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                                   المقدمة                      

الضارة املنشئة اللتزام ان الفعل  الضار يعد احد شقي االلتزامات غري التعاقدية  الذي يكون  متمثالً بالوقائع القانونية  
بالتعويض ، الذي شغل حيز واسعاً من اهتمام املشرعني والفقهاء او الشراح واجتهاد القضاء سواء يف العالقات الوطنية 

ن العالقات يف البحتة او العالقات ذات الطابع الدويل اخلاص) والذي يكون حمل دارستنا  يف اختصاص النوع االخري م
 1951لسنة (40رقم ) العراقيالقانون املدين  او مفهوماً  يف مل يورد فيه تعريفاً  يث ان الفعل الضارتنازع القوانني (.ح

( قد تضمنتا 203(و)202الشراح، حيث نالحظ ان املادتان) والفقهاء  ص صريح لذلك اغلب التعريفات تعود اىلنب
اي  القتل او اجلرح او الضرب اومن على) كل فعل ضار بالنفس  (202ادة)النص على الفعل الضار، حيث نصت امل

يف حالة )يف حالة القتل و  نصت على (203اما املادة) الضرر(. ثمن احد بالتعويض  من انواع االيذاء  يلزمنوع اخر 
هم عن تعويض االشخاص الذين كان يعلي الضرر مسؤوال   من احدث الوفاة بسب اجلرح او اي فعل ضار اخر يكون 
                                                                     .(1)ة(املصاب وحرموا من االعالة بسب القتل والوفا

ان امهية هذا  البحث هو القى نظرة اوالً على اركان مسؤولية  الفعل الضار اليت تبني  مسؤولية  الفاعل اهمية البحث: 
ول العربية و الغربية اليت تبني القانون الواجب التطبيق ، وكذلك داملقارن  ملختلف  قوانني  الون وثانياً على احكام القان

              االطالع على االتفاقيات الدولية من خالل حتليل نصوصها اليت تسهم يف حتديد القانون الواجب التطبيق.

 ما هوو ،) العمل غري املشروع ( ؟عن الفعل الضارملسؤولية الناجتة اما هي تدور مشكلة البحث  عن مشكلة البحث: 
هذا ( ؟ اليت سنجيب على  اي قضايا الفعل الضار املشوبة بعنصر اجنيب الضار)  القانون  الواجب التطبيق على الفعل

لبعض  تفسري العربية والغربية وال  القوانني  التساؤل يف خامتة البحث بعد دراسة اركان املسؤولية والقانون املقارن ملختلفة
   االتفاقيات الدولية.                                                                                                   

حيث اعتمدنا يف درستنا اسلوب املقارنة و التحليل حيث اعتمدنا اسلوب املقارنة بني قوانني  الدول منهجية البحث: 
ة .         التحليلي يف االتفاقيات الدوليدون التقيد بعدد حمدد من القانون املقارن، واعتمدنا االسلوب العربية والغربية   

                                                           

                                . 9/8/1951يف  3015نشر يف الوقائع العراقية ذي العدد  وتعديالته ، 1951( لسنة 40( القانون  املدين العراقي رقم )1)
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نظراً ألمهية  هذا البحث سنقسم  البحث اىل مبحثني  حيث  خنصص املبحث االول للمعرفة  اركان هيكلية البحث: 
الصار)العمل صه للمعرفة القانون الواجب التطبيق على الفعل املسؤولية الناجتة عن الفعل الضار، اما املبحث الثاين خنص

                                                                                                         غري املشروع(.  
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                                             المبحث االول  

اركان المسؤولية الناتجة عن الفعل الضار                               

ان  املسؤولية  اليت يقررها  القانون املدين او غريه  من القوانني  عدا القانون  العقايب فتدعى املسؤولية  املدنية ، و لكن 
املسؤولية  املدنية بدورها  تقسم اىل نوعني ، فقد تنشأ  عن إخالل بالتزام  ناشئ عن عقد صحيح و تسمى املسؤولية 

شأ عن إخالل بالتزام  يفرضه  القانون  فتدعى باملسؤولية  عن العمل غري املشروع. وان العقدية  او التعاقدية . و قد تن
املسؤولية  الناشئة  )الناجتة ( عن العمل غري املشروع تطلق عليها تسميات متعددة  منها املسؤولية  عن الفعل الضار و 

االخري و ان مل يكن أدقها، ولبيان الفعل الضار الضمان و املسؤولية التقصريية . و لكن  أكثرها  شيوعاً هو املصطلح 
)العمل غري املشروع ( البد من معرفة اركان هذا الفعل ،حيث سنتناول يف املطلب االول ركن اخلطأ ونتناول يف املطلب 

سنتناول  الثاين  الركن الثاين من اركان مسؤولية الفعل الضار )العمل غري املشروع ( و هو  الضرر اما يف املطلب الثالث
                                            الركن الثالث اال هو العالقة السببية اليت جتمع بني اخلطأ و الضرر.          

  

 

                                   المطلب االول : الخطأ التقصيري.    

المطلب الثاني : الضرر .                                                            

             المطلب الثالث : العالقة السبية بين الخطأ والضرر.                                      
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                                                                                       المطلب االول
الخطأ التقصيري                                                                          

مل  يتطرق  املشرع  العراقي  يف  القانون املدين  اىل وضع  تعريف  خلطأ التقصريي و ترك الباب  مفتوح  إلراء  الفقهاء 
اهتم هبذا الصدد.                                                                            والقضاء املعاصرين واجتهاد  

اهم التعريفات استقراراً  ودقة يف الفقه والقضاء مبا  خيص اخلطأ التقصريي هو ان اخلطأ  التقصريي هو )اخالل بالتزام 
. و ان ( 1)قانوين يصدر عن ادراك و متييز( فاخلطأ هبذا   املعىن هو تعدي  غري مشروع  من  شخص يلحق ضرر بالغري

التزام  باحرتام حقوق الكافة وعدم االضرار هبم ، وهذا االلتزام ببذل عناية  و العناية هذا االلتزام  القانوين السابق هو 
املطلوبة هي عناية الرجل املعتاد ، و بذلك  خيتلف  االلتزام   العقدي الذي يفضي االخالل به اىل املسؤولية  العقدية 

االلتزام القانوين الذي يؤدي االخالل به اىل املسؤولية  اليت تقوم  على االلتزام  بتحقيق غاية او بذل عناية احياناً ، عن
. ( 2)التقصريية ويكون التزاماً ببذل عناية دائماً 

و من خالل التعريف  نالحظ  ان  اخلطأ باملسؤولية  التقصريية  يقوم  على عنصرين  او  ركنني  ، الركن االول  مادي 
                                         .( 3)الثاين معنوي هو )االدراك(و هو)التعدي( ويقصد به جماوزة احلق ، والركن 

                                                                                     الركن المادي : االخالل والتعدي

 ناحيتني  من التصرف   ميكن  النظر  اىل هذا   حيث  القانون  الشخص ال يقره  يف ان تصرف كن  التعدي ر   يقوم 

يكون الشخص متعدياً عند قيامه بعمل مادي جتاوز  فيه احلدود الذي كان   من الناحية االجيابيةف و السلبية   االجيابية
 عليه كان    فيدهس شخص متعمد  كبرية يسري بسرعة  كالسائق  الذي ،(  4)بالعمل جيب  عليه  التزامها عند قيامه 

                                                           

 . 179، ص 1981، دار السنهوري ، بريوت ، لبنان ،  1، ط 1، ج ، مصادر االلتزام ( د. درع محاد1) 
،  1980، مؤسسة الكتب للطابعة والنشر ، العراق ،  1االلتزام ، ج، مصادر أ. عبدالباقي البكري و م. حممد طه البشري  د. عبد اجمليد احلكيم و( 2)

 . 215ص
 . 257، ص 1956د. فريد فتيان ،  مصادر االلتزام  ، مطبعة العاين ، بغداد ، ( 3)
 . 491، ص1957، مطبعة العاين، بغداد ، 4، ط 1د. عبد اجمليد احلكيم ، املوجز يف شرح القانون املدين)مصادر االلتزام( ،ج( 4)
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بعمل  قصر يف القيام   اذا  السلبية  يكون  الشخص متعدياً   الناحية من اما القانون ،   الذي حددها يتجاوز السرعة 
. ( 1)الذي ال يضئ  مصابيح سيارته ليالً الذي يؤدي اىل اصطدام وحدوث ضررجيب عليه القيام به ، كالسائق مادي   

وهنا  جيب  حتديد معيار  يقاس به  الفعل اذا كان خطأ ام ال . فيوجد معياران حسب ما حدده  الفقه  اوهلما  املعيار 
باملعيار الشخصي)الذايت(اننا اذا اردنا ان حنكم على الفعل هل هو اخالل ، يراد وضوعيالشخصي  و  االخر املعيار امل

ي  وقع منه الفعل ، فاذا كان الشخص يقضاً فان اي احنراف من  جانبه او تعدي  فأننا  ننظر اىل ذات  الشخص الذ
يعترب خطأ ، اما  اذا  كان  الشخص  دون  مستوى الرجل العادي من اليقظة والذكاء، فأننا ال حناسبه على االحنراف  

                                              .   ( 2) او االخالل اال اذا كان هذا االخالل على درجة كبرية من اخلطورة

اما  املعيار املوضوعي مضمونه  النظر اىل االحنراف بسلوك الشخص املعتاد دون االكرتاث بشخص من وقع منه الفعل 
الضار بالتايل ننظر اىل الشخص على انه من  نفس طائفة  من وقع منه الفعل و يف نفس  ظروفه  حبيث يصبح  قياس 

                                                                                        .( 3)ميع الناسالتعدي بالنسبة جل

اما املراد  بالظروف  الفاعل اليت  يفرتض احاطة  الشخص املعتاد هبا  فقد اختلف الرأي  بشأهنا ، و ذهب اكثر الفقه 
احمليطة  بالفاعل كظريف  الزمان و املكان ،  دون الظروف  الداخلية   واغلب القضاء اىل القول بأهنا  الظروف اخلارجية

                                         . ( 4)سنالو طباع الحالة عصبية وحسن بشخصه من صحة وثقافة و اليت  تتعلق 

متعدياً وال يكون مسؤوالً عما يكون او االمتناع عنه فانه  ال  تيان فعلإهناك واجب قانوين على االنسان بونالحظ ان 
الذي  يقضي (مثال القاضي )الواجب ال يتقيد بوصف السالم و هذا هو مرجع للقاعدة الفقهية  يرتبه من  ضرر للغري

 عدام مثالً ال يكون متعدياً وال جيب عليه الضمان وعلى احملسن من ذلك الشخص الذي ينكل عن اداء  الواجبباإل
                               .  (5)به  او يأيت  فعاًل  منهي عنه يكون متعدياً  يلزمه الضمان فيمتنع  عن  فعل  مأمور

 

                                                           

 . 271، ص2017، مكتبة زين احلقوقية ،بريوت ، لبنان ،2د. امحد سلمان و د. جواد كاظم جواد ، مصادر االلتزام ،ج( 1)

 338د. درع محاد ، املصدر السابق ، ص( 2)
 .                                                                   304، ص1991، جامعة بغداد ،1، ط 1د. منذر الفضل ، مصادر االلتزام ، ج( 3)
 . 216د. عبد اجمليد احلكيم واخرون ، املصدر السابق ، ص( 4)
.                                                      395، ص 1999سكندرية ، ( د. مصطفى الجمال ، مصادر االلتزام ، دار المطبوعات الجامعة ، ا 5)  
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                                                                              الر كن المعنوي: األدراك او التمييز 
قد ترتب على اعتبار االدراك او التمييز عنصر يف اخلطأ عدم مسؤولية  الصيب غري  املميز او اجملنون عن افعاهلما الضارة  
كما ترتب عليه  عدم مسؤولية  من فقد التمييز بصورة وقتية ألي سبب عارض كالسكر او تعاطي  املخدرات  اال اذا 

