
 
  مسؤولية متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته

  القانون املدنيمن  (288) املادة  وفقًا لنص
 : دراسة مقارنةاألردني

 

 

 الرحامنة حسين يوسف صدام 
 ردن األ -جامعة العلوم اإلسالمية العاملية -ةكتوراطالب د

alrahamnehsadam@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 2021/ 7/ 8قبول البحث:                      2021/ 6/ 27مراجعة البحث:                  5/2021/ 20استالم البحث:   

DOI: https://doi.org/10.31559/LCJS2021.2.2.3 

 

 

 

 

 

 

 
                      This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

   املجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية املقارنة

     122-103، ثانياملجلد الثاني، العدد ال
 ( 2021) آب

 3بحث رقم 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(2) (2021), 103-122 
 103 

 

 

 لنص الرقابة عمن تجب عليه رقابتهمسؤولية متولي 
ً
   القانون املدني من  (288)املادة  وفقا

 : دراسة مقارنة األردني

 الرحامنة حسين يوسف صدام 

 ردن ال  -جامعة العلوم اإلسالمية العاملية -ة كتورا طالب د

alrahamnehsadam@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املقدمة

عمن    تعتبر الرقابة  متولي  ا مسؤولية  صور  من  صورة  رقابته  تحت  املسؤولية  هم  بأحكام  الردني  املشرع  نظمها  والتي  الغير  فعل  عن  ملسؤولية 

الضار  التقصي الفعل  أسماها  والتي  قد  رية  املسؤوليةحيث  و   تنشأ هذه  فعل شخص ي  الشخص محدث بعن  يكون  أي  شخصية  تكون مسؤولية  ذلك 

ا الضرر   الضارة  أفعاله  عن  شخصية  مسؤولية   
ً
فعلمسؤوال عن   

ً
مسؤوال الشخص  يكون  وقد  الغير  مسؤولية     تجاه  عن  القانون  نص  ما  فإذا  غيره 

ال  مسؤولية  قامت  )املضرور()  ول الشخص عن فعل غيره  الغير  في مواجهة  الرقابة(  تقصيرية عن   متولي   مسؤولية 
ً
 مسؤوال

ً
أيضا الشخص  يكون  وقد 

ت التي  أ الضرار  الحيوانات  أو  اآلالت  أو  الشياء  يملكهحدثها  التي  أو  تحت حراسته  التي  البناء  أحك  و  تم تنظيمها وفق  املواد حيث  في  املدني  القانون  ام 
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 :امللخص

ع التعرف  إلى  الدراسة  امللى  هدفت  وأساس هذه  الرقابة  ملتولي  املدنية  وطبيعتهااملسؤولية  ال  سؤولية  متولي  والشروط وماهية  رقابة 

الواجب توافرها فيه وماهية من تجب عليهم الرقابة وفيما إذا تم تحديدهم بموجب القانون ومدى مسؤولية متولي الرقابة في جبر الضرر في 

إليهحال صدور عمل غير مشروع ممن تجب عليهم   التي يلجأ  القانونية  بالطرق  الن  ا املضرور للحصول الرقابة والتعريف  التعويض  اتج  على 

 لنص املادة )عن العمل الغير مشروع
ً
 ( من القانون املدني الردني مقارنة بالقانون املصري.288، وذلك وفقا

ق للمضرور بالرجوع على املشمول بالرقابة سواء كان املشرع الردني أعطى الحتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن 

أم غير مم  
ً
التعويضمميزا الضرر.  يز بكامل  الرقابة على من تجب عليهم رقابته فقد  املشرع املصري    أما  عن  بين حالتين في رجوع متولي  ميز 

حيث مميز  غير  كان  إذا  وفيما  التمييز  سن  بلغ  قد  للرقابة  الخاضع  الشخص  بلوغ  حال  في  على    وذلك  الرجوع  من  الرقابة  متولي  منع  أنه 

 ميز. الشخص غير م

الدراس مأوصت  بمجموعة  أهمها:  ة  من  التوصيات  )ن  املادة  في  الواردة  )الضرار(  لفظ  يقيد  أن  الردني  املشرع  على  في  256حبذا   )

 يشمل  
ً
 عاما

ً
يبقى لفظ الضرار مطلقا املشروعة( بحيث ال  املدني لتصبح )الضرار غير  املشروعة.القانون  املشروعة وغير  أن    الضرار  كما 

 سيؤدي إلى ضرر  257)  ردة في املادة ض ي إلى ضرر" الوا عبارة "مف
ً
( من القانون املدني الردني غير ضرورية وذلك على اعتبار أن التسبب قطعا

يكتف أن  املشرع  على  وكان  للتعدي   
ً
مرادفا التعمد  أن  اعتبار  على  والتعدي  التعمد  شرط  ورود  أعم  وكذلك  التعدي  أن  حيث  بالتعدي  ي 

 وأشمل. 

 املسؤولية املدنية. ؛الردني  القانون املدني ؛بةمتولي الرقاحية: الكلمات املفتا
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وحيث  ن،  ( من ذات القانو 288نص املادة )في    هاوالتي تشمل موضوع املسؤولية  املدنية عن فعل الغير والتي هي مدار بحثنا هذا والوارد ذكر   (256/292)

عالية من الهمية كون املشرع الردني قد خرج عن القواعد العامة في أحكام   لرقابة عمن تجب عليه رقابته على درجةأن دراسة موضوع مسؤولية متولي ا 

ال مسؤولية  قرر  عندما  املدنية  ف  شخصاملسؤولية  الشخصية  أفعاله  عن   
ً
مسؤوال يكون  أن  الشخص  في  الصل  أن  حيث  الغير  فعل  وجعل   قطعن 

 القاعدة القانونية التي تنص على " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"   قابة ونقل عبء اإلثبات إليه بالرغم مناملسؤولية مفترضة على متولي الر 

ا يعتبر    فإن ذلك املدنية وماهية متولي  الرقابة  العامة وعليه سوف نبحث في تحقق مسؤولية متولي  القاعدة  أين يستمد هذه استثناء على  لرقابة ومن 

اجب توافرها حتى يكون خاضع للرقابة وما إلى ذلك من المور الساسية التي سيصار إلى الشخص الخاضع للرقابة وماهية الشروط الو الصفة ومن هو  

 توضيحها في معرض بحثنها هذا. 

 :دراسةال أهمية

ل الغير حيث أن الصل في اإلنسان أي املدنية عندما قرر مسؤولية الشخص عن فعخروج املشرع الردني على القواعد العامة في أحكام املسؤولية   .1

 عن أفعاله الشخصية.يك
ً
 ون مسؤوال

 هم محددين على سبيل الحصر وفق نص القانون أم على سبيل املثال. رقابته هلالتعريف بماهية متولي الرقابة ومن هم الشخاص الخاضعين ل .2

 وهل يجب توافر هذه الشروط مجتمعة أم منفردة.  رقابتهن لفي شخص متولي الرقابة والشخاص الخاضعيما هي الشروط الواجب توافرها  .3

املدعى علي .4 اإلثبات على  الرقابة مسؤولية مفترضة ونقل عبء  متولي  اإلثبات حيث جعل مسؤولية  العامة في  القواعد  الردني عن  املشرع  ه  خروج 

 وهو متولي الرقابة. 

 :مشكلة الدراسة

ت الدراسة كمن  حيث  و   مشكلة  التشريع  في  نقص  املادة في  نص  في  في 288)  التفسير  والبحث  التعمق  يتم  لم  حيث  الردني  املدني  القانون  من   )

 ، وخروج املشرع الردني على القواعد العامة في اإلثبات حيث جعل املسؤولية مفترضة على متولي الرقابة. مسؤولية متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته

 :أسئلة الدراسة

 ية:  إلجابة عن السئلة اآلتتسعى هذه الدراسة إلى ا 

 ما مفهوم متولي الرقابة، وعلى من تجب عليه رقابته؟  .1

 ؟املسؤولية املدنية ملتولي الرقابةما شروط تحقق  .2

 ما أساس املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة؟ .3

 تولي الرقابة؟ما الكيفية التي يتم من خاللها نفي املسؤولية املدنية مل .4

 ؟ بة والخاضع لهاجوع على متولي الرقاخيار املضرور في الر ما  .5

 ؟ خيار رجوع متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابتهما  .6

 :أهداف الدراسة

وم فيه  توافرها  الواجب  والشروط  الرقابة  متولي  وماهية  املسؤولية وطبيعتها  وأساس هذه  الرقابة  ملتولي  املدنية  املسؤولية  اهية من التعرف على 

إذا  الرقابة وفيما  القانون ومدى مسؤو   تجب عليهم  الضرر في حال صدور عمل غير مشروع ممن تجب تم تحديدهم بموجب  الرقابة في جبر  لية متولي 

 عليهم الرقابة والتعريف بالطرق القانونية التي يلجأ إليها املضرور للحصول على التعويض الناتج عن العمل الغير مشروع. 

 :دراسة مقارنة() دراسةمنهجية ال

املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحليل العناصر والركان وتوضيح السباب وربط السباب بالنتائج املترتبة بعضها  الدراسة  في هذه    اتبعت

 قانون املدني املصري. على البعض، وما يترتب على تطبيقها في الواقع القانوني والعملي وفق القانون املدني الردني ومقارنته مع ال

 :سةدرامحتويات ال

 إلى ما يلي: دراسةتقسيم ال

 األول: املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته  املبحث 

 األول: ماهية متولي الرقابة وعمن تجب عليه رقابته  املطلب 

 الول: التعريف بمتولي الرقابة الفرع

 رقابته    الثاني: التعريف بمن تجب عليه الفرع

 ي الرقابةية املدنية ملتولالثاني: املسؤول املطلب 
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 الول: شروط تحقق املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة الفرع

 الثاني: صدور عمل غير مشروع ممن تجب عليه الرقابة الفرع

 مسؤولية متولي الرقابة املدنية وكيفية نفيها وقيام : أساس الثاني املبحث 

 مسؤولية متولي الرقابة ونفيها األول: أساس  املطلب 

 الول: أساس املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة رعالف

 الثاني: كيفية نفي املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة الفرع

 : قيام مسؤولية الخاضع للرقابة إلى جانب مسؤولية متولي الرقابةالثاني املطلب 

 ي الرقابة والخاضع لهاالول: خيار املضرور في الرجوع على متول الفرع

 ر رجوع متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابتهي: خياالثان الفرع

 املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته: األول  املبحث

 :تمهيد

في  د ما يرتبه غيره من التزامات ملا  به بإرادته املنفردة املشروعة من أفعال وهذا يعني أن ال يتحمل الفر   التزمحيث أن الصل أن يتحمل اإلنسان ما  

 عن    ذلك من مجافاة للعدالة والواقع
ً
مما يعني أن ال يؤخذ اإلنسان بجريرة غيره طاملا لم يشارك بتصرفه بنشوء االلتزام. فالصل أن يعد املرء مسؤوال

 للشريعة اإلسالمية والفقه ا
ً
املبدأ جاء موافقا الناش ىء عن وعليه فإن هذا  الشخص عن أفعال إلسالمي وأمام وضوح ذلك فإن سؤال  فعله الشخص ي 

الردني   غيره تصبح خروج عن املدني  القانون  أحواله والتي قننها في  أغلب  الفقه اإلسالمي في  الردني أخذ عن  املشرع  أن  العامة وحيث  الصل والقواعد 

 مع مسلكه في حماية املتضرر وضمان حصوله على التعويض فقد نص في امل
ً
 لتين هما:( من ذات القانون على حا288ادة )متماشيا

 مسؤولية متولي الرقابة. .1

 مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه. .2

 عن التعويض باإلضافة إلى الشخص الذي أحدث الضرر وعليه فإن مدار بحثنا سيكون في الجزئية الولى من نص 
ً
 آخر مسؤوال

ً
بحيث جعل طرفا

 .مطلبينول سيصار إلى تناولها في زئية املتعلقة بالفصل ال الرقابة ولدراسة هذه الج ية متوليسؤولبماملادة سالفة الذكر واملتعلقة 

 من تجب عليه رقابتهم عماهية متولي الرقابة و : األول  املطلب 

 الثاني: التعريف بمن تجب عليه رقابته.  الفرع ، أماالول: التعريف بمتولي الرقابة الفرع، فرعينهذا املبحث سيتم تناوله في لدراسة 

 الرقابة  بمتولي  التعريف :األول  الفرع

الرقابة وذلك لغايات   التعريف بمتولي  لنا  الغير )املتضرر(  ليتسنى  التي تصيب  املسؤولية عن جبر الضرار  للرقابة  تحديد  الخاضع  من جراء فعل 

 : )من وجبت عوالتي جاء بها ما يلي ( من القانون املدني الردني288/1قد نصت  الفقرة الولى من املادة )غير املشروع 
ً
 رقابة شخص في  ليه قانونا

ً
أو اتفاقا

بة دون التعرض لتعريف محدد ملتولي الرقابة وهو نقص تشريعي ....(، نالحظ أن املشرع الردني قد اكتفي بتقرير مصدر االلتزام بالرقاحاجة إلى الرقابة

( منه إلى تعريف املكلف بالرقابة والتي جاء بها" كل من يجب 173ال بد من تالفيه وكذلك كان الحكم في القانون املدني املصري حيث لم تتعرض املادة )

 رقابة شخص بحاجة إلى الرقابة، بسبب قصره 
ً
 أو اتفاقا

ً
 بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك    عليه قانونا

ً
أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما

 .(1)الشخص للغير بعمله غير املشروع"

ا  أننا نستطيع ومن خالل نص  أو    (1/ 288ملادة )إال   
ً
املكلف قانونا به: "الشخص  الذي يراد  الرقابة  ملتولي   

ً
أن نستخلص تعريفا املدني  القانون  من 

 برقابة 
ً
 .الشخاص الذين هم بحاجة إلى هذه الرقابة ومنعهم من إلحاق الضرر بالغير"اتفاقا

 عرفه بعض الفقهاء إلى أنه" الشخص الذي يتو بأنه: الشخص الذي يقوم بالرقابة على شخص آخر" و  لفقهاءوحيث عرفه بعض ا 
ً
لى اإلشراف أيضا

 بمتولي الرقابة رقابته من إضرار الغير".  والتوجيه وحسن التربية واتخاذ االحتياطات املعقولة ملنع من أنيطت

إما أن يكون مصدره وعلى ذلك يتحدد شخص املكلف بالرقابة باختالف مصدر االلتزام بالرقابة عمن هم بحاجة إلى هذه الرقابة "و  هذا االلتزام 

