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مساءلة املوظف العام عن األعمال الشخصية
The Accountability of Public Employee About The
Personal Actions
م.م عبداهلل فاضل عبداهلل أبو خمرة الحسيني

المقدمة
يعدّ ّ الموظؼ ّالعاـ ّالعنصر ّالبشري ّالعامؿ ّفي ّدوائر ّالدولة ّومؤسساتيا ّالعامةّ،
والمحرؾّالرئيسّلمنشاطّاإلداريّفيّالدولةّ،إذّبو ّتحقؽّاإلدارةّنشاطياّفي ّتنظيـّ
افؽّالعامةّوضمافّحسفّسيرىاّبانتظاـّواطراد(ّ .)1
المر
ُ
ّعمىّالرغـّمفّمبدأ ّعدـّمسؤوليةّالدولةّفيّالتعويضّعفّأخطاءّموظفيياّ
الشخصية(ّ،)2إالّأنوّمعّىذاّيجبّأفّنسمـّبأفّالجميعّبمفّفييـّموظفيّالدولةّىـّ
بشرّيخطئوفّويصيبوفّويتصورّأفّيصدرّعنيـّأعماؿّتمحؽّأض ار اًرّبالغيرّ،ومفّ
ثـ ّفإف ّالموظؼ ّالعاـ ّيعد ّمسؤوالً ّعف ّاألضرار ّالمادية ّوالمعنوية ّالتي ّتنتج ّعفّ
أعمالو ّبحيث ّيمكف ّأف ّيقاضيو ّالمواطنوف ّ(أو ّاإلدارة ّنفسيا) ّإلصالح ّالضررّ،
(ّ)1الشريؼّ،عزيزةّ(ّ.)2011مسؤوليةّالسمطةّالعامةّوموظفيياّ،قضاءّالتعويضّ،مؤسسةّدارّالكتبّ،الكويتّ،
طّ،1صّ .114

(ّ )2العدوافّ،وصفيّأحمدّ(ّ.,)2010مسؤوليةّاإلدارةّالعامةّعفّأعماؿّموظفيياّفيّالقانوفّاألردنيّبالمقارنةّ
معّالنظاميفّاألنجموسكسونيّوالفرنسيّ،رسالةّماجستيرّ،جامعةّالشرؽّاألوسطّ،األردفّ،صّ .8
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وبخاصةّإذاّكافّالخطأّشخصياًّ،ويمكفّأفّتحؿّمسؤوليةّالدولةّومؤسساتياّالعامةّ
محمو ّفي ّبعض ّالحاالت ّكما ّسنرى ّفي ّىذه ّالدراسةّ ،وقد ّتقوـ ّالمسؤولية ّالمدنيةّ
لجيةّاإلدارةّإلىّجانبّمسؤوليةّالموظؼّالعاـّ،كماّىوّالحاؿّفيّاالرتباطّالسببيّ
بيف ّالخطأ ّالشخصي ّالمرتبط ّبالخطأ ّالمرفقي ّوكما ّىو ّالحاؿ ّعند ّقياـ ّمسؤوليةّ
اإلدارةّعفّعدـّتنفيذّالموظؼّالعاـّلمحكـّالقضائيّالنيائيّ،ففيّمثؿّىذهّالحاالتّ
نكوفّأماـّارتباطّسببيّبيفّالخطأّوالوظيفةّالعامة.

إفّبيافّاألحكاـّالمتعمقةّبمساءلةّالموظؼّالعاـّعفّأعمالوّالشخصيةّتتطمبّتوضي ّاألساسّ
الذيّتقوـّعميوّ،ومفّثـّأثرّأوامرّالرئيسّعمىّىذهّالمسؤولية.
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المبحث األول
األساس القانوني لقيام مسؤولية الموظف العام عن األعمال الشخصية
ّيشكؿّىذاّالنوعّمفّالمسؤوليةّالقاعدةّاألساسيةّفيّالمسؤوليةّالتقصيريةّ،ألفّاألصؿّ
في ّالقانوف ّمسؤولية ّاإلنساف ّعف ّأعمالو ّالشخصية ّالتي ّتتسبب ّفي ّإلحاؽ ّالضرر ّباآلخريفّ،
سواءّوقعّذلؾّعمىّالماؿّأوّالنفس(ّ .)3
ّولذلؾ ّاىتـ ّالفقو ّاإلسالمي ّبمسؤولية ّاإلنساف ّعف ّأفعالو ّالشخصية ّفيما ّأطمؽ ّعميوّ
التصرفاتّال فعميةّالتيّتكمفّفيّاالعتداءّعمىّحقوؽّالغيرّ،واالعتداءّفيّالفقوّاإلسالميّلوّ
صورّمختمفةّ،فيوّإماّأفّيقعّعمىّالنفسّأوّعمىّالماؿّ،ويسمىّفيّالحالةّاألولىّبالجنايةّ،
وفي ّالحالة ّالثانية ّبالغصب ّواإلتالؼّ ،والجزاء ّفي ّجميع ّىذه ّالصور ّىو ّالضماف ّأي ّوجوبّ
التعويض(ّ .)4
ّلقدّأفردّالمشرعّالعراقيّلممسؤوليةّعفّاألعماؿّالشخصيةّالموادّ(مفّّ)217ّ –ّ 186
مدني ّعراقي ّتكمـ ّفييا ّعف ّاألعماؿ ّغير ّالمشروعة ّالتي ّتقع ّعمى ّالماؿ ّ(ّ،)201ّ –ّ 186
واألعماؿ ّغير ّالمشروعة ّالتي ّتقع ّعمى ّالنفس ّ(ّ ،)203ّ –ّ 202ثـ ّأورد ّأحكاماً ّمشتركةّ
لألعماؿّغيرّالمشروعةّ(ـّّ،)204وتكمـّعفّالتعويضّ(ـّّ،)210ّ –ّ 205وفيّنفيّعالقةّ
السببيةّ(ـّ،)211وفيّحاالتّالسببّاألجنبيّ(ـّّ،)211وفيّحاالتّانعداـّصفةّالخطأّفيّ
العمؿّغيرّالمشروعّ(ـّّ،)215ّ –ّ 212ثـّاختتـّالفرعّالذيّخصصوّلممسؤوليةّعفّاألعماؿّ
الشخصيةّبالمادةّ(ّ)217التيّنصّفيياّعمىّالتضامفّبيفّالمدينيف(ّ .)5

(ّ)3الفتالويّ،صاحبّ،مرجعّسابؽّ،صّ .104

(ّ)4الحكيـّ،عبدّالمجيدّ،مصادرّااللتزاـّ،مرجعّسابؽّ،صّ .124
(ّ)5الحكيـّوآخروفّ،مرجعّسابؽّ،صّ .244
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ّوتناوؿّالمشرعّاألردنيّأحكاـّىذاّالنوعّمفّالمسؤوليةّالتيّيصدرّفيياّماّسماهّالمشرعّ
األردنيّاإلضرارّبالغيرّمفّالمسؤوؿّنفسوّفيّالموادّ(مفّّ،)287ّ–ّ256وجاءتّمتأثرةّبالفقوّ
اإلسالمي ّكما ّىو ّالحاؿ ّبالنسبة ّلمواد ّالقانوف ّالمدني ّالعراقي ّالمشار ّإليياّ ،ومف ّخالؿ ّىذهّ
الموادّعالجّالمشرعّاألردنيّاألحكاـّالعامةّلممسؤوليةّواألفعاؿّالضارةّالتيّتقعّعمىّالنفسّوتمؾّ
التيّتقعّعمىّالماؿّبإتالفوّوغصبوّوالتعديّعميو(ّ .)6
ّوفي ّنطاؽ ّدراستناّليذا ّالموضوعّ ،نصتّالفقرةّاألولىّمفّالمادةّ(ّ)186مفّالقانوفّ
المدنيّالعراقيّعمىّأنوّ -1"ّ:إذاّأتمؼّأحدّماؿّغيرهّأوّأنقصّقيمتوّمباشرةّأوّتسبباًّ،يكوفّ
ضامناًّ،إذاّكافّفيّإحداثوّىذاّالضررّقدّتعمدّأوّتعدىّّ ."...
ّونصتّالمادةّ(ّ)256مفّالقانوفّالمدنيّاألردنيّبأف"ّ:كؿّإضرارّبالغيرّيمزـّفاعموّ
ولوّغيرّمميزّبضمافّالضررّ"ّ .
ّمف ّخالؿ ّىذيف ّالنصيف ّيتبيف ّلنا ّأنو ّيشترط ّلقياـ ّالمسؤولية ّالمدنية ّالتقصيرية ّعفّ
األعماؿّالشخصيةّأفّيكوفّالفعؿّغيرّالمشروعّمفّقبيؿّاإلتالؼّأوّالخطأّفيّالقانوفّالمدنيّ
ّالمشرع ّاألردني ّباإلضرارّ ،وىذا ّىو ّالركف ّاألوؿ ّلقياـ ّىذه ّالمسؤوليةّ ،كماّ
ّ
العراقيّ ،وسماه
يشترط ّلقياـ ّالمسؤولية ّالتقصيرية ّتوافر ّركف ّالضرر ّوالركف ّالثالث ّعالقة ّالسببية ّبيف ّالفعؿّ
والضررّ،لذاّسأبحثّفيّأركافّالمسؤوليةّالمدنيةّالتقصيريةّالمذكورةّوبيافّأوجوّتطبيقياّعمىّ
الموظؼّالعاـّ،وذلؾّفيّثالثةّمطالبّ .
ّ
ّ

(ّ)6السرحافّ،وخاطرّ،مرجعّسابؽّ،صّ .835
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المطمب األول :الخطأ:
ّيعرؼ ّالخطأ ّبأنو"ّ :انحراؼ ّفي ّسموؾ ّالشخص ّمع ّإدراكو ّليذا ّاالنحراؼ"(ّ ،)7ويرىّ
األستاذ ّ(بالنيوؿ) ّأف ّالخطأ ّالتقصيري ّىو"ّ :إخالؿ ّبالتزاـ ّقانوني ّسابؽ ّيتمثؿ ّباالمتناع ّعفّ
اإلضرار ّبالغير"ّ ،ويرى ّأنو ّلمعرفة ّوجود ّخطأ ّمف ّعدـ ّوجوده ّما ّعمينا ّإال ّأف ّنتساءؿّ ،أفّ
الشخصّالذيّيرادّنسبةّالخطأّإليوّأوّنفيوّعنوّقدّنفذّىذاّااللتزاـّ،أوّأخؿّبو؟ّوىذهّااللتزاماتّ
السابقة ّىي"ّ :االمتناع ّعف ّالغشّ ،واالمتناع ّعف ّالعنؼّ ،واالمتناع ّعف ّكؿ ّما ّيتجاوز ّحدودّ
الميارةّ،وااللتزاـّببذؿّالعنايةّفيّرقابةّاألشياء"(ّ،)8أماّالفقيوّ(جوسراف)ّفيرىّأفّالخطأّيتمثؿّ
في"ّ:االعتداءّعمىّحؽّالغيرّدوفّمبررّمفّحؽّأقوىّأوّمعادؿّعمىّاألقؿ"ّ،فيشترطّأفّيتـّ
االعتداء ّعمى ّحؽّ ،سواء ّأكاف ّحقاً ّعاماً ّأـ ّخاصاًّ ،وال ّيكفي ّفي ّىذا ّالصدد ّاالعتداء ّعمىّ
مصمحةّالّترقىّإلىّدرجةّالحؽّليذاّ،فإفّاالعتداءّعمييا ّالّيعدّبالضرورةّخطأّ،مفّناحيةّ
أخرىّيتعيفّلتوافرّالخطأّأالّيستندّالمعتديّفيّاعتدائوّعمىّالغيرّعمىّحؽّأقوىّأوّمعادؿّ
لحؽّالغيرّيخولوّذلؾّاالعتداءّوينفيّعنوّالصفةّغيرّالمشروعة"(ّ .)9
ّونالحظّأفّبعضّالقوانيفّتضيؼّإلىّالتعريؼّعنصرّاإلدراؾّوالتمييزّكالقانوفّالمدنيّ
المصري ّفي ّالمادة ّ(ّ ،)163إال ّأف ّأغمب ّالقوانيف ّالحديثة ّالتي ّىجرت ّفكرة ّالمعايير ّالذاتيةّ،
وتعتبرّاإلدراؾ ّوالتمييز ّمف ّالعوامؿ ّالداخمية ّالتي ّالّيعتد ّبياّ،ومفّثـّتعتدّبالعنصرّالماديّ
لمخطأّوحدهّوىوّعنصرّاإلخالؿّأوّالتعديّ،وذلؾّألنوّلوّتـّالتسميـّبيذاّاالتجاهّلتعذرّفيّ

