت، ك ـ  87ردين، ك ـ األ

 ك العربية اؼبقارنة ػ لقوانُتل نسبيان  ويف مضمون مسايران  43نص ـ 

 ختالف مع القوانيين العربيةأوجو اإل  ثانيا

لقوانيُت العربية اؼبقارنة اليت مد أيضا إىل الرجوع إىل نفس اختالؼ سنعلتبياف أكجو اإل
 ستعرضناىا سابقا.إ

                                                           
 24،ص 44راجع اؼبواد يف ؽ ـ ج ،ج ر ج ج ،ع 1
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حكم كل ية اؼبقارنة بعد تصفحنا ؽبا يف ىبتلف القانوف اؼبدين اعبزائرم عن بعض القوانيُت العرب
 عارض اعبنوف بُت اعبنوف اؼبطبق ف يبيز يفأىلية دكف عترب كالنبا عديبي األإكإذا ، نوف كاؼبعتوهمن اجمل

االت اليت يفسد كاعبنوف غَت اؼبطبق، كذا يف عارض العتو بُت اغباالت اليت ينعدـ فيها التمييز كاغب
 عترب اؼبعتوه غَت فبيز مطلقا.اك ، فيها التدبَت فقط

 ختالؼ من ناحيتُت:ُت أكجو اإلكعليو سنب

 حكم تصرفات المجنون   الناحية األولى

 ةبصفة مطلق للتمييز معدمان  اعتربه عارضان  ك ،من ؽ.ـ 42اؼبشرع اعبزائرم على اعبنوف يف نص 
 ،قبق كغَت اؼبطبنوف اؼبطـ التمييز، كبذلك مل يبيز بُت اعبنعداكتصرفات اجملنوف باطلة بطالف مطلقا إل

ق ىو بنوف اؼبطجمل. امنو اليت نصت يف الفقرة الثانية ".. 127ىل ؽ.ـ األردين ال سيما نص إكبالرجوع 
 فاقتو كتصرؼ العاقل".إوف غَت اؼبطبق فتصرفاتو يف حالة نجملما اأحكم الصغَت غَت اؼبميز 

ىلية األداء كتقع تصرفاتو  أـك اجملنوف معد"فيها  ؽ.ـ الكوييت اليت جاء 98اؼبادة  ككذا نص
 كلها باطلة.

 صحيحان فاقة كاف إق كحصل التصرؼ يف فًتة بكإذا كاف اجملنوف غَت اؼبط

 ".للفقرة السابقة أف تنصب عليو احملكمة قيما ك ال يغَت من حكم تصرفات اجملنوف كفقان 

عبنوف اؼبطبق ختالؼ إذا قبد تفرقة بُت االنصُت نكتشف الوجو األكؿ من اإل كمن خالؿ ىذين
ما أ، اؼبميز كتصرفاتو باطلة مطبق يف حكم الصغَت غَت ا، كاعترب اجملنوف جنونكاعبنوف غَت اؼبطبق

 يف اغبكم البالغ العاقل كتصرفاتو صحيحة. يف حالة إفاقتو عتربإنونا غَت مطبق اجملنوف ج

ؼبعيار التمييز الذم كاف ىو اؼبعيار اؼبعتمد يف النص  ختالؼ مسايران ىذا اإل فأكما يالحظ: 
 1.نعدـ التمييز كما يف اعبنوف اؼبطبق كاف التصرؼ باطالن إما ىلية، فحيثارض األعلى عو 

                                                           

نونا قبل القياـ *السؤاؿ الذم يطرح: أال يعترب ذلك قصورا يف القانوف اؼبدين اعبزائرم الذم إعترب اجملنوف بصفة مطلقة كتصرفو باطال نظرا لكونو كاف ؾب
 بالتصرؼ رغم أنو كاف فائقا كعاقل كقت القياـ بالتصرؼ؟

 غَت عادؿ كمساس دبصلحة القائم بالتصرؼ كخلفو من جهة كمصلحة اؼبتعاقد معو من جهة األخرل؟* أال يعرب ىذا اغبكم 
 .46، ص1974أنوار سلطاف، اؼببادئ القانونية العامة، دار النهضة العربية، ط،  1
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القائم ف رؼ صحيحا ألصَت اؼبطبق )فًتة اإلفاقة كاف التما كجد التمييز كما يف اعبنوف غثكحي
  (رؼ مثل البالغ العاقلصبالت

 

 

 حكم تصرفات المعتوه   الناحية الثانية .4

للتمييز بصفة مطلقة كتصرفاتو  معدمان  كاعتربه عارضان  42نص اؼبشرع اعبزائرم على العتو يف ـ 
ك أيز بُت العتو الذم ينقص التمييز باطلة بطالنا مطالقا مثل اجملنوف لإلنعداـ التمييز، كبذلك ال يب

 1يفسد التدبَت فقط.

ألردين اليت تنص يف من ؽ. ـ ا 127كبالرجوع إىل النصيُت السابقُت الذكر ال سيما نص ـ 
 2الصغَت اؼبميز ". ىو يف حكم هو تع" اؼبكىلفقرهتا األ

حكاـ أصت " تصرفات اؼبعتوه تسرم عليها من ؽ.ـ الكوييت اليت ن 99ككذا نص اؼبادة 
 ك مل ينصب".أعليو قيم  ب، نص87نصوص عليها يف ـ تصرفات الصغَت اؼبميز اؼب

عترب يف إف اؼبعتوه أختالؼ، إذ قبد لنصيُت نكتشف الوجو الثاين من اإلكمن خالؿ ىذين ا
 اؼبميز. حكم الصغَت

ك بصحة أللحكم ببطالف  ىل حد ما معيار التمييزإ ختالؼ يعترب مسايران ف ىذا اإلأكما يالحظ 
 قلية سليمة كلو ف قدراتو العأ ، إال  طككالمو ـبتل ف اؼبعتوه قليل الفهم، كليس عدميأكوف التصرفات  

 3صحيحة.دراؾ فبا هبعلو يف بعض األحياف مثل اؼبميز كتصرفاتو نصيب معترب من اإل

                                                           
 .24، ص 2005لسنة  44العدد ك اؼبنشور يف اعبريدة الرظبية  75/58يعدؿ كيتمم االمر  2005يوليو  20اؼبؤرخ يف  05/10القانوف رقم  1
 ؽ. ـ. االردين. 2

ط؟ من األجدر *أال يعترب قصورا  يف ؽ.ـ.ج عندما إعترب اؼبعتوه مثل اجملنوف بصفة مثلية رغم أنو يف بعض حاالت العتو يكوف اؼبعتوه فاسد التدبَت فق
ساس دبصلحة القائم بالتصرؼ كخلفو من جهة كدبصلحة اؼبتعاقد معو أف يكوف يف اغبكم الصيب اؼبميز كليس اجملنوف؟ أال يعترب ىذا اغبكم غَت عادؿ كم

 من جهة أخرل عندما إعترب اؼبعتوه مثل اجملنوف ك تصرفاتو باطلة رفم أنو فاسدان للتدبَت فقط مثل السفيو كذا العفلة يف بعض اغباالت؟.
 .101، ص1990، 2ية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنوف اعبزائر، طإسحاؽ إبراىيم منصورم، نظرية اغبق كالقانوف كتطبيق يف القوانُت اعبزائر  3
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ض األحياف ف يف بعأ، ذلك ةعتبار اؼبعتوه من الصغَت بصفة مطلقإىناؾ مبالغة يف  ونأإال  
 م كيصبح مثل اجملنوف. *فهتتغلب عليو صفة عدـ ال

 

 

 العوارض غير المقننة وأثرىا على النظام القانون الجزائري  الفرع الثالث

ع اعبزائرم كمعظم التشريعات السابقة الذكر الذم حصرىا اؼبشر  ىل العوارض اؼبقننةإباإلضافة 
ثار كبَت على النظاـ أد التمييز كؽبا ف ىناؾ اؼبتبقي من العوارض اليت تقيأقبد ، عرضها العربية السالف

ف نفصل ضمن ىذا الفرع ؾبموعة من العوارض غَت اؼبقننة   أ رتأيناإالقانوين السائر يف اعبزائر، حبيث 
 أثرىا على النظاـ القانوين اعبزائرم.ك 

 نةالعوارض غير المقن  أول

ف ىناؾ عوارض لألىلية مل يرتقي اؼبشرع يف حصرىا كضمها إىل بقية العوارض اؼبنصوص أقبد 
 مراض النفسية، العصبية، العقلية.األعليها، كالسكر ك 

I زكاؿ العقل بتناكؿ اػبمر ىو ك قيل معناه غيبوبة العقل كاختالطو بالشراب اؼبسكر،   السكر
 .هو حاؿ سكر من كما يلحق هبا حبيث ال يدرم السكراف بعد إفاقتو ما كاف

سكر ال ك كالسكر اغباصل بشرب الدكاءكطرؽ السكر نوعاف: سكر حاصل بطريقة مباحة  
 اصل بطريقة ؿبظورة كذلك كالسكر اغباصل من اػبمر.اغب

ىلية ف السكر يزيل األأقهاء يث يرل كثَت من الفف السكر لو تأثَت كبَت على التمييز، حبأكقبد 
ورة كاػبمر كسواء  ظك ؿبأدكية كبعض األان  مباح ان مر أؿ سواء كاف قواؿ كاألفعاح منو العقود كاألفال تص

 1.مكرىان  ك مضطران أ ان ـبتار  كاف السكر مريدان 

                                                           
 ص.95، 1993صبعة ظبحاف اؽبلياكم، االىلية كعوارضها كالوالية العامة كاػباصة كأثرىا يف التشريع اإلسالمي، دارعُت ميلة، اعبزائر،  1
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ا الًذٌينى آمنوا الى  تػىٍقرىبيوا الص الىةى كىأىنٍػتيٍم كما جاء يف قولو تعاىل من الكتاب الشريف " يىأىيػُّهى
سيكىارىل حىىت  تػىٍعلىميوا مىا تػىقيوليوٍف "

 ف اهلل سبحانو كتعاىل جعل قوؿ السكراف غَتأداللة ككجو ال 1
ف من شرط التكليف العقل كمن ألى صباع عنعقاد اإلنو غَت مكلف لإلأمعترب إلنو ال يعلم ما يقولو كب

 2ال يعقل ما يقوؿ فليس مكلف.

طىالؽى كىالى ًعتىاؽى يف  كمن  ؽ " الى غٍ إً السنة قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم " الى

 سكر هبا.كانت اؼبادة اليت   بب ك مهما السكراف ال يعقل مهما كاف السف أن القيم ابكيعلل 

مزيالن للعقل مناط يف حد ذاتو يإعتباره  السكر إىلركف نطي ناؾ رأم أخر عبمهور الفقهاء فالىك 
عتبار التصرفات كجعلها أسبابا ألحكامها ك أثارىا، بل ينطركف إليو يف سببو ك إىل التكليف كعلة إ

مر مباح كالدكاء كالبنج كانت ف كاف بالرضا كبأكقوعو بالرضا أك باإلكراه، فهم يركف أف السكر إ
ما إذا أرادتو، إنعداـ ف السكراف معذكر لإلكراىا لألإرفات باطلة ككذلك إذا حدث السكر صالت

فكل  نساف معذكران م ؾبراىا مل يكن اإلر ظورة كاػبمر كما هبنساف قصده كدبادة ؿباإل ةدار إحدث ب
 كصحيحة. فذةتصرفاتو نا

II     عقليةالعصبية وال و نفسيةمراض الاأل 

كل تقسيمات كتصنيفات متعددة فهي ألمراض النفسية كالعقلية ربت شايتناكؿ علم النفس 
 ف تكوف عقلية.أما إنفسية عصبية، ك تكوف أف  ما إ

 مراض النفسيةاأل -4

اؼبصاب دبرض ك ختالؿ عضوم، إج تتلف يف تركيبة اؼبخ، كما ال تنمراض الوظيفية تكوف بدكف أ
ىو ك طبيعيا دف سلوكو الذم يبأ ال  إجتماعي بالشذكذ إلايز سلوكو يبف أعصيب قل  فسيك نأنفسي 

مراض النفسية كثَتة ألعُت الناس كاأة عن بالنفسية اػبصذباىات ـبتلف عن اؼبيوؿ الداخلية كاإل
 كعديدة.

 التخلف العقلي -2
                                                           

 أخرجو ابن ماجو ،ك أضبد يف مسنده ك أبو يعلى يف مسنده . 1
 .165،ص1983ي ؿبمصاين،النظرية العامة للموجبات ك العقود يف الشريعة اإلسالمية، دار العلم للمالين،  طؿبمد صبح 2
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مسؤكلُت غَت  هنم أعقلي، أكد أيضا األطباء اػبرباء ف األشخاص اللذين يعانوف من زبلف إ
 كغَت مؤىلُت لتسَت أمواؽبم كتصرفاهتم بأنفسهم كمن الضركرم كضعهم ربت الوالية.

قضاء اغبكم باغبجر على اؼبصابُت بالتخلف الذىٍت كتعيُت ؽبم مر الذم فرض على الكىو األ
 1لإلدارة شؤكهنم. مقدمان 

 

 رىا على النظام القانون الجزائريثاأ  ثانيا

 ىلية:ق معايَت موضوعية لنظاـ عوارض األن أثرىا كفمككذلك ي

 

 الموضوعية لنظام عوارضالمعايير 

ىل نفس النتيجة إصفة عامة ذبمع كل حالة تؤدم مد إىل ف تعأكيقصد باؼبعايَت اؼبوضوعية ىي 
نعداـ التمييز كفساد إحاالت  ىلية حىت ذبمع كلبالنسبة لعوارض األك ىي  ،لتندرج ربت معناىا

خر أكفساد التدبَت معيار ىلية، نعداـ األإىل إيؤدم  ك نعداـ التمييزإف تكوف ىي نفسها أَت هبب التدب
يل إصبيع اغباالت اليت قد تؤدم  ذين الوصفُتىتندرج ربت  قد عاد ليكوف قاصران  عتبار البالغلإل

 2عقود غَت عادلة بالنسبة للمتعاقد كخلفو.

 نعدام التمييز في الّشريعة اإلّسالميةإأسباب  :المطلب الثاني

حكم فقهاء اؼبٌسلموف الصيب كاجملنوف كاؼبعتوه ما يقع من ضرر ذباه الغَت كجنايتو يف عترب إ
نعداـ التمييز يف الفقو اإلٌسالمي إىل إسباب أيز لديهما كترجع يمتنعداـ الإىل كيرجع ذلك إ ،اػبطاء

 ىلية.ك عارض من عوارض األأىل أم طارئ يقع لإلنساف السن بداية، كمن مث إ

                                                           
   10:28www.6abib.comق، على الساعة 05/11/1426منتديات طبية ، االمراض العقلية ك النفسية،  مقاؿ منشور يف  1
 اؼبرجع نفسو،ف ص. 2
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عٍت أهنا " صفة يقدرىا الشارع يف الشخص تصطالحا فإا م  أ ،لألمركاألىلية لغة ىي الصالحية 
 هنا " ما يطرأأ بعٍتتوليُت فصطالح الألصإىلية يف األا عوارض م  أ، "صاغبا ػبطاب تٌشريعي لو ؿبالن ذبع

 1ك تقضي اغبد من تصرفاتو.أ هك سبييز  نساف من الطوارئ اليت تؤثر يف عقلوعلى اإل

كؿ الصغر يف إىل  فركع، سيتناكؿ يف الفرع األاؼبطلب  خالؿ ىذا  من كعليو تنقسم الدراسة
نعداـ التمييز يف الٌشريعة اإلٌسالمية، ك جاء الفرع الثاين ربت عنواف األمراض إالسن سبب من أسباب 

اؼبؤثرة يف العقل، كيف الفرع الثالث نعاًف فيو األسباب األخرل اليت تعدـ التمييز كعليو سيتم دراسة ما 
 تقدـ طرحو على النحو التايل:

 لسن الصغر في ا  الفرع األول

الفقو بأنو "كصف عالق باإلنساف من كالدتو إىل بلوغو كتكامل  السن يف يعرؼ الصغر يف
 .2ملكاتو العقلية"

كتماؿ إَت ناضج كقدراتو غَت كاملة كعدـ ف الصغَت قبل البلوغ يكوف لو عقل غأكىذا يعٍت 
 عقلو.

 كيقع ربت هالسابعة من عمر عند البلوغ سن ، كتنتهي بوالدة الصيب حيان  أكالن  رحلةاؼبحيث تبدأ 
علة من ذلك لعدـ كال ،ف ىذه اؼبرحلة ربتسب بالسنواتأتفق الفقهاء على إكقد  غَت اؼبميز ىمسم

ف تتفق على غَت اؼبميز حبسب العمر .... كتصرفات الصيب غَت اؼبميز تقع باطلة أحكاـ، ك تعارض األ
حكاـ األذباه ؾبلة اإل اخذت هبذأكقد  نفية،يف صبيع اؼبذاىب، عند اغبنابلة كاؼبالكية كالشافعية كاغب

ذف لو أف إتصرفات الصغَت غَت اؼبميز ك كاليت نصت على ما يلي " ال تصح  "966العدلية يف اؼبادة "
 .3كليو"

 األمراض المؤثرة في العقل  الفرع الثاني

                                                           
 .733أ مطبعة جامعة دمشق، دمشق،ص6، ط1مصطفى أضبد الزرقا، الفقو اإلسالمي بثوبو اعبديد،ج 1

. 803مصطفى أضبد الزرقا، مرجع سابق، ص 2  
. 58مشارم سعد صاٌف الطويل الرشيدم، اؼبرجع السابق،ص 3  
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 نعداـ التمييز لدل الفقوإكأحد أسباب تكتسب األمراض اؼبؤثرة يف العقل أنبية كبَتة  
على  أقد يطر نساف، فأم خلل لعقل اإلدراؾ من تأثَت على التمييز ك اإل اإلٌسالمي، كيرجع ذلك ؼبا بو

 دراؾ.اإلك  التمييزينقصو القدرة على  د وبدث فيو خلالن قك أك يعدـ العقل أفيو قد يؤثر فالعقل 

كالعتو كالسفو، مراض العقلية ىي اعبنوف حكاـ العدلية ثالثة أنواع من األلية األكقد عرفت ؾب
، كعلية سيتم تناكؿ ىذا الفرع من خالؿ ثالث 946، 945، 944كذلك يف نصوص اؼبواد 

 عناصر:

 

 

 الجنون  أول

طبق ىو الذم يستوعب ف "اجملنوف على قسمُت أحدنبا اجملنوف اؼبألة من اجمل 944تقوؿ اؼبادة 
هبن يف بعض األكقات كيفيق يف بعضها كقاتو كالثاين ىو اجملنوف غَت اؼبطبق ك ىو الذم أجنونو صبيع 

"1. 