 يتولى الرقابة على ابنه القاصر  
ً
  القانون فالب مثال

ً
 بجبر الضرر الذي يصيب الغير املتضرر من جراء الفعل  ومنعه من اإلضرار بالغير ويكون ملزما

ً
قانونا

وهذا ما قررته   (2) ابة يقع على عاتق ولي النفس من جد أو نحوهما".غير املشرع الذي أتاه الخاضع للرقابة، أما في حالة عدم وجود الب فإن االلتزام بالرق

 عن الضرر  (3)  (288املادة )"يستفاد من أحكام محكمة التمييز الردنية والتي قضت بأنه: 
ً
من القانون املدني أن من يقوم على تربية القاصر يكون مسؤوال

 
 .408 صدار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الردن، ، 2أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون املدني الردني، ط 1
 .995، ص2000 بيروت، لبنان، ت الحلبي،، منشورا3عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، املجلد الول، ط 2
 ، منشورات مركز عدالة.29/4/2009(: هيئة خماسية تاريخ 2510/2008قرار محكمة التمييز الردنية بصفتها الحقوقية رقم ) 3
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 بتعويض امل
ً
متولي الرقابة    إخاللضرور وإن هذه املسؤولية تستند إلى خطأ مفترض ملصلحة املضرور وهو  الذي يحدثه للغير بعمله غير املشروع، وملزما

ال   بحيث  الرقابة  بموجب  القاصر  بهذا  كوالد  قام  ولو   
ً
واقعا بّد  ال  كان  الضرر  أن  أو  الرقابة  بواجب  قام  إذا  إال  نفسه  املسؤولية عن  يدرأ  أن  يستطيع 

ينبغي من عناية بما   لصالحيتها  وبذلك قضت    الواجب 
ً
)  بوزن محكمة االستئناف وفقا باملادتين   

ً
لها من  (4)   ( 33/34البينة وعمال البينات ثبت    من قانون 

 لحكام املادة جرم  املدعو نادر( ب)  ابن املميز املدعى عليه  ية أدانهالجزائى  ملف الدعو 
ً
( من قانون العقوبات مما يحقق معه ثبوت 188/2)  القدح خالفا

 وعليه وحيث كان استخالص محكمة  الفعل الضار من ج
ً
 وأحكام املادة )انب نادر الذي كان قاصرا

ً
 ومتفقا

ً
 في محله ومقبوال

ً
(  288/1االستئناف صادرا

 عن هذا الضرر، وال تنتفع هذه املسؤولية ببلوغ سن الرشد إذ العبرة بتاريخ حدوث الضرر وحيث  
ً
ز  لم يثبت املميمن القانون املدني فيكون املميز مسؤوال

املسؤ  القاصر  ابنه  أمر  الحكم عليه بصفته ولي  القاصر، يكون  ابنه  التي تحول دون توافر مسؤوليته عن فعل  ول عن تربيته قيام سبب من السباب 

 ال يخالف القانون".
ً
 ورقابته قانونا

 ملؤدى املادة )وهذا ما قررته محكمة التمييز الردنية والتي قضت بأنه "
ً
أن من يقوم على تربية ورقابة القاصر يكون  ون املدنيمن القان (5) (288وفقا

بتعويض    
ً
وملزما الغير مشروع،  بعمله  للغير  يحدثه  الذي  الضرر   عن 

ً
املضرور وهو مسؤوال ملصلحة  إلى خطأ مفترض  املسؤولية  وتستند هذه  املضرور 

 بواجب الرقابة بحيث ال يستطيع أن يدرأ  
ً
املسؤولية عن نفسه إال إذا قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان ال بّد إخالل متولي الرقابة كوالد القاصر مثال

العناية، وح ينبغي من  بما  الواجب  بهذا  قام  ولو   
ً
استولى واقعا  

ً
كان قاصرا املميز وعندما  ابن  أيمن  أن  الدعوى  في  املتوفرة  الدلة  الثابت من مؤدى  يث 

للمميز ضده وا   باالشتراك العائدة  الموال  املمع آخر على  باقي  إعادة  تتم   منها ولم 
ً
أعاد جزءا املادة لتي   لحكام 

ً
الدعوة فإنه عمال به وفي هذه  املدعى  بلغ 

 برد املبلغ للمميز ضده وال ترتفع هذه املسؤولية ببلوغ القاصر سن الرشد إذ العبرة بتاريخ ( من القانون املدن288)
ً
 عن هذا الضرر وملزما

ً
ي يكون مسؤوال

أ  الضرر، كما  أال حدوث  المر  الرقابة وغاية  الرجوع على متولي  أو  إن كان عنده مال  بالذات  الخطأ  ارتكب  الخيار متروك للمضرور بالرجوع على من  ن 

ار حصل على التعويض مرتين حيث لم يقم إلى جانب املميز سبب من السباب التي تحول دون مسؤوليته عن فعل ابنه القاصر ومخاصمته، فإن استمر ي

إلى هذه الخصومة بم أن محكمة االستئناف خلصت  القانون وحيث  ابنه ومسؤول عن تربيته ورقابته ال يخالف  أمر  واجهته والحكم عليه بصفته ولي 

 لنتيجة فإن الطعن يكون في غير محله". ا 

الرقابة أن متولي  لنا  يتبين  التمييز  اجتهادات محكمة  ذكره من  تم  ما  النفس    هو  وعلى ضوء  املرتوالذي  ولي  الولى  يحتل  الشخاص بة  ترتيب  في 

وتر  برعايته  يتكفل  الذي  النفس  ولي  من   
ً
مسؤوال يكون  والدته  منذ  القاصر  أن  حيث  بالرقابة  به املكلفين  يقوم  ما  بتحمل  الناس  أولى  هو  فيكون  بيته 

لنفس )متولي الرقابة( والحالة هذه هو الب ( من القانون املدني الردني وإن ولي ا 288/123القاصر من أفعال ضارة بالغير وذلك بموجب نص املادتين )

 مسؤوليته ناشئة عن القانون. وأن أساس 

ومن يكون له اإلشراف على شؤون القاصر من صيانة وحفظ وتأديب  املسؤولية عن فعل الغير    إضافة لألب هو من يكون له  ولي النفس  كما أن

: )ولي الصغير هو أبوه ثم وص ي أبيه ثم جده الصحيح ثم وص ي الجد ثم املحكمة  (6) ي على أن( من القانون املدني الردن123وتعليم وترويج، ونصت املادة )

 .أو الوص ي الذي نصبته املحكمة(

قد أو مرض   كما  بعاهة   
ً
للرقابة مصابا الخاضع  الشخص  كان  إذا  العقلية  المراض  االتفاق كمدير مستشفي  بالرقابة هو  االلتزام  يكون مصدر 

 عن جبر الضرر الذي يحدثه املصاب للغير املتضرر فهو متولي عقلي مما أصبح معه عا
ً
 عن إدراك كنه أفعاله، فمدير هذا املستشفي يعتبر مسؤوال

ً
جزا

 .  (7) ابة عليه بموجب االتفاق على رعاية ورقابة هذا املريضالرق

وجود التزام   فيما إذا كان هناكخص املكلف بالرقابة  مما تقدم يتبين لنا بأن املعيار الذي نستطيع من خالله تحديد شخص متولي الرقابة أي الش

   رقابة انتفت املسؤولية عن الغير".اللتزام بالقانوني أو اتفاقي بالرقابة على من تجب عليه الرقابة "فإذا لم يوجد هذا ا 

( الغير  التي تصيب   عن جبر الضرار 
ً
بالفعل رقابة شخص أخر حتى يكون مسؤوال يتولى شخص  أن  الخاضع "فال يكفي  املتضرر( من جراء فعل 

 .(8) قابة"للرقابة بل يجب أن يكون هناك التزام قانوني أو اتفاقي بتولي هذه الر 

 جب على متولي الرقابة رقابته يلتعريف بمن ا: الثاني الفرع

على ثالث حاالت وردت في الفترة الولى لم يحدد املشرع في القانون املدني الردني الشخاص الذين يجب على متولي الرقابة رقابتهم واكتفي بالنص  

 رقابة شخص بحاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو من وجبت عليه قانون: )(9) ( من القانون املدني الردني والتي نصت على288/1من املادة )
ً
 أو اتفاقا

ً
ا

   حالته العقلية أو الجسمية....(.

 
 .31-30ص ،1980منشأة دار املعارف، اإلسكندرية، مصر،  ،2البدراوي، شرح أحكام القانون املدني، جعبد املنعم  4
 ، منشورات مركز عدالة.27/1/2000(، هيئة  خماسية، تاريخ 3352/1999ر محكمة التمييز الردنية بصفتها الحقوقية رقم)قرا 5
 .626، ص 1999الردن،  ي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،محمد شريف أحمد، مصادر االلتزام في القانون املدن 6
 .43ص ،1995، 2املسؤولية املدنية، دراسات، العلوم اإلنسانية، عمحمد يوسف الزعبي، ضمانات الضرر في مجال  7
 .447، ص2008الردن،  للنشر والتوزيع، عمان، ، دار الثقافة1، ط1ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون املدني، مصادر الحقوق الشخصية، ج 8
 .122، ص1986 القاهرة، مصر وعات جامعة القاهرة،، مطب1حسن الفكهاني، الوسيط في شرح القانون املدني املصري، ج 9
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ً
 : اقص األهلية(الرقابة املدنية ملتولي الرقابة على القاصر )ن :أول

الثامنة عشر من عمره  يتم  لم  )  القاصر هو من  للمادة   
ً
الردني43/2سندا املدني  القانون  إلى  ( من  يصل  لم    ، فكل من 

ً
يعتبر قاصرا الرشد  سن 

ر، والرقابة على القاصر من القانون املدني الردني، إن من بين الحاالت التي توجب الرقابة، هي حالة القص  (288/1وقد ذكرت املادة)  وبحاجة للرقابة،

 لولي النفس، من أب أو جد أو وص ي الجد وغيرهم،
ً
، وهي تنتقل إلى وهي مرتبطة بالغلب بالرقابة بموجب القانون   تكون أصال

ً
، وقد تنتقل إلى الم اتفاقا

. املعلم في الفصل، أو على املشرف في الحرفة، وعند رب الحرفة، فإذا انقضت هذه الفترة، عادت الرقابة
ً
 (10)إلى القائم على تربية القاصر أصال

أ  إلى  أي شرط،  على  وغير متوقفة  مطلق،  بشكل  تعد الزمة  القصر،  بسبب  الرقابة  فإن  الرشوعليه  الصغير سن  يبلغ  لنص  ن   
ً
استنادا وذلك  د 

ثمانية عشرة سنة شمسية  288/1املادة) الردني، هو  القانون  الرشد في  الردني، وسن  املدني  القانون  املادة  ( من   لنص 
ً
استنادا ( من ذات 43/2)كاملة 

)/203/2)القانون واملادة  الشخصية رقم  البلوغ، وهو خمسة عشر سنة، بينما في    ،(2010لعام    36ب( من قانون الحوال  الشريعة اإلسالمية هو سن 

   ،وهذا ما أخذ به املشرع املصري 
ً
 ل  فالقاصر إلى هذا السن بحاجة إلى الرقابة إطالقا

ً
( من القانون املدني املصري والتي جاء بها 173/2نص املادة )استنادا

سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه   ما يلي:" يعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة 

 ى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج". في املدرسة أو املشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إل 

الطفل عالء في عينه وبما أن والدها   إيذاءسارة هي التي أقدمت على  : " إذا كانت املتهمة (11)  وهذا ما قررته محكمة التمييز الردنية والتي قضت بأنه

 .سؤول عن تعويض املتضرر من القانون املدني فهو م 288مسؤول عن رقابتها بسبب قصرها فانه عمال باملادة 

انفصل عن وليه في سكناه واتخذ  ولكن املشرع الردني اغفل ما هو الحكم في بعض الحاالت، وهي إذا بلغ الصغير سن الخامسة عشر من عمره، و 

 
ً
، أو حالة ما إذا كان الصغير بلغ الخامسة عشر من عمره، ومأذون له بالتجارة، فهل يبقى متولي الرقا مسكنا

ً
 مستقال

ً
 عنه؟ بة مسؤوال

، ل
ً
 إلى بلوغه  ولإلجابة عن هذه التساؤالت، فانه بخصوص الحالة الولى، يبقى القاصر بحاجة إلى الرقابة، ويبقى الولي مسؤوال

ً
ن النص جاء مطلقا

الرشد،   اإلذن  أماسن  الولي ال يسال عن رقابته في حدود  فإن  بالتجارة،  اإلذن  الصغير  إذا منح  الثانية فانه  املمنوحة للصغير، حتى لو بقي في    الحالة 

اإلذ الهلية، في حدود  املأذون يعتبر كامل  الصغير  املمنو سكنه معه، لن  اإلذن  أما ما زاد عن  الذي ن،  الضرر   عن 
ً
حة للصغير، فان وليه يكون مسؤوال

للغير املادة (12)يحدثه   لنص 
ً
استنادا بها  120)  ، وذلك  الردني والتي جاء  املدني  القانون  الداخل( من  التصرفات  املأذون في  الصغير  يلي:"  ة تحت اإلذن  ما 

 كالبالغ سن الرشد".

