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 : ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة مسألة مهمة تتعلق بأضرار تحصل في الواقع كثيرًا، وهي األضرار         

غيرهم.  إذ يحصل كثيرا في الحياة العملية التي تلحق باألفراد أثناء وجودهم في أماكن يشغلها 
ان يتعرررا الشررإلص لة ررابة انررد تواجررده فرري أمرراكن يشررغلها اانرررون، مثررال ذلرر  ان يتعثررر 
شإلص وهو يتجول في أحد االسواق أو المطاام بسبب وجود ماء أو شريء للرق الرأل األرا 

 لطريق العام.فيصاب بجروح، أو يسقط في حفرة ليست ظاهرة في أرا يقطعها ليصل الأل ا
ان القانون العراقي لم يضع تنظيما نا ا ومستقال لهذا النرو  مرن األضررار، ولارن القواارد     

العامرة فيررق تقضري بررالت ام كرل مررن يضرر بغيررره ،تعرويا الضرررر، أمرا القررانون االنالير   فيوجررد 
ن لمعالجرة فيق تنظيم متمي  يحكم المسألة مرن كافرة جوانبهرا، وقرد جراء هرذا التنظريم فري تشرريعي

هررذا النررو  مررن االضرررار فضرراًل امررا رسررإلق قررانون السرروا،ق القضررالية الررأل مررد  سررنين  ويلررة. 
ونعتقد ان دراسرة هرذا التنظريم فري القرانون االنالير   بمرا يضرعق مرن تفا ريل دقيقرة تفرت  البراب 

حرامين واسعًا أمام فهم هذه القوااد العامة، وتقردم للمشرتغلين ،هرذا الحقرل القرانوني مرن قضراة وم
موردًا مفيدًا لتحديد الج ليات التي تنطبق اليها، وتعطي المشر  تصورا شامال لما ينبغي أنذه 

 .في االاتبار اند التفاير في ا الح القانون المدني
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Abstract : 

   We address, in this study, an important issue concerning the harms 

done in reality, namely the harms to individuals while in places 

occupied by others. It is very common for a person to be injured when 

he is in places occupied by others. For example, a person stumbles 

around a market or restaurant because there is water or something 

slippery on the ground, or he falls into a pit that is not apparent in a 

land that separates it from the highway. 

  The Iraqi law did not establish a special and independent treatment for 

this kind of harms, but its general rules require the obligation of anyone 

who harms others to compensate these harms, while English law has a 

distinct organization that governs the issue in all its aspects. This 

regulation came in two legislations to deal with this type of harms, as 

well as long-standing case law. We think that the examination of these 

issues in English law, with its precise details, opens the door to the 

understanding of these general rules in our law, and provides legal 

practitioners and judges with a useful resource for determining the 

particular cases to which they apply. 
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 : المقدمة   
ونيررة، ان القاارردة الترري تقضرري بمنررع االضرررار برراانرين مشررتركة فرري جميررع األنظمررة القان      

وهذا بغا النظر ان التفاوت في  ريقة تنظيم المسؤولية التري تنشرأ ارن االنطراء التقصريرية 
امومًا. فهناك أنظمة تضع قوااد اامة اجماليرة تقضري بمنرع ايقرا  الضررر ولمسرؤولية محدثرق 
ان تعويا المضرور، وهذا دون ايراد تطبيقات تفصيلية أو تصورات لحاالت هرذه المسرؤولية 

كل محدود جدًا، وهذا ما فعلق القانونان المدنيان الفرنسي والمصر . وهناك قروانين تركر  إاّل بش
الأل ايراد التطبيقات والتفا يل، ا  ارا  ور السلوك التي تعد أنطاء تقصيرية مع  ررق 
معالجة األضرار التي تنشأ انها، وهذا هو مسل  القوانين االنالواميركيرة وفري مقردمتها القرانون 

   .االنالي
أما القانون العراقي فلم يأنذ بأ  من المنهجين، ،ل حراول اتبرا  الصرياغة التجريديرة الحديثرة   

في وضع نصو ق وأراد في الوقت ذاتق إرضاء ن اة الحفرا  الرأل التقاليرد المسرتمدة مرن الفقرق 
اقري االسالمي الذ  يعرا التطبيقات وال يفضل  ريقرة القواارد العامرة. ونعتقرد ان القرانون العر 

لم يكن موفقا في هذا المسل ، وكان اليق ان يإلتار  ريقة واضحة في إيراد أحكام العمل غير 
 المشرو  بانتيار أحد المنهجين المتقدمين.

ونريد في هذه الدراسة ان نتنراول مسرألة مهمرة تتعلرق بأضررار تحصرل فري الواقرع كثيررًا، وهري   
في أماكن يشغلها غيرهم.  إذ يحصل كثيرا في األضرار التي يتعرا لها األفراد أثناء وجودهم 

الحيرراة العمليررة ان يتعرررا الشررإلص لال ررابة انررد تواجررده فرري أمرراكن يشررغلها اانرررون، مثررال 
ذلرر  ان يتعثررر شررإلص وهررو يتجررول فرري أحررد االسررواق أو المطرراام بسرربب وجررود مرراء أو شرريء 

قطع أرضًا ليصرل للق الأل األرا فيصاب بجروح، أو ان يسقط في حفرة ليست ظاهرة وهو ي
الررأل الطريررق العررام، أو ان يتسررلق  فررل جرردار أحررد المنررالل فيسررقط الررأل أشررياء حررادة ويصرراب 
بجررروح، أو ان يرردنل بعررا األ فررال الررأل منطقررة ،نرراءش غيررر مسررّورة بشرركل جيررد فيجرررح بعضررهم 
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أثنرراء العبررد بررأدوات العمررل أو انررد مرررورهم باألسرر، غيررر المكتملررة، أو ان يصرراب  فررل فرري 
 لعاب بسبب اطل في أدوات اللهو، وهكذا.مدينة أ

والسررؤال فرري هررذه الحرراالت هررو  هررل يسررتحق المتضرررر التعررويا امررا يلحقررق مررن ضرررر      
وهررل يجررول لررق ان يطلررب الرر ام شرراغل المكرران ،رردفع التعررويا اررن هررذه االضرررار   وهررل يوجررد 

 تنظيم قانوني لذل    
ليرر   مررن هررذه المسررألة، إذ يوجررد تنظرريم نريررد فرري هررذا البحررد ان نرردرا موقررن القررانون االنا   

متمي  فيق يحكم المسألة من كافة جوانبها، وهو تنظريم وارد فري تشرريعين  ردرا هنراك لمعالجرة 
هررذا النررو  مررن االضرررار فضرراًل امررا رسررإلق قررانون السرروا،ق القضررالية الررأل مررد  سررنين  ويلررة. 

ضرررع التصررررورات الممكنررررة مررررع فالقرررانون االناليرررر   يتبررررع مرررنهق ايررررراد التطبيقررررات التفصرررريلية، في
احكامهرررا ويحررراول حصرررر كرررل مرررا يمكرررن حصرررولق منهرررا. وهرررذه الطريقرررة تفيرررد الررردارا والمتتبرررع 
والقاضي في معرفة ج ليات المسألة حتأل في القوانين التي تتبع نهجًا آنر، فقد ثبت امليرًا ان 

 جهات النظر.ايراد قوااد مفر ة في العمومية يؤد  الأل تباين في التطبيقات وانتالف في و 
ان القانون العراقي لم يضع تنظيمرا نا را ومسرتقال لهرذا النرو  مرن األضررار، ولارن القواارد    

العامررة فيررق تقضرري بررالت ام كررل مررن يضررر بغيررره ،تعررويا الضرررر، والمسررؤولية اررن الضرررر قررد 
تاررون واجبررة االثبررات أو مفترضررة. وهنرراك أ،ررواب للمسررؤولية المفترضررة فرري مررا يتعلررق بموضررو  

بحررد منهررا مسررؤولية  رراحب الحيرروان و رراحب البنرراء أو المقرريم فيررق والمتصرررف فرري ااالت ال
الميكانيكيرة أو األشرياء غيرر الحيرة. والنصروي التري نظمرت هرذه المسرالل نصروي اامرة كمرا 
ذكرنررا، وان تطبيقهررا قررد أثررار جملررة مررن المشرراكل المتعلقررة بالتفسررير او التطبيررق الررأل مصرراديق 

لرررأل القضررراء. ونعتقرررد ان دراسرررة المسرررألة فررري القرررانون االناليررر   بمرررا الحررروادل التررري ارضرررت ا
يضعق من تفا يل دقيقة تفت  الباب واسعًا أمام فهم هذه القوااد العامة، وتقدم للمشتغلين ،هرذا 

 الحقل القانوني من قضاة ومحامين موردًا مفيدًا لتحديد الج ليات التي تنطبق اليها. 
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كل واف نقسرررم الارررالم الرررأل مبحثرررين، نإلرررّص األول منهمرررا ومرررن أجرررل دراسرررة الموضرررو  بشررر   
بمفهرروم مسررؤولية شرراغل المكرران، والثرراني بأحكررام هررذه المسررؤولية. ونتنرراول فرري المبحررد األول 
معنرررأل مسررررؤولية شرررراغل المكرررران وتطورهررررا التررررأريإلي فرررري القررررانون االناليرررر  ، وكررررذل   بيعتهررررا 

حرد أيضرا تحديرد الطررف المسرؤول، ونقصرد القانونية وتميي ها من غيرها. ونتناول فري هرذا المب
 بق شاغل المكان فنبين معنأل الشاغل ثم معنأل المكان.

أمررا المبحررد الثرراني فنتنرراول فيررق الصررورتين اللتررين تنقسررم اليهمررا مسررؤولية الشرراغل، ونقصررد    
،ذل  مسؤوليتق تجاه مرن يردنلون الرأل المكران بصرفة لالررين، ومسرؤوليتق تجراه مرن يردنلون اليرق 

متجاولين، وهذا من نالل تحديد معنأل كل من ال الر والمتجاول وأحكام المسؤولية تجاه بصفة 
 كل منهما.

وفي نتام الدراسة نورد أهم النتالق التي نتو ل اليها مرن نرالل البحرد، وكرذل  المقترحرات    
التي نقدمها أمام المشر  العراقري وكرل المشرتغلين بالقرانون مرن قضراة ومحرامين وغيررهم، وذلر  

 ،هدف االستفادة من تجارب األمم األنر  في هذا المجال.
 المبحد األول

 كانمفهوم مسؤولية شاغل الم
ال يوجرررد فررري القررروانين المدنيرررة ذات الرررنهق الالتينررري تنظررريم نررراي بمسرررؤولية ت فررررا الرررأل     

شاغل المكران ارن األضررار التري تلحرق بمرن يردنل الرأل هرذا المكران، ولارن توجرد قواارد اامرة 
تمنع االضرار باانرين، كما توجد قوااد نا ة بأنوا  من األضرار قد تقترب من هذا التنظيم 

. أمررا القررانون االناليرر   فقرد نظررم بشرركل مفصررل أحكرام المسررؤولية الترري يتحملهررا شرراغل القرانوني
المكرران اررن األضرررار الترري تلحررق باألشررإلاي انررد تواجرردهم فيررق. ولبيرران هررذه المسررالل نقسررم 
الاالم الأل مطلبين، نتناول فري األول منهمرا التعريره ،هرذه المسرؤولية مرن نرالل ،يران معناهرا 

 لقانونية، أما المطلب الثاني فنإلصق ،تحديد من يتحمل هذه المسؤولية. وتطورها و بيعتها ا
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 المطلب األول
 التعريف بمسؤولية شاغل المكان

مرررن أجررررل التعريررره بمسررررؤولية شررراغل المكرررران نبرررردأ ،بيررران معنررررأل هرررذه المسررررؤولية وتطورهررررا    
فررري القرررانون االناليررر   فررري الفرررر  األول، ثرررم نوضررر   بيعتهرررا القانونيرررة وتميي هرررا مرررن  الترررأريإلي

 غيرها من  ور المسؤولية التي قد تشتبق ،ها في الفر  الثاني.
 الفرع األول

 معنى مسؤولية شاغل المكان وتطورها التأريخي
ع وقو  الضرر، واذا ان الهدف األول للقوااد التي تنظم أحكام المسؤولية التقصيرية هو من    

وقررع الضرررر فيجررب ان يجبررر بطريقررة تمحررو كررل أثررر لررق بقرردر االمكرران. وتإلتلررن القرروانين فرري 
تحديد الطرق التي تعالق من ناللها مسرألة جبرر األضررار، ويتمير  القرانون االنالير   بمنهجيرة 

هررو  تقرروم الررأل تتبررع الج ليررات الترري تعرررا الررأل القضرراء ومررا يصرردر فيهررا مررن األحكررام، وهررذا
مرررنهق االاتمررراد الرررأل السررروا،ق القضرررالية. وقرررد  رررورت هرررذه السررروا،ق تنظيمرررًا نا رررًا بمسرررؤولية 
شاغل المكان قبل ان ينظمق المشر  االنالي   في قانونين، ونتناول في فقرتين معنرأل مسرؤولية 

 شاغل المكان والتطور التأريإلي لهذه المسؤولية بالترتيب.
 ان:معنى مسؤولية شاغل المك -أولا     
لقد ا،تدات السوا،ق القضالية االنالي ية تنظيمًا نا ًا بأضرار تقع في الحياة العملية كثيرًا،    

فهنرراك  (1)وهرري األضرررار الترري تصرريب األشررإلاي أثنرراء وجررودهم فرري أمرراكن يشررغلها اانرررون.
الاثيررر مررن الحرروادل الترري تررؤد  الررأل إ ررابة شررإلص بجررروح وهررو يتبضررع دانررل أحررد األسررواق 

ة، أو انرررد تجولرررق فررري إحرررد  الحررردالق التابعرررة للمؤسسرررات الإلا رررة او العامرررة. وتاثرررر المرك يررر
حوادل إ ابة األ فال بالإلصوي اند تواجدهم في أماكن امل لم تسرّور جيردا، أو فري أثنراء 

                                                             
(1) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, 7th ed., Pearson Education 

Limited, England, 2009, p. 162. 
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لهوهم في أحد مراك  التسلية، أو تطفلهم الأل أماكن نا ة كالمنالل وا ا،تهم بسبب السقوط 
 (1)دة لم توضع في مكان آمن مثاًل.من الجدار الأل آلة حا

وهذه األضرار تقام بشأنها الدااو  الأل من يشغل المكان بسبب تإللفق ان اتإلاذ الحيطرة     
فمرررن يشررغل مكرران العمررل يجررب ان ال يترررك فتحرررات  (2)والعنايررة الاللمررين لمنررع وقررو  الضرررر،

ترررك جرردارًا مبنيررًا مررن يتسررلل منهررا األ فررال الررأل الرردانل، و رراحب مركرر  التسررلية يجررب ان ال ي
الطا،وق بحافات حادة منإلفضة في مكان تواجد األ فرال ولهروهم الحتمرال سرقوط أحردهم اليرق 

ومررن هنررا نشررأ تنظرريم متميرر  لمسررؤولية شرراغل المكرران اررن اال ررابات الترري  (3)وا ررا،تق بجررروح.
ن بموافقررة يتعرررا لهررا الوافرردون الررأل هررذا المكرران، وهررؤالء الوافرردين قررد يكررون دنررولهم الررأل المكررا

شاغلق كاألسواق ومراك  التسرلية، أو مرن دون موافقترق كالمتسرللين واللصروي أو مرن يتجولرون 
 (4)بحسن نية فيدنلون أراا نا ة دون ادراك منهم لذل .

                                                             
(1) Luke Bennett, 'Judges, child trespassers and occupiers’ liability in the built 

environment', In: COBRA 2010, Paris, France, 2-3 September 2010, p. 3. 
(2) Tony Weir, A Casebook on Tort, 9th edition, Sweet & Maxwell, London, 2001, 

p. 38. 
 

