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 الملخص

ال ريب أن التجارة الدولية واالستثمار وما صاحبها من التنقل من بلد إلى آخر، قد ساهمت في رخاء الكثير من الدول 

لتقدم، كما أن ازدهار هذه التجارة ونموها، وأدائها الدور المنوط منها، وتقدمها، فهي بال شك سبباً رئيسياً وشرطاً ضروريا لهذا ا

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الممتلكات المستثمرة في األراضي األجنبية ضد المخاطر غير التجارية مثل التمييز والمصادرة 

الملكية المكتسبة لألجانب، أهمها مبدأ واالعتداء عليها. ومن ثّم كان من الضروري إقرار بعض المبادئ التي تحمي حقوق 

 "مسئولية الدول عن األضرار التي تصيب األجانب". 

وال شك أن حماية ممتلكات األجانب ال يقتصر على الدولة ممثلة في الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وإنما 

ذه الدولة، فأي اعتداء على هذه الممتلكات يؤدي إلى يمتد أيضا واجب الحماية على تلك الممتلكات إلى القاطنين على إقليم ه

المدنية في حق المعتدي ليس فقط عن األضرار التي وقعت لألجانب وإنما عن  المسؤوليةاإلضرار باقتصاد الدولة، ومن ثّم قيام 

 األضرار التي تصيب المجتمع من جراء هذا االعتداء.

ا؛ ما يتعلق بتحديد أساس مسئولية المتسبب في االعتداء على ممتلكات ويثير هذا البحث العديد من التساؤالت، من أهمه

األجانب عن تعويض المتضرر منها، وما هي طبيعة مسئوليته؟ وعلى أي أساس يمكن مطالبته بالتعويض؟ وغير ذلك من 

من االعتداء على ممتلكات  اإلشكاليات التي يمكن من خالل اإلجابة عنها تحديد اإلطار القانوني للتعويض عن األضرار الناجمة

 األجانب.

المدنية عن األضرار  المسؤوليةعلى هدى ما سبق قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثالثة مباحث؛ تناولنا في األول، ماهية 

من خالل دراسة الخطأ  المسؤوليةالناجمة عن االعتداء على ممتلكات األجانب. وتطرقنا في المبحث الثاني إلى أركان هذه 

 ةالمسؤولييري المتمثل في فعل االعتداء على هذه الممتلكات، والضرر الناشئ عنه، ونختم هذا البحث بدراسة جزاء التقص

 المدنية عن االعتداء على ممتلكات األجانب.

 ، المدنية، االعتداء، ممتلكات، األجانبالمسؤولية الكلمات المفتاحية:
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Civil liability for assaulting foreign property in Egyptian legislation 

 

Abstract: 

There is no doubt that international trade and investment and the accompanying 

movement from one country to another have contributed to the prosperity and progress of many 

countries, as they are undoubtedly a major cause and a necessary condition for this progress, and 

the prosperity and growth of this trade, and its performance of the role assigned to it, is closely 

related to the protection of Property invested in foreign lands against non-commercial risks such 

as discrimination, confiscation and abuse. Hence, it was necessary to adopt some principles that 

protect the acquired property rights of foreigners, the most important of which is the principle of 

"the responsibility of states for the damage that befalls foreigners". 

There is no doubt that the protection of foreign property is not limited to the state 

represented by the government and its affiliated bodies and institutions, but also the duty to 

protect these properties extends to the residents of this state’s territory. The right of the aggressor 

is not only about the harm that occurred to foreigners, but also about the harm that befalls society 

as a result of this assault. 

This research raises many questions, the most important of which are; What is related 

to determining the basis of the responsibility of the perpetrator of the assault on the property of 

foreigners to compensate the affected person, and what is the nature of his responsibility? And 

on what basis can he claim compensation? And other problems that can be answered through 

defining the legal framework for compensation for damages resulting from the abuse of foreign 

property. 

Accordingly, we have divided this research into three sections: In the first, we dealt 

with the nature of civil liability for damages resulting from assault on foreign property. In the 

second topic, we touched upon the pillars of this responsibility by studying the default error 

represented in the act of assaulting this property, and the damage resulting from it, and we 

conclude this research by studying the penalty for civil liability for assaulting foreign property. 

 

Keywords: Responsibility, Civil, Assault, property, Foreigners 
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 مقدمة

دول ثير من الفي رخاء الك قد ساهمتوما صاحبها من التنقل من بلد إلى آخر، التجارة الدولية واالستثمار أن ال ريب 

ونموها، وأدائها الدور المنوط منها، إزدهار هذه التجارة فهي بال شك سبباً رئيسياً وشرطاً ضروريا لهذا التقدم، كما أن وتقدمها، 

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الممتلكات المستثمرة في األراضي األجنبية ضد المخاطر غير التجارية مثل التمييز والمصادرة 

أهمها مبدأ حقوق الملكية المكتسبة لألجانب، تحمي داء عليها. ومن ثّم كان من الضروري إقرار بعض المبادئ التي واالعت

 ألجانب". ا األضرار التي تصيبولية الدول عن ئ"مس

ا يمتد ممثلة في الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وإنم ةوال شك أن حماية ممتلكات األجانب ال يقتصر على الدول

اإلضرار قليم هذه الدولة، فأي اعتداء على هذه الممتلكات يؤدي إلى إإلى القاطنين على على تلك الممتلكات أيضا واجب الحماية 

ليس فقط عن األضرار التي وقعت لألجانب وإنما عن األضرار  المدنية في حق المعتدي المسؤوليةقيام باقتصاد الدولة، ومن ثّم 

 .من جراء هذا االعتداء التي تصيب المجتمع

 أهمية البحث:

على  يا صارخاً شكل تعدي االعتداء على ممتلكات األجانب ، باعتبار أنهموضوعهذا البحث من أهمية أهمية تظهر  

من  ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرىة بغيرها من الدول األخرى، الدول ةالتأثير على عالقفضالً عن أن من شأنه اقتصاد الدولة 

وحقوق وحريات األشخاص، األمر الذي يلزم  السلمي المساس بمبدأ التعايش -أيا كان شخص المعتدي  –هذا التعدي  شأن

متعمقة العلمية الدراسات ال ندرة من بحثال اكما تأتي أهمية موضوع هذ ،بكل السبل والوسائل القانونية واالجتماعية مواجهته

 .والتعويض عنها المصريفي القانون ية عن االعتداء على ممتلكات األجانب المدن المسؤوليةتحديد نطاق نشرت حول التي 

  إشكالية البحث:

تحديد أساس مسئولية المتسبب في االعتداء على ممتلكات بيثير هذا البحث العديد من التساؤالت، من أهمها؛ ما يتعلق 

س يمكن مطالبته بالتعويض؟ وغير ذلك من األجانب عن تعويض المتضرر منها، وما هي طبيعة مسئوليته؟ وعلى أي أسا

كات لاالعتداء على ممتاألضرار الناجمة من عن  اإلطار القانوني للتعويضاإلشكاليات التي يمكن من خالل اإلجابة عنها تحديد 

 األجانب.

 منهج البحث: 

والقواعد القانونية إقتضى التعرض لموضوع هذا البحث اتباع المنهج الوصفي والتحليلي من خالل دراسة النصوص  

 .  هذا التشريعفي  والنقص بيان أوجه القصورذلك ل، والمصريفي التشريع  التقصيرية المسؤوليةبالمتعلقة 

  خطة البحث:

المدنية عن األضرار  المسؤوليةماهية  ،األول ؛ تناولنا فيمباحثهذا البحث إلى ثالثة قمنا بتقسيم  ما سبقعلى هدى 

 .لى ممتلكات األجانباالعتداء عالناجمة عن 

من خالل دراسة الخطأ التقصيري المتمثل في فعل االعتداء على  المسؤوليةهذه  أركانفي المبحث الثاني إلى وتطرقنا  

 .االعتداء على ممتلكات األجانبالمدنية عن  المسؤوليةجزاء هذه الممتلكات، والضرر الناشئ عنه، ونختم هذا البحث بدراسة 

 التي: وذلك على النحو ا
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 .عن االعتداء على ممتلكات األجانبالمدنية  المسؤوليةماهية  المبحث األول:

 . عن االعتداء على ممتلكات األجانبالمدنية  المسؤوليةأركان  المبحث الثاني:

 .عن االعتداء على ممتلكات األجانبالمدنية  المسؤوليةجزاء  المبحث الثالث:

 

 المبحث األول

 نية عن االعتداء على ممتلكات األجانب المد المسؤوليةماهية 

، ينبغوي أن يتمتوع بوذات الحقووق المعتور  (1) إنسوانسوواء بسوواء، أن األجنبي كالمواطن، بادئ ذي بدء تجدر اإلشارة إلى 

دولوة إلوى دون تمييز بينهم، إال إذا كان التمييز بينهم يخدم غرًضا مشروًعا للدولة وبالقودر الوذي يتناسوب موع حاجوة ال ،بها لألخير

. ومن ثّم يلزم حماية األجنبوي بشوكل عوام وحمايوة ممتلكاتوه بشوكل خواص ذات الحمايوة المقوررة للموواطن، (2) الغرضتحقيق هذا 

 ".القانونية المسؤوليةيطلق عليها " المسؤوليةفأي مساس بهذه الممتلكات يرتب مسئولية المتسبب في اإلضرار بها، وهذه 

يسوتوي أن يكوون هوذا الغيور ، (3) يضور بحقووق الغيور غيور مشوروعفعوالً عندما يقع من الشخص تقوم القانونية  المسؤوليةو

 المسوؤوليةفوي حوق مرتكبهوا غيور المشوروع قاعودة عقابيوة، قاموت  فعول، فإذا كانوت القاعودة التوى خالفهوا المواطن أو غير مواطن

 .(4) المدنيةعنى الواسع، قامت مسئولية المخالف وقعت فى شأن قاعدة قانونية بالمقد أما إذا كانت المخالفة  ،الجنائية

 المسوؤوليةفيتمثول فوي  الثاانيالجنائيوة، أموا  المسوؤولية، األولين رئيسويين، إلوى قسومالقانونيوة  المسوؤولية منقسوت وعلى ذلك

يووان المقصووود عوون االعتووداء علوى ممتلكووات األجانووب، مون خووالل ب المدنيووة المسوؤولية وسوونتناول فووي هوذا المبحووث ماهيووةالمدنيوة، 

 الجنائية، ويسبق ذلك تحديد المقصود باألجانب. المسؤوليةالمدنية، والتمييز بينها وبين  المسؤوليةب

 

 

 

 

                                                 
ن تراب، والتفاضل في اإلسالم بين اإلسالم إلى الفوارق بين البشر في اللون، والجنس، والنسب؛ فالناس كلهم آلدم، وآدم خلق ملم يلتفت ( 1)

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َخطََب النَّاَس يَْوَم 0723الناس ال يكون إال باإليمان والتقوى. وقد روى الترمذي ) ِ َصلَّى َّللاَّ ( َعْن اْبِن ُعَمَر : " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

َ قَ  ةَ فَقَاَل : ) يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّ َّللاَّ ِ َوفَاِجٌر َشقِيٌّ  ْد أَْذهََب َعْنُكْم ُعبِّيَّةَ اْلَجاِهلِيَِّة َوتََعاظَُمهَا بِآبَائِهَا ، فَالنَّاُس َرُجاَلِن بَرٌّ تَقِيٌّ َكِريٌم َعلَىفَْتِح َمكَّ َّللاَّ

 ( : ُ ُ آَدَم ِمْن تَُراٍب ، قَاَل َّللاَّ ِ ، َوالنَّاُس بَنُو آَدَم َوَخلََق َّللاَّ يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل هَيٌِّن َعلَى َّللاَّ

َ َعلِيٌم َخبِيٌر ( صححه األلباني في "صحيح الترمذي" ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ َّللاَّ "  نَْضَرةَ:( َعْن أَبِي 77922وروى أحمد ) .لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي َوَسِط أَيَّاِم التَّْشِريِق  ِ َصلَّى َّللاَّ ثَنِي َمْن َسِمَع ُخْطبَةَ َرُسوِل َّللاَّ أاََل اَل  َواِحٌد،أَيُّهَا النَّاُس أاََل إِنَّ َربَُّكْم َواِحٌد َوإِنَّ أَبَاُكْم  )يَا فَقَاَل:َحدَّ

ِ  أَبَلَّْغُت؟( بِالتَّْقَوى،ِميٍّ َواَل لَِعَجِميٍّ َعلَى َعَربِيٍّ َواَل أِلَْحَمَر َعلَى أَْسَوَد َواَل أَْسَوَد َعلَى أَْحَمَر إاِلَّ فَْضَل لَِعَربِيٍّ َعلَى أَْعجَ  قَالُوا: بَلََّغ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .(6/199) "األلباني في "الصحيحة صححه .“ َصلَّى َّللاَّ

 islamqa.info/ar/answers/182686 االعجمي-المسلم-من-افضل-العربي-المسلم-/هل  

 .79/03/7309تاريخ االطالع 

  )2( Nations Unies - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme - Les droits des non-

ressortissants - New York et Genève, 2006 – p.5. 

  )3( Mohsen Ghods - Civil Liability Arises from Attachment of Properties - Journal of Political Sciences, 

Public Affairs- Volume 3 • Issue 2 • 1000153 - 2015– p.1. 

 .090، ص د. عبد الحميد عثمان، المفيد في مصادر االلتزام( 4)
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 أوالً: المقصود باألجانب:

 المقيموين الودائمين والمهواجرين،منهوا ، واألجانوب فئوات متعوددةالدولة التي يعيش فيها،  (1)األجنبي شخص ال يتمتع بجنسية 

والوزوار الموؤقتين وغيورهم مون األشوخاص مون غيور  ،والطوالب األجانوب ،وضحايا االتجار بالبشور ،وطالبي اللجوء ،الالجئينو

 نظمة قانونية متميزة، وفقاً ألمختلفة حقوق ب وتتمتع كل فئة من هذه الفئاتالمهاجرين وعديمي الجنسية. 

