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Abstract 
Negligence is considered as one of the civil torts in 

English law, as well as other civil torts as nuisance, trespass to 
land, treppass to persons, defamation, vicarious liability, 
liability for animals, liability for defected products, and strict 
liability. 

All of these kinds of torts are included and mentioned 
strictly in English law of tort, which is regarded as an 

                          

  .٢٢/٩/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ١٠/٦/٢٠١٣(*) أستلم البحث  في 
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unwritten law based upon judicial precedents issued by 
English courts. 

The study aims at defining negligence, determining its 
main characteristics, drawing a distinction between it and 
some other kinds of English civil tort, as well as explaining the 
legal foundation upon which the legal liability of negligence is 
based and comparing it with that of the legal liability arising 
from negligence in Iraqi civil law. 
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  املبحث األول
  لتعريف باإلهمال واألساس القانوني للمسؤوليةا

  عنه املدنية التي تنجم
     Law of Tort   

          


     


 









  املطلب األول
  التعريف باإلهمال
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(1) John Cooke.Law of torts.Fourth edition.Financial Times. Pitman  
Publishing, ibid. p.22. 
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 misfeasance  nonfeasance

                          

(1) John Cooke, ibid. p.10. 
(2) Atiyah, P,S. Accidents compensation and the law, fifth edition 

weidenfield and Nicholson, 1993, p.12. 
(3) Fleming, An Introduction to the law of torts, second edition, 

clarendon, 1985, p.11. 
(4) Vera Berningham, Nutshells Tort, sixth edition, sweet and Maxwell, 

2003, p.12. 
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Personal Injury
Property Damage

      Economic Losses  


    Negligent Misstatements    
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Tortious Negligence

                          

(1) John Cooke, ibid. p.83. 
(2) Catherine Elliott and Frances Quinn, Eighth ed, Longman, 2011, 

p.17. 
(3) Catherine Elliott and Frances Quinn, ibid, p18. 
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(1) Vera Berningham, ibid, p.15. 
ة العامة لاللتزامات، الجزء األول، منشورات جامعة د. عصمت عبد المجید بكر، النظری) ٢(

  .٥٣٠، ص٢٠١١جیهان الخاصة، أربیل، 
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  الفرع الثاني
 خصائص اإلهمال




             


                          

د. عصمت عبد من القانون المدني العراقي، لمزید من التفصیل ینظر  ٧و ٦) المادتین ١(
  .٥٧٠المجید بكر، المصدر نفسه، ص

، ١وائل للنشر، طد. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، دار ) ٢(
  .٢٠١، ص٢٠٠٦

  .٥٥١د. عصمت عبد المجید بكر، المصدر السابق، ص )٣(
 –د. عبد المجید الحكیم وآخرون، الوجیز في نظریة االلتزام في القانون المدني العراقي  )٤(

  .٢١٩، ص١٩٨٠الجزء األول، مصادر االلتزام، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، 
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(1) Atiyah, P,S., ibid, p.14. 
(2) Catherine Elliott and Frances Quinn.Tort law, Eighth ed. Longman, 

2011, p.4. 
(3) John Cooke, ibid. p.9. 
(4) Ralph Tiernan, tort in nutshells, sweet and Maxwell, 2006, p.12. 
(5) Catherine Elliott and Frances Quinn, ibid, p.5. 
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(1) John Cooke, ibid. p.10. 
(2) Ralph Tiernan, ibid, p.14. 
(3) John Cooke, ibid. p.11. 
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law of torts
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(1) Rogers, Winfield and Jolowicz on tort, sweet and Maxwell, 2006, 
p.645. 
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(1) Atiyah, P,S., ibid, p.12. 
(2) John Cooke, ibid. p.235. 
(3) Baker, Tort, sweet and Maxwell, 1972, p.151. 
(4) John Cooke, ibid. p.222. 
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(River wear commissioners v. Adamson 1877)                        
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  ٤٤٤و ٤٤٣د. حسن علي الذنون، المبسوط، مصدر سابق، ص) ١(
(2) Michael Jones, textbook on torts, oxford university press, eighth 

ed. 2005, p.494. 
(3) John Cooke, ibid. p.215. 
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  عن اإلهمال التي تنجماألساس القانوني للمسؤولية املدنية 
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(1) Ralph Tiernan, ibid, p.20. 
د. حسن القانون المدني العراقي، لمزید من التفصیل ینظر من  ٢٠١إلى  ١٩٢) المواد ٢(

  .٢٧٣، ص١٩٧٠علي الذنون، أصول االلتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 
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  مفهوم اخلطأ املدني يف القانون اإلنكليزي
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(1) Salmond, on the law of torts, sweet and Maxwell, 1969, p.20. 
(2) John Cooke, ibid. p.3. 
(3) Atiyah, P,S., ibid, p.10. 