حيرد كران المرداي  1991سرنة   Perry v. Butlins Holiday Worldوقرد  برق هرذا الحكرم فري قضرية  (3)
ذو الثالل سنوات من العمر قد قطعت اذنق اندما سقط الأل جدار من الطا،وق في مإليم العطالت العالد 
للمداأل اليق. وقد كان الجدار منإلفضا ومبنيا من  ا،وق حاد ال وايا جدًا، وكان قريبا من منطقة مفتوحرة 

منتظمرة. قرررت محكمرة االسرت ناف ان تصرميم الجردار وموقعرق، الررذ  ترؤد  فيهرا ارروا اال فرال بصرورة 
يحتمل ان يكون اال فال في قرلق بشكل واض ، يعنري ان المرداأل اليرق قرد أنرل برااللت ام بالحيطرة والحرذر 

 الذ  يفرضق القانون اليق. ينظر في تفا يل هذه القضية 
  Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 166. 
(4) John Cooke, Law of Tort, 9th ed., Pearson Education Limited, England, 2009, 

p. 219. 
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ويتبين ممرا تقردم ان مسرؤولية شراغل المكران هري  رورة مرن  رور المسرؤولية ارن األنطراء    
ل ،تعرويا األضررار التري تنرتق ارن المروت او اال رابة التقصيرية، والتري يلر م بموجبهرا الشراغ

الجسرردية أو تضرررر األمرروال ألشررإلاي يرردنلون الررأل المكرران الررذ  يشررغلق ويتعرضررون الررأل هررذه 
والأل الررغم مرن ان الشرإلص الرذ  يردنل الرأل المكران قرد يكرون لالررا أو متجراولا،  (1)األضرار.

إاّل ان الشرراغل ي سررأل اررن األضرررار الترري تصرريب الجميررع بشررروط ودرجررات متفاوتررة كمررا نررر  
 (2)الحقا بالتفصيل.

 التطور التأريخي لمسؤولية شاغل المكان في القانون النكليزي: -ثانياا    
الع في السوا،ق القضرالية االنالي يرة هرو ان كرل مرن يردنل الرأل أمرالك غيرره كان المبدأ الش    

تجررراولًا يعتبرررر آثمرررًا، واذا تضررررر فررري أثنررراء وجررروده فررري أمرررالك الغيرررر فانرررق يتحمرررل مرررا حرررل برررق 
ويسررتحق ذلرر  ألنررق متجرراول. وهررذه النظرررة الترري سررادت فرري الماضرري كانررت مسررتمدة مررن قاارردة 

وهرري كانررت تعبررر اررن القرريم األنالقيررة الترري كانررت  (3)راكررو(،وضررعها المشررر  اليونرراني القررديم )د
مقبولرررة آنرررذاك فررري المجتمرررع األورلررري. وكانرررت هرررذه القيمرررة األنالقيرررة قالمرررة الرررأل مرررن  الملايرررة 
العقارية حرمة كبيرة، وهي حرمة تجعلها مفضلة ومقدمة حترأل الرأل حيراة البشرر الرذين يردنلون 

 (4)اليها متجاولين.

                                                             
(1)  Anita Stuhmcke and David Barker, Essential Tort Law, 2nd ed., Cavendish 

Publishing Limited, London, UK, 2001, p. 16. 
(2) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 162. 

هرو مشررر  يونراني قررديم مررن أثينرا كرران يصردر قرروانين تتميرر  بالقسروة والصرررامة، وتسررتعمل  "Draco"دراكووو   (3)
 كصفة لهذه القوانين. ينظر   "Draconian"دراكوني كلمة 

   Black's Law Dictionary, 9th Edition, Editor in chief: Bryan A. Garner and others, 
West A. Thomson Reuters business, 2009, p. 566. 

(4) Luke Bennett, Judges, child trespassers and occupiers’ liability in the built 
environment, op. cit., p. 5-6. 
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المكرران بصرررفة لالرررين فرران الشررراغل يكررون مسررؤواًل امرررا يصرريبهم مرررن  أمررا مررن يررردنلون الررأل   
أضرار فيق، وكانت هذه المسؤولية تإلتلن من حيد الشدة بحسب نرو  الشرإلص الرذ  يفرد الرأل 
المكرران، فقررد كرران الشرراغل مل مررا بررأالأل درجررات الحيطررة تجرراه مررن يرردنلون الررأل المكرران الررذ  

قررل مرن حيررد درجررة الحيطرة مطلولررة تجرراه مررن يشرغلق بصررفة متعاقرردين معرق، وكانررت الدرجررة األ
يردنلون الررأل المكرران بسرربب وجرود مصررال  تجاريررة متبادلررة ،يرنهم ولررين الشرراغل دون وجررود اقررد 

 (1)معق، والذين يطلق اليهم )المداوين(.
 Devlinوقد  درت من القضاء االنالي   قديمًا ادة أحكام في هذا االتجاه، ففي قضرية     

v. Jeffray’s Trustee  سقط  فل يبلغ من العمر ست سرنوات فري حفررة ملي رة  1992سنة
( قدما من الشار  العام، ولم تان هذه الحفرة مسورة فغرق الطفل فيها. قررت 22بالطين تبعد )

المحكمرررة ان شررراغل االرا التررري تقرررع الحفررررة فيهرررا لررري، مسرررؤواًل ارررن التعرررويا، وذلررر  ألن 
كرون دنرول الشرإلص الرأل األرا ،نراًء الرأل دارروة المسرؤولية فري مثرل هرذه الحالرة تتطلرب ان ي

مرررن الشررراغل، أو فررري األقرررل ،نررراًء الرررأل إغرررراء يجرررذب الطفرررل اليهرررا، ولرررم يتررروافر أ  مرررن هرررذين 
 .Robert Addie and Sons (Collieries) Limited vوفرري قضررية (2)األمرررين.

Dumbreck  كرران هنرراك  فررل يبلررغ مررن العمررر أرلررع سررنوات قررد دنررل الررأل أحررد  1929سررنة
المنرراجم تجرراولا فسررقطت اليررق إحررد  النرراقالت العا لررة دانررل المررنجم وسررحقتق فمررات، فقررررت 
المحكمة ان  احب المرنجم لري، مسرؤواًل ارن تعرويا والرد  الطفرل ألن األنيرر تجراول الرأل 

  (3) حرمة األمالك الإلا ة.

                                                             
(1) Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, 7th ed., Routledge-Cavendish, London 

and new York, 2009, p. 201. 
(2) Luke Bennett, Judges, child trespassers and occupiers’ liability in the built 

environment,op. cit., p. 5-6. 
(3) Ibid., p. 4. 
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  كران يميرل وهذين الحكمين يبينا ،وضوح االتجاه الإللقي الذ  كان سالدا في السرا،ق، والرذ   
الأل حماية حرمة االمالك العقارية الإلا ة وتقديمها حتأل الأل حياة االنسران الرذ  يثبرت كونرق 
متجاولا اليها. ولناًء الأل هرذا التوجرق، لرم تارن السروا،ق القضرالية تقررر أ  التر ام الرأل شراغل 

كانرت تمير  المكان باتإلاذ الحيطة الاللمة لتأمين األشإلاي الذين يدنلون اليهرا كمتجراولين، و 
 (1)في هذا الشأن ،ين الوافدين المداوين والمرنص لهم بالدنول ولين المتجاولين.

وقررد كانررت السرروا،ق القضررالية تفرررق ،ررين ارردة أ ررناف مررن الرردانلين الررأل المكرران، فالررذين     
يسرررم  لهرررم الشررراغل برررالوجود فررري المكررران ألغراضرررق الإلا رررة كررران يطلرررق الررريهم )الم رّنصرررين 

licensees ،) وكان الشاغل يسأل ان األضرار التي تلحقهم جراء األنطرار التري تارون نفيرة
 (2)اليهم، والتي يعلم الشاغل ،ها وال يمكن للمضرور ان يكتشفها حتأل باتإلاذ نطوات معقولة.

( وهم الذين يكرون وجرودهم فري المكران مرن أجرل متابعرة أامرالهم inviteesأما )المداوون     
لسروا،ق القضرالية تضرع الرأل الشراغل الت امرا أوسرع نطاقرًا لمصرلحتهم، مع الشاغل، فقد كانرت ا

وهررو الت امرررق باتإلرراذ العنايرررة المعقولرررة لجعررل المكررران آمنررًا بالنسررربة الررريهم ولشرركل معقرررول. وهرررذا 
الهيكل الهرمي الذ  كان سالدا في السوا،ق االنالي ية قد فت  الباب واسعًا أمرام الجردل العميرق 

 ردر قرانون  1921وفري سرنة  (3)أو الرداوات الضرمنية لردنول المكران.بشأن وجود الموافقرات 
مسؤولية الشاغل الذ  وّحد ف تي المداوين والمرنص لهم ،دنول المكان وأ لق الريهم جميعرًا 

  (4))ال الرين(، وجعل مسؤولية الشاغل تجاههم قالمة الأل اناللق ،واجب الحيطة الاللمة.

                                                             
(1) Luke Bennett, Judges, child trespassers and occupiers’ liability in the built 

environment, op. cit., p. 4. 
(2) Paul Mitchell, A History of Tort Law 1900–1950, op. cit., p. 111. 
(3) The case: Indermaur v. Dames (1866) LR 1 CP 274; LR 2 CP 311. In: Paul 

Mitchell, A History of Tort Law 1900–1950, op. cit., p. 111. 
(4) Paul Mitchell, A History of Tort Law 1900–1950, op. cit., p. 112. 



 

اليت تلحق مسؤولية شاغل املكان عن األضرار    

 دراسة يف القانون االنكليزي  بالزائرين واملتجاوزين

 

 منهل علي حسني م.د.

 

 

 

 

 
131 

األضرررار الترري تصرريب المتجرراولين الررذين يرردنلون الررأل لررم يعررالق  1921ولاررن قررانون سررنة    
األماكن دون داوة او ترنيص، فبقيت المسؤولية تجراه هرؤالء فري نطراق السروا،ق القضرالية ولرم 
تقنن كما في المسرؤولية تجراه ال الررين. وكانرت السروا،ق القضرالية االنالي يرة تقررر ان المتجراول 

ء وجروده فري مكران يشرغلق غيرره، وهرذا مرا لرم يكرن ال مسؤولية تجاهق اذا ما تعرا للضرر أثنا
الضرر ناتجا ان تعمد شاغل المكان او إهمالق الجسيم. وهذا يعني ان مسؤولية الشراغل تجراه 
المتجرراولين كانررت محرردودة جرردًا، فلرري، هررو مسررؤواًل سررو  اررن األضرررار الجسرردية الترري تصرريب 

 (1)المتجاول، والتي تنشأ ان تعمد الشاغل او تهّوره.
 British Railways Board ردر قررار مجلر، اللروردات فري قضرية  1912وفري سرنة     

v. Herrington والذ  قررر فيرق المجلر، ألول مررة ان شراغلي األمراكن الريهم التر ام ،ترأمين ،
أمررراكنهم بحيرررد ال يتضررررر مرررن يررردنل اليهرررا بصرررفة لالرررر أو حترررأل متجررراول. فالمتجررراول الرررأل 

وحياة هذا االنسان وسالمة جسده يجب ان تقدم الأل حرمرة األماكن انسان من جمااة البشر، 
الممتلاررات. ويجررد هررذا الحكررم أساسررق فرري واجررب اررام مفررروا الررأل جميررع البشررر هررو )واجررب 

 (2) االنسانية المشتركة(، وهو واجب تفرضق روح الحداثة والعصر.
األسرراا اهررد الررأل لجنررة ا ررالح القررانون االناليرر   بمهمررة التو ررل الررأل  1911وفرري سررنة     

الذ  ،نأل اليق اللوردات قرارهم في هذه القضية، و لب من اللجنرة ان تبحرد فري مرد  امكران 
ان يشرررمل التنظررريم التشرررريعي لمسرررؤولية الشررراغل تلررر  األضررررار التررري تلحرررق بالمتجررراولين. وقرررد 

، والررذ  سررمي ،ررر )قررانون 1994قرردمت هررذه اللجنررة تقريرهررا الررذ  تررم ااتمرراده كتشررريع فرري سررنة 
(، وقد وضع هذا القرانون األسراا لتقريرر مسرؤولية الشراغل تجراه 1994الشاغل لسنة مسؤولية 

                                                             
(1) Paul Mitchell, A History of Tort Law 1900–1950, 1st ed., Cambridge University 

Press, United Kingdom, 2015, p. 111. 
(2) Luke Bennett, Judges, child trespassers and occupiers’ liability in the built 

environment, op. cit., p. 4. 
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المتجاولين سواء أكانوا برالغين أم أ فرااًل، ومسرؤوليتق أيضرا تجراه بعرا ال الررين اانررين غيرر 
 (1) .1921المشمولين بقانون سنة 

ن أ رربحا يغطيرران وحاليررًا نجررد مسررؤولية شرراغلي االمرراكن منظمررة فرري هررذين التشررريعين الررذي   
واللررذين أنررذ كررل منهمررا  (2)مسرراحات واسررعة مررن الحرروادل الترري تترتررب اليهررا أضرررار ل فررراد،

بمفرراهيم سرربق ان أسسررتها السرروا،ق القضررالية، وسرروف تاررون دراسررتنا للمسررالل الترري تنرردر  فرري 
 موضو  البحد بحسب التنظيم القانوني الذ  وضعق هذان القانونان.

 الفرع الثاني
 القانونية لمسؤولية شاغل المكان وتمييزها من غيرهاالطبيعة 

ان مسررررؤولية شرررراغل المكرررران تتميرررر  بطبيعررررة نا ررررة تجعلهررررا تإلتلررررن اررررن  ررررور المسررررؤولية    
التقصيرية األنر ، وللوقوف الأل ذل  نقسم الاالم الأل فقرتين، نتناول في األولأل منهما الطبيعة 

 ا من غيرها.القانونية لهذه المسؤولية، وفي الثانية تميي ه
 الطبيعة القانونية لمسؤولية شاغل المكان:  -أولا     
ان االلت ام الذ  يقع الأل الشاغل هو الت ام باتإلاذ العنايرة المعقولرة، فلري، هرو مسرؤواًل بسربب    

قيامق بعمل ايجا،ي أد  الأل وقو  الضرر، ،رل بسربب تإللفرق ارن جعرل المكران الرذ  يشرغلق آمنرًا 
استطااتق ذل  مما أد  الأل حدول الضرر. ولعبارة أنر ، فان مسؤولية الشاغل الأل الرغم من 

تنشررأ مررن تحقررق القرردرة لديررق للقيررام بعمررل مررا ولانررق أحجررم انررق، وهررذا العمررل هررو قيامررق بمررا يجعررل 
المكان آمنًا إذ كان يجب اليق ان يقوم ،ذل  ألنق متمكن منق. وهذا بإلالف مسؤولية من يصردر 

يكرون مسرؤواًل ارن نترالق هرذا الفعرل الضرارة كالصرانع الرذ  ينرتق أشرياء مضررة انق فعرل ايجرا،ي ف
  (3) بالصحة، والذ  يكون مسؤواًل بسبب قيامق بصنع أشياء نطرة.

                                                             
(1) Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, op. cit., p. 201. 
(2)  Vivienne Harpwood, principles of Tort Law, 4th ed., Cavendish Publishing 

Limited, London, UK, 2000, p. 187. 
(3) Tony Weir, A Casebook on Tort, op. cit., p. 38. 
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فالشاغل يكون مسؤواًل ارن األضررار التري تنرتق ارن حالرة المكران ذاترق، أو ارن األمرور التري     
متنرع ارن القيرام ،هرا، وهرو يلتر م باتإلراذ العنايرة كان يجرب اليرق ان يقروم ،هرا فري هرذا المكران او ي

الاللمة لمنع وقو  الضرر بالموجودين في المكران. والمعيرار فري هرذه العنايرة موضرواي هرو ،رذل 
العنايررة المعقولررة أ  المعتررادة بحسررب ظررروف كررل قضررية، ومررا دام األمررر كررذل  فقررد ترررك القررانون 

، ومن ذل  وجوب تحقق العالقة السببية ،ين نطرأ االنالي   مسالل كثيرة الأل حكم القوااد العامة
الشاغل والضرر، وضرورة كون الضرر قريبًا ومباشرًا ولي، بعيدًا، ومسألة االتفراق الرأل االافراء 

 (1)من المسؤولية.
أما من حيد مد  المسؤولية فان الشاغل ال يل م فقط بأن ال يلحق الضرر باانرين، ،ل هو    

يهم. فالشراغل اليررق ان يصرل  المكران الررذ  يشرغلق، وأن يجعرل ميولررق ملر م بمنرع وقرع الضرررر الر
  (2)تجاه سالمة ال الر ال تجاه حفظ المكان.

