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 الملخص

الضرر، بل ان التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر،  التعويض هو الحالة الطبيعية الناتجة عن       

المسؤولية  نتاجهو الضرر ف، 1فال تعويض اال بضرر اال في الحالت االستثنائية التي نص عليها القانون

بصرف النظر عن نوع وشعوره، ماله أو  جسده او فيبشخص ما الذي يلحق  وهو األذى ،ريةالتقصي

اب التعويض من دولة الى أخرى، تختلف أسس وطريقة حسوضرراً مادياً او معنوياً،  فقد يكون ،الضرر

او قلة احتراز ترتب عليه تعرض شخص ما خالل تواجده في دولة غير دولته لضرر ناتج عن اهمال  فإذا

 الفعل اهع أسس تقدير التعويض لقانون الدولة التي وقع فيمسؤولية تقصيرية، فهل من العدالة اخضاقيام 

 .كثر مالئمة وعدالة، ام ان هناك ضوابط اسناد أفقط الضار

 تحقق مكان قانون اإلرادة، قانون المحلي، القانون التعويض، التقصيرية، المسؤولية المفتاحية:الكلمات 

 .مالئمة األكثر القانون الضرر،

 

                                                           
القانون على حاالت معينة نوجب التعويض دون الحاجة ألثبات ان هناك ضرر قد وقع بالشخص، مثل ما بينه قد ينص  - 1

القانون المدني األردني في حالة التعويض عن الضرر فيما يتعلق بالفوائد الناتجة عن التأخر في سداد الدين فالضرر هنا 

 مفترض.
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Compensation for Negligence liability and its submission to the law of the  

Country in which the act establishing the obligation occurred 
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Abstract 

             Compensation is the natural condition resulting from the damage, rather 

compensation is present and nothing with the harm, so there is no compensation 

except for damage except in exceptional cases stipulated by the law, and the 

damage is one of the pillars of negligence, and it is the harm that inflicts a person 

on his body, money or feeling. That is, regardless of the type of damage, it may be 

material or moral damage, and the basis and method of calculating compensation 

differ from one state to another, so if a person is exposed during his presence in a 

country other than his own to harm resulting from negligence or lack of 

precaution, and consequent responsibility for negligence, is it justice to subject 

The basis for assessing compensation for the law of the state in which the harmful 

act occurred, or are there more appropriate and fair attribution contr.    

Keywords:  Tort Liability, Compensation, Local law, the law of the will, the law 

of the place where the damage was achieved, the most 

favorable.                                                                                      
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 المقدمة

 ،العقدية نوعان لمسؤولية واحدة وهي المسؤولية المدنيةوالتقصيرية بالّرغم من أّن المسؤولتين          

 ءتبا، إال أن جميع محاوالتهم  هاالجمع بين البعض ةحاولبالرغم من مو، (ال يجوز الجمع بينهم والقاعدة انه)

دم بواجب فرضه القانون أال وهو عفالمسؤولية التقصيرية مصدرها القانون، وتنشأ نتيجة اإلخالل الفشل، ب

المسؤولية العقدية تنشأ نتيجة اإلخالل بالتزام عقدي، أي مخالفة أحد شروط العقد، ، اما الغيراإلضرار ب

االلتزام العقدي ينبغي أن تتوفّر فيه األهلية حتى تقوم المسؤولية العقدية، أما المسؤولية التقصيرية فلم تشترط و

رثر المترتب على قيام احد هذه المسؤوليتين هو التعويض عن الضرر الذي احدرثه هذا واال األهلية لقياِمها،

طأ المدني المصري هو الخبعض التشريعات مثل القانون إذا كان أساس المسؤولية التقصيرية في و، االخالل

الضار  الفعلهو أساس هذه المسؤولية  باعتبارفإن المشرع األردني قد ساير الفقه اإلسالمي الواجب االرثبات، 

د رثالرثة وجوفي القانون المدني األردني على  مرتكب الفعل الضار مسؤوليةوتتحقق  ولو صدر من غير مميز،

 نصتالتي من القانون المدني األردني  652هذا ما بينته المادة و، وعالقة السببية، الضرروفعل هي الأركان 

 "كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر".  أن على

المسؤولية  المتحقق عنالناتج عن خضوع التعويض  ،تنصب هذه الدراسة على تنازع القوانينو      

الي أدى في العصر الحوتطور وسائل المواصالت واالتصاالت فالتطور التكنولوجي والصناعي التقصيرية، 

وزيادة اعداد المصابين والمتضررين نتيجة  ،األضرار الناشئة عن اإلهمال وقلة االحتياط واالحتراز زدياداإلى 

، حيث حاولت هذه الدراسة البحث عن القانون األكثر مناسبة وعدالة إلخضاع التعويض الناشئ األفعالهذه 

 .عن المسؤولية التقصيرية ألحكامه

 ان تكون خطة البحث كما يلي: رأيناوانطالقاً من هذا المقدمة 

 .المفهوم القانوني للمسؤولية التقصيريةالمبحث االول: 

 .وانواعها المطلب األول: تعريف المسؤولية التقصيرية

 .اركان المسؤولية التقصيرية وأثرها :الثانيالمطلب 

 .سلطة المحكمة في البحث عن عناصر ومقدار التعويض الثالث: المطلب

 .المسؤولية التقصيريةتقدير التعويض في  يحكم القانون الذيالمبحث الثاني: 

 للقانون المحلي.التعويض المطلب األول: خضوع 

 .اللتزاما أطرافتطبيق القانون الذي يختاره المطلب الثاني: 

 .خضوع التعويض لقانون مكان تحقق الضررالمطلب الثالث: 

 .المنشأتطبيق القانون األكثر صلة بالفعل : الرابعالمطلب 
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 .الخامس: خضوع التعويض للقانون الشخصيالمطلب 

 .موقف االتفاقيات الدوليةالمطلب السادس: 

 .المطلب السابع: تقدير خضوع التعويض لقانون مكان وقوع الفعل

 

 مشكلة الدراسة:

اللتزام امراً لهل يعتبر اخضاع التعويض في المسؤولية التقصيرية الى قانون مكان حدوث الفعل المنشأ          

 عادالً ام ال.

 ،حماية المضرورلما مدى قدرة األنظمة والتشريعات واالتفاقيات الحديثة على تحقيق القدر األكبر          

اع احكام الحصول على وذلك بإخض وألسرته،من خالل حصول هذا األخير على تعويض عادل له 

 تحقيق العدالة.واألكثر قدرة على  المناسبالى القانون التعويض 

 أهمية الدراسة:

 تبرز أهمية الدراسة من خالل الوقوف على الواقع العملي وبيان مدى تحقيق العدالة في اخضاع            

 دى إمكانية تطبيقمالمسؤولية التقصيرية لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشأ لاللتزام وبيان  التعويض في

 المسؤولية.هذا النوع من  مثلفي  اخرقانون 

 منهج الدراسة:

تبعنا ااختياره والمشكلة التي يحاول معالجتها فقد  واسبابمن خالل المعطيات الخاصة بهذا البحث               

المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خالل دراسة وتحليل مواد القانون الدولي الخاص المنصوص عليها في 

د عالجت مكن ان تكون قيواالتفاقيات الدولية التي يل ما ورد في التشريعات الحديث وتحلمختلف القوانين، 

 .مسألة القانون الواجب التطبيق في هذا النوع من المسؤولية

كما تتبع هذه الدراسة باإلضافة لما سبق المنهج الوصفي الذي يهدف الى جمع المعلومات عن ظواهر          

 ة وضع التفسير المناسب لهذه الحقائق.او مواقف معينة لمحاول

 اهداف البحث:

له  والحكم. المضرور في احكام المسؤولية التقصيريةوضع تصور لسياسة مدنية قادرة على حماية       _

 بتعويض عادل.

تطور القوانين واألنظمة واالتفاقيات المعنية بمعالجة مشكلة تحديد القانون الواجب مراقبة مدى      _ 

 ام المسؤولية التقصيرية.كعلى احالتطبيق 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2021-3-5| تأريخ اإلصدار:  لثالث والعشروناث والنشر العلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                241  

ISSN: 2706-6495 

 
 

 المبحث االول: المفهوم القانوني للمسؤولية التقصيرية.

م هذه وتنقس ،سببه لشخص اخر الضرر الذيالمسؤولية المدنية بوجه عام هي التزام شخص بتعويض          

حت األخيرة تناولها المشرع المصري ت المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وهذه ،المسؤولية الى قسمين

  2عنوان العمل غير المشروع.

لفعل االمسؤولية التقصيرية هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد ويكون مصدر االلتزام بها هو  وبشكل عام

زام لذلك فهي تقوم على اإلخالل بالت ،زم بالتعويضللغير يل اً سبب ضرر اً شخص سلوكال، فإذا سلك الضار

 .قانوني واحد ال يتغير هو االلتزام بعدم اإلضرار بالغير

 وانواعها. المسؤولية التقصيريةبتعريف الالمطلب األول: 

حدوث إخالل بالتزام معيّن فَرَضه عند أنواع المسؤولية المدنية، وتنشأ  أحدهي المسؤولية التقصيرية         

ص لذلك الشخمثل هذا الضرر فإّن المسؤولية التقصيرية  وقعاآلخرين، وإن ب الحاق ضررالقانون، وهو عدم 

وص لم تُعّرف المسئولية ضمن النصومما يترتب عليه التعويض للشخص المتضرر،  ،الضرر تقوم أحدث الذي

مونها، لمضحة موض اتووضع مجموعة تعريف بالمسؤوليةالقانونية، ولكّن الفقه اجتهد فـي بيـان المقصـود 

 3"تعريفهـا بأنّهـا، الحكم الذي يترتب على الشخص الذي ارتكب أمراً يوجب المؤاخذةومن هذه التعاريف، 

الوجود، حيث ظهرت منذ القدم في القانون الفرنسي القديم، رثّم انتقلت إلى وال تعد المسؤولية التقصيرية حديثة 

، ولم يقتصْر ظهورها على القانون الفرنسي، بل نّصت تشريعات عّدة 4081القانون الفرنسّي الحديث عام 

ة يهناك عالقة ورثيقة بين المسؤولية التقصيركما ان عليها كالقانون األردني والعراقي والمصري وغيرها، 