. ینظر كذلك د. حسن علي ٢١٥حكیم وآخرون، مصدر سابق، صد. عبد المجید ال) ٤(
  .٢٢٧الذنون، أصول االلتزام، مصدر سابق، ص
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  .٢٢٠) د. عبد المجید الحكیم وآخرون، مصدر سابق، ص١(
(2) John Cooke, ibid. p.4. 

 إذ) moral element) یذكر أن االصطالح الشائع لهذا الركن هو الركن المعنوي (٣(
 mentalاإلنكلیز علیه  أیضا اصطالح الركن النفسي أو الذهني (الفقهاء  یطلق

element حسب رأیهم هو الذي یمیز ما بین المسؤولیة الخطئیةب)، ألن هذا الركن 
)fault based liability) والمسؤولیة الموضوعیة أو المادیة أو الشیئیة (strict 

liabilityبالصور الثالث المشار إلیها  ) وألن قوام هذا الركن هو حالة ذهنیة تتمثل
  .John cook, ibid, p.8سابقا. لمزید من التفصیل ینظر 

(4) Salmond, ibid, p.22. 
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states of mind
 strict liability        
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(1) Ralph Tiernan, ibid, p.11. 
(2) John Cooke, ibid. p.9. 

نصت مجلة األحكام العدلیة وهي التقنین الرسمي للفقه الحنفي على القاعدة المذكورة ) ٣(
لمزید من التفاصیل ینظر علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة ) منها ٨٧مادة (في ال

، تحقیق وتعریب المحامي فهمي الحسیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١األحكام، ج
 =ینظر أیضا د. عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح ٧٨من دون سنة طبع،  ص
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strict liability

Rylands v. Fletcher 1865
         

                                                               

قارنة بالفقه اإلسالمي مع القانون المدني، الجزء األول في مصادر االلتزام مع الم=
  .٤٢١، ص١٩٦٣المقارنة بالفقه اإلسالمي، شركة الطبع والنشر األهلیة، بغداد، 

  .٢١٧د. عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشیر، مصدر سابق، ص) ١(
 ) من القانون المدني العراقي على أنه (إذا أتلف١٩١) نصت الفقرة األولى من المادة (٢(

  صبي ممیز أو غیر ممیز أو من في حكمهما مال غیره لزمه الضمان في ماله).
(3) John Cooke, ibid. p.9. 
(4) Vera Berningham, ibid, p.123. 
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intentional tort
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     strict liability   
           





             

                          

(1) Linda Edwards.Stanley Edwards. Patricia Kirtley Wells, tort law, Fifth 
edition, DELMAR, 2012, p.3. 
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  عن اإلهمال يف القانون اإلنكليزي 
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()prudent and reasonable man
    Alderson     Blyth v. 

Birmingham waterworks co. 1856
            






                          

(1) Salmond, ibid, p.30. 
(2) Vera Berningham, ibid, p.35. 
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()Mansfield v. Weetabix Ltd, CA 1997
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intentional torts
      

 

                          

(1) Catherine Elliott and Frances Quinn, ibid, p.75. 
(2) John Cooke, ibid. p.88. 
(3) Vera Berningham, ibid, p.36. 
(4) Linda Edwards.Stanley Edwards.Patricia Kirtley Wells, ibid, p.32. 
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(1) Catherine Elliott and Frances Quinn, ibid, p.5. 
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BradfordPickles
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  العراقي يف القانون املدني 
  


   

            
          


            

        

                          

(1) John Cooke, ibid. p.9. 
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بأن (كل خطأ سبب  ١٩٤٨لسنة  ١٣١من القانون المدني المصري رقم  ١٦٣نصت المادة ) ١(
من القانون المدني  ٢٠٤ضررا للغیر یلزم من ارتكبه التعویض). في حین نصت المادة 

المواد السابقة العراقي على أن (كل تعد یصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في 
  یستوجب التعویض).