ويجرب الرأل الشراغل ان يحمري ال الرر حترأل مررن األضررار التري تصردر ارن ال الررين اانرررين،    
وده فرري فعلررأل الرررغم مررن ان هررؤالء ال الرررين الرريهم الترر ام تجرراه أ  شررإلص موجررود أو يحتمررل وجرر

المكان، إاّل ان هذا هو االلت ام العام باالمتنا  ان االضرار باانرين، فهم ليسوا مسرؤولين ألنهرم 
جعلوا المكان نطرا الرأل غيررهم، ،رل الشراغل هرو المسرؤول إذ كران يجرب اليرق ان يجعرل المكران 

ا األضررار آمنًا ،نحو معقرول بالنسربة الرأل ال الرر. ومرن ثرم فران الشراغل يكرون مسرؤواًل ارن تعروي
التررري تلحرررق ،هرررذا ال الرررر المتناارررق ارررن امرررل واجرررب اليرررق، وهرررو امتنرررا  ناشررر  ارررن اهمرررال أو 

ومثال ذل  ان شاغل المكان الذ  فيق بحيرة للسباحة يكون مسؤواًل ان األضرار التي  (3)تقصير.

                                                             
(1)  Peter Handford and Brenda Mcgivern, Two Problems of Occupiers’ Liability, 

Part One- The Occupiers’ Liability Acts and the Common Law, Melbourne 
University Law Review, vol.39, no. 128, 2015, p. 138-139. 

(2) Tony Weir, A Casebook on Tort, op. cit., p. 38. 
(3) Tony Weir, A Casebook on Tort, op. cit., p. 38. 
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تلحق بالشإلص الذ  يمارا السباحة في الحروا بسربب نطرأ لالرر آنرر يقرود قارلرًا آليرًا بسرراة 
 (1)في الحوا ذاتق.

 تمييز مسؤولية شاغل المكان من غيرها: -ثانياا    
يتضمن القانون االنالي   العديرد مرن القواارد التري ترنظم المسرؤولية ارن األضررار التري تلحرق     

بالشررإلص انررد وجرروده فرري أمرراكن أو أراا او  رررق تابعررة ل نرررين، إذ يمكررن ان تقررام الرردااو  
الت ،نرراًء الررأل القواارد العامررة الترري ترنظم المسررؤولية اررن األضرررار لطلرب التعررويا فرري هرذه الحررا

التي تنشأ ان االهمال، أو االلاا  العام، أو االنالل ،واجب يفرضق التشريع. ومن أ،رل األمثلة 
الررأل الواجبررات الترري يفرضررها التشررريع فرري هررذا الشررأن مررا جرراء فرري قررانون األمرراكن المعيبررة لسررنة 

   (2).1999السريعة لسنة ، وكذل  قانون الطرق 1912
 Publicإن مسرؤولية الشرراغل تإلتلرن اررن المسرؤولية الترري تنشرأ امررا يسرمأل )الاررا  العامرة    

nuisance أ  األضرار التي يسببها الشإلص لعامة الناا ولي، لشإلص معين، فهذه األنيرة ،)
شإلص من أمام تنشأ ان األضرار التي تلحق بالمضرور وهو نار  المكان. ومثال ذل  ان يمر 

محل ج ارة فين لق بقطعة شحم وقعت من دانل المحل الأل األرا نارجق، أو ان ي جرح شإلص 
يسير في الشار  بسبب سقوط الثلق اليق من سقن أحد المنالل، أو ان يصاب أحد المارة بسبب 

  (3)انهيار مبنأل.
                                                             

(1)William Norris Q.C., Duty of Care and Personal Responsibility: Occupiers, 
Owners, Organisers and Individuals, Journal of Personal Injury Law—Liability, 
Issue 3/08, Sweet & Maxwell Ltd and Contributors, 2008, P. 190. 

(2) Cees Van Dam, Tort Law, Second Edition, Oxford University Press, oxford, 
United Kingdom, 2013, p. 469. 

 تنظر القضايا ااتية بحسب الترتيب   (3)
  Dollman v. Hillman [1941] 1 All ER 355; Slate v. Worthington Cash Stores Ltd 

[1941] 1 KB 488 (CA); Mint v. Good [1951] 1 KB 517. In: Cees Van Dam, 
Tort Law, op. cit., p. 472 notes (59-61). 
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ية الشراغل، وذلر  واذا أ يب الشرإلص وهرو فري دانرل المكران فيمكنرق التمسر  بقواارد مسرؤول    
أما اذا قام شإلص باااقرة السرير فري بسبب غياب االنتهاك لحق اام او مشترك في هذه الحالة. 

الطريق السريع فانق يكون مسؤواًل ان األضرار التي تنشأ ان ذل ، ويدنل هذا الضرر فري براب 
ؤولية ان يلحرق االلاا  العام ألنق يعتبر تدناًل في حق ارام أو مشرترك. ويشرترط لقيرام هرذه المسر

 (1)بالمداي ضرر ناي جراء ذل ، وهو ضرر يإلتلن ان ذل  الذ  يتمثل بالمضايقات العامة.
( ان Defective Premises Act 1972وتقرر المادة األولأل مرن قرانون المبراني المعيبرة )    

لسركن يلت مرون البنالين والمقاولين الثانويين والمهندسين المعماريين الذين يقومون بأامال تتعلق با
تجاه الغير بأن يقوموا بأامالهم بصورة حصيفة ولشركل احترافري وأن يسرتعملوا مروادا ماللمرة لاري 
تارررون المسررراكن  رررالحة للعررريه انرررد اكتمالهرررا. وهرررذه القااررردة أشرررد  ررررامة ممرررا تفرضرررق قااررردة 

 (2) االهمال، وهي نا ة بالسكن الإلاي وال تسر  الأل المباني التجارية.
 يالمطلب الثان

 تحديد الشخص المسؤول
ان الشرررإلص الرررذ  يتحمرررل هرررذه المسرررؤولية هرررو )شررراغل المكررران(، ومرررن أجرررل االحا رررة ،هرررذا     

المفهرررروم بالتفصرررريل نقسررررم الاررررالم الررررأل فررررراين، األول لمعنررررأل الشرررراغل واانررررر لمعنررررأل األمرررراكن 
 المشغولة.

 الفرع األول
 معنى الشووواغل

( في القانون االنالير  ، ولارن التشرريعات ذات occupierال يوجد تعريه تشريعي للشاغل )    
الصلة تحيل في هذا التعريه الأل السوا،ق القضرالية. والثا،رت بموجرب هرذه السروا،ق ان الشراغل 
هررو الشررإلص الررذ  تاررون لررق سرريطرة كافيررة الررأل المكرران بحيررد يسررتطيع ان يمنررع اانرررين مررن 

                                                             
(1) John G. Fleming, Law of Torts, 9th ed., North Ryde: LBC Information Services, 

1998, p. 461-462. 
(2) Cees Van Dam, Tort Law, op. cit., p. 469. 
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وال يشررترط بعررد ذلرر  ان يكررون الشررإلص حررال ًا ماديررًا أو مالاررًا للمكرران لارري يعررد  (1)الرردنول اليررق.
شاغاًل لق، ،ل المهم هو ان يمارا درجة كافية من السيطرة اليق، وهرذه مسرألة واقرع تإلتلرن مرن 

واأل رل ان تارون السريطرة ماديرة، ولارن يمكرن ان يتحقرق معنرأل الشراغل اذا  (2)حالة الرأل أنرر .
المكرران قانونيررة، وهررذه المسررألة تتبررين ،وضرروح مررن نررالل السرروا،ق القضررالية كانررت سرريطرتق الررأل 

  (3)الرليسة في هذا المجال.
فري  Harris v. Birkenhead Corporationفمثال السيطرة القانونية ما حصرل فري قضرية    

إذ كانررت احررد  السررلطات المحليررة قررد أ رردرت أمرررًا باسررتمالك منرر ل وأالنررت مالاررق  1911سررنة 
يوما من تاريخ االنذار، وفري نرالل هرذه المردة غرادر المالر  ولقري  14ة اناللق في نالل بضرور 

المن ل ناليًا ولان السلطة المحلية لم تضع يدها اليق فعليًا. وفي أثناء ذل  دنرل  فرل يبلرغ مرن 
سنوات الأل المن ل من أحد األ،واب التي لم تغلق جيدًا و عد الأل الطا،ق الثاني وسرقط  4العمر 

ن النافذة فا يب بجروح. اقيمت الداو  الأل السلطة المحلية والمال  السا،ق ،و فهما شاغلين م
للعقار، فقررت محكمة االست ناف ان المال  السا،ق ال شأن لق برالمن ل بعرد اناللرق، أمرا السرلطة 
المحليررة فتعررد شرراغال قانونيررا لررق، وذلرر  ألنهررا أ رربحت  رراحبة حررق قررانوني فرري السرريطرة الررأل 

ان، وهررذا يجعلهررا شرراغاًل إذ كانررت فرري وضررع يمكنهررا فيررق ان تمنررع وقررو  أ  حررادل، بإلررالف المكرر
 (4)المال  السا،ق الذ  انقطعت  لتق بالمن ل بعد اناللق.

وقد يتعدد شاغلو المكان، وفي هذه الحالة يمكن ان يكون الجميرع مسرؤواًل ارن ذات الضررر.     
مثاًل، فان الشاغل يكون هو المستأجر ولري، المالر ، فاذا أجر المال  المبنأل كلق لمستأجر واحد 

                                                             
(1) Vera Bermingham, Tort in a Nutshell, 7th ed., Sweet & Maxwell, 2005, p. 81. 
(2) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 162. 
(3) Emily Finch and Stefan Fafinski, Tort Law, 3rd ed., Pearson Education Limited, 

England, 2011, p. 107. 
 .Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, opتنظرر تفصريالت هرذه القضرية انرد   (4)

cit., p. 162.     

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vera+Bermingham%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vera+Bermingham%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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ولان اذا احتفظ المال  بشغل ج ء من المبنأل كالسلم المشترك، أو احتفظ بالحق في دنول المبنأل 
 (1)الجراء اال الحات، فان كال من المستأجر والمال  يكون شاغاًل في الوقت ذاتق.

، حيرد كران هنراك 1911سرنة  .Wheat v. E Lacon & Coوقرد  برق ذلر  فري قضرية    
شرإلص يملرر  حانررة، وكانرت ترردار مررن قبررل اامرل يسرركن مررع لوجتررق فري غرفررة فرري الطررا،ق األول 
كسرركن نرراي ،همررا دون ان تاررون لهمررا حقرروق فرري الحانررة، كمررا لررم يكررن هنرراك اقررد ايجررار يحكررم 

مقا،رل سكنهما فيها. ولان مال  الحانة كان قد سرم  للعامرل باسرتقبال ضريوف فري الطرا،ق األول 
أجر يأنذه منهم، وفي أحد األيام ماتت لوجة إحد  هؤالء الضيوف اندما سقطت من الأل سلم 
الطوارئ الذ  يو ل الأل الطرا،ق محرل سركنهم بسربب تلرن الردرا، ين، فقررر مجلر، اللروردات ان 

 (2)كال من العامل والمال  يعتبران شاغلين للمكان.
اتبار الشإلص شاغال هو تروافر السريطرة الاافيرة لرق ويتض  مما تقدم ان المعيار الحاسم في ا    

الأل المكان، بغا النظر اما اذا كان للشإلص حق قانوني في المكان أم ال، ويعتمد ذل  الأل 
ظروف كل حالة بعد دراستها مرن قبرل المحكمرة، إذ قرد تتو رل الرأل تإللرن و رن الشراغل الرأل 

ان ليست بالدرجة الاافيرة ليصربحوا الرغم من وجود أكثر من شإلص لهم السيطرة الأل المكان ول
  (3) شاغلين لق.

كان المداأل اليهمرا لوجرين يعيشران فري شرقة  1999سنة  Bailey v. Armesففي قضية     
فوق السوق المرك   الذ  يعمل فيق ال و ، وكان يمكن الو ول الأل سقن هذه الشقة من احد  

، ولانهمرا منعراه مرن ان يجلرب ا   فرل نوافذها. وقد سم  هذان ال وجان ال،نهما ان يلعب هناك
( سرنوات 9آنر معق. وفي أحد األيام نالن الطفل أوامر والديق وأقنرع  رديقق البرالغ مرن العمرر )

بررأن يتسررلق الررأل السررقن مررن نررالل الحديقررة. فسررقط هررذا الصررديق مررن السررقن وا رريب بجررروح، 
غم مرن ان هرؤالء المرالك واقيمت الداو  الأل كل من ال وجين ومالك السوق المرك  . والأل الر 

                                                             
(1) Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, op. cit.,  p. 204. 
(2) Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, op. cit.,  p. 204. 
(3) Vera Bermingham, Tort in a Nutshell, op. cit., p. 81. 

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vera+Bermingham%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vera+Bermingham%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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كانوا يملاون سقن الشقة ايضًا، ااّل انهم لم يكونوا يعلمون شي ًا ان السماح للطفل باللعب هناك، 
ولذا قررت محكمة االست ناف ان ال أحد من المداأل اليهم يعتبر شاغاًل، وذلر  ألنهرم لرم يكونروا 

 (1)يملاون درجة كافية من السيطرة الأل منطقة السقن.
نتيجة ان الشاغل قد يكون هو مال  المكان وحال ه في الوقت ذاتق، وقد يكون مستأجرًا لق أو وال   

مستعيرًا أو أ  شإلص لق الحق في حيالة المكان بحيد يسم  ل نررين بالردنول اليرق أو يمرنعهم 
فاذا كان مال  المكان ساكنا فيق او يستعملق ،نفسق فال اشركال فري ارده مالارا وحرال ا  (2)من ذل .

في الوقت ذاتق، ولان اذا لم يكن المال  هو الذ  يستعمل المكان ،ل تركق الأل مستأجر او وديع، 
أو كان مغصولا منق فان بعا المصااب قد تنشأ بشأن تحديد الشاغل، ويتررك تقردير ذلر  الرأل 

 (3)بحسب ظروف كل قضية.المحكمة 
وأنيرررًا، فرران مسررؤولية الشرراغل تجرراه ال الرررين تتحقررق حتررأل اذا كرران الشرراغل هررو احررد  مؤسسررات 
الدولة، فاذا دات هذه المؤسسة الجمهرور الرأل التواجرد فري مكران تحرت سريطرتها وأ ريبوا بجرروح 

ية الشرراغل، أثنرراء وجررودهم هنرراك فرران الدولررة تاررون مسررؤولة اررن تعويضررهم بموجررب قررانون مسررؤول
 (4)وذل  النطباق و ن الشاغل اليها وتحقق مسؤوليتها حالها حال األفراد في ذل .