ارض.                                                                 ثبت أن الفاعل قد تسبب خبطئه  يف حدوث الع  

اء املعاصرين و يف اال ان اشرتاط  التمييز لرتتب املسؤولية عن العمل غري املشروع مل  جيد تقباًل  من جانب الفقه والقض
 .( 1)معوزاً  الفعل الضار مليئاً و املصابعل للعدل السيما اذا كان فايثة ملا ما توجد فيها من جمافاة احلدبعض القوانني 

                                 .امعان النظر يف نصوص التقنيني املدين العراقي يكشف عن امور ثالثة هي من خاللو 

ان املشرع  العراقي جعل مسؤولية  عدمي  التمييز مسؤولية  اصلية و ان  كانت خمففة  فهي مسؤولية اصلية ، و ان 
لقيم او الوصي امكن ألي من هوالء الرجوع عليه .                  تعذر حصول التعويض من ماله و دفعه الويل او ا  

( ، اال 191ان املشرع العراقي وقع يف  تناقض فهو اشرتط التعمد والتعدي لقيام املسؤولية التقصريية يف املادة )  
مل االهلية والضرر ملسؤولية عدمي االهلية .                       ان كان  االجدر اشرتاط التعمد والتعدي ملسؤولية كا  

ان املشرع  العراقي و ان حاول جاهدا جماراة  الفقه  االسالمي يف مسلكه اال أنه ادخل  حتويراً  على ما استقر به 
الفقه ، حيث ان  املشرع العراقي اشرتط التعمد و التعدي يف الضمان خالفاً لفقه الذي مل يشرتط أياً منهما ، كذلك  

بالضمان سواء كان مباشراً لفعل الضار او متسبباً يف احداثه خالفاً  لفقه الذي  الزم املشرع العراقي التعمد  او التعدي
جعل املباشر وحده ضامناً  دون املتسبب ، و كذلك اجاز املشرع اجتماع  املباشر واملتسبب يف الضمان خالفاً للفقه 

                                           الذي جييز التكامل بينهما .                                                

 *كما ان يوجد خلطأ التقصريي عدة نواع وامهها .                                                                      

ارتكاب  اخلطأ االجيايب هو القيام  بعمل حيرمه  القانون كالغصب واالتالف و الخطأ االيجابي  و الخطأ السلبي: -أ
.اما اخلطأ السليب هو االمتناع عن العمل، كما اذا مل يضئ سائق السيارة مصابيح سيارته لياًل  فأدى( 2)اجلرائم املختلفة  

 
                                                           

 . 217د. عبد اجمليد احلكيم واخرون ، املصدر السابق ، ص ( 1)

 . 297د. امحد سلمان و د. جواد كاظم جواد ، املصدر السابق ، ص( 2)
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.(1)فعدم  أضاءت املصابيح انا هو عدم القيام بعملاىل وقوع  اصطدام  وحدوث  ضرر،    

فاخلطأ واجب االثبات هو اخلطأ الذي جيب على الدائن اثباته  يف  الخطأ واجب االثبات و الخطأ المفترض:  -ب
املسؤولية  لذا فأن)البينة على من  ادعى و اليمني على من نكر( ، جانب املدين ، وذلك  تطبيقا  للقاعدة العامة بأنه 

 اخلطأ فهو  املفرتض اما اخلطأ ، املسؤولية من مدعي  خطأ واجب االثبات تقوم على  عن اعماله الشخصية الشخص
                      .( 2)مسؤولية الذي يفرتض القانون حتقيقه من جانب املسؤول مث ال يكلف املدعي بأثبات اخلطأ  

فالبد فيه  بالغري ،  مقرتن بقصد االضرار خطأ العمد هو االخالل بواجب قانوين  خطأ العمد و خطأ االهمال: -ج
اخلطأ مصحوباً  بقصد   بواجب  قانوين، و البد ان يكون  ذلك الفعل يعد خطأ اي اخالاًل  عن  من فعل أو امتناع 

اىل   اذا مل يتجه  الفعل يف ذاته ث ألحدا  الضرر و ال يكفي اجتاهها  اىل احداث  االرادة االضرار بالغري ، اي اجتاه 
عن عدم بدل العناية واحليطة واليقظة بشؤون   وهو ينتج   الضارة. اما خطأ االمهال قد يكون جسيماً  احداث نتائجه 

يف شؤون نفسه و هذا اخلطأ ال يتفق  مع حسن النية،   ال ميكن ألقل الناس عناية و اقلهم ذكاء ان يغفله  الغري بقدر
                                     . ( 3)يقرتفه الرجل العادي يف احلرص والعناية ن اخلطأ يسرياً وهو الذي  ال يكو وقد 

 

                                               المطلب الثاني 

الضرر                                                             

الذي يصيب الشخص يف  حق اويف مصلحة مشروعة له ، و يعد  الضرر ركن اساس  يف  يعرف الضرر هو األذى 
.( 4)املسؤولية الن املسؤولية تعين التزاماً  بالتعويض و التعويض يقدر بقدر الضرر  

                                                           

                                                                                             .    220. عبداجمليد احلكيم واخرون ، املصدر السابق ، صد( 1)

 . 297امحد سلمان و د. جواد كاظم جواد ، املصدر السابق ، ص .د(2)

                                                                                                                                                                                                                         . 298املصدر نفسه ، ص  (3)

 .                                                                                                     212، املصدر السابق ، صواخرون د. عبد اجمليد احلكيم ( 4)
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 حيث ان  الضرر هو الذي  يعطي احلق  يف املطالبة بالتعويض وهو الذي يربر به احلكم ال اخلطأ ،فال يكفي ان يكون
.فاذا حاول سائق سيارة دعس شخص و لكنه مل ( 1)هناك خطأ لتقرير املسؤولية ، بل جيب ان ينشأ عن اخلطأ ضرر

  يفلح و مل يصيبه بضرر ، فال حيكم عليه بالتعويض لعدم وجود ضرر يعوض عنه .

او املصلحة متعلق  كما ان  مل يشرتط ان يكون احلق او املصلحة اليت مت املساس هبا حمدودة  حيث قد يكون احلق
بسالمة اجلسم او العاطفة او املال او احلرية او الشرف او االعتبار الشخصي او غرية ذلك ، حيث ال يشرتط  ان  

يكون  احلق الذي  حيصل املساس به  حق مالياً بل يكفي املساس بأي حق حيميه القانون  كاحلق يف  احلياة و احلق 
ط ان يكون املساس حبق حيميه  القانون بل  يكفي ان  يقع  الضرر على مصلحة  يف سالمة  اجلسم بل انه  ال يشرت 

.      ( 2)لشخص حىت و لو مل يكفلها  القانون  بدعوى خاصة طاملا هذه املصلحة مشروعة وغري خمالفة لقانون  

 *حيث ان الضرر نقسم اىل نوعني الضرر املادي والضرر املعنوي .                           

الضرر املادي هو الضرر الذي يصيب االنسان من الناحية  املالية او يكون هناك مساس بصحة  اواًل: الضرر المادي:
،  ( 3)االنسان وسالمة معاً يرتتب عليه خسارة مالية نتيجة ألصابته بعجز عن الكسب سواء كان العجز كلي او جزئي   

.والضرر اجلسدي قد يكون ( 4)واقعاً على املالدياً  واقع على جسد  املتضرر او و الضرر  املادي  قد  يكون ضرر جس
يتمثل بإصابة غري مميتة نتيجة الضرب او االعتداء و تشمل التعويض عن مصاريف العالج و الدواء و العجز املؤقت و 

العمليات اجلراحية ،وقد يتمثل  اءالعجز اجلزئي و االالم  اجلسدية  الناجتة  عن اجلروح و الكسور والرضوض او عن اجر 
الضرر بإصابة مميتة فيلزم حمدث الضرر بكافة التعويضيات كمصاريف العالج و  الدواء والعجز عن العمل قبل املوت و 
مصاريف التشييع و الدفن و اقامة الفاحتة يف حالة املوت ، فضالً عن تعويض االشخاص الذين كان عيلهم املصاب و 

.                                                                           ( 5)ة بسبب القتل او الوفاةحرموا من االعال  

                                                           

 . 525د. عبد اجمليد احلكيم ، املصدر السابق ، ص  (1)
الدولية  و دار الثقافة لنشر والتوزيع ، عمان ،  ، دار العلمية  1،االصدار 1د. عبد العزيز اللصماصمة  ، املسؤولية املدنية التقصريية )الفعل الضار( ، ط( 2)

 63، ص2002االردن ، 

 . 64املصدر نفسه، ص( 3)

 . 155، ص 2104، بريوت ، لبنان ،  مكتبة احلليب احلقوقية ،  1ط ،)دراسة حتليلية و مقارنة( هاد حامت حسني ، عوارض املسؤولية املدنية ر د. ف (4)
 .    277د. امحد سلمان و د. جواد كاظم جواد ، املصدر السابق ، ص(5)
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) كل  جاء هبا الضرر والتعويض الذي يرتتب عليه حيث  (من القانون املدين العراقي على202نصت املادة )حيث 
 فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او اي نوع  من انواع  االيذاء يلزم بالتعويضات  من  احدث الضرر(. 

) يف حالة اوضحت الضرر و التعويض الذي  يرتتب عليه حيث جاء هبا ( من نفس القانون 203املادة ) كذلك نصو 
احدث الضرر مسؤوالً عن تعويض االشخاص الذين كان ون من يك  القتل و يف حالة الوفاء بسبب اجلرح او فعل اخر

                                                              يعيلهم  املصاب وحرموا  من االعالة بسبب القتل والوفاة(.

على ية للمضرور كاالعتداء لذمة املالاما الضرر الذي يقع على املال يصيب شيئاً ذا قيمة مالية اي يصيب االموال او ا
.اضافتاً  اىل هذه  الصور لضرر املادي توجد هناك ( 1)حق امللكية مثالً كحرق منزل الغري او اتالف سيارته او منقوالته

صورتني  اضافيتني  لضرر املادي و هي ضرر مادي متجسد بنقص القيمة االقتصادي ،دون ان صيب الشي ،كما يف  
دي متجسد يف صورة االعتداء على احلقوق الفكرية  يمتها على حد كبري على موقعها ،وضرر ماالعقارات اليت تعتمد ق 

                                                                    . ( 2))حقوق املؤلف( كطبع  كتاب دون اذن املؤلف

الضرر  املعنوي  )االديب( و هو الضرر الذي يصيب االنسان  بشرفه و اعتباره  كما يف ثانياً: الضرر المعنوي)االدبي(:
 القذف و السب، و كل أمل يصيب االنسان  يف جسمه او عاطفته كما يف الضرب و االهانة او فقدان  عزيز  عليه أو 

فريق  منهم على عدم  وجوب  .اختلف الفقه  يف التعويض عن  هذا النوع  من الضرر حيث  ذهب( 3)املساس بشعوره
التعويض على هذا الضرر حجتهم  يف ذلك  ان هذا النوع من الضرر ال ميكن تقديره  مببلغ  من املال، فضاًل عما يف 

من وضع لشعور االنسان و عواطفه و كرامته و شرفه، وفريق اخر يذهب اىل وجوب  التعويض عن الضرر االديب ذلك
وحجتهم يف ذلك اذا مل يكن من املمكن اصالح الضرر االديب فاحلكم بالتعويض املايل يكون على االقل مواسي ،فهو 

.( 4)يزل املصاب اال انه  بل شك انه خيفف عنهاذا مل   

                                                           

