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  مقدمة
كلمة حدیثة لیس لھا وجود في استعمالت الفقھاء االقدمین، وانما مصطلح "  المسؤولیة"تعد كلمة 

وسیلة قانونیة : من وجھة نظر فلسفة القانون بانھا" المسؤولیة"وتعرف . )1(معاصر استعملھ رجال القانون
 تدخل إرادي ینقل بمقتضاه عبء الضرر الذي وقع على شخص مباشرة، بفعل قوانین تتكون أساسا من

الطبیعة او البیولوجیا او السیكولوجیا أو القوانین االجتماعیة، الى شخص أخر ینظر الیھ على انھ ھو 
 .)2(الشخص الذي یجب ان یتحمل ھذا العبء

ى سبیل المثال  منھا عل؛وفي االصطالح القانوني توجد العدید من التعریفات لمصطلح المسؤولیة
تقوم :  وعندما نقول.")3( التزام شخص بضمان الضرر الواقع للغیر نتیجة عمل قام بھ :المسؤولیة"

  .4"حالة الشخص الذي ارتكب أمرًا یستوجب المؤاخذة"المسؤولیة، فإننا نعني بھا 

، والتي وتعرف المسؤولیة المدنیة مسؤولیة جنائیة، والمسؤولیة القانونیة قد تكون مسؤولیة مدنیة أو
 ما سّببھ من ضرر حالة الشخص الذي ارتكب أمرًا یستوجب إلزامھ بتعویِض" بأنھا ھي ما نحن بصدده ھنا،

  ".للغیر

تخضع السلطات اإلداریة مسؤولیة الدولة، أو مسؤولیة اإلدارة، فإن علینا أن نالحظ أن : وعندما نقول
فاإلدارة ملزمة . ، والذي یعني خضوع اإلدارة للقانون"المشروعیة"لوظیفة اإلداریة لمبدأ في ممارستھا ل
  . 5 الشرعیةبالسیر في نطاق

مسؤولیة ، لن نتطرق للبحث في "ألعمال المادیة لموظفیھامسؤولیة الدولةعن ا"ونحن في بحثنا ھذا
السلطتین التشریعیة والقضائیة، باعتبار أن مجال البحث فیھما ال یدخل ضمن نطاق القانون المدني، وباعتبار 

  .أن الدولة، في التشریع األردني، ال تسأل عن األخطاء القضائیة والتشریعیة

من المعلوم أن الجھات اإلداریة تمارس األنشطة اإلداریة من خالل نھ وأما بالنسبة للسلطة التنفیذیة، فإ
األفراد التابعین لھا، وال یتصور أن یصدر الخطأ إال عن طریق ھؤالء األفراد التابعین للجھة اإلداریة، ومن 

ملین مع ثم یتصور في حالة وقوع خطأ ما من ھؤالء األفراد التابعین للجھات اإلداریة مسببا ضررا ما للمتعا
 :الجھات اإلداریة ثالثة فروض، أال وھي

ة  اإلداریة وبالتالي یتحمل ھو تبعإما أن یقع الخطأ بصفة شخصیة من الشخص التابع للجھة: أوًال
  .ھذا الضرر وترفع علیھ بناء على ذلك دعوى المسؤولیة بصفة شخصیة

                                                           
 .10، ص1986عثمان بطیخ، المسؤولیة المدنیة في الفقھ االسالمي والقانون، رسالة دكتوراة، الجامعة الزیتونة، .  د1

 .99 ، ص1972ؤولیة االداریة ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانیة  ، المسسعاد الشرقاوي.  د-2

 .1 ص.5،1992 ، ط1ج. ،مصر مصر الجدیدة.المدنينون ، الوافي في شرح القاسلیمان مرقس.  د3

 .1ص.  1988. 1ط.  2، الوافي في شرح القانون المدني، جسلیمان مرقس.  د4

 .8ص. 1997. ، دار النھضة العربیة2ط". قضاء التعویض"مسؤولیة الدولة عن أعمالھا غیر التعاقدیة . مجدي مدحت النھري.د5
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إلداري في حد ذاتھ دون أن یصدر وإما أن یكون الخطأ الذي وقع تم نتیجة لممارسة النشاط ا: ثانیًا
خطأ شخصي من الموظف أو التابع للجھات اإلداریة، وفي ھذه الحالة تكون الجھة اإلداریة ھي المسؤولة 

  .عن تحمل نتیجة ھذا الخطأ وھو ما یطلق علیھ الخطأ المرفقي أو المصلحي

في جزء منھ خطأ شخصي وإما أن یتم الخطأ من الشخص التابع لإلدارة ویكون ھذا الخطأ : ثالثًا
من التابع لإلدارة، ویكون في نفس الوقت للجھة اإلداریة أیضًا دور ما في وقوع مثل ھذا الخطأ، وفي ھذه 
. 6الحالة یكون ھناك اشتراك في إحداث الخطأ، أي یوجد ما یسمى بالجمع بین الخطأ الشخصي والمرفقي

تقوم أعمال وظیفتھ أو بسببھا، وھنا  قام بھ الموظف أثناء قیامھ ب أن یكون ھذا الخطأ إنمامن ذلكو
 .وھي الحالة التي سنسلط علیھا الضوء من خالل بحثنا ھذا. مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع

رفات تص، أو السلطة التنفیذیة،إما أنتكون عبارة عن أعمال الجھاز اإلداريوتجدر اإلشارة إلى أن 
 مادیة، وأعماًالأ. ، وھي تدرس في نطاق القانون اإلداري)كاألوامر والقرارات والعقود اإلداریة(قانونیة 

وھي تشمل الحوادث التي یرتكبھا العاملون في اإلدارة وتسبب ضررًا للغیر، كسائق السیارة العسكریة 
  .7ي الدائرة على أحد عمالئھاالذي یخطئ فیتسبب بحادث یؤدي إلصابة شخص ما، أو اعتداء أحد موظف

وھذه األعمال المادیة . ونحن ھنا نعني بالموظف كل من یؤدي عمًال لحساب الدولة ویكون تابعًا لھا
  .ًا للغیر ھي موضوع بحثناالتي یقوم بھا ھؤالء الموظفون وتسبب ضرر

ي وال یسأل أكد المشرع األردني مبدأ أن ال یسأل الشخص إال عن فعلھ الشخصوكأصل عام، فقد 
 منھ على أنھ 288، إال استثناًء، وجاء ھذا التأكید تأثرًا منھ بالفقھ اإلسالمي، حیث نصت معن فعل غیره

یضاحیة أن مبدأ مساءلة الشخص عن فعل غیره وقد رأت المذكرة اإل....". ال یسأل أحد عن فعل غیره"
ممن یتولى الرقابة علیھ أو من كان تابعًا لھ یجب تطبیقھ في حدود ضیقة وترك الخیار للقاضي ألنھ 

وھذا ما فعلھ المشرع األردني في االستثناء الذي وضعھ في ذات المادة، بأن . 8استثناء من القواعد العامة
وھوما سیجعلنا نتناول مسؤولیة . جعل ھناك مسؤولیة احتیاطیة لمتولي الرقابة، وللمتبوع عن أعمال تابعھ

وھو ما سنبحثھ في الصفحات . تبوع ُیسأل عن أخطاء تابعھالدولة اتجاه أخطاء موظفیھا المادیة، كم
 :القادمة من خالل فصلین رئیسین

ونتكلم فیھ عن نشوء ھذه الفكرة؛ فكرة مسؤولیة الدولة عن أخطاء موظفیھا، ومدى : الفصل األول
یھ أیضًا ونمیز ف). شروطھا(إمكانیة مساءلة الدولة عن ھذه األخطاء، وكیف یمكن أن تقوم ھذه المسؤولیة 

بین خطأ الموظف الشخصي والخطأ المرفقي، كأساس لتحدید نوع المسؤولیة على اإلدارة، ھل ھي 
  .مسؤولیة مباشرة مبنیة على خطأ مرفقي، أم مسؤولیة تبعیة على أساس الخطأ الشخصي للموظف؟

للمطالبة ، فنتكلم فیھ عن الدعوى التي یمكن أن یرفعھا المضرور على الدولة وأما الفصل الثاني
وما ھي الدفوع التي یمكن أن تدفع الدولة . بحقھ الناتج عن خطأ الموظف في عمل مادي أدى إلضراره

  .بھا

                                                           
 224صمرجع سبق ذكره، . مجدي مدحت النھري.د6

 .11ص. 1999. 2ط. القانونیة المكتبة. موظفیھا أخطاء عن للدولة المدنیة المسؤولیة. الطائي أحمد عادل. د7

. دار الثقافة، عمان". دراسة مقارنة"شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیة، االلتزامات . نوري حمد خاطر.عدنان إبراھیم السرحان، و د. د8
 496 ص.2012. 5ط
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  :الفصل األول

  مدى اعتبار الدولة مسؤولة عن أخطاء موظفیھا
  

في ھذا الفصل سنقوم بدراسة كیفیة نشوء وتطور الحق بمساءلة الدولة بوجھ عام، ومساءلتھا عن 
ثم سنناقش في المطلب الثاني . فیھا في األعمال المادیة بوجھ خاص، وذلك في مطلب أولأخطاء موظ

موضوع الخطأ باعتباره األساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة، بحیث نمیز بین الخطأ الشخصي، والذي تقوم فیھ 
ثم . دادرة المباشرة، والخطأ المرفقي الذي تقوم فیھ مسؤولیة اإل"احتیاطیة"مسؤولیة اإلدارة بصورة تبعیة 

وأخیرًا في مطلب ثالث سنبحث في مدى إمكانیة مساءلة الدولة مدنیًا عن أخطاء موظفیھا وفقًا للتشریع 
وما شروط " مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع" من القانون المدني األردني 288األردني؛ استنادًا إلى نص م

  .وفیھ سنتكلم أیضًا عن أساس ھذه المسؤولیة. ذلك

  
  نشوء الحق بمساءلة الدولة عن أخطاء موظفیھا: المطلب األول

كان القضاء الفرنسي حتى القرن التاسع عشر یسیر بمقتضى مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالھا 
أن الملك ال یستطیع أن یأتي شرًا، وھذه القاعدة نتجت عن : في مواجھة األفراد، وذلك بمقتضى قاعدة

 .حاكم والشخصیة المعنویة للدولةالخلط بین شخصیة ال

ثم بدأت ھذه الفكرة تتراجع شیئًا فشیئًا لصالح فكرة محاسبة الدولة، وخصوصًا في القرن العشرین، 
حتى ذھب القضاء الفرنسي إلى االعتراف واإلقرار بمسؤولیة الدولة عن أعمالھا، وأقر باستقالل 

 أجاز قضاء مجلس الدولة الفرنسي 1949منذ العام و. المسؤولیة اإلداریة عن قواعد المسؤولیة المدنیة
 ما دامت قد وقعت منھ ،مسؤولیة اإلدارة عن األخطاء الشخصیة للموظف ولو وقعت منھ خارج الخدمة

 وبناء على ذلك حكم .من االشتراك في الخطأ إلى المرفقبسبب المرفق، وما دام یمكن نسبة جانب 
 للسیارات الحكومیة التي في عھدتھم وذلك إذا ما استعملوھا ألداء بسمؤولیة الدولة عن استعمال الموظفین