 حي
ً
ث أنه ميز بين حالتين قبل البلوغ حيث يبقى القاصر ما قبل بلوغه في سن الخامسة عشر  أما املشرع املصري فقد جاء بالنصوص أكثر تفصيال

 عشر سنة من عمره يفرق بين حالتين:  سنة في حاجة إلى الرقابة بشكل مطلق أما بعد بلوغه الخامسة

مع   •  
ً
ساكنا كان  بنفسه سواء  ويكسب عيشه  في معيشته  القاصر  استقل  إذا  ما  في  وهي  الولى:  فإن الحالة  في سكناه   

ً
أو مستقال الرقابة  متولي 

 عنه وذلك النقضاء االلتزام با
ً
 ملسؤولية.القاصر يتحرر من قيود التربية واإلشراف والرقابة وال يكون أحد مسؤوال

 له أو غير مساكن يبقى االلتزام •
ً
 إلى أن يبلغ  أما الحالة الثانية: فهي إذا بلغ القاصر في كنف من يقوم على تربيته وسواء كان مساكنا

ً
بالرقابة قائما

أغر  أيهما  الرقابة  أن ينفصل في معيشة مستقلة فال يعود يعيش في كنف أحد ويتحرر من قيود  إلى  أو  الرشد  بلوغه سن  القاصر سن  ق وبعد 

بالرقابة ولم يعد أحد يسأل عن فعله وإنما يسأل عن نفسه االلتزام  السليمة ينقض ي  العقلية  يتمتع بقواه  وذاته ولو استمر في   الرشد يصبح 

 . العيش في كنف غيره 

و  الصحيحة،  التربوية  الوجهة  ويوجهه  البوية  بالرعاية  يحيطه  القاصر،  نفس  على  القيم  الشخص  هو  النفس "والوص ي  في  السالمة  له  يوفر 

بينما القيم يقوم بإدارة أموال القاصر، لبنوة، وتشمل النفس واملال،  والجسد، ويختلف وضع الوص ي عن وضع الولي والقيم، فالوالية مالزمة لرابطة ا 

 لسبب من السباب املغيبة للوالية أو الوصاية، وال ش يء يمنع من اجتماع الوصاية مع القيمومة، الختالف 
ً
، أما  ميدان كل منهما، وتحصل الوصية إجماال

 .(13)نتيجة وصية يوص ي بها الولي، وأما بموجب حكم قضائي"

املقام، التساؤل في هذا  بالحضانة، في    ويثور  له  أو غيرها ممن حكم  الم،  املشمول بحضانة  االبن  أفعال  املفترضة، عن  املسؤولية  عن مدى قيام 

 لزوجية بالطالق؟حياة الب، بعد انتهاء العالقة ا 

( رقم  الردني  الشخصية  الحوال  قانون  لنصوص  العودة  من  بد  ال  التساؤل،  هذا  عن  لسنة  36لإلجابة  تنظم  2010(  والتي  المور، ،  هذه 

 .(14)  "( منه والتي تنص على أن184ادة )وباستعراض نص امل

 
 .362، ص2010 الردن، وزيع، عمان،، دار الثقافة للنشر والت4أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون املدني، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، ط 10
 .2007/ 8/7، منشورات مركز عدالة تاريخ 2007/ 47قرار محكمة تمييز رقم  11
 .397، ص2007 لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،3املسؤولية، ط، 2ى العوجي، القانون املدني،جمصطف 12
 .830-825، ص 2007سنة  لبنان، ، منشورات الحلبي، بيروت،3دنية، ط، املسؤولية امل2مصطفى العوجي، القانون املدني، ج 13
 .615-614ص القاهرة، مصر، مطبعة القاهرة، ،2محمد جمال دين زكي، مسؤوليات املشكالت املدنية، ج 14
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تعليم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة  ه وفي اختيار نوع الشؤون املحضون وتعهد  على  مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في اإلشراف  •

 .املحضون ال يجوز نقله من محل إقامتها إال بموافقتها او لضرورة تحقق مصلحة و 

ضانة لم يلغي والية النفس القائمة لألب مع قيام الح فالنص هنا ،التأديب والتوجيه الدراس ي"ي  على الولي والحاضنة العناية بشؤون املحضون ف •

ق(15) لغيرة  رقابة  الرقابة هنا  نوعان من  يتوافر  وبذلك  بموجب قضائي،  بالرقابة  لاللتزام  هو مصدر  الشرعي  القضائي  الحكم  أن  ومع  انونية ، 

 ورقابة قضائية فمن هو متولي الرقابة هنا، والذي تقوم مسؤوليته، وبالتالي الرجوع عليه بدعوى التعويض أي دعوى املسؤولية. 

 ملا أوردته املذكرة اإليضاحية للقانون "ة هنا  ترب اإلجابعليه قد تقو 
ً
ة أن" يد الحاضنة للحفظ والتربي  1985لسنة    (100املدني الردني رقم )  وفقا

 أو أنثى  
ً
الحاضنة ال يحد في يد  ولها القيام بالضرورات التي ال تحتمل التأخير كالعالج واإللحاق باملدارس بمراعاة إمكانيات الب" ولكن " وجود الولد ذكرا

حضانة الم، ال تؤثر على والية الب   وواليته عليها كاملة" وبناء على هذا فانمن والية الب الشرعية عليهما، فان عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورهما  

عل الضار الصادر من االبن، وذلك خالل  على نفس الصغير، حيث يستمد منها واجبة القانوني بالرقابة، الذي تتأسس عليه مسؤوليته املفترضة، عن الف

بالنسبة لالم أما  املحددة بخمسة عشر سنة،  الحلم  بلوغ سن  النفس لحين  للوالية على  االبن  تنبني على خطا واجب   خضوع  الحاضنة فان مسؤوليتها 

ال  لغير  الصغير  نفس  الوالية على  ثبوت  حالة  في  الحكم  ذات  ويتقرر  العامة،  للقواعد   
ً
وفقا تثبت اإلثبات  حيث  شرعي،  مانع  قيام  أو  وفاته  بسبب  ب 

 
ً
 للترتيب املقرر شرعا

ً
 .(16) "املسؤولية املفترضة في مواجهة الولي على النفس الذي يتحدد وفقا

 
ً
 : الرقابة املدنية ملتولي الرقابة بسبب الحالة العقلية والجسدية: ثانيا

أ   .(17)   (288)  أشارت نص املادة  ية، والتي توجب الرقابة بنوعيها سواء  دية والجسن حالة الرقابة بسبب الحالة العقلمن القانون املدني الردني إلى 

بالرق املشمول  االتفاقية، للشخص  أو  القانونية  السببين قد تكونا منذ والدة هذا الشخص، وترافقه طوال منها  الرقابة بسبب هذين  إلى  ابة، والحاجة 

المور خالل حياته وبعد   المور وهو حياته، وقد تعترضه هذه  القصر، فانه قد ينشأ بسبب هذه  بالرقابة بسبب  االلتزام  الرشد، فإذا زال  بلوغه سن 

 .(18)  ص  بحاجة إلى رقابة شخص آخرالحالة العقلية او الجسمية، فيكون الشخ

( من قانون  206قد عرفت املادة )ومن هذه المور التي قد تعترض اإلنسان، بحيث تنتقص من تميزه أو تعدمه، السفه والغفلة والعته والجنون، و 

 الحوال الشخصية الردني هذه الفئة كما يلي: 

 و  •
ً
. املعتوه: هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليال

ً
 وتدبيره فاسدا

ً
 كالمه مختلطا

 ملا يقت أموالهالسفيه: هو الذي ينفق ماله في غير موضعه، ويبذر في نفقاته، ويضيع  •
ً
 ضيه الشرع والعقل.ويتلفها باإلسراف خالفا

 ذو الغفلة: هو الذي ال يهتدي غلى التصرفات النافعة فيغبن في املعامالت لعلة فيه.  •

، بحيث تنتاب    أما بالنسبة للجنون:" فيعرف
ً
 وقد يكون متقطعا

ً
التمييز، والجنون قد يكون مستمرا أنه عاهة تذهب العقل وتفقد الشخص  على 

 ها فترات أفاقته". الشخص فترات يفقد فيها التمييز تتخلل

 ومن هذه الحكام أن:، على الحكام املتعلقة بهؤالء ومن يقوم برقابتهم، (19) من القانون املدني الردني 213 و 212هذا وقد نصت املواد 

ما تكون لولي النفس فهو في  املعتوه هو في حكم الصغير املميز وبالتالي فهو بحاجة إلى الرقابة كما يحتاج إليها الصغير قبل بلوغه سن الرشد وغالبا 

 و ناقصها من حكم ناقص الهلية وهو ما نصت عليه الفقرة)ب( من هذه املادة حيث يتولى شؤون فاقد الهلية أ 
ً
.  يمثله سواء كان وليا

ً
 أو وصيا

نون  غير املميز"، في حين يعطي القاعلى أن "املعتوه هو في حكم الص(  1/ 128وقد تبنى املشرع الردني موقف مجلة الحكام العدلية إذا نصت املادة)

املجنون واملعتو  بين  الفارق  املجنون، في جميع الحكام، وذلك بسبب دقة  املعتوه حكم  تبينهاملدني املصري  أنه فاقد لألهلية    (20) ه وصعوبة  وهذا يعني 

 لذلك باطلة".
ً
 وتصرفاته تبعا

أ 44/1)  وقد نصت املادة   ملباشرة حقوقه املدنية، من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو    ن نه"ال يكو ( مدني من القانون املدني الردني على 
ً
أهال

بي الردني قد ساوى  املشرع  فإن  وهنا  أو جنون"  والصغير  عته،  املجنون  املميز  ن  فاقدين  غير   
ً
واعتبرهم جميعا أخرى،  املعتوه من جهة  جهة، وبين  من 

من القانون املدني الردني والتي اعتبرت املعتوه في حكم الصغير املميز، وإنني مع تطبيق املادة السابقة  (128/1) للتمييز، وهذا يتعارض مع نص املادة رقم 

 في حاالت معينة. 44/1) ملعتوه من حكم املادة على املعتوه بحيث يستثنى ا 
ً
 ( وذلك لن املعتوه يمكن أن يكون مميزا

 
 .2010( لعام 36ب( من قانون الحوال الشخصية رقم )/203/2املادة ) 15
 . 155-154، ص2008مصر، ، اإلسكندرية  ، ن املدني الفرنس ي، منشأة املعارفولية املفترضة ملتولي الرقابة، دراسة مقارنة في القانون املدني املصري والقانو احمد شوقي محمد عبد الرحمن، املسؤ  16
 .247، ص 2000عمان، الردن،  ،1عدنان إبراهيم السرحان، مصادر الحقوق الشخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 17
 . 925لرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص عبد ا 18
 .800ص  ،2002ر، ، مصاإلسكندرية ، دار الجامعة للنشر، 1، ط1لنظرية العامة لاللتزام، جنبيل إبراهيم سعد، ا 19
 .701، ص2002 مصر،اإلسكندرية، ، دار الجامعة للنشررمضان أبو السعود، النظرية العامة لاللتزام،  20
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 أن اله  هذا، ويهدف املشرع من وراء الحجر على املجنون، حماية 
ً
لية املدنية التي يفقدها املجنون  مصالحه، وحماية أمواله من خطر الضياع علما

ال من  إفاقته  بمجرد  إليه  تعود  ال  عليه  املجلس  بالحجر  عليه  يحجر  املجنون،  أن   
ً
علما عنه  الحجر  برفع  قرار  إلى  يحتاج  وإنما  منه،  شفائه  أو  جنون 

 ما لم يكن له ولي
ً
 . الحسبي، ويختار له قيما

ة لسبب أما التخلف العقلي" هو حالة من عدم تكامل نمو خاليا الدماغ أو توقف نمو أنسجة الدماغ منذ الوالدة أو في السنوات الولى من الطفول

 عبارة عن مجموعة أمراض تتصف جميعها بانخفاض في درجة ذكاء الطفل بالنسبة إلى معدل الذكاء العام وعجز في قابليته على 
ً
 . "التكييفما وهو أيضا

 في التعرف على صاحبها حيث أن السيكوباتي يجيد تمثيل دور 
ً
اإلنسان العاقل   وأما بالنسبة إلى الحالة السيكوباتية" هي أكثر الشخصيات تعقيدا

يف وال   
ً
يعطي وعودا الكالم  بمن حوله وهو عذب  الذى  بإلحاق  ويتلذذ  بأفكارهم  والتالعب  اآلخرين  التأثير على  القدرة على  إذ عند وله  منها  ش يء  بأي  ي 

تاريخه تجد حيات املقربين منه عن  أحد  أو تسأل  لفترة كافية  تتعامل معه  تنبهر بلطفه وتعامله ولكن حين  االضطراب ومليئة بتجارب  ه شديدة  مقابلته 

 .(21) الفشل والتخبط"

 لغفلة حيث نصت على انه:( فقد بينت حكم السفيه وذو ا 36/2010( من قانون الحوال الشخصية رقم )213أما املادة )

حكمة أومن تعينه للوصاية "يسري على تصرفات املحجوز للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي املميز من أحكام، ولكن ولي السفيه امل •

 عليه وليس لبيه أو جده أو وصيتهما حق الوالية عليه.

 ل أو تواطؤ".أما تصرفاته قبل الحجز فمعتبرة إال إذا كانت نتيجة استغال  •

( املادة  نصت  وف127/2وحيث  عنهما  الحجر  وترفع  املحكمة  عليهما  فتحكم  الغفلة  وذو  السفيه  أما  يلي:"  كما  القانون  ذات  من  للقواعد (   
ً
قا

 واإلجراءات املقررة في القانون. ويبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة".

الغف وذو  وقد قضت لة غير محجور عليفالسفيه  الحجر عنهما،  رفع  أو  بالحجر عليهما،  املحكمة سواء  قرار من  يجب صدور  وإنما  لذاتهما،  هما 

ردنية، أن السفيه عند صالحه يفك حجره، من قبل املحكمة وذلك لن الحجر على السفيه، يحتاج إلى حكم المر، الذي يقتض ي معه محكمة التمييز ال 

 للصغير واملجنون  واملتعوه أن فك الحجر عنه 
ً
 .(22) يحتاج إلى حكم خالفا

املواد ) الرد117/121وبناء على ما ذكر تطبق عليهم أحكام  املدني  القانون  املادة ( من  بالذكر نص  القانون والتي جاء  118)  ني وأخص  ( من ذات 

   -1بها:"  
ً
نافعة نفعا املميز صحيحة متى كانت  الصغير   وباطلة متى ك   تصرفات 

ً
 محضا

ً
 محضا

ً
النفع والضرر   -2  انت ضار ضررا بين  الدائرة  أما تصرفات 

 سن التمييز سبع سنوات كاملة". -3 أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد. فتعد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها التصرف ابتداءً 

يكون لإلنسان أال  أعاله  النص  ال)  ويتضح من  في هذا  الهلية(  ا ناقص  التصرفات  قبول  إال   دور 
ً
 محضا

ً
نفعا التي )  لنافعة  التصرفات  أما  كالهبة( 

  
ً
بهاتضره ضررا القيام  له  يكون  للغير( فال  )كالتبرع   

ً
أو   محضا فإنها تكون معلقة  والشراء(  )كالبيع  والضرر  النفع  بين  تدور  التي  للتصرفات  بالنسبة  أما 

بع القاصر نفسه  إجازة   أو  إجازة وليه  الغفلة واملعتوه موقوفة على  السفيه وذو  بأن  لنا  يتبين  أعاله  الرشد وعليه وبناء على ما تم ذكره  بلوغه لسن  د 

ليهم ذات الحكام وذلك بعد صدور قرار الحجر عليهم ويجدر اإلشارة إلى تصرفات املالية الصادرة عنهم وهي على حكمهم كحكم الصغير املميز وتطبق ع

 النحو التالي: 

 كقبول ا تصرفات نافعة نفع •
ً
 محضا

ً
 لهبة والصدقة وهذه التصرفات تصح دون إجازة الولي أو الوص ي. ا

 وهي تلك التي يترتب عليه •
ً
 محضا

ً
ا خروج الش يء من ملكه دون مقابل كالهبة والوقف وهذه التصرفات ال تصح منهم بعد التصرفات الضارة ضررا

 الحجر عليهم. 

