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و�لكفاءة  �جلودة  معايري  وفق  �لإد�رية  �خلدمات  كافة  تقدمي  �سمان   -7
و�ل�سفافية.
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هذه �لدر��سة �أعدت لنيل درجة �ملاج�ستري يف 
�لقانون �خلا�ص من جامعة عجمان للعلوم 

و�لتكنولوجيا بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة



يقوم مركز بحوث رشطة الشارقة بإصدار ونرش سلسلة من 

الدراسات يف مختلف مجاالت العمل األمني والرشطي.

شــروط النشـــر

1. األصالة يف مجال العلوم الرشطية واألمنية والتخصصات األخرى ذات 

الصلة، وأن تكون الدراسة مل يسبق نرشها من قبل. 

2. مراعاة قواعد وأصول البحث العلمي من حيث األسلوب والنظرية 

واملنهج.

3. أن تتضمـن الدراسـة الرجـوع إلـى املصـادر العلميـة الحديثة.

4. أن تكتب الدراسة وتطبع بلغة عربية سليمة ويرفق معها ملخص 

أربعني  عن  الدراسة  حجم  يقل  وأال  واإلنجليزية  العربية  باللغتني 

صفحة.

5. يلتزم الباحث بعدم إرسال دراسته إىل أي جهة أخرى للنرش حتى 

يصل إليه رد املركز وتعطى األولوية للنرش حسب األسبقية الزمنية 

للتحكيم.

6. ال يلتـزم املركز برد أصل الدراسة سـواء تــم نشـــرها أم ال.

عىل  املرشفة  العلمية  الهيئة  وتقرر  للتحكيم  الدراسات  تخضع   .7

محكمني  ثالثة  رأي  عىل  بناء  للنرش  الدراسة  صالحية  اإلصدارات 

متخصصني.

ـر
شــ

الن
ط 

رو
شــ





هيئة التحرير املرشفة عىل إصدارات 

مركز بحوث رشطة الشارقة :

		 العميد	/	سيف	محمد	الزري	الشاميس •	املرشف	العام:	

         قائد عام رشطة الشارقــة

العقيد	الدكتور	/	عبيـــد	صالح	حســن •	رئيس	التحرير:	

مدير إدارة مركز بحوث رشطة الشارقة    

 

الرائد	/	عبدالله	محمــد	املليــح •	مدير	التحرير:	

      رئيس قسم البحث العلمي

        مبركز بحوث رشطة الشارقة

 

الرائد	/	طـالل	حسـن	بـن	هديـــب	 •	اإلرشاف	التنفيذي	:	

رئيس قسم التعاون والدعم العلمي    

         مبركز بحوث رشطة الشارقة

املالزم	/	أحمد	نشأت	الجايب	 •	اإلرشاف	الفني	:	





أعضـاء الهيئـة العلمية املرشفة عىل 

إصدارات مركز بحوث رشطة الشارقة:
 

رئيس•قسم•البحث•العلمـــــي 	•الرائد•/•عبدالله•محمــد•املليــح•

رئيس شعبة بحوث العدالة الجنائية 	 أ.د. ممدوح عبد الحميد عبد املطلب   
 

رئيس شعبة الدراسات اإلحصائيـة 	 د. قاســم أحمـــد عامـــر  
 

رئيس شعبــــة الرصـــد األمنـــي 	 د. نــواف وبــدان الجشعمـي   
 

 	 خبري. صالح الديـن عبد الحمـيد              رئيس شعبة بحـوث األمن العـام
 

 	 د. أبو بكـر مبارك عبدالله              رئيس شعبة الدراسات املرورية





ـم
ـــ

يــ
قد

ت

احل�ضارات  لإقامة  الرئي�ضي  ال�ضبيل  العلمي  البحث  مناهج  متثل 
وا�ضتباق الأمم. كما اأنها تعد الأداة الأوىل يف تطويع حتديات احلا�ضر 

وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل.

ال�ضارقة  ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  ال�ضارقة  �ضرطة  بحوث  مركز  ويعد 
كافة  ر�ضد  يف  مهم  بدور  تتطلع  والتي  بالدولة  البحثية  املراكز  اأحد 
من  لال�ضتفادة  الآليات  اأف�ضل  وبحث  والأمنية  الجتماعية  الظواهر 
اإيجابياتها وواأد �ضلبياتها ل�ضمان ا�ضتمرار ركب التنمية والتقدم ، كما 
يقوم املركز من خالل درا�ضاته يف خمتلف جوانب احلياة الجتماعية 
الأخرى  البحثية  املراكز  مع  والتن�ضيق  وبالتعاون  والأمنية  والقانونية 
بالدولة وخارج الدولة بتقدمي اأف�ضل احللول واملقرتحات لكافة ق�ضايا 

املجتمع.

بني  ما  البحوث  ملركز  العلمي  الن�ضاط  �ضور  تتعدد  ال�ضدد  هذا  ويف 
ومن�ضورات  وحما�ضرات  وحلقات  دورات  وعقد  وندوات  موؤمترات 
علمية ، وهو الأمر الذي ي�ضهم بال ريب يف اإثراء جمالت الفكر العلمي 
والأمني املختلفة وتقدمي امل�ضورة الفاعلة ملتخذي القرار وتوفري قاعدة 
علمية متميزة لكافة الباحثني والعاملني يف جمالت العمل الجتماعي 
والقانوين والأمني املختلفة للنهل منها وتقدمي كل ما هو نافع ومفيد 

للحفاظ على مكت�ضبات املجتمع واأمنه.

واهلل ويل التوفيق،،،

العميد / �سيف حممد الزري ال�سام�سي
قائد عام �سرطة ال�سارقة
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يف اإطار تفعيل دور مراكز البحوث الأمنية ، ي�صدر مركز بحوث 
جمالت  يف  والبحوث  الدرا�صات  من  جمموعة  ال�صارقة  �صرطة 
العاملني  لدى  اأمنية  ثقافة  تكوين  بهدف  ال�صامل  الأمن مبفهومه 
املجتمعي يف جمالت مكافحة  الدور  ودعم  ال�صرطي،  يف اجلهاز 
الأمني  القرار  �صاحب  مُتد  ذاته  الوقت  ويف  اأنها  كما   ، اجلرمية 

بقاعدة بيانات علمية دقيقة ت�صاعده يف اتخاذ القرار ال�صليم.

2015م عددًا من الدرا�صات والأبحاث  اإ�صدارات عام  وتت�صمن 
واملجتمعية  الأمنية  للتحديات  ا�صتجابة  جاءت  التي  املتميزة 
وت�صديًا للجرائم امل�صتحدثة وملبية للتوجه الوطني واملوؤ�ص�صي نحو 
التميز ال�صرتاتيجي مواكبة للتطورات العاملية واملتمثلة يف العوملة 
واإفرازاتها وتعالج ق�صايا اأمنية واإدارية، بالإ�صافة اإىل مو�صوعات 

قانونية واجتماعية.

وي�صعى هذا الإ�صدار  اإىل حتقيق التوازن يف العمل ال�صرطي من 
خالل بيان م�صاألة التعوي�ض عن اأخطاء ماأمور ال�صبط الق�صائي، 

وحفظ هيبة جهاز ال�صرطة ب�صونه عن اخلطاأ يف تنفيذ اأعماله.

التي  العلمية  الفعاليات  بجانب  الدرا�صات  هذه  ت�صكل  اأن  ناأمل 
يقدمها مركز بحوث ال�صرطة زادًا فكريًا ومعرفيًا يعود بالنفع على 
ويف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  واملقيمني  املواطنني  كافة 

اأرجاء وطننا العربي واملهتمني واملخت�صني بهذا املجال.

العقيد الدكتور / عبيـــد �سالـــــــــح ح�ســن
مدير اإدارة مركز بحوث �سرطة ال�سارقة
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�سعت  هذه �لدر��سة لبحث م�ساألة �لتعوي�ص عن �أخطاء �ل�سبطية 
�لق�سائية �ل�سادرة عن �أخطاء ماأموري �ل�سبط �لق�سائي ، ب�سكل يحقق 
تو�زن �أثناء تعوي�ص �مل�سرورين من جهة ، ومن جهة �أخرى يحفظ هيبة 
�إىل جانب   ، فيها  �لعاملني  �لق�سائي وحقوق  �ل�سبط  �أجهزة  وكر�مة 
�سعيها يف بيان �لأ�س�ص �لتي �أعتمد عليهما �مل�سرعان �لإمار�تي و�مل�سري 
يف تاأ�سي�ص تلك �مل�سوؤولية ، وذلك يف خم�سة ف�سول وثالثة ع�سر مبحث  
�أ�ستطاعت �لدر��سة من خاللها �لو�سول �إىل عدة نتائج وتو�سيات كان 
من �أهمها �سرورة �أن يتم تفعيل دور �لرقابة على �لأفعال �ل�سارة بالغري 
عمل  طريق  عن  ذلك  ويكون  �أكرب  ب�سكل  �ملدنية  للم�سوؤولية  و�ملن�سئة 

ندو�ت وحما�سر�ت توعوية جلميع ماأموري �ل�سبط .

ور�أت �لدر��سة �أي�سًا �سرورة تعديل ن�ص �لقانون �لذي يلزم ماأمور 
�ل�سبط �لق�سائي و�لذي ين�ص على تنفيذ �لأمر �ل�سادر من �لرئي�ص، 
�لأحيان  بع�ص  يف  �لرئي�ص  و�إلز�م  �لقيد   ذلك  من  بالتخفيف  ويكون 
باإ�سد�ر ذلك �لأمر كتابًة ، ويكون على �سبيل �حل�سر يف �حلالت �لتي 
قد يدرك فيها ماأمور �ل�سبط �لق�سائي بحدوث �أ�سر�ر ج�سيمة بالغري .  

وتبنت �لدر��سة �أي�سًا م�سروع للتاأمني على م�سوؤولية ماأموري �ل�سبط 
�لق�سائي �ملدنية تتحمل فيه �سركات �لتاأمني �مل�سوؤولية بدًل عن �لدولة، 
�ل�سبط  ماأموري  عاتق  على  �مللقاة  �مل�سوؤولية  عبء  لتخفيف  وذلك 
�لق�سائي من جانب ، ومن جانب �آخر ي�ساهم هذ� �لت�سور يف جعل دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �لدول �ل�سباقة يف تبني هكذ� م�سروع �لأمر 
�لذي يوؤدي �إىل زيادة يف �لدخل �لقومي للدولة وهو ما يوؤدي بطبيعة 

�حلال للرتكيز ب�سكل �أكرب مل�ساريع تطوير �لبنية �لتحتية للدولة .  
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tاملسؤولية املدنية ملأموري الضبط القضايئ - دراسة مقارنة

Judicial Officers' Civil Liability
A comparative Study 

  

Study throws spotlight on compensation of 
those affected by errors made by judicial officers 
in a way that strikes a balance in compensation and 
also maintains dignity and reputation of judicial 
investigation bodies and rights of their staff. Study 
also explains basis and principles adopted by Emirati 
and Egyptian laws in the establishment of judicial 
officers' civil liability.  Study handles the subject in 
5 chapters and 13 topics, summing up with a host of 
recommendations and findings, the key of which is 
the paramount importance of activating the role of 
surveillance and control over actions which cause 
harm to persons or establishments. According to the 
study, this can be achieved by raising awareness of 
judicial officers through lectures and debates. 

Study also recommends the amendment of law 
obliging judicial officers to execute orders issued 
by head of judicial body. It also recommends 
obliging head of judicial body to issue orders in 
a written form in specific cases where a judicial 
officer expects a grievous harm is going to affect 
third parties.

Furthermore, study recommends that insurance 
companies bear civil liability of judicial officers 
instead of state in order to alleviate judicial officers' 
responsibility from one hand, and boost national 
economy from the other. According to study, 
adoption of the aforementioned recommendation 
will render UAE the first to implement such initiative 
and shift its focus to infrastructure development 
projects. 
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املقدمة: 

�حلمد هلل رب �لعاملني حمدً� طّيبًا مباركًا ملء �ل�سماو�ت و�لأر�ص، و�ل�سالة و�ل�سالم على 
�سيدنا ونبينا حممد �أ�سرف �خللق �أجمعني، وعلى �آله و�سحبه �لطيبني... �أمــا بعــد:

يعترب �ل�سبط �لق�سائي من �مل�سائل �حليوية و�لن�سطة يف كل جمتمع، كما �أنه �لنو�ة �لأ�سا�سية 
�ملدنية  �مل�سوؤولية  ومو�سوعنا  �لأمان،  معاين  جميع  تنعدم  وبانعد�مه  و�ل�ستقر�ر،  �لأمن  حلفظ 
ملاأموري �ل�سبط �لق�سائي �إمنا هو �أثر لإخالل ماأمور �ل�سبط لدوره يف حفظ ذلك �لأمن، �سو�ء 
�أن  بالغري بطرق غري م�سروعة، ذلك  �أن يحدث �سرر�  �أو ما ميكن  �لإهمال،  �أم  بالتعدي،  �أكان 
�إجر�ء�ت وتد�بري قد  �لق�سائي وما تنطوي عليه من  �لطبيعة �خلا�سة لأعمال ماأموري �ل�سبط 
توؤدي �إىل �أ�سر�ر مادية �أو معنوية باملجتمع �أو �لفرد، دون �أن ي�ستطيع �مل�سرورون منهم �ملطالبة 
�لعامة  �مل�سلحة  بغر�ص  تتم  لأنها  خطاأ،  و�سفها  ي�سعب  �أعمالهم  �أغلب  لأن  وذلك  بالتعوي�ص، 
و�ملحافظة على �لدور �لأ�سا�سي لعمل �أجهزة �ل�سبط �لق�سائي وهو حفظ �لأمن و�لنظام �لعام يف 

�لبالد وذلك من خالل �لقانون.
ما قد يحدث  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأمور  بها  يقوم  �لتي  و�لعمليات  �لأعمال  �أن هناك من  �إل 
ويعر�ص مرتكبها للمطالبة بالتعوي�ص، وذلك ��ستناًد� �إىل ن�ص �ملادة )282( من قانون �ملعامالت 
ب�سمان  مميز  غري  ولو  فاعله  يلزم  بالغري  �إ�سر�ر  ))كل  �أن:  على  تن�ص  �لتي  �لإمار�تي  �ملدنية 

�ل�سرر((.
 ومن هنا �رتاأينا يف هذ� �لبحث �إىل �سرورة �لوقوف على نظام �لتعوي�ص عن �أخطاء �ل�سبطية 
�لق�سائية وتطويره مبا يكفل �لتو�زن �ملن�سود بني حمدث �ل�سرر و�مل�سرور، و�لذي نهدف به �إىل 
حماولة �لو�سول للطريقة �لتي متكننا من حماية �ملجتمع و�أفر�ده من �لتع�سف �أو �لإهمال مهما 
كانت درجة كل منهما، و�ل�سادرة من �أفعال ماأموري �ل�سبط �لق�سائي، مع �لأخذ بالعتبار نحو 
�لتو�زن �أثناء تعوي�ص �مل�سرورين دون �لإخالل بهيبة �أجهزة �ل�سبط �لق�سائي وكر�مته ومر�فقه، 

وحماية جلانب ماأمور �ل�سبط �لق�سائي �أثناء قيامه بو�جباته �لوظيفية.
�ل�سكلية  �جلو�نب  بيان  هو  هذ�،  بحثنا  يف  �إليها  ن�سبو  �لتي  �لأهد�ف  �أهم  من  �أن  كما   
�عتمد  �لتي  �لأ�س�ص  طريق  عن  وذلك  �ملدنية؛  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأموري  مل�سوؤولية  و�ملو�سوعية 
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عليها �مل�سّرعان �مل�سري و�لإمار�تي يف تاأ�سي�ص تلك �مل�سوؤولية، مع ��ستعر��ص �لنظريات �لفقهية 
قانونية  ن�سو�ص  �إدر�ج  �أو  �لقانونية  �لن�سو�ص  تعديل  يف  �ملقرتحات  �أن�سب  لأخذ  �لعالقة؛  ذ�ت 

جديدة حول �مل�ساكل �لقائمة يف م�سوؤولية ماأموري �ل�سبط �لق�سائي �ملدنية.

�من خالل ذلك ميكننا اإجمال اأهمية البحث يف �ست نقاط اأ�سا�سية، �هي كالتايل:
ملاأموري  �ملدنية  للم�سوؤولية  و�لعملية  منها  �لعلمية  و�ل�سكلية  �ملو�سوعية  �جلو�نب  بيان  اأ�اًل: 

�ل�سبط �لق�سائي.
ثانياً: بيان �مل�ساكل �لو�قعية �لقائمة يف م�سوؤولية ماأموري �ل�سبط �لق�سائي �ملدنية، وعر�ص 
بالقانون  مقارنًة  �لإمار�تي  للقانون  و�لت�سريعية  �لفقهية  و�ملقرتحات  �حللول  �أن�سب 

�مل�سري.
�ملدنية،  �لق�سائي  �ل�سبط  ملاأموري  �ملدنية  �مل�سوؤولية  يف  �ملتخ�س�سة  �ملوؤلفات  قلة  ثالثاً: 
مهنة  يف  و�مل�ستغلني  �لعاملني  كرثة  بجانب  �لإمار�تي  و�لت�سريع  �لفقه  يف  خ�سو�سًا 

�ل�سبطية �لق�سائية يف �لدولة.
�لقانونية عامة،  بامل�سوؤوليات  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأموري  لدى  �لقانوين  �لوعي  رابعاً: غياب 
�أثناء  �ملهنية  �أو  �ل�سخ�سية  �أخطائهم  عن  تن�ساأ  قد  و�لتي  خا�سة،  �ملدنية  و�مل�سوؤولية 

ممار�ستهم لأعمالهم �لوظيفية.
�أفر�د  وحماية  �لق�سائي،  �ل�سبط  ماأموري  لدى  �لوظيفي  �لأمان  مفهوم  حتقيق  خام�ساً: 
�ملجتمع من �لتع�سف �لوظيفي �لذي قد ين�ساأ من �لأفعال �ل�سادرة من هذه �لطائفة من 

�ملوظفني، و�لتي ت�سر بالآخرين.
�لفئات حتت  باإدخال هذه  �لتاأمني،  �أنظمة  ناحية  �لت�سريعية من  �لتغيري�ت  �ساد�ساً: مو�كبة 
�ملجالت  جمموعة  مع  مو�كبًة  �لدولة  يف  �لتاأمني  ب�سركات  و�لأمان  �لأمن  مظالت 

�لإلز�مية �ملختلفة للت�سريع �لإمار�تي باإلز�مية �لتاأمني فيها.
ومن هنا فقد جاءت خطة �لبحث بدر��سة �ملقارنة بني نهجي �مل�سرعان �مل�سري و�لإمار�تي؛ 
�سورة  لبيان  �لبحث،  هذ�  يف  �ملدرجة  �ملو��سيع  خالل  من  �حللول  �أن�سب  على  �ل�سوء  لت�سليط 

و��سحة للم�سّرع �لإمار�تي؛ وذلك رغبًة باأخذ �لأن�سب منها.
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�لق�سائي" من  "�مل�سوؤولية �ملدنية ملاأموري �ل�سبط  وعليه �ستكون در��سة هذ� �ملو�سوع هي: 
خالل خم�سة ف�سول رئي�سية، وجنملها يف �لآتي: 

�لق�سائي �ل�سبط  ماهية  �لأول:  �لف�سل   •
�ملبحث �لأول: مفهوم �ل�سبط �لق�سائي.  -

�ملبحث �لثاين: �لتمييز بني �ل�سبط �لق�سائي و�ل�سبط �لإد�ري.  -
�ملبحث �لثالث: حتديد ماأموري �ل�سبط �لق�سائي يف �لقانونني �لإمار�تي و�مل�سري.  -

�خت�سا�سهم ونطاق  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأموري  �لتز�مات  �لثاين:  �لف�سل   •
�ملبحث �لأول: �لتز�مات ماأموري �ل�سبط �لق�سائي.  -

�ملبحث �لثاين: �لخت�سا�ص �لزماين و�ملكاين ملاأموري �ل�سبط �لق�سائي.  -
�لق�سائي �ل�سبط  ملاأموري  �ملدنية  �مل�سوؤولية  �أركان  �لثالث:  �لف�سل   •

�ملبحث �لأول: فعل �لإ�سر�ر.  -
�ملبحث �لثاين: �ل�سرر.  -

�ملبحث �لثالث: عالقة �ل�سببية بني فعل �لإ�سر�ر و�ل�سرر.  -
دفعها وو�سائل  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأموري  م�سوؤولية  �أ�سا�ص  �لر�بع:  �لف�سل   •

�ملبحث �لأول: �أ�سا�ص �مل�سوؤولية �ل�سخ�سية ملاأموري �ل�سبط �لق�سائي.  -
�ملبحث �لثاين: �أ�سا�ص م�سوؤولية �لدولة ب�سفتها متبوعا ًعن �أفعال ماأموري �ل�سبط �لق�سائي.  -

�ملبحث �لثالث: و�سائل دفع م�سوؤولية ماأموري �ل�سبط �لق�سائي.  -
�لق�سائي �ل�سبط  ملاأموري  �ملدنية  للم�سوؤولية  كاأثر  �لتعوي�ص  �خلام�ص:  �لف�سل   •

�ملبحث �لأول: ماهية �لتعوي�ص، و�سوره، وكيفية تقديره.  -
�ملبحث �لثاين: �لتاأمني عن �مل�سوؤولية �ملدنية ملاأموري �ل�سبط �لق�سائي.    -

و�هلل ويل �لتوفيق،،
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  الفصل األول
  ماهية الضبط القضائي

  
يبدأ عمل الضبط القضائي منذ اللحظة التي يحقق فيها الضبط اإلداري في منـع اإلخـالل   

ومتى تحققت هذه  ،بحيث يتجسد هذا اإلخالل في صورة واقعة معاقب عليها جنائيا ،بالنظام العام
  .الضبط القضائيكان لمأمور الضبط القضائي مباشرة إجراءات  ،الواقعة الجنائية

 

 ثالثةوفي  ،ماهية الضبط القضائي من عدة نواحٍوعلى هذا األساس ينبغي علينا دراسة 
  :كالتالي وهي ،مباحث
 .مفهوم الضبط القضائي :المبحث األول - 
 .التمييز بين الضبط القضائي والضبط اإلداري :المبحث الثاني - 
 .اإلماراتي والمصري: نينالضبط القضائي في القانوتحديد مأموري  :المبحث الثالث - 
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حفظه بالحزم، ورجـل  : ضبط الشيءمعنى  ورد في مختار الصحاح في مادة ضبط، أّن

 ضـبطَ معنـى  : وفي المعجم المدرسـي ، 1لزوم الشيء وحبسه: والضبط حازم، ؛أي ،ضابط
الحـزم واالتقـان   : حبس الشيء، وأيضـاً : والضبطكتب تفاصيلها وسجل أحداثها، : الدعوى
  .2، والصحيحوالدقيق، الُمْحكم: ط، والمضبوواإلحكام

                                             
م، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتـاب،   1976محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح،  سنة  1

  .400مصر،  ص 
 618م،  ص 1985لمعجم المدرسي، وزارة التربية والتعليم، الجمهورية العربية السورية، محمد خير أبو حرب، ا 2

- 619. 
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  :واصطالحاً
ع لمجموعة من األشـخاص بحسـب   المشّرعليها  مجموعة القواعد القانونية التي نص وه

 بعد وقوع أية أعمال التحري والضبط وجمع األدلةيقومون بوهم  ،وظيفتهم على سبيل الحصر
وخاضعين لها من ناحية اإلشراف على  ،تابعين في أعمالهم للنيابة العامة ويكون هؤالء ،جريمة

راءات الجزائية اإلماراتي على من قانون اإلج) 31(نصت عليه المادة  أعمال وظائفهم وهذا ما
ل شرافه فيما يتعلق بأعمايكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين إل((: أن

وهذا مـا   ،ن للنيابة العامة فنياً وليس إدارياأن مأموري الضبط القضائي تابعو ؛أي، ))وظائفهم
الجهة المختصة التـي  إلى للنائب العام أن يطلب ((: ن المادة التالية من نفس القانونيتبين لنا م

 ،ر في عملهيتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قّص
وذلك كله بغير إخالل بـالحق فـي رفـع الـدعوى     ؛ يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وله أن
بعد اتخاذ جميع الوسائل التحفظيـة  أن جميع أوراق المحضر ترفع للنائب العام  كما ،))الجزائية

 يدون اتخاذ أي إجراء من قبل مأمور الضـبط القضـائ  الالزمة للمحافظة على أدلة الجريمة، 
  .يكون خارجاً عن نطاق اختصاصه في الواقعة

أوالهم القـانون هـذه الصـفة دون     حيث ،صفة رجال الضبط صفة خاصة إّنومن هنا ف
كما أن قراراتهم تعتبر قاطعة صادرة مـن   ،كرجل الضبط اإلداري ،غيرهم من رجال الضبط

  .1موظف عام ال يجوز التظلم فيها
 م1950لسـنة   150المصري رقم اءات الجنائية من قانون اإلجر )21(نصت المادة  وقد
وجمـع االسـتدالالت    ،يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها((: على أن

 من قـانون اإلجـراءات الجزائيـة   ) 30(المادة  تنص كذلكو ،))التي تلزم للتحقيق والدعوى
ائم والبحث عـن مرتكبيهـا   يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجر(( :على أن اإلماراتي

 وقد استخلص الفقهاء من هذين النصـين  .))وجمع المعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام
  .والمعنى الشكلي ،المعنى الوظيفي :معنيين للضبط القضائي هما

                                             
  .وما بعدها 6م، ال يوجد دار نشر ص  2006جمال جرجس، التربية الدستورية ألعمال الضبطية القضائية،  1
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اعليها بالبحث عن ف وذلك ،أما المعنى الوظيفي فيقصد به تعقب الجريمة بعد وقوعها بالفعل
جميع الموظفين : أما المعنى الشكلي فيقصد به، 1إلثبات التهمة عليهم ستدالالت الالزمةوجمع اال

  .2الذين خّول لهم القانون جمع االستدالالت
أكانوا من أعضاء السلك سواء  ،جميع المكلفين بهذه الوظيفة ينطبق علىوهذا التعريف 

كانت هذه الجريمة أسواء  ،الجريمةفوظيفة الضبط القضائي ال تبدأ إال بوقوع  ،غيرهأم  الشرطي
  .حد الشروع المعاقب عليه قانونا دأم وقفت عن ،تامة

والتحري عن الدالئل التي  ،تستهدف هذه الوظيفة البحث عن الجرائم وعن مرتكبيهاو
أنها تهدف  ؛أي ،وظيفة الضبط القضائي قمعية إّن: لذلك قيل؛ يترجح معها نسبة الجريمة إليهم

هذا القول ينطوي على أن  غير ،3وعدم تمكينه من اإلفالت من يد العدالة ،إلى ردع الجاني
بل يساهم  ،وذلك ألن مهمة الضبط القضائي ليست رادعة على وجه التحديد ؛شيء من التجاوز

حيث إنها وظيفة ضبطية بالمعنى  ،4الضبط القضائي في الردع المترتب على الحكم الجنائي
عن الجرائم وبحثه عن مرتكبيها وجمع الدالئل  مور الضبطوذلك من خالل كشف مأ ،الدقيق

   .التي تؤيد ارتكابهم للجريمة
 ،5اا منعيأيضا غرًض انجد أن له ،لضبط القضائيضبطي لوظيفة اجانب الغرض الوإلى 

إذ كلما أدرك من يفكر في ارتكاب  ،6هدفه اإلقالل من ارتكاب الجرائموهذا الغرض المنعي 
كان ذلك مانعا له من و ،إفالته من يد العدالة نادرة كلما كانت فرصة رتكبهامن اكل  جريمة أو

   .اإلقدام على ارتكابها أو العودة إليها مرة أخرى

                                             
، الطبعة الثانية، )ة مقارنةدراس(إبراهيم حامد مرسي طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، رسالة دكتوراة  1

  . وما بعدها 71م، الناشر المكتبة القانونية، مصر، ص  1997
م، الناشـر مطبعـة    1962عوض عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة الرابعة، سنة  2

  .243نهضة مصر، ص 
  .513ص  534، دار النهضة العربية، رقم م 1982محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، سنة  3
، ص 1م، دار النشـر للجامعـات ج  1955/  1954توفيق شحاته، مبادئ القانون اإلداري، الطبعة األولى، سنة  4

328.  
  .687ص  359رقم  20مجموعة مجلس الدولة ألحكام القضاء اإلداري المصري، س  11/1/1967جلسة  5
  .298م، دار الفكر العربي، ص 1978والعقاب، سنة مأمون سالمة، أصول علم اإلجرام  6
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ل هناك فارقا قانونيا بين كنعرف أن أن بّد  الاإلداري و القضائي :ينللتمييز بين الضبطو

وأيضاً اختالفهما  من الضبط القضائي والضبط اإلداري يرجع إلى اختالف مصدر كل منهما،
الضبط القضائي تتواله سلطة القضاء في المحاكم وأعضاء النيابة العامة، وأن  ّنحيث إتأسيساً، 

التمييز  ، إال أن هذا1الضبط اإلداري تتواله السلطة التنفيذية متمثلة في هيئاتها اإلدارية وموظفيها
  .ذلك إلى وحدة األفراد المكلفين بكال الضبطين ، ويرجع2ليس واضحا ودقيقا من الناحية العملية

                                             
م، دار  1989حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية ألعمال الضبط اإلداري، دراسة مقارنـة،   1

  .وما بعدها 85المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ص 
م، 7/12/1988قضـائية بتـاريخ    10لسنة  68األحكام الجزائية في الطعن رقم  - حكم المحكمة االتحادية العليا 2

م لم يفرق بـين   1976لسنة  12إن جهاز الشرطة في الدولة المنظم بالقانون االتحادي رقم : ((والذي جاء فيه
صنفين من الضابطة في طلب القانون وهما الضابطة اإلدارية والضابطة العدلية على الرغم من وجود اختالف 

ة هي التي تحول دون وقوع الجرائم وذلك بمراقبة األشخاص المشتبه فـيهم وتنفيـذ   بينهما إذ الضابطة اإلداري
القوانين التي تمنع حمل السالح والمتاجرة بالمواد السامة والمحافظة على األمالك والقيام بالدوريات وبث العيون 

بينما الضابطة العدلية . لتقصي آثار المجرمين، وغير ذلك من األمور التي تسهر على حفظ النظام في المجتمع
وإذ تبين من ذلـك أن جهـاز   . هي التي تثبت وقوع الجرائم وجمع أدلتها لتأمين عقوبة فاعليها بواسطة المحاكم

الشرطة في الدولة هو جهاز موحد مثلما ذكر؛ فإن ما يقوم به هذا الجهاز من تحريات في نطاق مهمته األمنيـة  
ذن مسبق من النيابة العامة بخالف التفتيش الخاضع في أحكامه لقـانون  والقانونية ال يتوقف إجراؤه على أخذ إ

اإلجراءات الجزائية فإنه ال يأمر به إال سلطة من سلطات التحقيق بمناسبة جريمة جناية أو جنحة تـرى أنهـا   
وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين وأن هناك من الدالئل ما يكفي للتعرض لحرية المـتهم الشخصـية أو   

مسكنه؛ ألن ذلك هو حكم التفتيش الذي نظم ذلك القانون قواعده وضبط حاالته وجعل لرجـال الضـبط    لحرمة
القضائي ولمن خولهم سلطة التحقيق مباشرته في حدود القانون بخالف التحريات المشار إليها األخرى آنفا فإنها 

يمة تحقق وقوعها ثم إّن المتهم إذا نوع من البحث واالستقصاء أو هو نوع من التنقيب عن األشياء الخاصة بجر
رضى به كما هو عليه األمر في قضية الحال ورأت محكمة الموضوع سالمة هذا اإلجراء جاز لها أن تأخـذ  

   )).بنتيجة هذا التنقيب كدليل من أدلة اإلثبات في الدعوى
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هذا وال تقتصر العالقة بين الضبط اإلداري والقضائي على موظفيها، بل قد تتجاوزها إلى 
دد أن زيادة ع :أعمالها، فكثيرا ما يكون نشاط كل منهما وثيق الصلة باآلخر، ومثال ذلك

توقيع تمكّن من البحث عن المجرمين و لّهتسو، دوريات األمن من شأنها أن تقلل عدد الجرائم
ويسرع في التعرف على مرتكبي الجرائم  ،حين ينشط الضبط القضائيكذلك  العقاب عليهم،

  .اوأمنً ااستتباًب النظام العام أكثر كونفي ،وتوقيع العقاب عليهم
عات تي الضبط القضائي والضبط اإلداري من الموضوومن ثم باتت التفرقة بين وظيف

حيث كان تحديد معيار التمييز بين السلطتين من المشكالت  ،غالبية الشراحو القضاء البارزة عند
   .الشهيرة في مجال العمل القانوني

يمارس الضبط في الدولة الحديثة وظيفتين متباينتين بواسطة نوعين متميزين من و
بحيث تدور الوظيفة األولى  ،ووظيفة الضبط القضائي ،فة الضبط اإلداريوهما وظي :األنشطة

وتتجه الوظيفة الثانية إلى تعقب الجريمة بعد وقوعها  ،حول منع الجريمة باتخاذ التدابير األمنية
   .1لتحقيق الدعوى الجنائية ؛والبحث عن مرتكبيها وجمع االستدالالت الالزمة

مور الضبط فال يتدخل مأ ،تنتهي وظيفة الضبط اإلداري وتبدأ وظيفة الضبط القضائي حيث
حيث يمارس إجراءات وسلطات  ،إال إذا وقع إخالل فعلي بالنظام العامالقضائي بصفته األخيرة، 

بل تؤدى  ،هذه الوظيفة بمعرفة األفراد وال تؤدى ،حددتها القوانين المختلفة بحدود متفاوتة
   .2)مأموري الضبط القضائي(عليهم مسمى  دهم القوانين وتطلقبمعرفة موظفين تحد

بأهم مشكالت اإلنسان منذ  والضبط القضائي ،الضبط اإلداري: بصورتيه الضبط  ويرتبط 
ألنه من خالل الضبط يمكن للسلطة القائمة على تنفيذه فرض قيود علـى  ؛ وهي الحرية ،وجوده

خر تبعا للنظام السياسي السائد ا من مجتمع آلا واتساًعوتختلف هذه القيود ضيقً ،حريات األفراد
  .3فيه

                                             
  .وما بعدها 85حلمي الدقدوقي، المرجع السابق، ص   1
م، الناشر دار النهضة العربية،  1998ود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، ممدوح إبراهيم السبكي، حد 2

  .وما بعدها 4مصر ص 
  .4ممدوح إبراهيم السبكي، المرجع السابق، ص   3
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وقد تبلورت أغراض الضبط اإلداري في المفهوم الحديث في سيادة النظام العـام وحفـظ   
لتحقيق هذه األغـراض بتـدخالت   ؛ سائلووضعت الو ،األمن وتوفير السكينة والصحة العامة

ل في بعض األحيان وهي وإن كانت قد تفش ،اإلدارة المشروعة في نشاطات األفراد والجماعات
نها تفسح المجال ألعمال وظيفة أخرى هي وظيفـة الضـبط   فإ ،في قيامها بواجب منع الجريمة

  .1القضائي
التمييز ومن ثَم  والضبط القضائي ،دراسة الضبط اإلداريب نقومعلى ما تقدم فسوف  بناًءو
  :أربعة مطالب وهي كالتالي من خالل وذلك ،ابينهم

 .لضبط القضائي وخصائصهماهية ا :المطلب األول .1
 .ماهية الضبط اإلداري وخصائصه :المطلب الثاني .2
 .أهمية التمييز بين الضبط القضائي واإلداري :المطلب الثالث .3
  .معيار التمييز بين الضبط القضائي واإلداري :المطلب الرابع .4
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 تُطلق على  الضبط القضائيعملية سابقا فإّن كما عرفنا  :مفهوم الضبط القضائي
 ،اإلجراءات المنوطة برجال الضبط القضائي منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكم نهائي فيها

مستندة بنصوص القانون  ،وذلك فيما يتعلق بإجراءات رجال الضبط من صحتها ومشروعيتها
يمارس و ،ل فعلي بالنظام العاميتدخل مأمور الضبط القضائي إذا وقع إخالو، وفي حدود سلطتهم

  .إجراءات وسلطات حددتها القوانين المختلفة بحدود متفاوتة
 من ذات طابع قضائينها األولى أ :كما أن الضبط القضائي يتميز بعدة خصائص رئيسية

في مباشرتها أمام القضاء صاحب  الثانيةو ،حيث مساهمتها في تحديد سلطة الدولة في العقاب
  :وذلك على التفصيل التالي ،مها ومراقبتهاالحق في تقيي

 

                                             
منع وقوع هذا اإلخالل ومعاقبة : أنه لمواجهة أّي إخالل باألمن العام يجب استخدام أسلوبين مكملين لبعضهما وهما 1

  .5د ارتكابه واقعة اإلخالل بالعقاب الرادع، لالستفادة راجع ممدوح السبكي، المرجع نفسه، صالجاني بع
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  الطابع القضائي لوظيفة الضبط القضائي :أوال
ينبع الطابع القضائي لوظيفة الضبط القضائي من مساهمتها الفعلية في تحديد سلطة الدولة 

فسلطة الدولة في  ،وفي المراحل التي تمر بها اإلجراءات حتى يتم فرض العقاب ،في العقاب
والقضاء هو الجهاز المستقل المحايد القادر  ،طوي على مساس جسيم بحرية المتهمالعقاب تن

  .1مداها بوصفه الحارس الطبيعي للحريات  على إقرار هذه السلطة وتحديد
ب على النظام العام يترت ويشكل ارتكاب جريمة من الجرائم التي ينص عليها القانون اعتداًء

وال يتصور معاقبة الجاني مرتكب الجريمة  ،هذا النظامل بعليه حق الدولة في معاقبة من أخ
وذلك ألن الدولة ال ؛ 2وتطبيق قانون العقوبات في حقه إال بعد صدور حكم قضائي في شأنه

بارتكاب الجريمة  واختياراً ولو اعترف طواعيةً ،حكم باإلدانةالتملك معاقبة الجاني قبل صدور 
ال عقوبة بغير حكم من (وهذا هو ما يعبر عنه مبدأ  ،العقوبة المنصوص عليها قانونارضي بأو 

  .3وهو من المبادئ المستقرة في القانون الحديث) القضاء
تولد دليال يمكن االستناد إليه  ،التي تطرح للمناقشة مأموري الضبط القضائيأعمال  كما أن

لبا ما تسفر ن إجراءات الضبط القضائي غابل إ ،في الوصول إلى الحقيقة وإعمال حكم القانون
كما هو الحال في إجراءات المعاينة  ،4عن أدلة مادية تؤثر تأثيرا مباشرا في اقتناع القاضي

   .والتفتيش وضبط األشياء
 

  أعمال مأموري الضبط القضائي في التقدير القضائي :نياثا
 وليةالمسؤ أكانت ممهدة للخصومة الجنائية أم عمال الضبط القضائي جميعها سواءإن أ

ومن هنا كانت هذه األعمال  ،كي تقول كلمتها فيها؛ تعرض على المحكمة ،منهاجزءاً  نية أوالمد
  .5قضائية من حيث الجهة المخاطبة بهذه اإلجراءات وهي قضاء الحكم

                                             
أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، المجلد األول، الجزء األول والثاني، الطبعة الرابعـة،    1

  .143م، بدون دار نشر، ص  1981
  .34م، دار النهضة العربية، القاهرة ص  1986اءات الجنائية، فوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجر 2
  .24ممدوح إبراهيم السبكي، مرجع سابق، ص  3

  .351أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص   4
  .25ممدوح إبراهيم السبكي، مرجع سابق، ص    5
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: إلى سببينويرجع هذا االختالف  ،اختلف الفقهاء في وضع تعريف محدد للضبط اإلداري
والثاني االتجاه الشخصي  ،األول هو اختالف المنظور الذي ينظر به لوظيفة الضبط اإلداري

وذلك  ،الفلسفي في تناول فكرة الضبط اإلداري من حيث التوسع في مفهوم الضبط أو تضييقه
  :على النحو التالي

 

  الضبط اإلداري بالمعنى الواسع :أوال
 ،لى تأثير المعنى اللغوي لكلمة ضبط على التعريفيرجع التوسع في هذا المفهوم إ

عن التنظيم القانوني  فأصحاب هذا الرأي يرون أن اصطالح الضبط ال يعدو أن يكون تعبيراً
حيث يرى الفقيه هوريو أن الضبط هو تنظيم لمدينة  ،ويكاد أن يكون مرادفا لكلمة القانون

وقد انتهى إلى تعريف  ،ستخدام الوقائي للقانونوذلك باال ،أو هو سيادة النظام والسالم) الدولة(
الحكم فيها و يكاد يستوعب كل وظيفةبل  ،شامل موسع للضبط يشمل كافة أوجه النشاط اإلداري

كما ذهب آخر إلى أن الضبط يشمل كل وسائل المنع التي تقيد بها اإلدارة عدا القضاء الجنائي، 
  .1األنشطة العامة المتنوعة األنشطة الخاصة بطريقة مباشرة تحقيقا ألغراض

 

  الضبط اإلداري بالمعنى الضيق :ثانيا
ط الذي تتواله الهيئات بأنه النشا :يذهب أنصار هذا االتجاه إلى تعريف الضبط اإلداري

  .2بهدف صيانة النظام العام ؛ وذلكفي تقييد النشاط الخاصاإلدارية 
بما  ،في تقييد الحريات الفردية اًواضح الضبط اإلداري يتميز تمييزاً ثر ذلك فإّنوعلى إ

فالضبط اإلداري ؛ يستهدفه من المحافظة على النظام العام في المجتمع وصيانة لحقوق األفراد

                                             
مأخوذة منها هذه اآلراء ، الهامش لمراجعة مصادر الكتب الفرنسية ال7ممدوح إبراهيم السبكي، مرجع سابق، ص  1

  .الفقهية
م، دار الفكر الجامعي، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب  1981محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط اإلداري،  2

  .4الجامعي، القاهرة، ص 
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إلدارة بمقتضاه دون نص قانوني ال تتدخل احيث تبعا لهذا الرأي يتسم بنظام قانوني خاص 
 ،1ى عند عدم وجود نص قانونيفالسالم العام ال يحتمل اإلخالل به حت ،يخول لها هذا التدخل

على عكس الضبط بالمعنى الواسع الذي يمكن لإلدارة فيه أن تقيد الحريات دون االستناد إلى 
  .2نص قانوني يبيح هذا التقييد

 

  :رأي الباحث
االتجاه المؤيد للتعريف الموسع للضبط اإلداري محل نظر، ذلك أنه يجعل من  ّنالواقع إفي 

هو قد ساوى بين الضبط والوظيفة اإلدارية مع أن الضبط جزء من والعكس، ف الفرع أصال
النشاط اإلداري، كما أنه يؤخذ على التعريف الموسع عدم الوضوح، فالتعريفات القانونية ال 

وال عمليات تحكمية خالصة، وإنما ينبغي أن تكون  ،ينبغي أن تكون عمليات منطقية خالصة
حتى تؤدي إلى تقسيمات  والفائدة العملية ،منطق المنسقبين ال تعريفات ذات وظيفة، وأن توفق

  .3ستعمالقابلة لال
ننا نرجح التعريف الضيق لمفهوم الضبط فإ؛ للتعريف الموسع وبناء على النقد السابق

 :النظام العام بعناصره الثالثةعبارة عن نظام قانوني يهدف إلى المحافظة على  بأنه ،اإلداري
 فهناك لضبط اإلداريأما بالنسبة لخصائص ا ،والسكينة العامة ،امةوالصحة الع ،األمن العام

  :نعرضها فيما يلي ،ثالث خصائص أساسية يتميز بها

                                             
  .7انظر محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص  1
  :لمزيد من التفاصيل حول تعريف الضبط اإلداري انظر 2
حمد فتح الباب، سلطات الضبط اإلداري في مجال ممارسة حرية االجتماعات العامة، دراسة مقارنـة،  محمد أ - 

 .وما بعدها 25م، بدون دار نشر، ص  1993

 .81م،  دار النهضة العربية، مصر، ص  1985بكر قباني، القانون اإلداري، سنة  - 

ية، دراسة مقارنة، رسالة دكتـوراه، سـنة   ممدوح عبد الحميد، سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائ  - 
 .وما بعدها 23م، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، مصر، ص  1991

م، مكتبـة الطالـب،    1982محمد ميرغني خيري، المبادئ العامة للقانون اإلداري المغربي، الطبعة الثالثـة،    - 
  .275الرباط، ص 

  .9ممدوح إبراهيم السبكي، مرجع سابق، ص    3



  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي
 

-36- 

 

  السمة القومية للضبط اإلداري :أوال
كانت حيث  ،ضبط اإلداري منذ نشأتهويتميز الضبط اإلداري بطابع قومي مصاحب لل

ومن ثم كانت وظيفته  ،ذات دور وقائي مانع باعتبارها الدولة في القديم تمارسه بال حدود
  .1وكانت مقدمة على وظيفتي القضاء والتشريع ،عصب السلطة العامة ووجودها

 

وقد يرتد  ،نشأة محلية قول ال يتسم بالموضوعية بأن الضبط اإلداري ذو الذي يرى والقول
أو االستناد إلى  ،ةباعثه إلى أسلوب توزيع االختصاص بين الهيئات المحلية والسلطات المركزي

بجعلها من اختصاص السلطات  ، وذلكظاهر التنظيم التشريعي لبعض مظاهر السلطة الضابطة
وليس له أدنى صلة بالنشأة األولى  ،ر يتكيف مع أوضاع كل دولة على حدافهذا األم ،المحلية

  .2للضبط اإلداري
  

  ضرورة الضبط اإلداري :ثانيا
أفراده حرياتهم األساسية بأكملها جميع يمارس  ،اًمنظم اًتصور مجتمعأن نال يمكن مطلقا 

حيث يمكن  ،يكفل المحافظة على هذا التنظيم هنا أنودور الضبط اإلداري  ،لهدون تنظيم 
ومن ناحية أخرى فإن  ،الضبط اإلداري يرتبط بالمجتمع المدني المنظم وجودا وعدما إن :القول

  .3عالجالفالوقاية خير من  ؛لقضائي ال يغني عن الضبط اإلداريالضبط ا
 

                                             
محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للبوليس اإلداري في مصر، السنة الثانية، بدون سنة طبـع، مجلـة     1

  .وما بعدها 280مجلس الدولة، ص 
  . 281محمود سعد الدين الشريف، المرجع السابق، ص  2
لميالد في عصر حـور  قبل ا 1340ويمكن القول بأن أول تنظيم ضبطي متطور ظهر في مصر الفرعونية عام  3

  :انظر. محب كما أن أول من استخدم الكالب في أعمال الحراسة في الشرطة هم المصريون القدماء
 .17م، دار النهضة العربية، مصر، ص  1973محمود سالم زناتي، تاريخ القانون المصري، سنة   - 

م، مجلـة األمـن    1975، سنة بهاء الدين إبراهيم محمود، أجهزة الشرطة واختصاصاتها في مصر الفرعونية  - 
  .36 – 31، القاهرة، ص 68العام، العدد 
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  مرونة الضبط اإلداري :ثالثا
يتصف الضبط اإلداري بالمرونة حيث يتوقف مدى تدخله في األنشطة الفردية تبعا 

 القوانين واألعراف المتبعة، ؛أي ،للنظام السائدالختالف الظروف والمالبسات المصاحبة 
لحفاظ على النظام العام الذي يستعصي ويرجع السبب في ذلك إلى مرونة أهدافه المتمثلة في ا

إذ يتأثر الضبط اإلداري حتما باعتباره مرآة تعكس متطلبات هذا  ،بدوره على الثبات واالستقرار
  .النظام بمختلف جوانبه

ومن ناحية أخرى فإن الضبط اإلداري ينفصل بمدلول الحرية لكونه يمارس نشاطه من 
وذلك على حسب  ،الحرية يختلف بمدلوله ومضمونهمفهوم  ّنإحيث  ،خالل فرض القيود عليها

  .1المكان والزمان والفكر السائد
ومنع وقوع األعمال التي تخل بالنظام العام،  ،الضبط اإلداري يقوم بمراقبة األفراد :رابعاً

 وحماية هذا النظام قبل ارتكاب الجريمة، فمهمته وقائية، حيث تمارس السلطة الضبطية نشاطاً
  .من شأنه اإلضرار بالنظام العام ما ائم وكلللجر مانعاً
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  :من جانبين بين كال الضبطين أهمية التمييز: أوال

في حين  ،وتراقب مشروعيته المحاكم اإلدارية ،فالضبط اإلداري يخضع للقانون اإلداري
  .2وتختص المحاكم الجنائية بمنازعاته ،ن اإلجراءات الجنائيةيخضع الضبط القضائي لقانو

                                             
  :انظر  1
 1969محمود سعد الدين الشريف، فلسفة العالقة بين الضبط اإلداري وبين الحريات، السنة السادسة عشرة، سنة  - 

 .9م مجلة مجلس الدولة، مصر، ص

 1979ئية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، محمد شريف إسماعيل، سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنا - 
  . وما بعدها 30م، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، ص 

/ هـ1429، الطبعة الثالثة، )دراسة مقارنة(أعاد علي حمود القيسي، الوجيز في القانون اإلداري لدولة اإلمارات   2
  .وما بعدها 338ص  م، الناشر أكاديمية شرطة دبي، اإلمارات العربية المتحدة 2008
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بينما  ،وإشرافها السلطة اإلدارية الضبط اإلداري تخضع لرقابةيترتب على ذلك أن أعمال 
ات مختلفة بحسب طبيعة نشاطاتها تخضع وظيفة الضبط القضائي لرقابة موظفين تابعين لوزار

لجهاز  التابعالبا ما يكون مأمور الضبط القضائي وغ ،)أو الزراعة ،أو الصحة ،كالداخلية(
 ،1وهي تبعية رئاسية ،يتبع وزارة الداخلية في أموره اإلدارية والتنظيميةالشرطة واألمن العام 

حيث الوضع في دولة  ،وتبقى أعمال الضبط القضائي عموما خاضعة إلشراف النيابة العامة
  : اإلمارات كالتالي
ويخضعون  في ممارساتهم لوظيفتهم يتبعون النائب العام الضبط القضائي يإن مأمور

) 31(اإلماراتي بنص المادة  وذلك وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية ؛إلشرافه فيما يتعلق بأعمالهم
شرافه فيما يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب وخاضعين إل( :والتي تنص على أن
مة بوقوع جرم خطير الضبط القضائي إخبار النيابة العا وعلى مأمور ،2)يتعلق بأعمال وظائفهم

حال علمهم به، وإال جاز للنائب العام أن يطلب للجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط 
من ) 32(نصت عليه المادة  وهذا ما ،كمته تأديبياًاالقضائي النظر في أمره والمطالبة في مح

التي يتبعها مأمور الضبط  ب إلى الجهة المختصةللنائب العام أن يطل( :القانون نفسه بأن
يطلب رفع  وله أن ،ر في عملهالقضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قّص

  .3)وذلك كله بغير إخالل بالحق في رفع الدعوى الجزائية؛ الدعوى التأديبية عليه
 

وعليهم إيداع  ،العامة من تعليمات االلتزام بما تصدره إليهم النيابة: ومن واجباتهم األخرى
ومن واجباتهم كذلك تنفيذ  ،التي ينظمونها مع بقية أوراق النيابة العامة المحاضر والبالغات

  .4نابات القضائيةاإل
 

                                             
  .م بشأن قوة الشرطة واألمن 1976لسنة  12القانون االتحادي اإلماراتي رقم   1
  .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري) 22/1(تقابلها نص المادة  2
  .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري) 22/2(تقابلها نص المادة  3
م، والمعدل  1992لسنة  35جراءات الجزائية االتحادي اإلماراتي رقم من قانون اإل) 35 – 31(انظر المواد رقم  4

  . م 2005لسنة ) 29(بالقانون االتحادي رقم 
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   :المترتبة على كل منهما وليةالمسؤ :ثانيا
دارة فاإل ،اإلدارة وليةمسؤنشاط اإلدارة وعمالها يكون من ما ينتج من أضرار جراء  ّنإ
ولة عن أعمال الضبط اإلداري والتعويض عنها في حالة ارتكاب رجالها أخطاء جسيمة أو مسؤ

على أن تكون هذه اإلجراءات واألعمال القائمة من مأمور الضبط القضائي ذات طابع  .فاحشة
دون أن يكون لمأمور الضبط  ،وأن تكون بالشكل االعتيادي لها ،أن لها وجه حق ؛أي ،قانوني
 اًوإال كان ذلك سبب ،ها له القانون في أعمالهائي إجراءات تخرجه من الحصانة التي أعّدالقض

   .كما سنرى في الفصول القادمة للبحث ،وقيامها والتعويض عنها وليةالمسؤمن أسباب 
وتنحصر مهمته في الكشف عن الجرائم  ،أما الضبط القضائي فيتسم بالطابع العالجي

وعليه فالسلطة القضائية الضبطية  ،همعليوذلك لتنفيذ العقوبة  ،الةومرتكبيها وتسليمهم للعد
  .1تمارس نشاطا جزائيا يهدف إلى إثبات وقوع الجريمة وإثبات مرتكبيها وجمع أدلتها
صفة السلطة - ولكن في بعض الحاالت قد تكون المهمة مزدوجة وتحمل الصفتين معا 

وهي  ،المرور الذي ينظم حركة المرور كشرطيـ القضائية صفة السلطةاإلدارية الضبطية و
وينظم بها  ،وظيفة ضبط إداري فيقوم بتحرير المخالفات المرورية حال وقوعها من مرتكبيها

   .وهي وظيفة ضبطية قضائية ،محضرا متى استدعى األمر ذلك
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  :تمهيد
وذلك نظرا  ،واإلداري أمرا بالغا في الدقة ،القضائي: بطينار للتمييز بين الضإيجاد معي عّدي

ننا نستعرض بعض هذه المعايير التي ه فإوعلي؛ للتداخل الجوهري بينهما على ما سبق ذكره
  :وهي على النحو التالي ،استعرضها الفقهاء

 

  المعيار الزمني :أوال
والذي يعتبر مانعا ووقائيا لوقوع  ،ط اإلدارييقوم هذا المعيار على أساس نشاط سلطة الضب

الضبط على عكس سلطة  ،وبالتالي فهو سابق على وقوع اإلخالل بالنظام العام ،الجرائم

                                             
  .339أعاد علي حمود القيسي، مرجع سابق، ص   1
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 ،في جمع االستدالالت والتحري عن مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم جرائيةإنها سلطة القضائي فإ
  .1فهو الحق على وقوع الجريمة
فكثيرا ما يتدخل الضبط اإلداري  ،ال يمكن أن يكون مطلقاأنه  يارإال أنه لوحظ في هذا المع

  .2بعد وقوع الجريمة وذلك لمنع تفاقم الخطر
  
  المعيار الشكلي :ثانيا

يقوم هذا المعيار على أساس أن أعمال الضبط اإلداري هي التي يقوم بها رجال الضبط 
ل الضبط القضائي والتي تحرص أما أعمال الضبط القضائي فهي التي يقوم بها رجا ،اإلداري

  .3وذلك على سبيل الحصر ،قوانين اإلجراءات على تحديدهم
ويؤخذ على هذا المعيار أن كثيرا من رجال الضبط اإلداري هم في نفس الوقت رجال 

وعلى ذلك فليس من المفيد االعتماد  ،فرجل الضبط قد يؤدي العملين معا ،الضبط القضائي
  .4ار في التفرقة بين نوعي الضبطبصفة كلية على هذا المعي

  

  معيار إنشاء القاعدة القانونية :ثالثا
يقوم هذا المعيار على أساس أن أعمال الضبط اإلداري تمثل خلقا لقاعدة قانونية لم تكن 

بينما عمل الضبط القضائي  ،باعتبار أن إجراء الضبط اإلداري إجراء مبتدأ ،موجودة من قبل
قد خالف قاعدة قانونية قائمة فعال دون أن يتعدى ذلك  ،أحد األفراديقتصر على التأكد من أن 

  .إلى خلق هذه القاعدة

                                             
م، 1990رمزي طه الشاعر، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة الثالثـة،   1

عادل يونس، رقابة محكمة القضاء اإلداري على قرارات سلطات التحقيـق، مجلـة   : وأيضاً ،147- 143ص 
 .191- 189مجلس الدولة، السنة الخامسة، مصر، ص 

  .188انظر، محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص  2
  .29انظر، ممدوح إبراهيم السبكي، مرجع سابق، ص  3
م، كلية الدراسات العليا،  1989الديمقراطية، رسالة دكتوراه، سنة حلمي خير الحريري، وظيفة البوليس في النظم  4

  .59أكاديمية الشرطة، مصر، ص 
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 كد أن كل نشاطمن المؤ ؛إال أنه يؤخذ على هذا المعيار أيضا عدم فائدته من الناحية العملية
فأحيانا ال يعدو أن يكون دور رجل الضبط  ،لقواعد قانونية اًيحوي على ضبط إداري خلق

  .1تنفيذا لقواعد قائمة اإلداري
 

  معيار طبيعة العمل ذاته :رابعا
فإذا كانت الجهة المتصرفة قد  ،يقوم هذا المعيار على أساس فحص طبيعة العمل ذاته

اتخذت العمل باعتبارها مهمة مساعدة للقضاء هدفها البحث عن الجرائم ومرتكبيها تمهيدا الفتتاح 
  .الضبط القضائيفالعمل يكون من أعمال  ،الدعوى الجزائية

 فإّن ،خذ لحفظ النظام العام دون تحقيق هدف تحريك الدعوى الجنائيةأما إذا كان العمل قد اتُ
ألنه في الوقت الذي يتحاشى ؛ واقعيا هذا المعيار ويعتبر ،العمل يعتبر من أعمال الضبط اإلداري

إلى الخلط بين نوعي  معيار عملي ال يؤدي هوف ،فيه النقد الذي وجه إلى المعايير السابقة
  .2باإلضافة إلى حمايته لحريات األفراد ،الضبط
  

  :رأي الباحث
على ما تقدم وباستعراض معايير التمييز بين الضبط اإلداري والضبط القضائي والنقد  بناًء
حيث يستهدف العمل  ،فإن المعيار الذي نرجحه هو معيار طبيعة العمل ذاته ،إليهما الموجه

  .يكون من أعمال الضبط اإلداريووذلك بمنع اإلخالل به أو منع تفاقمه  ،لعامصيانة النظام ا
نه يكون من أعمال فإ ،أما إذا كان العمل يهدف إلى تعقب مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم

  .الضبط القضائي وهو ما استقر عليه الفقه
 
 
 
 

  

                                             
  .50م، مطبعة جامعة القاهرة، مصر،  ص  1983سعاد الشرقاوي، القانون اإلداري، سنة 1 
  . 30ممدوح إبراهيم السبكي، مرجع سابق، ص   2
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  :تمهيد
وذلك وفقا  ؛تحديد مأموري الضبط القضائي واختصاصاتهم سنعرض في هذا المبحث
  :وذلك في مطلبين متتاليين على النحو التالي ،للقانونين اإلماراتي والمصري

  
Ùæù]<g×Ş¹]<VğÏÊæ<êñ^–ÏÖ]<¼f–Ö]<ë…çÚ`Ú<‚è‚ ÞçÞ^Ï×Ö<^°<êi]…^Úý]<ë†’¹]æ< <

  
ضبط القضائي هم طائفة من رجال السلطة العامة الذين خولهم القانون القيام مأمورو ال

ولكن يضاف إليهم بعض طوائف من  ،بأعمال الضبطية القضائية وهم غالبا رجال الشرطة
 د القانون على تحديد طوائف مأموريوأك ،ومفتشو البلدية وغيرهم الموظفين كرجال الجمارك

رجال السلطة العامة الذين يخولهم القانون صالحيات للكشف  الضبط القضائي بأنهم طائفة من
 من قانون اإلجراءات الجزائية 33وقد أكدت المادة  ،عن الجريمة والقبض على مرتكبيها

  :مأموري الضبط القضائي بقولها ،المعدلة اإلماراتي
  :يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم

 .أعضاء النيابة العامة .1
 .الشرطة وصف ضباطها وأفرادها ضباط .2
 .ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل .3
 .ضباط الجوازات .4
 .ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة والقوات المسلحة .5
 .صف ضباط الدفاع المدنيوضباط  .6
 .مفتشو البلدية .7
 .ون االجتماعيةمفتشو وزارة العمل والشؤ .8
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 .مفتشو وزارة الصحة .9
المخولون بصفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم  الموظفون .10

 .والقرارات المعمول بها
إلى هؤالء طائفة أخرى من الموظفين  إماراتي إجراءات اتحادي )34(وقد أضافت المادة 

يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع (( :يجوز إضافتها إلى مأموري الضبط القضائي بقولها
لمختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي الوزير ا

  .))بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
، طائفتين من مأموري 1من قانون اإلجراءات الجنائية المصري )23(حددت المادة  كما

ام بالنسبة لجميع الجرائم، والثانية ذات اختصاص الضبط القضائي، األولى ذات اختصاص ع
   :، وذلك على النحو التالي2خاص بجرائم معينة تتعلق بالوظائف التي يؤدونها

تضم مأموري الضبط القضائي الذين يباشرون االختصاص العام في نطاق  :األولى
  .اختصاص إقليمي محدد

الختصاص العام في جميع أنحاء تضم مأموري الضبط القضائي الذين يباشرون ا :الثانية
  .الجمهورية

يكون من مأموري  :المصري على أن نائيةمن قانون اإلجراءات الج 23فقد نصت المادة 
  :الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم

 .3أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .1

                                             
  .م 20/5/1971في  200ة الرسمية العدد م، الجريد 1971لسنة  25معدلة بالقانون رقم   1
إجراءات جنائية المصري ونظيره في قانون تحقيق الجنايات نجد أن المشرع  23وبمقارنة سريعة بين نص المادة   2

من قانون تحقيق الجنايات  4في القانون األخير قد حدد مأموري الضبطية القضائية على سبيل الحصر في المادة 
وأحال على التشريعات الخاصة تحديد المأمورين اآلخرين ) من قانون تحقيق الجنايات المختلط 31المادة (األهلي 

علي زكي العرابي، المبادئ األساسية للتحقيقات واإلجراءات : بأوامر عليا أو مراسيم أو قوانين، لالستفادة انظر
  .وما بعدها 258لقاهرة،  ص م، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ا 1940الجنائية، الجزء األول، 

لم يكن معاونو النيابة العامة من مأموري الضبط القضائي عند صدور قانون تحقيق الجنايات حيث لم يرد النص   3
م صدر أمر عال أضفى صـفة الضـبط    1914فبراير  28عليهم في المادة الرابعة من هذا القانون، وبتاريخ 

  .م أصبح معاونو النيابة من مأموري الضبط القضائي 1963سنة ل 7القضائي عليهم وبموجب القانون رقم 
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 .2، والكونستبالت والمساعدون1ضباط الشرطة وأمناؤها .2
 .رؤساء نقط الشرطة .3
 .3شايخ البالد ومشايخ الخفراءالعمد وم .4
 .نظار ووكالء محطات السكك الحديدية الحكومية .5

اإلدارة العامة (داخلية ولمديري أمن المحافظات، ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة ال
  .4، أن يؤدوا األعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم )للتفتيش

                                                                                                         
وقد أضفى المشرع صفة الضبط القضائي على أعضاء النيابة العامة ومعاونيها على الرغم من أنهم يتمتعـون  
بسلطات كاملة في التحقيق أوسع من سلطات الضبط القضائي باإلضافة إلى أن النيابة العامة تعد رئيسة للضبطية 

ائية، وتبرز الحكمة من ذلك في حالة ما إذا تولى قاض أو مستشار منتدب التحقيق في الدعوى طبقا للمادتين القض
من قانون اإلجراءات فعندئذ ال يبقى ألعضاء النيابة العامة سوى سلطتهم كمأموري ضبط قضائي كما  65 – 64

فها تحقيق لعيب في كيفية إجرائها تصـلح  أن بعض اإلجراءات التي تجريها النيابة العامة والتي ال تصلح بوص
وأيضاً، أحمد نشأت، شـرح  . 13انظر، ممدوح إبراهيم السبكي، مرجع سابق، الهامش ص . بوصفها استدالال

  .13م، مطبعة نصر، مصر، ص 1929قانون تحقيق الجنايات، الجزء األول، الطبعة الثانية، 
  .م 1971لسنة  25ب القانون رقم أضيفت فئة أمانة الشرطة إلى قائمة الشرطة بموج  1

إجراءات جزائية ورد على سبيل الحصر، ومن ثم فال يشمل هذا التعداد من يطلـق   23التعداد الوارد في المادة   2
فال يعد من مأموري الضبط القضائي رجال الشـرطة دون درجـة   ) الضبط القضائي مرموس(عليهم مسمى 

  .155ص  57رقم  2، مجموعة أحكام النقض س 6/11/1981نقض . المساعد كالشرطي والخفير والمخبر
صالح مجاهد، الدور القضائي للشرطة في منع الجريمة، أعمال الحلقة األولى لمكافحة الجريمـة، سـنة   : انظر  3

  .379م، منشورات المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة، ص  1961
م إضفاء صفة الضبط القضائي على مديري أمن المحافظات ومفتشـي  يؤيد البعض بحق مسلك المشرع في عد  4

مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، ذلك أن مدير األمن وهو ممثل للسلطة التنفيذية يجب أن يمكن مـن أداء  
  واجبه مع االحتفاظ بسلطانه األدبي،

  :انظر
ؤسسة الثقافة الجماهيريـة، مصـر، ص   م، م 1981عوض محمد، قانون اإلجراءات الجزائية، الجزء األول،  - 

271. 

م، الناشر مكتبة عالم الكتـب،   1977قدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة الشرطية القانونية جنائيا وإداريا،  - 
  .283مصر، ص 
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  :ط القضائي في جميع أنحاء الجمهوريةويكون من مأموري الضب
 .1مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات األمن .1
مديرو اإلدارات واألقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة  .2

والكونستبالت والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة األمن العام في شعب 
 .2بحث الجنائي بمديريات األمنال

 .3ضباط مصلحة السجون .3
 .مديرو اإلدارة العامة لشرطة السكة الحديدية والنقل والمواصالت وضباط هذه اإلدارة .4
 .قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .5
 .4مفتشو وزارة الصحة .6

هم الذين خصتهم  االختصاص الخاص يالضبط القضائي ذو مأموري أما النوع الثاني من
يجوز بقرار من وزير (( :هالمصري بنصها على أن نائيةمن قانون اإلجراءات الج 23مادة ال

القضائي ل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط العدل باالتفاق مع الوزير المختص تخوي
  )).صهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهمبالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصا

عندما أشارت إلى  ،اإلجراءات اإلماراتي السابقن قانون م )33(ويالحظ أن المادة 
تعبير ضابط مغايرة في  موانئ البحرية والجوية قد استخدم المشرعمأموري الضبط القضائي بال

                                             
م تم تعديل اسم اإلدارة العامة للمباحث العامة إلى اإلدارة العامة لمباحث أمن الدولة بموجب القرار الجمهوري رق 1

  .م 1971لسنة  1841
وفـي  . م وكان يطلق عليها مسمى إدارة عموم األمن العام 1913يناير لسنة  29أنشئت مصلحة األمن العام في  2

  .م وافق مجلس الوزراء على تغيير اسمها وأصبحت تسمى مصلحة األمن العام 1953فبراير سنة 
ومـا   65، مجلة األمن العام، مصر، ص 38ع  1967إبراهيم الفحام، نشأة مصلحة األمن العام، يوليو : انظر
  .بعدها

  .م 1884فبراير سنة  10أنشئت مصلحة السجون بتاريخ  3
من قانون اإلجراءات الجنائية هو على سبيل الحصر فال يكسب أي شخص صـفة   23واإلحصاء الوارد بالمادة  4

لقضائي مرتبطة بالوظيفة وليسـت  مأمور الضبط القضائي لمجرد كونه من رجال الشرطة إذ إن صفة الضبط ا
ص  416رقم  3م، مجموعة أحكام النقض س  1952يونيو سنة  19نقض : انظر. مرتبطة بالدرجة العسكرية

1113.  
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ومع ذلك فإن محكمة  .وصف ضباطها وأفرادها ،من تعبير ضباط الشرطة استعملهما  إلى ذلك
عندما قضت بصحة  ،البحرية والجوية في الحكمتمييز دبي قضت بالتسوية بين ضباط الموانئ 

اإلجراءات التي اتخذها صف ضباط بالمطار من ضبط كمية من المخدرات مع أحد القادمين من 
من مأموري  ...صف الضباط القائم بالضبط العريف(( :فقضت المحكمة بأنه ،خارج البالد

ت الجزائية في حدود اختصاصهم من قانون اإلجراءا 33/2الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 
وال يعني إسباغ صفة مأموري الضبط القضائي في الفقرة  ،سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة

على ضباط الموانئ البحرية والجوية قصرها على الضابط من رجال  33الخامسة من المادة 
 ،جرائم فيهاالشرطة في هذه األماكن وتخصيصهم دون غيرهم من رجال الشرطة للقيام بضبط ال
دون أن  ،بل جاءت هذه الفقرة تأكيدا لقصر اختصاصهم على العمل بهذه األماكن دون غيرها

القضائي ذوي الصفة العامة الوارد ذكرها سلب سلطة الضبط من مأموري الضبط ذلك يعني 
  .1))في الفقرة الثانية من هذه المادة

    
<êÞ^{nÖ]<g×Ş¹]<<V<l^{‘^’j}]<<<<æ<êñ^{–ÏÖ]<¼f{–Ö]<ë…çÚ`{Ú<<ÞçÞ^{Ï×Ö<^{ÏÊ°<<<êi]…^{Úý]

æë†’¹]< <
  

  :تمهيد
ال تنحصر أعمال الضبطية القضائية في القيام بالتحريات الالزمة للكشف عن جريمة معينة 

  :نها تشمل باإلضافة إلى ما سبق ما يليبل إ والكشف عن الفاعلين فيها وتجميع األدلة،
  

 :استصدار إذن التفتيش  . أ
ا بتفتيش المتهم وسيارته ومنزله، يستصدر إذن لرجل الضبط المختص دون غيره أنيحق 
يجوز  ال(( :بقولها اإلماراتي جراءات الجزائيةمن قانون اإل) 53( نصت عليه المادة وهذا ما

                                             
رقم  1364، ص )2001( 11م، مجموعة األحكام، العدد 2000لسنة  160، الطعن رقم 4/11/2000تمييز دبي   1

يحة محمد قوراري، المبادئ العامة في قانون اإلجـراءات الجزائيـة   غنام محمد غنام وفت: ، لالستفادة انظر49
  .100م، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية، ص  2006/ هـ 1427اإلماراتي، 
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 متلبساً كنكتابي من النيابة العامة ما لم ي لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن
  .1))..بالجريمة 
 

 :ات وعمل محضر بذلكالمضبوط زبتحريالقيام   . ب
تلك المضبوطات وعمل  يقوم مأمور الضبط القضائي بتحرير في حالة وجود مضبوطات

محضر بذلك كما في حالة ضبط المخدرات، أو أدلة تفيد في ثبوت الجريمة مثل السالح 
تلك المضبوطات  ا إذا كانتالمستعمل في القتل، ومن الطبيعي أن يسأل مأمور الضبط المتهم عّم

  .2ه أو ال تخصهتخص
 

 :اتخاذ بعض التدابير في حالة التلبس  . ت
عند توافر حالة التلبس يقوم مأمور الضبط القضائي بالقبض على من يشتبه بقيامه 

له أن يفتش مسكنه بل  وأيضا له أن يفتش شخصه،، بارتكابها، وتقوم قرائن قوية ضده على ذلك
  .3توافرت شروط هذا القبض أو ذلك التفتيش إذا

ليس له  فإنه كان يجوز للرجل العادي أن يقبض على المتهم المتلبس بارتكاب الجريمة، وإذا
أو تفتيش مسكنه عند توافر حالة التلبس، وإنما له أن يقوم بالقبض على المتهم  ،أن يقوم بتفتيشه

  .4في الوقت الالزم لتسليمه لرجال الشرطة
  

  :ميصفة مأمور الضبط القضائي في غير مواعيد عمله الرس
لو كان في بل  صفته في غير مواعيد عمله الرسمي،ال يفقد  مأمور الضبط القضائيإّن 

 ،إجازة رسمية، إال إذا كان ممن لهم اختصاص نوعي محدد يتعلق بممارسة أعماله الرسمية

                                             
في األحوال التي يجوز فيها : ((من قانون اإلجراءات الجنائية المصري التي تنص على) 46(تقابلها نص المادة  1

، ومع ذلك لم يتطرق المشـرع المصـري   ))وز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشهالقبض قانونا على المتهم يج
 .باإلذن المسبق من النيابة العامة الستصدار أمر التفتيش

 .من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي) 61(راجع نص المادة  2
  .م 2005لسنة ) 29(من القانون نفسه والمعدلة بالقانون االتحادي رقم ) 44(المادة  3
  .100غنام محمد غنام وفتيحة محمد قوراري، المرجع السابق، ص  4
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كرجال المرور ورجال الجمارك ومفتشي البلدية والصحة، وبالتالي فإن له القيام بأعمال تتعلق 
وبناء عليه فإن له أن يقوم بالقبض ، 1لجزائية، ويكون ما يقوم به من أعمال صحيحابالدعوى ا

وقد . والتفتيش عند وقوع جريمة في حالة تلبس، ويصح ما يدونه من محضر لضبط الواقعة
وال يؤثر في ذلك أن يكون الضابط مارس (( :أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ بقولها

  )).2لراحته، طالما أن اختصاصه لم يكون معطال بحكم القانون عمله في الوقت المخصص
ويختلف اختصاص مأموري الضبط القضائي بحسب األحوال، فمنهم من له اختصاص عام 

 33نصت المادة فقد بجميع الجرائم، ومنهم من له اختصاص محدد بنوع معين من الجرائم، 
القضائي ذوي االختصاص النوعي إجراءات جزائية اتحادي على طوائف من مأموري الضبط 

الذين يختصون بإجراءات الضبط القضائي في كل جريمة من الجرائم، وال ينحصر  ؛العام، أي
  :اختصاصهم في جرائم معينة، وهذه الطوائف هي

 .أعضاء النيابة العامة .1
 .ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها .2

ن، فهم من تنحصر أما مأمورو الضبط القضائي ذوو االختصاص النوعي المعي
حيث ينتمي إلى هذه هم عليها، يقتصر اختصاصو ،اختصاصاتهم في أنواع معينة من الجرائم

الطائفة ضباط وصف ضباط حرس الحدود، ضباط الجوازات، ضباط الموانئ البحرية والجوية 
ون ومفتشو وزارة العمل والشؤ من رجال الشرطة، ضباط الدفاع المدني، مفتشو البلديات،

تماعية، مفتشو وزارة الصحة، الموظفون المخولون بصفة مأموري الضبط القضائي االج
وبالتالي فإن تلك الطائفة تشمل من لهم ، بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها

رجال البلدية ورجال  :مثل ،صفة الضبطية القضائية من بعض الموظفين في بعض اإلدارات
  .3الجمارك

                                             
  .101غنام محمد غنام وفتيحة محمد قوراري، المرجع السابق، ص  1
  .1023، ص 213، رقم 24م مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، س  1973نوفمبر  20نقض مدني،  2

م،  1994ت الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، سنة جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون اإلجراءا  3
  .252كلية شرطة دبي، اإلمارات العربية، ص 
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يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع (( :إجراءات اتحادي على أنه 34 تنص المادةو
الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي 

   .))بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
بط القضائي يتخصصون في ضبط أنواع معينة ويالحظ أن هناك طائفة من مأموري الض

غيرهم من  غير أن ذلك ال يعني أن )و( من الجرائم كجرائم المرور أو كجرائم أمن الدولة،
فقد  .مل ليس لهم سلطة ضبط تلك الجرائماالختصاص النوعي الشا رجال الضبط القضائي ذوي

ي على ضباط الموانئ إسباغ صفة مأموري الضبط القضائ(( :قضت محكمة تمييز دبي بأن
إجراءات جزائية، ال يعني تخصصهم دون غيرهم من رجال  33/5البحرية والجوية طبقا للمادة 

  .1))الشرطة بضبط الجرائم في تلك الموانئ
نهم ال ينتمون إلى رجال الشرطة، ؛ أوتضم هذه الطائفة بعضا من الموظفين اإلداريين، أي

بط القضائي بخصوص نوع معين من الجرائم وفي لهم صالحيات مأموري الض ّنع ذلك فإوم
  .2نطاق مكاني محدد

من هؤالء الموظفين الخاضعين لهذه الطائفة مفتشو الجمارك، ومفتشو وزارة التجارة،  ويعّد
  :النحو التاليعلى  كل طائفة منها على حدا دراسةب نقوموس ،ومفتشو البلدية، والصحة

  
 :مفتشو الجمارك  . أ

 32وتنص المادة  ،مور الضبط القضائي في التشريعات المختلفةلرجال الجمارك صفة مأ
في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على م  1981لسنة  11من للقانون االتحادي رقم 

على موظفي الجمارك عند ضبطهم البضاعة المهربة (( :الواردات من التبغ ومشتقاته على أنه
ات تحرير المحضر الالزم دون تأخير للمخالفين داخل الدائرة الجمركية أو خارجها اتخاذ إجراء

  .))بأقرب مكتب من مكاتب الجمارك
 

                                             
رقم  1364ص ) 2001( 11م، مجموعة األحكام العدد  2000لسنة  160، الطعن رقم 4/11/2000تمييز دبي  1

49.  
  .103غنام محمد غنام وفتيحة محمد قوراري، مرجع سابق، ص  2
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 :مفتشو البلدية  . ب
التي  إلثبات المخالفات ؛ن الذين يعينهم رئيس البلدية صفة الضبطية القضائيةلهؤالء المفتشو

ثبات ولهم حق دخول األماكن والمحالت وتحرير المحاضر الالزمة إلتقع ألحكام قانون البلدية، 
في شأن م  1979لسنة  4لقانون رقم من ا 39حيث نصت على ذلك المادة  المخالفات بأنواعها،

يقوم مفتشو أقسام الصحة والرخص (( :أن قمع الغش والتدليس في المعامالت التجارية على
قم ألحكام القانون ر التجارية بالبلديات ومفتشو وزارة الصحة بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة

