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٢١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 الترشيع املدين الفرنيس والترشيع املدين املرصيدراسة مقارنة بني  األساس القانوين ملسؤولية عديم التمييز 

 

Abstract 
 

The basis of Egyptian law is absence of non-discrimination 

liability, except in exceptional circumstances, and that these 

exceptional circumstances are not sufficient to achieve justice, and 

therefore it was more useful to the Egyptian civil law provides for 

full responsibility of undifferentiated harmful actions. 

 On the other hand, I searched in this chapter essentially 

idiosyncratic and various theories on which the colorless 

discrimination in the French civil law liability because influenced 

by the Egyptian Civil Code, it has traced the evolution on the 

provisions of this responsibility in the French civil law scholar 

extent influenced by the Egyptian civil law jurisprudence schools 

French and theories and that was evident in explanations scholars 

Egyptians, and at the end of this chapter and found that the theory 

assume liability that most of the Egyptian Fiqh owners said, it 

remains the legal basis colorless discrimination responsibility 

contained in the text of Article ( ١٦٤/٢ ) of the Egyptian civil law. 

  



       
 

   
 
 

٢٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 الترشيع املدين الفرنيس والترشيع املدين املرصيدراسة مقارنة بني  األساس القانوين ملسؤولية عديم التمييز 

  

  ملخص

 األصل يف القانون املصري هو انتفاء مسؤولية عدمي التمييز، إال يفإن 

أحوال استثنائية، وأن هذه األحوال االستثنائية ال تكفي لتحقيق العدالة، 

أن ينص القانون املدين املصري على املسؤولية  وبالتايل كان من األجدى

أخرى حبثت يف هذا ناحية  ومن. الكاملة لعدمي التمييز عن أفعاله الضارة

عدمي  الفصل األساس الفقهي والنظريات املختلفة اليت تقوم عليها مسؤولية

التمييز يف القانون املدين الفرنسي لتأثر القانون املدين املصري به، وقد تتبعت 

احلاصل بشأن أحكام هذه املسؤولية يف القانون املدين الفرنسي  التطور

املصري باملدارس الفقهية الفرنسية ونظريا�ا  ًمتلمسا مدى تأثر القانون املدين

املصريني، ويف �اية هذا الفصل  وكان ذلك واضحا يف شروحات الفقهاء

املصري تبقى هي  وجدت أن نظرية حتمل التبعة اليت قال �ا معظم الفقه

 (١٦٤/٢) األساس القانوين ملسؤولية عدمي التمييز اليت تضمنها نص املادة

   .ين املصريمن القانون املد



       
 

   
 
 

٢٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 الترشيع املدين الفرنيس والترشيع املدين املرصيدراسة مقارنة بني  األساس القانوين ملسؤولية عديم التمييز 

  

  مقدمة عامة

  

ًإذا كانت فكرة اخلطأ هي أساس املسؤولية التقصريية عموما وهو ما 

إال أن ذلك خيتلف إذا ما تعلق األمر ،  فقهاء العصر احلديث ُّلُاتفق عليه ج

ومن ، مبسؤولية عدمي التمييز ؛ فال ميكن تصور اخلطأ يف جانب عدمي التمييز

ذاهب شىت باحثني عن إىل مفرنسا أو يف مصر  هنا انقسم الفقهاء سواء يف 

وهو ما سوف نتناوله يف ، األساس  الذي تنبين عليه مسؤولية عدمي التمييز 

  .  هذا البحث

   : مطالبثالث إلى البحثقد قسمت هذا و   

 فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية التقصريية عن :المطلب األول

   .األفعال الشخصية

 عدمي التمييز يف القانون املدين  مسؤولية:المطلب الثاني

   .الفرنسي وأساسها

  األساس الذي يستند إليه نص املادة:المطلب الثالث

   .مدين مصري  (١٦٤/٢)

  



       
 

   
 
 

٢٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 الترشيع املدين الفرنيس والترشيع املدين املرصيدراسة مقارنة بني  األساس القانوين ملسؤولية عديم التمييز 

  

  املطلب األول

  فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية التقصريية عن األفعال الشخصية

عرفت حمكمة النقض املصرية اخلطأ املوجب للمسؤولية التقصريية بأنه 
عن السلوك العادي املألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حىت ال  الحنرافا"

  ."يضر بالغري
اإلخالل بالتزام قانوين يفرض على "يف حكم آخر بأنه  كما عرفته 

األفراد العاديون يف اليقظة والتبصر حىت ال  الفرد أن يلتزم يف سلوكه مبا يلتزم به
يتوقعه اآلخرون ويقيمون  يضرون بالغري، فإذا احنرف عن السلوك الذي

   .")١(تصرفا�م على أساس مراعاته يكون قد أخطأ
عرف غالبية الفقه والقضاء اخلطأ تعريفا شخصيا مل يتأثر ولقد 

إخالل بواجب قانوين مقرتن بادراك املخل إياه،  بالنظريات املادية فعرف بأنه
 والثاين التمييز أو اإلدراك فاخلطأ يتكون من عنصرين أحدمها نفسي وهو

يكون  مادي وهو فعل اإلخالل بواجب قانوين، لذا يتشرط يف املسؤول أن
  .مميزا

 

  

                                                 
 . ٦٨٦، ص١، ع٢٩، جمموعة املكتب الفين، س٦/٣/١٩٨٧نقض مدين يف  ) ١( 



       
 

   
 
 

٢٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 الترشيع املدين الفرنيس والترشيع املدين املرصيدراسة مقارنة بني  األساس القانوين ملسؤولية عديم التمييز 

  

  الفرع األول

  )التعدي( العنصر املادي للخطأ 

التعدي هو جماوزة احلدود اليت جيب على الشخص التزامها، أو هو  
السلوك الواجب حىت ال يضر بالغري، ويقاس االحنراف يف  االحنراف عن

به مجهور الفقه والقضاء مبعيار   وفقا للرأي الراجح الذي أخذالسلوك
بسلوك  موضوعي أي بسلوك شخص جمردة من ظروفه الشخصية، أي

 .الشخص العادي
فالتعدي معياره واحد ال يتغري بالنسبة إىل مجهور الناس، وهو 

جاوز االحنراف املألوف عن سلوك الناس وضابطه  الشخص العادي، فإذا
للظروف الشخصية الذاتية للفاعل،  ي، صار تعديا دون النظرالشخص العاد

  . نسبية ووفقا هلذا التصور يكون اخلطأ شيئا اجتماعيا ال ظاهرة
وإذا كان الفقه والقضاء جيمعان على عدم االعتداد بالظروف الداخلية 

يف مقياس السلوك املألوف من الشخص العادي، فليس لنا  للشخص املعتدي
  .)١(وأمهها ظروف الزمان واملكان ظروف اخلارجيةأن جنرده من ال

ويقع عبء إثبات التعدي على املضرور، ألن املسؤولية ترتبت عن 
املسؤول، وهي تقوم على خطأ واجب اإلثبات، فعلى  عمل شخصي من

السلوك املألوف للشخص  الدائن أن يثبت أن املتعدي قد احنرف عن
اإلضرار  م اختاذه احليطة الواجبة يف عدمالعادي، وإخالله بالتزامه القانوين بعد

  .بالغري مما احلق الضرر باألخري

                                                 
 .٩٣٠، ص١، ع٣١كتب الفين، س، جمموعة امل٢٧/١/١٩٨٠نقض مدين يف  ) ١( 



       
 

   
 
 

٢٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
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  الفرع الثاين

  )التمييز( العنصر النفسي للخطأ 

 
مرتكب الفعل الضار قد   بالعنصر النفسي للخطأ هو أن يكونيقصد     

قد توقع  أو على األقل أن يكون) يف حالة اجلرمية املدنية(قصد اإلضرار بالغري 
ل الضرر نتيجة لفعله ومل يثنه ذلك عن هذا الفعل أو مل حيمله على حصو
  .يف حالة شبة اجلرمية املدنية(االحتياطات الالزمة لتفادي الضرر  اختاذ

فإذا توافر قصد اإلضرار بالغري حتقق العنصر النفسي للخطأ، وكان 
 ووصف الفعل الضار بأنه جنحة مدنية وإن مل يتوافر هذا هذا اخلطأ عمدا

املدنية بأن يكون مرتكب الفعل الضار  القصد، اكتفي يف قيام املسؤولية
هذا ميكن أن يرتتب  مدركا وقت ارتكابه أنه خمل بواجب قانوين وأن إخالله

