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السببية العلمية والسببية القانونية - تطور مفهوم السببية 
في المسؤولية الموضوعية: دراسة مقارنة

اأ. د. اأحمد اإ�شراقية
اأ�شتاذ القانون الخا�ص

مدير كلية الحقوق والعلوم ال�شيا�شية والإدارية

الفرع الخام�ص، الجامعة اللبنانية

الملخ�ص:
مبدئيًا، حتى تقوم الم�ضوؤولية التق�ضيرية ال بد من توفر ثالثة عنا�ضر هي: ال�ضرر، والفعل 
ال�ضار والعالقة ال�ضببية بين هذا وذاك. فال بد من عالقة مادية بين ال�ضرر وبين ال�ضخ�ص 
اإثبات عالقة �ضببية بين  اآخر ال بد من  للم�ضوؤولية ب�ضببه. بمعنى  الموّلد  الفعل  الذي حدث 
اأن تقوم الم�ضوؤولية على خطاأ واجب االإثبات،  ال�ضرر والفعل ال�ضار. فاإذا كان من الممكن 
اأو مفتر�ص اأو حتى مجرد فعل �ضار غير خاطئ، اإاّل اأّن هذه الم�ضوؤولية ال يمكن اأن تقوم دون 
ال�ضلة ال�ضببية. والبد من االإ�ضارة اإلى اأّن اأغلب فقهاء القانون والم�ضّرعين، اهتموا بالفعل 
ال�ضار وال�ضرر وقلة قليلة منهم اهتمت بعن�ضر ال�ضببية، فالعالقة ال�ضببية طرحت العديد 
من الم�ضاكل، ومن اأبرزها العالقة بين ال�ضرر والفعل ال�ضار، بحيث هناك اتجاهان: االتجاه 

االأول يعتبر اأّن هذه العالقة يقينية، واالتجاه الثاني يعتبر هذه العالقة قائمة على القرائن.
وقد تناولنا في هذا البحث التطّور التاريخي للعالقة ال�ضببية واأهم النظريات التي تاأ�ض�ضت 
عليها في القانون الو�ضعي وفي ال�ضريعة االإ�ضالمية، كما تطّرقنا اإلى التمييز بين ال�ضببية 
العلمية القائمة على اليقين وال�ضببية القانونية القائمة على القرائن في مجالي المنتجات 
المعيبة وال �ضيما فيما يتعّلق بالعالجات الدوائية، وذلك من خالل المنهج التحليلي المقارن. 
ال�ضببية  هي  المو�ضوعية  الم�ضوؤولية  لقيام  توفرها  المطلوب  ال�ضببية  اأّن  اإلى  لنا  وتو�ضّ
القانونية القائمة على القرائن القانونية القوية والدقيقة والمطابقة، اإذ يقع على القا�ضي 
�ضواء في القانون الو�ضعي اأو في ال�ضريعة االإ�ضالمية اأن يكّون قناعته من خالل ا�ضتخال�ص 
القرائن كرجل قانون ولي�ص كعالم تطبيقي، وذلك دون قلب عبء االإثبات. كما اأّنه يقع على 
وهذا  بال�ضرر،  ال�ضببية  دمج  خالل  من  للم�ضوؤولية  االجتماعي  التوّجه  ُيكّر�ص  اأن  الم�ضّرع 

يعتبر اأكثر اإن�ضافًا لل�ضحية وين�ضجم مع تحقيق العدالة. 
كلمات دالة: الم�ضوؤولية المدنية، تطّور ال�ضببية، المنتجات المعيبة، القرائن، عبء االإثبات.
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المقدمة: 
اأوًل: مو�شوع البحث واإ�شكاليته 

منذ نهاية القرن التا�ضع ع�ضر، لم تتوقف الم�ضوؤولية التق�ضيرية عن التطّور. ولعل اأهمية هذه 
التعوي�ص  المت�ضرر على  الف�ضلى لح�ضول  الو�ضيلة  ت�ضّكل  اأّنها  القانونية تكمن في  المنظومة 
عن ال�ضرر الذي اأ�ضابه بفعل الغير. فبعد اأن ترّبع الخطاأ لعقود على راأ�ص عنا�ضر الم�ضوؤولية 
التق�ضيرية، نجده وتحت �ضغط الم�ضتجدات العلمية يتراجع اأمام ال�ضرر، الذي اأ�ضبح العن�ضر 
الم�ضوؤولية  قيام  ت�ضور  الممكن  من  كان  فاإذا  للم�ضوؤولية.  المو�ضوعي  التوجه  في  االأ�ضا�ضي 
ال�ضرر بما  فاإّن  الم�ضتحيل قيامها دون �ضرر وعالقة �ضببية،  اأّنه من  اإاّل  المدنية دون خطاأ، 

يمّثله من اعتداء على حقوق الب�ضر، �ضّكل الغاية االأ�ضا�ضية لم�ضّرعي القانون وفقهائه.

وبناًء عليه، ظهرت العديد من االأفكار واالآراء التي تنادي باإن�ضاف المت�ضرر، وتعزيز �ضبل 
ح�ضوله على التعوي�ص، واعتماد نظام قانوني يقوم على تعوي�ص المت�ضرر اأكثر منه معاقبة 
�ضيما في  ال  ق�ضاء جريء،  المدنية  للم�ضوؤولية  المو�ضوعي  التوجه  عّزز هذا  وقد  الفاعل. 
فرن�ضا حيث ا�ضتنبط من الن�ضو�ص القانونية قواعد جديدة للم�ضوؤولية المدنية قائمة على 
حّق المت�ضرر بالتعوي�ص بمعزل عن اأي اأمر اآخر، اأي على ال�ضرر وال�ضلة ال�ضببية ح�ضرًا.

التوجه  تبّنت  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  اأيام  ومنذ  جهتها،  من  االإ�ضالمية  ال�ضريعة 
اإياه اأقرب اإلى العدالة واالإن�ضاف. فمن ينال  المو�ضوعي واالجتماعي للم�ضوؤولية، معتبرة 
نفع ال�ضيء يتحّمل �ضرره، وفي التقنين االإ�ضالمي »الحديث« ورد في المادة )87( من مجلة 
ال�ضناعية،  االآالت  وظهور  العلمي،  التطّور  اأدى  وقد  بالغرم«.  »الغنم  اأّن  العدلية  االأحكام 
اإلى ات�ضاع نطاق الم�ضوؤولية المو�ضوعية وظهور  والعالجات الدوائية والذكاء اال�ضطناعي 

.»Cause inconnue« ما ي�ضمى بال�ضبب غير المعروف

ال�ضار  والفعل  ال�ضرر،  هي:  عنا�ضر  ثالثة  توفر  من  بد  ال  الم�ضوؤولية  تقوم  حتى  مبدئيًا، 
ال�ضخ�ص  وبين  ال�ضرر  بين  مادية  عالقة  من  بد  فال  وذاك.  هذا  بين  ال�ضببية  والعالقة 
الذي حدث الفعل الموّلد للم�ضوؤولية ب�ضببه. بمعنى اآخر ال بد من اإثبات عالقة �ضببية بين 
ال�ضرر والفعل ال�ضار. فاإذا كان من المكن اأن تقوم الم�ضوؤولية على خطاأ واجب االإثبات، اأو 
مفتر�ص اأو حتى مجرد فعل �ضار غير خاطئ، اإاّل اأّن هذه الم�ضوؤولية ال يمكن اأن تقوم دون 
ال�ضلة ال�ضببية. والبد من االإ�ضارة اإلى اأّن اأغلب م�ضّرعي القانون وفقهائه، اهتموا بالفعل 
ال�ضار وال�ضرر، وقلة قليلة منهم اهتمت بعن�ضر ال�ضببية، فالعالقة ال�ضببية طرحت العديد 
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من الم�ضاكل، ومن اأبرزها العالقة بين ال�ضرر والفعل ال�ضار، وقد انق�ضم هذا الفقه اإلى 
اتجاهين: االأول يعتبر اأّن هذه العالقة يقينية، والثاني يعتبرها قائمة على القرائن.

من  ال�ضحية  حرمان  الى  يوؤدي  �ضوف  االأمر  فهذا  يقينية،  ال�ضببية  العالقة  كانت  فاإذا 
اإذا كانت ال�ضببية قائمة على  اأما  اإثباتها،  المطالبة بحّقه، الأنه يكون من الم�ضتحيل عليه 
قرائن، فهذا االأمر ي�ضّهل على ال�ضحية اإثباتها للمطالبة بحّقه. فال�ضببية تعتبر اأّنها ال�ضلة 
الناتجة عن العمل الم�ضبب لل�ضرر)1(، فهي تاأتي بين الفعل ال�ضار وال�ضرر ك�ضرورة عقلية 
م�ضابهًا  القانونيين  ِقبل  من  اهتمامًا  تلق  لم  ذلك  والأجل  قانونية،  �ضرورة  تكون  اأن  قبل 
لالهتمام بالركنين االآخرين من اأركان الم�ضوؤولية وهما: الخطاأ وال�ضرر، ولكن الكل يتفق 

على اأّن العالقة ال�ضببية ركن ال تنه�ص الم�ضوؤولية بدونه بوجه عام.

اأو  منطقي  اأ�ضا�ص  على  تف�ّضر  اأو  تعّرف  اأن  يجوز  ال  لل�ضنهوري  بالن�ضبة  ال�ضببية  فالعالقة 
فل�ضفي بحت، وذلك لوجود اعتبارات عملية عديدة تختلط بها، وتوؤثر على الفكرة نف�ضها، 
لتحقيق  بذاته  قائم  م�ضتقل  ركن  وهي  مميز)2(،  ذاتي  بطابع  القانون  نطاق  في  وتطبعها 
ال�ضار(  الخطاأ )الفعل  اأمرين هما  بين  رابطة  اأو  ال�ضببية هي �ضلة  فالعالقة  الم�ضوؤولية، 

وال�ضرر، فهي اإذن و�ضف يلحق كاًل من هذين الركنين. 

واأهم ما قيل في تعريف العالقة ال�ضببية يمكن ا�ضتعرا�ضه على ال�ضكل التالي:

عّرفها محمود نجيب ح�ضني على اأّنها ال�ضلة التي ترتبط ما بين الفعل والنتيجة، وتثبت اأّن 
ارتكاب الفعل هو الذي اأدى اإلى حدوث النتيجة)3(، وهي عندما توجد عالقة مبا�ضرة بين 
اأّنها  اأي�ضًا على  وتعّرف  المت�ضرر)4(.  اأ�ضاب  الذي  وال�ضرر  الم�ضوؤول،  ارتكبه  الذي  الخطاأ 
اأتاه والنتيجة التي ي�ضاأل عنها)5(. وعّرفت الرابطة ال�ضببية على  ما يكون بين الفعل الذي 
يجب  بما  المعنوية  الناحية  من  وترتبط  المت�ضبب،  بفعل  تبداأ  التي  المادية  العالقة  اأّنها 

موري�ص نخلة وروحي بعلبكي و�ضالح مطر، القامو�ص القانوني الثالثي، من�ضورات الحلبي، بيروت، 2002،   )1(

�ص 1066. 
عبد الرزاق بن اأحمد ال�ضنهوري، الو�ضيط في القانون المدني الجديد، ج2، ط3، من�ضورات الحلبي الحقوقية،   )2(

بيروت، 2000، �ص 990؛ ح�ضن الذنون، المب�ضوط في الم�ضوؤولية المدنية، ج3، �ضركة التايم�ص للطباعة والن�ضر، 
بغداد، 1991، �ص 11.

محمود نجيب ح�ضني، عالقة ال�ضببية في قانون العقوبات، ج2، دار النه�ضة العربية، القاهرة، 1982، �ص 293.   )3(

المرجع ال�ضابق، �ص 990.  )4(

عبد القادر عودة، الت�ضريع الجنائي االإ�ضالمي مقارنًا بالقانون الو�ضعي، ج1، مكتبة دار التراث، القاهرة،   )5(

1426هـ، �ص 396. 
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عليه اأن يتوقعه من النتائج الماألوفة لفعله)6(. ومن التعريفات اأي�ضًا اأّنها العالقة اأو ال�ضلة 
نتيجة  الغير  تكبده  الذي  وال�ضرر  �ضخ�ص،  يرتكبه  الذي  الخطاأ  بين  الموجودة  المبا�ضرة 

 .)8( )7(. واأي�ضًا عّرفت على اأّنها ارتباط ال�ضرر بالخطاأ لنف�ص الخطاأ

والبد من العودة اإلى الجذور التاريخية لل�ضببية، بحيث يتبّين لنا اأّنه يمكن ا�ضتقراوؤها في 
بين  ما  بالد  بقوانين  مرورًا  القدماء  الم�ضريين  قوانين  في  القديمة  واالأنظمة  ال�ضرائع 
الى  نتطّرق  ولن  الكن�ضي،  والقانون  اليهودية  ال�ضريعة  الى  و�ضواًل  االإغريق  وعند  النهرين 

القوانين المعا�ضرة وال�ضريعة االإ�ضالمية كونها �ضوف ت�ضّكل جزءًا من مو�ضوع البحث.

فبالن�ضبة للم�ضريين القدماء، فقد جّرم القانون الفرعوني في م�ضر القديمة الفعل ال�ضار، 
واأقّر المبداأ ال�ضماوي عدم االإ�ضرار بالغير، وقد بّينت الوثائق والبرديات الم�ضرية القديمة 
اأّن اإتيان الفعل ال�ضار كان يجّرمه القانون الم�ضري القديم، وبالطبع ال ياأتي هذا التجريم 
اإاّل اإذا كانت هناك عالقة تربط بين هذا الفعل ال�ضار والنتيجة المترّتبة على هذا الخطاأ 

الذي وقع، وهي الرابطة ال�ضببية)9(.

واأّما بالن�ضبة لبالد ما بين النهرين، فال �ضك في اأّنها قد حظرت من خالل قوانينها وال�ضيما 
قانون حمورابي الفعل ال�ضار باالإن�ضان اأو الحيوان، وكذلك فعلت القوانين االآ�ضورية القديمة 
ون�ضو�ص اأ�ضنونا العراقي، فجميعها كانت تهتم بعن�ضر الخطاأ اأو الفعل ال�ضار، وما يترّتب 
عليه من عقوبات، �ضواء اأكانت بدنية اأم تعوي�ضية للم�ضرور، ويتبّين من الن�ضو�ص اأّنه كان 

ال بد من توافر رابطة ال�ضببية بينهما لترتيب العقوبة)10(.

)دراكون(،  قوانين  عن  المنقولة  )�ضولون(  قوانين  اإلى  النظر  فاإّن  االإغريق،  بالد  وفي 
باأّنها قد تعّر�ضت لفكرة ال�ضببية، وذلك من خالل ت�ضديها لالأفعال ال�ضارة ب�ضكل  يوؤكد 
بين  تربط  ال�ضببية  فكرة  اأّن  نجد  �ضولون  قوانين  خالل  فمن  المفرطة،  بالق�ضوة  يت�ضم 

عادل جبري محمد حبيب، المفهوم القانوني لرابطة ال�ضببية وانعكا�ضاته في توزيع بحث الم�ضوؤولية، ط1،   )6(

دار الفكر الجامعي، االإ�ضكندرية، 2005م، �ص 257. 
ابت�ضام القرام، الم�ضطلحات القانونية في الت�ضريع الجزائري، ق�ضر الكتاب، البليدة، الجزائر، 1998م،   )7(

�ص 45.
عبد الواحد كرم، معجم م�ضطلحات ال�ضريعة والقانون، ط2، دار الثقافة للن�ضر، عمان، االأردن، 1998م،   )8(

�ص 205.
فتحي  �ص197؛  2004م،  القاهرة،  للطباعة،  االإ�ضراء  القديمة،  ال�ضرائع  تطّور  في  الوجيز  العربي،  ال�ضيد   )9(

المر�ضفاوي، تاريخ ال�ضرائع القديمة - القانون العراقي، دار النه�ضة العربية، القاهرة، 1995، �ص 93.
النظم  زناتي،  �ضالم  محمود  �ص97؛   ،1995 د.ن،  القديمة،  ال�ضرائع  تطور  في  الوجيز  ال�ضقا،  محمود   )10(

االجتماعية والقانونية في بالد النهرين وعند العرب قبل االإ�ضالم، د.ن، 1986، �ص 170. 
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الفعل »الخطاأ« وال�ضرر »النتيجة«، فاإذا انف�ضلت تلك الرابطة بين االثنين فال تكون هناك 
م�ضوؤولية على الفاعل)11(.

اأحكام  )الم�ضنا(  ا�ضم  يحمل  والذي  التلمود  متن  في  وردت  فقد  اليهودية،  ال�ضريعة  وفي 
�ص له ق�ضم ي�ضمى ق�ضم االأ�ضرار )نزيقين(  تنظم مو�ضوع الخطاأ اأو الفعل ال�ضار، وقد ُخ�ضّ
اأي االأ�ضرار التي ي�ضببها ال�ضخ�ص لغيره، �ضواء بنف�ضه اأو عن طريق �ضخ�ص خا�ضع له اأو 
�ضيء يملكه، اأي الم�ضوؤولية عن االأفعال ال�ضخ�ضية والم�ضوؤولية عن فعل الغير، اأي الم�ضوؤولية 
ال�ضار«  اأّن هناك رابطة �ضببية بين الخطاأ »الفعل  الن�ضو�ص  التق�ضيرية. فنجد في متن 
والنتيجة المترّتبة عليه وهو ال�ضرر، فبذلك تكتمل الم�ضوؤولية التق�ضيرية لدى الفاعل التي 

ت�ضتوجب عليه جبر ال�ضرر عن هذا الفعل ال�ضار)12(.

وفي القانون الكن�ضي تّم حظر العديد من االأفعال ال�ضارة، فجاء مر�ضوم غرات�ضيانو وتحدث 
عن مبداأ عدم االإ�ضرار بالغير، واأي�ضًا جاء مر�ضوم جورجيو التا�ضع وقّرر اأّن الذي يت�ضبب 
و�ضّبب  ال�ضخ�ضي  الخطاأ  �ضكل  الخطاأ  هذا  اتخذ  �ضواء  باالآخرين،  االإ�ضرار  في  بخطئه 
�ضررًا للغير بطريقة مبا�ضرة اأو غير مبا�ضرة، فاإّنه ملزم بالتعوي�ص، ومن خالل ن�ص هذين 
المر�ضومين يتبّين اأّن فكرة الرابطة ال�ضببية بين الخطاأ »الفعل ال�ضار« وال�ضرر المترّتب 
فاإذا  اأفعاله،  عن  التق�ضيرية  الم�ضوؤولية  الفرد  لتحميل  اأ�ضا�ضية  م�ضاألة  الخطاأ  هذا  على 

انف�ضلت تلك الرابطة بين االثنين فال تكون هناك م�ضوؤولية على الفاعل)13(.

االأ�ضباب، تعادل  قاعدة  اأو  المالئم  ال�ضبب  اأ�ضا�ص  على  ال�ضببية  اعتماد  من  زمن   وبعد 
ها هو التطّور العلمي يدفع اإلى الواجهة �ضببية من نوع اآخر غير وا�ضحة المعالم تقوم على 
�ضببية مفتر�ضة قائمة على قرائن قوية، دقيقة ومتطابقة. فبح�ضب االجتهاد الفرن�ضي، فاإّن 
اليقين  يعد  فلم  العلمية.  ال�ضببية  ولي�ضت  القانونية  ال�ضببية  هي  توفرها  الواجب  ال�ضببية 
مطلوبًا بن�ضبة ال�ضرر اإلى الفعل ال�ضار، اإّنما يكفي اأن تكون ال�ضببية قابلة للت�ضديق ب�ضكل 
قوي ودقيق)14(. ومن بعد ما تقّدم ي�ضبح من الجائز البحث في تطّور العالقة ال�ضببية تبعًا 

)11( Plutarque, Vie de Solon traduit par M.Sommer, Paris, 1862, p. 78, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/
cb31125737k. 
اأحمد محمد ي�ضري، الم�ضوؤولية التق�ضيرية في القانون الروماني، ر�ضالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

االإ�ضكندرية، 2014، �ص 4. 
م�ضطفى عبد المعبود، ترجمة متن التلمود الم�ضنا، الق�ضم الرابع، نزقين االأ�ضرار، ط1، مكتبة النافذة،   )12(

القاهرة، 2007، �ص22؛ اأحمد محمد ي�ضري، المرجع ال�ضابق، �ص 5.
اأحمد محمد ي�ضري، المرجع ال�ضابق، �ص9.  )13(

)14( Cass.civ.,1er, 14 Nov. 2018, C-621/15 CJUE 21 Juin 2017. 
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لتطّور الم�ضوؤولية المدنية �ضبه العقدية واأثر التنازع بين ال�ضببية العلمية وال�ضببية القانونية 
على قيام الم�ضوؤولية المو�ضوعية، وما اأثر هذا التنازع على الم�ضوؤولية المدنية عن المنتجات 

المعيبة ب�ضكل عام، وعن اللقاحات والعالجات الدوائية ب�ضكل خا�ص.

ثانيًا: اأهمية البحث 

ال�ضببية في  العالقة  ال�ضوء على تطّور  اإلقاء  اأهمية نظرية من خالل  البحث  يكت�ضب هذا 
القانون الفرن�ضي وال�ضريعة االإ�ضالمية، كما اأّنه يكت�ضب اأهمية تطبيقية من خالل در�ص اأثر 
للتطّور  الم�ضوؤولية المدنية تبعًا  القانونية على قيام  العلمية وال�ضببية  ال�ضببية  التنازع بين 

العلمي والتكنولوجي الحا�ضل )المنتجات المعيبة والعالجات الدوائية كنموذج(. 

ثالثًا: منهجية البحث 

لالإجابة عن كل ذلك، �ضوف نعتمد على المنهج التحليلي المقارن بين الن�ضو�ص القانونية 
الفرن�ضية وال�ضريعة االإ�ضالمية والتطرق اإلى موقف القانون اللبناني.