النفع والضرر بحسب أصل   • بين  املترددة  التكالتصرفات  إليه وتكليفه بجميع  العقود وضعه كالبيع واإلجارة  الشرعية وصحة منه جميع  ليفات 

 ن به سفه. إذا لم يكوالتصرفات دون أن توقف على إجازة أحد 

 وهذا ما قررته محكمة التمييز الردنية والتي قضت بأنه )إذا كان املرحوم طارق يعاني من حادث  
ً
على نفسه    الذهان الزوري، وانه كان يشكل خطرا

 لوالد املرحوم بضرورة ذل وعلى من يتواجد معه، وأنه
ً
ك، إال أنه لم يتم إدخاله  بحاجة ماسة إلى الدخول إلى مستشفى المراض النفسية، وأنه أعطى أمرا

حوم طارق وهو بهذه الحالة وهو بذلك ال يدرك كنه أفعاله، وعليه فإن املر   ،لكونه بحاجة ماسة للعالج، وأن حالة طارق كانت مستمرة وليس متقطعة

إلى رعاية مست املادة )بحاجة  في  املدني"288/1مرة وفق ما ورد  القانون  ال(23)( من  الرقابة،. وقد ثبت من حيثيات هذه  وإلزامه    دعوى، مسؤولية متولي 

وال بّد من اإلشارة إلى أنني   ابة القانونية.بدفع مبلغ التعويض املحكوم به محدث الضرر ابنه الذي ثبت انه يعاني من مرض عقلي جعله بحاجة إلى الرق

 لوص ي هي وصاية مالية فقط وال تتعدى إلى تولي الرقابة. ال تنطبق عليها أحكام مسؤولية متولي الرقابة لن وصاية ا  أرى حالتي السفيه وذو الغفلة

 

 
 .860-720، ص 1995 بيروت، لبنان، ، دار الجبل للنشر،2وعة النفسية، ج، مستشار الطب النفس ي، املوسمحمود جمال أبو العزائم 21
 .222، مجلة نقابة املحامين، ص 1959ز الردنية، هيئة خماسية، سنة (محكمة التميي47/1959قرار رقم) 22
 ، منشورات مركز عدالة.2012/ 12/ 16خ ، تاري2008، 1002قرار محكمة التمييز الردنية بصفتها الحقوقية رقم  23
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 املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة : ثانيال املطلب 

تكون له سلطة على الشخص املراقب بل البد من يكون له    أنكلف برقابته دون    منها أن يقوم املكلف بمشاهدة ماالرقابة بالقانون ليس املقصود   

 ."بالغير اإلضرار إلىأخذ اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون أن يقوم املشمول بالرقابة بعمل ضار يؤدي سلطة فعلية عليه حتى يستطيع 

تكون  أن  املسؤولية  لقيام هذه      ويشترط 
ً
ذلك  التزاما االتفاق  أو  القانون  بموجب  متولي   أنأما  إلى مسؤولية  يؤدي  الذي  املسؤولية هو  قيام هذه 

املسؤولية الناشئة عن القانون هو مسؤولية الب عن رقابة ابنة القاصر أما الرقابة عما يقوم به املشمول با لرقابة من أفعال ضارة بالغير واملثال على 

  املسئولية الناشئة عن
ً
عن رقابة مرضاه وعليه لم يحصر املشرع الشخاص الذين  االتفاق فمثالها مدير املستشفى المراض العقلية الذي يكون مسؤوال

من القانون   (288/1)اجب الرقابة، بل حدد طرق التزامهم بالرقابة وحصر هذه الطرق بالقانون واالتفاق كما هو منصوص عليه في املادة  يقوم عليهم و 

 رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إال"  :(24)علىوالتي تنص    الردنياملدني  
ً
 أو اتفاقا

ً
 إذا  من وجبت عليه قانونا

 ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية". 
ً
 أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان البد واقعا

 :فرعينه في ناولسأت املطلبولدراسة هذا  

 شروط تحقق املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة  :األول  لفرعا

املسؤولية هنا البد من وجود التزام بالرقابة "فال تتحقق مسؤولية متولي الرقابة إال إذا قام التزام على هذا الشخص برقابة الغير"، وال يكفي لتحقق 

و اتفاقي بتولي هذه الرقابة وقيام هذا االلتزام هو الذي يترتب عليه مسؤولية متولي د التزام قانوني أ أن يتولى شخص بالفعل رقابة غيره بل البد من وجو 

 الرقابة"، فإذا لم يوجد هذا االلتزام بالرقابة انتفت املسؤولية عن متولي الرقابة.

   سيتم تناول هذا املطلب في فرعين:

 
ً
 :شرط تولي الرقابة بموجب القانون والقضاء :أول

، هو القانون أي الرقابة التي يكون مصدر االلتزام بها هو نص في  االلتزامهنا إال إذا قام التزام بالرقابة، وأن أحد مصادر هذا    تتحقق املسؤولية  ال

، والر 
ً
أي بسبب قابة لهذا النوع،  القانون، وهي كما هو الشأن بالنسبة لرقابة الب على ابنه، فهو ملزم بموجب القانون برقابة ابنه القاصر باعتباره وليا

 .(25)القصر والوالية القانونية، تعتبر الزمة بشكل مطلق وغير متوقفة على أي شرط، إلى أن يبلغ القاصر سن الرشد

 ذه فمتولي الرقابة بموجب نص القانون، هو ولي النفس، وولي الصغير هو الب أو وصيه أو الجد أو وصيه أو الوص ي الذي تنصبه املحكمة، وفي ه

من القانون املدني الردني، بقولها )ولي الصغير هو أبوه ثم وص ي   (26) (123) د يكون مصدر اإللزام هو القضاء، وهذا ما نصت عليه املادة الحالة الخيرة ق

 أبيه هو جده الصحيح ثم وص ي الجد ثم املحكمة أو الوص ي الذي نصبته املحكمة(.

سن الرشد حسب أحكام القانون الردني؛ هو ثماني عشرة سنة شمسية كاملة،  ، و بعد  الرشد  غ سن يبل  لم   وهذه الرقابة تكون على القاصر أي من

 ( من القانون املدني الردني بقولها: 43) وهذا ما نصت عليه املادة 

 بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الهلية ملباشرة حقوقه املدنية. •
ً
 كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا

، أي أنه إذا صدر من القاصر فعل ضار، ولم يكن بلغ الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه، (27) ة سنة شمسية كاملة  ي ثماني عشر وسن الرشد ه •

 فإنه يكون بذلك قد تحقق شرط االلتزام بالرقابة بموجب القانون.

دني، أن الشخص ال يسأل عن فعل الغير، إال  ون املالقان( من  288يستفاد من املادة )  وهذا ما قررته محكمة التمييز الردنية والتي قضت بما يلي:"

أو حالته العقلية أو الجسمية، واملقصود بالرقابة اإلشراف والتو  جيه وحسن  من وجبت عليه رقابته من الناحية القانونية أو االتفاقية، بسبب قصره 

الرقابة رقابته أنيطت بمتولي  املعقولة ملنع من  الشأن   من اإلضرار  التربية، واتخاذ االحتياطات  القانون كما هو  بالرقابة هو  االلتزام  بالغير، وأن مصدر 

ومن هذا القرار يتبين لنا، أن على الشخص القائم بالرقابة، أن يقوم باإلشراف والتوجيه، (  28)بالنسبة لألب، فهو ملزم بالرقابة على ابنه القاصر...الخ"

، أن على الرقيب 
ً
مع   -وهو متولي الرقابة القانوني والصلي -ية الشخص الخاضع لرقابته، كما هو حال البأن يحسن تربويدخل في مضمون الرقابة أيضا

 أن يتخذ ما يلزم من االحتياطات الضرورية، ملنع من هو تحت رقابته من اإلضرار بالغير.
ً
 ابنه القاصر، وعليه أيضا

املشرع املصري جاء  املشرع املصري، ولكن  به  أخذ   ما 
ً
أيضا الردني، حيث ذكر بعض الشخاص   بنصوص بشكل  وهذا  املشرع  أوضح وأوسع من 

 (29) (173الذين يتولون الرقابة بموجب نص القانون، حيث أنه أورد في نص املادة )

 
 .705ص ،2001مصر،  عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، املسؤولية املدنية في دار الفقه والقضاء، القاهرة، 24
 الردن، ، دراساة موازناة، الطبعاة الولاى، دار الثقافاة للنشار والتوزياع، عماان،ياسين محمد الجبور، الوجير في شرح القانون املدني الردني، الجزء الول، مصاادر الحقاوق الشخصاية مصاادر االلتزاماات   25

 .634، ص 2008
 .601، ص 3عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ط 26
 /ب( من قانون الحوال الشخصية الردني.203يقابلها املادة ) 27
 منشورات مركز عدالة. 25/6/2000، هيئة خماسية، تاريخ (356/2000قرار محكمة التمييز الردنية بصفتها الجزائية، رقم ) 28
 .745ص  ،1999 مصر، محمد وحيد الدين سوار، النظرية العامة في االلتزام، دار النهضة للنشر، القاهرة، 29
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ذا لم ى الرقابة إ ويعتبر القاصر في حاجة إلمن القانون املدني )(  30)   (173والذين يتولون الرقابة بموجب نص القانون، حيث أنه أورد في نص املادة )

الحرفة في  املشرف  أو  املدرسة  في  إلى معلمه  القاصر  على  الرقابة  وتنتقل  تربيته،  القائم على  في كنف  وكان  بلغها  أو  دام يبلغ خمس عشرة سنة،  ما   ،

 . (الزوج القاصر تحت إشراف املعلم أو املشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على

 ثا
ً
 :شرط تولي الرقابة بموجب اتفاق :نيا

دة أمور لقيام واملصدر الثاني لاللتزام بالرقابة هو االتفاق، أي أن يكون هناك اتفاق على تولي الرقابة، وهذا التكليف االتفاقي بالرقابة، يستلزم ع

لطرفين وكذلك قد يستدل من وجود الرقابة الفعلية، وجود  على تراض ي ا   مسؤولية متولي الرقابة االتفاقية، وهي أن وجود االتفاق على الرقابة يتوقف

لك العاهات اتفاق على الرقابة بين متولي تلك الرقابة واملشمولين بها، ممن يحتاجها من أصحاب العاهات الجسمية أو العقلية، على شرط أن ال تكون ت

بأن القول  إذا كانت كذلك، فإن  الحجز، لنه  بها؛ قول غير  ه يستفاد من  مما يستوجب معها  واملشمول  بين متوليها  اتفاق عليها  الفعلية، وجود  الرقابة 

 حسب الحوال، وكذلك عندما تكون الحاجة إلى الرقابة بسبب الحالة الجسمية للشخص، 
ً
فإن    صحيح، لنه يؤدي إلى بطالن االتفاق أو جعله موقوفا

 
ً
 اتفاقيا

ً
(، ومثالها املعلم في املدرسة أو 288/1ملشرع الردني هذا املصدر من اإللزام بالرقابة في نص املادة )، وقد أورد ا التكليف  بالرقابة ال يكون إال تكليفا

 .(31) املشرف في الحرفة فإنهما مكلفان بالرقابة بموجب االتفاق

 
ً
مع ممرض    -اجون إلى الرقابةنون ممن يحتوهو من الشخاص املحددين بنص القا  -وقد يتم االتفاق على تولي الرقابة بين الشخص املعاق جسديا

 وبين مستشفى المراض العقلية، تكون مختصة بالعناية  
ً
 بين ولي النفس للمريض عقليا

ً
والرعاية لرعايته أو مع أي شخص آخر، وقد يتم االتفاق أيضا

الرقا وجود  فترة  أثناء  الرقابة،  تحت  هم  ممن  مشروع  غير  فعل  صدر  ما  فإذا  المراض،  تلك  االتفاقيملثل  مسؤولية  بة  فتقوم  للغير،   
ً
ضررا وسبب  ة، 

 لنص املادة )ا الشخص امللتزم بالرقابة 
ً
 عن هذا الفعل سندا

ً
 ( من القانون املدني املصري.173( من القانون املدني الردني، واملادة )288تفاقيا

الشخ فيها  يكون  التي  الزمنية،  بالفترة  موقوتة  رقابة  هي  االتفاقية،  الرقابة  للوإن  الخاضع  فترة  ص  أي  االتفاقي،  الرقابة  متولي  رقابة  تحت  رقابة 

 .(32) الرقابة الصليتواجده في املدرسة أو في الحرفة، أو في املستشفى لتلقي العالج، وبعد انتهاء هذه الفترة تعود الرقابة إلى ولي النفس الذي هو متولي 

 ةصدور عمل غير مشروع ممن تجب عليهم الرقاب :الثاني الفرع

ا  قام  طرفاإذا  وتحدد  بالرقابة  للرقابة  -ه اللتزام  والخاضع  الرقابة  من    -متولي  مشروع  غير  عمل  يصدر  أن  الرقابة  متولي  مسؤولية  لتحقق  وجب 

 . (33) الشخص الخاضع للرقابة )الولد أو التلميذ أو صبي الحرفة أو املجنون أو العمى.....الخ( وينتج عن هذا العمل ضرر للغير )املتضرر(

 فإذا لم تثبت مسؤولية هذا الخير لم تثبت   والبد لتحقق
ً
مسؤولة متولي الرقابة أن تتحقق مسؤولية الخاضع للرقابة )مرتكب الفعل الضار( أوال

الخاضع مسؤولية متولي الرقابة، ومعنى ذلك مسؤولية متولي الرقابة تقوم إلى جانب مسؤولية الشخص الخاضع للرقابة إال أن املضرور من جراء فعل  

 للرق
ً
 .ابة الضار لن يحصل بالنتيجة إال على تعويض واحد كما سيتم بيانه الحقا

، فإذا كان "ومسؤولية متولي الرقابة ال تقوم إال إذا وقع العمل غير املشروع )الفعل الضار( ممن هو تحت الرقابة على الغير املتضرر من هذا العمل

  (34) ن هذا الضرر من فعل أجنبي أم من فعل نفسه فال تقوم مسؤولية متولي الرقابة"ضرر سواء كا  املشمول بالرقابة في مركز املضرور أي لحقه
ً
، سندا

ومثال ذلك أن يقوم أحد الشخاص بإلحاق الذى بتلميذ املدرسة أثناء وجوده في رقابة املعلم أو مدير املدرسة، فال يكون املعلم   (288/1)  لحكام املادة 

 عن  
ً
 على أساس القواعد العامة في املسؤولية أي يجب إثبات تقصيره، لن العمل غير املشروع الذي نتج عنه الضرر في هذا الضرر إالأو املدير مسؤوال

 هذه الحالة وقع على التلميذ ال منه وكذلك الحكم إذا ألحق الذى بنفسه.  