يمونح القوانون الودولي عموًموا كول دولوة قانونيوة، و يرتبط بالدولة التي يعويش فيهوا برابطوة شخصالمواطن على خال  ذلك 

عوادة موا يوتم و ، ومون ثّوم يسوتفيد مون الحقووق التوي تقرهوا الدولوة لمواطنيهوا،(2)التي يتمتع بجنسويتها  مواطنالسلطة تحديد من هو 

، أو دولوة(موواطني ال حودأل حق الودم )المويالدعن طريق عن طريق حق األقليم )الميالد داخل الدولة(، أو الحصول على الجنسية 

 عن طريق التجنس أو عن طريق مزيج من هذه العناصر.

تعريضووه عوودم إنسووانية أو  ةعاملووأن يعاموول م( بووذات حقوووق المووواطن، وموون ذلووك حقووه فووي غيوور المووواطنويتمتووع األجنبووي )

ون اإلنساني. وله أيًضا الحق فوي نتهاكات القانال وأعتقال التعسفي أو المحاكمة غير العادلة أو انتهاك الخصوصية أو السخرة لال

الحقووق االقتصوادية واالجتماعيوة  بجانوبالحق فوي المسواواة وحريوة الودين والمعتقود والزواج، والتجمع السلمي والتجمع بحرية؛ 

وحقووق  أو المنقووالت، - (3) في الحاالت التي يجيوز فيهوا قوانون الدولوة ذلوك –ومنها حق التملك، سواء تملك العقارات  والثقافية،

حوواد  العمول واألموراض المهنيوة، وظورو  العمول اآلمنوة والصوحية( والحمايوة عون تعوويض الالعمال )المفاوضة الجماعية، و

هم فوي أضويق الحودود، التمييوز بيوناسوتثناء جميع البشر متساوون فوي الكراموة والحقووق، لكون يمكون للودول فاألصل أن القنصلية. 

 .(4) المكفولة صراحة للمواطنين وحرية التنقل فيما يتعلق بالحقوق السياسيةوذلك 

 المدنية: المسؤوليةب المقصود: ثانياً 

هوو ف عملوه أو عمول التوابعين لوه(، اً )أي يتحمول تبعوةضوامنففيهوا يكوون الشوخص ، (6) الضومانأو  هي التبعوة (5) المسؤولية

عنوه أو األشوياء  المسوؤوللراجوع إلوى فعلوه أو فعول وا )الضرر( الذي يحود  للغيور، المتحمل لغرم الهالك أو النقصان أو التعيب

 عما أصابه من ضرر. بتعويض الغير في هذه الحالة مالتي تحت حراسته، فيلتز

في حالوة موا الذي يوقع جزاء ذلك الكأي مسئولية يقصد بها  االعتداء على ممتلكات األجانبالناشئة عن  المدنية المسؤوليةف

 بفعله الشخصي، أو بفعل شخص آخر يكون مسئوالً عنه، إذا سبب شخص ضرراً للغير، سواءً 

                                                 
لشعب فيها، ويقصد بها تلك الرابطة القانونية ذات الطابع السياسي التي تربط بين الجنسية وسيلة وأداة تستخدمها الدولة لتحديد عنصر ا( 1)

الفرد والدولة، وبمقتضاها يصبح الفرد عضو في الدول، يتمتع بالحقوق التي تعطيها لمواطنيها، ويلتزم بالواجبات التي تفرضها عليهم. 

 –جامعة الشرق األوسط  –رسالة ماجستير  –دراسة مقارنة  –ي مبررات منح الجنسية وسحبها في التشريع األردن -نور المطيري 

 .0ص - 7302

  )2( Nations Unies - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme – op, cit – p.5. 

غير البحرينيين للعقارات بشأن تملك  7330( لسنة 30( وهو ما أجازة المشرع البحريني بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )3)

 .00/2/7330الصادر بتاريخ  – 2595 :رقم الجريدة الرسمية -المبنية واألراضي في مملكة البحرين 

  )4( Nations Unies - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme – op, cit – p.5. 

( على : )أَخالقيًّاأنا بريٌء من مسئولية هذا العمل، وتطلق  يقال:ْن يُْسأَُل عن أَْمٍر تقع عليه تبَعتُه، حاُل أَو صفةُ مَ  (:عام )بوجه المسؤولية( 5)

، وتطلق ) قانونًا ( على : االلتزام بإِصالح الخطإِ الواقع على الغير طبقًا لقانون. المعجم  التزام الشخص بما يصدر عنه قوالً أَو عمال

 .300آخرون، تحقيق مجمع اللغة العربية، الناشر دار الدعوة، الجزء األول، ص الوسيط، إلبراهيم مصطفى و

" سورة المدثر آية  ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَة  لضمان اصطالح درج عليه الفقه اإلسالمي، واستدل الفقه على مشروعيته بقوله تعالى " ( ا6)

ِ ۚ إِنههُ اَل يُِحبُّ الظهالِِمينَ َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَ وقوله سبحانه "  ،02 ْثلَُها ۖ فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاه . وقوله 33" سورة الشورى آية  ة  مِّ

 .03الجزء  000صلى َّللا عليه وسلم فيما رواه البيهقي "ال ضرر واال ضرار". السنن الكبرى، للبيهقي، ص 
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 قياموه أو، باتالفوه أو حرقوه أو أحود أفوراد أسورته أو علوى مالوه ألجانوبأحود ا علوى (1) باالعتوداءكما لو قام أحد األشوخاص  

-التعوويض طلوب المضورور يكوون مون حوق  . ففي مثل هذه الحواالتأمر ال يرغب فيهتخويفه بالتعرض له، بقصد إكراهه على ب

 . فعلهب ه له ذلك الشخصببالذي سالضرر  عن-الفعلمرتكب هذا الجزاء الذي يوقع على  وهو

 

 الجنائية: المسؤوليةالمدنية و المسؤوليةاً: التمييز بين لثثا

 الغورض مونو ليه القانون بعودم اإلضورار بوالغير،متى خالف الشخص التزاماً يفرضه عتتحقق المدنية  المسؤولية قررنا أن

 ووسيلة ذلك هي التعويض. ،إزالة الضرر الذي أصاب الفرد يتمثل فيإقامتها 

 العقوبواتوفقاً لقوانون  ما عمالً يُعد جريمةً  رتكب شخصٌ تتحقق متى االجنائية، نجد أنها  المسؤوليةوإذا ولينا وجوهنا شطر 

إزالوة الضورر عون المجتموع، وذلوك  فويمنهوا  الغرض ويتمثلعلى فكرة الضرر الذي يصيب المجتمع،  سؤوليةالم فتقوم هذه ،(2)

ويرتودعون بموا أصوابه مون عقواب، مموا يوؤدي إلوى  ،آلخورينل ةعبور يكوون بتوقيع العقوبة الرادعة علوى الجواني أو المجورم حتوى

 حماية المجتمع.

شورعية الجورائم بفقوه الون، ومن هنا جاء المبدأ المعرو  فوي جدر اإلشارة إلى أن األفعال المجرمة قانوناً قد حددها القانتو

 المسووؤوليةوالووذي بموجبووه أنووه ال جريمووة وال عقوبووة إال بوونص، وبمووا أن الجوورائم محووددة فإنووه يترتووب علووى ذلووك أن  ،والعقوبووات

 المدنية. المسؤوليةضيق نطاقاً من الجنائية تكون أ

، ياً ماجرإ في نظر المشرع فعالً الفعل  نيكالجنائية، وقد تنفصل عنها إذا لم  المسؤوليةالمدنية مع  المسؤوليةوقد ترتبط هذا 

الجنائية، مثال ذلك األخطاء العقدية أو األخطاء  المسؤوليةالمدنية وحدها دون  المسؤوليةفهناك أفعال تصدر عن األفراد وترتب 

عمود، والمنافسوة بغيور  األجنبيدون أن تشكل جريمة من الجرائم الجنائية، كإتال  مـال  جانبالتقصيرية التي تسبب أضراراً لأل

ففي مثل هذه الحالة قد يسأل مرتكب الفعل مدنياً لو كان من شأن فعله إحدا  ضرٍر غير المشروعة، والتدليس عند إبرام العقود، 

 . (3) سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً، إال أنه ال يسأل جنائياً، الفتقاد الجريمة القصد الجنائي، وهو أحد أركانها باألجنبي،

المدنية، وهي األفعال التي تتوافر فيهوا أركوان الجريموة  المسؤوليةالجنائية دون  المسؤوليةقد توجد أفعال تترتب عليها  كما

 .(4) دون أن تضر شخصا معينا، كجرائم التشرد، وإحراز السالح دون ترخيص، ومخالفات المرور وجرائم الشروع

                                                 
أخر بصفع  شخصالضرب، أو الجرح، أو إعطاء مادة ضارة، أو أي فعل مخالف للقانون، فيعد ضرباً قيام فعل االعتداء قد يأخذ صورة ( 1)

فيصيبه في  هأو طعن عليه نارالق طالأو إمسبباً له قطع أو تمزق في األنسجة، بالتعدي على أخر  شخصأو ركله، ويعد جرحاً قيام  أجنبي

جواهر مؤذية )مادة ضارة(  الشخصدة ضارة فيتحقق في كل حالة يتم فيها إعطاء جزء من جسده، أما االعتداء عن طريق إعطاء ما

ثر مهما كانت طبيعتها، وال أثر لطريقة إعطائها، فيستوي أن يتم إعطاءها بالمناولة أو بالدس في الطعام أو الشراب أو الحقن، فالعبرة باأل

من شعره  ه، كجذباألجانبأي فعل مخالف للقانون طالما أنه يلحق ضرر بأحد المترتب على تناولها، وأخيراً تقوم جريمة اإليذاء بارتكاب 

 وما بعدها. 34، ص 7300أو البصق عليه ...الخ. ضياء عبد َّللا عبود، جرائم االنتخابات، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الثانية 

الجنائية هي جزاء على فعل موجه ضد  المسؤوليةعقوبة إال بنص". ف ( وفقاً للقاعدة السائدة في هذا الشأن والمتمثلة في أنه "ال جريمة وال2)

جامعة البحرين، الطبعة الثانية  البحريني،د. خالد جمال، النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني المجتمع، انظر في نفس المعنى: 

، د. 734، ص  7332دار الثقافة العربية ، طبعة  م،االلتزامصادر  لاللتزامات،النظرية العامة  منصور،، د. أمجد 030، ص 7337

 .474مصطفي الجمال ، القانون المدني في ثوبه اإلسالمي ، مصادر االلتزام ، الطبعة األولى ، الفتح للطباعة والنشر ، ص 
 . 000، 003ص ،7333د فيصل الكندري، أحكام الجرائم االنتخابية، جامعة الكويت، الطبعة األولى، سنة     (3)
، قريب من ذلك، د. عبد الباسط الحكيمي، شرح قانون اإلجراءات الجزائية اليمنوي، 033انظر تفصيالً، د. خالد جمال، مرجع سابق، ص   (4)

 . 032، ص7307القسم األول، الدعاوى الناشئة عن الجريمة، مركز الصادق للطباعة والنشر، صنعاء، الطبعة الرابعة، 
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 أهمها:ويترتب على اختالف كل من المسئوليتين عدة فوارق 

، ويكون من حقه المطالبة بجبر هذا الضرر أحد األشخاصالضرر الذي يصيب  يتمثل فيالمدنية  المسؤوليةن أساس إ - 0

ومع ذلوك  ،وقد ال يوجد ،أصاب الفرد، فقد يوجد الجنائية فال تفترض وجود ضررٍ  المسؤوليةعن طريق المطالبة بالتعويض، أما 

 .(1) المسؤوليةتقوم 

 التعوويض يقودرو، المضورور أي تعوويض ،المدنية هو إلزام المسئول بجبر الضرر الوذي أحدثوه المسؤوليةى أن مقتض - 7

عقوبوة علوى الجنائيوة توقيوع  المسوؤوليةمحود  الضورر إلوى المضورور، بينموا تقتضوى  يدفعوه -بحسب األصل  –بمبلغ من النقود 

اإلعوودام واألشووغال الشوواقة والحووبس  فمنهووامتعووددة،  وهوويالج، تعتبوور وسوويلة موون وسووائل الحمايووة أو العوو الجوواني، وهووذه العقوبووة

 هواإال أن ،الجواني باعتبارها مبلغ من النقود يدفعه تتفق مع التعويض وبالرغم من أن أحد هذه العقوبات، وهي الغرامة،والغرامة، 

إلوى خزينوة الدولوة باعتبارهوا  أن الغرامة تسلم الذي أصابه، في حين يسلم للمضرور لجبر الضرر في أن التعويض، هتختلف عن

 عقوبة.

