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المسؤولية المدنية
مقدمة:
تعتبر المسؤولية المدنيةة مةن ثكثةر مسةا القةانون المةدني ثيميةة لمةا لنةا مةن ارتبةا و ية
بالضرورات االجتماعية واالقتصادية ،فإذ كان للتطور الصناعي واالقتصادي الةيي هةندا العةال
في القرن التاسع عشر األ ر الكبير في تحقية رفاييةة الشةعو  ،فإنة بالمقابة نت ةن عنة كثةر
المخاطر التي ن من عن االستعمال السيء للتكنولوجيا الحديثة ،فكان من نتةا ذلةك ارتفةا

منةةول فةةي عةةدد ضةةحايا الحةةوادر واألمةةراي سةةواء فةةي طةةار العالقةةات التعاقديةةة ثو النشةةاطات
المننية والت ارية ثو السلوك الفردي ،األمر اليي ثخضع مع المسؤولية المدنية لنقةا فكةري،
بخصوص ثساسنا وقواعديا تبعا لتغير ثيدافنا وثدواريا.
ويكةةيا ،فقةةد ث ةةبحن المسةةؤولية المدنية،القا مةةة عل ة ثسةةاس بةةات خط ة مةةن يسةةتخد
ييا اآلالت ،غير كافية في كفالة حصول المضرور عل تعويض عادل عن ثضرارا ،بسبب تعير
بات الخط في ثغلب األحةوال ،و ةعوبة تحديةد مةا ذا كةان الخطة المسةبب للضةرر يةو خطة
الصةةانع ثو المالةةك ثو المسةةتخد  ،وت ل ة يةةيا بشةةك واضةةص فةةي

ةةابات عمةةال المصةةانع،

وضحايا حوادر النق والموا الت.
وباإلضةةافة لة مةةا سةةب  ،فقةةد حبةةيت األفكةةار االجتماعيةةة ال ديةةد  ،الحةةرص علة كفالةةة
تعويض المضرور عن

ابات  ،باعتبارا األضعف اقتصاديا ،وقد تحق ذلك بوسا مختلفةة فةي

نطاق ك من المسؤولية العقدية والتقصيرية.
فبالنسبة إل ابات العم  ،ات

الرثي ل القول بتضمن عقةد العمة هةر سةالمة العامة

من األضةرار التةي تحةدر لة ث نةاء قيامة بنةيا العمة  ،و ذا مةا تعةري لحةوادر ثو ثمةراي ،كةان
احب العم مخال بالتزام  ،والتز بتعويض عن ثضرارا لم رد حدو نا ،ما لة يثبةن ثن يةيا
األضرار ترجع ل سبب ثجنبي ينفي العالقة السببية.
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وفةةي طةةار المسةةؤولية التقصةةيرية توسةةع القضةةاء فةي تحديةةد نطةةاق المسةةؤولية عةةن األضةةرار
الناهئة من األهياء ،وافتري خط حارسنا كمةا افتةري ثيضةا الخطة فةي مسةؤولية الشةخع عةن
األضرار التي يحد نا الغير ،وجع ييا االفتراي غير قاب إل بات العك

في بعض الحةاالت،

األمةةر الةةيي سةةن عل ة المضةةرورين الحصةةول عل ة تعةةويض عةةن األضةةرار التةةي لحقةةتن  ،بعةةد
عفا ن من بات خط المسؤول.
والواق ةةع ثن المب ةةدث الع ةةا ف ةةي التن ةةي الق ةةانوني للمس ةةؤولية المدني ةةة ف ةةي جة ة التشة ةريعات
المدنية ،ثن يقي المسؤولية المدنية عل ثساس الخط  ،و ذا كان القانون المغربي قةد نةع علة
تن ةةي حةةاالت خا ةةة مةةن المسةةؤولية الموضةةوعية كمةةا يةةو حةةال المسةةؤولية عةةن األضةرار البيئيةةة
والمسةةؤولية عةةن األضةةرار النوويةةة ،والمسةةؤولية عةةن حةةوادر الشةةغ واألمةةراي المننيةةة ،ال ثننةةا
تبق حاالت خا ة ال يمكننا ثن تغير من القواعد العامة للمسؤولية المدنية.

وم ةةن ي ةةيا ي ن ةةر ثنة ة ك ةةان للتط ةةورات الس ةةابقة ث ةةر واض ةةص ف ةةي التفكي ةةر الق ةةانوني ل ةةد

الفقناء،بين الدعو لة تغييةر ثسةاس المسةؤولية المدنيةة وبةين اإلبقةاء علة ثحكامنةا وقواعةديا،
واالكتفاء فقط بتطويريا وتطويعنا.
لكةةن ،وعل ة ال ةرغ مةةن الت ديةةد المسةةتمر والمتوا ة لنةةيا النقةةا الةةدا ر حةةول ثسةةاس
المسةةؤولية المدنيةةة،فإن قصةةوريا عةةن حمايةةة المضةةرور قةةد جع ة مةةن فكةةر الت ة مين علينةةا ثم ةرا
ضةةروريا.األمةةر الةةيي ثد

لة تغييةةر منة فةةي مفنومنا،حيةةث ث ةةبص ين ةةر لينةةا لةةي

مةةن زاويةةة

مؤاخي الفاعة عةن األفعةال غيةر المشةروعة الصةادر عنة ،ولكن مةن زاويةة تعةويض الضةحية عةن
األضةرار التةةي لحقتة نتي ةةة يةةيا األفعةال ،ذلةةك ثن الغالةب فةةي القةةرارات القضةا ية الصةةادر فةةي
الموضو ثننا تنت بتعويض الضةحايا ثكثةر ممةا تنةت بتطبية المبةاد القانونيةة ،كمةا ثن التة مين
عل المسؤولية بات ن اما ال يمكن رفض ثو ت اي دورا ألن ث بص ضرور اجتماعية ،غير ثن
التوسع في ثد

ل قلب قواعد ييا المسؤولية ،ذ فقدت ك معنة جزا ةي لنةا لتصةبص قاعةد

ضةةمانا للمضةةرور.ويكةةيا،ل يقتصةةر التطةةور علة فكةةر المسةةؤولية بة امتةةد لة الن ةةا القةةانوني
اليي يؤطريا.
وفةةي مقاب ة يةةيا الش ة مةةن المسةةؤولية المدنيةةة المتعل ة بال انةةب التقصةةيري ،ن ةةد ةةور
ثخر من المسؤولية المدنية ويتعلة األمةر بالمسةؤولية العقديةة التةي تترتةب عةن اإلخةالل بتنفيةي
3

االلتزامات العقدية ،ييا األخير التي زادت ثيميتنا بتوسع الم ال التعاقدي  ،خا ة في طار
مةةا يعةةرب بالمعةةامالت اإللكترونيةةة .ك ة يةةيا األمةةر ثد

ل ة ضةةرور تطويةةع قواعةةد المسةةؤولية

العقديةةة حت ة تال ة ك ة خةةالل بااللتزامةةات التعاقديةةة ،لةةي

فقةةط فيمةةا يعةةد ث ةةال فةةي يةةيا

المس ةةؤولية ثي المس ةةؤولية ع ةةن االلتزام ةةات التعاقدي ةةة الشخص ةةية ،و نم ةةا ثيض ةةا ع ةةن م ةةا يع ةةرب
بالمسؤولية العقدية عن فع الغير ثو المسؤولية العقديةة عةن فعة الشةيء اللتةين توسةع م النمةا
يو اآلخر.
ورغة يةةيا االزدواجيةةة فةةي م نةةر المسةةؤولية المدنيةةة بةةين العقديةةة والتقصةةيرية فقةةد ثملةةن
عل ة واضةةعي التشةةريعات المدنيةةة تخصةةيع ك ة مسةةؤولية مدنيةةة ب حكةةا خا ةةة تتناسةةب مةةع
طبيعتنا.وييا ،فإذا كان قانون االلتزامات والعقود المغربي قةد جعة مةن المسةؤولية العقديةة ث ةرا
من آ ار االلتزامات بوج عا وخا ةة مةا يتعلة بر ةار عةد تنفيةي االلتزامةات الفصة  254ومةا
يلية مةن .ق.ل ، .فإنة جعة مةن المسةةؤولية التقصةيرية مصةدرا مباهةةرا لاللتةزا ثي االلتزامةةات

الناهئة عن ال را وثهباا ال را

الفص  1والفص  77وما يلي من ق.ل. .

و ذا كان وحةد الندب،ووحةد األ ة الةيي انبثقةن عنة يةيين النةوعين مةن المسةؤولية،
حمة الكثيةر مةن الفقنةاء لة تبنةي فكةر وحةد المسةؤولية المدنيةة و خضةاعنا ألحكةا وقواعةةد
مشةةتركة رغ ة الفةةروق ال ويريةةة التةةي تميةةز ك ة مننمةةا .ال ثن بلةةوه يةةيا الغايةةة ا ةةطد بواقةةع
التن ي اليي يعترب بنوعين من المسؤولية ولي

بنو واحد كما ثسلفنا قبل .

ولتقريةةب الفن ة مةةن ثحكةةا يةةيين النةةوعين مةةن المسةةؤولية المدينةةة ،نةةر ثن نعتمةةد عل ة
محاور تراعي ج ييا األحكا  ،وذلك عل الشك اآلتي:
 با تمنيدي:ثحكا عامة في المسؤولية المدنية با ثول:ن ا المسؤولية العقدية -با

اني:ن ا المسؤولية التقصيرية
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با تمنيدي:
ثحكا عامة في المسؤولية المدنية
ن دراسة ثحكةا المسةؤولية المدنيةة ،يتطلةب منةا الوقةوب علة مفنةو المسةؤولية كصةور

كليةةة الفص ة األول  ،وذلةةك قب ة التطةةرق ل ة ثنةةوا يةةيا المسةةؤولية التةةي تتةةوز خصا صةةنا
ال ويرية عل ييا األنوا التي تكون وريا ال ز ية الفص الثاني .
الفصالألول:
المسؤولية :المفنو  ،والتطور
يقصد بالمسؤولية عنةد طةالق يةيا المصةطلص تحمة الشةخع لنتةا وعواقةب التقصةير
الصةةادر عن ة ثو عمةةن يتةةول رقابت ة واإله ةراب علي ة  ،ثمةةا بخصةةوص المعن ة الةةدقي لمصةةطلص
المسؤولية في طار الميدان المدني فني تعني المؤاخي عةن األخطةاء التةي تضةر بةالغير ،وذلةك
ب ةةإلزا المخط ةةء بة ة داء التع ةةويض للط ةةرب المض ةةرور وفق ةةا للطريق ةةة والح ة ة الل ةةيين يح ةةدديما

القةةانون( ،)1ويةةي بنةةيا المعن ة تختلةةف بةةاختالب األسةةبا التةةي ثدت لينةةا والنتةةا المتولةةد

عننا.

وتقةةو المسةةؤولية فةةي القةةانون المغربةةي عل ة غةةرار ك ة التشةةريعات المدنيةةة ،عل ة تعةةويض
الضةةرر الحةةادر بةةالغير كمبةةدث عةةا  ،ويةةو ال يتضةةمن حصةةرا لألفعةةال التةةي تةةؤدي لة ترتةةب يةةيا
المسةةؤولية ،ب ة ن ك ة عم ة غيةةر مشةةرو يولةةد االلتةةزا بةةالتعويض ،وذلةةك عل ة ثسةةاس خط ة
المسؤول.
لكن ييا المبدث في المسؤولية ،ل ينش بنيا الصةور العامةة فةي القةوانين القديمةة ،حيةث
كانةةن األفعةةال الموجبةةة للمسةةؤولية محةةدد علة سةةبي الحصةةر ،وكانةةن تترتةةب علينةةا مسةةؤولية

تخةتلط فينةا فكةر العقوبةة بفكةر الضةمان ثو التعةةويض ،كمةا ثن المسةؤولية لة تكةن تنةا دا مةةا
بخط المسؤول ،ب كانن تنش فةي كثيةر مةن األحيةان لم ةرد وقةو الفعة الضةار .ففةي القةانون
الرومةةاني لة يكةةن لةةزا مرتكةةب الفعة الضةةار بالغرامةةة بثبةةوت خطة الملتةةز بنةا ،بة كةةان يكفةةي
 -1عبد القادر العرعاري :مصادر االلتزام ،الكتاب الثاني،المسؤولية المدنية ،دراسة مقارنةة عىةض ءةول النصةوت التيةريعية
الجديدة ،ط  ،3دار األمان ،الرباط ،2014 ،ت.11
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دور الفع الضار من  ،وتحقة الضةرر حتة يعتبةر مسةؤوال ،ويلةز بةالتعويض .ولة ت نةر فكةر
الخط ة ك سةةاس بنةةيا التعةةويض ال فةةي وقةةن الح ة ذ ث ةةبص الخط ة ثساسةةا لاللتةةزا بةةالتعويض
الناهء عن الفع الضار في ك

ورا.

وقد تحق التطور اليي لح قواعد المسؤولية في القوانين القديمة ليص بنةا لة المبةدث
العا للمسؤولة في القانون الفرنسي القدي في عد نواحي ،يمكن جمال ثيمنا فيما يلي:
 الفص ة بةةين المسةةؤولية ال نا يةةة والمسةةؤولية المدنيةةة ،ذ ةةار االلت ةزا المترتةةب عةةنالفع الضار التزاما مدنيا بالتعويض ،ال تداخل فكر العقوبة.
 اعتبةةار كة فعة ضةةار و ةةف بالخطة ثساسةةا إللةةزا مرتكبة بةةالتعويض لقيةةا المسةةؤولية،ولة يعةد بيةان األفعةال الموجبةة للمسةؤولية المدنيةة عةن طرية تعةداديا وحصةريا ،وذلةك بعةد ثن
استقلن المسؤولية المدنية عن المسؤولية ال نا ية التي كانن تحصر األفعال التي تعتبر جرا .

 -ت كيد اعتبةار الخطة ثساسةا للمسةؤولية ،ولة يعةد م ةرد حةدور الفعة الضةار سةببا فةي

مسؤولية الفاعة  ،دون اسةتلزا لتةوافر و ةف الخطة فةي فعة يةيا الشةخع .وقةد اعتبةر الخطة
ثيضا ثساس المسؤولية العقدية في القانون الفرنسي القدي  ،فقد قال فقناء ييا القانون وخا ةة
الفقي دوما " ":"DOMATن عةد الوفةاء بالتعنةد يةو خطة كةيلك يةؤدي لة التةزا الشةخع
بتعويض ما ينت عن من ثضرار".
ثما في الفق اإلسالمي في در التنبي ل ثن ييا األخير ل يميز فةي بدايتة بةين التعةويض
"الضةةمان" والعقوبةةة "القصةةاص ،الحةةدود ،التعزيةةر" ،حيةةث جةةاءت دراسةةة ثحكةةا المسةةؤولية فةةي
ثبةةوا متفرقةةة مةةن نةةوازل وفتةةاو مختلفةةة ،وذلةةك عل ة الةةرغ مةةن القاعةةد العامةةة التةةي ةةاغنا
الفقية ابةةن جةةزي للمسةةؤولية المدنيةةة بقولة  ":كة مةةن فعة مةةا ي ةةوز لة فعلة فتولةةد منة تلةةف لة
يضمن ،فإن قصد ثن يفع ال ا ز ف خط ففع غيرا ثو جاوز فية الحةد ثو قصةر فية عةن الحةد
فتولد من تلف يضمن  ،وك ما خرج عن ييا األ

فنو مردود لي "(.)2

وعةةن القةةانون الفرنسةةي القةةدي ثخةةي تقنةةين نةةابليون ثحكةةا المسةةؤولية المدنيةةة فةةي المةةواد

 1382وما بعديا ،سةواء فيمةا يتعلة بالمسةؤولية عةن الفعة الشخصةي كقاعةد عامةة المادتةان
 1382و ، 1283ثو فيمةا يرجةع لة مسةؤولية الشةخع عةةن ثفعةال الغيةر المةةاد  ، 1384ثو
 -2ابن جزي:القوانين الفقهية ،باب موجبات الءمان ،ت .248
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مسؤوليت عن الحيوان والبناء المادتان  1385و . 1386وعن يةيا التقنةين المةدني الفرنسةي
ومصةةادر ثخةةر نسةةق قةةانون االلتزامةةات والعقةةود المغربةةي جة ثحكةةا المسةةؤولية المدنيةةة سةةواء
تعل األمر بالمسؤولية العقدية الفص  263وما يلي  ،ثو تعل بالمسؤولية التقصيرية الفصة
 77وما يلي .
الفص الثاني:
ثنوا المسؤولية
المسؤولية كو ف عا  ،يطل عل

ور عد من المسؤولية:فننالك المسؤولية األخالقية

ويناك المسؤولية القانونية المبحث األول  ،والمسؤولية القانونية ما ثن تكةون مسةؤولية جنا يةة
ثو مس ةةؤولية مدني ةةة المبح ةةث الث ةةاني  ،والمس ةةؤولية المدني ةةة م ةةا ثن تك ةةون مس ةةؤولية عقدي ةةة ثو

مسةةؤولية تقصةةيرية المبحةةث الثالةةث  .وفيمةةا يلةةي وقفةةة مختصةةر عل ة ك ة يةةيا األنةةوا مةةن
المسؤولية.
المبحث األول :المسؤولية األخالقية والمسؤولية القانونية
المسةةؤولية األخالقيةةة يةةي تلةةك التةةي تنبنةةي فةةي ث ةةلنا علة حةةاالت اإلخةةالل بالواجبةةات
ذات الطةةابع المعنةةوي التةةي تةةربط الشةةخع بمقتضةةايا بم موعةةة مةةن القةةي األخالقي ةة فةةي طةةار
حيات ة الخا ةةة والعامةةة،ويكون ال ةةزاء فةةي المسةةؤولية األخالقيةةة جةةزاء معنويةةا فقةةط ،يتمث ة فةةي
ت نيةةب لضةةمير المسةةؤول ثو اسةةتنكار للفع ة مةةن قب ة عامةةة النةةاس .ولنةةيا،فإن دا ةةر الواجبةةات
األخالقية يي ثوسع نطاقا من الواجبات القانونية.
ثمةةا المسةةؤولية القانونيةةة فنةةي تلةةك التةةي تنبنةةي عل ة حالةةة خةةالل الشةةخع بااللتزام ةات
القانونية .وتختلف المسؤولية القانونية عن المسؤولية األخالقية في عد نقا  ،ثيمنا:
 -1ثسة ةةاس المسة ةةؤولية األخالقية ةةة ية ةةو ضة ةةمير الفة ةةرد ثو ضة ةةمير الم تمة ةةع ،ثمة ةةا ثسة ةةاس

المسؤولية القانونية فنو مسؤولية هخع ت اا اآلخر ثو اآلخرين.