يصيب   الذي  الضرر  جبر   عن 
ً
املميز مسؤوال الرقابة على غير  متولي  يكون  )املضر وعليه  وهي مسؤولية الغير  الضار  املميز  ور( من جراء فعل غير 

سؤولية  أصلية قامت مستقلة وليست تبعية ذلك أن مسؤولية متولي الرقابة عن أعمال املميز )من أتم سن السابعة ولم يتم سن الرشد( ومن في حكمه م

 النعدام التمييز لديه   ال يدرك كنه   تبعية تقوم بقيام مسؤولية الخاضع للرقابة، وذلك لن عديم التمييز الذي 
ً
 وكذلك جنائيا

ً
أفعاله غير مسؤول مدنيا

)التم املعنوي  ركنه  دون  )التعدي(  املادي  الركن  فيه  توافر  قد  للغير  ضرر  عنه  نتج  والذي  التمييز  عديم  عن  صدر  الذي  الضار  الفعل  أن  ييز حيث 

الت الرقابة عن عديم  متولي  الذواإلدراك( وعليه تعتبر مسؤولية  الردني هي مسؤولية  مييز وهو  املدني  القانون  السابعة من عمره وفق  ي لم يكمل سن 

 لنص املادة 
ً
 ( من ذات القانون والتي جاء بها ما يلي:256) أصلية قائمة على أساس الضرر املفترض من جانبه وذلك استنادا

صري ذات نهج املشرع الردني من حيث أن مسؤولية متولي املشرع امل  كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولم غير مميز بضمان الضرر، وعليه قد نهج •

أنه ال يأخذ ب للفقه اإلسالمي حيث  بالنسبة  أما  املفترض من قبله  الخطأ  التمييز هي مسؤولية أصلية ولكنها قائمة على  مبدأ  الرقابة على عديم 

 
 .878، ص2000 ن، الردن،عما عدنان إبراهيم السرحان، ونوري حمد خاطر، مصادر الحقوق الشخصية" االلتزامات" دار الثقافة للنشر والتوزيع، 30
 .635ياسين محمد الجبور، مرجع سابق، ص  31
 .650، 1979 لبنان، القانون املصري، دار النهضة العربية، بيروت،عبد املنعم فرج الصدد، مصادر االلتزام، دراسة مقارنة في القانون اللبناني و  32
 69ص  ،1999الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الردن،  محمد شريف أحمد، مصادر االلتزام في القانون املدني، دار 33
 .1002عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 34



 لنص املادة ) 
ً
 صدام الرحامنة                                                        ( من القانون املدني  األردني: دراسة مقارنة288مسؤولية متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته وفقا

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(2) (2021), 103-122 
 112 

 

املقرب فيه من قيام املسؤولية عن الفعل الضار وهو التعدي مع املبدأ  افتراض الخطأ سواء منه ما يقبل العكس أم ال يجوز نفيه وهذا يتماش ى  

" أن مسؤولية الضمان عن الفعل الضار تقع على وهذا ما قررته محكمة التمييز الردنية والتي قضت بأنه:  وحده حتى لو كان الفاعل غير مميز  

 .(35).من أوقع الضرر بصرف النظر عن أي أمر أخر"

الفع عن  تتفاملسؤولية  الضار  املدني  ل  القانون  في  الفقه  الردنيحقق  وكذلك  املشروع،    اإلسالمي،  غير  الفعل  هو  والذي  الضرار  أساس  على 

الوقوف عنده،    الواجب  الحد  الوصول    أوواإلضرار هو مجاوزة  الواجب  الحد  التقصير عن  يترتب   إليههو  الفعل مما  الفعل واالمتناع عن  في 

 .(36) الضرر عليه

السابقة بأن اإلضرار يوجب الضمان ولو صدر من غير مميز، فهو ليس كالخطأ يستلزم اإلدراك والتمييز، فهو ذو طبيعة    ة نص املاد  وكما أوضح 

أي ال يستند إلى أي عنصر شخص ي يكمن في إرادة محدث الضرر، أو يكمن في مستوى إدراكه وتمييزه، بل حتى قصد اإلضرار    ،موضوعية بحته

 .(37) رر، ولذلك فان أثره يترتب عليه حتى لو انه صدر من مجنون، أو من نائم أو من صبي غير مميزى محدث الضال يشترط توافره لد

 ( من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: 275) وعليه اإلضرار قد يكون باملباشر أو التسبب كما ورد في نص املادة 

التسبب • أو  باملباشرة  باملباشرة    ؛يكون اإلضرار  أن يكون  لزم  فإن كان  أو  التعمد  أو  التعدي  بالتسبب فيشترط  له، وإذا وقع  الضمان وال شرط 

 إلى الضرر". وعليه تتناول هذه املادة أنواع الضرار ولدراسة هذه النواع تناولت كل منها في فرع
ً
 . الفعل مفضيا

 
ً
 : املسؤولية عن الفعل الضار الصادر عن الخاضع للرقابة باملباشرة: أول

علة التلف، بمعنى نسبة التلف إلى الفعل في العرف والعادة، أو القول بأن اإلضرار باملباشرة: هو الفعل الذي يفض ي عادة إلى اإلتالف  ة هي  املباشر 

إليه  ينسب . فاملباشرة تعني:"إيجاد علة التلف، أي أنه (38) دون أن يتخلل الفعل والنتيجة ما يمكن إحالة الحكم إليه، ومثال ذلك أن يكسر الشخص إناء

 . التلف في العرف، والعادة كالقتل، واإلحراق، أي أن يتصل فعل اإلنسان بغيره، ويحدث منه التلف كما لو جرح إنسان غيره أو ضربه فمات"

الغفلة" الضرر عن الفعل دون واسطة بينهما، سواء كان ذلك على  وجه التعمد، أو  " ترتب 
ً
رع  املش  ولم يشترط  (39) لذلك فإن املباشرة تعني أيضا

، ويكتفى  الردني شروط للضمان في حالة املباشرة، وذلك أن اإلضرار باملباشرة ال شرط فيه، فاملباشر ضامن، تعدى أم لم يتعدى، تعمد أم لم يتعمد

 بشخص آخر، سواء كان هذا الفعل ا 
ً
صدر   ملادي فقط ملساءلة املباشر لإلتالف صدور فعل مادي بطريقة مباشرة دون واسطة من شخص الحق ضررا

الحال  كل شخص آتى الفعل بواسطة ش يء حي أو غير حي، وترتب على فعله الضرر، وفي هذه 
ً
التمييز". كذلك يكون مباشرا ة من شخص مميز أو عديم 

الف إلى مباشرة   مسؤولية شخصية تستند 
ً
باعتباره مسؤوال أو حيوانات، وإنما   عن الشياء جمادات 

ً
الشخص ليس باعتباره مسؤوال صول عل وحيسأل 

 لغير (40)الضرر"
ً
 مملوكا

ً
ه ضمنه في  ، وعلى ذلك يسأل عديم التمييز متى ارتكب جناية على النفس أو على املال، فإذا أتلف الصبي غير املميز أو املجنون ماال

 .(41) ماله

مسؤولية املباشر تترتب بمجرد تحقق  رر، فإذ ال عبرة لتمييزه وأهليته طاملا كانت عالقة السببية واضحة وكافية إلثبات االتصال بين الفعل والض

 كما يذهب الفقه
ً
، كما يذهب نص مجلة الحكام العدلية، أو متعديا

ً
 .(42) الضرر، وال يلزم أن يكون الفاعل متعمدا

ة، وهناك من مباشر لذا يشترط لتحقق املباشرة شرطان، الول: وجود عالقة سببية بين فعل املباشر والضرر، والثاني: أن يترتب الضرر على الفعل 

املادة ) أن ظاهر نص  البحث في توافر  257يرى  الضرر منه دون  التمييز تقوم بمجرد وقوع  الردني يدلنا على "أن مسؤولية عديم  املدني  القانون  ( من 

 يض. اإلدراك أو عدمه، وبالتالي تكون مسؤوليته مطلقة" ومثال على ذلك لو أن طفل صغير وقع على متاع لغيره لزمه التعو 

( من القانون املدني الردني نجد أن التعمد املقصود هنا هو تعمد الضرر وليس تعمد الفعل، وذلك لن الشخص قد  257) بالرجوع إلى نص املادة و 

الضرر بصورة غير مقصودة، ومثال ذلك من يسّيج مزرعته بالغير ومع ذلك قد يقع  الضرر  إلحاق  به  القيام بفعل معين لكنه ال يقصد    بسياج  يتعمد 

 .(43)شائك لحمايتها فيجرح حيوان ويصاب بجروح وهنا نجد أن صاحب املزرعة تعمد وضع السالك الشائكة لكنه لم يتعمد إلحاق الضرر بالغير

ة مستقلة إلحداث الضرر، وملا كانت حكمة التضمين تخلص في جبر ما لحق باملضرور من ضرر متى تثبت نسبته إلى الفعل،
ّ
فإنه   فاملباشرة تمثل عل

أو    
ً
الضرر قاصدا أن يكون محدث  الضمان  إزاء وجوب  الحالة فإنه يستوي  الضمان، وفي هذه  للتخلص من هذا  العمدية  التذرع بانتفاء  غير ال يمكن 

 للتمييز  
ً
أو عديما  

ً
، مميزا

ً
 كان أو مجنونا

ً
الردنية والتي قضت بأنه:  قاصد، عاقال ملباشرة إذا انصب رار با" يقع فعل اإلضوهذا ما قررته محكمة التمييز 

 
 ، منشورات مركز عدالة.9/10/2002(، هيئة خماسية، تاريخ 2130/2002)قرار محكمة التمييز الردنية بصفتها الحقوقية رقم 35
 .190ص ، 2005القاهرة، مصر، ، منشورات القاهرة، 3، ط1شريعة والقانون، جمحمد فوزي فيض هللا، املسؤولية التقصيرية بين ال 36
 .71، ص1988 ، سوريا،قمصطفى أحمد الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، مرجع سابق، دار العلم للنشر، دمش 37
 .212، ص 1999الردن، أحمد محمد شريف ، مصادر االلتزام في القانون املدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  38
 .114سابق، ص الرجع امل 39
 .165، ص 1987جلد الثاني، العدد الول، محمد يوسف الزعبي، مسؤولية املباشر واملتسبب في القانون املدني الردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، امل 40
 .56ق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، مرجع ساب 41
 .98ص ، 2009مصطفى عبد الباقي، مدى مسؤولية عديم التمييز التقصيرية في القانون املقارن، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة السادسة،  42
 .2089، مجلة نقابة املحامين، ص 1991(، محكمة التمييز الردنية، هيئة خماسية، سنة 345/1990قرار رقم ) 43
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بداعي ع إسقاط حكمها  يجوز  وال  بذاته،  لإلضرار  علة مستقبلة وسبب  واملباشرة  فاعل مباشر،  فعله  ملن  ويقال  نفسه،  الش يء  اإلتالف على  دم فعل 

 . التعمد أو عدم التعدي" 

املادة  أنه قد يفهم من  املباشر  257)  ومما يجب ذكره هو  أن  الردني  املدني  القانون   يسأل ح( من 
ً
الضرر فعال يترتب عليه  الذي  الفعل  تى لو كان 

 أتاه املباشر، والرد على ذلك كان ما نصت عليه املادة 
ً
( من القانون املدني الردني، والتي تنص على أن" الجواز الشرعي ينافى الضمان، فمن 61)  مشروعا

 ال يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر"، وكذل
ً
 مشروعا

ً
املااستعمل حقه استعماال العام مقّيد بسالمة 292)  دة ك  الحق  ( منه والتي جاء فيها" استعمال 

"
ً
 يمكن التحرز منه كان ضامنا

ً
 . الغير، فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا

ويظهر ذلك    لحاصل،وقد أورد املشرع الردني حكم يفيد بعدم مسؤولية املباشر أو املتسبب إذا ما انقطعت العالقة السببية بين الفعل والضرر ا  

 في املادة 
ً
( من القانون املدني الردني والتي تنص على أنه:" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه، كافة سماوية 261) واضحا

 .(44)ك"بغير ذل االتفاقأو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير املتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض ى القانون، أو 

، إذا كان في حالة دفاع شرعي، حيث 262كما نصت املادة )
ً
 أو متسببا

ً
( من القانون املدني الردني حالة نفي مسؤولية مرتكب الفعل الضار مباشرا

 وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول على أال
ً
قدر الضرورة، وإال   يجاوز نصت على أنه" من أحدث ضررا

، وبالتا
ً
الدفاع الشرعي يكون مبررا املادة السابقة فإن الضرر الذي ينتج في حالة  إلى   

ً
 بالضمان بقدر ما جاوز"، واستنادا

ً
لي ال يسأل مرتكبه أصبح ملزما

، وأن ال يتجاوز فيه قدر الضرورة املسموح به وإال 
ً
 بضمان الضرر الذي جاوز به حد الضرورة.يكون مسبشرط أن يكون الضرر الذي يراد دفعه حاال

ً
 ؤوال

 ( من القانون املدني الردني والذي ينص على أنه: 263) كذلك فإنه بمقتض ى املادة 

، على أن اإلجبار املعتبر في التصرفات الفعلية هو اإلكراه امللجىء وحده.  •
ً
 يضاف الفعل إلى الفاعل ال اآلمر ما لم يكن مجبرا

 لمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا المر واجبة   ن ومع ذلك ال يكو  •
ً
 عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا

ً
املوظف العام مسؤوال

 على أسباب معقولة وأنه ر 
ً
اعتقاده مبنيا الذي وقع منه وكان  العمل  اعتقاده بمشروعية  الدليل على  وأقام  أنها واجبة  أو كان يعتقد  اعى في  عليه 

 . (45) جانب الحيطة والحذر" عمله

 صادر له من رئيس طاعته واجبة عليه، أو كان يعتقد أنه
ً
، ونفذ أمرا

ً
 عاما

ً
ا واجبة  وعليه فإن مسؤولية مرتكب الفعل الضار تنتفي إذا كان موظفا

 على أسباب معقولة وراعى 
ً
 .(46) ي عمله الحيطة والحذر. ف وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنيا

 
ً
 : املسؤولية عن الفعل الضار الصادر عن الخاضع للرقابة بالتسبب  :ثانيا

( املادة  أنه:257/2نصت  على  الردني  املدني  القانون  من  أو "  (  التعدي  فيشترط  بالتسبب  وقع  وإذا  له  شرط  وال  الضمان  لزم  باملباشر  كان  فإن 

إل  
ً
الفعل مفضيا يكون  أن  أو  بتلك ى  التعمد،  الفعل  لوقوع  املقتض ى  السبب هو  كان  إذا  أخرى،  بعله  الهالك عنده  يحصل  "ما  والتسبب هو  الضرر"، 

 ( بأنه:" إحداث أمر في ش يء يفض ي إلى تلف ش يء آخر على جريء العادة".888) وعرفته مجلة الحكام العدلية في املادة (47) العلة"

 للضرر والتعدي  امللذا يشترط املشرع الردني ليرتب املسؤولية على  
ً
 في إحداث الضرر، أو أن يكون الفعل مفضيا

ً
 أو متعمدا

ً
تسبب أن يكون متعديا

الذي حصل م الفعل  إجراء  في  ليس له حق  الضرر  أن محدث  يعني  والتعدي  أو عادة   ،
ً
أو عرفا  ،

ً
أن يقتصر عليه شرعا ينبغي  ما  به مجاوزة  نه  يقصد 

 الضرر".