  )).م 1979لسنة  4
 

 :مفتشو وزارة الصحة  . ت
 يعتبر مفتشو وزارة الصحة من رجال الضبط القضائي، وبالتالي فإن لهم أن يقوموا بأعمال

لضبط الجرائم التي يكتشفون وقوعها عند قيامهم ؛ الضبط القضائي في مجال اختصاصهم
ألدوية والمعاهد العلمية بأعمال التفتيش على الصيدليات والمستشفيات والعيادات ومصانع ا

  .1وذلك للتأكد من تنفيذ أحكام قانون من القوانين النافذة، كقانون المخدرات مثال ؛المعترف بها
في شأن مكافحة المواد المخدرة م  1995لسنة  14من القانون رقم  5في ذلك تنص المادة 
مختص أو من يقوم مقامه لوزير العدل باالتفاق مع الوزير ال((  :والمؤثرات العقلية على أنه

تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة والزراعة والثروة 
  )). يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون السمكية وموظفي دوائر الجمارك في حدود اختصاصه فيما

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات األخرى بشأن تخويل بعض 
بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل  ؛ هيفين اختصاص مأموري الضبط القضائيلموظا

  .2باالتفاق مع الوزير المختص

                                             
  .104د غنام وفتيحة محمد قوراري، مرجع سابق، ص غنام محم 1
  :انظر على سبيل المثال 2
م بإضفاء صفة الضبط القضائي علـى بعـض مـوظفي     1980لسنة  4090قرار وزير العدل المصري رقم  - 

 .مصلحة الجمارك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام التهريب الجمركي
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أن الموظفين المشار إليهم ال يقومـون بوظيفـة الضـبطية     ،وواضح من الفقرة السابقة 
ن وتكـو  ،القضائية إال في نطاق محدود ومقصور على الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم

  .1متعلقة بأعمال وظائفهم
 ،ومفتشو صحة المحافظـات ومسـاعدوهم   ،مهندسو التنظيم ومن أمثلة هؤالء الموظفين 

ومدير إدارة المالهـي   ،ومفتشو المأكوالت ،ومراقبو األغذية ،ومفتشو صحة األقسام والمراكز
ل ومدير السجل التجاري ووكيل ومفتشو هـذه اإلدارة ورؤسـاء مكاتـب السـج     ،ومفتشوها
  .2التجاري

ويالحظ أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة ال يعني  
مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مـأموري الضـبط ذوي االختصـاص    

  .3العام
  
  

                                                                                                         
م بإضفاء صفة الضبط القضائي على بعض مـوظفي اإلدارة العامـة    1986لسنة  163قرار وزير العدل رقم  - 

م بشأن تنظيم طبع 1985لسنة  102للبحوث والتأليف والترجمة بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام القانون 
 .المصحف الشريف واألحاديث النبوية

  .ضائية لمهندسي مراكز صيانة الطرقم بتخويل صفة الضبطية الق 1987لسنة  1399قرار وزير العدل رقم  - 
  .17ممدوح إبراهيم السبكي، مرجع سابق، ص   1
م بشأن الطفل  1996لسنة  12من القانون المصري رقم  117ويدخل في هذا النطاق أيضا ما نصت عليه المادة   2

فـي دوائـر    يكون للموظفين الذي يعينهم وزير العدل باالتفاق مع وزيـر الشـؤون االجتماعيـة   : (( على أن
اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من األطفال أو بحاالت التعرض لالنحـراف  

  )).التي يوجدون فيها
  :انظر  3
 .1317ص  296، رقم 23مجموعة أحكام النقض المصرية، س  3/12/1972نقض  - 

 .802ص  182، رقم 23مجموعة أحكام النقض المصرية، س  28/5/1972نقض  - 

 .775ص  161، رقم 28مجموعة أحكام النقض المصرية، س  13/6/1977نقض  - 

  . 1144ص  205، رقم 32مجموعة أحكام النقض المصرية، س  19/12/1981نقض  - 
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  الفصل الثاني
  التزامات مأموري الضبط القضائي ونطاق اختصاصهم

  
بها أثناء قيامهم  لتزامات التي يجب أن يتقيدواوعة من االلمأموري الضبط القضائي مجم

وذلك من  ،في نطاق اختصاصاتهم، وهذا ما سيتم تناوله خالل هذا الفصلوبأعمالهم الوظيفية 
  :وهما كاآلتي ،خالل مبحثين مستقلين

  
<ovf¹]Ùæù]< <

êñ^–ÏÖ]<¼f–Ö]<ë…çÚ`Ú<l^Ú]ˆjÖ]< <
 

  :تمهيد
بحيث عليه أن يحقق  ،استيفاء واقعة محددة على مأمور الضبط القضائيمن الواجب 
، فاألصل العام في التزامات 1وإذا لم يكن محددا فيكون ببذل العناية فقط ،النتيجة المطلوبة

هذا األصل من نصوص القانون  ونجدمأموري الضبط القضائي التزاما بالحرص والعناية، 
ومعرفة مرتكبيها وجمع  ،مالتي تتطلب قيام مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائ

، فهنا نجد أن مأمور الضبط القضائي ال يلتزم 2االستدالالت التي تلزم للتحقيق في الدعوى
باكتشاف الجريمة أو بضبط الفاعلين، وإنما عليه فقط أن يبذل في سبيل ذلك عنايته 

مور وعلى ذلك فإن التزامات مأ .3وحرصه، ذلك أن هذه النتيجة أمر احتمالي غير مؤكد
  :على النحو التاليالضبط القضائي 

 

                                             
م،  2006، )دراسة مقارنـة (عماد محمود أبو سمرة، التعويض عن األعمال الخاطئة لمأموري الضبط القضائي  1

  .88توزيع، مصر، ص دار الفكر والقانون للنشر وال
من قـانون اإلجـراءات   ) 21(من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي، تقابلها نص المادة رقم ) 30(المادة رقم  2

  .الجنائية المصري
  .وما بعدها 9م، بدون دار نشر ص  1989، )مصادر االلتزام(محمد لبيب شنب، دروس في نظرية االلتزام  3
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وتعتبر ذات طبيعة  ،الضبط القضائي يتوجد طائفة من االلتزامات تقع على عاتق مأمور
ا عنصر االحتمال حتى يكاد أن ويضعف فيها جد ،حيث تتصل باألصول العامة للعمل ،فنية
التزامات مأموري الضبط القضائي في مرحلة االستدالل وفي  :ومن تلك األعمال .1شىيتال

  :اآلتينحو االلتزامين في فرعين مستقلين على  حيث سيتم دراسة كال ،مرحلة التحقيق
  

  التزامات مأموري الضبط القضائي في مرحلة االستدالل:  الفرع األول
  :تمهيد

حيث  ،اءات السابقة على تحريك الدعوى الجنائيةتشمل هذه المرحلة مجموعة من اإلجر
تكمن غايتها في جمع المعلومات عن الوقائع ومرتكبيها حتى تستطيع سلطة التحقيق اتخاذ 

  .2القرارات المالئمة بشأن الدعوى الجنائية
يأتي دور مرحلة جمع االستدالالت بعد اكتمال وقوع الواقعة وانتهاء دور الضبطيــة و
في أصلها تعتبر أعماال ممهدة للدعوى الجنائية وغايتها األولية تنوير سلطة  وهي ،اإلدارية
  .3التحقيق
  
  األهمية القانونية لهذه المرحلة :أوال

حيث  ،أهمية بالغة وواضحة في محاضر االستداللمرحلة ذات االستدالل تعتبر مرحلة 
محاكمة التي يكون من الجائز للتحقيق االبتدائي أو لل ؛يكون لمحضر االستدالل دوره في اإلعداد

  .1إجرائها بدون تحقيق

                                             
  .91المرجع السابق، ص عماد محمود أبو سمرة،   1
  .23م، بدون دار نشر، ص  1996محمد عيد الغريب، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، الجزء األول، سنة  2 

، بدون سنة طبـع، الـدار   )دراسة مقارنة(محمد عودة الجبور، االختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي   3
  .123العربية للموسوعات، ص
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 كما ،إلقامة الدعوى وجهبأال كما يعطي للنيابة العامة السير في إجراءات التحقيق أو األمر 
وهو طلب النيابـة   ،لها تأثير إجرائي مهمٌّو ،لها تأثير مباشر في تعزيز األدلة لدى المحكمة أّن

  .إمكانية تحريك الدعوى الجنائية مةمالءعلومات الالزمة لبإعادة فتح التحقيق وإمدادها بالم
، وذلك خاصة إجراءات التحفظبذه المرحلة وتباشر النيابة العامة رقابتها المباشرة على هو

لحماية الحريات الفردية ولضمان عدم التعسف في مباشرة اإلجراءات حيال المساهمين في 
  .2الجريمة

  
 بمأموري الضبط القضائي في مرحلة االستدالالت اًياألعمال المنوطة قانون :ثانيا

ا لنصوص وهي على سبيل الحصر وفقً ،الضبط القضائي بعدة أعمال ويقوم مأمور
  :كالتالي 3القانون
 :اللتزام بإجراءات التحريات .1

وذلك بجمع كافة ، هيتضمن هذا اإلجراء االلتزام بالتحري عن الوقائع التي تصل إلى علم
حيث أثبت المشرع لمأمور الضبط . د في كشف الحقيقة إثباتا أو نفيا لوقائع معينةالقرائن التي تفي

كما استقر القضاء إلى اعتبارها  ،القضائي بتخويله سلطة استقصاء الجرائم وجمع االستدالالت
بمجموعة من  ،العلياوهذا ما أكده حكم المحكمة االتحادية  ،قانونياًمن واجباته المفروضة عليه 

ات والسلطات لمأموري الضبط القضائي ورفض الطعن المقدم من الطاعن على الخطأ الصالحي
من قانون  68، 40، 30أن مفاد المواد (( :في تطبيق القانون واالستدالل حيث جاء فيه

ع قد أناط بمأموري الضبط القضائي تقصي الجرائم والبحث عن أن المشّر ،اإلجراءات الجزائية
ولهم في سبيل ذلك سماع أقوال  ،ت واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهاممرتكبيها وجمع المعلوما

الشهود وسؤال المتهم والقيام بأي إجراء خارج عن اختصاصهم بتكليف من عضو النيابة العامة 

                                                                                                         
  .143المرجع السابق، ص  محمد عودة الجبور،  1
  .95عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص   2
- 51، 47- 43، 41- 40، 36- 35، 30(راجع نصوص قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي في المواد رقـم   3

، 40، 36- 29، 27، 24، 21(، والتي تقابلها نصوص قانون اإلجراءات الجنائية المصري في المواد رقم )61
45 -46 ،49 -53 ،55 -56 ،60.(  
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من القانون االتحادي  6في حدود سلطته دون استجواب المتهم، وهو ما تضمنته أيضا المادة 
قوة الشرطة واألمن، ولإلدارة عند القيام بهذه المهام سلطة في شأن  م 1976لسنة  12رقم 

تتمتع بمقتضاها بقدر من حرية ؛ للها النظام تقديرية ال تعدو أن تكون مكنة قانونية قد منحها
التصرف اإلداري بشأن اتخاذ قرار أو في االمتناع عن اتخاذه، والوقت الذي تراه مناسبا 

بل قانونية ال  ةيالقضاء، وبالتالي، ليست تحكمية أو تعسفللتصرف، وهذه السلطة تخضع لرقابة 
 مة، وذلكءكين أو أكثر باعتباره األكثر مالتخول اإلدارة سوى حق االختيار بين قرارين أو مسل

من القضاء  فاصل إلقرار سلطة الدولة في العقاب بحكم؛ بغرض مكافحة الجريمة والحد منها
التخاذ كافية؛  ول عنها، وهو التزام ببذل عنايةؤالمسع الجريمة التي وقعت وتحديد في موضو
وجدير  ،دون التزام بتحقيق نتيجة اإلدانة الخارجة عن إرادة اإلدارة مبررات مقبولةب اإلجراء

بالذكر أن مدى تعسف اإلدارة في اتخاذ اإلجراء إنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها 
أدلتها، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير 

التقصيرية باعتبار أن  وليةؤالمسعلى نفي ركن الخطأ من أركان دعوى الطاعن بالتعويض 
بمراقبة الطاعن وتسجيل مكالماته بناء على تحريات  –اإلجراءات التي اتخذها المطعون ضدهما 

اإلذن ألكثر من مرة هو دليل الحرص على  وأن تجديد ،جدية وبموافقة النيابة العامة الخطية
من قانون  68، 40، 30المشروعية واستخدام السلطة المخولة بموجب أحكام المواد 

اإلجراءات الجزائية دون إساءة في استعمالها أو التعسف بتعمد االنحراف بها بقصد اإلضرار 
على أن هذه  –زميل المطعون ضده األول وتابع الثانية  –ضابط الشرطة  –بالطاعن 

اإلجراءات التي أدت بالطاعن إلى النيابة العامة ثم للمحاكمة مؤسسة على دالئل كافية أدين 
حتى أن الطاعن نفسه أقر  –ثم بالبراءة بعد النقض  –بموجبها الطاعن أمام درجتي التقاضي 

ختالف ثم عدل بعد ذلك عن إقراره، وأن هذا اال –بارتكابه الجريمة بمحضر الضبط وبخطئه 
وإنما يكفي أن يكون األمر  ،ألنه ال يشترط لتوافرها القطع باإلدانة ؛يستخلص منه كفاية الدالئل

أصل ثابت باألوراق ويكفي ولها  ،محتمال بين البراءة واإلدانة، وكانت أسبابه صحيحة وسائغة
السلطة ما يثيره الطاعن بوجه النعي بشأن إساءة المطعون ضدهما في استعمال  فإّن؛ لحمله

والتعسف بتعمد االنحراف بها بما اتخذاه من إجراءات قبل الطاعن لإلضرار به وتلفيق اتهامه 
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أن يكون جدال في سلطة محكمة الموضوع ال يجوز إثارته ال يعدو  –بارتكاب جريمة الرشوة 
  .1))أمام هذه المحكمة، وما يثيره بشأن مخالفتها للقوانين يكون على غير أساس

 

 :بقبول البالغات والشكاوى وإرسالها للنيابة العامة فوراااللتزام  .2
وعلى مأمور الضبط  ،يعتبر البالغ من الحقوق القانونية التي كفلها القانون لكل شخص

هذا الفعل  إن حيث ،القضائي أن يتلقى هذه البالغات والشكاوى من الكافة على وجه العموم
القانون أوجب على كل فرد أن يقدم بالغا  يث إنح ،يعتبر فعال طرديا لعالقة تنشأ مع األفراد

  .2شفهيا أو كتابيا إلى النيابة العامة إذا وصل إلى علمه نبأ بوقوع جريمة ما
يستدعي على مأمور الضبط القضائي بتوجيه الطلب للمتهم بالحضور وتوجيه التهم  كما

 ،ل عليها من المتهمالموجه إليه حتى يقوم مأمور الضبط بإثبات جميع االعترافات التي حص
ويعتبر المحضر عنصرا أساسيا من عناصر الدعوى التي تقوم بدورها النيابة العامة بالتحقيق 

  .من األدلة واعتراف المتهم حول الجريمة المعروضة في ملف القضية
يجد هذا االلتزام مصدره في نصوص القانون الذي ألزم مأمور الضبط القضائي بتلقي و

   .3الستكمال باقي إجراءات رفع الدعوى؛ ا فورا إلى النيابة العامةإرسالهالبالغات و
 
 

                                             
م، المحكمة االتحادية العليا، اإلمـارات العربيـة    2010أبوظبي، سنة  –إداري ) 380/2010(في القضية رقم  1

المتحدة، ونشير إلى أن الحكم استخدم لفظ المسؤولية التقصيرية، رغم وضوح نصوص قانون المعامالت المدنية 
التقصيرية القائمة على خطأ في الحكـم   لخطأ، فتقرير المسؤوليةاإلماراتي في التفرقة بين مفهومي اإلضرار وا

  .السابق للمحكمة االتحادية العليا، كان لفظياً ولم يتعد ذلك إلى موضوعية الحكم بضمان الضرر
تقدم الشكوى إلى النيابة العامة : ((من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي والتي تنص على أن) 11(نص المادة  2

لى أحد مأموري الضبط القضائي ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضرا أو إ
والتي تنص ) 25(، حيث يقابلها في قانون اإلجراءات الجزائية المصري نص المادة ))من رجال السلطة العامة

بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة  لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها: ((على أن
  )). العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها

من قـانون اإلجـراءات   ) 24/1(من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي، تقابلها نص المادة ) 35(المادة رقم  3
  .الجنائية المصري
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 :االلتزام باالنتقال وإجراء المعاينات والحصول على اإليضاحات .3
أوجب القانون على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيه أن يحصلوا على جميع اإليضاحات 

وواجب االنتقال من األمور  ،1كلتسهيل تحقيق الوقائع وإجراء المعاينات الالزمة لذل ؛الالزمة
حيث اعتبر الغاية من االنتقال هو جمع  ،التنظيمية التي ال يترتب على اإلخالل بها البطالن

هذه المعاينة للواقعة تساعد  حيث إن ،مكان الحادثباألدلة عن الواقعة وإثبات الحالة قبل العبث 
  .2جهة التحقيق بمالبسات الجريمة

 

 :األشياء المضبوطة االلتزام بالتحفظ على .4
 ع اإلماراتي في المادةفقد نص المشّر ،لإلجراء السابق اتبعي يعتبر هذا اإلجراء إجراًء

وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية ((...  :من قانون اإلجراءات الجزائية على أن) 35(
والوسائل المناسبة التي بد من اتخاذ اإلجراءات  حيث ال، 3))الالزمة للمحافظة على أدلة الجريمة

هذه  حيث إن ،والتي تمكن سلطة التحقيق من مشاهدتها على حقيقتها ،تحافظ على أدلة الواقعة
وإنما يمكن لمأمور الضبط القضائي باتخاذ جميع  ،اًياإلجراءات أو الوسائل غير محددة قانون

  .الوسائل التي يرى أنها تتناسب مع الواقعة لحفظ األشياء المضبوطة
 

 :محددة في القانون اللتزام بالتحفظ على األشخاص بمدةا .5
حيث يستفاد من هذا االلتزام أن لمأمور الضبط القضائي الحق في سؤال الشهود وسماع 

حيث تعتبر أقوال الشهود ليست لها قيمة  ،أقوالهم والتحفظ عليهم دون أن يجبرهم على ذلك
  .4لشهادة لدى مأمور الضبط القضائيحقيقية في ا

                                             
من قـانون اإلجـراءات   ) 24/1(بلها نص المادة من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي، تقا) 35(المادة رقم  1

 .الجنائية المصري
نقـض  : ، وكذلك165محمد عودة الجبور، مرجع سابق، ص : ، وكذلك223عوض محمد، مرجع سابق، ص   2

  .الجامع القانوني 21/6/1966ق، جلسة  36، س 729محكمة النقض المصرية، جنائي، رقم 
 .اإلجراءات الجنائية المصريمن قانون ) 24/1(تقابلها نص المادة  3
 2005لسنة  ) 29(من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي والمعدلة بالقانون االتحادي رقم ) 44/1(نص المادة  4

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضـرين مـن   ((م، والتي تنص على أن 
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 :االلتزام بسماع أقوال المشتبه فيهم وسؤال المتهمين .6
يعتبر هذا االلتزام من الواجبات الوظيفية لمأمور الضبط القضائي بشرط أن ال يتجاوز في 

هذا األمر متروك لسلطة التحقيق بنصوص  حيث إن ،1مناقشته للمتهمين والمشتبه فيهم تفصيليا
  .القانون
 

 :االلتزام باالستعانة بالخبراء .7
 :من قانون اإلجراءات الجزائية على أن) 40( ع اإلماراتي في المادة رقمنص المشّر

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع األدلة أن يسمعوا أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع ((
الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا باألطباء وغيرهم من أهل 

يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إال إذا خيف أال يستطاع فيما بعد سماع  الخبرة وال
في كثير من األحيان يصعب على مأمور الضبط القضائي فك أدلة الواقعة أو عدم ف ،2))الشهادة

حيث يستعين مأمور الضبط في مجاالت اإلثبات  ،استطاعته ربط أدلة الواقعة بالواقعة نفسها
وذلك لتقدير المسائل الفنية التي تتطلب نوعا من الدراية الخاصة والفهم  ،متخصصينبالخبراء ال
  .ال تتوفر لدى مأمور الضبط القضائي ،الخاص

 ،وخبراء البصمات ،ناألطباء الشرعيون والفنيو :ويعتبر من الخبراء الذين يستعان بهم
ت في مجال اإلثبات بين حيث تندرج نتائج هذه الخبرا ،وغيرهم من ذوي التخصصات المختلفة

  .3القرينة والدليل القاطع
  

 
 

                                                                                                         
عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه مبارحة محل الواقعة أو االبتعاد 
 .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري) 32(، تقابلها نص المادة ))على إيضاحات في شأن الواقعة

ـ ) 36/1(من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي، ونص المادة ) 47(نص المادة  1 ة من قانون اإلجراءات الجنائي
  .المصري

 .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري) 29/1(تقابلها نص المادة  2
  . 103عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص   3
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  التزامات مأموري الضبط القضائي في مرحلة التحقيق:  الفرع الثاني
  :تمهيد

حدد القانون اإلماراتي والقانون المصري التزامات مأموري الضبط القضائي في عملية 
يجعل لمأموري الضبط  فالقانون لم ،البحث عن الجرائم وجمع االستدالالت الالزمة للتحقيق

القضائي أية عالقة بإجراءات التحقيق االبتدائي وال البدء في السير في إجراءات الدعوى 
حيث الثابت أن القانون قد منح هذه السلطات ألعضاء النيابة العامة والقضاة للتحقيق  ،الجنائية

لمأموري الضبط  نظرا لما يتوافر لديهم من ضمانات وخبرات خاصة غير متوفرة ،في الدعوى
  .1القضائي

حيث أثارت أعمال مأموري الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق االبتدائي حاالت التلبس 
استنادا إلى أن هذه األعمال هي في األصل من أعمال سلطة  ،والندب للتحقيق خالفات فقهية

القضائي القيام  التحقيق ال يقوم بها سوى قاضي التحقيق أو النائب العام وليس لمأموري الضبط
ا إلى ولكن البعض أكد على ضرورة قيامه بها خروجا على القواعد العامة استناًد ،2بها

والتي يتوجب  ،الضرورة اإلجرائية والمستمدة من السرعة التي تقتضيها حالة التلبس بالجريمة
ر النيابة الترخيص لمأموري الضبط القضائي بسلطة ذاتية التخاذ اإلجراءات الالزمة دون انتظا

وتلك الحكمة التي توختها  ،العامة وحتى ال تضيع معالم الجريمة وأدلتها ويتفرق الشهود
التشريعات في الخروج على القواعد العامة في قوانين اإلجراءات الجنائية بتخويلها سلطات 

ومن هنا فإن مأمور  ،التحقيق االبتدائي لمأموري الضبط في حدود وضمن ضوابط معينة
وإنما يستمدها من  ،القضائي ال يستمد سلطته في التحقيق من سلطة التحقيق نفسهاالضبط 
وعلى سبيل  ،بنصوص صريحة ومعايير محددة بحاالت أوقات التلبس بالجريمة ،القانون

   .3تفسيرها أو القياس عليها  الحصر دون التوسع في 

                                             
  .104عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص   1
  .314م، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص  2000حسن صادق المرصفاوي، أصول اإلجراءات الجنائية، سنة  2
لعضو النيابة العامة أن : (( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي والتي تنص على أنه) 68(ع نص المادة راج 3

يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ولـه إذا  
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قال فورا إلى محل على مأمور الضبط القضائي االنت توجبحالة التلبس فإن ومن هنا 
فضال عن أنها تبيح له أن يقبض على  ،الواقعة ومعاينة اآلثار المادية للجريمة والمحافظة عليها

  .1المتهم الذي توجد دالئل كافية على اتهامه وتفتيشه
حيث  ،كما أن هناك حاالت لمأموري الضبط القضائي االلتزام بها في حالة الندب للتحقيق

آخر أو أحد بمقتضاه محققا يفوضون  ،ن سلطة التحقيق أو النيابة العامةهذا الندب يصدر مأّن 
بها بمباشرة يتقيدون وبنفس الشروط التي  ،لكي يقوم بدال منهما؛ مأموري الضبط القضائي

  .2إجراءات التحقيق والتي تدخل في سلطتهم
ستدالل اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر فقط على حالة اال ّنإ كما ذكرنا سابقاو

 استثناًءإال أنه  ،فهي من أعمال سلطة التحقيق أو النيابة العامة ،دون أعمال التحقيق األصلي
لت له من خُّويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بأعمال التحقيق وذلك في حدود الندب التي 

اإلجراء  أن يقوم مأمور الضبط القضائي بمباشرة :من أهمها ،وذلك بعدة شروط ،سلطة التحقيق
فأمر الندب ينتهي مفعوله  ،وأن ينفذ اإلجراءات المندوب لها مرة واحدة ،الذي ندب لتنفيذه بنفسه

فإذا طرأ ما يستوجب إعادة اإلجراءات من جديد وجب إصدار أمر  ،بتنفيذ اإلجراءات المطلوبة
 ،ندب له واألصل في الندب أنه شخصي وليس للمندوب أن يندب غيره فيما ،ندب جديد للتحقيق

ول كما أو وكيل النيابة أو الضابط المسؤ السلطة كالقاضيإال إذا كان صادرا من عضو يملك 
أنه من المقرر في قضاء هذه ((: بقولها ،الصادربينتها المحكمة االتحادية العليا في حكمها 

ام به للقي اًآخرً مأمورا –المحكمة أن ندب مأمور الضبط القضائي الذي صدر له إذن التفتيش 
متى كان اإلذن قد أباح له ذلك، وكان المندوب ممن يتبعون   منه كتابة أو شفاهة صحيح بدالً

                                                                                                         
اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحـد أعضـاء    دعت الحال التخاذ إجراء من اإلجراءات في جهة تقع خارج دائرة

النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي لتك الجهة وفي جميع األحوال يكون للمنتدب للتحقيق في حـدود  
  )).ندبه كل سلطة مخولة لمن ندبه

قم نقض جنائي الطعن ر: الجامع القانوني، وكذلك 30/5/1985ق، جلسة  55س  1421نقض جنائي الطعن رقم  1
حالـة التلـبس   : ((، الجامع القانوني، وقد جاء في هذا الحكم أن17/5/1979بجلسة  49للسنة القضائية  138

تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه وال يغنه عن ذلك 
  )).أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الشهود

  .641فتحي سرور، مرجع سابق، ص أحمد   2
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وأنه إذا صدر إذن التفتيش من النيابة العامة ألحد مأموري الضبط أو من . النادب في عمله
ه في لوقوع؛ يعاونه أو يندبه، فإن انتقال أي من هؤالء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً

منهم سلطة إجرائه ما دام من أذن  حدود األمر الصادر من النيابة العامة بذلك والذي خول كالًّ
عليه ال يتعداه  بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه شخص معين بالذات بحيث يكون مقصوراً

 كما أنه ال يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدره قد ندب زميله. باإلجازة إلى غيره
ومن . كتابة أسوة باألمر الصادر من النيابة العامة نفسها، بل يجوز أن يكون الندب شفاهة

المقرر كذلك أن األصل في اإلجراءات الصحة، وأن عدم اإلكراه هو األصل ويقع عبء 
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم . اإلثبات على من يدعي خالف هذا األصل

أن وكيل نيابة العين  –من الطعن  –بيانه في الرد على الوجه األول  المطعون فيه، وكما سبق
في الساعة  م 16/1/2000المناوب بناء على ندبه من وكيل نيابة أبوظبي أصدر إذنه بتاريخ 

أو من ينوب عنه أو ينيبه من رجال الضبطية القضائية المختصة ... .للنقيب –السابعة والنصف 
يشه وتفتيش سيارته، وضبط وتفتيش من يوجد معه ساعة الضبط، وتفت... .بذلك لضبط الطاعن
من ً ابناء على إذن وكيل النيابة وحرر محضر الضبط موقعم  16/1/2000وقد تم ضبطه يوم 

من شرطة  ...والشرطي.. .والعريف.. .من شرطة أبوظبي والنقيب ....، والشرطي....النقيب
وما ترتب عليها من  قانونياًتمت صحيحة العين فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون قد 

وعلى من يدعي خالفها  ،قد وقعت صحيحة وفق ما رسمه القانون إجراءات الحقة تكون أيضاً
وإذ لم يثبت الطاعن ما ادعاه فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير . ثبات ذلكإعبء 

  .1))أساس متعين الرفض
 

 القيام بالعمل المكلف بهمن خالل مضمونها أن جميع هذه االلتزامات يتحدد  هنا ونرى
بتحقيق  ألنه يلتزم وليس مجرد التزام ببذل عناية، ؛وبتحقيق النتيجة المرجوة ،مأمور الضبط

ط القضائي أي وليس لمأموري الضب ،التقيد بمضمون نصوص القانون في ذلك وهي نتيجةال
  . في ذلكسلطة تقديرية 

                                             
 .م، أبوظبي 2000جنائي، سنة ) 23/2000(حكم المحكمة االتحادية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم  1
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من قبيل الواجبات العامة  الضبط القضائي وجميع األعمال التي يقوم بها مأمورتعتبر 
ومن هنا نبحث التزام مأمور الضبط  ،حيث يعد في نظر الجميع التزاما محددا بنتيجته ،للوظيفة

  :وإيضاح ذلك كما يأتي ،1القضائي في مرحلتي االستدالل والتحقيق
  

  2التزامات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع االستدالالت :أوال
وهذا ما نصت  ،العمل الوظيفي لمأموري الضبط القضائي هو القانون وليةمسؤمصدر إّن 

وبه  ،3من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي) 45، 41- 40، 36- 35، 30(عليه المواد رقم 
لقواعد وأسس قانونية تقوم على وجوب أداء العمل الوظيفي يتم تحديد قواعد هذه الوظيفة طبقا 

   .في حالة إخالله بالتزامات الوظيفة الجنائية أو المدنية وليةالمسؤبحيث تترتب  ،المنوط به
يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بأداء عمله بكافة الوسائل والطرق التي تساعده على و

ما دامت هذه األفعال  ،دون إسباغ وصف الخطأ على فعله ،ونأدائه وبالكيفية التي يتطلبها القان
  .دود سلطته التي خولها القانون لهفي ح

فهو  ،خول قانون اإلجراءات الجزائية لمأمور الضبط القضائي اختصاصات واسعةفقد 
يملك اتخاذ عدة إجراءات للتمكن من جمع االستدالالت عن الجرائم ولو في غير حاالت التلبس 

وله أن يستعين في ذلك بكافة الطرق الفنية في  ،وبال استئذان من سلطة التحقيق ،ةبالجريم
 :أهم االلتزامات التي تحكم مرحلة االستدالل سنبينوفيما يلي  ،استدالالته ما دامت مشروعة

  

 :االلتزام بمشروعية وسائل االستدالل وتقيده بها  . أ
ع الوسائل التي م يحدد المشّرحيث ل ،مشروعية وسائل االستدالل ال تخضع لمعايير ثابتة إّن
فكل وسيلة ما دامت  ،الضبط القضائي في جمع االستدالالت يتباعها من قبل مأموريجب ا

                                             
  .121عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص   1

وما  130وما بعدها، وكذلك محمد عودة الجبور، مرجع سابق، ص  23محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص   2
  .بعدها

 .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري) 34، 31، 29، 27، 24، 21(تقابلهم نصوص المواد  3
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طالما من شأنها أن تساعده في الكشف عن  ،قانونية يمكن أن يلجأ إليها مأمور الضبط القضائي
  .الواقعة ومرتكبيها

 ،ائي في جمع االستدالالت على سبيل الحصريحدد القانون وسائل مأمور الضبط القض لمو
كما أنه ال يعني أن مأمور الضبط  .1قانونياولكن اشترط لها أن تكون مشروعة وغير محرمة 

وإنما عليه أن يتقيد بالمتطلبات القانونية مع االلتزام بروح  ،القضائي يكون في حل من أي قيد
قضائي ملزم بأن يبين حقيقة اإلجراءات كاملة كما أن مأمور الضبط ال ،القانون ومبادئه العامة

  .3وعليه أن يدلي بهذه الحقيقة عندما تطرح استدالالته للمناقشة ،2في محضره
ي عدم مخالفته لقواعد حيث يتمثل ف ،والواضح أن هذا االلتزام مرتبط بتحقيق نتيجة

لى الرغم من المشروعية، ومن أمثلة ذلك استيقاف مأموري الضبط القضائي لشخص معين، فع
عدم تنظيم قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي لالستيقاف، إال أنه يلزم لصحة االستيقاف توافر 
عدة شروط، ومن بينها شرط الريبة، بحيث ال يكون االستيقاف صحيحاً إال إذا كان الشخص 

وشك، والسبب في تطلب هذا الشرط هو أن محل االستيقاف قد وضع نفسه موضع شبهة 
ستيقاف ينطوي على تعرض للحرية الفردية، ومن ثم فإنه يلزم أن يتوافر ما يبرره، فقد اال

استبعدت محكمة تمييز دبي توافر الشبهة التي تجيز االستيقاف وقضت ببطالن هذا اإلجراء وما 
أثناء وجود دورية الشرطة بموقف  أنه(( :من قبض في دعوى تتلخص وقائعها فيترتب عليه 

وقوف سيارة يجلس بها المتهم األول في مقعد السائق وبجواره ... الحظ الشرطيمسجد المطار 
طي المتهم األول عن سبب فسأل الشر ،المتهم الثاني الذي كان نائما ويحاول المتهم األول إيقاظه

بعد أن وإذ نظر أسفل مقعد المتهم األول ، لتوصيله إلى منزله ؛فأجابه أنه يوقظ زميله: تواجدهما
رأى إبرة طبية والمتهم يحاول دفعها بقدمه أسفل المقعد، وحينئذ طلب ... ميله الشرطينبهه ز

                                             
قول الضابط : ، الجامع القانوني، وقد جاء بهذا الحكم26/4/1955، ج 25ق . س 138نقض جنائي الطعن رقم  1

ب البوليسي، ال يحمل معنى التهديد أو أن المتهمة اعترفت له بارتكاب الجريمة إثر استدعائها لعرضها على الكل
  .اإلرهاب ما دام هذا اإلجراء قد تم بأمر محقق النيابة وبقصد إظهار الحقيقة

من قانون اإلجراءات الجزائيـة  ) 36(يلتزم مأمورو الضبط القضائي بتحرير محضر جمع االستدالالت، المادة  2
إلجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في ويجب أن تثبت جميع ا: (( اإلماراتي والتي تنص على أن

  .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري) 24/1(، تقابلها نص المادة ...))محاضر موقع عليها منهم
  .34محمد عودة الجبور، مرجع سابق، ص   3
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منه الهبوط ووضعه في سيارة الشرطة وبعد ذلك أخبره أن زميله تعاطى مادة الهيروين في 
له بأنه تعاطاه  السيارة وأن اإلبرة عائدة له وكانت تفوح رائحة الخمر من فم المتهم األول وأقر

وإذ حضر الضابط وفتش  ،م السابق وبعد ذلك اتصل بمركز الشرطة وأبلغه بالواقعةفي اليو
وقد أيدت محكمة التمييز حكم . المتهم الثاني عثر بجيبه على علبة سجائر بها بعض األشياء

محكمة الموضوع الذي قضى ببراءة المتهم من تعاطي المواد المخدرة على أساس أن رجلي 
لمجرد وجودهما بالسيارة في موقف السيارات، والمتهم الثاني تهمين الشرطة قد قبضا على الم

نائم واآلخر يوقظه دون أن يبدو من أي منهما أي قول أو تصرف معين في مكان الضبط ينبئ 
ريب وظن  موضععن توافر الدالئل قبلهما بارتكابهما لجريمة كما أن المتهمين لم يكونا في 

  .1))سوغ كان االستيقاف من قبيل القبض الباطلوإذ انتفى الم ،يسوغ استيقافهما
 

 :معينة رض لألفراد في حرياتهم إال بشروطااللتزام بعدم التع  . ب
حيث سلطات االستدالل ال تملك  ،األصل أن أعمال االستدالل ال تمس األفراد في حرياتهم

ك بعض إال أن هنا ،أي سلطة قبض أو قصر أو إكراه إللزام األشخاص بالخضوع لتلك األعمال
فقد أقر قانون اإلجراءات  ،بحريات األفراد استثناء من القاعدة العامة المساسالقوانين أجازت 

 ،الجنائية المصري بشرعية بعض األعمال الماسة بحريات األفراد في مرحلة جمع االستدالالت
والتي  ريمن قانون اإلجراءات الجنائية المص 35وهذا ما نجده في نص الفقرة الثانية من المادة 

في غير األحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دالئل كافية على اتهام (( :تنص على
شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة  شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍّ

يطلب وأن  ،بالقوة أو العنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة
الضبط  يلمأمور أجاز المشرعان ، فقد2))فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه

وأن يطلب من النيابة العامة  ،القضائي في غير أحوال التلبس اتخاذ اإلجراءات التحفظية المناسبة
جنحة أن تصدر أمرا بالقبض عليه إذا وجدت دالئل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو 

  .من الجنح المحددة حصرا

                                             
لقضاء والتشريع م، مجلة ا 26/5/1996م جزاء، بتاريخ  1995لسنة ) 81(حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم  1

  .7، رقم 725، ص )م 1998) (7(العدد
  .من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي) 45(تقابلها نص المادة  2
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 :االلتزام بتحرير محضر االستدالالت  . ت
وسائل اإلثبات التي تكمن في القاعدة اإلجرائية التي تتطلب إثبات  أحديمثل هذا االلتزام 

ويتسنى لسلطة التحقيق بعد  ،اإلجراء كتابة حتى يمكن التحقق من اتخاذه وفق ما يوجبه القانون
ورغم ، 1ولتكون إجراءات االستدالل التي تدون به حجة على الكافة ،ذلك االحتجاج بما تضمنه

  .2ذلك نجده ال يتقيد بشكليات التحقيق االبتدائي
ونتيجة لذلك فاألعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي ال تكون وحدها دليال قانونيا 

ل ما زالت بحاجة إلى بل هي مجرد أداة استدال ،يمكن أن يستند إليه القاضي في حكمه باإلدانة
من  36ويستمد هذا االلتزام مصدره من نص المادة  .لكي ينتج عنها دليل ؛التمحيص والتقييم

والتي  م 2005لسنة  29قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي والمعدلة بالقانون االتحادي رقم 
لقضائي في يجب أن تثبت جميع اإلجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط ا(( :تنص على

ويجب أن تشمل تلك  ،محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ اإلجراءات ومكان حصولها
وفي حالة االستعانة  ،ئلواالمحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين ُس

مة مع األوراق وترسل المحاضر إلى النيابة العا ،بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة
 نائية المصريمن قانون اإلجراءات الج )24(والتي تقابلها نص المادة  ،))واألشياء المضبوطة

  .نتيجة لتحقيق؛ واضحاًالتي نصت على نفس المضمون وهو التزام كال القانونين التزاما و
 

   الضبط القضائي في مرحلة التحقيق التزامات مأمور :ثانيا
مجموعة من االلتزامات التي تفرضها الواجبات  اإلماراتي علىعان المصري ونص المشّر

  :وذلك على التفصيل التالي ،3الضبط القضائي في مرحلة التحقيق يالعامة للوظيفة على مأمور
  

                                             
  .124عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص   1
  .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري 2الفقرة ) 29(نص المادة   2
، تقابلها نصوص مواد قـانون اإلجـراءات   )48، 46- 45(ماراتي نصوص مواد قانون اإلجراءات الجزائية اإل 3

 ).41- 40(الجنائية المصري 
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 :التزام مأمور الضبط القضائي بإعالم المتهم بسبب القبض عليه  . أ
ون اإلجراءات الجنائية يتضمن هذا االلتزام قيام مأمور الضبط القضائي بمقتضى نص قان

ولذلك فإن هذا  ؛واتخاذ هذه اإلجراءات ضده ،المصري بإخطار المتهم بسبب القبض عليه
  .1االلتزام يعد التزاما بتحقيق نتيجة

وإذا ثبت  ،كما يقضي هذا االلتزام قيام مأمور الضبط القضائي بسماع أقوال المتهم فورا
ساعة إلى النيابة العامة  أربع وعشرونغضون  ه يرسله فيتهام ولم يأت بما يبرؤعليه اال
ساعة أخرى وهي  أربع وعشرونفي ظرف  جوبهويجب على النيابة العامة أن تست ،المختصة

  .2التي تأمر باستكمال القبض عليه أو إطالق سراحه
 

 :التزام مأموري الضبط القضائي بمراعاة مشروعية وسائل إثبات التلبس  . ب
لذلك  ،مأمور الضبط القضائي مباشرة سلطة واسعة في التحقيقحالة التلبس تبيح ل حيث إن

يجب على مأمور الضبط أن يراعي اتباع إجراءات مشروعة كما حددها له القانون دون 
فالقانون اإلماراتي  ،عن أفعاله التي يقوم بها بإضرار الغير والبر مسؤال اعتُوإ ،الخروج عليها

ضبط القضائي بالقبض على المتهم، ذلك أن المادة لمأمور ال - في غير حاالت التلبس–يسمح 
الحرية الشخصية مكفولة : ((من الدستور االتحادي ال تتعارض مع ذلك، إذ تنص على أن) 26(

و حبسه إال وفق أحكام لجميع المواطنين وال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أ
وعليه  ،ءات جسيمة على حقوق األفرادوذلك ألن هذه السلطات تنطوي على اعتدا ؛))...القانون
ولكن يتصف بعدم  ،فعل يقوم به مأمور الضبط القضائي حتى ولو كان الفعل إيجابيا أّي فإّن

حيث يعتبر هذا االلتزام من  ،الناجمة عنه وليةالمسؤوبالتالي يتحمل  ،باطال نه يعّدفإ ،المشروعية

                                             
يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو : ((من قانون اإلجراءات الجنائية المصري والتي تنص على أن 139نص المادة   1

إلجـراءات الجزائيـة   مـن قـانون ا  ) 101(، تقابلها نص المادة ))يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه وحبسه
  .اإلماراتي

من قـانون اإلجـراءات    47من قانون اإلجراءات الجنائية المصري، والتي تقابلها نص المادة  36نص المادة   2
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه : ((الجزائية االتحادي اإلماراتي بقولها
ساعة إلى النيابة العامة المختصة ويجب على النيابة  48بما يبرؤه يرسله خالل  أو ضبطه وإحضاره وإذا لم يأت

  )).ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطالق سراحه 24العامة أن تستجوبه خالل 
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مقتضى قواعد آمرة ال يجوز االتفاق على فضال عن كونه مقررا ب ،االلتزامات المحددة بنتيجة
  .1ما يخالف حكمها

 

 :التزام مأموري الضبط القضائي بسر المهنة  . ت
الضبط القضائي بالكتمان  يالتزام مأمور :ومن االلتزامات الجوهرية الوظيفية أيضا

والسرية وعدم إفشاء أسرار الوظيفة وعدم اإلدالء بأية معلومات أو بيانات عن المسائل التي 
إلى  باإلضافةالجنائية والتأديبية  وليةالمسؤومخالفة ذلك تؤدي إلى قيام  ،يطلع عليها بحكم وظيفته

إذ يجب عليه المحافظة على كل ما يصل إلى علمه من أسرار وال يفشيها  ،المدنية وليةالمسؤ
  .2إلى الغير

: التالي ية علىمن قانون اإلجراءات الجزائ) 67(فقد نص المشرع اإلماراتي في المادة رقم 
ويجب على أعضاء  ،والنتائج التي تسفر عنها من األسرار ،تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها((

النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب 
ة إفشاء ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجريم ،وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها

ال يجوز لمأمور الضبط القضائي بعد تركه للوظيفة بإفشاء أسرارها بشتى ف ،3))األسرار
 ،المعلومات التي حصل عليها تعتبر سرية بطبيعتها وعليه واجب الكتمان ما دامت ،الطرق

والتزام مأمور  ،وعليه فيجب أن يحافظ على كل ما يصل إلى علمه من أسرار وال يفشيها للغير
 ،القضائي بالمحافظة على سر المهنة هو التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في عدم إفشائها للغير الضبط
ا واإلخالل بهذ ،الواجب السلبي العمل من ه صورة من صور االلتزام باالمتناع عنحيث إن

                                             
  .128عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص   1

وما  196ون سنة طبع ودار نشر، ص غنام محمد غنام، الحماية الجنائية ألسرار األفراد لدى الموظف العام، بد  2
سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون : ، وكذلك373محمد عودة الجبور، مرجع سابق، ص : بعدها، كذلك

أحمد حلمي السيد، الحمايـة  : وأيضا انظر 450م، دار الفكر العربي ص  1988اإلداري، دراسة مقارنة، سنة 
  .237م، بدون دار نشر، ص  1983، سنة )رسالة دكتوراه(ة الجنائية لحق اإلنسان في حياته الخاص

 .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري) 75(تقابلها نص المادة  3
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نتيجة إلفشاء  ؛المدنية عن كل ما سببه من أضرار للغير وليةالمسؤااللتزام يؤدي إلى انعقاد 
  .ر الخاصة بالوظيفة وباآلخرين كذلكاألسرا
  

oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<<VÜãj¹]<íÚøŠe<íÏ×Ãj¹]<l^Ú]ˆjÖ÷]< <
  

  :تمهيد
وأال يصـيبه   ،أذى يقصد بسالمة المتهم هو أال يعرض مأمور الضبط القضائي المتهم ألّي

ذلك ألن الهدف األساسي من عمل مأمور الضبط القضائي هو إظهـار الحقيقـة    ؛بأي أضرار
  .أذى اس األفراد بأّيوعدم مس

بأعمال من يان ولكن يكشف لنا الواقع العملي قيام مأموري الضبط القضائي في بعض األح
  .شأنها تعريض سالمة المتهم وانتهاك االلتزام المفروض عليه بسالمة المتهم

 ،بد أن نتوصل إلى حدود اسـتعمال الحـق   ال ،ولتحديد االلتزامات المتعلقة بسالمة المتهم
  :وذلك على النحو التالي ،التي تتعارض مع سالمة المتهمحاالت استعمال القوة  وكذلك

 

  1حدود استعمال الحق لمأموري الضبط القضائي :أوال
من قانون اإلجراءات الجزائية على ) 3(ة ع اإلماراتي في مادته الثانية من الفقرنص المشّر

حظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما ي((  :هأن
لمأمور الضبط القضائي صالحيات كبيرة وواسعة حددها القانون ، كما أن 2))الحاطة بالكرامة

                                             
م، مكتبة الجالء بالمنصورة، مصر،  1992، سنة )نظرية الحق(فتحي عبد الرحيم، دروس مقدمة العلوم القانونية   1

م، مكتبة الجالء بالمنصـورة،   1998رية العامة للحق، سنة أحمد شوقي عبد الرحمن، النظ: ، وكذلك265ص 
 41م، دار النهضة العربية ص  1991، )دراسة مقارنة(محمد سعيد رشدي، التعسف في استعمال الحق : وأيضا

م، الهيئة العامة للكتاب، مصر،  1979محمد السيد السيد، التعسف في استعمال الحق، سنة : وما بعدها، وأيضا
  . عدهاوما ب 71ص 

ال يجوز القبض علـى أي  (( :من قانون اإلجراءات الجنائية المصري والتي تنص على) 40(تقابلها نص المادة  2
إنسان أو حبسه إال بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال 

  )).يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً
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قد نص في المادة الرابعة منه على  ،فالقانون المدني المصري ،في مجال سالمة المتهم
يقها فرض القانون التزامات والتي عن طر ،1مشروعية استعمال الحق وفي حدود استعمال الحق

كما أكد على ذلك أيضا قانون المعامالت المدنية  ،على مأمور الضبط القضائي بعدم تجاوزها
بضرورة ضمان الضرر في استعمال الشخص لحقه بطريقة غير  106اإلماراتي بنص المادة 

  :وذلك بقولها ،مشروعة أو مخالفة للقانون
 .عماال غير مشروعيجب الضمان على من استعمل حقه است .1
 :يكون استعمال الحق غير مشروع .2
 .إذا توفر قصد التعدي  . أ
إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا االستعمال مخالفة ألحكام الشريعة   . ب

 .اإلسالمية أو القانون أو النظام العام أو اآلداب
 .إذا كانت المصالح المرجوة ال تتناسب مع ما يصيب اآلخرين من ضرر  . ت
 .جاوز ما جرى عليه العرف والعادةإذا ت  . ث

  .2وليةالمسؤعفى من نه ُيفإ ،فمتى استخدم مأمور الضبط القضائي العنف بسبب مشروع
حالة االعتداءات الماسة بالسالمة الجسدية المتمثلة في قيام  ،ومن بين هذه االعتداءات

أمال في  ئيةمأمور الضبط القضائي بالقبض على الشخص الذي يعتقد أنه ارتكب جريمة جنا
بل  ،لمستمر يقوم ببعض أعمال التعذيبوأمام اإلنكار ا ،الحصول على اعتراف سريع منه

  .3يتعداها إلى ما قد يمس بالحياة الخاصة لألفراد
                                             

من استعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون : ((لرابعة من القانون المدني المصري والتي تنص علىنص المادة ا  1
  )).مسؤوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر

إذا حسنت نيته وارتكب فعال تنفيذا لما أمرت به : ((من قانون العقوبات المصري الفقرة الثانية) 63(نص المادة   2
من قـانون العقوبـات االتحـادي    ) 53(، وكذلك نص المادة ))من اختصاصه القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه
ال جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعماال لحق مقرر بمقتضى القانون وفي : ((اإلماراتي الفقرة الرابعة بقولها

قصد ضـبطه  نطاق هذا الحق ويعتبر استعماال للحق أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا بها ب
  )).وذلك بالقدر الالزم لهذا الغرض

  .132انظر، عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص   3
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والجدير بالذكر أن قانون اإلجراءات الجنائية المصري قد أباح لمأموري الضبط القضائي 
في قيود  فإن استخدام هذه القوة يكون متاحا لهم تاليوبال ،استخدام القوة حال أدائهم ألعمالهم

إن لمأمور الضبط القضائي أن يكلف المتهم بالحضور إلى مركز الشرطة حتى وعليه ف، 1محددة
استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن الثالث بسبب ما (( :ضي بأنسؤاله، لذا قُ يتمكن من

آلخرين الجرائم سالفة الذكر ال يعدو أن يكون والطاعنين ا ،أسفرت عنه التحريات من ارتكابه
وذلك في نطاق ما يتطلبه  ،لسؤاله عن االتهام الذي حام حوله ؛للطلب إليه بالحضور اتوجيه

جمع االستدالالت وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية وحسبما سلف بيانه 
ما خلصت إليه من  فإّن ،ينتقص من حريتهإلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه 

، كما قضت المحكمة االتحادية في 2))رفضها الدفع ببطالن القبض يكون متفقاً وصحيح القانون
ولما كان األصل أن سلطان الوظيفة في ذاتها كوظيفة رجل الشرطة بما (( :حكمها على أن

ن لم يستطل في دام هذا السلطا تسبغه على صاحبها من اختصاصات وإمكانيات ال يعد إكراها ما
الواقع بأذى مادين الخشية في ذاتها إلمدلي باألقوال أو االعتراف، إذ إلى ا اا كان أو معنوي

وال حكما إذا أثبت أنها قد أثرت فعالً في إرادة المدلي فحملته  مجردة ال تعد إكراها ال معنى
   .3))ر من ذلكعلى أن يدلي بما أدلى وعلى المحكمة أن تعرض لما يثا

  
  حاالت استعمال القوة لمأموري الضبط القضائي :ثانيا

الضبط القضائي استخدام القوة والسالح  يلمأمور 4قانون هيئة الشرطة المصريلقد أباح 
فالقاعدة األساسية هنا أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة  ،ولكنه حددها بقيود معينة ،قبل المتهم

                                             
من قانون اإلجراءات الجزائية ) 41(من قانون اإلجراءات الجنائية المصري، وتقابلها نص المادة  60نص المادة   1

بواجباتهم، أن يستعينوا مباشـرة بـالقوة   لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم : ((اإلماراتي والتي تنص على
  )).العامة

، 102، رقم 31م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س  1980إبريل سنة  21نقض محكمة النقض المصرية في  2
 .534ص 

 .ق، حكم المحكمة االتحادية العليا 22م، س 22/7/2000جنائي، بتاريخ ) 263(الطعن رقم  3
لرجـل  : ((م، والتي تنص علـى  1971لسنة ) 109(ئة الشرطة المصري رقم من قانون هي) 102(نص المادة  4

، تقابلها نص ))الشرطة استعمال القوة بالقدر الالزم ألداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة ألداء هذا الواجب



  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي
 

-72- 

 

فما دامت قد توافرت سبل أو وسائل  ،لدفع عنف أو مقاومة؛ مها الزماوإن يكون استخدا ،لذلك
وعلى سبيل المثال التحذير أو التهديد أو التنبيه باستعمال  ،أخرى غير وسيلة استخدام السالح

  .1القوة وجب استخدامها أوال
كافة مأمور الضبط القضائي ال يستطيع استعمال السالح إال إذا أخفقت  على ذلك فإّن بناًءو

ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يزن  ،الوسائل السلمية في تحديد أهدافها وأغراضها
وأن يفاضل بين االلتزامات المتعلقة بسالمة المتهم وبين  ،األمر الذي أمامه بالميزان الصحيح

  .ال القوة المقررة بمعرفة القانونحاالت استعم
األمور التي قد تخلط إلى حد كبير بين  أن استعمال القوة منعنا وهنا يجب أال يغيب 

واألحوال التي يجوز فيها الدفاع  ،األحوال التي يجوز فيها لرجل الشرطة استخدام السالح
  .2الشرعي
  
  3التزامات مأموري الضبط القضائي عند استخدام السالح :ثالثا

لضبط يقع على عاتق مأموري ا، 4من قانون هيئة الشرطة المصري) 102/2(نصت المادة 
  :وهي على النحو التالي ،القضائي التزامات حددها القانون إذا استخدم حقه في استعمال السالح

ويبدأ مأمور  ،أن يكون استعمال السالح هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض منه  . أ
 .الضبط القضائي باإلنذار أوال بأنه سيطلق النار ثم يلجأ إلى إطالق النار بعد ذلك

                                                                                                         
م،  1989سنة ل) 6(م، والمعدل بالقانون االتحادي رقم  1976لسنة ) 12(من القانون االتحادي رقم ) 8(المادة 

لمنتسبي القوة في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهـم، حـق   : ((في شأن قوة الشرطة واألمن، والتي تنص على
 )).استعمال القوة بالقدر الالزم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك

  .134عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص  1
  . وما بعدها 419سابق، ص  قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع  2
  .136عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص   3
  .من قانون قوة الشرطة واألمن اإلماراتي) 9(تقابلها نص المادة  4
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فهي واردة على سبيل الحصر  ،على حاالت استعمال السالح ال يجوز القياس  . ب
 .ومقصورة عليها فقط

ال يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يأتي أعماال خارجة عما يكون الزما لتحقيق   . ت
 .وهي القبض على المتهم أو محكوم عليه بجناية أو فض تجمهر ،هدفه

أجازت التي  إلماراتيالمصري وا :القانونينهذا االلتزام مصدره في نصوص  يجدو
فالقانون حدد ذلك بالقدر  ،ولكنها تركت تقدير الموقف فيما بعد لمحكمة الموضوع ،استعمال القوة

التزام محدد  فهو إذن ،وترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع ،الالزم لمواجهة الظروف الواقعية
وال عما ينجم عن مسؤمور الضبط القضائي حدوده يكون فإن تجاوز مأ ،بكونه الوسيلة الوحيدة

  .وليةمسؤأخطاء موجبة للحميها القانون باعتبارها اعتداءات ال ي ،هذه األعمال
  

Ö]<ovf¹]êÞ^n< <
”^’j}÷]<æ<êÞ^ÚˆÖ]êñ^–ÏÖ]<¼f–Ö]<ë…çÚ`¹<êÞ^Ó¹]< <

  
  :تمهيد وتقسيم

ال يكفي لصحة مباشرة إجراءات الضبط القضائي أن تباشر بمعرفة من له صفة الضبط 
بد أيضا لصحة هذه اإلجراءات أن تباشر  بل ال ،يكون مختصا نوعيا بمباشرتهاالقضائي وأن 

  .المكاني لمأمور الضبط القضائي الذي باشرهاالزماني و في حدود االختصاص
  :وهما ،دراسة هذا المبحث من خالل مطلبين منفصلينب وعليه سنقوم
  .االختصاص الزماني لمأموري الضبط القضائي :المطلب األول

  .االختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي :لب الثانيالمط
  

Ùæù]<g×Ş¹]<<V<êñ^–ÏÖ]<¼f–Ö]<ë…çÚ`¹<êÞ^ÚˆÖ]<”^’j}÷]< <
  

يجب على مأمور الضبط القضائي عند مباشرته الختصاصاته أن تكون تلك االختصاصات 
وإال  ،من جانبهأنه يقوم بأدائه لوظيفته مع ثبوت ذلك االختصاص  ؛أي ،قانونيا في حقهثابتةً 
 يمكن أن يسأل عن جميع األضرار التي قدكما  ،مخالف ألعمالهوقيامه بأي إجراء باطل اعتبر 
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وهو في حالة عدم االختصاص الزماني لمزاولة تلك تنشأ من جراء فعله الضار بالغير 
: أولهما ،دراسـة هذا المطلـب من خـالل فرعيــنب وعلى إثر ذلك سنقوم ،اإلجراءات

ال يشترط مباشرة : ـاهموثاني ،ثبوت صفة الضبطية القضائية قبل مباشرة اختصاصاتهموجوب 
      .اختصاصات الضبط القضائي في أوقات العمل الرسمية

 

  وجوب ثبوت صفة الضبطية القضائية قبل مباشرة اختصاصاتهم :األولالفرع 
ألفراد كما بينا بحريات ا مساسالتنطوي إجراءات الضبط القضائي في جانب منها على 

 ،ضفى عليهم صفة الضبطية القضائيةع إلى تحديد األشخاص الذين ُيلذلك يعمد المشّر ،سابقاً
  .تيقن من ممارسة هذه اإلجراءات من جانب أشخاص موثوق فيهمحتى ُي

فإما أن يحدد  ،ويجمع المشرع عادة بين طريقتين في منحه لصفة الضبطية القضائية
أو يخول  ،بحيث يكون هذا التحديد في صلب القانون ،1م هذه الصفةاألشخاص الذين تثبت له

  .2الوزير المختص إضفاء هذه الصفة على بعض موظفيه بالنسبة للجرائم المرتبطة بوظائفهم
فإن  ؛ةالقضائي يةع في تحديد من له صفة الضبطكانت الطريقة التي يتبعها المشّروأيا 

وإال  ،حتماً له هذه الصفة ثبتترتها إال من جانب من إجراءات الضبط القضائي ال يمكن مباش

                                             
من قانون اإلجراءات الجنائية، واللتـان  ) 23(من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي، ) 33(نصوص المادتين  1

ائية لمجموعة محددة من مأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في كـال  نصتا على صفة الضبطية القض
 .القانونين

يجوز بقرار من وزيـر العـدل   : ((من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي والتي نصت على) 34(نص المادة  2
ضـائي  باالتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة بتخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضـبط الق 

) 23(، تقابلها نص المـادة  ))بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
من قانون اإلجراءات الجنائية المصري، وبالتالي فإن هذه الطائفة تشمل من لهم صـفة الضـبطية   ) ب(الفقرة 

جـودة  : دية ورجال الجمارك، لالستفادة راجعالقضائية من بعض الموظفين في بعض اإلدارات مثل رجال البل
حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، كلية شرطة دبـي،  

  .252م، ص  1994
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، فقد قضت المحكمة االتحادية في حكمها بصحة 1باطلة جميع إجراءاته وما ترتب عليهاكانت 
ندب إّن : ((تلخص باآلتيت والتياإلجراءات التي قام بها مأمور ضبط قضائي بطريق الندب 

مأموراً آخر للقيام به بدالً منه كتابة أو  – مأمور الضبط القضائي الذي صدر له إذن التفتيش
 ،مندوب ممن يتبعون النادب في عملهصحيح متى كان اإلذن قد أباح له ذلك، وكان الـ شفاهة 

وأنه إذا صدر إذن التفتيش من النيابة العامة ألحد مأموري الضبط أو من يعاونه أو يندبه، فإن 
من  بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود األمر الصادرانتقال أي من هؤالء لتنفيذه يجعل ما أجراه 

منهم سلطة إجرائه ما دام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم  نيابة العامة بذلك والذي خول كالًّال
كما أنه ال ، يه ال يتعداه باإلجازة إلى غيرهبتنفيذه شخص معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عل

ستصدره قد ندب زميله كتابة أسوة باألمر الصادر من يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي ا
ومن المقرر كذلك أن األصل في . النيابة العامة نفسها، بل يجوز أن يكون الندب شفاهة

اإلجراءات الصحة، وأن عدم اإلكراه هو األصل ويقع عبء اإلثبات على من يدعي خالف هذا 
  .2))األصل

  
  ت الضبط القضائي في أوقات العمل الرسميةاختصاصاال يشترط مباشرة :  الفرع الثاني

يذهب الفقه إلى أن الصفة الرسمية التي تخلقها وظيفة الضبط القضائي على صاحبها 
أما  ،تالزمه إلى حين مغادرة هذه الوظيفة بالنقل أو العزل أو االستقالة أو اإلحالة إلى المعاش

تظل مالزمة له حتى في أوقات قبل حدوث أمر من هذه األمور فإن صفة الضبطية القضائية 
  .4أو اإلداري التابع له 3وفي خارج الوقت المحدد لعمله بمقتضى النظام العسكري ،راحته

                                             
 1997، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، )رسالة دكتوراه(إبراهيم حامد طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي  1

 . ومابعدها 142الناشر المكتبة القانونية، مصر، صم، 
  .ق، حكم المحكمة االتحادية العليا 23م، س  15/1/2001جنائي، بتاريخ ) 75(نقض رقم  2
ويجوز تكليفه بالعمل : ((... من قانون قوة الشرطة واألمن اإلماراتي والتي تنص على) أ(الفقرة ) 74(نص المادة  3

من قـانون  ) أ(الفقرة ) 41(، تقابلها نص المادة ))مي إذا اقتضت ظروف العمل ذلكفي غير أوقات العمل الرس
  .هيئة الشرطة المصري

م، دار الجيل للطباعة، مصر، ص  1985رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية، الطبعة السادسة عشرة، سنة  4
300.  
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إلى  لم ُيحالأو  لم ُيقالعزل أو ُي الضبط القضائي لم ينقل من عمله أو لمدام مأمور  فما
وكذلك  ،ازته السنويةوفي إج ،فإن صفة الضبطية تظل مالزمة له في راحته األسبوعية ،المعاش

على ذلك مباشرة اختصاصاته المتعلقة بوظيفة  بناًءويكون له  ،في إجازته المرضية أو العارضة
من المقرر أن (( :لذلك بأنهً وقد قضي تطبيقا ،الضبط القضائي في غير أوقات العمل الرسمية

أهليته تظل  مأمور الضبط القضائي ال يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمية بل
لمباشرة األعمال التي أناطه بها القانون حتى إن كان في إجازة أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن 

  .))1عمله
فـإذا كـان العمـل الـذي      ،تحفظ تبرره اعتبارات منطقية ما ذهب إليه الفقهويرد على 

يؤديه مأمور الضبط القضائي في غير أوقات العمل الرسمي يظـل صـحيحا مـن الناحيـة     
القضـائي حـين    فإنه يتعين على مـأمور الضـبط   ،القانونية مادامت صفة الضبطية تالزمه

بناء على تكليف من جهـة العمـل التـي يتبعهـا، أو أن تقتضـي      يؤديه يقوم بهذا العمل أن 
ممـا   ؛بالشـك والريـب   محاطـا  تصرفــه وإال كان  السرعة والضرورة اتخاذ هذا العمل،

  .2شرة العمل في تلك األوقاتقد يضعف الدليل المستمد من مبا
  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<<Vêñ^–ÏÖ]<¼f–Ö]<ë…çÚ`¹<êÞ^Ó¹]<”^’j}÷]< <
  

يعمد المشرع في غالبية التشريعات إلى عدم المساواة بين مأموري الضبط القضائي من 
ق تصاص اإلقليمي للبعض ويضيق من نطافيوسع من نطاق االخ ،حيث اختصاصهم اإلقليمي

قد صرح بذلك المشرع اإلماراتي في نص و المكاني للبعض اآلخر، كما مي أاإلقلياالختصاص 
يكون من مأموري الضبط القضائي في : ((ون قوة الشرطة واألمن على أنمن قان) 7(المادة 

دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها، ويجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع 
السابقة من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الوزير تخويل غير المذكورين في الفقرة 

                                             
 .1023، ص 24ق . ، س)213(، رقم م، أحكام النقض 20/11/1973حكم محكمة النقض المصرية، بتاريخ  1
  .144إبراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص  2
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وتكون متعلقة بأعمال  ،ر اختصاصهمالتي تقع في دوائللجرائم الضبط القضائي بالنسبة 
يشمل اختصاص بعض مأموري الضبط القضائي كل إقليم اإلمارات التي  ، وبذلك))وظائفهم

رة معينة، وينحصر اختصاص يشملها القضاء االتحادي، ويشمل اختصاص البعض إقليم إما
  .1البعض الثاني في دائرة مركز شرطة معين

موري الضبط القضائي في يتم دراسة االختصاص المكاني لمأاألساس س وعلى هذا
  .اإلماراتي والمصري: القانونين
  

  ضوابط تحديد االختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي :  الفرع األول
يكون من مأموري : ((على أن جراءات الجنائية المصريمن قانون اإل )23(نصت المادة 

  :الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
 .أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .1
 .ضباط الشرطة وأمناؤها، والكونستبالت والمساعدون .2
 .رؤساء نقط الشرطة .3
 .العمد ومشايخ البالد ومشايخ الخفراء .4
 .نظار ووكالء محطات السكك الحديدية الحكومية .5
اإلدارة (داخلية ولمديري أمن المحافظات، ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة ال .6

، أن يؤدوا األعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر )العامة للتفتيش
  .اختصاصهم

  :ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية
 .ارة الداخلية وفروعها بمديريات األمنمديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوز .1
مديرو اإلدارات واألقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة  .2

والكونستبالت والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة األمن العام في شعب 
 .البحث الجنائي بمديريات األمن

                                             
  .101غنام محمد غنام وفتيحة محمد قوراري، مرجع سابق، ص   1
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 .ضباط مصلحة السجون .3
 .ة السكة الحديدية والنقل والمواصالت وضباط هذه اإلدارةمديرو اإلدارة العامة لشرط .4
 .قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .5
 )).مفتشو وزارة الصحة .6

وذلك من خالل  ،كما أكد المشرع اإلماراتي التقسيم السابق لمأموري الضبط القضائي
ى في الفقرة األول) 7(عرضه لمجموعه من نصوص قانوني قوة الشرطة واألمن في المادة 

تصاصهم ضباط يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اخ(: (أن والتي تنص على
واللتان تنصان ) 33،34(، واإلجراءات الجزائية في المادتين رقم ))الشرطة وصف ضباطها

  :يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: ((أن على
 .أعضاء النيابة العامة .1
 .وأفرادهاضباط الشرطة وصف ضباطها  .2
 .ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل .3
 .ضباط الجوازات .4
 .ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة والقوات المسلحة .5
 .ضباط صف ضباط الدفاع المدني .6
 .مفتشو البلدية .7
 .مفتشو وزارة العمل والشؤون االجتماعية .8
 .مفتشو وزارة الصحة .9
والمراسيم ي الضبط القضائي بمقتضى القوانين الموظفون المخولون بصفة مأمور .10

 )).والقرارات المعمول بها

يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل (( 
بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة 

  )).ماختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفه
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تحديد االختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي في القانونين اإلمـاراتي  :  الفرع الثاني
 والمصري

مأموري الضبط ل في نصوصهما اإلماراتي والمصري ينتبين لنا تمييز المشرَعلقد 
  :إلى فئتين وتقسيمهم ،القضائي من حيث اختصاصهم المكاني

 .المحدود االختصاص المكاني ذوو :الفئة األولى - 
 :وذلك كاآلتي ،االختصاص المكاني الشامل ذوو :الفئة الثانية - 
  

  االختصاص المكاني المحدود والضبط القضائي ذو ومأمور :الفئة األولى
سالفة  )أ(في فقرتها  المصري من قانون اإلجراءات الجنائية 23وهؤالء حددتهم المادة 

والتي تحددها القرارات الصادرة  ملون فيهاوهم يباشرون أعمالهم في الجهات التي يع، 1الذكر
سواء تعلق األمر بمباشرتهم  ،2ومن ثم فعليهم التقيد بحدود اختصاصهم المكاني ،بتعيينهم

  .3إلجراءات االستدالل العادية أم إلجراءات التحقيق المخولة لهم استثناء
 مكان معين،رجال الشرطة الذين تنحصر دائرة اختصاصهم في أيضاً تضم هذه الطائفة و

، ينحصر اختصاصهم المكاني في محددة ن لشرطة إمارةفمأمورو الضبط القضائي التابعو
  .، وذلك بعكس الحال بالنسبة للشرطة االتحاديةذاتها النطاق المحلي لإلمارة

  
  الضبط القضائي ذوو االختصاص المكاني الشامل ومأمور :الفئة الثانية

سالفة  من قانون اإلجراءات الجنائية المصري) ب(رة الفق 23وهم من أشارت إليهم المادة 
بين تكرار ، حيث 4جمهوريةوهؤالء لهم مباشرة إجراءات االستدالل في جميع أنحاء ال ،الذكر

                                             
  .من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي) 33،34(تقابلها نصي المادتين رقم  1

  .256 – 255حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص   2
  .  44إبراهيم السبكي، مرجع سابق، الهامش، ص  ممدوح  3
وهؤالء يختلفون عن مأموري الضبط القضائي ذوي االختصاص العام لجميع أنحاء البالد، والمقصود اختصاصهم  4

  .على نوع معين من الجرائم مثل ضباط إدارة مكافحة المخدرات
  :راجع
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في شأن قوة الشرطة واألمن على أحقية وشمولية اختصاص ضباط ) أ(في الفقرة ) 7(المادة 
  . لةوصف ضباط الشرطة من االتحاديين جميع إقليم الدو

فقد  ،بناء على حالة التلبس بالجريمة استثناًءأما بالنسبة إلجراءات التحقيق المخولة لهم 
رأي  فذهب ،اختلف الفقه بشأن تحديد النطاق المكاني الذي يجوز فيه لهؤالء المأمورين مباشرتها

 ،ئر عملهمبأنه ال يحق لهم مباشرة تلك اإلجراءات إال في نطاق دوا :في الفقه إلى القول بعضهم
قد ذكرت أعضاء النيابة  من قانون اإلجراءات الجنائية المصري )23(وسنده في ذلك أن المادة 

وال يعقل أن يكون لضابط  ،العامة من بين مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
  .1البحث الجنائي مثال اختصاص بأعمال التحقيق يفوق السلطة المختصة بها أصال

أن مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية ال  ،لبعض اآلخرفي حين يرى ا
يتقيدون بمكان معين في مباشرتهم إلجراءات التحري واالستدالل أو إجراءات التحقيق المخولة 

  .2لهم استثناء بناء على حالة التلبس
فقرة  )23(ة فالماد؛ تباعبأن الرأي الثاني هو األفضل باال أغلب الفقهاء يرىنا نرى كما إن

حين حددت من لهم صفة الضبطية القضائية في  من قانون اإلجراءات الجنائية المصري )ب(
جميع أنحاء الجمهورية لم تتضمن تفرقة بين إجراءات االستدالل وإجراءات التحقيق المخولة لهم 

  .3استثناًء

                                                                                                         
 .518ص  169رقم  17مجموعة أحكام النقض س  4/10/1966نقض  - 

  .124ص  23رقم  19مجموعة أحكام النقض س  5/2/1968نقض  - 
م، 1972، سـنة  )رسالة دكتوراه(سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن  1

  .116كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،  ص 
  :انظر 2
 .255فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص   - 

م، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، ص  1992ون اإلجراءات الجنائية، الطبعة السادسة، سنة نبيل مدحت سالم، قان - 
241.  