 -2المسةةؤول فةةي المسةةؤولية األخالقيةةة يةةو خص ة وحك ة فةةي آن واحةةد ،فةةي حةةين ثن
الخص في المسؤولية القانونية ال يمكن ثن يكون بحال من األحوال حكما.
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 -3تقو المسؤولية األخالقية حت لو ل يلح ضةررا كبيةرا بةالغير ،وقةد يكةون المسةؤول
فينةةا يةةو المضةةرور فةةي الوقةةن نفسة  ،ثمةةا المسةةؤولية القانونيةةة فةةال تقةةو ال ذا وجةةد ضةةرر لحة
بالغير ثو بالم تمع.
 -4م ة ةةال المسة ةةؤولية األخالقية ةةة ثوسة ةةع مة ةةن م ة ةةال المسة ةةؤولية القانونية ةةة ،وذلة ةةك ألن
المسؤولية األخالقية تتعل بعالقة اإلنسان مع نفس  ،ومع غيرا وخالقة  .ثمةا المسةؤولية القانونيةة
فتتعل من حيث المبدث بعالقة اإلنسان مع غيرا فقط.
 -5الضةةابط فةةي المسةةؤولية األخالقيةةة يةةو ضةةمير الفةةرد ثو ضةةمير الم تمةةع ،وبالتةةالي ال
يمكةةن اإلفةةالت مةةن العقةةا فينةةا ،ذا مةةا خةةالف الشةةخع القواعةةد األخالقيةةة فةةي السةةر ثو فةةي
العلن .ثما الضابط في المسؤولية القانونية فنو ال زاء المفروي من قب الدولة ،ويو ما مةدني
ثو جنا ي ،وبالتالي يمكن للشخع اإلفالت من العقا فينا(،)3ثو تقادم وسقوط .

و ذا كانن المسؤولية األخالقية ال تثير من حيث المبدث آ ار قانونية فةي حالةة ترتبنةا ،كمةا

ال يمكن ارتنا والتقاضي فينا ،فإن ال يكون لدراستنا ثدن جدو  .ولةيلك حسةبنا ثن نقتصةر
عل النو اآلخر من المسؤولية بمعنايا القانوني المضبو ويي المسؤولية القانونية ،وذلةك لمةا
ترتب من آ ار والتزامات قانونيةة يمكةن المطالبةة بنةا وسةما الةدعو فينةا .ويةي بةدوريا كصةور
كلية تنقس ل ك من المسؤولية ال نا ية والمسؤولية المدنية كصورتين جز يتين:
المبحث الثاني :المسؤولية ال نا ية والمسؤولية المدنية

تنقسة ة المس ةةؤولية القانوني ةةة م ةةن حي ةةث موض ةةوعنا لة ة ن ةةوعين م ةةن المس ةةؤولية ،ويم ةةا:
المسؤولية ال نا ية والمسؤولية المدنية:
 فالمسةةؤولية ال نا يةةة،تترتب عةةن حالةةة الشةةخع الةةيي يخة بقاعةةد مةةن قواعةةد القةةانونال نا ي ،وتؤدي ل عقا مرتكب ييا ال ريمة ،ولنيا ،فني ال تترتةب ال عةن ثفعةال محةدد
يي ال را  ،وال را كمةا يةو معةروب ومقةرر فةي القةانون ال نةا ي محةدد علة سةبي الحصةر
وفقا لمبدث ال جريمة وال عقوبة ال بنع.

 -3عبدالرزاق السنهوري:الوسيط في يرح القانون المدني الجديد ،نظرية االلتزام بوجه عام ،مصةادر االلتةزام ،المجىةد األول،
القاهرة ،دونتاريخ  ،بند  ،505ت 743وما يىيها.
8

 ثمةةا المسةةؤولية المدنيةةة ،فنةةي تنبنةةي علة حالةةة الشةةخع الةةيي يخة بالتزامةات قانونيةةةتةؤدي لة لحةةاق ضةرر بشةةخع آخةةر وافتقةةار فةي ذمتة  .وتعةةرب ثيضةا ب ننةةا" :االلتةزا بتعةةويض
الضةةرر الةةيي يسةةبب خةةالل المةةدين بالتزام ة "(.)4فمضةةموننا ذن ،يةةو الت ةزا المسةةؤول بتعةةويض
األضرار التي تلح الغير ،فني مسؤولية قانونية ألننةا ترتةب ث ةرا محةددا يةو االلتةزا بةالتعويض،
الةيي يكفة تنفيةةيا بةال زاء القةةانوني ،ويةي مسةةؤولية مدنيةة ألننةا تنةةدب لة رفةةع الضةرر الةةيي

يلح بالغير ،وذلك عن طري زالت ثو

الح ثو منص مبلغا من النقود تعويضا عن .

وتختلف المسؤولية ال نا ية عن المسؤولية المدنية في عد نقا  ،من ثيمنا:
 -1من حيث السبب :سبب المسؤولية ال نا ية يو فع ضار يلح بالم تمع فنو ضرر
عا  ،في حين ثن سبب المسؤولية المدنية يو فع ضار يلح بشخع مةن األهةخاص ،فتكةون
طبيعت خا ة .وقد يترتب عن نف

الفع الضار ك من المسؤولية ال نا ية والمسؤولية المدنية

كمةةا فةةي ال ةةرا الماسةةة بحقةةوق األهةةخاص الشخصةةية والماليةةة ،نصةةن المةةاد  2مةةن قةةانون
المسةةطر ال نا يةةة عل ة ثن ة ":يترتب عةةن ك ة جريمةةة الح ة فةةي قامةةة دعةةو عموميةةة لتطبي ة
العقوبةةات والح ة فةةي قامةةة دعةةو مدنيةةة للمطالبةةة بةةالتعويض عةةن الضةةرر الةةيي تسةةببن في ة
ال ريمة".
 -2من حيث ال زاء :ال ةزاء فةي المسةؤولية ال نا يةة يةو مةا عقوبةة جنا يةة مانعةة للحريةة
ثو مقيد لنا ثو غرامة مالية .ثما ال زاء في المسؤولية المدنية فنو تعويض المضرور عن الضةرر
الةةيي لحة بة  .ونتي ةةة لشةةد ال ةةزاء فةةي المسةةؤولية ال زا يةةة فةةإن الخطة ال نةةا ي محةةدد علة

سةةبي الحصةةر.،ثمةةا الخط ة المةةدني فنةةو غيةةر محةةدد عل ة سةةبي الحصةةر ،و نمةةا يةةنع القةةانون
المةةدني عل ة قاعةةد عامةةة مفاديةةا ثن ك ة مةةن يرتكةةب خط ة يلح ة ضةةررا بةةالغير يلتةةز مرتكب ة
بالتعويض الفص  77و 78من ق.ل. . .
 -3من حيث التنازل والصلص :ال ي وز التنازل والصلص مةن حيةث المبةدث فةي المسةؤولية
ال نا يةةة ،ف ةةي ح ةةين ثننم ةةا جةةا زان ف ةةي المس ةةؤولية المدني ةةة ،والسةةبب ف ةةي ذل ةةك ثن الحة ة ف ةةي

-4أحمةةد حيةةمت أبةةو سةةتيت :نظريةةة االلت ةزام فةةي القةةانون المةةدني الجديد،الطبعةةة الثانيةةة ،مطبعةةة مصةةر،القاهرة  ،1954بنةةد
 ،407ت.370
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المسةةؤولية ال نا يةةة يةةو ح ة عةةا للم تمع،ثمةةا الح ة فةةي المسةةؤولية المدنيةةة فنةةو ح ة خةةاص
بالمضرور.
 -4مةةن حيةةث دعةةو المسةةؤولية واالختصةةاص :الةةدعو الناهةةئة عةةن المسةةؤولية ال نا يةةة
يي دعو عامة ويي من ح الم تمع ،وتنو النيابة العامة عن في تحريكنا ومتابعتنا الماد
 3من قانون المسطر ال نا ية  ،واالختصاص فينا يكون للقضاء ال نا ي .ثمةا الةدعو الناهةئة
عن المسؤولية المدنية فنةي خا ةة يملكنةا المضةرور وحةدا ثو خلفة اسةتثناء ،ويةي فةي األ ة
مةةن اختصةةاص المحةةاك المدنيةةة ،مةةا لة ة تكةةن تابعةةة للةةدعو العموميةةة المةةاد  9م ةةن قةةانون
المسطر ال نا ية .
 -5من حيث الت مين علة المسةؤولية :ال ي ةوز التة مين علة المسةؤولية ال نا يةة لتعلقنةا
بالن ا العةا  ،فةي حةين ثن التة مين ممكةن فةي المسةؤولية المدنيةة حتة لةو كةان ثساسةنا الخطة .

ولكن ال ي وز الت مين فينا عل الخط العمدي ثو الغش.

وعل الرغ من ييا الفوارق بين المسؤوليتين ال نا ية والمدنية ،فال يوجد يناك مةا يمنةع
من ثن تنش المسؤوليتان عن فع واحد .وقد سب القول ب ن الخط ال نا ي محدد علة سةبي
الحصر ،ثما الخط المدني فنةو مطلة غيةر محصةور ،فالقاعةد فةي الم ةال المةدني ثن كة مةن
ارتكب خط ثلحة ضةررا بةالغير يلتةز مرتكبة بتعةويض يةيا الضةرر و ةالح وفة القاعةد التةي
تقةةول ":ال ضةةرر وضةةرار والضةةرر يةةزال" .فةةإذا ثضةةر الفع ة بةةالم تمع وب حةةد األهةةخاص فةةي ثن
واحد ،فإن يؤدي ل نشوء المسؤوليتين معا.
 -6من حيث التقاد  :األ
بمضي خم

ثن دعو التعويض من جةراء جريمةة ثو هةب جريمةة تتقةاد

سنوات تبتد من الوقن اليي بلغ في ل عل الفري المتضرر الضةرر ومةن يةو

المس ةةؤول عنة ة  .وتتق ةةاد ف ةةي جمي ةةع األح ةةوال بمض ةةي عشة ةرين س ةةنة تبت ةةد م ةةن وق ةةن ح ةةدور

الضرر الفص  106من ق.ل .)5( .ثمةا الةدعو العموميةة فتتقاد ،مةا لة تةنع قةوانين خا ةة

عل خالب ذلك:

 -5أما بالنسبة لدعوى المسؤولية العقدية فإنها تتقةادم كقاعةدة عامةة بمةرور عمةة عيةرة سةنة ابتةدال مةن تةاريخ دبةرام العقةد،
دال أن هنالك استثنالات يكون فيها التقةادم متوسةطا أو يصةي ار كالسةنة والسةنتين والعمةة سةنوات ،ارجةف الفصةول  387ومةا
يىيه من ق.ل.ع.
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 بمرور عشرين سنة ميالدية كاملة تبتد من يو ارتكا ال ناية؛ -بمرور خم

سنوات ميالدية كاملة تبتد من يو ارتكا ال نحة؛

 بمرور سنتين ميالديتين كاملتين تبتد ان من يو ارتكا المخالفة.ويترتةةةب علة ة اجتمة ةةا المسة ةةؤوليتين ال نا ية ةةة والمدنية ةةة نتة ةةا تتمثة ة فة ةةي تة ة ير قواعة ةةد
المسؤولية ال نا ية عل قواعد المسؤولية المدنية ،من خالل النواحي اآلتية:
 -1من حيث االختصاص :ي وز رفع الدعو المدنية ويي دعو بالح الشخصي ثما
القضاء ال نا ي من ثج ثن يفص فينا مع دعو الح العا  ،وفقا لمةا جةاء فةي المةاد  9مةن
ق ةةانون المس ةةطر ال نا ي ةةة،ولكن ي ةةيا ال يمن ةةع م ةةن قام ةةة ال ةةدعو المدني ةةة ،للمطالب ةةة ب ةةالح
الشخصي ثما القضاء المةدني المةاد  10مةن ق. .ج  .وي ةب علة المحكمةة المدنيةة ،فةي

مث ييا الحالة ،ثن توقف الن ر في دعو الحة الشخصةي لة ثن تفصة دعةو الحة العةا
بحكة ة نن ةةا ي ف ةةي ال ةةدعو العمومي ةةة ،وذل ةةك تطبيق ةةا للقاع ةةد الت ةةي مفادي ةةا ثن ال نة ةا ي يعقة ة
المدني ،وبالمقاب ال ي وز رفع الدعو ال نا ية ثما القضاء المدني،

 -2من حيث ح ية الحك  :يتمتع الحكة ال نةا ي بح يةة فةي الةدعو المدنيةة ،ولكةن
ال يرتبط القاضي المدني بالحك ال نا ي في الوقةا ع التةي لة يفصة فينةا يةيا الحكة  ،ثو فةي
الوقا ع التي فص فينا دون ضرور  .فيتبين مةن ذلةك ،ثن الحكة ال نةا ي ال يتمتةع بح يةة فةي
الدعو المدنية ال بالنسبة للوقا ع التي فص فينا ،وكان فصل في ييا الوقةا ع ضةروريا .وينةا
ي ب التمييز بين حالتين:
ث -دور حك باإلدانة :ذا ةدر الحكة بإدانةة المةدع علية  ،فيتقيةد القاضةي المةدني
بنيا الحك  ،وتقييدا ييا مقصور عل الوقا ع التةي فصة فينةا يةيا الحكة ال نا ي.وعلية  ،ال
يستطيع القاضي المدني في مث يةيا الحالةة ثن ينةاقش يةيا الحكة  ،ويحكة بعةد بةوت يةيا

الوق ةةا ع ف ةةي حة ة ال ةةاني ،بة ة ي ةةب علية ة ثن يس ةةل بثبوتن ةةا ،وبالت ةةالي علية ة ثن يحكة ة علة ة

المحكو علي بالتعويض ذا كان فعل اليي ث بن الحك ال نةا ي ب نة يشةك جريمةة وب نة يةو
اليي ارتكب  ،قد ثلحة ضةررا ب حةد األهةخاص .ثيضةا ال ي ةوز للقاضةي المةدني ثن ينفةي وجةود
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الخط  ،ذا كان الحك ال نا ي ث بن وجودا.كمةا ال ي ةوز لة ثن يقةرر بة ن الخطة غيةر متعمةد،
ذا كان الحك ال نا ي قد ث بن ب ن خط المدع علي كان متعمدا.
ثما ذا فص القاضي ال نةا ي بوقةا ع لة تكةن ضةرورية للفصة فةي الةدعو ال نا يةة ،فةال
يتقيد القاضي المدني بةالحك ال نةا ي بالنسةبة لنةيا الوقةا ع ،كمةا لةو قةرر الحكة ال نةا ي بة ن
المةةدع علي ة يةةو الةةيي ارتكةةب ال ةةر  ،ولكةةن يةةيا ال ةةر ل ة يةةؤد ل ة لحةةاق الضةةرر ب حةةد
األهخاص .فننا عندما فص القاضةي ال نةا ي فةي واقعةة الضةرر ،فةإن فصةل فينةا لةي

ضةروريا

للفص في الدعو ال نا ية ،وبالتالي ال يتقيد القاضي المدني بنيا الواقعة.
وعل ة العك ة

مةةن ذلةةك فةةإن حك ة القاضةةي المةةدني ال يتمتةةع ب ة ي ح يةةة ثمةةا القاضةةي

ال ن ةا ي ،فةةإذا قةةرر الحك ة المةةدني بةةإلزا المةةدع علي ة بةةالتعويض ،فةةإن يةةيا الحك ة ال يلةةز
القاضي ال نا ي بالحك بإدانة المدع علي .

