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 ٤٣٩ فريح العنزي. د.إعداد أ

  بدر جاسم محمد اليعقوب ثـــــاسم الباح
 فـي  المسئولية عن استعمال األشياء الخطـرة     ثــــعنوان البح

  الكويتيالقانون 
  القاهرة ةـــــــجامع

  الحقوق ةــــــــكلي
  القانون المدني م ــــــــقس

  )م١٩٧٧ (دكتوراه ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

المادة  في استحدثها الشارع، التي ولما كانت هذه المسئولية المادية
 تقوم على مزيج من مبادئ الفقه ، وبناها على الضرر وحده، مكرر١٩

 تتصل ، فإن لها أهمية علمية بالغة، وقواعد الشرائع الوضعيةاإلسالمي،
 في ذات الوقت بالقواعد األساسيةفي  واإلسالمي،الفقه  في بالمبادئ األساسية
  .وشرعي ،قانوني ، فهذه المسئولية لها جانبان،القوانين الوضعية

القوانين الوضعية  في  تثير هذه المسئولية أفكارا هامة،فمن ناحية
 ،تتطلب عناية خاصة التي  واألشياء، واآلالت الميكانيكية،كاألشياء الخطرة
 ومن . وسوء السلوك الفاحش والمقصود، والخطأ العمدى،الوفكرة االستعم
 أن المباشر ضامن هي ،قاعدة شرعية هامة في  تبعث الحياة،ناحية أخرى

اإلسالمي الفقه  في  بما تثيره من تحديد نظريات هامة،وإن لم يتعمد
  . فضال عن أحكام الدية،كالمباشرة والتسبب
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  منهج الدراسة
القانون  في ن استعمال األشياء الخطرةع  المسئولية،تناولنا موضوع

 األول نعرض فيه لخصائص هذه المسئولية وشروطها :قسمين ، في الكويتي
نخصصه الثاني و ، األول نبحث فيه خصائصها،ونقسمه إلى فصلين
 فنكرسه ألساس المسئولية وأثرها ، من الرسالةالثانيلشروطها أما القسم 

 ،األول أساس المسئولية في  نبين، فصولى ثالثةف ونتناوله ،ووسائل دفعها
 أما الخاتمة فقد اشتملت خالصة ،الثالث وسائل دفعهافي  و، أثرهاالثانيفي و

  .ما توصلت إليه من نتائج
  استنتاجات الدراسة

  :وصلنا إليها من هذا البحث التي أهم النتائج
 الخطرة  قواعد المسئولية عن استعمال األشياءالكويتي اقتبس الشارع :أوالً 

 ومن األفكار القانونية اإلسالمي، مكرر من الفقه ١٩المادة  في المقررة
 بمسئولية جديدة من ، وخرج بهذا االمتزاج بين قواعد النظامين،المعاصرة

 في  لم تعرفها التشريعات العربية تعطى حماية أكبر للمضرورين،نوعها
 والتجأ هذا .كية األخرىكانييمواجهة الحوادث المتزايدة للسيارات واآلالت الم

المباشر ضامن ولو لم " وباألخص قاعدة اإلسالمي،الشارع إلى قواعد الفقه 
 أن ، بعد أن رأى من تطبيقات القضاء،وأحكام الدية الشرعية) يتعمد(يتعمد 

 لم ، من نفس القانون١٩المادة  في المسئولية المؤسسة على حراسة األشياء
في  إذ أن الحارس يستطيع أن ين.حق بالمصاب يلالذيتعد كافية لجبر الضرر 

   .األجنبي السبب بإثبات ،مسئوليته.
 مكرر تقوم على مجرد وقوع الضرر دون ١٩ مسئولية المادة :ثانياً 

المباشر ضامن "البحث عن وجود خطأ أو عدمه من جانب مباشر الضرر 
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أن يثبت  فالمسئولية هنا موضوعية ال شخصية فمجرد ،) "يتعد(ولو لم يتعمد 
 ،المضرور أن الضرر قد أصابه نتيجة الستعمال شئ خطر من قبل المباشر

 أو ، النفسإصابة في  التعمدبإثبات إال وال ينفيها ،قامت مسئولية هذا األخير
  سوء السلوك الفاحش والمقصود الصادر من المصاب

ى  بالنسبة لدفوع المسئولية إل، كعادتهالكويتي، لم يذهب المشرع :ثالثاً 
 بل اقتصر على نوعين من الخطأ ، مكرر١٩المادة  في تطبيق المبادئ العامة

 بإثبات وذلك ، عنهالمسئوليةفي  أن ين، منهماأييستطيع المباشر بموجب 
 كانت نتيجة لسوء سلوك فاحش اإلصابة أو أن ،إصابة النفس في التعمد

 في ما لندرة وقوعه،عملي أكثر منه نظري وهذا الدفع أو ذاك ،ومقصود
 يقع اإلثباتكل األحوال فإن عبء في  و، حصولهماإثباتالعمل ولصعوبة 

  ).المستعمل المباشر(على عاتق المدعى عليه 
 والقائمة على مجرد حدوث ، تتفق المسئولية المشار إليها:رابعاً 

فهوم آخر، مع النزعة  وبم،توزيع الثروات في اإلنسانية مع النظرة ،الضرر
 ، ريبيراألستاذ وهذا ما عبر عنه ،مختلف الشرائع في سادتاالشتراكية التي 

وقد أثيرت الحساسية الديمقراطية بهذا الظلم  ":بالنسبة لنظرية تحمل التبعة 
 مما نشأ عنه عدم ، أضافته المدنية المادية إلى كثير غيرهالذيالجديد 
 مسائل إحدى ال،الحقيقة في  فكانت هذه المسألة،توزيع الثروات في المساواة

 باستغالل ، أولئك الذين يملكون األموال ينشئون،ولدها هذا التوزيعالتي 
 وأولئك المحرومون من الثروات يتحملون نتائج هذا ، أخطارا جديدة،األشياء

   .االستغالل الضخم
  

  


