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أمحد بؾحاج جراد

جامعة احلدود الشاملقة
) هـ1436/11/12  وىمبؾ ًمؾـنم ذم: هـ1436/05/20 (ىمدم ًمؾـنم ذم
 هموًمب ًو مو يؽقن جمول رسيون اًمػعؾ اًمضور مـ طمقٌ األؿمخوص متسع ًو ًمقشؿؾ سمداهي ـــ ومضـ ً قمــ اعمتضــرر األصـكم ـــ أومـراد قموهؾتـف أو:مؾخص البحث
 وذم هذا اعمجول دمدر اإلؿمورة إمم أن اًمتجورب اًمتشــريعقي اعمختؾػـي شمشـل سمةـػي قمومـي ديـد ىموهؿـي ذم. أو مستحؼوهتؿ اعموديي،سمعضفؿ ًمقطول مؼقموهتؿ اعمعـقيي
َ
 اًمذي أفمفر ذم سمعض االضمتفودات ومؽـر ًا ظم ىمـ ًو ؾمـوهؿ ذم ديـد شمؼريبـل، شموريمي اعمفؿي ًمؾسؾطي االضمتفوديي ًمؾؼويض،مستحؼل اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمرشمد سمـققمقف
 ومـ ضمفي أظمـرى مـو شمؽبـده، قمـ اًمرضر اعمودي اعمرشمد ًمقجعؾف يشؿؾ مـ ضمفي اعمـػعي اعمستحؼي اًمتل ىمطعفو اًمػعؾ اًمضور قمـ اعمترضر، ظموصي،عمستحؼل اًمتعقيض
 وومـؼ، قمـغم مسـتقى مـدى صمبقشمـف، اًم طمؼ سملومراد قموهؾي اعمترضر األصـكم، وذم اًمػرضقتلم يتدرج ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد.مـ مةوريػ ًمدرء كتوهٍ ذًمؽ اًمػعؾ
 وسملم اعمترضر األصكم مـ اًمػعؾ، وأواس اًمرواسمط اًمقاىمعقي سمقـفؿ، وإؾمفوموت ومؼفقي سمحسى قمدة معويػم شمتعؾؼ ذم اًمغوًمى سمطبقعي اًمع ىمي اًمؼوكقكقي،اضمتفود ىمضوهل
 أو احلـد مـفـو سمغقـي سـلم احلوًمـي، وسمذل جمفقدات معقـي حمووًمي مـف درء كتوهٍ اًمػعؾ اًمضـور، وسمؿدى شمعفد هذا األظمػم سمتحؿؾ مةوريػ موديي، اًمضور مـ ضمفي
 وًمدى شمثبقً هذه اعمعويػم ظموصي مــ ىمبـؾ. ًمقال طمةقل اًمػعؾ اًمضور، يةػمه ومع ً متؽبدا عمةوريػ يمون مـ اًمثوسمً شمػودهيو، واجلسامكقي ًمؾؿترضر األصكم،اعموديي
 يؾؿس شمطقر ًا إجيوسمق ًو كحق اًمتقؾمع ذم ؼؼ طموالت اًمرضر اعمودي اعمرشمد دون إظمػوء سمعض مقاـمـ اًمغؿـقض واًمـؽمدد اًمتـل مــ اًمـ زم وضـع،االضمتفود اًمؼضوهل
. حمووًمي ًمتقطمقد اًمرؤى االضمتفوديي اعمعوسة،اآلًمقوت اًمتػةقؾقي ًمتػودهيو
 األرضار اًم طمؼي سملومراد قموهؾي، شمؽبد مةوريػ، احلرمون مـ مـػعي مستحؼي، اًمرضر اعمودي اعمرشمد، اًمتعقيض قمـ اًمرضر، مسموًمقي مدكقي:الؽؾامت ادػتاحقة
.اعمترضر األصكم

*****
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Abstract: The entry into the field of tortious act always extends to include the original affected person and his family members or some of them
who are affected morally and physically. In this context, it should be noted that the various legislative experiences do not generally determine the
list of the persons who are entitled to compensation for harm by the two types; rather the task is left for the discretionary authority of the judge,
who has shown in some interpretations creative thinking which contributed to the approximate determination of the persons deserving
compensation for physical subsequent damage. This compensation includes the deserved benefit resulting from the tort of the aggrieved on one
hand, and the second is the expenses which were paid to avoid that act on the other hand. Based on these two hypotheses, the physical damage
affecting the original person and his family members is confined to the jurisprudence of the judge and jurisprudential contributions pursuant to
several criteria related mostly to the nature of the legal relationship and the bonds between them and the original person affected by the harmful
act. It is also related to the pledge of the latter to bear the material expenses and to make certain efforts in an attempt to avoid the results of the
harmful act, or limit same to improve the material and the physical condition of the original affected person. Thus, it makes him bear expenses
that could have been avoided if the damage did not happen. Once these criteria are firmly established in jurisprudence, a positive development
will be made in investigating the cases of physical subsequent damage without hiding some ambiguities and uncertainties which should be
avoided by providing the necessary detailed mechanisms; it is obviously an attempt to unify the contemporary discretionary visions.
Key Words: civil responsibility, compensation for damage, physical tort, denial of accrued benefit, incurring expenses, damages affecting
the original family members of damaged.
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أمحد سمؾحوج ضمراد :ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًم طمؼ سملومراد قموهؾي اعمترضر...

مـ دوهنؿ  .ذم طملم ايمتػً اًمتنميعوت األظمرى

ادؼدمة

()1

إن اًمػعؾ اًمضور اًمذي يطول اعمترضر األصكم متسبب ًو

سمتػقيض اعمسلًمي ًم ضمتفود اًمؼضوهل ،مع ختةقص

ذم ووموشمف ،أو إصوسمتف سملرضار معقـي ،ىمد يتسع كطوق

ديدهؿ سمؿقضمى سمعض اًمؼقاكلم اخلوصي  .ومفام
()2

كتوهجف مـ طمقٌ األؿمخوصً ،مػمشمد قمغم سمعضفؿ:
ومقؾحؼ هبؿ أرضار ًا موديي ،أو معـقيي ،يمؾام وضمدت
رواسمط ذقمقي دمؿعفؿ .وم شمسـد أرضارهؿ مبوذة إمم
ذًمؽ اًمػعؾ ،وإكام إؿمعوع كتوهجف اًمسؾبقي قمغم اعمةوب
ارشمدت ًمتطول مةوًمح مـ اًمقاضمى أن شمؽقن ذات
رقمويي ،مو جيعؾ هلؿ مبدهق ًو احلؼ ذم اعمطوًمبي سموًمتعقيض
قمـ رضرهؿ اعمرشمد ،اعمقصقف سمؽقكف همػم ؿمخيص ،ال
يػسح اعمجول أموم اؾمتحؼوق اًمتعقيض ،إال إذا يمون
حمؼؼ ًو ،ومتضؿـ ًو االقمتداء قمغم مةؾحي منموقمي،
حيؿقفو اًمؼوكقن (اجلريب .)2011 ،

) (1مـ ذًمؽ مث ً :اعمودة  928مـ اعمجؾي اعمدكقي اًمققكوكقي،
واعمودشملم  845 844مـ اعمجؾي اعمدكقي األعموكقي  ،واعمودة
 205مـ اًمؼوكقن اعمدين اًمعراىمل  ،واعمودة  134مـ ىموكقن
اعمقضمبوت واًمعؼقد اًمؾبـوين.
) )2مـ ذًمؽ اعمنمع اًمتقكز  ،طمقٌ ارشملى ضبط ىموهؿي ذم
أصحوب احلؼ ذم اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمرشمد سمؿقضمى
سمعض اًمؼقاكلم اخلوصي يموًمؼوكقن قمدد ً 86مسـي 2005
اعممرخ ذم  15أوت  2005اعمتعؾؼ سمندراج قمـقان ظمومس
سمؿجؾي اًمتلملم خيص اعمسموًمقي اعمدكقي اًمـودمي قمـ اؾمتعامل

وكظر ًا إمم شمـقع اعمةوًمح اًمتل شمرسمط اعمترضر سمغػمه

اًمعرسموت اًمؼميي ذات حمرك وكظوم اًمتعقيض قمـ األرضار

مـ األؿمخوص وومؼ ـمبقعي قم ىموشمف اعمفـقي ،واألرسيي

اًم طمؼي سموألؿمخوص ذم طمقادث اعمرور  ،راهد رؾمؿل قمدد

وهمػممهو  ،مو جيعؾ مـ اًمسفؾ ـمرق أسمقاب اًمتعقيض

ً 67مسـي  2005سمتوريخ  23أوت  ، 2005ص2335 .

متسؽ ًو سمنطمدى هذه اًمرواسمط الؾمتغ ل ىمقاقمد

ومو سمعدهو  ،طمقٌ ورد ديد ًا سموًمػةؾ  143قمغم وضمف

اعمسموًمقي اعمدكقي ،وشمطقيعفو كحق اإلصمراء ،دون ؾمبى،

احلٍم عمستحؼل اًمتعقيض قمـ اًمرضر االىمتةودي ذم

ٍم مسبؼ ًو،

صقرة ووموة اعمةوب مـ ضمراء طمودث اعمرور  ،وسموًمػةؾ

وسمؿقضمى ىمقاقمد قمومي ،أصحوب احلؼ ذم اًمتعقيض

 146سموًمـسبي عمستحؼل اًمرضر اعمعـقي  .ويمذًمؽ اًمػةؾ

قمـ اًمرضر اعمرشمدً ،متـؽر صػي اعمترضر سموالرشمداد قمغم

 26مـ اًمؼوكقن قمدد ً 56مسـي  1995اعممرخ ذم  28ضمقان

ومؼد ؿموءت سمعض اًمتنميعوت أن

 1995اعمتعؾؼ سموًمـظوم اخلوص ًمؾتعقيض قمـ األرضار
احلوصؾي سمسبى طمقادث اًمشغؾ واألمراض اعمفـقي ذم
اًمؼطوع اًمعؿقمل ،راهد رؾمؿل قمدد ً 53مسـي = 1994

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ،)1اًمعدد ( ، )1ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (2016م1437/هـ)
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يمون األؾمؾقب اعمتقظمك مـ اعمنمع سمخةقص ديد

آصمور ىموكقكقي  .وشمتخذ إمو ؿمؽؾ اًمؼراسمي اًمدمقيي ،اعمتؿثؾي ذم

أصحوب احلؼ ذم اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمرشمد ،ومنن

اًمـسى ،أو ؿمؽؾ ىمراسمي اعمةوهرة (اعمعداوي .)2010،

هذه اًمةػي يغؾى شمقومرهو ًمدى أومراد قموهؾي اعمترضر

ويشؿؾ اًمشؽؾ األول اًمؼراسمي اعمبوذة ،اًمتل شمضؿ

األصكم مؼوركي سمغػمهؿ ممو جيفدون أكػسفؿ

األصقل ،واًمػروع ،واًمؼراسمي همػم اعمبوذة ،اًمتل شمشؿؾ

ًم شمةوف هبو ؾمعقو وراء اًمتعقيض ،كظر ًا إمم أواس

احلقار ،ذم طملم أن اًمشؽؾ اًمثوين اعمتعؾؼ سمؼراسمي اعمةوهرة

اعمقدة اًمعوهؾقي سمقـفؿ وسملم اعمترضر األصكم ،مو يمؾمس

يشؿؾ أىمورب اًمـسى ألطمد اًمزوضملمً ،متؽقن صؾي

ممذا معتؼم ًا الؾمتحؼوىمفؿ اًمتعقيض قمـ اًمرضر

اعمةوهرة دموه اآلظمر .وسمحسى ؿمؽؾ اًمؼراسمي ،ومداهو،

اعمعـقي ،أو الؾمتػودهتؿ مـ اإلقموًمي اًمتل يمون يتعفد

يؿؽـ اًمتؿققز سملم فموهرشملم اضمتامقمقتلم يؿؽـ أن يؾحؼ هبام

هبو دموهفؿ ،ظموصي إذا يموكقا مسويمـلم ًمف ،مو يشػم إمم

اًمػرد ومهو :األرسة ،واًمعوهؾي  .وموألرسة ذم معـوهو اًمضقؼ

ومرضقي مو يطوهلؿ مـ أرضار مودييً :مذا يتجف اًمبحٌ

شمتؽقن مـ زوضملم وأسمـوء مسويمـلم هلام سمسبى صغر ؾمـفؿ،

قمؿـ شمتقومر ومقفؿ صػي االكتامء إمم قموهؾي اعمترضر

أو كظر ًا إمم اطمتقوضموهتــؿ ،وهل مو يطؾؼ قمؾقفو قمؾامء

األصكم ،سموقمتبورهو ذـم ًو أوًمق ًو ذم هذه اًمػرضقي،

االضمتامع واالكثروسمقًمقضمقو " األرسة اًمـقويي " (اًمؼةوص،

يؼرب اطمتامل وضمقد مـوومع موديي يموكً مسؽمؾمؾي إمم

 .)2008ذم طملم أن مػفقم اًمعوهؾي يبدو أوؾمع كطوىم ًو مـ

أن أشمك اًمػعؾ اًمضور ومبددهو.

طمقٌ األؿمخوص اعمـتؿلم إمم هذه اًمقطمدة االضمتامقمقي

()3

مـ سملم ممقزات اًمشخةقي اًمؼوكقكقي إؾمـود يمؾ

طمقٌ شمطؾؼ قمغم يمؾ ؿمؽؾ مـ أؿمؽول اًمتـظقؿ االضمتامقمل،

ؿمخص ـمبقعل طموًمي قموهؾقي شمسؿح سمتحديد وضعقتف مـ

اعمتؽقن مـ قمدة أرس ،كقويي ممتدة ،أو مريمبي :كظر ًا إمم

طمقٌ اكتامهف إمم أرسة معقـي شمـشئ ًمف ىمراسمي شمؽمشمى قمـفو قمدة

وضمقد رواسمط ىمراسمي ،أو كسى سمقـفام .
واكط ىم ًو مـ هذا اعمعطك اعمستؿد مـ قمؾؿ االضمتامع
يتضح أن اعمنمع اًمتقكز أومرد سمؿقضمى سمعض اًمؼقاكلم

= اعممرخ ذم  4ضمقيؾقي  ، 1995ص 1411.ومو سمعدهو ،

اخلوصي ومئي معقـي مـ ذوي ىمراسمي اًمـسى اعمبوذة،

ويمذًمؽ اًمػةؾ  45مـ اًمؼوكقن قمدد ً 28مسـي 1994

سمنمؽوكقي اعمطوًمبي سموًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمودي ،اعمرشمد،

اعممرخ ذم  21ومقػري  1994اعمتعؾؼ سموًمتعقيض قمـ

يمؾام يموكً راسمطي اًمؼراسمي سمقـفؿ وسملم اعمترضر األصكم

األرضار احلوصؾي سمسبى طمقادث اًمشغؾ واألمراض
اعمفـقي  ،راهد رؾمؿل قمدد ً 15مسـي  1994اعممرخ ذم 22
ؿمبوط  ،1994ص 300 .ومو سمعدهو .

) )3مـ سملم اآلصمور اًمتل يرشمبفو اًمؼوكقن قمغم واىمعي اًمؼراسمي ،صمبقت
اًمـسى ،وايمتسوب اجلـسقي ،وإمؽوكقي األظمذ سموًمشػعي.
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مـ اًمدرضمي األومم  .أمو سموًمـسبي ًمؾؼقاقمد اًمعومي

اعمجول سموًمـسبي ًمؾؿنموقمقي ،ـموعمو أن األمر يتعؾؼ سملومراد

ًمؾؿسموًمقي اعمدكقي ،وإزاء قمدم وضمقد كص قموم ،يضبط

قموهؾي رواسمطفو مثبتي سمؿقضمى اًمـسى ،أو اًمؼراسمي .يمام أن

دد اعمترضريـ سموالرشمداد ،ومنن هذه اًمةػي

ؼؼ رضرهؿ اعمعـقي اعمرشمد ال يثػم قمودة صعقسموت

شمـطبؼ قمغم أومراد قموهؾي ذًمؽ اعمترضر ًمتشؿؾ األرسة

يعرس إجيود طمؾقل هلو ـموعمو أن اًمراسمطي اًمعوهؾقي شمؽمشمى

اعمؿتدة ،واعمريمبي :كظرا إمم شمقومر قمـٍم اًمؼراسمي اًمذي مـ

قمـفو سمةػي شمؾؼوهقي وملًمقومي مقدة سملم أومرادهو ،مـ ؿملهنو

()4

ىموهؿي

ؿملكف أن يمؾمس رواسمط ىموكقكقي ،أو ـمبقعقي سمقـفام ذات
صبغي موًمقي ،ممو يؼرب اطمتامل ؼؼ اًمرضر اعمودي

=سموالرشمداد شمعؼم قمـفو  " :سموعمةؾحي اعمنموقمي اعمحؿقي

(اًمؼةوص.)2008 ،

ىموكقكو " طمٍمهتو ذم إـمور أرسي ضقؼ .إذ دمسدت

همػم أكف ًمؽل يؼع اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمرشمد

سمخةقص اًمرضر اعمودي ذم احلؼ ذم اًمـػؼي ،وذم راسمطي

يتجف أن يؽقن منموقم ًو وحمؼؼ ًو  .وال صعقسمي ذم هذا

اًمؼراسمي سمخةقص اًمرضر اعمعـقي ،وذًمؽ يمرد ومعؾ قمـ

()5

اضمتفود ؾموسمؼ شمقؾمع ذم ديد ذط اًمتقىمع ًمقجعؾف يؿتد
) )4مـ ذًمؽ أطمؽوم اًمػةؾ  45مـ اًمؼوكقن اعمتعؾؼ سموًمتعقيض
قمـ األرضار احلوصؾي سمسبى طمقادث اًمشغؾ واألمراض
اعمفـقي  ،واًمػةؾ  136مـ جمؾي اًمتلملم .

ومقشؿؾ سمعض األؿمخوص اًمذيـ شمرسمطفؿ قم ىموت مشقـي
سموعمترضر األصكم .ومؾسد اعمـوومذ أموم ظمؾقؾي اعمترضر طمقـام
شمطوًمى سموًمتعقيض قمـ رضرهو اعمودي ،أو اعمعـقي ،أو
يمؾقفام ،وىمع مقاضمفتفو سمرضورة شمقاومر ذط اعمنموقمقي.

) )5ىمد شمقاشمر اضمتفود حمؽؿي اًمتعؼقى قمغم رضورة شمقاومر هذيـ

ومـذ ؾمـي  1970أصبح ؿمخص اعمترضر سموالرشمداد هق

اًمنمـملم وومؼو ألطمؽوم اًمػةؾ  107مـ م.إ.ع ،مـ ذًمؽ:

معقور اًمتثبً ذم مدى ايمتسوسمف ًمؾحؼ ذم اًمتعقيض قمـ

شمع مدين  ،قمدد  10804ممرخ ذم  28ضموكػل  ، 1985ن،

رضره اعمرشمد سمغض اًمـظر قمـ اًمرواسمط اًمؼوهؿي سمقـف وسملم

اًمؼسؿ اعمدين  ، 1985 ،ص  ، 208شمع مدين  ،قمدد

اعمترضر األصكم ،وذًمؽ سمؿقضمى شملويؾ مغوير ألطمؽوم

 37313ممرخ ذم  22مورس  ، 1993ن ، 1993 ،

اًمػةؾ  1382جلعؾف ال يتضؿـ ذط شمقاومر اًمراسمطي

اًمؼسؿ اعمدين  ،ص ، 337 .شمع مدين  ،قمدد  5482ممرخ

اًمؼوكقكقي سملم اعمترضر األصكم ،واعمترضر سموالرشمداد ،اًمذي

ذم  7ومقػري  ، 2005ن  ،اًمؼسؿ اعمدين ، 2005 ،

ىمد يؽقن يمؾ ؿمخص متؽـ مـ إصمبوت مرضة حلؼتف مـ

ص .101وًمؼد يمون ًمنمط اعمنموقمقي دور سمورز ذم ديد

ضمراء ومعؾ ضور حلؼ همػمه مبوذة  ،يراضمع :

(G) VINEY et

JOURDAIN , op . cit , p.129 , n 306 et s

)((Pاًمذكقن ،

اعمترضريـ سموالرشمداد مـ ىمبؾ ومؼف اًمؼضوء اًمػركز ،طمقٌ
يموكً اعمحويمؿ شمشؽمط ،شملوي ألطمؽوم اًمػةؾ ،1382
وضمقد راسمطي ىموكقكقي سملم اعمترضر األصكم واعمترضر=

. )1991
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أن دمعؾ مشوقمر يمؾ واطمد مـفؿ وموىمدة ًمقضع

شمؽرس جموالً ومسقح ًو ًمؾؿطوًمبي سموًمتعقيض ًمؽؾ مـ

االؾمتؼرار اًمتل هل قمؾقفو ًمقسقدهو االكؽسور ،واًمؽآسمي،

شمقصؾ إمم إصمبوت مرضة حلؼتف ،مستقوموة ًمؾنموط

يمؾام حلؼً سموآلظمر أرضار معتؼمةً .مؽـ اًمبحٌ ذم ؼؼ

اعملًمقومي ،ومؼف ًو ،وىمضو ًء ،سمغض اًمـظر قمـ ـمريؼي إحلوق

اًمرضر اعمودي اعمرشمد ألومراد اًمعوهؾي ،يؽقن أقمرس

اعمرضة سمف ،ؾمقاء كجؿً مبوذة قمـ اًمػعؾ اًمضور ،أو

القمتبورات قمديدة شمتعؾؼ سموألؾموس سموًمـػوذ إمم ومحقى

يموكً مؽمشمبي سموالرشمداد وص ً عمو حلؼ اعمترضر األصكم

اًمرواسمط سملم اعمترضر األصكم ،واعمترضر سموالرشمداد،

مـ أرضار اكعؽسً قمغم همػمه ،ـموعمو أن أطمؽوم اًمػةؾ

يموًمتثبً مـ مدى اًمتزام األول ،سمنقموًمي اآلظمر ،أو شمطقع

 107مـ كػس اعمجؾي دد قمـوس اعمرضة ذم إـمور

أطمد أومراد األرسة سمبذل كػؼوت يراهو رضوريي ًمدرء

مقضققمل يشؿؾ اًمؽسى اًمػوهً ،واًمرسمح اًمضوهع.