(ّ)7مرقسّ،سميمافّ،مرجعّسابؽّ،صّ .448

(ّ)8راجعّذلؾّتفصيالًّ:ىاروفّ،جماؿّحسنيّ،مرجعّسابؽّ،صّ .22

(ّ )9أبوّالميؿّ،إبراىيـّالدسوقيّ(ّ.)4650المسؤوليةّالمدنيةّبيفّالتقييدّواإلطالؽّ،دارّالنيضةّالعربيةّ،القاىرةّ،
صّ .12
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كثيرّمفّاألحيافّإثباتّإدراؾّمرتكبّالفعؿّالضارّ،ويعنيّبذلؾّتحمؿّالطرؼّالمتضررّتبعةّ
الفعؿّالضارّنظ اًرّلصعوبةّاإلثباتّلعنصرّاإلدراؾّوالتمييزّ،أماّبالنسبةّلاللتزاـّالقانونيّالسابؽّ
اـّببذؿّعنايةّ،والعنايةّالمطموبةّ
ّ
ىوّااللتزاـّباحتراـّحقوؽّالكافةّ،وعدـّاإلضرارّبيـّ،وىوّالتز
ىيّاتخاذّالحيطةّوالتحميّباليقظةّوالتبصرّفيّالسموؾّلتحاشيّاإلضرارّبالغيرّ،ويرادّبالتعديّ
تجاوزّالحدودّالتيّيجبّعمىّالشخصّااللتزاـّبياّفيّسموكو(ّ،)10فيوّانحراؼّفيّالسموؾّ،فقدّ
يكوفّعفّقصدّوتعمدّ،أماّاالنحراؼّغيرّالمتعمدّفيوّماّيصدرّعفّإىماؿّأوّتقصيرّوقمةّ
احترازّ ،ويستعاف ّلمتمييز ّبيف ّالخطأ ّوالصواب ّالسموؾ ّالمعتاد ّبمعايير ّموضوعيةّ ،ويقصدّ
بالمعاييرّالموضوعيةّأفّالمشرعّيقوـّبوضعّمقاييسّعامةّومؤكدةّوقائمةّعمىّالتجربةّالمستمدةّ
مف ّالمالحظة ّالعامة ّوالمجردة ّلمسموؾ ّاإلنساني ّالمتوسطّ ،وبغض ّالنظر ّعف ّالظروؼّ
الش خصيةّ،معّاالعتدادّبالظروؼّالخارجيةّالتيّأحاطتّبالسموؾّمحؿّالتقييـّ،والرجؿّالمعتادّ
ىوّشخصّمفّعامةّالناسّيمتزـّبقدرّمتوسطّمفّالحيطةّوالحذرّفيّتصرفاتو(ّ .)11
ّومفّثـّفإفّااللتزاـّالقانونيّيفرضّعمىّالفردّأفّيمتزـّفيّسموكوّبماّيمتزـّبوّاألفرادّ
العاديوفّمفّاليقظةّوالتبصرّ،حتىّالّيضروفّبالغيرّ،فإذاّانحرؼّعفّىذاّالسموؾّالذيّيتوقعوّ
ّ
اآلخروفّ،ويقيموفّتصرفاتيـّعمىّأساسّمفّمراعاتوّيكوفّقدّأخطأ(ّ،)12وفيّذلؾّالمعنىّجاءّ
قرارّمحكمةّالنقضّالمصرية("ّ:)13إذاّكافّعماؿّالتفريغّقدّوضعواّجولةّالدقيؽّعمىّالرصيؼّ،
وىوّمكافّمعدّلتفريغّالبضائعّعميوّ،ولـّتكفّالسفينةّتطمؽّمياهّالعادـّوقتئذّ،فمفّحقيـّأفّ
(ّ)10الفتالويّ،صاحبّ،مرجعّسابؽّ،صّ .212

دراسة ّمقارنةّ
(ّ )11جباريّ ،محمد ّعمي ّمحمد ّ(ّ .)2002مسؤولية ّمتولي ّالرقابة ّفي ّالقانوف ّالمدني ّاليمني ّ– ّ ّ
بالقانوفّالمصريّوالشريعةّاإلسالميةّ،رسالةّدكتوراهّ،جامعةّالقاىرةّ،صّ .806

(ّ)12مرقسّ،سميمافّ(ّ.)4644المسؤوليةّالمدنيةّفيّتقنيناتّالبالدّالعربيةّ،مرجعّسابؽّ،صّ .462
(ّ)13قرارّمحكمةّالنقضّالمصريةّرقـّّ،4014تاريخّّ .4645/2/84
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يتوقعوا ّوقتئذ ّمف ّالسفينة ّأف ّال ّتطمؽ ّتمؾ ّالمياه ّفتصيب ّجولة ّالدقيؽ ّفتتمفيا ّدوف ّأف ّتنبييـّ
إلبعادىاّ،أوّتتحرىّإطالؽّالمياهّبعيداً ّعنياّ،واذاّلـّيستظيرّالحكـّأفّالسفينةّقدّأطمقتّمياهّ
العادـّعمىّالدقيؽّالموجودّعمىّالرصيؼّفأتمفتوّبماّيشكؿّالخطأّالموجبّلمسؤوليةّالمطعوفّ
ضدىاّأوّأفّمياهّالعادـّكانتّتغرؽّالرصيؼّعندّوضعّاألجولةّعميوّبماّيجعؿّالخطأّغيرّ
ثابتّفيّحقياّفإنوّيكوفّمعيباًّبالقصورّفيّالبياف"(ّ .)14
ّفالمسؤوليةّالخطئيةّوفقاًّلممعيارّالموضوعيّتتحقؽّولوّكافّالفاعؿّصبياًّغيرّمميزّأوّ
مميزّ،أوّشيخاً ّكبيرّالسفّعاج اًزّأوّميمالً ّحتىّفيّشؤونوّالخاصةّ،أوّكافّأمياً ّأوّضعيؼّ
البصرّالّيتمكفّمفّقراءةّالتعميماتّفارتكبّالخطأّبسببّذلؾّ،أوّكافّساذجاً ّأوّبميداً ّبطيءّ
االنفعاؿّ،أوّسريعّالتأثرّأوّاالنفعاؿّ،أوّكافّحاداًّبطبعوّوال ّيتصرؼّفيّالظروؼّالطبيعيةّأوّ
الطارئة ّوفقاً ّلممعيار ّالذي ّيتصرؼ ّبموجبو ّالرجؿ ّالمعتاد ّفي ّمثؿ ّىذه ّالظروؼّ ،ومف ّثـ ّالّ
يكوفّلممدعىّعميوّالدفعّبظروفوّالشخصيةّ،والّتؤخذّبعيفّاالعتبارّصفاتوّالخمقيةّ،والنفسيةّ
الخاصةّ ّ.
ّوبإسقاطّماّتقدـّعمىّركفّالخطأّفيّالمسؤوليةّالمدنيةّلمموظؼّالعاـّ،يرىّالباحثّأنوّ
ينبغيّالنظرّإلىّالمألوؼّفيّسموؾّالشخصّالمعتادّالمتخذّكنموذجّلمتقييـّويقاسّعميوّسموؾّ
الموظؼ ّالعاـ ّالذي ّنسب ّإليو ّالخطأ ّأو ّاإلىماؿ ّأو ّالتعديّ ،فإف ّكاف ّسموكو ّمماثالً ّلسموؾّ
الشخصّالمعتادّأوّيرتفعّعميوّ،فالّينسبّإليوّخطأّوالّيكوفّمسؤوالً ّعفّاألضرارّالحاصمة؛ّ
ألنو ّيكوف ّقد ّاحتاط ّلمنع ّوقوع ّالضرر ّومع ّذلؾ ّوقعّ ،أما ّإذا ّكاف ّسموكو ّدوف ّذلؾ ّالمعيارّ
فيسأؿّعفّخطئوّألنوّلـّيحتطّويتبصرّكماّىوّحاؿّسموؾّالشخصّالمعتادّ .
(ّ)14طمبةّ،أنورّ(ّ.)2002مرجعّسابؽّ،صّ .40
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ّفإذاّمارسّالموظؼّالعاـّنشاطاًّماّدوفّأفّيخطئّوترتبّعمىّىذاّالنشاطّضر اًرّلغيرهّ،
ف ال ّيسأؿ ّعف ّتعويض ّىذا ّالضررّ ،فمو ّقاـ ّموظؼ ّالبمدية ّبإغالؽ ّمحؿ ّتجاري ّبسبب ّقياـّ
صاحبوّبمخالفةّالموائ ّوالقوانيفّوترتبّعمىّذلؾّخسارةّصاحبّالمحؿّ،فإفّموظؼّالبمديةّالّ
يعدّمسؤوالً ّعفّتعويضّتمؾّاألضرار؛ّلعدـّارتكابوّخطأّ،وانماّماّقاـّبوّىوّممارسةّأعماؿّ
وظيفتوّ .
ّإفّالصورةّالغالبةّفيّالخطأّتكوفّبإتيافّفعؿّ،أيّالقياـّبعمؿّإيجابيّ،ولكنوّقدّيكوفّ
باالمتناع ّأو ّالترؾّ ،أي ّاالمتناع ّعف ّالقياـ ّبعمؿّ ،وىو ّموقؼ ّسمبيّ ،ويعد ّالسكوت ّمف ّقبيؿّ
الخطأّباالمتناعّ .
ّوالّشؾّفيّأفّالموظؼّالعاـّيكوفّمرتكباًّلخطأّإذاّكانتّواجباتّوظيفتوّتفرضّعميوّ
القياـّبعمؿّمعيفّولـّيقـّبأداءّذلؾّالعمؿّكماّىوّالحاؿّبالنسبةّلمراقبّحماـّالسباحةّإذاّماّ
امتنعّعفّإنقاذّشخصّمعرضّلمغرؽّ،وميماّاختمؼّنوعّالخطأّفإنوّينبغيّالتأكيدّأفّالمسؤوليةّ
المدنيةّالتقصيريةّتنعقدّبمجردّارتكابّخطأّ،أيّخطأّ،فالّيشترطّالقانوفّالمدنيّلقياـّالمسؤوليةّ
نوعاًّمعيناًّمفّالخطأّ،والّأفّيكوفّعمىّدرجةّمعينةّمفّالجسامة(ّ .)15
ّوعمى ّالرغـ ّمف ّأف ّالقانوف ّالمدني ّيعرؼ ّأنواعاً ّمف ّالخطأ ّكالخطأ ّالعمديّ ،والخطأّ
الجسيـّ،والخطأّغيرّالعمديّ،فإفّالمسؤوليةّالمدنيةّالتقصيريةّتنعقدّلمجردّوجودّخطأّبصرؼّ
النظرّعفّأنواعّإذاّماّكافّعمدياًّأوّجسيماًّأوّغيرّعمديّ،فيذهّالصفاتّلمخطأّيقتصرّأثرىاّ
عمىّأحكاـّالمسؤوليةّدوفّأفّتتعمؽّبنشوئياّ،وعندماّيرتكبّالموظؼّالعاـّجريمةّفإنياّتكشؼّ
عفّوجودّخطأّالّيختمؼّفيّأيّمفّعناصرهّعفّالخطأّالمدنيّ،فأيّخطأّيرتبّالمسؤوليةّ
الجنائيةّويؤديّإلىّاإلضرارّبالغيرّفإنوّفيّالوقتّنفسوّيرتبّالمسؤوليةّالمدنية(ّ .)16