ي العقوبة الجنائيوة تقواس بحجوم الجريموة التوبحسب قيمة الضرر الذي أصاب المضرور، بينما يُقدر مبلغ التعويض ن إ - 0

 على المجتمع وأمنه وسالمته. تهاوخطور -بالمخالفة للنص القانوني -الجاني ارتكبها
 

 المبحث الثاني

 عن االعتداء على ممتلكات األجانبية المدن المسؤوليةأركان  

الجنائية، ونتعر  في هذا المبحث على أركان  المسؤوليةالمدنية، والتمييز بينها وبين  المسؤوليةماهية لنا فيما سبق عرض

واألصل أن والضرر وعالقة السببية، ، ويتمثل في الخطأ، الناشئة عن االعتداء على ممتلكات األجانب المدنية المسؤولية

 .(2) لرقابتهأو خاضعاً  ،الشخص ال يسأل إال عن خطئه الشخصي، فال يسأل عن خطأ غيره، ما لم يكن األخير تابعاً له

عنه  والمسؤول، وصورهاالعتداء على ممتلكات األجانب، في  ماهية الخطأ التقصيري على ذلك سنتناول في هذا المبحثو

 ا مطلباً مستقالً.ممنه وسو  نخصص لكل مسئوليته. حاالتوعن الحقوق المدنية(  المسؤول)المتهم أو 

 المطلب األول

 االعتداء على ممتلكات األجانبفي  الخطأ التقصيري

علووى الخطووأ  االعتووداء علووى ممتلكووات األجانووبالتقصوويرية فووي  المسووؤوليةتقوووم  :(1) التقصاايري: ماهيااة الخطااأ الفاارا األول

 ، المسؤوليةباعتباره أحد أركان هذه 

                                                 
المدنية ألنوه ال يوجود ضورر  المسؤوليةخص في قتل شخص آخر، وأطلق عليه عياراً نارياً ولم يصبه، فهنا ال تقوم مثال ذلك، إذا شرع ش  (1)

الجنائيوة تكوون قائموة ويسوأل ُمطلوق العيوار النواري جنائيواً عون جريموة الشوروع بالقتول، ولوذلك فوإن متابعوة  المسؤوليةأصاب الفرد، ولكن 

عة، تتواله نيابة عن المجتمع النيابة العامة التوي تخوتص برفوع الودعاوى الجنائيوة علوى المجورمين للمطالبوة المسئول جنائياً يعتبر حقاً للجما

بعقابهم، ومن هنا فإنه ال يحق للمجني عليه أن يصوفح عون المجورم بقصود إنهواء الودعوى الجنائيوة المرفوعوة ضوده، ألن الودعوى الجنائيوة 

ة إلى ذلك، فإن تنازل المجني عليه عن حقه الخاص المتمثل باالعتداء عليه ال يؤدي إلوى ليست حق فردي خالص وإنما حق عام، باإلضاف

 سقوط حق الجماعة، بل يبقى قائماً. 
حيث يرتبط الشوخص كثيوراً بعالقوات موع غيوره، أو بشوئ مون األشوياء تبورر نسوبة فعول موا يقووم بوه الغيور، أو موا يقوع مون هوذا الشوئ إلوى    (2)

 .400صطفى الجمال، مرجع سابق، ص الشخص استثناء. د. م
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" كل خطوأ سوبب ضوررا للغيور يلوزم مون ارتكبوه بوالتعويض"،  بقوله مدني 020ادة ملا في المصريرره المشرع وهو ما ق

بأنوه " عور   ،وفقواً للورأي الغالوبف ،(2) التقصويريولم يحدد المشرع المقصود بالخطأ، لوذا فقود حواول الفقوه تحديود مفهووم الخطوأ 

 .(3)بالغير"اإلخالل بااللتزام القانوني الذي يمنع من اإلضرار 

ويتمثول فوي انحورا  الشوخص بسولوكه علوى نحوو يخول فيوه بالتزاموه القوانوني ، مااديوالخطأ التقصيري له ركنان، األول: 

بوإحراق موال مملووك بإهموال وتقصوير مون جانبوه، فمون يقووم  أو بعدم اإلضرار بالغير، يستوي أن يكون هذا االنحرا  عن عمودٍ 

 .متعمداً أو غير متعمد ، يسأل مدنياً سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً،ضرر ألجنبي أو إتالفه فيترتب على فعله

مون  موه القوانوني بعودم اإلضورار بوالغيربسولوكه علوى نحوو يخول فيوه بالتزا الشوخصمون انحورا   ولتحديد ما إذا كان هناك

الشوخص يتمثل ذلوك فوي معيوار وي، يقاس به مدى وجود االنحرا  أو التعد، (4)معيار موضوعي مجرداالعتماد على  عدمه، يتم

 المسووؤوليةهووو شووخص متوسووط الصووفات والخصووائص فووي كوول أموووره وشووئونه التووي يحتموول إثووارة والشووخص المعتوواد  ،المعتوواد

كما أنه ليس شديد الحرص وال  ،التقصيرية بشأنها، فهو ليس بخارق الصفات والخصائص والمؤهالت وال بمحرومها أو عديمها

مراعواة الظورو  وجود الخطوأ مون عدموه على أنه يجب على القاضي عند تقدير  ،(5)و يمثل جمهور الناسوههو شديد اإلهمال، 

 .(6)، كظرو  الزمان والمكانالمسؤوليةالخارجية التي أحاطت بالشخص عند إتيانه األعمال المثارة بشأنها 

                                                                                                                                                                    
الخطأ التقصيري هو الفعل الضار أو العمل غير المشروع الذي قد يقع على اإلنسان أو علوى الموال )األشوياء أو الحيوانوات(، ويسوتوجب    (1)

. “بالسورقة، لغصوب، أو العقوبوة أو الضومان. ومون أمثلتوه "إتوال  موال الغيور، ومنهوا الجنايوة علوى الونفس أو األطورا ، ومنهوا التعودي با

 .032الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقا  والشئون االسالمية، الطبعة الثانية، دارالسالسل، الكويت، الجزء السادس، ص
، ويترتوب يأتى به الشخص مخالفواً للقوانون الذيتعددت تعاريف الخطأ وتنوعت فقيل: إنه " العمل الضار المخالف للقانون" أى أنه العمل   (2)

اإلضرار بالغير، إال أن هذا القول يتضمن بدوره بعض المسائل التى تحتاج أيضواً إلوى تحديود المقصوود منهوا، فموثالً موا  -فى الغالب-عليه 

هووى األعمووال الضووارة؟ ومتووى تكووون األعمووال مخالفووة للقووانون؟ وهوول كوول مخالفووة للقاعوودة القانونيووة أيوواً كووان مصوودرها توصووف المخووالف 

وقيول  مفرداتهوا.وقيل في تحديده أنه " اإلخالل بالثقوة المشوروعة " وهوذه العبوارة بودورها فضفاضوة تحتواج إلوى تحديود مودلول  بالمخطئ؟

 )دينيوةأيضا إنه " اإلخالل بالتزام سابق " ولما كانت االلتزامات التى تقع على عاتق كل شوخص فوى مواجهوة اآلخورين متعوددة ومتنوعوة 

لف باختال  األزمان واألماكن والمشارب، فهوذه االلتزاموات غيور محوددة تحديوداً دقيقواً، ومون ثوم فهوى كسوابقتها وأخالقية وقانونية(، وتخت

مصوادر االلتوزام،  عام،تحتاج إلى محددات لها. د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، نظرية االلتزام بوجه 

الحميوود عثمووان، المفيوود فووي مصووادر االلتووزام، مرجووع سووابق،  د. عبوود. 237ص  للنشوور،دون توواريخ دار إحيوواء التوورا  العربووى، بيووروت بوو

 .374ص
االلتزام القانوني بعدم جواز اإلضرار بالغير قد يورد فوي نصووص خاصوة تتضومن تجريموا لهوذا الفعول فيوؤدي اإلخوالل بوه إلوى قيوام خطوأ   (3)

، 023إلى جانب مساءلته عنها جنائيا، تفصيالً د. خالد جمال، مرجوع سوابق، ص  تقصيريا يستوجب مساءلة الشخص عنها مسئولية مدنية

. ويطلق على الخطأ في الفقه اإلسالمي العدوان، والعدوان يأخذ مفهوما مشابهاً لمفهوم الخطأ في الفقه القانوني، فكالهما انحرا  في 020

 .403رجع سابق، صالسلوك عن المعايير المعتبرة في المجتمع. د. مصطفى الجمال، م
يقصد بالمعيار الموضوعي المجرد ذلك الذي يتم فيه النظر إلوى فعول االنحورا  أو التعودي بعود تجريوده مون الظورو  الشخصوية، بعكوس   (4)

 المعيار الشخصي الذي يستلزم النظر إلى شخص المتعدي نفسه، وال شك أن االعتماد على المعيار األخير من شأنه أن يؤدي إلى التناقض

 المسوؤوليةوالتضاد في محاسبة األشخاص عن أفعالهم الشخصية تبعا للظرو  الخاصة الذاتيوة لكول مونهم، فعلوى سوبيل المثوال لوو أثيورت 

ألدنوى  المسوؤوليةالتقصيرية في مواجهة طبيب بارع في إحدى الجراحات، متميزاً عن غيره ممن هوم فوي نفوس تخصصوه، سوو  نحملوه 

ل مظهرا من مظاهر اإلهمال في عر  األطباء الذين هم في نفس تخصصه، في ذات الوقت الذي نعفوي فيوه خطأ يقع منه ولو كان ال يشك

طبيبا آخر مهمال لم يبذل في عمله الجراحي أو العالجي ما يبذله طبيب معتاد في نفس تخصصه، مادام أن مؤهالته وخبراته ال تمكنه مون 

 .020، 027عين الظلم في المحاسبة. د. خالد جمال، مرجع سابق، هامش ص تفادي مثل هذا اإلهمال الذي وقع منه، وهذا هو 
، د. خالود جموال، مرجوع سوابق، ص 379، د. عبود الحميود عثموان، مرجوع سوابق، ص 234د. عبد الرزاق السنهوري، مرجوع سوابق، ص  (5)

020. 
فوى الطعون  -الدائرة المدنية والتجاريوة  -المصرية  . ومن تطبيقات ذلك ما قضت به محكمة النقض020د. خالد جمال، مرجع سابق، ص   (6)

بأن مسئولية الطبيب تقوم علوى التوزام ببوذل عنايوة.. وواجبوه فوى بوذل العنايوة مناطوه موا يقدموه  02/0/0929جلسة  - 42 ، السنة427رقم 
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الخطأ عنصر اإلدراك أو التمييوز، وهوو أمور  ونعني به أن يتوافر لدى مرتكب ،الركن المعنويأما الركن الثاني فيتمثل في 

ألنوه ال يودرك معنوى الخطوأ، وال يعور  معنوى  ،نه من غير المقبول مؤاخذة عديم التمييز على سلوكه وإن كان ضواراً إبديهي، إذ 

يم التمييوز الواجب القانوني الذي يحظر عليه اإلضرار بغيره، فاإلدراك ركن أساسي من أركوان الخطوأ، ومون ثّوم ال مسوئولية لعود

ركون الخطوأ أو ، فإذا انحر  الشخص عن سلوك الرجول المعتواد، تووافر فوى حقوه عن فعله الشخصي، لتخلف ركن اإلدراك لديه

 .(1)اإلدراك، وأضحى مخطئاً ومسئوالً عن الفعل الضار الذى وقع منه ركن، وإذا كان مدركاً لنتائجه تحقق التعدي

اكتفى بوجود الركن المادي، أي مجرد وجوود انحورا  و ركن اإلدراك في الخطأ،ي توافر مصرلم يستلزم المشرع الهذا و

يسوأل التقصويرية، ومون ثّوم  المسوؤوليةلقيوام  كا ٍ  من الشخص بسلوكه على نحو يخل فيه بالتزامه القانوني بعدم اإلضرار بالغير

( يكون الشخص مسئوال عن 0)" إنهي بقولها من القانون المدن 023الشخص عن فعله ولو كان غير مميز، وهو ما قررته المادة 

( ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك مون هوو 7أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. )

مراعيوا  عوادل،جاز للقاضى أن يلزم من وقوع منوه الضورر بتعوويض  المسئول،أو تعذر الحصول على تعويض من  عنه،مسئول 

 .(2)"كز الخصومفى ذلك مر

تتعدد صور الخطأ التقصيري بتعدد االلتزامات القانونية التي توجوب عودم اإلضورار بوالغير  ثانياً: صور الخطأ التقصيري:

قود يتحقوق بسولوك سولبي،  إيجوابي، كمواعلى نحو يصعب معوه حصورها فوي صوور بعينهوا، فقود يتحقوق الخطوأ التقصويري بسولوك 

لوذا فسونتناول هنوا أهوم صوور الخطوأ التقصويري فوي مجوال  ،.... إلوخو سولوك غيور عمودي، الخطوأ بسولوك عمودي أ أيضا يتحققو

 .االعتداء على ممتلكات األجانب

 سولوكبالخطوأ التقصويرية بوين  المسوؤوليةفي مجوال  المصري لم يفرق المشرع سلوك إيجابي أو سلوك سلبي:بلخطأ ا –أ 

ينحور  بوه  الخواطئ، حيوث يجوابياإلسولوك ال علوى المسوؤوليةقووم تلوك أن ت ، وإن كوان األصولسلوك سولبيبين الخطأ بوإيجابي 

يقووم أحود  أن ومون أمثلوة ذلوك،صاحبه عن مسلك  الشخص المعتاد الذي في نفس ظروفوه، فيلحوق بوالغير ضورراً ماديواً أو أدبيواً، 

فوي كول تلوك ثوا  مملووك لوه، أو حورق سويارته، أو اتوال  أقتلوه، أو قذفه، أو االعتداء عليوه بالضورب أو  أجنبي بسباألشخاص 

الواجوب علوى مقتضوى منوه  خروجواً  ،جانوبمون األفعوال اإليجابيوة التوي تضور باأل ارتكوب فعوالً قد المسئول نجد الحاالت وغيرها 

 حظر كل مظاهر السلوك اإلنساني الضارة بالغير.ي القانوني الذي

                                                                                                                                                                    
أثنواء ممارسوته لعملوه. د. عبود  المسوؤولطبيب يقظ فى مستواه المهنوى علمواً ودرايوة فوى مثول الظورو  الخارجيوة التوى أحاطوت بالطبيوب 

 .303الحميد عثمان، مرجع سابق، هامش ص 
 . 307د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص   (1)
االتجواه السوائد فوي القووانين المدنيوة الحديثوة، كالقوانون الفرنسوي والقوانون المصوري قود خوالف المشرع البحرينوي نجد أن    ذلكالخ على  (2)

مدنية العربية التي حذوت حذوهما من القول بانعدام مسئولية عديم التمييز كقاعدة عاموة عون فعلوه الضوار بغيوره النتفواء وغالبية القوانين ال

،  وصف الخطأ في سلوكه )وذلك بسبب تخلف الوركن المعنووي الوالزم لتحقيوق الخطوأ والمتمثول فوي تخلوف ركون اإلدراك أو التمييوز لديوه

ته عن فعله الضار ، حيث ال مسئولية بغير خطأ ، وإن أمكن قيامها في حق من يتولى الرقابة عليوه(، األمر الذي يحول دون ثبوت مسئولي

في حق مرتكب الفعل الضار شخصيا ولو كان غير مميز، والتزامه من ثوم بتعوويض المضورور  المسؤوليةفقرر المشرع البحريني ثبوت 

من القانون المودني بقولهوا "يلتوزم الشوخص بتعوويض الضورر الناشوئ  049ة وهو ما قررته المادعن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك، 

األمر الذي يعني أن المشرع البحريني قد أقام مسئولية ناقص األهلية أو عوديمها علوى أسواس فكورة عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز" 

فوي حوق الشوخص والتزاموه بتعوويض  المسوؤوليةصور قيام ، ومن ثّم فإنه من المت ، وليس على أساس الخطأ الضمان أو مبدأ تحمل التبعة

 . 022المضرور ولو كان غير مميز. د. خالد جمال، مرجع سابق، ص 
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متنع رجل المطوافي عون إخمواد حريوق شوب فوي كأن يالسلوك السلبي  في صورةيتحقق الخطأ  ولكن من المتصور أيضا أن

أحد ممتلكات األجنبي، حيوث يعود امتناعوه هنوا خطوأ تقصويريا يسوتوجب مسوئوليته، ألن القوانون يوجوب عليوه ذلوك، وامتناعوه يعود 

 .(1)إخالال بهذا الواجب القانوني المفروض عليه

ت إرادة مرتكبه إلوى الفعول والنتيجوة معواً، مثوال هالخطأ عمدياً إذا اتج عمدي: يُعدالخطأ بسلوك عمدي أو سلوك غير  -ب 

ارتكواب أراد الشوخص  مثول ذلوك،ففوي ، بحورق سويارة األجنبوي، أو اتوال  أثوا  مملووك لوهمتعموداً  األشوخاصيقووم أحود ذلك أن 

 تحقيق النتيجة المترتبة على هذا الفعل.أيضا وأراد  ،الفعل

ه إلوى الفعول وحوده دون أن تتجوه إلوى إحودا  النتيجوة التوي ترتبوت إرادة صواحب تجهويُعد الخطوأ غيور عمودي إذا اتفي حين 

ولكنوه  لوه،نجد أن الشوخص قود أراد الفعول بإتيانوه  األمثلة هذهففي ، يلقي أحد األشخاص بعقب سجارة مشتعلةعليه، مثال ذلك أن 

 لم يرد النتيجة التي أسفرت عنه.