آصمور اًمػعؾ اًمضور قمغم اعمترضر األصكم  ،أو اًمؼقوم سمام

وسموًمرضمقع إمم اًمعديد مـ االضمتفودات اًمؼضوهقي

يؾزم ًمتطقيعف وومؼ مو آًمً إًمقف طموًمتف اًمةحقي سمعد

اًمتقكسقي ،واعمؼوركي ،يتضح أن اًمرضر اعمودي اعمرشمد

احلودث ،ممو يثػم اًمتسوؤل قمام إذا يمون سموإلمؽون ديد

ألومراد قموهؾي اعمترضر مبوذة مـ اًمػعؾ اًمضور ،ىمد

اًمػرضقوت اًمؽػقؾي سموؾمتقػوء اًمرضر اعمودي اعمرشمد

يؽقن حمؼؼ ًو ،يمؾام صمبً طمرموكف مـ مـػعي مستحؼي،

اًم طمؼ سملومراد قموهؾي اعمترضر األصكم ًمنمط اًمتحؼؼ

ىمطعفو قمـف اًمػعؾ اًمضور (ادبحث األول) ،أو يمؾام

شمقـمقد ًا إلطمدى اآلصمور األؾموؾمقي اعمرشمؼبي مـ اعمسموًمقي

ؾمبى ًمف شمؽبد قمـوء سمذل مةوريػ رضورييً ،مدرء

اعمدكقي ،واعمتؿثؾي ذم ضمؼم األرضار سمام يؿؽـ ــ ىمدر

كتوهجف اًمسؾبقي (ادبحث الثاين) .وذم يمؾتو اًمػرضقتلم

اإلمؽون ــ مـ إرضموع اعمترضر سموالرشمداد إمم احلوًمي اًمتل

يتجف ًمؾتثبً مـ مدى ؼؼ هذا اًمرضر اعمودي اًمـػوذ،

ؾمقف يؽقن قمؾقفوً ،مق شمطوًمف اًمـتوهٍ اًمسؾبقي ًمؾػعؾ

إمم اًمرواسمط احلوًمقي ،واعمستؼبؾقي ،سملم اعمترضر األصكم،

اًمضور.

واعمترضر سموالرشمداد ،وإمم اآلصمور اعمتقًمدة قمـ اًمػعؾ

إزاء إطمجوم اعمنمع اًمتقكز قمـ وضع ىموهؿي

اًمضور ،وطمؼقؼي شملصمػمهو ؾمؾبو قمغم اًمقضعقي اعموًمقي

طمٍميي ضؿـ اًمؼقاقمد اًمعومي ًمؾؿسموًمقي اعمدكقي دد

ًمؾؿترضر سموالرشمداد ،ممو ؾمبى طمرموكف مـ مـوومع طموًمقي،

أصحوب احلؼ ذم اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمرشمد،

أو مستؼبؾقي ،أو دومعف ًمتؽبد مةوريػ صمبً ًمزومفو:

واىمتةوره قمغم ديدهؿ سمةػي مؼتضبي ضؿـ سمعض

ًمدرء كتوهٍ ذًمؽ اًمػعؾ .

اًمؼقاقمد اخلوصي ،ال يؽقن مـ سمد ؾمقى االقمتامد قمغم
قمؿقمقي قمبورات اًمػةؾلم  82و  83مـ م.إ.ع اًمتل
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أمحد سمؾحوج ضمراد :ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًم طمؼ سملومراد قموهؾي اعمترضر...

ادبحث األول
احلرمان من مـػعة مستحؼة
إذا يمون اعمترضر األصكم مديـ ًو سموًمـػؼي زمـ طمةقل
اًمػعؾ اًمضور اًمذي أدى إمم ووموشمف ،ومنن ذًمؽ ؾمقمدي

اًمتحؼؼ (أ) اًمتل ىمد شمـؼص درضمي صمبقهتو يمؾام يمون
االًمتزام سموإلكػوق همػم طمول (ب).
أ -االلتزام احلال بالـػؼة ،وحتؼق الرضر ادادي
ادرتد :

دون ؿمؽ إمم اومتؼود أومراد قموهؾتف ــ اعمؾزم دموهفؿ

شمتداظمؾ قمدة معطقوت سمخةقص اًمتليمد مـ مدى

سموإلقموًمي ــ إمم اًمـػؼي ممو جيعؾ رضرهؿ اعمودي حمؼؼ ًو.

ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد ،يمؾام يمون االًمتزام سموإلكػوق

همػم أن هذه اًمةػي ذم اًمرضر خيتؾػ شمقومرهو سمحسى

واىمع ًو ذم احلول شمتعؾؼ مـ ضمفي سمطبقعي اًمتزام اعمديـ ()1

مةدر االًمتزام سموًمـػؼي ،اًمذي ىمد يؽقن ًمف مقضمى

وسمسؾقك اًمداهـ مـ ضمفي أظمرى (.)2

ىموكقين أو يتجغم ذم جمرد اًمتزام ـمبقعل ،ومػل اًمػرضقي
األومم يغؾى شمقومر اًمرضر اعمودي اعمرشمد كظرا إمم صمبقت

 -1حتؼق الرضر ادادي ادرتد ،وضبقعة التزام
اددين :

اؾمتحؼوق اعمترضريـ ًمؾـػؼي سمؿقضمى اًمسبى اًمذي

مـ اعمميمد أن يؽقن اًمرضر اعمودي اعمرشمد حمؼؼ ًو،

أكشلهو ًمػوهدهتؿ :وملشمك اًمػعؾ اًمضور ًمقؼطع قمـفؿ هنوهقو

يمؾام يموكً اًمع ىمي سملم اعمترضر األصكم ،واعمترضر

اؾمتؿرار اإلقموًمي مـ ىمبؾ اعمؾتزم هبو (ادطؾب األول)،

سموالرشمداد ،حيؽؿفو أطمد األؾمبوب اًمث صمي اعمقضمبي ًمؾـػؼي

وًمقةبح اًمؽمدد هموًمبو قمغم ؼؼف يمؾام يمون ذًمؽ االًمتزام

ذم اًمؼوكقن اًمتقكز وهل :اًمزوضمقي ،واًمؼراسمي،

ـمبقعقو ممو جيعؾ اؾمتحؼوىمفؿ ًمؾتعقيض متقىمػو قمغم

واالًمتزام  :ألن جمرد إىمرار احلؼ ذم اًمـػؼي عمستحؼقفو

قم موت مستؿدة مـ اًمع ىمي سملم اهلوًمؽ ومدقمل

يعتؼم دون ؿمؽ ضامك ًو ىموكقكق ًو ًمػوهدهتؿ ،وجيعؾفؿ ذوي

اًمرضر ىمودرة قمغم شمغؾقى ؼؼ ومقات اعمـػعي اعموديي أيمثر

شمرىمبوت منموقمي ذم اإلقموًمي مـ ىمبؾ اعمديـ هبو ،شمـػذ ذم

مـ شمغققبفو (ادطؾب الثاين).

احلولً ،متستؿر ذم اعمآل مو دام مقضمبفو ىموه ًام ،وإظم ومف

()6

قمـ شمعفده هبو ؾمقف يعرضف إمم ؿؾ ضمزاءات مدكقي،
ادطؾب األول

وضمزاهقي .وسمام أن اًمػعؾ اًمضور اًم طمؼ سموعمترضر

االلتزام الؼاكوين بالـػؼة ،وحتؼق الرضر ادادي ادرتد

األصكم أومه إمم اومتؼود مستحؼفو ًمعوهؾف ،وموًمرضر

مـ اًمبدهيل أن ىمطع اإلقموًمي قمغم مـ وضمبً ًمف،

يعتؼم طمقـئذ حمؼؼ ًو :ألن اعمترضر سموالرشمداد ؾمقؽقن

سمؿقضمى اًمتزام ىموكقين كوومذ ،سمسبى ومعؾ ضور أهنك طمقوة
اعمديـ ،يشؽؾ رضر ًا مرشمد ًا ،شمغؾى قمؾقف قمودة صػي

) )6هق مو يستـتٍ مـ أطمؽوم اًمػةقل 49-46-44-38-23
مـ جمؾي األطمقال اًمشخةقي .
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سموًمرضورة ذم وضعقي موديي أطمسـً ،مق حيةؾ اًمػعؾ

اعمتزوضمي اعمؾزمي سموإلكػوق قمغم قموهؾتفو ،وًمق يمون هلو

اًمضور .

مول ،وومؼو ألطمؽوم اًمػؼرة األظمػمة مـ اًمػةؾ  23مـ

()7

وًمؼد شمقاشمر اضمتفود حمؽؿي اًمتعؼقى وومؼ هذه اًمرؤيي

جمؾي األطمقال اًمشخةقي ،طمقٌ اقمتؼمت حمؽؿي

مستغؾي ذم ذًمؽ قمؿقمقي قمبورات اًمػةقل  82و 83

اًمتعؼقى أن اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًمـوضمؿ ًمؾزوج قمـ

ٍم ىموهؿي

ووموة زوضمتف يعتؼم حمؼؼ ًو ،وًمق يموكً متتفـ مفـي سمسقطي

عمستحؼل اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمودي اعمرشمدً :متعتؼم مـ

همػم مستؼرة ،شمدر قمؾقفو دظم

متقاضع ًو ،وال ًمزوم

سموب أومم ،أكف يمؾام شمقومرت صػي اًمداهـ سموًمـػؼي ذم

إلصمبوت واىمعي مسومهتفو ذم اإلكػوق قمغم قموهؾتفو ،سمؾ

اعمترضر سموالرشمداد ،شمؼقم ًمػوهدشمف ىمريـي داًمي قمغم ؼؼ

ذًمؽ يعد ىمريـي شمغؾى اًمقضع اًمثوسمً أص  ،واعمتؿثؾ

رضره اعمودي ،ـموعمو أن اًمـػؼي شمتةػ سمةػي اًمدوام ،مو

ذم يمقن اعمرأة اعمتزوضمي ضمبؾً قمغم اًمتػوين ذم ظمدمي

دام مقضمبفو ىموه ًام ،وذًمؽ سمغض اًمـظر – مبدهق ًو -قمـ

قموهؾتفو ،ومض ً قمـ أن اعمنمع أًمزمفو سموإلكػوق إن يمون

مدى شمقومر واىمعي مسويمـي اعمديـ ًمؾداهـ هبو ،ومـ ذًمؽ

هلو مول (ومق زم  .)2010 ،ويمون اعملمقل أن شمؽقن

و 107مـ جمؾي االًمتزاموت ،واًمعؼقد اًمتل

()8

أن اعمنمع أوضمى قمغم االسمـ اإلكػوق قمغم أصقًمف ،دون
األظمذ سمعلم االقمتبور ألمويمـ إىمومتفؿ ،وذًمؽ هق أيضو
ؿملن اعمطؾؼ اعمؾزم سموإلكػوق قمغم مطؾؼتف ،وأوالده اًمذيـ
هؿ ذم طمضوكتفو ،وًمق اكػردوا سموًمسؽـك.
يمام أن اًمرضر يعتؼم حمؼؼ ًو ،وًمق يمون اعمترضر
األصكم مديـ ًو سموًمـػؼي سمةػي اطمتقوـمقي ،يمشلن اعمرأة

) " (8طمقٌ إن مجقع اًمـةقص اًمؼوكقكقي اعمـظؿي ًمألرسة سموًمب د
اًمتقكسقي شمؼر ًمألم وًمؾزوضمي دور ًا سمورز ًا ذم اًمعوهؾي مـ طمقٌ
اعمشقرة واعمسومهي ذم اإلكػوق مـ ذًمؽ أطمؽوم اًمػةؾ 23
مـ م.أ.ش اعمـسجؿي ومو ضمبؾً قمؾقف اعمرأة مـ شمضحقي
وسمذل ذم ؾمبقؾ أومراد أرسهتو دوكام سمخؾ أو شمؼتػم وشمؾؽ هل
اًمؼوقمدة اًمسوهدة وأن قمغم مـ يدقمل ظم ومفو اإلصمبوت قمؿ ً

) )7مـ ذًمؽ مث  :شمع مدين قمدد  ، 4012ممرخ ذم  24ومقػري

سملطمؽوم اًمػةؾ  420مـ م.إ.ع ومظؾ سمذًمؽ االدقموء سمعدم

 ، 1982ن ،اًمؼسؿ اعمدين ، 1982 ،ج  ،3ص ،442 .شمع

مسومهي اًمزوضمي اهلوًمؽي ذم اإلكػوق قمغم اًمعوهؾي وهل ذات

مدين قمدد  ، 2727ممرخ ذم  30مورس  ، 1981ن،

اًمدظمؾ اًمؼور أمر ًا جمرد ًا ال سمرهون قمؾقف ومتعلم ًمذًمؽ رده،

 ،1981اًمؼسؿ اعمدين ،1981 ،ص ،168 .شمع مدين قمدد

واالًمتػوت قمـف "  ،شمع مدين قمدد  5482ممرخ ذم 7

 ، 7353ممرخ ذم  10ضموكػل  ،1973ن ،1973 ،اًمؼسؿ

ومقػري  ، 2005ن ،اًمؼسؿ اعمدين  ، 2005ص.101 .

اعمدين ،ص ،71.شمع ضمزاهل قمدد  ، 5565ممرخ ذم 27

ويراضمع أيض ًو ( :ظمرؿمػ  ،دون شموريخ كنم)( ،اجلـدي ،

موي  ،1970م.ق.ت ،قمدد ً 8مسـي  ، 1970ص.82 .

.)2002
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أمحد سمؾحوج ضمراد :ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًم طمؼ سملومراد قموهؾي اعمترضر...

هذه اًمؼريـي ظمطقة أومم ذم كسٍ االضمتفودات اخل ىمي

اًمـظر قمـ حمدصمف .ويمون قمغم اعمحؽؿي ذم اًمؼرار األظمػم

ًمؾؼويض اًمتقكز كحق إجيود طمؾقل ذات سمعد إكةوذم

أن ال ختؿد سمقادر وضمقد اًمرضر ،وإكام قمغم األىمؾ ،ال

وول ىمدر اإلمؽون درء اعمةقبي اًم طمؼي

شمميد مقىمػفو ذم اًمؼرار اًمسوسمؼ ،وال متفد ًمؾزوج ؾمبقؾ

سموًمزوج ،مـ ضمراء اومتؼوده ًمزوضمتف ،سمسبى اًمػعؾ

اًمتعقيض اقمتامد ًا قمغم ىمريـي اًمتعفد اًمتؾؼوهل ًمؾزوضمي

اًمضور ،إال أكف رسقمون مو رضمع اضمتفودهو قمغم األقمؼوب

سموًمتػوين ذم ظمدمي قموهؾتفو ،وقمدم شمرددهو ذم اإلكػوق

سمعد سمضعي أؿمفر مـ صدور هذا اًمؼرارً :متتةـدى

قمؾقف سمؽؾ مو أوشمقً مـ مولً :متشؽمط ومؼط وضمقب

ًمطؾى اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمودي اًم طمؼ سموًمزوج،

إصمبوت اًمزوج ًمرضره .ويبدو أن مقىمػفو يـؿ قمـ كظرة

مـ ضمراء إيؼوع اًمط ق سمطؾى مـ اًمزوضمي ،وًمق يمون هلو

ضقؼي ًمؾقضعقي اًمؼوكقكقي ًمؾزوجً :متجعؾف مـحٍم ًا ذم

دظمؾ ،قمغم أؾموس أن " شمطقع اًمزوضمي ومسومهتفو ذم

كطوق مؽبؾ سمام يؿؾقف قمؾقف ىموكقن اًمعوهؾي مـ واضمبوت،

ؼقؼ مستقى مـ اًمعقش اعمرمقق ألرسهتو ،ال يؿؽـ

أمهفو اًمتعفد سموإلكػوق سمقصػف اعمديـ األصكم هبذا

اًمزوج مـ اعمطوًمبي سموًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمودي عمو طمرم

االًمتزام .ويمون طمريو هبو أن شمؼتػل كظرة مقؾمعي شمـظر إمم

مـف مـ قمقش طمسـ كتقجي اًمط ق ،هذا ومض قمـ أن

وضعقتف اًمؼوكقكقي سمةػي ؿمؿقًمقي ،وومؼو عمو أرؾموه اعمنمع

ومؼف اًمؼضوء اؾمتؼر قمغم قمدم االؾمتجوسمي إمم اًمتعقيض

مـ أطمؽوم ًمألرسة ،وعمختؾػ أومرادهو ،ذم اًمعديد مـ

قمـ هذا اًمغرم سموًمـسبي ًمؾزوج سموقمتبوره رهقس اًمعوهؾي،

اعمقاضع اًمؼوكقكقي ،يمام هق اًمشلن ذم ىموكقن اًمشغؾ،

وهق اعمسئقل األول قمـ اإلكػوق ،وأن اًمزوضمي هل شموسمعي

واًمتلمقـوت االضمتامقمقي ،واًمؼقاقمد اخلوصي سمعؼقد

وًمقسً اعمسئقًمي اًمرهقسقي قمـ واضمى اإلكػوق " .

اإلجيور ،وذًمؽ كظر ًا الظمت ف مقاضع اعمةوًمح

واضح،

()9

ورهمؿ أن اًمرضر اعمودي اًم طمؼ سموًمزوج يظفر

اًمقاضمبي احلاميي .ومقضعقي اًمزوج ذم ىموكقن األرسة شمبدو

مقطمد ًا ذم وىموهع اًمؼراريـ واعمتؿثؾ ذم طمرموكف مـ

معرسة سمخةقص شمعفده سمقاضمى اإلكػوق قمغم قموهؾتف

ممازرة موديي مـ ىمبؾ زوضمتف ،ومنن ذًمؽ ال يؼمر اًمتبويـ

سموقمتبوره اًمػرد األصكم اعمؽؾػ سمف ًمضامن معقشتفؿ ،ذم

ذم احلؾ .ومتعفد اًمزوضمي سموإلكػوق قمغم اًمعوهؾي ،وًمق

طملم أن وضعقتف ذم ضمقاكى أظمرى مـ قم ىمي اًمؼوكقن

يموكً مؾزمي سمف سمةػي شموسمعي ،جيعؾ رضر اًمزوج حمؼؼ ًو

سموًمعوهؾي شمبدو أيرس ،ومـ سموب أومم أن شمؽقن قمغم كػس

يمؾام شمسبى اًمػعؾ اًمضور ذم ىمطع هذه اعممازرة ،سمغض

اعمسور دموه حمدث اًمػعؾ اًمضور اًمـوضمؿ قمـف اضطراب

) )9شمع مدين قمدد  1716ممرخ ذم  6أيمتقسمر  ،2005ن،
 ،2005اًمؼسؿ اعمدين ،ص417 .

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ،)1اًمعدد ( ، )1ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (2016م1437/هـ)
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قمقشف ،واؾمتؼرار أرسشمف  .أمو إصدار ىمراريـ ظم ل

اًمؼوكقن" ،واًمتل يموكً شمعتؼم اًمنمط األؾمود

ومؽمة زمـقي وضمقزة يتضؿـون طمؾقالً قمغم همويي مـ

اعمستحدث مـ ىمبؾ حمؽؿي اًمتعؼقى اًمػركسقي

اًمتـوىمض سمخةقص كػس اعمسلًمي ،ومذًمؽ جيعؾ مـ طمؼ

الؾمتحؼوق اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمرشمد (اًمذكقن،

اًمزوج ذم اعمطوًمبي سموًمتعقيض قمـ رضره اعمودي مؽمويمو

 ، )1999جلعؾفو جمسدة ومؼط سمخةقص اًمرضر اعمودي

ًمؾؿػوضملة اًمؼضوهقي اًمتل خيشك شمؼؾبفو طملم شمعفدهو

ذم شمؾؽ اعمةؾحي اًمتل كص قمؾقفو اعمنمع ،ممو يستـتٍ

سموًمتثبً مـ مدى ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد ،وومؼو

معف أكف ال شمؼبؾ دقمقى اعمطوًمبي سموًمتعقيض إال مـ

ًمسؾقك اًمداهـ.