 -دور حك بالبراء  :ذا در الحك ال نا ي ببراء المتن لعد وجود الخط  ،ثو

لعد نسبة الخط لي  ،ثو ألنة كةان فةي حالةة دفةا هةرعي ،فةإن القاضةي المةدني يتقيةد بةالحك
ال نا ي في مث ييا الحاالت.
 -3مةةن حيةةث التقةةاد  :ذا كانةةن الةةدعو المدنيةةة ،ك ةدعو تعةةويض ناهةةئة عةةن جةةر ،
وكانةةن الةةدعو ال نا يةةة ل ة تسةةقط بعةةد بانقضةةاء المواعيةةد المشةةار لينةةا سةةابقا ،فةةإن دعةةو
التعةةويض ال تسةةقط ال بسةةقو الةةدعو ال نا يةةة .ويترتةةب علة ذلةةك ثن عةةد سةةقو الةةدعو
ال نا يةةة بالتقةةاد  ،يةةؤدي ل ة عةةد سةةقو الةةدعو المدنيةةة حت ة لةةو كانةةن يةةيا الةةدعو قةةد
سقطن وفقا لمواعيد التقاد في القانون المدني.
ولكن ما يو مصير الدعو المدنية ذا سقطن الدعو ال نا ية بالتقاد  ،ول يكن تقاد
الدعو المدنية قةد انقضة  ،كمةا لةو لة يعلة المضةرور مةن جنايةة بالمسةؤول ال بعةد مةد علة
وقو ال ر .

المبةةدث فةةي القةةانون المغربةةي يةةو ثن ة ال يمكةةن ثن تضةةار الةةدعو المدنيةةة بتقةةاد الةةدعو

ال نا يةةة ،وبالتةةالي ذا انقضةةن الةةدعو ال نا يةةة بالتقةةاد  ،فةةإن الةةدعو المدنيةةة تبقة سةةارية ال
تنقضي ال بمرور مد تقادمنا.
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والمسةةؤولية المدنيةةة بةةدوريا كصةةور كليةةة تتضةةمن يةةي األخةةر

ةةورتين جةةز يتين مةةن ةةور

المسةةؤولية المدنيةةة ويتعل ة األمةةر بك ة مةةن المسةةؤولية العقديةةة والمسةةؤولية التقصةةيرية ،ويةةيا م ةا
سنتطرق لي في دراسة المحور التالي بعدا.

المبحث الثالث:المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
ن دراس ةةة ي ةةيا المبح ةةث تقتض ةةي من ةةا الوق ةةوب علة ة تحدي ةةد مفن ةةو المس ةةؤولية العقدي ةةة
والمسةةؤولية التقصةةيرية الفقةةر األولة  ،ة التطةةرق لة هةةكالية الوحةةد واالزدواجيةةة فةةي ن ةةا
المس ةةؤولية المدني ةةة الفق ةةر الثاني ةةة  ،وذل ةةك قبة ة التط ةةرق لة ة ه ةةكالية ال م ةةع والخي ةةر ب ةةين
المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية الفقر الثالثة .

الفقر األول  :تحديد مفنو المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

تقس المسؤولية المدنية كصور جز ية من المسؤولية القانونيةة لة نةوعين مةن المسةؤولية،
ويما :المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.
يقصد بالمسةؤولية العقديةة ذلةك ال ةزاء المترتةب عةن اإلخةالل بةالتزا تعاقةدي ،فلمةا كةان
العقةةد هةريعة المتعاقةةدين يفةةري قوتة الملزمةةة بةةين ثطرافة  ،فإنة كةةان لزامةةا احتةةرا مضةةمون يةةيا
العالقة ،وثي خالل بنا ال ويستوجب تحمي المسؤولية للطرب اليي تسبب في حصةول يةيا
اإلخالل ،كامتنا البا ع عن تسلي المبيع ل المشتري ،ثو امتنةا يةيا األخيةر عةن ثداء الةثمن
للبا ع ثو التماط في  .نع الفصة  263مةن ق.ل .علة ثن ":يسةتح التعةويض ،مةا بسةبب
عد الوفاء بااللتزا  ،و ما بسبب الت خر في الوفاء ب وذلك ولو ل يكن ينةاك ثي سةوء نيةة مةن
جانب المدين".
ويكةةيا يتبةةين ،ثن م ةةال تطبية المسةةؤولية العقديةةة ينحصةةر بةةالتعويض عةةن الضةةرر النةةاج

عن عد تنفيي التزا تعاقدي ،ليا يشتر لقيا المسؤولية العقدية ،ثن يكون يناك عقد ةحيص
بين المسؤول والمضرور ،وثن يكون الضةرر ناجمةا عةن عةد تنفيةي التةزا ناهةء عةن يةيا العقةد،
وثن يلح الضرر ب حد المتعاقدين ،وثخيرا ي ب ثن يقع الضرر ث ناء تنفيي العقد ،ال بعد زوال .
ف ةةإذا اختة ة ه ةةر م ةةن ي ةةيا الش ةةرو ف ةةال تطبة ة المس ةةؤولية العقدي ةةة و نم ةةا تطبة ة المس ةةؤولية
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التقصيرية ،فمثال ذا كان العقد باطال ثو زال العقد بعد انعقادا بسةبب بطالة ثو فسةخ  ،ون ة
عةةن ذلةةك ضةةرر لحة ب حةةد المتعاقةةدين ،فةةإن تعةةويض يةةيا الضةةرر يكةةون علة ثسةةاس المسةةؤولية
التقصةةيرية ال عل ة ثسةةاس المسةةؤولية العقديةةة ن ةةرا لعةةد وجةةود عقةةد ،وكةةيلك الحةةال ذا لح ة
الضرر بشخع آخر غير المتعاقدين ،فال تطبة ثحكةا المسةؤولية العقديةة ،و نمةا تطبة ثحكةا
المسؤولية التقصيرية.
ثمةا المسةةؤولية التقصةةيرية فنةةي تنشة عةةن االخةالل بالتزامةات قانونيةة سةةواء ثكةةان منصةةوص
علينةةا فةةي فصةةول قانونيةةة ثو مسةةتقا مةةن مبةةاد التعةةايش االجتمةةاعي كمبةةدث حسةةن النيةةة ،ومبةةدث
عةةد التعس ةف فةةي اسةةتعمال الح ة  .نةةع الفص ة  77مةةن ق.ل .عل ة ثن":ك ة فع ة ارتكب ة
اإلنسةةان عةةن بينةةة واختيةةار ،ومةةن غيةةر ثن يسةةمص ل ة بة القةةانون ،ف حةةدر ضةةررا ماديةةا ثو معنويةةا
للغير،ثلز مرتكب بتعويض ييا الضرر ،ذا بن ثن ذلك الفع يو السبب المباهةر فةي حصةول

الضرر.وك هر مخالف ليلك يكون عدي األ ر ".

وبةةالرغ مةةن ثن لك ة مةةن المسةةؤوليتين العقديةةة والتقصةةيرية ثحكامنمةةا المسةةتقلة ،ال ثن
ينالك بعض القواعد العامة المشتركة التي توحديما ،وعنا ر االختالب والتشاب ييا يي التي
ثدت ل انقسةا الفقة لة تيةارين بشة ن التمييةز بةين يةيين النةوعين مةن المسةؤولية المدنيةة مةن
عدم وييا ما سنقف عندا في الفقر الموالية بعدا.
الفقر الثانية :هكالية الوحد واالزدواجية في ن ا المسؤولية المدنية
بخصوص هكالية الوحد واالزدواجية في ن ا المسؤولية المدنية فقد ظنرت فةي فرنسةا
ن ريت ةةان األولة ة تبن ةةن فك ةةر االزدواجي ةةة وق ةةد ظن ةةرت ف ةةي بدي ةةة الق ةةرن التاس ةةع عش ةةر .وي ةةر

ثنصةاريا( )6ثنة ينةةاك عةةد فةةروق جويريةةة بةةين المسةةؤولية العقديةةة والمسةةؤولية التقصةيرية تسةةتلز

التمييز بيننما ن را الختالب األحكا المطبقة عل المسؤوليتين سواء من حيث مصدر ك مةن

المسةةؤوليتين ،ذ ن مصةةدر المسةةؤولية العقديةةة يتمث ة فةةي خةةالل المةةدين بالتزام ةات عقديةةة،ثما
مصدر المسؤولية التقصيرية فنو خالل بالتزامات قانونية .ثو من حيث هرو المسةؤوليتين ،ذ
يشتر في المسؤولية العقديةة ثن يكةون المتعاقةد كامة األيليةة ،بينمةا فةي المسةؤولية التقصةيرية
فيكفةةي فينةةا ثن يكةةون المسةةؤول متمتعةةا ب يليةةة التمييةةز .ثيضةةا ن ةةد االخةةتالب قا مةا مةةن حيةةث
 -6بورية سطارك :القانون المدني ،،االلتزامات ،طبعة  ،1972ت .654
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اإلعيار ذ يشتر في المسؤولية العقدية عةيار المةدين قبة مطالبتة بةاألداء مةن حيةث المبةدث،
بينما في المسةؤولية التقصةيرية فةال يشةتر عةيار المسةؤول فينةا ،و نمةا يحة للمضةرور الل ةوء
مباهر ل القضاء لطلب التعويض من المدين المسؤول .كيلك من حيةث ارتبةا المسةؤوليتين
بالن ةةا العةةا  ،فالقاعةةد المطلقةةة فةةي المسةةؤولية التقصةةيرية ثننةةا تةةرتبط بالن ةةا العا ،ويةةيا مةةا
يتخلةةف فةةي المسةةؤولية العقديةةة مةةن حيةةث المبةةدث .ثمةةا بخصةةوص ع ةبء اإل بةةات فنةةو يقةةع فةةي
المسؤولية التقصيرية من حيةث المبةدث علة المضةرور ،بينمةا فةي المسةؤولية العقديةة ،فيقةع علة
عات المدين عبء بات ثنة نفةي التزامة العقدي.وبخصةوص مةد التعةويض فيةر ثنصةار يةيا
الن ريةةة ثن التعةةويض فةةي المسةةؤولية العقديةةة ال يشةةم الضةةرر المباهةةر غيةةر المتوقةةع ،ثمةةا فةةي
المسؤولية التقصيرية ،فنو يشم الضرر المباهر المتوقع وغير المتوقع.

مةن حيةث التضةامن

بةةين المسةةؤولين ،فاأل ة فةةي المسةةؤولية التقصةةيرية يةةو ثن نطةةاق عمةةال مبةةدث التضةةامن بةةين

المسةةؤولين يةةو واسةةع عةةن المسةةؤولية العقديةةة .وثخيةةرا ينةةاك فةةرق فةةي تقةةاد كة مةةن المسةةؤولية
العقدية عن المسؤولية التقصيرية.
وفي مقاب ييا الن رية التي نادت بازدواجيةة المسةؤولية المدنيةة،ظنرت ن ريةة ثخةر فةي
ثواخر القرن التاسةع عشةر تقةو علة فكةر وحةد المسةؤولية المدنيةة ،ومةن ثبةرز ثنصةاريا الفقية
بالنيةةول الةةيي يةةر ب ن ة ال فةةرق بةةين المسةةؤوليتين مةةن حيةةث الطبيعةةة ،فكلتايمةةا تنش ة ن ع ةةن
االخالل بالتزا ساب  ،يو التزا عقدي في المسؤولية العقدية ويو التزا قةانوني فةي المسةؤولية
التقصيرية.
وبالتالي ير ثنصاريا بة ن الفةروق التةي اسةتند لينةا ثنصةار ن ريةة ازدواج المسةؤولية فةروق
ظايرية ،ويفندوننا عل النحو اآلتي:
 -1بالنسبة للشرو  :ير ثنصار ييا الن رية ثن لي

حيحا ثن يشتر في المسؤولية

العقديةةة ثن تتةةوافر ثيليةةة الرهةةد فةةي المتعاقةةد فةةي مع ةة العقةةود ،ويكتف ة ب يليةةة التمييةةز فةةي

المسةؤولية التقصةيرية ،لةيلك يةر ثنصةار يةيا الن ريةة ثن المسةؤولية المدنيةة بنوعينةا ال تتطلةب
ثي ثيلية ،ذلك ثن ذا كانن ثيلية الرهد متوافر في المتعاقد ث نةاء بةرا العقةد ،ة زالةن يةيا
األيلية بعد ذلةك فإنة يبقة ملزمةا بتنفيةي التزاماتة  ،وتبقة مسةؤوليت قا مةة علة الةرغ مةن زوال
ثيليت .
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ثمةةا بالنسةةبة لإلعةةيار ،فلةةي

ةةحيحا ثن ة يشةةتر فةةي المسةةؤولية العقديةةة وال يشةةتر فةةي

المسةةؤولية التقصةةيرية .و نمةةا الصةةحيص ثن اإلعةةيار يشةةتر فةةي االلتزامةةات اإلي ابيةةة المتضةةمنة
القي ةةا بعمة ة  ،وال يش ةةتر ف ةةي االلتزام ةةات الس ةةلبية المتض ةةمنة االمتن ةةا ع ةةن القي ةةا بعمة ة ،ففي
المسةةؤولية العقديةةة ثيضةةا فةةي حةةال مةةا ذا كةةان االلت ةزا العقةةدي يةةو التةةزا باالمتنةةا عةةن القيةةا
بعم ،فإن ال يشتر فينا اإلعيار.
ثما بالنسبة لعد جواز االعفاء من المسؤولية التقصيرية فسبب ذلك يو ثن القةانون نفسة
منع ييا االعفاء ،ول يمنع ذلك في المسؤولية العقدية ال عل سبي االستثناء.
 -2بالنسةةبة لإل بةةات :يةةر ثنصةةار يةةيا الن ريةةة ثن عةةبء اإل بةةات فةةي المسةةؤوليتين يقةةع
عل عات الدا ن ،ويةو بةات االلتةزا السةاب  .ففةي المسةؤولية العقديةة علية بةات العقةد ،ثمةا
في المسؤولية التقصةيرية فةال حاجةة إل بةات االلتةزا السةاب  ،ألن القةانون يفرضة علة ال ميةع.