رابعًا: خطة البحث 

القانونية من قبل فقهاء  ال�ضببية تاريخيًا وتعريفاتها  اإعطاء لمحة عن فكرة العالقة  بعد 
القانون، ال بد لنا من الرجوع اإلى جذور هذه النظرية، وهذا ما �ضوف نبحثه في المبحث 
االأول الُمَعنون بـ: »الجذور النظرية للعالقة ال�ضببية في القانون«، وباالإ�ضافة الى ذلك ال بد 
 من التطّرق اإلى تطبيقات هذه العالقة، وهذا ما �ضوف نبحثه في المبحث الثاني الُمَعنون
بـ: »التطبيقات العملية للعالقة ال�ضببية في الم�ضوؤولية المو�ضوعية«، وذلك على النحو االآتي:

المبحث االأول: الجذور النظرية للعالقة ال�ضببية في القانون

المبحث الثاني: التطبيقات العملية للعالقة ال�ضببية في الم�ضوؤولية المو�ضوعية
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المبحث الأول 
الجذور النظرية للعالقة ال�شببية في القانون

  اإّن االإحاطة باأي فكرة قانونية ت�ضتلزم علينا اأن ن�ضير م�ضار الوالدة االأولى لها في التاريخ، 
والبحث عن جذورها وكيف بلغت مراحلها، كذلك االأمر نف�ضه بالن�ضبة الإلقاء ال�ضوء على 
م�ضاحة تاريخية الأ�ضول فكرة الرابطة ال�ضببية في القانون. ولمعرفة جذور العالقة ال�ضببية 
ال بد لنا اأواًل من الرجوع اإلى القوانين في الع�ضور القديمة اأي القوانين الرومانية، ومرورًا 
اإلى  و�ضواًل  درا�ضتنا،  مو�ضوع  الى  لتطّرقها  نظرًا  اأهمية  من  لها  لما  االإ�ضالمية  بال�ضريعة 

القوانين الغربية المعا�ضرة.

و�ضوف نتناول هذا المو�ضوع في مطلبين: المطلب االأول يتناول تطّور العالقة ال�ضببية في 
القوانين الغربية، والمطلب الثاني يبحث في تطّور العالقة ال�ضببية في ال�ضريعة االإ�ضالمية، 

وذلك على النحو االآتي: 

المطلب الأول 

تطّور العالقة ال�شببية في القوانين الغربية

و�ضوف  اأنجلو�ضك�ضونية،  وقوانين  التينية   - جرمانية  قوانين  الى  الغربية  القوانين  تنق�ضم 
نتناول تطّور العالقة ال�ضببية في كل من هاتين المدر�ضتين في الفرعين التاليين، وذلك 

على النحو االآتي:

الفرع الأول

العالقة ال�شببية في القوانين الجرمانية - الالتينية

والفقه  القانون  وفي  االأول(،  )الغ�ضن  الروماني  القانون  في  ال�ضببية  للعالقة  �ضنعر�ص 
االألمانيين )الغ�ضن الثاني(، ثّم في القانون والفقه الفرن�ضيين )الغ�ضن الثالث(، وذلك 

على النحو االآتي:  

الغ�شن الأول

العالقة ال�شببية في القانون الروماني

االثني  االألواح  قانون  وهي:  اأال  االأبرز،  تعتبر  قوانين  ثالثة  من  الروماني  القانون  يتاأّلف 
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ع�ضر، وقانون اأكيليا، وقانون البريتور، و�ضوف نتناول فكرة العالقة ال�ضببية في كل من هذه 
القوانين، وذلك على النحو االآتي: 

اأوًل: رابطة ال�شببية في قانون الألواح الثني ع�شر

تعتبر رابطة ال�ضببية في قانون االألواح االثني ع�ضر، رابطة بين ال�ضلوك والحدث المادي 
اأية م�ضاكل في ظل قانون االألواح االثني ع�ضر، ويعود  النموذجي، فم�ضاألة ال�ضببية ال تثير 
ال�ضبب في ذلك اإلى عدم وجود قاعدة عامة ُتنظم مو�ضوع الم�ضوؤولية التق�ضيرية هذا من 
ناحية، ومن ناحية اأخرى فاإّن الفرو�ص العملية التي ت�ضّدى لها الم�ضّرع الروماني في تلك 
الحقبة كانت غاية في الب�ضاطة، وذلك نظرًا للطبيعة البدائية للمجتمع الروماني في تلك 

الحقبة)15(.

ومن هنا يمكننا القول باأّن فكرة ال�ضببية في قانون االألواح االثني ع�ضر ُيعّبر عنها بالفعل 
بين  ُيمّيز  ع�ضر  االثني  االألواح  قانون  كان  ولّما  النتيجة،  لتوليد  القانون  نظر  في  ال�ضالح 
االأفعال ال�ضالحة في نظره لتوليد النتيجة من عدمه وفقًا لمعيار مادي )�ضلوك اإيجابي( 
بحت، وهو من المظاهر الخارجية للفعل، لذا فاإّنه يمكن القول باأّن الرابطة ال�ضببية في 

قانون االألواح االثني ع�ضر هي رابطة مادية تقّدر وفقًا للمظاهر الخارجية للفعل.

ثانيًا: رابطة ال�شببية في قانون اأكيليا

في قانون اأكيليا ال ُيعتّد اإاّل بالفعل، اأّما االمتناع فال قيمة له في هذا القانون، وال يرتقي في 
نظره اإلى م�ضتوى ال�ضبب)16(، الأّن قانون اأكيليا يتطّلب دومًا اأن يقع الفعل نتيجة تدخل اإيجابي 
من الفاعل، ومن ثّم فاإّن بداية رابطة ال�ضببية في قانون اأكيليا هي ال�ضلوك االإيجابي الذي 
العالم الخارجي، وت�ضفه  التغيير الذي حدث في  باأّنه خطاأ، ونهايتها هو  ت�ضفه القاعدة 

القاعدة القانونية باأّنه �ضرر)17(.

ثالثًا: رابطة ال�شببية في القانون البريتوري 

اأّن ال�ضببية ال تختلف عن تلك التي في قانون االألواح  بالن�ضبة للقانون البريتوري، ال �ضك 
ال�ضلوك  اأّنها  اأي  قانونية،  رابطة  دائمًا  تبقى  ال�ضببية  فرابطة  اأكيليا،  وقانون  االثني ع�ضر 

الروماني، القانون  في  والقانون  الحّق  نظريتي  في  درا�ضات  مع  القانون  تاريخ  الحفناوي،  المجيد  عبد   )15( 

دار المطبوعات الجامعية، االإ�ضكندرية، 2012، �ص 26؛ فايز محمد ح�ضين واأحمد اأبو الح�ضن، الموجز في 
نظرية االلتزام في القانون الروماني، من�ضورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، �ص 67. 

)16( François Geny, Science et Technique en Droit Prive Positif, Sirey, Paris, 1921, p. 96.

اأحمد محمد ي�ضري، مرجع �ضابق، �ص135.  )17(
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في  ت�ضلح  ال  التي  االأفعال  اأنواع  باقي  اأّما  النتيجة،  لتوليد  القانون  نظر  في  ي�ضلح  الذي 
نظر القاعدة القانونية لتوليد النتيجة، فال يمكن اعتبارها �ضببًا، حتى لو وقعت النتيجة، 
فالمعيار الوحيد لل�ضببية هو »القاعدة القانونية« في حّد ذاتها. ومن هذا المنطلق فالقواعد 
القانونية التي وردت في من�ضور البريتور والتي تنّظم مو�ضوع الفعل ال�ضار ال تعتبر مجّرد 

االمتناع �ضلوكًا �ضالحًا لتوليد ال�ضرر، الأّن تلك القواعد ال تتحدث اإاّل عن �ضلوك اإيجابي.

ويمكن القول عن كلمة �ضبب في القانون الروماني باأّنها جاءت على معاٍن مختلفة، وهي)18(:

ال�ضبب بمعنى الم�ضدر المن�ضئ، وعليه فاإّن �ضبب االلتزام تعني ال�ضبب المن�ضئ لاللتزام 
اأو م�ضدره، فعقد البيع مثاًل هو م�ضدر التزام البائع، اأو ال�ضبب المن�ضئ اللتزام البائع.

وا�ضتعملت كلمة ال�ضبب بمعنى الباعث الذي يدفع ال�ضخ�ص اإلى التعاقد، وهو اأمر خارج عن 
التعاقد، فال�ضخ�ص قد يبيع منزله لكي يقوم ب�ضداد دينه. 

واأخيرًا ا�ضتعملت كلمة ال�ضبب بمعنى ال�ضبب الق�ضدي، وهو الغاية القانونية المبا�ضرة، التي 
يرمي ال�ضخ�ص اإلى الح�ضول عليها من التعاقد، كما اإذا تعهد بدفع مبلغ من النقود بق�ضد 

القر�ص اأو بق�ضد التبرع.

من  كانت  اأّنها  كما  بحتة،  مو�ضوعية  م�ضوؤولية  كانت  الروماني  القانون  في  فالم�ضوؤولية 
ناحية اأخرى م�ضوؤولية جنائية، وهذا اأثر على العالقة ال�ضببية كركن من اأركان الم�ضوؤولية 
اأّنه يكفي لقيام الم�ضوؤولية  الرتباطها بعن�ضر ال�ضرر كاأ�ضا�ص وحيد للم�ضوؤولية، مّما يعني 
اإدراكها في  وجود عالقة �ضببية بين محدث ال�ضرر وال�ضرر كعالقة خارجية بحتة ي�ضهل 
القديم  القانون  عهد  في  خا�ضة  المعتبر  هو  القريب  ال�ضبب  معيار  يجعل  وهذا  الواقع، 
اإيجاد  في  تتلّخ�ص  الروماني  القانون  بدايات  في  ال�ضببية  فالعالقة  الروماني)19(.  للقانون 

العالقة بين الفعل وال�ضرر)20(.

ومن خالل ما تقّدم، نجد اأّن القانون الروماني اعتبر العالقة ال�ضببية كجزء من الم�ضوؤولية 
خطاأ  الفعل  هذا  عّد  �ضواء  وال�ضرر،  الفعل  بين  العالقة  على  ق�ضرها  ولكّنه  االلتزام،  اأو 
اأم ال. وظهرت العالقة ال�ضببية في تطبيقاتها في النواحي الجنائية، ثم انتقلت بعد ذلك 

للطباعة  الجامعية  الدار  الروماني،  القانون  في  واالجتماعية  القانونية  النظم  تاريخ  فرج،  توفيق ح�ضن   )18(

والن�ضر، بيروت، 1985م، �ص 428.
عبد اللطيف القرني، نظرية ال�ضببية في الم�ضوؤولية، من�ضورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2016، �ص 51.  )19(

الم�ضوؤولية،  توزيع بحث  وانعكا�ضاته في  ال�ضببية  لرابطة  القانوني  المفهوم  محمد حبيب وعادل جبري،   )20(

ط1، دار الفكر الجامعي، االإ�ضكندرية، 2005م، �ص 30. 
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ما  وهو  العقدية،  �ضبه  االلتزامات  اأو  العقدية  االلتزامات  في  �ضواء  المدنية،  النواحي  اإلى 
وا�ضترط  الخطاأ،  فكرة  ظهرت  ذلك  بعد  المدنية)21(.  التق�ضيرية  بالم�ضوؤولية  عنه  يعّبر 
لقيام التعوي�ص اأن تكون هناك عالقة �ضببية بين ال�ضرر والخطاأ، وهذا ما جعل عبء اإثبات 
العالقة ال�ضببية اأ�ضعب مّما كانت عليه من قبل، وذلك الرتباط التعوي�ص بخطاأ نتج عنه 
ال�ضببية تظهر بعد وجود عدة  المطالبة، وهذا ما جعل فكرة معايير عالقة  ال�ضرر محّل 

اأفعال مرتبطة بال�ضرر)22(.

بعد التطرق لفكرة العالقة ال�ضببية في القانون الروماني، ال بد لنا من التطرق اإلى القانون 
االألماني الذي و�ضع االأ�ضا�ص النظري للعالقة ال�ضببية.

الغ�شن الثاني

العالقة ال�شببية في القانون والفقه الألمانيين

يعود الف�ضل في و�ضع نظرية ال�ضبب المنتج La causalité adequate اإلى الفقيه االألماني 
فون كري�ص Von Kries، ويتمّثل م�ضمون هذه النظرية في �ضرورة ا�ضتعرا�ص كافة االأ�ضباب 
التي تتدخل في اإحداث ال�ضرر، والتمييز بين االأ�ضباب العار�ضة واالأ�ضباب المنتجة، حيث 
تتحّمل الطائفة الثانية وحدها الم�ضوؤولية كاملة عن حدوث ال�ضرر. ولكّن من اأهم عيوبها 
غلبة المنطق المجّرد عليها، مّما ا�ضتتبع ت�ضاوؤاًل في طابعها القانوني. كما يكمن عيب هذه 
النظرية في اعترافها برابطة �ضببية ذات نطاق مت�ضع، وعلى نحو ي�ضتتبع في النهاية تقرير 
الم�ضوؤولية، اإزاء نتائج، �ضلتها بفعل محدث ال�ضرر �ضعيفة، مّما ي�ضطدم بال�ضعور الطبيعي 

بالعدالة وال تقت�ضيه م�ضلحة المجتمع)23(.

بها   نادى    L’équivalence de Causes االأ�ضباب  تعادل  ثانية هي نظرية  نظرية  وهنالك 
الفقيه االألماني Von Buri والتي تقوم على منطق من القول باأّن جميع العوامل واالأ�ضباب 
التي يكون لها �ضلة بحدوث ال�ضرر تكون جميعها م�ضوؤولة عنه، فال�ضرر ال يكون نتيجة ل�ضبب 

الجامعية،  المطبوعات  دار  الروماني،  القانون  في  العقدية  الم�ضوؤولية  اأ�ضا�ص  ح�ضن،  اإبراهيم  اأحمد   )21(

االإ�ضكندرية، 2016، �ص 32.
�ضفيق الجراح، درا�ضة في تطور الحقوق الرومانية، مطبعة جامعة دم�ضق، 1408هـ، �ص 7؛ اأحمد اإبراهيم   )22(

428؛ فائز الخوري، مقابلة بين  5؛ توفيق ح�ضن فرج، المرجع ال�ضابق، �ص  ح�ضن، المرجع ال�ضابق، �ص 
الحقوق الرومانية والحقوق االإ�ضالمية، المطبعة الحديثة، دم�ضق، 1342هـ، 37/1.

روؤوف عبيد، ال�ضببية الجنائية بين الفقه والق�ضاء، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة، �ص 6؛ عادل جبري   )23(

محمد حبيب، مرجع �ضابق، �ص 200. 
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واحد، واإّنما لمجموعة من االأ�ضباب، فاإذا اأُلغي اأحد هذه االأ�ضباب ال يقع ال�ضرر. وُيعاب على 
هذه النظرية اأّنها في تب�ضيطها لحلول م�ضكلة ال�ضببية، تقود اإلى نتائج ظاهرية اأكثر منها 
حقيقية، لذلك هجرها الق�ضاء وغالبية الفقه، حيث ياأخذون عليها اأّنها ترتكز على معايير 

�ضخ�ضية، يغلب عليها الطابع المجّرد وغير المنطقي، اإ�ضافة اإلى اأّنها غير عادلة)24(. 

نظرية  وهي  ال�ضابقتين،  النظريتين  بين  و�ضطًا  موقفًا  تقف  جديدة  نظرية  ظهرت  وقد 
االألماني)25(  القانونين  في    La théorie de la relativité aquilienne  المادي التدخل 
تحديد  يمكن  التي  الحاالت  في  االأ�ضباب  اإثبات  النظرية عن  وتغني هذه  وال�ضوي�ضري)26(. 
باإثبات  تكتفي  اإذ  عنها،  التعوي�ص  �ضمان  اإلى  القانونية  القواعد  تهدف  التي  االأ�ضرار 
التدخل المادي لل�ضيء في اإحداث ال�ضرر حتى يفتر�ص قيام عالقة ال�ضببية، وبالتالي قيام 
الم�ضوؤولية عن تعوي�ص االأ�ضرار التي اأراد الن�ص القانوني منع حدوثها اأو التعوي�ص عنها في 

حالة تحّققها)27(.

مجال  في  الفرن�ضي  االجتهاد  اعتمدها  حيث  فرن�ضا،  في  تطبيقاتها  النظرية  هذه  وجدت 
م�ضوؤولية المنتج بو�ضفه حار�ضًا للتكوين، اإذ افتر�ص الق�ضاء عالقة ال�ضببية بمجّرد اإثبات 
المت�ضرر لتدخل ال�ضلعة تدخاًل ماديًا اأو اإيجابيًا في اإحداث ال�ضرر، كما اأ�ضبحت اأ�ضا�ضًا 

لعالقة ال�ضببية في مجال الم�ضوؤولية المو�ضوعية للمنتج.

ال�ضببية في القانون والفقه االألمانيين، �ضوف نتطّرق الى فكرة  بعد التحدث عن العالقة 
العالقة ال�ضببية في القانون والفقه الفرن�ضيين.

عبد الر�ضيد ماأمون، عالقة ال�ضببية في الم�ضوؤولية المدنية، دار النه�ضة العربية، القاهرة، 1998، �ص 1؛   )24(
عادل جبري محمد حبيب، مرجع �ضابق، �ص 212؛ وكما ُيعّبر عن ذلك الفقيه الفرن�ضي مازو: »انتفاء لكل 

عذر، الأّنه - بال�ضبط - اإقرار بعدم اأهلية القا�ضي لوزن االأمور«.
«La négation de toute justice parce qu’elle )cette tendance( est justement l’aveu d’une incapacité à 
juger». Henry Léon Mazeaud et J. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile 
dêlictuelle et contractuelle, 6e éd., t. II, Revue internationale de droit comparé, Dalloz, Paris, 1970, 
p. 534.
)25( J.  Esser, Responsabilité et Garantie dans la Nouvelle Doctrine Allemande des Actes Illicites, R.T.D. 

Comparé, 1961, p. 478.
)26( H. Deschenaux, Norme et Causalité en Responsabilité Civile, Recueil des Travaux du Centenaire du 

Tribunal Suisse, 1975, pp. 398-399.
النه�ضة  دار  المعيبة،  منتجاته  ت�ضببها  التي  االأ�ضرار  المنتج عن  م�ضوؤولية  البا�ضط جميعي،  عبد  ح�ضن   )27(

العربية، القاهرة، 2000، �ص 219. 
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الغ�شن الثالث

العالقة ال�شببية في القانون والفقه الفرن�شيين

»المو�ضوع  باعتبارها  ال�ضببية  مفهوم  تحديد  �ضعوبة  على  تقريبًا  الفرن�ضي  الفقه  يجمع 
مجال  وي�ضّكل  ال�ضعوبة،  غاية  في  مفهوم  المدنية«)28(، وهو  الم�ضوؤولية  في  تعقيدًا  االأكثر 
يمكن تخطيها من خالل  للفقه)29(، فال�ضعوبة ال  بالن�ضبة  االأكثر �ضعوبة وغمو�ضًا  البحث 
اعتبار ال�ضببية باأّنها: »�ضرورة اإيجاد عالقة ال�ضبب بالنتيجة بين فعل اأو منتج و�ضرر«)30(، 
لذلك فاإّن الفقه اتجه نحو اإفراغ ال�ضببية واإحالل مكانها �ضببية قائمة على قرائن قانونية. 

وقد ذهب اتجاه وازن في الفقه نحو دعوة الق�ضاء اإلى عدم البحث عن العالقة ال�ضببية)31(، 
وحتى ا�ضتبدال هذا ال�ضرط بالدفع بعدم القبول بمواجهة ال�ضحية الذي يدعي ب�ضرر بعيد 
عن الفعل اأو المنتج اأو خطاأ المدعى عليه، اأو اأن يمزج القا�ضي بين ال�ضببية وال�ضرر ويجعل 
منها �ضرطًا واحدًا)32(. كذلك ال بد من االإ�ضارة باأّنه ال القانون وال حتى الق�ضاء الفرن�ضيين 
ا�ضتطاعا اإعطاء تعريف وا�ضح للعالقة ال�ضببية، ولطالما كانت ال�ضببية ُينظر لها على اأّنها 

جزء من ال�ضرر في �ضبيل التعوي�ص عن ال�ضرر اأو الفعل ال�ضار.

لقد ت�ضّكلت العالقة ال�ضببية في القانون الفرن�ضي القديم بو�ضوح من حيث الترابط بين 
الخطاأ وال�ضرر، ويعّبر عن ذلك الفقيه دوما بقوله: »كل الخ�ضائر واالأ�ضرار التي تقع بفعل 
�ضخ�ص، �ضواء رجع هذا الفعل اإلى عدم التب�ضر اأو الخفة اأو الجهل بما ينبغي معرفته اأو 
اأي خطاأ مماثل، مهما كان هذا الخطاأ ب�ضيطًا، يجب اأن يقوم بالتعوي�ص عنها من كان عدم 
تب�ضره اأو خطئه �ضببًا في وقوعها«)33(، فيتبّين من الن�ص اعتبار الخطاأ مترابطًا �ضببيًا مع 

)28( A. Nadeau, note sur le lien de causalité et sa preuve dans les actions en responsabilité civile, in 
études juridiques en hommage à M. le juge Bernard Bissonnette, 1963, p. 435, «s’il est facile de 
poser le principe qu’une faute n’engendre de responsabilité qu’à la condition d’être la cause du 
dommage ; il devient singulièrement plus difficile, dans le domaine des applications concrètes, de 
démêler l’écheveau embrouillé des fautes causales».

)29( A. Benabant, Droit Civil, Les Obligations, Montchrestien, Domat, Droit Privé, n°555. 
)30( G. Pignarre, La Responsabilité, Débat Autour D’une Polysémie, in La Responsabilité Civile à L’aube 

du XXIème siècle, Colloque 7 et 8 décembre 2000, Chambéry, RCA, juin 2001, p.10.  
)31( G. Ripert, La Règle Morale dans Les Obligations Civiles, 4ème éd., LGDJ, Paris, 1949, n°117.  
)32( R. Saleilles, étude sur la théorie générale de l’obligation d’après le premier projet de code civil 

allemand, 1914, n°305.  