 الفرع الثاني
 معنى األماكن المشغولة

ان القانون االنالي   يفرا المسؤولية الأل "شاغلي األماكن" ان اإل ابات التي يتعرا لها    
ال الررون او المتجراولون دانررل هرذه األمرراكن، وقرد اررف قررانون مسرؤولية الشرراغل االنالير   لسررنة 

                                                             
(1) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law,op. cit., p. 162-163. 
(2) Vera Bermingham, Tort in a Nutshell, op. cit., p. 81. 
(3)  J. S. Colyer, A Modern View of the Law of Torts, Pergamon Press Ltd, 

London, UK, 1966, p. 111-112. 
(4)  Tom Cornford, Towards a Public Law of Tort, Ashgate Publishing Limited, 

Hampshire, England, 2008, p. 133. 
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( منررق ،تعررداد مررا يرردنل فيهررا، إذ جرراء فيررق ان 1/3فرري المررادة ) (1)(premisesاألمرراكن ) 1921
مررراكن تشرررمل  األرا، والمبررراني، والمنشررروت الثا،ترررة او المتنقلرررة التررري تشرررمل السرررفينة والمركبرررة األ

 والطالرة.
وقد وّسع القضاء االنالي   نطاق هرذا الرنص ولرم يجعلرق مقتصررا الرأل المنشروت الدالميرة، ،رل    

كمررا  (2)أدنررل فرري نطاقررق أيضررًا المنشرروت الترري تعررد ألغررراا مؤقتررة، ومثالهررا السرراللم والسررقاالت.
جعلق يشمل المالاب الرياضية بالنسبة الأل األضرار التي يتعرا لهرا المتفرجرون أثنراء تواجردهم 

كمررا قررررت السررروا،ق القضررالية ان المصررااد تعتبررر مررن األمرراكن أيضرررًا  (3)فرري السررتاد الرياضرري.
 (2)ق.وكذل  آالت الحفر التي تستعمل لشق الإلنادق واألنفا (4)ألغراا قانون مسؤولية الشاغل،

وهذا مع مالحظة ان هنراك مرن يرر  ان الضررر الرذ  يصريب الشرإلص وهرو فري السرفينة او     
الطالرة او المركبة ال يإلضع دالما ألحكام مسؤولية الشاغل، ،ل يقتصر ذل  الأل األضرار التري 
يتسبب فيها وضع المنشأة ذاتها، أما اذا حصل الضرر بسبب اهمال السالق في القيادة مثاًل فان 

ويقررول هررؤالء ان  ررياغة المررادة  (1)القضررية تإلضررع ألحكررام المسررؤولية الشإلصررية اررن االهمررال.
                                                             

( لهرررا اررردة معررران فررري االنالي يرررة، فقرررد يقصرررد ،هرررا المبررراني او المشرررييدات، أمرررا فررري premisesان كلمرررة ) (1) 
نصرروي موضررو  البحررد فهرري تعنرري االمرراكن الترري هرري ااررم مررن العقررارات المشرريدة وغيررر المشرريدة وكررذل  

 المنقوالت. 
(2) The cases: Wheeler v. Copas (1981) 3 All ER 405; Donaldson v. Brighton and 

Hove Council (2001). In: Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, op. cit., p. 
204. 

(3) Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, op. cit., p. 204. 
 وهي مذكورة اند  (Haseldine v. Daw & Son Ltd [1941] 3 All ER 156)تنظر قضية   (4)

  Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, op. cit., p. 204. 
(5) The case: (Bunker v. Charles Brand & Son Ltd [1969] 2 QB 480). in: John 

Cooke, Law of Tort, op. cit., p. 225. 
(6) Vera Bermingham, Tort in a Nutshell, op. cit., p. 82. 
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إاّل اررن  ترردل الررأل ان الشرراغل ال يكررون مسررؤالً  1921( مررن قررانون مسررؤولية الشرراغل لسررنة 1/1)
األضرار التي تلحق بال الر بسبب حالة المكان ذاتق، أما األضرار التي تنشأ ان النشا ات التري 
تحصل الأل المكان فغير مشمولة بالنص. ولان اذا كان النشاط  ادرا مرن أحرد ال الررين وألحرق 

ملر م ،تروفير ضررا ، الر آنر في المكان ذاتق فان مسؤولية الشراغل تقروم فري هرذه الحالرة، إذ انرق 
الحماية لال لالر في المكان ضد هذه األضرار التي تصردر مرن ال الررين اانررين، ويمكرن القرول 

 (1)ان هذه األضرار تاون ناش ة ان حالة المكان أيضًا ولي، ان النشا ات التي تمارا فيق.
يب فري حرين يرذهب اتجرراه آنرر الرأل ان الشرراغل يكرون مسرؤواًل ارن جميررع األضررار التري تصرر    

ال الر سواء اكانت بسبب حالة المكان ذاتق، أم بسبب األمور التي يقوم ،ها الشاغل في المكان أو 
 (2)التي يمتنع ان القيام ،ها، أ  بسبب إهمالق وتقصيره.

 المبحث الثاني
 أحكام مسؤولية شاغل المكان

الرررأل هرررذا  ان شررراغل المكررران يكرررون مسرررؤواًل ارررن األضررررار التررري تلحرررق بصرررنفين مرررن الررردانلين   
المكان، األول هو  نن ال الرين والثاني هو  نن المتجاولين. ومن أجل ذل  نقسم الاالم الأل 

                                                             
(1) William Norris Q.C., Duty of Care and Personal Responsibility: Occupiers, 

Owners, Organisers and Individuals, op. cit., p. 190. 
( مسرؤولية الشراغل ارن النشرا ات التري تمرارا 2) 3أما قانون مسؤولية الشاغل الاند  فقد قررر فري المرادة   

راح هذا القانون أمثلة لهرذه النشرا ات منهرا التر لق، والغروي، في المكان وتلحق الضرر بال لرين، ويذكر ش
والمهرجانات، ومجالسة األ فال، واألنشططة التي تحصل في المدارا من نالل الردروا غيرر المنهجيرة، 

 واستعمال األسلحة النارية. ينظر في ذل  
 Jennifer E. DeThomasis, Occupiers’ Liability: “Activities Carried Out Upon 

Premises”, The Litigator, Spring, 2005, p. 51-52.   
(2) Peter Handford and Brenda Mcgivern, Two Problems of Occupiers’ Liability, 

Part One- The Occupiers’ Liability Acts and the Common Law, op. cit., p. 
141. 
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مطلبين، نتناول في األول منهما مسؤولية شاغل المكان تجاه ال الرين، وفي الثاني مسؤولية شاغل 
 المكان تجاه المتجاولين.

 المطلب األول
 مسؤولية شاغل المكان تجاه الزائرين

ان الشرراغل يكررون مسررؤواًل اررن األضرررار الترري تلحررق بررال الرين بحسررب قررانون مسررؤولية الشرراغل    
، وللوقرروف الررأل تفصرريالت هررذه المسررألة ال ،ررد مررن ان نبررين أواًل معنررأل ال الررر الررذ  1921لسررنة 

يستحق التعرويا ارن األضررار التري تصريبق، ومرن ثرم نّوضر  أحكرام هرذه المسرؤولية. ومرن أجرل 
 راين معنأل ال الر، ومسؤولية الشاغل تجاهق.ذل  نبحد في ف

 الفرع األول
 معنى الزائوووور

( هو الشإلص الذ  لديق موافقة  ريحة أو ضمنية من الشاغل بالدنول الأل visitorال الر )    
المكررران، وتارررون الموافقرررة  رررريحة فررري حررراالت قليلرررة كمرررا لرررو دارررأل شرررإلص آنرررر لررردنول ،يترررق 

وفي هذه الحالرة يسرتطيع الشراغل ان يقيرد تحركرات ال الرر دانرل المكران، فراذا تجراول  (1)كضين.
ال الررر الحرردود الترري ،ّينهررا الشرراغل فانررق ال يعررد لالرررا فرري هررذه الج ليررة وال يحميررق قررانون مسررؤولية 

. ومثررال ذلرر  ان يررداو الشررراغل ضرريفق الررأل اسررتعمال السررلم للو ررول الرررأل 1921الشرراغل لسررنة 
والن ول منق، فاذا ترك الضين درجات السلم وأنذ بالت حلق الأل الدرا، ين فانق يعد  الطا،ق الثاني

 (2)متجاولا بإلصوي هذا الفعل.

                                                             
(1) John Cooke, Law of Tort, op. cit., p. 221. 
(2)  The case: The Calgarth [1927] P 93 (CA). in: Emily Finch and Stefan Fafinski, 

Tort Law, 3rd ed., Pearson Education Limited, England, 2011, p. 108. 
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واذا من  الشاغل الموافقة لشإلص ما بالدنول الأل المكان ثم سحبها في حين ال ي ال الشإلص    
ان تنتهري هرذه المردة دانل المكان، فيجب ان يسم  لرق بمردة معقولرة يغرادر فري ناللهرا، ولمجررد 

 (1).1994فانق يصب  متجاولًا وتسر  اليق أحكام قانون مسؤولية الشاغل لسنة 
ويمكررن ان تاررون الموافقررة بالرردنول الررأل المكرران ضررمنية مررن نررالل السررلوك او األحرروال، وهررذه    

الموافقرررة تثيرررر بعرررا المصرررااب لعررردم وجرررود تصرررري  مرررن الشررراغل بالررردنول. وتتحقرررق الموافقرررة 
ة انرردما يرردنل الشررإلص الررأل المكرران مررن دون دارروة ولانررق ال يمنررع مررن ذلرر ، وفرري هررذه الضررمني

الحالررة يفترررا ان الشرراغل غيرررر معترررا الررأل دنرررول هررذا الشررإلص الرررأل المكرران. ومثررال ذلررر  
الشرإلص الررذ  يردنل المكرران ،ردون دارروة لغررا الررتالم مرع الشرراغل بشرأن أمررر مرا، أو الشررإلص 

 (2)يء ما، فهؤالء تاون لديهم موافقة ضمنية بالدنول.الذ  يدنل الأل المكان لغرا ايصال ش
ويعتبر الشاغل قد أاطأل موافقرة ضرمنية كرذل  ل شرإلاي الرذين يمارسرون مهنرة معينرة مثرل     

وكذل  اذا الم  احب  (3)قارلي المقياا والبالعين المن ليين، فهؤالء يصنفون قانونا بأنهم لالرين.
لانق لم يفعل شي ا لمنعهم من ذل ، إذ قرد يعتبرر فري هرذه األرا ،دنول المتجاولين الأل أرضق و 

 .Lowery vالحالة قد وافق ضمنيا الأل دنولهم الأل األرا. ومثال ذل  ما حصل في قضية 
Walker AC 10 (HL)  حيد كانت أرا شإلص قريبة مرن محطرة قطرارات،  1911في سنة

طة. وكان  احب األرا يعلم وكان بعا المسافرين يتإلذون ج ءا منها ممرًا للو ول الأل المح
،ذل  ولم يقبل بق، ولانق لرم يتإلرذ أ  اجرراء املري لمنعرق. وحصرل ان دنرل احرد األشرإلاي الرأل 
األرا بقصررد المرررور منهررا ليصررل الررأل محطررة القطررار فهاجمررق حصرران جررام  مملرروك لصرراحب 

يا األرا وأ ابق بجروح. فحكم بأن  احب األرا يعتبر شاغاًل لهرا وقرد سرم  للردانلين ضرمن

                                                             
(1) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 164. 
(2) Emily Finch and Stefan Fafinski, Tort Law, op. cit., p. 108. 
(3) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 164. 
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بالمرور منها ألنق لم يمنعهم من ذل ، ولذا فانق يكون مسؤواًل ان تعويا المضرور الذ  يعتبر 
 (1)لالرًا، حيد لم يضع الشاغل أ  انذار يفيد ،وجود الحصان الجام  في هذا المكان.

والموافقررة الضررمنية قررد تاررون مقيرردة ضررمنيًا أيضررًا، ولررو ان التحقررق مررن هررذا األمررر  ررعب فرري    
الواقررع. ومثالررق دنرررول الشررإلص الررذ  يو رررل الطلبررات الرررأل المنررالل، فهررذا الشرررإلص مسررموح لرررق 
بالرردنول ضررمنا كمررا مررّر ،نررا، ولاررن دنولررق مقيررد بررأن يتواجررد فرري االسررتقبال الرررلي، للمنرر ل ال ان 

 (2)لحديقة مثاًل.يتسكع في ا
ويردنل فرري مفهرروم ال الررر أيضررًا كررل شررإلص يسررم  لررق القررانون ،رردنول األمرراكن ألداء وظيفتررق،    

سررواء اكانررت هنرراك موافقررة  ررريحة مررن الشرراغل أم ال، ،ررل حتررأل اذا كرران الشرراغل رافضررًا دنررول 
لشررر ة هررؤالء. ومثررال مررن يسررم  لهررم القررانون ،رردنول األمرراكن ويعتبرررون لالرررين بحكررم القررانون ا

واال فاليين وموظفي المرافق العامة اند م اولتهم لواجباتهم القانونية، ولان بشرط ان ال يتجاولوا 
 (3)حدود هذه الواجبات.

ولذل   (4)أما الشإلص الذ  يستعمل الحق العام في العبور الأل أرا الغير فال يعتبر لالرًا،    
الأل االشإلاي الذين يوجد الأل  1921ال يوجد واجب قانوني باتإلاذ العناية بموجب قانون سنة 

أراضيهم حق اام في العبور. وقد وضعت هذه القاادة في السوا،ق القضالية القديمة مثرل قضرية 
Gautret v. Egerton  وأيدها مجل، اللوردات حديثًا في احد  القضايا حيد 1867في سنة ،

ن المررداي يمشرري الررأل ممررر اررام فرروق أرا شررإلص، فتعثررر فرري حفرررة وا رريب بجررروح فاقررام كررا

                                                             
 .Emily Finch and Stefan Fafinski, Tort Law, op. cit., pتنظر تفصيالت هذه القضية اند   (1)

109.   
(2) Emily Finch and Stefan Fafinski, Tort Law, op. cit., p. 108. 
(3)  John Cooke, Law of Tort, op. cit., p. 225. 
(4) Cavendish lawcards series, tort law, 3rd ed., Cavendish Publishing Limited, 

London, UK, 2002, p. 67. 
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الررررداو  الررررأل شرررراغل األرا. فرفضررررت داررررواه، وقرررررر مجلرررر، اللرررروردات ان األشررررإلاي الررررذين 
  (1)يستعملون حق العبور ال يعتبرون لوارًا وال متجاولين ولذل  ال يوجد تجاههم واجب ما.

ق من يدنل المكران بموافقرة الشراغل الصرريحة أو الضرمنية، يتضر  واذا حددنا معنأل ال الر بان   
ان كررل شررإلص يرردنل المكرران مررن دون هررذه الموافقررة يعتبررر متجرراولًا، وال تاررون حقوقررق محكومررة 

 كما نر  في المطلب الثاني. 1994،ل بقانون سنة  1921بقانون سنة 
 الفرع الثاني

 المسؤولية تجاه الزائر
   أحكاما اامرة لمسرؤولية الشراغل ارن األضررار التري تلحرق برال الرين، وضع القانون االنالي    

كما نظم أحكاما نا ة ،بعا التطبيقات المهمة التي تحصل في الواقع كثيرًا، وأنيرًا توجد  رق 
وسبل معينة يمكرن للشراغل ان يتوسرل ،هرا للرتإللص مرن المسرؤولية تجراه ال الررين. وللوقروف الرأل 

 الأل ثالل فقرات. هذه المسالل نقسم الاالم
( مررن قررانون سررنة 2/2األحكررام العامررة لمسررؤولية الشرراغل تجرراه ال الرررين  تررنص المررادة ) -أوالً     

الأل ان "الشاغل اليق واجب تجاه ال الرين باتإلاذ العناية المعقولة بحسب الظروف بحيد  1921
أجلرق أو سرم  لرق  ير  ان ال الر سيكون آمنا اندما يستعمل المكان للغررا الرذ  داري اليرق مرن

،ررذل "، وهررذا مررا يعرررف بالواجررب العررام بالعنايررة. ولاررن الشرراغل لرري، مل مررا ،تقررديم أمرران مطلرررق 
لل الرين، ،ل هو مل م فقط باتإلاذ العناية المعقولة. ويالحظ أيضا ان القانون ال يطلب من الشاغل 

نررًا، وذلرر  ألن المكرران قررد ان يتإلررذ العنايررة المعقولررة لجعررل المكرران ذاتررق آمنررًا، ،ررل لجعررل ال الررر آم
يشتمل الأل نطر مرا كمرا فري امراكن التسرلق، ومرا يجرب الرأل الشراغل اندلرذ هرو إاطراء تحرذير 

 (2)معقول بشأن هذا الإلطر.

                                                             
(1) The case: McGeown v. Northern Ireland Housing Executive 1994. In: 

Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 164.             
(2) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 165. 
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ويشترط لتحقق مسؤولية الشاغل ان يثبت ان تإللفق ان اتإلاذ العناية الاللمة كان هو السربب    
ومسؤولية الشاغل تقوم ان كل  (1)ال الر. في حصول الحادل، أ  الحادل الذ  أد  الأل تضرر

ا ابة جسدية يتعرا لها ال الر، وكذل  الضررر الرذ  يلحرق بأشريالق التري تارون معرق فري أثنراء 
 (2)وجوده في المكان.