ة إحداث ضيفر زادت بسببهاالحديثة التي  واآلالتوالتطور الصناعي والتكنولوجي، فبعد ظهور وسائل النقل 

أن المسؤولية التقصيرية هدفها األساسي حماية اإلنسان من  حيثالضرر لإلنسان في تحّركاته اليوميّة، 

 .األضرار

فقد قسم الفقهاء هذه المسؤولية من حيث شكل التطبيق الى مسؤولية  التقصيريةاما من حيث أنواع المسؤولية 

 ،negligence liabilityومسؤولية تقصيرية قائمة على اإلهمال  ،strict liabilityمطلقة ة يتقصير

                                                           
مدني، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، في القانون ال مأنور سلطان، مصادر االلتزا - 2

 .582، ص 5002
 .000ص، 5991، مصر، ة، اإلسكندريمنشأة المعارف، 2ط، ، الوافي في شرح القانون المدنيسمرق سليمان - 3

http://www.ajrsp.com/


 م 2021-3-5| تأريخ اإلصدار:  لثالث والعشروناث والنشر العلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                242  

ISSN: 2706-6495 

 
حصل  لذيالضرر اذلك تعويض عن عن ال ففي المسؤولية التقصيرية المطلقة يعتبر من أوقع الضرر مسؤوالً  

ت ان ارثبايجب وفي المسؤولية القائمة على اإلهمال  ،4الكان قد بذل عناية معقولة ام  إذاللغير بصرف النظر 

  5طبي.، مثل الخطأ الاالعتيادية لعمله الممارسةمن أوقع الضرر لم يتخذ اإلجراءات واالحتياطات التي تفرضها 

عل والمسؤولية عن ف من حيث المضمون فهي المسؤولية عن العمل الشخصي التقصيريةاما أنواع المسؤولية 

 الغير والمسؤولية الناشئة عن االشياء

الذي يفرض على كل شخص  بالواجب القانوني العام اإلخاللفعال الشخصية "هي جزاء الفالمسؤولية عن ا

ة الشخص بغيره مما يجعله مسؤوالً بغيره، اما المسؤولية عن فعل الغير تكون من خالل استعاناإلضرار عدم 

" ء بالقرارحيث جااحدى المحاكم في فرنسا  هقررت ومثال على ذلك ما  ،عما يثبت في حقه لدى استعانته بالغير

اذا كان يؤخذ على الطبيب انه عهد بإعطاء البنج الى شخص غير حائز على إجازة الطب فانه حتى تقوم 

مريض كانت راجعة الى النقص في خبرة الشخص الذي اعطى البنج او مسؤوليته ال بد ان يثبت ان وفاة ال

 ب، اما المسؤولية الناشئة عن األشياء فتكون نتيجة استخدام الشخص متسب6القصور في العناية التي بذلها

ر يلحق بالغي التب عليه التزام بالسالمة، وذلك بأاألجهزة واألدوات يتر الضرر أجهزة وأدوات واستخدام هذه

 . 7أي اذى من جراء استعمال هذه األجهزة

 .وأثرها المطلب الثاني: اركان المسؤولية التقصيرية

 يمكن فصل أي ترتكز المسؤولية التقصيرية على رثالث أركان أساسية مكملة لبعضها البعض وال         

وتفسر جميع وتوضح هذه األركان طبيعة المسؤولية التقصيرية من ناحية قانونية  ركن منها عن اآلخر،

الجوانب المرتبطة بها، وتتمثل أركان المسؤولية التقصيرية في الركن المادي والركن المعنوي والعالقة 

 السببية بينهما.8

لشرقاوي في كتابه النظرية أما عن الركن المادي، فيتمثل في الخطأ التقصيري الذي يعرفه الدكتور جميل ا

 أم واجباً  التزاماً،أي  خاصاً  اإلخالل بواجب قانوني سواء أكان هذا الواجب واجباً  ”أنهالعامة لاللتزام على 

   الغير وحرياتهم" عاماً  من الواجبات التي تفرض على كل شخص بأن يحترم حقوق    .9 

عنها بالتعويض المادي أو المعنوي من قبل الشخص سؤولية قانونية ويتم المطالبة محتّى تصبح هذه الف

الضرر و)الخطأ التقصيري(   المتضرر، فهناك رثالرثة أركان للمسؤولية التقصيرية وهي الفعل غير المشروع

                                                           
 اهمال العامل نفسه.ومثال على ذلك تعويض العامل عن إصابات العمل حتى لو وقع الضرر نتيجة  - 4
 .51، ص 5005للمنتج، جدة، المملكة العربية السعودية، المسؤولية التقصيريةالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، اقتصاديات  - 5
، ص 5000سمير عبد الفتاح االودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، منشاة المعارف، اإلسكندرية، مصر، - 6

170. 
المدنية لطبيب التخدير في القوانين األردنية والمصرية والفرنسية، دار الكتب القانونية،  ةإبراهيم احمد محمد الرواشدة، المسؤولي - 7

 .512، ص 5010القاهرة، مصر، 
8 -https://www.almrsal.com/post/834363  
، القاهرة، مصر، 1، مجلد 1النهضة العربية للنشر والتوزيع، طجميل الشرقاوي، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار  - 9

 .89، ص 1998
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ف باإلضرار وهو الفعل المخال اً ويسمى أيضالفعل غير المشروع  :والعالقة السببيّة، وفيما يأتي بيان ذلك

أ حيث و لم تتضمن التشريعات المختلفة تعريفاً للخطاو الخطأ التقصيري  ي يحرمه القانون،للقانون أو الفعل الذ

 تركت هذه المسألة للفقه، ومن أشهر التعريفات التـي وردت تعريـف األستاذ الفرنسي )بالنيول( بأن الخطأ هو

بعدم  الذي يقع على عاتق الكافة ، ويتمثل ذلك االلتـزام الـسابق بااللتزام القانوني العامإخالل بالتزام سابق

أن ب اً التقصيرية، ويكون الضرر إما ماديالضرر وهو الركن الثاني من أركان المسؤولية  10 ،اإلضرار بالغير

و وه اً ، أو يكون الضرر معنويمزروعات الغيركحرق منزل الغير أو إتالف ، يصيب الذمة المالية للشخص

كاأللم الذي يصيب اآلخرين من وفاة شخص ما داخل النفس اإلنسانية،  اً ون كامنويك ،الضرر غير المحسوس

طأ وهي عالقة مباشرة تقوم بين الخالعالقة السببية بين الفعل غير المشروع والضرر  ،تّم دهُسه بحادث سير

والضرر الذي لحق المضرور، فال يكفي لقيام المسؤولية تحقيق الخطأ والضرر بل يجب أن تربط بينهم صلة 

كون ويعني ذلك أن ي، فاعل ونتيجةضرر فتتشكل لنا عالقة رثالرثية فعل والذي سبب ال باشرة أي الخطأ هوم

الفعل غير المشروع لما حصل الضرر، وفي بعض األحيان هذا أي لوال  ،الضرر نتيجة الفعل غير المشروع

أسباب، أو أن ينشأ عن سبب واحد قد تكون العالقة السببية معقدة إلى حد ما، كأن يحصل الضرر نتيجة عدة 

عدة أضرار، فعندها يتعين على قاضي الموضوع أن يبحث عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى حدوث الضرر 

بات العالقة بء إرثكالحالة األولى، أو أن يحدد الضرر الذي يرتبط بعالقة سببية مع الفعل غير المشروع، ويقع ع

 .لك بوسائل اإلرثبات كافّةالمضرور، وله أن يثبت ذ السببية على

فالضرر هو الركن الثاني للمسؤولية التقصيرية فال يكفي لتحقيق المسؤولية أن يقع فعل فيه تعدي بل يجب أن 

هو عبارة عن واقعة مادية يجوز ارثباتها "والضرر  ،والمضرور يثبت وقوع الضرر به ،يحدث الفعل ضرراً 

موضوعية ال رقابة للمحكمة عليها إال في ما يخص شروط  وفي نفس الوقت تعتبر مسألة "بكافة طرق اإلرثبات

 11.الضرر

ة المسؤولية وهى )الخطأ والضرر وعالقهذه فاذا ما توافرت أركان  أرثر المسؤولية التقصيريةاما فيما يتعلق ب

التعويض هو الحكم ، فتسبب فيهبالتعويض عن الضرر المباشر الذي  يكون ملزماً  المتسببالسببية بينهما(، فإن 

ل موللمطالبة بهذا الجزاء يجب سلوك دعوى المسؤولية التي يرفعها بحالذي يترتب على تحقق المسؤولية 

يرية تمثل أرثر المسؤولية التقصفالتعويض هو جزاء المسؤولية، حيث ي المسؤول على االعتراف بالتعويض،

في التزام المسؤول بتعويض المضرور، وتحديد التعويض يتم بالصلح بين الطرفين، وفي الغالب يحتاج 

 12.ى إقامة الدعوى على المسؤولور إلالمضر

 

                                                           
10 - Planiol: Etude Sur Responsabilite Civil, Revue Criitgue Legis et Juris, 1905, p. 278 
عمان، األردن، والتوزيع، دار الثقافة للنشر ، 1مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ط  عبد القادر الفار: مصادر االلتزام، - 11

 .118ص،، م 5002
 منشورات الحلبي ، 5مقارنة بالفقه الغربي، ط ة، دراساإلسالميمصادر الحق في الفقه  السنهوري،احمد ق زاعبد الر - 12

 .555، ص 1998لبنان،  ،بيروت ،الحقوقية
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 المطلب الثالث: سلطة المحكمة في البحث عن عناصر ومقدار التعويض.