مرتكبه أيَّ اعتداء على حق من حقوق اإلنسان، وذلك أيوا كوان  كذلك يُعد من قبيل الخطأ التقصيري الذي يستوجب مسئولية

فوي  األجنبوينوع الحق المعتدى عليه أو طبيعته. وأيا كان نوع الخطأ المرتكب، فيُعد خطأ تقصيرياً االعتداء الذي يقوع علوى حوق 

 الحياة وحقه في سالمة جسمه وأعضائه، وحقه في المحافظة على سمعته وشرفه وأسراره، 

، كوذلك يات المختلفة كحرية التنقل، وحرية التملك، وحرية العمول، وحريوة اإلقاموة وحريوة الورأي والعقيودة، وغيرهواوالحر

في الحاالت التي يرخص له القانون بممارسة هذا الحق أو الحرية )أي أن يكون قد حصل على ترخيص بالعمل أو كوان مسوموح 

 . له بالتملك مثالً(

إلى أنه ال يشترط أن يكون مرتكب الخطوأ التقصويري شخصواً طبيعيواً، فمون المتصوور ي النهاية فنشير  إنومن نافلة القول 

، أو قيوام بوإتال  موال مملووك ألجنبوي دون مبورر مشوروع األجهوزة األمنيوةأن يرتكب هذا الخطأ شخصواً معنويواً، كموا لوو قاموت 

 علوى نحوو يسواعده علوى اتوال  أموالوه أو التعودي عليوهشوخص أجنبوي موع أحد الموواطنين رجال األمن بالتزام السلبية في تعامل 

 . بحقوقه اإلنسانية والحق في التعايش السلمياألمر الذي يخل 

  

                                                 
وقد أثير التساؤل بشأن مدى اعتبار السلوك السلبي في صورة االمتناع المحض خطئاً تقصيريا يستوجب مسئولية صاحبه، فذهب القضواء   (1)

عون القيوام بوه، علوى  المسوؤولفي حوق صواحبه إذا كوان هنواك واجوب قوانوني امتنوع  المسؤوليةقصيريا يرتب الفرنسي إلى اعتباره خطئاً ت

في حق صاحبه، حيث ال يعد  المسؤوليةالعكس من ذلك إذا انتفى وجود هذا الواجب القانوني أو كان هناك مجرد واجب أخالقي، فال تقوم 

 . 027، 020، مرجع سابق، ص االمتناع المحض هنا خطأ تقصيريا. د. خالد جمال
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 الثاني فراال

 االعتداء على ممتلكات األجانبعن  المسؤول

الخطووأ   ول جنائيوواً عوون اقتووراالمسووئ (، فهوووالمووتهم) مرتكبووهعوواتق عوون الخطووأ التقصوويري تقووع علووى  المسووؤوليةاألصوول أن 

ولية مدنيوة محضوة، فإنوه هوي مسوئتعوويض الضورر الناشوئ عون الجريموة  عن المسؤوليةبيد أنه لما كانت  ،التقصيري )الجريمة(

 ومن المسلم به وفقاً ألحكام القانون المودني أن الودعوى المدنيوةإلى قواعد القانون المدني،  المسئول عنهايجب الرجوع في تحديد 

ول عوون الحقوووق المسووئ قوود تقووام أيضووا ضوودفحسووب، بوول )المسووئول عوون الخطووأ الشخصووي( ترا  الجريمووة المووتهم بوواق تقووام ضوودال 

والشوخص االعتبواري فوي حالوة اقتورا  ولون مودنياً عون عمول الغيور وورثوتهم والمسوئمثول: الورثوة،  ،ول مدنياً()المسئ (1)المدنية

 ه أثناء ممارسة الوظيفة. يعأو تاب الجريمة بوساطة أحد موظفيه

 :(عن الخطأ الشخصي )المتهم المسؤولالً: أو

، وهوو موا ينطبوق عون التعوويض عون الخطوأ المكوون للجريموة المسؤولمن قانون اإلجراءات الجنائية  73لقد حددت المادة 

ترفووع الوودعوى المدنيووة بتعووويض  ، وذلووك بقولهووا "والمسوواس بالتعووايش السوولمي أو االعتووداء علووى األجانووبجوورائم الكراهيووة علووى 

ر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، وعلى من يمثله إن كان فاقد األهلية. فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن الضر

 .(2) ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم" .تعين له من يمثله طبقاً للمادة السابقة

، وإذا تعوودد موودنياً  المسووؤولهووو  الووذي ينسووب إليووه اقتوورا  الجريمووة أو المسوواهمة فيهوواالمووتهم ص أن يسووتفاد موون هووذا الوونو

إال إذا عوين القاضوي فوي الحكوم  ،بيونهم بالتسواوي المسوؤوليةتوزامهم بتعوويض الضورر، وتكوون المتهمون كوانوا متضوامنين فوي ال

ألن هذا االتفاق إنما تقتضيه  ؛يةالمسؤولهم على التعدي في قيام . وال يؤثر عدم ثبوت االتفاق بين(3) التعويضنصيب كل منهم في 

كوان التعودي قود وقوع المدنيوة فأساسوها مجورد تطوابق اإلرادات ولوو  المسوؤوليةالجزائية عن فعل الغير. أما  المسؤوليةفي األصل 

علوى االعتوداء وتتالقوى إرادة كول واحود ، فيكفي فيها أن تتوارد الخوواطر من المتهمين بارتكاب الجريمةبغير تدبير سابق و ،فجأة

عن التعويض أن يكون الخطأ الذي وقوع  المسؤوليةقانوناً للحكم بالتضامن على ، كما ال يشترط (4) إيقاعهمع إرادة اآلخرين على 

طواؤهم متوى كانوت أخ ،منهم واحداً، بل يكفي أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ، ولوو كوان غيور الوذي وقوع مون زميلوه أو زمالئوه

 .(5) واحدمجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت 

بعوض عن تعويض ضررها، ولكن ترد على هذه القاعدة  مدنياً -كذلك -ل والقاعدة أن كل من يُسأل جزائياً عن الجريمة يُسأ

 ، وهي:ستثناءاتاال

                                                 
عبود الباسوط  حيث ترفع الدعوى المدنيوة علوى كول شوخص يلتوزم طبقواً لقواعود القوانون المودني بتعوويض الضورر الناشوئ عون الجريموة. د.  (1)

 .022الحكيمي، مرجع سابق، ص
دعوى المدنيوة بوالتعويض عون الضورر علوى الموتهم من قانون اإلجراءات الجنائية البحريني بقولها "ترفع ال 73وهو ذات ما قررته المادة   (2)

بالجريمة إذا كان أهال للتقاضي، وإال رفعت على من يمثله قانونا، فإن لم يكن له من يمثله وجب على المحكموة المنظوورة أمامهوا الودعوى 

 ول عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم".الجنائية، أن تعين له من يمثله طبقا للمادة السابقة، ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئ
 الضورر،مدني بحريني بقولها "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التـزامهم بتعويض  023وهو ما نصت عليه المادة ( 3)

 إال إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض".  بالتساوي،بينهم  المسؤوليةوتكون 
 . 929، ص730، رقم 07، مجموعة أحكام النقض، س0920ديسمبر  00نقض مصري في  (4)
. مشوار إليوه، د. عبود الباسوط الحكيموي، مرجوع 0322، ص733، رقم 03، مجموعة أحكام النقض، س0920ديسمبر  9نقض مصري في  (5)

 .022سابق، ص
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 جزائياً عن الجريمة.  المسؤولل مدنياً فال يسأ – حاالت الشروع كما في بعض –إذا لم يترتب على الجريمة ضرر  - 0

 023وهوو موا نصوت عليوه الموادة  - (2) المسؤوليةوفي هذا يتفق نوعا  – (1) المميزشخص الاألصل أال يساءل مدنياً إال  - 7

ومووع ذلووك أجوواز موودني مصووري بقولهووا " يكووون الشووخص مسووئوال عوون أعمالووه غيوور المشووروعة متووى صوودرت منووه وهووو مميووز"، 

مدني(، إذا لم يكن هناك مسوؤول عنوه، أو تعوذر  020/7مسئولية غير المميز )م  –وبشروط خاصة  –المشرع المصري استثناء 

مودني(،  034الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يحكم من مال مون وقوع منوه الضورر بتعوويض عوادل يوراه )م

 يسأل جزائياً وفي هذه الحاالت يسأل مدنياً من ال 

ول عن الحقوق المدنية هو الشخص الوذي يلتوزم قانونواً بتعوويض الضورر الناشوئ عون جريموة المسئأن إلى نخلص من ذلك 

يكوون فيوه الشوخص  المسوؤوليةمون  ي، كغيره من المشرعين، اعتر  بنوع آخورمصرإال أن المشرع البفعله الشخصي، اقترفها 

والحكموة مون ذلوك تتمثول فوي رغبتوه فوي إعانوة المضورور ومسواعدته فوي الحصوول علوى غيوره، يرتكبوه  مسئوالً عن الفعل الوذي

يكون شخصا عديم األهليوة )كموا لوو  قدالتعويض عن الضرر في سهولة ويسر، السيما وأن محد  الضرر في مثل هذه الحاالت 

راك وتمييوز كوركن معنووي فوي كان صبيا غيور مميوز أو مجنونوا أو معتوهوا( ال يصودق علوى فعلوه أو سولوكه وصوف التعودي بوإد

عاجزا ماديا عن دفوع قيموة التعوويض الوذي يحكوم بوه للمضورور لجبور  كما قد يكونفي حقه،  المسؤوليةالخطأ كأحد عناصر قيام 

 .(3)ضرره

: الحالة األولى: حالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة في حالتين استثناءً  المسؤوليةي قد أقام مصرلذا نجد المشرع ال

(. والحالوة الثانيوة: يمصور مودني 020والً عون األعموال الصوادرة مون هوذا الشوخص )مالرقابة واإلشرا  عليه، ويكون مسوئى إل

 (. يمصر مدني 023)م مسئولية المتبوع عن أعمال تابعهحالة 

 عن فعل الغير: المسؤولثانياً: 

 ، فووذكر حووالتين يكووون فيهموواعوون فعوول الغيوور المسووؤوليةحوواالت  -كمووا سووبق القووول  –ي مصوورلقوود تنوواول القووانون الموودني ال

فعول ضوار فوإذا ارتكوب الشوخص  ،الشخص مسئوالً مدنياً عن الجريمة التي يرتكبها الخاضع لرقابته أو التابع له بحسب األحووال

حوالتين وسوو  نتنواول هواتين الالرقابة أو المتبوع( مسوئوالً عون الحقووق المدنيوة للمضورور،  متوليكان الضامن ) بأحد األجانب

 فيما يأتي بإيجاز. 

