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 : المقدمة

قدددددددختلطت المسؤدددددددج ائلةدددددددولئت  ائدنطةتددددددد  عطئلةدددددددولئت  ائلخنتددددددد   لدددددددم ؤ ائم دددددددلت  عطئ  لعددددددد    دددددددط             
 ائم لت  قختلطت ا عر ل  قتل  ائضرر ع ثتر  نه تهخف ائى ائرخع لائم لت  ئدعر ائضرر ل طت .

ي ا  حددددد ائددددخاة  عددددت  ائوددددل  ل ظلمدددده ائلطئتدددد    ا ائملتتدددد نمتددددد   ائثدددد رع ددددخ ظئددددل يهددددرج ائختدددد   سددددى   ددددر  
لحصدددددلر  دددددم ائظلددددد  ائلطئتددددد  ئسودددددل  لئدددددتي  دددددم دةدددددله . لقطلدددددج ائختددددد   دددددم عدددددخاتمهط  حدددددد المتدددددطري ثددددد  

عطئضددددددرر  سددددددى قتلمهددددددط ا  ا  ائخلئدددددد   لائلمةددددددع لضددددددرلر اصددددددعحج ادعطرتدددددد  ل طنددددددج ام طقتدددددد  حتدددددد  تم ددددددد ائ
  تلط ع خ مخلسج  م محختخهط .

عدددددطئم لت  ل اخج اهلتددددد  ائلةدددددولئت  ائم صدددددترت   سدددددى للددددد  هندددددط يهدددددر ل ندددددى ائلةدددددولئت  ائم صدددددترت  لملثسددددد  
 نحل لضؤرخ عحت  اصعحج مو ل اهلت    م ل    اهلت  نيرت  ائ  خ ع طلسهط .

ع ددددخ قتددددط  ائثددددلر  ائصددددنط ت    لقددددخ اصددددط  هددددظا  دستدددد ل طنددددج ائمؤددددلراج ائمددددم مةددددمهخ هط ائلةددددولئت  ائم صددددترت  
ط ئمودددهخ صدددلرات ئددد  ت ددد  ائم طلدددل قدددخ  ئ هدددط لددد  قعدددل ائمؤدددلر للمسدددف دلانددد  هدددظك ائلةدددولئت   لدددط ملةددد  نؤطقهددد

لددددث  ائلةددددولئت   دددد  ا لؤددددطر ائنللتدددد  لالددددرج  دددد  ا ضددددرار ائعتةتدددد  ائددددى دطندددد  صددددلرهط ائل ئل دددد  ائل مددددطخ  
. 

لئلدددددددط  طندددددددج ائلةدددددددولئت  ائم صدددددددترت  قطةلددددددد   سدددددددى ثددددددد    نطصدددددددر لهدددددددم ائلؤددددددد  لائضدددددددرر لعتنهلدددددددط ائ  قددددددد  
 اثعطج هظك ائ نطصر ائث ث  . ائةععت   طنه ت    سى  طمد ائلضرلر

ر ددددد  لدددددد  ار ددددددط  هددددددظك ائلةددددددولئت  لا   ع نصددددددر ائلؤدددددد   دددددد ه لا  قتدددددط  ائلةددددددولئت  ائم صددددددترت  قطنلنددددددطت تدددددرمعؤ 
اهلتدددد  ائلؤدددد    م ددددل  دددد  اهلتدددد  ائضددددرر ائددددظي اوددددمرؤ ائ  دددده ا ةدددد لم ثعلمدددده ئمرمدددد  ائلةددددولئت  حمددددى لا  

 ئ  ت   هنطئل لؤ  .

م ر دددد  ائلؤدددد  ائللددددد  ئسلةددددولئت   لندددده تلثددددل الدددد ل عددددطئم ا  قددددطنلنم  ددددط  لا  خراةددددمنط ةمنحصددددر عطئعحدددد   دددد
ائللدددددل لتةددددد ل لددددد  ددددددرا   لةدددددولئت ت ضدددددم ع دددددخ  ا ضدددددرار عدددددطئلتر ل دددددل الددددد ل عهدددددظا ا ئمددددد ا  ائ دددددط  ترمددددد  

 هظا ا ل ل    م لت  لط ت   ل  ضرر ئسلضرلر .
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 اهمية البحث : 

ئسلةددددولئت   ددددم  تددددطخ  خ ددددطلج ائم ددددلت  الددددط  ائ ضددددط   ممدسددددى اهلتدددد  ائعحدددد   ددددم ر دددد  ائلؤدددد  ائللددددد       
لائمدددددم لصددددددخرهط ائلؤدددددد  ائم صددددددتري لا  ائلودددددرع ائ راقددددددم الددددددظ عطئلؤدددددد  ائل مدددددر  لهددددددل قرتندددددد  عةددددددتؤ  قطعسدددددد  
 ثعددددددطج ائ  ددددددي  دددددد  ؤرتددددددد ن ددددددم ائلؤدددددد  لدددددد  دطندددددد  ائلةددددددولل ال ائلددددددخ م  ستدددددده   ال  دددددد  ؤرتددددددد ن ددددددم 

لائ  دددددل ائضدددددطر   عدددددط  تثعدددددج ا  ائضدددددرر قدددددخ لقددددد  نمتدددددد  ائ  قددددد  ائةدددددععت  عدددددت  ائلؤددددد  ائل مدددددر  لددددد  دطنعددددده 
 قل  قطهر  ال حخ   دطةم ال لؤ  ائلتر .

 مشكمة البحث :

 ممر   لو س  ائعح   م انه هل تصسح ر   ائلؤ  ئم ل  ائلةولئت  ائم صترت   سى ائللؤم  ؟!       

  خت  ائملتت  ؟! .لهل ا  ان خا  ائملتت  ت خ ةععطت  ط تطت ئ خ  اقطل  ائلةولئت   سى 

 البحث : منهج

عددددطئنير ائددددى ؤعت دددد  ائعحدددد  لائهددددخف لندددده ا ملددددخ ائعطحدددد  ائلددددنه  ائمحستسددددم لائلصدددد م ائددددظي ت ددددل   سددددى      
 ائمةسةل ائلنؤ م ئ   طر .

 البحث : خطة

عطئلؤدددددد  ائم صددددددتري لقةدددددد  ائلعحدددددد  ائم رتددددددف قةدددددد  ائعحدددددد  ائددددددى ث ثدددددد  لعطحدددددد     ددددددم ائلعحدددددد  ا لل      
ثددددد   لؤطئددددد   دددددم ائلؤسددددد  ا لل ر م رتدددددف ائلؤددددد  ائم صدددددتري   ل دددددم ائلؤسددددد  ائثدددددطنم ر عتدددددط  ا لل ائدددددى 

  نطصر ائلؤ  ائم صتري   ل م ائثطئ  عتط  انلاع ائلؤ  ائم صتري .

لائلعحددددد  ائثدددددطنم مندددددطلل مؤعت دددددطج ائلؤددددد  ائم صدددددتري لقةددددد  ائدددددى ثددددد   لؤطئددددد   دددددم ائلؤسددددد  ا لل ر حطئددددد  
 ئثطنم ر ا م ف لائلؤس  ائثطئ  ر ائلص  .إةط   اةم لطل ائحد   لائلؤس  ا

ط  ائلةدددددولئت  ائم صدددددترت  لقةددددد  ائدددددى ثددددد   لؤطئددددد   دددددم ائلؤسددددد  ا لل ر  دددددانم حدددددط جلائلعحددددد  ائثطئددددد  عدددددت  
حطئددددد  ائدددددخ طع ائودددددر م ل دددددم ائلؤسددددد  ائثدددددطنم ر حطئددددد  ائضدددددرلر  ل دددددم ائلؤسددددد  ائثطئددددد  ر اؤط ددددد  الدددددر رةدددددتي 

 مد  ؤط مه .
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 المبحث االول

 لتقصيريمفهوم الخطأ ا

تمنددددددطلل ائعطحدددددد   ددددددم هددددددظا ائلعحدددددد  ائل صددددددلخ عطئلؤدددددد  ائم صددددددتري لدددددد  لدددددد ل ظ ددددددر ع دددددد  ا را           
ائ  هتدددد  ائمددددم لضدددد ج م رتددددف ئسلؤدددد    ثدددد  تعددددت   تددددف حصددددر ائلوددددرع حددددط ج ل تندددد  لا معرهددددط لؤدددد  للددددد  

هم هدددددظك   لع دددددخهط تلضدددددح هدددددل هندددددطل اندددددلاع ل تنددددد  ئسلؤددددد  ائم صدددددتري ائللدددددد  ئسلةدددددولئت  للدددددطئسلةدددددولئت  
 ا نلاع ل سى اةطي هظا قة  ائلعح  ائى ث   لؤطئ  ر

 ائلؤس  ا لل ر م رتف ائلؤ  ائم صتري .

 ائلؤس  ائثطنم ر  نطصر ائلؤ  ائم صتري .

 ائلؤس  ائثطئ  ر انلاع ائلؤ  ائم صتري .
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 المطمب االول

 تعريف الخطأ التقصيري

ئددددد  تمؤدددددرد ائلودددددرع ائ راقدددددم  دددددم ائ دددددطنل  ائلدددددخنم ائدددددى لضددددد  م رتدددددف ئسلؤددددد  ائم صدددددتري لمدددددرل ائعدددددط       
 ل ملحطت  را  ائ  هط  ل ادمهطخامه  عهظا ائصخخ .

للدددددد  هددددددظا ائلنؤسددددددد ةددددددنمؤرد ائددددددى ع دددددد  هددددددظك ا را  لدددددد  لدددددد ل لددددددط لضدددددد ه ائ  دددددده  ددددددم م رتددددددف ائلؤدددددد  
 ائم صتري .

لائلؤددددد  هدددددل ائدددددظن  للصدددددخرك        ائلؤددددد  ئلددددد     طئلؤددددد  ضدددددخ ائصدددددلا   لقعدددددل ظئدددددل تملدددددد   ستندددددط م رتدددددف     
 . (1)) لؤئ (  عطئ ةر ل ) ملؤ  ( ئه  م ائلة ئ  م نم ل  اراخ ائصلا   صطر ائى غترك 

 دددددرف ائلؤددددد  ائم صدددددتري  )) عطنددددده الددددد ل   الدددددط ائم رت دددددطج ائ  هتددددد  ائمدددددم لرخج عهدددددظا ائوددددد    لنهدددددط لددددد     
عددددددددطئم ا  قددددددددطنلنم تصددددددددخر  دددددددد  اخرال لملتتدددددددد    اي هددددددددل م ددددددددخ غتددددددددر لوددددددددرلع لدددددددد  وددددددددل  تسحددددددددد ضددددددددررات 

 . (2)((عطئلتر

لا  هددددظا ا ئمدددد ا  ائ ددددطنلنم ائةددددطعد هددددل ائمدددد ا  عددددطحمرا  ح ددددلد ائ ط دددد  ل ددددخ  ا ضددددرار عهدددد    لهددددل ائمدددد ا  ععددددظل 
لهدددل عدددظئل تلمسدددف  ددد  ا ئمددد ا  ائ  دددخي ائدددظي تدددوخي ا لددد ل عددده ائدددى   نطتددد  لهندددط هدددم  نطتددد  ائرددددل ائل مدددطخ

 قتط  ائلةولئت  ائ  خت  ائمم م ل   سى ا ئم ا  عمح تد غطت  .