عبد الرحمن م�ضلح ال�ضرادي، الخطاأ في الم�ضوؤولية المدنية التق�ضيرية ال�ضخ�ضية، ط1، دار ال�ضالم،   )33(

الرباط، 2001، �ص 57. 
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ال�ضرر، وعند انعدام عالقة ال�ضببية ينعدم معها الخطاأ.
وقد ظهرت هذه المبادئ ب�ضكل �ضريح في القانون المدني الفرن�ضي، حيث ن�ضت المادة 
اأيًا كان، يوقع �ضررًا بالغير يلزم من وقع بخطئه هذا ال�ضرر  اأّن: »كل عمل  )1240( على 
اأن يقوم بتعوي�ضه«)34(. فهنا التالزم ال�ضببي بين الخطاأ وال�ضرر، ويدل على امتداد لتطّور 
فكرة ال�ضببية، واأي�ضًا اأ�ضار القانون الفرن�ضي اإلى اعتبار العالقة ال�ضببية قائمة باالأ�ضل ما 

لم ينف المدين العالقة)35(.
وما لبثت النظرية ال�ضخ�ضية ومع اأوج انت�ضارها اأن بداأت ت�ضعف �ضيئًا ف�ضيئًا، تارة تحت 
الخطاأ  �ضتار  العك�ص، وطـورًا تحت  الإثبات  قاباًل  المفرو�ص فر�ضًا  المفتر�ص  الخطاأ  �ضتار 
ظهور الثورة ال�ضناعية في اأواخر القرن  واأّدى  العك�ص.  اإثبات  يقبل  ال  فر�ضًا  المفرو�ص 
التا�ضع ع�ضر، اإلى ا�ضتحداث االآالت الكهربائية ومختلف و�ضائل النقل، كما تقّدمت ال�ضناعة 
تقدمًا عظيمًا، فانت�ضرت النزعة المادية نتيجة التو�ضع التجاري وت�ضخم الثروات)36(. وقد 
االأمر الذي نتج عنه بقاء عدد كبير من �ضحايا  لذلك الحوادث وتنّوعت،  ازدادت تبعًا 
هذه الحوادث دون تعوي�ص، الأّنه كان من ال�ضعب جدًا على ال�ضحية اإثبات خطاأ الم�ضوؤول 
باعتبار اأّن ال�ضرر من فعل االآالت اأو المواد الم�ضتعملة ولي�ص من فعل االإن�ضان، فبرز وجود 

فراغ ت�ضريعي اأو ق�ضور نظام الم�ضوؤولية المدنية كما ت�ضّورها الم�ضّرع الفرن�ضي)37(.

جديدة  اأ�ض�ص  الإيجاد  يتعاونان  الفرن�ضيين  واالجتهاد  الفقه  جعلت  العوامل  هذه  فجميع 
للم�ضوؤولية تكون اأكثر حماية ل�ضحايا هذه الحوادث، فحاوال اإعطاء محتوى جديدًا لبع�ص 
الن�ضو�ص خا�ضة المادة )1242( من القانون المدني الفرن�ضي. فانتهى االجتهاد الق�ضائي 
انتهى  كما  ب�ضفة قطعية،  افترا�ضه  اأو  الخطاأ  تو�ضيع مفهوم  اإلى  بعد عدة محاوالت  فيها 
اإلى اعتبار الم�ضوؤولية المترّتبة على الحار�ص بفعل ال�ضيء هي م�ضوؤولية بقوة القانون بعيدة 
كل الُبعد على فكرة الخطاأ. كما يمكن كذلك قيام الم�ضوؤولية العقدية في بع�ص الحاالت، 

وا�ضتخل�ص وجود التزام ب�ضمان ال�ضالمة في بع�ص العقود مثل عقد نقل االأ�ضخا�ص)38(.

عبد الرحمن م�ضلح ال�ضرادي، مرجع �ضابق، 2/866.  )34(

االإ�ضالمي  والت�ضريع  المدنية  الو�ضعية  القوانين  بين  الت�ضريعية  المقارنات  ح�ضين،  علي  اهلل  عبد  �ضيد   )35(

مقارنة بين فقه القانون الفرن�ضي ومذهب االإمام مالك، دار ال�ضالم للطباعة والن�ضر والتوزيع الترجمة، 
القاهرة، د.ت، 1/65.

ال�ضيا�ضية،  والعلوم  الحقوق  كلية  ر�ضالة ماج�ضتير،  المدين،  للمهني  المدنية  الم�ضوؤولية  بختاوي،  �ضعاد    )36(

جامعة اأبي بكر بلقايد، تلم�ضان، الجزائر، 2011، �ص 8.
علي فياللي، االلتزامات: الفعل الم�ضتحق للتعوي�ص، ط3، الموؤ�ض�ضة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،   )37(

2015، �ص 38.

المرجع ال�ضابق، �ص 39.  )38(



السببية العلمية والسببية القانونية - تطور مفهوم السببية في المسؤولية الموضوعية

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية452
الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية - دولة الكويت 2021/11/25-24

واإلى جانب الجهود المبذولة من طرف االجتهاد الفرن�ضي، قّدم الفقه كذلك اأفكارًا جديدة 
للم�ضوؤولية،  تقليدي  كاأ�ضا�ص  الخطاأ  وجود  اأنكر  الذي   ،Labbè البيي  الفقيه  اأمثال  من 
اأفعاله،  �ضخ�ص مخاطر  كل  تحّمل  وجوب  على  موؤكدًا  ال�ضرر،  اأ�ضا�ص  على  تقوم  وجعلها 
�ضواء اأكانت خاطئة اأم غير خاطئة)39(، وكان من بين الموؤيدين الأ�ضا�ص الم�ضوؤولية المبني 
على ال�ضرر الفقيه �ضاليي  Salielles، ومن بعده جو�ضيران Josserand الذي جاء بنظرية 
تحّمل التبعة la théorie du risqué intégrale التي اتخذت عدة �ضّور من بينها: اأّن كل 
فرد يجب عليه اأن يتحّمل تبعة الن�ضاط الذي يجني من ورائه فائدة، ومن ثّم يلتزم بتعوي�ص 
ال�ضرر الناجم عنه. وكذلك نظرية المخاطر الم�ضتحدثة risque crée، ومعناها اأّن كل من 
ا�ضتحدث خطرًا يمكن اأن ي�ضّبب �ضررًا للغير، �ضواء اأكان ذلك ناتجًا عن ن�ضاطه ال�ضخ�ضي 
اأم با�ضتخدامه اأ�ضياء، يكون ملزمًا بتعوي�ص ال�ضرر الذي اأ�ضاب الغير دون ا�ضتراط وقوع 

الخطاأ من جانبه)40(.

اأّما نظرية ال�ضمان التي تقّدم بها الفقيه بي �ضتارك B. Starck، فاأوجب فيها البحث عن 
الحقوق التي تكون جديرة بالحماية �ضد ن�ضاط الغير، الأّن ال�ضرر هو بح�ضب نظره انتهاك 
لحّق من حقوق ال�ضحية، والذي يترّتب على انتهاكه حتمًا م�ضوؤولية مدنية من دون الحاجة 

اإلى اإثبات خطاأ الم�ضوؤول)41(.

ومّما �ضبق ذكره نالحظ اأّن الم�ضوؤولية طبقًا لهذه النظريات هي م�ضوؤولية مو�ضوعية قوامها 
ال�ضرر  بوجود  تتحّقق  فهي  ثّم  ومن  الخطاأ،  اأ�ضا�ص  على  قائمة  م�ضوؤولية  ولي�ضت  ال�ضرر 

والعالقة ال�ضببية بينه وبين الفعل ال�ضار.

ومن بعد التطرق الى العالقة ال�ضببية في القوانين الجرمانية - الالتينية، �ضوف نتطّرق 
الى العالقة ال�ضببية في القوانين االأنجلو�ضك�ضونية.

زهدي يكن، الم�ضوؤولية المدنية اأو االأعمال غير المباحة، ط1، المكتبة الع�ضرية، �ضيدا - بيروت، د.ت،   )39(

�ص 251. 
)40( R.  Saleilles, Étude sur la Théorie Générale de L’obligation D’après le Premier Projet de Code Civil 

Allemand, 1914, n°305; L. Josserand, «Le Travail de Refoulement de la Responsabilité du Fait des 
Choses Inanimées», in D.H., 1930. Chron. 5; pour plus d’informations sur le sujet, voir: Cédric 
Coulon, René Demogue et le Droit de la Responsabilité Civile, Revue Interdisciplinaire D’études 
Juridiques, Volume 56, Issue1, )2006(, pp. 137 - 158.

)41( B. Starck, Essai D’une Théorie Générale de la Responsabilité Considérée en sa Double fonction de 
garantie et de peine privée, préf. M. Picard, Thèse, Paris, 1947, p. 50.
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الفرع الثاني

العالقة ال�شببية في القوانين الأنجلو�شك�شونية 

كان للفقيه االإنجليزي جون �ضتيوارت مل John S. Mill الخطوة التالية من بعد الفيل�ضوف 
االألماني اإيمانويل كانت)42( في تحديد فكرة ال�ضرورة ك�ضابط لل�ضببية، فعّرف ال�ضبب باأّنه: 
»المجموعة الكاملة للعوامل االإيجابية وال�ضلبية، اأي مجموعة الوقائع المتنّوعة في طبيعتها 

واأهميتها، والتي ي�ضتتبع اجتماعها وت�ضامنها حدوث النتيجة على نحو �ضروري الزم«)43(.

بطريقة  �ضبب  كل  درا�ضة  اإلى  يهدف  ال  القانون  اأّن  النظرية  هذه  فال�ضفة  اعتبر  لذلك 
م�ضتقلة، بل ي�ضعى اإلى درا�ضة عالقة ال�ضببية بين الفعل وال�ضرر بطريقة �ضاملة ومتكاملة 
 )John S. Mill( كجزء واحد ُم�ضترط في الم�ضوؤولية المدنية، ويمكن اعتبار نظرية جون مل
البداية  ونقطة  المنطلق  كذلك  اعتبارها  ويمكن  ال�ضببية،  في  الفل�ضفي  البحث  خال�ضة 

للبحث العلمي والقانوني في ال�ضببية.

وباالإ�ضافة الى ذلك ُيعّد الفقه االإنجليزي واالأمريكي رائدًا لنظرية ال�ضبب القريب، حيث 
مفهوم هذه النظرية هو االعتداد بال�ضبب االأقرب زمنيًا اإلى ال�ضرر دون غيره من االأ�ضباب 
المبا�ضرة، هو  اأو  الحالة  نتيجته  ال�ضرر  يعتبر  الذي  ال�ضبب  اأّن  بمعنى  اأي  اإليه،  اأدت  التي 
ُوّجهت انتقادات لنظرية ال�ضبب  اأّنه  اإاّل  ُيعّول عليه)44(،  اأن  ال�ضبب االأقرب وهو الذي يجب 
القريب، وذلك الأّنه من ال�ضعب تحديد الفترة الزمنية التي تكون بها القوى المت�ضارعة 
ُتف�ّضر  واأّنها  الغمو�ص)45(،  يكتنفه  برابط زمني مجّرد،  ال�ضببية  قوة  ربط  فعملية  متعادلة، 
والذي  االأر�ضطوطالي�ضي  الفكر  من  م�ضتمدة  الأّنها  نظرًا  بحتًا،  فل�ضفيًا  تف�ضيرًا  ال�ضببية 
ال�ضكلي،  وال�ضبب  المادي،  ال�ضبب  االأ�ضباب هي:  من  اأنواع  اأربعة  بين  التفرقة  على  يعتمد 
وال�ضبب الفّعال، وال�ضبب النهائي، واأّنه ال ي�ضح ا�ضتح�ضار نظريات فل�ضفية لتف�ضير ظاهرة 

قانونية)46(.

العربي،  الفكر  دار  ط4،  مقارنة،  تحليلية  درا�ضة  والق�ضاء:  الفقه  بين  الجنائية  ال�ضببية  عبيد،  روؤوف   )42(

القاهرة، 1984، �ص 1.
)43( J.S. Mill, L’utilitarisme, édition réimprimée de 1863, Flammarion, 2001, p. 105.

يا�ضين محمد الجبوري، الوجيز في �ضرح القانون المدني االأردني - م�ضادر االلتزامات، ج 1، دار الثقافة   )44(

للن�ضر، عّمان، االأردن، 2008، �ص 584. 
محمد حبيب وعادل جبري، مرجع �ضابق، �ص 299.   )45(

)46( Henri Fromageot, De la faute comme source de la responsabilité en droit privé, Arthur Rousseau, 
Paris, 1891, p. 34. 



السببية العلمية والسببية القانونية - تطور مفهوم السببية في المسؤولية الموضوعية

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية454
الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية - دولة الكويت 2021/11/25-24

وفي �ضنة 1773م ق�ضت محكمة اإنجليزية باأّن: »كل من ارتكب فعاًل غير م�ضروع ُيعّد فاعاًل 
لكل ما ينجم عنه من نتائج«، وتتفق هذه القاعدة مع القاعدة الفقهية: »اإيقاع ال�ضبب بمنزلة 
اإيقاع الم�ضبب، ق�ضد ذلك المت�ضبب اأو ال؛ الأّنه لما جعل م�ضببًا عنه في مجاري العادات، ُعّد 

كاأّنه فاعل له مبا�ضرة«)47(.

وقد �ضيغت هذه القاعدة نف�ضها في القانون االأميركي عام 1846م، فُن�ص على اأّن االأ�ضرار 
يجب اأن تكون النتيجة الطبيعية والمبا�ضرة للفعل الخاطئ، حتى ت�ضند الم�ضوؤولية ل�ضاحب 

هذا الفعل)48(.

براأينا تطّورت العالقة ال�ضببية في القوانين الغربية، ويعود الف�ضل في ذلك للفقه االألماني 
طرحوا  الذين  الفقهاء  اأوائل  من  يعتبر  الذي   ،Von Kries كراي�ص  فون  الفقيه  وخا�ضة 
اإّنه المرجع االأول والنهائي فيما  اإذ يمكن القول  نظريات العالقة ال�ضببية في الم�ضوؤولية، 
الفقه  نظريات  اإلى  عادت  الغربية  القوانين  جميع  فاإّن  راأينا  فكما  المو�ضوع،  بهذا  يتعّلق 

االألماني فيما يتّعلق بمو�ضوع العالقة ال�ضببية في الم�ضوؤولية.

وبعد التطّرق اإلى العالقة ال�ضببية في القوانين الغربية ال بد لنا من التطّرق اإلى العالقة 
ال�ضببية في ال�ضريعة االإ�ضالمية وهذا ما �ضوف نتناوله في المطلب الثاني.

المطلب الثاني

العالقة ال�شببية في ال�شريعة الإ�شالمية

نكاد ال نجد فكرة في العلوم القانونية وال في غيرها اإاّل ولها جذور في ال�ضريعة االإ�ضالمية، 
ذلك اأّنها مورد ثري ال ينفد، فت�ضتقي القوانين الو�ضعية والنظريات الفقهية منها ما ت�ضاء، 
وهكذا فاإّن اإلقاء ال�ضوء على دور ال�ضريعة االإ�ضالمية والفقه حتمي يجّلي لنا حقيقة ال�ضببية 
قبيل تبلورها اإلى فكرة قانونية، لذلك �ضوف نبحث في اأ�ضول الرابطة ال�ضببية في ال�ضريعة 

االإ�ضالمية.

اأبو اإ�ضحاق ال�ضاطبي، الموافقات، ط1، تحقيق: محمد عبد القادر الفا�ضلي، المكتبة الع�ضرية، بيروت،   )47(

1423هـ،1/211.

برنارد �ضفارتز، القانون في اأمريكا، ترجمة: ياقوت الع�ضماوي، دار المعارف، القاهرة، 1980، �ص 10.  )48(
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الفرع الأول

 العالقة ال�شببية وفقًا للمبادئ العامة 

في ال�شريعة الإ�شالمية

تعتبر ال�ضببية كمبداأ عام من اأبرز الموا�ضيع واأهّمها، لي�ص فقط في مجال المعامالت اأو 
في العبادات، بل اإّنها مبداأ ينظم الكون كّله، فقد ربط اهلل تعالى االأ�ضباب بم�ضبباتها �ضرعًا 
وقدرًا، وجعل م�ضالح العباد في معا�ضهم ومعادهم، والثواب والعقاب، والحدود والكفارات، 
واالأوامر والنواهي، والحالل والحرمة، كل ذلك مرتبطًا باالأ�ضباب قائمًا بها، بل العبد نف�ضه 

و�ضفاته واأفعاله �ضبب لما ي�ضدر عنه، بل الموجودات كّلها اأ�ضباب وم�ضببات)49(.

لقد ن�ضاأت العالقة ال�ضببية في ال�ضريعة االإ�ضالمية من حيث االأ�ضا�ص �ضاملة، فكان الوحي 
ينزل على ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم »ح�ضب الوقائع والحوادث، وجوابًا الأ�ضئلة كان 
ُيوّجهها ال�ضحابة اإلى المبّلغ عن رّب العالمين، فلما انقطع الوحي كان م�ضدر الت�ضريع هو 
القراآن، وما يحفظه النا�ص من اأقوال واأفعال عن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم«)50(، وكان 
الخلفاء الرا�ضدون ي�ضلون اإلى االأحكام عن طريق الكتاب، اأو ال�ضنة، اأو ال�ضورى واالجتهاد. 
وعلى الطريق نف�ضه �ضار ال�ضحابة والتابعون، فلم تكن قواعد االأحكام من�ضبطة وال اأحكام 
الحوادث م�ضرودة، واإّنما كانت تقا�ص اأحكام الوقائع بنظائرها، مّما ُن�ّص عليه في ال�ضريعة 

االإ�ضالمية، كقوله تعالى: { جب   حب  خب  مب    ىب})51(، وقوله: { ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
ۈئ   ېئېئ})52(، وقوله: {ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ېۉ})53(.

فجميع هذه االأدلة من الكتاب، وما في معناها تدل بعمومها، على اأّن من ارتكب فعاًل، اأو 
جنى جناية، فاإّنه يكون م�ضوؤواًل عن فعله، وال ُي�ضاأل غيره عنها لقيام العالقة ال�ضببية بين 

الفعل وال�ضرر)54(.

واأّما في ال�ضنة، فقد ورد الحديث عن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأّنه قال: »اإّن ابنك 

ابن القيم الجوزية، الق�ضاء والقدر، المكتب االإ�ضالمي، بيروت، 1421هـ /2001م، �ص 264.  )49(

عبد اللطيف القرني، نظرية ال�ضببية في الم�ضوؤولية، من�ضورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2016، �ص41.   )50(

�ضورة المدثر، االآية 38.   )51(

�ضورة االأنعام، من االآية 164.   )52(

�ضورة فاطر، من االآية 18.   )53(

اأبو بكر بن الرازي الحنفي )الج�ضا�ص(، اأحكام القراآن، دار الفكر، بيروت، د.ت، 281/2.   )54(
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هذا ال يجني عليك، وال تجني عليه، وقراأ ر�ضول اهلل{ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ېۉ})55(. وفي 
الحديث داللة وا�ضحة على اأّن العالقة ال�ضببية هي ما يحّدد الم�ضوؤولية، فال ُي�ضاأل االأب عن 

جناية ولده وال الولد عن جناية اأبيه؛ الأّن االأ�ضل هو تحميل المبا�ضر الم�ضوؤولية)56(.

واأي�ضًا قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »من تطّبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو �ضامن«)57(، 
ومعنى الحديث اأّن من مار�ص الطب، ولم يكن بالطب معروفًا، فاأ�ضاب نف�ضية فما دونها، فهو 
�ضامن. وفي الحديث داللة على اأّن الطبيب الجاهل ي�ضمن ما جنت يداه، وهو هنا مبا�ضر، 

لقيام الم�ضوؤولية عليه، لوجود العالقة ال�ضببية بين خطاأ الطبيب وال�ضرر الناتج عنه)58(.

وقد وردت االآثار عن ال�ضحابة بهذا المعنى، فمن ذلك ما اأخرجه البيهقي من رواية علي 
ابن رباح عن اأبيه اأّن رجاًل كان يقود اأعمى، فوقع في بئر فخر الب�ضير، ووقع االأعمى فوق 
الب�ضير فقتله. وفي االأثر داللة على اجتماع المبا�ضر والمت�ضبب، فالمبا�ضر هو االأعمى، الأّنه 
هو الذي با�ضر قتله، وهذا يدل على رابطة ال�ضببية بين فعل االأعمى وقتل الب�ضير، وبهذا 

تقوم الم�ضوؤولية االرتباط الخطاأ بال�ضرر الناتج عنه)59(.

بعد ذلك جاء ع�ضر التدوين ودّونت الفتاوى في مجموعات بح�ضب مو�ضوعاتها، وو�ضلت 
المبادئ،  ا�ضتخراج  فتم  الفتاوى،  تلك  وتمحي�ص  بدرا�ضة  قاموا  الذين  المجتهدين  اإلى 
من  بعدهم  من  جاوؤوا  الذين  درج  نف�ضها  الطريقة  وعلى  والتفريع.  والتاأ�ضيل،  والقواعد، 
افتر�ضوها  اأحكام حوادث  اإلى كل كتاب، وو�ضعوا  الم�ضائل  فاأ�ضافوا ما جد من  الفقهاء، 
وقّدروا وقوعها واألحقوها بهذه الكتب، فبداأ الفقه االإ�ضالمي يت�ضّكل من هذه المجموعات 

والكتب، فكتاب للطهارة، واآخر لل�ضالة، وثالث للبيوع، ورابع لل�ضمان. 