  .46ممدوح إبراهيم السبكي، مرجع سابق، ص  3
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 على أن مأموري الضبط القضائي ذوي مستقر المصرية وقضاء محكمة النقض
وتطبيقا لذلك  ،ختصاص الشامل مكانيا لهم مباشرة إجراءات التحقيق في جميع أنحاء البالداال

لما كان الضابط المأذون بالتفتيش الذي تولى تنفيذ اإلذن يعمل بإدارة البحث ((: قضي بأنه
 فإن في تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة ،الجنائي بمديرية أمن القاهرة

إلى دائرة قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها إنما كان يمارس اختصاصا أصيال له نوعيا ومكانيا 
ولم يجاوز حدود قانونياً على إذن صادر له ممن يملكه  بناًء ،بوصفه من رجال الضبط القضائي

ومن ثم يكون غير صحيح النعي ببطالن  ،اختصاصه الذي ينبسط على كل أنحاء الجمهورية
  .))1في هذا الصدداإلجراءات 

ال يقتصر  ؛أي ،هناك من مأموري الضبط القضائي من يتمتع باختصاص محلي شاملو
هناك من نّ بل إ ،بل يمتد إلى سائر إقليم اإلمارة ،بدائرة معينة ؛أي ،اختصاصه بمكان معين

هذه  ،جميع اإلمارات ؛أي ،مأموري الضبط القضائي من يشمل اختصاصه كل إقليم الدولة
ة األخيرة تشمل رجال الشرطة االتحادية فيما يتعلق بالجرائم االتحادية كجرائم تزوير الطائف

إسباغ صفة مأموري الضبط : ((فقد قضت محكمة تمييز دبي بأن ،المحررات الرسمية االتحادية
إجراءات جزائية، ال يعني ) 33/5(القضائي على ضباط الموانئ البحرية والجوية طبقاً للمادة 

  .2))ن غيرهم من رجال الشرطة بضبط الجرائم في تلك الموانئدو تخصصهم
دراسة ماهية الضبط القضائي في الفصل األول من جميع جوانبه  تبعد أن تمو

وتم  ،المتعلقة باألمور الفنية أكانت الوظيفية منها أمواختصاصه وااللتزامات المتعلقة به سواء 
بد من أن  فال ،بط القضائي في القانونينالض يالمكاني لمأمورالزماني و تحديد االختصاص

مأمور الضبط القضائي في بعض األحيان قد يخرق هذه االختصاصات أو االلتزامات الموكلة 
 وليةالمسؤتما لنشوء مما سيؤدي ح ،له بطريقة غير شرعية أو غير قانونية ومخالفة للنظام العام

الجنائية خارجة عن نطاق  وليةالمسؤأن  وبما ،متسبب الضرر الفاعل الجنائية أو المدنية في حق

                                             
  .1317ص  96رقم  23مجموعة أحكام النقض س  3/12/1972نقض  1
، 1364، ص )م 2001( 11ددم، مجموعة األحكام، الع4/11/2000م،  2000لسنة  160تمييز دبي، الطعن رقم  2

  .49رقم
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  ،وأركانها وخصائصها وأسسها المدنية من جميع جوانبها وليةالمسؤ فسوف نبحث ،دراستنا
  .الضار تعويض المضرورين من ذلك الفعلو

يجب علينا دراسة أركان تلك  ،المدنية لمأموري الضبط القضائي وليةالمسؤولدراسة 
  .الفصلهذا في  نعرضهوهذا ما سوف  ،والضرر ضرارفعل اإلبولية وعالقتها المسؤ
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 الثالفصل الث

  املدنية ملأموري الضبط القضائي وليةاملسؤأركان 
  

  :تمهيد وتقسيم
 ،حماية الكيان المادي لإلنسان من اعتداءات مأموري الضبط القضائي من أساسيات القانون

وللقانون المدني وسائله التي  ،الدولية كما أنه محور اهتمام التشريعات المدنية وكذلك االتفاقيات
لذا أخرجه القانون  ،وقد اعتبر هذا الكيان معصوما من اعتداء اآلخرين ،يحمي بها هذا الكيان

كما حرم أي اتفاق يكون محله  ،فلم يعتبره ماال ولم يعامله معاملة األشياء ،من دائرة التعامل
تعويض األضرار الجسمانية التي تصيبه من وجعل للمضرور المطالبة ب ،المساس بجسم اإلنسان

  .1جراء اعتداءات مأموري الضبط القضائي عليه
من قانون ) 317–282(المواد  نصوص كما نظم المشرع اإلماراتي أحكام الفعل الضار في

 من القانون المدني المصري،) 178- 163(والتي تقابلها نصوص المواد  المعامالت المدنية،
من ) 29- 22(نصوص المواد وى المدنية المتعقلة بالدعاوى الجزائية في أحكام الدعاوأيضاً 

  .اإلماراتي قانون اإلجراءات الجزائية
المدنية لمأموري الضبط  وليةالمسؤسة هذا الفصل والخاص بأركان وعليه سيتم درا
  :مباحث رئيسية هي ةالقضائي من خالل ثالث

 .فعل اإلضرار :المبحث األول - 
 .ضررال :المبحث الثاني - 
 .والضرر فعل اإلضرارعالقة السببية بين  :المبحث الثالث - 

                                             
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق : ((من القانون المدني المصري والتي تنص على) 50(نص المادة  1

 )).من الحقوق المالزمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر
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  :تمهيد
عن الفعل الضار عن تردد أساسها بين فكرتي الخطأ  وليةمسؤلقد كشف التطور التاريخي لل

بدأت في القوانين القديمة موضوعية ال حاجة فيها لوزن سلوك محدث  وليةالمسؤف ،والضرر
حرف ضمان نحيث ا ،غير أن األمر لم يدم طويال ،لضرر لتحديد ما إذا كان مخطئا أم الا

على نحو ال يمكن  ،الضرر تدريجيا نحو الشخصية التي ربطت بين االلتزام بالتعويض والخطأ
قانون إال أن ال ،معه مساءلة محدث الضرر ما لم يرتكب سلوكا منحرفا يمكن وصفه بأنه خاطئ

الموضوعية التي تركز على حماية المضرور وضمان تعويضه  وليةالمسؤر بفكرة اإلماراتي تأث
  :وهما كاآلتي ،وعلى ذلك سيتم دراسة هذا المبحث في مطلبين مستقلين ،1عما أصابه من ضرر

 .وصوره فعل اإلضرارمفهوم  :المطلب األول - 
 .إثبات خطأ مأموري الضبط القضائي :المطلب الثاني - 
  

Ùæù]<g×Ş¹]<<VãËÚ<Ýç…]†•ý]<ØÃÊ<å…ç‘æ< <
  

كل إضرار بالغير يلزم (  :من قانون المعامالت المدنية على أن) 282(المادة لقد نصت 
حيث حددت هذه المادة وبصيغة واضحة مؤكدة على  ،)مميز بضمان الضرر فاعله ولو غير

مدني بعض القوانين العربية كالقانون ال الذي تأخذ بهالمبدأ العام على اإلضرار أو الخطأ 
مفهوم  ولاألفرع النتناول في  ،وعليه سيتم دراسة هذا المطلب في فرعين مستقلين .المصري

  .اإلضرارالفرع الثاني صور في و ،فعل اإلضرار
  

                                             
م، الناشر مكتبة الجامعة،  2010الطبعة األولى، ) الحق الشخصي(اللتزام عدنان سرحان، المصادر غير اإلرادية ل 1

 .17الشارقة وإثراء للنشر والتوزيع، األردن، ص 
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  فعل اإلضرارمفهوم :  الفرع األول
مصطلح أشمل وأعم  وهو ،من الخطأ استخدم المشرع اإلماراتي مصطلح اإلضرار بدالً

وبحسب ما تنص عليه المذكرة  ،أخذت به القوانين العربية األخرى من مصطلح الخطأ التي
اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي بمعنى اإلضرار هو مجاوزة الحد الواجب 

أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل أو االمتناع مما يترتب عليه  ،الوقوف عنده
ماراتي بلفظ اإلضرار عن سائر النعوت المستعملة في هذا حيث استعاض المشرع اإل ،الضرر
  .1كمصطلح العمل غير المشروع أو العمل المخالف للقانون أو الفعل الذي يحرمه القانون ،المقام

وعلينا تحديد مفهوم اإلضرار وتوضيح جميع ما يندرج تحته وما يخرج من نطاقه من 
  :اآلتي المفاهيم المتقاربة عليه كما سيأتي بيانه في

  
  اإلضرار ال يعني الضرر :أوال

فاإلضرار هو  ،يختلف اإلضرار عن الضرر اختالف السبب عن النتيجة ،بمعناه المتقدم
  .2الفعل أو عدم الفعل الذي يؤدي إلى الضرر

سواء  ،أن الضرر هو الفعل الثاني الذي ينشأ بعد حصول فعل اإلضرار ؛أي ،بمعنى آخر
  .سلبيا أكان ذلك الفعل إيجابيا أم

فالمقصود هنا محاولة مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده في الفعل اإليجابي، وتنصرف 
داللته إلى الفعل العمد وإلى مجرد اإلهمال على حد سواء، كما يقصد باإلضرار محاولة مجاوزة 
الحد الواجب الوصول إليه في االمتناع وهو ما يعرف بالخطأ السلبي أو التقصير وعدم التحرز 

  .1أو التفريط

                                             
المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي، إصدارات وزارة العدل، أبوظبي، بدون سنة طبع، المادة  1

 .وما بعدها 274ص  282
 .19مصادر غير اإلرادية لاللتزام، المرجع السابقة، ص عدنان سرحان، ال 2
عبد الناصر العطار، مصـادر  : ، وانظر كذلك275المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي، ص  1

الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتـزام غيـر   : ، وانظر كذلك أستاذنا241م، ص  1990االلتزام، سنة 
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معيار يعتد فيه بسلوك مجرد يمثل أنه  ؛والمعيار لمعرفة ذلك موضوعي ال شخصي، أي
أواسط الناس، وليس شديد الحذر وال شديد اإلهمال وإنما هو متوسط الحرص، مع أخذ الظروف 

   .1عتبارالمالبسة والخارجية التي وجد فيها المدعى عليه في اال
  
  رد إلحاق الضرر بالغيراإلضرار ال يعني مج :ثانيا

بل هو ذات الفعل أو االمتناع المضر  ،إذا كان اإلضرار مفهوما غير مرادف للضرر
بد أن يكون إلحاق الضرر  بل ال ،فهو أيضا ال يعني مجرد إلحاق الضرر بالغير مطلقا ،بالغير

تناع غير فيه يأتي من كون الفعل أو االم ومصدر عدم المقبولية ،غير مقبول بالغير على نحو
  .2وأن يتجاوز فيه على حق الغير المعصوم من ناحية أخرى ،مأذون به من ناحية

أنه يخرج من دائرة اإلضرار جميع الحاالت التي يلحق  ،حيث يترتب على ما سبق
 :فالقاعدة أن وهو يمارس نشاطه بناء على جواز شرعي أو قانوني ،الشخص فيها ضررا بالغير

لضمان فمن استعمل حقه استعماالً مشروعاً ال يضمن ما ينشأ عن ذلك الجواز الشرعي ينافي ا((
 ،فإتالف األطعمة واألشربة واألدوية الفاسدة وإتالف األعضاء إلنقاذ أصحابها 3))من ضرر

 ،محدث الضرر وليةمسؤفهي جميعا ال تقوم بها  ،4واإلتالف الناشئ عن حاالت الدفاع الشرعي
تابع للبلدية عندما يقوم بواجبه في إتالف األطعمة مأمور الضبط القضائي ال حيث إن

 حيث إنوليته المدنية في إحداث الضرر سؤمنه في هذه الحالة ال تقوم إف ،والمشروبات الفاسدة
  .مأمور الضبط يقوم بواجبه وفي إطار سلطته ما دام قانونياهذا العمل مصان 

                                                                                                         
م، اآلفاق المشـرقة للنشـر   2011- هـ1432قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، الطبعة األولى،  اإلرادية في

 .37والتوزيع، عمان، األردن ص
علي نجيدة، النظرية العامة لاللتزام وفقاً لقانون المعامالت المدنية والشريعة اإلسالمية، الكتاب األول، مصـادر   1

الشـهابي  : ، وكذلك انظر479: م، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، ص1993/1994االلتزام، الطبعة األولى، 
 .ومابعدها 37إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص

 .20عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  2
 .323عبد الناصر العطار، مرجع سابق، ص: من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، انظر) 104(المادة  3
 .وما بعدها 74لسالم، قواعد األحكام، الجزء األول، الطبعة األولى، بدون دار نشر ص انظر عز الدين بن عبد ا 4
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 ُيعّد قامة العدل وشرع اهللاوإ ،لحفظ األجساد واألرواح؛ فأي واجب تقتضيه الضرورة
ضرر الن ترتب عليه إلحاق وال يحقق معنى اإلضرار وإ ،وان فيهنشاطا مشروعا ال عد

   .1بالغير
ا الضرر الذي يصيب مصلحة اقتصادية غير محمية شرًع ،كما يستبعد من نطاق اإلضرار

معصومية غياب وذلك ل ،مثل خمر أو خنزير يعود لمسلم  كإتالف مال غير متقوم ،اأو قانونً
االنتفاع به إال في أنه ما لم يجعل الشارع له قيمة ذاتية، فلم يبح  ؛، أي2المصلحة المتجاوز عليها

حال االضطرار والمخمصة، أبيح القدر الذي يدفع به المسلم الهالك عن نفسه فقط، فهو مال ال 
شيئا إذا كان صاحبه مسلماً،  ال يضمن متعديه :وقيليصح انعقاد العقود عليه، ال ثمناً وال مبيعاً، 

المسلم الذي أتلف : فقال األحناف والمالكية: أما إذا كان لغير المسلم اختلف أصحاب المذاهب فيه
فقالوا بخالف : ، أما الحنابلة والشافعيةألن الخمر بالنسبة له مال متقوم؛ ضمنلمسيحي خمراً ُي

  .3ذلك
فال  ،وة مع المتهم في حالة الدفاع الشرعيوأيضا إذا ما استعمل مأمور الضبط القضائي الق

 من قانون المعامالت المدنية) 288(مأمور الضبط القضائي بناء على نص المادة  وليةمسؤتقوم 
من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو (( :والتي تنص على اإلماراتي

ضرر على عن ذلك ال لغير أو عرضه أو ماله كان غير مسؤوعرضه أو ماله أو عن نفس ال
حيث يتضح من نص  .))ما جاوزهال أصبح ملزما بالضمان بقدر أال يجاوز قدر الضرورة وإ

  :وهي كالتالي ،المادة السابقة صورة الدفاع الشرعي المانعة من قيام فعل اإلضرار
 
 
 

                                             
م قضاء محكمة تمييز دبـي،   12/10/2003م حقوق، جلسة  2003لسنة  254حكم محكمة تمييز دبي، الطعن  1

 .1066، حقوق ص 1م، ج  2004، 14إصدارات المكتب الفني للمحكمة، ع 
ل هذا الفعل يكون لولي األمر وتقع مسؤوليته عليه، وال يجوز ألفراد المجتمع إتيان مثـل  إال أنه يجب بيان أن مث 2

  .هذه األفعال باالعتداء على حقوق الغير
فريدة صادق زوزو، نظرية المال في الشريعة اإلسالمية، دراسة فقهية مقاصدية، بدون سنة طبع، مجلة البحوث  3

 .)14- 8(الفقهية المعاصرة، السعودية، ص 
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 :وجود خطر حال  . أ
ضائي أو خطر يداهم نفس مأمور الضبط الق وجود ال بد من لقيام حالة الدفاع الشرعيو

المشرع بضرورة وجود خطر وإنما اشترط في هذا  حيث لم يكتف ،1نفس الغير وعرضه وماله
بحيث ال يترك للمدافع أو مأمور  ،بأن بدأ وقوعه أو على وشك الوقوع ،الخطر أن يكون حاال

  .2الضبط القضائي فرصة اللجوء إلى وسيلة أخرى لدفعه
 

 :أن يكون الخطر غير مشروع  . ب
فلو قام مأمور الضبط القضائي وبطريق قانوني  ،اع إال عن عمل عدوانيال يجوز الدف

 - فإذا أحدث ضررا بأحدهم ،بالقبض على شخص ال يستطيع األخير االحتجاج بالدفاع الشرعي
ذلك االعتداء وال  نه يساءل قانونيا عن الضرر الذي أحدثه منفإ - مأمورو الضبط القضائي

  .وليةالمسؤيعفى من 
 

 :دود الدفاع الشرعيعدم تجاوز ح  . ت
حالة أن أنه ال يجوز لمأمور الضبط القضائي  تبين ،نص المادة سالفة الذكرخالل من و

ال سئل عن حدود ذلك الحق بقدر ما وإ ،الشرعي الذي أعطاه القانون له الضرورة للدفاع
ا ألن الضرورات إذ ،وأصبح ملزما بالضمان بهذا القدر ،تجاوزه من اعتداء على نفس المتهم

  .3يجب أن تقدر بقدرهافإنها كانت تبيح المحظورات 
 

  اإلضرار مفهوم غير مرادف للخطأ :ثالثا
للخطأ في القانون الوضعي فعل اإلضرار في القانون اإلماراتي ال يجعله مرادفا 

عن الفعل الضار تقوم في القانون األخير على الخطأ  وليةالمسؤف ،)القانون المصري(المقارن

                                             
 .21الدكتور عدنان سرحان، المرجع السابق ص  1
: ، وأيضا انظـر 999م، بدون دار نشر، دمشق، ص  1991وحيد الدين سوار، مصادر االلتزام، الجزء األول،  2

 .508م، بدون دار نشر، بغداد، ص  1969عبد المجيد الحكيم، مصادر االلتزام، الطبعة الثالثة، 
م، دار الثقافـة   1999زام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه اإلسـالمي،  محمد شريف أحمد، مصادر االلت 3

 .227للنشر والتوزيع، عمان،  ص 
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والخطأ مفهوم شخصي مفاده انحراف في السلوك مع نسبة الخطأ  ،اء والمخالفةبمعنى االعتد
وهذا يستتبع عدم إمكانية مساءلة عديم التمييز لعدم  .لمرتكبه من خالل كونه مدركا ألفعاله

المدنية في القوانين التي تبنته أساسا  وليةالمسؤوذلك باعتبار أن هدف  ،إمكانية نسبة الخطأ إليه
قصد منه تعويض وإصالحي ُي ،قصد منه تقويم سلوك محدث الضررجزائي رادع ُي :لها مزدوج

المضرور فال يصح بعد ذلك إلزام غير المميز بالتعويض ما دام أنه ال يفهم معنى الجزاء 
  .1والعقاب

إذ  ،أما ضمان الضرر في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي فغرضه إصالحي محض
وال يتعدى ذلك إلى عقاب محدث الضرر  ،ويض المضرور عنهيقتصر على جبر الضرر وتع

طلح صوهو ما يدخل ضمن ما اُ ،ألن الردع والعقاب هدف الحدود والتعازير ،أو تقويم سلوكه
  .2الجزائية وليةالمسؤعليه في القانون الوضعي 

ولهذا كان أساس ضمان الضرر في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي هو اإلضرار 
 ،مه الموضوعي المتقدم الذي بموجبه يعد اإلضرار فعال محظورا بذاته وبالنظر لنتائجهبمفهو
فتقع تبعته على فاعله بصرف النظر عن وصف الفاعل وإرادته  ،الضرر المترتب عنه ؛أي

  .3عاقال أم مجنونا ،صغيرا أم كبيرا ،مميزا أم غير مميز
لنطاق ل أعم وأشملاإلضرار  بفعل مأموري الضبط القضائي وليةمسؤكما أننا نرى، نشوء 

أن  وذلك ،الخطأ التي أخذت بها مجموعة من القوانين الوضعية فعلمن  وليةالمسؤالعام لهذه 
إال أنها  ،والتعويض في شقها الثاني ،كلمة الخطأ من ناحية جمعها للردع والعقاب في شقها األول

أما كلمة  ،يم التمييز في محتواهادخل عدلم ت إذ ،قاصرة من حيث المضمون للتعويض وإن كانت
الجوانب  اشتملت علىفهي بحد ذاتها  دخلت كافة الطوائف واألجناس واألعمارأالتي  اإلضرار

 وليةالمسؤه متى ما ترتب ضرر نشأت ألن ،الردع معوهو التعويض  التي شملتها كلمة الخطأ
كلمة  إنف لفعل الضار،وبالتالي نشأ العقاب بتعويض المضرور على حساب مرتكب ا ،المدنية

                                             
 .23عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
) الزواجر(ألن هدفه جبر الضرر وتعويضه والعقاب الجزائي ) الجوابر(لذلك اصطلح على تسمية ضمان الضرر  2

 .23عدنان سرحان، مرجع سابق، الهامش ص : انظرألن هدفه الزجر والعقاب، 
  .210محمد شريف أحمد، مرجع سابق، ص 3
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ل فيه تعويضا مضرور أن يحّصلمدني ونصوصه بالشكل الذي يمكن للاإلضرار تخدم القانون ا
 متركت الردع والعقاب لنصوص القانون الجنائي لعد حيث ،في جبر الضرر الواقع عليه فعال

داخل وت المدنية لمأموري الضبط القضائي وليةمسؤدراستنا لل ومن خاللتضارب المصالح، 
 المدنية الموضوعية وليةالمسؤ اخترناولقد  وليتين الجزائية والمدنية في كثير من األحيان،المسؤ

م التمييز ال يتصور وجوده من عدومن جانب مأمور الضبط والذي يكون معبراً عن سلوكه، 
قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي عليها نص  التيمأموري الضبط القضائي  فئات بين
التعيين التي اشترطها وذلك بناًء على إجراءات الفحص و نون اإلجراءات الجنائية المصري،وقا

من ) 164(وعليه نصت المادة  ،إلسباغ صفة الضبطية القضائية على الشخص؛ القانونين
عن أعماله غير المشروعة متى  الؤومس يكون الشخص(( :القانون المدني المصري على أن

كما أن انحراف سلوك مأمور الضبط القضائي يعبر عن إرادة فعلية ، ))صدرت منه وهو مميز
يكون مميزا فيها لتصرفاته ويخرج بها عن سلوك الرجل المعتاد في أدائه لواجباته الوظيفية وهو 

يكون ما يسمى في القانون المدني المصري بالخطأ المفترض الواجب اإلثبات من قبل المدعي، و
الضرر الواقع عليه فعالً بعالقة السببية بينه وبين فعل أثبت  ذلك بتعويض المضرور إذا ما

وردع باقي مأموري الضبط بعدم الخروج عن اإلضرار الصادر من مأمور الضبط، مع عقابه 
  .القانونينالواجبات وااللتزامات الوظيفية التي نص عليها 

  

   فعل اإلضرارور ـص:  الفرع الثاني
يكون اإلضرار ( :معامالت المدنية اإلماراتي على أنهمن قانون ال) 283(ادة ـالم ونصت

وإذا وقع بالتسبب فيشترط  ،فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط له ،بالمباشرة أو التسبب
، ومتى ما وقع من مأمور الضبط )ا إلى الضررـد أو أن يكون الفعل مفضيـالتعدي أو التعم

لضرر التي نص عليها القانون لزمه جبر اصور  في إحدى إضراراً بالغيرالقضائي فعال يعد 
  .الضرر وتعويض المضرور

وذلك  ،مفهوم التسبب وشروط الضمان فيهماكل من مفهوم المباشرة ووعليه سيتم دراسة 
كما على سبيل المثال وإسقاط األحكام العامة لصور اإلضرار على أخطاء الضبطية القضائية، 

  :بيانه يلي
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  شرةاإلضرار بالمبا:  أوال
  :على النحو التالي ،دراسة مفهوم المباشرة وشروط ضمان المباشرة هناوستتم 

 :مفهوم المباشرة  . أ
وفقا لفقه الشريعة اإلسالمية الذي استقى منه المشرع اإلماراتي هذا - يقصد بالمباشرة 

ولم يفصل بينه وبين حدوث الضرر  ،كل فعل جلب بذاته الضرر وكان سببا له( - االصطالح
   .)1فعل آخر

أن هناك اتصال بين أداة اإلضرار  ؛أي ،ويقال لفاعله مباشر ،ويكون اإلضرار بالمباشرة
مأمور الضبط القضائي  قيام :ومثاله ،تصال آلة اإلتالف بالمال المتلفكما في ا ،ومحل الضرر

يكون : ((بالمقاومة، فقضي بأنه) مضرورال( عليه بضرب شخص من دون أن يقوم المعتدى
باشرة في كل فعل جلب بذاته الضرر وكان سبباً له ولم يفصل بينه وبين حدوث اإلضرار بالم

  .2))الضرر فعل آخر
  
 :شروط ضمان المباشرة  . ب

إذا وقع اإلضرار بالمباشرة لزم الضمان وال شرط  ،سابقة الذكر )283(بحسب المادة      
و متعديا كان أو لم وهذا يعني أن المباشر يلزمه الضمان بصرف النظر عن سلوكه متعمدا أ ،له

ن كان قد ارتكب فعال إو ،فأتلفه وجب عليه الضمانفلو زلق شخص فوقع على مال غيره  ،يكن
غير إرادي مما ال يوصف بالجواز أو الحظر ال بل قد يسأل مع أن فعله جائز بل واجب كما لو 

  .1المثل فذلك ال يعفيه من الضمان ورد ،اضطر إنسان ألكل طعام غيره ليجنب نفسه الهالك
                                             

م، مجلة القضاء والتشريع الصادرة عـن   10/11/1997م، حقوق في  1977لسنة  57تمييز دبي، الطعن رقم  1
: ، وأيضا704، ص 110م، الجزء األول، حقوق، الرقم  1999، إبريل 8المكتب الفني لمحكمة تمييز دبي، ع 
، راجـع  1010ص  14م س  17/12/1995قضائية فـي   16لسنة  99حكم المحكمة االتحادية العليا، الطعن 

 .27عدنان سرحان، مرجع سابق، ص : أيضا
، 1، ج15م، مجموعة األحكـام، العـدد    7/3/2004م مدني، جلسة  2003لسنة  302تمييز دبي، الطعن رقم  2

  .42م الشرقاوي، مرجع سابق، صالشهابي إبراهي: ، انظر كذلك383ص
م، دار القلم للطباعة والنشـر،   1988 - هـ 1409مصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، الطبعة األولى،  1

 .وما بعدها 79دمشق، ص 



  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي
 

-92- 

 

فال يجوز إسقاط حكمها بداعي  ،وعلة ذلك أن المباشرة علة مستقلة وسبب لإلضرار بذاته
  .1عدم التعمد أو عدم التعدي

بل ال شرط أو شروط إضافية  ،ولكن يالحظ أن عبارة ال شرط له ال تعني غياب كل شرط
في التجاوز على والمتمثل  ،الواجب أصال لتحقيق معنى اإلضرارالفعل  قبولفوق شرط عدم 

إذا كان هذا التجاوز غير مأذون في فعله بأصله  ،حق الغير المعصوم في جسده وماله وعرضه
وإن كان هذا التجاوز ال  ،2بأن كان محرما أو بصفته ألنه مما يفضي إلى الضرر في العادة

كان أواء فالمباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعدى وال إلى إرادة فهو ضامن س ،يستند إلى عدوان
على عدم الحاجة إلثباته في المباشرة  ،4نا نتفق مع البعضحيث إن ،3مميزا مدركا ألفعاله أم ال

أمور قلة وكافية وحدها للضرر الحادث، فلو أطلق مباعتبارها علة مست ،ألنه ثابت فيها بذاته
ففزعت  من مسدسه في الهواء من دون سبب أجبره على الفعل الضبط القضائي عياراً ناريا

عتبر مأمور الضبط مباشراً للضرر رغم عدم وجود اتصال وأسقطت جنينها، ا حاملامرأة 
  .5اتجاه المضرور وليتهر بين فعله ومحل الضرر، وتقوم مسؤمباش

  
  اإلضرار بالتسبب:  ثانيا

المقام سيتم دراسة وبيان كل من مفهوم التسبب وشروط ضمان المتسبب على  وفي هذا
 :النحو اآلتي

  

                                             
 .927المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي، مرجع سابق، ص  1
ي ثوبه اإلسالمي، مصادر االلتزام، بدون سنة طبع، الفتح للطباعة والنشـر،  مصطفى الجمال، القانون المدني ف  2

 .531اإلسكندرية، ص 
 .212محمد شريف أحمد، مرجع سابق ص  3
 .552مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص : ، وأيضا انظر28عدنان سرحان، مرجع سابق، ص : انظر 4
انون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة محمد زهرة، المصادر غير اإلرادية لاللتزام في ق 5

 .7، ص )64رقم (م، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة  2003األولى، 
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 :هوم التسببمف  . أ
ويقال  ،ويكون اإلضرار بالتسبب ،بذاتهيحصل ما كان علة للضرر ولم  كل هو عبارة عن

 ،وذلك بإتيان فعل ال يتصل بمحل الضرر وال ينجم الضرر عنه لوحده وبذاته؛ لفاعله متسبب
  .وإنما عن طريق تدخل فعل أو عامل آخر يتوسط بينهما

لعام ولم تتخذ االحتياطات في تنبيه الناس لمنع كما لو حفرت البلدية حفرة في الطريق ا
أو رش شخص أمام محله التجاري  ،فسقطت فيها سيارة وتعرضت للضرر ،إلحاق الضرر بهم

وأيضاً كما لو أوقف مأمور الضبط القضائي  ،1مادة دهنية فتزحلق بها شخص وكسرت ساقه
ر بسرعات عالية فاصطدمت مركبته في الطريق العام من دون مبرر وكانت السيارات فيه تسي

  .بها سيارة، كان مأمور الضبط القضائي متسبباً في ذلك الحادث ويساءل بقدر خطئه وإهماله
 

 :شروط ضمان المتسبب  . ب
تجاوز غير مأذون به : األول هو ،اشترط المشرع في ضمان اإلضرار بالتسبب شرطين

  .2بيل العدوانأن يكون هذا التجاوز على س : والثاني ،على حق الغير المعصوم
  :علة اشتراط العدوان في التسببو
اشتراط العدوان المتمثل في مخالفة واجب شرعي أو قانوني أو مخالفة  ّنفي الواقع إو

 ،نشاطه المشروعسلوك الرجل المعتاد هو مجرد معيار للمفارقة بين حقوق المضرور ودائرة 
زيع عبء اإلضرار المترتبة على وأداة لتو ،وحقوق صاحب الفعل أو االمتناع ودائرة نشاطه

ا وليس معياًر ،الفعل أو االمتناع على كل من المضرور ومن ينسب له ذلك الفعل أو االمتناع
 ،لتحديد من يستحق تحمل االلتزام بالتعويض لما أتاه من سلوك سيء يقتضي معاقبته في ماله

حتى يترتب الضمان في أن يكون أهال للتكليف ) محدث الضرر(ولهذا لم يشترط في المتعدي 
  .1جانبه

  !؟يتحقق العدوانكيف 

                                             
 .29عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
 .213 – 212محمد شريف أحمد، مرجع سابق، ص  2
 .537مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص  1
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من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي بنصها على ) 283(أجابت على ذلك نص المادة 
اإلضرار إذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا إلى (( :أن

  .))الضرر
  ن الفعل مفضيا إلى الضرر؟فما المقصود بكل من التعدي والتعمد وأن يكو

  
 :التعدي  . أ

هو مجاوزة الحد الذي يجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في 
والتي  ،ويتحقق التعدي إذا جاء التصرف مخالفا لمعايير السلوك المعتبرة ،الفعل أو االمتناع

 :تتمثل بما يلي
  
 :االحدود التي يجب التزامها شرًع .1

اجبات المنصبة على إتيان الفعل شمل عليه القوانين واألنظمة واالتفاقات من الوا توتتمثل بم
بمخالفة  ومن ذلك قيام مأمور الضبط القضائي ،واالمتناع عنه في حالة النهي ،ي حالة األمرف

بالقبض على شخص وحبسه من دون حصوله على أمر قبض أو حالة تلبس  وذلك ،أفعاله
  .بالجريمة
 

 :ى عليه العرف والعادةالسلوك الذي جر .2
وهو ما يطلق عليه في تقدير الخطأ في القانون الوضعي والقانون المقارن سلوك الرجل 

كما لو أجرى الطبيب العملية على خالف المعتاد من األصول الطبية وعلى غير ما  .1المعتاد
  .2يجريه بها أقرانه من محترفي المهنة

سالمي والقانون اإلماراتي يشترك مع الخطأ في ويالحظ أنه إذا كان التعدي في الفقه اإل
االنحراف عن السلوك المألوف للرجل  فضابط كالهما ،القانون المصري المقارن في الضابط

                                             
 .276حية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي، مرجع سابق، ص المذكرة اإليضا 1
 .31عدنان سرحان، مرجع سابق ص 2
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الخطأ مفهوم شخصي يقتضي من المخطئ أن يكون مدركا  أن وأيضاً من ناحية ،المعتاد
  .1يشترط فيه اإلدراك والتمييز والتعدي مفهوم موضوعي ،ألفعاله
  

 :التعمـد  . ب
بل يجب أيضا أن  ،فال يكفي للتعمد أن يقصد الفعل ،يتميز التعمد بوجود نية اإلضرار

فلو حفر شخص خندقا في أرضه بقصد اإلضرار بماشية جاره التي تمر ليال  ،يقصد النتيجة
ألنه قد حفر في ملكه  ،كان ضامنا لتعمده اإلضرار وإن لم يتعد ،وهي عائدة من مرعاها

  .الخاص
فهي  ،يث يالحظ أن نية اإلضرار الالزمة للتعمد أمر شخصي يختلف من إنسان إلنسانح

لذلك  ،تعتمد على مكنون اإلرادة القائمة على الرغبة واالختيار بما يقتضيه من اإلدراك والتمييز
فعمد الصغير خطأ وبالتالي ال يمكن مساءلته  ،ال يمكن القول بتعمد عديم التمييز اإلضرار بالغير

ولكن ال يقصد بنية اإلضرار النية الخفية التي يصعب  ،متسبب للضرر على أساس التعمدك
إذا قام بعمل ال يفعل  فالشخص يكون متعمدا ،بل النية المستفادة من الظروف والقرائن ،إثباتها

  .1كدس السم في الطعام ،إال ألجل أذى الغيرفي العادة 
 

 :اإلفضاء إلى الضرر  . ت
ألنه لم يخالف ؛ وال متعديا ،ألنه لم يقصد إلحاق الضرر بالغير ،متعمداقد ال يكون المتسبب 
ولكن فعله اتصل بالضرر وكان مما يؤدي  ،تصرف في ملكه مثال همعايير السلوك المعتبرة بأن

  .2ألنه يكون بمنزلة الفاعل المباشر؛ سألفهو في هذه الحالة ُي ،إليه ال محالة
                                             

م، مجلة القانون المقارن،  1967شفيق شحاته، نظرية المسؤولية المدنية في النظم القانونية لدول الشرق األوسط،  1
مي يطـابق الخطـأ فـي القـانون     ، وأيضا يرى البعض اآلخر أن التعدي في الفقه اإلسال887بروكسل، ص 

الوضعي، وآخرون يرون بوجود اختالف بين التعدي والخطأ في أن الخطأ مفهوم شخصي يقتضي من المخطئ 
أن يكون مدركا ألفعاله، في حين أن التعدي مفهوم موضوعي ال يشترط فيه اإلدراك والتمييز،  فالتعدي يمكن أن 

عـدنان  : الكبير والصغير العاقل وغير العاقل، لالسـتفادة راجـع  يكون بقصد أو دون قصد كما يمكن أن يأتيه 
 .31سرحان، مرجع سابق، الهامش ص

 .91مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص  1
 .32عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  2
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المجرى  فعل وفقاللطبيعية التي يؤدي إليها شرة واالضرر كان النتيجة المبا دام ماو  
  .سأل عنهكان المتسبب ضامنا لهذا الضرر وُي ،العادي لألمور

    

  :علة التفرقة بين شروط المباشرة وشروط المتسبب
  :نها ترجع إلى ما يليالتسبب فإ لضمان سواء للمباشرة أمإن االختالف في شروط ا

رار بذاته فال يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم مستقلة وسبب لإلض باشرة علةإن الم  . أ
أن يقترن العمل فيه بصفة التعمد أو التعدي  فيلزمأما التسبب فليس بالعلة  ،التعمد أو عدم التعدي
 .1ليكون موجبا للضمان

تسبب هو تقسيم للنشاط المتعدي أو ما يعرف بالعدوان في المباشرة والالتقسيم إلى إن   . ب
ذي يقصد به المجاوزة الفعلية لحق الغير أو ملكه المعصوم أو الفعل وال ،لغة الفقه اإلسالمي

 .المحظور في ذاته شرعا أو قانونا
ألنه في التسبب غير ثابت بذاته  ؛دي في التعدي جاء إلثبات العدوانواشتراط التعمد أو التع

ألن في حين لم يشترط التعمد أو التعدي في المباشرة  ،باعتباره ليس علة مباشرة للضرر
  .1العدوان فيها ثابت لكونها علة مباشرة للضرر

المباشر بسبب قرب عالقة السببية القائمة بين  وليةمسؤن المباشرة وحدها كافية لقيام إ  . ث
أما في التسبب  ،فعل الفاعل المباشر والضرر الناجم عنه والمتمثلة باتصال آلة الضرر بمحله

شرط االتصال الموجود في  السببية بعيدة لغيابفتكون عالقة  ؛الذي ليس هو علة مستقلة للضرر
ولتحل محل  ،لذلك وجب توافر نية اإلضرار أو التعدي لتبديد الشك حول عالقة السببية؛ المباشر

 .2ذلك الشرط المفقود

                                             
  .279المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي، مرجع سابق، ص  1
 99في القضاء اإلماراتي، المحكمة االتحادية العليا الطعـن  : ، وأيضا552مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص  1

 16/1995م، مجموعة أحكام المحكمة االتحادية العليا، مرجع سابق س  17/12/1995القضائية في  16لسنة 
 .1269ص  195، المبدأ 1ع

ثقافة للنشـر والتوزيـع،   م، دار ال 1990 - هـ  1410محمد أحمد سراج، ضمان العدوان في الفقه اإلسالمي،  2
 .887شفيق شحاته، مرجع سابق، ص : ، وأيضا323القاهرة، ص 
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  الماسة بالكيان المادي للشخص فعالاأل: الثالثالفرع 
  :تمهيد

الثانية سابقة من الفقرة ) 2(المادة  ئيةقانون اإلجراءات الجزا نص المشرع اإلماراتي فيلقد 
يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب : ((الذكر على أنه

  .1))أو المعاملة الحاطة بالكرامة
تمس  فعالصور لما يقع من أاليتعين اإلشارة إلى أن معالجة بعض الجرائم الجنائية كو

ف خطأ مأموري الضبط القضائي على أنه يال يعبر عن ضرورة تكي ،الكيان المادي للشخص
المدنية دون أن يشكل  وليةالمسؤبعض األفعال تقع تحت طائلة  فال شك أن هناك ،جريمة جنائية

ه ولكن إذا تم تكييف خطأ مأموري الضبط القضائي على أن ،الفعل الذي أنشأها جريمة جنائية
هذا االرتباط يتمثل  حيث إن ،المدنية وليةالمسؤالجنائية ب وليةالمسؤجريمة جنائية ترتبط حينئذ 

كما يجوز رفع الدعوى المدنية إلى  ،في أن دعوى التعويض ال تسقط بسقوط الدعوى الجنائية
مع  ،ويقضي بالعقوبة الجنائية وبالتعويض المدني ،جانب الدعوى الجنائية أمام المحاكم المختصة

  .1حين صدور حكم في الدعوى الجنائيةإيقاف سير الدعوى المدنية ل
 ،وعلى هذا األساس نبين مجموعة من األفعال واألخطاء الماسة بالكيان المادي للشخص

 ،المدنية لمأموري الضبط القضائي بدافع الضرر الذي لحق المضرور وليةالمسؤوتنشأ عنها 
  :هذا البحثوفيما يلي نذكر بعضا من ذلك بما يفيد 

  
  ذيب الماسة بالسالمة الجسديةأفعال التع :أوال
ك لما وذل ،تجاوزاتالتعذيب الذي يحدثه مأمور الضبط القضائي بالمتهم من أخطر ال يعّد

من  اًكبير اًوال نكون مغالين إذا قررنا صراحة أن جانب ،ولياتيترتب عليه مجموعة من المسؤ
تحقيق نتائج باهرة  مأموري الضبط القضائي يميلون إلى االعتقاد بجدية وسائل التعذيب في

                                             
كما تجب معاملته بما يحفظ عليـه  : ((من قانون اإلجراءات الجنائية المصري على أن) 40/2(تقابلها نص المادة  1

 )).كرامة اإلنسان وال يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً
 .125 – 124سابق، ص عماد محمود أبو سمرة، مرجع  1
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ولعل مرجع ذلك هي محاولة إخفاء قصورهم وعدم كفاءتهم في  ،لحظة البحث وراء الجريمة
  .1التحقيق

نها تقع بذلك فإ ،لجوء سلطة الضبط إلى العنف في سؤالها للفاعل واستجوابه حيث إن
  .المدنية وليةالمسؤليها الجنائية والتي ترتب ع وليةالمسؤ

بحيث إذا تخلف ركن من هذه  ،ر عديدة الكتمال واقعة التعذيبويتطلب المشرع عناص
ويتمثل ذلك في صفة الجاني الذي يجب أن يكون موظفا  ،األركان امتنع القول بقيام تلك الجريمة

الذي وقع  ،وكذلك صفة المتهم وهو في نفس الوقت المضرور ،عموميا أي مأمور ضبط قضائي
  .2عليه فعل اإلضرار وأفعال التعذيب

 ،وليةمسؤقق الخطأ أو اإلضرار المنشئ للوتستلزم واقعة التعذيب توافر عدة أركان لتح
 :على النحو التالي

  

 :فعل التعذيب .1
حيث يستخلصه من ظروف  ،ترك القانون تقدير فعل التعذيب لقاضي محكمة الموضوع

أمور ذهب بعض الفقهاء إلى تعريف فعل التعذيب بأنه الفعل الذي يقوم به م كما ،الدعوى
ويحمله  ،الضبط القضائي ويصل إلى حد اإليذاء القاسي العنيف الذي يفت من عزيمة الشخص

نه اإلرغام المعنوي وكل ما هو مذل إ: وأيضا قيل ،1على االعتراف للخالص من التعذيب
  .للنفوس ومميت لمكارم العواطف

يوجد صورتان حيث  ،فالتعذيب فكرة معيارية تختلف باختالف الظروف والمكان والزمان
  .وممارسة التعذيب بالفعل ،هي األمر بالتعذيب: لها

من مأمور الضبط على أن هذا األمر هو تعبير يصدر  ،فأما األولى وهي األمر بالتعذيب
وس بالتبعية دون تجاوز وال تقصير وهذا االلتزام بمقتضاه يقوم المرؤ ،القضائي إلى المرؤوس

                                             
 .53، مصر، ص 52سامي المال، االعتراف اإلداري، مجلة األمن العام، العدد  1
 .129عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق ص  2
 .139م، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ص  1985محمد أحمد عابدين، جرائم الموظف العام، سنة  1
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المتبوع عن أفعال تابعه كما أقرها قانون  وليةمسؤو وس أالرئيس إلى المرؤينبع من سلطة 
  .وهذا األمر قد يكون صريحا أو ضمنيا ،المعامالت المدنية اإلماراتي

نه يقصد به كل صورة من صور العنف فإ ،أما بشأن الثانية وهي ممارسة التعذيب بالفعل
م لحمله على الواقع من مأمور الضبط القضائي على مته )المادي أو المعنوي(المباشر 
  .1ويحدث االعتراف بكل إيالم جسدي أو معنوي للخاضع للتعذيب ،االعتراف

 

 :وقوع التعذيب من مأمور الضبط القضائي .2
الذكر إذا حدته نفسه بارتكاب  أحد رجال الضبطية القضائية سالفيقد يقع التعذيب من 

 ،لباعث له على ذلكوذلك لحمل الشخص على االعتراف بالجريمة أيا كان ا ،واقعة التعذيب
بمعنى و ،ويستوي أن يكون األمر بالتعذيب صادرا منه أو من أحد رؤسائه طبقا للتدرج الوظيفي

   .2آخر يستوي أن يكون أمرا أو ممارسة فعلية
 

 :ف التعذيب إلى المتهماانصر .3
حمله على  حيث يكون القصد منه ،متهماليجب أن يكون التعذيب منصرفا وواقعا على 

كما يكفي في الجريمة توافر الشبهات حول الشخص  ،بالجريمة المسندة إليهاالعتراف 
كما أننا نستطيع القول إن عبارة تعذيب المتهم تشير إلى حمل المتهم  .النصراف لفظ المتهم إليه

ومحاولة الحصول على ذلك االعتراف بواسطة القوة أو  ،على االعتراف بالواقعة نفسها
 وليةمسؤفإن ذلك ال يغير من  ،االعتراف) المضرور(متهم أو حتى ولو رفض ال ،التعذيب

متى ما كان الغرض من القوة التي استعملها مأمور الضبط هو  ،مأمور الضبط القضائي المدنية
  .إكراه المضرور إلبداء أقوال قد ال تصدر منه لو كان حرا فيما يقول

 

 :توافر القصد الجنائي .4
إال أننا  ،وهو خارج عن نطاق بحثنا ،الجنائية وليةلمسؤابر هذا الركن من أركان قيام يعت

يجب أن نبين فيه أن جريمة التعذيب الصادرة من مأمور الضبط القضائي ال تنشأ إال بتوافر 

                                             
 .وما بعدها 130ق، ص عماد أبو سمرة، مرجع ساب: انظر 1
 .م، الجامع القانوني، مصر 8/3/1995، جلسة 63ق .س 5732نقض جنائي، الطعن رقم  2
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ويكون عن طريق إتيان مأمور  ،1القصد الجنائي الذي يقصد فيه العمد من قبل محدث الضرر
 وليةالمسؤلم تنشأ  حتى وإن جنائية في حقه،لا وليةالمسؤ فعال خطئاً ينشئ القضائي الضبط

واعتبر ذلك الفعل  الجنائية يمكن مساءلة مأمور الضبط القضائي ما دام أنه أحدث ضررا بالغير
خارجاً عن سلوك الرجل المعتاد أو سلوك مأمور الضبط القضائي متوسط الحرص في نفس 

  .المدنية وليةمسؤالويكون ذلك بأحكام  المخطئ ظروف ومالبسات مأمور الضبط
  

  استعمال القسوة :ثانيا
شددا العقاب على مأموري الضبط القضائي  ،1شك أن المشرع اإلماراتي أو المصري ال

ويلزم لتحقق هذه الواقعة ضد  ،وعلى كل من يعامل الناس بقسوة اعتمادا على وظيفته الحكومية
  :مأمور الضبط القضائي توافر األركان اآلتية

 :فعل القسوة .1
تمثل النشاط في جريمة استعمال القسوة في كل فعل مادي من أفعال العنف يقع على ي

حيث  ،فيخدش شرفه أو يؤلم جسده مهما كان األلم خفيفا ،شخص المضرور من ذلك اإلضرار
يدخل في حكم القسوة البصق في وجه شخص أو إلقاء شيء عليه يضايقه أو يوسخه أو انتزاع 

                                             
أن القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها في المادة : ((، وقد جاء فيه5732رقم  ،النقض السابق 1

ستخدم العمومي إلى تعذيب متهم لحملـه  من قانون العقوبات المصري، يتحقق كلما عمد الموظف أو الم) 126(
على االعتراف أيا كان الباعث له على ذلك، وكان توافر هذا القصد مما يدخل في السلطة التقديريـة لمحكمـة   

 ...)).الموضوع
من القانون نفسه ) 129(من قانون العقوبات المصري، وكذلك نص المادة ) 241، 240، 238(نصوص المواد  1

كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استخدم قسوة مـع  : ((أنوالتي تنص على 
الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آالماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو 

نون العقوبـات  مـن قـا  ) 243، 242، 240(، والتي تقابلها نصوص المواد ))بغرامة ال تزيد على مائتي جنيه
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن : ((من القانون نفسه والتي نصت على أنه) 245(اإلماراتي، وأيضاً نص المادة 

سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامـة  
  )).فأخل بشرفه أو أحدث آالماً ببدنهاستعمل القسوة مع أحد الناس اعتماداً على سلطة وظيفته 
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عينيه أو تكميمه أو تقييده أو دفعه أو سحبه من شعره أو مالبسه أو شيء من يديه بشدة أو ربط 
حيث ال يلزم أن يكون الفعل على ، 1أو ضربه أو جرحه ،ضربه في أذنه أو إيذائه إيذاء خفيفا

نا نرى حيث إن ،ومن ثم فهو كما يشمل الضرب يشمل اإليذاء الخفيف ،درجة معينة من الجسامة
شدة  تل مادي من شأنه أن يحدث ألما ببدن المضرور مهما كانأن ركن القسوة يتحقق بكل فع

  .األلم
 

 :استعمال القسوة بناء على الوظيفة .2
ديهم اعتمادا على سلطة يجب أن تقع هذه الواقعة من مأموري الضبط القضائي ومساع

التي  وليةالمسؤبصور  تهماوليوتقوم مسؤ ،ال اعتبروا كأي شخص عادي من األفرادوإ ،وظيفتهم
  .في نصوصهما مها القانون اإلماراتي أو المصريرس

الضبط القضائي قائما بوظيفته أو موجودا بمقر  أن يكون مأمور ،ث ال يشترط في ذلكحي
إذ  ،أنه ال تالزم بين وقوع التعدي وبين قيامه بوظيفته أثناء هذا التعدي ؛أي ،عمله أثناء التعدي

ما دام كان  ،القسوة وهو في الطريق العاميمكن أن يقوم مأمور الضبط القضائي باستعمال 
  .1معتمدا في ذلك على وظيفته

  
  القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق :ثالثا

، ومؤدى ذلك أنه ))ال جريمة وال عقوبة إال بنص: ((أنه مبدأ الشرعية الجنائية ينص على
تفويض من المشرع، كما  بالنسبة للتجريم والعقاب ال يجوز االستناد إلى اللوائح، إال بناء على

أنه ال يجوز االستناد إلى العرف، غير أن استبعاد اللوائح والعرف من عداد مصادر قانون 
ً دستوريا2العقوبات أمر قاصر على التجريم والعقاب دون اإلباحة  ، فمبدأ الشرعية أصبح مبدا

ة أنه ال جريمة وال في العديد من الدول حيث تتفق الدساتير على اختالف انتمائها على قاعد

                                             
 .119محمد أحمد عابدين، المرجع السابق، ص : انظر 1
 .137عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص  1
م، 2003غنام محمد غنام، شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى، سـنة   2

  .14، ص )77رقم(ية المتحدة مطبوعات جامعة اإلمارات العرب
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يحدد القانون : ((من الدستور اإلماراتي على أنه) 26(فتنص المادة  ،1عقوبة إال بناء على قانون
فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص الجرائم والعقوبات، وال عقوبة على ما تم من 

: بقوله) 66(مادة لشرعية في الا على مبدأ ا، وقد تضمن الدستور المصري هو كذلك نص))عليها
  )).ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون((

وهو حق الفرد في األمن  ،القبض على األشخاص إجراء استثنائي يرد على أصل عامف
ولهذا اإلجراء قواعد وشروط يتعين االلتزام  ،الشخصي باعتباره من دعائم الحرية الشخصية

  .بها
ضون على شخص ما بدون وجه حق اعتمادا مأموري الضبط القضائي حين يقب حيث إّن

فإن تصرفهم هذا إنما يكون عدوانا مباشرا على الحرية الشخصية التي  ،على سلطة وظيفتهم
في حق  وليةالمسؤمما يؤدي ذلك إلى ضرر وقيام  ،نصت عليها الدساتير والقوانين الوضعية

  .1مرتكب فعل اإلضرار
  

 :وهي ،ون وجه حق من عدة أركانالقبض على الناس وحبسهم بد جريمةوتتكون 
  
 :فعل القبض أو الحبس .1

يعني إمساكه من جسمه وتقييد حركته  الشخصذهب بعض الفقهاء إلى أن القبض على 
جميع  ّنإحيث  ،كما يعني أيضا حرمانه من حريته فترة من الزمن ،وحرمانه من التجول

 كما ،خص من حريتهوهو حرمان الش ،أو عنصر واحد ،فعلباألفعال تشترك في مضمونها 
 .2ينحصر ذلك في كل اعتداء يقع على الحرية الشخصية بالقبض على شخص أو حبسه

                                             
  .11م، الناشر دار النهضة العربية، ص  1992محمود نجيب حسني، الدستور والقانون الجنائي،  1
 1994هاللي عبد الاله أحمد، ضمانات المتهم في مواجهة القبض بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، سنة  1

 .وما بعدها 65م، بدون دار نشر، ص 
عماد محمود أبو سمرة، : ، وكذلك542حي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص أحمد فت 2

، حسام الدين محمد أحمـد،  168التعويض عن األعمال الخاطئة لمأموري الضبط القضائي، مرجع سابق، ص 
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 :انعدام المبرر القانوني .2
ويتم ذلك بحرمان الشخص من  ،هو عدم وجود سبب يبيح فعل القبض أو الحبسويقصد به 

بر جريمة القبض وعلى هذا األساس تعت ،حريته وتستمر هذه الجريمة طالما استمر هذا الحرمان
 وليةالمسؤحيث تنشأ بذلك  ،1بدون وجه حق مستمرة بالقدر الذي يستغرق زمن القبض فيها

وما فاته من كسب أو خسارة خالل فترة القبض  ،المدنية بقدر ما لحق المضرور من أضرار
حيث يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض عن  ،التي تمت من قبل مأموري الضبط القضائي

مادية كانت أم ك الفعل إلى جانب جميع األضرار وما أصابه من ضرر جراء ذل ،بضفعل الق
  .وهو القبض والمطالبة بالتعويض عنها ،معنوية نشأت من فعل اإلضرار األصلي

  
  التفتيش وهتك العرض :رابعا
لمأمور الضبط أن يفتش : ((من قانون اإلجراءات الجزائية على أن) 51(تنص المادة   
ألحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه ويجري تفتيش المتهم بالبحث عما يكون المتهم في ا

  .1))بجسمه أو مالبسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون الزمة للتحقيق فيها
ويقصد بها أي فعل  ،تفتيش شخص اإلنسان يرتبط ارتباطا وثيقا بجريمة هتك العرضف

  .2غير فيخل بحيائه العرضي إخالال جسميا يكون فعل هتك العرضيستطيل إلى جسم ال

                                                                                                         
وما  190بية، ص م، دار النهضة العر 1995سلطات القبض في مرحلة ما قبل المحاكمة، الطبعة الثانية، سنة 

 .  بعدها
م، الناشـر   1977قدري عبد الفتاح الشهاوي، جرائم السلطة الشرطية جنائيا وإداريا ومدنيا، الطبعة األولى، سنة  1

 .وما بعدها 41مكتبة النهضة العربية، مصر، ص 
 .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري) 46/1(تقابلها نص المادة  1
أن : ((م، الجامع القانوني، وقد جاء في هذا الحكم 13/12/1993جلسة  63س، ق  104 نقض جنائي الطعن رقم 2

هتك العرض فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هـذه  
ـ  ي استخلصـتها  الناحية وال يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجني عليه إذا كان بالصورة الت

وتستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخالصا سائغا كما هو .. المحكمة من أقوال المجني عليه
 )).الحال في الدعوى المطروحة فال يجوز منازعتها في شأن أمام محكمة النقض
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في أي فعل يستطيل إلى جسم المجني عليه أو  جريمةيتمثل الركن المادي لتلك الو
بحيث يجب أن يكون الفعل مخال بالحياء العرضي ويصيب  ،المضرور بمصطلح القانون المدني

  .1الناحية ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه ،عورة من عوراته
ومما سبق نجد أن هذا األمر قد ينشأ عن تفتيش األشخاص من قبل مأمور الضبط القضائي 

  :وفيما يأتي سوف نوضح ذلك ،أو من يقوم مقامه
  
 :تفتيش األشخاص .1

خولت غالبية القوانين الوضعية لمأمور الضبط القضائي سلطة القبض على األشخاص 
نص المشرع اإلماراتي على قد ف ،قعة القبض ذاتهاوتفتيشهم حيث يستمد هذه السلطة من وا

لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في : ((إجراءات جزائية على أنه) 51/1(المادة 
هي أكثر  ،نفة الذكرولعل حاالت التلبس آ ،1))القبض عليه قانونيااألحوال التي يجوز فيها 

ويقصد بهذا اإلجراء هو الجواز  ،قضائيال الحاالت التي تخول القبض والتفتيش لمأمور الضبط
لمأمور الضبط القضائي بالتعرض لحرمة شخص وذلك استنادا لجريمة واقعة فعال أو يرجح 

وذلك تغليبا للمصلحة العامة على مصالح األفراد الخاصة واحتمال الوصول إلى  ،بوقوعها منه
  .دليل مادي يفيد في كشف الحقيقة
في مستودع سره عن أشياء تفيد في الكشف عن الواقعة البحث  وتفتيش شخص المتهم هو

  .جسيما على الحرية الشخصية ها حيث يعتبر هذا التفتيش اعتداًءونسبتها إلى فاعل
 

 :تفتيش األنثى .2
ولذا فإن مخالفتها يترتب  ،نجد أن لتفتيش األنثى طبيعة خاصة فهي متعلقة بالنظام العام

  .ة في حق محدث الضررالمدني وليةالمسؤوقيام  ،عليه البطالن

                                             
 .149عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص  1
 .اإلجراءات الجنائية المصريمن قانون ) 46/1(تقابلها نص المادة  1
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إذا كان المتهم أنثى، يجب أن (( :هعلى أن) 52(اإلماراتي في المادة  فقد اشترط القانون
يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي 

، وعليه يكون 1))ويتعين كذلك أن يكون شهود التفتيش من النساء ،أعمالها باألمانة والصدق
ألن مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي ال يجوز ؛ تفتيش األنثى بمعرفة أنثى أخرى

ا من عورات المرأة التي تخدش لمأمور الضبط القضائي اإلطالع عليها ومشاهدتها باعتباره
  .2ها إذا مستحياء

 ثيرة من الدول والوتفتيش األنثى بمعرفة أنثى مثلها هي قاعدة معترف بها في قوانين ك
حيث تحدد هذه القاعدة نطاق المساس بالحرية  ،سيما من أصولها المنبثقة من الشريعة اإلسالمية

لو أجراه مأمور الضبط باطال  إجراًءوهذا التفتيش يعد  ،الشخصية ومراعاة اآلداب العامة
   .1صريحاً ئي بنفسه أو رضيت األنثى به رضاًءالقضا

 

  الماسة بالكيان المعنوي للشخص الفعاأل:  الفرع الرابع
  :تمهيد

من المقومات المعنوية  ،سمعة اإلنسان ومشاعره وكرامته وشرفه واعتباره وغير ذلكإّن 
كما حمى القانون المقومات المادية  ،حتاج إلى حمايتهاعليها كل إنسان وي يحرصرى التي األخ

ويحرص اإلنسان العادي  ،مانيةللشخص ضد خطر االعتداء عليها من القتل أو اإلصابات الجس
حيث شهدت  ،اعتداء عليها مثل حرصه على حريته الشخصية دائما على سالمة سمعته من أّي

المدنية والتعويض عن األضرار التي  وليةالمسؤا في دعاوى ا ملحوظًضية تزايًدالسنوات الما
  .2تسببها االعتداءات الماسة بالكيان المعنوي لإلنسان

                                             
 .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري) 46/2(تقابلها نص المادة  1
نقض جنائي الطعن : م، الجامع القانوني وكذلك 23/11/1989جلسة  59ق . س 4152نقض جنائي الطعن رقم  2

 .مصر. م، الجامع القانوني 6/1/1980جلسة  41ق . س 1431رقم 
م،  بحث مقدم لمركـز   1994، سنة )حاالته وشروطه وضماناته(، القبض على األشخاص محمود نجيب حسني 1

  .591بحوث دراسات مكافحة الجريمة، القاهرة، ص 
م منشور في مجلسة قضايا الحكومة العدد  16/3/1988القضائية، جلسة  57لسنة  1418نقض مدني، الطعن رقم  2

 1984لسنة  777أقامت الدعوى رقم .... أن السيدة: ((ا الحكموما بعدها، وقد جاء في هذ 87، ص 34لسنة  40
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 تأديته لواجبه الوظيفين الصور التي يمكن لمأمور الضبط القضائي أثناء هناك مجموعة مو
 الماسة بالكيان المعنوي للشخص إلى اتوعليه تتمثل صور االعتداء ،باالعتداء عليها أن يقوم

  :النقاط التالية
  

  على المحادثات الشخصية التنصت :أوال
فسلطات  ،الضبط القضائي تتعرض المحادثات الشخصية كثيرا لالنتهاك من جانب مأمور

الدولة تراقب تلك المحادثات وتسجلها إما بهدف الضغط على إرادة األفراد سعيا لتحقيق أغراض 
  .1سياسية أو بهدف كشف الحقيقة في حالة ارتكاب بعض الجرائم

لسنة ) 34(الفقرة األولى، والمعدلة بالقانون االتحادي رقم ) 378( فقد نصت المادة رقم
يعاقب بالحبس والغرامة كل من : ((هانون العقوبات االتحادي اإلماراتي على أنم من ق2005

وذلك بأن ارتكب أحد األفعال اآلتية في ؛ حياة الخاصة أو العائلية لألفراداعتدى على حرمة ال
استرق السمع أو سجل أو نقل - أ: أو بغير رضاء المجني عليه غير األحوال المصرح بها قانوناً

كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي  هزة أياعن طريق األج
حيث ، 2))كان نوعه صورة شخص في مكان خاص التقط أو نقل بجهاز أيا- ز آخر، بجها

رسم القانون مجموعة من اإلجراءات التي يجب لمأمور الضبط القضائي قبل القيام بالتنصت أو 
وهي بالعرض على القاضي المختص للحصول منه  ،لألفرادانتهاك حرمة المحادثات الشخصية 

                                                                                                         
م مدني كلي المنيا يطلب الحكم بإلزام السيد وزير الداخلية بصفته وتابعه السيد رئيس شعبة البحث الجنائي بالمنيا 

هـة  بصفته متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ خمسون ألفا جنيها تعويضا على األضرار التي لحقت بها حيث إّن ج
عملها قد استفسرت من شعبة البحث الجنائي عن سيرها وسلوكها فأجابتها تلك الشعبة بتقرير يتضمن أنها سيئة 
السير والسلوك وهو ما نجم عنه فصلها من عملها وحرمانها من مرتبها وفقدان أملها في الـزواج وأصـابتها   

خلص الحكم بعد عدة استئنافات قامت بها بأضرار مادية ومعنوية على النحو المفصل بصحيفة الدعوى حيث است
مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على ) المدعية(المدعية ووزارة الداخلية إلى إلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمستأنفة 

 )).سبيل التعويض
 .166عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق ص  1
 .ضمنت نفس التعبير والمضمونمن قانون العقوبات المصري والتي ت) 309(تقابلها نص المادة  2
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وصدور إذن من النيابة العامة بندب أحد  ،على اإلذن بالمراقبة والتسجيل للمحادثات الهاتفية
وإذا لم يتخذ مأمور الضبط القضائي هذه  ،1بهذه المهمة للقيامالضبط القضائي  يمأمور

ر بما يمكن أن تنشأ شخص المضروت الشخصية للعلى المحادثا عتدياًتبر أنه ماُع ،اإلجراءات
  .1المدنية من جراء ذلك الفعل وليةالمسؤ
  

  احترام المسكن وانتهاك حرمة المنازل وتفتيش السيارة وحرمتها :ثانيا
 :حرمة المنازل  . أ

 ، فحرمة المنـازل 2ورد النص على هذه الحرمة في قانون العقوبات اإلماراتي والمصري
وجعل لها ضوابط لما فيها من حرية للشخص منبثقة من كيان  ،المشرع من المبادئ التي صانها

                                             
م، 2005لسنة ) 29(من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي، والمعدلة بالقانون االتحادي رقم ) 75(نص المادة  1

لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم وال يجوز له تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله : ((والتي تنص على أنه
ويجوز له بموافقة النائب العام أن يضبط لـدى  . قوية أنه حائز ألشياء تتعلق بالجريمة إال إذا اتضح من أمارات

مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن 
، تقابلها نـص  ))قيق ذلكيراقب ويسجل المحادثات بما في ذلك السلكية والالسلكية متى استوجب مقتضيات التح

الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات الجنائية المصري والتي تضمنت على ذات المضمون ولكنهـا  ) 206(المادة 
ويشترط : ((اختلفت في اإلجراء من حيث المخول في استصدار األمر بضبط المكالمات الهاتفية بقولها على أن

قدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطالعه علـى  التخاذ أي من اإلجراءات السابقة الحصول م
  )).األوراق

شدد المشرع اإلماراتي العقوبة على الموظف العام إذا ما قام بانتهاك حرمة المكالمات الهاتفيـة اعتمـاداً علـى     1
مـن قـانون    م 2005لسنة ) 34(الفقرة الرابعة، والمعدلة بالقانون رقم ) 378(وظيفته، وذلك من نص المادة 

ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سبع سنوات وبالغرامة الموظف العـام الـذي   : ((العقوبات االتحادي على أن
 )).يرتكب أحد األفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته

سنة كل موظف عام  يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن: ((من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي) 241(نص المادة  2
أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنه أو محله في غير األحوال التي ينص عليها القـانون أو  

إذا : ((من قانون العقوبات المصري) 128(، تقابلها نص المادة ))دون مراعاة الشروط المبينة فيه مع علمه بذلك
مة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص مـن أحـد   دخل أحد الموظفين أو المستخدمين أو أي مكلف بخد
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فإن هذه الواقعة قد تنشأ من فعل مأمور الضبط القضائي إذا مـا قـام    ،1الفرد وحياته الخاصة
بانتهاكها والدخول لمساكن المتهمين من غير إذن أو حكم قضائي يفيد بشرعية دخول مـأمور  

إساءة استعمال السلطة بالنسبة لمأمور الضبط  ّنفنجد أ ،القبض الضبط القضائي سواء للتفتيش أم
ـ  ،تظهر بوضوح في حالة انتهاك حرمة المنازل اعتمادا على الوظيفة أ حيث بهذا الفعل أو خط

المدنية مع ضرورة أن يكون الدخول بغير رضاء مـن   وليةالمسؤمأمور الضبط القضائي تنشأ 
عن إرادة صاحب المنزل واعتراضه علـى هـذا   المضرور حيث يجب أن يتم الدخول رغما 

ويعتبر الدخول قد تم رغما عن إرادة صاحب المنزل ورضائه إذا كان قبوله صدر عن  ،الدخول
  .إرادة غير حرة أو اختيارية
المدنية في حق مأمور الضبط  وليةالمسؤان اإلماراتي والمصري لقيام كما اشترط المشرع

ولذلك  ،يكون الدخول إلى المنزل بغير مبرر قانونيحيث ب ،نيالقضائي أن ينتفي المسوغ القانو
ا كما يال عقاب على دخول مأمور الضبط القضائي للمنازل إذا وجد ما يبرر هذا الدخول قانون

ما شابه  أو الخارج أو الحريق أو الغرق أوفي حالة االستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل 
عامة المفتوحة كالمقاهي والمطاعم وغير ذلك كاألماكن حاالت دخول المحالت الوكذلك  ،ذلك

  .1المخصصة للصناعة أو التجارة التي يكون عملها تحت مالحظة رجال الضبطية القضائية
 

 :تفتيش السيارة وحرمتها  . ب
فقد ذهب فريق  2؟ن أم الوهل تأخذ حكم المسك ،اختلفت اآلراء بخصوص حرمة السيارة

ويجب تفتيشها مع مراعاة األحكام الخاصة  ،حرمة المسكن إلى أن السيارة تأخذ نفس أحكام
                                                                                                         
الناس بغير رضائه فيما عدا األحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة  فيه يعاقب بالحبس أو 

 )).بغرامة ال تزيد عن مائتي جنيه
، 58، 57، 56، 55، 54، 53( فقد نص المشرع اإلماراتي من قانون اإلجراءات الجزائية في نصوص المـواد   1

على اإلجراءات التي يجب مراعاتها من قبل مأموري الضبط القضائي في تفتيش المنازل، وكذلك نصوص ) 59
  .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري) 52، 51، 50، 49، 45(المواد 

 .174عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص  1
محمود عبد الرحمن محمد، نطاق الحق فـي الحيـاة   : ، وكذلك175عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص  2

سامي حسـني الحسـيني،   : ، وكذلك304الخاصة، دراسة مقارنة، بدون سنة طبع، دار النهضة العربية، ص 
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أكانت وذهب فريق آخر إلى أن السيارة يجوز تفتيشها على العموم سواء  ،بتفتيش المنازل
   .عامة خاصة أم

وذلك بحسب المكان  ،فقد ذهب إلى الجواز مع المنع في تفتيش السيارة ،أما الفريق األخير
أحد ملحقاته فال يجوز  فلو كانت السيارة في المنزل أو ،يارةوالزمان التي تتواجد فيه الس

فيجوز تفتيشها إذا ما  ،أما إذا ما كانت في الطريق العام ،وتأخذ حكم المنزل في التفتيش ،تفتيشها
عمل مأمور  ّنإ حيثوهذا ما نتفق معه  ،رأى مأمور الضبط القضائي أن سائقها في شبهة

  .ً ضبطياعمالً  زي قبل أن يكونالضبط القضائي هو وقائي واحترا
فلو اعتدى مأمور الضبط القضائي على حرمة السيارة في غير األحوال التي يمكن له 

مأمور الضبط  خطأ جاز للمضرور رفع دعوى تعويض ضد الضرر الناشئ من قبل ،تفتيشها
  .في انتهاك حرمة السيارة وتفتيشها القضائي

  
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<<V]<ë…çÚ`Ú<`Ş}<l^fmcêñ^–ÏÖ]<¼f–Ö< <

 
 

  

 :مهيدت
هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة في القانون على صحة واقعة متنازع اإلثبات 

فالحق الذي ال يمكن إثباته ال قيمة له والحق الذي ال  ،قانونية ويترتب على ثبوتها آثار ،1فيها
  .دليل عليه هو والعدم سواء

وهو أمر بالغ الخطر في سير الدعوى ، باإلثباتويعين قانون اإلثبات الخصم الذي يكلف 
إذ يكلفه أمرا إيجابيا  ،ألنه يلقي عليه عبئا ثقيال يجعله في مركز دون مركز خصمه ؛وفي تنفيذها

                                                                                                         
محمد : ، وكذلك235النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص

  .415سابق، ص  عودة الجبور، مرجع
قواعد اإلثبات ليست من النظام العام فيجوز للخصوم أن يتفقوا مقدما على مخالفة قواعد عبء اإلثبات ويقع هـذا   1

االتفاق صحيحا سواء تم قبل حدوث الواقعة أم بعد حدوثها كما يجوز للمحكمة أن تحمل عبء اإلثبـات لمـن   
 .امةيتطوع من الخصوم بتحمله خالفا على القواعد الع
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سلبيا يتصور فيها ً تتوقف عليه نتيجة الدعوى بينما يكتفي خصمه أن يقف من الدعوى موقفا
   .1عليه على المدعي المدعى ميزانرجحان 
عليه عن نفي الدعوى وما نسب إليه ال يجوز أن يعد دليال للحكم للمدعي  وت المدعىوسك
 يثبت الخطأ الذي ينسبه إلى المدعىبد أن يثبت المدعي عناصر دعواه بمعنى أن  بل ال ،بطلباته

ل وحكم له تأسيسا على سكوت فإن لم يفع ،عليه والضرر الذي أصابه وعالقة السببية بينهم
وهذا المبدأ يعد تطبيقا فإن الحكم يكون قد خالف القانون وشابه فساد في االستدالل  ،عليه المدعى
  .)1ال ينسب لساكت قول(لقاعدة 

وال  ،فقررت أنه على المضرور إثبات الضرر ،وقد أكدت محكمة النقض المصرية ذلك
أمر أو أن ت ،لتزام على محكمة الموضوع بتكليف مدعي الضرر بتقديم الدليل على دفاعها

ويكفيها أن يتم قضاؤها على األدلة والمستندات المطروحة بما يكفي  ،بإجراء تحقيق لم يطلبه
  .2لحمله

                                             
على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه والتي : نص المادة األولى من قانون اإلثبات المصري 1

على المـدعي أن يثبـت حقـه    : الفقرة األولى بقولها –تقابلها في قانون اإلثبات اإلماراتي نص المادة األولى 
في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجـه عـام،    السنهوري، الوسيط: وللمدعي عليه نفيه، وكذلك انظر

 .وما بعدها 84م، الناشر دار إحياء التراث العربي، مصر، ص  1952الجزء الثاني، سنة 
عـز الـدين   : ، الجامع القانوني، وأيضا انظـر 56ق . س 28/2/1989جلسة  2029نقض مدني الطعن رقم  1

 .وما بعدها 16عة التاسعة، مكتبة رجال القضاء، القاهرة، ص الناصري، التعليق على قانون اإلثبات، الطب
حكـم المحكمـة   : القضائية، الجامع القانوني، وكذلك 49لسنة  421، الطعن رقم 9/5/1982نقض مدني جلسة  2

م، والذي قضى برفض الطعن والذي  6/2/2001، بتاريخ )77/23(، )75/23(االتحادية العليا في الطعنين رقم 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضـوع  : ((نص على

واألخذ باعتراف المتهم أمام الشرطة أو النيابـة   –سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة االتهام فيها
دة حرة مختارة طالما كـان  العامة، ولو رجع عنه في الجرائم التعزيرية متى صدر منه هذا االعتراف عن إرا

وال رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بال سند، وحسبها أن تقيم . مطابقاً لحقيقة الواقع في الدعوى
مأموراً –كما أن ندب مأمور الضبط القضائي الذي صدر له إذن التفتيش. قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله

أو شفاهة صحيح متى كان اإلذن قد أباح له ذلك، وكان المندوب ممن يتبعون النادب آخر للقيام به بدالً منه كتابة 
وأنه إذا صدر إذن التفتيش من النيابة العامة ألحد مأموري الضبط أو من يعاونه أو يندبه، فإن انتقال . في عمله
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عن أعمال مأموري الضبط القضائي تقابلنا دائما صعوبة في إثبات  وليةالمسؤوإلثبات 
 وقد جاء في هذا الحكم أنه في ،عن مدى تلك الصعوبة) موتران(حكم  لنا شفحيث يك ،الوقائع
وبان موتران إلى أثناء ذهاب السيد أ مساًءالثالثة حوالي الساعة م  1968إبريل سنة  24يوم 

وفي الشارع المؤدي إلى عمله كان يوجد  ،عمله كمدير ألحد مراكز تعليم القيادة في مونبليه
فقد صدر قرار من المرور بحظر السير  ؛وحال لتلك المشكلة المرورية ،دائما ازدحام مروري

لك صدور ذوأعقب  ،حتى الساعة السابعة مساًءمساًء ارع في اتجاه معين من الساعة الثالثة بالش
وعلى ضوء ذلك أوقف  ،منشور من البلدية أوضح أن هذا الحظر ال يتعلق بالمقيمين بالشارع

وفي أثناء ذلك حضر اثنان من رجال الشرطة بدعوى  ،السيد موتران سيارته أمام مدخل عمله
وحاول السيد موتران توضيح مضمون المنشور الصادر  ،تسير في االتجاه المعاكسأن السيارة 

غير أن رجال الشرطة اقتادوه إلى قسم الشرطة حيث جلس في  ،من البلدية لرجال الشرطة
وعند اعتراضه على ذلك قام أحد رجال الشرطة بضربه على  ،صالة تسمى شرطة الطرق

في التقرير الذي وضعته و ،اليسرى جعلته أصما رأسه وكذلك صفعه صفعة قوية على أذنه
ي المركز الرئيس )السيد موتران( ول لتبرير تلك اإلصابة أنه عند دخولهالشرطة أوضح المسؤ
ومن ذلك  ،نفض الباب مما نتج عن ذلك نزيف باألواصطدمت أنفه بمقب للشرطة اختل توازنه

ث حي ،ل هذه الواقعة نموذجا صارخا لذلكتظهر لنا هذه الواقعة األساليب الشرطية لإلنكار وتمث
قد قدم شكوى إلى المدعي العام في مدينة مونبليه بتعرضه م 1968مايو  2ثبت أن المذكور في 

 ،ونشأ عن ذلك عاهة أعاقته عن العمل ،للضرب وإساءة استعمال السلطة من قبل رجال الشرطة
وفي ضوء  ،بع مع رجال الشرطةغير أن المدعي العام قام بحفظ الدعوى دون أن يقرر ما يت

                                                                                                         
ن النيابة العامـة بـذلك   أي من هؤالء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود األمر الصادر م

والذي خول كالًّ منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه شخص معين بالـذات  
كما أنه ال يشترط أن يكون مـأمور الضـبط الـذي    . بحيث يكون مقصوراً عليه ال يتعداه باإلجازة إلى غيره

. صادر من النيابة العامة نفسها، بل يجوز أن يكون الندب شـفاهة استصدره قد ندب زميله كتابة أسوة باألمر ال
ومن المقرر كذلك أن األصل في اإلجراءات الصحة، وأن عدم اإلكراه هو األصل ويقع عبء اإلثبات على من 

   )).يدعي خالف هذا األصل
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مما استوجب استدعاء خبير لعرضه عليه غير أن ؛ السيد موتران شكوى بادعائه مدنياذلك قدم 
وفي ضوء ذلك قرر النائب العام لمدينة  ،م 1970فبراير  16تقرير الخبير لم يقدم إال في 

وترتب على ذلك إفالت  ،قةمونبليه أن نتائج الخبير قديمة جدا مما ال يتيسر معها الوصول للحقي
  .1رجال الشرطة من العقاب

 ين في مواجهة مأموربات التي يالقيها األفراد العاديووهذه القضية تشير إلى الصعو
الضبط القضائي وهي غالبا استحالة تقديم شاهد لسبب بسيط هو أن كل المتواجدين داخل قسم 

مما يؤكد القول  ،ظ ماء وجه الشرطةمن أجل حف غالبا ما يقومون بحفظ هذه الشكاوىة الشرط
   .عمل الشرطة أوقف عمل القانون والعدل معا ّنإ

  :هما كاآلتي ،ومن هذه الناحية سيتم دراسة هذا المطلب من خالل فرعين مستقلين
 .لمأموري الضبط القضائي يعبء إثبات الخطأ الشخص: الفرع األول - 
  .ن الخطأسلطة محكمة الموضوع في استخالص رك: الفرع الثاني - 
  

  عبء إثبات الخطأ الشخصي لمأموري الضبط القضائي:  الفرع األول
عن العمل الذي يصدر من مأمور الضبط القضائي تقوم على خطأ  وليةالمسؤعبء إثبات 

خطأ مأمور الضبط القضائي في االلتزام تتحقق عندما يسبب  وليةالمسؤوهذه  ،واجب اإلثبات
فالفقه والقضاء  ،يتحمل عبء اإلثبات هو المضرور ورهبد والذي ،ضررا بالغير بواجباته

اإلماراتي والمقارن يتفقان على حد سواء أن نظام اإلثبات ثابت كما وضعته المبادئ العامة في 
في نطاق الحقوق الشخصية  واألصل براءة الذمة. 1نظرية اإلثبات ال يتغير إال بموافقة أطرافه

موعة من القواعد القانونية والتي تكرسه مج ،2عليه المدعىزام المدعي بإثبات حقه على وأثره إل
  .))البينة على من ادعى واليمين على من أنكر((: ومنها

                                             
 .182 – 181انظر، عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص  1
م، الن اشـر مطبعـة جامعـة     1978مشكالت المسؤولية المدنية، الجزء األول، سنة محمود جمال الدين زكي،  1

 .27القاهرة، ص 
 .القضائية، الجامع القانوني 62م لسنة  1798م، الطعن رقم  25/6/1998نقض مدني، جلسة  2
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لخصوصية التي تختلف مأمور الضبط القضائي الشخصية تتميز ببعض ا وليةمسؤوإثبات 
وأيضا  ،هاوليات الشخصية األخرى كونه تابعا ألحد أجهزة الدولة ويستمد قوته منفيها عن المسؤ

التزام بتحقيق  منها تتنوع في بعض األحيان نّحيث إاختالف االلتزامات التي تقع على عاتقه 
 ،ا لكل حالة على حداويختلف نظام اإلثبات أو طرق اإلثبات وفقً ،نتيجة وآخر ببذل عناية
   :ويتضح ذلك فيما يأتي

  
  اإلثبات في حالة اإلخالل بااللتزام بتحقيق نتيجة :أوال
ا بتحقيق نتيجة بحيث يكون مجرد عدم تحققها ن التزام مأمور الضبط القضائي التزاًميكو

قرينة على توافر الخطأ ذلك،  يعّد عدم تحقيق النتيجة المحددة ّنوإ ،كافيا لوجود خطأ في جانبه
فهو االلتزام الذي ال يعتبر مأمور الضبط القضائي موفياً به إال إذا تحققت النتيجة أو الغاية 

  .1لمحددة منها
ل الحق، وااللتزام بعمل معين كان مح تزام كااللتزام بنقل حق عيني أيافمهما كان نوع االل

كان نوع االمتناع، فكل هذه  عمل معين أيا عنكان نوع العين، وااللتزام باالمتناع  أيا
غاية، فإذا لم تتحقق االلتزامات يقصد بها تحقيق غاية معينة، فتنفيذها ال يكون إال بتحقيق هذه ال

، فمتى كانت الغاية هي ذاتها العمل 2بقي االلتزام غير منفذ - كان السبب في ذلك أيا–الغاية 
  .3المطلوب من مأمور الضبط القضائي كنا بصدد التزام بتحقيق نتيجة

غ المقدم إليه بتحرير محضر بمضمون البال مأمور الضبط القضائي التزام :ومثال ذلك
من قانون اإلجراءات الجنائية المصري التي  - الفقرة الثانية-  )24( المادة رقم إعماال لنص

فإن خالف مأمور أثناء كتابة محضر الجريمة، تلزمه بإثبات جميع اإلجراءات التي يقوم بها 

                                             
الطبعـة  الثانيـة،    عبد الناصر توفيق العطار، مصادر االلتزام اإلرادية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، 1

 .5م، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ص  2000/هـ 1421
نظرية االلتزام بوجـه  (مصادر االلتزام  - عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 2

 .736لبنان، ص  - وقية، بيروتم، منشورات الحلبي الحق 1998، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة الجديدة، سنة )عام
العقـد والتصـرف   (الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتزام اإلرادية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي  3

  .ومابعدها 22م، الناشر مكتبة جامعة الشارقة وإثراء للنشر والتوزيع باألردن، ص 2008، سنة )االنفرادي
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لعدم تحقيق تلك الغاية التي اشترطها القانون واعتبرها من  الضبط القضائي ذلك كان هذا دليال
ا، وأيضاً هول عنها قد نفذها إال إذا تحققت النتيجة أو الغاية منلتي ال يعتبر المسؤااللتزامات ا
  .1وليةمسؤمنشئ للعلى الخطأ ال كان ذلك دليالً

  
  اإلثبات في حالة اإلخالل بااللتزام ببذل عناية :ثانيا

كن ول ،الضبط القضائي مأمور أما لو كانت الغاية من االلتزام تختلف عن العمل المكلف به
إلى تحقيق  - بحسب المجرى الطبيعي لألمور–ُيؤدىمن شأن تنفيذ هذا العمل بشكل صحيح أن 

على بذل عناية الرجل المعتاد من أواسط مأموري الضبط  الغاية، كان ذلك االلتزام منصبا تلك
القضائي من نفس الفئة التابع لها، اعتبر مأمور الضبط قد وفى بالتزامه متى ما كان عمل 

  .1ر الضبط داخالً في ذلك النطاقمأمو
فهو التزام ببذل الجهد للوصول إلى غرض، تحقق الغرض أو لم يتحقق، فهو التزام بعمل، 

، والمهم فيه هو أن يبذل مأمور الضبط القضائي لتنفيذه مقداراً معيناً ولكنه عمل ال تضمن نتيجته
يبذلها الشخص العادي، ويزيد هذا األصل أن يكون هذا المقدار هو العناية التي و من العناية،