 . 278، صد. امحد سلمان ود. جواد كاظم جواد ، املصدر السابق ( 1)

                                    . 66د. عبد العزيز اللصماصمة ، املصدر السابق ، ص( 2)

 . 64املصدر السابق ، ص( 3)

 . 531حلكيم  ، املصدر السابق ، صد. عبد اجمليد ا( 4)
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املادة   من من الضرر يف الفقرة االوىل  وع الن ذاه يف   األخذ بالتعويض  حسم مسألة فقد  املدين العراقي اما القانون 
او  شرفهري يف حريته او  يف عرضه  او يف فكل تعد على الغحق التعويض  الضرر االديب كذلك  ( على ) يتناول205)

                .( 1)يف  او  يف  مسعته او يف  مركزه  االجتماعي او اعتباره  املايل  جيعل  املتعدي  مسواًل عن التعويض(

 *كما ال ميكن التعويض عن الضرر اال بتوافر شروطه.                                                                  

اذا  كان  حااًل اي وقع  فعاًل او كان مستقبالً  هو الضرر املؤكد احلدوث سواء كان حققاً: الشرط االول: ان يكون م
وجوده مؤكد و إن تراخى وقوعه اىل زمن الحق ، فاذا تعهد شخص بتوريد املواد الغذائية اىل املستشفى شهرياَ و توقف 

ادارة املستشفى من املواد الغذائية و ما يكفيها  من عن التوريد فإن الضرر يكون حمققاً  إن وقع مستقباَل  اذا كان لدى 
التعويض  .اذا امكن (  2)املواد عند نفاذ ما لديها منها  هذه القريب ما دامت ستضطر اىل شراء   احلال او يف املستقبل

 يوجد ما يؤكد يقع  وال  الضرر احملتمل و هو الضرر الذي  التعويض عن  عن الضرر احملقق حاالً او مستقبالً  فال جيوز
التربع  هلا  شخص اعتاد  ان تطالب من قتل   مثال ال جيوز جلهة خريية.( 3)يقع او ال يقع   فاحتمال  وقوعه  مستقبالً 

          بالتعويض عن الضرر الذي  حلقها من اجراء حرماهنا  من تربع اعتاد القتيل تقدميه إليها  ألنه   ضرر حمتمل .

يشرتط كذلك  للحصول على التعويض عن  الفعل الشرط الثاني: ان يكون الضرر مباشراً متوقعاً  او غير متوقعاً :   

الضار ان يكون الضرر مباشراً سواء كان متوقعاً ام غري متوقع والضرر املباشر هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم 
( واليت جاء هبا )تقدر 207نالحظ ان القانون املدين العراقي اشارة يف املادة ).و ( 4)الوفاء بااللتزام او التأخر عن الوفاء

احملكمة التعويض عن مجيع االحوال بقدر ما  حلق املتضرر من  ضرر وما فاته من كسب بشرط  ان يكون هذا طبيعة  
 للعمل غري املشروع(.

،مثالً شخص ( 5) اخلطأ فال يلتزم املدين بالتعويضاما الضرر الغري مباشر هو الذي تنقطع رابطة السببية بينه وبني 
دهس شخص اخر بسيارته وأدى اىل عاهة يف جسمه ونتيجة العاهة اليت اصيب هبا نتيجة الدهس تأثرت ام املصاب 

                                                           

، املصدر السابق .                                                                                         1951( لسنة 40( القانون املدين العراقي رقم )1)  
 . 213د. عبد اجمليد احلكيم واخرون ، املصدر السابق ، ص( 2)

،  دار الثقافة لنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،  1حممد اجلبوري ، الوجيز يف شرح القانون املدين االردين)مصادر االلتزام(دراسة مقارنة ، جد. ياسني ( 3)
 555، ص 2011

 .     282د. امحد سلمان و د. جواد كاظم جواد ، املصدر السابق ، ص( 4)

 .                                                                                            214بق ، صد. عبد اجمليد احلكيم واخرون ، املصدر السا( 5)
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بأبنها مما أدى اىل وفاهتا  نتيجة  قهرها على أبنها فما اصاب الشخص من عاهة وما تكبده من نفقات وما حتمله من 
  رر مباشر فال حيوز التعويض عنه.ض عترب ضرر مباشر وجب التعويض عنه ،اما ما اصاب االم ال يعتربتعطل ي

كذلك يشرتط  للحصول على التعويض عن  الضرر  الشرط الثالث: ان يصيب الضرر حقاً مصلحة مالية مشروعة:
مثاله كأن حيرق شخص دار شخص اخر ان يكون قد اصاب حقاً  او مصلحة مالية مشروعة للمتضرر، فاذا كان حقاً 

 عض ذوي قرباه دون ان يكون  ملزماً ، اما اذا  كان مصلحة مالية مشروعة  فمثاله كأن يقتل شخص رجل كان يعيل ب
قانوناً بنفقتهم . اذ يستطيع ذووا  القريب ممن كان  القتيل  يعيلهم  مقاضاة  القاتل ملطالبته بالتعويض عن حرماهنم  من 

   .( 1) ذا ثبت ان القتيل كان يعيلهم  على حنو مستمر وانه كان  سوف يستمر لو كان حياً االعالة ا

اذا  كان  الضرر ال ينصب على حقاً او مصلحة  مالية  مشروعة  فال ميكن التعويض عنه مثل ال حيكم ونالحظ بان 
                                               بالتعويض لغاصب  عني   انتزعها  منه  مالكها النتفاء  حق الغاصب . 

 

                                                    المطلب الثالث                                          

العالقة السببية بين الخطأ والضرر                                         

يكون  الضرر نتيجة  طبيعية  لعدم  قيام املدين بتنفيذ التزامه  العقدي يف املسؤولية العقدية و تعين  العالقة السببية ان  
الطبيعية و  ان يكون نتيجة  مباشرة  إلخالل  بواجبه  قانوين  يف املسؤولية  التقصريية ،حيث ال يوجد فرق بني النتيجة

التقصريية هي عالقة مباشرة  الضرر يف املسؤولية  بني اخلطأ و  السببية  .اما العالقة( 2)املعىن  حيث املباشرة من النتيجة
هو ارتكاب  الضرر الذي اصاب املضرور ،حيث ان ال يكفي لنشوء املسؤولية  تقوم بني اخلطأ الذي ارتكبه املسؤول و 

بية  تعد  ركن من اركان اخلطأ و اصابة املضرور بالضرر ، بل البد ان يكون هذا اخلطأ  هو الذي سبب الضرر ، فالسب
حيث ال يلزم املخطئ اال ،( 3)مسؤولية  تنشأجد بينهما رابطه سببية بالتايل التوادون  ة ،فقد يقع اخلطأ والضرراملسؤولي

 شخص اخر قاصداً قتله و .كما لو دس شخص السم يف طعام  اخلطأ عن ارتكابه  اليت نتج   بالتعويض عن االضرار

                                                           

                                                                                          .     214، ص( د. عبد اجمليد احلكيم واخرون ، املصدر السابق1)

 . 239، ص نفسهاملصدر ( 2)

 . 216د. امحد سلمان و د. جواد كاظم جواد ، املصدر السابق ، ص( 3)
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السم   دس   هذا املثال مل يكنقتيالً  يف فراده  اطلق النار  شخص ثالث و  السم يف جسمه جاء  لكنه قبل ان يسري
عن   مسؤوالً   السم لك ال يكون من دسلذ  قد انقطعت السببية   العالقة النار لذلك   اطالق بل  يف الوفاةالسبب 

                                        ينهما..حيث نالحظ وجود خطأ ووجود ضرر و لكنه ال توجد عالقة ب(1)الوفاة 

اما  يف مدى  توافر العالقة  السببية بني اخلطأ و الضرر فقد تعددت النظريات نشأن حتديد السبب الذي يعترب  الضرر 
 نتيجته الطبيعية واهم هذه النظريات:  

ضرر و عندما تكون هذه االسباب  متكافئة و ان تعدد االسباب اليت  أدت اىل وقوع الاواًل: نظرية تعادل االسباب: 
متعادلة  يصعب تعيني ما تعتربه  سبباً حقيقاً لوقوع الضرر و ما ال يعتربه كذلك مثل شخص مصاب بعجز يف  القلب 
 فيضربه شخص اخر ضربة  ال تكون مميتة  لشخص السليم و لكن تقضي عليه هو، فيعترب  املرض سبب يف موته  فال

يرى الفقه االملان نظرية اما الفقه والقضاء اختلف يف هذه املسألة حيث.( 2)ه  مرقسيهذا حسب الفقيسأل عن ذلك   

الذي يعترب  لواله  ما وقع السبب   منها انفراد  لتحديد  تعادل االسباب تقضي البحث يف االسباب مجيعاً  كاًل على
الضرر و تعادل االسباب اليت حتددت يف  تسببها يف  الضرر ،تعترب اسباباً  حلدوثه ، حيث حسب هذه النظرية يعترب  

.( 3)الضرب و مرض القلب  يف املثال الذي ضربناه  سبباً لوفاة   

املنتج تقوم على اساس التمييز بني السبب الثانوي و ان نظرية السبب ثانياً: نظرية السببية الفعالة او السبب المنتج:  
اىل مثل هذا يؤدي الً اذا كان  ايعترب السبب فعو  .( 4)بني السبب الفعال او املنتج و يعتد بالثاين وحده ألحداث الضرر

بية ، اذ جيب الضرر وحسب السري الطبيعي ألمور، وقد اخذ على هذه النظرية اهنا ختلط بني ركنني اخلطأ والعالقة  السب
. ( 5)التساؤل يف كل حالة عما  كان جيب على الفاعل توقعه و عن مقدار احلرص الذي كان  جيب ان  يأخذ به نفسه

اما السبب الثانوي او العارض هو السبب الغري مألوف الذي ال حيدث يف العادة  هذا الضرر ولكنه أحدثه عرضاً و ال 
قد ساهم  يف وقوع الضرر الن السبب املنتج هو السبب القانوين الذي  يقف   امهية  لكون السبب العارض او الثانوي

                                                           

 . 535د. عبد اجمليد احلكيم ، املصدر السابق ، ص( 1)

 .  135د. عبد العزيز اللصاصمة  ، املصدر السابق ، ص( 2)

                                                                                .             239د. عبد اجمليد احلكيم واخرون ، املصدر السابق ، ص( 3)

 .                                                                                  315د. امحد سلمان و د. جواد كاظم جواد ، املصدر السابق ، ص( 4)

 .                                                                                                    537ر السابق ، صد. عبد اجمليد احلكيم ، املصد( 5)
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.كسائق سيارة امهل يف اختاذ  االحتياطات الواجبة يف احلفاظ على سيارته من جانب الشخص االخر ( 1)عنده  القانون
عله  السارق  اما  الذي السارق الذي كان مسرعاً فصدم شخصاً  فالسبب املنتج حسب جمرى االمور العادية  هو ما ف

ترك السيارة بدون اختاذ الحتياطات كعدم  غلق االبواب وترك  املفاتيح داخل السيارة يكون سبب عارضاً يف  احداث 
               .( 3).فقد اخذ القضاء العراقي هبذه النظرية اما النظرية االوىل اخذ هبا القضاء الفرنسي واملصري( 2)الضرر 

 اما عن اثبات  العالقة السببية ونفيها على من تقع هل على املدعي ام على املدعى عليه.                              