حكاـ قد عرفت نوعُت من اعبنوف، األكؿ ىو اعبنوف ف ؾبلة األأقة اؼبالحظ حبسب اؼبادة الساب
ف اعبنوف اؼبطبق أقة ، كقد جاء يف شرح علي حيدر للمادة السابالثاين ىو اعبنوف غَت اؼبطبقك طبق اؼب

طبق كيف اعبنوف اؼب ،شهرالكقاتو يف أخر صبيع أ قوؿ كيف سنةالكقاتو يف أجنونو صبيع  ىو من يستوعب
اعبنوف  القوؿ الثاين، ك سنة كاملة ىلإاؼبطبق ىو الذم يبتد ف اعبنوف أالقوؿ األكؿ ف ،قواؿأأربعة 

، ىو اعبنوف كقد رجح ىذا القوؿ كالقوؿ الثالث كامالن د شهرا ن اؼبطبق ؼبدة شهر أم اعبنوف الذم يبت
ما اجملنوف أ، كثر من يـو  كليلةأ ، كالقوؿ الرابع ىو اعبنوف الذم يستوعبن سنةم الذم يبتد لألكثر

 .2غَت اؼبطبق فهو الذم يكوف يف بعض األكقات ؾبنوف كيفيق يف بعضها كاؼبصركع

                                                           

.59مشارم سعد صاٌف الطويل: مرجع سابق ، ص  1  
.23فضل ماىر عسقالف: مرجع سابق، ص  2  
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ك أدبعٍت أف اعبنوف ليس مرضا بعينو ف اآلراء الفقهية األربعة السابقة صحيحة، أيبكن القوؿ ب
بل أف عدة أمراض كحاالت يبكن أف تندرج ربت كصف  ،كصافهاأحالة بعينها ؽبا ضوابطها ك 

 1اعبنوف، ...  كعليو ال يبكن تقييد اعبنوف بزمن معُت.

، حيث تقوؿ  980، 979ضطلعت هبما اؼبادتُت إاعبنوف اؼبطبق كغَت اؼبطبق فقد  ما حكميأ
 2غَت غَت اؼبميز.ف اعبنوف اؼبطبق ىو يف حكم الصأب 979اؼبادة 

ك أجازىا الويل أف إؽبا حىت  كال أثرية كالفعلية باطلة بطالنا مطلقا " معٌت ىذا أف تصرفاتو القول
 ك اؼباؿ.أفعالو اعبنائية على النفس ألكنو يطالب بضماف ك تو، جازىا ىو بعد أفاقأ

 

كتصرؼ العاقل ف "تصرفات اجملنوف غَت اؼبطبق يف حالة إفاقتو  أفنصت على  980ما اؼبادة أ
"3. 

 اكغَت اؼبطبق امطبق جنونا ف صبيع تصرفات اجملنوفأيفهم من نص اؼبادتُت السابقتُت  ...كعليو
ف حكم إفاقة غَت كاملة فيف حُت إذا ماكنت اإلباطلة، أما تصرفاهتما يف حالة اإلفاقة فهي صحيحة، 

عتبار دكر اػبربة الفنية إىل خرل إتصرفاهتما كحكم تصرفات الصغَت اؼبميز، كأرل أف ىذا يقودنا مرة أ
فيما إذا  ك ك غَت مطبق أ الطبية كالقضاء كاػبصـو ىو الفيصل يف ربديد فيما إذا كاف اعبنوف مطبقان 

 .4ك غَت تامةأة تامة قافانت اإلك

 العتو  ثانيا

حبيث ختل شعوره ، إحكاـ العدلية ))اؼبعتوه ىو الذم من ؾبلة األ 945توه عرفتو اؼبادة ... اؼبع
 يكوف فهمو قليال ككالمو ـبتلطا كتدبَته فاسدا((.

                                                           
 فضل ماىر عسقالف: اؼبرجع نفسو، ف ص. 1

  2اؼبرجع نفسو، ف ص .
.24اؼبرجع نفسو، ص  3  

.24فضل ماىر عسقالف:مرجع سابق، ص  4 
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كعلى ذلك فإف العتو كاعبنوف ىو خلل يصيب العقل كلكنو ىبتلف عنو يف أف صاحبو ال يكوف 
ك اؼبرض  أالشخص عادة بسبب التقدـ يف السن يف حالة ىياج، ... كالعتو مرض عقلي يصيب 

اط العقل، ال تكفي كحدىا للقوؿ كبطإ مراحل كإذا كانت كحدىا كىي أكىلكتصلب الشرايُت اؼبخ، 
 .1هنا قد تكوف سببا يف إصابة الشخص بالعتوأ ة ، إالادر نعداـ اإلإب

ف اؼبعتوه قد يقـو بتصرفات ـبتلفة إما قولية ك إما فعلية إالمية، فبالنسبة لفقو الٌشريعة اإلسٌ 
ف اآلفة مل تذىب بعقلو  حكم تصرفات الصيب اؼبميز أل فالنسبة للتصرفات القولية فإف حكمها يأخذ

إىل تدبَت  ىنو ال يرقأال إمن مث كاف العتو نوع من التميز  ثرت فيو بالنقصاف، كأاجملنوف بل  كما يف
 2.صحيحان  كاغبكم عليها حكمان  سليمان  تدبَتان  األمور

 

 السفو  ثالثا

صطالحا فيعرؼ على إما أ كطاش كجهل، خف سفو سفهان كسفاىان  " نوأالسفو يف اللغة على 
 .3"نساف فتحملو على العمل خبالؼ موجب العقل كالشرع مع قياـ العقل حقيقةنو " خفة تعًتم اإلأ

بقوؽبا "السفيو ىو الذم ينفق مالو يف غَت موضعو كيبذر يف  946تو اجملٌلة يف اؼبادة فكقد عر 
طريق عطائهم ال يعرفوف إخذىم ك أزالوف وبفلوف يف سراؼ كالذين الينفقاتو كيضيع أموالو كيتلفها باإل

 .4ىتهم كخلو قبوؽبم يعدكف أيضا من السفهاء "ذبارهتم كسبتعهم بسبب بال

 

ع نف يبأالفقهاء على من بلغ سفيها  تفقإ، فقد ... كقد يطرأ السفو على شخص بعد بلوغو
 5بيو.أعنو مالو كيظل ربت كالية 

                                                           

أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوره يف القانوف اػباص، كلية اغبقوؽ ،جامعة  -دراسة مقارنة-بوكرزازة أضبد: اؼبسؤكلية اؼبدنية للقاصر 2
.2013/2014اعبزائر،   

 .45اؼبرجع نفسو، ص  2
  3اؼبرجع نفسو، ف ص.

.1397علي بن ؿبمد البزدكم، كشف األسرار، طبع من طرؼ حسن حلمي الريزكرم، ص 4  
 مشارم سعد صاٌف الرشيدم: مرجع سابق،ف ص. 5
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ل  ىيوى فػىٍلييٌمًلٍل كىلًي وي  ك ضىًعيٌػفىان أكألقولو تعاىل )فىإٍف كىافى اٌلًذم عىلىٌيو اغبىقي سىًفيٌػهىان  الى يىٍستىًطيٍع أىٍف يبًي
ؿ(. بًالعىدٌٍ

1 

 تعدم التمييز ىخر أأسباب   الفرع الثالث

غماء اإلك كمن ىذه األسباب ىي النـو  ،توجد ىناؾ عدة أسباب تعدـ التمييز فتذىبو مؤقتا
 السكر كالسحر.ك 

 غماء واإلالنوم   أول

اغبواس الظاىر السليمة  ه كختيارم يبنع العقل مع كجودإنو" فتور طبيعي غَت أ على يعرؼ النـو
 عن العمل "

ستعمالو مع إز بو ذك النهى عن نو " فتور غَت طبيعي يزيل القول كتعجأغماء بكما يعرؼ اإل
 قيامو حقيقة ".

هنما عوارض أماء يتشاهباف يف ف كل من النـو كاإلغأمن خالؿ التعريفات السابقة يتضح ك      
 2فهما متعلقاف بأمور كقتية كقصَتة، ال دخل لإلنساف فيها. ،ستعمالوإيبنعاف العقل من 

 
 السكر ثانيا 

 ةر األخبتالء دماغو من مإنساف من تعرض اإل حالة ،نوأيفو بالزحيلي يف تعر  ةيقوؿ الدكتور كىب  
 3ليو، فيتعطل معو عقلو اؼبميز بُت األمور اغبسنة كالقبيحة.إاؼبتصاعدة 

كراه، ك اإل أضطرار إلك حالة اأك البنج أر بطريق مباح كاغباصل من الدكاء كىو نوعاف: سك
و ال يذىب يخر من البَتة، كالسكر بنوعأك أم مسكر أراـ كاغباصل من اػبمر اغبكالسكر بطريق 
 لو فًتة من الزمن، يزيل اإلرادة كالقصد.العقل  بل يعط

كال  رادةف يبطل اإلأم من اغبنابلة، ابن تيمية ك ابن القيٌ ك حكمو على اؼبشهور عند اؼبالكية    
ك أاح ك اإلرادة، سواء كاف بطريق مبأالقصد  ـ، فتبطل عقوده كتصرفاتو لعدـ سالمةالتز إيًتتب عليها 

                                                           
 .286سورة البقرة، اآلية  1
 68مشارم سعد صاٌف الرشيدم: اؼبرجع السابق، ص 2

.38فضل ماىر عسقالف: اؼبرجع السابق، ص   3  
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ال بيعو ك الىبتو كال سائر أقوالو ... كقاؿ صبهور الفقهاء يفرؽ ك ح يبينو كطالقو كإقراره ؿبظور، فال يص
لو كعقابا على تسببو يف  زجران  إرادتوعتبار كبُت السكر دبجـر فتقبل إأم  إرادتوُت السكر دبباح فليس ب

 1تعطيل عقلو..."

 السحر ثالثا 

 كلكن سيلىٍيمىافي  كىفىرى  كىمىا ۖ  قاؿ اهلل تعاىل " كىاتػ بػىعيوا مىا تػىتػٍليو الش يىاًطُتي على ميٍلًك سيلىٍيمىافى 
"السِّ  الن اسى  يػيعىلِّميوفى  كىفىريكا الش يىاًطُتى   2ٍحرى

 3". الس اًحريكفى  يػيٍفًلحي  كىالى  ىذا أىًسٍحره  ۖ  قاؿ اهلل تعاىل "قىاؿى موسى أىتػىقيوليوفى لًٍلحىقِّ لىم ا جىاءىكيٍم 

 

لى عىمى  ييٍصًلحي  الى  الل وى  ًإف   ۖ   سىييٍبًطليوي  الل وى  ًإف   ۖ  كقولو تعاىل "فػىلىم ا أىٍلقىٍوا قىاؿى موسى مىا ًجٍئتيٍم ًبًو السٍِّحري 
 4اٍلميٍفًسًدينى "

ًيًنكى تػىٍلقىٍف مىا صىنػىعيوا  ٍيدي  صىنػىعيوا ًإمب ىا ۖ  كقولو تعاىل " كىأىٍلًق مىا يف يبى  الس اًحري  يػيٍفًلحي  كىالى  ۖ   سىاًحرو  كى
 ". أتى حىٍيثي 

ًمٍن بىًٍت زيرىٍيقو  رىجيله  ملسو هيلع هللا ىلصسىحىرى رىسيوؿى الل ًو "اؼبؤمنُت  عىاًئشىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهىا قىالىٍت: أـعىٍن 
، فػىعىلىوي  كىمىا الش ٍيءى  يػىٍفعىلي  كىافى  أىن وي  إًلىٍيوً  ىبيىي لي  ملسو هيلع هللا ىلصيػيقىاؿي لىوي: لىًبيدي ٍبني األىٍعصىًم، حىىت  كىافى رىسيوؿي الل ًو 

لىةو كىىيوى ًعٍنًدم، لىًكن وي دىعىا كىدىعىا، مثي  قىاؿى : يىا عىاًئشىةي، أيشٍ  ًعٍرتي أىف  حىىت  ًإذىا كىافى ذىاتى يػىٍوـو أىٍك ذىاتى لىيػٍ
ا اٍستػىٍفتػىٍيتيوي ًفيًو،  ، فػىقىاؿى الل وى أىفػٍتىاين ًفيمى أىتىاين رىجيالًف، فػىقىعىدى أىحىدينبيىا ًعٍندى رىٍأًسي، كىاآلخىري ًعٍندى رًٍجلىي 
: مىٍطبيو أىحىدينبيىا لصحابو مىا كىجىعي الر جيًل  : يف  ب؟ فػىقىاؿى : لىًبيدي ٍبني األىٍعصىًم، قىاؿى قىاؿى : مىٍن طىب وي ؟ قىاؿى
: يف ميٍشطو كىميشى  : يف بًٍئًر ذىٍركىافى فىأىتىاىىا أىمِّ شىٍيءو؟ قىاؿى ؟ قىاؿى : كىأىٍينى ىيوى اطىةو كىجيفِّ طىٍلًع لبىٍلىةو ذىكىرو، قىاؿى

ا نػيقىاعىةي اغبًن اًء، ٍك كىأىف   : يىا عىاًئشىةي ، كىأىف  مىاءىىى اًبًو، فىجىاءى فػىقىاؿى  ريؤكسى رىسيوؿي الل ًو يف نىاسو ًمٍن أىٍصحى

                                                           
 اؼبرجع نفسو، ف ص.  1
 .102سورة البقرة اآلية  2
 .77سورة يونس اآلية  3
 .81سورة طو اآلية  4



التمييز عديم لمسؤولية المفاىيمي اإلطار                              األول الفصل  

 

55 
 

: قىٍد عىافىاين الل وي، فىكىرًٍىتي أىٍف أيثػىوِّرى لبىًٍلهىا ريؤكسي الش يى  : يىا رىسيوؿى الل ًو، أىفىال اٍستىٍخرىٍجتىوي؟ قىاؿى اًطًُت، قػيٍلتي
 1".عىلىى الن اًس ًفيًو آشر فىأىمىرى هًبىا فىديًفنىتٍ 

حيث ال  ف إرادة اؼبسحور تكوف غَت سليمة،إنو زبيل، كبالتايل فأثر ك ف للسحر أأيتفق العلماء على 
 يتوافر لديو اإلرادة كالرضا الالـز كتوافرنبا يف التصرفات القانونية كما ىو حاؿ بالنسبة للمجنوف.

على إرادة اؼبسحور لتأثَت السحر كنظرا ن  ػ ػ ػ... كقد يؤثر السحر على كل ؾباالت حياة اؼبسحور،
للوعي حبيث ال  كاف فاقدان   ىل عدـ كقوع طالؽ اؼبسحور إذاإف الفقو اإلسالمي يذىب إؽبا، ف وكسلب

 ما إذاكافأك اؼبعتوه، أور كاجملنوف الطالؽ، فاؼبسحبيدرم ما يقوؿ، كلكن هبد نفسو ؾبربا على التلفظ 
 اء.صحالعقالء األشأف نو أفيقع طالقو ش ي ما يقوؿاؼبسحور يع

                                                           

6391صحيح البخارم،رقم   1  
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عن فعلو  طار ادلفاىيمي دلسؤولية عدمي التمييزاإلعلى ن تعرفنا يف الفصل السابق أهناية وبعد    
دراكو وسبييز، إعرض األسباب اليت تفقد الشخص و دبا فيها تعريف دبسؤولية عدمي التمييز،  الضار

ىل القانون ادلدين إلقانون والفقو الفرنسي باإلضافة سنتطرق يف ىذا الفصل إىل موقف كل من ا
ادلبحث حصرىم يف من خالل القوانيُت اليت تأثر هبا ادلشرع اجلزائري، وىذا من عتبارىم إادلصري ب

دمي من مدى مسؤولية ع 2005موفق ادلشرع اجلزائري قبل وبعد تعديل األول باإلضافة إىل عرض 
التمييز، وطلصص الدراسة يف ادلبحث الثاين من ىذا الفصل إىل موقف الّشريعة اإلّسالمية من 

 مسؤولية عدمي التمييز .

عن فعلو  موقف القانون المدني الجزائري من مسؤولية عديم التمييز   المبحث األول 
  الضار

ثارة للخالف إموضوعات ادلسؤولية ادلدنية  يعترب موضوع مسؤولية عدمي التمييز من أكثر
، حيث جائت القوانُت ادلدنية الوضعية دبذاىب شىت يف طبيعة ىذه ادلسؤولية، الفقهي والقانوين

خرى نفت ادلسؤولية عنو، ويرجع ىذا أالتمييز، و بعض القوانُت إىل قيام مسؤولية عدمي  تفذىب
حيث تسارعت  ،دنية لإلقامة ادلسؤولية عن الفعل الضارزبذتو القوانيُت ادلإ ذيىل األساس الاخلالف إ

 هبذا الشأن نظريتان علا النظرية الشخصية والنظرية ادلوضوعية.