كان المداي الاب غولرن فقرد البصرر فري  1991سنة  Horton v. Jacksonففي قضية     
إحد  اينيق إثر إ ا،تها بكرة رماهرا الارب آنرر، فأقرام الرداو  الرأل الرامري. ولارن الرامري دفرع 
بأن الحادل كان بسبب نطأ ناد  الغولن الذ  كانا يلعبان فيق، إذ يعتبر الناد  شاغال للملعب 

صب االل ،ين نقطتين معينتين لمنع الارات التري وكان اليق ان يتإلذ واجب العناية من نالل ن
ترمأل من إحداهما مرن ان تصريب مرن يتواجرد فري النقطرة االنرر ، كمرا كران يجرب وضرع االمرة 
تطلب من الالابين في النقطرة الثانيرة ان ينتظرروا الرأل ان يتحررك الالابرون فري النقطرة االنرر ، 

ت محكمة االست ناف هذا االحتجا  قاللة ان وما دام الناد  لم يقم ،ذل  فانق يكون مقصرًا. فرفض
الرن  999العالل لم يكن ليمنع الحادل حترأل الرأل فررا وضرعق، ومرن جانرب آنرر فقرد سرجلت 

جولة غولن لعبت في الناد  ولم تحصل فيها سو  حادثتين فقط في تل  النقطة، وهذا يعني ان 
ب مرن جانرب النراد ، ولنراًء الرأل التحذيرات الموجودة كانت معقولة ولم يكن هنراك إنرالاًل بالواجر

 (3)ذل  فقد حكم بالتعويا الأل الالاب الذ  رمأل الارة ولي، الأل شاغل الناد .
                                                             

(1) Bennett, L. & Crowe, L., Landowners' Liability? Is perception of the risk of 
liability for visitor accidents a barrier to countryside access?, Countryside 
Recreation Network: Sheffield. Available at: http://shura.shu.ac.uk/678/ last 
accessed 6 July 2009, p. 20. 

(2) Bennett, L. & Crowe, L., Landowners' Liability? op. cit.,  p. 21. 
(3) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 165. 

إذ غررق  2991سنة   Darby v. National Trustوهناك قضايا كثيرة في هذا المجال نذكر منها قضية    
 1921رجل أثناء السباحة في ،ركة تابعرة لملر  ترسرت و نري، فاقامرت أرملترق الرداو  بحسرب قرانون سرنة 

لرم يتإلرذ العنايرة المعقولرة. فرفضرت محكمرة مداية ادم وجرود تحرذيرات بشرأن الغررق، وان الترسرت الرو ني 
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التطبيقرررات الإلا ررة للمسرررؤولية تجرراه ال الررررين  لقررد وضرررع القررانون االناليررر   موجهرررات  -ثانيرراً    
لمكان بالعناية محددة بشأن مسالل معينة تإلص الواجب العام الذ  يفرضق التشريع الأل شاغل ا

 المعقولة تجاه ال الرين، وذل  كما يأتي   
 العناية الواجبة تجاه األ فال  -1   
/أ( مرررن القرررانون الرررأل ان "الشررراغل يجرررب ان يكرررون مسرررتعدا للتعامرررل مرررع 2/3ترررنص المرررادة )   

ا اال فال الذين هم أقل حيطة من البالغين، فاذا سم  الشاغل للطفل بالدنول الأل المكان فان هذ
المكان يجب ان يكون آمنا بشكل معقول لطفل من هذا العمر". ويتبين من هذا النص ان القانون 
االنالي   يرك  بشكل ناي الأل ضرورة اتإلاذ العنايرة الاللمرة تجراه األ فرال، وذلر  مرن نرالل 

 (1)ادراك المإلا ر التي قد يتعرضون لها في المكان الذ  يدنلون اليق ك الرين مثل مدن األلعاب.

                                                                                                                                                                         

االست ناف ذل  قاللة ان الغرق كان نطرا واضحًا، حتأل اذا كان  غيرا، ولرذل  لري، هنراك حاجرة للتحرذير 
 منق. ينظر في تفصيالت هذه القضية 

Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 165-166. 
(1) Bennett, L. & Crowe, L., Landowners' Liability? op. cit.,  p. 22. 

 Glasgowقضرية  ، ففري1921وقد كان القضاء االنالي   يطبق هرذه القااردة قبرل ان يشرر  قرانون سرنة     
Corporation v. Taylor   سنوات بعد ان أكل بعرا التروت السرام الرذ   1مات  فل يبلغ  1922سنة

حد  الشركات. وكانت الشركة تعلرم بران التروت مسرموم، ولانهرا لرم التقطق من ادغال في حديقة ناضعة أل
تقم ،تسوير الشجيرة ولم تضرع أ  اارالن تحرذير . وقرد حكرم بمسرؤوليتها الرأل الررغم مرن ان الطفرل لرم يكرن 
لق الحق فري انرذ التروت، ولرو ان مرن أنرذه كران شإلصرا بالغرا لو رن بالمتجراول، ولارن التروت الرذ  يبردو 

مغريا لال فال بشكل واض ، ولمجرد ترك الشركة التوت هناك فانها تارون مسرؤولة ارن شبيها بالارل كان 
 ادم اتإلاذ الحيطة تجاه الطفل. تنظر تفصيالت هذه القضية اند 

      Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 166-167. 
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فاأل فال سيكونون أقل حيطة من البالغين، ويجب ان يضع الشاغل هذه الحقيقة في ذهنق اندما 
   (1)يتعامل مع أ فال يدنلون الأل المكان ك الرين يبغون التسلية في مدينة األلعاب مثاًل.

إذ  2999سنة   Jolley v. London Borough of Suttonوقد  بق هذا الحكم في قضية   
سررنة، وقررد اثررر مررع  ررديقق الررأل قررارب قررديم متررروك فرري اقررار تررابع  14اي فتررأل يبلررغ كرران المررد

للمجل، البلد  حيد يسكنان، فقررر الطفرالن ان يحراوال إ رالحق، وقامرا ،رفرع القرارب بولرة رافعرة 
فتحطمت وسقط القارب الأل أحدهما وا يب بجروح ،ليغة أدت الأل ا ا،تق بالشلل. وقد ااترف 

ان ينقل القارب النق كان متوقعا بشكل معقول ان اال فال سوف ينجذ،ون  المجل، بأنق كان يجب
اليرق، ولانررق اداررأل بررأن المتوقررع هررو دنررول اال فررال للعررب دانررل القررارب وسررقو هم الررأل أرضرريتق 
المتهرلة. أما ما قام بق هذان الطفالن فقد كان استعماال غير معتاد للقارب ولذا فان الحادل الذ  

 (2).حصل لم يكن متوقعاً 
فاتفقت محكمة االسرت ناف مرع وجهرة النظرر هرذه، ولارن مجلر، اللروردات قررر ان هرذا الرنهق     

كان ضيقا جدًا، فيكفي ان يكون متوقعا دنول اال فال الأل القرارب ولري، هنراك حاجرة الرأل توقرع 
ما سيفعلق اال فال بق. واال فال اادة يظهرون ،رااتهم في نلرق أوضرا  نطررة يضرعون أنفسرهم 

ها، وكان يجب أنذ ذل  في االاتبار اند تقردير التحرذيرات المطلولرة لترأمين األ فرال. كمرا ان في
المداأل اليق قد سلم بان نطر قيام اال فال باللعب في القارب كان متوقعًا، وانق كان يجب لذل  

  ان ينقل القارب لاي يمنع الإلطر األوسع الذ  اسأل ان يرافق ذات الفعل، ولم يكن نقلرق ينطرو 
 (3)الأل م يد من الجهود والنفقات.

                                                             
(1) Miquel Martin-Casals (ed.), Children in Tort Law, Part II: Children as Victims, 

Springer-Verlag/Wien, Germany, 2007, p. 270. 
 .Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op تنظرر تفصريالت هرذه القضرية انرد  (2)

cit., p. 166.     
(3) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 166. 
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ولان الأل الرغم مما تقردم، فران الشراغل يحرق لرق ان يفتررا ان اال فرال الصرغار جردا ال ،رد    
ففي قضية   (1)من ان يرافقهم أحد يعتني ،هم، وان هذا قد يقلل درجة العناية المتوقعة من الشاغل.

Phipps v. Rochester Corporation   مرداي  فرال يبلرغ الإلامسرة مرن كران ال 1922سرنة
سنوات. فاجتالوا أرضًا مفتوحة حيد كان المرداأل  1العمر، وكان يلتقط العليق مع أنتق البالغة 

اليررق يبنرري فيهررا ،يوتررًا، وكانررت هررذه االرا تسررتعمل امومررًا مررن قبررل اال فررال المحليررين كمنطقررة 
ية محاولة لمنع دنول اال فرال. للعب، والأل الرغم من ان المداأل اليق يعلم ،ذل  فانق لم يقم بأ

وقد كان المداأل اليق قد حفر نندقا  ويال واميقا في وسط االرا، فسقط الطفرل فيرق وكسررت 
ساقق. وقد حكم بعدم مسؤولية شاغل األرا الن من حقق ان يتوقع ان اابراء العقرالء لرن يتركروا 

االنطرار فري االقرل. والرأل ا فالهم ليدنلوا الأل مثل هذه االرا من دون ان يقوموا هم ،رتفحص 
الرررغم مررن ان شرراغل األرا لررم يبعررد اال فررال ممررا يعنرري ان الطفررل المصرراب كرران لديررق سررماح 
ضمني لدنول االرا وهذا ينش  واجب اتإلاذ العناية، ااّل ان المحكمة لم تقرر مسؤولية الشاغل 

 (2)ألنق لي، مإلاًل ،هذا الواجب.
 ذين يمارسون حرفتهم في المكان العناية الاللمة تجاه االشإلاي ال -2    
الرررأل ان "الشررراغل يجرررول لرررق ان يتوقرررع ان  1921/ب( مرررن قرررانون سرررنة 2/3ترررنص المرررادة )   

الشرررإلص، انرررد ممارسرررتق حرفترررق، سررروف يقررردر أيرررة أنطرررار نا رررة يتعررررا لهرررا بصرررورة معترررادة 

                                                             
(1)  Miquel Martin-Casals (ed.), Children in Tort Law, op. cit., p. 80 note (95). 

سرنة   Perry v. Butlins Holiday World ومرن القضرايا الحديثرة نسربيا فري هرذا الشرأن أيضرًا قضرية (2)
حيرررد كررران المرررداي ذو الرررثالل سرررنوات مرررن العمرررر قرررد قطعرررت اذنرررق انررردما سرررقط الرررأل جررردار مرررن  1991

في مإليم العطرالت العالرد للمرداأل اليرق. وقرد كران الجردار منإلفضرا ومبنيرا مرن  را،وق حراد جردًا، الطا،وق 
وكان قريبا من منطقة مفتوحة ترؤد  فيهرا ارروا اال فرال بصرورة منتظمرة. قرررت محكمرة االسرت ناف ان 

ليرق قرد تصميم الجدار وموقعق الذ  يحتمل ان يكون اال فرال قريبرا منرق بشركل واضر ، يعنري ان المرداأل ا
 أنل ،واجبق الذ  تطلبق القانون. ينظر في تفا يل هذه القضية  

Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 166. 
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عنري ويحتمي منها، بقردر مرا يتررك الشراغل لهرم الحريرة فري ذلر ". ان مصرطل  "يمرارا الحرفرة" ي
/ب( تعني ان الإلطر اندما ينشأ 2/3الشإلص الذ  يدنل الأل المكان الغراا مهنتق. والمادة )

ااتياديًا في مجر  امل الشإلص فال يجرب الرأل الشراغل ان يتإلرذ تحرذيرات نا رة لحمايرة هرذا 
ولرذل  فرراذا  (1)الشرإلص ضرد ذلر  الإلطرر،  المرا يسرم  للشرإلص بران يتإلرذ احتيا اترق الإلا رة.

نشاء السقوف الأل االرا بسبب اهمالق في حفظ التوالن المطلوب فران الشراغل سقط المإلتص با
ال يكون مسؤوال ان تعويضق، ولانق يكون مسؤواًل تجاه مهندا االتصاالت الذ  يسرقط مرن كروة 

 (2)معيبة في السقن لم يحذره الشاغل منها.
مررات اثنرران مررن منظفرري المرردانن بغررال  1913سررنة   Roles v. Nathanففرري قضررية     

مونوكسيد الاارلون انردما كانرا ينظفران مدننرة تعمرل الرأل فحرم الاروك، والتري كانرت مشرتعلة فري 
ذل  الوقرت. فحكرم برأن الشراغلين غيرر مسرؤولين، الن بامكرانهم ان يتوقعروا ان المنظفرين مردركين 

رهم في الواقع أيضًا من هذا الإلطر. ويترتب لهذا الإلطر الإلاي وان هؤالء المنظفين قد تم تحذي
 (3)الأل ذل  ان الإلطر المتعلق بالحرفة يسم  للشاغل ان يتإللص من المسؤولية.

ومع ذل ، فان هذا الحكم ال يعني ان الشاغل لي، اليق واجب تجاه المهنيين المحترفين، ففي    
فرري من لرق اهمررااًل ثررم  قرام المررداأل اليررق باشرعال النررار 1999سررنة  Ogwo v. Taylorقضرية 

استداي أحد اال فاليين الأل انماد الحريق، فأ يب اال فالي بجروح أثناء قيامق ،ذل . وقد كان 
الحريق بحيد ال يمكن لال فالي ان يتإلذ العناية ليحمي نفسق منق، وهذا يعني ان شاغل المنر ل 

 (4)/ب( ليتجنب المسؤولية.2/3ال يمكنق االرتاان الأل المادة )

                                                             
(1) Emily Finch and Stefan Fafinski, Tort Law, op. cit., p. 111. 
(2) Brendan Greene, Course Notes Tort Law, Routledge, New York, USA, 2013, p. 

111. 
(3) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 167. 
(4) John Cooke, Law of Tort, op. cit., p. 227. 
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ن ناحيرة أنررر ، فران الشرراغل يكرون مسررؤواًل ارن األضرررار التري تلحررق برالحرفيين ألسررباب ال ومر  
تتعلررق باألامررال الترري يقومررون ،هررا وتتعلررق بحرررفتهم، إذ انهررم بالنسرربة الررأل هررذه األضرررار يعتبرررون 
لالرين ااديين فيكون الشاغل مسؤواًل تجاههم، وذل  ألن من غير المعقول ان يطلب منهم اتإلراذ 

 (1)تيا ات الاللمة لتوقي هذه األضرار أيضًا الأل الرغم من انها تإلر  ان نطاق حرفتهم.االح
 وقو  الضرر بسبب نطأ مقاول مستقل تعاقد معق الشاغل  -3   
قد يتعاقد الشاغل مع مقاول يتعهد بالقيام بأامال معينة في المكان، ثم يدنل ال الرون الأل هذا    

األامررال الترري قررام ،هررا المقرراول. ومثررال ذلرر  أامررال االدامررة أو المكرران فيصررا،وا بأضرررار بسرربب 
التشييد أو اال الح التي يقوم ،ها المقاول لحساب الشاغل، ومع ذلر  فران لفرظ المقراول المسرتقل 
ال يقتصر الرأل مرن يقروم ،هرذه األامرال فقرط، ،رل يشرمل ا  شرإلص يسرم  لرق الشراغل برأن يقردم 

 (2)ندمة في المكان.
برأن الضررر الرذ  يلحرق برال الر  1921اق يقضي قانون مسؤولية الشاغل لسرنة وفي هذا السي   

اذا كان ناتجا ان التنفيذ الإلا   أل  امل من أامال االنشاء أو االدامة أو اال رالح مرن قبرل 
مقرراول مسررتقل تعاقررد معررق الشرراغل، فرران األنيررر ال يكررون مسررؤواًل اررن الضرررر اذا كرران قررد امررل 

كل قضرية الرأل اتإلراذ الإلطروات الماللمرة مرن أجرل انتيرار مقراول بشكل معقول ولحسب ظروف 
 (3)مإلتص يقوم بالعمل بشكل ماللم.

                                                             
(1)  Emily Finch and Stefan Fafinski, Tort Law, op. cit., p. 112. 
(2) Vera Bermingham, Tort in a Nutshell, op. cit., p. 87. 