 في الطريق دون إذن، فيقع فيه شخص فيموت  ن نومن شروط التعدي أن يخرج الشخص ع
ً
طاق حقه، بأن يتعدى على حق الغير كمن يحفر بئرا

، لنه يستعمل حقه، حتى لو أدى استعماله لهذا الحق حدوث ضرر  
ً
 وجائزا

ً
فإذا لم يخرج الشخص عن حدود حقه الشخص ي فيكون تصرفه مشروعا

 في ملكه ودخل آخر إليه
ً
"دو  لآلخرين، فمن يحفر بئرا

ً
 .ن إذنه ووقع فيه فال يكون ضامنا

( منها نصت على أن" املتسبب ال 93( منها نصت على أن" املباشر ضامن وإن لم يتعمد"، وفي املادة )92ن مجلة الحكام العدلية في املادة )نجد أ و 

اإليضاحية للقانون املذكور هذا الحكم بقولها" وكلمتا   رات( منه، وقد فسرت املذك257يضمن إال بالتعمد"، ونقل املشرع الردني هذه القاعدة في املادة )

لفعل الذي حصل  التعمد والتعدي"ليستا مترادفتين، إذا املراد بالتعمد هو تعمد الضرر ال تعمد الفعل، واملراد بالتعدي أال يكون للفاعل حق في إجراء ا 

ر كنتيجة غير مقصودة، فإذا كان اإلضرار كاإلتالف باملباشر لم يشترط لضر منه الضرر، والشخص قد يتعمد الفعل وال يقصد به الضرر، ولكن يقع ا 

التعدي" ، وإنني أؤيد ما ذهب إليه الستاذ الزرقا، حين عد أن لفظ التعمد الوارد في مجلة  (48) التعمد وال التعدي، وإذا كان بالتسبب اشترط التعمد أو 

(  257)  د منه معنى التعدي ال معنى القصد وهو تعبير غير سديد وعليه نالحظ ومن خالل نص املادة الحكام العدلية، والقانون املدني الردني، إنما املرا 

 
 .444، ص 1996 ، مصر،اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي،طأ في نطاق املسؤولية التقصيريةوده، الخعبد الحكيم ف 44
 .330-328املذكرات اإليضاحية في القانون املدني الردني، ص  45
 .205، ص 1975اهرة، مصر،الق ، مكتبة السيد عبد الرحمن وهبة،1، ط1نعم البدروي، املسؤولية املدنية للمتسبب، مصادر االلتزام، جعبد امل 46
 .27، ص ها1344اإلمام القرافي، الفروق، الجزء الرابع، مطبعة إحياء الكتب، القاهرة،  47
 .136محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص  48
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ثالثة شروط يكفي توافر واحدة منها لتحقق مسؤولية متولي الرقابة عن الفعل الضار الصادر عمن هم تحت  من ذات القانون بأن املشرع الردني اشترط

   .رقابته

 سؤولية متولي الرقابة املدنية وكيفية نفيها أساس وقيام م : الثاني املبحث

التقصير   الذي تقدم قامت مسؤوليته على أساس  النحو  الرقابة على  العكس  متى تحققت مسؤولية متولي  املفترض، واالفتراض هنا قابل إلثبات 

 : مطلبينسيتم تناوله في  لالفصولدراسة هذا  بأن ينفي متولي الرقابة التقصير املفترض في جانبه، وكذلك بنفي عالقة السببية

 ونفيها  أساس املسؤولية  املدنية ملتولي الرقابة: األول  املطلب 

ارتكب    ضار إذا 
ً
للرقابة فعال بالخاضع   

ً
"تعتبر الا أنور سلطان  الدكتور  يقول  وكما  ولذلك  رقابته  في  الرقابة عليه قد قصر  متولي  أن  فيعتبر  غير 

إال م املسؤولية  في  العامة  القواعد  فيها خروج على  وليس  الغير  وليست مسؤولية عن فعل  أصلية  الواقع مسؤولية  في  الرقابة  متولي  ناحية مسؤولية  ن 

متولي   جانب  في  التقصير  املشمول الافتراض  مواجهة  في  بها  التمسك  يجوز  وال  الرقابة  متولي  عالقته  في  املضرور  بها  يحتج  ال  التقصير  وقرينة  رقابة، 

   .(49) بالرقابة بل يتعين إثبات تعدي هذا الخير"

ا تكون قد افترضت فيه اإلخالل نهويتبين من ذلك بأنه إذا رأت املحكمة إلزام متولي الرقابة بأداء الضمان املحكوم به على من تجب عليه رقابته فإ

الضمان وهنا   للرقابة بفعل ضار يستوجب  الخاضع  أن يأتي  التقصير  الرقابة بتقصيره في رقابته وتعديه بذلك ونتيجة هذا  ال يلزم بما عليه من واجب 

ت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان ال بد  بااملضرور بإثبات هذا التقصير في جانب متولي الرقابة ولكن عليه إثبات الضرر وعلى متولي الرقابة إث

 ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من عناية
ً
   .(50)واقعا

 :  فرعينفي  املطلبوسيتم تناول هذا 

 اس املسؤولية املدنية ملتولي الرقابةأس :األول  الفرع

 أو ( والتي 173من املسلم به بأن "ما ذهب إليه القانون املدني املصري في املادة )
ً
 رقابة شخص بحاجة إلى  تنص على ما يلي: كل من يجب عليه قانونا

ً
اتفاقا

ذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير املشروع ويترتب هذا الرقابة بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزم بتعويض الضرر ال

ر القاصر بحاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على لو كان من وقع منه العمل الضار غير املميز، ويعتبااللتزام و 

امل أو  املدرسة  في  إلى معلمه  القاصر  الرقابة على  وتنتقل  الرقابة على تربيته  وتنتقل  املشرف  أو  املعلم  إشراف  تحت  القاصر  دام  ما  الحرفة  شرف على 

ولى الرقابة على الزوج، ويستطيع املكلف بالرقابة إن تخلص من املسؤولية أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو يثبت الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يت

 ولو قام بهذا 
ً
من ذات القانون" للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع  (  175)  الواجب بما ينبغي من العناية وقد نصت املادة   بأن الضرر كان ال بد واقعا

 عن تعويض الضرر "  عليه في الحدود
ً
(  176و    174وما تبعته من قوانين عربية مثل القانون املدني السوري في املادتين )(51) التي يكون فيها الغير مسؤوال

جيه  قد أسست هذه القوانين املسؤولية عن فعل الغير على أساس خطأ مفترض في الرقابة والتو   (52) ( من القانون املدني العراقي220)و  ( 218واملادتين )

ال يسأل إنسان  يقبل إثبات العكس مع قيام مسؤولية متولي الرقابة عن فعل من هم في رقابته وهو أمر يخالف املبدأ املقرر في الشريعة اإلسالمية من أنه

تعالى:  عن بقوله  أحدثه غيره  تعالى:  ،(38  :النجم )               ضرر                 وقوله 

ا   ،(38  :املدثر) بالغير كقاعدة عامة، ويمكن سد   (256)  ملادة فجاء نص  التي يلحقها  املميز عن الضرار  لتقرر مسؤولية غير  الردني  املدني  القانون  من 

ض   تقر مبدأ افتراالحاجة العملية نتيجة الضرار التي يحدثها املشمول بالرقابة مع عدم الخروج على املبدأ الصلي املقرر في الشريعة اإلسالمية والتي ال

 من ظروف القضية بناء على الخطأ سواء منه ما يقبل إثبات العكس )وتبناه القانون املدني الردني( وما ال يقبله بإعطاء املحكمة الحق إذا وجدت مبرر 
ً
ا

 على أن يكون له حق الرجوع بما دفعه
ً
املسؤول أصال عنه )الضمان( وذلك   طلب املضرور بأن تقض ي بإلزام املكلف بالرقابة بأن يدفع ما حكم به على 

   (53)رعاية لجانب املضرور".

( املادة  الولى من  الفقرة  الردني فنص في  املدني  القانون  تبناه  بناء على ):  (54)( على882وهذا ما  ال يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللمحكمة 

 أن تلزم بأداء الضمان املحكوم به على من أوقع الضرر 
ً
   (.طلب املضرور إذا رأت مبررا

 
 .363سابق، صأنور سلطان، مرجع  49
 .1517حسن فكهاني، مرجع سابق، ص  50
 .362أنور سلطان، مرجع سابق، ص  51
 .65ة، الجزء الول، ص جيد الحكيم، الكافي في شرح القانون املدني الردني والقانون املدني العراقي، والقانون املدني اليمني في االلتزامات والحقوق الشخصيعبد امل 52
 .317ابق، صانون املدني الردني، مرجع ساملذكرة اإليضاحية للق 53
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طرف املليء، القادر على  والشك في أن إلزام متولي الرقابة بجبر الضرر )أداء الضمان( فيه رعاية ملصلحة املضرور، فمتولي الرقابة هو في الغالب ال

رة تشريعية  أداء الضمان بعكس الخاضع للرقابة الذي هو في غالب الحوال ليس له مال ويتعذر على املضرور تحصيل الضمان منه، وهذا المر ضرو 

 . (55) التحصيل إلى حين اإلمكانالبد منها لحماية الحقوق ووقايتها والسرعة في تحصيلها حيث يكون هناك من هو أولى من املضرور بأن يتحمل تأخير 

ف أورده  الردني قد أصاب فيما  املشرع  بأن  أرى  املادة )وبناء على ما تقدم فإنني  املدني في  القانون  الرقابة   ( بأن جعل أساس 288ي  مسؤولية متولي 

الصادر عمن هم في الضار  املفترض في جانبه حتى يمكن مساءلته عن الفعل  التقصير  الضرر مع قيام  للرقابة( حيث جاء ذلك   وقوع  رقابته )الخاضع 

الرقابة متولي  جانب  في  املفترض  الخطأ  املسؤولية  أساس  يجعل  ولم  اإلسالمية  الشريعة  في  املقررة  للمبادئ   
ً
وبعض   موافقا املصري  املشرع  فعل  كما 

 التشريعات الخرى. 

 تولي الرقابةاملدنية ملسؤولية املكيفية نفي  :الثاني الفرع

 أو اتفاقا رقابة شخص بحاجه إلى    ( 288/1املادة )  بعد أن قررت
ً
من القانون املدني الردني، "والتي جاء بها بأنه الشخص الذي وجبت عليه قانونا

 .(56) أو حالته العقلية أو الجسمية"الرقابة، بسبب قصره 

 إذ 
ّ
أو أن الضرر كان ال بد  نالحظ بأنها قد جعلت هذه املسؤولية قابلة إلثبات العكس، أي أن مسؤوليته قائمة إال الرقابة،  ا ثبت أنه قام بواجب 

، ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية، وهذا ذات الحكم الذي جاء به املشرع املصري 
ً
( من  173على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة )  واقعا

بقولها   املصري  املدني  يخلص من"القانون  أن  بالرقابة  املكلف  ثبت   ويستطيع  إذا  أثبت    املسؤولية  أو  الرقابة،  بواجب  قام  بد أنه  ل  كان  الضرر  أن 

 ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية
ً
اقعا  .(57) "و

فعلى ذلك  بطريقتين،    وبناًء على  املفترضة عليه  املسؤولية  يدفع  أن  الرقابة،  الخطأ    الولىمتولي  ينفي  أي  الرقابة،  بواجب  قام  أنه  يثبت  أن  وهي: 

السببي ينفي عالقة  أن  أي  العناية،  ينبغي من  بما  الواجب  بهذا  قام  ولو   ،
ً
واقعا بد  ال  كان  الضرر  أن  يثبت  أن  والثانية  بجانبه،  الخطأ املفترض  بين  ة، 

 .ض والعمل غير املشروعفتر امل

 
ً
 : نفي الخطأ املفترض من جانب متولي الرقابة :أول

ة على عاتقه، فقد رسم له القانون طريق لذلك وهي أن ينفي الخطأ املفترض بجانبه، وحيث أن الخطأ لكي يتحلل متولي الرقابة من املسؤولية امللقا

ه قصر بمراقبة من هو تحت رقابته، فإذا ما ثبتت مسؤولية الخاضع للرقابة، قامت قرينة قابلة املفترض هو اإلخالل بما عليه من واجب الرقابة، أي أن

 ملنع وقوع الضرر، وأنه بذل في واجب الرقابة عناية الرجل املعتاد، فال يسأل إلثبات العكس، بتقصيره بواجب ال 
ً
 معقوال

ً
رقابة، فإذا أثبت أنه بذلك جهدا

الضرر، ومثال ذلك كم الخير عن  رغم وقوع  الشارع رغم معارضة من يقوده، فهنا ال يسأل هذا  السير في  يتولى لوحده  أن  املقعد على  املعاق  ا لو أصر 

 (58)سببه املقعد للغير.  الضرر الذي 

 للوسط 
ً
وص حسب سن  ، والعادات، واآلداب السائدة، وعلى الخصاالجتماعي"وتقدير ما هو بذل عناية الرجل املعتاد، يختلف في كل حالة، وفقا

إ  القاصر،  بخصوص  ويتفاوت  القاصر،  املجنون، عنه على  في سعته على  ثم،  ويختلف من  الشخصية،  وحالته  للرقابة،  أو صبي الخاضع   
ً
كان طفال ن 

رغم   -ان التربيةبإحس  االلتزاميافع، كما يختلف على الصبي الهادئ أو السوي الطباع، عنه على الصبي العصبي، أو س يء الطباع، وتبدو بهذه الصلة بين  

   االلتزامالل به، إذ يتحدد سعة  بالرقابة الذي تقوم هذه القرينة على اإلخ  وااللتزام  -خروج التقصير بالتربية من نطاق املسؤولية املفترضة
ً
بالرقابة وفقا