وتنقسم الدراسة يف ىذا ادلبحث إىل  مطلبُت، فادلطلب األول جاء ربت عنوان األساس القانون 
، وسنعاجل يف ادلطلب الثاين مسؤولية دلسؤولية عدمي التمييز يف ق م ادلصري ويف القانون ادلدين الفرنسي

 .2005وبعد تعديل  2005يف القانون ادلدين اجلزائري قبل تعديل  عن فعلو الضار عدمي التمييز
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في القانون  عن فعلو الضار لمسؤولية عديم التمييز يساس القانوناأل   المطلب األول
 القانون المدني الفرنسيو المدني المصري 

فعاذلم الضارة على األحوال أة عدؽلي التمييز عن سؤوليحلديثة ضلو تقرير ماذبهت أكثر الشرائع ا
الذي  اليت ال يتسٌت فيها للمصاب احلصول على  التعويض من الشخص ادلسؤول عن عدمي التمييز،

اب ولو رتكب الفعل الضار واليت يكون فيها مركز عدمي التمييز ادلايل يسمح بإلزامو بتعويض ادلصإ
 1تعويض جزئيا."

( من التقنُت ادلدين 164/2ذباه، فنص يف ادلادة )ع ادلصري أيضا يف ىذا اإلوقد سار ادلشر  
نو " ومع ذلك إذا وقع الضرر من أاألوىل من ادلادة ادلذكورة على  من حكم الفقرة ستثناءً إاحلايل 

، على تعويض من ادلسؤولو تعذر احلصول أومل يكن ىناك من ىو مسؤول عنو،  شخص غَت شليز
 2ن يلزم من وقع منو الضرر بتعويض عادل، مراعيا يف ذلك مركز اخلصوم".أجاز للقاضي 

إىل تقنُت  1968يناير 3خذ ادلشرع الفرنسي دبثل ذلك إذ أضاف بالقانون الصادر أوقد    
ادلصاب  ليو ونص صراحة على مسؤولية البالغإالذي تقدمت اإلشارة  489/2ادلدين نص ادلادة 

 3فعالو الضارة.أ عن ضطراب عقليبإ

ليو نص ادلادة إند تمن التفصل يف األساس الذي يس من خالل ىذا ادلطلب سنتعرض إىل نوعف
ىل أساس مسؤولية إويف الفرع الثاين نتطرق  من ق.م ادلصري وذلك من خالل الفرع األول، 164/2
 .كبَتاً ن ادلشرع اجلزائري تأثر هبذه القوانُت تأثَتا ً أتبار عإ التمييز يف القانون الفرنسي، بعدمي

 من ق. المصري 146/2ليو نص المادة إاألساس الذي يستند  األول الفرع 

 ستثنائية ادلنصوص عليهاادلصري على أن أساس ادلسؤولية اإليكاد ينعقد إصباع الفقو 

 جتماعي، فغَتالتضامن اإلفكرة ربمل التبعة أو  ( ىو164يف الفقرة الثانية من نص ادلادة )

                                                           
. القاىرة، بدون دار نشر. 5سليمان مرقس ، الوايف يف شرح القانون ادلدين يف اإللتزامات يف الفعل الضار وادلسؤولية ادلدنية. القسم األول، ط 1

 .251-250ص ، 1992
.251ادلرجع نفسو، ص  2 
 .251رجع السابق، ص ادل 3
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ادلميز يتحمل تبعة أفعالو الضارة ولكن يف حدود معينة فهي مسؤولية مقررة على خالف 
 1األصل العام.

ينجم من " )...( يقول الدكتور فتحي عبد اهلل أن ادلشرع ادلصري قد تدارك هبذا النص ما قد 
التمييز، وقرر مسؤولية عدمي التمييز مسؤولية سلففة نعدام نتفاء ادلسؤولية إلإضرر بادلضرورين من وراء 

 –كما ىو احلال يف الفقو اإلسالمي   –، وىي مسؤولية ال تقوم على اخلطأ، وإظلا تقوم تيف حاال
على ضمان اإلتالف، فمن يرتكب فعال يصيب الغَت يف نفسو أو مالو عليو الضمان، فالفقو 

فإذا وجدت العلة وجد ادلعلول، وإذا كانت مسؤولية اإلّسالمي غلعل الضرر علة وسببا للتضمُت، 
( ليست مطلقة كما ىو احلال يف القانون الفرنسي، إال أنو  164/2عدمي التمييز وفقا لنص ادلادة )

، فادلشرع رف النظر عن إدراكو ووعيو وسبييزبالغَت بص عن أفعالو اليت تلحق ضرراً  يكون مسؤوالً 
  2".ية موضوعيةادلصري قرر يف ىذه احلالة مسؤول

أن ادلشرع ادلصري مل يأخذ بفكرة اخلطأ دبعياره  األستاذ فضل ماىر عسقالن يف رأي
ادلوضوعي، كما أنو مل يأخذ بفكرة الضمان اليت تقوم عليها مسؤولية عدمي التمييز يف الفقو 

جوازية  وجوبية ال ستثنائيةإمسؤولية عدمي التمييز أصلية ال  اإلسالمي، ألنو لو صح ذلك لكانت
عن  كون الشخص مسؤوالً ي( تقضي 164وكاملة ال سلففة، ودلا كانت الفقرة األوىل من ادلادة )

أعمالو غَت ادلشروعة مىت صدرت منو وىو شليز، وعليو فإن نظرية ربمل التبعة اليت قال هبا معظم الفقو 
 3) .164/2ادلصري تبقى ىي األساس القانوين دلسؤولية عدمي التمييز اليت تضمنها نص ادلادة )

 مييز في القانون الفرنسي وأساسهامسؤولية عديم الت  الفرع الثاني

مسؤولية عدمي التمييز عن فعلو الضار، بتطور واضح يف القانون الفرنسي، ؽلكننا مرت فكرة 
 من) 489/2بتعديل نص ادلادة ) 1968يناير  3تقسيمو إىل مرحلتُت، حددعلا صدور قانون 

 القانون ادلدين الفرنسي.

 

                                                           
 .323، ص1956، القاىرة، دار النهضة العربية، 1عبد الرزاق أضبد السنهوري، الوجيز يف شرح القانون ادلدين، نظرية االلتزام يوجو عام، ج 1

.96فضل ماىر زلمد عسقالن: ادلرجع السابق،ص   2  
 ادلرجع نفسو، ن ص. 3
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 ( مدني فرنسي684/2يل نص المادة )المرحلة األولى السابقة على تعد  أولً 

ادلدنية يف القانون ادلدين الفرنسي على اخلطاء، واخلطأ لدى صبهور الفقو الفرنسي تقوم ادلسؤولية 
خر، فانو ال ، ووفقا الركن األسناد(خر معنوي )اإلاأليقوم على ركنُت أحدعلا مادي )التعدي( و 

 1دراك.رد التعدي بل ضرورة وجود عنصر اإليكفي لقيام اخلطاء رل

ن ادلشرع الفرنسي يشًتط صراحة التمييز لقيام ادلسؤولية ادلدنية أرغم  ،زبالتمييدراك يرتبط اإلو 
بَتاللو  ن صبهور الفقو الفرنسي )كوالن وكبيتان ر أ وما يلها، إال 1382للشخص من خالل ادلواد 

روبَت و كاربونيو وغَتىم(، وسايره القضاء يف ذلك، كان يشًتط كمبدأ عام التمييز لقيام  سفاتيوو 
فعاذلم أعن  ؤولية ادلدنية حيث يعترب القضاء الفرنسي األشخاص عدؽلي التمييز غَت مسؤولُتمس

 الشخصية الضارة اليت تصيب الغَت.

واجملنون والذي فقد سبييزه  ،فقضت زلكمة النقض الفرنسية بأن ادلسؤولية تفًتض وجود اخلطاء
 2خطا ما. ليوإن يسند ألك إرادة واضحة ومن ٍب ال ؽلكن لسبب ما ال ؽل

ن اخلطاء ادلدين كاخلطاء اجلنائي يشتمل على عنصر شخصي أخر ذلا أحكم كما قررت يف 
ن عدمي التمييز ال يسأل عما أالفرنسية  ض، كما قضت زلكمة النق3يتضمن القدرة على التمييز

 4ة.ضرار للغَت ال مسؤولية تقصَتية وال مسؤولية عقديألشياء اليت ىي ربت حراستو من األتسببو ا

ة يف القانون ن التمييز شرط الزم لقيام اخلطاء، ومن ٍب ادلسؤولية ادلدنيألص من كل ذلك وطل
من القدرة على التمييز  ن ال يتصور قيام تلك ادلسؤولية يف حق األشخاص احملرومُت أادلدين الفرنسي و 

ضلراف عن سلوك إو  عترب تعدياً إن إ حىت وىذا األخَت  ن سلوكأىل القول إ، وذلك يدعو واإلدراك
عتباره سلوك إنو ال ؽلكن أإال ، يةل ادلعتاد، وىو أيضا سلوك معيب من الناحية ادلوضوعجر ادلألوف لل

ىذا السلوك غَت قادر على التمييز  رتكبيي خاطئا من الناحية القانونية، مادام ىذا الشخص الذ
 فعالو الضارة.أ وإدراك

                                                           

.96ىر زلمد عسقالن: مرجع سابق،صفضل ما  1  
2 Cass req, 21 oct. 1901, dp.1901-1-524, note, Letellier, cass. civ 2 ;11mars 1965 ; d.1965.575, 
note ; Esmein 
3 Cass civ 2, 5mai 1959, buull-civ ; ll, n 347, p, 266, jcp, 1959-4-74. 
4 Cass civ -28 avrl 1947, d. 1947,329, conc, lenoan et note halau. 
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نصار نظرية أمن بعض الفقهاء من دمي التمييز حىت عدم مسألة عبكما مل تسلم نظرية القائلُت 
فعالو الضارة أذين يقولون دبسؤولية اجملنون عن تباعهم اللأاخلطاء، وعلى رأسهم الفقيهان ) مازوا ( و 

 فكرة اخلطاء ادلوضوعي.ىل إ ستناداً إ

بعض الوسائل اليت من شأهنا  ىلإأنصار عدم ادلسؤولية  نتقادات جلاءوربت وطأة ىذه اإل
ضطراب العقلي، وإمكان إللمصاب ب من ىذا ادلبدأ، ومن ذلك القول بفكرة اخلطاء السابق فيخفالت
نعدام التمييز حلظة إن تثبت حالة أشًتاط إوكذا  عن غَته، ومسؤوالً  عتبار عدمي التمييز حارساً إ
فعالو أ ما يأتيو عدمي التمييز منعالغَت  وأخَتا التوسع يف األخذ دبسؤولية ،رتكاب الفعل الضارإ

 1الضارة.

نعدام إيف فرنسا والذي كان يقرر  اً خذت بالرأي الذي كان راجحأاليت ن الشراح واحملاكم أغَت 
اف بادلصاب، فأبرز الشراح ىذا جحإيز مل يفتهم ما يف تقرير ذلك من اء التميفنتإادلسؤولية ب

 تية:بالوسائل األ احملاكم يف احلد منوجتهدت إجحاف و اإل

ن يكون يفقد أشًتطت فيو افمن جهة ضيقت احملاكم يف معٌت اجلنون الذي يذىب بالتمييز ف
ن جعلت التمييز أ ، بعددت احملاكم يف إثبات عدم التمييز، ومن جهة أخرى تشداماً فقدا تالتمييز 

 ةثبات حالإف بتعليو، ومل تك ىثبات على ادلدعفألقت عبء اإل ستثناء، اإل ىو األصل وعدمو
 2رتكاب الفعل الضار بالذات.إتوافر ىذه احلالة وقت  ت إثبات، بل تطلبو العتو بوجو عامأاجلنون 

ىل خطاء وقع من إيف رد حالو اجلنون بعد ثبوهتا  ثالثة تساىلت احملاكم كثَتاً  ىخر أومن جهة 
عن كل ما وقع منو من أفعال  اجلنون حبيث غلعلو مسؤوالً  اىذ إىلدي بو أعليو قبل جنونو و  ىادلدع

 3لتمييز. لاء فقده ثنأ

 

 

                                                           
 .176-174عمر بن الزوبَت: مرجع سابق، ص  1

.174ادلرجع نفسو، ص  2  
 .248-246سليمان مرقس ، مرجع سابق، ص  3
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 ( مدني فرنسي684/2يل نص المادة )المرحلة الثانية المرتبطة بتعد   ثانياً 

I   ( ق.م ف684/2تعديل نص المادة ) 

بغَته وىو ربت تأثَت  يلحق ضرراً  ، كان يقرر أن مناحلكومة نص ادلشروع الذي تقدمت بو
بتعويضو، ومع ذلك فإنو يكون للقضاء مع تقدير ظروف كل من ادلضرور ختالل عقلي يلتزم إ

لة ما إذا  وإن كانت ىذه السلطة ال تقوم يف حا ،ومرتكب الفعل الضار، أن ؼلفض مقدار التعويض
 دأن النص ق عن األشياء، إالا  أو مسؤوالً  عتباره متبوعاُ إختالل عقلي تقوم بإكانت مسؤولية ادلصاب ب

اليت دارت حولو فحذفت الفقرة األخَتة منو اليت ذبعل للقضاء  ةالنهائية أثناء ادلناقشاغة ل يف الصيعدا 
بغَته وىو ربت  سلطة زبفيض التعويض، حبيث أصبح يف صياغتو النهائية يقرر أن "من يلحق ضرراً 

 1ختالل عقلي، يلتزم بتعويضو".إتأثَت 

II   المشكالت التي يثيرىا النص 
يف موقف ادلشرع الفرنسي من مسؤولية عدمي التمييز، اليت رأينا أهنا  ىاماً  ؽلثل ىذا النص تطوراً "

  .."على مدى زمن طويل كانت وال تزال زلل جدل كبَت بُت الفقو والقضاء.
ألنو مل ػلل كثَت من ادلسائل نظرا التساؤالت عديدة حول  تَت أنو من جهة أخرى قد أث إالا 

 .ادلشكلة بصورة كاملة
ض لوضع عدؽلي التمييز بسبب صغر السن، كما أثار اخلالف حول وضع وبذلك مل يتعر 

ادلختلُت عقليا من القصر ومدى إمكان تطبيقو عليهم، كما أثار التساؤل حول مدى التعويض، وىل 
؟ كما أن فريقا من الفقو قد أثار مشكلة التشدد البادي  أم ؽلكن أن يكون جزئياً  يلزم أن يكون كامالً 

 يف النص. 
عقلي، الختالل إلو إن كان ػلقق العدالة للمضرور، إال أنو شديد القسوة على ادلريض بافهو 

ومن ٍب فقد حاولوا التخفيف من قسوة األحكام اليت تضمنها النص اجلديد، يف زلاولة إقامة التوازن 
 2بُت مصلحة ادلضرور وزلدث الضرر.

                                                           
 .251سليمان مرقس، مرجع سابق، ص  1
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III  ( 684/2األساس القانوني الذي يستند إليو نص المادة ( 

عتناق ادلشرع صراحة دلبدأ إده واختالفو الذي كان قائما قبل يالحظ أن الفقو ظل على ترد
ادلسؤولية، فوجد أن بعضهم يتمسك بأن اخلطأ دبفهومو ادلوضوعي ىو أساس ادلسؤولية، كما أن منهم 

تمر سإكما   بفكرة واجب ادلساعدة، ذلا، بينما ظل البعض متمسكاً  من يأخذ بفكرة العدالة أساساً 
 عتناقو لفكرة الضمان.إالبعض على 

عتقد كما سبق أن فكرة اخلطأ دبفهومو ادلوضوعي تعد األساس القانوين ادلناسب ذلذه يو  
  ،ادلسؤولية

( خطوة زلمودة خطاىا ادلشرع الفرنسي بتقرير مسؤولية ادلرضى ادلختلُت 489/2يعترب نص ادلادة ) 
مسؤولية عدمي  قاصرة، فقد كان ينبغي أن يأٌب النص مقرراً عقليا عن أفعاذلم الضارة، ولكنها خطوة 

التمييز بصفة عامة، مع وضع النص يف مكانو ادلناسب بُت النصوص الواردة يف شأن ادلسؤولية عن 
 الفعل الضار، حيث أن النص قد ورد يف باب ضباية ادلرضى ادلختلُت عقليا بالغي سن الرشد، ويبدو

ذا التعديل بالرأي القائل إن أساس مسؤولية عدمي التمييز يكمن يف أن ادلشرع قد أخذ يف خصوص ى
 1.اخلطأ دبفهومو ادلادي

قبل  موقف المشرع الجزائري من مدى مسؤولية عديم التمييز التقصيرية المطلب الثاني 
  2002وبعد تعديل

ادلسؤولية ادلدنية شًتاط التمييز لقيام إلة مسأ واضح منذا كان موقف ادلشرع اجلزائري مستقر و إ
ثر تعديل القانون ادلدين إ ىاماً  فإن موقفو من مسؤولية عدمي التمييز عرف تطوراً  ،سبب يف الضررتللم

لغي دبوجب الفقرة الثانية من أوالذي  ،للقانون ادلدين اجلزائري ادلعدل وادلتم 05/10دبوجب القانون 
، على ضلو ؽلكن معو دراسة موقف ي التمييزستثنائية لعدؽلإسؤولية واليت كانت تقرر م 125ادلادة 

خالل الفرع األول  ما قبل التعديل وذلك من مرحلتُت ادلشرع اجلزائري من مسؤولية عدمي التمييز على
وذلك يف الفرع  05/10ق القانون ادلدين بصدور  ، وادلرحلة الثانية ىي ما بعد تعديلمن ىذا ادلطلب

 2الثاين من ىذا ادلطلب.
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 موقف المشرع الجزائري من مسؤولية عديم التمييز قبل تعديل قانون لالفرع األو 