ل ددددددرف ائلؤدددددد  ع نتددددددلل عطندددددده )) الدددددد ل عددددددطئم ا  ةددددددطعد (( لانم ددددددخ هددددددظا ائم رتددددددف  ندددددده وددددددعه ائلةددددددولئت       
 . (3)لنهط عطل ل عطئم ا  ةطعد  ل  ل ل قتط   لائم صترت  عطئلةولئت  ائ  خت  

ل ددددددرف ائلؤدددددد  اتضددددددطت عطندددددده ) ا نحددددددراف  دددددد  ائةددددددسلل ائلدددددد ئلف ئسردددددددل ائ ددددددطخي ال هددددددل  تدددددد  توددددددل       
 . (4)لةسل ا نةط    تطمته ردل  طقل لمعصر ( 

                                                           

 . 179     1981ئعنط     –لحلخ ائرا ي   للمطر ائصحطح   خار ائ م  ائ رعم   عترلج  (1)
  لؤدطع  لوةةد  ائ مد  ئسؤعط د   1خ.  عخ ائلدتدخ ائح دت    ل خ.  عدخ ائعدطقم ائع دري ل خ. ؤده ائعودتر   لصدطخر ا ئمد ا      (2)

 . 215     1981لائنور   ائ راد   
 . 488     2117  ائل مع  ائ طنلنت    علخاخ    1ن  ت    خ.  عخ ائلدتخ ائح ت    لصطخر ا ئم ا      (3)
 . 259    1956ائحط    رتخ  متط    لصطخر ا ئم ا  )) ورح ل طر   سى ائنصل  ((   لؤع   ائ لطنم   علخاخ    (4)
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 تسمدددد    ددددل لدددد  ارم دددد  لؤدددد  لائحددددد ضددددررات علؤدددد ك عوددددل  ائلتددددر ال علطئدددده ا  ت ددددل  هددددظا ائلتددددر         
لدددد  هددددظا ا ئمدددد ا  اظا اثعددددج اندددده ئدددد  تلؤددددئ لئدددد  تملقدددد  ائضددددرر لئدددد  ت دددد  عطةددددمؤط مه ا  تمعتندددده ال  ت  ددددىلهددددل 

 . (1)و     م خ ائلضرلر ال لؤ ك ائدةت  نا  ائلؤ  قخ 

(  دددددم ائ  دددددر  ا لئدددددى )) اظا امسدددددف احدددددخ لدددددطل غتدددددرك ال اندددددم   لددددد  قتلمددددده لعطودددددر  186 نصدددددج ائلدددددطخ  )     
( 191لنصدددددج ائلدددددطخ  ) دددددم احخاثددددده هدددددظا ائضدددددرر قدددددخ م لدددددخ ال م دددددخج   ال مةدددددع  ت دددددل  ضدددددطلنط   اظا  دددددط  

 لدددددد  ال للتدددددد  غتددددددر ال للتدددددد  صددددددعم امسددددددف اظا -1)) 1951ئةددددددن   41رقدددددد   لدددددد  ائ ددددددطنل  ائلددددددخنم ائ راقددددددم
 لدددد  الددددلال لدددد  ائم ددددلت   سددددى ائحصددددلل م ددددظر لاظا -2 لطئدددده   ددددم ائضددددلط  ئ لدددده غتددددرك لددددطل ح لهلددددط  ددددم
 ائلصددددم ال ائ ددددت  ال ائددددلئم مسدددد   ا  ئسلح لدددد  دددددط  لدنددددل  ال للتدددد  غتددددر صددددعتط  ددددط  ا  ائضددددرر لندددده لقدددد 

 م دددددختر  ندددددخ -3 ائضدددددرر  لنددددده لقددددد  لددددد   سدددددى خ  ددددده علدددددط ائرددددددلع ئهدددددظا ت دددددل  ا    سدددددى ائم دددددلت  علعسددددد 
 . (2) ((ائلصل  لر   ظئل  م مرا م ا  ئسلح ل   عخ ائضرر    ائ طخل ائم لت 

لقدددددخ  دددددطئ  ائ  هدددددط  ائلةدددددسلل    دددددر  ائلؤددددد  عؤرت ددددد  للدددددطتر  ئل طئدددددد  ائ  ددددده ائلرعدددددم لائ دددددلانت  ائلضددددد ت       
 لدددد  ةددددع  ضددددررات ئسلتددددر   تةدددد ل  ندددده    لائلمةددددع ائحختثدددد  لم ددددل  هددددظك ائ  ددددر   سددددى ائم رقدددد  عددددت  ائلعطوددددر 

ات عدددددطئلتر تسددددد   لددددد  )  دددددل  لدددددل اتدددددط  دددددط  تحدددددخ  ضدددددرر )ائ  ددددده عدددددط   دددددم   للرخ ر ي  (3)ا  اظا  دددددط  لم لدددددخات 
 . (4) (لق  علؤ ك هظا ائضرر ا  ت ل  عم لتضه (

ائعطحددددد  ا  ائلؤددددد  ائم صدددددتري ل  دددددطت ئس دددددطنل  ائلدددددخنم ائ راقدددددم هدددددل الددددد ل عدددددطئم ا   تدددددرجئلدددددط م دددددخ   ل  دددددطت      
 ددددددم صددددددلر   لتعددددددخلقددددددطنلنم ت ضددددددم املددددددطظ ائحتؤدددددد  لائت يدددددد   ددددددم ائةددددددسلل اعملددددددط   ددددددخ  ا ضددددددرار عددددددطئلتر   

رلف ائ ط دددددددل ائلطردتددددددد    ةدددددددلا   دددددددط  الددددددد  ت يدددددددانحدددددددراف  ددددددد  ةدددددددسلل ائودددددددل  ائل مدددددددطخ ائلحدددددددطؤ عدددددددن ي 
 لم لخات ا  غتر لم لخ لةلا  صخر ل  للت  ال  خ  ائملتت  .

 
                                                           

 2115ائلت طنت ت    ائلوةة  ائحختثد  ئس مدط    ؤدراعسي   ئعندط     اآل جخ. ةلتر ةهتل خنل    ائلةولئت  ائلخنت       ل  (1)
   12 . 

 . 1951ئةن   41ائ طنل  ائلخنم ائ راقم رق   (2)
   2116عتدرلج    –ا ئم ا  (   ل معد  ائةدنهلري   ئعندط  لصطخر  –خ. خرع حلطخ   ائنيرت  ائ طل  ئ ئم الطج ) ائ ة  ا لل  (3)

 333. 
  ائدددخار ائ سلتددد  ئسنودددر لائمل تددد  لخار  1)لصدددطخر ا ئمددد ا  (   ؤ 1خ. الددددخ لحلدددخ لنصدددلر   ائنيرتددد  ائ طلددد  ئ ئم الدددطج     (4)

 . 253    2113ائث ط   ئسنور لائمل ت     لط    
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 المطمب الثاني

 عناصر الخطأ التقصيري

لهدددددل )ائم دددددخي( لائثدددددطنم ائلدددددطخي ائدددددر ت  ت دددددل  ائلؤددددد   دددددم ائلةدددددولئت  ائم صدددددترت   سدددددى ر ندددددت  ا لل         
 ائعطح  ائى هظت  ائر نت  عوم  ل  ائم صتل . لةتمؤرد.  (1)ائل نلي لهل ) ا خرال (  ائر ت  هل

لت ددددددل  هددددددظا ائددددددر    ددددددم ا  مصددددددرف ائوددددددل    ت ددددددرك ائ ددددددطنل  لتل دددددد   : (التعرررررردي) المرررررراديالررررررركن اواًل :
ائنيددددر ائدددددى هدددددظا ائمصددددرف لددددد  ندددددطحتمت    نطحتددددد  اتدطعتدددد  لنطحتددددد  ةدددددسعت  .  طتدطعتددددطت ت دددددل  ائودددددل  لم دددددختط 

ل طئةددددطةد ائددددظي تةددددتر عةددددر    ))  (2)لددددطخي اظا مدددددطل  ائحددددخلخ ائمددددم تددددد  ا  تسمدددد   عهددددط  ع لددددل نددددخ قتطلدددده 
للددددددد  ائنطحتددددددد       دددددددخ  دددددددط   ستددددددده ا    تمددددددددطل  ائةدددددددر   ائمدددددددم حدددددددخخهط ائ دددددددطنل  (( عتدددددددر   تدددددددخ ي ودددددددل 

 . (3) ائةسعت  ت ل  لم ختط اظا قصر  م ائ تط  ع لل لطخي  ط  تد   سته ائ تط  عه

هددددددظا ائ  ددددددل لؤدددددد  ال    تلدددددددخ ل تددددددطرا  لهنددددددط تددددددد  محختددددددخ ل تددددددطر ت ددددددطي عدددددده ائ  ددددددل ل تلددددددط اظا  ددددددط       
بالمعيررررررار . لتددددددراخ  ائللضددددددل مائولصددددددم لائثددددددطنم ائل تددددددطر  ائل تددددددطر ل هددددددلا ل    حةدددددد  لددددددط حددددددخخك ائ  دددددده

)ائدددددظامم( انندددددط اظا ارخندددددط ا  نح ددددد   سددددى ائ  دددددل ائضدددددطر هدددددل هدددددل الددددد ل ال م دددددخ  طنندددددط ننيدددددر ائدددددى  الشخصررررري
ائودددددل  ائ دددددطخي    دددددطظا  دددددط  ودددددل   دددددطخي حطةدددددعنطك  لدددددط نحطةددددد   ظاج ائودددددل  ائدددددظي لقددددد  لنددددده ائ  دددددل

لاظا  ددددط  لةددددملاك ا سددددى لدددد  لةددددملج ائوددددل  ائ ددددطخي موددددخخنط  ستدددده  ددددم ائلةددددولئت  لحطةددددعنطك  دددد  الددددلر   
.  (4) لةدددددددملج ائودددددددل  ائ دددددددطخي مةدددددددطهسنط ل دددددددهنحطةددددددد   ستهدددددددط لددددددد  هدددددددل خلنددددددده لةدددددددملج   لا   دددددددط  خل  

ةدددددد  ل تددددددطر ح ا نحددددددراف) ائلدددددددرخ ( للضددددددللنه ائنيددددددر ائددددددى  الموضرررررروعيالمعيررررررار لائل تددددددطر ائثددددددطنم هددددددل 
ل ددددت  خل  ا  مددددخاخ عددددطئيرلف ائولصددددت  ئس ط ددددل لعطئمددددطئم ننيددددر ائددددى وددددل  لدددددرخ هددددل لدددد  ن ددددي ؤطة دددد  

    (5)لاحدددددخ عطئنةدددددع  ئدلتددددد  ائندددددطي  ائم دددددخيلددددد  لقددددد  لنددددده ائ  دددددل ل دددددم ن دددددي يرل ددددده عحتددددد  تصدددددعح قتدددددطي 

                                                           

 . 257   لصخر ةطعد   ائحط    رتخ  متط   (1)
 . 491  لصطخر ا ئم ا    لصخر ةطعد     لالرل  خ.  عخ ائلدتخ ائح ت  (2)
 . 271    2117  ل مع   ت  ائح لقت  ا خعت     2خ. احلخ ةسلط  ل خ. دلاخ  طي    لصطخر ا ئم ا    ؤ (3)
 . 328  لصخر ةطعد    خ. خرع حلطخ  (4)
   1991  علخاخ    3ؤ  1 خراة  ل طرن   ) لصطخر ا ئم ا  (   ئ ئم الطج عطئ طنل  ائلخنمخ. لنظر ائ ضل   ائنيرت  ائ طل   (5)

  341 . 
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ا لمنددددددطع  ندددددده  طندددددده   ت ددددددل  لم ددددددختطت ل   ال ددددددطظا  ددددددط  هنددددددطل لاددددددد  قددددددطنلنم  سددددددى ا نةددددددط  عطمتددددددط  ائ  ددددددل 
 . (1)ت ل  لةول ت  لط ترمعه ل  ضرر ئسلتر 

خك  ددددم خراةدددد  هددددظت  ائل تددددطرت  ئ تددددطي ائم ددددخي  لنددددده  نددددد ائلقددددلفلت حددددي ائعطحدددد  ا  هنددددطل لددددط تددددد       
 ائر   ا لل ئسلؤ  . لهل  تف ةت ل  قتطي ائم خي عطئنةع  ئسول  ائل نلي ؟! .