أوًمئؽ اًمذيـ يرشمى هلؿ اًمؼوكقن طمؼ ًو ذم اًمـػؼي ،دموه

()10

 -2حتؼق الرضر ادادي ادرتد وشؾوك الدائن:
ًمؼد أصمور ذط ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًمـوضمؿ

اعمترضر األصكم مـ اًمػعؾ اًمضور،
)1989

(VINEY et

 .JOURDAIN,ويؼع اإلـمـوب ذم اًمتشدد طمقـام

قمـ ومؼدان مقارد معقشقي يمون يممـفو اًمعوهؾ ىمبؾ

يشؽمط ضموكى مـ اًمػؼف ــ ومض ً قمـ شمقومر صػي اًمداهـ

طمدوث اًمػعؾ اًمضور صعقسموت شمتعؾؼ سموألؾموس سمؿدى

سموًمـػؼي ــ أن يؽقن هذا اًمديـ ىموه ًام ومستحؼ ًو ،وجيري

شمقومره ذم احلوًمي اًمتل ومقفو اًمداهـ سموًمـػؼي همػم طمريص

شمـػقذه زمـ وىمقع اًمػعؾ اًمضور ،ومنذا صمبً أن اًمداهـ

قمغم اعمطوًمبي هبو ،أو ذم احلوًمي اًمتل حيةؾ ومقفو اًمػعؾ

همػم مقافمى قمغم مطوًمبي مديـف سموًمـػؼي ،أو يطوًمى هبو

اًمضور أصمـوء أزمي قموهؾقي شمتؿثؾ ذم رومع دقمقى اًمط ق.

أص ً ،أو يؽقن ذم اًمغوًمى مبدي ًو شمسوحم ًو إزاء شمعثر مديـف

سموًمـسبي ًمؾحوًمي األومم يؿيض ادموه ذم اًمػؼف اًمػركز

ذم شمـػقذهو ،سمطريؼي شمدظمؾ اضطراسم ًو قمغم صبغتفو

ذم شملويؾ ضقؼ ًمعبورة "اعمةؾحي اعمنموقمي اًمتل حيؿقفو

اًمدوريي ،ومنن ذط ؼؼ رضره يةبح حمؾ ؿمؽقك
معتؼمة .وًمؼد اىمتػً سمعض االضمتفودات هذا اًمـفٍ

) (10هق مو يمرؾمتف حمؽؿي اًمتعؼقى اًمػركسقي طمقـام أىمرت طمؼ
اًمزوج ذم اًمتعقيض قمـ رضره اعمودي اعمرشمد اًمـوضمؿ قمـ
طمودث أدى إمم ووموة زوضمتف اًمتل يموكً شمسوقمده ذم قمقودشمف

اعمػرط ذم اًمتشدد ذم اًمتؼقد سمخةقص ؼؼ اًمرضر
اعمودي اعمرشمد ،مـ ذًمؽ أن حمؽؿي "اًمسلم " اًمػركسقي
رومضً دقمقى اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمودي اًم طمؼ

اًمطبقي  cass. Crim. 23-6-1975 j.c.p1975, 4,p.79.;:يمام أىمرت

سموًمزوضمي ،مـ ضمراء ووموة زوضمفو سمسبى طمودث :سمحجي

طمؼ اًمزوج ذم كػس اًمتعقيض اًمـوضمؿ ًمف قمـ اومتؼود زوضمتف

أهنو شمؽـ مسويمـي ًمف ،وهلو مو يؽػل مـ اعمقارد اعموًمقي،

اًمتل يموكً شمعتـل سمؽمسمقي أسمـوهفو ممو ضمعؾف يتؽبد مةوريػ

ًمضامن معقشتفو ،ـموعمو أكف يثبً مطوًمبتفو ًمف سمحؼفو ذم

إلمتوم كػس اًمقاضمى :
.p.93

cass.civ.17-2-1979 , j.c.p ,1980,4,
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أمحد سمؾحوج ضمراد :ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًم طمؼ سملومراد قموهؾي اعمترضر...

اًمـػؼي  .همػم أن سمعض اًمػؼفوء ؿموؤوا إضػوء مروكي

اًمداهـ سموًمـػؼي ،ومنذا يمون مقرس ًا ،و يطوًمى هبو ،ومرضره

وًمق حمدودة قمغم هذا اًمتقضمف ،طمقـام ومؽقا االرشمبوط سملم

يعد اطمتامًمق ًو ،وال مقضمى طمقـئذ الؾمتحؼوىمف اًمتعقيض،

ذط ؼؼ اًمرضر ،ووضمقب شمـػقذ االًمتزام سموًمـػؼي:

أمو إذا يمون ذم طموًمي ظمةوصي ومتـػقذهو واضمى ،وًمق

ًمقؾحؼقا هذا اًمنمط سموحلوًمي اعموديي اًمتل يؽقن قمؾقفو

يطوًمى هبو :ألن احلوًمي اعموديي اًمةعبي اًمتل يؽقن قمؾقفو

()11

دمعؾ رضره حمؼؼو .
()12

) (11ذم اعمؼوسمؾ اقمتؼمت أن اًمرضر اًم طمؼ سمخؾقؾي اًمزوج حمؼؼو
ـموعمو أهنو مسويمـي ًمف سمةػي مستؿرة و ظك مـ ىمبؾف سمام يؾزم
مـ رقمويي وكػؼي ،ممو أدى إمم كتقجي مـوومقي ًمألظم ق دومعً

إن اًمداهـ سموًمـػؼي وًمق يؽـ طمريةو قمغم مطوًمبي
مديـف سمتـػقذهو يبؼك رضره اعمودي اعمرشمد رهمام قمـ ذًمؽ
حمؼؼ ًو ،يمؾام شمعرض اعمديـ ًمػعؾ ضور أهنك طمقوشمف ومحول

اعمحويمؿ الطمؼو إمم شمطقيؼ اًمرضر اعمرشمد سمنمط مستحدث

دوكف وشمـػقذ اًمتزامف ،ومرد ذًمؽ أكف ال يؿؽـ أن

يقضمى شمقومر اًمراسمطي اًمؼوكقكقي ذم اًمع ىمي سملم اعمترضر

شمستـتٍ سمةػي ىموـمعي مـ هذا اًمسؾقك أن اًمداهـ ًمقس

األصكم واعمترضر سموالرشمداد إلمؽون معورضي اخلؾقؾي

سمحوضمي إمم اًمـػؼي ،أو أكف ىموم سمنؾمؼوط ديـف .سمؾ إن

سمطؾى اًمتعقيض:

اًمقضع اًمغوًمى أص ً يشػم إمم شملصمػم اًمرواسمط اًمذاشمقي سملم

trib.SAINE ,12-02-1931 , D.1931 , p.57; cass.civ ,07-10-1992 ,
j.c.p ,1992 , n 2993 ; cass. Civ , 29-01-1997 , R.T.D.CIV , 1997 ,
p. 955 .

يمام اقمتؼمت حمؽؿي اًمتعؼقى اًمػركسقي أن األرمؾي اًمتل شمقذم
زوضمفو ذم طمودث مرور ،وصمبً أكف هجر حمؾ اًمزوضمقي مـذ
مدة واكؼطع إكػوىمف قمغم اًمعوهؾي إمم أن اقمتودت قمغم هذه
اًمقضعقي ،و شمؼؿ سملي إضمراء ضده جلؼمه قمغم اإلكػوق ،ال
حيؼ هلو اعمطوًمبي سموًمتعقيض قمـ اًمرضر االىمتةودي اًم طمؼ

اًمطروملم قمغم ؾمؾقك اًمداهـً ،متجعؾف متس ًام سمؿروكي وموهؼي
شمتجغم ذم األهمؾى ذم مـح مديـف كظرة مقرسة عمدة همػم
حمددة :وذًمؽ طمػوفم ًو قمغم مةوًمح راسمطي سمقـفام ىمد شمبدو
ًمف ذم أهمؾى احلوالت ذات ىمقؿي أقمغم مـ طمؼف ذم
اًمـػؼي .مـ ذًمؽ أن اًمزوضمي ىمد ال شمطوًمى قمودة سمـػؼتفو،
وًمق يموكً ذم طموضمي ىمةقى إًمقفو :وذًمؽ إمو ظمشقي مـ

هبو مـ ضمراء ووموشمف ألكف رضر همػم حمؼؼ .وهق شمقضمف يعرس
مـ ومرضقوت ؼؼ اًمرضر ـموعمو أن اعمحؽؿي ال شمؽتػل

) (12سملم اعمقىمػلم فمفر ادموه صموًمٌ ال يعطل اهتامم ًو ًمؾسؾقك

سمتقاومر هذا اًمنمط طمقـام يتسبى اًمػعؾ اًمضور ذم اعمسوس

االكػرادي ًمطرذم اًمـػؼي سمؼدر مو يبحٌ قمـ ؼؼ اًمرضر

سمحؼ مميمد ًمؾؿترضر سمؾ شمشؽمط ومض قمـ وضمقب أن

اعمودي اعمرشمد اًمـوضمؿ قمـ ومؼدان اإلقموًمي ذم مدى وضمقد

يؽقن اعمترضر ذم طموًمي ممورؾمي ومعؾقي هلذا احلؼ قمـ ـمريؼ

شمقاومؼ سمقـفام ىمبؾ طمةقل اًمػعؾ اًمضور طمقل االؿمؽماك ذم

إيػوء اعمديـ سمف سموظمتقوره أو ضمؼم ًا سموًمؾجقء إمم اعمطوًمبي

أمقاهلام أو قمغم األىمؾ ذم ضمزء مـفو  ،مـ ذًمؽ :

اًمؼضوهقي cass.crim , 14-01-1986 , GAZ.PAL.2, p.431. :

cass. Crim ,

13-10-1981 , D. 1982 , IR, p.96 ; cass. Crim ,04-06-1996,
bull.crim ,1996, n 213.
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شمةدع اًمراسمطي اًمزوضمقي ،أو أم ً ذم إرضموع اعمقدة مع

صدور طمؽؿ سموت ذم اًمط ق ،وظم ل هذه اًمػؽمة

ىمريـفو  ،أو ممازرشمف معـقي ًو ،وًمق هبو ظمةوصي ذم اكتظور

يؽقن مـ طمؼفو اؾمتحؼوق اًمـػؼي اًمتل شمعتؼم مـ اعمسوهؾ

سـ طموًمتف اعموديي ،أو طمتك اطمؽمام ًو ًمؾؿعوذة اًمتل

اعمتليمدة ذم هذه األزمي اًمتل متر هبو اًمراسمطي اًمزوضمقي كظر ًا

يموكً سمقـفام ذم صقرة اًمط ق  .يمام ىمد يؼع اإلطمجوم

ًمةبغتفو اعمعقشقي

()13

(اًمؾجؿل.)1997 ،

قمـ اعمطوًمبي سموًمـػؼي مـ ىمبؾ أطمد األسمقيـ ،أو يم مهو،

وطمتك قمغم ومرض صدور ذًمؽ احلؽؿ ومنن طمؼفو ذم

إؿمػوىم ًو قمغم اسمـفام اعمؾزم هبو عمو يـتظره مـ ضمزاءات ،أو

اًمتعقيض قمـ رضرهو اعمودي يبؼك مميمد ًا ذم طموًمتل

أم ً ذم قمدوًمف قمـ صـقعف ،ومقؼطع شمؾؼوهق ًو مع قمؼقىمف،

اًمط قً :مؾرضر ،يمام أكف ال يؿؽـ اجلزم سملن دقمقى

ويؼبؾ قمغم سمر اًمقاًمديـ ،ومنذا أشمك اًمػعؾ اًمضور وأهنك

اًمط ق :ؾمتمول طمتام إمم آظمر مراطمؾفو ويؼع ومؽ

طمقوة اعمترضر األصكم اعمؾزم سموإلكػوق ،ومنن اًمرضر

قمةؿي اًمزواج ،ومرسمام يعدل قمـفو اعمترضر الطمؼ ًو ،إال أن

اعمودي اعمرشمد ًمؾداهـ يبؼك حمؼؼ ًو ،وًمق يطوًمى سمـػؼتف:

اًمػعؾ اًمضور شمسبى ذم شمبديد هذا األمؾ هنوهق ًو ًمتةبح

ألن ذًمؽ اًمػعؾ ىمد سمدد األمؾ ذم شمغقػم ؾمؾقك اعمديـ،

اعمترضرة سموالرشمداد دون معقؾ ،ال سمسبى رومع دقمقى

ومض ً قمـ أن ؾمؾقك اًمداهـ ؾمقف يتغػم سموًمرضورة:

اًمط ق ،سمؾ مـ ضمراء احلودث اًم طمؼ سمؼريـفو .وًمئـ

ألن طمؾؿف قمغم داهـف األصكم يمون راضمع ًو القمتبورات

يمون سموإلمؽون اًمتغؾى قمغم هذه اًمةعقسموت اعمتعؾؼي

ذاشمقي يراهو أومم سموًمرقمويي ،ذم طملم أن هذه اًمرواسمط

سموالًمتزام احلول سموًمـػؼي ،واًمراضمعي إمم ـمبقعي االًمتزام ذم

مػؼقدة ذم قم ىمتف سمؿحدث اًمػعؾ اًمضور ،سمؾ يؽقن ذم

طمد ذاشمف ،أو سمسبى ؾمؾقك اعمديـ ،ومنن اعمسوهؾ شمبدو

األهمؾى ؿموقمر ًا سموًمـؼؿي دموهف ،سمسبى مو أحلؼف سمؼريبف

أقمرس يمؾام شمعؾؼ األمر سموًمتزام مستؼبكم سموًمتعفد

مـ أرضار.

سموإلقموًمي.

أمو سموًمـسبي ًمؾحوًمي اًمثوكقي  ،ومنن رومع دقمقى اًمط ق
مـ ىمبؾ اعمترضر األصكم ىمبؾ طمةقل اًمػعؾ اًمضور ال

ب-االلتزام يف ادآل بالـػؼة وحتؼق الرضر ادادي
ادرتد :

يمصمر قمغم طمؼ زوضمتف ذم اًمتعقيض قمـ رضرهو اعمودي

إذا طمةؾً اعمرضة ىمبؾ كشقء احلؼ ذم اإلقموًمي

اعمرشمد :ألهنو ال شمؽقن ىمد ومؼدت ؾمـد ًا مودي ًو سمسبى

اعموديي ،ومنن هذا احلدث ؾمقف يغؾى قمؾقف شمقومر ومرضقي

دقمقى اًمط ق اًمتل موزال اًمؼضوء متعفد ًا هبو ،وإكام
سمسبى مو حلؼ ىمريـفو مـ أرضار طموًمً دوكف واإلكػوق
قمؾقفو .وموًمع ىمي اًمزوضمقي شمبؼك مستؿرة سمقـفام إمم طملم

) (13مـ اضمتفودات اًمؼضوء اًمػركز اعمميدة ًمؾحؼ ذم اًمتعقيض
ذم هذه اًمػرضقي  ،كذيمر :

cass. Civ 23-12-1947 , j.c.p 1948.

2 , n 4304 , Note (R) SAVATIER; Appel Poitier , 07-061966 , D , 1967 , p.305 .
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شمػقيً اًمػرصي ( ،)1وهق شمؽققػ يؿقؾ االضمتفود

اعمؿقز .وسملم هذيـ اًمةـػلم يتقاضمد رضر ذم مرطمؾي

اًمؼضوهل قمؿقم ًو إمم اؾمتبعوده(.)2

وؾمطك سمقـفام ،وهق اعمتعؾؼ سمتػقيً اًمػرصي ،طمقٌ

 -1ترقب اإلظالة ادادية ،وحتؼق الرضر ادادي
ادرتد:

شمؽقن وضعقي اعمترضر ىمد ددت هنوهقو سمػقات اًمػرصي
قمـف ،وطمرموكف مـ دمرسمتفو ،أو مـ مقاصؾتفو وهل

يمؾام شمسبى اًمػعؾ اًمضور ذم ووموة اعمترضر األصكم،

مسلًمي حمؼؼي ،إال أن اًمـتقجي اعمؽمشمبي قمـ إيمامًمف ًمػرصتف

ذم زمـ يؽـ ومقف مؾزم ًو دموه همػمه سموًمـػؼي أص ً ،أو

إمم آظمر مداهو ،واًمتل طمول اًمػعؾ اًمضور دون إمتومفو

مؾزم ًو هبو دموه سمعض األؿمخوص دون اًمبعض اآلظمر،

شمبؼك دومو ذم همقوهى االطمتامالت .ومبلم يؼلم ومقات

اًمذيـ شمتقومر ومقفؿ سمعد ذوط اؾمتحؼوىمفو ،ومنن اًمرضر

اًمػرصي واالطمتامل اًمداهر طمقل اًمػقاهد اعمرضمقة مـفو

اعمودي اعمرشمد عمـ ال شمتقومر ومقف صػي اًمداهـ هبو ال يؽقن

دأب ومؼف اًمؼضوء اعمؼورن سمؿمازرة مـ اًمػؼف قمغم

حمؼؼو ذم احلول ،وإكام يؿؽـ أن شمؾحؼ سمف هذه اًمةػي ذم

اًمتعقيض قمـفو ،واقمتبورهو شمةطبغ سمةبغي اًمرضر

اعمآل يمشلن اًمزوضمي همػم اعمدظمقل هبو ،اًمتل شمػؼد

اعمحؼؼ ،يمؾام يموكً طمؼقؼقي ،وضمديي ،وىمد ضوقمً قمـ

زوضمفو ،أو اجلـلم اًمذي يتقرم واًمده ىمبؾ اؾمتف ًمف ،أو

اعمترضر ومع ً (حمػقظ .)2008 ،

األب اًمذي يرزأ ذم اسمـف ،اًمذي يمون قمغم وؿمؽ اكتفوء

وسمندراج هذيـ اًمنمـملم أمؽـ ىمدر اإلمؽون ،شمـؼقي

دراؾمتف اجلومعقي .ومػل مثؾ هذه اًمػرضقوت يؽقن

اًمػرص اًمضوهعي ممو قمؾؼ هبو مـ اطمتامالت ،وإظمراضمفو

اًمرضر اعمودي اعمرشمد مؽماوطم ًو سملم جمرد االطمتامل

ذم صمقب اًمرضر اعمحؼؼ قمـ ـمريؼ اًمتعقيض ًمؾزوضمي

وإمؽوكقي اًمتحؼؼ ،ممو جيعؾ مفؿي اًمػةؾ ذم ـمبقعتف همػم

قمـ اًمرضر اعمودي اعمرشمد ،اًم طمؼ هبو مـ ضمراء ووموة

يسػمة ،وشمتطؾى اضمتفود ًا صموىمب ًو ىمودر ًا قمغم شمؼديؿ

زوضمفو ذم طمودث ،قمغم أؾموس شمػقيً ومرصي اإلهمداق

مسومهوت معتؼمة ذم إرؾموء احلدود اًمػوصؾي سملم

قمؾقفو ذم اإلكػوق ،سمام أن اًمػعؾ اًمضور سمدد األمؾ هنوهقو

االطمتامل واًمتحؼؼ.

ذم إمؽوكقي طمةقًمف قمغم شمرىمقي مفـقي مرشمؼبي ،شممول إمم

مـ اعملًمقف أن اًمرضر ًمؽل يعتؼم حمؼؼ ًو جيى أن

اًمؽمومقع ذم راشمبف  .وهق مو يتقصؾ إًمقف ومؼف اًمؼضوء

يؽقن ىمد طمةؾ ومع ً ،أو أن طمةقًمف ذم اعمستؼبؾ

اًمتقكز سمةػي صموسمتي :سمسبى اًمـظرة اًمضقؼي اعمسقطرة

أضحك مسلًمي صموسمتي ،ويؼوسمؾف اًمرضر االطمتامزم ،اًمذي ال

قمؾقف ،سمخةقص

ديد ذط اًمتحؼؼ ذم اًمرضر،

يؿؽـ اًمتحؼؼ مـ مدى وىمققمف مستؼب ً ًمقبؼك طمقـئذ

وظمشقي اعمغومرة ذم اًمتقؾمع ومقفو ،ممو جيعؾ اعمسموًمقي

()14

ظمورج داهرة اًمتعقيض ،ـموعمو أن اًمريبي شممؾمس قمـٍمه
))14

cass.crim , 24-02-1970 , J.C.P , 1970.2. n 16456.
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اعمدكقي همػم مستقوموة ألهؿ أهداومفو ،وهق ضمؼم اعمرضة

اضمتفودهو حمؼؼ ًو يمؾام يمون طمدوصمف مميمد ًاً :مقستقضمى

ىمدر اإلمؽون ،وحمووًمي إرضموع اعمترضر إمم احلوًمي اًمتل

اًمتعقيض قمـف ،وذم مو قمدا هذه احلوًمي يبؼك اطمتامًمق ًو قمغم

ؾمقؽقن قمؾقفو ،ىمبؾ طمدوث اًمػعؾ اًمضور .