 02/10 المدني بموجب قانون
نو إذا وقع الضرر من ألغاؤىا " غَت إمن القانون م. ج قبل  125ادلادة نصت الفقرة الثانية من 

و تعذر احلصول على تعويض من ادلسؤول أيكن ىناك من ىو مسؤول عنو،  شليز وملشخص غَت 
 تعوض عادل، مراعيا يف ذلك مركز اخلصوم".بي أن ػلكم على من وقع منو الضرر للقاض ،جاز

هنا أعلى أساس  ثارت جداًل كبَتاً أ 05/10ق م صدور مي التمييز قبل مسؤولية عد         
حتياطية، إهنا مسؤولية أ خرقت عدة مبادئ، ومل يتفق الفقهاء على تسمية واحدة ذلا فسميت على

على أساس أهنا ال تقيم هنا مسؤولية موضوعية أية وقيل عنها هنا مسؤولية جواز أى ذلك علومسيت ك
ن أساسها الضرر و ليس أل ، كون عدمي التمييز ال يتوفر فيو أحد عناصر اخلطاء لذلك قيللخطأ وزن

ن أساس أهنا سلففة على أل عنها اخلطاء فأدرجت لذلك ربت لواء ادلسؤولية ادلوضوعية، كما قي
 1 و مراعي فيها مركز اخلصوم. التعويض يكون فيها معادالً 

 122الضوابط التي تحكم مساءلة عديم التمييز بموجب الفقرة الثانية من المادة أول   
 ق.م ج
ق م ج قاعدة عامة تقضي بعدم مسؤولية  125سس ادلشرع يف الفقرة األوىل من م أن أبعد  "

يف ادلادة   ةتساير الشريعة العامة للمسؤولية التقصَتية ادلقرر عدمي التمييزّ  كأصل عام، وىي قاعدة 
زلروم  واليت تتطلب اخلطأ ركنا لقيام ادلسؤولية، وعدمي التمييز ال ؽلكن أن يرتكب خطئا كونو ،124

مكانو أن يتسبب يف الضرر للغَت والقول بعدم بإ ، إال أن ذلك ال ينفي أنومن ميزة اإلدراك والتمييز
 …"دي حتما إىل حرمان ادلضرور من أي تعويض مسؤوليتو يؤ 

ومن ىنا ظهر للمشرع مدى قسوة تلك القاعدة على ادلضرور خاصة يف احلاالت اليت يكون 
إقرار  ر من خالل الفقرة الثانيةفقر ، يل للمضرورايل أحسن من ادلركز ادلفيها عدمي التمييز يف مركز ما

 2.هنا التخفيف من غلو تلك القاعدةأواليت رأى أنو من شدمي التمييز، ستثنائية على عاتق عإمسؤولية 
 

                                                           

.  15،ص2015اإلسكندرية، طة،مصطفى بو بكر، ادلسؤولية التقصَتية بُت اخلطأ و الضرر يف القانون ادلدين اجلزائري، دار اجلامعة اجلديدة، األزاري 1  
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ربكمها رلموعة من الضوابط ؽلكن تلخيصها   2/ 125لة عدمي التمييز يف ضوء ادلادة أومس
 :كاآلٌب
I         خالفا لألصل ادلنصوص عليو يف الفقرة األوىل من ادلادة  ةألهنا مقرر   ستثنائيةإمسؤولية
ن ال مسؤولية أن القاعدة العامة تقضي ، يف حُت أءخطا دون مسؤوليةهنا أق.م إذ  1/ 125ذاهتا 

 1.بدون خطاء وأن عدمي التمييز ال يسأل
II         أو  ال إذا مل يكن ىناك مسؤول عن عدمي التمييز،إهنا ال تقوم أأي  حتياطيةإ مسؤولية

األسباب، كأن ينجح نو موجود لكن تعذر على ادلضرور احلصول منو على تعويض ألي سبب من أ
 2نو معسر.أو يثبت أ يف نفي اخلطاء عن نفسو

III ن حالة عدمي أن ػلكم هبا إذا رأى أفلو  مرىا مًتوك للقاضي،أن أأي  ةمسؤولية جوازي
ال ػلكم بالتعويض إذا وجد أن حالة عدمي التمييز ال ن التمييز ادلالية تسمح بإلزامة بالتعويض، ولو أ

 3تسمح بإلزامو بذلك.
IV  ظلا تقوم على أساس الضرر، إو  ،هنا ال تقوم على أساس اخلطاءأأي  لية موضوعيةمسؤو

التمييز ىو ركن يف دراك و ن اإلو أدراكو وسبييزه، إ، لعدم ن عدمي التمييز ال ينسب لو خطأ أذلك 
م بدونو، وإذا مل تقم ادلسؤولية على أساس اخلطأ، فهي بالضرورة حتما تقوم و ن يقأاخلطأ يستحيل 

إذا نو قال " أ، حىت ومن ىنا جاءت صياغة ادلشرع دالة على ذلك داللة واضحة ،ساس الضررعلى أ
ن ادلشرع يركز على أوقع الفعل الضار" دبا يوضح إذا "وقع الضرر من شخص غَت شليز" ومل يقل مثال 

 4و صاحب الفعل.أعلى الفعل  الضرر أكثر من تركيزه
V أنو إذا ما تقرر مساءلتو أن مسؤولية عدمي التمييز ىي مسؤولية سلففة، دبعٌت  ففةمسؤولية سل

، وإظلا للقاضي أن يكتفي كامالً   بالغَت فهو ال يلزم بالضرورة جبرب الضرر جرباً  الذي أحلقو لضررعن ا
مراعاة منو دلركز "ق م ج  125بالتعويض العادل كما تقرره صراحة الفقرة الثانية من ادلادةّ  

 5."خلصوما

                                                           
الساحة ادلركز، اجلزائر، 2007، ديون ادلطبوعات اجلامعية، 2قعة القانونية، جبلحاج العريب، النظرية العامة لاللتزام يف القانون ادلدين اجلزائري الوا 1

 .80-79، ص 2007
 .15، ص 2015مصطفي بو بكر، ادلسؤولية التقصَتية بُت اخلطاء والضرر يف القانون ادلدين اجلزائري، دار اجلامعة اجلديدة، االزاريطة، اإلسكندرية،  2
 .81ص، ادلرجع السابق، بلحاج العريب 3
 .79مصطفي بو بكر،مرجع سابق، ص 4
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 ق.م.ج 122أساس مسؤولية عديم التمييز على ضوء الفقرة الثانية من المادة   ثانيا
يف  عن فعلو الضار ختلفت اآلراء الفقهية حول األساس الذي تقوم عليو مسؤولية عدمي التمييزإ

 ا تقوم على أساس ربمل التبعة،ق م ج، فمنهم من رأى أهن 125ضوء الفقرة الثانية من ادلادة 
بأن ادلشرع يف إقراره   ، "ومن يرىلإلقامة ادلسؤولية دون اخلطأ بالضرر عتبار أن ىذه النظرية تكتفيإب

، ... غَت أن غالبية الفقو اجلزائري يرد الميةالّشريعة االسّ  بأحكام  دلسؤولية عدمي التمييز، إظلا أخذ
ستحدث إبأن ادلشرع اجلزائري يكون قد  ويرون ،مسؤولية عدمي التمييز ادلخففة إىل فكرةّ  العدالة

عتباره أساس نظام ادلسؤولية عن إب عجز اخلطأ بالنظر إىلة، تعويضيا مستقال يستند إىل العدالنظاما 
 1ضمان تعويض ادلضرور يف ىذا النوع من القضايا.

على  ق م ج 125يف حُت رأى جانب آخر من الفقو أن ما تقرره الفقرة الثانية من ادلادة 
بالتعويض زبرج سباما عن فكرة ادلسؤولية الشخصية أو ادلوضوعية، ذلك  مالتز إق عدمي التمييز من عات

لتعويض، وبصرف النظر عن الوضع با أن كالعلا مىت توافرت شرائطهما يلزمان ادلتسبب يف الضرر
، حلكم على ادلتسبب يف الضرربا جتماعي للمسؤول أو الضحية، وكذلك كون القاضي غَت ملزماإل

بالتعويض، وكذلك لكون  إذا لو سلطة تقديرية واسعة يف احلكم أو عدم احلكم على عدمي التمييز
 2التمييز ال ػلدد على أساس الضرر. مقدار التعويض الذي يلتزم بو عدمي

دمي التمييز، أو أن لتزام غلوز للقاضي أن يطبق القاعدة العامة بعدم مسؤولية عاإلفبالنسبة دلبدأ 
بالتعويض العادل، أو يقرر  بالنسبة لتقدير التعويض فاللقاضي أن يكتفي سلففة، أماة ييقرر مسؤول

احلكم على عدمي التمييز جبرب كافة األضرار اليت تسبب فيها للغَت، وكل ذلك يكون ادلشرع اجلزائري 
مصلحة آنذاك قد أخذ كغَته من التّشريعات العربية األخرى حبل وسط، حاول من خاللو ادلوازنة بُت 

سؤولية عدمي من جهة م دلضرور، وعلا مصلحتان متعارضتان، حيث قررمصلحة ا و عدمي التمييز
ا بسبب كونو بالتعويض على من يتوىل رقابتو، إما  ستثناء، أي مىت تعذر الرجوعاإل التمييز على سبيل

بالتعويض  غَت موجود، أو ىو موجود، لكنو غَت موسر، وىو من جهة أخرى مل يلزم عدمي التمييز
الكامل كقاعدة عامة، وإظلا ترك للقاضي أن يقدر التعويض مع مراعاة الظروف ادلالية للمضرور وعدمي 

                                                           
 .39زلمد صربي سعدي، ادلرجع السابق، ص 1
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بالنسبة لعدمي التمييز  التمييز يف آن واحد، وىذا احلل يبدوا حبسب تعبَت البعض األكثر عدالة
 1.لكالعلا  سباماً  عادالً  وادلضرور، وإن مل يكن يف ذات الوقت حالً 

صدور ي من مسؤولية عديم التمييز بعد موقف المشرع الجزائر   فرع الثانيال
 ق.م.ج 02/10قانون

فلم ؼلصص ذلا أي مادة تتكلم عن  ،لقد أغفل ادلشرع اجلزائري عن ذكر مسؤولية عدمي التمييز
، ق.م. ج 125ادلميز يف نص ادلادة  حيث تكلم فقط عن مسؤولية 2005مسؤوليتو بعد تعديلو يف 

ق م م   164عكس ادلشرع ادلصري الذي نص صراحة على مسؤولية عدمي التمييز يف نص ادلادة على 
ىل مدى مسؤولية عدمي التمييز إلدراسة ذلذه ا كما رئينا سالفا، ومن خالل ىذا الفرع سنتطرق مواصلةً 

عتباره بإو  عتباره متبوعاً إيلي مدى مسؤولية عدمي التمييز ب عن فعلو الشخصي كأول زلطة، ونعاجل فيما
 ، وذلك وفق النحو األٌب: حارساً 

 
 مدى مسؤولية عديم التمييز عن فعلو الشخصي  أولً 

ذباىات احلديثة يف ادلسؤولية لكل اإلجاء غريبا، مغايرًا ل ادلشرع اجلزائري أن موقف"صلد 
للفقرة الثانية من ه ؤ لغاإسبب  وادلستقر على مساءلة عدمي التمييز ربقيقا للعدالة، ويبقى ،التقصَتية

، وعدم درايتو بالثورة اليت 1968بالقانون الفرنسي دلا قبل  هن يفسر بتأثر أ إالا  رلهوالً  125دة ادلا
-05ن ادلشرع قد برر سبب تعديلو للقانون ادلدين أ، برغم من قادىا القضاء الفرنسي يف ىذا اجملال

 2تمع اجلزائري ..." ليو اجملإجل مسايرة التطور الذي وصل نو ًب ذلك من أأ 10
I.  في القانون المدني بعنصر التمييزرتباط قيام المسؤولية التقصيرية إ 

، وذلذا كان التمييز ((le discernement التمييز دراك كعنصر نفسي يف اخلطاء ىواإل
مناط ادلسؤولية، فهي تقوم إذا وجد وتنعدم إذا فقد، ادلشرع اجلزائري صريح يف ىذا ادلعٌت حيث نص 

صدرت  عمالو غَت ادلشروعة مىتأ" يكون الشخص مسؤوال عن  ق.م.ج بأنو 125/01ادلادة  يف
صل عما ػلدثو من حبسب األ الً غَت ادلميز ال يكون مسؤ فالصيب   ، وعلى ىذا  النحو"منو ىو شليز

                                                           
 .191ادلرجع نفسو، ص  1
 .83مصطفى بو بكر، ادلرجع السابق، ص  2
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و  42/1ضلراف عن سلوك الشخص العادي )إمهما كان يف ىذا السلوك من  ضرر للغَت بسلوكو ،
  1ح مسألتو مسائلة تقصَتية. وتص سنة كاملة فيعترب شليزاً  13ما من بلغ سن التمييز أق.م(  44

نعدام إحىت يقوم الدليل على  لتوأكن كامل األىلية ادلدنية تصح مسكتمل سن سبييزه ومل يإفمن 
سبييزه ألي سبب كان كآفة عقلية أو عارض مؤقت، ولكن ضباية للمضرور يف التعويض فإن ادلشرع 

ئري على غرار بعض التشريعات العربية األخرى أناط ىذه ادلسؤولية مباشرة للشخص ادلكلف اجلزا
 2برقابة عدمي التمييز.

 تفاقاً إأو  " كل من غلب عليو قانوناً 05/10بعد تعديلها بالقانون  134فقد نصت ادلادة 
 رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة بسبب قصر أو بسبب حالتو العقلية أو اجلسمية، يكون ملزماً 

 3."بتعويض الضرر الذي ػلدثو ذلك الشخص بفعلو الضار
لكن ىذا ادلوقف رغم ما فيو من إغلابيات ومن وضوح قانوين يف يد قاضي ادلوضوع، إال أن 

رتكابو إيدفع عنو ادلسؤولية بإثبات عدم  طاع الرقيب أنستإلعل أعلها إذا  ،سلبياتو ىي أيضا كثَتة
حق ادلضرور ألي خطأ تقصَتي يف الرقابة أو حىت بإثبات السبب األجنيب للضرر فكيف يكون مصَت 

نعدام سبييزه، وال ىو الذي أحدث الضرر وىذا لإل رغم أنو مسؤول قانوناً  عدمي التمييزيف التعويض فال 
 .للمسؤولية عنو بالطريق القانوين الرقيب مسؤول دبجرد دفعو

ذباه القانوين اجلديد يف تشريعنا كيف نواجو احلالة اليت يكون فيها عدمي ذا اإلٍب لو سلمنا ى
زاده احلدث الضار والذي ال وجود  الفقَت الذي، بينما ادلضرور مالياً  التمييز أو ادلكلف بالرقابة مليئاً 

شًتاطو التمييز لقيام ادلسؤولية التقصَتية إادلشرع اجلزائري بختاره إإن احلل الذي  ،فيو ألي مسؤول
ثل ىذه احلاالت كأن ػلدث ستثنائي دلإادلفروض أن ينص عن حل قانوين  بوجو عام، كان من

شًتاكات مصدر أموالو عبارة عن اإلتكون ويض، للضمان أو التأمُت أو التع جتماعياً إ صندوقاً 
 4.يتحملها الشخص مرحليا

 

                                                           
 .75-74بلحاج العريب، ادلرجع السابق، ص  1
 .267بو كرزازة أضبد، ادلرجع السابق، ص 2
، 2005لسنة  44و ادلنشور يف اجلريدة الرمسية العدد  75/58يعدل ويتمم االمر 2005يوليو  20ادلؤرخ يف  05/10ق.م. ج، رقم  134ادلادة  3

 ص
 .268بو كرزازة أضبد: ادلرجع السابق، ص 4
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II.  فقرة لل ئولغاإمن مسؤولية عديم التمييز بعد  الجزائريالمشرع قف مو تحليل
 ق.م ج122الثانية من المادة 

 
مل صلد األسباب وادلربرات  ،لرجوع إىل األعمال التحضَتية دلشروع قانون تعديل القانون ادلدينبا

حاول تعويض  قد ادلشرععتقد أن ي، و 125للفقرة الثانية من ادلادة ستند إليها ادلشرع يف إلغائو إاليت 
مدين، وذلك خبفض سن التمييز من  42على ادلادة  تدخالو تعديالبإ إلغائو دلسؤولية عدمي التمييز

مدين اخلاصة دبسؤولية متويل الرقابة، ومع  134، باإلضافة إىل نص ادلادة 1سنة  13سنة إىل  16
سباما وقد جانب الصواب، وذلك عتقد أن ادلشرع اجلزائري مل يكن موفقا يف ذلك إلك فإنو ذ

 :لألسباب التالية

إن إلغاء ادلشرع اجلزائري دلسؤولية عدمي التمييز يتناقض سباما مع روح التعديل الذي أدخلو -1
 على قواعد ادلسؤولية التقصَتية )ادلتبوع، ادلنتج(.