عويض يدور ان الت باعتبارضرر، بحيث لوال الضرر ال يوجد تعويض، لالتعويض هو النتيجة الطبيعية ل      

ما طال وإعادة الحال الى ما كان عليهقد يكون التعويض عيناً وذلك بإزالة الضرر وجوداً وعدماً مع الضرر، و 

اما القاعد العامة في المسؤولية التقصيرية ، هي القاعدة العامة في المسؤولية العقديةكان ذلك ممكناً، وهذه 

في صيرية في المسؤولية التقان يكون التعويض  الغالبأي ان  ،ي عن طريق التعويضفالتنفيذ يكون بمقابل ا

صورة مبلغ مالي يقدم للمتضرر دفعة واحدة او على شكل أقساط او ايراد مرتب مدى الحياة او لمدة زمنية 

معينة، وقد يكون التعويض بصور أخرى مثل ان يقدم متسبب الضرر اعتذار في الصحف المحلية او من خالل 

، رالمضرو في حقا بدر منه وسائل التواصل االجتماعي يعترف فيه بخطئه ويطلب السماح واالعتذار عم

وهذا ال يعني ان يكون التعويض في المسؤولية العقدية او التقصيرية مرتبط بهذه القواعد العامة، فقد يكون 

رية متمثل بجبر ية التقصيالتعويض في المسؤولية العقدية متمثل بالتعويض، وقد يكون التعويض في المسؤول

 الحال الى ما كان عليه. ةعادالضرر وا

ويــذهب بعــض الفقهــاء إلــى أن التنفيــذ العينــي يختلــف عــن التعــويض العيني، فاألول محله المسئولية 

إضــافة إلــى أن الــدائن فــي المــسئولية العقديـة عنـدما يلجـأ إلـى القـضاء  العقدية دون المسئولية التقصيرية،

الحكـم لـه بالتنفيـذ العينـي، فهـو يلـتمس إلـزام المدين بتنفيــذ عــين االلتــزام المحـدد فــي العقــد، واذا  ملتمـساً 

 13اصدر القاضي حكمــاً بــذلك، فــال يكون قد أصدر حكما بالتعويض للمضرور،

عويض، وذلك ون تقدير التواالصل الغالب في تقدير التعويض أن يتم بمعرفة القاضي، غير أنه قد يتولى القان

بوضع أحكام وقواعد يسمح تطبيقها بالوصول إلى مبلغ جزافي يكون هو التعويض، كما فعل بالنسبة لبعض 

 14.القوانين الخاصة كقانون التعويض عن حوادث السيارات، وقانون حوادث العمل

ى فيها يعط الحاالت التيواالعتراف للقاضي بالسلطة التقديرية في منازعات التعويض عن الضرر من اهم 

ف المقصود اال وهو جبر النوع من المنازعات وتحقيق الهدقاضي الموضوع دوراً ايجابياً لحسم هذا 

 الضرر.  

نااااااك معياااااارين، األول يتمثااااال بماااااا د عليهاااااا القاضاااااي لتقااااادير التعاااااويض فهيعتمااااا ياماااااا المعاااااايير التااااا

والمقصااااااود بالخسااااااارة الضاااااارر ( ماااااان خسااااااارة ومااااااا فاتااااااه ماااااان كسااااااب المضاااااارور)الدائن لحااااااق

الثماااااارات  فااااااةامااااااا الكسااااااب الفائاااااات فهااااااو كا ،او مصاااااالحة مشااااااروعة المباشاااااار الااااااذي لحااااااق حقاااااااً 

 اح المتوقعااااااة او غيااااااار المتوقعااااااة طالمااااااااالطبيعيااااااة للشااااااايء المتضاااااارر او محااااااال االلتاااااازام واالربااااااا

                                                           
 .177، ص ٤٨٩١، او دولة نشر ، نظرية العقد واإلرادة المنفردة، بدون ناشريعبد الفتاح عبد الباق - 13

https://www.mohamah.net 41-  
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تاااام تنفيااااذ االلتاااازام او  بااااأن يتأكااااد المضاااارور انااااه كااااان سيحصاااال عليااااه لااااووذلااااك  15.كاناااات محققااااه

 .لم يقعده الفعل الضار عن هذا الكسب

 والظروف المالبسة هي الظروف التي تالبـس  ،معيار الظروف المالبسة ومدى توفر حسن النية

 بالمضرور، وهذهية والعائليـة والمالية التي تحيط المـضرور، ويقـصد بهـا الظـروف الشخـصية والـصح

المـضرور نظـرة شخصية، ألن  مجـرد فننظـر إلىتقدر على أساس ذاتي ال عـلى أسـاس موضـوعي 

األعور الذي أصيبت عينه ف، 16بالـذات دون غـيره التعويض يهدف إلى جبر الضرر الذي أصاب المضرور

 ،إحدى عينيه السليمتين أصـيبت الـضرر الـذي يلحـق شخـصاً  السليمة كان الضرر الذي يـصيبه أقـدح مـن

 .التي يرسم بها ويتقوت منها يكون ضرره أكبر من غير الرسام والرسام الذي يصاب في أصابعه

 المبحث الثاني: القانون الذي يحكم تقدير التعويض في المسؤولية التقصيرية.

وسلطة  ،المفهوم القانوني للمسؤولية التقصيرية، واركان المسؤولية التقصيرية وأرثرهابعد ان عرفنا         

يتعين علينا البحث عن القانون الواجب التطبيق على حالة المحكمة في البحث عن عناصر ومقدار التعويض، 

 المسؤولية التقصيرية في إطار الفعل الضار )العمل غير المشروع( وصوالً الى تعين القانون الي يحكم تقدير

 التعويض في المسؤولية التقصيرية، 

لقانون  ديـاً أي تعــاقدياً وهنـا تخضـعإرا الـديون يمكـن أن تكـون نتيجـة لتصـرفاً ففي الحقوق الشخصـية أو 

حيث يبدأ التنازع بين القوانين عندما يقع الفعل الضار في دولة وتقام الدعوى الخاصة بالتعويض ، 17االرادة

البد من عرض االحاطة بالموضوع  ألجلقانون يخضع مثل هذا النزاع،  اي فإلىلدى محكمة دولة أخرى، 

التي تناولت تحديد القانون الواجب التطبيق في إطار الفقهية والتشريعية وعرض االتفاقيات الدولية اآلراء 

 .المسؤولية التقصيرية

    للقانون المحلي )محكمة محل وقوع الفعل المنشئ لاللتزام(المطلب األول: خضوع التعويض 

 

التشاريعات على األخذ بهذه القاعدة، واخضااع االلتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية تتفق غالبية        

فاذا كان مصااادر الديون التزامات غير عقدية) فعل  ،واإلرثراء بال سااابب لقانون مكان وقوع الفعل المنشااائ لها

ي الفعل ما تم دفعه فنافع او فعل ضااااار( والتي تتخذ صاااافة المطالبة بالتعويض في الفعل الضااااار او رد قيمة 

فقانون مكان وقوع الفعل الضار  ،18النافع فيخضع لقانون الدولة التي حدث فيها الفعل مصدر االلتزام بالديون

 ،هو الذي يبين شروط قيام المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي أو عن عمل الغير أو عن األشياء

                                                           
 228محمد إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ص  - 15
 .174ص  ،، الجزء األول(المرجع السابق)بد الرزاق أحمد السنهوري، ع - 16
 299، ص 1999جابر جاد عبد الرحمن، تنازع القوانين، القاهرة، مصر، دار النهضة العربية،  - 17
راضي نبيه راضي عالونة، القانون الواجب التطبيق على األموال، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،  - 18

 .155، ص 5012
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متى يشااااااكل التعدي خطأ، كما أنه هو الذي يبين ما إذا كان و من أركانها أم ال فيبين ماا إذا كاان الخطاأ ركنااً  

 ،يمكن مساءلة عديم التمييز أم ال، ألن التمييز كما هو معروف عنصر في الخطأ وبدونه ال يكون التعدي خطأ

لتزام في القرون الوسااطى لدى المدرسااة اإليطالية القديمة اللدة قانون محل وقوع الفعل المنشاائ وظهرت قاع

تفصال بين المسؤوليتين الجنائية والمدنية، حيث تخضع الجريمة الجنائية برمتها إلى قانون محل  كانت الالتي 

فقد اخضااعت مدرسااة األحوال اإليطالية القديمة في العصااور الوسااطى الجرائم لقانون محل وقوعها وقوعها، 

مدنية وقت قد انفصااالت المساااؤولية ال، ذلك انه لم تكن في ذلك ال(الجرائم الجنائية)وكانت تقصاااد بلفل الجرائم 

وكانت تطلق هذه المدرسااااة على هذا القانون الذي يحكم الجرائم بقانون محل وقوع  ،عن المسااااؤولية الجنائية

ع مبدأ م الجريمة، وقد اخذ بهذه القاعدة الفقيه الفرنسااي جينتريه، كما اخذ بها فقهاء المدرسااة الهولندية تماشااياً 

الفقاه الفرنسااااااي على ياد الفقيه ) دكتور ارجنتيرا ( كتطبيق لمبدأ إقليمية  سااااااايرهاا كاذلاك ،19إقليمياة القاانون

 20القانونين.

هذه المسئولية تقوم كانت وإذا كانت المسئولية مترتبة عن فعل الغير أو عن األشياء فهو الذي يبين ما إذا  

إرثبات العكس أم خطأ مفترض ال هل هو مفترض يقبل فوإذا كانت تقوم على الخطأ  ،على الخطأ أم تقوم بدونه

نوع الضرر الذي يتعين التعويض عنه هل هو ومكان وقوع الفعل الضار  ويبين أيضاً  ،يقبل إرثبات العكس

الضرر المادي فقط أم أنه يمكن أيضاً  التعويض عن الضرر المعنوي حيث ينعقد االختصاص الدولي للمحاكم 

المدنية بدعوى المسئولية الناشئة عن الفعل الخاطئ بوجه عام عند وقوع هذا الفعل على إقليم دولة القاضي، 

فمحل وقوع الفعل غير المشروع يعد من الضوابط النوعية واإلقليمية في آن واحد والتي يتم بمقتضاها 

التركيز على المكان، وبالتالي تحديد المحكمة المختصة بالنزاع، حتى ولو كان مرتكب العمل أو المسئول 

عنه أجنبياً  أو متوطناً  خارج دولة القاضي، وبغض النظر عن جنسية المضرور أو المدعي في دعوى 

المسئولية، وقد كرس عدد من مشرعي الدول العربية هذا الضابط ومنهم المشرع اإلماراتي في المادة 64 من 

قانون اإلجراءات المدنية21، وكذلك المشرع المصري في قانون اإلجراءات المدنية من خالل المادة08، 

والقانون التونسي في المادة 4/5 من القانون الدولي الخاص لسنة 4111، والعراق وإيطاليا وألمانيا وسويسرا 