 هذا القانون ونصها كما يأتي  /ب( من2/4تنظر المادة ) (3)
(where damage is caused to a visitor by a danger due to the faulty execution of 

any work of construction, maintenance or repair by an independent contractor 
employed by the occupier, the occupier is not to be treated without more as 
answerable for the danger if in all the circumstances he had acted reasonably 
in entrusting the work to an independent contractor and had taken such steps 
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فاأل رررل ان الشررراغل الرررذ  يتعاقرررد مرررع مقررراولين مسرررتقلين يكرررون مسرررؤواًل ارررن نشرررا ات هرررؤالء    
ان المقرراولين ،نرراًء الررأل الت امررق العررام ،بررذل العنايررة الاللمررة لمنررع االضرررار بررال الرين، ولاررن اذا كرر

الشاغل قد اتإلذ الإلطوات المعقولة النتيار مقاول مإلتص فانرق يعفرأل مرن المسرؤولية. كمرا يجرب 
الرأل الشرراغل لارري يررتإللص مرن المسررؤولية ان يتأكررد مررن ان العمررل قرد تررم بشرركل ماللررم اذا كانررت 

وهرذا يإلتلرن مرن حالرة الرأل أنرر ، فراذا كران العمرل بشركل مشرررو   (1) بيعرة العمرل تسرم  ،رذل ،
انشرراء مبنررأل كبيررر، فرران الإلطرروات المعقولررة هرري توظيررن مهنرردا معمررار  أو نبيررر  معقررد مثررل

لالشررراف الررأل العمررل، أمررا فرري االامررال الصررغيرة كتنصرريب نظررام تدف ررة مركرر   فرري المنرر ل فرران 
 (2)الشاغل لق الحق في االرتاان الأل نبرة المقاول فقط.

انرردما انفلررت  مررات شررإلص دانررل مصررعد 1941سررنة  Haseldine v. Dawففري قضررية    
األنير وسقط الأل أدنأل نقطة في المبنأل، وحكم بان شاغل المبنأل لري، مسرؤواًل ارن المروت ألنرق 
نفذ واجبق بالعناية من نالل توظين شركة مؤهلة الدامة المصعد، وكانت الطبيعة التقنية العالية 

 (3)للعمل ال تتطلب منق ان يحقق في ما اذا تم هذا العمل بصورة  حيحة.

                                                                                                                                                                         

(if any) as he reasonably ought in order to satisfy himself that the contractor 
was competent and that the work had been properly done). 

(1) Graham Stephenson, Sourcebook on Torts, 2nd  ed., Cavendish Publishing 
Limited, London, 2000, p. 349. 

(2) Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, op. cit., p. 198. 
كان هناك  فل ان لق في المدرسة  1942سنة   Woodward v. Mayor of Hastingsوفي قضية  (3)

الأل اتبة مغطاة بالثلو ، وكانت العتبة قد تم تنظيفها بشكل مهمل من قبل مقاول تنظين مستقل تعاقد 
ا كان معق الشاغل، وقد حكم بمسؤولية الشاغل بسبب تإللفق ان اتإلاذ الإلطوات الاللمة للتحقق مما اذ

التنظين قد تم بشكل  حي ، وذل  ألن  بيعة امل التنظين تمكن الشاغل من التحقق بسهولة من كونق 
 قد تم بصورة  حيحة أم ال. ينظر في تفا يل هاتين القضيتين  

  Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 168. 
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سبل التإللص من المسؤولية تجاه ال الرين  يستطيع الشاغل ان يرتإللص مرن المسرؤولية  -ثالثاً    
 تجاه ال الرين بعدة  رق كما يأتي 

  أ  ان يعلرن ال الرر وينرذره بحقيقرة warning notice وضع إارالن يحرذر مرن الإلطرر  -1    
ذاتي يإلتلن من حالرة الرأل أنرر  الإلطر الذ  قد يواجهق في المكان. والمعيار في تحقق االنذار 

ومن شإلص الأل آنر، فال الر األامأل ال يكفي النذاره وجود اارالن مكتروب يبرين وجرود الإلطرر، 
وكررذل  الشررإلص الررذ  ال يعرررف القررراءة والاتابررة او األجنبرري الررذ  ال يررتقن اللغررة الترري كتررب ،هررا 

 (1) االاالن.
ويجب التميي  ،ين االاالن التحذير  من وجود الإلطر ولين ااالن اافراء الشراغل نفسرق مرن     

، فاالنذار ،وجود الإلطر exclusion clauseالمسؤولية ان أ  ضرر يصيب ال الر في المكان 
والتحذير منق يإللص الشاغل من المسؤولية أما ااالن االافاء فقد ال ينفعرق فري شريء ألن هنراك 

يسرتبعد كرل أثرر ألغلرب شرروط االافراء مرن المسرؤولية ارن اال رابات الجسردية هرو قررانون  قانونراً 
ويقررررر هرررذا القرررانون ان المكررران اذا كررران تجاريرررًا،  (2).1911البنرررود التعاقديرررة غيرررر الن يهرررة لسرررنة 

فررران الشررراغل ال يمكنرررق اافررراء نفسرررق مرررن  (3)كالمستشرررفيات والمررردارا والمتررراجر والمنرررالل الفإلمرررة،
ية ان األضرار الجسدية التي تصيب ال الرين، أما األضرار التي تصيب أموالهم فبامكانق المسؤول

 (4)اافاء نفسق من المسؤولية انها اذا كان ذل  ينسجم مع متطلبات المعقولية.

                                                             
(1)  The case: Simms v. Leigh Rugby Football Club Ltd (1969). In: Richard Owen, 

Essential tort law, 3rd ed., Cavendish Publishing Limited, London, UK, 2000, p. 
54. 

(2)  Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, op. cit., p. 210. 
الرررأل ان لفرررظ "تجرررار " يشرررمل  1911( مرررن قرررانون البنرررود التعاقديرررة غيرررر الن يهرررة لسرررنة 3) 1ترررنص المرررادة  (3)

 نشا ات الحرفيين وكذل  نشا ات الحكومة والسلطات المحلية.
 .1911( من قانون البنود التعاقدية غير الن يهة لسنة 1) 2المادة  (4)
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أما اذا كان المكان نا ًا ال تجاريًا فبامكان الشاغل ان يعفري نفسرق مرن المسرؤولية ارن جميرع   
أكانت جسدية ام واقعرة الرأل األمروال، وذلر  ألن قرانون البنرود التعاقديرة غيرر  األضرار، ا  سواء

الن يهة ال يسر  الرأل هرذه األمراكن ،رل الرأل األمراكن التجاريرة فقرط. ويرذهب رأ  الرأل ان شراغل 
المكان التجار  قد يعتبر شاغال لمكان ناي في حاالت معينة، واندلذ يمكنق ان يعفي نفسق من 

ال ذل  ان تسم  احد  المستشفيات لعمالها باستعمال حوا السباحة نار  جميع األضرار. ومث
اوقرات الرردوام الرسرمي، إذ تعررد المستشرفأل فرري هرذه الحالررة مكانرا نا ررا ويجرول لشرراغلها ان يعفرري 
نفسق من المسؤولية ان جميع األضرار الجسدية وغيرها. ومثال آنر مدرسرة نيريرة تملر   رالة 

ذ باللعب فيها مساًء، في هذه الحالة تعد المدرسة مكانا نا را ويجرول ألعاب فتسم  اباء التالمي
 (1)لشاغلها ان يعفي نفسق من المسؤولية ان جميع األضرار الجسدية وغيرها التي تصيب ااباء.

ويضع الفقق والقضاء االنالي يان أمثلة وموجهات للتميي  ،ين التحذير من الإلطر واالافاء من    
لأل سبيل المثال اذا وضع شراغل المكران ااالنرا مكتولرا يقرول  "احرذر فران هرذا المسؤولية انق، فع

السلم نطر، ال يجول للجمهور استعمالق أيًا كانت الظروف"، فهذا االاالن يجعل الشاغل قد نفذ 
الت امق باتإلاذ الحيطة الاللمة لترأمين سرالمة ال الررين ومرن ثرم ال يتحمرل مسرؤولية تعويضرهم ارن 

تصيبهم من استعمال السلم. ولان اذا وضع الشاغل االاالن بالصرورة ااتيرة  "ان األضرار التي 
شراغل هررذا المكرران لرري، مسررؤواًل اررن األضرررار الترري تصرريب ال الرررين مررن اسررتعمال هررذا السررلم أيررًا 
كانت الظروف"، فان هذا االاالن يعتبر إافاء من المسؤولية ولي، تنفيذا لاللتر ام بالعنايرة، ومرن 

 ينفع الشاغل في الرتإللص مرن المسرؤولية ارن األضررار الجسردية التري تصريب ال الررين ثم فانق ال
 (2)من استعمال السلم.

                                                             
(1) Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, op. cit., p. 212. 
(2) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 166. 
(2) John Cooke, Law of Tort, 9th ed., Pearson Education Limited, England, 2009, 

p. 229. 
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ولان اذا كان الإلطر واضرحًا ولّينرًا لارل انسران اراد  فران الشراغل ال يسرأل انرق حترأل اذا لرم    
طرر يضع ااالنا يحذر منق، إذ يكون مرن حقرق ان يفتررا ان أ  انسران سرو  سروف يالحرظ الإل

كما ان الشاغل ال يسأل  (1)ويبتعد انق، فاذا اقتحمق وتضرر فال موجب للمسؤولية ان تعويضق.
اذا تإللن ان وضع ااالنات تحذر من استعمال حوا سباحة مهجور لم يبق فيق إاّل األحجرار 
والحصأل، فهذا الحوا نطر وال يعقل ان يقدم انسان سو  الأل السباحة فيق حتأل اذا لم يوضع 

 (2)يحذر من ذل .ااالن 
واذا كرران هنرراك جسررر مشرراة واحررد فقررط يو ررل الررأل المكرران، وكرران هررذا الجسررر معيبررا ووضررع     

الشرراغل ااالنررا يقررول فيررق  "ان هررذا الجسررر نطررر"، فرران هررذا االاررالن لرري، كافيررا ،رررأ  بعضررهم 
لتإللص الشاغل من المسؤولية ان األضرار التي تصيب الشإلص الذ  يستعمل الجسر المعيب، 

ذ كان ينبغي الأل الشراغل ان يقروم بأامرال أكثرر حيطرة لمنرع اانررين مرن اسرتعمال الجسرر وال إ
 (3)يكتفي بمجرد وضع هذا االاالن.

  يرتإللص الشراغل مرن المسرؤولية أيضرًا volentiقبول ال الر ،تحمل نتالق الإلطرر بارادترق  -2   
القضرايا برأن الارب الركبري الررذ  وقرد حكرم فري احررد   (4)اذا كران ال الرر قرد قبرل بررالإلطر بارادترق،

يقبل ،تحمل األنطار التي تنشأ ان هذه اللعبرة، والتري سريؤديها الرأل أرا تابعرة لرابطرة الابري 
وقررد  (2)الركبرري، ال يمكنررق ان يطالررب الرابطررة بررالتعويا اررن األضرررار الترري تصرريبق بسرربب ذلرر .

                                                             
(1)  The case: Staples v West Dorset DC (1995) 93 LGR 536. In: Vivienne 

Harpwood, Modern Tort Law, op. cit., p. 211. 
(2)  The case: Whyte v. Redland Aggregates Ltd [1998] CLY 3989. In: Vivienne 

Harpwood, Modern Tort Law, op. cit., p. 211. 
(3) Brendan Greene, Course Notes Tort Law, op. cit., p. 112. 

 .1921( من قانون مسؤولية الشاغل لسنة 2) 2المادة  (4)
(5)  The case: Simms v. Leigh Rugby Football Club Ltd (1969). In: Richard Owen, 

Essential tort law, 3rd ed., Cavendish Publishing Limited, London, UK, 2000, p. 
54. 
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 Clare v. Roderickيسرتنتق قبرول ال الرر بالضررر ضرمنًا، ومثرال ذلر  مرا حصرل فري قضرية 
Perry  المررذكورة سررابقًا، إذ تعمررد ن يررل فرري أحررد الفنررادق ان يغررادره مررن نررالل تسررور  2992سررنة

الجرردار الإلررارجي ولرري، مررن البرراب الرليسرري المإلصررص للإلرررو  فسررقط مررن الجرردار الررأل األرا 
 وأ يب بجروح نطيرة، وقد قررت المحكمة ان هذا التصرف األهو  يعفي الشاغل من المسؤولية

الأل الرغم مرن انرق لرم يضرع االمرات تحذيريرة تبرين ارتفرا  الجردار كثيررا ارن األرا فري بعرا 
 (1)المواضع.

  اذا كران ال الرر قرد أهمرل مرن جانبرق فري Contributory negligenceاالهمال المشترك  -3  
ق أثناء وجوده في المكان مما أد  الأل تعرضق للضررر، وكران الشراغل مسرؤواًل أيضرًا بسربب تإللفر

اررن اتإلرراذ الحيطررة الاللمررة، فرران المسررؤولية تقسررم الررأل الطرررفين بمقرردار مسرراهمة كررل منهمررا فرري 
 (3).1942وهذا انسجامًا مع أحكام قانون االهمال المشترك لسنة  (2)إحدال الضرر،

وفضرال ارن الطررق المتقدمررة للرتإللص مرن المسرؤولية تجرراه ال الررين، يمكرن للشراغل ان يتمسرر    
، أ  ضرورة ان remotenessبالقيود العامة التي تنظمها القوااد العامة، وفي مقدمتها قيد البعد 

يكون الضرر مباشرًا، إذ ال تقروم المسرؤولية فري جانرب الشراغل اذا ثبرت ان الضررر الرذ  أ راب 
 (4) الر كان بعيدا ولي، قريبا مما ينسب اليق من نطأ.ال

 

                                                             
(1) Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, op. cit., p. 214. 

 .1921( من قانون مسؤولية الشاغل لسنة 3) 2المادة  (2)
ويالحظ أنيرًا ان القيود التي ترتبها القوااد العامة بشأن تحقق المسؤولية ان الإلطأ التقصير  تطبق أيضا  (3)

في قضايا مسؤولية الشاغل تجراه ال الررين، ومرن أهرم هرذه القيرود شررط ان يكرون الضررر قريبرا ولري، بعيردا، 
كرون الضررر مباشررًا. وقرد  برق ، وهذا القيرد تعبيرر آنرر ارن شررط remotenessوهو ما يسمأل قيد البعد 

 ,Richard Owen. ينظرر   1999سرنة   Jolley v. Sutton LBCالقضاء االنالي   ذل  في قضية 
Essential tort law, op. cit., p. 55. 

(4) Cavendish lawcards series, tort law, op. cit., p. 72. 
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 المطلب الثاني
 مسؤولية شاغل المكان تجاه المتجاوزين

ان مسرررؤولية شررراغل المكررران فررري القرررانون االناليررر   ال تقتصرررر الرررأل تعرررويا ال الررررين الرررذين    
لررذين يتضررررون أثنرراء وجررودهم فرري المكرران، ،ررل تشررمل أيضررًا األضرررار الترري تلحررق باألشررإلاي ا

يتجرراولون الررأل هررذا المكرران. وللوقرروف الررأل تفصرريالت هررذه المسررالة نقسررم الاررالم الررأل فررراين، 
 نإلص األول منهما بمعنأل المتجاول الأل المكان، واانر بمسؤولية شاغل المكان تجاهق.