الخدمة، ولكن بعد أداء الخدمة استعملوھا ألغراض خاصة وفي أثناء ذلك أحدثوا ضررًا بالغیر، وذلك 
على أساس أن واقعة تسلیم المرفق لھذه السیارات للموظف كانت لھا جانب كبیر في إحداث ھذه 

 أن مجلس الدولة الفرنسي كان یتأكد في ھذه الحاالت من أن اإلدارة قد اتخذت  ولكن یالحظ.ضراراأل
 .االحتیاطات الالزمة لمنع سوء االستعمال أو لم تقم باتخاذ مثل ھذه االحتیاطات

وبناء على ذلك، أصبح ال یحكم بالمسؤولیة الشخصیة بمفردھا على الموظفین إال في حاالت 
لك األخطاء التي تقع من الموظف ولیس لھا عالقة بالخدمة سواء بطریقة األخطاء الشخصیة البحتة، أي ت

وفي غیر ھذه الحالة فإن اإلدارة تكون مسؤولة إما مسؤولیة كاملة كما في حالة . مباشرة أو غیر مباشرة
وقد كان الدافع لمثل ھكذا أحكام ھو التوجھ . الخطأ المرفقي، أو مسؤولیة مشتركة مع الموظف التابع لھا

  .9لتحقیق مصالح األفراد من خالل إلقاء عبء المسؤولیة في أغلب األحوال على شخص موسر ھو الدولة

                                                           
 .275مجدي مدحت النھري، مرجع سبق ذكره، ص.د9
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إذن تطور القضاء الفرنسي من عدم مساءلة الدولة عن أخطاء موظفیھا، إلى إجازة مساءلتھا عن 
ویالحظ أن ھذه الفكرة، فكرة المسؤولیة . ركة مع الموظفالخطأ المرفقي، أو مساءلتھا مسؤولیة مشت

 شباط 12 قد أعلن عنھا بموجب القرار الصادر بتاریخ المشتركة، أو ما یسمى بنظریة تعدد المسؤولیات،
كان العید المحلي التقلیدي لبلدیة حیث :  الشھیرLemonnier، ثم كرست نھائیًا بموجب قرار 1909

Roque courbe في مقاطعة Tarn یتضمن من بین مشاھده رمایة بالبندقیة على أھداف رمایة عائمة ،
لم یتخذ رئیس البلدیة المسؤول عن أنظمة األمن أي احتراز لتجنب الحوادث، كما أرخى . فوق ساقیة

. إلھمالھ العنان بحیث أنھ لم یكترث لتحذیرات المتنزھین الذین كادوا أثناء العید أن یصابوا بعیارات ناریة
قرر مجلس الشورى الفرنسي لدى النظر . ان أن أصیبت إحدى السیدات برصاصة جرحت على إثرھافك

بالدعوى أن فعل رئیس البلدیة یشكل خطأ شخصیًا بالنظر لفداحتھ، وحیث أنھ اقترف أثناء الخدمة فإن 
  )).حمل بدورھا مسؤولیة ھذا الفعلالبلدیة تت

لف خطأ شخصیًا وخطأ وظیفة، وفقًا للزاویة التي وبذلك أصبح من المحصل أن الخطأ یمكن أن یؤ
فتستفید الضحیة بھذا من تعدد المسؤولیات، بحیث یمكنھا ووفقًا إلرادتھا أن تتقدم . ینظر إلیھ من خاللھا

بدعواھا إما إلى المحاكم القضائیة لتطلب التعویض من الموظف شخصیًا، وإما إلى القاضي اإلداري 
حسب اجتھاد "حالتي تعدد المسؤولیات وقد اعتبر القضاء الفرنسي أن . 10لتطلب التعویض من اإلدارة

  :ھما" مجلس الشورى الفرنسي

  .حالة أن اإلدارة اقترفت خطأ ساھم مع خطأ الموظف في حصول الضرر. 1

الشخصي للموظف، والذي یكون قد اقترف أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة، أو حالة الخطأ . 2
 ".أال تكون خالیة من أي صلة بالخدمة"حسب تعبیر مجلس الشورى الفرنسي 

  

االدارة عن أعمالھا غیر یكاد یكون مجلس الدولة الفرنسي أول من ارسى قاعدة مساءلة وبھذا 
 –وفي نفس الوقت رفض تطبیق قواعد المسؤولیة في القانون المدني ال انھ المشروعة وألزمھا بالتعویض، إ

 على المسؤولیة اإلداریة حتى -االردنياي قواعد المسؤولیة التقصیریة والتي یقابلھا الفعل الضار في القانون 
 :م، حیث قرر صراحةRothschild" 1855" في حكمھ المتعلق بقضیةویظھر ذلك . ذلك الحین

ن الدولة وموظفیھا والمرافق العامة من ناحیة وبین األفراد من ناحیة أن العالقات بی" 
أخرى ال تخضع لنصوص القانون المدني لوحدھا، وأن مسؤولیة اإلدارة عن أعمال أو 

  ."و تتغیر تبعا لطبیعة كل مرفق عامأخطاء موظفیھا لیست عامة و ال مطلقة 

 Blancoسي من خالل قرارھا في قضیة  بالنكو ثم أیَّدت محكمة التنازع اتجاه مجلس الدولة الفرن  
  :11وتضمن حكمھا عددا من المبادئ أھمھا

                                                                                                                                                                                           
 

 .102ص. 1982.  مسؤولیة الموظفین ومسؤولیة الدولة في القانون المقارنطالل عامر المھتار،.د10

11Tribunal des conflits - 8 février 1873 – Blanco /  http://www.conseil-etat.fr/node.php?articleid=1268  
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  .ة عن األضرار التي تصیب األفرادإقرار مسؤولیة الدول -1

أن مسؤولیة الدولة ال تخضع الحكام القانون المدني الذي عندما وضعت احكامھا راعت أنھا  -2
تعالج المسؤولیة في نطاق االفراد فیما بینھم، وتقییم المسؤولیة على أساس عالقة المتبوع بالتابع، في 

 و لیست تعاقدیة، األمر الذي یقتضي ایجاد ووضع حین أن عالقة اإلدارة بموظفیھا ھي عالقة تنظیمیة
قواعد أكثر مالئمة لطبیعة النشاط اإلداري سمیت بقواعد القانون اإلداري، التي تطبق على المرفق 

 .العام وتتسم بعدم الثبات لمواكبة تطور نشاط اإلدارة وتحقیق اھدافھا

 اإلداریة و التعویض عن اختصاص القضاء اإلداري بالنظر و الفصل في قضایا المسؤولیة -3
  .األضرار الناتجة عن سیر المرافق العامة

حیث بات االختصاص بعد ذلك،  عن اعمالھا ء الفرنسي الى مسؤولیة االدارة نظرة القضات تطورثم
 اال ان التعویض عن ،وجھ النشاط االداري خاصة في االفعال المادیةینعقد للقضاء العادي في كثیر من أ

  . اریة بقي من اختصاص مجلس الدولة الفرنسيالقرارات االد

ویجدر التنویھ إلى ان الدول ذات النظام االنجلوسكسوني او التي تتبنى الفلسفة االمریكیة في الوظیفة 
العامة لم تمر بالمخاض العسیر الذي مر بھ مبدأ مسؤولیة االدارة عن تصرفاتھا في فرنسا اذ ان التأسیس 

 في تلك الدول ھو مسؤولیة التابع عن اعمال المتبوع اي تم تطبیق ذات قواعد الذي قامت علیھ المسؤولیة
القانون الخاص انطالقا من ان العالقة الوظیفیة بین الموظف واالدارة في تلك الدول عالقة تعاقدیة ولیست 

  .)12(عالقة تنظیمیة
 

أسست محكمة القضاء اإلداري المصریة في حكم لھا، جواز مساءلة اإلدارة عن األخطاء وفي مصر، 
الشخصیة للموظفین إذا ما أمكن نسبة جانب من الخطأ لإلدارة على أساس فكرة مسؤولیة المتبوع عن أعمال 

حیث وإن كان الحكم لیس متعلقًا بالدولة، وإنما بسمؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ بشكل عام، ، 13بعالتا
إذا كان األمر بین الوزراة والشركة لم یكن مجرد خالف على تقدیر سعر الصفیح مما : "ذكرت في ذلك الحكم

اد، وإنما ھو صراع بین مراقب االستیالء ومندوب الوزراة بمكتب الصفیح وبین یقع عادة بین الوزارة واألفر
الشركة المدعیة، فترى المحكمة أن ما یقضى بھ من تعویض لشركة المدعیة ال تسأل عنھ الوزراة بصفة 

 . 14"أصلیة وإنما باعتبارھا مسؤولة عن أعمال تابعھا وھو مراقب االستیالء

                                                                                                                                                                                           
دعوى امام القضاء العادي ضد ابعة لوكالة التبغ، فرفع والدھاتتتلخص وقائع القضیة في ان الطفلة إجینز بالنكو تعرضت لحادث مرور تسببت فیھ عربة 

الدولة للحصول على تعویض للضرر الذي أصاب ابنتھ، إال أن وكالة التبغ دفعت بعدم إختصاص المحاكم العادیة، و أن مجلس الدولة ھو الجھة 
 .ى محكمة تنازعالمختصة، وھو ما ادى إلى عرض النزاع عل

-13 ، ص2012-2011 ، 1، الكتاب الثاني ، اثراء للنشر والتوزیع ، ط     نوفان العجارمة ، مبادئ القانون االداري في المملكة االردنیة الھاشمیة                . د12
 .21ص

 666ص. مجدي مدحت النھري، مرجع سبق ذكره.د13

 .مجموعة المبادئ القانونیة.  قضائیة6 لسنة 1977، في الطعن رقم 1954 یونیة سنة 8، جلسة ة المصریمحكمة القضاء اإلداري14
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أما في األردن، فنجد أن القانون المدني األردني لم یقرر بنص خاص مسؤولیة اإلدارة عن أخطاء 
التي تنص على  منھ، و288/1موظفیھا في األعمال المادیة، وإنما اعتبر ھذه الحالة مشمولة بنص المادة 

مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ، في حالة خطأ التابع الذي سّبب إضرارًا بالغیر، بشرط أن یكون فعلھ كان 
وقد اعتبر القانون األردني مسؤولیة اإلدارة ھنا مسؤولیة تبعیة، ولیس مسؤولیة . أثناء الوظیفة أو بسببھا

  .بناني على سبیل المثالمباشرة، كما ھو الحال في القانونین المصري والل

  

  المسؤولیة المباشرة والمسؤولیة التبعیة لإلدارة: المطلب الثاني
 تقوم على أساس أركان ، سواء مسؤولیة الموظف أو مسؤولیة الدولة،المسؤولیةكما ھو معروف، فإن 

ة القانونیة بصفة  وإذا كان الخطأ في المسؤولی.لعالقة السببیة بین الخطأ والضرر وا،ثالثة، الخطأ، والضرر
عامة والمسؤولیة المدنیة للموظف العام بصفة خاصة ھو األساس القانوني واألصیل الذي یفسر مسؤولیة 

 ار للغیر، حیث أن اإلدارة ال تخطئي یؤدیھا والتي سببت أضرعن أعمالھ القانونیة والمادیة التالموظف العام 
ذلك فالخطأ الذي یرتكب من الموظف العام إما أن یكون  ول.عاملین فیھا من الموظفین العامینإال بخطأ ال