واليابان وتركيا،22وكذلك المشرع األردني الذي لم يفرق في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على 

نافعة او األفعال الضارة إذ يشملها جميعها مضمون االلتزامات غير التعاقدية سواء األفعال التي تعتبر 

القاعدة وبالتالي يحكمها قانون واحد وهو قانون المحل الذي وقعت في ظله، وذلك في المادة 66 من القانون 

 المدني.23

 

                                                           
19 - https://www.startimes.com 
صادق، عكاشة عبد العال، حفيظة السيد عبد العال، القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، هشام  - 20

 .092، ص 5009
 .1995لسنة  11قانون اإلجراءات المدنية االماراتي رقم  - 21
 .552، ص 5010، دار وائل للنشر، عمان األردن، 2غالب علي الداوودي، القانون الدولي الخاص، ط - 22
 وتعديالته. 1979لسنة  20القانون المدني األردني رقم  - 23
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ومن التشريعات الغربية نجد أن القانون السويسري لعام 4101 قد تبنى نفس القاعدة في المادة 6/461 من 

القانون المدني،24 ومشروع القانون الفرنسي المدني لعام 4115 في المادة 5/12 من المشروع25، وكذلك 

القانون المدني االسباني والذي بين في المادة 48/1 منه على " يسري على االلتزامات غير التعاقدية قانون 

المكان الذي حدث فيه الفعل الذي نشأ عنه االلتزام"26، وكذلك القانون المدني اإلنجليزي لسنة 4155 في 

 المادة 44 منه والتي تقضي بتطبيق قانون الدولة التي وقع فيها الحادث.27

الشخصي أو عن ام المسئولية التقصيرية عن الفعل فقانون مكان وقوع الفعل الضار هو الذي يبين شروط قي

من أركانها فيبين  وإذا كان ركناً  ،من أركانها أم ال فيبين ما إذا كان الخطأ ركناً  ،عمل الغير أو عن األشياء

ألن التمييز كما  ،كما أنه هو الذي يبين ما إذا كان يمكن مساءلة عديم التمييز أم ال ،متى يشكل التعدي خطأ

     هو معروف عنصر في الخطأ وبدونه ال يكون التعدي خطأ.28

التي وقعت  لقانون الدولةكما تم ذكره وبالنتيجة تخضاع المسؤولية التقصيرية المدنية في قوانين اغلب الدول و

فيها الحادرثة المنشاااااائة لاللتزام، وذلك الن المحكمة التي تنظر في المسااااااؤولية التقصاااااايرية تلزم الفاعل بدفع 

ر هذه االضارار بحسب الظروف المحلية السائدة، كما هو الحال وتقد ،التعويض لجبر الضارر الحاصال مادياً 

ان مسااألة تقدير مدى مخالفة قواعد الساالوك في مجتمع ما يقدر في ضااوء كما  29بالنساابة لحوادث الساايارات،

احكاام قاانون ذلاك المجتمع الاذي ارتكبات فياه المخاالفاة، فبمقتضااااااى هاذا القاانون يقادر حجم المخاالفة ومقدار 

ن القانون المحلي هو الذي يحدد التعويض و وعليه فأ30،وإصااااااالحهالتعويض الواجاب دفعاه لجبر الضاااااارر 

الحاالاة إلى ماا كانت عليه قبل  الفعالعن طريق اإلرجااع أو الرد و هو أن يعياد مرتكاب  ه إذا كاان مااالً طبيعتا

و يحدد كذلك إذا كان التعويض بالتنفيذ العيني أم يكون  ،السااااايارةصاااااالح اكردم الحفرة او  الضاااااررحدوث 

 أو غير نقدي. نقدياً  تعويضاً 

                                                           
، 5015احمد محمد امين الهواري، المسؤولية المدنية الناشئة عن الجريمة في القانون الدولي الخاص، مجلة معهد دبي القضائي،  - 24

 .55ص
 .5009والمعدل سنة  099القانون المدني الفرنسي رقم  - 25

  
من القانون  28. وانظر كذلك لنص المادة 1972و القانون المدني االسباني لسنة 1920لسنة  20ون المدني العراقي رقم القان - 26

من القانون الدولي الخاص التركي، والمادة  52من القانون الدولي الخاص المجري، والمادة  05الدولي الخاص النمساوي، والمادة 

من القانون الدولي الخاص اإليطالي، لمزيد من االطالع انظر د. احمد عبد  95ماني، والمادة من القانون الدولي الخاص الرو 107

 .208، ص 2002، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 4طالكريم سالمة، القانون الدولي الخاص االماراتي، 
 1922القانون المدني اإلنجليزي لسنة  - 27
28 -https://www.mohamah.net/law  
، 1975ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص وفق القانون العراقي والمقارن، مطبعة الحكومة، بغداد، العراق،  - 29

 .591ص
 .195، ص 1985حسن هداوي، غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص، دار الكتب للنشر، الموصل، العراق،  - 30
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يـر عقديـة )فعـل ضـار أو نـافع( والتـي تتخـذ صـفة المطالبة ا كـان مصـدر الـديون التزامـات غاذف

يها الفعل ف حصلالتـي  نـافع( فتخضـع لقـانون الدولـة )فعـلمـا تـم دفعـه  ورد قيمـةبالتعويض )فعل ضـار 

 ،ذلـك ورد المشـرع األردنـي اسـتثناء علـىاوقد ، 31مصدر االلتزام بالديون

دولـة أخـرى تعـ ده  المنشـئ لاللتـزام المترتـب عـن الفعـل الضـار قـد وقـع فـيوهـو حالـة ّ كـون الفعـل  

ن قـانو ال يطبقففي هذه الحالـة  ،في األردن د مشروعاً ـر مشـروع ّ وتوجب المسؤولية عليه، ولكنه يعغي

 سار ل يطبق القانون األردني، وقدمكـان وقـوع الفعل ب

لمشرع ويبدو أن ا على نفس نهج نظيره األردني، ن المـدني الفلسـطينيشروع القانوالمشرع الفلسطيني في م

 .ــمية ومواطنيهــا فــي الخــارجالمملكة االردنية ً الهاش االردني قد تشدد في حماية رعايا

 خضاااااوع االفعاااااال الضاااااارة لقاااااانون محااااال حااااادورثها أي قاااااانون الدولاااااةهناااااا المقصاااااود الختاااااام فاااااي و

ويقاااااوم هاااااذا التوجياااااه علاااااى ان هاااااذه االفعاااااال تشاااااكل خرقاااااا  ،الضاااااارةفعاااااال االالتاااااي حااااادرثت فيهاااااا 

كماااااا ان هاااااذه القواعاااااد تعاااااد مااااان قواعاااااد  ،سااااالوك االفاااااراد فاااااي المجتماااااع الاااااذي حااااادرثت فياااااه لقواعاااااد

وماااااان رثاااااام توصااااااف بانهااااااا قواعااااااد اماااااارة ال يجااااااوز ان  ،ومتعلقااااااة بالنظااااااام العااااااام االماااااان الماااااادني

و قااااااانون محاااااال حاااااادوث الفعاااااال وهاااااا ،لقااااااانون اخاااااار غياااااار قانونهااااااا يسااااااتبدل االختصاااااااص فيهااااااا

عاااان ان قااااانون هااااذا المكااااان  مصااااالح االفااااراد، فضااااالً  كمااااا انااااه المكااااان الااااذي اختلاااات فيااااه ،الضااااار

ب لهااااااا باالختصاااااااص فااااااي االفعااااااال، وهااااااو االقاااااار جغرافياااااااً  يسااااااتأرثريوصاااااف بانااااااه القااااااانون الااااااذي 

ئااااام االضااااارار وتحدياااااد مقااااادار التعاااااويض المال كماااااا اناااااه االقااااادر علاااااى تقااااادير ،مااااان أي قاااااانون اخااااار

تنفياااااذها علاااااى المساااااتوى الااااادولي بعاااااد  ومااااان رثااااام ضااااامان تحقياااااق عدالاااااة االحكاااااام فيهاااااا وضااااامان

 إصدارها.

ويحكم قانون المحل كل ما يتعلق بآرثار المسؤولية التقصيرية وخاصة التعويض من حيث كونه عيني أو نقدي 

 .وطريقة تقديره، وهل يشمل الضرر المباشر وغير المباشر على السواء، وكيفية دفعه

ولكن يمكن نقد هذا االتجاه باعتبار ان فيه عودة وتكريس لمبدأ اإلقليمية المطلقة والذي يعني ان تقوم الدولة 

مما يعني ان نظام الدولة هو فقط الذي  سيادتها على كامل إقليمها كأحد أهم مظاهر استقاللها السياسي،ببسط 

الدولة او من رعايا اية دولة هذه سواء من رعايا يطبق فوق اقليمها، وعلى كل من يتواجد فوق ذلك اإلقليم 

 أخرى.

