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 تمهيد

 

 التعريف بمصدر االلتزام: -أواًل 
, أو احلادثة 2, أو الواقعة املنشئة له1املنشئ لهيُقَصد مبصدر االلتزام السبب 

 . 3املولدة هلذا االلتزام

...( آلخر, التزم األول )البائع( -أثاثاً  -سيارة  -فإذا باع شخص شيئاً )منزاًل 
وإذا قاد  ,بنقل ملكية الشيء وتسليمه إىل الثاين )املشرتي(, والتزم األخري بدفع الثمن
 شخص سيارته مسرعاً فصدم أحد املارة, التزم بتعويض الضرر الذي سبَّبه.

يف املثال األول ينشأ التزام البائع أو التزام املشرتي عن إرادته, إذ إنَّه قصد هذه 
أمَّا يف املثال الثاين فينشأ االلتزام عن واقعة التسّبب يف الضرر,  ,النتيجة وسعى إليها

ا إذ إنَّ سائق  السيارة مل يقصد أن يرتتب على قيادهتا هذه النتيجة ومل يسَع إليها, وإَّنَّ
 .4ترتبت رغماً عنه جملرَّد تسّببه يف الضرر

                                                           
 .13, ص 1997د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, دون دار نشر, الطبعة الثانية,  - 1
مصادر االلتزام(, مطبعة القاهرة  -احلق  -د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية )القانون  - 2

 .319اجلديدة, دون عام نشر, ص 
د. كندة الشماط, املدخل إىل علم القانون, منشورات جامعة  -د. زهري حرح  -د. أمحد احلراكي  - 3

 .240, ص 2011دمشق, 
نظرية  -ون محدي عبد الرمحن, أصول القانون )املدخل للقان د. -حسام الدين كامل األهواين  د. - 4

 .689, ص 1996االلتزام(, دون دار نشر, 
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وبعبارة أخرى تتفق مع لغة القانون ميكن القول إنَّ االلتزام إمَّا إرادي وإمَّا غري 
صرف قانوين وإمَّا واقعة إرادي, وإنَّ املصادر اليت ينشأ عنها االلتزام قانونًا إمَّا ت

 .5قانونية

 نوعا مصادر االلتزام: -ثانياً 
إنَّ مصادر االلتزام ميكن رّدها إىل طائفتني, مصادر إرادية, وتشمل العقد 
واإلرادة املنفردة, وجيمعهما اصطالح "التصرف القانوين", ومصادر غري إرادية لاللتزام 

سبب, والوقائع القانونية, ويُطَلق عليها اسم وتشمل العمل غري املشروع, واإلثراء بال 
 .6"الواقعة القانونية"

وقد ورد يف قرار حملكمة النقض املصرية اآليت: "إنَّ مصدر االلتزام هو األساس 
 عليه الدعوى سواء أكان عقدًا أم إرادة والسبب القانوين الذي ينشئ االلتزام وتُبَن 

 .7 سبب أم نصاً يف القانون"منفردة أم عمالً غري مشروع أم إثراء بال

من التقنني املدين الفرنسي يف فقرهتا األوىل بأنَّ  1100وتقضي املادة اجلديدة 
 .8االلتزام ينشأ من التصرف القانوين أو الواقعة القانونية أو بسلطة القانون فقط

                                                           
 .689د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 5
د. حممد وحيد الدين سوار, شرح القانون املدين "النظرية العامة لاللتزام", اجلزء األول "مصادر  - 6

 .5, ص 1996رادية", منشورات جامعة دمشق, املصادر غري اإل -( 2االلتزام )
النشرة التشريعية والقانونية  (,26/3/2019جلسة  -ق  87لسنة  9535, 9529الطعنان رقما ) - 7

(, إعداد املكتب الفين حملكمة النقض املصرية )اجملموعات 2019)من أول أبريل لغاية هناية سبتمرب 
على موقع حمكمة النقض املصرية:  21/11/2020متوفرة بتاريخ  ,29املدنية(, ص 

https://www.cc.gov.eg/?paged=2&cat=7. 
جان مستس وكاروالين كالوم, االصالحات يف نظرية االلتزام يف القانون املدين الفرنسي, ترمجة  - 8

على املوقع:  22/2/2020, متوفرة بتاريخ 13, ص 2018أ.د.نبيل مهدي زوين, 
https://www.researchgate.net/publication/328202747. 
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, قد يكون التصرف القانوين هو اجتاه اإلرادة إىل إحداث أثر قانوين معنيَّ و 
 .9حق أو نقله أو تغيريه أو انقضاؤه إنشاء

وهذا التصرف إمَّا أن ينشأ عن إرادتني متطابقتني كما يف العقود عامة, كعقد 
وإمَّا أن ينشأ عن إرادة واحدة,   ,البيع وعقد العمل وعقد اإلجيار وعقد املقاولة

 . كالوصية اليت تتّم بإرادة املوصي, والوعد جبائزة ملن يقوم بعمل معنيَّ 

سواء , 10ا الواقعة القانونية فهي حادث يقع فيرتتب على وجوده أثر قانوينأمَّ 
 .11أكانت اإلرادة اجتهت إىل إحداث هذا األثر أم ال

والوقائع القانونية على املعن املتقد م كثرية ومتناثرة, ومل حياول الفقه بعد أن 
وإذن فالبدَّ من  ,القانوينلتصرف إىل ايصوغ هلا نظرية عامة على غرار ما فعل بالنسبة 

نة تنشئ أثرًا قانونيًا فُتسمَّى الرجوع إىل نصوص القانون ملعرفة ما إذا كانت واقعة معيَّ 
واقعة قانونية, أو ما إذا كانت ال تنشئ مثل هذا األثر فُتسمَّى واقعة دون أن تلحقها 

 .12صفة القانونية

 تقسيمات الوقائع: -ثالثاً 
 للوقائع, نذكر منها اآليت:عدة هناك تقسيمات 

                                                           
عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, دار الثقافة اجلامعية,  د. -حممد لبيب شنب  د. - 9

. إنشاء حق )كاهلبة أو االتفاق على إنشاء حق ارتفاق(, أو نقله )كحوالة احلق( أو 304, ص 1993
عمر العبد اهلل, املدخل إىل علم القانون, منشورات جامعة  )كاإلبراء(. د. تعديله )كالتجديد( أو إهنائه

 .282, ص 2014دمشق, 
عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  د. -حممد لبيب شنب  د. - 10

302. 
 .6 - 5, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 11
مة القانون املدين أو "نظرية  -الكتاب الثاين  -سالمة, املدخل لدراسة القانون  د. أمحد - 12 مقد 

 .302 - 301احلق", الطبعة اخلامسة, مكتبة عني مشس, دون عام نشر, ص 
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 وقائع طبيعية ووقائع إنسانية: - 1
فالوقائع  ,الوقائع القانونية نوعان: وقائع طبيعية, ووقائع إنسانية أو أعمال مادية

  ,13اليت تتّم بفعل الطبيعة دون أن يكون لإلنسان دخل يف حصوهلاالطبيعية هي 
فهذه الوقائع من شأهنا أن تكو ن ما ُيسمَّى يف  ,الصواعق والرباكني والعواصفك

القانون بالقوة القاهرة ويرتب القانون عليها آثارًا قانونية هامة يف نطاق املسؤولية 
 . 14حيث إنَّه يرتتب عليها إعفاء املدين من التزامه ,املدنية

  ,15وتشمل احلوادث اليت تكون متصلة باإلنسان, ولكن البّد له يف وقوعها
عة امليالد وواقعة الوفاة, فامليالد يؤدي إىل بداية الشخصية القانونية وما يرتتب كواق

وحتد د موعد أهنا أن تنهي الشخصية القانونية عليها من آثار, كما أنَّ الوفاة من ش
 .16فتح الرتكة

أمَّا األعمال املادية هي اليت تصدر من الشخص ويرتب عليها القانون أثراً 
فسواء اجتهت إرادة الشخص إىل إحداث هذا األثر  ,ادة صاحبهابصرف النظر عن إر 

أو اجتهت إىل غريه أو مل تتجه إىل إحداث أثر ما فإنَّ القانون هو الذي يرتب على 
 .17هذه األعمال أثرها

  :مثال

                                                           
عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  د. -حممد لبيب شنب  د. - 13

302 - 303. 
اجلزء الثاين )مقد مة القانون املدين(,  -حسام الدين كامل األهواين, املدخل للعلوم القانونية د.  - 14

 .474, ص 1997بدون دار نشر, الطبعة الثالثة, 
د. حممد رفعت الصباحي, أصول القانون, مكتبة عني مشس, القاهرة,  -د. عبد املنعم فرج الصدة  - 15

 .282, ص 1991
 .475 - 474امل األهواين, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص حسام الدين كد.  - 16
 .282د. حممد رفعت الصباحي, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد املنعم فرج الصدة  - 17
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قيادة السيارة بسرعة االلتزام بالتعويض إذا ما أدت إىل صدم أحد يرتتب على 
ومثل هذا احلدث يرتتب عليه نشوء االلتزام بعيدًا عن إرادة الدائن أو املدين,  ,املارة

 .18واستناداً إىل حتققه يف ذاته

 وقائع عامة ووقائع محدَّدة: - 2
مَّا أن إنة قد يسلك أحد طريقني, عندما يربط القانون أثرًا قانونيًا بواقعة معيَّ 

إىل يكتفي بذكر جنس الواقعة دون نوعها فيكون حينئٍذ قد وضع قاعدة عامة بالنسبة 
ا أن يذكر نوع الواقعة فيكون قد وضع مَّ وإ ,هذه الواقعة, ويرتك تطبيقها إىل القضاء

ع الطريقة األوىل بالنسبة وقد سلك املشرّ  ,كون له تطبيقاتتنصاً خاصاً ال يُتصَور أن 
وقائع  إىل واقعتني )الفعل الضار والفعل النافع(, وسلك الطريقة الثانية بالنسبة إىل 

 .19كثرية

 تقسيم الدراسة: -رابعاً 
العمل هي  :انتهينا إىل أنَّ مصادر االلتزام غري اإلرادية تتمثل يف ثالثة مصادر

سنقوم بتقسيم هذا  هذه املصادرولدراسة غري املشروع, واإلثراء بال سبب, والقانون, 
 ثالثة أبواب: الكتاب إىل

 العمل غري املشروع. -الباب األول 

 اإلثراء بال سبب. -الباب الثاين 

 القانون. -الباب الثالث 
  

                                                           
 .690د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 18
 .302لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  د. أمحد سالمة, املدخل - 19
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 الباب األول

 العمل غري املشروع
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 الفصل األول
 واع المسؤوليةأن

 

القانونية إمَّا مسؤولية تكون املسؤولية أخالقية أو قانونية, وتكون املسؤولية 
 جزائية أو مسؤولية مدنية, وتكون املسؤولية املدنية إمَّا مسؤولية عقدية أو تقصريية.

 
 المبحث األول

 المسؤولية القانونية والمسؤولية األخالقية
 

تفرضه عليه القواعد  هي حالة الشخص الذي خيل بالتزام املسؤولية األخالقية
 .20املسؤولية القانونية فهي حالة الشخص الذي خيل بالتزام قانويناألخالقية, أمَّا 

 وختتلف املسؤوليتان يف نقاط عدة, أمهها:

تقوم املسؤولية األخالقية حَّتَّ ولو مل يلحق إخالل الشخص بالتزام أخالقي  .1
د ضرر حلق ج  أّي ضرر بالغري, يف حني ال تقوم املسؤولية القانونية إال إذا وُ 

 .21بالغري

                                                           
د. فواز صاحل, القانون املدين )مصادر االلتزام(, منشورات جامعة دمشق  -د. أمين أبو العيال  - 20

 .244, ص 2014)مركز التعليم املفتوح(, 
د. كندة الشماط, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  -د. زهري حرح  -د. أمحد احلراكي  - 21

315. 
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ألنَّ قواعد  ؛املسؤولية األخالقية أوسع من نطاق املسؤولية القانونية نطاق .2
األخالق تنظم عالقة الفرد خبالقه وبنفسه وباآلخرين, أمَّا القواعد القانونية 

 فال تنظم إال عالقة الفرد مع غريه.
يتمثل اجلزاء يف املسؤولية األخالقية يف ضمري الشخص واستهجان اجملتمع  .3

, يف حني يكون اجلزاء يف املسؤولية القانونية جزاًء مادياً وهو جزاء معنوي
 يُفَرض من قبل السلطة العامة.

ملا كان اجلزاء يف املسؤولية األخالقية يتمثل يف ضمري الشخص, فإنَّه جتتمع  .4
فيه صفتان فيكون هو اخلصم واحلكم يف الوقت ذاته, أمَّا يف املسؤولية 

 احلكم.ذاته هو  القانونية فال ميكن أن يكون اخلصم

 
 المبحث الثاني

 المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية
 

 تُقسَّم املسؤولية القانونية إىل نوعني: مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنية.

املسؤولية اجلزائية هي حالة الشخص الذي خيل بقاعدة من قواعد قانون ف
املدنية فهي حالة الشخص الذي العقوبات أو أّي نص جزائي آخر, أمَّا املسؤولية 

 .22خيل بالتزامه ممَّا يؤدي إىل إحلاق الضرر بشخص آخر وإفقار ذمته

 وختتلف املسؤولية اجلزائية عن املسؤولية املدنية يف نقاط عدة, منها:

                                                           
 .245 - 244د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 22
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سبب املسؤولية اجلزائية هو فعل ضار يلحق باجملتمع, يف حني أنَّ سبب  .1
 .23اً من األشخاصاملسؤولية املدنية فعل ضار يلحق شخص

الضرر الذي يسب به شخص آلخر بفعله, ونتيجتها  مبناهااملسؤولية املدنية  .2
االلتزام بتعويض املضرور عمَّا أصابه من ضرر, وأمَّا املسؤولية اجلزائية فمبناها 
ارتكاب فعل يعاقب عليه قانون العقوبات, ونتيجتها توقيع العقوبة على 

د إىل فعلته, وردعًا لغريه حَّتَّ ال تسّول له , زجرًا له لكي ال يعو 24اجلاين
 .25نفسه أن جياري مسلكه

يف املسؤولية املدنية اخلطأ املدين ال خيضع حلصر أو لعد, أمَّا املسؤولية اجلزائية  .3
ختضع ملبدأ الشرعية ال جرمية وال عقوبة بدون نص, مبعن أنَّ اجلرائم تكون 

تُعّد املسؤولية املدنية أوسع نطاقاً واردة يف القانون على سبيل احلصر, ولذلك 
 .27, وهذا ما أكده القضاء26من املسؤولية اجلزائية

التعويض الذي هو نتيجة املسؤولية املدنية يُعّد حقًا للمضرور وحده له أن  .4
يطالب به أو ال يطالب به, أمَّا العقوبة اليت هي نتيجة املسؤولية اجلزائية, 

                                                           
 .245د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 23
 .812محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين  د. - 24
دراسة  -مصادر االلتزام )املصادر غري اإلرادية(  -البيات, النظرية العامة لاللتزام د. حممد حامت  - 25

 .56, ص 2009مقارنة, منشورات جامعة دمشق, 
د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام "دراسة مقارنة", منشورات احلليب  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 26

 .143ص , 2010لبنان, الطبعة األوىل,  -احلقوقية, بريوت 
غرفة ثالثة ". )املسؤولية املدنية أوسع نطاقاً من املسؤولية اجلزائية قررت حمكمة النقض السورية أن: " - 27
سجالت حمكمة النقض, احملامي حممد  (.21/12/1997/ تاريخ 3915أساس / -/ 2419قرار / -

الغرف املدنية بني  -ية أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السور 
, قاعدة 2004سوريا,  -, اجلزء الثالث, مكتبة دار اليقظة العربية, دمشق 2000 - 1991عامي 
 .2538, ص 5103
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العام باملطالبة بتوقيعها نيابًة عن اجملتمع فهي حق للمجتمع, فيقوم النائب 
باعتباره ممثاًل له, وال جيوز حبسب األصل النزول عن حق اجملتمع يف توقيعها, 

 .28كما ال جيوز التصاحل عليها
ا إىل االعقوبة شخصية ال تنتقل إىل الورثة, أمَّا بالنسبة  .5 ملسؤولية املدنية فإهنَّ

يكون للمضرور أن يطالب املعتدي أو  تتعلق بالذمة املالية للشخص, وهلذا
 .29ورثته يف حدود أموال الرتكة اليت يرتكها املسؤول

يُقدَّر التعويض حبسب قيمة الضرر الذي أصاب املضرور, فيزداد كلما زادت  .6
قيمة الضرر, أمَّا العقوبة اجلنائية فهي تُقاس مبدى اخلطأ الذي ارتكبه اجلاين 

زادت جسامة هذا اخلطأ وزادت  ومدى خطورته على اجملتمع, فكلما
خطورته على اجملتمع كلما كانت العقوبة شديدة, فالتعويض يتدرج يف قيمته 

 .30تبعاً لقيمة الضرر, أمَّا العقوبة فتتدرج تبعاً جلسامة اخلطأ

                                                           
. 813محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 28

من قانون  461حمكمة النقض أن النص يف املادة ورد يف قرار حملكمة النقض املصرية: املقرر يف قضاء 
املعدل على أن "يكون تنفيذ األحكام الصادرة يف الدعوى  1950لسنة  150اإلجراءات اجلنائية رقم 

اجلنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقًا ملا هو مقرر يف القانون, واألحكام الصادرة يف الدعوى املدنية 
طلب املدعي باحلقوق املدنية, وفقاً ملا هو مقرر بقانون املرافعات يف املواد املدنية يكون تنفيذها بناء علي 

متوفر على موقع  (.21/11/2019قضائية الصادر جبلسة  88لسنة  4067الطعن رقم ) ."والتجارية
قد قرَّرت حمكمة النقض و  .https://www.cc.gov.eg/civil_judgments: حمكمة النقض املصرية

)الغرفة اجلنحية قرار . أنَّه: "ال جيوز للنيابة العامة التنازل عن دعوى احلق العام بعد أن حركتها"السورية 
ص  2002لعام  6 - 5, جملة احملامون العددان 17/12/2000تاريخ  15492أساس  16214رقم 

 .2004(, منشور يف: برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, القانون السوري, 523
توفيق حسن فرج, النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام معع مقارنعة بعني القعوانني العربيعة, العدار د.  - 29

 .360, ص 1988اجلامعية, بريوت, 
 .354د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 30
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ال جيوز التأمني على املسؤولية اجلزائية, يف حني أنَّ التأمني جائز على  .7
ها اخلطأ, ولكن ال جيوز التأمني فيها على املسؤولية املدنية ولو كان أساس

 .31اخلطأ العمدي أو الغش
 استقالل كل من المسؤوليتين الجزائية والمدنية عن األخرى: -األول  المطلب

بعض األفعال مسؤولية مدنية وال ترتب مسؤولية جنائية, كما لو أصاب ترتب 
أحدث الضرر شخص آخر بضرر ومل يكن قانون العقوبات يعّد الفعل الذي 

, كالتعسف يف استعمال احلق واملنافسة غري املشروعة وحاالت املسؤولية اليت 32جرمية
, كما هو احلال يف املسؤولية عن حوادث 33يتمثل أساسها يف اخلطأ املفرتض

  .34السيارات

عض األفعال مسؤولية جزائية وال ترتب مسؤولية مدنية, كما إذا ارتكب بترتب و 
يها القانون ولكن مل يرتتب على فعله أّي ضرر يستوجب شخص جرمية يعاقب عل

التعويض, كجرائم التشرد, والشروع يف القتل, وإحراز املخدرات, وخمالفة قواعد 
 .35املرور

 اجتماع المسؤوليتين الجزائية والمدنية: -المطلب الثاني 

                                                           
 .245االلتزام, مرجع سابق, ص د. فواز صاحل, مصادر  -د. أمين أبو العيال  - 31
 .13د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 32
 .1هامش  58د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 33
ر يف "إن ذهاب احلكم اجلزائي لنفي املسؤولية اجلزائية عن السائق ال مينع القاضي املدين من أن ينظ - 34

الدعوى على قواعد املسؤولية املدنية اليت تفرتض للتحلل قيام السبب األجنيب أو الظرف القاهر أو خطأ 
(, 359, قا 305, ص 1971, م 10/5/1971تاريخ  772/394خطري من املتضرر". )قرار رقم 

 برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
 .355 - 354شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب  - 35
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حيدث يف بعض احلاالت أن ترتتب املسؤوليتان على فعل واحد, كأفعال قد 
والضرب والسرقة والسّب, فإذا قتل شخص شخصًا آخر عمداً, فإنَّه يرتتب  القتل

ع عليه العقوبة اليت ينص عليها القانون جزاء وقَ فتُ  اجلزائيةعلى القتل مسؤولية القاتل 
للقتل وهي اإلعدام أو األشغال الشاقة, ومسؤولية مدنية, فُيلَزم القاتل بتعويض أوالد 

 .36أصاهبم من جراء قتل أبيهمالقتيل عن الضرر الذي 

 , أمهها:عدة وترتتب على اجتماع املسؤوليتني آثار

 االختصاص: -األثر األول 
أمام القضاء اجلزائي أو أمام القضاء إمَّا للمتضرر اخليار بني إقامة دعواه 

 .37املدين

 رفع دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي: -الخيار األول 
اليت تنظر دعوى املسؤولية  اجلزائيةجيوز رفع دعوى املسؤولية املدنية إىل احملكمة 

 تفصل حمكمة واحدة يف الدعويني معًا نظرًا لرتتبهما على فعل واحد, , حَّتَّ اجلزائية
ففي جرمية القتل, جيوز لورثة القتيل أن يطالبوا بالتعويض أمام حمكمة اجلنايات اليت 

القاتل, فتفصل هذه احملكمة يف طلب توقيع عقوبة القتل, ويف الوقت م أمامها حُياكَ 
 .38ذاته تفصل يف طلب التعويض

                                                           
 .355 - 354د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 36
(. وجاء يف قرار آخر: "للمدعي الشخصي 2/10/1968تاريخ  2318قرار  2326)أحداث  - 37

ى احلق العام, أو أمام احملاكم املدنية بدعوى مستقلة احلق بأن يطالب حبقه أمام احملاكم اجلزائية تبعاً لدعو 
برنامج الكامل يف الفتاوى (, 10/4/1960تاريخ  230قرار  551على حده...". )جنحة أساس 

 , مرجع سابق.واالجتهاد وآراء الفقهاء
 .355د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 38
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 ,40أو عدم املسؤولية ,39ه إذا صدر احلكم يف دعوى احلق العام بالرباءةعلى أنَّ 
احملكمة اجلزائية يف هذا الفرض  فإنَّ , 41املدعى عليه جزائياً  مالحقةالقانون من أو منع 

 ال تنظر يف دعوى احلق الشخصي.

صبح من اختصاص احملاكم املدنية وحدها النظر بدعوى احلق الشخصي يو 
باعتبارها صاحبة االختصاص يف األصل للحكم جبميع احلقوق املدنية, على اعتبار 

                                                           
(. وجاء يف قرار: "إذا انتفت الصفة اجلرمية عن 31/1/1951تاريخ  21أساس  86قرار رقم ) - 39

الفعل زالت بانتفائها قضية اختصاص القضاء اجلزائي بالنسبة لدعوى احلق الشخصي". )جنحة أساس 
ويف قرار آخر: "إن الدعوى املدنية ال ترفع أمام احملاكم اجلزائية إال . (31/1/1951تاريخ  86قرار   21

ناشئة عن جرمية وال ترى أمامها إال تبعًا للدعوى العامة, إذ أن اجلرمية هي اليت جتعل احملاكم إذا كانت 
اجلزائية صاحلة للنظر يف احلق الشخصي, فإذا انتفت اجلرمية عن الفعل زال بانتفائها اختصاص القضاء 

رار: "إن (. وورد يف ق2/5/1981تاريخ  980/5050أساس  1089رقم  اجلزائي...". )جنحة قرار
الدعوى الشخصية ال تسمع أمام القضاء اجلزائي إال تبعًا للدعوى العامة وكانت متولدة عن جرمية ونتج 
عن هذه اجلرمية ضرر مباشر وقامت صلة مباشرة بني اجلرمية والضرر فإذا انتفت الصفة اجلرمية عن الفعل 

ىل القضاء املدين كما هو واضح من أو الفاعل انتفى معها اختصاص القضاء اجلزائي وعاد االختصاص إ
(. 30/5/1981تاريخ  705قرار  981/672من األصول اجلزائية". )جناية أساس  5و 4نص املادتني 

تاريخ  1333قرار  36ويف قرار: "إذا قضى احلكم بالرباءة فال جيوز احلكم بالتعويض". )ج 
 108ق  1تعويض". )ه.ع. ج  (. وورد يف قرار: "حكم الرباءة حيول دون احلكم بأي22/8/1979

 مرجع سابق. برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, (, 1/3/1950تاريخ 
)الغرفة  جاء يف قرار: "احلكم بعدم املسؤولية يستدعي حكمًا عدم البحث باحلق الشخصي". - 40

 2002لعام  6 - 5, جملة احملامون العددان 20/9/2000تاريخ  8597أساس  10292قرار  اجلنحية
(. ويف قرار آخر: "إن احلكم بعدم املسؤولية يستدعي حكمًا عدم احلكم بأي تعويض". )ج 519ص 

 (, الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.17/3/1979تاريخ  385قرار  261
يف قرار: "إذا منع القانون من مالحقة املدعى عليه جزائيًا فال يكون القضاء اجلزائي خمتصاً جاء   - 41

(, برنامج الكامل يف 20/11/1968تاريخ  3065ق  4327للنظر يف دعوى احلق الشخصي". )ج 
 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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السبب القانوين الذي أوجب على احملاكم اجلزائية النظر بالدعوى املدنية إىل  أنَّ 
 .42جانب الدعوى العامة قد ارتفع وزال

إال أنَّه استثناًء من هذا املبدأ, جيوز حملكمة اجلنايات فقط عند احلكم بالرباءة أو 
 عن عملٍ  ناجمٍ  ضررٍ  عدم املسؤولية أن تقضي بالتعويض للمدعي الشخصي عن كل  

 .43غري مشروع

ال ميلك  -رفع دعوى احلق الشخصي أمام القضاء اجلزائي  -ويف هذا الفرض 
الشخصي من القضاء اجلزائي إىل القضاء املدين أثناء رؤية احلق املدعي نقل دعوى 

 .44الدعوى اجلزائية

 رفع دعوى الحق الشخصي أمام القضاء المدني: -الخيار الثاني 
املختصة, ورُفَعت الدعوى املدنية  اجلزائيةإىل احملكمة  اجلزائيةإذا رُفَعت الدعوى 

إىل احملكمة املدنية, فعلى احملكمة املدنية أن توقف الفصل يف الدعوى املرفوعة أمامها 

                                                           
برنامج الكامل يف الفتاوى  (,2/5/1981تاريخ  980/5050أساس  1089رقم  )جنحة قرار - 42

 .مرجع سابقواالجتهاد وآراء الفقهاء, 
برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء  (,21/10/1965تاريخ  711ق  666)جنا  - 43

 .مرجع سابقالفقهاء, 
قضاء الشخصي من القضاء اجلزائي إىل الاحلق إنَّ املدعي ال ميلك نقل دعوى  - 1"جاء يف قرار:  - 44

إنَّ املادة اخلامسة من قانون أصول احملاكمات اجلزائية مل جتز نقل  - 2املدين أثناء رؤية الدعوى اجلزائية. 
دعوى احلق الشخصي من القضاء اجلزائي إىل القضاء املدين, فإذا كان املدعي قد أقام دعواه الشخصية 

لسقوطها من على الشرفة تبعًا لوقوع الصبة تبعًا لدعوى احلق العام للمطالبة باألضرار الالحقة بابنته 
االمسنتية فأصيبت بفعل وقوف اآلليتني العائدتني للمدعى عليهما أمام املنزل, ممَّا حيتم على املدعي متابعة 

/ تاريخ 3525أساس / -/ 2382قرار / -غرفة ثالثة )". ...دعوى احلق الشخصي أمام احملكمة اجلزائية
احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد  (,النقض, سجالت حمكمة 8/11/1998

, مكتبة دار الثاين, اجلزء 2000 - 1991الغرف املدنية بني عامي  -يف اجتهاد حمكمة النقض السورية 
  .1334 - 1333, ص 3015, قاعدة 2004سوريا,  -اليقظة العربية, دمشق 
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ل ققاعدة "اجلزائي يع عنه بوهذا ما يُعربَّ , 45اجلزائية يتّم الفصل يف الدعوى حَّتَّ 
 .46ما استقر عليه القضاء وهو, املدين"

و"إنَّ حكمة التشريع يف تأخري الدعوى املدنية حلني الفصل يف الدعوى اجلزائية 
تتجلى يف الرغبة بتفادي صدور أحكام متناقضة باعتبار أنَّ احلكم اجلزائي هو حجة 
فيما فصل فيه أمام القضاء املدين حبيث مل يعد من اجلائز السماح للمحكمة املدنية 

                                                           
 .355االلتزام, مرجع سابق, ص  د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر - 45
"ولئن كان ُيشرَتط يف الدعوى اجلزائية اليت تعقل املدنية أن يكون هلا تأثري على أصل جاء يف قرار:  - 46

/ بّينات 50الدعوى إال أنَّه يف حضور النص القانوين الصريح فال جمال لالجتهاد يف هذه املسألة, فاملادة /
ى اجلزائية بسبب التزوير املدعى به, وجب على احملكمة املدنية أن ترجئ نصت على أنَّه إذا أقيمت الدعو 

/ تاريخ 317أساس / -/ 243قرار / -غرفة أوىل )احلكم إىل ما بعد الفصل يف الدعوى اجلزائية". 
احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد  (,, سجالت حمكمة النقض28/8/1995

ويف قرار . 1375, ص 3114النقض السورية )اجلزء الثاين(, مرجع سابق, قاعدة يف اجتهاد حمكمة 
"االجتهاد القضائي مستقر على أنَّه عند إقامة الدعوى اجلزائية بالتزوير, فإنَّ على احملكمة املدنية أن آخر: 

جمال للتقدير  ترجئ احلكم بالدعوى إىل ما بعد الفصل يف الدعوى اجلزائية املذكورة, وليس أمام احملكمة
, سجالت حمكمة 30/7/1998/ تاريخ 439أساس / -/ 381قرار / -غرفة أوىل )يف هذا املوضوع". 

ويف قرار: "يشرتط يف الدعوى اجلزائية اليت تعقل  .1378, ص 3122قاعدة  (, املرجع نفسه,النقض
الدعوى اجلزائية اليت أقيمت  الدعوى املدنية أن يكون هلا تأثري على أصل الدعوى املدنية القائمة وعليه أن

جبرم تزوير بعد موافقة املدعى عليه على حبث تزوير السند أمام احملكمة املدنية ال تعقل الدعوى املدنية 
تاريخ  28ألنه ميتنع عليه بعد هذه املوافقة اللجوء إىل الطريق اجلزائي". )قرار هيئة عامة رقم 

ي إقامة دعواه الشخصية تبعاً لدعوى احلق العام أمام (. وورد يف قرار: "للمدعي الشخص30/10/1975
املرجع القضائي املقامة لديه هذه الدعوى أو إقامتها على حده أمام القضاء املدين, ويف هذه احلالة 

 1963قرار  1413يتوقف النظر فيها إىل أن تفصل دعوى احلق العام حبكم مربم". )جنحة أساس 
 771قرار  495جلزائي يعقل املدين وال عكس". )جناية أساس (. ويف قرار: "ا1/10/1980تاريخ 
 مرجع سابق.برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, (, 12/5/1979تاريخ 
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حكمها لن يكون له حجيته فيما إذا صدر حكم جزائي بالسري بالدعوى طاملا أنَّ 
 .47يعارضه"

وإذا أقام املدعي الشخصي دعواه لدى القضاء املدين فال ُيسوَّغ له العدول 
عنها وإقامتها لدى املرجع اجلزائي, ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى احلق العام 

ا مل يكن القضاء املدين قد جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إىل احملكمة اجلزائية م
 .48فصل فيها حبكم يف األساس

: "إقامة الدعوى املدنية بذات بقوهلا وهذا ما استقر عليه اجتهاد حمكمة النقض
 .49احلق ينطوي على عدول املدعي الشخصي عن متابعتها أمام القضاء اجلزائي"

 حجية الحكم: -األثر الثاني 
واألحكام  اجلزائيةرأى املشرع حرصًا منه على تفادي التضارب بني األحكام 

, فإذا 50ل الكافةبَ حجية أمام احملاكم املدنية وق   اجلزائيةاملدنية أن جيعل لألحكام 

                                                           
(, , سجالت حمكمة النقض12/5/1996/ تاريخ 355أساس / -/ 624قرار / -غرفة ثانية ) - 47

دين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء امل
 .1376, ص 3117الثاين(, مرجع سابق, قاعدة 

جيوز إقامة دعوى احلق  - 1نصت املادة اخلامسة من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنَّه: " - 48
ما جتوز إقامتها على الشخصي تبعًا لدعوى احلق العام أمام املرجع القضائي املقامة لديه هذه الدعوى ك

حدة لدى القضاء املدين, ويف هذه احلال يتوقف النظر فيها إىل أن تُفَصل دعوى احلق العام حبكم مربم. 
إذا أقام املدعي الشخصي دعواه لدى القضاء املدين فال يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى املرجع  - 2

ى احلق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إىل ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعو  - 3اجلزائي. 
 احملكمة اجلزائية ما مل يكن القضاء املدين قد فصل فيها حبكم يف األساس".

(. "إن إقامة الدعوى املدنية بذات احلق 27/5/1962تاريخ  663قرار  457)جنحة أساس  - 49
متابعة دعواه أمام القضاء  املدعى به يف الدعوى اجلزائية ينطوي على عدول املدعي الشخصي عن

تاريخ  101قرار  1982/15اجلزائي, على ما استقر عليه اجتهاد حمكمة النقض". )جنحة أساس 
 مرجع سابق.برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, (, 14/11/1982
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أصدرت احملكمة اجلزائية حكمًا يف الدعوى وحاز احلكم قوة األمر املقضي, فإنَّ 
 .51ه احملكمة من وقائعاحملكمة املدنية تتقيَّد مبا أثبتت

ويبدو أنَّ حجية احلكم اجلزائي هذه مطلقة, فقد قرَّرت حمكمة النقض أنَّ: 
"احلكم اجلزائي يقي د القاضي املدين...وتبقى هذه األحكام حمل ثقة على اإلطالق 
دون أن تكون عرضة إلعادة النظر يف ما قرَّرته منعًا لتخطئتها من جهات القضاء 

 91اليت فصل فيها احلكم بالضرورة على ما هو عليه صراحة املادة  بالنسبة للوقائع
 .52من قانون البي نات"

                                                                                                                                        
 .259د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 50
ورد يف قرار . 356 - 355د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 51

حملكمة النقض املصرية: "إذ كان البني من الشهادة الصادرة من نيابة........الكلية أن احلكم اجلنائي 
املتهم مل يستأنف هذا احلكم وأن  1993الصادر بإدانة قائد السيارة قد صدر حضورياً بتاريخ .. / .. / 

ومن مث صار ذلك احلكم هنائيًا وباتاً بفوات مواعيد الطعن فيه باالستئناف  1996حَّت تاريخ .. / .. / 
من قانون اإلجراءات اجلنائية, وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا  1/  406دون إجرائه طبقاً لنص املادة 

ر مل يصبح هنائياً, ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى النظر قواًل منه أن احلكم اجلنائي الصاد
لسنة  3742الطعن رقم )  ."لرفعها قبل األوان, فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون مبا يوجب نقضه

على موقع حمكمة النقض  21/11/2020متوفر بتاريخ  (,20/6/2019قضائية الصادر جبلسة  67
 املصرية.

(. احملامي 1982لعام  662, جملة احملامون, ص 17/1/1982تاريخ  75 أساس 46)نقض رقم  - 52
/ تاريخ 359قانون البي نات السوري يف املواد املدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم /شفيق طعمة, 

, 1998اجتهادات قضائية(, دار الصفدي, دمشق, الطبعة األوىل,  -)نصوص قانونية  10/6/1947
اء يف قرار آخر: "حجية احلكم اجلزائي الذي يقضي ثبوت أو نفي الفعل وج .310رقم  182ص 

و جملة 9/5/1965تاريخ  440اجلرمي فصاًل الزماً وضرورياً هي مطلقة جتاه القضاء املدين". )نقض رقم 
. ويف قرار ثالث: "احلكم اجلزائي 316رقم  184(, املرجع نفسه, ص 1965لعام  422القانون ص 
املدعى عليه له حجيته املطلقة أمام القضاء املدين ألنَّ أساس جعل األحكام اجلزائية ذات  املقر ر لرباءة

تاريخ  2838أساس  1096تأثري على الدعوى املدنية هو من النظام العام". )نقض رقم 
 .318رقم  184(, املرجع نفسه, ص 1984لعام  703, جملة القانون ص 21/7/1984
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, تتمثل يف مسو غات حجية احلكم اجلزائي بالنسبة إىل القاضي املدينوإنَّ 
 اآليت:

توافر الضمانات, فقد قرَّرت حمكمة النقض أنَّ: "احلكم اجلزائي يقي د ( 1)
 .53ع يف الدعوى اجلزائية"الضمانات اليت قرَّرها املشرّ  القاضي املدين وذلك لتوافر

يُعّد اجملتمع طرفًا فيه, فقد قرَّرت حمكمة النقض أنَّ: "للحكم اجلزائي ( 2)
 .54حجية مطلقة يف ثبوت املسؤولية ألنَّ اجملتمع هو الطرف فيه"

 النص القانوني:
يرتبط القاضي / من قانون البّينات السوري على أنَّه: "ال 91نصت املادة /

املدين باحلكم اجلزائي يف الوقائع اليت مل يفصل فيها هذا احلكم أو الوقائع اليت فصل 
 فيها دون ضرورة".

                                                           
(. احملامي 1982لعام  662, جملة احملامون, ص 17/1/1982تاريخ  75أساس  46)نقض رقم  - 53

 .310رقم  182قانون البي نات السوري, مرجع سابق, ص شفيق طعمة, 
"أمَّا املسؤولية املدنية مبعزل عن املسؤولية اجلزائية كما يف حاالت سقوط الدعوى بالعفو أو الوفاة.  - 54

م اجلزائي مشروطة بالقواعد العامة وهي وحدة األطراف واملوضوع والسبب". )نقض رقم فإنَّ حجية احلك
(. احملامي شفيق طعمة, 1965لعام  135, جملة احملامون, ص 9/3/1965تاريخ  529أساس  440

وجاء يف قرار آخر: "إنَّ حجية احلكم  .313رقم  183قانون البي نات السوري, مرجع سابق, ص 
القاضي املدين ال تقوم على قاعدة وحدة األطراف أو املوضوع أو السبب اليت تقوم عليها اجلزائي جتاه 

ا تقوم على مبدأ حجية احلكم اجلزائي على الكافة باعتبار أنَّ  حجية احلكم املدين جتاه القاضي املدين وإَّنَّ
وشرف أفراد اجملتمع. بينما الدعوى اجلزائية دعوى عامة تُرَفع باسم اجملتمع ولصاحله تتعلق حبياة وسالمة 

الدعوى املدنية دعوى فردية يرفعها صاحب املصلحة وتتعلق مبصاحل فردية. وهذا املبدأ أمر يتصل بالنظام 
لعام  1155, جملة احملامون, ص 5/11/1984تاريخ  2306أساس  1798)نقض رقم العام". 
 .315رقم  183(, املرجع نفسه, ص 1984
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استنادًا إىل النص املذكور فإنَّ القاضي املدين يرتبط باحلكم اجلزائي يف الوقائع 
 يكون الفصل فيها دون التكييف القانوين, وال يتقيد بالوقائع مجيعها وإَّّنا بالوقائع اليت

 ضرورياً للحكم اجلزائي.

 د للقاضي المدني حكماً جزائيًا:أن يكون الحكم المقي   -القيد األول 
 ,د القاضي املدين أن يكون حكمًا جزائيًا هنائياً ط يف احلكم الذي يقي  شرتَ يُ 

سواء صدر من جهة عادية أم جهة استثنائية كاحملاكم العسكرية, وجيب أن يكون 
هذا احلكم صادرًا يف املوضوع, إذ ال عربة يف هذا الشأن باألحكام التحضريية أو 

 .55التمهيدية أو بأعمال التحقيق أو أوامر النيابة العامة

ين إذ ال يعقل أن يكون احلكم اجلزائي سابقًا على احلكم املد وجيب بداهةً 
ى عليه خمالفته حكمًا جزائيًا مل يكن موجودًا وقت نعَ وقت صدور احلكم املدين أن يُ 

القاعدة هي  صدوره, والغالب أن يسبق احلكم اجلزائي يف صدوره احلكم املدين ألنَّ 
 .56ل هنائياً يف الدعوى اجلزائيةفصَ  يُ وجوب وقف الدعوى املدنية حَّتَّ 

 في الوقائع دون التكييف القانوني: التقيد - الثانيالقيد 
القاعدة أنَّ القاضي املدين يتقيد بالوقائع اليت فصل فيها القاضي اجلزائي, دون 

 أن ميتد ذلك إىل التكييف القانوين هلذه الوقائع من الناحية اجلزائية.

 ألنَّه قرَّر أنَّ  ؛فإذا قرَّر القاضي اجلزائي براءة سائق سيارة من هتمة القتل خطأ
لتكوين عناصر اجلرم اجلنائي, فالقاضي  -حبد  ذاهتا  -الوقائع الثابتة ضده ال تكفي 

املدين غري ملزم هبذا التكييف القانوين الذي تضمنه احلكم اجلزائي, بل جيب عليه أن 
يلتزم التكييف املدين للمسؤولية, ومقتضاه افرتاض اخلطأ يف جانب السائق, ومن مثَّ 

                                                           
)دراسععععة مقارنععععة بالفقععععه اإلسععععالمي(,  ر االلتععععزام يف القععععانون املععععدين األرديند. أنععععور سععععلطان, مصععععاد - 55

 .349, ص 1987منشورات اجلامعة األردنية, عمان, الطبعة األوىل, 
 .349د. أنور سلطان, مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين, مرجع سابق, ص  - 56
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بالتعويض على السائق الذي انتهى القاضي اجلزائي إىل  حيكم القاضي املدين
 .57براءته

 بالوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي وكانت ضرورية:  التقيد - الثالثالقيد 

ا  ال يرتبط القاضي املدين جبميع الوقائع اليت فصل فيها احلكم اجلزائي, وإَّنَّ
يف الوقائع اليت كان الفصل فيها تنحصر حجية هذا احلكم بالنسبة إىل القاضي املدين 

ضروريًا للحكم, وعلى ذلك إذا فصل احلكم اجلزائي يف وقائع مل تكن ضرورية فال 
 يرتبط هبا القاضي املدين.

أنَّ: "القرار اجلزائي حجة قاصرة على السورية ويف ذلك قرَّرت حمكمة النقض 
ون لزوم فال يُعترَب حجة يف الوقائع اليت فصل فيها فصاًل الزماً. أمَّا ما تطرق إليه د

 .58الدعوى املدنية"

وملا كان احلكم اجلزائي يصدر باإلدانة أو بالرباءة فقد أصبح من الضروري أن 
 نبحث كل من هذه الفرضني بصورة مستقلة:

 الحكم الجزائي الصادر باإلدانة: -الفرض األول 

                                                           
 .224ة, مرجع سابق, ص د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادي - 57
, سجالت النقض(. احملامي شفيق طعمة, 23/2/1983تاريخ  1670أساس  265)نقض رقم  - 58

أن جاء يف قرار حملكمة النقض املصرية: " .306رقم  181قانون البي نات السوري, مرجع سابق, ص 
من قانون اإلثبات يف املواد املدنية  102من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة  456مفاد نص املادة 

والتجارية أن احلكم اجلنائي تكون له حجية أمام احملكمة املدنية كلما فصل فصاًل الزمًا يف وقوع الفعل 
القانوين هلذا الفعل ونسبته إىل فاعله,  املكون لألساس املشرتك بني الدعويني اجلنائية واملدنية ويف الوصف

وال تكون له قوة الشيء احملكوم به أمام احملاكم املدنية إال إذا كان باتًا ال يقبل الطعن فيه إما الستنفاد 
قضائية الصادر جبلسة  67لسنة  3742الطعن رقم )طرق الطعن اجلائزة فيه أو لفوات مواعيدها". 

 على موقع حمكمة النقض املصرية. 21/11/2020متوفر بتاريخ  (,20/6/2019
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بالوقائع اليت فصل فيها إال  -كما ذكرنا سابقًا  -ال يتقيَّد القاضي املدين 
 .القاضي اجلزائي, وكانت ضرورية للحكم

 بالنسبة إلى ركن الخطأ:  -أواًل 

ض للخطأ وأثبت وجوده, وبناًء عليه أصدر إذا كان القاضي اجلزائي قد تعرَّ 
د مبا أثبته القاضي اجلزائي, سواء أكان حكمه باإلدانة, فإنَّ القاضي املدين يتقيَّ 

  , أم وصفه.املادي يف اخلطأ أم ركنه املعنوي بالنسبة إىل الركن
إذا أثبت القاضي اجلزائي وجود االعتداء فإنَّ القاضي املدين  فعلى سبيل املثال

د بذلك وال يستطيع أن ينفيه, وإذا أثبت القاضي اجلزائي نسبة هذا اخلطأ إىل يتقيَّ 
يستطيع أن يقضي خبالفه, وإذا د القاضي املدين مبا أثبته القاضي اجلزائي وال املتهم تقيَّ 

د القاضي املدين بذلك وصف القاضي اجلزائي اخلطأ بأنَّه خطأ عمد أو غري عمد تقيَّ 
 .59أيضاً 

أمَّا إذا فصل القاضي اجلزائي يف وقائع مل تكن ضرورية للفصل يف الدعوى 
دار بتعيني مقد هبا القاضي املدين, كما لو قام القاضي اجلزائي اجلزائية فال يتقيَّ 

                                                           
: "إنَّ احلكم اجلزائي يُعترَب حجة جتاه القضاء املدين كلما كان قد فصل اآليت قرَّرت حمكمة النقض - 59

فصاًل الزمًا يف وقوع الفعل املكو ن لألساس املشرتك بني الدعوتني اجلزائية واملدنية ويف الوصف القانوين 
إىل فاعله. ومَّت فصلت احملكمة اجلزائية يف هذه األمور فإنَّه ميتنع على احملاكم املدنية هلذا الفعل ونسبته 

 982)نقض رقم  .لتزم هبا يف حبث احلقوق املدنية املتصلة هبا"تأن تعيد حبثها ويتعنيَّ عليها أن تعتربها و 
قانون طعمة,  (. احملامي شفيق1977لعام  550, جملة احملامون, ص 31/7/1977تاريخ  333أساس 

وجاء يف قرار آخر: "للحكم اجلزائي قوة القضية   .308رقم  181البي نات السوري, مرجع سابق, ص 
املقضية يف الدعاوى املدنية يف كّل ما فصل فيه من حيث وقوع الفعل املكو ن لألساس املشرتك بني 

تكاب الفعل أو عدمها". )نقض رقم الدعوتني اجلزائية واملدنية ويف الوصف هلذا الفعل ويف اإلدانة بار 
 .309رقم  182(, املرجع نفسه, ص 1957لعام  272, القانون ص 10/3/1957تاريخ  755
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, ما مل يكن هذا التوزيع ضروريًا للبت يف 61توزيع املسؤولية, أو ب60التعويض
 .62العقوبة

 بالنسبة إلى ركن الضرر:  -ثانياً 
, حبسب ما إذا كان يفعل ض القاضي اجلزائي إىل ركن الضرر أو القد يتعرَّ 

 ذلك ضرورياً للحكم اجلزائي.

                                                           
تاريخ  74/61"احلكم اجلزائي ال حجية له يف تعيني مقدار التعويض". )قرار رقم  - 60

راء الفقهاء, (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآ101, قا 65, ص 1968, م  17/12/1968
 مرجع سابق.

يف ذلك قرَّرت حمكمة النقض اآليت: "إنَّ احلكم اجلزائي ملزم للقاضي املدين جلهة مسؤولية املدعى  - 61
عليه بصورة مبدئية. أمَّا نسبة هذه املسؤولية فهي مرتوكة للقاضي املدين ويف هذه احلال فإنَّ له األخذ 

ر نسبة املسؤولية إذا كانت أوراق الدعوى بالنسبة اليت قدَّرها احلكم اجلزائي. كم ا له أن يلتفت عنها ويقد 
تاريخ  4330أساس  2167)نقض رقم  .تشفع بذلك أو أن يستعني باخلربة لتحقيق هذه الناحية"

قانون البي نات (. احملامي شفيق طعمة, 1984لعام  1154, جملة احملامون, ص 24/12/1984
وجاء يف قرار أخر: "القاضي املدين ال يتقيَّد بتوزيع  .314رقم  183السوري, مرجع سابق, ص 

املسؤولية كما أقرَّه القضاء اجلزائي وله إدخال أشخاص آخرين يف املسؤولية. وحجية القرار اجلزائي تنحصر 
, جملة 1/5/1965تاريخ  736أساس  988يف الوقائع اليت فصل فيها بصورة ضرورية". )نقض رقم 

إنَّ احملكمة املدنية غري  - 2" .312رقم  182(, املرجع نفسه, ص 1965م لعا 274احملامون ص 
/ تاريخ 1496أساس / -/ 1542قرار / -غرفة رابعة )ملزمة بتوزيع املسؤولية الواردة يف احلكم اجلزائي". 

احملامي حممد أديب احلسيين,  (,946ص  10و  9العددان  1997, احملامون لعام 9/12/1995
املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة  موسوعة القضاء

 .2528, ص 5080
"القاضي املدين غري ملزم بتوزيع املسؤولية الذي قرره القاضي اجلزائي ما مل يكن هذا التوزيع ضرورياً  - 62

(, برنامج 283قا , 209, ص 1968, م 18/5/1968تاريخ  240/186للبت يف العقوبة". )قرار 
 الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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فإنَّه يُعّد يف هذه احلالة من الوقائع  فإذا كان الضرر يُعّد ركنًا من أركان اجلرمية,
ر القاضي اجلزائي وجود هذا الضرر الضرورية لقيام احلكم اجلزائي, وعلى ذلك إذا قرَّ 

 د مبا قرَّره القاضي اجلزائي.أو نفاه, فإنَّ القاضي املدين يتقيَّ 

إذا قرَّر احلكم اجلزائي أنَّ اجلرمية شروع, وأنَّ الضرر مل  فعلى سبيل املثال
 .63حيدث, تقيَّد القاضي املدين بذلك

أمَّا إذا كان الضرر ال يُعّد ركنًا يف اجلرمية, فال يُعّد الفصل فيه ضروريًا للحكم 
اجلزائي, وعلى ذلك فسواء أثبته القاضي اجلزائي أو نفى وجوده, فإنَّ القاضي املدين 

 د بذلك.يتقيَّ ال 

 الحكم الجزائي الصادر بالبراءة: -الفرض الثاني 
كما هو احلال يف   -إذا كان احلكم اجلزائي صادرًا بالرباءة تقيَّد القاضي املدين 

 بالوقائع اليت كان الفصل فيها ضرورياً للحكم. -احلكم الصادر باإلدانة 

 املتهم مل تقع أصاًل تقيَّد بأنَّ الواقعة املسندة إىل اجلزائيةفإذا قطعت احملكمة 
أنَّ املتهم مل يرتكب الفعل  اجلزائية, وإذا قرَّرت احملكمة 64بذلك القاضي املدين

املنسوب إليه, وبناًء على ذلك حكمت برباءته, فال جيوز للمحكمة املدنية أن تقر ر 
القضاء , وهذا ما استقر 65أنَّه ارتكب هذا الفعل وتلزمه بتعويض الضرر الناشئ عنه

 .66عليه

                                                           
 .226, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 63
 .262د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 64
 .356االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر  - 65
فإذا صدر قرار بالرباءة من احملكمة اجلزائية مكتسبًا الدرجة القطعية فإنَّ ذلك مينعه من سلوك ..." - 66

طريق الدعوى املدنية للمطالبة باألضرار حبسبان أنَّ قرار الرباءة يعين عدم ارتكاب املدعى عليه للفعل 
, سجالت 8/11/1998/ تاريخ 3525أساس / -/ 2382ار /قر  -غرفة ثالثة )". ...املسند إليه
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أمَّا إذا كان مبن احلكم بالرباءة أنَّ الفعل الواقع من املتهم ال يُعاقب عليه 
القانون, أي إنَّه ال يُعّد جرمية, أو ال يُعّد خطأ جزائياً, فإنَّ ذلك ال يقي د احملكمة 
املدنية وال مينعها من أن ترى فيه ما يوجب احلكم بالتعويض, وكذلك احلال إذا 

 .67دعوى احلق العام مبوت املتهم أو إذا وجد مانع من موانع العقابسقطت 

أنَّ  -يف قضاء حمكمة النقض  -املقرَّر "قرَّرت حمكمة النقض املصرية: وقد 
خطأ سبَّب ضرراً  كلّ  من القانون املدين على أنَّ: " 163املشرع إذ نصَّ يف املادة 

للغري يُلزم من ارتكبه بالتعويض" فقد رتَّب االلتزام بالتعويض على كل خطأ سبَّب 
فعل أو قول  ضررًا للغري, وأورد عبارة النص يف صيغة عامَّة, مبا جيعلها شاملة لكل   

مكونًا جلرمية معاقبًا عليها, أم كان ال يقع حتت طائلة العقاب  خاطئ سواء أكان 
تكفله القوانني العقابية بنٍص خاص,  واجب قانوين مل  ر على اإلخالل بأيّ ويقتص

أو القول  وُمؤدى ذلك أنَّ احملكمة املدنية جيب عليها البحث فيما إذا كان الفعل 
ده من صفة اجلرمية يُعترب خروجًا على االلتزام القانوين املنسوب للمسؤول مع جترّ 

بالغري دون سبب مشروع, فال مينع انتفاء اخلطأ الكافة بعدم اإلضرار  املفروض على 
عليه الدعوى املدنية من توافر اخلطأ املدين يف هذا  من القول أو الفعل املؤسس  اجلزائي

 .68"القول أو ذلك الفعل

                                                                                                                                        

احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض  (حمكمة النقض
وورد يف قرار آخر: "حكم  .1334 - 1333, ص 3015السورية )اجلزء الثاين(, مرجع سابق, قاعدة 

تاريخ  108قرار  1لمدعي الشخصي". )هيئة عامة جنحة أساس الرباءة حيول دون احلكم بأي تعويض ل
 , برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق. 1/3/1950

 .147د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 67
متوفر بتاريخ  (,1/8/2019قضائية الصادر جبلسة  65لسنة  2484الطعن رقم ) - 68

 على موقع حمكمة النقض املصرية. 13/11/2020
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أمَّا بالنسبة إىل القرار الصادر مبنع احملاكمة, أو عدم املسؤولية, أو الرباءة بناًء 
 اآليت: حمكمة النقضقرَّرت  على عدم كفاية األدلة, فقد

"إنَّ قرار منع احملاكمة أو عدم املسؤولية أو الرباءة من اجلرم ال مينع من املطالبة 
 .  69"بالعطل والضرر احلاصل خبطأ املدعى عليه أمام القضاء املدين

أمَّا إذا صدر القرار اجلزائي بعدم املسؤولية فإنَّ ذلك يعين أنَّ اخلالف ..."و
 .70حقه إقامة الدعوى املدنية بطلب التعويض"مدين ومن 

و"إذا كان احلكم اجلزائي مبنيًا على عدم كفاية األدلة أو على أنَّ الفعل ال 
يشكل جرماً. فال مينع على احملكمة املدنية البحث يف اخلطأ املدين الذي ينتج عنه 

 .71الفعل الضار"

 التقادم: -األثر الثالث 
بالدعوى اجلزائية من حيث عدم سقوطها مبرور املدة ما ترتبط الدعوى املدنية 

 .72بقيت األخرية قائمة
                                                           

, سجالت حمكمة 21/9/1998/ تاريخ 2964أساس / -/ 1992قرار / -غرفة ثالثة ) - 69
احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية  (,النقض

. "إنَّ قرار منع احملاكمة اجلزائي ال يُؤلف حجية 1325, ص 3001, قاعدة )اجلزء الثاين(, مرجع سابق
لنفي قرينة التهريب ألنَّ االجتهاد مستقر على أنَّ قرار منع احملاكمة ليس من القرارات القضائية اليت تتمتع 

اس أس 157بقوة القضية املقضية. وباإلمكان فتح حتقيق جديد يف حال ظهور أدلة أخرى". )نقض رقم 
قانون البي نات السوري, مرجع , سجالت النقض(. احملامي شفيق طعمة, 7/2/1983تاريخ  942

 .307رقم  181سابق, ص 
, سجالت حمكمة 8/11/1998/ تاريخ 3525أساس / -/ 2382قرار / -غرفة ثالثة ) - 70

ة النقض السورية , احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكم(النقض
 .1334 - 1333, ص 3015)اجلزء الثاين(, مرجع سابق, قاعدة 

احملامي شفيق  ,(1963لعام  684, جملة القانون ص 16/6/1963تاريخ  1151)نقض رقم  - 71
 .317رقم  184قانون البي نات السوري, مرجع سابق, ص طعمة, 
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فإذا كان اخلطأ املدين الذي أدى إىل قيام املسؤولية املدنية يُعّد يف الوقت ذاته 
خطأ جزائياً, فإنَّ دعوى املسؤولية املدنية ال تسقط إال بسقوط الدعوى اجلزائية طاملا 

عد انقضاء املواعيد املذكورة يف الفقرة األوىل من املادة أنَّ هذه الدعوى مل تسقط ب
من القانون املدين السوري, وذلك طبقًا ملا جاء يف الفقرة الثانية من املادة  173
نصت: "على أنَّه إذا كانت الدعوى ناشئة عن جرمية, وكانت الدعوى , فقد 73ذاهتا

لفقرات السابقة, فإنَّ دعوى اجلزائية مل تسقط بعد بانقضاء املواعيد املذكورة يف ا
 . 74, وهذا ما استقر عليه القضاءتسقط إال بسقوط الدعوى اجلزائية"التعويض ال 

 المبحث الثالث
 المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

لفكرة واحدة وهي االلتزام بتعويض الضرر املرتتب تستجيب املسؤولية املدنية 
, حيث تنشأ املسؤولية العقدية عن اإلخالل 75على اإلخالل بالتزام أصلي سابق

                                                                                                                                        
 .362مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. توفيق حسن فرج, النظرية العامة لاللتزام يف  - 72
 .311د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 73
: "القضاء اجلزائي خيتص بالبت يف طلبات االدعاء الشخصي يف  - 74 قررت حمكمة النقض السورية أنَّ

قانون أصول احملاكمات اجلزائية. فإذا  من 5و  4حال ترافقها مع قيام الدعوى اجلزائية عماًل باملادتني 
انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السري بدعوى احلق الشخصي النتفاء احلقوق الناشئة عن اجلرم 
بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه يف الدعوى املستندة إىل حق امللكية منفردة يف الدعوى العامة 

(. وجاء يف 21/4/1984تاريخ  429أساس  906قرار رقم  جنحة نقض سوريمن جهة أخرى". )
ق  5033قرار آخر: "التقادم على دعوى احلق العام يستتبع إسقاط دعوى احلق الشخصي أيضاً". )ج 

 .مرجع سابقبرنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء,  (,30/6/1963تاريخ  3305
د. نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأحكام  -بو السعود د. رمضان حممد أ -د. مصطفى اجلمال  - 75

 .284, ص 2003لبنان,  -االلتزام "دراسة مقارنة", منشورات احلليب احلقوقية, بريوت 
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بالتزام عقدي, كإخالل املستأجر بالتزامه بدفع األجرة يف عقد اإلجيار, أمَّا املسؤولية 
 . 76التقصريية فهي تنشأ عن اإلخالل بالتزام قانوين سابق

 :المسؤوليتين العقدية والتقصيريةالتمييز بين  -المطلب األول 
 بشأن التمييز بني املسؤوليتني العقدية والتقصريية:هناك اجتاهان فقهيان 

 نظرية ازدواج المسؤولية: -االتجاه األول 
نظرية تقليدية برزت يف القرن التاسع عشر, يقول أنصارها بازدواج املسؤولية إىل 
عقدية وتقصريية, أساس هذا االزدواج اختالف الطبيعة الفنية للخطأ يف كل منهما, 

جيب أن يتمثل يف إخالل بالتزام إرادي, أمَّا التقصريية فتقوم على  فاخلطأ يف العقدية
 . 77اإلخالل بواجب قانوين سابق غري إرادي

واملسؤولية العقدية هي أثر للعقد ذاته, وتنفيذ للعقد بطريقة التعويض, ألنَّ 
إخالل العاقد به ال ينهيه, بل يتغري شكله, يف حني أنَّ املسؤولية التقصريية هي 

ذلك برتتيب القانون املدين الذي عاجل لاللتزام جديد بالتعويض, ويستدلون  مصدر
العقدية يف أحكام االلتزام, وعاجل التقصريية يف مصادر االلتزام, وببقاء التأمينات 

 .78الضامنة للوفاء بااللتزام العقدي عيناً, للوفاء به بطريقة التعويض

قهاء يف فرنسا ومصر إىل القول يذهب جانب كبري من الفووفقًا هلذه النظرية 
هامة وكثرية بني كل من املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية توجب  اً بأنَّ هناك فروق

 :79هذا االزدواج

                                                           
 .251مرجع سابق, ص  ,د. فواز صاحل, مصادر االلتزام -د. أمين أبو العيال  - 76
اجلزء الثاين )املصادر غري اإلرادية: الفعل د. أمين أبو العيال, القانون املدين )مصادر االلتزام(,  - 77

 .15, ص 14 - 13الفعل النافع(, منشورات جامعة دمشق, ص  -الضار 
 .15, ص املرجع السابقد. أمين أبو العيال,  - 78
 .381 - 380د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 79
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 األهلية: - 1
يف املسؤولية العقدية ُيشرَتط أهلية الرشد يف أكثر العقود, واألمر على غري  

 ة التمييز.ذلك يف املسؤولية التقصريية فيكفي فيها أهلي

 اإلثبات: - 2
الدائن وجود العقد مصدر االلتزام, بأن يثبت يف املسؤولية العقدية يُكتَفى 

وأمَّا يف املسؤولية  ,هبذا االلتزام املتولد عنه ءهوعلى املدين بعد ذلك أن يثبت وفا
التقصريية, فعلى الدائن أن يثبت أنَّ املدين قد خرق التزامه القانوين وارتكب عماًل 

 غري مشروع.

 :اإلعذار - 3
, سواء أكانت لعدم تنفيذ االلتزام 81يف املسؤولية العقدية, 80اإلعذارط ُيشرتَ 

التعاقدي أم للتأخر يف تنفيذه, أم تنفيذه تنفيذًا معيباً, إعذار املدين بدعوته للوفاء 

                                                           
بيهه بواسطة الكاتب بالعدل أو مبا يقوم مقام هذا اإلنذار "إن اإلعذار يكون بإنذار املدين وتن - 80

من القانون املدين. واملقصود من مجلة )ما يقوم مقام اإلنذار( هو كل تكليف  220عماًل بأحكام املادة 
رمسي يتضمن املطالبة بتنفيذ االلتزام ويثبت بصورة ال تقبل اجلدل عدم انصياع املدين إليه. فالربقية اليت 

الدائن سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ال خترج عن كوهنا تكليفًا عاديًا فال تقوم مقام  يرسلها
(, برنامج الكامل يف 91ص  1954, م. عام 1/3/1954تاريخ  85/127اإلنذار". )قرار رقم 

 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
ذ االلتزام إال من وقت اإلعذار باعتبار أن سكوت "إن املدين ال يكون مسؤواًل عن عدم تنفي - 81

الدائن عن املطالبة بالتنفيذ دليل على إرضائه بإمهال مدينه وعلى عدم حلوق الضرر به". )قرار رقم 
(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء 16ص  1952, م. 11/3/1952تاريخ  55/68

 الفقهاء, مرجع سابق.
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, إال يف بعض احلاالت االستثنائية, وأمَّا يف 82بالتزامه العقدي تنفيذًا عينيًا صحيحاً 
 .83املسؤولية التقصريية فال إعذار

م البناء بصيانة بنائه وإصالحه, فإن أمهل ذلك فتهدَّ  فحارس البناء ملتزم قانوناً 
وأحلق أضرارًا باجلريان, قامت مسؤولية احلارس التقصريية دون حاجة إلعذاره بضرورة 
صيانة بنائه, ومالك العقار املغصوب يستحق تعويضاً عن حرمانه من منفعة عقاره من 

ن أساسه يف أنَّ كمالفارق يولعل هذا  ,تاريخ غصبه ال من تاريخ إعذار الغاصب للرد
العالقة القانونية يف التقصريية بني الدائن واملدين ال تقوم إال بعد وقوع الضرر, عكس 

 .84العالقة يف العقدية

 مدى التعويض: - 4
عن ض عوَّ يُ ض الدائن عن الضرر املتوقع فقط, وال عوَّ يف املسؤولية العقدية يُ 

وأمَّا يف املسؤولية  ,املدين غشًا أو خطأ جسيماً الضرر غري املتوقع إال إذا ارتكب 
عمَّا أصابه من ضرر سواء أكان هذا الضرر متوقعًا أم ض عوَّ يُ التقصريية فإنَّ املضرور 

 غري متوقع.

 التضامن: - 5
يف املسؤولية العقدية ال يكون هناك تضامن بني املدينني إذا تعددوا إال إذا كان 

وأمَّا يف املسؤولية التقصريية فالتضامن  ,على ذلك هناك اتفاق أو نص يف القانون
 ثابت بنص القانون.

                                                           
 .19 - 18يال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص د. أمين أبو الع - 82
"ال ضرورة إلعذار املدين إذا كان حمل االلتزام تعويضًا نشأ عن اخلطأ الذي سبب ضررًا للدائن".  - 83

(, برنامج الكامل يف الفتاوى 113قا  73ص  1963, م. 28/3/1963تاريخ  558/145)قرار رقم 
 ابق.واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع س

 .19, ص املرجع السابقد. أمين أبو العيال,  - 84
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 اإلعفاء االتفاقي من المسؤولية: - 6
جيوز االتفاق على اإلعفاء من املسؤولية العقدية كما جيوز أيضاً التخفيف منها, 

 وهذا ال جيوز يف املسؤولية التقصريية.

 التقادم: - 7
مبضي مخس عشرة سنة, وأمَّا يف املسؤولية  تتقادم دعوى املسؤولية العقدية

ا تتقادم مبضي ثالث سنوات أو مخس عشرة سنة حسب األحوال.  التقصريية فإهنَّ

 نظرية وحدة المسؤولية: -االتجاه الثاني 
 بوحدة املسؤولية, ويذهب نيمل تقنع كّل الفروق السابقة بني املسؤوليتني القائل

بني املسؤوليتني, فكالمها جزاء على اإلخالل بالتزام  هؤالء الفقهاء إىل القول بأال فرق
سابق, وتتحد تبعًا لذلك املسؤوليتان يف السبب والنتيجة, وال حمل بعد ذلك للفرق 

 :85بينهما

 األهلية: – 1
ال ُتشرَتط األهلية يف املسؤوليتني ولكنَّها يف املسؤولية العقدية ُتشرَتط يف العقد 

 , املسؤولية التقصريية لتحقق مسؤوليته أن يرتكب خطأفقط, وُيشرَتط يف املسؤول يف
 ونسبة اخلطأ إليه توجب أن يكون املسؤول مميزاً.

 اإلثبات: - 2
ال فرق بني املسؤوليتني فيمن حيمل عبء اإلثبات, غاية ما يف األمر أنَّه يف 

 على الدائن أن يثبت مصدر االلتزام )العقد إذا كان العقد املسؤولية التعاقدية يتعنيَّ 

                                                           
 .384 - 381د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 85



- 35 - 
 

ف املضرور بإثبات هذا هو مصدر االلتزام(, وأمَّا يف املسؤولية التقصريية فال يُكلَّ 
 الواجب العام الواقع على عاتق الكافة والذي قوامه هو عدم اإلضرار بالغري. 

ن عبء اإلثبات أو حيمله وأمَّا عن إثبات اإلخالل بالتزام, فهنا حيمل الدائ
املدين ال تبعًا ملا إذا كانت املسؤولية تقصريية أو عقدية, بل تبعًا ملا إذا كان التزام 

فاملدين هو الذي يثبت أنَّه  ,املدين السابق هو التزام بعمل أم التزام بامتناع عن عمل
بالتزامه بامتناع قام بالعمل الذي التزم به, والدائن هو الذي يثبت أنَّ املدين قد أخل 

ففي املسؤولية العقدية إذا كان االلتزام العقدي عماًل, فعلى املدين أن  ,عن عمل
أمَّا إذا كان التزام املدين قوامه االمتناع عن عمل, مثال ذلك  ,يثبت أنَّه قد نفذ التزامه

ن قد أخل أن يكون التزام املدين التزامًا بعدم املنافسة, فعلى الدائن أن يثبت أنَّ املدي
بالتزامه, كأن يثبت مثاًل أنَّ املدين قد أتى عماًل خمالفًا لاللتزام بامتناع عن عمل, 
فعبء اإلثبات ينتقل إذن من الدائن إىل املدين ال تبعًا ملا إذا كانت املسؤولية عقدية 

 أم تقصريية, بل تبعاً ملا إذا كان االلتزام بعمل أم بامتناع عن عمل.

ا يبقى بعد  هذا فارقان: األول أنَّ اإلثبات يف املسؤولية العقدية أخف عبئاً إَّنَّ
ألنَّ معظم االلتزامات فيها التزامات بتحقيق غاية, بينما يف املسؤولية التقصريية 
معظمها التزامات ببذل عناية, والثاين أنَّ الدائن يف املسؤولية العقدية يستطيع أن 

دين الوفاء فيضطر املدين إىل إثبات يتخلص عماًل من اإلثبات بأن يطلب من امل
وفائه بااللتزام, فإذا مل ينجح جاز للدائن أن يبين على ذلك دعوى املسؤولية 

 .86العقدية

                                                           
 .435د. عبد املنعم فرج الصده, مصادر االلتزام, دار النهضة العربية, القاهرة, ص  - 86
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 اإلعذار: - 3
نَّ اإلعذار ضروري يف املسؤولية العقدية فقط دون إليس بصحيح ما يُقال 

لتزام بامتناع عن عمل التقصريية, دليل ذلك أنَّه إذا كانت املسؤولية عقدية وكان اال
 فال يُتصَور معه اإلعذار.

والصحيح أنَّ اإلعذار ال ُيشرَتط يف االلتزامات السلبية ألنَّه ال جيدي يف هذه 
احلالة مادام أنَّ الفعل املمنوع قد وقع, إذ اإلعذار دعوة املدين إىل الوفاء, وملا كان 

ُيشرَتط اإلعذار يف هذه املسؤولية, وهو االلتزام يف املسؤولية التقصريية دائماً سلبياً فال 
ال ُيشرَتط كذلك يف املسؤولية العقدية إذا كان االلتزام العقدي التزامًا سلبياً, فليست 
العربة إذًا يف وجوب اإلعذار أو عدم وجوبه بنوع املسؤولية, بل العربة بكون االلتزام 

 .87إجيابياً أو سلبياً 

 مدى التعويض: - 4
الدائن إال عن الضرر املتوقع فقط إذا كانت أحكام املسؤولية العقدية ض عوَّ ال يُ 

عن الضرر ض عوَّ يُ وأمَّا إذا كانت املسؤولية تقصريية فإنَّ الدائن  ,هي الواجبة التطبيق
وسبب ذلك أنَّ العقد يف املسؤولية العقدية هو الذي حيد د مدى  ,املتوقع وغري املتوقع

د ذلكالتعويض عن الضرر, وأنَّ إ ومن غري املقبول  ,رادة الدائن واملدين هي اليت حتد 
وأمَّا يف املسؤولية  ,أن تنصرف إرادة الدائن واملدين إىل التعويض عن الضرر غري املتوقع

ث عنها أو التقصريية فإنَّ القانون هو الذي حيد د مدى التعويض, فال إرادة هنا يُبحَ 
 الضرر املتوقع وغري املتوقع.فيها, ومن مثّ وجب أن يشمل التعويض 

                                                           
 .434, ص املرجع السابقد. عبد املنعم فرج الصده,  - 87
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 التضامن: - 5
القانون هو مصدر املسؤولية التقصريية, ومن مثَّ إذا ارتكب اثنان خطأ ما ترتب 
عليه ضرر وجب على كل منهما أن يعوض املضرور تعويضًا كاماًل عمَّا أصابه من 

رور ضرر, مع مالحظة أنَّه ال جيوز أن يزيد مقدار التعويض الذي حصل عليه املض
وأمَّا يف املسؤولية العقدية, فالعقد هو سببها, نقصد  ,عمَّا يكون قد أصابه من ضرر

 بذلك الواقعة املنشئة هلا, ومن مثّ فال تضامن إال إذا اتفق على ذلك.

 اإلعفاء من المسؤولية: - 6
أمَّا عن اإلعفاء من املسؤولية التقصريية, فإنَّه ال جيوز وسبب ذلك أنَّ القانون 

وأمَّا عن املسؤولية العقدية, فالعقد هو الذي ينظمها, ومن  ,الذي يقر ر أحكامهاهو 
مّث جيوز االتفاق على اإلعفاء منها أو ختفيفها ما مل يرتكب املدين غشًا أو خطأ 

 جسيماً.

 التقادم: - 7
القانون هو الذي ينص على تقادم دعوى املسؤولية التقصريية بثالث سنوات 

العمل مخس عشرة سنة من يوم وقوع  أوباملسؤول عنه, دوث الضرر و العلم حبمن يوم 
تزيد  الإذ جيب أ ,ولقد قرَّر القانون ذلك حلكمة ارتآها ,أي املدتني أقل غري املشروع

 ّي حال عن مخس عشرة سنة.أمدة التقادم يف 

 الوضع الصحيح للمسألة: -االتجاه الثالث 
الصحيح أنَّ املسؤوليتني العقدية والتقصريية تقومان على مبدأ واحد يف هناية 

االخالل بالتزام سابق, وأركان االثنني واحدة, اخلطأ والضرر وعالقة السببية وهو األمر 
بني اخلطأ والضرر, وال فرق يف هذا الشأن بني املسؤوليتني العقدية والتقصريية من 
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و اإلعذار وفقًا ملا استطاع أن يثبته أنصار وحدة املسؤولية حيث األهلية أو اإلثبات أ
 . 88العقدية والتقصريية

أنصار نظرية ازدواج املسؤولية كانوا على حق عندما أشاروا إىل الفروقات  ولكنَّ 
املهمة بني املسؤوليتني من حيث مدى التعويض, ومن حيث التضامن, ومن حيث 

 .89ليةالتقادم, ومن حيث اإلعفاء من املسؤو 

وقد سار القانون املدين املصري يف مسار االجتاه الثالث الذي يقف موقفاً 
ع السوري يف , وهذا هو أيضًا موقف املشرّ 90دهتاوسطًا بني ازدواج املسؤولية ووح

 .91القانون املدين

الفروق بني املسؤوليتني العقدية والتقصريية وفقًا ألحكام  أهمبقي أن نشري إىل 
 التشريع السوري.

 مدى التعويض: - 1

                                                           
 .384د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 88
 .255د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 89
, ص 1995د. جالل علي العدوي, املوجز يف مصادر االلتزام, منشأة املعارف, االسكندرية,  - 90

315. 
"إذ إنه قطع شوطًا كبريًا يف توحيد قواعد املسؤوليتني. ولكنه خص كل نوع من هاتني املسؤوليتني  - 91

بأحكام خاصة هبا. فالقانون املدين السوري يفرق بني العقد والعمل غري املشروع, وجعل كاًل منهما 
ان هذا الباب مصادر مصدرًا مستقاًل لاللتزام يف الباب األول من الكتاب األول من القسم األول, وعنو 

االلتزام. وضّمن الباب الثاين وعنوانه آثار االلتزام أحكامًا مشرتكة تطبق على املسؤولية العقدية وعلى 
املسؤولية التقصريية, ومن مّث أزال بينهما بعض الفوارق اليت كانت نظرية ازدواج املسؤولية تنادي هبا أو أنه 

د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -بو العيال د. أمين أحسم اخلالف القائم بشأهنا". 
255. 
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يقتصر التعويض يف املسؤولية العقدية على الضرر املتوقع فقط, وال يشمل 
 .92وتكون العربة يف تقدير توقع الضرر أو عدمه لتاريخ التعاقد ,الضرر غري املتوقع

 التضامن: - 2
ا يكون بناًء على اتفاق أو نص يف  يف املسؤولية العقدية التضامن ال يُفرَتض وإَّنَّ

 .93القانون

 االتفاق على اإلعفاء من المسؤولية: - 3
 ناألصل أنَّ للمتعاقدين احلرّية يف تعديل قواعد املسؤولية العقدية, فقد يتفقا

 عن السبب األجنيب, وقد على تشديد هذه املسؤولية جبعل املدين مسؤواًل حَّتَّ 
ولكن  ,وتقصريه عن خطئه على التخفيف منها جبعل املدين غري مسؤول حَّتَّ  نيتفقا

قد يرد على هذه احلرّية استثناء هام وهو أنَّه ال جيوز االتفاق على إعفاء املدين من 
غشه أو خطئه اجلسيم, ومع ذلك جيوز االتفاق على اإلعفاء إذا كان منصبًا على 

 . 94غش أو خطأ جسيم لغري املدين وكان سبباً يف عدم تنفيذ العقد

 التقادم: - 4

                                                           
إنَّ التعويض يف املسؤولية العقدية ال يتعدى إىل الضرر غري املتوقع إال يف حال ارتكاب  - 1" - 92

قرار  -غرفة أوىل )يكون الضرر متوقعاً أو غري متوقع بتاريخ التعاقد".  - 2املدين غشاً أو خطأ جسيماً. 
, احملامي حممد أديب (, سجالت حمكمة النقض21/11/1991/ تاريخ 789أساس / -/ 721/

احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, 
 .2146, ص 4743قاعدة 

أن التضامن ال  يدل على من التقنني املدين  285والفقرة األوىل من املادة  279مؤدى نص املادة " - 93
قضائية الصادر  86لسنة  7210الطعن رقم )". ...يفرتض ويكون مصدره االتفاق أو نص القانون

 على موقع حمكمة النقض املصرية. 20/11/2020, متوفر بتاريخ (13/10/2019جبلسة 
الدار اجلامعية, بريوت, د. رمضان حممد أبو السعود, مبادئ االلتزام يف القانون املصري واللبناين,  - 94

 .230, ص 1984
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قدية قد حدَّد األطراف مضمون الرابطة العقدية اليت يشكل يف املسؤولية الع
عي وإرادة, ولذلك كان من الطبيعي أنَّ الل هبا قيام هذه املسؤولية عن و اإلخ

 .95املسؤولية العقدية ال تتقادم إال مبضي مدة طويلة هي مخس عشرة سنة

األجلني بينما تسقط دعوى التعويض يف املسؤولية التقصريية بانقضاء أقصر 
 ثالث سنوات أو مخس عشرة سنة, وفقاً للتفصيل الذي سنذكره الحقاً.

 تحديد نطاق كل من المسؤوليتين العقدية والتقصيرية: -المطلب الثاني 
ميكننا القول إنَّ نطاق املسؤولية العقدية أضيق من نطاق املسؤولية التقصريية, 

ا انتفى أحدها كانت املسؤولية فاألوىل ال تقوم إال باجتماع شروٍط معيَّنة, وإذ
 تقصريية.

أن حند د بدقة نطاق املسؤولية العقدية, وما خرج عن هذا علينا وهلذا يتعنيَّ 
 .96النطاق يدخل يف حوزة املسؤولية التقصريية

 وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين: -الشرط األول 
 ن هذا الشرط من شقني اثنني:يتكوَّ 

بني الدائن واملدين, ومثال ذلك عقد البيع بني البائع  وجود عقد -الشق األول 
 ن له.ن واملؤمَّ واملشرتي, وعقد اإلجيار بني املؤجر واملستأجر, وعقد التأمني بني املؤم  

تكون مسؤولية بائع احملل التجاري عقدية إذا فتح متجراً مماثاًل  وعلى ذلك مثالً 
م تعّرضه الشخصي للمشرتي مبقتضى ألنَّه ضامن لعد ؛على مقربة من املتجر املبيع

 .97عقد البيع

                                                           
 .150د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 95
 .437د. عبد املنعم فرج الصده, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 96
 .27د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 97
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فاملسؤولية العقدية ال تغطي الفرتة السابقة على التعاقد, كما هو الشأن يف قطع 
املفاوضات, أو يف حالة رفض املوجب له التعاقد مع املوجب بالرغم من أنَّه هو الذي 

النقضاء العقد, كإفشاء  دعا إليه, كما أنَّ املسؤولية العقدية ال تغطي املرحلة الالحقة
 .98مهندس أسراراً بعد إهناء عقده

 (: 1مثال )
إذا ما قام عامل بعد انقضاء عقد العمل بإفشاء األسرار اليت وقف عليها أثناء 

 .99العمل لدى رب العمل السابق إىل رب العمل اجلديد الذي التحق بالعمل عنده

 (: 2مثال )
أخلف وعده, فال مسؤولية عقدية إذا وعد شخص آخر بنزهة أو وليمة مثَّ 

ألنَّه من  ؛ألنَّه مل يقصد به ترتيب آثار قانونية عليه ؛حيث ال يُعّد هذا الوعد عقداً 
قبيل اجملامالت, لكنَّ هذا ال مينع من قيام املسؤولية التقصريية يف هذه احلالة إذا 

 .100الواعد خطأ سبَّب للطرف اآلخر ضرراً  ارتكب

 (: 3مثال )
, وبعد أن تسّلم عمرو السيارة ودفع باع زيد  سيارته إىل عمرو مببلغ معنيَّ

الثمن, وبعد بضعة أيام وأثناء قيادة عمرو للسيارة اليت اشرتاها من زيد صدمه هبا, 
 , فهنا تكون املسؤولية تقصريية.صيب األخري بضررفأُ 

                                                           
 .152د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -هيم سعد د. نبيل إبرا - 98
 .364توفيق حسن فرج, النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د.  - 99

 .151د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 100
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ا ال يكفي وجود عقد بني الطرفني, بل جيب أيضًا أن يكون هذ -الشق الثاين 
العقد صحيحاً, مستوفيًا لشروط انعقاده وصحته, فإذا كان العقد باطاًل, أو قاباًل 

 . 101لإلبطال وتقرَّر إبطاله, فإنَّ املسؤولية تكون تقصريية

وعلى ذلك فإنَّ رجوع أحد املتعاقدين على اآلخر مبطالبته بالتعويض عن الضرر 
ا يكون على أساس ي أتى سببه من ذالذي أصابه نتيجة بطالن العقد ال ناحيته إَّنَّ

 .102املسؤولية التقصريية ال العقدية

من القانون املدين السوري بقوهلا: "جيوز  120ومن ذلك ما نصت عليه املادة 
لناقص األهلية أن يطلب إبطال العقد, وهذا مع عدم اإلخالل بإلزامه بالتعويض إذا 

 جلأ إىل طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته".

حلالة بعد أن يبطل ناقص األهلية العقد, يكون مسؤواًل مسؤولية ففي هذه ا
 .103تقصريية عن استعماله للطرق االحتيالية اليت قادت إىل إبرام العقد

 أن تنشأ المسؤولية العقدية بين الطرفين المتعاقدين: -الشرط الثاني 

                                                           
أملانيا إىل القول بأنَّ مسؤولية املتعاقد الذي أتى البطالن من "ذهب جانب من الفقهاء خاصة يف  - 101

 -وهذا هو ما نرجحه  -جهته تكون مسؤولية عقدية ال تقصريية, يف حني ذهب جانب آخر من الفقه 
إىل القول بأنَّ املسؤولية تكون هنا تقصريية ال عقدية. وسبب ذلك وفقًا ملا يذهب إليه هذا اجلانب من 

املسؤولية العقدية ال تكون إال إذا وجد عقد صحيح بني الدائن واملدين". انظر: د. حممد  الفقهاء هو أنَّ 
 .385علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص 

 -االلتزامات "املصادر", اجمللد الثاين )العقد: آثار العقد  -د. حممد حسن قاسم, القانون املدين  - 102
راسة فقهية قضائية مقارنة يف ضوء التوجهات التشريعية والقضائية احلديثة وقانون جزاء اإلخالل بالعقد "د

( مع اإلشارة إىل املشروع التمهيدي لتعديل قانون املسؤولية املدنية 2016العقود الفرنسي اجلديد )
 .201, ص 2018لبنان, الطبعة األوىل,  -الفرنسي"(, منشورات احلليب احلقوقية, بريوت 

 .151د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -يل إبراهيم سعد د. نب - 103
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بل  ال يكفي وجود عقد صحيح بني الدائن واملدين لنشوء املسؤولية العقدية,

جيب أن يكون طرفا العقد مها طرفا املسؤولية يف الوقت ذاته, ويعين ذلك أن يكون 
 املضرور أحد طريف العقد, وأن يكون مرتكب اخلطأ هو الطرف الثاين.

ولذلك فإنَّ الغري الذي يتسبَّب بفعله يف تعطيل مسرية العقد وإعاقة تنفيذ 
عاقدين, خيضع لقواعد املسؤولية التزاماته نتيجة مسامهته, أو مشاركته أحد املت

 .104التقصريية وليس العقدية

 (: 1مثال )
, يعمل يف مصنع آخر, على ترك هذا لو حرَّض صاحب مصنع مهندساً 

ض املصنع, قبل انتهاء العقد, كي يلتحق خبدمته, إذ تكون املسؤولية تقصريية بني احملر  
املسؤولية عقدية بني وصاحب املصنع الثاين, لعدم وجود عقد بينهما, وتكون 

 .105املهندس وصاحب املصنع الثاين لقيام عقد بينهما

 (: 2مثال )

                                                           
 .201االلتزامات, مرجع سابق, ص  -د. حممد حسن قاسم, القانون املدين  - 104
 .276ص مرجع سابق, , املصادر غري اإلراديةد. حممد وحيد الدين سوار,  - 105

 عقد صحيح

 املسؤول( = 1)املتعاقد  املضرور( = 2)املتعاقد 
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إذا كان التدليس أو اإلكراه صادرًا من شخص أجنيب عن الطرفني, وكان 
عى عليه ال يعلم ومل يكن يف استطاعته أن يعلم هبذا اإلكراه أو التدليس املتعاقد املدَّ 

إرادته إال أن يرجع على هذا األجنيب بالتعويض على فإنَّه ليس للمتعاقد اليت تعيبت 
 .106أساس املسؤولية التقصريية, حيث إنَّه ليس طرفاً يف العقد

 أن ينشأ الضرر بسبب اإلخالل بالتزام عقدي: -الشرط الثالث 
إنَّ حتقق الشرطني السابقني غري كاٍف لقيام املسؤولية العقدية, بل جيب 

ضرر الذي أصاب أحد الطرفني قد نشأ عن إخالل باإلضافة إىل ذلك أن يكون ال
 الطرف اآلخر بأحد التزاماته املرتتبة على العقد. 