في  االأحكام  تعليل  في  الفقهاء  كالم  ثنايا  في  ت�ضتعمل  والمت�ضبب  المبا�ضر  قاعدة  وبداأت 
عند  الدابة  راكب  �ضمان  تعليل  في  الزيلعي  اأورده  ما  ذلك  اأمثلة  ومن  �ضابطة،  قواعد 
اإتالفه بغير حّق، باأّنه ي�ضمن ما اأتلفته دابته ولو في ملكه، الأّن االإيطاء مبا�ضرة، والأّنه قتله 

الق�ضامة 4832؛ واأبوداود 4497؛ واأحمد 226/2، رقم 7106؛ والحاكم 2/461 رقم 3590؛ والبيهقي8/27، رقم   )55(

.15676

عبد اللطيف القرني، مرجع �ضابق، �ص 42.  )56(

على  الم�ضتدرك  4586؛  ح   ،195 �ص  ج4،  داوود،  اأبي  �ضنن  3466؛  ح   ،1148 �ص  ج2،  ماجة،  ابن  �ضنن   )57(

�ضعيب  بن  عمرو  عن  كلها  ح335   ،195 �ص  ج3،  قطني،  الدار  �ضنن  ح7484؛  �ص236،  ج4،  ال�ضحيحين، 
عنابيه عن جده، كنز العمال، ج 10، �ص 32، ح 28221.

عبد اللطيف القرني، مرجع �ضابق، �ص 43.  )58(

المرجع ال�ضابق، �ص 45.   )59(
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بثقله، حتى يحرم الميراث ويجب عليه الكفارة به وغيره ت�ضبب، وفيه ي�ضترط التعدي)60(. 
المتاأخرين، ومن ذلك ما جاء في مجمع  الفقهاء  ال�ضببية عند بع�ص  التعبير بلفظ  وجاء 
ال�ضمانات: »فر من ظالم فاأخذه رجل حتى اأدركه الظالم، وغرمه اأو طلبه ظالم فدل عليه 

رجل فاأخذ ماله، في قيا�ص ي�ضمن االآخذ والدال لل�ضببية«)61(.

اأو  ال�ضمان  نطاق  في  بال�ضبب   يريدون  الفقهاء  اأّن  يتبّين  الفقهية  التطبيقات  ومن خالل 
الم�ضوؤولية  كل حادث من �ضاأنه اأن يوؤدي اإلى وقوع ال�ضرر من غير تو�ضط اأو تدخل فعل اآخر، 
اإلى  اأف�ضى  اأو يريدون به كل حادث  المبا�ضر،  الفاعل في هذه الحالة لفظ  ويطلقون على 
وقوع هذا ال�ضرر بالتعاون مع علة اأخرى اأو نتيجة تو�ضط فعل اآخر، ويطلقون على الفاعل في 

هذه الحالة لفظ المت�ضبب)62(.

ونظرًا لكثرة الم�ضائل المتناثرة في كتب الفقهاء، فقد قام بع�ص العلماء بو�ضع قواعد عامة 
ت�ضبط هذه الم�ضائل، وترتبط الجزئيات بالكليات، مّما يجعل اال�ضتفادة منها في الفتوى 
والتفريعات  والمت�ضبب  بالمبا�ضر  يتعّلق  ما  وال�ضوابط  القواعد  تلك  ومن  اأكثر.  والق�ضاء 
الفقهية عليها، ولكن هذه القواعد وال�ضوابط لم تجمع ن�ضق الفقه االإ�ضالمي في منظومة 
الم�ضائل  ت�ضم  التي  النظريات  لو�ضع  الحديث  الع�ضر  في  المحاوالت  فجاءت  مترابطة، 
الفقهية تحت منظومة واحدة، وبداأت النظريات الفقهية المحاكية للنظريات في القانون 
اأكثر و�ضوحًا وفي عر�ص  الروماني والجرماني، وبداأ الفقه االإ�ضالمي يت�ضّكل بلغة جديدة 

منّظم)63(. 

وجاءت النظريات في االلتزام والملكية والعقد، ومن بين تلك النظريات التي القت اهتمامًا: 
امتداد  التي هي  ال�ضببية  بينها عالقة  ومن  التعوي�ص،  اأركان  والمت�ضمنة  ال�ضمان  نظرية 

لمبداأ ت�ضمين المبا�ضر والمت�ضبب. 

بين  ال�ضلة  عنه  تن�ضاأ  كاأ�ضل  العلة  اأو  ال�ضبب  م�ضطلح  با�ضتعمال  االإ�ضالمي  الفقه  وجاء 
اأكثر بم�ضمى االإف�ضاء. وبناء على ما تقّدم  الفعل وال�ضرر، وا�ضتعمل الفقهاء هذه ال�ضلة 

فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق في �ضرح كنز الدقائق، ج1، ط1، دار الكتاب االإ�ضالمي،   )60(

القاهرة، 1313هـ، �ص 199.
محمد بن غانم البغدادي، مجمع ال�ضمانات في مذهب االإمام اأبي حنيفة النعمان، ط1، تحقيق: محمد   )61(

اأحمد �ضراج وعلي جمعة، دار ال�ضالم للطباعة، القاهرة، 1420هـ، �ص 153.
ح�ضن الذنون، المب�ضوط في الم�ضوؤولية المدنية، ج3، تحقيق: محمد �ضعيد الرحو، �ضركة التايم�ص للطبع   )62(

والن�ضر، بغداد، 1991، �ص 36. 
عبد اللطيف القرني، مرجع �ضابق، �ص 47.   )63(
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والحوادث،  الوقائع  مع  متزامنة  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  في  ن�ضاأت  ال�ضببية  عالقة  اأّن  يتبّين 
ثم  والمت�ضبب،  المبا�ضر  لقواعد  الفقهاء  بتدوين  وت�ضّكلت  وعنا�ضرها،  م�ضائلها  وتدرجت 
بو�ضع النظريات الفقهية المتعّلقة بال�ضمان والم�ضوؤولية، والتي جمعت الم�ضائل المتناثرة 

في قوالب تحاكي النظريات القانونية.

الفرع الثاني

تطّور العالقة ال�شببية في فقه المعامالت

تختلف تعاريف ال�ضبب وال�ضببية تبعًا الختالف االأفكار واالتجاهات، وتاأتي العالقة ال�ضببية 
عالقة  م�ضطلح  الفقهاء  ي�ضتعمل  لم  اإذ  اأخرى،  م�ضطلحات  وفق  االإ�ضالمي  الفقه  في 
ال�ضببية، واإّنما جاء هذا الم�ضطلح �ضمن الم�ضطلحات القانونية الحديثة، اإاّل اأّن م�ضمون 
ميزة،  اأي  االإ�ضالمي  الفقه  ينق�ص  ال  وهذا  االإ�ضالمي،  الفقه  في  ال�ضببية موجود  العالقة 
فالعبرة بالمعاني المختزنة في ن�ضو�ص الفقهاء، �ضواء في القواعد وال�ضوابط الفقهية، اأو 

في تفريعات الم�ضائل والتي جاءت في غاية الدقة.

وعّبر الفقهاء عن عالقة ال�ضببية بعبارة: االإف�ضاء، اأي اإف�ضاء الخطاأ اإلى اإحداث ال�ضرر، 
الت�ضبب  »ومنها  القرافي:  قول  ذلك  ومن  المتعدي)64(،  فعل  اإلى  ون�ضبته  ال�ضرر  واإ�ضناد 
لالإتالف كحفر بئر في مو�ضع لم يوؤذن فيه ...... ونحو ذلك مّما �ضاأنه في العادة اأن يف�ضي 
لالإتالف«)65(. ويقول محمد فوزي في�ص اهلل: »االإف�ضاء وُيعّبر عنه في لغة الحقوق برابطة 
ال�ضببية، واالإف�ضاء في ا�ضطالح الفقهاء االإ�ضالميين: هو اأن يكون الفعل ُمو�ضاًل اإلى نتيجة 
بعالقة  عنها  المعا�ضرين  الفقهاء  بع�ص  عّبر  وقد  الموانع«)66(.  انتفت  اإذا  عنه،  تخّلف  ال 

التعدي بال�ضرر، اإذ ال بد في ال�ضرر اأن يكون مرتبطًا بالفعل ارتباط النتيجة بال�ضبب)67(.

وقد حّدد الفقهاء هذه العالقة اأو الرابطة باأن تكون اإّما على �ضبيل المبا�ضرة اأو الت�ضبب، فال 
�ضمان في غير المبا�ضر والت�ضبب. واإّن الفقهاء حتى واإن لم يتناولوا ركن العالقة ال�ضببية 

محمد فوزي في�ص اهلل، نظرية ال�ضمان في الفقه االإ�ضالمي، ط1، مكتبة التراث االإ�ضالمي، دولة الكويت،   )64(

الفقه  في  والجنائية  المدنية  الم�ضوؤولية  اأحكام  اأو  ال�ضمان  نظرية  الزحيلي،  وهبة  96؛  �ص  هـ،   1403

االإ�ضالمي، دار الفكر المعا�ضر، بيروت، 1418هـ، �ص 26؛ محمد اأحمد �ضراج، �ضمان العدوان في الفقه 
االإ�ضالمي، ط1، الموؤ�ض�ضة الجامعية للدرا�ضات والن�ضر والتوزيع، بيروت، 1414هـ، �ص 49.

�ضهاب الدين اأبي الح�ضن ال�ضنهاجي القرافي، الفروق، ج4، ط1، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة   )65(

الع�ضرية، بيروت، 1423هـ، �ص 30. 
حمد فوزي في�ص اهلل، مرجع �ضابق، �ص 96.  )66(

وهبة الزحيلي، مرجع �ضابق، �ص 26.   )67(
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بنحو �ضريح، اإاّل اأّن تعبيراتهم المختلفة توؤكد على اأّنه ال يكفي الإلزام ال�ضخ�ص بال�ضمان اأن 
يتوافر ركنا التعدي وال�ضرر، بل يجب اأن يكون من التعدي االإف�ضاء اإلى هذا ال�ضرر، اأي اأن 

يكون ال�ضرر مترّتبًا على هذا التعدي)68( . 

اإّن الفقه االإ�ضالمي قام بالتمييز بين كل من التعدي بالمبا�ضرة والتعدي بالت�ضبب، وذلك 
على  ال�ضببية  العالقة  حقيقة  وهي  التلف،  اأو  ال�ضرر  بها  يحدث  التي  الطريقة  لتحديد 
اختالف قوة االإ�ضناد، فاإن كانت قوة االإ�ضناد �ضديدة بحيث يكون الفعل موجد للعلة، كان 
الفعل مبا�ضرًا. واإن لم يكن من القوة بحيث لم يوجد العلة بنف�ضه، واإّنما اأوجد ما ي�ضتوجب 
وجود العلة كان ت�ضببًا، وهذا يدل على عمق الخ�ضائ�ص الذاتية للفقه االإ�ضالمي، خا�ضة 

فيما يتعلق باختالف الفقهاء في �ضور المبا�ضر والمت�ضبب، والتفريعات المبنية عليها.

دون  الفعل  على  النتيجة  ترّتب  ال�ضريعة،  فقهاء  جمهور  عّرفها  كما  بالمبا�ضرة  وُيق�ضد 
وا�ضطة، اأو هي اعتبار هذا الفعل هو العلة الموؤدية اإلى النتيجة الحتمية من ال�ضرر وغيره، 
ومن ثم ي�ضترط العتبار الفعل مبا�ضرة اأن يترّتب ال�ضرر على الفعل، واأن يقع ال�ضرر مبا�ضرة 

دون تخلل اأي وا�ضطة بينه وبين الفعل)69(.

ال�ضرر  اإلحاق  على مجّرد  يقوم  مو�ضوعي  مفهوم  االإ�ضالمي  الفقه  في  المبا�ضرة  ومفهوم 
اإلى  المبا�ضرة  الم�ضوؤولية  ترتيبها  في  ت�ضتند  ال  وهي  قانوني،  اأو  �ضرعي  جواز  دون  بالغير 
اإرادة واعية واآثمة، وال اإلى تقدير �ضلوك المبا�ضر للبحث ما اإذا كان مخطئًا اأم ال، مميزًا اأم 
غير مميز مثل ما هو الحال في القانون الو�ضعي)70(، لذلك فاإّن مجّرد الفعل المادي يكفي 
الم�ضوؤول  اأثبت  لو  حتى  الم�ضوؤولية  هذه  تنتفي  وال  التق�ضيرية،  المبا�ضر  م�ضوؤولية  لتحّقق 
ال�ضبب االأجنبي الذي ينفي عنه الم�ضوؤولية الجنائية، الأّن االأرواح واالأموال مع�ضومة، ووجود 
االأعذار ال�ضرعية التي ترفع الم�ضوؤولية الجنائية ال تزيل ع�ضمة المحل، فتوقف الم�ضوؤولية 

الجنائية لالأعذار بينما تبقي الم�ضوؤولية التق�ضيرية فاعلة)71(.

عادل جبري ومحمد حبيب، مرجع �ضابق، �ص 257.  )68(

اأ�ضا�ص التعوي�ص: درا�ضة مقارنة، ر�ضالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، االأردن،  تاال عقاب الخ�ضاونة،   )69(

2005، �ص 26.

ال�ضريعة  التمييز: درا�ضة مقارنة في  التق�ضيرية وم�ضوؤولية عديم  الم�ضوؤولية  اأ�ضا�ص  فخري ر�ضيد مهنا،   )70(

االإ�ضالمية والقوانين االأنجلو�ضك�ضونية والعربية، ر�ضالة ماج�ضتير، مطبعة ال�ضعب، بغداد،1974، �ص70؛ 
محمد �ضالح الدين حلمي، اأ�ضا�ص الم�ضوؤولية التق�ضيرية في ال�ضريعة االإ�ضالمية والقانون المدني، ر�ضالة 

دكتوراه، جامعة القاهرة، 1978، �ص 216. 
فخري ر�ضيد مهنا، مرجع �ضابق، �ص 72.  )71(
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اأّما الت�ضبب فيق�ضد به حدوث ال�ضرر لي�ص بفعل ال�ضخ�ص الم�ضوؤول مبا�ضرة واإّنما نتيجة 
تدخل فعل اآخر، ومثاله �ضخ�ص يحفر بئرًا في الطريق العام دون اإذن ال�ضلطة فيقع فيها 
لم  هنا  فالموت  الموت،  في  المتمّثل  ال�ضرر  اإحداث  في  مت�ضببًا  فيكون  فيموت،  �ضخ�ص 
يحدث من فعل ال�ضخ�ص مبا�ضرة واإّنما نتج عن وجود البئر في الطريق العام، بحيث اأّدى 

وجود البئر على هذا النحو اإلى اإيقاع ال�ضرر متمّثاًل في الموت)72(.

فال�ضبب عند الحنفية هو ما كان بينه وبين الم�ضبب عامل اآخر، بحيث يكون تاأثير ال�ضبب 
في النتيجة بهذا العامل ال عن طريق المبا�ضرة)73(. والظاهر اأّن الحنفية يربطون تعريف 
يحمل  ال  كان  اإن  اأّما  عمد،  فهو  مبا�ضرًا  مثاًل  القتل  فعل  كان  لو  بحيث  بالق�ضد،  ال�ضبب 
ال�ضبب  المالكية  وُيعّرف  مبا�ضرًا.  ال  مت�ضببًا  يعتبر  البئر  ت�ضببًا كحافر  فهو  العمدية  �ضفة 
اأي�ضًا، باأّنه ما يح�ضل الهالك عنده اإذا كان هذا ال�ضبب هو المقت�ضي لوقوع الفعل بتلك 
اإلى الحكم بوا�ضطة، وهي العلة في المفهوم االأ�ضولي، كاالإكراه في  اأدى  العلة)74(، فهو ما 

القتل، فالمكره قد ت�ضبب في القتل بوا�ضطة، وهي المكره المبا�ضر للقتل. 

واأي�ضًا هو المفهوم الذي يراه ال�ضافعية، اإذ ُيعّرفونه باأّنه: »ما اأف�ضى اإلى الحكم بوا�ضطة 
وا�ضطة  على  الحكم  لتوقف  �ضببًا  �ُضّمي  طالق،  فاأنت  الدار  دخلت  اإذا  كقوله:  و�ضائط،  اأو 
دخول الدار«)75(، ومنه اأن يو�ضع �ضخ�ص مع �ضبع في زريبة، فاإذا اأكله ال�ضبع، فالوا�ضع يكون 
�ضامنًا، الأّنه ت�ضبب في موته مع اأّنه لم يبا�ضره بنف�ضه)76(. فال�ضافعية ومعهم الحنابلة يرون 
وُيعّبر عن  �ضبب،  فهو  مبا�ضرًا  يكن  ولم  الهالك عنده  تحّقق  الّظن  يغلب على  فعل  كل  اأّن 
الفاعل بالمت�ضبب، فاإذا �ضهد رجالن على رجل بما يوجب قتله، فقتل ب�ضهادتهما، ثم رجعا 
كانت  فال�ضهادة  بالت�ضبب،  قتاًل  ُيعتبر  �ضهادتهما،  في  وكذبهما  بتعمد ذلك ظلمًا  واعترفا 

�ضببًا في اإ�ضدار حكم االإعدام الذي هو الوا�ضطة التي اأدت اإلى الوفاة)77(.

 وبذلك نجد اأّن الفقهاء ينظرون اإلى ال�ضبب بنف�ص المدلول، والذي هو ما اأّدى اإلى الحكم
ال بنف�ضه، واإّنما بالوا�ضطة، اأي اأّن الحكم لم يح�ضل بهذا ال�ضبب، اإّنما ح�ضل عند توفره مع 

تاال عقاب الخ�ضاونة، مرجع �ضابق، �ص 19.  )72(

239؛  1328هـ، �ص  1909م -  العلمية، بيروت،  ال�ضرائع، دار الكتب  الكا�ضاني، بدائع ال�ضنائع في تزيين   )73(

 ،153-152 �ص  1414هـ،   - 1993م  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  ج13،  م26،  المب�ضوط،  ال�ضرخ�ضي، 
وينظر كذلك: ال�ضفحات 136 و181 و188.

الد�ضوقي، حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبير، ج4، دار الفكر، بيروت، �ص 243 – 244.   )74(

الزنجاني، تخريج الفروع على االأ�ضول، ط5، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بيروت، 1984م - 1404هـ، �ص 301.  )75(

اأبو اإ�ضحاق ال�ضيرازي، المهذب في فقه االإمام ال�ضافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2020، �ص 177.   )76(

ابن قدامة، المغني، دار الكتب العربي، ج9، ط3، بيروت، 1983م - 1403هـ، �ص 332.   )77(
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اختالفهم في م�ضوؤولية المبا�ضر. وبناء على ذلك تكون ال�ضببية عند الفقهاء هي العالقة 
بين ال�ضبب والمت�ضبب والم�ضبب، فهي ن�ضبة الم�ضبب اإلى ال�ضبب، ون�ضبة ال�ضبب اإلى الفاعل، 
فيكون المفهوم الفقهي قريب من المفهوم االأ�ضولي لل�ضبب وال�ضببية)78(. كذلك ال بد من 
الوقوف على القاعدة العامة »الغرم بالغنم«، فالغرم هو ما يلزم المرء لقاء �ضيء، من مال 
له  اأو من  بالغنم  ال�ضيء. والغرم  اأو نف�ص، والغنم هو ما يح�ضل له من مرغوبه من ذلك 
ْقَمِة، والنقمة بقدر النعمة« هي قاعدة  الغنم عليه الغرم اأو ما يعبر عنها »النعمُة بقدِر النِّ
اأّن  اآخر:  بتعبير  اأو  يتحّمل �ضرره،  �ضيء،  نفع  ينال  اأّن من  المعنى  تفيد من حيث  عظيمة 

التكاليف والخ�ضارة التي تح�ضل في ال�ضيء، تكون على من ي�ضتفيد منه �ضرًعا)79(.

اأ�ضل  اإّن  وقيل  العدلية)80(،  االأحكام  مجلة  من   )87( المادة  في  القاعدة  هذه  وردت  وقد 
القاعدة هو حديث من�ضوب اإلى النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، في �ضاأن زيادة الرهن ونمائه، 
اأّنه قال: »ال يغلق الرهن من �ضاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليـه غرمه«،  حيث روي عنه 
وُف�ّضر باأّن مـن يـكـون له غنمه اأي زيادته ونتاجه؛ فاإّن عليه غرمه اأي هالكه ونق�ضـه؛ اأي من 

اأتلـف مال غيـره �ضـواء عارية اأو اإجارة اأو وديعة ي�ضمنها)81(.

وبناء على هذه القاعدة يمكن القول باأّن الم�ضوؤولية القائمة على تحمل التبعة تجد اأ�ضا�ضها 
ويجني  بال�ضيء،  ينتفع  ال�ضخ�ص  دام  فما  اقت�ضادية،  فكرة  هي  التي  »المنفعة«  فكرة  في 
فوائده فاإّنه يجب عليه بالمقابل اأن يتحّمل االأعباء التي تنجم عنه، ولي�ص على المت�ضرر اإاّل 
اإثبات عالقة ال�ضببية بين ال�ضرر و�ضلوك المدعى عليه دون الحاجة اإلى الّلجوء اإلى فكرة 
الخطاأ، وبالتالي يكون مرتكب الفعل ال�ضار م�ضوؤوال الأّنه هو الذي يجني فائدة هذا الن�ضاط 

ومن اأجل هذا ال�ضبب فقط.