                                                           
دار وائل ، األردن، عمان، الطبعـة االولـى ،القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة في تنـازع القـوانين، الصانوري احمدمهند  - 31

 .190، ص5011ر،للنش
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ن ان تتحقق كمكما ان هذا المبدأ يتسم بالجمود وافتقار المرونة المطلوبة لمواجهة تنوع العالقات المختلفة التي ي

 .32المسؤولية في اطارها

لسيادة وقع في مكان تنتفي فيه ا إذاقد تظهر صعوبات في تحديد القانون الواجب التطبيق على الفعل  كما انه

او  ،تماماً، مثل التصادم البحري بين سفن تابعة لدول مختلفة في أعالي البحار والتي ال تخضع لسيادة أي دولة

ي هذه ففأي قانون هنا يمكن تطبيقه سماء حرة ال تتبع سيادة أي دولة،  التصادم الذي يقع بين طائرات في

يق قانون الدولة التي وقع فيها الفعل المنشأ لاللتزام كون هذا الفعل قد وقع على حيث انه ال يمكن تطب ،الحالة

 اوهناك رأي يرى تطبيق قانون دولة الباخرة ولحل هذا االشكال مياه او سماء غير خاضعة لدولة بعينها، 

رار وهذا ما تبناه قالمتضررة او الطائرة المسببة للضرر، ورأي اخر اخضعها لقانون جنسية الباخرة الطائرة 

وهناك راي رثالث يرى 33،في قضية الباخرة الفرنسية لوتس 4161محكمة العدل الدولية عام عن صادر 

اخضاع االختصاص في مثل هذه الحالة الى قانون دولة القاضي المرفوع اليه النزاع، حيث يعد قانون القاضي 

 34القانون الواجب التطبيق. صاحب اختصاص احتياطي في حالة عدم وجود قاعدة اسناد تحدد

 اإلرادة.قانون خضوع التعويض لالثاني:  المطلب

يعتبر قانون اإلرادة االسناد األول في تحديد القانون الواجب التطبيق لاللتزامات التعاقدية في اغلب        

اال ان فقه القانون الدولي الخاص يحمل في طياته اختالفات فقهية فيما يخص هذه اإلرادة  ،التشريعات

 35ساس الذي بموجبه تختار إرادة األطراف القانون الذي سيحكم العقد.وخاصة فيما يتعلق في اال

ويرى بعض الفقه الحديث ان إرادة األطراف ال تقوم في حقيقة االمر باختيار قانون معين لحكم العقد وكل ما 

تقوم به اإلرادة هو تركيز العقد في مكان جغرافي من خالل عناصر العالقة التعاقدية والظروف المحيطة بها 

 36مكانذلك ال لقانونفاذا ما تم تركيز العقد في مكان معين فانة يخضع 

اذا كانت القاعدة العامة في حكم المسؤولية التقصيرية تقضي بتطبيق قانون المكان الذي حدث فيه الفعل   

المنشئ لاللتزام، فان هناك اتجاهات تقضي بتطبيق قوانين أخرى، ومن هذه االتجاهات تطبيق قانون الدولة 

 األطراف،التي يختارها 

                                                           
هشام علي صادق، تنازع القوانين في مسائل المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري في ضوء المبادئ العامة  - 32

 .159، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، ص 1910روكسل لعام واحكام معاهدة ب
تتلخص قضية هذه الباخرة بانها اصطدمت بباخرة أخرى تركية الجنسية اسمها )بوزكورت( في أعالي البحار مما أدى الى  - 33

ء ي ميناء تركي حاكمها القضااحداث اضرار جسيمة بالباخر التركية وبأرواح طاقمها وعند رسو الباخرة المتسببة بالحادث)لوتس( ف
التركي وقدر التعويضات عن الخسائر التي وقت للباخرة التركية، واعترضت الحكومة الفرنسية على ذلك وطالبت بإخضاع تقدير 
االضطرار والتعويض لقانون الدولة التي تحمل الباخرة المتسببة للضرر جنسيتها، أي القانون الفرنسي، وعند عرض النزاع امام 

كمة العدل الدولية قضت ببطالن الدفع الفرنسي بسبب عدم وجود قاعدة تقضي بمسؤولية الحكومة التركية عن اإلجراءات التي مح
 .29، ص 1992، مطبعة البصرة، بغداد، 1اتخذتها ضد الباخرة الفرنسية، انظر د. غالب الداوودي، مبادى العلوم السياسية، ج 

 .525قانون الدولي الخاص( المرجع السابق، ص ممدوح عبد الكريم حافظ، )ال - - 34
احمد حميد االنباري، سكوت اإلرادة عن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق  - 35

 25، ص 5017األوسط، عمان، األردن، 
تطبيق على عقود التجارة الدولية وفقا لمبادئ مؤتمر زياد خليف العنزي، مبدأ حرية األطراف في اختيار القانون الواجب ال - 36

 .081، ص 5019، 5، عدد 10الهاي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، مجلد 
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قود عااللتزامات التعاقدية ومنها تعد إرادة المتعاقدين أفضل وسيلة لتسوية تنازع القوانين في مجال حيث  

وهذا ما اخذت به الكثير من القوانين  االختيار الصريح لقانون العقد ذلك من خاللو، التجارة اإللكترونية

ري يس على أن" نص على يوالذ ريالقانون المدني المص فيومثال على ذلك ما جاء به  ،العربية والغربية

الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحد الموطن، فإذا  فيهـاتعاقدية قانون الدولة التي يوجـد على االلتزامات ال

المتعاقدين أو يتبين من الظروف أن  لم يتفـقولـة التـي تـم فيهـا العقـد مـا ا سرى قانون الدهماختلف موطن

 37"آخر هو الذي يراد تطبيقه قانوناً 

 ان المشرع المصري ترك الحرية إلرادة المتعاقدين الختيار القانون الذي يحكم  ونالحل هنا

 اتفاقهما العقدي في حالة اختالف موطن كال المتعاقدين.

 هذا بالنسبة لاللتزامات التعاقدية، اما االلتزامات غير التعاقدية والوقائع المادية فهل يمكن تطبيق 

موجب هــذه النظريـة يخـضع التعويض عن الفعل الـضار لقـانون االرادة بذات النظرية السابقة، حيث انه 

تطبيق  38حيث يرى جانب من الفقه فاعـل الـضرر،ن المتفـق عليـه بـين المـضرور والـصريحة أي للقـانو

اع عالقاتهم إلخضك لتحقيق رغبات االفراد وحريتهم فانون إرادة المتعاقدين على االلتزامات غير التعاقدية وذل

بين 4100ومثال على ذلك ما حكم به القضاء الفرنسي في قضية صدر فيها الحكم عام  ،لقانون هم يختارونه

هما ضرراً حيث سبب احد ،المتواجدة في دولة جيبوتي مواطنين فرنسيين تابعين للقوات المسلحة الفرنسية

ن الواجب انولآلخر، وكان القانون الواجب التطبيق وفق للقواعد العامة وبحسب اتفاقية الهاي المتعلقة بالق

اي تطبيق قانون دولة جيبوتي ومع ذلك أعطت محكمة النقض 4114التطبيق على الحوادث البرية لعام 

على تطبيق  وبالنتيجة االتفاق ،الفرنسية لألطراف ان يقيدا القاضي باتفاق صريح ويحددا نطاق الحقوق بينهما

  39.القانون الفرنسي

 لتحقيق العالقـة فكيـف تـساهم فـي س ان االرادة لـم تتحـرك ابتـداءً اسـاهـذه النظريـة علـى  قـدنانه يمكن اال 

ذلـك  يرد علىيكمن ان ورثت خــارج ارادة اطرافهـا، تحديـد قـانون العالقـة لحكـم افعـال او حــوادث حــد

 .الضاراالتفاق على القانون بعد حدوث الفعل  بإمكانية

 .مكان تحقق الضررقانون التعويض ل خضوعالمطلب الثالث: 

وهذا يفترض ان وقوع الفعل الضار قد تم في دولة وتحقق الضرر الناتج عن هذا الفعل في دولة أخرى،          

وبحسب هذا االتجاه يخضع تقدير التعويض لقانون الدولة التي حدث فيها الضرر وليس الدولة التي حدث فيها 

 القانون هي تعويض المضرور عما لحقه من ضرر، غاية على اعتبار انلك ذوالفعل الضار، 

                                                           
 وتعديالته.1928لسنة  101من القانون المدني المصري رقم 19انظر المادة  - 37
 .79، ص 5000العقد الدولي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون  - 38
 .101محمد حمدي بهنسي، دور اإلرادة الفردية في حل تنازع القوانين بشأن العالقات غير العقدية، بدون دار نشر، ص  - 39
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باعتباره قانون المكان الذي اختل فيه التوازن بين المصالح  والضرر هذا يجب ان يقدر بقانون مكان تحققه 

، ي، مما يجب إعطاء االختصاص لقانون الدولة التي يتحقق فيها الضرر الرئيسالتي يهدف القانون الى حمايتها

ء الفرنسي في قضية خالصتها ان امرأة وضعت طفالً في فرنسا نتيجة اغتصابها في القضا طبقهوهذا ما 

مكان  نانوقانون الفرنسي هو قر الابالبرتغال فاعتبر الضرر الرئيسي قد وقع بوالدة الطفل في فرنسا واعت

 ، 40تحقق الضرر

ـرر الضـار، إال أنـه إذا نـتج الضحيث تخضع المسؤولية غير التعاقدية لقانون الدولة التـي حصـل بهـا الفعـل 

 بدولـة أخـرى فـإن قـانون هـذه الدولـة ينطبـق إذا طلـب المتضـرر ذلـك ، واذا كـان للمتسـبب و للمتضـرر

رسالة  ألخروكذلك في حالة ارسال شخص  41مكان إقامة معتاد بـنفس الدولـة، ينطبـق قـانون هـذه الدولـة

م وكان فيها سب او شت مثل االيميل والواتس، التواصل االجتماعي الحديثةعبر البريد او من خالل وسائل 

حيث يعد الضرر الرئيسي قد وقع في الدولة التي تم فيها تسلم هذه الرسالة  ،وتحقير من دولة الى دولة أخرى

 .42قانون هذه الدولة هو المختص حيثاو الخطاب 

وتطبيق قانون مكان تحقق الضرر نجد مجاله متسع في مجال التجارة االلكترونية او في مجال األنشطة 

من غيره من األنشطة األخرى كون الشبكة العنكبوتية متصلة اتصال تقني بجميع  أكثرااللكترونية بشكل عام 

 ،تج عن هذا الفعل في دولة أخرىوتحقق الضرر الناما ومن السهولة بمكان تحقق الفعل في دولة  ،دول العالم

نترنت، ففي هذا دعاية عبر شبكة اإل في المسئولية عن أنشطة من خالل فصله ما طبقه القضاء االلمانيهذا و

شاشة تكون مختصة بمجرد ظهور الدعاية على  دوسلدروف أن المحاكم األلمانيةالصدد قررت محكمة 

دوسلدورف اختصاصها بالقياس على اختصاصها في   وقد بررت محكمة مستخدم اإلنترنت في ألمانيا،

ألجنبية المكتوبة التي تنشر، أو توزع في ألمانيا، فطالما أنه يمكن  المنازعات الناشئة عن الدعاية في الصحف

األجنبية التي توزع أو تباع بانتظام في ألمانيا أمام المحاكم األلمانية، فإن هذه  مالحقة الصحف أو المجالت

 43.امختصة أيضا بمالحقة الدعاية األجنبية التي تستقبل على شبكة اإلنترنت في ألماني كوناألخيرة ت

 .لقانون األكثر صلة بالفعل المنشأ لاللتزامخضوع التعويض ل: الرابعالمطلب 

يمكن القول إن القانون المحلي، أضاحى غير مناساب وغير مالئم، إذا كان على صالة ضعيفة بالوضع          

المدعي والمدعى عليه، أي وهما  ،عن الواقعة الضاااارة، وذلك بالنظر إلى المركز القانوني للخصاااومالناشااائ 

بالنظر إلى جنسايتهم، أو محل إقامتهم، بحيث يبدو اختصااصاه كأنه مبني على أمر عارض أو مصادفة وقوع 

 44.العمل الضار أو تحقق الضرر في إقليم الدولة التي يسري فيها

                                                           
 .155، ص 1988داد، العراق، جابر إبراهيم الراوي، احكام تنازع القوانين في القانون العراقي، مطبعة الحكم المحلي، بغ - 40
 .1988من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية، لسنة  70انظر الفصل  - 41
 .558حسن هداوي، غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص )المرجع السابق( ص  - 42
43- 22  –re 1997, doc., P. 9 (CA Berlin, SU 659/96; TGI Munich, CR ves à la publicité sur l’ internet, Gez. Pal. 21  

177; TGI du Dusseldorf, Milt -Eichenrode (C.) Questions juridiques du droit allemande relati 1997, 155-novembHertz
                                                                                                                               1997, P. 225).                  