وال يثري األمر صعوبة إذا كان الضرر الذي أصاب أحد العاقدين منبت الصلة 
أن يبيع )أ( لعع )ب( منزاًل, مّث  (:1ومثال ذلك ) ,بالعقد وبااللتزامات املتول دة عنه

هنا ال شك أن  مسؤولية البائع جتاه املشرتي تكون تقصريية  ,يدمهه بعد ذلك بسيارته
وكذلك أيضًا املستأجر الذي يعتدي على املؤجر بالضرب عند مطالبة  ,ال عقدية

 فمع أنَّ الضرب قد نشأ بسبب العقد املربم بينهما, إال أنَّ  ,األخري له باألجرة
مسؤولية املستأجر تكون تقصريية ال عقدية؛ ذلك ألنَّ الضرر مل ينشأ عن اإلخالل 

 .107بأحد االلتزامات املتولدة عن عقد اإلجيار

  (:2مثال )

إذا أحدث املشرتي وقت البيع حريقًا بإمهاله يف متجر البائع, ال تقوم على 
, عمل غري املشروعالعقد والالصلة القانونية بني عاتقه سوى مسؤولية تقصريية النقطاع 

                                                           
 .152االلتزام, مرجع سابق, ص  د. حممد حسن قاسم, مصادر -د. نبيل إبراهيم سعد  - 106
 .386د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 107
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ا ال تكفي لقيام  وإن كانت تربطهما صلة مادية, فلوال معاملة البيع ملا وقع احلريق, ألهنَّ
 .108العقدية

إذا امتنع البائع عن تسليم املبيع إىل  -مثاًل  -يف حني نعّد املسؤولية عقدية 
 املؤجر. املشرتي, أو إذا مل يقم املستأجر بدفع األجرة املتفق عليها إىل

 الجمع والخيَّرة بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية: -المطلب الثالث 
تتوفر فيه شروط كل من املسؤوليتني  عماًل غري مشروعقد يرتكب شخص 

التقصريية والعقدية, ومثال ذلك أن يتسلَّم ناقل بضاعة لنقلها فيختلسها لنفسه, فهنا 
وصيل البضاعة إىل املكان املتفق عليه, فيكون يُعّد الناقل قد أخل بالتزام عقدي هو ت

مسؤواًل عقدياً عن الضرر الذي أصاب مالك البضاعة, ولكنَّ فعل االختالس يف ذاته 
يُعّد خطأ أي احنرافاً يف السلوك عن عناية الشخص املعتاد, واخلطأ الذي يسب ب ضرراً 

 .109للغري يوجب مسؤولية مرتكبه

للمضرور اجلمع بني املسؤوليتني العقدية  جيوز وهنا يُثار التساؤل اآليت: هل
 ؟من ناحية أخرى ؟ وهل جيوز له اخلريَّة بينهمامن ناحية والتقصريية

 الجمع بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية: -الفرع األول 
العقدية والتقصريية, سواء أكان  تنيمن املسلَّم به عدم جواز اجلمع بني املسؤولي

 .110هذا اجلمع مجع اقرتان أو مجع توايل, وأيَّاً كان الغرض منه

فال جيوز له أن يطالب بتعويض الضرر الواحد على أساس املسؤولية التقصريية 
؛ ألنَّ العلة من تقرير املسؤولية هي جرب 111وتعويض على أساس املسؤولية العقدية

                                                           
 .29د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 108
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لزام املسؤول إال بتعويض واحد بقدر الضرر الذي تسبَّب الضرر فحسب, فال جيوز إ
, ألنَّ الضرر الواحد ال يصح تعويضه مرتني وإال ُعدَّ املضرور مثريًا بال سبب 112فيه

 .113على حساب املسؤول

كما ال جيوز للدائن وإن طالب بتعويض واحد أن يأخذ يف دعواه املدنية من 
وإال ظهرت دعوى غري معروفة, ال هي  أحكام كل من املسؤوليتني ما هو أصلح له,

ا ميكن أن يستند إىل قواعد إحدامها بصفة أصلية 114بالعقدية وال هي بالتقصريية , إَّنَّ
 .115وإىل قواعد األخرى بصفة احتياطية

بأن  ة واملسؤولية التقصريية مجع توالٍ كذلك ال جيوز اجلمع بني املسؤولية العقدي
بعد أن يكون قد خسر دعوى  ,يقيم املضرور دعواه بإحدى هاتني املسؤوليتني

لتعارض ذلك مع ما للحكم يف الدعوى السابقة من حجية بناًء  ؛املسؤولية األخرى
 .116على احتاد اخلصوم واملوضوع والسبب

 رة بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية:الخيَّ  -الفرع الثاني 
ة بني املسؤوليتني العقدية والتقصريية من خالل طرح  نوضح املقصود باخلريَّ

هل جيوز للمضرور الذي يربطه عقد من العقود مع مسب ب الضرر أن السؤال اآليت: 
يغض النظر عن العقد, ويرتك أحكام املسؤولية العقدية على الرغم من توافر شروط 

املسؤولية التقصريية إذا ما كانت قواعد هذه تطبيقها, ليطالب بالتعويض على أساس 
 األخرية أكثر حتقيقاً ملصلحته؟

                                                           
 .153د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 112
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أثارت هذه املسألة خالفاً كبرياً يف الفقه والقضاء يف معظم الدول, ومنها فرنسا 
إىل فيها , وانقسم الرأي 117ومصر, نظرًا لعدم وجود نصوص تشريعية تنظمها

 اجتاهني:

 المسؤوليتين العقدية والتقصيرية: جواز الخيَّرة بين -االتجاه األول 
ة بني املسؤوليتني على أساس أن توافر شروط  من الفقهاء من قال جبواز اخلريَّ 

 .118وهذا ما يقتضيه العقل ومنطق القانون ,كل منهما يسمح للدائن باخليار بينهما

بالنظام ة أساسًا إىل أنَّ قواعد املسؤولية التقصريية متعلقة ويستند أنصار اخلريَّ 
العام, فال جيوز خمالفتها أو استبعادها, وكّل اتفاق على استبعادها يكون باطاًل بطالناً 
مطلقاً, فاملشرع بنصه على أنَّ: "كّل خطأ سبَّب ضررًا للغري يلزم من ارتكبه 
بالتعويض" قد راعى مصلحة اجملتمع العليا, وال ميكن إهدار هذه املصلحة جملرَّد أنَّ 

رما عقدًا من العقود, فمثل هذا العقد ال يستغرق الواجب العام الذي شخصني قد أب
 .119يقع على كل  فرد بأال يضر الغري, بل يقوي الواجب ويضيف إليه جديداً 

 إذا مل تكن املسؤولية التقصريية متعلقة بالنظام العام, ه حَّتَّ واحلجة الثانية هي أنَّ 
ا يلزم لذلك ي أن يرتتب عليه استبعادها, وإَّنَّ د وجود عقد بني الطرفني ال ينبغفإنَّ جمرَّ 

 .120أن يثبت اجتاه إرادة الطرفني إىل هذا االستبعاد

 رة بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية:عدم جواز الخيَّ  -االتجاه الثاني 

                                                           
 .358يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز  - 117
د. نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأحكام  -د. رمضان حممد أبو السعود  -د. مصطفى اجلمال  - 118

 .289االلتزام, مرجع سابق, ص 
 .360د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 119
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ال جيوز السماح للدائن بأن يطرح القواعد اليت جاء هبا التنظيم االتفاقي لكي 
املسؤولية التقصريية, والقول بغري ذلك يؤدي إىل القضاء على يتمسك بأحكام 

املسؤولية العقدية, وإىل إهدار مبدأ العقد شريعة املتعاقدين الذي يقضي بأنَّ إرادة 
فما فائدة أن يتفق  ,الطرفني هي اليت حتد د مدى االلتزامات اليت ينتجها العقد

ال ُيسَأل إال عن الضرر املتوقع, إذا كان  املتعاقدان أو أن ينص القانون على أنَّ املدين
الدائن بتمسكه بقواعد املسؤولية التقصريية يستطيع احلصول على تعويض األضرار 

يقضي بتضامن املدينني وأن ينص  وما فائدة أن خيلو العقد من بندٍ , غري املتوقعة؟
أو نص يف القانون على أنَّ التضامن بني املدينني ال يكون إال بناًء على اتفاق 

القانون, إذا كان الدائن يستطيع أن يتمسك هبذا التضامن بأن يقيم دعواه على 
 .121أساس املسؤولية التقصريية؟

 الراجح: االتجاه
 , وقد أخذت هبذا الرأي حمكمة النقض122الرأي األخري هو األوىل باالتباع

مقر رة أنَّه ال جيوز األخذ بأحكام املسؤولية التقصريية يف مقام العالقة العقدية  املصرية
ملا يرتتب على ذلك من إهدار لنصوص العقد املتعلقة باملسؤولية عن عدم تنفيذه ممَّا 

ولكنَّ هذه احملكمة مل تتمَش مع رأيها إىل النهاية, فهي جتيز  ,خيّل بالقوة امللزمة
مسك بأحكام املسؤولية التقصريية إذا كان عدم تنفيذ االلتزام للدائن العقدي الت

العقدي راجعًا إىل غش أو خطأ جسيم من املدين, وذلك على أساس أنَّ املدين يف 
هذه احلالة يكون قد أخّل بالتزام قانوين إذ ميتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل يف 

 .123مجيع احلاالت سواء كان متعاقداً أو غري متعاقد

                                                           
 .362 - 361 د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص - 121
 .367د. توفيق حسن فرج, النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 122
 .362انظر تفصياًل: د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 123
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يف حني يؤكد اجلانب الغالب يف الفقه على أنَّ اخلريَّة غري جائزة بني املسؤوليتني 
 العقدية والتقصريية يف مجيع احلاالت.

 يُعدّ  من ذلك حالة ما إذا كان إخالل املدين بااللتزام ستثَن وال داعي ألن تُ 
نَّ أل ؛جرمية أو كان ينطوي على غش أو خطأ جسيم ال يرقى إىل مستوى اجلرمية

قواعد املسؤولية العقدية نفسها جتعل التعويض يف هاتني احلالتني عن الضرر املتوقع 
وغري املتوقع, كما تقضي ببطالن شرط اإلعفاء, فليس هناك إذاً من اعتبارات العدالة 

ر جتاهل العقد وااللتجاء إىل املسؤولية التقصريية, بل إنَّ هذه االعتبارات تدعو ما يرب  
 .124يف نطاق املسؤولية العقدية حيث عبء اإلثبات أخف إىل البقاء

  

                                                           
 .443د. عبد املنعم فرج الصده, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 124
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 الفصل الثاني
 المسؤولية التقصيريةقواعد 

 
 تمهيد: 

الضار مصدرًا من مصادر االلتزام يف مجيع الفعل يُعّد العمل غري املشروع أو 
القوانني, ويُطَلق على االلتزام الناشئ عن هذا املصدر اصطالح املسؤولية التقصريية, 

وعلى ذلك فإنَّ اصطالح  ,وُيسمَّى املدين بالتزام ناشئ عن عمل غري مشروع املسؤول
العمل غري املشروع يرتادف من حيث املعن مع اصطالح املسؤولية التقصريية, غاية 

نا إذ نستعمل عبارة العمل غري املشروع فإنَّ ذلك يكون بالنظر إىل املصدر األمر أنَّ 
أمَّا إذا استعملنا عبارة املسؤولية, فإنَّ ذلك يكون بالنظر إىل األثر الذي أنشأ االلتزام, 

وتنظم معظم التشريعات احلديثة االلتزام الناشئ عن العمل , املرتتب وهو االلتزام ذاته
غري املشروع يف صورة قاعدة أو قواعد تتضمن األركان الرئيسة الواجب توفرها لكي 

 .125ينشأ هذا االلتزام

غري أنَّ هناك  ,فعله الشخصي دون سواهاإلنسان ل صل أن ُيسأَ األوإذا كان 
بعض الظروف اليت ترب ر مساءلة اإلنسان عن أفعال غريه بصفة استثنائية يف بعض 

وبني هذه املسؤولية وتلك اقتضت ظروف احلياة يف العصر احلديث إنشاء  ,األحوال
 .126اليت يف حراستهنوع جديد من املسؤولية هي مسؤولية اإلنسان عن األشياء 

                                                           
 .352د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 125
 814محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين  د. - 126
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لية عن الفعل الشخصي وقد جرى العمل على اعتبار القواعد املنظ مة للمسؤو 
يف املسؤولية املدنية, بينما تُعّد القواعد املنظ مة للمسؤولية عن فعل الغري قواعد عامة 

 .127وعن األشياء قواعد استثنائية

 وعلى ذلك نقس م دراستنا إىل ثالثة مباحث:

 املسؤولية عن األعمال الشخصية. -املبحث األول 

 املسؤولية عن عمل الغري. -املبحث الثاين 

 املسؤولية الناشئة عن األشياء. -املبحث الثالث 

 
 المبحث األول

 المسؤولية عن األعمال الشخصية
 

 :128متثل املسؤولية عن األفعال الشخصية األصل من ناحيتني

 يكون الشخص مسؤوالً عن أفعاله الشخصية.أنَّه من البديهي أن  -أواًل 

ل الشخص عن هذه األفعال إال إذا ارتكب خطأ يوجب ال ُيسأَ  -ثانيًا 
فهذه املسؤولية تقوم على  ,مسؤوليته, وعلى الدائن إثبات هذا اخلطأ يف جانب املدين

 خطأ واجب اإلثبات, وهذه هي القاعدة العامة يف املسؤولية التقصريية.

 القانوني: النص -أواًل 

                                                           
 .365 مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف - 127
 .165د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 128
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من القانون املدين السوري على أنَّ: "كّل خطأ سبَّب ضرراً  164نصت املادة 
 للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض".

التزام  مرتكبهغري مشروع ينشأ عنه يف ذمة  عملواملقصود هبذا النص أنَّ كّل 
 العمليف احلصول على هذا التعويض, فُيعّد  للمضرور, يقابله حق املضروربتعويض 

 .129غري املشروع مصدراً حلقوق شخصية والتزامات

يكون مسؤواًل عن الضرر, وُتسمَّى  العمل غري املشروعوُيالَحظ أنَّ مرتكب 
مسؤوليته يف هذه احلالة مسؤولية تقصريية, متييزًا هلا من املسؤولية العقدية اليت تنشأ 

 .130عن اإلخالل بالتزام كان مصدره عقداً من العقود

 تعداد أركان المسؤولية التقصيرية: -ثانياً 
إنَّ املسؤولية التقصريية املنصوص  - 1"قرَّرت حمكمة النقض السورية اآليت: 

/ من القانون املدين تشرتط توافر أركان ثالثة هي اخلطأ والضرر 164عنها باملادة /
 .131وعالقة السببية بني اخلطأ والضرر"

 
 :الخطأ - المطلب األول

                                                           
أجزاء/اجلزء األول )املدخل للعلوم القانونية  5د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين,  - 129

 .622, ص 1987دسة, دون دار نشر, وشرح الباب التمهيدي للتقنني املدين, الطبعة السا
 .622د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 130
, (, سجالت حمكمة النقض20/8/1998/ تاريخ 562أساس / -/ 407قرار / -غرفة أوىل ) - 131

اجلزء )سورية احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض ال
 . 2566, ص 5174, قاعدة مرجع سابق, (الثالث

 ضررا   سبَّب خطأ
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ضروري لقيام املسؤولية, إذ ال يكفي أن ُيصاب شخص بضرر من اخلطأ شرط 
بل البدَّ يف مساءلة  ,فعل شخص آخر حَّتَّ جيوز له أن يطالب الفاعل بالتعويض

صيب شخص يف مشاجرة, ال يثبت له احلق إذا أُ , فالفاعل أن يكون قد ارتكب خطأ
قد ارتكب خطأ,   ل من أحدث به هذه اإلصابة إال إذا كان األخريبَ يف التعويض ق  

كأن يكون هو املعتدي أو يكون معتدى عليه ابتداًء ولكنَّه استعمل وسائل عنيفة 
أمَّا إذا كان من أحدث  ,لدفع االعتداء جتاوز القدر الذي يرب ره الدفاع الشرعي

اإلصابة مل يرتكب خطأ, بل وقع احلادث قضاًء وقدرًا فال مسؤولية عليه, وال حق 
لذلك يُعّد اخلطأ شرطًا أساسيًا يف املسؤولية بل هو األساس  ,للمصاب يف التعويض

 .132الذي تقوم عليه

 تعريف الخطأ: -الفرع األول 
إجياد تعريف للخطأ من أهم املوضوعات اليت شغلت الفقه سواء يف فرنسا  يُعدّ 

أو يف مصر زمنًا طوياًل, فذهب جانب من الفقه إىل تعريف اخلطأ بأنَّه العمل غري 
ع أو الفعل الضار, وهذا التعريف للخطأ ال يقد م جديداً, ولذلك ذهب جانب املشرو 

آخر من الفقهاء إىل تعريف اخلطأ بأنَّه اإلخالل بواجب قانوين سابق, أو هو 
 .133االحنراف عن السلوك العادي واملألوف للرجل املعتاد

املخل وميكن تعريف اخلطأ بأنَّه: "اإلخالل بواجب قانوين مقرتن بإدراك 
 . 134إياه"

                                                           
 .623د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 132
 .387د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 133
 .623د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 134
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فالواجب على السائق أن يلتزم سرعة معيَّنة, وأن ينبه املارة عند تقاطع الطرق, 
فإذا أخلَّ بشيء من ذلك وكان يف  ,وأن يلتفت دائمًا إىل الطريق الذي يقود فيه

 .135إخالله به متمتعاً بقوة اإلدراك, كان خمطئاً ومقصراً 

 ركنا الخطأ: -الفرع الثاني 
 ن اخلطأ من ركنني: يتكوَّ 

 .ركن مادي هو التعدي .1
 وركن معنوي هو اإلدراك أو التمييز. .2

 التعدي: -الركن المادي 
األصل أنَّ اإلنسان حّر فيما يتخذه من سلوك, ومقتضى هذه احلرّية عدم 
مسؤوليته عمَّا يأتيه من أفعال إعمااًل هلا, غري أنَّ سلوك اإلنسان قد يكون موافقاً وقد 

ويف  ,ويف احلالة األوىل يُعّد سلوكًا طبيعياً  ,خمالفًا للسلوك املألوف بني الناسيكون 
لذلك كانت القاعدة يف  ,احلالة الثانية يُعّد السلوك سلوكًا منحرفًا أو سلوكًا خاطئاً 

 . 136القانون أنَّ اإلنسان ُيسأل عن سلوكه املنحرف وال ُيسأل عن سلوكه الطبيعي
 أو التعدي: معيار االنحراف -أواًل 

د املعيار  ,ملا كان اخلطأ يتمثل يف االحنراف عن السلوك تعنيَّ علينا أن حند 
, مثَّ للمعيار الشخصيللمعيار يأيت الذي يُقاس به هذا االحنراف, ونعرض فيما 

 الراجح وهو املعيار املوضوعي.

                                                           
 .624د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 135
 .815د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 136
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 :الشخصيالمعيار  - 1
يُعّد احنرافًا وفق املعيار ملعرفة ما إذا كان الفعل الذي ارتكبه أحد األشخاص 

الشخصي, فإنَّنا ننظر إىل شخص املعتدي ذاته, ونقيس السلوك الذي صدر منه على 
ضوء سلوكه هو, فإذا كان هذا الشخص شديد اليقظة والذكاء كان حماسبًا على أقل 
احنراف يف سلوكه, وإذا كان على خالف ذلك فإنَّه ال حُياَسب إال إذا كان احنرافه 

 .جسيماً 

ويبدو هذا املعيار عاداًل بالنسبة إىل الشخص الذي وقع منه الفعل, إذ إنَّه ال 
حُياَسب إال على مقدار فطنته ويقظته, لكنَّه غري عادل باملرة بالنسبة إىل من وقع به 
الضرر, كما أنَّ هذا املعيار يقتضي يف كل  مرة حتليل شخص املعتدي مّث اخلوض يف 

مقدار فطنته ويقظته, وهذا أمر ال خيفى على أحد صعوبته  خفايا نفسه للوقوف على
, وخاصة أنَّ الغرض 137إذ ال يسهل دائماً االهتداء إىل معرفة وجه احلقيقة واليقني فيه

من التعويض هو جرب الضرر ال عقاب املسؤول, فما ذنب املضرور أن يكون ضحية 
 .138لشخص خامل اهلمة؟!

 المعيار الموضوعي: - 2
يُعّد اإلنسان خمطئًا يف سلوكه إذا كان هذا السلوك خمالفًا لسلوك اإلنسان 

حَّتَّ ولو كان جيري يف حياته على مثل هذا السلوك, وعلى العكس من ذلك  املعتاد
فاإلنسان ال يُعّد خمطئًا يف سلوكه ولو مل جير  يف حياته على مثل هذا السلوك, طاملا  

 . 139املعتادإلنسان كان هذا السلوك موافقاً لسلوك ا

 :المعتادالمقصود بالشخص تحديد  -أ 
                                                           

 .168د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 137
 .60 - 59صادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص د. أمين أبو العيال, امل - 138
 .816محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 139



- 56 - 
 

معيار سلوك الشخص املعتاد هو معيار موضوعي جمرَّد ال شخصي, مبعن أنَّه 
ال يُنَظر لقياس االحنراف إىل سلوك الشخص مرتكب الضرر ذاته وما توفر له من 

 .140ذكاء ومن تبصر واحتياط, بل ننظر إىل شخص عادي
فال هو  ,اجملرَّد هو الشخص العادي الذي ميث ل مجهور الناسهذا الشخص 

خارق الذكاء شديد اليقظة فريتفع إىل الذروة, وال هو حمدود الفطنة فاتر اهلمة ينزل 
  .141إىل احلضيض

ع إليه يف قياس االحنراف والتعدي ليس هو رجَ د الذي يُ الشخص اجملرَّ أي إنَّ 
يقع غنب كبري على متوسطي البصر واليقظة  ال الشخص احلريص جداً, وذلك حَّتَّ 

 ال تتعرض مصاحل وال هو الشخص املهمل وذلك حَّتَّ  ,ا يطيقونه حيملهم أكثر ممَّ ألنَّ 
 .142املعتادا هو الشخص الناس للضرر وإَّنَّ 

فاألحكام جيب أن تُبَن على الغالب وهو مقدرة أواسط الناس ألنَّه ال يصح أن 
 .143ا يستطيعه أغلبهميُطاَلب الناس مجيعا بأكثر ممَّ 

 المقصود بالظروف المحيطة:تحديد  -ب 
إذا ما أردنا أن نعرف سلوك الشخص املعتاد كان علينا أن نضع هذا الشخص 

د فيها الشخص الذي نريد   سلوكه. تقومييف ذات الظروف اليت ُوج 

من املالَحظ أنَّ املعوَّل عليه يف قياس السلوك هو الظروف اخلارجية و 
, وهي الظروف اليت يشرتك هبا عاّمة الناس, كظريف الزمان واملكان, دون 144وحدها

                                                           
 .377د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 140
 .387د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 141
د. نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأحكام  -د. رمضان حممد أبو السعود  -د. مصطفى اجلمال  - 142

 .302االلتزام, مرجع سابق, ص 
 .168د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 143
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على سبيل  –كأن يكون سائق السيارة   ,الظروف الداخلية اخلاصة بشخص املعتدي
إىل غري ذلك من الصفات شخصًا مريضاً, أو صغرياً, أو شخصًا عصبياً,  - املثال

 الشخصية.

خص الفاعل البست ارتكاب ومع ذلك فإذا كانت هناك ظروف داخلية بش
ا  الضرر, وكان املضرور على علم هبذه الظروف, أو كانت هذه الظروف رغم أهنَّ
داخلية ظاهرة, حبيث يسهل تبيُّنها, فيجب االعتداد هبذه الظروف عند تقدير 

 مسب ب الضرر. 145مسلك

 (: 1مثال )
سلوك قائد سيارة تسبَّب يف حادث من احلوادث ملعرفة ما  تقوميإذا أُري د مثاًل 

مي بالسرعة و إذا كان قد جتاوز أو مل يتجاوز السرعة املألوفة تعنيَّ االعتداد يف هذا التق
د فيهما  د يف الزمان واملكان اللذين ُوج  اليت ميكن أن يسري هبا اإلنسان إذا ما ُوج 

والسرعة  ,رعة العادية يف الليل غريها يف النهارفالس ,سائق السيارة املتسب ب يف احلادث
 .146العادية يف شارع ضي ق مزدحم غريها يف شارع واسع قليل احلركة وهكذا

                                                                                                                                        
ل الظروف اليت وقع فيها اجته رأي إىل أنَّ العربة جيب أن تكون بسلوك الشخص العادي يف مث" - 144

الفعل الضار, واليت كانت منظورة للمضرور, حبيث كان ميكنه أن يتوقع من الفاعل مسلكًا معيَّناً, أما إذا  
كانت الظروف اليت وقع فيها الفعل الضار مما ال ميكن للمضرور اإلحاطة به, فإهنا ال تراعى عند حتديد 

اًل عن االنتقادات اليت وجهها أصحابه إىل التفرقة بني ويستند هذا الرأي, فض مسلك الشخص العادي.
الظروف اخلارجية والداخلية, إىل أنَّ حتديد الظروف احمليطة اليت يُعَتد هبا ينبغي أن ينظر إليه ليس فقط 
من ناحية املتسبب يف الضرر, وإَّنا أيضًا من ناحية املضرور, ألن االلتزام عالقة بني طرفني, وألن يف كل 

عتداد بالظروف غري الظاهرة وعدم االعتداد بالظروف الظاهرة إخالل بالثقة املشروعة لدى املضرور من اال
انظر يف التفصيل: د. جالل علي العدوي, املوجز يف  ."يف مدى العناية اليت يلقاها لعدم إحلاق ضرر به

 .349 - 348مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص 
 .379, ص ابقاملرجع السد. حممد لبيب شنب,  - 145
 .816محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 146
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 (: 2مثال )
إذا كان الضرر قد نتج عن قيام طبيب بإجراء عملية جراحية ملريض, وأردنا 

الطبيب وجب عند قياس سلوك هذا  ,معرفة ما إذا كان هناك خطأ يف جانب الطبيب
ومقارنته بسلوك الشخص املعتاد, أن ننظر إىل الوقت الذي ُأجرَيت فيه العملية 
اجلراحية, هناراً أو لياًل ومدى اإلضاءة املتوفرة وقت إجرائها, واملكان الذي أُجرَيت فيه 
اجلراحة, مشفى مزوَّد بغرفة عمليات مستوفية جلميع املتطلبات أو وحدة صحية يف 

ت الذي أُتي ح للطبيب قبل إجراء العملية هل كان كافيًا إلجراء الريف, كذلك الوق
االختبارات الالزمة, أم كانت العملية مستعجلة حبيث مل يُعَتح للطبيب إجراء تلك 

 .147االختبارات

 (: 3مثال )
, على سبيل املثالإذا أردنا أن نقيس سلوك طبيب هو أستاذ يف كلية الطب 

املستوى العلمي واملهين؛ ألنَّ هذا هو األساس فليكن ذلك بسلوك أستاذ مثله يف 
الذي فاضل به املريض بني طبيب وآخر وبن على أساسه ثقته يف طبيب بالذات دون 

 .148اآلخرين

يعّد  -أو اخلبري عندما يستعني خبربة فنية  -والذي حيصل عمليًا أنَّ القاضي 
ولذلك خُيَشى أن يستحيل ذاته هو الرجل املعتاد يف ضوء الظروف اليت يُقام هلا وزن, 

املعيار املوضوعي إىل معيار ذايت لكل  قاٍض على حدة, فتتضارب األحكام من قاٍض 
ولذلك يقرتح بعض الشراح جتنبًا  هلذا احملذور أن يعو ل القاضي أو اخلبري  ,إىل آخر

على العرف والعادات, ويتساءل عمَّا جرى عليه عرف املهنة يف ظل ظروف معيَّنة,  
دات األطباء ولو مل تصل إىل درجة العرف باملعن القانوين, بعد استبعاد العادات كعا

                                                           
 .378 - 377د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 147
 .81د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 148
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الشاذة أو املخالفة للنظام العام أو اآلداب, كما لو جرت عادة األطباء اجلراحني يف 
جهة معّينة على عدم التدقيق يف تعقيم األدوات اليت يستعملوهنا يف حقن املرضى, أو 

 .149قة لكل  زبونعادة عدم تغيري موس احلال

 التعدي اإليجابي والتعدي السلبي: -ثانياً 
التعدي اإلجيايب هو أن يقوم الشخص بفعل يؤدي إىل إحلاق الضرر بالغري, 

 .150وهذه هي الصورة املعتادة للمسؤولية التقصريية

ويُقَصد باألفعال معناها الواسع الذي يتسع لألقوال, جبانب األفعال باملعن 
 إذا  اً ما كانت وسيلته العضوية أو احلركية, وحَّتَّ نشاط إجيايب يُعّد فعاًل أيَّ  الضيق, فأيّ 

والقذف, فالنشاط الذهين الذي مل يتخذ مظهراً  كان لفظياً كما هو الشأن يف السبّ 
 .151خارجياً هو وحده الذي ال يُعّد فعاًل وال يتوافر به العنصر املادي للخطأ

ي اإلجيايب غري حمدَّدة يف القانون املدين على وصور الفعل الذي يتحقق به التعد
سبيل احلصر, وذلك على خالف احلال بالنسبة إىل األفعال اليت تشكل جرائم يف 

 القانون اجلزائي, واليت ختضع لقاعدة "ال جرمية وال عقوبة إال بنص".

, كان جيب على الشخص 152أمَّا التعدي السليب فهو االمتناع عن القيام بفعل
 به. أن يقوم

إذا تركت مصلحة التنظيم أو مصلحة اجملاري حفرة حفرهتا يف مثال ذلك 
, فوقع فيها شخص 153الطريق العام دون وضع عالمة مضيئة تلفت النظر إليها ليالً 

 وُأصيب بضرر.
                                                           

 .59املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  د. أمين أبو العيال, - 149
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 التمييز: -الركن المعنوي 

ال يُعّد الركن املادي يف اخلطأ )التعدي( كافياً, بل جيب باإلضافة إىل ذلك أن 
وهذا ما نصت عليه الفقرة األوىل من  ,يكون مرتكب هذا التعدي مميزًا على األقل

من القانون املدين السوري بقوهلا: "يكون الشخص مسؤواًل عن أعماله  165املادة 
 غري املشروعة مَّت صدرت منه وهو مميز".

وبدون هذا اإلدراك ال تتحقق مسؤولية الشخص, ال من الناحية اجلزائية, وال 
ن الناحية املدنية, وهذه قاعدة قدمية استقرت من عهد القانون الروماين واحندرت م

 .154إلينا على مر العصور

 الشخص الطبيعي: -أواًل 
من القانون نفسه تنص على أنَّه: "وكّل  47ملا كانت الفقرة الثانية من املادة 
فإنَّ الشخص يُعّد مميزاً وفقًا ألحكام القانون  ,من مل يبلغ السابعة يُعترَب فاقد التمييز"

السوري مَّت بلغ السابعة دون أن يكون مصابًا جبنون أو عته, وبالتايل يكون مسؤواًل 
 عن أعماله غري املشروعة.

 عدم مسؤولية عديم التمييز )األصل(: - 1
ال مسؤولية بدون متييز, فإذا كان الشخص غري مميز فال يُنَسب إليه خطأ, 

 بالتايل ال تقوم مسؤوليته.و 

لكن ُيشرَتط لذلك أن يكون الشخص قد انعدم فيه التمييز انعدامًا تاماً, ومن 
, وتتمثل 155غري خطأ منه, وأن يكون عدمي التمييز هو املسؤول وحده عن اخلطأ

 أسباب انعدام التمييز يف اآليت:

                                                                                                                                        
 .624د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 153
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 صغر السن: - أ
ع التمييز الذي حدَّده املشرّ  قد يرجع انعدام التمييز إىل عدم بلوغ الشخص سنّ 

د إليه خطأ, وبالتايل ال تقوم سنَ السابعة, وهلذا فإنَّ من مل يبلغ هذا السن ال يُ  بسن  
 .156مسؤوليته

 الحالة العقلية: - ب
قد يرجع انعدام التمييز إىل عارض من العوارض اليت يرتتب عليها فقد التمييز 

ه إذا كان كل من اجلنون والعته ى أنَّ راعَ ويُ  ال جمرد اإلنقاص منه, وهي اجلنون والعته,
ه توجد يرتتب عليهما عدم انعقاد العقد كما يرتتب عليهما عدم قيام املسؤولية فإنَّ 

يف ط شرتَ يُ ط يف جمال املسؤولية ما شرتَ فمن ناحية ال يُ  أوجه اختالف جتب مراعاهتا.
كون حالة اجلنون أو جمال العقد من صدور حكم باحلجر للجنون أو العته, وال أن ت

يف جمال املسؤولية أن يكون الفعل ط شرتَ يُ ومن ناحية ثانية,  العته شائعة أو معلومة.
ذلك ط شرتَ يُ قد صدر يف فرتة جنون ال يف فرتة تعقل, وأن يكون العته تاماً, بينما ال 

جمال يف جمال املسؤولية ما ال ُيشرَتط يف ط شرتَ يُ ومن ناحية ثالثة,  يف جمال العقد.
ب خبطئه السابق فيما أصابه من جنون أو عته,  العقد من أن يكون الشخص مل يتسبَّ 

 .157كما هو الشأن إذا كان اجلنون أو العته راجعاً إىل إدمان املخدرات

 متفرقة:سباب فقد الوعي أل - جـ

                                                                                                                                        
د. عبد اللطيف احلسيين, املسؤولية املدنية عن األخطاء املهنية, الشركة العاملية للكتاب, بريوت,  - 155
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ال ُيسأل من فقد وعيه ألّي سبب من األسباب, كالتخدير أو املرض أو التنومي 
عن أعماله غري املشروعة وذلك لعدم توافر اإلدراك لديه, ومن مّث عدم املغناطيسي 

 .158إمكانية نسبة اخلطأ إليه

ق املشرع بني السكر فيما يتعلق بفقد التمييز بسبب خمدر أو مسكر يفر  و 
  , ففي احلالة األوىل يكون مسؤواًل.159اإلرادي والسكر غري اإلرادي

ولو كانا حمجورين فيمكن مساءلتهما, ذي الغفلة والسفيه إىل أمَّا بالنسبة 
 .160وكذلك األعمى واألبكم واألصم, وذلك لتوافر شرط التمييز يف كل  هؤالء

 مسؤولية عديم التمييز وفقاً للقواعد العامة: - 2
هناك حاالت يكون عدمي التمييز فيها مسؤواًل, وذلك وفقًا ملا تقضي به 

 القواعد العامة, منها:

عدم مسؤولية عدمي التمييز, فإنَّ عدمي التمييز ميكن أن إذا كان األصل هو  .1
ل مع ذلك إذا كان هو الذي تسبَّب خبطئه يف فقدانه التمييز, كما لو ُيسأَ 

تناول الشخص بإرادته مع علمه مسكرًا أو خمدرًا أفقده وعيه, وسلك يف 
 لسلوك الشخص املعتاد. 161أثناء ذلك سلوكاً خمالفاً 

عدمي التمييز, وذلك من أجل قيام مسؤولية من يتوىل جيوز نسبة اخلطأ إىل  .2
 .162رقابته, ال من أجل قيام مسؤوليته الشخصية

                                                           
 .270د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 158
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ميكن أن يكون عدمي التمييز مسؤواًل كمتبوع أو كحارس لألشياء غري احلية,  .3
 .163وتكون مسؤوليته يف مثل هذه احلاالت مسؤولية كاملة

إذا كان  ,مكان املسؤولأن يكون عدمي التمييز يف مكان املضرور, ال يف  .4
عدمي التمييز يف مكان املضرور, وُعز ي إليه, أو إىل من يتوىل رقابته, إمهال 
ساعد على وقوع الضرر, فإنَّ هذا اإلمهال ال جيوز إسقاطه من االعتبار, بل 
جيب االعتداد به, باعتباره أحد العوامل اليت ساعدت على وقوع الضرر, 

ر, أو ممَّن يتوىل رقابته, ويستوجب تبعًا لذلك فيكون مبثابة خطأ من املضرو 
 .164ختفيف املسؤولية طبقاً لقواعد اخلطأ املشرتك
"يُعترَب املغدور الصغري مشاركًا يف ويف هذا الصدد قرَّرت حمكمة النقض أنَّه: 

 .165حادث السري إذا عرب الشارع دون مراعاة خلو الطريق ودون رعاية أهله"

 )االستثناء(: مسؤولية عديم التمييز - 3
إذا كانت القاعدة هي عدم إمكانية نسبة اخلطأ إىل عدمي التمييز, وبالتايل 
انعدام مسؤوليته, إال أنَّه استثناًء من هذه القاعدة أجاز القانون السوري مساءلة عدمي 

 التمييز وذلك بشروط وقيود معيَّنة.

السوري على أنَّه: من القانون املدين  165فقد نصت الفقرة الثانية من املادة 
"ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غري مميز ومل يكن هناك من هو مسؤول عنه, 

ر احلصول على تعويض من املسؤول, جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر أو تعذَّ 
 بتعويض عادل, مراعياً يف ذلك مركز اخلصوم".
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فقده للتمييز ميكن أن  ُيالَحظ أنَّ عدمي التمييز ولو مل يكن هو املتسب ب يف
, وتتمثل خصائص مسؤولية عدمي التمييز 166ُيسأل يف حالة خاصة نص عليها القانون

  وفقاً هلذا النص يف أهنا:

 مسؤولية استثنائية: -أ 
ا مقرَّرة خالفًا لألصل , 167من الواضح أنَّ مسؤولية عدمي التمييز استثنائية ألهنَّ

, كما أنَّ هذه املسؤولية إذا تقرَّرت ال 165املادة املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من 
, النتفاء ركن 168تقوم على أساس اخلطأ إذ ال ميكن نسبة اخلطأ إىل غري املمّيز

 اإلدراك لديه. 
, إذ 169وتقوم مسؤولية عدمي التمييز على حتمل التبعة استثناًء من األصل

ليت جاء هبا النص, نظراً ألنَّ يتحّمل غري املميز تبعة ما يقع منه من ضرر, يف احلدود ا
 .170هذه املسؤولية ليست مطلقة

 مسؤولية احتياطية: - ب
ُيشرَتط ملساءلة عدمي التمييز استثناًء من القاعدة العامة أال يستطيع املضرور 

على تعويض ممَّن أُني ط به أمر احملافظة على عدمي التمييز أي من الشخص احلصول 
فمسؤولية عدمي التمييز إذن هي مسؤولية احتياطية ال يُلَجأ إليها إال  ,املكلَّف برقابته

عند تعّذر احلصول على التعويض من شخص آخر, أيًَّا كان السبب الذي منع 
فقد ال يستطيع املضرور احلصول على تعويض  ,املضرور من احلصول على التعويض
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دمي التمييز, وقد يوجد الضرر الذي حلقه ألنَّه ال يوجد من هو مكلَّف برقابة ع
املكلَّف بالرقابة, ولكنَّ املضرور ال يستطيع احلصول على تعويض منه إلعساره, أو 
ألنَّه استطاع أن ينفي مسؤوليته عن فعل عدمي التمييز كما لو أثبت أنَّه قام بواجب 

 . 171الرقابة

 مسؤولية جوازية: - جـ
لعدمي التمييز مرتوك أمرها لتقدير ُيالَحظ أنَّ تقرير هذه املسؤولية االحتياطية 

فالقاضي ليس ملزمًا بتقرير هذه املسؤولية جملرَّد عدم استطاعة  ,القاضي وفقًا للظروف
فقد يرى تقريرها إذا ما وجد مثاًل أنَّ عدمي  ,احلصول على تعويض من املكلَّف بالرقابة

ا ما وجد أنَّ عدمي وقد ال يرى ذلك على العكس إذ ,التمييز موسر وأنَّ املضرور فقري
 .172التمييز فقري ووجد املضرور موسراً ال يؤثر فيه الضرر

 مسؤولية مخفَّفة: - د
فالقاضي ليس ملزماً  ,ُيالَحظ أنَّ هذه املسؤولية مسؤولية خمفَّفة على أّي حال

ا عليه أن  باحلكم بتعويض كل  الضرر إذا ما انتهى إىل مساءلة عدمي التمييز, وإَّنَّ
, املضرور وعدمي التمييز, 173يقصر التعويض على ما يراه مناسباً وفقاً لظروف الطرفني

 .174وبصفة خاصة لكون مسؤولية عدمي التمييز تتقرَّر دون خطأ يف جانبه

لتمييز ذا يسار كبري واملضرور ليس كذلك والضرر جسيماً, فإذا كان عدمي ا
جاز للقاضي إلزام عدمي التمييز بالتعويض الكامل الذي جيرب الضرر كلَّه, وهو يقضي 

وكان املضرور يف  ببعض التعويض إذا كان عدمي التمييز ميسر العيش من غري وفرٍ 

                                                           
 .389د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 171
 .819محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 172
 .819, ص املرجع السابقمحدي عبد الرمحن,  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 173
 .390د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 174
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ا كان عدمي التمييز فقرياً حاجة إىل التعويض, وقد ال يقضي القاضي بتعويض أصاًل إذ
 .175ال مال عنده وكان املضرور ذا يسار

 الشخص االعتباري: -ثانياً 
استقر الرأي فقهًا وقضاًء على جواز مساءلة الشخص االعتباري مسؤولية 

 مدنية, عقدية كانت أم تقصريية.

فاملسؤولية املدنية ال تستتبع سوى االلتزام بتعويض الضرر الذي أصاب 
وهو التزام مايل ميكن أن تتحّمله ذمة الشخص االعتباري كما ميكن أن املضرور, 

فإذا فصل مدير شركة عاماًل يف وقت غري الئق تكون  ,تتحّمله ذمة الشخص الطبيعي
الشركة مسؤولة عن هذا الفصل, وإذا دهس سائق القطار أحد املارة بإمهاله فإنَّ 

 .176سائقمصلحة السكك احلديدية تكون مسؤولة عن إمهال ال

يف قضاء حمكمة  –املقرَّر ويف هذا الشأن قرَّرت حمكمة النقض املصرية أنَّ: "
ُمساءلتها  أنَّ األصل يف القانون املدين أنَّ األشخاص املعنوية العامَّة مُيكن  –النقض 

مسؤولية مدنية عن أعماهلا املادية أمام القضاء العادي, ُكلما أمكن نسبة اخلطأ 
إثبات خطأ وقع من أحد تابعيها, وأْن ُتطبق يف ُمساءلتها هذه  أمكن   ُمباشرة إليها أو

به مسؤولية األفراد واهليئات اخلاصَّة,  أحكام القانون املدين على النحو الذي تتحقق 
 .177فقواعد املسؤولية التقصريية واحدة للفريقني"

                                                           
 .182د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 175
 .182مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  د. حممد حسن قاسم, -د. نبيل إبراهيم سعد  - 176
, متوفر بتاريخ (1/8/2019قضائية الصادر جبلسة  65لسنة  2484الطعن رقم ) - 177
 على موقع حمكمة النقض املصرية. 11/11/2020



- 67 - 
 

وال فرق هنا أن يكون الشخص االعتباري من أشخاص القانون اخلاص,  
 .178ركة واجلمعية, أو من أشخاص القانون العام, كاهليئات العامة املستقلةكالش

 أنواع الخطأ: -الفرع الثالث 
ميكن أن يكون اخلطأ عمدًا أو غري عمد هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى 

 ميكن أن يكون اخلطأ جسيماً أو يسرياً.

 الخطأ العمد والخطأ غير العمد: -أواًل 
الذي يُعّد خطأ أن يكون مرتكبه قد تعمَّد إحداث ضرر  ال ُيشرَتط يف السلوك

بالغري, فالسلوك يُعّد خطأ يوجب مسؤولية مرتكبه, ما دام يشكل احنرافًا عن سلوك 
الشخص املعتاد, وسواء أكان قد قصد إحداث الضرر أم ال, فاخلطأ يُعدُّ عمدًا يف 

 الفرض األول, وغري عمد يف الفرض الثاين.

يف قضاء حمكمة النقض  -املقرَّر "حمكمة النقض املصرية أنَّ: ويف ذلك قرَّرت 
ي حٍد سواء العمد عل رد اإلمهال والفعل اخلطأ يف تطبيق هذا النص يشمل جم معن -

ز بني اخلطأ العمدي وغري ع يف نطاق املسؤولية التقصريية ال مُييرّ شممَّا مفاده أنَّ امل
فُكل منها يُوجب تعويض الضرر الناشئ وال بني اخلطأ اجلسيم واخلطأ اليسري  العمدي 

  .179"عنه

فالشخص الذي يطلق الرصاص على عدوه قاصداً قتله, فيصيبه جبروح, يرتكب 
كذلك الشخص ه,  املصاب عمَّا حلقه من جراء إصابتعمدياً, ويلتزم بتعويض  خطأ

                                                           
 .274, مرجع سابق, ص مصادر االلتزامد. فواز صاحل,  -د. أمين أبو العيال  - 178
, متوفر بتاريخ 1/8/2019الصادر جبلسة قضائية  65لسنة  2484الطعن رقم  - 179
 على موقع حمكمة النقض املصرية. 11/11/2020
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غري عمدي, ويلتزم  خطأحد املارة, يرتكب أالذي يقود سيارته بدون احتياط فيصدم 
 .180بتعويض املصاب عمَّا أصابه من ضرر

وال أمهية للتفرقة بني اخلطأ العمد واخلطأ غري العمد من حيث مبدأ املسؤولية, 
فمن املسلَّم أنَّ اخلطأ غري العمد كاخلطأ العمد يكفي ملساءلة الشخص عن الضرر 

لتفرقة بني نوعي اخلطأ هلا أمهيتها من نواٍح الناجم عن أفعاله الشخصية, ولكنَّ ا
 .181متعد دة

 الخطأ الجسيم والخطأ اليسير: - ثانياً 
يُعّد الشخص مرتكبًا خلطأ غري عمد مادام قد احنرف يف سلوكه عن معيار 
الشخص املعتاد, دون أن يتوفر لديه قصد إحداث ضرر بالغري, وهذا اخلطأ ميكن أن 

 يسرياً. يكون جسيماً وميكن أن يكون

وقد ورد يف , 182ان ال يرتكبه حَّتَّ الشخص املهملفيكون اخلطأ جسيمًا إذا ك
قرار حملكمة النقض املصرية: "اخلطأ اجلسيم هو خطأ غري عمدي وال خيرج عن 
اإلمهال وعدم االحتياط ويقوم على عدم االكرتاث البالغ بااللتزامات واستهتار كبري 

مل الوقوع حبيث يكون املدين قد واجه احتمال باحلقوق دون النظر إىل الضرر حمت
 .183وقوع الضرر كنتيجة حمتملة لفعله دون أن يكرتث بذلك"

                                                           
 , صمرجع سابقعاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق,  د. -حممد لبيب شنب د. - 180

303 - 304. 
 .391د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 181
 .392الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب,  - 182
, النشرة التشريعية والقانونية 26/3/2019جلسة  -ق  87لسنة  9535, 9529الطعنان رقما  - 183

 .62(, مرجع سابق, ص 2019)من أول أبريل لغاية هناية سبتمرب 
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ويكون اخلطأ يسريًا إذا كان ال يرتكبه الشخص املعتاد وهو كما قدَّمنا شخص 
 .184متوسط ال هو مهمل وال هو شديد احلرص

اليسري من حيث مبدأ وليس هناك أيَّة أمهية للتفرقة بني اخلطأ اجلسيم واخلطأ 
املسؤولية, فكالمها يكفي لقيام مسؤولية مرتكبه كاملة وإلزامه بتعويض الضرر الذي 
سبَّبه, فال ُيشرَتط لقيام املسؤولية أن يكون اخلطأ جسيماً, بل يكفي أن يكون اخلطأ 

 يسرياً.

ر بالنظر إىل قيمة الضرر, بصرف النظر عن نوع  والقاعدة أنَّ التعويض يُقدَّ
اخلطأ الذي أدى إليه, فليس يف نصوص القانون ما يسمح بتغيري مقدار التعويض تبعاً 
لنوع اخلطأ أو درجته, وبعبارة أخرى فإنَّ مقدار التعويض يتحدَّد بالنظر إىل قيمة 
الضرر, سواء كان اخلطأ عمديًا أو غري عمدي, وسواء كان اخلطأ غري العمدي 

ولكن ُيالَحظ من الناحية العملية, أنَّ احملاكم جتنح إىل تقدير  ,جسيمًا أو يسرياً 
التعويض يف حالة اخلطأ العمدي أو اخلطأ اجلسيم بأكثر ممَّا تقد ره يف حالة اخلطأ 
اليسري, استناداً إىل السلطة التقديرية الواسعة املعطاة هلا يف تقدير قيمة بعض األضرار 

 .185ة كاآلالم واألحزاناليت ليس هلا قيمة حمدَّدة منضبط

و , 218/2186طأ اجلسيم بالعمد )املادة ع اخلويف بعض األحيان يلحق املشرّ 
من القانون املدين السوري(, ويف بعض احلاالت يتطلب لقيام , 222/2187املادة 

                                                           
 .392د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 184
 .393. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د - 185
على أنَّه: "وكذلك جيوز االتفاق على اعفاء املدين من أيّة مسؤولية ترتتب  املذكورةنصت املادة  - 186

على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إال ما ينشأ عن غشه أو خطئه اجلسيم, ومع ذلك جيوز للمدين أن 
 ؤوليته عن الغش أو اخلطأ اجلسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم يف تنفيذ التزامه".يشرتط عدم مس

على أنَّه: "ومع ذلك إذا كان االلتزام مصدره العقد, فال يلتزم املدين الذي مل  املذكورةنصت املادة  - 187
 يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إال بتعويض الضرر الذي كان ميكن توقعه عادة وقت التعاقد".
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من  466إال عن خطئه اجلسيم )املادة املسؤولية جسامة اخلطأ, فالقاضي ال ُيسَأل 
 .188قانون أصول احملاكمات(

 :حاالت خاصة -الفرع الرابع 
غري مشروع,  -للوهلة األوىل  -هناك حاالت يرتكب فيها شخص فعاًل يبدو 

د يف ظروف خاصة ترب ر ما  وهو ما يعين مساءلته عن الضرر املرتتب عليه, إال أنَّه ُوج 
قام به, حبيث ال يُعّد مسؤواًل, ومها حالتان: الدفاع الشرعي, وتنفيذ أمر صادر من 

التفصيل, باإلضافة إىل دراسة حالة خاصة أخرى سندرس هاتني احلالتني بالرئيس, 
  وهي حالة الضرورة.

 حالة الدفاع الشرعي: -أواًل 
من القانون املدين السوري على أنَّه: "من أحدث ضرراً للغري  167نصت املادة 

وهو يف حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغري أو ماله, كان غري 
دفاعه القدر الضروري, وإال أصبح ملزمًا بتعويض تُراَعى  مسؤول, على أال جياوز يف

 فيه مقتضيات العدالة".

 مثال: 
إذا قطع لص الطريق على أحد املارة فرماه بعيار ناري جرحه أو أرداه قتياًل, 

كان   املعتادفإنَّه ال يُعّد خمطئاً وال يُعّد سلوكه منحرفاً يقيم املسؤولية قبله؛ ألنَّ اإلنسان 
د يف ظروف مماثلة لظروفه  .189يتصرف على هذا النحو لو ُوج 

 عن نفسفمن الواضح أنَّ الشخص املعتاد يدافع عن نفسه وعن ماله, بل و 
 .  190ومال غريه ممَّن يهمه أمرهم ولو أدى هذا الدفاع إىل اإلضرار بالغري

                                                           
 .67 - 66د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 188
 .817محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 189
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, 191فالدفاع الشرعي إذن عن النفس أو املال يبيح التعدي وجيعله مشروعاً 
, ولكن ُيشرَتط لتطبيق هذه 193واملدنية ,192وبالتايل تنتفي معه املسؤوليتان اجلزائية

 احلالة توفر بضعة شروط:

أو يف نفس  ,195يف نفسه أو ماله ,194أن يكون هناك خطر يهد د الشخص .1
نَّ املشرع مل يفرق بني االعتداء على النفس إأي  ,, أو يف ماله196الغري

                                                                                                                                        
 .383 - 382د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 190
 .388العلوم القانونية, مرجع سابق, ص د. حممد علي عمران, مبادئ  - 191
يُعّد ممارسة للحق كّل فعل قضت به  - 1من قانون العقوبات على أنَّه: " 183نصت املادة  - 192

ويستوي  - 2ضرورة ملحة لدفع تعرض غري حمق وال مثار عن النفس أو امللك أو نفس الغري أو ملكه. 
إذا وقع جتاوز يف الدفاع أمكن إعفاء فاعل  - 3يف احلماية الشخص الطبيعي والشخص االعتباري. 

 ".227اجلرمية من العقوبة يف الشروط املذكورة يف املادة العع 
 .76د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 193
"إن ثبوت أن املتهم هو الذي بدأ اجملين عليه بالعدوان ينفي توفر حالة الدفاع الشرعي". )مصر  - 194

"ال يصح التذرع حبالة الدفاع الشرعي طاملا أن املتهم ورفيقه مها  .(12/5/1992تاريخ  398قرار 
(, 23/3/1972تاريخ  75اللذان تسببا باحلادث وأثاراه بتصديهما للمغدور ورفيقه". )لبنان قرار 

الشرعي". )مصر قرار  "انتهاء احلكم إىل أن املتهم هو الذي بادر اجملين عليه باالعتداء ينفي حالة الدفاع
(. "الدفاع املشروع يقصد منه منع التعدي, أما إذا كان املتشاجران قد تعدى 5/10/1954تاريخ  909

كل منهما على اآلخر فال يعترب من سبق منهما بالضرب يف حالة الدفاع املشروع, وال االنتقام دفاعاً إذا 
برنامج الكامل يف الفتاوى (, 15/12/1973تاريخ  1130ق  1026انتهى االعتداء". )جنا 
 مرجع سابق. واالجتهاد وآراء الفقهاء,

"إذا كان ما وقع من اجملين عليه حسب أقوال املتهم هو حماولة تغيري جمرى مياه ملنعه من ري أطيافه  - 195
ملدافعة فإن اعتداء املتهم لرده عن ذلك ال يعترب دفاعاً شرعياً عن املال إذ ليس النزاع على الري مما تصح ا

برنامج الكامل يف الفتاوى (, 14/5/1956تاريخ  1378عنه قانونًا باستعمال القوة". )مصر قرار 
 مرجع سابق. واالجتهاد وآراء الفقهاء,

تاريخ  1506"حق الدفاع مباح قانونًا عن نفس اإلنسان أو عن نفس غريه إطالقاً". )مصر قرار  - 196
من قبل املتهم على اجملين عليه إَّنا حصل على إثر (, "إذا ثبت أن إطالق الرصاص 546/6/10
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مل يشرتط أن يكون هذا االعتداء على كذلك , 197واالعتداء على املال
 الشخص ذاته, بل ميكن أن يكون اخلطر يهد د شخصاً آخر.

وال , 198حلول اخلطر, أي أن يكون وشيك الوقوع, إن مل يبادر إىل دفعه .2
ط أن يكون الضرر قد وقع فعاًل, بل يكفي أن توجد أسباب جدية ُيشرتَ 

 . 200القضاءعليه وهذا ما استقر , 199تدعو إىل خشية وقوعه
                                                                                                                                        

مشاهدته وهو يهم باالعتداء على والده بالسالح فإن فعل القتل بالنسبة هلذه الوقائع يعترب دفاعًا عن 
لعام  83/ عقوبات أردين". )األردن قرار 334نفس الغري ضمن املعن املنصوص عليه يف املادة /

ى قتل صهره حتت وطأة االستياء منه لعدم تركه زوجته وهو يشدها من (. "إقدام شقيق الزوجة عل1954
شعرها ال يعترب يف حالة الدفاع املشروع ألن املتهم قد ألف سوء معاملة صهره لزوجته ومل يفاجأ به". 

مرجع  برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء,(, 25/6/1973تاريخ  137)لبنان قرار 
 مرجع سابق. ج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء,برنامسابق, 

عقوبات قد بينت أن الدفاع ال يكون إال يف حالتني ومها الدفاع عن  183"إن أحكام املادة  - 197
 (,21/1/1968تاريخ  114النفس أو امللك أو نفس الغري أو ملكه...". )قرار جنائي سوري رقم 

 .مرجع سابقجتهاد وآراء الفقهاء, برنامج الكامل يف الفتاوى واال
 .77د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 198
 .388د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 199
بل "من غري الالزم قانونًا لتوافر شروط الدفاع املشروع أن يأيت اجملين عليه من جانبه فعاًل ماديًا  - 200

)قرار جنائي سوري  يكفي أن تكون الظروف واملالبسات اليت وجد فيها اجلاين تربر ألسباب معقولة".
ورد يف قرار من القضاء األردين: "إنَّ جمرَّد وقوع شجار بني املميز  (.11/2/1961تاريخ  116رقم 

مل يرد من األدلة ما يثبت أنَّه واجملين عليهما ورشقه باحلجارة من قبلهما ال جيعله يف حالة دفاع مشروع إذا 
وجاء (. 1955لعام  50األردن رقم قرار ) مل يكن باستطاعته التخلص من االعتداء إال بالقتل واجلرح".

. يف قرار آخر من القضاء ذاته: "إنَّ إطالق النار على املغدور عندما كان هارباً ال يُعّد دفاعاً عن النفس"
 وجه للدفاع املشروع بعد وقوع االعتداء وانتهائه وليس االنتقام "ال (.1959لعام  18)األردن قرار 

(. "إذا تراشق فريقان باحلجارة وأحضر املتهم 18/11/1973تاريخ  869دفاعاً". )قرار جنائي سوري 
بندقية وأطلق منها النار وأصاب واحدًا من أفراد الفريق اآلخر من ضرب املتهم بالعصا والشربية ال جيعل 

 وضع ال يستطيع فيه التخلص من االعتداء إال بإطالق الرصاص, وال يشكل عمله دفاعًا عن املتهم يف
النفس لعدم توفر عناصر الدفاع الشرعي املنصوص عليها يف القانون, وكذلك فإن الرتاشق باحلجارة ال 
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وعلى ذلك ال ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا كان االعتداء املهدَّد به اعتداًء 
مستقباًل, ال يُنَتظر وقوعه إال بعد فرتة زمنية تسمح بااللتجاء إىل السلطات 

, كما إذا ترك اللص املسروقات 201املختصة لتحول دون وقوع هذا االعتداء
 .202سلطة بعد أن نفذ جرميتهوالذ بالفرار, أو سلَّم القاتل نفسه لل

وتقدير ما إذا كان فعل االعتداء حال أم ال والظروف اليت ترب ر الدفاع 
املشروع, أمر مرتوك لسلطة قاضي املوضوع التقديرية, أخذًا يف االعتبار 

 .203ظروف كل متهم والظروف اليت وقع فيها الفعل ورّده
غري مشروع إذا مل أن يكون هذا اخلطر عماًل غري مشروع, ويكون اخلطر  .3

فإذا كان مشروعاً فال حيق ملن وجد  ,204يكن استعمااًل حلق أو أداًء لواجب
فيه أن يدفعه, فليس للمتهم جبرمية قتل مثاًل أن يقاوم رجال الشرطة أثناء 

 .205القبض عليه, حبجة أنَّه يف حالة دفاع شرعي

                                                                                                                                        

لعذر املخفف يعترب بالنسبة للمتهم على جانب من اخلطورة باملعن املقصود يف القانون, وتكون عناصر ا
برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, (, 9/2/1969تاريخ  1غري متوفرة". )األردن قرار 

 .مرجع سابق
 .171د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 201
 .77د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 202
  .119د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 203
. د. 172د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 204

د. نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأحكام االلتزام, مرجع  -د. رمضان حممد أبو السعود  -مصطفى اجلمال 
 .304سابق, ص 

"إن إباحة القانون لرجال الشرطة باستعمال سالحهم ال تدع جمااًل ملناقشة النتائج اليت ينتهي إليها  - 205
من قانون العقوبات إذ أن مثل هذا الفعل ال يعد جرمية وال عقاب  184إطالق الرصاص وفقًا للمادة 

وع إللقاء القبض على املدعي الطاعن كان يقوم بأمر مشر  عليه ألنه وقع إنفاذاً لنص القانون ال سيما وأن
تنفيذاً حلكم صادر عليه يتضمن حبسه ملدة شهرين الرتكابه جرم الدهس وقد تكاثر أهل القرية وأطلقوا 
النار وخلصوا احملكوم عليه من رجال الشرطة مما أجلأ الطاعن ليدفع عن نفسه اعتداء خطرًا فهو لذلك 
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ل بأيّة أال يكون يف إمكان هذا الشخص درء االعتداء على النفس أو املا .4
وسيلة أخرى مشروعة, كاالستعانة برجال األمن, أو بشرطة النجدة, وال يُعّد 

, وهذا ما استقر 206اهلرب عند إمكانه وسيلة واجبة االتباع لتوقي االعتداء
 .207عليه القضاء

, فإن 208دون جتاوز أو إفراط هأن يكون دفع االعتداء بالقدر الضروري لدفع .5
 وتتحقق مسؤوليته. ,209فإنَّه يُعّد معتدياً جاوز حدود الدفاع الشرعي 

                                                                                                                                        

 662من قانون العقوبات". )سورية قرار جنائي رقم  183يعترب يف حالة الدفاع املشروع وفقًا للمادة 
برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء (, 21/3/1966تاريخ  210و 11/10/1965تاريخ 

 .مرجع سابقالفقهاء, 
 .90د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 206
برجال الشرطة العامة يقتضي أن يكون هناك لدى املتهم من "إن إمكان الركون إىل االحتماء  - 207

(. "يشرتط يف الدفاع 3/2/1941تاريخ  684الوقت ما يكفي الختاذ هذا اإلجراء". )مصر قرار 
املشروع يف الفعل الذي يقع دفعًا للتعدي أن يكون بالقدر الالزم لدفع التعدي وأال يكون من املمكن 

(. "يشرتط العتبار الفعل دفاعًا 21/12/1965تاريخ  79األردن قرار تفادي اخلطر بوسيلة أخرى". )
مشروعًا أن يقع الدفاع حال وقوع االعتداء وأن يكون االعتداء غري حمق وأن ال يكون يف استطاعة 

تاريخ  117املعتدى عليه التخلص من االعتداء إال بالقتل واجلرح أو الفعل املؤثر". )سورية قرار 
ن القانون ال ميكن أن يطالب اإلنسان باهلرب عند ختوف االعتداء عليه ملا يف (. "إ17/12/1966

ذلك من اجلنب الذي ال تقره الكرامة اإلنسانية ولذلك ال تنتفي حالة الدفاع املشروع بالقول أنه كان يف 
برنامج الكامل يف الفتاوى  (,6/10/1952تاريخ  417مقدور اجملين عليه اهلرب". )مصر قرار 

 .مرجع سابقجتهاد وآراء الفقهاء, واال
"عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل االعتداء ال ينظر إليه إال عند تقدير ما إذا كانت القوة اليت  - 208

تاريخ  2447استعملت لدفع التعدي زادت عن احلد الضروري أو مل تزد عليه". )مصر قرار 
بالقدر الالزم لرد االعتداء". )مصر قرار (. "يتوجب أن تستخدم القوة يف الدفاع املشروع 26/2/1955
 مرجع سابق.برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, (, 25/12/1944تاريخ  40
"جتاوز الدفاع الشرعي ال يكون له وجود إال حيث تكون حالة الدفاع الشرعي قد توافرت".  - 209

ين عليه املعتدى على ماله حيث ال يكون "إن قتل املتهم اجمل .(3/13/1941تاريخ  925)مصر قرار 
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فإذا قبض الشخص على السارق الذي حاول أن يسرق ماله ومتكَّن من 
التغلب على مقاومته هنائياً, مثَّ شرع يف ضربه, فإنَّ الضرب ال يُعّد من قبيل 

ألنَّ الفاعل جتاوز يف دفاعه القدر الضروري الالزم لدفع  ؛الدفاع الشرعي
 . 210االعتداء

إال أنَّه ملا كان املعتَدى عليه قد ساهم يف وقوعه, وعلى ذلك فإنَّ مسؤولية 
املعتدي تكون خمفَّفة, وال يُلَزم بتعويض كامل الضرر بل يُلَزم بتعويض تُراَعى 

 فيه مقتضيات العدالة.
"يف حالة الدفاع املشروع عن وقد ورد يف قرار حملكمة النقض السورية أنَّه: 

ون اخلطر غري مشروع وحقيقي وحال وأال يستطيع املدافع النفس جيب أن يك
التخلص من اخلطر بغري القتل الذي ارتكبه ووجوب تناسب الدفاع مع جسامة 

 .211اخلطر"

وجتدر اإلشارة أخريًا إىل أنَّ تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي مسألة موضوعية 
 .212من اختصاص حمكمة املوضوع بدون رقابة عليها من حمكمة النقض

                                                                                                                                        

القتل مباحاً ال ميكن معه القول بأنه مل يكن أصاًل يف حالة دفاع بل يعترب متجاوزاً حدود الدفاع". )مصر 
(. "البحث يف جتاوز حدود الدفاع الشرعي ال يكون إال بعد أن ينشأ 1/6/1942تاريخ  1152قرار 

(. " إذا كان باستطاعة املتهم التخلص من 13/11/1961يخ تار  254احلق يف ذاته". )مصر قرار 
لعام  74االعتداء الواقع عليه من املغدور بدون قتله فال يعترب قتله دفاعًا مشروعاً". )األردن قرار 

 مرجع سابق.برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, (, 1953
 .374لتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر اال - 210
, أساس 19/2/2012قرار نقض سوري, الدائرة اجلزائية, الغرفة: اجلنائية األوىل, صدر بتاريخ  - 211

, جملة القانون, إعداد املكتب الفين لدى حمكمة النقض, وزارة 2012/ لعام 191/ جناية قرار /341/
 .81, ص 2014العدل السورية, 

"من املقرر أن حملكمة املوضوع أن تقضي بقيام  .(24/10/1932تاريخ  2385)مصر قرار  - 212
حالة الدفاع الشرعي مَّت توفرت مقوماته, ولو مل يدفع به املتهم أو كان قد أنكر التهمة". )مصر قرار 
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 حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس: -ثانياً 
إذا احنرف الشخص أثناء أداء واجبه, سواء كان موظفاً عامًا أم شخصاً عادياً, 

ع خشي أن يكون اخلوف من خطأ, غري أنَّ املشرّ  يُعدّ فال جدال يف أنَّ هذا االحنراف 
واجباهتم املفروضة  االحنراف عند أداء الواجب مدعاة لرتدد املوظفني العامني يف أداء

ا يضر باملصلحة العامة, ولذا رأى أن يقطع عليهم سبيل الرتدد, وعن طريق عليهم ممَّ 
 .213جتنيبهم املسؤولية يف هذه احلالة

من القانون املدين السوري على أنَّه: "ال يكون املوظف  168فقد نصت املادة 
العام مسؤواًل عن عمله الذي أضر بالغري إذا قام به تنفيذاً ألمر صدر إليه من رئيس, 

ا واجبة, وأثبت  نَّه كان أمَّت كانت إطاعة هذا األمر واجبة عليه, أو كان يعتقد أهنَّ
وقع منه, وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة, وأنَّه يعتقد مشروعية العمل الذي 
 .214راعى يف عمله جانب احليطة"

أنَّ الفعل ُيضاف إىل فاعله ال إىل اآلمر به, فال جيدي الشخص الذي  فاألصل
ا فعل ذلك بناًء على أمر من شخص آخر.  يقوم بفعل ضار بالغري أن يّدعي أنَّه إَّنَّ

ا فعل ذلك بأمر فال يُقَبل من شخص أشعل الن ار يف سيارة شخص آخر, قوله إنَّه إَّنَّ
                                                                                                                                        

(. "مَّت كانت احملكمة قد أثبتت يف حكمها من الوقائع ما يدل على أن 16/11/1956تاريخ  1118
اع شرعي ولكنها استخلصت ما خيالف هذه احلقيقة, فإنه عندئٍذ يكون حملكمة املتهم كان يف حالة دف

تاريخ  1137النقض أن تصحح هذا االستخالص مبا يقضي به املنطق والقانون". )مصر قرار 
(. "تقدير توفر حالة الدفاع املشروع من األمور املوضوعية اليت ختتص هبا حمكمة األساس 28/1/1957

برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء (, 23/11/1973تاريخ  189قرار  دون معقب". )لبنان
 مرجع سابق.الفقهاء, 

 .307, ص , مرجع سابقد. أنور سلطان, مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين - 213
, سجالت حمكمة 25/10/1998/ تاريخ 3647أساس / -/ 2311قرار / -غرفة ثالثة ) - 214

احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية , (النقض
 .2572, ص 5188)اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
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واستثناًء , وهذا األصل منطقي ومعقول ويتفق مع القواعد العامة ,من شخص ثالث
من هذا األصل, نص املشرع السوري على احلالة اليت يُنَسب فيها الفعل إىل اآلمر به, 

موظفًا عامًا باشر العمل وليس إىل من قام به, يف حالة ما إذا كان من قام بالفعل 
تنفيذًا ألمر صدر إليه من رئيسه, فال مسؤولية عليه, عن األضرار الناشئة عن هذا 

 .215العمل

 وُيشرَتط لتطبيق هذه احلالة توفر الشروط اآلتية:

أن يكون الفعل قد صدر عن موظف عام, فإذا كان املوظف يعمل يف شركة  .1
 خاصة فال يشمله احلكم.

ترتب على تنفيذ الوكيل لتعليمات موكله ضررًا للغري قد  وعلى ذلك إذا كان
 .216فإنَّ الوكيل ُيسَأل يف هذه احلالة وال ينطبق عليه حكم هذه املادة

ط يف الرئيس أن شرتَ ه ال يُ ظ هنا أنَّ الحَ أن تكون طاعة أمر رئيسه واجبة, ويُ  .2
الطاعة املطلوبة ال  ظ أنَّ الحَ يكون الرئيس املباشر للفاعل املرؤوس, كما يُ 

 .217تقتصر على الرئيس بل تنصرف أيضاً لألمر الصادر منه
وتكون طاعة األمر واجبة إذا كان األمر الذي صدر إليه مشروعاً, أو كان 

 على األقل حسن النية. 
ما نفذه من أمر الرئيس كان واجب الطاعة لدخوله يف  أي يعتقد أنَّ 

ع يف تكوين ه مل يتسرَّ ته للقانون وأنَّ اختصاصه ويف حدود سلطته ولعدم خمالف
 د ظن شخصي منه., وليس جمرَّ 218ىهذا االعتقاد بل تثبت وحترَّ 
                                                           

 .124د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 215
. د. 177مرجع سابق, ص  د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, -د. نبيل إبراهيم سعد  - 216

د. نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأحكام االلتزام, مرجع  -د. رمضان حممد أبو السعود  -مصطفى اجلمال 
 .308سابق, ص 

 .308د. أنور سلطان, مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين, مرجع سابق, ص  - 217
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كما لو أصدر ضابط شرطة أمراً إىل أحد رجاله بالقبض على متهم وحبسه 
دون أن يستصدر أمراً بذلك من النيابة العامة, وكان املرؤوس يعتقد أنَّه قد مت 

 .219استئذان النيابة العامة
فإذا كان يف األمر الصادر من الرئيس ملرؤوسيه خمالفة صرحية للقانون, فال 
جتب على املرؤوس إطاعة هذا األمر, بل إنَّه يكون مرتكبًا جلرمية إذا كان 

  .221, وهذا ما جرى عليه القضاء220القانون جير م هذا األمر
واملعيار يف أن يثبت املوظف العام أنَّه راعى يف تنفيذ األمر جانب احليطة,  .3

 ذلك هو معيار املوظف املعتاد يف مثل ظروفه.

توفرت الشروط السابقة, فإنَّ املوظف مسب ب الضرر ال ُيسَأل عن ما إذا 
تعويضه, وميكن تأسيس هذا احلكم على أساس انتفاء اخلطأ يف جانبه, ذلك أنَّنا لو 

د يف ذات الظروف اليت حدث  كقسنا سلوك هذا املوظف بسلو  موظف معتاد لو ُوج 
فيها الضرر, لوجدنا السلوكني متفقني, وبالتايل ملا كان هناك احنراف من مسب ب 

وارتفاع املسؤولية عن املوظف مسب ب الضرر ال  ,الضرر عن سلوك الشخص املعتاد
نفيذه, مَّت حيول دون مساءلة رئيسه الذي أصدر إليه األمر الذي ترتب الضرر على ت

 . 222أمكن اعتبار مسلك هذا الرئيس خطأ

                                                                                                                                        
نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأحكام  د. -د. رمضان حممد أبو السعود  -د. مصطفى اجلمال  - 218

 .309االلتزام, مرجع سابق, ص 
 .308د. أنور سلطان, مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين, مرجع سابق, ص  - 219
 .389د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 220
مععن رئيسععه بارتكععاب فعععل يعلععم هععو أن  "األصععل أنععه لععيس علععى مععرؤوس أن يطيععع األمععر الصععادر لععه - 221

القععانون يعاقعععب عليععه, فعععإن طاعععة العععرئيس ال ينبغععي بأيعععة حععال أن متتعععد إىل ارتكععاب اجلعععرائم". )مصععر قعععرار 
(, برنععامج الكامععل يف الفتععاوى 29/5/1961تععاريخ  36, والقععرار 174مععج  13/5/1946تععاريخ  936

 واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
 .387لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد  - 222
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 حالة الضرورة: -ثالثاً 
حالة الضرورة هي احلالة اليت جيد فيها اإلنسان نفسه يف مواجهة خطرين ال 

هي احلالة اليت جيد فيها الشخص أو , 223يستطيع تفادي أحدمها إال بتحقق اآلخر
أن يلحق بشخص آخر ضرراً درء خطر جسيم حمدق به أو بغريه على لنفسه مضطراً 

 .224جياوز الضرر الذي يتحاشاه

من القانون املدين السوري على أنَّه: "من سبَّب ضررًا للغري  169نصت املادة 
ليتفادى ضررًا أكرب, حمدقًا به أو بغريه, ال يكون ملزمًا إال بالتعويض الذي يراه 

 القاضي مناسباً".

 (: 1مثال )
قتل حيوان للغري أو إتالف مال آلخر لتفادي ما قد يقع من سائق سيارة من 

قتل إنسان أو إصابته جبروح, أو ما قد حيدث يف حالة غرق أو حريق من إتالف 
 .225أشياء للغري يف سبيل إنقاذ الغريق أو إطفاء احلريق

 (: 2مثال )
إذا شبَّ حريق يف دار واضطر شخص إىل إتالف شيء مملوك لشخص آخر 

عن  جنمتف أقل من اخلسارة اليت تل  قيمة املال الذي أُ  وكانت, 226يف سبيل إطفائه
 , فإنَّه يُعّد يف حالة ضرورة.227استمرار احلريق يف الدار

                                                           
 .309د. أنور سلطان, مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين, مرجع سابق, ص  - 223
 .173د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 224
 .309املدين األردين, مرجع سابق, ص د. أنور سلطان, مصادر االلتزام يف القانون  - 225
 .817محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 226
د. نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأحكام  -د. رمضان حممد أبو السعود  -د. مصطفى اجلمال  - 227
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 (: 3مثال )
حالة سائق السيارة الذي يُفاجأ بشخص يلقي بنفسه أمام سيارته, فيضطر يف 
سبيل تفاديه إىل الصعود إىل الرصيف وإتالف واجهة بعض احملالت أو 

 .228معروضاهتا

 وُيشرَتط لتطبيق حالة الضرورة توفر الشروط اآلتية:

وجود خطر حال يهد د الشخص يف نفسه أو ماله, أو يف نفس الغري أو  .1
 ماله.

أن يكون مصدر اخلطر أجنبيًا عن كل من مرتكب فعل الضرورة واملضرور,  .2
إذ لو كان مصدره مرتكب الفعل لعّد تعدياً, يوجب مسؤوليته كاملة )كمن 

(, أو  229ريقًا يف بيته, مّث يتلف منقوالت الغري إلطفاء هذا احلريقيشعل ح
كمن يندفع بسيارته مسرعًا يف مكان مزدحم, مّث يتجه لتفادي االصطدام 
بأحد املارة فيصيب سيارة متوقفة على جانب الطريق, كان ميكنه تاليف 

, وإذا كان مصدره من وقع عليه 230االصطدام هبا لو كان بسرعة معقولة
 .231رر, كان دفاعاً شرعياً, يرفع عن املدافع كّل مسؤوليةالض

أن يكون اخلطر املراد تفاديه أكرب من الضرر الذي أصاب املضرور, فال جيوز  .3
للشخص أن يلحق ضررًا بآخر ليتفادى خطرًا إذا كان هذا األخري مساوياً 

 للضرر الذي أحدثه أو أقل منه, وإال كان مسؤواًل مسؤولية كاملة عنه.

                                                           
 .75املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص د. أمين أبو العيال,  - 228
 .75د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 229
 .378توفيق حسن فرج, النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د.  - 230
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كه بسلوك الشخص املعتاد, ملا وجدناه لو يُعّد خمطئًا ألنَّنا لو قسنا س نَّهأل
ألنَّ الشخص املعتاد ال يسب ب ضرراً ليتفادى ضرراً مماثاًل أو أقّل  ؛متفقًا معه

 .232من الضرر الذي تالفاه جسامة
أمَّا إذا كان الضرر املراد تفاديه تافهًا مقارنة مع الضرر الذي وقع فال يكون 

ا يسأل مسؤولية كاملة عن الضرر الذي الشخص يف حالة ضرورة, وإَّنَّ 
ر مقارنة مع الضرر املراد تفاديه, فيمكن ذكَ أوقعه, وإذا كان الضرر الواقع ال يُ 

القول إنَّ اخلطر هنا يشكل قوة قاهرة, وبناًء على ذلك يُعَفى مسب ب الضرر 
 .233من كامل املسؤولية

تسو غ الفعل ومتحو عنه وصف  -شروطها  مَّت توافرت -حالة الضرورة و 
خمفَّفة, أي إنَّه ال يُلَزم إال ومع ذلك محل املشرع املدعى عليه مسؤولية  ,234اخلطأ

 بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.

مع مالحظة أنَّ إلزام حمدث الضرر بالتعويض املناسب هنا ال يكون على أساس 
نَّ حالة الضرورة تنفي هذا اخلطأ, ولذلك فإنَّ تقرير إإذ  ؛ثبوت خطأ يف جانبه

القاعدة العامة يف مسؤوليته وبالتايل إلزامه بالتعويض, يكون استثناًء ويُؤَسس على 
 .236, إن توافرت شرائطها أو حتمل التبعة كمسؤولية عدمي التمييز235اإلثراء بال سبب

 مقارنة بين حالة الضرورة والقوة القاهرة: - 1
حالة الضرورة ال تعدم لدى من تواجهه اإلرادة أو االختيار إذ ال يزال له شيء 
من االختيار بني أمرين بعد أن يوازن بينهما, حتّمل الضرر الذي يتهدَّده أو ارتكاب 

                                                           
 .385د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 232
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وختتلف القوة القاهرة يف ذلك عن حالة الضرورة,  ,فعل الضرورة تفاديًا لذلك الضرر
ا نَّ القوة القاهرة ال تد إإذ  ع للشخص أّي فرصة لالختيار أو املوازنة بني األمرين وإَّنَّ

عل تنفيذ الواجب وجت, 237تضع الشخص أمام استحالة التصرف على النحو املطلوب
بعدم اإلضرار بالغري مستحياًل, ولذا ينتفي معها فضاًل عن رابطة السببية خطأ املدعى 

فيبقى  -واإلكراه يف حكمها  -رة عليه النتفاء العنصر املعنوي فيه, أمَّا حالة الضرو 
 .238للمدعى عليه شيء من االختيار بني ضررين بعد أن يوازن بينهما

 مقارنة بين حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة: - 2
تتفق حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة يف علة تقرير كل منهما, وهي وجود 

وخيتلفان فيما وراء  ,الغري أو مالهخطر حال على النفس أو على املال أو على نفس 
ذلك, ففي حالة الدفاع الشرعي جند أنَّ األذى الذي حيدثه املدافع بغريه, يقع على 

أمَّا يف حالة الضرورة فإنَّ الضرر  ,شخص معتٍد لذلك فإنَّ فعل املدافع يُعّد مشروعاً 
الذي يسب به للغري مرتكب فعل الضرورة يقع على شخص بريء ولذلك بقيت 

 . 239مسؤوليته وإن كانت خمففة

وقد ترتب على هذا الفارق اجلوهري فارق آخر وهو اشرتاط أن يكون الضرر 
رَتط يف االعتداء بينما ال ُيش ,املراد تفاديه أكرب من الضرر الناشئ عن فعل الضرورة

 .240الذي يرب ر حق الدفاع الشرعي شيء من اجلسامة

 بالضرر: رضا المضرور -رابعاً 
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يُعّد رضا املصاب بالضرر أو قبوله باملخاطر من أسباب اإلباحة اليت ترفع 
 :241وصف اخلطأ عن التعدي ولكن بشرطني

كاملة صحة هذا الرضا والقبول, بأن يكون صادرًا من ذي أهلية   -األول 
وإرادة سليمة من عيوب الرضا, أي الغلط والتدليس واإلكراه, فإذا كان املضرور قاصراً 
وجب أن ينضم إىل قبوله رضا وليه, فال جيوز الركون إىل رضا القاصر االشرتاك يف 
مباراة للمالكمة إال مبوافقة وليه, وينبغي أن يكون متبصرًا حبقيقة خماطر النشاط 

 ن أّي تدليس أو غلط, فال عربة لرضاه.ومدى جسامتها من دو 

مشروعية الرضا والقبول, بأن يكون احلق الذي ارتضى املضرور املساس  -الثاين 
به أو تعريضه للخطر ممَّا جيوز له قانونًا التصرف فيه, فاألموال واحلقوق املالية جيوز 

فعلياً باإلتالف, فيجوز  التصرف هبا تصرفاً قانونياً بالبيع واهلبة والعارية وغريها, وتصرفاً 
 .242السماح للغري بإتالفها صراحة أو ضمناً 

 :لمسؤوليةلتطبيقات  -الفرع الخامس 

                                                           
 .80 - 79د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 241
واحلريات العامة بأنواعها فاإلمجاع  "أما غري احلقوق املالية مثل احلق يف احلياة وسالمة النفس, - 242

منعقد على بطالن التصرفات القانونية اليت تكون حماًل هلا مثل هذه احلقوق فقتل إنسان بناء على طلبه 
عقوبات(, وكذا إصابة القاتل باملبارزة فال ينجو الفاعل من املسؤولية )م  539يعد عماًل غري مشروع )م 

كان قبول املساس بسالمة اجلسم ضرورياً حلفظ حياة اإلنسان, كقبول (, يستثن من هذا اخلطر إذا  425
إجراء عملية جراحية خطرية رجاء النجاة من موت يبدو حمققاً, وكذا إذا كان قبول تعريض اجلسم خلطر 
اإلصابة حيقق مصلحة أوىل بالرعاية, كمصلحة حتسني الصحة بوجه عام, وتقوية اجلسم البشري املتولدة 

الرياضية مع ما تنطوي عليه من خماطر. على أنَّ رضا املصاب ال أثر له حَّت يف هذا النطاق  عن األلعاب
وتقوم املسؤولية كاملة إذا مل يراع  املدعى عليه أصول الفن وقواعد السالمة". د. أمين أبو العيال, املصادر 

 .80غري اإلرادية, مرجع سابق, ص 
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ال شك أنَّ هناك مئات الوقائع احملدَّدة اليت يصدق عليها وصف الواقعة الضارة 
 , وسنكتفي بعرض بضعة أمثلة عنها.243العمل غري املشروعأو 

 للطبيب:المسؤولية المدنية  -أواًل 
ضرر فال يعين ذلك أنَّ الطبيب مسؤول الطبية إذا جنم عن أي من األعمال 

ا جيب إثبات اخلطأ يف جانبه لتقوم مسؤوليته, وإثبات اخلطأ يكون عن طريق  عنه, وإَّنَّ
, وهو يف مثل هذه احلال املعتادإثبات احنراف الطبيب يف سلوكه عن سلوك الشخص 

د فيها الطبيب الذي ج  يف الظروف نفسها اليت وُ  دج  طبيب من االختصاص نفسه ووُ 
, وهذا ما استقر 244سبَّب بعمله ضررًا للمريض, ويكون ذلك عن طريق اخلربة الطبية

 .245عليه اجتهاد حمكمة النقض السورية

ا رت حمكمة النقض الفرنسية أهنَّ أمَّا فيما يتعلق بطبيعة مسؤولية الطبيب فقد قرَّ 
يذهب الفقه إىل أنَّ طبيعة هذه املسؤولية هي عقدية  سورية, ويف 246مسؤولية عقدية

                                                           
 .302ون, مرجع سابق, ص د. أمحد سالمة, املدخل لدراسة القان - 243
 .278د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 244
"إن مسؤولية الطبيب ختضع للقواعد العامة مَّت حتقق وجود خطأ مهما كان نوعه سواء كان خطأ  - 245

املألوف للرجل العادي أما فنيًا أو غري فين جسيمًا أو هيناً, إن معيار اخلطأ هو االحنراف عن السلوك 
اخلطأ املهين فهو يتصل باألصول الفنية للمهنة. مادام األمر يتعلق بوقائع متصلة باإلمهال وبالواجبات 
العامة للطبيب, فإن يف وسع القضاء أن يكون له دور بارز يف تقدير الوقائع واستخالص ما إذا كان 

 يرتبط بالتزامات طبية حبتة وأصول فنية". )الغرفة يستشف منها خطأ ارتكبه الطبيب طاملا أن األمر ال
(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, 1975لعام  600أساس  156املدنية قرار رقم 

 مرجع سابق.
بأنَّ: "مسؤولية األطباء عما  1936مايو  20قضت الدائرة املدنية حملكمة النقض الفرنسية يف  - 246

يرتكبون من خطأ يف عالج املرضى الذين اختاروهم هي مسؤولية عقدية ال ختضع لقاعدة تقادم الدعوى 
املسؤولية التقصريية من قانون حتقيق اجلنايات واليت تسقط مبقتضاها دعوى  738اجلنائية الواردة يف املادة 

 1 - 1937سريي  1936مايو  20نقض مدين فرنسي )مَّت كان اخلطأ املدين مكونًا جلرمية جنائية". 
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إذا كان املريض قد اختار طبيبه, ولكنَّ القضاء يرى خالف ذلك ويعّد هذه املسؤولية 
 .247تقصريية

وهذا التكييف غري صحيح, فمادام هناك عقد بني الطبيب واملريض أو نائبه, 
 فإنَّ مسؤولية الطبيب تكون عقدية.

فيها العقد, وهي حالة عدم أخذ رضاء املريض, أو وهناك حاالت يبطل 
مباشرة عملية أو جتربة طبية ال حتتاج إليها حالة املريض, وهي من احلاالت املخالفة 

 .248لآلداب

, فإنَّ أحداً 249وفقاً لألصول الطبية املستقرةببذل عناية التزام وإنَّ التزام الطبيب 
ا املطلوب منه بذل قصارى جهده يف نَّ الطبيب يلتزم بشفاء املريض, إمل يقل  وإَّنَّ

 ؛250سبيل الشفاء, وال حرج عليه إذا بذل ما يف وسعه ومل يتحقق الشفاء على يديه
 .251ا الشفاء فهو بيد اخلالق سبحانه و تعاىلالطبيب يعاجل فقط, أمَّ  ذلك ألنَّ 

 حوادث النقل: -ثانياً 

                                                                                                                                        

وفاء حلمي أبو مجيل, اخلطأ الطيب )دراسة حتليلية فقهية وقضائية يف كل من  د., مذكور لدى: (321 -
 .12 - 11, ص 1987مصر وفرنسا(, دار النهضة العربية, القاهرة, 

 .280 - 279د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 247
ي, املوسععععوعة القانونيععععة يف املسععععؤولية املدنيععععة )دعععععوى التعععععويض(, دار الكتععععب قعععععمععععرو عيسععععى الف - 248

 .288, ص 2002احمللة الكربى,  -القانونية, مصر
املصادر اإلرادية لاللتزام )نظرية العقد واإلرادة  -د. مصطفى عبد اجلواد, مصادر االلتزام  - 249

 .45, ص 2005املنفردة(, دار الكتب القانونية, مصر, 
 .14د. وفاء حلمي أبو مجيل, اخلطأ الطيب, مرجع سابق, ص  - 250
 .45د. مصطفى عبد اجلواد, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 251
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تقوم على خطأ مفرتض ال يقبل إثبات  ,252عقديةبأجر تكون مسؤولية الناقل 
العكس؛ وذلك ألنَّ التزامه بالنقل هو التزام بتحقيق نتيجة أو التزام بالسالمة, ومن مثَّ 
جيب على الناقل تعويض املضرور عن أّي تلف يصيب الشيء يف أثناء عملية النقل, 

 بب أجنيب, ما مل يثبت وجود س253أو أّي ضرر يصيب املسافر يف أثناء هذه العملية
 .254ال يد له فيه

                                                           
لعقد ال إىل اخلطأ الناتج عنه الضرر والذي هو أساس "إن مبدأ املسؤولية التعاقدية يستند إىل ا - 252

املسؤولية التقصريية املرتكزة على اإلمهال أو عدم االنتباه أو قلة االحرتاز أو خمالفة األنظمة, ولذا فإن 
العطل والضرر الناتج عن وفاة شخص أثناء نقله بوسائل النقل العائدة ملتعهد النقل يستند إىل املسؤولية 

تاريخ  7وال يؤثر يف ذلك انتفاء خطأ السائق يف تدهور السيارة مسببة احلادث". ) التعاقدية
(, برنامج الكامل يف الفتاوى 201قا  66ص  1958م  77ص  2ع  9, القانون س 18/1/195

 واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
قرَّرت  .284 - 283 د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص -د. أمين أبو العيال  - 253

حمكمة النقض السورية أنَّ: "الناقل مسؤول عن تسليم البضاعة كما استلمها ملالكها وهو مسؤول عن 
, جملة 11/12/2000تاريخ  382أساس  477التعويض عن النقص". )الغرفة املدنية األوىل قرار رقم 

ضرر الذي حصل على قسم من (. ويف قرار آخر: "للمت455ص  2002لعام  6 - 5احملامون العددان 
ن للمتضرر احلق إضرره من شركة التأمني أن يداعي الناقل بالقسم من الضرر الذي مل يشمله التأمني, إذ 

(, برنامج الكامل يف 22/5/1971تاريخ  311/441يف تقاضي التعويض عن كل ضرر". )قرار رقم 
 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.