وإما أن یكون وھنا تكون مسؤولیة اإلدارة مسؤولیة تبعیة، شخصیا یرتب المسؤولیة المدنیة للموظف العام، 
 .خطأ مرفقیا تسأل عنھ اإلدارة ال الموظف

ن التفصیل في بحثنا ھذا، ویعد التمییز بین ھذین الخطأین مھمًا جدًا، وال بد من البحث فیھما بشيء م
  :وتكمن أھمیة ذلك في أن

ھو الخطأ المنسوب للموظف بصفتھ الشخصیة اي ال عالقة لھ بالوظیفة : يالخطأ الشخص -
،ویكون االختصاص للقضاء المسؤول عن تعویض ھذا الخطأھو وھنا یكون الموظف . التي یشغلھا

على أساس مسؤولیة المتبوع " تبعیة"یاطیة المدني، وتقوم مسؤولیة الدولة في ھذه الحالة بصفة احت
  .ولیس مسؤولیة مباشرة. عن أعمال تابعھ

 احد الموظفین سواء تمكنا فھو الخطأ المنسوب للمرفق ولو قام بھ مادیًا:  أما الخطأ المرفقي -
من تحدید ذلك الموظف ام ال، فیكون المرفق في كال الحالتین ھو من تسبب بالضرر ووجب علیھ 

  .)15("كل ما ال یعتبر خطأ شخصیا"ذا عرفھ البعض بانھ تعویضھ، ل
  

لمحاولة وضع معیار حاول الفقھ الفرنسي وضع معیار محدد لما یعد من قبیل الخطأ الشخصي، أو وقد 
یفصل ویعین الحدود بین الخطأ الشخصي والمرفقي، وتعددت المعاییر في ھذا الشأن، وكذلك فقد اتخذ قضاء 

  . مجلس الدولة الفرنسي موقفًا مرنًا في ذلك

                                                           
. 1977، 2ط دار الفكر العربي، . قضاء التعویضوطرق الطعن في االحكام :، الكتاب الثاني2داري ، مجلد رقم سلیمان الطماوي ، القضاء اال . د15

 .133ص
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الخطأ الشخصي بأنھ التصرف الذي تملیھ نیة سیئة فیحركھ الضعف  La Ferrière عرف الفقیھفقد 
 ویستند على أساس حسن بمعنى أن المعیار ھنا یعتمد على فكرة النزوات الشخصیة،. غینةوالكراھیة أو الض

ھل العمل الذي صدر عن الموظف : أو سوء نیة الشخص التابع لإلدارة، بمعنى أنھ یقوم على التساؤل التالي
 الخطأ شخصیًا، التابع لإلدارة وألحق ضررًا بالغیر مطبوع بطابع شخصي أم ال؟ فإذا كان الجواب نعم، عدَّ

  .وإال كان مرفقیًا

ویتمیز ھذا المعیار بالموضوعیة والوضوح، إذ یمنع إلى حد كبیر مسؤولیة اإلدارة عن األعمال التي 
یقوم بھا الموظف إذا كان یقصد من ورائھا تحقیق أغراض شخصیة مثل النكایة أو اإلضرار بالمتعامل مع 

وكذلك . مد في المقام األول على البواعث النفسیة التي یصعب كشفھاولكن یؤخذ علیھ أیضًا أنھ یعت. اإلدارة
. فإن األخذ بھذا المعیار یعني استبعاد مسؤولیة الموظف إذا قام بخطأ جسیم إذا صدر ھذا الخطأ بحسن نیة

  .16 ذاتھوھذا ما یتعارض مع أحكام مجلس الدولة الفرنسي
  

 ویتحقق ذلك إذا إنفصل عمل ،فقد عرف الخطأ الشخصي بمعیار الخطأ المنفصل "Horio" الفقیھأما
الموظف عن المرفق، فإذا قصد الموظف تحقیق نیة سیئة ورغبة خاصة بھ فإنھ یأتي عمال شخصیا، كما 

نویا وذھنیا المنفصل انفصاال معالشخصي إذن ھو الخطأ الخطأ  ف.یسأل الموظف إذا خرج عن تقالید الوظیفة
أما بھ غیر تلك التي استخدم لتحقیقھا، إال أن فاعلھ یكون قد قصد ،یدخل ضمن واجبات الوظیفة مادیاوإن كان 

 وال یمكن فصلھ عن ،لخطأ أو اإلھمال بالوظیفة اتصاال مادیا أو معنویافھوالذي یتصل فیھ االخطأ المرفقي 
  . اإلدارةمسؤولیةالوظیفة العامة أو عن المرفق، وھنا تكون 

یعني أنھ إذا كان في اإلمكان فصل العمل الذي یقوم بھ وبلغة أخرى فإن معیار الخطأ المنفصل 
الموظف عن واجبات وظیفتھ وصدر عن الموظف خطأ وھو یمارسھ وكان خطأ مرتبًا للمسؤولیة عد الخطأ 

  .شخصیًا، أما إذا كان الخطأ صادرًا ومتلعقًا بواجبات الوظیفة عدَّ مرفقیًا

ومثال ذلك، من قضاء مجلس الدولة الفرنسي، أن قیام عمدة باإلعالن في شوراع القریة عن رفع اسم 
أحد الموظفین من كشوف الناخبین، اعتبر ھذا اإلعالن مكونًا لعناصر الخطأ الشخصي المنفصل مادیًا عن 

لناخبین إذا توافرت واجبات الوظیفة، ألن اختصاص العمدة كان یقتصر على جوزا شطب االسم من كشوف ا
أسبابھ، ولكن ال یجوز لھ التشھیر باستخدام ھذا الحق، وإذا فعل اعتبرت واقعة منفصلة مادیًا عن واجبات 

  .وظیفتھ

ومثال آخر على ذات الفكرة في أحد أحكام مجلس الدولة الفرنسي، حیث اعتبر قیام عمدة باإلذن بدق 
 معنویًا عن واجبات وظیفتھ، ألنھ وإن كان من اختصاصھ اإلذن األجراس احتفاًال بمأتم دیني  عمًال منفصًال

  .بقرع الجرس، إال أن استخدامھ في ھذه الحالة ال یدخل ضمن الحاالت المقرر استخدامھ فیھا

وقد انتقد ھذا المعیار على أساس أنھ استبعد من ساحة الخطأ الشخصي كل األخطاء المتصلة بواجبات 
  .انت أخطاء تتصف بدرجة من الجسامةالخدمة الوظیفیة حتى وإن ك

                                                           
 .228ص.  مرجع سبق ذكره.مجدي مدحت النھري.د16
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فقد عرف الخطأ الشخصي باعتماده على عنصر الھدف، وعلى ذلك " Duguit " أما الفقیھ دوجي
یرى أن الخطأ الشخصي یكمن في البحث عن الھدف المبتغى من الموظف ولیس جسامة الخطأ، فإذا استھدف 

خطأ شخصیا سواء كان جسیما أو یسیرا، الموظف غرضا خاصا بھ من أجل تحقیق مصالح شخصیة كان ال
  . مصلحة الوظیفة كان الخطأ مرفقیاأما إذا كان الموظف یتصرف بحسن نیة من أجل تحقیق

 كما أنھولكن یعاب على ھذا المعیار اعتماده على عوامل داخلیة لشخص الموظف قد یصعب كشفھا، 
 النیة ویقتصر الخطأ الشخصي على سوء نیة یجعل الخطأ مرفقیا في جمیع األحوال التي ال تتوفر فیھا سوء

الموظف من وراء تصرفھ، في الوقت الذي یسیر فیھ القضاء اإلداري إلى اعتبار الخطأ شخصیا بالرغم من 
  . الخطأ الجسیم العام وذلك في حالةحسن نیة الموظف

  

إن الموظف قولھ  ب،عتمد على معیار الخطأ الجسیم في تعریفھ للخطأ الشخصيفقد ا"Jez"أما األستاذ 
،كأن من الجسامة حدا ال یمكن معھ اعتباره من األخطاء العادیةفعلھ  إذا بلغ مرتكبا لخطأ شخصي،یعتبر 

بینما یعتبر الخطأ مرفقیا إذا كان الخطأ من . رتكاب جریمة تقع تحت طائفة قانون العقوباتیصل إلى ا
وقد اعتبر ھذا الرأي أن الخطأ یعد جسیمًا . وظیفتھالمخاطر العادیة التي یتعرض لھا الموظف عادة أثناء أداء

  :في الحاالت التالیة

 .إذا وصلت درجة الخطأ إلى حد اعتباره یمثل جریمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات .1

إذا كان الخطأ من الجسامة التي یمكن أن تخرجھ عن التصور الیومي الذي یقوم بھ الموظف  .2
 .عادًة

أنھ لیس جامعًا وال مانعًا، وذلك على أساس أنھ في بعض األحیان قد تتوافر وقد أخذ على ھذا المعیار 
شروط الجسامة في الخطأ الصادر عن الشخص التابع لإلدارة طبقًا لھذا الرأي، ومع ذلك فقد ذھب مجلس 

  .الدولة الفرنسي إلى اعتبار مثل ھذا الخطأ في بعض الحاالت خطأ مرفقیًا تسأل عنھ الدولة
  

  :عاییر الفقھیةتقدیر الم

نظرا لالنتقادات السالفة الذكر التي تنطوي علیھا النظریات الفقھیة والتي قیلت لتكون معاییر لتفصل 
وتفرق بین األخطاء الشخصیة للموظف العمومي عن األخطاء المرفقیة، وحیث أن كل معیار منھا لم یرق 

سلیمان الطماوي على المعاییر المختلفة السابقة وقد عّلق الدكتور إلى درجة المعیار الجامع المانع القاطع، 
إن ھذه المعاییر متقاربة في مدلوالتھا، وال یمكن أن یرقى واحد منھا إلى درجة المعیار القاطع، : "بالقول

  .17"االت وتخیب في البعض اآلخرولكنھا مجرد توجیھات تصدق في بعض الح

للتفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ مر جعل مجلس الدولة الفرنسي ال یلتزم بھذه المعاییر األھذا 
، وكذلك یقوم باألخذ بالمعیار األنسب لھ فكان في كل مرة وحسب ظروف القضیة المطروحة علیھ .المرفقي

                                                           
 .232ص.  مرجع سبق ذكره.مجدي مدحت النھري.د17
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كامل في تحقیق ر للت فنالحظ أن القضاء یبحث عن معیارأو أكث،نظرا لعدم دقة المعاییر ولعدم شمولیتھا
  .18ونالحظ أن القضاء اإلداري المصري قریب من ھذا التوجھ أیضًا.الھدف

  

 أنھ یقسم األخطاء الشخصیة التي یرتكبھا وإذا رصدنا أحكام القضاء الفرنسي في ھذا المجال، فإننا نجد
  :الموظفون إلى نوعین

  :ي ال عالقة لھ بالوظیفةالخطأ الشخصي الذ 1-

 وھنا. وال یرتبط بأي عالقة مع الوظیفةویقصد بھ أن یرتكب الموظف الفعل الضار في حیاتھ الخاصة
یسأل عنھ الموظف ویؤدي إلى مسؤولیتھ الشخصیة وحده ویلتزم بالتعویض مدنیا عن األضرار التي یرتكبھا 