منه،  المقدار أو ينقص تبعاً لظروف الحال، فمتى بذل مأمور الضبط القضائي العناية المطلوبة
  .2لو لم يتحقق الغرض المقصوديكون قد نفذ التزامه، حتى 

قيام مأموري الضبط القضائي بالحد من وقوع الجريمة، فمتى ما بذل مأمور : ومثال ذلك
لو فية يكون قد أدى ذلك الواجب حتى قضائي العناية المطلوبة منه في التزاماته الوظيالضبط ال

                                             
م، من قانون اإلجراءات الجزائيـة   2005لسنة ) 29(معدلة بالقانون االتحادي رقم ، وال)36(تقابلها نص المادة  1

يجب أن تثبت جميع اإلجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضـائي فـي   : ((اإلماراتي والتي تنص على أنه
ضر زيادة محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ اإلجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحا

وفي حالة االستعانة بمترجم يتعين توقيعـه علـى   . على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا
 )).وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع األوراق واألشياء المضبوطة. المحاضر المذكورة

 .22، مرجع سابق، ص )رف االنفراديالشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتزام اإلرادية العقد والتص 1
 .737السنهوري، نظرية االلتزام بوجه عام، مرجع سابق، ص  2
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من قانون اإلجراءات الجزائية  - سالفة الذكر-  )30(لم تتحقق النتيجة، فقد نصت المادة 
، ...))يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها: ((اإلماراتي على أن

لتزام تكون في اسي لمأمور الضبط هو الحد من قيام الجريمة، أما تبعية هذا االفالواجب األس
  .لكي ال يفلتوا من يد العدالة؛ البحث عن مرتكبيها

يصبح على المضرور إثبات تقصير مأمور الضبط  ،بذل عنايةبا يكون محل االلتزام فأيم
  .هالتي قام بها وأضرت بااللتزامات نتائج تلك القضائي في اتخاذ العناية الالزمة على 

ة فنجد ـا نأتي لتطبيق هذه القواعد على االلتزام بتحقيق نتيجة وااللتزام ببذل عنايوعندم
  :أن

م يقم مأمور في االلتزام بتحقيق نتيجة، كالتزام مأمور الضبط بكتابة محضر للواقعة، فمتى ل
إثبات أنه بذل كل ما في وسعه ثبت خطأه وتقصيره، وال يستطيع أن ينفيه بالضبط بهذا اإلجراء أ

لكتابة المحضر فلم يستطع، ألنه هنا ملتزم بتحقيق نتيجة، وليس أمامه إال أن يثبت السبب 
محققة  مدنيةوليته الجانبه ومسؤ ففعل اإلضرار ثابت مناألجنبي لنفي عالقة السببية، وإال 

على مأمور الضبط أن يقف وبعينه،  فعل اإلضراروقائمة في حقه، فإن عدم تنفيذ االلتزام هو 
تلك النتيجة، ويخرج من نطاق يجابياً من الواقعة ويثبت أنه قام بتنفيذ التزامه بتحقيق موقفاً إ
  .1لمدنيةولية االمسؤ

أما في االلتزام ببذل عناية، كالتزام مأمور الضبط بالحد من وقوع الجرائم، فعلى المضرور 
العناية الالزمة من الحد في وقوع الجريمة وذلك أن يثبت أن مأمور الضبط القضائي لم يبذل 

بأن يثبت إهماالً معيناً أو انحرافاً ظاهراً على أصول الوظيفة، فإذا أثبت ذلك كان هذا دليالً على 
في أداء واجباته الوظيفية في حق  مدنيةوليته الطأ مأمور الضبط القضائي وقيام مسؤخ

 ،تنفيذه اللتزامه وقعوده عن بذل العناية المطلوبةمأمور الضبط أن عدم لم يثبت  المضرور، ما
ه عالقة السببية، وال تتحقق يرجع لسبب خارج عن نطاق إرادته كالسبب األجنبي، فتنعدم ب

   .2وليةالمسؤ

                                             
 .741السنهوري، نظرية االلتزام بوجه عام، مرجع سابق، ص  1
  .742السنهوري، المرجع نفسه، ص  2
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ولعل منطقية هذا التحليل تكمن في أن الغاية في االلتزام بنتيجة ال تتحقق إال باإلرادة، بينما 
 دخل لإلرادة في تحقيق تلك الغاية، بل إن تحقيقها قد يرتبط إلى حد الفي االلتزام ببذل عناية 

  .1كبير بإرادة المضرور نفسه
  

  سلطة محكمة الموضوع في استخالص ركن الخطأ:  الفرع الثاني
المدنية كغيره من األحكام يجب أن يشتمل على  وليةالمسؤإّن الحكم الصادر في دعوى 

ع أن فيتعين على محكمة الموضو ،ن باطال بما يستوجب نقضهني عليها وإال كااألسباب التي ُب
المدنية والوقائع التي تثبت توافرها واألدلة المادية التي يقيمها  وليةالمسؤتستعرض أركان 

من الوقائع وما لم يصح وقوعها يدخل في تقدير  حيث ما صح ،المدعي إلثبات ركن الخطأ
وكل ما  ،ك إال قواعد اإلثبات التي فرضها القانونوال يحد من سلطاتها في ذل ،محكمة الموضوع

  .1بالنفي يكون من سلطتها أكان باإلثبات على وقائع أمتردده محكمة الموضوع في حكمها سواء 

                                             
  .23ع سابق، ص ، مرج)العقد والتصرف االنفرادي(الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتزام اإلرادية  1
مـن  : ((م والذي جاء فيه 1993نوفمبر لسنة  3جنائي، بتاريخ ) 62(حكم المحكمة االتحادية العليا، الطعن رقم  1

المقرر أنه ال يعيب الحكم التفاته عن إقرار المجني عليه بتناوله عن حقوقه المدنية في معرض نفي التهمة عـن  
المجني عليه يتضمن عدوال عن اتهامه وهو ما يدخل فـى تقـدير    الطاعن إذ ال يعدو أن يكون قوال جديدا من

محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل وال تلتزم في حاله عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ األخذ بأدلة 
لها  الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي داللة إلى إطراح هذا اإلقرار وهو من بعد يتضمن واقعة ثانوية يريد الطاعن

وإذ كـان  . معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ال يكون سديدا
الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال المجني عليه 

اني ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها وباقي الشهود ومن إقرار الطاعن األول واعتراف الطاعن الث
وأورد أقوال الشهود بما ال تناقض فيه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في صدد تعويله على أقوال المجني عليه 
وما يثيره من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضـوع فـي وزن   

لما كان ذلك، وكان البين مـن  . معتقدها منها مما ال تقبل إثارته أمام محكمة النقض عناصر الدعوى واستنباط
محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بصدد صدور أقوال المجني عليه تحت تأثير من رجال الشرطة 

ه وظيفة هـذه  فال يقبل منه إثارة ذلك ألول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عن
لما كان ذلك، وكان ال يعيب الحكم التفاته عن إقرار المجني عليه بتنازله عن حقوقـه المدنيـة فـي    . المحكمة
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وتعرض على قول شهود النفي دون أن تكون  ،ل على شهود اإلثباتعّووللمحكمة أن تُ
  .ملزمة باإلشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا

أو غير خطأ ونوع هذا الخطأ بأنه خطأ  ووصفهأما التكييف القانوني لما صح وقوعه 
وأيضا يجب على المحكمة أن تستخلص ركن الخطأ من  ،لرقابة محكمة النقض جميعه خاضع

وهي  ،وقائع ثابتة منتجة تذكرها في األسباب وإال كان حكمها مشوبا بالقصور واستوجب رده
خطأ أو نفيه بالوقائع الجانبية أو الظروف العارضة التي إذا ما أشار إليها غير ملزمة في إثبات ال

إذ مرجع األمر في  ،الحكم الجنائي المرتبط بالدعوى المدنية والتي ال يتقيد بها القاضي المدني
أو  ثبات الوقائع المدعاةذلك إلى ما تطمئن إليه المحكمة في تقدير األدلة المعروضة عليها إل

ا وصف هذه الوقائع بأنها خطأ أو غير خطأ فهي من المسائل القانونية التي تخضع أم ،نفيها

                                                                                                         
معرض نفي التهمة عن الطاعن إذ ال يعدو أن يكون قوال جديدا من المجني عليه يتضمن عدوال عن اتهامه وهو 

لدليل وال تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة ا
لذلك إذ األخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي داللة إلى إطراح هذا اإلقرار وهو من بعد يتضـمن واقعـة   
ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فاطرحته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ال 

لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن اقتصر على النعي على النيابـة  . سديدا يكون
العامة عدم إجرائها معاينة لمكان الحادث وللسيارة التي وقع فيها وقعودها عن تحقيق سبب إصابته وسبب وجوده 

الموضوع تدارك هذا النقص أو  بمكان الحادث وشكك في سبب حدوث تلك اإلصابة دون أن يطلب إلى محكمة
يثير سببا آخر لحدوث إصابته غير ما أورده الحكم من أنه أحدثها بنفسه، فال يحل له من بعد أن ينعـى علـى   
المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة 

لما كان ذلك، وكان من . ينعى على حكمها عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها كما رواها الشهود، وال يحل له أن
المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليهـا  

يتم تدليله ويسـتقيم   مستفادا ضمنا من الحكم باإلدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كي
قضاؤه أن يورد األدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليـه وال  
عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ألن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن 

ئم على تأخر الضابط في تحرير محضر ضبط الواقعـة والعثـور علـى    في شأن التفات الحكم عن دفاعه القا
سالحين آخرين في السيارة، وإعراضه عما قدمه من مستندات تفيد انتماءه إلى المدينة التي وقع فيها الحادث، ال 
يعدو أن يكون جدال موضوعيا في تقدير األدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط 

 )).تقدها وهو ما ال يجوز إثارته أمام محكمة النقضمع
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فالقاضي عليه أن يتحقق من  ،وليةمسؤيا ما كان نوع الخطأ الموجب للوأ .1لرقابة محكمة النقض
ذلك  حيث أكدت محكمة النقض المصرية ،نوع الضرر وتحديد مقداره والحكم بالتعويض

التقصيرية على خطأ لم يدعه  وليةالمسؤمحكمة الموضوع أن تقيم ليس ل(( :التالي بحكمها
في هذه الحالة على عبء إثبات الخطأ يقع  ّنإذ إ ،المدعي متى كان أساسها خطأ مما يجب إثباته

ومن باب أولى ما  ،فال يصح للمحكمة أن تتطوع بإثبات ما لم يثبته) المضرور(عاتق المدعي 
ألنه هو الملزم أيضا  ؛ز لها أن تنتحل ضررا لم يقل بهجوكما ال ي ،لم يدعه من الخطأ

  .1بإثبات الضرر) المضرور(
                                             

م،  1975ديسمبر  –أكتوبر  19أحمد زكي الجمال، ماهية خطأ الموظف الموجب للتعويض، العدد الرابع السنة  1
  .965مجلة إدارة قضايا الحكومة،  مصر، ص 

حكـم  : لقانوني، مصر، وكذلكم، الجامع ا 22/6/1967جلسة  29للسنة القضائية  479نقض مدني، الطعن رقم  1
ال التزام : ((م، والذي جاء فيه 25/12/1990ق، جلسة  11لسنة ) 262(المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم 

وكذلك التزام المدعي بإثبات دعواه وتقديم . على المحكمة أن توجه الخصوم إلى السبل التي يتعين عليهم إتباعها
ق، ورقـم   27لسـنة  ) 103(وكذلك حكم المحكمة االتحادية العليا في الطعنين رقم  ،))األدلة المؤيدة لما يدعيه

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب : ((ق، مدني والذي جاء فيه بالرفض حيث نص على 27لسنة ) 118(
ق إذ عـول  تنعى الطاعنة باألول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت باألورا

في قضائه بإلزامها بالتعويض للمطعون ضدهما الحادية عشرة والثانية عشرة على تقرير الطبيب الشرعي ملتفتا 
عن دفاعها بأن األخير تجاوز المهمة المكلف بها من محكمة أول درجة ببيان اإلصابات الجسـدية للمطعـون   

أضافها إلى نسبة العجز الجسدي لكل منهما وبما ضدهما إلى وصف الحالة النفسية لهما مقدرا لذلك نسبة عجز 
يدل على تعاطفه معهما ومبالغته في التقدير وبناءه على التخمين وليس اليقين لعدم إطالعـه علـى وضـعهما    
. الصحي قبل الحادث كما لم يرفق بتقريره أية مستندات تؤيده فيما انتهى إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

ي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الواقع في الـدعوى  وحيث إّن هذا النع
وتقدير األدلة فيها ومنها التقارير الطبية ومن بينها تقرير الطبيب الشرعي، وتقدير التعويض الجابر للضرر فيما 

يض هو من سلطة محكمـة  لم يرد فيه نص في القانون أو االتفاق يلزم باتباع معايير معينة في خصوص التعو
الموضوع، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني على مختلف أقـوال الخصـوم   
وحججهم، وال عليها أن تتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم والرد استقالال على الطعون التي يوجهونها إلى 

ا يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت تقرير الخبير متى اطمأنت إليه ورأت فيه م
قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصله ثبات في األوراق وتكفي لحمله، لما كان ذلك وكـان الحكـم   
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  :تمهيد
لسـبب الـذي   سابقة الذكر لمأمور الضبط القضائي فقد تحقق اإذا توافر عمل من األعمال 

ا كان قد ترتب على ولكن الضمان ال يقوم بالفعل فقط إال إذ ،)التعويض(يمكن أن يقيم الضمان 
  .هذا العمل ضرر لشخص من األشخاص

فمـن   ،المدنية عن الفعل الضار وليةالمسؤيؤدي إلى دورين رئيسيين في  كما أن الضرر
 ،فال يلزم مرتكبه بالضمان ما لم ينجم عنه ضرر بالغير ،ناحية هو شرط ال يقوم الضمان بدونه

ومن ناحية أخرى يجب على المـدعي   ،الجنائية وليةالمسؤالمدنية عن  وليةالمسؤوهذا ما يميز 
 ،وقت قابل للتعـويض إثبات أن الضرر أصابه من جراء ذلك الفعل محل المساءلة وفي نفس ال

من خالل ربط الضرر الواقع المنسوب إلى  المدعي دعوى المدعى عليه يستطيع دفع ّنإحيث 
   .فعله بسبب أجنبي
  :لبين مستقليندراسة هذا المبحث من خالل مطوسوف نقوم ب

 .ماهية الضرر وصوره :المطلب األول - 
 .شروط الضرر القابل للتعويض :المطلب الثاني - 

                                                                                                         
المطعون فيه وهو يواجه دفاع الطاعنة قد استظهر وصوال إلى تقديره للتعويض عن الضرر الذي لحق بكل من 

ون ضدهما الحادية عشرة والثانية عشرة وأبان اإلصابات التي لحقت بكل منهما وما آلت إليه حالتيهما من المطع
للثانية وذلك من واقع تقرير الطبيب الشرعي مقيما قضاءه %  70لألولى وبنسبة %  90وجود نسبة عجز بنسبة 

الطبية الصادرة عن الطبيب الشرعي مبينـة   أن التقارير"في أخذه به واطمئنانه إليه على ما أورده بمدوناته من 
قبل كل شيء على تقارير طبية سابقة بعد االطالع على الملف الطبي للمصابتين المذكورتين بعضها صادر من 

وبعضها اآلخر من أحد المراكز الطبية التأهلية بألمانيا إضافة ) الحكومي بالعين... مستشفى(جهة طبية رسمية 
زم الذي أجراه الطبيب الشرعي في نطاق إنجاز مأموريته المنتدب للقيام بها من محكمـة  إلى الكشف الطبي الال

وطالما أن ثمة تالزما عضويا بين األضرار الجسمانية وبـين  ... أول درجة ليستخلص النتائج التي انتهى إليها
لقضاء المدني بشأن تقدير األضرار النفسية الناتجة عما تعرض له المصاب من جراء الحادث إلنارة السبيل أمام ا

وأن هذه المحكمة تطمئن للتقارير الطبية الصـادرة عـن   ... الضمان بقدر ما لحق من الضرر المادي واألدبي
وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سـائغ ولـه   ..." الطبيب الشرعي وتأخذ به محموال على أسبابها
  )).اع الطاعنة فيكون النعي على غير أساسأصله الثابت في األوراق ويتضمن الرد على دف
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وهو بال شك الضرر القابل للتعويض،  ،مفهوم الضررسنبين من خالل هذا المطلب 
 ،ضررا قابال للتعويضاعتبار أن هذا الضرر ب ،واألشكال التي يتم فيها ،وصور ذلك الضرر

  :وذلك من خالل فرعين وهما كاآلتي
  

  مفهوم الضرر: الفرع األول
يجب أن يكون  ؛أي ،الضرر هو األذى الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة مشروعة

 ،وفي نفس الوقت أن يكون ذلك الحق مشروعا ،شرع أو القانونمذلك الحق مصانا من قبل ال
المدنية ال  وليةالمسؤوالضرر ركن أساسي من أركان  ،رورمتقوما في حق الشخص المض ؛أي

والتعويض يقدر  ،تعني االلتزام بالتعويض وليةالمسؤألن  ،جدل أو خالف في اشتراط وجوده
كون ، وال يللتعويض ل محالوال يظ ،عن الفعل الضار وليةالمسؤوبانتفائه تنتفي  ،بقدر الضرر

  .س في إقامة الدعوىالمدنية مصلحة من األسا وليةالمسؤلمدعي 
بل  ،فعل اإلضرارالمدنية فال يكفي لتحققها أن يقع  وليةالمسؤوالضرر هو الركن الثاني في 

والمضرور هو الذي يكلف بإثبات الضرر الذي وقع  ،ضررا فعل اإلضراريجب أن يسبب 
ه ال يفترض وقوع الضرر لمجرد أن مأمور الضبط حيث إن ،ألنه هو الذي يدعيه عليه،
ونشأ عنها  ،ائي قصر في أداء واجبه وااللتزامات القانونية التي تمليه عليه الوظيفةالقض
وإنما وقوع الضرر من مأمور الضبط القضائي واقعة  ،مدنية عن الفعل الضارال وليةالمسؤ

عن طريق  أكانت باإلثباتات المادية أمسواء  ،مادية يجب إثباتها ممن يدعيها بكافة طرق اإلثبات
  .القرائنالبينة و

وأيضا جاء تعريف الضرر على أنه المساس بحق أو مصلحة مشروعة لشخص يترتب 
وذلك ألنه انتقص من المزايا والسلطات التي يخولها  ؛عليه جعل مركزه أسوأ مما كان قبل ذلك



  
  
  

 أرآان المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي:  الثالثالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-121- 

يكون ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة  ويستوي أن ،ذلك الحق أو تلك المصلحة لصاحبها
  .1سان أو حريته أو ماله أو بعاطفته أو بشرفه واعتباره أو بغير ذلكبسالمة جسم اإلن

ولم يختلف الفقهاء كثيرا حول تعريف الضرر ولكنهم اشترطوا شروطا معينة فيه متى 
بأنه الضرر الذي يصيب اإلنسان في حق  أيضاً فقد عرف ،تحققت استحق المضرور التعويض

وس يمكن تقييمه وفق عناصر محسوسة قابلة وهو ضرر محس ،من حقوقه أو مصلحة مالية له
حيث قررت أحكام القضاء المصري أن شروط استحقاق التعويض هو وجود عمل غير  ،1للتقييم

  .2مشروع تسبب عنه ضرر
  
  صور الضرر :الثانيالفرع 

حيث يتفرع هذا  ،هو كل أذى ملموس محسوس يصيب جسد المضرور أو أموالهالضرر 
  :3مالي الضرر بين ضرر جسدي وضرر

 :الضرر الجسدي  . أ
وقد أوجبت ضمانه المادة  ،في القانون اإلماراتي أذى النفس يطلق على الضرر الجسدي

يلزم التعويض عن اإليذاء الذي (( :هبنصها على أن اإلماراتي من قانون المعامالت المدنية 299

                                             
م،  1988سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار المسؤولية المدنية، الطبعـة الخامسـة،    1

 .132تحقيق حبيب إبراهيم الخليل، بدون دار نشر، ص 
 .118 الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتزام غير اإلرادية، مرجع سابق، ص 1
م، الجـامع   6/6/1984جلسـة   53للسنة القضائية  1070حكم محكمة القضاء اإلداري المصري، الطعن رقم  2

أن تقدير التعويض في المسؤولية التقصيرية يكون عن أي ضرر مباشر سواء : القانوني وقد جاء في هذا الحكم
طبيعية لخطأ المسؤول إذا لـم يكـن مـن    أكان متوقعا أم غير متوقع والضرر المباشر هو ما قد يكون نتيجته 

االستطاعة توقيه ببذل جهد معقول وقياس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي ال معيار شخصي، بمعنى أنه ذلك 
الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد وال يكـون  

 .مقداره ومداهتوقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع 
م، مجموعة األحكام القضائية الصادرة مـن   19/11/1996قضائية في  17لسنة  177 – 196 – 166الطعون  3

المحكمة االتحادية العليا وفيها قد عرفت الضرر المادي بأنه كل مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه 
 .أو ماله
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 ،المادي وهو في القضاء اإلماراتي والمقارن عنصر من عناصر الضرر ،1))يقع على النفس
وهذا  ،أدبية نبية والتبعية سواء مالية كانت أمويعوض عنه منفردا بغض النظر عن آثاره الجا

 :الضرر يشمل ما يلي
 .اإلصابات المميتة التي ينجم عنها إزهاق النفس البشرية .1
اإلصابات غير المميتة وهي تشمل مجموعة من صور اإليذاء الجسدي التي قد تصيب  .2

 :هي كالتاليجسم اإلنسان الحي و
 و الجزئي لألعضاء كفقد يد أو عيناإلتالف الكلي أ . 

  كفقد بقيت على حالتها سليمة شكليا وإن الفوات الكلي أو الجزئي لمنافع األعضاء
 .منفعة العقل أو منفعة العين

 مال كتشويه الوجه وسائر األعضاءفوات الج. 
 1الجروح والكسور ولو تعافى المضرور من إصابته. 
 لو تعافى المضرور منه حتى 2أللما. 

                                             
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع : ((صري والتي تنص علىمن القانون المدني الم) 50(تقابلها نص المادة  1

في حق من الحقوق المالزمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقـه مـن   
  )).ضرر

م، مجموعـة أحكـام    30/9/2001قضائية بتـاريخ   23مدني لسنة  104المحكمة االتحادية العليا، الطعن رقم  1
 .1457ص  217المبدأ  2001/  23تحادية العليا مرجع سابق، س المحكمة اال

ق، بتـاريخ   35جنـائي لسـنة   ) 652/2003، 79/2003(حكم المحكمة االتحادية العليا في الطعنـين رقـم    2
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيها أنه قضى بعدم : ((م، والذي قضي فيه 13/5/2003

بأنه اكتفى في تصريحه في محضر االستدالل باتهام زوجته بممارسـة   73/2003الطاعن رقم قبول استئناف 
وتضمن محضر جلسة أول درجة بتـاريخ   –الدعارة والزنا والخيانة الزوجية واتهامه كذلك المتهم اآلخر بذلك 

حفظ الحـق   م حضوره بصفته الشخصية، والولي الطبيعي على ابنيه، واقتصاره في طلبه على 2003/  6/1
في الرجوع على المتهمين بالتعويض المناسب، لو لم يتقدم في  –بصفته زوجا للمتهمة ووالد ابنيه  –المدني له 

أي مرحلة من مراحل الدعوى السابقة على صدور الحكم المطعون فيه بطلب تعويض عن ضرر ما أصابه أو 
و يتقدم بهذا الطلب إلى مأمور الضبط القضـائي  أصاب ابنيه من األفعال اإلجرامية موضوع الدعوى الجزائية أ

أثناء مرحلة جمع االستدالل، أو إلى محكمة أول درجة أثناء نظرها الدعوى الجزائية المقامة من طرف النيابـة  
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جميع القوانين في هذا المعنى للضرر المادي الذي يصيب جسم المضرور لم تختلـف   إنو
هـذا   حيـث إن  ،فقيمة النفس البشرية عند خالقها واحـدة  ،في أغلب صورها من إنسان آلخر

ـ    ،الضرر ال يتفاوت بتفاوت الناس بل بتفاوت اإلصابة وحدها ار وجب عندئـذ أن يقـدر بمعي
  .1موضوعي ثابت وأن يكون مقدار تعويضه واحدا للجميع

واستقر قضاء المحكمة االتحادية العليا وقضاء تمييز دبي على الجمع بين التعويض عـن  
األضرار المادية والدية، حيث إن الدية تغطي اآلالم النفسية أو المعنوية لترضية المجني عليه أو 

التي تغطيها الدية وبذلك يلتزم مرتكب الفعل الضار بالتعويض ورثته، أما المادية فإنها تغاير تلك 
مـن قـانون   ) 299( عنها باإلضافة إلى التزامه بالدية وأنه ال تعارض بذلك ونـص المـادة  

المعامالت المدنية اإلماراتي، إذ إن ما تعنيه هو عدم جواز تعويض المضرور عـن أضـرار   
دية عن ضرر التعويض والحالة يكون قد جمع بين ألنه في هذه ال ؛2استحقت الدية تعويضاً عنها

                                                                                                         
العامة، وبذلك يكون غير طرف في الدعوى بصفته مدعيا بالحق المدني مما يتعين معه عدم قبول استئنافه المقيد 

وهذه أساب سائغة ولها سندها مـن األوراق، سـيما وأن مـا ذكـره الطـاعن المؤرخـة       . 73/2003برقم 
م قصر طلبه فيها بتمسكه أمامه  29/12/2002م والتي عرضها على السيد وكيل النيابة بتاريخ 27/12/2002

بكافـة  برفع دعوى مدنية بالمطالبـة   –بحفظ حقه المدني بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي على ابنيه 
التعويضات عن األضرار السابقة على القبض على المتهمين، وكذلك الحالة المستقبلية والتي ستستمر على مـر  
الزمن، ولم يحدد فيها مقدار ما يطالبه به، وقد خلت الدعوى من ادعاء مدني صريح في أي مرحلة من مراحلها 

فيه بعدم قبول استئناف الطاعن متسقا وصحيح  فيكون قضاء الحكم المطعون –حسب اإلجراءات المتبعة قانونا 
  )).ولما تقدم يتعين رفض الطعن. القانون، ويكون النعي على غير أساس

 .76عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
الشهابي إبراهيم الشرقاوي، اتجاه القضاء اإلماراتي بشأن التعويض عن حوادث العمل المرورية ومدى كفايتـه   2

م،  2006مارس لسنة ) 15- 13(الشارقة، الفترة من  - امل وورثته، مؤتمر السالمة المروريةلتحقيق الحماية للع
 .وما بعدها 346الناشر جامعة الشارقة، ص 
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، وعلى ذلك يجوز لصاحب الحق في الدية أو األرش أن يطلب 1وهذا غير جائز شرعاً أو قانوناً
  .2استكمال التعويض عن األضرار األخرى التي ال تفي مقدار الدية أو األرش بالتعويض عنها

 

 :الضرر المالي  . ب
  :اإليجابية للذمة المالية للمضرور وهو يمثل ما يلي يكون الضرر ماليا إذا مس العناصر

 :كل صور الخسارة المالية .1
وتشمل كل ما يمكن أن يفقر الذمة المالية أو ينقصها وهي ممكن أن تكون خسارة أصلية أو 

  .خسارة تبعية
 وهي الخسارة الناجمة عن اإلضرار المباشر باألموال من أعيان  :ليةالخسارة األص

 :رى ومن صورهاوحقوق مالية أخ
ف بعض كتحطيم سيارة أو حرق منزل أو إتال ،1اإلتالف الكلي أو الجزئي لألموال - 

 .)المضرور(صفحات كتاب مملوك للغير 

                                             
م، مجموعـة   16/10/2002ق جلسـة   22لسنة ) 276، 187(أحكام المحكمة االتحادية العليا في الطعنين رقم  1

لسـنة  ) 252(، وكذلك حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 971 األحكام الدائرة الجزائية، العدد الثاني، ص
 . 52، ص 11م، مجموعة األحكام، العدد  15/10/2000م حقوق، جلسة  2000

م، مجموعة األحكام الصادرة  3/6/2001ق، جلسة  21لسنة ) 341(حكم المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  2
، وأيضاً حكم محكمة تمييز دبـي فـي   1094، العدد الثالث، ص )2001(ق  23من دوائر المواد المدنية، س 

، راجع الشـهابي  1096، ص )2000( 10م حقوق، مجموعة األحكام، العدد  1999لسنة ) 302(الطعن رقم 
إبراهيم الشرقاوي، اتجاه القضاء اإلماراتي بشأن التعويض عن حوادث العمل المرورية، المرجع السابق، األحكام 

  .346، ص 1،2في الهامش  المذكورة
من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن : ((من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أنه 300تنص المادة  1

إذا كان اإلتالف جزئيا ضمن المتلـف  : ((منه أنه 301، وأيضا جاء في المادة ))كان مثليا وقيمته إن كان قيميا
ء التالف مما يمكن إصالحه فال يشترط للقضاء بالتعويض أن يتم إصالحه فعـال  وإذا كان الشي... نقص القيمة

بدفع تكاليف اإلصالح، وإنما يقضي بالتعويض بمجرد أن تقدر األضرار وللمضرور مطلق الحرية في إصالحه 
ـ ))الحقا أو بيعه بحالته بعد الضرر أو إتالفه أو إهماله ألن ضرره قد تحقق وقدرت قيمته وتحـددت  ذلك ، وك

م، مجموعة أحكام المحكمـة   6/6/1999ق في  19مدني س  213حكم المحكمة االتحادية العليا الطعن : انظر
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غصب األموال وما يقوم مقامه من سرقة األموال أو التقصير في حفظ األمانة أو  - 
 .التعدي عليها

في قيمتها رغم إصالحها كما لو ترتب على حادث سيارة نقص  ،إنقاص قيم األموال - 
 .على نفقة محدث الضرر

وبشأنها أخذ قانون المعامالت المدنية اإلماراتي برأي جانب من الفقه  ،تفويت المنافع - 
اإلسالمي الذي يعتبر المنافع أمواال يضمنها الغاصب كما يضمن العين المغصوبة 

أو  ،ده إن كان قائماإلى رُألزم إضافةً  ،فمن غصب ماال وحرم مالكه من منفعته ،ذاتها
ومثال ذلك إذا احتجز  ،1ضمان منافعه وزوائدهمع  ،بقيمته إن كان قد هلكمثله أو 

ون مبرر قانوني فعليه رد العين مأمور الضبط القضائي مركبة لشخص من د
عدم انتفاعه بتلك المركبة  التي نجمت نتيجة ضرارباألوتعويض المضرور ) المركبة(

 .خالل فترة حجزها
فرب العمل يستحق التعويض عن مبالغ  ،ا يقاس على ذلك فوات منافع األشخاصوأيض

ا بدفعها للعامل المصاب بفعل من الغير مع تخلف العامل عن أداء يلزم قانوناألجور التي ُي
  .2العمل
 

 :الخسارة التبعية .2
  .وهي الخسارة التي تنجم عن اإلصابات الجسدية وتكون نتيجة مباشرة لها

بده الشخص من نفقات العالج كأجرة المستشفى والطبيب وقيمة األدوية وتشمل ما يتك
لعالج من هو ملزم باإلنفاق عليهم كأبويه  فعت لعالج المضرور نفسه أمواألجهزة البديلة سواء ُد

  .3وأوالده وزوجته

                                                                                                         
راجع عدنان سرحان، مرجع سابق، هامش : ، أيضا609ًص  103المبدأ  21/1999االتحادية مرجع سابق س 

 .77الصفحة، ص 
 .تيمن قانون المعامالت المدنية اإلمارا) 404/4(انظر المادة  1
مجموعة أحكام المحكمة االتحادية العليا، مرجع سابق، س  13/2/2002في  22ق .، س70اتحادية عليا الطعن  2

 .456ص  57المبدأ   1ع 2002/  24
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نفقات تأجير سيارة أو نفقات مركبات األجرة للتنقل أثناء فترة  أو ما ينفقه المضرور من
 .ركبته من قبل مأمور الضبط القضائي بدون مسوغ شرعيحجز م
  

  الضرر األدبي :ثانيا
الضرر الذي إنما هو  ،الواقع أن الضرر األدبي ال يمس المال وال يمس مصلحة مالية  

أو هو األذى الذي يتعرض له الشخص في  ،1يصيب اإلنسان في حق أو مصلحة غير مالية
فه أو عرضه أو كرامته أو سمعته أو مركزه شعوره وعاطفته بسبب االعتداء على شر

وعلى هذا التعريف سيتم بيان الضرر األدبي من خالل ثالثة مواضيع مستقلة . 2االجتماعي
 لتشريعوأخيرا موقف ا ،وثانيها صور الضرر األدبي ،أولها هو مبدأ تعويض الضرر األدبي

   :التفصيل اآلتيوالقضاء المصري واإلماراتي من التعويض عن الضرر األدبي على 
 :مبدأ تعويض الضرر األدبي  . أ
ألنه في أغلب األحيان يصعب  - ن القصد من تعويض الضرر األدبي ليس إزالة الضررإ
حيث أقرت جميع ، 3وإنما مجرد إيجاد بديل وترضية للمضرور ومواساته ورد اعتباره -  إزالته

                                                                                                         
وفي هذا الصدد أقرت المحكمة االتحادية العليا حق زوج في المطالبة بالتعويض عن تعطيل مصـالحه وعملـه    1

المستشفيات بعد أن تعرضت إلعاقة بحادث وتحمله مصاريف عالجها ومـن   لرعاية زوجته والذهاب بها إلى
 20لسـنة   651يخدمه هو وأوالده ورعايتهم باعتبارها أضرار مادية لحقت به، انظر حكمها في الطعن رقـم  

، المبدأ 3ع  1999/  21، مجموعة أحكام المحكمة االتحادية العليا، مرجع سابق س 28/11/1999قضائية في 
 .1286 ص 219

 .120الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتزام غير اإلرادية، مرجع سابق، ص  1
 .83عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  2
م، مجلة أحكام المحكمة، مرجع سابق،  15/1/2002القضائية في  22مدني لسنة  147االتحادية العليا الطعن رقم  3

وال يقصد بالتعويض عن الضرر األدبي وهو ال يمثل خسارة : الذي جاء فيه 151ص  18المبدأ  24/2002س 
مالية محو الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر ال يمحى وال يزول بتعويض مادي ولكن يقصـد  
بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديال عما أصابه من الضرر األدبي فالخسارة ال تزول ولكن يقوم إلى 

 .عنهاجانبها كسب يعوض 
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من قانون  293/1المادة فقد نصت  ،الشرائع والقوانين بالتعويض عن هذا النوع من الضرر
وأكدت  ،1))...يتناول حق الضمان الضرر األدبي(( :المعامالت المدنية اإلماراتي على أن

مذكرته اإليضاحية هذا الحكم وهي ترد على حجج المعترضين على تعويض الضرر األدبي 
ضرار  أنه ال ضرر وال صلى اهللا عليه وسلم لسند في الباب هو حديث رسول اهللا :نإبقولها 

وليس المقصود  ،2فقصره على الضرر المادي تخصيص بغير مخصص ،وهو نص عام
 ،بل يدخل في الغرض منه المواساة إن لم يكن المماثلة ،بالتعويض مجرد إحالل مال محل مال

 ،فليس أحدهما بدال عن مال وال عما يقوم بمال ،ومن أظهر التطبيقات على ذلك الدية واإلرش
لتعويض عن الضرر األدبي يفتح الباب على مصراعيه للمعتدين على أعراض القول بعدم ا ّنوإ

وفي هذا الشأن ما فيه من المفاسد الخاصة أو العامة على حد سواء مما  ،الناس وسمعتهم
واألخذ بالرأي الذي يجيز التعويض عن  ،لتقرير التعويض عنه ودرء المفاسد  استوجب معالجته
  .الضرر األدبي

 

 :دبيصور الضرر األ  . ب
الضرر األدبي نوعان فقد يكون الضرر األدبي ناتجا عن إصابة جسدية ويسمى بالضرر 

ويمكن أن يتعرض الشخص لضرر أدبي مستقل وغير ناجم أو مرتبط بضرر  ،األدبي التبعي
  :منهما على النحو اآلتي كال سنبين وفيما يلي ،وهو الضرر األدبي المجرد ،جسدي يسبقه

  
 :دالضرر األدبي المجر .1

ويتمثل باألذى والمعاناة النفسية التي يتعرض لها الشخص بسبب التعدي عليه في حريته أو 
فمن يتأذى معنويا بسبب خطفه أو  ،عرضه أو سمعته أو مركزه االجتماعي أو اعتباره المالي

ومن يعاني من االعتداء على عرضه وشرفه بالسب أو القذف أو  ،تقييد حريته دون وجه حق
  .فمن حق المضرور المطالبة عن هذه األضرار األدبية بالتعويض عنها ،عةتشويه السم

 

                                             
 .296المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي، مرجع سابق، ص  1
 .84عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  2
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 :الضرر األدبي الناجم عن اإلصابات الجسدية .2
آالم نفسية ومعاناة للمضرور من جراء إصابته بتلك  في العادة تصاحب اإلصابات الجسدية

لحمه ودمه  ه مقارنة باأللم الحسي الذي يشعر به المضرور فينإحيث  ،األضرار الجسدية
فمن يعرض إلصابة  ،فهو يمكن أن يتأذى أيضا معنويا في نفسه وأحاسيسه ،بسبب اإلصابة

بد أن يعاني نفسيا من تشويه جسده أو شعوره بالنقص بسبب اإلعاقة  ال ،جسدية غير مميتة
أو الخوف على مصير عائلته التي ال معيل وال سند  ،ونظرات العطف التي تالحقه في كل مكان

  .بعد اهللا غيره لها
فقانون المعامالت  ،القوانين صراحة على التعويض عنه نصتهذا النوع من الضرر  إنو

صراحة في نصوصهما على أن الضمان أو التعويض يقـدر   أجازاالمدنية اإلماراتي والمقارن 
ت المدنية اإلمـاراتي  من قانون المعامال) 293/1( نصت المادة رقمحيث فيه الضرر األدبي، 

 التعدي على الغيـر : ويعتبر من الضرر األدبي ،يتناول حق الضمان الضرر األدبي: ((ى أنعل
في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه االجتماعي أو في اعتبـاره  

ما سيتم بيانه في الموضوع  وهذا ،التعويض عنه للقضاء تقرير مقدار المشرع تركو ،1))المالي
   .التالي
 

 :حول التعويض عن الضرر األدبي اإلماراتيالمصري و تشريعقف المو  . ت
، ولقد نص صراحة في مصر على جواز التعويض عن الضرر األدبي تشريعاستقر ال

من  293/1وذلك في نص المادة  ،التشريع اإلماراتي حول التعويض عن الضرر األدبي المجرد
، أما عن ..)).ول حق الضمان الضرر األدبييتنا(( :قانون المعامالت المدنية اإلماراتي بقولها

تعويض المضرور عن الضرر األدبي التابع إلصابته الجسدية فلم يرد في قانون المعامالت 
  .كما فعل بشأن الضرر األدبي المجرد ،المدنية اإلماراتي نص صريح يقرر ذلك

  :ما يلي منه على) 222(إذ نص في المادة  ،وجاء القانون المدني المصري مؤكدا ذلك

                                             
يشمل التعويض الضرر األدبي أيضـا،  : ((من القانون المدني المصري على أن) 222/1(تقابلها نص المادة رقم  1

 )).إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء ولكن ال يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير
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ولكن ال يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى  ،يشمل التعويض الضرر األدبي أيضا  . أ
 .الغير إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طلب الدائن به أمام القضاء

تعويض إال لألزواج واألقارب إلى الدرجة الثانية عما المع ذلك ال يجوز الحكم ب  . ب
 .يصيبهم من ألم جراء موت المصاب

  :ما يلي من النصين السابقين تقدم ومفاد ما
 في كال القانونين أنه يجوز التعويض عن الضرر األدبي. 
 متى يمكن انتقال الحق في التعويض عن الضرر األدبي  المصري أوضح النص

فقضى بأن التعويض عن الضرر األدبي مقصور على المضرور نفسه فال ينتقل إلى غيره بأي 
 :حدى طريقتينسبب من أسباب االنتقال إال بإ

عن الضرر على مبدأ التعويض وعلى  ولمسؤأن يكون المضرور قد اتفق مع ال - 
 .مقداره

لم يحصل اتفاق بين فإذا  ،أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعال أمام القضاء - 
أو إذا لم ترفع الدعوى فعال أمام القضاء فال ينتقل  ،ول عن الضررالمضرور والمسؤ

ذلك ألن الحق هنا متصل بشخصية  ؛بموت المضرور إلى ورثته بل يموت الحق
ويستطيع بذلك أن يرفع دعوى  ،هو وحده الذي يقدر الضرر الذي أصابهو ،المضرور

 .1وليةالمسؤ
بالضمان  قضىيجوز أن ُي: ((أنهعلى ) 293/2( اتي في المادةع اإلمارنص المشّرو

 الضرر، ف2))موت المصاب لألزواج ولألقربين من األسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب
الذي  الشخص الميت ذوي منليحدد  اإلماراتي ، جاء القانونذوي الميت أصابالذي  األدبي
فرأى أنه ال يجوز الحكم بالتعويض إال  ،ه أن يطالب بالتعويض عن ذلك الضرريجوز ل

زوج ومعنى ذلك أن الحق في التعويض مقصور على ال ،الدرجة الثانية منلألزواج واألقارب 

                                             
هـ، الناشر دار الثقافـة   1431 –م 2010عبد اهللا ماجد العكايلة، الوجيز في الضبطية القضائية، الطبعة األولى،  1

 .218األردن، ص  –للنشر والتوزيع، عمان 
ومع ذلـك ال يجـوز الحكـم    : ((والتي تنص على أن من القانون المدني المصري) 222/2(تقابلها نص المادة  2

  )).بالتعويض إال لألزواج واألقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب
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وهم أبوه وأمه وجده وجدته ألبيه أو ألمه وأوالده  ،الدرجة الثانية منوأقارب الميت  ،الحي
  .1وأحفاده وإخوانه وأخواته

قد قصد به المشرع عدم اإلسراف في المغاالة  ،ر الحق في التعويض على هؤالءهذا وقْص
حق في التعويض عن والواقع أن النص في تحديده لمن يكون لهم ال ،في وقوع الضرر األدبي

  .كر إال فرضا واحدا وهو فرض الموتذلم ُي ،الضرر األدبي
 

  :التعويض عن الضرر األدبي مناإلماراتي المصري و القضاء موقف  . ث
 

 علىوالمصري فال خالف في القضاء اإلماراتي  ،بداية نتحدث عن الضرر األدبي المجرد
اإلماراتي  القضاءتطبيقات ومن  ،تعويض المضرور عن الضرر األدبي حد السواء في

الناجم عن المساس بالعرض والشرف بسبب فعل  التعويض عن الضرر األدبي والمصري،
عن الدعوى التي  ، أو2انتقال حق الورثة في الضرر األدبي من مورثهم ، أو1مشين باإلكراه

من  شخص من قبل أحد زمالئه في العمل بحيازة لمجالت تحوي صورا خليعة طلبها اتهم فيها
وما ترتب على ذلك من إيذاء في  ،ض عليه وتوقيفه ثم الحكم ببراءتهأمريكا مما أدى إلى القب

                                             
 .219راجع عبد اهللا ماجد العكايلة، المرجع السابق، ص 1
كـام، مرجـع سـابق س    م، مجموعة األح 1/10/1994قضائية في  15شرعي لسنة  46اتحادية عليا، الطعن  1

الضرر الناجم عن اإلساءة إلى سمعة الشركة واهتزاز ثقة : ، وأيضا1065ص  204، المبدأ 3، ع 16/1994
م، مجموعة  13/5/1997قضائية في  18لسنة  646اتحادية عليا الطعن : العمالء في وفائها بالتزاماتها، انظر

 .437ص  70المبدأ  1ع 1997/ 19األحكام، مرجع سابق، س 
، وأيضا راجع الطعن رقم 25س  7/3/1973قضائية، مجلة رجال القضاء جلسة  43لسنة  4راجع الطعن رقم  2

: وقد ورد به ما يلي 34ص  2002منشور بمجلة المحاماة العدد الثاني  8/5/2001ق جلسة  70لسنة  2127
تختص به الـدعوى الجنائيـة دون    ورثة المتوفي يخلفونه في الدعوى المدنية التابعة، الوفاة سبب لالنقضاء((

الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها واستمرار الدعوى األخيرة في أي من مراحلها، قائمة أمام المحكمة الجنائية 
 259/2 – 14لتستمر في نظرها إلى النهاية، ورثة المتهم يخلفونه فيها طالما لم يصدر فيها حكم بات المادتـان  

م مجلة المحامـاة   8/5/2001ق جلسة  70لسنة  3127، وأخيرا راجع الطعن رقم ))إجراءات جنائية مصري
 .34ص  2002العدد الثاني 
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أو عن حبس  ،1ومقر عمله شعوره واالعتداء على سمعته وشرفه واحترامه بين أهله وعشيرته
األوالد وما أو عن ضرب الزوج لزوجته أمام العامة وأمام  ،2شخص وتقييد حريته دون حق

أو اآلالم النفسية واإلرباك الناجم عن عدم القدرة على السفر  ،3هانتها وتقبيحهاه من إترتب علي
في الموعد المحدد بسبب إلغاء حجز أو عدم وجود رحلة طيران أصال في التاريخ المثبت في 

  .1تذكرة السفر نتيجة خطأ من مكتب الحجوزات وكيل شركة الطيران
رار األدبية والدية، فقد اختلف في هذا الخصوص وبالنسبة للجمع بين التعويض عن األض

  :قضاء المحكمة االتحادية العليا عن قضاء تمييز دبي، وتوضيح ذلك فيما يلي
قضاء االتحادية العليا يذهب إلى أنه بالنسبة لألضرار األدبية والنفسية ال يجوز لمن إن 

الدية يكون قد شملها ضي له بالدية إعادة طلب التعويض عنها مرة أخرى، ألن الحكم بقُ
وهي جبر آالم المضرور نفسه  ،بالضرورة لدخول ذلك الطلب في الغاية من الحكم بالدية

  .2والمعنوية التي سببها الفعل الضار
فبعد أن قرر المبدأ الذي أجاز بمقتضاه الجمع بين الدية والتعويض  ،أما قضاء تمييز دبي

من قانون المعامالت ) 299(حكم المادة  عن األضرار األدبية، ذهب إلى أن المحظور في
هو الجمع بين الدية واألرش وبين ( - وعلى ما قضى به قضاء هذه المحكمة - المدنية اإلماراتي

التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة اإليذاء الواقع على نفسه 
دياً كان أو معنوياً نتيجة ما وينتقل بوفاته إلى ورثته، وأما التعويض الذي يستحق للورثة ما

                                             
، 3، ع20/1998، مجموعة األحكام، مرجع سابق س 13/5/1997قضائية في  19لسنة  65اتحادية عليا، الطعن  1

 .1491ص  247المبدأ 
 1، ع20/1998، مجموعة األحكام، مرجع سابق، س 24/2/1998قضائية في  18لسنة  84اتحادية عليا، الطعن  2

 .234ص  49المبدأ 
، المبدأ 4، ع26/2004، المرجع ذاته، س 11/12/2004قضائية في  25شرعي لسنة  54اتحادية عليا، الطعن  3

 .2828ص  292
ص  41بـدأ  ، الم1ع 26/2004، المرجع ذاته س 25/2/2004قضائية في  24لسنة  898اتحادية عليا، الطعن  1

365. 
م، مجموعة األحكام الصادرة من الدوائر المدنيـة   17/2/2002ق، جلسة  21لسنة ) 704و  681(الطعنان رقم  2

  .498، ص 61م، العدد األول، القاعدة رقم  2004ق، الطبعة األولى،  24للمحكمة االتحادية العليا، س 
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من أضرار بسبب وفاة مورثهم، فإنه يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه  أصاب أشخاصهم
          .1)المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو األرش

ويتضح من ذلك أن قضاء تمييز دبي ال يحظر الجمع بين الدية وبين التعويض عن الضرر 
معامالت ) 299( ص الورثة، ألنه يصرف الحظر الوارد في المادةاألدبي الذي يصيب أشخا

مدنية إماراتي، إلى الجمع بين الدية والتعويض عن الضرر المادي الذي يلحق شخص 
على نفسه وينتقل بوفاته إلى ورثته، أما التعويض الذي يستحق المضرور نتيجة اإليذاء الواقع 

خاصهم من أضرار بسبب وفاة مورثهم، فإنه يخرج للورثة مادياً كان أو معنوياً ما أصاب أش
قبل أن المحكمة االتحادية العليا تفسر هذا الحظر تفسيراً من عن نطاق هذا الحظر، وقد ذكرنا 

إذ تحمله على حظر الجمع بين الدية واألضرار التي استحقت الدية تعويضاً عنها وهي  ،مختلفاً
  .1األضرار األدبية والنفسية

نه لما كان إ(( :التوجه ذهبت المحكمة االتحادية العليا في أحد أحكامها بالقولوتأكيدا لهذا 
من قانون المعامالت المدنية  )293(المشرع بدولة اإلمارات العربية المتحدة عند وضعه المادة 

على علم تام باآلراء الفقهية الشرعية القائلة بعدم جواز التعويض عن م  1985لسنة  5رقم 
وصرح بأنه أخذ بالرأي في الشريعة اإلسالمية القائل  ،وتلك القائلة بجوازه ،الضرر األدبي

ذلك الضرر األدبي الذي يشمل شرعا وقانونا الضرر الذي  ،بجواز القضاء بالضرر األدبي
واأللم الذي ينجم عن ذلك وما قد يعقبه من تشويه في الوجه أو  ،يعيب الجسم من جرح وتلف
صراحة على ذلك الحق وجاءت  )293(في المادة  نصقد ف ،ه عامفي األعضاء أو الجسم بوج

مبينة المراجع في الفقه اإلسالمي التي أوضحت آراء  ،المذكرة اإليضاحية للقانون شارحة له
الحكم المطعون فيه هذا التزم  وإذ.. .التعويض عن الضرر األدبيالفقهاء المؤيدين لجواز الحكم ب

عا ثم الحكم بجانب ذلك بالتعويض المطالب به عن الضرر باألرش المقدرة شر النظر فقضي

                                             
، 886، ص 5جلة القضاء والتشـريع، العـدد   م، م 20/11/1994حقوق، جلسة  1994لسنة  152الطعن رقم  1

  .789، ص 11، مجموعة األحكام، العدد 15/10/2000حقوق، جلسة  2000لسنة  252وكذلك الطعن رقم 
الشهابي إبراهيم الشرقاوي، اتجاه القضاء اإلماراتي بشأن التعويض عن حوادث العمل المرورية، مرجع سـابق،   1

  .348ص 
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وعلى التفصيل الوارد  ،رة ودائمة مستقبال نتيجة اإلصابةاألدبي الثابت المتمثل وبصفة مستم
  .))1بالحكم ومن ثم فقد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس

تقدير الضرر وتحديد (( :والذي قضي بأن - في نفس الموضوع- وحكم آخر لتمييز دبي
وكان الحكم المطعون  ،التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

فيه قد تكفل ببيان عناصر الضرر المادي واألدبي في حساب التعويض المستحق للمطعون 
عطلها عن والتي أوضح أنها تتمثل فيما لحقها من إصابات بدنية عديدة وما ترتب عن ت ،ضدها

عما لحقها من ألم وحزن وحسرة على ما ألم عملها أثناء فترة العالج وتتمثل األضرار األدبية 
ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس  ،بها
  )).1ه لما تقدم يتعين رفض الطعنحيث إنو

ين الدية وبين التعويض عن أن قضاء تمييز دبي ال يحظر الجمع ب: ويتضح من ذلك
 299الضرر األدبي الذي يصيب أشخاص الورثة، ألنه ينصرف الحظر الوارد في المادة 

معامالت مدنية إماراتي إلى الجمع بين الدية وبين التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق 

                                             
، 2، ع16/1995مجموعة األحكام، مرجع سـابق س   29/10/1995لقضائية في ا 16لسنة  231انظر الطعن  1

، المرجع ذاتـه،  24/2002س  15/1/2002قضائية في  22مدني لسنة  147والطعن  913ص  124المبدأ 
حيث إن أستاذنا عدنان سرحان ال يرى في كل ما ورد في هذا الحكم ما يبرر القضاء  151ص  18، المبدأ 1ع

ويض عن الضرر األدبي الناجم عن إصابته الجسدية فالضرر الذي يعيب الجسم من جرح وتلف للمضرور بالتع
واأللم الذي ينجم عن ذلك وما قد يعقبه من تشويه في الوجه أو في األعضاء أو الجسم بوجه عام ليست في الفقه 

فزع الذي أصاب النساء اإلسالمي والقانون اإلماراتي إال عناصر لضرر مادي ال خالف على تعويضها، أما ال
والصبيان من دخول الخيل عليهم في الواقعة التي وردت في كتاب الزمخشري وتعويض اإلمام علي لهم عن هذا 
الفزع فهو يؤكد بحق قبول الفقه اإلسالمي لتعويض الضرر األدبي على أن المحكمة لم تكن بحاجة لكل ذلـك  

الضرر، فهذا القانون صريح في إقرار التعويض عن الضرر  لتبرير قبول القانون اإلماراتي التعويض عن هذا
األدبي من حيث المبدأ ولكن أستاذنا يعتقد في ذلك اإلقرار مقصور على الضرر األدبي المنفرد، أي؛ المعانـاة  
النفسية المستقلة التي ال تختلط بعنصر آخر من عناصر الضرر وال تعويض ضمن تعويضه وليس مـن هـذا   

عدنان سرحان، مرجع سابق، الهـامش  : مضرور الشخصية الناجمة عن إصابته الجسدية، انظرالنوع معاناة ال
 .90ص 

، مجموعة أحكام محكمة التمييز الصـادرة عـن   22/1/2000حقوق في  1999لسنة  345تمييز دبي، الطعن  1
 .52ص 7م، المبدأ 2000المكتب الفني للمحكمة، حكومة دبي، س 
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عويض الذي ، أما التبشخص المضرور نتيجة اإليذاء الواقع على نفسه وينتقل بوفاته إلى ورثته
يستحق للورثة مادياً أو معنوياً نتيجة ما أصاب أشخاصهم من أضرار بسبب وفاة مورثهم، فإنه 
يخرج عن نطاق هذا الحظر، والمحكمة العليا تفسره بتفسير مختلف، إذ تحمله على حظر الجمع 

  .1بين الدية واألضرار التي استحقت الدية تعويضاً عنها وهي األضرار األدبية والنفسية
  :رأينا الخاص في المسألة

، عن الضرر األدبي على الطرح السابق، والخاص بالجمع بين الدية والتعويض وبناًء
في تفسير نصوص القانون،  - تحادية العليا وتمييز دبياال - ف الذي ذهبت إليه المحكمتينوالخال

ية والتعويض عن األضرار فإننا نؤيد اتجاه المحكمة االتحادية العليا والذي يحظر بالجمع بين الد
األدبية والنفسية، وذلك كون الجمع بين التعويض والدية هو جمع لتعويضين عن ضرر واحد، 

  .اًيوهذا غير مقبول قانون
  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<<V˜èçÃj×Ö<Øe^ÏÖ]<…†–Ö]<½æ†< <
  

  :تمهيد
) حقا أو مصلحة مشروعة(ان تضمينه أن يصيب محال معصوما يشترط في الضرر إلمك

  :كما يأتيونرى هذين الشرطين في فرعين اثنين  ،وأن يكون محققا ،ورللمضر
  

  يصيب الضرر محال معصوما أن:  الفرع األول
والمحل المعصوم إما أن يكون حقا  ،ال تعويض إال عن ضرر أصاب محال معصوما

 أو أن يكون ،وإال لم يكن ليعترف به القانون لصاحبه ،معصومووهو بطبيعته متقوم  ،للمضرور
  .1مجرد مصلحة ال تصل لمنزلة الحق لكنها مشروعة ومتقومة تحظى بحماية القانون وحفظه

                                             
، اتجاه القضاء اإلماراتي بشأن التعويض عن حوادث العمل المرورية، مرجع سـابق،  الشهابي إبراهيم الشرقاوي 1

  .348ص
 .598مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص  1



  
  
  

 أرآان المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي:  الثالثالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-135- 

فأي اعتداء على هذا الحق بإتالف النفس أو العضو  ،نفسه وجسده ن حق في سالمةفلإلنسا
وله أيضا حق في حفظ  ،أو تشويهه أو التسبب في فقدان حاسة من حواسه يستوجب التعويض

يستحق  ،فأي مساس بهذا الحق بالتشهير أو تشويه السمعة ونحوهما ،ىوصيانة عرضه من األذ
  .1المضرور التعويض عنه

فأي تجاوز على هذه األموال باإلتالف أو الغصب أو  ،وللشخص الحق في سالمة أمواله
والتعويض للمضرور بحسب ما  ،عن الضرر وليمة أو تفويت المنفعة يضمنه المسؤإنقاص الق

  .أصابه من ضرر
ه نحيث إ ،شخص أيضا مصالح مشروعة يحميها القانون وإن لم تصل إلى مرتبة الحقولل

فمن شرع في مفاوضات عقدية له مصلحة في االستمرار  ،يستوجب المساس بالتعويض عنها
لى قطع المفاوضات فلو أغرى شخص أحد المتفاوضين ع ،فيها لحين اإلفضاء إلى التعاقد

 ،بشروط أفضل ثم عدل عن وعده مفوتا عليه فرصة التعاقد األول ياه بالتعاقد معهالعقدية واعدا إ
  .مع أن إبرام العقد مع اآلخرين ال يشكل حقا مكتسبا ،كان من حقه المطالبة بالتعويض

فليس للخليلة أن تطالب  ،عند المساس بها لها أما المصالح غير المشروعة فال ضمان
تم القبض عليه من قبل أحد مأموري الضبط  بالتعويض عن انقطاع نفقة خليلها عليها إذا ما

وأيضا ال يحق لتاجر المخدرات أن يطالب  ،عن طريق الخطأ سواء بطريق صحيح أم القضائي
ففي كلتا الحالتين  ،بالتعويض ممن أتلفها أو دل رجال الشرطة عليها فتمت مصادرتها وإتالفها

الخليلة وحيازة المخدرات أمر  ألن اإلنفاق على؛ لكن هذا الضرر لم يصب حقا ،اًضرر وجد
وإنما أصاب الضرر مصلحة غير مشروعة ال  ،خارج عن دائرة القانون والتعامل المشروع

   .ضمان فيها
  

  أن يكون الضرر محققا:  الفرع الثاني
على وجه اليقين إذا ثبت  ،اشترط المشرع اإلماراتي والمقارن بأن يكون الضرر محققالقد 
 ،فإن كان الضرر احتماليا فال يقوم الضمان عنه ،في المستقبل أمر حتمي أو كان وقوعه والتأكيد

                                             
 .69عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
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صابته بجروح وكسور يمكن أن إحادث سير أدى إلى إتالف سيارته وفلو تعرض شخص ل
فإن إتالف السيارة والجروح والكسور تعد ضررا محققا  ،تتخلف عنها إعاقة جسدية دائمة

 ،فال تعويض عنه ،محتمل يمكن أن يقع أو ال يقع أما اإلعاقة فهي ضرر ،يستحق التعويض عنه
فإن اتضحت النتيجة النهائية وثبتت اإلعاقة صار الضرر في هذه الحالة محققا واستحق 

  .1المضرور التعويض عنه

                                             
، ومن تطبيقات الضرر االحتمالي أمام القضاء اإلماراتي رفض لمحكمة 579مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص  1

وحيث إن الطاعنْين ينعيان بالسبب الثاني على الحكـم  : ((الطعن المقدم من الطاعنين والذي قضي بأناالتحادية 
المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في االستدالل إذ عّول في قضائه علـى اعتـراف الطـاعن األول    

ر مـن ِقبـل رجـال    بمحضر جمع االستدالالت رغم بطالن هذا االعتراف لكونه جاء نتيجة استجواب محظو
الشرطة كما جاء وليد إكراه مادي يتمثل فيما تعرض له هذا الطاعن من اعتداء بالضرب من جانـب رجـال   

وحيث إن هذا النعي بشقيه غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في . الضبط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
اإلجراءات الجزائية االتحادي أن على مأمور  من قانون 47قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة 

الضبط القضائي أن يسأل المتهم عقب القبض عليه قانوناً عن الجريمة المسندة إليه فإذا لم يـأت بمـا يبـرؤه    
واعترف أمامه بها فال تثريب عليه إذا أثبت هذا االعتراف بمحضره ثم ُيرسله مع المحضـر للنيابـة العامـة    

لواردة بهذا النص والتي ال تجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت القبض عليه ولمحكمـة  المختصة خالل المدة ا
الموضوع أن تّعول في قضائها على هذا االعتراف متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة 

 26دالالت المؤرخ وكان الثابت من األوراق أنه قد تم سؤال الطاعنْين بمحضر جمع االست. حرة ُمختارة وواعية
م عن الجريمة المسندة لكلٍّ منهما عقب القبض عليهما قانوناً وإذ اعترف الطاعن األول بما أسند  2005/  3/ 

إليه اكتفى مأمور الضبط القضائي الذي تولى سؤاله بإثبات هذا االعتراف بمحضره دون أن يناقشه تفصيالً فيه 
والطاعن الثاني مع المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهما أو يواجهه باالتهام المسند إليه وأرسله 

م ومن ثم فال ُيعد ما قام به مأمور الضبط القضائي ِحيال الطاعن األول استجواباً بالمعنى 2005/  3/  27في 
من  47جبته المادة من قانون اإلجراءات الجزائية وإنما مجرد سماع ألقواله نفاذاً لما أو 99المقصود بنص المادة 

متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المذكور ببطالن اعترافه المتقدم . القانون ذاته
بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه مادي وقع عليه من ِقبل رجال الضبط وأقام قضاءه برفضه على سنٍد من خلو 

اإلصابات السطحية المشاهدة به سواء بإصبع بنصـر اليـد    األوراق من دليلٍ ينهض على صحته أو يقطع بأن
اليسرى أم الركبة اليسرى نتيجة االعتداء عليه من جانب رجال الضبط وأن من الجائز حدوثها من جراء الحادث 

ُمبيناً أن هذا االعتراف منه قد جاء صحيحاً وموافقاً لما أوراه تقرير . المروري الذي تعرض له قبل القبض عليه
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وإذا ضرب شخص أو مأمور الضبط القضائي امرأة حامل على بطنها ضربا يحتمل معه 
 ،عن اإلجهاض ما دام الجنين ال يزال في بطنها فال يجوز لها أن تطالب بالتعويض ،إجهاضها

مرفق  وأيضا ال يمكن لمؤسسة خيرية أن تطالب ،تحقق الضرر ووجب التعويض جهضتإذا أف
، تم بالتعويض عن الضرر الذي أصابها بسبب حرمانها من هبات رجل محسن الضبط القضائي

يتبرع لها بين الحين كان و القبض عليه من قبل مأموري الضبط القضائي بطريقة شرعية
   .1واآلخر

قد وقع فعال كإتالف النفس أو المال كما يمكن  ،محققا بحسب األصل كل ضرر حال ويعّد
إذا تأكد أنه سيقع بعد حين بأن تحقق سببه  ،أن يكون محققا كل ضرر مستقبل لم يقع بعد

القدرة على  هإلصابة أفقدت بخطأ من مأمور الضبط القضائي فلو تعرض شخص ،وتراخت آثاره
فإن العجز عن العمل  ،ففصل من عمله وفقد أجره الذي كان يكسبه ،العمل بشكل نهائي ودائم

ولكن  ،فهو لم يقع بعد ،وما يستتبعه من فقد األجر من تاريخ اإلصابة فصاعدا ضرر مستقبل
فصار بذلك ضررا  ،ألن تتالي وقوعه مع وحدات الزمن القادم أمر مؤكد ،يجب التعويض عنه

  .2بحتمية وقوعه واقعياً ، ما دام أنه مثبتاً، وذلك باعتباره ضرراً مستقبلياً محققمحققا
  

                                                                                                         
وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ما لـه  . تبر الطب الشرعي بشأن فحص عينة بوله ودمهمخ

ومن ثم فال يعدو النعي برمته أن يكون جدالً موضوعياً فيمـا  . أصله الثابت في األوراق بما يكفي لحمل قضائه
ُمعتقدها وهو ما ال يجوز إثارته أمـام   لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير عناصر الدعوى وأدلتها واستنباط

لسنة  495، الطعن رقم ))هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض، ولما تقدم يتعّين رفض الطعن
قضـائية فـي    22مـدني لسـنة    144الطعن : وأيضاً). شرعي جزائي(م  23/1/2007قضائية، بتاريخ  27
 .688ص  99المبدأ  2، ع23/2001، س 10/4/2001

م  1977عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء األول، الطبعة الخامسة، مطبعة نديم، بغداد،  1
م، الجزء األول، 2002حسن الذنون ومحمد الرحو، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، سنة : ، وأيضا528ص 

 .268دار وائل للنشر، عمان، األردن،  ص 
مجموعة األحكام، مرجع سابق،  19/11/1996قضائية في  17لسنة  166 – 177 – 196يا، الطعون اتحادية عل 2

وما  70الدكتور عدنان سرحان، مرجع سابق، ص : لالستفادة راجع. 898ص  150، المبدأ 3ع 17/1996س 
  .بعدها
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  :تمهيد
كل فعل أو امتناع غير مأذون فيما مضى من الدراسة إلى أن اإلضرار هو  سابقاً أشرنا

الضرر الذي يتعرض له يترجم  اًتجاوز عصوميتم بموجبه التجاوز على حق الغير الم ،فيه
بل يجب  ،على أن الضمان ال يحتاج في استحقاقه إلى وجود اإلضرار والضرر فقط ،المضرور

ول أن ينفي هذه العالقة بإثبات أن وبإمكان المسؤ ،إضافة إلى ذلك قيام عالقة سببية بينهما
  .1الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي

  
Ùæù]<g×Ş¹]<<VøÂ<íéâ^ÚíéffŠÖ]<íÎ< <

  

الغير أهمية كبرى في  للسببية بين خطأ مأمور الضبط القضائي والضرر الذي أصاب
بحيث ال تقوم تلك  ،المدنية وليةالمسؤي تعد ركنا جوهرياً من أركان فه ،2وليةالمسؤمجال 
ة حدوثه كقاعدة عام والضرر المدعى الفعل الضارإال بإثبات توافر عالقة السببية بين  وليةالمسؤ

وتحقق  ،3وهي تحدد الفعل الذي سبب الضرر في حالة وجود أفعال متعددة محيطة بالواقعة
قد يأخذ صورة ترك أو  اإلضرارألن ؛ في حاالت كثيرة شاقاً قد يكون أمراً ،رابطة السببية

إذ قد يرجع الضرر إلى عدة عوامل  ،عسيراً أمراً فعل الضارامتناع وهو ما يجعل تحديد آثار ال
  .4من الصعب تحديد األثر الذي ساهم به كل عامل من هذه العوامل فيكون

                                             
 .95عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
م، دار الفكـر   2008، طبعة )دراسة مقارنة(ور الضبط القضائي عماد محمود أبو سمرة، المسؤولية المدنية لمأم 2

 .380والقانون، المنصورة، ص 
 .وما بعدها 4عبد الرشيد مأمون، عالقة السببية في المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية ص  3
دار نشر، مصر، م، بدون  1936مصطفى برعي، المسؤولية المدنية في القانون المصري، الطبعة األولى، سنة  4

 .130ص 
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أغلب األحيان يترتب عليه فالضرر في  ،وليةالمسؤسببية تستعمل في تحديد نطاق وعالقة ال
ويلزم  ،وفي هذه الحالة يلزم معرفة من يتحمل عبء التعويض عن هذا الضرر ،أخرى أضرار

قضائي الخاطئ وبين الضرر الذي أصاب طالب أن توجد عالقة بين عمل مأمور الضبط ال
وكافيا إلحداث هذه  فعل الضاروكون الضرر هو النتيجة الطبيعية والمباشرة لل ،التعويض
، ويكون من خالل حصر السببية في الفعل أو الواقعة التي أدت إلى حدوث الضرر وفق 1النتيجة

تي من شأنها إحداث ذلك الضرر، أن الواقعة هي ال ؛المجرى العادي لألمور أو المألوف، أي
ال  ضرارأن اإل ؛بد أن يكون الضرر أيضاً هو النتيجة الطبيعية للعمل غير المشروع، أي وال

  .هاإال إذا كان هو سبب الضرر، وعالقة السببية هنا يجب أن تكون مؤكدة بين وليةالمسؤيقيم 
 الضار مور الضبطمأ فعلوتعتبر عالقة السببية هي الضمان الستحقاق التعويض بين 

 إلضرارالواقع فعال على المضرور، فقد يفهم من اشتراط وجود عالقة السببية بين اضرر وال
هو العلة الطبيعية للثاني، لكن مثل هذا اإلثبات أمر في غاية والضرر هو إثبات أن األول 

قة الصعوبة في أغلب حاالته، فما هي الشروط التي يمكن للقاضي أن يعتمد عليها في عال
  :السببية باعتبار أن فعالً ما سبباً للضرر، ومن هنا يجب التفريق بين عدة حاالت كما يلي بيانها

  
  قرينة السببية: أوالً
صعوبة إثبات فعل أو خطأ ما علة للضرر بشكل يقيني، استوجب االستعاضة عن ذلك إّن 

مأمور الضبط والضرر  الفعل الضار الصادر منبقرينة السببية، حيث يكتفي المضرور بإثبات 
ول من شأنه أن يحدث الضرر وفق عل، وإذا كان الفعل المنسوب للمسؤالذي أصابه من ذلك الف

الواقع المألوف والمعتاد بين أواسط الناس، قامت في ذلك قرينة السببية بتوافر عالقة السببية بين 
ية من عدمه، بل من عالقة السبب والضرر لصالح المضرور، ولكن هذا ال يعني افتراض فعلال

مفادها أن األول يؤدي للثاني وفق المجرى العادي  ،والضرر فعلوجود عالقة طردية بين ال
  .2لألمور
  

                                             
 .380عماد محمد أبو سمرة، المسؤولية المدنية لمأمور الضبط القضائي، المرجع السابق، ص  1
 .96عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  2
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  قرينة السببية والسببية المحققة :ثانياً
والضرر محققة،  فعلاألخذ بقرينة السببية ال ينفي ضرورة أن تكون عالقة السببية بين الإّن 

من ضرر من النتائج الطبيعية المعتادة لنشوء مثل هذه األضرار،  بأن يكون ما لحق المضرور
بالضرر الواقع في هدمها ويقطع تلك القرينة  عالقة السببية يشكل سبباً رئيسيافأدنى شك في 

  .1فعالً
  

  ببية المحققة والضرر غير المباشرالس: ثالثاً
يقصد به الضرر ال ضمان إال عن الضرر المباشر، وهو ما ويجب أن نعرف هنا أن 

لمأمور الضبط القضائي، بحيث ال يمكن دفعه ببذل  ضارالواقع وما كان نتيجة طبيعية للفعل ال
: ت المدنية اإلماراتي على أنمن قانون المعامال) 292(جهد معقول، وعلى هذا تنص المادة 

رط في جميع األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بش يقدر الضمان((
   .2))أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

من مخالفته للشروط المطلوبة ويعتقد أن عدم التعويض عن الضرر غير المباشر إنما يأتي 
ية على درجة كبيرة من عالقة السببية، ففي الضرر غير المباشر تظهر عالقة السببفي 

قة، فالضرر غير المباشر يقتضي فتغيب عنها صفة التحقق الواجبة في هذه العال؛ االحتمالية
فترة من الزمن وحدثت من  ضرر، بحيث يمكن القول بأنه قد مضتوجود فاصل بين الفعل وال

األمور التي من شأنها أن تغير المجرى العادي لألحداث، على نحو لم يعد معه من المعقول 
  .بط القضائيمأمور الض لفعل الضار الصادر منل ةالقول بأن هذا الضرر هو نتيجة مؤكد

                                             
  .617مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص  1
لتعويض مقدرا في إذا لم يكن ا: ((من القانون المدني المصري والتي تنص على أن) 221/1(تقابلها نص المادة  2

العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته مـن  
كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضـرر نتيجـة   

 )).ا ببذل جهد معقولطبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوق
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مأمور الضبط ل فعل اإلضرارأن يكون  يجب لوجود عالقة السببية نهإ: وخالصة القول
أيضاً ثبوت أن والقضائي مما يؤدي إلى الضرر وفق المألوف والمجرى العادي لألمور، 

الضرر المراد إلزام مرتكب فعل اإلضرار بتعويضه أن يكون هو النتيجة الطبيعية لهذا 
  .1الضرر
  
×Ş¹]êÞ^nÖ]<g<<VíéffŠÖ]<íÎøÂ<l^fmc< <

  
 أو الواقعة التي تؤدي إلى حدوث الضرر وفقاً ومن مقتضى حصر السببية في الفعل  

بد أن يكون الضرر  أن الواقعة التي من شأنها إحداث الضرر وال ؛أي ،للمجرى العادي لألمور
إال إذا كان هو  وليةالمسؤال يقيم  فعل الضارأن ال ؛أي ،هو النتيجة الطبيعية للعمل غير المشروع

مدعي التعويض أن فيجب على  ،والضرر فعلوعالقة السببية كانت مؤكدة بين ال ،سبب الضرر
جميعها بما فيها رابطة السببية ويجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات بما فيها  وليةالمسؤيثبت أركان 

 ضراروكان من شأن هذا اإلوالضرر  فعل الضاروأنه متى أثبت المضرور ال ،القرائن القضائية
، 2تقوم قرينة لمصلحة المضرور على توافر هذه العالقةيجب أن نه ، فإإحداث هذا الضرر

دعى، فمن يدعي بحق له على خصمه يجب عليه إثبات وجوده، أن البينة على من ا :فالقاعدة
ويؤكده، ومن يدعي بنفي حق يدعيه خصمه عليه، يجب أن يقدم الدليل الذي يثبت هذا النفي 

ولى من قانون اإلثبات في المعامالت المدنية األ وهذا ما نصت عليه المادة األولى في الفقرة
على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه : ((هوالتجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة على أن

  .3))نفيه
ر الضبط متى استطاع المضرور إثبات وجود عالقة بين عمل مأموومما سبق نجد أنه 

 فعلوكون الضرر هو النتيجة الطبيعية والمباشرة لل ،القضائي الخاطئ وبين الضرر الذي أصابه

                                             
 .98عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
 .382عماد محمود أبو سمرة، التعويض عن األعمال الخاطئة لمأموري الضبط القضائي، مرجع سابق، ص  2
على الدائن إثبـات  : ((تقابلها نص المادة األولى من قانون اإلثبات في المواد لمدنية التجارية والتي تنص على أن 3

  )).ام وعلى المدين إثبات التخلص منهااللتز
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وعالقة السببية بين  ضررواستخالص ال ،المدنية وليةالمسؤ قامتوكافيا إلحداث هذه النتيجة 
   .1من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع وال رقابة لمحكمة النقض فيه الفعل الضار
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شخص عن ضرر ما أن يكون فعله مما يؤدي  وليةمسؤب القولبموجب قرينة السببية يكفي 
لكن ما هو الحكم لو ثبت قيام عالقة بين الضرر  .إلى هذا الضرر وفق المجرى العادي لألمور

؟ هل سيكون الضرر نتيجة لكل ي عليهفيها الفعل المنسوب للمدع داخال ،وبين أكثر من حدث
 ؛أو أكثر دون الباقي ايختار من بينها حدث أم وليةالمسؤ من كفالالشخص تحمل في ،داثهذه األح

؟ وبموجب أي شروط يستطيع فينسب الضرر له دون غيره ،سببيةليرتبط بالضرر بعالقة ال
  ؟اضي أن يعتبر حدثا ما سببا للضررالق

 ،نى القضاء اإلماراتي الراجح منهاوضع الفقه نظريات للسببية تّب هذه األسئلةعن ولإلجابة 
 ،حيث وردت إشارات في بعض نصوص قانون المعامالت المدنية تدعم األخذ بهذا الراجح

 .2لعل من أهم هذه النظريات هي نظرية تعادل األسباب ونظرية السبب المنتجو
                                             

: مدني، بقولهـا ) 2409/1972( وهذا ما أشارت إليه محكمة النقض المصرية في إحدى مبادئها في القضية رقم  1
استخالص الخطـأ وعالقة السببية بين الخطـأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع وال ((

القدر الذي يكون استخالصه غير سائغ كما أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في رقابة لمحكمة النقض فيه إال ب
بحث الدالئل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً، وترجيح ما يطمئن إليه منها، واستخالص ما يراه متفقاً مع واقع 

محكمة ملزمة بعد ذلك الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان استخالصه سليماً، وال تكون ال
بأن تورد كل الحجج التي يدلى بها الخصوم وتفصيالت دفاعهم وترد عليها استقالالً، ألن في قيام الحقيقة التـي  

وكذلك حكم المحكمة االتحادية العليا في )). اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها
ينبغـي لتحقـق   : ((م والذي قضي فيه أنـه  30/11/1987، بتاريخ )نيمد(م  1987لسنة  2145الطعن رقم 

المسؤولية توافر أركان ثالثة خطأ يتمثل في إخالل أحد المتعاقدين بالتزام ناشي عن العقد، وثبوت ضرر وهـو  
يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأن يكون هذا الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو 

ن وقوعه في المستقبل أمراً محققاً وقيام عالقة سببية بين الخطأ والضرر فإذا انتفى ركن من هذه األركـان  يكو
  )).انتفت المسؤولية التي يقع عبء إثباتها بحسب األصل على المدعي

 .98عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  2
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نئٍذ أمام تعدد األسباب، يلزم البحث فيها فإذا كان أحد الفعلين مستغرقاً الفعل اآلخر كنا حي
  :التاليتين ، وفي هذا الصدد نذكر النظريتين1لمعرفة السبب الذي نتج عنه الضرر

  
  نظرية تعادل األسباب: أوالً

عد سببا ُيما وترى هذه النظرية أن كل حدث ساهم في وقوع الضرر بحيث لواله ما وقع 
اب التي دخلت على خط سير حدوث الضرر ومعاملة وهي تدعو إلى االعتداد بجميع األسب ،له

بصرف النظر عن أهميتها ودورها في وقوع الضرر أو قربها  ،هذه األسباب على قدم المساواة
   .2أو بعدها عن الضرر