هومش اًمتعقيض ،ممو خيؿد ومرضقي إجيود اعمرطمؾي

 -2االجتفاد الؼضائي ،ودرء حتؼق الرضر ادادي
ادرتد :

اًمقؾمطك سمقـفام ،واعمتعؾؼي سمتػقيً اًمػرصي.
إن وضعقي اًمزوضمي همػم اعمدظمقل هبو ،واًمتل

ًمؼد رومضً حمؽؿي اًمتعؼقى ـمؾى اًمتعقيض قمـ

شمعرض زوضمفو حلودث أودى سمحقوشمف شمعتؼم إطمدى

اًمرضر اعمودي اعمرشمد ،اًمذي شمؼدم سمف يمؾ مـ اًمقاًمديـ،

اًمـامذج اعمجسدة ًمػرصي طمؼقؼقي ،وضمديي ،ىمد ضوقمً

واًمزوضمي همػم اعمدظمقل هبو مـ ضمراء ومؼداهنؿ ًمداهـفؿ

قمـفو ومع ً .ومقاىمعي اإلكػوق قمؾقفو شمبؼك دومو مسلًمي

اعمرشمؼى سموًمـػؼي  ،ومو زاًمً سملم اإلىمدام واإلطمجوم

مستؼبؾقي .همػم حمؼؼي .شمتؼوذومفو االطمتامالت ،كظر ًا عمو ىمد

سمخةقص إىمرار هذا احلؼ ًمؾجـلم  .وهق مو يعؼم قمـ

يطرأ ذم اعمستؼبؾ مـ شمػوقمؾ :ألؾمبوب ىمد شممدي

كظرة صمـوهقي ًمنمط ؼؼ اًمرضر اًمذي ىمد يؽقن طمسى

ًمؾدظمقل اًمذي يعتؼم ذـم ًو الؾمتحؼوىمفو ًمؾـػؼي ،أو ىمد

()15

()16

يمدي إمم قمدم طمةقًمفً .مؽـ ومرصي اًمدظمقل شمعتؼم
) (15شمع مدين قمدد  ،7916ممرخ ذم  31أيمتقسمر  ، 1983ن،
 ،1983اًمؼسؿ اعمدين ،ص ،245 .شمع مدين قمدد
 ،29799ممرخ ذم  6موي  ،1993ن  ،1993 ،اًمؼسؿ
اعمدين ،ص.408 .
) (16مـ االضمتفودات اًمتل شمؼر طمؼ اجلـلم ذم اًمتعقيض قمـ
رضره اعمودي اعمرشمد كذيمر :شمع مدين قمدد  ، 15101ممرخ
ذم  3أومريؾ  ، 1986ن ، 1986 ،اًمؼسؿ اعمدين  ،ص.

واىمعي ضوهعي قمـفو ومع ً ،و ؼؼً سمؿقضمبفو وضعقتفو
سمةػي هنوهقي ،إذ سمعد أن يموكً متزوضمي أصبحً أرمؾي،
وشمبدد سمذًمؽ أمؾفو ذم احلةقل قمغم كػؼي مستؼب ً .يمام
أهنو شمبدو ال حموًمي ومرصي ضمديي ـموعمو أهنو ختطً مرطمؾي
األمؾ ذم اًمزواج ،صمؿ مرطمؾي اخلطقسميً :متبدأ ذم ممورؾمي
ومرصي اإلكػوق قمؾقفو سمعد إسمرامفو ًمعؼد اًمزواجً ،مقليت
اًمػعؾ اًمضور موكع ًو إيوهو مـ اؾمتؽامهلو طمتك هنويتفو اًمتل

 ، 229شمع مدين قمدد  ، 56250ممرخ ذم  21ضموكػل

شممول هبو مـطؼ ًو وىموكقك ًو إمم اؾمتحؼوق اًمـػؼي .أمو إذا آل

 ، 1997ن  ، 1997 ،اًمؼسؿ اعمدين  ،ص . 218 .ومـ

االضمتفود إمم طمرموهنو مـ هذا احلؼ ومنكام ًمؼقومف قمغم

االضمتفودات اعمعويمسي :شمع مدين قمدد  ، 37313ممرخ ذم

ظمؾط واضح سمخةقص كسبي االطمتامل إمم اًمقىموهع ،إذ

 22مورس  ، 1993ن  ، 1993 ،اًمؼسؿ اعمدين  ،ص.

إن مو يعتؼم طمؼقؼي اطمتامًمق ًو ،هق مسلًمي مدى شمعفد

 ، 337شمع مدين قمدد  ، 60929ممرخ ذم  25موي

زوضمفو سموإلكػوق قمؾقفو ًمق حيةؾ ًمف اًمػعؾ اًمضور،

 ،1999همػم مـشقر .
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وال يؿؽـ احلسؿ مسبؼو سمؿقضمى إضموسمي ىموـمعيً ،مؽـ مو

اًمرضر اعمحؼؼ اًمقاضمى اًمتعقيض كظر ًا ًمةبغتف

يبؼك صموسمت ًو وحمؼؼ ًو أهنو طمرمً ومع مـ ومرصي اإلكػوق

االطمتامًمقي  .ورهمؿ أن اًمتطقر احلوصؾ ذم ومؼف اًمؼضوء

قمؾقفو ،وهل واىمعي ذم طمد ذاهتو ممؾمسي ًمرضر مودي

اًمتقكز يقطمل سمقصػ اًمرضر اعمعـقي اعمرشمد اًم طمؼ

مرشمد الطمؼ هبو ،يستقضمى شمعقيضو يتعلم قمغم اًمؼويض

سموجلـلم مـ ىمبقؾ اًمرضر اعمحؼؼ مو دام طمةقًمف مستؼب ً

االضمتفود ذم ديد مؼداره سمحسى كسبي االطمتامالت

مـ اعمسوهؾ اعمميمدة يمؾام وًمد طمق ًو  ،ومنكف مـ اًمةعى

اًمتل يتقىمعفو ذم طمةقهلو قمغم اًمـػؼي ًمق سمؼل زوضمفو قمغم

إجيود شملصقؾ إلمخود طمؼف ذم اًمتعقيض قمـ رضره

ىمقد احلقوة .يمام أن كػس اًمتحؾقؾ يـطبؼ قمغم األسمقيـ

اعمودي ،سمؾ إن صػي اًمتحؼؼ ظك سمحظقظ أوومر ذم

اًمؾذيـ طمرمو مـ ومرصي اإلكػوق قمؾقفام مـ ىمبؾ اسمـفام

اًمتليمد كظر ًا ًمتقاومر اًمتؼؾقؾ مـ خموـمر االطمتامالت

اًمذي أودى اًمػعؾ اًمضور سمحقوشمف ،وهق قمغم وؿمؽ إهنوء

سموعمؼوركي مع طمؼف ذم اًمتعقيض قمـ رضره اعمعـقي.

دراؾمتف اجلومعقيً ،مؽـ سمطريؼي قمفو االطمتامالت أيمثر

ومؾرسمام يقًمد اجلـلم وهق طمومؾ إلقموىمي ذهـقي شم زمف

مـ اًمػرضقي األومم :ألهنام يبدآ سمعد ذم دمرسمي اًمػرصي

مدى طمقوشمف ،ودمعؾف وموىمدا ًمؽؾ إدراك ومتققز وم يشعر

()17

ممو يتعلم ًمتقومر صبغتفو اجلديي واحلؼقؼقي ذم إصمبوت أن
االسمـ هق اعمرؿمح أيمثر مـ همػمه مـ سمؼقي األسمـوء ًمإلكػوق
قمغم أسمقيف .وسمؼدر مو يؽقن اًمعـٍم اًمزمـل اًمػوصؾ سملم

) (17دمدر االؿمورة إمم أن ومؼف اًمؼضوء اًمػركز اًمتجل ذم شملصقؾف

ؼؼ اًمقوموة واألمؾ ذم شمعفده هبذا اًمقاضمى وضمقز ًا شمدرأ

حلؼ اجلـلم ذم اًمتعقيض قمـ األرضار اعموديي واعمعـقيي

االطمتامالت أيمثر مو يؿؽـ ).)RETIF, 2005
أمو سموًمـسبي ًمؾجـلم ،ومرهمؿ اختوذ ومؼف اًمؼضوء
اًمتقكز ظمطقة هومي كحق اؾمتحؼوىمف ًمؾتعقيض قمـ
األرضار اًمتل شمؾحؼ سمف طمقـام همض اًمـظر قمـ ذط
أؾمود الؾمتحؼوق اًمتعقيض ًمؽؾ ـموًمى ًمف ،وهق
اعمتؿثؾ ذم ايمتسوسمف ًمؾشخةقي اًمؼوكقكقي (اًمنمذم
واعمزهمـل )1993 ،إال أن اضمتفوده مو زال يتسؿ
سموًمعثرات سمخةقص إىمرار طمؼف ذم اًمتعقيض قمـ
رضره اعمودي اعمرشمد ،طمقـام ال يؼع مـح وضعقتف صػي

اًم طمؼي سمف إمم مبدأ مقروث قمـ اًمؼوكقن اًمروموين مػوده أن
اجلـلم يعتؼم مقًمقد ًا يمؾام يمون احلدث ذم مةؾحتف ،وذًمؽ
مـذ أواؾمط اًمؼرن اعمويض سمغقي اًمتغؾى قمغم اؿمؽماط
اًمشخةقي اًمؼوكقكقي يمؿتطؾى الؾمتحؼوق اًمتعقيض :
cass.civ, 24-04-1929, DH, 1929, p.298;ch.req, 08-031939,DH,1939 p.183.

ويراضمع أيض ًو:

)(F) TERRE,(D

FENOUILLET , Droit civil , les personnes ,la famille , les
)incapacites ,6ed , Dalloz, 1996 , p.9 et s ; (H,L et J
MAZEAUD et (F) CHABAS , Lecons de droit civil , T1 , 2v
, les personnes , la personnalite , les incapacites , 7ed ,
– Monchrestien , Paris , 1986 , p. 549 et s; (M) FABBRE
" MAGNAND , op.cit , n 256 , p.701 ; AURORE Caterine ,
l 'assimilation de l'embryon a l'enfant " ,Cahiers de la
recherché sur les droits fondamentaux ,Faculte de droit et

،sciences politiques, Caen, n 5 ,2006 ,p. 79 et spec. p.84.
ويراضمع أيضو  ( ،ومق زم . )2001،
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مطؾؼو سموًمقتؿ ومو يؽمشمى قمـف مـ مسووئ ،ذم طملم أن

وأظمػم ًا ًمؼد ؼؼ اًمتػقيً ذم ومرصفؿ ذم احلةقل قمغم

رضره اعمودي يبؼك دومو مميمد ًا يمؾام وًمد طمق ًو ـموعمو أن

اًمـػؼي سمةػي هنوهقي ـموعمو أن اًمػعؾ اًمضور شمسبى ذم

واًمده مديـ سموإلكػوق دموهف.

إيؼوف مجؾي مـ األطمداث ،يمون مـ اعمؿؽـ أن شممول

جلقاز اًمتعقيض قمـ شمػقيً اًمػرصي يتجف شمقومر

كتوهجفو سموًمػوهدة قمؾقفؿ ،ومعـٍم االطمتامل اًمذي يمون

قمـٍميـ :أطمدمهو  -اطمتامزم ،يتؿثؾ ذم إمؽوكقي طمةقل

متعؾؼ ًو سموًمريبي طمقل إمؽوكقي اًمـتقجي اعمرشمؼبي ىمبؾ

اًمـتقجي اعمرشمؼبي ًمق حيةؾ اًمػعؾ اًمضور ،وهق مو يؿقز

طمةقل اًمػعؾ اًمضور صور سمؿقضمى هذا احلدث

اًمػرصي قمغم اًمرسمح اًمػوهً سمقصػف رضر ًا حمؼؼ ًو سمةػي

قمـٍم ًا حمؼؼو أدى إمم كتقجي يؼقـقي هنوهقي مػودهو :إكف مـ

هنوهقي (اًمـؼقى .)1984 ،وصموكقفام  -حمؼؼ يتػرع إمم

همػم اعمؿؽـ احلةقل قمغم اعمـوومع اعمرشمؼبي سمسبى اًمػعؾ

حمقريـ :ومؿـ ضمفي أومم يشؽمط وضمقد ومرصي طمؼقؼقي

اًمضور اًمذي سمددهو هنوهق ًو .واعملمقل طمقـئذ أن يتجف

وضمديي ؾموسمؼي حلةقل اًمػعؾ اًمضور ،ممو يضػل قمؾقفو

االضمتفود اًمؼضوهل كحق ومرضقوت شمػقيً اًمػرصي:

صبغي مقضققمقي ويؿقزهو قمـ جمرد األطم م واألموين،

ًمتثبقتفو ذم اًمؼوكقن اًمتقكز يمؾام ؼؼً ذوـمفو ذم

ومـ ضمفي صموكقي  -يشؽمط أيضو صمبقت اًمتػقيً ذم

ؾمبقؾ إىمرار احلؼ ذم اًمتعقيض عمستحؼقف شمقـمقد ًا عمؼوصد

اًمػرصي سمةػي هنوهقي ممو أحلؼ سموعمترضر ظمسورة ًمؾؿـػعي

اعمسموًمقي اعمدكقي ،وهل همويي ال شمةعى قمغم اًمؼضوء

اعمـتظرة مـ ىمبؾف (أسمق اًمؾقؾ  .)1986 ،وسمؿجرد إضػوء

اًمتقكز ـموعمو أكف مـ اعمؿؽـ اًمتقؾمع ذم اًمتعقيض قمـ

هذيـ اًمعـٍميـ قمغم وضعقي يمؾ مـ اًمزوضمي همػم

اًمرضر اعمودي اعمرشمد ًمقةؾ إمم اًمػرضقوت اًمتل يؽقن

اعمدظمقل هبو واألسمقيـ واجلـلم يتضح أهنؿ طمرمقا ومع ً

ومقفو اعمترضر األصكم مديـ ًو سموًمـػؼي سمؿقضمى اًمتزام

مـ ومرصي طمؼقؼقي وضمديي يموكً ؾمتـجر هلؿ مـفو ومقاهد

ـمبقعل.

مرشمؼبي ،ومنمؽوكقي طمةقل اًمـتقجي اعمرشمؼبي ،اًمتل يموكً
متقومرة ىمبؾ طمةقل اًمػعؾ اًمضور واعمتؿثؾي ذم احلةقل

ادطؾب الثاين

قمغم اًمـػؼي ،طمقهلو هذا احلدث إمم اؾمتحوًمي .يمام أن

االلتزام الطبقعي بالـػؼة ،وحتؼق الرضر ادادي ادرتد

اخلوصقي احلؼقؼقي واجلديي ًمؾػرصي متحؼؼي ـموعمو أن

كظر ًا الومتؼود االًمتزام اًمطبقعل (اًمنمىمووي ،

اعمترضريـ ىمد ختطقا قمدة أؿمقاط ذم ؾمبقؾ اًمقصقل إمم

 )1983سموًمـػؼي ًمسبى ىموكقين جيعؾف واضمى اًمقوموء

كتقجتفؿ اعمرشمؼبي ،اًمتل يبؼ هلؿ إلدرايمفو ؾمقى وموصؾ

سمطريؼي مـجؿي ،ومتقاصؾي إمم اكتفوء مقضمبف ،ومنكف مـ

زمـل وضمقز ،ممو يرومعفو قمـ مرشمبي اآلمول واألطم م.

اًم زم القمتبور اًمرضر حمؼؼ ًو يمؾام شمسبى اًمػعؾ اًمضور ذم
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أمحد سمؾحوج ضمراد :ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًم طمؼ سملومراد قموهؾي اعمترضر...

ىمطعف أن شمؽقن اإلقموًمي مـتظؿي سمحقٌ شممًمػ قموم ً

واطمد ظموصي إذا ومؼدوا قموه ؾفؿ اًمنمقمل ًمقتطقع

معتؼم ًا ذم االؾمتؼرار اعمودي ًمؾداهـً :متؽقن ىمقؿتفو اعموًمقي

أىمدرهؿ قمغم اًمتؽسى أو أيرسهؿ طموال قمغم االًمتزام

ممؾمسي عمقرده اعمعقٌم اًمقطمقد ،أو قمغم األىمؾ شمسوهؿ

سموًمتؽػؾ سمؿستؾزموهتؿ .وموعمسويمـي شمعتؼم طمقـئذ قم مي

مسومهي ومعوًمي ذم إكامء دظمؾف .ومـ اًمع موت اًمغوًمبي ذم

داًمي قمغم ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد يمؾام طمول اًمػعؾ

اًمدالًمي قمغم شمقومر صبغي االكتظوم صمبقت واىمعي اعمسويمـي

اًمضور دون مقاصؾي اإلقموًمي اًمتطققمقي مـ ىمبؾ اعمؾتزم

(أ) ،أو االؾمتؿرار ذم اعممازرة اعموديي (ب) .

هبو ًمتجعؾف رضر ًا مميمد ًا إذا شمعززت سمنصمبوت واىمعي

أ -ادساكـة :

أظمرى شمتعؾؼ سمؼدرة ذًمؽ اعمترضر مودي ًو قمغم اإلقموًمي

يعتؼم االؿمؽماك ذم اًمسؽـك سملم اعمترضر األصكم

اعمـتظؿي ،مم و جيعؾفو ىمقام االؾمتؼرار اعمودي ًمؾداهـ

واعمترضريـ سموالرشمداد معطك واىمعق ًو يؼرب اطمتامل

سمقصػفو مقرده اعمعقٌم اًمقطمقد ،أو اًمسـد األؾمود

ؼؼ رضرهؿ اعمودي إذا يمون أىمدرهؿ قمغم اًمتؽسى

ًمتغذيي مداظمقؾ ف عممازرشمف قمغم مو شمتطؾبف كػؼوشمف:

ودون أن يؽقن ذـم ًو رضوري ًو ( ،)1ويتعلم قمغم

ًمقحدث اكؼطوقمفو قمـف ظمؾ ً ممصمر ًا ذم فمروف

ـموًمى اًمتعقيض اًمتقومؼ ذم إصمبوت اؾمتحؼوىمف إلقموًمي

معقشتف يشؼ قمؾقف شمػوديف ـموعم ًو أن شمقاشمرهو دوري ًو وومؼ

مسؽمؾمؾي قمغم وضمف اإلطمسون (.)2

وطمدة زمـقي معقـي جيعؾف ذم طموضمي إًمقفو سملم اًمػؽمة

 -1ادساكـة ،وافساض التعفد باإلظالة :
إن مسويمـي اعمترضر األصكم مـ اًمػعؾ اًمضور

واألظمرى ،ويمؾ شمعثر ذم سومفو إًمقف ذم مقاقمقدهو
ؾمقف يمصمر قمؾقف ؾمؾب ًو.

ًمؾبعض مـ أومراد قموهؾتف اًمذيـ يؽـ ىموكقك ًو مؾزم ًو

وًمئـ يموكً اعمسويمـي قم مي يرضمح ومقفو ؼؼ

سموإلكػوق قمؾقفؿ رهمؿ شمقومره قمغم مداظمقؾ معقـي شمعتؼم

اًمرضر اعمودي اعمرشمد كظرا عمو شمقطمل سمف قمودة مـ كؿط

ىمريـي داًمي سمةػي ؿمبف مميمدة قمغم شمقىمػ مقاردهؿ

معقٌم مقطمد ألومراد األرسة اًمقاطمدة ظموصي سموًمـسبي

اعمعقشقي يمؾق ًو أو ضمزهق ًو قمغم مو جيقد سمف قمؾقفؿ مـ

ًمؾؿستؾزموت اًمرضوريي عمو حيتوضمف اًمشخص قمغم األىمؾ

إقموكوت ،أو قمغم األىمؾ قمغم شمعفده شمؾؼوهق ًو سمتحؿؾ

مـ شمغذيي ورقمويي صحقي  ،ومنن اومتؼودهو ال يدل

اًمـػؼوت اعمعتودة اًمتل يستقضمبفو اًمؼقوم سمشمون ذًمؽ

سموًمرضورة قمغم قمدم ؼؼ هذا اًمرضر ،وإن يمون يقطمل

اعمسؽـ ،وومؼ ًو عمو ضمبؾ قمؾقف اعمجتؿع مـ أقمراف وىمقؿ

ذم األهمؾى سموؾمتبعوده .وموؿمؽماك أومراد األرسة اًمقاطمدة

شمؼقم ذم األهمؾى قمغم روح اعممازرة واًمتضومـ اًمعوهكم

ذم اًمسؽـك ذم مـزل واطمد دون أن يؽقن أطمدمهو مؾزمو

سملم أومراد كػس األرسة اًمذيـ يؼقؿقن ذم مسؽـ

ىموكقكو سموًمـػؼي دموه اآلظمر يعد معطك واىمعق ًو يغؾى
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اًمتعفد اًمتؾؼوهل سموإلكػوق ،ذم طملم أن شمػرىمفؿ قمغم

اًمـػؼي وًمؽـف يمون يعول ومع ً ومنن اًمرضر اًمذي يـزل سمف

أمويمـ متعددة يستبعد شمقومر هذا االًمتزام ويتطؾى

يؽقن إظم الً سمؿةؾحي موًمقي وًمقس إظم الً سمحؼف ذم

ضمفد ًا أيمؼم إلصمبوشمف ،إذ رسمام يؽقن االكػراد سموًمسؽـك

اًمـػؼي .وموألب اًمؼودر قمغم اًمتؽسى واًمذي ًمف مؽوؾمى

ألطمد أومراد األرسة قمـ اًمبؼقي ال يرضمع سموًمرضورة إمم

شمػل سمحوضمتف وأيمثر وحيرم سمػعؾ طمودث مـ مـػعي يمون

ايمتسوسمف عمقارد ظموصي شمؽػل عمعقشتف ،وإكام ووموء مـف

يممـفو ًمف اسمـف اهلوًمؽ ومنن مـ طمؼف اعمطوًمبي سموًمتعقيض

سموًمتزاموت أظمرى ،أو شمبعو ًمظروف طمتؿً قمؾقف شمؾؽ

قمـ اًمرضر اعمتؿثؾ ذم طمرموكف مـ هذه اعمـػعي

.