اقل مسؤول عن هالك األشياء املنقولة وعن إحلاق العيب هبا أو نقصاهنا ما عدا األحوال "إن الن - 254
الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب يف املنقول أو عن خطأ املرسل إال إذا أقام الدليل على وجود القوة 

(, 74قا  41ص  1959, م 302ص  5ع  10, القانون س 20/5/1959تاريخ  200القاهرة". )
إذا كانت مسؤولية الناقل بتسليم البضاعة حبالة سليمة ويف املوعد التزامًا بتحقيق غاية فإنه ميكن التحلل "

 1424/931منها إذا وقعت قوة قاهرة غري ممكنة التوقع من أشد الناس يقظة وبصراً باألمور". )قرار رقم 
وى واالجتهاد وآراء (, برنامج الكامل يف الفتا439قا  356ص  1974, م 5/11/1974تاريخ 

 الفقهاء, مرجع سابق.
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التزامًا بتحقيق نتيجة سواء أكان  -كما سبق الذكر   -ويُعّد التزام الناقل بأجر 
 .255النقل براً, أو حبراً 

على سبيل اجملاملة وُأصي ب الراكب يف حادث, ال يكون له النقل أمَّا إذا كان 
له الرجوع عليه الرجوع على صاحب السيارة على أساس املسؤولية العقدية, وإن كان 

على أساس املسؤولية التقصريية, ويكون على املضرور أن يثبت اخلطأ يف جانب 
 .256صاحب السيارة طبقاً للقواعد العامة

 حماية البيئة: -ثالثاً 
من أجل ضمان احملافظة على محاية البيئة متنع كّل القوانني واملراسيم التشريعية 

ل التبعة, وهي يف ر بالبيئة على أساس حتمّ اإلضرار بالبيئة, وتقيم مسؤولية من يض
 .257أغلب احلاالت مسؤولية تقصريية

 العمل: إصابات -رابعاً 
هناك حاالت يضطلع فيها بعض الناس بأعمال تدر عليهم أرباحًا وفرية, 

خماطر للغري, وقد رأت أكثر الشرائع احلديثة أنَّ  -دون أّي خطأ منهم  -وينشأ عنها 
وها ولو مل يقع منهم أّي ؤ العدالة تقتضي أن حيمل هؤالء الناس املخاطر اليت أنش

وه من خماطر, ؤ من ضرر بسبب ما أنشخطأ, وجعلتهم مسؤولني عمَّا يصيب الغري 
وقد طبقت ذلك بوجه خاص على احلوادث اليت تصيب العمال يف املصانع الكبرية 

                                                           
"التزام الناقل البحري التزام بتحقيق غاية هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إىل املرسل إليه يف ميناء  - 255

جلسة  -ق  53لسنة  2147الوصول أيًا كانت طريقة التسليم املتفق عليه". )الطعن رقم 
(, برنامج الكامل يف الفتاوى 138, ص 1993لعام  2و 1, احملامون العددان 26/12/1988

 واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
 .382د. توفيق حسن فرج, النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 256
 .281د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 257
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مكان افرتاض أّي بسبب عملهم, فجعلت رّب العمل مسؤوالً عنها ولو مل يكن يف اإل
 إذا ثبت أنَّ اإلصابة وقعت بسبب حادث فجائي أو قوة خطأ يف جانبه, وحَّتَّ 

 .258قاهرة

أن يتمسك ضد املؤسسة , 259وال جيوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل
صاحب العمل إال إذا  إىل وال جيوز له ذلك أيضًا بالنسبة  ,بأحكام أّي قانون آخر

من قانون التأمينات  47كانت اإلصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه )املادة 
 االجتماعية(.

د إصابة نفسه, التعويض النقدي إذا تعمَّ وباملقابل ال يستحق العامل املصاب 
أو إذا حدثت اإلصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب املصاب )املادة 

 .260من قانون التأمينات االجتماعية( 24

ه حيق لورثة العامل املصاب املطالبة بالتعويض, وفق ما وجتدر اإلشارة إىل أنَّ 
 .261استقر عليه اجتهاد حمكمة النقض السورية

                                                           
 627السعود, مبادئ االلتزام يف القانون املصري واللبناين, مرجع سابق, ص د. رمضان حممد أبو  - 258

- 628. 
جاء يف قرار: "إمَّا أن تكون إصابة العمل نتيجة حلادث يقع للمؤمن عليه أو أن يكون من  - 259

أساس  628إدارية عليا قرار رقم ) األمراض املهنية احملدَّدة يف اجلدول وفق قانون التأمينات االجتماعية".
(, برنامج الكامل 880ص  2002لعام  10 - 9, جملة احملامون العددان 24/10/2001تاريخ  865

 يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
كل   - 2كل فعل يأتيه املصاب حتت تأثري اخلمر واملخدرات.   - 1"ويعترب يف حكم ذلك:  - 260

 يف أماكن ظاهرة من حمل العمل".خمالفة صرحية لتعليمات الوقاية املعلقة 
"حيق لورثة العامل املصاب أن يتقدموا بدعوى تعويض عن األمل والضرر الذي أصاهبم, أو بدعوى  - 261

طارئ عمل. فإذا أقاموا الدعوى األوىل وحكم هلم بأقل من تعويض طارئ العمل, جاز هلم الرجوع 
(, برنامج الكامل يف 28/2/1965 تاريخ 468أساس  102بالباقي على رب العمل". )نقض رقم 

 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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 التعدي على الشرف والسمعة: -خامساً 
يف جمال االعتداء على الشرف والسمعة, يكون الشخص مسؤواًل إذا احنرف 

, حَّتَّ ولو مل يصدر سلوكه عن سوء نية, ويقع املعتادعن السلوك املألوف للشخص 
والقذف والبالغ  االعتداء على السمعة والشرف بطرق خمتلفة عن طريق السب  

 .262اعة أخبار غري صحيحة أو إشاعات كاذبةالكاذب أو إذ

 :الضرر – الثاني المطلب
كفي نسبة اخلطأ لشخص ما لقيام املسؤولية, بل جيب باإلضافة إىل ذلك تال 

 . 263وجود ضرر

فالضرر هو ركن جوهري من أركان املسؤولية املدنية العقدية والتقصريية, وهو يف 
, 264تقوم املسؤولية يف حال انتفاء الضررحد  ذاته مناط املسؤولية املدنية, حيث ال 

 وال يكون هناك التزام بالتعويض.

والضرر ليس ركنًا يف املسؤولية عن الفعل الشخصي فحسب, بل ويف املسؤولية 
 .265عن فعل الغري وعن األشياء, وهو ال خيتلف باختالف نوع املسؤولية

 :شروط الضرر القابل للتعويض -الفرع األول 
"األذى الذي يصيب اإلنسان يف حق من حقوقه أو يف مصلحة الضرر هو: 

 . 266معتربة شرعاً, سواء كان هذا احلق أو املصلحة ذا قيمة مالية أم مل يكن كذلك"

                                                           
 .382د. توفيق حسن فرج, النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 262
 .390د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 263
األديب الناجم عن جرم "دراسة مقارنة",  جملة جامعة دمشق  د. فواز صاحل, التعويض عن الضرر - 264

 .273, ص 2006, العدد الثاين, 22للعلوم االقتصادية والقانونية, اجمللد 
 .367د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 265
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إذن ال ُيشرَتط أن يكون احلق الذي حصل املساس به حقاً مالياً كحق امللكية, 
 .267بل يكفي املساس بأي  حق, كاحلق يف احلياة, أو يف اخلصوصية

 الشروط اآلتية:حَّتَّ يكون قابالً للتعويض توافر وُيشرَتط يف الضرر 

 أن يكون الضرر محققًا: -الشرط األول 
"إنَّ الضرر املادي هو إخالل ورد يف قرار حملكمة النقض السورية اآليت: 

مبصلحة للمضرور ذات قيمة مالية, وجيب أن يكون هذا اإلخالل حمققاً وال يكفي أن 
 .268حمتماًل يقع أوال يقع"يكون 

 الضرر الحال والضرر المستقبل: -أواًل 

ُيشرَتط يف الضرر حَّتَّ يكون قاباًل للتعويض أن يكون حمقَّقاً, ويكون الضرر 
 حمقَّقاً يف حالتني: 

إذا كان حمقَّقاً يف احلال أي وقع فعاًل, ومثاله إصابة الشخص يف حادث سيارة,  - 1
 ., أو حرق منزلهأو وفاته, أو إتالف ماله

إذا  كان حمقَّق الوقوع يف املستقبل, ومثاله عجز املضرور عجزًا كلَّيًا عن العمل  - 2
 نتيجة احلادث.

                                                                                                                                        
بناين, مرجع سابق, ص د. رمضان حممد أبو السعود, مبادئ االلتزام يف القانون املصري والل - 266

231. 
 .41د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 267
, (, سجالت حمكمة النقض20/8/1998/ تاريخ 562أساس / -/ 407قرار / -غرفة أوىل ) - 268

ء احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلز 
 . 2566, ص 5174الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
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ففي هذه احلالة يستحق هذا الشخص تعويضًا ليس عن العاهة اليت أصابته 
فعاًل فحسب, بل وعن الضرر الذي سيصيبه نتيجة عجزه عن العمل يف املستقبل, 

 .270, وال ميكن تالفيه269ر مؤكدفهذا الضر 

فالضرر املستقبل يُعوَّض عنه مَّت كان حمقَّقاً, ويستدعي ذلك أن تتوفر أمام 
 ؛القاضي الوسائل الالزمة لتقدير قيمة هذا الضرر, وذلك شرط من الصعب توفره

ذلك أنَّ الغالب أال يستطيع القاضي تقدير عناصر الضرر املستقبل مقدَّماً, ولو كان 
ر الضرر  ,رر حمقَّقاً هذا الض ولكنَّ القاضي يستطيع التغّلب على هذه الصعوبة بأن يقد 

املستقبل تقديراً مؤقتًا وليس هنائيًا وحيتفظ للمضرور باحلق يف الرجوع إليه يف املستقبل 
 .271بطلب التقدير النهائي

ر  171وهذا ما نصت عليه املادة  من القانون املدين السوري بقوهلا: "يقد 
ضي مدى التعويض عن الضرر الذي حلق املضرور..., فإن مل يتيسر له وقت القا

احلكم أن يعني  مدى التعويض تعيينًا هنائياً, فله أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن 
 يطالب خالل مدة معيَّنة بإعادة النظر يف التقدير".

ي يف احلسبان وأحياناً ال يكون الضرر املستقبل متوقعاً, وبالتايل ال يدخله القاض
عند تقدير التعويض, كما لو قدَّر القاضي مثاًل التعويض على أساس إصابة املضرور 

يف جروح وكسور, مثَّ حدث أن استفحل الضرر وتفاقم بعد احلكم بالتعويض  ةاملتمثل
عنه, كأن تؤدي هذه اإلصابة بعد تفاقمها إىل وفاته أو إىل برت أحد أعضائه, يف هذه 
احلالة جيوز للمضرور أو لورثته أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر املستجد الذي مل يكن 

                                                           
 .368د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 269
 .383د. توفيق حسن فرج, النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 270
 .369د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 271
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بان القاضي عند تقدير التعويض األول, وهذا موجودًا يف الدعوى ومل يدخل يف حس
 حيث إنَّ هذا الضرر جديد ومل يسبق التعويض عنه. ؛ال ينايف حجية األمر املقضي به

 الضرر المحتمل: -ثانياً 
جيب عدم اخللط بني الضرر حمقَّق الوقوع يف املستقبل وبني الضرر احملتمل, فهذا 

ن سيقع أم ال, بل هو جمّرد احتمال, وال األخري مل يقع بعد, ومن غري املؤكد إن كا
 يُعوَّض عنه.

 (: 1مثال )
أن حيدث شخص خبطئه خلاًل يف منزل جاره, فالضرر الذي وقع فعاًل هنا هو 

ل من حدث منه اخلطأ إال عن إصالح هذا وال ُيسأَ  ,ما أصاب منزل اجلار من خلل
حتمًا إىل هدم املنزل  اخللل أو تعويض اجلار عنه, أمَّا إذا كان هذا اخللل سيؤدي

اخلطأ أن يعوض اجلار أيضًا عن هذا  همستقباًل, عندئٍذ وجب على من حدث من
والعكس صحيح, إذ لو مل يكن من شأن هذا  ,الضرر الذي سيقع حتماً يف املستقبل

ل من يُنَسب إليه اخلطأ عن اخللل أن يؤدي على وجه اليقني إىل هدم املنزل فال ُيسأَ 
 .272ذلك

 (: 2مثال )
إذا تعثَّرت سيدة حامل يف شيء موضوع يف طريق املشاة فسقطت وُأصيَبت 

فإنَّه يُعّد ضررًا مستقباًل غري حمقَّق  ,جبروح وأصبح من احملتمل فوق ذلك إجهاضها
وقت احلادث ومن مّث ال ميكن أن يقوم االلتزام بالتعويض عنه مادام مل يصبح حمقَّقاً 

 .273بعد
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 (: 3مثال )
باشر شخص صناعة خطرة وسط أماكن سكنية, فإنَّ جريانه ال يستطيعون إذا 

مطالبته بتعويض الضرر الذي قد يصيبهم نتيجة انفجار أو احرتاق ذلك احملل, فهذا 
الضرر حمتمل قد حيدث وقد ال حيدث, ولكنَّهم يستطيعون مطالبته بتعويض ما 

مة احملل, فهذه اخلسارة أصاهبم من خسارة نتيجة اخنفاض قيمة أمالكهم بسبب إقا
 .274متث ل ضرراً حمقَّقاً حدث بالفعل

فإذا ما أصبح هذا الضرر حمقَّقاً يف وقت من األوقات قام االلتزام بالتعويض عنه 
ويف مثل هذه احلالة اليت يرتتب فيها على العمل غري  ,يف هذا الوقت وليس قبل ذلك

 على القاضي أن ستقبل, يتعنيَّ املشروع ضرر حمقق مع احتمال حتقق ضرر آخر يف امل
يقد ر التعويض املناسب للضرر احملقق وأن حيتفظ للمضرور باحلق يف املطالبة بتعويض 

 .275إضايف إذا ما حتقق الضرر احملتمل يف املستقبل

 تفويت الفرصة: -ثالثاً 
إذا كان الضرر احملتمل غري قابل للتعويض عنه, فإنَّ األمر على خالف ذلك 

تفويت الفرصة, فهذه األخرية وإن كانت يف حقيقتها أمرًا حمتماًل, إال أنَّ إىل بالنسبة 
ومثال ذلك: تفويت الفرصة على طالب يف الدخول إىل  تفويتها يُعّد أمرًا حمقَّقاً.

االمتحان, وتفويت الفرصة على موظف يف الرتفيع, وتفويت الفرصة على شخص يف 
 التقّدم إىل مسابقة للتوظيف.

املسؤول هنا قد مس حبق املدعي يف انتهاز هذه الفرصة, لذا ُعدَّ خطأ وإنَّ 
, واألمر ال شك يتسع 276تفويتها ضرراً حمققاً, يُراَعى عند تقديره نسبة الفوز واخلسارة
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فيه جمال االجتهاد وخيتلف فيه التقدير, ولذلك على القاضي أن يأخذ باألحوط, وأن 
 .277 جناح الفرصةيتجنب املبالغة يف تقدير االحتمال يف

 (: 1مثال )
ف يف تفويت ميعاد استئناف, إذا ظهر أنَّ جناحه كان مؤكدًا ُحك م للمستأن  

بتعويض يعادل قيمة احلق الذي خسره, وإال ُحك م له بتعويض جزئي يتناسب مع 
احتمال كسب االستئناف, فإذا كان هذا االحتمال معدومًا مل حُيَكم له بشيء, 

 .278غري فوات الفرص القضائية أن تستعني باخلربةوميكن للمحكمة يف 

 (: 2مثال )
أن يصدم شخص جوادًا من جياد السباق, فيمنعه من االشرتاك يف سباق 
, ففي هذه احلالة ال يكون لصاحب اجلواد املطالبة بتعويض عن عدم حصوله  معنيَّ

ال مؤكداً, ولكن  على اجلائزة املقرَّرة للفائز يف السباق, ألنَّ فوز جواده كان حمتمالً 
يكون له أن يطالب بتعويض عن ضياع فرصة االشرتاك يف السباق, فهذا ضرر 

 .279حمقَّق

 (: 3مثال )
ن عن مسابقة لشغل وظيفة وذكر املعلن يف إعالنه أنَّه سوف خيطر عل  لو أُ 

ع عليه مني فضيَّ مّث أمهل يف إخطار أحد املتقد   ,املتقدمني للمسابقة مبوعد عقدها
 .280فرصة أداء املسابقةبذلك 

 :مشروعة اإلخالل بحق أو بمصلحة -الشرط الثاني 
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الضرر احملقَّق هبذا املعن املتقد م ال ُيشرَتط فيه قانونًا حَّتَّ ميكن التعويض عنه 
 ,سوى شرط واحد هو أن يكون قد أصاب حقًا أو مصلحة مشروعة للمضرور

واحلق يُعّد دائمًا وحبسب  ,فالضرر قد يصيب املضرور يف حق أو يف مصلحة له
أمَّا املصلحة فقد تكون  ,طبيعته مشروعًا وإال ما كان القانون يعرتف به لصاحبه

ولذلك فالقانون جييز التعويض عن كل  ضرر  ,مشروعة وقد تكون غري مشروعة
ومثال الضرر  ,يصيب حقًا من احلقوق وجييزه عن كل  ضرر يصيب مصلحة مشروعة

فهذا اإلتالف يصيب احلق يف امللكية  ,احلقوق إتالف املال الذي يصيب حقًا من
ومثاله كذلك قتل شخص ملزم قانونًا باإلنفاق على  ,الثابتة لصاحب هذا املال

 ,فالقتل يف هذه احلالة يصيب حق هذا الشخص اآلخر يف النفقة ,شخص آخر
 ومثال الضرر الذي يصيب مصلحة مشروعة فيجب التعويض عنه, قتل شخص يقوم

فهذا  ,باإلنفاق على شخص آخر يتيم دون أن يكون ملزمًا بذلك قانونًا أو اتفاقاً 
القتل يصيب مصلحة لليتيم ال ترقى إىل منزلة احلق القانوين, ولكنَّ هذه املصلحة 

غري  ,281جيب التعويض عن الضرر الالحق هباو ذلك من رغم على التكون مشروعة 
أن يثبت املضرور, صاحب املصلحة, أنَّ القتيل كان أنَّه ُيشرَتط يف هذه احلالة األخرية 

 .282يعوله على وجه مستمر, وأنَّ فرصة االستمرار هذه كانت حمققة

ومثال الضرر الذي يصيب مصلحة غري مشروعة وال جيب التعويض عنه, إذا ما 
ففي  ,أتلف شخص خمدرات حيوزها شخص آخر بطريق غري قانوين لإلجتار فيها مثالً 

يكون هناك ضرر حلق حبائز املخدرات ولكنَّ الضرر مل يصب حقًا ألنَّ هذه احلالة 
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ا أصاب مصلحة غري مشروعة, فال يقوم  املخدرات خارجة عن دائرة التعامل, وإَّنَّ
 .283التزام بالتعويض عنها

 ن يكون الضرر مباشرًا:أ -الشرط الثالث 
خطأ, وأن ُيصاب شخص غريه بضرر,  املدعى عليهليس يكفي أن يقع من 

بل البدَّ أن يكون الضرر الذي  ,حق يف التعويض ق َبل الفاعل للمضرورحَّتَّ ينشأ 
, حبيث يكون واضحاً املدعى عليهنتيجة مباشرة للخطأ الذي وقع من  باملضرورحّل 

 .284أنَّه لوال هذا اخلطأ ما وقع ذاك الضرر

ا تكون بالنسبة فالرأي السائد يف هذا الشأن هو أنَّ  لضرر إىل ااملسؤولية إَّنَّ
املباشر فقط, فهذا الضرر هو الذي يرتبط برابطة سببية باخلطأ, أمَّا الضرر غري 

 .285املباشر, فال يرتبط باخلطأ برابطة ما, ولذلك فال يلتزم املخطئ بتعويضه

يشمل ...من القانون املدين السوري على أنَّه: " 222وقد نصت املادة 
ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب, بشرط أن يكون هذا نتيجة  التعويض

طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر يف الوفاء به, ويُعترَب الضرر نتيجة طبيعية إذا مل 
 يكن يف استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول".

م أنَّ الضرر املباشر الذي ُيس عن  املدعى عليهَأل وُيستخَلص من النص املتقد 
تعويضه والذي يرتبط باخلطأ برابطة سببية هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية 
للخطأ, ويكون الضرر نتيجة طبيعية للخطأ إذا مل يكن يف استطاعة املضرور أن يتوقاه 

 . 286معقول ببذل جهدٍ 
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 مثال: 
زراعته, ومل يقم  إذا تعاقد مزارع مع شخص على أن يور د له ماكينة ري لريّ 

زراعته,  املدين بتنفيذ التزامه بتوريد املاكينة, ممَّا ترتب عليه أنَّ املزارع مل يتمكَّن من ريّ 
فتلفت ومل حيصل على عائد منها, وكانت هذه األرض مستأجرة, فلم يتمكَّن من 

جيد دخاًل كافيًا لإلنفاق على أوالده يف  سداد األجرة, فطرده مالكها منها, ومل
وتراكمت عليه الديون فحجز عليه الدائنون,  ,التعليم, فرتكوا الدراسة حبثًا عن عمل

هنا لدينا سلسلة من  ,وملا ساءت أحواله املالية هجرته زوجته وطالبته بالطالق
عن الضرر املباشر فقط ل ا ُيسأَ َّنَّ ل املدين عنها مجيعاً, وإسأَ األضرار املتعاقبة ال يُ 

األرض وضياع ما كان سيحصل  املاكينة ممَّا نتج عنه عدم ريّ املتمثل يف عدم توريد 
ل عنها املدين إذ كان أمَّا باقي األضرار فهي أضرار غري مباشرة ال ُيسأَ  ,عليه املزارع

 مبقدور الدائن أن يتالفاها ببذل جهد معقول, بأن حيصل على ماكينة أخرى لريّ 
يرتك نفسه وأسرته فريسة لتسلسل أرضه, أو حيصل على قرض يسد د به ديونه, ال أن 

 .287األضرار

 أن يكون الضرر شخصياً: -الشرط الرابع 
أي أصاب مصلحة ذاتية خيتص هبا املدعي, سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم 

, ما مل يكن الضرر مجاعيًا حيث جيوز يف هذه احلالة لبعض األشخاص 288اعتبارياً 
احملامني حيث حيق هلا رفع دعوى التعويض االعتباريني, كاجلمعيات والنقابات, كنقابة 

 .289عن األضرار اجلماعية للمهنة اليت متثلها
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من ارتدَّ عليه مَّت كان مباشراً,  إىل كما يُعّد الضرر املرتد ضرراً شخصياً بالنسبة 
, واألضرار اليت 290كالضرر الذي يصيب الزوجة وأوالدها نتيجة قتل زوجها املعيل

 . 291دث وفاة رب العمل إىل تعريضهم للبطالةحتدث للعمال الذين يؤدي حا

 أنواع الضرر: -الفرع الثاني 
يكون الضرر إمَّا ضررًا مادياً, وإمَّا ضرراً أدبياً, ويضيف إليهم بعض الفقه نوع 

 ثالث هو الضرر اجلسدي, إال أنَّ هذا األخري ميكن أن يُدَرس يف النوعني األولني.

 الضرر المادي: -أواًل 
النوع من أنواع الضرر الذي يصيب الشخص يف ذمته املالية فيؤدي إىل هو هذا 

, 293اعها, أو يتمثل يف كسب مايل فاتهكإتالف األموال جبميع أنو , 292افتقاره
 .294ويدخل يف مفهوم الضرر املادي أيضاً الضرر املرتد بالنسبة إىل من ارتّد عليه

نَّ الضرر املادي هو "إويف هذا الصدد قرَّرت حمكمة النقض السورية اآليت: 
 .295"ل مبصلحة للمضرور ذات قيمة ماليةإخال

عنصري هذا الضرر من القانون املدين السوري  222املادة  حدَّدتوقد 
 ".ويشمل التعويض ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب...: "بقوهلا
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فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر املايل, فهو ككل حق مايل جيوز أن ينتقل إىل و 
الغري سواء حال حياة صاحبه باحلوالة, أو عند وفاته باملرياث, فإذا حصل تلف لشيء 
فإنَّ حق مالكه يف تعويض هذا التلف ميكن أن ينتقل إىل الغري عن طريق حوالة احلق, 

يف التعويض إىل شخص غريه, فيصبح هلذا الغري أن بأن حيو ل املالك املضرور حقه 
الضرر بالتعويض, كما أنَّه إذا تُويف املالك دون أن حيصل على  مسب بيطالب 

التعويض, كان لورثته أن يطالبوا به, سواء كان املالك قد طالب به قبل وفاته أو مل 
 .296يطالب

 الضرر األدبي: -ثانياً 
ذي ال يصيب الشخص يف ذمته املالية, أو هو هذا النوع من أنواع الضرر ال

بعبارة أخرى يكون الضرر أدبيًا إذا كان ال ميس مصلحة مالية للمضرور بل ميس 
 . 297مصلحة أدبية فقط

وهذا ما قرَّرته حمكمة النقض السورية بقوهلا: "أمَّا الضرر األديب فال ميس املال 
 . 298ولكن يصيب مصلحة غري مالية"

يصيب الشخص عادة يف شرفه واعتباره, كالضرر الذي الضرر الذي  ومن صوره
 .299يصيب اإلنسان نتيجة قذفه أو سب ه أو التشهري به

 نوعا الضرر األدبي: - 1
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 . 2566, ص 5174الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

 .842محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 299
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ميكن أن يكون الضرر األديب متصاًل بضرر مادي, أو جمرَّد ضرر أديب ال يتصل 
 بأّي ضرر مادي, وهو ما ُيسمَّى الضرر األديب احملض.

 متصل بضرر مادي:الدبي األضرر ال - أ
الضرر األديب قد يتصل بضرر مادي, كاالعتداء على الشرف وما يؤدي إليه 

يف املساس بصحة والذي يتمثل الضرر اجلسماين و , 300من فقد املضرور لعمله
اإلنسان أو سالمته اجلسدية, أو يتمثل يف موت اإلنسان, وما ينتج عن كل  ذلك من 

آالم بدنية أو نفسية للمضرور أو امليت أو مصروفات أو عجز عن العمل أو 
 .302ويف حال الوفاة ينتقل هذا التعويض إىل الورثة, 301لذويه

 محض:الدبي األضرر ال - ب
 ميكن أن يكون الضرر األديب ضرراً أدبياً حمضاً ال يتصل بأي  ضرر مادي.

 مثال: 
من د لديه آالمًا نفسية, أضعاف ما يصيبه صفع شخص على وجهه قد يول  

وكلمة نابية تُوجَّه إىل شخص قد تؤذي أحاسيسه ومشاعره أضعاف ما  ,ضرر مادي
ده له من أضرار إطالق عيار ناري عليه, وموت شخص عزيز عليه كابن أو أخ قد يول  

بل إنَّ قتل  ,يصيبه يف عواطفه وآماله, أضعاف األضرار املادية املتولدة عن هذه الوفاة

                                                           
 .225ن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد حس -د. نبيل إبراهيم سعد  - 300
 .841محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 301
"يتحقق الضرر بدهس املغدور ووفاته وحرمانه من احلياة بنتيجة احلادث وينتقل الضرر للورثة  - 302

, ص 1959, م. 8/2/1959تاريخ  110/602باخللفية ويوزع عليهم حبسب الفريضة الشرعية". )قرار 
 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.27, قا 11
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هم من اإلحباط يشهور قد ُيسب ب لدى أنصارهم أو مريدزعيم أو رجل دين أو فنان م
  .303واملساس بالقيم واملثل والعواطف أكثر من أي  ضرر مادي

 الحق في التعويض عن الضرر األدبي: - 2
يف الوقت احلاضر إىل جواز التعويض عن الضرر األديب يذهب مجهور الفقهاء 

بعد أن أصبح تعويض مثل  خاصةً , 304مثله مثل الضرر املادي بشرط أن يكون حمققاً 
هذه األضرار ال منافاة فيه للقيم واألخالق, أمَّا عن صعوبة تقديره فال جيب أن حتول 
دون تعويضه, واألمر مرتوك للقاضي شأنه شأن كثري من األمور صعبة التحديد 
والتقدير اليت يرتَك أمر تقديرها وحتديدها للقاضي كطرف حمايد, وال ميكن أن تُعّد 

وليس من شروط التعويض أن  ,حجة حلرمان الشخص من حق ميكن أن يثبت له
 ,يكون من طبيعة الضرر, واحلكم للمضرور مببلغ من املال يُعّد ترضية له وجرباً خلاطره

فإذا كنا ال نستطيع بأّي مبلغ نقدي أن نزيل ما أمل باألم الثكلى من حسرة ولوعة 
إىل عدم ترضية خاطرها مببلغ من املال, تقيم به على فقد ابنها, فهذا جيب أال يدفعنا 

صدقة جارية على روح ابنها, لعل ذلك يريح باهلا ويثبت فؤادها, فما ال يُدَرك كّله ال 
 .305يرتَك كّله

صراحًة مبدأ قابلية الضرر األديب  , يف القانون املدين,أقّر املشرع السوريوقد 
يشمل التعويض الضرر  - 1نَّه: "منه على أ 223للتعويض عنه, فقد نصت املادة 

األديب أيضاً, ولكن ال جيوز يف هذه احلالة أن ينتقل إىل الغري إال إذا حتدَّد مبقتضى 
 اتفاق, أو طالب الدائن به أمام القضاء.

                                                           
 .92 - 91أمين أبو العيال, أحكام االلتزام, مرجع سابق, ص  د. -امت البيات حممد ح د. - 303
 .226د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 304
 .94 - 93أمين أبو العيال, أحكام االلتزام, مرجع سابق, ص  د. -حممد حامت البيات  د. - 305
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وال جيوز احلكم بتعويض إال لألزواج واألقارب إىل الدرجة الثانية عمَّا يصيبهم  - 2
 من أمل من جراء موت املصاب".

 صاحب الحق في التعويض عن الضرر األدبي: - 3
ع السوري احلق يف التعويض عن الضرر األديب املتمثل يف األمل الذي حصر املشرّ 

يصيب الشخص من جراء وفاة آخر, باألزواج واألقارب حَّتَّ الدرجة الثانية فقط, 
, واستقر الثانيةمن القانون املدين السوري يف فقرهتا  223وهذا ما ذكرته صراحًة املادة 

 .307, وإنَّ املطالبة هبذا احلق مستقلة عن الضرر املادي306عليه القضاء

 

                                                           
يض إال لألزواج واألقارب إىل الدرجة الثانية عما يصيبهم من أمل من جراء "ال جيوز احلكم بتعو  - 306

(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد 21/5/1980تاريخ  1384قرار  839موت املصاب". )ج 
 وآراء الفقهاء, مرجع سابق.

أن يكلفوا  "حيق لورثة املغدور )دهس بسيارة( أن يطالبوا بالتعويض األديب لفقد مورثهم دون - 307
, م. 75, ص 2ع  9, القانون 31/12/1957/هع.ع تاريخ 615بإثبات ضررهم املادي". )قرار رقم 

 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.57, ص 171, قا 1958

 اجلدة -اجلد 

 األم -األب 

 املتوىف األخت األخ

 ابنة

 حفيد حفيدة

 ابن

 حفيد
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ع تضييق دائرة ذوي املتوىف الذين هلم املطالبة بتعويض الضرر وقد راعى املشرّ 
م بتعويض عن الضرر كَ فال حيُ  ,308األديب الذي أصاهبم شخصيًا بوفاته منعًا للمغاالة

واألخوات, وال لألعمام والعمات واخلاالت, وال ألوالدهم من األديب ألوالد األخوة 
باب أوىل, وال للخطيب واخلطيبة, وال لألصدقاء مهما كان امليت قريبًا إىل 

ولوال هذا التحديد الستطاع كّل قريب أو صديق أن يّدعي الضرر ملا , 309نفوسهم
 .310حلقه من أمل كي حيصل على تعويض

ضوا مجيعًا عن عوَّ ر أن يُ من ذكرنا, فال يُتصوَّ  د كلّ ج  ومع ذلك إذا فرض ووُ 
درجة القرابة اليت حدَّدها املشرع ما هي , ف311الضرر األديب الناشئ من موت املصاب
فإذا ثبت عدم إصابة القريب بأمل نتيجة وفاة  ,إال قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس

ه ال يكفي للحكم املصاب فال حُيَكم له بالتعويض, وُيستخَلص من كّل ذلك أنَّ 
بالتعويض عن الضرر األديب يف حالة وفاة املصاب توافر صلة القرابة املنصوص عليها 

ا جيب أن تسب ب الوفاة أملًا حقيقيًا للقريب وإذا ثبت للمحكمة  ,يف القانون, وإَّنَّ
انتفاء األمل جيب عليها أن حتكم برّد دعوى التعويض عن الضرر األديب حَّتَّ لو كانت 

 .312القرابة متوافرة صلة

                                                           
 .330د. أنور سلطان, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 308
(, )اجمللد الثاين: نظرية 1وري, الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد )د.عبد الرزاق أمحد السنه - 309

لبنان, الطبعة الثالثة اجلديدة,  -مصادر االلتزام(, منشورات احلليب احلقوقية, بريوت  –االلتزام بوجه عام 
 .987, ص 1998

 .493, ص مرجع سابقعبد املنعم فرج الصده, مصادر االلتزام,  د. - 310
 .330سلطان, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  د. أنور - 311
 .287د. فواز صاحل, التعويض عن الضرر األديب الناجم عن جرم, مرجع سابق, ص  - 312
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ومل يعرض النص إال حلالة الضرر األديب الذي يلحق ذوي املصاب إذا تُويف, ومل 
يذكر حكم احلالة اليت مل ميت فيها املصاب, ويرى الفقهاء أنَّه يف هذه احلالة األخرية 

 . 313تعويضاً عن الضرر األديب يف هذه احلالة لغري األب أو األم ىعطَ ال يُتصوَّر أن يُ 

 شروط انتقال التعويض عن الضرر األدبي إلى الغير:  - 4
األصل أنَّ احلق يف التعويض عن الضرر األديب قاصر على املضرور نفسه, 
وبالتايل ال ينتقل إىل غريه بأي  سبب من أسباب االنتقال كاملرياث, إال إذا أصبحت 

 .314مطالبة املضرور به حمققة

تعويض عن الضرر األديب ال ينتقل إىل الغري وقد نص القانون صراحًة على أنَّ ال
د 315إال إذا حتدَّد مبقتضى اتفاق أو طالب الدائن به قضاءً  , وبذلك يكون قد حدَّ

 فقط. يف حالتنيالطريقة اليت ينتقل هبا التعويض عن الضرر األديب إىل الغري 

 ويف الشخص املضرور قبل حتقق إحدى هاتني احلالتني, فإنَّ وعلى ذلك فإذا تُ 
 .316احلق يف التعويض عن الضرر األديب ال ينتقل إىل ورثته

قد أفصح عن عزمه يف  املضرورواحلكمة من اكتفاء املشرع مبجرَّد أن يكون 
هو أقدر الناس  املضرورالتمسك حبقه يف التعويض عن الضرر األديب, هي أنَّ هذا 

فقد  ,خصيتهعلى تقدير مدى ما متثله املطالبة القضائية بالتعويض من مساس بش
                                                           

. د. 228د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 313
سعد, مصادر وأحكام االلتزام, مرجع د. نبيل إبراهيم  -د. رمضان حممد أبو السعود  -مصطفى اجلمال 

 .350سابق, ص 
 - 228د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 314

229. 
 .842محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 315
األديب وانتقال احلق يف التعويض عنه )دراسة مقارنة(, دار د. ناصر مجيل حممد الشمايلة, الضرر  - 316

 .158, ص 2005األردن, الطبعة األوىل,  -اإلسراء, عمان 
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يقد ر أنَّه من األفضل حفظًا ملكانته, عدم إثارة املوضوع كّلية ال مع املسؤول وال أمام 
إمخاد أمر الضرر وعدم تقليبه, فال جيوز ألّي شخص  املضرورالقضاء, وإذا ما قدَّر 

مهما كان أن يعيد إثارته بعد وفاته, ألنَّه من األمور اليت تتعلق بشخصه, أمَّا إذا 
أفصح عن إرادته يف التمسك حبقه يف التعويض, متفقًا بشأنه مع املسؤول أو مطالباً 

 .317البوا هبذا التعويضبه أمام القضاء, فإنَّ للورثة أو املتناَزل هلم أن يط

 :عالقة السببية - المطلب الثالث
عالقة السببية هي تلك العالقة املباشرة اليت تقوم بني الفعل الالزم لقيام 

 .318املسؤولية, وبني الضرر الذي أصاب املضرور, وهي ركن ثالث من أركان املسؤولية

ذاته ال يعين حكمًا قيام املسؤولية  الوقتإنَّ وجود خطأ وضرر متعاصرين يف و 
التقصريية, بل جيب أن يرتبط هذا اخلطأ بذلك الضرر بعالقة سببية, أي أن يكون 

 خطأ املدعى عليه هو الذي سبَّب الضرر الذي أصاب املدعي.

وهذا هو ما أراد املشرع التعبري عنه صراحًة بنصه على أنَّ: "كّل خطأ سبَّب 
 .319تكبه بالتعويض"ضرراً للغري يلزم من ار 

 (: 1مثال )
إذا تركت مصلحة التنظيم أو مصلحة اجملاري حفرة حفرهتا يف الطريق العام دون 

د شخص إلقاء آخر يف هذه وضع عالمة مضيئة تلفت النظر إليها لياًل, مثَّ تعمَّ 
ب األخري بضرر, فال يكفي لقيام مسؤولية املصلحة املذكورة ما وقع منها صي  احلفرة, فأُ 

                                                           
 .98أمين أبو العيال, أحكام االلتزام, مرجع سابق, ص  د. -حممد حامت البيات  د. - 317
 .406د. جالل علي العدوي, املوجز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 318
 .392د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 319
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ألنَّ هذا اخلطأ مل يكن هو السبب  ؛خطأ بعدم وضع العالمة املضيئة على احلفرة من
 .320يف حدوث الضرر الذي حلق املصاب

 (: 2مثال )
جمرَّد حتّطم زجاج إحدى النوافذ أثناء إطالق شخص عياراً نارياً ال يكفي للقول 

ا يلزم لذلك  إثبات تدخل هذا مبسؤولية مطلق العيار الناري عن هذا الضرر, وإَّنَّ
 .321العيار يف حتطيم النافذة

 (: 3مثال )
إذا قاد شخص سيارة دون أن حيصل على ترخيص بالقيادة, مثَّ دهس أحد 
املارة الذي ظهر فجأة يف طريقه, حبيث مل يكن يستطيع أن يتفاداه, فإنَّه ال يكون 

م عالقة مسؤواًل عن هذا احلادث بالرغم من خطئه يف القيادة دون ترخيص النعدا
 .322السببية بني هذا اخلطأ واحلادث الذي وقع

 (: 4مثال )
جمرَّد حتّطم الواجهة الزجاجية ألحد احملالت أثناء مرور إحدى السيارات ال 
ا يلزم لذلك  يكفي للقول مبسؤولية سائق السيارة, وبالتايل مسؤولية من استخدمه, وإَّنَّ

 . 323على سبيل املثالإثبات إصابة هذه الواجهة حبجر قذفت به دواليب السيارة 

 (: 5مثال )

                                                           
 .624د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 320
 .833محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 321
 .229سم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد حسن قا -د. نبيل إبراهيم سعد  - 322
 .834 - 833, ص املرجع السابقمحدي عبد الرمحن,  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 323
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وقبل أن يتناوله أطلق عليه آخر عياراً نارياً  ,عليه مساً إذا وضع شخص للمجين 
الضرر مل  واضع السم ال يكون مسؤواًل من الناحية املدنية عن القتل ألنَّ  فإنَّ  ,فقتله

 .324يكن نتيجة اخلطأ

 قيام عالقة السببية: -أواًل 
تقدير قيام عالقة السببية أو عدم قيامها من أدق األمور, إذ غالبًا ما يُعّد 

فليس حتمًا أن يتكَّون السبب  ,325تساهم أخطاء عديدة ومتنوعة يف إحداث الضرر
من حادث واحد أو من فعل واحد, بل قد يتكَّون من جمموعة من احلوادث أو 
األفعال تنشأ النتيجة عن جتمعها, وال يكفي الواحد منها مستقاًل حلصول هذه 

  اجملال مها: , وقد اتبع الفقه والقضاء نظريتان يف هذا326النتيجة

 األسباب: )أو تكافؤ( نظرية تعادل - 1
وتُعَرف هذه النظرية بنظرية , 327تُنَسب هذه النظرية إىل الفقيه األملاين فون بريي

اليت تكون قد أدت إىل حدوث الضرر كافة األسباب  بوتأخذ , 328تعّدد األسباب
 . 329بغض النظر عن مدى تأثري كل منها يف إحداث النتيجة الضارة

يكون قد ساهم يف حدوث الضرر يكون  330-مهما كان بعيداً  -فكّل سبب 
ا كّلها تُعّد  سبباً له, ولذلك فإذا تعدَّدت األحداث اليت سامهت يف حدوث الضرر فإهنَّ

 .331أسباباً له

                                                           
 .233د. الفصايلي الطيب, النظرية العامة لاللتزام, مرجع سابق, ص  - 324
 .392د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 325
 .395حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  د. - 326
 .396, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 327
 .834محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 328
 .393د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 329
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 (: 1مثال )
لو أنَّ شخصًا قاد سيارة بسرعة أكثر مما ينبغي, فصدم شخصًا مثاًل كان يسري 

 ؛سببًا للضرر الذي وقع يُعدّ يف عرض الطريق, فإّن خطأ كل من هذين الشخصني 
ألنَّ قائد السيارة كان يستطيع أن حيول دون وقوع احلادث لو أنَّه كان يسري بسرعة 

 ذلك ما وقع احلادث, كما أنَّ الشخص معتدلة فهو خمطئ يف السري بسرعة ولوال
الثمل كان يستطيع أن يتحاشى السيارة لو أنَّه كان حمتفظاً بتوازنه فهو خمطئ يف السري 
يف عرض الطريق وهو مثل ولوال ذلك ما وقع احلادث, فالسببان متعادالن يف إحداث 

 .332الضرر

 (: 2مثال )
ر ويدهم هبا أحد أن يرتك شخص سيارته دون إغالقها فيسرقها شخص آخ

املارة أثناء قيادته هلا بسرعة, فيكون إمهال صاحب السيارة وكذلك قيادة السارق هلا 
 .333ع احلادثبسرعة سبباً للحادث, ألنَّ كل من هذين احلدثني قد ساهم يف وقو 

إال أنَّ األسباب ال تُعّد متكافئة يف إحداث الضرر إال إذا كان كل منها 
تعاقبت العوامل كنتيجة للعامل األول, فإنَّه يستغرقها كّلها  مستقاًل عن اآلخر, فإذا

ويُعّد العامل األول هو السبب احلقيقي للضرر, فإذا اضطر سائق سيارة إىل االحنراف 

                                                                                                                                        
د.  - 228د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 330

د. نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأحكام االلتزام, مرجع  -د. رمضان حممد أبو السعود  -مصطفى اجلمال 
 .350سابق, ص 

 .834سابق, ص محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 331
 .497د. عبد املنعم فرج الصده, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 332
 .834محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 333
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إىل حرم الطريق وإيذاء أحد املتاجر ليتفادى دهس شخص ألقى بنفسه أمام سيارته 
 .334ضرار باملتجرفإنَّ خطأ من ألقى بنفسه هو السبب احلقيقي يف اإل

ا تسو ي بني مجيع األفعال اليت تدخلت يف  وقد انتقَدت هذه النظرية ألهنَّ
حدوث الضرر دون اعتبار للدور الذي قام به كّل فعل, فهي تعّد اخلطأ سبباً للضرر, 
ولو كان الدور الذي قام به يف حصوله دورًا تافهاً, ولذلك فاملنطق والعدالة يأبيان 

 .335األخذ هبا

 :(أو الفّعال)نظرية السبب المنِتج  - 2
, والقت بعد ذلك هذه النظرية قبواًل Von Kreesلقد نادى هبا الفقيه األملاين 

, وظهرت نتيجة االنتقادات املوجهة إىل 336لدى الكثري من الفقهاء يف أملانيا وغريها
بني نوعني  , والفكرة اليت تقوم عليها هذه النظرية هو التمييز337نظرية تعادل األسباب

من األسباب: األسباب املنتجة واألسباب العارضة, والوقوف عند األسباب املنت جة 
 فقط دون العارضة.

وأمَّا عن السبب  ,والسبب املنت ج هو الذي يؤدي عادة إىل حدوث الضرر
العارض فهو السبب غري املألوف الذي ال حيدث عادة هذا الضرر ولكنَّه أحدثه 

 .338عرضاً 

                                                           
 .53د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 334
 .397مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف  - 335
 .393د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 336
 .297د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 337
 .393د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 338
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املثال السابق يكون سبب احلادث هو قيادة السارق للسيارة بسرعة دون ففي 
إمهال صاحبها؛ ألنَّ هذا احلدث األخري ليس من شأنه عادة أن يؤدي إىل احلادث 

 , ولذلك يُعّد سبباً عارضاً وال يُؤَخذ به.339الذي وقع

أنَّ الضرر  وُيالَحظ أنَّ األخذ بنظرية السبب املنت ج أو الفعَّل ال يعين بالضرورة
ال يكون له إال سبب منت ج واحد, فمن املتصور أن يكون هناك أكثر من فعل من 
شأنه إحداث الضرر عادة, ويف هذه احلالة يُعّد كّل فعل من هذا القبيل سببًا منت جاً 

ب فيسري يف الطريق غري منتبه, وهتب ومثال ذلك أن يفرط شخص يف الشر  ,للضرر
ليه, فيقع يف وسط الطريق مغشيًا عليه, فتأيت سيارة عاصفة هوجاء تسقط شجرة ع

ففي هذا املثال تدخلَّت يف إحداث الضرر ثالثة أفعال: خطأ املضرور  ,مسرعة فتدمهه
ذاته, وقوى الطبيعة متمثلَّة يف العاصفة, وخطأ قائد السيارة الذي قادها بسرعة, وكّل 

ة, ولذلك يُعّد كل منها من هذه األفعال من شأنه أن يؤدي إىل حدوث الضرر عاد
سببًا له, وبالتايل تتوفر رابطة السببية بني خطأ قائد السيارة والضرر فيكون مسؤواًل 
عن تعويض هذا الضرر, وإن كانت مسؤوليته لن تكون كاملة لتدخل أسباب أخرى 

 .340وعلى ذلك جيوز أن تتعدَّد األسباب املنت جة للضرر ,يف حصول الضرر

, 341ج هي النظرية الراجحة يف الوقت احلاضر يف القضاءنظرية السبب املنت  و 
وقد أخذت حمكمة النقض السورية هبذه التفرقة بني السبب العارض والسبب املنتج 
بقوهلا: "يف حال حتديد وتوزيع املسؤولية التقصريية عند تعّدد األخطار, يتعنيَّ التفريق 

                                                           
 .835محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 339
 .399 - 398د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 340
 .397د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 341
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الضرر, وبني السبب املنت ج بني السبب العارض الذي مل يكن له أمهية يف حدوث 
 .342الذي أحدث هذا الضرر"

 النظريتين: تقدير - 3
ج يكون البحث عن السبب املنت ج صعبًا وكثريًا ما يكون يف نظرية السبب املنت  

حتكمياً, أمَّا نظرية تكافؤ األسباب وإن كانت أقل عدالة من نظرية السبب املنت ج, إال 
ا متتاز عنها بالبساطة  ا توفر مشقة البحث, وبالتايل تتفادى التحكم يف أهنَّ وبأهنَّ

استظهار السبب الذي أحدث الضرر, ولذلك يف فرنسا احملاكم ال تعتنق أيًَّا منها 
بصفة مبدئية, بل تلجأ حسب األحوال إىل أيّهما لتوصلها إىل احلل العادل يف 

 . 343القضية املطروحة

 خصائص عالقة السببية: - ثانياً 
 تكون عالقة السببية حمققة, ومباشرة.جيب أن 

 أن تكون عالقة السببية محققة: - 1
ينبغي أن تكون عالقة السببية حمققة, ومن أجل ذلك يرفض القضاء املسؤولية 
يف حالة وقوع الضرر من شخص غري حمدَّد, وكان ضمن جمموعة حمدَّدة من 

ألشخاص دون إمكان األشخاص, فلو أطلق صيادان النار على فريسة, وُجر ح أحد ا

                                                           
(, برنامج 153ص  1965, جملة القانون لعام 31/10/1964تاريخ  2448نقض سوري رقم ) - 342

 الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
د. . 232د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 343

حكام االلتزام, مرجع د. نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأ -د. رمضان حممد أبو السعود  -مصطفى اجلمال 
 .354سابق, ص 
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التوصل إىل معرفة أي منهما هو الذي أحدث اإلصابة, ال حُيَكم على أي منهما 
 . 344بسبب عدم حتديد عالقة السببية

 أن تكون عالقة السببية مباشرة: - 2
ال تقوم املسؤولية إال عن الضرر املباشر وحده, وال تشمل الضرر غري املباشر 

 . املدعى عليهالنتفاء عالقة السببية بينه وبني خطأ 

 :السبب األجنبي -ثالثاً 
إنَّ ترتب الضرر على اخلطأ ليس معناه بالضرورة نسبة الضرر إىل اخلطأ أو على 

أسباب أخرى أجنبية أكثر ارتباطًا بالضرر األقل نسبته إليه وحده, فقد تكون هناك 
 ,من اخلطأ حبيث ميكن يف النهاية إرجاع الضرر إليها كلَّيًا أو جزئيًا حبسب األحوال

لذلك فإنَّ املدعى عليه يستطيع استبعاد قرينة السببية بني اخلطأ وبني الضرر عن طريق 
 .345إثبات السبب األجنيب الذي أدى يف احلقيقة إىل وقوع الضرر

من القانون املدين السوري على أنَّه: "إذا أثبت الشخص أنَّ  166نصت املادة 
الضرر قد نشأ عن سبب أجنيب ال يد له فيه, كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ 
من املضرور أو خطأ من الغري, كان غري ملزم بتعويض هذا الضرر, ما مل يوجد نص 

 أو اتفاق على غري ذلك".

ط إلعفاء الشخص شرتَ كمة النقض السورية بقوهلا: "يُ وهذا ما أكدته حم
الضرر قد نشأ عن سبب أجنيب ال  املسؤول عن الضرر من أداء التعويض أن يثبت أنَّ 

 .346يد له فيه, كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ املضرور أو من الغري"
                                                           

 .394د. توفيق حسن فرج, النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 344
 .835محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 345
(, 1965لعام  23ن ص , حمامو 3/12/1964تاريخ  1202أساس  3004)نقض سوري رقم  - 346

 برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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 وَّنيز يف هذا الصدد بني فرضني:

 :في وقوع الضرر الوحيد السبب األجنبي هو السبب -الفرض األول 
يف هذا الفرض تنتفي مسؤولية املدعى عليه النتفاء عالقة السببية, سواء أكان 

 املضرور, أو فعل الغري. فعلالسبب األجنيب يف صورة قوة قاهرة, أو 

 القوة القاهرة: -الصورة األولى 
حصول القوة القاهرة حادث خارجي ال ميكن توقعه وال دفعه يؤدي مباشرة إىل 

 .347ومثاله الزالزل واألعاصري والصواعق وثورة الرباكني, واملرض املفاجئ ,الضرر

جيب التحّرز وعدم اخللط بني اصطالح السبب األجنيب واصطالح القوة و 
القاهرة كما تفعل بعض األحكام اليت تستعمل االصطالحني كمرتادفني, يف حني أنَّ 

 ,السبب األجنيب وهو ليس التطبيق الوحيدالقوة القاهرة تُعّد تطبيقًا من تطبيقات 
يكاد ينعقد إمجاع الفقه احلديث على أنَّ القوة القاهرة واحلادث املفاجئ اصطالحان و 

 .348يدالن على معن واحد, ولذلك فال حمل للتمييز بينهما

إذا كانت القوة القاهرة هي السبب الوحيد يف وقوع الضرر, انتفت عالقة و 
 ملدَّعى عليه, وبالتايل ال تتحقق مسؤوليته. اإىل السببية بالنسبة 

"إنَّ القوة القاهرة اليت تعفي من وقد ورد يف قرار حملكمة النقض السورية اآليت: 
املسؤولية هي اليت ال تكون بفعل املدين, فهي أمر ال يُنَسب إىل املدين وليس متوقعاً 

 . 349حصوله وغري ممكن دفعه"
                                                           

 .462د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 347
 .403, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 348
 -/ 70قرار / -. غرفة أوىل 21/11/1982/ تاريخ 764/ أساس /2250قرار نقض رقم /) - 349

, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة (, سجالت حمكمة النقض26/2/1997/ تاريخ 174أساس /
, ص 4898القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
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ما  يُعّد قوة قاهرة تُعفي املدَّعى عليه من املسؤوليةإذًا ُيشرَتط يف احلادث الذي 
 :يأيت

 أن يكون الحادث خارجياً: - الشرط األول
يُقَصد هبذا الشرط أن يكون احلادث أجنبيًا عن املدعى عليه ال يد له فيه, أي 
أال يكون راجعًا إىل خطئه, أو خطأ أحد األشخاص الذين ُيسَأل عن فعلهم كالتابع 

 لرقابته, أو إىل شيء يف حراسته.واخلاضع 

 أن يكون الحادث غير متوقع:  - الشرط الثاني
يذهب غالبية الفقهاء إىل ضرورة األخذ باملعيار املوضوعي ال باملعيار 
الشخصي, مبعن أن يكون احلادث غري ممكن التوقع من جانب "أشد الناس يقظة 

د يفيه بالشخص العادي بل ما يز  ىكتفَ وتبصرًا باألمور", أي إنَّ هذا املعيار ال يُ 
 . 350عليه, وجيب أن يكون "عدم إمكان التوقع مطلقاً ال نسبياً"

د أنَّه سبق وقوعه فيما مضى, فقد يقع وال يكون احلادث ممكن التوقع جملرَّ 
حادث يف املاضي, ويبقى مع ذلك غري متوقع يف املستقبل, إذا كان من الندرة حبيث 

  .351ال يقوم سبب خاص لتوقعه

                                                                                                                                        

احلادث املفاجئ, توافر  وجاء يف قرار آخر: "يشرتط النتفاء املسؤولية بسبب القوة القاهرة أو .2425
شروط, هي عدم نسبة احلادث إىل املطالب بالتعويض, وعدم إمكان توقع احلادث, واستحالة مقاومته". 

(, برنامج 1965لعام  23, حمامون ص 3/12/1964تاريخ  1202أساس  3004)نقض سوري رقم 
 الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.

 - 237د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -إبراهيم سعد د. نبيل  - 350
238. 

 .996, مرجع سابق, ص د. عبد الرزاق أمحد السنهوري, الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد - 351
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, فهي 352ومن أهم التطبيقات العملية للقوة القاهرة أو احلادث املفاجئ احلرب
تكون قوة قاهرة مبا ينجم عنها من أحداث مادية ومن أزمات اقتصادية ما دامت 
مستحيلة الدفع وغري متوقعة, والذي جيب أن يستحيل توقعه ودفعه ليس هو احلرب 

 .353ذاهتا, بل ما نتج عنها من أحداث واضطرابات

وتُعّد األمراض اليت تصيب الشخص فجأة من قبيل القوة القاهرة, على أنَّه إذا  
كان املرض متوقعًا فال يُعّد قوة قاهرة, فاألشخاص املصابون بالصرع معرضون لنوباته 
يف كل  وقت, فإذا حدث أن ُأصيب أحدهم بنوبة أثناء قيادته لسيارة, وأدى ذلك إىل 

ا كانت متوقعةدمهه بعض املارة, فال تُع  .354ّد نوبة الصرع قوة قاهرة ألهنَّ

 ,بينما تُعّد من احلوادث املتوقعة, وال تُعّد قوة قاهرة, هبوب العاصفة الثلجية
 .355يف فصل الشتاء ,والعواصف ,والرياح الشديدة ,وهطول األمطار الغزيرة

                                                           
"إن إعالن حالة احلرب يعترب قوة قاهرة وعليه فمن يتأخر بتنفيذ االلتزامات املرتتبة عليه بسبب  - 352

ص  1955, القانون 4/4/1955تاريخ  128مدين". ) 216حالة احلرب غري ملتزم بالتعويض م 
 برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.(, 164ص  1955, م 367

 .395حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  د. - 353
 .404د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 354
"إنَّ هطول األمطار من األمور املتوقعة يف فصل الشتاء وال يشكل هطوهلا الغزير قوة قاهرة تعفي  - 355

, سجالت 30/5/1999/ تاريخ 1654أساس / -/ 1948قرار / -غرفة ثالثة )من املسؤولية". 
, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض (حمكمة النقض

. "إنَّ هبوب العاصفة الثلجية وسقوط 2430, ص 4914السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
ا األمطار والرياح الشديدة ال تُعترَب م ن احلوادث املفاجئة والقوة القاهرة وفق االجتهاد القضائي املستقر ألهنَّ

من احلوادث املتوقعة يف فصل الشتاء, ومن املتوجب على شركة الكهرباء أن تأخذ هذا األمر بعني 
/ 3806أساس / -/ 3426قرار / -غرفة ثالثة )االعتبار حني إقامة متديداهتا وشبكتها الكهربائية". 

. "إّن 2431, ص 4915, املرجع نفسه, قاعدة (, سجالت حمكمة النقض19/11/2000تاريخ 
الرياح والعواصف يف فصل الشتاء أمور متوقعة وبالتايل فهي ليست من القوة القاهرة أو السبب األجنيب 

 .2431, ص 4916الذي يعفي من املسؤولية". املرجع نفسه, قاعدة 



- 116 - 
 

 أن يكون الحادث غير ممكن الدفع: - الشرط الثالث
ممكن الدفع, فإذا أمكن ُيشرَتط يف احلادث حَّتَّ يُعّد قوة قاهرة أن يكون غري 

 لو استحال توقعه فإنَّه ال يُعّد قوة قاهرة. دفعه حَّتَّ 

مبعن أن يكون حصول احلادث حمتماً, وال يكفي لتحقق هذا الشرط أن يكون 
كون من املدَّعى عليه وحده هو الذي ال يستطيع جتنب احلادث, بل جيب أن ي

د يف نفس ظروف املدَّعى عليه اخلارجية أن  املستحيل على أي  شخص عادي لو ُوج 
 .356نب النتائج معيار موضوعي ال شخصييتوقى نتائجه, فمعيار عدم إمكان درء جت

استقر االجتهاد القضائي على أنَّ تقدير توفر شروط القوة القاهرة يدخل وقد 
 . 357ملوضوع مَّت كان مستنداً إىل أسباب سائغةيف صميم السلطة التقديرية حملكمة ا

 المضرور: خطأ -الصورة الثانية 
إذا كان فعل املضرور هو السبب الوحيد يف إحداث الضرر فال مسؤولية على 

 لو  أحد, وال حمل للبحث حينئٍذ فيما إذا كان فعل املضرور خطأ أم غري خطأ, فحَّتَّ 
كان هذا الفعل خطأ فإنَّه ال يدخل يف نطاق املسؤولية التقصريية, إذ املضرور هو 
الذي أحلق الضرر بنفسه, فإذا أثبت املدعى عليه أنَّ فعل املضرور هو وحده الذي 
أحدث الضرر فال تتحقق مسؤوليته, كما لو حاول شخص أن يركب الرتام أثناء 

 .358ون شركة الرتام مسؤولة عن ذلكإذ ال تك ,صيبفزلت قدمه وأُ  ,سريه

                                                           
 .405مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف  - 356
العددان  1997, احملامون لعام 25/4/1995/ تاريخ 140أساس / -/ 76قرار / -غرفة أوىل ) - 357

. احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض (44ص  2و  1
 .2425 , ص4899السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

 .502د. عبد املنعم فرج الصده, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 358
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إذا كان خطأ املضرور هو السبب الوحيد للضرر انتفت مسؤولية املدعى عليه, و 
مثال ذلك أن يلقي شخص بنفسه أمام سيارة مسرعة فُيقَتل, ففي هذه احلالة هناك 
خطأ من املضرور وخطأ من سائق السيارة, ولكنَّ خطأ املضرور يُعّد هو السبب 

 .359للحادث دون خطأ قائد السيارةالوحيد 

من حق املرء أن يتوقع من اآلخرين سلوكًا سليمًا ال خطأ فيه, ولذا يُعّد خطأ و 
املضرور غري متوقع وال ميكن تالفيه إىل أن يثبت املضرور أنَّ املدعى عليه توقع خطأه 

 .360أو كان بإمكانه توقعه وتفادي نتائجه الضارة

 فعل الغير: -الصورة الثالثة 
فعل  , وإن َّ 361إذا كان هو السبب الوحيد للضرر انتفت مسؤولية املدعى عليه

الغري اخلايل من اخلطأ قد يُعّد من قبيل القوة القاهرة إذا توفرت فيه شروطها وأمهها 
عدم إمكانية التوقع وال الدفع, ويؤدي هبذا الوصف إىل نفي مسؤولية املدَّعى 

 .362عليه

هو السبب املباشر أن يكون وُيشرَتط يف فعل الغري حَّتَّ ينفي عالقة السببية 
فر عالقة السببية بينه وبني الضرر الذي أصاب املضرور, فإذا مل اأي أن تتو , للضرر

 يكن له أّي دور يف حدوث الضرر فإنَّ املدَّعى عليه يبقى مسؤواًل.

                                                           
 .837د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 359
"فإذا توافرت يف خطأ املصاب شروط السبب األجنيب وكان السبب الوحيد للضرر أُعفي املدعى  - 360

 .51ية كاملة". د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص عليه من املسؤول
 .837محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 361
 .406د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 362
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املريض على إثر ذلك, ولكن  فإذا أخطأ طبيب أثناء معاجلة أحد املرضى وتويف
تبنيَّ أنَّ سبب الوفاة يرجع إىل تناوله مسّاً قدَّمه له شخص آخر فإنَّ الطبيب ال يكون 

 .363مسؤوالً عن الوفاة

 :هو أحد أسباب وقوع الضرر السبب األجنبي -الفرض الثاني 
ا اشرتك  إذا مل يكن السبب األجنيب هو السبب الوحيد يف وقوع الضرر, وإَّنَّ

خطأ املدعى عليه, فتختلف نتائج هذا االشرتاك باختالف نوع السبب األجنيب  مع
 وفقاً لصور ثالث:

 اشتراك القوة القاهرة مع خطأ المدعى عليه: -الصورة األولى 
إذا ثبت أنَّ احلدث الذي يُعّد قوة قاهرة قد ساهم يف إحداث الضرر مع سلوك 

ة جزئية تتناسب مع مدى مسامهة سلوكه املدعى عليه كان هذا األخري مسؤوالً مسؤولي
 .364يف إحداث الضرر على حنو يبقى معه جانب من الضرر دون تعويض

 (: 1مثال )
لو فاضت املياه نتيجة هبوب عاصفة شديدة فأدت إىل اهنيار السد واإلضرار 

فاملهندس املقاول يُعّد مسؤواًل فيما لو ثبت خطأ يف جانبه ويف حال اشرتاك  ,باجلوار
 .365خطئه مع حادث القوة القاهرة, فإنَّه واحلالة هذه ال يُلَزم إال بتعويض جزئي

 (: 2مثال )
أن يشاهد سائق سيارة يقود بسرعة شجرة تسقط أمامه فجأة يف الطريق 

ففي مثل هذه الصورة ميكن  ,من خلفهم بسيارة مقبلة دفينحرف لتفاديها فيصط

                                                           
 .837محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 363
 .836محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 364
 .156د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 365
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القول بأنَّ كاًل من القوة القاهرة املتمثلة يف سقوط الشجرة سقوطًا فجائيًا وخطأ قائد 
السيارة يف قيادهتا بسرعة قد ساهم يف احلادث, على حنو ميكن معه االكتفاء مبساءلة 

 .366قائد هذه السيارة مساءلة جزئية

 مضرور مع خطأ المدعى عليه:اشتراك خطأ ال -الصورة الثانية 
يُقَصد به احنراف املضرور يف سلوكه عن عناية الشخص املعتاد احنرافاً يؤدي إىل 

 .367حدوث ضرر له حبكم السري العادي لألمور

 وُيشرَتط لذلك توفر الشرطني اآلتيني:

 أن يُعّد سلوك المضرور خطأ: - الشرط األول
املضرور خطأ حَّتَّ يكون من شأنه التأثري يف ُيشرَتط أن يكون الفعل الذي يأتيه 

مسؤولية املدين, أمَّا إذا كان فعل املضرور ال يُعّد خطأ, فال يؤثر ذلك يف مسؤولية 
  .368املدين

ويُعّد سلوك املضرور خطأ إذا كان ميثل احنرافاً عن سلوك الشخص املعتاد, فإذا  
 كان متفقاً معه فإنَّه ال يُعّد خطأ.

ال من تطبيقات القضاء السوري: "إنَّ تناول املضرور طعاماً وميكن إعطاء مث
م إليه من قبل طاهي الثكنة ال يُعترَب مسامهًة من املضرور يف إحداث  مسمومًا ُقد 

 .369الضرر وتقع املسؤولية بكاملها  على الطاهي ومتبوعه"

                                                           
 .836القانون, مرجع سابق, ص  محدي عبد الرمحن, أصول د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 366
 .405د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 367
 .299د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 368
(, برنامج الكامل ف الفتاوى 204 , قا92, ص 1964, م 3/6/1964تاريخ  438/197)  - 369

 واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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اخلطأ إال أركان غري أنَّه ممَّا جيب مالحظته أنَّ التمييز إذا كان الزمًا كركن من 
أنَّه ال ُيشرَتط وفقًا للرأي الراجح فقهًا وقضاًء العتبار فعل املضرور خطأ أن يكون 

 .370هذا األخري مميزاً 

 أن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في وقوع الضرر: - الشرط الثاني
يُعّد خطأ املضرور سببًا مباشرًا للضرر إذا توفرت عالقة السببية بينه وبني 

شأن يف حدوث الضرر فإنَّه ال يؤثر يف مسؤولية املدَّعى  مَّا إذا مل يكن له أيّ الضرر, أ
 عليه.

وعلى ذلك فإذا أوقف شخص سيارة يف مكان ممنوع االنتظار فيه, فألقى 
شخص من نافذة منزله بشيء صلب وقع على السيارة فحطَّم زجاجها, فإنَّ خطأ 

يكون هو سبب الضرر احلاصل له, صاحب السيارة بالوقوف يف املكان املمنوع ال 
 .371وبالتايل ال يقطع رابطة السببية بني خطأ ملقي الشيء وكسر زجاج السيارة

وفيما يتعلق مبدى تأثري خطأ املضرور يف مسؤولية املدعى عليه َّنيز بني 
 فرضني:

 استغراق أحد اخلطأين اخلطأ اآلخر. .1
 استقالل كل من اخلطأين عن اخلطأ اآلخر. .2

 استغراق أحد الخطأين الخطأ اآلخر: -الفرض األول 
األول إذا استغرق أحد اخلطأين اخلطأ اآلخر تعنيَّ علينا االعتداد باخلطأ 

, وسواء أكان خطأ املضرور أم خطأ املدعى عليه, (املستغَرق) الثايندون  (املستغر ق)
 ويتحقق هذا االستغراق يف حالتني:

                                                           
 .339د. أنور سلطان, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 370
 .406د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 371
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 إذا كان أحد اخلطأين يفوق اآلخر جسامة. .1
 إذا كان أحد اخلطأين نتيجة لآلخر. .2

 جسامًة: إذا كان أحد الخطأين يفوق اآلخر -الحالة األولى 
تتحقق هذه احلالة يف صورتني: إذا كان أحد اخلطأين عمداً, وإذا رضي 

 املضرور بالضرر يف بعض احلاالت.

 أن يكون أحد الخطأين عمدًا: -الصورة األولى 
عليه واملضرور, وكان أحدمها عمدًا واآلخر إذا وقع خطآن من كل من املدعى 

 غري عمد, فإنَّ اخلطأ العمد يستغرق اخلطأ غري العمد.

فإذا كان خطأ املدعى عليه هو اخلطأ العمد, كانت مسؤوليته كاملة حَّتَّ لو  
 كان املضرور قد ساهم خبطئه غري العمد يف وقوع هذا الضرر.

كفيفًا يسري يف الطريق دون   مثال ذلك أن يتعّمد سائق السيارة أن يصدمو 
قائد, إذ ليس له أن حيتج بأنَّ املضرور ارتكب خطأ بأن كان يسري يف الطريق دون 

 . 372قائد وهو مكفوف البصر

وإذا كان خطأ املضرور هو اخلطأ العمد, فإنَّه يستغرق خطأ املدعى عليه غري 
 السببية.العمد, وبالتايل ال يتحّمل األخري أّي مسؤولية النتفاء عالقة 

مثال ذلك أن يتعمَّد املضرور إلقاء نفسه فجأة يف طريق سيارة مسرعة بقصد و 
االنتحار, فإنَّ خطأه العمد جيّب خطأ السائق يف اإلسراع, وبالتايل ال تقوم مسؤولية 

 .373السائق النعدام عالقة السببية

                                                           
. د. 240ص  د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, -د. نبيل إبراهيم سعد  - 372

د. نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأحكام االلتزام, مرجع  -د. رمضان حممد أبو السعود  -مصطفى اجلمال 
 .360سابق, ص 
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 رضا المضرور بالضرر: -الصورة الثانية 
فيها رضا املضرور بالضرر الذي أصابه, نصادف بعض احلاالت اليت يتحقق 

 فإذا كان هذا الرضا يشكل خطأ فإنَّ مسؤولية املدعى عليه تكون خمففة.

مثال ذلك أن يرضى املضرور بركوب سيارة غري سليمة وهو عامل بذلك, أو و 
, يف هذين املثالني  أن يرضى املضرور أن يركب مع سائق يعلم أنّه يف حالة سكر بني 

 .374ور خمطئاً, ويرتتب على خطئه التخفيف من مسؤولية املدعى عليهيكون املضر 

ًا من اجلسامة,  ويف حاالت أخرى حيصل أن يبلغ رضا املضرور بالضرر حدَّ
حبيث يستغرق خطأ املدعى عليه, وتنتفي بالتايل معه مسؤولية هذا األخري النتفاء 

 عالقة السببية.

كما لو قبل صاحب سفينة نقل مهربات حربية, فُتصاَدر سفينته, فإنَّه ال يرجع 
 .375بشيء على صاحب املهرباتعندئٍذ 

 خر:خطأ اآلإذا كان أحد الخطأين نتيجة لل -الحالة الثانية 
إذا كان أحد اخلطأين )خطأ املضرور أو خطأ املدعى عليه( نتيجة للخطأ 

 .376واقع أوالً فال يُعَتد إال باخلطأ ال اآلخر,

إذا كان خطأ املدعى عليه ليس إال نتيجة خلطأ املضرور ومرتتبًا عليه, فاللوم  ف
كّله يقع على عاتق املضرور وال شيء على املدعى عليه, ألنَّ خطأ األول استغرق 

 , وعلى العكس من ذلك إذا كان خطأ املضرور نتيجة خلطأ املدعى عليه.377خطأه
                                                                                                                                        

 .240د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 373
 .240, ص املرجع السابقد. حممد حسن قاسم,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 374
د. حممد وحيد (, مذكور لدى: 328, ص 10م  1898حزيران  22)استئناف مصر خمتلط  - 375

 .37, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقالدين سوار, 
 .38, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 376
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 (: 1مثال )
سيارة بسرعة أفزعت الراكب جبواره فتأثر السائق هبذا لفزع إذا قاد شخص 

فاختلت منه عجلة القيادة واصطدم بشجرة مثاًل, فإنَّ خطأ السائق يستغرق خطأ 
 .378ألنَّ خطأ الراكب املضرور كان نتيجة خطأ السائق املدعى عليه ؛الراكب

 (: 2مثال )
املعتدى عليه حبركة  أن حياول صديق مزاحًا طعن صديقه مبدية يف يده, فيأيت

ألنَّ فعله كان نتيجة لفعل  ؛ل املدعى عليهيكسر هبا ذراع املهاجم, هنا ال ُيسأَ 
 .379املضرور

 (: 3مثال )
فوصف الطبيب له عالجاً  ,لو ذكر املريض للطبيب أعراضًا غري صحيحة

لألعراض املذكورة فساءت حالة املريض, فال مسؤولية على الطبيب, ألنَّ خطأه كان 
 .380نتيجة خطأ املضرور

  (:4مثال )
لو اتبع املوكل نصيحة خاطئة حملاميه, فخطأ املوكل نتيجة خلطأ احملامي, وعلى 

 .381ذلك تقوم مسؤولية األخري كاملة

                                                                                                                                        
 .160ص د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق,  - 377
د. عبد الناصر توفيق العطار, مصادر االلتزام )دراسة للعقد واإلرادة املنفردة والعمل النافع والعمل  - 378

الضار, كمصادر لاللتزام يف القانون املدين املصري, مع أحدث أحكام القضاء, واإلشارة إىل بعض 
 .277ص , 1990أحكام الفقه اإلسالمي(, مؤسسة البستاين للطباعة, القاهرة, 

 .160د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 379
 .277د. عبد الناصر توفيق العطار, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 380
 .235د. الفصايلي الطيب, النظرية العامة لاللتزام, مرجع سابق, ص  - 381
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 كل من الخطأين عن الخطأ اآلخر:  استقالل -الفرض الثاني 
إذا اشرتك خطأ املضرور مع خطأ املدعى عليه يف وقوع الضرر, ومل يستغرق 
أحد اخلطأين اخلطأ اآلخر, وبقي كل منهما مستقاًل متميزًا عن اآلخر, كان للضرر 

 سببان, وكانت املسؤولية مشرتكة بينهما.

 (: 1مثال )
اولته العبور من غري املكان املخصص أن تصدم سيارة مسرعة شخصًا أثناء حم

فيكون كل من خطأ قائد السيارة يف القيادة بسرعة وخطأ املضرور يف  ,لعبور املشاة
 .382العبور من غري املكان املخصص لعبور املشاة سبباً يف احلادث

 (: 2مثال )
"إذا كان املغدور قد أخطأ عندما أقدم على تفريغ اسطوانة الغاز يف غرفة املطبخ 

كانت شركة ختزين وتوزيع املواد البرتولية "حمروقات" قد أخطأت عندما طرحت يف و 
السوق أسطوانة معبأة تعبئة خمالفة للشروط الفنية املطلوبة, فإنَّ املضرور يكون قد 
ساهم خبطئه يف الضرر الذي أصابه, ممَّا يقتضي توزيع املسؤولية بني الشركة واملضرور  

 .383كل حسب نسبة مسؤوليته"

 (: 3مثال )
ا ال وجه فهم الدعوى ووزن وتقدير األدلة يعود حملكمة املوضوع ممَّ  "حيث أنَّ 

لتخطئة احلكم يف ما انتهى إليه من تنسيب املسؤولية يف ما بني املدعي سائق السيارة 

                                                           
 .837أصول القانون, مرجع سابق, ص د.محدي عبد الرمحن,  -حسام الدين كامل األهواين د. - 382
, سجالت حمكمة 21/6/1993/ تاريخ 6394أساس / -/ 1666قرار / -غرفة رابعة ) - 383

, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية (النقض
 .2589, ص 5223)اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
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دت أخطاء كل منهما وقدرت والطفل املغدور مادامت احملكمة قد عدَّ الصادمة 
 .384طأ املرتكب"املسؤولية مبا يتناسب واخل

 (: 4مثال )
م بالتعويض لزَ ل مؤسسة الكهرباء عن األضرار الالحقة باألجهزة وتُ سأَ تُ  - 1"

 عن األضرار اليت تلحق باملواطن حسب تقرير اخلربة.

يتحمل املواطن جزءًا من املسؤولية, حسب اخلربة, من جراء تقصريه يف إبالغ  - 2
 . 385التيار"املؤسسة عن األعطال واخنفاض وارتفاع 

, 387, وإال بالتساوي386توزيع املسؤولية حبسب خطأ كل من املسؤولنيويكون 
 من القانون املدين السوري. 217و  170وذلك وفقاً ملا نصت عليه كل من املادتني 

                                                           
(, برنامج الكامل يف 9/6/2003تاريخ  1703أساس  1306)الغرفة املدنية الرابعة قرار رقم  - 384

 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
(, برنامج 1998لعام  555, جملة احملامون ص 172)حمكمة البداية املدنية يف دمشق قرار  - 385

 جع سابق.الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مر 
"لئن كان أمر توزيع املسؤولية عن احلادث مناطًا مبحكمة املوضوع إال أنَّه يتوجب أن يكون توزيع  - 386

 -غرفة رابعة )احملكمة لنسبة املسؤولية متوافقاً مع األخطاء اليت ارتكبها كل من ساهم يف وقوع احلادث". 
, احملامي حممد أديب (النقض , سجالت حمكمة26/8/1997/ تاريخ 1239أساس / -/ 914قرار /

احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, 
. "من حق حمكمة املوضوع توزيع نسبة املسؤولية يف حوادث السري, ولكّن 2519, ص 5057قاعدة 

رتكبها كّل من ساهم يف وقوع احلادث". املرجع ذلك مشروط بأن يكون توزيعها متفقاً مع األخطاء اليت ا
 . 2520, ص 5061نفسه, قاعدة 

"يف حال تعدد املسؤولني عن الفعل الضار تُوزع املسؤولية فيما بينهم بالتساوي حسب املادة  - 387
, سجالت حمكمة (7/2/2000/ تاريخ 280أساس / -/ 34قرار / -غرفة رابعة )/ مدين". 170/

د أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية النقض, احملامي حمم
 .2519, ص 5058)اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
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على أنَّه: "إذا تعدَّد املسؤولون عن  املذكورمن القانون  170فقد نصت املادة 
عمل ضار كانوا متضامنني يف التزامهم بتعويض الضرر, وتكون املسؤولية فيما بينهم 

  بالتساوي, إال إذا عنيَّ القاضي نصيب كل منهم يف التعويض".

من القانون نفسه على أنَّه: "جيوز للقاضي أن ينقص  217ونصت املادة 
حيكم بتعويض ما إذا كان الدائن خبطئه قد اشرتك بإحداث مقدار التعويض أو أال 

 الضرر أو زاد فيه".

تستقل بتقديرها حمكمة إنَّ حتديد نسبة املسؤولية هي من األمور اليت و 
 .388املوضوع

 :مع خطأ المدعى عليه خطأ الغيراشتراك  -الصورة الثالثة 
يُقَصد بالغري كّل شخص غري املضرور وغري املدَّعى عليه وغري األشخاص  

 .389وهم تابعيه واألشخاص املشمولني برقابته ,الذين ُيسَأل عنهم املدَّعى عليه

 أثر خطأ الغير في مسؤولية المدعى عليه: -أواًل 
ومدى يف حالة اشرتاكه مع خطأ املدعى عليه, خطأ املضرور إنَّ ما ذُك ر بشأن 

 .ينطبق على خطأ الغريتأثريه يف مسؤولية األخري, 

 : (1) مثال

                                                           
"إنَّ حتديد نسبة املسؤولية وتقدير التعويض هو من األمور اليت تستقل هبا حماكم األساس دون  - 388

ا بّينت عناصر الضرر واألسس يف حتديد املسؤولية".  أساس  -/ 397قرار / -غرفة رابعة )معقب طاملا أهنَّ
وسوعة القضاء , احملامي حممد أديب احلسيين, م(, سجالت حمكمة النقض9/3/1992/ تاريخ 1725/

, ص 5059املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
2519. 

 .406د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 389
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إذا أطلق شخص عيارًا ناريًا يف الطريق العام فأزعج أحد املارة إىل درجة أنَّه 
سقط على مال آلخر فأتلفه, استغرق خطأ صاحب العيار خطأ متلف املال وحتمَّل 

 .390األول املسؤولية كاملة

 (: 2مثال )
سيارة مسرعة يف حاجز وضعه شخص ما يف وسط طريق مظلم أن تصطدم 

ففي هذه احلالة ال يكون سائق السيارة مسؤواًل  ,فتنحرف وهتدم سور أحد املنازل
 .391سوى مسؤولية جزئية تتناسب مع قدر مسامهة خطئه يف احلادث

 تعّدد المسؤولين: -ثانياً 
مستقل عن غريه,  خطأ, وكان كل منها قد نشأ عن عدة إذا وقعت أضرار

, وال عالقة له خبطئهعن الضرر الذي سبَّبه هو  خطأ قامت مسؤولية مرتكب كل  
 األخرى. األخطاءمبرتكيب 

دون أن يستغرق عدة أمَّا إذا كان الضرر واحداً, وترتب على فعل أشخاص 
 أحدها اآلخر, فهنا نكون بصدد ما ُيسمَّى تعدد املسؤولني, وَّنيز يف هذا اجملال بني

عالقة املسؤولني باملضرور من جهة, وبني عالقة املسؤولني فيما بينهم من جهة 
 أخرى.

 عالقة المسؤولين المتعددين بالمضرور: - 1
م يكونون متضامنني يف هذه عمإذا تعدَّد املسؤولون عن ال ل الضار, فإهنَّ

رر املسؤولية, حبيث يستطيع املضرور أن يطالب أّي واحد منهم بتعويض كل  الض
 من القانون املدين السوري. 170ملادة , وفقاً ملا نصت عليه ا392الذي أصابه

                                                           
 .51د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 390
 .837محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -األهواين حسام الدين كامل د. - 391
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وهذا ما قرَّرته حمكمة النقض السورية: "جيوز للمتضرر مالحقة أّي واحد من 
 .393بني للضرر منفردين أو جمتمعني, وهذا اخليار مرتوك له"األشخاص املسب  

يكون الضرر الذي وقع وأول شرط لتضامن املسؤولني يف حال تعددهم أن 
 .394واحداً 

فجاء شخص آخر وسرق نقود  ,فإذا صدم شخص بسيارته عابر طريق فجرحه
املصاب منتهزًا فرصة غيابه عن وعيه نتيجة إصابته, فال يكون هذان الشخصان 

ل عن تعويض والثاين ُيسأَ  ,ل عن تعويض اجلرحمسؤولني بالتضامن؛ ألنَّ األول ُيسأَ 
 .395الشيء الذي سرقه

                                                                                                                                        
كال من  وأن..." .482د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 392

 86لسنة  7210الطعن رقم )". املتضامنني ملتزم يف مواجهة الدائن بالدين كاماًل غري منقسم املدينني 
على موقع حمكمة النقض  20/11/2020, متوفر بتاريخ (13/10/2019ة قضائية الصادر جبلس

 .املصرية
 1995, احملامون لعام 28/2/1995/ تاريخ 837أساس / -/ 361قرار / -غرفة ثالثة ) - 393

, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد (496ص  6و  5العددان 
للدائن أن يوجه ".... 2571, ص 5184حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

ومل يفلح يف استيفاء  مطالبته إىل من خيتاره منهم على انفراد أو إليهم جمتمعني, وإذا وجهها إىل أحدهم  
أو أي واحد منهم خيتاره مبا بقى من  ن منه كله أو بعضه فله أن يعود ملطالبة املدينني اآلخرين الدي

, متوفر بتاريخ (13/10/2019قضائية الصادر جبلسة  86لسنة  7210الطعن رقم )". الدين
 على موقع حمكمة النقض املصرية. 20/11/2020
"مجيع األشخاص الذين حكم عليهم من أجل جرمية واحدة يتحملون اإللزامات املدنية  - 394

(. "حيكم بالتضامن على األشخاص الذين 9/12/1980تاريخ  974قرار  890بالتضامن". )أح 
(, برنامج الكامل يف 27/2/1952تاريخ  424قرار  293حكم عليهم من أجل جرمية واحدة". )ج 

 راء الفقهاء, مرجع سابق.الفتاوى واالجتهاد وآ
 .482د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 395
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لكن ال ُيشرَتط للتضامن أن يكون مصدر الضرر فعاًل واحداً اشرتك املسؤولون و 
يف ارتكابه, فقد تتعدد األفعال املؤدية إىل الضرر, ومع ذلك ُيسَأل مرتكبو هذه 
األفعال بالتضامن مادام الضرر الناتج واحد, وذلك سواء ارتكبت األفعال املتعددة 

على ذلك إذا تصادمت سيارتان ونتج عن و  ,وفقًا التفاق بني الفاعلني أم ال
تصادمهما احنشار أحد املارة بني السيارتني وإصابته جبروح, فإنَّ حارسي السيارتني 

 .396يكونان متضامنني يف املسؤولية عن تعويض هذه اجلروح

 عالقة المسؤولين فيما بينهم: - 2
متضامنني,  سواء كان املسؤولون متضامنني يف عالقتهم باملضرور أم كانوا غري

فال تضامن يف عالقاهتم الواحد باآلخر, مبعن أنَّ كاًل منهم ال يلتزم إال جبزء من 
فإذا كان هناك تضامن ودفع أحد املسؤولني  ,التعويض الكلي املستحق للمضرور

التعويض, كان له أن يرجع على سائر املسؤولني كل بقدر نصيبه يف التعويض بعد 
 .397ع التعويض الكامل(خصم نصيبه هو )نصيب من دف

جيب التفرقة بني  هأنَّ من القانون املدين السوري,  170املادة  نصوُيستفاد من 
 :398فرضني

                                                           
"أمَّا إذا كان الضرر قد نشأ عن فعل شخص واحد فقط, ولكنَّ القانون جيعل شخصًا آخر  - 396

 مسؤواًل عن هذا الضرر, فال يكون هناك تضامن بني مرتكب الضرر والشخص اآلخر, وهذا هو وضع
املتبوع الذي جيعله القانون مسؤواًل عن الضرر الذي حيدثه تابعه خبطئه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها, 
فرغم أنَّ املضرور يستطيع أن يرجع على كل من التابع واملتبوع بتعويض الضرر الذي حلقه من جراء خطأ 

ال يُعّد مديناً متضامناً". د. حممد لبيب  التابع, فال تضامن بينهما ألنَّ مسؤولية املتبوع مسؤولية تبعية فهو
 . 482شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص 

 .483د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 397
 .484 - 483, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 398
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ويف هذه احلالة ال  ,مسؤول يف التعويض األول: أن يعني  القاضي نصيب كل  
يلتزم كّل مسؤول إال بقدر النصيب الذي عيَّنه له القاضي, فإذا هو الذي دفع 
التعويض كّله, كان له أن يرجع على باقي املسؤولني مبا يزيد على النصيب الذي عيَّنه 

 له القاضي, وإذا رجع عليه أحد املسؤولني فال يُلَزم بأن يؤدي إليه إال هذا النصيب.

)ج( يف قتل شخص فُحك م عليهم بتعويض إذا اشرتك )أ( و)ب( وذلك وعلى 
( خبمسة آالف, ونصيب كل من )ب( قدره عشرة آالف, وحدَّد القاضي نصيب )أ

مسة )ج( بألفني ومخسمائة, ووىف )أ( بكل  التعويض للمضرور, فإنَّ )أ( يتحمَّل خبو
يُلَزم أي من )ب( أو )ج( بألفني ومخسمائة, فال آالف ويرجع على كل من )ب( و

 )ج( بأكثر من هذا القدر.

مسؤول يف التعويض إذا أمكنه أن حيد د مقدار   القاضي نصيب كل  ويعني  
مسامهة فعله يف حدوث الضرر, إذ حيد د نصيب املسؤول من التعويض بقدر هذه 

 املسامهة.

 هذه مسؤول يف التعويض, ويف الثاين: أال يعني  القاضي يف حكمه نصيب كل  
احلالة يُقسَّم التعويض على املسؤولني بالتساوي أي بقدر عدد رؤوسهم, فإذا كان 
مقدار التعويض عشرة آالف وكان املسؤولون مخسة, التزم كّل واحد منهم بألفني, 
ويغفل القاضي تعيني نصيب كّل مسؤول إذا مل ميكنه تعيني مقدار مسامهة كل منهم 

 يف إحداث الضرر.

 
 نيالمبحث الثا

 المسؤولية عن عمل الغير
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يُقَصد باملسؤولية عن فعل الغري املسؤولية اليت تتقرَّر على عاتق شخص معنيَّ 
 .399بناًء على حدوث ضرر من جراء فعل شخص آخر

غري أنَّه قد تتوفر  ,فاألصل أنَّ ال ُيسَأل اإلنسان إال عن سلوكه الشخصي
عالقة ما بني صاحب السلوك اخلاطئ وبني إنسان آخر ترب ر مساءلة األخري عن 

هذه العالقة  ,سلوك األول, فتقوم مسؤوليته عن سلوك غريه استثناًء من املبدأ العام
اليت ترب ر مسؤولية اإلنسان عن أفعال غريه قد تكون عالقة رقابة وقد تكون عالقة 

 يُتصور أن يُطَلق األمر فيكون كّل شخص مسؤواًل عن فعل غريه, وإال فال ,400تبعية
 .401ألصبح كّل الناس مسؤولني

وملا كانت املسؤولية عن عمل الغري مسؤولية استثنائية, فقد حدَّد القانون 
احلاالت اليت تقوم فيها هذه املسؤولية, ويف التشريع السوري تتحقق هذه املسؤولية يف 

 حالتني فقط:

 ولية متويل الرقابة.مسؤ  .1
 مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه.  .2

 :مسؤولية متولي الرقابة - األول المطلب
كّل من جيب   - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 174نصت املادة 

عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة, بسبب قصره أو بسبب حالته 
يكون ملزمًا بتعويض الضرر الذي حيدثه ذلك الشخص للغري  العقلية أو اجلسمية,

 بعمله غري املشروع, ويرتتب هذا االلتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غري مميز.

                                                           
 .409رجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, م - 399
 .820محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 400
 .409د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 401
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ويُعترَب القاصر يف حاجة إىل الرقابة إذا مل يبلغ مخس عشرة سنة, أو بلغها  - 2
ى القاصر إىل معلمه يف املدرسة أو وكان يف كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة عل

املشرف يف احلرفة مادام حتت إشراف املعلم أو املشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة 
 القاصر إىل زوجها أو إىل من يتوىل الرقابة على الزوج.

لص من املسؤولية إذا أثبت أنَّه قام خيويستطيع املكلف بالرقابة أن  - 3
أنَّ الضرر كان البدَّ واقعاً ولو قام هبذا الواجب مبا ينبغي من بواجب الرقابة, أو أثبت 

 العناية".

وفقًا هلذا النص ُيسَأل الشخص املكلَّف بالرقابة عن أعمال الشخص اخلاضع 
 لرقابته, وهذا ما يستلزم وجود عالقة رقابة بني شخصني.