 

  ولية الشخص عمن هم في رعايته وتحت رقابته وإشرافه:مسئ الحالة األولى:

كول مون يجوب عليوه  (0)أنوه " ، وذلك بقولهوا،(4) الرقابة متوليي األحكام التي يخضع لها مصر ( مدني020)حددت المادة 

 قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة، 

                                                 
( مودني علوى أن "يلتوـزم 049، حيوث نوص فوي الموادة )إال أن القانون المدني البحريني قد أجاز ُمسواءلة عوديم التميوز عون الخطوأ الشخصوي (1)

 . الشخـــص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز"
 .022د. عبد الباسط الحكيمي، مرجع سابق، ص (2)
 ، وما بعدها.302د. خالد جمال، مرجع سابق، ص( 3)
كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلوى الرقابوة  أنه ")أ( ( مدني بحريني وذلك بقولها،023ذات الحكم قررته المادة )( 4)

بسبب قصـره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزموا فوي مواجهوة المضورور، بتعوويض الضورر الوذي يحوـدثه لوه ذلوك الشوخص 

غي، أو أن الضرر كان ال بد واقعاً لو قوام بهوذا الواجوب. ب( بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينب

 ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته". 
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صره أو بسبب حالته العقلية أو الجسومية يكوون ملزموا بتعوويض الضورر الودعوى يحدثوه ذلوك الشوخص للغيور بعملوه غيور بسبب ق

ويعتبر القاصر فى حاجة إلوى الرقابوة إذا لوم   (7) .المشروع. ويترتب هذا اإللتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز

القووائم علووى تربيتووه وتنتقوول الرقابووة علووى القاصوور إلووى معلمووه فووى المدرسووة أو يبلووغ خمووس عشوورة سوونة، أو بلغهووا وكووان فووى كنووف 

المشر  على الحرفة مادام القاصر تحت اشرا  المعلم أو المشر . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من 

 ".يتولى الرقابة على الزوج

 ويستفاد من هذا النص اآلتي:

أن يكووون ثمووة التووزاٌم قووانوني أو شوورطين، األول:  المسووؤوليةلقيووام هووذه يشووترط  :الرقابااة تااوليم شااروق قيااام مساائولية – أ

أن يصدر عن المشومول برقابتوه فعول ضوار  الثاني:اتفاقي بالرقابة على عاتقه في مواجهة شخص معين في حاجة لهذه الرقابة، و

 ، ونتناول هذين الشرطين فيما يلي بايجاز:بالغير

مودنياً عون أفعوال مون   والً مسوئالشخص  حيث يكون :على الغير ود االلتزام القانوني أو االتفاقي بالرقابةالشرق األول: وج

رعايوة أشوخاص هوم فوي حاجوة إليهوا، فالقوانون موثالً يلوزم األب برعايوة بالقانون أو االتفاق  إذا وجد التزام فرضه ،هم في رعايته

ص مع آخر على رقابة ثالث مريض بمرض عقلي، وهنا يكوون مصودر الرعايوة قد يتفق شخ، كما ابنه ألنه في حاجة إلى رعايته

وسووبب الرعايووة موورده إمووا إلووى صووغر السوون أو العاهووة فووي العقوول مثوول الجنووون أو الحالووة الجسوومانية مثوول  ،االتفوواق ولوويس القووانون

 . (1)أو الجسميةمصاب بالعمى، إذ يحتاج اإلنسان إلى الرقابة إما بسبب قصره وإما بسبب حالته العقلية ال

بين القصر بحسب السن، فإذا كان القاصر لم يبلغ سن الخامسة عشرة من عمره خضع للرقابة  مصريوقد فرق المشرع ال

كان يعيش في كنف متولى الرقابة )أي يسكن معه وينفق عليه( أم كان يعيش في كنف آخر، أموا أعن أفعاله الضارة بغيره، سواء 

أن يكوون القاصور قود اسوتقل فوي  األولالخامسة عشرة من عمره ، ففي هذه الحالة نفرق بين فرضين:  إذا كان القاصر قد بلغ سن

معيشته عن المكلف برقابته فأصبح معتمدا على نفسه في كسبه ولوو ظول مقيموا معوه فوي المسوكن ، ففوـي هوذه الحالوة يعود القاصور 

كوان القاصور ال يوزال رغوم بلوغوه هوذه السون معتمودا علوى المكلوف  فيتمثول فوي حالوة موا إذا الثاانينفسه مسئوالً عن أفعاله، وأموا 

برقابته في اإلنفاق عليه، فعندئذ تظل مسئولية الرقيب عن أفعاله إلى أن يبلغ سن الرشد، حتى وإن كان مقيما بعيودا عنوه، كموا لوو 

 .(2)كان طالب علم يقيم في بلد بعيد عن وليه ويعتمد عليه في اإلنفاق على عيشه ودراسته

عن فعل هذا  الرقيبل عاية والرقابة. فإذا بلغها ال يسأقائمة إلى اللحظة التي ال يحتاج فيها الصبي إلى الر المسؤوليةوتظل 

 أخذاً بقاعدة أن الحفظ بالنسبة للصغير مرتبط بالوالية على النفس وينتهي بانتهائها، الشخص 

وموا  ،ول مون سولطة علوى مون باشور اقتورا  الفعول الضوارللمسوئرقابة والرعاية تونهض علوى موا وهذه المسؤولية لمتولي ال

إذا كوان القاصور يتلقوى ف. (3) بالغيرتقتضيه هذه السلطة من وجوب تعهده بالحفظ والمراقبة لمنع الضرر عنه ومنعه من اإلضرار 

إلوى أن  هوو الرقيوب عليوه وذلوكفيصبح انتقل واجب الرعاية خالل فترة التعليم إلى المدرسة أو المعلم  ،العلم في مدرسة أو حرفة

 .(4)المنزلفي  ينتهي الصبي من يومه في أيهما، وحينئذ تنتقل الرقابة إلى من يقوم على تربيته

                                                 
 .423د. مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص( 1)
 ، وما بعدها.309د. خالد جمال، مرجع سابق، ص( 2)
 .094اسط الحكيمي، مرجع سابق، صد. عبد الب (3)
 .232د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر االلتزام، ص (4)
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حتوى وإن ثبتوت للشوخص الرقابوة الفعليوة  ،فال مجال إلثارة مسئولية متوولي الرقابوة ،انتفت الرقابة القانونية أو االتفاقيةوإذا 

 .أو سياسية (1) فنيةدينية أو  على غيره سواء كانت رقابة

 لرقابة:ل وقوا فعل ضار بالغير من الخاضع الثاني:الشرق 

وإنما يلزم  على األخير؛ ال يكفي لقيام مسئولية الشخص عن فعل الخاضع للرقابة وجود التزام بالرقابة القانونية أو االتفاقية

أو  (2)اً وذلوك إذا كوان األخيور مميوز ،ور خطأ الخاضوع للرقابوةأن يصدر عن الخاضع للرقابة فعل ضار بالغير، وأن يثبت المضر

يثبت عنصور التعودي فوي سولوكه بإتيانوه عموال غيور مشورع وفقوا لمسولك الشوخص المعتواد، حتوى وإن لوم يتصوف هوذا السولوك  أن

و إثبوات عنصور أإذا تعذر علوى المضورور إثبوات خطوأ الصوبي المميوز ف ،بالخطأ لتخلف ركنه المعنوي المتمثل في ركن اإلدراك

أو إثبات الضرر الذي أصابه من جراء خطئه أو إثبات عالقة السببية بين خطأ هذا الصوبي التعدي في سلوك الصبي غير المميز 

 .(3)متولى الرقابة ضد المسؤوليةتقام فال  ،والضرر الذي حد  له ،المميز

بالتعوودي عليووه أو قووام  ،هأهانوو، كمووا لووو ألجانووباوعلووى ذلووك فووإذا قووام الخاضووع للرقابووة بووأي فعوول موون شووأنه اإلضوورار بأحوود 

، كووان لألخيوور الحووق فووي رفووع دعوووى علووى الشووخص الووذي يتووولى رقابتووه اتلووف مووال مملوكوواً لووهأو  ،أحوورق سوويارته وأ، بالضوورب

    للمطالبة بالتعويض عن األضرار التي حدثت له.  

الرقابوة  متوولي ثبوات عكسوه، ويسوتطيعإل القابولهذا وتقوم مسئولية متولي الرقابة علوى أسواس الخطوأ الشخصوي المفتورض 

، وأنوه قود مدنياً أنه قد قام بالواجب المفروض عليه فيموا يتعلوق بالرقابوة المسؤولثبت إذا أ ،األولىطريقتين: إحدى ب إثبات العكس

الودليل بإقامة ول مدنياً م المسئاقيفتتمثل في  ،الثانيةأما  .اتخذ االحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من اإلضرار بالغير

 ه يسوتطيع الوتخلصأنوأي  ،(4) عليوهعلى أن الضرر كان سو  يقع حتى ولو لم يقصر في واجوب الرعايوة أو الرقابوة المفروضوة 

وقوع ثبت أن هذا الضرر قد أ ، كما لوإذا أثبت أن الضرر كان البد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية المسؤوليةمن 

دون أن يكون لوقوعه أية عالقة بالخطأ المفترض في جانبه، فوقوعه بالنسبة لمتوولي الرقابوة كوان بسوبب أجنبوي، بوأن قاموت قووة 

 .(5) الغيرقاهرة أو حاد  فجائي أو وقع خطأ من المضرور أو خطأ من 

علوى ابنوه أو عودم قياموه بهوا مسوألة  عون الحقووق المدنيوة )متوولي الرقابوة والرعايوة( بواجوب الرقابوة المسوؤولوتقدير قيوام 

 . (6) الموضوعموضوعية تختص بها محكمة 

                                                 
وعليه فال يسأل رئيس الجماعة الدينية عن أخطاء أتباعه ومريديه، كما ال يسأل رئويس النقابوة عون أخطواء أعضواء النقابوة. د. خالود جموال، ( 1)

 .333سابق، صمرجع 
د.  عنصرا الخطأ في سلوك الصبي المميوز المتمثلوين فوي عنصوري التعودي واإلدراك معواً. -طبقاً للقواعد العامة  –أي أن يثبت المضرور  (2)

 .333، د. خالد جمال، مرجع سابق، ص239عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص
 .334د. خالد جمال، مرجع سابق، ص (3)
ياق قضى بأن الوالد يكون مسؤوالً عن رقابة ولده الذي لم يبلغ من العمر خمس عشر سنة أو بلغها وكوان فوي كنفوه، ألن القوانون يقويم مون وفي هذا الس( 4)

 ى افتوراضذلك مسؤولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد، وتستند هذه المسؤولية بالنسبة للوالد علوى قرينوة اإلخوالل بواجوب الرقابوة أو إلو

بوأن يثبوت أنه أساء تربية ولده أو إلى األمرين معاً وال تسقط إال بإثبات العكس، وعبء ذلك يقع على كاهل المسؤول الوذي لوه أن يونقض هوذه القرينوة 

نوه لوم يسويء تربيوة أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان البد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بموا ينبغوي مون العنايوة، وعلوى الوالود أن يثبوت أ

، 29، رقوم 77م، س0920إبريول سونة  02، ونقوض 244، ص049، رقوم 03، مجموعوة أحكوام الونقض، س0929أكتووبر  2ولده. نقض مصري في 

 .092د. عبد الباسط الحكيمي، مرجع سابق، ص. 027ص
 وما بعدها. 247د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص( 5)
 .272، ص700، رقم 4، مجموعة أحكام النقض، س3094مايو  07نقض مصري في ( 6)
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عون أعموال مون هوم تحوت رقابتوه حتوى يكوون  المسوؤولوط قيام واجب الرقابة فوي حوق ولذلك على المحكمة البحث في توافر شر

البحوث فوي تووافر هوذه الشوروط فإنوه وعن التعويض الناشئ عن هذا اإلهمال، فوإذا أغفول الحكوم  ،مسؤوالً عن اإلهمال في رقابته

 .(1) نقضهيكون مشوباً بالقصور بما يستوجب 

والً عون تعوويض األخيور مسوئفوي الحودود التوي يكوون فيهوا  الخاضوع لرقابتوهالرجووع علوى  لمتولى الرقابة الحق في ويكون

 .يمصر ( مدني020الضرر )م

 ولية المتبوا عن أعمال تابعيه:مسئ الحالة الثانية:

يكون  ( ي0)"أنه:  ي أحكام مسئولية المتبوع عن عمل التابع، وذلك بقولهامصرال ( من القانون المدني023مادة )ال حددت

( 7) .المتبوع مسئوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متوى كوان واقعوا منوه فوى حوال تأديوة وظيفتوه أو بسوببها

 .(2) "را فى اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيههوتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع ح

أمرين: األول، أن تكون ثمة عالقة تبعية بوين المتبووع ولية المتبوع عن أعمال تابعيه تستلزم ويستفاد من هذا النص أن مسئ

ن التوابع أضور بوالغير أثنواء تأديوة الوظيفوة أو مو عون الفعول الضوار، أموا الثواني فيتمثول فوي ضورورة وقووع خطوأٍ  المسوؤولوتابعه 

 .، وهو ما نستعرضه فيما يلي بإيجازبسببها

 ثبوت عالقة التبعية:الشرق األول: 

ول عون الحقووق المدنيوة باعتبواره متبوعواً وجود عالقة تبعيوة بوين المسوئيشترط بداءة لقيام مسئولية المتبوع عن عمل التابع 

بحيث يكون للمتبوع فيها سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه في خصووص عمول معوين أو عاً، وبين محد  الضرر باعتباره تاب

بوين التوابع والمتبووع تسومح للمتبووع  (3)فإذا تحققت السلطة الفعلية قامت رابطة التبعيوة سوواء وجودت رابطوة قانونيوة ،نشاط محدد

موادام أن للمتبووع سولطة فعليوة يملوك مون خاللهوا توجيوه التوابع  ،ةتلوك الرابطوانتفوت  أو، واإلشورا  عليوهبتوجيه التابع ومراقبتوه 

حتى ولو لم يكون المتبووع  المتبوع عن عمل التابع تقوم مسئولية بل ليس ذلك فحسب؛ ،(4)ورقابته في العمل المحدد الذي يكلفه به

نسوبة مون ذوى االحتياجوات الخاصوة  يلتشوغ عموالاأل أرباب الحاالت التي تفرض فيها الدولة علىحراً فى اختيار تابعه، كما في 

كذلك يكون رب العمل مسئوالً عن عمل تابعيوه ولوو كوان تعيونهم عون طريوق المووظفين الرئيسويين فوي المنشوأة ولويس عون  ،ملديه

  .(5)طريقة مباشرة، ما دام أن التعيين بمعرفتهم تم في حدود االختصاص المحدد لهم

 

                                                 
 .229، ص042، رقم 03، مجموعة أحكام النقض، س0927ديسمبر  7نقض مصري في ( 1)
( مون القوانون المودني البحرينوي أحكوام مسوئولية المتبووع عون عمول التوابع، وذلوك بقولهوا أنوه: ")أ( يكوون المتبووع 027وفي هذا السياق حددت المادة )( 2)

في مواجهة المضرور، عون الضورر الوذي يحدثوه تابعوه بعملوه غيور المشوروع، متوى كوان واقعوا منوه فوي أداء وظيفتوه أو بسوببها. ب( وتقووم  مسئوال،

 رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه".
ية شكل العالقة العقدية كالعالقة بين الخادم ومخدومه أو بين العامل ورب العمل( أو شكل العالقة الوظيفية سواء اتخذت هذه الرابطة القانون( 3)

 .343)كالعالقة بين الدولة وموظفيها العموميين كالضابط والقاضي والمدرس وغيرهم. د. خالد جمال، مرجع سابق، ص
لعام لوظيفته، فهذا البطالن ال ينفي وجود عالقة التبعيوة بينهموا فوي الفتورة السوابقة كما في حالة بطالن عقد العمل أو بطالن شغل الموظف ا( 4)

على نحو تنعقد فيه مسئولية رب العمل أوالدولة كمتبوع عن األخطواء التوي وقعوت مون العامول أو الموظوف أثنواء تأديوة  البطالن،على هذا 