 تكن تقررق م ج مل  125ن مسؤولية عدمي التمييز على ضوء الفقرة الثانية من ادلادة إ-2
 حتياطية، سلففة، جوازية (إستثنائية، إ) ادلباشرة على عاتق عدمي التمييز فهيم تزالادلسؤولية واإل

ق م ج ألغى  125أنو يف نفس الوقت الذي ألغى فيو ادلشرع الفقرة الثانية من ادلادة  -1
لحالة ل ول نسبياأيضا حق ادلكلف بالرقابة يف الرجوع على اخلاضع للرقابة، وىنا قد يبدو األمر مقب

، فرجوع األبوين على االبن اخلاضع للرقابة قد يبدوا مبالرقابة ىو األب أو األ اليت يكون فيها ادلكلف
باألساس، لكن خارج ىذه  باإلنفاق عليو غَت منطقي وغَت عملي يف أغلب األحوال، فهم ملزمان

التعويض عن الضرر الذي ػلدثو التطبيقات ىل يعقل أن يتحمل متويل الرقابة خاصة الفقَت دبفرده 
اخلاضع للرقابة يف احلالة اليت يكون فيها ىذا األخَت ثريا أو على األقل أيسر حاال من ادلكلف 

 2.بالرقابة

احلقيقة أن ىذا احلل غَت منطقي وغَت مقبول، وغَت عادل )...(، وإذا كان بعض "           
واعتربه قد وفق يف ذلك  125الفقرة الثانية للمادة الفقو عندنا قد أثٌت على ادلشرع يف إلغائو نص 

                                                           
يعترب غَت شليز من مل  -قوقو ادلدنية من كان فاقدا للتمييز لصغر يف السن أو عتو أو جنون. بعد التعديل " ال يكون أىال دلباشرة ح 42تنص ادلادة  1

 ،ص  44اجلريدة الرمسية العدد  "يبلغ ثالث عشرة سنة
 .193-192عمر بن الزوبَت، مرجع سابق، ص  2
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ستقر عليها نظام ادلسؤولية ادلدنية القائمة إب كل ربريف للمبادئ اليت حبجة أنو من شأن ذلك ذبن
 140هبذه احلاالت يف إطار النظام اجلديد للتعويض، السيما ادلادة  على اخلطأ، وأنو ؽلكن التكفل

( 1مكرر140ي لسبب بسيط، وىو أن الوضع الذي تعاجلو ادلادة) فإننا ال نؤيد ىذا الرأ 1مكرر
بالنسبة دلسؤولية عدمي التمييز، ألهنا تتعلق دبسؤولية الدولة عن تعويض  عما ضلن بصدده سلتلف سباماً 

ألن ادلشرع  ،لنسبة دلسؤولية عدمي التمييزبا وىي ال تنطبق ،نعدام ادلسؤولإ ةحال األضرار اجلسمانية يف
 1"لى ذلك ال صراحة وال ضمنا.مل ينص ع

قانون من ال  125إن ادلشرع اجلزائري جانب الصواب يف إلغائو الفقرة الثانية من ادلادة        
العامة ادلقرر  عةستبعاد مسؤولية عدمي التمييز ىو أمر يتماشى مع الشريإادلدين اجلزائري، صحيح أن 

بالتعويض إال  ذلا، حبيث ال يلزم األخالقي أساساً ، واليت ذبعل من اخلطأ ببعده ق م ج 124بادلادة 
 2.الشخص ادلميز ادلدرك ألفعالو و نتائجها، غَت أن ىذا ادلنطق ال يبدوا مقبوالً 

 عتبار متبوعاإمدى مسؤولية عديم ب  ثانيا

ق  136مل يوضح ادلشرع اجلزائري موقفو صراحة من شرط التمييز يف نص ادلادة       
إذا ربققت ىذه الشروط فعلى ىذا النص  ، بناءاً دبسؤولية ادلتبوع عن أعمال تابعوادلتعلقة 3 05/10

فإن األثر ادلًتتب عن ذلك ىو قيام مسؤولية تقصَتية ضد ادلتبوع بإلزامو بالتعويض، ولكن بالرجوع 
 4  :إىل موقف الفقو القانوين وبعض أحكام القضاء صلد ىناك تباينا يف ذلك

I.        رى وجوب توفر عنصر التمييز يف ادلتبوع حىت تقوم مسؤوليتو عن فعل الرأي األول: ي
وتعليالت ىذا الرأي: أن رابطة التبعية تتضمن دائما عنصرين األول العمل القانوين والثاين  ،تابعو

السلطة ادلادية للمتبوع يف رقابة تابعو وتوجيهو، وىذان العنصران ال ؽلكن ربققهما إال إذا توفر التمييز 
 ختيار تابعة.إحىت وإن مل يكن ادلتبوع حرا يف  ادلتبوعيف 

                                                           
 .194ادلرجع نفسو، ص   1

 2عمربن الزوبَت ، ادلرجع نفسو ، ن ص . 
أن تتحقق عالقة  . عن الضرر الذي ػلدثو تابعو بفعلو الضار مىت كان واقعاً منو يف حالة تأدية وظيفتو أو بسببها أو دبناسبتها"يكون ادلتبوع مسوالً  *

 تبعية بُت التابع وادلتبوع مىت كان التابع يعمل حلساب ادلتبوع".
 .271-270بو كرزازة اضبد: مرجع سابق، ص 4
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II.  الرأي الثاين: ينتقد الرأي السابق ويرى أنو من ادلتعذر قبولو، حيث ؽلكن أن يكون
، ويتوىل عنو الرقابة والتوجيو وليو أو وصيو أو قيمو ويشًتطون لذلك أال يتعارض عدمي التمييز متبوعاً 

 1.يف آن واحد وسبييزاً  والذي يتطلب تعدياً  -خارج اخلطأ–بوع موقفهم ىذا من أساس مسؤولية ادلت

 

 عتباره حارساً إلقاصر غير المميز بمدى مسؤولية ا  ثالثا

نقسمت اآلراء تبعا إريعيا وفقهيا وحىت قضائيا، حبيث زبتلف اإلجابة عن ذلك تش         
 للمسؤولية على الشيء. عتبار اخلطأ أساساً إدلدى 

بالرجوع إىل القاعدة العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي وأساسها اخلطأ، وال  و         
بعدم قيام مسؤولية  05/10/ف  125خطأ بدون سبييز وىو ما أكده ادلشرع صراحة يف نص ادلادة 

 ضد شخص إال إذا كان يتمتع بالتمييز.

نو ال ؽلكن أن ق م ج نقول أ 138/1وادلادة  125"وبالتنسيق من نص ادلادة           
 عتباره حارسا لشيء من األشياء إال إذا كان شليزاً إمسؤولية شخص عن فعلو الشخصي أو بتنهض 

نعدامو ؽلكن للمضرور أن يلجأ إىل أحكام ادلسؤولية عن فعل الغَت "مسؤولية ادلكلف إبو ، ومدركاً أ
الغَت قانونا أو قابة على من توىل الر  05/10ق  134بالرقابة" إذا توفرت شروطها القانونية ادلادة 

تفاقا، وأن يكون اخلاضع للرقابة يف حاجة لرقابة بسبب قصر أو بسبب حالتو العقلية أو اجلسمية، إ
مسؤولية  والً عترب الرقيب مسؤ إللرقابة، فإذا توفرت ىذه الشروط وأن ػلدث ضررا للغَت بفعل اخلاضع 

 ".نب الرقيب، وقوامها اخلطأ ادلفًتض يف جاقانونية عن فعل الغَت

 موقف الّشريعة اإلّسالمية من مسؤولية عديم التمييز  المبحث الثاني
لبحث يف موقف الّشريعة اإلّسالمية من مسؤولية عدمي التمييز، ينبغي أن يتم ذلـك ل         

فـي ضوء قاعدتُت ىامتُت: أوالعلا، أن ادلباشر ضامن و إن مل يتعمـد )أو يتعـد(، وثانيهمـا، أن 
قسم ىذا ادلبحث إىل مطلبُت زبصص نوىذا يقتضي أن  2ادلتسبب ال يضمن إال إذا كان متعديا،

                                                           
 .273ادلرجع نفسو، ص  1
 .100أضبد عسقالن: ادلرجع السابق، ص فضل ماىر  2
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الدراسة يف ادلطلب األول إىل ادلباشرة والتسبب، كما يعرض يف ثانيها مدى مسؤولية عدمي التمييز يف 
 :ىذا كما يلي ألشياء وسيتمل عتباره حارساً إالمي بالفقو اإلسّ 

 ة والتسبب المباشر   المطلب األول
إذا كانت الشريعة اإلسالمية تأخذ أساسا دببدأ الضمان الفردي الذي يقضي بأن كل          
 فعل غَته كقاعدة عامة. فعلو الشخصي و ال يضمن شخص يضمن

َناُىْم ِمْن َعَمِلِهْم  قال اهلل تعايل }َوالاِذينَ  ُهْم ُذرِّيـاتـُُهْم بِِإؽلَاٍن َأحلَْْقَنا هِبِْم ُذرِّيَاّتـَُهْم َوَما أَلَتـْ آَمُنوا َواتـابَـَعتـْ
 1ِمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمرٍِئ دبَا َكَسَب َرِىٌُت{.

ُهْم َما اْمرِئٍ  ِلُكلِّ قال اهلل تعايل } { ِمنَ  اْكَتَسبَ  ِمنـْ  2اإْلٍِبِْ
ٌة إىل ضِبِْلَها اَل ػُلَْمْل ِمْنُو َشْيٌء َوَلْو  ُمثْـَقلَ  َتدْعُ  َوِإنْ  ۚ  َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر أخرى  َواَل ايل }قال اهلل تع

َا ۚ  َكاَن َذا قرىب  َا تتزكى َوَمنْ  ۚ   الصااَلةَ  َوأَقَاُموا بِاْلَغْيبِ  َربـاُهمْ  ؼَلَْشْونَ  الاِذينَ  تـُْنِذرُ  ِإظلا  يتزكى فَِإظلا
 3{.اْلَمِصَتُ  اللاوِ  َوِإىَل  ۚ   لِنَـْفِسوِ 

ضرار اليت األو ادلسؤولية ادلدنية بُت أاإلسالمية سبيز بالنسبة للضمان  إذا كانت الشريعة         
 خرى، االضرار اليت ربدث تسبباً األ ذلا دون حاجة  لشروط ل ادلباشرربدث مباشرة، وفيها يسأ

و أ يف الفعل الضار مباشرةً  و التمييزأدراك شًتاط اإلإ، فما مدى و التعديأالتعمد  ط لضماهناًت ويش
؟ سبباً تو أ حدثو مباشرةً أ(( عن الضرر الذي ))ضاماً  ؟ وباألحرى ىل يعد عدمي التمييز مسؤوالً تسبباً 

 ومنو ما يلي:4
 المباشرة   األول:الفرع 

 المقصود بالمباشرة   أول
ثبت أن فعل الشخص ىو  مىتادلباشرة يف الفقو اإلّسالمي، علة مستقلة يف ذاهتا، ف          

و غَت متعد، أرورة البحث فيما إذا كان متعديا ، فال يكون من الضإىل ما ربقق من ضررالذي أدى 
 5و يتعد".أن مل يتعمد ستنادا للقاعدة " ادلباشر ضامن و إإلك وذ

                                                           
 .12سورة الطور، االيو 1
 .11سورة النور، االية 2
 .18سورة الفاطر، اآلية  3
 277بو كرزازة أضبد: مرجع سابق، ص  4
 . 50 ، بَتوت، ص1971اليت تلحق بادلتهم وعالجها دراسة مقارنة يف الفقو والقانون، دار الكتب العلمية،  رحسان علو حسُت، األضر  5
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عل جلب بذاتو الضرر هنا كل فأالمية أيضا، الّشريعة اإلسّ  باشرة وفقوكما يقصد بادل        
بادلباشرة ويقال لفاعلو  إلضرارا خر، ويكونأضرر فعل و وبُت حدوث نيوكان سببا لو، مل يفصل ب

 1ضرار وزلل الضرر"تصال بُت أداة اإلإن ىناك أأي ، مباشر
اب ادلعامالت احلادي عشر للكت موسوعة الفقو اإلّسالمي يف البابوكما جاء يف         

يف  هنا كل يد تسببتأدلباشرة ا يدي اليت تضمن النفوس واألموال تعريف اليدب ربت عنوان األصالغ
 و جهال.ً أو سهواً أ بغَت حق عمداً  و ماالً أ تالف للغَت نفساً إ

ط مادياً قصد بادلباشرة: " األضرار اليت تنشأ عن نفس الفعل الذي سببها، وزبتليكما          
 2فادلباشر من كان فعلو ىو الذي أدى مباشرة إىل الضرر".معو وبذلك 
ادلعتدي من فعل  هما كانت نتيجة مباشرة دلا باشر "و عرّفها الدكتور علي اخلفيف بأهنا        

 3."دون أن يتوسط بينهما فعل آخر يتسبب عنو الضرر
يالحظ من خالل مفهوم ادلباشرة بأن الضرر الذي ينتج عن فعل ادلباشرة ػلصل بدون         

، وادلباشرة جاءت يف الفقو اإلّسالمي رأن يكون ىناك أي واسطة حلدوثو تفصل الفعل عن الضر 
 يف احلكم ومباشرة العّلة ىي اليت تباشر النتيجة وتؤثر ،نوعان، األوىل مباشرة عّلة والثانية مباشرة شرط

يف حُت الشرط ىو " وصف ظاىر منضبط يتوقف على وجوده وجود احلكم ويلزم عدمو عدم 
 4احلكم.

يف مسؤولية  بأن مباشرة الشرط ىي أكثر وضوحاً  الشخص ادلتبصر يف كال النوعُت غلد       
و الفقو ادلباشرة من مباشرة العلة، فيتضح معامل ىذين النوعُت يف ادلثال التقليدي الذي أخذ ب

قطع احلبل مباشرة عّلة نإ( حيث 888اإلسالمي، وىو ما ورد يف رللة األحكام العدلية يف ادلادة )
يؤثر على احلكم ويباشر يف النتيجة وىي " إتالف احلبل " ومباشرة شرط يف سقوط القنديل حيث أنو 

 5.احلبل رتبط بوجود واقعة إتالفإقوط القنديل لوال إتالف احلبل دلا سقط القنديل فس

                                                           
لوم ىشام عبد الرضبان الزرعوين: ادلسؤولية ادلدنية دلأموري الضبط القضائي دراسة مقدمة لنيل دراجة ادلاجستَت، القانون اخلاص، جامعة للع 1

 .91، ص2016والتكنولوجيا، اإلمارات العربية ادلتحدة، 
 .90-89، صلية عدمي التمييز عن فعلو الضارمنصور أرلد زلمد، مسؤو  2
 .1971،94، 1اخلفيف علي، الضمان يف الفقو اإلسالمي، القسم األول، القاىرة، معهد الدراسة القانونية والتشريعية، ط  3
 .57، ص 1998سراج زلمد، أصول الفقو اإلسالمي، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة،  4
لإلستكمال متطلبات درجة ادلاجستَت، قانون اخلاص، كلية الدراسة العليا يف رنا ناجح طو دواس: ادلسؤولية ادلدنية للمتسبب دراسة مقارنة، أطروحة  5

 .26-25، ص 2010جامعة الوطنية، نابس، فلسطُت، 
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فات للداللة الفقهاء على يستخدم الفقهاء لفظ ادلباشرة يف مسائل اجلنايات و اإلتال         
األخر كثر ضابط بعضها مظيق و أ حد ادلباشرة ن للفقهاء يفأ، غَت ىل الفاعلوإالفعل  ةيصدق ن

 دبحل التلف " حىتتصال اآللة إكان ب  نو يتحقق اإلضرار صورة ومعٌت مىتأموسع، جاء يف البدائع  " 
راق عصَته، ىدم أ كل طعامو،أحرق ثوبو، أنسان، إمن صورىا " قتل و ، نو فعلأيصدق على فاعلو 

نقلب النائم إو أآدميا، نسان أو رمى  غرض فأصاب إذا ىو ، ومنها رمى ىدفا يظنو صيدا فإبناءه
و أبالقوة الدافعة يف الفاعل ما إفهذه كلها مباشرات ألهنا حاصلة  و متاع فأفسده" أعلى رجل فقتلو، 

 1بآلتو.
هنا أ، فعرفها فقهاء الشافعية بن الفقهاء ادلسلمون عرضوا عدة تعريفات للمباشرة أكما صلد       

 2ليو التلف إضافة حقيقة.إو ما يضاف أ" إغلاد علة التلف 
 3ق"تالف سبب يقتضيو كالقتل واحلر باشرة اإلهنا " مأاحلنابلة ادلباشرة بو عرف فقهاء 

 
 4و عند فقهاء ادلالكية فادلباشرة ىي " ما يقال عادة حصل اذلالك بو من غَت توسط".