ائددددظي تؤسددددد  ستدددده ع دددد  ائ  هددددط  مةددددلت  ا هستدددد  لئدددد  تلا ددددد  سددددى هددددظك  ر ) ا خرال ( ل نددددليئاائددددر    ثطنتددددطتر
   طئصددددددعم ال ائلدنددددددل  ال ائةدددددد را   طئمصددددددرف ائ ددددددطنلنم لحددددددخكعائمةددددددلت  الددددددرل     لدددددددلخ ا هستدددددد  ت ددددددل  

ت  م دددددل   سدددددى ائلؤددددد  ال ائل مدددددلك للددددد   دددددم ح لهددددد    تل ددددد  ا  مم دددددرر لةدددددولئتمه     لطخالدددددج هدددددظك ائلةدددددولئ
   تددددد  ا  تدددددخرل لدددد  تدددددراخ م رتددددر لةدددددولئتمه لطهتدددد  ائ  دددددل ائدددددظي ت ددددخ   ستددددده للددددط تمرمددددد   ستدددده لددددد  ضدددددرر 

 . (2) ئسلتر
 لا  ال ط  ائنير  م نصل  ائم نت  ائلخنم ائ راقم ت وف    ث   اللر ر

 هدددددددم اصدددددددست  لا   لئهددددددط ر ا  ائلودددددددرع د ددددددل لةدددددددولئت   ددددددخت  ائملتددددددد  لةدددددددولئت  اصددددددست  لا   طندددددددج لل  دددددد  
م ددددظر ائحصددددلل  سددددى ائم ددددلت  لدددد  لطئدددده لخ  دددده ائددددلئم ال ائلصددددم ال ائ ددددت  ال دددد  ئ ددددل لدددد  هددددو   ائردددددلع 

  سته علط خ   .

ثطنتهلدددددط ر ا  ائلودددددرع ائ راقدددددم لقددددد   دددددم مندددددطق   هدددددل اودددددمرؤ ائم لدددددخ لائم دددددخي ئ تدددددط  ائلةدددددولئت  ائم صددددددترت  
( ل ددددط  191ئسلددددطخ  ) ؤع ددددطت   ائملتدددد  ائلةددددولئت   ددددط  لئ ندددده حلددددل  ددددخت عح دددد ( ائمددددم دطةددددج 186 ددددم ائلددددطخ  )

 رؤ ائضرر ئلةولئت   خت  ا هست .ا دخر ا  تد ل ورؤ ائم لخ لائم خي ئلةولئت   طلل ا هست  لو

ثطئثهلددددط ر ا  ائلودددددرع ائ راقددددم لا  حدددددطلل لددددددطرا  ائ  دددده ا ةددددد لم  ددددم لةدددددس ه ا  انددددده اخلددددل  ستددددده محدددددلترات   
لنهلددددط عطئنةددددع  ئسلعطوددددر  م لددددخ ال ائلم ددددخي الددددط ائ  دددده ا ةدددد لم  سدددد  توددددمرؤ اتددددط   ائلوددددرع ائ راقددددم ائدددد   ائل

  للدددددد  نطحتدددددد  الددددددرج ا  ائلوددددددرلع ائ راقددددددم ائدددددد   ائلم لددددددخ ال ائلم ددددددخي عطئضددددددلط  ةددددددلا   ددددددط  ائلعطوددددددر ال 
 . ائلمةع خل   ضطلنطت ئس  ل ائضطر   ل  طت ئس  ه ا ة لم ائظي د ل ائلعطور لحخك  ائلمةع 

 دددددم ائلةدددددولئت  لائ لهلدددددط  عمضدددددطلنهلطلقضدددددى  لائلمةدددددع ائلودددددرع ائ راقدددددم اددددددط  ادملدددددطع ائلعطودددددر  لالتدددددرات ا 
 . (3)عطئضلط  ل طت 

                                                           

 . 395    1999خ. لصؤ ى ائدلطل   لصطخر ا ئم ا    خار ائلؤعل طج ائدطل ت      (1)
 . 314  لصخر ةطعد     خ. لنظر ائ ضل   (2)
 . 221ا ئم ا    لصخر ةطعد    خ.  عخ ائلدتخ ائح ت  لالرل    لصطخر  (3)
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 المطمب الثالث

 انواع الخطأ التقصيري

 قخ تثطر مةطول حلل  ت ت  محختخ ائلؤ  ائظي ت خ ر نطت ضرلرتطت ل  ار ط  قتط  ائلةولئت  ؟       

تدددددددط   سددددددى هددددددظا ائمةددددددطول عطئ  دددددده قددددددل ت ا  ائلددددددر    تةدددددد ل  دددددد  لؤدددددد ك ا تدددددددطعم   ددددددؤ لانلددددددط  دددددد  ائلؤدددددد  
ائةدددددددسعم اظا  دددددددط  هدددددددظا ائلؤددددددد  ) لهدددددددل تطلدددددددظ صدددددددلر  مدددددددرل ال المندددددددطع ( للطئ دددددددط ئلدددددددط م ضدددددددم عددددددده ائ دددددددلانت  

 .(1)لا نيل 

  (2) ل  هظا ائلنؤسد تيهر ئسلؤ   خ  انلاع لهم ر 

 ئةسعم .ائلؤ  ا تدطعم لائلؤ  ا .1
 ائلؤ  لاد  ا ثعطج لائلؤ  ائل مر  . .2
 للؤ  ا هلطل . ائ لخلؤ   .3

 منطلل ظئل مع طت .نلة

 لسمبي :. الخطأ االيجابي والخطأ ا1

 مددددددددد ف لارم دددددددددط  ائددددددددددراة  ا  ائلؤددددددددد  ا تددددددددددطعم هدددددددددل ائ تدددددددددط  ع لدددددددددل تحرلددددددددده ائ دددددددددطنل   طئلضددددددددد  لا     
. الددددط ائلؤدددد  ائةددددسعم  هددددل  ددددخ  ائ تددددط  ع لددددل    لددددط اظا ئدددد  تضددددم  ةددددطةد لصددددطعتح ةددددتطرمه ئددددت ت  (3)ائللمس دددد 

 . (4)  طخج ائى لقلع اصؤخا  لحصلل ضرر

 

 

 

                                                           

 . 258ائحط    رتخ  متط    لصخر ةطعد     (1)
 . 298خ. احلخ ةسلط  لخ. دلاخ  طي    لصخر ةطعد     (2)
 . 217لصخر ائةطعد    ائخ. احلخ ةسلط  لخ. دلاخ  طي     (3)
 . 289ةطعد     خ.  عخ ائلدتخ ائح ت    لصخر  (4)
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 . الخطأ واجب االثبات والخطأ المفترض :2

ائلاددددد  ا ثعددددطج هددددل ائلؤدددد  ائددددظي تددددد   سددددى ائددددخاة  اثعطمدددده لدددد  دطندددد  ائلددددخت    لظئددددل مؤعت ددددطت  ائلؤدددد      
لةددددولئت  ائوددددل   دددد  ئتلددددت   سددددى لدددد  ان ددددر (   ئددددظا  دددد    ط ددددخ  ائ طلدددد  عددددط  ) ائعتندددد   سددددى لدددد  اخ ددددى لائس

 ا لطئه ائولصت  م ل   سى لؤ  لاد  ا ثعطج ل  لخ م ائلةولئت  .

 ائلدددددخ مالدددددط ائلؤددددد  ائل مدددددر   هدددددل لؤددددد  ت مدددددر  ائ دددددطنل  لددددددلخك لددددد  دطنددددد  ائلةدددددولل ثددددد    ت سدددددف      
. ل ددددددم م ددددددختر ائعطحدددددد  ا  ائلوددددددرع د ددددددل ائلؤدددددد  ائل مددددددر  لدددددد  نددددددلع ا لؤددددددط  للدعدددددد   (1)عطثعددددددطج ائلؤدددددد  

لددددد   ددددد   ا ثعدددددطج  سدددددى ائلمضدددددرر لدددددخنتطت . ا  ا  ائ رتنددددد  ائ طنلنتددددد   ائمل تدددددفائلةدددددولئت  هخ ددددده عدددددظئل هدددددل 
ائلةددددولل  تن تددددهئلدددددلخ ائلؤدددد  ائل مددددر  ئتةددددج قرتندددد  قطؤ دددد  عددددل قرتندددد  قطعسدددد   ثعددددطج ائ  ددددي    طئلؤدددد  قددددخ 

ج   ددددددي ظئدددددل عددددددط  ت ددددددت  ائدددددخئتل  سددددددى عدددددظل ائ نطتدددددد  ائ  لدددددد     دددددطظا  ددددددط  ائلؤددددد  ل مددددددر  ل   ت عددددددل لتثعددددد
 . (2)اثعطج ائ  ي لث ت  تةمؤت  ائملس  ل  ائلةولئت  عطئسدل  ائى ائةع  ا دنعم 

 . الخطأ العمد وخطأ االهمال :3

ر    دددد  عددددخ  تدددده لدددد    ددددل ال ائلؤدددد  ائ لددددخ هددددل ا لدددد ل علاددددد  قددددطنلنم ل مددددر  ع صددددخ ا ضددددرار عددددطئلت     
المندددددطع  ددددد    دددددل ت دددددخ لؤددددد    اي الددددد ل علادددددد  قدددددطنلنم   ل  عدددددخ ا  ت دددددل  ظئدددددل ائلؤددددد  لصدددددحلعطت ع صدددددخ 

 ا ضرار عطئلتر   اي امدطك ا راخ  ائى احخا  ائضرر ل  ت  م امدطههط  حخا  ائ  ل   ؤ . 

ظل ائ نطتدددد  لائحتؤدددد  لائت يدددد  عوددددول  لؤدددد  ا هلددددطل  طندددده قددددخ ت ددددل  دةددددتلطت لهددددل تنددددم   دددد   ددددخ  عددددالددددط      
ائلتدددددر ع دددددخر   تل ددددد   قدددددل ائندددددطي  نطتددددد  لظ دددددط  ا  تل سددددده  دددددم ودددددول  ن ةددددده لهدددددظا ائلؤددددد    تم دددددد لحةددددد  

 . (3)ائنت  . لقخ ت ل  ائلؤ  تةترات لهل ائظي   ت مر ه ائردل ائ طخي  م ائحر  لائ نطت  

 

 

 

                                                           

 . 297دلاخ  طي    لصخر ةطعد    خ. احلخ ةسلط  ل خ.  (1)
 . 311خ. لنظر ائ ضل   لصخر ةطعد     (2)
 . 298خ. احلخ ةسلط  لخ. دلاخ  طي    لصخر ةطعد     (3)
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 المبحث الثاني

 تطبيقات الخطأ التقصيري

تعدددددت  هدددددظا ائلعحددددد  هدددددل ا   دددددل اةدددددملخا  ئحدددددد ل دددددت  ت  دددددم لددددد  ائلةدددددولئت  حمدددددى لا   دددددط   دددددم هدددددظا      
ةددددل  نتدددد  ال اهلددددطل لدددد  قعددددل لةددددملخ  هددددظا ائحددددد   لتلضددددح  ت تدددد  لح دددد  هدددد ل ائلددددطل  ددددم تددددخ ا ةددددملخا  

لطئ دددددده عةددددددع  ائلتددددددر لهددددددل لددددددط تةددددددلى عددددددط م ف   لالتددددددرا تمحددددددخ   دددددد  انمدددددد اع ائلددددددطل خل  رضددددددط صددددددطحعه 
 طئمطئم قة  ائلعح  ائى ث   لؤطئ  رلع

 ائلؤس  ا لل ر اةط   اةم لطل ائحد .

 ائلؤس  ائثطنم ر ا م ف .

 ائلؤس  ائثطئ  ر ائلص  .
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 المطمب االول

 اساءة استعمال الحق

لدددد  مؤعت دددددطج ائلؤددددد  ائم صدددددتري اةدددددط   اةدددددم لطل ائحددددد ال لدددددط تةدددددلى ائلدددددرل   ددددد  حدددددخلخ ائرلصددددد          
لدددددد  اةددددددم لل ح دددددده  -1))( لدددددد  ائ ددددددطنل  ائلددددددخنم ائ راقددددددم 7    ددددددخ نصددددددج ائلددددددطخ  ) (1)ال  دددددد  حددددددخلخ ائحددددددد

تصددددعح اةددددم لطل ائحددددد غتددددر دددددطة   ددددم ا حددددلال ائمطئتدددد  ر  -2اةددددم لط ت غتددددر دددددطة  لددددد   ستدددده ائضددددلط  . 
اظا  طندددددددج ائلصدددددددطئح ائمدددددددم ترلدددددددم هدددددددظا  -اظا ئددددددد  ت صدددددددخ عهدددددددظا ا ةدددددددم لطل ةدددددددلج ا ضدددددددرار عدددددددطئلتر .   - 

اظا  طنددددددج  -ا ةددددددم لطل ئمح ت هددددددط قستسدددددد  ا هلتدددددد  عحتدددددد    ممنطةدددددد  لدددددد  لددددددط تصددددددت  ائلتددددددر عةددددددععهط . دددددددد 
 ح ت هط غتر لورل   ( .ائلصطئح ائمم ترلم هظك ا ةم لطل ئم

 هظك ائحط ج عوم  ل  ا تدط  ر لنمنطلل

م  ائنتدددددد  لقطصددددددخات ا ضددددددرار عددددددطئلتر ةدددددداظا مددددددل ر قصددددددخ ائم ددددددخي ر اي اظا  ددددددط  لدددددد  تةددددددم لل ح دددددده  .1
  ت خ لم ة طت  م اةملخا  ح ه       تعنم ول  لخلن  ع صخ حد  ائضل     عتج دطرك .