 الذي ارتكبھ الموظف عمدي أو غیر خطأ الشخصيد في ذلك بما إذا كان الدون االعتدا،ومن مالھ الخاص
 وتنقسم األخطاء الشخصیة المنفصلة عن العمل الوظیفي إلى نوعین یتعین التفرقة . أو غیر جسیمجسیمعمدي،

بینھما أولھما األخطاء الشخصیة المنفصلة جزئیا عن الوظیفة، ففي ھذا النوع یشترك خطآن احدھما شخصي 
 وھذا ما ،نوع یحكم القاضي على الموظف بتحمل جزء من التعویض المحكوم بھواآلخر مرفقي، ففي ھذا ال
 عن الخدمة منفصل كلیًةخطأ الشخصي الذي یرتكبھ الموظف  وثانیھما إذا كان ال.قرره مجلس الدولة الفرنسي

مساءلتھ وال عالقة لھ بالخدمة إطالقا، ففي ھذه الحالة یسأل الموظف وتنتفي علة حمایة الموظف العام وعدم 
  .عن أخطائھ الشخصیة

  :الخطأ الشخصي المتصل بالوظیفة 2-

على أن الفعل الضار الذي یرتكبھ الموظف أثناء قد استقر القضاء اإلداري ونالحظ في ھذا المجال أن 
 إال إذا كان مشوبا بسوء النیة أو كان جسیما، ،ممارستھ لوظیفتھ اإلداریة ال یمثل خطأ شخصیا یسأل عنھ

  :خطأ الشخصي المتصل بالوظیفة إحدى الصورتینویأخذ ال

  :الخطأ العمدي: الصورة األولى

یتمثل الخطأ العمدي في اتجاه نیة الموظف إلى ألحاق األذى بالغیر، إذ یھدف الموظف من وراء 
تصرفھ إلى تحقیق مصلحتھ الشخصیة ومنفعتھ الذاتیة وأغراضھ الخاصة التي التتعلق بالصالح العام، ومن 

إن تكییف الفعل الضار الذي یرتكبھ الموظف أثناء قیامھ بأعباء الوظیفة بأنھ یمثل خطأ عمدیا بالنظر إلى ھنا ف
القصد السیئ، أو العمد الذي تتجھ إلیھ نیة الموظف وھو یؤدي وظیفتھ، فإذا قصد األضرار أو تحقیق منفعتھ 

 یجعل ، فإن ھذاشخصي، أو الخصومة السیاسیةالذاتیة، أو االنتقام، أو اإلیذاء بدون مبرر، أو بسبب الحقد ال
 وتؤدي إلى مسؤولیة الموظف الفعلیة ،ما یصدر منھ من أخطاء شخصیة ال ترتبط بأي عالقة مع الخدمة

  .ویلتزم بتعویض األضرار التي أصابت الغیر

  :الخطأ الجسیم: الصورة الثانیة

                                                           
 .334ص.  مرجع سبق ذكره.مجدي مدحت النھري.د18
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ة، أو بعبارة أخرى ھو ذلك الخطأ الذي الخطأ الجسیم وھو الخطأ الذي یجاوز المخاطر العادیة للوظیف
یشترط العتبار الخطأ الذي یرتكبھ الموظف  و.ال یمكن التسامح فیھ وال یمكن قبولھ أو إیجاد عذر الرتكابھ

أثناء الوظیفة شخصیا أن یكون جسیما ویتعدى المخاطر العادیة للوظیفة بصرف النظر عما إذا كان مرتكب 
  . أم الالخطأ تتوفر لدیھ نیة اإلیذاء

على توسیع نطاق قد استقر  في فرنسا نجد أن القضاءشیر ،نولكن بالرجوع إلى تحلیل أحكام القضاء
مسؤولیة االدارة عن االخطاء الشخصیة التي یرتكبھا الموظفون اثناء الوظیفة او خارجھا، كلما وجدت صلة 

كما استقر االجتھاد القضائي في فرنسا على االخذ .)19(بین الخطأ المرتكب والخدمة التي یقدمھا المرفق العام
 سواء اكان )20( شخصيبفكرة الجمع بین المسؤولیة االداریة عن خطأ مرفقي ومسؤولیة الموظف عن خطأ

رر ناتجا عن فعل خطأ شخصي ارتكبھ الموظف  او كان الض)21(ا في احداث الضررذلك نتیجة مساھمتھما مع
اثناء الخدمة او بسببھا او خارجھا بمساعدة الوسائل واالدوات التي وضعتھا االدارة تحت تصرف الموظف 

 .)22(المخطئ

إفصاح اإلدارة عن إرادتھا (( بأنھ القرار االداري في قرار لھااألردینة عرفت محكمة  العدل العلیا وقد 
الملزمة بما لھا من سلطة بمقتضى القوانین واألنظمة، وذلك بقصد إحداث أو تعدیل مركز قانوني متى كان 

وانبرى شراح القانون االداري في تحدید اركان القرار االداري انطالقا من ھذا . ))ذلك ممكنًا وجائزًا وقانونًا
محمد رفعت عبد الوھاب عرفھ الدكتور  ونالحظ أن . القرار وعناصر مشروعیتھالتعریف فخلطوا بین اركان

تعني ) عمل قانوني(عبارة ونالحظ أن . ))عمل قانوني یصدر باالرادة المنفردة لالدارة((: على أساس أنھ
ني، وبالتالي فھي تخرج من إطارھا االعمال المادیة، وھي تلك التي یختص بھا القضاء ثر قانوإحداث أ

العادي، وتقوم مسؤولیة اإلدارة بصددھا على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ، ال على أساس 
 .المسؤولیة المباشرة

                                                           
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس ، لبنان ،    2009" دراسة مقارنة"ن ، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونین المدني واالداري    سمیر دنو . د19

 . وما بعدھا264ص

 فاذا ما ثبت ان الموظف بدعوى واحدة بمواجھة االداري،" ظف عسار الموتجنبا إل"جوء الى القضاء االداري یقصد بھا ان المتضرر اصبح بامكانھ الل20
لتعویض یقرر   ة، ویتحمل نسبة من ا   لم یشارك في الخطأ المرفقي بخطأ من جانبھ فال یتحمل الموظف تجاه االدارة اي جزء من المسؤولیة المدنی                  

سلیمان الطماوي ،   . انظر د  في الحاق الضرر بالمتضرر ،     رھا القاضي االداري في حالة ساھم بدوره بخطأ شخصي الى جانب الخطأ المرفقي      یقد
 .267 ،و ص 263سمیر دنون ، المرجع السابق ص . وكذلك د.  وما بعدھا 410المرجع السابق ، ص 

الذي وقعت لھ حادثة في مكتب البرید        ) Anguet( وما بعدھا، اورد  حكم مجلس الدولة الفرنسي انجیھ         258سمیر دنون، المرجع السابق، ص       . د21
 .م، وھو اول حكم اوجد مبدأ الجمع بین المسؤولیة االداریة عن خطأ مرفقي ومسؤولیة الموظف عن خطأ شخصي1908

 . وما بعدھا263سمیر دنون ، المرجع السابق ، ص. د22
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  قیام المسؤولیة التبعیة لإلدارة عن أخطاء موظفیھا الشخصیة: المطلب الثالث

 

الة الخطأ الشخصي من خالل المطلب السابق، عرفنا أن المسؤولیة التبعیة لإلدارة إنما تقوم في ح
للموظف، ولیس الخطأ المرفق، والذي تقوم بھ مسؤولیة اإلدارة المباشرة، ومّیزنا بین ما یعد خطأ شخصیًا 

  .وما یعد خطأ مرفقیا

ھل ھذا یعني إذن أن تقوم مسؤولیة اإلدارة التبعیة كلما قام الموظف التابع لھا : ولكن یبقى السؤال المھم
روطًا وضوابط معینة ال تقوم مسؤولیة اإلدارة التبیعة إال بھا؟ ھذا ما سنناقشھ بخطأ شخصي؟ أم أن ھناك ش

  .في ھذا المطلب

ال یسأل أحد عن فعل غیره، ومع ذلك : " على أنھ288/1نصَّ القانون المدني األردني في المادة 
  :ى من أوقع الضررفللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت مبررًا أن تلزم بأداء الضمان المحكوم بھ عل

  ....... -  أ

 من كانت لھ على من وقع منھ اإلضرار سلطة فعلیة في رقابتھ وتوجیھھ ولو لم یكن حرًا في -ب
  "اختیاره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا

  

 نتیجة خطأ الموظف، إنما من خالل النص السابق، نجد أن مسؤولیة الدولة التي قد تقوم ِقَبل المضرور
 شروط ال بد من أن 3وضمن . ھي مسؤولیة تبعیة، ویرجع تقدیر وجودھا من عدمھ إلى قرار المحكمة ورأیھا

 : وھذه الشروط ھي. تتحقق ابتداء

 والتي تنشأ بموجب السلطة التي للرئیس على المرؤوس، كأن تنشأ :وجود عالقة التبعیة .1
 أن یتقاضى التابع أجرًا، أو أن یكون المتبوع حرًا في اختیار وال یشترط في ذلك. العقدبموجب 

فلو ارتكب سائق عسكري یقود شاحنة عسكریة حادثًا أدى إلى اإلضرار بالغیر، فإن وزارة . تابعھ
. الدفاع تسأل عن فعلھ مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ، على الرغم من أنھا لم تكن وراء اختیاره

 .23 التبعیة أثناء وقوع الضررالمھم أن تتحقق حالة

 بحیث یجب أن تتوافر ،والسلطة الفعلیة في الرقابة والتوجیھ ھي العنصر األساسي لقیام عالقة التبعیة
 السلطة خضوع التابع ألوامر ھذه السلطة على التابع في أداء عمل مكلف بھ لحساب المتبوع، ویقابل ھذه

والمقصود بسلطة الرقابة والتوجیھ أن یكون للمتبوع السلطة في إصدار األوامر والتعلیمات لتابعھ . المتبوع
ومتابعة طریقة أدائھ للعمل ومحاسبتھ عند خروجھ عن التعلیمات، وعلى ھذا األساس یعتبر في حكم التابع 

                                                           
 .502مرجع سبق ذكره، ص . نوري حمد خاطر.ھیم السرحان، و دعدنان إبرا.د23
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" عالقة التبیعة"نھ وإن كان صحیحًا ان مصطلح  حیث إ.24ة الدفاععالقة بالموظف بحكومتھ والجندي بوزار
بموظفیھا، ولكن ال مانع من استخدامھ لذلك، خصوصًا على استخدامھ بخصوص عالقة الدولة العرف لم یجِر

ان دراسة أحكام القضائین اإلداري والعادي تثبت التطابق التام للعناصر الالزمة لقیام مسؤولیة الدولة عن 
  .25عمل الموظف العام، ومسؤولیة المتبوع عن عمل التابع الخاص

 

 أي أنھ یجب أن یصدر من التابع فعل غیر مشروع یسبب :صدور فعل ضار من التابع .2
ضررًا للغیر حتى تقوم مسؤولیة المتبوع، فمسؤولیة المتبوع ھي فرع من مسؤولیة التابع، 

 أن المشرع األردني لم یشترط الخطأ ھنا، ویالحظ. والمضرور ھو المكلف بإثبات ھذه المسؤولیة
 .بل اشترط مجرد وقوع الضرر

وبناء على ما سبق، فإنھ إذا انقلبت السیارة التي یقودھا السائق مثًال بسبب عاصفة فجائیة وأحدثت 
ضررا للغیر، فإن المتبوع ال یسأل لعدم وجود تعد من السائق الذي یعمل لدیھ، ألن الحادث وقع نتیجة للسبب 