شبه  ويف هذه احلالة يعترب خطؤه غري عمد ويوصف بأنه. عليه اإلضرار بالغري
ة املدنية وااللتزام جنحة مدنية، ولكن النتيجة واحدة من حيث قيام املسؤولي

فرق يف شأ�ما بني ما إذا كان اخلطأ عمدا أو غري عمد، أي  بالتعويض، وال
اإلضرار بالغري بفعله، وما إذا كان مل يقصد  بني ما إذا كان الفاعل قد قصد

  .)١(ذلك
يالحظ أن قصد اإلضرار يتضمن توافر التمييز أو اإلدراك، ولكن توافر و

 قصد اإلضرار، غري أن املسؤولية تقوم بدرجة واحدة يتضمن توافر التمييز ال
وظاهر أن . على االكتفاء يف قيامها بتوافر التمييز يف احلالتني، فجرى القول

التمييز يقتضي الغوص يف  التحقق من توافر قصد اإلضرار أو من توافر
وقت  أعماق النفس اإلنسانية لتبني احلالة النفسية ملرتكب الفعل الضار

وال شك أن ذلك أمر صعب حتققه مما جيعل متعذرا على املصاب . ارتكابه

                                                 
مجعة، نعمان، دروس يف الواقعة القانونية أو املصادر غري اإلرادية، القاهرة،  )  ١( 

 .٦٦ص ’ ١٩٧٢



       
 

   
 
 

٢٢٥
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على توافر هذه احلالة النفسية لدى مرتكب الفعل الضار وقت  إقامة الدليل
الشراح إىل االكتفاء يف تقدير توافر هذا  ارتكابه، ولذلك ذهب كثري من

بت أن فال يشرتط أن يثعدم توافره تقديرا موضوعيا جمردا؛ العنصر النفسي أو 
يكون  الفاعل قد متثل وقوع الضرر باعتباره نتيجة حمتملة لفعله بل يكتفي بأن

يف وسع الرجل العادي متثله يف مثل هذه الظروف حىت يفرض يف الفاعل أنه 
  .ويعترب العنصر النفسي للخطأ متوافرا فيه متثله فعال
 يتجه الفقه املصري يف شرح العنصر النفسي للخطأ إىل أن التمييزو

من العنصر النفسي الذي ال غىن عنه لتوافر اخلطأ الذي  ميثل احلد األدىن
وذلك ألن اخلطأ إخالل بواجب قانوين،  تقوم على أساسه املسؤولية املدنية،

وألن القاعدة القانونية  وألن هذا الواجب البد يف نشوئه من قاعدة تفرضه،
 ن توجه إليهمهي خطاب موجه إىل الناس بأمر أو �ي، فهي تفرتض فيم

التمييز واإلدراك، بل هي يف األصل ال تعترب موجهة إال إىل من يتوافر فيهم 
احلاالت االستثنائية اليت يفرض فيها القانون واجبا ال يتطلب  التمييز فيما عدا

وميكن اقتضاؤه منه دون حاجة يف ذلك إىل أي  من املكلف به متييزا أو إدراكا
بالضرائب وشأن التزام املتبوع  شان االلتزامعمل إرادي من جانبه كما هو 

املصري احلايل  عدمي التمييز بضمان أفعال تابعه، ولذلك نص التقنني املدين
 (٢١٢) كما كان ينص التقنني املدين املختلط يف املادة – (١٦٤) يف املادة

على ضرورة توافر التمييز يف مرتكب الفعل الضار حىت ميكن إلزامه مبا   منه
وبناء على ذلك ال يسأل ا�نون وال الصيب غري املميز . للغري من ضررسببه 

بالرغم مما فيها من مساس حبقوق الغري ومن خرق  عن أفعاهلما الضارة بالغري
خطاب الشارع �ذه الواجبات ال  مادي للواجبات املقابلة هلذه احلقوق ألن

   .)١(يعترب موجها إال إىل ذوي التمييز

                                                 
خاطر، عدنان السرحان، نورى خاطر، مصادر احلقوق الشخصية، االلتزامات،  ) ١( 

 . ٤٢ص ، ٢٠٠٠دار الثقافة، 
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 وإن كان من الصعب على عدميي -الشارع الواقع أن خطاب و
ذلك ال مينع الشارع من التدخل بتنظيمه للقواعد   إال أن-التمييز فهمه 

ضارة، ذلك ألن اعتبارات  املتعلقة حباالت ارتكاب عدميي التمييز ألفعال
األهم يف  العدالة تقضي تعويض املصاب عما حلق به من ضرر وهذا هو

ًليس مبربر مطلقا أن ال حيصل املصاب على تقديري، وبعبارة أخرى أنه 
  .الذي يستحقه ألن القاعدة القانونية ال ختاطب عدميي التمييز التعويض

  



       
 

   
 
 

٢٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
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  املطلب الثاين

  مسؤولية عدمي التمييز يف القانون الفرنسي وأساسها 

  

مرت فكرة مسؤولية عدمي التمييز عن فعله الضار، بتطور واضح يف 
يناير  ٣حددمها صدور قانون . قسيمه إىل مرحلتنيميكن ت والقانون الفرنسي،

من القانون املدين الفرنسي مقررا  (٤٨٩/٢) بتعديل نص املادة ١٩٦٨
   .مسؤولية املريض باختالل عقلي عن أفعاله الضارة

  :ولقد قسمت هذا املطلب إىل فرعني
  ).٤٨٩/٢ ( املرحلة السابقة على تعديل نص املادة:الفرع األول 

    (٤٨٩/٢). املرحلة الثانية املرتبطة بتعديل نص املادةيالفرع الثان

  



       
 

   
 
 

٢٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
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  الفرع األول

  مدين فرنسي  (٤٨٩/٢) املرحلة األوىل السابقة على تعديل نص املادة

 
إذا كانت هذه املرحلة تبدأ من القانون الفرنسي القدمي، إال أنه مما ال شك فيه 

ية عدمي التمييز ال الضوء على موقف القانون الروماين من مسؤول أن إلقاء
املعروف هلذا القانون على القوانني اليت جاءت من  خيلو من فائدة نظرا للتأثري

بصورة واضحة، مث قانون نابليون  بعده ويف مقدمتها القانون الفرنسي القدمي
  .بعده بدرجة أقل

لذلك أرى أن أعرض للوضع يف ظل القانون الروماين أوال، مث للوضع 
   .سي القدمي ثانيا، مث للوضع يف ظل قانون نابليون ثالثاالفرن يف القانون

  مدى مسؤولية عديم التمييز في ظل القانون الروماني : أوال
مرت فكرة مسؤولية عدمي التمييز، بتطور ارتبط بتطور القانون الروماين 

حتديده يف مرحلتني، املرحلة األوىل، يف ظل القانون الروماين  ذاته، ميكن
   .عصر ازدهار القانون الروماين رحلة الثانية يفوامل. القدمي

 :المرحلة األولى في ظل القانون الروماني القديم  - أ
يف هذه املرحلة اختلطت املسؤولية املدنية باملسؤولية اجلنائية، حبيث 

الفردي يف البداية، هو رد الفعل الطبيعي لالعتداء الواقع  كان حق االنتقام
اعتداء املعتدي بنفسه أو بواسطة قبيلته أو   يردمن الغري، وكان املعتدي عليه

وكانت يف البداية اختيارية مث  مث تطور األمر فحلت الدية حمل الثأر. عشريته
إجبارية، وهي   وبعد أن قوى ساعد السلطة احلاكمة–أصبحت بعد ذلك 

 يف مرحلتيها متثل نوعا من العقوبة اليت توقع على اجلاين، دون متييز بني
ة املدنية واملسؤولية اجلنائية، فكانت الدية تفرض على املعتدي مبجرد املسؤولي

. دون حبث لفكرة اخلطأ اليت مل تكن معروفة يف ذلك الوقت حتقق الضرر،



       
 

   
 
 

٢٢٩
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التمييز كان يسأل عن الضرر الذي يلحقه  ومن مث مل يكن القول بأن عدمي
   .)١(بغريه

  : المرحلة الثانية، ازدهار القانون الروماني  -  ب
. دأت معامل املسؤولية املدنية تتضح وتتميز عن املسؤولية اجلنائيةب    

تطبيقها، ومن أمهها وقوع خطأ من جانب مرتكب  ومن مث وضحت شرائط
املسؤولية املدنية، أن يقع ضرر  فلم يعد كافيا للقول بتحقق. الفعل الضار