 
 140احمد عبد الكريم سالمة، القانون الدولي الخاص اإلماراتي، )المرجع السابق( ص- 44
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 ألكثرالهذه النظرية للقانون األنسـااب المتمثـاال فـااي قـااانون الدولـااة  وفقاً التعويض عن الفعل الضار خضع وي

حيث إن التطور الحديث للمسؤولية المدنية، يدعو إلى تحديد القانون الذي ب، بالفعل الضارعالقـااااااة وصـاااااالة 

تحيط بها، دون التعويل على  يحكمهاا انطالقاا من "تركيز اجتمااعي" لوقاائعهاا وظروفها، والمالبسااااااات التي

تركيز "مادي أو جغرافي" والتركيز االجتماعي يعني البحث عن البيئة االجتماعية التي تنشأ وترتبط وتتأصل 

بهاا تلاك الوقاائع والظروف والمالبسااااااات، فاالنظر إلى الموطن المشااااااترك أو اإلقااماة المشااااااتركة ألطراف 

الناشئ عن المسؤولية بقانون دولة الموطن أو اإلقامة أو حتى المسؤولية، قد يكون مؤشرا إلى ارتباط الوضع 

الجنساااية المشاااتركة، أكثر من ارتباطه بقانون الدولة التي وقع فيها السااالوك الضاااار، بما يبرر تفضااايله على 

 45.قانون تلك الدولة

الواليات  يسود هذا الرأي في بدأحيث األكثر مالئمة او صلة بالفعل المنشأ لاللتزام،  وهذا يعني تطبيق القانون  

 law a tort the تحت عنوان موريس للفقيــه األمريكي فـي مقـــالمرة ألول  وقد ظهرالمتحدة األمريكية، 

proper    في مجلة 4154سنة  منشور Harvard law  review   حسب هذا الرأي يجب على القاضي و

سبيل تحديده ينبغي أن نأخذ بعين االعتبار مختلف عناصر أن يطبق على الفعل الضار القانون المالئم، و في 

ان وقوعه كنختار منها التي لها مركز الثقل ، فمثال في حادث مرور ينبغي أن نأخذ بعين االعتبار مو اإلسناد،

جنسية المضرور و موطنه ، فمن بين هذه الضوابط جميعا نختار الذي له موطنه وو جنسية المتسبب فيه و

وأشهر  ره،يو نطبق القانون الذي يشير باختصاصه باعتباره القانون الذي يعتبر أكثر مالئمة من غمركز الثقل 

و تتلخص وقائع هذه القضية   bablockv . Jackson قضية طبق فيها القضاء األمريكي هذا الحل هي قضية

مقاطعة من نيويورك و في طريق العودة من الرحلة أصيبت السيارة بحادث في ال في أن شخصاً 

فقضت المحكمة العليا بتطبيق  بأضرار جسيمة  إصابة الراكب بالمجان ، و أدى هذا الحادث إلىottario الكندية

لكون  لحادثقانون والية نيويورك ، على اعتبار أنه أكثر مالئمة من قانون المقاطعة الكندية التي وقع فيها ا

    46وقوعه فيها لم يكن اال عرضياً.

 ل الخاطئالفعبعالقة وصلة  القـانون األكثروذلـك لصـعوبة تحديـد  االنتقاد، النظريـة لـم تخلـو مـنلكـن هـذه 

ـااة فـااي الحال أن هذه النظرية تكلف قاضي الموضوع عبئاً أكثـاار فـااي البحـااث عـاان القـااانون األنسـااب ، ونرى

ك عن ماهي معايير الدولة أألكثر عالقـة متسـااوية نسـابيا بـأكثر مـن دولـة، ناهيـ التـاي يكـاون فيهـاا عالقـاات

قد يختلف مـاان بلـااد الـااى آخـاار وفقـاااً و  ،فهـااي متروكـااة لتقـاادير قاضـااي الموضـااوع بالفعل الضار،وصـاالة 

االقتصـاااادية فـاااي بلـاااد القاضـاااي، وعلـاااى الـااارغم مـااان ذلك فإن هذه النظرية منطقية وهي أكثر  لالعتبارات

ون الدولـة إذ أن قـان التعويض عن الفعل الضارالقـانون واجـب التطبيـق علـى النظريات مالئمةً فيما يتعلـاق ب

قـااد يـااؤدي الـااى تطبيـااق قانون الموقع بالنتيجة، أو قد يؤدي الى اختيار قانون ذو  بهذا الفعل األكثـاار ارتباطـااا 

 .بهذا الفعلصلة حقيقية 

 

                                                           
 .144المرجع السابق( ص نفس احمد عبد الكريم سالمة، القانون الدولي الخاص اإلماراتي ) - 45
 .007، ص 5001اعراب بالقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر - 46
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 .س: خضوع التعويض للقانون الشخصيماخالمطلب ال

وهو القانون  (الجنسية او الموطن)وبموجب هذه النظرية يصار الى اعتماد القانون الشخصي قانون           

يستند و األخرينالشخصي للمضرور على راي البعض او القانون الشخصي لفاعل الضرر على راي البعض 

الفرد  حماية حق هذه النظرية بان خضوع التعويض الناتج عن المسؤولية التقصيرية يهدف أساسا الى أنصار

 .47ومالة وشعوره جسدهوصيانة 

النظم  تعد الجنسية الوطنية للمدعى عليه أحد ضوابط االختصاص القضائي الدولي الذي تكرسه كثير منو

بمقاضاته وبالفصل في دعوى  اختصت المحاكم المدنية لدولته تقصيرياً  فإذا ارتكب وطني فعالً  القانونية،

وقد أخذ المشرع المصري بضابط  في الخارج، أو مقيماً  حتى ولو كان متوطناً التعويض المرفوع عليه، 

تختص "من قانون المرافعات الحالي على أنه  60فنص صراحة في المادة  الجنسية الوطنية للمدعى عليه

محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في 

 "48الجمهورية

بحـــيث ال يترتب على  والوقــت الذي يعتد به بالجنسية الوطنية للمدعى علـــيه هو وقــــت رفع الـــدعوى

الوطـــنية وتــــخليـــها عن نـــظر  التغــــيير الذي يطرأ على هذه الجنسية بعد ذلك زوال اختصاص المحاكم

حســـن إدارة العدالة، وبحــــسبان أن المدعي قد و الدعوى، وهذا الــحل تبرره مقتـــضيات األمن القانوني

صار له حق مكــــتسب في استمرار نظر دعواه أمام المحكمة المخــــتصة وفقا لهذا الضابط. وهــــذا الحل 

 50والقضاء 49هـــو الســـائد في الفقه

الشخصية ومن رثم ال  وينتقد هذا االتجاه على وصف ان مسائل االلتزامات الغير العقدية ليست من االحوال

يكون االختصاص فيها للقانون الشخصي فهي تركز على اسس اقليمية محكومة عبر مبدا االقليمية وهذا خارج 

 نطاق القانون الشخصي المتعلق باألشخاص ال باألفعال.

 .: موقف االتفاقيات الدوليةدسالمطلب السا

لحل مشكلة تنازع القوانين، حيث تضع قواعد ذات طابع دولي تعد االتفاقيات الدولية الوسايلة الطبيعية          

واالتفاقيات الدولية قد تضع قواعد تنازع قوانين موحدة ، 51لتنظيم عالقات قانونية دولية مشوبة بعنصر أجنبي

يع تعالجها االتفاقية، ومن خالل توقبين الادول عناد طريق اختياار القانون الواجب التطبيق في المسااااااائل التي 

 ذه االتفاقية.هالدول على هذه االتفاقية يتم التخلص من مشكلة تنازع القوانين بالنسبة للمسائلة التي تناولتها 

                                                           
47- privé, journal de droit  François RIGAUX: Le régime des doneness informatisées en droit international

                                                                                                               international, 1986, p 311.    
 ل.المعد 1989 ( لسنة10م )رقـالمصري والتجارية  المدنيةالمرافعات  نقانو - 48

49 -Batiffol et Lagarde: Droit international Privé, t2, 7eme ed. 1981; no 678, P. 412 é Précis, Dolloz, 2éme ed. Paris,  

.1980 no 463, P 584,Loussouarn et Bourel: Droit international Priv 
 

 .110ص  1891نقض فرنسي مجلة داللوز  - 50
، النسر الذهبي للنشر، دار النهضة 1قاعد التنازع واالختيار بين الشرائع اصوالً ومنهجاً، ط احمد عبد الكريم سالمة، علم  - 51

 .100، ص 1999العربية، القاهرة، مصر، 
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مشااااااروع الومن هاذه االتفااقياات التي عاالجات مشااااااكلاة تنازع القوانين فيما يتعلق بااللتزامات غير التعاقدية 

ي المااادة نص فحيااث وربيااة للقااانون الواجااب التطبيق على االلتزامااات غير التعاااقااديااة التمهياادي لالتفاااقيااة األ