اةدددددددددم لطل ائحدددددددددد ( ر  ددددددددد  ت  دددددددددم ا  م دددددددددل    دددددددددخ  لودددددددددرل ت  ائلصدددددددددسح  ائلرددددددددددل  لددددددددد  ائ  دددددددددل ) .2
ائلصددددسح  ظاج ن ددددد  ئصددددطح  ائحدددددد عددددل تدددددد  ا  م ددددل  لودددددرل   لترددددد   دددددم ظئددددل ائدددددى ل تددددطر للضدددددل م 
لهددددددل ل تددددددطر ائردددددددل ائل مددددددطخ  لدددددد  حددددددد ائمددددددطدر ا  تنددددددط ي مددددددطدرات الددددددر لنط ةدددددد  لوددددددرل     ئ دددددد  اظا  ددددددط  

 نخةددددظ م ددددل  ائلنط ةدددد  غتددددر لودددددرل    ائ صددددخ لنهددددط اةددددط   ةددددل   ائمددددطدر علددددط تم ددددطر  لدددد  ن اهدددد  ائم طلددددل
(2) . 
 ددددددخ  ائمنطةدددددد  عددددددت  ائلن  دددددد  لدددددد  اةددددددم لطل ائحددددددد للددددددط تصددددددت  ائلتددددددر لدددددد  ائضددددددرر ر  ددددددطظا  طنددددددج  .3

ائلصددددسح  ائلردددددل مح ت هددددط   ممنطةدددد  ائعمدددد  لدددد  لددددط تصددددت  ائلتددددر لدددد  ضددددرر عةددددععهط ةددددت خ هددددظا ا ةددددم لطل 
 ئسحد م ة طت  ته .

 

                                                           

 . 295خ. لصؤ ى ائدلطل   لصخر ةطعد      (1)
(   خار ائث ط د  ئسنودر لائمل تد     ا ئمد ا خ.  خنط  اعدراهت  ائةدرحط  ل خ. ندلري حلدخ لدطؤر   ودرح ائ دطنل  ائلدخنم ) لصدطخر  (2)

 . 291    2112 لط  ا رخ    
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تل دددددد  ا  نضددددددت هط ئسل ددددددطتتر ا ن دددددد  ائددددددظ ر لهددددددم حطئدددددد  لددددددط اظا ل ددددددم م ددددددختر ائعطحدددددد  ا  هنددددددطل حطئدددددد       
 طندددددج ائلن  ددددد  لودددددرل   للمنطةدددددع  ال م تدددددخ  سدددددى ائضدددددرر ائدددددظي تصدددددت  ائلتدددددر لئ نهدددددط لن  ددددد  لودسددددد  قتطةدددددطت 

  لدددددط تل ددددد  ا  ت دددددل     دددددخهط م ةددددد طت  دددددم اةدددددم لطل ائحدددددد ن سدددددى ائضدددددرر ائدددددظي تصدددددت  ائلتدددددر    دددددتل   ا  
ممح ددددددددد اظا مددددددددخلل  ال    ائحددددددددد   تضددددددددطت تل دددددددد  ئسلن  دددددددد  ا  ممح ددددددددد ائضددددددددرر لحملددددددددل ائلدددددددددلخ اظا اةددددددددملخ

  نصر ائ ل   تهط . 

لا  اةدددددددددطي نيرتددددددددد  ائم ةدددددددددف عطةدددددددددم لطل ائحدددددددددد تردددددددددد  ائدددددددددى نيرتمدددددددددط  ا لئدددددددددى ولصدددددددددت  لائثطنتددددددددد       
للضدددددل ت  .  طئنيرتددددد  ائولصدددددت  مدددددظه  ائدددددى انددددده تدددددد  ائعحددددد   ددددد  ائلؤددددد  لائم دددددخي  دددددم ائم ةدددددف  سدددددى 

 لةملتت  ر

 هل نت  ا ضرار  نخ اةم لطل ائحد .ا لل ر 

 . (1)ائثطنم ر ا هلطل ل خ  ائحتؤ   نخ اةم لطل ائحد 

لائثطنتددددد  هدددددم ائنيرتددددد  ائللضدددددل ت    لمدددددرج انددددده تنيدددددر ائدددددى ائحدددددد نيدددددر  ادملط تددددد     لحطلئددددد  ملتتدددددر ائحدددددد 
صددددر ائحددددد ا دملط تدددد  ت ددددخ م ةدددد طت   تةددددمحد ائحلطتدددد    اي اندددده ةددددت ل  هنددددطل ملتتددددر  ددددم  نط ليت دددد  دددد  

 . (2)ل م نمطةده اتضطت 

       ( لدددددددد  ائ ددددددددطنل  ائلددددددددخنم ائ راقددددددددم 187ل ددددددددم ددددددددد ا  ائم ةددددددددف  ددددددددم اةددددددددم لطل ائحددددددددد نصددددددددج ائلددددددددطخ  )      
. اظا هددددخ  احددددخ   ددددطر غتددددرك عددددخل  حددددد  صددددطح  ائ  ددددطر عطئلتددددطر ا  وددددط  مددددرل ان طصدددده ئسهددددطخ  لضددددلنه 1) 

  حدددددؤ لددددد  قتلمددددده لعنتدددددطت قتلددددد  ا ن دددددط  لالدددددظ لا  ودددددط   قتلمددددده لعنتدددددطت لددددد  ائم دددددلت   ددددد  ا ضدددددرار ا لدددددرج
. اظا عندددددطك ائهددددطخ   لدددددط  دددددط  2هددددل ا ن دددددط  لضددددلنه ائ تلددددد  ائعطقتددددد  لدددد  ائم دددددلت   ددددد  ا ضددددرار ا لدددددرج . 

 ال ت ل ل     ا ضرار ا لرج    طنه تعر  ل  ائضلط  ( .

 غتددددرك رلضدددد   ددددم ائمددددم ا ودددددطر احددددخ قؤدددد  اظا)) ائلددددخنم ائ راقددددم  ( لدددد  ائ ددددطنل 188لمددددن  ائلددددطخ  )     
 ا لددددددرج ا ضدددددرار  دددددد  ائم دددددلت  لددددد  قطةلدددددد  ا وددددددطر قتلددددد  الددددددظ ودددددط  ا  للتدددددر  صددددددطحعهلط حدددددد عدددددخل 
 لا ودددددطر ائعددددطقم ائلعسدددد  لالددددظ ل ؤل دددد  قطةلدددد  قتلمهددددط لدددد  حددددؤ وددددط  لا  ئس ددددطؤ  ائل ؤل دددد  ا ودددددطر لمددددرل

 . ((ا لرج ا ضرار    ائم لت  ل  ائل ؤل  
                                                           

 . 392خ.  خنط  اعراهت  ائةرحط  ل خ. نلري حلخ لطؤر   ائلصخر ائةطعد      (1)
 .393خ.  خنط  اعراهت  ائةرحط  ل خ. نلري حلخ لطؤر   لصخر ةطعد      (2)
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لم لدددددخا تةدددددطل صدددددطحعه  ددددد   ُ دددددخر اظا ةدددددع  ائم ةدددددف  دددددم اةدددددم لطل ائحدددددد ضدددددررات ئسلتدددددر  للدددددط م دددددخ تمضدددددح 
م ددددلت  ائضدددددرر لا صدددددل  ددددم ائم دددددلت  ا  ت دددددل  لعسلددددط لددددد  ائلدددددطل لئ دددد   دددددم ائم ةدددددف قددددخ تسدددددد  ائ ضدددددط  

 ائى ائم لت  ائ تنم علحل ائضرر ظامه .

ح دددددلد لحدددددخهط الدددددط ائدددددرل   ددددد  ا   سدددددى اةدددددم لطل ائ تدددددرخلمددددددخر ا ودددددطر  التدددددرات ائدددددى ا  ائم ةدددددف        
حطددددد  ئ  ددددر  ائم ةددددف  ددددم مرمتدددد  لةددددولئت  لدددد  تعطوددددرهط  دددد  ائضددددرر ائددددظي تصددددت  ائلتددددر لدددد  دددددرا  ظئددددل 

(1) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 291     2112  ائ طهر     2ئ ئم ا  ) لصطخر ا ئم ا  (   ؤخ. لحلخ حةط  لحللخ ئؤت م   ائنيرت  ائ طل   (1)
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 المطمب الثاني

 االتالف

ا مددددد ف هدددددل احدددددخ مؤعت دددددطج ائلؤددددد  ائم صدددددتري ائمدددددم مةدددددملد  ائم دددددلت    لهندددددطل نصدددددل   ختدددددخ          
  م ائ طنل  ائلخنم ائ راقم   ممنطلل للضلع ا م ف ةتمؤرد ائعطح  ئهط معط طت .

 لعطودددددر  قتلمددددده ان ددددد   ل غتدددددرك لدددددطل احدددددخ امسدددددف إظا. 1( لددددد  ائ دددددطنل  ائلدددددخنم ائ راقدددددم )186 مدددددن  ائلدددددطخ  )
ظا .2.م ددددددخج  ل م لددددددخ قددددددخ ائضددددددرر هددددددظا إحخاثدددددده  ددددددم  ددددددط  إظا ضددددددطلنطت  ت ددددددل  ةددددددععطت م  ل  ائلعطوددددددر ادملدددددد  لا 

 ( .ائضلط   م لم ط ست   طنط ل طت  ضلنطت   سل لنهلط ائلم خي  ل ائلم لخ ضل  لائلمةع 

معحددددد  هدددددظك ائلدددددطخ   دددددم امددددد ف ا لدددددلال لانم دددددط  قتلمهدددددط   لقدددددخ تددددد مم امددددد ف ائلدددددطل لعطودددددر  ال مةدددددع  لقدددددخ 
ل دددددطت . لت دددددل  ا مددددد ف لعطودددددرات  ندددددخلط   تمدددددخلل اي الدددددر عدددددت    دددددل ائودددددل   لائلمةدددددع تدملددددد  ائلعطودددددر 

مةدددددععطت  لمسدددددف ائلدددددطل  ددددد   تطلدددددظ ودددددل  لدددددطل غتدددددرك  ت ظ ددددده لددددد  ودددددطهد ائدددددى ا ر   تمس ددددده . الدددددط ا مددددد ف
 ت دددددل   ندددددخلط تمدددددخلل عدددددت  ائ  دددددل لامددددد ف ائلدددددطل الدددددر الدددددر    دددددط  تح دددددر ودددددل  ح دددددر   دددددم لسدددددل غتدددددرك 
لعددددخل  للا  دددد  لدددد  ائةددددسؤطج  تدددد مم الددددر لتس ددددم  تهددددط لددددطل للسددددلل ئوددددل  ثطئدددد   تمس دددده  لدددد  ائ ددددى ائلددددطل 

 . (1) م ائح ر  ت معر لعطورات لل  ح ر ائح ر  ت معر لمةععطت 

 دددد  تددددراخ عهددددط  لرخج م ددددخخ ائ ددددط ست  لح لدددده تددددد  محختددددخ ل نددددى  سلدددد  ائم ددددخي ائمددددم لقعددددل ا  نوددددتر ائددددى     
ائ لدددددخ ال ائ صدددددخ  لدددددط تمعدددددطخر ئ ظهدددددط    لانلدددددط هندددددط مةدددددم لل   دددددؤ ئسخ ئددددد   سدددددى ائيسددددد  لائ دددددخلا  للددددددطل   

 ائح لد .