ال�ضاطبي، الموافقات، ج1، ط1، دار ابن عفان، المملكة العربية ال�ضعودية،1997م - 1417هـ، �ص 337.   )78(

الغرم  القاعدة   - االأربعة  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  كتاب  الزحيلي،  م�ضطفى  محمد   )79(

بالغنم، ط1، المكتبة ال�ضاملة الحديثة، دار الفكر، دم�ضق، 1427هـ - 2006م، �ص543
ن�ضت المادة )87( من مجلة االأحكام العدلية على اأّن: )الغرم بالغنم( يعني اأّن من ينال نفع �ضيء يتحّمل   )80(

�ضرره، فبناء على ذلك اإذا وهن الحائط الم�ضترك واأراد اأحد ال�ضريكين نق�ضه واأبى االآخر فاأنه يجبر على 
نق�ضه باال�ضتراك، انظر المادة )1318(. وكذا تعمير منزل الوقف الم�ضروط لل�ضكنى ال يلزم غلة الوقف، 
ال�ضفينة  االأمتعة من  اإلقاء بع�ص  الغرق واتفقوا على  لو خيف  القبيل  ال�ضكنى، ومن هذا  له  يلزم من  بل 
فاألقوها فالغرم على عدد الروؤو�ص الأّنها لحفظ االأنف�ص )اأ�ضباه(، انظر المواد )1152 و1319 و1322 و1324 
و1326 و1327 و1328(. �ضليم ر�ضتم باز اللبناني، �ضرح المجلة العدلية، دار الكتب العلمية، بيروت، �ص48؛ 
فهمي  المحامي  تعريب:  ج1،  االأحكام،  مجلة  �ضرح  في  الحكام  درر  حيدر،  علي  اأي�ضًا:  ذلك  في  وينظر 

الح�ضيني، دار عالم الكتب للطباعة والن�ضر والتوزيع، بيروت، 1423هـ - 2003م، �ص 79.
وهبة الزحيلي، مرجع �ضابق، �ص 151.   )81(
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االألماني وال�ضريعة  الفقه  اأّن  ال�ضببية، ن�ضتنتج  النظرية للعالقة  اإلى الجذور  التطّرق  وبعد 
االإ�ضالمية كانا ال�ضّباقين في التطّرق اإلى مو�ضوع درا�ضتنا، واأكثر من ذلك يمكن القول باأّن 
فقه ال�ضريعة االإ�ضالمية �ضبق التقنينات الو�ضعية الحديثة حين قّرر ومنذ اأكثر من اأربعة 
ع�ضر قرنًا التطّرق الى العالقة ال�ضببية من خالل قاعدة الغرم بالغنم، وال بد لنا بعد ذلك 
اأن نتطّرق اإلى التطبيقات العملية للعالقة ال�ضببية في الم�ضوؤولية المو�ضوعية في القانون 

الو�ضعي وال�ضريعة االإ�ضالمية، وهذا ما �ضوف نبحث فيه بالمبحث الثاني.



أ. د. أحمد إشراقية

463 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة العاشرة - ملحق خاص - العدد 11
أبحاث المؤتمر السنوي 8 - ج2 - جمادى األولى 1443هـ - ديسمبر 2021م

المبحث الثاني 

التطبيقات العملية للعالقة ال�شببية 

 في الم�شوؤولية المو�شوعية

البقاء،  اأجل  اأ�ضا�ضيًا، بل حتميًا من  اأمرًا  اأ�ضبح  المنتجات ال�ضناعية والدوائية  اإّن �ضراء 
من  معهودة  تكن  لم  ومتعّددة،  متنّوعة  بمنتجات  االأ�ضواق  ازدحام  اإلى  اأّدى  الذي  االأمر 
واأمواله وج�ضده لعدم �ضمان  الم�ضتهلك في حياته  تهّدد  اأخطار  نتج عنه ظهور  قبل، مّما 
قانونية  اأحكام  لو�ضع  التوجه  نحو  االنطالقة  كانت  هنا  وال�ضالمة. من  لالأمان  المنتجات 
لتحميل المنِتج الم�ضوؤولية عن كافة االأ�ضرار التي ت�ضببها المنتجات المعيبة اإخالاًل بالتزام 

االأمان وال�ضالمة في المنتجات التي يتّم طرحها في التداول.

النظام  ظل  في  عليها  فيطلق  المنِتج،  م�ضوؤولية  على  المطلقة  الت�ضميات  اختلفت  ولقد 
 Responsabilité sans faute ou االأنجلو اأمريكي بالم�ضوؤولية المو�ضوعية اأو غير الخطئية
 Responsabilité fondée sur اأّما في اأوروبا فُتعرف بالم�ضوؤولية عن المخاطر ،objective

.Responsabilité sans faute وفي فرن�ضا ُتعرف بالم�ضوؤولية بدون خطاأ ،les risques

وُتعّرف الم�ضوؤولية طبقًا للمفهوم العام على اأّنها: االلتزام الذي يقع على االإن�ضان بتعوي�ص 
تكون  التي  االأ�ضياء  اأو  االأ�ضخا�ص  بفعل  اأو  خطئه،  بفعل  باالآخرين  األحقه  الذي  ال�ضرر 
العيب في  القائمة على معيار  للمنِتج،  الم�ضتحدثة  المدنية  الم�ضوؤولية  اأّما  تحت حرا�ضته. 
المنتجات ولي�ص على المعيار ال�ضخ�ضي اأي الخطاأ، تلزم الم�ضوؤول عن ال�ضرر بالتعوي�ص 
الإخالله بالتزام االأمان وال�ضالمة، �ضواء ارتبط الم�ضرور مع المنتج بعقد البيع اأم كان من 
الغير. كما ُعّرفت الم�ضوؤولية المدنية للمنِتج التي تقوم على المعيار المو�ضوعي باأّنها: تلك 
الم�ضوؤولية التي تن�ضاأ في ذمة هذا االأخير نتيجة االأ�ضرار التي ت�ضببها منتجاته والتعوي�ص 

عن هذه االأ�ضرار نتيجة ذلك)82(.

طابع  من  يبتعد  التعوي�ص  جعل  في  تتمّثل  اجتماعية،  غايته  الم�ضوؤولية  من  النوع  هذا  اإّن 
العقوبة اإلى اإ�ضالح ال�ضرر، ويكون ال�ضرر الذي يرجع �ضببه اإلى العيب هو االأ�ضا�ص لتعوي�ص 

المت�ضرر من دون خطاأ المنتج.

المنِتج  التزام  بها  ُيق�ضد  المو�ضوعية  الم�ضوؤولية  باأّن  القول  يمكن  تقدم  مّما  وانطالقًا 

�ضهيدة قادة، الم�ضوؤولية المدنية للمنتج: درا�ضة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، االإ�ضكندرية، 2007، �ص 38.  )82(
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الم�ضوؤول بتعوي�ص ما لحق الم�ضتهلك، اأو م�ضتعمل المنَتج، من اأ�ضرار حوادث اال�ضتهالك 
االحتياطات  لكافة  المنِتج  اأخذ  لعدم  معيبة  منتجات  ت�ضويق  ب�ضبب  ولكن  خطاأ،  دون  من 
المنَتج  في  العيب  با�ضتراط  عنا�ضرها  تنح�ضر  حيث  وال�ضالمة،  االأمان  لتحقيق  الالزمة 
التعوي�ص عنه من قبل ُمحدث  والذي يجب  الم�ضوؤولية  تقوم  ال�ضرر حتى  ين�ضاأ عنه  الذي 

ال�ضرر.
المادة  حّددت  فقد  اأركان،  ثالثة  على  تقوم  الم�ضوؤولية  اأّن  التعريف  هذا  من  وُي�ضتخل�ص 
)1245( من القانون المدني الفرن�ضي عنا�ضر م�ضوؤولية المنِتج عن االأ�ضرار التي ت�ضببها 
منتجاته المعيبة، اإذ ن�ضت على اأن: »يكون المنتج م�ضوؤواًل عن االأ�ضرار التي ت�ضببها منتجاته 
اأّنه  اأي  اأو غير مرتبط بعقد مع المت�ضرر«)83(،  اأن يكون مرتبطًا  المعيبة، ي�ضتوي في ذلك 
منتجاته  م�ضار  عن  المنِتج  م�ضوؤولية  تقوم  حتى  توافرها  يلزم  رئي�ضة  اأركان  ثالثة  هناك 
المعيبة وهي: وجود عيب في المنَتج المطروح للتداول، واأن يكون هناك �ضررًا قد اأ�ضاب 
اإلى توافر العالقة ال�ضببية بين المنَتج المعيب وال�ضرر،  اأو االأموال، باالإ�ضافة  االأ�ضخا�ص 

بحيث يتحّقق ال�ضرر كنتيجة طبيعية للعيب الذي يلحق بالمنَتج.
فيه  يبرز  الذي  المجال  هي  »ال�ضببية  اإّن:   Lambert Faivre فايفر  لمبار  االأ�ضتاذ  ويقول 
 ب�ضكل جلي و�ضارخ باأّن القانون هو فن ولي�ص علمًا دقيقًا«)84(، فاإذا كان عيب المنَتج، وال�ضرر

ال يطرحان اأية �ضعوبة، فاإّن االأمر ال يعد كذلك بالن�ضبة للعالقة ال�ضببية.
مو�ضوع  ثّم  االأول،  المطلب  في  ال�ضببية  العالقة  عنا�ضر  المبحث  هذا  في  نتناول  و�ضوف 
النحو  على  وذلك  الثاني،  المطلب  في  المو�ضوعية  الم�ضوؤولية  في  ال�ضببية  العالقة  اإثبات 

االآتي:

المطلب الأول
قيام العالقة ال�شببية في الم�شوؤولية المو�شوعية

القائمة  القانونية  ال�ضببية  نظرتان،  المو�ضوعية  الم�ضوؤولية  في  ال�ضببية  العالقة  تتجاذب 
على االرتباط المادي والمبا�ضر للفعل ال�ضار بال�ضرر، وال�ضببية العلمية القائمة على اليقين 

العلمي الذي يربط الفعل ال�ضار بال�ضرر، وهو ما نتطّرق اإليه على النحو االآتي:

)83( Art. 1245 du C.civ.Fr.: «Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son 
produit, qu›il soit ou non lié par un contrat avec la victime». 

)84(  Simon Taylor, L’harmonisation communautaire de la responsabilité du fait des produits défectueux, 
Thèses, LGDJ, Paris, 1999, p. 87.
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الفرع الأول

ال�شببية القانونية وال�شببية العلمية 

في القانون الو�شعي

نتناول ال�ضببية القانونية اأواًل، ثم ال�ضببية العلمية ثانيًا، وذلك على النحو االآتي: 

الغ�شن الأول
ال�شببية القانونية

والعيب،  ال�ضرر  بين  ال�ضببية  والعالقة  والعيب  ال�ضرر  على  الدليل  باإقامة  المت�ضرر  يلزم 
فال�ضرر يجب اأن يكون االمتداد الطبيعي للعيب اأو للفعل المولد لل�ضرر. فاإذا كان ال�ضرر 
وعيب المنتج ال يثيران اإ�ضكالية قانونية، بيد اأن ال�ضببية ما زالت تثير الكثير من الم�ضاكل 
حولها. وتنق�ضم ال�ضببية في الم�ضوؤولية المو�ضوعية عن المنتجات المعيبة اإلى �ضببية عامة 
و�ضببية خا�ضة؛ فال�ضببية العامة هي اإقامة الدليل على اأّن هذا المنتج يمكن اأن يحدث هذا 
ال�ضرر، اأّما ال�ضببية الخا�ضة فهي تكمن في اإقامة الدليل على تعيب المنتج وعلى اأّن ال�ضرر 

نتج عن هذا التعيب)85(.
يقيم  اأن  المت�ضرر  على  فيقع  الخا�ضة،  ال�ضببية  في  كما  العامة  ال�ضببية  في  ال�ضك  ويقوم 
اأن يبحث عن  ال�ضببين حتى يح�ضل على التعوي�ص. وال�ضوؤال المطروح: هل على القا�ضي 

�ضببية علمية يقينية اأو عن �ضببية مادية قانونية؟
لي�ص على القا�ضي اأن يكون عالمًا في العلوم التطبيقية للو�ضول اإلى تكوين قناعته، فال يكون 
عليه اأن يت�ضرف بطريقة علمية ميكانيكية، اإّنما عليه اأن ُيكّون قناعة كافية باأّن ال�ضرر هو 
االمتداد للعيب في المنتج من خالل الو�ضائل القانونية المتاحة لديه، اأي اأن ُيفّند كل حالة 
على حّدة، واأن يقوم باال�ضتناد اإلى االأدلة والقرائن للو�ضول اإلى ن�ضبة ال�ضرر اإلى العيب. 
واإّن القول بخالف ذلك يوؤدي اإلى حرمان المت�ضرر من التعوي�ص، واإّن اعتبار اأي �ضرر هو 
نتيجة لمنتج يوؤدي اإلى االإخالل بالتوازن القائم، لذلك ا�ضتنبط الفقه والق�ضاء في فرن�ضا 
قاعدة تقوم على اأّن ال�ضببية يمكن اأن توؤ�ض�ص على القرائن �ضرط اأن تكون هذه القرائن قوية 

ودقيقة ومتوافقة، بحيث يقوم التوازن المطلوب.  
ُيلزم المت�ضرر في االأ�ضل باإقامة الدليل على الوقت الذي ظهر فيه العيب الإثبات اأّن تعيب 

)85( Anais Hacenele, Produits défectueux: rappel de l’exigence de la double prévue, Dalloz Actualité, 
Paris, 27 juillet 2018.
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تعّدد  ولكن في حال  ال�ضرر.  اإحداث  في  ال�ضبب  التداول هو  في  االإرادي  واإطالقه  المنَتج 
اأطراف االإنتاج يكون من ال�ضعب على المت�ضرر غير المحترف اأن ُيقّدم الدليل على وجود 
ثانية،  وال�ضرر من جهة  العيب  بين  ال�ضببية  رابطة  الدليل على  يقدم  اأو  العيب من جهة، 
وهذا يعني تعّثر المت�ضرر في اإقامة م�ضوؤولية المنِتج التي كان الغر�ص االأ�ضا�ضي من اإقامتها 
هو ت�ضهيل ح�ضول المت�ضرر على التعوي�ص من خالل ا�ضتبعاد الم�ضوؤولية القائمة على اإثبات 
الخطاأ اأو اإحاللها بم�ضوؤولية مو�ضوعية يكتفي فيها باإثبات العيب وال�ضرر)86(، االأمر الذي 
ُيعتبر موجودًا في ال�ضلعة عند اإطالقها في  اأّن العيب  اإقامة قرينة على  اإلى  دفع بالم�ضّرع 

التداول ما لم يقم المنِتج باإثبات العك�ص، قالبًا بذلك عبء االإثبات على عاتق المنِتج)87(.
 وقد ذهب جانب من الفقه اإلى اأّن االأمر في مثل هذا الفر�ص يتعّلق بقرينة قانونية ب�ضيطة، 
اأثر  من  يخّفف  ما  وهو  اإنتاجها،  منذ  معيبة  ال�ضرر  في  المت�ضببة  ال�ضلعة  اأّن  م�ضمونها 
االفترا�ص ويجعله مقبواًل في هذا النوع الخا�ص من الم�ضوؤولية)88(. وتجدر االإ�ضارة اإلى اأّن 
م�ضوؤولية المنِتج لي�ضت م�ضوؤولية مطلقة، كما هو ال�ضاأن في تحمل التبعة اإذ يمكن للمنِتج اأن 
يدفعها باإثبات بع�ص الوقائع التي عّددها الم�ضّرع على �ضبيل الح�ضر من خالل ن�ص المادة 

)1245-10( من القانون المدني الفرن�ضي. 

واأ�ضباب االإعفاء التي ورد الن�ص عليها في الت�ضريع الفرن�ضي وفي التوجيه االأوروبي)89( ت�ضمح 
للمنِتج بمواجهة ادعاءات المت�ضرر، على اأّنه وبالنظر اإلى اأّن م�ضوؤولية المنِتج هي م�ضوؤولية 
مو�ضوعية ال تقوم على اإثبات الخطاأ، لذلك فاإّنه ال يمكنه اأن ينفي م�ضوؤوليته بمجرد اإثبات 
اإيراد  فاإّن  وهكذا  الملزمة،  القانونية  والقواعد  االأعراف  لكافة  واتباعه  �ضلوكه  م�ضروعية 
اأ�ضباب خا�ضة لدفع الم�ضوؤولية تعتبر و�ضيلة لقطع عالقة ال�ضببية بين ال�ضرر والعيب يتالقى 

مع اأهداف الم�ضّرع الفرن�ضي للو�ضول اإلى نقطة توازن في العالقة بين المنتج والمت�ضرر.
ولكن ذهب بع�ص الفقه اإلى نقد هذه النظرية، فبح�ضب راأيهم ما من �ضبب يدعو اإلى اأّن 
باإثبات  ملزمًا  لي�ص  فالمت�ضرر  للتداول،  طرحها  على  �ضابق  وقت  منذ  يوجد  ال�ضلعة  عيب 
العيب الداخلي في ال�ضيء، كما اأّنها ال تبدو منطقية خا�ضة بالن�ضبة للمنتجات التي مرت 

�ضنوات طويلة على طرحها للتداول)90(.

)86( Christian Larroumet, La responsabilité du fait des produits défectueux d’après Ia Loi du 19 mai 1998, 
Dalloz, Paris, 1998, p. 314

المادة )10/1245-2( من القانون المدني الفرن�ضي.   )87(
)88( Janine Revel, La prévention des accidents domestiques vers un régime soporifique de Ia responsabilité 

du fait des produits, Dalloz, Paris, 1984, p. 69.

التوجيه االأوروبي رقم EEC/85/374 ، بتاريخ 1985/7/25.  )89(
الحقوق،  كلية  ماج�ضتير،  ر�ضالة  الفرن�ضي،  القانون  مع  مقارنة  درا�ضة  المنِتج:  م�ضوؤولية  مام�ص،  نادية   )90(

جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 2012، �ص 52.
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الغ�شن الثاني

ال�شببية العلمية

تتكّون ال�ضببية العلمية عندما يتم اإطالق المنتجات في التداول باإرادة المنتج، حيث يكون 
بل  االإثبات،  وهو عن�ضر �ضعب  المنَتج)91(،  وعيب  ال�ضرر  بين  ال�ضببية  العالقة  اأ�ضا�ص  هو 
م�ضتحيل في بع�ص االأحيان لتعّلقه بعوامل نف�ضية خا�ضة بالمنِتج، وقد ن�ّص القانون المدني 
الفرن�ضي في المادة )1245-4( على اأّن: »المنتجات اأطلقت للتداول باإرادة المنِتج بمجّرد 
وتحقيقًا  فقط.  يقين  اإلى  تحتاج  التي  هي  العلمية  فال�ضببية  اإراديًا«.  حيازتها  عن  تخليه 
قرينة  هي  واإّنما  مطلقة،  قرينة  لي�ضت  فاإّنها  والمت�ضرر،  المنِتج  بين  العالقة  في  للتوازن 
ي�ضتطيع  حتى  ذلك  عك�ص  اإثبات  المنِتج  فباإمكان  االإثبات،  عبء  قلب  اإلى  توؤدي  ب�ضيطة 
و�ضائل  با�ضتخدام  ال�ضببية  العالقة  ينفي  اأن  المنِتج  في�ضتطيع  الم�ضوؤولية.  من  التخل�ص 
االإثبات المقّررة لهذا النوع من الم�ضوؤولية)92( كاأن يدفع باأّنه لم يطرح المنَتج في التداول 
1245-10-1(، وباأن ُيثبت باأّن المنَتج قد ُطرح في التداول بوا�ضطة �ضخ�ص اآخر  )المادة 
به  مق�ضودًا  يكن  لم  التداول  في  الطرح  باأّن  يثبت  باأن  اأو  مثاًل،  عليه  موؤتمنًا  كان  كالذي 

تحقيق الربح عن طريق البيع اأو باإثبات ال�ضبب االأجنبي)93(.

من  القا�ضي  ي�ضتخل�ضها  اأن  يمكن  التي  والقرائن  االأدلة  على  تقوم  القانونية  فال�ضببية 
الواقعة الُمدعى بها، وُيكّون قناعته ليربط ال�ضرر بالفعل ال�ضار اأواًل وبالم�ضوؤول عنه الحقًا. 
وتختلف هذه ال�ضببية عن ال�ضببية العلمية، فهذه االأخيرة تقوم على اأدلة علمية يقينية، وفي 
حال عدم توفرها يرد حّق المت�ضرر بالتعوي�ص. وقد ُوّجهت العديد من االنتقادات لل�ضببية 
العلمية، اإذ يعتبر الفقه باأّن ال�ضببية المطلوب البحث عنها هي ال�ضببية القابلة لالإثبات من 
العلمي، وهي  اليقين  القائمة على  ال�ضببية  ولي�ضت  خالل قرائن قوية ووا�ضحة ومتوافقة، 

ال�ضببية التي ي�ضتخل�ضها رجل القانون ولي�ص العالم)94(.

وقد اأكدت المحاكم الفرن�ضية ومحكمة العدل االأوروبية هذا التوجه، فقد اعتبرتا في عدة 
اأّن   ،)B الكبدي  )االلتهاب  المعيبة  المنتجات  الم�ضوؤولية عن  في مجال  باأّنه  لهما  اأحكام 

)91( Christian Larroumet, La convention Européenne en matière de responsabilité du fait des produits, 
Droit et pratique du commerce international, Paris, 1978, p.29 et s.

بين  مقارنة  درا�ضة  الخفية:  العيوب  واالإعفاء من �ضمان  التخفيف  �ضروط  البا�ضط جميعي،  عبد  ح�ضن   )92(

القانون الم�ضري والقوانين االأوروبية، دار النه�ضة العربية، القاهرة، 2000، �ص 219. 
)93( Cass. 1ère ch. Civ., 21 octobre 2020.
)94( Ozan Akyuerk et Claire Habibi, Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des 

produits defectueux, petites affiches, n°spécial, publié le 23/6/2017.
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في  اإثباتها  المطلوب  هي  القانونية  وال�ضببية  العلمية،  ال�ضببية  لي�ضت  القانونية  ال�ضببية 
معر�ص تطبيق التوجيه االأوروبي بتاريخ 25 يوليو 1985 من خالل القرائن، ويعود للقا�ضي 

اأن ُيقّدر متانة هذه القرائن في كل حالة على حدة دون اأن يقلب عبء االإثبات)95(.     