  من القانون المدني العراقي.  ٢٠٤و ١٨٦المادتین  :نظری) ٢(
  .٢١٥د. عبد المجید الحكیم وآخرون، مصدر سابق، ص) ٣(
  .٥٥١د. عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص) ٤(
أركان المسؤولیة،  د. سلیمان مرقس، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البالد العربیة، األحكام،) ٥(

  .٢٥٣، ص١٩٧١القاهرة، 
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الزلمي، المنطق القانوني في التصورات، مركز أبحاث القانون المقارن،  د. مصطفى ابراهیم) ١(
  .٥٢و ٥١، ص٢٠٠٩

  .٥٥٨د. عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص) ٢(
  ر).(غیر منشو  ١٢/٢/٢٠٠١في  ١٩٩٩/ب/٢٩٣٤حكم محكمة بداءة الكرادة ذو الرقم ) ٣(
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  .٦٤٢د. عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص) ١(
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  .٣٠٠، مصدر سابق، صااللتزامد. حسن علي الذنون، أصول ) ١(
  .٦٧٨د. عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص )٢(
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  املبحث الثاني
 عن اإلهمال يف القانون اإلنكليزي التي تنجمشروط املسؤولية 

        
          

          
   law of tort     


 negligence action     

                          

  .٦٨٦د. عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص) ١(
  .٦٩٦د. عصمت عبد المجید بكر، المصدر نفسه، ص) ٢(
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  املطلب األول
 قيام واجب احلرص والرعاية

           
  

          duty to take 
reasonable care   ()   negligence 







 ()

action for negligence  ()  

                          

(1) Atiyah, P,S., ibid, p.30 see also John Cooke, ibid. p.28, Joseph 
Glannon, the law of torts, examples and explanations, 4th edition, 
Aspen publishers, 2010, p.29. 

(2) Joseph Glannon, ibid, p.30. 
(3) John Cooke, ibid. p.28. 
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Proximity 

Reasonable foreseeability




  الفرع األول
  مبدأ القرب أو التقارب

negligence liability
  

()
      

 
 

   judicial precedent    


                          

 ) ینظر على سبیل المثال السابقة القضائیة:١(
(Glasgow corpn v. Muir, 1943, Ac, 448)                                     .  

(2) Linda Edwards.Stanley Edwards.Patricia Kirtley Wells, ibid, p.19. 
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 ()



          

         
law of tort

()        


      The neighbor test   
proximity

Donoghue v. Stevenson 1932   () 
        

ginger



        


()

        

                          

(1) John Cooke, ibid. p.29. 
(2) William and Hepple, ibid, p.30. 
(3) John Cooke, ibid. p.29. 
(4) Vera Berningham, ibid, p.13. 
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 ()    

            
       







    
   

()
  

  


    ()        
  

          
          


        

                          

(1) Joseph Glannon, ibid, p.32. 
(2) John Cooke, ibid. p.29. 
(3) Vera Berningham, ibid, p.13. 
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proximity
Atkin
the neighbor test()

          
reasonable care            

 neighbor           
()

              
             


Atkin


privity of 

contract 
            

       
 

         
         

          
            




                          

(1) John Cooke, ibid. p.30. 
(2) William and Hepple, ibid, p.32. 
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() 
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، ١د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، دار وائل للنشر، ط) ١(
  .٣١١، ص٢٠٠٦

  .٥٩٩د. عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص )٢(
  .٣٥٦د. عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص )٣(



  دراسة تحلیلیة مقارنة مع القانون المدني العراقي –المسؤولیة المدنیة التي تنجم عن اإلهمال في القانون اإلنكلیزي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (61), Year (19) 

١٠٤

  الفرع الثاني
 مبدأ التوقع املعقول للضرر (أو التبصر املعقول للضرر)

proximity principle
    ()      tort 


reasonable foreseeability

()
Bourhill v. Young 1943

Tram






foresight
reasonable man()

Thankerton
          reasonable 

                          

) اوضح معنى القرب وأشار إلى أن Keith) تجدر اإلشارة إلى أن القاضي اللورد (١(
  قضیة المقصود به هو القرب القانوني ولیس الجغرافي وذلك في ضوء 

(Yuen Kun Yea V. Attorney-General of Hong Kong, 1987).               
هذه العالقة الوثیقة یفترض أن تقوم إذ ینبغي قیام عالقة قرب وثیقة األطراف. و         

والمباشرة بین شخصین أحدهما تأثر تأثرا مباشرا بفعل ارتكبه شخص آخر ملتزم بواجب 
  هماله.إلعلم أن ما حصل لألول من ضرر الحرص وأن هذا األخیر ی

(2) John Cooke, ibid. p.43. 
(3) John Cooke, ibid. p.34. 
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care
           () 

            


     proximity   wright 
proximity

   reasonable foreseeability   
            

             
              

mere foreseeability of damageproximity
         



proximity()

             







              

                          