وبالتةةالي فةةإن عةةبء االلت ةزا ال يتعل ة بنةةو المسةةؤولية المدنيةةة ،و نمةةا بنةةو االلت ةزا  .فةةإذا كةةان
المدين يلتز بالقيا بعم  ،في ب علية بةات ثنة قةا بةيلك العمة  .ثمةا ذا كةان المةدين يلتةز
باالمتنا عن القيا بعم  ،في ب عل الدا ن بات ثن المدين ثخ بالتزام .
 -3من حيث مد التعويض :ير ثنصار ييا الن رية ثن التعويض في المسؤولية العقدية
ال يشم الضرر المباهةر غيةر المتوقةع ،ألن يةيا الضةرر لة يةدخ فةي حسةا المتعاقةدين ولة
تت

لي رادتنما عند التعاقد،فتكون راد المتعاقدين يي التي تحدد وقةن التعاقةد مةد يةيا

التعةةويض .ثمةةا فةةي المسةةؤولية التقصةةيرية ،فالقةةانون ي ةو الةةيي يحةةدد مةةداا ،لةةيلك فنةةو يشةةم
الضرر المباهر المتوقع وغير المتوقع.
 -4من حيث التضامن :القانون يو اليي يفري التضامن بين المدينين في حال تعةددي
فةةي المسةةؤولية التقصةةيرية ،والسةةبب فةةي ذلةةك ثن الخط ة يةةو السةةبب فةةي الضةةرر ،فةةإذا اهةةترك
هخصان ثو ثكثر في ارتكا الخط  ،كان خط ك منن يو السبب في الضرر ،وبالتالي ي ةب
علين تعويض الضرر كامال.
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 -5من حيث التقاد  :اختالب التقاد في المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية ال
يعود ل طبيعة المسؤولية المدنية ،و نما لة راد المشةر  .لةيلك ال يميةز المشةر فةي بعةض

الدول بين المسؤوليتين من حيث التقاد (.)7

و زاء ييين االت ايين المختلفين ،ظنر ات اا الث حاول التقريةب بةين وجنةات ن ةر كة
مةةن ثنصةةار الوحةةد واالزدواجيةةة ،فبحسةةب يةةيا الةةرثي فةةإن األمةةر ال يتعل ة بوجةةود مسةةؤوليتين
مةةدنيتين و نمةةا بمسةةؤولية واحةةد لنةةا م نةةران يمةةا الن ةةا العقةةدي والن ةةا التقصةةيري ،ويةةيا
االزدواجيةةة فةةي األن مةةة ال تتنةةاف مةةع اسةةتقالل كلمننمةةا بةةبعض األحكةةا الخصو ةةية التةةي ال

تخف ثيميتنا من الناحية العملية(.)8

الفقةةر الثالثةةة :الفةةوارق واالختالفةةات بةةين المسةةؤولية العقديةةة والمسةةؤولية التقصةةيرية فةةي
التشريع المغربي
يمكةةن القةةول ن قةةانون االلتزامةةات والعقةةود المغربةةي قةةد كةةرس فكةةر ازدواجيةةة المسةةؤولية

المدنية بين ك مةن المسةؤولية العقديةة والتقصةيرية ،وذلةك لوجةود فةوارب واختالفةات كبيةر فةي

ثحكةةا ك ة مسةةؤولية عةةن األخةةر  ،بةةدءا مةةن التن ةةي القةةانوني لنمةةا ،فةةإذا كةةان قةةد جع ة مةةن
المس ةةؤولية العقدي ةةة ث ةةرا م ةةن آ ةةار االلتزام ةةات بوجة ة ع ةةا وخا ةةة م ةةا يتعلة ة بر ةةار ع ةةد تنفي ةةي
االلتزامات الفصة  254ومةا يلية مةن .ق.ل ، .فإنة جعة مةن المسةؤولية التقصةيرية مصةدرا
مباهرا لاللتزا ثي االلتزامات الناهئة عن ال را وثهةباا ال ةرا

الفصة  1والفصة  77ومةا

يلي من ق.ل ، .عل ثن يبق علينا ثن نقف بشيء من التفصي علة يةيا الفةروق ال ويريةة
التي تبرر الموقف اليي تبناا التشريع المغربي وذلك فيما يلي:
 -1من حيث مصدر ك من المسةؤوليتين :ذا كةان مصةدر المسةؤولية العقديةة يتمثة فةي
خةةالل المةةدين بةةالتزا نةةات عةةن عقةةد ةةحيص غيةةر باط ة مةةن خةةالل عةةد الوفةةاء بةةااللتزا  ،ثو
 -7عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في يرح القانون المدني الجديةد ،مصةادر االلتةزام ،المرجةف السةابق ،بنةد ،511ت 750
وما يىيها.

8محمد جمال الدين زكي :ميكالت المسؤولية المدنية ،في ازدواج ووحدة المسؤولية المدنية ومسألة العيةرة ،الجةزل األول ،ط
 ،97 ،1978فقرة  .21راجف أيءا عبد القادر العرعاري :مصادر االلتزام ،المسؤولية المدنية ،المرجةف السةابق ،ت  ،23ثةم
كذلك:
MONEGER(F), Reflixionssurles notion de fautesdélictuelle et contrctuelledans le (D.O.C),
(R.M.D.E.D), N7- 1984, P 156, n15 et s.
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الت خر في الوفاء ب  ،وذلك بحسب ما ذا كان األمر يتعل بالتزا بتحقي نتي ة ثو م رد التزا
ببةةدل عنايةةة كمةةا سةةنر ذلةةك الحقةةا .فةةإن مصةةدر المسةةؤولية التقصةةيرية يةةو خةةالل بالتزامةةات
قانونية ةةة سة ةةواء ثكة ةةان منصة ةةوص علينة ةةا فة ةةي فصة ةةول تش ة ةريعية ثو مسة ةةتقا مة ةةن مبة ةةاد التعة ةةايش
االجتماعي.
 -2مةةن حيةةث هةةرو المسةةؤوليتين :يشةةتر فةةي المسةةؤولية العقديةةة ثن يكةةون المتعاقةةد
كام ة األيليةةة ،وك ة هةةخع بلةةغ سةةن الرهةةد ول ة يثبةةن سةةبب مةةن ثسةةبا نقصةةان ثيليت ة ثو
انع ةةدامنا يك ةةون كامة ة األيلي ةةة لمباه ةةر حقوقة ة وتحمة ة التزاماتة ة الم ةةاد  210م ةةن مدون ةةة
األسر .ثما تصرفات عدي األيلية باطلة وال تنةت ثي ث ر المةاد  224مةن مدونةة األسةر .فةي
حين ثن تصرفات ناقع األيلية فتخضع لألحكا التالية:
 تكون نافي ذا كانن نافعة ل نفعا محضا؛ -تكون باطلة ذا كانن مضر ب ؛

 يتوقةةف نفاذيةةا ذا كانةةن دا ةةر بةةين النفةةع والضةةرر عل ة جةةاز نا ب ة الشةةرعي حسةةبالمصةةلحة الراجحةةة للمح ةةور ،وفةةي الحةةدود المخولةةة الختصا ةةات ك ة نا ةةب هةةرعي الماد
 225من مدونة األسر .
ثما في المسؤولية التقصيرية فيكفي فينا ثن يكون المسؤول متمتعا ب يلية التمييز الفص
 96من ق.ل. .
 -3مةةن حيةةث اإلنةةيار ثو اإلعةةيار :يشةةتر كةةيلك فةةي المسةةؤولية العقديةةة عةةيار المةةدين
قب مطابت باألداء مةن حيةث المبةدث ،ذ ثن المسةؤولية العقديةة ال تتحقة ال بعةد وضةع المةدين
في حالة مط  ،وال يتحق ذلك ال ذا ت نيارا من طرب الدا ن.
ثمةةا فةةي المسةةؤولية التقصةةيرية فةةال يشةةتر عةةيار المسةةؤول فينةةا ،و نمةةا يح ة للمضةةرور
الل وء مباهر ل القضاء لطلب التعويض من المدين المسؤول دون ضرور توجي نيار مسب

ل.

 -4مةةن حيةةث ارتبةةا المسةةؤوليتين بالن ةةا العةةا  :القاعةةد العامةةة فةةي المسةةؤولية العقديةةة
ثننا ال ترتبط بالن ا العا من حيث المبدث ،وليلك ي وز االتفاق بين المتعاقةدين علة االعفةاء
مننا ثو عل تخفيفنا ،ثما في المسؤولية التقصيرية فال ي وز مطلقا لتعلقنا بالن ا العا .
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 -5من حيث اإل بات :يقع عبء اإل بات في المسؤولية التقصيرية من حيث المبدث عل
المضرور ،ويو الدا ن بالتعويض فةي الحةاالت التةي يكةون فينةا الخطة واجةب اإل بةات .ثمةا فةي
المسةةؤولية العقديةةة ،فيقةةع عل ة عةةات الةةدا ن عةةبء بةةات وجةةود العقةةد ،وعل ة المةةدين عةةبء
بات ثن نفي التزام العقدي .طبعا بحسب ما ذا كانن االلتزامات المترتبة عن العقد التزامات
بتحقي نتي ة ثو فقط ببدل عناية.
 -6مةةن حيةةث مةةد التعةةويض :يش ةم التعةةويض فةةي المسةةؤولية العقديةةة الضةةرر المباهةةر
المتوق ةةع وق ةةن انعق ةةاد العق ةةد وال يش ةةم الض ةةرر غي ةةر المتوق ةةع ال ف ةةي حال ةةة الغ ةةش ثو الخطة ة
ال سي  .ثما فةي المسةؤولية التقصةيرية ،فةالتعويض يشةم الضةرر المباهةر المتوقةع والضةرر غيةر
المتوقع.
 -7من حيث التضامن بين المسؤولين :ذا كان األ

في المسؤولية التقصيرية يو عد

التضامن بين المسؤولين ،فإن ينالك حاالت معينة ذا تعدد المسؤولون في المسؤولية التقصيرية
قا التضامن بينن بحك القةانون الفصةالن  99و 100مةن ق.ل .علة سةبي المثةال  .ثمةا
في المسؤولية العقدية فإن التضامن بين المدينين ال يفتةري ،ويلةز ثن ينةت

ةراحة عةن السةند

المنشء لاللتزا ثو من القانون ،ثو ثن يكون النتي ة الحتمية لطبيعة المعاملة الفصة  164مةن
ق.ل. .
 -8مةةن حيةةث التقةةاد  :تتقةةاد دعةةو التعةةويض مةةن ج ةراء جريمةةة ثو هةةب جريمةةة بمضةةي
خم ة

سةةنوات تبتةةد مةةن الوقةةن الةةيي بلةةغ في ة ل ة عل ة الفري ة المتضةةرر الضةةرر ومةةن يةةو

المسؤول عن  .وتتقاد في جميع األحوال بمضي عشةرين سةنة تبتةد مةن وقةن حةدور الضةرر
الفص  106من .ق.ل ، .ثما بالنسبة لدعو المسؤولية العقدية فإننا تتقاد كقاعد عامة
بمةةرور خم ة

عشةةر سةةنة ابتةةداء مةةن تةةاريق ب ةرا العقةةد ،ال ثن ينالةةك اسةةتثناءات يكةةون فينةةا

التقاد متوسطا ثو قصيرا كالسنة والسنتين والخم

سنوات

()9

.

الفقر الرابعة :ال مع والخيار بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

 -9راجعالفصول من 387دلض 392منق.ل.ع.
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ار نقةا فقنةي ،تشةريعي ،وقضةا ي كبيةر بخصةوص مسة لة ال مةع ثو الخيةار بةين كة مةن
المسةةؤولية العقديةةة والمسةةؤولية التقصةةيرية فةةي حةةال مةةا ذا تةةوافرت فةةي العم ة الواحةةد هةةرو
المسؤوليتين معا؟
ث -ال مةةع بةةين المسةةؤوليتين :ي مةةع ك ة مةةن القةةانون والفق ة والقضةةاء عل ة عةةد جةةواز
ال مع بين المسؤوليتين بمختلف معاني ال مع .فال ي وز ،بداية ،للمضرور ثن يطالب بتعويض
الضةرر الواحةةد مةرتين ،و ال سةةوب يةؤدي ذلةةك لة

ةراء المضةةرور علة حسةةا المسةةؤول دون

سةةبب مشةةرو  .ة ال ي ةةوز للمضةةرور ،ويةةو يطالةةب بتعةةويض واحةةد ،ثن ي مةةع فةةي دعةةواا بةةين
خصا ع المسؤولية العقدية وخصا ع المسؤولية التقصيرية ،ألن سنكون ثما مسؤولية ي ينة.
 الخية ةار ب ةةين المس ةةؤوليتين :ذا ك ةةان ال م ةةع ب ةةين المس ةةؤوليتين العقدي ةةة والتقص ةةيريةممنوعا قطعا وبإجما الفقناء ،فن ي وز للمضرور ثن يختار بين حد ياتين المسؤوليتين ذا
كانن هروطنما متوافر ؟ وييا يي مس لة الخيار بين المسؤوليتين.

انقس الفق وكيلك القضاء حةول يةيا المسة لة بةين مؤيةد ومعةاري .فيةر مؤيةدو الخيةار
ثن هةةرو ك ة مةةن المسةةؤوليتين تختلةةف ،فةإذا تةةوافرت هةةرو المسةةؤوليتين يح ة للمضةةرور ثن
يختةةار بيننمةةا ،وبالتةةالي يمكةةن ثن تطب ة المسةةؤولية التقصةةيرية حتة ة فةةي حةةال قيةةا عقةةد بةةين

المسةةؤول والمضةةرور ،هةةريطة ثن تكةةون هةةرو يةةيا المسةةؤولية متةةوافر (.)10كمةةا يةةر مؤيةةدو
الخيار ثن المسؤولية التقصيرية يي من الن ا العا  ،وبالتالي ال ت بنا المسؤولية العقدية

()11

.

ثما خصو الخيار فيرون ثنة ذا تةوافرت هةرو المسةؤولية العقديةة والمسةؤولية التقصةيرية

فةةي العم ة الواحةةد ،فةةإن المضةةرور ال يح ة ل ة الخيةةار بيننمةةا ،و نمةةا المسةةؤولية العقديةةة ت ةةب
المسةةؤولية التقصةةيرية .وبالتةةالي تطب ة فةةي مث ة يةةيا الحال ةة قواعةةد المسةةؤولية العقديةةة .ويبةةررون
ذلك ب ن العالقة بين المضرور والمسؤول مصدريا العقد ،والدا ن المضةرور ال يعةرب المةدين
المسؤول ال من خالل ذلك العقد ،وبالتالي ي ب ثن يحك العقد العالقة بيننما.
 -10عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في يرح القانون المدني الجديد ،مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند  ،515ت.758
 -11انظر في ذلك محمد جمال الدينزكي :ميكالت المسؤولية المدنية ،فياز دواجو وحدة المسؤولية المدنية ومسألة العيةرة،
مرجة ةةف سة ةةابق ،ت ،507فق ة ةرة . 72ارجة ةةف أيءة ةةا عبة ةةد القة ةةادر العرعة ةةاري :مصة ةةادر االلت ة ةزام ،المسة ةةؤولية المدنية ةةة ،المرجة ةةف
السابق،ت.31
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ثما الدا ن سةو

ويترتب عل ذلك ثن ذا ثخ المدين بالتزام الناج عن العقد ،فلي

دعةةو المسةةؤولية العقديةةة ،وال يحة لة الرجةةو بموجةةب دعةةو المسةةؤولية التقصةةيرية حتة لةةو

كانن هروطنا متوافر في ييا الحالة(.)12وقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية بعةد تةردد

طوي حول ييا المس لة عل عد جواز الخيار .فقةد قةررت يةيا المحكمةة ب نة عنةدما تكةون
هرو المسؤولية العقديةة م تمعةة ،وتكةون العالقةة بةين طرفةي العقةد ،فةإن المضةرور ال يحة لة
ثن يتمسك بقواعد المسؤولية التقصيرية حت لو كانن ل مصلحة في ذلك(.)13

وييا يو موقف محكمة النقض المصةرية ثيضةا ،ذ ثننةا قةررت فةي ثكثةر مةن مناسةبة عةد
جواز الخيار .ولكن ذا كان االخةالل بةالتزا عقةدي يعةد جريمةة جنا يةة ثو كةان راجعةا لة غةش
المدين ،ت يز محكمة النقض المصرية الخيار للدا ن بين المسؤوليتين

()14

.

ونحن نؤيد عةد جةواز الخيةار بةين المسةؤوليتين العقديةة والتقصةيرية ،وذلةك ألنة ال ي ةوز

قح ةةا المس ةةؤولية التقص ةةيرية ف ةةي نط ةةاق العق ةةد ال علة ة وجة ة االس ةةتثناء .فالعق ةةد يح ةةدد م ةةد
مسؤولية المتعاقدين ،وي ب احترا راد المتعاقدين في ذلك حتة لةو كةان يةيا االحتةرا علة
حسةةا مصةةلحة المضةةرور .فالمسةةؤولية التقصةةيرية ب ميةةع ثنواعنةةا ال تطب ة اال فةةي حالةةة عةةد
وجةةود عقةةد بةةين المسةةؤول والمضةةرور .فةةإذا تةةوافرت هةةرو تطبية المسةةؤولية العقديةةة مةةن عقةةد
حيص ،وكان الضرر ناجما عن االخةالل بةالتزا عقةدي بةين المتعاقةدين ،ففةي مثة يةيا الحالةة
ي ب تطبي المسؤولية العقدية واستبعاد المسةؤولية التقصةيرية حتة لةو كانةن هةروطنا متةوافر .
مةةا ل ة يتعل ة األمةةر بغةةش مةةن الطةةرب المسةةؤول ثو خط ة جسةةي منة  ،ذ فةةي يةةيا الحالةةة تطب ة

ثحكا المسؤولية التقصيرية ،ثما ذا تعل األمةر ب ريمةة فةإن تطبية المسةؤولية التقصةيرية يكةون
ثول بالضرور .
12سىيمان مرية :الوافي فةي يةرح القةانون المةدني ،الفعةل الءةار ،...المجىةد األول ،المرجةف السةابق ،بنةد  ،38ت 74ومةا
يىيه ةةا .وعب ةةد ال ةةرزاق الس ةةنهوري :الوس ةةيط ف ةةي ي ةةرح الق ةةانون الم ةةدني الجدي ةةد ،مص ةةادر االلتة ةزام ،المرج ةةف الس ةةابق ،بن ةةد ،515
ت 758وما يىيها.