(ّ)15سمطافّ،أنورّ،مرجعّسابؽّ،صّ .215

(ّ)16العتيبيّ،ناصرّ،مرجعّسابؽّ،صّ .12
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المطمب الثاني :الضرر:
ّيعرؼّالضررّبأنوّ:ماّيصيبّالشخصّفيّحؽّمفّحقوقوّأوّمصمحةّمفّمصالحوّ
المشروعة(ّ،)17وىنالؾّمفّيرىّبأفّالضررّىوّاألذىّالذيّيصيبّالشخصّمفّجراءّالمساسّ
بحؽّمفّحقوقوّأوّبمصمحةّمشروعةّلوّسواءّأكافّذلؾّالحؽّأوّتمؾّالمصمحةّمتعمقةّبسالمةّ
جسموّأوّعاطفتوّأوّبمالوّأوّبحريتوّأوّشرفوّواعتباره(ّ .)18
ّوالضرر ّركف ّأساسي ّمف ّأركاف ّالمسؤولية ّالمدنيةّ ،وال ّجداؿ ّأو ّخالؼ ّفي ّاشتراطّ
وجوده؛ ّألف ّالمسؤولية ّترتب ّالتزاماً ّبالتعويضّ ،والتعويض ّيقدر ّبقدر ّالضرر ّوبانتفائو ّتنتفيّ
المسؤولية ّوال ّيظؿ ّمحالً ّلمتعويضّ ،وال ّتكوف ّلمدعي ّالمسؤولية ّمصمحة ّفي ّإقامة ّالدعوىّ،
والضررّىوّالركفّالثانيّفيّالمسؤوليةّالمدنيةّفالّيكفيّلتحققياّأفّيقعّخطأّكماّفيّالقانوفّ
المصريّ،أوّتعديّأوّانحراؼّكماّفيّالقانوفّاألردنيّبؿّيجبّأفّيسببّالخطأّضر ّاًر(ّ .)19
ّّوالمضرور ّىو ّالذي ّيكمؼ ّبإثبات ّالضرر ّالذي ّوقع ّعميو ّألنو ّىو ّالذي ّيدعيوّ ،والّ
يفترضّوقوعّالضررّلمجردّأفّالمديفّلـّينفذّالتزاموّالعقديّأوّلمجردّإخاللوّبالتزاموّالقانونيّ
فيّإطارّالمسؤوليةّالتقصيريةّ،ووقوعّالضررّواقعةّماديةّيجوزّإثباتياّبجميعّطرؽّاإلثباتّ.
ويقسـّالضررّمفّحيثّطبيعتوّإلىّضررّماديّ،وضررّمعنويّ .

(ّ)17منصورّ،أمجدّ،مرجعّسابؽّ،صّ .258

( ّ )18الفكيانيّ،حسفّ،جميعيّ،عبدّالباسطّ،مدكورّ،محمدّسالـّ،حسنيّ،عبدّالمنعـّ،حتحوتّ،عادؿّ،الوسيطّ
ّالقاىرةّ 20ّ ،شارع ّعدليّ ،الدار ّالعربية ّلمموسوعاتّ،
ّ
في ّشرح ّالقانوف ّالمدني ّاألردنيّ ،ج،2004ّ ،1
صّ .4842

(ّ)19سمطافّ،أنورّ،مصادرّااللتزاـّفيّالقانوفّالمدنيّاألردنيّ،مرجعّسابؽّ،صّ .825
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ّوالضررّالماديّ :ىو ّالضرر ّالذي ّيصيبّاألمواؿّأو ّالذمة ّالماليةّلمشخصّ ،وىوّماّ
يسمى ّبالضرر ّاالقتصاديّ ،فيو ّالذي ّيصيب ّالذمة ّالمالية ّكإلحاؽ ّالتمؼ ّبماؿ ّالغيرّ ،أوّ
االنتقاصّمفّقيمتوّنتيجةّلذلؾّالضرر(ّ .)20
ّأماّالضررّالمعنويّأوّاألدبيّ:فيوّالضررّالذيّيسببّفقطّألماًّنفسياًّومعنوياًّويصيبّ
اإلنسافّفيّإحساسوّ،أوّشعورهّ،أوّكرامتوّ،أوّشرفو(ّ،)21وىناؾّمفّيرىّأفّالضررّاألدبيّ:ىوّ
كؿ ّمساس ّبالقيـ ّاألدبية ّلإلنساف ّأو ّبعبارة ّأخرى ّبذمتو ّاألدبيةّ ،وقد ّعرؼ ّالبعض ّالضررّ
األدبي ّبأنوّ :الضرر ّغير ّاالقتصادي ّوىو ّالذي ّيمس ّالحياة ّالشعورية ّوالعاطفية ّلإلنساف ّكماّ
يمسّرفاىيتوّ،وىوّبيذهّالمثابةّالّيمكفّتقييموّبالنقودّ.فالضررّاألدبيّعبارةّعفّاأللـّوالحزفّ
الذيّيصيبّالكيافّالمعنويّلالنسافّسواءّأكافّناجماً ّعفّأضرارّجسديةّسببتّاأللـّأوّعندّ
المساس ّبالشعور ّوالعاطفة ّوالحؽ ّبالحياة ّوالحؽ ّباالسـ ّوالشرؼ ّوالكرامةّ ،وكؿ ّما ّيتعمؽّ
بالنواحيّاألدبيةّ،كإيذاءّالسمعةّواالعتداءّعمىّحقوؽّاألسرةّأوّمعتقداتّالشخصّالدينية(ّ .)22
ّوالقاعدة ّالتي ّتبناىا ّالمشرعاف ّالعراقي ّواألردني ّىي ّأف ّالتعويض ّعف ّالضرر ّاألدبيّ
قاصر ّعمى ّالمسؤولية ّالتقصيرية ّوحدىا(ّ ،)23فال ّتعويض ّعف ّالضرر ّاألدبي ّفي ّنطاؽّ
المسؤوليةّالعقديةّ .
ّبالتالي ّفإف ّركف ّالضرر ّيعتبر ّدعامة ّأساسية ّلمحصوؿ ّعمى ّالتعويضّ ،ففي ّقرارّ
لمحكمةّالتمييزّاألردنيةّجاءّفيو"ّ:إذاّاتبعتّمحكمةّاالستئناؼّقرارّالنقضّالصادرّعفّالييئةّ

(ّ)20العامريّ،سعدوفّ،مرجعّسابؽّ،صّ .424

(ّ)21السرحافّ،عدنافّ،خاطرّ،نوريّ،مرجعّسابؽّ،صّ .865
(ّ)22المصاصمةّ،عبدّالعزيزّ،مرجعّسابؽّ،صّ .60

(ّ)23انظرّ:المادةّ(ّ)202مدنيّعراقيّ،والمادةّ(ّ)234مدنيّأردنيّ .
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العامةّلمحكمةّالتمييزّ،إالّأنياّفيّالواقعّالفعميّلـّتقـّباتباعّالنقضّذلؾّأفّمحكمةّالتمييزّ
وبييئتياّالعامةّقدّكمفتّمحكمةّاالستئناؼّبضرورةّمناقشةّاألسبابّالتيّأوردتياّمحكمةّالتمييزّ
فيّقرارّالنقضّاألوؿّكأسبابّلنقضّالقرارّّ...............حيثّإفّالقرارّالطعيفّلـّيوض ّ
الفكرةّالقانونيةّالتيّبنيّعميياّ،إنماّاكتفىّبالقوؿّأفّالمدعيّأسسّدعواهّلممطالبةّبتعويضاتّ
نتيجةّلمضررّالذيّألحقتوّالجيةّالمدعىّعميياّ،فتكوفّمطالبتوّبيذاّالشكؿّمتفقةّوأحكاـّالموادّ
(ّ )288ّ ،266ّ ،256دوف ّأف ّتفصؿ ّوتبيف ّأركاف ّالضرر ّوعناصره ّومدى ّمسؤولية ّالمدعىّ
عميوّعفّىذاّالضررّبكؿّتفصيؿّووضوحّولماّلـّتفعؿّفيكوفّقرارىاّمستوجباً ّلمنقضّوتكوفّ
أسبابّالتمييزّواردةّعميو"(ّ،)24بالتاليّفإفّقرارّمحكمةّاالستئناؼّكافّعرضةّلمنقضّمفّقبؿّ
محكمةّالتمييزّألنوّلـّيحمؿّعنصرّالضررّمفّحيثّأركانوّوعناصرهّمماّشابوّالقصورّفأدىّ
بوّإلىّالنقضّ .
ّويجبّأفّتتوافرّثالثةّشروطّفيّالض ّررّحتىّيكوفّمعتب اًر ّفيّالتعويضّ،وىيّعمىّ
التواليّ :
ّ
ّ
ّ
الشرط األول :أن يكون الضرر محققاً:

(ّ)24قرارّمحكمةّالتمييزّاألردنيةّ،حقوؽّ،ىيئةّعامةّ،رقـّّ،2048/8064تاريخّّ،2041/2/41منشوراتّمركزّ
القسطاسّالقانونيّ .
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ّالّتجوزّالمطالبةّبالتعويضّإالّإذاّكافّالضررّمحقؽّالوقوعّ،وليسّالمقصودّأفّيكوفّ
الضرر ّقد ّتحقؽ ّفعالً ّبؿ ّيكفي ّأفّيصب ّوجوده ّمؤكداً ّولو ّتراخىّوقوعو ّلممستقبؿ(ّ ،)25وىوّ
الضررّالمؤكدّالحدوثّسواءّأكافّحاالًّأيّوقعّفعالًّأـّكافّمستقبالًّإذاّكافّوجودهّمؤكداًّوافّ
تراخىّوقوعوّإلىّزمفّالحؽّ،فموّأفّموظفاً ّعاماً ّتسببّبحادثّسيرّبإصابةّآخرّوسببّلوّ
عج اًزّكمياًّ،فإفّالموظؼّالعاـّمسببّالضررّيكوفّممزماًّبتعويضّالحاؿّالذيّلحؽّبالمضرورّ،
وأيضاً ّيمزـّبدفعّمرتبّشيريّأوّمبمغّيقدرهّالقاضيّعفّالضررّالمستقبميّالذيّتحقؽّوقوعوّ
وىوّعدـّإمكانيةّالمتضررّمفّالعمؿّأوّمزاولةّأنشطتوّالطبيعية(ّ .)26
ّإالّأنوّالّيجوزّالتعويضّعفّالضررّالمحتمؿّوىوّالضررّالذيّلـّيقعّ،والّيوجدّماّ
يؤكدّوقوعوّمستقبالًّويعتبرّتفويتّفرصةّلمكسبّضر اًرّمحققاًّالّمحتمالًّفموّتسببّموظؼّعاـّ
بخطئو ّفي ّعرقمة ّوصوؿ ّشخص ّآخر ّإلى ّمركز ّاختبار ّلنيؿ ّوظيفة ّمعينةّ ،فتفويت ّالفرصةّ
ضررّمحقؽّوافّكافّالنجاحّنتيجةّمحتممةّ،إالّأفّالضررّعندئذّالّيقدرّبقدرّالكسبّالذيّ
فاتتّفرصتوّوانماّبقدرّماّيحتمؿّمعوّتحقؽّالكسبّفيّتمؾّالفرصة(ّ .)27
الشرط الثاني :أن يكون الضرر مباش ارً:
ّمف ّالناحية ّالواقعية ّقد ّيتسبب ّالخطأ ّفي ّسمسمة ّمف ّاألضرار ّالمباشرة ّوغير ّالمباشرةّ
المتوقعةّوغيرّالمتوقعةّ،وأفّالضررّالماديّكمفيوـّقانونيّإماّأفّيكوفّمباش اًرّأوّغيرّمباشرّ،
والضرر ّالمباشر ّالذي ّيعتبر ّمظي ًار ّمف ّمظاىر ّرابطة ّالسببية ّبيف ّالفعؿ ّالضار ّوالضررّ،