املعتدي على اخلطأ   وإمنا أصبح من الضروري أن ينطوي مسلك،باملضرور
اإلدراك  توافر أي احنراف يف السلوك مع. مبعناه املعروف يف القانون احلديث

  .٢)أو التمييز
ترتب على هذا التطور أن أصبح عدمي التمييز غري مسؤول عن أفعاله و

 الضارة وقد جاء
 وا�نون على –أن ما يأتيه عدمي التمييز ) البيان(على لسان الفقيه الفرنسي 

ل القوة القاهرة، يتعني على املضرور أن يتحمل يعد من قبي وجه اخلصوص
الناشئ عن سقوط حجر عليه بفعل الريح  نتائجه الضارة شأن حتمله للضرر

أنه مل يكن يعترب أن ما  أو الضرر الذي يقع عليه بفعل احليوان، وهذا يعين
 يقع من عدمي التمييز يعد من قبيل اخلطأ، كما أنه ال يعد حىت جمرد فعل

  .)٢(منا هو أم خارج عن إرادة صاحبهإنساين، وإ
 أنه ال – يف تطوره األخري –لكن إذا كان املبدأ يف القانون الروماين 

عدمي التمييز، مىت احلق بغريه ضررا، فإ�م قد حاولوا التخفيف  مسؤولية على
على الغري املضرور، فقرروا أن املسؤولية ترتتب  من قسوة هذا املبدأ عند تطبيقه

كما أ�م اخذوا بفكرة . يف حلظة إفاقة الفعل الضار، وكان ا�نونمىت ارتكب 
                                                 

ؤولية يف ا�تمع املعاصر، دكتوراه، رفاعي، حممد نصر، الضرر كأساس للمس ) ١( 

 .٢١ص ، ١٩٧٨جامعة القاهرة، 

ص ،١٩٧٥سالمة، أمحد، مذكرات يف نظرية االلتزام، الكتاب األول، املصادر،  ) ٢( 

٢١٣. 



       
 

   
 
 

٢٣٠
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على عاتق أقاربه  يرتب أخرى مقتضاها أن وجود شخص يف حالة جنون،
واجب  ومن مث فمىت قصروا يف. مسؤولية حراسته، حىت ال يلحق ضررا بالغري

  .)١(احلراسة، مما أدى إىل وقوع الضرر على الغري، حتققت مسؤوليتهم حنوه
مدى مسؤولية عديم التمييز في ظل القانون المدني الفرنسي : ثانيا

   :القديم
لقد تأثر القانون الفرنسي القدمي يف جمموعه باألفكار اليت كانت 

كانت ختتلط فيها املسؤولية املدنية باملسؤولية اجلنائية،  سائدة من قبل واليت
ويف هذه . تعويض املديناجلنائية وال حبيث كان ال ميكن التمييز بني العقوبة

   .املرحلة املبكرة كان عدمي التمييز يسأل عن فعله الضار
ولكن سرعان ما انتقلت األفكار اليت سادت القانون الروماين يف �اية 

 االعتداد بفكرة اخلطأ أساسا – كما سبق –نتاجها  تطوره، واليت كان من
ة عدمي التمييز عن عدم مساءل للمسؤولية املدنية، وما يرتتب على ذلك من

 ، إذ)بوتييه(أفعاله الضارة، وقد دافع عن هذا االجتاه األخري الفقيه 
قرر وهو بصدد تقسيم األفعال إىل جرائم وشبه جرائم أن أفعال عدميي 

كما أ�ا ال متثل إمهاال أو نوعا من عدم . هذه أو تلك التمييز ال تندرج حتت
  .التبصر الفتقار هؤالء إىل اإلدراك

 الرغم من تأثر فقهاء القانون املدين بفقه بوتييه واعتناقهم ملبدأ على
 وبعض –التمييز فإن املالحظ أن فقهاء القانون اجلنائي  عدم مسؤولية عدمي

مقررين أن عدم التمييز، وإن كان   قد اجتهوا إىل عكس ذلك،–القضاء 
ه بتعويض مال يعفي الشخص من املسؤولية اجلنائية، إال أنه يبقى ملتزما يف

ولكن هذا االجتاه األخري مل يكن االجتاه . املضرور عما حلقه من ضرر

                                                 
، مصادر االلتزام ١السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج ) ١( 

 .٢١٥ ص ١٩٦٤، ٢ط



       
 

   
 
 

٢٣١
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فقد كانت الغلبة ملبدأ عدم املسؤولية تأثرا بفقه القانون الروماين يف  الغالب،
  .)١(األخذ مببدأ املسؤولية جمرد أثر من آثار املاضي �اية تطوره، بينما اعترب

  
  :في ظل قانون نابليونمدى مسؤولية عديم التمييز : ثالثا

م من أي نص خاص ١٨٠٤لقد خال قانون نابليون الذي وضع سنة 
ومن مث فقد اجته أغلب الفقه والقضاء، إىل . التمييز يتعلق مبسؤولية عدمي

الفعل الضار، تلك القواعد اليت  تطبيق القواعد العامة يف املسؤولية عن
األخذ مببدأ  جه إىلوهي تت (١٣٨٤)و  (١٣٨٣)و (١٣٨٢) تضمنتها املواد

عدم مسؤولية عدمي التمييز، الن من أهم شروط تطبيقها وقوع خطأ من 
واخلطأ قوامه اإلرادة، فال ينسب إىل عدمي . مرتكب الفعل الضار جانب

  .إرادته التمييز خطأ ما النعدام
لكن وجد اجتاه آخر يستنكر حرمان املضرور من التعويض عما 

ولذلك فقد ذهب أصحاب هذا .  التمييزأحلقه به عدمي أصابه من ضرر
وساير�م يف ذلك بعض أحكام  االجتاه إىل القول مبسؤولية عدمي التمييز

   .القضاء
 وهو املبدأ السائد –ونظرا إىل ما استشعره أنصار مبدأ عدم املسؤولية 

يؤدي إليه األخذ مبدئهم، فقد حاولوا التخفيف من قسوته،   من حيف–
عدمي التمييز من ناحية واملضرور من  زن بني مصلحةإلقامة نوع من التوا

  .ناحية ثانية
  
  
  
  

                                                 
 ، ١٩٩٦، االجتاهات العامة يف القانون املدين، دار الثقافة، سوار، حممد وحيد ) ١( 

 .٦٥ص 



       
 

   
 
 

٢٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
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االتجاه القائل بعدم المسؤولية ووسائل أنصار هذا المبدأ  :ًأوال
  :للتخفيف من قسوته

يالحظ أن الفقه يف ذلك، قد استند إىل حجة أساسية مقتضاها أنه 
عدمي التمييز ال ومن مث فإن . واخلطأ قوامه اإلرادة ال مسؤولية بدون خطأ،

وحدوا يف ذلك بني فكرة اخلطأ  وقد. يسأل عن أفعاله الضارة ألنه ال إرادة له
كان الشخص  فإذا. يف نطاق املسؤولية املدنية ويف نطاق املسؤولية اجلنائية

 يعفى من املسؤولية اجلنائية مىت كان عدمي التمييز ألن شرط املساءلة اجلنائية
لى اإلمهال أو عدم احليطة أو التبصر، وهذا يكون الفعل قد انطوى ع أن

فإن املسؤولية . حرة تستطيع أن متيز بني اخلري والشر يقتضي وجود إرادة واعية
 .)١(املدنية تقتضي بدورها ذلك

 أن الفقه حينما نبذ مبدأ املسؤولية قد أخذ اخلطأ مبعياره ويالحظ    
ي إىل انعدام إرادة املادي ومن مث اعتد بكل ما يؤد الشخصي ال مبعياره

الظروف الداخلية اليت تتعلق  الشخص، بالرغم من أن هذا ظرف من
   .بشخص مرتكب الفعل الضار

وهناك .  أن هذا االجتاه يؤدي إىل مساس واضح بالعدالةويرى البعض
جنده يف كتابات مجيع من تعرضوا هلذا املوضوع،  –  أصبح تقليديا–مثل 

أن عدمي التمييز كان مليونريا أو  مقتضاه لو. دأيدللون به على عدم عدالة املب
  اعتدى على فقري معدم،– أي ثريا واسع الثراء –بليونريا 

فكيف تتحقق العدالة، حينما يعفى هذا الثري من املسؤولية، فيحرم املضرور 
 من كل تعويض عما –من بعده اليت تعاين شظف العيش   أو أسرته–املعدم 