 شروط تحقق مسؤولية متولي الرقابة: -الفرع األول 
 ؤولية متويل الرقابة توفر شرطني:ُيشرَتط لقيام مس

 تويل شخص الرقابة على آخر. .1
 ضاراً يلحق ضرراً بالغري.عمالً ارتكاب اخلاضع للرقابة عماًل غري مشروع أو  .2

 :على آخر الرقابةشخص تولي  -الشرط األول 
توجد عالقة رقابة إذا التزم شخص برقابة شخص آخر يف حاجة إىل 

د املقصود بكل من الرقابة, و ومن مثَّ يتعنيَّ  , اخلاضع للرقابةالشخص علينا أن حند 
 ومتويل الرقابة.

 المقصود بالرقابة: -أواًل 

                                                           
 .411د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 402
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ا املقصود هبا  على حد   -ليس املقصود بالرقابة هو جمرد النظر واملشاهدة, وإَّنَّ
اإلشراف, والتوجيه, وحسن الرتبية, واختاذ االحتياطات  -تعبري حمكمة النقض 

 .403ت مبتويل الرقابة رقابته من اإلضرار بالغرياملعقولة ملنع من أُنيطَ 

 الخاضع للرقابة:الشخص  -ثانياً 
د شخص حيتاج إىل رقابة آخر حَّتَّ ال يضر  ال تتوفر عالقة الرقابة إال إذا ُوج 

 .404وقد حدَّد املشر ع احلاالت اليت حيتاج فيها الشخص الرقابة ,بالغري

 القصر: -الحالة األولى 
أول حالة يُعّد الشخص فيها حباجة إىل الرقابة هي القصر, وعلى ذلك فإنَّ 
القاصر الذي مل يبلغ سنَّ الرشد يُعّد يف حاجة إىل الرقابة, يف حني تنتفي هذه احلاجة 

إال أنَّ املشر ع مل يعامل القاصرين مجيعًا معاملًة واحدًة, بل ميَّز بني , عند بلوغه السنّ 
 فئتني:

 القاصر الذي لم يبلغ الخامسة عشرة: -فئة األولى ال
إذا كان القاصر مل يبلغ اخلامسة عشرة فإنَّه يُعّد حبكم القانون يف حاجة إىل 

متويل  سواء أكان مقيمًا مع آخر, أيأو ظرف الرقابة, وبغض النظر عن أّي عامل 
 بدونه. , وسواء أكانت إقامته بعيداً عنه بإذنه أومعه أو غري مقيم رقابته

 القاصر الذي بلغ الخامسة عشرة: -الفئة الثانية 
ال يُعّد القاصر الذي بلغ اخلامسة عشرة يف حاجة إىل الرقابة يف نظر القانون 

 إال إذا كان مازال يف كنف القائم على تربيته.

                                                           
(, 76, ص 1974لعام  4و 3, احملامون عدد 8/12/1973تاريخ  1322)غرفة جنحية قرار  - 403

 .119د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص مذكور لدى: 
 .411د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 404
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أي كان يعتمد يف معيشته على القائم برتبيته, وجوهر االعتماد يف املعيشة أن 
الرتبية هو الذي ينفق عليه, فمَّت كان القاصر الذي بلغ مخس عشرة يكون القائم ب

سنة يعتمد يف معيشته على شخص آخر, فإنَّه يكون يف حاجة إىل الرقابة, وال 
 .405ُيشرَتط أن يكون مقيماً مع متويل رقابته

مستقاًل يف معيشته, ومل يعد يف  الذي بلغ اخلامسة عشرة أمَّا إذا كان القاصر 
نَّه ال يكون يف حاجة إىل الرقابة, وبالتايل ال ُيسَأل أحد عن فعله, ولو  كنف أحد, فإ

 كان مقيماً مع أبيه.

 الحالة العقلية: -الحالة الثانية 
إذا كان مصاباً  -يف نظر القانون  -يُعّد الشخص يف حاجة إىل الرقابة 

 باضطراب عقلي, كاجملنون واملعتوه, ولو كان قد بلغ الثامنة عشرة.

 الحالة الجسمية: -ة لثالحالة الثا
يُعّد الشخص أيضًا يف حاجة إىل الرقابة ولو كان قد بلغ الثامنة عشرة, وكان 
غري مصاٍب باضطراب عقلي, إذا كانت حالته اجلسمية جتعله يف حاجة إىل الرقابة 

 والرعاية, كاملشلول واألعمى.

 متولي بالرقابة: -ثالثاً 
د القانون  لون عمَّن هم حتت رقابتهم على سبيل املكلفني الذين ُيسأَ مل حيد 

ا جعل كّل إنسان جتب عليه رقابة إنسان آخر يف حاجة إىل الرقابة  احلصر, وإَّنَّ

                                                           
 .412سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع  - 405
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فال يُقَصد به جمّرد تويل الرقابة بل  ,406مسؤواًل عن سلوكه بصفة عامة دون حتديد
 .407جيب أن يوجب القانون أو االتفاق ذلك على متويل الرقابة

النفس الذي يتوىل على ويل المتويل الرقابة على القاصر قانونًا هو من نسميه و 
, وكذلك احلال بالنسبة اإلشراف على شؤون القاصر الشخصية, كاألب واجلد العصيب

 خلاضع للرقابة بسبب حالته العقلية, أو احلالة اجلسمية.إىل ا

وهذا االنتقال إمَّا أن  ال يوجد ما مينع من انتقال الرقابة من شخص إىل آخر,و 
 يكون انتقاالً دائماً أو بصورة مؤقتة.

اتفاق بني ذويه وبني  لألمراض العقلية بناًء على إذا أُود ع الشخص يف مصحٍ ف
اق, فتنشأ عالقة رقابة بني لتزم برقابته بناًء على هذا االتفي مالك املصح, فإنَّ املصح

االلتزام بالرقابة ال يقع على أكثر من شخص يف وُيالَحظ أنَّ , وبني املريض املصح
امللتزم بالرقابة  لألمراض العقلية, فإنَّ  سه, فإذا أُود ع شخص قاصر يف مصحٍ الوقت نف

, أمَّا وذلك طول مدة وجود املريض باملصحال الويل على النفس,  يكون هو املصح
 .408ويل النفس عندما يوجد املريض يف منزله, فإنَّ امللتزم بالرقابة يكون هو

بينما ُيالَحظ يف هذا الشأن أنَّ رقابة املعلمني وأرباب احلرف رقابة حمدودة 
لذلك فمسؤوليتهم حمدودة كذلك  ,بزمان ومكان تلقي اخلاضع للرقابة للعلم أو احلرفة

فإذا ارتكب اخلاضع للرقابة خطأ خارج النطاق الزماين أو  ,هبذا الزمان وذلك املكان
 .409انتفت مسؤولية املكلف بالرقابة املكاين للرقابة

                                                           
 .821محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 406
 .396د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 407
 .413د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 408
 .822محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -األهواين حسام الدين كامل د. - 409



- 136 - 
 

 ارتكاب الخاضع للرقابة عماًل غير مشروع يلحق ضرراً بالغير: -الشرط الثاني 
ن تتحقق أواًل مسؤولية اخلاضع ألكي تتحقق مسؤولية متويل الرقابة جيب 

 .410على أساس خطأ مفرتض مواجب اإلثبات أ أللرقابة, سواء على أساس خط

ُيشرَتط لقيام مسؤولية متويل الرقابة ارتكاب  للرقابة مميزاً:فإذا كان الخاضع 
, 411يف حياة املسؤولمَّت وقع  ,اخلاضع للرقابة عماًل غري مشروع يلحق ضررًا بالغري

أي أن يكون اخلاضع للرقابة قد ارتكب خطأ, وهذا يعين أنَّه قد احنرف بسلوكه عن 
 سلوك الشخص املعتاد, وكان مميزاً يدرك ذلك.

تتحقق مسؤولية اخلاضع للرقابة على أساس اخلطأ املفرتض, كما  ميكن أنلكن 
مسؤواًل على  القاصرلو كان القاصر يقود سيارة فصدم أحد املارة, عندئٍذ يكون 

أساس اخلطأ املفرتض فرضًا ال يقبل إثبات العكس عن الشيء الذي يف حراسته وهو 
 .412السيارة

فمن الواضح أنَّه ال ميكن أن يدرك  مميز:أمَّا إذا كان الخاضع للرقابة غير 
أنَّه بفعله ينحرف عن السلوك الواجب عليه, ولكنَّ ذلك ال يعين عدم مسؤولية متويل 

صراحة على ترتيب االلتزام  174الرقابة عن فعل عدمي التمييز, فقد نصت املادة 
. 413غري مميز بالتعويض على عاتق املكلَّف بالرقابة ولو كان من وقع منه العمل الضار

                                                           
 .192د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 410
"كل من جيب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة بسبب قصره أو بسبب  - 411

حالته العقلية أو اجلسمية يكون ملزمًا بتعويض الضرر الذي حيدثه ذلك الشخص للغري بعمله غري 
 برنامج الكامل يف(, 12/11/1967تاريخ  978قرار  991املشروع مَّت وقع يف حياة املسؤول". )ج 

 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
 .193, ص املرجع السابقد. حممد حسن قاسم,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 412
 .414د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 413
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وبعبارة أخرى يُكتَفى يف حالة عدمي التمييز بالركن املادي للخطأ وهو التعدي, دون 
 اشرتاط الركن املعنوي وهو اإلدراك أو التمييز.

ا تبدو واضحة يف حالة عدم  والواقع أنَّ فائدة تقرير مسؤولية املكلَّف بالرقابة إَّنَّ
يف هذه احلالة على تعويض الضرر الذي  متييز مرتكب الفعل, إذ ال ميكن احلصول منه

 .414سبَّبه بفعله

وإذا كان العمل غري املشروع قد صدر من الغري, فأحلق ضرراً بالشخص اخلاضع 
للرقابة )كأن يعتدي أجنيب على تلميذ يف املدرسة(, أو كان هذا العمل قد صدر من 

درسة, بآلة حادة, اخلاضع للرقابة, فأحلق ضررًا بنفسه هو )كأن يعبث التلميذ يف امل
فيلحق األذى بنفسه(, فال تتحقق مسؤولية متويل الرقابة, على أساس املادة 

174415 . 

وال ُيسَأل ويل النفس أو املعلم أو املشرف يف احلرفة إال وفقًا ألحكام املسؤولية 
 من القانون املدين السوري(. 164)املادة  416عن الفعل الشخصي

 تولي الرقابة:نوع مسؤولية م -الفرع الثاني 
                                                           

 .415د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 414
"وحيث إنَّ احملكمة  .126وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص د. حممد  - 415

بقرارها إىل هذه النتيجة بعد أن تبني هلا إقدام املدعى عليه حسني على  تمصدرة القرار الطعني انته
أشهر صدم الطفل حممد أمام منزله بدراجته النارية حيث حصل على تقرير طيب يشري بتعطيله مدة ثالثة 

عن العمل وقد أجرت احملكمة اخلربة الطبية على الطفل املصاب وتبني أنَّه حيتاج إىل أربعة أشهر مدة 
عن كامل وظائف اجلسم كما أجرت اخلربة  % 18تعطيل عن العمل مع بقاء نسبة عجز وظيفي مقداره 

مسؤولية احلادث". قرار  % 85الفنية لتحديد املسؤولية عن احلادث وتبني أنَّ املدعى عليه يتحّمل نسبة 
/ أحداث 324, أساس /15/5/2012نقض سوري , الدائرة اجلزائية, الغرفة: أحداث, صدر بتاريخ 

, جملة القانون, إعداد املكتب الفين لدى حمكمة النقض, وزارة العدل السورية, 2012/ لعام 309قرار /
 .32, ص 2014

 .415زام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلت - 416
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إذا كان اخلاضع للرقابة مميزًا قامت مسؤوليته, وتكون مسؤولية أصلية, مثَّ بعد 
ذلك تقوم مسؤولية متويل الرقابة وتكون مسؤولية تبعية, أي إنَّ املضرور يف هذا 
الفرض يكون أمامه مسؤوالن اخلاضع للرقابة وهو املسؤول األصلي ومتويل الرقابة وهو 

, ويكون للمضرور الرجوع على أي منهما, والغالب أن خيتار الرجوع املسؤول التبعي
 على متويل الرقابة كونه أكثر مالءة مالية.

إال أنَّ احملكمة أخطأت عندما : "ويف هذا الصدد قرَّرت حمكمة النقض السورية
املدنية دون األخذ بعني االعتبار بأنَّ مسؤولية  ألزمت ويل احلدث منفردًا باإللزامات

إلزامهما معاً الويل كمدعى عليه مسؤول باملال مرتبطة مبسؤولية احلدث وال بّد من 
 .417."بالتضامن والتكافل

أمَّا إذا كان اخلاضع للرقابة غري مميز, وتسبَّب بعمله الضار بوقوع ضرر للغري, 
, وتبقى مسؤولية متويل الرقابة, وتكون مسؤوليته فإنَّه يف هذه احلالة ال يكون مسؤوالً 

من القانون املدين السوري  174وقد أشار نص املادة  ,يف هذا الفرض مسؤولية أصلية
إىل هذا الفرض يف العبارة األخرية من الفقرة األوىل منه بقوله: "ويرتتب هذا االلتزام 

 .ولو كان من وقع منع العمل الضار غري مميز"

 أساس مسؤولية متولي الرقابة: -الفرع الثالث 
يقيم الفقه يف جمموعه مسؤولية متويل الرقابة على أساس أنَّه قد أخطأ يف القيام 
بواجب الرقابة, وأنَّ تقصريه كان هو السبب يف ارتكاب اخلاضع للرقابة العمل غري 
املشروع الذي يسب ب ضرراً للغري, فاملسؤولية تقوم إذن على أساس اخلطأ, غاية ما يف 

                                                           
, أساس 15/5/2012قرار نقض سوري, الدائرة اجلزائية, الغرفة: أحداث, صدر بتاريخ ) - 417

, جملة القانون, إعداد املكتب الفين لدى حمكمة النقض, (2012/ لعام 309/ أحداث قرار /324/
 .32, ص 2014وزارة العدل السورية, 
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ى املضرور من إثبات خطأ املكلف بالرقابة, ومن إثبات عالقة األمر أنَّ املشرع قد أعف
 . 418السببية أيضاً 

ليست يف احلقيقة  -كما يرى جانب من الفقه   -فمسؤولية املكلَّف بالرقابة 
مسؤولية عن فعل الغري, بل هي صورة من صور املسؤولية عن الفعل الشخصي, 

عن الفعل الشخصي وبني الصورة والفارق بني هذه الصورة اخلاصة من صور املسؤولية 
العامة هو فارق متعلق باإلثبات, ففي حني تقضي القواعد العامة بوجوب قيام 

وعالقة السببية بني هذا اخلطأ والضرر, فإنَّ قواعد  املدعى عليهاملضرور بإثبات خطأ 
مسؤولية املكلَّف بالرقابة تعفي املضرور من هذا العبء على أساس افرتاض ذلك 

 . 419وتلك العالقةاخلطأ 

 دفع مسؤولية متولي الرقابة: -الفرع الرابع 
فرت شروط مسؤولية متويل الرقابة, فإنَّه يلتزم بتعويض الضرر الذي سبَّبه اإذا تو 

اخلاضع لرقابته للغري, دون حاجة إىل إثبات خطأ يف جانبه, وباملقابل فإنَّ متويل 
 اآلتيتني:الرقابة يستطيع دفع مسؤوليته بإحدى الوسيلتني 

 نفي الخطأ: -أواًل 
قرينة اخلطأ اليت أنشأها املشرع يف جانب متويل الرقابة قرينة بسيطة, فيجوز 
لألخري أن يهدم هذه القرينة بأن يقيم الدليل على أنَّه مل يقع منه أّي تقصري يف 

                                                           
. "وافرتاض اخلطأ قرَّره 397القانونية, مرجع سابق, ص  د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم - 418

القانون لصاحل املضرور يف مواجهة متويل الرقابة فقط, ولذلك ال جيوز للمضرور أو متويل الرقابة االحتجاج 
به قبل اخلاضع للرقابة, بل جيب للرجوع عليه إثبات خطأ يف جانبه, ما مل يقم يف جانبه خطأ مفرتض 

 .194د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد من نوٍع آخر". 
 .417د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 419
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مالحظة من هم حتت رقابته وأنَّه اختذ االحتياطات املعقولة ليمنعهم من اإلضرار 
 .420غري, فإن استطاع انتفى اخلطأ املفرتض يف جانبه وارتفعت عنه املسؤوليةبال

 نفي عالقة السببية: -ثانياً 
تقوم مسؤولية متويل الرقابة على أساس خطأ مفرتض يف جانبه, وافرتاض اخلطأ 
يستتبع أيضًا افرتاض عالقة السببية, غري أنَّ افرتاض عالقة السببية افرتاض بسيط 

 عكسه.ميكن إثبات 

وعلى ذلك جيوز ملتويل الرقابة أن يدفع مسؤوليته بأن يثبت أنَّ الضرر كان البدَّ 
واقعًا ولو قام هو بواجب الرقابة مبا ينبغي من العناية, فُيستفاد بذلك انتفاء السببية 

 .422, وهذا ما استقر عليه القضاء421بني خطئه املفروض والضرر

السببية كذلك بأن يثبت مباشرة أنَّ ويستطيع متويل الرقابة أن يقطع رابطة 
الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ شخصي من الغري أو خطأ من املضرور ذاته, فهذا 
احلكم متليه القواعد العامة وإن مل تنص عليه القواعد اخلاصة مبسؤولية املكلَّف 

 .423بالرقابة

 حق متولي الرقابة في الرجوع على الخاضع للرقابة: -الفرع الخامس 

                                                           
 .625د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 420
  .626املدين, مرجع سابق, ص د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون  - 421
"ال جيوز أن حتجب احملكمة عن ويل القاصر حق إثبات ما ادعاه من أن الضرر كان البد واقعًا  - 422

قا  360ص  1967, م 31/7/1967تاريخ  357/226ولو قام بواجبه يف الرقابة". )قرار رقم 
 سابق.(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع 418

أشار  (,1075 - 168 - 24جمموعة النقض املدين  1982يونية  8نقض مدين )مصري( ) - 423
 .416إليه: د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص 
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إذا كان اخلاضع للرقابة غري مميز, فال يكون للمكلف بالرقابة حق الرجوع عليه 
أمَّا إذا كان اخلاضع للرقابة مميزاً  ,إذ تقوم مسؤولية املكلف بالرقابة هنا بصفة أصلية

فللمكلف بالرقابة بعد ذلك  -وقد حيدث هذا  -ورجع املضرور على املكلف بالرقابة 
 .424أن يرجع على اخلاضع للرقابة مبا دفع

من القانون املدين السوري على أنَّه: "للمسؤول عن  176فقد نصت املادة 
يكون فيها هذا الغري مسؤواًل عن تعويض ليه يف احلدود اليت ععمل الغري حق الرجوع 

 الضرر". 

 :مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه - المطلب الثاني
كثريًا ما يستخدم اإلنسان شخصًا أو أشخاصًا آخرين يف القيام بتصريف 
شؤونه اخلاصة حتت إدارته وإشرافه, كصاحب املصنع يستخدم عمااًل للقيام بالعمل 

خدم سائقًا لقيادهتا, وكالسيد يستخدم خادمًا للعمل يف فيه, وكصاحب السيارة يست
ويف هذه احلالة يكون لإلنسان هيمنة على العمل الذي يقوم به الغري ترب ر  ,منزله

 .425مساءلته عن سلوكه غري املشروع خالل تأدية هذا العمل

بعه أو وُيسَأل املتبوع وفقاً للقواعد العامة إذا أثبت أنَّه أساء اختيار خادمه أو تا
أنَّه أخطأ فيما أصدره إليه من أوامر أو أنَّه قصَّر يف رقابته, ويقع على عاتق املضرور 
ا غالباً ما يعجز عن إثبات خطأ املتبوع ألنَّه ال توجد صلة قانونية بينه  إثبات ذلك, إَّنَّ
وبني املتبوع يف الفرتة السابقة على وقوع الضرر وال يعرف عنه شيئاً, فخفف عنه 

( عبء اإلثبات, وعدَّ مسؤولية املتبوع عن أخطاء تابعه 175نني املدين )املادة التق
 .426مسؤولية مفرتضة

                                                           
 .397د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 424
 .824عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  محدي د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 425
 .95د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 426
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وتُعّد مسؤولية املتبوع عن أعمال التابع أصدق صورة ملسؤولية الشخص عن 
وهنا  -أواًل  -عمل الغري, ولكي تقوم مسؤولية املتبوع ينبغي أن تقوم مسؤولية التابع 

أّي إسهام, وهذه املسؤولية  هاملتبوع بأن يصلح ضررًا مل يسهم يف إحداثيلزم القانون 
 . 427تُعّد استثناًء على القواعد العامة يف املسؤولية وهي مقرَّرة ملصلحة املضرور

يكون املتبوع  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 175نصت املادة 
املشروع, مَّت كان واقعًا منه يف حال  مسؤواًل عن الضرر الذي حيدثه تابعه بعمله غري

 تأدية وظيفته أو بسببها.

اً يف اختيار تابعه, مَّت كانت له تقوم رابطة التبعية, ولو مل يكن املتبوع حرَّ  - 2
 عليه سلطة فعلية يف رقابته ويف توجيهه".

على أنَّه: "للمسؤول عن عمل الغري حق  نفسهمن القانون  176ونصت املادة 
 ليه يف احلدود اليت يكون فيها هذا الغري مسؤوالً عن تعويض الضرر". عالرجوع 

 شروط تحقق مسؤولية المتبوع: -الفرع األول 
 ُيشرَتط لتحقق مسؤولية املتبوع توفر شرطني:

 .بني املتبوع والتابع قيام عالقة التبعية .1
 ارتكاب التابع خطأ أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. .2

 :بين المتبوع والتابع القة التبعيةقيام ع -الشرط األول 
تقوم رابطة التبعية, ولو مل يكن املتبوع حرَّاً يف اختيار تابعه, مَّت كانت له عليه 

 سلطة فعلية يف رقابته ويف توجيهه.

 وسنتناول فيما يأيت حتديد املقصود بكل من التبعية, واملتبوع.

                                                           
 .197د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 427
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 مفهوم عالقة التبعية: -أواًل 
 وهي:عدة للكشف عن حقيقة السلطة الفعلية جيب أن حند د شروط استبعادية 

 ال ُيشتَرط وجود عقد بين المتبوع والتابع: - 1
, وإن مل 428نشري إىل أنَّه يف الغالب يكون التابع واملتبوع مرتبطني بعقد عمل

 يكن ذلك شرطاً لقيام عالقة التبعية.

والتابع, وقد ال توجد عالقة عقدية بني التابع قد يوجد عقد خدمة بني املتبوع ف
عدم وجود عقد من األصل ال حيول دون قيام املسؤولية عن أفعال و , 429واملتبوع أصالً 

                                                           
"إن املتعهد الذي يرتبط جتاه رب العمل بعقد يتعهد مبوجبه أن يؤدي له عماًل لقاء أجر, ال خيرج  - 428

مدين(. واملتبوع مسؤول عن أعمال تابعه, مما جيعل البلدية  616عن كونه تابعًا لرب العمل )مادة 
جملة القانون  ,15/2/1965تاريخ  170مسؤولة عن إمهال املتعهدين التابعني هلا(. )نقض سوري رقم 

(. "إن رابطة التبعية أو اخلضوع اليت متيز عقد العمل عن عقد الوكالة ختتلف 436, ص 1965لعام 
باختالف طبيعة كل عمل وهي ليست أجنبية عن العالقات القائمة بني املشاور احلقوقي ومكلفه ألن 

ألصول مهنته والقوانني املعمول  هذا املشاور يقوم بالعمل املكلف به وفقًا لسلطة ورغبة املكلف وتطبيقاً 
هبا وإن كان بعيدًا عن نظارة ويل الشأن رب العمل. وقد استقر االجتهاد القضائي على اعتبار العقد 
الذي يتعهد به احملامي إىل الغري بإعطائه االستشارات والفتاوى لقاء أجر معني عقد استخدام خاضعاً 

قانونية مندجمة يف األعمال املادية بشكل ال يقبل التجزئة ألحكام قانون العمل. إذا كانت األعمال ال
والتقسيم فال مندوحة عندئٍذ من تطبيق أحد التشريعني دون اآلخر والبد بالتايل من التحري عن الوصف 
القانوين الذي يتميز به اجلهد فإن مل يكن لألعمال القانونية سوى األمهية الدنيا بنظر املتعاقدين يظل 

ًا بطابعه املادي وتنطبق على ممارسته أحكام قانون العمل والعكس بالعكس". )قرار رقم العمل حمتفظ
(. وجاء يف 153, ص 1954, م عام 29/4/1954تاريخ  154/2, 21/4/1954تاريخ  26/1

قرار آخر: "إن للمحامي أن يرتبط بعقود عمل أو بعقود تفرض نوعًا من اإلشراف والتبعية على عمله 
تعويض وفقاً لذلك, والغرفة ترى الرجوع عن االجتهاد املعاكس الصادر هبذا الشأن". )قرار وأن يتقاضى ال

برنامج الكامل يف الفتاوى (, 347, قا 267, ص 1968, م 18/6/1968تاريخ  426/1266رقم 
 واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.

 .398ص د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق,  - 429
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فإذا كلَّف شخص ولده أو زوجه بالقيام بعمل ما حلسابه فإنَّه يكون  ,العامل املنحرفة
بينه وبني أي الرغم من عدم وجود عقد على مسؤواًل عن سلوكه يف هذا العمل 

 .430منهما

 ال ُيشتَرط أن يكون المتبوع حرَّاً في اختيار تابعه: - 2
جيب أن تكون للمتبوع سلطة فعلية على تابعه, ولو مل يكن املتبوع هو من 

 اختاره, ولو مل يكن للمتبوع حرّية يف اختياره, بل فُر ض عليه فرضاً.

ال حرَّية هلا يف اختيار  مثال ذلك جهات احلكومة مجيعاً, ويف غالب األحوال,
ا ُتسأل عن أعماهلم , وكما هو الشأن يف اجملندين 431من يعملون هبا, ومع ذلك فإهنَّ

  .433, ورجال الشرطة432جتنيداً إجبارياً 
                                                           

 .826محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 430
 .399د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 431
 .98د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 432
بالتعويض  -وزير الداخلية  -"إذا كان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته  - 433

املقضي به, على ما استخلصه من األوراق وأقوال شاهدي املطعون ضدها أنه مسئول عن اخلطأ الذي 
من أقوال أحدثه تابعوه, وتسبب يف وفاة مورث املطعون ضدها عن نفسه وبصفتها, وذلك مما خلص إليه 

الشهود يف اجلناية موضوع التعويض, من أن رجال الشرطة قاموا مبطاردة املتهم املطلوب ضبطه حال 
استقالله سيارة يف إحدى املناطق اآلهلة بالسكان واملزدمحة باملارة, دون األخذ يف االعتبار من أنه قد 

ة وحمكوم عليه باإلعدام فتبادال يكون مسلحاً, خاصة وأنه من ذوي السوابق اإلجرامية, وشديد اخلطور 
إطالق النريان, فأصابت إحداها أحد املارة األبرياء "مورث املطعون ضدها" مما أدى إىل مقتله, وأن 
احملكمة اجلنائية قضت برباءة املتهم الذي كان مرافقاً للمتهم املطلوب ضبطه من هتمة قتل مورثها, وانتهى 

بصفته, ورتب على ذلك مسؤوليته عن التعويض املقضي به, وهذه إىل ثبوت اخلطأ يف حق تابعي الطاعن 
أسباب سائغة تكفي حلمل قضاء احلكم, ومن مث فإن ما أثاره الطاعن األول بصفته يف هذا الشأن يكون 

النشرة التشريعية والقانونية , (18/2/2019جلسة  -ق  87لسنة  11316الطعن رقم )غري مقبول". 
اجلزء الثاين(, إعداد املكتب الفين حملكمة النقض املصرية )اجملموعات  - 2019)يناير وفرباير ومارس 

 .على موقع حمكمة النقض املصرية 22/11/2020متوفرة بتاريخ , 115 - 114ص املدنية(, 
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 ال ُيشتَرط أن يتقاضى التابع أجراً عن عمله: - 3
مأجوراً, وقد يكون هذا  قد يكون العمل الذي يؤديه التابع يف خدمة متبوعه

 .435, وإذا كان العمل بأجر فأيَّاً كان األجر وأيَّاً كان نوع العمل434العمل غري مأجور

 ال ُيشترط الممارسة الفعلية لسلطة الرقابة والتوجيه: - 4
إذا توافرت سلطة الرقابة والتوجيه, فإنَّ قيام التبعية ال يتوقف بعد ذلك على 

ا يستوي استعمال تلك السلطة كثريًا أو قلياًل أو عدم ممارسة هذه السلطة, وإَّنَّ 
 .436استعماهلا إطالقاً, فالعربة بوجود السلطة ال مبمارستها

لطة الفعلية يف الرقابة والتوجيه يف عمل سالوملا كانت عالقة التبعية تتمثل يف 
قة بشيء يقوم به التابع حلساب املتبوع, تعنيَّ علينا أن نتناول دراسة عناصر هذه العال

 من التفصيل:

 عمل يقوم به التابع لحساب المتبوع: -العنصر األول 
يُقَصد بالتابع الذي ُيسأل اإلنسان عن سلوكه كّل من يقوم بعمل معنيَّ 
حلساب هذا اإلنسان ال حلسابه الشخصي, كما يف األمثلة السابقة اخلاصة بالعامل 

صاحب السيارة, وباخلادم يعمل حلساب صاحب العمل, وبالسائق يعمل حلساب 
 .437يعمل حلساب سيده

وعلى العكس من ذلك فإنَّ الطبيب الذي يعمل يف مشفى حلسابه اخلاص ال 
 .حلساب املشفى, وال خيضع ألّي رقابة أو توجيه يف تنفيذ عمله, ال يُعّد تابعاً 

                                                           
 .398د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 434
 .198قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد حسن  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 435
 .374د. جالل علي العدوي, املوجز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 436
 .824محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 437
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ويف ذلك خيتلف التابع عن الشخص املشمول بالرقابة, فهذا الشخص ال يقوم 
ا تقع على شخص املشمول بأي   عمل حلساب املكلَّف برقابته, ولذلك فرقابته إَّنَّ

بالرقابة ذاته, أمَّا رقابة املتبوع فرتد على عمل التابع ال على شخصه, وعلى ذلك 
فالتلميذ يف املدرسة ال يُعّد تابعًا لصاحب املدرسة ألنَّه ال يقوم بعمل معنيَّ حلسابه, 

 .438تابعاً ألبيهواالبن يف البيت ال يُعّد 

احلرفة ختتلف عن  عالقة املتعلم برب   جتدر اإلشارة والتنبيه هنا أنَّ وكذلك 
حرفة أو فناً ويقرتن بواجب  هاحلرفة يقوم بتعليم صبي ربّ  ذلك أنَّ  ؛العمل عالقته بربّ 

مسؤولية رب احلرفة عن أعمال متعلميه الضارة هي مسؤولية  الرقابة عليه, ولذلك فإنَّ 
 ه يرتبط بربّ  ولو كان قاصرًا فإنَّ ا العامل حَّتَّ أمَّ  ,متويل الرقابة عمن هم حتت رقابته

مسؤولية  ه يعمل يف خدمة رب العمل مقابل أجر, لذلك فإنّ نَّ إالعمل برابطة تبعية إذ 
قاصرًا هي مسؤولية املتبوع عن أعمال   ولو كانالعمل عن أعمال عامله حَّتَّ  ربّ 

 .439وليست مسؤولية رب احلرفة عمن هم حتت رقابته ,تابعه

 السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه: -العنصر الثاني 
 يتكوَّن هذا العنصر من شقني: األول السلطة الفعلية, والثاين الرقابة والتوجيه.

 السلطة الفعلية: - 1
وال ُيشرَتط أن يكون للمتبوع , سلطة فعلية على تابعهجيب أن تكون للمتبوع 

سلطة فعلية شرعية, املهم هو توفر سلطة فعلية يف الرقابة واإلشراف حَّتَّ ولو كانت 
 . 440هذه السلطة مستمدة من عقد باطل

                                                           
 .420د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 438
 .251 - 250د. الفصايلي الطيب, النظرية العامة لاللتزام, مرجع سابق, ص  - 439
 .399د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 440
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وترتيبًا على ذلك فإذا كان العقد بني العامل ومن يعمل حلسابه عقدًا باطاًل 
فإذا استخدم  ,مساءلة صاحب العمل عن سلوك العامل فإنَّ بطالنه ال مينع من

شخص أجنبيًا غري مرخص له بالعمل, فالعقد املربم بينهما يكون باطاًل ومع ذلك 
فهذا البطالن ال حيول دون مساءلة صاحب العمل عمَّا يسب به سلوك العامل 

 .441املنحرف

 الرقابة والتوجيه: - 2
قابة والتوجيه, فالبدَّ أن يكون جيب أن يكون مضمون هذه السلطة هو الر 

للمتبوع سلطة يف إصدار أوامر لتابعه, وأن تكون له فضاًل عن ذلك سلطة الرقابة يف 
 . 442تنفيذ هذه األوامر

ومثال  ,السلطة هي اليت ترب ر مساءلة الشخص عن عمل مل يأته شخصياً  هفهذ
ذلك يكون املقاول مسؤواًل عن أعمال العمال الذين يستخدمهم يف تنفيذ البناء ألنَّه 

والناقل يُعّد مسؤواًل عمَّن يستخدمهم يف تنفيذ عقد  ,له عليهم مثل هذه السلطة
 .443النقل كربَّان السفينة أو سائق الطائرة أو السيارة

أن يكون هلذا األخري إذا قام شخص بعمل ما حلساب شخص آخر دون أمَّا 
ولذلك فإنَّ صاحب البناء مثاًل ال  ,مثل هذه السلطة مل يكن مسؤواًل عن سلوكه

ألنَّه ليس له عليه سلطة الرقابة واإلدارة  ؛ُيسَأل عن املقاول الذي يقوم بتنفيذ البناء

                                                           
 .826محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 441
 .399علوم القانونية, مرجع سابق, ص د. حممد علي عمران, مبادئ ال - 442
 .825محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 443
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اقل  بالرغم من أنَّ العمل يتّم حلسابه, وباملثل فالراكب ال يُعّد مسؤواًل عن أعمال الن
 .445, وكذلك احملامي الوكيل ال يُعّد تابعاً 444كصاحب السفينة أو الطائرة أو السيارة

, وبالتايل ال يكون قادراً على الرقابة نفسه وقد ال يكون للمتبوع ختّصص التابع
والتوجيه من الناحية الفنية, ومع ذلك ال تنتفي عالقة التبعية مادام املتبوع هو صاحب 

الناحية اإلدارية, كأن يعني  مكان العمل, وحيد د ساعاته, وأوقاته,  الرقابة والتوجيه من
 ويقوم بالرقابة على تنفيذه.

التبعية كلما كان للمتبوع  قة تقوم عال: "هوقد قرَّرت حمكمة النقض املصرية أنَّ 
الرقابة  لطة فعلية على التابع يف الرقابة والتوجيه, ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على س
446"داريةاإل

. 

                                                           
 .825محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 444

"ليست اإلدارة مسؤولة عن األضرار اليت حيدثها املتعهد ألشغال عندها إذا كان عقده ال جيعله تابعًا 
تاريخ  536/352لإلدارة, ألن اإلدارة ال تسأل إال عن أخطائها الشخصية أو أخطاء تابعها". )

(. "إذا تبني أن من أحدث الضرر مقاول لدى صاحب 507, قا 332, ص 1965, م 7/8/1965
, م 23/11/1967تاريخ  743/577العمل فإن التبعية تنتفي وتنتفي مسؤولية صاحب العمل". )

(. "املقاول مسؤول عن عمله وخطئه وال يسأل رب العمل عنه مسؤولية 606, قا 492, ص 1967
املتبوع عن التابع ولكن إذا أساء رب العمل اختيار املقاول فيكون مسؤواًل عنه مسؤولية شخصية ناشئة 

(. 567, قا 410, ص 1969, م عام 21/10/1969تاريخ  806/815عن خطأ االختيار". )
"صاحب املشروع غري مسؤول عن األضرار اليت حيدثها مقاوله النتفاء التبعية يف عقد املقاولة". 

(, برنامج الكامل يف الفتاوى 396, قا 341, ص 1967, م 16/5/1967تاريخ  376/298)
 هاء, مرجع سابق.واالجتهاد وآراء الفق

رقم  3/3/1963"مل جتد اهليئة العامة مربرًا للعدول عن قرار الغرفة املدنية األوىل املؤرخ يف  - 445
الذي يعترب أعمال احملامي الوكيل يعمل مبوجب عقد وكالة وال تتوفر يف عالقته مع الغري  136/168

, ص 1969, م. عام 19/5/1969ع /هع.38/9عالقة التبعية املفروضة يف عقود العمل". )قرار رقم 
 برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.(, 222, قا 146
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متبوعًا بالنسبة إىل األطباء  يُعدّ فصاحب املشفى ولو مل يكن هو نفسه طبيبًا 
, ومالك املصنع متبوع أيضًا ملهندسيه ولو مل 447الذين يعملون يف املستشفى حلسابه

, وصاحب السيارة 448يكن مهندسًا أو حَّتَّ ملمًا بدقائق العمل من الناحية الفنية
يكن يستطيع قيادة السيارات طاملا أنَّ صاحب السيارة له ُيسأل عن السائق ولو مل 
 .449اهليمنة على عمل السائق

 المتبوع: -ثانياً 
يُقَصد باملتبوع كّل شخص يستخدم غريه يف أداء عمل له حبيث يكون له على 

 .450املستخَدم حق التوجيه والرقابة يف أداء هذا العمل

على عمل التابع بنفسه, بل جيوز أن وال ُيشرَتط أن ميارس املتبوع سلطة الرقابة 
يفو ض فيها غريه, وعلى ذلك فإذا عنيَّ صاحب مصنع رئيسًا للعمال يشرف على 

, فإنَّ صاحب املصنع ال رئيس العمال هو الذي يُعّد متبوعاً للعمال؛ معملهم ويراقبه
ا يتّم حلسابه هو ال حلساب رئيس العمال, وهو ميارس سلطته يف  رقابة ألنَّ العمل إَّنَّ

عمل العمال وتوجيهه عن طريق رئيس العمال الذي يُعّد بدوره تابعًا لصاحب 
 .451املصنع

                                                                                                                                        
, متوفر بتاريخ (1/8/2019قضائية الصادر جبلسة  65لسنة  2484الطعن رقم ) - 446
 .على موقع حمكمة النقض املصرية 13/11/2020
د. نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأحكام  -السعود د. رمضان حممد أبو  -د. مصطفى اجلمال  - 447

 .326االلتزام, مرجع سابق, ص 
 .400د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 448
 .825محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 449
 .627لقانون املدين, مرجع سابق, ص د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح ا - 450
 .423د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 451
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, مثال ذلك أن يستخدم عدة أشخاص عدة وقد تتوزع الرقابة بني متبوعني
شخصًا واحدًا يف أداء عمل مشرتك هلم, عندئٍذ يكونون مجيعًا متبوعني ملستخدمهم 

 .452بينهموُيسأَلون بالتضامن عنه وفيما 

 المتبوع العرضي: -أ 
ال جيوز أن يُعّد الشخص ذاته تابعًا يف وقت واحد لسيدين خمتلفني ومستقلني  

 .453كل منهما عن اآلخر

وإذا كانت السلطة قد انتقلت إىل شخص آخر, فال نكون بصدد عالقة تبعية, 
وذلك سواء كان انتقال السلطة الفعلية قد مّت بصفة هنائية, أم بصفة مؤقتة, كما لو 

سائقها إىل شخص آخر أو أجرها له, وأصبح على السائق مع أعار شخص سيارته 
و املستأجر, فهنا يكون هذا الشخص أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من املستعري أ

أو  اإلعارةاليت تقع من السائق طوال مدة  األعمال غري املشروعةهو املسؤول عن 
  .454اإلجيار وُيسمَّى املتبوع العرضي

ما مل يثبت أنَّ املؤجر أو املعري احتفظ لنفسه بسلطة التوجيه والرقابة على 
سلطة التوجيه والرقابة من املتبوع األصلي وليس باألمر اهلنّي اجلزم بانتقال , السائق

للمتبوع العرضي وحدوده ومداه, وميكن االستدالل على ذلك من بنود العقد أو 
 .455بالقرائن املالبسة كزمان اإلعارة أو اإلجارة من حيث طوهلا أو قصرها

ا هذا أمَّا إذا مل يكن املتبوع قد وضع التابع حتت تصرف شخص آخر, وإَّنَّ 
لذي طلب من تابع الغري القيام بعمل ملصلحته, فُيعّد هذا الشخص الشخص هو ا

                                                           
 .400د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 452
 .101د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 453
 .422يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  د. حممد لبيب شنب, الوجيز - 454
 .101د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 455
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متبوعًا عرضياً, ولو كان العمل املطلوب تنفيذه يتطلب دقائق قليلة, فالعربة ليست 
ا هي بالسلطة الفعلية اليت ميارسها املتبوع باملدة اليت تستمر فيها عالقة التبعية, وإَّنَّ 

 .456لتوجيهعلى التابع يف الرقابة واإلشراف وا

 المتبوع شخص طبيعي أو اعتباري: -ب 
املتبوع شخصًا طبيعياً, وميكن أن يكون شخصاً اعتبارياً كشركة ميكن أن يكون 

وعلى ذلك فالعمال الذين يعملون  ,أو مجعية, أو وزارة من الوزارات أو هيئة عامة
حلساب شركة من الشركات أو مجعية من اجلمعيات يُعدُّون تابعني للشركة أو 
للجمعية, وتكون الشركة أو اجلمعية كشخص اعتباري هي املتبوع املسؤول عن 

كذلك إذا   ,أعماهلم, وتباشر سلطة الرقابة والتوجيه بواسطة رئيسها أو جملس إدارهتا
الضرر عاماًل يف احلكومة )باملعن الواسع( فإنَّ احلكومة تكون مسؤولة  مسب بكان 

عن عمله باعتبارها متبوعة له, وعلى ذلك إذا صدم سائق سيارة إحدى الوزارات 
شخصًا اعتباريًا تكون مسؤولة عن  بوصفهاأحد املارة فقتله أو جرحه, فإنَّ الوزارة 
 .458, وهذا ما استقر عليه القضاء457ع هلاتعويض هذا الضرر باعتبار أنَّ السائق تاب

                                                           
 .350د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 456
 .424د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 457
 225/100"إن الدولة, بوصفها شخصًا اعتبارياً, مسؤولة مدنيًا كاألفراد عن أعمال تابعيها". ) - 458

(. "إن مسؤولية الدولة عن تابعها ترجع إىل قواعد املسؤولية 163ص  1953, م 11/3/1953تاريخ 
ملنبعث عن خطأ املقررة يف القانون املدين باعتبار أن الدولة يف مستوى واحد مع األفراد بشأن التعويض ا

أو رعونة أو عدم احتياط تابعها. وإن هذه القواعد توجب مسؤولية الدولة مَّت ثبتت صلة التبعية بينها 
وبني التابع الذي صدر عنه العمل غري املشروع يف حال تأدية الوظيفة أو بسببها سواء وقع عن طريق 

من  175لوظيفة عماًل بأحكام املادة جماوزة التابع حدود الوظيفة أو عن طريق إساءة استعمال هذه ا
(. "إن 227, ص 1955, م 690, ص 1955, القانون 4/7/1955تاريخ  279القانون املدين". )

 175الدولة مسؤولة بصورة مطلقة عن أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأدية الوظيفة )املادة 
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 عدم اشتراط التمييز لدى المتبوع: -جـ 
مناط التبعية هو سلطة فعلية يف الرقابة والتوجيه, وال ُيشرَتط كما قدَّمنا أن 
يباشر املتبوع هذه السلطة بنفسه, بل جيوز أن يباشرها شخص آخر بالنيابة عنه, 

فه بذلك, أم كان القانون أو القضاء هو مصدر هذه سواء كان املتبوع هو الذي كلَّ 
يستطيع أن  فعدمي التمييزالنيابة, وعلى ذلك فال ُيشرَتط يف املتبوع أن يكون مميزاً, 

يباشر مراقبة وتوجيه تابعيه الذين يعملون حلسابه بواسطة من ينوبون عنه كالويل 
 .459والوصي والقي م

 مثال: 
ُيسَأل عن أعمال السائق إذ الفرض أنَّ نائبه  صاحب السيارة إذا كان غري مميز

 . 460القانوين يباشر سلطة الرقابة نيابة عنه

 تقوم رابطة التبعية إذن:
 دون عقد )أب وابنه الراشد( عقد )عمل مثاًل(

 عمل جماين عمل مأجور

 جمرَّد تبعية إدارية تبعية فنية

 العمل حلساب املتبوع ال حلسابه اخلاص

                                                                                                                                        

(, برنامج الكامل يف 303, قا 357, ص 1957, م 28/8/1957تاريخ  406/519مدين(". )
 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.

 .425د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 459
 827د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 460

- 828. 
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 ارتكاب التابع خطأ أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها: -الشرط الثاني 
توافر عالقة التبعية جمرد ال يكفي لقيام مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه 

بينهما, بل جيب فوق ذلك أن يكون التابع قد ارتكب خطأ حال تأدية وظيفته أو 
 بسببها. 

 خطأ التابع: -أواًل 
ب للتابع خطأ, وبعبارة أخرى جيب قيام ال تتحقق مسؤولية املتبوع إال إذا  ُنس 

فإذا قامت مسؤولية التابع,  ,461مسؤولية التابع أواًل وبغريها ال تقوم مسؤولية املتبوع
 ,462سواء على أساس خطأ واجب اإلثبات أو خطأ مفرتض, قامت مسؤولية املتبوع

ويف ذلك  ولذلك فاملتبوع يستطيع دائمًا أن يتخلص من املسؤولية بنفي خطأ التابع,
كما لو كان التابع يف حالة , 463ال ختتلف مسؤولية املتبوع عن مسؤولية متويل الرقابة

 .464دفاع شرعي

غري أنَّه ُيشرَتط لقيام مسؤولية املتبوع فوق ذلك أن يكون التابع مميزاً, وبالتايل 
ولذلك فعدم التمييز الذي يعدم مسؤولية التابع ينفي كذلك  ,مسؤواًل عن سلوكه

 متويل الرقابة. 465مسؤولية املتبوع, ويف ذلك ختتلف مسؤولية املتبوع عن مسؤولية

حَّتَّ ولو مل تُعنيَّ شخصية التابع, ويكفي وقوع خطأ من أحد تابعي املتبوع, 
 .466ومثال ذلك سائق عسكري ارتكب حادث سيارة ومل يُعَرف

                                                           
 .400القانونية, مرجع سابق, ص  د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم - 461
 .200د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 462
 .826محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 463
 .255الطيب, النظرية العامة لاللتزام, مرجع سابق, ص  د. الفصايلي - 464
 .826د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 465
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أنَّه ُيالَحظ أنَّ أساس هذه املسؤولية هو سلطة الرقابة اليت تكون لصاحب على 
ا تنصب على العمل ذاته وليس على العامل  ,العمل على عماله, وأنَّ هذه السلطة إَّنَّ

ا ُيسأل فقط عن اخلطأ الذي  ولذلك فاملتبوع ال ُيسَأل عن كّل خطأ يأتيه التابع, إَّنَّ
 .467بسبب هذا العمليأتيه خالل تأديته لعمله أو 

 أن يقع الخطأ حال تأدية الوظيفة أو بسببها: -ثانياً 
عمل معنيَّ يقوم به التابع حلساب املتبوع, إىل تقوم عالقة التبعية إال بالنسبة ال 

لذا كان من الطبيعي أن تقتصر مسؤولية املتبوع على خطأ التابع الذي يكون مرتبطاً 
املتبوع, وقد حدَّد القانون هذا االرتباط بأن اشرتط أن بعمله الذي يقوم به حلساب 

 يكون هذا اخلطأ قد وقع حال تأدية الوظيفة أو بسببها.

 الخطأ أثناء تأدية الوظيفة: - 1

                                                                                                                                        
"إذا كان سائق السيارة الصادمة وهو السائق العسكري مل يُعَرف, فإنَّ ذلك ال مينع من مطالبة  - 466

 -غرفة ثالثة )تبار أنَّ املسؤولية املدنية أوسع نطاقًا من املسؤولية اجلزائية". اجلهة التابع هلا بالتعويض باع
, احملامي حممد (, سجالت حمكمة النقض21/12/1997/ تاريخ 3915أساس / -/ 2419قرار /

أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع 
إنَّ مساءلة الدولة تبقى ولو تعذَّر تعيني املتسب ب يف الضرر  - 2. "2538, ص 5103عدة سابق, قا

بني املوظفني, إذ ال ُيشرَتط يف هذه املساءلة عن خطأ التابع أن يكون هذا األخري حاضرًا أو ممثاًل يف 
قرار  -غرفة ثانية )...". الدعوى اليت يرفعها املضرور أمام احملكمة املدنية على املتبوع أو معروفًا أيضاً 

, املرجع نفسه, قاعدة (, سجالت حمكمة النقض8/6/1997/ تاريخ 316أساس / -/ 707/
إنه ال يدفع  -يف قضاء حمكمة النقض  -املقرَّر قرَّرت حمكمة النقض املصرية أنَّ: ". 2561, ص 5162

ه تابعه تعُذر تعيني هذا التابع من الذي قارف -املساءلة  حمل  -مسؤولية املتبوع عن العمل غري املشروع 
مصدره أحد تابعي املتبوع, والذي وشأنه يف تعيني هذا  بني تابعيه, طاملا أنَّ الضرر الذي حاق باملضرور 

قضائية الصادر جبلسة  65لسنة  2484الطعن رقم )". تعويض التابع والرجوع عليه مبا أدَّاه للمضرور من 
 على موقع حمكمة النقض املصرية. 13/11/2020, متوفر بتاريخ (1/8/2019

 .827محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 467
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ال يُقَصد بذلك أن حيدث اخلطأ يف النطاق املكاين والزماين الذي يؤدي فيه 
لوظيفته إذا وقع منه وهو , ولكن يكون خطأ التابع حال تأديته 468العمل أي يف وقته

 .469يباشر مهام هذه الوظيفة, أو بعبارة أخرى وهو يؤدي عماًل من أعماله

ويف هذا الصدد قرَّرت حمكمة النقض السورية اآليت: "إنَّ املتبوع ملزم بتعويض 
د إليهم من الضرر الذي حيدثه تابعوه أثناء تأديتهم لوظائفهم من جراء إخالهلم مبا ُعه  

 .470وظيفية"أعمال 

 (:1مثال )
سائق السيارة إذا دهم شخصًا يف الطريق وهو يؤدي عماًل من أعمال وظيفته, 

وكذلك أيضاً اخلادم الذي  ,فيكون املتبوع يف هذا املثال مسؤواًل عن خطأ هذا السائق
يلقي شيئًا على قارعة الطريق وهو يقوم بتنظيف منزل خمدومه فيصيب أحد املارة 

 .471مسؤولية السيد عن خطأ خادمهبضرر, هنا تقوم 

 (:2مثال )
املمرض الذي يعمل يف خدمة مستشفى, فيخطئ ويعطي للمريض دواء على 

 .472سبيل اخلطأ يؤدي إىل وفاة املريض

 (:3مثال )

                                                           
 .427د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 468
 .401د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 469
, (, سجالت حمكمة النقض8/6/1997/ تاريخ 316أساس / -/ 707قرار / -غرفة ثانية ) - 470

احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء 
 .2561, ص 5162الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

 .401, مرجع سابق, ص د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية - 471
 .200د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 472
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اجملنَّد الذي أطلق النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمة ُكل ف هبا, فأودى حبياة 
 .473إنسان

, بعلمه أو بدون 474املتبوع أو بدون أمر منهوقد يقع خطأ التابع بأمر من 
علمه, بدون معارضته أو بالرغم من معارضته أو هنيه عن ارتكابه, ومع ذلك يكون 

 املتبوع مسؤوالً عن خطأ تابعه.

  مثال:
 بوصفهإذا قاد السائق السيارة بسرعة فائقة فصدم شخصاً, فإنَّ مالك السيارة 

اً أقصى للسرعة ال يصح جتاوزهمتبوعاً يكون مسؤواًل, ولو كان قد ح  .475دَّد حدَّ

 الخطأ بسبب الوظيفة: - 2
قد ال يقع اخلطأ من التابع حال تأديته لوظيفته, ولكنَّه يرتكبه فقط بسبب هذه 

وبعبارة أخرى فإنَّ الوظيفة تكون هنا السبب يف ارتكاب اخلطأ ألنَّ هناك  ,الوظيفة
 .476عالقة وثيقة بني اخلطأ والوظيفة

                                                           
"إذا أطلق اجملند النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمة كلف هبا فأودى حبياة إنسان كانت مسؤولية  - 473

إىل قواعد املسؤولية املقررة يف القانون املدين, هذه القواعد اليت الدولة عن هذا اجملند التابع هلا ختضع 
توجب مسؤولية الدولة مَّت ثبتت صلة التبعية بينها وبني التابع الذي صدر عنه العمل غري املشروع يف 
حال تأدية الوظيفة أو بسببها سواء أوقع عن طريق جماوزة التابع حدود الوظيفة أو عن طريق استعمال 

(, 223, ص 1955, م 598, ص 1955, القانون 11/6/1955تاريخ  226ظيفة". )هذه الو 
 برنامج الكامل ف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق. 

"يف حوادث السري سواء كان سائق السيارة ملهمة رمسية أو بدوهنا فإنَّ مسؤولية وزارة الدفاع نابعة  - 474
 -غرفة رابعة )السائق مبا حيدثه من ضرر للغري بفعله غري املشروع". عن كوهنا مسؤولة عن أعمال تابعها 

, احملامي حممد أديب (, سجالت حمكمة النقض11/4/2000/ تاريخ 927أساس / -/ 667قرار /
احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, 

  .2535, ص 5097قاعدة 
 .428د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 475
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نَّ التابع إوال تُعّد وظيفة التابع سبباً للخطأ إال إذا كانت ضرورية لوقوعه, حيث 
ما كان يستطيع ارتكاب اخلطأ لوال الوظيفة اليت كلَّفه هبا متبوعه, أو على األقل أنَّ 
التابع ما كان ليفكر يف ارتكاب اخلطأ لوال الوظيفة, وهذا هو املعيار الذي مييل إليه 

 .477ةالفقه بصفة عام

 (: 1مثال )
أن يصدم سائق السيارة أثناء قيادته لسيارة خمدومه أحد املارة, ولكن بعد انتهاء 

؛ ألنَّه لوال وجود 478عمله لدى خمدومه, وأثناء استخدامه للسيارة يف نزهة شخصية
السيارة حتت يده ملا استطاع ارتكاب هذا اخلطأ فُيعدُّ اخلطأ حاصاًل بسبب عمله  

 .479كسائق

 (: 2مثال )
موزع الربيد الذي يسرق إحدى الرسائل ما كان ليسهل عليه أن يفعل ذلك 

ت إليه لتوزيعها, واحلارس الذي يكلف حبراسة شخص فيقتله ويستويل مَ ل  ا سُ لوال أهنَّ 
 .480على ما معه من أموال ما كان لريتكب هذا الفعل لوال وظيفته كحارس له

 (: 3مثال )
ات إىل أحد املنازل, وبداًل من أن يغادر إذا أوصل صيب بقال )بعض( الطلب

 .481املنزل مباشرة توارى عن أعني أصحابه, ومتكَّن من اختالس شيء من األشياء

                                                                                                                                        
 .402 - 401د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 476
 .429د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 477
 .827, أصول القانون, مرجع سابق, ص محدي عبد الرمحن د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 478
 .431د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 479
 .255د. الفصايلي الطيب, النظرية العامة لاللتزام, مرجع سابق, ص  - 480
 .430د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 481
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 (: 4مثال )
"تتحقق مسؤولية الدولة عن تابعها يف عمله غري املشروع ولو كان خارج 

جلب السالح  الوظيفة إذا أمر من هو أدىن منه جبلب السالح فجلبه وأطلق منه, ألنَّ 
 .482مّت بسبب رابطة الوظيفة"

 ومن املعايري اليت ميكن االستناد إليها يف تقدير مدى عالقة اخلطأ بالوظيفة:

 مكان العمل وزمانه: -أ 
يف الزمان واملكان املخصصني ألداء الوظيفة,  العمل غري املشروعإذا ما ارتك ب 

فيمكن االفرتاض أنَّ اخلطأ قد ارتك ب أثناء تأدية الوظيفة, على أنَّ هذه القرينة ليست 
فال يكفي إذن العتبار اخلطأ واقعًا يف أثناء العمل أن حيصل يف خالل , 483قاطعة

 . 484الوقت احملدَّد للعمل مَّت كان منبت الصلة هبذا العمل

 مثال:
لو افرتضنا مثاًل أنَّ عاماًل يعمل لدى شخص معنيَّ يف مصنعه, مّث دخل إىل 
املصنع شخص ثالث ملطالبة العامل بدين عليه, فقام العامل بضربه فإنَّ صاحب 
العمل ال يكون مسؤواًل عمَّا أتاه العامل؛ ألنَّ ما أتاه يُعّد خارجًا عن العمل الذي 

 .485يقوم به سبباً وموضوعاً 

 أدوات العمل: - ب

                                                           
(, برنامج الكامل يف 430, قا 298, ص 1969, م 24/5/1969تاريخ  656/227) - 482

 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
 .139د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 483
 .428د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 484
 .827د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -الدين كامل األهواين  حسامد. - 485
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 (: 1مثال )
؛ على اعتبار أنَّه لوال هذه السيارة ووجودها 486استعمال سيارة صاحب العمل

 .487يف حيازة تابعها ملا كان قد حصل الضرر

 (: 2مثال )
  .488استعمال اجملنَّد املسدس احلريب العائد له

                                                           
"إنَّ مسؤولية وزارة الدفاع باتت متحققة ولو مل يقع احلادث من التابع أثناء الوظيفة ألنَّ جمرد  - 486

تابع حيقق متلكها للسيارة مسببة احلادث حيقق مساءلتها عن أداء التعويض, كما أنَّ تسليمها السيارة لل
, 8/11/1997/ تاريخ 1446أساس / -/ 1201قرار / -غرفة رابعة )صلة احلادث بالوظيفة". 

, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة (سجالت حمكمة النقض
فاع مسؤولة عن . "إنَّ وزارة الد2535, ص 5098النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

عمال تابعها سائق السيارة العسكرية سواء أكان يقود سيارته العسكرية أثناء الدوام الرمسي أم بعده طاملا أ
, املرجع (5/2/1996/ تاريخ 346أساس / -/ 131قرار / -غرفة رابعة )أنَّ السيارة عائدة هلا". 

 . 2538, ص 5101نفسه, قاعدة 
ة عن تابعها على اعتبار أنَّ السيارة اليت أحلقت الضرر باجلهة املدعية تعود "إنَّ وزارة الدفاع مسؤول - 487

إليها ولوال هذه السيارة ووجودها يف حيازة تابعها ملا كان قد حصل الضرر سواء أكان التابع يف مهمة 
ريخ / تا527أساس / -/ 699قرار / -غرفة ثالثة )رمسية أو مل يكن, وفقًا ملا استقر عليه االجتهاد". 

, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد (, سجالت حمكمة النقض5/4/1993
 . 2539, ص 5105يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

ريب العائد "إنَّ مسؤولية الطاعن وزير الدفاع متحققة طاملا أنَّ تابعه اجملّند قد استعمل املسدس احل - 488
 -/ 859قرار / -غرفة رابعة )له, وبالتايل فإنَّ الصلة الوظيفية قد حتققت, وعليه استقر االجتهاد". 

, احملامي حممد أديب احلسيين, (, سجالت حمكمة النقض20/4/1993/ تاريخ 4112أساس /
رجع سابق, قاعدة موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, م

"إن تسليط التابع على السالح من قبل السلطة املنتمي إليها مث عبثه هبذا السالح . 2562, ص 5163
الذي تسلم حبكم وظيفته جيعلها مسؤولة عن جرب الضرر الناجم عن تصرفه املنطوي على الرعونة وعدم 

مج الكامل يف الفتاوى (, برنا9, قا 4, ص 1964, م 19/2/1964تاريخ  216/50االحتياط". )
 واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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 مصلحة المتبوع: - جـ
مرتبطًا به والعمل جيري  يكون املتبوع مسؤواًل عن عمل تابعه مادام التابع

 .489لصاحل املتبوع ال لصاحل املوظف التابع

 مثال: 
رأى خادم سيده يتشاجر مع آخر, فهرع لنجدته, وضرب الشخص اآلخر 

فقضت حمكمة النقض املصرية مبسؤولية السيد عن خطأ تابعه  ,ضربًا أودى حبياته
وذلك ألنَّ  ؛490حَّتَّ ولو مل يكن السيد راضيًا عن هذه النتيجة أو حَّتَّ متوقعًا هلا

التابع ارتكب اخلطأ بسبب وظيفته فلوال أنَّه خادم عند سيده ملا فكر يف ضرب 
 .491املعتدي على سيده

 حسن نية المضرور أو سوء نيته: -د 
إنَّ جماوزة التابع احلدود املرسومة لوظيفته, بالقيام بأعمال ال تتطلبها هذه 
الوظيفة أو تنهاه عنها, وسوء استعمال التابع لوظيفته باستغالله اإلمكانيات اليت 

كّل ذلك ال مينع من اعتبار خطأ التابع واقعاً   ,وضعتها يف يده ملصلحته الشخصية
مسؤولية متبوعه عن هذا اخلطأ, وذلك محاية بسبب عمله, وبالتايل من تقرير 

للمضرور الذي ال يعلم يف العادة حدود وظيفة التابع ليقر ر ما إذا كان التابع عند 
إذا   أمَّا ,ارتكابه للخطأ يؤدي عماًل من أعمال وظيفته, أم أنَّه خارج هذه األعمال

فال يكون له أن يرجع كان املضرور قد اشرتك مع التابع يف خمالفته لواجبات وظيفته, 
 ,على املتبوع, ومثال ذلك أن خيرج أحد أصدقاء السائق يف نزهة معه بسيارة متبوعه

                                                           
(, برنامج الكامل ف 310, قا 141, ص 1964, م 23/5/1964تاريخ  1212/1022) - 489

 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
 .403د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 490
 .201د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -إبراهيم سعد د. نبيل  - 491
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وهو يعلم أنَّه ال جيوز للسائق استخدام السيارة ملنفعته الذاتية, فإذا ُأصي ب صديق 
السائق أثناء هذه النزهة فال يكون له أن يطالب املتبوع باعتباره مسؤواًل عن خطأ 

 .492ابع, إذ يُعّد اخلطأ هنا مل يقع بسبب الوظيفةالت

 استبعاد الخطأ بمناسبة الوظيفة والخطأ األجنبي عنها: - 3
ال تقوم مسؤولية املتبوع عن خطأ تابعه إذا كان األخري قد وقع مبناسبة 

 الوظيفة, أو كان أجنبياً عنها.

 الخطأ بمناسبة الوظيفة: -أ 
الوظيفة إذا كان من شأن الوظيفة أن تيسر ارتكاب يُعّد اخلطأ قد مّت مبناسبة 

ا مل تكن ضرورية إلمكان وقوعه أو التفكري فيه  .493اخلطأ, حبيث أهنَّ

  (:1)مثال 
أن يذهب خفري إىل منزل خصمه يف غري وقت العمل الرمسي ويطلق عليه عياراً 

ارتكابه للفعل  ناريًَّا من سالحه فيقتله, هنا ال ُتسَأل احلكومة عن عمل اخلفري ألنَّ 
اخلاطئ مل يكن أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها, ولكن كان ارتكابه له مبناسبة وظيفته 

 .494اليت يسرَّت له ارتكاب الفعل ولكنَّها مل تكن ضرورية الرتكابه

  (:2مثال )

                                                           
 .431د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 492
 .412توفيق حسن فرج, النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د.  - 493
 - 201م, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد حسن قاس -د. نبيل إبراهيم سعد  - 494

202. 
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إذا استخدم السائق سيارة املتبوع من أجل االنتقام من خصم له فدهسه وأرداه 
أ وقع مبناسبة الوظيفة, ومن مّث ال يُعّد املتبوع مسؤواًل عن ذلك قتياًل, فهنا اخلط

 .495اخلطأ

أنَّ  -يف قضاء حمكمة النقض  -املقرَّر وقد قرَّرت حمكمة النقض املصرية أنَّ: "
املشروع تقوم...مَّت كان  مسؤولية املتبوع عن الضرر الذي حُيدثه تابعه بعمله غري 

يفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له أثناء تأدية وظ العمل قد وقع منه 
496"إتيان فعله غري املشروع

. 

وهذا التوسع من حمكمة النقض يستهدف إتاحة الفرصة للمضرور لضمان 
احلصول على التعويض بالرجوع على املتبوع, ومؤدى هذا التوسع أنَّ احلاالت اليت 

فيها اخلطأ مبناسبة الوظيفة ال بسببها وفقًا لالجتاه الفقهي, تُعّد وفقًا الجتاه  يُعدّ 
 .497حمكمة النقض من احلاالت اليت يكون فيها اخلطأ بسبب الوظيفة

 الخطأ األجنبي عن الوظيفة: -ب 
إذا كان املتبوع ال ُيسَأل عن اخلطأ الذي يرتكبه التابع مبناسبة الوظيفة, فإنَّه من 

 أوىل ال ُيسَأل عن خطئه إذا كان أجنبياً عن الوظيفة.باب 

فإذا كان اخلطأ الذي أتاه العامل بعيداً عن العمل الذي يؤديه حلساب صاحب 
 .498العمل يف جوهره ويف أسبابه مل يكن املتبوع مسؤواًل عنه

 (: 1مثال )

                                                           
 .353د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 495
متوفر بتاريخ  (,1/8/2019قضائية الصادر جبلسة  65لسنة  2484الطعن رقم ) - 496
 .على موقع حمكمة النقض املصرية 13/11/2020
 .381د. جالل علي العدوي, املوجز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 497
 .827د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 498
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أن يتشاجر التابع يف غري أوقات العمل ويف غري مكان العمل مع شخص 
اع ال عالقة له بوظيفته لدى املتبوع, فيقتله أو جيرحه, كأن يتشاجر التابع بسبب نز 

 . 499مع أحد جريانه يف السكن حول ضجة حيدثها أحدهم

 (: 2مثال )
ا  ما قضت به حمكمة النقض السورية بقوهلا: "إنَّ وزارة الدفاع ال ُتسَأل عمَّ

سيارة ال تعود هلا وأنَّ الفعل يسببه تابعها من ضرر للغري نتيجة احلادث إذا كان يقود 
 .500مل يكن أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها"

 (: 3مثال )
إذا حصل التابع على إجازته السنوية فتوجَّه لقضائها يف بلدته األصلية, وهناك 
قام بقتل خصم له, أو قاد جرارًا فصدم أحد األشخاص وجرحه, فإنَّ خطأه يكون 

 .501عنه املتبوع أجنبياً عن الوظيفة, وال ُيسَأل

 وقوع ضرر للغير: - ثالثاً 
من خطأ التابع شخصًا آخر  املضرورُيشرَتط لقيام مسؤولية املتبوع أن يكون 

ا تقرَّرت ملصلحة الغري ال ملصلحة التابع, ولو كان   املضرورغري التابع املخطئ؛ ألهنَّ
 .502تابعاً آخر للمتبوع

 أساس مسؤولية المتبوع: -الفرع الثاني 
                                                           

 .427د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 499
, (, سجالت حمكمة النقض2/5/1999/ تاريخ 608/أساس  -/ 341قرار / -غرفة رابعة ) - 500

احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء 
 .2535 - 2534, ص 5095الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

 .427د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 501
 .102ن أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص د. أمي - 502
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تعدَّدت اآلراء اليت قيلت بشأن حتديد األساس الذي تقوم عليه مسؤولية املتبوع 
 عن أعمال تابعه. 

ال خيرج األمر عن أحد فرضني: فإمَّا أن تكون مسؤولية املتبوع مسؤولية ذاتية, و 
 .503وإمَّا أن تكون مسؤولية عن عمل الغري

 مسؤولية المتبوع مسؤولية شخصية: -أواًل 
األول, فإنَّ هذا يعين أنَّ مسؤولية املتبوع إمَّا أن ترجع إىل خطأ  إذا كان الرأي

 .504مفرتض يف جانبه, أو يكون أساسها نفع جينيه وهو ما ُيسمَّى مببدأ حتّمل التبعة

 الخطأ المفترض: -أ 
ل عن أعمال تابعه على أساس وجود خطأ مضمون هذه النظرية أنَّ املتبوع ُيسأَ 

أ قد يكون خطأ يف اختيار شخص التابع, وقد يكون خطأ ذايت يف جانبه, هذا اخلط
ب اإلثبات كما هو احلال يف رقابته واإلشراف عليه, ولكنَّ هذا اخلطأ ليس واج

ملسؤولية عن الفعل الشخصي, بل هو خطأ مفرتض, أي خطأ يفرتض إىل ابالنسبة 
املضرور عبء  القانون وجوده جملرَّد أنَّ التابع قد أحدث ضررًا بالغري وال يُكلَّف

 .505إثباته

يف  -املقرَّر وقد أشارت حمكمة النقض املصرية يف قرار هلا إىل هذه النظرية: "
أنَّ مسؤولية املتبوع عن الضرر الذي حُيدثه تابعه بعمله غري  -قضاء حمكمة النقض 

 .506"املشروع تقوم على خطأ ُمفرتض يف جانب املتبوع فرضاً ال يقبل إثبات العكس 

                                                           
 .404د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 503
 .404, ص املرجع السابقد. حممد علي عمران,  - 504
 .436 - 435د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 505
متوفر بتاريخ (, 1/8/2019قضائية الصادر جبلسة  65لسنة  2484الطعن رقم ) - 506
وقد أخذ القانون املدين السوري هبذا االجتاه حيث " .على موقع حمكمة النقض املصرية 13/11/2020
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ل عن أمهها أنَّ املتبوع ُيسأَ عدة رية اخلطأ املفرتض منتقدة من وجوه ولكنَّ نظ
تابعه ولو مل يكن حرَّاً يف اختياره, وال شك أنَّه ال ميكن أن يُنَسب إىل شخص خطأ 

 , هذا من جهة. 507يف اختيار تابعه إذا كان هذا التابع مفروضاً عليه
هو خطؤه يف رقابة وتوجيه ومن جهة أخرى فإنَّه لو كان أساس مسؤولية املتبوع 

تابعه, لكان يف إمكان املتبوع أن يتخلص من املسؤولية امللقاة عليه إذا أثبت أنَّ 
الضرر كان واقعًا ال حمالة حَّتَّ ولو قام بواجبه على خري وجه يف رقابة وتوجيه تابعه, 

نقد وكذلك أيضًا فقد قيل يف , وهذا ما مل يقل به أحد ال يف الفقه وال يف القضاء
نَّه لو كان أساس مسؤولية املتبوع هو اخلطأ املفرتض, لوجب القول إالرأي السابق 

بسقوط مسؤولية املتبوع إذا كان غري مميز, ذلك أنَّه ال ميكن أن ُيسَند لغري املميز 
ل عن خطأ تابعه حَّتَّ ولو كان املتبوع غري مميز, فإذا ما عرفنا أنَّ املتبوع ُيسأَ  ,خطأ

 .508مسؤولية املتبوع ال ميكن أبداً أن تستند إىل اخلطأ املفرتضأدركنا أنَّ 

 تحّمل التبعة: -ب 
ُيالَحظ أنَّ مسؤولية املتبوع ليس أساسها خطأ ما صدر عنه ولو كان هذا 
ا أساسها جمّرد أنَّه جيين فوائد العمل الذي ارتكب اخلطأ خالل  اخلطأ مفرتضاً, وإَّنَّ

ولذلك فهو ال  ,العدل أن يتحمَّل مغارم هذا العملتأديته أو )بسببه(, فيكون من 
                                                                                                                                        

اعترب أنَّ أساس املسؤولية هو خطأ مفرتض يف جانب املتبوع يتمثل يف التقصري بواجب الرقابة والتوجيه, 
من القانون املدين قد أسند السلطة الفعلية يف اختيار التابع ورقابته  175املادة  ألنَّ املشرع يف نص

وتوجيهه إىل املتبوع وعليه واحلال كذلك أن يتحّمل التعويض عن مجيع األخطاء اليت قد تصدر عن 
ل يف رقابة التابع؛ ألنَّه مبجرَّد وقوع ضرر للغري من قبل التابع يُفرَتض اخلطأ يف جانب املتبوع الذي أمه

وتُعّد قرينة اخلطأ املفرتض اليت تبناها القانون  ,الصحيحة لوتوجيه وكذلك يف إرشاد تابعه إىل السب
د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ". السوري قرينة قاطعة ال تقبل إثبات العكس

 .216ص 
 .436مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام,  - 507
 .405 - 404, ص املرجع السابقد. حممد علي عمران,  - 508
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شرَتط ملسؤوليته ولذلك أيضاً فال يُ  ,يستطيع نفي مسؤوليته بإثبات أنَّه مل يرتكب خطأ
 . 509أن يكون مميزاً 

ال ميكن القول إنَّ أساس مسؤولية املتبوع هو حتمل التبعة, فلو كان األمر  و 
ومن جهة  ,م مسؤولية املتبوع, هذا من جهةإذاً اشرتاط خطأ التابع  لقيا اكذلك ففيم

أخرى لو كان أساس مسؤولية املتبوع هو حتّمل التبعة, ما كان للمتبوع الرجوع بعد 
ذلك مبا دفعه من تعويض على التابع, يف حني أنَّ للمتبوع أن يرجع على التابع بعد 

األحوال مصدر غنم  أعمال التابع يف كل   تُعدّ ال ومن جهة ثالثة  ,510ذلك مبا وفاه
 .511املتبوع

ا تفس ر العالقة بني املضرور واملتبوع  بينما يرى آخرون أنَّ نظرية حتمل التبعة إَّنَّ
وال شأن هلا بالعالقة بني التابع واملتبوع, وهذا الذي يفس ر لنا إمكان رجوع املتبوع 

عن الفعل على تابعه بالتعويض الذي دفعه, ألنَّ القواعد العامة يف املسؤولية 
 تبنتويبدو أنَّ حمكمة النقض املصرية , 512الشخصي هي اليت حتكم هذه العالقة

  .513يف قرار هلا هذه النظرية

                                                           
 827د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 509

- 828. 
 .405د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 510
 .252لعامة لاللتزام, مرجع سابق, ص د. الفصايلي الطيب, النظرية ا - 511
 .438د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 512
من التقنني املدين على أنَّ  175أنَّ النص يف املادة  -يف قضاء حمكمة النقض  -املقرر " - 513

رُي مسئواًل عن تعويض "للمسئول عن عمل الغري حق الرجوع عليه يف احلدود اليت يكون فيها هذا الغ
الضرر" ولئن كان خيوُل املتبوَع إذا رجع عليه املضروُر واستوىف منه التعويَض عن الضرر الذي أحدثه تابُعه 

كان املتبوُع الذي يستخدم تابعنَي له   ا( إالَّ أنَّه مل1بعمله غري املشروع حَق الرجوع  مبا دفعه على التابع, )
يف القيام بأعماله ورعاية مصاحله ينتفُع من نشاطهم, فإنَّه يف املقابل جيب أن يتحمل ما يرتتب على هذا 
النشاط من التزامات أو مسئوليات نامجة عن خطأ تابعه, مَّت كان هذا اخلطأ من األخطاء اليسرية 
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 مسؤولية المتبوع هي مسؤولية عن عمل الغير: -ثانياً 
ذهب جانب من الفقه إىل القول بأنَّ مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه تُعّد 

اجلانب يؤسس مسؤولية املتبوع وفق أحد االجتاهات مسؤولية عن عمل الغري, وهذا 
 اآلتية:

 النيابة القانونية: -أ 
مضموهنا أنَّ التابع يُعّد نائباً عن املتبوع يف القيام باألعمال اليت تقتضيها وظيفته 

, كما 515, وعلى هذا األساس تتحدَّد مسؤولية املتبوع عن خطأ تابعه514لدى املتبوع
ويرد على هذه النظرية أنَّ  ,التصرفات اليت يربمها نائبهيكون األصيل مسؤواًل عن 

                                                                                                                                        

التابع, فقد خلصت مغاَّنه للمتبوع فمن العدل أن يتحمل مغارمه, الشائعة اليت تعترب من خماطر نشاط 
أْن يتحمل التابع وحده مسئولية أي  -يف عالقة املتبوع بالتابع  -ذلك أنَّه ليس من املنطق أو العدالة 

ع خطأ يقع منه, ولو كان من األخطاء اليسرية الشائعة املالزمة للنشاط وتُعدُّ من خماطره, ألنَّ حتميل التاب
بالتعويض من ذمته املالية اخلاصة ينطوي على إجحاٍف يف حقه, إذ جيعل ُغْنَم النشاط  للمتبوع وُغْرَمه 

( وهلذه االعتبارات 2على التابع وحده, برغم أنَّ األول هو األقدُر على محل عبء مسئولية هذا اخلطأ, )
من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه سالفة البيان, فإنَّه يشرتط لرجوع املتبوع على التابع مبا دفعه 

خبطئه أن يكون اخلطُأ جسيمًا أو كان مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد هبا جمرد النكاية أو اإليذاء أو 
حتقيق منفعة ذاتية سواًء له أو لغريه, وذلك اتباعاً لنهج املشرع يف حصر حق املتبوع يف الرجوع على تابعه 

 46من قانون العاملني بالدولة رقم  58 احلاالت السابقة بنص املادة مبا حكم به عليه من تعويض يف
 81من القانون  3/  58و  1978لسنة  47من القانون رقم  3/  78املقابلة للمادة  1964لسنة 
 47يف شأن هيئة الشرطة املقابلة للمادة  1964لسنة  61من القانون رقم  57, ويف املادة 2016لسنة 

قضائية الصادر جبلسة  84لسنة  2597الطعن رقم )". 1971لسنة  109لالحق رقم من القانون ا 3/ 
 على موقع حمكمة النقض املصرية. 11/11/2020متوفر بتاريخ  (,1/6/2020

 .436د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 514
 .406ق, ص د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع ساب - 515
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هو جمّرد  التابعالنيابة ال تكون إال يف التصرفات القانونية يف حني أنَّ ما يصدر من 
 .516أعمال مادية

ومن ناحية أخرى فإنَّ مقتضى نظرية النيابة أن يكون املتبوع مسؤواًل وحده عن 
إىل املتبوع, وهذه النتيجة ختالف القاعدة املسلَّم  خطأ التابع, مادام هذا اخلطأ يُنَسب

هبا من قيام مسؤولية التابع عن خطئه الشخصي إىل جانب مسؤولية املتبوع عن هذا 
 .517اخلطأ

 الحلول: -ب 
يذهب فريق من الفقهاء إىل القول بأنَّ أساس مسؤولية املتبوع هو فكرة 

فإذا ارتكب  ,حمل املتبوع, وأصبح الشخصان شخصًا واحداً  احللول, فالتابع قد حلَّ 
التابع خطأ ما يف احلدود السابقة فكأن املتبوع هو الذي ارتكبه, وعلى هذا تقوم 

 .518مسؤولية هذا األخري
ذلك ألنَّ شخصية  ؛ويُؤَخذ على هذا الرأي أنَّه يقوم على افرتاض ينايف الواقع

 .519التابع ليست يف واقع األمر امتداداً لشخصية املتبوع

 الضمان: -جـ 

                                                           
كما   -هذا النقد  .147د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 516

ال ينال من هذه الفكرة ألنَّه إذا كانت الوكالة ال تصح إال يف التصرفات القانونية, فإنَّ " -يرى أستاذنا 
األساس الذي بن عليه الفقه اإلسالمي النيابة أعمَّ منها وميكن أن تتسع لألفعال املادية أيضاً, وهو 

مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه, وهو يتمشى مع أحكام هذه املسؤولية يف الفقه اإلسالمي, وبصفة 
ا مسؤولية شخصية للمتبوع ال يستطيع الرجوع فيها على التابع عكس ما هو مقرَّر يف فقه  خاصًة أهنَّ

 .96 عيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, صد. أمين أبو ال". التقنني املدين السوري
 .437د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 517
 .406د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 518
 .148د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 519
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أقام بعض الفقهاء مسؤولية املتبوع على فكرة الضمان, فاملتبوع كفيل لتابعه 
دون أن يكون له أن يدفع بتجريده, ويستند هذا القول إىل أنَّ التابع قد ارتكب اخلطأ 

حال تأديته لوظيفته أو بسببها, وهذا النطاق هو الذي يرب ر ل عنه متبوعه الذي ُيسأَ 
, وهو األساس الذي يتمشى مع خصائص مسؤولية 520اعتبار املتبوع كفياًل لتابعه

 .521املتبوع يف التقنني املدين السوري

ويرتتب على اعتناق هذا الرأي أنَّ املتبوع ال يستطيع التخلص من املسؤولية ولو 
 .522لسببية, ويظل مسؤوالً حَّتَّ ولو كان غري مميزعن طريق نفي رابطة ا

يف حني يعتقد جانب من الفقه أنَّ الضمان كأساس ملسؤولية املتبوع عن أعمال 
التابع ال يستقيم مع مسؤولية املتبوع عندما يكون عدمي التمييز, فالكفيل املتضامن 

 .523ية الكاملةسواء كان مبوجب العقد أم مبوجب القانون جيب أن تتوافر فيه األهل

ويُعرَتض على هذه النظرية أيضًا بأنَّ الكفالة مصدرها العقد, وال تنشأ حبكم 
القانون, ولكن ميكن الرد على هذا االعرتاض بأنَّه إذا مل يكن املتبوع كفياًل, باملعن 

 .524الدقيق هلذه الكلمة, فهو, على األقل, ضامن يشبه مركزه مركز الكفيل

 مسؤولية التابع إلى جانب مسؤولية المتبوع:قيام  -الفرع الثالث 

                                                           
 .406 - 405علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  د. حممد - 520
 .96د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 521
 - 203د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 522

204. 
 .357االلتزام, مرجع سابق, ص د. فواز صاحل, مصادر  -د. أمين أبو العيال  - 523
 .148د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 524
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إال إذا حتققت مسؤولية التابع أواًل,  -كما قدَّمنا   -ال تتحقق مسؤولية املتبوع 
بتوافر أركاهنا كاملة من خطأ ارتكبه التابع وضرر أصاب الغري وعالقة سببية بني اخلطأ 

 .525والضرر

دًا إىل مسؤولية التابع وهي فمسؤولية املتبوع إذن هي مسؤولية تبعية تقوم استنا
ك مسؤولية املتبوع قد مسؤولية أصلية, إذ إنَّ العمل غري املشروع الذي أضر بالغري وحرَّ 

صدر من التابع, وقيام مسؤولية املتبوع ال جيبُّ وال يلغي مسؤولية التابع, بل تقوم 
ر بكل من املسؤوليتان جنباً إىل جنب, ويرتتب على ذلك عدة نتائج يف عالقة املضرو 

 . 526التابع واملتبوع, ويف عالقة املتبوع بتابعه

 عالقة المضرور بالتابع والمتبوع: -أواًل 
ُيالَحظ أنَّه وفقًا للقواعد املتقّدمة يكون هناك مسؤوالن عن احلدث الواحد, 
التابع وهو الذي ارتكب احلادث شخصيًا واملتبوع الذي مّت العمل حلسابه, ولذلك 

, أو الرجوع عليهما 527دائماً اختيار أحدمها للرجوع عليه بالتعويض فاملضرور يستطيع
 معاً.

                                                           
"إن مسؤولية اإلدارة املدنية عن األضرار النامجة عن استعمال السيارة اجلارية يف حيازهتا تتحقق  - 525

السيارة مبقتضى وظيفته". جتاه اإلدارة إذا ثبت خطأ السائق التابع يف ارتكاب احلادث عند سوق 
(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد 631ص  1954, م 12/10/1954تاريخ  366/430)

 وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
"إن اإلدارة  .433 - 432د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 526

احلكم من جهتها عندما ينقض من جهة السائق  لكوهنا مسؤولة والسائق معًا عن التعويض وجب نقض
 1954, م 29/5/1954تاريخ  2270يكون احلكم عليهما يف النتيجة منسجمًا بعضه مع بعض". )

 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.565ص 
 .828, مرجع سابق, ص محدي عبد الرمحن, أصول القانون د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 527
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وهذا ما أكدته حمكمة النقض السورية بقوهلا: "للمضرور أن خياصم الدولة 
واملوظف أو خياصم املوظف لوحده أو خياصم املتبوع لوحده, وهذا اخليار يعود إىل 

 .528املدعي املتضرر"

وإذا اختار املضرور الرجوع على التابع  ,529فالتابع مسؤول مسؤولية شخصية
دون املتبوع واستوىف حقه منه, فال يكون له بعد ذلك الرجوع على املتبوع, فالقاعدة 

 .530أنَّ الضرر ال جُيرَب سوى مرة واحدة

بداًل من الرجوع  ,531والغالب من األمر أن خيتار املضرور الرجوع على املتبوع
يكون يف الغالب من األمر أقدر على دفعه, فال يتعرض  على التابع باعتبار أنَّ املتبوع

وهذا يف الواقع هو السبب احلقيقي جلعل القانون  ,املضرور ملخاطر إعسار التابع
فقد أراد القانون أن يهيئ  ,املتبوع مسؤواًل جبانب التابع عن عمل هذا األخري

 .532للمضرور أوسع فرصة للحصول على التعويض
                                                           

, (, سجالت حمكمة النقض8/6/1997/ تاريخ 316أساس / -/ 707قرار / -غرفة ثانية ) - 528
احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء 

 .2561, ص 5162الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
قرار  -غرفة ثالثة )التابع يكون مسؤواًل عن الضرر الذي حيدثه بعمله غري املشروع".  - 1" - 529

, احملامي حممد أديب (, سجالت حمكمة النقض22/11/1998/ تاريخ 3660أساس / -/ 2595/
 . 2563, ص 5167, قاعدة املرجع السابقاحلسيين, 

 .406رجع سابق, ص د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, م - 530
"يف الدعوى اليت هتدف إىل املطالبة بقيمة األضرار الالحقة بسيارة املدعي نتيجة صدمها من قبل  - 531

السيارة العسكرية, فإنَّ من حق املدعي أن حيصر دعواه بوزارة الدفاع فقط دون تابعها السائق طاملا أنَّ 
بدعوى مستقلة يف أّي وقت شاءت, وإنَّ احملكمة مسؤوليتهما تضامنية وهلا احلق بالرجوع على تابعها 

غري مقيدة مبوافقة وزارة الدفاع أو عدم موافقتها وسواء أكان التابع مبهمة أم ال فإنَّ الوزارة املذكورة تبقى 
, سجالت حمكمة 16/8/1998/ تاريخ 886أساس / -/ 1774قرار / -غرفة ثالثة )مسؤولة عنه". 