            5ق ثوبو"ر أحو أنسان إدبحل التلف كقتل و عند فقهاء احلنفية ادلباشرة ىي: "إيصال اآللة 
لل بُت يتخ ما رللة األحكام العدلية فقد عرفت ادلباشرة بأهنا " إتالف الشيء بالذات من غَت أنأ

 6"خر، ويقال دلن فعلو ُمباشرأفعل بادلباشر والتلف فعل 
تعٍت: "إحداثو بفعل يصدر من الفاعل مباشرة دون  و بذلك فإن مباشرة الضرر        

بُت ىذا الفعل والضرر الذي ترتب عليو فعل آخر، حبيث ؼلتلط الضرر  فعل واسطة، ودون أن يتخلل
 7."ماديا مع الفعل الذي أحدثو

                                                           
 .335، ص 2010، 80أرشيف أىل احلديث، ج  1
، 5معوض وعادل أضبد عبد ادلوجود، جعبد الكرمي بن زلمد بن عبد الكرمي الرافعي القروين الشافعي، العزيز شرح الوجيز، ربقيق وتعليق علي زلمد  2

 .398-396دار الكتب العلمية، بَتوت ص
 .204احلافظ أيب الفرج عبد الرضبن إبن رجب احلنبلي، القواعد يف الفقو اإلسالمي، دار ادلعرفة، بَتوت، ص 3
يف األسرار الفقية لالبن الشاط، ربقيق عبد احلميد شهاب الدين أيب العباس أضبد بن إدريس بن عبد الرضبان الصنهاجي ادلشهور بالقرايف، وهبامشو  4

 .30، ادلكتبة العصرية، بَتوت، ص4اذلنداوي، ج
 143ص بَتوت، ، 1974، 2، دار الكتاب العريب، ط7عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج 5
 .50ص .، دار اجليل، بَتوت2م ، 1حيدر علي، درر احلكام، شرح رللة األحكام، ط  6
، ص 1984، العدد 8إبراىيم الدسوقي أبو الليل، مباشر الضرر يف حوادث السيارات، حبث منشور يف رللة احلقوق، تصدر اجلامعة الكويتية، السنة 7

14  



اإلسالمي الفقو و الجزائر القانون ظل في التمييز عديم لمسؤولية العملي اإلطار      الثاني الفصل  

 

74 
 

رتباط بُت الفعل والنتيجة اليت أدى فهوم للمباشرة حاول توضيح مدى اإلونالحظ أن ىذا ادل       
ل آخر، واحلكم الظاىر على إليها، فتطلب أن يساىم الفعل يف تكوين التلف أو الضرر دون زبلل فع

فهوم اإلّسالمي رتباط بُت الفعل و طريقة حدوثو يقودنا إىل القول بأن ىناك عدم تطور يف ادلىذا اإل
لألركان ادلسؤولية عن الفعل الشخصي الضار، دبعٌت أنو دمج بُت أركاهنا أي بُت العالقة السببية 

رتباط بُت الفعل والطريقة اليت أحدث هبا النتيجة، مر أن ىذا اإلوالفعل، إاّل أننا نرى يف حقيقة األ
الصورة ادلناسبة  للنتيجة، شلا ؽلكننا من إعطاءيهدف إىل زيادة توضيح كيفية إحداث الفعل و إيقاعو 

 1لو، اليت يكون ذلا حكمها اخلاص.
باشر الفعل الضار الذي ينشأ عنو الضرر  "وعرف باحثون آخرون ادلباشر بأنو ىو من        

 2ادلوجب للضمان وادلباشرة معناىا القيام بنفسو دون واسطة ".
ي صفة للعالقة السببية بُت الفعل والنتيجـة دون كما أن منهم من ذكر أن ادلباشرة ى       

 3وجد الفعل علة التلف كان الفعـل مباشـرة والفاعـل مباشر.أ، فمىت ما النظر إىل صفة ادلتضرر
 

عالقة السببية بُت الفعـل ال" يالحظ أن ىذه التعريفات صبيعها حاولت الًتكيز على إظهار      
دون واسطة مهما كان نوعهـا  رقد أدى إىل إحداث الضر  وما صلم عنو، فمىت كان الفعل الضار

ومصدرىا، كان الفعل مباشرة، فالذي يقوم بكسر إناء أو مصباح  يعترب فعلو مباشـرة، وعليـو ؽلكننا 
سبب أو  علدون تدخل ف القول إن الفعل يعترب مباشرة مىت ترتبت النتيجة على فعل الفاعل وحده

رب مباشرا للضرر مىت حصل بفعلو مـن غيـر أن يكون بُت فعلو آخر يف وجودىا، وأن الشخص يعت
 4والضرر واسطة."

 حكم المباشرة في الفقو اإلسالمي  ثانيا
ن  وإأن مباشر الضرر يعد ضامنًا لو،  ما يقرره الفقهاء ادلسلمون من مفهوماً  يعد أمراً         

ن إضامن و  " ادلباشراجمللة األحكام العدلية على أن ( من92دراك، فقد نصت ادلادة )إلل كان فاقداً 
                                                           

، ادلاجستَت يف القانون من كلية "دراسة مقارنة" إياد زلمود جبارين، الفعل الشخصي ادلوجب للمسئولية التقصَتية يف مشروع القانون ادلدين الفلسطيٍت 1
 .9، ص 2007احلقوق والدارة العامة يف جامعة بَتزيت، فلسطُت، 

 .74اخلفيف علي، مرجع سابق، ص 2
، 1992، القـاىرة ،1، طاحملمدية)4عواد، سيد عواد، أحكام الضمان، دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الطباعـة ) 3

 .259ص
 .101فضل ماىر زلمد عسقالن: ادلرجع السابق، ص 4
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الّشريعة اإلّسالمية ذباه مسؤولية ادلباشر للضرر، واليت مل  فهذه ىي القاعدة األساسية يف د "ممل يتع
 . 1تشًتط أية شروط لضمان ادلباشر يف ىذه احلالة

ما التعدي فال يقصد بو أ وو دبالأإلضرار بنفس الغَت قصد ابتيان الفعل إوادلقصود بالتعمد ىو 
 ختالف بُت التعمد     اإل اإلضرار بالغَت، فجوىر ، دون قصدرد ذباوز احلدود ادلشروعة قانوناً سوى رل

ليها فعلو، بينما مل يعدىا من إ التعدي يكمن يف كون ادلتعمد قد قصد النتيجة الضارة اليت أدىو 
لعمدي، وينتهي ، واخلطاء غَت اديالعمتعدي ، وىو ما يقابل يف الفقو احلديث فكرة اخلطاء 

رة فكن مل يتعمد " فإضامن و  ن " ادلباشرأل القاعدة القائلة بذباه إىل  وجوب تعديأصحاب ىذا اإل
ن الفقهاء الّشريعة أو يبدو  ،من فكرة التعمد وىي تكفي للتضمُتو أمشل أمشل  عم التعدي أ

و اعتربوىا التعدي،  لفرق الدقيق بينهما وبُت لفظ، مل يدركوا استخدموا لفظ تعمدإالمية حينما اإلسّ 
، للقاعدة ىذه التفرقة عند صياغتودرك أات قد ن صاحب رلمع الضمانأُت مًتادفُت بدليل لفظ

  2فاستعمل لفظ التعدي و مل يستعمل لفظ التعمد. 
 نطباق المباشرة على عديم التمييزإ مدى    ثالثا

وقد  الّشريعة اإلّسالمية أن ادلباشر ضامن و إن مل يتعمد أو مل يتعد، القاعدة من          
للضرر ومن ٍب  ختلف الفقهاء حول حكم ادلباشر ىل ينطبق على عدمي التمييز، وىل يعترب مباشراً إ

 ذباىُت وذلك على ما يلي:إنا مسؤوال عن التعويض؟ يف ىذا الصدد  طرأ
I.    الفقهاء جمهور  تجاه األولاإل 

ختالف مذاىبهم إىل القول بتضمُت عدمي التمييز، أي يقرر إصبهور الفقهاء على  "يذىب
، ألن مسؤوليتو تًتتب دبجرد ربقق الضرر وال يلزم أن يكون مسؤوليتو بادلفهوم القانوين مىت كان مباشراً 

 3".كما يذىب الفقوكما ذىبت إىل ذلك رللو األحكام العدلية، أو متعديا ً   الفاعل متعمداً 

جناية  رتكبإهما مىت وعلى ذلك يسأل الصيب غَت ادلميز وكذلك اجملنون ومن يف حكم     
شللوكا لغَته ضمنو يف مالو، وكذلك  تلف الصيب غَت ادلميز أو اجملنون ماالً أعلى النفس أو ادلال، فلو 

عدمي نقلب على متاع وكسره يكون ضامنا دلا أتلفو، ألن إهما كالنائم إذا لو أتلف من يف حكم
                                                           

القانون  ، رسالة مقدمة إلستكمال متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت،" دراسة مقارنة "عمار زلمود صبيل جعار: ادلسؤولية التقصَتية لعدمي التمييز  1
 . 51، ص2017فلسطُت،  –اخلاص، جبامعة القدس يف أبو ديس 

 .146، ص1308، 1أبو زلمد بن غاًل البغدادي، رلمع الضمانات يف مذىب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان ، مطبعة اخلَتية، ط 2
 .287و كرزازة أضبد: مرجع سابق، ص ب 3
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إالا أن أفعالو الضارة ال يعفى منها،  ،عليو يف األصل يف تصرفاتو القولية التمييز وإن كان زلجوراً 
، فنظرة إىل ميسرة وال فيضمن ما يًتتب عليها من ضرر للغَت، وإن مل يكن لو مال يستطيع دفعو حاالً 

 1تلف مال غَته فهو لو ضامن".أتأسيسا على "من  يضمن وليو
 
II. يةلمالكبعض ا  الثانيتجاه اإل 

رغم أن صبهور الفقهاء قد ذىبوا مع غَتىم من فقهاء ادلذاىب األخرى إىل القول        
فقد جاء على لسان ابن  - :بتضمُت عدمي التمييز، إال أننا صلد يف بعض ادلذاىب من قالوا بغَت ذلك

نفس أو مال، كالعجماء، وقيل  ُجزي قولو: "وأماا الصيب الذي ال يعقل فال شيء عليو فيما أتلفو من
 ."ادلال ىدر، والدماء على العاقلة كاجملنون

فال ضمان عليو،   أو رلنوناً  كما جاء يف اخلرشي أنو مىت كان الغاصب غَت شليز، بل كان صغَتاً 
 كما أورد ابن احلاجب يف ضمانو وعدمو ثالثة أقوال:

 بلغت الثلث، وإال ففي مالو،تو أن لأوذلم أنو يضمن ادلال يف مالو، والدية على عاق

ففي مالو، و ثالثهم  ية فعلى عاقلتو إن بلغت الثلث، وإالا دال أماايضمن يف ادلال، و  ال نوأثانيهم 
 2وال دية ويكونان ىدرا. ىو أنو ال يضمن ماالً 

 سببتال  الثاني:الفرع 

 سببتتعريف ال  أولً 

وكل  ،مر الذي يوصل بوسبب األسبب ىو وال3السبب لغة: كل شيء يتوصل بو إىل غَته 
 4احلبل. ىو السببفصل يوصل بشيء فهو سببو، و 

                                                           
 وما بعدما. 46فقرة  98رللة احلقوق الكويتية،  1
 . 136ص  1990قارنة بأحكام ادلسؤولية التقصَتية يف القانون ط زلمد أضبد سراج، ضمان العدوان يف الفقهاء اإلسالمي، دراسة م 2
 .58ابن منظور، لسان العرب، اجمللد االول، دار الصادر، بَتوت،ص  3
 203عبد الرضبن بن أضبد اخلليل الفراىيدي، كتاب العُت، اجلزء السابع، ربقيق مهدي ادلخزومي وإبراىيم السامرائي، مؤسسة دار اذلجرة، ص  4
 .204و
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ما يفضي إىل  بأن ػلدث يف شيء" حكام العدليةصطالح الفقهاء فقد عرفتو رللة األإأما يف   
 1."العادة ويقال لفاعلو متسبب ىتلف شيء آخر على جر 

يؤدي إليها وال يباشرىا مباشرة، فهو  ادثة ىو الذي يفعل مااحلوبذلك فإن ادلتسبب يف "       
صلي والضرر الواقع، كأن اسطة فعل آخر متوسط بُت السبب األما كان بفعل يف زلل أفضى إليو بو 

يتصل أثر فعلو بغَته ال حقيقة فعلو ادلباشر، فمن ربط دابة إىل إحداث الضرر، فالسبب ىو الذي 
 2بنفسو فيو..." العادة وال يؤثر ىعلى جر  يوصل إىل احلكم أو آثره

اد ما سبب، فقد عرفو فقهاء الشافعية بإغلتعرض فقهاء ادلسلمُت عدة تعريفات لإلضرار بال
 3ثرت العلة.دلا أخرى، ولكن لواله أػلصل اذلالك عنده بعلة 

بينما ادلالكية عرّفوا التسبب بأنو " ما ػلصل اذلالك عنده بعلة أخرى إذا كان السبب ىو 
 4بتلك العلة كحفر بئر يف زلل عدواناً."ادلفضي لوقوع الفعل 

تالف كمن حفر بئر عدوانا يف غَت صل بو اإل"وعند احلنابلة ينصب سبب عدوان فيح
 5ملكو."

 6عادة" هو"السبب عند احلنفية ىو يكون بالفعل يف زلل يفضي إىل تلف غَت 

ة أن يفضي ىذه التعريفات أنو يشًتط يف التسبب أن يكون من شأنو يف العاد جل يتضح من"
غالبا إىل اإلتالف، دبعٌت آخر يشًتط أن يكون الضرر الذي ترتب على الفعل نتيجة عادية متوقعة 
منو، وأنو بوجود التسبب توجد الرابطة بُت الفعل والضرر، واليت ترتب مسؤولية ادلتسبب، أما إذا كان 

لقيام ادلسؤولية، وعلى ذلك  الضرر غَت متوقع عادة من السبب األصلي، فإنو ال رلال يف ىذه احلالة
فيو فتلف، فإنو ال ؽلكن  أو إنساناً  يف ملك الغَت ٍب أتى آخر وألقى حيواناً  فإنو إذا حفر شخص بئراً 

                                                           
 .508علي حيدر، مرجع سابق، ص  1
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يف  ، كما أن السببعتباره متسبباً إلتعذر  رر إىل من حفر البئر نظراً يف ىذه احلالة أن ننسب الض
إال بالتعمد يرجع كما علل بعض الفقهاء إىل أنو عند قصد( وادلتسبب بضمان ادلباشر وإن مل يتعمد )

لزامو دبا يرفع ىذا ادلباشرة تظهر جبالء سببية الفعل بالضرر دون نظر إىل فاعلو وقصده، فوجب إ
فعل ىذا الظهور،  يةا عن ادلتسبب فإنو ال يكون لسببنتسابو إليو وإحداثو إياه، أمالضرر وذلك إل

إىل الضرر وفاصل بينو وبُت الضرر مع تراخي الضرر عن الفعل  وذلك نظرا لوجود فعل آخر مفضي
 1."ادلسبب

 لمتسبب في الشريعة اإلسالميةحكم ا  ثانيا

كما جاء يف ادلادة إذا كانت القاعدة أن ادلتسبب ال يضمن إالا إذا كان متعمدا ً            
ستخدام لفظة إثر أيف الفقو قد  أن ذكرت أن االذباه، وقد سبق األحكام العدلّية ( من   اجملّلة93)

 2.( من اجمّللة93التعدي على لفظة التعمد الواردة يف نص ادلادة )

ولذلك يكون ، ق ادلسؤولية أن يكون مرتكب الفعل الضار متعدياً يكما ىو واضح يلزم لتحق"
ؽلارس فقد  عتباره شرط ادلسؤولية،إتسبب، أن ضلدد ادلقصود بالتعدي ببيان حكم ادللمن الضروري 
ستعمال حق ادللكية وىو ال يسأل عما ػلدثو من إو الشرعي دون ذباوز ذلذا احلق، كالشخص حق

أضرار للغَت نتيجة شلارستو ذلذا احلق مادام يستعملو على الوجو الشرعي، ومن ٍب ال يكون متعديا، أما 
ىذا التجاوز بإذن قًتن إذا إمىت ذباوز حدود حقو الشرعي، فإنو يكون متعديا على حقوق غَته إال 

كما قد يتم   اً قد يتم عمد من ىذا الغَت، فالتعدي إذن ىو رلاوزة الشخص حلدود حقو الشرعي، وىذا
 3تقصَتاً."و   إعلاالً 

 ز عن فعلو الشخصي في حالة التسببمدى مسؤولية عديم التميي  ثالثا

 أو التسبب إعلاالً   إن وجهة نظر الفقهاء احملدثُت من ادلسألة، تباينت بُت التسبب عمداً      
 4.اوتقصَتً 
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: وىي إحدى صور التعدي، فهي تستلزم التمييز ألن العمد أ. ففي حالة التسبب عمداً 
  .يقتضي وجود إرادة متجهة إىل إحداث النتيجة واإلرادة تستلزم توافر اإلدراك والتمييز

ختالف الفقهاء حول مدى مسؤولية عدمي إ: فقد أثار وتقصراً  ا يف حالة التسبب إعلاالً ب. أما 
 :التمييز بُت تيارين رئيسيُت

ستنادا إىل أن العربة إ، التمييز يف حالة التسبب إعلاالً "األول: يذىب إىل تقرير مسؤولية عدمي 
وأتاه الشخص كان من  ىت كان الفعل زلظوراً فم ،تكون بالنظر إىل ذات الفعل ال إىل الشخص الفاعل

أو غَت مدرك، ألن معيار  ال فرق يف ذلك بُت أن يكون الفاعل مدركاً  ،قبيل التعدي ادلوجب للضمان
يز، ومن ٍب يوجب ينعدام التمإة للفاعل ومنها التعدي ىو موضوعي رلرد ال يعتد فيو بالظروف اخلصب

  ".ادلسؤولية التقصَتية

والتسبب ذلك أنو إذا كانت القاعدة  ةذباه إىل وجوب التفرقة بُت ادلباشر ق ىذا اإل"الثاين: ينطل
ستلزام التمييز يف حالة ادلباشرة، فإنو يف حالة التسبب يقتضي ذلك تعمدا أو تعديا إصرػلة يف عدم 

وىذا ــ  شليزاً ، دبعٌت أن يكون الفاعل وسبييزاً  أي خطأ، واخلطأ يف ادلفهوم التقليدي واحلديث قوامو تعدياً 
وحىت ولو سلكنا ادلعيار ادلوضوعي اجملرد للخطأ فإن ىذا ادلعيار  ــ  للمعيار الشخصي ادلفهوم أيضا تبعاً 

من اإلرادة واإلدراك حيث أن اإلنسان وىو سلَت يستطيع أن يوجو  كما يرى البعض يستلزم قدراً 
وينتهي ىذا  ،ىذا السلوك مقبوالً  م مع قدراتو، حبيث يكونئكو وؽلارس من صور النشاط ما يتالسلو 
 1ذباه إىل تقرير عدم مسؤولية عدمي التمييز عن الضرر الذي ػلدثو تسببا".اإل

لتمييز يف حالة ذباه الثاين يف رفض تضمُت عدمي ابرغم ما قد يبدو من قوة منطق اإل"        
 ذلك أنو قد أسس على قواعد من الّشريعة اإلّسالمية . ه األول أوىل بالتأييدذباالتسبب إال أن اإل

فالضمان من خطاب الوضع ال من خطاب التكليف وىو ما يقضي بًتتيب ادلسبب على      
 سببو، ومن ٍب كان اإلتالف بدون حق الواقع من عدمي التمييز سببا لوجوب الضمان يف مالو، نظراً 