  ".حلقه من ضرر
على هذا أن حاول أنصار مبدأ عدم املسؤولية، التخفيف ب ولقد ترت

حماولة إلقامة نوع من التوازن بني مصلحة املضرور  من قسوة مبدئهم يف

                                                 
شوقي، أمحد عبد الرمحن، مسؤولية املتبوع باعتباره حارسا، جمموعة حبوث كلية  ) ١( 

 .٢١٢ص  ، ١٩٧٥، ١احلقوق، جامعة املنصورة، ع



       
 

   
 
 

٢٣٣
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مبدأ عدم املسؤولية إىل وسائل  ومصلحة عدمي التمييز، حيث جلأ أنصار
 متعددة يؤدي األخذ بأي منها إىل حتقق املسؤولية يف حماولة

مصلحة املضرور ومصلحة عدمي التمييز، وقد متثلت هذه إلقامة التوازن بني 
   :الوسائل فيما يلي

 
  . االعتداد بالخطأ السابق للمريض باضطراب عقلي -١

حيث اجتهت بعض أحكام القضاء مؤيدة من الفقه إىل التوسع يف 
بفكرة اخلطأ السابق للمريض، مبعىن أنه ما دامت احلالة  فأخذ؛ فكرة اخلطأ

ارتكابه الفعل الضار، قد نتجت عن  جد فيها الشخص عنداملرضية اليت و
فإنه يكون مسؤوال  خطأ سابق ارتكبه حبيث أدى إىل وجوده يف هذه احلالة،

   .)١(عن أفعاله الضارة
وأهم أحكام القضاء هذه قد وردت يف شأن من يدمنون تناول 

فمن أدمن تناول مسكر أو خمدر، حبيث . باختيارهم املسكرات واملخدرات
ارتكب خطا يسأل عنه مىت ارتكب  أدى إىل إصابته مبرض عقلي، يكون قد

  .فعال ضار بعد ذلك
  :اعتبار عديم التمييز حارسا - ١

بالرغم أن هذا االجتاه يرى أن عدمي التمييز ال يسأل عن أفعاله 
ختفيفا من قسوة هذا االجتاه، قد أخذ بإمكان تقرير  الضارة، فإن القضاء

فإذا كان ال  .(١٣٨٤/١) املادة ء، إعماال لنصمسؤوليته كحارس لألشيا
 عن (١٣٨٢) ميكن مساءلته كحارس لألشياء وفقا لنص املادة

 فعله الشخصي، فإنه ميكن مساءلته كحارس لألشياء وفقا لنص املادة
)١/١٣٨٤(  

الشهرية اليت تتلخص ) تريشار(وقد كان هذا االجتاه، مبناسبة الفصل يف قضية 

                                                 
رنة بالفقه عبد الباقي، عبد الفتاح، مصادر االلتزام يف القانون الكوييت مع املقا ) ١( 

 .٢٦٩ص  ،٧٤/١٩٧٥، املصادر غري اإلرادية، ٢اإلسالمي وأحكام ا�لة، ج
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أثناء قيادته لسيارته ارتكب حادثا أدى إىل إصابة ) شارتري(يف أن  وقائعها
   .أحد األشخاص

 وقــد رفـــع هــذا األخـــري دعــوى مطالبـــة بـــالتعويض، اســتنادا إىل املـــادة
متـسك بأنـه ) تريـشار(إال أن . حارسـا للـسيارة) تريـشار (باعتبـار (١٣٨٤/١)

 أكـده تعرضـه لنوبـة مـن نوباتـه، وهـو مـا مريض بالصرع، وأن احلادث وقع أثناء
 ومـن مث فهـو يـدفع ،اجلنائيـة التقرير الطيب عن حالته، وأدى إىل عـدم مـسؤوليته

ألن مــا ؛ (١/١٣٨٤) باعتبــاره حراســا، تطبــق عليــه القرينــة الــواردة يف املــادة
تعـــرض لـــه مـــن نوبـــة الـــصرع أثنـــاء القيـــادة هـــو الـــذي أدى إىل وقـــوع احلـــادث، 

رة، الـيت تـؤدي إىل اإلعفـاء مـن احلـادث املفـاجئ أو القـوة القـاه فيعترب من قبيل
 –إال أن حمكمـة املوضـوع  .(١٣٨٤/١) املـادة املـسؤولية املنـصوص عليهـا يف

باعتبـاره حارسـا، ومـن مث تتحقـق   قـد قـضت–وأيد�ا يف ذلك حمكمة النقض 
  .(١/١٣٨٤) مسؤوليته املدنية، وفقا لقرينة املسؤولية اليت نصت عليها املادة

 
  : مسؤوال عن غيرهاعتبار عديم التمييز -٣

ميكن أن يثار مدى إمكان حتقق هذه املسؤولية يف فرضني، فمن ناحية 
ًالتمييز أبا أو أما يسأل عن أفعال أبنائه القصر الضارة، وفقا  قد يكون عدمي ً

هذا الفرض ال يرد ، القانون املدين الفرنسي ، من(١٣٨٤/٢) لنص املادة
   .)١( بسبب املرض العقليبطبيعة احلال، إال إذا كان عدمي التمييز

 سواء أكان بسبب صغر –من ناحية ثانية فقد يكون عدمي التمييز 
ً متبوعا يسأل عن أفعال تابعه اليت تلحق ضررا –العقلي  السن أو املرض

   .املدين الفرنسي من القانون (١٣٨٤/٣) املادة. بالغري
فيفا من أقر الفقه األخذ مبسؤولية عدمي التمييز يف هذين الفرضني خت

  . املسؤولية قسوة مبدأ عدم

                                                 
مرقس، سليمان، املسؤولية املدنية يف تقنينات البالد العربية، القسم األول،  )  ١( 

 .٦٥ص  ،١٩٧١األحكام العامة، 
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إال أنه قد اختلف حول األساس القانوين هلذه املسؤولية اختالفا يرجع 
حول طبيعتها، فذهب الفقه التقليدي إىل القول باملسؤولية  إىل االختالف

فهناك . اخلطأ املفرتض أساسا هلذه املسؤولية ومن مث وجد يف فكرة. الشخصية
غري املميز، قد يكون خطأ  ب أو األم أو املتبوعخطأ مفرتض من جانب األ

  وهو،يف الرقابة أو خطأ يف التوجيه أو خطأ يف هذه األمور جمتمعة
خطأ مفرتض ال يقبل إثبات العكس ومن مث فال جيوز لعدمي التمييز أن يثبت 

ولكن وجهت إىل هذا االجتاه انتقادات كثرية، فعدل . جانبه عدم وقوعه من
 وبصفة –حتمل التبعة فمادام عدمي التمييز  ه إىل األخذ بفكرةعنه الفقه واجت

عليه أن يتحمل النتائج   يفيد من عمل غريه، فيجب–خاصة إذا كان متبوعا 
 ولكن فكرة حتمل التبعة بدورها. الضارة هلذا العمل مىت حلقت بالغري

ُكانت حمال للنقد أيضا ولذلك وجد جانب آخر من الفقه يذهب إىل أن 
. مسؤولية شخصية وإمنا هي مسؤولية عن فعل الغري املسؤولية ليستهذه 

اختلفوا يف أساس هذه املسؤولية  وإن كان أنصار هذا االجتاه اجلديد قد
 فمنهم من ذهب إىل أن أساسها يكمن يف فكرة النيابة القانونية

 .ومنهم من وجد أساسها يف فكرة الضمان
 استنتاجه أن الفقه وإن كنما ميأيا كان أساس هذه املسؤولية، فإن 

   .قد اجته إىل األخذ مبسؤولية عدمي التمييز اختلفت وسائله،
   . ضرورة إثبات حالة انعدام التمييز لحظة إتيان الفعل الضار-٤

اجتهت احملاكم الفرنسية للتخفيف من قسوة مبدأ عدم املسؤولية إىل 
التمييز بسبب املرض عدم التمييز، وذلك فيما يتعلق بعدمي  التشدد يف إثبات

السن أمر يرجع تقديره إىل قاضي  العقلي ألن عدمي التمييز بسبب صغر
استلزم أن يكون  فمن ناحية: وقد متثل تشدد القضاء يف مسلكني. املوضوع

ومن مث إذا ارتكب . انعدام التمييز حلظة ارتكاب الفعل الضار انعداما تاما
سؤولية تتحقق وبذلك مل يسلم يف حلظة من حلظات اإلفاقة فإن امل الفعل