 -13نقض فرنسي ،الغرفة المدنية األولض ،1982/5/11 ،مجىة القصر،1982الجزل  ،2ت 612تعىيق ..F.Chabas
 -14أيةةار دلةةض هةةذت الق ة اررات سةةىيمان م ةرية :ال ةوافي فةةي يةةرح القةةانون المةةدني،الفعل الءةةار ،..المجىةةد األول ،بنةةد ،38
ت 78وما يىيها .راجف أيءا يرار محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ  ،1956-5-31مجموعة أحكةام الةنقض ،ة،7
ت .672
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ويب ةةدو ثن القض ةةاء المغرب ةةي ق ةةد اعت ةةاد علة ة اس ةةتبعاد ثحك ةةا المس ةةؤولية التقص ةةيرية كلم ةةا
تةةوافرت هةةرو تحق ة المسةةؤولية العقديةةة ،مةةن ذلةةك مةةا قضةةن ب ة محكمةةة االسةةتئناب بالةةدار
البيضاء في قرار لنا بتاريق  1983 -11 -5من ":نة بوجةود الضةحية فةي المسةبص ،كةان بينة
وبين احب المسبص تعاقد يتشخع في ثنة كةان بعةد ثدا ة مةن تةيكر الةدخول لة المسةبص،
في حالة استعمال لما وقع التعاقد علي  ،وحيث ليلك فإن ت سي

المدعي لةدعواا علة ثسةاس

المس ةةؤولية المفترضة ةةة الت ةةي يتضةةةمننا الفصة ة  88مة ةةن ق.ل .لة ة يك ةةن قا م ةةا علة ة ثسةةةاس

سلي "(.)15

ال ثن قرر استثناء بالتحول من م ال المسؤولية العقدية ل دعةو المسةؤولية التقصةيرية

حت في حالة توافر ثركان المسؤولية األول  ،وذلك في الحالة التي يثبةن فينةا ارتكةا المةدين
لخط جنةا ي عنةد تنفيةيا لاللتةزا النةات عةن العقةد كحالةة الناقة الةيي يعمةد لة سةرقة بضةاعة
الراكب ،حيث يمنص ثنداك التعويض عل ثساس العم غير المشرو اليي ارتق لة مسةتو
ال ريمة ،وييا ما ثكدت محاك الدار البيضاء مني سنة  1948حين رحن" :ب ن وجود عقد
ال يكفةةي ألن يبعةةد القواعةةد المن مةةة لشةةب ال ريمةةة ثو ال ريمةةة ،ب ة ن يةةيا القواعةةد تت ةةاوز

نطاق العقد وتغمرا عندما يرتكب المدين المتعاقد خط يتصف بشب ال ريمة.)16("...

البا األول:
ن ا المسؤولية العقدية
 -15محمد اليرياني :القانون المدني ،الطبعة األولض دار القىم ،الرباط ،2003 ،ت .247
 -16ادرية العىوي العبدالوي :مرجف سابق ،ت .247
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ن القو الملزمة للعقد تقتضي قيا ثطراف بتنفيي ما يقةع علة عةاتقن مةن التزامةات ،فةإن
عةةدل ثي مننمةةا عةةن الوفةةاء بالتزاماتة ثو تة خر فةةي يةةيا الوفةةاء ،كةةان مسةةؤوال عةةن ذلةةك مسةةؤولية
عقدية.
ولإللمةةا ب حكةةا يةةيا المسةةؤولية العقديةةة ،يكةةون علينةةا ثن نتطةةرق بالةةدرس والتحليإلل ة
مايية ييا المسؤولية من خالل الوقوب عل مفنومنا وعنا ر قيامنةا الفصة األول  ،قبة ثن
نتطرق ل آ اريا الفص الثاني .
الفص األول:
مايية المسؤولية العقدية ،من حيث مفنومنا وعنا ر قيامنا
ن معال ةةة يةةيا الفص ة يف ةري علينةةا الوقةةوب علة تحديةةد ماييةةة المسةةؤولية العقديةةة مةةن
خالل محاولة تحديد مفنومنا وهرو قيامنا المبحث األول  ،وذلك قب االنتقال ل تحديد
العنا ر ال ويرية لقيامنا من خالل الوقوب عل ثركاننا المبحث الثاني .
المبحث األول :مفنو المسؤولية العقدية وهرو قيامنا
ن قاعد العقد هريعة المتعاقدين تفري بقاء المتعاقدين في دا ر القو الملزمة للعقد مةا
بقةةي التنفيةةي العينةةي بةةااللتزا الناهةةء عنة ممكنةةا الفصة  231مةةن ق.ل ، .بحيةةث ال يكةةون
ألحة ةةديما المطالبة ةةة بة ةةال زاء الة ةةيي فرض ة ة القة ةةانون لنة ةةيا القة ةةو الملزمة ةةة بإعمة ةةال المسة ةةؤولية
العقدية،فال ي وز للمدين ثن يمتنع عن التنفيي العيني ليعري تعويضا عن  ،كمةا ال ي ةوز للةدا ن
ثن يعةةدل عةةن التنفيةةي العينةةي متة كةةان ممكنةةا ،لة اقتضةةاء التعويض.ثمةةا ذا امتنةةع المةةدين عةةن
التنفيةةي العين ةةي لاللت ةةزا  ،وكةةان ي ةةيا التنفي ةةي غيةةر ممك ةةن ،ثو ك ةةان ممكنةةا ولك ةةن ال ةةدا ن طل ةةب
التعةةويض ولة يتمسةةك المةةدين بالتنفيةةي العينةةي الفصة  259مةةن ق.ل ،)17( .فإنة فةةي يةةيا
الحالة تقو المسؤولية العقدية ،فيكون المدين ،مسؤوال عن األضرار التةي يسةببنا للةدا ن نتي ةة

ط ةةل كةةان لىةةدا ن الحقفةةي دجبةةارت عىةةض تنفيةةذ
 - 17يةةنت الفصةةل 259مةةن ق.ل.ع عىةةض أنةةه" :دذا كةةان المةةدين فةةي حالةةة َم ْ
االلتزام ،مادام تنفيذت ممكنةا .فةإن لةم يكةن ممكنةا جةاز لىةدا ن أن يطىةب فسةخ العقد،ولةه الحةق فةي التعةويض فةي الحةالتين.دذا
أصبح تنفيذ االلتزام غير ممكن دال في جزل منه ،جاز لىدا ن أن يطىب دما تنفيذ العقد بالنسبة دلض الجزل الذي مةازال ممكنةا،
واما فسخ هو ذلك مف التعويض في الحالتين.وعالوة عىض ذلك تطبق القواعد المقررة في األبواب المتعىقة بالعقود العاصةة.ال
يقف فسخ العقد بقوة القانون ،وانما يجب أن تحكم به المحكمة".
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عد وفا بااللتزامات الناهئة عن العقد ،ويلتز بتعويضنا(.)18
ويتضةةص مةةن يةةيا ثن ج ةزاء القةةو الملزمةةة للعقةةد يةةتلخع فةةي ثم ةرين :األول يةةو التنفيةةي
ال بري لاللتزا عينا ذا كان ممكنا ،والثاني يو المسؤولية العقدية في حالة عد التنفيي.
فالمسؤولية العقدية ذن ،يي جةزاء عةد الوفةاء بااللتزامةات الناهةئة عةن العقةد ،ثو التة خر
فةةي تنفيةةييا الفص ة  263مةةن ق.ل ، .ويةةيا المسةةؤولية ال تقةةو ال عنةةد اسةةتحالة التنفيةةي
العينةةي ،ول ة يكةةن مةةن الممكةةن جبةةار المةةدين عل ة الوفةةاء بالتزامات ة المتولةةد عةةن العقةةد عينةةا،
فيكون المدي ةةن مسؤوال عن األضرار التي يسببنا للدا ن ،مما يستدعي لزام بتعويضنا.
وعلية ة  ،تترت ةةب المس ةةؤولية العقدي ةةة عن ةةد اإلخ ةةالل بالتزام ةةات عقدي ةةة ،مم ةةا يفي ةةد ثن ي ةةيا
المسةةؤولية تتطلةةب وجةةود عقةةد ةةحيص،ثما ذا كةةان العقةةد ل ة ينعقةةد بعةةد،كما لةةو تضةةرر ثحةةد

األطراب في مرحلة المفاوضات مثال فال م ال لقيا المسؤولية العقدية.

وال م ةةال كةةيلك للمسةةؤولية العقديةةة ذا كةةان العقةةد بةةاطال ثو تقةةرر بطال ة  ،كمةةا تسةةتبعد
المسةةؤولية العقديةةة فةةي حالةةة الضةةرر الةةيي يصةةيب األط ةراب بعةةد انقضةةاء العقةةد وزوال ة بسةةبب
فسخ  ،ثو استحالة تنفييا لسبب ثجنبي عن فع المدين كالقو القاير  ،ثو الحةادر الف ةا ي،
ثو خط الدا ن ثو خط الغير.
غيةةر ثن ينةةاك حةةاالت يبق ة فينةةا المةةدين ملتزمةةا بالتزامةةات معينةةة حت ة بعةةد انتنةةاء العقةةد
كالعام اليي ي

ملتزما بالحفاظ عل ثسرار العم الصناعية والت اريةة حتة بعةد انتنةاء عقةد

العمة  ،والطبيةب الةيي ي ة ملتزمةا بعةد فشةاء ثسةرار مريضة وغيريةا مةن الحةاالت التةي يةنع
علينا العقد المبر بين الطرفين ،كالتزا المحامي بعد فشاء السر المنني.
ويشةةتر ك ةةيلك ثن يكةةون الض ةةرر الةةيي لحة ة ال ةةدا ن المضةةرور نات ةةا عةةن ع ةةد الوف ةةاء
بااللتزامات التي رتبنا ييا العقةد ،ومةا يعةد ثيضةا مةن مسةتلزمات وفقةا للقةانون والعةرب والعدالةة،
وذلةةك بحسةةب طبيعةةة االلتةةزا  .فللمضةةرور ذن ثن يطالةةب المةةدين فةةي طةةار المسةةؤولية العقديةةة
بالتعويض عن األضرار النات ة عن اإلخالل بااللتزامات التي تضمننا العقد راحة ،وتلةك التةي
تدخ في دا ر التعاقد لكوننا من مستلزمات العقد وف األحكا القانونية والعرفية وكيا قواعةد
 - 18عبةةد الةةرزاق السةةنهوري:الوسةةيط فةةي يةةرح القةةانون المةةدني الجديةةد ،مرجةةف سةةابق ،ت .656ارجةةف أيءةةا ادريةةة العىةةوي
العبدالوي :يرح القانون المدني ،نظرية العقد ،ط ،1996 ،1مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيءال ،ت.631
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العدالة وما تقتضي طبيعة المعاملة ،مثال مسؤولية ر الخدمة عن ضمان سالمة زبا نة  ،كمةا يةو
الحال بالنسبة أل حا الصاالت الرياضةية والحمامةات والمسةابص ،ثو ث ةحا المةدارس عةن
سالمة التالميي ،ذ تكون المسؤولية المدنية ينا مسؤولية عقدية.
ثيضا ثن تتحق ييا المسؤولية في طار العالقة التعاقدية التي تربط المتعاقدين،بمعن
ثن يكةون المتعاقةةد المةدين ثو الغيةةر ذا كةان تابعةةا لة يةةو المتسةبب فةةي عةد الوفةةاء بااللتزامةةات
العقدية من جنة وثن يكةون الةدا ن المضةرور يةو الطةرب المتعاقةد معة  ،ذ ال م ةال للمسةؤولية
العقدية ال ذا قامن فةي طةار عالقةة تعاقدية،ويسةتند يةيا الشةر لة مبةدث نسةبية آ ةار العقةد،
ومف ةةادا ثن ي ةةيا اآل ةةار تقتص ةةر فق ةةط علة ة طرفة ةي العق ةةد ،وال تتع ةةدايما لة ة الغي ةةر ال بمس ةةوه
قةةانوني(.)19ثمةةا ذا كةةان الخطة العقةةدي راجعةا لة فعة الغيةةر الةةيي يةةو ثجنبةةي عةةن العقةةد بكة
آ ةةارا ،ولةةي

ل ة فع ة المةةدين ،فةةإن المسةةؤولية العقديةةة ال تتحق ة فةةي يةةيا الحالةةة ألن هةةر

حصول اإلخالل بااللتزا بفع المدين قد تعط بخط الغير اليي يس ل مسؤولية تقصيرية.
المبحث الثاني :ثركان المسؤولية العقدية

لقيةةا المسةةؤولية العقديةةة ،البةةد مةةن تةةوافر عنا ةةريا األساسةةية المتمثلةةة فةةي كة مةةن الخطة
العقةدي الةةيي يصةةدر عةةن المةةدين المسةةؤول المطلةب األول  ،ة الضةةرر العقةةدي الةةيي يلحة
بالةةدا ن المضةةرور المطلةةب الثةةاني  ،وثخيةةرا عالقةةة سةةببية تةةربط بةةين ك ة مةةن الضةةرر والخط ة
العقدي المطلب الثالث .
المطلب األول:الخط العقدي
تفري قاعد العقد هريعة المتعاقةدين ،تنفيةي العقةد طبقةا لمةا اهةتم علية وبحسةن النيةة،
و ذا امتنع المدين من الوفاء بالتزامات ثو ت خر في ييا الوفاء يعتبر مخطئا ،ي ةب علية تعةويض
الدا ن المضرور عن ك ما لحق من ثضرار بسبب ييا اإلخالل بتنفيةي التزامةات العقةد ،وذلةك
ولو ل يكن يناك ثي سوء نية من جانب المدين.

ن الخطة العقةةدي بحسةةب يةةيا المةةدلول يمكةةن ثن يتحقة فةةي حالةةة عةةد وفةةاء المةةدين

بالتزامات  ،سواء ثكان عد الوفاء منصب عل كام مح االلتزا كالطبيب اليي يتعنةد بعةالج
مريض  ،ول يعال

ثو عل بعض كالمقاول اليي يتعند بتشييد بنةاء ولة يتممة  ،ثو التة خر فةي

 - 19كما هو الحال بالنسبة لىعىف العام والعىف العات والدا نين أو الغير بالمعنض الءيق لىكىمة.
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يةةيا الوفةةاء ،سةةواء ثكةةان يةةيا الت ة خر يشةةم كام ة مح ة االلتةةزا ثو بعض ة  ،وسةةواء ثكةةان يةةيا
االلتةزا ممةةا يتضةةمن العقةةد ،ثو ممةةا تقتضةةي طبيعتة  ،ثو كةةان يوجبة القانون.وذلةةك ولةةو لة يكةةن
ينالك ثي سوء نية من جانب المدين.
غيةر ثن نشةوء الحة فةي التعةويض ال يةت بم ةرد االمتنةا عةن التنفيةي ،بة البةد مةن ل ةةوء
الدا ن ل نيار المدين ،وذلك تكريسةا للقاعةد التةي تقةول بنةا ن ريةة سةلطان اإلراد فةي يةيا
الصةةدد ،والتةةي مفاديةةا ثن الةةدين يطلةةب وال يحم ة  .فنةةيا اإلنةةيار يةةو الةةيي يولةةد الح ة فةةي
التعويض ،و ن كان االستحقاق الفعلي للتعويض يعل عل

بات ييا الحة بالبحةث عةن ثركةان

المسةةؤولية العقديةةة ،وثسةةبا اإلعفةةاء ،ويةةيا يةةو الةةيي علي ة موقةةف قةةانون االلتزامةةات والعقةةود
الفصول  255و 256و 257و. 262
وباستقراء منطوق ييا الفصول ،وجب علينا ثن نميز بين حالة عد تنفيةي االلتةزا  ،وحالةة

المط :

ففةةي حالةةة عةةد تنفيةةي االلت ةزا ن ةةد التشةةريع المغربةةي يكةةرس النتةةا المترتبةةة عةةن قاعةةد
"الةةدين يطلةةب وال يحم ة " ،وذلةةك بتعلي ة نشةةوء الح ة فةةي التعةةويض عل ة وجةةو قيةةا الةةدا ن
بإنيار المدين ولو جاء اإلنيار في هك مطالبة قضا ية.
غيةةر ثن الةةدا ن يعف ة مةةن توجي ة اإلنةةيار ل ة المةةدين فةةي حةةالتين وقةةع الةةنع علينمةةا فةةي
الفص  256من ق.ل .كاآلتي:
 -1ذا رفض المدين راحة تنفيي التزام ؛
 -2ذاث بص التنفيي مستحيال.
ثما في حالة المط فإننا ن د التشريع المغربي يتبن الموقف األكثر تطرفا لن رية سةلطان
اإلراد  ،خا ة عندما يكون لاللتزا ميعاد محدد قصد تنفييا الفصة  255مةن ق.ل ، .ثو
يكون مح االلتزا عبار عن امتنةا عةن العمة الفصة  262مةن ق.ل ، .ذلةك ثنة يعتةرب
بنشةةوء الحة فةةي التعةةويض بم ةةرد حلةةول األجة ثو حصةةول اإلخةةالل حتة ولةةو لة يقة الةةدا ن
بإنيار المدين .وال يتوقف نشوء الح في التعويض عن المط عل اإلنيار ال فةي الحالةة التةي
يتوف فينا الملتز بتنفيي العقد قب حلول األج  ،فننا ال يمكن اعتبار الور ة في حالة مط ال
ذا وجة ة لنة ة ثو لم ةةن يق ةةو مق ةةامن ن ةةيار ةةريص بتنفي ةةي التة ةزا المت ةةوف
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الفصة ة  257م ةةن

ق.ل.