ان عبء اثبات  توافر العالقة بني الضرر الذي حلق املدعي )املضرور(وخطأ املدعى علية )فاعل  اثبات العالقة ونفيها:
ي من املضرور ان يثبت خطأ  املدعى عليه بل جيب عليه ايضاً اثبات  العالقة الضرر( تقع  على املدعي، من مث ال يكف

السببية املباشرة بني اخلطأ و الضر، و مبا ان العالقة السببية  هي ركن من اركان املسؤولية مستقل وجب اثابتها ، وطبقاَ 
امراً معقواًل و مرجحاً ،اي ينبغي توافر قدر  لقواعد العامة يف االثبات يكفي ان يقدم  املدعي االدلة اليت جتعل ما يدعيه

معقول من اليقني ومن مث ال حيتم على املدعي اقام الدليل على مجيع عناصر الواقعة اليت يدعيها و امنا ميكن ان  يقتصر 
سببية  بني االثبات على قدر من عناصر الواقعة  اليت تكفي الفرتاض اثبات  الباقي منها، فاذا  اثبت  املدعي العالقة ال

يف وسع و  .( 4)عليه عبء النفي ليقع  اىل املدين )فاعل الضرر( )املضرور( الدائن  اخلطأ والضرر فإن العبء يتحول من
التقصريي  اخلطأ طريق اثبات ان رة ،فالطريق املباشر هو بنفيها عنغري مباش االوىل مباشر والثانية بطريقتنياملدين نفيها 

عن  طريق ا الطريق غري املباشر فهو نفيها اصاب املدعي، امالعالقة السببية مل يكن السبب يف الضرر الذي به ب املدعي
سبب اجنيب دفع  املدين اىل القيام بالعمل الذي نشأ عنه  الضرر او ان السبب االجنيب  هو الذي  أحلق اثبات وجود 

فعل او حادث ال ينسب اىل املدين ترتتب عليه استحالة منع الضرر مباشرتاً باملدعي، ويقصد بالسبب االجنيب هو كل 
                                                                                                    .      ( 5)وقوع الضرر

                                                                                                             

                                                           

 ( .316 - 315. امحد سلمان و د. جواد كاظم جواد ، املصدر السابق ، ص )( د1)

، دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن  2، االصدار 1، طد. اجمد حممد منصور ، النظرية العامة لاللتزامات)مصادر االلتزام( ( 2)
 .    296، ص 2003، 

 .                                                                                           240د. عبد اجمليد احلكيم واخرون ، املصدر السابق ، ص( 3)

 .                                                                                  317د. امحد سلمان و د. جواد كاظم جواد ، املصدر السابق ، ص( 4)

                               .                                                            240د. عبد اجمليد احلكيم واخرون ، املصدر السابق ،  ص( 5)
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                                                المبحث الثاني

                             القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار  

ان حتديد القانون  الواجب التطبيق على خمتلف العالقات و الوقائع القانونية  ذات الطابع الدويل اخلاص و منها الفعل 
زمن بعيد ، فتعددت مبادئ الضار مل ينشأ دفعة واحدة ، بل كانت هناك حماوالت يف البحث و اقرتاح احللول متتد اىل 

االختصاص  التشريعي، و كانت الريادة و الصدارة ملبدأ  اختصاص  القانون  االقليمي، و بالرغم  من ذلك  فإن مبدأ 
االختصاص املذكور مل تتحقق له صفة الكمال و االطالق عرب مراحل التاريخ  املختلفة فكان البد من تطور و هتذيب 

اص القانون  االقليمي( ملواكبة تغيريات و تطورات  العصر فضالً عن ظهور مبادئ  االختصاص هلذا املبدأ )مبدأ اختص
الفعل  على  التطبيق   الواجب  للقانون  التارخيي  التطور  يف هذا املبحث سنتناول  عليه  بناًء .( 1)احلديث  التشريعي

تتمثل  ايضاً ألهم للنظريات التقليدية )القدمية( وموقف القانون  العراقي، و  الضار اليت تتمثل ألهم  تلك املبادئ  وفقاً 
اما املطلب الثاين سنتناول موقف القانون ت احلديثة هذا يف املطلب االول ،مبادئ االختصاص التشريعي وفقاً  للنظريا

من القانون الواجب التطبيق الدولية  تناول موقف االتفاقياتاملقارن من القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار، و ن
                                                                                   على الفعل الضار يف الطلب الثالث. 

                                                   

  

               المطلب االول: التطور التاريخي للقانون الواجب التطبيق على الفعل الضار.         
 

      المطلب الثاني: موقف القانون المقارن من القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار.

 

. المطلب الثالث: موقف االتفاقيات الدولية من القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار  

 

                                                           
جامعة   ( م . هناء عبدالحسين جاسم النصراوي ، الفعل الضار)العمل غير المشروع ( في تنازع القوانين ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، 1)

                                                                 .                                                      15، ص 2008النهرين ، غير منشورة ،  
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                                             المطلب االول

 التطور التاريخي للقانون الواجب التطبيق على الفعل الضار                    

ان القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار مل يظهر دفعة واحدة بل ظهر بشكل تدرجي على مراحل  
على مر الزمن، و لبيان معرفة  التطور التارخيي للقانون الواجب التطبيق على الفعل  الضار سنتناول  هذا 

                                  املطلب يف نقاط مهمة.                                                 

المدني   وموقف القانون )القديمة( التقليدية للنظريات  وفقاً   على الفعل الضار  التطبيق  القانون الواجب اواًل:
 و احلجر االساس يف مسامهة حتديد القانون الواجب التطبيق بشأن الفعل الضار،  تعد النظريات التقليدية منه: العراقي

                                       .                                  التطرق اليها مع موقف القانون العراقي منهيتم 

تطرق بغية التعريف بالنظريات التقليدية ارتأينا  لالتعريف بالنظريات التقليدية)القديمة(والمتعلقة بتنازع القوانين:  -أ
                                                                                               .   إجياز ألهم النظريات ب

)ميالنو، وبولونيا مية يف بعض مدن ايطاليا الشماليةالقدسادت نظرية االحوال االيطالية  نظرية االحوال االيطالية: -1
حيث  1183، وغريها( بعد استقالل تلك املدن من االمرباطورية الرومانية  املقدسة مبقتضى معاهدة كونستانس لسنة 

انتعشت و ازدهرت التجارة يف تلك املدن، حيث كانت هلذه املدن قوانينها املستمدة من العرف والعادة جبانب القانون 
ت التجارية وازدهار الثقافة نشأت الكثري من العالقات املالية والعائلية بني املدن االيطالية الروماين وبسبب قيام املعامال

قوانني هذه  واخلارج حبيث كانت كل مدنية تدعي بأن قانوهنا هو االصلح حلكم مثل هذه العالقات ، فظهر التنازع بني
ن البد من سبيل حلل مثل هذا التنازع مما دعا احلال املدن من جهة وبينها و بني القانون الروماين من جهة اخرى ، فكا

لتدخل اصحاب احلواشي يف القرن الثاين عشر و الثالث عشر عن طريق قيامهم بالتعليق على نصوص القانون الروماين 
يف صورة حواشي جسدوا فيها افكارهم من هذه النصوص و قالوا بإمكانية التعويل عليها كعالج  ملا تعرض امامهم من 

اليت وجدت يف الكتاب االول من   1228سنة   (Accurse)   املشاكل، وكان من بني اهم هذه احلواشي هي حاشية

جمموعة جستنيان اليت تضمنت "اي حاشية" )انه اذا ذهب مواطن من بولونيا اىل مودين ( فإنه ال خيضع لقوانني  هذه 
قانون بولونيا وهو قانون موطنه .و غريها من احلواشي االخرى املدينة االخرية يف كل نزاع يتعلق بأهليته ، بل خيضع اىل   
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اليت بلورت حلواًل متنوعة و من ضمنها اخضاع  االموال لقانون حملها، وقد زادت أمهية احلواشي يف حل مسائل التنازع 
واشي. اال ان يف تلك الدة "اي القرن الثاين عشر" حىت ان انصارها شكلوا مذهباً او مدرسة مسيت مدرسة اصحاب احل

هذه املدرسة  قد اخفقت  يف القرن الثالث عشر بظهر مدرسة جديدة  يف مدرسة  الشارحني الالحقني  بزعامة بارتول 
وقد انضم اليها كثري من الفقهاء ، و كان اهم ما قدمته هذه املدرسة اهنا ميزت بني خمتلف االوضاع من   (Burtol) 

و من بينها خضوع االلتزامات الناشئة من اجلنح املدنية )الفعل الضار( اىل قانون حيث حتديد القانون الواجب التطبيق 
مكان وقوعها ، اما االلتزامات اليت مصدرها العقد  فقالت ختضع خبضوعها اىل حمل عقدها. ومن مزايا نظرية  االحوال 

سيما اخضاع  االلتزامات الناشئة عن من اسس وحلول يف مسائل التنازع ال لية اهنا تعد احلجر االساس مبا ارستااليطا
الفعل الضار اىل حمل وقوعها ، فكانت االساس ملبدأ اختصاص القانون االقليمي هلذه الطائفة من االلتزامات . اما عن 
عيوب  هذه النظرية ، فإن أصحاب مدرسة احلواشي و خلفائهم الالحقني مل يتمكنوا من  وضع نظرية عامة  يف تنازع 

قليمية القوانني وشخصيتها( باإلضافة اىل الطريقة اليت اتبعوها كانت انتقائية وحتليلية مما دعا اىل احنسارها و القوانني)كإ
                                                                                                      .(  1)العزوف عنها

ظهرت  هذه النظرية  يف غضون القرن  السادس عشر وكان اهم  فقهائها  هم  الفقيه الفرنسية : نظرية االحوال  -2
اىل مما حدا   دميوالن والفقيه دار جنرتيه ، وقد اعتنق دميوالن كثري من احللول اليت وصلت اليها املدرسة االيطالية القدمية

ن الشراح عده اول ممثل للمدرسة الفرسية، عده من اتباع تلك املدرسة من وجهة نظر بعض الشراح ،ولكن فريق اخر م
اليت تقوم على اساس تقسيم االحوال اىل عينية وشخصية لكن بطريقة ثانوية ،والقاعدة بالنسبة هلذه   حيث قدم نظريته

النسبية حمل اقليمية   هبذا حلت اقليمية القواننيو يطبق القانون  الشخصي استثناء ،  االقليمي هو النظرية هي القانون 
اىل اتباع صنف ثالث من القوانني اطلق عليها االحوال املختلطة ازاء ، حيث اضطر انصار هذه النظرية  القوانني املطلقة

عدم كفاية  التقسيم املشار اليه اعاله وضموا اليه مجيع العالقات القانونية  اليت تعذر ادراجها  يف ضمن التقسيم الثاين 
.                                            (2)حديد القانون نوعية العالقة يف ما اذا كانت عينية او شخصيةللقوانني لت  

دار جنرتيه فتعد نظريته اول نظرية عامة يف مسائل تنازع القوانني وتقوم هذه النظرية على اجراء تقسيم شامل  اما عن
املبدأ العام وهو االقليمية واخرى يطبق بشأهنا قانون املوطن على سبيل للفكرة املسندة اىل فكرتني فكرة يطبق بشأهنا 

                                                           

 ( .62- 54، ص)1966د. جابر جاد عبد الرمحان ، تنازع القوانني، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ( 1)  

الختصاص القضائي و   تنفيذ االحكام االجنبية( ، ( د. حسن حممد اهلداوي ود. غالب علي الداودي، القانون الدويل اخلاص ) تنازع  القوانني وتنازع ا 2)
                                                                                   .     37، ص 1988، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،  1، ط 2ج
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لى مبدأ السيادة االقطاعية وكان هذا االستثناء من هذا املبدأ ومل تلقي نظرية جنرتيه يف اول عهدها رواجاً الهنا قامت ع
ة  دار جنرتيه مطروحة جانباً يف فرنسا النظام ايالً لالهنيار فبقى الفقه والقضاء متعلقني بتعاليم دي موالي وكانت نظري