اجلزئي أو نصف اجلنون يف نطاق املسؤولية  القضاء الفرنسي بفكرة اجلنون
التمييز أو من ميثله أن يثبت  ومن ناحية ثانية ألزمت احملاكم عدمي. املدنية
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 وال شك. حالة انعدام التمييز العام هذه، حلظة ارتكاب الفعل الضار
 من احلاالت، وخصوصا تلك اليت تتخللها أن هذا اإلثبات يصعب يف كثري

تكتف احملاكم بإثبات احلالة العامة للجنون، وإمنا استلزمت  ومل. حلظات إفاقة
  .)١(تاما حلظة ارتكاب الفعل الضار ضرورة إثبات انعدام التمييز انعداما

  
  : االتجاه القائل بمبدأ المسؤولية: ًثانيا

ا أنصار مبدأ املسؤولية للتخفيف بالرغم من احملاوالت العديدة اليت بذهل
تعرضت هلا فيما سبق، فقد وجده اجتاه آخر دعا أصحابه إىل  من حدته واليت

وقد أخذ هذا االجتاه يقوى . التمييز كمبدأ عام ضرورة األخذ مبسؤولية عدمي
إىل أن كانت له الغلبة يف  شيئا فشيئا مما كان له أثره على القضاء الفرنسي،

   .ق املشرع له وإن كان ذلك بصورة جزئيةالنهاية باعتنا
سأعرض بإجياز ملبدأ املسؤولية من حيث حجج أنصاره ومدى تأثريه 

  .الفرنسي وعلى املشرع الفرنسي ذاته على القضاء
  
   :حجج أنصار مبدأ المسؤولية  - أ

حاول أنصار هذا املبدأ دحض احلجج اليت استند إليها أنصار مبدأ 
فنجد أن .  اختلفوا فيما بينهم من حيث الوسيلةكانوا قد عدم املسؤولية وإن

إال أ�م اعتدوا باخلطأ يف هذا  بعضهم مل ينكر اخلطأ كأساس للمسؤولية،
الذايت، جند أن  ا�ال مبفهومه املوضوعي أو ا�رد ال مبفهومه الشخصي أو

                                                 

ـــــــــت،     ) ١  (  ـــــــــزام، جامعـــــــــة الكوي ـــــــــة لاللت ـــــــــصادر غـــــــــري اإلرادي ـــــــــصور، امل                                                        مـــــــــصطفى، من

  .  ٧٩  ص     ’   ٨١  ١٩ /    ١٩٨٠
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 البعض اآلخر نبذ فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية حماولني البحث عن أساس
  . )١(آخر

   :سأعرض ألفكار كل من الفريقني كما يليو
القائلون بأن الخطأ مازال أساس مسؤولية عديم التمييز   - ١

 )الشخصي الخطأ الموضوعي ال الخطأ(
ذهب بعض أنصار مبدأ مسؤولية عدمي التمييز وعلى رأسهم الفقيه 

إىل أنه ليس هناك داع للبحث عن أساس آخر هلذه  )مازوتنك(الفرنسي 
   .بالغرض إذ أن يف نظرية اخلطأ ما يفي. املسؤولية

يوضحون وجهة نظرهم هذه بالقول بوجوب وأنصار هذا الفريق 
اجلنائية، واخلطأ الالزم لتقرير املسؤولية  التمييز بني اخلطأ الالزم لتقرير املسؤولية

شخصي أو ذايت، بينما  أ يف األوىل مبعياراملدنية، إذ جيب أن يؤخذ اخلط
املسؤولية اجلنائية ال تتحقق، ؛ فينبغي أن يؤخذ يف الثانية مبعيار مادي أو جمرد

إال إذا ارتكب الشخص احنرافا عن السلوك املعتاد، وهوما ميثل العنصر املادي 
ينما ، للخطأ مع ضرورة توافر اإلدراك عنده وهو ما ميثل العنصر املعنوي

 ،في لتحقق املسؤولية املدنية جمرد توافر العنصر املادي للخطأ وحدهيك
تتحقق املسؤولية املدنية لعدمي التمييز مبجرد ارتكابه للخطأ  ومؤدى ذلك أن

يؤخذ يف االعتبار عند حتديد هذا اخلطأ أي من  مبعناه املادي أو ا�رد دون أن
واجلنون أو االختالل صغر السن  الظروف الداخلية اليت تتصل بشخصه ومنها

  .بالشخص ويعتد فقط بالظروف اخلارجية اليت حتيط، العقلي بصفة عامة
ترجع هذه التفرقة بني املسؤولية املدنية واملسؤولية اجلنائية إىل اختالف و

 فيما تؤدي املسؤولية اجلنائية إذا حتققت إىل توقيع عقوبة ،منهما طبيعة كل
بالعنصر املعنوي عند تقرير هذه االعتداد  على اجلاين، ولذلك وجب

                                                 
منصور، أجمد، املسؤولية املدنية عن حراسة األشياء، دراسة مقارنة يف القانونني  ) ١( 

، ١٩٩٤املدنيني املصري والفرنسي والفقه اإلسالمي، دكتوراه، جامعة املنصورة، 

 .٤٥ص 
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تؤدي إال إىل تعويض  جند أن املسؤولية املدنية إذا حتققت ال. املسؤولية
 ومن مث فهي ال تتناول شخص مرتكب. املضرور عما أصابه من ضرر

  .الفعل الضار، وإمنا تنصب على ذمته املالية وحدها
 الخطأ كأساس للمسؤولية ووجوب باستبعاد فكرةالقائلون  - ٢

  :بحث عن أساس آخر لهاال
 اخلطأ، إال أ�م اختلفوا استبعاد فكرةبالرغم من اتفاق هؤالء على 

قال بوجوب األخذ بفكرة املخاطر املستحدثة   فمنهم من؛عند اختيار البديل
 أن هناك كما ،العدالة كأساس، ومنهم من قال بضرورة االستناد إىل فكرة

 عدة ما قد يصلح أساسا هلذهآخرين يتلمسون يف واجب االلتزام باملسا
  .)١( وأخريا جيد بعضهم يف فكرة الضمان احلل األمثل،املسؤولية

   :يلي  وسأعرض لهذه االتجاهات فيما
   :المخاطر المستحدثة هي أساس المسؤولية -

ذهب البعض إىل أن أساس املسؤولية يكمن يف نظرية املخاطر 
  . املستحدثة

ًوضعا خطرا أحلق ضررا فمن أنشأ ِ ولكن من .  بالغري التزم بتعويضهً
تعرضت للنقد يف هذا اخلصوص كما سبق أن  املعروف أن نظرية املخاطر قد

حتل حمل نظرية اخلطأ  انتقدت حينما أراد أنصارها فرضها كنظرية عامة
 كأساس للمسؤولية، وأكد أنصار نظرية اخلطأ على أنه ليس هناك ما

 عند تقرير –مىت اعتد باخلطأ يدعو هلدم األساس التقليدي للمسؤولية 
   .مبفهومه املادي– مسؤولية عدمي التمييز

إىل جانب أن نظرية املخاطر املستحدثة تقوم على قاعدة الغرم بالغنم، 
نشاط معني عليه أن يتحمل ما قد ينجم عنه من أضرار  فمن يفيد من

                                                 
منصور، أجمد، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، دراسة يف القانون  )  ١( 

ين واملصري والفرنسي وجملة األحكام العدلية والفقه اإلسالمي، دار الثقافة، األرد

 .٤٥٦ص ، ٢٠٠١
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عدمي التمييز لفعل ضار أمر  وحتقق هذه الفائدة عند ارتكاب. لآلخرين
  .)١(مشكوك فيه يف أغلب احلاالت

 
   :واجب المساعدة أساس المسؤولية -

إىل أنه يصعب القول بتقرير مسؤولية ) ريبري(ذهب الفقيه الفرنسي 
. النعدام إرادته مما يؤدي إىل عدم إمكان إلزامه بالتعويض ًعدمي التمييز نظرا

 ينقل إىل يقف إىل جانب املتضرر، حبيث إال أن واجب املساعدة يقتضيه أن
أن هذا املبلغ ) ريبري(الفقيه   ويرى،ذمته مبلغا من املال على سبيل املساعدة

كونه يقابل  كما أنه ال جمال للكالم عن. ال يعد مبثابة تعويض إذ ال مسؤولية
كذلك فإن واجب املساعدة قد ال يقوم يف كل . تعويضا كامال أم ال

التمييز بالقيام �ذا الواجب مىت تسمح الذمة املالية لعدمي  احلاالت، فقد ال
  .كان هو نفسه يف حاجة للمساعدة

وأعتقد أنه ال ميكن تأسيس املسؤولية على فكرة املساعدة أو العطف 
  .أساسا اللتزام قانوين هذه، فهي ال تصلح