(ّ)25مرقسّ،سميمافّ(ّ.)4631شرحّالقانوفّالمدنيّفيّااللتزاماتّ،مرجعّسابؽّ،صّ .840
(ّ)26السنيوريّ،عبدّالرازؽّ،مرجعّسابؽّ،صّ .445

(ّ)27السرحافّ،عدنافّ،خاطرّ،نوريّ،مرجعّسابؽّ،صّ .120
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وضرورة ّىذا ّالشرط ّتكمف ّفي ّأف ّالدعوى ّال ّتسمع ّإال ّإذا ّكاف ّقد ّلحؽ ّبالشخص ّضر اًرّ
مباش ّاًر(ّ .)28
ّوالضررّالمباشرّإماّأفّيكوفّمتوقعاً ّأوّغيرّمتوقعّ،ويسأؿّالموظؼّالعاـّفيّإطارّ
المسؤولية ّالعقدية ّعف ّالضرر ّالمادي ّالمباشر ّالمتوقع ّالحصوؿ ّعند ّالتعاقد ّمف ّحيث ّنوعوّ
ومقدارهّفحسبّ،والّيسأؿّعفّالضررّالمباشرّغيرّالمتوقعّإالّإذاّتسببّفيّحصولوّبغشوّ،أوّ
بخطئوّالجسيـ(ّ،)29أماّفيّإطارّالمسؤوليةّالتقصيريةّ،فإفّمسؤوليةّالموظؼّالعاـّمرتكبّالفعؿّ
الضارّتشمؿّالضررّالماديّالمباشرّكموّمتوقعاً ّكافّأوّغيرّمتوقعّ،إالّأنوّالّمسؤوليةّعفّ
الضرر ّغير ّالمباشر ّفي ّكؿ ّاألحواؿّ ،ومعيار ّالتمييز ّبيف ّحاالت ّالضرر ّالمادي ّىو ّمعيارّ
موضوعيّ،فالضررّالمباشرّالمتوقعّىوّالضررّالذيّيكوفّنتيجةّطبيعيةّلمخطأّ،وىوّيعتبرّ
كذلؾ ّإذا ّلـ ّيكف ّبإمكاف ّالدائفّأوّالمضرور ّتجنبو ّببذؿّجيد ّمعقوؿّ ،والضرر ّالمباشر ّغيرّ
المتوقعّىوّذلؾّالضررّالذيّالّيعتبرّنتيجةّطبيعيةّمألوفةّلمخطأ(ّ .)30
ّأماّالضررّغيرّالمباشرّفيوّالضررّالذيّالّيكوفّنتيجةّطبيعيةّمألوفةّلمخطأّ،وىوّ
يعتبرّكذلؾّإذاّكافّبإمكافّالدائفّأوّالمضرورّتجنبوّببذؿّجيدّمعقوؿّ،فموّضربّموظؼّعاـّ
شخصّعمىّرأسوّبعصاّفأدىّذلؾّإلىّجنونوّ،وحزنتّعميوّوالدتوّوماتتّأسفاًّ،فإفّالضررّ
المباشرّالمتوقعّوقتّوقوعّالفعؿّالضارّىوّالجنوفّ،أماّموتّاألـّفيعتبرّضر اًرّغيرّمباشرّ،
الّيسأؿّعنوّمرتكبّالفعؿّالضارّ،ألنوّليسّمفّشأفّضربّإنسافّعمىّرأسوّأفّيؤديّإلىّ
موتّوالدتوّ،ومعيارّتوقعّالضررّمعيارّموضوعيّىوّمعيارّالشخصّالمعتادّمتوسطّالذكاءّ .
(ّ)28المصاصمةّ،عبدّالعزيزّ،مرجعّسابؽّ،صّ .480
(ّ)29انظرّ:المادةّ(ّ)8/436مدنيّعراقيّ .

(ّ)30الحكيـّ،عبدّالمجيدّ،مصادرّااللتزاـّ،مرجعّسابؽّ،صّ .103
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ّفالضررّالمتوقعّىوّالضررّالذيّكافّباإلمكافّتوقعوّعادةّوقتّالعقدّأوّوقتّاإلخالؿّ
بااللتزاـّالقانونيّالعاـّ،أيّالذيّيتوقعوّالشخصّالمعتادّفيّمثؿّالظروؼّالخارجيةّالتيّوجدّ
فيياّالمديفّ،أوّمرتكبّالفعؿّالضارّ،الّالض ّررّالذيّيتوقعوّالمديفّبالذات(ّ،)31والضررّيكوفّ
متوقعاً ّفيّسببوّأوّمقدارهّ،فإذاّأىمؿّالموظؼّالعاـّفيّتبيفّالظروؼّالتيّكافّمفّشأنياّأفّ
تجعموّيتوقعّالضررّ،فإفّالضررّيعتبرّمتوقعاًّفيّسببوّومقدارهّ،ألفّالشخصّالمعتادّالّييمؿّ
في ّاكتشاؼ ّىذه ّالظروؼّ ،ويتحسب ّمقدماً ّلمنتائج ّالمتوقعة ّألفعالو ّقبؿ ّأف ّيخطو ّأية ّخطوةّ
تجاىياّ ،وفي ّإطار ّالمسؤولية ّعف ّالفعؿ ّالضار ّفإف ّمرتكبو ّيسأؿ ّعف ّالضرر ّالمباشر ّكموّ
متوقعاً ّأو ّغير ّمتوقعّ ،ولكنو ّال ّيسأؿ ّعف ّالضرر ّغير ّالمباشرّ ،فمو ّقاد ّموظؼ ّعاـ ّسيارةّ
بسرعةّفيّسوؽّمزدحـّمعتمداًّعمىّميارتوّوثقتوّبنفسوّ،معتقداًّأنوّلفّيدىسّأحداًّ،فإنوّيكوفّ
مسؤوالًّعفّكؿّضررّمباشرّيحدثوّسواءّتوقعوّأـّلـّيتوقعو؛ّألفّالقانوفّيمزموّبالتعويضّعفّ
كؿّضررّيعتبرّنتيجةّطبيعيةّلمعمؿّغيرّالمشروع(ّ .)32
الشرط الثالث :أن يصيب الضرر حقاً أو مصمحة مالية مشروعة لممتضرر:
ّالمصمحة ّالمشروعة ّىي ّرابطة ّال ّتخالؼ ّقواعد ّالنظاـ ّالعاـ ّواآلداب ّوال ّترتقي ّإلىّ
مرتبة ّالحؽ ّالثابت ّالذي ّىو ّمصمحة ّيحمييا ّالقانوفّ ،وىذه ّالمصال ّعديدة ّتختمؼ ّباختالؼّ
األنظمةّاالجتماعيةّواالقتصاديةّوالسياسية(ّ .)33

(ّ)31العامريّ،سعدوفّ،مرجعّسابؽّ،صّ .428

(ّ)32انظرّ:المادةّ(ّ)4/204مدنيّعراقيّ،والمادةّ(ّ)233مدنيّأردنيّ .

(ّ )33الفضؿّ ،منذر ّ(ّ .)4662النظرية ّالعامة ّلاللتزاماتّ ،دراسة ّمقارنة ّبيف ّالفقو ّاإلسالمي ّوالقوانيف ّالمدنيةّ
الوضعيةّ،مكتبةّدارّالثػقافةّلمنشرّوالتوزيعّ،عمافّ،طّ،4صّ .860
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ّوتقتضيّفكرةّالضررّبحدّذاتياّواعتبارّالضررّركناً ّمفّأركافّالمسؤوليةّالمدنيةّأفّ
يكوفّالمدعيّقدّلحقوّضررّفيّمركزّكافّيفيدّمفّورائوّأوّفيّمنفعةّكافّيحصؿّعميياّقبؿّ
وقوعّالفعؿّالضارّ،فالّيجوزّالتعويضّعفّالضررّالالحؽّجراءّأنشطةّغيرّمشروعةّ،فحتىّ
يكوف ّالضرر ّقابالً ّلمتعويض ّيجب ّأف ّيمس ّحقاً ّمكتسباً ّأو ّمصمحة ّلممضرورّ ،فإذا ّتسببّ
الموظؼّالعاـّبوفاةّشخصّ،فإنوّيكوفّمسؤوالً ّعفّالضررّالماديّالذيّيمحؽّبمفّيعوليـّمفّ
أفرادّأسرتوّفالّيكفيّأفّيكوفّالحؽّالماليّأوّالمعنويّالذيّيترتبّعميوّالتعويضّمحققاًّ،بؿّ
يجب ّأف ّيكوف ّمترتباً ّعمى ّمصمحة ّمشروعة ّلمدعي ّالضرر ّغير ّمخالفة ّلمقانوف(ّ ،)34فمو ّأفّ
خميمةّف قدتّخميمياّبأفّتوفيّنتيجةّحادثّسيرّفميسّليذهّالخميمةّأفّتطالبّبالتعويضّالذيّ
لحقياّنتيجةّوفاةّخميمياّ،وذلؾّألفّمصمحتياّغيرّمشروعةّ،أيّأنياّالّتستندّإلىّأساسّقانونيّ
مشروع ّوسميـّ ،وبالتالي ّيجب ّأف ّتكوف ّالمصمحة ّالتي ّأصابيا ّالفعؿ ّالضار ّمشروعة ّبالنسبةّ
لمدعيّالضررّحتىّيمكفّمطالبةّالمتسببّبالتعويضّ .
المطمب الثالث :الرابطة السببية بين الخطأ والضرر:
ّتعنيّرابطةّالسببيةّفيّمعناىاّالخاصّىيّأفّيكوفّالضررّنتيجةّطبيعيةّلعدـّقياـّ
المديف ّبتنفيذ ّالتزامو ّالعقدي ّفي ّالمسؤولية ّالعقديةّ ،وأف ّيكوف ّنتيجة ّمباشرة ّلإلخالؿ ّبواجبوّ
القانونيّفيّالمسؤوليةّالتقصيرية(ّ،)35والّفرؽّبيفّالنتيجةّالطبيعيةّ،والنتيجةّالمباشرةّمفّحيثّ
المعنىّ ،فإذا ّانعدمت ّالرابطة ّالسببية ّانتفت ّالمسؤولية ّالنعداـ ّركف ّمف ّأركانياّ ،والسببية ّىيّ
الركفّالثالثّمفّأركافّالمسؤوليةّ،وىيّركفّمستقؿّعفّركفّالخطأّ،ويبدوّاستقالؿّالسببيةّعفّ