                                                                                       .   ( 1)طوال القرن  السابع عشر

مما الشك فيه ان للنظريات التقليدية اليت سبق التطرق هلا بتقنني قواعد اسناد  مبدأ اختصاص القانون االقليمي: -ب
منصوص عليها يف القوانني  الوضعية  للدول املختلفة ، و يتم التطرق يف هذه النقطة ملبدأ اختصاص القانون  االقليمي 

                                                  يمي.    و تربيرات اسناد الفعل الضار لقانون االقلمفهومه من خالل 

يعرف الفقيه بارتان القانون احمللي بأنه)جمموعة القواعد القانونية مفهوم مبدأ اختصاص القانون االقليمي:  -1
السارية على كل شخص يقيم  يف اقليم دولة حمددة ،او مير به حيث خيضع لسلطة االمن تتوالها هذه الدولة بالنسبة 

.وحدد املقصود مبفهوم القانون االقليمي بصورة عامة بأنه)املكان الذي يوجد فيه ذلك ( 2)القانون اخلاص(لعالقات 
، و حتدث فوقه  تلك املعاملة او التصرف او اجراء ،حيث ان الشخص جيب ان خيضع لسيادة  قانون ذلك الشخص

.واسناداً اىل ذلك ميكن ان نعرف القانون االقليمي بشأن تطبيقه ( 3)املكان املوجود فيه فعالً وقت حدوث املعاملة(
 على الفعل الضار 

                و الصلة املالءمة والعقالنية بالواقعة اليت سببت ضرراً لغري وانشات االلتزام (.  على انه ) قانون املكان ذ

قد تعددت التربيرات و االسس اليت قاهلا اساتذة وفقهاء القانون تبريرات اسناد الفعل الضار للقانون االقليمي:  -2
ل الضار وكما يأيت:                                    الدويل اخلاص بشأن مبدأ اختصاص القانون االقليمي على الفع  

: ان اختصاص القانون االقليمي قد الصلة بين القواعد القانونية الخاصة بالفعل الضار وقوانين االمن والبوليس -أ
ن ان مثل ذلك القانون )اي  القانو  املنوه عليها وعلى اعتبار الرتابط او الصلة وجد تربيره لدى جانب من الرأي بوجود

                                                                               .( 4)الوضوح يتسم بالبساطة و ( االقليمي

                                                           

( .                                      300-299، ص) 1955، اصول القانون الدويل اخلاص ، دار الطالب ، اسكندرية ،  ( د. حممد كمال فهمي1)  
ة ، نهضة العربيحسام الدين فتحي ناصف ، املرونة املتطلبة يف تطبيق القانون احمللي على الوقائع املسؤولية التقصريية املعقدة)دراسة مقارنة(، دار ال( د. 2)

 . (6 -5، ص) 1998القاهرة ، 

 . 302، ص1977، دار احلرية للطباعة، بغداد ، 2د. ممدوح عبد الكرمي حافظ ، القانون الدويل اخلاص وفق القانونني العراقي واملقارن ، ط( 3)

 . 33،ص 1997، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1الدولية ،طد. ابو العال علي ابو العال النمر، تعزيز محاية البيئة االثرية املصرية يف العالقات اخلاصة ( 4)
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البوليس وهي ذات طبيعة  املستخدمة إلعمال قوانني   من ضوابط االسناد %95اكثر من  ) لوسران بأن  ى الفقيهوير 
                                                         .( 1)اقليمية ومن بني هذه الضوابط هو حمل وقوع الفعل الضار(

ان اعتبارات االرتباط او الصلة الوثيقة اليت تتحقق بني ما يقع من حوادث او وقائع يف اقليم  اعتبارات المالءمة: -ب
، ومن مث يكون هذا اجملتمع هو االكثر قدرة على حتديد األثر الذي ينجم عن تلك  دولة ما حبياة هذه الدولة و نظامها
                                                                                 .( 2)الوقائع بالنسبة جملتمع الدولة املعنية 

عندما تقع يف اقليم دولة ما يف العالقات املشوبة  بعنصر ان وقائع و حوادث االعتداء املختلفة اعتبارات قانونية:  -ج
اجنيب وما تسببه من أضرار باألشخاص و االموال، فإن قانون هذه الدولة هو الذي يضفي الصفة القانونية و يؤدي اىل 

فراد شعوراً بالرتدد يف يرتتب عليها اثاراً او احكاماً ال ميكن جتاهلها حبيث خيلق معها عند اال،( 3) صريورهتا وقائع قانونية
 ارتكاهبا خشية املساءلة واحلكم عليهم بالتعويض.                                                                      

ان الوقائع القانونية النامجة عن الفعل الضار تتألف عن عناصر اعتبارات االسناد الى اكثر عناصر العالقة تركيزاً: -د
شخاص، املوضوع، السبب(، و ان هذه الوقائع ال ميكن اسنادها اىل موضوعها اي االلتزام بالتعويض، وال اىل عدة )األ

اشخاصها الطرف املسؤول)مرتكب الفعل الضار(و الطرف الذي اصابه الضرر )املتضرر(، بل يكون اسنادها اىل سببها 
هذا املصدر هو النقطة اليت يعني وحيدد مبوجبها القانون موقع .ويكون مكان او( 4)او مصدرها وهو العمل الضار نفسه  

، وذلك تسرياً لإلثبات والتحقيق وحتديد  هذا الغرض يف هو القانون االقليمي مثل تلك الوقائع و الواجب التطبيق على
 املسؤولية .

 

 

  
                                                           

 . 79، ص1989د. امحد عبد احلميد عشوش ، تنازع مناهج تنازع القوانني)دراسة مقارنة( ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اسكندرية ، ( 1)

 . 171، ص1997رن ، مطبعة جامعة عدن ، د. عبد احلكيم حمسن عطروش ، احكام تنازع القوانني يف القانون اليمين والقانون املقا( 2)

دار النهضة العربية ، د. امحد عبدالكرمي سالمة ، القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام يف القانون الدويل اخلاص)دراسة حتليلية وتطبيقية( ، ( 3)
 . 180، ص 1985القاهرة ، 

 .   510، ص  1986، اهليئة العامة للكتاب ،  9، ط 2،جد. عزالدين عبداهلل ، القانون الدويل اخلاص ( 4)
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عيوب مبدأ اختصاص االقليمي بشأن الفعل الضار:                                                             -3  

ان قوانني االمن والبوليس ال تصلح تربيراً يرتكز اليها لتربير تطبيق مبدأ اختصاص القانون االقليمي على الفعل الضار -أ
.                                                            (1)دولة اىل اخرى منبب اهنا فكرة نسبية مرنة ختتلف ،بس  

ان اعتبارات املالءمة اليت تتحقق بالرتابط والصلة الوثيقة بني ما يقع من وقائع وحوادث على اقليم دولة ما بسيادة -ب
وسلطان تلك  الدولة باعتبار نظامها  القانوين هو الذي يرتب االثار واالحكام  على تلك الوقائع الضارة يكون بعض  

دوث مثل هذه  الوقائع  على سبيل  الصدفة او العرضية  اليت تفقد  مثل هذا االحيان  تربيراً  غري مستساغاً و ذلك حب
.                                                                                          (2)االرتباط او الصلة الوثيقة   

اىل اقوى عناصر العالقة القانونية تركيزاً ال يصلح  تربيراً  يف اختصاص القانون االقليمي بشأن األفعال  رتكانان اال-ج
       .(3)الضارة يف بعض احلاالت ومن امثلتها حاالت االفعال الضارة املستمرة اليت تتحقق بتوزيع اركان الفعل الضار 

ان موقف القانون املدين العراقي من مبدأ  القانون االقليمي: موقف القانون المدني العراقي من مبدأ اختصاص -ج
                                             اختصاص القانون االقليمي مبفهومه التقليدي سنتناوله يف نقطتني مهمتني.

 القانون  االقليميان حتديد مفهوم  :تحديد مفهوم اختصاص القانون  االقليمي وفقاً للقانون  المدني العراقي -1
             .1951(لسنة40.اال بصدور القانون املدين العراقي رقم)(4)وفقاً للنظام القانوين يف العراق مل يبدو واضحاً 

الفعل الضار قد تبينت مبدأ اختصاص القانون االقليمي بشأن االلتزامات غري التعاقدية اليت احد شقيها  (27ان املادة)
(من املادة املذكورة اليت نصت 1وقائع القانونية ذات الطابع الدويل اخلاص و هذا ما كرسه نص الفقرة)يف العالقات و ال

هذه   مبقتضىو ( 5)( قانون الدولة اليت حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام  االلتزامات غري التعاقدية يسري عليها على)
املنشئة هوم القانون االقليمي الذي يتمثل)بقانون الدولة اليت حدثت فيها الواقعة حدد مف العراقي قدالفقرة يكون املشرع   

                                                           

  . 75د. امحد عبداحلميد عشوش ، املصدر السابق ، ص( 1)

 . 8د. حسام الدين فتحي ناصف ، املصدر السابق ، ص( 2)

 .10املصدر نفسة ، ص( 3)

 . 21( ، ص1980-1979داد ، )د. جابر ابراهيم الراوي ، احكام تنازع القوانني يف القانون العراقي ، جامعة بغ( 4)

، املصدر السابق .                                                                                         1951( لسنة 40( القانون املدين العراقي رقم )5)   
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(اهنا جاءت مطلقة حبسباهنا قد تضمنت شقي االلتزامات غري التعاقدية )الفعل 1لاللتزام(ومما يالحظ على نص الفقرة)
( بشأن تبين 1د قيد من اطالق الفقرة  )الضار و الفعل النافع( و يكون من الضروري االشارة اىل ان املشرع  العراقي ق

القاعدة العامة يف حتديد القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار يف القضايا املشوبة بعنصر اجنيب باشرتاطه وجوب 
نشئة مراعاة  شرط عدم املشروعية  بالنسبة  للفعل الضار املنشئ  لاللتزام  وفقاً  للقانونني قانون مكان  وقوع الواقعة امل

( من 2لاللتزام و القانون العراقي عندما يكون النزاع قد رفع امام احملكمة العراقية املختصة. وهذا ما جسده نص الفقرة)
املادة نفسها اليت نصت على) ال تسري احكام الفقرة السابقة  فيما يتعلق بااللتزامات الناشئة  عن العمل غري املشروع 

ومن  (1)( مشروعة يف البلد الذي وقعت فيهتكون مشروعة يف العراق وان عدت غريرج و دث يف اخلاعلى الوقائع اليت حت
(نالحظ اهنا تعلقت بالفعل الضار)العمل غري املشروع(دون الفعل النافع.              2خالل التمعن يف نص الفقرة)    

 املشروع  العراقي كان  قد نص  يف اناتجاه  قاعدة االسناد في القانون المدني العراقي بشأن  الفعل الضار:  -2
القانون املدين على قواعد التنازع اليت تضمنتها املواد القانونية املعنية  حبل قضايا و مشاكل تنازع القوانني ، فعن اجتاه او 

توضيح نالحظ انه مل يرد فيها اي اشارة او  1945( وباللجوء  اىل مشروع القانون املدين العراقي لسنة 27نزعة املادة)
(( اهنا 27ألساس و نزعة هذه املادة و كل ما وردة يف املشروع هو كون تلك املواد)اي مواد تنازع القوانني ومنها املادة)

واضحاً يف النص  1942.و ميكن ان يكون تأثري القانون املدين  االيطايل لسنة  مقتبسة من أحدث التقنينات  الغربية 
طائفة   بشأن  االقليمي القانون   اختصاص مبدأ   قد تبنت املدين االيطالية   القانونمن  (25اذ املادة ) ،()العراقي