  ،
ً
رقابته ومالحظته، ويتعين عليه أن يتخذ كليهما كل  صارم ب  التزامملدى القيام بإحسان التربية، فيقع على الب الذي تهاون في تربية ولده حتى نشأ معوجا

 .(59)تعماله يتوقف بداهة على مدى حسن تربيته" ما في وسع الرجل ليقي الغير اعوجاج ابنه، فما يسمح للصبي بفعله، أو باس

، و 
ً
 وأما

ً
أبا الرقابة  إذا كان متولي  التربية، وبخاصة   إحسان 

ً
أيضا الرقابة، يشمل  القيام بواجب  أن  أنه قام  على  أن يثبت الب  على ذلك فال يكفي 

 في جانبه، وال يلزم املضرور أن يثبت أن الب أساء التربية، بل أنه أساء تربية ولد   افتراضاملعقولة، فال يزال    االحتياطات  باتخاذبواجب الرقابة،  
ً
ه قائما

أنه لم يس يء تربية ولده، وعلى ذلك فعلى متولي الرقابة، أ   الب الرقابة، بخصوص الخطأ الذي صدر ممن هو هو الذي يثبت  أنه لم يقصر في  ن يثبت 

 .(60)تحت رقابته، وأنه بوجه عام لم يس يء التربية 

 
 76، ص2004 عمان، الردن، ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،2، ط1منذر الفضل، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، ج 55
 .484عز الدين ود. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  56
 .374عبد املجيد الحكيم، مرجع سابق، ص  57
 (.519 - 518)وري حمد خاطر، مرجع سابق، ص نو  عدنان إبراهيم السرحان 58
 وما بعدها. 59أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص   59
 .1138السنهوري، مرجع سابق، ص  60
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ما ق يليوهذا  ما  قضت  الردنية حيث  التمييز  محكمة  الناحية  ررته  رقابته من  عليه   من وجبت 
ّ
إال الغير،  يسأل عن فعل  الشخص ال  أن  "من   :

املعقولة،  االحتياطات واتخاذبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية، واملقصود بالرقابة اإلشراف والتوجيه، وحسن التربية ، بساالتفاقية القانونية أو 

 .(61) نع من أنيطت بمتولي الرقابة رقابته، من الضرار بالغير..... إلخ"مل

الرق متولي  املبدأ، حيث قررت مسؤولية  ذات  التأكيد على  لها، كررت  آخر  رقابة  وفي حكم  تقصيره عن  "يستفاد من    ابنهابة عن  بقولها  القاصر 

 .(62) القاصر" ابنهوهو قاصر لتقصيره في مراقبة  ارتكبهالضار الذي  ابنهفعل  ( من القانون املدني، أن الب ملزم بالتعويض عن 288أحكام املادة )

 
ً
 :نفي العالقة السببية من جانب متولي الرقابة :ثانيا

 ل
ً
 عالقة السببية، ما بين الخطأ املفترض وبين العمل  كما ذكرنا سابقا

ً
يس الخطأ في جانب متولي الرقابة، هو وحده املفترض، بل تفترض معه أيضا

املادة )غ الرقابة، وهذا واضح من عجز  الذي صدر ممن هو تحت  املشروع  أن 288/1ير  أو  الرقابة،  أنه قام بواجب  أثبت  إذا   
ّ
إال  ..." ( والتي تنص على 

أثبالضرر   إذا  املسؤولية،  أن يخلص من  املكلف بالرقابة،  أي يستطيع  العناية"،  بما ينبغي من  الواجب  بهذا   ولو قام 
ً
أنه قام بواجب كان ال بد واقعا ت 

 في جميع الحوال ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية، ولو 
ً
 (63) نع وقوعه.كل وسائل الحيطة والحذر مل اتخذالرقابة، أو أثبت أن الضرر واقعا

طا املشروع، حيث  العمل غير  وبين  املفترض  الخطأ  بين  السببية  العالقة  افترض  الردني  املشرع  أن  يؤكد  ما  لم وهذا  إذا  بأنه  الرقابة،  لب متولي 

 ال محال، حتى لو قام بواجب الرقابة على أكمل وجه. 
ً
 يستطع دفع الخطأ من جانبه، فعليه أن يثبت أن الضرر واقعا

الرقابة في الصل على املضرور)املدعي(  ونخلص   وكون  من نص املادة سالفة الذكر أنه في الصل يقع عبء اإلثبات عندما تحقق مسؤولية متولي 

ا  التقصير  هذا  بين  السببية  العالقة  افتراض  إلى  بالنتيجة  يؤدي  فإنه  جانبه  في  املفترض  التقصير  على  قائمة  الرقابة  متولي  مسؤولية  ملفترض أساس 

 لإلثبات السببية ضرر الناتج عن فعل الخاضع للرقابة فإن ذلك يؤدي إلى إلزام املضرور بإثبات التقصير الذي ينسبه إلى متولي الرقابة وذلك تمهوال
ً
يدا

السببية مفترض  به فال مناص من اعتبار 
ً
 حاصال

ً
الرقابة أمرا التقصير في جانب متولي   وليس معنى بينه وبين الفعل الضار وعليه ما دام افترض 

ً
ة أيضا

 عن فعل غيره   ذلك أن توافرها غير ضروري لقيام مسؤولية متولي الرقابة معناه فقط أن عبء اإلثبات املتعلق بها انتقل من
ً
املضرور إلى املسؤول مدنيا

أن   إلى  السببية حاصلة  العالقة  إلى جانب متولي املضرور وتعتبر  الرقابة)املدعى عليه(وذلك رعاية  نفيها فيدفع بذلك وهو متولي  يتمكن هذا الخير من 

ضار أو عمل غير مشروع صدر من الشخص الخاضع للرقابة املسؤولية املفترضة عن نفسه وعليه عندما يثبت املضرور أنه قد أصابه ضرر نتيجة فعل  

 لغير. فإنها تقوم قرينة قانونية على تقصير متولي الرقابة في رقابة من تجب رقابته ومنعه من اإلضرار با

افتراض   السببية هذه غير مفترضة، لكان  أن عالقة  أي  املفترض  ولو قلنا بغير ذلك،  املتقصير  العبث، فإن   من 
ً
أعفي من  الخطأ ضربا إذا  ضرور 

قابة، لضطر إثبات الخطأ في جانب متولي الرقابة، ثم طولب بإثبات عالقة السببية ما بين هذا الخطأ والعمل غير املشروع الذي وقع ممن هو تحت الر 

بإثب أن من يقوم  ، وهذا ما تتطلبه طبيعة الشياء، حيث 
ً
أيضا الخطأ  يثبت  أن  السببية،  العالقة  إثبات  أن وهو في صدد  أمرين، فعليه  بين  العالقة  ات 

يسلب باليسار ما أعطاه باليمين    المرين اللذين تقوم العالقة بينهما، وهذا بالطبع ما لم يقصده املشرع، فلو كان كذلك لكنا كمن  ،يثبت في الوقت ذاته
(64). 

عالقة   انتفاءهذه املسؤولية عنه، بأن يقيم الدليل على  وعلى ذلك فإذا لم يستطع متولي الرقابة، أن ينفي الخطأ املفترض بجانبه، فله أن يدفع  

، رغم قيامه بما ينبغي من واجب الرقا
ً
بة، من حرص وعناية، أي أن يثبت أن خطأه املفترض لم السببية، ويكون ذلك بأن يثبت أن الضرر كان ال بد واقعا

القاهرة أو الحادث الفجائي أو وقوع خطأ من املضرور أو خطأ الغير، قد يكن هو السبب فيما حدث من فعل ضار، أو يثبت أن السبب الجنبي، كالقوة  

 .(65) بالرقابة  التزامهحال بينه وبين قيامه بقضاء ما يوجبه عليه 

الصد هذا  فعل  وفي  عن  الرقابة،  متولي  الب  بمسؤولية  يقض ي   ،
ً
حكما الردنية  التمييز  محكمة  أصدرت  نفي   ابنهد  يستطع  لم  حيث  القاصر، 

القاصر، أي لم يستطع إثبات أي سبب حال دون مسؤوليته، وفي هذا نقول    ابنهالسببية، بين خطأه املفترض، وبين الفعل الضار الصادر من    العالقة

املشروع  288املادة    "يستفاد من أحكام للغير بعمله غير  الذي يحدثه  الضرر   عن 
ً
القاصر، يكون مسؤوال أن من يقوم على تربية  املدني،  القانون  ، من 

 بتعويض املضرور، وأن هذه املسؤولية تستند إلى خطأ مفترض ملصلحة املضرور، وهو إخالل متولي الرقابة كوالد القاصر بواجب الرق
ً
ابة، بحيث وملزما

بما نبغال   الواجب  بهذا   ولو قام 
ً
الضرر كان ال بد واقعا أن  أو  الرقابة  إذا قام بواجب   

ّ
إال املسؤولية عن نفسه  أن يدرأ  أن يستطيع  ي من عناية، وحيث 

)  االستئنافمحكمة   باملادتين   
ً
البينات، وعمال وترجيح  بوزن  لصالحياتها   

ً
الدعوى  34،  33وفقا لها من ملف  ثبت  البينات،  قانون  والذي ( من  الجزائية 

    ابن تضمن إدانة  
ً
وبات مما يحقق معه ثبوت الفعل الضار من  ( من قانون العق2/ 188املادة )  لحكام املميز املدعى عليه )املدعو نادر( بجرم القدح خالفا

، وعليه وحيث كان  
ً
 وأحكام املا  االستئنافمحكمة    استخالصجانب نادر الذي كان قاصرا

ً
، ومتفقا

ً
 ومقبوال

ً
( من القانون املدني، فيكون 288دة )سائغا

 
 الة.، منشورات عد25/6/2000(، هيئة خامسة تاريخ، 356/2000قرار محكمة التمييز الردنية بصفتها الجزائية، رقم ) 61
 .725صد الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، مرجع سابق، مصطفى أحم 62
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 .1138ص عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق،  64
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 عن هذا الضرر، وال ترتفع هذه املسؤولية ببلوغ سن الرشد إذ العبرة بتار 
ً
يخ حدوث الضرر، وحيث لم يثبت املميز قيام سبب من السباب  املميز مسؤوال

أمر    ابنهالتي تحول دون توافر مسؤوليته عن فعل   الحكم عليه بصفته ولي   ال يخالف  ا   ابنهالقاصر، يكون 
ً
املسؤول عن تربيته ورقابته قانونا لقاصر 

 .(66)القانون{

يكون ثمة خطأ في جانب متولي الرقابة، أي ليس للمعلم أن يتمسك بأن الحادثة التي هي  أن ال االعتبارعلى أن يجب لإلعفاء من املسؤولية على هذا 

 
ّ
 . (67) إذا أثبت أنه قد قام بواجب الرقابة املفروضة عليه  محل املسائلة، كانت نتيجة ظرف فجائي ليتخلص من املسؤولية، إال

املكلف بالرقابة، ال بالنسبة إلى من هو تحت الرقابة، حيث أنه لو كان العمل  بالنسبة إلى    الجنبيويجب أن يكون ما تنتفي به السببية هو السبب  

، بسبب (68) هو هنا ال تتحقق، وبالتالي فإن مسؤولية متولي الرقابة ال تقوم  الذي صدر من هذا الخير يرجع إلى سبب أجنبي بالنسبة إليه، فإن مسؤوليته

 لثانية. أن مسؤوليته تبعية إذا قامت الولى قامت معها ا 

 ملؤدى املادة ))  :الذي جاء به ما يلي."  (69)   هذا ما قررته محكمة التمييز الردنية والتي قضت ما يلي:و 
ً
قوم على ( من القانون املدني أن من ي288وفقا

 بتعويض املضرور بحيث ال يس
ً
 عن الضرر الذي يحدثه للغير بعمله غير املشروع وملزما

ً
تطيع أن يدرأ املسؤولية عن  تربية ورقابة القاصر يكون مسؤوال

 
ً
 . (نفسه إال إذا قام بواجب الرقابة وإن الضرر كان ال بد واقعا

 مسؤولية متولي الرقابةإلى جانب  قيام مسؤولية الخاضع للرقابة: الثاني املطلب 

ا  منه  الذي صدر  الشخص  وهو  للرقابة  الخاضع  لها مسؤولية   
ً
تبعا قامت  الرقابة(  )متولي  تحققت مسؤولية  أضر "إذا  الذي  املشروع  لعمل غير 

ى منه مقدار ما حكم عليه به إذا كان عنده مال، فإن استوف -وهو هنا الخاضع للرقابة  -ويستطيع املضرور أن يرجع على من ارتكب الفعل الضار  ،بالغير

لى متولي الرقابة فال يسوغ له الرجوع بعد )الضمان املستحق له( كتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء فعل الخاضع للرقابة كله، امتنع رجوعه ع

 : فرعينسيتم تناوله في  املطلبولدراسة هذا . (70) ذلك على متولي الرقابة

 لرجوع على متولي الرقابة وعمن تجب عليه رقابته ر املضرور في اخيا :األول  الفرع

اختار   للرقابة )مرتكب في حال  الخاضع  الرجوع بعد ذلك على  له  كله منه فال يجوز  التعويض  واستوفى مبلغ  الرقابة  الرجوع على متولي  املتضرر 

يستوفي تعويض واحد إما من الخاضع للرقابة وإما   عن ضرر واحد بل   ، )ومعنى ذلك أنه ال يجوز للمضرور أن يحصل على تعويضين(71)الفعل الضار("

بة وغاية المر من متولي الرقابة عليه، "فالخيار متروك للمضرور في الرجوع على من ارتكب الخطأ بالذات إذا كان عنده مال، أو الرجوع على متولي الرقا

  (72)أن ال يحصل على التعويض مرتين".

 بالتكافل والتضامن"ه يمكن للمضرور  "هذا باإلضافة إلى أن
ً
( من  265، وذلك بالرجوع إلى نص املادة )(73) أن يحصل على التعويض من كالهما معا

الردني حيث جاء فيها:   املدني  أو )القانون  بالتساوي  أن تقض ي  املسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤول بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة  إذا تعدد 

  (.ل فيما بينهمبالتضامن والتكاف

"فإذا ما   ولكن في الغالب يرجع املتضرر من جراء فعل الخاضع للرقابة على متولي الرقابة لنه الطرف املليء القادر على أداه الضمان وجبر الضرر،

لى من أوقع الضرر  متولي الرقابة عقدم متولي الرقابة بدفع مبلغ التعويض للمتضرر استطاع بعد ذلك الرجوع على الخاضع للرقابة بما أداه عنه، ورجوع 

 . ( من القانون املدني الردني حيث جاء فيها288/2مستندين في ذلك لنص املادة ) (74) )الخاضع للرقابة( جائز ولو كان هذا الخير غير مميز"،

( من  288)وفقا ملؤدى املادة ) التي قضت بأنه:"وهذا ما قررته محكمة التمييز  الردنية و )وملن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على املحكوم عليه به(.  