الفرع الثاني

موقف الم�شّرعْين الفرن�شي واللبناني 

من العالقة ال�شببية

افترا�ص  الفرن�ضي،  الم�ضّرع  وبعده  االأوروبي  الم�ّضّرع  من  كلٌّ  حاول  االنتقادات،  هذه  اأمام 
اأ�ضا�ص قانوني تن�ضاأ على اأ�ضا�ضه عالقـة الـ�ضببية، وهـذا االأخيـر يتمّثل في نظرية ن�ضبية الخطاأ 
تحديد  فيها  يمكن  التي  الحاالت  في  ال�ضببية  اإثبـات عالقـة  اإلـى  الحاجة  في عدم  المتمّثلة 
االأ�ضرار التي تهدف هذه القاعـدة اإلى التعوي�ص عنها، واأكدت محكمة النق�ص هذا التوجه في 
قرارين حديثين �ضادرين في 2018)96(، بمعنى اآخر اأّنه يكفي التدخل المادي لل�ضيء)ال�ضببية 
مـ�ضوؤولية  قيام  وبالتالي  ال�ضببية،  عالقة  قيام  يفتر�ص  حتى  ال�ضرر  اإحداث  فـي  القانونية( 

المنـِتج عـن التعـوي�ص، وهذا ما �ضوف نراه في الفرع االأول من المطلب الثاني. 

اإلى م�ضوؤولية م�ضّنع  اللبناني في قانون الموجبات والعقود  من جهته، لم يتطّرق الم�ضّرع 
المنتج المعيب كما فعل الم�ضّرع الفرن�ضي، واإّنما اكتفى باالإ�ضارة اإلى الم�ضوؤولية عن حرا�ضة 
الحرا�ضة  تجزئة  مبداأ  اأّن  اإاّل  والعقود،  الموجبات  قانون  من   )131( المادة  في  الجوامد 
قام  اإذا  ال�ضيء،  بنية  في  عيب  ب�ضبب  البنية  حار�ص  اأو  الم�ضّنع  م�ضوؤولية  قيام  يفتر�ص 
ق�ضت  االإطار،  وفي هذا  المنتج.  على  الواردة  للتعليمات  وفقًا  با�ضتعماله  الفعلي  الحار�ص 
محكمة الدرجة االأولى في بيروت بقيام م�ضوؤولية م�ضّنع الجهاز الذي تّمت عملية ق�ضطرة 
القلب بوا�ضطته، وذلك ب�ضبب عيب في بنيته نجم عنه �ضرر بالغ بالمري�ضة. وقد ا�ضتندت 
»اإلى  اأّنه:  اأوردت في حكمها  وقد  الحرا�ضة.  المحكمة في حكمها هذا على نظرية تجزئة 
بة على الحار�ص م�ضوؤوليَّة عن االأ�ضرار اّلتي يحدثها ال�ضيء  جانب حرا�ضة اال�ضتعمال المترتِّ
اّلذي يكون تحت اإدارته، ورقابته، و�ضلطته، اأر�ضى واقع التعامل بين النا�ص قواعد حرا�ضة 

)95( Mustapha Mekki, Causalité scientifique versus causalité juridique dans le contentieux relatif 
à la vaccination contre l’hépatite B: Last but not least., Gazette du Palais - n°34, Date de parution: 
10/10/2017, p. 27. 

)96( Cass. Civ., 14 novembre 2018, n°17-27.980 et 17-28.529.
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اأنَّه،  اإالَّ  البنية، وهي حرا�ضة تن�ضاأ عندما ي�ضتلم ال�ضخ�ص �ضيئًا في�ضتعمله وفقًا لالأ�ضول، 
بحرا�ضة  الحرا�ضة  هذه  وُتعرف  للغير،  �ضررًا  ُيحدث  تركيبه،  اأو  بنيته  في  عيب  وب�ضبب 

البنية«)97(. 

»المحترف  اأّن:  على  الم�ضتهلك  حماية  قانون  من   )46( الماّدة  ن�ضت  اأخرى،  جهة  من 
والم�ضّنع م�ضوؤوالن عن االأ�ضرار الاّلحقة بال�ضحة وال�ضالمة العامة، والناتجة عن �ضلعة اأو 
خدمة كانت االإدارة المخت�ضة منحت ب�ضاأنها تراخي�ص من اأي نوع كانت. في هذه الحالة، 
العامة  الموؤ�ض�ضات  اأو  الدولة  ُت�ضاأل  الترخي�ص، ال  اإثبات وجود خطاأ عند منح  يتم  لم  وما 
الم�ضنع  الم�ضتهلك  حماية  قانون  من   )106( المادة  اعتبرت  كما  االأ�ضرار«)98(.  تلك  عن 
والمحترف ومقدم الحاجة م�ضوؤولين عن االأ�ضرار الناتجة عن اال�ضتعمال المالئم لل�ضلعة 

اأو للخدمة التي ُيقّدمونها.

وبالتالي، فاإّن م�ضّنع اللقاح مثاًل الذي نجم عنه �ضرر باأحد االأ�ضخا�ص يكون م�ضوؤواًل في 
االأ�ضا�ص عن هذا ال�ضرر اإذا قام الممتهن الذي اأعطى جرعة الّلقاح بالتقّيد باالإر�ضادات 
يقع عبء  الحالة  وفي هذه  والمهنية.  العلمية  المعايير  ووفق  اللقاح،  الواردة على زجاجة 
اإثبات عدم توافر الموا�ضفات المعتمدة المتعّلقة بال�ضالمة التي يكون من الم�ضروع توقعها 
لدى ا�ضتعمال ال�ضلعة اأو الخدمة ب�ضكل مالئم و�ضحيح على عاتق المت�ضّرر اأو خلفائه. وعليه 

اأي�ضًا اإثبات اأّن �ضررًا قد لحق به جّراء هذا العيب)99(.  

اإال اأّن هذه القاعدة في االإثبات ال تن�ضف متلّقي الّلقاح، اإّنما على العك�ص ُت�ضّكل عبئًا عليه، 
عب على المواطن العادي، ال بل من �ضبه الم�ضتحيل، اأن يثبت تعّيب الّلقاح، النتفاء  فمن ال�ضّ
ومدى  والمكّونات  بالّتركيبة  اإلمامه  وعدم  يدالنية  ال�ضّ الم�ضتح�ضرات  مجال  في  خبرته 
بع�ص  الّت�ضنيع  في  الخطاأ  ي�ضمل  اأن  يحدث  قد  االأحيان  بع�ص  وفي  �ضّحته.  على  تاأثيرها 
عب اإثبات العيب في الجرعات التي اأحدثت ال�ضرر،  الجرعات دون غيرها، في�ضبح من ال�ضّ
يمكن  ولكن  عليها.  االختبارات  الإجراء  المعيبة  االأخرى  الجرعات  ر�ضد  ال�ضتحالة  وذلك 
للمت�ضرر من الّلقاح الّتم�ّضك بقاعدة االإثبات المن�ضو�ص عنها في الماّدة )38( من قانون 
حماية الم�ضتهلك، التي تلزم المحترف الذي يطرح منتجه في ال�ضوق الأول مرة اإثبات توافر 

محكمة الدرجة االأولى في بيروت، الغرفة ال�ضاد�ضة، رقم 144، بتاريخ 2011/11/14، مجلة العدل ال�ضادرة   )97(

عن نقابة المحامين في بيروت، العدد الثالث، 2012، �ص 1496.
المادة )46( من قانون حماية الم�ضتهلك رقم 659، بتاريخ 2005/02/04.   )98(

المادة )43( من قانون حماية الم�ضتهلك رقم 659، بتاريخ 2005/02/04.   )99(
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معايير ال�ضالمة في منتجه لدى ا�ضتعماله ب�ضكل مالئم وطبيعي)100(، خا�ضة اأّن اللقاح �ضد 
الفيرو�ص التاجي SARS-CoV2، الم�ضبب لمر�ص الكورونا )Covid-19( ُيطرح الأول مرة 

في ال�ضوق.

عن  الّناجمة  االأ�ضرار  عن  الم�ضّنع  م�ضوؤولية  ويعّدل  الم�ضّرع  يتدّخل  اأن  ُي�ضتح�ضن  لذلك 
بنظام  وي�ضتبدلها  المت�ضرر،  ِقبل  من  اإثباته  يجب  خطاأ  على  والقائمة  المعيبة  المنتجات 
جديد قائم على الخطاأ المفتر�ص، وبالّتالي ت�ضبح م�ضوؤولية الم�ضّنع م�ضوؤولية مو�ضوعية، 
وذلك حماية للمت�ضرر من الّلقاح اأو المنتج المعيب، وحّث الم�ضّنع على بذل اأق�ضى عناية 
ة اأّن الّلقاح يمكن اأن يم�ّص بال�ّضالمة الج�ضدية اّلتي هي  ممكنة لتالفي اأخطاء االإنتاج، خا�ضّ

فوق كّل اعتبار.

المطلب الثاني

اإثبات العالقة ال�شببية في الم�شوؤولية المو�شوعية

ال يمكن ف�ضل العالقة ال�ضببية عن كيفية تقديم الدليل على وجودها وعلى من يقع عليه 
عبء تقديم هذا الدليل، وقد تطّرق الم�ضّرع الفرن�ضي اإلى اإثبات العالقة ال�ضببية، كما بّين 
االجتهاد الفرن�ضي في العديد من اأحكامه كيفية الو�ضول اإلى ذلك. كذلك لم يغفل الت�ضريع 

والفقه االإ�ضالمي هذا المو�ضوع.

اإثبات العالقة ال�ضببية في القانون الو�ضعي في  اإلى  لذلك �ضوف نتطرق في هذا المطلب 
الفرع االأول، ومن ثم �ضوف نبحث في موقف الفقه االإ�ضالمي من اإثبات ال�ضببية في الفرع 

الثاني.     

الفرع الأول

اإثبات العالقة ال�شببية في القانون الو�شعي

يقول االأ�ضتاذ �ضافاتييه: »اإّن ال�ضببية لي�ضت �ضيئًا ُيرى وُيلم�ص، ولكّنها رابطة ت�ضتنتج عقليًا 
الفرن�ضي يحر�ص على  القانون  فاإذا كان  الحال وبعملية عقلية«)101(.  ومنطقيًا من ظروف 
قيام عالقة �ضببية ب�ضكل موؤكد، اإاّل اأّنه يالحظ في بع�ص اأحكامه بع�ص المرونة فيما يتعّلق 

المادة )38( من قانون حماية الم�ضتهلك رقم 659، بتاريخ 2005/02/04.  )100(

خا�ص:  بوجه  المعنوية  االأ�ضخا�ص  على  وتطبيقاتها  االأ�ضياء  عن  الم�ضوؤولية  ملوكي،  الجبار  عبد  اإياد   )101(

درا�ضة مقارنة، ط1، دار الثقافة للن�ضر، عمان، االأردن، 2009، �ص 12. 
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بتقدير هذه العالقة. وفي هذا االأمر يرى الفقيه اإي�ضمان Eismen اأّنه: »بواقع عاطفي، ُيقّرر 
اأو عدم وجود عالقة �ضببية بين الفعل ال�ضار وال�ضرر، فالق�ضاء الفرن�ضي  الق�ضاة وجود 
اإلى  يتاأرجح بين نظرية تكافوؤ االأ�ضباب ونظرية ال�ضبب المبا�ضر، فاإذا كان القا�ضي يميل 

م�ضاعدة ال�ضحية، فاإّن حكمه يميل الى نظرية تكافوؤ االأ�ضباب«)102(.

الغ�شن الأول

العالقة ال�شببية في الم�شوؤولية عن المنتجات المعيبة

تن�ص المادة )1245-8( من القانون المدني الفرن�ضي على اأّنه: »يجب على المدعي اأن يثبت 
ال�ضرر، العيب وعالقة ال�ضببية بين العيب وال�ضرر«، فهذه المادة تحمل عبء اإثبات العالقة 
اأمرًا  ُيعتبر  ذلك  اأّن  فيتبين  المّدعي،  على  المو�ضوعية  الم�ضوؤولية  اأركان  وباقي  ال�ضببية 
ع�ضيرًا في حّق المت�ضرر لي�ص فيما يتعّلق باإثبات ال�ضرر، ولكن على االأقل فيما يتعّلق باإثبات 
عيب ال�ضالمة والعالقة ال�ضببية بين العيب وال�ضرر الحا�ضل، اإاّل اأّن هذا العبء �ضرعان ما 
خّفف عنه، فاإذا كان يجب على المت�ضرر اأن يثبت ال�ضرر، فاإّنه لي�ص عليه اأن يثبت اأن هذا 
العيب كان موجودًا وقت عر�ص المنَتج للتداول، وُي�ضتنتج هذا التخفيف بمفهوم المخالفة 
اأّن  اإثبات  من  المنِتج  تعفي  التي  الفرن�ضي  المدني  القانون  من   )10-1245( المادة  لن�ص 

العيب لم يكن موجودًا وقت عر�ص المنَتج للتداول)103(.

وباالإ�ضافة الى الت�ضهيالت الممنوحة للمت�ضرر، اإاّل اأّنها تبقى غير م�ضعفة لوحدها لتبيان 
حلقة معيوبية المنَتج الموّلد لل�ضرر والموؤدي للم�ضوؤولية، بالنظر لم�ضتوى التقنيات العالية 
في  الم�ضاهمة  الت�ضنيعية  العمليات  وتداخل  وتعّدد  ال�ضناعية،  المنتجات  في  الم�ضتعملة 
اأ�ضخا�ص ذوو  التي هي معاينة يجريها  بالخبرة  اال�ضتعانة  ل�ضرورة  يدفع  ما  اإنتاجه، هذا 
خبرة  في م�ضائل معّينة بتكليف من القا�ضي للتو�ضل اإلى معلومات �ضرورية لح�ضم النزاع، 
ال�ضرر  اإذا كان  االأ�ضرار، وكذلك ما  نوع  اأو تحديد  المنَتج  العيب في  بتبيان وجود  وذلك 

نتيجة مبا�ضرة لتعيب المنتج)104(. 

)102( Simon Taylor, l’harmonisation communautaire de la responsabilité du fait des produits défectueux, 
LGDJ, Paris, p. 87.

محمد بودالي، م�ضوؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة: درا�ضة مقارنة، دار الفجر للن�ضر، القاهرة، 2005،   )103(

�ص 37. 
قادة �ضهيدة، الم�ضوؤولية المدنية للمنتج: درا�ضة مقارنة، ر�ضالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة اأبي بكر   )104(

بلقايد، تلم�ضان، الجزائر، 2005، �ص248.
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اأو  التقني  التطّور  من  اال�ضتفادة  تحاول  المتقّدمة  الدول  اأّن  نالحظ  المجال  هذا  وفي 
التتبع  االإلكترونية وانتهاًء بظهور مفهوم  االأدلة  االإثبات، بداية من  المعلوماتي في م�ضائل 
الذي من �ضاأنه الم�ضاعدة في تقديم المعلومات المت�ضل�ضلة والكاملة عن المنَتج في مختلف 
مراحل الت�ضنيع واالإنتاج، خا�ضة في �ضناعة الّلحوم، باالإ�ضافة اإلى ا�ضتخدام تقنية الحم�ص 
االأميني A.D.N الذي ي�ضاهم في منح الدالئل البيولوجية للتدليل على اأ�ضل الحيوان، فمثل 

هذه التقنيات من �ضاأنها حماية المت�ضرر من المنتجات المعيبة)105(. 

ومن هنا تظهر فعالية اأحكام الم�ضوؤولية المو�ضوعية للمنِتج، الأّن المت�ضرر يعفى من اإثبات 
العيب ويكفيه اإثبات اأّن ال�ضيء ال ي�ضتجيب لل�ضالمة المرغوبة قانونًا، واأّن ذلك كان �ضبًبا 
لوقوع ال�ضرر)106(. واأي�ضًا ي�ضتفيد المت�ضرر من اإجراء الخبرة الذي ي�ضّهل عملية االإثبات 

َب حدوث ال�ضرر.  خا�ضة في تبيان معيوبية المنَتج الذي �ضَبّ

الغ�شن الثاني

نحو تكري�ص ال�شببية القانونية في الم�شوؤولية 

عن العالجات الدوائية

 اإّن عبء اإثبات العالقة ال�ضببية قد يبدو �ضاقًا وع�ضيرًا ال�ضيما في مجال العالجات الدوائية، 
اأو قد  نظرًا لطبيعة الج�ضم الب�ضري المعقدة، كما قد تتعّدد االأ�ضباب في حدوث ال�ضرر، 
تتعّدد النتائج ويكون ال�ضبب واحدًا، فربما يكون وراء ال�ضرر الذي اأ�ضاب المري�ص عيب في 

المنَتج وخطاأ الطبيب وخطاأ ال�ضيدلي وخطاأ المري�ص نف�ضه)107(.

اإثبات  اإمكانية  ترف�ص  الفرن�ضية  التمييز  محكمة  كانت   2008 اآذار/مار�ص   22 تاريخ  قبل 
الق�ضائي  االجتهاد  تطّور  التاريخ  هذا  وبعد  القرائن)108(،  من  مجموعة  خالل  من  العيب 
الغرفة  تراجع  توؤكد  2008/05/22 ثالثة قرارات  الفرن�ضية، و�ضدرت في  التمييز  لمحكمة 
الذي   2003/03/26 في  الموؤرخ  القرار  في  الثابت  ال�ضابق  اجتهادها  عن  االأولى  المدنية 
ي�ضترط اإثبات العيب وال�ضرر والعالقة ال�ضببية، حيث تقّرر الأول مرة بجواز اإثبات عالقة 

المرجع ال�ضابق، �ص 2.   )105(

محمد بودالي، مرجع �ضابق، �ص 37.   )106(

عبا�ص علي محمد الح�ضيني، م�ضوؤولية ال�ضيدلي المدنية عن اأخطائه المهنية: درا�ضة مقارنة، المكتبة   )107(

القانونية، دار الثقافة للن�ضر، عّمان، االأردن، 1999، �ص 68. 
)108( Cass. Civ. 1ere Ch., 23 September 2003, No 01-13-063, Bull. Civ I, N° 183 D. 2004, Note Serint.
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ال�ضببية بالقرائن، اإذ جاء في القرار رقم 0614962 ال�ضادر في 2008/05/22 باأّنه: »اإذا 
وعالقة  وال�ضرر  العيب  اإثبات  ت�ضترط  المعيبة  المنتجات  بفعل  الم�ضوؤولية  دعوى  كانت 
ال�ضببية بين العيب وال�ضرر، فاإّن هذا االإثبات يمكن اأن ينَتج عن قرائن، �ضرط اأن تكون هذه 

القرائن قوية ودقيقة ومتطابقة«)109(.

العلمية  الحقيقة  ح�ضاب  على   certitude juridique قانونية  حقيقة  ُيكّر�ص  التراجع  فهذا 
certitude scientifique، حيث اإّن محكمة التمييز تقّر الأول مرة بم�ضوؤولية مختبر �ضيدالني 
اأّن  اأي   Vaccin contre l’hépatite )B( ب  الكبد  التهاب  �ضد  للقاح  المعيب  الطابع  عن 
اإّن  اأخرى  وبعبارة  وال�ضرر،  العيب  بين  �ضببية  رابطة  ولي�ص  المنتجات  م�ضدره  ال�ضرر 

ال�ضحية ملزم باأن يثبت اأّن ال�ضرر م�ضدره المنَتج.

في هذه الق�ضية، نلحظ اأّن ال�ضحية )�ضاب( وكانت حالته ال�ضحية جيدة وقت اللقاح، ولم 
تكن له اأية قابلية للمر�ص، ولكن بعد ب�ضعة �ضهور من تلقيه اللقاح بداأت اأعرا�ص المر�ص 
تظهر عليه، فكل هذه العنا�ضر اعتمدتها المحكمة في تحديد العالقة ال�ضببية. وبناء عليه، 
ت�ضبح  وبالتالي  ال�ضك،  حالة  في  العلمية  الحقيقة  وراء  الت�ضتر  يمكنهم  ال  المنتجين  فاإّن 

منتجاتهم يمكن اعتبارها قانونًا باأّنها معيبة)110(.

ثم بعد ذلك �ضدرت قرارات اأخرى توؤكد هذا التراجع في القرار ال�ضادر في 2009/06/25 
عن الغرفة المدنية االأولى جاء فيه اأّن: »ا�ضتراط الدليل العلمي الموؤكد عندما تكون العالقة 
ال�ضببية يمكن ا�ضتنتاجها من قرائن ب�ضيطة �ضرط اأن تكون خطيرة، وا�ضحة، ومتنا�ضقة، 
المف�ضرتين  الفرن�ضي  المدني  القانون  من  و1240(   1-1231( للمادتين  خرقًا  ي�ضكل  ما 
 Sclérose en اللوحي  بالت�ضلب  االإ�ضابة  فَتعّر�ص �ضحايا  االأوروبي)111(.  التوجيه  في �ضوء 
plaques)112(، التي �ضبق رف�ضها �ضابقًا من طرف محكمة التمييز اأ�ضبح اليوم ممكنًا، وهو 
ما يعني االبتعاد عن ال�ضببية العلمية لم�ضاعدة ال�ضحية في الح�ضول على التعوي�ص عندما 

ال تقدم كل االأ�ضباب المطروحة تف�ضيرًا لل�ضرر)113(.

)109( «Si l’action en responsabilité d’un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et 
du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, 
pourvu qu’elles soient graves, précises et concordante».

)110( Leurs produits peuvent alors être juridiquement qualifiés défectueuses. Lyril Sintez, Les petites 
affiches, n° 169. Du 27/08/2008, p. 4/10  

)111(  Recueil Dalloz 2009, p. 1895.
)112( Sclérose en plaques « Affection de la substance du système nerveux entrainant de troubles varies et 

régressifs», « le petit Larousse illustré 1995 ».
)113( Philippe Le Tourneau, responsabilité des vendeurs et fabricants, 3e édition, Dalloz, France, 

2009/2010, p. 117.   
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واأ�ضدرت الغرفة المدنية االأولى في محكمة التمييز قرارًا بتاريخ 2012/6/26 نق�ضت فيه 
قرار محكمة ا�ضتئناف فير�ضاي Versailles الذي ق�ضى برف�ص دعوى التعوي�ص المرفوعة 
من خلفائه �ضد المنِتج )ال�ضركة( Sanofi Pasteur MSD على اإثر وفاة ابنهم عند تناوله 
تقرير  اأّن  اأ�ضا�ص  على   Hepatite B الكبدي  لاللتهاب  الم�ضاد  اللقاح  لثالث جرعات من 
في  الم�ضاركة  واأّن  ال�ضالمة،  في  العيب  حول  اإ�ضكال  اأي  يطرح  لم  اللقاح  وفوائد  مخاطر 
حدوث ال�ضرر ال يمكن اأن تتاأ�ّض�ص عليه م�ضوؤولية المنتج، اإاّل اأّن محكمة التمييز الفرن�ضية 
القانون  من   )1353 والمادة   04 مكرر   1245( المادتين  اأ�ضا�ص  على  القرار  هذا  رف�ضت 
القاعدة  تبّين  لم   Versailles فر�ضاي  ا�ضتئناف  محكمة  اأّن  باعتبار  الفرن�ضي،  المدني 
القانونية لقرارها، حيث اإّنها لم تبحث فيما اإذا كانت تلك القرائن توؤ�ض�ص الخا�ضية المعيبة 
في الجرعات الماأخوذة، ولذلك ق�ضت بالم�ضوؤولية المو�ضوعية لل�ضركة نظرًا لوجود قرائن 

قوية ودقيقة ومتطابقة توؤ�ض�ص عليها عالقة ال�ضببية بين المر�ص وا�ضتعمال اللقاح)114(.