اًمقضعقي ،يموألخ اعمعقز اًمذي شمضطره اًمظروف إمم

وسمذًمؽ شمؽقن اعمحؽؿي ىمد شمقؾمعً يمثػم ًا ذم ـمؾى

ـمؾى اًمعؾؿ سمعقد ًا قمـ مؼر ؾمؽـك األرسة أو األظمً

اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمودي اعمرشمد يمؾام يمون اعمترضر

اعمتزوضمي اًمتل ـموًمً هبو اًمػوىمي كظر ًا ًمضعػ مداظمقؾ

األصكم مديـو سموًمـػؼي سمؿقضمى اًمتزام ـمبقعل ،وذًمؽ

زوضمفو ...ومؿـ طمؼ هذيـ األظمقيـ اعمطوًمبي سموًمتعقيض

طمقـام ايمتػً ومؼط سمرضورة شمقومر واىمعي طمرمون اعمترضر

قمـ رضرمهو اعمودي اعمرشمد يمؾام كجحو ذم إصمبوت أن

سموالرشمداد مـ اعمـػعي اًمتل يمون يممـفو ًمف اهلوًمؽ سمغض

اعمترضر األصكم مـ احلودث اًمؼوشمؾ يمون حمسـو هلام

اًمـظر قمـ يمؾ وصػ يؾحؼ هبو ،واًمتل اهتؾػ قمؾقفو مـ

سمةػي متقاشمرة عممازرهتام قمغم ؿؾ اًمةعوب اعموديي

ىمبؾ اًمػؼف واًمؼضوء اعمؼوركلم أن شمؽقن مسؽمؾمؾي ذم

ًمؾحقوة اًمتل قمجزا قمـ جموهبتفو سمؿقاردمهو اخلوصي.

اًمزمـ ،وأن شمؽقن ممؾمسي عمقرده اًمرهقز عمعقشي

وهلذه اًمرؤيي صدى ًمدى اًمؼضوء اًمتقكز طمقٌ أىمرت

اعمترضر (مسوقمدة .)2006 ،

حمؽؿي اًمتعؼقى طمؼ اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمودي اعمرشمد

()18

-2إثبات التعفد باإلكػاق:

ًمقاًمد حمؽقم قمؾقف سموًمسجـ اعممسمد ،مـ ضمراء ومعؾ ضور

حيوول اعمترضر سموالرشمداد سمذل ىمةورى ضمفده

أومؼده اسمـف اًمذي يؽـ مؾزمو سموإلكػوق قمؾقف ،وإكام يمون

ًمتؼيص مجقع اًمقؾموهؾ اًمؽػقؾي سمنصمبوت واىمعي شمعفد

يزوره سموؾمتؿرار ذم اًمسجـ ،ويقومر ًمف يمؾ مستؾزموشمف

اعمترضر األصكم سمنقموًمتف يموًمؼمهـي قمغم مزاوًمتف ًمعؿؾ

ومو حيتوضمف مـ مةوريػ ،وقمؾؾً اعمحؽؿي مقىمػفو

يدر قمؾقف مداظمقؾ ،أو إضمفود كػسف ًمؾحةقل قمغم

سملن "اًمرضر اعمودي اًمذي يةقى واًمد اهلوًمؽ ال يـتٍ

ؿمفودات مـ اًمسؾطوت اعمختةي شمثبً شمعفد اًمػؼقد

سموًمرضورة وسمةػي ىمرسيي قمـ اإلظم ل سمحؼف ذم اًمـػؼي،
وإكام يؿؽـ أن يـتٍ قمـ اعمسوس سمؿةؾحي موًمقي
منموقمي ،وسمعبورة أظمرى ومنن مـ يؽـ ًمف احلؼ ذم

) (18شمع مدين قمدد  1948ممرخ ذم  31أيمتقسمر  ،2005ن ،
 ، 2005اًمؼسؿ اعمدين  ،ص.77.
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أمحد سمؾحوج ضمراد :ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًم طمؼ سملومراد قموهؾي اعمترضر...

سمؽػوًمي أومراد قموهؾتف  .إن مةداىمقي هذه اًمشفودات ال

قمـ ـمريؼ ـمؾى سمحٌ اضمتامقمل مـ اعمحؽؿيً :مؾتثبً

شمةطبغ ذم اًمغوًمى سمؼقؿي معتؼمة وضمديي كظر ًا ًمؾظروف

مـ مداظمقؾ مجقع أومراد األرسة وشمرشمقبفؿ سمةػي

اًمتل قط سمزمـ إؾمـودهو ،إذ هموًمب ًو مو شمسؾؿفو اًمسؾطوت

شمػوضؾقي سمخةقص اًمتعفد سموإلقموًمي.

()19

اعمختةي قمغم ؾمبقؾ اعمجومؾي يمتعزيي ألومراد قموهؾي

يمام أكف ىمد يعؿد اعمسمول قمـ اًمتعقيض إمم احلةقل

اعمترضر األصكم وإؿمػوىم ًو قمغم طموًمتفؿ اعموديي اًمتل ىمد

قمغم ؿمفودة مـ إدارة اجلبويي شمػقد ؾمؾبقي دظمؾ اعمترضر

شمبدو طمسى شمؼديرهو ىمد شملصمرت ؾمؾب ًو مـ ضمراء اعمةوب

األصكم ًمؾدالًمي قمغم قمدم ىمدرشمف قمغم اإلقموًمي أص ً.

اًم طمؼ هبؿ  ،وقمودة مو يؼع شمسؾقؿفو قمغم أؾموس مو

وهل وؾمقؾي ًمؼقً صدى إجيوسمق ًو ًمدى حمؽؿي

يظفر هلو مـ ىمراهـ شمشػم إمم شمعفد اًمػؼقد سمنقموًمي أومراد

اًمتعؼقى

رهمؿ أهنو ال شمستؼقؿ وأطمد األهداف

قموهؾتف .ورهم ًام قمـ ذًمؽ ظك هذه اًمشفودات سموًمؼبقل

األؾموؾمقي ًمؾؿسموًمقي اعمدكقي ،واعمتؿثؾي ذم ضمؼم األرضار

ًمدى اًمؼضوء يمقؾمقؾي إصمبوت كظر ًا ًمةعقسمي اإلدالء

اًم طمؼي سموألؿمخوص إمم أسمعد مدى ممؽـ مو دام

سموحلجي اعمعويمسي مـ ىمبؾ اعمسمول قمـ اًمتعقيض اًمذي

رضرهؿ صموسمت ًو ،ومتؾؽ اًمشفودة وإن يموكً شمثبً ؾمؾبقي

يستحقؾ قمؾقف ،أو قمغم األىمؾ يةعى قمؾقف اًمـػوذ إمم

دظمؾ اعمترضر األصكم ،ومنهنو ال يؿؽـ أن شمـػل واىمع ًو،

داظمؾ شمؾؽ األرسة ومعرومي أرسارهوً :مؾتثبً مـ مدى

وسمةػي مطؾؼي اكعدام اعمقارد اعموًمقي ًمؾؿترضر اًمذي ىمد

صمبقت واىمعي إقموًمي اعمترضر األصكم ألومراد قموهؾتف

يؽقن ويؾ قمغم اًمؼقاقمد اجلبوهقي ًمؾحةقل قمؾقفو ،وم

اعمسويمـلم ًمف .وموالؾمتظفور سمشفوديت قمؿؾ أو يمػوًمي ،وًمق

شمعؽس طمقـئذ طمؼقؼي وضعقتف اعمودييً :مقؽقن اعمستػقد

مسؾؿي ممـ ًمف اًمـظر ال شمثبً سمطريؼي ىموـمعي قمغم أكف

مـ صـقعف اعمسمول قمـ اًمػعؾ اًمضور ،واحلول :إن

يتقمم ومع ً إقموًمتفؿً .مؽـ ذًمؽ يعؼم قمـ اًمقضع اًمثوسمً

إدارة اجلبويي هل اعمترضرة مـ ذًمؽ اًمتحويؾً :مقدرأ قمـ

قمرومو ممو حيتؿ قمغم اعمسمول قمـ اًمتعقيض حمووًمي دطمضف

كػسف اًمتعقيض  .وهق طمؾ يتـورم مع ىمقاقمد اإلكةوف

()20

واعمؼوصد اًمعومي ًمؾؿسموًمقي اعمدكقي ظموصي إذا يمون
) (19شمع مدين قمدد  6508ممرخ ذم  18كقومؿؼم  ، 1982ن ،

اعمسمول قمـ اًمتعقيض هق كػسف حمدث اًمػعؾ اًمضور،

 ، 1982ص ، 292.شمع مدين قمدد  75543ممرخ ذم 17

ومام ىموم سمف مـ ظمطل ضمبوهل ال يعؼؾ أن يتحؿؾ كتوهجف

أومريؾ  ،2000ن  ،200 ،اًمؼسؿ اعمدين  ،ص ، 48 .طمؽؿ

اًمسؾبقي اعمترضر سموالرشمداد.

اسمتداهل صودر قمـ اعمحؽؿي اإلداريي قمدد  18754ممرخ
ذم  28أيمتقسمر  ، 2004جمؿققمي ىمرارات اعمحؽؿي اإلداريي،
 ، 2004ص.90.

) ) 20اًمؼرار اًمتعؼقبل اعمدين اًمةودر ذم  17أومريؾ 2000
واًمسوًمػ ذيمره .

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ،)1اًمعدد ( ، )1ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (2016م1437/هـ)

ب -تواتر اإلظالة :
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ذم سمعض اعمـوؾمبوت واألقمقود .وموعمسوقمدة ذم مثؾ هذه

ًمئـ يموكً اعمسويمـي ذم طمد ذاهتو قم مي داًمي قمغم

احلوالت شمؽقن فمرومقي ،وًمق أن اكؼطوقمفو سمسبى اًمػعؾ

شمقومر قمـٍم االكتظوم ذم اإلقموًمي اعموديي ،ومنن قمدم شمقومرهو

اًمضور اًمذي أصوب اعمتعفد هبو يسبى كؼة ًو ذم مقارد

مـ ؿملكف أن جيعؾ اًمرضر اعمودي اعمرشمد مقىمقوم ًو قمغم شمقومر

مستحؼفو ،إال أهنو ال شمرشمؼل إمم مرشمبي اًمرضر اعمحؼؼ

قم مي أظمرى شمشػم ذم اًمغوًمى إمم ؼؼف ،وشمتؿثؾ ذم

ـموعمو أهنو ال شممؾمس مقرد ًا صموسمتو ًمتؿقيؾ فمروف معقشتف

وضمقب شمقومر صػي االؾمتؿرار ذم اًمتعفد سموًمشمون

كظر ًا ًمغقوب اإلرادة اجلودة ًمدى اعمتعفد هبو سمٍمومفو

اعمعقشقي ًمؾؿترضر اًمتل يؿؽـ اؾمتـتوضمفو مـ ظم ل

سمطريؼي دوريي .وشمبع ًو ًمذًمؽ ومنن اًمرضر اعمودي اعمرشمد

ؾمؾقك اعمترضر األصكم ( )1ومـ ظم ل طموضمي اًمداهـ

ًمؽل يؽقن حمؼؼ ًو يتجف أن شمؽقن اإلقموًمي اًمـومجي قمـ

ًمؾـػؼي وهق اعمترضر سموالرشمداد (.)2

اًمتزام ـمبقعل ىمد كشلت ىمبؾ طمدوث اًمػعؾ اًمضور ،ومو

 -1تعفد ادترضر األصع بادؤازرة:

زاًمً مسؽمؾمؾي سمطريؼي مـجؿي إمم طملم اكؼطوقمفو

إن اًمتقاشمر ذم اًمتعفد سموإلقموًمي سمةػي دوريي ىمريـي داًمي

سمسبى احلودث ،وأن يؽقن اًمداومع هلو كبق ً دمسقد ًا

قمغم ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد :عمو يتضؿـف مـ قم مي

عمؽورم األظم ق ممو يؼيص قمـفو صبغي اًم منموقمقي.

داًمي قمغم شمقىمػ اًمظروف اعمعقشقي ًمؾؿترضر سموالرشمداد

ويثور اًمتسوؤل قمام إذا يمون مـ اًم زم ذم هذه

قمغم مو جيقد سمف قمؾقف معقؾف دمسقد ًا ًمسؾقك يتضؿـ ىمق ًام

اًمػرضقي اىمتةور احلؼ ذم اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمودي

شمتآًمػ طمقل كػحوت مـ اًمرمحي ،واًمشػؼي ،واإلكةوف

اعمرشمد ذم احلوًمي اًمتل يؽمشمى قمـفو ووموة اعمترضر األصكم

إمم أن همدا ًمديف واضمب ًو أظم ىمق ًو حيثف قمغم اعممازرة ذم

مـ ضمراء اًمػعؾ اًمضور أم أكف مستحؼ طمتك ذم طموًمي

معقشتف سمةػي مسؽمؾمؾي ،ومـجؿي :الىمتـوقمف سملكف حموط

اؾمتبؼوهف واالقمتداد سموإلصوسمي اًم طمؼي سمف ،واًمتل يؽمشمى

سمظروف موديي صعبي م زمي ًمف سمةػي داهؿي ،وهق مو

قمـفو قمجز قمـ اًمتؽسى ممو يمدي إمم كؼص مؾحقظ ذم

خيتؾػ قمـ اإلقموكي اعمقؾمؿقي ،أو اًمظرومقي اًمتل يتطقع

مداظمقؾف؟

سمتؼديؿفو ألطمد أومراد قموهؾتف يمؾام أطموـمً سمف فمروف

ذم اًمػرضقي اًمتل يمدي ومقفو اًمػعؾ اًمضور إمم ووموة

شمؽـ مقارده اعموًمقي ىمودرة قمغم

اعمترضر األصكم اعمؾزم ىموكقك ًو سمنقموًمي همػمه يؽقن اًمرضر

جموهبتفو ًمقطمده ذم ذًمؽ اًمظرف سموًمذات ،يمنصوسمتف

اعمودي اعمرشمد ًمداهـل اًمـػؼي حمؼؼ ًو ـموعمو أهنؿ طمرمقا مـ

سمؿرض مػوضمئ شمطؾى مةوريػ قمجز قمـ جموهبتفو ،أو

اعمقرد اًمذيـ يموكقا يستؿدون مـف كػؼوت معقشتفؿ.

قمجز قمـ ؿؾ مةوريػ ومرضتفو اًمعودات االضمتامقمقي

ويؽقن األمر قمغم ظم ف ذًمؽ ذم طموًمي شملصمػم احلودث

اؾمتثـوهقي ظموصي،
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أمحد سمؾحوج ضمراد :ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًم طمؼ سملومراد قموهؾي اعمترضر...

قمغم ىمدراشمف اًمبدكقي مع اؾمتبؼوهف قمغم ىمقد احلقوة .ومػل هذه

ؾمقف شممدي ذم أهمؾى اًمػرضقوت إمم ىمقوم اعمترضر سمؼطع

احلوًمي ال يعد رضر أوًمئؽ اًمداهـلم حمؼؼو سمؾ كػؼتفؿ شمبؼك

اإلقموًمي اًمتل يمون متطققم ًو هبو سمةػي مـتظؿي كظر ًا

واضمبي قمغم اعمؾزم هبو وإن أصوسمتف أرضار آًمً إمم قمجزه

ًمةػمورشمف ذم طموضمي إمم اًمتعفد سمـػؼوشمف اخلوصي ،وكػؼوت

قمـ اًمتؽسى ،ومبنمؽوكف اًمقوموء سموًمتزامف سموًمـػؼي مـ مبؾغ

مـ هلؿ طمؼ اًمرقمويي قمؾقف ىموكقك ًو :وأضحك ال يتؿؿ هذا

اًمتعقيضوت اًمتل متـح ًمف ضمؼم ًا ألرضاره ،وًمق أدى ذًمؽ

اًمقاضمى إال سمؿشؼي معتؼمةً :مقؽقن ذم طموًمي قمذر مودي

إمم احلط مـ اعمستقى اًمذي اقمتوده ًمإلكػوق قمغم كػسف،

يؿـعف مـ مقاصؾي اإلطمسون إمم همػمه ،ممو جيعؾ رضر مـ

ألكف هموًمبو مو يتحةؾ قمغم شمعقيضوت ال شمتسووى مع مو

يموكقا حمؾ ممازرة ىمبؾ طمةقل اًمػعؾ اًمضور حمؼؼ ًو ـموعمو

يمون قمؾقف دظمؾف دمسقام ألهمؾى اًمطرق اعمتبعي ًمتؼدير

أهنؿ طمرمقا سمةػي مميمدة مـ إقموكي دوريي ىمطعفو قمـفؿ

اًمتعقيض قمـ اًمرضر اًمبدين ،ومض قمام ىمد ي طمظ مـ

سمسبى األرضار اًم طمؼي سموعمترضر األصكم اًمذي ال

اًمـؼص اًمقاضح ذم ىمدرات اًمطؿقح اًمتل يموكً ًمديف،

يؿؽـ ضمؼمه ىموكقك ًو قمغم مقاصؾتفو كظر ًا ًمتةـقػفو ضؿـ

واومتؼوده جلزء مـ اًمثؼي اًمتل يموكً دوه ذم ؼقؼ

االًمتزاموت اًمطبقعقي .

اآلمول ًمؾتؽسىً .مؽـف يؽقن رهم ًام قمـ ذًمؽ مؾزم ًو سمدومع

 -2حاجة الدائن لإلظالة:

اًمـػؼي وًمق أدت إمم االكتؼوص مـ مقارده كظرا ًمةبغتفو

جيى قمغم اعمترضر سموالرشمداد إصمبوت أن اكتظوم

اًمؼوكقكقي ،وإال ومسقف يؽقن قمرضي جلزاءات مدكقي

اؾمتحؼوىمف ًمإلقموكي اعموديي ًمقس إال اكعؽوس حلوًمتف اعموديي

وضمزاهقي .وذم اعمؼوسمؾ ومنذا يمون اعمترضر متطققم ًو سمنقموًمي

اًمةعبي قمغم أؾموس أهنو اعمةدر اًمقطمقد أو اًمرهقز

أومراد قموهؾتف ودأب قمغم هذا اًمسؾقك اًمتآزري عمدة معقـي

عمقارد معقشتف ،وأن شمقاشمرهو دوري ًو وـمريؼي دومعفو إًمقف

أيض ًو وًمق أدى اًمػعؾ اًمضور إمم ووموشمف ،ومنن رضرهؿ

وومؼ وطمدة زمـقي معقـي جيعؾف ذم طموضمي إًمقفو سملم اًمػؽمة

اعمودي اعمرشمد يؽقن حمؼؼو يمؾام شمقصؾقا إمم إصمبوت اًمتقاشمر

واألظمرى ،ويمؾ ظمؾؾ ذم سومفو إًمقف ذم مقاقمقدهو

وصػي اعمنموقمقي .وشمبؼك طمظقفمفؿ واومرة ذم احلةقل

ؾمقف يمصمر ؾمؾب ًو قمغم فمروف معقشتف .وموكتظوم شمقاشمر

قمغم كػس احلؼ ـموعمو يمد احلودث إمم ووموة معقؾفؿ وإكام

اإلقموًمي يعتؼم طمقـئذ قم مي داًمي قمغم ؼؼ اًمرضر اعمودي

إمم كؼص مؾحقظ ذم ىمدراشمف اًمبدكقي يمصمر قمغم مقارده

اعمرشمد :عمو يتضؿـف مـ يمشػ ًمسؾقك ضمود ًمؾؿترضر

اعموًمقي مستؼب ً .ومػل هذه اًمػرضقي يغؾى قمغم اًمرضر

األصكم ذم اًمتعفد سمنقموًمي اًمبعض مـ أومراد قموهؾتف ،ومـ

اعمودي اعمرشمد صػي اًمتحؼؼ قمغم ظم ف وضعقي اًمداهـلم

سمرهـي قمغم مو ي زم مستحؼفو مـ وموىمي دمعؾف ذم طموضمي

سموًمـػؼي سمؿقضمى ؾمبى ىموكقين :ألن كتوهٍ اًمػعؾ اًمضور

ىمةقى إًمقفو ،سموقمتبورهو مقرده اعمعقٌم اًمقطمقد ،أو قمغم
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األىمؾ األؾمود .وهلذه اًمرؤيي اًمتػةقؾقي صدى ذم مو

إن اشمبوع إطمدى هوشملم اًمطريؼتلم وظموصي اًمثوكقي

اؿمؽمـمتف حمؽؿي اًمتعؼقى طمقـام اقمتؼمت أن " اًمعؼمة ذم

مـ ؿملكف اعمسومهي سمةػي ومعوًمي ذم شمؼيص مدى ؼؼ

ؼؼ اًمرضر اعمودي ًمؾشخص اًمذي يدقمقف كتقجي ًمقوموة

اًمرضر اعمودي اعمرشمد اقمتامد ًا قمغم مسوهؾ طمسوسمقي ذات

آظمر ،هق أن يثبً أن اهلوًمؽ يمون يعقًمف ومع ً وىمً

كتوهٍ يؼقـقي ذم األهمؾى شمغـل قمـ اًمؾجقء إمم وؾموهؾ

ووموشمف ،وقمغم كحق مستؿر وداهؿ وأن ومرصي االؾمتؿرار

إصمبوت أظمرى ىمد شمؽقن ذم اًمغوًمى مػؼقدة ،أو همػم

قمغم ذًمؽ ذم اعمستؼبؾ حمؼؼي" .