(.)20
وعل العمو فإن المدين ال يعتبر قةد وفة بالتزامة ال ذا كةان تنفيةيا اللتزامة قةد تحقة

محل تاما وكامال من حيث كم وكيف وزمن  ،وحص ذلك كل بحسن نية من  .ما ل يكن عةد
الوف ةةاء ب ةةااللتزا راج ةةع لة ة ثس ةةبا خارج ةةة ع ةةن راد الم ةةدين ثو ثجنبي ةةة عنة ة  .ن ةةع الفصة ة
242من .ل .عل ثن  ":ال تبرث ذمة المدين ال بتسلي ما ورد في االلتزا  ،قدرا و نفا.
وال يح ل ثن ي بر الةدا ن علة قبةول هةيء آخةر غيةر المسةتح لة كمةا ثنة لةي

لة ثن

يؤدي االلتزا بطريقة تختلف عن الطريقة التي حدديا ما السند المنشء لاللتزا ثو العرب عند
سكوت ييا السند".
ويكيا ،يتبين ثن القاعد العامة في المسؤولية العقدية يي ثننا تت س

عل الخطة  ،ويةو

الشر األول في استحقاق التعويض حسب ما نع علي الفص  263من ق.ل. .

وقد نش ت ن ريتن في تفسةير الخطة االولة ن ريةة تةدرج الخطة العقةدي اعتمةديا هةرا
القانون الفرنسي القدي وخا ة الفقينين دوما DOMATاليي رس خطوطنا الر يسية ،وكةيا

بوتيي ) 21(Pothierوقد قامةن علة ثسةاس تفسةير غيةر ةحيص لنصةوص وردت فةي موسةوعة
جستنيان وي ريا قانون نابليون.فالقانون المدني الفرنسي ي ريةا عنةدما ثقةر فةي مادتة 1147
ثن المدين مسؤول عن تنفيي التزام حت يثبن ثن امتنع عن ذلك لسبب ثجنبي ال يد ل في ،
ويناك الن رية الثانية ،التي يطلة علينةا بالن ريةة الحديثةة فةي الخط :ومضةموننا ثن الخطة
العقدي يو عد تنفيي المتعاقةد اللتزامة العقةدي ،ويسةتوي فةي ذلةك ثن يكةون االخةالل عمةديا

ثو بإيمال من  ،أو ثن ينفي بصور مت خر ثو بشةك جز ةي ،ثو علة نحةو معيةب .ويةيا مةا ثخةي
بة قةةانون االلتزامةةات والعقةةود فةةي الفصةةول  263ومةةا بعةةدا ،ذ جعة م ةةرد اإلخةةالل بالتزامةةات
العقةةد ثو التقصةةير فةةي تنفيةةييا يةةو خط ة عقةةدي،كما ثن م ةةرد عةةد الوفةةاء بةةالتزا فةةي ميعةةادا
 - 20محمةةد يةةيىح :سةةىطان اإلرادة فةةي ءةةول يةةانون االلت ازمةةات والعقةةود المغربةةي :أسسةةه ومظةةاهرت فةةي نظريةةة العقةةد ،رسةةالة
لنيل دبىوم الدراسات العىيا في القانون العات ،كىية العىةوم القانونيةة وااليتصةادية واالجتماعيةة ،الربةاط ،1983 ،ت-219
.220
 - 21عبد الرزاق السنهوري:نفة المرجف السابق ،ت.662
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المحدد يعتبر في ذات خط تعاقديا،وكيلك عةد تنفيةي االلتزامةات علة الوجة المتفة علية فةي
العقد .ويبق المدين مسؤوال طبقا لنع الفصلين  263و 264عن سوء نيت ثو يمالة ثو عةن
غش يو خطئ ال سي .

ويالحظ ،ثن الفع اليي ي ع المدين مخال بالتزامات العقدية ،ومسؤوال بالتالي مسةؤولية
عقدية ،يختلف باختالب موضةو االلتةزا  ،ية يةو التةزا بتحقية غايةة ونتي ةة ،ثو التةزا ببةيل
عناية ثو بوسيلة.
 االلتزا بتحقي غاية ثو نتي ة :في ييا النو من االلتزا  ،يتعند المدين بتحقي نتي ةةمعينة ،ويي مح االلتزا .ومنت يكون تنفييا اللتزام بتحقيق لنيا النتي ة .مثال ذلةك االلتةزا
بنق ملكية ح عيني ،ثو بإقامة بناء ثو بنق بضاعة ،ثو باالمتنا عةن القيةا بعمة  ،فمثة يةيا
االلتزامات ال يكون المدين قد وف بالتزامات ال بتحقي الغاية المقصةود مةن التعاقةد ونتي تة ،
ويي ينا ما نق الح العيني ثو قامة البناء ،ثو نق البضاعة ،ثو عد القيا بعم .
ويكفي عد تحقي غايةة ونتي ةة يةيا النةو مةن االلتةزا  ،حتة يتحقة الخطة العقةدي مةن
جان ةةب الم ةةدين ،وبالتالي قي ةةا مس ةةؤوليت ب ةةالتعويض ت ةةاا ال ةةدا ن المض ةةرور ،و ن ك ةةان ق ةةد ب ةةدل

م نودا كبيرا في تحقي يةيا النتي ةة ولة تتحقة  ،ذ العبةر بتحقية نتي ةة االلتةزا  ،ولةي

بمةا

بدل من م نود في سبي تحقيقنا ،ما ل يكن ذلك راجع ل سبب ثجنبي عن المةدين .ذ ن
الخط ينا مفتري في ح المدين ،و ذا ثراد ثن يدفع عن المسؤولية العقديةة ،فإنة ي ةب علية
ثن يقي الدلي عل وجود السةبب األجنبةي الةيي حةال بينة وبةين تنفيةي االلتةزا الفصة 268
م ةةن ق.ل ، .ثو يثب ةةن ثن ع ةةد وفا ة ة ب ةةااللتزا يرج ةةع لة ة خطة ة ال ةةدا ن الفصة ة  273م ةةن
ق.ل. .
 االلتزا ببيل عناية ثو بوسيلة :يةيا النةو مةن االلتزامةات ال ت بةر المةدين علة تحقيةنتي ةةة معينةةة ،و نمةةا االلتةةزا ينةةا يقةةع علية ببةةيل قةةدر معةةين مةةن العنايةةة التةةي تةةؤدي لة الو ةةول
للغري المعين ثو المقصود من العقد .وليلك ،ذا بدل المدين بااللتزا قدرا من العناية فيكون
قد وف بالتزام التعاقدي ،وييا بغةض الن ةر عةن مةا ذا تحقة الغةري ثو النتي ةة المنت ةر مةن
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العقد،وذلك ما ل ينع القانون ثو االتفاق عل خالب ذلك.
والعناية المطلوبة من المدين ينا يي عناية الرج العادي ثو ما يسم بر األسر العاقة
ثو الصةةالص .مثةةال ذلةةك التةةزا الطبيةةب بعةةالج الم ةريض ،فنةةو التةزا ببةةيل عنايةةة ولةةي

بتحقي ة

نتي ة ،ألن الطبيب من حيث المبدث ال يضمن للمةريض الشةفاء ثو ن ةا العةالج ،و نمةا التزامة
يتحق ببيل ك ما تملي علي مننت من العناية الالزمة والمطلوبةة فةي عةالج المةريض ،فةإذا قةا
بنا ووفر العناية الواجبة فإن يكون قد وف بالتزام حت ولو ل تتحق نتي ة ييا االلتزا .
ونف ة

األمةةر بالنسةةبة للمحةةامي ،الةةيي ي ةةب علي ة ثن يبةةيل مةةن العنايةةة القةةدر الكةةافي

لتحقية نتي ةةة التزام ة فةةي الةةدفا عةةن موكلة  ،ولةةو ل ة تتحقة فعةةال يةةيا النتي ةةة ،كةةيلك التةةزا
المكتةري للعةةين المكتةرا باسةةتعمال للعةين المكةةرا فةةي الغةري المخصةةع لنةا ،وفةةي المحاف ةةة
علينا بما يبيل الرج العادي من العنايةة المطلوبةة فةي المحاف ةة علة ملكة  ،والتةزا المسةتعير

ببيل العناية الالزمة في المحاف ة عل الشيء المعار وف ما يبيل الرج العادي في المحاف ة
عل مال .
وعلي  ،فإن االلتزا ببيل عناية يكون الخط في يو عد بةيل القةدر الواجةب مةن العنايةة،
فال يكفي من الدا ن بات عد تنفيي المدين اللتزام  ،ب علي بةات الخطة العقةدي فةي كةون
ييا المدين ل يق ببيل العناية المطلوبة والالزمة في تنفيي التزام .
وبالنسبة للمسؤولية العقدية عن خط الغير ،فإن تحق مسؤولية المدين فةي يةيا الصةور ،
تسةةتبعد معنةةا كة حةةاالت مسةةؤوليت العقديةةة عةةن خطئة الشخصةةي .ومةةن ذلةةك حالةةة مةةا ذا كةةان
المةةدين قةةد تعنةةد هخصةةيا بتنفيةةي االلتةزا  ،وحصة ثن خةةالف يةةيا االلتةزا  ،بة ن عنةةد مةةثال لة
الغير بتنفيي االلتزا بيال عن ،فننا تقو مسؤوليت عل ثساس خطئ الشخصي ،ولي

عل خط

الغير ،ومننا ثيضا حالة ما ذا كان تدخ الغير لمنع تنفيي االلتزا بالتواطؤ مع المةدين ،ذ تقةو
مسؤولية المدين ينا عل ثساس الخط الشخصي ال ثساس خط الغير.

وعل ذلك ،يكون الوضع الطبيعي لمسؤولية المدين عن خط الغير يي حالة حلةول يةيا
الغير مح المدين حلةوال ةحيحا فةي تنفيةي التزامة  ،ويتحقة ذلةك ذا كلةف المةدين الغيةر ،ثو
كان ييا التكليف بإذن من الةدا ن المضةرور ،ثو مةن القةانون كمةا يةو الشة ن بالنسةبة لمسةؤولية
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النا ب الشرعي في ما يبرم من عقةود نيابةة عةن المح ةور( ،)22نةع الفصة  233مةن ق.ل.
علة ثنة  ":يكةون المةدين مسةؤوال عةن فعة نا بة ثو خطئة وعةن فعة ثو خطة األهةخاص الةةيين
يسةةتخدمن فةةي تنفيةةي التزامة  ،فةةي نفة

الحةةدود التةةي يسة ل فينةةا عةةن خطة نفسة  ،وذلةةك مةةع

حفةةظ حق ة فةةي الرجةةو عل ة األهةةخاص الةةيين يتحم ة المسةةؤولية عةةنن وفقةةا لمةةا يقضةةي ب ة
القانون".
ويكيا ،ذا كةان عةد وفةاء المةدين بالتزامة التعاقةدي يرجةع لة فعة ثحةد ثتباعة ثو لة

فع ة هةةخع آخةةر ثحل ة محل ة فةةي تنفيةةي االلت ةزا كالمقةةاول مةةن البةةاطن()23ثو المسةةت جر مةةن
الباطن( ،)24ثو كان يرجع ل خط نا ب عن المةدين(،)25ثو لة خطة هةخع تةابع للمةدين فةي

تنفييا اللتزام (،)26ففي كة يةيا األحةوال يتحقة الخطة العقةدي عةن خطة الغيةر ،وتتحقة معة
 - 22أنور سىطان :الموجز في مصادر االلتزام ،منيأة المعارف ،اإلسكندرية ،1996 ،ت.253

 - 23عرفةةت المةةادة  86مةةن مدونةةة اليةةغل المقاولةةة مةةن البةةاطن بأنةةه" ":عقةةد المقاولةةة مةةن البةةاطن" هةةو عقةةد مكتةةوب يكىةةف
بمقتءات مقاول أصىي مقاوال من الباطن بأن يقوم له بيغل من األيغال ،أو أن ينجز له عدمة من العدمات.
يتم الىجول دلض عقد المقاولة من الباطن كىما كان ذلك في صالح المقاولة األصىية ،ولم يكن معال بحقوق أج ار ها".

كمةةا عرفةةت المةةادة  84مةةن مرسةةم ريةةم  ،2.06.388الصةةادر فةةي  5فب اريةةر  2007المتعىةةق بتحديةةد يةةروط وأيةةكال دبةةرام
صةةفقات الدولةةة ،التعايةةد مةةن البةةاطن بأنةةه ":عقةةد مكتةةوب يعهةةد بموجبةةه صةةاحب الصةةفقة دلةةض الغيةةر تنفيةةذ جةةزل مةةن صةةفقته،
ويعتةار صةةاحب الصةةفقة بحريةةة المتعايةةدين معةةه مةةن البةةاطن يةريطة أن يبىةةي صةةاحب الميةةروع بطبيعةةة األعمةةال التةةي يعتةةزم
التعايد بيأنها من الباطن وهوية المتعايدين المذكورين وعناوينهم التجارية وتسميات يركاتهم وعنةاوينهم وكةذا نسةعة مصةادق

عىيها من العقد السالف".

 - 24يةةنت الفصةةل  670مةةن ق.ل.ع عىةةض أن ":المكتةةري ءةةامن لمةةن تنةةازل لةةه عةةن كةرال اليةةيل أو أكةرات لةةه تحةةت يةةدت.
ويبقض هو نفسه متحمال ،في مواجهة المكري بكل االلتزامات الناي ة من العقد وال يبقض مىتزما:
أوال  -دذا يبض المكري مبايرة الكرال من يد المكتري الفرعي أو المتنازل له عن الكةرال ،مةن غيةر أن يجةري أي تحفةظ ءةد
المكتري األصىي؛

ثانيةةا  -دذا يبةةل المكةةري ص ةراحة عقةةد الك ةرال تحةةت اليةةد أو التنةةازل عةةن الك ةرال مةةن غيةةر أن يجةةري أي تحفةةظ ءةةد المكتةةري
األصىي..
 - 25ينت الفصل  901منق.ل.ع عىض أن " :الوكيل مسؤول عمن يوكل تحت يدت .غير أنه دذا رعةت لةه فةي أن يوكةل
تحت يدت يعصا آعر دون أن يعين هذا اليعت ،فإنةه ال يكةون مسةؤوال دال دذا اعتةار لةذلك يعصةا ال تتةوفر فيةه الصةفات
الوكالةةة أو دذا كةةان يةةد أحسةةن االعتيةةار ولكنةةه أعطةةض لمةةن وكىةةه تحةةت يةةدت تعىيمةةات كانةةت هةةي السةةبب فةةي
المطىوبةةة إلنجةةاز َ
حدوث الءرر ،أو دذا كان لم يرايبه مف أن مرايبته كانت ءرورية وفقا لمقتءيات ظروف الحال...

 - 26ينت الفت  739من ق.ل.ع عىض أنه ":يسأل أجير العمل عن فعةل وعةن عطةأ األيةعات الةذين يحىهةم محىةه فةي
أدا ه أو يستعدمهم أو يستعين بهم فيه في نفة الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو عطأ نفسه.
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مسةةؤولية المةةدين العقديةةة عةةن خطة يةةيا الغيةةر.وال يعةةد خطة الغيةةر فةةي يةةيا الحةةاالت مةةن قبية
السةةبب األجنبةةي الةةيي تةةدفع بة المسةةؤولية العقديةةة عةةن المةةدين ،كمةةا يةةو الشة ن بالنسةةبة لخطة
الغير ،عندما يكون ييا الغير ثجنبيا عن المدين.
ومن البديني ثن لقيا المسؤولية العقدية عن فع الغير هرو  ،ويي :وجود عقةد ةحيص
بين المدين في العقةد األ ةلي والةدا ن ر العمة  ،ة ارتكةا الغيةر للخطة العقةدي مةع ت ةرد
المتعاقد نفس من ارتكا ثي خط قد يشترك في عد الوفاء بااللتزا  ،وثخيرا ثن يعند المدين
ال ة الغيةةر بتنفيةةي االلت ةزا  ،ثو ثن يمةةارس يةةيا الغيةةر حقةةا مةةن حقةةوق المةةدين برضةةاا الص ةريص ثو
الضمني(.)27

و ذا تحققن مسؤولية المدين العقدية عن خط الغير قب دا ن المضرور،كان ل ثن يرجع

عل الغير اليي تسبب بفعل في ترتيب خط المةدين بمةا ثداا للةدا ن المضةرور مةن تعويض ،مةا
علة ة ة ثس ة ةةاس المسة ةةؤولية العقدي ة ةةة ،ذا كة ةةان ق ة ةةد كلفة ة ة بتنفي ة ةةي العقة ةةد ولة ة ة ينفة ةةيا،و ما علة ة ة
ثساس المسؤولية التقصيرية ،ذا كان فع الغير بتنفيي العقد ال ي د ثساس في ثي عقد ،كما لو
كان مثال بتكليف من القانون ،ثو بحك من القضاء مدلول الفص  233الميكور .
ثما بالنسبة للمسؤولية العقدية عن فع الشيء ،فيراد بنا ثن خالل المدين بتنفيةي العقةد
ال يرجةةع لة فعلة الشخصةةي ،بة لة فعة هةةيء ،ثي لة تةةدخ ي ةةابي مةةن هةةيء ثفلةةن مةةن
حراست ،ويضةةر األسةةتاذ السةةننوري فةةي يةةيا الخصةةوص مةةثال فةةي قةةول ن البةةا ع يسةةل اآللةةة
المبيعة للمشتري فتنف ر اآللة في يد المشتري فتصيب بضرر في نفس ثوفي مال ،فيصبص البا ع

مس ةةؤوال بمقتضة ة التزامة ة العق ةةدي م ةةن ض ةةمان العي ةةو الخفي ةةة(،)28ول ةةي

ع ةةن س ةةوء اس ةةتعمال

المشتري لنا،ول ينش ييا الضةمان عةن حالةة سةلبية لآللةة المبيعةة كوجةود عيةب فينةا ،بة عةن

دال أنةةه دذا اءةةطر ،بسةةبب طبيعةةة العةةدمات أو العمةةل موءةةوع العقةةد دلةةض االسةةتعانة بأيةةعات آع ةرين ،فإنةةه ال يتحمةةل بةةأي
مسؤولية ،دذا أثبت:
أوال :أنه بذل في اعتيار هؤالل األيعات والريابة عىيهم كل ما يىزم من العناية؛

ثانيا :أنه فعل من جانبه كل ما يىزم لمنف الءرر أو لدرل عوايبه".