تقوم هذه النظرية على اعتبار أن كل سبب كان له دور في إحداث الضرر يكون محل  كما
رر، فجميع األسباب التي ساهمت في إحداث الضرر وفق اعتبار طالما أنه لواله ما وقع الض

هذا المفهوم تعد متعادلة ومتكافئة في مسؤوليتها عن إحداث الضرر ومن ثم تعتبر جميعها سبباً 
  . 3في إحداثه وتتحمل نصيبها في التعويض
سباب المتعددة مطالبة فاعل كل سبب من األ يةإمكان ويترتب على األخذ بهذه النظرية

 ،فاعلي األسباب األخرى إلىالضرر على أن يكون له الحق في الرجوع يض عن كامل بالتعو
فلو أن عابر سبيل قليل االنتباه تعثر في بضاعة معروضة على الرصيف وسقط في الشارع 

ذين السببين يساوي غيره فصدمته سيارة يقودها سائقها بسرعة كبيرة فمات فإن كل واحد من ه
  .منهما قد ساهم في تحقيقها ألن كال ؛وال عن الوفاةويكون مسؤ

 

  نظرية السبب المنتج :ثانيا
نه إذا كان من الصحيح أن جميع األسباب التي ساهمت في إحداث فإ ،وبحسب هذه النظرية

يتم  ؛أي ،إال أنها ال تنظر إلى جميع هذه األسباب بعين واحدة ،الضرر لها دخل في وقوعه
                                             

  .138بق، ص الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتزام غير اإلرادية، مرجع سا 1
 .99عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  2
عبد الناصر العطار، : ، وكذلك619- 618، مصطفى الجمال، مرجع سابق، 1263السنهوري، مرجع سابق، ص  3

، الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية، الجزء األول، مصادر االلتـزام، الطبعـة   272مرجع سابق، ص 
 .499-  498، علي نجيدة، مرجع سابق، ص  305مية شرطة دبي، صم، مطبوعات أكادي 1999الثالثة 
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الضرر إليه  نسبحيث يتم  ،اء فيما بينهم بالسبب المنتج فقطالمقارنة بينها وبين الضرر واالعتد
لت وقوع السبب المنتج فقط دون األسباب األخرى التي ال تتعدى أن تكون ظروفا عارضة سّه

  .فقط
على مبدأ فرز األسباب التي تداخلت في إحداث الضرر بحيث تثبت  هذه النظرية تقومكما و

والضرر وتستبعد األسباب العارضة، ويكون السبب منتجاً عالقة السببية بين األسباب المنتجة 
أن يكون بذاته كافياً إلحداث الضرر بحسب  ؛، أي1إذا كان من شأنه عادة أن يحدث الضرر

  . 2المجرى العادي لألمور
عليهم  وليةالمسؤمنتجاً في إحداث الضرر كانت أما إذا كان كل من األسباب المدعى بها 

أمور الضبط القضائي أثناء قيامه بإجراءات القبض أو التفتيش وأثناء نقل جميعاً، كما لو أخطأ م
المتهم إلى مركز الشرطة أخطأ مأمور ضبط آخر بأن قام بحبسه بدون وجه حق فأصاب المتهم 
بأضرار مادية ومعنوية مضاعفة بجانب األضرار األولى التي حصلت منه من قبل مأمور 

تتحمل لك األفعال تعد أسباباً منتجة في إحداث الضرر ومن ثم الضبط الذي قام بتفتيشه، فجميع ت
  .3عن إحداثه وليةالمسؤنصيبها من 

والسبب المنتج هو الواقعة التي تكفي لوحدها وفق المجرى العادي لألمور إلحداث 
ألن تعثر الشخص وسقوطه ؛ بق يكون الضمان على سائق السيارةوفي المثال السا 4الضرر

ي وحده وفق المجرى العادي لألمور وتجارب الحياة إلى الموت في حين على األرض ال يؤد
وأيضا في حالة تعدي مأمور الضبط القضائي بضرب  ،يكفي إلحداثه صدم الشخص بالسيارة

 كان إن، وحتى سأل عن موته إذا ماتُي ،من شأنه أن يؤدي إلى الوفاةليس شخص ضربا خفيفا 

                                             
مصطفى الجمـال،  : ، وكذلك138الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتزام غير اإلرادية، مرجع سابق، ص  1

محمد زهرة، مرجـع  : ، وأيضا272ًعبد الناصر العطار، مرجع سابق، ص : ، وكذلك619مرجع سابق، ص 
  .216سابق، ص 

  .293الخالق حسن، مرجع سابق، ص عبد  2
 .138الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتزام غير اإلرادية، مرجع سابق، ص  3
 .99عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  4
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في حالة إطالق النار من مأمور  وأيضاً ،ادفة القدريعد ذلك مص ا بمرض في القلب والمصاب
حتى لو توفي في المستشفى لنقص في اإلمكانيات ؛ سأل عن موتهُي فإنه ،الضبط على شخص

   .العالجية أو عدم تواجد األطباء المختصين لعالجه
 

  الموقف في القانون اإلماراتي والمقارن :ثالثا
تي كغيره من القوانين صراحة على األخذ بإحدى لم ينص قانون المعامالت المدنية اإلمارا

سواء  ،لكن يمكن استخالص ميله لألخذ بنظرية السبب المنتج ،هاتين النظريتين دون األخرى
 :ويبدو ذلك من خالل ما يلي ،1تمثل هذا السبب في فعل إضرار بالمباشرة أو بالتسبب

يقدر الضمان (( :على أنهمن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي  )292(تنص المادة   . أ
في جميع األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجته 

 .))طبيعية للفعل الضار
ورغم أن هذه المادة لم تبين متى يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار إال أن القانون 

نتيجة طبيعية للفعل الضار إذا كان  المدني المصري الذي أخذت عنه هذه المادة يعتبر الضرر
أن يكون  ؛أي ،لمجرى العادي لألمورلضار يؤدي لألول وهو الضرر وفقا لالثاني وهو الفعل ا

  .2الفعل الضار سببا منتجا للضرر بحيث ال يمكن للمضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول
 

 :من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أنه )283(تنص المادة   . ب
 .يكون اإلضرار بالمباشرة أو التسبب .1
وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو  ،فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط له .2

 .التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر
ورغم أن هذه المادة تحدد نوعي اإلضرار وشروط الضمان في كل منهما إال أنه يمكن أن 

فالمباشرة هي كل فعل جلب بذاته  ،اإلماراتي لنظرية السبب المنتج ميل القانونو ،يستفاد منها

                                             
  .139الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع نفسه، ص :وما بعدها، وكذلك 217محمد زهرة، مرجع سابق، ص  1
 .100ص عدنان سرحان، مرجع سابق،  2
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ولم يفصل بينه وبين حدوث الضرر فعل آخر وهي علة مستقلة وسبب  ،الضرر وكان سببا له
  .1وهذا يعني أنها سبب منتج للضرر وكاف لوحده إلحداثه، لإلضرار بذاته

ذلك أن  ،ن فعل المتسبب والضرربد أيضا من قيام عالقة سببية منتجة بي وفي التسبب ال
  .2فعل المتسبب يجب أن يكون مفضيا للضرر وفق المجرى العادي لألمور

أما إذا كان " :وفي هذا تشير المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي إلى أنه
 لو تماسك :السبب مما يفضي مباشرة إلى التلف فيترتب الحكم على المتسبب ومثال ذلك

فسقط منه شيء كساعة مثال وكسرت فيترتب الضمان  ،شخصان فأمسك أحدهما بلباس اآلخر
والشخص الذي سقطت  ،من كونه متسبباعلى الرغم  على الشخص الذي أمسك بلباس الرجل

ألن السبب هنا قد أفضى إلى التلف مباشرة دون أن يتوسط بينهما فعل  ،منه الساعة مباشرا
  .3فاعل

ليست العادة الدائمة بل العادة األغلبية التي يحتمل  4دة وفق الرأي الراجحويقصد بجري العا
األمر الذي يعني مساءلة المتسبب عما يسببه فعله من ضرر معتاد راجح ليس  ،أن تتخلف

من قانون  283ولهذا ألزمت نص الفقرة الثانية من المادة  ،بالمؤكد وال هو باالستثنائي
بأن المتسبب بالضمان إذا كان فعله مما يفضي : "ي المذكورة سابقا المعامالت المدنية اإلمارات

                                             
، 16م، مجموعة األحكام، العـدد   27/11/2005م مدني، جلسة  2005لسنة ) 162(تمييز دبي في الطعن رقم  1

م، مجموعـة   27/3/2005مـدني، جلسـة    2004لسنة ) 119(، والطعن رقم 1952، العدد الرابع، ص 2ج
م الشرقاوي، مصادر االلتزام ، والمذكورين في مرجع الدكتور الشهابي إبراهي612، ص 1، ج16األحكام، العدد 

  .139غير اإلرادية، مرجع سابق، الهامش، ص 
: من مجموعة األحكام العدلية العثمانية بنصها على أن التسـبب هـو  ) 888(قد أشارت إلى ذلك صراحة المادة  2

فعل  :إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلف شيء آخر في جري العادة كما عرفته مجموعة األحكام الحنبلية بأنه
عدنان سـرحان، مرجـع   : راجع. ما يفضي عادة إلى اإلتالف دون أن يتخلل لبينهما ما يمكن إحالة الحكم إليه

 .101سابق، ص 
 .101عدنان سرحان، مرجع سابق، ص : راجع 3
 .101عدنان سرحان، المرجع نفسه، ص  4
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إلى الضرر وفق المألوف والمجرى العادي لألمور دون تمييز بين اإلفضاء المؤكد واإلفضاء 
 ."المحتمل
إذا اجتمـع  " :من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي علـى أنـه   )284(تنص المادة   . ت

 :"إلى المباشرالمباشر والمتسبب يضاف الحكم 
األصل في (وهي  ،ويعتبر هنا أن هذه المادة تقرر قاعدة كلية من قواعد الفقه اإلسالمي

تؤكد ميل المشرع اإلماراتي في عالقة السببية إلى نظرية السبب و ،)األمور العارضة العدم
اث فبموجب هذه القاعدة يلقى الضمان على المباشر إذا اجتمع هو والمتسبب في إحد ،المنتج
ألن المباشرة علة مستقلة كافية لوحدها إلنتاج الضرر وهي السبب األقرب الذي ال  ،الضرر

فهي تقوم على وجود اتصال مادي بين فعل اإلضرار  ،يتوسط بينه وبين الضرر عامل آخر
  .ومحل الضرر فتكون المباشرة بذلك السبب المنتج للضرر
أشارت المذكرة  ،عه مع المتسببوفي تبريرها لتحميل المباشر الضمان عند اجتما
لو حفر رجل بئرا في الطريق العام  :اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي إلى أنه

لشخص آخر في ذلك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان وال شيء على  اًمملوك اًحيوان فألقى أحٌد
لو لم يقم بجانبه فعل المباشر ألن حفر البئر بحد ذاته ال يستوجب تلف الحيوان و ،حافر البئر

  .وهو إلقاء الحيوان في البئر لما تلف الحيوان بحفر البئر فقط
أو تعادل األسباب حيث يذهب أصحاب  قارن المصري فقد أخذ بنظرية تكافؤأما القانون الم

هذه النظرية إلى أنه إذا ثبت أن الضرر قد تعددت األسباب المفضية إليه فكانت كل هذه األسباب 
 وليةمسؤمتكافئة فتعتبر كلها أسبابا في الضرر وال محل لتغليب سبب على سبب والتخفيف لل

بعلة أن أسبابا أخرى تدخلت إذ ال يعلم إذا كانت هذه األسباب لتؤدي إلى نفس النتيجة لو لم 
بسبب تعددها إال  وليةالمسؤاألسباب ال تجيز تخفيف  كافؤوعلى ذلك فإن نظرية ت ،يحدث الخطأ

  .1كان خطأ المضرور هو أحدها إذا

                                             
 .232عبد اهللا ماجد العكايلة، مرجع سابق، ص  1
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وإذا ثبت أن الضرر لم يكن ليحدث لوال خطأ المدعي عليه اعتبر المدعي عليه هو الذي 
فما دام أن الفعل  ،أحدث الضرر حتى لو كانت هناك أسبابا أخرى قد ساهمت في إحداث الضرر

  .1بهالذي ارتكبه محدث الضرر كان بالضرورة أحد أسباب هذا الضرر وجب أن نعتد 
 ،هذه النظرية أقل عدالة من النظرية الثانية التي أخذ بها المشرع اإلماراتي وإذا اعتبر أن

توفر مشقة البحث وبالتالي تتفادى التحكم في استظهار السبب  إذ ،إال أنها تمتاز عنها بالبساطة
 ،نتجكما أنها فوق ذلك توائم حالة المضرور أكثر من نظرية السبب الم ،الذي أحدث الضرر

  .األسباب إلى األخذ بنظرية تكافؤ المصري ولعل هذا هو السبب الذي يفسر ميل الفقه
 أراد المشرع أن يعوض فكما ،أنني أرى أن نظرية السبب المنتج هي أكثر دقةإال 

أن يضر بمحدث الضرر وتحميله  ـ وكما أرىلم يرد المضرور بقدر الضرر الذي أصابه 
، وتأييداً لوال تداخل األضرار األخرى معه ،لى جسامة هذا الضررأضرارا لم يكن فعله ليؤدي إ

  .2]رة وزر أخرىازو وال تزر[ :شريعتنا اإلسالمية بقوله تعالى على ذلك ما جاء في
وبما أننا نؤيد نظرية السبب المنتج فقد تم البحث عن مجموعة من التطبيقات القضائية 

والتي تم فيها تطبيق هذه القاعدة في أكثر  ،العلياالمحكمة االتحادية  عنألحكام قضائية صادرة 
  :من مناسبة وهي كالتالي

األصل أن كل فعل يصيب الغير إذا كان  3جاء في حكم للمحكمة االتحادية العليا .1
إال أنه متى  ،بالتسبب أان اإلضرار بالمباشرة أمنه يستوجب التعويض سواء فإ؛ بضرر

له بالذات وخطأ المتسبب وهو الفاعل اجتمع خطأ المباشر أي عامل الشيء وفاع
إذا  ،للسبب المفضي لوقوع هذا الشيء ولم يكن السبب مما يؤدي إلى النتيجة السيئة

هو لم يتبع بفعل فاعل آخر يضاف الحكم الذي يترتب على الفعل إلى الفاعل المباشر 
 وبعبارة أخرى يقدم المباشر في الضمان على المتسبب ما لم يكن ،دون المتسبب

طالع على وباال ،السبب مما يفضي مباشرة إلى التلف فيترتب الحكم على المتسبب

                                             
 .232رجع نفسه، ص عبد اهللا العكايلة، الم 1
  .من سورة فاطر) 118(اآلية  2
 .233عبد اهللا العكايلة، مرجع سابق، ص  3
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الخطأ  ّنوأتقرير حادث السير يتبين أنه لم يحدث تصادم بين السيارتين طرفي الحادث 
لم يفسح الطريق للسيارة المضرورة فانحرفت  هعليه هو أن الذي نسب للسائق المدعى

بها من  بين ومن ثم فإن الفاعل المباشر لما ،النحرافوحدثت لها التلفيات نتيجة هذا ا
 ،نه لم يرتكب السبب المباشر لإلتالفا السائق المدعي عليه فإأم ،تلفيات هو سائقها

ولم يكن فعله بعدم إفساح الطريق للسيارة المضرورة وهو المؤدي والمفضي إلى 
له لطريق ليس مبررا فعدم اإلفساح ل ،الضرر والتي كان يتعين على قائدها االنتظار

عليه والضرر  فعل المدعىومن ثم فإن عالقة السببية تنتفي بين  ،ما أتىبألن يأتي 
 .كما ينتفي الخطأ

رفعت الدعوى في كل منهما على شخصين مواطنين  1وفي واقعتين متطابقتين تماما .2
قدما بيانات كاذبة مكنت الشخص اآلخر من االنتساب إليه والحصول على جنسية 

متمثلة  ،ومن ثم التجنيد بالقوات المسلحة اإلماراتية والحصول على مزايا مالية ،ولةالد
وطلب فيها  ،تمنح للمواطنين فقطالتي في فرق الراتب األساسي والعالوات والبدالت 

طعن بالحكم في الدعويين باالستئناف ثم بالنقض  ،إلزامهما متضامنين برد تلك المبالغ
العليا من قبل القوات المسلحة لرفضه الدعوى ضد األب لدى المحكمة االتحادية 

رفضت المحكمة االتحادية الطعن وكانت محصلة أسباب الرفض تتخلص  ،المزعوم
أكان هذا فاعله سواء  وليةمسؤ، يوجب في أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير

ب في إحداث إال أنه متى اجتمع خطأ المباشر وخطأ المتسب ،المباشرة الفعل بالتسبب أم
ولما كان الخطأ  ،كاملة عن التعويضات وليةالمسؤضرر فإن المباشر يتحمل وحده ال

عليه  ء ببيانات غير صحيحة مكنت المدعىالمسند إلى المطعون ضده وهو اإلدال
اآلخر من الحصول على الجنسية ليس من شأنه وفقا للمجرى العادي لألمور أن يؤدي 

والمتمثل في قبض المجند أمواال منها بغير حق لو  إلى الضرر الذي أصاب الطاعنة
، ومن ثم فإن الضرر يكون ناشئا عن خطأ )المجند(لم يتبعه ويقترن به خطأ األخير 

ر المجند بالمباشرة والمطعون ضده بالتسبب ويترتب على اجتماعهما في إحداث الضر
                                             

م، مجموعة األحكام، مرجـع   1/6/2004القضائية في  24مدني لسنة  45حكم المحكمة االتحادية العليا، الطعن  1
 .1419ص  166، المبدأ 3ع  2004، 26سابق، س 
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ن المعامالت المدنية من قانو 284إعماال للمادة  وليةالمسؤتحمل المجند المباشر وحده 
والنتفاء رابطة السببية في هذه الحالة بين خطأ المتسبب والضرر وألن  ،اإلماراتي

خطأ المباشر هو وحده الذي اتصل اتصاال مسببا مباشرا بالضرر الذي أصاب 
 ،كاملة عن التعويض وليةالمسؤالمتسبب ويحجبه وينهض دونه بفيجب خطأ  ،الطاعنة

أشير فيه إلى أن ) 20/11/2001في  66الطعن (ى الدعويين أنه في إحد حيث يالحظ
وأبطل  ،المجند مباشر الضرر قد أنهيت خدماته سبب فراره من الخدمة العسكرية

حصوله على جنسية الدولة وعليه فإن كان هاربا خارج اإلمارات عند نظر الدعوى 
المحكمة أن بما ال يمكن للمضرور من الحصول على التعويض عند الحكم فكان على 

من قاعدة ضمان المباشر عند اجتماعه مع المتسبب  استثناًءتلزم المتسبب بالتعويض 
 .1تأمينا لحق المضرور

أقرت المحكمة االتحادية العليا حكم محكمة الموضوع الذي حمل  2وفي حكم آخر لها .3
لخروجه بسيارته من شارع فرعي  ؛وليةالمسؤإحدى السيارتين المتصادمتين سائق 
باعتبار أن فعله السبب المباشر  ،شارع رئيسي دون التأكد من خلو الطريق إلى

ألن السرعة لم تكن السبب  ؛م في الطريق الرئيسي بسرعة زائدةللحادث دون القاد
واستند في كل ذلك إلى أن  ،وإن كان يمكن أن تزيد في األضرار ،المباشر في الحادث

الشرعية في قانون المعامالت المدنية  خطأ األول يستغرق خطأ الثاني وأن القاعدة
وتجدر المالحظة أن ال  ،تقول إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

 ،تالزم بين المباشرة والسبب المباشر فيمكن أن يكون التسبب سببا مباشرا في الضرر

                                             
مجموعة األحكام، مرجع سابق،  11/5/1999القضائية في  19لسنة  166طعن انظر اتحادية عليا، حكمها في ال 1

  .420ص  74المبدأ  2، ع1999، 21س 
ص  264المبـدأ   4ـ ع  2001، 23، المرجع ذاته، س 20/11/2001القضائية في  22لسنة  66وأيضا الطعن 

1790. 
 .104عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  2
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ا الحكم قد فمن الواضح أن هذ ،كان منفردا أم اجتمع مع المباشرأويسأل صاحبه سواء 
  .اعتبر أن الشخص الخارج بسيارته من الشارع الفرعي هو المباشر للضرر

  
Äe]†Ö]<g×Ş¹]<<VíéffŠÖ]<íÎøÂ<êËÞ< <

  
من القانون  )165(حيث نصت المادة  ،تنتفي عالقة السببية بقيام السبب األجنبي  

د له فيه  بن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي الإذا أثبت الشخص أ(( :هأن المدني المصري على
كان غير ملزم بتعويض  ،كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير

من  )287(والتي تقابلها نص المادة  ،))هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك
سبب  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن(( :بقولها اإلماراتي قانون المعامالت المدنية

د له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر جنبي ال بأ
 ينحيث يتبين لنا من النص ،))كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو االتفاق بغير ذلك

  :وهو كما يلي ،رابطة السببية السابقين السبب األجنبي الذي يترتب عليه انتفاء 
 .هرة أو الحادث المفاجئ أو آفة سماويةالقوة القا .1
 .المضرور) فعل(خطأ  .2
 .الغير) فعل(خطأ  .3
  
  القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو آفة سماوية:  أوال

في  ،رغم ما كان يقول به جانب من الفقه من أن القوة القاهرة حدث خارجي ال يمكن دفعه
على أن القوة  اتفقا  أن الفقه والقضاء قدإال ،حين أن الحادث المفاجئ أمر داخلي ال يمكن توقعه

 ،عدم التوقع ،القاهرة والحادث المفاجئ أمر واحد يجب لوجوده وقوع أمر تتوافر فيه صفتان معا
أو  ،وال يهم بعد ذلك أن يكون خارجيا كزلزال أو عاصفة أو صدور تشريع ،وعدم إمكانية الدفع
  .1داخليا كانفجار آلة

                                             
 .307نشأة المعارف، اإلسكندرية، بدون سنة نشر، ص سمير تناغو، نظرية االلتزام، م 1
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 فغياب وعي ،وة القاهرة العوارض المصاحبة التي تصيب الشخصعد من القعلى أنه ال تُ
وليته عن الضرر الذي سببه للغير بسقوطه على مال الشخص بسبب نوبة صرع ال ينفي مسؤ

ول كإضراب بحارة سفينة األمر الذي أدى إلى توقفها كذلك تصرفات تابع المسؤ ،وإتالفه
  .1األخرىواعتراضها مدخل أحد الموانئ ومنعها دخول السفن 

ويالحظ أن عدم التوقع وعدم إمكانية الدفع إنما تقاس بمعيار موضوعي هو معيار الرجل 
 ،فما يمكن أن يتوقعه ويدفعه الرجل المعتاد من أواسط الناس ال يعد من القوة القاهرة ،المعتاد

لفت فوقع الحادث وت ،نزالقاتلكنه خطر تكثر فيه اال مختصراً يقاًلذلك إذا سلك الناقل طر
ألن بإمكان الشخص المعتاد أن  ،الناقل للقوة القاهرة وليةمسؤفذلك ال ينفي  ،البضاعة المنقولة

  .2يتوقع الضرر ويتجنبه ببذل جهد معقول وسلوك طريق آخر
  

  :أثر القوة القاهرة
نها تكون سببا إلعفاء المدعى عليه من فإ ؛القاهرة هي السبب الوحيد للضررإذا كانت القوة 

كما لو غرقت السفينة أو  ،لعدم قيام عالقة السببية بين فعله والضرر ؛وليةالمسؤعن  التعويض
حيث هذا األثر يتفق مع ما أخذ به  ،تأخرت الطائرة عن موعد الوصول بسبب عاصفة شديدة

القانون المدني المصري وقانون المعامالت المدنية اإلماراتي اللذان قضيا بعدم إلزام الشخص 
  .أثبت أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرةبالضمان إذا 

فرغم  عليه إلى جانب سلوك المدعىأما إذا كانت القوة القاهرة واحدة من أسباب الضرر 
 وليةالمسؤوذلك ألن توزيع  ،لوجود عالقة بين فعله والضرر ؛األخير كاملة وليةمسؤذلك تبقى 
يعني تحميل  ،ة الرجوع عليهاعليه والقوة القاهرة ال يتصور وجوده لعدم إمكاني بين المدعى

مع أنه ال توجد أدنى عالقة بين سلوكه والضرر  وليةالمسؤضرور نصيب القوة القاهرة من الم

                                             
 .117ص  1، وأيضا رقم 116، ص 3عدنان سرحان، مرجع سابق، في الهامش رقم  1
فـي الفقـه   ) االلتزام بالضـمان (كأساس للمسؤولية التقصيرية ) اإلضرار(عدنان سرحان، الفعل غير المشروع  2

م، مجلة المنارة الصادرة عن جامعة  1997ثاني، العدد الثاني، سنة اإلسالمي والقانون المدني األردني، المجلد ال
 .446آل البيت األردنية، ص 
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ضمان التي يأخذ بها المشرع اإلماراتي من الفقه اإلسالمي وهذا يتنافى مع فكرة ال ،الذي أصابه
ة المدعى عليه محدث الضرر أو ذم ،ذمة المضرور :بد من أن تتحمل إحدى الذمتين فإن كان ال

عليه الذي ساهم في إحداث  فيجب أن تكون ذمة المدعى ،الخاص بالقوة القاهرة وليةالمسؤجزء 
  .1الضرر هو أولى من المضرور في تحمل مصيبته

كما لو انبهر نظر  ،عليه بدون شرط إذا كان مباشرا للضرر كما يسري في حق المدعى
تحميله ل ، وجبفإذا كان متسببا فيه ،اًأمامه فصدم شخصصر فلم يب ،سائق السيارة ببرق خاطف

فيكون ضامنا لهالكه ولو كان  ،كما لو غصب شخصا ماال ،أن يكون متعديا وليةالمسؤكامل 
أو لو حفر شخص حفرة في الطريق العام دون إذن فسقطت فيها سيارة بسبب  ،2ذلك بقوة قاهرة

  .3انعدام الرؤية لضباب أو عاصفة رملية
  
  فعل المضرور:  نياثا

وهنا نفترض أن مأمور الضبط القضائي وقع منه فعل خطأ والمضرور أيضا وقع منه فعل 
  .وتفاقمه ن قد ساهم في إحداث الضرروأن كال من الخطأي ،خطأ

 المدعى وليةمسؤرفة مدى تأثير خطأ المضرور في ثر ذلك سيتم البحث حول معوعلى إ
  :ومن ثم نفترض أحد الفرضين اآلتين ،الذي صدر منه فعل الضارعليه عن ال
 ما أحد الخطأين يستغرق الخطأ اآلخرإ :الفرض األول. 
 استقالل كال الخطأين عن اآلخر :الفرض الثاني. 
  

  .أحد الخطأين يستغرق الخطأ اآلخر :الفرض األول
  :حيث يتحقق هذا الفرض في حالتين

 .أن يفوق أحد الخطأين الخطأ اآلخر في جسامته :األولى - 
 .أن يكون أحد الخطأين نتيجة الخطأ اآلخر :الثانية - 

                                             
 .118 – 117عدنان سرحان، المصادر غير اإلرادية لاللتزام، مرجع سابق، ص  1
 .من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي 304/3المادة  2
 .100مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص  3
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أحد الخطأين يفوق الخطأ اآلخر في جسامته وتتحقق هذه الحالة في  :ففي الحالة األولى
  :صورتين
 .أن يكون أحد الخطأين متعمدا  . أ
 .أن يكون المضرور راضيا بما وقع عليه من ضرر  . ب

 ،هو خطأ مأمور الضبط القضائيففي الصورة األولى الخطأ المتعمد إما أن يكون الخطأ 
حتى لو  ،وليته كاملةوحينئذ تكون مسؤ ،كأن يكون رجل الشرطة هو الذي تعمد إحداث الضرر

كما إذا تعمد أمين شرطة  ،كان خطأ المضرور غير المتعمد قد ساهم في إحداث أو تفاقم الضرر
ة أخرى تسير على سياروهو من مأموري الضبط القضائي أثناء قيادة سيارة شرطة أن يصدم 

؛ ه أن يحتج بأن السيارة األخرى مخطئةكاملة وليس ل وليةمسؤهنا يسأل السائق  ،يسار الشارع
أما إذا كان الخطأ المتعمد هو خطأ المضرور نفسه كما إذا كان  ،ألنها كانت تسير على اليسار

 وليةمسؤفي ن خطأه يستغرق خطأ المدعى عليه وتنتضرور هو الذي تعمد إحداث الضرر فإالم
  .1المدعي عليه النتفاء رابطة السببية

فإذا أراد شخص أن ينتحر وانتهز الفرصة وألقى بنفسه أمام سيارة يقودها مأمور ضبط 
 وليةالمسؤفال تقوم  ،ألنه في حالة طوارئ؛ قضائي كانت تسير بسرعة تجاوز السرعة المقررة

فلم يكن  ،الذي تعمد إحداث الضرره قد استغرقه خطأ المضرور على سائق السيارة ألن خطأ
  .إال ظرفا استغله المضرور إلحداث الضرر –السائق  –خطأ مأمور الضبط 

فتتحقق هذه  ،أما في الصورة الثانية إذا كان المضرور راضيا بما وقع عليه من ضرر
ويكون من شأنه أن يخفف من  ،الحالة عندما يمكن اعتبار رضاء المضرور بالضرر خطأ

ومثال ذلك بأن يركب المضرور وبرضائه مع سائق يعلم أنه في حالة  ،عليه لمدعىا وليةمسؤ
 وليةمسؤى خطئه التخفيف من ففي هذه الحالة يكون المضرور مخطئا ويترتب عل ،سكر بّين
  .2عليه المدنية المدعى
  

                                             
 .256ماجد العكايلة، مرجع سابق، ص عبد اهللا  1
 .256راجع عبد اهللا ماجد العكايلة، مرجع سابق، الهامش، ص  2
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خطأ المضرور هو فإذا كان  :أن يكون أحد الخطأين نتيجة لخطأ اآلخر :الحالة الثانية
ي أحدث الضرر وتكون عليه وحده هو الذ اعتبر خطأ المدعى ،عليهة لخطأ المدعى نتيج
مأمور و ،ومثال ذلك أن يركب شخص مع صديق له ،كاملة وليةمسؤفي هذه الحالة  وليتهمسؤ

أتي بحركة خاطئة األخير سيارته بسرعة فيفزع الراكب في فيقود هذا يأتي الضبط القضائي
سائق  لفعل الضار الصادر منولكن خطأه كان نتيجة ل الراكب خطأهنا قد أ ،يترتب عليها ضرر

فتكون هنا  ،الذي كان يسير بسرعة أفزعت ذلك الراكب - مأمور الضبط القضائي- مركبة ال
عليه  أما إذا كان خطأ المدعى ،كاملة ال يخفف منها خطأ المضرور مركبةسائق ال وليةمسؤ

   .الذي أحدث الضرر الذي حدث نتيجة لخطأ المضرور اعتبر خطأ المضرور هو
  

  استقالل كل من الخطأين عن اآلخر :الفرض الثاني
الفرض هنا أن كال من الخطأين يعتبر سببا في إحداث الضرر وأن كال منهما مستقل عن 

 المضرور والمدعى ،ولينوبهذا نكون بصدد تعدد في المسؤ ،اآلخر فلم يستغرق أحدهما اآلخر
قابلها نص المادة من القانون المدني المصري والتي ي )169(في المادة والقاعدة الواردة  ،عليه

عن  ولونإذا تعدد المسؤ(( :تنص على أنهوالتي من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي  )291(
وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو  ،ال بنسبة نصيبه فيهفعل ضار كان كل منهم مسؤو

إال إذا قام القاضي بتعيين  ،فيما بينهم بالتساوي وليةالمسؤحيث تكون  ،))التكافل فيما بينهم
ال في حدود نصيبه وعلى ذلك يكون المدعى عليه مسؤو ،نصيب كل منهم في التعويض
وفي حالة تعذر على القاضي معرفة نصيب كل من محدثي  ،للتعويض والذي قدره القاضي له

لك أن القاضي ال يلجأ إلى التوزيع بالتساوي إال إذا ومعنى ذ ،حكم فيما بينهم بالتساوي ،الضرر
  .تعذر عليه تحديد جسامة كل خطأ في إحداث الضرر

  
  خطأ الغير:  ثالثا

ثمة فرض يجب أن نستبعده وهو أن يكون فعل الغير من قبيل القوة القاهرة أو الحادث 
ن يهددك مأمور ومثال ذلك أ ،هو فعل الغير ـالسبب الوحيد في الضرر في هذاو .المفاجئ

ويضطرك تحت تأثير هذا التهديد إلى إحداث ضرر بالغير أو بمال  ،الضبط القضائي بمسدس
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عن  والمسؤ الذي مارس اإلكراه الملجئ وفي هذا الفرض يكون مأمور الضبط القضائي ،الغير
   .1عليهكلها  وليةالمسؤوتقع  الفعل الضار
مأمور الضبط القضائي مع فرض أن  يةولمسؤمعرفة مدى تأثير خطأ الغير في  والمراد

كنا بصدد تعدد  ،وأن كال منهما بقي مستقال عن اآلخر ،أحد الخطأين لم يستغرق خطأ اآلخر
وعلى ذلك يجوز  ،ولين عن الفعل الضار التي تنطبق عليه مواد القانون سالفة الذكرالمسؤ

ون ولال ثم يتقاسم المسؤر بالتعويض كامعليهم أو الغي للمضرور أن يرجع على أي من المدعى
واألصل أن تكون القسمة فيما بينهم بقدر جسامة الخطأ  ،ينهمعن الضرر مبلغ التعويض فيما ب

  .الذي صدر منه وإال جاز للقاضي بالحكم فيما بينهم بالتساوي
ولين عن الضرر بالتضامن في التعويض عن العمل الضار كما جيز للقاضي بإلزام المسؤ

  .غير عمدي عمديا أمأكان الخطأ سواء 
أن اشتراك عدة ) مدنية إماراتي 291 ،مدني مصري 169(ويستخلص من هاتين المادتين 

  :2أشخاص في إلحاق الضرر بالغير يمكن أن يأتي بحسب الفروض اآلتية
 ،بأن كانوا جميعا مباشرين للضرر أو متسببين فيه ،أن يتحدد عمل الشركاء نوعا وقوة  . أ

جزأين  كما لو أتلف شخص ،منهم في إحداث الضرروتساوت نسبة مساهمة كل 
أو شهد اثنان على رجل بالقتل فقتل قصاصا  ،متساويين في القيمة من شيء واحد

منهم في علم نسبة مساهمة كل أو لم تُ ،بشهادتهما بغير حق ثم رجعا عن الشهادة
جريح  كما لو اقتتل جمع من الناس فانكشفوا وبينهم قتيل أو ،إحداث الضررمساهمة 

ففي هذه الحالة يوزع القاضي التعويض بينهم  ،ال يعرف من منهم فعل به ذلك
 .بالتساوي على حسب عددهم

كما لو اشترك شخصان في إيذاء  ،أن يتحدد عملهم في النوع لكنه يختلف قوة وضعفا  . ب
ففي هذه الحالة يوزع  ،واآلخر ضربه فأفقده البصر ،آخر أحدهما ضربه فجرحه

  .المضرورببينهم بحسب قوة أفعالهم ومدى الضرر الذي ألحقه  القاضي التعويض
                                             

 .257راجع العكايلة، مرجع سابق، ص  1
 .123- 122كأساس للمسؤولية التقصيرية، المرجع السابق، ص) اإلضرار(عدنان سرحان، الفعل غير المشروع  2
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بأن كان بعضهم مباشرا للضرر والبعض  ،أن يختلف فعل الشركاء في الضرر نوعا  . ت
 ،ففي هذه الحالة تطبق قاعدة اجتماع المباشر مع المتسبب ،اآلخر متسببا فيه

 .1وبالتفصيل الذي سبق بحثه وبيانه
 

مع ربط الفعل  ضارننا نستنتج أنه ال ضرر بدون فعل صل فإوفي نهاية بحثنا لهذا الف
أكان من في حق المدعي عليه سواء  وليةالمسؤوإال لن تقوم  ،بالضرر بعالقة سببية بينهما
 وليةمسؤبدراسة أسس  ثر ذلك سنقوموعلى إ ،من عامة الناس مأموري الضبط القضائي أم

ها وذلك في أربعة مباحث تتلخص في عووسائل دف ،مستقلضبط القضائي في فصل مأموري ال
  :اآلتي

 .الشخصية لمأموري الضبط القضائي وليةالمسؤأساس  :المبحث األول - 
الدولة بصفتها متبوعا عن أخطاء مأموري الضبط  وليةمسؤأساس  :المبحث الثاني - 

 .القضائي
 .رجوع المرفق على مأموري الضبط القضائي :المبحث الثالث - 
 .وليةالمسؤع وسائل دف :المبحث الرابع - 

تقرت عليها القوانين في إثبات المدنية أسس وركائز اس وليةالمسؤبناء ول ،فلكل بنيان أساس
  .من بحثنا رابعدراسته في الفصل الب سنقوم وهذا ما ،محدث الضرر وليةمسؤ

                                             
 .114 – 113سابق، ص  مصطفى الزرقا، مرجع: لالستفادة انظر 1
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  لرابعالفصل ا
  ووسائل دفعها مأموري الضبط القضائي وليةمسؤأساس 

  
   :تمهيد وتقسيم

تلتزم الدولة بحمايتها  ،نة واالستقرار حقوق للفرد والمجتمع بوجه عاماألمن والطمأني
لحماية الحرية الشخصية للفرد من أي  ؛صمام األمان حيث تعد القوانين الوضعية ،وصيانتها

فالحرية ليس معناها أن يفعل اإلنسان ما  ،العامة تجاوز أو اعتداء من قبل بعض رجال السلطة
ولكن الحرية تنتهي حينما تبدأ حرية اآلخرين مع التقيد بعدم  ،ريديشاء وكما يشاء ووقتما ي

  .1بأمن وطمأنينة المجتمع تحت رقابة القضاء اإلضرار باآلخرين
وإنما أحكام الشريعة اإلسالمية والقواعد النظامية  ،فالسلطة لم تعد امتيازا شخصيا ألحد

ولهذا فإن  ،اعتداء أو تجاوز وردع ضد كل المستمدة منها هي االمتياز وهي محور كل سلطة
احترام الحرية الشخصية للفرد ال يعني تعطيل اختصاصات السلطة العامة أو الحد من فاعليتها 

 حيث إن ،2وإنما هو وضعها في اإلطار السليم لمباشرة هذه االختصاصات وتنفيذ هذه األوامر
 ،وليةالمسؤاألساس النعقاد  القضائي هي إلخالل بااللتزامات الملقاة على عاتق مأموري الضبطا

ولية الهدف المبتغى من انعقاد المسؤ كما أن الوصول إلى نظام تعويضي مالئم لجبر الضرر يعّد
ومن ثم يجب إحداث تناسق في العالقات بين األفراد بعضهم البعض أو بين  ،عن هذه األعمال
حيث ال  ،ون تعويضوهذا يقتضي أال يترك خطأ مأمور الضبط القضائي د ،المجتمع والفرد

يجوز أن تعطى لبعض أعضاء السلطة العامة متمثلة في مأمور الضبط القضائي كل الوسائل 

                                             
ندوة القضاء واألنظمة العدلية والتي نظمتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بالرياض، في شهر صفر  1

د محمد محي الدين، تحت عنـوان  .م من ورقة عمل مقدمة من أ 2004هـ الموافق إبريل عام 1425من عام 
 .ت القضائيةالطمأنينة للفرد والمجتمع في عدالة اإلجراءا

م، 2010 - هـ 1431نايف بن دخيل موسى العصيمي، المسؤولية المدنية لرجال الضبط الجنائي، الطبعة األولى،  2
 .وما بعدها 113الناشر مكتبة الملك فهد الوطنية، المملكة العربية السعودية، ص 
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هم التي يرتكبونها حال تأدية وظيفتهم أو تم تترك أخطاؤ ،الممكنة للبحث عن الحقيقة القانونية
  .دون تعويض من يضارون بسببها ،بسببها

بد  فال ،به مسلماً اًط القضائي أصبح اآلن أمروبما أن حق التعويض عن عمل مأمور الضب
عن عمل مأموري الضبط القضائي الذي يمس  وليةمسؤلل من البحث عن أساس قانوني

ومن بين هذه الحريات حرية التنقل واإلقامة والحق في عدم المساس بالجسد بأي عمل  ،الحريات
لك بموجب اإلجراءات من األعمال ولو كان في صورة القبض واالحتجاز إال إذا كان ذ

فإن  ،ولما كان هدف إجراءات مأمور الضبط القضائي هو استكشاف الحقيقة القضائية ،القانونية
فإن على الدولة متمثلة  ،كل اعتداء على الحرية الفردية ال يبرره حدود البحث عن تلك الحقيقة

ض عن األضرار في المجتمع باعتبارها صاحب المصلحة في الكشف عن تلك الحقيقة بالتعوي
  .1الناشئة عن ذلك االعتداء

ل نوع بسبب تعدد أنواعها واختالف ك وليةمسؤتلف الفقهاء بشأن وضع تعريف للولقد اخ
  :وليةالمسؤعن اآلخر ومن تعريفات 

 .2التعويض الناشئ عن فعل غير مشروع - 
 .3اقتراف أمر يوجب مؤاخذة فاعله - 
  .4سلوك معينالمؤاخذة أو المحاسبة أو المجازاة عن فعل أو  - 
التزام الشخص بتحمل العواقب التي تترتب على فعله الذي باشره مخالفا بذلك أصوال  - 

 .5وقواعد معينة
                                             

 .327عماد أبو سمرة، مرجع سابق، ص  1
 .391لمدني، مرجع سابق، ص السنهوري، الوجيز في شرح القانون ا 2
م، الطبعة الثانية، دار المعارف، اإلسكندرية، ص  1979حسين عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، سنة  3

241. 
محسن عبد الحميد البيه، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، الكتاب الثاني، بدون سـنة طبـع، مكتبـة     4

 .6الجالء، ص 
م، بدون دار نشر،  1990د المعطي عبد الخالق، النظرية العامة للغلط في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، سنة عب 5

 .4ص 
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 وليةالمسؤوتختلف  ،تكون أمام المضرور وسيلتان القتضاء التعويض وليةالمسؤوبقيام تلك 
رفع الدعوى على وأحكامها حسب األساس الذي يلجأ إليه المضرور فقد يلجأ المضرور إلى 

يختلف أساس  كما ،أو يقوم برفعها عليه بصفته الوظيفية ،شخص مأمور الضبط القضائي
 ،على أساس الخطأ أو التقصير المفترض وليةالمسؤفأحيانا تقوم  ،باختالف أنواعها وليةالمسؤ

  .وأحيانا أخرى تقوم على أساس المخاطر
  :وهي على النحو التالي ،يةوعليه سيتم بيان ذلك من خالل أربعة مباحث رئيس

 .الشخصية لمأموري الضبط القضائي وليةالمسؤأساس  :المبحث األول - 
الدولة بصفتها متبوعا عن أخطاء مأموري الضبط  وليةمسؤأساس  :المبحث الثاني - 

 .القضائي
 .رجوع المرفق على مأموري الضبط القضائي :المبحث الثالث - 
  .وليةالمسؤئل دفع وسا :المبحث الرابع - 
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  :تمهيد
خطأ يسبب ضررا للغير يلزم  تقرر أن كل ولية المدنيةالمسؤفي  نجد أن القاعدة العامة

من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي بنفس المعنى  282وكما تنص المادة  ،1بالتعويض مرتكبه
هذه القواعد  حيث إن ،))ير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرركل إضرار بالغ(( :بقولها

  .والمواد حددت عمومية الخطأ والضرر والمبدأ العام لإلضرار
اإلماراتي يتمتع  لقضائي سواء في التشريع المصري أمومما ال شك فيه أن مأمور الضبط ا

وصية في التمييز ال هذه الخص حيث إن ،ببعض المميزات في مواجهة المضرور من تصرفاته

                                             
، جلسـة  36للسـنة القضـائية    178من القانون المدني المصري، نقض مدني في الطعن رقم  163نص المادة  1

ل الموظف بااللتزامات التي تفرضـها عليـه   إن إخال: ، الجامع القانوني، وقد جاء في هذا الحكم20/4/1971
وظيفته إذا أضر بالدولة يستوجب مسؤوليته المدنية طبقا للقواعد العامة وبغير حاجة أيضا إلى نص خاص يقرر 

 .هذه المسؤولية
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وذلك  ،وليةالمسؤ؛ لوحدة الهدف في كل صور وليةالمسؤن المساواة بين الجميع أمام تنال م
  .بإعادة التوازن المفقود بين الذمم بإصالح الضرر وإقامة التساوي بين األطراف

ة يمدنال وليةالمسؤدرجته من القواعد العامة في اختالفا كبيرا في مقدار الخطأ وال نجد و
بحث مدراسة اليلي سنقوم بوفيما  ،مأمور الضبط القضائي الشخصية وليةمسؤالموضوعية عن 

  :من خالل مطلبين وهما
 .القائمة على خطأ مأموري الضبط القضائي وليةالمسؤ :المطلب األول - 
  .بدون خطأ لمأموري الضبط القضائي وليةالمسؤ :المطلب الثاني - 
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مأموري الضبط القضائي إلى القائمة على خطأ المدنية  وليةالمسؤيمكن أن نستند لتأسيس 
من قانون المعامالت المدنية  282وكذلك نص المادة  ،مدني مصري 163نص المادة 

 ط القضائيالقائمة على خطأ من جانب مأمور الضب المدنية الشخصية وليةالمسؤف ،1اإلماراتي
 ،والضرر الخطأوعالقة السببية بين  ،والضرر ،بأية صورهالخطأ هي : ض ثالثة عناصرتفتر

وعلى مضمون  ،المدنية على اإلخالل بالتزام سابق وليةالمسؤتجه غالبية الفقه إلى تأسيس تحيث 
ممارستهم الضبط القضائي في  وونجد أن أفعال الوظيفة العامة التي يأتيها مأمور ،هذا االلتزام

رغم  ،إليه ي مواجهة المرفق العام الذي ينتمونبه ف ونتكون واجبا وظيفيا يلتزم ،لمهام وظائفهم
  .حق أعطاه القانون له هي األفراد لهذه األفعال الوظيفية في مواجهة مأن ممارسته

فعل  الشخصية في فكرة واحدة هي وليةالمسؤ المصري واإلماراتي:  انوقد حصر القانون
قه والقضاء المصري في تحديد حيث اختلفت االتجاهات بين الف ،وليةمسؤجب للالمستو اراإلضر

  .ضائي أثناء تأدية عمله أو بسببهالشخصي الذي يقع من مأمور الضبط الق فعل اإلضرار

                                             
، ونـص  ))كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض: ((مدني مصري تنص على 163نص المادة  1

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميزة : ((قانون المعامالت المدنية اإلماراتي تنص على من 282المادة 
 )).بضمان الضرر
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ا مأمور الضبط القضائي مدني وليةمسؤء المدني المصري على مبدأ عدم فقد استقر القضا
عن عمل مأمور الضبط القضائي في حكم  وليةالمسؤن وقضى بأ ،1إال عن الخطأ الشخصي

إال إذا كان الخطأ المستوجب للتعويض قد وقع منه حال تأدية  ،القانون المدني ال يكون لها محل
خطأ بدافع  ـولو أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبتها وارتكاب مأمور الضبط القضائي ،وظيفته

كان تصرفه مخالفاً لسلوك  ؛أي ،العادة في الوظيفةاق ه خارجاً عن نطأو كان خطؤشخصي 
سأل عما فهو وحده الذي يجب أن ُي ،الرجل المعتاد في نفس مجاله ونفس الظروف المحيطة به

  .2أدى إليه خطؤه من الضرر بالغير
سواء أصاب الضرر اإلدارة ذاتها أم  وليةالمسؤلقانون المدني هي التي تحكم وعليه فقواعد ا

ويستوي في الصورة األخيرة أن يقيم المضرور دعوى التعويض ضد  ،أحد األفراد أصاب بها
  . التابع لهالمرافق مأمور الضبط القضائي أو ضد 

نسب إلى الشخصي الذي ُي الخطأوقد أخذت محكمة النقض المصرية بفكرة التمييز بين 
 ،لضبط القضائينسب إلى مرفق اشخص مأمور الضبط القضائي وبين الخطأ المرفقي الذي ُي

المدنية ال تقع على عاتق المتسبب في الضرر إال عندما يكون الفعل أو اإلهمال  وليةالمسؤف
وال يعتبر ما وقع منه  ،الواقع منه ينطبق عليه وصف الخطأ الشخصي الذي ينسب إليه وحده

                                             
) 933(م، وكذلك نقض مدني في الطعن رقـم   1964لسنة  46من قانون العاملين المصري رقم  58نص المادة  1

أنه لئن كانت اإلدارة مسؤولة : ((هذا الحكم الجامع القانوني وقد جاء في 30/12/1980جلسة  49للسنة القضائية 
مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبـه هـذا   

من القانون المـدني   174الموظف على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 
من قانون العـاملين   58يا أم شخصيا إال أنها وعلى ما نصت عليه المادة المصري سواء أكان هذا الخطأ مرفق

في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة  1964لسنة  61من القانون رقم  57م، والمادة  1964لسنة  46بمصر رقم 
ن م وما أفصحت عنه المذكرة اإليضاحية لهـذا القـانو   1971لسنة  109من القانون الالحق عليه رقم  3/47

األخير ال ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إال إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصي إذ 
ال يسأل الضابط في عالقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأ مصلحيا أو مرفقيا، وال يعتبر ما 

دفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد وقع من الموظف خطأ شخصي إال إذا كان خطؤه جسيما، أو كان م
 )).النكاية أو اإليذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره

 .الجامع القانوني، مصر 10/4/1933جلسة  2للسنة القضائية  2200نقض مدني الطعن رقم  2
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رص في اد أو الرجل متوسط الحفعله خارجاً عن نطاق الرجل المعتإال إذا كان  اشخصي خطًأ
المخطئ بما حكم به عليها  إلىيجوز لجهة اإلدارة الرجوع  كما أنه ال، روفه من أقرانهنفس ظ

إليه دون الخطأ المرفقي الذي ينسب  ينسب إال إذا كان الخطأ الواقع منه شخصيا ،من تعويض
إذا كان خطؤه جسيما أو مدفوعا بعوامل  كما يعتبر ما وقع منه خطأ شخصيا ،1لجهة اإلدارة

وهذا ما ارتأت إليه  ،تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره شخصية قصد بها مجرد النكاية أو اإليذاء أو
مع الموظف أمام المضرور  ولةؤلئن كانت اإلدارة مس(( :ية في حكمهامحكمة النقض المصر

ي يرتكبه هذا الموظف على عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذ
هذا الموظف بما حكم به عليها من  إلىال ترجع  ...المتبوع عن أعمال التابع ليةوؤمسأساس 

، إذ ال يسأل الضابط في عالقته بالدولة عن شخصي تعويض إال إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ
يعتبر ما وقع من الموظف ، وال أو مرفقي منه خطأ مصلحي إذا كان ما وقع ،هذا التعويض
   .2))ان خطؤه جسيماًإال إذا ك اخطأ شخصي

أن وصف الفعل بأنه خطأ  - محكمة النقض المصرية- فالمقرر في قضاء هذه المحكمة  نإذ
 ،أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابتها وليةمسؤموجب لل

ويسأل مرتكب الخطأ عن األضرار مهما تتابعت وتفاقمت متى كانت مباشرة وناشئة عنه 
  .3وحده

                                             
مصـرية  مجموعة أحكام النقض ال 1980ديسمبر سنة  30ق الصادر في  49لسنة  933نقض مدني الطعن رقم  1

 .2175، ص 32سنة 
 .م، الجامع القانوني، مصر 5/6/1972مدني،جلسة ) 2409/1972(الطعن رقم  2
نقض مدني الطعن رقـم  : ، الجامع القانوني وكذلك5/1/1984جلسة  50ق . س 326نقض مدني، الطعن رقم  3

خالص الخطأ الموجب أن است: ((، الجامع القانوني وقد جاء في هذا الحكم12/12/1989جلسة  57ق . س 388
للمسؤولية وعالقة السببية بينه وبين الضرر هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مـا دام  

وكذلك نقض مدني في الطعن رقم )). هذا االستخالص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى
أن وصف األفعـال  : ((القانوني وقد جاء في هذا الحكم ، الجامع14/12/1988جلسة  55للسنة القضائية  183

 )).بأنها خاطئة هي من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض
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على أن  ،ومن هنا نجد أن معيار الخطأ الجسيم هو ما استقرت عليه األحكام القضائية
أو الذاتية أو قصد  ،الخطأ الشخصي هو ذلك العمل الضار الذي يكشف عن المنفعة الشخصية

أو كان خطؤه جسيما يصل إلى حد  ،النكاية أو اإلضرار بالغير أو ضعف اإلنسان وعدم تبصره
 خطأوأيضاً كما يمكن أن يوصف الخطأ بأنه  .قع تحت طائلة قانون العقوباتمة تارتكاب جري

وعدم دفعه  ،هو إتيان مأمور الضبط القضائي فعالً من األفعال التي تؤدي للضرر شخصي
المحكمة استقر قضاء فقد وعليه  لمعايير السلوك المتبعة،وكان تصرفه مخالفاً  ،بجهد معقول

 وتحديد معاييره وضوابطه بمعيارين ،تمييز فكرة الخطأ الشخصيل؛ اإلدارية العليا المصرية
  .1والخطأ الجسيم ،النية: هما

ن تحديد درجة الجسامة تختلف من حالة فإ ،للمعيار الثاني وهو الخطأ الجسيموبالنسبة 
ستهدى فيها بقدرة مأمور الضبط وُي ،للظروف المحيطة بكل حالة على حدا وتبعا ،ألخرى

الكفاءة الذي يوجد في ظروف مماثلة لتلك التي كان فيها مأمور الضبط  القضائي متوسط
ويدخل في نطاق الخطأ الجسيم اإلخالل بأي إجراء جوهري  ،القضائي المخطئ وبطبيعة نشاطه

  .2يؤثر في كيان العمل المنوط بمأمور الضبط القضائي وأدائه
                                             

الجامع القانوني وقد  10/6/1973جلسة  16ق . س 542حكم محكمة القضاء اإلداري المصري في الطعن رقم  1
كل خطأ شخصيا، الخطأ المشترك، متى يتوافر ومتى ال أن اإلهمال الجسيم والتالعب يش: ((جاء في هذا الحكم

يتوافر، مثال أن الضرر الذي لحق بالجهة اإلدارية كانت نتيجة األخطاء التي ارتكبها المدعي وما انطوت عليه 
من إهمال جسيم وال شك أن هذه األخطاء التي تتابعت وبلغت حدا من الجسامة إنما تشكل خطأ شخصيا يسـأل  

 )).اله الخاصعنه وحده في م
القضائية منشور في مجموعة المبادئ  11لسنة  1183القضية رقم  30/3/1969حكم المحكمة اإلدارية العليا في  2

 2238الجزء السادس ) م 1980 – 1965(القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا في خمسة عشر عاما 
ية منوط به مثل هذا العمل وأنه إذا ما أهمل في ذلك فإنه أن أي موظف متوسط الكفا: ((وقد جاء في هذا الحكم

يكون قد أخطأ بغير عذر أو مبرر مقبول خطأ شخصيا جسيما في حق المرفق الذي يعمل به بحيث ال يسوغ بعد 
ذلك أن يتحمل عنه المرفق مسؤولية هذا الخطأ لخروجه عن نطاق األخطاء المرفقية وانحصـاره فـي دائـرة    

التي تقع مسؤوليتها على عاتق مرتكبها وحده ذلك أنه ال توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع  األخطاء الشخصية
ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين األخطاء المرفقية وبين األخطاء الشخصية وإنما يتحدد كل نوع من هـذه  

بعديد من المعـايير  األخطاء في كل حالة على حدا تبعا لما يستخلصه القاضي من ظروفها ومالبستها في ذلك 
نية الموظف ومبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلى ارتكابه فإذا كان العمل الضار غير مصـطبغ بطـابع   : منها
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ى والتشريع بمجلس الدولة في وقد أخذت فتاوى الجمعية العمومية بالقسم االستشاري للفتو
عن األخطاء التي  وليةالمسؤخصي والخطأ المرفقي في مجال مصر بالتفرقة بين الخطأ الش

حيث تقرر أن ما  ،يرتكبها مأمورو الضبط القضائي أثناء قيامهم بالوظيفة وتلحق أضرارا بالغير
سأل مأمور الضبط من أنه ال ُي المصري م 1964لسنة  61أخذ به قانون هيئة الشرطة رقم 

سلوك وفيصل التفرقة يكون من خالل البحث في  ،القضائي مدنيا إال عن الخطأ الشخصي
فإذا كان يستهدف المصلحة العامة وكان تصرفه بقصد تحقيق أحد مأمور الضبط المخطئ، 

ل ن خطأه يندمج ويتداخفإ؛ التي تدخل في وظيفتها اإلداريةتحقيقها ول بهاأهداف اإلدارة المنوط 
ففي هذه الحالة يعتبر ذلك الخطأ من األخطاء  ،في أعمال وظيفته بحيث ال يمكن فصله عنها

لى فعله المتسبب وال يجوز محاسبة مأمور الضبط القضائي ع ،المنسوبة إلى المرفق العام
  .بالغيراإلضرار 

امل أما إذا تبين أن مأمور الضبط القضائي لم يعمل للمصلحة العامة أو كان مدفوعا بعو
سأل عنه في ماله وُي، شخصياالخطأ  في هذه الحالة يعتبرف ،شخصية أو كان خطؤه جسيما

  .1المدنية ألحكام الفعل الضار وليةالمسؤالخاص بحسب 

                                                                                                         
شخصي بل ينم عن موظف عرض للخطأ والصواب وكان يهدف من التصرف الذي صدر منه إلى تحقيق أحد 

دارية فإن خطأه يعتبر في هذه الحالة مرفقيا، أما األغراض المنوط باإلدارة تحقيقها والتي تدخل في وظيفتها اإل
إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن اإلنسان بضعفه وشهواته ونزواته وعـدم تبصـره   
ويقصد من ورائه النكاية أو اإلضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطأ شخصيا، وهو 

لم تتوفر في مرتكبه هذه النية وذلك إذا كان الخطأ جسيما وتحديد جسامة الخطـأ مسـألة   يعتبر كذلك أيضا ولو 
نسبية تتفاوت تبعا للظروف المختلفة ويستهدي فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية الذي يوجد في ظروف مماثلة 

ء جوهري يؤثر في كيان لتلك التي كان فيها الموظف المخطئ ويدخل في نطاق الخطأ الجسيم اإلخالل بأي إجرا
 )).العمل المنوط بالموظف أداؤه

م بإصدار قانون هيئة الشرطة المصـري، والمعـدل    1964لسنة  61لسنة  61من القانون رقم  57نص المادة  1
م، 31/5/1973م، وكذلك فتوى الجمعية العمومية للقسم االستشاري بمصر جلسة  1971لسنة  109بالقانون رقم 

منشورة بمجموعـة   16/9/1964في  783، وكذلك الفتوى رقم 403ص  127العشرون رقم للسنة السادسة و
 10المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية بالقسم االستشاري بمجلس الدولة في مصر معلقا عليه فـي  
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وإنما  ،1كما أن موقف الفقه المصري لم يأخذ بمعيار محدد لتحديد ماهية الخطأ الشخصي
ومن هذه المعايير التي تبناها الفقه  ،عولتقدير قاضي الموضو ،ترك ذلك لظروف كل واقعة

القول بأن الخطأ يكون شخصيا إذا كان مشوبا بسوء النية أو جسيما أو يكون الخطأ  2المصري
أن يكون مأمور الضبط القضائي قد استهدف تحقيق  :في حالتين ويكون الخطأ شخصياً ،شخصيا

أو أن الخطأ الشخصي هو ما  ،سيمااإليذاء أو أن يكون ج نكايةمصلحة شخصية له باالنتفاع أو 
يرتكبه مأمور الضبط القضائي خارج الوظيفة من أخطاء أو داخل الوظيفة ويكون مشوبا بسوء 

  .3النية أو بقدر كبير من الجسامة
لخطأ ل لمأموري الضبط القضائيالشخصية  وليةالمسؤع اإلماراتي قرر المشّرقد و

امالت المدنية سالفة الذكر، وأن كل فعل يسبب من قانون المع) 282(الشخصي في نص المادة 
ضرراً للغير يستوجب التعويض عنه كقاعدة عامة، وعبر عن ذلك في عبارة واضحة وموجزة 

بفعل سلبي يلزم  ابي أميجسواء بفعل إكل من أضر بالغير في ماله أو نفسه  أن خالصتها
ة الخطأ الشخصي الذي يرتكبه لمعرف؛ وقد أخذ المشرع المعيار الموضوعيبالتعويض في ماله، 

مأمور الضبط القضائي ال الشخصي، أي معيار يعتد فيه بسلوك مجرد يمثل أواسط مأموري 
الضبط من أقرانه، ليس شديد الحذر وال شديد اإلهمال وإنما هو متوسط الحرص، مع أخذ 

  .1الظروف الخارجية التي وجد فيها مأمور الضبط القضائي في االعتبار

                                                                                                         
دي، راجع مجموعة سمير أبو شا 2288م، الجزء الثالث، ص  1970م حتى يناير  1960سنوات من يناير سنة 

 .339 – 338عماد أبو سمرة، مرجع سابق، الهامش ص 
 222م، دار النهضة العربية، مصـر ص  1994إبراهيم محمد علي، نظرية االعتداء المادي، دراسة مقارنة سنة  1

م، مكتبـة   1988وما بعدها، وكذلك مجدي مدحت النهري، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، سـنة  
 .17المنصورة ص العالمية ب

سليمان محمد الطماوي، القضاء اإلداري وطرق الطعن في األحكام، قضاء التعويض، الكتـاب الثـاني، طبعـة     2
 .246، دار الفكر العربي، مصر، ص1968

 .256م، بدون دار نشر، ص  1982رمزي طه الشاعر، القضاء اإلداري ورقابته على أعمال اإلدارة، سنة  3
: ومـا بعـدها، وكـذلك    539مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص: ، وكذلك479سابق، صعلي نجيدة، مرجع  1

 .وما بعدها 36الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتزام غير اإلرادية، مرجع سابق، ص
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الخطأ الشخصي هو  حيث إن ،ير هذه االعتبارات للقاضي وفقا لظروف كل حالةويترك تقد
وهو ما أمكن فصله ماديا أو ذهنيا عن  ،سأل عنه الموظف العام أمام المحاكم العاديةالذي ُي

بتخلف مأمور الضبط القضائي عن المجرى العادي لألمور في أعمال الوظيفة ويكون مصحوبا 
  .1وظيفته بما يملي عليه القانون في أصول وظيفته أدائه لواجباته ومتطلبات

 وليةمسؤمقصود بالخطأ الشخصي الموجب للومما سبق ال يوجد تعريف محل اتفاق لتحديد ال
نا نرى ترك األمر لتقدير القاضي كي يفصل فيه حسب حيث إنالشخصية لمأمور الضبط القضائي 

ستظهار مسلك الرجل العادي باتخاذ نفسه وبديهي أن القاضي يكون مياالً إلى ا ،ظروف كل حالة
مسلك ؛ لمعرفة ني كان الخبير الذي يندبهنموذجاً لهذا المسلك، فإذا تعلق األمر بسلوك مهني أو ف

ويقضي هذا االلتزام تبصراً  ،2مياالً هو اآلخر إلى اتخاذ نفسه نموذجاً لهذا المسلك ،الرجل العادي
ص الذي تتوافر لديه درجة االنتباه والعناية التي تتوقع في التصرف يوجب بذل عناية الرجل الحري

من سواء الناس، ومن ثم يتوافر معنى الخطأ في كل فعل ينشأ عنه ضرر بحقوق الغير إذا لم يلتزم 
 على نوعين من أنواع الخطأالغالب وإن استقر الوضع ، 1من وقع منه الفعل الشخصي تلك الدرجة

  .2والخطأ الجسيم ،وهما الخطأ العمدي :الشخصية وليةالمسؤكأساس لتحقيق 

                                             
، 306م، دار النهضة العربيـة ص   1982أنور أحمد رسالن، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، سنة  1

م، وقد جاء في  24/2/2001جزائي، جلسة ) 27/23، 25/23(كمة االتحادية العليا في الطعنين رقم وكذلك المح
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ملتزمة في حكمها بتطبيق القانون : ((الحكم

أن تقضي بما ثبت لديها بعـد  على الواقعة المطروحة أمامها وعليها أن تبحث هذه الواقعة من جميع وجوهها و
تمحيصها وترّدها إلى الوصف القانوني الصحيح غير مقيدة بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة عليها في أمـر  
اإلحالة وكان من المقرر أن تكييف الدعوى هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة 

يف ليست بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها والطلبات محكمة النقض وأن العبرة في هذا التكي
 )).المطروحة وإنزال حكم القانون عليها

 .540- 539مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص  2
المذكرة اإليضـاحية  : ، وكذلك38الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتزام غير اإلرادية، مرجع سابق، ص  1

 .275المدنية اإلماراتي، ص  لقانون المعامالت
 .344عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص  2
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تعتبر بحق كما قرر البعض لمأموري الضبط القضائي  بدون خطأ وليةالمسؤإن نظرية 
فبعد أن أخذت فكرة الخطأ تضعف شيئا فشيئا تطورت فكرة  ،امتدادا لتطور فكرة الخطأ ذاتها

ثم  ،إلى فكرة الخطأ المفترض فرضا قابال إلثبات العكس وليةمسؤطأ الشخصي الموجب للالخ
ثم إلى الخطأ المجهول في بعض األحيان ثم نشأت عند هذه  ،إلى فرض ال يقبل إثبات العكس

  .1النقطة نظرية المخاطر
 وقد أرجع البعض ظهور تلك النظرية إلى التشكيك في جدوى المبدأ القائل أن الشخص

 كثرة األشخاص الذين ال يقعونعندما نالحظ  ،يجب أن يسأل عن األضرار التي يحدثها بخطئه
لك لم يعد مقبوال ولذ ،ال جدال فيها قد ارتكبوا أخطاء بينما يكون هؤالء وليةالمسؤتحت طائلة 
اختالف شديد بين الخطأ  فيوجد اآلن ،على الخطأ هو أمر أخالقي وليةالمسؤبأن تأسيس 

  .وال تقوم بينهما أية رابطة مشتركة ،والخطأ المدنيي األخالق
أيضا و ،ويضاف إلى ذلك عدم التالزم بين جسامة الخطأ ومقدار الضرر ودين التعويض

  .1صعوبة إثبات الخطأ من أجل تحديد مرتكبهً
فالقضاء  ،نظرية فقهية في نشأتها وتطورها في نطاق القانون الخاص وهذه النظرية تعّد

ر ولم يساي ،قد وقف عند الخطأ المفترض ،ي سار مع الفقه في تطور نظرية الخطأالعادي الذ
وفرض تطبيق نظرية المخاطر  ،لمدنية الموضوعيةا وليةالمسؤالفقه الخاص في تطور أساس 

  .واكتفى بنظرية الخطأ المفترض ،واألخذ بها في قضائه
لك للتطور الذي حدث في هذا أما فقه القانون العام فقد أنشأ هذه النظرية مستجيبا في ذ

  :الموضوع ومستندا في إقرارها إلى سببين رئيسيين هما
                                             

م، مكتبـة الجـالء،    1993محسن عبد الحميد البيه، حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور تأمين المسؤولية، سنة  1
م،  1998هشام عبد المنعم عكاشة، مسؤولية اإلدارة عن أعمال الضرورة سـنة  : ، وكذلك80المنصورة، ص 

مجدي مدحت النهري، مسؤولية الدولة عن أعمالهـا  : ، وكذلك300رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، ص 
حمدي علي عمر، المسؤولية عن أعمال السلطة التنفيذية، سنة : ، وأيضا232غير التعاقدية، مرجع سابق، ص 

 .124م، دار النهضة العربية، ص  1996
 .وما بعدها 54رجع السابق، ص محسن عبد الحميد البيه، الم 1
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لدافع النظري الذي قررته وانتهت إليه المدرسة الوضعية من وجوب االعتماد ا: أولهما - 
التركيز على الجانب  أكثر من وليةالمسؤعلى الجانب الموضوعي في كيز والتر

 .الشخصي فيها
بصورة تجعل من  ،ي الواقعي الذي يرجع إلى ازدياد مخاطر العملالدافع العمل: وثانيا - 

تسبب في إحداث الضرر العسير أحيانا على المضرور إثبات الخطأ في جانب من 
 .1حتى يستطيع الرجوع عليه قضائيا بمبلغ التعويض؛ الذي لحق به

حتى ولو  الموضوعية التي تنعقد بتحقق الضرر فقط وليةالمسؤوبظهور هذه النظرية قامت 
على الفعل الضار الذي أصاب  وليةالمسؤاالتجاه  ويؤسس أنصار هذا ،2لم يكن هناك خطأ

وموضوع بحثنا  ،لفترة طويلة وليةالمسؤستبعدت الخطأ الذي كان أساس أنها ا ؛أي ،المضرور
عن مدى تطبيق هذه النظرية  الفقهية لهذه النظرية وإنما سنبحث ال يتسع بالدخول حول الخالفات

الشخصية لمأمور  وليةالمسؤ؛ وذلك على ثانياً في القانون اإلماراتيو ،في القانون المصري أوال
  :الضبط القضائي من خالل فرعين مستقلين وهما

  
  موقف القانون المصري:  الفرع األول
على  وليةالمسؤ، واستقر على قيام بدون خطأ وليةالمسؤأخذ القضاء اإلداري المصري بلم ي

، وهذا ما يتبين لنا من نص المادة مع األخذ بنظرية الخطأ الشخصي المرفقي أساس الخطأ
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه (( :من القانون المدني المصري على أن) 163(

  .))بالتعويض
خطأ مرتكب  المشرع المصري لتعويض المضرور وبالنظر للمادة سالفة الذكر، فقد اشترط

  .حتى يتمكن من المطالبة بالتعويض ؛الخطأ ضرراً بالغير الفعل، وأن يسبب ذلك
ي التمسك بالخطأ الثابت أو العادي المصري على قاعدة عامة وه كما استقر القضاء

ة قضاء المحاكم العادي ّنإالمفترض، وهذا المسلك من جانب القضاء ليس جديداً عليه، حيث 
                                             

 .وما بعدها 301هشام عبد المنعم عكاشة، المرجع السابق، ص  1
 .2في الهامش رقم  349عماد أبو سمرة، التعويض عن األعمال الخاطئة، مرجع سابق، ص  2
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وهنا نجد أن  ،نص وال يتحرر منه إال نادراًنه يلتزم بصريح اليتسم بالطابع التطبيقي، بمعنى أ
 دي ماولهذا فالقضاء العا ،بدون خطأ غير منصوص عليها بالقانون المدني المصري وليةالمسؤ

  .عليها وليةالمسؤزال يؤكد على عدم قيام 
والثابت أن التقنين  ،بدون خطأ وليةالمسؤعادي ما زال يرفض االعتراف بالوالقضاء 
بدون  وليةالمسؤ رولم يقر ،إال على أساس الخطأ فقط وليةالمسؤقم حديث لم يالمدني القديم وال
المدنية  وليةالمسؤولم تأخذ بنظرية  ،وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية ،خطأ حتى اآلن

  .1واستمر الوضع هكذا حتى اآلن ،بدون خطأ
  
  موقف القانون اإلماراتي :الثانيالفرع 
 أو القانون النظام بدون خطأ مما أخذ به وليةالمسؤي تأسيس ختلف التشريع اإلماراتي فا

في نصوص ذلك كما ذكر  ،ضراراإل فعلمحدث الضرر على  وليةمسؤأسس حيث  ،المصري
يكون اإلضرار بالمباشرة أو (( :منه على أنه 283نصت المادة  والتيقانون المعامالت المدنية 

فيشترط التعدي أو  ،وإذا وقع بالتسبب ،شرط لهفإذا كان بالمباشرة لزم الضمان وال  ،التسبب
حيث قصد المشرع بالمباشرة وفقا لفقه الشريعة  ،))و أن يكون الفعل مفضيا إلى الضررالتعمد أ

ولم يفصل بينه وبين حدوث الضرر  ،هو كل فعل جلب بذاته الضرر وكان سببا لهو ،اإلسالمية
فال يجوز إسقاط حكمها بداعي ؛ رار بذاتهة علة مستقلة وسبب لإلضوأيضا المباشر ،1فعل آخر

ال  ـ ال شرط لهحظ في نص المادة السابقة عبارة ـ الحيث ُي ،2عدم التعمد أو عدم التعدي

                                             
له أن المحكوم : ((الجامع القانوني، وجاء في حكمها 15/11/1934جلسة  4ق . س 11نقض مدني الطعن رقم  1

استند له بالتعويض على نظرية مسؤولية المخاطر ونظرية المسؤولية التقصيرية، ورأت محكمة النقض أن في 
 )).القضاء بالتعويض على أساس نظرية المسؤولية عن المخاطر مخالفة للقانون

لمكتـب  مجلة القضاء والتشريع الصادرة عن ا 11/10/1997حقوق في  1977لسنة  57تمييز دبي، الطعن رقم  1
 99اتحادية عليا الطعن : ، وأيضا704ص  110حقوق، رقم  1م، ج 1999إبريل  8الفني لمحكمة تمييز دبي، ع

، 17، المرجع ذاته س 10/12/1996قضائية في  18لسنة  148، والطعن 17/12/1995قضائية في  16س 
 .1010ص  167، المبدأ 3ع 1996

 .927ية اإلماراتي، مرجع سابق، ص المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدن 2
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لتحقيق  ؛تعني غياب كل شرط بل ال شرط إضافي فوق شرط عدم مقبولية الفعل الواجب أصال
  .1معنى اإلضرار

ننا نالحظ اإلضرار بالتسبب والذي فإ ،ورة آنفاأما من ناحية الشق الثاني لنفس المادة المذك
وقد اشترط فيه لتأسيس  ،له بذاتهقصد به المشرع اإلماراتي هو ما كان علة الضرر ولم يحّص

  :محدث الضرر أمران هما وليةمسؤ
 .تجاوز غير مأذون به على حق الغير المعصوم :أوال - 
 .أن يكون هذا التجاوز على سبيل العدوان :ثانيا - 

حظ أنه إذا كان التعدي في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي يشترك مع الخطأ في كما يال
فضابطهما االنحراف عن السلوك المألوف للرجل ؛ لقانون الوضعي المقارن في الضابطا

م شخصي يقتضي من المخطئ أن الخطأ مفهو ّنإحيث مع ذلك يختلفان من  وأنهما ،المعتاد
 ،شترط فيه اإلدراك والتمييزن أن التعدي مفهوم موضوعي ال ُيفي حي ،دركا ألفعالهيكون م

العاقل وغير كما يمكن أن يأتيه الكبير والصغير  ،فالتعدي يمكن أن يأتي بقصد أو بدون قصد
المباشر بسبب قرب عالقة  وليةمسؤن المباشرة وحدها كافية لقيام وأخيرا يمكن القول أ .1العاقل

والمتمثلة باتصال آلة الضرر  ،اعل المباشر والضرر الناجم عنهالسببية القائمة بين فعل الف
  .بمحله

فتكون عالقة السببية بعيدة لغياب شرط  ،أما في التسبب الذي هو ليس علة مستقلة للضرر
لتبديد الشك حول  ؛لذلك وجب توافر نية اإلضرار أو التعدي ،االتصال الموجود في المباشرة

  .2لك الشرط المفقودولتحالن محل ذ ،عالقة السببية

                                             
 .28عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
انظر شفيق شحاته، نظرية المسؤولية المدنية في النظم القانونية لدول الشرق األوسـط، مرجـع   : في هذا المعنى 1

عي، ، في حين يرى البعض اآلخر أن التعدي في الفقه اإلسالمي يطابق الخطأ في القانون الوض887سابق، ص 
 .31عدنان سرحان، مرجع سابق، الهامش ص : انظر

شفيق شحاته، المرجـع  : ، وكذلك323محمد أحمد سراج، ضمان العدوان في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  2
 .887السابق، ص 
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بتوافر ثالثة  تكونمأمور الضبط القضائي الشخصية  وليةمسؤأّن قيام ومن هنا يتضح لنا 
وعالقة السببية بين الفعل والضرر حتى يمكن مساءلة  ،اإلضرار فعلو ،الضررهي  :عوامل

 وليةمسؤتأسيس  لمن خالوذلك  ،مأمور الضبط عن أخطائه قضائيا وتعويض المضرور
وذلك من خالل دراسة حال مأمور  ؛لضرر على إحدى نظريات المباشرة أو التسببمحدث ا

ويترك ذلك لقاضي محكمة  ،الضبط القضائي والظروف المحيطة أثناء وقوع فعل اإلضرار
المدنية في مرتكب الفعل الضار وفقاً لقانون  وليةالمسؤومتى أثبت المضرور قيام  .الموضوع

المدنية  وليةالمسؤاً لألحكام العامة في استناد الدعوى ي، جاز له رفعامالت المدنية اإلماراتالمع
مأمور  إلىوال يجوز للمرفق الرجوع على المرفق التابع له مأمور الضبط القضائي،  التقصيرية

مأموري الضبط  وليةمسؤفي الدعوى، وذلك تأسيساً منا لالضبط القضائي إذا لم يثبت خطأه 
  .ض من جانبهالقضائي على الخطأ المفتر

  
êÞ^nÖ]<ovf¹] 
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تبعية  وليةمسؤإنما هي  ،أصلية عن خطأ منسوب إليه وليةمسؤالمرفق هنا ليست  وليةمسؤ

سأل عن أفعاله غير فُي ،مترتبة على فعل خاطئ وقع من مأمور ضبط قضائي تابع له
وهذا ما سيتم بيانه في هذا المبحث مع بيان طرق  ،1كما يسأل المتبوع عن تابعه ،المشروعة

  :، وهما كالتاليمطلبينمن خالل وذلك  رجوع المرفق على مأموري الضبط القضائي
  

¹]g×Ş<Ùæù]<< V< ‹‰_öŠÚíéÖæ<íéãÏËÖ]< l^è†¿ßÖ]æ< Åçfj¹]<<<ë†’¹]< °ÞçÞ^ÏÖ]< »
êi]…^Úý]æ< <