كما ابتعد الق�ضاء الفرن�ضي من خالل مجموعة من االأحكام عن ركن تورط وم�ضاركة المنَتج 
في تحقيق ال�ضرر »L’implication ou la participation de produit« وذهب اإلى اأّن اإثبات 
م�ضاركة المنَتج، ال يعفي المت�ضرر من اإثبات العيب وعالقة ال�ضببية، وهذا ما اأكدته محكمة 
الغرفة  اأكدته  ما  اأي�ضا  وهو   ،)115(2009/10/11 في  ال�ضادر  قرارها  في  الفرن�ضية  التمييز 
2013/7/23 في ق�ضية  ال�ضادر في  الفرن�ضية في قرارها  التمييز  المدنية لمحكمة  االأولى 
»لقاح االلتهاب الكبدي ب« والتي ق�ضت فيه باأّن: »الم�ضاركة الوحيدة للمنَتج في المر�ص، 
 La sclérose en لي�ص كافيًا لتحديد العيب والعالقة ال�ضببية بين العيب والت�ضلب المتعدد

.)116(»plaques

)114( C. Cass. Civ 1er, 26 septembre 2012, n°11-17738 Hélène Guimiot-Breand, Jurisprudence judiciaire 
droit pharmaceutique, Sous la direction d’Emmanuel Cadeau, R.G.D.M, les études hospitalières, 
n°46, Mars 2013, pp. 202-203.

)115( «La simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son 
caractère au sens de l’article 2102-4 du code civil, ni le lien de causalité entre ce défaut et le 
dommage, même si son utilisation a pu faciliter ou favoriser l’apparition de désordres». C. Cass. 
Civ. 1er Ch. 22 octobre 2009, n°08-15-171. Voir: Ophélie Grare, l’indemnisation des victimes de 
produits de santé défectueux: Panorama sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du 
fabricant et focus sur le contentieux du vaccin contre l’hépatite B, Revue droit & Santé, les études 
hospitalières, Janvier 2014, n°57, p. 854.

)116( «La seule implication du produit dans la maladie ne suffit pas à établir son défaut et la sclérose 
en plaques». C. Cass. Civ. 1er Ch. 10 Juillet 2013, pourvoi n°12-21-314 3Mme Xc/Sanofi pasteur 
MsD et à… » Voir: Ophélie Grare, op.cit., p.855.
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وقد رّكز الم�ضّرع الفرن�ضي على فكرة ال�ضالمة واالأمن من المخاطر التي تحدثها المنتجات، 
اأو الثقة التي ياأملها الغير  دون تفرقة بين الحماية التي ينتظرها المتعاقدون مع المنتج، 
االأ�ضخا�ص،  واأمن  ب�ضالمة  ويعتني  يدرك  �ص  متخ�ضّ مهني  من  �ضنعت  بح�ضبانها  فيها 
عيبًا  يعتبر  البائع  اأو  المنِتج  ِقبل  المتخذة من  �ضرعًا  المنتظر  االأمان  اأو  ال�ضالمة  فنق�ص 

يغني عن اإثبات الخطاأ.

ففي اإطار العالجات الدوائية المق�ضود من ال�ضالمة المنتظرة �ضرعًا هو: »اأاّل ُيرّتب الدواء 
اأي اآثار غير مرغوب فيها، حيث اإّن الطريقة الوحيدة لتحديد م�ضتوى ال�ضالمة الم�ضروعة 
يكون بناء على اختبار فوائد ومخاطر الدواء والذي يتطّلب وزنًا دقيقًا لها، ولقد اعتمدت 
المحاكم الفرن�ضية على هذه الطريقة منها الحكم ال�ضادر عن محكمة ا�ضتئناف فر�ضاي 
Versailles بتاريخ 2003/9/21)117(، وكذلك القرار ال�ضادر عن محكمة التمييز الفرن�ضية 
اأّن تقرير الفوائد  اأ�ضا�ص  2006/1/10، والتي ق�ضت فيه بمعيوبية الدواء على  ال�ضادر في 

ومخاطر الدواء لم يعد متالئمًا)118(. 

قا�ضي  لتقدير  القرينة  وتطابق  ودقة  جدية  مدى  تقدير  فيخ�ضع  للقرائن  وبالن�ضبة 
على  تن�ص  التي  الفرن�ضي)119(  المدني  القانون  من   )1382( للمادة  وفقًا  المو�ضوع، وذلك 
للقا�ضي  لي�ص  اأّنه  القا�ضي، على  لتقدير  القانون  عليها  ين�ص  لم  التي  القرائن  اأن تخ�ضع 
على  القانون  ين�ص  التي  الحاالت  وفي  ومطابقة،  ودقيقة  كانت جدية  اإذا  اإاّل  يعتمدها  اأن 
اإمكانية االإثبات فيها بجميع و�ضائل االإثبات، وعلى القا�ضي في هذه الحالة اأن ُيطّبق قاعدة 
اأمامه.  المعرو�ضة  للوقائع  القرائن وتقدير مدى جديتها، ودقتها، ومطابقتها  ا�ضتخال�ص 
ومن بين القرائن التي يمكنه الّلجوء اإليها: قرب الفترة الزمنية بين الّلقاح وظهور المر�ص، 
تلقي  بعد  بالمر�ص  الم�ضابين  وعدد  عائلته،  اأو  ال�ضحية  لدى  المر�ضية  ال�ضوابق  وغياب 

الّلقاح، وحالة العلم بتاريخ و�ضع المنتج في التداول.

)117( «Les données actuelles de la science permettent d’affirmer que les effets indésirables de la 
vaccination n’ont pas une fréquence significative de nature à remettre en cause l’utilité de la 
vaccination sur un plan général».
C.A. Versailles, 20 septembre 2003, D.2003. IR. 2549. Voir: Geneviève Viney, op.cit., p. 392. 

)118( “L’existence d’un rapport bénéfice-risques n’apparaissait plus favorable”, C. Cass. 1er Ch. Civ, 24 
janvier 2006. Bull. Civ. I. N°35 : RCA Mars 2006.Voir: Geneviève Viney, op.cit., p. 392. 

)119( Article )1382( du code civil, Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - Art. 4: «Les 
présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l›appréciation du juge, qui ne doit 
les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi 
admet la preuve par tout moyen».
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اأكثر مالءمة  باتجاه م�ضار  النق�ص م�ضارها  النهج، عّدلت محكمة  اعتماد هذا  ومن خالل 
بين عيب  ال�ضببية  العالقة  القاطع على  العلمي  الدليل  ي�ضترط  القا�ضي  يعد  فلم  لل�ضحية، 
الّلقاح والمر�ص. وبذلك تكون محكمة النق�ص الفرن�ضية قد اأر�ضت قاعدة ُتمّيز بين العالقة 
ال�ضببية العلمية والعالقة ال�ضببية القانونية، معتمدة هذه االأخيرة في قيام م�ضوؤولية الم�ضنع. 
التقديرية  ال�ضلطة  اإّن  حيث  ال�ضهولة،  بهذه  يكن  لم  لل�ضحية  المالئم  الم�ضار  هذا  اأّن  بيد 

لقا�ضي المو�ضوع في تحديد مدى جدية ودقة القرائن لم تكن دائمًا مالئمة لل�ضحية.

�ضلطته  خالل  ومن  المو�ضوع  قا�ضي  اأّن  النق�ص  محكمة  اعتبرت  عديدة،  اأحكام  ففي 
التقديرية قد اأح�ضن في تطبيق القانون برف�ضه التعوي�ص على ال�ضحية، وذلك لعدم توفر 
قرائن جدية ودقيقة كافية الإثبات ال�ضببية بين اللقاح والمر�ص، واإّن محكمة اال�ضتئناف، من 
خالل ممار�ضتها ل�ضلطتها التقديرية في تقييم عنا�ضر االإثبات المقدمة اأمامها، اعتبرت اأّن 
التزامن بين ظهور المر�ص وتلقي الّلقاح، وغياب ال�ضوابق المر�ضية لدى ال�ضحية وعائلته، 

ال ُت�ضّكل القرائن الكافية الإقامة العالقة ال�ضببية بين الّلقاح والمر�ص)120(.     

وقد اأكدت محكمة التمييز هذا التوّجه في قرارين حديثين �ضادرين في 2018)121(، حيث اإّنه 
ع الّلقاح على اأ�ضا�ص الم�ضوؤولية النا�ضئة عن فعل المنتجات  بالنتيجة يمكن ترتيب م�ضوؤولية م�ضنِّ
المعيبة، طالما اأّن المت�ضرر قد ا�ضتطاع اإثبات توفر �ضروط هذه الم�ضوؤولية المن�ضو�ص عنها 
في المادة )1245( من القانون المدني الفرن�ضي، اإاّل اأّن ما ي�ضعف موقف ال�ضحية هو �ضعوبة 
اإثبات العيب والعالقة ال�ضببية بين العيب وال�ضرر من جهة، ومن جهة اأخرى ال�ضلطة التقديرية 
على  التعوي�ص  يجعل  مّما  ال�ضببية،  والعالقة  العيب  تو�ضيف  في  المو�ضوع  لقا�ضي  الممنوحة 
االأمان  انعدام  بمواجهة  الّلقاح  متلقي  يترك  وبالتالي  اأكيد،  غير  اأمر  الّلقاح  من  المت�ضرر 

القانوني، وما يوؤكد هذا االتجاه هو التغيير الدائم في موقف الق�ضاء الفرن�ضي.

اأّنه في مجال  التوّجه، فقد اعتبرت في حكم لها  اأكدت محكمة العدل االأوروبية هذا  وقد 
لي�ضت  القانونية  ال�ضببية  فاإّن  ب(،  الكبدي  )االلتهاب  المعيبة  المنتجات  عن  الم�ضوؤولية 
التوجيه  تطبيق  معر�ص  في  اإثباتها  المطلوب  هي  القانونية  وال�ضببية  العلمية،  ال�ضببية 
هذه  متانة  ُيقّدر  اأن  للقا�ضي  ويعود  القرائن،  خالل  من   1985 يوليو   25 بتاريخ  االأوروبي 

القرائن في كل حالة على حدة دون اأن يقلب عبء االإثبات)122(. 

)120( Cass. civ., 14 novembre 2018, n°17-27.980 et 17-28.529. 
)121( Cass. Civ., 14 novembre 2018, n°17-27.980 et 17-28.529.
)122( Mustapha Mekki, Causalité scientifique versus causalité juridique dans le contentieux relatif 

à la vaccination contre l’hépatite B: Last but not least., Gazette du Palais - n°34, Date de parution: 
10/10/2017, p. 27. 
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الفرع الثاني

موقف الفقه الإ�شالمي من الإثبات في العالقة ال�شببية

ُيعّبر فقهاء ال�ضريعة االإ�ضالمية عن الم�ضوؤولية المدنية با�ضطالح ال�ضمان)123(، وقد و�ضع 
الفقهاء الم�ضلمون نظامًا محكمًا للم�ضوؤولية عن الفعل ال�ضار، وجعلوا منها تقوم على اأ�ضا�ص 
مو�ضوعي بهدف تمكين الم�ضرور من الح�ضول عن تعوي�ص ال�ضرر الذي اأ�ضابه، ويكت�ضي 
مفهوم �ضمان العدوان في الفقه االإ�ضالمي مفهومًا ماديًا �ضرفًا، وبذلك فهو اأقرب ما يكون 
فقه  رقي  مدى  على  يدل  بما  ال�ضخ�ضية،  الم�ضوؤولية  اإلى  منه  المو�ضوعية  الم�ضوؤولية  اإلى 
ال�ضريعة االإ�ضالمية وتقدمه على فقه القانون الو�ضعي في التكفل ب�ضمان حقوق الم�ضرورين 
في التعوي�ص. فمفهوم ال�ضمان في ال�ضريعة االإ�ضالمية مفهوم مو�ضوعي، اإذ لي�ص كل �ضرر 
موجبًا لل�ضمان في الفقه االإ�ضالمي، ما لم يكن ناجمًا عن تعّد بغير حّق �ضرعي، اأّما ال�ضرر 

الناتج عن عمل مباح اأو عن ا�ضتعمال حّق فال يوجب التعوي�ص.

وُيق�ضد بالتعّدي في الفقه االإ�ضالمي كل فعل مادي ياأتيه االإن�ضان ُي�ضّكل خروجًا عن حدود 
الحًق المر�ضوم له، �ضواء كان �ضرعًا اأو ُعرفًا اأو عادة، ويتحّقق التعّدي اإذا وقع على النف�ص اأو 
الج�ضم اأو المال)124(. والتعدي بالمعنى ال�ضابق واقعة مادية مح�ضة ترّتب عنها �ضرر، وهو 
بذلك يت�ضع لي�ضمل كل ال�ضور التي ين�ضاأ عنها ال�ضمان، فهو ي�ضمل العمد، كما ي�ضمل الخطاأ 

ُيق�ضد بال�ضمان في فقه ال�ضريعة االإ�ضالمية اإ�ضغال الذمة بااللتزام باأداء مثل ما اأتلف، اإن كان مثليًا،   )123(

وقيمته اإن كان قيميًا. محمد خالد �ضيد اأمين، الم�ضوؤولية التق�ضيرية عن فعل الغير في الفقه االإ�ضالمي 
المقارن، ر�ضالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1964، �ص 69.

 ولم ي�ضع فقهاء ال�ضريعة االإ�ضالمية نظرية متكاملة للم�ضوؤولية المدنية كما فعل فقهاء القانون الو�ضعي 
خا�ضة الالتيني، كما لم ي�ضتعمل فقهاء ال�ضريعة االإ�ضالمية ا�ضطالح الم�ضوؤولية رغم وروده في العديد من 

ن�ضو�ص القراآن الكريم وال�ضنة، ومن ذلك قوله تعالى في االآية 34 من �ضورة االإ�ضراء: { ٴۇ  ۋ  ۋ      
ۅ} اأي ُمجازى به، وكذلك قوله تعالى في االآية 24 من �ضورة ال�ضافات: {خبحب  مب  ىب}. 

كما ورد ا�ضطالح الم�ضوؤولية في الحديث النبوي ال�ضريف: »كلكم راع وكلكم م�ضئول عن رعيته«، ومعنى 
الم�ضوؤولية في االآيتين والحديث: التبعة والموؤاخذة والمجازاة عن العمل الذي يقوم به المرء، واإّنما ُيعّبر 
فقهاء ال�ضريعة االإ�ضالمية عن فكرة الم�ضوؤولية المدنية بال�ضمان، ويميزون في ذلك بين �ضمان العقد، 
بمعنى االأثر المترّتب على مخالفة االلتزام العقدي، وبين �ضمان العدوان الذي ُيق�ضد به التعوي�ص عن 
االأ�ضرار النا�ضئة من التعدي مخالفة االأحكام ال�ضرعية العامة التي تمنع التعر�ص للغير في بدنه واأمواله 

وحقوقه المالية االأخرى. �ضراج الدين محمد اأحمد، مرجع �ضابق، �ص 55. 
تاال عقاب الخ�ضاونة، مرجع �ضابق، �ص 126.   )124(
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ال�ضابقة  االأفعال  من  فكل  االحتياط)125(،  اأو  التحّرز  وعدم  والتفريط  والتق�ضير  واالإهمال 
ُي�ضّكل تعديًا على الغير متى ن�ضاأ عنه �ضرر، وذلك ب�ضرف النظر عن اأهلية محدث ال�ضرر 
بتمييز  االعتداد  وعدم  الممّيز،  غير  ال�ضغير  وال  البالغ  المكّلف  بين  فرق  فال  اإدراكه،  اأو 
لرابطة  الم�ضلمين  الفقهاء  نظرة  مرده  ال�ضخ�ضية  اأو  النف�ضية  بظروفه  اأو  ال�ضرر  محدث 
اإذ هم يعتبرونها عالقة مالية ال عالقة �ضخ�ضية)126(، فمعيار التعّدي في  االلتزام ذاتها، 
الفقه االإ�ضالمي معيار مو�ضوعي ينظر اإلى التعدي من خالل مخالفته للُعرف والعادة، كما 
يعتد بالظروف الخارجية دون الداخلية ال�ضخ�ضية)127(. وُيمّيز فقهاء ال�ضمان في ال�ضريعة 
االإ�ضالمية بين الفعل العمد وغير العمد، فالقاعدة عندهم اأّن المبا�ضر �ضامن ولو لم يتعّد 
اأو يتعّمد واأّن المت�ضبب ال ي�ضمن اإاّل اإذا تعّد اأو تعّمد، وهم يق�ضدون بالتعّمد تعّمد النتيجة 

اأي ال�ضرر ولي�ص الفعل ال�ضار.

واالإ�ضرار  بالمبا�ضرة  االإ�ضرار  مفهومي  بين  االإ�ضالمي  الفقه  في  االختالف  ويظهر 
بالت�ضبب، فكل من المبا�ضرة والت�ضبب �ضبب لل�ضرر وهو القا�ضم الم�ضترك بينهما، غير اأّن 
درجة وقوة و�ضوح ال�ضببية بين كل منهما وال�ضرر مختلفة، ففي حين نجد اأّن ال�ضببية في 
المبا�ضرة وا�ضحة تمامًا ال لب�ص فيها، حيث ال يف�ضل بين الفعل ال�ضار وال�ضرر فعل اآخر، 
فهي لي�ضت بحاجة اإلى اإثبات، بيد اأّن االأمر لي�ص كذلك بالن�ضبة للت�ضبب حيث تكون العالقة 
ال�ضببية بين الفعل والنتيجة اأقّل و�ضوحًا ولي�ضت قاطعة ب�ضبب تدخل فعل اأو اأمر اآخر اإلى 
قيام  حول  ال�ضك  لتبديد  والتدبير  الفكر  اإعمال  اإلى  اإثباتها  فيحتاج  ال�ضار،  الفعل  جانب 
عالقة ال�ضببية من عدمه)128(، وهذا االختالف بين مفهومي المبا�ضرة والت�ضبب دفع بع�ص 
الفقه االإ�ضالمي، اإلى و�ضع قاعدة فقهية رئي�ضة تق�ضي باأّن المبا�ضر �ضامن واإن لم يتعّمد، 

والمت�ضبب ال ي�ضمن اإاّل بالتعّمد اأو التعّدي)129(.

المرجع ال�ضابق، �ص 127.  )125(

1971؛  القاهرة،  العربية،  والدرا�ضات  البحوث  معهد  االإ�ضالمي،  الفقه  في  ال�ضمان  الخفيف،  علي   )126(

فتحي عبد الرحيم، درا�ضات في الم�ضوؤولية التق�ضيرية - نحو م�ضوؤولية مو�ضوعية، من�ضاأة المعارف، 
االإ�ضكندرية، 2005.

جابر �ضابر طه، اإقامة الم�ضوؤولية المدنية عن العمل غير الم�ضروع على عن�ضر ال�ضرر: درا�ضة مقارنة   )127(

في ال�ضريعة االإ�ضالمية والقوانين الو�ضعية، مذكرة ماج�ضتير، من�ضورات جامعة �ضالح الدين، العراق، 
1984، �ص 56.

محمد يو�ضف الزعبي، م�ضوؤولية المبا�ضر والمت�ضبب في القانون االأردني، مجلة موؤتة للبحوث والدرا�ضات،   )128(

جامعة موؤتة، االأردن، المجلد2، العدد االأول، 1987، �ص 189. 
المرجع ال�ضابق، ال�ضفحة ذاتها.  )129(
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ولم ي�ضترط فقهاء ال�ضريعة االإ�ضالمية في اإعمال ال�ضمان خطاأ المت�ضبب في ال�ضرر، اأي 
االنحراف في ال�ضلوك عن ال�ضلوك الماألوف للرجل المعتاد، واإّنما تكتفي فكرة ال�ضمان في 
الفقه االإ�ضالمي باإتيان الفعل ال�ضار مبا�ضرًة اأو ت�ضببًا، وُيعّد ذلك كافيًا في نظرهم الإقامة 
م�ضوؤولية الفاعل واإلزامه بالتعوي�ص، وب�ضرف النظر عن حالته النف�ضية عند اإتيانه الفعل 

ال�ضار)130(.
اأما بالن�ضبة اإلى اأحكام االإثبات عمومًا وفي العالقة ال�ضببية خ�ضو�ضًا، فجاءت هذه االأحكام 
في الفقه االإ�ضالمي مراعية لتنوع الحوادث وتنازعها. وكان للفقه االإ�ضالمي مواقف عديدة 
هذه  في  ال�ضريعة  علماء  واختلف  االإثبات  بو�ضائل  يتعّلق  فيما  االإثبات  مجال  في  وبارزة 

الم�ضاألة على ثالثة اأقوال وهي:
القول االأول: وهو قول جمهور العلماء، فبراأيهم االإثبات ينح�ضر في معنى ال�ضهادة؛   -

الأّنه يتبّين الحّق بها، والأّن االأغلب في البّينات ال�ضهادة لوقوع البيان بقول ال�ضهود 
وارتفاع االإ�ضكال ب�ضهادتهم)131(.