 . 26وكذلك ال یسأل المتبوع إذا كان التابع قد قام بفعلھ الضار وھو في حالة دفاع شرعي. األجنبي

 وھذا ھو المعیار األھم، وقد أثار جدًال طویًال :صدور الفعل الضار أثناء الوظیفة أو بسببھا .3
ل أثناء الوظیفة، فإننا نجد أن المتبوع حتى یسأل عن أعمال فبالنسبة الرتكاب الفع. في الفقھ والقضاء

وھذا یعني أن . 27تابعھ، فإن ھذا التابع یجب أن یكون قد قام بفعلھ الضار أثناء أدائھ لواجبھ الوظیفي
ثناء نقلھ لمواد لمصلحة الدولة، فسبب ضررًا للغیر، فإن من سائقًا تابعًا للدولة، لو ارتكب حادثًا أ

وال فرق . شأن ذلك أن یجعل الدولة مسؤولة عن فعلھ الضار ألن فعل التابع وقع أثناء تأدیتھ لعملھ
بعد ذلك في أن یكون الفعل قد وقع بناء على أمر صادر من المتبوع أو من غیر أمر، بعلمھ أو من 

 .غیر علمھ

نتباه إلى أنھ ال یكفي لقیام مسؤولیة المتبوع أن یكون التابع قد ارتكب فعلھ أثناء فترة ولكن یجب اال
فالدائن الذي یذھب إلى مكان عمل الموظف المدین ویطالبھ . العمل، بل ال بد أن یكون فعلھ مرتبطًا بالوظیفة

 .یة الدولةبالدین خالل أدائھ للوظیفة، فیقوم الموظف بضربھ مثًال، فھنا ال تقوم مسؤول

ومثالھ أن . وأما بالنسبة الرتكاب الفعل بسبب الوظیفة، فیعني أنھ لوال الوظیفة لما وقع الفعل الضار
الموظف الذي یكلف بالقیام بتجارب مخبریة في منزلھ ویسبب في أثناء ذلك حریقًا كبیرًا یضر بالجیران، 

وعند النظر في أحكام محكمة النقض . ةیؤدي إلى مساءلة دائرتھ عن فعلھ ھذا ألنھ جاء بسبب الوظیف
  :الفرنسیة، نجد أنھا اعتبرت المتبوع مسؤًال عن أفعال تابعھ بسبب الوظیفة ضمن شروط ثالثة

 .استعمال معدات تابعة للمتبوع دون ترخیص  . أ

 .استخدامھا ألغراض أجنبیة عن الوظیفة، أي ال عالقة لھا بالوظیفة . ب
                                                           

.  لبنان – للكتاب الحدیثة المؤسسة. مقارنة دراسة – واألردني اللبناني المدني القانون في التابع أعمال عن المتبوع مسؤولیة عجاج، طالل القاضي24
 .96ص. م2003. 1ط

 29ص. م2006. 1ط. مصر الجامعي، الفكر دار". مقارنة راسةد "موظفیھا أعمال عن اإلدارة مسؤولیة حسین، بكر محمد. د25

 .108ص ذكره، سبق مرجع عجاج، طالل القاضي26

 .504ص.  مرجع سبق ذكره.نوري حمد خاطر.عدنان إبراھیم السرحان، و د.د27
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 .تم ذلك أثناء الوظیفة أو بسببھاتجاوز الھدف أو الغرض الوظیفي سواء أ . ت

وتطبیقًا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بعدم مسؤولیة صاحب المصنع الذي قام أحد عمالھ بقتل 
خصمھ في العمل مستعمًال سكینة موجودة في المصنع، وذلك ألن الوظیفة لم تكن ضروریة الرتكاب الفعل 

ھلت أو ساعدت على وقوعھ وھذا غیر كاف لمساءلة الضار أو التفكیر بھ، غایة ما في األمر أنھا س
  .28المتبوع

ال تتحقق فیھ مسؤولیة المتبوع، وھو ذاك الخطأ " بمناسبة الوظیفة"وتجدر اإلشارة إلى أن الفعل الواقع 
بھ ولكن دون أن یكون لھا مساھمة أساسیة فیما وقع من فعل أو الفعل الذي تكون الوظیفة قد سھلت ارتكا

إلى  دخل السائق إلحضار بضاعة لھ من المیناء، وحینومثال ذلك أن صاحب بضاعة أرسل سائقًا لھ . التابع
 أجھزة ثمینة تعود لشخص آخر فقام بسرقتھا، فإنھ ھنا قد قام بفعل ھیأتھ لھ ھاوجد في أحدالمستودعات 
ى أنھ كان بمناسبة الوظیفة التي اقتصر دورھا على أنھا یسرت السرقة، ولكنھا لم تكن شرطًا الوظیفة، بمعن

  .29لوقوعھا

إذا قامت صلة مباشرة بین خطأ الموظف والوظیفة، أي أنھ لوال الوظیفة ُتسأل اإلدارة وبناء علیھ، فإن 
والمالحظ أن الفصل بین الخطأ المرتبط بالوظیفة وغیر المرتبط بھا، ھو . 30علما ارتكب العمل غیر المشرو

  .مسألة موضوعیة یرجع تقدیرھا للقضاء

تعتبر مسؤولة عن ضمان الضرر "قضت محكمة التمییز األردنیة بأن الحكومة وبھذا الخصوص، 
ح الطریق سواء أكانت دائرة األشغال ھي التي باشرت بفتح الطریق الذي لحق بأشجار المدعي نتیجة فت

  .31" من القانون المدني288عمًال بالمادة .... بنفسھا أو بواسطة متعھد

وظف والتي تعتبر مرتبطة بالوظیفة، على نوعین؛ فھي ویمكن النظر إلى األخطاء التي یقوم بھا الم
  .إما أن تكون مرتبطة ارتباطًا مادیًا بالوظیفة، وإما ارتباطًا سببیًا

والمقصود باالرتباط المادي، ھو تلك األحوال التي یشكل فیھا خطأ الموظف إخالًال بما عھد إلیھ من 
بالعمل إما وتتمثل صورة الخطأ ھنا .  الوظیفیةأعمال وظیفیة، بحیث یكون الخطأ في أداء ھذه األعمال

اإلیجابي، بمعنى أن ال یؤدي الموظف عملھ بشكل سلیم بحیث یكون مشوبًا بالخطأ، ومثالھ الطبیب العام الذي 
أو بالعمل . یخطئ في معالجة مریضھ، أو المحقق الذي یخطئ بقیامھ بتعیب المتھم النتزاع اعتراف منھ

ي االمتناع عن أداء الواجب، ومثالھ ساعي البرید الذي ال یوصل الرسالة ألصحابھا أو السلبي، والذي یتمثل ف
  .إلنقاذ مما یؤدي لغرق أحد الناسیتأخر فیھا، والمنقذ في البحر الذي ال یقوم با

یعني أن الخطأ قد وقع (ویالحظ في الخطأ المرتبط بالوظیفة مادیًا أنھ قد یرتبط بھا من الناحیة الزمنیة 
بمعنى أن الخطأ قد (، أو قد یرتبط بھا من الناحیة المكانیة )الفترة الزمنیة المحددة ألداء العمل الوظیفيفي 

إال أن ھاتین الرابطتین؛ الزمنیة والمكانیة، ال یصح اعتبارھما ). وقع في المكان المخصص لتأدیة الوظیفة

                                                           
 .506 مرجع سبق ذكره، ص.نوري حمد خاطر.عدنان إبراھیم السرحان، و د.د28

 .115ص ذكره، سبق مرجع عجاج، طالل القاضي29

 .38ص. ذكره سبق مرجع حسین، بكر محمد. د30

 .1046ص. الثاني القسم. الخامس الجزء. المبادئ مجموعة. 224/84 رقم. حقوق/ التمییز محكمة حكم31
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 عدم وجودھما ال یعني بالضرورة انتفاء وحدھما للقول بتحقق االرتباط بین الخطأ والوظیفة، وأیضًا فإن
  .32االرتباط

أما االرتباط السببي، فیقصد بھ تلك األحوال التي یمكن أن یعتبر فیھا أمر ما سببًا في ارتكاب الموظف 
ما یقع من التابع من ضرر "یة بأنھ وقد قررت محكمة التمییز األردن. للفعل الضار، إذ لواله لما وقع الخطأ

وھو إما أن یكون ارتباط سببي مع العمل الوظیفي، وھو ارتباط ال خالف على ". بمناسبة تأدیة وظیفتھ
كالشرطي الذي "وإما أن یكون ارتباط سببي مع الوسائل واألداوت التي تھیؤھا الوظیفة . مسؤولیة الدولة فیھ

وھو النوع الذي ". بھ الوظیفي ویقوم بقتل إنسان باستخدام ھذا السالحیستخدم سالحھ خارج إطار عملھ وواج
  .33أثار جدًال وخالفًا فقھیًا وقضائیًا

  

لقیام ) الفعل الضار( بمجرد وقوع 288أن المشرع األردني قد اكتفى في مویجدر أن نشیر إلى 
التقصیر " من قبل المتبوع، على أساس أنھ مفترض ال تابعھ، ودون اشتراط الخطأمسؤولیة المتبوع عن أعم

یمكن سد الحاجة "وقد جاء التبریر في المذكرة اإلیضاحیة بأنھ . "في الرقابة أو سوء االختیار للموظف العام
ر شرعًا وھو العملیة نتیجة إمالق التابع والموضوع تحت الرقابة مع عدم الخروج عن المبدأ األصلي المقر

أال یسأل شخص عن فعل غیره ولو في مالھ، وذلك بإعطاء الحق للمحكمة إذا وجدت مبررًا من الظروف ان 
تقضي بناء على طلب المضرور بإلزام المكلف بالرقابة أو المتبوع بأن یدفع ما حكم بھ على المسؤول أصًال 

  .34"على أن یكون لھ حق الرجوع علیھ بما دفعھ عنھ

  

ما ھو : وقبل أن نختم ھذا المطلب، نوّد أن نمّر بعجالة على سؤال مھم قد یخطر في البال ھنا، وھو
 وبلغة بحثنا، ما ھو األساس القانوني لقیام مسؤولیة األساس القانوني لمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ؟

  وضمن الشروط التي ذكرناھا سلفًا؟الدولة في حالة خطأ الموظف 

 ،اختلف الفقھاء في تحدید أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع، فممن قال بنظریة الخطأ الثابتلقد 
أي افتراض خطأ اإلدارة القائم على أساس إساءتھا في اختیار التابعین (قال بنظریة الخطأ المفترض ھممن ومن

التي قامت على ) الضمان(، ومنھم من قال بأن أساسھا ھو نظریة المخاطر 35)أو في توجیھھم ورقابتھم
وتجدر اإلشارة إلى أن أساس ھذا الخالف ). على أساس قاعدة أن الغرم بالغنم(أنقاضھا نظریة تحمل التبعة 

  .36یة المتبوع عن أعمال تابعھصوص مسؤولبین الفقھاء كان عائدًا للقانون الفرنسي الذي لم یأت واضحًا بخ