ائلةددددولئت    ددددم  لااوددددمر  – لمةددددععت  سهدددد  لعطوددددرت  ال  سهدددد   –الددددط م ددددخخ ائ ددددط ست   ددددطظا  ددددطنلا لدددد   ةدددد  لاحددددخ  
 لا لدددددر لمةدددددع  لدددددط اظا امسدددددف اثندددددط  ودددددم  لاحدددددخ عدددددخل  حدددددد ضدددددلنطك لودددددمر ت    الدددددط اظا ع يهددددد  لعطودددددر 

 . (2)ضلنط ل طت  نط لم ط ست   م ائضلط    سلضل  ائلم لخ ال ائلم خي لنهلط 

                                                           

  ل مع   تد  ائح لقتد     1ائ طضم لل د حلتخ ائعتطمم   ائللد   م ورح ائ طنل  ائلخنم ائ ة  ا لل ) لصطخر ا ئم ا  (   ؤ (1)
2117    272. 

 . 441ائحط    رتخ  متط    لصخر ةطعد      (2)
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. اظا امسدددددف احدددددخ لدددددطل غتدددددرك  سدددددى   ددددد  انددددده لطئددددده 1) ( لددددد  ائ دددددطنل  ائلدددددخنم ائ راقدددددم 191لمدددددن  ائلدددددطخ  )
. الددددط اظا امس دددده عددددطظ  لطئ دددده  دددد  تضددددل  (   تمعددددت  هنددددط ا  امدددد ف ائلددددطل اظا  ددددط  عددددطظ  2ضددددل  لددددط امسددددف . 

ائلطئددددل ةددددت ل  نط تددددط ئسضددددلط     اظ  ائلطئددددل م ددددل  ل ددددط  ائل طئدددد  لتطلددددظ ائل تددددل ح دددد  ا صددددتل اظا لددددط ائمدددد   
 عحخلخ ل طئمه . 

 تلددددط تلدددد  لةددددولئت  ائصددددلتر للدددد  ئدددد  ت لددددل ةدددد  ائثطلندددد   وددددر لدددد   لددددرك للتدددد   ددددط  ا  غتددددر الددددط      
للتدددددد  للدددددد   ددددددم ح لهلددددددط  ددددددطئلدنل  ال ائل مددددددلك  دددددد  ام  هدددددد  لددددددطل ائلتددددددر  ددددددط  لةددددددولئتمهلط م ددددددخ قطةلدددددد  

 . (1)عطةمت ط  لعس  ائم لت  ل  اللائهلط ائلطص  ولصتطت 

ائلن  ددددد   سدددددى ائلطئدددددل لتلمس دددددط   دددددم ا  ائلصددددد    تمح دددددد ا   م لتدددددج  لددددد  ا مددددد ف  دددددم صدددددائل لتسم دددددم
 .(2)عطثعطج تخ دختخ   سى ائلطل عخل  اظ  لنه   الط ا م ف   خ تمح د ل  ع ط  تخ ائلطئل  سى ائلطل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  277ائ طضم لل د حلتخ ائعتطمم   لصخر ةطعد      (1)
 . 271     ن ةهلصخر ائائ طضم لل د حلتخ ائعتطمم    (2)
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 المطمب الثالث

 الغصب

  لودددددر طت هدددددل الدددددظ لدددددطل احدددددخ لضدددددعؤه عدددددخل  اظنددددده   لت دددددطل  (1)ائلصددددد  ئلددددد  هدددددل  لدددددظ ائودددددم  يسلدددددطت      
غطصدددددددد    لئسلددددددددطل ائلضددددددددعلؤ للصددددددددل  لئسلدددددددد للظ لندددددددده للصددددددددل  لندددددددده   لائلصدددددددد  هددددددددل احددددددددخ  ئأللددددددددظ

 مؤعت طج ائلؤ  ائم صتري ائللد  ئسلةولئت  .

 ائددددددى لمةددددددستله  تنددددددطت  ائللصددددددل  ائلددددددطل رخ تسدددددد  ( لدددددد  ائ ددددددطنل  ائلددددددخنم ائ راقددددددم ) 192مددددددن  ائلددددددطخ  )     
 ل ددددط  آلددددر ل ددددط   ددددم ائلطصدددد  ائلددددطل صددددطح  صددددطخف لا  للدددددلخات   ددددط  ا  ائلضدددد  ل ددددط   ددددم صددددطحعه
  لصددددددطرتف ائلصدددددد  ل ددددددط  ائددددددى رخك ؤسدددددد  لا  هنددددددطل اةددددددمرخك صددددددطحعه وددددددط   ددددددط  ل دددددده ائللصددددددل  ائلددددددطل
 (.ا لرج ا ضرار    عطئم لت  ال ل خل  لهظا ائلطص   سى رخك للولن  ن سه

لتلمسدددددف ائم دددددلت   تلدددددط اظا  دددددط  ائللصدددددل  لددددد  ا ودددددتط  ائلثستددددد  ال انددددده لددددد  ا ودددددتط  ائ تلتددددد     دددددطظا      
 ع  تطنهددددط طنددددج لثستدددد   طئلطصدددد  لسدددد   عددددرخ الثطئهددددط   الددددط اظا  طنددددج لدددد  ائ تلددددطج  دددد  تمصددددلر ائدددد ا  ائلطصدددد  

 . (2) نخةظ ائى ائم لت  ائن خي  لتصطر

( لددددددد  ائ دددددددطنل  194 دددددددطئح   هددددددل لدددددددط نصدددددددج  ستددددددده ائلدددددددطخ  )الددددددط اظا غتدددددددر ائلطصددددددد   دددددددم ائللصدددددددل       
 اةددددددددمرخ وددددددددط  ا  عطئلتددددددددطر لندددددددده  طئللصددددددددل  ائلطصدددددددد   نددددددددخ ائللصددددددددل  ملتددددددددر اظا – 1ائلددددددددخنم ائ راقددددددددم )

 ائلطصددددد   سدددددى لردددددد  ائللصدددددل  مدددددرل ودددددط  لا  ا لدددددرج ا ضدددددرار  ددددد  ائم دددددلت  لددددد   تندددددطت  ائللصدددددل 
 ائلددددددطل لع ددددددم ضددددددطلنطت   ددددددط  اةددددددله تمعددددددخل عحتدددددد  ائللصددددددل  ائلددددددطل ائلطصدددددد  غتددددددر اظا الددددددط –2. عطئضددددددلط 
 – 3. ئددددده ائلحصدددددلل لع دددددم ئسحنؤددددد  ضدددددطلنطت   دددددط  ارضددددده  دددددم ل ر هدددددط حنؤددددد  غصددددد   لددددد  ئددددده  ائللصدددددل 

 ا  للتدددددر لنددددده  طئللصدددددل  لطئددددده  لددددد   ستددددده ودددددم  ع تدددددطخ  ائللصدددددل  الصدددددطف ع ددددد  ائلطصددددد  غتدددددر لاظا
 مددددددرل وددددددط  لا  ا لددددددرج ائم لتضددددددطج لدددددد   تنددددددطت  ائللصددددددل  لاةددددددمرخ ائ تددددددطخ  قتلدددددد  ئسلطصدددددد  ا ؤددددددى وددددددط 

 . (عطئضلط  ائلطص   سى لرد  ائللصل 

                                                           

 . 475لحلخ ائرا ي   للمطر ائصحطح   لصخر ةطعد     (1)
 .283ائ طضم لل د حلتخ ائعتطمم   لصخر ةطعد     (2)
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لعطئنةدددددع  ئ لاةدددددخ ائللصدددددل   م معدددددر للصدددددلع  اتضدددددطت مع دددددطت ئسلدددددطل ائللصدددددل    لاظا  دددددط  ائللصدددددل    دددددطرات 
لاظا امسددددف ائ  ددددطر ال ؤددددر   سددددى قتلمدددده ن دددد  لئددددل عددددخل     ستدددد   ائلطصدددد  عددددرخك ائددددى صددددطحعه لدددد  ادددددر لثسدددده

 . (1)م لخ ل  ائلطص  ئ له ائضلط  

 ائلطصددددد   ح ددددد  ح لددددده ائلطصددددد  غطصددددد  – 1( لددددد  ائ دددددطنل  ائلدددددخنم ائ راقدددددم )198لمدددددن  ائلدددددطخ  )     
 وددددط  ا  للتددددر لندددده  طئللصددددل  تددددخك  ددددم امسددددف ال لامس دددده ائللصددددل  ائلددددطل ائلطصدددد  لدددد  احددددخ غصدددد   دددد ظا

 لائل دددددددخار ا لل لنددددددده ل دددددددخارات  تضدددددددل  ا  لئددددددده ائثدددددددطنم  ائلطصددددددد  ضدددددددلنه ودددددددط  لا  ا لل ائلطصددددددد  ضدددددددلنه
 ئدددده  سددددتي ائثددددطنم ضددددل  لاظا ائثددددطنم   سددددى ترددددد  ا  ئهددددظا  ددددط  ا لل  ائلطصدددد  ضددددل   دددد ظا ائثددددطنم  اآللددددر

 . ا لل  سى ترد  ا 

 ت دددددددل  لندددددده ائللصدددددددل   ددددددط  ائلطصدددددد  تدددددددخ  ددددددم هددددددل ائدددددددظي ائللصددددددل  ائلددددددطل احدددددددخ امسددددددف اظا  ددددددظئل – 2
 ردددددلع ئهددددظا ت ددددل  ل  ائلمسددددف ضددددلنه وددددط  لا  ائلمسددددف  سددددى ترددددد  لهددددل ائلطصدددد  ضددددلنه وددددط  ا  عطئلتددددطر

 ( .ائلطص   سى

لتعددددددر  غطصدددددد  ائلطصدددددد  لدددددد  ائضددددددلط  اظا رخك ائددددددى ائلطصدددددد  ا لل ال ائددددددى ائللصددددددل  لندددددده    ددددددطظا      
لنددددددده  تعدددددددر  هدددددددل لائلطصددددددد  ا لل لددددددد  رخك ئسلطصددددددد  ا لل تعدددددددر  لحدددددددخك لددددددد  ائضدددددددلط  لاظا رخك ئسللصدددددددل  

 ائضلط  ل طت .

لاظا مصدددددددرف ائلطصددددددد   دددددددم ائلدددددددطل ائللصدددددددل  ل طلضددددددد   دددددددطئعت  لدددددددث ت ال معدددددددرع عددددددده  هعددددددد  ثددددددد  مسدددددددف      
ائللصدددددل   ددددد ت ال ع ضدددددطت  دددددم تدددددخ ائلودددددمري ال ائللهدددددل  ئددددده  دددددط  ئسللصدددددل  لنددددده ائلتدددددطر ا  تضدددددل  لددددد  

ائهعددددد     ائمصدددددرف حتنةدددددظ ت دددددل  ل دددددط  مصدددددرف تودددددط  لدددددنه   دددددطظا المدددددطر مضدددددلت  ائلطصددددد  صدددددح ائعتددددد  ال 
ئسلددددطل   الددددط اظا اراخ مضددددلت  لدددد  مصددددرف ئدددده ائلطصدددد   ت ددددل  ئهددددظا ا لتددددر ائردددددلع  سددددى ائلطئددددل ا صددددسم 

 .(2)ائلطص  ل  طت  ح ط  ا ةمح طد 

  دددددم ئسلصددددد  لةدددددطل هدددددل ائدددددظي ائحدددددطل)  سدددددى انددددده ( لددددد  ائ دددددطنل  ائلدددددخنم ائ راقدددددم211لمدددددن  ائلدددددطخ  )     
 مسدددددددفا لاظا ائلطصددددددد  ح ددددددد   دددددددم ت دددددددل  ائلخت ددددددد  ان دددددددر اظا  دددددددطئلخت  ائلصددددددد  ح ددددددد  ح لددددددده ائمصدددددددرف ا ائددددددد 

 ( .ضطلنطت  ت ل  لئل عخل  م لخ لنه ائلخت  

                                                           

 . 287ةطعد    ائلصخر ائائ طضم   لل د حلتخ ائعتطمم    (1)
 . 291ةطعد     ائلصخر ائائ طضم لل د حلتخ ائعتطمم    (2)
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لهدددددظا ائمضدددددلت  تملا دددددد لائنيدددددر  ائللضدددددل ت  ئسلةدددددولئت  عدددددطقمرا  ائمضدددددلت  لددددد  نيرتددددد  محلدددددل ائمع ددددد  ائمدددددم 
 . (1)رعم ليهرج  م ائ  ه ائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 16خ. ةلتر ةهتل خنل    لصخر ةطعد     (1)
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 الثالث المبحث

 المسؤولية النتفاء صفة الخطأ عن الفعل الضار حاالت انتفاء

تعدددددت  ائعطحددددد   دددددم هدددددظا ائلعحددددد  هدددددل ا   دددددم  دددددل ائحدددددط ج ائمدددددم تةدددددع   تهدددددط ائودددددل  ضدددددررا ئسلتدددددر      
ت دددددل  للؤددددد  لعطئمدددددطئم ممرمددددد   ستددددده ائلةدددددولئت  ائم صدددددترت  مع دددددط ئهدددددظا ائلؤددددد    ا  ا  هندددددطل حدددددط ج ل تنددددد  

ر حددددط ج منم ددددم  تهددددط لةددددولئت  لحددددخ  ائضددددرر  نم ددددط  ائلؤدددد    لهددددظا لددددط ادددددط   ستدددده ائلوددددرع ائ راقددددم عددددظ 
 ل تن  م معر حط ج ن م ئسلةولئت  ل سى اةطي هظا قة  ائعح  ائى ث   لؤطئ  ر

 ائلؤس  ا لل ر حطئ  ائخ طع ائور م .