 - 27عبةةاة الص ةراف :المسةةؤولية العقديةةة عةةن فعةةل الغيةةر ،رسةةالة لنيةةل درجةةة الةةدكتورات فةةي الحقةةوق ،1954 ،مطةةابف دار
الكتاب العربي بمصر ،بدون سنة نير -ت  183وما بعدها.
- 28عبد الرزاق السنهوري :المرجف السابق ،ت .671 -670
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حالة ي ابية يي انف ار اآللة،فيكون البةا ع مسةؤوال مسةؤولية عقديةة ال عةن فعلة الشخصةي بة
عن فع هيء.
ثيضا يمكن ثن ن د حالة المدين المكتري اليي يكون مسةؤوال مسةؤولية عقديةة عةن فعة
الشيء اليي تحن حراست ،بسبب ما قد يحد ييا الشيء من ثضرار بالدا ن المكةري ،نتي ةة
مةةثال تسةةر مةةواد متف ةةر واحتةةراق العةةين المكةةرا  ،ثو ثن يقةةو المةةدين بتنفيةةي العقةةد عةةن طرية
استعمال هيئا فيصيب يةيا الشةيء الةدا ن ب ضةرار ،فالناقة مةثال فةي عقةد النقة يكةون مسةؤوال
عةةن سةةالمة الركةةا  ،فةإذا ا ةةطد القطةةار مةةثال ثو انقلبةةن السةةيار ثو سةةقطن الطةةا ر وثحةةدر
ثضةةرار بالركةةا  ،فإنة يكةةون مسةةؤوال مسةةؤولية عقديةةة ،نتي ةةة خاللة بةةااللتزا بسةةالمة الراكةةب،
لكن المسؤولية العقدية ينا ال تقو عل ثساس الفعلي الشخصي،و نما عن فع الشيء .كيلك
ن ةةد مةةن تطبيقةةات يةةيا المسةةؤولية الحةةوادر واإل ةةابات التةةي تلح ة الزبةةا ن فةةي الصةةاالت

الرياضية والحمامات والفنادق والمسار والمسابص وغيريا.

ففةةي كة يةةيا الحةةاالت ،تقةةو المسةةؤولية العقديةةة للمةةدين،ويكون ثسةةاس يةةيا المسةةؤولية
لي

فعل الشخصي ،و نما فع الشيء اليي تحن حراست  ،وال يعتبر تدخ ييا الشيء بفعل

في حدور الضرر بالدا ن سببا ثجنبيا تدفع ب مسؤولية المدين.
ثمةةا بالنسةةبة إل بةةات الخط ة العقةةدي،فيمكن القةةول ن الةةدا ن فةةي يةةيا الف ةري ال يطالةةب
المدين بالتنفيي العيني لاللتزا  ،حت يكون ملزما بإ بات الفص  399مةن ق.ل ، .بة يطالبة
بالتعويض لعد وفا بااللتزا ثو الت خر في يةيا الوفةاء.و ذا ث بةن المةدعي وجةود االلتةزا  ،كةان
عل من يدعي انقضاءا ثو عد نفاذا ت اي ثن يثبن ادعاءا الفص  400من ق.ل. .
وعلي ة  ،مةةادا ثن الةةدا ن المضةةرور يةةو الةةيي يةةدعي ثن المةةدين ل ة يةةف بالتزام ة ويطالب ة
بسةةبب ذلةةك بةةالتعويض ،فإن ة بالنسةةبة لاللت ةزا ببةةدل عنايةةة ثو وسةةيلة التةةي يكةةون في ة المةةدين
مسؤوال عةن مةا ينبغةي بيلة مةن العنايةة الالزمةة لتحقية نتي ةة االلتةزا ولةو لة تتحقة فعةال ،فةإن
المبدث ينا يو ثن المدين يعتبر موب بالتزام فقط ببيل ييا الوسيلة ثو العناية كالتزا المحةامي

والطبيب مثال ،وعل من يدعي خالب ييا األ

ويو ينا الدا ن المضرور ،علي ثن يثبةن ثن

المدين ل ينفي التزامات .
ثما ذا كان التزا المدين التزاما سلبيا يتمث في تعندا باالمتنا عن القيا بعم ما وثخة
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المةةدين ب ة  ،ف ةإن الخط ة العقةةدي يكةةون ينةةا ثيضةةا مفترضةةا ولةةو ثن ة تعل ة بةةالتزا بتحقي ة نتي ةةة،
ويكةةون بات ة عل ة عةةات الةةدا ن المضةةرور ،وذلةةك بإ بةةات خةةالل مدين ة بالتزام ة المتمث ة فةةي
خروج عةن مضةمون االمتنةا الواجةب علية بمقتضة العقةد ،ألنة ال يمكةن تصةور لةزا المةدين
بإ بات عد خالل بااللتزا اليي مضمون عةد القيةا بعمة  ،ويةو واقعةة سةلبية بوسةيلة سةلبية.
وليلك ،فإن المنط القانوني يفري ثن يكون عبء بات الخطة العقةدي ينةا واقةع علة عةات
الدا ن ولي

المدين.

لكةةن األمةةر يختلةةف مت ة كةةان المةةدين ملتزمةةا بتحقي ة نتي ةةة ي ابيةةة وكةةان مح ة التزام ة
متمثال في عطاء هيء ثو القيا بعمة  ،ذ يتعةير ينةا مةن الناحيةة العمليةة علة الةدا ن ثن يثبةن
عةةد تنفيةةي المةةدين اللتزامة  ،ألنة يكةةون ملزمةةا بإ بةةات واقعةةة سةةلبية.لةةيلك،فإن المنطة القةةانوني
يفري ينا الوقوب عند حد مطالبة الدا ن بإ بات االلتزا ليكلف المدين بإ بات براء ذمتة منة
حسب مدلول الفص  400من ق.ل .الميكور ثعالا.

ولما كان عل الةدا ن ثيضةا ثن يثبةن الضةرر،وكانن عالقةة السةببية مةا بةين الخطة والضةرر
مفترضة،فان الدا ن مت ث بن عد تنفيي المةدين اللتزامة وث بةن الضةرر الةيي ث ةاب يكةون قةد
اضةةطلع بمةةا يقةةع عل ة عاتق ة مةةن بةةات ،فيسةةتح التعةةويض ويةةيا مةةا ل ة ينةةف المةةدين عالقةةة

السببية المفترضة بإ بات السبب األجنبةي طبقةا للفصة  268مةن ق.ل .)29( .فيكةون المةدين

دا مةةا يةةو مةةن يتحم ة عةةبء نفةةي الخط ة العقةةدي سةةواء ثكةةان االلتةةزا بتحقي ة نتي ةةة ثو ببةةيل
عنايةةة ،ثو بضةةمان السةةالمة ،وسةةواء ثكةةان الةةدا ن يرجةةع علة المةةدين بالتنفيةةي العينةةي ثو بالتنفيةةي
بطريقة التعويض.
المطلب الثاني :الضرر العقدي
ن العقةد فةةي مفنةةو ن ريةةة سةةلطان اإلراد لة غايةةة منفعيةةة ،ذ األهةةخاص ال يتعاقةةدون ال

قص ةةد الحص ةةول علة ة منفع ةةة ثو تحقية ة مص ةةلحة .وع ةةد تنفي ةةي العق ةةد يمة ة

بن ةةيا المنفع ةةة ثو

المصلحة ،الشيء اليي يؤدي باالمتنا عن التنفيي ل لحاق ضرر بالدا ن يستوجب التعةويض
وفقا للمسؤولية العقدية .فالضرر يو الركن الثاني فةي المسةؤولية العقديةة سةواء ثكانةن مسةؤولية
 - 29ي ةةنت الفص ةةل  268م ةةن ق.ل.ع عى ةةض أن ةةه ":ال مح ةةل ألي تع ةةويض ،دذا أثب ةةت الم ةةدين أن ع ةةدم الوف ةةال ب ةةااللتزام أو
طةل الدا ن".
التأعير فيه نايئ عن سبب ال يمكن أن يعزى دليه ،كالقوة القاهرة ،أو الحادث الفجا ي أو َم ْ
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عن الفع الشخصي ثو عن فعة الغيةر ،ثو عةن فعة األهةياء .ذا ال ةدير بالةيكر ثن المسةؤولية
العقدية وجدت من ثج

ال وجبر الضةرر الةيي حصة للةدا ن ممةا يبةين ثيميةة يةيا الةركن،

ذ ال مسةةؤولية عقديةةة بةةدون ضةةرر ،ويةةو ثمةةر يحةةول دون قبةةول دعةةو المسةةؤولية،وذلك طب ة

القاعد " ال دعو بدون مصلحة"(.)30

والضةةرر يةةو مةةا لح ة الةةدا ن مةةن خسةةار حقيقيةةة ومةةا فات ة مةةن كسةةب مت ة كانةةا نةةات ين
مباهر عن عد الوفاء بااللتزا الفص  264مةن ق.ل ، .ثو بعبةار ثخةر يةو األذ الةيي
يصةةيب الةةدا ن فةةي ح ة مةةن حقوق ة  ،ثو بمصةةلحة مشةةروعة نتي ةة عةةد وفةةاء المةةدين بالتزامات ة
العقديةةة وفةةاء كةةامال وتامةةا مةةن حيةةث كم ة ونوع ة وزمن ة  .ويسةةتوي بعةةد ذلةةك ثن يكةةون الح ة ثو
المصلحة التي لحقنا الضرر مادية ثو معنوية.

ويمكن القول ن الضرر الناهء عن االخالل بااللتزا العقدي يتوز ال األنوا اآلتية:
 -الضرر المادي :يقصد ب الخسار اليي يصيب الشخع في ذمت المالية ثي في روت

الماليةة بعضةةنا ثو كلنةا ،ثو تفويةةن كسةب وضةةيا فر ةة مشةةروعة.والضةرر المةةادي بنةيا المعنة
يةو افتقةار مةالي يمة

بةةالحقوق الماليةة للةدا ن للمتضةرر ،بغةض الن ةةر عةن طبيعةة يةيا الحقةةوق

المالية ،سواء ثكانن حقوق هخصية دا نية متمثلة في ك خسةار تلحة عمة ذو قيمةة ماليةة "

قيا بعم ثو امتنا عن القيا بعم ثو عطاء هةيء"( ،)31ثو كانةن حقةوق عينيةة عقاريةة متمثلةة
فةةي ك ة "خسةةار تلح ة بح ة مةةن الحقةةوق العينيةةة العقاريةةة" ثو حقةةوق عينيةةة منقولةةة ،ثو حقةةوق
معنوية منقولة ،فتنقع مننا ثو تعدمنا ثو تفوت علينا كسب مشرو .
كمةةا يتمث ة الض ةةرر المةةادي كضةةرر م ةةالي ثيضةةا ف ةةي الخسةةار التةةي تلحة ة جسةةد ال ةةدا ن

المضرور نتي ة االخالل بااللتزا العقدي .والضرر ال سةدي بنةيا المعنة يةراد بة األذ الةيي
يقع عل جسد اإلنسان في سببل ضررا ماليا نتي ة تعطي وظيفة ال سد فةي بةرا تصةرفات ثو
 - 30الفصل 1من يانون المسطرة المدنية.
 - 31ينت الفصل  261من ق.ل.ع عىض أن ":االلتزام بعمل يتحول عند عدم الوفةال دلةض تعةويض .دال أنةه دذا كةان محةل
االلتزام عمال ال يتطىب تنفيذت فعال يعصيا من المدين ،ساغ أن يرعت لىدا ن في أن يحصل بنفسه عىض تنفيةذت عىةض نفقةة

المدين ،"...وينت الفصل  262من نفة القانون عىض أنه ":دذا كان محل االلتزام امتناعا عن عمةل ،أصةبح المةدين مىتزمةا
بةالتعويض بمجةرد حصةول اإلعةالل .وزيةةادة عىةض ذلةك يسةوغ لىةةدا ن الحصةول عىةض اإلذن فةي أن يزيةةل عىةض نفقةة المةدين مةةا
يكون يد ويف معالفا لاللتزام".
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القيا ب عمال ذات قيمة مالية ،ضةرر جسةدي مميةن يعطة جميةع وظةا ف ال سةد ويفضةي الة
زيةةاق الةةرو .ومن التطبيقةةات العمليةةة لإلخةةالل بةةااللتزا العقةةدي المةةؤدي ل ة ننةةاء الح ة فةةي
الحيا  ،ارتكا الطبيب ثو ال را لخطة طبةي فةي التشةخيع ثو خةالل العةالج ثو ث نةاء جةراء
عملية جراحية.
وقد يكون الضرر ال سدي غير ممين يعط بعض وظةا ف ال سةد ويلحة األذ بةالح
في السالمة ال سدية والصحية للدا ن ،يؤ ر علة قيامة بعمة ذو قيمةة ماليةة ،فتلحة الخسةار
ذمتة الماليةةة بتعطية نشةةا ال سةةد كليةةا ثو جز يا.ولعة ثوضةةص مثةةال علة ذلةةك خةةالل الناقة
بعقد النق وارتكاب لخط ثد

ل حصول ضرر جسدي للدا ن كالكسر في الساق ثو اليةد ثو

في سالمت البدنية والصحية.
والضرر المادي ال سدي في يةيا المعنة يةو كة مةا يصةيب الةدا ن فةي جسةدا بالشةك

اليي يسبب ل خسار مالية ،وافتقار في ذمت المالية ،مةا بوفاتة ثو بتعطية وظيفتة  ،والخسةار
تقدر ينةا علة ثسةاس مةالي ،ولةي

علة ثسةاس معنةوي ثو ثدبةي كمةا يةو الحةال بالنسةبة للضةرر

المعنوي.
 الضرر المعنوي :ثو ما يعرب ثيضا بالضرر األدبي تلك الخسار التي ال تصةيب الةدا نفةةي ذمت ة الماليةةة ،و نمةةا يةةو ذلةةك األذ الةةيي يم ة

الةةدا ن فةةي كرامت ة ثو هةةرف ثو عرض ة ثو

عاطفت ...ثو في ثي ح من حقوق هخصةيت التةي ال يمكةن ثن تمثة محة لاللتةزا ألننةا لةي
مالية وال تقو بالمال ،لكن االعتداء علينا يرتب التزاما بتعويض األضرار التي تلحقنا.
و ذا كةان يةيا النةو مةن األضةرار ي ةةد تطبيقاتة الواسةعة فةي م ةال المسةؤولية التقصةةيرية،
فةةإن األمةةر ال يمنةةع مةةن حدو ة فةةي م ةةال المسةةؤولية العقديةةة ،ومثالة الضةةرر المعنةةوي الةةيي قةةد
يصةيب الةةدا ن ،فيمةةا يلحة بة مةةن ثلة ثو يحةةدر فية مةن تشةةوي  ،ثو يصةةيب الشةةرب واالعتبةةار
والعةةري وقةةد يصةةيب العاطفةةة والحنةةان والشةةعور( ،)32ثو غيةةر ذلةةك مةةن غيةةر ثن يم ة

المالية للدا ن المضرور ب ي خسار مالية ثو اقتصادية.