أما بخصوص القانون المدني األردني، فإننا نالحظ أن ھذا القانون اعتمد فكرة اإلضرار غیر المشروع 
فحتى یكون اإلضرار . 37لمسؤولیة المتبوعالقائم على االمتناع البسیط، أي اإلھمال وعدم االحتیاط، أساسًا 

                                                           
 .73_68 ص. ذكره سبق مرجع الطائي، أحمد عادل. د32

 .90 -73 ص. ذكره سبق مرجع الطائي، أحمد عادل. د33

 .317ص. األردني المدني للقانون یضاحیةاإل المذكرة34

 .54ص. ذكره سبق مرجع حسین، بكر مدمح. د35

 .506 مرجع سبق ذكره، ص.نوري حمد خاطر.عدنان إبراھیم السرحان، و د.د36

 .والتفریط التحرز وعدم التقصیر تعبیر المسلمون الفقھاء علیھ یطلق ما وھو37
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عن ضمان الضرر الالحق بالغیر من قبل " المتبوع"تسببًا عمًال غیر مشروع تقوم بھ مسؤولیة المتسبب 
الغیر متعدیًا، بمعنى أن یكون المتبوع قد تابعھ، یجب أن یكون المتسبب حین وقوع الضرر من التابع على 

ویمكننا القول أنھ ومن خالل التأمل في . تسبب بالضررأدى لقّصر في واجب العنایة والرقابة على التابع مما 
، فإننا نجد أن مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ 288/1 من القانون المدني األردني، وبداللة م288/2نص م

وعلى ذلك ال یستطیع المتبوع التخلص . عدي والتقصیر فرضًا غیر قابل إلثبات العكستقوم على افتراض الت
 .38من المسؤولیة إال بإثبات السبب األجنبي

لشخص عن فعل إذن ومن خالل نصوص القانون المدني األردني نجد أن األصل أنھ ال یجوز مساءلة ا
غیره، ولكن المشرع في ذات الوقت ترك لتقدیر المحكمة مساءلة المتبوع، فھي مسؤولیة احتیاطیة ال تقوم إال 

  .إذا تعذر الحصول على التعویض من التابع، وھذا یفھم من النص ضمنًا

ببھا إنما شرط وقوع الفعل الضارفي حالة تأدیة الوظیفة أو بس"في قرار لمحكمة التمییز، قضت بأن و
... یقوم على مظنة تقصیر من جانب المتبوع في مراقبة تابعھ، وعلى ذلك فإن ما یقع من التابع من ضرر

  .39"یضمنھ المتبوع ولو كان ناجمًا عن استغالل التابع لوظیفتھ

أن المشرع األردني أراد أن یعتمد نظریة الضمان كأساس لمسؤولیة المتبوع، لنا یبدو ل ذلك ومن خال
من خالل التأكید على أن المسؤولیة ھي شخصیة في األصل وتقع على مرتكب الفعل الضار نفسھ، وما 

 موضوعیًا ھنا، وأراد المشرع األردني في ذات الوقت أن یقرر حكمًا. مسؤولیة المتبوع إال مسؤولیة احتیاطیة
وذلك بجعل المتبوع مسؤوًال عن عمل تابعھ باعتباره ضامنًا للضرر الذي یسببھ التابع، ودون أن یكون لھ 
الحق في دفع مسؤولیتھ ھذه، ألن الضمان ھنا مقرر بحكم القانون، ولیس نتیجة إرادة الضامن كما ھو الحال 

  .40 من عدمھ تعود لمحكمة الموضوعفي الكفالة، وإن سلطة التقدیر في إعمال ھذا الحكم

  

                                                           
 .507ص.  مرجع سبق ذكره.نوري حمد خاطر.عدنان إبراھیم السرحان، و د.د38

 .978ص. الثاني القسم. الرابع الجزء. المبادئ مجموعة. 146/79 رقم. حقوق/ التمییز محكمة حكم39

 .170 ص. ذكره سبق مرجع الطائي، أحمد عادل. د40
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  الفصل الثاني
  مطالبة الدولة بالتعویض عن الخطأ الشخصي لموظفیھا

  
من خالل الفصل األول، تبین لنا أن المشرع األردني قد قرر إمكانیة مساءلة المتبوع عن أعمال تابعھ، 

عن أخطاء موظفیھا إذا ما " اإلدارة"یعني فیما یعني إمكانیة مساءلة الدولة وضمن شروط معینة، وھذا 
. وقد انتھینا من ھذه النتیجة وخلصنا إلیھا في فصلنا األول. توافرت الشروط المنصوص علیھا في ذات المادة

عن أخطاء أما في ھذا الفصل فإننا نتعرض لدعوى مطالبة الدولة بالتعویض استنادًا إلى مسؤولیة الدولة 
حیث سنعالج في مطلب أول حاالت مسؤولیة الدولة عن التعویض بشكل عام، ثم نركز بحثنا في . موظفیھا

المطلب الثاني على الدعوى التي ترفع على الدولة بصفة تبعیة، ومدى إمكانیة الدولة في أن تدفع بعدم 
  .مسؤولیتھا

  

  :حاالت مسؤولیة الدولة عن التعویض: المطلب األول
  

قد تتحمل وحدھا وبصفة نھائیة عبء تعویض الضرر الذي أصاب الغیر نتیجة ا قلنا، فإن الدولة كم
. وتكون مقاضاة الدولة في ھذه الحالة أمام القضاء اإلداري. خطأ موظفھا، وذلك في حالة الخطأ المرفقي

لى تحمیل اإلدارة وقد جرى القضاء األردني ع. بعكس حالة الخطأ المادي والذي یختص بھ القضاء العادي
وحدھا عبء التعویض على أساس الحق الذي یثبت بحقھا مباشرة على أساس قواعد المسؤولیة الشخصیة 

أو في األحوال التي ال یمكن فیھا نسبة الخطأ إلى موظف بعینھ أو ).  من القانون المدني األردني257، 256م(
مسؤولیة الشخص اإلداري بالتعویض عن الضرر الذي "فقد قضت محكمة التمییز األردنیة بأن . 41إثباتھ بحقھ

یلحقھ أحد موظفیھ بالغیر ھي مسؤولیة الشخص اإلداري عن أفعال أحد أعضائھ، إذ أن ھؤالء األعضاء في 
اإلدارة ال تملك حق الرجوع على الموظفین بما "وقضت أیضًا بأن . 42"الواقع ھم الشخص اإلداري ذاتھ

  .43"دفعتھ ما لم یكن الضرر ناشئًا عن خطأ من جانبھم

مل ذلك العبء تجاه المضرور، فیتحمل كل من من أخطأ من موظفیھا في تحوقد تشترك الدولة مع 
اإلدارة والموظف حصتھ في مبلغ التعویض، وقد أخذ بھذه الفكرة مجلس الدولة الفرنسي، ومثلھ فعلت 

  .المحكمة اإلداریة العلیا في مصر

                                                           
 .236 ص. ذكره سبق مرجع الطائي، أحمد عادل. د41

 .1712ص. 1995) 7,8 (العددین لسنة األردنیین، المحامین نقابة ةمجل. 406/79 رقم األردنیة، التمییز محكمة قرار42

 .406/79 رقم األردنیة، التمییز محكمة قرار43
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بناء على مسؤولیة وأخیرًا فإن الخطأ قد یقع من الموظف فتلزم اإلدارة بالتعویض بصفة احتیاطیة، 
وذلك إنما . 44ومن ثم یكون لھا الحق في الرجوع على ذلك الموظف بما دفعتھ عنھبوع عن أعمال التابع،المت

وكان مؤدى دفع الدولة مبلغ التعویض عنھ احتمال ضیاع حق . یكون في حالة الخطأ الشخصي للموظف
  .45المضرور نتیجة إعسار الموظف

 تكون المسؤولیة والتعویض كاملین على عاتق الموظف، دون تدخل طبعًا ھذا بالتأكید عدا عن حالة أن
وھذه .  وذلك في حالة كان خطأ الموظف شخصیًا ولم تنطبق شروط مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھالدولة،

ما یھمنا ھو تعویض الدولة عن تصرفات موظفیھا الذین كونوا المسؤولیة، الحالة مستبعدة في ھذا الفصل ألن 
 مع الرجوع على موظفیھا بالقدر الذي تحملتھ اإلدارة من تعویض أو االشتراك أو ،إما كلیا أو احتیاطیا

  .التضامن معھم في المسؤولیة، و علیھ یكون التعویض مشترك بینھما
الحاالت باختصار، لنفرد مطلبًا مستقًال لدعوى المطالبة عراض ھذه استفي ھذا المطلب حاول وسن

  .بالتعویض بناء على مسؤولیة الدولة التبعیة
  
 

  :تحمل الدولة التعویض بصفة نھائیة: أوًال
  

 في حالة ، أي ال تعود بذلك التعویض على موظفیھا،إن الدولة تتحمل كل التعویض وبشكل نھائي
طأ الشخصي في ھذه المسؤولیة المسببة للتعویض، ومن ذلك فإن حدوث الخطأ المرفقي، أي ال دخل للخ

 المسؤولیة تكون على عاتق اإلدارة وحدھا، وبالتالي فالدولة ھي الجھة التي یحكم علیھا بالتعویض نھائیا وكلیا
  ".محكمة العدل العلیا" والمحكمة المختصة ھنا ھي القضاء اإلداري .في ھذه الحالة

 
  : للموظف عبء التعویضمشاركة الدولة: ثانیا

  
إن الدولة تشارك الموظف في تحمل أعباء التعویض في حالة توافر خطأ شخصي وخطأ مرفقي في 

 إال أنھ في بدایة األمر كان .القضاء بقاعدة الجمع بین الخطأیننفس الوقت، وھذه الحالة تعرف في الفقھ و
مسؤولیة الموظف معا، فالرأي السائد كان یعتبر جتماع مسؤولیة اإلدارة وترف بمبدأ االقضاء الفرنسي ال یع

سؤولیتھ تحجب خطأ  فخطأ أحدھما وم.اإلدارة أو الموظف:  وبالتالي مسؤوًالثنین یكون مخطئًاًا من اأن واحد
  .ومسؤولیة اآلخر

 وعلى ،ة تدعوه للتسلیم بمبدأ الجمعولكن فیما بعد وجد االجتھاد نفسھ في ھذا المجال أمام حاجة ملّح
 بنصوص المسؤولیة في القانون المدني الفرنسي  فإن ھذا المبدأ یكون ولید االجتھاد الذي لم یأخذ أبدًاھذا

عن فعل المستخدم لدیھ وذلك تركیزا منھ على )بكسر الدال(والتي ترعى مسؤولیة المستخدم) 1384المادة(
كرة الجمع بین المسؤولیتین ألول مرة وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي ف.مبدأ استقاللیة وذاتیة القانون اإلداري

  .، كما سبق أن ذكرنا ( ANGUET) في قضیة السید1911في عام 
 ھنا ھو كیفیة توزیع التعویض بین الدولة والموظف في ھذه الحالة؟نفسھ ولكن السؤال الذي یطرح 

یة واسعة في تحدید نجد القاضي عند قیام ھذه الحالة أمامھ یتمتع بسلطة تقدیر: لإلجابة على ھذا السؤال
نصیب كل من الموظف واإلدارة في المبلغ المحكوم بھ تعویضا للمضرور،وإذا لم یستطیع القاضي تحدید 