 .2533, ص 5092, قاعدة املرجع السابقاحلسيين, , احملامي حممد أديب (النقض
 .828محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 532
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 وع بتابعه:عالقة المتب -ثانياً 
ل شخص عن عمل غريه, إنَّ اعتبار املتبوع مسؤواًل عن عمل تابعه مثلما ُيسأَ 

هو الذي ارتكب  هعتبار أنَّ با ؛533يعطي للمتبوع احلق يف الرجوع مبا وفاه على التابع
  .535, وهذا ما استقر عليه القضاء534اخلطأ شخصياً 

, وال 536دون التابعوال يتحقق هذا األمر إال إذا رجع املضرور على املتبوع 
يستطيع التابع أن حيتج على املتبوع باملسؤولية املفرتضة, فإنَّ هذه ال حيتج هبا على 

, وليس للتابع أن يتمسك يف مواجهة املتبوع بتحمل نصيبه من 537املتبوع إال املضرور
 .539, وهذا ما جرى عليه القضاء170538املسؤولية عمالً باملادة 

                                                           
 .406د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 533
 .828القانون, مرجع سابق, ص محدي عبد الرمحن, أصول  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 534
أساس  -/ 425قرار / -غرفة ثالثة ". )للمتبوع حق العودة على التابع مبا سبَّبه من ضرر" - 535

, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء (, سجالت حمكمة النقض10/3/1993/ تاريخ 378/
, ص 5164مرجع سابق, قاعدة  املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(,

. "ال حاجة إىل تضمني القرار فقرة حكمية جتيز للوزارة املدعى عليها العودة على تابعها, ألنَّ 2562
, 20/3/1995/ تاريخ 956أساس / -/ 71قرار / -غرفة رابعة . )هذا احلق مقرَّر بأحكام القانون"

, قاعدة املرجع السابقحممد أديب احلسيين, احملامي  (,492ص  6و  5العددان  1995احملامون لعام 
. "لإلدارة حق الرجوع على تابعها مما تدفعه يف حدود التعويض املقدر من قبل 2535, ص 5096

تاريخ  366/430احملكمة كما أن للتابع احتساب ما تدفعه اإلدارة من املبلغ احملكوم به عليه". )
الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع  (, برنامج الكامل يف631ص  1954, م 12/10/1954

 .سابق
 .406د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 536
 .384د. جالل علي العدوي, املوجز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 537
 .150, ص حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع  سابقد.  - 538
مسؤولية املتبوع تستند إىل مسؤولية التابع عن األضرار اليت حيدثها بعمله غري املشروع الواقع "إن  - 539

منه يف حالة تأدية وظيفته أو بسببها وإن أحكام هذه املسؤولية جتعل من حق املتبوع الرجوع على التابع 
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املتبوع قد ال يرجع على التابع إال ببعض التعويض, ويتحقق ذلك  ظ أنَّ الحَ ويُ 
إذا اشرتك مع التابع يف اخلطأ, وجيب عندئٍذ أن يثبت التابع أنَّ املتبوع اشرتك معه يف 

بتعليمات خاطئة , 540ه بارتكاب اخلطأ أو ساهم معه فيهاخلطأ, كأن يكون قد أمر 
من التعويض ما يتناسب مع مسامهته يف وجهها إىل التابع فيتعنيَّ عليه أن يتحمَّل 

 . 541وقوع احلادث

وهذا ما أكدته حمكمة النقض السورية: "إنَّ اجتهاد حمكمة النقض قد استقرَّ 
على أنَّه ال وجه للقول مبسؤولية املتبوع جتاه تابعه ألنَّ املتبوع مسؤول عن تابعه ال 

لألخري أن يرجع على  مسؤول معه, وإن كان للمتبوع حق الرجوع على التابع فليس
املتبوع إال إذا أثبت تقصريه والسيما أنَّ للمسؤول عن عمل الغري حق الرجوع حسب 

 .542/ مدين وليس العكس"176املادة /

 مثال:
"سهر احلارس ليلتني متتابعتني ونومه يف التالية جيعل مسؤوليته عن التقصري 

 .543ب معه هذه احلراسة"فه باحلراسة ومل يرفقه مبساعد يتناو مشرتكة مع من كلَّ 
                                                                                                                                        

يقرره القانون إال ملصلحة من بكل التعويض الذي يؤديه عنه للمضرور, وإن التضامن بني املتبوع والتابع مل 
وقع عليه الضرر فال حيق للتابع التذرع به من أجل أن حيل نفسه من األضرار املسؤول عنها ابتداًء 

, برنامج الكامل يف الفتاوى (19, ص 1954, م 13/1/1954تاريخ  17/73وانتهاًء". )قرار رقم 
 .واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق

 .384لعدوي, املوجز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. جالل علي ا - 540
 .828محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 541
, سجالت حمكمة النقض, 6/3/2000/ تاريخ 681أساس / -/ 348قرار / -غرفة رابعة  - 542

احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء 
 . 2563, ص 5166الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

, برنامج (1966لعام  260, ص , حمامون4/6/1966تاريخ  530أساس  1093)نقض رقم  - 543
 الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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 عدم إمكان دفع مسؤولية المتبوع: -الفرع الرابع 
مَّت توفر الشرطان السابقان, حتقَّقت مسؤولية املتبوع, دون حاجة إىل توفر أي  
شرط آخر, وبصفة خاصة دون حاجة إىل إثبات وقوع خطأ شخصي من املتبوع, 

 .544ولذلك فال ُيشرَتط يف املتبوع أن يكون مميزاً 

ويرتتب على ذلك أنَّ املتبوع ال يستطيع التخلص من مسؤوليته بإثبات انتفاء 
اخلطأ الشخصي يف جانبه, فمادام أنَّ وجود هذا اخلطأ ليس شرطًا لتحقق املسؤولية, 

 .545فإنَّ انتفاءه يكون عدمي األثر يف دفع هذه املسؤولية

يُقَبل منه أن يثبت أنَّه هذه املسؤولية ال جيوز للمتبوع دفعها بأّي حال, فال إذاً 
مل يقصر يف توجيه تابعه أو يف رقابته, وال أن يثبت أنَّ احلادث كان البدَّ واقعًا ولو 
قام هو بكل  ما ينبغي من رقابة, وال أن يثبت أنَّ سبباً أجنبياً عنه قد حال دون قيامه 

 .546بواجب الرقابة

نفي مسؤولية التابع, والسبيل الوحيد لكي يتخلص املتبوع من مسؤوليته هي 
وميكنه ذلك إذا أثبت أنَّ الضرر قد نشأ عن سبب أجنيب ال يد للتابع فيه, كقوة 

 .547قاهرة أو خطأ شخص من الغري أو خطأ املضرور ذاته

 

                                                           
 .432د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 544
 .432د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 545
 .627ملدين, مرجع سابق, ص د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون ا - 546
 .432د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 547
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 المبحث الثالث
 المسؤولية الناشئة عن األشياء

 تمهيد:
باحلصول على تقع املسؤولية عن األشياء يف إطار سياسة املشر ع بتأمني املضرور 

فإذا كان املشر ع قد قرَّر املسؤولية عن  ,تعويض عمَّا يصيبه من ضرر أيًَّا كان مصدره
فعل الغري ليكفل للمضرور سبياًل أكيدًا للحصول على تعويض الضرر الناشئ من 
فعل الغري عن طريق رجوعه على متويل الرقابة أو املتبوع, فإنَّ تقريره للمسؤولية عن 

فالشيء ال ميكن أن يكون مسؤواًل عمَّا يقع منه من ضرر  ,عى وأوجباألشياء أد
لذلك كان من املنطقي أن يكفل املشر ع للمضرور سبياًل يف الرجوع على حارس ذلك 

  .548الشيء ليحصل منه على تعويض عن الضرر الذي أحدثه له هذا الشيء
 وتتحقق املسؤولية الناشئة عن األشياء يف ثالث صور:

 حارس احليوان.مسؤولية  .1
 مسؤولية حارس البناء. .2
 مسؤولية حارس األشياء غري احلية. .3

 :مسؤولية حارس الحيوان - المطلب األول
من القانون املدين السوري على أنَّ: "حارس احليوان, ولو مل  177نصت املادة 

يكن مالكًا له, مسؤول عمَّا حيدثه احليوان من ضرر, ولو ضّل احليوان أو تسرَّب, ما 
 مل يثبت احلارس أنَّ وقوع احلادث كان بسبب أجنيب ال يد له فيه".

                                                           
 .204د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 548
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ُيالَحظ من النص املذكور أنَّ الشخص املسؤول عن الضرر الذي حيدثه احليوان 
 , ونتناول فيما يأيت دراسة شروط هذه املسؤولية, وأساسها, ودفعها.هو حارسه

 شروط مسؤولية حارس الحيوان: -الفرع األول 
 فر شرطني:القيام مسؤولية حارس احليوان تو ُيشرَتط 

 تويل شخص حراسة حيوان. .1
 وقوع ضرر للغري بفعل احليوان. .2

 تولي شخص حراسة حيوان: -الشرط األول 
 يتعنيَّ علينا لدراسة هذا الشرط بيان املقصود باحليوان, وحتديد احلارس.

 الحيوان:المقصود ب -أواًل 
اإلنسان, سواء كان ُيسمَّى من الناحية يُقَصد باحليوان كّل شيء حي عدا 

العلمية البحتة حيوانًا أم ال, وعلى ذلك فالبقر واخليل واحلمري والغنم والكالب 
والقطط تُعّد من احليوانات, كذلك الطيور من دجاج وبط وعصافري وأوز تُعّد من 

( 177ادة )احليوانات, وأخريًا فإنَّ احلشرات كالنحل تُعّد من احليوانات يف مدلول امل
ومَّت كان الشيء حيوانًا انطبقت أحكام املسؤولية عن  ,من القانون املدين السوري

احليوان بصرف النظر عمَّا إذا كان هذا احليوان من احليوانات املستأنسة كالكالب 
وسواء أكان هذا احليوان  ,والبقر, أم من احليوانات املتوحشة كالسباع والنمور والنسور

, كما يستوي أن تكون احليوانات صغرية أو  549آكاًل للعشب أم من آكلة اللحوم
 .550كبرية, طليقة أو مقيَّدة

 إال أنَّه ُيشرَتط يف احليوان أن يكون حياً, وأن يكون مملوكاً ألحد األشخاص.
                                                           

 .452 - 451د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 549
 .208د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -إبراهيم سعد د. نبيل  - 550
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 أن يكون الحيوان حيًا:يجب  - 1
ا إذا نفق احليوان فُتعّد جثته من األشياء, فإذا ُيشرَتط أن يكون احليوان حياً, أمَّ 

ل مالك احليوان عن ذلك الضرر على أساس أحلقت اجلثة ضررًا بالغري فال ُيسأَ 
ل على أساس حارس األشياء غري احلية )املادة مسؤولية حارس احليوان, ولكن قد ُيسأَ 

املسؤولية, كما لو من القانون املدين السوري( إذا توافرت شروط قيام هذه  179
نفقت بقرة وبقيت جثتها أمام منزل صاحبها وجاء شخص واصطدم هبذه اجلثة 

 .551فتضرر

 أن يكون الحيوان مملوكاً ألحد األشخاص:يجب  - 2
األضرار الناشئة عن احليوانات السائبة كاألرانب واجلرذان الربية وأسراب اجلراد, 

ريها, ال ُيسَأل عنها مالك األرض اليت واحليوانات املتوحشة كالذئاب, والثعابني وغ
ُوجَدت عليها هذه احليوانات, إال إذا قام الدليل على ارتكاب هذا املالك خلطأ 

ذلك أنَّ تلك احليوانات ليست مملوكة ألحد, وليس ألحد عليها من سلطان,  ؛معنيَّ 
حليوانات ال حَّتَّ ميكن وصفه بأنَّه حارس هلا, ولذلك فإنَّ األضرار اليت حتدثها هذه ا

 .552حتقق املسؤولية الناشئة عن فعل احليوان

 حارس الحيوان: -ثانياً 

                                                           
 .364د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 551
"وعلى ذلك إذا اختذت مجاعة من اجلرذان أو األرانب الربية جحراً هلا يف أرض أحد املزارعني دون  - 552

اجلحر على الزراعة اجملاورة, فال يكون لصاحب املزرعة اجملاورة أن  علمه, وخرجت تسطو من هذا
يتمسك ق َبل املزارع املوجود اجلحر بأرضه بأحكام املسؤولية عن األشياء, ولكن إذا شاء أن يتمسك 
بأحكام املسؤولية عن الفعل الشخصي, ويتعنيَّ عليه حينئٍذ أن يثبت وجود خطأ يف جانب املزارع, كأن 

ًا بوجود جحر اجلرذان أو األرانب ومل يعمل على التخلص منها رغم إمكان ذلك". د. حممد يكون عامل
 .440لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص 
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تقع املسؤولية عن الضرر الذي حيدثه احليوان على شخص مسَّاه القانون حارس 
احليوان, فإذا مل يكن للحيوان حارس وقت حدوث الضرر, فال ُتطبَّق قواعد مسؤولية 
حارس احليوان, وميكن الرجوع يف هذا الشأن إىل القاعدة العامة يف املسؤولية 

 جانب املسؤول., واليت تتطلب إثبات اخلطأ يف التقصريية

 حارس الحيوان ليس مالكه بالضرورة: - 1
 177حارس احليوان ليس مالكه بالضرورة, وهذا ما نصت عليه صراحًة املادة 

من القانون املدين السوري: "حارس احليوان, ولو مل يكن مالكًا له, مسؤول عمَّا 
 حيدثه احليوان من ضرر...".

حقه العيين على )احليوان( قد يكون مقطوع  من رغمعلى الذلك أنَّ املالك 
الصلة بالضرر الذي حدث, كما لو كان قد أعاره أو أجره إىل شخص آخر, أو كان 

 .553قد ُسر ق منه, فاحلراسة إذن ليست مالزمة للملكية

 حارس الحيوان ليس حائزه بالضرورة: - 2
احليوان,  ليس حارس احليوان بالضرورة هو حائزه, أي من يضع يده فعاًل على

من القانون املدين السوري: "حارس احليوان,...,  177وهذا ما ذكرته صراحًة املادة 
نَّ حارس إأي  ,مسؤول عمَّا حيدثه احليوان من ضرر, ولو ضّل احليوان أو تسرَّب..."

 ن حيازته املادية بصورة مؤقتة.ماحليوان يبقى مسؤوالً ولو كان احليوان قد خرج 

أنَّ احليوان مل يدخل يف حراسة شخص آخر, فإذا توفرت  ولكنَّ ذلك يفرتض
لشخص آخر السيطرة الفعلية على احليوان الضال أو اهلارب, فإنَّه يصبح حارسًا له, 
أيًَّا كان غرضه من مباشرة هذه السيطرة, أي سواء كان ذلك بنية متلك احليوان, أو 

ومَّت دخل احليوان يف حراسة شخص  ,بنية احلفاظ عليه حَّتَّ يتبنيَّ صاحب احلق فيه

                                                           
 .441د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 553
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وحَّتَّ إذا مل يدخل احليوان يف , جديد, فإنَّ صفة احلراسة تنتفي عن حارسه السابق
حراسة شخص جديد, فإنَّ احلراسة تنقضي وتزول عن حارسه السابق, إذا كفَّ عن 
مالحقته حبيث أصبح احليوان شيئاً سائباً مباحاً جيوز ألول شخص يضع يده عليه أن 

تملكه, فمن الواضح أنَّه ال ميكن القول باستمرار حراسة الشخص حليوانه الضال أو ي
 .554اهلارب إىل األبد

 تحديد شخص الحارس: - 3
 إذا مل يكن حارس احليوان هو مالكه أو من حيوزه بالضرورة فمن هو؟

يرتدد الفكر فيما يتعلق بتحديد شخص احلارس املسؤول بني نظريتني: نظرية 
 555لقانونية, ونظرية احلراسة الفعلية:احلراسة ا

 نظرية الحراسة القانونية: -أ 
مضمون هذه النظرية أنَّ احلارس هو الشخص الذي تثبت له على )احليوان( 
سلطة قانونية يستمدها من حق له متعلق هبذا الشيء, سواء أكان حقًا عينيًا أم 

 شخصياً. 

 :الفعليةنظرية الحراسة  -ب 
احلارس هو الشخص الذي تكون له السيطرة الفعلية على مضموهنا أنَّ 

)احليوان(, ومظهر ذلك سلطته يف استعماله وتوجيهه ورقابته, ولو مل تستند هذه 
السيطرة إىل أّي حق, بل ولو كانت سيطرة غري مشروعة كما هو احلال بالنسبة 

خص لسيطرة السارق على )احليوان( املسروق, وذلك دون اشرتاط أن يكون الش
 املسيطر حائزاً )للحيوان( حيازة مادية.

                                                           
 .449 - 448ابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع س - 554
 .442 - 441, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 555
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الرأي الراجح يف الفقه والقضاء هو األخذ بنظرية احلراسة الفعلية, حبيث ميكن و 
تعريف احلارس بأنَّه الشخص الذي تكون له وقت حدوث الضرر سيطرة فعلية على 

لشخص ولكي تتوفر السيطرة الفعلية  ,)احليوان( ذاته, وعلى استعماله حلسابه اخلاص
على شيء ما, جيب أن تكون هلذا الشخص سلطة استعمال هذا الشيء وتوجيهه 

وجيب فضاًل عن ذلك أن يباشر الشخص  ,ورقابته, وهذا هو العنصر املادي للحراسة
السلطات السابقة حلسابه اخلاص أي بقصد حتقيق مصلحة شخصية له, وهذا هو 

 .556العنصر املعنوي للحراسة

 للحراسة:العنصر المادي 
 -طبيعياً كان أم اعتبارياً  -يُقَصد بالعنصر املادي للحراسة أن يكون للشخص 

على احليوان سلطات يف استعماله وتوجيهه ورقابته, وال ُيشرَتط فوق ذلك أن يكون 
احليوان يف حيازته املادية, أي ال ُيشرَتط أن يكون احلارس واضعًا يده على احليوان, 

ان يف حيازة شخص, بينما تكون سلطة استعماله ورقابته فيمكن أن يكون احليو 
 شخص آخر.لوتوجيهه 

 مثال: 
صاحب الكلب الذي يطلقه يف حديقة منزله ويسافر يظل حارسًا له خالل 

 .557فرتة سفره

 العنصر المعنوي للحراسة:
ال يكفي أن يكون لشخص سلطات استعمال احليوان وتوجيهه ورقابته حَّتَّ 
يُعّد حارسًا له, وبالتايل مسؤواًل عمَّا حيدثه من ضرر, بل جيب إضافًة إىل ذلك أن 

                                                           
 .443 - 442د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 556
 .443, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 557
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يباشر هذه السلطات حلسابه اخلاص, أي بقصد حتقيق مصلحة شخصية, وسواء 
 أكانت مالية أم أدبية.

وذلك ألنَّه ليس ألي منهم السلطة  ؛والسائق حارساً فال يُعّد الراعي واخلادم 
 .558الفعلية يف الرقابة والتوجيه على احليوان واستعماله ملصلحة نفسه

 مالك الحيوان هو الحارس: األصل أنَّ  - 4
األصل أنَّ مالك احليوان هو احلارس, ألنَّه هو صاحب السيطرة الفعلية على 

املضرور ال يُكلَّف إثبات أنَّ احلراسة للمالك, بل يتعنيَّ احليوان, ويرتتب على ذلك أنَّ 
على هذا األخري, إذا أراد رفع املسؤولية عن نفسه, إثبات أنَّ احلراسة وقت وقوع 

 .559احلادث كانت لغريه

ميكن أن تنتقل حراسة احليوان إىل غري مالكه إمَّا برضا املالك, كما هو احلال و 
والطبيب البيطري, أو بدون رضا املالك, كما هو  يف مستأجر احليوان, ومستعريه,

 احلال يف سرقة حيوان.

 وقوع ضرر للغير بفعل الحيوان: -الشرط الثاني 
 لغري بفعل هذا احليوان.لُيشرتط لقيام مسؤولية حارس احليوان وقوع ضرر 

 فعل الحيوان: -أواًل 
احليوان, أي أن ُيشرَتط لقيام مسؤولية حارس احليوان أن يقع ضرر للغري بفعل 
فإذا كان دور  ,يكون احليوان قد أتى بفعل إجيايب كان هو السبب يف وقوع الضرر

ب بضرر فال يُعّد هذا الضرر من احليوان سلبيًا كما لو ارتطم شخص حبيوان فُأصي  
 فعل احليوان, وال ُيسَأل عنه حارسه.
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يستلزم أن يكون غري أنَّه جيب اإلشارة إىل أنَّ وقوع الضرر بفعل احليوان ال 
هناك اتصال أو احتكاك مادي بني احليوان الذي سبَّب الضرر والشخص أو املال أو 

 وقع عليه الضرر.

وحيدث أحيانًا أن يكون مثّة شخص يسوق احليوان املضار, أو يسوق العربة 
فهل يُعّد الضرر يف مثل هذه احلاالت من فعل اإلنسان  ,املضارة, اليت جيرها احليوان

فعل احليوان؟ ال جدال يف أنَّ للمضرور مصلحة يف القول بوقوع الضرر بفعل  أم من
احليوان, ألنَّ هذا يقيله من عبء إثبات اخلطأ امللقى على عاتقه, لو قيل بأنَّ الضرر 
بفعل اإلنسان, والرأي الصحيح, اآلن, هو اعتبار اإلصابة بفعل احليوان, ما مل يكن 

 .560بة املضرورراكبه أو سائقه قد تعمَّد إصا

 لغير:لضرر  -ثانياً 
القاعدة أنَّ أّي ضرر يلحقه احليوان بالغري يرتب مسؤولية حارسه, سواء كان 
هذا الضرر جرحًا أو كدمًا أو ذعرًا يول د حالة عصبية أو مرضًا ينقله احليوان إىل 

 .561حيوانات الغري, أو إذا أتلف احليوان ماالً مملوكاً للغري

كّل شخص عدا حارس احليوان ذاته, وعلى ذلك ميكن أن يكون ويُقَصد بالغري  
املضرور شخصاً أجنبياً عن احلارس, كما لو كان عابر سبيل وعضَّه كلب احلراسة, أو 
تابعًا للمالك إذا كان احليوان قد أحلق الضرر به يف أثناء وجوده يف حيازته, أو حَّتَّ 

لة قد انتقلت إىل شخص آخر غريه,  املالك ذاته بشرط أن تكون احلراسة يف هذه احلا
 كما لو كان احليوان قد أحلق الضرر مبالكه وهو يف حراسة مستأجره.

أمَّا إذا كان املضرور هو حارس احليوان نفسه فإنَّه ال يستفيد من أحكام 
مسؤولية حارس احليوان, وبالتايل ال يستطيع أن يرجع على مالك احليوان إال إذا 
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 , جانب األخري وفقًا للقواعد العامة يف املسؤولية التقصرييةاستطاع أن يثبت خطأ يف
كذلك األمر إذا كان احليوان قد أحلق الضرر بنفسه, وكان حارسه غري مالكه,  

 كاملستأجر مثاًل واملستعري.

 (: 1مثال )
ال يستطيع احلارس أن يرجع على املالك إال إذا أثبت خطأ ما يف جانبه, كأن 

 .562عن احلارس عيباً ما يف احليوان يكون املالك قد أخفى

 (: 2مثال )
إذا جذب احليوان احلبل املربوط به فاختنق ومات, فال يكون للمالك أن 

 .563فعل احليوانيطالب مستأجره بناًء على أحكام املسؤولية عن 

 أساس مسؤولية حارس الحيوان: -الفرع الثاني 
مسؤولية حارس احليوان, وفق اختلف الفقه يف حتديد األساس الذي تقوم عليه 

 اجتاهني:

 الخطأ المفترض: -أواًل 
تقوم مسؤولية حارس احليوان على خطأ مفرتض يف جانب احلارس, وهو خطأ 

 .564يف الرقابة والتوجيه

يف القانون السوري على أساس خطأ تقوم هذه املسؤولية وذهب رأي إىل أنَّ 
مفرتض يف احلراسة, مبعن أنَّه إذا وقع الضرر للغري بفعل احليوان على النحو السابق 
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فُيعّد ذلك دلياًل قاطعًا على أنَّ احلارس قد أخطأ وقصَّر يف حراسة احليوان؛ ألنَّه لو  
 .565كان قد أحسن حراسته ملا أوقع بالغري هذا الضرر

 التبعة: تحّمل -ثانياً 
إىل أنَّ أساس هذه املسؤولية هو حتّمل التبعة,  جانب من الفقهذهب 

فصاحب احليوان هو الذي جيين نفعًا منه, فعليه إذن أن يتحّمل تبعة ما يلحقه من 
ضرر بالغري, إذ الغرم بالغنم, ويرد على هذا الرأي أنَّه ال يتفق مع كون املسؤول هو 

 .566حارس احليوان, وليس املنتفع به

 دفع مسؤولية حارس الحيوان: -الفرع الثالث 
 نعرض فيما يأيت لكيفية دفع مسؤولية حارس احليوان:

 عدم جدوى نفي الخطأ: -أواًل 
إنَّ اخلطأ املفرتض يف جانب حارس احليوان خطأ ال يقبل إثبات العكس, 
وعلى ذلك ال يستطيع حارس احليوان أن يدفع املسؤولية عن نفسه بإثبات أنَّه مل 
خيطئ, وأنَّه بذل العناية املطلوبة, واختذ مجيع االحتياطات الالزمة ملنع احليوان من 

 لغري.باضرر  إحلاق

 السببية: نفي عالقة -ثانياً 
إذا كان حارس احليوان ال يستطيع أن يدفع املسؤولية عن نفسه بإثبات أنَّه مل 
خيطئ, فإنَّه يستطيع أن يدفع املسؤولية بنفي عالقة السببية, ويكون ذلك بإثبات 

 السبب األجنيب, بصوره الثالثة القوة القاهرة وخطأ املضرور وفعل الغري.

 (: 1مثال )
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نشأ من حصول رعد فزع منه احليوان فرتتب على ذلك لو أثبت أنَّ الضرر 
وقوع الضرر, أو أن يثبت أنَّ املضرور هو الذي حرش الكلب على نفسه أو دخل إىل 
الكلب يف مكانه واستثاره, أو أنَّ أطفااًل أفزعوا احلصان فجمح وأحدث الضرر الذي 

 .567وقع بالغري

  (:2مثال )
فألقاه حبجر أو مدَّ يده إليه بعصى فعقره إذا حترش أحد املارة بكلب يف حديقة 

 .568الكلب, فإنَّ حارس الكلب ال يكون مسؤواًل ألنَّ الضرر نشأ عن خطأ املضرور

 االشتراك في االستخدام المجاني: -ثالثاً 
ُتستبَعد أحكام املسؤولية عن احليوان إذا كان املضرور قد ساهم يف استخدامه 

جواد بصديق فأردفه وراءه ليوصله إىل جهته, فجمح جماناً, وعلى ذلك إذا مرَّ راكب 
اجلواد وألقى به أرضاً, فال يكون للصديق أن يطالب حارس اجلواد وفقًا ألحكام 

 .569املسؤولية عن احليوان

 :مسؤولية حارس البناء - المطلب الثاني
حارس البناء,  - 1من القانون املدين السوري على أنَّ: " 178نصت املادة 

يكن مالكًا له, مسؤول عمَّا حيدثه اهندام البناء من ضرر, ولو كان اهنداماً ولو مل 
جزئياً, ما مل يثبت أنَّ احلادث ال يرجع سببه إىل إمهال يف الصيانة أو قدم يف البناء أو 

 عيب فيه.
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املالك باختاذ ما  بدًا بضرر يصيبه من البناء أن يطالوجيوز ملن كان مهدَّ  - 2
الضرورية لدرء اخلطر, فإن مل يقم املالك بذلك جاز احلصول على  يلزم من التدابري

 إذن من احملكمة يف اختاذ هذه التدابري على حسابه".

إنَّ حارس البناء ولو مل يكن مالكاً له قرَّرت حمكمة النقض السورية اآليت: "قد و 
 .570"مسؤول عمَّا حيدثه اهندام البناء من ضرر ولو كان اهنداماً جزئياً 

 سنتناول فيما يأيت دراسة شروط مسؤولية حارس البناء, وأساسها, ودفعها. 

 شروط مسؤولية حارس البناء: -الفرع األول 
ُيشرَتط لقيام مسؤولية حارس البناء تويل شخص حراسة بناء, وأن يقع ضرر 

 للغري نتيجة الهندام البناء.

 تولي شخص حراسة بناء: -الشرط األول 
 ديد املقصود بالبناء, وحارس البناء.نعرض فيما يأيت لتح

 البناء:المقصود ب -أواًل 
املقصود بالبناء جمموعة من املواد, جعلت منها يد اإلنسان وحدة متماسكة, 

, 571واتصلت باألرض اتصال قرار حبيث ال ميكن فصلها عنها دون تلف أو تغيري
واحلديد واإلمسنت واخلشب وذلك دون نظر إىل املواد املستخدمة يف البناء, كالرتاب 

هذه املواد أو بعضها, ودون عربة للغرض من هذا البناء,   واحلجارة, أو خليط من كلّ 
واء احليوانات أو جسرًا أو سداً كأن يكون للسكن أو مستودعًا لبضائع أو مكانًا إلي

                                                           
, سجالت حمكمة 8/11/1998/ تاريخ 2694أساس / -/ 2355قرار / -غرفة ثالثة ) - 570

, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية (النقض
 .2570, ص 5183)اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
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ة دًا لغرض دائم كاملسكن أم مؤقت كأبنيأو نصبًا تذكارياً, وسواء أكان البناء مشيَّ 
, املعارض, وسواء أكان البناء فوق سطح األرض كاملنزل واجلسر أو يف باطنها كالنفق

 .وسواء أكان البناء جاهزاً أم مازال يف طور التشييد

 :حارس البناء -ثانياً 
م البناء على حارسه, وحارس البناء تقع املسؤولية عن الضرر الناشئ عن هتدّ 

 ,من القانون املدين السوري 178صراحًة املادة  ليس مالكه بالضرورة, وهذا ما بيَّنته
هو من تكون له السيطرة  -كما بيَّنا سابقًا يف مسؤولية حارس احليوان   -فاحلارس 

, وسواء أكانت هذه السلطة شرعية )كسلطة الفعلية على البناء حلسابه اخلاص
 املالك( أم ال )مثال املغتصب(.

, فإذا رفع املضرور الدعوى على واألصل أن يكون احلارس هو مالك البناء
املالك, فليس عليه أن يثبت أنَّ املالك هو احلارس, إذ يقوم هذا االفرتاض لصاحله, 

 .572بل يتعنيَّ على املالك أنَّ يثبت أنَّه مل يكن هو احلارس وقت وقوع الضرر

ائع فإذا باع )أ( بناًء إىل )ب( ومل يقم بتسليمه, وحصل اهندام يف البناء, فإنَّ الب
)أ( يبقى هو احلارس املسؤول عن الضرر الناشئ عن هتدمه, ولو كانت ملكية البناء 

 قد انتقلت إىل املشرتي )ب( بتسجيله بامسه يف السجل العقاري.

وكذلك إذا كان البناء مازال يف طور التشييد فإنَّ السيطرة الفعلية عليه تكون 
أمَّا إذا انتهى التشييد وقام  ,حارسهللمقاول الذي تعهد بإنشائه, ويكون بالتايل هو 

 املقاول بتسليم البناء إىل مالكه فإنَّ حراسته تنتقل إىل األخري.

وإذا كان البناء مقامًا على أرض مملوكة لغري مالك البناء, فإنَّ حارس البناء ال 
وإذا كان البناء مقسَّمًا إىل طبقات أو شقق, وكان لكل   ,حارس األرض هو املسؤول
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طابق أو شقة مالك مستقل واهندمت طبقة, فإنَّ مالكها هو املسؤول عن هذا 
االهندام باعتباره حارسًا هلذه الطبقة دون سائر املالك, مع مالحظة أنَّه توجد يف مثل 
هذا البناء أجزاء مشرتكة ميلكها مجيع املالك أو بعضهم على الشيوع, كأساس البناء 

جزء من األجزاء املشرتكة فإنَّ مجيع مالك هذا اجلزء  واجلدران املشرتكة, فإذا اهندم
يكونون مسؤولني, وإذا اهندم البناء كّله, فإنَّ مجيع املالك ُيسأَلون عن الضرر الناجم 

 .573عن هذا التهدم

ولكن جتدر اإلشارة إىل أنَّ املالك يظل مسؤواًل ولو أجر البناء أو أعاره لغريه, 
ناء تظل للمؤجر أو املعري, ويبقى هو املكلَّف على الرغم ألنَّ السيطرة الفعلية على الب

باحملافظة على البناء وصيانته, حَّتَّ ال يصيب الغري ضرر منه  اإلعارةمن اإلجيار أو 
من القانون املدين السوري(, وال يلتزم املستأجر أو املستعري بشيء من  535)املادة 

 .575, وهذا ما استقر عليه القضاء574ذلك

أن يكون مميزاً, وعلى ذلك إذا كان  -وفقًا لرأي  -ال ُيشرَتط يف احلارس و 
عن الضرر الناشئ  178مالك البناء طفاًل صغريًا أو جمنوناً, فإنَّه ُيسأل وفقًا للمادة 

 .576عن هتدم البناء

 وقوع ضرر للغير نتيجة النهدام البناء: -الشرط الثاني 
 سبابه, ووقوع ضرر للغري.نبني فيما يأيت املقصود بالتهّدم, وأ
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 التهّدم:المقصود ب -أواًل 
ال يكفي حصول ضرر بسبب بناء, حَّتَّ تقوم مسؤولية حارس البناء, بل 

م م البناء حصراً, واملقصود بالتهدَّ ُيشرَتط فوق ذلك أن يكون الضرر نامجًا عن هتدّ 
كاهنيار سقف حصول انفكاك وانفصال يف أجزاء البناء, وسواء أكان التهدم جزئيًا  

 البناء أو شرفته أو جدار فيه, أو كلياً كاهنيار البناء بأكمله.

 (: 1مثال )
إذا احرتق البناء فتطايرت النريان منه إىل اجلريان, فإنَّ الضرر احلاصل هلؤالء 
اجلريان ال يُعّد ناشئًا عن هتّدم البناء, وبالتايل ال حيق هلم مطالبة حارس البناء وفقاً 

ا جتوز هلم مطالبة املالك وفقًا ألحكام املسؤولية عن الفعل 178للمادة  , وإَّنَّ
 .577من القانون املدين السوري( 164الشخصي بشرط إثبات خطئه )املادة 

 (: 2مثال )
ا ملساء, أو  إذا وقع الضرر نتيجة انزالق قدم املصاب على أرضية البناء ألهنَّ

فال حمل يف هذه األحوال لتطبيق لسقوطه من إحدى املطالت اليت ال حاجز هلا, 
 .578مسؤولية حارس البناء املفرتضة ألنَّ الضرر مل يقع من هتّدم البناء

 (: 3مثال )
إذا سقط أصيص به زرع من شرفة أحد املنازل فجرح أحد املارة فال يُعّد الضرر 

 .579ناشئاً عن هتدم بناء؛ ألنَّ األصيص ال يُعّد جزءاً من البناء

 التهّدم:أسباب  -ثانياً 

                                                           
 .470د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 577
 .107د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 578
 .471در االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصا - 579
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التهّدم الذي ُيسَأل عنه حارس البناء هو التهّدم الذي يرجع سببه إىل أحد 
الواردة على سبيل احلصر يف النص, وهي اإلمهال يف صيانة البناء أو  ةاألسباب الثالث

وعلى ذلك إذا حصل التهّدم لسبب رابع غري األسباب  ,القدم يف البناء أو العيب فيه
ضع حلكم النص, كما لو هتدَّم البناء بسبب انفجار جهاز أو آلة املذكورة فإنَّه ال خي

 موجودة داخله أو بسبب احلريق.

لكن إذا بقي جزء من البناء بعد االنفجار أو احلريق ومضى بعض الوقت مثَّ 
 .580سقط فإنَّ هذا يُعّد هتّدماً ُيسَأل عنه احلارس

 التهّدم الفعلي: -ثالثاً 
البناء أن يقع الضرر نتيجة اهندام البناء, وال  ُيشرَتط لقيام مسؤولية حارس

 يكفي أن يكون البناء مهدَّداً بالسقوط أو التهّدم.

من القانون املدين السوري حكماً  178وقد أوردت الفقرة الثانية من املادة 
خاصًا هبذه احلالة بنصها على أنَّه: "وجيوز ملن كان مهدَّدًا بضرر يصيبه من البناء أن 

الك باختاذ ما يلزم من التدابري الضرورية لدرء اخلطر, فإن مل يقم املالك امل بيطال
 بذلك جاز احلصول على إذن من احملكمة يف اختاذ هذه التدابري على حسابه".

فهذا حكم وقائي, أراد به املشرع أن يواجه حالة ال يكون فيها قد هتدَّم فعاًل, 
ا هو مهدَّد باالهنيار يف جمموعه أو يف  جزء منه, ففي هذه احلال جيوز ملن يتهدَّده إَّنَّ

 ,ضرر, من جراء هتّدم البناء أن يطالب املالك باختاذ ما يلزم من التدابري لدرء اخلطر
ه إىل املالك, وليس إىل احلارس, إذ األصل أنَّ املالك هو وجَّ وُيالَحظ أنَّ املطالبة تُ 

ا مل يستجب املالك هلذه فإذ ,الذي يتحّمل نفقات احملافظة على ملكه وصيانته
, فإنَّه ُيسَأل عن هذا اخلطأ املطالبة, وترتب على ذلك أن هتدَّم البناء, وحتقق الضرر

                                                           
 .211د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 580
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الثابت وفقًا للقواعد العامة, هذا باإلضافة إىل مسؤولية احلارس طبقًا للمادة 
178581. 

 :لغيرلضرر  -رابعاً 
نتيجة لتهدم البناء,  ُيشرَتط لقيام مسؤولية حارس البناء أن حيدث ضرر للغري

, 582وال فرق بني أن يكون هذا الغري أجنبيًا عن احلارس أو تابعًا له, أو املالك ذاته
ميكن أن يكون املضرور هو املالك نفسه يف احلالة اليت تكون فيها حراسة البناء حيث 

قد انتقلت إىل غريه, كما لو كان البناء يف طور التشييد, ومن مّث كان يف حراسة 
املقاول, ويف أثناء تفقد املالك مراحل التشييد هتّدم جزء من البناء وأحلق به ضرراً, 

 .583فُيعّد املقاول مسؤوالً عن تعويض ذلك الضرر بصفته حارساً للبناء

 أساس مسؤولية حارس البناء: -الفرع الثاني 
 :اجتاهات ثالثيؤسس الفقه مسؤولية حارس البناء وفق 

 المفترض:الخطأ  -أواًل 
ذهب الرأي الراجح يف الفقه إىل أنَّ أساس مسؤولية حارس البناء هو خطأ 
مفرتض, فاملضرور ال يُكلَّف إثبات وقوع خطأ من احلارس, فيكفي أن يقيم الدليل 
على أنَّ الضرر الذي أصابه نشأ عن هتّدم البناء املوجود يف حراسة من يقاضيه حَّتَّ 

, وهذا االفرتاض يقوم على الغالب 584ا احلارسيُفرَتض وجود خطأ يف جانب هذ
 .585الشائع أنَّ البناء ال يتهدَّم إال إلمهال يف صيانته أو لقدمه أو لعيب فيه

                                                           
 .164د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 581
 .163حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص د.  - 582
 .374د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -أمين أبو العيال د.  - 583
"إقامة مسؤولية حارس البناء على أساس خطأ مفرتض هو اإلمهال يف الصيانة ال تستقيم يف مجيع  - 584

احلاالت, ذلك أنَّه حيدث أحيانًا أن ينهدم البناء نتيجة وجود عيب خفي به كضعف يف أساسه, وال 
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 :586تحّمل التبعة -ثانياً 
حاول بعض الفقهاء أن يؤسس مسؤولية حارس البناء على فكرة حتّمل التبعة 

لذي يتوجب عليه أن يتحّمل  فحارس البناء هو من يفيد منه, وبالتايل فهو الوحيد ا
 ,كّل ما يسب به هذا البناء من ضرر للغري نتيجة هتدمه وذلك وفقًا لقاعدة الغرم بالغنم

فأنصار هذه املسؤولية ال يقيمون املسؤولية على أساس اخلطأ بل يعّدوهنا مسؤولية 
نَّه إال أ ,ذاتية فمن ينتفع بالشيء عليه أن يتحّمل التعويض عن الضرر الناجم عنه

 يُؤَخذ على هذا الرأي عدة انتقادات أمهها:

 وقد  ,لو كان األمر يتعلق باملنفعة لكان املسؤول هو املنتفع وليس احلارس
حيدث أحيانًا أن تقع املسؤولية على غري املنتفع بالبناء, كما لو عهد املالك 
إىل شخص رعاية البناء فترتتب احلراسة واملسؤولية على عاتق هذا الشخص, 

 ون أن يكون هو املنتفع منه.د
  إنَّ هذه الفكرة ال تستقيم مع حق املالك يف الرجوع على من تسبَّب يف

ا ال تستقيم مع قصر املسؤولية على حالة هتدّ  م البناء, سقوط املبن, كما أهنَّ
وال مع تعليقها على شرط وجود عيب يف تشييد البناء أو نقص يف صيانته, 

                                                                                                                                        

عاملاً بوجود هذا العيب, وال يكون يف استطاعته العلم به لو بذل عناية الشخص املعتاد يف  يكون احلارس
الكشف عنه, ومع ذلك فهذا احلارس يظل مسؤواًل عن الضرر الناشئ عن االهندام, فكيف ميكن القول 

ىل عيب خفي مع ذلك أنَّ أساس مسؤوليته هو اخلطأ وهو قد نفى هذا اخلطأ بإثبات أنَّ االهندام يرجع إ
يف البناء ال يعلمه ومل يكن يف استطاعته الكشف عنه؟ إنَّ مسؤولية حارس البناء قد تقوم على خطئه, 
ا مسؤولية ال خطئية, تقوم على  وقد تتحقق بعيدة عن أي  خطأ يف جانبه, ولذلك نستصوب القول بأهنَّ

وجوده مباشرة أو بطريق غري مباشر,  أساس حتمل التبعة, باعتبار أنَّ حارس البناء هو الذي يستفيد من
ولذلك فهو الذي يتحمَّل األضرار الناشئة عن اهندامه". د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر 

 .473 - 472االلتزام, مرجع سابق, ص 
 .211د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 585
 .258 - 257املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  د. حممد حامت البيات, - 586
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حتّمل التبعة ال تستقيم مع أحكام مسؤولية حارس وعلى ذلك فإنَّ فكرة 
البناء لذلك مل تلَق هذه الفكرة ترحيبًا من الفقه والقضاء, لذا حاول البعض 

 تأسيسها على فكرة أخرى وهي فكرة اخلطأ املفرتض.

 ضمان أخطاء الحراس السابقين: -ثالثاً 
املفرتضة يف عدم تعين ضمان احلارس احلايل أخطاء غريه من احلراس السابقني 

صيانة البناء أو عدم إصالحه أو عدم جتديده, فإذا عجز احلارس عن نفي خطئه يف 
حراسة البناء كان مسؤواًل على أساس خطئه املفرتض, أمَّا إن نفاه عن نفسه فقط  
كان مسؤواًل بوصفه ضامنًا ألخطاء غريه من احلراس السابقني, ويف هذه احلالة تكون 

ندفع مبا تندفع به مسؤولية ذلك الغري كالقوة القاهرة اليت حالت دون مسؤوليته تبعية ت
قيام املقاول مثاًل مبا كان جيب عليه فيما يتعلق بإتقان تشييد البناء أو بالسهر على 

ا مسؤولية صيانته إذا فرض حدوث هتدّ  م البناء قبل زوال تلك القوة القاهرة, ومبا أهنَّ
 . 587ارس الرجوع على املسؤول احلقيقيتبعية يف هذه احلالة فمن حق احل

 دفع مسؤولية حارس البناء: -الفرع الثالث 
 يستطيع حارس البناء أن يدفع املسؤولية عن نفسه بإحدى طريقتني:

 نفي الخطأ: -أواًل 
اخلطأ املفرتض يف جانب حارس البناء هو خطأ قابل إلثبات العكس, وعلى 

استطاع أن ينفي هذا اخلطأ, بأن يثبت أنَّ ذلك تنتفي مسؤولية حارس البناء إذا 
اهندام البناء ال يرجع إىل أحد األسباب املذكورة يف النص, وهي اإلمهال يف صيانة 

 البناء, أو قدم البناء, أو وجود عيب فيه.

                                                           
 .118د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 587
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وهو يستطيع إثبات ذلك إمَّا بإقامة الدليل على أنَّ البناء مل يكن حمتاجًا إىل 
ومل يكن به أّي عيب, وإمَّا بإثبات أنَّه كان يقوم بإجراء صيانة, ومل يكن قدمياً, 

اإلصالحات والرتميمات الالزمة لصيانة البناء فور علمه حباجة البناء إىل هذه 
 .588اإلصالحات

 السبب األجنبي: -ثانياً 
ميكن حلارس البناء أن يدفع املسؤولية عن نفسه بإثبات أنَّ الضرر الذي وقع 

كما   , يد له فيه, كالقوة القاهرة, وخطأ املضرور, وخطأ الغرييرجع إىل سبب أجنيب ال
 لو أثبت احلارس مثاًل أنَّ اهندام البناء كان بسبب سقوط قذيفة عليه.

كذلك إذا شرع احلارس يف هدم البناء أليلولته إىل السقوط, وأخاله من 
مة لضمان السكان, وأحاطه بسياج ملنع الدخول إليه, واختذ مجيع االحتياطات الالز 

م, ولكنَّ متشردًا تسلل إىل املبن ونام فيه دون أن خلو املبن من الناس وقت التهدّ 
يدرك أحد وجوده, فسقط عليه البناء وقتله أو جرحه, فإنَّ حارس البناء ال يكون 

 .589مسؤواًل, ألنَّ الضرر نشأ عن خطأ املضرور

 حارس البناء:أثر وجود رابطة عقدية على مسؤولية  -الفرع الرابع 
ال جيوز التمسك مبسؤولية حارس البناء إذا كان بني احلارس واملضرور عالقة 

ال جيوز له التمسك باملسؤولية فتعاقدية, كاملستأجر إذا أصابه ضرر من البناء 
ا   املسؤولية العقدية.يرجع على املسؤول وفقاً ألحكام التقصريية وإَّنَّ

 غير:رجوع المالك على ال -الفرع الخامس 

                                                           
 .472د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 588
 .472, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 589
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ا صورة من صور املسؤولية عن 178تبدو املادة  , يف بعض تطبيقاهتا, وكأهنَّ
عمل الغري؛ وذلك ألنَّ املالك قد يتحمَّل نتائج أخطاء الغري, يف مواجهة املضرور, 

 .590فمن العدل إذن أن تُتاح له فرصة الرجوع على هذا الغري

من  551/2ألحكام املادة ملالك الرجوع على مستأجر البناء وفقاً ميلك احيث 
 617/1, أو على املهندس املعماري واملقاول وفقًا للمادة 591القانون املدين السوري

 .593من القانون نفسه 415/1لى بائع البناء وفقاً للمادة , أو ع592من القانون نفسه

فإذا رجع املالك يف مثل هذه األحوال على املهندس املعماري واملقاول 
ملستأجر أو على البائع, فال حيق ملن رجع عليه أن حيتج مبواجهة متضامنني, أو على ا

                                                           
 .168 - 167د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 590
جيب على املستأجر أن يبذل من العناية يف استعمال العني  - 1نصت املادة املذكورة على أنه: " - 591

هبا وهو مسؤول عما يصيب العني أثناء انتفاعه  - 2املؤجرة ويف احملافظة عليها ما يبذله الشخص املعتاد. 
 .من تلف أو هالك غري ناشئ عن استعماهلا استعمااًل مألوفاً"

نصت املادة املذكورة على أنه: "يضمن املهندس املعماري واملقاول متضامنني ما حيدث خالل  - 592
عشر سنوات من هتدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو  

عيب يف األرض ذاهتا, أو كان رب العمل قد أجاز إقامة املنشآت املعيبة, ما مل  كان التهدم ناشئًا عن
املنشآت مدة أقل من عشر سنوات". "يضمن يكن املتعاقدان يف هذه احلالة قد أرادا أن تبقى هذه 

ما حيدث خالل عشر سنني من هتدك كلي أو جزئي فيما شيد  -وكذلك املهندس املعماري  -املقاول 
وأقام  من منشآت ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب يف األرض أو كان رب العمل قد أجاز إقامة من مباٍن 

املنشآت املعيبة, ويشمل الضمان ما يوجد يف املباين واملنشآت من عيوب يرتتب عليها هتديد متانة البناء 
(, برنامج الكامل يف الفتاوى 375, ص 1961, م 24/6/1951تاريخ  3592وسالمته". )

 االجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.و 
نصت املادة املذكورة على أنه: "يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا مل يتوافر يف املبيع وقت التسليم  - 593

ملبيع عيب ينقص من قيمته, أو من نفعه حبسب الصفات اليت كفل للمشرتي وجودها فيه, أو إذا كان با
 يف العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد الغاية املقصودة مستفادة مما هو مبني

 .له, ويضمن البائع هذا العيب ولو مل يكن عاملاً بوجوده"
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من القانون املدين السوري, من أجل توزيع  178املالك مبسؤوليته وفقاً ألحكام املادة 
ألنَّ املسؤولية الناشئة عن هتدم البناء ال يستفيد منها إال املضرور  ؛املسؤولية بينهما

 .594الذي حلق به ضرر مباشر ناجم عن هتدم البناء

 :مسؤولية حارس األشياء غير الحية - المطلب الثالث
وضعت الصناعة احلديثة يف أيدي الناس آالفًا من األشياء اليت يسب ب 

 يف هذا ن من السهل إثبات خطأ معنيَّ استخدامها ضررًا للغري دون أن يكو 
ففي املصانع مثاًل كثريًا ما يرتتب  ,االستخدام, على حنو يرتك املضرور دون تعويض

على استخدام اآلالت احلديثة إصابة العمال إصابات قد تكون قاتلة دون أن يكون 
 م يف جانب صاحب العمل أو يف جانب مصم  من املستطاع مثاًل إثبات خطأ معنيَّ 

وكثريًا ما تقع  , ميكن إلزامه بالتعويضاآللة أو املشرف عليها, تسبَّب يف الضرر, حَّتَّ 
خطأ قائدها تسبَّب يف أنَّ حوادث من السيارات دون أن يكون من املستطاع إثبات 

وعلى هذا النحو أصبح االكتفاء بتقرير مسؤولية  , ميكن إلزامه بالتعويضالضرر حَّتَّ 
اإلنسان عن سلوكه الشخصي وعن سلوك الغري يف بعض احلاالت, الذي يستلزم 
إثبات اخلطأ, عاجزًا عن تلبية حاجة اجملتمع يف تعويض املضرورين من نشاط 

ى ولذلك فقد أقام املشرع نوعًا آخر من املسؤولية يليب هذه احلاجة وُيسمَّ  ,اآلخرين
ا ال تتطلب لقيامها  ,باملسؤولية عن األشياء والفكرة األساسية يف هذه املسؤولية أهنَّ

ا جمّرد كون اإلنسان مسؤوالً عن الشيء  .595خطأ من املسؤول وإَّنَّ

من القانون املدين السوري على أنَّ: "كّل من توىل  179نصت املادة وقد 
ة آالت ميكانيكية يكون حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراس

                                                           
 .375 - 374د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 594
 829القانون, مرجع سابق, ص محدي عبد الرمحن, أصول  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 595

- 830. 
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مسؤواًل عّما حتدثه هذه األشياء من ضرر, ما مل يثبت أنَّ وقوع الضرر كان بسبب 
 أجنيب ال يد له فيه, هذا مع عدم اإلخالل مبا يرد يف ذلك من أحكام خاصة".

 وسنتناول دراسة هذه املسؤولية من خالل بيان شروطها, وأساسها, ودفعها.

 ولية حارس األشياء غير الحية:شروط مسؤ  -الفرع األول 
 فر شرطني:اُيشرَتط لقيام مسؤولية حارس األشياء غري احلية تو 

تويل شخص حراسة شيء تتطلب حراسته عناية خاصة أو حراسة آلة  .1
 ميكانيكية.

 وقوع ضرر للغري بفعل الشيء. .2
تولي شخص حراسة شيء تتطلب حراسته عناية خاصة أو  -الشرط األول 

 ميكانيكية:حراسة آلة 
 نبني فيما يأيت املقصود بالشيء, وحارس الشيء.

 :المقصود بالشيء –أواًل 
من  179قصرت املادة , وقد 596يُقَصد بالشيء هنا األشياء املادية غري احلية

القانون املدين السوري أحكامها على األشياء اليت تتطلب حراستها عناية خاصة 
األشياء غري امليكانيكية اليت ال تتطلب  وعلى اآلالت امليكانيكية, فأخرجت بذلك

حراستها عناية خاصة من نطاق هذه األحكام, وعلى ذلك فاألشياء اليت ُيسَأل عنها 
 :597احلارس وفقاً للمادة املذكورة تشمل طائفتني

 اآلالت الميكانيكية: -الطائفة األولى 

                                                           
 .215د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 596
 .452د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 597
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ألشياء اليت ع بالذكر اآلالت امليكانيكية, فهي تُعّد بذاهتا من اخصَّ املشرّ 
 .599, دون تفرقة فيما بينها598تتطلب حراستها عناية خاصة

ويُقَصد هبا األشياء املزوَّدة مبحر ك أو قوة دافعة كالبخار أو الكهرباء أو البرتول, 
فجوهر اآللة امليكانيكية هو احتواؤها على حمر ك, وال يهم بعد ذلك الغرض الذي 

وتطبيقاً  ,وعة منها, وال الشكل الذي تتخذهُتستعَمل فيه اآللة, وال املواد املصن
م تُعّد آلة ميكانيكية كل من السيارة, والدراجة البخارية )املوتوسيكل(  للتعريف املتقد 
والدراجة العادة املزوَّدة مبحر ك, وقاطرات السكة احلديدية والقطارات الكهربائية )الرتام 

عية والزراعية, كاآلالت يف املصانع واملرتو(, واملصاعد الكهربائية, واآلالت الصنا
 .600املختلفة, وآالت الطحن والدرس واحلرث

 األشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة: -الطائفة الثانية 
إذا مل يكن الشيء الذي أحدث الضرر من اآلالت امليكانيكية فال ختضع 

حراستها عناية  إال إذا كان من األشياء اليت تتطلب 179املسؤولية عنه حلكم املادة 
 .601خاصة

                                                           
 .107د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 598
 .580د. عبد املنعم فرج الصده, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 599
 .452د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 600
"ويف حتديد مَّت تتطلب حراسة الشيء عناية خاصة, تردد الفكر بني رأيني: األول: يذهب إىل أنَّ  - 601

ا كانت طبيعته تقتضي هذه العناية أو إذا كانت الظروف الشيء حيتاج إىل عناية خاصة يف حراسته إذ
الشيء  اواملالبسات اليت صاحبت احلادث قد اقتضت عناية خاصة يف حراسة الشيء, ولو كان هذ

مقصور على األشياء  178بطبيعته ال حيتاج إىل عناية خاصة....الثاين: ويذهب إىل أنَّ نص املادة 
ليت ال تُعترَب خطرة حبسب طبيعتها فال تدخل ضمن األشياء اليت عنتها هذه اخلطرة بطبيعتها, أمَّا األشياء ا

ويؤدي إىل أن تدخل مجيع األشياء يف هذا النطاق, ألنَّ   179املادة. والرأي األول يوسع من نطاق املادة 
د يف ظروف أو أحاطت به مالبسات من شأهنا أن جتعل  كّل شيء قابل ألن يصبح خطرًا إذا ُوج 

تتطلب عناية خاصة, فتطبيق هذا الرأي من شأنه القضاء على التفرقة اليت أوجدها املشر ع بني حراسته 
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ويُعّد الشيء الذي أحدث الضرر من األشياء اليت حتتاج إىل عناية خاصة يف 
حراسته إذا كانت طبيعته تتطلب هذه العناية, أو إذا كان الشيء ال حيتاج بطبيعته إىل 

د يف ظروف معيَّنة جتعله كذلك.  عناية خاصة يف حراسته ولكنَّه ُوج 

بطبيعتها يف حاجة إىل عناية خاصة, املفرقعات واملواد  ومن األشياء اليت تُعدّ 
الكيميائية, واألسلحة, واألسالك الكهربائية, وغري ذلك, ومن األشياء اليت تُعّد يف 
حاجة إىل هذه العناية بسبب ظروف مالبسة, األشجار إذا مال جذعها لقدمها, 

م الضرر ال عن واألرض إذا اهنار جزء منها أو اخنسف بعضها, واملباين إذا جن
 .602هتّدمها

أمَّا األشياء اليت ال يالزمها اخلطر بطبيعتها فال تقوم مسؤولية حارسها إال وفقاً 
للقاعدة العامة بإثبات خطأ يف جانبه, وهي مسألة سهلة نظرًا للظروف احمليطة 

 .603بالشيء, وهذه بدورها من مسائل القانون

أو ال حيتاج إىل ذلك مسألة قانونية واعتبار الشيء أنَّه حيتاج إىل عناية خاصة 
 .604خيضع فيها قاضي املوضوع لرقابة حمكمة النقض

 األشياء التي ُتستبَعد من نطاق تطبيق النص: -ثانياً 
 بدايًة ملا كان املقصود بالشيء يف هذا النص األشياء املادية غري احلية

 .)كاألفكار( طبيقه, فهذا يعين استبعاد األشياء غري املادية من نطاق ت)اجلمادات(

                                                                                                                                        

األشياء, ويف ذلك خمالفة لروح التشريع وما قصده واضعوه من عدم إطالق هذه املسؤولية على مجيع 
 .453األشياء". د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص 

 .215د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -بيل إبراهيم سعد د. ن - 602
 .108د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 603
 .580د. عبد املنعم فرج الصده, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 604
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ومن ناحية أخرى ال يدخل احليوان يف النص اخلاص مبسؤولية حارس األشياء 
اليت نظمت مسؤولية حارس احليوان,  177غري احلية, إذ إنَّه خيضع حلكم املادة 

وكذلك خترج من نطاق هذه املسؤولية املباين فيما يتعلق باألضرار النامجة عن هتّدمها, 
ا ختضع  حلكم مسؤولية حارس البناء الوارد يف نص  -ضمن هذه احلدود  -إذ إهنَّ

بقوهلا: "هذا  179, وهذا ما قرَّرته صراحًة العبارة األخرية من نص املادة 178املادة 
 مع عدم اإلخالل مبا يرد يف ذلك من أحكام خاصة".

 حارس الشيء: -ثالثاً 
وهو وضع القانون مسؤولية الضرر الناجم عن فعل شيء على عاتق احلارس, 

 , حلساب نفسه.صاحب السلطة الفعلية على الشيء يف الرقابة والتوجيه والتصرف

 : لمثا
شركة الكهرباء هي احلارس لشبكة الكهرباء يف املناطق اليت تتوىل فيها توزيع 

 .605الطاقة الكهربائية

فمالك السيارة مثاًل الذي يستخدمها  ,الشيء هو حارسهواألصل أنَّ مالك 
ا يرتتب على استخدامها من ومسؤواًل عمّ , 606حلسابه اخلاص يُعّد حارسها

 .607أضرار
                                                           

 .112د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 605
"إنَّ جمّرد عائدية السيارة الصادمة لوزارة اإلنشاء والتعمري جيعلها مسؤولة عن احلادث بصفتها  - 606

, سجالت حمكمة 2/5/1999/ تاريخ 341أساس / -/ 1404قرار / -غرفة ثالثة )حارسة هلا". 
, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية (النقض

. "االجتهاد مستقر على انَّ الدائرة صاحبة 2539, ص 5104)اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
 -فة رابعة غر )السيارة مسؤولة عن احلادث ولو مل يكن تابعها يف مهمة رمسية مادامت مالكة للسيارة". 

, املرجع نفسه, (, سجالت حمكمة النقض28/6/2000/ تاريخ 1449أساس / -/ 1373قرار /
 .2539, ص 5106قاعدة 
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إىل شخص آخر أو أجرها وقام بتسليمها إىل  مالك السيارة سيارته وإذا أعار
 املستعري أو املستأجر, أصبح األخري حارساً للسيارة ومسؤوالً عن الضرر. 

بينما إذا كان مالك السيارة قد استخدم شخصًا آخر لقيادهتا )سائق(, فإنَّ 
هذا األخري ال يُعّد حارساً, بل احلارس هو من يعمل سائق السيارة حلسابه, وهو 

 كها.مال

 (: 1مثال )
إنَّ الويل أو الوصي أو القي م ال يُعّد حارسًا لألشياء اململوكة لعدميي األهلية أو 
م ال يستخدمون هذه األشياء حلساهبم اخلاص بل حلساب عدمي األهلية  ناقصيها؛ ألهنَّ

 .608أو ناقصها

 (: 2مثال )
إذا سلَّم شخص السيارة اململوكة له إىل تابع ليقوم بأداء عمل حلسابه, فإنَّ 
التابع ال يكون حارسًا للسيارة حَّتَّ ولو كانت له عليها سلطات االستعمال والتوجيه 

                                                                                                                                        
قرَّرت حمكمة النقض السورية اآليت: "مالك السيارة هو صاحب التسجيل املسؤول مدنيًا عن  - 607

بعقد خاص غري رمسي ويستحوذ عليها وعليه, فإن من يشرتي السيارة األضرار اليت تنتج عن استعماهلا. 
يصبح مسؤواًل مع املالك الذي ال تزال السيارة مسجلة على امسه يف السجالت الرمسية". )نقض رقم 

(, ويف قرار آخر: "إنَّ صاحب السيارة 21ص  1965, جملة القانون لعام 29/12/1965تاريخ  510
ضامن مع من استحوذ عليها بعقد عادي مل املسجلة على امسه مسؤول عن األضرار اليت حتدثها بالت

, جملة القانون لعام 15/3/1965تاريخ  3يسجل يف السجالت الرمسية". )نقض هيئة عامة رقم 
(. ويف قرار آخر: "يعترب صاحب السيارة املسجلة بامسه مسؤواًل عن األضرار اليت 588, ص 1965

قد عادي مل جير  تسجيله يف السجالت حتدثها بطريقة التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بع
(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, 15/5/1965الرمسية". )قرار هيئة عامة تاريخ 

 مرجع سابق.
 .446د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 608
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 .609والرقابة؛ وذلك ألنَّه ال يستخدم السيارة حلسابه اخلاص, بل حلساب املالك

نها من ضرر أثناء قيادة السائق إياها ولو مل عوُيسأل مالك السيارة عمَّا ينجم 
يقع من األخري أّي خطأ يف القيادة, أمَّا إن وقع من السائق خطأ فإنَّ خطأه فضاًل 

مدين, يوجب مساءلة مالك  164عمَّا يوجبه من مساءلة شخصية وفقًا للمادة 
ية أخرى تقوم كونه متبوعًا للسائق, ومساءلة املتبوع مسؤول  175السيارة وفقًا للمادة 

, فال مانع من أن جتتمع يف 179إىل جانب مسؤوليته كحارس للسيارة وفقًا للمادة 
 .610شخص واحد صفتا حارس الشيء واملتبوع

 مضمون سلطات حارس الشيء: - 1
 , يُقَصد باالستعمال سلطة استخدام الشيء كأداة لتحقيق غرٍض معنيَّ

اآللة بتشغيلها, واستعمال السالح الناري فاستعمال السيارة يكون بركوهبا, واستعمال 
أمَّا التوجيه فُيقَصد به سلطة األمر اليت ترد على استعمال  ,يكون بإطالقه وهكذا

الشيء, أي سلطة تقرير كيف يتّم هذا االستعمال ووقته وحتديد الغرض الذي 
 ,االستخدامُيستخَدم الشيء يف حتقيقه واألشخاص الذين ُيسَمح هلم باالستفادة من 

 .611ويُقَصد أخرياً بالرقابة سلطة فحص الشيء, وتعهده بالصيانة واإلصالح

  تجزئة الحراسة: - 2

إىل أنَّه ليس هناك ما مينع من جتزئة احلراسة على الشيء  رأييذهب 
فإذا سلَّم املالك الشيء إىل شخص آخر حيرتف حفظه أو صيانته أو  ,612الواحد

إصالحه, كامليكانيكي أو صاحب كراج معد حلفظ السيارات, فإنَّه تكون له حراسة 

                                                           
 .446مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام,  - 609
 .114د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 610
 .444, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 611
 .397د. أنور سلطان, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 612
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ا املالك فتبقى له احلراسة أمَّ  ,613على الشيء بالقدر الذي تستلزمه حرفته أو مهنته
 .614يف الشيء بفيما عدا ذلك, كما لو كان احلادث راجعاً إىل عي

 615مدى اشتراط التمييز لدى الحارس: – 3
هذه املسألة حمل خالف, فيذهب رأي إىل اشرتاط أن يكون احلارس مميزاً, 

 ويستند هذا الرأي إىل حجتني:

 هوتوجيهالشيء األوىل: أنَّه جيب أن تتوفر لدى احلارس القدرة على استعمال 
 من التمييز., وهذه القدرة ال تتوفر عند احملروم تهورقاب

الثانية: أنَّ مسؤولية احلارس تقوم على أساس افرتاض وقوع خطأ منه, وال ميكن 
 نسبة اخلطأ ولو كان مفرتضاً إىل شخص عدمي التمييز.

م هبذا الرأي, ففيما يعلق باحلجة الثانية وهي أنَّ ولكنَّ اجلانب اآلخر ال يسل  
تاج إىل إثبات, من مثَّ فال يصح أساس املسؤولية هو اخلطأ املفرتض فهذا تقرير حي

 االستناد إليه يف تقرير نتيجة أخرى.

وفيما يتعلق بعدم قدرة عدمي التمييز على مباشرة سلطات االستعمال والتوجيه 
والرقابة, فذلك بدوره غري ثابت, فالسيطرة الفعلية وهي مناط احلراسة ميكن أن تتوفر 

جنون أن يركب احلصان اململوك له, أو للشخص ولو كان عدمي التمييز, أال ميكن للم
 أن حيلب بقرته؟

وحَّتَّ إذا كان عدمي التمييز غري قادر بنفسه على مباشرة السلطة على الشيء 
فعاًل, فإنَّ من له الوالية عليه يقوم مبباشرة هذه السلطة بالنيابة عنه وحلسابه, شأن 

                                                           
 .113د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 613
 .397لطان, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. أنور س - 614
 .447 - 446انظر: د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 615
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بالتايل غري قادر على احلارس يف ذلك شأن املتبوع الذي يصح أن يكون غري مميز و 
ممارسة سلطة الرقابة والتوجيه على تابعه, ولكنَّ نائبه يقوم مقامه يف مباشرة هذه 

 السلطة, فاحلارس جيوز أن يكون شخصاً غري مميز.

 شخص طبيعي أو اعتباري: الحارس - 4
ال ُيشرَتط يف احلارس أن يكون شخصًا طبيعياً, بل جيوز أن يكون شخصاً 

ذا توفرت للشخص االعتباري السيطرة الفعلية على الشيء بأن باشر ممثل اعتبارياً, فإ
هذا الشخص مظاهر هذه السيطرة حلسابه وملصلحته, كان الشخص االعتباري 
حارسًا للشيء الذي ُيستعَمل يف حتقيق أغراضه, وعلى ذلك فالشركة أو اجلمعية تُعّد 

اهلا عن طريق سائق مأجور خيضع حارسة للسيارة اململوكة هلا واليت تستخدمها يف أعم
 .616لرقابة وتوجيه رئيس الشركة أو رئيس اجلمعية

"إنَّ اجلهات الرمسية اليت تعود إليها السيارات وهذا ما استقر عليه القضاء: 
املتصادمة تُعترَب مسؤولة عن حراسة آلياهتا وعن األعمال غري املشروعة اليت تصدر عن 

 .617هذه اآلليات"

 :618وانتقالها الحراسةانقضاء  - 5
ملا كانت احلراسة عبارة عن السيطرة الفعلية اليت تكون لشخص على شيء 
معنيَّ فإنَّ فقد هذه السيطرة يؤدي إىل انقضاء احلراسة, أيًَّا كان السبب يف هذا 

 الفقد.

                                                           
 .447د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 616
 , سجالت حمكمة13/10/1997/ تاريخ 781أساس / -/ 1091قرار / -غرفة رابعة ) - 617

, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية (النقض
 .2523, ص 5067)اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

 .448 - 447د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 618
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وقد يفقد الشخص السيطرة على الشيء وبالتايل صفة احلراسة دون أن 
كان الشيء من املنقوالت ونزل صاحبه عن حيازته بنية   يكتسبها أحد غريه, كما إذا

التخلي عن حقه فيه, ففي هذه احلالة يفقد الشخص سيطرته على الشيء ويصبح 
 . هذا الشيء من األشياء املرتوكة اليت ال حارس هلا

وقد يفقد الشخص السيطرة على الشيء ولكنَّها تثبت لشخص آخر هو من 
وانتقال احلراسة قد يتّم بناًء على عقد من العقود,  , يءانتقلت إليه السيطرة على الش

ه وسلَّمه إىل املستأجر, كما إذا باع احلارس الشيء وسلَّمه إىل مشرتيه, أو إذا أجرّ 
 وقد يتّم انتقال احلراسة ,ففي هذه احلالة تنتقل احلراسة إىل املشرتي أو إىل املستأجر

سيطرة على الشيء إىل أحد ورثته, وانتقلت ال بنص القانون كما لو تويف احلارس
وأخرياً قد تنتقل السيطرة على الرغم من إرادة احلارس   ,فيصبح هذا الوارث هو احلارس

كما لو ُسر ق الشيء منه, ويف هذه احلالة يصبح السارق هو احلارس ألنَّه املسيطر 
 على الشيء وال مينع من ذلك أن تكون سيطرته هذه غري مشروعة. 

 حراسة:إثبات ال - 6
القاعدة العامة أنَّ عبء اإلثبات يقع على عاتق املدعي, ولذلك جيب على 
املضرور الذي يطالب بالتعويض وفقًا ألحكام املسؤولية عن األشياء أن يقيم الدليل 
على توفر أركاهنا ومنها أنَّ الشيء الذي أحدث الضرر كان يف حراسة املدعى عليه 

احلراسة تقوم على السيطرة الفعلية اليت تكون وملا كانت , وقت حصول احلادث
ا يف للشخص على الشيء, أي وقائع مادية, فإنَّه جيوز إثباهتا جبميع طرق اإلثبات, مب

تساعد املضرور على عدة وقد أوجد القضاء قرائن , ذلك شهادة الشهود والقرائن
مالكًا للشيء الذي إثبات توفر احلراسة للمدعى عليه أمهها أنَّه إذا كان املدعى عليه 

أحدث الضرر, فإنَّ ملكيته تقوم قرينة على أنَّه حارسه, حبيث يُكتَفى من احلارس 
أنَّه حارسه, وتقوم هذه إثبات بإثبات أنَّ املدعى عليه هو مالك الشيء, وال يُكلَّف 
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القرينة على أساس أنَّ الغالب يف املالك أن يكون هو صاحب السيطرة الفعلية على 
ولكنَّ قرينة احلراسة اليت تتوفر للمالك قرينة , أنَّه يستعمله حلسابه اخلاصالشيء و 

على بسيطة ككل القرائن القضائية, لذلك يستطيع املالك أن يهدمها بإثبات أنَّه 
ملكيته للشيء, فإنَّه مل تكن له السيطرة الفعلية عليه وقت احلادث, وأنَّ من رغم ال

 .619تأجر أو سارق مثالً هذه السيطرة كانت لشخص آخر, كمس

 وقوع ضرر للغير بفعل الشي: -الشرط الثاني 
ال يكفي لقيام مسؤولية حارس األشياء غري احلية أن يكون الشخص حارساً 

 للشيء, بل جيب إضافًة إىل ذلك حدوث ضرٍر للغري بفعل الشيء.

 فعل الشيء: -أواًل 
املدَّعى عليه لكي ال يكفي أن يوجد ضرر, وأن يكون هناك شيء يف حراسة 

تتحقق مسؤوليته عن ذلك الضرر, بل جيب أن يكون هذا الشيء هو الذي أحدث 
 .620الضرر, وبعبارة أخرى جيب توافر رابطة سببية بني الشيء والضرر

 تدخل الشيء إيجابياً في وقوع الضرر: - 1
فإذا مل يكن للشيء أّي دور يف حصول الضرر فإنَّ حارسه ال ميكن أن ُيسَأل 
وفقًا للمسؤولية عن األشياء, ومثال ذلك أن يسقط أحد املارة أثناء عبور الطريق 
وُيصاب جبروح, ويكون هناك سيارة آتية على بعد مئيت مرت منه, فإنَّ احلادث ال 
ا مل متسه ومل يكن هلا أّي دخل بسقوطه الذي جاء  يكون ناشئًا عن السيارة إذ إهنَّ

 .621نتيجة لتعثره يف سريه

                                                           
 .449االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر  - 619
 .454د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 620
 .455د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 621
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ذه املسؤولية على جمّرد تدخل الشيء الذي ُيسأل عنه اإلنسان يف وتقوم ه
ويُعّد تدخل الشيء إجيابيًا إذا كان وقت حصول  ,622إحداث الضرر تدخاًل إجيابياً 

احلادث يف وضع غري مألوف أو غري طبيعي من شأنه أن يؤدي إىل حصول الضرر 
حركة أو كانت واقفة  , كما لو كانت السيارة يف حالة623حبكم السري العادي لألمور

 .624يف غري مكاهنا الطبيعي أو كانت مطفأة األنوار ليالً 

أمَّا إذا كان تدخل الشيء يف حصول احلادث سلبياً, مبعن أنَّ الشيء وقت 
احلادث كان يف وضعه املألوف الذي ليس من شأنه أن يسب ب ضررًا يف العادة, فال 

 .625يُعّد أنَّ هذا الشيء هو سبب الضرر

 (: 1) مثال
إذا سقط شخص من نافذة أحد املنازل فوق سيارة واقفة يف الطريق فال ُيسَأل 
حارسها عمَّا أصابه من ضرر؛ ألنَّ السيارة مل تتدخل تدخاًل إجيابيًا يف إحداث 

 .626الضرر

 (: 2مثال )
لو اصطدم أحد املارة أو راكب دراجة أو سيارة أخرى بسيارة واقفة يف املكان 

صيب جبروح, اصطدم شخص بآلة ميكانيكية ثابتة يف مكاهنا, فأُ  أو, املعتاد للوقوف
 .627ضرر وقع بفعل الشيءالفال ميكن القول بأنَّ 

                                                           
 .831محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 622
 .456 - 455لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  د. حممد - 623
 .217د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 624
 .456 - 455د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 625
 .834الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص محدي عبد  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 626
 .216د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 627



- 208 - 
 

 عدم اشتراط االتصال المادي بين الشيء والمضرور: - 2
نَّ ضرورة تدخل الشيء يف حدوث الضرر ال تتطلب أن يكون هناك احتكاك إ

املال الذي أصابه تلف, فقد يتدخل الشيء مادي بني الشيء والشخص املضرور أو 
 .628يف إحداث الضرر دون أن يكون هناك احتكاك مادي

 (: 1مثال )
مثل هذا التدخل مثاًل يف حالة سقوط راكب دراجة على إثر احنرافه يتوفر 

لتفادي االصطدام بسيارة وقفت فجأة, ومن مّث يكفي لقيام مسؤولية حارسها, على 
 .629املضرور هلذه السيارةالرغم من عدم مالمسة 

 (: 2مثال )
ُيسَأل حارس السيارة عن كسر زجاج واجهة حمل من احملالت نتيجة قذف 
عجلة سيارته حلصاة مرتوكة على الطريق ولو مل حيصل أّي تصادم بني السيارة وهذه 

 .630الواجهة

 (: 3مثال )
ووقع فُأصيب إذا سارت سيارة بسرعة تتجاوز السرعة املعتادة ففزع أحد املارة 

 . 631بضرر دون أن متسه السيارة

 (: 4مثال )

                                                           
 .455د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 628
 .834سابق, ص محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع  د. -حسام الدين كامل األهواين د. - 629
 .455د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 630
 .217د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 631
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لو مجح جواد وانطلق يف الطريق يثري الذعر بني املارة, أو انفجر حمر ك أو مادة 
مفرقعة وأحدثت دويَّاً, تسبَّب يف سقوط بعض املارة وإصابتهم بكسور أو جروح, أو 

 .632تلف بعض األموال

 الضرر:إثبات عالقة السببية بين الشيء و  - 3
يقع عبء إثبات توفر رابطة السببية على عاتق املضرور مّدعي املسؤولية, 
فيجب أن يثبت هذا املضرور أنَّ الشيء الذي كان يف حراسة املدَّعى عليه قد تدخل 
يف حدوث الضرر, فإذا عجز عن إثبات ذلك رُفَضت دعواه, ومَّت أثبت املضرور أنَّ 

االفرتاض هذا كان إجيابياً, ولكنَّ هذا الشيء قد تدخل يف حدوث الضرر افرتض أنَّ 
املسؤول أن يثبت أنَّ الشيء مل حيث يستطيع , 633ليس قاطعاً, بل هو بسيط

يتدخل يف إحداث الضرر إال تدخاًل سلبياً, فينتفي بذلك افرتاض اخلطأ, ويتعنيَّ 
 .634ملساءلته إثبات وقوع اخلطأ منه وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية

ببية بني الشيء والضرر مسألة موضوعية يقد رها القاضي من وتوافر صلة الس
 .635دون رقابة من حمكمة النقض

 في وقوع الضرر:عدة تدخل أشياء  - 4

                                                           
 .109د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 632
 .456در االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصا - 633
 .217د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 634
"ويُعّد الضرر حاصاًل بفعل الشيء ولو كان ذلك الضرر قد حدث من الشيء حال خضوعه  - 635

مع القول باقتصار املسؤولية  لتوجيه اإلنسان, بأن كان يقود السيارة مثاًل, أو ميتطي اجلواد, وخباصة
املفرتضة عن األشياء )غري احليوان والبناء( على اليت يالزمها اخلطر بطبيعتها ألنَّ املقصود ليس فعل 
الشيء أو احليوان مبعن الكلمة بل جمرَّد إفالته من احلراسة, والذي يفرتض إخالل احلارس بواجب احلراسة 

أكان يف قبضة حارسه أم ال". د. أمين أبو العيال, املصادر غري  مبجرَّد وقوع الضرر بسبب الشيء سواء
 .110 - 109اإلرادية, مرجع سابق, ص 
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حيدث أحياناً أال يكون الضرر ناجتاً عن تدخل شيء واحد يف حصوله, بل عن 
, كما لو تصادمت سيارتان أو سفينتان, فهل نطب ق أحكام عدة تدخل أشياء

 املسؤولية عن األشياء يف هذا الفرض؟

حرصت بعض التشريعات على مواجهة هذه احلالة صراحًة بنصوص قرَّرت 
استبعاد أحكام املسؤولية عن األشياء يف هذه احلالة, حبيث يتعنيَّ على املضرور أن 
يثبت خطأ املدَّعى عليه وفقًا للقاعدة العامة يف املسؤولية عن الفعل الشخصي, فال 

ه أن يثبت أنَّ الضرر قد نشأ عن شيء كان يف حراسة املدَّعى عليه وقت يكفي
فقد خال من أّي حكم  -أصل القانون السوري  -أمَّا القانون املصري , احلادث

ينظم هذه احلالة, ولذلك فإنَّ املسألة حمل خالف, ولكن يرجح جانب من الفقه 
استنادًا إىل عدم وجود أساس انطباق أحكام املسؤولية عن األشياء يف هذه احلالة 

الستبعادها, ويرتتب على ذلك أن يكون حارس كل من األشياء اليت أسهمت يف 
حصول الضرر مسؤواًل عن تعويض الضرر الذي حلق خصمه, ولكنَّ مسؤولية كّل 
حارس ال تكون كلَّية بل جزئية, ذلك أنَّ الضرر الذي يشكو منه كّل مضرور مل ينتج 

, حراسة خصمه فقط, بل وعن الشيء الذي يف حراسته هو عن الشيء الذي يف
يف حالة تصادم سيارة )أ( بسيارة )ب( وإصابة كل من صاحيب ومثال ذلك 

السيارتني, يكون الضرر الذي حلق )أ( ناجتًا عن سيارته اخلاصة وعن سيارة )ب(, 
ن ويكون الضرر الذي حلق )ب( ناجتًا عن سيارته وعن سيارة )أ(, ويقتضي ذلك أ

تنقص مسؤولية كّل حارس يف مواجهة اآلخر بقدر إسهام سيارة اآلخر يف حصول 
 .636الضرر

هذه املسؤولية املفرتضة قد تقرَّرت ملصلحة إىل أنَّ آخر وباملقابل ذهب جانب 
املضرور, فال جيوز التمسك هبا ضد مصلحته, فإذا وقع الضرر نتيجة اصطدام شيء 

                                                           
 .459 - 458 , صاملرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 636
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حراسة املدَّعى عليه, هتاترت القرينتان أي يف حراسة املدعي بشيء آخر يف 
املسؤوليتان املفرتضتان وتعنيَّ إثبات اخلطأ طبقًا للقواعد العامة, وعند العجز عن 

 .637ما أصابه من ضررإىل ض اخلطأ لصاحل كل منهما بالنسبة اإلثبات يُفرتَ 

 لغير:لضرر وقوع  -ثانياً 
ركن يف املسؤولية عمومًا سواء فأمَّا عن وجود الضرر فهو أمر بدهي, فالضرر 

ق األمر بالفعل الشخصي أو بفعل الغري أو بشيء من األشياء, وال خيتلف معن تعلَّ 
الضرر وال شروطه باختالف السبب الذي أدى إليه, ولذلك فإنَّنا حنيل هنا إىل ما 

 .638سبق قوله بشأن الضرر عموماً 

ذا الغري أجنبيًا عن ويُراد بالغري هنا كّل من سوى احلارس, فقد يكون ه
احلارس, وقد يكون هو تابع احلارس, وقد يكون هو املالك, إذا كان شخصًا غري 

 .639احلارس

                                                           
 .115د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 637
اح يرون أنَّه مادام األمر يتعلق بفعل األشياء فال "ونكتفي هنا بأن نلفت النظر إىل أنَّ بعض الشر  - 638

يُتصَور أن يرتتب على ذلك ضرر أديب, فاألشياء ال ترتب يف نظرهم إال أضرارًا مادية. ولكنَّ هذا القول 
قسم ينتج من املساس بالسمعة والشرف, وهذا ال ميكن حصوله  - 1غري دقيق, فالضرر األديب قسمان: 

اه إرادة الفاعل إليه ممَّا جيعل األمر يتعلق باملسؤولية عن الفعل الشخصي, ولو من شيء, إذ يُفرَتض اجت
استخدم الشيء يف إحداث الضرر, كما لو سبَّ شخص آخر عن طريق اإلذاعة, فال يُعترَب الضرر ناشئاً 

ا عن فعل املتحدث الشخصي.  وقسم ينتج عن املساس بالعاطفة   - 2عن شيء هو جهاز اإلرسال, وإَّنَّ
ي يصيب اإلنسان من جراء وفاة شخص عزيز لديه, وهذا الضرر قد يرتتب على فعل شيء ذكاألمل ال

 .450من األشياء". د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص 
 .178, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 639
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 أساس مسؤولية حارس األشياء غير الحية: -الفرع الثاني 
يُقَصد بأساس املسؤولية حتديد السبب الذي من أجله ألزم القانون حارس 

 .640الشيء بتعويض األضرار الناشئة عنه

 الخطأ المفترض: -أواًل 
اختلف الرأي يف فرنسا ويف مصر فيما يتعلق بتحديد األساس, ورجح أنَّ هذه 
املسؤولية تقوم على أساس خطأ مفرتض يف جانب حارس الشيء, فالقانون قد أقام 
قرينة قانونية على خطأ حارس الشيء مَّت سبَّب هذا الشيء ضرراً للغري, وهذه القرينة 

والواقع أنَّ افرتاض اخلطأ بصفة قطعية ليس إال حيلة جلأ  ات العكس.غري قابلة إلثب
إليها الفقه والقضاء لإلبقاء على اخلطأ كأساس للمسؤولية عن األشياء يف حني أنَّ 

ذلك أنَّ القول بأنَّ أساس املسؤولية ؛ هذه املسؤولية ال تقوم مطلقًا على أساس اخلطأ
بالضرورة أن ُيسَمح للحارس بالتخلص من هذه عن األشياء هو اخلطأ, يتطلب 

وال يكفي لتربير عدم  املسؤولية إذا أثبت عدم وقوع خطأ منه, وهو ال ُيسَمح له به.
السماح للحارس بالتخلص من املسؤولية بنفي خطئه أن يُقال إنَّ اخلطأ مفرتض فرضاً 

ذلك أنَّ القرائن  ال يقبل إثبات العكس أو أنَّ هناك قرينة قاطعة على حصول اخلطأ,
بسيطة كقاعدة عامة, ميكن إثبات عكسها دائماً, إمَّا بكل  طرق اإلثبات, وإمَّا بطرق 

فالقول  ,حمدودة كاإلقرار أو اليمني, وال توجد قرائن ال ميكن إثبات عكسها مطلقاً 
بأنَّ احلارس ُيسَأل ألنَّه أخطأ مع عدم السماح له بنفي هذا اخلطأ بأّي وسيلة, 

أنَّه مل يرتكب أّي خطأ جملّرد أنَّ من رغم على الي متاماً القول بأنَّ احلارس ُيسَأل يساو 
 . 641الضرر قد نشأ عن شيء يف حراسته, أي عن شيء حتت سيطرته الفعلية

 الخطأ في الحراسة: -ثانياً 
                                                           

 .464الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب,  - 640
 .465 - 464, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 641
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 , تقوم مسؤولية احلارس ابتداًء, أي دون حاجة إىل إقامة الدليل على خطأ معنيَّ
جمرَّد وقوع الفعل الضار دلياًل على إفالت الشيء املوضوع حتت حراسة إذ يُعّد 

 .642الشخص من حراسته وبالتايل دليالً على إخالله بواجب احلراسة

 تحّمل التبعة: -ثالثاً 
ال تقوم على ال تقوم مسؤولية حارس األشياء على أساس اخلطأ, فهي مسؤولية 

أو مسؤولية موضوعية, يكفي لقيامها حدوث ضرر من الشيء املشمول برقابة  اخلطأ
صاحب السيطرة الفعلية على  -فالقانون عندما اختار احلارس  ,احلارس وتوجيهه

له عبء تعويض الضرر الناشئ عن الشيء قد راعى أنَّه هو الذي ليحمّ  -الشيء 
الشيء مباشرة أو بطريق غري أنشأ املخاطر باستخدامه وأنَّه هو الذي يستفيد من 

ار وفقاً مباشر, وأنَّ العدالة تقتضي أن يكون هو من يتحمَّل ما يرتتب عليه من أضر 
 .643نظرية حتّمل تبعة املخاطر كما ُتسمَّى أحياناً  لقاعدة الغرم بالغنم أو

 دفع مسؤولية حارس األشياء غير الحية: -الفرع الثالث 
 مسؤولية حارس األشياء غري احلية.نعرض فيما يأيت لكيفية دفع 

 عدم كفاية نفي الخطأ: - أوالً 
ولذلك فال يُلَزم مدعي  ,ال ُيشرَتط لقيام هذه املسؤولية خطأ من املسؤول

املسؤولية بإثبات خطأ املدعى عليه هبا, وال يستطيع هذا األخري أن ينفي مسؤوليته 
مبعن أنَّه ال جيوز للحارس يف سبيل دفع مسؤوليته إثبات أنَّه قام  ,644بنفي خطئه

 . 645بواجب العناية اخلاصة حَّتَّ ال يفلت زمام الشيء من يده
                                                           

 .626د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 642
 .466د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 643
 .831د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -ين حسام الدين كامل األهواد. - 644
 .218د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 645
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 السبب األجنبي: -ثانياً 
ال جيوز للحارس املسؤول دفع مسؤوليته بنفي اخلطأ عن نفسه ألنَّ احلادث 

فال جيوز دفع املسؤولية, إال بإثبات أنَّ  حيمل يف ذاته دليل اخلطأ مبا ال حيتمل نفياً,
وقوع احلادث وإفالت الشيء من حراسة حارسه راجعان إىل سبب أجنيب عن 
األخري, أي إىل قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ املصاب نفسه أو خطأ شخص 

 .646أجنيب؛ ألنَّ إثبات السبب األجنيب ينفي عالقة السببية

"ويُعَفى من هذه املسؤولية إذا أثبت أنَّ الضرر  وهذا ما استقر عليه القضاء: 
كان بسبب قوة قاهرة, أو خطأ خطري من املتضرر أو من شخص ثالث دون أن 

 .647يرتكب هو أو األشخاص املسؤول عنهم خطيئة ما"

فإذا ظل سبب الضرر جمهواًل, فإنَّ احلارس يكون مسؤواًل مع ذلك عن هذا 
 .648الضرر

 القوة القاهرة: - 1
إلعفاء املدين من املسؤولية, أن يكون احلادث  179في يف ظل املادة ليس يك

خارجًا عن شخص احلارس, بل يتعنيَّ باإلضافة إىل ذلك أن يكون خارجًا عن 
 .649الشيء ذاته

                                                           
 .626د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 646
, سجالت حمكمة النقض, 9/3/1992/ تاريخ 1538أساس / -/ 393قرار / -غرفة رابعة ) - 647

احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين  (,483ص  6و  5العددان  1993احملامون لعام 
 .2543, ص 5115اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

 .462ابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع س - 648
 .187, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 649
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ُيشرَتط يف احلادث الذي يؤلف القوة  - 1": 650وهذا ما استقر عليه القضاء
القاهرة أن يكون أجنبياً عن سبب الضرر, وأنَّ احلوادث اليت تكون من داخل السيارة 

 . 15/3/1976/ تاريخ 597ال من خارجها ال تشكل القوة القاهرة قرار نقض رقم /

إنَّ احلادث الواقع بسبب العطل الطارئ على اآللة اخلاضعة حلركة  - 2
 .651اإلنسان ورقابته ال يُعترَب قوة قاهرة"

مثل , 652ومن مّث ال يُعّد من قبيل القوة القاهرة الوقائع ذات املصدر الداخلي
, وكسر 655, وتعطل الفرامل654, والكسر يف مقود السيارة653انفجار دوالب السيارة

 . 657, واحرتاق السيارة بسبب من داخلها656زجاج السيارة أثناء سريها

                                                           
ُيشرَتط باحلادث الذي يؤلف قوة قاهرة والذي يلغي االلتزام أن يكون أجنبيًا عن مسب ب  - 1" - 650

إذا وقع الضرر يف السيارة اليت يقودها السائق بسبب تعطل املكابح أو انفجار الدوالب أو   - 2الضرر. 
ا ال تشكل قوة قاهرة تعفي من كسر املقود, فإنَّ هذه األمور وإن كان ال  ميكن توقعها أو تفاديها إال أهنَّ 

ا حادثة يف داخل السيارة ال من خارجها".  أساس  -/ 687قرار / -غرفة أوىل )املسؤولية طاملا أهنَّ
, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة (, سجالت حمكمة النقض14/12/1998/ تاريخ 827/

, ص 4922لثالث(, مرجع سابق, قاعدة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء ا
2433. 