  
بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية  ،وافر الوالية في الرقابة والتوجيهتقوم عالقة التبعية على ت

وذلك في طريقة أداء عمل  ؛طالت مدتها أو قصرت في إصدار األوامر والتعليمات إلى التابع

                                             
 .من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي 313مدني مصري، وما تقابلها نص المادة  174نص المادة  1
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وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه األوامر ومحاسبته على  ،معين يقوم به التابع لحساب المتبوع
  .1ن المتبوع حرا في اختيار التابعلو لم يكحتى  ،الخروج عليها

المتبوع عن أعمال  وليةمسؤواإلماراتي على حد سواء نطاق  فقد حدد القانون المصري
رغم ذلك  ،تابعه في العمل الضار غير المشروع والواقع من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها

مال من أعمال وظيفته أو وهو يؤدي ع ،مقتصرة على خطأ التابع وليةالمسؤلم يقصد أن تكون 
بل يمكن  ،أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية إلمكان وقوعه

كلما كان فعل التابع قد  ،الدولة أو المرفق التابع له مأمور الضبط القضائي وليةمسؤأيضا تحقق 
هذه الوظيفة على إتيان فعله غير أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته  ،وقع منه أثناء تأدية الوظيفة

أم عن  ،سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع ،أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه ،المشروع
 ،وسواء أكان هذا الباعث الذي دفعه إليه متصال بالوظيفة أم ال عالقة له بها ،باعث شخصي

  .وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أم بغير علمه
النتائج الضارة التي سببها  مرفق الضبط القضائيمن العدل تحمل  ويتضح مما سبق أن

كرجال الشرطة - القانون  مفي السلطة التي خولها له وهو ويتمثل بصفة أساسية ،له التابعون

                                             
، وكذلك نقض 1307، الجامع القانوني ص 31/5/1979، جلسة 46للسنة القضائية  802ي الطعن رقم نقض مدن 1

م  21/3/2006قضائية، بتاريخ  26لسنة ) 2(األحكام المدنية والتجارية في الطعن رقم - المحكمة االتحادية العليا
لسـنة   5المعامالت المدنية رقـم  من قانون  2ب،  - ا /  313من المقرر وفقاً لنص المادة : ((والذي جاء فيه

م أنه ال يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن يلزم أيا  1985
من كانت له على مـن  ) ب...  من اآلتي ذكرهم حسب األحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر 

ته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صـدر  وقع منه األضرار سلطة فعلية في رقاب
. ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليـه بـه  ) 2. من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها 

تسبب  ومؤدى ذلك أن مسؤولية المتبوع في هذه الحالة ليست مسؤولية اشتراك مع التابع في الفعل الضار الذي
فيه وإنما مسؤولية عن أداء الضمان المحكوم به على التابع مع حقه فـي الرجوع عليه بما أداه عنه، وأنه يكفي 
لتوافر عنصر الرقابة والتوجيه أن تكون للمتبوع السلطة الفعلية في أن يصدر للتابع من األوامر والتوجيهات في 

الضروري أن يكون المتبوع قادراً على الرقابة من الناحية الفنية، عمله ولو توجيهاً عاما بما مؤداه أنه ليس من 
 )).بل يكفي أن تكون له الرقابة والتوجيه من الناحية اإلدارية



  
  
  

 أساس مسؤولية مأموري الضبط القضائي ووسائل دفعها:  الرابعالفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-175- 

تأمين  ميقع على عاتقه - الضبط القضائي يمأمور- عن أّن فضال  - وزارة الداخليةل التابعين
أمن المواطن والمقيم داخل  عن الجرائم التي تمّس تقصيوال ،والبحث عن الحقيقة ،الحريات
 مدنية وتجارية مع المتعاملين معها،وأيضا في حاالت عديدة لها أثناء قيامها بمعامالت  ،الدولة
 أضرارا مادية أو معنوية جراء أخطاءمن ينشأ عن جميع تلك العمليات واإلجراءات وما 

مال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد ويكفي في مساءلة المتبوع عن أع ،موظفيها
  .1نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه

المتبوع عن أعمال  وليةمسؤقواعد القانون المدني الخاصة بأن  ،قضاًءو ومن المقرر فقهاً
بسبب ما يصيب  ،تابعه هي الواجبة التطبيق في دعاوى التعويض التي ترجع على المرفق

مأمور منبثق من خطأ عمل  فراد في حرياتهم وأموالهم من أضرار بفعل إيجابي أو سلبياأل
  :تتحقق في الحاالت اآلتيةو ،بصفة تبعية أو ،الضبط القضائي

عندما ينشأ الضرر عن خطأ شخصي لمأمور الضبط القضائي غير منفصل كليا عن  .1
 .عمل المرفق

أ جسيم من قبل مأمور الضبط إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ مرفقي مع وجود خط .2
وينشأ عنها  ،خطرة حينما ينشأ الضرر عن استعمال أسلحة أو متفجرات؛ القضائي

 . ضرر جسيم وشاذ

بإثبات عالقة  في حكمها، نتفق مع ما أخذت به محكمة النقض المصريةكما أننا        .3
 قضائيمة لمأمور الضبط الالسببية على المرفق المتبوع من خالل العهدة المسلّ

من غير أن يكون للمرفق سلطة فعلية أثناء قيام الضابط بالفعل  ،التابع الناريسالح كال
حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه  حيث إنو(( :وجاء فيه ،الضار

المطعون  وليةؤمسإن الحكم نفى : وفي بيان ذلك يقولون ،الخطأ في تطبيق القانون
ه تابعه استنادا إلى أن الحادث وقع منه خارج نطاق ضده عن الخطأ الذي ارتكب

من أعمالها أو مباشرا لشأن  وبعيدا عن محيطها وفي وقت لم يكن قائما بعمل ،وظيفته
ولم تكن الوظيفة هي السبب في وقوع الخطأ في حين أن الثابت في  ،ونهاؤمن ش

                                             
 .، الجامع القانوني11/1/1981، جلسة 45للسنة القضائية  573نقض مدني طعن رقم  1
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ادث بسالحه واقعة الدعوى أن الوظيفة قد هيأت للضابط الجاني فرصة ارتكاب الح
المطعون ضده عن أعمال  وليةؤمسوهو ما يكفي لتحقق  ،وظيفته ىم إليه بمقتضالمسلّ
من  هذلك أن، هذا النعي في محله حيث إنو. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ؛هتابع

منه  174أن القانون المدني إذ نص في المادة  - في قضاء هذه المحكمة  - المقرر 
ه غير وال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعملؤع مسيكون المتبو )1"(على أن 
وتقوم رابطة  ،)2. (متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها ،المشروع

سلطة فعلية في التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه 
جانب المتبوع على خطأ مفترض في  وليةؤالمسقد أقام هذه  ،رقابته وفي توجيهه

أن و ،ختياره لتابعه وتقصيره في رقابتهمرجعه سوء ا ،فرضا ال يقبل إثبات العكس
بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من  وليةؤالمسالقانون إذ حدد نطاق هذه 
مقتصرة على خطأ  وليةؤالمسأو بسببها لم يقصد أن تكون  التابع حال تأدية الوظيفة

أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر  ،عمال من أعمال وظيفتهوهو يؤدي  ،التابع
أيضا كلما  ،وليةؤالمسبل تتحقق  ،هرية إلمكان وقوعلهذا الخطأ أو أن تكون ضرو

أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه  ،قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة كان فعل التابع
 ،ه بأية طريقة كانت فرصة ارتكابهل أو هيأت ،الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع

وسواء أكان الباعث الذي . عن باعث شخصي مارتكابه التابع لمصلحة المتبوع أسواء 
بغير  مالخطأ بعلم المتبوع أوسواء وقع  ،ال عالقة له بها مال بالوظيفة أدفعه إليه متص

بالقوات  ول ضابطؤالمطعون فيه أن التابع المسولما كان الثابت من الحكم  ،علمه
وأنه قتل مورثي الطاعنين بمسدسه  ،يعمل تحت رئاسة المطعون ضده ،المسلحة

الحكومي الذي في عهدته بحكم وظيفته فإن وظيفته لدى المطعون ضده تكون قد هيأت 
له فرصة إتيان عمله غير المشروع إذ لوال هذه الوظيفة وما يسرته لصاحبها من 

لما وقع الحادث منه  ،تل مورثي الطاعنينحيازة السالح الناري المستعمل في ق
أحدثه وال عن الضرر الذي ؤويكون المطعون ضده مس ،لتي وقع بهابالصورة ا

المطعون ضده  وليةؤمسوإذ نفى الحكم المطعون فيه  ،الضابط بعمله غير المشروع
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أن الخطأ الذي قارفه التابع منبت الصلة بعمله مكانا  عن هذا الضرر قوال منه 
فإنه يكون معيبا بالخطأ ؛ سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة وأنه ال توجد عالقة ،وزمانا

 وليةمسؤ- أساسها  تستمد وليةالمسؤ وذلك ألن؛ 1))في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
من عالقة التبعية التي تتمثل  - أمور الضبط القضائي بصفة تبعيةالدولة عن أعمال م

ي ممارسة السلطة الفعلية المتمثلة في األوامر في خضوع التابع وحق المتبوع ف
دون النظر إلى المقابل أو عدمه  ،والتعليمات المتعلقة بكيفية إنجاز التابع ما عهد به إليه

نص  وليةالمسؤومجال هذه  ،2ين باألمرالصفة االجتماعية لألطراف المعني أو إلى
يكون المتبوع (( :هأنّ من القانون المدني المصري والتي تنص على 174المادة 
مشروع متى كان واقعا منه في الغير الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله  وال عنمسؤ

وما تقابلها من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي نص . ))حال تأدية وظيفته أو بسببها
ال يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على . أ((  :بقولها 313المادة 

ر إذا رأى مبررا أن يلزم أيا من اآلتي ذكرهم حسب األحوال بأداء طلب المضرو
من كانت له على من وقع منه . ب ،....الضمان المحكوم على من أوقع الضرر

إذا كان الفعل  ،اإلضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره
 .))هاالضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسبب

السابقين يتضمنان أن التابع يقوم بعمل لحساب المتبوع ويعتمد في عمله  النصينكال  إّن
أما إذا كان ما قام به التابع مستقال عن المتبوع فال يعتبر تابعا  .على المتبوع وعدم استقالله عنه

أن رابطة التبعية إذ ظاهر النصين السابقين  ،ويؤدي ذلك إلى انتفاء رابطة التبعية ،في هذه الحالة
تقوم على السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه التي تثبت للمتبوع على التابع ومحكمة النقض 

حيث قضت بأن شرط قيام عالقة التبعية أن يكون  ،المصرية أوضحت ذلك في أحكامها العديدة

                                             
 .م 22/12/1987بتاريخ  مدني، محكمة النقض المصرية، في جلستها) 8189/1985(الطعن رقم  1
 .378عماد أبو سمرة، مرجع سابق، ص  2
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رقابة أيضا في للمتبوع سلطة فعلية في إصدار األوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي ال
  .1تنفيذ هذه األوامر ومحاسبته على الخروج عليها

واجتمع بعضهم على  ،المتبوع عن أعمال تابعه وليةمسؤاختلفت آراء الفقهاء حول أساس و
 وليةالمسؤويليه في  ،التابع األول والحقيقي هو ولغير مباشرة مؤداها أن المسؤ وليةمسؤأنها 

وليته مسؤ حيث إن ،في التابع وليةالمسؤتوافر جميع شروط الذي يفترض وهو األمر  ،المتبوع
- المتبوع  وليةمسؤبينما  ،عن الضرر وليةمسؤويخضع للقواعد العامة لل ،ال تثير أية مشاكل
وذلك  ،هي التي تثير المشكالت - لتي يتبع له مأمور الضبط القضائياالدولة أو المرفق 

  .غير مباشرة عن الضرر وليةمسؤباعتبارها 
المتبوع إذا أثبت المضرور أن الضرر قد وقع نتيجة  وليةمسؤي جميع األحوال تقوم وف

غير مشروع رتب ضرراً للغير، وأن يكون  بعيه، ويكون عن طريق ارتكاب عملخطأ أحد تا
  .1حال تأدية الوظيفة أو بسببها

                                             
م، منشور في عدد يناير وفبرايـر، مجلـة    1982مارس سنة  17في  51لسنة  1084نقض مدني الطعن رقم  1

 51األحكام المدنية والتجارية، الطعن رقم - حكم المحكمة االتحادية العليا : ، وكذلك114م ص  1984المحاماة 
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في : ((م والذي قضي بأن 2002- 6- 16ضائية، بتاريخ  ق 22لسنة 

الدعوى وتقدير األدلة والقرائن فيها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة 
ب من قانون المعامالت المدنية  1/ 313وإن مسؤوولية المتبرع عن أعمال تابعة طبقاً لنص المادة . تكفي لحمله

تقوم على عنصر السلطة الفعلية وأن تكون تلك السلطة منصبة على الرقابة والتوجيه وأن يرتكب التابع الخطـأ  
حال تأديته لوظيفته أو بسببها وأن يكون الغير حين تعامل مع التابع معتقدا صحة الظاهر من أن التـابع يعمـل   

كان تعامل معه عالما بأنه إنما يعمل لحساب نفسه، وأن المعاملة إنما كانت تقوم علـى  لحساب متبوعه، أما إذا 
أساس ذلك، وعندئذ ال يكون بالبداهة ثمة وجه لتضمين المتبوع، والمقصود بالخطأ في تأدية الوظيفة أن يكـون  

الوظيفة أن تكون الوظيفة  أما الخطأ بسبب. الخطأ الذي يرتكبه التابع قد وقع وهو يؤدي عمالً من أعمال وظيفته
م  2003لسـنة   88، وكذلك حكم محكمة تمييز دبي، في الطعن رقم ))هي السبب في ارتكاب التابع لهذا الخطأ

 .م، والذي جاء فيه بنفس المضمون لعالقة التبعية في الحكم السابق 4/4/2004قضائية، بتاريخ 
م، الناشر دار الجامعة الجديدة للنشر،  2006، ))االلتزام مصادر((محمد حسين منصور، النظرية العامة لاللتزام  1

  .وما بعدها 661اإلسكندرية، ص 



  
  
  

 أساس مسؤولية مأموري الضبط القضائي ووسائل دفعها:  الرابعالفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-179- 

ل المتبوع عن أعما وليةمسؤنظريات واآلراء التي قيلت حول مجموعة من الوفيما يلي 
القانون والقضاء  تابعه وذلك في فقه القانون المصري واإلماراتي مع التفرقة بين ما أخذ به

على المتبوع عن أعمال تابعه مع ما أخذ به القانون والقضاء  وليةالمسؤ؛ إلثبات المصري
  .اإلماراتي

  
  نظرية الخطأ المفترض :أوال

؛ أي ،كب خطأ مؤداه الخطأ في االختيارسأل على أنه ارتالمتبوع ُي ّنيتجه الفقه إلى القول إ
إذ في كثير  ،ولكن هذا األساس محل انتقاد ،عليهخطأ في اإلشراف أنه أخطأ في اختيار تابعه وأ

فقد تخيره القوانين واللوائح على  ،من األحيان ال يتوافر للمتبوع الحرية الكاملة في اختيار تابعيه
فضال عن أنه من حيث الواقع يصعب عليه القيام  ،يضيق من هذه الحريةَمْن اختيار معين أو 

  .باإلشراف على تابعيه في كل لحظة
ليه الحكم المطعون في قضاء المحكمة االتحادية العليا إ، لما استخلص ولنضرب مثال بذلك

 لمصلحة القانون بحكم مقررة تبعية وليةمسؤ هي تابعه خطأ عن المتبوع وليةمسؤ أن
 تحديده بصدد عالمشّر أن وليةالمسؤ هذه ومناط القانوني، الضمان فكرة على وتقوم المضرور،

 أعمال من عمال يؤدي وهو التابع خطأ على وليةالمسؤ قصر يقصد لم المتبوع وليةمسؤ نطاق
 كلما أو الوظيفة تأدية أثناء منه وقع قد التابع فعل كان كلما وليةالمسؤ تحقق بل وبسببها، وظيفته
 ارتكابه، فرصه طريق بأي له هيأت أو الخطأ فعله إتيان على عدتهوسا الوظيفة، هذه استغل
 إليه دفعه الذي الباعث أكان وسواء ،شخصي باعث عن أم المتبوع لمصلحة رتكبا سواء
 أنب وذلك علمه، بغير أم المتبوع بعلم الخطأ وقع وسواء بها، له عالقة ال أم بالوظيفة متصال
 على يدل رسمية، مهمة من عودته أثناء الشرطي يقودها التي الحادث في تسببت التي السيارة

 عن الًومسؤو متبوعاً يجعله مما ،للمرفق تابع شرطي كسائق وظيفته تأدية حالة في كان هأن
  .1اإلماراتي المدنية المعامالت قانون من) 313( بالمادة عمال لتابعه، الضار الفعل

                                             
- 6- 16قضائية، بتـاريخ   27لسنة  103األحكام المدنية والتجارية، الطعن رقم - حكم المحكمة االتحادية العليا  1

المطعون فيه الخطـأ فـي    وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم: ((، والذي جاء فيه2008
تطبيق القانون والفساد في االستدالل والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في األوراق إذ قضى بمسؤوليتها عن 
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صهريج (باعتباره يعمل لديها وكان يقود سيارتها  16912الخطأ المنسوب للمطعون ضده الثاني الشرطي رقم 

ل تأديته لوظيفته مما يجعلها باعتبارها متبوعة مسؤولة عن أعمـال  أثناء عودته من مهمة رسمية وحا) اإلطفاء
م في شأن السير والمرور  1995لسنة  21تابعها، حالة أنها تمسكت بدفاعها من جهة بأن القانون االتحادي رقم 

أديتها لواجباتها منه تعطيان األولوية بالمرور لسياراتها أثناء ت) 4(منه والئحته التنفيذية في المادة ) 6(في المادة 
وتبيح لها عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وعالماته مما يحق معه لمركباتها عند الضـرورة الـدخول   
والدوران من مكان ممنوع، وبالتالي فإن سائقها لم يخالف القانون عندما كان يقود سيارتها ببطء وإنمـا سـائق   

تحكم في سيارته لسرعته، ومن جهة أخرى فإن خطأ سائقها كان السيارة األخرى المتوفى هو الذي لم يستطع ال
خطأ شخصيا وليس خطأ مرفقياً إذ ليس من مهام وظيفته مخالفة أنظمة ولوائح المرور أثناء القيادة والـدوران  

لخطأ بالسيارة من مكان ممنوع وقد تمت إدانته جزائيا بالتهم المسندة إليه وبالتالي تقع عليه وحده المسؤولية عن ا
والضرر الذي أحدثه بوصفه كان حارسا على السيارة حال قيادته لها وتقع عليه مسـؤولية أخـذ االحتياطـات    
الالزمة لوقاية الغير من ضررها ومن ثم فهي غير مسؤولة عن فعله غير المشروع لتجاوزه مهـام وظيفتـه   

وحيث إن هذا  ه،عيبه ويستوجب نقضكسائق، إال أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعها وألزمها بالتعويض بما ي
النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسؤولية المتبوع عن خطأ تابعه هي مسؤولية تبعية 
مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني، ومناط هذه المسؤولية أن المشرع 

تبوع لم يقصد قصر المسؤولية على خطأ التابع وهو يؤدي عمال مـن أعمـال   بصدد تحديده نطاق مسؤولية الم
وظيفته وبسببها، بل تحقق المسؤولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما اسـتغل هـذه   

ة المتبوع الوظيفة، وساعدته على إتيان فعله الخطأ أو هيأت له بأي طريق فرصه ارتكابه، سواء ارتكب لمصلح
أم عن باعث شخصي وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصال بالوظيفة أم ال عالقة لها بها، وسـواء وقـع   
الخطأ بعلم المتبوع أم بغير علمه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بتعويض 

ون ضده الثاني على ما استخلصه من خطـاب مـدير   المطعون ضدهم والرجوع بما تؤديه على تابعها المطع
م، ومن خطاب وكيـل وزارة   2003/  17/3بتاريخ  1993/  8/4الطاعن إلى المدير العام للدفاع المدني رقم 

م إلى وكيل وزارة العدل من أن السيارة  2003/  16/4بتاريخ  1241./ ق . ش  1795/2001الداخلية رقم 
أثناء عودته من مهمة ) المطعون ضده الثاني.... ( 16912ا الشرطي السائق رقم التي تسببت في الحادث يقوده

رسمية، مما يدل على أن المطعون ضده الثاني كان في حالة تأدية وظيفته كسائق شرطي تابع لها وبسببها، مما 
عامالت المدنية، وإذ من قانون الم) 313(يجعلها باعتبارها متبوعة مسؤولة عن الفعل الضار لتابعها عمال بالمادة 

حيث إنه لما ، كان هذا االستخالص سائغا وبما له أصله الثابت باألوراق ومن ثم يضحى النعي على غير أساس
  )).تقدم يتعين رفض الطعن
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  نظرية تحمل التبعية :ثانيا
وعلى ذلك  ،ى أساس أن المتبوع الذي يستفيد أو ينتفع بنشاط تابعهتقوم هذه النظرية عل

فقا لهذه وو ،هذا النشاط وما ينجم عن مخاطر قد تلحق الضرر بالغير يجب أن يتحمل تابعية
ألنه قد استفاد ربحا من النشاط الذي يمارسه ؛ متبوع يسأل بناء على نظرية الخطأالنظرية فإن ال

ه وفقا ألحكام القضاء نإحيث  ،ساس محل شكغير أن هذا األ ،ومن له الغنم فعليه الغرم
  .فإن للمتبوع الرجوع على تابعه بما يكون قد عوضه أو دفعه من تعويض ،ونصوص القانون

ألنه في  ؛أما من ناحية الواقع فقد يصعب عمال على المتبوع أن يسترد تعويضا من تابعيه
فاستيفاء ما اكتسبه المتبوع من فائدة  ،ي فترة سابقةألنه قد اكتسب ربحا ف؛ الواقع لم يخسر شيئا

  .1أو منفعة يتعارض مع أسس فكرة الخطأ
  

  نظرية الضمان :ثالثا
تفترض هذه النظرية كنقطة بداية أن حقوقنا يجب أن تكون محمية ضد كل اعتداء يمس 

 وليةالمسؤن فإ ،سأل المتبوعوهذه النظرية تسمح لنا بأن نتفهم األساس الذي بمقتضاه ُي ،بها
ة الجسدية كالحق في الحياة والحق في السالم( بحقوقنا كجزاء ترتبط بالنشاط الذي يضر أو يمّس

ويتمثل ذلك النشاط  ،حيث يجب أن نفهم فكرة النشاط بالمعنى الواسع ،)والحق في حرمة الملكية
أيضا على غير أن النشاط يفهم  ،الشخصية وليةالمسؤالمحض الذي على أساسه تقوم  الشخصي
  .عن حراسة األشياء المدنية وليةالمسؤ اي تقوم عليهآلالت واألشياء التلل اأنه استعم

وهذا األخير  ،وهناك شكل آخر من أشكال النشاط هو االستفادة من أعمال وخدمات الغير
م فالتابع في حقيقة األمر ما هو إال آلة ذكية تخد ،هو الذي يفسر نظرية المتبوع عن أعمال تابعيه

وينشأ عن ذلك أنه لما كان التابع يتصرف لحساب متبوعه فإن الضرر الناشئ ينجم  ،المتبوع
غير مباشرة كما يعتقد  وليةمسؤمباشرة وليست  وليةمسؤفاألمر يتعلق ب ،عن نشاط المتبوع نفسه

فالمتبوع يسأل عن األضرار الناجمة عن نشاط تابعيه على ذات األساس الذي يسأل  ،البعض
إال أن  ،لشخص عن األضرار الناشئة عن استخدامه آلالت تخدم حياته أو أغراض مهنتهعليه ا

                                             
 .وما بعدها 380عماد أبو سمرة، مرجع سابق، ص : راجع 1
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التصرف  ههناك اختالفا يتعين عدم إهماله وهو أن التابع باعتباره آلة ذكية هو إنسان يمكن
وهذا  ،وتعليماته المتبوععيدا كل البعد عن أوامر تصرفا خاصا أو يقوم بنشاط خاص به وب

  :ت خاصة حول هذا االختالف في مضمون النظريةيفترض عدة تساؤال
 ؟باإلضافة للمتبوع اتجاه المضرور الأليس التابع مسؤو :أوال 
 سترداد ما يكون ال؛ ز فيها للمتبوع الرجوع على تابعههل توجد حاالت ال يجو :ثانيا

 ؟قد دفعه من تعويض
 المتبوع؟ وليةمسؤأليست هناك حدود ل :ثالثا 

ع في جميع الحاالت عن أعمال تابعه أم يتوقف ذلك على ارتباط بمعنى هل يسأل المتبو
بمعنى أال يسأل المتبوع متى كان نشاط التابع منقطع  ،نشاط التابع بالوظيفة التي يعمل فيها
  .1الصلة عن النشاط الذي اختاره المتبوع

                                             
: جامع القانوني، وقد جاء في هذا الحكم، ال18/2/1988جلسة  53للسنة القضائية  1969نقض مدني، الطعن رقم  1

من القانون المدني المصري وعلى  1/174أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المقررة بالمادة 
ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة هي مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، تقوم على فكرة 

ع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد وللمتبوع عمـال  الضمان القانوني فالمتبو
من القانون نفسه الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي بـه مـن التعـويض     175بنص المادة 

للسـنة   960للمضرور ال على أساس أنه مسؤول معه بل ألنه مسؤول عنه، وكذلك نقض مدني الطعن رقـم  
األحكام الجزائيـة فـي    - ، الجامع القانوني، وكذلك حكم المحكمة االتحادية27/12/1990جلسة  58قضائية ال

وأن رابطة السببية بين خطأ : ((م، والذي جاء فيه أيضاً 2004- 4- 3قضائية، بتاريخ  24لسنة  170الطعن رقم 
بب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور المتهم والضرر تتوافر كلما كان خطأ المتهم متصالً بالحادث اتصال الس

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكـم  . وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ
المستأنف أنه أدان المتهم األول على سند من أنه تجاوز بعمله غير المشروع ما تتطلبه منه مسؤوليته الوظيفية 

له قانوناً إذ إن الثابت من األوراق أن الطاعن كان يطارد المجني عليه بسيارات الشرطة  لتجاوزه الحدود المقررة
وأنه قام بصدم سيارة المجني عليـه عـدة   ) اللومينا(وتجاوز حدود أكثر من إمارة بعدة سيارات ومنها السيارة 

يه وإّن المشرع أباح له أن مرات كان آخرها االصطدام الذي حدث التدهور بنتيجته وانتهى إلى وفاة المجني عل
يقوم بمحاولة إيقافه وضبطه وتعقبه بشكل ال يؤدي إلى كوارث أو أال يقوم بالمطاردة ويقوم بمحاولة القبض عليه 
بالطرق المشروعة وبحصافة رجال األمن ال بالشكل الذي أدى إلى وقوع الحادث إذ الثابـت مـن األوراق أن   
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  فكرة النيابة :رابعا
فخطأ  ،ه عن طريق التابعفإن المتبوع يمثل داخل مشروعه أو عمل ،وفقا لهذه النظرية

 وليةمسؤع هي المتبو وليةمسؤإلى القول بأن وهذا يؤدي بنا  ،خطأ المتبوع نفسهالتابع ما هو إال 
نقد شديد من الفقه وأن فكرة اإلنابة ال غير أن هذه الفكرة أيضا محل  ،ناشئة أو مبنية على الخطأ

  .ابة في األفعال القانونيةتكون إال في العقود والتصرفات القانونية األخرى وال إن
نه من المتعذر اعتبار خطأ الغير وهو من التابع يعادل بصفة تلقائية ومن ناحية أخرى إ
فالقول أن مرفق  ،وذلك ألن فكرة الخطأ تعبر عن تصرف شخصي؛ الخطأ الشخصي للمتبوع

  .يرخطأ أمر صعب التفسقد أ - مأمور الضبط القضائي- ألن التابع  ؛خطأالضبط القضائي أ
  

  فكرة الحلول :خامسا
بحيث يصبح التابع  ،هد إليه من أعمالوقفا لهذه النظرية يحل التابع محل المتبوع فيما ُع

فإذا  ،بحيث يمكن النظر إليها باعتبارها شخص واحدا ،مجرد آلة في يد المتبوع ينفذ بها أعماله
ة غير مشروعة باعتبار أنها فيسأل المتبوع عما يقع من تابعه من أفعال ضار؛ ارتكب التابع خطأ
ن التابع ليس إال امتدادا لشخصه فيما يرتكبه التابع من خطأ ينسب إلى إذ إ ،وقعت منه شخصيا

  .المتبوع
  

  نظرية التأمين القانوني :سادسا
ع المتبوع كمؤمن نتيجة ا لهذه النظرية فإن هذا األساس يكمن في اعتبار المشّرقًفو

وبالتالي فرض عليه أن يضمن الغير ضد  ،ه من خدمات تابعهالستفادته أو احتمال استفادت
وذلك أثناء ممارستهم لما عهد إليهم  ،المخاطر التي قد تصيبهم من األخطاء الواقعة من تابعيه

وعليه أن يحسن اختيار من يلحق بخدماته  ،وعلى ذلك يمكن اعتبار المتبوع مؤمنا ،من أعمال
  .وفرض الرقابة عليه أثناء العمل

  
                                                                                                         

دة وصدم سيارة المجني عليه لعدة مرات ومن ثم فإن عمله هذا أخرجه من المتهم كان يسير بسيارته بسرعة زائ
  )).كونه يقوم بعمله وفقاً للقانون أو بحسن نية إلى اعتبار عمله إخالالً بما تفرضه عليه أصول وظيفته
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  فكرة العدالة :ابعاس
الذي يستوجب  ،استند بعض الفقه إلى المبادئ العامة للعدالة وضرورات النظام االجتماعي

فهو نوع من  ،وعبء تعويض األضرار الناشئة عن أفعال تابعيه ،اباعتباره إنسانً  تحمل المتبوع
وهذا األمر  ،أنواع الضمان القانوني في تحديد المضرور شخصا موسرا فيتحمل عبء التعويض

غير كافية من  نه ال يخفي أن هذه الفكرةأغير  ،ال يتوافر في كثير من األحيان بالنسبة للتابعين
فكرة العدالة فكرة واسعة وغامضة وليست لها  حيث إنلتأسيس فكرة المتبوع ؛ الناحية القانونية
لقول بأن العدالة وا ،ذلك أن القانون بصفة عامة يستند إلى العدالة وقواعدها ،حدود واضحة

تفسير من وجهة نظر محدث  والضرر االجتماعي يستوجب تحمل المتبوع لعبء التعويض هو
لهذا األخير أن يسأل على أي أساس تحمل  ، إذنوليس من وجهة نظر المتبوع) التابع(الضرر 
رة وزامثال  وليةمسؤء المصري قد استقر على انعقاد ورغم تلك النظريات فإن القضا .التعويض

يتمثل في مظنة  وليةالمسؤوأن أساس هذه  ،2الداخلية عن أعمال رجال الضبطية القضائية
 ،أو في مراقبتهم وتوجيههم ،افتراض الخطأ في جانبها في اختيار رجالها ومستخدميها وعمالها

مقر عمله فإن  ،ثناء تأدية الوظيفة أو بسببهاوع خطأ من مأمور الضبط القضائي أفمتى ثبت وق
   .3المتبوع عن فعل التابع وليةمسؤعن هذا الخطأ عن طريق والً مسؤ يصبح

                                             
أنه  :، الجامع القانوني وقد جاء في هذا الحكم3/5/1956جلسة  22للسنة القضائية  370نقض مدني الطعن رقم  2

متى كان الثابت أن التابع هو مستخدم لدى وزارة الداخلية في وظيفة بوليس ملكي وأن الوزارة سلمته لمقتضيات 
وظيفته سالحا ناريا وتركته يحمله في جميع األوقات وأنه ذهب حامال هذا السالح إلى حفلة عرس دعي إليهـا  

عـن   اضرين فإن وزارة الداخلية تكون مسؤولةوهناك أطلق السالح إظهارا لمشاعره الخاصة فأصاب أحد الح
األضرار التي أحدثها تابعها بعمله هذا غير المشروع وال يؤثر في قيام مسؤوليتها أن يكون تابعها قـد حضـر   
الحفل بصفته الشخصية ما دام عمله الضار غير المشروع متصال بوظيفته مما يجعله واقعا منه بسبب الوظيفة 

مدني مصري، حيث أنني أرى الصواب فيما أخذت به المحكمة في هذا الحكم وذلك لعدم  174وذلك وفقا للمادة 
رقابة وزارة الداخلية بتابعيها بصفة مستمرة خارج أوقات الدوام الرسمي ما دام أنه كان حامال لسالح منبثق من 

 .صفته الوظيفية عن طريق المتبوع
أن من : الجامع القانوني وقد جاء في هذا الحكم 3/2/1980جلسة  50للسنة القضائية  6نقض مدني، الطعن رقم  3

منه على أن يكـون   1/174المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني إذ نص في المادة 
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 ،أصلية عن فعل أو خطأ منسوب للشخص اإلداري وليةمسؤاإلدارة هنا ليست  وليةمسؤو
 ،تبعية مترتبة على فعل خاطئ وقع من مأمور الضبط القضائي التابع لها وليةمسؤإنما هي 

  .1المتبوع عن أعمال تابعه كما يسألفتسأل عن أفعاله غير المشروعة 
مرفق الضبط  وليةمسؤالمفترض هي األقرب إلى طبيعة  نظرية الخطأمن هنا فإّن 

دئ العامة المهيمنة على هذه القضائي المدنية بصفة تبعية في القانون المصري والمبا
  .2وليةالمسؤ

نسوب أصلية عن فعل أو خطأ م وليةمسؤالمرفق هنا ليست  وليةمسؤومما سبق نجد أن 
خاطئ وقع من مأمور الضبط تبعية مترتبة على فعل  وليةمسؤإنما هي  ،للشخص اإلداري

   .المتبوع عن أعمال تابعه وليةمسؤاله غير المشروعة على أساس فتسأل عن أفع؛ القضائي
المتبوع عن أعمال تابعه وفقا لقانون المعامالت المدنية  وليةمسؤأما من ناحية تأسيس 

متبوع في الرقابة تشترط وجود سلطة فعلية لل وليةالمسؤذكرنا سابقا أن هذه  فقد ،اإلماراتي
 ،سلوك التابع والحيلولة دون إلحاق الضرر بالغيرل اًهذه السلطة ليس ضبط ومفهوم ،والتوجيه

غايتها ضمان  ّنبل إ ،ومن في حكمه ،متولي الرقابة على القاصر وليةمسؤكما هو عليه في 

                                                                                                         
المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو 

قد أقام هذه المسؤولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع مرجعه سوء اختياره لتابعه أو تقصيره فـي  بسببها 
رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسؤولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حـال  

تابع وهو يؤدي عمال مـن أعمـال   تأدية وظيفته أو بسببها، لم يقصد أن تكون المسؤولية مقصورة على خطأ ال
وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية إلمكان وقوعه، بل تتحقـق  
المسؤولية أيضا كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية 

ء ارتكبه لمصلحة المتبوع أم عن باعث شخصي، وسواء كان الباعث الذي دفعه طريقة كانت فرصة ارتكابه سوا
قدري عبد الفتاح الشهاوي، النظرية العامة للمسـؤولية  : إليه متصال بالوظيفة أم ال عالقة له بها لالستفادة انظر

 .323م، دار المعارف باإلسكندرية، ص  1974، سنة )جنائيا وإداريا(الشرطية 
 .385رة، مرجع سابق، ص عماد أبو سم 1
 .137محسن عبد الحميد البيه، مرجع سابق، ص  2



  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي
 

-186- 

 

وتنظيمه لمصلحة المتبوع أو المرفق التابع إليه مأمور  ،القضائي لعمله حسن أداء مأمور الضبط
  .1الضبط

متولي الرقابة على فكرة  وليةمسؤاراتي عندما أسس وقد يكون هذا هو دافع القانون اإلم
المتبوع عن أفعال  وليةمسؤيعر للتقصير باال في تنظيمه ل لم أنه في حين ،2التقصير المفترض
ب من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي سالفة الذكر /313/1نص المادة  تابعه فلم يرد في

  .كان واجب اإلثبات أم مفترضاأسواء  ،أدنى إشارة إلى هذا التقصير
المتبوع عن أفعال تابعه وفقا للقانون  وليةمسؤلبعض من هذا االعتبار أن أساس وقد يظهر ل

بمقابل  ع أن يتحمل نتائج النشاط الضار لتابعيهفعلى المتبو ،اإلماراتي هي فكرة الغرم بالغنم
غير أن هذا التأسيس يتنافى مع ما كفله  ،)مأموري الضبط القضائي(انتفاعه من نشاط هؤالء 

إذ ليس من  ،المشرع اإلماراتي للمتبوع من الرجوع على التابع بما أداه للمضرور من تعويض
التعويض ومرة برجوعه  م مقابلهالذي غر مرتين مرة من عمل التابع العدل أن يغنم المتبوع

  .3على األخير بما أداه للمضرور
المتبوع عن أفعال تابعه وفقا لقانون المعامالت  وليةمسؤفي تأسيس  بعض الفقهاءما ذهب ك

والتي من شأنها أن تلزم المتبوع بسداد دين  ،المدنية اإلماراتي على فكرة الكفالة بنص القانون
  .4تابع المدين به ليرجع عليه بعد الوفاءالتعويض بدال عن ال

                                             
 .50عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
 .27 – 26عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  2
 .50عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  3
قا، مرجع سابق، الزر: وهذا هو التوجه الحديث للمسؤولية المثبتة للمتبوع عن أفعال تابعه، ومن هذا الرأي راجع 4

 51عدنان سرحان، مرجع سابق، ص : ، وكذلك577مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص : ، وأيضا161ص 
، 5/6/1990القضائية في  12مدني لسنة  42االتحادية العليا، الطعن : وهو أيضا رأي القضاء اإلماراتي، انظر

ضا حكم محكمة تمييز دبي فـي  وأي 431ص  70المبدأ  2، ع15/1990مجموعة األحكام، مرجع سابق، س 
، مجموعة أحكام المحكمة الصادرة عن دائرة المحاكم بدبي 7/7/2002حقوق في  2002لسنة  214الطعن رقم 

 .647ص  111المبدأ  13، ع2002
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ويضات لتغطية التع؛ في المقترح بإنشاء صندوق يمكن أن تساعدناكما أن هذه النظرية 
المدنية لمأموري الضبط القضائي والتي سيتم دراستها في الفصل األخير  وليةالمسؤوالتأمين عن 

  .هذا البحثمن 
المتبوع عن أعمال تابعه  وليةمسؤقواعد الخاصة بلاأن  من المقرر فقهاً وقضاًء هفإنّعليه و
بسبب ما يصيب األفراد في  ،التطبيق في دعاوى التضمين التي ترجع على الحكومة واجبةهي 

اإلدارة ال تسأل إال إذا ويترتب على هذا أن  ،حرياتهم وأموالهم بفعل مأموري الضبط القضائي
أفعاله قد وصلت إلى حد التعسف الستعمال وأن  ،مأمور الضبط القضائي نفسه وليةمسؤثبتت 

بأن أتى أفعاال غير مشروعة أثناء ممارسة العمل الوظيفي أو كان فعله ال يحقق  ،سلطة وظيفته
لتحقيق غرض شخصي بدوافع غير  ؛ لجهته إال مصلحة قليلة األهمية أو استغل سلطة الوظيفة

ن المساس بالحقوق والحريات أو أو الخروج على حدود وواجبات الوظيفة بما يتضم ،مشروعة
اإلهمال في أداء واجبات الوظيفة أو أداء الواجب الوظيفي بالطيش القائم على غير األسباب 

ومتى ثبت أن الفعل الذي  ،المعقولة أو أداء الواجب الوظيفي بما يخالف أحكام المنظم للوظيفة
الخطأ كما يكفي أن يقع  ،وليةسؤالمدية الوظيفة أو بسببها ثبتت أحدث الضرر قد وقع أثناء تأ

أت لت ارتكاب الخطأ أو ساعدت عليه أو هّيوذلك بأن تكون الوظيفة قد سّه؛ بمناسبة الوظيفة
  .1الفرصة الرتكابه

المتبوع إذا وقع الخطأ بمناسبة  وليةمسؤمحكمة النقض المصرية بتقريرها وعلى ذلك تسير 
لخطأ أو ساعدت عليه أو هيأت الفرصة وبأن تكون الوظيفة قد سهلت ارتكاب ا ،الوظيفة
  .2الرتكابه

استثناء  وليةالمسؤألن هذه  ،فال يسأل عنه المتبوع ،أما إذا كان الخطأ أجنبيا عن الوظيفة
 تتعَد من األصل العام الذي يقضي بأن اإلنسان ال يسأل إال عن أعماله الشخصية ما دام أنها لم

  .3ذلك األصل

                                             
 .326ص  682عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، بند  1
، الجامع القانوني وكذلك نقض مـدني فـي   27/1/1941جلسة  11القضائية  للسنة 651نقض مدني الطعن رقم  2

 .436ص  3، مجموعة عمر 156، رقم 14/5/1942
 .، والجامع القانوني198ص  14، مجلة المحاماة س 19/11/1934نقض مدني في  3
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مأمور الضبط  وليةمسؤأن أساس  :ثين السابقين ما يلينا نستخلص من المبحإنوهنا ف
  :القضائي تتمثل في ثالث صور

 مأمور الضبط القضائي المباشرة وقسمت إلى حالتين هما وليةمسؤهي  :األولى: 
 .بدون خطأ وليةمسؤو ،خطئية وليةمسؤ

ي واإلماراتي على حد سواء في حصر ففي الحالة األولى اتجه الفقه والقضاء المصر
أما الحالة  ،والمتمثل في الخطأ العمدي والخطأ الجسيم ،في الخطأ الشخصي الخطئية وليةمسؤال

بهذه  برفض األخذفقد اتجهت أحكام القضاء والفقه المصري ؛ بدون خطأ وليةالمسؤوهي الثانية 
 الشخصية وليةالمسؤ؛ النعدام بعدم األخذ بها فقه القانون اإلماراتي كما أننا نوافق ،النظرية

 ون قد ارتكب فعال سواء إيجابيا أمبد أن يك والشخص حين يسأل ال ،لمأموري الضبط القضائي
 .وهذا الفعل بدوره قد أصاب الغير بالضرر ،سلبيا

 غير مباشرةي أو الدولة بصفة تبعية مرفق الضبط القضائ وليةمسؤهي  :الثانية، 
باإلضافة  ،أمور الضبط القضائيالشخصية لم وليةالمسؤنشأت عنها  وليةالمسؤفوجدنا أن هذه 

وذلك استنادا إلى  ،غير المباشرة للدولة وليةالمسؤالتبعية لمرفق الضبط القضائي  وليةالمسؤإلى 
أساس تلك وقد اتجه الفقه المصري إلى القول بأن  ،1المتبوع عن أعمال تابعه وليةمسؤ

                                             
- 6- 16ئية بتـاريخ  قضـا  12لسنة  275األحكام المدنية والتجارية، الطعن رقم - حكم المحكمة االتحادية العليا 1

لما كان من المقرر أن المتبوع يكون مسؤوالً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعملـه  : ((، والذي جاء فيه1991
غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها، فال مسؤولية على المتبوع إذا كان التابع قد 

عمل أو في غير مكانه، كما أنه ال مسؤولية على المتبوع إذا وقع ارتكب عمله غير المشروع في غير أوقات ال
أمـا   .الفعل غير المشروع من التابع في أوقات العمل أو في مكانه، إذا كان الفعل ال عالقة له به، أي؛ بالعمل

يجب : األول المعيار  أعمال التابع التي ال تتعلق مباشرة بتنفيذ واجبات وظيفته ولكنها تقع بسببها فثمة معياران
أن تكون الوظيفة ضرورية إلمكان وقوع الخطأ بحيث لوالها لما استطاع التابع أن يأتي العمـل الـذي جعلـه    

ومن ثم فإنه عندما ال يكـون    أن يكون التابع لم يفكر في ارتكاب الخطأ لوال الوظيفة،: المعيار الثاني .مسؤوالً
ه فإنه يكفي العتبار الخطأ واقعاً بسبب الوظيفة أن تكون هناك الخطأ من التابع واقعاً في عمل من أعمال وظيفت

عالقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر في 
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ختلف الفقهاء في تأسيس فقد اأما الفقه اإلماراتي  ،هي نظرية الخطأ المفترض وليةالمسؤ
نا نرى أن الدولة أو حيث إن ،القانون فيها إلى نظرية الغرم بالغنم أو الكفالة بنص وليةالمسؤ

 يل بنصوص القانون الذي يتحمل أخطاءالمرفق التابع إليه مأمور الضبط القضائي هو الكف
ي الضبط ر من أفعال مأمورول عن تعويض الغير في حالة إصابته بضروالمسؤ ،تابعيه

  .من خالل نظرية الخطأ المفترض من جانبه القضائي
  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<<Vêñ^–ÏÖ]<¼f–Ö]<ë…çÚ`Ú<î×Â<ÐÊ†¹]<Åçq…< <
  

  :تقسيم
عن أعماله وأعمال تابعيه المدنية  وليةالمسؤف في رابطة مرفق الضبط القضائي كطر

لحق في ولهذا فالمضرور له ا ،وال عن ضمان وصول التعويض إلى المضروريكون مسؤ
ألنه يفترض فيه القدرة على الدفع  ،الرجوع على المرفق للحصول على حقه في التعويض

أو غير قادر على دفع مبلغ  ،واليسر بخالف مأمور الضبط القضائي الذي يمكن أن يكون معسرا
  .التعويض بأكمله

الذي كفله واألساس  ،1ويثار التساؤل حول كيفية استرداد المرفق ما دفعه نيابة عن تابعيه
مأمور الضبط القضائي بمبلغ ماراتي للمرفق بحقه بالرجوع على المصري واإل انالمشرع

                                                                                                         
ي ارتكابه لوال الوظيفة ويستوي أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع حدود وظيفته أو عن طريق اإلساءة ف

   )).استعمال هذه الوظيفة أو عن طريق استغاللها
: ، الجامع القانوني وقد جاء في هذا الحكـم 22/6/1982بجلسة  51للسنة القضائية  902نقض مدني الطعن رقم  1

وعلى ما جرى به قضـاء هـذه المحكمـة،    : لئن كانت مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي
حكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم مسؤولية تبعية مقررة ب

الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد بحيث إذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله 
الضرر وذلك إعمـاال   على تابعه محدث الضرر في الحدود التي يكون فيها هذا التابع مسؤوال عن تعويض هذا

من القانون المدني المصري مثلما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله ألنه المسؤول  175لحكم المادة 
عنه وليس مسؤوال معه إال أن التابع في حالة الرجوع عليه من متبوعه أن يتمسك في مواجهته ليس فقط بالدفوع 

وكذلك نقض . المضرور بل ربما قد يكون لديه من دفوع قبل هذا المتبوعالتي كان له أن يتمسك بها في مواجهة 
لـئن  : ، الجامع القانوني، وقد جاء في هذا الحكم30/1/1969جلسة  34للسنة القضائية  540مدني الطعن رقم 
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ذلك من سنرى و ،ر أثناء ممارسة وظيفته أو بسببهاـالتعويض عن الضرر الذي أحدثه بالغي
  :هما فرعينخالل 
 .الموقف في مصر :األول فرعال - 
  .الموقف في اإلمارات :الثاني فرعال - 

  
  مصرالموقف في  :األول فرعال

  التشريع في مصر :أوال
التي تتمثل في خضوع  ،من عالقة التبعية - كما بيناها سابقا- أساسها هنا  وليةالمسؤتستمد 

التابع وحق المتبوع في ممارسة السلطة الفعلية المتمثلة في األوامر والتعليمات المتعلقة بكيفية 
المقابل أو عدمه أو إلى الصفة االجتماعية لألطراف  دون النظر إلى ،إنجاز التابع ما عهد به إليه

من القانون المدني المصري سالفة  174في نص المادة  ليةؤالمسئومجال هذه  ،المعنيين باألمر
 حيث جاء ،وهذه المادة وضعت لضمان المضرور من حصوله على حقه في التعويض ،الذكر

فق في حقه على ما دفعه المضرور من لنفس القانون بالضمان للمر 175نص المادة التالية 

                                                                                                         
أن كان ال يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إال إذا قام بأدائه للمضـرور إال  

القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه في الدعوى التي يرفعها المضرور وحده وأن يطالب المتبوع في هذه 
الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور، وذلك لما للمتبوع من مصلحة في هذا االختصام ألن 

ته وهو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع على الدفاع مسؤوليته تبعية لمسؤولية التابع فإذا استطاع هذا درء مسؤولي
عن نفسه، استفاد المتبوع من ذلك وانتفت بالتالي مسؤوليته هو وإذا لم يستطع التابع كان حكم التعويض حجـة  
عليه فال يمكنه أن يعود فيجادل في وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض 

ه وطبيعي أنه إذا حكم للمتبوع في تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع فـإن  المحكوم ب
تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقا على وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم عليـه للمضـرور،   

مة الـنقض المصـرية،   مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي وعلى ما جرى به قضاء محك
مسؤولية تبعية بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل 

، جلسـة  58للسنة القضائية  960وكذلك نقض مدني الطعن رقم . المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد
 .، الجامع القانوني27/12/1990
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تابعه  إلىللمتبوع الحق في الرجوع  يكون فيها - مأمور الضبط القضائي- ضرر قام به تابعه 
؛ ألنه ول معه بلأساس أنه مسؤال على  ،محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور

  .1ول عنهمسؤ
  

  موقف محكمة النقض المصرية :ثانيا
عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على الحق لمتبوع ن لأ المحكمةفلقد قررت 

  :بإحدى دعوتين - مأمور الضبط القضائي- التابع 
 من القانون المدني المصري  799دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة  :األولى

من  326 في المادةالتي ليست إال تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانونية المنصوص عليها 
محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزما  والتي تقضي بأن الموفي يحّل ،القانون نفسه

 .بوفاء الدين عن المدين
 من القانون المدني  324الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة  :الثانية

لرجوع على المدين كان له حق ا ،إذا قام الغير بوفاء الدين(( :أنه المصري والتي تنص على
لمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي وفاه عنه بالدعوى فليس ل وهنا ،))بقدر ما دفعه

 وذلك لما ؛من القانون المدني المصري 800ع المصري في المادة الشخصية التي قررها المشّر
 ،لدائن وحدهكانت الكفالة لمصلحة اف ،مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوىالهو  كان

 .2وضمان المتبوع ألعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده
 
 

                                             
للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع : من القانون المدني المصري، والتي تنص على أنّه 175مادة راجع نص ال 1

 960عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤوال عن تعويض الضرر، وكذلك نقض مدني الطعن رقـم  
 .الجامع القانوني 58للسنة القضائية 

، الجامع القانوني، وكذلك نقـض مـدني   27/12/1990جلسة  58للسنة القضائية  960نقض مدني الطعن رقم  2
 540، الجامع القانوني، وكذلك نقض مدني الطعن رقم 10/5/1979، جلسة 43للسنة القضائية  871الطعن رقم 

 529، 527عماد أبو سمرة، مرجع سابق ص : ، الجامع القانوني، راجع30/1/1969بجلسة  34للسنة القضائية 
 .وما بعدها
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  موقف القضاء اإلداري المصري :ثالثا
استقرت محكمة القضاء  ،م 1971لسنة  47ر قانون مجلس الدولة بمصر رقم وبصد

ييز بين الخطأ الشخصي بد من التم ال :اإلداري المصري على عدة مبادئ مهمة تتمثل في اآلتي
يتحمل مأمور الضبط القضائي  نوأ ،األخطاء المرفقية وليةمسؤوأن تتحمل اإلدارة  ،والمرفقي

وفي حالة قيام أحدهما بدفع أكثر مما وجب عليه فله الرجوع على  ،األخطاء الشخصية فقط
دولة أو المرفق ويكون رجوع ال ،وإن حق الرجوع يخضع للقواعد العامة في التقادم ،اآلخر بذلك

ورجوعه عليها يكون بالطرق اإلدارية أو  ،على مأمور الضبط القضائي بأسلوب التنفيذ المباشر
  .1باللجوء إلى القضاء اإلداري

                                             
الجامع القانوني، وقد جاء في  6/6/1965بجلسة  6للسنة القضائية  1772لمحكمة اإلدارية العليا طعن رقم حكم ا 1

أنه متى كان الحكم النهائي الصادر من محكمة االستئناف قد قضى بإلزام وزارة الداخلية بالتعويض : هذا الحكم
كز أبي حمص علـى اعتبـار أنهمـا    المدني لصالح المضرور بطريق التضامن مع أحد موظفيها، مأمور مر

مسؤوالن عن تابعيهما مسؤولية المتبوع عن تابعيه وليسا مسؤولين معهم عن خطأ شخصي وقع منهما وسـاهم  
في إحداث الضرر؛ فإن الوزارة بهذا الوصف تعتبر في حكم الكفيل كفالة ليس مصدرها العقد، وإنما مصدرها 

ولة عن الدعوى المدنية، فإن لها بهذا الوصف أن تحل محل الـدائن  القانون فإذا دفعت التعويض باعتبارها مسؤ
المحكوم له بالتعويض في حقوقه ويحق لها الرجوع بجميع ما أدته على المأمور وعلى المسؤول عـن عملـه   

من القانون المدني المصري، ويكون رجوعها علـى هـؤالء التـابعين     175التقصيري من تابعيها وفقا للمادة 
دره القانون؛ ألن القانون في المادة المشار إليها هو الذي خولها حق الرجوع في الحدود التي يكون كالمدعي مص

فيها هذا التابع مسؤوال بخطئه الشخصي المباشر عن تعويض هذا الضرر وال ريب فـي أن هـذا الرجـوع    
لم يلحقه التقادم ما دام ومصدره هو القانون وأسلوبه هو التنفيذ المباشر على مرتب الدعوى، وهو رجوع صحيح 

قد وقع في خالل خمس عشرة سنة من تاريخ ثبوت مسؤولية الوزارة عن فعل الغير بموجب الحكـم النهـائي   
وكذلك حكم المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم . الصادر ومن ثم يتعين رفض الدفع بسقوط حق الوزارة بالتقادم

أنه ال يجوز لإلدارة : ((لجامع القانوني، وقد جاء في هذا الحكم، ا12/12/1987جلسة  29للسنة القضائية  423
أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص؛ القتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم، إال إذا اتسم هـذا  
الخطأ بطابع شخصي يعتبر الخطأ شخصيا إذا كشف الفعل عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره وتغييبـه منفعتـه   

أو قصد اإلضرار بالغير أو كان الخطأ جسيما، ويتعين توزيع عبء المسؤولية إذا ساهم خطأ الغير مع الشخصية 
 )).خطئه
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  حق امتياز التنفيذ المباشر المقرر للمرفق :رابعا
 عن األفراد دون التزام من جانبه برفع لكي يتمكن من قضاء حقه جبراً؛ وهو حق للمرفق 

ليعرضوا عليه ؛ وا إلى القاضيؤالء إذا أرادوا مناقشتها أن يلجؤوعلى ه ،1دعاوى عليهم
فالمرفق هو المختص بتطبيق القواعد القانونية على  ،دعائهم مؤيدا بالحجج والمستندات الالزمةا

وقد قرر  ،2الستناده إلى التنفيذ الجبري؛ األمر ال يحتاج إلى تدخل القضاء وهذا ،الحاالت
القتضاء ما يكون مستحقا له في ذمة ؛ الحق للمرفق في التنفيذ المباشر ع المصري ذلكشّرالم

، وهذا ما نصت عليه المادة األولى من القانون ط القضائي بسبب خطئه وتقصيرهـمأمور الضب
في شأن عدم الحجز على  م 1975لسنة  20 ، والمعدل بالقانون رقمم 1951لسنة  111رقم 

ال يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ : ((نين المعدلة له على أنهالمرتبات والقوا
الواجبة األداء من الحكومة والمصالح العامة والمؤسسات العامة والمحافظات ومجالس المدن 
والمجالس القروية والهيئات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لها إلى العامل مدنيا أو عسكريا 

أجر أو راتب إضافي أو حق من صندوق إدخال أو معاش أو مكافأة أو تأمين  بصفة مرتب أو
وذلك وفاء  ،مستحق طبقا لقوانين التأمين والمعاشات أو أي رصيد من هذه المبالغ إال بقدر الربع

لنفقة محكوم بها من جهة االختصاص أو األداء ما يكون مطلوبا لهذه الجهات من العامل بسبب 
ته أو السترداد ما صرف إليه بغير حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر يتعلق بأداء وظيف

  )).أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون األولوية لدين النفقة
وذلك  ،السابقة من القانون نفسهوتناول المشرع المصري كل ما يهم ذلك في نص المادة  

  :على النحو اآلتي
بشرط أن  ،لخصم من مستحقات مأمور الضبط القضائي لكل دين في ذمتهيجوز ا .1

ومنها ما يكون  ،يكون هذا الدين من الديون الواردة في النص على سبيل الحصر

                                             
: ، ويقول فيـه إنـه  615سليمان محمد الطماوي، القضاء اإلداري وطرق الطعن في األحكام، مرجع سابق، ص  1

ضوا تنفيذها اختيارا دون حاجة إلى إذن سابق حق اإلدارة في تنفيذ أوامرها على األفراد بالقوة الجبرية إذا رف((
 )).من القضاء

: ، وأيضـاً 61م بدون دار نشـر، ص   1962محمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر في القانون اإلداري، سنة  2
 .577سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 
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 ،مستحقا للدولة أو ما يتعلق بأداء وظيفته كدين التعويض الناشئ عن خطئه وتقصيره
 .واجهة الغيرولهذا يكون للدولة الرجوع عليه بما التزمت به في م

ومنها  ،حدد القانون من له الحق في الخصم في حالة التنفيذ المباشر القتضاء التعويض .2
أو أي مرفق من في وزارة الداخلية  مثال متمثلة في الحكومة والحكومة متمثلة الدولة

 .وهي التي يجوز لها الخصم ،المرافق التابع لها مأموري الضبط القضائي
مقررا جواز الخصم على ما يستحق  ،ت التي يرد عليها الخصمحدد القانون المستحقا .3

ستثنى من ذلك بدل السفر وُي ،لدى جهة عمله من مرتب أو أجر أو راتب إضافي
 .1ومصاريف االنتقال

مأمور الضبط القضائي من بدالت تدخل في عموم لفظ المرتب يجوز لوهل ما يصرف ـ 
  ؟ بدل السفر مصروفات االنتقال ؤخذتُأم  ،في حدود الربع -  أيضاً –الحجز عليها 

الحجز على البدالت المستحقة للعسكريين بما  المصرية أجازت فتوى الجمعية العموميةو
فيها بدل السكن المقرر لمصلحة ضابط الشرطة في حدود الربع إنزاال لحكم الفقرة األولى من 

  .2م 1951لسنة  111المادة األولى من القانون رقم 
  

  د التي ترد على سلطة اإلدارة في التنفيذ المباشرالقيو :خامسا
بالغ في ذمة مأمور بد من وجود دالئل جدية على استحقاق الم في أنه ال 3تتمثل هذه القيود 

وأن يكون الستيفاء ما ينشأ في ذمته بسبب يتعلق بأداء  ،1لخطورة هذا اإلجراء؛ الضبط القضائي

                                             
ال يجوز توقيع الحجز علـى بـدل السـفر    : ((م وتعديالته 1951لسنة  111نص المادة الثانية من القانون رقم  1

ومصروفات االنتقال ومرتب النقل المستحق من الهيئات المشار إليها في المادة األولى أو أي رصيد من هـذه  
 )).المبالغ

سنوات،  ، منشور في مجموعة أبو شادي في عشر6/9/1965في  846فتوى الجمعية العمومية في الدعوى رقم  2
 .532وما بعدها، راجع عماد أبو سمرة، مرجع سابق، الهامش ص  459ص 

م، دار النهضـة   1989عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، المسؤولية المدنية للعاملين بالحكومة والقطاع العام، سنة  3
 .وما بعدها 84العربية، مصر، ص 
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باإلضافة إلى صدور القرار  ،نصوص عليها في القانونوأن يتم التنفيذ في الحدود الم ،الوظيفة
  .من صاحب الحق في إصداره

 ،وقد أجاز المشرع لإلدارة اتخاذ هذا القرار بإرادتها المنفردة كمظهر من مظاهر سلطتها
والتطبيق العملي أوجب أن المختص بإصدار هذا القرار هي أعلى سلطة في الجهاز اإلداري 

  .لمأموري الضبط التابعين لوزارة الداخلية مثال وهو وزير الداخلية
  

  الموقف في دولة اإلمارات :يالثان فرعال
ع الفقرة الثانية من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي فقد قرر المشّر 313وفقا لنص المادة 

ولمن أدى الضمان أن (( :ق على مأمور الضبط القضائي بقولهاإلماراتي حق رجوع المرف
قد تقرر نظير الخطأ  ،ذلك الحق في الرجوعّن حيث إ ،))فع على المحكوم عليه بهيرجع بما د

ويكون  ،الغير بالضررمن أخطاء وظيفية تصيب  - مأمور الضبط القضائي- الذي يرتكبه التابع 
كفيال قانونيا بالتضامن في دفع مبلغ التعويض المحكوم به على  )المرفق أو الدولة(المتبوع 

  .فيما أداه للمضرور هليرجع علي ؛تابعه
ع قد دفع أن المشّرلمذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي ويتضح لنا من ا

وسد الحاجة  ،المتبوع عن أعمال تابعه وليةمسؤلسد حاجة نظرية بتقرير  ؛الفتراض الخطأ
وهو أال يسأل  ،مع عدم الخروج على المبدأ األصلي المقرر شرعا ،العملية نتيجة إمالق التابع

من الظروف  إذا وجد مبرراً ،وذلك بإعطاء الحق للقاضي ،الشخص عن فعل غيره ولو في ماله
والقرائن القانونية أن يقضي بناء على طلب المضرور بإلزام المتبوع بأن يدفع ما حكم به على 

 وذلك رعاية لجانب ،على أن يكون له حق الرجوع عليه بما دفعه عنه ،ول أصالالمسؤ
   .2المضرور

                                                                                                         
قضائية، الجامع القانوني، وقـد   14لسنة  1285الطعن رقم ، في 2/4/1972حكم المحكمة اإلدارية العليا جلسة  1

أن الترخيص لجهة اإلدارة في الخصم من مرتب الفاعل اإلداري ما يكون مطلوبا لها منـه  : جاء في هذا الحكم
أن تقوم دالالت جدية على مسؤولية العامل عـن المبلـغ   : بسبب وظيفته دون حاجة إلى استصدار حكم مناطه

 .المطلوب منه
  :حيث أكد المشرع اإلماراتي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه بعدة نظائر في الشرع على الوجه اآلتي 2
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والغالب أن يكون القيام بالعمل بناء على عقد يبرم بين العامل وبين المرفق أو من يعمل 
طالما أن العمل يتم لحساب  ،وليةالمسؤد هذا العقد ليس بشرط لقيام غير أن وجو ،لحسابه
  .ول وتحت رقابتهالمسؤ

 ،فق التابع إليه عقدا باطالا على ذلك فإن كان العقد بين مأمور الضبط القضائي والمروترتيًب
 ،1عن سلوك مأمور الضبط المنحرف) المتبوع(فإن بطالنه ال يمنع من مساءلة صاحب العمل 

عن أفعال مأمور الضبط  وليةالمسؤمن األصل ال يحول دون قيام  كذلك فإن عدم وجود عقد
  .الضارة

تابع عن حرية واختيار أن يكون صاحب العمل قد اختار ال وليةالمسؤال يشترط لقيام  وأيضاً
وال عن المرشد الذي يقودها إلى الميناء بالرغم من يقا لذلك فمالك السفينة يعتبر مسؤوتطب ،منه

  .أن الذي يختاره في العادة هو سلطات الميناء

                                                                                                         
فقد يقضي القاضي بالنفقة لزوجه، ويأمر غير الزوج بقضائها، على أن يكون له الرجوع على الزوج، حيث قيل  .1

نفقتها على زوجها، ويؤمر االبـن أو  المعذرة إذا كان زوجها معسرا، ولها ابن من غيره موسرا أو أخ موسرا ف
 .األخ باإلنفاق عليها، ويرجع به على الزوج إذا أيسر، وُيحبس االبن أو األخ إذا امتنع؛ ألن هذا من المعروف

دية الخطأ على العاقلة ال ُيعلم بين أهل العلم خالف في ذلك، والمعنى أن جنايات الخطأ تكثر ودية اآلدمي كثيرة،  .2
جاني في ماله يجحف به، فاقتضت المحكمة إيجابها على العاقلة على سـبيل المواسـاة للقاتـل    فإيجابها على ال

 .واإلعانة له تخفيفا عنه

إّن جرائم الصغار والمجانين تتحمل العاقلة عبئها في جميع األحوال لعدم توافر القصد الصحيح فيهم لقصـور   .3
اء التعويض الذي يحكم به على التابع توافر الشرطين وعلى ذلك يجب لجواز إلزام المتبوع بأد. إرادتهم وعقلهم

  :اآلتين
 قيام عالقة التبعية، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية : أوال

 .رقابةعنصر السلطة الفعلية وعنصر التوجيه وال: في رقابته وتوجيهه، فعالقة التبعية تقوم على عنصرين هما

 من  313وقوع اإلضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيفته أو بسببها، لالستفادة انظر نص المادة رقم : ثانيا
  .من القانون المدني المصري) 175إلى  173(قانون المعامالت المدنية اإلماراتي وتقابلها نصوص المواد 

 .وما بعدها 570مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص  1
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وتفسير أساس رجوع المرفق أو المتبوع على تابعه هو القول بأنها تقوم على نوع من 
لما يترتب على أفعال تابعه ؛ فالقانون يجعل كل متبوع ضامنا ،نونالضمان أو الكفالة بقوة القا

والضامن مجرد تبعي يكون له أن يرجع على المدين  ،من أضرار أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها
  .1تجاه المضرورااه من تعويض أو دين األصلي بما وفّ

من قانون المعامالت  313/من المادة) ب(المتبوع عن فعل تابعه طبقاً للفقرة   وليةمسؤف
 وليةمسؤ، وأما 2وليةالمسؤفي المبادئ العامة لتأسيس ) )الفعل الضار((المدنية اإلماراتي قوامها 

مأمور الضبط القضائي فقد أسسناها على الخطأ المفترض من جانبه، فللمتبوع أن يرجع بما 
الً معه، ابع وليس مسؤوعن التول ، فالمتبوع مسؤ3دفعه من تعويض على التابع المحكوم عليه به

ول األصلي الذي ارتكب الفعل الضار، وشرط الرجوع لذلك فالذي يتحمل الضمان هو المسؤ
دفع التعويض المحكوم به  ؛أي ،كما أورده النص السابق أن يكون المتبوع قد أدى الضمان

  .4فعال
  

Ö]<ovf¹]oÖ^n< <
<ÄÊ<Øñ^‰æ<öŠÚíéÖæ<êñ^–ÏÖ]<¼f–Ö]<ë…çÚ`Ú< <

  

  :تقسيم
ولكن هناك  ،التسبب بالتعدي أم كانأ سواء أنه عمل غير مشروع في اإلضراراألصل 

وذلك إما عن طريق انتفاء الخطأ أو  ،حاالت يمكن أن ترفع عن فعل اإلضرار هذه الصفة
 ،على محدث الضرر سهالً إال أن الوصول إلى هذا ليس أمراً ،بينهما أو رابطة السببية ضررال

ما أ ،من أساسها وليةالمسؤمأموري الضبط القضائي ينفي  وليةمسؤفعجز المضرور عن إثبات 
بهدم  وليةالمسؤالمدعى عليه فرصة للتخلص من كان أمام  وليةالمسؤفي حالة استطاعته إثبات 

                                             
 .577مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص  1
 .وما بعدها 92الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتزام غير اإلرادية، مرجع سابق، ص  2
م، مجموعة  25/5/2008مدني، جلسة  2008لسنة  78و 76و 43: حكم محكمة تمييز دبي، في الطعون أرقام  3

 . 149، رقم 1، ج19األحكام، العدد 
  .96و 95ي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص الشهاب 4
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في مطلبين  وليةالمسؤمبحث من خالل دراسة طرق دفع وفيما يأتي سيتم تناول هذا ال ،أركانها
  :مستقلين هما

 .مأموري الضبط القضائي الشخصية وليةمسؤفع طرق د :المطلب األول - 
  .مرفق الضبط القضائي وليةمسؤطرق دفع  :المطلب الثاني - 

  
Ùæù]<g×Ş¹]<<V<ÄÊ<Ñ†öŠÚíéÖæ<íé’~Ö]<êñ^–ÏÖ]<¼f–Ö]<ë…çÚ`Ú< <

  
مأموري الضبط القضائي الشخصية بنفي فعل اإلضرار أو  وليةمسؤتتمثل طرق دفع 

ذلك من خالل فرعين  سوف نبينو ،نفي عالقة السببيةأو ب ،الضرر الواقع على المضرور
  :مستقلين هما

 .بنفي خطأ مأموري الضبط القضائي وليةالمسؤاإلعفاء من  :الفرع األول - 
 .بنفي عالقة السببية وليةالمسؤاإلعفاء من  :الفرع الثاني - 
  

  بنفي خطأ مأموري الضبط القضائي وليةالمسؤاإلعفاء من :  الفرع األول
ذ كافة إثبات أن مأمور الضبط القضائي اتخ ؛أي اإلثبات،خطأ عن طريق يتم نفي ال

وهذا  ،وأنه بذل كل ما في وسعه من الحيطة والعناية ،لتفادي وقوع الخطأ؛ االحتياطات الالزمة
الضبط  يفااللتزامات الملقاة على عاتق مأمور ،1تجاه المضرورايدل على حسن مسلكه 

ور الضبط فكيف يكون نفي خطأ مأم ،يجة أو ببذل عنايةالقضائي إما أن تكون بتحقيق نت
  !؟القضائي في تلك الحاالت

  

  الناشئة عن االلتزام بتحقيق نتيجة وليةالمسؤنفي الخطأ في أحوال  :أوال
وإنما هو مفترض بمجرد عدم تنفيذ  ،ال يكلف المضرور في هذه الحالة بإثبات الخطأ

بإثبات أنه بذل ؛ وذلك هذه الحالة ائي نفي الخطأ فيوال يستطيع مأمور الضبط القض ،2االلتزام

                                             
 .254م، الناشر دار النهضة العربية، ص  1986عبد المنعم فرج الصدة، مصادر االلتزام، سنة  1
 .385عماد محمود أبو سمرة، المسؤولية المدنية لمأمور الضبط القضائي، مرجع سابق، ص  2
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وهذا السبب يشترك في  ،بل ال يكون أمامه سوى إثبات السبب األجنبي ،القدر الالزم من العناية
  .1نفي الخطأ وفي نفي عالقة السببية بين الخطأ والضرر

  
  الناشئة عن االلتزام ببذل عناية وليةالمسؤنفي الخطأ في حالة  :ثانيا
من مقارنة سلوك مأمور  بّد فال؛ لنفي الخطأ فإنه - وكما بينا سابقاً-  ا في هذه الحالةأم

من إثبات تقصيره  بّد وال ،الضبط القضائي بسلوك الرجل المهني المتخصص في نفس مجاله
ولهذا فقيام المضرور بإثبات خطأ مأمور  ؛2في بذل القدر المطلوب من العناية في تنفيذ االلتزام

  .1لقضائي يصبح من المتعذر نفي الخطأ عن نفسه بعد أن ثبت إهمالهالضبط ا
                                             

دنية في القانون اليمني مقارنـا بالقـانون المصـري والشـريعة     إسماعيل محمد علي، اإلعفاء من المسؤولية الم 1
 .142م، بدون دار نشر، ص  1996اإلسالمية، سنة 

 10/10/2012قضائية، بتاريخ  2012لسنة  215األحكام اإلدارية في الطعن رقم - حكم المحكمة االتحادية العليا  2
انون اإلجراءات الجزائية أن المشّرع قـد أنـاط   من ق 68، 40، 30لما كان مفاد المواد : ((م، والذي جاء فيه

بمأموري الضبط القضائي تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات واألدلة الالزمـة للتحقيـق   
واالتهام ولهم في سبيل ذلك سماع أقوال الشهود وسؤال المتهم والقيام بأي إجراء خارج عن اختصاصهم بتكليف 

مـن القـانون    6في حدود سلطته دون استجواب المتهم، وهو ما تضمنته أيضاً المادة  من عضو النيابة العامة
م في شأن قوة الشرطة واألمن، ولإلدارة عند القيام بهذه المهام سلطة تقديرية ال  1976لسنة  12االتحادي رقم 

ف اإلداري بشأن اتخـاذ  تعدو أن تكون مكنة قانونية قد منحها لها النظام تتمتع بمقتضاها بقدر من حرية التصر
قرار أو في االمتناع عن اتخاذه، والوقت الذي تراه مناسبا للتصرف، وهذه السلطة تخضـع لرقابـة القضـاء،    
وبالتالي، ليست تحكمية أو تعسفه بل قانونية ال تخول اإلدارة سوى حق االختيار بين قرارين أو مسلكين أو أكثر 

فحة الجريمة والحد منها إلقرار سلطة الدولة في العقاب بحكـم مـن   باعتباره األكثر مالءمة، وذلك بغرض مكا
القضاء فاصل في موضوع الجريمة التي وقعت وتحديد المسؤول عنها، وهو التزام ببذل عناية فيكفي التخـاذ  

 وجدير بالذكر أن مدى. دون التزام بتحقيق نتيجة اإلدانة الخارجة عن إرادة اإلدارة –اإلجراء مبررات مقبولة 
تعسف اإلدارة في اتخاذ اإلجراء إنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى 
وتقدير أدلتها، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بالتعويض على نفي ركن الخطأ من 

بمراقبة الطاعن وتسـجيل   –طعون ضدهما أركان المسؤولية التقصيرية باعتبار أن اإلجراءات التي اتخذها الم
مكالماته بناء على تحريات جدية وبموافقة النيابة العامة الخطية وأن تجديد اإلذن ألكثر من مرة هو دليل الحرص 

من قانون اإلجراءات الجزائيـة   68، 40، 30على المشروعية واستخدام السلطة المخولة بموجب أحكام المواد 
زميـل   –ضابط الشرطة  –ا أو التعسف بتعمد االنحراف بها بقصد اإلضرار بالطاعن دون إساءة في استعماله
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  الضبط القضائي يالحاالت األخرى التي يمكن فيها نفي خطأ مأمور :ثالثا
 وإباحة تصرف مأمور الضبط ،يمكن أن يتم نفي الخطأ عن طريق تبرير الفعل نفسه 

تتمثل و ،إلى دائرة اإلباحة ليةوالمسؤالخطأ من دائرة التجريم أو  ويقصد به إخراج ،ضائيقال
حالة الدفاع  :أسباب إباحة خطأ مأمور الضبط القضائي من خالل ثالثة أسباب رئيسية وهي

 :وهي على النحو التالي ،وحالة الضرورة ،وتنفيذ أمر صادر من الرئيس ،الشرعي
  
 :حالة الدفاع الشرعي لمأموري الضبط القضائي .1
خاصة القانون المصري واإلماراتي بأن يدافع عن برد وتسمح معظم األنظمة القانونية للف 
وهذا يتفق مع طبيعة األمور ومع الميل  ،أو المالفي حالة العدوان المباشر على النفس  2نفسه

  .1الغريزي للبشر

                                                                                                         
على أن هذه اإلجراءات التي أدت بالطاعن إلى النيابة العامة ثم للمحاكمـة   –المطعون ضده األول وتابع الثانية 

حتى أن الطاعن  –نقضثم بالبراءة بعد ال–مؤسسة على دالئل كافية أدين بموجبها الطاعن أمام درجتي التقاضي 
ثم عدل بعد ذلك عـن إقـراره، وأن هـذا االخـتالف      –نفسه أقر بارتكابه الجريمة بمحضر الضبط وبخطئه 

يستخلص منه كفاية الدالئل ألنه ال يشترط لتوافرها القطع باإلدانة وإنما يكفي أن يكون األمر محتمالً بين البراءة 
فإن ما يثيره الطاعن بوجـه   –ا أصل ثابت باألوراق ويكفي لحمله واإلدانة، وكانت أسبابه صحيحة وسائغة وله

النعي بشأن إساءة المطعون ضدهما في استعمال السلطة والتعسف بتعمد االنحراف بها بما اتخذاه من إجراءات 
ال يعدو أن يكون جدالً في سـلطة محكمـة    –قبل الطاعن لإلضرار به وتلفيق اتهامه بارتكاب جريمة الرشوة 

  .))ضوع ال يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وما يثيره بشأن مخالفتها للقوانين يكون على غير أساسالمو
 1978محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات في القانون المصري، الطبعة الثالثة، سنة  1

 .190ف  365م، مطبعة جامعة القاهرة، ص 
من أحدث ضررا للغير وهو في حالـة دفـاع   : ون المدني المصري والتي تنص علىمن القان 166نص المادة  2

شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول على أال يجاوز في دفاعه القدر الضروري 
ت من قـانون المعـامال   288وإال أصبح ملزما بالتعويض، وتراعى فيه مقتضيات العدالة وتقابلها نص المادة 

من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضـه أو  : المدنية اإلماراتي والتي تنص على أنه
ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسؤول عن ذلك الضرر على أال يجاوز قدر الضـرورة،  

 .وإال أصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه
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 ،قد يحدث ضررا بالغير النفس أو المال بفعلٍ عندفع اعتداء ب االدفاع الشرعي حقًّ ويعّد 
 في لحظة يتعذر القانوني للفرد دفاعا عن حقه المعتدى عليه بال مبرر وهو حماية ذاتية أثرها

ضبط القضائي من حق الدفاع ولكن الستفادة مأمور ال ،فيها تدخل الدولة لحماية هذا الحق
  :وهي كالتالي ،توجد هناك عدة ضوابط وقيود يجب مراعاتها؛ الشرعي
وهذا الخطر قد  ،الهوجود خطر حال على مأمور الضبط القضائي أو عرضه أو م - 

بحيث ال يترك للمدافع فرصة  ،يكون وشيك الوقوع إذا لم يبادر إلى مواجهته ودفعه
وال يعد الهروب  ،اللجوء إلى وسيلة أخرى كاالحتماء بالسلطة العامة أو اآلخرين