االلتزامات غري التعاقدية  املشوبة بعنصر اجين اليت جاء فيها )  غري التعاقدية و منها الفعل الضار يف الوقائعااللتزامات 
                                                             .( 2)(حتكم بقانون املكان الذي تكون الوقائع قد نشأت فيه

 ثانياً: القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار وفقاً للنظريات التقليدية وفقاً للنظريات الحديثة:                

قواعد اسناد عند بداية القرن التاسع عشر ظهرت عددت نظريات حديثة  قد اسهمت بشكل ملحوظ  يف استخالص 
يتحدد مبوجبها القانون الذي يطبق على العالقات والوقائع القانونية املختلفة ومنها)الفعل الضار(اليت نتطرق اليها اجياز 

سنوضح  هبا  اهم النظريات: النظريات الحديثة  في أوربا و مبادئ االختصاص التشريعي بشأن الفعل الضار: -أ  

                                                           

                                 ( القانون املدين العراقي ، املصدر السابق .                                                                                   1)
.      195،  1990كلية القانون ، جامعة بغداد ،   ( د. عبد احلميد حسن السامرائي ، تنازع القوانني يف املسؤولية التقصريية ، رسالة دكتوراه مقدمة اىل2)  
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االملاين سافيين  االستاذ اىل  نظريةهذه ال  تعودقاعدة التنازع بشأن الفعل الضار:  الحديثة و  النظرية االلمانية -1 
كانت نقطة البدء  لديه يف حل مسائل تنازع  القوانني و هذه تقوم على فكرة االشرتاك بني البالد اليت  ورثت القانون و 

د شعور العدالة واملقبولية بشأن حلول تنازع القوانني وال حاجة الروماين والديانة املسيحية وقد بررة هذا االشرتاك انه يول
من خالل فكرة فقاً هلذه النظرية  يتوصل اليها ان قاعدة االسناد و وانني  لتقدمي  قانون عن اخر. و للتعصب إلقليمية الق

ن الواجب التطبيق بشأهنا ،وتطبيقاً الرتكيز املكاين للعالقة القانونية املعنية، و يتم حتليل طبيعتها فيما بعد لتحديد القانو 
منها   لفكرة )تركيز الرابطة يف املكان( متكن االستاذ سافيين من صياغة عدد من قواعد اإلسناد لعالقات قانونية خمتلفة 

يف الوقت نفسه اورد قيد يف نظريته  مفاده  يف حالة الضار اىل مكان وقعها ، و اخضاع االلتزامات  الناشئة  عن الفعل 
شأنه  القاضي من   بالتطبيق و قانون  املختص انتفاء ) الوحدة القانونية او ما يسمى باالشرتاك القانوين ( بني القانون 

.لنظرية مزايا وعيوب كما ان هلذه ا.( 1)يؤدي اىل استبعاد تطبيق القانون االجنيب وتطبيق قانون القاضي تطبيقاً اقليمياً   

                                                   نظرية االلمانية:          مزايا مبدأ اختصاص التشريعي وفقاً لل -أ

جنحت يف التمكن من صياغة قواعد اسناد متنوعة لعالقات قانونية  خمتلفة و منها خضوع االلتزامات الناشئة  عن  -1
 الفعل الضار اىل حمل وقوعها .                                                                                         

ة النظام العام عندما قضت بضرورة وجود االشرتاك القانوين بني قوانني  البلدان متكنت هذه النظرية من صياغة فكر  -2
          قانون القاضي.    ق قانون اخر غرياليت جيمعها مثل هذا االشرتاك يف اعمال فكرة الرتكيز املكاين للقبول بتطبي

                                              عيوب مبدأ االختصاص التشريعي وفقاً للنظرية االلمانية:          -ب

اقعة(وصواًل ان عيوب هذه النظرية اليت طرحها االستاذ سافيين اهنا تؤدي اىل حلقة مفرغة ألهنا تتطلب حتليل العالقة)الو 
. (2)بشأهناى القانون الواجب التطبيق هلا واستخالص طبيعتها من اثارها واالخرية تقتضي الوقوف عل اىل الرتكيز املكاين

و على الرغم من العيوب واالنتقادات اال ان ال ميكن من انكار دور الفقيه االملاين يف ارساء مبادئ اختصاص ال يزال 

                                                           

 .309، صاملصدر السابق د. حممد كمال فهمي ، ( 1)

 . 309، صنفسة املصدر ( 2)
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معمول هبا لدى قوانني وفقه وقضاء الدول املتقدمة ومنها أملانيا وخارجها مثل النظام القانوين االنكلوسكسوين السيما 
.(1)احملاكم االنكليزية النظام القانوين الذي تتبعه   

 الفقيه االيطايل مانشيين، تنسب هذه النظرية اىلالنظرية االيطالية  الحديثة وقاعدة التنازع بشأن الفعل الضار:  -2
واهنا جسدت فقهاً مبدعاً خالقاً بطرحها معياراً حلل قضايا تنازع القوانني يقوم على االخذ مببدأ شخصية القوانني  اليت 

قانون اجلنسية اليت يتبعها الشخص حبسبانه القانون الواجب  التطبيق على مجيع العالقات القانونية حىت تعول على 
تلك املمتدة خارج ايطاليا، العلة من ذلك متكن يف ان اجلنسية هي اساس الدولة وان القوانني الشخصية تسري على 

ا خيضع لقانون جنسيته وكذلك االجنيب سواء كان يف االشخاص اينما حلو ) فاإليطايل سواء يف ايطاليا او يف خارجه
كما ان هلذه النظرية مزايا وعيوب . ( 2)ايطاليا او يف بلده خيضع اىل قانون جنسيته(  

: ) النظرية الشخصية ( مزايا النظرية اإليطالية -أ  

يف كل االحوال وعلى مجيع ان نظرية شخصية القوانني مل تنادي بتطبيق مبدأ شخصية القوانني بصورهتا املطلقة  -1
ولكن يكون ذلك على سبيل  العالقات والوقائع القانونية ،بل اجازت اخلروج عن القاعدة العامة) شخصية القوانني(

االستثناء فيما خيص بعض العالقات القانونية ومن بينها االلتزامات غري التعاقدية)الفعل الضار(،ومبقتضى هذا االستثناء 
  تطبيقاً اقليمياً.يطبق بعض القوانني 

ان نظرية شخصية القوانني احلديثة مل تقصر تعني هذا القانون بقانون املوطن كما نادت بذلك النظريات القدمية  -2
حبسبان ان ذلك القانون كان خاضعاً اىل قانون املوطن الدائم )املكان الذي يكون فيه الفرد مرتباُ مع افراد عائلته ( اال 

وربا بفعل افكار مانشيين يف ايطاليا وروسو ومنتسكيو يف الدولة احلديثة واشتداد الروح القومية يف أ ان تالشت بعد قيام
  .(  3)املانيا 

 

 

                                                           

 . ( 257 - 254، ص)  1971د. حممد عبد اخلالق عمر ،القانون الدويل اخلاص اللييب ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ( 1)

.                                                                                       30سم النصراوي ، املصدر السابق ، ص ( م. هناء عبداحلسني جا2)   
.                                                       72( د. ممدوح عبد الكرمي حافظ عرموش ، القانون الدويل اخلاص واملقارن ، املصدر السابق ، ص 3)  
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عيوب النظرية اإليطالية )النظرية الشخصية (: -ب  

ان مبدأ اختصاص القانون الشخصي ال ميكن عده القاعدة العامة لتقوم كل دولة بتطبيق قانوهنا  على كل رعاياها  -1
فهذا ال يعين بالضرورة بأن هلا ذات يف داخل اقليمها او خارجه ، فاذا كانت اجلنسية تعرب عن قومية وشخصية دولة ما 

.(  1)حيملون جنسيتهاامليزة بالنسبة ألشخاص وهم خارج الدولة اليت   

ان مبدأ شخصية القوانني اذا كان مفيداً ومربراً ألخذ به يف ايطاليا املزدمحة بالسكان وتشجعاً للهجرة للتقليل من   -2
وهم خارج ايطاليا بأنه سيطبق عليهم القانون  كثافتها السكانية وإلجاد نوع من الثقة واالمان يف نفوس رعاياها

اإليطايل، حيث ان االمر ال يعد كذلك بالنسبة لدول املهاجر اليها اليت قد ترى يف مبدأ اقليمية القوانني جتسيداً 
  .  (  2)لسيادهتا

النظريات يف و فقد ظهرت هذه النظريات الحديثة في ايجاد عن القانون األكثر المالئمة على الفعل الضار:  -ب
 الواليات املتحدة االمريكية وامتد اثرها اىل انكلرتا وغريها من الدول يف القارة االوربية واهم هذه النظريات :            

ونالحظ من النظر اىل اوجه التقارب او نظريتا العدالة واالعتبارات المحددة إلختيار القانون الواجب التطبيق: -1
التشابه  بالنسبة لالعتبارات  اليت تؤسس عليها  كلتا هاتني  النظريتني  من  االفضل دجمهما يف موضوع  واحد لتجنب 

    االسهاب يف طرح النظريات .                                                                                       

، و يف ضوء  نظرية العدالة اليت تعود اىل الفقيه كيفرز ، ونظرية االعتبارات احملددة  لالختيار  اليت تعود اىل الفقيه ليفلري 
اهداف  متثل  اليت  من العناصر او االعتبارات  عدداً معيناً  يتعني على احملكمة ان تأخذ بنظر االعتبار   هاتني النظريتني

حمل القضية او  السياسات التشريعية  ، التوقع الشرعي ألطراف ، الدوليةاص ومنها)تناسق العالقات القانون الدويل اخل
االجنيب   فكلما كان تطبيق القانون ، تسهيل مهمة القاضي و تطبيق القاعدة االفضل...( وفقاً  لنظرية العدالة  الواقعة

حيث ان هلذه  ، تطبيقهفيصار اىل (  3)حملكمة الوطنية عادتاً( تقاس من وجهة نظر ا يؤدي اىل حتقيق العدالة )والعدالة  
                                                                                                  .النظريتان مزايا وعيوب

                                                           

                                       .                                                            248( د. حممد عبد اخلالق عمر ، املصدر السابق ، ص 1)
.                                                                          42( د. حسن حممد اهلداوي و د. غالب علي الداودي ، املصدر السابق ، ص2)   
 . 260واملقارن ، املصدر السابق ، ص د. ممدوح عبد الكرمي حافظ ، القانون الدويل اخلاص وفق القانونني العراقي( 3)
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                      مزايا وعيوب مبدأ االختصاص التشريعي وفقاً للنظريتين:                                     -

من بني  اهم مزايا  هاتني  النظريتني  اهنما تنطويان  على حتقيق عدالة لدى القاضي عن طريق  اجياد القانون  الواجب 
                                                                                 التطبيق من خالل اعتبارات عدة.      