ب  
ً
وملزما املشروع  غير  بعمله  للغير  يحدثه  الذي  الضرر  عن   

ً
مسؤوال القاصر  يكون  القاصر،  ورقابة  تربية  على  يقوم  من  أن  املدني،  تعويض القانون 

، يوجب الرقابة، بحيث ال يستطيع بة، كوالد القاصاملضرور، وتستند هذه املسؤولية إلى خطأ مفترض ملصلحة املضرور، وهو إخالل متولي الرقا
ً
ر مثال

، ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. 
ً
 أن يدرأ املسؤولية عن نفسه، أال إذا قام بواجب الرقابة، أو الضرر كان ال بد واقعا

، استولى باال ابن املميز وعندما كان قاصر   أيمن  أناملتوفرة في الدعوى،    الدلة حيث الثابت من مؤدى  
ً
العائدة للمميزة   الموال، على  أخرشتراك مع  ا

   إعادة جزءا منها، ولم تتم    أعادضده، والتي  
ً
 عن هذه 288املادة )  بأحكام  باقي املبلغ املدعى به، في الدعوى، فانه وعمال

ً
( من القانون املدني يكون مسؤوال

 
 ، منشورات مركز عدالة.29/4/2009( ،هيئة خماسية، تاريخ 2510/2008ر محكمة التمييز الردنية بصفتها الحقوقية رقم )قرا 66
 وما بعدها. 101أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  67
 (.657عبد املنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص ) 68
 ، منشورات مركز عدالة.16/8/2004(، هيئة خماسية، تاريخ 0135/0420قرار محكمة التمييز الردنية، رقم ) 69
 87، ص1996 عمان، الردن،  عبد القادر الفار، مصادر االلتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 70
 .364أنور سلطان، مرجع سابق، ص  71
 ( منشورات مركز عدالة.3352/1999قرار تمييز حقوق رقم ) 72
 .779في شرح القانون املدني في االلتزام عن الفعل الضار واملسؤولية املدنية، صفي سليمان مرقس، الوا 73
 .364أنور سلطان، مرجع سابق، ص  74
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املس هذه  ترتفع  وال  ضده  للمميز  املبلغ  برد   
ً
وملزما الالضرر،  ببلوغ  متروك ؤولية  الخيار  أن  كما  الضرر،  حدوث  بتاريخ  العبرة  إذ  الرشد،  سن  قاصر 

التعويض   يحصل على  أن ال  المر  وغاية  الرقابة،  متولي  الرجوع على  أو  مال،  كان عنده  أن  بالذات  الخطأ  ارتكب  الرجوع على من  في  مرتين،  للمضرور 

التي   أسباب  من  املميز سبب  جانب  إلى  يقم  لم  مسؤولوحيث  دون  بمواجهته، تحول  الخصومة  استمرار  فان  ومخاصمته،  القاصر  ابنه  فعل  عن  يته 

القانون وحيث   يخالف  ال  قانونا،  ورقابته  تربيته  ابنه ومسؤول عن  أمر  ولي  بصفته  فان   أنوالحكم عليه  النتيجة،  لهذه  االستئناف خلصت  محكمة 

 .(75)  (الطعن يكون فيه غير محله

 بة عمن تجب عليه رقابته وع متولي الرقاخيار رج :الثاني الفرع

تعلق بالقانون القانون الردني ال يفرق بين املشمول بالرقابة املميز وغير املميز بحيث يستطيع متولي الرقابة الرجوع عليه بما دفع عنه أما في ما ي

بالرقابة املميز فالنسبة للمشمول  املميز وغير  بالرقابة  املشمول  المر يكون قد   املميز في حال   املصري فإنه ميز بين  بالتعويض فإن  رجوع املضرور عليه 

 .(76)انتهى وال يستطيع املضرور الرجوع عن متولي الرقابة بشرط أن يكون املشمول بالرقابة قد تجاوز الخامسة عشر من عمره 

ا  الرجوع  أما في حال املشمول بالرقابة غير املميز فال يستطيع متولي الرقابة في حال إلزامه بدفع  املميز ويعود لتعويض  عن املشمول بالرقابة غير 

مسؤول تكون  بحيث  لديه  التمييز  أي  واإلرادة  اإلدراك  النعدام  أفعاله  عن  مسؤول  غير  املميز  غير  يعتبر  املصري  القانون  لن  ذلك  في  متولي السبب  ية 

املادة   لنص 
ً
استنادا املشروع التم243)  الرقابة هنا مسؤولية أصلية وذلك  للقانون  ( من  إال هيدي  أن هذه الحكام ال تطبق  " على  بها  املصري والتي جاء 

الضرر كما فرض هذا في الصورة املتقدمة فإذا فرض على النقيض من ذلك   محدث الضرر غير أهل للمساءلة على   أنحيث يتوافر التمييز في محدث 

"أنه يكون في هعمله غير املشروع فليس للمسؤول عنه أن يرفع عليه بوجه من الوجوه ف
ً
 أصليا

ً
 .(77)  ذه الحالة مدينا

اس املميز  املشمول بالرقابة غير  بالتعويض على  العودة  املسؤولية عنه فإن املضرور يستطيع  الرقابة بدفع  تثناًء "أما في حال قيام مسؤول متولي 

االعتبار مركز الطراف فال يأخذ بعين  القاض ي  أن  إال بتع  ووفق مسؤولية مخففة نحو املضرور بحيث  بالرقابة غير  يحكم  املشمول  ويض مخفف على 

 املميز إذا رأى ذلك".

 ر 
ً
جع عليه ونخلص من هذا أنه إذا رجع املضرور على متولي الرقابة جاز لهذا الخير أن يرجع على من ارتكب الخطأ فإن كان من ارتكب الخطأ مميزا

التعو  للغير وال يقسم  الرقابة بكل ما دفعه من تعويض  بينهما وإنمتولي  التمييز غير    يض  الرقابة عليه بش يء لن عديم  ملتولي  كان غير مميز فال رجوع 

ؤول الصلي هذا مسؤول عليه بخطأ وال تترتب بذمته إال مسؤولية مخففة نحو املضرور ال نحو متولي الرقابة ويعتبر متولي الرقابة في هذه الحالة هو املس

 (79()78) صري ون املدني امل( من القان175ما ذهبت إليه املادة )

 : الخاتمة 

 دراسة ال  ه لدى القارىء في هذ  بعد هذه الدراسة ملسؤولية متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته لذا فإنني أرجو أن أكون قد وفقت في تكوين صورة 

الفعل والضرر   بين  الربط  البحث  بحيث يستطيع  املطروح على سلم  املوضوع  املشر عن  الذي يوجباملشروع والضرر غير  الذي الضمان    وع  التعويض 

( وكذلك من خالل 288املادة )  نتيجة الفعل الضار الصادر عمن يجب على متولي الرقابة رقابتهم كما جاء في نص  يستحقه املضرور عما لحقه من ضرر 

 بيان أساس مسؤولية متولي الرقابة وكيفية دفع تلك املسؤولية.  

ن إلى  الرجوع  ومن  ما سبق  على  موضوبناء  املادة  )ص  البحث  هذا  حق  288وع  بين  وازن  قد  الردني  املشرع  إن  نجد  الردني  املدني  القانون  من   )

ته، وكما املضرور في التعويض وبين حق متولي الرقابة من دفع املسؤولية املفترضة عن نفسه من خالل إثبات عدم تقصيره في رقابة من أنيطت به رقاب

 أو غير مميز بعكس املشرع املصري الذي د أجاز ملتولأننا نجد أن املشرع الردني ق
ً
ي الرقابة أن يرجع بما أداه من ضمان على املحكوم عليه سواء كان مميزا

فإن عدم قدرة   وبالتالي  املميز  بالرقابة غير  املشمول  الناتج من  املفترض  الخطأ  بسبب  للغير  دفع من تعويض  ملا  الرقابة  متولي  املسؤول عن منع رجوع 

بالرجوع  الرق أكثر مالءمة من  ابة  بالرقابة  املشمول  الرقابة فقد يكون  بما دفعه من تعويض للمضرور فيه إجحاف كبير للمسؤول عن  على غير مميز 

أن   حيث أن ليس للشخص عن فعل غيره وبالتالي ال يجب  استثناءاملسوؤل عن الرقابة كما أن مسوؤلية متولي الرقابة إنما هي مسؤولية تم فرضها عليه  

ملشرع اإلضرار به بعكس املشرع الردني الذي منح متولي الرقابة الحق بالرجوع والعودة على املشمول بالرقابة بكامل التعويض الذي دفعه أما ا   تؤدي إلى

بأي  بالرقابة  املشمول  العودة على  من  الرقابة  متولي  منع  الذي  والغير مميز  املميز  بالرقابة  املشمول  بين  ع  املصري فقد فرق  دفعه  بد من مبلغ  وال  نه 

ضافة اإلشارة إلى سبب طرحي ملوضوع هذه الدراسة وهو أن هذا املوضوع يعاني من نقص في البحث وقلة التخصص فيه على الرغم من أهميته، هذا باإل 
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 .157عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 76
 .513، ص 2004سنة ، مصر، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 1النظرية العامة لاللتزام، ط م،ل إبراهيسعد نبي 77
 .627رمضان أبو سعود، مرجع سابق، ص  78
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جبر الضرار الناشئة عن   ي مجتمعنا منإلى أن معظم الضرار الناشئة عن فعل الخاضع للرقابة يتم تسويتها خارج نطاق املحاكم ملا جرى عليه العرف ف

 فعل القصر من قبل أوليائهم. 

:
ً
   :النتائج  أول

 أم غير مميز بكامل التعويض عن الضرر.  •
ً
 املشرع الردني أعطى الحق للمضرور بالرجوع على املشمول بالرقابة سواء كان مميزا

للغير يكون   • نتج عنه ضرر  بأي عمل وأحدث خطأ  الشخص يقوم  تلقى على  هنا فعله غير مإذا كان  املدنية  املسؤولية  شروع ويسمى اإلضرار فإن 

 عاتقه وهناك حاالت تكون فيها هذه الفعال الغير مشروعة غير موجبة للمسؤولية املدنية فقد بيناها في معرض دراسة هذه املنظومة.

بلوغ الشخص الخاضع للرقابة قد بلغ سن التمييز   قابته وذلك في حالاملشرع املصري ميز بين حالتين في رجوع متولي الرقابة على من تجب عليهم ر  •

 وفيما إذا كان غير مميز حيث أنه منع متولي الرقابة من الرجوع على الشخص غير مميز. 

:
ً
 : التوصيات ثانيا

املادة ) • الضرر حتى تكون منسجم288تعديل  أوقع  الضمان على من  بأداء  املحكمة  باإللزام  الردني  القانون  املادة ( من  ( من ذات  266)  ة من نص 

ر  القانون وإلزام املحكمة بأداء الضمان على وجه التضامن مع الغير إذا توافرت شروط املسؤولية عن فعل الغير وليس فقط على من أوقع الضر 

ى من وجبت عليه  أوقع الضرر وعل( كاآلتي على املحكمة بناء على طلب املضرور أن تلزم بأداء الضمان املحكوم به على من  288حيث تصبح املادة )

الذي   املسؤول عن  أن يكون وجوبي وعلى  الضرر يجب  أوقع  املحكمة على من  ..."وحكم 
ً
املحكمة من توافر قانونا تأكدت  الضرر جوازي متى  أوقع 

 شروط املسؤولية.

• ( املادة  الواردة في  أن يقيد لفظ )الضرار(  الردني  املشرع  ا 256حبذا على  القانون  يبقى لفظ  ملدني لتصبح )الضر ( في  املشروعة( بحيث ال  ار غير 

 يشمل الضرار املشروعة وغير املشروعة.
ً
 عاما

ً
 الضرار مطلقا

ي الرقابة وكان باإلضافة إلى أن القانون املدني الردني قد أورد في املادة آنفة الذكر والباحثة في مسؤولية متولي الرقابة كلمة )القصر( كسبب يستدع •

صور( حيث أن كلمة "القصر تستعمل بمعنى عكس الطول"، أما وصف القاصر بالقصور من الناحية القانونية فيعبر ولى وصف القاصر با)الق ال 

إما   الذي  العقلي  القصور  بسبب  وإما  السن  بسبب  إما  الهلية  نقص  ناقص    أنعن  بأن يصبح  أهليته  يحد من  أن  وإما  كالجنون  الهلية  يفقده 

 وه.  المية كاملعت

املادة إن عبارة "مفض ي   • الواردة في  إلى ضرر  257)  إلى ضرر"   سيؤدي 
ً
التسبب قطعا أن  اعتبار  الردني غير ضرورية وذلك على  املدني  القانون  ( من 

 للتعدي وكان على املشرع أن يكتفي بالتعدي حيث أن التعدي أعم 
ً
 وأشمل. وكذلك ورود شرط التعمد والتعدي على اعتبار أن التعمد مرادفا

 :املصادر واملراجع

 القرآن الكريم •

 
ً
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Abstract: The study aims to identify the censor's civil liability, the basis and nature of the censor's liability, 
qualifications required to satisfy him/her, whether they were legally identified, and the degree to which the censor's 
liability for remediating the damages in the case of an illegal act by those who must monitor and define the legal means 
to which the censor was responsible. individuals who, under Article (288) of Jordan's Civil Code comparable to 
Egyptian Law, need to monitor and specify the legal means in which the aggrieved party is recourse to receive 
compensation from illegal action . 

The study reached a set of results, the most important of which are: that the Jordanian legislator gave the right to the 
injured party to recourse to the subject under supervision, whether he/she was discerning minor or not, with full 
compensation for the damage. The Egyptian legislator distinguished between two instances in which the supervisory 
authority has recourse to those they must control whether the person under supervision has achieved the age of 
consent or not, as the legislature prohibited the censor from referring to the nondiscrimination person . 

The study recommended that: It would be preferable for the Jordanian legislature to change the phrase (damages) in 
Article (256) of the Civil Code to (unlawful damages), so that the term losses does not become a general term that 
encompasses both legitimate and illegal damages. Also, the phrase “leading to harm” contained in Article (257) of the 
Jordanian Civil Code is not necessary, given that causing will lead to harm, as well as the stipulation of intentionality and 
infringement, given that intentionality is synonymous with infringement, and the legislator had to suffice with 
infringement, since infringement is more general and more comprehensive. 

Keywords: Censor's responsibility; Jordanian civil law; civil liability. 
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