 ائلؤس  ائثطنم ر حطئ  ائضرلر  .

 ائلؤس  ائثطئ  ر من تظ الر صطخر ل  رةتي مد  ؤط مه .
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 المطمب االول

 الدفاع الشرعي

ائدددددددخ طع ائودددددددر م هدددددددل احدددددددخج ائحدددددددط ج ائمدددددددم   ت معدددددددر  تهدددددددط ائ دددددددطنل  ائ  دددددددل ائضدددددددطر لؤدددددددط للدددددددد         
 ائلةولئت  .

 لئ نهدددددددط ائلحيدددددددلراج معدددددددتح ائضدددددددرلراج – 1( لددددددد  ائ دددددددطنل  ائلدددددددخنم ائ راقدددددددم )212نصدددددددج ائلدددددددطخ  )       
 غتدددددر  دددددط  غتدددددرك  ددددد  ال ن ةددددده  ددددد  ودددددر م خ دددددطع حطئددددد   دددددم لهدددددل ضدددددررات  احدددددخ   لددددد  – 2. ع دددددخرهط م دددددخر

 ل مضددددددتطج  تددددده مرا ددددددى عم دددددلت  لس لددددددطت  اصدددددعح لا  ائضددددددرلري  ائ دددددخر ظئددددددل  دددددم تدددددددطل  ا   سدددددى لةدددددولل
 (.ائ خائ 

لا  ائدددددظي تمرمددددد  لددددد  نمدددددطة   سدددددى ائدددددخ طع ائودددددر م هدددددل ا معدددددطر ائ  دددددل لعطحدددددطت ل دددددخ  م رتدددددر لةدددددولئت        
 هم رلئ    عخ ئمح د حطئ  ائخ طع ائور م ل  مح د ورلؤ ل تن  ل    ائخا  

ا  ت دددددل  هندددددطل لؤدددددر حدددددطل  سدددددى ائدددددن ي لت صدددددخ عدددددطئلؤر ائحدددددطل ا  ت دددددل   سدددددى لودددددل ائلقدددددلع    .1
اي   تمرالدددددددى لقل ددددددده عحتدددددددد  تل ددددددد  ا ةددددددددمندطخ عدددددددط لرت  ال عطئوددددددددرؤ  ئلنددددددد  لقل دددددددده   ل  تمح دددددددد هددددددددظا 
ائودددددرؤ لعطئمدددددطئم   ت دددددل  هندددددطل لددددددطل  ةدددددملخا  حدددددد ائدددددخ طع ائودددددر م اظا  دددددط  ا  مدددددخا  قدددددخ لقددددد  عطئ  دددددل 

 ظ آثددددطرك ال ان ؤدددد  لؤدددددرك    لددددط ئددددل ن ددددظ ائل مدددددخي درتلدددد  ائ مددددل لةددددس  ن ةددددده  ددددم ائحددددطل   ال اظا مدددددرل لاةددددمن
 . (1)ائس  ائلةرلقطج ل َظ عطئ رار 

ا  ت ددددددل  ا  مددددددخا  غتددددددر لوددددددرلع   ئ ددددددط  ائ ددددددع   سددددددى وددددددل   رم طعدددددده درتلدددددد    ت ددددددخ ا مددددددخا   .2
 ددددد  تةدددددلح ئسددددددطنم اةدددددملخا  ائ دددددل   تةدددددلح ئددددده ال ئلتدددددرك لددددد  صدددددخ لحطلئددددد  ائ دددددع  عحدددددد  ائدددددخ طع ائودددددر م  

 . (2)ائ ع   سته  تحطلئل ضخ ا راخ ائورؤ  ائسظت  
ا  ت دددددل  خ ددددد  ائلؤدددددر عطئ دددددخر ائددددد    خل  مددددددطل  ئحدددددخلخ ائدددددخ طع    دددددطظا مددددددطل  ائلدددددخا   هدددددظا ائ دددددخر  .3

 . (3) ته ل مضتطج ائ خائ   مرا ما معر لم ختطت لاصعح لس لطت عم لت  

                                                           

 . 512خ.  عخ ائلدتخ ائح ت    لصخر ةطعد      (1)
 . 383خ.  خنط  اعراهت  ائةرحط  ل خ. نلري حلخ لطؤر   لصخر ةطعد      (2)
 .341خ. خرع حلطخ   لصخر ةطعد      (3)
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تدددر ةدددععطت ئا  دددط  ائد ةدددم لددد  ائلةدددولئت   دددطظا ال ددد  م تدددت   دددل لؤددد   سدددى حدددخك  ل  دددطت ئدددظئل ةدددت ل    دددل ائل
دةددددطل   ددددل لؤدددد  قةدددد   ت دددد  م تددددت  ح دددد   سددددى لرم عدددده عددددد   لدددد  ائم ددددلت  تمنطةدددد  لل ددددخار لؤدددد ك لاظا ئدددد 

 . (1)لعس  ائم لت   سى ائدلت  عصلر  لمةطلت  

 حدددددد تعدددددتح  )  سدددددى حطئددددد  ائدددددخ طع ائودددددر م ع لئهدددددط ( لددددد  قدددددطنل  ائ  لعدددددطج ائ راقدددددم45لنصدددددج ائلدددددطخ  )     
ظا ائدددددخ طع هدددددظا تةدددددمس له للدددددط  ودددددخ ضدددددرر احدددددخا  ائودددددر م ائدددددخ طع  حدددددخلخ اهلدددددط ت  ال  لدددددخات  ائلدددددخا   مددددددطل  لا 
نلددددط ارم عهددددط ائمددددم ائدرتلدددد   دددد  لةددددول ت  ت ددددل    ندددده وددددر م خ ددددطع حطئدددد   ددددم  ندددده لؤدددد  ا م ددددخ ال ائحددددد هددددظا  لا 

 ع  لعدددددد  مح دددددد  ل   ائدنطتدددددد    لعدددددد  لدددددد  عددددددخ ت  ائدنحدددددد  ع  لعدددددد  مح دددددد     ائحطئدددددد  هددددددظك  ددددددم ئسلح لدددددد  تدددددددل 
 . (2)(  ائدنح    لع  ل  عخ ت  ائللطئ  

 ائةددددددسؤ    ددددددراخ  حددددددخ ل طللدددددد  ائوددددددر م ائددددددخ طع حددددددد تعددددددتح  ( لدددددد  ائ ددددددطنل  ظامدددددده )46لمددددددن  ائلددددددطخ  )     
 إظا إ  ائنتددددد  حةددددد   دددددط  ا  ليت مددددده حدددددخلخ ملؤدددددى لئدددددل ليت مددددده ئلادعدددددطج من تدددددظات  ع لدددددل قتطلددددده  ثندددددط  ائ طلددددد 
 ( .ل  لل ةع  ائللف ئهظا ل ط  عطئل  دراح ال للج   سه    تنو  ا  لتف

لالتدددددرات مددددددخر ا ودددددطر  ائدددددى ا  ائدددددخ طع ائودددددر م   ت مصدددددر  سدددددى اةدددددملخا  ائةددددد ح   دددددؤ   لانلدددددط تلمدددددخ      
م   رمهددددط ا لئددددى . ( لدددد  قددددطنل  ائ  لعددددطج ائ راقددددم  دددد44ائددددى اةددددملخا  اةددددسل  الددددر حةدددد  لددددط عتنمدددده ائلددددطخ  )

 لدددد  تم ددددر  ائددددى ا  مددددخا   سددددى ةددددل مه  دددد  ؤرتددددد ائموددددهتر عدددده  ددددم ائصددددحف تل دددد  ئدددده ا  تةددددملخ  ن ددددي 
 . (3)ائلةتس  ئسرخ لائخ طع 

 

 

 

 

                                                           

 سم ضطري لستل ) ائةع  ا دنعم لاثرك  م نؤطد ائلةولئت  ائم صترت  (   رةطئ  لطدةمتر   ائ راد   دطل   علخاخ    ست   (1)
 . 172    1999ائ طنل    

 .  1969( ئةن  111قطنل  ائ  لعطج ائ راقم رق  ) (2)
 . 38خ. لنظر ائ ضل   لصخر ةطعد     (3)
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 المطمب الثاني

 حالة الضرورة

قدددددخ تددددددخ ائودددددل  ن ةددددده احتطندددددطت  دددددم للادهددددد  لؤدددددرت    تةدددددمؤت  م دددددطخي احدددددخهلط ا  عمح دددددد ا لدددددر        
   لدددددث  ائةددددد تن  ائمدددددم ملودددددل  سدددددى ائلدددددرد  تضدددددحم ائ عؤدددددط  عحللئمهدددددط لددددد  اددددددل ان دددددطظ ر طعهدددددط   ال  ةدددددر 

  ن طظ ول   م حطئ  لؤر  طئحرتد لمةلى هظك ائحطئ  عحطئ  ائضرلر  .ائوعطل ال ائعط  

 طئضدددددرلر  مضددددد  ائودددددل  عدددددت  المتدددددطرت   ستددددده ا  تدددددلا ي عتنهلدددددط لتضدددددحم عدددددط لر ا قدددددل لؤدددددلر          
لترددددد   ددددم م ددددختر ظئددددل ائددددى ل تددددطر ائردددددل ائل مددددطخ ئل ر دددد   تلددددط اظا  ددددط  ائ ط ددددل  ددددم حطئدددد  ضددددرلر  ا    . 