يؼقـقي يمشفودات اإلقموًمي ،أو شمةوريح اجلبويي اًمتل ال

()21

ومـ اإلؾمفوموت اعمؼدمي مـ ىمبؾ ضموكى مـ اًمػؼف

شمعؽس سمو ًمرضورة طمؼقؼي دظمؾ اًمعوهؾً ،مؽـفو

واًمؼضوء اًمػركسقلم سمخةقص شمقـمقد االىمتـوع سمتحؼؼ

شمستقضمى ذم اعمؼوسمؾ ًمؾتحؼؼ مـ صمبقت اًمرضر اًمتليمد

هذا اًمرضر ذم طموًمي اومتؼود اًمعوهؾ اظمتقور إطمدى هوشملم

مـ اًمقضعقي اعموديي ًمؽؾ ومرد مـ أومراد األرسة ىمبؾ

اًمطريؼتلم :شمقضمى اًمطريؼي األومم إضمراء مؼوركي سملم

وسمعد اًمػعؾ اًمضور .وهل مفؿي شمبدو ذم اًمغوًمى

مداظمقؾ وكػؼوت اؾمتف ك يمؾ ومرد ذم األرسة ،ومنذا صمبً

قمسػمة وشمتطؾى اؾمتحضور قمدة أدًمي ىمد شمؽقن ذات

أن اعمترضر األصكم يمون يستفؾؽ أيمثر مـ مؼدار

مشؼي أيمؼم قمغم اعمدقمل سموعمؼوركي مع قمـوء احلةقل قمغم

مسومهتف ذم مداظمقؾ األرسة وم يؿؽـ أن يؽمشمى قمـ

ؿمفودة ذم اًمؽػوًمي ،كظر ًا ًمةعقسمي شمطقيعفو مع كؿط

ووموشمف أي رضر مودي مرشمد ًمبؼقي أومرادهو ،وجيسد ذًمؽ

اًمعقش اًمذي دأسمً قمؾقف أهمؾى اًمعوه ت اًمتقكسقي:

ىمريـي داًمي قمغم أكف ذم طمؾ مـ يمؾ شمعفد شمؾؼوهل سموإلكػوق

ألن هذه اًمرؤيي شمشػم ضؿـق ًو إمم وضمقد اًمتزام ضؿـل

قمؾقفؿ .وشمؽتػل اًمطريؼي اًمثوكقي سمنضمراء مؼوركي

سملم يموومي أومراد األرسة يؾزمفؿ سموىمتسوم اعمةوريػ

سمخةقص جمؿقع اعمبوًمغ اعموًمقي اًمتل يتٍمف ومقفو أومراد

اعمعقشقي .يمام أهنو شمتسؿ سمؿجول ضقؼ طمقٌ يدظمؾ

األرسة ىمبؾ وىمقع احلودث اعمتسبى ذم اًمقوموة وسمعده ،ومنذا

ضؿـ اهتامموهتو إال اًمرضر اعمودي اعمرشمد احلوزم،

صمبً اكتؼوصفو سمشؽؾ مؾؿقس ،أو اومتؼدت أص ً ومذًمؽ

وشمغوومؾً قمـ إمؽوكقي ىمقوم هذا اًمرضر ذم طموًمي

دًمقؾ قمغم ؼؼ رضرهؿ اعمودي اعمرشمد سمةػي مميمدة .

شمػقيً اًمػرصي  ،ومؾرسمام شمؽقن اعمقارد اعمعقشقي ذم

()22

احلول ألطمد أومراد اًمعوهؾي مـعدمي ،أو ال شمؽػل طمتك
) (21شمع مدين قمدد  10804ممرخ ذم  28يـوير  ،1985ن،
 ، 1985اًمؼسؿ اعمدين  ،ص208.
) (22يراضمع  (S) RETIF ,op.cit n 35 :ومـ االضمتفودات اًمؼضوهقي
اعمتبعي ًمؾطريؼي اًمثوكقي cass. Crim ,29-06-1999 , juris-data n :
003246 ; cass.crim , 26-12-2002 ,juris-data , n 17304.

ًمؾؼقوم سمشموكفً ،مؽـ شمقضمد رهم ًام قمـ ذًمؽ ممذات
شمؼرب اطمتامل اكػراضمفو ذم اعمآل اًمؼريى ،ممو جيعؾ
ووموشمف سمسبى اًمػعؾ اًمضور طمدصمو مبدد ًا ًمػرصي
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طمؼقؼقي وضمديي ذم اًمتطقع سموإلقموًمي ًمػوهدة مرشمؼبقفو

مضـقي عمجوهبي كتوهٍ يتقىمع أن يؽقن قمرضي هلو ًمق

مـ أومراد اًمعوهؾي اًمذيـ ىمد يؽقن رضرهؿ اعمودي

اًمرضر اعمترضر األصكمً ،مؽـفو ال شمعتؼم أرضارا
يؾحؼ
ُ

حمؼؼ ًو مـ ضموكى آظمر يمؾام سمذًمقا مةوريػ عمحووًمي

حمؼؼي إال إذا صمبً قمدم ارشمبوـمفو سمقاضمى ىموكقين حمؿقل

درء كتوهٍ اًمػعؾ اًمضور اًم طمؼ سمؼريبفؿ اعمترضر

قمؾقف دموه ذًمؽ اعمترضر ىمد يتجغم وومؼو عمو يؿؽـ شمةقره

سمغض اًمـظر قمـ مدى اًمتزامف سمنقموًمتفؿ.

ذم اًمرواسمط اًمعوهؾقي ،إمو ذم واضمى اعممازرة واًمرقمويي

ادبحث الثاين
تؽبد مصاريف إضافقة
ىمد يطقل اًمػعؾ اًمضور ًمؾذمي اعموًمقي ًمؾؿترضر
سموالرشمداد مـ ضموكى آظمر ًمقجعؾف مضطر ًا إمم شمؽبد
مةوريػ مػوضمئي

يؽـ مستعدا ًمتحؿؾفو ،أو همػم

ىمودر قمغم ذًمؽ إال سمؿشؼي معتؼمة ،ؾمقاء كجؿً قمـ
جمفقد سمدين إضوذم مبذول مـ ىمبؾف ،أو قمـ جمفقد موزم
يتؿثؾ ذم ؿؾف عمةوريػ طمتؿتفو رضورة درء كتوهٍ
اًمػعؾ اًمضور .وإلطمؽوم اًمتحؼؼ مـ شمقومر هذا اًمرضر
جيى أن شمؽقن هذه اعمةوريػ حموـمي سمنمـملم اشمؼوء
اًمتذرع سموًمػعؾ اًمضور ًمؾؿطوًمبي سمؿةوريػ مبوًمغ ومقفو
أو وموىمدة ًمع ىمي مميمدة سمذًمؽ اًمػعؾ :إذ جيى أن شمؽقن
همػم واضمبي سموًمـسبي ًمؾؿترضر سموالرشمداد (ادطؾب
األول) ،وأن شمؽقن الزمي ًمدرء كتوهٍ اًمػعؾ اًمضور
(ادطؾب الثاين) .
ادطؾب األول
افتؼاد ادصاريف ادبذولة دوجب قاكوين
مـ اعمؿؽـ أن يةػم اًمػعؾ اًمضور اعمترضر
سموالرشمداد قمرضي ًمتؽبد مةوريػ ،أو سمذل جمفقدات

اعمحؿقل قمغم أطمد أومراد األرسة (أ) ،أو ذم واضمى
اإلكػوق (ب).
أ – العرس الطارئ ظذ واجب ادؤازرة العائؾقة:
إن شمبودل األدوار واعمـوومع ذم اًمع ىموت
األرسيي يػرض واضمى اعممازرة سملم أومرادهو وظموصي
اًمزوضملم ،ومنذا شمسبى اًمػعؾ اًمضور ذم ضمعؾ شمـػقذه ال
يتؿ إال سمعد قمرس ؿمديد مـ ىمبؾ اعمؽؾػ سمف ،ومسقف
يؽقن حم ً ًمؾتعقيض رهمؿ اؾمتبعوده ضؿـ سمعض
اًمؼقاكلم اخلوصي ( ،)1ويؼوسمؾف اضمتفود ىمضوهل يؿقؾ
كحق إىمرار احلؼ ذم اًمتعقيض (. )2

 -1أثر الػعل الضار ظذ التـػقذ ادرهق لواجب
ادؤازرة:
شمػرض اًمعديد مـ اًمـةقص اًمؼوكقكقي قمغم أومراد
األرسة اًمقاطمدة مـ أسمقيـ وأسمـوء وظموصي اًمزوضملم
واضمى اعممازرة واًمرقمويي ومقام سمقـفؿ ،قمغم أن شمػةقؾ
مضومقـف يرضمع إمم مو هق ؾموهد ذم اعمجتؿع مـ ىمقؿ
شمتضؿـ كامذج متعددة مـ اًمسؾقك اًمؼقيؿ اًمتل شمستؿد
مـ األقمراف اًمسوهدة ،ودمد ذم األهمؾى ضمذورهو ذم
اًمتعوًمقؿ اًمديـقي وىمقاقمد األظم ق اًمـبقؾي ،مـ ذًمؽ أن
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اًمػةؾ  23مـ جمؾي األطمقال اًمشخةقي يؾزم "يمؾ

مـ كسبي اًمسؼقط  ،ومض ً قمـ ضآًمي مبؾغ اًمتعقيض

واطمد مـ اًمزوضملم أن يعومؾ اآلظمر سموعمعروف وحيسـ

اًمذي ضمعؾف اعمنمع يؼؽمب مـ اًمةبغي اًمرمزيي  ،ممو

قمنمشمف ويتجـى إحلوق اًمرضر سمف  ...ويؼقم اًمزوضمون

يميمد اًمةبغي اًمتؼشػقي اًمقاضحي هلذه اًمؼقاكلم طمقـام

سموًمقاضمبوت اًمزوضمقي طمسبام يؼتضقف اًمعرف واًمعودة".

وول اعمحوومظي قمغم ىمدر أدكك مـ اًمرقمويي ًمضحويو

ومنذا شمسبى اًمػعؾ اًمضور ذم إصوسمي اعمترضر األصكم

طمقادث اعمرور ،وومقاضمع اًمشغؾ ؼقؼ ًو عمو شمراه شمرؿمقد ًا

سملرضار ضمسامكقي سمؾقغي شمؾحؼ وًمق ضمزهق ًو ىمدرشمف قمغم

ًمؾتعقيض وضامك ًو ًمؾتقازن اعموزم ًمؾؿمؾمسوت اعمؾزمي

احلريمي أو مداريمف اًمعؼؾقي ممو جيعؾف ذم طموضمي مميمدة إمم

سمدومع اًمتعقيضوت ً ،متؽقن ذم اعمؼوسمؾ ىمد أمهؾً إن

رقمويي مؽثػي ،ومفؾ يؿؽـ ألطمد أومراد قموهؾتف اعمسويمـلم

شمؽـ ىمد شمغوومؾً قمـ واىمع أرسي مميمد وومؼو ًمؾقضع

ًمف واعمحؿقل قمؾقف واضمى ممازرشمف ورقمويتف ىموكقك ًو

اًمغوًمى أص ً يتؿثؾ ذم اعممازرة اًمعوهؾقي ًمؾؿةوب ،وًمق

اعمطوًمبي سموًمتعقيض قمـ رضره اعمودي اعمرشمد قمغم أؾموس

يمون مرومقىمو سمؿـ يسوقمده :ألن اعمسوقمدة وإن يموكً

أن اًمػعؾ اًمضور صػمه يتؿؿ ذًمؽ اًمقاضمى سمؿشؼي

فموهري ًو متجؾقي ذم اإلقموكي قمغم احلريمي ومنن ضموكبفو

معتؼمة شمتجووز احلد اعملًمقف ممو يرهؼف مودي ًو وضمسدي ًو

اعمعـقي يطغك أيمثر ذم هذه احلوًمي عمو حيتوضمف اعمةوب مـ

وكػسق ًو ؟

رومؼ ذم اعمعومؾي ورومع ًمؾؿعـقيوت ال يؼدر ذم اًمغوًمى

()24

()25

()26

يبدو أن سمعض األكظؿي اخلوصي ارشملت قمدم

قمغم اًمؼقوم هبام ؾمقى أطمد أومراد قموهؾتف اعمؼرسملم ،وهل

شمعؿقؼ هذا اًمقاضمى سمام ىمد يرشمبف قمؾقف اًمػعؾ اًمضور مـ

مسلًمي اظمتؾػً ذم ؿملهنو االضمتفودات اًمؼضوهقي سمودئ

قمرس ًمتؽميمف ؾموهد ًا سملم أومراد اًمعوهؾي ذم طمدوده اعملًمقومي

األمر ًمتستؼر قمغم ادموه إجيويب سمخةقص مـح

وشمسحى اًمبسوط أص مـ أموم اعمترضر سموالرشمداد،

اًمتعقيض.

ًمتخقل ًمؾؿترضر األصكم ًمقطمده احلؼ ذم صقرة احلول

-2

االجتفاد الؼضائي ،وإقرار احلق يف التعويض:

ذم اعمطوًمبي سمتعقيض مودي ظموص يتؿثؾ ذم مةوريػ

ًمؼد رومض اًمؼضوء اًمػركز سمودئ األمر إىمرار

االؾمتعوكي سمشخص آظمر كتقجي اًمعجز اًمداهؿ  .وهق

طمؼ اًمزوضمي ذم اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمودي اًمـوضمؿ قمـ

()23

طمؾ منموط سمتقومر طموًمي صحقي يؽقن قمؾقفو اعمترضر
واًمتل جيى أن شمبؾغ طمد ًا مـ اجلسومي شمةؾ سمف إمم
اًمعجز جيعؾ كسبتفو شمتسووى ،أو شمػقق اًمثامكلم سموعموهي

) )24ـمبؼ ًو ألطمؽوم اًمػةؾ  137مـ جمؾي اًمتلملم .
) (25ـمبؼ ًو ألطمؽوم اًمػؼرة  3مـ اًمػةؾ  137مـ جمؾي اًمتلملم .

) )23ـمبؼ ًو ألطمؽوم اًمػةؾ  126مـ جمؾي اًمتلملم.

)Cass. Civ , 05-01-1973, D.1973 , I.R , p. 64 (26
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شمبعوت اًمػعؾ اًمضور اًم طمؼ سمزوضمفو ،واًمذي صػمهو

اًمتل شمعتـل سموسمـفو اعمةوب ،أو األظمً سملظمقفو ، ...

شمبذل جمفقدات إضوومقي ًمرقمويتف كظر ًا حلوًمي اًمعجز اًمتل

شمةبح سمؿقضمى اًمػعؾ اًمضور جمؼمة قمغم شمـػقذ واضمى

أصبح قمؾقفو معؾؾي مقىمػفو سملن رضرهو ال يعتؼم مبوذ ًا

اعممازرة اعمػروض قمؾقفو ىموكقك ًو ،أو قمروم ًو سمطريؼي قمغم

طمتك يستقضمى اًمتعقيض ،وإكام مـ واضمبفو رقمويتف مفام

همويي معتؼمة مـ اعمشؼي واًمعرس كظر ًا ًمؾحوًمي اًمةحقي

يموكً احلوًمي اًمتل يقضمد قمؾقفو ووموء إلطمدى اًمتزاموهتو

واًمـػسقي ًمؾؿترضر األصكم ،واًمتل شمستقضمى ووموء

اعمؽمشمبي قمـ قمؼد اًمزواج ً .مؽـ رسقمون مو وىمع شمغقػم

يؼتيض سمذل قمـويي ىمةقى شمدومعفو إمم اًمؼقوم سمؿجفقد

هذا اعمقىمػ ًمتؿؽقـفو مـ اًمتعقيض واقمتبور رضرهو

ضمسامين ،وكؿط ؾمؾقيمل أوؾمع كطوىمو ممو يػرضف قمؾقفو

حمؼؼو مو دامً ال شمتعفد سمقاضمى اعممازرة إال سمعد سمذهلو

هذا اًمقاضمى مـ اًمتزاموت ذم اًمظروف اعملًمقومي ،ممو

عمجفقدات إضوومقي شمسبى هلو أرضار ًا سمػعؾ احلودث

يرضمع ذم اًمغوًمى سموًمسؾى قمغم كػسقتفو ،وأقمةوهبو،

اًم طمؼ سمزوضمفو .

وصحتفوً :مقؽقن طمقـئذ قموم ً يدل قمغم ؼؼ رضرهو

()27

()28

شمقضمد مؼمرات هلذا االضمتفود األظمػم يؿؽـ

اعمرشمد .أمو احلجي اًمثوكقي  -ومفل شمتعؾؼ سموحلوًمي اًمتل

اظمتزاهلو ذم احلجتلم اًمتوًمقتلم :شمتؿثؾ األومم  -ذم يمقن

يطوًمى ومقفو اعمترضر األصكم سمؿةوريػ االؾمتعوكي

اًمزوضمي ومـ كزل مـزًمتفو ذم مثؾ هذه اعمحـي ،يموألم

سمشخص آظمر عممازرشمف ،ضمسامكق ًو ذم حمـتفً :مقؽقن مـ
مةؾحتف ذم اًمظروف األرسيي اعمعتودة أن ال يطوًمى
هبذا اًمعـٍم مـ اًمرضر اعمودي سمغقي اؾمتحؼوق اًمتعقيض

)cass. Civ , 13-01-1978 ,R.T.D.CIV 1979, p.613.(27

) (28وهق مو أىمرشمف ساطمي حمؽؿي اًمتعؼقى طمقـام اقمتؼمت أن
"أطمؽوم اًمؼوكقن قمدد  86اعممرخ ذم  15أوت  2005هتؿ
اًمـظوم اًمعوم سموقمتبوره ضموء ًمقـظؿ ىمطوقم ًو قموم ًو ،وهق ىمطوع
اًمتلملم وسمةػي ظموصي شمعقيض أرضار طمقادث اعمرور،
وىمد ؾمـف اعمنمع أؾموؾم ًو حلاميي أمقال اعمجؿققمي اًمقـمـقي

سمطريؼ االرشمداد إمم أطمد أومراد قموهؾتف وظموصي اعمؼرسملم
مـف عمو ؾمقف حيظك سمف مـ رقمويي مـ ىمبؾف ،ىمد ال يؼدر
قمغم شمقومػمهو ًمف مـ اؾمتلضمر مـ اًمغػمً :م ضط ع هبذه
اعمفؿي ،كظر ًا ًمؾرواسمط اًمعوـمػقي اًمداهرة سملم أومراد كػس
اًمعوهؾي وظموصي دموه اعمةوب مـفؿ .ومض ً قمـ أن

جيقز

االؾمتعوكي سموعمستلضمر ىمد ال شمؽقن ذم اًمغوًمى إال ظمورج

مطؾؼو خموًمػي ضقاسمط اًمتعقيض ؾمقاء ذم كظومف اًمؼوكقين،

اًمبقً :عمو ًمؾؿةوب مـ طمؼ ذم االكطقاء قمغم اًمذات

أو ذم سمقون األرضار اًمؼوسمؾي ًمؾتعقيض ،وىمقاقمد شمػسػمهو"،

دمعؾف ال يرهمى ذم يمشػ طموًمتف اًمـػسقي ،وظمةقصقوشمف

شمع ضمزاهل قمدد  21490ممرخ ذم  ،2007-09-29ن،

عمـ هق أضمـبل قمـ اًمعوهؾيً :متؽقن اًمزوضمي هل اعممهؾي

وإسمعود ظمطر اإلوم س قمـ ذيموت اًمتلملم ،وم

اًمؼسؿ اجلزاهل  ، 2007ص.128 .
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ذم اعمؼوم األول ًم ضط ع هبذه اعمفؿي .وإذا يمون

ذم ظمسورة موًمقي شمؾحؼ اعمترضر سموالرشمداد شمتؿثؾ إمو ذم

اعمةوب همػم متزوج ومؿـ اًمغراسمي أن شمؼر ًمف اعمحؽؿي

دومعف ًمـػؼوت معقـي خمةةي الرشمؼوب طمدث يلمؾ ذم

ـمبؼ ًو ًمؾؼقاقمد اًمعومي ًمؾؿسموًمقي اعمدكقي احلؼ ذم

طمةقًمف وملشمك اًمػعؾ اًمضور ًمقؼيض قمغم ذًمؽ األمؾ ،أو

اًمتعقيض قمـ االؾمتعوكي سمشخص آظمر ،وشمرومض

ذم شمؽبده ألقمبوء موًمقي وجمفقدات إضوومقي شمؽـ واضمبي

اًمتعقيض اعمرشمد اًمذي ىمد شمطوًمى سمف أمف ،أو أطمد أومراد

قمؾقف مسبؼ ًو ،و يؽـ يرشمؼى سومفو إال أن ذًمؽ اًمػعؾ

اًمعوهؾي اعمتطققملم عممازرشمف ذم حمـتف .وإذا ىمبؾً اعمحؽؿي

طمتؿ ومجلة ًمزومفو.