(ّ)34مرقسّ،سميمافّ،المسؤوليةّالمدنيةّ،مرجعّسابؽّ،صّ .424
(ّ)35السرحافّ،وخاطرّ،مرجعّسابؽّ،صّ .155
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الخطأّعندماّيكوفّاألخيرّمفترضاً ّكماّىوّالحاؿّفيّالمسؤوليةّعفّعمؿّالغيرّ،ففيّمثؿّىذهّ
الحالةّفإفّالخطأّمفروغّمنوّوالّيكمؼّالمضرورّبإثباتوّ،أماّالسببيةّفيمكفّنفيياّبإثباتّالسببّ
األجنبيّ،واذاّكانتّالعالقةّالسببيةّتعنيّأفّالخطأّيجبّأفّيكوفّىوّالسببّفيّالضررّ،فإفّ
رجع ّالضرر ّإلى ّسبب ّأجنبي ّانعدمت ّالسببيةّ ،وتنعدـ ّالسببية ّأيضاً ّحتى ّلو ّكاف ّالخطأ ّىوّ
السببّولكنوّلـّيكفّالسببّالمنتجّأوّكافّمنتجاًّولكنوّغيرّمباشر(ّ .)36
ّوسمطةّالقاضيّالتقديريةّفيّىذاّالمجاؿّتتحددّفيّمسألتيفّ،أوالىماّالتحقؽّمفّوجودّ
رابطةّالسببيةّبيفّالخطأّوالضررّ،وثانيتيماّكوفّىذهّالسببيةّمولدةّلضررّأيّمنتجةّ،وكوفّ
ىذاّالضررّمباش اًرّ،وتقديرّالقاضيّلمسألةّقياـّرابطةّالسببيةّبيفّالخطأّوالضررّيقعّفيّنطاؽّ
تقديرهّلمخطأّوتقديرهّلمضررّكماّسبؽّبيانوّ،أماّتقديرّالقاضيّلرابطةّالسببيةّفيتمخصّفيّبحثّ
فيماّإذاّكافّىذاّالخطأّبالذاتّيكوفّمفّشأنوّتوليدّىذاّالضررّبالذاتّبطريقةّمباشرةّأـّال؟ّ
فإذاّخمصّإلىّأفّاإلخالؿّأو ّالتعدي ّالحاصؿ ّمفّطبيعتو ّأف ّيولدّمثؿ ّىذاّالضرر ّبطريقةّ
مباشرةّ ،خمص ّإلى ّقياـ ّرابطة ّالسببيةّ ،وبخالفو ّتنتفي ّالعالقة ّالسببيةّ ،وتقدير ّالقاضي ّلقياـّ
رابطة ّالسببية ّىو ّتقدير ّموضوعي ّمجرد ّواف ّكاف ّالخطأ ّوالضرر ّيداخؿ ّتقديرىما ّعناصرّ
شخصية ّأو ّذاتيةّويكوف ّتعييف ّالعالقة ّالسببية ّسيالً ّعندماّيكوف ّالسبب ّالذي ّأحدث ّالضررّ
واحداًّ ،مثاؿ ّذلؾ ّأفّيطمؽ ّموظؼّعاـّعيا اًر ّنارياً ّباتجاه ّشخص ّفيرديو ّقتيالًّ ،أو ّأفّيخطئّ
الموظؼّالعاـّفيّمعاممةّخطأّجسيماً ّفيؤديّإلىّإصابةّالشخصّالمعنيّبالمعاممةّإلىّانييارّ
عصبيّ ،في ّمثؿ ّىذه ّاألحواؿ ّالمتقدمة ّتكوف ّالعالقة ّالسببية ّواضحة ّبيف ّالخطأ ّوالضرر ّوالّ
يبقىّإالّإسنادّالفعؿّلفاعؿّ،ولكفّيصعبّتعييفّرابطةّالسببيةّبوجوّخاصّعندّتعددّاألسبابّ
التيّاجتمعتّعمىّإحداثّضررّواحدّ،ومثاؿّذلؾّأف ّيطمؽّموظؼّعاـّعيا اًرّنارياً ّعمىّأحدّ
(ّ)36السنيوريّ،مرجعّسابؽّ،صّ .825
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فيصيبوّبجراحّخطيرةّثـّيموتّالمجنيّعميوّألفّالطبيبّارتكبّخطأّفاحشاًّأثناءّعالجوّأوّأفّ
المجني ّعميو ّقصر ّفي ّالعناية ّبجراحوّ ،في ّىذه ّاألحواؿ ّال ّبد ّمف ّمعيار ّلبياف ّتحقؽ ّعالقةّ
السببيةّبيفّاألسبابّالمتعددةّوالضررّالحاصؿّ .
ّوقدّتعددتّالنظرياتّبشأفّالمعيارّالمعتمدّفيّتحديدّالسببّالذيّيعتبرّالضررّنتيجةّ
طبيعيةّلوّمفّبيفّمجموعةّاألسبابّالقائمةّ،ومفّبينياّ:نظريةّتعادؿّاألسبابّ،ونظريةّالسببّ
المنتجّ،ونظريةّالسببّاألقربّ .
 -1نظرية تعادل األسباب:
ّويرى ّأنصار ّىذه ّالنظرية ّأف ّكؿ ّسبب ّيدخؿ ّفي ّإحداث ّالضرر ّووقوعو ّيعد ّمفّ
األسبابّالتيّأحدثتّالضررّولوّكافّىذاّالسببّبعيداً ّأوّقريباً ّوميماّتعددتّأوّبمغتّدرجةّ
مساىمتياّ ،ويرى ّأنصار ّىذا ّاالتجاه ّبتكافؤ ّجميع ّاألسباب ّالتي ّساىمت ّبوقوع ّالضرر ّدوفّ
التعويؿّإذاّماّكافّىذاّالسببّبذاتوّمنتجاًّلمثؿّىذاّالضررّأـّال؟ّإالّأفّىذهّاألسبابّالّتعتبرّ
متعادلةّأوّمتكافئةّإالّإذاّكافّكؿّمنياّمستقالً ّعفّغيرهّ،أيّأنوّالّيوجدّمفّبينياّماّيعتبرّ
نتيجةّحتميةّلغيره(ّ .)37
ّوأخذّعمىّىذهّالنظريةّعمىّأنياّتبالغّفيّالمساواةّبيفّاألسبابّجميعاًّوافّكافّبعضّ
ىذهّاألسبابّبعيداًّكؿّالبعدّعفّالضررّ،سواءّكافّبعداًّمنطقياًّأـّزمنياًّ،فييّتؤديّإلىّنتائجّ
غير ّعادلة ّإذ ّال ّتؤدي ّإلى ّتحديد ّدقيؽ ّلمضرر ّالذي ّيسأؿ ّعنو ّمحدثوّ ،فقد ّينجـ ّعف ّفعؿّ

(ّ)37الفكيانيّ،حسفّ،وآخروفّ،مرجعّسابؽّ،صّ،4882-4884وانظرّفيّذلؾّالمعنىّأيضاًّ:مرقسّ،سميمافّ،
المسؤوليةّالمدنيةّ،مرجعّسابؽّ،صّ .144-140
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شخص ّما ّضرر ّيسيرّ ،ويشترؾ ّمعو ّسبب ّآخر ّفيحدث ّالضرر ّاألكبرّ ،فإذا ّقمنا ّبتعادؿّ
األسبابّفيّىذهّالحالةّكافّىذاّمتنافياًّمعّالعدالة(ّ .)38
ّفموّأفّموظفاًّعاماًّجمسّبجانبّرصيؼّمنزلوّوتعثرّبوّأحدّالمارةّ،فوقعّعمىّالطريؽّ
ودىستوّمركبةّوتسببتّبإصابةّبسيطةّونقؿّإلىّالمستشفىّ،وتوفيّفيّالمستشفىّنتيجةّلخطأّ
طبيّ ،فمو ّسممنا ّبصحة ّىذه ّالنظرية ّلسئؿ ّالموظؼ ّالعاـ ّعف ّوفاة ّىذا ّالشخصّ ،واف ّكافّ
الجموسّوالتعثرّليسّمفّشأنوّأفّيؤديّإلىّالوفاةّإالّأنوّبموجبّىذهّالنظريةّفإنوّيكوفّمسؤوالًّ
عفّالوفاةّ .
 -2نظرية السبب األقرب:
ّيرى ّأنصار ّىذه ّالنظرية ّأنو ّعند ّتعدد ّاألسباب ّيؤخذ ّبالسبب ّاألقرب ّزمنياً ّإلى ّىذاّ
الضررّأيّأنوّالّيعتدّإالّبالسببّالذيّيعتبرّالضررّالنتيجةّالحالةّأوّالمباشرةّلوّ،وىوّالذيّ
يجبّّأفّيعوؿّعميو(ّ .)39
ّويرىّأنصارّىذهّالنظريةّأفّاألسبابّماّىيّإالّمجموعةّمفّالظروؼّ،ولكفّالّيمكفّ
أفّنضعياّفيّمستوىّواحدّ،بالتاليّيجبّالتفرقةّماّبيفّاألسبابّبصفةّعامةّواألسبابّبالمعنىّ
الحقيقيّ،وأنوّيجبّاالعتمادّعمىّاألسبابّاألخيرةّفقطّ،فالمعيارّالذيّيمكفّاالعتمادّعميوّمفّ
أجؿّالوصوؿّإلىّالسببّالحقيقيّىوّمعرفةّالفترةّبيفّحدوثّالسببّووقوعّالنتيجةّالضارةّ،ىؿّ