 . (1) ف ةستلطت ل نخلط تثعج ظئل مر    نه ائلةولئت  ال مل ا وخلهل  ط  لتطرك عر   ائلؤر 

عدددده ال علتددددرك   ت ددددل  لس لددددطت ا  عددددطئم لت  ائددددظي تددددراك  لحددددخقط  لدددد  ةددددع  ضددددررات ئسلتددددر ئتم ددددطخج ضددددررات ا عددددر
 . (2)ائ طضم لنطةعطت 

  ددددد ظا ائودددددر ت   هدددددل  تلمدددددطر – 1( لددددد  ائ دددددطنل  ائلدددددخنم ائ راقدددددم )213ائلدددددطخ  ) لهدددددظا لدددددط نصدددددج  ستددددده     
   ا ضدددددؤرار لئ ددددد  ا لدددددف  عطئضدددددرر ا ودددددخ ائضدددددرر لتددددد ال ضدددددررات  ا يلهدددددط رل دددددم ل ةدددددخمط  م طرضدددددج

 ت تددددخ لحددددخد ضددددرر لدددد  ئلتددددرك ال ئن ةدددده لقطتدددد  ئسلتددددر ضددددررات  ةددددع   لدددد  – 2.  ستددددطت  اعؤددددط ت  ائلتددددر حددددد تعؤددددل
 ( . لنطةعطت  ائلح ل  مراك ائظي عطئم لت  ا  لس لطت   ل ت   ةععه ائظي ائضرر  سى  ثترات 

 ائضددددددرر ئددددددخر  ائلددددددط  ائضددددددرر تمحلددددددل – 1) ع لئهددددددط ( لدددددد  ائ ددددددطنل  ائلددددددخنم ائ راقددددددم214ائلددددددطخ  ) ل     
 ائحرتدددددد هندددددطل لان ؤددددد  ائلحسددددد   دددددم حرتدددددد لقدددددلع ئلنددددد  صدددددطحعهط اظ  عددددد  خارات  احدددددخ هدددددخ   ددددد ظا – .2 .ائ دددددط 
 ائدددد   ن ةدددده مس ددددط  لدددد  هددددخلهط  ددددط  لا  ائضددددلط   تس لدددده ئدددد  ا لددددر الئددددم لدددد  عدددد لر هددددخلهط ائهددددطخ   ددددط   ددددط 

 ( . لنطة  عم لت 

 

 

                                                           

 . 386لخ. نلري حلخ لطؤر   لصخر ةطعد     خ.  خنط  اعراهت  ائةرحط   (1)
 . 415خ. لصؤ ى ائدلطل   لصخر ةطعد     (2)
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 ملا رهط ر ل   لئ م م معر حطئ  ائضرلر  قطةل  هنطل ورلؤ  عخ     

ا  ت ددددددل  هنددددددطل لؤددددددر تهددددددخخ ائ ط ددددددل ال غتددددددرك  ددددددم ائلددددددطل ال ائددددددن ي ل  تلمسددددددف هددددددظا ا لددددددر  دددددد   .1
ائدددددددخ طع ائودددددددر م لددددددد  حتددددددد  ا  ت دددددددل  ائلؤدددددددر لودددددددتل ائلقدددددددلع ل  م دددددددل  هندددددددطل  رصددددددد  ئخ  ددددددده ا  

 ةع  ضررات ئسلتر .عطرم ط    ل ت
ا  ت ددددددددل  لصددددددددخر ائلؤددددددددر ادنعتددددددددطت  دددددددد  لرم دددددددد    ددددددددل ائضددددددددرلر  ل دددددددد  ائضددددددددرلر    ددددددددم امدددددددد ف  .2

  لصدددددددلل ائحرتدددددددد ائتددددددده ت دددددددل  لصدددددددخر ائلؤدددددددر ادنعتدددددددطت لهدددددددل ندددددددائل رل دددددددطج ائلحتؤددددددد  عدددددددطئلن ل ئل
ائحرتدددددد لئددددد  ت ددددد  ائ ط دددددل ائدددددظي امسدددددف ائل رل دددددطج ةدددددععطت  تددددده   الدددددط اظا حصدددددل ائلؤدددددر عةدددددع  لددددد  

تةددددطل  ندددده    ددددطظا  ددددط  صددددطح  ائةددددتطر  لةددددر طت لاضددددؤر ائددددى امدددد ف لددددطل  ددددم ةددددعتل ائ ط ددددل  طندددده 
 . (1)مدن  خ ي ول   طنه ت ل  لةول ت لةولئت   طلس  لتح    سته عطئم لت   طل ت 

ا  ت ددددل  ائلؤددددر ائلددددراخ م طختدددده ا عددددر ع ثتددددر لدددد  ائلؤددددر ائددددظي لقدددد   ددددطم ف ائل رل ددددطج اهددددل  لدددد   .3
 لصلل ائحرتد ائى ائعتج .

م طلمددددددج ائموددددددرت طج  ددددددم ائح دددددد   سددددددى ائ ط ددددددل  ددددددم حطئدددددد  ائضددددددرلر   لنهددددددط لددددددط قددددددطل علةددددددولئتمه لقددددددخ 
  الددددددط للقددددددف ائلوددددددرع ائ راقددددددم   ددددددط  ا ثددددددر ائلل  دددددد   دددددد  تسمدددددد   عددددددطئم لت  ائ طلددددددل عددددددل عددددددد   لندددددده

لنؤ تددددد   هدددددل ئددددد  ت  تددددده عطئ طلدددددل لئددددد  ترمددددد   ستددددده ائلةدددددولئت   طلسددددد  لانلدددددط ائ لددددده عم دددددلت  لنطةددددد  
 . (2)  للنهط لط ظه  ائى ا  ط ك عطئ طلل  خترك ائى ائلح ل ل طخل ترد   م م 

 
 
 
 

 

 

                                                           

 . 387خ.  خنط  اعراهت  ائةرحط  لخ. نلري حلخ لطؤر   لصخر ةطعد      (1)
 . 388    ن ةهلصخر ائخ.  خنط  اعراهت  ائةرحط  لخ. نلري حلخ لطؤر    (2)
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 المطمب الثالث
 امر صادر من رئيس تجب طاعتهتنفيذ 

لهددددددم احددددددخج حددددددط ج ا   ددددددط  لدددددد  ائلةددددددولئت  .  ددددددطظا دددددددط  ائ  ددددددل اخا  ئسلاددددددد    تةدددددد ل  ط سدددددده  دددددد       
 .  (1)ائضرر ائظي تةععه ئسلتر 

 ئددددد  لدددددط ا لدددددر   ائ ط ددددل ائدددددى ائ  دددددل تضددددطف – 1( لددددد  ائ ددددطنل  ائلدددددخنم ائ راقدددددم )215ائلدددددطخ  ) نصددددج     
 ظئدددددل للدددد  – 2  .لحددددخك ائلسدددددئ ا  ددددراك هددددل ائ  ستدددد  ائمصدددددر طج  ددددم ائل معددددر ا دعددددطر ا   سددددى لدعددددرات  ت دددد 
 لددددد  ائتددددده صدددددخر  لدددددر من تدددددظات  عددددده قدددددط  اظا عدددددطئلتر اضدددددر ائدددددظي  لسددددده  ددددد  لةدددددول ت  ائ دددددط  ائلليدددددف ت دددددل   

 تثعددددج ا  ائضددددرر احدددخ  لدددد  ل سددددى لادعددد  انهددددط ت م دددخ ال  ستدددده لادعدددد  ا لدددر هددددظا اؤط دددد   طندددج لمددددى رةتةددده
 لا  ائحتؤدددد  دطندددد  ظئددددل  ددددم را ددددم اندددده  سددددى ائددددخئتل ت ددددت  عددددط  امددددطك ائددددظي ائ لددددل لوددددرل ت  ت م ددددخ  ددددط  اندددده

 ل  لئ  (. اةعط   سى لعنتطت   ط  ا م طخك

اظات تدددددد   سدددددى ائلليدددددف ائدددددظي صدددددخر ائتددددده الدددددر لددددد  رةدددددتي مدددددد  ؤط مددددده ا  تثعدددددج ا  ائ لدددددل ائدددددظي      
 . (2)قط  عه  ط  لورل طت لانه  طنج ئخته اةعط  ل  لئ  محلسه  سى هظا ا  م طخ 

 ددددد  صددددد حت  ائدددددرةتي ا خاري    ددددد  تودددددمرؤ عددددده ا  ت دددددل  ائدددددرةتي ائلعطودددددر ئسلليدددددف ئ ددددد  لتدددددد  ائعحددددد  
 لر ائصطخر  لنه مخلل ضل  ص حتمه ا خارت  .تد  ا  م ل  ا لا

 ددددطظا صددددخر ائددددرةتي الددددرات   ملددددد  عدددده ائؤط دددد  ت ددددل  ائلليددددف لةددددول ت  دددد    سدددده اظا دددددط  من تددددظات ئهددددظا      
ا لددددر   لثدددددل ائ دددددط  ائ دددددع   سدددددى ودددددل  لددددد  قعدددددل ائوددددرؤ  عندددددط   سدددددى الدددددر صدددددطخر لددددد  ائدددددرةتي ائلعطودددددر 

عدددددل ا  هدددددظا ا لدددددر لددددد  صددددد حت  ائ طضدددددم ال ائلدددددخ م  ائدددددظي ئدددددتي لددددد  صددددد حتمه اصدددددخار الدددددر ائ دددددع   
 ائ ط    ط خ   طل  .

ائلةددددددملخلت  ائسددددددظت  ل دددددده عددددددطم ف ا ؤ لدددددد  ائللدددددددلخ   ددددددم ائةددددددلد  صددددددحملئ دددددد  اظا الددددددر ائل ددددددم  ائ     
 . (3)ئلؤلرمهط  سى ائصح  ائ طل  لامس لهط    م ط   سته  ائلةولئت  

                                                           

 . 385ةطعد     ائلصخر ائخ.  خنط  اعراهت  ائةرحط  لخ. نلري حلخ لطؤر    (1)
 . 515خ.  عخ ائلدتخ ائح ت    لصطخر ا ئم ا    لصخر ةطعد      (2)
 .386خ.  خنط  اعراهت  ائةرحط  لخ. نلري حلخ لطؤر   لصخر ةطعد      (3)
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 ددددد  ائلليدددددف  ندددددخ  ملا رهدددددط ئ  مدددددخاخ عطنم دددددط  ائلؤددددد نسلددددد  للدددددط م دددددخ  ا  هندددددطل ث ثددددد  ودددددرلؤ تدددددد       
 ل سى ائنحل ا مم ر من تظك ا لر صطخر ل  رةتي مد  ؤط مه

 دددددددم ا خاراج  ت لددددددد ا  ت دددددددل   دددددددل لددددددد  ا لدددددددر لائلددددددد للر للي دددددددطت  طلدددددددطت   لتةدددددددملي  دددددددم ظئدددددددل ا   .1
سعدددددددطة   دددددددم   ئائلر  تددددددد  ال ائلحط يدددددددطج ال ا قدددددددطئت  ال ائهتةدددددددطج ا لدددددددرج لتمرمددددددد   سدددددددى ظئدددددددل انددددددده   ت دددددددل 

 لوةة  مدطرت  ال ئ ع   
ئسددددددملس  لدددددد  ائلةددددددولئت  ل  توددددددمرؤ ا   ( لدددددد  ائ ددددددطنل  ائلددددددخنم ائ راقددددددم215ندددددد  ائلددددددطخ  ))ئ ةددددددمنطخ ائددددددى 

م ددددددل  هنددددددطل   قدددددد  لعطوددددددر  عددددددت  ا لددددددر لائلدددددد للر   ددددددخ ت ددددددل  ا لددددددر  ددددددم ا سددددددى خردددددددطج ائةددددددس  ائددددددليت م 
 لائل للر  م اخنطهط .