وال  ،2فالهرب أمام الظلم ليس من صفات الشخص المعتاد ،وسيلة لتجنب الخطر
لموجه إلى مأمور الضبط القضائي أن يكون على درجة معينة يشترط في االعتداء ا

ولكن على األقل يجب أن يقتضي قدرا من  ،اا أو تافًهفقد يكون بسيطً ،من الجسامة
 .القوة لدفعه

أن يكون الفعل الموجه إلى مأمور الضبط القضائي غير مشروع وضار ومخالف  - 
فمن يلقى عليه القبض بطريق  ،يفال يجوز الدفاع إال عن عمل عدوان ،لقواعد القانون

رجال الشرطة فأحدث  المتهم إذا قاومف ،قانوني ال يستطيع االحتجاج بالدفاع الشرعي
السارق الذي يقاوم صاحب المال الذي يطارده ف ،سأل عن هذا الضررُيضررا بأحدهم 

 .وليةالمسؤيعفيه من  شرعياً السترداد ماله فيسبب له األذى ال يشكل فعله دفاعاً
وأن يكون  ،أال يتجاوز مأمور الضبط القضائي في فعله القدر الضروري لدفع الضرر - 

 ،وتقدير ذلك ال يكون على أساس موضوعي بحت ،رد فعله في حدود دفع الضرر
وإنما على أساس معيار الشخص المعتاد والظروف الخارجية ومالبسات الحالة 

اإلذن مقصور على ما كان من إال أن هذا  ،فالضرورات تبيح المحظورات ،الواقعية
وكان  ،فإن تجاوز ذلك خرج عن حدود اإلذن ،معه لدفع الخطر ومتناسباً الفعل الزماً

رورات ألن الض ،بالضمان بهذا القدر وأصبح مرتكبه ملزماً ،بقدر ما جاوزه إضراراً

                                                                                                         
 .148م بدون دار نشر، ص  1990ية المدنية للمعلم، الطبعة األولى، سنة محسن عبد الحميد البيه، المسؤول 1
 .23عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  2
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وهو أمر يستقل به قاضي  .1نها يجب أن تقدر بقدرهاإذا كانت تبيح المحظورات فإ
 .ه على أسباب سائغةحتى يثبت قضاؤ ،ويقدره بغير معقب عليه ،ضوعالمو

وبتوافر الشروط السابقة ينشأ حق الدفاع الشرعي لمأمور الضبط القضائي التي تعتبر 
عن فعله الضار إذا لم  والًأن الشخص ال يكون مسؤ :للقاعدة العامة التي مقتضاها محضاً تطبيقاً

  .2يكن هذا الفعل خاطئا
  
 :تنفيذ األمر الصادر من الرئيس .2
هو كل أمر يصدر عن شخص مخول له سلطة عامة في مواجهة شخص آخر يخضع و

شك أن تنفيذ أمر الرئيس يتفق مع النظم اإلدارية للدول والقوانين المتبعة  وال ،3لرابطة التبعية
  .ليه القانونمن حيث االتجاه الذي ينظر إ هوهي التي تبين شروطه وحدود ،في مصر واإلمارات
يقوم على أساس منطقي عقالني  وليةالمسؤس سببا من أسباب اإلعفاء من فاعتبار أمر الرئي

إذ ال يعقل أن يفرض القانون واجبا معينا على مأمور الضبط القضائي وهو واجب إطاعة 
  .4الرئيس ثم يعاقبه عليه بعد ذلك

                                             
 .227محمد شريف أحمد، مصادر االلتزام في القانون المدني، مرجع سابق، ص  1
 .390عماد أبو سمرة، المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي، المرجع السابق، ص  2
 .وما بعدها 58بد الحميد البيه، مرجع سابق، ص محسن ع 3
م، 20/4/1996قضائية، بتـاريخ   17لسنة  184األحكام الجزائية في الطعن رقم - حكم المحكمة االتحادية العليا  4

لما كان الثابت من مفردات الملف أن إذن النيابة العامة بالتفتيش والضبط صدر في األصـل  : ((والذي جاء فيه
م  اإلشارة إلـى إذن  13/4/1995من ينوب عنه أو يندبه، كما ورد بمحضر الضبط المؤرخ في  أو... للنقيب

وثالثة ... النيابة العامة وذيل هذا المحضر بأسماء مأموري الضبط الذين قاموا بالتفتيش والضبط وهم المالزم 
القانون باعتبـار أن اإلذن   من معاونيه، وبذلك يكون إذن النيابة العامة ومحضر الضبط قد جاء كل منهما وفق

بالتفتيش إذا صدر ألحد من مأموري الضبط القضائي أو من يندبه منهم فإنه يسوغ قانونا أن يتم هذا التفتيش ممن 
صدر اإلذن له أو ممن يقوم هذا األخير بندبه عنه شفاهة أو كتابة، ويكون التفتيش الذي تم بناء على ذلك موافقا 

.... إلذن الصادر من النيابة العامة ال سيما وأن عبارة اإلذن لم تلزم المأذون له النقيـب للقانون؛ ألنه في حدود ا
ولما كان مـأمور  . شخصيا بإجراء التفتيش وإنما تفيد صياغته بإمكان قيام من ينوب عنه أو من يندب إلجرائه
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تى تجعل هذه الطاعة مبررا وح ،إن هذه الطاعة واجبة فعال على مأمور الضبط القضائي
هو أن يكون العمل المكلف به مأمور  وليةالمسؤلفعل وجعله سببا لإلعفاء من كافيا إلباحة ا

وكذلك أن  ،وأن أمره واجب الطاعة ،ولكنه يعتقد في مشروعيته ،الضبط القضائي غير مشروع
ما يبذله مأمور الضبط وأنه بذل من العناية  ،يثبت مراعاته لجانب الحذر في العمل الصادر منه

   .وأنه بنى هذا االعتقاد على أسباب معقولة ،القضائي في نفس ظروفه ونفس طائفته
على مأمور الضبط  وليةالمسؤوط معينة لكي يقوم مبدأ عدم بد أن يتوافر للفعل شر فال
  :وتتمثل هذه الشروط باآلتي ،القضائي
وأن يعتقد أن الفعل الذي يقوم  ،أن يكون مأمور الضبط القضائي حسن النية في عمله  . أ

 .به مشروعا وينفي قصد ونية اإلضرار بالغير
ويأتي  ،أن يقوم مأمور الضبط القضائي بالعمل تنفيذا ألمر الرئيس أو تنفيذا للقانون  . ب

ويكفي االعتقاد بأنه  ،ه بذلكولو كان القانون لم يأمر ،منه بأنه ينفذ ذلك األفعال اعتقاداً
 .واجباته في تنفيذ القانونيدخل في نطاق أدائه ل

بنص المادة  وليةالمسؤع اإلماراتي على اإلعفاء من فقد نص المشّر ،ومن ناحية أخرى
والتي تعتبر بأن اآلمر هو المعتبر من القيام بالفعل الضار  ،1من قانون المعامالت المدنية 289

أو اعتقاده بوجوب وذلك إذا ما كان يرى الموظف بمشروعية فعله ووجوب قيامه  ،ال الفاعل
كاملة عن فعل الموظف التابع دون  وليةمسؤ ولفهنا يكون المتبوع هو المسؤ ،قيامه بذلك الفعل

  .الحق له بالرجوع عليه بمبلغ التعويض الذي دفعه للمضرور

                                                                                                         
لمصرح له بندب غيره للقيام الضبط القضائي الذين أجروا التفتيش بالفعل ممن يتبعون في عملهم مأمور الضبط ا

بما أذن له؛ فإنه ال يشترط حصول هذا الندب كتابة بل يكفى أن يتم عن طريق إصدار األمر إليهم شـفاهة، ال  
ولما كان اإلذن والتفتيش قد صدرا موافقين للقانون فإن ما ترتب عليهما من . سيما أن اإلذن لم يشترط فيه الكتابة

  .))مة، مما يجعل النعي برمته غير قائم على أساسإجراءات واعترافات تكون سلي
 
ومع ذلـك ال يكـون   : ((.... والتي تنص على 2من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي فقرة  289نص المادة  1

الموظف العام مسؤوال عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا ألمر صادر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة 
واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع وكان اعتقاده هذا األمر 

 )).مبنيا على أسباب معقولة، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر
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 :حالة الضرورة .3
ال يعتبر القانون المصري سلوك مأمور الضبط القضائي الذي يقوم به لدفع ضرر أكبر 

اما إنما يعتبره ظرفا مخففا تم وليةؤالمسالقانون ال يعفي مرتكبه من  وذلك ألن ؛شروعاًم سلوكاً
خل في الخطأ وما زاد عن ذلك ُأد ،بقدر الضرورة وليةالمسؤأنه يعفى من  ؛أي ،1وليةمسؤلل

ويقصد من ذلك  ،وال ينفي وصف الخطأ عن السلوك الضارالمدنية،  وليةمسؤء للالمنشى
ولكن هذا العمل الضار لم  ،بط القضائي عمال يؤدي إلى وقوع الضرر للغيرارتكاب مأمور الض

كما أنه غير مهمل وغير  ،قصد منه تعمد اإلضرار بالغيرفتصرفه ال ُي ؛سيء رتكب بقصٍدُي
وهذا تطبيق  ،ليدفع به ضررا أكبر محدقا به أو بغيره ،وإنما ارتكب هذا الفعل الضار ،متهور

ولتطبيق هذه الحالة يلزم توافر  ،))2الضرر األكبر بالضرر األصغردفع ((: للقاعدة الشرعية
  :3الشروط اآلتية

 .وجد ضرر محدق بمحدث الضرر أو بغيره في النفس أو المال إذا  . أ

                                             
بر من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أك: ((من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه 168نص المادة  1

 )).محدقا به أو بغيره ال يكون ملزما إال بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا
، وهذه القاعدة فرعية للقاعدة األصلية 151محسن عبد الحميد البيه، المسؤولية المدنية للمعلم، مرجع سابق، ص  2

جلسـة   63قضـائية  للسنة ال 5732النقض الجنائي في الطعن رقم : ، وأيضاً))الضرورات تبيح المحظورات((
أن حالة الضرورة التي تسقط المسؤولية هي التي تحيط : ((، الجامع القانوني، وقد جاء في هذا الحكم8/3/1995

بشخص وتدفعه إلى الجريمة لضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو 
لة الضرورة التي تسقط المسؤولية الجنائيـة أن تكـون   بغيره ولم يكن إلرادته دخل في حلوله، ويشترط في حا

 )).الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به
للسـنة   162نقض مدني الطعن رقم  60محسن عبد الحميد البيه، النظرية العامة لاللتزامات، مرجع سابق، ص  3

وإن كان لرجال البوليس في سبيل تنفيذ ما نـص  : ذا الحكم، وقد جاء في ه20/10/1955جلسة  22القضائية 
م بتقرير األحكـام الخاصـة    1923لسنة  14م بشأن التجمهر والقانون رقم  1914لسنة  15عليه القانون رقم 

باالجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية أن يتخذوا من الوسائل ما يؤدي إلى تفريق المجتمعين، وال 
عليهم إذا هم في سبيل القيام بهذا الواجب أصابوا أحدا منهم، إال أنهم إذا جاوزوا في تصرفاتهم الحـد   مسؤولية

الالزم لتحقيق هذه األغراض، كان هذا التجاوز اعتداًء ال يحميه القانون، وتقدير ذلك هو من مسائل الواقع التي 
 .يستقل بتقديرها قاضي الموضوع
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 .الضرر المهدد به والمراد دفعه أكبر من الضرر الذي حدث للغيرإذا كان   . ب
  .يد لمن سبب الضرريكون في وقوعه  بمعنى أال ،مصدر هذا الخطر أجنبيا إذا كان  . ت
 

  بنفي رابطة السببية وليةالمسؤاإلعفاء من :  الفرع الثاني
بأن رابطة السببية تتحقق بمجرد أن الخطأ قد أدى فعال إلى حدوث سابقاً ذكرنا وكما 

ة أن ويكون ذا صلة بالسببي وليةالمسؤومن بين ما يؤدي إلى انتفاء  ،الضرر ولواله لما حدث
من جراء فعل مأمور الضبط القضائي ضررا ) المضرور( ب الغيريكون الضرر الذي أصا

وكان  ،كل ضرر ال يكون نتيجة طبيعية للخطأ :حيث يقصد بالضرر غير المباشر ،1غير مباشر
ر الضبط القضائي اإلعفاء ويستطيع مأمو ،2في استطاعة المضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول

أن مساهمته و ،ن من شأنه أن يؤدي إلى إحداث الضرربإثبات أن هذا الخطأ لم يك وليةالمسؤمن 
ويستطيع أيضا أن يثبت أن الضرر المنسوب إليه ضرر غير مباشر بنفي  ،ثانوية غير مؤثرة

من  221/1حيث أكد على ذلك المشرع المصري وعالجه في نص المادة  ،3عالقة السببية
  .4القانون المدني

 :يتم عن طريق عدة طرق هي وليةلمسؤار الفقه والقضاء على أن نفي وقد استق 
 ،الحالة التي ال تكون فيها السببية ثابتة على وجه الجزم واليقين بل على سبيل الترجيح .1

وهنا يجوز لمأمور الضبط القضائي نفيها بإثبات أن السبب الحقيقي والفعال في إحداثها 
 .5هي واقعة أخرى أجنبية عنه ال تستند إليه

                                             
 .396ص  عماد أبو سمرة، مرجع سابق، 1
 .131عبد الرشيد مأمون، عالقة السببية في المسؤولية المدنية، بدون سنة طبع، دار النهضة العربية، ص  2
 .1260عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص  3
في العقد أو ينص عليه  من القانون المدني المصري والتي تنص على إذا لم يكن التعويض مقدرا 221نص المادة  4

القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون 
نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخير في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية لم يكن في اسـتطاعته  

 .الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول
 .1165السنهوري، مرجع سابق، ص  5
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كأن يثبت  ،ا السببية ثابتة ثبوتا يقينيا إلى جانب األركان األخرىالحالة التي تكون فيه .2
 ،وقوع الخطأ في جانب مأمور الضبط القضائي ويثبت عالقة السببية على وجه اليقين

ورغم ذلك كله يمكن أن يتم هدم عالقة السببية  ،ويصبح من المتعذر اإلعفاء منها
 :بإحدى الصور اآلتية

أما في حقيقة األمر فهو ناشئ عن  ،فعله إال في الظاهر إثبات أن الفعل الضار ليس  . أ
 .وليةالمسؤابطة السببية ويعفى كليا من فتهدم بذلك ر ،سبب أجنبي

 هما: ن للضرر سببينإ؛ حيث إثبات أن سببا أجنبيا ما قد تسبب في وقوع الضرر  . ب
 يةولالمسؤعفى جزئيا من الذي ُي؛ خطأ السبب األجنبيو ،خطأ مأمور الضبط القضائي

 .1الواقعة عليه
ويعتبر الوسيلة التي تمكن  ،وليةالمسؤجنبي هو األساس لإلعفاء من وهنا يبدو أن السبب األ

ي حدد أهم أسباب اإلعفاء من فإن القانون المصر ،مأمور الضبط القضائي من هدم أركانها
 ،2قانونوذلك بإثبات السبب األجنبي وفقا لنص ال؛ عن طريق نفي رابطة السببية وليةالمسؤ

ع مأمور الضبط ومتى استطا ،والقوة القاهرة ،وخطأ الغير ،خطأ المضرور ناحية ويكون من
  .وليةالمسؤنه يستطيع نفي فإ؛ القضائي إثبات ذلك

                                             
 .وما بعدها 184إسماعيل محمد علي، مرجع سابق، ص  1
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عـن  : ((من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه 165نص المادة  2

كان غير ملزم  سبب أجنبي ال يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير
وما تقابلها أيضا من قانون المعامالت المدنية )). بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد : ((والتي تنص على أنه 287اإلماراتي نص المادة 
فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم  له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو

للسـنة   2487، وكذلك حكم المحكمة اإلدارية المصرية العليا، الطعن رقم ))يقض القانون أو االتفاق بغير ذلك
 .م الجامع القانوني 19/5/1962جلسة  6القضائية 
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 أو حادث معين ال ينسب إلى المدعى كما حدد بعض الفقهاء أن السبب األجنبي بأنه فعل
ف أو حدث يكون قد توافر أو كل ظر ،1الويكون قد جعل من وقوع الفعل الضار مستحي ،عليه

  :فيه شرطان هما
 عليه استقالله عن شخص المدعى :األول. 
 إحداثه أو مشاركته في إحداث الضرر :الثاني. 
بل يتمثل أيضا في نفي  ،عليه جنبي ال يقتصر على نفي خطأ المدعىومفهوم السبب األ 

ع اإلماراتي من قواعد تفرق بين وهو ما قرره المشّر ،عالقة السببية بين الخطأ والضرر
المباشرة والتسبب وتضيف الضمان أو التعويض إلى المباشر دون المتسبب في حالة 

قد أخذ بها القانون والقضاء من استثناءات فهذه القواعد جميعها وما ورد عليها  ،2اجتماعهما
  .اإلماراتي

 ،خطأ المضرور أو ،القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ هي: وصور السبب األجنبي 
  :وسيتم بيان هذه الصور وتوضيحها في الفروع اآلتية ،باإلضافة إلى خطأ الغير

  
  القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ :أوال

في حين  ،أن القوة القاهرة حدث خارجي ال يمكن دفعه: الفقه ورغم ما كان يرد من جانب 
المصري واإلماراتي معا ن الفقه والقضاء إال أ ،أن الحادث المفاجئ أمر داخلي ال يمكن توقعه

فهما تعبير شامل يجمع المعنيين  ،على أن القوة القاهرة والحادث المفاجئ أمر واحد قد استقرا
  :وقوع أمر تتوافر فيه صفتان مامعا ويجب لوجوده

 عدم التوقع :األول. 
 عاصفة أو  وال يهم بعد ذلك أن يكون خارجيا كزلزال أو ،عدم إمكانية الدفع :الثاني

 .3صدور تشريع جديد أو داخليا كانفجار آلة

                                             
 .172، ف 477اهيم الخليل، مرجع سابق، ص سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، تحقيق حبيب إبر 1
 .وما بعدها 96مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص  2
 .307سمير تناغو، نظرية االلتزام، بدون سنة طبع، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص  3
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وأضاف إليهما ضمانا لإلحاطة  ،ع اإلماراتي باستخدام التعبيرين السابقينوقد آثر المشّر
الذي يستخدمه الفقه اإلسالمي للداللة على أي حدث وبكل جوانب المفهوم تعبير اآلفة السماوية 

 ،معنى األمر غير ممكن التوقع وال الدفع رج عنولكنه ال يخ ،طبيعي ال دخل لإلنسان فيه
  .1فيندرج في عموم التعبير بالقوة القاهرة

 فغياب وعي ،على أنه ال يعد من القوة القاهرة العوارض الصحية التي تصيب الشخص
وليته عن الضرر الذي سببه للغير بسقوطه على ماله الشخص بسبب نوبة صرع ال ينفي مسؤ

األمر  ،ول كإضراب بحارة السفينةالقوة القاهرة تصرفات تابع المسؤ منكما ال تعد  ،وإتالفه
  .2الذي أدى إلى توقفها واعتراضها مدخل أحد الموانئ ومنعها دخول السفن األخرى

هو معيار الرجل و ،تقاس بمعيار موضوعيوعدم إمكانية الدفع  ،قعويالحظ أن عدم التو
 .المعتاد من أواسط الناس ال يعد من القوة القاهرة فما يمكن أن يتوقعه ويدفعه الرجل ،المعتاد
نه مأمور الضبط بد من توافر الشروط اآلتية في الحادث الذي يمثل القوة القاهرة ويستفيد م وال

  :وليتهالقضائي بدفع مسؤ
وال يكون  ،أن يكون حادثا خارجيا عن عمل مأمور الضبط القضائي ال يد له فيه .1

 .يسأل عنهمراجعا إلى خطئه أو خطأ من 
بناء و ،وهذا معيار موضوعي كما بينا سابقا ،أن يكون غير ممكن توقعه أو تالفيه .2

بد أال  بل ال ،فال يكفي أن يكون مأمور الضبط القضائي لم يتوقع الحادثذلك؛  على
 يةولهذا فإن عدم إمكان ،يتوقعه الرجل المهني المتخصص إذا وضع في نفس الظروف

بالظروف  عتبار التوقعفال نأخذ في ا ،لقة وليس بطريقة نسبيةقدر بطريقة مطع تُالتوق
 .3الشخصية وإنما بالظروف العامة والخارجية

                                             
 .116عدنان سرحان، مرجع سابق، ص : ، وكذلك79مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص  1
 .117 – 116، ص عدنان سرحان، المرجع نفسه 2
 .105عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص  3
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ونفرق هنا بين  ،1دفعها دم استطاعتهنتائجه وع درء أن يكون من غير الممكن .3
ألنه ما دام أن مأمور الضبط القضائي لديه من الوسائل ما  ؛االستحالة والصعوبة

نه فإ - وأيا كانت التضحيات التي سيتحملها من أجل ذلك- التزاماته يمكنه من تنفيذ 
د قوة قاهرة أو ووجيعتد ب وال ،ويكون مخطئا إذا لم يقم بذلك ،يكون ملتزما بتنفيذ ذلك

 .حادث مفاجئ
وهنا يجب أن تتوافر عالقة  ،أن يكون الحادث المفاجئ هو السبب المباشر للضرر .4

مأمور الضبط القضائي  وليةمسؤضرر إلمكان دفع دث المفاجئ والالسببية بين الحا
سبب الضرر وليس فعل مأمور الضبط  هما ،حادث المفاجئ أو القوة القاهرةبأن ال

  .القضائي
إلعفاء من لوبتوافر الشروط السابقة يمكن للقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أن يمثل سببا 

  .ولية لمأموري الضبط القضائيالمسؤ
  

  أ المضرورخط :ثانيا
ووفقا  ، وليته أيضا باالستناد إلى خطأ المضرورتطيع مأمور الضبط القضائي دفع مسؤيس

  .2للقواعد العامة فإن رابطة السببية تنتفي إذا تم إثبات أن الضرر نشأ عن خطأ المضرور
واعتبره من قبيل السبب  ،مدني/ 165ع المصري في نص المادة كما نص عليه المشّر

وفعل المضرور قد يكون هو السبب الوحيد  ،وليةالمسؤجب لإلعفاء أو التخفيف من مواألجنبي ال
بب فإذا كان فعل المضرور هو الس ،عليه في إحداثه وقد يشترك مع فعل المدعى ،المنتج للضرر

كما لو قتلت سيارة مسرعة كان يقودها  ،عليه المدعى وليةمسؤالوحيد المنتج للضرر انتفت 

                                             
أنه يشترط فـي  : ، الجامع القانوني، وقد جاء فيه13/12/1966جلسة  32ق . س 393نقض جنائي الطعن رقم  1

القوة القاهرة التي يترتب عليها عدم المسؤولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها 
حيث جعل الوفاء بااللتزام مستحيال وأن تكون غير متوقعـة   جرى به قضاء محكمة النقض المصرية؛ على ما

 .الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها
ومـا   2م، بدون دار نشر، ص  1988محسن عبد الحميد البيه، خطأ المضرور في مجال حوادث المرور، سنة  2

 .بعدها
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هذا الحكم هو المعمول  ّنحيث إ ،ئي بسرعة شخصا تعمد إلقاء نفسه أمامهامأمور الضبط القضا
 فالمضرور الذي ألقى بنفسه أمام السيارة يتحمل ،به في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي أيضا

ألن المتسبب يكون  ،في الضرر ـسائق السيارة المباشرـ وحده رغم أنه متسب  وليةالمسؤ
في الوقت الذي لم يكن فيه المباشر  ،لمباشر إذا كان متعمدا أو متعديامن ا وليةؤالمسأولى ب

  .1ألنه هو الجاني على نفسه؛ ودم المضرور يكون عندئذ هدرا ،متعمدا وال متعديا
 نحيث إإذا كان الثاني نتيجة لألول  ،عليه أيضا ما يستغرق فعل المضرور فعل المدعىك

 ؛سألإال أنه ال ُي ،فرغم أن سائق السيارة مباشر للضرر ،هذا الحكم مقبول في القانون اإلماراتي
  .وذلك ألن مباشرته الضرر مبنية على تسبب المضرور ومتولدة عنه

حيث يعد ذلك  ،عليه إلحاق الضرر بنفسه مع فعل المدعى وقد يساهم المضرور بفعله في
في إحداث ذلك وذلك بقدر مساهمة المضرور  ،عليه جزئيا من التعويض ىسببا إلعفاء المدع

  .الضرر
والتي نصت عليها  ،على محدثي الضرر إذا تعددوا وليةالمسؤوهذا تطبيق لقاعدة توزيع 

عن فعل ضار ولون إذا تعدد المسؤ(( :من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي بقولها 291المادة 
ل من أو التكافم بالتساوي أو بالتضاوللقاضي أن يحك ،وال بنسبة نصيبه فيهكان كل منهم مسؤ

عن اإلضرار  هايشمل المضرور ويتحمل جزءا من وليةالمسؤفي  حيث هذا التعدد .))فيما بينهم
إذا كان فعله هو السبب  ،شك أن القاضي سيسقط حق المضرور في كامل الضمان وال ،بنفسه

ت فيه أما إذا كان فعله واحدا من األسباب التي أدت إلى الضرر أو زاد ،الوحيد المنتج للضرر
فسينقص من مقدار الضمان بقدر مساهمته في اإلضرار بنفسه إلى جانب األسباب األخرى 

  :وهذا ما سيتم بيانه كما يأتي ،المنتجة للضرر والتي تنسب لغيره
 :خطأ المضرور هو السبب الوحيد في إحداث الضرر .1

ة ويتحقق ذلك عندما يكون خطأ المضرور يفوق خطأ مأمور الضبط القضائي بصور
  .2النتيجةوكافيا بذاته إلحداث  ،لدرجة أنه يستغرقه تماما ،كبيرة

                                             
 .119عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
 .93محسن عبد الحميد البيه، مصادر االلتزام، مرجع سابق، ص  2
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كأن يكون هو الذي تعمد إحـداث   ،بد أن يكون خطأ المضرور عمديا ولكي يتحقق ذلك ال
أو أنه يرضى بما وقع  ،ا يتضاءل بجانبه الخطأ اآلخرأو بلغت درجة جسامة الخطأ حد ،الضرر

  .ه من ضرريلع
قيامه بذلك الفعل أو على تعمده و توجد لمأمور الضبط أية شبهةرى ال ومن ناحية أخ
عفاء من عد سببا من أسباب اإلحيث رضاء المضرور بالضرر الواقع عليه ُي ،استغالله لوظيفته

  .1ه خطأ يستغرق خطأ مأمور الضبط القضائيرضا؛ ف وليةالمسؤ
 

 :خطأ المضرور مشترك مع خطأ الغير في إحداث الضرر .2
فاعله عن تعويض ذلك  وليةمسؤل خطأ نشأ عنه ضرر للغير يوجب فع األصل أن كل

ولكنها قد تخفف أو تتضاءل بنسبة خطأ المضرور ومدى  ،واجبة ابتداء وليةالمسؤف ،2الضرر
بد من البحث والتحري الدقيق  فال ،اشتراكه مع مأمور الضبط القضائي في إحداث الضرر

  :أحد فرضين بصدد هنا ونحن ،للوصول إلى جسامة كل فعل
 ،خطأ المضرور هو المقدمة أو األساس لخطأ مأمور الضبط القضائي :الفرض األول  . أ

على أساس أن خطأ المضرور  وليةؤالمسكامال من  أمور الضبط إعفاًءوهنا يعفى م
واعتبار المضرور هو وحده الذي أحدث  ،يهدم عالقة السببية بين الخطأ والضرر

 .3الضرر
حيث يكون للضرر  ،كنا بصدد الخطأ المشترك ،طأين اآلخرإذا لم يستغرق أحد الخ  . ب

دون أن يكون أحدهم أكثر  ،وخطأ مأمور الضبط القضائي ،خطأ المضرور :سببان
وهنا  ،وأن كال منهما مستقل عن اآلخر ،ودون أن يكون نتيجة له ،شدة من اآلخر

                                             
 .274إسماعيل محمد علي، مرجع سابق، ص  1
أن : ، الجامع القانوني، وقد جاء في هذا الحكم1/1/1984جلسة  40للسنة القضائية  602نقض مدني الطعن رقم  2

يجب أن يكون هذا الفعل خطأ في ذاته فعل المضرور وإن كان يخفف المسؤولية عن األعمال الشخصية إال أنه 
ومساهما في إحداث الضرر وإن تقرير مساهمة المضرور في الفعل الضار يتعلق بفهم الواقع في الدعوى متى 
أقام القاضي قضاءه على استخالص سائغ، ولكن وصف الفعل الذي وقع من المضرور وأسس عليه اشتراكه في 

 .لرقابة محكمة النقض المصرية إحداث الضرر هو من التكييف الذي يخضع
 .403عماد أبو سمرة، مرجع سابق، ص  3
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راتي لمصري واإلماحيث يميل القضاء ا ،ولين عن الضررنكون بصدد تعدد المسؤ
فإذا تعذر تعيين جسامة الخطأ يكون التوزيع  ،بقدر جسامة الخطأ وليةالمسؤإلى توزيع 

نفسه  المضرورالمدعى عليهم مع  شخاص المتسببين في الضررعلى عدد األ
أن يكون  ،عند االشتراك في الخطأ وليةالمسؤويستوي في توزيع  ،ينهمبالتساوي فيما ب

 .1دخطأ الطرفين متعمدا أو غير متعم
 

 :مأموري الضبط القضائي وليةمسؤأثر فعل الغير على  .3
 ،عليه المدعى وليةمسؤحيث تنتفي  ،قد يكون فعل الغير السبب الوحيد المنتج للضرر

ذين يسأل وغير األشخاص ال ،عليه وغير المدعى ،ر كل شخص غير المضرورويقصد بالغي
ولم يفرق بين  ،وقد يكون غير معين ،ناوالغير قد يكون شخصا معي ،2عنهم المدعى عليه قانونيا

وهذا الحكم يؤدي إليه تطبيق قاعدة اجتماع المباشر  ،3خطأ الغير المعين وخطأ الغير غير المعين
ع المصري قد نص عليها صراحة في نص كما أن المشّر .مع التسبب في القانون اإلماراتي

قد يشترك كما  ،الفعل الضار للغيرمن القانون المدني وذلك بتوافر شروط وأركان  165المادة 
بحيث لوال كال  ،عليه في إحداث الضرر وال يستغرق أحدهما اآلخر فعل الغير مع فعل المدعى
من قانون المعامالت المدنية  291وهذا بحسب ما أشارت إليه المادة  ،الفعلين لما حصل الضرر

حيث يستخلص من هذه المادة  ،ولين عن الفعل الضاراراتي سابقة الذكر على تعدد المسؤاإلم
وذلك يمكن أن يأتي بحسب الفروض ؛ عدة أشخاص في إلحاق الضرر بالغيرأن اشتراك ب

  :اآلتية
 ،بأن كانوا جميعا مباشرين للضرر أو متسببين فيه ،وقوة اًأن يتحد عمل الشركاء نوع  . أ

كما لو أتلف شخصان جزأين  ،وتساوت نسبة مساهمة كل منهم في إحداث الضرر
قتل قصاصا فُ ؛أو شهد اثنان على رجل بالقتل ،اويين في القيمة من شيء واحدمتس

                                             
 .96محسن عبد الحميد البيه، مرجع سابق، ص  1
 .597ف   1253السنهوري، مصادر االلتزام، مرجع سابق، ص  2
 .291إسماعيل محمد علي، مرجع سابق، ص  3
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علم نسبة مساهمة كل منهم في أو لم تُ ،بشهادتهما بغير حق ثم رجعا عن الشهادة
فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح ال يعرف  ؛إحداث الضرر كما لو اقتتل جمع من الناس

زع القاضي التعويض بينهم بالتساوي بعدد ففي هذه الحالة يو ،من منهم فعل به ذلك
 .1رؤوسهم

كما لو اشترك شخصان في إيذاء  ،لكنه يختلف قوة وضعفا ،أن يتحد عملهم في النوع  . ب
ففي هذه الحالة يوزع  ،فجرحه واآلخر ضربه فأفقده البصر ،أحدهما ضربه ،آخر

 القاضي الضمان فيما بينهما بحسب قوة أفعالهم ومدى الضرر الذي ألحقوه
 .بالمضرور

بأن كان بعضهم مباشرا للضرر والبعض  ،أن يختلف فعل الشركاء في الضرر نوعا  . ت
 .ففي هذه الحالة تطبق قاعدة اجتماع المباشر مع المتسبب ،اآلخر متسببا فيه

 بإثبات اآلتي وليةالمسؤمور الضبط القضائي من ويعفى مأ:  
 .ص المعتادويقاس بسلوك الشخ ،أن يكون فعل الغير خطأ وفيه انحراف .1
 .أن يكون فعل الغير هو السبب المباشر للضرر الذي أصاب المدعي .2
أو بعدم اتخاذ  ،سب إلى مأمور الضبط القضائي خطأ في تسهيل وقوع الضررأال ُين .3

 .2اإلجراءات األمنية الكافية
على مأمور الضبط القضائي  وليةمسؤفال  ،وخطأ الغير أو فعله هو الذي سبب الضرر

وسواء  ،وسواء أدخل في الدعوى أم لم يدخل فيها ،يد شخصية الغير أم لم تحددسواء تم تحد
  .3أم لم يكن أهال لذلك وليةالمسؤكان الغير أهال لتحمل أ
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عن  ليةالمسؤويق نفس القواعد الخاصة بدفع مرفق الضبط القضائي عن طر وليةمسؤتنفى 
 عن ا هنا سوف نبحثنولكن ،وذلك بنفي الخطأ أو الضرر أو عالقة السببية ،1لفعل الشخصيا

                                             
  .123 – 122عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
 .404جع سابق، ص عماد أبو سمرة، مر 2
 .98محسن عبد الحميد البيه، مرجع سابق، ص  3
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المتبوع عن فعل  وليةمسؤعن طريق  ،فيها وليةالمسؤالمرفق التي تتأسس  وليةمسؤطرق دفع 
على خطأ مفترض في جانب  وليةالمسؤا بأن الفقه المصري أسس هذه كما بينا سابقو ،التابع

والذي اعتمد عليها القانون اختيار رجاله مرتكبي الفعل الضار ضائي في مرفق الضبط الق
ولية ؤهذا باال في تنظيمه لمس ولكن لم يعر للتقصير ،وليةالمسؤإلماراتي أيضا في تأسيس هذه ا

من قانون المعامالت المدنية ب /313/1فلم يرد في نص المادة  ،المتبوع عن أفعال تابعه
المناسب لذلك كان من  ،ى هذا التقصير واجب اإلثبات كان أو مفترضاأدنى إشارة إلاإلماراتي 

حيث يكون في  ،في القانون اإلماراتي هي الكفالة بنص القانون وليةالمسؤالقول بأن أساس هذه 
في القانونين اإلماراتي والمقارن ركن الخطأ وعالقة السببية مفترضين دون  وليةالمسؤتأسيس 

وفيما  .إذ يكفي المضرور إثبات الضرر الذي لحقه ،2بل المضرورحاجة إلى إثبات ذلك من ق
   :مرفق الضبط القضائي وليةمسؤيلي صور دفع 

  

  نفي الخطأ المفترض في جانب مرفق الضبط القضائي :أوال
السماح لم يرد في القانون المدني المصري وقانون المعامالت المدنية اإلماراتي ما يفيد 

ولكن يجوز  ،3وأنه ال يستطيع التخلص منها بإثبات عدم خطئه ،وليةسؤالمللمتبوع باإلعفاء من 
يق الوحيدة لتخلص فالطر إذن ،التابع عن طريق إثبات عدم خطئه وليةمسؤله أن يدفعها بنفي 

التابع في كما أن عدم ثبوت  ،وهو خطأ التابع وليةالمسؤق سبب نفي تحق ،وليةالمسؤالمرفق من 
على المرفق التابع له جاز  المرفوعة وليةمسؤمه في الدعوى ل عدم اختصاالدعوى من خال

                                                                                                         
 .406 – 405عماد أبو سمرة، مرجع سابق، ص  1
 .، الجامع القانوني8/6/1972جلسة  36، للسنة القضائية 424نقض مدني الطعن رقم  2
المدنية بين التقييد  إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية: وكذلك. 689ف  1467السنهوري، مرجع سابق، ص  3

للسنة القضائية  622، وكذلك نقض مدني الطعن رقم 195واإلطالق، بدون سنة طبع، دار النهضة العربية، ص 
 .الجامع القانوني 22/6/1977جلسة  44
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ألن المرفق حينما يتحمل  ،وليته عن الضرر الواقع على المدعيلألخير أن يدفع بعدم مسؤ
 .1عن تابعه لم يكن ليتحملها لوال ثبوتها عليه من األساس وليةالمسؤ
 

  

  المفترضة وليةالمسؤنفي رابطة السببية في  :ثانيا
 ،بية مفترضة بين خطأ الدولة والعمل غير المشروع لمرفق الضبط القضـائي رابطة السب

السـماح للمتبـوع باإلعفـاء مـن     وأيضا لم ينص في القانونين اإلماراتي والمقارن ما يفيد 
المرفق يستطيع الـتخلص مـن   عليه فإن و ،بنفي رابطة السببية بين التابع والمتبوع وليةالمسؤ
تابع الذي يقوم عليه ية بين الضرر الذي أصاب المضرور وخطأ البنفي رابطة السبب وليةالمسؤ
ال دخـل لمـأمور الضـبط     ،وذلك بإثبات أن الضرر نشأ عن طريق سبب أجنبي ،وليةالمسؤ

فيه أو قطع عالقة السببية بين الفعل الضار والوظيفـة التـي يشـغلها     التابع للمرفق القضائي
مـأمور   وليةمسـؤ ع قيام م وليةالمسؤمن دائرة  بإخراج المرفق مأمور الضبط القضائي نفياً

لـه   هـيء لـم تُ  ،بمعنى أن خطأ مأمور الضبط كان بدواعي شخصية ؛أي ،الضبط القضائي
حاصـل مـا    ّنإحيث و(( :وهذا ما خلص له حكم محكمة النقض المصرية ،الوظيفة القيام به

إذ أقام  ؛في تطبيق القانون طأتنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في االستدالل والخ
ه بإلزامها بالتعويض على قالة إن المتهم ارتكب العمل غير المشروع بسـبب الوظيفـة   ؤقضا

فـي حـين أن الثابـت     التي هيأت له فرصة دخول مسكن المطعون عليهما وارتكاب جريمته

                                             
ولما كان من : ((أبوظبي على ما يلي- إداري) 12/2008(وعليه قضت المحكمة االتحادية العليا في القضية رقم  1

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وما قررته هيئتها في حكمها، أن مسؤولية المتبوع عن الضمان  – المقرر
ال تقوم إال تبعاً لتحقق مسؤولية تابعه عن الفعل الضار وتحمله الضمان المحكوم به عليه، بمعنى أن مسـؤولية  

ان، بما ال يجوز معه الحكم على المتبوع المتبوع ترتبط وجوداً وعدماً بمدى ثبوت مسؤولية التابع عن هذا الضم
بأداء الضمان قبل أن يستقر في ذمة تابعه وتتقرر مسؤوليته وهو ما يلزم معه اختصام التابع إلى جانب المتبوع 
في الدعوى التي يرفعها المضرور على األخير توصالً إلى ثبوت مسؤولية التابع عن الضمان والحكم به عليه به 

تبوع بأدائه منفرداً أو بالتضامن مع تابعه، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الدعوى الماثلـة  ومن ثم إلزام الم
وفقاً لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه دون أن يختصم هذا التابع في دعواه وهو شرط إجرائي لقبول ... على

التابع مختصما فيها فإنـه   الدعوى، ومن ثم وإذ قضى الحكم المستأنف في موضوع في الدعوى دون أن يكون
  )).يكون معيباً بما يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى
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ابها إذ كـان  فعل ذلك بمنأى عن الوظيفة التي لم تهيئ له بأية طريقة فرصة ارتك باألوراق أنه
أن ذهابه إلى منزل والدة المجني علـيهم كـان بقصـد    كما  ، متغيبا عن عمله في ذلك اليوم

؛ مته وطرأت عليه فكرة السـرقة بغتـة  االعتذار عن عدم استطاعته سداد قرض لوالدهم في ذ
لم يجده في المنزل دون أن يكون للطاعنة عليه في ذلك الوقت سلطة فعليه في إصـدار   عندما
وامر له أو سيطرة أو أدنى رقابة عليه أو مالحظته أو متابعته أثناء ذلك ولم يكـن هنـاك   األ

 ،عن أعماله غيـر المشـروعة   ولةؤوبالتالي تكون غير مس ،عالقة سببية بين خطئه والوظيفة
هـذا   حيث إنو. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

إذ  من القانون المدني 174ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة  ،هالنعي في محل
وال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غيـر المشـروع   ؤيكون المتبوع مس"نصت على أن 
وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا  ،منه حال تأدية وظيفته أو بسببها متى كان واقعا

ت على أن المشرع فقد دل ،"كانت له سلطة فعلية في رقابته وفي توجيههفي اختيار تابعه متى 
على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضا ال يقبل إثبات العكس مرجعه  وليةؤالمسأقام هذه 

ـ وأن القانون حدد نطاق هذه  ،سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته بـأن يكـون    وليةؤالمس
 بمـا مـؤداه أن   ،التابع حال تأدية وظيفته أو بسـببها  العمل الضار غير المشروع واقعا من

المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدي عمال من أعمال الوظيفة أو أن تكـون   وليةؤمس
ن فعل التابع قد أأو ك ،أو أن تكون ضرورية إلمكان وقوعه الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ

وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيـان فعلـه    ستغلانه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما وقع م
ـ فيخرج عـن نطـاق    ،له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابهغير المشروع أو هيأت   وليةؤمس

المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ ولم يكن بينه وبين ما يؤدي من أعمـال الوظيفـة ارتبـاط    
نتفـت  اوعلى ذلك فإنـه إذا   ،هداعية إلي ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ وال ،مباشر

العالقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غيـر أوقـات   
تكون الصـلة بينهمـا قـد     ،ى المتبوعالعمل أو تغيبه عنه أو وقت أن تخلى فيه عن عمله لد

المتبوع  وليةؤمسذلك ألن  ،وليته وحدهؤتابع حرا يعمل تحت مسنقطعت ولو مؤقتا ويصبح الا
أساسها ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار األوامر إلى التـابع فـي طريقـة أداء عملـه     
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والرقابة عليه في تنفيذ هذه األوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو األمر الذي تقـوم بـه   
مـا  نعدم هذا األساس فال يكـون التـابع قائ  اومتى  ،جانب المتبوع سلطة التوجيه والرقابة في

لمـا  . وال عن الفعل الخاطئ الذي يقع من التابعؤوال يكون األخير مس ،بوظيفته لدى المتبوع
قتل أبناء المطعون عليهما في منزلهما في الوقت  ...باألوراق أن المتهم لبينان اوك ،كان ذلك

ومن ثم فإنه وقت ارتكاب العمـل   ،ه ومستغال عدم تواجدهما بهالذي كان متغيبا فيه عن عمل
وإنما وقعت الجريمـة خـارج زمـان     ،م يكن يؤدي عمال من أعمال وظيفتهغير المشروع ل

الوظيفة ومكانها ونطاقها وفي الوقت الذي تخلى فيه عن عمله الرسمي فتكـون الصـلة قـد    
ويكـون حـرا يعمـل تحـت      ،رتكبهنقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذي اا

ـ  عنة سلطة التوجيه ووليته وحده دون أن يكون للطاؤمس  ،وليتهاؤالرقابة عليه وهي منـاط مس
ـ فتنتفي  ،لضار حال تأدية وظيفته أو بسببهاومن ثم ال يكون التابع قد ارتكب الفعل ا  وليةؤمس

عالقة عمل مع والـدة  الطاعنة عن التعويض المطالب به وال يغير من ذلك أن المتهم تربطه 
قامت بإثبات تأخره عن العمـل   سبق تهديده لها يومو ـالمطعون عليها الثانية .المجني عليهم

 ،املهما معه على أساس هذه العالقةبدفتر الحضور أو تردده على منزل المطعون عليهما وتع
لوالها مـا   إذ ال شأن لهذه العوامل بأعمال الوظيفة التي ال يربطها بواقعة القتل رابطة بحيث

كان الحكم المطعون فيه قد خالف هـذا النظـر   و ،لما كان ما تقدمو ،كانت الجريمة قد وقعت
وانتهز فرصـة وجـود    ...إن المتهم كان زميال لوالدة المجني عليهم"وأقام قضاءه على قوله 
وقـام   ،وأنه يعلم أنهما في عملهما. ..ي العمل وتوجه إلى منزل زميلتهوالدي المجني عليهم ف
ولكـن   ،ناء تأديته عمال من أعمال وظيفتهفالخطأ وإن كان لم يرتكب أث ،بقتل أوالدهما الثالثة

ورتـب علـى ذلـك     ،وقتل األوالد لوال تذرعه بوظيفتهالمتهم ما كان يستطيع دخول المنزل 
فإنه يكون قـد أخطـأ فـي     ،ألزمها بأداء التعويض المحكوم بهالطاعنة عن فعلته و وليةؤمس

  .1))هتطبيق القانون فضال عن الفساد في االستدالل بما يوجب نقض
 

 
 
 

                                             
  .م 7/6/1987مدني، بتاريخ ) 8481/1987(حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  1
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  عن طريق تقادم الدعوى وليةالمسؤدفع  :ثالثا
ر أو المرفق التابع له لدرء ومن األسباب التي يمكن أن يأخذ بها متسبب الفعل الضا

 ،مرور الزمان المستوجب لرفع دعوى التعويض خالله ؛أي ،عنه هو تقادم الدعوى وليةالمسؤ
  .1حتى ثالث سنواتوذلك من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر الواقع عليه 

                                             
طعـن   أبـوظبي،  - إداري) 12/2008(وهذا ما يمكن استخالصه من حكم المحكمة االتحادية العليا بالطعن رقم  1

من قـانون   298وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص بالفقرة األولى من المادة : ((سابق ذكره، والذي جاء فيه
ال تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثالث سنوات من  - 1: المعامالت المدنية على أنه

اده وعلى ما جاء بالمذكرة اإليضاحية لهـذا  مف. اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه
القانون أن عدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثالث سنوات عندما يبدأ سريان هـذه  
المدة من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث، ويقف الشخص على من أحدثه، فإذا لم يعلم بالضرر 

ص من أحدثه فال يبدأ سريان هذا التقادم القصير، والمقصود بالعلم الذي يعتد به لبدء الحادث أو لم يقف على شخ
هو علم المضرور علما يقينيـاً بوقـوع الضـرر     - ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –وعلى- سريان التقادم 

  )).وبشخص المسؤول عنه
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  امسالفصل اخل
  املدنية ملأموري الضبط القضائي وليةؤمسللالتعويض كأثر 

 

  
  :تمهيد وتقسيم

بينهما نشأ في  ببيةتوافرت شروط ضمان الفعل الضار من إضرار وضرر وعالقة س إذا
فالتعويض كجزاء  ،التزام بتعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه) ولالمسؤ(ذمة الضامن 

  .المدنية ينظر الفقه إليه على أنه جبر للضرر وليس عقوبة وليةؤمسلل
 

ذا ما قام فإ ،ولأ يقتصر على مجرد تحديد شخص المسؤويترتب على ذلك أن دور الخط
وهذا األخير يجد مداه ومقياسه  ،انتهى دوره ليبدأ بعد ذلك تقدير التعويضالخطأ بهذه المهمة 

وذلك ألن  ،وال عالقة له بمدى جسامة الخطأ ،رورالوحيد في مدى الضرر الواقع على المض
فإن التعويض يجب أن يكون كامال  ،الهدف األساسي والجوهري للتعويض هو جبر الضرر

ه يشمل الضرر المادي نحيث إ ،بجبر كل الخسائر والكسب الفائت الذي لحق بالمضرور
يض يكون ذاتيا بالنسبة وعليه فإن تقدير التعو ،واألدبي والكسب الفائت والخسارة الواقعة

  .ليرفع عنه آثار الفعل الضار ؛للمضرور
 

دراسة ماهية التعويض وصوره وكيفية تقديره في مبحث ب ومن خالل هذا الفصل سنقوم
المدنية لمأموري الضبط القضائي  وليةالمسؤثاني فسيكون عن التأمين على أما المبحث ال ،أول

 ،ويض المستحقة في حق المضرورمبالغ التعوكيفية عالج أخطاء مأموري الضبط بتغطية 
 :على النحو التالي ذلك سيكونو

  
 .ماهية التعويض وصوره وكيفية تقديره :المبحث األول - 
 .المدنية لمأموري الضبط القضائي وليةالمسؤالتأمين عن  :المبحث الثاني - 
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  :تمهيد
وهذا الهدف يحققه بشكل أفضل الضمان  ،محو الضرر وإزالته هوهدف الضمان  إّن
األمر الذي يقتضي تعويض  ،على أن بعض األضرار تستعصي على المحو واإلزالة ،العيني

وهو الضمان غير النقدي أو بكسب نقدي يحل محل  ،المضرور بأداء آخر على سبيل التضمين
حيث  ،للتبادل ن النقود هي الوسيلة األمثللك ألوذ ؛الخسارة التي لحقت به وهو الضمان النقدي

ضميره جراء والخدمات التي تجبر  يمكن بموجبها للمضرور الحصول على ما يشاء من السلع
عين المصري المشّر حيث إن ،الضرر الواقع عليه ومحوه بما يتالءم ويتناسب مع رغباته

  .النقدي واإلماراتي قد قدما الضمان النقدي في التعويض على الضمان غير
  :وهي كاآلتي ،دراسة هذا المبحث من خالل ثالثة مطالب مستقلةسنقوم ب وفيما يلي

 .ماهية التعويض :المطلب األول - 
 .صور التعويض :المطلب الثاني - 
 .كيفية تقدير التعويض :المطلب الثالث - 
 

<g×Ş¹]Ùæù]V<˜èçÃjÖ]<íéâ^Ú< <
  

ألنه  ؛أمور الضبط القضائيالتعويض التزام يفرضه القانون على محدث الضرر وهو م
كما أنه األداء  ،لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور قوم الضمانوي ،بخطئه سبب ضررا للغير

 ،لجبر الضرر الذي لحق به من جراء نشاطه؛ مرفق الضبط القضائي إلى المضرور الذي يدفعه
  .1وقد يكون هذا األداء عينيا أو نقديا

وازن الذي اختل وأهدر نتيجة وقوع الفعل الضار ويهدف التعويض إلى إعادة تصحيح الت
وذلك بإعادة المضرور على حساب مأمور الضبط القضائي إلى  ،وإعادته إلى ما كان عليه

                                             
 .527 حمدي علي عمر، المسؤولية عن أعمال السلطة التنفيذية، مرجع سابق، ص 1
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فهو جزاء ومقابل  ،ا أن يكون عليها إذا لم يقع اإلضرارا أو متوقًعالحالة التي كان مفروًض
االعتداء على حق أو مصلحة ولما كان الضرر يتمثل في  ،الضرر الذي أصاب المضرور

  .1للمضرور فهو يهدف إلى إزالة هذا االعتداء
يقدر الضمان بالنقد (( :من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على 295ونصت المادة 

على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما 
 ،))2ذلك على سبيل التضمينوأمر معين متصل بالفعل الضار كانت عليه أو أن يحكم بأداء 

التقصيرية بوجه  وليةالمسؤليست  :حيث نصت المذكرة اإليضاحية من القانون نفسه على أنه
وهو التزام عدم اإلضرار بالغير دون  ،عام سوى جزاء للخروج على التزام يفرضه القانون

فعلى النقيض من ذلك ال  ،التعاقدية وليةمسؤالذا كان التنفيذ هو األصل في وإ ،سبب مشروع
  .يكون لهذا الضرب من التنفيذ وهو يقتضي إعادة الحال إلى ما كان عليه

الضبط القضائي أو  يالشخصية لمأمور وليةالمسؤام التعويض ال تختلف من حيث وأحك
عليه  من المتفق(( :لمرفق الضبط القضائي حيث قررت محكمة القضاء اإلداري المصرية بأنه

أن يتوخى في تقدير التعويض االسترشاد بالقواعد المدنية  قضاًءو في المبادئ اإلدارية فقهاً
مع مراعاة ما تقتضيه الروابط اإلدارية من أوضاع ثم مسوغات المصلحة  ،الخاصة بالتقدير

  .))3العامة المتعلقة بالمرفق
نون المدني من حيث الشروط فالتعويض في القانون اإلداري متشابه مع نظيره من القا إذن
ويهدف إلى جبر اآلثار الناجمة عن األضرار الجسمانية واَألضرار المعنوية حسب  ،والطبيعة

 ونالضبط القضائي يكون يمأمور وليةمسؤومتى توافرت أركان  ،القواعد المستقرة في ذلك
  .بتعويض المضرور ملزمين

                                             
 1985إبراهيم السوقي أبو الليل، التقدير القضائي للتعويض، مجلة المحامي، السنة الثانية أعداد إبريل ويونيو سنة  1

 .71م ص 
 .من القانون المدني المصري) 171(تقابلها نص المادة  رقم  2
سنة القضائية العاشرة ص م ال 1956يوليو لسنة  22في  389حكم محكمة القضاء اإلداري المصرية، الطعن رقم  3
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ضبط القضائي للمضرور لجبر الضرر ومحل االلتزام بالتعويض هو كل ما يقدمه مأمور ال
تعويض عيني   :ونجد أن التعويض يعين بإحدى صورتين هما ،الذي لحقه بسبب الفعل الضار

ويتمثل في دفع مبلغ  ،واتفق الفقهاء على سهولة التعويض النقدي للمضرور ،أو تعويض نقدي
كون بأداء عمل يقوم أما التعويض العيني فعلى العكس ي ،من النقود لتعويض الضرر الذي حدث

به مأمور الضبط القضائي كرد الشيء إلى حالته األصلية أو إعطاء المضرور شيئا من جنس 
  .1الشيء الذي أتلفه له

أيضا في القضاء المعمول به والمبدأ المستقر في القضاء العادي واإلداري في مصر و
القضائي فيما يتعلق  بطأنه ال يستطيع قاضي الموضوع أن يصدر ضد مرفق الض ،اإلماراتي

تتعلق مباشرة وروابطه القانون العام  ألن طبيعة؛ بالتعويضات المالية إال أحكاماً وليتهبمسؤ
 ،ا إلى مبدأ الفصل بين السلطاتوذلك استناًد ؛كهدف أساسي ووحيد منفعة والمصلحة العامة بال

بل كل ما  ،أو باالمتناع عنهفالقاضي ال يملك أن يوجه أمرا إلى جهة اإلدارة بالقيام بعمل معين 
  .2عن األضرار التي تسببت فيها يملكه هو إلزامها بدفع مبالغ مالية تعويضاً

  
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<<V˜èçÃjÖ]<…ç‘< <

  
فإن  ،من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي سالفة الذكر )295(على نص المادة  بناًء

  .والضمان غير النقدي ،ان النقديهي الضم: ها القاضيصور الضمان التي يمكن أن يحكم ب
  :دراسة هذا المطلب من خالل فرعين مستقلين هماب وسنقوم

 .الضمان النقدي :الفرع األول - 
  .الضمان غير النقدي :الفرع الثاني - 

                                             
 .527سليمان مرقص، مرجع سابق، ص  1
م، بـدون دار نشـر،    1989جورجي شفيق ساري، مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها، الطبعة الثانية، سـنة   2

م، دار النهضة العربية، ص  1994رأفت فوده، دروس في قضاء المسؤولية اإلدارية، سنة : وكذلك. 317ص
يقـدر  : ((المشار إليها سابقا من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه 171نص المادة : وأيضا. 230

التعويض بالنقد كما يجوز وتبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو 
 ).)أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض
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  الضمان النقدي:  الفرع األول
  :تمهيد

 ،..)).نقديقدر الضمان بال(( :راتي أنهمن قانون المعامالت المدنية اإلما )295(تنص المادة 
فخصوصية  ،ويقدر القاضي التعويض النقدي بموجب أساس واحد ال ثاني له وهو الضرر

ول رور بقدر اإلمكان وعلى نفقة المسؤضمان الفعل الضار تتمثل في أنه يهدف إلى إعادة المض
  .إلى ذات الوضع الذي كان سيصير إليه لوال وقوع الفعل الضار

سيما القانون المصري  به غالبية األنظمة القانونية واله مبدأ عادل تأخذ مهذا الهدف يدع
  :وهذا مـا سيتم بيانه من خالل اآلتي ،1واإلماراتي وهو مبدأ التعويض الكامل للضرر

بحيث  ،هذا المبدأ وبكل بساطة يعني أن التعويض يجب أن يغطي ضرر المضرور إّن
لقاعدة العامة للفعل الضار في وقد كرست هذا المبدأ ا ،يكون كل الضرر وال شيء غير الضرر

كل (( :أن على والتي تنص من قانون المعامالت المدنية 282بنص المادة  القانون اإلماراتي
والتي جاءت تطبيقا للقواعد العامة  ،))فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر إضرار بالغير يلزم

  .))2والضرر يزال ،ضرار ال ضرر وال(( :لضمان الضرر في الفقه اإلسالمي والتي مفادها أن
كما تقرره أيضا المادة  ،وال شك أن المقصود بالضرر هنا كامل الضرر وليس جزءا منه

إذا لم يكن التعويض مقدرا (( :التي تشير إلى أنهومن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي  389
   .))قوعهفي القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعال حين و

ولمبدأ التعويض الكامل للضرر مستلزمات يجب على القاضي مراعاتها عند تقدير 
  :وهي كما يلي ،التعويض للمضرور

  
 مبلغ التعويض يجب أن يساوي الضرر الواقع فعال :أوال

حتى يكون التعويض جابرا لكامل الضرر الذي تعرض له المضرور يجب على القاضي و
  :مالحظة ما يلي

                                             
 .126عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
 .من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي 42راجع نص المادة  2
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 ،المالي والجسدي واألدبي: التعويض نوعي الضرر المادي بشقيهيغطي وجوب أن  .1
وهذا األمر قد تقرر بصريح نصوص قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون 

 .المقارن
فال يكفي أن يعوض  ،وجوب التعويض الكامل لكل عنصر من عناصر الضرر .2

ن يأتي التعويض شامال بل يجب أ ،القاضي عن الضررين المادي واألدبي للمضرور
ففي الضرر المالي مثال  ،وكافيا لتغطية العناصر المختلفة لكل نوع من أنواع الضرر

 ،يجب أن يعوض القاضي المضرور عن كل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب
من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي التي  292وهو ما أشارت إليه صراحة المادة 

در الضمان في جميع األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما يق(( :جاء فيها
 .))فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

ال يكون خياليا ومخالفا  ؛أي ،حتى يكون التعويض مالئما لحقيقة ضرر المضرور .3
وبعيدا عن  يقدر الضرر وفقا لظروف المضرور للواقع يجب على القاضي أن

التي لها تأثير في مدى ما بظروف المضرور و إليها والمشار ،رات المجردةالتقدي
فعلى القاضي أن يقترب من المضرور بنفسه أو بمساعدة الخبراء  ،1يصيبه من ضرر

لى وصف الضرر ليتعرف وبشكل أفضل على حقيقة ضرره دون الركون في ذلك إ
وعدد أبنائه تؤثر في  فطبيعة عمل المضرور مثال ودخله ،ولمن المضرور أو المسؤ

وجرح في  ،مدى الخسارة التي لحقته من قعوده عن العمل بسبب اإلصابة الجسدية
وجه فتاه قد ينقص من حظوظها في الزواج في الوقت الذي يضعف تأثيره على 

  .الرجال
ال  ،وتجدر اإلشارة إلى القول بوجوب تعويض األضرار المادية واألدبية بكافة عناصرها

فقد جرى في القضاء اإلماراتي  رة تعويض كل نوع وكل عنصر على حدا،ضرويقتضي بال
على جواز القضاء بمبلغ إجمالي عن جميع األضرار التي لحقت  )المصري(والقضاء المقارن 

                                             
 .128عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
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وذلك بوجوب التصدي لكل عنصر من عناصر الضرر الذي حكم من أجله  ،بالمضرور
ثم  ،مبينا أحقية طالب التعويض فيه من عدمهويناقش جميع هذه العناصر  ،بالتعويض على حده

 ،يقضي بما يراه من تعويض مستقل لكل عنصر أو بتعويض إجمالي لكل هذه العناصر مجتمعة
  .وذلك لتمكين محاكم الطعن من مراقبة مبدأ التعويض الكامل للضرر

 

 مبلغ التعويض يجب أال يزيد أو يقل عن مدى الضرر الواقع فعال :ثانيا

وهذا ال يتحقق بمنح المضرور مبلغا نقديا يزيد أو  ،رر يعني إصالحه بالكاملفضمان الض
رور على ألنه إن زاد عن الضرر شكل إثراء للمض ؛ينقص عن الضرر الفعلي الذي أصابه

وإن نقص عن الضرر ألحق بالمضرور غبنا باإلبقاء  ،ول عنهحساب محدث الضرر أو المسؤ
الستحقاق المضرور  ؛القاضي مراعاة ما يلي ويجب على ،على بعض ضرره دون تعويض

  :مبلغ التعويض دون زيادة أو نقصان
  

 :تجنب معايير التقدير المجردة للضرر .1
حيث يجب على القاضي أن يجتهد بالقدر المستطاع للوصول إلى الحجم الحقيقي للضرر 

ير واقعية ال وذلك دون اللجوء إلى معايير مجردة غ ،ويمنح المضرور التعويض الكافي لتغطيته
كما يعد مرفوضا لجوء القاضي إلى ما يسمى  ،تأخذ في تقدير التعويض بالمدى الحقيقي للضرر
وكما يمتنع أيضا إلى اللجوء إلى جداول أو  ،بالتعويض الرمزي في حاالت الضرر األدبي

فالضرر إما أن يوجد فيجب ضمانه بشكل  ،1التعويض هتقدير دقواعد عامة أو محددة سلفا عن
  .2أو ال يوجد وال يستحق التعويض عنه ،حقيقي وكامل

 

 :استبعاد العناصر األخرى غير الضرر عند تقدير التعويض .2
 لذلك فإن العنصر الوحيد الذي يجب على ؛فغاية الضمان إصالح الضرر والتعويض عنه

ات إلى فال يجوز له االلتف ،التعويض هو الضرر ومداه الحقيقيالقاضي التركيز عليه في تقديره 
                                             

 .129عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
ـ : ((حيث ذكر اآلتي 129عدنان سرحان، المرجع نفسه، الهامش ص  2 ا إن هذا األمر تعطله قاعدة إجرائية مفاده

عدم جواز أن يقضي القاضي بأكثر مما يطلبه الخصوم ويترتب عليها أن المضرور إذا طالب تعويضا معينـا  
 )).فالقاضي ملزم به رغم يقينه بأن الضرر يستحق تعويًضا أكثر



  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي
 

-226- 

 

ولين بحسب تمييز بين المضرورين أو المسؤال يصح الو ،1أي عنصر آخر غير الضرر
فهدف التعويض  ،وضعهم المالي لزيادة أو إنقاص مبلغ التعويض تبعا لغنى أو فقر كل منهما

بل أن نعيد  ،ول ما يستحقه للغني غناه وللفقير فقرهأن نعيد لكل من المضرور أو المسؤ ليس
؛ ذلك ألن فقر 2ا كان أم فقيرا إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضررالمضرور غني

  .أو تخفيضها وليةالمسؤليس سببا لإلعفاء من  ولالمسؤ
بحسب تعمد مرتكب الفعل الضار أو  زيادةً ،كما ال يجوز للقاضي أن يغاير في التعويض

حيث يجب أن  ،فاهة تقصيرهأو نقصانا تبعا لبساطة تعديه أو ت ،سوء سلوكه الفاحش والجسيم
يقتصر اهتمامه في تقدير التعويض على العوامل المؤكدة التي لها تأثير يقيني على حجم الضرر 

فتراضية التي ليس لها إال تأثير وفي المقابل عليه غض النظر عن العوامل اال ،زيادة أو نقصانا
  .احتمالي
 امتناع جمع المضرور بين عدة مبالغ للتعويض :ثالثا

لذلك ال يجوز لألخير  ؛مناسبة إلثراء المضرور تالضمان وسيلة إلصالح الضرر وليس
الذي  بمناسبة الفعل الضار أن يحصل على عدة مبالغ تفيض في مجموعها عن مقدار الضرر

وال يشمل تلك التي  ،على المبالغ التي لها صفة تعويضية على أن هذا المنع قاصر ،أصابه
كما  ،ة الضرر أيضا دون أن تشكل تعويضا عن الضرر الذي أصابهيستحقها المضرور بمناسب

ما  جميعبين مبلغين كل منهما يغطي جزءا من الضرر بحيث يتضافران لتغطية  عال يشمل الجم
  .المضرور من ضرربلحق 

  الضمان غير النقدي :  الفرع الثاني
يجوز للقاضي ... (( :اراتي على أنهـالت المدنية اإلمـمن قانون المعام 295تنص المادة 

تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو أن يحكم 
  .))بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين

                                             
 .142وص  130عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  1
م، بدون دار  1960الة دكتوراه، باريس سعدون العامري، تقدير الضرر الجسدي في حوادث الشريعة العامة، رس 2

 .43نشر، ص 
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 ،ع اإلماراتي للقاضي تبعا لظروف الحال دون أن يلزمه بذلكوبهذا النص أجاز المشّر
أن  ،وال بناء على طلب مرتكب الفعل الضار ،وليس من تلقاء نفسه ،روروبناء على طلب المض

يترك التعويض النقدي إلى التعويض غير النقدي الذي يمكن أن يكون عن طريق إحدى هاتين 
  :الصورتين
  :)التعويض العيني(انت عليه قبل وقوع الفعل الضار إعادة الحال إلى ما ك :أوال

ويعيد وضع المضرور  ،يمحو الضرر تماما نهأل ؛فائدةالب ويتميز هذا النوع من التعويض
- ولكن يعيبه  ،وعلى حساب مرتكب الفعل الضار في الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر

  .إمكانية تحققه محدودة جداإن  - التعويض العيني
وعة األمر بهدم البناء الذي أقيم بصورة غير مشر :ومن األمثلة المشهورة للتعويض العيني

فقد  ،وأكثر من ذلك ،1أو الذي أقيم بقصد منع الضوء والهواء عن ملك الجار ،على أرض الغير
إلى ملكه ي أن يزيل ولو بالقطع ما امتد أذن القانون اإلماراتي للجار بال حاجة إلى حكم قضائ

ب ومن صوره أيضا إلزام الغاص .2من عروق أشجار جاره أو أغصانها إذا طالبه بإزالتها فأبى
عند استحالة وإلزامه برد مثله إن كان مثليا  ،برد ما غصب بحالته التي كان عليها عند الغصب

  .3بسبب استهالكه أو ضياعه أو تلفه ألي سبب ،رده بعينه
من قانون المعامالت  300فقد نصت المادة  ،4وكذلك إلزام من أتلف مال غيره برد مثله

 ،.))..ال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليامن أتلف م(( :المدنية اإلماراتي على أنه
ولم  ،وخصوصية هذا النص أنه جعل التنفيذ العيني إلزاميا بإعادة الحال عن طريق ضمان المثل

القاضي باالنتقال إلى التعويض النقدي بأداء  وأالمضرور  أو ،المتلفيسمح لجميع األطراف من 

                                             
 .لالستفادة 151إلى ص  144راجع عدنان سرحان، مرجع سابق، من ص  1
حجب الضـوء عـن   : من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أن 1139وفي هذا الصدد نصت عليه المادة  2

ه نوافذ بيت جاره سدا يمنع الضوء عنه وإال جاز الجار يعد ضررا فاحشا فال يسوغ ألحد أن يحدث بناء يسد ب
 .للجار أن يطلب رفع البناء دفعا للضرر

من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، وهذه إحدى تطبيقات أخذ الشخص لحقه بيده في القـانون   1141المادة   3
 .المدني

 .إلماراتيمن قانون المعامالت المدنية ا 304من المادة  3و  2انظر الفقرتين  4
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المال المتلف بسبب انقطاعه من من مثل الالة رد وال يستثنى من ذلك إال حالة استح ،1القيمة
   .السوق مثال

 

  الحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار :ثانيا
ولكنه قد يكون أنسب ما تقتضيه  ،ومثل هذا التعويض ال هو بالعيني وال هو بالنقدي

باإلدانة  نشر الحكم: ومن أمثلته المشهورة  ،وهو يكثر في حاالت الضرر األدبي ،ظروف الحال
 ،2ول في قضايا القذف والسب واالعتداء على الحق األدبي للمؤلففي الصحف على نفقة المسؤ

أو إلزام الصحيفة التي نشرت خبرا كاذبا أضر بالغير بنشر تكذيب أو تصحيح له في ذات 
  .3الصفحة التي نشر فيها الخبر الكاذب

ول كما في إلزام المسؤ ،المادي الحكم بمثل هذا األداء قد يصلح في بعض حاالت الضررو
 ،بدفع تكلفة قدم صناعية أو كرسي متحرك أو سيارة أو بيت مجهز بحسب احتياجات المضرور

ولكن ال يجوز تحت  ،أو دفع نفقات إقامته في مستشفى أو مركز عالجي متخصص طوال حياته
افى مع حريته ول عن الضرر على إتمام عمل يتنام المسؤذريعة هذا النوع من التعويض إرغ

  .4كنشر مقال يطلب فيه الصفح والمغفرة من المضرور ،الشخصية
  

oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<<V˜èçÃjÖ]<†è‚Ïi<íéËéÒ< <
  

  :هيو ،5بطرق متعددةذلك يتم تقدير التعويض؛ و
عن طريقه يقدر التعويض بقدر الضرر الذي لحق ف ،التقدير الموضوعي للتعويض :أوال - 

  .بالمصاب
                                             

 .من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي 300المادة  1
 .129الزرقا، مرجع سابق، ص : وهذا هو الحكم المقرر في المذاهب اإلسالمية جميعها، انظر 2
 .153عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  3
الحكيم، مصادر االلتزام، عبد المجيد : انظر. ويطلق البعض على هذا النوع من التعويض تعبير التعويض األدبي 4

 .554الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص 
 .154عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  5
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االعتداد بحالة المضرور وظروفه الخاصة ومدى  ؛أي ،اقعي للضررالتقدير الو :ثانيا - 
وفيه يكون التعويض  ،باإلضافة إلى مبدأ التعويض الكامل للضرر ،تأثره بالفعل الضار

كما استقر  ،مساويا لقدر وقيمة الضرر الذي أصاب المضرور فال يزيد أو يقل عنه
كما يشمل  ،لحقت بالمضروراألمر أيضا على تحديد التعويض وفقا للخسارة التي 

باإلضافة إلى التعويض عن الضرر األدبي وتفويت  ،التعويض ما فاته من كسب
  .الفرصة

 ،هي مراعاة نوع الضرر وجسامته 1تقدير التعويض دفإن القواعد التي يراعيها القاضي عن
عدم قيام  عند تقدير قيام أوألن الخطأ المرتكب يؤخذ في االعتبار  ،وليس نوع الخطأ المرتكب

  .2وليس عند تقدير التعويض المستحق وليةالمسؤ
وإن ثراء المخطئ أو فقره ليس له دخل في  ،جسامة الخطأبفالعبرة بجسامة الضرر وليس 

وما  ،ويجب أن يكون التعويض شامال لكل الضرر الذي أصاب المضرور ،تقدير التعويض
  .3لحقه من خسارة وما فاته من كسب

                                             
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بـنص فـي القـانون    : ((من القانون المدني المصري 221نص المادة  1

من كسب بشرط أن يكون هـذا  فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته 
نتيجة طبيعية لعدم وفاء بااللتزام أو للتأخير في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة 

 .وما بعدها 85إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص: وكذلك)). الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول
إن : ، الجامع القانوني وقد جاء في هذا الحكم8/2/1977بجلسة  42القضائية  ، للسنة485نقض مدني الطعن رقم  2

كان يجوز لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقضي بتعويض إجمالي عـن جميـع   
األضرار التي حاقت بالمضرور إال أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذي قضت مـن أجلـه بهـذا    

 .ناقش كل عنصر فيها على حدا، وتبين وجه األحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيتهالتعويض وأن ت
نقـض مـدني   : ، وكذلك490سليمان الطماوي، القضاء اإلداري وطرق الطعن في األحكام، مرجع سابق، ص  3

من المواد  أن: ((والجامع القانوني وقد جاء في هذا الحكم 8/4/1972جلسة  36للسنة القضائية  334الطعن رقم 
من القانون المدني المصري أن األصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقـدر   222 – 221 – 170

بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر األدبي علـى أن يراعـي   
ير معينة لتقدير التعـويض عـن   القاضي في تقدير التعويض الظروف المالبسة للمضرور دون تخصيص معاي

 )).الضرر األدبي
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وأال يجمع بين تعويضين عن  ،خطئه بقدر وليةالمسؤرور قدرا من ب أن يتحمل المضويج
كما يجب عدم االعتداد بالظروف  ،ويجب مراعاة الظروف المحيطة بالواقعة ،نفس الضرر

كما يجب لقاضي الموضوع  ،عتداد بالظروف الشخصية للمضرورعدم االو ،المحيطة بالواقعة
ضرور وبيانها في حكمه وإال شاب حكمه أن يتطرق لجميع جوانب الضرر الواقعة على الم

هذا النعي  ّنإحيث و(( :كما أوضحت ذلك محكمة النقض المصرية في حكمها بقولهاو ،القصور
ذلك أنه ولئن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها  ،في محله

ويض هو من مسائل قاضي الموضوع إال أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التع
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر . القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض

على القول بأن مبلغ ألف جنيه مناسب لجميع األضرار المادية واألدبية التي لحقت بالطاعن دون 
  .1))فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه ؛بيان لعناصر هذه األضرار

ننا نصل إلى تعويض كامل من جميع ؛ فإتى راعى القاضي هذه المبادئ لتقدير التعويضوم
وقد  ،أن التعويض يجب أن يجبر الضرر الذي لحق بالمضرور جبرا كامال ؛أي ،2االتجاهات

التعويض هو جبر الضرر جبرا وقررت أن الغاية من  ،أكدت ذلك محكمة النقض المصرية
ولهذا يجب على القاضي أن يعوض كل عناصر الضرر الذي  ،متكافئا معه غير زائد عليه

  .3أصابته وفقا لمبدأ ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب

                                             
 .، مجموعة األحكام26/3/1980مدني، بتاريخ ) 240/1980(حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  1
أن : ، الجامع القانوني وقد جاء في هذا الحكم8/11/1966بجلسة  32للسنة القضائية  135نقض مدني الطعن رقم  2

ق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطأ تعويض الضرر يشمل ما لح
 .المسؤول ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في االستطاعة توقيه ببذل جهد معقول

: الجامع القانوني وقد جاء في هـذا الحكـم   29/4/1984جلسة  50للسنة القضائية  258نقض مدني الطعن رقم  3
ط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي اإلخالل بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا أنه يشتر((

بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الـذي  
مسـتمر ودائـم وأن    يدعيه نتيجة وفاة شخص آخر هي ثبوت أن المتوفي كان يعوله فعال وقت وفاته على نحو

فرصة االستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة لفقد عائلـه  
جلسـة   47للسـنة القضـائية    17وكذلك نقض مدني الطعن الـرقم  )). ويقضي له بالتعويض في هذا األساس
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وتقتصر وظيفته  ،فالتعويض يستند إلى وقائع تتجرد من اللوم األخالقي أو الذنب األدبي
 ،تعويضوبذلك فإن عدالة التعويض تستوعب كل نطاق وأبعاد تقدير هذا ال ،على جبر الضرر

  .تقديره قضائياً، وبكل حالة والظروف المالبسة لها من خالل
يقدر القاضي (( :من القانون المدني المصري على أنه )170(وفي ذلك تنص المادة 

من نفس  222و 221 :التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا ألحكام المادتين
يتيسر وقت الحكم أن يعين مدى التعويض فإذا لم  ،القانون مراعيا في ذلك الظروف المالبسة

فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بإعادة النظر في  ،تعيينا نهائيا
  .1))التقدير
وما  الواقع فعالً، الضرريجب أن يكون تعويضاً كامالً، بحيث يشمل التعويض القضائي ف

  .ر األدبي أيضاوالضر ،وما فاته من كسب ،لحق المضرور من خسارة
قررته المحكمة االتحادية العليا برفض الحكم القاصر على دفع الدية الشرعية دون  وهذا ما

هذا النعي في جملته  حيث إنو(( : التعويض عن األضرار المادية والمعنوية والذي جاء فيه
لت أنه إذا فص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ذلك أنه لما كان من المقرر ،مردود

فإن حكمها في هذا الخصوص يحوز قوة  ؛رحت عليهامحكمة النقض في واقعة تكون قد طُ
األمر المقضي بحيث يمتنع معه إثارة المسألة التي بث فيها الحكم ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم 

أن الحكم بالدية "الناقض قد انتهى في قضائه إلى  وكان الحكم ،يسبق إثارتها، ولما كان ذلك
لشرعية ال يحول دون حق الطاعن في المطالبة بالتعويض عن األضرار المادية التي لحقت به ا

 الوقوع، ةالمادية المحتملة متى كانت محقق وكان من المقرر أنه يجوز التعويض عن األضرار
وإن كان أمرا محتمال إال أن تفويتها أمر محقق الوقوع، وليس  ،وتفويت الفرصة على المضرور

                                                                                                         
عيب الحكم أن يدمج الضررين المادي واألدبي أنه ال ي: ((، الجامع القانوني، وقد جاء في هذا الحكم27/6/1978

معا ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، وال يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة وهي 
 )).أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به

يقدر الضمان في جميع : ((مالت المدنية اإلماراتي والتي تنص على أنمن قانون المعا) 292(تقابلها نص المادة  1
األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجـة طبيعيـة للفعـل    

 )).الضار
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يحول قانونا دون حسابها في الكسب الفائت مما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما  هناك ما
ولما كان ذلك وكان المجني عليه الشاب نجل الطاعن بلغ من  ،دام أن لهذا األمل أسبابا معقولة