ولوو كوان يسوتمد سولطته الفعليوة علوى تابعوه دون أسواس مون القوانون، كالسولطة الوظيفة أو بسببها قبل هذا البطالن. ويعود المتبووع مسوئوالً 

الفعلية التي يمارسها رئيس العصابة على أفراد عصابته، في خصوص ما يكلفهم به مون أعموال مشوروعة أو غيور مشوروعة، فهوو يسوتمد 

 .344د. خالد جمال، مرجع سابق، ص هذه السلطة بطريق الغصب والقهر، ورغم ذلك يعتبر مسئوال عن أخطائهم كمتبوع لهم.
 .220د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، هامش ص( 5)
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 تأدية الوظيفة أو بسببها:وقوا خطأ التابع أثناء  :الشرق الثاني

يقووم األخيور بارتكواب فعول أن وإنما يلوزم  بينهم؛ ال يكفي لقيام مسئولية المتبوع عن عمل التابع أن تكون هناك عالقة تبعية

أو  (1) قود وقوع مون التوابع حوال أداء عملوه لودى المتبووع)الخطوأ( الضوار غيور المشوروع  يكون الفعليحد  به ضرراً للغير، وأن 

 -دون حوق  –األجانوب  رجول الشورطة بالتعودي علوى أحودم وقوي أن ، ومن أمثلة وقوع الخطأ من التابع حال أدائه لعملوه،(2) بسببه

ن الخطوأ قود حيوث إ ،مسوئولية وزارة الداخليوة كمتبووعففي هوذه الحالوة تقووم أو يتلف مال مملوك لهذا األخير، به، يصيبالضرب ف

حوود أل عاموول فووي شووركة مملوكووةأن يوورى ، وموون أمثلووة وقوووع الخطووأ بسووبب العموول ،ملووهارتكووب أثنوواء قيووام رجوول الشوورطة بووأداء ع

أو يقووم ال يعرفوه فيسوارع إلوى االعتوداء عليوه،  صاحب عمل آخر أجنبييتشاجر مع التي يعمل فيها  صاحب الشركة ،المواطنين

ه، وظيفتوحوال قياموه بعمول مون أعموال  العامولمون ألنه لم يقع  ،فمثل هذا الخطأ لم يقع أثناء تأدية الوظيفةبحرق سيارته لتخويفه، 

أن يعتودي علوى هوذا المضورور الوذي ال معرفوة لوه بوه لووال وظيفتوه  العامولولكنه وقع بسبب الوظيفة، حيث لم يكن ليتصوور مون 

  .لدى صاحب هذا العمل عاملك

انعقوودت مسووئولية  ،ولية أصوليةوعالقووة السوببية( كمسووئ ،والضوورر ،)الخطوأوعلوى ذلووك فوإذا توووافرت أركووان مسوئولية التووابع 

ضومان وتيسوير حصوول  المسوؤولية، وال شك أن الحكمة من إقرار هذا النوع مون المتبوع في مواجهة المضرور كمسئولية تبعية

ولية التوابع لتخلوف أحود أما إذا انتفوت مسوئ ،(3) التابعالمضرور على التعويض الذي يجبر به الضرر الذي لحق به من جراء خطأ 

 مسئولية المتبوع تبعا لذلك. تنتف، اأركانها

 

  

 

                                                 
 ويعتبر خطأ التابع واقعا حال تأدية الوظيفة إذا وقع منه أثناء قيامه بواجب مون واجبوات وظيفتوه أو بوأداء عمول مون أعمالهوا، مثوال ذلوك أن(  1)

اء الجامعوة وموظفيهوا أو أن يصويب أحود ضوباط الجويش أحود الجنوود أثنواء تودريبهم علوى يصيب سائق الجامعة أحد المارة أثناء نقله أعض

إطالق الرصاص أو أن يصف أحد أطباء المستشفى دواء معينا = =ألحد المرضى بطريوق الخطوأ، فتلحوق بوه أضوراراً، مون جوراء ذلوك.  

كاب الخطأ أو ساعدت عليه أو هيأت الظرو  الرتكابه، مثال وال يكفي أن يكون الخطأ بمناسبة الوظيفة، كأن تكون الوظيفة قد سهلت ارت

ذلك الموظف الذي يستقبل في مكتبوه أثنواء عملوه قريبوا لوه بينهموا خصوومة فيعتودي عليوه الموظوف، حيوث ال تكوون الحكوموة مسوئولة عون 

صة قيادته للسيارة. وأن يرى الخادم غريماً خطئه. كذلك إذا قام قائد السيارة الذي يضمر الحقد لعدوه بتعقبه في الطريق ودهسه مستغالً فر

له أمام منزل مخدومه فيستل سكيناً من مطوبخ المخودوم ويقووم بطعنوه بهوا أو رجول الشورطة الوذي يتشواجر موع شوخص فوي أحود األفوراح، 

 .342سابق، ص. د. خالد جمال، مرجع 229فيستعمل سالحه الحكومي إلطالق النار عليه. د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص
 ويعد الخطأ الصادر عن التابع قد وقع منه بسبب الوظيفة، حينما تكون لوظيفة التابع دور أساسي في وقوعه بحيث ما كان التابع ليفكر فيوه(  2)

 .342أصال لوال وظيفته. د. خالد جمال، مرجع سابق، ص
تشاجر مع مخدوموه( أم كوان خطوؤه خطوأ مفترضوا افتراضوا قوابال  سواء أكان خطأ التابع خطأ واجب اإلثبات )كأن يضرب الخادم شخصا(  3)

إلثبات عكسه )كخطأ المدرس في رقابة تالميذه أو خطأ الطبيب النفسي في رقابوة مرضواه مون المجوانين( أم كوان خطوأ مفترضوا افتراضوا 

د. خالود جموال، مرجوع سوابق،  عمول بهوا(.غير قابل إلثبات العكوس )كخطوأ السوائق أثنواء قيوادة سويارة مخدوموه أو الجهوة الحكوميوة التوي ي

 .342، 342ص
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 نيالثا طلبالم

 االعتداء على ممتلكات األجانبالضرر في 

 وكـالسلوالخطأ )ب علـى ـترتت تيـالالمدنية، وهو يتمثل في النتيجة  المسؤوليةهو الركن األهم لقيام  (1) ررـالض ريب أن ال

المدنية في بعض تطبيقاتها الخاصة رغم انتفاء ركون الخطوأ، فهوي ال تقووم  المسؤوليةفإذا كان من المتصور أن تقوم ، اإلجرامي(

بودون تووافر  العتوداء علوى ممتلكوات األجانوبالناشئة عن االمدنية  المسؤوليةيستحيل قيام  من ثّم، و(2) إال في حالة وجود الضرر

فوي حقوه، إنموا يجوب أن يتولود  المسوؤوليةركن الضرر، حتى وإن توافر ركن الخطأ، فليس كل خطأ يصودر عون الشوخص يرتوب 

  :(4) اآلتيتين صورتينالويتخذ الضرر إحدى  .(3)عنه ضرر بشخص معين، وإال انتفت مسئوليته لتخلف ركن الضرر

 .(5) الماليةالذي يصيب الشخص في ذمته  ماديالضرر تتمثل في ال ،األولىالصورة 

                                                 
يلحق نفس الشخص أو ماله أو مصلحة مشروعة له، بدون وجوه حوق" أو"هوو كول موا يصويب الشوخص فوى  الذيويقصد بالضرر "األذى (  1)

 . 322حق من حقوقه أو فى مصلحة مشروعة له" د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص 
الطبعوة األولوى،  األردن،ظريوة العاموة لاللتزاموات، مصوادر االلتوزام، الودار العلميوة الدوليوة للنشور والتوزيوع بعموان، د. أمجد منصوور، الن(  2)

 . 720ص  ،7330
المدنية إذا كانت الجريمة من جرائم الخطر حيث ينعدم فيهوا الضورر  المسؤولية. وعلى ذلك تستبعـد 092د. خالد جمال، مرجع سابق، ص(  3)

الشروع ضرر، كإتال  أمـوال أو إيذاء. وإن كان القضاء المصري قد قبل دعووى  علىلشروع في كافة الجرائم إال إذا ترتب مثال ذلك، ا

، د. عبود الوهواب البطوراوي، مرجوع 0947موايو  2ما أصاب الشخص من فزع وترويع. نقض  علىتعويض عن الشروع في قتل مستندا 

 . 72، 72سابق، ص 
من  0األحكام التي تضمنت صورتي الضرر )الضرر المادي واألدبي معاً( ومن ذلك حكم محكمة التمييز البحرينية رقم وهناك العديد من (  4)

والذي جاء فيه أنوه " البوين مون مودونات الحكوم االبتودائى  37/0990/ 72تاريخ الجلسة   3مكتب فني  0997سنة قضائية  29الطعن رقم 

ضده األول بما أصابه من أضرار أدبيه تمثلت فيما عاناه من ألوم وقلوق بسوبب إصوابته فضوال عون  أنه قدر التعويض المحكوم به للمطعون

إحساسه المستمر بالعجز وكذلك األضرار المادية التى تمثلت فى اإلصابة التى لحقت ببدنه وما تكبوده مون مصواريف فوى العوالج سوبق أن 

ده األول ومون بينهوا اإليصواالت المتضومنة سوداده مبوالغ علوى عالجوه مون أوضحها الحكم عند سرده للمسوتندات التوى قودمها المطعوون ضو

 0990سنة قضائية  40إصابته فإنه يكون قد بين عناصر الضرر الذى قضى بالتعويض من أجله". ومن ذلك أيضا حكمها في الطعن رقم 

دار الضورر المباشور الوذى أحدثوه الخطوأ ، والوذي تضومن اآلتوي "التعوويض عموموا يقودر بمقو39/0990/ 09تاريخ الجلسوة   3مكتب فني 

ويسووتوى فووى ذلووك الضوورر المووادى والضوورر األدبووى علووى أن يراعووى القاضووى فووى تقوودير التعووويض الظوورو  المالبسووة للمضوورور دون 

تخصيص معايير معينة للتقدير عن الضرر األدبى وهذا التقدير هو من المسوائل الموضووعية التوى يسوتقل بهوا قاضوى الموضووع ومون ثوم 

فإنه ال تثريب على الحكم المطعون فيه إن خفض مبلغ التعويض المحكووم بوه للقاصورين اللوذين جواوزا سون التمييوز بقليول فوى القودر الوذى 

 ارتاه مناسبا لجبر الضرر األدبى الذى لحق بهما".
فوي حمايوة كيانوه الموادي أو بوأي مون حيث يقصد بالضرر المادي ذلك الضرر الذي يصيب اإلنسان في ذمته الماليوة بسوبب المسواس بحقوه  ( 5)

حقوقه المالية أو بمصلحة مالية مشروعة له. فهو يتمثل في خسارة مادية لحقت بالمضرور أو كسب مالي فاته، والضرر المادي قد يكوون 

حيوث تلحوق اإلنسوان وليد اعتداء يقع على حق اإلنسان في حماية كيانه المادي كحقه في الحياة أو حقه فوي سوالمة جسومه أو أحود أجزائوه، 

خسارة مالية نتيجوة لمثول هوذا االعتوداء تتمثول فوي مصواريف الموداواة والعوالج أو موا يفوتوه مون كسوب موادي بسوبب اإلصوابة الناشوئة عون 

االعتداء. أو ما يصيب أسرته من خسارة مادية لفقد العائل الوحيد لهم. وقود يتحقوق الضورر الموادي مون جوراء االعتوداء علوى أي حوق مون 

قوق المالية للمرء، سواء أكان هذا الحق المعتدى عليه حقا عينيوا كحوق الملكيوة موثال، كوأن يقووم أحود المرشوحين يحورق أو اتوال  مواال الح

مملوكا لمرشح آخور منوافس لوه، أم كوان حقوا شخصويا، كتحوريض عامول لودى أحود المرشوحين علوى إفشواء أسورار عملوه )حيوث يمثول هوذا 

خصووي لوورب العموول فووي مواجهووة العاموول بعوودم إفشوواء أسوورار عملووه(. قريووب موون ذلووك، د. عبوود الوورزاق التحووريض اعتووداء علووى الحووق الش

. د. 092. خالود جموال، مرجوع سوابق، ص233، ص 499. د. مصوطفى الجموال، مرجوع سوابق، ص 204السنهوري، مرجع سوابق، ص 

  -ق 49لسوونة  0773الطعوون رقووم  -دنيووة الوودائرة الم-. وفووي ذلووك قضووت محكمووة الوونقض المصوورية722أمجوود منصووور، مرجووع سووابق، ص 

 المسووؤوليةبووأن " ... المقوورر فووى قضوواء هووذه المحكمووة أن الضوورر المووادى الووذى يجوووز التعووويض عنووه وفقوواً ألحكووام  00/03/0990جلسووة

ل بحوق التقصيرية ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية؛ وإنما أيضاً الضرر الماس بحقه فوى سوالمة جسومه وهوو يتحقوق إموا بواإلخال

ثابت للمضرور يكفله القانون أو اإلخالل بمصلحة مالية لوه، وال ريوب أن حوق اإلنسوان فوى سوالمة جسوده يعود مون الحقووق التوى كفلهوا لوه 
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ويشووترط  يمكوون تعووويض المضوورور بشووأنهما. لتووا الصووورتينك، وفووي (1) األدبوويضوورر ال تتمثوول فوويفالصووورة الثانيووة أمووا 

  -اآلتية: الشروط  للتعويض عن الضرر

، ومون (3) المسوتقبلأو مؤكود الحودو  فوي يجب أن يكون الضرر قود حود  فعوالً  :(2) محققاً ق األول: أن يكون الضرر الشر

فيصواب األجنبوي ، أجنبوي واتوال  موال مملوكوا لوهباالعتوداء علوى  أحود األشوخاصالضرر الحوال أو المحقوق الوقووع، قيوام أمثلة 

 انفاقات العالج، وقيمة المال الذي تم اتالفه. بضرر فعلي، يتمثل في

ن الضورر المحتمول ضورر غيور موجوود، ومون ثّوم فوال حيوث إ ،(4) االحتمواليذلك ال يجوز التعوويض عون الضورر ل اً خالفو

باالعتوداء  أحود األشوخاصفموثالً قيوام  .(5) يحود الغيب قد يحد  وقود ال  إذ هو ال يزال في علم للتعويض،يتصور أن يكون محالً 