(1) Joseph Glannon, ibid, p.33. 
(2) Hepple and Matthews, Tort cases and Materials, 5thButterworths, 

1996, p.22. 
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()

 




                          

  .٣٠٤د. حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص) ١(
 ٢٧٣و ٢٦٨و ٢٥٧لمجید الحكیم، الوجیز في نظریة االلتزام، مصدر سابق، صد. عبد ا) ٢(

  .٢٨١و ٢٧٨و
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  املطلب الثاني
 اإلخالل بواجب احلرص والرعاية

 
  

           
()

           
             
            


()





 

           
 

 

 

 


                          

(1) Kirstly Horsey and Erika Rackely, Tort law, oxford university press, 
2009, p.197. 

(2) John Cooke, ibid. p.88. 
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  الفرع األول
 مفهوم اخلطر


      

          
         ()Roe v. 

Minster of health 1954        
phenol 





             

     
hindsight     ()  

()
 





       

            

                          

(1) John Cooke, ibid. p.90. 
(2) Kirstly Horsey and Erika Rackely, ibid, p.200. 
(3) Vera Berningham, ibid, p.36. 
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()    Bolton v. Stone HL 1951

cricket ball
   


             

 
          

           
()Paris v. Stepney. 

BC. HL 1951          
     


          








                          

(1) Vera Birmingham, ibid, p.37. 
(2) John Cooke, ibid. p.93. 
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()
watt v. hertfordshirec C.A. 1954










   


           

              

()           
––










                          

(1) John Cooke, ibid. p.93. 
  .٢٢٤د. عبد المجید الحكیم، الوجیز في نظریة االلتزام، مصدر سابق، ص) ٢(
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()Latimer 
v. A.E.C Ltd. HL 1953

            





       
             

            
   ()   

      
        

()          Latimer







                          

(1) John Cooke, ibid. p. 
  .٢٢٥الوجیز في نظریة االلتزام، مصدر سابق، صد. عبد المجید الحكیم، ) ٢(
د. محي هالل السرحان، القواعد الفقهیة ودورها في إثراء التشریعات الحدیثة، بغداد، ) ٣(

  .٥٨، ص١٩٧٨
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  الثاني الفرع
 الرجل العاقلمعيار أو اختبار 

           





()
         reasonable man

reasonable man test
objective standard


reasonableprudent

()
Roberts 

v. Ramsbottom         


   
   


      
             

automatism


                          

(1) John Cooke, ibid. p.88. 
(2) Atiyah, P,S., ibid, p.38. 
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()


   ()     Nettleship v. Weston


            
          








    ()    

           
reasonable 

driver      perfect driver   
learned driver

 ()



   



                          

(1) John Cooke, ibid. p.89. 
(2) Atiyah, P,S., ibid, p.39. 
(3) John Cooke, ibid. p.89.andAtiyah, P,S., ibid, p.40. 
(4) John Cooke, ibid. p.88. 
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()         ()  
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()




                          

د. عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر االلتزام، المكتبة القانونیة ) ١(
  .٦٠١، ص٢٠٠٧

  اقي.من القانون المدني العر  ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢١المواد  :نظری) ٢(
د. عصمت عبد المجید بكر، النظریة العامة لاللتزامات، الجزء األول، منشورات جامعة ) ٣(

  .٦٨٦، ٦٨٠، ٦٦٤أنظر كذلك ص ٦٩٧، ص٢٠١١جیهان الخاصة، أربیل، 
  من القانون المدني العراقي. ٢٣١و ٢٣٠والمادة  ٢٢٤مثال الفقرة الثانیة من المادة  :نظری) ٤(
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()


()() 
 

  الفرع الثالث
 اإلخالل بالواجب التشريعي


Breach of statutory dutystatute


   action for damages 


 ()   statutory negligence  

            


      ()   
AB

                          

إذا كانت الوكالة بال أجر وجب على الوكیل أن یبذل  -١)... (٩٣٤أشارت المادة ( لقد) ١(
في تنفیذها العنایة التي یبذلها في أعماله الخاصة ومع ذلك إذا كان الوكیل یعني شؤونه 

 -٢الخاصة أكثر من عنایة الرجل المعتاد فال یطالب إال ببذل عنایة الرجل المعتاد. 
ذا كانت بأجر وجب على الوكیل أن یبذل نایة الرجل المعتاد). دائما في تنفیذها ع وإ

  .١٣٣٩، ١٣٣٨، ١٢٥٤، ٩٠٩، ٢٥١كذلك المواد  :نظروی
، ود. عبد المجید الحكیم، ٥٤٠د. عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص) ٢(

  ٤٩٢الموجز، مصدر سابق، ص
  .٢٢٩د. حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص) ٣(

(4) William and Hepple, ibid, p.30. 
(5) John Cooke, ibid. p.183. 
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        B    
  A

B
B




B
    


            

foreseeable 

risk()
Atkinson v. Newcastle water works co.