. 52( على أن تطبق على األضاااااارار النااجماة عن االلتزاماات غير التعااقدية قانون الدولة األكثر صاااااالة0/4)

 يقيمان ( من االتفاقية، إذا كان كل من مساابب الضاارر والشااخص الذي تعرض للضاارر0/6وبموجب المادة )

ص المادة وتن ،يفترض باان هاذه االلتزاماات ترتبط بتلك الدولة بصاااااالة ورثيقةحياث بعاادة في البالد نفسااااااهاا، 

( على أن )ومع ذلك، إذا لم توجد صاالة ورثيقة بين الوضااع الناشاائ عن الفعل الضااار والبلد الذي تم فيه 48/6)

ذلك الفعل، من ناحية وكان ذلك الوضاااع، من ناحية أخرى على اتصاااال ورثيق ببلد آخر، فيجري تطبيق قانون 

 53هذا البلد(

الخاصااااااة بالقانون  4114ع اتفاقية الهاي المبرمة في عام االتفااقياات الدولية في هذا الموضااااااوكاذلاك من و

الواجب التطبيق على حوادث الطرقات فهذه االتفاقية حددت القانون الواجب التطبيق على المسااؤولية المتعلقة 

منها على ان القانون الواجب التطبيق هو القانون الوطني للدولة التي  0بحوادث السااايارات فنصااات في المادة 

 54 .الحادث وقع فيها

 .المطلب السابع: تقدير خضوع التعويض لقانون مكان وقوع الفعل

ان اخضاع و عن المسؤولية التقصيريةنتج هو الفعل الضار الذي لتزام التبين معنا ان الفعل المنشئ ل           

الفعل اال اننا وجدنا ان هناك صعوبات قد تعتري هذا هذه المساؤولية غالباً يكون لقانون الدولة التي حدث فيها 

ومن هذه  الحاادثخضااااااوع هاذه المسااااااؤولياة وكاذاك تقادير التعويض للقاانون المحلي للادولاة التي وقع فيهاا 

دم وجود عليه ع يترتبلاللتزام في مكان ال يخضااع لساايادة دولة معينة مما  المنشاائالصااعوبات ان يقع الفعل 

نون او قا أليع الفعل في أعالي البحار او في سااااماء تلك البحار التي ال تخضااااع كان يق ، قانون محلي اصااااالً 

اننا مقبلون على ما يعرف  في رحالت المكوك الفضااااااائي خصااااااوصاااااااً هو الحال خارج الغالف الجوي كما 

وم بها شااركات خاصااة بمقابل مادي من األشااخاص الراغبون في قبالسااياحة الفضااائية والتي تقوم او سااوف ت

ان او سااااافينة ف طائرةلاللتزام قد وقع على متن  المنشااااائالفعل  فاذا كان ،ارج نطاق الغالف الجويالسااااافر خ

عة الواقهذه واذا كانت  ،لاك الطائرة او الساااااافين هو واجب التطبيق على تلك الواقعة الماديةتجنسااااااياة  نقاانو

متمثلة بتصاادم طائرتين او سافينتين فان القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون العلم المشاترك لتلك 

 الطائرات او السفن، 

                                                           
25- European Convention on the law applicable to non-contractual obligations. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numd  

oc=52003PC0427. 

قد بحث مسأأألة القانون الواجب التطبيق  4191ومن الجدير بالذكر أن مجمع القانون الدولي في دور انعقاده في مدينة )ادنبرة( عام  -53

على االلتزامات التقصأأأيرية، وقد مال أعضأأأاؤه إلى تضأأأمين توصأأأياتهم فكرة مرنة تسأأأمآ بتطبيق قانون  خر غير القانون المحلي 
( من 2طبيق قانون  خر يكون أكثر ارتباطا بالوضأأأع الناشأأأل عن الفعل الضأأأار، فقد جاء في المادة )الجغرافي، وإفسأأأاح المجال لت

توصأأأأياته وقراراته )تعتبر الجنحة )المدنية( قد ارتكبت في المكان الذي يتصأأأأل به الوضأأأأع اتصأأأأاال وثيقا بالنظر إلى كل الظروف 
م ظر د. احمد عبد الكريم سالمة، علانك الخاطل وحتى تحقق الضأرر(، التي ترتبط بين الجنحة وواقعة معينة، وذلك منذ بدء السألو

 .144، ص(السابقلمرجع ا)، ومؤلفه، القانون الدولي الخاص اإلماراتي، 4411، ص(السابق)المرجع قاعدة التنازع واالختيار، 
54 - occurred.  Article the applicable law the internal law of the state where the accident of  

 الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الحوادث المرورية.1971مايو2*راجع اتفاقية الهاي الموقعة في        

http://www.ajrsp.com/
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وفي حاالاة اختالف اعالمهماا فاان قاانون دولاة القااضااااااي المطروح امامه النزاع  هو وأجاب التطبيق  لتعذر 

 المنشااااائوبالرغم من اقراره لقاعدة محل وقوع الفعل  savinyحيث اعطى  اعمال أي ضاااااابط اساااااناد اخر،

اذا كان يحقق له مصالح اكثر وهذه القاعدة  لاللتزام اال انه اعطى الحق للمضرور في ان يأخذ بقانون القاضي

االقل  ي علىتعويضااا يساااوالتي اخذ بها القانون الفرنسااي، بحيث انه اذا كان قانون المحل يعطي للمضاارور 

ه بدنى الذي يضاامنه القانون الفرنسااي اسااتبعد قانون المحل وطبق بدله القانون الفرنسااي وهو ما تأخذ الحد األ

وان كان هناك اراء ترى تطبيق قانون الساااافينة او الطائرة التي  55دول االتحاد األوربيتشااااريعات الكثير من 

 ،56و الطائرة المتساااببة بالحادثاخر ينادي بتطبيق قانون السااافينة ا رايلحقها ضااارر من جراء هذه الحادرثة و

 ره الطرف المتضاااارر من هذهين او على األقل القانون الذي يختافتطبيق القانون الذي يختاره الطر وهنا نرى

الحادرثة، كونهم االقدر على تحديد القانون االصالح والمناسب لهم واألكثر تحقيقاً للعدالة، على األقل من وجهة 

يكون أشاااابه بمشااااارطة التحكيم مما يحقق رضااااا وقبول الجميع بما انهم هم من نظر اطراف العالقة بحيث ما 

 القانون الذي يطبق على نزاعهم. وااختار

كمـااا أن مجلـااة القـااانون الـاادولي الخـاااص التونسية أتاحـاات المجـااال أمـااام األطـااراف االتفـاااق علـااى القـااانون 

 57.قوعـهواجـب التطبيـق، وذلـك فـي حـال الفعـل الضـار بعـد و

كذلك من الصاعوبات التي تعتري تطبيق قانون محل الواقعة المنشأة لاللتزام هو ان تكون هذه الواقعة موزعة 

من دولة او كما مر معنا شااتم شااخص  أكثرة بالصااحة في رمن دولة مثل توزيع بضاااعة مضاا أكثرعلى إقليم 

 ،ى الدولة التي يقيم فيها الطرف االخرألخر عبر األجهزة االلكترونية الحديثة من دولة وتصاااااال الرسااااااالة ال

فالمشاكلة إذن تثور إذا وقعت عناصار الفعل النافع أو الضار في أكثر من إقليم دولة واحدة حيث يحدث الخطأ 

و اإلرثراء في بلد، بينما يتحقق الضاارر و االفتقار في بلد آخر، فما هو المكان الذي نأخذه بعين االعتبار لتحديد 

 58لتطبيقالقانون الواجب ا

رر وما الضاا أساااس المسااؤولية المدنية ألنهحيث ذهب بعض الفقه الى تطبيق قانون مكان ارتكاب الخطأ ذلك 

والتي يعد الخطأ أسااااااس وجودها ة اال نتيجة له كما ان القانون يرمي الى مساااااألة من ارتكب األفعال الضاااااار

وهناك اتجاه اخر يذهب الى تطبيق قانون محل وقوع الضاارر ذلك الن قواعد المساااؤولية المدنية ال تساااتهدف 

 59فقط معاقبة المخطئ بقد ما تستهدف تعويض المضرور 

ادتها على سااااايببساااااط كما ان االخذ بهذا المبدأ فيه تكريس لمبدأ اإلقليمية المطلقة والذي يعني ان تقوم الدولة  

مما يعني ان نظام الدولة هو فقط الذي يطبق فوق اقليمها،  كامل إقليمها كأحد أهم مظاهر اسااتقاللها السااياسااي،

 وعلى كل من يتواجد فوق ذلك اإلقليم سواء من رعايا هذه الدولة او من رعايا اية دولة أخرى.

 

                                                           
 .099ص  (لمرجع السابق)اهشام صادق، عكاشة عبد العال، حفيظة السيد عبد العال، القانون الدولي الخاص  - 55
 .22السابق( ص  )المرجع سياسيةالد. غالب الداوودي، مبادى العلوم  - 56
جلة ، ماالبتدائيعلى تطبيـق قـانون المحكمـة ما دامت القضية في الطور  االتفاق)يمكن لألطراف، بعد حصول الفعل الضار،  جاء فيهوالذي  71نص الفصل  - 57

 .القانون الدولي الخاص التونسية )المرجع السابق(
 70، ص 5019الخاص، جامعة اكلي محند اولحاج، الجزائر،بشورة فتيحة، محاضرات في القانون الدولي - 58
59 - http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad_downloads/7_1536_50.pdf 
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 الخاتمة

امراً في غاية األهمية، وال يكون هذا والمناسب يعتبر حصول المتضرر على التعويض العادل              

 ،واحتياجات ذلك المضرور لظروفللقانون األكثر مناسبة ومالئمة  بإخضاعهاال وشامالً لتعويض عادالً ا

 لتزام امراً الل المنشأ التعويض في المسؤولية التقصيرية الى قانون الدولة التي حدث فيها الفعل امكوخضوع اح

دالة سناد بديلة تكون اكثر مرونة وتحقق العلوبة، وال بد من البحث عن قواعد الم يعد كافياً لتحقيق العدالة المط

مثل اخضاع احكام التعويض الى قانون إرادة اطراف العالقة او لقانون مكان تحقق الضرر او  ،بشكل افضل

كل ، وذلك بحسب ظروف الحال للتزام او للقانون الشخصي للمضرورلالالمنشأ للقانون األكثر صلة بالفعل 

 واقعة على حده، بهدف تحقيق اكبر قدر من العدالة المرجوة لتعويض المضرور او ذويه في حالة وفاته.