(ّ)38منصورّ،أمجدّ،مرجعّسابؽّ،صّ .262

(ّ)39الجبوريّ،ياسيفّ،مرجعّسابؽّ،صّ .251
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ىيّقريبةّأـّبعيدةّ،فإفّكانتّبعيدةّالّيعتدّبيذاّالسببّ،وعمىّالعكسّفإنوّيعتدّبوّإذاّكانتّ
ىذهّالفترةّقريبة(ّ .)40
ّورغـّأفّىذهّالنظريةّتساىـّفيّتقميصّعددّاألسبابّالتيّتتحمؿّنتيجةّالفعؿّالضارّ
بالتعويضّ،إالّأفّالتسميـّبيذهّالنظريةّأيضاًّيؤديّإلىّنتائجّغيرّمنطقيةّ،وذلؾّألنوّليسّمفّ
المنطقيّأفّنسمـّبصحةّالسببّاألقربّزمنياًّفقدّالّيكوفّالسببّاألقربّزمنياًّمفضياًّإلىّمثؿّ
ىذهّالنتيجةّ،فموّأطمؽّموظؼّعاـّعياراتّناريةّباتجاهّشخصّفيّمنطقةّالقمبّوالدماغّ،ففيّ
المجرىّالطبيعيّلألمورّمفّشأنياّأفّتؤديّإلىّوفاتوّ،ولكفّلو ّأنوّبعدّأفّأصيبّالشخصّ
بيذه ّالعيارات ّالنارية ّنقؿّإلىّالمستشفى ّوتأخر ّاألطباء ّوتوفيّ ،فموّأخذناّوسممنا ّبصحةّىذهّ
النظريةّلتحمؿّاألطباءّنتيجةّالوفاةّكونيـّالسببّاألقربّزمنياً ّإلىّالوفاةّوافّكافّالسببّالذيّ
أفضى ّإلى ّالوفاة ّىو ّبالمجرى ّالطبيعي ّلألمور ّىو ّإطالؽ ّالعيارات ّالنارية ّمف ّقبؿ ّالموظؼّ
العاـّ،بالتاليّفإفّالتسميـّبيذهّالنظريةّيؤديّإلىّنتائجّغيرّمنطقيةّوافّكانتّتساىـّفيّتقميصّ
األسبابّالتيّتؤديّإلىّالضررّفيّحاؿّتعددىاّ .
 -3نظرية السببية المالئمة (السبب المنتج):
ّتنسبّىذهّالنظريةّإلىّالفيمسوؼّاأللمانيّ"فوفّكرايس"ّوّالفيمسوؼّ"فوفّبارورومميف"ّ،
وجاءتّىذهّالنظريةّمفّخالؿّمحاولةّتفاديّالنقدّالذيّوجيوّإلىّنظريةّتعادؿّاألسبابّوغيرىاّ
مفّالنظرياتّ،وتنكرّىذهّالنظريةّفكرةّتعادؿّاألسبابّبؿّتنطمؽّمفّمنطمؽّمغايرّتماماً ّوىوّ
عدـّتعادؿّاألسبابّ،فقوامياّأنوّكمماّكافّفعؿّالمخطئّيصم ّألفّيكوفّسبباًّمناسباًّأوّمالئماًّ
إلحداثّالنتيجةّبحكـّالمجرىّالعاديّلألمورّفيوّيعتبرّمسؤوالً ّعفّالضررّالذيّقدّيحدثّأوّ
(ّ)40الدناصوريّ،عزّالديفّ،الشواربيّ،عبدّالحميدّ،مرجعّسابؽّ،صّ .456
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النتيجةّالتيّيخمفياّفعموّالخاطئّ،ولذاّنراىـّيميزوفّبيفّاألسبابّالعارضةّواألسبابّالمنتجةّ
ويعتبروفّاألخيرةّىيّالسببّفيّإحداثّالضرر(ّ .)41
ّوقدّاحتجّعمييـّبأفّكالّمفّالسببّالمنتجّوالسببّالعارضّكافّلوّدخؿّفيّإحداثّ
الضررّولوالهّلماّوقعّ،فإنيـّيجيبوفّبأفّالسببيةّبيذاّالمعنىّىيّالسببيةّالطبيعيةّونحفّإنماّ
نبحث ّعف ّالسببية ّالقانونية ّفنبحث ّعف ّاألسباب ّالتي ّيقؼ ّعندىا ّالقانوف ّمف ّبيف ّاألسبابّ
الطبيعية ّالمتعددةّ ،ليعتبرىا ّوحدىا ّىي ّاألسباب ّالتي ّأحدثت ّالضررّ ،فالسبب ّالعارض ّغيرّ
السببّالمنتجّ،واذاّكافّكالىماّتدخؿّفيّإحداثّالضررّولوالهّلماّوقعّ،إالّأفّالسببّالمنتجّ
ىوّالسببّالمألوؼّالذيّأحدثّالضررّحسبّالمجرىّالطبيعيّلألمورّ،فيذاّالسموؾّالخاطئّ
كانتّتكمفّفيوّعندّاقترافوّإمكانيةّإحداثّالنتيجةّوتتحقؽّىذهّاإلمكانيةّإذاّتبيفّأفّىذاّالسموؾّ
الخاطئ ّيتضمف ّاتجاىاً ّواضحاً ّنحو ّإحداث ّالنتيجةّ ،أي ّأنو ّصال ّبحكـ ّطبيعتو ّإلحداث ّماّ
حدثّ ،أما ّالسبب ّالعارض ّفيو ّالسبب ّغير ّالمألوؼ ّالذي ّال ّيحدث ّعادة ّىذا ّالضرر ّولكنوّ
أحدثوّعرضاًّ،وىذاّيقتضيّأفّنحددّأوالً ّأثرّالسموؾّالخاطئّ،وأفّننتفيّثانياً ّمفّبيفّالعوامؿّ
التيّساىمتّفيّإحداثّالنتيجةّالعوامؿّالعاديةّالمألوفةّونستبعدّالعوامؿّالشاذةّالعارضةّ،ثـّ
نضيؼّأثرّتمؾّالعوامؿّإلىّأثرّالسموؾّالخاطئّ،ثـّنالحظّإذاّكاف ّمفّشأفّىذاّاألثرّفيّ
مجموعوّتحريؾّالقوانيفّالطبيعيةّالتيّتحدثّالنتيجةّالضارة(ّ .)42
ّفإذاّأطمؽّموظؼّعاـّعمىّآخرّعيا اًرّنارياًّفأصابوّبجراحّخطيرةّثـّنقؿّإلىّالمستشفىّ
حيثّماتّفيّحريؽّشبّفيياّ،فإفّعالقةّالسببيةّالّتعدّمتوفرةّبيفّإطالؽّالرصاصّووفاةّ
المجنيّعميوّ،فالسؤاؿّىناّىوّىؿّمفّشأفّإطالؽّالرصاصّعمىّشخصّإحداثّالموتّحرقاً؟ّ
(ّ)41عكروشّ،حسفّ(ّ.)4624المسؤوليةّالمدنيةّفيّالقانوفّالمدنيّالمصريّ،مكتبةّالقاىرةّ،طّ،4صّ .486

(ّ )42محمدّ،خالدّعبدّالفتاحّ(ّ.)2041المسؤوليةّالمدنيةّفيّضوءّأحكاـّمحكمةّالنقضّ،دارّالكتبّالقانونيةّ،
مصرّ،طّ،4صّ .22-21
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مفّالواض ّأفّاإلجا بةّعمىّىذاّالتساؤؿّستكوفّبالنفيّ،األمرّالذيّيعنيّعدـّاالعتراؼّبتوفرّ
العالقة ّالسببية ّبيف ّالسموؾ ّالخاطئ ّوالنتيجة ّالضارةّ ،ولكف ّإذا ّمات ّالمجني ّعميو ّفي ّالمثاؿّ
السابؽّلتقصيرهّفيّأمرّعالجوّتقصي اًرّمألوفاًّممفّكافّفيّمثؿّظروفوّ،أوّلخطأّالطبيبّخطأّ
يسي اًرّ ،فإف ّعالقة ّالسببية ّتعد ّمتوفرةّ ،ذلؾ ّأننا ّحينما ّنقرف ّفعؿ ّإطالؽ ّالرصاص ّمع ّأثرّ
التقصير ّالمألوؼ ّبالعالج ّأوّخطأ ّالطبيب ّاليسير ّوىي ّعوامؿ ّمألوفة ّفيّمثؿّىذهّالظروؼّ،
نجدّأفّمفّشأفّذلؾّإحداثّالوفاةّعفّطريؽّاإلصاباتّالتيّحدثتّثـّازدادتّجسامتياّبعدّ
ذلؾّبتأثيرّىذهّالعوامؿّالمألوفةّحتىّانتيتّإلىّالوفاة؛ّ"ذلؾّأفّنظريةّالسببيةّالمنتجةّتتحصؿّ
في ّأنو ّمتى ّاشترؾ ّأكثر ّمف ّعامؿ ّفي ّإحداث ّالنتيجة ّالضارةّ ،فإنو ّينبغي ّاستبعاد ّالعامؿّ
العارضّواستبقاءّالعامؿّالمنتجّلياّفيّالمألوؼّباعتبارهّالمسؤوؿّعنيا"(ّ .)43
ّوقد ّأخذ ّالمشرعاف ّالعراقي ّواألردني ّبنظرية ّالسبب ّالمنتجّ ،فنصت ّالمادة ّ(ّ)1/207
مدنيّعراقيّبأف"ّ:تقدرّالمحكمةّالتعويضّفيّجميعّاألحواؿّبقدرّماّلحؽّالمتضررّمفّضررّ
وماّفاتوّمفّكسبّبشرطّأفّيكوفّىذاّنتيجةّطبيعيةّلمعمؿّغيرّالمشروع"ّ .
ّكماّنصتّالمادةّ(ّ)266مدنيّأردنيّبأف"ّ:يقدرّالضمافّفيّجميعّاألحواؿّبقدرّماّ
لحؽّالمضرورّمفّضررّوماّفاتوّمفّكسبّبشرطّأفّيكوفّذلؾّنتيجةّطبيعيةّلمفعؿّالضار"ّ .
ّىذاّويرىّالباحثّأفّالمادةّ(ّ)1/186مدنيّعراقيّوكذلؾّنصّالمادةّ(ّ)257مدنيّ
أردنيّ(ّبشأفّالقواعدّالمتعمقةّبالمسؤوليةّالتقصيريةّعفّالفعؿّالشخصيّكماّقررىاّالمشرعافّ
العراقيّواألردنيّفيّااللتزاـّبالتعويضّ)ّقدّميزاّبيفّالمباشرّوّالمتسببّفيّالخطأّأوّالفعؿّ
الضارّ .
ّوالمقصودّبالمباشرّ،حدوثّالضررّعفّالفعؿّالضارّمباشرةّدوفّوساطةّ،أيّدوفّأفّ
يتخمؿّالفعؿّالضارّوالضررّفعؿّآخرّبحيثّينتجّالضررّعفّالفعؿّذاتوّالذيّسببوّويختمطّ

(ّ)43محمدّ،خالدّعبدّالفتاحّ،مرجعّسابؽّ،صّ .22
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بوّ،فالمباشرةّتتحقؽّمتىّأوجدّالفعؿّالضارّعمةّالضررّ،عندئذّيكوفّالفعؿّالضارّقدّجمبّ
بذاتوّالضررّويكوفّسبباًّلوّدوفّوساطةّفعؿّآخر(ّ .)44
ّأما ّالتسبب ّفيو ّوقوع ّالضررّ ،ليس ّمف ّفعؿ ّالمتسبب ّمباشرة ّوانما ّنتيجة ّفعؿ ّآخرّ
يتوسط ّفعؿ ّالمتسبب ّوالضررّ ،بحيث ّال ّينتج ّالمتسبب ّالضرر ّمباشرة ّوانما ّيوجد ّما ّيقتضيّ
وجوده ّأي ّما ّأدى ّإليو ّمباشرةّ ،وبالرجوع ّإلى ّمبادئ ّالقانوف ّالمدني ّفي ّىذا ّالصدد ّنجد ّأفّ
التعديّىوّالركفّالماديّلمخطأّوىوّيتمثؿّفيّاالنحراؼّفيّالسموؾّوىوّيتحقؽّبالفعؿّإيجاباًّ
أوّسمباًّكماّيتحقؽّبالقوؿّكالسبّأوّالقذؼ(ّ .)45

(ّ)44سمطافّ،أنورّ،مرجعّسابؽّ،صّ .256

(ّ)45الفتالويّ،صاحبّ،مرجعّسابؽّ،صّ .215
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المبحث الثاني
أثر أوامر الرئيس عمى المسؤولية المدنية الشخصية لمموظف العام
ّإذاّتأممناّالوضعّالراىفّفيّالعراؽّنجدّجانباًّواحداًّمفّجوانبّالوظيفةّالعامةّيتمتعّفيوّ
الموظفوفّبضمافّفيّعدـّالمسؤوليةّالمدنيةّ،وىوّالجانبّالمتعمؽّبتنفيذّأوامرّالرئيسّإذاّماّ
أدىّذلؾّالتنفيذّإلىّاإلضرارّبالغيرّ،فقدّتناوؿّالمشرعّالعراقيّىذهّالمسألةّفيّالقانوفّالمدنيّ
العراقيّ،تماماًّكماّفعؿّالمشرعّاألردني(ّ .)46
ّفالقانوفّالمدنيّالعراقيّتناوؿّالمسألةّ،إذّنقؿّنصّالمادةّ(ّ)167مفّالقانوفّالمدنيّ
المصريّوجعموّنصّالمادةّ(ّ)215فقرةّ(ّ)2مفّالقانوفّالمدنيّالعراقي(ّ .)47
ّوبالرجوعّإلىّالمادةّ(ّ)215مدنيّعراقيّتنصّبأنوّ -1"ّ:يضاؼّالفعؿّإلىّالفاعؿّالّ
اآلمرّماّلـّيكفّمجب اًرّعمىّأفّاإلجبارّالمعتبرّفيّالتصرفاتّالفعميةّىوّاإلكراهّالممجئّوحدهّ،
ّ -2ومعّذلؾّالّيكوفّالموظؼّالعاـّمسؤوالً ّعفّعمموّالذيّأضرّبالغيرّإذاّقاـّتنفيذاً ّألمرّ
صدرّإليوّمفّرئيسوّمتىّكانتّإطاعةّىذاّاألمرّواجبةّعميوّأوّيعتقدّأنياّواجبةّ،وعمىّمفّ
أحدثّالضررّأفّيثبتّأنوّكافّيعتقدّمشروعيةّالعمؿّالذيّأتاهّبأفّيقيـّالدليؿّعمىّأنوّراعىّ
فيّذلؾّجانبّالحيطةّوأفّاعتقادهّكافّمبنياًّعمىّأسبابّمعقولة"ّ .
ّفماّشروطّتطبيؽّالمادةّ(ّ)2/215مدنيّعراقي؟ ّ
ّيجبّتوافرّأربعةّشروطّلتطبيؽّالنصّالمذكورّ :

()46تنصّالمادةّ(ّ)238مدنيّأردنيّبأنوّ -4"ّ:يضاؼّالفعؿّإلىّالفاعؿّالّاآلمرّماّلـّيكفّمجب اًر ّعمىّأفّ

اإلجبارّالمعتبرّفيّالتصرفاتّالفعميةّىوّاإلكراهّالممجئّوحدهّ-2ّ،ومعّذلؾّالّيكوفّالموظؼّالعاـّمسؤوالًّ

عفّعمموّالذيّأضرّبالغيرّإذاّقاـّبوّتنفيذاً ّألمرّصدرّإليوّمفّرئيسوّمتىّكانتّإطاعةّىذاّاألمرّواجبةّ
عميوّأوّكافّيعتقدّأنياّواجبةّوأقاـّالدليؿّعمىّاعتقادهّبمشروعيةّالعمؿّالذيّوقعّمنوّوكافّاعتقادهّمبنياًّ
عمىّأسبابّمعقولةّوأنوّراعىّفيّعمموّجانبّالحيطةّوالحذر"ّ .