الوضع، و مناطها اإلنسانية، ... ومن ٍب تكون لو لتمتعو بأىلية الوجوب اليت يستلزمها خطاب 
ملكية فيكون عليو مئونتها وتكليفاهتا من وجوب زكاة الزروع و الثمار، و بادلثل وجوب الضمان يف 
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مالو عما يلحقو بالغَت من ضرر، وإذا كانت أىلية األداء ال تتوافر لعدمي التمييز، فإن الذي يقوم 
 1".مالو باألداء ىو من لو الوالية على

 

ن األخذ هبذا احلكم دون تفرقة بُت ادلباشرة والتسبب، ففي كليهما تتوافر أحيث          
عالقة السببية بُت الفعل والنتيجة اليت تؤدي إىل وجوب الضمان، وإن كانت يف األوىل مباشرة ويف 

يبدو من األمثلة اليت ذكرىا الثانية غَت مباشرة، إال أنو يكون ذلا دور يف وقوع النتيجة الضارة، وىو ما 
 2.الفقو واليت أشارت إىل بعضها من قبل

وىي شرعت جللب ما فات من ادلصاحل خبالف الزواجر فإهنا  ،كما أن الضمان من اجلوابر
شرعت لدرء ادلفاسد، فأساس الضمان اجلرب، ال اجلزاء والعقوبة وقد أريد بو رفع الضرر للعموم قول 

 3وسلم: "ال َضَرَر َوال ِضرَار". رسول اهلل صلى اهلل عليو

لغَته إضرار بو يتعُت رفعو، وىو ما ال يتحقق إال  وال شك أن إتالف عدمي التمييز ماالً     
بتعويضو من مالو، حىت يتحمل تبعة فعلو الضار، وىو ما قال بو فقهاء ادلسلمُت دون سبييز يف ذلك 

 4نون، والبالغ والصيب.بُت اخلاطئ والعامد واجلاد والالعب، والعاقل واجمل

ذباه القائل بضرورة تضمُت عدمي التمييز، وبعبارة ص شلا سبق إىل أنو غلب األخذ باإلطلل     
أو  الفقو احلديث تقرير مسؤوليتو عما يأتيو من أفعال ضارة بالغَت، يستوي يف ذلك كونو مباشراً 

 5.متسبباً 
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 عتبـاره حارسـاً إمية بالشـّريعة اإلسـاّل  مدى مسؤولية عديم التمييز في فقو  المطلب الثاني
 الفقو اإلسالمي تو فيساس مسؤوليلألشياء وأ

قد حبث علماء الفقو اإلسالمي يف ادلسؤولية الناشئة عن فعل احليوان ربت عنوان "جناية 
ن وادلسؤولية الناشئة عن هتدم البناء ربت عنوان "احلائط ادلائل"، أما ادلسؤولية الناشئة ع "البهيمة

اآلالت ادليكانيكية وغَتىا من األشياء غَت احلية فيما عدا البناء مثل األشجار واحلجارة والرمال 
ذلك لعجزىم "فلم يكن  واألرض، فلم يتعرض ذلا فقهاء اإلسالم لعدم وجود حوادث ناشئة عن

ان أو لة وتصنيع ومل ربدث إصابات للعمال"، فأخضعوىا إىل القواعد العامة يف الضمأعهدىم عهد 
 1 .التقصَت أو عدم التحرز يف األضرار واإلعلال

و لذلك يكون البحث ىنا يف نوعُت من ادلسؤولية: ادلسؤولية عن جناية احليوان، وادلسؤولية عن 
 سقوط البناء أو احلائط.

عتبـاره حارسـا إالمية بمدى مسؤولية عديم التمييز في فقو الّشـريعة اإلسّـ   الفرع األول
 لألشياء

 و حارسا لألشياء الحية )الحيوان(حالة كون  أول

سلمُت قد فرت لعدمي التمييز حراسة احليوان أي السيطرة الفعلية عليو، فإن فقهاء ادلإذا تو 
لو أن دابة "لو، وقد تردد قوذلم صراحة أنو  عتربوه مباشرا دلا يقع منو من ضرر للغَت، فيكون ضامناً إ

أو رجلها يف ملكو، أو يف ملك الغَت وأتلفتو يعد الراكب أنو أتلف يركبها إنسان داست شيئا بيدىا 
، على أن ما حدث ، وقد قرر الفقهاء ىذا احلكم تأسيساً "ذلك الشيء مباشرة فيضمن يف كل حال

من ضرر للغَت أثناء سَت الدابة إظلا كان نتيجة ثقلو وثقل الدابة، ألن ثقل الدابة تابع لو، وسَتىا 
 2بة إذن تعترب رلرد آلة بُت يديو.مضاف إليو، فالدا
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 لة كونو حارسا لألشياء غير الحيةحا  ثانيا

وىي قوام  –أو عدمي سبييز بصفة عامة كانت لو السيطرة الفعلية  أو رلنوناً  لو أن صغَتاً      
رتكب بأي منهما حادثا أحلق ضررا بالغَت، إرة أو آلة حادة كسكُت، أو ضلوىا على سيا –احلراسة 

يكون مباشرا للضرر، فتتحقق مسؤوليتو تطبيقا لقاعدة "أن ادلباشر ضامن وألن مل يتعد"، وقياسا  فإنو
 1على ما أخذ بو فقهاء الّشريعة يف شأن حارس احليوان.

 الفقو اإلسالميساس مسؤولية عديم التمييز في أ  الفرع الثاني

 زام بالضمان يف الفقو اإلسالمي، نظراً لتلإل أن اخلطأ ال يعترب أساساً  من ادلسلم بو إصباعاً        
دلا نص عليو ذلك الفقو من أن الضمان من قبيل خطاب الوضع، وبالتايل يستوي إزاء وجوبو أن 

أو غَت سلطئ، إذ ال ينايف  سلطئاً  ،أو غَت شليز ، شليزاً ناً و أو رلن َعاِلًما أو َجاِىاًل عاقالً  ويكون زلدث
إلمكان ربقق ليف ىذا الصدد إعتبار  الفقهاء، وذلك فضال عن أنو القول اخلطأ عصمة احملل كما ي

عتداء،  إرر ادلوجب للضمان كونو ناشئا عن قصد زلدث الضرر من عدمو، حيث ال يشًتط يف الض
كما أن الضمان مل يشرع للزجر والعقوبة وإظلا شرع جلرب ما حلق بادلضرور من ضرر، إعمااًل للحديث 

 2."ارَ رَ  ضِ اَل وَ  رَ رَ ضَ  النبوي الشريف : "اَل 

 تحمل التبعة ىي أساس الضمان  أول

عدمي  ن أساس التعويض يف مسؤوليةأانب من الفقو ادلعاصر إىل القول لقد ذىب ج      
  .، إظلا يتمثل يف ربمل تبعة فعلو الضار تأسيسا على القاعدة الفقهية من أن الغرم بالغنمالتمييز

ل عدمي التمييز مسؤولية ربمل التبعة ال تصلح أساسا لتحميرى بعض الفقهاء  أن نظرية 
ففي الفقو  ،يوالفقو اإلسالم ختالف مفهوم ىذه النظرية بُت الفقو الغريبإنطالقا من إالتعويض 

الغريب صلد مفهوم نظرية ربمل التبعة يتحدد بضرورة ربمل األضرار الناشئة عن األعمال اليت ؽلكن أن 
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الغَت، ألن الغرم بالغنم، ومن ٍب فإن ادلالك ال ػلوز من مغاًل أعمالو وشبرات تتولد عنها سلاطر تصيب 
 1.نشاطو إال ما يتبقى منها بعد جرب األضرار اليت تلحق بالغَت نتيجة ذلذا النشاط

بينما مفهوم قاعدة الغرم بالغنم يف الفقو اإلسالمي يتحدد مفهومها يف أن اإلنسان يتحمل  
ن يتحمل الضرر الذي يصيب غَته، ىو نتيجة لتمتعو بذلك ادلال ال أ بالضرر الذي يصيب مالو

عتقد مع ىذا اجلانب األخَت من الفقو أن القول خبالف ذلك يعترب إجحافا بالنصوص وتأويال ذلا يو 
 2.خالفا لإلصباع

 تبار الضرر ىو أساس وجوب التعويضعإترجيح القول ب  ثانيا

، وقد عرب عن ذلك اً و عدم حبيث يدور ىذا مع ذاك وجوداً  ،إن الضرر ىو عّلة الضمان وسببو
وبُت احلكم علة، فإن مل تتحقق تلك العلة  -أي السبب–نو ))البد أن يتوسط بينو أالبعض بالقول 

 جملرد السبب((. ال يتحقق احلكم

 :و من التطبيقات الفقهية اليت نص عنها فقهاء الّشريعة اإلّسالمية

شرفت على ادلوت وال يرجى حياهتا ليس عليو ضمان لو ذبح شخص شاة لغَته أ -1
  .ستحساناإ أم كان أجنبياً  سواء أكان راعياً  قيمتها

خر فذحبها بدون إذن مل يضمن أليذحبها وجاء  اىاحضلو شد قصاب رجل شاة و أ -2
 .لعدم الضرر

ذلك وقت  لو عُت رجل شاة من هبائمو أضحية فجاء آخر وذحبها بدون إذنو وكان -3
 ـ ستحساناإالتضحية فال ضمان عليو 

و ترتيبًا على ذلك فإن الفقو اإلسالمي يقضي وجوب الضمان كلما زبلف عن الفعل       
ستلزم لوجوب الضمان إد نطالقا من أن الضرر ىو عّلة التضمُت أو سببو، بل وقإضارة، نتيجة 

 3.القطعية يف نسبة الضرر إىل عّلتو

                                                           
 .297ادلرجع نفسو، ص 1
 .39-38السيد زلمد السيد عمران، ادلرجع السابق ص 2
 .298بو كرزازة أضبد:ادلرجع السابق، ص 3
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 لرضؤةً ي، مدؤ  فللؤو ايرؤار مقارنة ملسؤوويية دؤدا اييميؤ ية حتليلية صفقدمت فيما سبق دراسة و  
ايقؤؤؤان م املؤؤؤد  امل ؤؤؤري يف ذيؤؤؤ    حكؤؤؤال ايؤؤؤهب  ؤؤؤان نؤؤؤا ايقؤؤؤان م املؤؤؤد  ا  ا ؤؤؤري ميؤؤؤ  راً ىل األإيف ذيؤؤؤ  
 ؤؤان نؤؤا ايفقؤؤو اوسؤؤ مو و لؤؤة حكؤؤال ايؤؤهب نسؤؤو و لؤؤاي  ايقرؤؤان ايفرنسؤؤو، واألاملؤؤد  ايفر وايقؤؤان م 

 حكال ايلديية، فيما خيص ىاه املسوويية و ما يي ل نا.األ

م أاينيؤؤا و وايي صؤؤياا، وايؤؤهب  كؤؤ   ىل مجلؤؤة مؤؤ إدتكنؤؤا مؤؤ  اي صؤؤ    ىؤؤاه ايدراسؤؤةفمؤؤ  لؤؤ         
 لخ ها لاييايل.ن

اؤؤؤؤرف ايفرنسؤؤؤؤو دؤؤؤؤ  ايفقيؤؤؤؤو ديمؤؤؤؤدىا املإاملدنيؤؤؤؤة يف نسؤؤؤؤخيها اياخ ؤؤؤؤية لمؤؤؤؤا م املسؤؤؤؤوويية إ -
تلؤؤد قؤؤادرا يف اي قؤؤت  غلؤؤا ايقؤؤ انع ايلر يؤؤة، مأاؤؤرف ا  ا ؤؤري و اقيبسؤؤها دنؤؤو امل ''دومؤؤا ، و
ضؤؤؤرار ايؤؤؤهب ييسؤؤؤبا فيهؤؤؤا ايناؤؤؤاط اونسؤؤؤا ، وىؤؤؤو سؤؤؤييلاا لافؤؤؤة ملؤؤؤاىر األإاحلؤؤؤايل دلؤؤؤ  

 م تلد قادرا دل  حتقيق ايلداية  سبا دج ىا د  ايقيال   ظيفيها اييل يرية. اي  
  حؤؤدا املسؤؤوويية ايقا مؤؤة اييخفيؤؤم مؤؤىل إايقرؤؤان  ؤؤل و ايياؤؤري  لؤؤاي   م سؤؤلو ايفقؤؤو وإ -

و أفرتاضؤؤو إو أو تقؤؤديره أمؤؤا رأينؤؤا سؤؤ ان يف تلريؤؤم ا، ؤؤان  دلؤؤ  أسؤؤاس ا، ؤؤان، دلؤؤ   ؤؤ 
و ايقرؤان أويية يدى ايفقو و م  ل   إقامة املسو أا أحيانا، فرتاض املسوويية ذاهتإحىت يف 

و ايرؤمام أانت اييسؤمية املليمؤدا   اييبليؤة لر غري ا، ان مهما لأو املارف دل  أساس أ
زمؤؤة ايؤؤهب  اتؤؤت ن بؤؤاف دؤؤ  األإو أ، لؤؤل تلؤؤ  احللؤؤ   تل ؤؤو صؤؤ را  يرؤؤام و ايأو ايلدايؤؤة أ

   و  الييؤو منؤا مؤ  أيؤال    سؤرامإم فقط، و األوويية ايقا مة دل  ا، ان ييس تلياها املس
  . 

  ؤراً أكرا ا، ؤان وتقديسؤو ،ؤا، لؤام يؤو   املفرط م  قبل  لض ايفقهان وايقران يفبيم ايياإ -
جتؤؤؤاه األو  املرؤؤؤرور أدى اييمسؤؤؤ   ا، ؤؤؤان ل سؤؤؤاس جتؤؤؤاىع، ففؤؤؤو اوإيف  وسؤؤؤلبياً  دكسؤؤؤياً 

صؤانم مؤ  أدما  دادالً  اً احل    دل  تل يرم م  ىل حرمام ايلديد منهإ املسوويية املدنية



 الخاتمة
 

86 
 

مؤر  ايفاؤاا ايرؤليفة يف ري أل قيؤة، لاصؤة دنؤدما ييللؤق األضرر، وىاه نييجة  حفة وغؤ
 اجمليم .

دل  نلؤال  دكسياً   راً أ لام ياي  اييمس   فكرا ا، ان جتاه ايثا وم   هة ألرى ويف او
دجؤؤ ه دؤؤ  اييكفؤؤل  ايرؤؤحايا و املرؤؤروري  بؤؤاا ا، ؤؤان و إ ملسؤؤوويية ا، ايؤؤة ذاتؤؤو، ف ؤؤل  ة ا

شؤؤؤج  دلؤؤؤ  ظهؤؤؤ ر  وسؤؤؤ  مؤؤؤ  دا ؤؤؤرا منيقؤؤؤديها،  ؤؤؤل و دؤؤؤدا ها وأاملخيلفؤؤؤة، زاد  يف احلؤؤؤ اد 
لؤؤؤؤة و ايرؤؤؤؤمام و يمؤؤؤؤل اييبىل ىجرىؤؤؤؤا، ف رحؤؤؤؤت ايبؤؤؤؤدا ل ،ؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  حتإنلريؤؤؤؤاا ألؤؤؤؤرى تؤؤؤؤدد  

 .ىل غري ذي  م  ايي سيساا وىو لثرياإاييرام ، 
ضؤرار ا هؤة ايؤهب تيحمؤل اييلؤ يض  دؤ  األقرار سمسؤوويية دؤدا اييمييؤ   مهمؤا لانؤت او مإ -

امل ضؤؤ ف حتؤؤت حراسؤؤيو رؤؤا تذيؤؤره يف شؤؤاوذ  اياؤؤونو فلؤؤل أايؤؤهب يسؤؤببها فللؤؤو اياخ ؤؤو 
 يمؤؤادو، وىؤاا ىؤؤ  حجؤؤر ل يؤو  اينلؤؤال اوإايسؤؤل ا املؤؤ ي   و  ىؤاا ايفلؤؤل و لرو ؤؤو دؤ 

 ىا ) قان نية، أد ية (.اي اوية يف املسوويية جبمي  ص ر 
 فكؤرا ايرؤؤرر م اوقؤرار سمسؤوويية دؤؤدا اييميؤ  جتؤد أساسؤؤها و سؤندىا  ايثؤري و ايقؤؤان   يفإ -

ة ايؤؤؤهب تبناىؤؤؤا فقهؤؤؤان اياؤؤؤريلة اوسؤؤؤ مية،  ؤؤؤا لؤؤؤيو حؤؤؤىت يف حتمؤؤؤل اييبأ ال ضؤؤؤرر وال ضؤؤؤرار  
 هنؤؤؤاأ، لمؤؤؤا هنؤؤؤا نييجؤؤؤة فللؤؤؤوألي  يؤؤؤدانً إث جتؤؤؤا دليؤؤؤو يؤؤؤم  األصؤؤؤلية حسؤؤؤرلؤؤؤل املسؤؤؤوويية تي

 ة ايفلل.لي  أساس حتمل تبمنا دلإمسوويية ال تق ل دل  ا، ان، و 
ىل نيؤؤا و ىؤؤاا ايبحؤؤث فيمؤؤا خيؤؤص ايقؤؤان م املؤؤد  ا  ا ؤؤري، فؤؤيمك  تلخي ؤؤها إمؤؤا  اينسؤؤبة أ -

 ايقران وايفقو ا  ا ري.و ارف م  ل   ح صلة م اقم لل م  امل
 را ا، ؤان ميؤ  راً كؤدينؤق فإنؤو أ إىل يبحؤثري فقد لل نا م  لؤ   ىؤاا اا ايارف ا  ا ف م   -