اًمتعقيض قمـ هذا اًمرضر ألطمد أومراد قموهؾي اعمةوب إن

شمـطبؼ اًمػرضقي األومم قمغم طموًمي اًمزوضمي همػم

يمون همػم متزوج وضمحدشمف ذم احلوًمي اًمتل يؽقن ومقفو

اعمدظمقل هبو واًمتل دمفد كػسفو ًمإلكػوق مـ موهلو

متزوضم ًو ومنن اضمتفودهو يبؼك متضؿـ ًو ًمتػرىمي ال مؼمر هلو،

اخلوص ،أو شمضطر إمم االىمؽماض ذم ؾمبقؾ اإلقمداد

سمحسى احلوًمي اعمدكقي ًمؾؿترضر ،وضموطمد ًا حلؼقق أومراد

حلػؾ زوموومفو وومؼو ًمألقمراف اعملًمقومي ومقليت اًمػعؾ اًمضور

أرسشمف ،وظموصي زوضمتف ،ممو جيعؾفو شمتحؿؾ ضمزاءات

ًمقبدد أمؾفو ذم شمؾؽ اعمـوؾمبي ويؼيض قمغم اًمزوجً :مقؽقن

شمػرض قمؾقفو دون وضمف ذقمل مستؿدة مـ قمؼد

رضرهو اعمودي طمقـئذ حمؼؼ ًو ،وهق مو أيمده ومؼف اًمؼضوء

اًمزواج  ،وىمد يةؾ هبو األمر ،أو سمغػمهو مـ أومراد

اًمػركز سموًمـسبي ًمؾتعقيض ًمؾخطقبي ذم مثؾ هذه

()29

اًمعوهؾي إمم ؿؾ كػؼوت سمسبى اًمػعؾ اًمضور.
ب -الـػؼات ادبددة بسبب الػعل الضار:

اًمظروف

()30

 .وال يتعؾؼ األؾموس ذم هذه اًمػرضقي

سمتعقيضفو قمـ ومقات ومرصي اًمزواج ومو يموكً شملمؾف مـ

يثور اًمتسوؤل ذم هذا اعمجول قمام إذا يمون سمنمؽون

مـوومع موديي إن طمةؾ ،متؿثؾي ذم اإلكػوق قمؾقفو مـ

اعمترضر سموالرشمداد أن يطوًمى سموًمتعقيض قمـ كػؼوت

ىمبؾ اًمزوج واًمتقق إمم طمقوة راىمقي أو مرومفي ،سمؾ إمم مو

يؽـ قمرضي ًمٍمومفو ًمقال طمدوث اًمػعؾ

شمؽبدشمف طمؼقؼي مـ كػؼوت سمذًمتفو ًمؽمىمبوت منموقمي هلو

اًمضور؟ وختتؾػ اإلضموسمي سمحسى إن يموكً شمؾؽ

ذم اًمزواج وملشمك اًمػعؾ اًمضور ًمقؼطع طمةقهلو ممو جيعؾفو

اًمـػؼوت واضمبي قمغم اعمدقمل ىمبؾ طمدوث اًمػعؾ اًمضور

مستحؼي ًمؽؾ مو كؼص مـ ذمتفو سمسبى شمؾؽ اعمـوؾمبي.

سمذهلو

( )2أم أهنو همػم واضمبي (. )2

أمو اًمػرضقي اًمثوكقي ومفل شمتعؾؼ سموحلوًمي اًمتل يتؽبد

 -1مآل الـػؼات ادبددة دون شبق االلتزام بدفعفا:

ومقفو سمعض اعمؼرسملم مـ اعمترضر األصكم كػؼوت طمتؿفو

ىمد يتسبى اًمػعؾ اًمضور اًم طمؼ سموعمترضر األصكم

قمؾقفؿ طمةقل اًمػعؾ اًمضور دون أن يؽقن هلو أي دور

) (29يراضمع (Y) CHARTIER , op. cit , n 195 , p. 247 :

)Cass. Crim , 05-01-1956 ,J.C.P ,1956 . 2. N 9146. (30
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ذم اعمسومهي ذم درهف أو ذم حمق آصموره ،وإكام هل كػؼوت

اًمغوًمى ومستقضمبو طمقـئذ ًمؾتعقيض ،وهق مو كؾؿسف ذم

وىمع االضطرار ًمدومعفو سمؿـوؾمبي ذًمؽ اًمػعؾ ال همػم .مـ

اًمبعض مـ اضمتفودات حمؽؿي اًمتعؼقى اًمػركسقي اًمتل

ذًمؽ مو يبذًمف األسمقان مـ مةوريػ يتطؾبفو االكتؼول

شمسؿح ًمؼضوة األصؾ سمنىمرار هذا اًمرضر سمنمط

مـ مؼر إىمومتفام إمم مؼر وضمقد اعمترضر األصكم اعمةوب

اًمتعؾقؾ  .وذم اعمؼوسمؾ رومضً إطمدى اعمحويمؿ ـمؾى

سمعجز ضمراء اًمػعؾ اًمضور ،وشمشؿؾ كػؼوت اًمسػر

األسمقيـ اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًم طمؼ هبام

واإلىمومي وهمػمهو ممو شمتطؾبف فمروف اعمترضر وممازرشمف

مـ ضمراء اإلصوسمي اًمتل شمعرض هلو اسمـفام اًمؼوس،

مودي ًو ومعـقي ًو  .همػم أن إىمرار مبدأ اًمتعقيض قمـفو

واعمتؿثؾ ذم ؿؾفام ًمـػؼوت أيمثر ممو يموكو يتقىمعوهنو

يستؾزم أن يؽقن حموـم ًو سمنموط طمتك ال يتخذ اًمػعؾ

سمسبى اًمتلصمػم اًمسؾبل ًمتؾؽ اإلصوسمي قمغم اًمقضعقي

اًمضور ذريعي ًمؾحةقل قمغم شمعقيضوت ومهقي أو مبوًمغ

اًمدراؾمقي ًم سمـ ممو كتٍ قمـف شملظمػم ذم مراطمؾفو وهق مو

ومقفو ،إذ يتجف مـ ضمفي أن شمؽقن األرضار احلوصؾي

يؽبدمهو مةوريػ كػؼي ضمعؾتفو اإلصوسمي متتد ذم اًمزمـ

ًمؾؿترضر األصكم قمغم همويي مـ اجلسومي ممو يستؾزم

عمدة إضوومقي سمسبى ذًمؽ اًمتلظمػم ،ويمون اًمرومض قمغم

معفو قمودة اإلطموـمي األرسيي اعمستعجؾي :ألن األرضار

أؾموس أن هذا اًمرضر ىمد وىمع إدموضمف ذم اطمتسوب

اًمبسقطي ،أو طمتك شمؾؽ اًمتل ال خيشك معفو قمغم طمقوة

اًمرضر اًمـوضمؿ قمـ اًمعجز اجلزهل اًم طمؼ سموعمترضر

اعمترضر ،أو ال شممدي إمم إقموىمتف ال شمستقضمى رقمويي

األصكم .

ومقريي وإكام يبؼك اهلؾع واالضطراب ًمدى أومراد أرسشمف

()31

()32

 -2مآل الـػؼات ادبددة مع شبق االلتزام بدفعفا:

مـ أصمر اًمعؾؿ سموحلودث ال يستقضمى شمعقيض ًو قمـف ،طمتك

إذا يمون اعمترضر سموالرشمداد مؾزمو ىموكقك ًو سموإلكػوق

وإن دومعفؿ إمم شمؽبد مةوريػ ًم كتؼول إمم مؽون

قمغم ؿمخص يةوب سمحودث ىموشمؾ وم حيؼ ًمف اعمطوًمبي

وضمقده وهمػمهو  ...سمؾ شمدرج ضؿـ شمبعوت احلقادث

سموًمتعقيض قمـ رضره اعمودي اعمرشمد اعمتؿثؾ ذم مو ظمرسه

اًمتل ال يؿؽـ شمػودهيو .يمام يؾزم مـ ضمفي أظمرى أن

مـ مةوريػ ذم ؾمبقؾ اإلكػوق قمغم معقؾف ،ألن اًمتزامف

شمؽقن كػؼوت ملًمقومي ذم ىمقؿتفو ال شمتجووز اًمظرف

سموإلكػوق ًمف أؾموس ىموكقين ؾموسمؼ قمغم اًمػعؾ اًمضور ،وال

االؾمتثـوهل اًمذي يؽقن قمؾقف مـػؼفو ،وهق مو يؼيص

جيعؾف أسمد ًا متقىمػ ًو قمغم مؼوسمؾ عمجوزاشمف مستؼب ً ،سمؾ إن

اًمتعقيض قمـ اإلىمومي ذم اًمػـودق اًمػخؿي ،أو اؾمتعامل

هذا اًمػعؾ رهمؿ وـملشمف قمؾقف وظموصي مـ اًمـوطمقي

اًمدرضموت اعمؿتوزة ذم وؾموهؾ اًمـؼؾ وهمػمهو .ومنذا وىمع
اًمتحؼؼ مـ هذيـ اًمنمـملم يؽقن اًمرضر حمؼؼو ذم

)Cass. Civ , 20-12-1960 , D.1961 , p. 141 (31
)Trib. G. I . Nice , 09-03-1962 , D. 1962 , p. 414 .)32
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اعمعـقيي عمو ؾمقحس سمف مـ اكؽسور ذم اعمشوقمر سمسبى

األصكم مـ حمـتف ومسوقمدشمف ،أو يموكً مؽمشمبي قمـ

ومؼداكف ألطمد أومراد أرسشمف قمود قمؾقف إجيوسم ًو سمخةقص

كػؼوت اضطر إمم سومفو ًمؼضوء سمعض اعمآرب وملشمك

وضعقتف اعموًمقي طمقـام ىمطع هنوهق ًو اًمـػؼي قمغم مستحؼفو

اًمػعؾ اًمضور ًمبعثرة شمؾؽ اًمتقىمعوت ،ومنهنو شمستقذم ذط

سمسبى ووموشمف .

اًمتحؼؼ ًمتؽقن حمؾ شمعقيض رومؼي مو يتؽبده مـ

وًمؼد قمرضً هذه اعمسلًمي قمغم حمؽؿي اًمتعؼقى ذم

مةوريػ الزمي ًمدرء كتوهٍ ذًمؽ اًمػعؾ اًمضور .

ىمرارهو اًمةودر ذم  25موي  1964طمقٌ كجؿ قمـ
طمودث مرور ووموة شمؾؿقذ يبؾغ مـ اًمعؿر ؾمً قمنمة

ادطؾب الثاين

ؾمـي ،ومطوًمى أسمقه سموًمتعقيض قمـ رضره اعمودي اعمرشمد

لزوم ادصاريف لدرء كتائج الػعل الضار

قمغم أؾموس أكف يمون يتقمم مـذ والدة اًمػؼقد إمم طملم

ال يستحؼ اعمترضر سموالرشمداد شمعقيضو قمـ رضره

ووموشمف اإلكػوق قمؾقف سمغقي إطمؽوم شمرسمقتف وشمعؾقؿف أم ً ذم

اعمودي إال إذا أصمبً أن مو أكػؼف مـ مةوريػ يموكً

أن يةبح ًمف ؾمـد ًا مودي ًو ومعـقي ًو قمـد اًمؽؼم إال أن

خمةةي ًمؾتغؾى قمغم كتوهٍ اًمػعؾ اًمضور وحمووًمي

اًمػعؾ اًمضور سمدد أمؾف ،وضمعؾ مو سومف مـ كػؼي

إرضموع وضعقتف إمم مو يموكً قمؾقف ىمبؾ طمةقًمف ،ومض

مفدور ًا وهمػم مقضمف إمم اًمغويي اعمؼةقدة .همػم أن

قمـ اقمتبوره اًمسبى اعمبوذ واألوطمد ًمتؾؽ اًمـػؼوت ممو

اعمحؽؿي أكؽرت قمغم اًمقاًمد هذا احلؼ سموقمتبور أن رضره

يثػم مـ ضمفي مسلًمي اًمـػؼوت اعمبذوًمي واعمؽمشمبي مبوذة

اعمودي اعمرشمد همػم حمؼؼ ـموعمو أكف مديـ سمقاضمى اًمـػؼي

قمـ اًمػعؾ اًمضور ًمؾتخؾص مـ آصموره (أ) أو شمؾؽ

قمغم اسمـف ،وهق واضمى ىموكقين يتعلم قمؾقف شمـػقذه وومؼ ًو عمو

اًم زمي ًمتطقيع فمروف اًمعقش وومؼو عمو أومرزه مـ كتوهٍ

ورد سمؿجؾي األطمقال اًمشخةقي سمطريؼي جمردة دون أن

(ب) .

يؽقن مرومقىم ًو سمنمؽوكقي اؾمؽمداد مو دومعف مـ اًمداهـلم ذم

أ -ادصاريف الالزمة لؾتخؾص من آثار ادرضة :

اعمستؼبؾ .

ىمد يتطقع اعمترضر سموالرشمداد سموًمتؽػؾ سمؿةوريػ
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وؾمقاء يموكً هذه اعمةوريػ مستحؼي ألهنو كومجي

اًمع ج واًمتداوي اًمتل شمستؾزمفو طموًمي اعمترضر األصكم

قمـ جمفقدات إضوومقي أضـك ومقفو اعمترضر سموالرشمداد

ؾمقاء يموكً مستعجؾي سمسبى ومجوهقي احلودث ،أو دوريي

صحتف أو كػسقتف ذم ؾمبقؾ اًمتخػقػ قمغم اعمترضر

ًمؾؿراىمبي واًمتثبً مـ مدى اؾمتؼرار احلوًمي وختؾقةفو
مـ آصمور اعمرضة ( . )1وىمد يؽقن مؾزم ًو سموإلكػوقً :مدرء

) (33شمع ضمـوهل قمدد  3228ممرخ ذم  25موي  ، 1964ن ،
 ، 1964ص.82 .

اعمضور اًمةحقي اًم طمؼي سمف ؿمخةقو مـ آصمور اًمػعؾ
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يؾحؼف مبوذة ذم ضمسؿف ،وإكام ًمبوًمغ

ًمقؽقن احلودث اعمفؾؽ ًمؾؿترضر األصكم ،إن أصوب

اًمضور اًمذي

شملصمػمه قمغم معـقيوشمف وملهنؽف ضمسديو وضمعؾف قمرضي

اعمترضر سموالرشمداد ذم اًمغوًمى سمرضر معـقي أيمقد ،ومؼد

ًمؾعديد مـ اًمػحقصوت (. )2

قمجؾ ًمف ايمتسوب صػي اًمقارث ،وهمـؿ اًمؽميمي.

 -1ادصاريف ادبذولة دجاهبة ادرضة الالحؼة
بادترضر األصع:

حيؼ ًمؾؿترضر سموالرشمداد مطوًمبي حمدث اًمػعؾ
اًمضور سموًمتعقيض قمـ رضره اعمودي اعمرشمد اًمذي ال

خترج سمداهي سمعض اعمةوريػ اعمؽمشمبي قمـ ووموة

يعتؼم حمؼؼ ًو ،إال إذا صمبً أن اعمترضر األصكم يطوًمى

اعمترضر األصكم ضمراء اًمػعؾ اًمضور قمـ هذا اعمجول،

سموًمتعقيض قمـ أطمد قمـوس رضره اجلسامين ،واعمتؿثؾ

يمؿةوريػ دمفقزه ودومـف واًمتل شمعتؼم مـ اًمديقن

ذم مةوريػ اًمع ج واًمتداوي وإال ومنن اًمتعقيض

اًمتػوضؾقي عمـ أكػؼفو يسؽمدهو مـ شمريمي اعمتقرم ،وال

يؽقن مزدوضمو ًمـػس اعمرضة احلوصؾي ،وهق مو يةػم

يعتؼم مترضر ًا سموالرشمداد سمؾ ىموهام سمعؿؾ ومضقزم يلظمذ

اعمسموًمقي اعمدكقي ذريعي ًمإلصمراء دون ؾمبى واالكحراف

ضمذوره ذم مو أصمر مـ ىمقؿ ديـقي وأظم ىمقي دأب اًمعؿؾ

قمـ إطمدى وفموهػفو األؾموؾمقي اعمتؿثؾي ذم حمووًمي إرضموع

هبو ذم مراؾمؿ اًمدومـ .يمام أن أطمد اًمقرصمي اًمذي يـػؼ مـ

اعمترضر إمم احلوًمي اًمتل ؾمقؽقن قمؾقفو ىمبؾ طمةقل

موًمف اخلوص مو يؾزم مـ مةوريػ الومتتوح اًمؽميمي ال

اًمػعؾ اًمضورً .مذا ومنكف إذا صمبً أن اعمترضر األصكم ىمد

يعتؼم مترضر ًا سموالرشمداد سمخةقص مو أكػؼف وًمق شمقذم

اؾمتحؼ اًمتعقيض قمـ هذه اعمةوريػ يؽقن مـ طمؼ

مقرصمف سمسبى ومعؾ ضور ألهنو مةوريػ الزمي ًمؽؾ مـ

مـ شمطقع سمتؽبدهو اعمطوًمبي سموؾمؽمضموقمفو دون حمدث

شمقومرت ومقف صػي اًمقارث وشمـجؿ مبوذة قمـ ووموة

اًمػعؾ اًمضور اًمذي يؽقن ذم طمؾ مـفو :ألكف أًمزم

اعمقرث مفام يمون ؾمبى طمةقهلو ،واًمؼقل سموقمتبور

سمجؼمهو ؾموسمؼو.

مـػؼفو مترضر ًا سموالرشمداد سمسبى اًمػعؾ اًمضور يـؿ قمـ
ىمةقر واضح ذم اًمرؤيي ـموعمو أكف مـ اًمةعى إن يؽـ

 -2ادصاريف ادبذولة دجاهبة ادرضة الالحؼة
بادترضر باالرتداد:

مـ اعمستحقؾ اإلىمرار سمتحؼؼ هذا اًمرضر أص ً .ومؾئـ

يؿؽـ ًمؾؿترضر سموالرشمداد اعمطوًمبي سموًمتعقيض قمام

يمون اًمقارث ذم هذه اًمػرضقي يـػؼ ومع ً مةوريػ

شمؽبده مـ مةوريػ قم ج خلوصي كػسف ،وطمتك يعتؼم

ًمتجفقز اعمقً ،والىمتسوم اًمؽميمي مـ موًمف اخلوص ،ومؾف

رضره حمؼؼ ًو مـ هذه اًمـوطمقي ،ودرء ًا ًمتطقيع اعمسموًمقي

احلؼ سمودئ األمر ذم اؾمؽمدادهو ،يمام أهنو ال شمعتؼم

كحق اًمؽسى همػم اعمنموع يتجف أن يؽقن ًمؾػعؾ اًمضور

أرضار ًا أص ً عمو ؾمقف يؽمشمى قمـفو مـ ومقاهد موديي

اًم طمؼ سموعمترضر األصكم أصمر معـقي قمؿقؼ يـعؽس

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ،)1اًمعدد ( ، )1ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (2016م1437/هـ)
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سموًمسؾى قمغم كػسقي أطمد اعمؼرسملم ًمديف مـ أومراد قموهؾتف،

األومم سمام يؾزم عمجوهبي مةوريػ اؾمتبدال اعمؽؾػ

واًمذي يؼدر قمغم ؿؾ اًمػوضمعي إمم أن ؾمؼؿ ضمسؿف

سموًمرقمويي ( )1وشمشؿؾ اًمثوكقي مو شمؼتضقفو اإلطمداصموت

ممو طمتؿ سمذل مةوريػ ـمبقي عمحووًمي إرضموقمف إمم

اًمطورهي قمغم حمؾ اًمسؽـك ًمتطقيعف وومؼ طموضمقوت

اعمستقى اًمةحل اًمذي يمون قمؾقف ىمبؾ طمدوث اًمػعؾ

اعمترضر األصكم (.)2

اًمضور ضمسدي ًو وكػسق ًوً .مؽـ ؼؼ هذا اًمرضر يبؼك

 -1مصاريف اشتبدال ادؽؾف بالرظاية:

مقىمقومو قمغم مدى صمبقت اًمرضر اعمعـقي أص ً سموًمـسبي

إن أومراد األرسة اًمذيـ أصبحقا سمؿقضمى اًمػعؾ

ًمطوًمى اًمتعقيض قمـ اًمرضر اعمودي اعمرشمد ،ومو يستتبعف

اًمضور حمروملم مـ ظمدموت رسمي اًمبقً سمسبى ومعؾ

ذًمؽ مـ إقمامل ًمؾسؾطي االضمتفوديي ًمؾؼويض ًمؾتليمد مـ

ضور أومؼدهو طمقوهتو أو صػمهو قموضمزة قمـ اًمؼقوم

مدى متوكي اًمرواسمط اًمعوـمػقي سملم اعمترضر األصكم،

سمشموهنو اعمعتودة وظموصي إذا يموكً ىموسة يمومؾ

واعمترضر سموالرشمداد ،اًمذي يتجف اًمـظر ذم طموًمتف،

ضمفقدهو قمغم ؿممون اًمبقً ،وال شمعؿؾ ظمورضمف،

وفمروومف اًمشخةقي ،وم سمسوت اًمػعؾ اًمضور .وإن

ومسقؾحؼفؿ دون ؿمؽ رضر مودي مرشمد ،وسموخلةقص

صمبً أن هلذه اًمرواسمط ىمدر ًا معتؼم ًا مـ اعمتوكي ،ومؼد ض

اًمعوهؾ اًمذي يتعلم قمؾقف ًمتدارك قمقاىمى اًمػعؾ اًمضور

أطمد أومراد األرسة إمم اًمتطقع سمبذل مةوريػ الزمي

اكتداب معقـي مـزًمقي ىمد ال شمقومؼ ذم أهمؾى احلوالت ذم

ًمتطقيع فمروف األرسة وومؼ ًو ًمؾحوضمي اًمةحقي اًمتل

إمتوم واضمبوهتو وومؼ معقور رسمي اًمبقً اًمعوديي ،ومو ضمبؾً

أصبح قمؾقفو اعمترضر األصكم.