, سجالت حمكمة 6/12/1999/ تاريخ 4857أساس / -/ 4088قرار / -غرفة ثالثة ) - 651
 .2426 - 2425, ص 4900, قاعدة املرجع السابق, احملامي حممد أديب احلسيين, (النقض

 .187, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 652
"االجتهاد مستقر على أنَّ انفجار إحدى عجالت املركبة املؤدي النقالهبا وتدهورها وإحلاق  - 653

قرار  -غرفة رابعة )الضرر باملصاب ال يشكل قوة قاهرة ترتب اإلعفاء وعدم املسؤولية عن احلادث". 
, احملامي حممد أديب (, سجالت حمكمة النقض11/4/2000/ تاريخ 1229أساس / -/ 736/

احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, 
. "إنَّ انفجار دوالب السيارة ال يشكل قوة قاهرة يف حوادث السري ألنَّه من 2426, ص 4901قاعدة 

, سجالت 31/10/2000/ تاريخ 2249أساس / -/ 2428قرار / -غرفة رابعة )احلوادث املتوقعة". 
. "إنَّ انفجار دوالب السيارة أمر متوقع يف  2426, ص 4902, املرجع نفسه, قاعدة (حمكمة النقض
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احلادث الذي يشكل قوة قاهرة أن يكون غري ممكن التوقع,  كما ُيشرَتط يف
معيار عدم إمكان التوقع معيار موضوعي ال شخصي, ال يُنَظر فيه إىل احلارس و 

د يف الظروف اخلارجية  نفسها املدَّعى عليه بالذات, بل إىل حارس عادي إذا ُوج 
فانبهار بصر سائق السيارة بالضوء املنبعث من سيارة أخرة قادمة يف  ,للمدَّعى عليه

                                                                                                                                        

أساس  -/ 1040قرار / -غرفة رابعة )كل  حلظة وال يشكل قوة قاهرة توجب اإلعفاء من املسؤولية". 
ار دوالب . "إنَّ انفج2427, ص 4903املرجع نفسه, قاعدة  (,21/7/1996/ تاريخ 1393/

السيارة من األمور املتوقعة وال يشكل قوة قاهرة ممّا يوجب على السائق احليطة واحلذر وتوقع انفجار 
, سجالت 11/2/1996/ تاريخ 407/ أساس /217قرار / -غرفة رابعة )الدوالب يف كل  حلظة". 

 .2427, ص 4904, املرجع نفسه, قاعدة (حمكمة النقض
"إنَّ انفجار عجلة السيارة أو تعطل املكابح أو الكسر يف مقود السيارة ال تشكل قوة قاهرة ألنَّه  - 654

/ 4023أساس / -/ 2432قرار / -غرفة ثالثة )تقع على عاتق السائق مسؤولية األشياء املذكورة". 
ضاء املدين , احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة الق(, سجالت حمكمة النقض21/12/1997تاريخ 

 .2430, ص 4912اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
غرفة )"إنَّ تعطل الفرامل ال يشكل قوة قاهرة تعفي التابع ووزارة الدفاع من مسؤولية التعويض".  - 655

, احملامي (قض, سجالت حمكمة الن24/11/1997/ تاريخ 1439أساس / -/ 1312قرار / -رابعة 
 .2427, ص 4905, قاعدة املرجع السابقحممد أديب احلسيين, 

"إنَّ كسر زجاج السيارة أثناء سريها من األمور املتوقعة, وال يشكل قوة قاهرة تستوجب اإلعفاء  - 656
, سجالت 21/7/1996/ تاريخ 1394أساس / -/ 1041قرار / -غرفة رابعة )من املسؤولية". 

 .2429, ص 4911, قاعدة املرجع السابقامي حممد أديب احلسيين, , احمل(حمكمة النقض
"مادام السبب يف احرتاق السيارة قد كان من داخلها, فإنَّ ذلك تنتفي معه القوة القاهرة, فإذا مل  - 657

يساهم أحد يف وقوع ذلك الفعل فيكون احلادث قد وقع نتيجة خطأ املدعى عليه سائق السيارة اليت هي 
قرار  -غرفة ثالثة )ت رقابته وإشرافه وذلك إلمهاله يف صيانتها والتحقق من سالمة أجزائها". باستالمه وحت

, احملامي حممد أديب (, سجالت حمكمة النقض12/12/1999/ تاريخ 5093أساس / -/ 4160/
 .2430, ص 4913, قاعدة املرجع السابقاحلسيين, 
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االجتاه العكسي ال يُعّد قوة قاهرة ألنَّه متوقع احلصول, وجيب على السائق احلذر أن 
 .658يتخذ االحتياطات الالزمة لتجنب نتائجه الضارة

لسيارة ال "إنَّ ظهور األطفال أمام سائق اوقد ورد يف قرار حملكمة النقض اآليت: 
يشكل قوة قاهرة متنع من مساءلته ألنَّه يتوجب عليه أن يقود سيارته هبدوء وحذر وأن 

 .659يكون مسيطراً على مركبته"

 .أن يكون غري ممكن درء نتائجهوأخرياً ُيشرَتط يف احلادث حَّتَّ يُعّد قوة قاهرة 

اء املطر بأن يكون حصول الضرر عنه حمتماً, فانزالق السيارة على أرض مبللة مب
أو مكسوة بالرمال ال يُعّد قوة قاهرة ألنَّ السائق كان يستطيع توقي احلادث مبزيد من 

 .660احلذر والعناية

 خطأ المضرور: - 2
إذا أثبت احلارس أنَّ املضرور ارتكب خطأ, وأنَّ هذا اخلطأ كان سببًا يف وقوع 

 السببية.الضرر الذي أصابه, فإنَّ احلارس ال ُيسَأل النتفاء عالقة 

وعلى ذلك إذا سار راكب دراجة على يسار الطريق فصدمته سيارة, فإنَّ 
 .661املسؤولية ترتفع عن حارس السيارة ألنَّ سبب احلادث هو خطأ املضرور

 خطأ الغير: - 3

                                                           
 .463مرجع سابق, ص  د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, - 658
 1996, احملامون لعام 29/4/1995/ تاريخ 691أساس / -/ 834قرار / -غرفة ثالثة ) - 659

مذكور لدى: احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين  (,961, ص 10 - 9العددان 
 .2432ص , 4921اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

 .463د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 660
 .464د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 661
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إذا أثبت احلارس أنَّه وقع خطأ من الغري, وأنَّ هذا اخلطأ هو الذي سبَّب 
 الضرر, فإنَّه ال يكون مسؤواًل.

مثال ذلك أن يقود زيد سيارته بسرعة فائقة فيصدم سيارة عمرو ويدفعها إىل و 
الصعود على طول الطريق وإصابة أحد املارة, فهنا ال يكون عمرو مسؤواًل رغم أنَّ 

ن خطأ زيد وهو من سيارته هي اليت صدمت املضرور؛ وذلك ألنَّ احلادث نشأ ع
 .662عمروإىل الغري بالنسبة 

 المجاني في استعمال الشيء: االشتراك -ثالثاً 
إذا دعا صاحب سيارة صديقًا أو قريبًا له أو شخصًا صادفه يف طريقه إىل 

صيب الركوب معه يف سيارته ليوصله جمانًا إىل مكان ما, ووقع حادث أثناء ذلك, فأُ 
ن يتمسك ضد الناقل بقواعد املسؤولية أالراكب املنقول جمانًا بضرر, فهل يستطيع 

 عن األشياء؟

ألنَّ النقل مّت بدون أجر  ؛ُيالَحظ بدايًة أنَّه ال يوجد عقد نقل يف هذا الفرض
)جماملًة(, ولذلك فإنَّ الناقل جمانًا ال ُيسَأل وفقًا لقواعد املسؤولية العقدية, بل تكون 

 مسؤوليته تقصريية.

هناك اجتاه وجد له صدى يف الفقه والقضاء يذهب إىل استبعاد تطبيق أحكام 
لية عن األشياء يف حالة النقل جماملة, ويف كل  احلاالت اليت يستفيد فيها املسؤو 

وقد اختلف الشراح يف تربير استبعاد أحكام  ,املضرور جمانًا من نشاط الشيء
اهنا, والذي يراه توفر أركمن رغم على الاملسؤولية عن األشياء يف حالة النقل اجملاين 

اليت ترب ر هذا االستبعاد, فالراكب جمانًا يستفيد  أنَّ فكرة املنفعة هيجانب من الفقه 
نَّ الغرم بالغنم, وألنَّ من نشاط السيارة ولذلك جيب أن يتحمَّل تبعة هذا النشاط أل

مبادئ العدالة تأىب أن ُيسَأل من يؤدي خدمة جمانية دون ثبوت خطأ يف جانبه, 
                                                           

 .464, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 662
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قه به الناقل اجلميل الذي طوَّ ن يلجأ إىل مقابلة أوتنكر على املستفيد من هذه اخلدمة 
ولكن ُيالَحظ أنَّ األخذ  ,باجلحود, فيطالبه بتعويض ضرر مل ينشأ عن خطأ ارتكبه

بالرأي القائل باستبعاد أحكام املسؤولية عن األشياء يف حالة مسامهة املضرور يف 
االستفادة من الشيء جماناً, ال مينع املضرور من املطالبة بالتعويض على أساس 

سؤولية عن الفعل الشخصي وذلك يتطلب منه إثبات خطأ املدَّعى عليه وفقاً امل
 .663للقواعد العامة

 أثر وجود عالقة عقدية بين الحارس المضرور: -الفرع الرابع 
نطاق افرتاض اخلطأ يف جانب حارس الشيء قاصر على العالقة بني املضرور 

ابطة تعاقدية بني املسؤول على ذلك فإنَّه ال حُيَتج به إذا ُوجَدت ر  ,واحلارس
  .664واملضرور

وبناًء على ذلك فإنَّ أمني النقل ُيسَأل عن الضرر احلادث لألشخاص الذين 
ينقلهم مسؤولية عقدية على الرغم من أنَّه يستخدم يف تنفيذ التزامه بالنقل آالت 

كذلك فإنَّ الطبيب ُيسَأل عن األضرار اليت تصيب   ,ميكانيكية كالسيارات والطائرات
مرضاه مسؤولية عقدية ال تقصريية, ولو استخدم يف عالجهم آالت ميكانيكية أو 

 .665أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة كاملواد املشعة أو الكيميائية

                                                           
 .460د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 663
 .218د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -نبيل إبراهيم سعد  د. - 664
. "ويف حكععم حععديث 457د. حممععد لبيععب شععنب, الععوجيز يف مصععادر االلتععزام, مرجععع سععابق, ص  - 665

يف قضعية تتعلعق بأحعد الصعيادين العذي أصعيب أثنعاء  1993ينعاير  27أصدرته حمكمعة العنقض الفرنسعية يف 
مسععابقة للصععيد إثععر انفجععار حععدث يف بندقيتععه بسععبب احنشععار طلععق هبععا كععان شععقيقه قععد أعطععاه لععه ضععمن 

عععة اشععرتاها مععن بععائع أسععلحة الععذي كععان قععد اشععرتاها مععن شععركة كععربى تعمععل يف جتععارة األسععلحة. أقععام جممو 
معن  1384/1املضرور دعوى تعويض ضد كل من البائع لشقيقه والشركة األوىل وأسس دععواه علعى املعادة 
العدعوى لععدم  القانون املدين اخلاصة باملسؤولية عن فعل األشياء غري احلية قضت حمكمعة أول درجعة بعرفض
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توافر شروط تطبيق النص املعذكور, فاسعتأنف هعذا احلكعم أمعام حمكمعة االسعتئناف طالبعاً التععويض إمعا علعى 
أسععاس قواعععد ضععمان العيععوب اخلفيععة, أو علععى أسععاس قواعععد املسععؤولية عععن فعععل األشععياء, قضععت حمكمععة 

احلكععم أمععام حمكمععة الععنقض  االسععتئناف بععرفض االسععتئناف وتأييععد احلكععم املسععتأنف. طعععن املععدعي يف هععذا
فقضت بقبول الطععن وإلغعاء احلكعم املطععون فيعه وذلعك تأسيسعاً علعى أن دععوى املضعرور ال ختضعع لقواععد 
ضععمان العيععوب اخلفيععة بععل لقواعععد املسععؤولية العقديععة, فععال يسععري عليهععا قيععد املععدة القصععرية الععوارد يف املععادة 

ا ذكر احلكعم, يلتعزم بتسعليم منتجعات خاليعة معن أي عيعب من القانون املدين ألن البائع املهين, كم 1648
طعه عبعد املعوىل طعه, التععويض أو خلل يف التصنيع يكون مصدر خطر بالنسبة لألشخاص أو األموال". د. 

عن األضرار اجلسدية يف ضوء الفقه وقضعاء العنقض احلعديث ))ماهيعة وعناصعر األضعرار اجلسعدية املسعتوحية 
والوفععاة وتقعععدير التععععويض اجلعععابر هلععا معععع وضعععع احللععول املناسعععبة للعقبعععات العععيت للتعععويض يف حعععاليت اإلصعععابة 

احمللعععة الكعععربى,  -تواجعععه املضعععرور يف سعععبيل احلصعععول علعععى تععععويض ععععادل((, دار الكتعععب القانونيعععة, مصعععر 
 . 436 - 435, ص 2002
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 الفصل الثالث
 التقصيرية المسؤولية آثار

 

ريية, اليت تناولنا دراستها سابقًا من خطأ إذا ما توافرت أركان املسؤولية التقص
وضرر وعالقة سببية بينهما, ترتب على هذا االجتماع أثر وهو التزام املسؤول بتعويض 

 الضرر الذي سبَّبه للشخص املضرور.

وإذا كان من املمكن أن يقوم املسؤول بدفع هذا التعويض من تلقاء نفسه, إال 
ذلك, ومن مثَّ يتعنيَّ على الشخص املضرور أن يرفع أنَّ الواقع العملي يشهد خبالف 

 دعوى أمام القضاء للمطالبة هبذا التعويض.

 :ثالثة مباحثولدراسة هذا الفصل سنقوم بتقسيمه إىل 

 دعوى املسؤولية. -املبحث األول 

 التعويض. -املبحث الثاين 

 اتفاقات املسؤولية. -املبحث الثالث 

 
 المبحث األول

 دعوى المسؤولية
 

 نعرض يف هذا املبحث لبعض املسائل اليت تثريها دعوى املسؤولية.
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 طرفا الدعوى: -األول  المطلب
 طرفا دعوى املسؤولية مها املدعي )املضرور( واملدعى عليه )املسؤول(.

 المدعي: - الفرع األول
األصل أن يكون املدعي يف دعوى املسؤولية املضرور الذي يطالب بالتعويض 
عن الضرر الذي أصابه شخصياً, وإذا امتنع املضرور عن املطالبة بالتعويض فال جيوز 

 أن يرفع هذه الدعوى. -من حيث املبدأ  -لشخص آخر 

تُرَفع دعوى إال أنَّه إذا مل تتوافر يف املضرور أهلية التقاضي, ففي هذه احلالة 
املسؤولية من قبل نائبه الشرعي, كالويل أو القي م )نيابة قانونية(, أو الوصي )نيابة 
قضائية(, ومن ناحية أخرى ميكن للمضرور أن يوكل غريه يف رفع هذه الدعوى )نيابة 

 اتفاقية(.

وإذا مل يطالب املضرور هبذا التعويض, حيق لدائنه أن يطالب به عن طريق 
,  666من القانون املدين السوري 236املباشرة,  املنصوص عليها يف املادة  الدعوى غري

, وفقاً 667كما ميكن للمضرور أن حيو ل حقه مبوجب حوالة حق إىل شخص آخر

                                                           
دائن ولو مل يكن  من القانون املدين السوري على أنَّه: "لكل 236نصت الفقرة األوىل من املادة  - 666

حقه مستحق األداء أن يستعمل باسم مدينه مجيع حقوق هذا املدين, إال ما كان منها متصاًل بشخصه 
 أو غري قابل للحجز".

 .306 - 305د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 667
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, ويف هذه احلالة ميكن للمحال له 668من القانون املدين السوري 303ألحكام املادة 
 .669املطالبة به

بعد وفاته املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ويف املضرور فيمكن لورثته وإذا تُ 
بني الضرر املادي والضرر األديب يف هذا  -كما ذكرنا سابقًا   -أصابه, مع التمييز 

الشأن, فبالنسبة إىل الضرر املادي يُعّد التعويض عنه حقًا ماليًا ينتقل بعد وفاة 
ديب فاألصل أنَّ التعويض , أمَّا بالنسبة إىل الضرر األعن طريق تركته املضرور إىل ورثته

عنه حق متصل بشخص املضرور, فال ينتقل إىل ورثته بعد وفاته إال إذا كان األخري 
 قد اتفق عليه مع املسؤول أو طالب به قضاًء قبل وفاته.

 تعّدد المضرورين: - أوالً 
د األشخاص الذين أصاهبم الضرر نتيجة اخلطأ الذي ارتكبه املسؤول,  إذا تعدَّ 

ويض عن الضرر منهم أن يرفع دعوى مستقلة عن غريه, للمطالبة بالتعكان لكل 
 .670الذي أصابه شخصياً 

                                                           
ه: "جيوز للدائن أن حيول حقه إىل شخص من القانون املدين السوري على أنَّ  303نصت املادة  - 668

آخر, إال إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق املتعاقدين أو طبيعة االلتزام وتتم احلوالة دون حاجة 
 إىل رضاء املدين".

قررت حمكمة النقض السورية اآليت: "إن حكم احلوالة العادية للحق هو نقل احملال به من احمليل  - 669
حبيث تنقطع عالقة احمليل باحلق املذكور وينحصر حق احملال له مبطالبته احملال عليه وال حيق  إىل احملال له

للمحال له الرجوع على احمليل إال إذا كان احلق احملال به غري مستحق بذمة احملال عليه". )نقض رقم 
ى (, برنامج الكامل يف الفتاو 1967لعام  464, جملة القانون ص 11/3/1967تاريخ  129

 واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع  سابق.
"إن الدعوى اليت تقوم على املطالبة باحلكم لكل من املدعني بالضرر الذي أصاب املزروعات  - 670

واألشجار يف عقار كل منهم من جراء قطع املياه عنها من قبل املدعى عليه ودون وجود رابطة قانونية 
أساس  370كل مطلب ألحد املدعني على حده". )نقض رقم تربط بينهم, إَّنا تقدر قيمتها على أساس  

(. "ال يكفي وحدة السبب 1978لعام  353, جملة احملامون ص 12/6/1978تاريخ  309عقاري 
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"حيق لكل من املضرورين يف ويف هذا الصدد قرَّرت حمكمة النقض السورية أنَّه: 
ب احلادث بدعوى شخصية مستقلة للمطالبة جبرب دهم االدعاء على مسب  حال تعدّ 

اآلخرين سواء أكان الضرر مستقاًل عن اآلخر أم الضرر دون أن تتأثر بدعاوى 
 .671انعكاساً له"

 اعتباري:طبيعي أو المضرور شخص  - ثانياً 
ميكن أن يقع الضرر على مجاعة, ويف ميكن أن يكون املضرور شخصاً طبيعياً, و 

 هذه احلالة َّنيز بني فرضني:

 إذا كانت الجماعة ال تتمتع بشخصية اعتبارية: - 1
إذا كانت اجلماعة ال تتمتع بشخصية اعتبارية, كرجال اجليش ورجال القضاء, 
فإنَّ هلذه اجلماعة مصاحل عامة قد يُعتَدى عليها, ومع ذلك ال جيوز هلا أن ترجع على 
املعتدي للمطالبة بالتعويض, كما ال جيوز ألحد باعتباره ممثاًل للجماعة أن يرجع على 

                                                                                                                                        

, حمامون 23/11/1970تاريخ  3456/1901القانوين لقبول دعوى واحدة من مدعني عديدين". )
خمتلفة ادعاؤهم غري جائز إذ يشرتط إما  (. "املدعون يف دعوى واحدة وطلبات103قا  78ص  1971

, 30/3/1971تاريخ  125/350وحدة املدعي وتعدد األسباب وإما تعدد املدعني ووحدة السبب". )
 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع  سابق.230قا  195ص  1971م. 
(. وجاء يف قرار آخر: 43, قا 25, ص 1970, م. عام 29/12/1969تاريخ  970/1083) - 671

"جيوز مساع دعوى واحدة من أكثر من مدٍع واحد على مدعى عليه واحد أو أكثر إذا كانت الدعوى 
قائمة على سبب قانوين واحد ضمانًا حلسن سري العدالة وعدم صدور قرارات متناقضة يف حادث واحد 

 203تدهور سيارة". )نقض رقم  وعليه جيوز مساع دعوى واحدة من عدد من املتضررين يف حادث
(, برنامج الكامل يف الفتاوى 1977لعام  188, جملة القانون ص 7/3/1977تاريخ  653أساس 

 واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع  سابق.
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ا جي وز ألي  فرد من أفراد اجلماعة أن يطالب املسؤول املسؤول بالتعويض, وإَّنَّ
 .672بالتعويض, بشرط أن يثبت أنَّ ضرراً شخصياً قد حلقه من جراء هذا االعتداء

 إذا كانت الجماعة تتمتع بشخصية اعتبارية: - 2
إذا كانت اجلماعة تتمتع بشخصية اعتبارية, كنقابة أو مجعية أو شركة, فيجب 

رر الفردي الذي يصيب أحد أفراد اجلماعة, والضرر الذي بدايًة أن َّنيز بني الض
 يصيب اجلماعة بوصفها شخصاً اعتبارياً, أو يتناول املهنة اليت ميثلها هذا الشخص.

ن فإذا كان الضرر قد جنم عن اإلخالل مبصلحة فردية ألحد األفراد الذين تتكوَّ 
 الضرر الذي أصابه.منهم اجلماعة, كان هلذا الفرد وحده أن يطالب بالتعويض عن 

وإذا كان الضرر قد أصاب اجلماعة بوصفها شخصاً اعتبارياً كان للشخص ذاته 
 املطالبة بالتعويض عن هذا الضرر. -عن طريق نائبه  -

ب خسارة ومثال ذلك أن يرتكب أحد مديري النقابة خطأ يف إدارهتا سبَّ 
عضائها أن أللنقابة, فرتجع النقابة بالتعويض على املسؤول, وال جيوز ألي  عضو من 

 .673يعّد نفسه هو املضرور

 المدعى عليه: - الفرع الثاني
الذي املباشر هو املسؤول  -من حيث املبدأ  -املدعى عليه يف دعوى املسؤولية 

 .يل أو الوصي أو القي م()الو  ارتكب اخلطأ الذي ترتب عليه الضرر, أو نائبه

وحيل حمل املسؤول خلفه كالوارث, ولكنَّ الرتكة هي اليت تكون مسؤولة بعد 
 .674موت املسؤول, وتُرَفع الدعوى على الوارث بصفته ممثالً للرتكة

                                                           
 .246د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 672
 .246حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د.  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 673
 .247 - 246, ص املرجع السابقد. حممد حسن قاسم,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 674
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وجيوز رفع دعوى املسؤولية على املسؤول عن الغري وحده )املسؤول املدين( دون 
أن يدخل املسؤول  -إذا شاء  -وللمسؤول عن الغري إدخال املسؤول األصلي, 
 . 675األصلي ضامناً يف الدعوى

, كذلك جيوز أن اعتبارياً وكما قد يكون املدعي يف دعوى املسؤولية شخصًا 
ض على ذلك بأنَّ عرتَ يكون املدعى عليه يف هذه الدعوى شخصًا اعتبارياً, وال يُ 

هذا االحنراف قد يقع من  , ألنَّ بارياالعتر وقوعه من الشخص تصوَّ االحنراف ال يُ 
 .676االعتباريأحد أعضائه أثناء مباشرته عمله فتتحقق بذلك مسؤولية الشخص 

 سبب الدعوى: -الثاني  المطلب
األصل أنَّ سبب الدعوى هو احلق الذي اعتدي عليه أو هو فيما يتعلق 
بدعوى املسؤولية الضرر الذي أصاب املضرور, والسبب على هذا النحو ال خيتلف 
باختالف الوسيلة, ووسيلة املدعي يف احلصول على حقه يف التعويض عن الضرر 

  .677يهاقرتفه املدعى  عل بعمل غري مشروعالذي حلقه هي االدعاء 

إنَّ السبب هو األساس القانوين "وقد ورد يف قرار حملكمة النقض السورية اآليت: 
الذي تُبن عليه الدعوى, أي منشأ االلتزام وال يُقصد بالسبب األدلة اليت تؤيد سبب 

 .678"الدعوى أو تثبته

                                                           
 .206, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 675
 .345سابق, ص د. أنور سلطان, مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين, مرجع  - 676
 .345, ص املرجع السابقد. أنور سلطان,  - 677
"لكل  دعوى سبب, والسبب هو األساس القانوين الذي يُبن عليه احلق, أو هو ما توّلد عنه احلق  - 678

أو نتج عنه احلق, وإنَّ العربة يف وحدة السبب هي لوحدة املسألة األساسية اليت ُبين عليها كّل حكم دون 
دعوى هو نفسه مادام السبب اهتمام بوحدة التاريخ, وإنَّ وحدة نوع الدعوى ال هتم ولو كان موضوع ال

, سجالت 28/2/1999/ تاريخ 858أساس / -/ 248قرار / -غرفة ثانية )خمتلفًا يف الدعويني". 
, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض (حمكمة النقض
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وال خيفى أنَّ سبب الدعوى )وهو احلق املعتَدى عليه( ال يتغري بتغري النص 
 ويرتتب على ذلك النتائج اآلتية:, 679القانوين الذي يستند إليه املدعي يف تأييد دعواه

يكون للمدعي إذا استند إىل وسيلة منها أن يعدل إىل وسيلة أخرى ولو  .1
 .680ذلك طلباً جديداً  يُعدّ ألول مرة أمام حمكمة االستئناف دون أن 

 من الفعل أن يبين جيوز للقاضي وإن استند املدعي يف دعواه إىل نوع معنيَّ  .2
بذلك قد قضى بشيء مل يطلبه  يُعدّ حكمه على نوع آخر دون أن 

  .681اخلصوم

                                                                                                                                        

إنَّ السبب هو األساس القانوين  - 1. "1350, ص 3054السورية )اجلزء الثاين(, مرجع سابق, قاعدة 
الذي تُبن عليه الدعوى, أي منشأ االلتزام وال يُقصد بالسبب األدلة اليت تؤيد سبب الدعوى أو تثبته, 
وإنَّ الدعوى املستندة إىل عدة عقود تكون واحلالة هذه قد تضمنت عدة دعاوى, ومن غري اجلائز مجيعها 

, سجالت 17/12/1995/ تاريخ 1020أساس / -/ 1449/ قرار -يف دعوى واحدة". غرفة ثانية 
 .1351 - 1350, ص 3055حمكمة النقض, املرجع نفسه, قاعدة 

 .206, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 679
 .345د. أنور سلطان, مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين, مرجع سابق, ص  - 680
"إذا كععان املععدعي قععد أسععس دعععواه بطلععب التعععويض  .345, ص املرجععع السععابقور سععلطان, د. أنعع - 681

على قواعد املسؤولية التقصريية لوضع احلاجز إشاريت الدعوى واحلجز االحتياطي بدون مسوٍغ قعانوين, فعإنَّ 
اععد املسعؤولية جلوء حمكمة ثاين درجة إىل تبديل األساس القانوين لدعوى املعدعي واحلكعم فيهعا بنعاًء علعى قو 

العقديععة دون أن يغعععري املعععدعي سععبب دععععواه أو موضعععوعها, هععو تصعععٍد ملوضعععوع غععري مععععروض علعععى احملكمعععة 
وحكم مبا مل يطلبه اخلصوم واستناداً لوسائل إثبات مل جير  حبثهعا ونقاشعها بعني أطعراف اخلصعومة باعتبعار أنَّ 

/ 2490أسعاس / -/ 2371قعرار / -ثالثعة  غرفعة)االستئناف ينشر الدعوى يف حدود املسائل املستأنفة". 
, احملامي حممعد أديعب احلسعيين, موسعوعة القضعاء املعدين (, سجالت حمكمة النقض21/12/1997تاريخ 

, اجلععزء الثععاين, 2000 - 1991الغععرف املدنيععة بععني عععامي  -اجلديععد يف اجتهععاد حمكمععة الععنقض السععورية 
 .1324, ص 2999قاعدة , 2004سوريا,  -مكتبة دار اليقظة العربية, دمشق 
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يف قضاء حمكمة  -وقد ورد يف قرار حملكمة النقض املصرية أنَّ: "املقرر 
د احملكمة وال مينعها من فهمها تكييف اخلصوم للدعوى ال يقي   -النقض 

  .682مبا تتبينه من وقائعها"على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح 
3.  , أخريًا إذا رفع املدعي دعوى املسؤولية باالستناد إىل فعل ضار معنيَّ

ت الدعوى فال جيوز له رفعها من جديد باالستناد إىل وصف آخر فضَ ورُ 
للحكم  ألنَّ سبب الدعوى واحد يف احلالتني, أو بعبارة أخرى إنَّ  ؛للفعل

 . 683يالصادر يف الدعوى قوة الشيء املقض

 تقادم دعوى المسؤولية:مدة  -المطلب الثالث 
تسقط بالتقادم  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 173نصت املادة 

دعوى التعويض الناشئة عن العمل غري املشروع بانقضاء ثالث سنوات من اليوم 
الذي علم فيه املضرور حبدوث الضرر وبالشخص باملسؤول عنه. وتسقط هذه 

 الدعوى يف كل  حال بانقضاء مخس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غري املشروع.

على أنَّه إذا كانت الدعوى ناشئة عن جرمية, وكانت الدعوى اجلزائية مل تسقط  - 2
بعد انقضاء املواعيد املذكورة يف الفقرة السابقة, فإنَّ دعوى التعويض ال تسقط إال 

 بسقوط الدعوى اجلزائية".

يتبنيَّ من النص املذكور أنَّ مدة تقادم دعوى املسؤولية التقصريية ختتلف حبسب 
 ما إذا كانت ناشئة عن عمل غري مشروع ال يُعّد جرمية, أو ناشئة عن جرمية.

 :التقادم الثالثي –الفرع األول 

                                                           
 .متوفر على موقع حمكمة النقض املصرية (,19/6/2019قضائية  88لسنة  2757الطعن رقم ) - 682
 .346د. أنور سلطان, مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين, مرجع سابق, ص  - 683
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تسقط الدعوى بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه املضرور حبدوث 
 املسؤول عنه. الضرر وبالشخص

ويرتتب على ذلك أنَّه قد ميضي على وقوع الضرر مدة تزيد على ثالث سنوات 
دون أن تتقادم دعوى املسؤولية, وذلك إذا مل يعلم املضرور بالضرر وقت وقوعه, أو 

 .684علم به وقت وقوعه ولكنَّه مل يعلم بالشخص املسؤول عنه

ثالثي هو العلم احلقيقي الذي حييط واملراد بالعلم املشرتط لبدء سريان التقادم ال
بوقوع الضرر وشخص املسؤول عنه, أمَّا العلم الظيّن فال يكفي لبدء سريان هذ 

 .685التقادم

ويبدو أنَّ املشرع قد اعترب أنَّ مرور ثالث سنوات من يوم علم املضرور مبا 
ه أصابه من ضرر وبالشخص املسؤول عنه, دون أن يطالب بالتعويض قرينة على أنَّ 

 .686تنازل عن طلب التعويض, وهذه القرينة ال تقبل إثبات العكس

 تمرين عملي:
, ومل يعلم املضرور به 1990 كانون الثاينإذا وقع العمل غري املشروع يف أول  

, فإنَّ مدة الثالث سنوات ال 1996 كانون الثاينوبالشخص املسؤول عنه إال يف أول  
, وبالتايل ال تسقط دعواه 1996 كانون الثاين 2تبدأ يف السريان إال اعتبارًا من يوم 

 .1999687 كانون الثاينبطلب التعويض إال بانقضاء يوم أول  

 التقادم الخمس عشري: -الفرع الثاني 

                                                           
 .251د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 684
 .484د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 685
 .179د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 686
 .486د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 687
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يف كل  حال بانقضاء مخس عشرة سنة من يوم وقوع  دعوى التعويضتسقط 
 العمل غري املشروع.

بوقوع الضرر أو بالشخص وهذا ال يتحقق إال إذا كان املضرور مل يعلم 
املسؤول عنه إال بعد مدة طويلة ال تقل عن ثالث عشرة سنة, إذًا يف هذه احلالة 
ا األقصر إذ مل  تتقادم دعوى املسؤولية بانقضاء مخس عشرة سنة من وقت الضرر ألهنَّ
يبَق سوى سنتني لتكتمل هذه املدة, وهي أقصر من مدة الثالث سنوات اليت ستبدأ 

 .688يف السريان

 تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة: -الفرع الثالث 
استثناًء من قاعدة تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غري املشروع بأقصر 

من القانون املدين السوري, فإنَّه إذا كان  173/1املدتني املنصوص عليهما يف املادة 
دعوى التعويض يف هذه احلالة ال  العمل غري املشروع يُعّد يف الوقت ذاته جرمية, فإنَّ 

 تسقط بانقضاء أقصر املدتني السابقتني, بل تظل قائمة حَّّت سقوط الدعوى اجلزائية.

كانون وعلى ذلك إذا كان العمل غري املشروع عبارة عن قتل شخص يف أول  
, وعلم ابن القتيل بالقتل وبالشخص املسؤول عنه يف ذات التاريخ, 1985عام  الثاين

فإنَّ دعواه بطلب التعويض ال تسقط مبضي ثالث سنوات من تاريخ هذا العلم, بل 
, ذلك أنَّ 1995 كانون الثاين 2يستمر له احلق يف إقامة هذه الدعوى حَّتَّ يوم 

بقاء الدعوى املدنية كذلك  كتتبع ذلتبقى ملدة عشر سنوات, فيسالدعوى اجلزائية 
 .690, وهذا ما استقر عليه القضاء689وعدم سقوطها

                                                           
 .251تزام, مرجع سابق, ص د. حممد حسن قاسم, مصادر االل -د. نبيل إبراهيم سعد  - 688
 .487د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 689
/ أصول حماكمات جزائية قد نصت على سقوط دعوى احلق العام ودعوى 438إنَّ املادة / - 1" - 690

إنَّ  - 2. احلق الشخصي يف اجلنحة بانقضاء ثالث سنوات إذا مل جتر  مالحقة بشأهنا خالل تلك املدة
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والعلة يف ذلك أنَّ توقيع العقوبة اجلنائية أشد خطرًا على املتهم من إلزامه 
بالتعويض, فال ُيستساغ أن يظل املتهم مهدَّدًا بتوقيع العقوبة اجلنائية ملدة عشر 

د مبطالبته بالتعويض بعد مضي ثالث سنوات سنوات, يف حني يتخلص من التهدي
 .691فقط من تاريخ علم املضرور حبدوث الضرر وبالشخص املسؤول عنه

 إثبات المسؤولية: -المطلب الرابع 
األصل أنَّ البّينة على من اّدعى, فطالب التعويض جيب عليه أن يثبت نشوء 

يقيم الدليل على ما فر أركان املسؤولية, فيجب عليه أن احقه فيه, أي أن يثبت تو 
أصابه من ضرر, وما وقع من املدعى عليه من خطأ, وعلى أنَّ هذا الضرر نتيجة 

ا كافة طرق اإلثبات  بوجيوز له أن يثبت هذه املسائل الثالث  ,مباشرة لذلك اخلطأ ألهنَّ
 .692ليست من التصرفات القانونية اليت جيب فيها اإلثبات بالكتابة

يتعذَّر فيها على املصاب أن يثبت أركان املسؤولية,  هناك حاالت كثرية غري أنَّ 
 املضروروالسيما ركن اخلطأ, فلو طبقنا فيها القواعد العامة أدى ذلك إىل حرمان 

ع أنَّ العدالة تقتضي يف بعض هذه وقد رأى املشرّ , عمليًا من حقه يف التعويض
وإعفائه من بعض عبء اإلثبات الذي يقع عليه مبقتضى  املضروراحلاالت مراعاة 

القواعد العامة, فأنشأ قرائن قانونية مبقتضاها يُفرَتض خطأ املتسب ب يف الضرر يف هذه 

                                                                                                                                        

دعوى الشخصي اليت تسقط مع دعوى احلق العام بالتقادم هي الدعوى النامجة عن املطالبة باألضرار 
النامجة عن اجلنحة, أمَّا أمر النظر يف احلقوق الشخصية فإنَّه يعود إىل القضاء املدين, وقد استقر االجتهاد 

 -/ 1943قرار / -. غرفة ثالثة 17/1/1984تاريخ  158/58القضائي على ذلك". قرار نقض رقم 
, سجالت حمكمة النقض, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة 20/9/1998/ تاريخ 2802أساس /

, ص 3002القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثاين(, مرجع سابق, قاعدة 
1325 - 1326. 

 .487لتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر اال - 691
 .624د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 692
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وهذه  ,احلاالت أي أنَّه ال حيتاج إىل إقامة الدليل عليه, أو تُفرَتض عالقة السببية
بسيطة أي أنَّه جيوز إثبات عكسها, القرائن ختتلف قوهتا حسب األحوال, فتارة تكون 

وهذه بعضها جيوز إثبات عكسه سواء بنفي اخلطأ أو بنفي عالقة السببية, والبعض ال 
جيوز إثبات عكسه إال بنفي عالقة السببية, وتارة تكون القرائن مطلقة أي ال جيوز 

 .693إثبات عكسها

قرينة اليت ينص من قانون البي نات السوري على أنَّ: "ال 89فقد نصت املادة 
عليها القانون تغين من تقرَّرت هذه القرينة ملصلحته عن أيَّة طريقة أخرى من طرق 
اإلثبات على أنَّه جيوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي. ما مل يوجد نص يقضي 

 بغري ذلك".

وهذا ما قرَّرته حمكمة النقض: "ال حيق للمدعي إقامة الدليل ضد القرينة 
, و "ال جيوز مساع الشهود ضد القرينة القانونية القاطعة, وال 694لقاطعة"القانونية ا

"القرينة القانونية غري القاطعة تعفي من تقرَّرت , و695جيوز حتليف اليمني ضدها"
 .696ملصلحته من اإلثبات وينتقل عبء إثبات خالفها على خصمه"

 إثبات الخطأ: -الفرع األول 
                                                           

 .625 - 624 د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص - 693
, (, سجالت حمكمة النقض27/8/1995/ تاريخ 729أساس / -/ 876قرار / -غرفة ثانية ) - 694

حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية, مرجع احملامي 
 .2420سابق )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, ص 

, سجالت حمكمة 22/9/1996/ تاريخ 1564أساس / -/ 1303قرار / -غرفة ثانية ) - 695
يد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية , احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلد(النقض

 .2410, ص 4866)اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
, (, سجالت حمكمة النقض26/3/2000/ تاريخ 554أساس / -/ 82قرار / -غرفة أوىل ) - 696

احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء 
 .2421, ص 4897, مرجع سابق, قاعدة الثالث(
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ما إذا كانت املسؤولية تقوم على خطأ خيتلف عبء اإلثبات يف اخلطأ حبسب 
 .697واجب اإلثبات, أو خطأ مفرتض, وهذا ما جرى عليه القضاء

 الخطأ واجب اإلثبات: -أواًل 
إخالل شخص مميز بواجب قانوين, فهو بعنصريه واقعة  -كما مر   -اخلطأ 

فيها الشهادة قانونية وليس تصرفاً قانونياً, وبالتايل جيوز إثباته بوسائل اإلثبات كافة مبا 
 . 698والقرائن القضائية, وعبء اإلثبات يقع على عاتق املدَّعي باملسؤولية

 الخطأ المفترض: -ثانياً 
نَّ إثبات اخلطأ قد يكون من الصعوبة مبكان, وملا كان شرط احلصول على إ

تعويض هو جناح املتضرر يف إثبات اخلطأ, األمر الذي يرتتب عليه عدم حصوله على 
عمَّا أصابه من أضرار, وهي نتيجة قد تكون ظاملة يف بعض احلاالت, األمر تعويض 

ع إىل أن يفرتض وقوع اخلطأ من جمرَّد وقوع الفعل الضار, فما على الذي دفع املشرّ 
صابه من ضرر, وأنَّ ذلك ناتج عن أ, يف مثل هذه احلالة, إال أن يثبت ما املضرور

د وقوع الضرر يُعّد قرينة على أنَّ خطأ قد وقع فعل املسؤول, فيفرتض املشرع أنَّ جمرَّ 
 .699فلوال هذا اخلطأ ملا وقع الضرر

                                                           
"إذا أقيمت الدعوى بناء على خطأ واجب اإلثبات وجب على احملكمة إثباته, بعكس ما إذا  - 697

تاريخ  552/93أقيمت على خطأ مفرتض إذ جيب إثبات عكسه على من يدعيه". )قرار رقم 
(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع 79 , قا72, ص 1972, م 9/2/1972

 سابق.
"فإذا ادَّعى املريض أنَّ الطبيب استعمل إبرة مستعملة سابقًا أو أداة غري معقمة وعجز عن إثبات  - 698

ذلك مباشرة, فيمكن للقاضي من طريق القرائن القضائية أن يستنتج ذلك من التهاب موضع احلقن 
رح عقب إجراء احلقن بقليل.". د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص وتلوث اجل

81. 
 .90د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 699
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وقد يكون افرتاض اخلطأ افرتاضًا قاباًل إلثبات العكس, كما هو احلال يف 
مسؤولية متويل الرقابة ومسؤولية حارس البناء, وقد يكون افرتاض اخلطأ افرتاضًا ال 

 مسؤولية حارس احليوان, ومسؤولية حارس يقبل إثبات العكس, كما هو احلال يف
 األشياء غري احلية.

 تحمل التبعة: -ثالثاً 
إذا كانت املسؤولية تقوم على حتمل التبعة, فُيعَفى املضرور من إثبات اخلطأ 

 .700من أركان املسؤولية -مثل هذه احلال يف  -ألنَّه ليس ركناً 

 إثبات الضرر: -الفرع الثاني 
, مبا يف ذلك كافة  طرق اإلثباتباملضرور هو املكلَّف بإثبات الضرر, وله إثباته 

 .702, وهذا ما استقر عليه القضاء701البي نة والقرائن ألنَّ الضرر واقعة مادية

كان افرتاضه قاباًل إلثبات أويف بعض احلاالت يكون الضرر مفرتضاً, سواء 
 العكس أو غري قابل إلثبات العكس.

 الضرر المفترض افتراضاً قابالً إلثبات العكس: -أواًل 
قد يفرتض القانون الضرر افرتاضًا قاباًل إلثبات العكس, ومثال ذلك ما نصت 

من القانون املدين السوري بقوهلا: "ال يكون  224عليه الفقرة األوىل من املادة 
 .703ضرر"التعويض االتفاقي مستحقاً إذا أثبت املدين أنَّ الدائن مل يلحقه أّي 

                                                           
 .313د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 700
 .219حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د.  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 701
"ال حيكم للمدعي بالتعويض إال بعد ثبوت الضرر, ويقع على عاتق املضرور إثبات الضرر". )أح  - 702

(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع 16/12/1980تاريخ  993قرار  903
 سابق.
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على ذلك إذا اتفق املضرور واملسؤول على إعادة الشيء إىل أصله ووضعا شرطاً 
جزائيًا على عدم التنفيذ أو التأخري فيه, وحدَّد املتعاقدان مداه وقيمته فإنَّ الدائن 
يستحق هذا التعويض االتفاقي دون أن يكون عليه إثبات الضرر لوجود قرينة قانونية 

ه القرينة تقبل إثبات العكس, فاملدين يستطيع أن يثبت عدم يف صاحله, ولكنَّ هذ
 .704وجود الضرر

عبء إثبات مقدار الضرر يف  وقد قرَّرت حمكمة النقض السورية اآليت: "إنَّ 
حالة التعويض االتفاقي ينتقل من عاتق الدائن إىل املدين, حبيث يبقى التعويض املتفق 

 .705عليه معترباً إىل أن يثبت مقدار الضرر احلقيقي"

 الضرر المفترض افتراضاً ال يقبل إثبات العكس: -ثانياً 
كس, ومثال ذلك ما قد يفرتض القانون الضرر افرتاضًا ال يقبل إثبات الع

من القانون املدين السوري بقوهلا: "ال ُيشرَتط الستحقاق فوائد  229نصت عليه 
 التأخري قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً حلقه من هذا التأخري".

                                                                                                                                        
فاقي مستحقًا إذا أثبت املدين أن الدائن مل يلحقه أي ضرر". )قرار رقم "ال يكون التعويض االت - 703

(. "إن غرامة التأخري اليت نص عليها 140قا.  93ص  1959, م. 3/9/1959تاريخ  404/872
العقد ال خترج عن كوهنا تعويضًا اتفاقيًا حدده املتعاقدان بصورة مسبقة يف العقد وال يكون مستحقًا إذا 

أن الدائن مل يلحقه أي ضرر, وجيوز للقاضي ختفيضه إذا كان مبالغًا فيه إىل درجة كبرية". أثبت املدين 
(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء 48قا  41ص  1963, م 7/2/1963تاريخ  88/79)

 الفقهاء, مرجع سابق.
 .249, ص املرجع السابقد. حممد حسن قاسم,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 704
, برنامج (1966لعام  256, جملة احملامون ص 11/10/1965تاريخ  2016)نقض رقم  - 705

 الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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على ذلك إذا افرتضنا أنَّ هناك اتفاقًا بني املضرور واملسؤول على مقدار 
اين لألول, فإنَّ فوائد التأخري ُتستَحق دون حاجة إلثبات التعويض الذي يدفعه الث

 .706الضرر, وليس للمدين أن يثبت عدم وجود ضرر

 إثبات عالقة السببية: -الفرع الثالث 
يقع عبء إثبات رابطة السببية بني اخلطأ والضرر على عاتق املضرور مد عي 

مادية, فإنَّه جيوز إثباهتا جبميع املسؤولية, ونظرًا ألنَّ هذه الرابطة ُتستخَلص من وقائع 
طرق اإلثبات, مبا يف ذلك شهادة الشهود, والقرائن املستخلصة من ظروف حصول 

 .707الضرر ومالبساته

وإذا أثبت املضرور التعدي أو التقصري والضرر قامت قرينة قضائية على توافر 
يل على وجود عالقة السببية بني التقصري والضرر, وتعنيَّ على املسؤول إقامة الدل

 .708السبب األجنيب إذا أراد نفي املسؤولية عن نفسه

وليس معن ذلك أنَّ املدعي معفى من إثبات السببية, فهذا إثبات يقع عليه, 
إثبات اخلطأ والضرر يكفي الفرتاض توافر السببية بينهما, وذلك  ا املراد هبذا أنَّ وإَّنَّ 

املدعي يف اإلثبات ال  ثبات ذلك أنَّ طبقًا للقواعد العامة يف عبء اإلثبات وحمل اإل
ا حسبه أن يربهن يتحتم أن يقيم الدليل على مجيع عناصر الواقعة اليت يدعيها وإَّنَّ 

 .709على قدر من هذه العناصر يكفي الفرتاض ثبوت الباقي منها

وإذا كان القانون قد افرتض اخلطأ فإنَّه يكون قد افرتض عالقة السببية أيضاً 
رتض والضرر, وافرتاض عالقة السببية نتيجة منطقية الفرتاض اخلطأ ألنَّ بني اخلطأ املف

                                                           
 .248د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 706
 .400ع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرج - 707
 .348د. أنور سلطان, مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين, مرجع سابق, ص  - 708
 .512د. عبد املنعم فرج الصده, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 709
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القانون لو كان قد أعفى املضرور من إثبات اخلطأ وكلَّفه بإثبات عالقة السببية 
الضطر املضرور وهو بسبيل إثبات عالقة السببية بني اخلطأ والضرر أن يثبت اخلطأ 

وافرتاض عالقة السببية بني اخلطأ  ,لواقعوبذلك يكون افرتاض اخلطأ ال وجود له يف ا
ا افرتاض بسيط يقبل أيضاً إثبات العكس  .710والضرر افرتاض ليس قاطعاً وإَّنَّ

فمتويل الرقابة وحارس البناء تقوم يف جانبهما قرينتان قرينة اخلطأ وقرينة السببية, 
وحارس البناء وكلتا القرينتني قابلة إلثبات العكس, إذ يستطيع كل من متويل الرقابة 

أن يدفع املسؤولية عن نفسه إمَّا بنفي اخلطأ املفرتض يف جانبه, أو بنفي عالقة 
 السببية بإثبات السبب األجنيب.

وإن كانت  ويف املقابل يف مسؤولية حارس احليوان وحارس األشياء غري احلية
طأ وقرينة قرينتان أيضًا قرينة اخل -وفقًا ألحد اجتاهات الفقه  -تقوم يف كل منهما 

السببية, إال أنَّ قرينة اخلطأ يف هاتني احلالتني غري قابلة إلثبات العكس, فال يستطيع 
حارس احليوان أو حارس األشياء غري احلية أن يدفع املسؤولية عن نفسه بنفي أي من 

اخلطأ املفرتض يف جانبه, ولكنَّه يستطيع أن يدفعها بنفي عالقة السببية وذلك بإثبات 
 ألجنيب.السبب ا

 :حجية الحكم -المطلب الخامس 
يُراد حبجية األمر املقضي األثر الذي يضفيه القانون على منطوق احلكم, 

 .711ويكون مقتضاه عدم جواز إعادة النظر فيما ُحك م فيه هنائياً 

 حجية الحكم المدني بالنسبة إلى القاضي المدني: -الفرع األول 

                                                           
 .196 - 195د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 710
 .220, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 711
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, على اآليت: 712قانون البي نات السوري / من90نصت الفقرة األوىل من املادة /
"إنَّ األحكام اليت حازت درجة القطعية تكون حجة مبا فصلت فيه من احلقوق. وال 
جيوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه القوة إال يف 

حماًل نزاع قام بني اخلصوم أنفسهم دون تغيري صفاهتم وتعلَّق النزاع بذات احلق 
 وسبباً".

"إنَّ احلكم القضائي القطعي يُعترَب قرينة وهذا ما استقر عليه القضاء, بقوله: 
قانونية قاطعة على صحة ما ورد فيه وال يقبل إثبات ما ينقضها وال جيوز توجيه اليمني 

"للحكم حجية إذا كان بني , وجاء يف قرار آخر: 713احلامسة لنفي هذه القرينة"
 .714تغيري صفاهتم وتعلَّق النزاع بذات احلق حمالً وسبباً" اخلصوم ذاهتم دون

 المقصود بحجية الحكم: -أواًل 
إنَّ للحكم حجية على اخلصوم متنع من طرح النزاع بينهم من جديد, ومَّت 
صدر حكم وجب على اخلصوم احرتامه, فال جيوز ألحد منهم أن جيد د النزاع بدعوى 

                                                           
 ., مرجع سابققانون البي نات السورياحملامي شفيق طعمة,  - 712
, سجالت حمكمة 24/8/1997/ تاريخ 1512أساس / -/ 1060قرار / -غرفة ثانية ) - 713

اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية , احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين (النقض
 .2420, ص 4894)اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

لعام  77, جملة احملامون, ص 18/11/1970تاريخ  119أساس عمايل  1850)نقض رقم  - 714
 .295رقم  177قانون البي نات السوري, مرجع سابق, ص احملامي شفيق طعمة,  ,(1971
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, 715جيوز قبوهلا وتُدَفع حبجية األمر املقضيمبتدئة ولو رُفَعت هذه الدعوى ال 
 .716ويُطلب احلكم بعدم جواز مساعها لسبق الفصل فيها

محاية للنظام القضائي ومنعاً  يف وتتمثل احلكمة من تقرير حجية األمر املقضي
 .717حكام وجتديد املنازعات وتأبيدهالتضارب األ

األحكام اليت حازت قوة  وقد ورد يف اجتهاد حملكمة النقض السورية اآليت: "إنَّ 
القضية املقضية هي عنوان احلقيقة, واحلقيقة القضائية هي قرينة قانونية قاطعة على 

                                                           
احملامي شفيق طعمة,  ,, سجالت النقض(3/4/1995تاريخ  556س أسا 452)نقض رقم  - 715

 .291رقم  176, ص املرجع السابق
احملامي شفيق طعمة,  ,, سجالت النقض(17/1/1987تاريخ  622أساس  50)نقض رقم  - 716

 .293رقم  177, ص املرجع السابق
من القانون املدين على أنَّ  405من قانون اإلثبات املقابلة للمادة  101"أنَّ النص يف املادة  - 717

"األحكام اليت حازت قوة األمر املقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من احلقوق, وال جيوز قبول دليل 
األصل الذي  ينقض هذه احلجية......وتقضي احملكمة هبذه احلجية من تلقاء نفسها" يُعد خروجًا على

بينها مُثَّ األخذ مبا  واملوازنةيُعطي حملكمة املوضوع السلطة التامَّة يف فهم الواقع يف الدعوى وتقدير أدلتها 
تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة مبا يف ذلك األدلة اليت سبق طرحها يف دعوى سابقة, ألنَّ تقدير 

بأال تقضي يف دعوى  -مهما كان اقتناعها  -األدلة يف ذاته ال حيوز حجية, إال أنَّ النص ألزم احملكمة 
نفسهم وحاز قوة األمر املقضي وذلك محاية للنظام على خالف حكم آخر سبق أن صدر بني اخلصوم أ

اإليضاحية للقانون  املذكرةالقضائي ومنعاً لتضارب األحكام وجتديد املنازعات وتأبيدها حسبما أفصحت 
 املذكرةويف ذلك تقول  -املدين, وليس ألنَّ احلكم احلائز على قوة األمر املقضي صحيح على سبيل احلتم 

اة تعوزهم العصمة, شأهنم يف هذه الناحية شأن البشر كافة, بَعْيد أنَّ املشرع أطلق اإليضاحية "إنَّ القض
قرينة الصحة يف َحْكَومة القاضي رعاية حلسن سري العدالة, واتقاًء لتأبيد اخلصومات" مُثَّ أضافت أنَّ "هذه 

واالجتماعية, وهذان احلجية ُشرعت كفالة حلسن سري العدالة وضمان االستقرار من الناحيتني االقتصادية 
ا بُنيت على قرينة قاطعة ال جيوز نقض داللتها  الفرضان جمتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام مُثَّ إهنَّ
بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقرارًا أو مييناً" وكل ذلك حلماية النظام القضائي ومنع تضارب 

قضائية  65لسنة  7594الطعن رقم ) .نزاع بذاته" األحكام, وهي أمور واجبة ولو جانبت العدالة يف
 على موقع حمكمة النقض املصرية. 15/11/2020متوفر بتاريخ  (,20/6/2019الصادر جبلسة 
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حقيقة الواقعة لوجود حقيقتني ترتبطان حبجية األمر املقضي به وفق املفهوم القانون 
 .718ع من ذلك ضرورة حسم النزاع"بينات. وحكم املشرّ  80ألحكام املادة 

 حجية الحكم: شروط -ثانياً 
ال يكون للحكم املدين حجية بالنسبة إىل قاٍض مدين آخر إال إذا توافرت فيه 

 ثالثة شروط: 

 وحدة اخلصوم. .1
 ووحدة املوضوع. .2
 ووحدة السبب. .3

 وحدة الخصوم: -الشرط األول 
, وعلى هذا 719للحكم حجية إذا كان بني اخلصوم ذاهتم دون تغيري صفاهتم

 . 720للحكم حجية ولو احتد احملل والسببفعند اختالف اخلصوم ال يكون 

                                                           
(, برنامج الكامل يف 9/6/2003تاريخ  1650أساس  1300)الغرفة املدنية الرابعة قرار رقم  - 718

 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
لعام  77, جملة احملامون, ص 18/11/1970تاريخ  119أساس عمايل  1850)نقض رقم  - 719

وجاء يف  .295رقم  177قانون البي نات السوري, مرجع سابق, ص احملامي شفيق طعمة,  ,(1971
قرار آخر: "إن القواعد اخلاصة حبجية األمر املقضي به هي من القواعد الضيقة التفسري اليت جيب 

من توسيع مدى مشوهلا. وعليه فإن حجية احلكم تنحصر بني نفس اخلصوم وبذات الصفة". االحرتاس 
(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع 8/5/1974تاريخ  15)قرار هيئة عامة 

 سابق.
 ,(1974لعام  418, جملة القانون ص 24/4/1974تاريخ  1166أساس  344)نقض رقم  - 720

. ورد يف قرار حملكمة 296رقم  177قانون البي نات السوري, مرجع سابق, ص احملامي شفيق طعمة, 
"أن األصل يف حجية األحكام أهنا نسبيه ال يضار وال يتقيد هبا غري اخلصوم احلقيقني مبا  النقض املصرية:

ًا عن اخلصومة ال يستطيع الشخص الذى صدر ملصلحته حكم سابق االحتجاج به على من كان خارج
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والعربة يف احتاد اخلصوم باحتاد صفاهتم, فإذا رُفَعت الدعوى من وصي أو قي م 
بصفته نائبًا عمَّن هو حتت وصايته أو قوامته, أو رُفَعت عليه الدعوى هبذه الصفة, 

اضع فإنَّ احلكم الصادر فيها حيوز حجية الشيء املقضي بالنسبة إىل األصيل اخل
 .721للوصاية أو القوامة

ويكون للحكم املربم حجية على اخللف سواء كان اخللف عامًا أو خاصًا دون 
 .722الغري, والغريية يف احلكم ال ختتلف يف جوهرها عن الغريية يف العقد

 وحدة الموضوع: -الشرط الثاني 
يُقَصد مبوضوع دعوى املسؤولية إصالح ضرر معنّي, أو جزء من ذلك الضرر 

قام به املدعى  عمل غري مشروعوسيلة ما, فإذا صدر حكم بالتعويض على أثر ب
 .723عليه, فال جتوز املطالبة بالتعويض عن الضرر ذاته مرة أخرى

ًا أم ال مسألة موضوعية تفصل فيها حمكمة  وتقدير ما إذا كان املوضوع متحدَّ
 .724املوضوع دون رقابة حمكمة النقض

 وحدة السبب:  -الشرط الثالث 

                                                                                                                                        

ومل يكن ممثاًل فيها وفقًا للقواعد القانونية املقررة يف هذا الشأن, وجيوز لغري اخلصوم يف هذا احلكم 
 (,22/6/2019قضائية الصادر جبلسة  88لسنة  6830)الطعن رقم  .التمسك بعدم االعتداد به"

 متوفر على موقع حمكمة النقض املصرية.
 - 257د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 721

258. 
 ,(1974لعام  418, جملة القانون ص 24/4/1974تاريخ  1166أساس  344)نقض رقم  - 722

 .296رقم  177قانون البي نات السوري, مرجع سابق, ص احملامي شفيق طعمة, 
 .221, ص ع سابقاملصادر غري اإلرادية, مرجد. حممد وحيد الدين سوار,  - 723
لعام  77, جملة احملامون, ص 18/11/1970تاريخ  119أساس عمايل  1850)نقض رقم  - 724

 .295رقم  177قانون البي نات السوري, مرجع سابق, ص احملامي شفيق طعمة,  ,(1971
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إنَّ من شرائط حجية القضية املقضية احتاد السبب, فاحلكم له حجية على 
السبب ذاته, باعتبار أنَّ السبب هو األساس القانوين للحق املبين عليه جيب أن يكون 

 السبب ال فإذا تغريَّ  ,متحداً يف الدعويني حَّتَّ ميكن التمسك بقوة الشيء احملكوم فيه
 .725داً واخلصوم أنفسهم وبصفاهتمميكن ذلك ولو كان املوضوع واح

 حجية الحكم المدني بالنسبة إلى القاضي الجزائي: -الفرع الثاني 
, 726مل جيعل املشر ع حلكم احملكمة املدنية أّي حجية يف الدعوى العامة

فالقاضي اجلزائي ميلك أن يقضي برباءة املتهم, الذي قضى عليه القاضي املدين 
حيكم بالعقاب على متهم مل يلزمه القاضي املدين بأي   بالتعويض, كما ميلك أيضاً أن

 .727تعويض

وهذا ما استقر عليه اجتهاد حمكمة النقض السورية بقوهلا: "ال تأثري لألحكام 
  .728الصادرة عن احملاكم املدنية على الدعوى اجلزائية"

 رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع: -المطلب السادس 
النقض ما يثبته قاضي املوضوع من وقائع مادية يف شأن ال خيضع لرقابة حمكمة 

أركان املسؤولية )خطأ, وضرر, وعالقة سببية(, يف حني يدخل يف سلطة حمكمة 
 .729النقض التكييف القانوين هلذه الوقائع املادية

                                                           
 ,(1975لعام  44, جملة احملامون, ص 14/4/1977تاريخ  587أساس  304)نقض رقم  - 725

 .302رقم  179قانون البي نات السوري, مرجع سابق, ص احملامي شفيق طعمة, 
 .146د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 726
 .222, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 727
(. وجاء يف قرار آخر: "إنَّ احلكم الذي 1/5/1961تاريخ  747قرار  333)جنحة أساس  - 728

بثبوت أو عدم ثبوت الفعل ال يقيد احملكمة اجلزائية وال مينعها من احلكم بثبوته  يصدر عن احملكمة املدنية
(, برنامج الكامل يف الفتاوى 1/12/1987تاريخ  34قرار  60)قرار هيئة عامة أساس أو عدم ثبوته". 

 مرجع سابق. واالجتهاد وآراء الفقهاء,
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 ركن الخطأ:الرقابة على  -الفرع األول 
وقائع املادية, اليت ال خيضع لرقابة حمكمة النقض ما يثبته قاضي املوضوع من ال

يقد مها املدعي إلثبات اخلطأ, أمَّا التكييف القانوين هلذه الوقائع, فيقع حتت رقابة 
 .730حمكمة النقض

يف قضاء حمكمة النقض  -جاء يف قرار حملكمة النقض املصرية أنَّ: "املقرَّر  وقد
الوصف عنه هو  عليه التعويض بأنَّه خطأ أو نفي هذا  املؤسسأنَّ تكييف الفعل  -

 .731من املسائل اليت خيضع قضاء حمكمة املوضوع فيها لرقابة حمكمة النقض"

 ركن الضرر:الرقابة على  -الفرع الثاني 
يُعّد حصول الوقائع املكونة للضرر من مسائل الواقع اليت يستقل هبا قاضي 
ا ضرر حمقق جيب التعويض عنه أو ضرر حمتمل  املوضوع, أمَّا تكييف هذه الوقائع بأهنَّ
ال جيب فيه التعويض, وكذلك الفصل فيما إذا كان الضرر األديب جيب التعويض عنه 

                                                                                                                                        
 .230 - 229, ص املرجع السابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 729
 .230, ص املرجع السابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 730
متوفر بتاريخ  (,1/8/2019قضائية الصادر جبلسة  65لسنة  2484الطعن رقم ) - 731
"أنه ولئن كان لرجال الشرطة عند القيام مبهام  .على موقع حمكمة النقض املصرية 11/11/2020

وظائفهم واحملافظة على األمن العام, والقبض على الفارين من العدالة, أن يتخذوا من الوسائل ما يكفي 
لتحقيق هذه األغراض, إال أن ذلك حده عدم املساس بأمن وسكينة وأرواح األفراد, بل وجيب عليهم 

خلارجني على القانون, وأن يكون استخدامها بالقدر الالزم ملنعهم من التدرج يف استعمال القوة ضد ا
اهلرب, حَّت ال يصاب األبرياء, يف حني ال تقوم يف حق رجال األمن أية مسئولية يف ذلك طاملا مل يقم 
الدليل املقنع واإلثبات الكايف على تقصريهم أو جتاوزهم يف تنفيذ هذه الواجبات, وحملكمة النقض أن 

حمكمة املوضوع يف تكييفها لألفعال الصادرة منهم, واستخالص اخلطأ املوجب ملسؤوليتهم أو عدم تراقب 
النشرة التشريعية والقانونية )يناير  (,18/2/2019جلسة  -ق  87لسنة  11316الطعن رقم )قيامه". 

موعات املدنية(, اجلزء الثاين(, إعداد املكتب الفين حملكمة النقض املصرية )اجمل - 2019وفرباير ومارس 
 .على موقع حمكمة النقض املصرية 22/11/2020متوفرة بتاريخ , 126ص 
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َّت ينتقل هذا احلق, فهذه كّلها من مسائل ومن له حق املطالبة هبذا التعويض وم
 .732القانون اليت خيضع فيها قاضي املوضوع لرقابة حمكمة النقض

 الرقابة على ركن السببية: -الفرع الثالث 
ال خيضع لرقابة حمكمة النقض ما يثبته قاضي املوضوع من وقائع تؤدي إىل 

ا خيضع لرق ابتها التكييف القانوين هلذه وجود عالقة السببية بني اخلطأ والضرر, وإَّنَّ
 .733الوقائع: أهي كافية لقيام عالقة السببية أم ال

 طبيعة الحكم بالتعويض: -المطلب السابع 
حكمًا مقر رًا أم منشئًا ليست كان إنَّ حتديد طبيعة احلكم بالتعويض وما إذا  

 :734مسألة نظرية, بل يرتتب على هذا التحديد نتائج عملية من وجوه عدة

, فمعن هذا أنَّ )احلق( بالتعويض اً كاشف  اً كان احلكم بالتعويض حكمإذا   .1
ثابت وموجود, وهذا يعين إمكانية انتقال احلق يف التعويض إىل الغري عن 
طريق حوالة احلق حَّتَّ قبل صدور احلكم به, بينما ال يُتصَور هذا إذا كان 

وال يُتصَور انتقال احلكم منشئاً, ففي هذه احلالة األخرية مل يوجد احلق بعد, 
 احلق قبل وجوده.

إذا كان احلكم كاشفاً فإنَّ حق املضرور يُعّد مستحق األداء, ومن مثَّ جيوز له  .2
أن يطعن يف تصرفات مدينه بدعوى عدم نفاذ التصرفات القانونية, حَّتَّ قبل 

 صدور احلكم بالتعويض.

                                                           
 .495د. عبد املنعم فرج الصده, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 732
 .231 - 230, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 733
 .100 - 99أبو العيال, أحكام االلتزام, مرجع سابق, ص  د.أمين -د.حممد حامت البيات  - 734
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من اليوم  تقادم دعوى املسؤولية حيث يبدأ سريان تقادم دعوى املسؤولية .3
, فإذا مل يكن عاملاً فيسري الذي يعلم فيه املضرور بالضرر وبشخص املسؤول

 من وقت وقوع العمل غري املشروع.
إذا كان احلكم كاشفاً, فإنَّ القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي كان  .4

موجوداً وقت وقوع العمل غري املشروع ال القانون الذي يكون موجوداً وقت 
 .735احلكم

يستحق املضرور التعويض عن الضرر من وقت إذا كان احلكم كاشفاً,  .5
حدوثه من دون حاجة إىل إعذار املسؤول, وذلك ألنَّه ال ضرورة لإلعذار 
عندما يكون حمل التزام املدين تعويضاً ترتب على عمل غري مشروع, وفقاً ملا 

 .736الفقرة )ب( من القانون املدين السوري 221جاء يف املادة 
ا كان احلكم كاشفاً, فإنَّ املضرور يصبح دائناً باحلق يف التعويض من وقت إذ .6

وقوع الضرر, فإذا قام املسؤول بعد ذلك بإبرام تصرفات إضرارًا بالدائنني 
وحَّتَّ يفلت من دفع مبلغ التعويض, فإنَّ للمضرور أن يلجأ للدعوى 

 .737البوليصية حَّتَّ ولو مل يصدر بعد احلكم بالتعويض
حدوث الضرر اريخ تأن يتخذ من ن احلكم كاشفاً, كان للمضرور إذا كا .7

اإلجراءات االحتياطية اليت تكفل احلصول على حقه عند صدور احلكم يف 
 .738دعوى املسؤولية

                                                           
 .254د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 735
 221نصت املادة . 322د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 736

إذا   -على أنَّه: "ال ضرورة إلعذار املدين يف احلاالت اآلتية:...ب الفقرة )ب( من القانون املدين السوري 
 كان حمل االلتزام تعويضاً ترتب على عمل غري مشروع...".

 .254د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 737
 .322ابق, ص د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع س -د. أمين أبو العيال  - 738
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الدعوى  إذا كان احلكم كاشفاً, يستطيع ورثة املضرور أن يرفعوا عن املتويف .8
لضرر إىل ا حال حياته, بصفة خاصة بالنسبة اليت مل يرفعها هذا األخري

املادي, وذلك ألنَّ حق املضرور كان موجودًا منذ وقوع العمل غري املشروع 
 .739وأنَّ هذا احلق انتقل بعد وفاته إىل ورثته

والرأي األوىل باالتباع هو عّد احلكم الصادر يف دعوى املسؤولية حكم كاشف, 
أن يكون مصدر احلق يف التعويض العمل غري  حيث إنَّه أقرب إىل العقل واملنطق

املشروع ال احلكم الصادر بالتعويض, كما أنَّ األصل يف األحكام أن تكون كاشفة ال 
 .740منشئة

إذا كان احلكم الصادر بالتعويض ال ينشئ احلق فيه, إال أنَّه مع ذلك يقد ر و 
 ويبدو ذلك يف نتائج عدة:, هذا احلق مببلغ من النقود

احلق يف التعويض بعد صدور احلكم النهائي يصبح قاباًل للتنفيذ به على إنَّ  .1
 .741أموال املدين

إنَّ احلق يف التعويض, إذا ُحك م به, وحاز احلكم قوة األمر املقضي ال يصبح  .2
 قاباًل للسقوط بالتقادم إال بانقضاء مخس عشرة سنة من صدور احلكم

 .742من القانون املدين( 382)املادة 

 

                                                           
 .254, ص املرجع السابقد. حممد حسن قاسم,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 739
 .256, ص املرجع السابقد. حممد حسن قاسم,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 740
 .255, ص املرجع السابقد. حممد حسن قاسم,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 741
 .232, ص اإلرادية, مرجع سابقاملصادر غري د. حممد وحيد الدين سوار,  - 742
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 الثانيالمبحث 
 التعويض

 
 تمهيد:

يف القانون الروماين شأنه يف ذلك شأن التشريعات البدائية كان اجلزاء عن 
اقتصر حق املضرور بعد ذلك  مثَّ  ,الضرر الذي يقع من شخص على آخر هو الثأر

وبعد أن ظهرت  ,تطور األمر وأصبحت الدية إجبارية مثَّ  ,على الدية االختيارية
 .743ت الدولة يف إقرار األمن والنظام بدأت تظهر فكرة العقوبةالسلطة املركزية وتدخل

إذا كانت إرهاصات تطور املسؤولية قد بدأت يف آخر مراحل التطور يف و 
القانون الفرنسي القدمي يف تطوراته املختلفة كان له الفضل يف  القانون الروماين إال أنَّ 

وبالتايل متييز املسؤولية املدنية على املسؤولية  ,عن اخلطأ املدين اجلزائيمتييز اخلطأ 
 .744ومتييز التعويض عن العقوبة ,اجلزائية

يعني  القاضي  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 172نصت املادة 
التعويض تبعاً للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون  ةطريق

م تأميناً.إيراداً مرتباً. وجيوز يف هات  ني احلالتني إلزام املدين بأن يقد 

                                                           
د. نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأحكام  -د. رمضان حممد أبو السعود  -د. مصطفى اجلمال  - 743

 .292االلتزام, مرجع سابق, ص 
د. نبيل إبراهيم سعد, مصادر وأحكام  -د. رمضان حممد أبو السعود  -د. مصطفى اجلمال  - 744

 .294 - 293االلتزام, مرجع سابق, ص 
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ويُقدَّر التعويض بالنقد, على أنَّه جيوز للقاضي, تبعًا للظروف وبناًء على  - 2
طلب املضرور, أن يأمر بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه, أو أن حيكم بأداء أمر معنيَّ 

 متصل بالعمل غري املشروع وذلك على سبيل التعويض".

 التعويض: طرق -األول  المطلب
مبلغًا نقديًا يدفعه املسؤول إىل املضرور الذي  ,745األصل أن يكون التعويض

وذلك بإعادة  ,ميلك حرّية التصرف به, غري أنَّه من اجلائز أن يكون التعويض عينياً 
 احلال إىل ما كانت عليه, أو مبقابل غري نقدي.

 التعويض العيني: -الطريقة األولى 
يكون التعويض عينيًا يتمثل يف إصالح الضرر, بإزالة مصدره من ميكن أن 

, كإصالح السيارة اليت صدمها املسؤول, وهدم احلائط املشاد بقصد 746األصل
حجب اهلواء والضياء عن عقار اجلار, وكإعطاء املضرور شيئًا مماثاًل ملاله التالف إن  

 .747ّم به إزالة الضرر متاماً كان من املثليات, وهو خري وسيلة جلرب الضرر ألنَّه تت

وجيوز للقاضي, تبعًا للظروف وبناًء على طلب املضرور أن يأمر بإعادة احلال 
إىل ما كانت عليه, فالقاضي ليس ملزمًا باحلكم بالتعويض العيين, ولكن يتعنيَّ عليه 

 أن حيكم به كل ما كان ممكناً وطالب الدائن به.

حياًل يف التطبيق العملي, كما لو وقع والغالب أن يكون التعويض العيين مست
 ساقه.يف ب أحد املارة بضرر, ممَّا أدى إىل برت صي  حادث سري وأُ 

                                                           
(, 31/12/1949تاريخ  685ال يقع اجلمع بني الدية وبني احلكم بالعطل والضرر". )جنا " - 745

 برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
 842د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 746

- 843. 
 .124 - 123أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  د. - 747
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 التعويض بمقابل: -الطريقة الثانية 
, فإذا كان التعويض العيين يؤدي إىل حمو 748يف الغالب يكون التعويض مبقابل

وقد يكون املقابل يف هذا الضرر وإزالته, فإنَّ التعويض مبقابل يهدف إىل جرب الضرر, 
 .749التعويض نقداً أو غري نقدي

 التعويض بمقابل غير نقدي: -الحالة األولى 
ميكن أن يكون التعويض مبقابل غري نقدي, ومثال التعويض غري النقدي ما قد 
تقضي به احملاكم يف دعاوى السّب والقذف, واملنافسة غري الشريفة, من نشر احلكم 

 .750أن يكون احلكم هو حتميل املدعى عليه مصروفات الدعوىبإدانة املسؤول, أو 

من القانون املدين السوري  172وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 
بقوهلا: "جيوز للقاضي...أن حيكم بأداء أمر معنيَّ متصل بالعمل غري املشروع وذلك 

 على سبيل التعويض".

 التعويض النقدي: -الحالة الثانية 
كون التعويض مبقابل تعويضًا نقديًا وهذا هو ما يغلب احلكم به يف قد ي

, حيث يتمثل التعويض يف األصل يف مبلغ من النقود 751دعاوى املسؤولية التقصريية
 .752يُدَفع للمضرور

والتعويض النقدي مبلغ من املال حُيَكم به للمضرور بداًل من التعويض العيين 
 .754ال يزيد عمَّا طلبه املضرور نفسه, مبا 753وذلك جلرب ما أصابه من ضرر

                                                           
 .264د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 748
 .321د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 749
 .235اإلرادية, مرجع سابق, ص د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري  - 750
 .264د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 751
 .842د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 752
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والتعويض النقدي قد يُعَطى للمضرور دفعة واحدة, وقد يُعَطى له على أقساط, 
وقد يُعَطى له يف صورة إيراد مرتب مدى حياته يُدَفع شهريًا أو سنويًا حبسب 
األحوال, والقاضي خيتار بني هذه الطريقة أو تلك وفقًا لظروف املضرور ومصلحته, 

أقعدت اإلصابة املضرور عن العمل مثاًل كان من املناسب أن يكون التعويض يف  فإذا
 .755صورة إيراد مرتب مدى احلياة

إذا أخذ التعويض صورة أقساط أو إيراد مرتب, جيوز للقاضي أن ما ويف حالة 
يلزم املسؤول بأن يقد م تأمينًا ككفالة أو رهن يضمن الوفاء للمضرور باألقساط أو 

 .756اإليراد

 تقدير التعويض: -المطلب الثاني 
ر القاضي مدى  171نصت املادة  من القانون املدين السوري على أنَّه: "يقد 

مراعيًا يف ذلك الظروف  223و 222التعويض عن الضرر طبقًا ألحكام املادتني 
املالبسة ودون أن يتقيَّد بأي  حد, فإن مل يتيسر له وقت احلكم أن يعني  مدى 

                                                                                                                                        
 .265سابق, ص د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 753
جاء يف قرار: "حيث يتبني أنه من الرجوع لضبط الدعوى أن املدعي يطالب بأضرار تعطيل  - 754

السينما عن العرض مبعدل مائة لرية عن كل يوم, وكان يتبني من احلكم املطعون فيه الذي أقر واقعة أن 
ه مائة لرية. وكان هذا الرأي السينما مل تتوقف عن العرض قد قضى على اجلهة الطاعنة بتعويض يومي قدر 

انتهى إليه احلكم ال يأتلف مع ما يطالب به املدعي يف استدعاء دعواه من حتديد ضرره اليومي مبئة لرية 
بسب التوقف, إذ أن األضرار يف حالة التوقف تفوق األضرار يف حالة استمرار العرض مع قيام حالة 

ة دون أن يلحظ أن املدعي نفسه الذي هو أعلم باألضرار الدلف. ومبا أن احلكم املطعون فيه اعتمد اخلرب 
اليت تصيبه بالنسبة ملداخيل السينما قدر األضرار اليت تلحق به يف حالة التوقف مبائة لرية مما جيعل تقدير 

تاريخ  330اخلبري غري مستند إىل أساس سليم والطعن من هذه الناحية يكون وارداً على احلكم". )نقض 
 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.1967/663ق , 23/5/1967
 .843د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 755
 .476د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 756
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نة تعيينًا هنائياً, فله أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطالب خالل مدة معيَّ التعويض 
 بإعادة النظر يف التقدير".

 المبدأ في تقدير التعويض: -الفرع األول 
املبدأ العام أنَّ التعويض , و 757يستقل قاضي املوضوع بتحديد مقدار التعويض

 .759وهذا ما استقر عليه القضاء, 758يُقدَّر بقدر الضرر

فالتعويض جيب أن يكون مساويًا للضرر دون زيادة أو نقص, ألنَّه إذا كان 
التعويض زيادة عن الضرر كنا بصدد إثراء للمضرور بال سبب يعطي للمسؤول احلق 
يف اسرتداده, وإذا كان التعويض أقل من قيمة الضرر كان ظلمًا للمضرور ملصلحة 

 .760املسؤول وهذا ال جيوز

لى القاضي أن حيكم بتعويض كاٍف جلرب الضرر جرباً  عوإذا كان من الواجب 
 , فإنَّه يتفرع عن هذا املبدأ قواعد عدة:761كامالً 

 :دون غير المباشر يشمل التعويض الضرر المباشر -أواًل 

                                                           
تاريخ  182قرار  169قدار التعويض على ضوء قناعته". )ج "يستقل قضاة املوضوع بتحديد م - 757
تاريخ  264قرار  504(. "تستقل حمكمة األساس بتقدير التعويض". )ج 12/2/1968

تاريخ  952قرار  847(, "تقدير التعويض ال يناقش أمام حمكمة النقض". )جنا 4/3/1979
 فقهاء, مرجع سابق.(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء ال6/11/1967

 .842د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 758
 2048)الغرفة املدنية الرابعة قرار رقم  جاء يف قرار "جيب أن يكون التعويض مناسباً جلرب الضرر". - 759

(, برنامج 490ص  2002لعام  6 - 5, جملة احملامون العددان 26/9/2000تاريخ  2014أساس 
 الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.

 .168د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 760
 .842د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 761
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جيب أن يُقدَّر التعويض بقدر الضرر املباشر الذي ترتب على خطأ املسؤول, 
 ا دام الضرر حمققاً وشخصياً., م762سواء أكان هذا الضرر مادياً أو معنوياً 

وال يشمل التعويض الضرر غري املباشر, أي الضرر الذي كان املضرور يستطيع 
سيارة نقل مملوكة  العمل غري املشروعأن يتوقاه ببذل جهد معقول, فمثاًل إذا عطَّل 

لتاجر, كان يف وسع هذا أن يبادر إىل إثبات حالتها وإصالحها منعًا لتأخري جتارته, 
ا  أو أن يشرتي أو يستأجر غريها, فإن مل يفعل فليس له أن يطالب بتعويض عمَّ

 ,ألنَّ الضرر كان ميكن توقيه ببذل جهد معقول فُيعّد ضرراً غري مباشر ؛أصاب جتارته
اً للضرر باملبادرة إىل وكذلك إذا  ُجر ح شخص يف مشاجرة وكان يستطيع أن يضع حدَّ

يف ذلك ونشأ عن إمهاله زيادة يف الضرر,  لعالج نفسه عالجًا صحيحاً, ولكنَّه أمه
فال تُعّد هذه الزيادة ضررًا مباشرًا وال تدخل يف تقدير التعويض ألنَّه كان يستطيع أن 

 .763يتوقاه بالعالج الصحيح

 يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب:  -ثانياً 
جيب أن يشمل التعويض ما حلق املضرور من خسارة وما فاته من كسب, إذ 

, وهذا ما 764إنَّ هذين العنصرين يتمثل فيهما الضرر الذي ميكن أن يصيب املضرور
 .765استقر عليه القضاء

                                                           
"مادامت األضرار ال تتعلق بضرر معنوي أو أديب فمن الواجب االستعانة باخلربة لتحديدها".  - 762

(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, 15/5/1957تاريخ  290قرار  133)جنايات 
 رجع سابق.م

 .266د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 763
 .843د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 764
"تستقل حمكمة املوضوع بتقدير التعويض ومن املقتضى القانوين مشول التعويض ما حلق املتضرر  - 765

من خسارة وما فاته من كسب وبيان األسس اليت جرى التقدير باالستناد إليها والعناصر اليت جرى 
(. "لئن كان تقدير التعويض من 16/12/1980تاريخ  994قرار  904االعتماد عليها". )أح 
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 (: 1مثال )
فأتلف سيارته وجرحه جرحًا أقعده عن إذا صدم شخص بسيارته شخصًا آخر 

العمل مدة معيَّنة مثاًل, فإنَّ التعويض جيب أن يكون كافيًا إلصالح السيارة وتغطية 
نفقات عالج املصاب, وهو ما ميثل عنصر اخلسارة اليت حلقته, باإلضافة إىل مقابل 

ميثل  ما كان ميكن أن حيصل عليه من عمله لو مل تقعده اإلصابة عن ذلك, وهو ما
 .766عنصر الكسب الفائت

 : (2) مثال
ممثاًل أو مغنيًا يف أثناء ذهابه إىل حفلة تعهد  العمل غري املشروعإذا أصاب 

بإحيائها, فإنَّه يستحق تعويضًا عن نفقات عالجه وما شعر من آالم كخسارة 
أصابته, ويستحق تعويضًا عن الربح الذي كان سيجنيه لو أحيا تلك احلفلة ككسب 

 .767ضاع عليه

 (: 3مثال )
املوظف خطأ على التقاعد إحالة  قرَّرت حمكمة النقض السورية اآليت: "إنَّ 

توجب التعويض عليه يف حدود الضرر الالحق به ومنه حرمانه من رواتبه خالل املدة 
 .768املنقضية بني إحالته على التقاعد وإعادته إىل الوظيفة"

 يشمل التعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع: -ثالثاً 

                                                                                                                                        

 672قرار  635قات حمكمة األساس إال أهنا مقيدة مبا متت به اخلسارة فعاًل من أضرار". )جنا إطال
 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.12/11/1926تاريخ 

 .843, ص املرجع السابقد.محدي عبد الرمحن,  -حسام الدين كامل األهواين د. - 766
 .127العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  أمين أبو د. - 767
, برنامج الكامل يف (446, ص 7, ع 9, القانون, س 10/7/1958تاريخ  1717قرار ) - 768

 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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املباشر متوقعاً كان  جيب أن يكون التعويض يف املسؤولية التقصريية بقدر الضرر
أو غري متوقع, وذلك على خالف احلال بالنسبة إىل املسؤولية العقدية اليت يقتصر 

 التعويض فيها على الضرر املتوقع فقط, باستثناء حاليت الغش واخلطأ اجلسيم.

 الظروف المالبسة:مراعاة  - رابعاً 

كل من املضرور يُقَصد بالظروف املالبسة الظروف الشخصية, اليت تتصل حبالة  
 .770, وهو ما استقر عليه القضاء769واملسؤول, ويدخل فيها جسامة اخلطأ

 الظروف الشخصية للمضرور: - 1
, 771جيب أن يراعي القاضي يف تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

                                                           
 .239 - 238, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 769
أن مؤدی نصوص املواد  -يف قضاء حمكمة النقض  -ورد يف قرار حملكمة النقض املصرية: "املقرر  - 770

من التقنني املدين يدل على أن املشرع قد أفسح لقاضي املوضوع من  ۲۲۲, ۲۲۱, ۱۷۱, ۱۷۰
سلطان التقدير ما جيعل له سلطة واسعة يف تقدير التعويض دون أن يقيده بضوابط جامدة باعتبار أن 
هذا التقدير ال يقوم على َّنط ثابت أو صورة واحدة وإَّنا يراعى فيه تغري الزمان واختالف املكان 

خاص حَّت يتناسب مع وزن الضرر ومالبساته, وسلطة قاضى املوضوع يف تقدير التعويض واألحوال واألش
من  176ولئن كانت تامة إال أهنا ليست حتكمية إذ ختضع يف ممارستها للمبدأ األساسي املقرر باملادة 

قانون املرافعات اليت تفرض على القاضي أن يشتمل حكمه على األسباب اليت بن عليها وإال كان 
اطاًل, مما مقتضاه أنه جيب على قاضى املوضوع أن يستظهر عناصر الضرر اليت تدخل يف حساب ب

التعويض ووجه أحقية طالب التعويض اجلابر للضرر حبيث يراعى يف هذا التقدير الظروف املالبسة 
, متوفر (17/6/2019قضائية الصادر جبلسة  83لسنة  7247الطعن رقم )". ومقتضيات العدالة

"يقدر القاضي مدى التعويض الناجم عن  على موقع حمكمة النقض املصرية. 21/11/2020خ بتاري
تاريخ  1058قرار  436حادث اإليذاء بعد مراعاة ظروف احلادث ودون أن يتقيد بأي حد". )ج 

"لئن كان حتديد مقدار التعويض يعود إىل حمكمة األساس إال أنه تابع لرقابة حمكمة (, 3/7/1962
تاريخ  560قرار  778ا مل تراع يف حتديده ظروف القضية ومالبساهتا". )جنا النقض إذ

 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.12/7/1961
 .239, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 771
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 .772وهذا ما استقر عليه القضاء

ذ ؤخَ أن يُ قد قرَّرت حمكمة النقض السورية أنَّه: "عند تقدير التعويض جيب ف
 .773املصاب ووضعه االجتماعي وعمله الوظيفي" بعني االعتبار نسبة املسؤولية وسنّ 

  (:1مثال )
اجلرح الذي يصيب مريضًا بالسكر يكون أخطر من اجلرح الذي يصيب 

 .774السليم

 (: 2مثال )

                                                           
"تقدير التعويض يستند على أسس موضوعية مستمدة من ظروف الواقعة ومقدار الضرر وما فات  - 772

املتضرر من ربح وحلق به من خسارة مع مراعاة وضع املغدور وسنه وتعداد ورثته وحجم األحزان املتولدة 
يفي ومدة ألجله عن مقتله وكذلك بالنسبة ملن ختلف لديه عجز وظيفي يتعني مراعاة نسبة العجز الوظ

قرار نقض سوري تاريخ )العطالة وسائر العوامل املذكورة آنفًا واملؤثرة يف تقدير التعويض". 
, جملة القانون, إعداد املكتب الفين لدى (2011/ لعام 204/ جناية قرار /31, أساس /14/2/2011

من خسارة وما  . "التعويض يشمل ما حلق املتضرر39, ص 2014حمكمة النقض, وزارة العدل السورية, 
فاته من كسب. على حمكمة األساس حني تقدير التعويض أن تأخذ بعني االعتبار سن املغدور 
واألشخاص املسؤول عن إعالتهم وظروف القضية ومالبساهتا. التعويض تابع لرقابة حمكمة النقض للنظر 

قرار  1892, ج 24/9/1980تاريخ  18887قرار  1364بصحة التعليل وحسن التقدير". )ج 
(. "على حمكمة املوضوع بيان األسس اليت اعتمدهتا يف تقدير التعويض 30/11/1980تاريخ  2417

ليتسن حملكمة النقض ممارسة رقابتها. جيب أن يتناسب التعويض مع مدة التعطيل وماهية اإلصابة ونسبة 
تاريخ  484ار قر  500العجز الدائم وعمل املصاب مع مراعاة الظروف احلياتية الراهنة". )أح 

 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.2/6/1997
 - 5, جملة احملامون العددان 18/3/2001تاريخ  1120أساس  906)الغرفة اجلنحية قرار رقم  - 773

 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.524ص  2002لعام  6
 .268د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 774
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لو كان املضرور مضيفة جوية أو مذيعة أو فنانة تعتمد على مجاهلا يف أداء 
يلزم أخذ املوضوع املذكور بنظر االعتبار للحكم بالتعويض بصورة أكثر ا عملها, ممَّ 

 .775من التعويض احملكوم به لعامل حمطة بنزين أو بائع أدوات احتياطية للسيارات

 :الظروف الشخصية للمسؤول - 2
 :777, ومنها776يراعي القاضي الظروف الشخصية للمسؤول

 مدى جسامة الخطأ: -أ 
 -من حيث املبدأ  -الضرر دون أن نأخذ باحلسبان يُقدَّر التعويض بقدر 

مدى جسامة اخلطأ الذي ارتكبه املسؤول, فالغرض من التعويض جرب الضرر, وجيب 
وهذا  ,أن يكون مساويًا له, سواء أكان اخلطأ الذي أدى إىل وقوعه يسري أم جسيم

 ,األخري وفقاً جلسامة اخلطأفرق ما بني القانون املدين والقانون اجلزائي, إذ يُقدَّر اجلزاء 
جسامة اخلطأ عند  احلسبانومع ذلك جند أنَّ القضاء ينزع يف الغالب إىل األخذ يف 

 تقدير التعويض.