                                                           
 .228ص. ذكره سبق مرجع الطائي، أحمد عادل. د44

 .246ص. ذكره سبق مرجع الطائي، أحمد لعاد. د45
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نصیب كل من الطرفین، فإن األصل أن یوزع مبلغ التعویض على المحكوم علیھم من الموظفین واإلدارة 
  .بالتساوي، أي المسؤولیة تكون تضامنیة

 بالقول، بأنھ في حالة اجتماع الخطأ الشخصي مع المرفقي، فھنا یجوز رفع ویمكن أن نلخص ما سبق
دعوى المسؤولیة على الموظف بصفة شخصیة أمام القضاء العادي، ویجوز كذلك مساءلة اإلدارة أمام 

وللمضرور الخیار في اللجوء إلحدى الوسیلتین، ولكن ال یترتب على ذلك جواز الحكم لھ . القضاء اإلداري
وإذا ما حدث . 46إذ أن تعدد المسؤولیات ال یعني تعدد التعویضات. ویض مرتین بناء على خطأ واحدبالتع

ولجأ المضرور مباشرة إلى مساءلة اإلدارة عن األخطاء الشخصیة للموظف، یجوز لإلدارة في ھذه الحالة 
رفع دعوى المسؤولیة على الموظف للمطالبة بتحمیلھ المسؤولیة نتیجة وبعد القیام بدفع التعویض أن تعود وت

 . بمقدار ھذه المسؤولیةأخطائھ الشخصیة الصادرة منھ

  
 

  ":رجوع الدولة على الموظف"تحمل الدولة التعویض بصفة احتیاطیة : ثالثًا

 بالمسؤولیة قد تقوم الدولة في حالة الحكم على الموظف المرتكب للخطأ الشخصي والمحكوم علیھ
سر الذمة المالیة لإلدارة، إال أنھ لھا وذلك لُیھو،  منھ المدنیة على تصرفاتھ المحدثة للضرر بالتعویض بدًال

 وذلك بناء على مبدأ رجوع اإلدارة على الموظف مرتكب الخطأ ،كامل الحق بالرجوع علیھ بكامل ما دفعتھ
، والتي  األردني من القانون المدني288/2ات المادة  وھذا بناء على مقتضی،بما قدمتھ للمضرور من تعویض

وبعدما تدفع فبالتالي فإنھ ". ولمن أدى الضمان أن یرجع بما دفع على المحكوم علیھ بھ: "أنھعلى تنص 
  بإمكانھا أن ترجع على الموظف لمطالبتھ باسترداد المبلغ الذي دفعتھ،یكون اإلدارة كامل التعویض

  

ني لم یضع نصًا خاصًا لمسؤولیة الدولة عن األخطاء الشخصیة لموظفیھا في ویالحظ أن المشرع األرد
 منھ تحدیدًا، والتي 288األعمال المادیة، وھذا ما یجعلنا نلجأ للقواعد العامة في القانون المدني، والمادة 

 قد كّرس ائري المشرع الجزإال أننا نالحظ مثًال أن. تكلمت عن مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع بشكل عام
التي و من قانون البلدیة 145ذلك المادة ،ومثال إلدارةعلى اوبشكل قاطع دعوى الرجوع في بعض مواضعھ 

 شعبي البلدي والمنتخبون البلدیونأن البلدیة مسؤولة عن األخطاء التي یرتكبھا رئیس المجلس ال"تنص على 
 أن ترفع دعوى ضد ھؤالء في حالة ارتكابھم  للبلدیة،ویمكنثناء قیامھم بوظائفھم وبمناسبتھاوموظفو البلدیة أ
  . من قانون الوالیة118 وھذا ما تقرره أیضا المادة ."لخطأ شخصي

 ، فإنھ یجب علیھادعوى الرجوع ھذهاإلدارة حتى تمارس یالحظ أنھ ووفق التشریع الجزائري، فإنھ وو
لیھ، ألنھ سیكون ن ذلك ال یمكن الرجوع عإثبات الخطأ الذي قد حدث من طرف الموظف التابع إلیھا، إذ بدو

 إلثبات خطأ الموظف من قبل ًا إال أنھ عملیا غالبا ما تعفى اإلدارة من ھذا الواجب نظر.حتما دون وجھ حق
 وھذا ھو عین من نص علیھ القانون المدني األردني، .المتضررأثناء الدعوى التي رفعھا في مقاضاتھ لإلدارة

 والتي نصت 288/1لبة بإثبات خطأ الموظف حین رجوعھا علیھ، وذلك بداللة المادة إذ أن اإلدارة لیست مطا
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وھذا ". الضمان المحكوم بھ على من أوقع الضرر"على أن الضمان الذي یمكن الرجوع بھ على اإلدارة ھو 
  .مباشرةما یجعلنا نستنتج أن مسؤولیة اإلدارة في القانون األردني ھي مسؤولیة احتیاطیة ولیست مسؤولیة 

 من القانون المدني تشترط للحكم على المتبوع 288المادة "قد قضت محكمة التمییز األردنیة بأن و
وبذلك فإن .47"بالتعویض عن الضرر الذي أحدثھ التابع أن یكون الذي أحدث الضرر محكومًا بالضمان

مشرعنا األردني اختلف عن توجھ القانون المدني اللبناني والقانون المدني المصري، والذي یعتبر مسؤولیة 
االجتھاد اإلداري اللبناني یمیز بین الخطأ المادي الشخصي، وھو ذاك كما أن . الدولة ھنا مسؤولیة مباشرة

ظیفة، والخطأ اإلدراكي الشخصي، وھو الذي ینتج عن عمل مقترف خالل ممارسة الذي یقترف خارج الو
وغالبًا ما یمیل االجتھاد إلى اعتبار العنصر القصدي، معیارًا لتحدید الخطأ . الوظیفة أو في معرض ممارستھا

خطأ ، وتكون أیضًا مسؤولة حتى عن ال"خطأ الوظیفة"وتكون اإلدارة مسؤولة عن خطأ الخدمة . الشخصي
وال یمكن لإلدارة أن تعود على الموظف . الشخصي إذا حصل أثناء ممارسة الوظیفة أو في معرض ممارستھا

المسؤول في حالة دفع تعویض للضحیة عن خطأ اقترف أثناء الخدمة، إال أن األمر یكون خالف ذلك في حالة 
 .48الخطأ الشخصي

 

 مسؤولیة بناء على بالتعویض المرفوعة على اإلدارة للمطالبتھادعوى ال: المطلب الثاني
  :المتبوع عن أعمال التابع

  

للمحكمة بناء على ال یسأل أحد عن فعل غیره، ومع ذلك ف" على أنھ 288أشارت الفقرة ب من المادة 
  :ى من أوقع الضرران المحكوم بھ علطلب المضرور إذا رأت مبررًا أن تلزم بأداء الضم

 ............ . أ

 في  ولو لم یكن حرًا،ضرار سلطة فعلیة في رقابتھ وتوجیھھمن كانت لھ على من وقع منھ اإل  . ب
 ." إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدیة وظیفتھ أو بسببھا،اختیاره

  

بأداء التعویض للمضرور مقید بما ) لةالدو(نص، فإنھ یمكن القول بأن إلزام المتبوع ھذا الاستنادًا إلى و
  :یلي

أن یتقدم المضرور إلى المحكمة بطلب إلزام الدولة بتعویض الضرر الذي أحدثھ الموظف،  .1
موظف، أو بعد صدور الحكم وذلك خالل نظر المحكمة بدعوى المسؤولیة التي أقامھا المضرور على ال

صلیة مباشرة على الدولة، وذلك یستفاد من تعبیر  على أنھ ال یمكن للمضرور إقامة الدعوى األ.لھ بذلك
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على " المحكوم بھ" من القانون المدني، حیث أن المتبوع یلزم بأداء الضمان 288الفقرة األولى من المادة 
 .من أوقع الضرر

ولكن یالحظ في ذات الوقت، أن القضاء األردني قد أجاز رفع الدعوى على الدولة وحدھا دون 
، حیق قررت محكمة التمییز بأن الحكومة مسؤولة عن ضمان الضرر الذي "شرةدعوى مبا"الموظف 

لحق بأشجار المدعي نتیجة فتح الطریق، سواء قامت بھ دائرة األشغال العامة بنفسھا أو بواسطة متعھد ما 
ال یوجد في عدم إدخال المتعھد الذي قام "وذكرت المحكمة أنھ . دام ذلك كان بطلب منھا وتحت رقابتھا

  288بأعمال فتح الطریق التي نجم عنھا الضرر ما یخالف القانون ما دام أن الفقرة الثانیة من المادة 
وذكرت أیضًا وفي قرار آخر أن . 49"دى الضمان أن یرجع بما دفع على من أوقع الضررتجیز لمن أ

مة الضرر الذي ألحقھ أحد الجنود ببیت المدعي أثناء قیادة السیارة العسكریة خزینة الدولة تضمن قی"
وذلك على أساس مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیھا، ویكفي لصحة الدعوى بالتعویض أن تقام على 

  .50"الخزینة أو على المباشر للضرر، ألن كل واحد منھما ملزم بالتعویض

 .51ال یجوز للمحكمة إلزام المتبوع بالتعویض عن خطأ التابع إال بناء على طلب من المتضرر .2

 على التعویض إلجابة على طلب المضرور في الحصولتتمتع المحكمة بسلطة تقدیریة في ا .3
للمحكمة بناء على طلب المضرور، إذا رأت "من الدولة، وذلك یستفاد من نص المادة ذاتھا، بأن 

 .52"مبررًا

بما أن مسؤولیة الدولة وفق القانون المدني األردني ھي مسؤولیة احتیاطیة، فیكون لھا حق و .4
ضمان أن ولمن أدى ال: " بقولھا288/2وھو ما نصت علیھ م. الرجوع على الموظف بما دفعتھ للمضرور

وعند رجوع الدولة على موظفھا، فإنھا ال تكلف بإثبات خطئھ، ". یرجع بما دفع على المحكوم علیھ بھ
طالما أن ھذا الخطأ قد سبق إثباتھ في دعوى المسؤولیة التي أقامھا المضرور ضد مرتكب الفعل الضار 

 .53تیاطیةوألن مسؤولیة الدولة ھنا، كما سبق أن قلنا، ھي مسؤولیة اح". الموظف"
  

 ضمان حصول الغیر على التعویض عن كامل الضرر ھنا ھيالغایة من مساءلة المتبوع یالحظ أن و
الغرم "، والقاعدة أن "الموظف "موسر عادة بالقیاس إلى التابع" الدولة"الذي أصابھ، خاصة أن المتبوع 

  .54لیھ أن یتحمل تبعة أخطائھمنتفع من تابعیھ ع، فالمتبوع الذي ی"بالغنم
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إذا ما تضرر شخص من جراء ممارسة موظفي الدولة نتیجة نشاطھم، كان لصاحب قلنا إذن إنھ 
  جراء أعمال موظفي الدولة،حق بھ من الضرر الذي لجبرالضرر الحق بإقامة دعوى المسؤولیة، طالبا 

نطالقا من ارتكب الخطأ أمام القضاء العادي اإن مثل ھذه األعمال في األصل تقام على الموظف العام الذي 
ضد الجھة التي یعمل فیھا ، غیر أنھ إستثناء یمكن أن توجھ الدعوى  المسؤولیة المدنیة للموظف العاممبدأ