قمؾقف مـ شمػون ذم ظمدمي سمقتفو .يمام أن سمؼقي أومراد األرسة

ب -ادصاريف الالزمة لتطويع طروف العقش

وفؼا آلثار ادرضة:

ؾمقؾحؼفؿ رضر أيض ًو وًمق أن اكتداب اعمعقـي اعمـزًمقي
يؿؽـفؿ مـ مقاصؾي رقمويي ؿمموهنؿ إال أن شمؼديؿ هذه

يؽقن اًمرضر حمؼؼ ًو يمؾام اضطر اعمترضر

اخلدموت ًمـ يةؾ إمم اًمؼدر اًمذي يرضقفؿ مـ إشمؼون

سموالرشمداد إمم شمؽبد كػؼوت ًمتطقيع فمروف قمقشف مع

وإظم ص شمعقدت رسمي اًمبقً  -اعمترضرة األصؾقي -

اًمتغقػمات اًمتل شمسبى اًمػعؾ اًمضور ؾمؾب ًو ذم إدظموهلو

مـ إهمداىمف قمؾقفؿ .وذم مقىمػ حمؽؿي اًمتعؼقى ذم

قمغم ومضوهف األرسي سمحقٌ ًمقال طمدوصمف حلظل

ىمرارهو اًمةودر ذم  7ؿمبوط  2005مو يقطمل سمنمؽوكقي

سموعمحوومظي قمغم مو اقمتوده مـ مستقى ذم اؾمتؼراره

اقمتبور هذا اًمةـػ مـ اًمرضر اعمودي حمؼؼ ًو ـموعمو أهنو

سمحسى اًمـؿط اًمذي يمون يقضمى قمؾقف رؾمؿف ًمعقشف.

مؽـً اًمزوج واًمطػؾ اًمةغػم مـ اًمتعقيض قمـ

ويؿؽـ شمةقر جمول هذه اعمةوريػ ذم ومرضقتلم :شمتعؾؼ

اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًمذي أصوهبام مـ ضمراء ومؼداهنام
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ًمرسمي اًمبقً قمغم أؾموس مو ظمرساه مـ إقموًمي فمرومقي مـ

قمغم اًمؼقوم سمشموكف وطمده داظمؾ اًمبقً إمم اًمؼقوم

يثبً أن هلو قمؿ ً ىمور ًا ودظم ً

سمتغقػمات قمغم اعمسؽـ سمام يؽػل ًمتطقيعف وومؼ احلوًمي

وومػم ًاً .مقؽقن هذا االضمتفود طموومز ًا ًمؾؼقوس قمؾقف مـ

اجلسامكقي اعمستحدصمي ًمؾؿترضر سمام يؿؽـف مـ اؾمتعامًمف

سموب أومم ًمؾؿطوًمبي سموًمتعقيض قمام ؾمقبذًمف اًمزوج مـ

واالكتػوع سمؿرومؼوشمف قمغم اًمطريؼي اعملًمقومي .وهق مو

مةوريػ الكتداب مـ يعقض زوضمتف ذم اًمؼقوم

يتطؾى سمذل مةوريػ شمـدرج ضؿـ األرضار اعموديي

سمشمون اعمـزل ،وهل ظمسورة شمقصػ سمؽقهنو معتؼمة

اعمرشمدة اعمحؼؼي يمؾام ؼؼً ذوط شمتعؾؼ مـ ضمفي

وومؼ ًو ًمؾدور اعم هؽل اًمذي أويمؾتف اعمحؽؿي ًمؾزوضمي "

سمحوًمي ذًمؽ اعمترضر وسمطبقعي اإلطمداصموت مـ ضمفي

عمو هلو مـ دور سمورز ذم اًمعوهؾي مـ طمقٌ اعمشقرة

أظمرى .

ىمبؾفو ،ظموصي وأكف

واعمسومهي ذم اإلكػوق ...مع مو ضمبؾً قمؾقف اعمرأة مـ

ومعغم مستقى اًمنموط اعمتعؾؼي سمحوًمي اعمترضر

شمضحقي وسمذل ذم ؾمبقؾ أومراد أرسهتو دوكام سمخؾ أو

األصكم جيى سمودئ األمر أال يؽقن ىمد مـح شمعقيضو قمـ

شمؼتػم .وشمؾؽ هل اًمؼوقمدة اًمسوهدة وأن قمغم مـ يدقمل

مةوريػ االؾمتعوكي سمشخص آظمر يمازره قمغم احلريمي،

ظم ومفو اإلصمبوت قمؿ ً سملطمؽوم اًمػةؾ  420مـ جمؾي

وقمغم شمٍميػ ؿمموكف احلقوشمقي سمةػي ـمبقعقي :ألكف مـ

االًمتزاموت واًمعؼقد " ً .مقستـتٍ معف طمقـئذ أن اومتؼود

اًمقاضمبوت اعمميمدة هلذا اعمراومؼ اًمتعفد سمؽؾ مو مـ ؿملكف

رسمي اًمبقً أو إصوسمتفو سمعجز قمـ اًمؼقوم سمشموهنو اعملًمقومي

شمطقيع احلوًمي اجلسامكقي اًمتل أصبح قمؾقفو اعمترضر وومؼ

ذم اًمبقً سمسبى ومعؾ ضور يمؾمس ىمريـي سمسقطي قمغم

اًمػضوء اًمذي يممف ؾمقاء داظمؾ مسؽـف أو ظمورضمف  ،ممو

ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد ألومراد األرسة ،وسمخوصي

جيعؾ احلريموت اًمتل أصبحً مستعةقي قمؾقف ذاشمقو

اًمزوج اًمذي ؾمـــقتؽبد مةوريػ الكتداب معقـي

سموإلمؽون اًمتقصؾ إمم كتوهجفو سمقاؾمطي اعمراومؼً ،مقعتؼم

مـزًمقــي .

رضره مـ هذه اًمـوطمقي ىمد وىمع ضمؼمه ،وًمق سمطريؼي همػم

()34

()35

 -2مصاريف اإلحداثات الطارئة ظذ حمل
السؽـى:

شمومي اًمـجوقمي .يمام جيى ومض ً قمـ ذًمؽ أن شمؽقن
اإلصوسمي اًم طمؼي سموعمترضر األصكم ىمد سمؾغً طمد ًا مـ

ىمد جيؼم اًمػعؾ اًمضور أومراد األرسة اعمسويمـلم

اجلسومي سمام يةػمه قموضمز ًا قمـ اؾمتعامل مراومؼ

ًمؾؿترضر األصكم اعمةوب سمعجز ضمسقؿ صػمه ال يؼدر

ومؾحؼوت حمؾ ؾمؽـوه سمةػي يمؾقي ،أو قمغم األىمؾ ال
يؼدر قمغم ذًمؽ إال سمعد ضمفد ضمسامين مضـل شمتخؾؾف

) (34شمع مدين قمدد  5482ؾمؾػ ذيمره .
( )35مـ ذًمؽ appel .Paris , 25-06-1955 , GAZ:

حمووالت ال ختؾق مـ اعمجوزومي سموعمخوـمر ومـ إضوقمي
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جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ،)1اًمعدد ( ، )1ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (2016م1437/هـ)

اًمقىمً .يمام يتعلم أال يؽقن اًمعجز فمرومق ًو وم يستغرق

احلوالت أن يؿؽـ اعمترضر األصكم مـ شمعقيض

ومؼط ومؽمة اًمتئوم اجلراح وإكام داه ًام ،ال أمؾ ذم ؿمػوهف

سمخةقص هذا اًمرضر اًمـوضمؿ قمـ اًمعجز سمام يؿؽـف مـ

سمةػي مطؾؼي أو إمم طملم أمد معتؼم.

شمغطقي كػؼوت إؾمؽوكف ذم اعمحؾ اًمذي يعتؼم أيمثر م هؿي

أمو قمغم مستقى اًمنموط اعمتعؾؼي سمطبقعي

مع وضعقتف اجلديدة يمؾام

يؿـح شمعقيضوت قمـ

اإلطمداصموت ،ومنكف جيى أن شمتخذ اًمةبغي اًمرضوريي

مةوريػ االؾمتعوكي سمؿراومؼ ،وال حيرم مـ هذا

شمؽـ ًمتطرأ أسمدا إال درء ًا ًمعقارض اًمػعؾ

اًمتعقيض ويسـد ألطمد أومراد قموهؾتف اعمؽؾػ أو اعمتطقع

اًمضور قمـ ـمريؼ إدظمول مو يؽػل مـ شمغقػمات

سمرقمويتف إال إذا صمبً ومع ً أكف ال جمول ًمتطقيع اًمقضعقي

رضوريي قمغم اعمحؾ ذم طمدود مو يؾزم قمغم اعمترضر

اًمتل أمسك قمؾقفو اعمترضر األصكم إال سمندظمول شمغقػمات

ًمؼضوء ؿمموكف داظمؾف سمـػسف دون مشؼي معتؼمة .يمام

قمغم حمؾ ؾمؽـوه أو هجره إمم حمؾ آظمر .

سمحقٌ

جيى ذم اعمؼوسمؾ أال شمتجووز احلد اعملًمقف ًمتستغؾ
اًمػرصي وشمـؼؾى إمم مةوريػ سقـقي مبوًمغ ومقفو إصمؼوالً
ًمؽوهؾ اعمسمول قمـ اًمتعقيض .

اخلامتـــة
إن اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًم طمؼ سملومراد قموهؾي اعمترضر

إن هذا اًمـقع مـ اًمرضر وًمئـ يرضمح ؼؼف يمؾام

ىمد يؽقن طمقـئذ متؿث ً ذم طمرمون أطمد أومرادهو ،أو

شمقومرت ومقف اًمنموط اًمسوًمػ ذيمرهو ،ومنن ومرضقوت

ضمؾفؿ مـ مـػعي موديي يموكً مستحؼي واىمع ًو أو ىموكقك ًو

شمقومرهو ال شمؽقن سموًمرضورة متقاضمدة دومو ،إذ ىمد شمطرأ

ىمطعفو قمـفؿ اًمػعؾ اًمضور جمسدة ذم اًمـػؼي ،أو ذم

صعقسموت شمتعؾؼ سمتعذر اًمؼقوم هبذه اًمتغقػمات كظر ًا

اإلقموًمي سمةػي قمومي ،ؾمقاء يموكً طموًمقي ،أو مستؼبؾقي.

ًمطبقعي مؾؽقي حمؾ ؾمؽـك اعمترضر اًمذي ىمد يؽقن

وىمد يؽقن كومج ًو قمـ شمؽبد مةوريػ إضوومقي طمتؿفو

مشوقم ًو ،ومتحقؾ مسلًمي اإلطمداصموت اعمجراة قمؾقف مشويمؾ

اًمػعؾ اًمضور ومو ؾمتقضمبً ًمدرء سمعض كتوهجف اًمسؾبقي

شمتعؾؼ سمحؼقق اًمنميؽ ومدى إقمذاره ًمؾتدظمؾ ًمتطقيع

قمـ اعمترضر ال قمـ اعمترضر األصكم ،وذم اًمػرضقتلم

اعمشؽمك طمسى مةؾحتف اًمذاشمقي .أو ىمد يؽقن اعمترضر

يؾؿس اضمتفود معتؼم ًمؾؼضوء دوه مـ طملم آلظمر

ؿموهم ً ًمف قمغم وضمف اًمؽراء ،ممو جيعؾف مؼقدا سمبـقد هذا

كػحوت مـ اإلكةوف اًمرطمقؿ ظموصي مـ ىمبؾ اًمؼضوء

اًمعؼد ومتؿـعف مـ أيي شمغقػمات قمغم اعمؽري إال سمؿقاومؼي

اًمػركز ،يؼوسمؾف شمؼتػم مـ ىمبؾ االضمتفود اًمتقكز ذم مـح

اعموًمؽ ،وإن واومؼ ومؼد شمتجووز ىمقؿتفو سمؽثػم اعمـػعي

اًمتعقيض مبـل ذم اًمغوًمى قمغم مؼورسمي متشددة كسبق ًو

اعمرشمؼبي مـ اعمحؾً :مذا يؽقن مـ األومضؾ ذم مثؾ هذه

ًمنمط ؼؼ هذا اًمرضر ظموصي ًمدى اؾمتحضور قمديد
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أمحد سمؾحوج ضمراد :ؼؼ اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًم طمؼ سملومراد قموهؾي اعمترضر...

اًمقاضمبوت اًمؼوكقكقي واًمعرومقي اًمتل شمـظؿ اًمع ىموت سملم

شمقذم اعمترضر األصكم أو كؼةً مداظمقؾف سمسبى شملصمػم

أومراد األرسة اًمقاطمدة ً ،متجعؾ اًمرضر اًمذي حيوط

اًمػعؾ اًمضور قمغم ىمدراشمف اجلسامكقي.

سموعمترضر األصكم يعرس ذم اًمغوًمى أؾموًمقى اًمقوموء دون

 -4إن اؿمؽماط اعمسويمـي سملم ـموًمى اًمتعقيض

أن شمستـتٍ مـ هذه اًمقضعقي سمقادر قمغم األىمؾ شمقطمل

واعمترضر األصكم أو وضمقب أن يؽقن إكػوق اًمثوين قمغم

سمقضمقد رضر مرشمد يةقى اعمديـ اعمؽؾػ سمتـػقذهو .

األول متقاشمر ًا يعؼم سمحؼ قمـ االضمتفود اخل ق ًمؾؼويض

ًمذا وإؾمفومو ذم شمقضقح وشمدقمقؿ ومرضقوت ؼؼ

ًمؾقصقل إمم طمؾقل ذات سمعد إكةوذم واضحً .مؽـ

اًمرضر اعمودي اعمرشمد اًم طمؼ سملومراد قموهؾي اعمترضر

يتحتؿ مـ ضمفي أظمرى أن يؼع إطمؽوم اًمتدسمر ذم هوشملم

األصكم يؽقن مـ اًمػوهدة إدراج اًمتقصقوت اًمتوًمقي:

اًمؼريـتلم سمحقٌ أن شمقومر إطمدامهو أو يم مهو ال يعؼم

 -1يتحتؿ ًمدى شمؼدير ؼؼ هذا اًمرضر إطمؽوم

سمةػي ىموـمعي قمـ صمبقت اًمرضر  ،ومض ً قمـ أن األمؾ مو

شملويؾ اًمقاضمبوت اًمؼوكقكقي اعمحؿقًمي قمغم أومراد األرسة

زال حيدوكو السمتؽور ومؼف اًمؼضوء ًمؼراهـ أظمرى ىمد شمزيد

وقمدم اًمتقؾمع ذم جموهلو عمو خيوًمػ مؼوصد اعمنمع ،وًمعؾ

مـ شمدقمقؿ هذا اًمرضر .

ذم وضعقي اًمزوج اًمذي حيرم مـ اًمتعقيض قمـ رضره
اعمودي اعمرشمد سمسبى اًمػعؾ اًمضور اًمذي أودى سمحقوة

ادصادر وادراجـــع

زوضمتف مثوالً كؿقذضمق ًو هلذا اًمتقضمف اعمحوومظ يمؾام طمرمف

ادصادر وادراجع العربقة:

اًمؼضوء مـ اًمتعقيض سمدقمقى أكف اعمديـ األؾمود

 -أبو الؾقل ،إبراهقم الدشوقي ( .)1986شمعقيض

سموإلكػوق قمغم قموهؾتف .
 -2جيى إطمؽوم شمطبقؼ اًمنموط اعمستقضمبي

شمػقيً اًمػرصي .جمؾي احلؼقق ،ضمومعي اًمؽقيً،
يمؾقي احلؼقق ،قمدد ،2ص.108 :

اعمتعؾؼي سمحوًمي شمػقيً ومرصي احلةقل قمغم مـػعي موديي

 -اجلريب ،شامي ( .)2111ذوط اعمسموًمقي اعمدكقي ذم

مستؼبؾقي مـ اعمترضر األصكم طمتك ال يؽقن مستحؼفو

اًمؼوكقن اًمتقكز واعمؼورن .مطبعي اًمتسػػم اًمػـل،

قمغم هومش اًمتعقيض .

صػوىمس ،شمقكس.

 -3إن اىمؽمان اؿمؽماط شمقومر اًمرضر اعمودي اعمرشمد

 -اجلـدي ،حمؿد صزي ( .)2112ذم ضامن اًمرضر

سمحةقل ووموة اعمترضر األصكم مـ ؿموكف أن يضقؼ دون

اجلسدي اًمـوشمٍ قمـ ومعؾ ضور ،دراؾمي ذم اًمؼوكقن

مقضمى ىموكقين جمول اكطبوىمف ،واحلول أن أهمؾى اًمػرضقوت

اعمدين األردين وىموكقن اعمعوم ت اعمدكقي ًمدوًمي

شمقطمل سمحةقل رضر حمؼؼ ًمؾؿترضر سموالرشمداد ؾمقاء

االمورات ،مقازكي سملم اًمػؼفلم االؾم مل واًمغريب.

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ،)1اًمعدد ( ، )1ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (2016م1437/هـ)

جمؾي احلؼقق واًمنميعي ،قمدد ،1اًمسـي ،26
اًمؽقيً.
 خاضر ،صزي حمؿد ( .)1989اًمرضر اعمرشمد ذماًمؼوكقن اًمعراىمل .جمؾي اًمعؾقم اًمؼوكقكقي ،يمؾقي
اًمؼوكقن ،ضمومعي سمغداد ،قمدد  ،1اعمجؾد .8
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 ظبد الباقي ،ظبد الػتاح ( .)1992دروس ذم أطمؽوماالًمتزام .مطبعي ضمومعي اًمؼوهرة واًمؽتوب اجلومعل،
اًمؼوهرة.
 فقاليل ،ظع ( .)2111حق اجلـغ يف التعويض ظنالرضر الذي حلؼه من جراء وفاة والده ،تعؾقق ظذ

 -الذكون ،حسن ظع ( .)1999اعمبسقط ذم اعمسموًمقي

قرار قضائي مؤرخ يف  11أكتوبر  .1984ادجؾة

اعمدكقي -1 ،اًمرضر .ذيمي اًمتويؿس ًمؾطبع واًمـنم

اجلزائرية لؾعؾوم الؼاكوكقة واالقتصادية والسقاشقة،

واعمسومهي ،سمغداد ،اًمعراق.

ج  ،39رقم  ،4ص.45 .

 -شؾطان ،أكور ( .)1983أطمؽوم االًمتزام – اًمـظريي

 -الؼصاص ،حمؿد مفدي ( .)2118ظؾم االجتامع

اًمعومي ًم ًمتزام ،دراؾمي مؼوركي سملم اًمؼوكقكلم

العائع .كؾقة اآلداب ،جامعة ادـصورة ،مجفورية

اعمٍمي واًمؾبـوين .دار اًمـفضي اًمعرسمقي ،سمػموت،

مرص العربقة.

ًمبـون.
 السـفوري ،ظبد الرزاق ( .)1952اًمقؾمقط ذماًمؼوكقن اعمدين ،كظريي االًمتزام سمقضمف قموم ،مةودر
االًمتزام ،اًمعؼد ،اًمعؿؾ همػم اعمنموع ،اإلصمراء سم

 كاطم ،ظزيز ( .)1998الرضر ادرتد وتعويضه يفادسؤولقة التؼصرية .دراشة مؼاركة ،مؽتبة دار
الثؼافة ،ظامن.
 -الؾجؿي ،حمؿد ( .)1997التعويض ظن الرضر

ؾمبى .اًمؼوكقن ،دار اًمـنم ًمؾجومعوت اعمٍميي،

البدين يف الؼاكون التوكيس وادؼارن .مطبعة

اًمؼوهرة.

بابريس ،توكس.

 الرشيف ،حمؿد وادزغـي ،ظع ( .)1995أطمؽوماحلؼقق .دار اجلـقب ًمؾـنم ،شمقكس.
 الرشقاوي ،مجقل ( .)1983اًمـظريي اًمعومي ًم ًمتزام،أطمؽوم االًمتزام ،دار اًمـفضي اًمعرسمقي ،اًمؼوهرة.
 ضحطاح ،ظالل ( .)2116طمقادث اًمعؿؾ سملم كظريياألظمطور االضمتامقمقي وىمقاقمد اعمسموًمقي اعمدكقي ،مذيمرة
موضمستػم ،يمؾقي احلؼقق ،ضمومعي اجلزاهر.

 حلاق ،ظقسى ( .)2115االشتثـاءات الواردة ظذمبدأ تعويض ضحايا حوادث ادرور .مذكرة
ماجستر ،كؾقة احلؼوق ،جامعة اجلزائر.
حمػوظ ،حمؿد ( .)2118الـظرية العامة لاللتزام.مركز الدراشات الؼاكوكقة والؼضائقة ،توكس.
 مساظدة ،كايل ( .)2116الرضر يف الػعل الضاروفؼا لؾؼاكون األردين ،دراشة مؼاركة .جمؾة ادـارة
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 احلاميي اعمدكقي.)2116(  جعػر حمؿود ظذ، ادغريب،30  اًمسـي،2 قمدد، جمؾي احلؼقق واًمنميعي.ًمؾجـلم
.ًاًمؽقي
. مةودر االًمتزام.)2112(  حمؿد حسغ، مـصور. اًمؼوهرة،اًمدار اجلومعقي
 اًمـظريي اًمعومي.)1984(  ظاضف، الـؼقب اخلطل.ًمؾؿسموًمقي اًمـوؿمئي قمـ اًمػعؾ اًمشخيص
. ط، اجلزاهر، ديقان اعمطبققموت اجلومعقي.واًمرضر
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