           
  

         
 

 
 


()


 

                          

(1) Atiyah, P,S., ibid, p.115. 
(2) John Cooke, ibid. p.185. 
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Health and Safety at work act()
 

  املطلب الثالث
 السببية بني الضرر واإلهمال عالقة

          


Tort of negligence  
           

()



        




                          

(1) Joseph Glannon, ibid, p.153. 
(2) John Cooke, ibid. p.184. 
(3) Cathy Okrent, torts and Personal injury law, Fourth ed. DELMAR, 

2009, p.38. 
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 الفرع األول

 ة افرتاض عالقة السببيةكيفي
          

 
 the ‘but for’ test()        





        Barnett v. chelsea and 
Kensington Hospital Management Committee, 1969  

           
            

     


            
         





                          

(1) Alastair mullis and Ken Oliphant, torts, 4thed, Palgrave Macmillan, 
2011, p.121. 
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()

         
()



          

      
  


   

           
  




          



    


         

                          

(1) John Cooke, ibid. p.100. 
د. عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء األول، نظریة االلتزام ) ٢(

  .٧٦١، ص٢٠٠٤بوجه عام، مصادر االلتزام، منشأة المعارف باإلسكندریة، 
  .٢٣٩وآخرون، الوجیز، مصدر سابق، ص ) د. عبد المجید٣(
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    ()       

             
()







()
()

     
  

                          

  .٦١١د. عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص) ١(
  .٢١٤د. عبد المجید الحكیم وآخرون، مصدر سابق، ص) ٢(
  .٦١٧د. عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص) ٣(
  .٤٦٧د. عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص )٤(
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  الفرع الثاني
 قاعدة بعد الضرر

remoteness of damage
            

Legal Causes
()the damage is too remote


   tort      the direct 

consequence test     
privy council

()Reasonable foreseeability test
      Doughty v. Turner 

Manufacturing co Ltdasbestos



    too remote      




                          

ن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الرابطة السببیة، الجزء الثالث، ) د. حس١(
، ینظر كذلك د. عبد المجید الحكیم وآخرون، ٢٣، ص٢٠٠٦، دار وائل للنشر، ١ط

  .٢٤٠الوجیز، مصدر سابق، ص
(2) Alastair mullis and Ken Oliphant, ibid, p.139. 
(3) Joseph Glannon, ibid, p.175. 
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()
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(1) John Cooke, ibid. p.112. 
  .٢١٣د. عبد المجید الحكیم، مصدر سابق، ص) ٢(
  .٥٩٩د. عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص) ٣(
  .٦٠٠د. عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص) ٤(
  .٥٣٠د. عصمت عبد المجید بكر، المصدر نفسه، ص) ٥(
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  الفرع الثالث
 الفعل اجلديد املتدخل

        
         ‘but for’ test   

sole cause
     

novasactusinterveniens()
 

      lamb v. Camden borough 
council   


   

           
            

Oliver           
   




  ()    


                          

(1) John Cooke, ibid. p.117. 
(2) Michael Jones, textbook on torts, oxford university press, eighth ed. 

2005, p.222. 
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natural event


()
              





    ()carslogie steamship co. v. Royal 

Norwegian Government 1952





           








          () 
third party actnovasactusintereniens



                          

(1) Michael Jones, ibid, p.224. 
(2) John Cooke, ibid. p.119. 
(3) Joseph Glannon, ibid, p.180. 
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Stansbie v. Troman
          


         





contributorily 

negligent


 contributory negligence()    



()

Mckew v. Holland and Hannen and Cubbitts Scotland Ltd



     

   


unreasonable conduct()

                          

(1) John Cooke, ibid. p.121. 
(2) John Cooke, ibid. p.121. 
(3) Vera Berningham, ibid, p.49. 
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weiland v. cryillord carpets Ltd
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  .٢٤٠د. عبد المجید الحكیم، الوجیز في نظریة االلتزام، مصدر سابق، ص )١(
  .٦١٣د. عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص) ٢(
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ي، مرجل، لمزید من التفصیل ینظر د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدن
  .٥٥، ص٣ج

  .٤٦٤د. عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص) ٢(
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