(ّ)47الفياضّ،إبراىيـّ،مرجعّسابؽّ،صّ .428
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أولًّ :أف ّيكوف ّالقائـ ّعمى ّتنفيذ ّاألمر ّموظفاً ّعاماًّ ،ويجب ّاعتبار ّالموظؼ ّالعاـ ّىنا ّبمعناهّ
الواسعّ،وىوّنفسّالمعنىّالذيّسبؽّلناّبيانوّمفّأجؿّتطبيؽّقواعدّالمسؤوليةّالمدنية(ّ .)48
لفعؿّالضارّبناء ّعمىّأمرّصادرّمفّرئيسّأوّ
ثانياًّ:أفّيكوفّىذاّالموظؼّالعاـّقدّارتكبّا
ً
اجباتّأوّبناء ّعمىّماّاعتقدّالموظؼّبحسفّنيةّأنوّ
بناء ّعمىّماّيفرضوّالقانوفّمفّو
ً
ً
يدخؿّفيّاختصاصاتّوظيفتوّ .
ّ

ّوينطويّتحتّىذاّالشرطّأمراف(ّ :)49

ّأ .يستويّفيّتنفيذّاألمرّأفّيكوفّالرئيسّالذيّأصدرهّرئيساًّمباش اًرّلمموظؼّأوّمفّالرؤساءّ
غير ّالمباشريف ّلو ّما ّدامت ّسمطاتيـ ّواختصاصات ّوظائفيـ ّتمتد ّإلى ّالمرؤوسيف ّحسبّ
القواعد ّالمعروفة ّفي ّالتدرج ّالوظيفيّ ،وما ّدامت ّإطاعة ّأوامر ّىؤالء ّواجبة ّعمىّ
المرؤوسيف.
ّب .يستويّفيّاألمرّالصادرّأفّيكوفّمتعمقاً ّبغرضّمفّأغراضّالمرفؽّالذيّيعمؿّفيوّكؿّ
مفّالموظؼّاآلمرّوالموظؼّالمأمورّأوّالّيكوفّمتعمقاً ّبغرضّمفّأغراضوّكأفّيكوفّ
غرضاًّشخصياًّوذلؾّإذاّماّتوافرّالشرطّالتالي.
ثالثاًّ:أفّيكوفّعمىّالموظؼّالذيّصدرّإليوّاألمرّواجبّإطاعةّذلؾّالرئيسّ،أوّيعتقدّأنياّ
واجبةّعميوّ،ويمكفّالتحقؽّمفّىذاّالشرطّوتوافرهّمفّمجردّالنظرّإلىّالسمـّالرتبيّفيّ
المرفؽّالذيّيتبعوّكؿّمفّالرئيسّوالمرؤوسّ .

(ّ)48راجعّالمطمبّاألوؿّ/الفرعّالثانيّمفّالمبحثّاألوؿّضمفّالفصؿّالثانيّمفّىذهّالدراسةّ .
(ّ)49العتيبيّ،ناصرّ،مرجعّسابؽّ،صّ .13-12
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رابعاًّ :يجب ّعمى ّالموظؼّلكي ّيتخمص ّمفّالمسؤوليةّأف ّيقيـ ّالدليؿ ّعمى ّاعتقاده ّبمشروعيةّ
األمرّالصادرّإليوّ،ويتحقؽّذلؾّفيّتصورّالمشرعّالعراقيّبإقامةّالدليؿّعمىّأفّالموظؼّ
بذؿ ّما ّينبغي ّمف ّالحيطةّأو ّإذا ّأبدى ّمف ّاألسباب ّالمعقولة ّالتي ّحممتو ّعمى ّاالعتقادّ
بمشروعية ّاألمر ّالصادر ّإليو ّمف ّرئيسوّ ،عمى ّأف ّتقدير ّكؿ ّذلؾ ّيعود ّإلى ّقاضيّ
الموضوع"ّ،ألفّالمسألةّمفّالناحيةّالعمميةّالّتخموّمفّالتعقيدّ،والقاضيّىوّالذيّيقوـّ
بتمحيصّكؿّقضيةّعمىّحدةّ ،وبذلؾ ّيستطيع ّالموازنة ّبيف ّما ّيعتبر ّمف ّاألسباب ّالتيّ
يبديياّالموظؼّمعقوالًّوبيفّماّالّيعتبرّكذلؾّ،عمىّأفّاألمرّالّيخرجّعفّمدىّقوةّاألمرّ
الصادرّمفّالرئيسّومدىّالقدرةّعمىّمناقشتوّومدىّواجبّاإلطاعةّليذاّالرئيسّوماىيةّ
الظروؼ ّالمحيطة ّبإصدار ّمثؿ ّذلؾ ّاألمر ّوتمؾ ّمسائؿ ّموضوعية ّال ّتخضع ّلقاعدةّ
منضبطة"(ّ .)50
ّ

ّتجدرّاإلشارةّإلىّأفّىذهّالحصانةّالمقررةّفيّالمادةّ(ّ)2/215مدنيّعراقيّمقصورةّ

عمىّإعفاءّالموظؼّالقائـّعمىّتنفيذّاألمرّدوفّغيرهّمفّالنتائجّالمترتبةّعمىّوقوعّالضررّ،أماّ
اإلدارةّأو ّالرئيسّمصدر ّاألمرّفيماّمسؤوالف ّعف ّالنتائج ّالضارة ّالمذكورةّ ،ألف ّثبوتّاعتقادّ
ال موظؼ ّالقائـ ّعمى ّالتنفيذ ّبمشروعية ّاألمر ّال ّيعني ّأف ّذلؾ ّاألمر ّمشروع ّفي ّالحقيقةّ ،ألفّ
الجيؿ ّبالقانوفّال ّيعد ّعذ اًر ّويضرب ّالفقو ّالقانوني ّالعراقي ّعمى ّذلؾ ّمثالً ّلو ّأف ّميندساً ّمفّ
ميندسيّالبمديةّأمرّأحدّالمستخدميفّمفّمرؤوسيوّبيدـّجدارّممموؾّلمغيرّبغيرّحؽّفصدعّ
ىذاّالمستخدـّلألمرّفالّضمافّعمىّالمأمورّاستناداً ّإلىّأحكاـّالفقرةّالثانيةّمفّالمادةّ(ّ)215
مدنيّعراقيّ،أماّالحكومةّفتسأؿّعفّذلؾّاستناداًّإلىّأحكاـّالمادةّ(ّ)219مدنيّعراقي(ّ .)51
ّأما ّفيما ّعدا ّىذاّالضماف ّفال ّيتمتع ّالموظؼّفي ّالعراؽ ّواألردف ّ– ّعمى ّالنحو ّالذيّ
ذكرناهّ–ّبأيّحصانةّتعفيوّمفّالمسؤوليةّالمدنيةّعفّاألخطاءّالوظيفيةّ،وىوّأمرّ–ّبرأيناّ–ّالّ
وجودّلوّفيّأغمبّالدوؿّالعصريةّّ ّ.

(ّ)50الفياضّ،إبراىيـّ،مرجعّسابؽّ،صّ .423

(ّ )51الحكيـّ،عبدّالمجيدّ،الموجزّفيّشرحّالقانوفّالمدنيّالعراقيّ،مرجعّسابؽّ،ص283؛ّوالعامريّ،سعدوفّ،
مرجعّسابؽّ،صّ .436
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وتجدرّاالشارةّأيضاً ّالىّأفّموقؼّالتشريعاتّالمقارنةّبخصوصّمسؤوليةّالموظؼّالعاـّعفّ
تنفيذ ّاألوامر ّالرئاسية ّغير ّالمشروعة ّقد ّانقسـ ّالى ّاتجاىيفّ :االوؿّ ،تبنى ّاتجاىا ّاكثر ّتشدداّ
بشأف ّتحديد ّالشروط ّالتي ّتحوؿ ّدوف ّمسؤولية ّالمرؤوس ّكما ّىو ّالحاؿ ّفي ّالقانوف ّااللمانيّ
المصري ّواالماراتي ّوالسعودي ّوالقطري ّوالبحريني.والثانيّ ،اتسـ ّبنوع ّمف ّالمرونة ّبصددّ
و ّ
التخفيؼّمفّشروطّامتناعّمسؤوليةّالمرؤوسّعفّتنفيذّاألوامرّالرئاسيةّغيرّالمشروعةّكماّىوّ
الحاؿّفيّالقانوفّالفرنسيّوالكويتي(.)52
الخاتمة:
ّتحظى ّالوظيفة ّالعامة ّفي ّالعراؽ ّواألردف ّبأىمية ّبالغة ّبحكـ ّاعتماد ّالدولة ّعمييا ّفيّ
إدارةّمرافقياّالعامةّ،فضالًّعفّأنياّتمثؿّالمصدرّالرئيسيّلمدخؿّلنسبةّعاليةّمفّاألفرادّ.ومفّ
أجؿّحسفّأداءّالموظؼّالعاـّلمياـّوظيفتوّ،فإفّالمشرعيفّالعراقيّواألردنيّفرضاّعميوّواجباًّ
عاماًّىوّعدـّاإلضرارّبالغير؛ّألفّمفّالمتصورّخالؿّقياـّالموظؼّالعاـّبواجباتّوظيفتوّأفّ
يقعّمنوّماّيسببّضر اًرّلمغيرّ .
ّ وبعدّأفّانتييناّمفّبحثّالمسؤوليةّالمدنيةّلمموظؼّالعاـّفيّكؿّمفّالقانونيفّالعراقيّ
واألردنيّ،فقدّتوصمناّالىّمجموعةّمفّالنتائجّوالتوصياتّ .
ثانياً :النتائج:
 -1أحسف ّالمشرعاف ّالعراقي ّواألردني ّبشأف ّوضع ّنص ّالمادة ّ(ّ )219مدني ّعراقيّ ،ونصّ
المادةّ(ّ)288مدنيّأردنيّ،إذّجعميماّبيفّالنصوصّالمنظمةّلممسؤوليةّعفّفعؿّالغيرّ،
وىذا ّبرأينا ّاتجاه ّحسف ّألف ّمسؤولية ّجية ّاإلدارة ّوباعتبارىا ّشخصاً ّقانونياً ّمعنوياً ّىيّ
مسؤوليةّعفّأعماؿّموظفييا.
(ّ)52تفصيالّانظرّ:الشيميّ،عبدالحفيظّعميّ،مرجعّسابؽّ،صّ .451-424
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 -2أحسف ّالمشرع ّالعراقي ّصنعاً ّإذ ّجعؿ ّنصّالمادةّ(ّ )219مدني ّشامالً ّفي ّتطبيقو ّلجميعّ
العامميفّلدىّالييئاتّالمذكورةّفيوّبصرؼّالنظرّعفّالمركزّالقانونيّليؤالءّالعامميفّألنيـّ
يشكموفّجميعاًّكتمةّمتجانسةّمفّحيثّقياميـّبالخدمةّلدىّاألشخاصّالمذكورةّفيّالنص.
ّأحسفّالمشرعّاألردنيّمفّحيثّالمعنىّدوفّالصيغةّفيّنصّالمادةّ(ّ)288مدنيّوذلؾّمفّ
حيثّاتخاذهّنيجاًّعاماًّفيّتحديدّرابطةّالتبعيةّولـّيحددّأشخاصاًّمعينيفّبصفتيـّمتبوعيفّكماّ
فيّالتشريعّالعراقي.