يستظل برعايته في كبر العمر ستة عشر عاما، وهو األمر الذي يبعث األمل عند أبيه في أنه 
ومن ثم فال يقبل من ". وهو أمر محقق الوقوع –ضياع أمله فتقده فقد فاتت فرصته باسنه، وإذا 

التي  ،به الطاعنة ما أثارته بسبب النعي لما ينطوي على ذلك من مساس بقوة الشيء المقضي
ها أن ولما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وحسبما يبين من أوراق ،حازها الحكم الناقض
وأقامت قضاءها على نفس األسباب التي  ،لتزمت الحكم الناقضاي حكمها المحكمة المطعون ف

حددها هذا الحكم منتهية إلى تحديد التعويض المستحق لنجل الطاعن في مبلغ مائتي ألف درهم 
وإذ ذهب  ."...ردته في مدونات الحكم من ورتبت على ذلك إلغاء الحكم االبتدائي على ما أو

لنهج وقضى برفض طلب التعويض عن الضرر المادي الذي لحق الحكم المستأنف خالف هذا ا
فإنه يكون  ،بالمستأنف أخذا من أن الدية تغطي كافة األضرار التي تنشأ عن الوفاة بفعل خاطئ

معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على نحو يملي بإلغائه في هذا الشق والقضاء مجددا 
وكان هذا الذي ...." من ضرر مادي نتيجة وفاة مورثه بالتعويض للمستأنف عما لحقه شخصيا

خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل قضاء الحكم، ومن ثم 
  .1))فإن النعي يكون قائما على غير أساس متعين الرفض

م يقضي بأن فالمبدأ العا - المدنيةيسر أحد طرفي العالقة - بثروة الطرفين  فأما عن االعتداد
ول بالتالي فال يعنينا أن يكون المسؤو ،ولهي جبر الضرر وليس عقاب المسؤ وظيفة التعويض

أو أن  ،ول عن الضررأن يؤدي التعويض إلى انهيار المسؤأو  ،أو المضرور ثريا أو فقيرا
ولكن وجود  ،2أو أن يكون قليل القيمة بالنسبة إلى ثراء المضرور ،يكون غير ذي أثر عليه

حيث ال  ،خاصة فيما يتعلق بالتعويض األدبيبات القضائية على مبدأ التعويض وعض اإلعدادب
  .ومن ناحية أخرى أن األمر ال يتعلق بضرر مالي يقبل التقييم ،يتقيد القاضي بمعايير مادية

                                             
 .م 31/5/2008إداري أبوظبي، بتاريخ ) 222/2008(حكم المحكمة االتحادية العليا، في الطعن رقم  1
إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، بدون سنة طبع، الناشر مؤسسة الثقافة الجامعية للطبع  محمد 2

 .319والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ص
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من  وإلى جانب ذلك فإن القضاء عند تقدير التعويض يأخذ في االعتبار بساطة الخطأ كامال
 ،الفقه التقليدي ينكر على القضاء هذا المسلك حيث إن ،خفيف واالعتدال في التعويضعوامل الت

 ،ول على حساب المضروربسبب جسامة الخطأ من تكريم المسؤ لما يراه في تخفيف التعويض
وهذا التقدير للتعويض يكون واضحا  ،والذي يحرم من جزء من التعويض لسبب ال يد له فيه

  .1رر األدبيأثناء تقدير تعويض الض
ووقت  ،وقت وقوع الضرر :ولتقدير التعويض وقتان يتم االعتداد بهما في تقويم الضرر

وقد يمضي بين الوقتين زمن يمكن خالله أن يتغير  ،ول عن الضررصدور الحكم على المسؤ
  ؟ثناء تقدير التعويضفأي من الوقتين يجب اعتماده أ ،حجم الضرر زيادة أو نقصانا

  :لقضاء اإلماراتي في هذا الشأن بين توجهيناختلف الفقه وا
 وهو يعضد رأيه  ،ويقول بتقدير التعويض بما يساوي الضرر وقت وقوعه :األول

والتي  ،ب آثار الحق الشخصيمن قانون المعامالت المدنية الواردة في با 389بنص المادة 
ره القاضي بما يساوي إذا لم يكن التعويض مقدرا في القانون أو في العقد قد(( :تنص على أنه

 .))الضرر الواقع فعال حين وقوعه
فهم يرون أن على الغاصب في  ،أيضا إلى رأي الفقه اإلسالمي في الغصب ويستند

 .2أن يدفع قيمته وقت الغصب ،المغصوب القيمي إذا هلك أو تعذر رده
 حالة الضرر التي وصل إليها في  ويرى أن العبرة في تقدير التعويض هي :الثاني

النطق بالحكم بأن ولكنه تضاءل وقت  ،فإذا كان الضرر جسيما وقت حدوثه ،وقت صدور الحكم
وعلى العكس  ،فإن القاضي ال يراعي إال الضرر وقت النطق بالحكم ،كادت وشفيت اإلصابة أ

من ذلك إذا اشتدت اإلصابة فإن على القاضي مراعاة الزيادة التي حدثت فيها إلى وقت صدور 
 .3الحكم

يعتقد الفقهاء أن االختالف بين الرأيين ال يكون كبيرا طالما ظلت األسعار مستقرة  كما
 ،لكن الواقع ليس كذلك ،وكان الفاصل الزمني قصيرا بين وقوع الضرر ووقت الحكم بالتعويض

                                             
 .وما بعدها 320محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص  1
 .154عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  2
 .155عدنان سرحان مرجع سابق، ص  3
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كما أن أسعار السلع في  ،وقتا طويال قد يمتد إلى سنواتإذ كثيرا ما تستغرق إجراءات التقاضي 
ه يعتقد أن ما يحقق العدل ويجبر الضرر هو تقدير قيمة لذلك فإن ؛تمر نوعا ماارتفاع مس

  :وتم تبرير ذلك باآلتي ،التعويض وقت الحكم به
فلو قدر التعويض  ،مقدار التعويض يجب أن يساوي ما تحمله المضرور من ضرر  . أ

فيمنح المضرور تعويضا عن  ،الضرر أو يزول الحقا فقد يخف ،وقت وقوع الضرر
ذلك مناسبة  فيكون ،لم يعد وقت الحكم موجودا أو أكثر من الضرر الواقع فعال ضرر

وبالعكس من ذلك قد يتفاقم الضرر فيكون  ،ول عن الضررللكسب على حساب المسؤ
التعويض الذي منح للمضرور عما أصابه من ضرر وقت وقوعه غير كاف لتغطية 

من الضرر دون  اًقى جزءفيب ،ما تحمله المضرور من حقيقة وقت النطق بالحكم
 .1ول عن الضررمناسبة لغبن المضرور لصالح المسؤ فتكون تلك ،تعويض

فلو  ،تقدر قيمته وقت وقوع الضرر بألف درهم مثالعندما لمضرور قد يتلف مال ا  . ب
ولكن لو  ،ألمكنه شراء مثل المال المتلف؛ ح المضرور هذا التعويض بوقت قصيرمن

ب الزخم الكبير للدعاوى ما يحصل بسب البغا أمر وهوـ تأخر نظر الدعوى
فإن منح المضرور  ـفانخفضت أثناء ذلك قيمة النقود أو قوتها الشرائية؛ المرفوعة

قد ال يمكن المضرور من شراء مثل ماله  ،تلك األلف درهم بعد سنة أو سنتين
وهذا يخالف  ،ليتمكن من تحقيق ذلك؛ ن عندهوربما سيضطر إلى أن يزيد م ،المتلف

 ،وهو أن الهدف من التعويض جبر الضرر ،لمبدأ الراسخ الذي يجب االستهداء به هناا
وضع المضرور وعلى حساب مرتكب الفعل الضار في الحالة التي كان سيصير  ؛أي

 .إليها لوال وقوع الضرر
 ،دفع قيمته وقت الغصب لهـ بإذا هلك أو تعذر رده . إلزام غاصب الشيء القيمي  . ت

القضاء بأعلى قيمة وصل إليها  بضرورة حيث يرون ،ي ما يخالفهفي الفقه اإلسالمو
كما أن في الفقه اإلسالمي من  ،ما بين يوم الغصب ويوم هالكه أو تعذر رد عينه

                                             
 .156 – 155نان سرحان، المرجع نفسه، ص عد 1
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فإن انقطع  ،يقرر تقدير التعويض وقت الحكم وإلزام غاصب الشيء المثلي برد مثله
الرأي الذي يراه أغلب  حيث هو ،إلزامه بدفع قيمته يوم القضاء بهمن السوق وجب 

 .1الفقهاء في تقدير التعويض في جميع األفعال الضارة
 

  :رأينا الخاص في المسألة - ث
ويكون ذلك في مصلحة  ،بضرورة دمج الوقتين معا أثناء تقدير التعويضهنا ى نني أرإو

 ،يراعي قاضي الموضوع تقدير التعويض بأن يساوي الضرر وقت وقوعه حيثب ،المضرور
وذلك إذا ما  ،خذ في االعتبار إلى ضرورة زيادة تقدير التعويض وقت النطق بالحكممع األ

الضرر أما من ناحية أخرى إذا تضاءل  ،حصلت زيادة أو تفاقم الضرر الواقع على المضرور
لى القاضي أن ال يعتد فع ،ما أصابه من ضرر وقت النطق بالحكم، وعلى المضرور وخفّ
 ،سه قد تحمل الضرر وقت وقوعه بأشد منه وقت النطق بالحكمألن المضرور في أسا؛ بذلك

، اقم الضرر زيادة مرتبطة بالضرروتف ،للضرر جبٌرهو وعليه يستوي في نظرنا أن التعويض 
وقت تقدير  قاضي الموضوعل الضرر ونقصانه هو ضرر آخر إذا ما أخذ به أما تضاؤ

   .التعويض أثناء النطق بالحكم
  
 
 
 

                                             
وأيضا رأي األستاذ عدنان سرحان حيث  120 – 119وهذا هو رأي العالمة مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص  1

من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي الذي من يحتج به من يرى تقدير التعـويض   389يعتقد أن نص المادة 
إذا لم يكن التعويض مقدرا في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي : هوقت وقوع الضرر والذي مفاده أن

الضرر الواقع فعال حين وقوعه لم يأت لتحديد الوقت الذي يجب فيه تقدير التعويض بل جاء ليؤكد شرطا أساسيا 
قوعه ال تعني للتعويض القضائي وهو عدم جواز القضاء بالتعويض دون تأكد وقوع الضرر فعال، فعبارة حين و

وقت وقوعه بل تعني بعد أن يتأكد وقوعه وفي هذا يختلف التعويض القضائي عن التعويض القانوني الذي يقدره 
) الشرط الجزائي(المشرع مفترضا وقت الضرر ومقداره أيضا، كما في الفوائد القانونية وعن التعويض االتفاقي 

 .وقوع الضرر فعال الذي يقدره المتعاقدان جزافا قبل المخالفة وقبل
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يعيش إنسان العصر الحديث في قلق دائم بسبب األخطار الكثيرة التي يتعرض لها والتي 

وقد تكون  ،يترتب عليها بجانب األضرار المعنوية خسائر مالية قد تكون من الضآلة ال يأبه لها
ومهما اختلفت أنواع  ،تخفيف عبئها على األقل من الكبر بحيث يحاول تفاديها أو منع وقوعها أو

ذلك أن وقوعها  ،األخطار التي يتعرض لها اإلنسان نجد أنها تشترك جميعا في صفتين أساسيتين
بمعنى أن وقوعها ليس أمرا  ؛كما أنها احتمالية ،يؤدي إلى إصابة اإلنسان بالخسارة المالية

إلزعاج اإلنسان  اًلذلك تظل دائما مصدر وهي ،وكذلك عدم وقوعها ليس أمرا مؤكدا ،مؤكدا
  .وقلقه

ية وهي األخطار الشخص ،واألخطار التي يتعرض لها اإلنسان تنقسم إلى ثالثة أقسام
  .المدنية وليةالمسؤوأخطار الممتلكات وأخطار 

حياته األخطار الشخصية هي األخطار التي عند تحققها تصيب اإلنسان بصفة مباشرة في ف
  .خصية والمرض والبطالة والشيخوخةالوفاة والحوادث الشة أعضائه كأو صحته أو سالم

وأخطار الممتلكات هي األخطار التي إذا تحققت تصيب ممتلكات اإلنسان بصفة مباشرة 
   .مثل الحريق والسرقة والضياع والمرض والموت بالنسبة للممتلكات الحية

 تنشأ عن إصابةطار التي هي األخف ستناـموضوع دراـ المدنية وليةالمسؤأما أخطار 
وال عنها أمام القانون ويكون هذا اإلنسان مسؤ ،الغير في أشخاصهم أو ممتلكاتهم بصفة مباشرة

خسارة مالية  مهنيةال أخطائهميترتب على و ،عند قيامهم بوظائفهم الضبطية القضائيةأخطاء ك
  .1تصيب الغير

، بها أن يتفادى األخطار التي تواجهه وبالرغم من تقدم الوسائل المختلفة التي حاول اإلنسان
  .خاصة في المدن المزدحمةبو اظلت هذه األخطار تالحقه بل زاد تعرضه له

                                             
 .6 – 5م، الناشر الدار الجامعية، مصر، ص  1987عبد العزيز فهمي هيكل، مبادئ في التأمين، سنة  1
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لمواجهة األخطار التي يتعرض لها هي  التي يمكن أن يلجأ إليها اإلنسانومن الوسائل 
 ،تظملهذا الغرض فهو يستطيع أن يدخر جزءا من دخله بشكل من ؛االدخار وتكوين االحتياطي

وبذلك تكون لديه مبالغ يلجأ إليها في حالة تعطله أو إصابته بخطر معين لمواجهة تلك الخسائر 
  .وس األموال التي ال يمكن استعمالهالتعطل رؤمن ضرر هذا يصعب عمليا لما فيها و ،المالية

 نتعاونه مع اآلخرين الذيوأما من الوسائل المثلى التي يستطيع اإلنسان أن يلجأ إليها 
وذلك بتوزيع الخسارة  ،أثناء ممارستهم لوظائفهم أخرى يتعرضون مثله لخطر معين أو أخطاء

وبذلك يتحمل كل  ،المدنية عليه وليةالمسؤ؛ نتيجة تحقق منهم اًالمالية الكبيرة التي تصيب واحد
هذه الطريقة في  ،عليهم جميعا وليةالمسؤعبء  فيقل ،منهم جزءا بسيطا من هذه الخسارة

فهو وسيلة  ،ة الخسائر المالية التي تنتج عن األخطار التي يواجهها اإلنسان تسمى بالتأمينمواجه
الخسارة الناتجة عن تحقق ضرر معين عبئا خفيفا بالنسبة لعدد كبير من  يصبح بمقتضاها عبء

ويتضح بذلك أن التأمين ليس وسيلة لتفادي  ،األفراد بدال من أن يتحملها شخص واحد بنفسه
المدنية الناتجة عن  وليةالمسؤا هو مجرد وسيلة لتخفيف عبء وإنم ،ر أو منع وقوعهااألخطا

       .1خطأ شخص معين
   :وهما كاآلتي ،مطلبين مستقليندراسة هذا المبحث من خالل ب وعليه سنقوم

 .وليةؤالمسالتأمين عن  :المطلب األول - 
 تحقة عن أخطاءاقتراح إنشاء صندوق لتغطية التعويضات المس :المطلب الثاني - 

 .الضبطية القضائية
  

Ùæù]<g×Ş¹]<<V<àÂ<°Ú`jÖ]öŠ¹]íéÖæ< <
  

فعل  مستوجبة لتغطيةوال ،التي نحن بصددها المدنية وليةالمسؤوف يتم بيان  التأمين عن وس
وضحهما نس ،من خالل فرعين مستقلينوذلك  ،الضبط القضائي يمأمور اإلضرار الصادر عن

  :كما يلي
 .وليةالمسؤمين التقليدي عن التأ: األولالفرع  - 
  .مأموري الضبط القضائي المدنية وليةمسؤتأمين : الفرع الثاني - 

                                             
 .وما بعدها 7عبد العزيز هيكل، المرجع السابق، ص : راجع 1
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  وليةالمسؤالتأمين التقليدي عن :  الفرع األول
 ،من األشخاص اًدهو تنظيم يضم عد ،التأمين في جوهره المجرد عن الصور التي يأخذها

مان المالي لمن يلحق به هذا الخطر ا إلى توفير الضسعًي ،يجمعهم هاجس التحسب لخطر معين
  .منهم عن طريق توزيع عبئه عليهم جميعا
تحقيقا لما  ،أو يرتب لهم ،يرتبه أصحاب المصلحة فيه ،والتأمين هو نوع من التكافل المبكر

وهذا التكافل بعينه هو الذي يعطي للتأمين  .ينشدونه من أمان يزعزعه احتمال تحقق الخطر
 ،1غيره من المفاهيم التي تشتبه به كالمقامرة أو المضاربة أو الرهان ذاتيته المميزة له عن

 ،واألمر على خالف ذلك في التأمين بصوره المختلفة حيث يتعدد الساعون إلى األمان
بما يضفي على عملهم صفة  ،ويساهمون جميعا في توفير الضمان لمن يلحق به الخطر منهم

  .التكافل
تعريف التأمين بأنه عقد يتعهد المؤمن بمقتضاه أن يقدم على  2وقد درج فقهاء القانون

مقابل قسط مالي يدفعه له  - مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو غير ذلك- للمؤمن له أداء ماليا 
 التي يعنى ،والمقصود بمثل هذا التعريف هو الصورة األساسية والغالبة للتأمين ،هذا األخير

 ،ذا التعريف ال يحقق األهداف المنشودة عادة من ورائهلكن ه ،عون عادة بتنظيمهاالمشّر
وهذا  ،3ففالتعريف يهدف أول ما يهدف إلى تعيين الذات التصورية التي تنظم أفراد المعّر

                                             
 43القاهرة، ص م، دار الكتاب الجامعي ب 1981عبد المطلب عبده، التمييز بين التأمين والمقامرة، مبادئ التأمين  1

  .وما بعدها
، المراجـع  49م، بدون دار نشـر، ص   1990في القانون اللبناني، ) التأمين(توفيق حسن فرج، أحكام الضمان  2

سالمة : وما بعدها، وكذلك 37عبد المطلب عبده، المرجع السابق، ص : وانظر أيضا 1المشار إليها في الهامش 
 .وما بعدها 85م، بدون دار نشر، ص  1986لمية، الطبعة السادسة، عبد اهللا، الخطر والتأمين، األصول الع

مصطفى محمد الجمال، مقال بعنوان في سبيل نظرية عامة موحدة للقانون في العالم العربي واإلسالمي، منشور  3
د السابق، في مجلة الشريعة والقانون التي تصدرها كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، العد

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في : وما بعدها، وكذلك 241م ص  1992هـ، سبتمبر 1493ربيع األول 
ومـا   1086م دار النهضة العربية، ص  1964شرح القانون المدني، عقود الغرر وعقد التأمين، الجزء السابع 

 .بعدها
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دون اعتبار إلى أن هذا العقد يندرج بالضرورة في تنظيم  ،التعريف يربط المؤمن بالمؤمن له
وهو لذلك ال  ؛باعتباره خلية من خالياه ،من منهيضم مجموعة كبيرة من المعرضين للخطر المؤ
والتعريف يهدف ثانيا إلى تمييز المعرف عما  ،يكفي لتكوين صورة متكاملة للتأمين في الذهن

التمييز بين التأمين وبين  فيهوهذا التعريف ال يمكن  ،يشتبه به الشتراكه معه في بعض الصفات
لى أن الفارق بينهما يكمن في فكرة التكافل التي بالنظر إ ،المقامرة أو الرهان أو المضاربة

  .1إسهام المجموع في توفير الضمان للواحد فيها يفترض
ولذلك يؤكد الفقهاء المحدثون على ضرورة أن يستظهر أي تعريف للتأمين مقومات عقد 

أو التأمين الذي يربط المؤمن بالمؤمن له جنبا إلى جنب مع ما يمكن أن نسميه منظومة التكافل 
  .2منظومة التأمين

فقد نصت المادة  ،3ع اإلماراتي على تعريف التأمينومن هذا المنطلق فقد نص المشّر
التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم (( :من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أن 1026

إلى المؤمن والمؤمن على مواجهة األخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له 
ا دورية وفي حالة تحقق الخطر أو وقع الحادث المبين في العقد يدفع ا أو أقساطًا محدًدمبلغً

المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا 
لمؤمن لهم على وواضح أن هذا التعريف بتقديمه لفكرة التعاون بين ا ،))أو أي حق مالي آخر

  .مواجهة األخطار يكون قد استظهر األساس الفني للتأمين وهو منظومة التكافل بين المؤمن لهم

                                             
، 1086ي، عقود الغرر وعقد التأمين، مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدن 1

م،  1949محمد علي عرفة، شرح القانون المدني الجديد في التأمين والوكالة والعمل والوديعة والعارية، : وأيضاً
 .وما بعدها 80مطبعة جامعة فؤاد األول، القاهرة، ص 

قانون المعامالت المدنيـة اإلمـاراتي، الطبعـة    مصطفى محمد الجمال، الوسيط في التأمين الخاص وفقا ألحكام  2
 .3 – 1م، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة، اإلمارات، ص  1998 – 1997األولى، 

جالل محمد إبراهيم، التأمين وفقا للقانون الكويتي، : عرض للتعريفات المختلفة وما يوجه لكل منهم من نقد: انظر 3
رمضان أبو : ، وأيضا35 – 29م، بدون دار نشر، ص  1989مصري والفرنسي، دراسة مقارنة مع القانون ال

وما  37م، بدون دار نشر، ص  1992السعود، أصول التأمين دراسة لعقد التأمين من الناحيتين الفنية والقانونية 
 .وما بعدها 11م، بدون دار نشر، ص  1981عبد المنعم البدراوي، التأمين، : بعدها، وكذلك



  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي
 

-240- 

 

فقد ازداد  ،اوقد شهد القرن العشرون تطورا هائال في حجم عمليات التأمين وتعدد مجاالته
ين ضد واتسع نطاق التأم ،وعم التأمين على الحياة بصوره المختلفة ،التأمين ضد الحريق

فمع تطور األنظمة االقتصادية واالجتماعية ظهرت مجاالت جديدة للتأمين كما  ،كذلك وليةالمسؤ
هو الحال في التأمين ضد السرقة والتأمين ضد األحداث الطبيعية والتأمين ضد نفوق الحيوانات 

ن ع وليةالمسؤدث النقل الجوي والتأمين من والتأمين ضد مخاطر الحروب والتأمين من حوا
بل إن شركات  ،مزاولة المهنة وتأمين االئتمان أو الدين إلى آخر الصور العديدة المعروفة

التأمين صارت تقبل في الوقت الحاضر تغطية كثير من المخاطر التي لم يكن من المنظور أن 
كما هو الحال في التأمين ضد المخاطر الناشئة عن استخدام  ،تكون موضوعا للتأمين من قبل

  .1الذرة
النظام من إقرار وقد كانت نقطة البداية في ظهور فكرة التأمين االجتماعي في هذا 

لكن التطورات لحقت  ،المهنية ألصحاب العمل وإلزامهم بالتأمين اإلجباري عليها وليةالمسؤ
 ،وعلى رأسها وفرة اإلنتاج في المجتمعات المتقدمة ،االقتصاديات الرأسمالية في القرن العشرين

أن فتحت المجال أمام إعمال فكرة أخرى أكثر شموال تقوم على إنشاء مؤسسة أو لم تلبث 
مؤسسات عامة تتولى التأمين على العمال من المخاطر المختلفة كاإلصابة والمرض والعجز 

نظير اشتراكات تتحدد على أساس أجر العامل ال على أساس حجم الخطر  ،والشيخوخة والبطالة
وهكذا ظهر النظام  ،وأحيانا الدولة ،العامل ورب العملعبئها ويتقاسم  ،الذي يتعرض له

وتتولى تحديد المشتركين  ،المعروف بنظام التأمينات االجتماعية الذي تديره الدولة بنفسها
ا من ببتحميل القادرين نصي ،بنصوص القانون مستهدفة تحقيق قدر من إعادة توزيع الدخول

  .القادرين عبء ضمان المخاطر التي يتعرض لها غير
وهذا  ،وللتأمين وظائف عديدة تكمن في أنها وسيلة لمواجهة المخاطر أساسها التكافل

فالتأمين فضال عن وظيفته في توفير الحماية  ،األساس من شأنه أن يجعل للتأمين وظائف متعددة

                                             
 .1الهامش رقم  7الجمال، الوسيط في التأمين الخاص، مرجع سابق، ص  مصطفى 1
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يس وتلك الجوانب تظهر أهميتها ل ،وس األموالعاال في تقوية االئتمان وتجميع رؤيؤدي دورا ف
  .1وإنما كذلك على مستوى المجتمع ،الفردفقط على مستوى 

فعلى المستوى الفردي يوفر التأمين الحماية للمؤمن له من األخطار التي قد يتعرض لها في 
وأيضا يمكن التأمين من تقوية  ،أمواله أو في نفسه أو التي قد يتعرض لها غيره ممن يعنيه أمره

مما ييسر عليه سبيل الحصول على االئتمان الذي ؛ قدمها للدائنتي يمكن للمدين أن يالضمانات ال
وكذلك في التأمين على الحياة تعتبر وثيقة التأمين بذاتها ضمانا هاما يمكن االستفادة منه  ،يحتاجه

يمة مالية متى ذلك أن هذه الوثيقة تصبح لها في ذاتها ق ،مباشرة في الحصول على االئتمان
  .يمكن من رهنها ضمانا للحصول على القرض الالزم مما؛ توافرت شروط معينة

فالحماية التي يوفرها التأمين لألفراد من شأنها تحقيق الحماية  ،أما على مستوى المجتمع
وس األموال الحماية تؤدي بالضرورة إلى حفظ رؤفمثل هذه  ،واإلسهام في تقدمه ،للمجتمع

ج عن هذه الحماية من أمان يفتح الطريق أمام وما ينت ،المنتجة في المجتمع بتيسير إعادة بنائها
  .اتساع نطاق التعامل من ناحية وزيادة قدرة األفراد على اإلنتاج من ناحية أخرى

فالتأمين بتجميعه مبالغ األقساط يحول دون استهالك أموال معرضة بطبيعتها لالستهالك 
 ،الدخار على المستوى الفرديابها وهو بذلك يقوم بذات الوظيفة التي يقوم  ،نظرا لضآلة حجمها

وهذه المدة كثيرا  ،ولكن مبالغ األقساط تظل لدى هيئات التأمين المدة السابقة على تحقق الخطر
ومن ثم فإن التأمين يؤدي إلى نوع  ،ما تكون مدة طويلة على نحو ما نراه في التأمين على الحياة

ة خاصة في التمكين من توجيه ويظهر أثر ذلك بصف ،من االدخار المنظم على مستوى جماعي
بما يساهم مساهمة  ،االستثمار وتغطية القروض العامةرؤوس األموال المتجمعة لدى شركات 

  .2جدية في تدعيم االقتصاد الوطني

                                             
، 202 – 179توفيق حسن فرج، مرجع سـابق، ص  : ، وأيضا85 – 77محمد علي عرفة، مرجع سابق، ص  1

م، بدون دار نشـر، ص   1987أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء، دراسة مقارنة، : وأيضاً
إبراهيم علي إبراهيم عبـد  : وما بعدها، وأيضاً 16عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص : ك، وكذل45 –37

 .وما بعدها 104ربه، مرجع سابق، ص 
 .10مصطفى محمد الجمال، الوسيط في التأمين الخاص، مرجع سابق، ص  2
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وقد دعت الحاجة في الدول الحديثة إلى فرض التأمين على بعض الفئات حماية للغير من 
كما هو الحال في التأمين  ،من كون التأمين اختياريا خالفا لألصل ،األضرار الناشئة عن نشاطها

ع وهذا ما انتهى إليه المشّر ،اإلجباري عن حوادث العمل وحوادث السيارات وحوادث المباني
  .اإلماراتي بالفعل بالنسبة لحوادث السيارات على نحو ما تنص عليه قوانين السير والمرور

ناصره المختلفة يستهدف حماية المؤمن لهم والواضح أن التنظيم التشريعي للتأمين في ع
بد أن تكون قواعده قواعد آمرة ال  هذا التنظيم ال الهدف من حققتوحتى ي ،والمستفيدين والغير

  .والمستفيدين والغير ،يجوز االتفاق على خالفها بما ينتقص من الحقوق التي قررها للمؤمن لهم
النصوص المنظمة للتأمين على الحرية  ولذلك كان من المسلم به أن القيود التي تضعها

بمعنى أنها مفروضة على المؤمن وحده ال على المؤمن له أو  ،التعاقدية تعمل في اتجاه واحد
ما كانت في صالح لالشروط المخالفة لهذه القيود تكون باطلة كإن ومن ثم ف ،المستفيد أو الغير

له أو المستفيد من التأمين أو الغير لكنها تكون صحيحة كلما كانت في صالح المؤمن  ،المؤمن
من القانون المدني  )753(وهذا ما نصت عليه صراحة نص المادة  ،1صاحب المصلحة

  .2المصري
تأمينيـة  ال وليةالمسؤ الشخصية يجب أن تأخذ مجال وليةالمسؤومن هنا نرى أن خصائص 

وهـي   ،الضارب المضرور مخاطر إعسار الغير مرتكب الفعل وجدت لضمان تجن فقد ،أيضا
ول لقاضـي المسـؤ  بهذه الخصيصة تعد صورة من صور الكفالة بنص القانون يلزم بموجبها ا

تدفع ما حكم به على محـدث   بأن) أو شركة التأمين المؤمن لديها ،أو الدولة ،المتبوع(احتياطيا 
ول عن فعل الغيـر  ويكون للمسؤ ،3المدين أصال بالضمان - مأمور الضبط القضائي- الضرر 

                                             
 .18 – 13مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص  1
وص الواردة في هذه الفصل، إال أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن لـه أو  يقع باطال كل اتفاق يخالف أحكام النص(( 2

 )).لمصلحة المستفيد
قضـائية مـدني، بتـاريخ     18لسـنة   412وهذا ما جاء في حكم المحكمة االتحادية العليا، في الطعـن رقـم    3

من المقـرر أن  : ((فيهم، بإقرار الرابطة القانونية الوثيقة بين الدولة والعاملين فيها، والذي جاء  17/11/1998
عالقة الدولة بالعاملين فيها هي رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشـأن وواجبـات   
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تماما كما  ،ما الحق في الرجوع على الغير ذاته محدث الضرر بما أداه نيابة عنه من الضماندائ
المبرم بين فعدم جواز رجوعها هو العقد  ،يرجع الكفيل على المكفول إال إذا كانت شركة تأمين

أو بسبب  وظائفهم لتحمل األخطار التي يمكن أن يحدثها مأمورو الضبط القضائي أثناء؛ الطرفين
   .قيامهم بها

  
  المدنية مأموري الضبط القضائي وليةمسؤتأمين :  الفرع الثاني

أداء المرفق لدين التعويض المقرر على  وكذلك ،العرض السابق للتعويض وصوره بعد
يمكن أن نأخذ بعقد التأمين كحل من الحلول المقترحة لتفادي إعسار  ،مأمور الضبط القضائي

وذلك حتى يمكن أن يؤدي عمله على  ،عنه وليةالمسؤف عبء الضبط القضائي ولتخفي يمأمور
حيث سيجدون  ،وفي نفس الوقت يحقق حماية فعالة للمضرورين ،الوجه األمثل وهو في أمان

إمكانية استيفاء فضال عن  ،بالتعويض إليهايستطيعون الرجوع  التي أمامهم شركة التأمين
 وليةالمسؤ تخفيفلتابع له مأمور الضبط يمكن للمرفق ا كما ،ول األصليالتعويض من المسؤ

ف أعباء يلتخفوذلك  ،الضبط القضائي يالمدنية لمأمور وليةالمسؤأمين عن أخذ بنظام التيأن ب
ي التي تقوم بدفعه وكذلك المقابل النقد ،القضايا التي ترفع عليها بصفة أصلية أو بصفة تبعية

من مأمور الضبط القضائي أو  وليةلمسؤايهدف التأمين إلى نقل عبء و ،وليةالمسؤبسبب هذه 
ذا يختلف عن شرط اإلعفاء وهو به ،المتبوع إلى عاتق المؤمن عن طريق دفع األقساطالمرفق 

  .ول كليا أو جزئيا في مواجهة المضرورالذي يهدف إلى براءة ذمة المسؤ وليةالمسؤمن 
ألنه  ؛ان المضروروتقوية ضم وليةالمسؤدف إلى العكس وهو تأكيد هذه أما التأمين فيه

) محدث الضرر أو المتبوع(هما المؤمن له و ،بالتعويض إليهماسيجد أمامه جهتين يرجع 

                                                                                                         
هؤالء العاملين تضبطها قواعد أساسية عامة تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص 

بالدولة بتلك القواعد التي يعتبر القانون هو المصدر المباشر اللتزامهم  المتبصر وبدقته، ووجوب التزام العاملين
إذا ما أضروا بها مسؤوليتهم عن  - بها ويترتب على إخاللهم بتلك االلتزامات التي يفرضها عليهم عملهم بالدولة 

 .))ل موظفيهاتعويضها مسؤولية مدنية مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة، وتسأل جهة اإلدارة عن أعما
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 يمأمور وليةمسؤيتم بيان مدى جواز التأمين عن سمن هنا و ،والمؤمن الذي يغطي هذا الضرر
  :من خالل اآلتيوذلك  1الضبط القضائي

  

  التأمين :أوال
ن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أ

لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي مال آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر 
 .2وذلك في نظير قسط أو أية مبالغ مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ،المبين في العقد

ويقصد بذلك أن يكون للمؤمن له أو  ،اقتصادية مشروعةوالتأمين ال يقوم إال إذا وجدت مصلحة 
 ،3ومن أجل هذه المصلحة أمن هذا الخطر ،المستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه

وقد قيل في البداية أنه نظام غير  .4آلدابلنظام العام واويجب أن يكون مشروعا غير مخالف ل
  .5أمين عن حوادث السياراتأخالقي يشجع على ارتكاب األخطاء كما في الت

  
  المدنيةمأموري الضبط القضائي  وليةمسؤللتأمين على  مدى قبول شركات التأمين :ثانيا

بحيث تعددت  ،المدنية وليةالمسؤبسبب تطور نظرية  وليةالمسؤبرزت فكرة التأمين من  
مر دفع وهذا األ ،األحوال التي أصبح الشخص يسأل فيها إلى جانب تقصيره عن خطأ تابعيه

ر التي تعود عليهم بسبب هذه به األفراد األضرا ؛ ليتقياألفراد إلى استحداث هذا النظام
  .وليةالمسؤ
المدنية  وليةالمسؤألطباء نظرا لعدم كفاية نظم ا وليةمسؤوقد ظهرت هذه الفكرة في مجال  
 ومن أجل ،وعجزهم عن الوفاء بديون التعويض للمضرورين في بعض األحيان ،لألطباء

                                             
 .وما بعدها 460عماد محمود أبو سمرة، مرجع سابق، ص  1
 .من القانون المدني المصري 747نص المادة  2
يكون محال للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعـود علـى   : مدني مصري وجاءت فيها 749نص المادة  3

 .الشخص من عدم وقوع خطر معين
 .67بق، ص محسن عبد الحميد البيه، مرجع سا 4
 .28م، مكتبة الجالء، مصر، ص  1986أبو زيد عبد الباقي، التأمين المبادئ العامة لعقد التأمين، سنة  5
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ي ممارسة العمل دون وتوفير األمان والطمأنينة ف ،تخفيف العبء عن عاتق األطباء الجراحين
ونظام التأمين يوفر الحماية أيضا للمضرور وفي نفس الوقت  ،المحتملة وليةالمسؤخشية من 

  .1دفاعلليستعمل كوسيلة 
دف إلى ضمان ويه ،الضبط القضائي يالنظام بالنسبة ألعمال مأمور كما يمكن توافر هذا 

عن رجوع الغير الذي أصابه ) وزارة الداخلية مثال(التابع له مأمور الضبط القضائي أو المرفق 
وفيه يكون  ،2وليتهد الديون التي تشغل ذمته بسبب مسؤوهو يؤمن ض ،ضرر مستحق التعويض
ن القانون بالرغم من أ ،ال يمكن معرفتها مقدما وليةالمسؤن نتائج إذ إ ،محل التأمين غير محدد

شرة في كثير من حاالت تأمين يعطي للمضرور حق مطالبة المؤمن بمقتضى الدعوى المبا
هو تعويض المؤمن له عما  وليةالمسؤغرض األساسي من التأمين على وال زال ال ،وليةالمسؤ
  .الغير عليه يب ذمته المالية من ضرر بسبب رجوعيص

 ،3وتأمين األضرار ،تأمين األشخاص :كاآلتي اءالتقسيم التقليدي لعقد التأمين جومما سبق ف 
 ،4وليةالمسؤين على األشياء والتأمين من التأم :وينقسم تأمين األضرار إلى نوعين رئيسيين هما

الضبط القضائي تتعلق بتأمين األضرار التي تستهدف تعويض  يمأمور وليةمسؤفتأمين  إذن
كفل له ضمانا ماليا عما يصيب أمواله من في ،المؤمن له عن الضرر الذي يلحق بذمته المالية

                                             
عبد الرشيد مأمون، التأمين عن المسؤولية المدنية في المجال الفني، بدون سنة طبع، دار النهضة العربية، القاهرة،  1

م، بدون دار نشـر، ص   1994ار، عقد التأمين دراسة مقارنة، عبد اهللا مبروك النج: وما بعدها، وكذلك 5ص 
14. 

: م، والذي جاء فيـه  12/5/2004قضائية مدني، بتاريخ  23لسنة  379حكم المحكمة االتحادية في الطعن رقم  2
أن مسؤولية المتبوع عن خطأ تابعه هي مسؤولية تبعية مقررة بحكم  - في قضاء هذه المحكمة  - من المقرر ((
  )).ون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونيالقان

محسن عبد الحميد البيه، التأمين البري، بدون سنة طبـع،  : ، وكذلك37أبو زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص  3
 .66مكتبة الجالء، المنصورة، ص 

م، 1997الرحيم، التأمين، سنة  فتحي عبد: ، وكذلك67محسن عبد الحميد البيه، التأمين البري، مرجع سابق، ص  4
محمد أحمد عابدين، التعويض بين المسؤولية العقدية والتقصـيرية  : ، وكذلك30مكتبة الجالء بالمنصورة، ص 

 .174م، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ص  1985سنة 
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وليته في ي ذمته من ديون نتيجة النعقاد مسؤأضرار نتيجة لتحقق خطر معين أو ما يذكر ف
  .1مواجهة الغير

ولهذا ال يجوز  ،))ال تعويض بال ضرر((ويخضع تأمين األضرار لمبدأ أساسي وهو  
 ،2لي للضرر الذي أصابه من وقوع الخطرللمؤمن له إلزام المؤمن بأداء مالي يجاوز القدر الفع

ويسمى تأمين الديون أو تأمين جانب  ،وقانوناً مقرر فقهاً وليةالمسؤالنوع من  فإن هذا إذن
  .الخصوم في الذمة المالية للمؤمن له

  
  مأموري الضبط القضائي وليةمسؤتأمين  :ثالثا

من  مهر التي تلحق بالضبط القضائي األضرا يالتأمين الذي بموجبه يؤمن مأمور وهو 
  .3وليةالمسؤب مجراء رجوع الغير عليه

وهنا نجد أن مأمور الضبط القضائي أو مرفق الضبط القضائي يؤمن نفسه من الضرر  
وهذا يخضع  ،وليته قبل الغير ورجع عليه بهذا التعويض، إذا تحققت مسؤالذي يصيبه في ماله

ولكنه يتحمل العبء المالي  ،الغير المصاب للمبدأ التعويضي الذي يتضمن بأن المؤمن ال يعوض
فهدف هذا النوع من التأمين  إذن ،وليتهعاتق المؤمن له نتيجة النعقاد مسؤالذي ألقي على 
بسبب  المدنية مأموري الضبط القضائي وليةمسؤالمالية المترتبة على انعقاد  ضمان النتائج

 وليةالمسؤلكن يجب مالحظة أن تأمين و ،عنه والًوالذي يعتبر مسؤ ،لغيرعلى االضرر الواقع 
عن  وليةمسؤ هي إنما ،ال عالقة لها بتعويض الضرر الذي يتحمله المضرور من فعل المؤمن له

   .دين التعويض المقرر لمصلحة المضرور

                                             
 .35فتحي عبد الرحيم، التأمين، مرجع سابق، ص  1
 .وما بعدها 32مسؤولية المدنية ودور تأمين المسؤولية، مرجع سابق، ص محسن عبد الحميد البيه، حقيقة أزمة ال 2
سعد واصف، التأمين من المسـؤولية،  : ، وكذلك69محسن عبد الحميد البيه، أزمة المسؤولية، مرجع سابق، ص  3

وقرر أنه عقد يضمن بموجبـه  . 16م، ص 1958دراسة في عقد النقل البري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
عبد الرزاق السنهوري، : المؤمن األضرار التي تعود على المؤمن له من دعاوى الغير عليه بالمسؤولية وأيضا

، وقرر أيضا أنه عقد بموجبه يؤمن المؤمن له مـن  1641الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص 
 .األضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه
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 :ومما سبق يجب التمييز في التأمين بين
 :مأموري الضبط القضائي الشخصية وليةمسؤتأمين  .1

أن يكون  :ويجب أن يتوافر فيه شرطان أساسيان وهما ،الخطرمن أركان عقد التأمين 
وهنا يجب  .وغير متعلق باإلرادة الخالصة ألحد الطرفين في العقد ،وأن يكون حقيقيا ،مشروعا

فبالنسبة للخطأ  ،والخطأ العمدي للمؤمن له ،التمييز بين األخطار الناشئة عن الخطأ غير العمدي
إال أنه ال يوجد ما يمنع من جواز التأمين  ،من حيث قوته غير العمدي رغم وجود درجات له

فإن القاعدة هي  ،أما بالنسبة للخطأ العمدي لمأموري الضبط القضائي.1ضد األخطار الناشئة عنه
  .2عدم جواز التأمين ضد األخطار الناشئة عن الخطأ العمدي أو التدليسي له

  

 :مرفق الضبط القضائي كمتبوع وليةؤمس .2
) التابع(عن النتائج الضارة لخطأ مأموري الضبط القضائي  وليةالمسؤمين من يجوز التأ

  .3ولو كانت عمدية
 

< g×Ş¹]êÞ^nÖ]V<íÏvjŠ¹]< l^–èçÃjÖ]< íéŞÇjÖ< Ñæ‚ß‘< ð^Þc< |]Î]<<ð^Ş}_< àÂ
íéñ^–ÏÖ]<íéŞf–Ö]< <

  
 يةمدنال وليةالمسؤمن  ذا النظام وسيلة لحماية المضرور في المقام األولذكر أن هبداية أ
وذلك عن طريق تدخل الدولة  ،الضبطية القضائية األفعال الضارة الصادرة من قبل الناشئة عن

وهذه  ،عمال مأموري الضبط القضائيلضبط بتعويض المضرورين من أخطاء أو مرفق اأ

                                             
القانون المدني المصري، يكون المؤمن مسؤوال عن األضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له  من 768/1نص المادة  1

محسن عبد الحميد البيـه،  : غير المتعمد، وكذلك عن األضرار الناجمة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، وكذلك
 .وما بعدها 142التأمين البري، مرجع سابق ص 

صري أما الخسائر واألضرار التي يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا، فال من القانون المدني الم 768/2نص المادة  2
 .يكون المؤمن مسؤوال عنها ولو اتفق على غير ذلك

يسأل المؤمن عن األضرار التي تسبب فيها األشـخاص الـذي   : ((من القانون المدني المصري 769نص المادة  3
 )).يكون المؤمن له مسؤوال عنهم مهما يكن نوع خطئهم ومداه
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ونادت بوجوب قيام  ،إنما هي متواجدة بأرض الواقع ولكنها ظهرت تباعا ،الفكرة ليست خيالية
ض المضرور من اإلضرار التي لحقت به في حالة اعتبار الفاعل أو بقائه غير الدولة بتعوي

 ،فراد المجتمعلتزامها بتوفير الحماية واألمن ألوأساس ذلك ا ،معروف بعد ارتكاب الفعل الضار
 ،1من الواقعة ن تعوض كل من أصابه ضررالوفاء بذلك االلتزام وجب عليها أفإذا عجزت عن 

لتغطية التعويضات الناشئة من أخطاء أفعال ؛ الدولة بإنشاء صندوق وليةؤمسحيث يمكننا إثبات 
ر في حكم ستخلصناه من النظل فكرة التكافل االجتماعي هو ما االضبطية القضائية من خال
ولياته لواجباته ومسؤ وفرضاً ،بصفته إدخال رئيس الجمهورية متبوعاًمحكمة النقض المصرية و

 :وهو كما أتى بيانه كالتالي ،فعل ضار يصيب الفرد أو المجتمع بحماية األفراد من جراء أي
من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس  138، 137، 73لما كان ذلك وكان مفاد المواد ((

وهو الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها، ويضع باالشتراك مع مجلس الوزراء  ،الجمهورية
ها، ومن ثم فهو ذو الصفة في تمثيل الدولة وال يغير السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذ

اإلشراف على لمتولي ون المتعلقة بوزارته باعتباره اؤلك أن الوزير يمثل الدولة في الشمن ذ
فذلك ليس من شأنه أن ينفي . ول عنها والذي يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيهاؤونها والمسؤش

ها في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة ذات
من االعتداءات على الحقوق والحريات العامة والتي تسأل الدولة عنها بنص الدستور وإذ خالف 

  .2))فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ؛الحكم المطعون فيه هذا النظر
ن تقوم الدولة حيث نودي بضرورة أ ،دمن جدي ؛ لتحياوانزوت هذه الفكرة في طي النسيان

المضرورين من  على لتخفيفلوذلك  ،بتعويض المضرور عن أخطاء منتسبيها أو تابعيها
الدولة ليست بوسعها التهرب ن باإلضافة إلى أ ،بد من إزالته وهو شعور ال ،إحساس األلم لديهم

                                             
، محمد 7م، دار الفكر العربي، مصر، ص 1988محمد أبو العال عقيدة، تعويض الدولة للمضرور عن الجريمة،  1

وما  10م، دار النهضة العربية، ص  1991عبد اللطيف عبد العال، تعويض المجني عليها، دراسة مقارنة، سنة 
، 110م، العدد  1985ويض من الدولة، سنة عادل محمد الفقي، حق المجني عليه في اقتضاء تع: بعدها، وكذلك

  .وما بعدها 52مجلة األمن العام، مصر، ص 
  .مدني، طعن سابق) 240/1986(حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  2
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 لهذا ال ،دم اإلضرار بهفشل في حمايته وعحينما ت ،وليتها عن دفع التعويض للمضرورمن مسؤ
من جراء األفعال الخاطئة لتابعيها من الضبطية بد لها من إنشاء نظام عام لتعويض المضرورين 

  .ن يتم تمويله عن طريق الجهة التابع لها مأمور الضبط القضائيوأ ،القضائية
لكي  ؛ويأتي مبدأ إنشاء صندوق لتغطية التعويضات المستحقة عن أخطاء الضبطية القضائية

وهو ما يعاني  –يسد فراغا تشريعيا عانت منه مجموعة كبيرة من التشريعات لفترات طويلة 
وذلك  ؛تجاه المضروريناوهدفه تحقيق قدر من العدالة  ،معاً - منه التشريع المصري واإلماراتي

ن عدم إلزام الدولة بمد يد العون والمساعدة يتعارض مع العدالة الحاالت وجد أألنه في بعض 
 يستند إلى انموإ ،منها ذا األمر فهذا ليس منحةًوالدولة حيث تقوم بتنظيم ه ،صارخاً تعارضاً
  .1يهاوني واجتماعي مفروض وواجب علأساس قان
الخطأ المدنية لمأموري الضبط القضائي على أساس نظرية  وليةالمسؤعلى تأسيس  بناًءو

لتغطية  الدولة صندوقاً تنشىءأنها أن فهي الوسيلة التي يمكن من ش ،كما سبق بيانها المفترض

                                             
  :وما بعدها، والجدير بالذكر في هذا األمر يقوم على أساسين 24محمد أبو العال عقيدة، المرجع السابق، ص  1

القانوني، أيح إن المضرور حينما يطلب الدولة بالتعويض فإن هذا الطلب يقوم على حق مقـرر لـه   األساس : أوال
وليس منحة من جانبها تمنحها له إن شاءت أو تحجبها عنه متى أرادت، واستند أنصار هذا األساس إلي فكـرة  

بات القانونية منها اإلبالغ عن العقد االجتماعي، باإلضافة إلى أن الدولة تفرض على األفراد القيام ببعض الواج
وقوع الجرائم وعن مرتكبها وواجب معاونة رجال السلطة في كشف الجرائم وتتبع مرتكبها وواجب مسـاعدة  
األفراد المعرضين للخطر، فهذه االلتزامات تهدف إلي تعاون الجمهور مع أجهزة العدالة في مقاومة الجريمـة  

ألفراد عند أدائهم لهذه االلتزامات يتعرضون لمخاطر تصـيبهم فـي   واقتضاء حق المجتمع في عقاب الفاعل وا
أرواحهم أو سالمة أجسامهم أو أموالهم، ومن هنا فحقهم على الدولة أن توفر لهم الضمانات لحسن أداء دورهم 
لة وتنفيذ هذه الواجبات وتعويضهم عن األضرار التي تصيبهم من جراء ذلك وإال لترددوا في معاونة أجهزة العدا

  .وضعف لديهم اإلحساس بأهمية التضامن االجتماعي بين أفراد المجتمع
األساس االجتماعي فبموجب هذا األساس يكون التزام الدولة بتعويض المضرورين ال يعدو أن يكون أساسـا  : ثانيا

ـ   ة، أي؛ إن اجتماعيا أساسه اإلنصاف والتضامن االجتماعي ويعد تطبيقا للوظيفة االجتماعية التي تؤديهـا الدول
الدولة ملتزمة ببذل أقصى ما بوسعها للحيلولة دون وقوع الجريمة، فإذا وقعت كان عليها أن تعمل على معرفة 
الفاعل ومحاكمته وإلزامه بالتعويض، فإذا عجزت عن معرفته أو كان معسرا فلم يبق عليها إال االلتزام األدبـي  

مساعدة وتقديم يد العون للمضرورين، وجد وجه لهـذا  بتعويض المضرور من منطلق وظيفتها االجتماعية في 
 .األساس النقد ألنه يوحي للرأي العام بأن التعويض ينطوي على معنى اإلحسان وليس باعتباره التزاًما وواجًبا
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تكون كل فئة من فئات  حيثب ،التعويضات المستحقة من جانب أخطاء مأموري الضبط القضائي
يتم و ،ة ومتضامنة فيما بينهاكمجموعة واحدة متكافل ،بقة الذكرمأموري الضبط القضائي السا

ويكون  - نسبة محددة وثابتة أم ،سواء كان بحسب راتبهم األساسي–استقطاع مبلغ رمزي منهم 
 ويستوي ،في مجال عمله وذلك كّل ،عمال الضبطية القضائيةا على أقانوني قطاع تأميناًهذا االست

إليها هي  تبعتكون الفئة التي ي أن القضائي عند نشوء أي ضرر من قبل أحد مأموري الضبط
فكرة التكافل ويكون ذلك ب ،تغطية مبلغ التعويض عن طريق الصندوقولة عن المسؤ

 ،ول عن الضررمن جراء الضرر الواقع من المسؤ يتم فيها تعويض المضرورينو ،االجتماعي
تكون  ،ومن ناحية أخرى فلو لم يقع من أي شخص من مأموري الضبط القضائي أية أخطاء

 مكن أن تقع من جانب مأموري ضرار االحتمالية التيفاأل ،المستقطعة بمثابة التأمين تلك المبالغ
فالسيارات آالت  ،ثناء قيامه بمهامه أو بسببها تضاهي فكرة التأمين في السياراتالضبط أ
كذلك  ،والتعويض عنها عنها ضرار الناجمةوال عن األلخدمة الشخص، ويكون مسؤ تستخدم

قيام مأمور الضبط فهو بمثابة اآللة الضبطية التي تستخدمها الدولة أو المرفق التابع إليها في ال
من  المؤمن يستفيدف ،ضرار بالغير وخسائر ماليةعمال قد تنتج عنها أوهذه األ ،له الوظيفيةعمابأ

   .التأمين في تغطيتها
فكرة التعويض بأسهل األمور وأيسرها وأسرعها في نفس  صول إلىومن هنا نريد الو

ري بأن يكون لكل مرفق من مرافق مأمو ،والدخول في عجلة التقدم من جانب التعويض ،الوقت
من الفئات  بذاته يستقطع مستقالً تأمينياً اًصندوق المدنية وليةالمسؤأثناء نشوء  الضبط القضائي

ووجود شخص  ،بفكرة التضامن في أداء واجباتهم الوظيفية ولين معاًالمندرجين تحته والمسؤ
 بسيطة من دون تأخير أو الرجوع إلىموسر يستطيع تعويض المضرورين خالل مدة زمنية 

  .اءالقض
و الضرر حسب طبيعة الفعل أ - هذه الشروط- تلف تخو ،محددة اولمنح التعويض شروط

  :تيوتشمل اآل ،القابل للتعويض أو مركز المضرور
أصبح يكفي للتعويض هنا مجرد لقد   :لقة بطبيعة الفعل المسبب للضررالشروط المتع  - 1

 ،من الناحية الماديةأو أن الضرر ناجم عن أفعال تعد جريمة  ،التأكد من توافر الضرر
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دون حاجة للبحث عن توافر أو عدم توافر الركن المعنوي الالزم لوصف الفعل بأنه 
 .فقط  ستفادة من هذا النظام التعرف على مرتكب الفعل الضاروال يلزم لال ،جريمة

في  جسيماً باًااضطرالضرر هنا ن يشكل يجب أو :الشروط المتعلقة بالضرر نفسه  - 2
 ،ر الجسدية الخفيفةضراويض عن األكما يمكن التع ،للمضرور الظروف المعيشية
في  )المصري واإلماراتي( عانكما تبناه المشّر ،ضرار المعنويةوأيضا عن األ

 .الجسدية والمادية والمعنوية الضررنصوصهما بمبدأ التعويض الكامل لكل عناصر 
راتي في نصوصه فلم يفرق القانون المصري أو اإلما :الشروط المتعلقة بالمضرور - 3

 ،لمدنيةا وليةالمسؤد من التعويض في كافة أنواع و المستفيأعن جنسية المضرور 
االستفادة من التعويض من صندوق التعويضات  ومن هنا فإننا ال نشترط للمضرور

ثبات وقوع الضرر عليه بكافة طرق قة ألخطاء الضبطية القضائية إال إالمستح
 .اإلثبات

واللجوء  ،وقوع االعتداء يمكن االستفادة منهبمجرد ف ،فورية طبيعة والتعويض ذ إنو
 ،أنظمة تعويضية أخرىأال يدخل هذا التعويض في نطاق  بشرط لجان التعويض مباشرة إلى

  .مأموري الضبط القضائي وليةمسؤروط تتفق مع طبيعة ومما سبق نجد أن تلك الش
 ن خالل لجان أنشئت خصيصاًم تكون ،الجهة المختصة بالفصل في طلب التعويضكما أن 
وللتأمين  ،"لجان تعويض المضرورين من أخطاء الضبطية القضائية"ويطلق عليها  ،لهذا الغرض

لتنا نأخذ هذه الفكرة ونحملها على واقع بعض الخصائص والمميزات التي جع ،الذي نتحدث عنه
  : يتي كاآلوه ،التطبيق
  

  وليةخصائص تأمين المسؤ :أوال
هذا التأمين  حيث إن ،تتمثل في أنه عقد تعويض بعدة خصائص وليةلمسؤايتميز تأمين  

  .1تعويض المؤمن له عما يصيبه من ضرر يهدف إلى
ما  إذ يستحيل معرفة مدى ،قد التأمينفي ع وال يمكن أن يتحدد مقدار هذا التعويض مقدماً 

إال قيمة  يتقاضىفالمؤمن له ال  إذن ،يتركه تحقق الخطر المؤمن منه للمؤمن له من إضرار

                                             
  .وما بعدها 44أبو زيد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  1
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أنه ال  ؛أي ،بشرط أال يتجاوز ذلك مبلغ التأمين المحدد في وثيقة التأمين ،الضرر الواقع به
منع أن يكون  ناسب بين التعويض والضرر يهدف إلىأن الت كما ،يتقاضى إال أقل القيمتين

عدم في  تكون المصلحة الشخصية للمؤمن له مع ضرورة أن ،إلثراء المؤمن منه؛  مصدراً
ذلك إذا لم تكن لهذا المؤمن له أو المستفيد مصلحة اقتصادية  وعلى ،منهتحقق الخطر المؤمن 

النعدام المحل أو  ،عدم تحقق الخطر فإن عقد التأمين من األضرار يكون باطالً يمشروعة ف
  .1لعدم مشروعيته

  

  لمأموري الضبط القضائي وليةالمسؤمميزات نظام تأمين : ثانياً
 هم مدركينويجعل ،مالضبط القضائي واستقالله يم يضاعف من حرية مأمورهذا النظا 
 ،الثقة في المستقبل مفي أمس الحاجة إليه ويمنحه م األمان الذي همويكفل له ،مولياتهلمسؤ

   .مأو أمواله منفسهأفي  مفي مأمن من مخاطر الصدفة التي تهدده ونوبفضله يكون
لك عن طريق تنظيمه من قبل المرافق التابعة لها وذ ،وكما نرى أنه نظام يجب األخذ به 

بخصم مبلغ رمزي من راتب مأمور الضبط القضائي مما يوفر  ،مأموري الضبط القضائي
أو ومما سبق يتبين أنه يجوز أن يؤمن مأمور الضبط القضائي أو المرفق  ،القسط المطلوب دفعه

  .2جسيماً أم يسيراًخطأ كان ذلك الأسواء الخطأ  المترتبة على وليةالمسؤالدولة 
 ،اإلهمال أو التقصير من قبل مأمور الضبط القضائي ورغم أن هذا النظام يشجع على 

الجنائية تجعله دائما  وليةؤالمسولكن إمكانية قيام  ،ول عن دفع مبلغ التعويضألنه ليس المسؤ
 ،ون في نصوصهقانبه ونظمه ال مسلماً التأمين أصبح أمراً ،وفي نهاية األمر ،في عمله حريصاً

ول عن الفعل المسؤ بجانب تخفيف العبء من على عاتق ،اعنه وأصبح ضرورة ال غنى
  .الضار

                                             
ال يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إال : ((نمن القانون المدني المصري والتي تنص على أ) 751(نص المادة  1

محسـن  : ، لالستفادة راجع))عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط أال يجاوز ذلك قيمة التأمين
  .75عبد الحميد البيه، حقيقة أزمة المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص 

وما  981، ص )655(ي، الجزء األول، مرجع سابق، بند عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدن 2
  .بعدها
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مأموري الضبط القضائي هو الحل  وليةمسؤ أن نظام تأمين ،ونستخلص من ذلك 
ألن المضرور في هذا التوقيت سيجد أمامه ؛ عنه وليةالمسؤوكذلك لتخفيف عبء  ،إلعساره

لتي يقوم بالرجوع عليها في حالة الحكم له بالتعويض بجانب أن هذا النوع من شركة التأمين ا
  .وقانوناً فقهاً وعالتأمين مشر

أن إنشاء صندوق لتغطية التعويضات المستحقة عن أخطاء الضبطية اً أيض كما استخلصنا 
مور فهو يحمي مأ ؛نه سالح ذو حدينمن أبالرغم  ،ينالقضائية أفضل السبل لحماية المضرور

الضبط القضائي أثناء قيامه بأعماله الوظيفية من دون تخوف من العواقب التي قد تنشأ من جراء 
ومن ناحية أخرى ال يركن مأموري الضبط القضائي الباقين عن القيام  ،أفعاله الخاطئة من ناحية

من أفعاله تبين لهم العواقب التي قد يدخل فيها مأمور الضبط القضائي المخطئ  بأعمالهم إذا ما
كما أنه يحمي  ،والتعويض الذي قد يدفعه من ماله الخاص نتيجة ذلك الخطأ ،المضرة بالغير

 ،بالتعويض المادي بل حدوث ذلك الضرر سواء بالفعل أمعودة مركزه واستقراره قوالمضرور 
 علىر راإلضفاء األمن واالستقوذلك  ،ع اإلماراتي تطبيقه في الدولةوعليه فإننا نتمنى من المشر

أعمال الوظيفة الضبطية القضائية من  والحماية على ،ين من أخطاء الضبطية القضائيةالمضرور
   .وتوازن مراكزهم بحيث ال يعلى شخص على آخر إال بالقانون ،ناحية أخرى
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  خامتة ونتائج وتوصيات البحث
  

ريعين مأموري الضبط القضائي بين التشالمدنية ل وليةالمسؤ: هذهدراستنا وء ض في
يمكننا أن نستنبط مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساعدنا على حل  ،اإلماراتي والمصري

وبما أن خاتمة الرسالة ال تعد تلخيصا لما سبق  ،في مجتمعنا كثير من المشاكل في الواقع العملي
دون  انفسهفي مجال الدراسة  خاصةًبو ،ت إليه دراستناوإنما هي نتائج وتوصيات لما انته ،ذكره

وبذلك فإننا نحدد هذه النتائج والتوصيات من خالل النقاط الرئيسية  ،جوانب أخرىإلى التطرق 
  :اآلتية
تكون األجهزة التابعة لمراقبة  حيث ب الضبط القضائي يالرقابة العامة لدور مأمور  - 1

يز والترك ،ال تقتصر على الجانب الجنائي فقط العمل الشرطي في وزارة الداخلية مثال
عال الضارة بالغير أن يتم تفعيل دور الرقابة على األفوإنما يجب  ،عليه دون غيره

ندوات ويكون ذلك عن طريق عمل  ،وذلك بالوقاية منها؛ المدنية وليةمسؤوالمنشئة لل
 ،ومحاضرات توعوية لجميع مأموري الضبط في جميع المجاالت السابقة الذكر

كما أن هذا العمل  ،ة ألعمالهم الضارة بالغيرالمدني وليةؤالمسعطائهم نبذة حول إو
كما أن هذه الندوات  ،يساعدنا في نفي الجهل بالقانون من قبل مأمور الضبط القضائي

 ً  وليةالمسؤمن تحمل التعريفية يفترض فيها أن تعطي لمأمور الضبط القضائي نوعا
 .على أخطائهم وليات المترتبةلضبطية القضائية لكبر ضخامة المسؤواالهتمام بعمل ا

والذي  ،يجب تعديل نص القانون الذي يلزم الموظف العام أو مأمور الضبط القضائي - 2
وإلزام  ،ويكون بالتخفيف من ذلك القيد ،ينص على تنفيذ األمر الصادر من الرئيس

في ويكون على سبيل الحصر  ،األحيان بإصدار ذلك األمر كتابةًالرئيس في بعض 
 .ها مأمور الضبط القضائي بحدوث أضرار جسيمة بالغيرالحاالت التي قد يدرك في

مأموري  وليةمسؤى هو التأمين عل ،ومن النتائج المهمة التي توصلنا إليها في بحثنا  - 3
هذا النظام وذلك لتخفيف عبء ه من المهم األخذ بحيث إن ،المدنيةالضبط القضائي 

 من خالل دراستنا أيناولما ر ،على عاتق مأموري الضبط القضائيالملقاة  وليةالمسؤ
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باإلضافة إلى أنه يعطي الثقة لمأموري الضبط  ،من مميزات هذا النظام وقلة عيوبه
 .للقيام بأعمالهم القضائي

وسيلة لحماية المضرورين في  وليةالمسؤفإن نظام التأمين على  ،ومن جانب آخر  - 4
مأمور الضبط حالة إعسار مأمور الضبط القضائي أو تهاون المرفق العام التابع له 

 .بالدفع لمبلغ التعويض المحكوم به للمضرور
ع اإلماراتي ذا البحث بضرورة تدخل المشّركما أنني أرى ومن خالل دراستي في ه  - 5

الً بحيث يكون مسؤو ،بعمل قضاء خاص من المرفق التابع له مأمور الضبط القضائي
اية على عمل الحمإلفضاء  ،عن جميع الدعاوى المدنية الخاصة بالضبطية القضائية

من المضرورون ومن ناحية أخرى حتى يستطيع  ،من ناحية مأمور الضبط القضائي
 ،إذا ما تم الحكم لهم بها عويضاتالدعاوى المدنية فقط بسرعة حصولهم على الت

ويكون ذلك التعويض عن طريق شركات التأمين المؤمن لديها أخطاء الضبطية 
 .من جانب الدولة ة التأمينالقضائية إذا ما تم األخذ بإلزامي

في خلق نظام تأميني يساعد  - بين الدول- نكون سباقين في اإلمارات وبهذا النظام التأميني 
المدنية لمأموري الضبط  وليةالمسؤمن الدولة أثناء قيام  العبء بدالً ل شركة التأمينفي تحم
لقومي للدولة من خالل يساعد على زيادة الدخل ا - الباحثيرى  كما- والذي بدوره  ،القضائي

وذلك لما سوف تتميز به دولة ؛ وزيادة رؤوس األموال األجنبية في الدولة ،زيادة السياحة العامة
ورد  ،اإلمارات العربية المتحدة بوجود نظام تأميني يحفظ عمل الضبطية القضائية وإعسارهم

ديد السلطة المخولة أخطاء الضبطية القضائية في تبعن الحقوق ألصحابها من خالل التعويض 
ومن هنا نحصل على مجتمع متكافل ومتوازن في واجباته وحقوقه اتجاه  ،لهم واإلضرار بالغير

العاملين في القطاع الحكومي بشكل  نم أم شكل عامب من عامة الناس أكانواسواء  ،أفراده
  .خاص
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 .المنصورة ،مكتبة الجالء ،بدون سنة طبع ،التأمين البري - 

دار الثقافة للنشر  ،م 1990 - هـ  1410 ،ضمان العدوان في الفقه اإلسالمي ،محمد أحمد سراج - 64
 .القاهرة ،والتوزيع

 :محمد أحمد عابدين - 65
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مطابع الهيئة  ،م 1976سنة  ،مادة ضبط  ،مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي - 67
 .مصر ،المصرية العامة للكتاب

اشر دار الجامعة م، الن 2006، ))مصادر االلتزام(( محمد حسين منصور، النظرية العامة لاللتزام - 68
 .الجديدة للنشر، اإلسكندرية

الجمهورية العربية السورية، / وزارة التربية والتعليم/ مد خير أبو حرب، المعجم المدرسي،مح - 69
 .م 1985

محمد زهرة، المصادر غير اإلرادية لاللتزام في قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية  - 70
 .م، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة 2003المتحدة، الطبعة األولى، 
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دار النهضة  ،م 1991سنة  ،دراسة مقارنة ،تعويض المجني عليها ،محمد عبد اللطيف عبد العال - 73
 .العربية

 ،شرح القانون المدني الجديد في التأمين والوكالة والعمل والوديعة والعارية ،محمد علي عرفة - 74
 .القاهرة ،ؤاد األولمطبعة جامعة ف ،م 1949

 .بدون دار نشر ،م 1996سنة  ،الجزء األول ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،محمد عيد الغريب - 75
 .بدون دار نشرم  1962سنة  ،نظرية التنفيذ المباشر في القانون اإلداري ،محمد كامل ليلة - 76
 .ن دار نشربدو ،م 1989 ،)مصادر االلتزام(دروس في نظرية االلتزام  ،محمد لبيب شنب - 77
مكتبة   ،1982 ،الطبعة الثالثة ،المبادئ العامة للقانون اإلداري المغربي ،محمد ميرغني خيري - 78
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 :محمود جمال الدين زكي - 79
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 :محمود سعد الدين الشريف - 80
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مجلة مجلس   م1969سنة  ،السنة السادسة عشرة ،فلسفة العالقة بين الضبط اإلداري وبين الحريات - 
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  .مصر ،دار النهضة العربية ،م 1982سنة  ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية - 
بحث مقدم لمركز بحوث  ،م 1994سنة  ،)حاالته وشروطه وضماناته(القبض على األشخاص  - 

 .القاهرة ،دراسات مكافحة الجريمة
بدون دار  ،م 1936سنة  ،الطبعة األولى ،المدنية في القانون المصري وليةالمسؤ ،مصطفى برعي - 85

 .مصر ،نشر
الفتح  ،بدون سنة طبع ،مصادر االلتزام ،القانون المدني في ثوبه اإلسالمي ،مصطفى محمد الجمال - 86

 .سكندريةاإل ،ة والنشرللطباع
رسالة  ،دراسة مقارنة ،سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية ،ممدوح عبد الحميد - 87

 .مصر ،أكاديمية الشرطة ،كلية الدراسات العليا ،م 1991سنة  ،دكتوراه
 ،يةدار الثقافة الجامع ،م 1992سنة  ،الطبعة السادسة ،قانون اإلجراءات الجنائية ،نبيل مدحت سالم - 88

  .القاهرة
 ،رسالة دكتوراه ،م 1998اإلدارة عن أعمال الضرورة سنة  وليةمسؤ ،هشام عبد المنعم عكاشة - 89

 .دار النهضة العربية
ضمانات المتهم في مواجهة القبض بين الشريعة اإلسالمية والقانون  ،أحمد هاللي عبد الاله - 90

  .بدون دار نشر ،م 1994سنة  ،الوضعي
  .دمشق ،بدون دار نشر ،م 1991 ،الجزء األول ،االلتزاممصادر  ،وحيد الدين سوار - 91
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 المصادر المتخصصة :ثانيا

دار النهضة  ،بدون سنة طبع ،المدنية بين التقييد واإلطالق وليةالمسؤ ،إبراهيم الدسوقي أبو الليل - 1
 .العربية

 ،)ةدراسة مقارن(رسالة دكتوراه  ،سلطات مأمور الضبط القضائي ،إبراهيم حامد مرسي طنطاوي - 2
 .مصر ،الناشر المكتبة القانونية ،م 1997طبعة  ،الطبعة الثانية

ولية المدنية في القانون اليمني مقارنا بالقانون المصري اإلعفاء من المسؤ ،إسماعيل محمد علي - 3
 .بدون دار نشر ،م 1996سنة  ،والشريعة اإلسالمية

 –أكتوبر  19رابع السنة العدد ال ،ماهية خطأ الموظف الموجب للتعويض ،أحمد زكي الجمال - 4
 .مصر  ،مجلة إدارة قضايا الحكومة ،م 1975ديسمبر 

 :الشهابي إبراهيم الشرقاوي - 5
 1432مصادر االلتزام غير اإلرادية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، الطبعة األولى،  - 

 .م، اآلفاق المشرقة للنشر والتوزيع، عمان، األردن 2011- هـ
راتي بشأن التعويض عن حوادث العمل المرورية ومدى كفايته لتحقيق اتجاه القضاء اإلما - 

مارس لسنة  )15- 13(الشارقة، الفترة من - الحماية للعامل وورثته، مؤتمر السالمة المرورية
 .م، الناشر جامعة الشارقة 2006

 .لعربيةدار النهضة ا ،م 1982سنة  ،الدولة عن أعمالها غير التعاقدية وليةمسؤ ،أنور أحمد رسالن - 6
بدون دار  ،م1989سنة  ،الطبعة الثانية ،الدولة عن أعمال سلطاتها وليةمسؤ ،جورجي شفيق ساري - 7

 .نشر
 ،دار المعارف ،الطبعة الثانية ،م 1979سنة  ،المدنية التقصيرية والعقدية وليةالمسؤ ،حسين عامر - 8

 .سكندريةاإل
 .دار النهضة العربية ،م 1996سنة  ،عن أعمال السلطة التنفيذية وليةالمسؤ ،حمدي علي عمر - 9
عن أعمال السلطة القضائية، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة  وليةالمسؤرمزي طه الشاعر،  - 10

  .م 1990الثالثة، 
 ،م1992أصول التأمين دراسة لعقد التأمين من الناحيتين الفنية والقانونية  ،رمضان أبو السعود - 11

  .بدون دار نشر
 .جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه ،دراسة في عقد النقل البري ،ةوليالمسؤالتأمين من  ،سعد واصف - 12
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 .بدون دار نشر ،م 1986 ،الطبعة السادسة ،األصول العلمية ،الخطر والتأمين ،سالمة عبد اهللا - 13
 ،110العدد  ،م 1985سنة  ،حق المجني عليه في اقتضاء تعويض من الدولة ،عادل محمد الفقي - 14

 .مصر ،مجلة األمن العام
 :رشيد مأمونعبد ال - 15

 .دار النهضة العربية ،بدون سنة طبع ،المدنية وليةالمسؤعالقة السببية في  - 
 .القاهرة ،دار النهضة العربية ،بدون سنة طبع ،المدنية في المجال الفني وليةالمسؤالتأمين عن  - 

 ،م 1989سنة  ،المدنية للعاملين بالحكومة والقطاع العام وليةالمسؤ ،عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر - 16
 .مصر ،دار النهضة العربية

الناشر  ،هـ1431 –م2010 ،الطبعة األولى ،الوجيز في الضبطية القضائية ،عبد اهللا ماجد العكايلة - 17
 .األردن –عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع

 :عدنان سرحان - 18
اشر مكتبة الن ،م 2010 ،الطبعة األولى) الحق الشخصي(المصادر غير اإلرادية لاللتزام  - 

 .األردن ،الشارقة وإثراء للنشر والتوزيع ،الجامعة
في الفقه ) االلتزام بالضمان(التقصيرية  وليةمسؤكأساس لل) اإلضرار(المشروع  الفعل غير - 

مجلة المنارة  ،م 1997سنة  ،العدد الثاني ،المجلد الثاني ،اإلسالمي والقانون المدني األردني
 .األردنيةالصادرة عن جامعة آل البيت 

 :عماد محمود أبو سمرة - 19
دار  ،م 2006طبعة  ،)دراسة مقارنة(الخاطئة لمأموري الضبط القضائي التعويض عن األعمال  - 

 .مصر ،الفكر والقانون للنشر والتوزيع
 ،دار الفكر والقانون ،م 2008طبعة  ،)دراسة مقارنة(الضبط القضائي  ولية المدنية لمأمورالمسؤ - 

 .المنصورة
إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، بدون سنة طبع، الناشر مؤسسة الثقافة محمد  - 20

 .الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية
 ،دار الفكر العربي ،م 1988 ،تعويض الدولة للمضرور عن الجريمة ،محمد أبو العال عقيدة - 21

 .مصر
 .مصر ،الهيئة العامة للكتاب ،م 1979ة سن ،التعسف في استعمال الحق ،محمد السيد السيد - 22
 .دار النهضة العربية ،م 1991 ،)دراسة مقارنة(في استعمال الحق  التعسف ،محمد سعيد رشدي - 23
 :محمد عودة ذياب الجبور - 24
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جامعة  ،كلية الحقوق ،م 1981سنة  ،)ة دكتوراهرسال(االختصاص القضائي لمأمور الضبط  - 
 .مصر ،القاهرة

الدار العربية  ،بدون سنة طبع ،)دراسة مقارنة(لمأمور الضبط القضائي القضائي  االختصاص - 
 .للموسوعات

مكتبة العالمية  ،م1988سنة  ،الدولة عن أعمالها غير التعاقدية وليةمسؤ ،مجدي مدحت النهري - 25
 .بالمنصورة

دار القلم  ،م 1988 - هـ 1409 ،الطبعة األولى ،الفعل الضار والضمان فيه ،مصطفى الزرقا - 26
 .دمشق ،باعة والنشرللط

الوسيط في التأمين الخاص وفقا ألحكام قانون المعامالت المدنية  ،مصطفى محمد الجمال - 27
 ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،م 1998 – 1997 ،الطبعة األولى ،اإلماراتي
 .اإلمارات

الناشر دار  ،م 1998 ،حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق ،ممدوح إبراهيم السبكي - 28
 .مصر ،النهضة العربية

 1431 ،الطبعة األولى ،المدنية لرجال الضبط الجنائي وليةالمسؤ ،نايف بن دخيل موسى العصيمي - 29
 .المملكة العربية السعودية ،الناشر مكتبة الملك فهد الوطنية ،م 2010 - هـ 

  
  القوانين والمجموعات القضائية :ثالثا
والمعدل بالقانون  ،م 1985لسنة  5قانون اتحادي رقم  –اإلماراتي قانون المعامالت المدنية  - 1

دولة  ،منشورات جمعية الحقوقيين ،م 2006طبعة يناير  ،م 1987لسنة ) 1(االتحادي رقم 
 .اإلمارات العربية المتحدة

لسنة  )106(المعدل بالمرسوم بقانون رقم ، وم 1948لسنة  )131(رقم القانون المدني المصري  - 2
 .مصر ،منشورات قصر القبة ،م 2011سنة  ويولي 16في  ،م 2011

ديسمبر  ،م2005لسنة ) 29(عدل بالقانون رقم والم) 35(قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي رقم  - 3
 .دولة اإلمارات العربية المتحدة ،منشورات جمعية الحقوقيين ،م 2006

 .م 1950لسنة  150قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  - 4
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رقم  والمعدل بالقانون االتحادي ،م 1987لسنة ) 3(رقم  ،اإلماراتي االتحاديقانون العقوبات  - 5
دولة اإلمارات العربية  ،منشورات جمعية الحقوقيين ،م 2006ديسمبر  ،م 2005لسنة ) 34(

 .المتحدة
 .م 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  - 6
في  ،م1989لسنة ) 6(انون االتحادي رقم والمعدل بالق ،م 1976لسنة ) 12(القانون االتحادي رقم  - 7

 .شأن قوة الشرطة واألمن اإلماراتي
في شأن هيئة  ،م 1971لسنة ) 109(والمعدل بالقانون رقم  ،م 1964لسنة ) 61(القانون رقم  - 8

 .الشرطة المصري
لسنة ) 5(رقم   لصادر بالقانون االتحاديالمذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي ا - 9

دولة  ،منشورات وزارة العدل ،م 1987لسنة ) 1(والمعدل بالقانون االتحادي رقم  ،م 1987
 .اإلمارات العربية المتحدة

إعداد المكتب الفني بالتعاون مع كلية  ،مجموعة األحكام الصادرة عن المحكمة االتحادية العليا - 10
 .جامعة اإلمارات –الشريعة والقانون 

 .المكتب الفني ،محكمة التمييز ،دبي ،دائرة المحاكم ،كام والمبادئ القانونيةمجموعة األح - 11
  .حكام القضائية الصادرة من محكمة النقض المصريةاأل - 12
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