رة باعتبارھا متبوع والموظف تابع لھا، وبالتالي فاإلدارة قصرت في أي أن تقام ضد اإلدا، "الدولة"الموظف 
  .أداء دور الرقابة والتوجیھ على الموظفین بالشكل الذي یمنع حدوث مثل ھذه األخطاء المسببة للضرر

ن المضرور یتجھ دائما لھذا االتجاه لمواجھة خطر إمكانیة اإلعسار المحتمل للموظف العام، نالحظ أو
یحق للدولة الرجوع على ذلك ألنھ تعویض بشكل سریع، ومن جھة أخرى الب الحصول على وبذاك یصع

  ھل یبقى القضاء العادي ھو المختص في دعوى التعویض التي:والسؤال الذي یطرح ھنا.الموظف
 وما ھي الجھة القضائیة المختصة بدعوى التعویض في ھذه الحالة، بما أن المدعى ترفع على الموظف العام؟

المحاكم "أم القضاء العادي " محكمة العدل العلیا"لیھ قد یكون اإلدارة، ھل ھي جھة القضاء اإلداري ع
  .ھذا ما سنتعرض إلیھ من خالل النقاط التالیة؟ "المدنیة

  

  :جھة االختصاص للقضاء العادي: أوًال

صفة والمصلحة یقصد بدعوى التعویض المدنیة تلك الدعوى الذاتیة التي یحركھا ویرفعھا أصحاب ال
أمام جھة القضاء العادي، طبقا للشكلیات واإلجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعویض العادل إلصالح 

 حقوقھم بفعل خطأ الموظف والذي أضر بالغیر، وھي القاعدة التي أقرتھا المادة ضرر الذي أصابوجبر ال
ولھذا فدعوى ". بالضمان ولو كان غیر ممیزكل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ " م والتي تنص على أن . ق256

جراءات قضائیة نص علیھا القانون، ال سیما قانون أصول التعویض تعتبر دعوى قضائیة تتحرك وترفع في إ
  .المحاكمات المدنیة

وعلیھ فإن األصل العام أن دعوى التعویض باعتبارھا دعوى مدنیة تختص بھا المحاكم العادیة المدنیة 
، إال إذا كون الفعل لوالئي وقواعد االختصاص النوعيجاتھا حسب قواعد االختصاص اعلى اختالف در

، وھي من اختصاص جریمة حیث ستنشأ بجانب دعوى التعویض دعوى أخرى وھي الدعوى الجنائیة
 ، وفي ھذا خول القانون للمضرور الحق في رفع دعوى مدنیة بالتبعیة إلى الدعوى الجزائیة.المحاكم الجزائیة

أن  ولكن یجب علیھ أن یخضع في ھذه الحالة إلى مبدأ . على رفعھا أمام المحكمة المدنیةًا یبقى محافظأو
، لحین البت في الدعوى العمومیة، وبعد ذلك تستكمل إجراءات الدعوى المدنیة  ویوقفھ المدنيعقلالجزائي ی

  .55أمام المحكمة المدنیة

أما في حالة انعدام الخطأ الجنائي فإن المحكمة الجزائیة ومن ورائھا القاضي الجزائي یصبح غیر 
مختص بالنظر أو الفصل في ھذه الدعوى، ألنھا ستكون من اختصاص القاضي المدني تحت اسم الدعوى 

  .المدنیة
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بقي أن نشیر، إلى أن جھة القضاء النظامي ھي الجھة ذات الوالیة العامة للقضاء، وقد جاء في قرار 
 من الدستور یقضي بأن والیة المحاكم النظامیة وحق القضاء 102إن نص المادة : " لمحكمة التمییز األردنیة

 علیھا، وھذا مفھوم أیضًا من نص فیھا یشمل جمیع المنازعات بما فیھا الدعاوى التي تقام من الحكومة او
  ".المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة

  

  :اختصاص القضاء اإلداري: ثانیًا

تعرف دعوى التعویض اإلداریة بأنھا الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركھا أصحاب الصفة والمصلحة 
ر التي أصابت حقوقھم بفعل النشاط أمام الجھات القضائیة اإلداریة للمطالبة بالتعویضات إلصالح األضرا

  .اإلداري الضار الذي كان من عمل الموظفین العامین

 أي في ،غیر أن المالحظ أن المشرع الفرنسي لم یضع معیارا عاما یتبعھ القاضي الفرنسي في كل حالة
ل منھما تحدید أي جھة قضائیة تكون مختصة، وإنما ترك المھمة للقضاء اإلداري والقضاء العادي یحدد ك

 مما حتم على الفقھ الفرنسي استخالص ، وفي حالة الخالف یرفع األمر إلى محكمة التنازع.اختصاصھ
 إذ كانت فكرة المرفق العام ھي المعیار الذي تم بھ تقریر اختصاص .المعیار الذي جرى القضاء على انتھاجھ

حقت األفراد بفعل األشخاص والتي القضاء اإلداري، وذلك بالنظر في دعوى التعویض عن األضرار الذي ل
  ).لمرفقل(نتجت عن خدمتھم بالمرفق العام أو بسبب الممتلكات التابعة للدولة 

 اختصاصات محاكم مجلس الدولة بشأن مجلس الدولة1972 لسنة   47حدد  القانون  رقم ، في مصرو
 ".المسائل اآلتیةختص محاكم مجلس الدولة دون غیرھا بالفصل فیت: " بأنھ10/1حیثنصت المادة 

ویالحظ ان المشرع المصري حسم الخالف في االختصاص القضائي بخصوص مسؤولیة االدارة عن 
 المنازعات التي وبالتالي فإنلقطع الطریق على اي اجتھاد، " دون غیرھا"قراراتھا االداریة فاستخدم عبارة 

 االداریة واالفعال المادیة فان التعویض تخرج عن نطاق القرارات االداریة التي یختص المجلس بھا  كالعقود
  .)56(فیھا یكون الختصاص القضاء العادي 

 من 9أما في األردن، فقد حدد المشرع اختصاص محكمة العدل العلیا حصرًا، وھي الواردة في المادة 
نظر فیھا فإننا ال نجد منھا حالة طلب التعویض من الدولة عن األخطاء قانون محكمة العدل العلیا، وحین ال

  . في األعمال المادیةلموظفیھاالشخصیة 

استنادًا إلى كل ما سبق، فإنھ یمكننا إذن أن نقول إن االختصاص بالنظر في الدعاوى التي تقام بطلب 
ي الذي أضر بالغیر، إنما تكون من التعویض من الدولة بصفة احتیاطیة، والناجمة عن خطأ الموظف الشخص

  ".النظامي"اختصاص القضاء العادي 

أخیرًا، فإننا نشیر إلى أنھ وفي حال قّدمت دعوى لمطالبة الدولة بالتعویض استنادًا إلى مسؤولیة 
یجوز للدولة أن تنفي مسؤولیتھا بصفة تبعیة بعد نفیھا عن الموظف، وذلك المتبوع عن أعمال التابع، فإنھ 
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ومن ذلك أن تثبت الدولة أمام القضاء . 57عمالھا الوسائل التي یملكھا الموظف نفسھ لدفع المسؤولیة عنھباست
 الخاطئ أو أن تنفي الرابطة السببیة بین نشاطھ. انتفاء صفة الخطأ عما قام بھ الموظف من نشاط مادي

  .ھذا وفق القانون المدني اللبناني والمصري. والضرر الذي أصاب الغیر

القانون األردن، وذلك ألن  أن تأخذ بھ اإلدارة في إلى أن ھذا الدفع ال یتصورتجدر المالحظة ولكن، 
ك فإن اإلدارة ال  كذل.58للمضرور مقاضاة الدولة إال بعد ثبوت مسؤولیة الموظفال یجیز المدني األردني 

أن القانون األردني یفترض خطأ المتبوع، ویعتبر ذلك قرینة قاطعة غیر تستطیع أن تدفع المسؤولیة عنھا  
ما یعني أن العالقة السببیة بین ذلك الخطأ المفترض وبین الضرر الذي یصیب المدعي . قابلة إلثبات العكس

  .59بالتعویض مفترضة افتراضًا قاطعًا ھي األخرى

                                                           
 .190 ص. ذكره سبق مرجع الطائي، أحمد عادل. د57

 .189 ص. ذكره سبق مرجع الطائي، أحمد عادل. د58

 .210 ص. ذكره سبق مرجع الطائي، أحمد عادل. د59
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  الخاتمة
  

تناولنا في ھذا البحث موضوع مسؤولیة الدولة عن األخطاء الشخصیة لموظفیھا في األعمال المادیة، 
وھذا یعني أن نستبعد مسؤولیة اإلدارة في حالة الخطأ . استنادًا إلى مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع

لھا القانون اإلداري، وھذا ما جعلنا نمیز بین الخطأ المرفقي والخطأ اإلداري في مطلب المرفقي، فتلك مجا
  .خاص

وقد وجدنا من خالل نصوص القانون المدني األردني، أنھ ال یوجد نص خاص لتنظیم مسؤولیة الدولة 
المجال بما تم عن األخطاء الشخصیة لموظفیھا في األفعال المادیة، وإنما اكتفى المشرع األردني في ھذا 

 لمعرفة فیما إذا كانت 288/1وبناء على ذلك حاولنا دراسة نص المادة . النص علیھ في القواعد العامة
  .الشروط المنصوص علیھا في المادة تنطبق في حالة خطأ الموظف الشخصي في األفعال المادیة

شروط معینة، أھمھا أن وخرجنا باستنتاج أنھ یمكن مساءلة اإلرادة، ولكن بصفة احتیاطیة، وضمن 
وھذا ما جعلنا أیضًا ندرس معیار أن یكون . یكون الخطأ الذي قام بھ الموظف كان أثناء الوظیفة أو بسببھا

  .الخطأ أثناء الوظیفة أو بسببھا

ثم وفي فصل آخر، درسنا دعوى التعویض التي یمكن رفعھا على اإلدارة في ھذه الحالة وشروطھا، 
  ھي مسؤولیة مباشرة أم احتیاطیة، وھل یمكن لإلدارة أن تدفع ھذه المسؤولیة؟وھل مسؤولیة اإلدارة 

وإننا إذا نتمنى أن نكون قد قدمنا شیئًا جدیدًا ومفیدًا في ھذا المجال، لنعرب عن میلنا مع القضاء في 
المدین توجھھ نحو توسیع حالة مسؤولیة اإلدارة بصفتھا االحتیاطیة، ألن ھذا یجنب المضرور حالة إعسار 

كما أننا ندعم المشرع ونقف معھ في اعتباره أن مسؤولیة اإلدارة . ، والذي عادًة ما یكون كذلك حقَا"الموظف"
في ھذه الحالة ھي مسؤولیة احتیاطیة تبعیة، ولیست مسؤولیة مباشرة، وأن للمحكمة أن تقرر مطالبة اإلدارة 

عل القضاء یتجاوز مسألة الصعوبة في تحدید إذ أن ذلك أیضًا یج. من عدمھا، بناء على طلب المضرور
المعیار المناسب والمنضبط الذي یمكن اللجوء إلیھ للتمییز بین حاالت مسؤولیة اإلدارة الشخصیة من المرفقیة 

  .ومن عدم مسؤولیتھا أیضًا

 ھذا واهللا أسأل أن یكون بحثي ھذا زادًا جدیدًا یثري المكتبة القانونیة والباحثین ببعض اإلضاءات في
  .واهللا الموفق. المجال
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