 المركز المالي للمسؤول: -ب 
األصل أن يكون التعويض بقدر الضرر, وال عربة يف ذلك للمركز املايل 

غنياً, وال لتعويض إذا كان األخري ال نزيد ا فعلى سبيل املثالللمسؤول الذي سبَّبه, 
ومع ذلك جند أنَّ القضاء تغليبًا العتبارات العدالة مييل يف , ننقصه إذا كان فقرياً 

 الغالب إىل إنقاص مقدار التعويض إذا كان املسؤول فقرياً ويزيده إذا كان غنياً.

 التأمين من المسؤولية: -جـ 
                                                           

 -د. منعععذر الفضعععل, املسعععؤولية الطبيعععة يف اجلراحعععة التجميليعععة )دراسعععة مقارنعععة(, دار الثقافعععة, عمعععان  - 775
 .51, ص 1992األردن, 

 .239, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 776
 .267د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 777
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ناً على مسؤوليته, ومع ذلك ول مؤمّ جيب أال يزيد مقدار التعويض إذا كان املسؤ 
وجود التأمني على املسؤولية يشجع غالبًا على احلكم بالتعويض وعلى زيادة مقدار 

 هذا التعويض وذلك محاية للمضرور الذي أصابه الضرر.

 تاريخ تقدير قيمة الضرر: -خامساً 
وقوع احلادث ال صعوبة يف تقدير قيمة الضرر إذا كان ثابتاً, مبعن أنَّه منذ حلظة 

ولكن حيدث أحياناً  ,املؤدي إليه هذا الضرر مل تتغري قيمته ال بالزيادة وال بالنقصان
أن يكون الضرر متغرياً, كجرح يتطور ويؤدي إىل قطع طرف من األطراف, أو إىل 

ومن املقرر أنَّ العربة يف تقدير قيمة الضرر هي بيوم النطق باحلكم ال بيوم  ,الوفاة
  .778حصول الضرر

 الجمع بين تعويضين: عدم جواز -الفرع الثاني 
, ألنَّ القاعدة كما ذكرنا أنَّ التعويض يكون 779ال جيوز اجلمع بني تعويضني

بقدر الضرر ومساويًا له, إال أنَّه جيوز للمضرور اجلمع بني التعويض ومبلغ آخر مَّت  
 كان هذا األخري ال ينطبق عليه وصف التعويض.

 التأمين:مع مبلغ التعويض  اجتماع -أواًل 
أو ما عسى أن يقع له من حوادث, كان له إذا كان املضرور مؤمناً على حياته, 

وال يكون يف هذه احلال قد مجع  ,أو لورثته اجلمع بني مبلغ التأمني ومبلغ التعويض
بني تعويضني عن ضرر واحد, ألنَّ التعويض الذي حيصل عليه من املسؤول يكون عن 

, أمَّا مبلغ التأمني فهو حيصل عليه مقابل العمل غري املشروعالضرر, ومصدره هو 
األقساط اليت دفعها, ومصدره هو عقد التأمني, ومن مثَّ فإنَّ وصف التعويض ال 

                                                           
 .477د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 778
(, 9/12/1980تاريخ  974قرار  890"ال جيوز التعويض عن الفعل الواحد مرتني". )أح  - 779

 اد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.برنامج الكامل يف الفتاوى واالجته
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اليت متنع املؤم ن من احللول  731عليه, وهذا احلكم مستفاد من نص املادة يصدق 
 .780حمل املؤمَّن له يف حقوقه قبل املسؤول يف التأمني على احلياة

أمَّا إذا كان التأمني على املال ضد احلريق, فكان منطق اختالف سبب 
ملا كان يف تقرير مثل هذا التعويض ومبلغ التأمني يستلزم إمكانية اجلمع بينهما, إال أنَّه 

ما حيمل املؤمن له على التهاون يف احملافظة  -عكس التأمني على احلياة  -احلكم هنا 
ن عليها ضد احلريق, رغبة يف حتصيل التعويض ومبلغ التأمني, لذا منع على أمواله املؤمَّ 

 .781التقنني من اجلمع بينهما, وهو ما ال يتصور يف التأمني على احلياة

 اجتماع التعويض مع راتب التقاعد: -ثانياً 
إنَّ راتب التقاعد جيوز اجلمع بينه وبني التعويض, نظراً ألنَّ راتب املوظف وهو 

ن له مبقابل أقساط التأمني اليت يدفعها, إعمااًل لعقد يشبه التأمني الذي يستحقه املؤمَّ 
 .782نيالتأمني, وقد سبق أن رأينا جواز اجلمع بني التعويض والتأم

أمَّا إذا كان املبلغ الذي يستحقه املوظف استنادًا إىل قانون التقاعد يُعّد 
, فال جيوز اجلمع بينه وبني التعويض وفق قواعد القانون عن احلادث تعويضاً 

                                                           
 731نصت املادة  .248, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 780

من القانون املدين السوري على أنَّه: "يف التأمني على احلياة ال يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمني حق 
ل من تسبب يف احلادث املؤمن منه أو قبل املسؤول عن احللول حمل املؤمن له أو املستفيد من حقوقه قب

 هذا احلادث".
من القانون  737نصت املادة  .134أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  د. - 781

املدين السوري على أنه: "حيل املؤمن قانونًا مبا دفعه من تعويض عن احلريق يف الدعاوى اليت تكون 
ل من تسبب بفعله يف الضرر الذي جنمت عنه مسؤولية املؤمن, ما مل يكن من أحدث للمؤمن له قب

الضرر قريبًا أو صهرًا للمؤمن له ممن يكونون معه يف معيشة واحدة, أو شخصًا يكون املؤمن له مسؤواًل 
 عن أفعاله.

 .255, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 782



- 259 - 
 

 .783املدين

 عدم جواز اجتماع التعويض مع التعويض الجزاف: -ثالثاً 
إذا استحق العامل تعويضًا كاماًل من العامل املخطئ, ومبلغًا جزافًا من 

, العمل, مبقتضى قانون التأمينات االجتماعية, فإنَّه ال جيوز له اجلمع بينهما صاحب
وهذا احلل مستفاد من القواعد العامة, وقد نص عليه قانون التأمينات 

 .785منه( 46)املادة  ,784االجتماعية

ىل أنَّ ملعاش اإلصابة صفة التعويض عن ذهب القضاء إ يف هذا اجملالو 
, وأنَّ: "التعويض عن طارئ العمل خيتلف يف أساسه وطبيعته عن 786اإلصابة

 .787التعويض الناشئ عن اجلرمية"
                                                           

"ال جيوز مساءلة احلكومة مرتني بسبب نفس احلادث واجلمع بينه وبني التعويض على أساس  - 783
 1031/605القانون املدين والتعويض على أساس قانون التقاعد الحتاد الغاية يف التعويضني". )قرار رقم 

 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء412, قا 354, ص 1972, م 15/6/1972تاريخ 
 الفقهاء, مرجع سابق.

 .250, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 784
تلتزم املؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حَّت ولو كانت "املذكورة على أنَّه:  46نصت املادة  - 785

عليه قبل  حمل املؤمن اإلصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خالف صاحب العمل وحتل املؤسسة قانوناً 
 ".هول مبا تكلفتؤ الشخص املس

"ومن حيث إنَّ ملعاش إصابة العمل صفة التعويض عن اإلصابة حبسبان أنَّ هناك فرق بني معاش  - 786
إصابة العمل )عجز أو وفاة( وبني معاش الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيني وإنَّ مردَّ هذا التفريق إىل 

واختالف أساسه القانوين, كما أنَّ نتيجته هي استقالل حقوق استقالل تأمني كل معاش عن اآلخر 
عن حقوقه اخلاصة مبعاش  -وقد تكون تعويضًا من دفعة واحدة  -العامل الناشئة عن إصابة العمل 

, (1993لعام  43رأي اجلمعية العمومية يف جملس الدولة رقم . )الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيني"
القاضي د. وسام كاشي, اجملموعة الشاملة احلديثة لألحكام القضائية  -القاضي د. عمار مرشحة 

احملاكم املسلكية(, اجلزء  -احملاكم اإلدارية  -الصادرة عن حماكم جملس الدولة )حماكم القضاء اإلداري 
 .336, ص 2017األول, الطبعة األوىل, 
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 عدم جواز الجمع بين الفائدة والتعويض: -رابعاً 
القانون املدين من  227فوائد التأخري تعويضاً وفق ما ورد عليه نص املادة تُعّد 

استقر االجتهاد على عدم جواز مجعها مع التعويض فقد عليه بناًء , و 788السوري
 .789االتفاقي

"الفائدة تعويض حدَّده القانون فال يصح احلكم بالفائدة على التعويض ألنَّه 
 .790يُعّد حكماً بالتعويض مرتني"

 المبحث الثالث
 االتفاقات المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية

 

 هناك نوعان من االتفاقات املتعلقة باملسؤولية التقصريية: 

                                                                                                                                        
(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء 12/5/1979تاريخ  773قرار  628)ج  - 787

 الفقهاء, مرجع سابق.
من القانون املدين السوري على أنَّه: "إذا كان حمل االلتزام مبلغًا وكان معلوم  227نصت املادة  - 788

ائن على سبيل التعويض عن التأخر املقدار وقت الطلب وتأخر املدين يف الوفاء, كان ملزماً بأن يدفع للد
فوائد قدرها أربعة يف املائة يف املسائل املدنية ومخسة يف املائة يف املسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من 
تاريخ املطالبة القضائية هبا إن مل حيدد االتفاق أو العرف التجاري تارخيًا آخر لسرياهنا, وهذا كله ما مل 

 ه".ينض القانون على غري 
من القانون املدين واحلكم بالتعويض  227"إنَّ الفائدة عبارة عن تعويض كما هو صريح املادة  - 789

عن التعويض هو مبثابة احلكم بفائدة على متجمد الفوائد. لذلك يكون احلكم بالتعويض االتفاقي 
(, 182قا  174ص  1956, م 29/1/1956تاريخ  112/546وبفائدة عنه مستوجب النقض". )

 برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
(, برنامج الكامل يف الفتاوى 75قا  3ج  79ص  1960, م 14/4/1960تاريخ  316/52) - 790

 واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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لة ألحكام املسؤولية .1  .االتفاقات املعد 
 اتفاقات التأمني من املسؤولية. .2

لة ألحكام المسؤولية التقصيرية: -المطلب األول   االتفاقات المعد 
ققها ميكن أن حيصل االتفاق املعد ل ألحكام املسؤولية التقصريية, إمَّا قبل حت

 أو بعده, وسنبني حكم كل من هذين النوعني:

 االتفاقات السابقة على قيام المسؤولية التقصيرية: -الفرع األول 
إذا كان الغالب يف االتفاقات املتعلقة باملسؤولية أن تكون الحقة لتحققها إال 

مثال ذلك  ,أنَّه من املتصور أن يوجد اتفاق متعلق هبذه املسؤولية قبل حتققها بالفعل
أن يزمع شخص إقامة مصنع يف وسط حي معّد للسكن على حنو حُيتَمل معه أن 
يصبح مسؤواًل عمَّا يتحقق جلريانه من ضرر من جراء هذا املصنع فيعقد معهم اتفاقاً 

 .791لتنظيم هذه املسألة فهل يكون مثل هذا االتفاق صحيحاً؟

 رية أو التخفيف منها:االتفاق على اإلعفاء من المسؤولية التقصي -أواًل 
/ 218فيما يتعلق باالتفاق على اإلعفاء من املسؤولية, فقد نصت املادة )

الفقرة الثالثة( من القانون املدين السوري صراحًة على أنَّه: "ويقع باطاًل كّل شرط 
 يقضي باإلعفاء من املسؤولية املرتتبة على العمل غري املشروع". 

على اإلعفاء من املسؤولية التقصريية يقع باطاًل وعلى ذلك يتضح أنَّ االتفاق 
وهذا النص بعمومه ينطبق على كل  صور املسؤولية: املسؤولية عن  ,792بصريح النص

كما ينطبق أياً كان   ,الفعل الشخصي, املسؤولية عن فعل الغري, املسؤولية عن األشياء
وعلى الرغم من أنَّ النص  ,نوع الضرر ضرر يصيب األشياء أم ضرر يصيب اإلنسان

                                                           
 .844د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 791
 .272د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 792
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ال يتكلم إال عن اإلعفاء, فالرأي مستقر على أنَّ البطالن يلحق كذلك االتفاقات 
, سواء كان التخفيف 793اليت تقتصر على التخفيف من املسؤولية دون اإلعفاء منها

بإنقاص مدى التعويض, فال يعوض إال عن بعض الضرر, أو كان بتحديد مبلغ معنيَّ  
, وبطالن هذه االتفاقات 794كون هو مبلغ التعويض مهما بلغ الضرركشرط جزائي ي

 .795بطالن مطلق

ويُقال تسويغًا هلذا احلكم إنَّ أحكام املسؤولية التقصريية من النظام العام, ألنَّ 
 ,القانون قد أنشأها بصفة آمرة, فال جيوز إجهاض حكمها باالتفاق على خالفها

اليت ترجع أحكامها إىل إرادة املتعاقدين, ومن مثَّ وبذلك تفرتق عن املسؤولية العقدية, 
 .796تستطيع هذه اإلرادة أن تعد ل من أحكامها

 االتفاق على تشديد المسؤولية التقصيرية: -ثانياً 
قد يتفق الطرفان على تشديد املسؤولية التقصريية, وهذا التشديد قد يأخذ 

, كأن يتفق على أن يكون اخلطأ مفرتضًا يف جانب املسؤول يف حاالت عدة أشكاالً 

                                                           
 .479د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 793
 .272د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 794
 .479مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف - 795
ورد يف قرار حملكمة . 258د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 796

من القانون املدين  147أن مفاد نص املادة  -يف قضاء حمكمة النقض  -النقض املصرية أنه: "من املقرر 
ة والزم تلك القاعدة أن ما رادالعقد هو قانون املتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان اإل يدل على أن 

املتعاقدين مَّت وقع صحيحًا ال خيالف النظام العام أو اآلداب أصبح ملزمًا للطرفني فال جيوز  اتفق عليه 
له من جهة أي منهما إذ أن العقد وليد إرادتني وما تعقده إرادتان ال حتله إرادة العقد وال تعدي نقض 
, متوفر بتاريخ (18/6/2019قضائية الصادر جبلسة  83لسنة  8308الطعن رقم ) ."واحدة

 على موقع حمكمة النقض املصرية. 21/11/2020
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ال يفرتض فيها القانون اخلطأ, أو يتفق على أنَّ املدين يكون مسؤواًل حَّتَّ لو مل 
 .797يرتكب خطأ وبذلك يتحمَّل تبعة الضرر

, إذ 798من املسلَّم به أنَّ كّل اتفاق على التشديد من املسؤولية يكون صحيحاً و 
هذا االتفاق ما خيالف النظام العام, هذا إىل أنَّه يف الوسع تأييد هذا احلكم,  ليس يف

إذ نصت على  ,218799بالقياس من باب أوىل, على حكم الفقرة األوىل من املادة 
 أنَّه: "جيوز االتفاق على أن يتحمَّل املدين تبعة احلادث املفاجئ والقوة القاهرة".

, وإذا كان 800حيث إنَّ املدين يتحمل التبعةوهذا يُعّد أقصى درجات التشديد 
ا سبب أجنيب,  من اجلائز وفقاً هلذا النص أن يتحمل املدين تبعة القوة القاهرة , مع أهنَّ
حيول دون حتقق املسؤولية, فأوىل أن يكون من اجلائز االتفاق على التشديد من 

 .801مسؤولية حتققت

 ولية التقصيرية:االتفاقات الالحقة لقيام المسؤ  -الفرع الثاني 
مثله يف ذلك مثل  -جيوز النزول عن احلق يف التعويض كّله أو بعضه بعد ثبوته 

لذلك فإذا تنازل املضرور عن حقه بعد ثبوته فإنَّ هذا التنازل  -أّي حق من احلقوق 
ومن باب أوىل جيوز  ,يكون صحيحاً, حبيث ال يستطيع املطالبة بالتعويض بعد ذلك

فإذا كان املضرور يطالب مببلغ معنيَّ وكان املدَّعى عليه ينازع  ,املصاحلة على هذا احلق

                                                           
 .273مرجع سابق, ص د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 797
 .844د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 798
 .259 - 258د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 799
 .273د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 800
 .259د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 801
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يف مسؤوليته أو ينازع يف املبلغ الواجب جلرب الضرر فيمكن للطرفني االتفاق على مبلغ 
 , وكذلك يقع صحيحاً االتفاق على تشديد املسؤولية.802وسط

 ات التأمين من المسؤولية:اتفاق -المطلب الثاني 
التأمني من املسؤولية املدنية عقد تلتزم مبوجبه شركة التأمني أن تضمن املسؤول 
مدنيًا مبا قد يلحق الغري بسببه من أضرار مادية ومالية وأدبية, فالتأمني من املسؤولية 

ا  على عكس اإلعفاء والتخفيف منها ال يُقَصد منه حرمان املضرور من التعويض, إَّنَّ
 .803إلقاء عبء املسؤولية على عاتق شركة التأمني

االتفاق على تأمني املسؤولية ال يُعَقد بني املضرور واملسؤول كاتفاقات اإلعفاء و 
ا بني املسؤول )احملتمل( وبني شخص من الغري يقبل أن يدفع  أو التخفيف, وإَّنَّ

رَب املسؤول على دفعه للمضرور إذا حتققت للمسؤول كّل أو بعض املبلغ الذي جيُ 
مسؤوليته, فتأمني املسؤولية ال ميس بالعالقة بني املضرور واملسؤول, فتظل هذه العالقة 
خاضعة للقواعد اليت أوردها القانون بشأن املسؤولية, ويستطيع املضرور أن يرجع على 

املسلَّم جواز تأمني  ومن, املسؤول كما لو مل يكن هناك اتفاق على تأمني املسؤولية
يتعلق باملسؤولية عن الفعل  ااملسؤولية عن فعل الغري وعن األشياء إطالقاً, أمَّا فيم

الشخصي فال جيوز التأمني منها إال فيما يتعلق باخلطأ غري العمد, أمَّا املسؤولية عن 
اًل وال اخلطأ العمد املقصود فال جيوز التأمني منها, وأّي اتفاق على غري ذلك يقع باط

 .804يُعَمل به

 آثار التأمين: -الفرع األول 

                                                           
 .844د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 802
 .136أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  د. - 803
 .480االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر  - 804
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, مثَّ أوالً   عالقة املؤم ن باملؤمَّن لهيتعنيَّ علينا فيما يتعلق بآثار التأمني, أن نبني  
 عالقته باملضرور.

 عالقة المؤم ن بالمؤمَّن له: -أواًل 
يف الغالب  ن )وهوتظهر فائدة تأمني املسؤولية يف العالقة بني املسؤول واملؤم  

ن أن يدفع للمسؤول التعويض الذي شركة تأمني(, فبمقتضى التأمني جيب على املؤم  
 , مقابل أقساط يلتزم هبا املؤَّمن له.805دفعه إىل املضرور

 المضرور:عالقة المؤم ن ب -ثانياً 
إذا كان املسؤول قد أمَّن لدى شركة تأمني من مسؤوليته حنو الغري, فإنَّ حقه 

ه, فيكون للمضرور من هذا لمن ق بَ  العمل غري املشروعركة يثبت مبجرَّد وقوع ق َبل الش
 . 806الوقت أن يستعمل دعوى مدينه املسؤول ق َبل املؤم ن, وهي الدعوى غري املباشرة

على أنَّ الدعوى غري املباشرة ال ختو ل املضرور أّي أفضلية جتاه باقي دائين 
ملضرور, وال إىل اسؤولية فاعليته وأغراضه بالنسبة املاملسؤول, ممَّا يفقد التأمني من 

يكون للمضرور دعوى مباشرة جتاه شركة التأمني ما مل ينص عقد التأمني على اشرتاط 
, أو 807ملصلحته حبيث ينشأ حقه لديها يف ذمته مباشرة دون أن مير يف ذمة املسؤول

 احلال يف التأمني اإللزامي. أن مينح املشرع املضرور دعوى مباشرة قبل املؤم ن, كما هو

 التأمين اإللزامي: -الفرع الثاني 

على حوادث العمل, إذ ألزمت  -يف القانون السوري  -يُعّد التأمني إلزاميًا 
بأن صاحب العمل وتعديالته  1959من قانون التأمينات االجتماعية لعام  18املادة 

                                                           
 .480د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 805
 .261د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 806
 .139د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 807
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 18وهذا ما أكدته املادة , 808يؤمن على حوادث العمل اليت يُلَزم بالتعويض عنها
, كما خوَّل 2014809تاريخ لعام  28الفقرة )أ( من قانون التأمينات االجتماعية رقم 

: منه على أنَّ  24, حيث تنص املادة 810ق َبل املؤسسة ةالعامل املصاب دعوى مباشر 
من املؤسسة على  مصاب أو للمستحقني عنه بعد وفاته احلق يف احلصول لكل  "

 "....تعويض عن إصابته

, ويكون للمضرور 811وكذلك يُعّد التأمني إلزاميًا على حوادث السيارات
 .812الرجوع مباشرة على مؤسسة التأمني

                                                           
 .332 - 331فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د.  -د. أمين أبو العيال  - 808
"التأمني يف املؤسسة إلزامي بالنسبة ألصحاب العمل والعمال وال نصت املادة املذكور على أن:  - 809

 جيوز حتميل املؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمني إال فيما يرد به نص خاص".
 .262اإلرادية, مرجع سابق, ص د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري  - 810
ُتسأل  - 2. "332د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 811

مؤسسة التأمني عن التعويض استنادًا للعقد املربم بينها وبني املؤمن له, وبالتايل فهي ُتسأل عن التعويض 
حمكمة النقض, احملامي حممد أديب احلسيين, يف حدود مسؤولية سائق السيارة املؤمنة". سجالت 

موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
 .2524, ص 5070

"إنَّ كون السيارتني املتصادمتني مؤمنتني لدى مؤسسة التأمني والدعوى مقامة من املتضررة اليت هلا  - 812
 -/ 1417قرار / -غرفة رابعة )على مؤسسة التأمني ممَّا ال موجب لتحديد املسؤولية". العودة مباشرة 

, احملامي حممد أديب احلسيين, (, سجالت حمكمة النقض28/6/2000/ تاريخ 1792أساس /
موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية )اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

وجاء يف قرار آخر: "إنَّ املدعي املتضرر يعترب من الغري بالنسبة لعقد التأمني  .2529, ص 5082
تاريخ  1653أساس  1301. )الغرفة املدنية الرابعة قرار رقم اجلاري بني املؤسسة ومالك السيارة"

التأمني وال (. ويف قرار: "إن عقد التأمني اإللزامي يعطي للمتضرر حقًا مباشراً جتاه مؤسسة 9/6/2003
/ من 207تسري حبقه الدفوع اليت جيوز للمؤسسة التمسك هبا قبل املؤمن له وذلك سنداً ألحكام املادة /

قانون السري". وورد يف قرار: "للمتضرر أن يقيم الدعوى على شركة التأمني أو املسؤول باملال ولو كان 
سؤولني املتضامنني إال احلق مرة سبق له أن حكم السائق ألنه من حيث النتيجة لن يقبض من امل
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 151, حيث أوجبت املادة 2004لعام  6وأيضًا يف قانون الطريان املدين رقم 
ن لتغطية مسؤوليته عن مستثمر لطائرة تعمل يف إقليم الدولة أن يؤم   منه على كل  

األضرار اليت تصيب طاقم الطائرة والركاب واألمتعة والبضائع اليت تكون على منت 
الطائرة, وكذلك االشخاص واملمتلكات على سطح االرض, كما أوجبت على كل  

ضني ملخاطر الطريان يه املعرَّ ممني على مستخدَ أمستثمر تعمل طائرته يف الدولة الت
 .لتغطية األضرار اليت قد تنشا عنها

                                                                                                                                        

(, برنامج الكامل يف 1967لعام  414, حمامون ص 27/9/1967تاريخ  465)نقض رقم ". واحدة
 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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 الباب الثاني

 اإلثراء بال سبب
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 تمهيد:
الفعل النافع هو فعل يقوم به شخص ويرتتب عليه خسارة تصيبه يقابلها نفع 

حقًا يف مواجهة املنتفع أو أو فائدة لشخص آخر, فينشئ القانون ملن قام بالفعل 
 .813املستفيد

إذا ما انتفع شخص بشيء مملوك لغريه دون أن يكون هناك عقد بينهما خيّول ف
وإذا  ,هذا االنتفاع كإجيار أو عارية, فإنَّه يلتزم بدفع مقابل هلذا االنتفاع حتقيقاً للعدالة

وباملثل إذا  ,دفع شخص دين غريه فإنَّ املدين يلتزم أن يرّد إليه ما دفعه حتقيقاً للعدالة
ما قام شخص بإصالح منزل جاره اآليل للسقوط أثناء غيابه مثاًل فإنَّ صاحب املنزل 

ومن الواضح أنَّ التزام  ,يلتزم بتعويضه عمَّا تكبده يف هذا اإلصالح حتقيقًا للعدالة
لشيء يف املثال األول, والتزام املدين يف املثال الثاين, والتزام صاحب املنزل صاحب ا

يف املثال الثالث ليس مصدره إرادة أي منهم وليس مصدره عماًل غري مشروع من 
ا مصدره واقعة, جمرَّد واقعة تتمثل يف إثراء حقَّ  قه دون سبب بقوة القانون جانبه, وإَّنَّ

لذلك كان اإلثراء بال سبب مصدراً  اآلخر الذي يلتزم قبله.قابله افتقار حتّمله الطرف 
من مصادر االلتزام يقف إىل جانب كل من العقد واإلرادة املنفردة والعمل غري 

وقد نص املشرع على األحكام العامة لإلثراء بال سبب كمصدر من مصادر , املشروع
منهما خبصائص مميزة  االلتزام, مّث أفرد أحكامًا خاصة لصورتني من صوره تتميز كل

 .814هلا, صورة دفع غري املستحق وصورة الفضالة

  

                                                           
د.عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -حممد لبيب شنب د. - 813

304. 
 .846, ص املرجع السابقد.محدي عبد الرمحن,  -امل األهواين حسام الدين كد. - 814
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 الفصل األول
 القاعدة العامة في اإلثراء بال سبب

 

مبدأ رد  اإلثراء غري املشروع من املصادر األوىل لاللتزامات اليت عرفها القانون, 
التعويض عن الضرر وقد قامت تطبيقاته منذ القانون الروماين إىل جانب مبدأ وجوب 

وإن مل يربز يف صورة مبدأ عام إال بتطورات  ,الناشئ عن عمل غري مشروع
 .815الحقة

هيات القواعد القانونية اليت تسندها مبادئ من بد تُعدّ وإذا كانت هذه القاعدة 
ا مع ذلك مل تُ  ,العدالة ويقضي هبا القانون الطبيعي ف كقاعدة عامة إال يف عرَ إال أهنَّ

رن التاسع عشر, ولذا مل يضع القانون الفرنسي يف شأهنا نصًا عامًا بل أواخر الق
واملصروفات  ,ودفع غري املستحق ,اقتصر على إيراد تطبيقات هلا أمهها الفضالة

 . 816والبناء والغراس يف أرض الغري ,ةعالضرورية والناف

يف عام  إنَّ دعوى اإلثراء بال سبب واليت أقرَّهتا حمكمة التمييز الفرنسيةإال 
اجلديدة  1303, ميكن من اآلن فصاعدًا أن توجد يف التقنني املدين )املادة 1892

 .817وما بعدها من التقنني املدين(

                                                           
 .489د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 815
د. أنعور سعلطان, مصعادر االلتعزام يف  - 403د. أنور سعلطان, مصعادر االلتعزام, مرجعع سعابق, ص  - 816

 .385القانون املدين األردين, مرجع سابق, ص 
817  - Cass. 15 June 1892 (Boudier/Patureau-Mirand), D.P. 1892.1.596. 

مرجع  ,مذكور لدى: أ.د.نبيل مهدي زوين, االصالحات يف نظرية االلتزام يف القانون املدين الفرنسي
 .11سابق, ص 
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لإلثراء بال سبب مقومات وشروط, إذا ما توفرت حتقق وجوده, وقام بالتايل 
 .818التزام بالتعويض على عاتق من حتقق له اإلثراء

دين السوري على أنَّ: "كّل شخص, ولو غري من القانون امل 180نصت املادة 
مميز, يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم يف حدود ما أثرى 
بتعويض هذا الشخص عمَّا حلقه من خساره ويبقى هذا االلتزام قائمًا ولو زال اإلثراء 

 فيما بعد".

 
 المبحث األول

 الطبيعة القانونية لقاعدة اإلثراء بال سبب
 

فيما يأيت عرض االجتاهات اليت قيلت بشأن حتديد الطبيعة القانونية نتناول 
 لقاعدة اإلثراء بال سبب, مثَّ نبني  الرأي الصحيح يف هذه املسألة.

 االستناد إلى الفضالة: -المطلب األول 
ذهب األستاذ دومولومب متأثرًا يف ذلك مبدرسة الشرح على املتون, اليت 

 نص تشريعي, إىل رد  قاعدة اإلثراء إىل نظرية الفضالة, حترص على رد  كل  حكم إىل
وإن اعتربها فضالة ناقصة ختلَّف فيها قصد التدخل لتدبري شأن عاجل لرب العمل, 

نَّه يتجاهل فروقًا جوهرية متيز الفضالة عن اإلثراء بال إوقد قيل يف هذا الرأي 
 :819سبب

                                                           
 .847د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 818
 .297 - 296د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 819
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يت, يف حني أنَّ اإلثراء بال من حيث الطبيعة: تقوم الفضالة على معيار ذا( 1)
سبب يقوم على معيار مادي, وآية ذلك أنَّه جيب لوجود الفضالة أن تكون عند 

(, أمَّا يف اإلثراء فال 189الفضويل نية القيام بشأن عاجل حلساب شخص آخر )م 
يكون عند املفتقر نية القيام بأمر حلساب شخص آخر, بل يكفي انعدام  ُيشرَتط أن

 ثراء ذاك وافتقار هذا.السبب بني إ

( من حيث اآلثار: يلزم القانون رب العمل بأن يرد للفضويل املصاريف 2)
النافعة اليت صرفها, حَّتَّ لو مل ينجم عن هذه املصاريف منفعة لرب العمل, وهذا 
خبالف ما هو عليه اإلثراء بال سبب, إذ ال يقصد املفتقر فيه أن يؤدي خدمة 

فتقر أن يرجع على املثري إال بأقل القيمتني: قيمة اإلثراء للمثري, لذا ال جيوز للم
 وقيمة االفتقار.

( إنَّ هذا الرأي يقلب الوضع, فيجعل الفضالة هي األصل, واإلثراء بال 3)
 سبب هو الفرع, مع أنَّ الصحيح هو العكس كما سيأيت.

 االستناد إلى العمل غير المشروع: -المطلب الثاني 
إىل رد  قاعدة اإلثراء بال سبب إىل فكرة العمل غري املشروع, إذ  ذهب بالنيول

 ,إنَّ من حيتفظ هبذا اإلثراء يكون قد ارتكب خطأ, يستوجب مسؤوليته التقصريية
ا 1ويُعاب على هذا الرأي أمران: ) ( إنَّ واقعة اإلثراء ال تُعّد يف حد  ذاهتا خطأ, ألهنَّ

ا عمل غري مشروع. ) واقعة مشروعة, فأىنَّ لنا أن نصفها ( لو جاز رّد اإلثراء بال 2بأهنَّ
ختويل املفتقر احلق يف املطالبة بتعويض كامل, إىل املسؤولية التقصريية, لوجب  سبب

يف حني أنَّ املفتقر ال يسعه الرجوع على املثري إال بأقل القيمتني: قيمة االفتقار, 
 .820وقيمة اإلثراء

                                                           
 .298 - 297د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص راجع:  - 820
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 رية تحّمل التبعة:االستناد إلى نظ -المطلب الثالث 
حاول أنصار نظرية حتّمل التعبة رّد اإلثراء بال سبب إىل هذه النظرية, وذلك 

ل تبعة التعويض, فإنَّ على أساس أنَّه إذا كان النشاط الضار يقابله االلتزام بتحمّ 
ولكنَّ هذه النظرية خترج  ,النشاط النافع يقابله احلق يف اسرتداد اإلثراء بال سبب

ثراء بال سبب عن حدودها املعروفة, حيث إنَّ مؤداها أن يكون لكل  من بنظرية اإل
ترتب على نشاطه إثراء لغريه أن يرجع بكل  ما أثرى ولو مل يكن هناك افتقار يف حني 
أنَّ االفتقار يُعّد شرطًا ضروريًا يف دعوى اإلثراء, فإذا مل يكن هناك افتقار فال جيوز 

 .821الرجوع ولو كان هناك إثراء

 اإلثراء بال سبب مصدر مستقل من مصادر االلتزام: -المطلب الرابع 
ا يُعّد يف ذاته  اإلثراء بال سبب ال ميكن رّده إىل غريه من مصادر االلتزام, وإَّنَّ

, يف القانون املدين, ويقوم مبدأ اإلثراء بال 822مصدرًا مستقاًل من مصادر االلتزام
أن حيتفظ الشخص باإلثراء الذي حصل سبب على أساس العدالة, فالعدالة تأىب 

 .823عليه بال سبب وتوجب رّده إىل صاحب احلق فيه

 المبحث الثاني
 أركان تحقق اإلثراء بال سبب

يتحقق اإلثراء بال سبب على النحو السابق إذا ما توافرت مقو ماته اليت تتمثل 
يف إثراء لشخص معنيَّ يقابله افتقار لشخص آخر, وانعدام السبب القانوين 

                                                           
 .280د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 821
 .280, ص املرجع السابقد. حممد حسن قاسم,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 822
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 .824لإلثراء

 اإلثراء واالفتقار: -المطلب األول 
 بينهما.يتعنيَّ علينا حتديد املقصود بكل من اإلثراء, واالفتقار, وعالقة السببية 

 إثراء المدين: -الفرع األول 
, فوجود هذا اإلثراء هو 825ق إثراء لشخص معنيَّ يفرتض اإلثراء بال سبب حتقّ 

أساس إلزامه, وعلى ذلك إذا قام شخص بدهان منزل آيل للسقوط مملوك لشخص 
آخر, وكان هناك قرار إداري هبدم هذا املنزل, فال يكون صاحب املنزل قد حقَّق أّي 

 .826من وراء هذا الدهان, وبالتايل ال يلتزم بأن يدفع شيئاً ملن قام بهإثراء 

 المقصود باإلثراء: -أواًل 
يُقَصد باإلثراء يف هذا الصدد كّل قيمة ميكن تقديرها بالنقود, سواء متثلت يف 

وبعبارة أخرى يُعّد إثراًء كّل زيادة يف اجلانب  ,827زيادة أمواله أو يف احلّد من ديونه
السليب للذمة املالية, أي كّل زيادة يف حقوق الشخص, وكّل نقص يف اجلانب  اإلجيايب

ويشمل ذلك دخول حق جديد يف ذمة الشخص ه, للذمة أي كّل نقص يف ديون
أم حقًا من احلقوق الذهنية, وزيادة قيمة حق  سواء كان حقًا عينيًا أم حق دائنية

كذلك فإنَّ   ,موجود من قبل, كالتحسينات اليت جُتَرى على شيء مملوك للشخص
جتنيب الشخص نفقة معيَّنة أو خسارة أو قضاء دين عليه, يُعّد إثراًء ألنَّه إمَّا أن مينع 

ذلك فإنَّ حصول  نشوء دين عليه, وإمَّا أن ينقص من ديونه القائمة فعاًل, وعلى

                                                           
 .847د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 824
 .847, ص املرجع السابقعبد الرمحن,  د.محدي -حسام الدين كامل األهواين د. - 825
 .490د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 826
 .847د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 827



- 278 - 
 

انتفاع الشخص , و 828شخص على منفعة شيء معنيَّ دون أن يدفع قيمتها يُعّد إثراءً 
مثال  ,بشيء مملوك لغريه يُعّد إثراًء, وانتفاع الشخص خبدمات غريه يُعّد كذلك إثراءً 

, أو إعطاء مدرس درسًا لولده, أو  ذلك إجراء طبيب عملية جراحية لشخص معنيَّ
يف قضية يُعّد إثراًء هلذا الشخص, وباملثل فقضاء دين على شخص  ترافع حماٍم عنه

 .829معنيَّ يُعّد إثراًء له

 صور اإلثراء: -ثانياً 
ميكن أن يكون اإلثراء إجيابيًا أو سلبياً, كما ميكن أن يكون مباشرًا أو غري 

 مباشر, وأخرياً ميكن أن يكون مادياً أو معنوياً.

 السلبي: اإلثراء اإليجابي واإلثراء - 1
, ويكون اإلثراء إجيابيًا إذا انتفع الشخص 830األصل أن يكون اإلثراء إجيابيا

بقيمة مالية من وراء عمل الغري, سواء متثلت هذه القيمة يف صورة حق دخل يف ذمة 
ك صاحب األرض هذا البناء املثري, كأن أقام شخص بناًء يف أرض غريه, فتملَّ 

أم أخذت القيمة صورة منفعة أو خدمة متَّت حلساب املثري, كأن  ,بإحلاقه باألرض
انتفع بشيء دون عقد إجيار مدة من الزمن, أو عمل شخص حلسابه فرتة دون أن 

 . 831يكون مرتبطاً معه بعقد عمل

بينما يكون اإلثراء سلبيًا بتجنيب الشخص نفقة واجبة عليه, كوفاء دين عنه, 
 ان املدين مل حيصل على قيمة جديدة. وإن كأو جتنبيه خسارة حمتمة, 

 اإلثراء المباشر واإلثراء غير المباشر: - 2
                                                           

 .491د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 828
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يكون اإلثراء مباشرًا إذا حتقق للمثري دون تدخل شخص آخر غري املفتقر, 
م سواء كان ذلك بفعل أتاه املفتقر ذاته, كأن يدفع شخص دينًا على آخر, أو يرم  

ي, كأن يستويل شخص على مال لغريه بدون شخص بناًء مملوكًا آلخر, أم بفعل املثر 
 .832وجه حق

ويكون اإلثراء غري مباشر إذا حصل بتدخل شخص أجنيب عن كل من املثري 
واملفتقر, كأن يقوم فريق اإلطفاء بإتالف مال منقول مملوك لشخص يف سبيل إطفاء 
حريق قد نشب يف منزل جاره, فيكون مالك املال هو املفتقر, وصاحب املنزل هو 

 ملثري.ا

 اإلثراء المادي واإلثراء المعنوي: - 3
تشمل القيمة املالية اليت يتحقق هبا اإلثراء كّل ما ميكن تقوميه بالنقود, فهي 

 .833تشمل اإلثراء املايل كما هو يف األمثلة السابقة

أمَّا اإلثراء املعنوي فهو زيادة يف القيم غري املادية للمدين, ألنَّه ال ُيشرَتط يف 
أن يكون مادياً, بل ميكن أن نأخذ باإلثراء املعنوي أيضاً, كاحملامي الذي  اإلثراء

وحينئٍذ جيري تقدير هذا اإلثراء املعنوي مبال, أو  ,حيصل على حكم ملصلحة موكله
ن حالة املريض الصحية نتيجة رعاية طبية عالية من طبيبه, أو ارتفاع مستوى حتسّ 

 .834أستاذ الطلبة اجلامعيني نتيجة جمهود مدرس أو

كما ال عربة إال باإلثراء الصايف, فإذا كان اإلثراء مصحوبًا بافتقار يف ذمة 
املثري نفسه فالعربة لصايف اإلثراء بعد تنزيل وحسم ما افتقر به املثري, ويُعّد اإلثراء 
منعدمًا إذا تعادل مع ما افتقر به املثري ذاته, فإذا أقام مقاول ملستأجر منشآت يف 
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رة زادت يف قيمتها وكان املقاول أو املستأجر نفسه قد أحدث بالعني العني املؤج
ا يتبقى بعد خصم قيمة التلف, ر إىل إثراء مالك العني إال مبنظَ املؤجرة تلفاً, فال يُ 

بدَّ أن يكون هذا اإلثراء الصايف مؤكداً, فإذا كان حمل شك كاملصروفات الكمالية, وال
 .  835فإنَّه ال خيو ل دعوى إثراء

 افتقار الدائن: -الفرع الثاني 
سبب, بل  إنَّ جمرَّد حتقق اإلثراء لشخص ال يُعّد كافيًا لتطبيق قاعدة اإلثراء بال

 جيب أن يفتقر شخص آخر نتيجة لإلثراء الذي حصل عليه األول.

 وجوب تحقق االفتقار: -أواًل 
املتقد م  إنَّ اإلثراء بال سبب يفرتض فوق ذلك أن يرتتب على اإلثراء باملعن

فإذا مل يرتتب أّي افتقار يف جانب الشخص, فال يكون له  ,836خسارة لشخص آخر
أن يطالب املثري وفقًا لقاعدة اإلثراء بال سبب, وعلى ذلك إذا أقام شخص داراً 
للسينما, فارتفعت قيمة األراضي اجملاورة, فال جيوز لصاحب السينما أن يطالب مالك 

املالك وإن حصلوا على كسب نتيجة إلقامة السينما, هذه األراضي بشيء, فهؤالء 
إال أنَّ صاحب السينما مل ُيَصب خبسارة أو افتقار, فهو قد أنشأها  ملنفعته, وقد 

 .837حصل على هذه املنفعة

 صور االفتقار: -ثانياً 
ميكن أن يكون إجيابيًا أو سلبياً, مباشرًا أو غري مباشر,  - كاإلثراء -االفتقار 

 معنوياً.مادياً أو 

                                                           
 .156 - 155د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 835
 .848د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -اين حسام الدين كامل األهو د. - 836
 .493د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 837
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قد تكون اخلسارة إجيابية تتمثل يف قيمة مالية يفقدها, كما هو احلال يف ف
على أنَّ هذه  ,الشخص الذي بدفعه دين عن غريه يفتقر بقيمة الدين الذي دفعه

اخلسارة ميكن كذلك أن تكون سلبية تتمثل يف تفويت مصلحة على الشخص كما 
  ,هو احلال يف انتفاع الشخص بشيء لغريه إذا ما ترتب عليه حرمانه من هذا االنتفاع

 .838كما هو احلال يف تأدية الطبيب أو املدرس أو احملامي خدمة معيَّنة دون مقابل

ايب يقابله افتقار سليب أي نقص يف اجلانب اإلجيايب ويف الغالب كّل إثراء إجي
لذمة املفتقر, سواء أكان نقصًا حقيقيًا كخروج حق من ذمة املفتقر, أم كان نقصاً 
حكميًا كمنع زيادة يف اجلانب اإلجيايب لذمة املفتقر املالية, كما إذا اغتصبت منفعة 

ية ملصلحة املثري, وبالعكس  عني مملوكة للمفتقر, أو قدم خدمة أو عمل ذو قيمة مال
كّل إثراء سليب يقابله يف الغالب افتقار إجيايب يتمثل يف زيادة اجلانب السليب لذمة 

 .  839املفتقر كأن يلتزم بدين غري واجب عليه

ومن ناحية أخرى ميكن أن يكون االفتقار مباشرًا أو غري مباشر, ماديًا أو 
 يف صور اإلثراء.معنوياً, كما يف األمثلة املذكورة سابقاً 

 عدم اشترط أال يكون االفتقار راجعاً إلى خطأ المفتقر: -ثالثاً 
سواء أكان االفتقار الذي أصاب املفتقر خبطئه أم ال, وُيستَدل تنطبق القاعدة 

وأنَّ التقنني قرَّر للمفتقر احلق يف  ,على ذلك بأساس قاعدة اإلثراء وهو فكرة العدالة
يف بعض تطبيقات نظرية اإلثراء بال سبب لو كان املفتقر مهماًل  ,تعويض جتاه املثري

أو حَّتَّ سيء النية, كمن بن أو غرس يف أرض غريه بسوء نية, فسوء نيته ال حيجب 
 .840مدين سوري( 890/3حقه يف التعويض قانوناً )م 

                                                           
 .848د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 838
 .156مرجع سابق, ص د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية,  - 839
 .156, ص املرجع السابقد. أمين أبو العيال,  - 840
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 عالقة السببية بين اإلثراء واالفتقار: -الفرع الثالث 
ذمة شخص, واالفتقار يف ذمة آخر حَّتَّ يتسن الرجوع ال يكفي قيام اإلثراء يف 

ا يلزم أن تكون هناك عالقة سببية مباشرة بني اإلثراء  بدعوى اإلثراء بال سبب, وإَّنَّ
واالفتقار, مبعن أن يكون هذا اإلثراء ناشئ عن ذلك االفتقار, وأنَّ هذا االفتقار سببه 

 . 841ذلك اإلثراء

اإلثراء واالفتقار فال تقوم دعوى اإلثراء, كما لو  فإذا انعدمت الصلة السببية بني
احرتقت سيارة شخص قبيل موعد السباق, فخال اجملال لسيارة أخرى ورحبت جائزة 
السباق, سواء أكانت الواقعة أو الوقائع من فعل املثري أم املفتقر أم الطبيعة أم 

 .842شخص أجنيب

 :لإلثراء انعدام السبب القانوني -المطلب الثاني 
ال يكفي لتحقق اإلثراء بال سبب باملعن القانوين توفر اإلثراء واالفتقار املقابل 
ا يلزم فوق ذلك أن يكون اإلثراء بدون سبب قانوين, فوجود  على النحو السابق, وإَّنَّ

 .843سبب قانوين لإلثراء حيول دون ترتب التزام عليه

 المقصود بانعدام السبب: -الفرع األول 
ُيشرَتط لرجوع املفتقر على املثري بأقل القيمتني, اإلثراء أو االفتقار, أال يكون 

يتضح ممَّا سبق أنَّه لو كان , و نَّ اإلثراء يتجرَّد عن أي  سبب يرب رهإلإلثراء سبب, أي 
 .844لإلثراء سبب أيَّاً كان, ملا كان هناك حمل لالسرتداد

                                                           
 .286د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 841
 .159د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 842
 .849عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د.محدي -حسام الدين كامل األهواين د. - 843
 .287د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 844
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الواقعة اليت تُعّد مصدرًا حلق أو املقصود بالسبب هو السبب املنشئ أو و 
 .845اللتزام

 صور السبب القانوني لإلثراء: -الفرع الثاني 
ميكن أن يكون السبب القانوين الذي يرب ر االحتفاظ باإلثراء تصرفًا قانونياً,  

 كما ميكن أن يكون حكماً من أحكام القانون.

 سبب اإلثراء تصرف قانوني: -أواًل 
د يُقَصد بالتصرف  القانوين العقد والتصرف القانوين باإلرادة املنفردة, فإذا ُوج 

عقد صحيح فإنَّه ال جمال لتطبيق قاعدة اإلثراء بال سبب يف العالقة بني املتعاقدين, 
إذ إنَّ هذه العالقة حيكمها العقد أو يُرَجع إليه يف حتديد حقوق كل من الطرفني, 

 .846املنفردة باإلرادةوكذلك احلكم إذا كنا بصدد تصرف قانوين 

 (: 1مثال )
لو أقام املستأجر يف العني املؤجرة حتسينات معيَّنة آلت بعد إهناء اإلجيار إىل 
املؤجر فإنَّ املؤجر ال يُعّد حمققاً إلثراء بال سبب يرتب التزاماً يف جانبه إذا ما كان عقد 

العقد يُعّد يف  اإلجيار ذاته قد نص على احتفاظه هبذه التحسينات بدون مقابل, إذ
 .847هذه احلالة سبباً قانونياً مشروعاً الحتفاظه بالتحسينات

  (:2مثال )

                                                           
 .162د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 845
 .288, ص د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق -د. نبيل إبراهيم سعد  - 846
 .849د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 847
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أن يهب شخص آلخر شيئًا معيَّناً, فال جيوز للواهب أن يطالب املوهوب له 
ألنَّ عقد اهلبة يُعّد سببًا قانونياً  ؛بقيمة هذا الشيء استنادًا إىل اإلثراء غري املشروع

 .848الكتساب املوهوب له ملكية هذا الشيء يرب ر احتفاظه به

 (: 3مثال )
املقاول الذي يتعاقد مع العميل مقابل أجر إمجايل فإنَّه ميتنع عليه الرجوع بأيَّة 

 .849زيادة يف األجر بدعوى اإلثراء لو حدث يف التصميم تعديل أو إضافة

الغالب أن يكون العقد الذي يُعّد سبباً قانونياً لإلثراء مربماً بني املثري وإذا كان 
واملفتقر, فإنَّه ال يوجد ما مينع أن يكون العقد مربمًا بني املثري والغري, ومع ذلك 

 يصلح سبباً قانوناً خيو ل املثري احلق يف االحتفاظ باإلثراء.

 مثال: 
أنَّه سريد أدوات احملل التجاري يف  اتفق مستأجر حمل جتاري مع املالك على

عند هناية عقد اإلجيار, ولتنفيذ هذا االلتزام اشرتى املستأجر أدوات  حالة جيدة
فرجع البائع على املالك  ,, وسلَّمها إىل املالك, دون أن يدفع مثنها إىل البائعجديدة

رعة بأنَّ بدعوى اإلثراء بال سبب, فرفضت حمكمة النقض الفرنسية هذه الدعوى, متذ
اإلثراء الذي حققه املالك ليس إثراء بال سبب, بل هو إثراء له سبب, هو العقد 

 .850اجلاري بينه وبني املستأجر

 سبب اإلثراء حكم من أحكام القانون: -ثانياً 

                                                           
 .495 - 494د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 848
 .288د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 849
مذكور لدى: د. حممد  ,(779 - 1 - 1939, جملة القصر, 1939شباط  22ي )نقض فرنس - 850

 .310وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص 
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ميكن أن يكون سبب اإلثراء حكمًا من أحكام القانون, وبالتايل ميتنع على 
   بدعوى اإلثراء بال سبب. املفتقر الرجوع على املثري

 (: 1مثال )
لغريه وظل حتت يده إىل أن اكتسبه  مملوكٍ  إذا ما استوىل شخص على مالٍ 

 .851إذ التقادم يُعّد واقعة قانونية تكون سبباً مشروعاً لإلثراء وفقاً للقانون ؛بالتقادم

 (: 2مثال )
سببه نص القانون إذا أنفق الزوج نفقة على زوجته, فإنَّ إثراء الزوجة يكون 

 .852الذي يلزم الزوج باإلنفاق

 (: 3مثال )
وألزمه القاضي بإعادة ترميمها كما   ,إذا تسبَّب شخص يف حريق دار آلخر

كانت فاستفاد مالكه من إعادة جتديد داره, فال يكون للمخطئ أن يرجع على 
مثل يف حكم القانون ألنَّ إلثراء املضرور سببًا قانونيًا يت ؛املضرور مبا زاد يف قيمة داره

 .853بإلزام املتسب ب خبطئه بتعويض املضرور بناًء على الفعل الضار

 

                                                           
. 849عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د.محدي -حسام الدين كامل األهواين د. - 851

من القانون املدين السوري على أنَّ: "من حاز منقواًل أو عقاراً غري مسجل يف السجل  917نصت املادة 
العقاري دون أن يكون مالكًا له أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو حقًا عينيًا على عقار غري مسجل يف 

يكون هذا احلق خاصًا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو احلق العيين إذا السجل العقاري, دون أن 
 استمرت حيازته دون انقطاع مخس عشرة سنة".

 .494د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 852
 .164د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 853
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 المبحث الثالث
 دعوى اإلثراء بال سببتقييد استعمال 

 

بعد أن تطورت قاعدة اإلثراء بال سبب, يف ظل القضاء  الفرنسي, وأصبحت 
تبتلع دعوى اإلثراء سائر مصدرًا عامًا من مصادر االلتزام, خشي الفقه يف فرنسا أن 

الدعاوى األخرى, ملا لقاعدة اإلثراء من صلة وثيقة بفكرة العدالة, لذا ظهر اجتاه إىل 
ا دعوى  تقييد استعمال دعوى اإلثراء بال سبب, فقيَّدها بالقيدين اآلتيني: األول: أهنَّ

الثاين: ي, نعدمت كّل دعوى أخرى أمام املدعإليها إال إذا االلجوء احتياطية ال جيوز 
, غري أنَّ املشرع السوري قد أنَّ اإلثراء جيب أن يكون قائمًا حَّتَّ وقت رفع الدعوى
 .854رأى عدم جدوى هاتني الشريطتني, فحرَّر اإلثراء منهما

 الصفة االحتياطية لدعوى اإلثراء بال سبب:انتفاء  -المطلب األول 
 سبب دعوى احتياطية يذهب رأي يف الفقه والقضاء إىل أنَّ دعوى اإلثراء بال

ال جيوز االلتجاء إليها إال إذا مل تكن هناك دعوى أو طريق آخر حلصول املفتقر على 
حقه, فإذا كان للمفتقر طريق آخر تعنيَّ عليه اتباع هذا الطريق, ومل جيز له االلتجاء 

 .855إىل دعوى اإلثراء بال سبب

ا مادامت تستند إىل ا وقد علَّل الشر  ح الصفة االحتياطية لدعوى اإلثراء, بأهنَّ
قواعد العدالة, ومعلوم أنَّ قواعد العدالة مصدر احتياطي للقانون ال يلجأ إليها 

                                                           
 .311الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص د. حممد وحيد  - 854
 .497د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 855
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القاضي إال عندما يثبت قصور القانون, أو ألنَّ القضاء هو الذي أنشأ هذه الدعوى 
 . 856وهو بدوره مصدر احتياطي للقانون

أنَّ دعوى اإلثراء يف القانون املدين املصري دعوى أصلية ليس هلا جند يف حني 
أيَّة صفة احتياطية, وهي تقف جنبًا إىل جنب مع دعوى العقد ودعوى املسؤولية 
التقصريية, ومل يشرتط القانون املدين املصري لقبول دعوى اإلثراء أال يكون للمضرور 

 .857دعوى أخرى للحصول على حقه

اجتهاد حمكمة النقض السورية بقوهلا: "اإلثراء بال سبب  وهذا ما جرى عليه
 .858دعوى أصلية ألنَّ اإلثراء بال سبب من مصادر االلتزام اليت عينها القانون"

 االزدواج الوهمي: -األول  الفرع

                                                           
"كان السبب يف منشأ هذه  .169د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 856

الدعوى من تبعيتها لدعوى الفضالة لتصبح الصفة االحتياطية لدعوى اإلثراء بال سبب هو حترر هذه 
ى على مجيع نواحي القانون. غفال تط الدعوىدعوى مستقلة فأراد الفقه البحث عن قيد تنضبط به هذه 

وقد وجد الفقه ضالته املنشودة يف الصفة االحتياطية هلذه الدعوى, فقرَّر أنَّه يشرتط يف دعوى اإلثراء بال 
ي "دعوى أخرى ناشئة من عقد أو شبه عقد أو جرمية أو شبه جرمية" سبب أال يكون هناك لدى املدع

د. نبيل ". 1914مايو  12وقد تبع القضاء الفقه يف ذلك حبكم شهري حملكمة النقض الفرنسية صادر يف 
 .290 - 289د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -إبراهيم سعد 

 .291حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  د. حممد -د. نبيل إبراهيم سعد  - 857
(, برنامج الكامل يف 570قا  422ص  1970, م. 26/8/1970تاريخ  832/875) - 858

م الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.  "وطبقًا لقواعد أصول احملاكمات, وبناًء على ما تقدَّ
اإلثراء بصفة احتياطية واالستناد إىل الدعوى اخلاصة األخرى فليس هناك ما مينع من االستناد إىل دعوى 

بصفة أصلية, إذا خشي املدعي املفتقر من أن ال تقتنع احملكمة بتوافر شروط هذه األخرية, فهذا معن 
مغاير للصفة االحتياطية لدعوى اإلثراء, فمن قام بشأن عاجل لصاحل غريه له أن يطالب بصفة أصلية 

فضالة, وبصفة احتياطية على أساس دعوى اإلثراء بدون سبب إذا خشي أن ال على أساس دعوى ال
 .172تقتنع احملكمة بتوافر شروط األوىل". د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص 
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قد يكون للمفتقر دعويان انسّد طريقه أمام إحدامها, ملانع قانوين )وجود دفع 
ففي هذه  ,توافر الدليل املطلوب(, أو إلعسار املدينبالتقادم(, أو واقعي )عدم 

, الفروض تلتقي األنظار الفقهية على حرمان املدعي من رفع دعوى اإلثراء بال سبب
 . 859ومن صور االزدواج الومهي, ما لو كانت الدعوى األخرى ممكنة االستعمال

الب إذا اشرتى شخص شيئًا ومل يدفع مثنه, مل جيز للبائع أن يطوعلى ذلك 
بقيمة هذا الشيء بناًء على قاعدة اإلثراء بال سبب, بل يتعنيَّ عليه أن يطالب بالثمن 

والواقع أنَّ الذي مينع البائع يف املثال  ,استنادًا إىل عقد البيع وباستعمال دعوى العقد
املتقد م من االلتجاء إىل دعوى اإلثراء بال سبب ليس هو الصفة االحتياطية هلذه 

يُقال, بل عدم توفر أركان ذلك اإلثراء أصاًل, فاكتساب املشرتي يف  الدعوى كما
املثال السابق للمبيع له سبب قانوين هو عقد البيع, ووجود سبب لإلثراء, يؤدي إىل 

ف ركن من أركان قاعدة اإلثراء بال سبب, وبالتايل ال جيوز رفع دعوى اإلثراء بال ختلّ 
 .860سبب

 قي:االزدواج الحقي -الثاني  الفرع
قد حيدث ازدواج حقيقي بني دعوى اإلثراء وغريها من الدعاوى, فيكون 
للمفتقر دعويان, من هذا أن يغتصب شخص متاع آخر, فيكون للمغصوب منه أن 
يرجع على الغاصب إمَّا بدعوى اإلثراء بال سبب )وهي دعوى أصلية(, أو بدعوى 

ا تدر عليه تعويضاً الغصب, وغالبًا ما يؤثر املغصوب منه دعوى الغصب ألهنَّ 
 .861أكرب

 :أن يكون اإلثراء قائماً وقت رفع الدعوى اشتراط عدم –المطلب الثاني 
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الرأي السائد يف فرنسا هو اشرتاط أن يكون اإلثراء قائمًا وقت رفع 
, واحلجة الرئيسة اليت ُيستَند إليها للدليل على صحة هذا الرأي أنَّ الغرض 862الدعوى

, إعادة التوازن بني ذمتني أثرت إحدامها نتيجة افتقار األخرىمن دعوى اإلثراء هو 
ب فيه إعادة هذا وأنَّ هذا األمر يقتضي أن يكون اإلثراء قائمًا يف الوقت الذي يُطلَ 

التوازن, فإن زال قبل هذا الوقت, أي زال قبل رفع الدعوى, فقد زال معه اختالل 
االشرتاط هو الذي مييز دعوى اإلثراء عن كما أنَّ هذا  ,863التوازن املراد معاجلته

دعوى الفضالة حيث ال ُيشرَتط يف الفضالة قيام اإلثراء وقت رفع الدعوى ألنَّ 
ثل الفضويل وهو يويل مجياًل لرب  العمل أوىل بالرعاية من املفتقر, وأخرياً ألنَّ اإلثراء ميا

هما وقت رفع ولذلك وجب أن يُقدَّر كل من الضرر يف املسؤولية التقصريية
 .864الدعوى

ويرد على هذا الرأي أنَّ مصدر التزام املثري هو واقعة اإلثراء, وأنَّه جيب الرجوع 
إىل هذا الوقت لتقدير التزام املثري بالتعويض, هذا إىل أنَّ هذه احلجة تعّول على 
وقت غري مستقر, ألنَّ وقت رفع الدعوى يتعنيَّ تبعًا للمصادفات, واألوىل التعويل 

لى وقت حتقق اإلثراء, وهو الوقت املستقر الثابت, باإلضافة إىل أنَّه الوقت الذي ع
 180فنص يف املادة نشأ فيه االلتزام, ويبدو أنَّ املشرع السوري تأثر هبذا االعرتاض, 

 .865على أنَّ: "هذا االلتزام )أي التزام املثري( يبقى قائماً, ولو زال اإلثراء فيما بعد"
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 المبحث الرابع
 آثار اإلثراء بال سبب

إذا توافرت أركان اإلثراء بال سبب, التزم املثري بتعويض املفتقر, وغالبًا ما 
حيصل املفتقر على هذا التعويض عن طريق الدعوى, وسنتناول دراسة هاتني 

 املسألتني: دعوى املسؤولية, والتعويض.

 دعوى اإلثراء بال سبب: -المطلب األول 
ئل اليت ميكن طرحها ومناقشتها بشأن دعوى اإلثراء بال هناك العديد من املسا

فقط: األوىل تتعلق بطريف الدعوى,  ثالثة مسائلسبب, ولكننا سنقتصر على عرض 
 .الدعوىتقادم مدة ختص علق بعبء اإلثبات, والثالثة تتوالثانية 

 طرفا الدعوى: - الفرع األول
املدعي يف دعوى اإلثراء بال سبب هو املفتقر, واملدعى عليه هو املثري, ويقوم 
مقام كل منهما نائبه الشرعي, سواء أكانت نيابته قانونية أم قضائية أم اتفاقية, أو 

 خلفه سواء أكان خلفاً عاماً أم خاصاً.

عوى, من القانون املدين السوري أّي أهلية يف طريف الد 180ومل تشرتط املادة 
أثرى  ,ولو غري مميز ,ا ألزمت كّل شخصاملدعي املفتقر واملدعى عليه املثري, إذ إهنَّ 

على حساب شخص آخر من دون سبب مشروع بالتعويض عمَّا حلق املفتقر من 
خسارة يف حدود ما أثرى به, والسبب يف ذلك أنَّ مصدر اإلثراء هو واقعة قانونية, 

ا يلتزم مبجرَّد حتقق واقعة  املثري موال يلتز  استنادًا إىل إرادته أو إىل خطأ ارتكبه, وإَّنَّ
 .866اإلثراء
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دهم, ال يتقرَّر إال باالتفاق التضامن بني املدينني أو الدائنني عند تعدّ وإذا كان 
ال يستند إىل تصرف قانوين, كما ال يوجد نص  هنا بصدد التزام بالرد  فإنَّنا أو النص, 

قانوين يقر ر التضامن بناحيته السلبية أو اإلجيابية, وبناًء عليه إذا تعدَّد املثرون التزم كّل 
واحد منهم برد  ما أثرى به شخصياً, وإذا تعدَّد املفتقرون يف دعوى اإلثراء كان لكل  

 .867يف حدود ما أثرى به املثري على حسابهواحد منهم احلق يف اسرتداد ما افتقر به 

 عبء إثبات دعوى اإلثراء: - الفرع الثاني
, على عاتق املدعي املفتقر بشروطها  بال سببيقع عبء إثبات دعوى اإلثراء 

كافة, اإلثراء, االفتقار, صلة السببية بينهما, وانعدام السبب القانوين لكل منهما, 
ألنَّ األمر يتعلق بوقائع مادية, ما مل يكن ويستطيع ذلك بكل  وسائل اإلثبات 

االفتقار دينًا قد نشأ يف ذمة املفتقر عن تصرف قانوين, فال بدَّ إلثباته من مستند  
كتايب إذا كانت قيمته جتاوز النصاب القانوين لإلثبات بالشهادة والقرائن 

 .868القضائية

 تقادم دعوى اإلثراء بال سبب: -ثالثاً 
القانون املدين السوري على أنَّه: "تسقط دعوى من  181نصت املادة 

التعويض عن اإلثراء بال سبب بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من 
حلقته اخلسارة حبقه يف التعويض, وتسقط الدعوى كذلك يف مجيع األحوال بانقضاء 

 مخس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا احلق".

 : 869اإلثراء بال سبب بانقضاء أقصر األجلني تسقط دعوى التعويض عن

 . ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من حلقته اخلسارة حبقه يف التعويض .1
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ق , أي من يوم حتقّ مخس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا احلقأو  .2
 واقعيت اإلثراء واالفتقار, ولو مل يعلم املفتقر مبا حلقه من افتقار.

تتقادم الدعوى مبضي املدة األوىل, لكن قد حيدث أن تتقادم مبضي والغالب أن 
املدة التالية, وذلك إذا مل يتسنَّ للمفتقر العلم حبقه يف التعويض إال بعد مضي مدة 

( سنة من وقت نشوء احلق يف املطالبة بالتعويض, يف هذه احلالة تتقادم الدعوى 13)
 .870من املدة القصرية مبضي املدة الطويلة ألنَّ الباقي منها أقل

 التعويض: -المطلب الثاني 
ق اإلثراء بال سبب على النحو السابق فتوفرت شروطه قام هناك إذا ما حتقَّ 

التزام بالتعويض على عاتق من حتقق اإلثراء يف جانبه لصاحل من حلقه االفتقار وكان 
تزم بتعويض الدائن مبا والقاعدة يف هذا الشأن أنَّ املدين يل ,األول مدينًا واآلخر دائناً 

 .871حلقه من افتقار يف حدود ما أثرى به

 مدى التزام المثري بالتعويض: -الفرع األول 
من القانون املدين السوري على أنَّ املثري: "يلتزم يف حدود  180نصت املادة 

  ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عمَّا حلقه من خساره".
املثري حيّده حدان: مقدار االفتقار ومقدار يتضح من هذا النص أنَّ التزام 

فإذا كان للمفتقر أن يطالب بتعويض عن اخلسارة اليت حلقته سواء كانت هذه  ,اإلثراء
إال  ,اخلسارة إجيابية )املصاريف اليت صرفها( أو سلبية )الكسب الذي كان سيحققه(

اآلخر الذي  يوجد احلدّ ض تعويضًا كاماًل, حيث أنَّ هذا ليس معناه أنَّ املفتقر سُيعوَّ 
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د به وهو اإلثراء, فاملفتقر ال يستطيع أن يطالب املثري بأكثر من مقدار جيب أن يتقيَّ 
 .872ما ناله من إثراء فعالً 

 ,نَّ املثري يلتزم أن يدفع للمفتقر أقل القيمتني: قيمة اإلثراء وقيمة االفتقارإأي 
( فإنَّ املثري ال يلتزم إال 2000( وقيمة االفتقار )1000فإذا كانت قيمة اإلثراء )

( فإنَّ املثري ال 500وعلى خالف ذلك إذا كانت قيمة االفتقار ) ,(1000بدفع )
 ( فقط.500يلتزم إال بدفع )

ألنَّ  ؛وعلى ذلك ال جيوز للمفتقر أن يأخذ من املثري أكثر من مقدار اإلثراء
دي من ناحية إىل إثراء املفتقر على حساب املثري بدون سبب, كما أنَّه من ذلك سيؤ 

ناحية أخرى فإنَّ املثري ال حُياَسب على خطأ ارتكبه فُيلَزم بتعويض كامل اخلسارة, 
ا حُياسب على ما ناله من إثراء فعالً  وإذا كانت قيمة اإلثراء تزيد على قيمة  ,وإَّنَّ

ا يتقيَّ االفتقار فال جيوز للمفتقر امل د يف مطالبته طالبة باسرتداد كّل قيمة اإلثراء وإَّنَّ
بقيمة االفتقار فقط, وهذا يرجع إىل استناد الدعوى إىل املصلحة وملا كان ما زاد من 

 .873إثراء على االفتقار ال مصلحة للمفتقر فيه, فال دعوى للمطالبة به

ء كان حسن النية أو سوا ,ويلتزم املثري بدفع أقل القيمتني وفقًا ملا تقدَّم
ا يقوم هذا االلتزام على واقعة 874سيئها , حيث إنَّ التزام املثري ال شأن له بنيته, وإَّنَّ

 .875اإلثراء يف ذاهتا

 180 املادة وُيالَحظ أنَّ املثري يلتزم بالتعويض ولو كان غري مميز, وقد نصت
در التزامه من القانون املدين السوري على ذلك صراحًة, وهذا منطقي؛ ألنَّ مص
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بالتعويض ليس اإلرادة, فاملثري يلتزم بناًء على واقعة مادية هي واقعة اإلثراء, سواء 
أراد هذا االلتزام أو مل يرده, وبالتايل سواء توفرت عنده اإلرادة ألنَّه مميز, أو مل تتوفر 

بتعويض املفتقر, مبجرَّد حتقق اإلثراء يف جانبه,  ويلتزم املثري, عنده إرادة ألنَّه غري مميز
واالفتقار يف جانب املفتقر, فال ُيشرَتط أن يبقى اإلثراء قائمًا إىل حني رفع دعوى 

, وقد 876التعويض واحلكم فيها, بل يُلَزم املثري بالتعويض ولو زال اإلثراء فيما بعد
, كما ذكرنا كم صراحةً من القانون املدين السوري على هذا احل 180نصت املادة 

 .سابقاً 

 كيفية تقدير كل من اإلثراء واالفتقار: -الفرع الثاني 
 :, ووقتهاالفتقارو  اإلثراءكل من نعرض يف هذه الفقرة لكيفية تقدير قيمة  

 :ووقته كيفية تقدير قيمة اإلثراء -أواًل 
ود ختتلف كيفية تقدير قيمة اإلثراء حبسب صورته, كأن يكون مبلغًا من النق

دخل يف ذمة املثري, أو يف صورة حتسينات, أو منفعة أو خدمة حصل عليها املثري, 
 أو أن يكون اإلثراء سلبياً.

, فإنَّه ال صعوبة فإذا كان اإلثراء عبارة عن مبلغ من النقود دخل يف ذمة املثري
يف هذه احلالة يف تقدير قيمة اإلثراء, حيث تُقدَّر هذه القيمة بقدر هذا املبلغ النقدي 
الذي دخل يف ذمة املثري, وذلك دون أن نأخذ بعني االعتبار ارتفاع قيمة النقد أو 

 اخنفاضها.
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ذلك وإذا كان اإلثراء يف صورة حتسينات استحدثها املفتقر يف مال املثري, مثل 
أعمال الرتميمات, وتوريد املواد الالزمة هلذه األعمال, وبناء طبقات جديدة, تُقدَّر 

 .877هذه التحسينات مبا زاد يف مال املثري وقت االستحداث, فهذا هو اإلثراء

وإذا كان اإلثراء منفعة, كما لو استهلك طاقة كهربائية عن طريق أسالك خفية, 
 .878النور وفقاً للسعر احملدَّد فإنَّ هذه املنفعة تُقدَّر بقيمة

ب السمسار ما بني البائع أمَّا إذا كان اإلثراء خدمة أو عماًل, كما لو قرَّ 
واملشرتي, مثَّ متَّت الصفقة دون وساطته, والعامل الفين الذي يبتكر اخرتاعًا يفيد منه 

دمة أو رب العمل, يقوم اإلثراء بقدر القائدة اليت عادت على املثري نتيجة هلذه اخل
 .879هذا العمل

وإذا كان اإلثرءا سلبياً, كما لو أتلف شخص متاعًا له, كي يطفئ احلريق يف 
منزل جاره, فإنَّه يُقدَّر بقيمة ما جتنبه املثري من خسارة, أي بقدر ماله الذي أُنق ذ من 

 .880احلريق

اء يرتتب على االعتداد باإلثراء ولو زال فيما بعد أنَّه جيب تقدير قيمة اإلثر و 
 .881بالنظر إىل وقت حتققه ال بالنظر إىل وقت رفع دعوى التعويض أو احلكم فيها

 :ووقته كيفية تقدير قيمة االفتقار -ثانياً 
 يُقدَّر االفتقار بالكيفية ذاهتا اليت مّت هبا تقدير اإلثراء.

                                                           
 .298د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 877
 .321وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص د. حممد  - 878
 .298د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 879
 .321د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 880
 .496سابق, ص  د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع - 881
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 ألنَّ ما دخل يف ذمة ؛فإذا كان االفتقار نقداً, انعدم الفرق بني اإلثراء واالفتقار
فيكون االفتقار هو املبلغ وفوائده  ,املثري هو املقدار ذاته, الذي خرج من ذمة املفتقر

 .882من تاريخ املطالبة القضائية

ُقد ر هذا االفتقار  وإذا كان االفتقار حتسينات استحدثها املفتقر يف مال املثري
مبقدار ما أُنف ق الستحداثها, لكنَّ التعويض الذي سريجع به املفتقر يتقيَّد بأقل 

 .883القيمتني, ما زاد يف مال املثري وما أُنف ق يف استحداث التحسينات

وإذا كان االفتقار منفعة استهلكها املثري, فيكون قدر االفتقار هو قدر اإلثراء, 
وإذا كان االفتقار خدمة أو عماًل أداه املفتقر,  ,هو أجر املنفعةالتعويض  إنَّ أي 

فُيقدَّر االفتقار على أساس القيمة التجارية للخدمة أو العمل, إذا كان املفتقر حمرتفاً, 
ر االفتقار على أساس ما تكبده من نفقات, وما فاته من ربح  وإن مل يكن, ُقد 

 .884لمعقول, بسبب قيامه هبذه اخلدمة أو العم

, فيذهب رأي 885تقدير قيمة االفتقار, فاملسألة حمل خالفوقت فيما يتعلق بو 
ا يُقدَّر االفتقار  إىل أنَّ االفتقار ال يُقدَّر وقت وقوعه, وال وقت رفع الدعوى, وإَّنَّ

ن يُقاس أوقت صدور احلكم, ومبن هذا الرأي أنَّ االفتقار, يف دعوى اإلثراء, جيب 
نَّ طبيعته ال تسمح بتقديره تقديراً هنائياً, إال ألذلك  ؛ؤوليةعلى الضرر يف دعوى املس

 .886وقت صدور احلكم, وذلك الحتمال تغريه قبل هذا الوقت

                                                           
 .321د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 882
 .299د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 883
 .322 - 321د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 884
 .496, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب - 885
 .322د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 886
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وجوب تقدير قيمة االفتقار بالنظر إىل  - 887وهو الرأي األدق -ويرى آخرون 
ع على وقت حتققه كاإلثراء, فاالفتقار كاإلثراء ركن من أركان واقعة اإلثراء غري املشرو 

حساب الغري بال سبب, وااللتزام بالتعويض ينشأ مبجرَّد حتقق كل من اإلثراء 
واالفتقار, ومها يتحققان يف وقت واحد, مادام االفتقار هو سبب اإلثراء, ولذلك 
يكون من املنطقي أن يُنَظر يف حتديد قيمة كل منهما إىل وقت واحد هو وقت 

 .888حتققه

  

                                                           
"الرأي الثاين هو األدق يف نظرنا ملا ثبت لدينا من مبدأ الكالم عن أحكام التزام املثري بأنه خيتلف  - 887

ول مدنياً, وإن مسي التزام املثري بالرد التزامًا بالتعويض, فهو يف مصدره وطبيعته القانونية عن التزام املسؤ 
ليس التزامًا بتعويض الضرر الذي أصاب املفتقر فالقياس على كيفية تقدير التزام املسؤول مدنيًا فاسد, 

كان من حيث التوقيت أم من أواألوىل واألصح قياس تقدير قيمة االفتقار على تقدير قيمة اإلثراء سواء 
 .175الكيفية". د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص حيث 

 .497 - 496د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 888
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 الفصل الثاني
 اإلثراء بال سبب تطبيقاتأهم 

 

ع صورتني من صور اإلثراء بال سبب بأحكام متميزة تواجه خصَّ املشرّ 
وتتميز الصورة األوىل  ,ا اخلاصة, مها صورة دفع غري املستحق وصورة الفضالةمطبيعته

أمَّا الصورة األخرى  ,أساسًا بأنَّ قيمة الكسب فيها تعادل بالضرورة قيمة اخلسارة
فتتميز بأنَّ التعويض يكون فيها دائمًا بقدر اخلسارة حَّتَّ ولو كانت قد جاوزت قيمة 

 .889الكسب خالفاً للقواعد العامة

 
 المبحث األول 

 دفع غير المستحق
 

كّل من تسلَّم   - 1من القانون املدين السوري على أنَّ: " 182نصت املادة 
 مستَحقاً له وجب عليه رّده.على سبيل الوفاء ما ليس 

على أنَّه ال حمل للرد  إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنَّه غري ملزم مبا دفعه,  - 2
 إال أن يكون ناقص األهلية, أو أن يكون قد أُكر ه على هذا الوفاء".

تُعّد هذه املادة من تطبيقات مبدأ عدم جواز اإلثراء على حساب الغري بدون 
من يتسلَّم شيئًا غري مستحق له يثري بال سبب, ومن يفي هبذا ذلك أنَّ  ؛سبب

                                                           
 .851د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 889
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الشيء يفتقر, ولذلك وجب على من تسلَّم أن يرد ما تسلَّمه باعتباره مثريًا على 
 .890حساب املفتقر دون سبب

ع هذه الصورة بأحكام تفصيلية خاصة تتميز عن القواعد العامة وقد خصَّ املشرّ 
والغرض كما هو واضح أنَّ الدين الذي مّت الوفاء به هو وتستجيب لطبيعتها اخلاصة, 

 .892, وهذا ما استقر عليه القضاء891دين غري مستَحق الوفاء

 شروط دفع غير المستحق: -المطلب األول 
يتبنيَّ من النص املذكور سابقاً, أنَّه ُيشرَتط لتطبيق قاعدة دفع غري املستحق, 

 فر الشروط اآلتية:وبالتايل قيام التزام املتسّلم بالرّد تو 

 أن يحصل وفاء: -الشرط األول 
ق, فإذا مل إنَّ التزام املتسل م بالرد  يفرتض أواًل حصول وفاء بالدين غري املستحَ 

 .893وفاء فال جمال للحديث عن الرد  يكن هناك 

                                                           
 .499يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز  - 890
 .851د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 891
. ""للمحكمة أن تكيف الدعوى ودفع غري املستحق شكل متميز من أشكال اإلثراء بال سبب - 892

(. "إن القواعد املقرَّرة يف 36قا  22ص  1974, م 27/12/1973تاريخ  1428/1123)قرار رقم 
بصورة يدخل فيها  من القانون املدين تشمل يف حكمها املطلق كل مبلغ مدفوع لغري مستحقه 182املادة 

ما مت قبضه من الفائدة زيادة عن املقدار اجلائز االتفاق عليه. إن االدعاء باسرتداد ما دفع من الفائدة  
اليوم الذي يعلم فيه من دفع غري املستحق حبقه يف بغري حق يسقط بانقضاء ثالث سنوات من 

(, برنامج 1966لعام  83, حمامون ص 8/2/1966تاريخ  30أساس  67)نقض رقم  االسرتداد".
 الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.

الدافع على سبيل "اسرتداد غري املستحق ال يطبق إال عند تسلم القابض مبلغًا من املال من  - 893
(, برنامج الكامل يف 7قا  7ص  1972, م 22/3/1972تاريخ  46/264)قرار رقم  السداد".

 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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والوفاء تصرف قانوين خيضع يف إثباته للقواعد العامة إلثبات التصرفات 
فال حمل  ,894نةق منها بنصاب اإلثبات بالكتابة أو بالبيّ تعلَّ القانونية, وخباصة ما 

لتطبيق نظرية دفع غري املستحق السرتداد الشيء املعار أو املودع أو املؤجر أو 
ا يتّم االسرتداد بدعوى التنفيذ العيين اللتزام كّل من هؤالء بالرّد الناشئ  املقرتض, إَّنَّ
عن عقده فضاًل عن دعوى االستحقاق اليت يرفعها بصفته مالكاً يستند فيها إىل حق 

 .895امللكية

يُقَصد بالوفاء هنا معن واسعاً, يشمل الوفاء باملعن الضيق أي قيام املدين و 
بتنفيذ ذات االلتزام, كما يشمل األعمال اليت تقوم مقام الوفاء كالوفاء مبقابل, وجتديد 

وعلى ذلك إذا اعتقد املدين أنَّ دينه مستحق الوفاء, فعرض  ,896االلتزام, واملقاصة
آخر غري األداء املتفق عليه عوضاً أو مقاباًل لألداء األصلي,  على الدائن أن يقبل أداءً 

 .897فقبل الدائن بذلك, مثَّ تبنيَّ أنَّ الدين غري مستحق, جاز له أن يسرتد ما وفاه

ق قاعدة دفع غري املستحق, بل وإذا مل تتحقق للعمل صفة الوفاء, فال ُتطبَّ 
 .898ض الغري مثالً القاعدة العامة يف اإلثراء بال سبب, كالبناء يف أر 

 أن يكون الدين غير مستَحق الوفاء: -الشرط الثاني 

                                                           
 .302د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 894
 .179ادية, مرجع سابق, ص د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلر  - 895
"جيوز للدائن إجراء  .502د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 896

املقاصة بني ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن, ولو اختلف سبب الدينني, 
, 23/6/1957تاريخ  1631. )قرار رقم إذا كان كل منهما نقودًا وخاليًا من النزاع ومستحق األداء"

(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء 28ص  77قا  1958( )م 399ص  7ع  8القانون س 
 الفقهاء, مرجع سابق.

 .502د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 897
 .302االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد حسن قاسم, مصادر  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 898
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جيب لتطبيق قاعدة دفع غري املستحق, أن يكون الدين الذي حصل الوفاء به 
 :حالتنيق ذلك يف غري مستحق, ويتحقَّ 

 إذا كان الدين غير مستحق ابتداًء: -الحالة األولى 
 :ةتتحقَّق هذه احلالة يف فروٍض ثالث

 إذا كان الدين لم ينشأ أصاًل:  -الفرض األول 
, أي مل ينشأ أصاًل, كما لو كان 899يتحقق هذا الفرض إذا كان الدين منعدماً 

هناك عقد باطل بطالنًا مطلقًا ودفع املشرتي الثمن, فإنَّه يكون قد دفع دينًا مل ينشأ 
 .900يف األصل نظراً لبطالن العقد

وكيله قد اقرتض مبلغًا من النقود من آخر  ويف مثال ثاٍن أن يعتقد شخص أنَّ 
ويف مثال ثالث وارث يدفع  ,901حلسابه, فيقوم هو بوفائه, مثَّ يتبنيَّ أنَّ القرض مل يتمّ 

 .902ديناً يظن أنَّه على الرتكة, مثَّ يتضح أال وجود هلذا الدين

 إذا كان الدين قد نشأ واستحق ثّم انقضى بعد ذلك: -الفرض الثاني 
االلتزام أي يوجد ويستمر وجوده مدة معّينة, مّث ينقضي بعد ذلك قد ينشأ 

, كما لو أوىف شخص بدين على مورثه, مثَّ عثر 903بسبب من أسباب انقضاء االلتزام
 .904بعد ذلك على ما يثبت قيام مورثه بوفاء هذا الدين بالفعل قبل وفاته

 ُيستَحق بعد:ل االستحقاق ولكنَّه لم إذا كان الدين مؤمَّ  -الفرض الثالث 
                                                           

 .303, ص املرجع السابقد. حممد حسن قاسم,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 899
 .852د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 900
 .500د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 901
 .303د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -إبراهيم سعد د. نبيل  - 902
 .500د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 903
 .852د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 904
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يتحقق ذلك إذا ما كان هناك دين معلق على شرط واقف, ووفاه املدين قبل 
من القانون املدين السوري بقوهلا: "يصح  183وهذا ما عنته املادة  ,905ق الشرطحتقّ 

 ,اسرتداد غري املستحق, إذا كان الوفاء قد متَّ تنفيذًا اللتزام مل يتحقق سببه..."
فااللتزام املعلق على شرط واقف ليس له وجود مؤكد قبل حتقق الشرط, ومن مثَّ إذا 

 . 906ق, فإنَّه يُعّد وفاًء بغري املستحقحصل الوفاء به قبل هذا التحقّ 

وقد يكون الدين مضافًا إىل أجل, ويقوم املدين بوفائه قبل حلول هذا األجل, 
من القانون  184/1نصت املادة  , وقدءويُعّد يف هذه احلالة أيضًا غري مستحق الوفا

املدين السوري على أنَّه: "يصح كذلك اسرتداد غري املستحق, إذا كان الوفاء قد مّت 
 تنفيذاً اللتزام مل حيل أجله...".

 إذا كان الدين مستحقاً وقت الوفاء ثمَّ أصبح غير مستحق: -الحالة الثانية 
على أنَّه: "يصح اسرتداد غري  من القانون املدين السوري 183نصت املادة 

ذلك أنَّ  ,907املستحق, إذا كان الوفاء قد متَّ تنفيذاً اللتزام...زال سببه بعد أن حتقق"
زوال سبب االلتزام يكون له أثر رجعي, فُيعّد االلتزام كأن مل يكن مستحقًا وقت 

 .908الوفاء به, ومن مثَّ يكون هذا الوفاء بغري املستحق
 (: 1مثال )

                                                           
 .852, ص املرجع السابقعبد الرمحن, د.محدي  -حسام الدين كامل األهواين د. - 905
 .501د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 906
"إن الدفع الذي يعترب غري مستحق لزوال سببه ال يكتسب هذه الصفة إال اعتباراً من تاريخ زوال  - 907

باالسرتداد هو التاريخ الذي جيب هذا السبب. وعليه, فإن تاريخ صدور احلكم االستئنايف الذي قضى 
ص  1965, جملة القانون لعام 8/11/1964تاريخ  2551اعتماده لسريان مهلة التقادم". )نقض رقم 

 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.112
 .501د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 908
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الدين ناشئاً عن عقد قابل للفسخ أو لإلبطال, فإذا قام املتعاقد بالوفاء  إذا كان
ق األداء, مثَّ تزول الرابطة العقدية مستحَ  لدينٍ  هبذا الدين فإنَّ وفاءه يكون وفاءً 

 .909قغري مستحَ  بدينٍ  بالفسخ أو باإلبطال بأثر رجعي فيصبح الوفاء وفاءً 

 (: 2مثال )
ق هذا الشرط بعد على شرط فاسخ, مثَّ يتحقَّ أن يفي املدين بالتزام معلق 

الوفاء, فهنا يكون االلتزام موجودًا ومستحقًا وقت الوفاء, مثَّ يصبح بتحقق الشرط  
ق, جييز كأن مل يوجد وبالتايل مل ُيستَحق يف أي  وقت, ولذا يكون وفاء بغري املستحَ 

 .910االسرتداد

 الغلط: -الشرط الثالث 
, بل ُيشرَتط لقيام 911ق أصالً بدفع دين غري مستحَ  الدافعال يكفي أن يقوم 

االلتزام بالرّد أن يكون من قام بالوفاء واقعًا يف غلٍط ما جيعله معتقدًا باستحقاق 
كأن اعتقد أنَّ الدين   ,, سواء كان غلطه هذا غلطًا فعليًا )غلط يف الواقع(912الدين

ان غلطاً يف القانون كأن يف حني أنَّ الدائن شخص آخر, أم ك للمتسل ممستحق عليه 
 .913اعتقد أنَّه ملزم بالوفاء بالدين املعلق على شرط واقف

فإذا كان من قام بالوفاء قد قام به عن بي نة من عدم استحقاقه فإنَّه ال يكون له 
 .914احلق يف االسرتداد

                                                           
 .304د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -نبيل إبراهيم سعد  د. - 909
 .501د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 910
 .304د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 911
 .852عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص د.محدي  -حسام الدين كامل األهواين د. - 912
 .502د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 913
 .852د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 914



- 305 - 
 

ال حمل للرّد إذا كان من قام  - 1وهذا ما قرَّرته حمكمة النقض السورية: "
 / مدين.182لم أنَّه غري ملزم بالدفع مبقتضى نص املادة /بالوفاء يع

إنَّ العلم الذي حيول دون رجوع الدافع مبا دفعه ينصرف إىل العلم من  - 2
 .915تاريخ الدفع ال من وقت إقامة الدعوى"

ق الوفاء إال إذا كان قد وملا كان الغالب أنَّ الشخص ال يفي بدين غري مستحَ 
ق الوفاء, فإنَّ الغلط يُفرَتض, فال يُكلَّف طالب االسرتداد إثباته, بل اعتقد أنَّه مستحَ 

يتعنيَّ على املوىف له إذا ادَّعى أنَّ الوفاء مل يشبه غلط, وأن يثبت أنَّ املويف كان يعلم 
, إذ جيوز للموىف له أن يثبت أنَّ املويف كانت 916وقت الوفاء أنَّه يفي بغري املستحق

سداء خدمة, أو التنازل عن األجل, أو إجازة العقد القابل عنده نية التربع أو إ
 .917لإلبطال

واستثناًء من هذا الشرط, جيوز للمدين أن يسرتد ما وفاه ولو مل يكن واقعاً 
 :918وقت الوفاء يف غلط يف ثالث حاالت

احلالة األوىل: إذا كان الوفاء قد متَّ تنفيذاً اللتزام أصبح غري مستحق لزوال سببه 
ق, ذلك أنَّ الفرض يف هذه احلالة أنَّ االلتزام وقت الوفاء كان مستحقاً حتقَّ بعد أن 

فعاًل على املدين, وبالتايل أنَّ املدين عندما وىف معتقدًا أنَّه يفي باملستحق عليه, مل 
 يكن واقعاً يف أي  غلط.

                                                           
سجالت حمكمة , 9/5/1994/ تاريخ 1812أساس / -/ 1731قرار / -غرفة ثالثة ) - 915

, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية (النقض
 .1413, ص 3193)اجلزء الثاين(, مرجع سابق, قاعدة 

 .502د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 916
 .305قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد حسن  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 917
 .503 - 502د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 918
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فاء احلالة الثانية: إذا كان املويف ناقص األهلية, ذلك أنَّه يستطيع أن يبطل الو 
 استناداً إىل نقص أهليته, ومقتضى البطالن أن جيوز له اسرتداد ما وفاه.