   طلددددد   دددددم ائحدددددخلخ ائمدددددم رةدددددلهط ائ دددددطنل  ئدددددظئل  دددددطظا  دددددط  غدددددر  ا  تدددددراخ عدددددط لر مح تدددددد لصدددددسح .2
طنل  ل نخةدددددظ م دددددل  ائلليدددددف  تلدددددط تددددد لر عددددده مح تدددددد لصدددددسح  لطصددددد   طنددددده ت دددددل  قدددددخ لدددددر   ددددد  حدددددخلخ ائ ددددد

 ائلطت  ل  ا عطح  ل خلل  .
ا  تثعددددددج ائلليددددددف ا م ددددددطخك علوددددددرل ت  ا لددددددر ائددددددظي ن ددددددظك لا  ا م ددددددطخك  ددددددط  لعنتددددددطت  سددددددى اةددددددعط   .3

 لانه  ط  قخ را ى لاد  ائحتؤ   تلط قط  عه .ل  لئ    

 . (1) طظا مح  ج هظك ائورلؤ انم ج لةولئت  ائل للر لقطلج لةولئت  ا لر 

لالتدددددرات نودددددتر ائدددددى ا  ا ةدددددطي ائ دددددطنلنم ئ   دددددط  لددددد  ائلةدددددولئت   دددددم هدددددظك ائحطئددددد    ا  مؤعتدددددد ائ دددددطنل      
ط عطندددددده لؤدددددد  لعطئمددددددطئم   مددددددنه  ائلةددددددولئت      ت ددددددخ ةددددددععطت لدددددد  اةددددددعط  ا عطحدددددد  ائمددددددم   تلصددددددف ائ  ددددددل  تهدددددد

 .(2) ائلخنت 

 

 

 

 

                                                           

 للطع خهط . 314خ. خرع حلطخ   لصخر ةطعد      (1)
 .242 عخ ائلدتخ ائح ت    لصخر ةطعد    خ.  (2)
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 : الخاتمة

ئ نصددددددر ائلؤدددددد   ددددددم ائلةددددددولئت  ائم صددددددترت  ا  ائلوددددددرع ائ راقددددددم  ائعحدددددد  ائلم ددددددخ معددددددت  لدددددد  لدددددد ل         
لضدددددد  اح ددددددط   ثتددددددر  حددددددلل مؤعت ددددددطج ائلؤدددددد  ائم صددددددتري لآثددددددطرك لاتضددددددطت حددددددط ج انم ددددددط  ائلةددددددولئت   نم دددددددط  
 نصددددر ائلؤددددد    لئ نددددده ئددددد  تضددددد  م رتدددددف ل دددددت  ئسلؤدددد  ائم صدددددتري   ل دددددط   دددددم ا ح دددددط  ائدددددلارخ  منطقضدددددطج 

  قطةلدددددد  علدددددددلخ ائلؤددددد  لقتطلدددددده لمددددددطر  الددددددرج تؤعددددددد ائح دددددد  ظامدددددده  سددددددى لاضدددددح   هددددددل مددددددطر  تد ددددددل ائلةددددددولئت
اصددددست  حمددددى لا   طنددددج لل  دددد  ئ نهددددط اصددددست  لتعددددخل ظئددددل  لةددددولئتمهلطنددددطق  ا هستدددد  ال  ددددختلهط    تد ددددل 

(  دددددددم   رمهدددددددط ا لئدددددددى ائمدددددددم 186( لهدددددددظا لدددددددط تم دددددددطر  لددددددد  نددددددد  ائلدددددددطخ  )191دستدددددددطت  دددددددم نددددددد  ائلدددددددطخ  )
  ائضدددددددلط  للددددددد  هدددددددظك ائخراةددددددد  ملصدددددددسنط ائدددددددى لدلل ددددددد  لددددددد  ائنمدددددددطة  اودددددددمرؤج ائم لدددددددخ  ل ائم دددددددخي ئلددددددددل 

 -لائملصتطج لهم ر

 -أواًل : النتائج :

( دلسدددددد  لدددددد  ائةددددددسعتطج لا تدطعتددددددطج  لدددددد  ائنطحتدددددد  ا تدطعتدددددد  هددددددل ائدددددد ا  191ا   ددددددم ندددددد  ائلددددددطخ  ) .1
للتدددددد  ال غتددددددر  صددددددعمائددددددلئم ال ائلصددددددم ال ائ ددددددت  علعسدددددد  ائم ددددددلت   دددددد  ا ضددددددرار ائمددددددم تةددددددععهط 

   دددددم ح لهلدددددط . الدددددط لددددد  ائنطحتددددد  ائةدددددسعت   هدددددم ئددددد ل  ائضدددددلط  لددددد  لدددددطل لددددد  لقددددد  لنددددده لدددددل للتددددد  
ائضددددددرر اظا  ددددددط  للتدددددد ات ال غتددددددر للتدددددد ات ال لدددددد   ددددددم ح لهلددددددط لاظا م ددددددظر ظئددددددل  ددددددط  ائلةددددددولل  ندددددده 
ةدددددترد   ستددددده علعسددددد  ائم دددددلت  ائدددددظي خ  ددددده  نددددده ل دددددم ائحدددددطئمت  ةدددددت ل  ندددددطق  ا هستددددد  ال  دددددختلهط 

 لمضرر .
مرؤج ائم لدددددددخ ال ائم دددددددخي ئلددددددددل  ائضدددددددلط  لئددددددد  ملضددددددد   تدددددددف ةدددددددت طي هدددددددظا ( اوددددددد186ائلدددددددطخ  ) .2

 ائم خي اظا  ط  ائول  نطق  ال  خت  ا هست  .
( ظ دددددرج حدددددط ج ل تنددددد  ت معدددددر  تهدددددط اةدددددملخا  ائحدددددد غتدددددر ددددددطة  لئددددد  معدددددت  هدددددل ةدددددت ل  7ائلدددددطخ  ) .3

 ا ةم لطل ئهظا ائحد دطة ات اظا  طنج لن  مه لودس  . 
ال ائودددددل  ائؤعت دددددم  دددددخت   ائل ندددددلياي ل تدددددطر ئ تدددددطي لدددددخج لةدددددولئت  ائودددددل   ائ  ددددده ئددددد  تدددددظ ر .4

 ا هست  ال نطقصهط هل ةت ل  ل تطرات ولصتطت ال للضل تطت ؟ .
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 -ثانيًا : التوصيات :

( عدددددط  ت دددددل  ائدددددلئم ال ائلصدددددم 191نرددددددل لددددد  ائلودددددرع ائ راقدددددم اخلدددددطل م دددددختل  سدددددى نددددد  ائلدددددطخ  ) .1
 رر ائظي تةععه ل  محج ر طتمه ئسلتر .ال ائ ت  هل ائلةولل    م لت  ائض

( عطضددددط     ددددر  معددددت  ا  186نسددددملي لدددد  ائلوددددرع ائ راقددددم اخلددددطل م صددددتل ا ثددددر  سددددى ندددد  ائلددددطخ  ) .2
عطئوددددددل  ائؤعت ددددددم ائ طلددددددل ا هستدددددد  اي  ال ائم ددددددخي ئمرمدددددد  ائلةددددددولئت  لطصددددددطت  ت ددددددل  وددددددرؤ ائم لددددددخ

  ئسوددددددددل  ائل نددددددددلي ال ا  ت ددددددددل  ائلؤدددددددد  عطئنةددددددددع  ئ  سدددددددده هددددددددل ائللددددددددد  ئسلةددددددددولئت  الددددددددط عطئنةددددددددع
 ائول  ائؤعت م نطق  ا هست  ال  ختلهط  طئضرر هل ائظي ت ل  للد  ئسلةولئت  .

لدددد  ا  ضدددددل اضددددط   حطئددددد  راع دددد   سدددددى ائ  ددددر  ائثطنتددددد  لدددد  ائلدددددطخ  ائةددددطع     دددددخ ظ ددددرج ائ  دددددر  ائثطنتددددد   .3
ملخا  ثددددد   حدددددط ج ت دددددل   تهدددددط اةدددددملخا  ائحدددددد غتدددددر ددددددطة     طئحطئددددد  ائل مرحددددد  هدددددم اظا  دددددط  اةددددد

ائحددددد ائدطئدددد  ئسلصددددسح  ائلوددددرل   ائمددددم مةددددطلي ال م تددددخ  دددد  ائضددددرر ائددددظي تصددددت  ائلتددددر لئ نهددددط 
 لن    لودس  ئلةملخ  ائحد عطئنةع  ئسضرر ائحطل ائظي تصت  ائلتر .

لددددددد  لدهددددددد  نيدددددددر لملاضددددددد   نرددددددددل عدددددددط  م دددددددل  هندددددددطل ل دددددددطتتر ئ تدددددددطي ائلؤددددددد  عطئنةدددددددع  ئسودددددددل   .4
تل دددددد  ا   ضدددددطت ملحتددددددخ هدددددظك ا ح ددددددط  ئ  هلدددددط    ط ثنددددددط   ائل ندددددلي ل ددددددخت  ا هستددددد  ال نطقصددددددهط لات

نؤعدددددد عوددددد نهلط ائل تدددددطر ائولصدددددم عط معدددددطر ا  هندددددطل لددددد  هدددددل لةدددددولل  دددددنه  لاتضدددددط   تل ددددد  ا  
نؤعدددددد  ستهلدددددط ائل تدددددطر ائللضدددددل م عط معدددددطر ا  ائرددددددل ائل مدددددطخ هدددددل ودددددل  عدددددطئ   طقدددددل ل  ت دددددطي 

 ؤعت م نطق  ال لن خ  ا هست . عتنه لعت  ول  ن تيعول  ل نلي لاتضط   تل   ا  
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 المصادر والمراجع :

 اواًل : المعاجم 

 . 1981ئعنط     –لحلخ ائرا ي   للمطر ائصحطح   خار ائ م  ائ رعم   عترلج 

 ثانيًا : الكتب 

   ا خعتددددددد  ائح لقتددددددد   تددددددد  ل معددددددد    2ؤ   ا ئمددددددد ا  لصدددددددطخر    دددددددطي  ددددددددلاخ. خ ل ةدددددددسلط  احلدددددددخ. خ .1
2117. 

 ائدددددددخار   1ؤ  (  ا ئمددددددد ا  لصدددددددطخر) 1    ئ ئم الدددددددطج ائ طلددددددد  ائنيرتددددددد    لنصدددددددلر لحلدددددددخ الددددددددخ. خ .2
 .2113    لط    لائمل ت  ئسنور ائث ط   لخار لائمل ت  ئسنور ائ سلت 

 ائةدددددددنهلري ل معدددددد   (  ا ئمدددددد ا  لصدددددددطخر – ا لل ائ ةدددددد )  ئ ئم الددددددطج ائ طلددددددد  ائنيرتدددددد    حلددددددطخ خرع .3
 .2116   عترلج – ئعنط   

 ائحختثددددددد  ائلوةةددددددد    ائلت طنت تددددددد  اآل ج   دددددددل  ددددددد  ائلخنتددددددد  ائلةدددددددولئت    خندددددددل  ةدددددددهتل ةدددددددلتر. خ .4
 .2115   ئعنط    ؤراعسي   ئس مط 

   1    ا ئمدددددد ا  لصددددددطخر   ائعوددددددتر ؤدددددده. خ ل ائع ددددددري ائعددددددطقم  عددددددخ. خ ل   ائح ددددددت  ائلدتددددددخ  عددددددخ. خ .5
 .1981   ائ راد   لائنور ئسؤعط   ائ م  لوةة  لؤطع 

 .2117   علخاخ   ائ طنلنت  ائل مع    1    ا ئم ا  لصطخر   ائح ت  ائلدتخ  عخ. خ .6
   ائ لددددددطنم لؤع دددددد   ((  ائنصددددددل   سددددددى ل ددددددطر  وددددددرح))  ا ئمدددددد ا  لصددددددطخر    متددددددط   رتددددددخ ائحددددددط   .7

 .1956   علخاخ
   ائ دددددطهر    2ؤ  (  ا ئمددددد ا  لصدددددطخر)  ئ ئمددددد ا  ائ طلددددد  ائنيرتددددد    ئؤت دددددم لحلدددددلخ حةدددددط  لحلدددددخ. خ .8

2112. 
 .1999   ائدطل ت  ائلؤعل طج خار   ا ئم ا  لصطخر   ائدلطل لصؤ ى. خ .9

 لصددددددددطخر)   ل طرندددددددد  خراةدددددددد  ائلددددددددخنم عطئ ددددددددطنل  ئ ئم الددددددددطج ائ طلدددددددد  ائنيرتدددددددد    ائ ضددددددددل لنددددددددظر. خ .11
 .1991   علخاخ   3ؤ  1  (  ا ئم ا 

 لصددددددددطخر)  ا لل ائ ةدددددددد  ائلدددددددخنم ائ ددددددددطنل  وددددددددرح  دددددددم ائلددددددددلد    ائعتددددددددطمم حلتدددددددخ لل ددددددددد ائ طضدددددددم .11
 .2117   ائح لقت   ت  ل مع    1ؤ  (  ا ئم ا 
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 ثالثًا : الرسائل 

 لطدةدددددمتر رةدددددطئ   (  ائم صدددددترت  ائلةدددددولئت  نؤدددددطد  دددددم لاثدددددرك ا دنعدددددم ائةدددددع )  لستدددددل ضدددددطري  سدددددم
 .1999   ائ طنل   ست    علخاخ دطل     ائ راد  

 رابعًا : القوانين 

 .1969 ( ئةن 111قطنل  ائ  لعطج ائ راقم رق  ) .1
 1951( ئةن  41ائ طنل  ائلخنم ائ راقم رق  ) .2