 الفرع األول
 معنى المتجاوز على المكان

لاررن باالمكرران هنررا أيضررًا ال يوجررد تعريرره تشررريعي للمتجرراول ألغررراا مسررؤولية الشرراغل، و   
الرجررو  الررأل التعريرره الررذ  وضررعق قررانون السرروا،ق، فتعريفررات قررانون السرروا،ق تتسررم بالرردوام وال 

بحسررب قررانون السرروا،ق هررو الشررإلص  (trespasser)والمتجرراول  (1)تحتررا  الررأل التعررديل اررادة.
، أ  ان الررذ  يررردنل الرررأل المكرران مرررن دون أ  نرررو  مررن الموافقرررات، ال الصرررريحة وال الضرررمنية

وهرذا يعنري ان  (2)حضوره في المكان لم يكن بعلم الشاغل، أو كان بعلمق وااتراضق الأل ذل .
مفهرروم المتجرراول ألغررراا مسررؤولية الشرراغل ال يقتصررر الررأل اللصرروي والغا رربين فقررط، ،ررل 
يشررمل أيضررا كررل شررإلص يتجررول بحسررن نيررة ويرردنل المكرران بسرربب ارردم وجررود االمررات تبررين 

  (3)ن مثل هذه العالمات لحظة الدنول.حدوده، أو بسبب فقدا
، فضررراًل امرررا تقررردم، الف رررات ااتيرررة  1994ويشرررمل مفهررروم المتجررراول بحسرررب قرررانون سرررنة     

األشإلاي الذين يردنلون األراضري بموجرب قرانون الحردالق الو نيرة والردنول الرأل الريره لسرنة 
                                                             

(1) Emily Finch and Stefan Fafinski, Tort Law, op. cit., p. 115. 
(2) John Cooke, Law of Tort, op. cit., p. 234. 
(3) The case: Robert Addie & Sons (Collieries) Ltd v. Dumbreck [1929] AC 358 

(HL). In: ibid; see also: Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., 
p. 172. 
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وتنبغرري مالحظررة  (1)، واألشررإلاي الررذين يسررتعملون بصررورة مشرررواة الحررق فرري العبررور.1949
" لررم يررذكر فرري القررانون أ،رردًا، ،ررل ذكرررت ابررارة "مسررؤولية trespasserان مصررطل  "المتجرراول 

الشررراغل تجررراه غيرررر ال الررررين"، ومرررع ذلررر  فررران لفرررظ "المتجررراول" شرررالع االسرررتعمال فررري القررررارات 
ن، ، ويمكن ان يصب  الشإلص متجاولا في ج ء معين من المكرا(2)القضالية والاتابات الفقهية.

  Tomlinson v. Congletonحتأل اذا كان لالرا بصورة قانونية للمكان اجمرااًل. ففري قضرية 
كرران السرريد توملنسررون قررد لار بحيرررة فرري حديقررة اامررة كرران االبحررار مسررموحا فيهررا  2993سررنة 

باليإلوت مع بعا األنشطة األنر ، ولان السباحة كانرت ممنوارة وكران المجلر، الرذ  يملر  
ااالنررات تقررول  "مرراء نطررر، ممنررو  السررباحة". ولاررن السرريد توملنسررون قررام الحديقررة قررد وضررع 

بالسررباحة وتعرررا لال ررابة بسرربب الإلررروا بعيرردا فرري جرر ء ضرررحل مررن المرراء. فقرررر مجلررر، 
، وذل  ألنق الأل الرغم مرن كونرق 1994اللوردات ان داواه يجب ان تحكم بموجب قانون سنة 

ولا انرررردما تجاهررررل العالمررررات ودنررررل الررررأل المرررراء لالرررررا للحديقررررة إجمررررااًل، إاّل انررررق أ ررررب  متجررررا
 (3)للسباحة.

الأل ان الناا الذين يمارسون "الحق في  2999وقد نص قانون الريه وحق الطريق لسنة    
الررأل الرررغم مررن ان الرريهم واجبررا اكثررر  1994التجررول" يجررب ان يإلضررعوا أيضررًا لقررانون سررنة 

لأل ان الشاغل ال يمكرن ان يكرون مسرؤواًل تقييدا من المتجاولين اانرين. وينص هذا القانون ا
تجرررراه النرررراا الررررذين يمارسررررون حررررق التجررررول اررررن اال ررررابات الترررري تحصررررل نتيجررررة التضرررراري، 
الطبيعية للمكان، او اندما يجتالون االسورة والجدران من غير  ريق البوابرات أو السراللم، مرا 

ت التري تتضرمن اال رابات لم يكن الشاغل قرد نلرق الإلطرر امردا أو تهرورًا. وانرد تقيريم الحراال

                                                             
(1) John Cooke, Law of Tort, op. cit., p. 235. 
(2) Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, op. cit., p. 215. 
(3) John Cooke, Law of Tort, op. cit., 2009, p. 224. 
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الترري تحصررل انررد ممارسررة الحررق فرري التجررول فرران المحرراكم يجررب ان ال تسررم  بالقرراء ارربء ال 
 (1)مبرر لق الأل الشاغلين، ويجب ان تأنذ في االاتبار أهمية استمرار الصفة الريفية للمكان.

قررًا اامررًا ح 2999أمررا المشرراة والمتجولررون فقررد أاطرراهم قررانون الريرره وحررق الطريررق لسررنة     
للمشرري فرري األرا المفتوحررة الترري ينطبررق اليهررا و ررن "جبررل، مسررتنقع، مررر ، او مررنإلفا". 
وقد أ ب  هذا الحق يعرف باسم "الحق في التجول". وينص هذا القانون الأل ان الناا الذين 
يمارسرون هرذا الحرق ال يعتبررون لوارًا برالمعنأل الرذ  يرنص اليرق قرانون مسرؤولية الشراغل لسررنة 

 (2)أ  انهم يعتبرون متجاولين مع بعا القيود. 1994ولانهم يشملون بقانون سنة ، 1921
 الفرع الثاني

 المسؤولية تجاه المتجاوز على المكان
ان الشررإلص الررذ  يتجرراول الررأل أمرراكن يشررغلها غيررره قررد يكررون متعمرردًا أو حسررن النيررة فرري    

الترري تصرريب هررذا المتجرراول  تجرراوله اليهررا، وفرري الحررالتين يكررون الشرراغل مسررؤواًل اررن األضرررار
أثناء وجوده في المكان. وقد جعل القانون االنالي   مسؤولية الشاغل في هذه الحالرة ضريقة ال 
تقوم إاّل ،توافر شروط معينة، ومن أجل ،يان أحكام هذه المسؤولية نقسم الاالم فيها الرأل أرلرع 

لين، والثانيررة بشررروط تحقررق فقرررات، نإّلررص األولررأل باألسرراا القررانوني للمسررؤولية تجرراه المتجرراو 
 هذه المسؤولية، والثالثة ،نطاقها، والرابعة بسبل التإللص منها.

األسررراا القرررانوني للمسرررؤولية تجررراه المتجررراولين  كانرررت السررروا،ق القضرررالية االنالي يرررة  -أوالً    
معادية للمتجاولين امومًا كما مّر ،نا، إذ لم تارن تقررر مسرؤولية شراغل المكران ارن ا راباتهم 

                                                             
(1) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 172. 
(2) Ibid, p. 164. 
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ولان فري سرنة  (1)إاّل في حالة االضرار ،هم امدًا أو تهورًا، ولشرط العلم ،تواجدهم في المكان.
ا،ترررد  مجلررر، اللررروردات واجبرررا جديررردا الرررأل الشررراغلين تجررراه المتجررراولين الرررذين يكرررون  1912

وجرررودهم معلومرررًا، وأ لرررق اليرررق "واجرررب االنسرررانية المشرررتركة"، وهرررو واجرررب يقررروم الرررأل معيرررار 
الرأل المحكمرة ان تنفرذ الرأل قلرب الشراغل لتقرن الرأل مرد  اسرتجا،تق لواجررب شإلصري إذ يجرب 

  (2)االنسانية المشتركة، ومد  مصادر المعلومات التي لديق بشأن العلم ،وجود المتجاول.
ان واجب االنسانية المشتركة يستند الأل واجب أام هو "واجب القيرام بعمرل ايجرا،ي تجراه مرن   

ي حتمررل تعرضررق للضرررر"، وهررو واجررب يجررد  ررد  فرري جميررع  ررور السررلوك االنسرراني، فرررب 
العمررل اليررق واجررب بالقيررام بعمررل ايجررا،ي تجرراه  ررحة امالررق وسررالمتهم، وشرراغل المكرران اليررق 

،ي تجرراه مررن يرردنلون الررأل المكرران الررذ  يشررغلق ك الرررين. وفرري السررياق واجررب بالقيررام بعمررل ايجررا
ذاترق قررد يكررون الررأل الشررإلص واجررب القيررام بعمرل ايجررا،ي تجرراه الغرلرراء أيضررًا، فالشررإلص الررذ  
يإللق وضعا نطرًا يكون مل ما ،تأمين األشإلاي الذين يقعون تحرت هرذا الإلطرر، سرواء أكرانوا 

 (3)ن.من ال الرين أم من الغرلاء والمتجاولي

                                                             
ان حقيقرررة كرررون المتجررراولين مإلط رررين بمقررردار و رررن أفعرررالهم بالتجررراول قرررد حررررمهم فررري السرررا،ق مرررن اقامرررة  (1)

الرردااو  ضررد شرراغلي األمررراكن بسرربب تعرضررهم ل  رررابات اثنرراء وجررودهم فرري هرررذه األمرراكن، ولرروال وجرررود 
 . ينظر تشريع يعطيهم هذا الحق في نطاق ضيق لبقي الحال الأل ما هو اليق بموجب السوا،ق القضالية

  John Gardner, What Is Tort Law For? Part 2, The Place of Distributive Justice, 
in: Philosophical Foundations of the Law of Torts, Edited by John Oberdiek, 
Oxford University Press, Oxford, UK, 2014, p. 342. 

(2) The case: (British Railways Board v. Herrington [1972] AC 877). In: John 
Cooke, Law of Tort, op. cit., p. 234. 

(3) Peter Cane, The Anatomy of Tort Law, Hart Publishing, Oxford, UK, 1997, p. 
126. 
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شرررروط تحقرررق المسرررؤولية تجررراه المتجررراولين  لقرررد ،رررين قرررانون مسرررؤولية الشررراغل لسرررنة  -ثانيررراً    
الواجبات التي يتحملها الشاغل تجاه الناا الذين يدنلون الأل المكان مرن دون موافقرة،  1994

وهرو يرنص الرأل ان هنراك واجبرًا باتإلراذ العنايرة المعقولرة للتأكرد مرن اردم ا را،تهم بجرروح وهررم 
ان بسرربب أ  نطررر ينررتق اررن وضررع المكرران أو األفعررال الترري تررتم أو يجررب ان ال تررتم فرري المكرر

   (1)فيق.
 Keown v. Coventry Healthcareوقرد ترم ايضراح معنرأل هرذا الحكرم فري قضرية     

NHS Trust  سرنة مرن امرره وقرت وقرو  الحرادل  11، حيد كان المضرور يبلرغ 2991سنة
ي الملحرق بمبنرأل احرد  المستشرفيات الإليريرة، وانرد وكان قد تسلق الأل مإلر  الحريق الإلرارج

وقواق ضرب رأسق وأ يب بضرر في الدماغ. وكان مسلما من قبل كل من الطرفين انرق كران 
متجاولا الأل المكان، وقد حكم القاضي في الدرجة االولرأل بمسرؤولية المستشرفأل، ولانرق نفرا 

ل  عررن فرري القرررار مرردايا انررق لررم التعررويا الررأل الثلثررين بسرربب االهمررال المتبررادل. ولاررن الشرراغ
يكررن هنرراك شرري ا فرري منفررذ الحريررق يجعلررق نطرررا ،ذاتررق، فهررو كمنفررذ للحريررق لرري، فيررق أ  شرريء 
غير  حي  الأل اال الق. وما تسبب في الإلطر هو إقدام المضرور الأل تسلق المنفذ، ولذا 

فايرردت  فرران الإلطررر لررم ينررتق اررن وضررع المكرران أو اررن شرريء مررا فعلررق الشرراغل او لررم يفعلررق،
 (2)محكمة االست ناف هذا التسبيب وردت الداو .

الرأل ان التر ام الشراغل  1994( من قانون مسرؤولية الشراغل لسرنة 3) 1وقد نصت المادة     
 تجاه المتجاولين ال يقوم إاّل اذا تحققت الشروط أدناه 

                                                             
 . 1994من قانون مسؤولية الشاغل لسنة  a(/ 1) 1المادة  (1)
 ,.Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. citتنظرر تفصريالت القضرية انرد   (2)

p. 170. 
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عتقررررد ان يثبرررت كررررون الشررراغل مرررردركًا الإلطرررر الماثررررل أو ان هنررراك أسسررررا معقولرررة تجعلررررق ي -1
،وجوده. والتحقق من توافر هذا الشرط يعتمد معيارا ذاتيًا ألنق يقوم الأل االدراك الحا رل لرد  

 الشاغل ذاتق وال يقاا بشاغل ااقل او معتاد.
ان يثبت كون الشاغل االمًا برأن الطررف اانرر )المتجراول( موجرود فري محريط الإلطرر أو  -2

جعل الشاغل يعتقد ،ذل . والتحقق من توافر هذا انق قد يدنل اليق، أو ان هناك أسسا معقولة ت
الشرط يعتمرد معيرارا ذاتيرًا ايضرًا، وذلر  ألنرق يقروم الرأل العلرم واالدراك الحا رلين لرد  الشراغل 

 ذاتق ولي، لد  شاغل ااقل او معتاد.
ان تارررون الظرررروف المحيطرررة برررالإلطر ترررؤد  الررررأل االاتقررراد المعقرررول برررأن الشررراغل يرررروفر  -3

مايررررة مررررن هررررذا الإلطررررر. والتحقررررق مررررن ترررروافر هررررذا الشرررررط يعتمررررد معيررررارا للمتجرررراول بعررررا الح
موضرروايًا، وذلرر  ألنررق يسررتند الررأل مررا يقرروم بررق الشررإلص العاقررل او المعترراد الررذ  فرري ظررروف 

  (1)الشاغل ذاتها.
ويتبين من ذلر  ان الشراغل اذا كران االمرا فعرال برالإلطر، او برأن المتجراولين هرم فري محريط   

ان يررردنلو فرري هرررذا المحررريط، فرررال اشرركال فررري تحقرررق مسرررؤوليتق. ولارررن الإلطررر او مرررن الممكرررن 
المشررركلة التررري يمكرررن ان تثرررار فررري هرررذا الشرررأن هررري مسرررألة مرررا يمكرررن ان يعتبرررر "أسسرررا معقولرررة 

 (2)لالاتقاد" بان الإلطر موجود، أو ان المتجاول دنل في محيط الإلطر او رلما يدنل فيق.
لة فررري الاثيرررر مرررن القضرررايا نرررذكر منهرررا قضرررية وقرررد تصرررد  القضررراء االناليررر   لهرررذه المسرررأ    

Swain v. Natui Ram Puri   إذ كان  بي في التاسعة من امره قد تجاول 1991سنة ،
الررأل أحررد المصرررانع و ررعد الررأل سرررطحق فسررقط وأ رريب بجرررروح. وقررد ادارري بررران هنرراك سرررببا 

                                                             
  كل من ينظر في المعايير الاللمة للتحقق من توافر هذه الشروط (1)

   Emily Finch and Stefan Fafinski, Tort Law, op. cit., p. 115-116; John Cooke, 
Law of Tort, op. cit., p. 236.  