احلالة الثالثة: إذا كان املويف قد أُكر ه على الوفاء, كما لو كان قد سبق له الوفاء 
ولكنَّه فقد املخالصة اليت تثبت هذا الوفاء, فاضطر إىل الوفاء مرة ثانية جتنبًا للتنفيذ 

 اجلربي على أمواله.

 :آثار دفع غير المستحق -المطلب الثاني 
إذا توافرت الشروط السابقة التزم من تسلَّم برد  ما تسلَّمه, إال أنَّ املقدار الذي 

 يلتزم برد ه خيتلف تبعاً ملا إذا كان املتسل م حسن النية أو سيئها.

 االلتزام بالرد : -الفرع األول 
إذا كان من  - 1السوري على أنَّه: "من القانون املدين  186نصت املادة 

 تسلَّم غري املستحق حسن النية فال يلتزم أن يرد إال ما تسلَّم.

أمَّا إذا كان سيء النية فإنَّه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد واألرباح اليت جناها,  - 2
أو اليت قصَّر يف جنيها من الشيء الذي تسّلمه بغري حق, وذلك من يوم الوفاء أو من 

 اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.

الفوائد والثمرات من يوم  وعلى أي  حال يلتزم من تسلَّم غري املستحق برد   - 3
 رفع الدعوى".

ع مييز بالنسبة إىل مدى االلتزام بالرد , يتبنيَّ من النص املذكور أعاله أنَّ املشرّ 
 م سيء النية.ني املتسل م حسن النية واملتسل  ب

 م حسن النية:حالة المتسل   -ألولى الحالة ا
ق له, فإنَّه ال إذا كان املتسل م حسن النية, أي يعتقد أنَّه يتسلَّم ما هو مستحَ 

 يلتزم إال برد  ما تسلَّمه. 
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فال يلتزم برد  مثاره اليت قبضها وهو حسن النية, وال فوائده إذا كان مبلغًا من 
دعوى, لزمته الثمار والفوائد من تاريخ رفع ب بالرد  عن طريق النقود, فإذا طُول  

 .919الدعوى

واألصل هو افرتاض حسن النية, وعلى من يّدعي العكس أن يثبته, وجيوز 
اإلثبات هنا بكافة طرق اإلثبات ألنَّ األمر يتعلق بواقعة مادية ويُعّد املتسل م سيء 

 .920النية من يوم رفع الدعوى عليه

 مثلية: المدفوع نقود أو أشياء -أواًل 
, فإن كان نقوداً, وجب على ماملتسل  يُعّد املدفوع, يف هذه احلالة, دينًا يف ذمة 

تسلَّمه مبقداره العددي, سواء ارتفع سعر النقد, أو  يم أن يرد املبلغ الذاملتسل  
وجيوز أن  ,921اخنفض, وإن كان أشياء مثلية )قمح, قطن(, وجب عليه رّد مقدارها

بعد استئذان م املتسل  حيصل الدافع من السوق على شيء من النوع ذاته على نفقة 
القاضي, أو دون استئذانه يف حالة االستعجال, كما جيوز له أن يطالب بقيمة 

 . 922الشيء, من غري إخالل يف احلالتني حبقه يف التعويض

أو مثار األشياء طاملا كان حسن  يف احلالتني برد  فوائد النقودم املتسل  م لزَ وال يُ 
النية, فإن أصبح سيء النية وهو يكون كذلك من يوم رفع الدعوى عليه فإنَّه يلتزم برد  

 .923الفوائد والثمار من ذلك اليوم
                                                           

 .504د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 919
 .307د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 920
 .333د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 921
د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع من القانون املدين السوري(.  2 - 206)املادة  - 922

 .189سابق, ص 
د وق .307د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 923

يكسب احلائز ما يقبضه من مثار مادام  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 929نصت املادة 
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 ن بالذات:المدفوع شيء معيَّ  -ثانياً 
 ال يغدو دينًا يف ذمة -خالفًا للحالة املتقّدمة  -إنَّ املدفوع, يف هذه احلالة 

ق, أو ترجع ملكيته املتسل م, بل يبقى على ملك الدافع, إذا كان سبب الوفاء مل يتحقَّ 
ق, ويستتبع ذلك أن يكون إىل الدافع, إذا كان سبب الوفاء قد زال, بعد أن حتقَّ 

للدافع دعويان: دعوى عينية )دعوى االستحقاق(, ودعوى شخصية )دعوى اسرتداد 
 هو الدعوى الثانية. , والذي يهمنا هنا924غري املستحق(

فإذا كانت العني ال تزال قائمة, وجب على القابض رّدها عينًا باحلالة اليت 
برد  الثمار م املتسل  , وفيما يتعلق بالثمار ال يلتزم 925تكون عليها وقت رفع الدعوى

مادام أنَّه حسن النية, حيث إنَّه يتملكها بالقبض إىل اليوم الذي يصبح فيه سيء 
 .926إىل يوم رفع الدعوىالنية أو 

 المصروفات التي أنفقها المتسل م: -ثالثاً 
يستحق املتسلم ما أنفقه على الشيء من مصروفات ضرورية الزمة حلفظه 

وإذا أنفق مصروفات نافعة )إقامة  ,927له أن يسرتدها كامالً فوصيانته, كرتميم جدار, 
القواعد املتعلقة بالبناء الذي  ق بشأنهبناء على األرض(, فعندئٍذ أوجب املشرع أن ُتطبَّ 

ق على احلائز, ولو كان وهذه القواعد ُتطبَّ  ,يقيمه الباين حسن النية يف أرض الغري

                                                                                                                                        

والثمار الطبيعية أو املستحدثة تُعترَب مقبوضة من يوم فصلها. أمَّا الثمار املدنية فُتعترَب  - 2حسن النية. 
 مقبوضة يوماً فيوم".

 .333غري اإلرادية, مرجع سابق, ص د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر  - 924
 .190د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 925
 .308د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 926
فقرة ال 931. نصت املادة 340د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 927

األوىل من القانون املدين السوري على أنَّه: "على املالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إىل احلائز مجيع ما 
 أنفقه من املصروفات الضرورية".
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أن  -سواء أكان حسن النية أم سيئها  -سيء النية, وبالتايل يكون من حق احلائز 
 يطالب املالك بتعويض يوازي التحسني احلاصل لألرض بسبب البناء أو األغراس, ما

مل تكن قيمة األبنية واألغراس تفوق قيمة األرض, فعندئٍذ يكون من حق احلائز متلك 
أمَّا املصروفات  ,928األرض املبين عليها أو املغروسة لقاء دفع قيمتها ملالك األرض

الكمالية, كمصروفات الزخرفة والزينة, وهي مصروفات ليست بالضرورية وال 
بشيء منها, ومع ذلك جيوز له أن ينزع ما  م أن يطالب, فليس للمتسل  929بالنافعة

استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إىل حالته األوىل إال إذا اختار الدافع أن 
 .930يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة

 المسؤولية عن الهالك: -رابعاً 
احلائز إذا كان  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 934نصت املادة 

ل من هو بَ حسن النية وانتفع بالشيء وفقًا ملا حيسبه من حقه, فال يكون مسؤواًل ق  
 ملزم برّد الشيء إليه عن أّي تعويض بسبب هذا االنتفاع.

                                                           
 931. نصت املادة 334د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 928

وري على أنَّه: "أمَّا املصروفات النافعة فتسري يف شأهنا أحكام املادة الفقرة الثانية من القانون املدين الس
إذا كان الغري الذي شيَّد  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 889". وقد نصت املادة 889

 األبنية أو غرس األغراس ذا نية حسنة, فال يكون مسؤواًل جتاه مالك العقار عن الثمار اليت استوفاها, وال
وإذا كان قد بن أو غرس على األرض  - 2تقع عليه إال تبعة التلف أو الضرر الذي حدث بسببه. 

املطلوب اسرتجاعها, فال جُيرَب على نزع األبنية اليت بناها وال األغراس اليت غرسها, ويُدَفع له تعويض عن 
بنية واألغراس ذات قيمة وإذا كانت األ - 3التحسني الذي حصل لألرض بسبب هذه األبنية واألغراس. 

تفوق قيمة األرض, فلصاحب األغراس واألبنية احلق يف أن يتملك األرض املبين عليها أو املغروسة لقاء 
 دفع قيمة رقبتها للمالك"

 .340د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 929
 السوري على أنَّه: "فإذا كانت املصروفات  الفقرة الثالثة من القانون املدين 931نصت املادة  - 930

كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها, ومع ذلك جيوز له أن ينزع ما استحدثه  من منشآت على 
 أن يعيد الشيء إىل حالته األوىل إال إذا اختار املالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة".
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وال يكون احلائز مسؤواًل عمَّا يصيب الشيء من هالك أو تلف إال بقدر  - 2
 ".ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا اهلالك أو التلف

عن هالك الشيء أو ضياعه م املتسل   من النص املذكور أعاله أنَّه ال ُيسَأل يتبنيَّ 
وإذا انتفع املتسل م  ,, ويقع عبء إثبات اخلطأ على الدافع931إال إذا كان خبطأ منه

بالشيء, وفقًا ملا حيسبه من حقه, وهلك الشيء أو تلف, أو ضاع, فال يكون 
اد عليه من منفعة, بسبب هذه اهلالك, أو التلف, مسؤواًل عن ذلك, إال بقدر ما ع

 .933, كما لو استعمل أنقاض منزل مهدوم يف بناء آخر932أو الضياع

 التصرف بالعين: -خامساً 
قد حيدث أن يتصرف املتسل م بالعني قبل علمه بالتزامه برد ها, وملعرفة حكم 

 الدافع بالغري. هذا التصرف جيب أن َّنيز بني عالقة الدافع باملتسل م وعالقة

 عالقة الدافع بالمتسل م: - 1
يتوقف األمر على ما إذا كان التصرف يف العني بعوض, أو بغري عوض, يف 
احلالة األوىل يلتزم املتسل م أن يرد للدافع قدر العوض الذي أخذه, ويف احلالة الثانية ال 

 .934يلتزم املتسل م بشيء يف مواجهة الدافع

 بالغير المتصرف إليه:عالقة الدافع  - 2
مقتضى القواعد العامة أنَّ التصرف الصادر من املتسل م إىل الغري ال حُيَتج به يف 
مواجهة الدافع ألنَّه تصرف صادر من غري مالك, وسواء يف ذلك أن يكون هذا 

                                                           
 .504يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز  - 931
 .335د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 932
 .341د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 933
 .309د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 934
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وللدافع أن يسرتد العني من الغري بدعوى االستحقاق,  ,935التصرف معاوضة أو تربعاً 
ن الغري قد كسب ملكية الشيء بسبب آخر من أسباب كسب امللكية,  هذا ما مل يك

, أو التقادم 936من القانون املدين السوري( 927كاحليازة حبسن نية يف املنقول )املادة 
 .937من القانون املدين السوري( 917يف العقار )املادة 

غري ولن ُيضار الدافع يف هذه احلالة األخرية, إذا كان التصرف الصادر إىل ال
أمَّا إذا كان التصرف بغري عوض,  ,938بعوض ألنَّه سيسرتد هذا العوض من املتسل م

غري اسرتداد ذلك ألنَّه ليس له الرجوع على املتسل م بدعوى  ؛فسيتأكد ضرر الدافع
كما ميتنع   ,املستحق, ألنَّ املتسل م حسن النية, وقد صدر منه التصرف بغري عوض

عليه الرجوع على الغري بدعوى اإلثراء بال سبب, ألنَّ هلذا اإلثراء سبباً, وهو التربع 
وهذا احلكم, على الرغم من جماراته للقواعد العامة, جيايف  ,الصادر إىل الغري

 .939العدالة

 حالة المتسل م سيء النية: -الحالة الثانية 
ق له, فإنَّه استيفائه الدين أنَّه غري مستحَ سيء النية يعلم وقت  ن املتسل مإذا كا

يلتزم برد  ما استوفاه, مع مثاره وفوائده من يوم االستيفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه 
 .941, ويقع عبء إثبات سوء النية على الدافع940سيء النية

                                                           
 .309, ص املرجع السابقد. حممد حسن قاسم,  -نبيل إبراهيم سعد د.  - 935
من القانون املدين السوري على أنَّه: "من حاز بسبب صحيح  927نصت الفقرة األوىل من املادة  - 936

 منقوالً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً حلامله فإنَّه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته".
 .335د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 937
 .310د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 938
 .336د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 939
 .504ام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتز  - 940
 .310د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 941
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 المدفوع نقود أو أشياء مثلية: -أواًل 
كما يعوض   ,م أن يرد مقدار ما تسلَّمهإذا كان املدفوع نقودًا تعنيَّ على املتسل  

ها, ويلتزم وإذا كان املدفوع أشياء مثلية, تعنيَّ عليه ردّ  ,الدافع عن اخنفاض سعر النقد
 .942املتسل م, يف احلالتني, برد  الثمار والفوائد, ألنَّه سيء النية

 من القانون املدين السوري 186وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 
بقوهلا: "أمَّا إذا كان سيء النية فإنَّه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد واألرباح اليت جناها, أو 
اليت قصَّر يف جنيها من الشيء الذي تسّلمه بغري حق, وذلك من يوم الوفاء أو من 

 .943اليوم الذي أصبح فيه سيء النية"

الثمار اليت أنتجها أو قيمتها إذا  برد   املتسل مم كان املوىف به شيئًا مثمرًا التز فإذا  
كان قد استهلكها, وقيمة الثمار اليت قصَّر يف جنيها وذلك اعتبارًا من يوم تسّلمه 

برد  فوائد هذه النقود حمسوبة بالسعر  املتسل موإذا كان املوىف به نقودًا التزم , للشيء
 .944القانوين اعتباراً من تاريخ قبضها

 معيَّنة بالذات:المدفوع عين  -ثانياً 
, وكذلك 945يلتزم املتسل م سيء النية برد  العني للدافع مادامت العني موجودة

 930نص املادة , استنادًا إىل 946يلتزم برد  الثمار اليت قبضها, واليت قصَّر يف قبضها
من القانون املدين السوري اليت قضت بأنَّه: "يكون احلائز السيء النية مسؤواًل من 

                                                           
 .337د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 942
نصت على من القانون املدين السوري اليت  930وتُعّد هذه املادة تطبيقًا للحكم الوارد يف املادة  - 943

أنَّه: "يكون احلائز السيء النية مسؤواًل من وقت أن يصبح سيء النية عن مجيع الثمار اليت يقبضها واليت 
 قصَّر يف قبضها. غري أنَّه جيوز أن يسرتد ما أنفقه يف إنتاج هذه الثمار".

 .504د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 944
 .311د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -براهيم سعد د. نبيل إ - 945
 .337د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 946
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صبح سيء النية عن مجيع الثمار اليت يقبضها واليت قصَّر يف قبضها. غري وقت أن ي
 أنَّه جيوز أن يسرتد ما أنفقه يف إنتاج هذه الثمار".

أمَّا املصروفات اليت صرفها على العني, فُتطبَّق عليها القاعدة العامة الواردة يف 
النية, واحلائز سيء من القانون املدين السوري, يستوي فيها احلائز حسن  931املادة 

 .947النية, وقد سبق بيان ذلك

على الشيء نفقات, فال جيوز له أن يطالب املسرتد إال  املتسل مفإذا أنفق 
من القانون املدين السوري على أنَّه:  930نصت املادة  , فقد948بالضروري منها

"يكون احلائز السيء النية مسؤواًل...غري أنَّه جيوز أن يسرتد ما أنفقه يف إنتاج هذه 
 الثمار".

 المسؤولية عن الهالك: -ثالثاً 
ُيسَأل املتسل م سيء النية عن هالك الشيء ولو كان ذلك بسبب أجنيب عنه إال 

 .949الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً يف يد من يستحقه إذا أثبت أنَّ 

من القانون املدين السوري على أنَّه: "إذا كان احلائز  935نصت املادة فقد 
سيء النية فإنَّه يكون مسؤواًل عن هالك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئًا عن 

ولو كان باقياً يف يد من حادث مفاجئ, إال إذا أثبت أنَّ الشيء كان يهلك أو يتلف 
 يستحقه".

وللمتسل م, يف حالة هالك العني أو تلفها أو ضياعها, أن يطالب برد  قيمتها, 
أن يسرتد العني  -يف حالة التلف  -وقت اهلالك أو ما يف حكمه, كما يكون له 

 .950تالفة مع تعويضه عمَّا أصاهبا من تلف
                                                           

 .338د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 947
 .504سابق, ص د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع  - 948
 .504, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 949
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 التصرف في العين: -رابعاً 
وقت  العنيل م يف العني بعوض, كان للدافع أن خيتار بني قيمة إذا تصرف املتس

وإذا تصرف بغري عوض, فليس أمام الدافع إال  ,التصرف فيها, والعوض الذي أخذه
 .951الرجوع بقيمة العني

, ويستطيع 952ال حُيَتج على الدافع بالتصرف الصادر إىل الغري من املتسل مو 
بدعوى االستحقاق, إال إذا كان الغري قد كسب الدافع اسرتداد العني من يد الغري 

ملكية العني باحليازة, أو التقادم, أي إنَّ احلكم هو احلكم ذاته, الذي رأيناه بالنسبة 
 .953إىل املتسل م حسن النية, بسبب أنَّ هذه العالقة ال تتأثر بنية املتسل م

 منع الرد  أو تقييده في حاالت خاصة: -الفرع الثاني 
لتان أفرد هلما املشر ع أحكامًا خاصة يف اسرتداد غري املستحق, مها: هناك حا

 حالة الوفاء قبل حلول األجل, وحالة الوفاء لناقص األهلية.

 حالة الوفاء قبل حلول األجل: -الحالة األولى 
يصح كذلك  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 184نصت املادة 

كان الوفاء قد متَّ تنفيذًا اللتزام مل حيل أجله وكان املويف اسرتداد غري املستحق, إذا  
 جاهاًل قيام األجل.

على أنَّه جيوز للدائن أن يقتصر على رد  ما استفاده بسبب الوفاء املعجَّل  - 2
يف حدود ما حلق املدين من ضرر. فإذا كان االلتزام الذي مل حيل أجله نقوداً, التزم 

                                                                                                                                        
 .338د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 950
 .339, ص املرجع السابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 951
 .312د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 952
 .339د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 953
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للمدين فائدهتا مبعدهلا القانوين أو االتفاقي عن املدة الباقية حللول  الدائن أن يردّ 
 األجل". 

إذا وىف املدين دينه املؤجل, وكان يعلم بقيام األجل, ومل يكن مكرهًا على 
 .954الوفاء, فإنَّ هذا يُعّد منه نزواًل عن األجل, فال يُعّد الوفاء دفعاً لغري مستحق

بالوفاء بدين مؤجل قام املدين بالوفاء به وهو ويتعلق الفرض الذي حنن بصدده 
, وتُعّد هذه احلالة وفاًء بغري 955جاهل قيام األجل أو كان قد أُكر ه على هذا الوفاء

ق, ويكون للمدين حبسب األصل أن يسرتد ما وفاه, على أن يويف به عند مستحَ 
 حلول األجل.

ل هذه احلالة سيسرتد ما إال أنَّه استثناًء من هذا األصل ملا كان املدين يف مث
وفاه, وتبقى ذمته مشغولة به, إىل أن يقوم بوفائه عند حلول أجله, فقد أجاز القانون 

 املذكورة أعاله.  184/2للدائن أن حيتفظ مبا تسلَّمه, وفقاً ملا نصت عليه املادة 

وبذلك يتيسر للدائن, ال اختصار اإلجراءات فحسب, بل أيضًا اتقاء خطر 
 .957, ودون إضرار هبذا األخري956املدينإعسار 

وعلى ذلك إذا اعتقد مقاول عن غلط أنَّه ملزم بتسليم البناء املتعاقد عليه قبل 
املوعد املتفق عليه بستة شهور, وحتمَّل بسبب ذلك نفقات إضافية, وقام فعاًل بتسليم 

ه إىل املقاول البناء إىل صاحبه قبل املوعد, فهنا جيوز لصاحب البناء بداًل من أن يردَّ 
انتظارًا حللول موعد التسليم املتفق عليه, أن حيتفظ بالبناء وأن يردَّ للمقاول أقل 

                                                           
 .340د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 954
 .312د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 955
 .340اإلرادية, مرجع سابق, ص د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري  - 956
 .312د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 957
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القيمتني: قيمة إيراد البناء يف ستة شهور وقيمة النفقات اإلضافية اليت أنفقها املقاول 
 .958إلمتام البناء قبل موعده

فاء به قبل حلول أجله, وإذا كان االلتزام الذي مل حيل أجله نقوداً, ومتَّ الو 
للمدين فائدة هذا  التزم الدائن عوضًا عن رد  املبلغ الذي استوفاه, أن يكتفي بأن يردّ 

د اتفاق وذلك عن املدة الباقية حللول ج  املبلغ مبعدهلا القانوين أو االتفاقي يف حال وُ 
  ء بااللتزام.األجل, أي املدة الفاصلة بني تاريخ الوفاء وتاريخ األجل احملدَّد للوفا

 حالة الوفاء لناقص األهلية: -الحالة الثانية 
ال  ذلك ألنَّ التزامه بالردّ  ؛األصل أنَّ التزام املدين بالرد  ال يتوقف على أهليته

ع خرج على هذه القاعدة ا يستند إىل واقعة اإلثراء, إال أنَّ املشرّ يستند إىل إرادته, وإَّنَّ 
 .959قاصراً كان أو حمجوراً عليهبالنسبة إىل ناقص األهلية, 

من القانون املدين السوري على أنَّه: "إذا مل تتوافر أهلية  187فقد نصت املادة 
ويُعّد  ,ق فال يكون ملتزمًا إال بالقدر الذي أثرى به"التعاقد يف من تسلَّم غري املستحَ 

ع مبناسبة رّ قه املشهذا احلكم قاعدة عامة يف كل  حاالت اإلثراء بال سبب, وقد طبَّ 
 .960من القانون املدين السوري( 143إبطال العقد بسبب نقص األهلية )املادة 

                                                           
. 452املذكرة اإليضاحية ملشروع القانون املدين: جمموعة األعمال التحضريية, اجلزء الثاين ص  - 958

 .504مرجع سابق, ص  مشار إليها لدى: د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام,
 .341د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 959
من القانون  143نصت املادة  .196د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 960

احلالة اليت كانا عليها  يف حاليت إبطال العقد وبطالنه يعاد املتعاقدان إىل - 1املدين السوري على أنَّه: "
ومع ذلك ال يلزم ناقص األهلية,  - 2قبل العقد, فإذا كان هذا مستحياًل جاز احلكم بتعويض معادل. 

 إذا أبطل العقد لنقص أهليته, أن يرد غري ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد". 
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, وهذا القيد 961د مسؤولية املتسلم ناقص األهليةع قد قيَّ وبذلك يكون املشرّ 
, وبصرف النظر عن حسن نية القاصر كافة عام يسري على أنواع عدم االستحقاق

األهلية, ال يلتزم برد  ما تسلَّمه, كما هو احلال يف , فاملتسل م ناقص 962أو سوء نيته
ا يقتصر التزامه على رد  ما أثرى به فقط, ولو  القاعدة العامة يف رد  غري املستحق, وإَّنَّ

ق أّي إثراء فإنَّه ال يلتزم لوضعه, فإذا مل حيق   كان أقل ممَّا دفعه الدافع, وذلك مراعاةً 
 برد  شيء.

 هذا النص, اإلثراء احلقيقي, أي أن يكون ناقص األهلية قد واملراد باإلثراء يف
 انتفع فعالً ممَّا تسلَّمه.

وعلى ذلك إذا تسلَّم ناقص األهلية عينًا معيَّنة بالذات, فهلكت, أو تلفت 
بقوة قاهرة, فإنَّه ال يكون ملزمًا بشيء قبل الدافع, حَّتَّ لو كان سيء النية, ألنَّه مل 

إذا كان اهلالك أو التلف خبطئه, فإنَّه يكون مسؤواًل على أساس أمَّا  ,ينتفع بشيء
وإذا  ,العمل غري املشروع, ألنَّه مميز, واملسؤولية مناطها التمييز, وعندئٍذ جيب التعويض

تصرف املتسل م ناقص األهلية يف العني بطريق التربع, فال رجوع للدافع عليه بشيء, 
 .963كان سيء النية, وقت التربعألنَّه مل ينتفع بالعني, حَّتَّ لو  

 سقوط دعوى استرداد غير المستحق: -الفرع الثالث 
تسقط دعوى اسرتداد غري املستحق لسببني: األول سقوط الدعوى بسبب جترَّد 
املتسل م حسن النية من سند الدين, أو ممَّا حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه 

 والثاين سقوط الدعوى بالتقادم.ل املدين احلقيقي تسقط بالتقادم, بَ ق  

 ق في حالة خاصة:سقوط دعوى استرداد غير المستحَ  -أواًل 
                                                           

 .313مرجع سابق, ص د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 961
 .342د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 962
 .342د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 963
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من القانون املدين السوري على أنَّه: "ال حمل السرتداد غري  185نصت املادة 
ق إذا حصل الوفاء من غري املدين وترتب عليه أنَّ الدائن, وهو حسن النية, قد املستحَ 

أو ممَّا حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل املدين جترَّد من سند الدين, 
احلقيقي تسقط بالتقادم ويلتزم املدين احلقيقي يف هذه احلالة بتعويض الغري الذي قام 

 بالوفاء".

الفرض الذي حنن بصدده هنا يتمثل يف أنَّ شخصًا غري املدين قام بالوفاء 
ص دينًا مستحقًا على شخص ومقتضى ذلك أنَّه إذا وىف شخ ,964بالدين للدائن

آخر, معتقدًا أنَّه ملزم بوفاء هذا الدين, فال جيوز اسرتداد ما وفاه خالفًا للقاعدة 
العامة يف رد  ما ال جيب, وُيشرَتط يف ذلك أن يكون الدائن حسن النية أي جيهل 
الغلط الذي وقع فيه املويف بأن يعتقد مثاًل أنَّ املويف وكيل املدين األصلي يف 

 .965الوفاء

وعالوًة على ذلك فإنَّه ُيشرَتط أن يكون الدائن, استنادًا إىل هذا الوفاء, قد 
ختلص من سند الدين أو تنازل عمَّا كان يضمنه من تأمينات شخصية بأن أبرأ ذمة 
الكفيل مثاًل, أو تأمينات عينية بتنازله عن حيازة العني املرهونة رهنًا حيازياً, على حنو 

ل املدين, أو سقطت بالتقادم دعواه لعدم بَ وسيلة إثبات حقه ق   جترَّد معه من
 . 966مواجهتها خالل املدة احملدَّدة لذلك, أو ضعف موقفه نتيجة تنازله عن التأمينات

ح حقه وال خيفى ما يف هذا احلكم من احنياز ملصلحة الدائن املتسل م حيث ُرج  
ذلك أنَّ الدافع قد حدا بغلطه  ؛غهعلى حق الدافع على أنَّ هذا االحنياز له ما يسو  

بالدائن حسن النية إىل االطمئنان إىل صحة الوفاء,  -وإن شئت قلت بتقصريه  -

                                                           
 .315د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 964
 .507الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب,  - 965
 .337د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 966
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د من سند الدين أو ما يعادله, األمر الذي أوصد أمامه سبيل الرجوع على والتجرّ 
وع على املدين احلقيقي, فتعنيَّ أن يتحمَّل الدافع مغبَّة تقصريه, بأن حُيَرم من الرج

 .967املتسل م

على أنَّ حرمان املويف يف هذه احلالة من اسرتداد ما وفاه بناًء على أحكام رد  
ق, ال حيرمه من الرجوع على املدين احلقيقي وفقًا للقواعد العامة يف اإلثراء غري املستحَ 

الواجب ق إثراًء هو انقضاء الدين غري املشروع, إذ إنَّ املدين احلقيقي يُعّد قد حقَّ 
عليه, وذلك على حساب املويف الذي ُأصيب خبسارة هي قيمة الدين الذي وفاه دون 

 .968أن يكون واجباً عليه

من القانون املدين السوري يف عبارهتا األخرية  185وهذا ما ذكرته صراحًة املادة 
 بقوهلا: "ويلتزم املدين احلقيقي يف هذه احلالة بتعويض الغري الذي قام بالوفاء".

ُيالَحظ أنَّه, يف حالة سقوط دين املتسل م بالتقادم, قد خُيَشى من تواطؤ هذا و 
األخري مع الدافع على عمل خمالصة بالدين يُقدَّم تارخيها, لإليهام حبصول الوفاء, قبل 
متام مدة التقادم, األمر الذي ميك ن الدافع من الرجوع على املدين احلقيقي بدعوى 

التحايل, جيب أن تكون املخالصة ثابتة التاريخ, حَّتَّ ميكن فمنعًا هلذا  ,اإلثراء
 .969االحتجاج هبا على املدين

وقد قرَّرت حمكمة النقض السورية أنَّه: "إذا كان الدين منقضيًا بالتقادم فليس 
 .970ملن أوىف الدين عنه أن يرجع به عليه"

                                                           
 .344د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 967
 .507د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 968
 .344وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص د. حممد  - 969
(, برنامج الكامل يف 85قا  76ص  1972, م 27/2/1972تاريخ  37/47)قرار رقم  - 970

 الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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 تقادم دعوى استرداد غير المستحق: -ثانياً 
"تسقط دعوى اسرتداد  القانون املدين السوري على أنَّه:من  188نصت املادة 

ع بغري حق بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غري ف  دُ  ما
ق حبقه يف االسرتداد, وتسقط الدعوى كذلك يف مجيع األحوال بانقضاء مخس املستحَ 

 .971القضاءه وهذا ما استقر علي ,عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا احلق"
 تسقط دعوى اسرتداد غري املستحق بانقضاء أقصر األجلني: 

ق حبقه يف ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غري املستحَ  - 1
ق عليه, وعادة ال االسرتداد, أي من اليوم الذي يعلم فيه أنَّه دفع دينًا غري مستحَ 

وهذا يف غري  ,972مبدة تطول أو تقصريعلم الدافع حبقه يف االسرتداد إال بعد الوفاء 
حاليت الوفاء باإلكراه ونقص األهلية, حيث تسري املدة من يوم الوفاء بغري املستحق, 

من القانون املدين  182/2ألنَّه من هذا التاريخ يعلم الدافع حبقه يف االسرتداد )املادة 
 .973السوري(

ينشأ احلق يف مخس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا احلق, و  - 2
 .974االسرتداد من يوم دفع غري املستحق

والغالب أن تتقادم الدعوى بالتقادم القصري, غري أنَّه قد حيدث أن تنقضي 
فإذا  ,بالتقادم الطويل, وذلك إذا كان الباقي من املدة الطويلة أقل من املدة القصرية

                                                           
"إن دعوى اسرتداد ما دفع بغري حق تسقط بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من  - 971

 86ص  1963, م 13/5/1963تاريخ  271/178دفع غري املستحق حبقه يف االسرتداد". )قرار رقم 
 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع  سابق.96قا 

 .316د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -سعد د. نبيل إبراهيم  - 972
 .345د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 973
 .507د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 974
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ق عليه, بعد قيامه حَ حصل, وهذا فرض نادر, أن علم الدافع بأنَّه دفع دينًا غري مست
بالدفع, مبدة ثالث عشرة سنة على يوم الدفع, فإنَّ الدعوى تسقط مبضي سنتني 
فحسب من العلم, بسبب أنَّ هذه املدة جيب أال تتجاوز مخس عشرة سنة من يوم 

 . 975نشوء احلق يف االسرتداد

 
 المبحث الثاني

 الفضالة
 

عاجل حلساب شخص الفضالة هي أن يتوىل شخص عن قصد القيام بشأن 
 .977, كمن يدفع دين عن غريه976آخر دون أن يكون ملزماً بالقيام به أو منهياً عنه

وتتميز هذه الصورة من صور اإلثراء بال سبب بإمكان اختالف قيمة اخلسارة 
ويكون االلتزام الناشئ عنها هو دائمًا بقيمة اخلسارة حَّتَّ  ,فيها عن قيمة الكسب

 .978ولو جاوزت قيمة الكسب

ا تدخل للشخص يف شؤون غريه, ومع ذلك يقرّ  ها وتبدو لنا الفضالة وكأهنَّ
قه لصاحل الفرد واجلماعة من القانون ويرتب عليها أثارًا قانونية معيَّنة, وذلك ملا حتق  

لكنَّ القانون املدين قد وضع هلا احلدود  ,تاليف إمهال األفراد يف رعاية شؤوهنم
                                                           

 .345 د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص - 975
 .302د. أمحد سالمة, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 976
"ليس ملن دفع مااًل عن ذمة الغري أن يعود على من قبض املال وإَّنا ينحصر حقه يف مطالبة من  - 977

قا  373ص  1964, م 24/11/1964تاريخ  1953/2768دفع عنه أو مطالبة تركته". )قرار رقم 
 يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.(, برنامج الكامل 663

 .852د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 978
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ن يتدخل يف شؤون غريه إال بالقدر الضروري الذي والضوابط مبا ال يسمح للشخص أ
 .979تدعو إليه الشؤون العاجلة هلذا الغري

ومثال ذلك أن يشعر أحد اجلريان بأنَّ منزل جاره الغائب يوشك على االهنيار 
فيقوم بنفسه أو باالستعانة بعمال أو مبقاولني برتميم هذا املنزل دون أن يأخذ إذناً من 

ا الفرض قام اجلار بفعل نافع, إذ ترتب على الرتميم منع املنزل املالك بذلك, ففي هذ
من االهنيار, وبذلك يكون مالك املنزل قد استفاد, ولذلك ينشئ القانون للجار 
الذي قام بالرتميم حقًا يف مواجهة املالك, مضمونه املطالبة بالنفقات الضرورية 

 .980والنافعة اليت اقتضاها الرتميم

تقوم بالشأن العاجل عن قصد فيظن  كمر نتيجة القول بأنَّ وجيب أال يلتبس األ
نا هنا بصدد تصرف قانوين وليس بصدد واقعة, ذلك أنَّ املقصود بالقصد هو أن أنَّ 

تقصد اإلصالح ال أن تقصد أن يلتزم اجلار بأن يرد لك ما أنفقت, فسواء قصدت 
 .981الرّد أم مل تقصد فإنَّ جارك يلتزم

 الفضالة عن النظم المشابهة: تمييز -المطلب األول 
 بدايًة يتعنيَّ علينا التمييز بني الفضالة واملفاهيم احلقوقية القريبة منها:

 تمييز الفضالة عن اإلثراء بال سبب: -الفرع األول 
ا تُعّد تطبيقًا خاصًا للقاعدة إتلتقي الفضالة مع اإلثراء بال سبب, من حيث  هنَّ

العامة يف اإلثراء بال سبب, ذلك ألنَّ الفضويل ينشط لتحقيق منفعة رب العمل, دون 
نا يف اإلثراء ال نَّ إأن يكون إلثراء األخري سبب آخر, ولكن بينهما فارقًا من حيث 

                                                           
 .317د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 979
وس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص د.عاطف عبد احلميد حسن, در  -حممد لبيب شنب د. - 980

304. 
 .303د. أمحد سالمة, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 981
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ن يقصد نا نتطلب يف الفضالة أنتطلب أن يقصد املفتقر إثراء الغري, يف حني أنَّ 
الفضويل العمل ملصلحة رب العمل, ويرتتب على ذلك أنَّ املفتقر يف اإلثراء بال سبب 
ال يستطيع أن حيصل على تعويض جياوز اإلثراء احلاصل, يف حني أنَّ الفضويل يُعوَّض 

ال يف حدود أقل قيميت اإلثراء واالفتقار, بل يف حدود ما  -جزاء وفاقًا لتفضله  -
ن يكون قد حلقه من ضرر بسبب أورية أو نافعة, وما عسى صرف من مصاريف ضر 

قيامه بالعمل, وهو يُعوَّض عن كل  ما أصابه بسبب تدخله يف شأن غريه, ولو مل 
ل رب بَ تتحقق النتيجة املرجوة من تدخله, ومن ذلك نرى أنَّ حقوق الفضويل, ق  

 .982اء بال سببالعمل, أوسع مدى من حقوق املفتقر, يف مواجهة املثري, يف اإلثر 

 تمييز الفضالة عن الوكالة: -الفرع الثاني 
هذا إىل  ,تلتقي الفضالة مع الوكالة من حيث أنَّ كاًل منهما يُعّد مصدراً للنيابة

وكذا قد تنتهي  ,أنَّ الفضالة قد تنقلب إىل وكالة, إذا أقرَّ رب العمل عمل الفضويل
الوكالة إىل فضالة, إذا جتاوز الوكيل حدود نيابته, أو إذا استمر يف عمله بعد انتهاء 

 .983الوكالة

ينشأ عن تالقي إرادة   ,غري أنَّ الوكالة ختتلف عن الفضالة يف أنَّ الوكالة عقد
أراد  كل من املو كل والوكيل على إحداث آثار قانونية معيَّنة, فالوكيل يلتزم ألنَّه

والقانون ال يلزمه إال ألنَّه أراد أن يلتزم ويف حدود ما أراد أن يلتزم به, أمَّا الفضالة إذا 
توافرت أركاهنا اليت نص عليها القانون فإنَّ القانون ميضي يف ترتيب اآلثار القانونية 

 . 984عليها دون النظر إىل اجتاه إرادة الفضويل إىل ذلك أو عدم اجتاهها
                                                           

 .350 - 349د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 982
 .349, ص املرجع السابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 983
نصت  .318حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 984

الوكالة: "عقد مبقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوين على أنَّ  من القانون املدين السوري 665املادة 
 حلساب املو كل".
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نَّ مصدر التزامات الفضويل القانون يف حني أنَّ مصدر التزامات وعلى ذلك فإ
الوكيل هو عقد الوكالة, وأخريًا يفرتقان يف أنَّ عمل الفضويل قد يكون تصرفًا قانونياً 

 .985وقد يكون عماًل مادياً, أمَّا عمل الوكيل فيكون دائماً تصرفاً قانونياً 

 مصلحة الغير:تمييز الفضالة عن االشتراط ل -الفرع الثالث 
تلتقي الفضالة مع االشرتاط ملصلحة الغري من حيث أنَّ كاًل منهما يُكسب 
الغري حقوقاً دون تدخل من جانبه, ولكنَّهما يفرتقان من حيث أنَّ أساس الفضالة هو 
النيابة, يف حني أنَّ االشرتاط ملصلحة الغري ال يقوم على النيابة, إذ املشرتط ال ينوب 

ط جيب أن يكون ذا مصلحة شخصية يف االشرتاط, رت ا إىل أنَّ املشعن املنتفع, هذ
وهذا خبالف الفضويل, الذي يتعنيَّ أن ال تكون له مصلحة شخصية فيما يقوم به من 

 . 986عمل للغري

 أركان الفضالة: -المطلب الثاني 
من القانون املدين السوري على أنَّ: "الفضالة هي أن يتوىل  189نصت املادة 

ن يكون ملزماً أشخص عن قصد القيام بشأن عاجل حلساب شخص آخر, دون 
 بذلك".

 :987"وإنَّ هذا النص يعين أنَّ الفضالة تتحقق بقيام ثالثة أركان

 املادي. الركن األول أن يقوم الفضويل بشأن عاجل لشخص آخر وهو الركن 
 .الركن الثاين أن يقصد يف قيامه هبذا الشأن العاجل مصلحة رّب العمل 

                                                           
 .349د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 985
 .350, ص املرجع السابقن سوار, د. حممد وحيد الدي - 986
, سجالت حمكمة 3/12/1995/ تاريخ 555أساس / -/ 1392قرار / -غرفة ثانية ) - 987

, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية (النقض
 .2395, ص 4852)اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
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  الركن الثالث أال يكون الفضويل إزاء هذا الشأن العاجل ملتزمًا به وال موكاًل
 فيه وال منهّياً عنه وهو الركن القانوين".

 قيام الفضولي بشأٍن عاجٍل لشخص آخر: -الركن األول 
شقني: األول هو تويل الفضويل شأنًا للغري, وهذا ما  يتكون هذا الركن من

 يتطلب بيان املقصود به, والثاين أن يكون هذا الشأن عاجاًل.

 تحديد المقصود بــ "الشأن": -أواًل 
تفرتض هذه الصورة من صور اإلثراء بال سبب أن يقوم شخص بعمل حلساب 

, وقد يكون هذا الشأن الذي يقوم به الفضويل تصرفًا قانونيًا أو 988شخص آخر
ومن أمثلة التصرف القانوين الذي يقوم به , عماًل مادياً, فالفضالة تسع اإلثنني

يويف ضريبة واجبة أن الفضويل باسم رب العمل, قبول هبة صادرة إىل رب العمل, أو 
يؤجر له منزله أو أرضه, أو أن , أو أن 989على رب العمل ليتفادى توقيع حجز إداري

 .990يبيع له حمصوله

هذه التصرفات القانونية اليت يقوم هبا الفضويل باسم رب العمل قد تكون من و 
, وال ُيشرَتط يف هذه احلالة أن 991أعمال اإلدارة, كما قد تكون من أعمال التصرف

حلساب رب  يكون الفضويل أهاًل ملباشرة التصرف القانوين الذي يربمه, فهو يربمه 
                                                           

 .852د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -ين كامل األهواين حسام الدد. - 988
وقد  .320د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 989

جاء يف قرار: "ملويف الضريبة عن مالك العقار أن يعود عليه هبا إذا كان وفاؤه هبا شرطًا لنقل امللكية إليه 
تاريخ  792/972 مينع ذلك كون الضريبة مرتتبة على العقار قبل متلك املوىف عنه له". )قرار رقم وال
(, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع 87قا  52ص  1970, م 2/12/1969

 سابق. 
 .852بق, ص د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سا -حسام الدين كامل األهواين د. - 990
 .320د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 991
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, ويكفي فيه أن 992العمل, وال يقصد أن ينصرف إليه أثر من آثار ذلك التصرف
 .993يكون الفضويل مميزاً 

ويرتتب على قيام الفضويل هبذه التصرفات القانونية باسم رب العمل النتائج 
 :994اآلتية

 تنشأ عالقة بني الفضويل ورب العمل. .1
 معه الفضويل.تنشأ عالقة بني رب العمل والغري الذي تعاقد  .2
مما , لذي قام به الفضويل إىل رب العملتنصرف آثار التصرف القانوين ا .3

 يستلزم توافر األهلية الالزمة هلذا التصرف لدى رب العمل.
إطفاء , أو 995أن يدفن قريباً لهومن أمثلة األعمال املادية اليت يتوالها الفضويل, 
, أو أن جيين له 996إنقاذًا لراكبهحريق شّب يف منزل رب العمل, أو كبح مجاح جواد 

 .997مثاره أو يرم م له داره

 ويرتتب على قيام الفضويل بالعمل املادي لرب العمل النتيجتني اآلتيتني:

 تنشأ عالقة ملزمة بني رب العمل والفضويل. .1
 إثبات العمل املادي الذي تواله الفضويل جبميع وسائل اإلثبات. .2

                                                           
 .509د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 992
 .320د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 993
 .320, ص املرجع السابقد. حممد حسن قاسم,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 994
جاء يف قرار: "ميكن للفضويل أن يقوم بفعل نافع وعاجل حلساب شخص آخر وأن يرجع عليه,   - 995

 قا 418ص  1967, م 31/8/1967تاريخ  545/442)قرار  كأن يدفن قريباً له وينفق على ذلك".
 (, برنامج الكامل يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.498

 .321د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 996
 .852د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 997
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 "العاجل":تحديد المقصود بـ  -ثانياً 
ق الفضالة أن يتوىل الفضويل شأنًا حلساب شخص آخر, بل ال يكفي لتحقّ 

"جيب أن يكون ما يتصدى له الفضويل شأناً عاجاًل, فليس يكفي لتربير الفضويل أن 
"مبعن أن يكون هذا  ,998يكون التصدي نافعًا ومفيدًا بل ال بّد أن يكون ضرورياً"

 .999"العمل ليتواىن عن القيام هبارّب العمل من الشؤون اليت ما كان 

ع ال يريد أن يتدخل األفراد يف شؤون بعضهم, وهو واحلكمة من ذلك أنَّ املشرّ 
د يف اخلروج على هذه القاعدة فال يبيح لشخص أن يتدخل يف شؤون شخص يتشدّ 

 .1000آخر إال بالقدر الضروري, والذي تدعو إليه احلاجة

السورية اآليت: "إنَّ عدم وجود األمر ويف هذا الصدد قرَّرت حمكمة النقض 
العاجل والضروري يف البيع الذي أجراه الفضويل يفقد الفضالة ركنًا جوهرياً من أركاهنا 

 .1001فه"ال تقوم بتخلّ 

                                                           
, سجالت حمكمة 3/12/1995/ تاريخ 555أساس / -/ 1392قرار / -غرفة ثانية ) - 998

, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية (النقض
 .2395, ص 4852)اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 

ة , سجالت حمكم3/12/1995/ تاريخ 555أساس / -/ 1392قرار / -غرفة ثانية ) - 999
قرار  -غرفة ثانية ). 2395, ص 4852, قاعدة املرجع السابق, احملامي حممد أديب احلسيين, (النقض

, املرجع نفسه, قاعدة (, سجالت حمكمة النقض11/5/1993/ تاريخ 6415أساس / -/ 1228/
 .2396, ص 4853

 - 321د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 1000
322. 
, سجالت حمكمة 11/5/1993/ تاريخ 6415أساس / -/ 1228قرار / -غرفة ثانية ) - 1001

, احملامي حممد أديب احلسيين, موسوعة القضاء املدين اجلديد يف اجتهاد حمكمة النقض السورية (النقض
 .2396, ص 4853)اجلزء الثالث(, مرجع سابق, قاعدة 
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وإذا مل يتوافر يف العمل الذي يقوم به الفضويل صفة الضرورية, فال يلتزم رب 
أرض مملوكة لرب العمل لتحقيق  العمل وفقًا ألحكام الفضالة, كأن يبين الفضويل يف

ا يكون , استغالل هذه األرض وتقدير صفة الضروري اليت تبيح تدخل الفضويل إَّنَّ
د عند تقدير هذه الصفة إذا مل يكن العمل من أعمال وقت التدخل, وجيب التشدّ 

ا من أعمال التصرف  .1002اإلدارة وإَّنَّ

 قصد التدخل لحساب رب  العمل: -الركن الثاني 
يف هذا الركن لبيان املقصود به, وأمهيته, مّث نعاجل الفرض اليت يتوىل فيه نعرض 

 الفضويل شأن نفسه وشأن غريه يف الوقت ذاته, لالرتباط بني الشأنني.

 المقصود بـ"قصد التدخل": -أواًل 
قد قصد  -وهو من ُيسمَّى بالفضويل  -ُيشرَتط أن يكون من قام بالعمل 

وإن آلت نتيجة العمل  ,1003اآلخر ال لصاحل نفسه بالفعل العمل لصاحل الشخص
 .1004ومتحضت منفعته للغري

 مثال:
إذا قام شخص مثاًل برتميم منزل اعتقاداً منه أنَّه مملوك له مثَّ تبنيَّ بعد ذلك أنَّه 
ا تنطبق يف هذا الشأن  مملوك لغريه فال نكون بصدد فضالة وال تنطبق أحكامها, وإَّنَّ

 .1005بال سبب وحدهااألحكام العامة لإلثراء 

                                                           
 .322د حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حمم -د. نبيل إبراهيم سعد  - 1002
 852د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 1003

- 853. 
 .206د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 1004
 852القانون, مرجع سابق, ص  د.محدي عبد الرمحن, أصول -حسام الدين كامل األهواين د. - 1005

- 853. 
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هو جمرَّد نية القيام  - ناكما بيَّ  - وجيب اإلشارة إىل أنَّ املراد بكلمة "قصد" 
بأعمال الفضالة فحسب, وليس نية ترتيب آثار قانونية على هذه األعمال, ألنَّ هذه 

 .1006اآلثار سيتوىل القانون ترتيبها مبجرَّد قيام الفضالة

 ضرورة توافر هذا القصد: -ثانياً 
إنَّ أهم ما مييز الفضالة هو التفضل أو روح الغريية, مبعن أن يصدر الفضويل يف 
عمله عن قصد حتقيق مصلحة للغري, و هذا القصد أو النية هو الذي مييز بني 
الفضالة واإلثراء بال سبب, وله انعكاسه اخلطري على مدى ما يرجع به كل من 

 .1007من تعويض فتقرالفضويل وامل

ه يكفي لتحقيق الفضالة أن يقصد الشخص العمل حلساب غريه, وُيالَحظ أنَّ 
ولو وقع يف غلط يف شخص هذا الغري, وعلى ذلك فإذا قام شخص برتميم شيء 

 .1008معتقداً أنَّه مملوك لزيد, فإذا بالشيء ميلكه عمرو, فإنَّ الفضالة تكون متحققة

 تولي الفضولي شأن نفسه وشأن غيره في الوقت ذاته: -ثالثاً 
ق الفضالة أن يقصد الفضويل العمل ملصلحة شخص نا سابقًا أنَّه جيب لتحقّ بيَّ 

آخر, إال أنَّه ال ُيشرَتط فوق ذلك أن يقصد الفضويل حتقيق مصلحة رب  العمل 
وحده, بل نكون بصدد الفضالة ولو كان الفضويل قد قام بالعمل حتقيقًا ملصلحته 

 اخلاصة ومصلحة رب  العمل يف الوقت ذاته. 

ق الفضالة من القانون املدين السوري: "تتحقّ  190وهذا ما نصت عليه املادة 
ولو كان الفضويل, يف أثناء توليه شأنًا لنفسه قد توىل شأن غريه, ملا بني الشأنني من 

 ارتباط ال ميكن معه القيام بأحدمها منفصاًل عن اآلخر".
                                                           

 .323د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 1006
 .324 - 232, ص املرجع السابقد. حممد حسن قاسم,  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 1007
 .509د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 1008
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 (:1مثال )
ة شائعة, يُعّد ملوك له ملكيالشريك يف امللك الذي يقوم برتميم الشيء امل

ق ق له مصلحة, فهو حيق  شريكه, ألنَّه وإن كان الرتميم حيق  إىل فضوليًا بالنسبة 
وذلك لقيام االرتباط بني املصلحتني, حيث ال , 1009نفسه مصلحة شريكه يف الوقت

 .1010ميكن القيام بإحدامها منفصلة عن األخرى

 (:2مثال )
العني اململوكة على الشيوع كمصيف أو مشَّت قيام شريك على الشيوع بتأجري 

قبل أن ينتهي املوسم وتفوت فرصة تأجريها, حيث يستفيد باقي الشركاء من تصرفه 
  .1011الرتباط مصاحلهم مبصلحته

 أن يكون الفضولي غير ملزم بالعمل وال منهياً عنه: -الركن الثالث 
ذي قام به, وجيب أال ق الفضالة أال يكون الفضويل ملزماً بالعمل  الجيب لتحقّ 

 يكون رب العمل قد أمره به أو هناه عنه.

 عدم التزام الفضولي بالعمل الذي قام به: -أواًل 
ق إذا كان الفضويل ملزماً بالعمل الذي قام به, فإذا ُيالَحظ أنَّ الفضالة ال تتحقّ 

فضولياً قام شخص بإصالح منزل بناًء على عقد أبرمه مع صاحب املنزل فإنَّه ال يُعّد 
ألنَّه ملزم بذلك عن طريق العقد, وإذا قام شخص باإلنفاق على زوجته فإنَّه ال يُعّد 

 .1012فضولياً ألنَّه ملزم بذلك قانوناً 

                                                           
 .510, ص الوجيز يف مصادر االلتزام, املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 1009
 .324د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 1010
 .353د. حممد حامت البيات, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 1011
 .853عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  د.محدي -حسام الدين كامل األهواين د. - 1012
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 أال يكون رب العمل قد أمر الفضولي بالعمل الذي قام به أو نهاه عنه: -ثانياً 
ة, فإذا  قد حيدث أن يعلم رب العمل بقيام الفضويل بشأن من شؤونه العاجل

 .1013كان هو الذي دعاه إىل ذلك كان الغري وكياًل ال فضولياً 

وكذلك احلال لو مل يوجد عقد وكالة ابتداًء, فقام الفضويل بعمل حلساب غريه, 
فأقرَّ رّب العمل صراحًة أو ضمناً هذا العمل, ففي هذه احلالة تصبح الفضالة وكالًة ال 

)وذلك فيما يتعلق حبقوق وواجبات  من تاريخ اإلجازة فحسب, بل منذ بدء العمل
 . 1014الفضويل وصاحب العمل(

من القانون املدين السوري على أنَّه: "تسري قواعد  191ويف ذلك نصت املادة 
 .1015رّب العمل ما قام به الفضويل" الوكالة إذا أقرَّ 

وإذا هنى شخص آخر عن العمل حلسابه, فلم يذعن هذا األخري للنهي, وقام 
ال يُعّد فضولياً, وذلك سواء أكان هذا النهي صرحيًا أم ضمنياً, فال  بالعمل, فإنَّه

يستطيع أن يطالب رّب العمل, استنادًا إىل الفضالة إذا عادت عليه منفعة من هذا 
, وباملقابل جيوز لرب العمل أن يرجع 1016العمل, بل وفقًا ألحكام اإلثراء بال سبب
 .1017رتب على ذلك ضرر لرب العملعليه, على أساس املسؤولية التقصريية, إذا ت

لرغم من هذا النهي, على اق الفضالة ولكن ال يُعَتد بنهي رب العمل, وتتحقّ 
إذا كان من تدخل يف شؤون غريه قد أراد هبذا التدخل أن يسدَّ حاجة ملحة اقتضاها 

                                                           
 .325د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 1013
 .510د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 1014
قرَّ رب العمل ما فعله جاء يف قرار: "الفضويل ميكن أن يسرتد ما دفعه ويعترب وكياًل إذا أ - 1015

(, برنامج الكامل 297قا  160ص  1966, م 13/4/1966تاريخ  373/635)قرار رقم  الفضويل".
 يف الفتاوى واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.

 .510, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 1016
 .360ص د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق,  - 1017
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وجود التزام فرضه القانون على رب العمل أو قضت بأدائه مصلحة عامة, كااللتزام 
 . 1018وااللتزام بتجهيز ميتبالنفقة 

 وميكننا القول إنَّ الفضالة تتحقق عملياً يف فرضني:

أن يقوم الفضويل بالعمل دون علم صاحب العمل, وهو  -الفرض األول 
 الفرض الغالب الشائع.

أن يعلم صاحب العمل مبا قام به الفضويل, فيتخذ موقفاً  -الفرض الثاين 
 ابتداًء أو أقرّه عليه انتهاًء, وال هو هناه عنه. سلبياً, فال هو أمر الفضويل بالعمل

 آثار الفضالة: -المطلب الثالث 
ق أركان الفضالة نشوء عدٍد من االلتزامات اليت ترتتب على كل يرتتب على حتقّ 

ق أركان الفضالة, من الفضويل وصاحب العمل, وتنشأ هذه االلتزامات مبجّرد حتقّ 
 امللتزمني.وبغض النظر عن إرادة الطرفني 

 التزامات الفضولي: -الفرع األول 
 :1019قت الفضالة على النحو السابق أُلز م الفضويل قانوناً بعإذا ما حتقَّ 

 مواصلة العمل الذي بدأه حَّتَّ إمتامه. .1
 أن يبذل يف ذلك من العناية ما يبذله الشخص املعتاد. .2
 أن يقد م حساباً عنه ويرد ما وصل إليه عن طريقه. .3

 عرض التزامات الفضولي: - أوالً 
 :سنتناول فيما يأيت عرض التزامات الفضويل بشكل مفصل

                                                           
 .326د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 1018
 .853د.محدي عبد الرمحن, أصول القانون, مرجع سابق, ص  -حسام الدين كامل األهواين د. - 1019



- 333 - 
 

 االلتزام بالمضي في العمل الذي بدأه الفضولي: -االلتزام األول 
من القانون املدين السوري على أنَّه: "جيب على الفضويل أن  192نصت املادة 

مباشرته بنفسه, كما جيب ميضي يف العمل الذي بدأه إىل أن يتمكَّن رّب العمل من 
 عليه أن خيطر بتدخله رّب العمل مَّت استطاع ذلك".

يلتزم الفضويل باملضي يف العمل الذي بدأه إىل أن يتّمه, أو على األقل إىل أن 
املذكورة  192يتمكَّن صاحب العمل من مباشرته بنفسه وفقًا ملا نصت عليه املادة 

مل قد يعر ض مصاحل األخري خلطر رمبا أعاله, وذلك ألنَّ توقف الفضويل عن الع
 يفوق اخلطر الذي كان يهد ده يف حال عدم التدخل.

ولذلك إذا ثبت أنَّ توقف الفضويل عن املضي يف العمل ال يضر مبصاحل رب  
 .1020العمل, كان له أن يتوقف, ولو مل يكن بوسع صاحب العمل إمتام العمل بنفسه

لفضويل يف هذا االلتزام مقارنة مع الوكيل, د مع اويبدو أنَّ القانون قد تشدَّ 
, 1021من القانون املدين السوري 682/1وذلك ألنَّ الوكيل يستطيع وفقاً لنص املادة 

أن يتنازل عن الوكالة يف أّي وقت هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإنَّ التزام الفضويل 
نته وحفظه, يف باملضي يف العمل يشمل أيضاً ما يتطلبه هذا العمل من إجراءات لصيا

 .1022حني التزام الوكيل حمدَّد صراحًة يف الوكالة وال جيوز له أن يتجاوز هذه احلدود

 إخطار الفضولي رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك: -االلتزام الثاني 
االرتباط بااللتزام السابق, فحَّتَّ يتمكَّن صاحب العمل من  وثيقهذا االلتزام 

يل حَّتَّ يُعَفى الفضويل من التزامه باملضي يف العمل, فقد مباشرة العمل بنفسه, وبالتا
                                                           

 .513د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 1020
على أنَّه: "جيوز للوكيل أن يتنازل يف أّي وقت عن الوكالة ولو وجد  املذكورة682نصت املادة  - 1021

 اتفاق خيالف ذلك, ويتم التنازل بإبالغه للموكل...".
 .445د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 1022
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ألزم القانون األخري بأن خيطر األول بتدخله حلسابه, فمن حق صاحب العمل ومن 
واجبه أيضًا أن يتوىل شؤونه بنفسه, غري أنَّه ُيالَحظ أنَّ املشر ع مل حيد د مدة معيَّنة 

بالتايل يلتزم الفضويل بإخطار صاحب للوفاء بااللتزام باإلخطار, وحسنًا فعل, و 
 العمل بتدخله فور متكَّنه من ذلك, حَّتَّ ولو كان مستعداً إلمتام العمل كله.

 االلتزام ببذل العناية في القيام بالعمل: -االلتزام الثالث 
جيب على  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 193نصت املادة 

العمل عناية الشخص العادي, ويكون مسؤواًل عن بالفضويل أن يبذل يف القيام 
خطئه. ومع ذلك جيوز للقاضي أن ينقص التعويض املرتتب على هذا اخلطأ, إذا  

 كانت الظروف ترب ر ذلك.

وإذا عهد الفضويل إىل غريه بكل  العمل أو ببعضه كان مسؤواًل عن  - 2
 رًة على هذا النائب.تصرفات نائبه, دون إخالل مبا لرب  العمل من الرجوع مباش

وإذا تعدَّد الفضوليون يف القيام بعمل واحد, كانوا متضامنني يف  - 3
 املسؤولية".

 - 1023يلتزم الفضويل, وفقاً للنص املذكور, ببذل عناية يف العمل الذي يقوم به
ومعيار العناية املطلوبة منه هو املعيار ذاته املطبَّق يف جمال  -ال بتحقيق نتيجة 

الشخص املعتاد, فإذا بذل الفضويل عناية هذا سلوك التقصريية, وهو معيار  املسؤولية
 الشخص يف قيامه بالعمل ُعّد موفياً بالتزامه. 

 الخطأ في الفضالة: - 1

                                                           
ة الرجل العادي". )قرار رقم "الفضويل يعترب نائبًا عن رب العمل إذا بذل يف إدارته عناي - 1023
(, برنامج الكامل يف الفتاوى 320قا  265ص  1972, م 21/5/1972تاريخ  104/162

 واالجتهاد وآراء الفقهاء, مرجع سابق.
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عن سلوك الشخص املعتاد ُعّد سلوكه خطأ, وقامت الفضويل إذا احنرف 
 مسؤولية الفضويل عنه, والتزم بتعويض الضرر الذي ترتب عليه.

غري أنَّه يتبنيَّ من النص املذكور أعاله أنَّ املشر ع قد تبن حكمًا خاصًا يف هذه 
احلالة, فقد أجاز للقاضي أن ينقص التعويض الذي يلزم الفضويل بدفعه, خروجًا عن 
األصل الذي يقضي بأن التعويض يكون بقدر الضرر ومساويًا له, وذلك إذا كانت 

 الظروف ترب ر ذلك.

ومن الظروف اليت ترب ر نقص التعويض أن يكون تدخل الفضويل التقاء ضرر 
ن يكون مرتكب أجسيم وشيك الوقوع يهد د صاحب العمل كإطفاء حريق, أو 

كب خطأه أثناء قيامه بإمتام العمل تاخلطأ وارثًا للفضويل الذي بدأ العمل, وقد ار 
 .1024الذي بدأه مور ثه

, أو مل  يكن اخلطأ يف الفضالة, فإنَّ القاضي يعمل أمَّا إذا مل يكن هناك فضالة
, الذي ورد يف النص املذكور 1025قواعد املسؤولية املدنية إعمااًل كاماًل بدون التخفيف

 أعاله.

بعد ذلك يرتك ومثال ذلك الفضويل الذي يقوم بإطفاء حريق يف منزل جاره, مثّ 
وسرقة موجوداته, فاخلطأ هنا هو ترك ل السارقني إليه ا يؤدي إىل تسلّ الباب مفتوحاً, ممَّ 

الباب مفتوحًا وهو خطأ تقصريي خارج عن أعمال الفضالة, ومن مّث يستوجب 
 .1026مسؤولية الفضويل التقصريية جتاه رب العمل

 نائب الفضولي: - 2

                                                           
 .512د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 1024
 .329االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد حسن قاسم, مصادر  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 1025
 .447د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 1026
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إذا عهد الفضويل إىل غريه بالعمل كّله أو بعضه, فإنَّه يكون مسؤواًل عن 
ض العمل يستطيع أن يرجع عليه ليطالبه بتعوي تصرفات نائبه, أي إنَّ صاحب

ولو مل يكن الفضويل قد ارتكب أّي خطأ شخصي,  ه األضرار املرتتبة على عمل نائب
كما أنَّ املشر ع قد منح صاحب العمل احلق يف الرجوع مباشرة على نائب الفضويل 

ذا احلق املذكورة أعاله(, من دون أن يعطي نائب الفضويل مثل ه 2 - 193)املادة 
 يف الرجوع مباشرة على صاحب العمل.

 تعّدد الفضوليين: - 3
متضامنني يف  -حبكم القانون  -إذا قام فضوليون عّدة بعمل واحد, كانوا 

واحد املذكورة أعاله(, أي إنَّ كل ّ  3 - 193مسؤوليتهم جتاه صاحب العمل )املادة 
 أن يطالب أّي واحد منهم يلتزم بكامل التعويض, ويستطيع صاحب العمل بالتايل

منهم بكامل التعويض, مادام العمل الذي قاموا به واحداً, والذي دفع يرجع على 
 الباقني كل بقدر حصته.

أمَّا إذا تعدَّد الفضوليون وقام كل منهم بعمل مستقل عن األعمال اليت قام هبا 
ه بعمله, فال اآلخرون, فإنَّ كاًل منهم يكون مسؤواًل عن اخلطأ الذي ارتكبه يف قيام

 .1027يكونون متضامنني

بتقديم حساب لرب العمل ورد  ما استولى عليه بسبب  االلتزام -االلتزام الرابع 
 الفضالة:

من القانون املدين السوري على أنَّه: "يلتزم الفضويل مبا يلتزم  194نصت املادة 
 قام به". به الوكيل من رد  ما استوىل عليه بسبب الفضالة, وتقدمي حساٍب عمَّا

                                                           
 .513د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 1027
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ليس للوكيل أن  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 672نصت املادة و 
وعليه فوائد املبالغ اليت استخدمها لصاحله من  - 2يستعمل مال املوكل لصاحل نفسه. 

وقت استخدامها, وعليه أيضاً فوائد ما تبقى يف ذمته من حساب الوكالة من وقت أن 
 يُعَذر".

النصوص إذا قبض الفضويل, يف أثناء توليه شأن الغري, مااًل لذلك  تطبيقاً هلذهو 
الغري, ُعدَّ عندئٍذ بالنسبة إىل ذلك املال وكياًل, فال جيوز له أن يستعمل املال لصاحل 
نفسه فإن فعل, وجبت عليه فوائد هذا املال بسعرها القانوين من وقت استخدامه 

من القانون املدين  227, )املادة 1028ذلك املال, ال من وقت املطالبة القضائية
, أمَّا إذا مل يستخدم املال حلساب نفسه فال جتب عليه فوائده إال من 1029السوري(

 .1030وقت إعذاره

هذا إذا كان العمل الذي تواله الفضويل تصرفاً قانونياً, أمَّا إذا كان العمل الذي 
ه لصاحل نفسه, وإال أُلز م تواله عماًل مادياً, كجين حمصول, فال جيوز له أن يستويل علي

 .1031بالتعويض

 األحكام المشتركة اللتزامات الفضولي: -ثانياً 

                                                           
 .369 - 368د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 1028
على أنَّه: "إذا كان حمل االلتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم املقدار وقت  املذكورةنصت املادة  - 1029

الطلب وتأخر املدين يف الوفاء به, كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد 
تجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ قدرها أربعة يف املائة يف املسائل املدنية ومخسة يف املائة يف املسائل ال

املطالبة القضائية هبا إن مل حيد د االتفاق أو العرف التجاري تارخيًا آخر لسرياهنا, وهذا كلَّه ما مل ينص 
 القانون على غريه".

 .448د. فواز صاحل, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. أمين أبو العيال  - 1030
 .331د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 1031
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: أهلية الفضويل, وأثر موت أحد الطرفني يف التزامات ملسألتنينعرض فيما يأيت 
 الفضويل.

 أهلية الفضولي: - 1
من القانون املدين السوري على أنَّه: "إذا مل تتوافر يف  1 - 197نصت املادة 

الفضويل أهلية التعاقد فال يكون مسؤواًل عن إدارته إال بالقدر الذي أثرى به, ما مل 
 تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غري مشروع".

املبدأ ليس ألهلية الفضويل شأن, ذلك ألنَّ االلتزامات اليت ترتتب على 
كاملة, ق بتوافر أركاهنا  , فالفضالة تتحقّ 1032الفضويل تنشأ من القانون, ال من إرادته

 ولو مل يكن الفضويل بالغاً راشداً, بل ميكن أن يكون ناقص األهلية.

 وهنا َّنيز بني التصرفات القانونية واألعمال املادية:

 َّنيز بني فرضني:بالنسبة إلى التصرفات القانونية:  -أ 

إذا أبرم الفضويل التصرف القانوين بامسه, فإنَّه يلزم أن تتوافر  -الفرض األول 
هلية املطلوبة هلذا التصرف, وإال كان التصرف باطاًل, والتزم صاحب العمل فيه األ

 .1033وفقاً لقواعد اإلثراء بال سبب إذا حتققت شروطها

م إذا كان الفضويل قد عقد التصرف القانوين الذي قام به باس -الفرض الثاين 
يكون نائبًا عن رب العمل, ومن مثَّ يكفي أن يتوافر  رب العمل, فإنَّ الفضويل حينئذٍ 

لديه التمييز إلبرام هذه التصرف, ألنَّ آثار هذا التصرف لن تنصرف إليه, بل تنصرف 
 .1034مباشرة إىل رب العمل

                                                           
 .358د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 1032
 .331د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 1033
 .359ابق, ص د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع س - 1034
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 بالنسبة إلى األعمال المادية: -ب 
إذ  إذا كان العمل الذي قام به الفضويل عماًل مادياً, فيكفي فيه أن يكون مميزاً,

 .1035يتعنيَّ أن يتوافر لديه قصد القيام هبذا العمل ملصلحة رب العمل

 بالنسبة إلى االلتزامات المفروضة على الفضولي: -جـ 
 ختتلف األهلية املطلوبة يف الفضويل تبعاً لنوع االلتزام:

فبالنسبة إىل االلتزام باملضي يف العمل الذي بدأه, وااللتزام بإخطار صاحب 
يكفي أن يكون الفضويل مميزاً, وإذا أخلَّ بأحدمها قامت مسؤوليته  العمل بتدخله,

 .1036التقصريية كاملة على أساس اإلخالل بالتزام قانوين

اللتزام ببذل عناية الشخص العادي, وااللتزام بتقدمي احلساب, إىل اأمَّا بالنسبة 
ارة مال ُيشرَتط يف الفضويل أن يكون كامل األهلية, ألنَّ األمر يتعلق حبسن إد

 . 1037الغري

وعلى ذلك إذا كان الفضويل غري كامل األهلية, وأخّل بالتزام من االلتزامات 
ل صاحب العمل إال يف حدود ما أثرى بَ الناشئة عن فضالته, فإنَّه ال يكون مسؤواًل ق  

به, فال يُلَزم بتعويض يزيد عن املنفعة اليت حصل عليها من وراء تدخله يف شؤون 
 .1038فإذا مل حيصل على أيّة منفعة, فال يُلَزم بأي  تعويضصاحب العمل, 

ويف املقابل إذا ارتكب الفضويل خطأ تقصرييًا خارجًا عن أعمال الفضالة, فإنَّه 
ل وفق القواعد العامة يف املسؤولية التقصريية, أي إنَّه يلتزم بتعويض كامل الضرر ُيسأَ 

                                                           
 .359 - 358د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 1035
 .331د. حممد حسن قاسم, مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  -د. نبيل إبراهيم سعد  - 1036
 .359د. حممد وحيد الدين سوار, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 1037
 .514الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص د. حممد لبيب شنب,  - 1038
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من  165يكن كامل األهلية )املادة املرتتب على خطئه مبجّرد كونه مميزاً, ولو مل 
 القانون املدين السوري(.

 أثر موت أحد الطرفين في التزامات الفضولي: -ثانياً 
إذا مات  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 195نصت املادة 

 .2فقرة  683الفضويل التزم ورثته مبا يلتزم به ورثة الوكيل طبقاً ألحكام املادة 

مات رّب العمل بقي الفضويل ملتزماً حنو الورثة مبا كان ملتزماً به حنو وإذا  - 2
 مورثهم".

على أنَّه: "ويف حالة انتهاء  نفسهمن القانون  2 - 683نصت املادة وقد 
الوكالة مبوت الوكيل جيب على ورثته, إذا توافرت فيهم األهلية وكانوا على علم 
بالوكالة, أن يبادروا إىل إخطار املوكل مبوت مورثهم وأن يتخذوا من التدابري ما تقتضيه 

 احلال لصاحل املوكل".

 أثر موت الفضولي في التزاماته: - 1
كورثة   -تنتهي باملوت, وإنَّ ورثة الفضويل  -شأهنا شأن الوكالة  -إنَّ الفضالة 

إذا ما توافرت فيهم األهلية, وكانوا على علم بالفضالة, يلتزمون التزاماً  -الوكيل 
شخصياً مباشراً بأن يبادروا بإعالم رب العمل مبوت مور ثهم, كما يلتزمون بأن حيافظوا 

حَّتَّ يتمكَّن هذا من مباشرة العمل  على ما متَّ من عمل لصاحل رب العمل,
 .1039بنفسه

 أثر موت رب العمل في التزامات الفضولي: - 2
إذا مات رب العمل بقي الفضويل ملتزمًا حنو الورثة مبا كان ملتزمًا به حنو 
مور ثهم, وكما واضح فإنَّ الفضالة ال تنقضي مبوت رّب العمل, بل يظل الفضويل 
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كما كان ملتزمًا حنو رّب العمل نفسه, ويف هذا ختتلف   ملتزمًا حنو ورثة رّب العمل
الفضالة عن الوكالة, إذ إنَّ الوكالة تنقضي مبوت املوكل, ويرجع سبب هذا االختالف 
إىل أنَّ موقف الفضويل ال يتغريَّ مبوت رّب العمل فهو ال يزال فضوليًا بالنسبة إىل 

ا تنتهي ورثته, أمَّا الوكالة فتقوم على عالقة شخصية بني  الوكيل واملوكل, وبالتايل فإهنَّ
 .1040مبوت املوكل

 التزامات صاحب العمل: -الفرع الثاني 
يلتزم صاحب العمل بأن يرفع عن عاتق الفضويل االلتزامات اليت ارتبط هبا من 
جراء تنفيذ العمل, وأن يرّد له مجيع ما أنفقه يف تنفيذه للعمل حَّتَّ ولو جتاوز قدر 

ق لصاحب العمل طاملا كان ذلك يف حدود ما ميكن أن ينفقه الكسب الذي حتقَّ 
 .1041الشخص املعتاد, كما يلتزم بأن يدفع للفضويل أجراً عن عمله يف بعض األحوال

من القانون املدين السوري على أنَّه: "يُعّد الفضويل نائباً  196فقد نصت املادة 
ق لعادي, ولو مل تتحقَّ عن رب  العمل, مَّت كان قد بذل يف إدارته عناية الشخص ا

النتيجة املرجوة. ويف هذه احلالة يكون رّب العمل ملزمًا بأن ينفذ التعهدات اليت 
عقدها الفضويل حلسابه, وأن يعو ضه عن التعهدات اليت التزم هبا, وأن يرّد له النفقات 

أن الضرورية والنافعة اليت سوَّغتها الظروف مضافًا إليها فوائدها من يوم دفعها, و 
يعو ضه عن الضرر الذي حلق بسبب قيامه بالعمل, وال يستحق الفضويل أجرًا على 

 عمله إال أن يكون من أعمال مهنته".

 :هيا النص أنَّ التزامات رب العمل ويتضح من هذ

 تنفيذ التعهدات اليت عقدها الفضويل حلسابه. .1
 تعويض الفضويل عن التعهدات اليت التزم هبا. .2
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رية والنافعة اليت سوَّغتها الظروف مضافًا إليها فوائدها من رّد النفقات الضرو  .3
 يوم دفعها.

 بسبب قيامه بالعمل. هتعويض الفضويل عن الضرر الذي حلق .4
 عمله إذا كان من أعمال مهنته. عندفع أجر إىل الفضويل  .5
 عرض التزامات صاحب العمل: -أواًل 

 :مفصل سنقوم بعرض التزامات صاحب العمل املذكورة أعاله بشكل

 االلتزام بتنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه: -االلتزام األول 
إذا توافرت أركان الفضالة, وكان الفضويل قد بذل عناية الشخص املعتاد يف 
قيامه بالعمل الذي تواله حلساب صاحب العمل, فإنَّه يُعّد نائبًا عن هذا األخري, 

ون, وبذلك ختتلف عن النيابة االتفاقية كنيابة ونيابته نيابة قانونية مصدرها القان
 الوكيل.

ويرتتب على نيابة الفضويل عن صاحب العمل, أن تنصرف آثار التصرفات 
القانونية اليت يعقدها الفضويل باسم صاحب العمل إىل صاحب العمل مباشرًة, 

معه  فيصبح صاحب العمل دائناً ومديناً مبقتضى هذه التصرفات, فال يكون ملن تعاقد
ا يكون رجوعه على  الفضويل أن يرجع على الفضويل بناًء على تلك التصرفات, وإَّنَّ

 .1042األصيل وهو صاحب العمل

 االلتزام بتعويض الفضولي عن التعهدات التي التزم بها:  -االلتزام الثاني 
إذا كان الفضويل قد تعاقد مع الغري بامسه الشخصي, وإن كان ذلك حلساب 

آثار العقد ُتضاف إليه )أي إىل الفضويل(, فهو الذي يصبح  صاحب العمل, فإنَّ 
فإذا قام الفضويل بتنفيذ التزاماته, كان صاحب العمل  ,ملتزمًا مبقتضى هذا العقد
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ملزمًا بتعويضه عن هذه االلتزامات, وإذا كان الفضويل مل ينفذ هذه االلتزامات بعد, 
وعلى ذلك إذا تعاقد  ,عنهفيجوز له أن يطالب صاحب العمل بتنفيذها بداًل 

الفضويل بامسه الشخصي مع مقاول إلصالح منزل صاحب العمل اآليل إىل 
السقوط, فإنَّ الفضويل يلتزم مبقتضى هذا العقد بدفع أجر املقاول, ويف هذه احلالة إمَّا 
أن يقوم الفضويل فعاًل بدفع هذا األجر, ومطالبة صاحب العمل بأن يردَّ إليه ما دفعه 

ائده من يوم الوفاء به, وإمَّا أن يطالب الفضويل صاحب العمل بأن يرفع عنه مع فو 
 .1043االلتزام بدفع األجر, وأن يقوم هو بالوفاء هبذا األجر مباشرة للمقاول

 االلتزام برد  النفقات الضرورية والنافعة: -االلتزام الثالث 
إىل الفضويل النفقات الضرورية والنافعة اليت أنفقها  يلتزم صاحب العمل بأن يرد

يف سبيل القيام بالعمل, شريطة أن تكون نفقات تسو غها الظروف, وُيضاف إىل هذه 
 النفقات فوائدها حمسوبة من يوم قيامه بدفعها.

ويف هذا استثناء من القواعد العامة قرَّره القانون ملصلحة الفضويل؛ ألنَّ الفوائد 
َحق إال من وقت املطالبة القضائية, وهو يلتزم برد  هذه النفقات الضرورية ال ُتست

 .1044والنافعة, ولو مل يرتتب على إنفاقها أّي إثراء لرب العمل

ويف تقدير ما إذا كانت النفقات تسو غها الظروف يُنَظر إىل ما ينفقه الشخص 
 .1045د فيها الفضويلاملعتاد يف قيامه بتنفيذ هذا العمل يف مثل الظروف اليت ُوج  

 االلتزام بتعويض الفضولي عن الضرر الذي أصابه: -االلتزام الرابع 
يلتزم صاحب العمل بأن يعو ض الفضويل عن الضرر الذي حلقه من جراء قيامه 

 بالعمل, دون أن يكون راجعاً خلطأ منه.
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ومثال ذلك أن تنتقل إىل الطبيب عدوى وهو يباشر عالج املريض إنقاذاً 
ته, أو تتلف بعض أمتعة الشخص املؤازر وهو يطفئ حريقًا شبَّ يف منزل حليا

, فإنَّ صاحب العمل يلتزم بتعويضه عن هذا الضرر, مادام أنَّه حصل 1046جاره
بسبب تنفيذ العمل موضوع الفضالة, ومل يكن سببه خطأ الفضويل, أمَّا إذا كان 

يكون صاحب العمل الضرر الذي حلق الفضويل راجعًا إىل خطئه الشخصي, فال 
ملزماً بتعويضه, ويُعّد الضرر راجعاً إىل خطأ الفضويل إذا كان يستطيع أن يتوقاه ببذل 

 .1047جهد معقول, ولكنَّه مل يفعل

االلتزام بدفع أجر إلى الفضولي على عمله إذا كان من  -االلتزام الخامس 
 أعمال مهنته:

 تدخل ضمن مهنته, فإنَّه إذا كان العمل الذي قام به الفضويل من األعمال اليت
 يستحق أجراً عن هذا العمل, إضافة إىل ما سبق ذكره.

ومثال ذلك أن يقوم طبيب بعالج مريض, أو أن يتوىل مقاول ترميم بناء, 
فيكون لكل من الطبيب أو املقاول أن يُؤَجر على هذا العمل, وحتد د احملكمة مقدار 

يف ذلك أجر املثل, والظروف اليت متَّ فيها  هذا األجر يف حال االختالف عليه, مراعيةً 
 .1048العمل, ومدى النجاح الذي حقَّقه الفضويل يف القيام بعمله

د أرباب العمل فال يقوم التضامن بينهم وذلك ألنَّ القانون مل ينص وإذا تعدَّ 
 .1049على ذلك, وال يفرتض التضامن يف مثل هذه احلال

 صاحب العمل:األحكام المشتركة اللتزامات  -ثانياً 
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هلية صاحب العمل, وأثر موت كل من الطرفني يف التزامات فيما يأيت ألعرض ن
 صاحب العمل.

 عدم اشتراط توافر األهلية لدى صاحب العمل: - 1
من القانون املدين السوري على أنَّه: "أمَّا رّب العمل  2 - 197نصت املادة 

 التعاقد".فتبقى مسؤوليته كاملة, ولو مل تتوافر فيه أهلية 

وعلى ذلك ال ُيشرَتط توافر األهلية لدى صاحب العمل, فسواء كان صاحب 
العمل بالغًا راشداً, أو صبيًا مميزاً, أو صبيًا غري مميز, فإنَّه يلتزم بااللتزامات السابقة 
مَّت قام فضويل بالعمل حلسابه وتوافرت أركان الفضالة اليت تقدَّم ذكرها, ويرجع ذلك 

زامات صاحب العمل ليس مصدرها إرادته فالفضالة تتحقق ولو مل يرد إىل أنَّ الت
ومن  -بشرط أال يكون قد هناه عنه  -صاحب العمل, العمل الذي قام به الفضويل 

ناحية أخرى ال ُيشرَتط لقيام الفضالة توافر أّي قصد أو نية لدى صاحب العمل, 
ب صاحب العمل, وهو ما خالفًا للفضويل الذي رأينا ضرورة أن يقصد العمل حلسا

رتبنا عليه ضرورة أن يكون الفضويل مميزًا على األقل, حَّتَّ يتوافر ذلك القصد 
 .1050لديه

ولكن عندما يقوم الفضويل بإبرام تصرف قانوين باسم رب العمل, فيجب أن 
تتوافر يف رب العمل األهلية الالزمة إلبرام هذا التصرف حَّتَّ تسري آثاره مباشرة 

 .1051عليه

 أثر موت أحد الطرفين في التزامات صاحب العمل: - 2
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مل يرد نص يبني  أثر موت صاحب العمل, أو موت الفضويل يف التزامات 
صاحب العمل, ولذا وجب الرجوع إىل القواعد العامة, ووفقًا هلذه القواعد إذا مات 

ويل, وإذا صاحب العمل, فإنَّ التزاماته تبقى يف تركته, وعلى ورثته أن يؤدوها إىل الفض
 .1052مات الفضويل, بقي صاحب العمل ملتزماً حنو ورثته

 عدم إلزام صاحب العمل إذا كان الفضولي متبر عًا: - 3
افرتض القانون يف إلزامه صاحب العمل بااللتزامات السابقة أنَّ الفضويل حني 
قام بعمله مل يكن مترب عاً, بل كان يقصد إىل جانب العمل ملصلحة صاحب العمل 

ولكنَّ هذا االفرتاض ليس قاطعًا بل هو  ,ن يطالبه مبا تكبده بسبب هذا العملأ
بسيط, فإذا ثبت يف حالة من احلاالت أنَّ الفضويل مل يكن ينوي املطالبة برد  ما 

 ,أسلف أي إنَّه مترب ع بعمله ومباله, فال يكون له أن يطالب صاحب العمل برد  شيء
ة التربّع وحق الفضويل يف الرجوع على صاحب وعلى ذلك فاألصل هو انتفاء ني

العمل مبا أسلفه, وال يُعَدل عن هذا األصل ويُعّد الفضويل مترب عًا إال إذا ظهر جلياً 
 .1053من ظروف احلال أنَّه ليس يف نية الفضويل أن يطالب برد  ما أنفقه

 سقوط الدعوى الناشئة عن الفضالة: - الفرع الثالث
القانون املدين السوري على أنَّه: "تسقط الدعوى من  198نصت املادة 

الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كّل طرف حبقه. 
وتسقط كذلك يف مجيع األحوال بانقضاء مخس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه 

 هذا احلق".
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سواء املقرَّرة ملصلحة  -وفقاً للنص املذكور تسقط الدعاوى الناشئة عن الفضالة 
 : 1054بانقضاء أقصر املدتني -الفضويل أو ملصلحة صاحب العمل 

 ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه صاحب احلق حبقه.  .1
أو مخسة عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا احلق, أي من وقت قيام  .2

 الفضويل بالعمل العاجل حلساب صاحب العمل.

  

                                                           
 .519, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 1054



- 348 - 
 

 
  



- 349 - 
 

 

 الباب الثالث

 القانون
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 تمهيد:
, حيث يُعّد القانون 1055يتمثل املصدر اخلامس من مصادر االلتزام يف القانون

مصدرًا من مصادر االلتزام غري اإلرادية, وتزداد أمهية القانون يف اجملتمعات االشرتاكية 
 .1056نتيجة لسياسة تدخل الدولة بالتنظيم يف خمتلف اجملاالت

 - للمشروع التمهيدي للقانون املدين املصريوقد بيَّنت املذكرة اإليضاحية 
يف هذا الصدد أنَّ: "كّل التزام أيَّاً كان مصدره املباشر  -أصل القانون املدين السوري 

يرجع إىل القانون, باعتباره املصدر األخري لاللتزامات واحلقوق مجيعاً. فمن االلتزامات 
ري مشروع أو إثراء بال سبب, ويرد ما يكون مصدره املباشر تصرفًا قانونيًا أو عماًل غ

يف مصدره األخري إىل القانون, ومنها على نقيض ذلك ما يكون القانون مصدره 
 .1057املباشر واألخري يف آٍن واحد"

 وللقانون بوصفه مصدراً لاللتزام معنيان: معن واسع, ومعن ضيق.
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 الفصل األول
 القانون بوصفه مصدراً غير مباشر لاللتزام

 (الواسع)المعنى 
 

يُراد بالقانون باعتباره مصدرًا لاللتزام يف معناه الواسع, أن يكون مصدرًا غري 
مباشر, فالقانون من وراء كل  االلتزامات حميط, سواء أكان مصدره املباشر تصرفاً 

أو إثراء بال سبب, فليس مثة املنفردة(, أم عماًل غري مشروع, قانونياً )العقد أو اإلرادة 
 .1058ال ميكن رّده إىل القانون -أياً كانت الواقعة اليت نشأ عنها  -لتزام ا

 

 الفصل الثاني
 القانون بوصفه مصدراً مباشراً لاللتزام

 )المعنى الضيق(
 

القانون يف معناه الضيق الذي نقصده يف هذه احلالة يُراد به القانون كمصدر 
فااللتزامات يف هذه احلالة تستمد وجودها من القانون مباشرة,  ,مباشر لاللتزامات

, ومن مّث 1059وتنشأ مبعزل عن أي  عمل إرادي سواء أكان مشروعًا أم غري مشروع
 .1060فُيسمَّى االلتزام يف هذه احلالة بااللتزام القانوين

                                                           
 .376 - 375, ص املصادر غري اإلرادية, مرجع سابقد. حممد وحيد الدين سوار,  - 1058
 .288د.عمر العبد اهلل, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 1059
 .303د. أمحد سالمة, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 1060



- 354 - 
 

ا بناًء على توفر  مع مالحظة أنَّ القانون ال ينشئ هذه االلتزامات اعتباطاً, وإَّنَّ
عوامل اجتماعية أو اقتصادية توجب إنشاءها, وكان من املمكن اعتبار هذه العوامل 

ت عليها, ولكن نظرًا ألنَّ هذه العوامل ال جيمع بينها مصدرًا لاللتزامات اليت بُنيَ 
صفات أو آثار مشرتكة, فإنَّه يصعب تنظيمها يف صورة قواعد عامة, ولذلك يتّم هذا 

القانون كّل عامل أو كّل ظاهرة على حده, حيد د شروطها, واآلثار التنظيم بأن يتناول 
املرتتبة عليها, وذلك يف املوضع الذي تتعلق به هذه الظاهرة, ولذلك جند تنظيم هذه 

 .1061الظواهر متناثراً يف فروع القانون املختلفة

اليت ومن هذه الوقائع واقعة القرابة اليت تنشئ االلتزام بالنفقة, وواقعة اجلوار 
تنشئ التزامًا على املالك بأن يرتك جاره مير يف أرضه كي يصل إىل الطريق العام إذا  

 , وغريها.1062كانت أرضه حمبوسة عن هذا الطريق

وللتنبيه أنَّ هناك التزامات تنشأ خارج نطاق العقد واإلرادة املنفردة والعمل غري 
اصًا بالقانون كمصدر من املشروع واإلثراء بال سبب, أفرد القانون املدين فصاًل خ

 .1063مصادر االلتزام, ومل يضمنه سوى نص واحد

من القانون املدين السوري على أنَّ: "االلتزامات اليت  199فقد نصت املادة 
 تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية اليت أنشأهتا".

نون مباشرة ختضع يف ومفاد النص السابق أنَّ االلتزامات اليت تنشأ عن القا
, وختضع 1064نشأهتا ويف أحكامها ويف انقضائها للنصوص القانونية اليت فرضتها

                                                           
 .17 - 16د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 1061
 .303ص  د. أمحد سالمة, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, - 1062
 .17د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 1063
 .18, ص املرجع السابقد. حممد لبيب شنب,  - 1064
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ض إليه النص القانوين للنظرية العامة يف أحكام االلتزام أيًَّا كان مصدره, فيما مل يتعرَّ 
 .1065الذي أنشأها

ونظراً ألنَّ االلتزامات اليت ُتستَمد من القانون تنشأ بالرغم من إرادة املدين, فإنَّ 
ها ال يستلزم توفر األهلية لدى املدين, وعلى ذلك يتحمَّل املدين بااللتزامات وءنش

 .1066اليت يفرضها القانون مباشرة ولو كان غري مميز
  

                                                           
 .3د. أمين أبو العيال, املصادر غري اإلرادية, مرجع سابق, ص  - 1065
 .18د. حممد لبيب شنب, الوجيز يف مصادر االلتزام, مرجع سابق, ص  - 1066
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