وعلم  ال�ضهادة  في  ينح�ضر  براأيه  فاالإثبات  الحزم،  ابن  راأي  وهو  الثاني:  القول   -

القا�ضي؛ الأّن الحّق يتبّين بهما حقيقة)132(.
والقول الثالث: وهو راأي ابن فرحون وابن تيمية وابن القيم، فبراأيهم االإثبات ي�ضمل   -

كل ما يبّين الحّق، ويظهره فكل دليل اأو حجة اأو و�ضيلة في اإثبات الحقوق واإظهارها 
اأمام القا�ضي، فهي بّينة وهذا التعريف الّلغوي ويرادف معنى االإثبات)133(. ويقول 
اأو  بال�ضاهدين،  خ�ضها  ومن  ويظهره  الحّق  ُيبّين  ما  لكل  ا�ضم  البّينة  القيم:  ابن 
اأو ال�ضاهد، لم يوف م�ضماها حّقه، ولم تاأت البّينة قط في القراآن مرادًا  االأربعة، 
اأتت مرادًا بها الحجة والدليل والبرهان، مفردة ومجموعة.  بها ال�ضاهدان، واإّنما 

وكذلك قول الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »البّينة على المدعي... »)134(.

وهبة الزحيلي، مرجع �ضابق، �ص187.    )130(

عبد اللطيف القرني، مرجع �ضابق، �ص237.   )131(

اأبو محمد ابن حزم الظاهري، المحلى باالآثار، ج 9، تحقيق: اأحمد �ضاكر، دار الفكر، بيروت، �ص 426.   )132(

االأحكام، خّرج  ومناهج  االأق�ضية  اأ�ضول  في  الحكام  تب�ضرة  اليعمري،  بن فرحون  اإبراهيم  الوفاء  اأبو   )133(

وعّلق عليه: جمال مرع�ضلي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/202؛ ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في 
ال�ضيا�ضة ال�ضرعية، ج 1، عّلق عليه: بهيج غزاوي، دار اإحياء العلوم، بيروت، �ص25.

هذا  روى  و�ص64.  �ص25  �ضابق،  مرجع  ال�ضرعية،  ال�ضيا�ضة  في  الحكمية  الطرق  الجوزية،  القيم  ابن   )134(

)3/ 18(؛ والدارقطني   ،)1341( الترمذي  الحديث جمع من ال�ضحابة، منهم: عبد اهلل بن عمرو: رواه 
)3/ 110( و )4/ 157(؛ والبيهقي )433/10(. قال الترمذي: »هذا حديث في اإ�ضناده مقال ومحمد بن عبيد 
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ويق�ضد من ذلك اأن عليه بيان ما ي�ضحح دعواه ليحكم له وال�ضاهدان من البينة، وال ريب 
فاإنها  المدعي  �ضدق  على  الحال  كداللة  منها  اأقوى  تكون  قد  البينة  اأنواع  من  غيرها  اأن 
اأقوى من داللة اإخبار ال�ضاهد، والبينة والداللة والحجة والبرهان واالآية والتب�ضر العالمة 
واالأمارات  القرائن  يلغ  لم  فال�ضرع  بالمعنى،  متقاربة  الم�ضطلحات  هذه  فجميع  واالأمارة 
باالعتبار  لها  �ضاهدًا  وجده  وموارده  م�ضادره  في  ال�ضرع  ا�ضتقراأ  من  بل  االأحوال،  ودالئل 
العموم،  حيث  من  االإثبات  اأدلة  دائرة  و�ّضع  االإ�ضالمي  فالفقه  االأحكام)135(.  عليها  مرتبًا 
اإثبات ذلك  األحق به ال�ضرر ي�ضتطيع  ويدخل في ذلك االإثبات في عالقة ال�ضببية، فالذي 
بكل ما يظهر الحق ويو�ضحه، وهو ما ينطبق على اإثبات ال�ضببية في الم�ضوؤولية المو�ضوعية.

واأّما فيما يتعّلق بعبء االإثبات وتوزيعه، فالفقه االإ�ضالمي جاء بتقرير القواعد العامة في 
ولكن  الظاهر،  قوله  يخالف  من  وهو  المدعي،  على  االإثبات  االإثبات من حيث جعل عبء 
الفقه االإ�ضالمي لم يكن جامدًا في توزيع عبء االإثبات، فنجد اأّنه ال مانع من تكليف المدعي 
والمدعى عليه كل منهما بما يتفق مع �ضفته، وارتباط الحّق المتنازع عليه به مع احترام 
وخا�ضة  االإثبات،  لم�ضائل  االإ�ضالمي  الفقه  فتطرق  اإذًا،  الثابت.  واالأ�ضل  الظاهرة  الحالة 
ما يتعّلق بعبء االإثبات ونقله، جعله اأكثر �ضمواًل وغزارة مّما حّفز فقهاء القانون الو�ضعي 
وال�ضرر)136(.  بالحدث  المرتبطة  الجهات  وتنّوع  ال�ضببية  بعالقة  يتعّلق  فيما  به  لال�ضتعانة 
وبذلك يكون الفقه االإ�ضالمي قد اأ�ّض�ص لمبداأ اإمكانية اإثبات ال�ضببية بالقرائن واالأمارات، 
ولي�ص بال�ضرورة اأن يكون هناك يقينًا باإثبات ال�ضببية، وكذلك بالن�ضبة لعبء االإثبات فاإّن 

من يملك الدليل، عليه تقديمه حتى ولو كان على نف�ضه.

اهلل العرزمي ي�ضعف في الحديث من قبل حفظه �ضعفه ابن المبارك وغيره« ا. هـ. و�ضعفه الحافظ في 
التلخي�ص )4/ 283(. وقال ابن عبد البر في التمهيد )23/ 204( بعد روايته: »وهذا الحديث واإن كان في 
اإ�ضناده لين فاإّن االآثار المتواترة في حديث هذا الباب تع�ضده« ا. هـ. ومن حديث عبد اهلل بن عمر ابن 
الخطاب: رواه الدارقطني )4/ 218 - 219(؛ وابن حبان )5996(، )13/ 240(؛ والطبراني كما في الفتح )5/ 
 /8( اإ�ضناد جيد في ال�ضواهد« ا. هـ. االإرواء  334(. قال االألباني رحمه اهلل عن �ضند الدارقطني: »هذا 

266(. حديث ابن القيم ب�ضاأن البّينة من�ضور على الرابط التالي:

https://al-maktaba.org/book/33378/125 ، تاريخ الزيارة 2021/10/15. 

ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في ال�ضيا�ضة ال�ضرعية، مرجع �ضابق، �ص25 و�ص64.  )135(

وهبة الزحيلي، مرجع �ضابق، ج 2، �ص 716.   )136(
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الخاتمة:
ا�ضتعر�ضنا في هذا البحث مو�ضوع العالقة ال�ضببية من جذورها اإلى تطبيقاتها، وتبّين لنا 
اأثرًا بارزًا في قيام الم�ضوؤولية المدنية وتحديدها،  اأّن له  من خالل درا�ضة هذا المو�ضوع 
كافة  تعالج  اإذ  الق�ضاء،  في  بالغ  اأثر  لها  التي  الموا�ضيع  من  تعتبر  ال�ضببية  فالعالقة 
االإ�ضكاالت التي تكتنف م�ضائل التعوي�ص، كما اأّنها �ضرط جوهري لقيام الم�ضوؤولية، �ضواء 
في القانون اأو في ال�ضريعة االإ�ضالمية، وخا�ضة في الم�ضوؤولية المو�ضوعية الم�ضتحدثة في 
القانون الفرن�ضي، وبالتحديد فيما يتعّلق بحقوق ال�ضحايا من جّراء االأ�ضرار التي ت�ضيبهم 

ب�ضبب المنتجات المعيبة والعالجات الدوائية.

اأوًل: النتائج 

وقد انتهى هذا البحث اإلى عدة نتائج، ولعل الميزة العامة لهذه النتائج هي تنّوعها بين دفع 
اإ�ضكاالت واإزالة �ضبهات من جهة اأولى، واإقرار نتائج وا�ضتنباط اأخرى من جهة ثانية، ويمكن 

ا�ضتظهار ذلك من خالل العنا�ضر االآتية:

اإّن التطّور التاريخي والنظري لفكرة ال�ضببية عبر الع�ضور اأّدى اإلى تطّور ال�ضببية،   .1
اإذ تحّولت من مفهوم العالقة القائمة بين الخطاأ وال�ضرر اإلى مفهوٍم يدمج العالقة 

ال�ضببية بال�ضرر.

اإّن كاًل من القوانين الغربية وال�ضريعة االإ�ضالمية تتوّجه نحو الم�ضوؤولية المو�ضوعية،   .2
الخطاأ  بين  ولي�ص  وال�ضرر،  ال�ضار  الفعل  بين  قائمة  ال�ضببية  العالقة  تكون  بحيث 
وال�ضرر، اأي بمعنى اآخر االنتقال من التوّجه ال�ضخ�ضي اإلى التوّجه المو�ضوعي الذي 

هو اأ�ضلم واأف�ضل لل�ضحية.

عن  بالم�ضوؤولية  يتعّلق  بال�ضرر فيما  ال�ضببية  دمج  اإلى  يتجه  الفرن�ضي  الفقه  اإّن   .3
المنتجات المعيبة.

يقين  اإلى  تحتاج  التي  العلمية  ال�ضببية  بين  يتاأرجح  يزال  ال  الفرن�ضي  الق�ضاء  اإّن   .4
ال�ضحية من حّقه  اإلى حرمان  يوؤدي  الذي  االأمر  اإثباتها،  ال�ضعب  يكون من  والتي 
بالتعوي�ص الأّنه من الم�ضتحيل اإثبات اليقين العلمي حول ارتباط الم�ضبب بال�ضبب، 
وبين ال�ضببية القانونية المرّجحة حاليًا من ِقبل الق�ضاء والتي ال تحتاج اإلى يقين 
اإّنما يمكن اإثباتها بكافة و�ضائل االإثبات، حيث يكفي مجّرد ح�ضول �ضرر باالإ�ضافة 



السببية العلمية والسببية القانونية - تطور مفهوم السببية في المسؤولية الموضوعية

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية482
الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية - دولة الكويت 2021/11/25-24

اإلى وجود قرائن قوية ودقيقة ومتطابقة تفيد باأّن هذا ال�ضرر مرتبط بالفعل ال�ضار 
عندها تنعقد ال�ضببية القانونية وتقوم الم�ضوؤولية.

البحث  يفتر�ص  التي  ال�ضببية  واإّن  العلمية،  ال�ضببية  القانونية هي غير  ال�ضببية  اإّن   .5
خالل  من  لالإثبات  القابلة  ال�ضببية  هي  وال�ضرر  ال�ضار  الفعل  بين  كرابطة  عنها 

قرائن قوية، دقيقة ومتطابقة.

يكون من خالل  فاإّنه  االإ�ضالمية،  ال�ضريعة  ال�ضببية في  العالقة  باإثبات  يتعّلق  فيما   .6
اأن يكون عبء االإثبات على  اأّنه لي�ص بال�ضرورة  اإلى  القرائن واالأمارات، باالإ�ضافة 
المدعي دائمًا، بل يمكن اأن يكون هذا العبء على المدعى عليه، بمعنى اآخر فاإّن من 

يملك الدليل عليه اأن يقّدمه.

ثانيًا: التو�شيات 

في �ضوء ما �ضبق، فاإننا نتوجه ببع�ص التو�ضيات التي ا�ضتخل�ضناها من بحثنا هذا، وهي 
على ال�ضكل التالي:

بحيث  المو�ضوعية،  الم�ضوؤولية  مع  يتنا�ضب  بما  القوانين  بتعديل  الم�ضّرع  نو�ضي   .1
اأو�ضح، باالإ�ضافة الى ذلك االنتقال من التوّجه  اأثر اجتماعي  يكون لهذه القوانين 
ال�ضخ�ضي نحو الم�ضوؤولية االجتماعية التي تن�ضف ال�ضحية كونها تكون قائمة على 

التعوي�ص.

القانونية  ال�ضببية  بتطبيق  جازمين  الفرن�ضيان  والقانون  الق�ضاء  يكون  باأن  نو�ضي   .2
في الم�ضوؤولية المو�ضوعية، وذلك ب�ضبب عدم وجود يقين خا�ضة في القانون وفي 
الوقائع المادية، فتطبيق ال�ضببية القانونية يوؤدي اإلى اإن�ضاف ال�ضحية على عك�ص 

ال�ضببية العلمية.

في  والقوية  الدقيقة  القرائن  على  القائمة  ال�ضببية  عن  بالبحث  االجتهاد  نو�ضي   .3
كعالم  ولي�ص  قانون  كرجل  قناعته  ُيكّون  واأن  المعيبة،  المنتجات  عن  الم�ضوؤولية 

تطبيقي، وبكل حالة على حدة وفقًا ل�ضلطته التقديرية.

خالل  من  لي�ص  المدنية  بالم�ضوؤولية  يتعّلق  فيما  اللبناني  القانون  بتعديل  نو�ضي   .4
على  القائمة  المو�ضوعية  الم�ضوؤولية  نحو  الذهاب  اإّنما  الخطاأ،  فكرة  عن  التخّلي 

الخطاأ المفتر�ص، وذلك من خالل ن�ضو�ص قانونية وا�ضحة.
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قائمة المراجع:  
اأوًل: المراجع باللغة العربية

الكتب:   .1

في  ال�ضنائع  بدائع  الدين،  عالء  الحنفي  الكا�ضاني  م�ضعود  بن  اأبوبكر  الكا�ضاني؛   -
تزيين ال�ضرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، 1909م - 1328هـ.

اأبوبكر بن الرازي الحنفي الج�ضا�ص، اأحكام القراآن، دار الفكر، بيروت، د.ت.  -

ال�ضهير  اإ�ضحاق  اأبو  الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  مو�ضى  بن  اإبراهيم  ال�ضاطبي؛   -
الع�ضرية،  المكتبة  الفا�ضلي،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  الموافقات،  بال�ضاطبي، 

بيروت، 1423هـ. 

اأبو اإ�ضحاق اإبراهيم بن علي بن يو�ضف ال�ضيرازي، المذهب في فقه االإمام ال�ضافعي،   -
دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت. 

اأبو الوفاء اإبراهيم بن فرحون اليعمري، تب�ضرة الحكام في اأ�ضول االأق�ضية ومناهج   -
االأحكام، خّرج وعّلق عليه: جمال مرع�ضلي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.  

الكتاب،  ق�ضر  الجزائري،  الت�ضريع  في  القانونية  الم�ضطلحات  القرام،  ابت�ضام   -
البليدة، الجزائر، 1998م.

دار  الروماني،  القانون  في  العقدية  الم�ضوؤولية  اأ�ضا�ص  ح�ضن،  اإبراهيم  اأحمد   -
المطبوعات الجامعية، االإ�ضكندرية، 2016. 

اأحمد بن محمد بن اأحمد الدردير الد�ضوقي، حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبير،   -
ج4، دار الفكر، بيروت، د.ت.

اإياد عبد الجبار ملوكي، الم�ضوؤولية عن االأ�ضياء وتطبيقاتها على االأ�ضخا�ص المعنوية   -
بوجه خا�ص: درا�ضة مقارنة، ط1، دار الثقافة للن�ضر، عّمان، االأردن، 2009.

المعارف،  دار  الع�ضماوي،  ياقوت  ترجمة:  اأمريكا،  في  القانون  �ضفارتز،  برنارد   -
القاهرة، 1980.

الفقه  في  والجنائية  المدنية  الم�ضوؤولية  اأحكام  اأو  ال�ضمان  نظرية  الزحيلي،  وهبة   -
االإ�ضالمي، دار الفكر المعا�ضر، بيروت، 1418هـ. 
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زهدي يكن، الم�ضوؤولية المدنية اأو االأعمال غير المباحة، ط1، المكتبة الع�ضرية،   -
�ضيدا، بيروت، د.ت.  

حمد بن اإبراهيم بن ح�ضن، اأ�ضا�ص الم�ضوؤولية العقدية في القانون الروماني، دار   -
المطبوعات الجامعية، االإ�ضكندرية، د.ت. 

ح�ضن عبد البا�ضط جميعي:  -

النه�ضة  دار  المعيبة،  منتجاته  ت�ضببها  التي  االأ�ضرار  عن  المنتج  م�ضوؤولية   •
العربية، القاهرة، 2000. 

�ضروط التخفيف واالإعفاء من �ضمان العيوب الخفية: درا�ضة مقارنة بين القانون   •
الم�ضري والقوانين االأوروبية، دار النه�ضة العربية، القاهرة، 2000.

ح�ضن الذنون، المب�ضوط في الم�ضوؤولية المدنية، تحقيق: محمد �ضعيد الرحو، �ضركة   -
التايم�ص للطبع والن�ضر، بغداد، 1991. 

م�ضادر   - االأردني  المدني  القانون  �ضرح  في  الوجيز  الجبوري،  محمد  يا�ضين   -
االلتزامات، ج1، دار الثقافة للن�ضر، عّمان، االأردن، 2008.

ابن قدامة؛ اأبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي   -
المقد�ضي ثم الدم�ضقي الحنبلي، ال�ضهير بابن قدامة المقد�ضي، المغنى، ج9، ط3، 

دار الكتب العربي، بيروت، 1983م-1403هـ.

موري�ص نخلة وروحي بعلبكي و�ضالح مطر، القامو�ص القانوني الثالثي، من�ضورات   -
الحلبي، بيروت، 2002. 

ابن قيم الجوزية؛ محمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �ضعد الزرعي الدم�ضقي اأبو عبد اهلل   -
�ضم�ص الدين: 

اإحياء  دار  غزاوي،  بهيج  عليه:  عّلق  ال�ضرعية،  ال�ضيا�ضة  في  الحكمية  الطرق   •
العلوم، بيروت، د.ت.

الق�ضاء والقدر، المكتب االإ�ضالمي، بيروت، 1421هـ /2001م.   •

الجامعية  الموؤ�ض�ضة  االإ�ضالمي،  الفقه  في  العدوان  �ضمان  �ضراج،  اأحمد  محمد   -
للدرا�ضات والن�ضر والتوزيع، بيروت، 1414هـ.
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الفجر  دار  مقارنة،  دار�ضة  المعيبة:  منتجاته  المنتج عن  م�ضوؤولية  بودالي،  محمد   -
للن�ضر، القاهرة، 2005. 

محمد حبيب وعادل جبري، المفهوم القانوني لرابطة ال�ضببية وانعكا�ضاته في توزيع   -
الم�ضوؤولية، ط1، دار الفكر الجامعي، االإ�ضكندرية، 2005م.

محمد فوزي في�ص اهلل، نظرية ال�ضمان في الفقه االإ�ضالمي، ط1، مكتبة التراث   -
االإ�ضالمي، دولة الكويت، 1403هـ. 

محمد بن غانم البغدادي، مجمع ال�ضمانات في مذهب االإمام اأبي حنيفة النعمان،   -
القاهرة،  للطباعة،  ال�ضالم  دار  جمعة،  وعلي  �ضراج  اأحمد  محمد  تحقيق:  ط1، 

1420هـ.

ْنجاني، تخريج  محمود بن اأحمد بن محمود بن بختيار، اأبو المناقب �ضهاب الدين الزَّ  -
الفروع على االأ�ضول، ط5، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بيروت، 1984م - 1404هـ.

العربية،  النه�ضة  دار  العقوبات،  قانون  في  ال�ضببية  عالقة  ح�ضني،  نجيب  محمود   -
القاهرة، 1982. 

محمود �ضالم زناتي، النظم االجتماعية والقانونية في بالد النهرين وعند العرب   -
قبل االإ�ضالم، د.ن، 1986.

محمود ال�ضقا، الوجيز في تطور ال�ضرائع القديمة، د.ن، 1995.  -

م�ضطفى عبدالمعبود، ترجمة متن التلمود الم�ضنا، الق�ضم الرابع، نزقين االأ�ضرار،   -
ط1، مكتبة النافذة، القاهرة، 2007.  

المدنية  الو�ضعية  القوانين  بين  الت�ضريعية  المقارنات  ح�ضين،  علي  اهلل  عبد  �ضيد   -
مالك، االإمام  ومذهب  الفرن�ضي  القانون  فقه  بين  مقارنة  االإ�ضالمي   والت�ضريع 

 دار ال�ضالم، القاهرة، د.ت.

القاهرة،  للطباعة،  االإ�ضراء  القديمة،  ال�ضرائع  تطور  في  الوجيز  العربي،  ال�ضيد   -
.2004

عادل جبري ومحمد حبيب، المفهوم القانوني لرابطة ال�ضببية وانعكا�ضاته في توزيع   -
بحث الم�ضوؤولية، ط1، دار الفكر الجامعي، االإ�ضكندرية، 2005م. 
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المهنية:  اأخطائه  عن  المدنية  ال�ضيدلي  م�ضوؤولية  الح�ضيني،  محمد  علي  عبا�ص   -
درا�ضة مقارنة، المكتبة القانونية، دار الثقافة للن�ضر، عّمان، االأردن، 1999. 

عبد الواحد كرم، معجم م�ضطلحات ال�ضريعة والقانون، ط2، دار الثقافة للن�ضر،   -
عمان، االأردن، 1998م.

عبد اللطيف القرني، نظرية ال�ضببية في الم�ضوؤولية، من�ضورات الحلبي الحقوقية،   -
بيروت، 2016.

عبد المجيد الحفناوي، تاريخ القانون مع درا�ضات في نظريتي الحّق والقانون في   -
القانون الروماني، دار المطبوعات الجامعية، االإ�ضكندرية، 2012. 

مكتبة الو�ضعي،  بالقانون  مقارنًا  االإ�ضالمي  الجنائي  الت�ضريع  عودة،  القادر  عبد   - 
دار التراث، القاهرة، 1426هـ.

ط3،  الجديد،  المدني  القانون  في  الو�ضيط  ال�ضنهوري،  اأحمد  بن  الرزاق  عبد   -
من�ضورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2000. 

عبد الر�ضيد ماأمون، عالقة ال�ضببية في الم�ضوؤولية المدنية، دار النه�ضة العربية،   -
القاهرة، د.ت.
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