(2) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 171. 
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ان مإلررال لالاتقراد بران اال فرال رلمرا يتسرلقون الرأل سررط  المصرنع، ولرذا فران شراغل المصرنع كر
،واجبق النق لم يقم بالجهود الاافية البعاد اال فال. رفضت محكمة االست ناف ذلر ، إذ لرم يكرن 
هناك دليل الأل تجاول سا،ق، والرأل الررغم مرن ان اسروار المعمرل لرم تاتمرل تمامرا بحيرد تقيرق 

قررد الرردنالء، وقررد كانررت كبيرررة، اال انررق لررم تاررن هنرراك اسرر، معقولررة لالاتقرراد برران المتجرراولين 
يردنلوا المصرنع ويحرراولون التسرلق الرأل السررقن. وقرد قضررت المحكمرة برأن ابررارة "أسر، معقولررة 

( تعنررري ان هنررراك ضررررورة الثبرررات ان الشررراغل لديرررق معرفرررة فعليرررة 1/3لالاتقررراد" فررري المرررادة )
 ought toبالوقالع ذات الصلة التي قدمت أس، هذا االاتقاد، وانها ال تعني "ينبغي ان يعلم 

have known."(1) 
 Scott v. Associated Britishومثال الحالرة التري تروافر فيهرا هرذا الشررط هري قضرية     

Ports   حيررد كرران شررإلص يملرر  ارضررا تمررر اليهررا سرركة حديررد، وفرري حرروادل 2999سررنة ،
منفصلة لمدة ارلعة سنوات فقد  فالن ا رافهما وهما يلعبان الأل االرا ويحاوال الردنول الرأل 

فرري حالررة حركررة. قررررت المحكمررة ان شرراغل األرا لرري، اليررق واجررب دانررل القطررارات وهرري 
في الحادثة االولأل، النرق لرم يكرن مردركا وجرود الإلطرر. ولارن المرق  1994بموجب قانون سنة 

بالحادثررة االولررأل ومررا رافقهررا مررن تغطيررة  ررحفية والشرركاو  المقدمررة لررق الحقررًا، كررل هررذا ا ررب  
  (2)تعلق بالحادل الثاني.يعني ان اليق واجبا بحسب القانون في ما ي

نطاق المسؤولية تجاه المتجاولين  تإلتلن مسؤولية الشاغل تجاه المتجاول انها تجاه  -ثالثاً    
ال الر في ان الشاغل ال يسأل ان سرالمة أشرياء المتجراول، ،رل تقتصرر مسرؤوليتق ارن سرالمتق 

                                                             
 .Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, opتنظرر تفصريالت هرذه القضرية انرد  (1)

cit., p. 171. 
ومرررع ذلررر  لرررم يحكرررم بمسرررؤولية  ررراحب األرا ألن المحكمرررة وجررردت ان تسررروير المنطقرررة لرررم يكرررن ليمنرررع  (2)

 السببية لم تثبت. ينظر اال فال من الدنول ولذل  فان 
Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., pp. 171, 172. 
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واًل اررن سررالمة أشرريالق الجسرردية فقررط بالشررروط آنفررة الررذكر. أمررا ال الررر فرران الشرراغل يكررون مسررؤ 
ويالحرظ ان هرذا الفررق موجرود فري القرانون السرار   (1)فضال ان سالمتق الجسدية كمرا مرّر ،نرا.

في كل من انالترا وويل ، أما في اسكوتالندا فان القانون ال يفرق ،ين أشرياء ال الرر والمتجراول، 
لررة تجرراه المتجرراول فرري ،ررل يقرررر ان الشرراغل يكررون مسررؤوال اررن ترروفير السررالمة بالعنايررة المعقو 

                                          (2)سالمتق الجسدية وفي أشيالق.
تطبق فقط الأل الحاالت التي يحصرل فيهرا  1994ومن جانب آنر، فان أحكام قانون سنة    

الضرر بسبب ظروف نطرة في المكان، او لسلوك نطر مماثل يكرون مصردرا مسرتمرا للإلطرر 
الأل المكان. ولانها ال تطبق اندما يكون الضرر ناتجا ان فعل  ادر ان الشراغل ،و رن 

شرإلص آنررر لرم يكررن شرراغال للمكران، وهررذا مرا حصررل فرري آنرر بحيررد يتصرور ان يصرردر اررن 
إذ كرران المررداي ورفيقررق قررد تسررلال الررأل أرا  1991سررنة   Revill v. Newberyقضررية 

المررداأل اليررق قا رردين السرررقة مررن حضررالره، وكرران المررداأل اليررق وهررو رجررل مسررن نالمررا فرري 
وي، واند سرمااق الحضيرة مع ،ندقية، وذل  بسبب تعرا أمالكق كثيرا الأل للمتسللين واللص

لحركة في الإلار  وجق ،ندقيتق من فتحة  غيرة في باب الحضيرة وأ لق النار مصيبا المداي 
فري ذرااررق. فقررررت محكمرة االسررت ناف ان هررذه الحالرة محكومررة بالقوااررد العامرة لالهمررال ولرري، 

وهرو قانون مسؤولية الشاغل. وذل  الن حقيقة كونق حال ا لالرا ليست ذ   لة بمسرؤوليتق، 
كان مسؤوال ،ذات الطريقة التي ينبغي ان يكون اليهرا اذا مرا كران  رديقا للشراغل مرثال، وكران 

 (3)باقيا في الحضيرة.
سررربل الرررتإللص مرررن المسرررؤولية تجررراه المتجررراولين  يسرررتطيع الشررراغل ان يرررتإللص مرررن  -رابعررراً   

 المسؤولية تجاه المتجاولين في الحاالت ااتية 

                                                             
(1) Bennett, L. & Crowe, L., Landowners' Liability? op. cit.,  p. 20. 

 . 1919ينظر قانون مسؤولية الشاغل االسكوتلند  لسنة  (2)
(3) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., pp. 163, 174.  
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الإلطررر  يعفرررأل الشررراغل مررن المسرررؤولية اذا أثبرررت انررق قرررد اتإلرررذ  االاررالن التحرررذير  مرررن -1   
الحيطررة الاافيررة لمنررع وقررو  الضرررر، وذلرر  مررن نررالل اتإلرراذ نطرروات معقولررة بحسررب الظررروف 
للتحذير من الإلطر الماثل في المكان، او انق حاول ثني المتجاول من االقدام الأل الوقرو  فري 

شروفًا وواضرحًا فران الشراغل يسرتطيع الرتإللص الإلطر انرد دنولرق المكران. واذا كران الإلطرر مك
مرن المسررؤولية حتررأل اذا لرم يتإلررذ الإلطرروات المشررار اليهرا، وهررذا مررا قررره القضرراء االناليرر   فرري 

 (1).1994سنة  Cotton v. Derbyshire Dales DCقضية 
 1994االافاء من المسؤولية تجاه المتجاول  لقرد سركت قرانون مسرؤولية الشراغل لسرنة  -2   

ذه المسألة، ويذهب الرأ  الغالب الأل ان الشاغل ال يمكنق ان يعفي نفسق مرن المسرؤولية ان ه
تجرراه المتجرراولين، والسرربب فررري ذلرر  ان هررذه المسررؤولية مقرررررة بحرردها األدنررأل أ رراًل ولشرررروط 

ولاررن هنرراك مررن يعترررا الررأل هررذا  (2) ررعبة ومررن ثررم ال محررل لجرروال اشررتراط االافرراء منهررا.
اح للشاغل ان يعفي نفسق مرن المسرؤولية تجراه ال الرر ومنعرق مرن ذلر  تجراه الرأ  قالاًل ان السم

المتجرراول يجعررل األول فرري وضررع أسرروأ مررن األنيررر، وهررذا ال ينسررجم مررع النظررام العررام وحسررن 
وما دام القانون ساكتا ان هذه المسألة فان الدور يأتي الأل القضاء ليسد هذه  (3)تد،ير األمور.

تعرررا اليررق، وينبغرري اندلررذ السررماح للشرراغل بررأن يعفرري نفسررق مررن الفجرروة فرري القضررايا الترري 
 (4)المسؤولية تجاه المتجاولين بالطرق ذاتها التي يعفي نفسق فيها تجاه ال الرين.

( مررن قرانون مسررؤولية الشرراغل 1) 1قبرول المتجرراول ،تحمرل نتيجررة الإلطررر  ترنص المررادة  -3  
ثبررت ان المتجرراول قررد قبررل ،تحمررل الضرررر الررأل ان الشرراغل ال يكررون مسررؤواًل إذا أ 1994لسرنة 

                                                             
(1)  Richard Owen, Essential tort law, 3rd ed., Cavendish Publishing Limited, 

London, UK, 2000, p. 56. 
(2)  Ibid. 
(3)  Graham Stephenson, Sourcebook on Torts, op. cit., p. 361. 
(4) Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, op. cit., p. 223. 
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اند دنولق المكان، ويكون المتجاول قابال بالضررر اذا ثبرت المرق بالمإلرا ر التري قرد يتعررا 
والحقيقررة ان هررذا الرردفع يعطرري الشرراغل حمايررة كبيرررة مررن المسررؤولية  (1)لهررا انررد دنولررق المكرران.

الشرراغل ال يمكنررق الررتإللص مررن تجرراه المتجرراولين، وهرري حمايررة أكبررر منهررا تجرراه ال الرررين ألن 
المسررؤولية تجرراه األنيررر إاّل إذا أثبررت انررق، أ  ال الررر، كرران االمررًا بمررا يكفرري ليررؤمن نفسررق مررن 

 . (2)الإلطر بشكل معقول.
 : الخاتمة

بعد االنتهاء مرن دراسرة مسرؤولية شراغل المكران تجراه ال الررين والمتجراولين نصرل الرأل ناتمرة   
 البحد، والتي نبين فيها أهم النتالق والمقترحات.

 النتائج: -أولا 
ان مسررل  القررانون االناليرر   فرري تنظرريم مسررالل األنطرراء التقصرريرية هررو ايررراد التفصرريالت  -1

احكام الج ليات المتصرورة والتري تصرل فري الحيراة العمليرة. ولرم الدقيقة، وذل  من نالل تنظيم 
يأت هذا التنظيم من فراغ ،ل هو نتا  تطبيق متراكم لسنين  ويلة مرن العمرل القضرالي، فنظرام 
السرروا،ق القضررالية هيرررأ للقررانون االناليررر   مررادة ضررإلمة مرررن التجررارب القضرررالية الترري اسرررتغلها 

لتنظرريم المسررألة همررا قررانون مسررؤولية الشرراغل لسررنة  المشررر  هنرراك و رراغ فرري ضررولها تشررريعين
 .1994وقانون مسؤولية الشاغل لسنة  1921

ان الطريقررة الترري اتبعهرررا القررانون المررردني العراقرري فرري تنظررريم أحكررام العمرررل غيررر المشررررو   -2
معيبة، إذ لم يأنذ بطريقة االكتفاء باألحكام العامة وتررك التفا ريل للقضراء كمرا فعرل القانونران 

لفرنسي والمصر ، كما لم يعتمد  ريقة ايراد التفا يل ،دقة كما فعرل القرانون االنالير  . وهرذا ا

                                                             
(1)  The case: Titchener v British Railways Board (1983). In: Catherine Elliott and 

Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 174. 
(2) Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, op. cit., p. 174. 
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الوضع تسبب في ضبا،ية أحكام العمل غير المشرو  بالنسبة لال مرن دارسري القرانون العراقري 
 وكذل  المشتغلين ،تطبيقق من قضاة ومحامين.

اليرق بحيرد يمكنرق منرع اانررين مرن  ان شاغل العقار هو الشإلص الذ  لرق سريطرة فعليرة -3
الرردنول الررأل المكرران، وهررذا الشرراغل يكررون مسررؤواًل اررن أيررة أضرررار تصرريب الرردانل الررأل المكرران 
بصررفة لالررر، أمررا مررن يرردنل اليررق بصررفة متجرراول فرران المسررؤولية تجاهررق ضرريقة يحتمهررا واجررب 

ل المكررران، أمرررا االنسرررانية المشرررتركة. وال الرررر هرررو الرررذ  لديرررق موافقرررة  رررريحة او ضرررمنية ،ررردنو 
المتجرراول فهررو الررذ  يرردنل الررأل المكرران بررال موافقررة ال  ررريحة وال ضررمنية. هررذه هرري الإلطرروط 
العامة مع وجود بعا القيود واالستثناءات والتفا يل التي كان الهدف منها هرو التو رل الرأل 

 تحقيق العدل بقدر االمكان.
فررري القرررانون االناليررر   بشرررأن  ال يوجررد فررري القرررانون العراقررري تنظررريم مشرررابق لمرررا هرررو موجرررود -4

مسررؤولية الشرراغل، وقررد يمكررن القررول ان أحكررام المسررؤولية المفترضررة فرري برراب البنرراء والحيرروان 
وااالت الميكانيكية واألشياء غير الحية تسد جانبًا من تطبيقات مسؤولية الشاغل انرد تطبيقهرا 

يب الرررأل الررررلط ،رررين الرررأل الحررروادل التررري تحصرررل فررري الواقرررع، ولارررن هرررذا األمرررر يتطلرررب التررردر 
المسالل واالستفادة من تجارب األمم األنر . كما ال يمكن القول ان المسؤولية تجراه المتجراول 
تدنل فري براب انتفراء المسرؤولية لإلطرأ المضررور، وذلر  ألن هرذا األنيرر ال يكرون مإلط را فري 

لدراسرة هرو جميع حاالت تواجده في أماكن يشغلها اانرون. وقرد كران هردفنا الررلي، فري هرذه ا
تقررديم مررادة الميررة وتطبيقيررة للمشررتغلين بالقررانون فرري ،لرردنا لالسررتفادة منهررا فرري هررذا الإلصرروي، 

 ونظن ان هذه الدراسة تفت  آفاقا كانت غالبة ان الاثير من هؤالء.
ان الباب الذ  يقترب كثيرا من أحكام مسؤولية الشاغل في القانون العراقري هرو المسرؤولية  -2

الحيررة، إذ ان  رراحب الشرريء يكررون مسررؤواًل اررن األضرررار الترري تنشررأ اررن اررن األشررياء غيررر 
حركررة هررذا الشرريء او وضررعق ومالبسرراتق. ولاررن هررذا الحكررم العررام ال يرروفر  ررورة واضررحة اررن 
قصرررد المشرررر ، إذ لرررم نجرررد مرررن يميررر  ،رررين مرررن يررردنل المكررران بصرررفة لالرررر ومرررن يدنلرررق بصرررفة 
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 الررر والمتجرراول يتطلررب تصررورا مفر ررا فرري متجرراول ويعطرري لاررل حكمررق. ان هررذا التمييرر  ،ررين ال
الدقة لحاالت المسؤولية، وان وجود حكم ارام يقررر المسرؤولية ارن األشرياء غيرر الحيرة ال يسرد 
نقصًا وال يفصل مجماًل. ولناًء الأل ذل  يمكن االستفادة من تجرلرة القرانون االنالير   فري هرذه 

 تراضات العملية.المسألة، فهي تجرلة ثرية بالتطبيقات الواقعية واالف
 المقترحات: -ثانياا 

ان القررانون المرردني العراقرري قررد فررت  البرراب أمررام ايررراد مسررالل تفصرريلية ولررم يكتررن ،وضررع  -1
الإلطروط العامررة للمسرؤولية اررن العمررل غيرر المشرررو ، ولرذا نقترررح ان تضرراف الرأل هررذا القررانون 

ي هررذا البرراب كثيرررة نصرروي تررنظم مسررؤولية شرراغل المكرران، وذلرر  ألن الحرروادل الترري ترردنل فرر
الوقرررو  فررري العرررراق، ونصو رررا بعرررد االنفتررراح االقتصررراد  والتجرررار  وانتشرررار مظررراهر التسررروق 

 واأللعاب واألشإلاي المعنوية الإلا ة بكثرة في ،لدنا.
نقترح االستفادة من تجرلة القانون االنالي   في هذا المجال، فهذا القرانون معرروف ،ن اترق  -2

لتطبيق العملرري ل حكررام، وهررذه السررمة تقرردم مررادة غنيررة للمشررراين فرري الابيرررة نحررو االهتمررام بررا
 البلدان األنر يمكن توظيفها في املية تطوير قوانينهم بشكل اام.

 نقترح إضافة نص الأل القانون المدني العراقي الأل النحو ااتي  -3
كرررل مرررن كررران تحرررت تصررررفق الفعلررري اقرررار أو منشرررأة ثا،ترررة أو متحركرررة أنرررر  يكرررون  -)أوالً   

مسؤواًل ان تعويا األضرار التي تلحق بالدانلين الأل هذا العقار أو المنشأة اذا كران الضررر 
 ناش ا ان وضعهما أو ان األامال التي تتم أو ينبغي ان ال تتم فيهما.

ضررر موافقررة  رريحة أو ضررمنية بالردنول فررال يسرأل الشرراغل إاّل واذا لررم تارن لررد  المت -ثانيراً  
 ان األضرار الناش ة ان إهمالق أو نطأه الجسيم.

وفي جميع األحوال يتإللص الشاغل من المسؤولية اذا أثبت انق قد اتإلذ العنايرة الاللمرة  -ثالثاً 
ا كران المتضررر لمنع وقو  الضرر أو انق أالن المتضررر برالإلطر. وال يسرأل الشراغل أيضرًا اذ

 قد رضي بالضرر  راحة أو ضمنًا(.
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