 النتائج

إن القاعدة العامة في تنازع القوانين في المسااؤولية التقصاايرية تقضااي بتطبيق قانون الدولة التي حدرثت  -4    

، دةالقاعهذه عمومية وعلى الرغم من  التشاااريعات ،فيها الواقعة المنشااائة لاللتزام، وهذا ما اخذ به الكثير 

حل الحادث، في الفروض التي إال أن هناك قوانين قد أعطت االختصااااااص لقانون الدولة األكثر صااااالة بم

يتبين فيها أن قانون مكان وقوع الحادث ليس له إال صالة عرضاية، والصلة الورثيقة هذه تظهر في عناصر 

عدة، كما لو كان كل من الفاعل والمتضاااااارر من جنسااااااية واحدة، أو أن كليهما يتوطنان في دولة واحدة، 

ون على صلة أقوى من قانون مكان وقوع الحادث، فقانون الجنساية المشاتركة أو الموطن المشترك، قد يك

 وقد نصت القوانين الحديثة على هذا االتجاه، كما تبنته االتفاقيات الدولية.

في اختيااار القااانون الواجااب التطبيق حتى على لألطراف وجاادنااا أن هناااك من الفقهاااء من يعطي الحق  -6

وع ، فاالتفاق قبل وقإمكانية ذلك ارنة، ونرى المساااؤولية التقصاااايرية، وهذا هو موقف بعض القوانين المق

االتفاق بعده قد يكون أقرب إلى الصاالح، كما اال ان ، أمر نادر في المسااؤولية التقصاايريةوان كان الضاارر 

القوانين التي أجازت هذا األمر قيدته باختيار قانون القاضاااي فقط دون غيره من القوانين، والفقه بعض أن 

األمر قد يحقق المصاالحة إذا كان االختيار لمصاالحة القانون الذي يرتبط  إن هذاقول الذي أيده، ذهب إلى ال

وهاذا األمر يتحقق في رأيناا بتطبيق قاانون الدولة األكثر ارتباطا  ،باه المركز القاانوني بروابط أكثر ورثوقااً 

 طبيق.ي اختيار القانون الواجب التفلألطراف دون الحاجة إلى إعطاء الحق حتى ، بالحادث فقط 

 االقتراحات

للحكم ر االفعل الضـبالمطالبـة بتطبيـق قـانون دولـة مكـان وقـوع  فتح المجال إلمكانية السماح للمتضـرر  -4

 .في دولة وينتج الضرر في دولة أخرى ذلك الفعلفـي الحالـة التـي يقـع فيها له بالتعويض 

 الذي يجب تطبيقه على الفعل الضار بعـد تحققه.إتاحة المجال ألطراف النزاع لالتفاق على القانون  -6

 .والمتضرر كضابط اسنادبالضرر اعتماد الموطن المشترك للمتسبب االتفاق على إمكانية   -0
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اعتماد ضوابط اسناد أكثر مرونة وعدالة الختيار القانون الواجب التطبيق على التعويض الناتج عن  -1

 المسؤولية التقصيرية.

 قائمة المراجع

 المراجع العامة :اوالا 

 ةوالمصري ةاألردني ينناوالمدنية لطبيب التخدير في الق إبراهيم احمد محمد الرواشدة، المسؤولية -4

 .6848، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، ةوالفرنسي

أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار الثقافة للنشر  -2

 .6885،عمان، األردن والتوزيع،

، 4جميل الشرقاوي، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ط -3

 .4110، ، القاهرة، مصر4مجلد 

 .4116، ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر5يمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، طسل -1

سمير عبد الفتاح االودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، منشاة المعارف،  -5

 .6880اإلسكندرية، مصر،

 .٤٨٩١ و دولة نشر، ن ناشر،عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد واإلرادة المنفردة، بدو -2

م، دار الثقافة للنشر  4عبد القادر الفار، مصادر االلتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ط  -1

 .6881، األردنوالتوزيع، عمان، 

، 6عبد الرزاق احمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، ط -0

 .4110، الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنانمنشورات 

ن ، بدومحمد إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر -1

 .تاريخ نشر

 .6888، محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، بدون طبعة م، الدار الجامعية، القاهرة، مصر -48

 

 

 ثانياا: المراجع المتخصصة

، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية 4احمد عبد الكريم سالمة، القانون الدولي الخاص اإلماراتي، ط -4

 . 6886المتحدة، 

، النسر الذهبي 4التنازع واالختيار بين الشرائع اصوالً ومنهجاً، ط  ةاحمد عبد الكريم سالمة، علم قاعد -6

 .4112للنشر، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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احمد محمد امين الهواري، المسؤولية المدنية الناشئة عن الجريمة في القانون الدولي الخاص، مجلة معهد  -0

 .6846، ةدبي القضائي

 .6884اعراب بالقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر  -1

 .6842اص، جامعة اكلي محند اولحاج، الجزائر،بشورة فتيحة، محاضرات في القانون الدولي الخ -5

 .4106حسن هداوي، غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص، دار الكتب للنشر، الموصل، العراق،  -2

هشام علي صادق، تنازع القوانين في مسائل المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري في  -1

، بدون تاريخ ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر4148هدة بروكسل لعام ضوء المبادئ العامة واحكام معا

 .نشر

هشام صادق، عكاشة عبد العال، حفيظة السيد عبد العال، القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات  -0

 .6882الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

 .4121بغداد، ، مطبعة البصرة، 4غالب الداوودي، مبادى العلوم السياسية، ج  -1

 .6848، دار وائل للنشر، عمان األردن، 5غالب علي الداوودي، القانون الدولي الخاص، ط -48

راق، ، العالمحلي، بغدادجابر إبراهيم الراوي، احكام تنازع القوانين في القانون العراقي، مطبعة الحكم  -44

4100   . 

 .4121 القاهرة، مصر، النهضة العربية،جابر جاد عبد الرحمن، تنازع القوانين، دار  -46

محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  -40

 .6888مصر، 

ممدوح عبد الكريم حافل، القانون الدولي الخاص وفق القانون العراقي والمقارن، مطبعة الحكومة،  -41

 .4116بغداد، العراق، 

محمد حمدي بهنسي، دور اإلرادة الفردية في حل تنازع القوانين بشأن العالقات غير العقدية، بدون دار  -45

 نشر.وتاريخ 

مهند احمد الصانوري، القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة في تنـازع القـوانين، الطبعـة االولـى،  -42

 .6844عمان، األردن، دار وائل للنشر،

 

 ئل الجامعية:الرسا

راضي نبيه راضي عالونة، القانون الواجب التطبيق على األموال، رسالة ماجستير، جامعة النجاح  -1

 .6845الوطنية، نابلس، فلسطين، 

احمد حميد االنباري، سكوت اإلرادة عن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي، رسالة  -2

 .6841عمان، األردن، جامعة الشرق األوسط،  ماجستير،
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 المجالت الدورية:

عربية للمنتج، جدة، المملكة ال المسؤولية التقصيريةالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، اقتصاديات مجلة  -4

 .6886السعودية،

 . 4014لعام  الفرنسية مجلة داللوز -6

 .6842 ،6، عدد 40مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، مجلد  -3

 .6846مجلة معهد دبي القضائية، لعام  -4

 

 القوانين واألنظمة:

 وتعديالته. 4112لسنة  10القانون المدني األردني رقم  -4

 وتعديالته.4110لسنة  404القانون المدني المصري رقم -6

 .المعدل 4102( لسنة 40قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقـم ) -0

 .4116لسنة  44قانون اإلجراءات المدنية االماراتي رقم  -1

 .4100مجلة القانون الدولي الخاص التونسية، لسنة  -5

 .4158لسنة  18القانون المدني العراقي رقم  -2

 .4111القانون المدني االسباني لسنة  -1

 .4114 لسنةالقانون الدولي الخاص النمساوي،  -0

 .4111 لسنةالدولي الخاص المجري، القانون  -1

 .4106 لسنةالقانون الدولي الخاص التركي،  -48

 .4116لسنة القانون الدولي الخاص الروماني،  -44

 .4115 لسنةالدولي الخاص اإليطالي، القانون  -46

 .6882والمعدل سنة  011القانون المدني الفرنسي رقم  -40

 .4155لسنة القانون المدني اإلنجليزي  -41

 

 االتفاقيات الدولية:

 .الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الحوادث المرورية4114مايو1اتفاقية الهاي الموقعة في  -4

 .المشروع التمهيدي لالتفاقية األوربية للقانون الواجب التطبيق على االلتزامات غير التعاقدية -6

 

 المراجع األجنبية:

1- Article the applicable law the internal law of the state where the accident of 

occurred  
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Batiffol et Lagarde: Droit international Privé, t2, 7eme ed. 1981 no 678, P. 412  -2

177.é Précis, Dolloz, 2éme ed. Paris, 1980 no 463, P 

3- Planiol: Etude Sur Responsabilite Civil, Revue Criitgue Legis et Juris, 1905, p. 

278 

re 1997, doc., P. 9 (CA Berlin, SU 659/96; TGI Munich, CR ves à la publicité  -4

Eichenrode (C.) Questions -22 novembHertz –sur l’ internet, Gez. Pal. 21 

.177-1997, 155 relatingjuridiques du droit allemand  

 p225.TGI du Dusseldorf, Milt 1997, -5 

François RIGAUX: Le régime des doneness informatisées en droit international  -6

 p55.privé, journal de droit international, 1986, 

584p  .Loussouarn et Bourel: Droit international Priv -7 

8- European Convention on the law applicable to non-contractual obligations. 

 

 

 المواقع االلكترونية:

1- https://www.almrsal.com/post/834363 

  2-https://www.mohamah.net  

3-http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CEL 

EXnumdoc&lg=en&numd oc=52003PC0427. 

4- https://www.startimes.com 

5- http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad_downloads/7_1536_50.pdf 
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