التوصيات:
 -1بالنسبةّلممشرعّالعراقيّ،فإفّالباحثّيتمنىّّعميوّماّيمي:
ّأ .أف ّتتغير ّالنظرة ّإلى ّطبيعة ّالمسؤولية ّعف ّأعماؿ ّالموظؼ ّالعاـ ّوشروطيا ّواألساسّ
الذيّيجبّأفّتقوـّعميو.
ّب .أفّيضعّالمشرعّالعراقيّمثمماّفعؿّالمشرعّاألردنيّقاعدةّعامةّتقررّمسؤوليةّأيّمتبوعّ
عفّاألفعاؿّالضارةّالصادرةّمفّتابعو.
ّج .األخذ ّبمبدأ ّالفصؿ ّبيف ّالخطأ ّالمرفقي ّوالخطأ ّالشخصي ّعند ّتوزيع ّاألعباء ّالنيائيةّ
لمتعويضّعفّالنشاطّالمرفقيّالضارّأوّماّيتصؿّبوّاتصاالًّسببياً.
 -2بالنسبةّإلىّالمشرعّاألردني؛ّفإفّالباحثّيتمنىّعميوّماّيمي:
ّأ .تعديؿ ّنص ّالمادة ّ(ّ )288مدني ّأردني ّوذلؾ ّبحذؼ ّعبارة ّ(فمممحكمة)ّ ،ذلؾ ّأف ّىذهّ
ةّتفيدّالتخييرّلممحكمةّ،فيّحيفّأنوّلـّيسبؽّأفّتحققتّمسؤوليةّالمتبوعّبشرائطياّ
ّ
العبار
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ولـ ّتقض ّالمحكمة ّبالتعويضّ ،بالتالي ّنتمنى ّإضافة ّعبارة ّ(فعمى ّالمحكمة) ّبدالً ّمفّ
كممةّ(فمممحكمة).
ّب .حذؼّعبارةّ(إذاّرأتّمبر اًر)ّألنوّكماّأسمفتّإذاّماّتحققتّمسؤوليةّالمتبوعّكماّنصتّ
عميوّالفقرةّ(ب)ّفماّىوّبعدّذلؾّالمبررّالذيّستراهّالمحكمةّ،كماّأنوّالّدعوى ّدوفّ
مصمحةّوىذهّمفّالمسمماتّ،بالتاليّيجبّحذؼّىذهّالعبارةّألنياّاستزادةّالّمحؿّلياّ،
وافّكافّىناؾّقوؿّبأفّالمسؤوليةّعفّفعؿّالغيرّفيّالقانوفّاألردنيّاستثنائيةّفإفّذلؾّ
يظيرّمفّصدرّالمادةّ(ّ)288التيّبدأىاّالمشرعّ(الّيسأؿّأحدّعفّفعؿّغيره).
ّ
المراجعّّ :
 الحكيـّ ،عبد ّالمجيد ّ(ّ .)4638مصادر اللتزام مع المقارنة بالفقه اإلسالمي ،شركةّ
الطبعّوالنشرّاألىميةّ،بغدادّ،طّ .2
 الفتالويّ،صاحبّعبيدّ(ّ.)2041مصادر اللتزام ،مطبعةّدارّالجماؿّ،عمافّ،طّ .4
 السرحافّ ،عدنافّ ،خاطرّ ،نوري ّ(ّ .)2005شرح القانون المدني ،مصادر ّالحقوؽّ
الشخصيةّ(االلتزامات)ّ،دراسةّمقارنةّ،طّ،8دارّالثػقافةّلمنشرّوالتوزيعّ .
 مرقسّ،سميمافّ(ّ،)4644المسؤولية المدنية في تقنينات البالد العربية ،معيدّالبحوثّ
والدراساتّالعربيةّ،القاىرةّ،طّ .2
 ىاروفّ ،جماؿ ّحسني ّ(ّ .)4668المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في القانون
المدني األردني ،رسالةّماجستيرّ،الجامعةّاألردنيةّ .
 أبو ّالميؿّ ،إبراىيـ ّالدسوقي ّ(ّ .)4650المسؤولية المدنية بين التقييد واإلطالق ،دارّ
النيضةّالعربيةّ،القاىرةّ .
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ّ،المسؤوليةّالتقصيريةّ،المكتبّالجامعيّ
ّ
 طمبةّ،أنورّ(ّ.)2002المسؤولية المدنية ،ج8
الحديثّ،اإلسكندريةّ،طّ .4
 سمطافّ ،أنور ّ(ّ .)2004مصادر اللتزام في القانون المدني األردني ،دراسة ّمقارنةّ
بالفقوّاإلسالميّ،طّ،4دارّالثػقافةّ،عمافّ .
 العتيبيّ ،صال ّناصر ّ(ّ ،)2001تكامل القانونين المدني واإلداري في تطمب الخطأ لقيام
المسؤولية ومدى اعتبار ذلك ضمانة وظيفية ،مجمة ّالحقوؽّ ،العدد ّالثالثّ ،السنة ّالرابعةّ

والعشروفّ .
 منصورّ،أمجدّ(ّ.)2008النظرية العامة لاللتزامات ،مصادرّااللتزاـّ،دراسةّفيّالقانوفّ
المدنيّاألردنيّوالمصريّوالفرنسيّومجمةّاألحكاـّالعدليةّوالفقوّاإلسالميّ،دارّالثػقافةّ
لمنشرّوالتوزيعّ،طّ .4
 الفكيانيّ ،حسفّ ،جميعيّ ،عبد ّالباسطّ ،مدكورّ ،محمد ّسالـّ ،حسفّ ،عبدّ
المنعـ،حتحوتّ ،عادؿ ّ(ّ .)2004الوسيط في شرح القانون المدني األردني ،الجزءّ
الرابعّ،الدارّالعربيةّلمموسوعاتّ،القاىرةّ20ّ،شارعّعدليّ .
 العامريّ،سعدوفّ(ّ.)4650تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ،بغدادّ،طّ .4
 المصاصمةّ ،عبد ّالعزيز ّ(ّ .)2002نظرية اللتزامات في القانون المدني المقارن،
المسؤولية المدنية التقصيرية ،الفعل الضار أساسها وشروطها ،الدارّالعمميةّالدوليةّ،
عمافّ .
 السنيوريّ،عبدّالرزاؽّ(ّ.)4665الوسيط في شرح القانون المدني ،نظريةّااللتزاـّبوجوّ
عاـّ،مصادرّااللتزاـّ،الجزءّاألوؿّ،طّ،8منشوراتّالحمبيّالحقوقيةّ،بيروتّ .

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مساءةل املوظف العام عن ا ألعامل الشخصية

33

 الجبوريّ ،ياسيف ّ(ّ .)2044الوجيز في شرح القانون المدني األردني ،الجزء ّاألوؿّ،
مصادرّالحقوؽّالشخصيةّ،مصادرّااللتزاماتّ،دارّالثػقافةّلمنشرّوالتوزيعّ .
 الدناصوريّ،عزّالديفّ،الشواربيّ،عبدّالحميدّ(ّ.)4662المسؤولية المدنية في ضوء
الفقه والتشريع ،طّ،2القاىرةّالحديثةّلمطباعةّ .
 عكروشّ،حسفّ(ّ.)4624المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد ،مكتبةّالقاىرةّ
الحديثةّ،طّ .4
 محمدّ،خالدّعبدّالفتاحّ(ّ.)2006المسؤولية المدنية في ضوء أحكام محكمة النقض،
دارّالكتبّالقانونيةّودارّشتاتّلمنشرّوالبرمجياتّ .
 الفياضّ،إبراىيـّطوّ(ّ،)4648مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها في العراق ،دارّ
النيضةّالعربيةّ،القاىرةّ،طّ .4
 الشيميّ،عبدالحفيظّعميّ(ّ:)2014مسؤولية الموظف عن تنفيذ األوامر الرئاسية غير
المشروعة ،بحثّمنشورّ،مجمةّكميةّالقانوف ّالكويتيةّالعالميةّ ،العدد ّّ ،5السنةّالثانيةّ
مارسّ.2014
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الممخص ّ
ييدؼّىذاّالبحثّإلىّبيافّمدىّإمكانيةّّمساءلةّالموظؼّالعاـّعفّاألفعاؿّالشخصيةّوفقاًّ
لحاالتّالمسؤوليةّالمدنيةّالمنصوصّعميياّفيّالقانونيفّالعراقيّواألردنيّوبخاصةّماّتعمؽّ
منياّبالمسؤوليةّعفّاألفعاؿّالشخصيةّالتيّتمحؽّضر اًرّباآلخريفّوقدّأظيرّىذاّالبحثّأفّ
الموظؼّالعاـّقدّيسأؿّشخصياًّمفّقبؿّالغيرّعفّأفعالوّبمعزؿّعفّاإلدارةّكماّيمكفّأفّتسأؿّ
اإلدارةّأيضاًّإذاّوقعّالفعؿّالضارّبسببّالوظيفةّأوّأثناءىاّأوّبمناسبتياّكماّيمكفّأفّيساؿّ
الموظؼّعفّفعموّمفّقبؿّاإلدارةّنفسياّّ .
وقػ ػػدّتوصػ ػػؿّالباحػ ػػثّإلػ ػػىّوجػ ػػودّحاجػ ػػةّإلػ ػػىّأفّتتغيػ ػػرّالنظ ػ ػرةّإلػ ػػىّطبيعػ ػػةّ
المسػػؤوليةّعػػفّأعمػػاؿّالموظػػؼّالعػػاـّوشػػروطياّواألسػػاسّالػػذيّيجػػبّأفّتقػػوـّ
عميػػوّّ،وكػػذلؾّاألخػػذّبمبػػدأّالفصػػؿّبػػيفّالخطػػأّألمرفقػػيّوّالخطػػأّالشخصػػيّعنػػدّ
توزيعّاألعباءّالنيائيةّلمتعويضّّ ّّّّ.

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

32

مساءةل املوظف العام عن ا ألعامل الشخصية

The Accountability of Public Employee About The
Personal Actions

Abstract

This research aims to demonstrate
accountability of public employee about
according to the status of civil liability set
Jordanian laws particularly that related
personal actions that damage others .

the ability of the
the personal actions
forth in the Iraqi and
with liability about

We have found through this research that the public employee
may personally asked about his mistakes by others separated
from administration , also the administrative body can be asked
too if the damage action happens as reason of job or during it or
occurring due to employment, also the employee can be asked
about his action by administrative body .

We have found through the study that It is necessary to change
the vision to the nature of liability about the actions of public
employee and conditions and the basic that they must depend on
It, also depending on the principle of separating between the
administration mistake and personal mistake at distributing the
final charges for reparation .
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