  
  :الضمان أساس المسؤولية -

 إىل أن – بعد انتقاده االجتاهات السابقة –) ستارك(ذهب الفقيه 
ميكن تأسيسها على فكرة جديدة، مقتضاها أن لكل   عدمي التمييزمسؤولية

وهذا احلق حيتج به يف . أمواله شخص احلق يف سالمة جسمه وسالمة
   .مواجهة الكافة بصرف النظر عن مدى ما يتوافر هلم من إدراك

                                                 
، ١٩٩٩أمحد، حممد شريف، مصادر االلتزام يف القانون املدين، دار الثقافة، عمان (١)

، ومصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، دار العلم، دمشق، ١٤ص

 .٧١، ص١٩٨٨
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ومؤدى هذا أنه إذا وقع اعتداء على هذا احلق يلتزم مرتكبه أيا كان بالضمان، 

  .)١(مجيع األشخاص العاديون منهم وعدميو التمييز ذلكيستوي يف 
 كما تصور األستاذ ستارك – أن فكرة الضمان مل حتل ويرى البعض

 أساسا – يف نظرنا –أن الضمان ال يصلح   إذ؛ املشكلة اليت حنن بصددها–
. املسؤولية عن الفعل الضار للمسؤولية، فهو يأيت يف مرحلة الحقة على إسناد

. للشخص  يقوم، إال إذا وقع اعتداء على حق جسماين، أو مايلفالضمان ال
وهنا سوف يثور التساؤل عن . أي ال بد من حتقق املسؤولية عن فعل ضار

فإذا وقفنا على هذا األساس سواء أكان هذا األساس . هذه املسؤولية أساس
 .املستحدثة قلنا بوجوب الضمان ملصلحة املضرور يتمثل يف اخلطأ أو املخاطر

  .)٢(ملسؤولية عدمي التمييز وهكذا نظل يف حاجة اىل البحث عن أساس
اخلص مما سبق إىل أنصار مسؤولية عدمي التمييز وإن كانوا قد اتفقوا 

تقرير مسؤولية عدمي التمييز عن فعله الضار، إال أ�م اختلفوا يف  على ضرورة
ادي ما حيقق من رأى يف نظرية اخلطأ مبفهومه امل أساس هذه املسؤولية فمنهم

أساس آخر بعيدا عن نظرية  ومنهم من حاول البحث عن. هذا الغرض
 وهؤالء تعددت اجتاها�م بني نظرية املخاطر وفكرة العدالة. اخلطأ

وقد الحظت أن أيا من االجتاهات . وواجب املساعدة وفكرة الضمان
   .السابقة مل يسلم من النقد

أساس للمسؤولية مىت أخذ ويبدو أن نظرية اخلطأ ال زالت هي أصلح 
  ).مازوتنك(املوضوعي الذي عرضه ودافع عنه الفقيه  اخلطأ مبفهومه املادي أو

  
   .مدى تأثر القضاء الفرنسي باالتجاه القائل بالمسؤولية  -  ب

                                                 
 .١١١د، االجتاهات العامة يف القانون املدين، صسوار، حممد وحي ) ١( 

واألحكام األربعة اليت أصدر�ا النقض الفرنسية املنعقدة . ٦٥نعمان مجعة، ص ) ٢( 

 .١٩٨٤ مايو ٩بكامل هيئتها يف 
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يف ظل قانون نابليون كانت الغلبة أيضا ملبدأ عدم املسؤولية، إال أنه 
دأ املسؤولية لعل أشهرها قليلة قد اجتهت إىل األخذ مبب قد وجدت أحكام

م والذي قرر صراحة أنه ١٨٦٦مايو  ٣١الصادر يف ) مونبلييه(حكم حمكمة 
   .يف نطاق املسؤولية املدنية ال يعتد باإلرادة أو التبصر

ومن مث فإذا كان قد تقرر إعفاء ا�نون من املسؤولية اجلنائية عن الفعل 
 املضرور من مطالبته بالتعويض ضد الغري، فإن هذا ال مينع الضار الذي ارتكبه

  .هو أو من يتوىل مالحظته
  
  : مدى تأثر المشرع الفرنسي باتجاه أنصار المسؤولية-ج

كان لألفكار اليت نادى �ا أنصار مبدأ املسؤولية أثرها الواضح على 
ًالذي بدأ يفكر بصورة جدية يف معاجلة الوضع القائم مقدرا  املشرع الفرنسي

تقصر عن استيعاب   (١٣٨٣)و (١٣٨٢)ادتنيأن أحكام كل من امل
تدخال تشريعيا  مسؤولية عدمي التمييز دون إثارة خالف، وأن األمر يقتضي

 صرحيا لتقرير هذه املسؤولية، وقد بذلت عدة حماوالت تشريعية لتحقيق هذا
، حيث تقد هذا األستاذ باقرتاح )بواسرين(الغرض منها املشروع املقدم من 

م، يقضي بتعديل نص املادة ١٩٠١نوفمرب  ١٢الفرنسي يف  إىل جملس النواب
تؤدي إىل تقرير مسؤولية ا�نون عن الضرر  من القانون املدين، حبيث ١٣٨٢

النواب على مشروع التعديل  وقد وافق جملس. الذي يقع منه على الغري
أنه بعد  م، وأحيل إىل جملس الشيوخ إال١٩٠٢فرباير سنة  ١٩املقرتح يف 
فرباير  ٦ وعشرون عاما على وجوده أمام ا�لس، تقرر رفضه يف مضي سبع

إذ يؤدي إىل . حبجة أن املشروع املقرتح يتجاوز الغرض املقصود منه م١٩٣٠
مث تلى . كأساس للمسؤولية وإحالل نظرية املخاطر حملها هدم نظرية اخلطأ

 املادةالفرنسي االيطايل الذي نص يف  ذلك مشروع قانون االلتزامات والعقود
الضارة وإمكان رجوع  منه إىل األخذ مبسؤولية عدمي التمييز عن أفعاله (٧٦)

 ،ورقابته املضرور عليه، حينما ال ميكنه الرجوع على من يسأل عن مالحظته
على أن يراعى القاضي ظروف الطرفني ومقتضيات العدالة عند احلكم 
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تزامات مل يستكمل ولكن املشروع الفرنسي االيطايل لقانون االل، بالتعويض
  .مراحله التشريعية
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  الفرع الثاين

 (٤٨٩/٢) املرحلة الثانية املرتبطة بتعديل نص املادة
  مدين فرنسي

 
إذا كان مل يقدر ألي من مشروعات القوانني املشار إليها أن يستكمل 

إال أنه كان هلا فضل التنبيه إىل ضرورة التدخل التشريعي،  مراحله التشريعية،
وقد حتقق هذا بالفعل . مبسؤولية عدمي التمييز لعالج الوضع القائم فيما يتعلق

 ٣الفرنسي مبقتضى قانون  من القانون املدين (٤٨٩/٢) بتعديل نص املادة
 م الذي قرر املسؤولية املدنية للمرضى املختلني عقليا١٩٦٨يناير 

   .عما يأتونه من أفعال ضارة تقع على الغري
  

  . (٤٨٩/٢)  المادةتعديل نص: أوال
 يرجع هذا القانون إىل مشروع تقدمت به احلكومة بتعديل نص املادة

 متت (٤٨٩/٢)
مناقشته يف جملسي الربملان، وقد متت املوافقة عليه، ولكن بعد إجراء تعديل 

 جوهري على
إذ أن نص املشروع الذي  ؛ أصل نص املشروع الذي تقدمت به احلكومة

وهو حتت تأثري  قرر أن من يلحق ضررا بغريهتقدمت به احلكومة، كان ي
ومع ذلك فإنه يكون للقضاء مع تقدير . اختالل عقلي، يلتزم بتعويضه

كل من املضرور ومرتكب الفعل الضار، أن خيفض مقدار التعويض  ظروف
تقوم يف حالة ما إذا كانت مسؤولية املصاب  وإن كانت هذه السلطة ال

 إال أن النص قد ،األشياء وعا أو مسؤوال عنباختالل عقلي تقوم باعتباره متب
الفقرة  عدل يف الصياغة النهائية أثناء املناقشات اليت دارت حوله فحذفت

األخرية منه اليت جتعل للقضاء سلطة ختفيض التعويض، حبيث أصبح يف 
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من يلحق ضررا بغريه وهو حتت تأثري اختالل "النهائية يقرر أن  صياغته
.عقلي، يلتزم بتعويضه   