 اما بصدد العيوب اليت وجهت هلاتني النظريتني بشأن مبدأ االختصاص التشريعي فقد ختلصت:                        

ع بقية الدول اليت ختتلف بنيتها  عن  املتجمع ان تالؤم  النظرتني مع بنية  اجملتمع األمريكي قد ال حيقق التالؤم  م -1
 األمريكي.                                                                                                             

القانوين االنكليزي  ان النظرتني نقلتا  للقانون  الدويل اخلاص األساليب التقليدية لنظام القانون القضائي او العرف -2
                                   .  ( 1)العام ، فضاًل عن اهنا تقوم على حتليل تفصيلي لوقائع القضية وإعدادها سابقاً 

 1924مت نشر النظرية يف كتابه الذي صدر عام تعود هذه النظرية اىل الفقيه هاوس،حيثنظرية القانون المختار: -2
وقال فيه )ان على القاضي اذا لزم االمر تعيني القانون املختص يف حالة تنازع القوانني، البحث اوالً عن القانون املختار 

قد .(  2)...(الذي خيتاره أطراف العالقة ،فإن تعذر حتديد هذا  القانون  عليه ان يطبق قواعد التنازع  يف القانون الوطين
زادت امهية االرادة يف العصر احلديث السيما يف جمال العقود الدولية مما حقق تقدم و جناح يف جمال املعامالت املالية و 
التجارية عرب احلدود، كان هذا من االسباب اليت دعت اىل املناداة بسريان القانون االرادة)القانون املختار(على املسؤولية 

التعاقدية ليس هناك مانع من اعماله يف طائفة االلتزامات   وجد هذا القانون مساحته الواسعة يف العالقاتاملدنية، فاذا 
الدولية والقوانني الغربية ،اما املشرع العراقي   من بينها الفعل الضار، فقد اخذ به عدد من االتفاقيات (  3)غري التعاقدية 

( من 5يف الفقرة ) 1974( لسنة 148) قانون الطريان املدين العراقي رقمفقد اخذ مببدأ اختصاص القانون املختار يف 
 املادة الثانية والتسعني بعد املئة مبناسبة االفعال والوقائع الضارة يف اجملال اجلوي، وعلى كل حال ان الطريق الذي هنجه 

  ،شريعية يف العراق مبصاف الدول املتقدمةجيابية متقدمة حتلق السياسة التابدأ القانون املختار يعد خطوة بأخذ مب املشرع

                                                           

 . 28د. حسام الدين فتحي ناصف ، املصدر السابق ، ص( 1)

قارنة( ، د. غالب علي الداوودي ، القانون الدويل اخلاص يف تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدويل وتنفيذ االحكام االجنبية )دراسة م( 2)
 . 76، ص 2005لنشر ، ، دار وائل  4الكتاب االول ، ط

 ( . 557 - 556، ص)  1996،  د. مجال حممود الكردي ، تنازع القوانني ، دار النهضة العربية ، القاهرة( 3)
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، حيث هلذه النظرية مزايا وعيوب . 1اخذ بنفس املبدأ 1999كذلك القانون الدويل اخلاص االملاين لعام   

                                                                                         مبدأ اختصاص المختار :مزايا 

حتقيق التوازن املطلوب بني مصاحل طريف الفعل الضار وحيمي مصاحلهما املشرعة يف التعويض.                      -1  

.                            يعد مبدأ اختصاص القانون املختار حاًل سليماً جتاه حاالت توزع اركان الفعل الضار -2  

                                                                     :     ( 2)عيوب مبدأ اختصاص القانون المختار-

جعل ارادة أطراف العالقة فوق القانون.                                                                            -1  

ان البحث عن ارادة األطراف تعد مشكلة حبد ذاهتا تكلف القاضي الوقت واجلهد.                                -2  

 

 

 

 

                                             المطلب الثاني    

                    موقف القانون المقارن من القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار 

ان موقف الفانون املقارن من حيث مدى تبنيها ملبادئ اختصاص التشريعي بغية  حتديد القانون الواجب  التطبيق على 
 الفعل الضار سنتطرق الية من جانب القوانني العربية والقوانني الغربية.                                                  

مناذج القوانني العربية  بشأن حتديد القانون الواجب  هممن اون الواجب التطبيق: موقف القوانين العربية من القان -أ
                                                                                           التطبيق على الفعل الضار:   

                                                                                   

                                                           

             .                                                                        557( د. مجال حممود الكردي ، تنازع الوانني ، املصدر السابق ، ص 1)
    67د. غالب علي الداوودي ، املصدر السابق ، ص( 2)
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وردت قاعدة التنازع اخلاصة بالفعل الضار ضمن مواد تنازع القوانني من حيثموقف القانون المدني المصري : -1  

يسري  على  -1حيث جاء هبا) 1948لسنة  (131رقم) (من القانون  املدين املصري21املكان اليت جسدهتا املادة )
على انه فيما يتلق االلتزامات الناشئة  -2االلتزامات غري التعاقدية  قانون البلد الذي وقع  فيه الفعل املنشئ  لاللتزام . 

عن الفعل الضار ، ال يسري احكام الفقرة السابقة  على الوقائع اليت حتدث يف اخلارج و تكون مشروعة يف مصر و ان  
اليت نصت عليها املادة ان   ة التنازع .ومن خالل النظر على قاعد( 1)( يف البلد الذي وقعت فيه   مشروعةغري  كانت

الفعل الضار كقاعدة  االساسية لطائفة االلتزامات االختصاص االقليمي  ملكان وقوع  املشرع  املصري قد أخضع مبدأ 
لكن املشرع  ( من قاعدة االسناد املنوه عليها، و1) ما اوضحته الفقرةغري التعاقدية )الفعل الضار والفعل النافع( وهذا  

الوطين   نفسها فيما يتعلق االمر بالفعل الضار. حيث نص على مراعاة  قانون احملكمة ( من املادة 2استثىن يف الفقرة )
بة  للنزاع الضار بالنس الفعل  ى اقامة دعو   املنشة  لاللتزام يف حالة  قانون مكان حدوث الواقعة ( و القانون املصري )

نشئة امل  للواقعة بالنسبة  امام القضاء املصري املختص، ولتأكد من حتقق شرط عدم املشروعية  املشوب بعنصر  اجنيب 
                                                                                                                 لاللتزام.

نالحظ ان املشرع  اليمين قد اجته  اجتاهاً  مغايراً  :  2002( لسنة14موقف القانون المدني اليمني رقم ) -2
عما ذهب اليه اغلبية القوانني العربية  يف تبنيه مبدأ االختصاص التشريعي بغية  حتديد القانون  الواجب التطبيق على  

لفعل الضار. فاذا حدثت يف اخلارج ورفعت بشأهنا  دعوى امام القضاء اليمين طائفة االلتزامات غري التعاقدية ومنها ا
 2002( لسنة 14رقم ) املدين اليمين  ( من القانون31) اليمين هذا ما جسده نص املادة  املختص فيطبق القانون

 2)القانون  اليمين ( اذا وقع يف اخلارج اىلعن فعل غري تعاقدي او يف غرامته اليت جاءت فيها ) يرجع يف ما ينشأ 

ألن مل يربر حكم القاضي بتطبيق    تعرض اىل االنتقاد من جانب الفقه  ذلك  ونالحظ ان هذا املوقف من املادة.(
الضار اذا ما وقعت يف اخلارج ، لذلك نرى موقف  الفعل  غري التعاقدية و منها   على االلتزامات اليمين  القانون 

املزدوج بشأن حتديد اعدة العامة مع مراعات شرط عدم املشروعية  العربية اليت اخذت بالقالعراقي و القوانني  القانون

                                                           

 7/1948/ 29يف  108وتعديالته ، نشر يف الوقائع املصرية ذوي العدد 1948( لسنة 131( القانون املدين املصري رقم )1)

 عصرا                       5:30 الوقت ، 29/3/2018الزيارة تاريخ ،  2002( لسنة 14( القانون اليمين املدين رقم)2)
   yemenlaws.blogspot.com 
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       .( 1)الواجب التطبيق على االلتزامات غري التعاقدية و منها الفعل الضار افضل وارجح من القانون اليمينن القانو 
                                

اضافتاً اىل موقف القوانني العربية هناك ايضاً موقفاً للقوانني موقف القوانين الغربية من القانون الواجب التطبيق: -ب
.                                                     الغربية من القانون الواجب التطبيق، ومن اهم مناذج هذه القوانني  

الحظ ان القانون االنكليزي  قد تضمن مبادئ االختصاص اليت حتكم الفعل الضار ن موقف القانون االنكليزي: -1
على)اي فعل مت يف دولة اجنبية ،وكونه يعترب ضاراً  (171) حيث تضمنت القاعدة رقم (،172و171يف القاعدتني )

 ر املرتبط مع قانون الدولة او غري ضاٍر كأن يكون ضرر مبوجبه  ميكن ان ترفع بشأنه دعوى يف انكلرتا ، يعتمد على االث

ليت وقع فيها الفعل الضار )قانون مكان وقوع الفعل الضار( و قانون انكلرتا ) باعتباره قانون احملكمة ( ؛ او يف ظروف ا
استثنائية  اخرى  يعتمد يف اثره  على قانون  دواة اخرى اذا كانت  هذه الدولة هلا االرتباط  االكثر امهية  مع احلادثة و 

يثري  وكونه  فعالً ضاراً   يف دولة اجنبية  عامة، فعل مت كقاعدة -1) على (172) تضمنت القاعدة ، و( 2)االطراف(
معاً.   لرفع دعوى يف انكلرتا هبذه الصفة، و ذلك فقط اذا كان هذا الفعل يعترب كذلك  مسؤولية تقصريية ويكون قابالً 

طراف جيوز ان خيضع مبوجب قانون دولة وذلك خبصوص تلك القضية او ما بني اال )املعنية( ولكن القضية اخلاصة -2
القانون   ان  .ونالحظ من خالل النظر اىل القاعدتني( 3)الواقعة يكون هلا االرتباط االكثر عالقة مع احلادثة واالطراف(

حلكم الفعل  قانون املالئم ال االنكليزي قد تبىن مبدأ اختصاص قانون مكان وقوع الفعل الضار ونظرية قانون احملكمة و
                                                                                                                 الضار. 

يف  1979ان القانون الدويل اخلاص النمساوي لعام : 1979موقف القانون  الدولي الخاص النمساوي  لعام  -2
)مبدأ اختصاص القانون  منه قد تضمنت فكرة الرتكيز االجتماعي كأستثناء على القاعدة العامة (1) الفقرة( 48املادة)

االقليمي( بشأن القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار، حيث جاء فيها ) اذا وجدت مع ذلك، بالنسبة لألطراف 
                                            .( 4)املطبق (رابطة قوية مع قانون دولة واحدة اخرى فيكون هذا القانون هو 

                                                           

 ( . 173  - 172د. عبد احلكيم حمسن عطروش ، املصدر السابق ، ص) ( 3)

    . 128، ص1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان،  1، ط 1د. ممدوح عبد الكرمي حافظ عرموش ، القانون الدويل اخلاص واملقارن ، ج( 1)
   .                                                                                                                             128( املصدر نفسه ، ص 2) 
،  1املضار التلوث البيئي العابر للحدود ، طد. مجال حممود الكردي ، احملكمة املختصة والقانون الواجب تطبيقه بشأن دعاوي املسؤولية والتعويض عن  (3)

 . 139، ص 2003دار النهضة العربية ، القاهرة ،
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( 25املادة ) 1982ان القانون  الدويل اخلاص الرتكي لعام  :1982موقف القانون الدولي الخاص التركي لعام -3
اليت بعد ان نصت على مبدأ اختصاص القانون االقليمي اخذ بفكرة  الرتكيز االجتماعي، حيث نصت بأنه ) يف احلالة 

ميكن   البلد هذا  بلد اخر، قانون   مع  وثيقاً  ارتباطاً   عن العمل غري املشروع مرتبطة   الناجتة  القانونية  العالقة فيها 
  .                                                                                                            (1)تطبيقه(

 

                                               المطلب الثالث  

                موقف االتفاقيات الدولية من القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار 

ان بعض االتفاقيات  الدولية هلا موقف بشأن مدى تبنيها  ملبدئ االختصاص  التشريعي بغية  حتديد القانون  الواجب 
 التطبيق بشأن االلتزامات غري التعاقدية وعلى االخص الفعل الضار فمن اهم هذه االتفاقيات الدولية.                 