داخول الدولوة، فأصوابه باصوابات تمنعوه مون االشوتراك فوي  كان سيشارك به في أحد المسوابقات، األجانبحد أل على فرس مملوك

فووي  تهفرصووعوون فوووات  األضوورار التووي أصووابت الفوورس، وكووذلك التعووويضطلووب التعووويض عوون  ذا األجنبوويلهوو المسووابقة، جوواز

 ر فعلي،كضر األشتراك في المسابقة

                                                                                                                                                                    
القانون وجرم التعدى عليها، ومن ثوم فوإن المسواس بالجسود أو إصوابة الجسوم بوأى أذى آخور مون شوأنه اإلخوالل بهوذا الحوق يتحقوق بوه قيوام 

 .320ى ... " مشار إليه لدى د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، هامش ص الضرر الماد
يقصد بالضرر األدبي ذلك الضرر الذي ال يمس المال، وإنموا يصويب مصولحة غيور ماليوة. فهوو يصويب الشوخص فوي ذمتوه األدبيوة نتيجوة  ( 1)

. 333د. خالود جموال، مرجوع سوابق، ص .270ص المساس بكرامته أو أحاسيسه أو مشاعره. د. عبد الورزاق السونهوري، مرجوع سوابق، 

 .729 سابق، صويعد ضرراً أدبياً المساس بالمعتقدات الدينية. د. أمجد منصور، مرجع 
والضرر المحقق هو الذي يكون قد وقع فعالً )الضرر الحال( أو سيقع فى المستقبل حتماً )ضرر المستقبل(. د. عبد الحميد عثمان، مرجوع  ( 2)

 .323 سابق، ص
وهو ما قررته محكمة التمييز البحرينية بقولها أنه "الضرر الذي يقضي بوالتعويض عنوه هوو الضورر المحقوق الوقووع سوواء وقوع فعوال أو  ( 3)

فوإذا تكشوفت  تقوديره،أموا الضورر المسوتقبل الوذي لوم يكون متوقعوا وقوت الحكوم بوالتعويض فوال يودخل فوي حسواب القاضوي عنود  حتما،سيقع 

تفاقم فيه يجوز للمضرور المطالبة في دعوي جديدة بالتعويض عما استجد من الضرر وال يمنع من ذلك قووة الشوئ الظرو  بعد ذلك عن 

 0990سونة قضوائية  032مون الطعون رقوم  0...". الفقورة رقوم  فيوه،المقضي الن الضرر الجديد لم يسبق أن حكم بتعويض عنوه أو قضوي 

 .23، ص37/0993/ 00الجلسة  تاريخ 4مكتب فني 
نووفمبر  09نقوض مصوري  أبووهم.ال يجوز مثالً تعويض اإلخوة الصغار في جريمة قتل شقيقهم األكبر بدعوى أنه كان سيعولهم إذا موات  ( 4)

يودور تحققوه  الوذيوما بعدها. ويقصد بالضرر االحتمالي ذلك الضرر أو األذى  00، د. عبد الوهاب البطراوي، مرجع سابق، ص 0903

 . 324 سابق، صد. عبد الحميد عثمان، مرجع بين الشك واالحتمال. 

يستوي في عدم جواز التعويض عن الضرر االحتمالي أن يكون الضرر المراد التعويض عنه مادياً أو أدبيا، وهو ما قضت به محكمة التمييز 

الضرر ما قد يصيب االبن البحرينية بقولها "الضرر األدبى الموجب للتعويض يجب أن يكون ضررا محققا غير احتمالى ومن صور هذا 

فى شعوره وعاطفته ويدخل إلى قلبه الغم واألسى والحزن نتيجة إصابة والده وما قد يتخلف عنهوا مون عجوز جسودى والزم هوذا أن يكوون 

المضرور المستحق لهذا التعويض موجودا وقت تحقق الضرر، وأن يكون فوى سون يسوتطيع أن يودرك موا حولوه مون األحودا  وأن تنتواب 

ه اللوعة واألسى على ما صار إليه حال المصاب من جراء إصابته، فإذا اتخذ الحكم المطعون فيوه سون التمييوز معيوارا لتحقوق هوذا مشاعر

اإلدراك وخلص إلى عدم استحقاق من لم يكن قد بلغ السن من أبناء المصاب القصر ومن لم يكون قد ولد منهم بعد للتعوويض المطالوب بوه 

، ص 39/0990/ 09الجلسوة  تواريخ 3مكتب فنوي  0990سنة قضائية  40من الطعن رقم  7الصواب". الفقرة رقم فإنه ال يكون قد جانب 

722.  
وهو ما يميزه عن الضرر المؤكد أي الضرر الفعلي، ولتوضيح ذلك لنفتورض موثالً أن طبيبواً قود أخطوأ أثنواء إجرائوه عمليوة جراحيوة خطوأ  ( 5)

ض،  كما لو كانت العملية تتعلق بالمخ فأصويب الموريض بوالعمى كضورر فعلوى ويحتمول أن يصواب تولدت عنه نتائج ملموسة بجسم المري

بشلل نصفي من جراء خطأ الطبيب، ففي هذه الحالوة ال يمكون تعويضوه عون الشولل المحتمول إصابتوـه بوه فوي المسوتقبل ، ويكتفوي القاضوي 

الطبيب مريضته الحامل دواء معينا على سبيل الخطأ ، فتحد  لها  بتعويضه عن الضرر الفعلي الذي أصابه ، ومثال ذلك أيضا أن يعطي

أضرار فعلية في بعض أجزاء جسمها كحساسية مثالً ، كما يحتمل أن يصيب الجنين ببعض التشوهات مثالً. د. خالد جمال، مرجع سابق، 

اضها. د. أمحد منصور، مرجع سوابق، ص . ومن أمثلة ذلك أيضا تعرض امرأة حامل لالعتداء وإصابتها بنزيف مع احتمال إجه722ص

722. 
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نه لويس مون المؤكود فوي إحيث  ،(1) اً احتمالي اً ( لكونها ضررالفوز بالمسابقةز له طلب التعويض عن الفرصة ذاتها )وولكنه ال يج 

 ال يحد ، عد أمراً محتمال قد يحد  وقديُ  فوزه، فأم ال لمسابقةفي ا كسبكان سي األجنبيهذا هذه الحالة أن 

فوي المواعيود القانونيوة،  المشواركة فوي المسوابقةحرمانوه مون و ،أصوابةلألجنبوي هوو أما الضرر المؤكد الذي حود  بالفعول  

، األمور الوذي يوجوـب علوى القاضوي بالمسوابقةمسوتقال ومغوايرا عون الضورر المحتمول المتمثول فوي عودم الفووز  اوالذي يعد ضورر

 .(2)يه فقطتعويض المضرور عن تفويت الفرصة عل

 اً:الضرر مباشرأن يكون الشرق الثاني: 

الضرر بحيث يقـال لوال هذا السلوك ما كان هذا الضرر، أو بتعبير آخر  للخطأ يُعد نتيجة مباشرة الذيالضرر المباشر هو 

 يسوتوي ،ضورر غيور مباشورإذا كان العن الجريمة االنتخابية  المدنية المسؤوليةتقام عالقة سببية، ومن ثم ال الذي يرتبط بالخطأ ب

يشوترط العتبوار الضورر ضورراً مباشوراً موجبواً للتعوويض، أن يكوون و هوذاأو غيور متوقوع.  (3) متوقعواً أن يكون الضورر  في ذلك

الضورر غيور  خوال  ذلوك يُعودب معقوـول،، وأال يكوون فوى اسوـتطاعة المضورور تفاديوه ببوذل جهود (4) الضوارنتيجة طبيعيوة للفعول 

ولكوـن كوان فوى إمكوان المودعى )المضورور( تفاديوه ببوذل جهود  ،يكون نتيجوة طبيعيوة للفعول الضوار أو كوان كذلوـك إذا لم (5) مباشر

  .(6) بالتعويضوهذا النوع من األضرار ال يدخل فى التزام المدعى عليه  معقـول.

                                                 
وللتمييز بين تفويت الفرصة كضرر محقق والفرصة ذاتها كضرر إحتمالي، قضت محكمة الونقض المصورية بأنوه"من المقورر فوي قضواء  ( 1)

لكسوب الفائوت موا كوان وال يمنوع القوانون مون أن يحسوب فوي ا محقوق،فوإن تفويتهوا أمور  محوتمالً،هذه المحكموة أنوه إذا كانوت الفرصوة أموراً 

مادام لهذا األمل أسباب معقولة . وإذا كان الحكم المطعون فيه قود ذهوب إلوى وصوف تفويوت  كسب،المضرور يأمل في الحصول عليه من 

 الفرصة على الطاعنين في رعاية ابنهما لهما في شيخوختهما بأنها احتمال، فخلط بذلك بين الرعاية المرجووة مون االبون ألبويوه وهوي أمور

احتمالي ، وبين األمل في هذه الرعاية وهي أمر محقق، ولما كان الثابت من أوراق أن الطاعن األول قد بلغ سن الشيخوخة وأنه أُحيل إلى 

 المعاش قبل فوات خمسة أشهر على فقد ابنه الذي كان طالبا في الثانوية العامة وبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ، األمر الوذي يبعوث علوى

ل عند أبويه في أن يستظال برعايته ، وإذ افتقداه فقد فاتت فرصتهما بضوياع أملهموا فوإن الحكوم المطعوون إذ اسوتبعد هوذا العنصور عنود األم

ق.مشوار إليوه لودى د. خالود جموال، 34س، 22-طعون 0929موايو سونة  02نقص مودني مصوري  تقدير التعويض يكون قد خالف القانون".

 .729، ص722مرجع سابق، ص
حيث إن تفويت الفرصة يُعد ضرراً محققاً أما موضوع الفرصة ذاته فيعد ضرراً احتمالياً، لذا فإن التعويض يكون عون تفويوت الفرصوة ال  ( 2)

 .722عن الفرصة ذاتها. قريب من ذلك، د. أمجد منصور، مرجع سابق، ص 
مداه وقوت ارتكواب السولوك الخواطئ )الفعول الضوار(. وقود  يقصد بالضرر المتوقع هو ذلك الضرر الذي كان في مقدور الشخص أن يتوقع ( 3)

مون قوانون العقوود فوإن مون أخول بعقود يلوزم  90عرفته محكمة التمييز البحرينية في أحد أحكامها بأنه " وفقا لنص الفقرة األولى من الموادة 

يتوقعوه الشوخص المعتواد  الوذيالمتوقوع هوو يمكن توقعه وقت التعاقد وهذا الضورر  والذيلحق به  الذيبتعويض المتعاقد معه عن الضرر 

فى مثل الظرو  الخارجية التى وجد فيها المتعاقد المخل بالعقد وقت إجرائه فهو يقاس بمعيار موضوعى ال معيار شخصى". الفقرة رقم 

 .023رقم صفحة  - 70/00/0990الجلسة  تاريخ 3مكتب فني  0990سنة قضائية  20من الطعن رقم  7
ضت محكمة التمييز البحرينية بأنه "المدين بالتعويض عامه ال يسأل إال عن الضرر الذي نشأ مباشره عن خطئه وهو ال يكوون وفي ذلك ق ( 4)

مكتوب  0990سونة قضوائية  39مون الطعون رقوم  3كذلك إال إذا كان نتيجه ضروريه محققه للواقعه التى لحقها وصف الخطأ". الفقرة رقم 

، 39/0990/ 09الجلسووة  توواريخ 3مكتووب فنووي  0990سوونة قضووائية  40رقووم  والطعوون. 722، ص 02/00/0990الجلسووة  توواريخ 7فنووي 

 .722ص
 -لوذلك  -هوم  الوذيومن أمثلة ذلك حكم القضاء بعدم قبوول دعووى التعوويض عون أضورار حودثت مون الجواني داخول مسوكن المجنوي عليوه    (5)

الجريمة مع افتراض  علىالذي استخدمه الجاني في القتل، ألنها سابقة ، وال عن واقعة بيع السم 0920يونيو  02نقض  .بضربه وإخراجه

الجريمة، وهو ما أخذ به القضاء في واقعة  علىأن البائع حسن النية وإال كان مسئوال، وال عن واقعة شراء األموال المسروقة ألنها الحقة 

 .72، ص 0طراوي، مرجع سابق، هامش، مشار إليهم، د. عبد الوهاب الب0933مايو  77نقض  .شراء موتور مسروق
وقد عرضت على المحاكم الفرنسية قضية تتضمن الضرر المباشر والضرر غير المباشر، ملخصها أن أحود الموزارعين قوام بشوراء بقورة  ( 6)

قال الوباء إليهوا، ( وهو ال يعلم بذلك، وعندما أودعها حظيرته نفقت )ماتت( هذه البقرة وأبقاره األخرى النتمعديموبوءة )مصابة بمرض 

ولم يتمكن من زراعة أرضه التى كان يستخدم هذه األبقار فى أعمال الزراعة، ولم يتمكن من الوفاء بديونه نتيجة لذلك، وترتب على ذلوك 
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فترتوب علوى ذلوك توقفوه  مملوكوة ألجنبوي بقصود اإلضورار بوه،لتصنيع المنسووجات فمثالً إذا قام أحد األشخاص باتال  آلة 

، ومن ثّم لم يستطع تنفيذ التزاماته قبل اآلخرين، فتم إشهار إفالسه، ففي هذا المثال ال يتم التعوويض إال عن العمل فترة من الزمن

عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع، وتشمل التعويض عن تلف اآللة وعن توقفه عون العمول، أموا اإلضورار اآلخورى فوال 

 التعويض عنها، ألنها أضرار غير مباشرة.يتم 

 

 ثالثالمبحث ال

 المدنية عن االعتداء على ممتلكات األجانب المسؤوليةجزاء 

 (التعويض)

وسويلة للوصوول إلوى  يإنموا هو ،ليست هى غايوة المضورور االعتداء على ممتلكات األجانبعن  المسؤوليةال ريب أن قيام 

وأقوام  ،المسوؤوليةأصوابه، فوإذا ثبتوت  الوذيعنوه بتعوويض المضورور عون الضورر  لمسؤولاإلزام  وهي ،غايته المنشودة من ذلك

  لحق به أضحى له الحق فى التعويض. الذيالمضرور الدليل على مسئولية المدعى عليه عن الضرر 