  :المشكالت التي يثيرها النص: ثانيا
ميثل هذا النص تطورا هاما يف موقف املشرع الفرنسي من مسؤولية 

رأينا أ�ا على مدى زمن طويل كانت وال تزال حمل جدل  عدمي التمييز، اليت
جهة أخرى قد أثار تساؤالت عديدة  إال أنه من. كبري بني الفقه والقضاء

كاملة، وإمنا اكتفى  نه مل حيل املشكلة بصورةحول كثري من املسائل نظرا أل
وبذلك  .حبل جزئي متثل يف تقرير مسؤولية املختلني عقليا من البالغني وحدهم

مل يتعرض لوضع عدميي التمييز بسبب صغر السن، كما أثار اخلالف حول 
كما أثار . املختلني عقليا من القصر ومدى إمكان تطبيقه عليهم وضع

وهل يلزم أن يكون كامال أم ميكن أن يكون  التعويض،التساؤل حول مدى 
 كما أن فريقا من ،القانوين ؟ كما أثار التساؤل من جديد حول أساسه.جزئيا

العدالة   فهو وإن كان حيقق؛الفقه قد أثار مشكلة التشدد البادي يف النص
 ومن مث فقد ،للمضرور، إال أنه شديد القسوة على املريض باختالل عقلي

من قسوة األحكام اليت تضمنها النص اجلديد، يف حماولة   التخفيفحاولوا
  .وحمدث الضرر إلقامة التوازن بني مصلحة املضرور

  
  ):٤٨٩/٢( األساس القانوني الذي يستند إليه نص المادة: ثالثا

   ثار التساؤل عن األساس القانوين الذي يستند إليه نص املادة
وهذا التساؤل . باختالل عقليمسؤولية املصاب  الذي قرر (٤٨٩/٢)

ملبدأ مسؤولية عدمي التمييز  ليس جديدا فقد سبق أن واجهته عند تعرضي
   .بصفة عامة

 أن الفقه ظل على تردده واختالفه الذي كان قائما قبل من املالحظ
فأجد أن بعضهم يتمسك بأن اخلطأ . ملبدأ املسؤولية اعتناق املشرع صراحة

كما أن منهم من يأخذ بفكرة العدالة   املسؤوليةمبفهومه املوضوعي هو أساس
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 الترشيع املدين الفرنيس والترشيع املدين املرصيدراسة مقارنة بني  األساس القانوين ملسؤولية عديم التمييز 

كما استمر  أساسا هلا، بينما ظل البعض متمسكا بفكرة واجب املساعدة،
  .البعض على اعتناقه لفكرة الضمان

وأعتقد كما سبق أن فكرة اخلطأ مبفهومه املوضوعي تعد األساس 
    .املسؤولية القانوين املناسب هلذه

خطوة حممودة خطاها املشرع الفرنسي  (٤٨٩/٢) يعترب نص املادة
ولكنها خطوة . املرضى املختلني عقليا عن أفعاهلم الضارة بتقرير مسؤولية

النص مقررا مسؤولية عدمي التمييز بصفة  قاصرة، فقد كان ينبغي أن يأيت
النصوص الواردة يف شأن  عامة، مع وضع النص يف مكانه املناسب بني

 يث أن النص قد ورد يف باب محايةاملسؤولية عن الفعل الضار، ح
ويبدو يف تقديري أن املشرع قد أخذ . املرضى املختلني عقليا بالغي سن الرشد

هذا التعديل بالرأي القائل أن أساس مسؤولية عدمي التمييز  يف خصوص
   .يكمن يف اخلطأ مبفهومه املادي
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 الترشيع املدين الفرنيس والترشيع املدين املرصيدراسة مقارنة بني  األساس القانوين ملسؤولية عديم التمييز 

  املطلب الثالث

 مدين مصري  (١٦٤/٢) األساس الذي يستند إليه نص املادة

  

ًجعل اخلطأ مناطا للمسؤولية من الثابت أن املشرع املصري قد 
باإلضافة إىل ركنني آخرين مها الضرر وعالقة السببية اليت تربط بني اخلطأ 

كل خطأ سبب "بنصـها على أن  (١٦٣) نصت عليه املادةوالضرر؛ وهذا ما 
  ".ضررا للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض

 املـذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للقانون  ولقد أوضحت ذلك
ملا كان األصل يف املسـؤولية التقصريية، بوجه عام، أن "املدين املصري بقوهلا  

لقي عبء اإلثبات فيها على عـاتق أتناط خبطأ يقام الدليل عليه، لذلك 
 .)١("املضرور، وهو الدائن

" ا على أن ومن جانبها أكدت حمكمة النقض املصرية يف حكم هل 
تكييف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصريية يعترب من املسائل 

  )٢(٠"القانونية اليت ختضع لرقابـة حمكمـة النقض

إذا كان العامل يقتضي حقه يف التعويض "أنه بويف حكم آخر قضت 
من اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية يف مقابل  عن إصابة العمـل

دفعها بينما يتقاضى حقه يف   شارك هو ورب العمـل فـياالشرتاكات اليت
 التعويض قبل املسئول عن الفعل الضار بسبب اخلطأ الذي ارتكبـه

  ."املسئول، فإنه ليس مثة ما مينع من اجلمع بني احلقني

                                                 
، االلتزامـــات مـــصادر ٢ جمموعـــة األعمـــال التحـــضريية للقـــانون املـــدين املـــصري، ج   )١  ( 

ـــزام  ، صـــادرة عـــن وزارة العـــدل املـــصرية، (٢٦٤ـادة إلــــى املـــ ٨٩مـــن املـــادة (االلت

   ..٣٥٥ص

  .١٩٨٧مارس  ٢٩نقض مدين  ) ٢( 
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ٌالسابقة دور بارز يف قناعة  (١٦٣) وقد كان لصياغة نص املادة       ٌ
قاعدة العامة يف املسؤولية عن األفعال مصر بأن ال الفقـه والقضـاء فـي

وأن املشرع مل يأخذ باملسؤولية  الشخصية هي اليت تقوم على اخلطأ الثابت،
  .املوضوعية إال يف مسائل معينة يقتضيها التطور االقتصادي

وقبل البحث يف األساس القانوين ملسؤولية عدمي التمييز يف       
 ملفهوم اخلطأ بركنيه املادي واملعنوي أو وجب التعرض القانون املدين املصـري،

التمييز يف القوانني الفرنسية، وما كانت  النفسي، ومن مث تتبع مسؤولية عـدمي
األفكار الفقهية اليت  عليه هذه املسؤولية، وكيف تطورت، وأي النظريات أو

 وذلك لتأثر القانون املدين املصري بالقـانون. فسرت مسؤولية عدمي التمييز
 ين الفرنسي، ومتهيدا لدراسة األساس الذي يستند إليه نص املادةاملد

   .مدين مصري )١٦٤/٢(
 

يكاد ينعقد إمجاع الفقه املصري على أن  يف حالة عدمي التمييز فا     أم
 يف الفقرة الثانية من نص املادة أساس املسؤولية االستثنائية املنصوص عليها

املميز يتحمل   فغري؛ن االجتماعيهو فكرة حتمل التبعة أو التضام (١٦٤)
تبعة أفعاله الضارة ولكن يف حدود معينة فهي مسؤولية مقررة على خالف 

  .العام األصل
ومع ذلك فقد ، بينما ذهب البعض إىل تأسيسها على فكرة الضمان

وأن . املصري من يقول بأن املسؤولية املدنية مل تتوافر أركا�ا وجد من الفقه
  .)١(فرضه املشرع على كاهل عدمي التمييز  قانونياالنص ميثل التزاما

  
 أن فكرة حتمل التبعة كأساس ملسؤولية عدمي التمييز ولقد سبق أن رأينا

 كما أن فكرة االلتزام القانوين ،الفقه الفرنسي قد تعرضت للنقد من جانب
ًرأيي أساسا للمسؤولية، ألن  الذي يفرضه املشرع بنص قانوين ال يصلح يف

                                                 
 .١٦٨وإبراهيم الدسوقي أبو الليل، ص، ٨٧سيد، امني حممد، ص ) ١( 
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 لتزامات أيا كان أساسها القانوين جيب أن يتضمنها مصدرمجيع اال
. من مصادر القانون سواء أكان التشريع، أو غريه من مصادر القانون املعروفة

بني مصدر االلتزام وأساسه القانوين، أي الوسيلة الفنية اليت جيد  وفارق كبري
لتزامات على هذا النحو لقلنا أن مجيع اال ُولو أخذت األمور. فيها أساسه