ان هذه : 1971/ايار/4لتعاقدية الناشئة عن سير الطرق المبرمة في اتفاقية الهاي الخاصة بالمسؤولية غير ا -أ
عن مبدأ  االختصاص دة  عامة و لكنها  أجازت اخلروج االتفاقية  قد تبنت مبدأ  اختصاص  القانون  االقليمي كقاع

                                                            :(2)التشريعي لصاحل دولة التسجيل يف حتقيق اعتبارات معينة 

عندما تكون املركبة  هي وحدها متورطة يف حلادث فيكون  القانون الواجب  التطبيق بشأن املسؤولية  املتولدة  عن  -1
الفعل الضار هو قانون دولة تسجيل هذه املركبة بشرط  ان ال تكون سائقها او صاحب السلطة فيها او مالكها ساكناً 

فيه احلادث، ومن مفهوم املخالفة هلذا النوع يصار تطبيق قانون البلد الذي وقع فيه احلادث املسبب يف البلد الذي وقع 
للضرر ، و قانون دولة التسجيل يطبق ايضاً جتاه الضحية اذا كان هلا سكن عادي  يف دولة التسجيل و هذا ما جسده 

                                                                       . ( يف الفقرة ) أ (4نص املادة )

(الفقرة )ب(اذا كانت هناك عدة مركبات متورطة يف وقوع احلادث فإن قانون دولة التسجيل 4مبقتضى نص املادة ) -2
 ال يصار اليه اال اذا كانت مجيع املركبات مسجلة  يف الدولة  نفسها ، فاذا مل حتقق هذه احلالة يصار اىل تطبيق  قانون

.                                                                                        مكان حدوث الواقعة  
                                                           

 . 48د. حسام الدين فتحي ناصف ، املصدر السابق ، ص( 1)

 . (355 - 354، ص) 1997، بريوت ،  د. سامي بديع منصور و د. عكاشة عبد العال ، القانون الدويل اخلاص ، دار اجلامعة( 2)
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( الفقرة )أ( اذا نتج عن احلادث اضرار لعدة اشخاص "اي تعدد املتضررين" فإن 4استناداً اىل ما نصت اليه املادة) -3
 القانون الواجب التطبيق يتعني بشكل منفصل جتاه كل متضرر.                                                        

القانون الواجب التطبيق بشأن احلادث هو قانون واحد، اما يكون قانون  الضار،فإندد املسؤولني عن الفعل اذا تع -4
 مكان حدوث الفعل الضار )القاعدة العامة(. او قانون دولة التسجيل، فيما اذا كانوا  )اي سائقو املركبات( مسجلة  

املشاة( ساكنني يف دولة التسجيل. مركباهتم يف الدولة نفسها، او حالة ما اذا كان االشخاص اخلارجني )كالضحايا من  

ان نظام :(1)2007اتفاقية  روما الثانية  بشأن القانون الواجب التطبيق  على االلتزامات غير التعاقدية  لعام -ب
الربملان  االوريب  و اجمللس االوريب قد تبىن  من خالل نصوص  هذه  االتفاقية  حتديد  القانون  الواجب التطبيق  على 

القانون الواجب التطبيق على االلتزامات (1(من هذه االتفاقية يف الفقرة)4مات غري التعاقدية. حيث بينت املادة)االلتزا
غري التعاقدية على وجه اخلصوص الفعل الضار حيث نصت على )ما مل تنص االتفاقية على خالف ذلك فإن القانون 

دث فيه  الضرر بصرف حيفعل ضار هو قانون  البلد الذي   نالواجب التطبيق  على االلتزامات غري التعاقدية  تنشأ  ع
النظر عن البلد الذي يقع فيه احلادث الذي ينتج عنه الضرر. وبصرف النظر عن البلد او البلدان اليت حيدث فيها نتائج 

وقعة فيها  ون الدولة اليتعن مباشرة عن ذلك احلادث(،حيث يتضح من هذه الفقرة ان القانون الواجب التطبيق هو قان
اليت  الدول عن الدولة و  وبصرف النظر ايضاً  للضرر،  وقع احلادث فيها املسبب اليت بصرف النظر عن الدولة  الضرر،

الوسط  انون اختصاص ق(من املادة نفسها بينت 2الفقرة)عن ذلك احلادث. اما وقع فيها نتائج عن مباشرة 
لألدعاء بأنه املسؤول وكان الشخص الذي يعاين الضرر يقيمان االجتماعي حيث جاء فيها)اذا كان املسبب وفقًا 

اعتياديًا يف نفس البلد وقت حدوث الضرر فإن قانون هذا البلد هو الذي يطبق(،حيث يتضح  من هذه الفقرة اذا 
مرتكب الفعل الضار واملتضرر هلما مكان سكن معتاد واحد فإن قانون تلك الدولة هو الذي يعد واجب التطبيق 

( من املادة نفسها  قد اجازت اخلروج عن القاعدة 3أن املسؤولية  التقصريية عن الفعل الضار الواقع.  اما الفقرة)بش
العامة بشأن القانون الواجب التطبيق على االلتزامات غري التعاقدية وقد قضت بتطبيق قانون الدولة االكثر عالقة 

ماهية العالقة االكثر مالءمة و اتصااًل، وحيث نصت على  بظروف القضية، فضاًل عن اهنا قد اوضحت معيار او
)حني يكون االمر  واضحاً من  ظروف القضية بأن الفعل  الضار يرتبط  ارتباطاً  وثقياً ببلد اخر غري ذلك املشار اليه 

                                                           

 .31،ص2007ي،اتفاقية روما الثانية بشأن القانون الواجب التطبيق على االلتزامات غري التعاقدية ،ترمجة وتدقيق االستاذ املرحوم القاضي حممد الفخر ( 1)
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لد اخر قد ( فإن قانون هذا البلد االخر هو الذي  يطبق، ان  االرتباط حسبما يظهر بوضوح  بب2و1) يف الفقرتني 
.      يقوم  بصورة خاصة  على عالقة سابقة  بني االطراف كوجود عقد بينهم له ارتباط باحلدث موضوع النزاع(  
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 الخاتمة                                               

املقارن  ملختلف الدول العربية  الغربية و تفسري بعض د ان تناولنا اركان املسؤولية الناجتة عن الفعل الضار و القانون  بع
تساؤل الذي طرح يف مقدمة البحث فيما يتعلق باملسؤولية التقصريية)الفعل الضار( سنجيب عن ال ، االتفاقيات الدولية

 ( من خالل والقانون  الواجب  التطبيق  على الفعل الضار) اي القضايا املتعلقة بالفعل الضار املشوبة  بعنصر   اجنيب
                                 النتائج اليت توصلنا اليها:                                                               

ان اخلطأ التقصريي هو تعدي غري مشروع من شخص يلحق ضرر بالغري، وان اخلطأ ال ميكن االعتداد به وال يرتب -1
ذا توافر فيه ركنني ركن)االخالل و التعدي( الذي يتمثل بعمل او تصرف ال يقره القانون ، و مسؤولية تقصريية اال ا

ركن  )االدراك والتميز( والذي يتمثل بان يكون الشخص الذي قام بالتصرف الذي ال يقره القانون يتمتع باألدراك 
                                                 .                                                           والتمييز

ان الضرر يتحقق باألذى الذي يصيب الشخص يف حقه أو يف مصلحته املشروعة ، كما اخلطأ وحده ال يكفي يف -2 
  ترتيب  املسؤولية  اي ان البد ان ينشأ  عن اخلطأ ضرراً ، كما ان ليكون هناك مسؤولية  البد ان يكون الضرر حمققاً و
كذلك ان يكون مباشراً  سواء  متوقع او غري متوقع ، فالشخص يكون مسؤواًل عن الضرر الذي اصيب  املتضرر سواء  
 كان ضرر مادي او معنوي ) اديب (.                                                                                   

ان البد ان تكون  هنالك عالقة سببية بني اخلطأ)الذي قام به الفاعل(  ان لكي تكون هنالك مسؤولية تقصريية اي-3
عن  الضرر الذي اصابه ناتج  بالتعويض البد ان يكون   مطالبةلل  يب املتضرر(،اي ان على املتضرر)الذي اص والضرر

اخلطأ الذي قام به الفاعل ، فاذا مل يكن هناك  ترابط اي عالقة بني اخلطأ و الضرر فال نكون امام  مسؤولية  تقصريية 
.                                                                                         تعويضاً بالتايل ال يكون هناك   

 تطبيق بشأن قضايا الفعل الضار يف العالقات  املشوبة  بعنصر اجنيب  وفقاً  للتطور التارخييان القانون  الواجب  ال-4
 اختصاص القانون  االقليميمبدأ يكون مستند على نظريات القدمية و احلديثة( )المن خالل   للقانون الواجب التطبيق

                                            ك. بشأن ذل)اي قانون مكان وقوع الفعل الضار( وهي تعد القاعدة العامة 
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ان موقف القانون  العراقي و معظم قوانني  الدول العربية  قد اخذت مببدأ اختصاص  القانون  االقليمي  يف حتديد -5
سد القانون الواجب التطبيق على قضايا الفعل الضار اليت تكون مشوبة بالعنصر االجنيب، وان االختصاص التشريعي جي

 القاعدة العامة مع وجوب مراعاة شرط عدم املشروعة .                                                                 

القانون   يف حتديد االقليمي "القاعدة العامة"  القانون  مببدأ اختصاص   ايضاً  تقد اخذموقف الدول  الغربية   ان-6
مع وجوب مراعاة شرط عدم املشروعة ، بالعنصر االجنيب يا الفعل الضار اليت تكون مشوبة الواجب التطبيق  على قضا

 القانون  نظاماجاز ولكن مع ذلك استثناًء عن القاعدة العامة  فق  ، يف االختصاص التشريعي  املزدوجة  ذات الطبيعة
هو  هذا كما قلنا   املالئم القانون  واألطراف كونه قانون الدولة األكثر عالقة وارتباطاً مع احلادثةاىل  االنكليزي اخلروج

                                                                                            .  عن القاعدة العامة استثناء

" القاعدة القانون  االقليميمببدأ اختصاص موقف االتفاقيات الدولية املتعلقة بقضايا  الفعل الضار قد اخذت اما  -7
مع هذا اجازت اخلروج عليه لصاحل و  ، )اي قانون مكان وقوع الفعل الضار( يف حتديد القانون الواجب التطبيق"العامة 

                            الفانون املختار كونه القانون املالئم .                                                        

 التوصيات:                                                                                                             

حىت  وواضح  بنص صريح   اي  الضار بشكل صريح  تعريف الفعلان يقوم  ب العراقي  على املشرعكان األجدر  -1
                                                     نتمكن من معرف هل الفعل يعد فعل ضار ام فعل غري ضار.     

فيما   خاص )اي عراقي( ملعرفة القانون الواجب التطبيق اً دولي  اً قانون تضع القوانني ان  بوضع على اجلهة املختصة -2
ألن ُنالحظ  ان  عراقبال اً خاص اً دولي  اً مشوبة  بعنصر اجنيب الن ال يوجد  قانون الفعل الضار اليت تكون يتعلق بقضايا

  .                    انون املدين و االحوال الشخصية مواضيع الفانون الدويل اخلاص متناثرة  يف قوانني خمتلقة منها الق
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 القوانين العربية :                                                                                                      

                                               .       و تعديالته 1951( لسنة 40القانون املدين العراقي رقم ) -32

.                                                    وتعديالته 1948( لسنة 131القانون املدين املصري رقم ) -33  

                                          

 

                                                                                                             االنترنت :

  عصراً           5:30، الوقت  29/3/2018، تاريخ الزيارة  2002( لسنة 14رقم ) القانون املدين اليمين -34

Yemenlaws.bhogspot.com 


