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ــث     ــص البح ــب ملخ  يوج
َ
ــارا ــال ض ــة فع ــىن إن مث ــن مع ــؤولية م ــة املس ــه كلم ــوحي ب ــا ت ان أول م

وعلى هـذا فأنـه ميكـن القـول بصـفة عامـة ان لـيس مـن مسـؤولية علـى فعـل خـال ممـا ، مؤاخذة فاعله

علــى انــه جبانــب هــذا قــد يوجــه اللــوم اىل املــرء ــرد مــا خيــامر نوايــاه ، يســتدعي اي لــوم بنحــو مــا

تــه او االمتنــاع عــن اخــر وبالتــايل تكــون املؤاخــذة القــرتاف أيهمــا يف حــني مــن االقــدام علــى عمــل بذا

ولـو بأيسـر قـدر وإمنـا الـذي يهـم هـو املسـلك اخلـارجي ملـا بـدا مـن املـرء ثـم ، وضع ثـان الحيفـل بـذلك 

ان املســؤولية مــن ناحيــة اخــرى فيمــا تعنيــه مــن إنــه عنــد وقــوع ضــرر جيــب تعــويض املضــرور عنــه 

ــك مســؤو ــل معــىن ذل ــن ه ــن ضــرر للغــري ولك ــه م ــا تســبب في ــق عم ــزم ، لية اإلنســان كيفمــا اتف فيل

ان القــول بهــذا الميكــن ان حتتملــه طاقــة البشــر اذ قلمــا ختلــو  جمريــات احليــاة العاديــة مــن ، بتعويضــه

 يف وقــوع الضــرر بــاآلخرين لكــل ذلــك أصــبح مــن غــري اليســري 
َ
ان يكــون اإلنســان بــبعض تصــرفاته ســببا

ومــن اجــل ذلــك البــد مــن ) اقــرتاف أجــر مؤاخــذة فاعلــه(ه عــام األ أنهــا حتديــد معــىن املســؤولية بوجــ

التفرقــة بــني األنــواع املختلفــة مــن املســؤولية األدبيــة واملســؤولية القانونيــة وكــذلك يتطلــب البحــث يف 

وعناصــر اخلطــأ وموقــف الشــريعة اإلســالمية والقــانون املــدني العراقــي مــن اخلطــأ ، حتديــد فكــرة اخلطــأ

ــواع اخلطــأ ومــ ــالوأن ــأ باإلهم ــأ العمــد واخلط ــائي ، ن اخلط ــأ اجلن ومــاهي حــاالت انعــدام اخلطــأ ، واخلط

ــا  ــانون ورض ــر الق ــاء او أوام ــر الرؤس ــذ أوام ــرورة وتنفي ــة الض ــرعي وحال ــدفاع الش ــق ال ــا ح ــي منه الت
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