   .مفروضة دون أن يعرف األساس الصحيح لكل منها
  

مبعياره املوضوعي ما يصلح  األخذ بفكرة اخلطأ  يفويرى البعض أن
االجتاه احلديث  أساسا مناسبا ملسؤولية عدمي التمييز مىت وضع يف االعتبار أن

بأ يع أصبح يعتد مبجرد وقوع الضرر لتقرير املسؤولية محاية للمضرور دومنا أن
  .كثريا مبدى إدراك مرتكبه

أن املشرع يرى البعض اآلخر من الفقهاء من ناحية أخرى        
ما قد ينجم من ضرر باملضرورين من وراء انتفاء  املصري قد تدارك �ذا النص

عدمي التمييز مسؤولية خمففة يف  املسؤولية النعدام التمييز، وقرر مسؤولية
تقوم على  ملتقدم، وهي مسؤولية الحاالت ويف حدود رمسها يف النص ا

 على ضمان – كما هو احلال يف الفقه اإلسالمي –اخلطأ، وإمنا تقوم 
 ؛يرتكب فعال يصيب الغري يف نفسه أو ماله عليه الضمان اإلتالف، فمن

وسببا للتضمني، فإذا وجدت العلة وجد  فالفقه اإلسالمي جيعل الضرر علة
ليست  (١٦٤/٢) املادة التمييز وفقا لنصوإذا كانت مسؤولية عدمي . املعلول

أفعاله  مطلقة كما هو احلال يف القانون الفرنسي، إال أنه يكون مسؤوال عن
اليت تلحق ضررا بالغري بصرف النظر عن إدراكه ووعيه ومتييزه، فاملشرع 

  .قرر يف هذه احلالة مسؤولية موضوعية املصري
طأ مبعياره املوضوعي،  رأيي أن املشرع املصري مل يأخذ بفكرة اخلويف
يأخذ بفكرة الضمان اليت تقوم عليها مسؤولية عدمي التمييز يف  كما أنه مل

لكانت مسؤولية عدمي التمييز أصلية ال  الفقه اإلسالمي، ألنه لو صح ذلك
كانت الفقرة األوىل من  استثنائية ووجوبية ال جوازية وكاملة ال خمففة، وملا

مىت  خص مسؤوال عن أعماله غري املشروعةتقضي بكون الش (١٦٤) املادة



       
 

   
 
 

٢٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 الترشيع املدين الفرنيس والترشيع املدين املرصيدراسة مقارنة بني  األساس القانوين ملسؤولية عديم التمييز 

صدرت منه وهو مميز، وعليه فإن نظرية حتمل التبعة اليت قال �ا معظم الفقه 
تبقى هي األساس القانوين ملسؤولية عدمي التمييز اليت تضمنها نص  املصري

   ).١٦٤/٢( املادة



       
 

   
 
 

٢٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 الترشيع املدين الفرنيس والترشيع املدين املرصيدراسة مقارنة بني  األساس القانوين ملسؤولية عديم التمييز 

  :خامتة

عدم مسؤولية لقد ظل القانون الفرنسي حلقبة طويلة من الزمن يأخذ مببدأ 
عدمي التمييز، سواء يف ظل القانون القدمي أو قانون نابليون، وكان الفقه والقضاء 

) ١٣٨٤، ١٣٨٣، ١٣٨٢(يلجآن إىل القواعد العامة املنصوص عليها يف املواد 
واليت ال يسأل عدمي التمييز مبقتضاها، إذ هي تستلزم اخلطأ، وظل الوضع على 

، الذي ١٩٦٨ يناير ٣ الصادر يف ٥-٦٨م هذا احلال حىت صدر القانون رق
حبيث يلتزم املختل عقليا البالغ سن الرشد ) ٤٨٩/٢(تعدلت مبقتضاه املادة 

وعلى الرغم من أن هذا النص قد ورد يف . بتعويض األضرار اليت حيدثها لآلخرين
الباب اخلاص حبماية املرضى املختلني عقليا، فإننا نرى أنه ينبغي أن يكون يف 

املناسب وهو باب املسؤولية، فضال عن ضرورة اتساع النص ليشمل مجيع موضعه 
حاالت انعدام التمييز، حبيث تتحدد مسؤوليتهم عن أفعاهلم الضارة، وباإلمكان 

  . ان يكون هناك بند خاص يف امليزانية لتعويض هذه األضرار
القاعدة العامة للمسؤولية عن األفعال الشخصية يف ظل القانون املدين و

فضال عن الضرر وعالقة (املصري تقوم على اخلطأ بعنصرية املادي واملعنوي 
وقد تأثر املشرع . وهذا ما كان سائدا يف ظل القانون القدمي واحلايل) السببية

املصري ببعض التشريعات احلديثة فيما يتعلق مبسؤولية عدمي التمييز، ولذا قرر يف 
جاءت استثنائية وخمففة وجوازية مدين هذه املسؤولية اليت ) ١٦٤/٢(املادة 

للقاضي، ونعتقد أنه قد بات من الضروري أن يعدل املشرع املصري عن هذا 
املوقف حبيث تكون مسؤولية عدمي التمييز مسؤولية كاملة ووجوبية للقاضي ومن 
املمكن أن خيصص جانبا يف ميزانية الدولة لتعويض األضرار اليت حتدث من عدميي 

حقق التوازن بني مصلحيت عدمي التمييز واملضرور، وال نضحي التمييز، حبيث يت
وال ريب أنه ميكن عمل ذلك من خالل اهليئة ، بأحدمها على حساب اآلخر

  . العامة للتأمينات االجتماعية، فيضاف هذا البند إىل جانب أهدافها األخرى



       
 

   
 
 

٢٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 الترشيع املدين الفرنيس والترشيع املدين املرصيدراسة مقارنة بني  األساس القانوين ملسؤولية عديم التمييز 

  :املراجع

 بريوت، ، املطبعة األدبية٣باز، رستم، شرح جملة األحكام العدلية، ط ،

١٩٣٣ .  

  ،مجعة، نعمان، دروس يف الواقعة القانونية أو املصادر غري اإلرادية

  . ١٩٧٢القاهرة، 

  ،خاطر، عدنان السرحان، نورى خاطر، مصادر احلقوق الشخصية

  . ٢٠٠٠االلتزامات، دار الثقافة، 

 ١٩٣٣، القاهرة، ٢اخلضري، حممد، أصول الفقه، ط .  

 للمسؤولية يف ا�تمع املعاصر، رفاعي، حممد نصر، الضرر كأساس 

  . ١٩٧٨دكتوراه، جامعة القاهرة، 

  ،سالمة، أمحد، مذكرات يف نظرية االلتزام، الكتاب األول، املصادر

١٩٧٥ .  

 مصادر ١السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج ،

  . ١٩٦٤، ٢االلتزام ط

 ن املدين، دار الثقافة، سوار، حممد وحيد، االجتاهات العامة يف القانو

١٩٩٦ .  

 ١سوار، حممد وحيد، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، ج ،

  .٩٢/١٩٩٣منشورات جامعة دمشق، 



       
 

   
 
 

٢٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 الترشيع املدين الفرنيس والترشيع املدين املرصيدراسة مقارنة بني  األساس القانوين ملسؤولية عديم التمييز 

  شوقي، أمحد عبد الرمحن، مسؤولية املتبوع باعتباره حارسا، جمموعة حبوث

  . ١٩٧٥، ١كلية احلقوق، جامعة املنصورة، ع

 ر االلتزام يف القانون الكوييت مع املقارنة عبد الباقي، عبد الفتاح، مصاد

، املصادر غري اإلرادية، ٢بالفقه اإلسالمي وأحكام ا�لة، ج

٧٤/١٩٧٥ .  

  مرقس، سليمان، املسؤولية املدنية يف تقنينات البالد العربية، القسم

  . ١٩٧١األول، األحكام العامة، 

 لكويت، مصطفى، منصور، املصادر غري اإلرادية لاللتزام، جامعة ا

١٩٨٠/١٩٨١ .  

  منصور، أجمد، املسؤولية املدنية عن حراسة األشياء، دراسة مقارنة يف

القانونني املدنيني املصري والفرنسي والفقه اإلسالمي، دكتوراه، جامعة 

  . ١٩٩٤املنصورة، 

  منصور، أجمد، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، دراسة يف

 والفرنسي وجملة األحكام العدلية والفقه القانون األردين واملصري

  . ٢٠٠١اإلسالمي، دار الثقافة، 

  