حكؤال ايقرؤان ايفرنسؤو، لمؤا تؤذز ظؤاىرا  اردع ايفرنسؤو و امل ؤري، ولؤاي    اي   امل
كؤؤؤؤر ايقؤؤؤؤان   و حؤؤؤؤىت ايينؤؤؤؤاقض يف ايفأضؤؤؤؤ راا يف ايياؤؤؤؤري  ا  ا ؤؤؤؤري ىؤؤؤؤو ظؤؤؤؤاىرا اوغريبؤؤؤؤة 

و اييق ؤؤؤؤريية أسؤؤؤؤاس ذيؤؤؤؤ  و ىؤؤؤؤو مسؤؤؤؤينيجة مؤؤؤؤ  ايدراسؤؤؤؤة ايقان نيؤؤؤؤة ايلقديؤؤؤؤة و  ا  ا ؤؤؤؤري، 
 ملسوويية ددا اييميي .
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يفقؤو اوسؤ مو يف تاؤري  قؤان م دل  م دري  خميلفع ، ومهؤا اديماد املارف ا  ا ري إى   -
م املؤؤؤد  ، ومؤؤؤا يرتتؤؤؤا دؤؤؤ  ذيؤؤؤ  مؤؤؤ  سؤؤؤرا وايفقؤؤؤو وايقؤؤؤان م امل ؤؤؤري يف تاؤؤؤري    ايقؤؤؤان  األ
 نسجال  ع اين  ص ايقان نية ا  ا رية.ال اودنلإ

 ا ؤري، فهؤ  أصؤ  يليلؤدي ا األلؤريا يلقؤان م املؤد  ا   اييميؤ ، تبلؤاً دادؤ نو م   هةإمث  -
نلؤؤؤؤؤدال ل ا ؤؤؤؤؤو إمث  نلؤؤؤؤؤدال دتييؤؤؤؤؤ ه، ومؤؤؤؤؤ ضؤؤؤؤؤرار ايؤؤؤؤؤهب يسؤؤؤؤؤببها يل ؤؤؤؤؤري وغؤؤؤؤؤري مسؤؤؤؤؤوو  دؤؤؤؤؤ  األ

نلؤؤؤدال املكلؤؤؤم  ايرقا ؤؤؤة دنؤؤؤو فمؤؤؤا م ؤؤؤري حؤؤؤق إ ىؤؤؤواملاؤؤؤكلة ايؤؤؤهب ت ؤؤؤر  ىنؤؤؤا و  اييق ؤؤؤريي، 
ية اييلؤؤؤ يض  مؤؤؤ  ملاؤؤؤكلة ال حتمؤؤؤل ايدويؤؤؤة مسؤؤؤووياملرؤؤؤرور يف اييلؤؤؤ يض، فؤؤؤ  حؤؤؤل ،ؤؤؤاه ا

مع املسؤؤبق   سؤؤ  قؤؤان م رؤؤذ األشؤؤخاص دلؤؤ  اييؤؤىلإو حؤؤىت ايلجؤؤ ن أصؤؤندوا اييلؤؤ يض ، 
ضؤؤرار ايؤؤهب يسؤؤببها دؤؤد و ألمع  مسؤؤوويية تلؤؤ يض ا ، فيحمؤؤل  صؤؤندوا اييؤؤمؤؤ  املسؤؤوويية

 اييميي .
حكؤؤال اياؤؤريلة اوسؤؤ مية، أة و ، فيمؤؤا خيؤؤص ايقؤؤ انع املقارنؤؤىل نيؤؤا و ايبحؤؤثإمؤؤا  اينسؤؤبة أ -

 فيمك  ح صليها دل  اينح  اييايل:
نؤؤؤو م أننؤؤا و ؤؤدنا إيف ظؤؤل ايقؤؤان م املؤؤد  امل ؤؤري، ف  اينسؤؤبة ملؤؤدى مسؤؤوويية دؤؤدا اييمييؤؤ  -

قؤ ل دليهؤا نؤو ال ي لؤا  فكؤرا ايرؤمام ايؤهب تأ ضؤ دو، لمؤا املليؤار املفكرا ا، ان  ي لا  
ة، وملؤؤا لانؤؤت ففؤؤو   يؤؤة ال   ازيؤؤة ولاملؤؤة ال خم سؤؤيثنا يةإصؤؤلية ال أمسؤؤوويية دؤؤدا اييمييؤؤ  
دمايؤو غؤري املاؤرودة أدؤ   ( تقرو  كؤ م اياؤخص مسؤووالً 164ايفقرا األوىل م  املادا )

م نلرية حتمل اييبلة ايهب قؤا  نؤا مللؤم ايفقؤو امل ؤري إنو وى   ي ، ودليو فمصدرا مىت 
 (.164/2  ايهب ترمنها نص املادا )تبق  ىو األساس ايقان   ملسوويية ددا اييميي

ت ايي ؤؤ ر فؤؤل ايقؤؤان م املؤؤد  ايفرنسؤؤو فقؤؤد در و اينسؤؤبة ملؤؤدى مسؤؤوويية دؤؤدا اييمييؤؤ  يف ظؤؤ -
و ايؤؤؤاي تؤؤؤ ر   ؤؤؤدور ايقؤؤؤان م رقؤؤؤم  ،ايفرنسؤؤؤومؤؤؤرا  ؤؤؤو ىؤؤؤاه املسؤؤؤوويية يف ايفقؤؤؤو وايقرؤؤؤان 

دؤؤ   دقليؤؤاً  قريؤؤر املسؤؤوويية ايكاملؤؤة يلمخيلؤؤعيا،ؤؤاص   1666ينؤؤاير  3( اي ؤؤادر يف 66)
( مؤ  466/2فلا،م ايرارا، دوم غريىم م  دد و اييمييؤ  سمقيرؤ  تلؤديل نؤص املؤادا )أ

 .يفرنسوايقان م املد  ا
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 هنؤاأال إيقؤان م ل ؤ ا  ؤ  ةايؤة املرؤرور، ذا لام املارف ايفرنسو قد تقؤدل  إصؤدار ىؤاا اإ -
سؤؤؤؤوويية ايكاملؤؤؤؤة املم تيل ىؤؤؤؤا ل ؤؤؤ ا ألؤؤؤؤرى ييقؤؤؤؤرر سمقيرؤؤؤؤاىا أل ؤؤؤؤ ا قاصؤؤؤؤرا، ييلؤؤؤؤع  تليؤؤؤذ

 لص  سبا ص ر ايس .أط ا ودل  و و اويلد و اييميي   
و ايرؤار، ية مسؤوويية دؤدا اييمييؤ  مؤ  فللؤ  قم اياريلة اوس مية م  مسما خب  ص مأ -

م دؤؤؤدا اييمييؤؤؤ   ؤؤؤ  لل ؤؤؤناا، و بقيمهؤؤؤا  ؤؤؤع فكؤؤؤر  املباشؤؤؤرا و اييسؤؤؤاييفرقؤؤؤة ايؤؤؤهب ي ناوضؤؤؤح
مؤؤا يف حايؤؤة اييسؤؤيا أيكيؤؤة، سؤؤيثنان  لؤؤض املاإي ا مهؤؤ ر  أ، وىؤؤ  ر لؤؤام مباشؤؤراً   إذا    يسؤ

 ، و األلا سمسؤوويية دؤدا اييمييؤ  ىؤاا أيرؤا مفسؤراً ا لام ميلدياً إذال إ  اياخص  ف  يس
ي احلؤؤؤؤديث يف ايفقؤؤؤؤو أتفؤؤؤؤاا يف ذيؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  ر سمجؤؤؤؤرد وقؤؤؤؤ ف ايفلؤؤؤؤل ايرؤؤؤؤار منؤؤؤؤو،  اوليلؤؤؤؤدي ي

 اوس مو.
 اياؤؤؤؤؤريلة اوسؤؤؤؤؤ مية و اييلؤؤؤؤؤ يض يفأم ايرؤؤؤؤؤرر ىؤؤؤؤؤ  أسؤؤؤؤؤاس ايرؤؤؤؤؤمام أىل إلمؤؤؤؤؤا ت صؤؤؤؤؤلت  -

م  نو ي  لام ذي  صؤحيحا ملؤا لانؤت قادؤدا اياؤريلة تقرؤو  ؤأل وييس اييلدي ،وشراحها
 ييلد. م مإاملباشر ضام  و 

يف لؤؤل مؤؤ  ايقؤؤان م  دؤؤ  فللؤؤو ايرؤؤار، فقؤؤد  بؤؤت مؤؤ  لؤؤ   دراسؤؤهب ملسؤؤوويية دؤؤدا اييمييؤؤ  -
فقؤؤؤؤو اياؤؤؤؤريلة  املؤؤؤؤد  امل ؤؤؤؤري و ايقؤؤؤؤان م املؤؤؤؤد  ايفرنسؤؤؤؤو مؤؤؤؤ  ناحيؤؤؤؤة  انيؤؤؤؤة، ويف لؤؤؤؤل مؤؤؤؤ 

هؤا اييقليؤدي ايؤاي يسؤيل ل تؤ فر م نلريؤة ا، ؤان سمفه مأحكال ايلديية، اوس مية و لة األ
 إىلا م ؤؤؤؤإجتؤؤؤؤاه احلؤؤؤؤديث يؤؤؤؤاىا م اوأدفؤؤؤؤا دليهؤؤؤؤا ايؤؤؤؤ م ، و امللنؤؤؤؤ ي قؤؤؤؤد ها املؤؤؤؤادي و ي ؤؤؤؤر دن
ديبارىؤؤؤا إن ؤؤؤار فكؤؤؤرا ا، ؤؤؤان  أو أجتؤؤؤاه اظؤؤؤافلع إليفؤؤؤان  لن ؤؤؤرىا املؤؤؤادي وحؤؤؤده، وىؤؤؤ  او 

و أ  فكؤؤؤار ألؤؤؤرى لفكؤؤؤرا حتمؤؤؤل اييبليؤؤؤة ىل نبؤؤؤا ايفكؤؤؤرا دتامؤؤؤا وايقؤؤؤ   إا م ؤؤؤإنلريؤؤؤة م ي فؤؤؤة، و 
لثر م    انا اينقؤد، أو أ انا و غريىا م  األفكار، ايهب تسلم أي منها م  أايرمام 
تبليؤؤؤو  لؤؤؤض ايقؤؤؤ انع إييؤؤؤو ايفقؤؤؤو اوسؤؤؤ مو و ايؤؤؤاي إجتؤؤؤو إم ايؤؤؤنهو ايؤؤؤاي أديقؤؤؤد أو ؤؤؤاي  
ىؤؤؤ  رؤؤؤرر ويؤؤؤيس ا، ؤؤؤان، اي ي سؤؤؤيس املسؤؤؤوويية دلؤؤؤ   -رد  لايقؤؤؤان م املؤؤؤد  األ  -ايلر يؤؤؤة
لؤؤؤاا ايياؤؤؤريلاا أاحلدا ؤؤؤة، ومؤؤؤا و   مل  بؤؤؤاا ايي ؤؤؤ ر   ؤؤؤل واأللثؤؤؤر  تلبيؤؤؤةاألسؤؤؤلم  ايؤؤؤنهو

 املررور.احلديثة تناديو م  ضرورا ةاية م لحة 
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 التوصيات:
 قرتاحاا اييايية:دنية يلدا اييميي  ى  مراداا اوما نراه د ر مبد ا ملاكلة مسوويية امل

ييمييؤؤ  ا نلؤؤدالإصؤؤ ر ايسؤؤ  وايليؤؤو وا نؤؤ م ل سؤؤباا م ال يؤؤنص  اؤؤكل قؤؤاط  وىؤؤدد دلؤؤ  أ -
رض و ؤ د دؤدا دؤ ا حكؤم –ومنها ايقؤان م املؤد  ا  ا ؤري  -يف ن  ص ايق انع اي ضلية

 ىل فقد اييميي   لد  ل غ س  ايرشد.إإضافة ،ا تودي 
ويية ايكاملؤؤة املسؤؤو  ريقؤؤر يلية يف لؤؤل مؤؤ  فرنسؤؤا وم ؤؤر حيؤؤث ت ؤؤران تلؤؤدي ا تاؤؤر إضؤؤرورا  -

 تسؤؤل   اىؤؤدا هب، وىؤؤاا مؤؤا مقؤؤق م ؤؤلحة املرؤؤرور ايؤؤفلؤؤا،م ايرؤؤاراأيلؤؤد و اييمييؤؤ  دؤؤ  
 ويكؤؤو تيحقؤؤق ايلدايؤؤة وحؤؤىت ال تكؤؤ م ىنؤؤاا ،احلمايؤؤة دليؤؤو إسؤؤباغىل إاؤؤريلاا احلديثؤؤة ايي

طؤار ميؤ ازم إم يؤيم يف أمر ينب و م األإلر، فأترحية سم لحة طر  دل  حساا طر  
، حؤىت ال ختيؤل املرالؤ  ايقان نيؤة يؤألي طؤر  مؤ  اييمييؤ  وامليرؤرر ملؤاً  مراداا مل لحة ددا

 األطرا .
د  ا  ا ؤري حيؤث يليؤذ ىؤاا م  ايقان م املؤ 125ي ان املادا إلر خب  ص را إدادا اين -

 لؤؤاأم ايقرؤؤان ايفرنسؤؤو أرغؤؤم  ،ينؤؤاقضاي  املاؤؤرف ا  ا ؤؤري يف و ي قؤؤ اً غريبؤؤ اً اوي ؤؤان م قفؤؤ
 1664ا دؤ  ايؤدوا ر اجمليملؤة سؤنة حكؤال ميياييؤة صؤدر أسمسوويية ددا اييمييؤ  يف سسؤة 

اؤرف ا  ا ؤري اديؤذ م قؤم املو ، 466يف املؤادا  1666قرا مسوويية اجملنؤ م اي ؤادر يف أ
م  ؤؤؤؤؤل ايياؤؤؤؤؤريلاا احلديثؤؤؤؤؤة ترؤؤؤؤؤم  ، ألاً غريبؤؤؤؤؤ اً مؤؤؤؤؤ  ا.ل م قفؤؤؤؤؤ 125املؤؤؤؤؤادا  ي ا ؤؤؤؤؤوإمؤؤؤؤؤ  
حؤدى اي سؤا ل يرؤمام اييلؤ يض قبؤل اييلؤديل، إلانؤت   125ررور اييلؤ يض و املؤادا يلم

حكؤؤؤال أم  ؤؤؤل أىؤؤؤاه املسؤؤؤاية تبقؤؤؤ  غامرؤؤؤة، ولاصؤؤؤة  ا اي  هؤؤؤة فهنؤؤؤاري غؤؤؤو لؤؤؤد اييلؤؤؤديل 
لؤا أجتؤاه و ذ و املارف لايم اوإ  ايقان م وايقران ايفرنسيع، م ايقان م املد  مسينب ة

 ي.أير اسيق يية إ
ملؤؤد  امل ؤؤري، يكؤؤو تكؤؤ م يف ايقؤؤان م ا 164 ؤؤدر تلؤؤديل نؤؤص املؤؤادا لمؤؤا يكؤؤ م مؤؤ  األ -

حيياطيؤؤؤؤة و   ازيؤؤؤؤة و إمسؤؤؤؤوويية األم لية ولاملؤؤؤؤة دلؤؤؤؤ  دكؤؤؤؤس مؤؤؤؤاىو دليؤؤؤؤو صؤؤؤؤأمسؤؤؤؤوويية 
 م  املادا.سيثنا ية لما يف ايفقرا ايثانية ا
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 إلرؤؤؤؤاف دؤؤؤؤد و اييمييؤؤؤؤ  يألنلمؤؤؤؤة اي اليؤؤؤؤة  ةاوسؤؤؤؤ مي ةليييؤؤؤؤو اياؤؤؤؤر إ تاييمسؤؤؤؤ  سمؤؤؤؤا ذىبؤؤؤؤ -
 ؤؤرال خميلؤؤم ايي ؤؤرفاا ايقان نيؤؤة حتؤؤت رقا ؤؤة إوايق امؤؤة، مؤؤ  تاؤؤجي  األ نؤؤان دلؤؤ  واي صؤؤاية 

،لما يكؤ م ذم  ايي ؤر ايرقا ة ايقرا ية، حتت ذريلؤة او وت  يو مكلم  ايرقا ة، وملا ال؟
 در اوديمؤاد دلؤ  أحكؤال اياؤريلة إسؤ مية لم ؤدر يلقؤان م املؤد  ا  ا ؤري لمؤا م  األ

 ى  احلا  يف قان م األسرا ا  ا ري.
 135ادا حكؤال املؤأان دلؤ  و يف ا انا اييق ريي م  املسوويية، فإنو يسيحسؤ   او قؤ   -

 دم مؤؤؤاً   اييق ؤؤؤريية ؤؤؤإقرار مسؤؤؤوويية  134/02ىل  ؤؤؤا   املؤؤؤاداإ 05/10املل ؤؤؤاا يف قؤؤؤان م 
 اً ر ايقاصؤر دم مؤاسؤدإل  نلرية حتمؤل اييبلؤة، ويف حايؤة ت سيس د وددا اييميي  ل  صاً 
مؤؤؤل املكلؤؤؤم  م أىل ميسؤؤؤرا، لمؤؤؤا  كؤؤؤ  إدؤؤؤ  اييلؤؤؤ يض فنلؤؤؤرا  ودؤؤؤدا اييمييؤؤؤ  ل  صؤؤؤاً 

 ق املررور.حلم  األصل وةاية  اً سيثنانإ ايرقا ة اييل يض 

يف املليقيؤؤؤؤاا ايللميؤؤؤة ايدوييؤؤؤؤة و  األلؤؤؤري نقؤؤؤرت  يف أم يكؤؤؤؤ م مل ضؤؤؤ ف حثنؤؤؤا ىؤؤؤؤاا حرؤؤؤاً يدراسؤؤؤيو و يف
 اي طنية و را و  اكل أفرل.
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