أن ذلك ال يحوـول إال  ،التقصيرية أن يكون تعويضاً نقدياً  المسؤوليةوالغالب في التعويض الذي يحكم به القاضي عند ثبوت 

، سواء تمثل ذلك في التنفيذ العيني الوذي توزول بوه آثوار الضورر بإعوادة الحالوة إلوى موا (1) العينيدون القـاضي والحكم بالتعويض 

 .(2) نقديأو في صورة تعويض المضرور تعويضا آخر غير  ،كانت عليه قبل ارتكاب الفعل الضار متي كان ذلك ممكنا

 .، وذلك بإيجازوتقادم الحق في المطالبة بهالتعويض، فيما يلي صور  ونستعرض

سبق وأن أشرنا إلى أن التعويض قد يكون نقديا، وقد يكوون عينيواً، وهوو موا نستعرضوه بإيجواز فيموا صور التعويض:  أوالً:

 -يلي: 

ل التعووويض التقصوويرية شووك المسووؤوليةعووادة مووا يتخووذ التعووويض الووذي يحكووم بووه القاضووي فووي إطووار  التعااويض النقاادي: –أ 

 ،من المال لجبر الضرر الذي أصابه من جراء الفعل الضار النقدي، أي في صور إعطاء المضرور مبلغاً 

                                                                                                                                                                    
بة لبوائع وباستعراض األضرار المتعاقبة )المتسلسلة( على أثر وقوع الفعل الضار قضت المحكمة بأن نفقـان األبقار بالنسو إعساره.إعالن 

يعد ضرراً مباشراً. أما األضرار األخرى فال تعد كذلك، إما ألنها ليست نتيجة طبيعيوة للفعول الضوار وإموا ألنوه  الذيالبقرة الموبـوءة، هو 

ها ومن ثم فإن مثل هذه األضرار ال تدخل فى التزام المدعى عليه بالتعويض ألن معقول.كان فى إمكان المضرور توقى تسلسلها ببذل جهد 

 .402، ص402تعد أضراراً غير مباشرة. انظر تفصيالً، د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص 
ويملك القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض الجابر للضرر، وهو ما أكدت عليه محكموة التمييوز البحرينيوة بقولهوا " إن تقودير  ( 1)

موضوع ما دام ال يوجد فى العقد أو فى القانون نص يلزمهوا باتبواع معوايير معينوه فوى التعويض الجابر للضرر هو من إطالقات محكمة ال

الظرو  والمالبسات فى الدعوى وحسبها أن تبين فى حكمها عناصر الضرر المسوتوجب لوه".  بكافةفى ذلك  تستهديخصوصه ولها أن 

. وهو ال يخضع في ذلك لرقابة 702، ص33/03/0997ة الجلس تاريخ 0مكتب فني  0997سنة قضائية  30من الطعن رقم  0الفقرة رقم 

 تكفيمحكمة التمييز، وهو ما قررته محكمة التمييز البحرينية في ذات الحكم بقولها "لما كان الحكم المطعون فيه قد أوضح بأسباب سائغه 

شوابها مون مالبسوات فوإن مجادلوة لحمله عناصر الضرر التى لحقت بالمضرور وقدر التعويض المحكوم به بالنظر لظرو  الودعوى وموا 

الطاعن فى هذا الخصوص ال تعودو أن تكوون مجادلوة موضووعية فوى سولطة المحكموة فوى تقودير التعوويض مموا ال يخضوع لرقابوة محكموة 

، 37/0990/ 32الجلسوة  تواريخ 3مكتب فنوي  0997سنة قضائية  22التمييز". وأكدت عليه في العديد من األحكام ومن ذلك، الطعن رقم 

 .023، ص 70/00/0990الجلسة  تاريخ 3مكتب فني  0990سنة قضائية  20. والطعن رقم 43ص
" أ  -أنوه: من التقنين المدني بقولوه  022. وهو ما قرره المشرع البحريني في المادة 392انظر تفصيالً، د. خالد جمال، مرجع سابق، ص  ( 2)

يقودر القاضوي التعوويض  -العمول غيور المشوروع، توولى القاضوي تحديوده"."بإذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضورر النواجم عون  -

، أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخور  وبناء على طلب المضرور الحال،تبعا لظرو   للقاضي،ويجوز  -بالنقد"."ج

 على سبيل التعويض".
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يرى القاضي بناء على طلب المضرور إلزام المسئول بدفع  وقد ،إلى المضرور دفعة واحدة اء هذا التعويضأدب كموقد يح 

صورة إيراد مرتب مدى حياة المضرور )كما لو ترتب على الفعول الضوار التعويض على دفعات أو أقساط، أو أن يدفعه إليه في 

فيكوون مون  ،مؤقتواً  ر عجوزاً كموا لوو ترتوب علوى الفعول الضوامعينوة، ( أو خالل مدة زمنية دائماً  عجز المضرور عن العمل عجزاً 

، لقودرة علوى معواودة العمولاسوتعادة االتعويض في صورة إيراد مرتب خوالل مودة هوذا العجوز لحوين  األفضل للمضرور أن يكون

لضومان إدائوه لهوذا التعوويض فوي مواعيوده إن رأي  بتقوديم توأمين كوا ٍ  أن يحكوم بوإلزام المسوئول للقاضويفي هوذه الحالوة يجووز و

 .(1)مبررا لذلك

ذلك التعويض غير النقودي الوذي يسوتهد  جبور ضورر المضورور بإعوادة ويقصد بالتعويض العيني : التعويض العيني -ب 

التعوويض شوكل هوذا فقود يتخوذ  ،إلى ما كانت عليه  قبل ارتكاب الفعل الضار أو بإزالة آثار الضرر بإجراء آخر غير نقدي الحالة

مغتصوب كموا فوي حالوة قيوام  ،(2)المسوئول بإعوادة الحالوة إلوى موا كانوت عليوه قبول ارتكواب الفعول الضوار كوأن يلتوزمالتنفيذ العينوي 

وإلزام الجار بهدم البناء الوذي شويده بردها إليه،  –الحاالت التي يسمح فيها القانون بالتملك في  –مملوكة ألحد األجانب الاألرض 

وإلزام من قام بإحدا  تلفيات فى شئ  يمكن إصوالحه )كالسويارة موثالً( مملوكوة ألجنبوي، بدون وجه حق، األجنبي في ملك جاره 

مرتكب الفعل تأمر المحكمة بإلزامها في مثل هذه الحاالت ، فزمة(بإعادة الحال إلى ما كان عليه من قبل )إجراء اإلصالحات الال

 .(3) ممكناأن يكون التنفيذ ال يزال  العيني مكان اللجوء إلى التعويضعلى أنه يشترط إل .الضار بإعادة الحال إلى ما كان عليه

بإذاعة  األشخاصكما لو قام أحد ، ررار الضثآ زالةإلوقد يتخذ التعويض العيني شكل األمر بمباشرة اإلجراء المناسب هذا 

أو قذفه بألفاظ أو عبارات تمس شرفه وعرضوه، فويحكم  ، أو أن يقوم بسبهشخص أجنبي أضرت بسمعتهبيانات كاذبة بخصوص 

بالصحف على نفقته لرد اعتبار المضورور والتخفيوف مون وطوأة  المسؤولالقاضي بتعويضه من خالل نشر الحكم الصادر بإدانة 

 .نفسه وكرامته الضرر على

 تقادم الحق في التعويض:اً: ثاني

مدني  027وذلك بمقتضى نص المادة  ،التعويضتقادم الحق في  ي مدةمصرت القواعد العامة في القانون المدني اللقد حدد

 الوذيتسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غيور المشوروع بانقضواء ثوال  سونوات مون اليووم  -0" والتي جاء فيها أنه

بإنقضاء خمس عشرة سنة مون يووم  حال،علم فيه المضرور بحدو  الفور وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل 

ن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لوم تسوقط بعود انقضواء على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة ع -7 .وقوع العمل غير المشروع

 .(4) " المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض ال تسقط اال بسقوط الدعوى الجنائية

                                                 
"  -أنوه: مون التقنوين المودني بقولوه  029هو ما قرره المشرع البحريني في المادة . و392انظر تفصيالً، د. خالد جمال، مرجع سابق، ص  ( 1)

ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام  الحياة،أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى  أقساط،يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على 

  إن كان له مقتضى". كا ،المدين بتقديم تأمين 
 .472د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص .392ال، مرجع سابق، ص د. خالد جم ( 2)
 . 399، ص392د. خالد جمال، مرجع سابق، ص  ( 3)
مودني  023وفي هذا السياق حددت القواعد العامة في القانون المدني البحريني مدة تقادم الحق في التعوويض، وذلوك بمقتضوى نوص الموادة  ( 4)

عن العمل غير المشروع بمضي ثال  سنوات من يوم علم المضرور وبمن يسأل عنوه،  المسؤوليةسمع دعوى ال ت -والتي جاء فيها أنه "أ

عون العمول غيور  المسوؤوليةعلوى أنوه إذا كانوت دعووى  -أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أوالً. ب

ت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة المشروع ناشئة عن جريمة، فإنه ال يمتنع سماعها ما بقي

 قد انقضت ". 
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 -اآلتي:  ويستفاد مما سبق

بخصووص  ةعاموالم احكوقد أخضع تقادم الحوق فوي التعوويض عون األضورار التوي تحود  لألجنبوي لأل مصريالمشرع ال إن

 :حالتينبين  افيهميز حيث تقادم الحق في التعويض، 

وفوي هوذه الحالوة ال تسومع الودعوى  ،عنوه المسوؤولبحدو  الضرر وبشخص  (المضروراألجنبي )علم  منهما حالة ىاألول

  .العلم بعد مرور ثال  سنوات من تاريخ

بمضوي خموس عنه وهنا ال تسومع الودعوى  المسؤولخص تمثل في حالة عدم العلم بحدو  الضرر وبشتف ةالثاني الحالةأما 

  ،عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع

بين الدعوى المدنية )دعووى التعوويض( والودعوى الجنائيوة، وذلوك إذا كانوت دعووى التعوويض  مصريكما ربط المشرع ال

للمسوئولية المدنيوة بالودعوى الجنائيوة، فوإذا كانوت  ، ففوي هوذه الحالوة تورتبط دعووى التعوويض اسوتناداً (1) جنائيوةناشئة عون جريموة 

 األخيرة لم تسقط بعد انقضاء المواعيد سالفة الذكر، فإن دعوى التعويض تظل قائمة إلى حين سقوط الدعوى الجنائية.

 

 الخاتمة

على ممتلكات للمسئولية المدنية عن االعتداء على هدى ما تقدم، وبعد أن حاولنا استظهار جوانب التنظيم القانوني 

 :تائج هيأبرز وأهم النتائج التي توصلنا إليها، والتي تبدو أكثر داللة من غيرها، وهذه الن علىأن نلقي الضوء ، نود األجانب

 النتائج:اوالً: 

إن إزدهار التجارة ونموها، وأدائها الدور المنوط منها في تقدم الدولة، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الممتلكات  - 0

كان من الضروري  لذا ،المستثمرة في األراضي األجنبية ضد المخاطر غير التجارية مثل التمييز والمصادرة واالعتداء عليها

إقرار بعض المبادئ التي تحمي حقوق الملكية المكتسبة لألجانب، أهمها مبدأ "مسئولية الدول عن األضرار التي تصيب 

 األجانب". 

ب ال يقتصر على الدولة ممثلة في الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وإنما يمتد ن حماية ممتلكات األجانإ - 7

أيضا واجب الحماية على تلك الممتلكات إلى القاطنين على أقليم هذه الدولة، فأي اعتداء على هذه الممتلكات يؤدي إلى اإلضرار 

تدي ليس فقط عن األضرار التي وقعت لألجانب وإنما عن األضرار المدنية في حق المع المسؤوليةباقتصاد الدولة، ومن ثّم قيام 

 التي تصيب المجتمع من جراء هذا االعتداء.

المساس بمبدأ التعايش السلمي وحقوق من شأنه  –أيا كان شخص المعتدي  –على ممتلكات األجانب التعدي  إن - 3

 القانونية واالجتماعية. وحريات األشخاص، األمر الذي يلزم مواجهته بكل السبل والوسائل

، المسؤوليةتختلف بحسب نوع االعتداء على ممتلكات األجانب عن تعويض المتضرر منها،  عن فعل المسؤولية إن - 4

شخصية، ال يسأل الشخص إال إذا توافرت أركان  مسؤوليةالت فإذا كانعن فعل الغير  المسؤوليةالشخصية أم  المسؤولية

تابع له، وتوافرت أركان مسئولية التابع ) الخطأ، مرتكب  رر وعالقة السببية، أما إذا كانوهي الخطأ والض المسؤولية

 والضرر، وعالقة السببية( كمسئولية أصلية، انعقدت مسئولية المتبوع في مواجهة المضرور كمسئولية تبعية،

                                                 
كأن يكون الضرر قد نشأ عن سلوك يمثل جريمة جنائية وهو في ذات الوقوت عموال تقصويريا، ذات المعنوى د. خالود جموال، مرجوع سوابق،  ( 1)

 . 434ص 
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على التعويض الذي يجبر به ضمان وتيسير حصول المضرور  المسؤوليةوال شك أن الحكمة من إقرار هذا النوع من  

 الضرر الذي لحق به من جراء خطأ التابع، أما إذا انتفت مسئولية التابع لتخلف أحد أركانها، انتفت مسئولية المتبوع تبعا لذلك.

، جاز للمضرور مطالبة المسؤوليةكذلك الحال إذا كان مرتكب الفعل شخص خاضع للرقابة، وتوافرت في حقه أركان 

 ة مباشرة بالتعويض عن الضرر الذي وقع له من جراء فعل الشخص الخاضع للرقابة.متولي الرقاب

 :ثانيا: التوصيات

فإننا نرى ضرورة ورقيها،  الدول بالنظر إلى أهمية حماية ممتلكات األجانب في نمو اقتصاد الدول، وأثر ذلك في تقدم

المدنية عن  المسؤوليةببإيراد نصوص خاصة  مصريالوصي المشرع متلكات األجانب، ومن ثّم نموضع حماية خاصة ل

  .االعتداء على ممتلكات األجانب
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