باليمةةة

وقةةد ث ةةار التعةةويض عةةن الضةةرر المعنةةوي ،وعل ة األخةةع فيمةةا يتعل ة بالمسةةؤولية العقديةةة
جدال في الفق والقضاء .ذ كان يناك من عاري مبدث التعةويض عةن الضةرر المعنةوي بح ةة ثن
 - 32عبد الرزاق السنهوري :المرجف السابق ،ت .672
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مث ييا الضرر ال ينقع مةن اليمةة الماليةة للمضةرور فةي هةيء ،وثنة مةن الصةعب تقةديرا نقةدا،
وثن التعويض في ييا الحالةة ال يزية الضةرر ،فةال يمكةن للمةال ثن يمحةي جةرو األلة النفسةي
من حزن ثو آال وغيريا ،غير ثن الرثي الراجص اليي ب العمة يةو الةيي ي خةي بتعةويض الضةرر
المعنوي العقدي.
ويشةةتر فةةي الضةةرر سةةواء ثكةةان ضةةررا ماديةةا ثو معنويةةا ،ثن يكةةون هخصةةيا ،ومحق ة او
مباهر او متوقعا .وييا يي التي تمث هرو الضرر.
 ثن يكةةون الضةةرر هخصةةيا :ثي ثن يصةةيب هةةخع الةةدا ن فةةي ح ة مةةن حقوق ة ثو فةةيمص ةةلحة مش ةةروعة لة ة  ،بمعنة ة ثنة ة ال يحة ة لغي ةةر المتعاق ةةد ثي األجنب ةةي ع ةةن العق ةةد ثن يطال ةةب
باستحقاق التعويض عن الضرر اليي ل يصب هخصيا و نما ث ةا الشةخع المتعاقةد ،ال ذا
كةان لنةيا المطالبةةة سةةببا قانونيةةا آخةةر ،كمةةا فةةي حالةةة الخلةةف العةةا حيةةث يحة للور ةةة المطالبةةة
بالتعويض اليي لح مور ن ولو ل يكونوا طرفا في العقد ،ثو كما في حالة االهترا لمصلحة

الغيةةر ،حيةةث يح ة مةةثال للمنتفةةع المطالبةةة بةةالتعويض عةةن األضةةرار التةةي لحقةةن المشةةتر ذا
تضمن بند االهترا ح المنتفع باستحقاق ييا التعويض مباهر من المتعند.
بمعنة ثن هةةر هخصةةية الضةةرر ال يطةةاب هخصةةية اسةةتحقاق التعةةويض ،فشةةر هخصةةية
الضةرر يتقيةد بصةفة الةدا ن ،وعلة يةةيا الفنة نةع الفصة  264مةن ق.ل .علة ثن":الضةةرر
يو مةا لحة الةدا ن مةن خسةار حقيقيةة ومةا فاتة مةن كسةب متة كانةا نةات ين مباهةر عةن عةد
الوفةةاء بةةااللتزا  ،"...ثمةةا هخصةةية التعةةويض فنةةي مبةةد يا الةةدا ن المضةةرور ،وقةةد يكةةون غيةةرا ذا
بن لنق ييا التعويض لي سبب القانوني.
 ثن يكون الضةرر محققةا:ويكون كةيلك ذا كةان حةاال ،ثي وقةع فعةال ،بمعنة ثن الضةررقد ث بص حقيقةة ال ويمةا ثو كةيبا وذلةك بحصةول ثسةبابة وترتةب نتا ة  ،فصةار محققةا حا ةال
بالفع ومت سد آ ارا عل الواقع .ثو بحصول ثسباب وتراخي نتا ة  ،فيكةون فةي يةيا الحالةة
ضةةررا وهةةيك الوقةةو  ،ثو ضةةررا مسةةتقبليا،طالما يكةةون وقوعة مسةةتقبال ثمةةرا محققةةا وثكيةةدا ،ولةةو
بحسب المرل ولي

في الحال .وطالما ثمكن للمضرور بات وللمحكمة تقديرا .و ذا زاد يةيا

التقدير عن حدا ثو نقع عن  ،ح للمفتقر المطالبة باستردادا ،ثو تكملت .
ثما بالنسبة للضرر االحتمالي فنو ضةرر لة يتحقة بعةد ،فنةو و ن وقعةن ثسةباب  ،فنةو لة
36

تتضص معالم كما ل ت نر نتا

 ،ذ ن ثمر وقوع وتحقق يبق في المسةتقب م ةرد احتمةال

قد يتحق وقد ال يتحق  ،وبما ثن وقوع مستقبال ثمر لي

باألكيد ،فليلك ال يمكةن المطالبةة

بالتعويض عن .
-ثن يكةةون الضةةرر مباهةةرا :يقصةةد بالضةةرر المباهةةر ذلةةك الضةةرر الةةيي يةةن

مباهةةر عةةن

الخط العقدي ،ثي عد الوفاء بااللتزا ثو الت خر في الوفاء ،ويعتبر الضرر نتي ة طبيعية للخط
العقةةدي ذا ل ة يكةةن باسةةتطاعة الةةدا ن توقي ة ببةةيل جنةةد معقةةول الفص ة  264مةةن ق.ل، .
وييا ال ند المعقول يقصد ب ال ند اليي يبيل الشخع العادي في تنفيي التزامات  .ولةيلك،
فالضةةرر المباهةةر يةةو النتي ةةة الطبيعيةةة لعةةد الوفةةاء بةااللتزا ثو التة خر فية  .وقةةد ثهةةار لة يةةيا
الشةةر الفصة  264مةةن ق.ل .بتنصيصة علة ثن ":الضةةرر يةةو مةةا لحة الةةدا ن مةةن خسةةار
حقيقية وما فات من كسب مت كانا نات ين مباهر عن عد الوفاء بااللتزا ."...

 -ثن يكون الضرر متوقعا :ويقصد بةيلك مةا كةان محتمة الحصةول ويمكةن توقعة  ،ورغة

ثن قةةانون االلتزامةةات والعقةةود ل ة يشةةر ل ة يةةيا الشةةر  ،فةةإن تقريةةرا وتطبيق ة تشةةند ل ة عةةد

تبريرات منطقية ،فباإلضافة ل التنصيع علي في عدد من التشةريعات المدنيةة( ،)33فةإن طبيعةة
المسةةؤولية العقديةةة ذاتنةةا تقةةو عل ة التوقةةع ،فك ة طةةرب متعاقةةد ال يتعاقةةد ال عل ة ثسةةاس مةةا
تتوقع ة رادت ة مةةن ربةةص ثو خسةةار مةةن وراء التعاقةةد ،وعل ة ثسةةاس ثيضةةا مةةا تتوقع ة مةةن مقةةدار
التكةةاليف التةةي سةةتتحملنا عنةةد خةةرق القةةو الملزمةةة للعقد.وكنتي ةةة لنةةيا الفكةةر ثيضةةا يةةو ثن
الدا ن عند تعاقةدا يسةع لة التنفيةي العينةي للعقةد ،ألن عامة الةربص يةو المسةيطر مةن الناحيةة
المبد يةةة عل ة ن ريةةة سةةلطان اإلراد  ،ولةةي

السةةعي وراء التعةةويض ألن ة ال يعةةدو وسةةيلة ل بةةر

األضرار بتعويض مناسب يخت في معيار الةربص علة عكة

الخسةار التةي تعتبةر سةبب  ،ولةيلك

فالمةدين ال يتعنةد بةةااللتزا ال بمةا يسةةتطيع تنفيةيا ،ثو تعويضة فةةي حالةة اإلخةةالل بنةيا الوفةةاء،
ثي نة ال يلتةةز ال ألنة ثراد ،وفةةي حةةدود مةةا ثراد ،واإلراد ينةةا ال يمكةةن ثن تقةةاس ال بةةالتوقع،

وبالتةةالي فةةإن المةةدين ال يتحمة بةةالتعويض ال فةةي حةةدود مةةا توقعتة رادتة وقةةن التعاقةةد ،وكة ن
راد المتعاقةةدين تسةةتند ل ة اتفةةاق ضةةمني بةةين الةةدا ن والمةةدين مقتضةةاا ثن التعةةويض يحكم ة
هر عد ت ةاوز األضةرار المتوقعةة عنةد التعاقةد ،ثو عةد تحمة المةدين ال بةالتعويض المعتةاد
 - 33الفصل  1150من القانون المدني الفرنسي ،والمادة  221من القانون المدني المصري.
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والعادل.
ويرجةع فةي تقةدير توقةع الضةرر مةن عةةد توقعة لة معيةار موضةوعي قوامة الرجة العةةادي،
ولي

ل معيار ذاتي مرتبط بشخع المدين فعال ،وذلك وقن برا العقد ،ومثال ذلك :ضيا

حقيبة من الحقا ب المشحونة عن طري السكك الحديدية ثو غيريا ،فالشركة ينةا ال تسة ل ال
عةةن القيمةةة المعقولةةة لحقيبةةة عاديةةة ثي الضةةرر المتوقةةع ،ولةةو كةةان بةةداخ الحقيبةةة م ةةويرات ثو
ثهياء مينة.
ومةةن ينةةا فالمةةدين فةةي االلتزامةةات التعاقديةةة ال يس ة ل فةةي القاعةةد العامةةة ال عةةن الضةةرر
المباهر المتوقع عاد وقةن التعاقةد ،ومةع ذلةك ذا كةان اإلخةالل بةااللتزا يرجةع لة غشة  ،ثو
ل خطئ ال سي ،فإن يكون مسؤوال عن جميع األضرار المتوقعة من وغير المتوقعة.
المطلب الثالث :العالق ةة السببية بين الخط ة العقةدي والض ةرر العقدي

يعتبر توافر عالقة السببية بين الخط اليي يرتكب المدين والضرر اليي يلح الدا ن ركنةا

جويريا لقيا مسةؤولية المةدين العقديةة ،فةال يكفةي ثن يقةع الخطة مةن المةدين ،وثن يلحة ضةرر
بالدا ن حتة تقةو المسةؤولية العقديةة ،بة ال بةد ثن يكةون يةيا الخطة يةو السةبب الطبيعةي فةي
حدور ييا الضرر ،وثن يكون ييا الضرر نتي ة طبيعية للخط العقدي ،وييا يو معن العالقةة
السةةببية بةةين الخط ة والضةةرر .وقةةد ثكةةد عل ة يةةيا الرابطةةة السةةببية ك ة مةةن الفص ة  263مةةن
ق.ل .اليي نع عل ثنة  ":يسةتح التعةويض ،مةا بسةبب عةد الوفةاء بةااللتزا  ،و مةا بسةبب
التة خر فةةي الوفةةاء بة  ،"...والفصة  264الةةيي عةةرب الضةةرر الموجةةب للتعةةويض فةةي كة  ":مةةا
لحة الةةدا ن مةةن خسةةار حقيقيةةة ومةةا فاتة مةةن كسةةب متة كانةةا نةةات ين مباهةةر عةةن عةةد الوفةةاء
بااللتزا " ،وثيضا ما يمكةن ثن يسةتنت مةن مفنةو الفصة  268الةيي نةع علة ثنة  ":ال محة
ألي تعويض ،ذا ث بن المدين ثن عد الوفاء بااللتزا ثو التة خر فية ناهةء عةن سةبب ال يمكةن
ثن يعز لي  ،كالقو القاير  ،ثو الحادر الف ا ي ثو َمطْة الدا ن".
وفيما يتعل بإ ب ةات ييا العالقةة السببية بين الخطة العقدي والضةرر ،فمن المسةتقر علية

فقنا( ،)34وتشريعا ،وقضاء( ،)35ثن الدا ن ملز بإ بات العالقة السببية بين خط المةدين والضةرر
 - 34ادرية العىوي العبدالوي :مرجف سابق ،ت  .645السنهوري-:الوسيط ،...ج ،1ت .688-687راجف أيءا:
Jean Carbonnier - Droit Civil- 4- Les Obligations Presse Universitaires de France- 11 éd.
PP.282 -283.
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اليي لحة ب ،ويةيا ثمةر لةي

بالعسةير ،خصو ةا ثن التةدلي علة وجةود يةيا العالقةة مةن ثمةور

الواقع التي يمكن باتنةا بكة وسةا اإل بةات ،ذلةك ثن بةات الخطة والضةرر يكفةي الفتةراي
العالقة السببية بيننما وذلك طبقا للقواعةد العامةة فةي عةبء اإل بةات ومحة اإل بةات ،فالمةدعي
فةةي اإل بةةات ال يتحةةت علي ة ثن يقةةي الةةدلي عل ة جميةةع الواقعةةة التةةي يةةدعينا ،و نمةةا حسةةب ثن
يبرين عل قدر من ييا العنا ر ليفتري بوت الباقي مننا ،ولنيا فكثيةرا مةا يةت التةدلي علة
العالقة السببية من خالل ال روب والمالبسةات المحيطةة بةالنزا  ،فيستشةف مننةا القاضةي قيةا
قرا ن قضا ية عل توافر ييا العالقة السببية(.)36

لكن الوضع عل خالب ذلك عنةدما يتعلة األمةر بالحةاالت الخا ةة ثو االسةتثنا ية لنةيا
المسةةؤولية خصو ةةا تلةةك التةةي تقةةو عل ة افتةةراي المسةةؤولية فةةي جانةةب المةةدين كالمسةةؤولية
الملقا عل عات المعماريين في طار ما يسم بالضمان العشري ،وكيا مسؤولية الناق البري،
ذ ن الةةدا ن المطالةةب بةةالتعويض فةةي طةةار يةةيا النةةو مةةن المسةةؤوليات التةةي تقةةو علة ثسةةاس
تحقي ة نتي ةةة معينةةة ،ال يلةةز ال بإ بةةات الضةةرر العقةةدي ،ثمةةا الخط ة فنةةو مفتةةري فةةي جانةةب

المدين ،وتبعا ليلك تكون العالقةة السةببية مفترضةة بةين يةيا الخطة والضةرر الثابةن( ،)37وذلةك
بتطةةاب واقعةةة الضةةرر الةةيي لحة بالةةدا ن المضةةرور مةةع واقعةعةةد الوفةةاء بةةااللتزا  ،ثوالتة خر فةةي
الوفاء ب  ،الشيء اليي ي ع ييا الواقعةة الماديةة قرينةة علة قيةا العالقةة السةببية ،لةيلك فةإن
عةةبء اإل بةةات ال يقةةع كمةةا يقضةةي بةةيلك المبةةدث العةةا فةةي بةةات المسةةؤولية علة عةةات الةةدا ن،
و نما ينقلب عل عات المدين ،اليي يكون علي ذا ثراد التحل مةن الضةمان والمسةؤولية ،ثن
يثبةةن ثن ع ةد الوفةةاء بةةااللتزا ثو الت ة خر في ة ال يمكةةن ثن يعةةز لي ة  ،و نمةةا يةةو نتي ةةة لسةةبب

ثجنبي.

 - 35يةرار المجىةةة األعىةةض ،بتةةاريخ  ،1960-11-29مىةةف مةةدني عةةدد  ،4966منيةةور فةةي يءةةال المجىةةة األعىةةض فةةي
المواد المدنية لىفترة الفاصىة بين ( ،)1962-1958طبف ونير و ازرة العدل.

 - 36ادرية العىوي العبدالوي :مرجف سابق ،ت .645

 - 37انظر مءمون الفصل  769منق.ل.ع ،والفصل  106من القانون التجاري المغربي والمادة  458من مدونة التجارة.
ارجةةف عبةةد القةةادر العرعةةاري :المسةةؤولية المدنيةةة ،مرجةةف سةةابق ،ت  .56-55ولمزيةةد مةةن التفصةةيل ارجةةف أيءةةا أطروحتةةه
المسؤولية العقدية في الميدان المعماري ،ط.2009 ،1
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ثما بخصوص نفي العالقة السببية بين الخطة العقةدي والضةرر ،فيمكن القول ن ذا بةن
ض ةةرر المض ةةرور ،و ب ةةن الخطة ة العق ةةدي ف ةةي جان ةةب الم ةةدين ،فإنة ة ال تنتف ةةي ع ةةن ي ةةيا األخي ةةر
المسةةؤولية العقديةةة ال بقيام ة بنفةةي يةةيا العالقةةة السةةببية ،وذلةةك بإ بةةات ثن الضةةرر الةةيي لح ة
المضةرور يرجةةع لة سةةبب ثجنبةي عنة  ،ثي ثن يثبةةن المةدين ثن عةةد الوفةاء بةةااللتزا ثو التة خر
في ة ناهةةء عةةن سةةبب ال يمكةةن ثن يعةةز لي ة  ،كةةالقو القةةاير  ،ثو الحةةادر الف ةةا ي ثو َمطْة ة

الدا ن()38ثو فع الغير.

 - 1القو القاير ثو الحادر الف ا ي :تعتبر القو القاير ثو الحادر الف ا ي مةن ثية
األسبا األجنبية التي تنفةي العالقةة السةببية فةي المسةؤولية العقديةة ،وعلة خةالب مةا كةان يةراا

الفق التقليدي( )39من اختالفبين القو القاير والحادر المفاجء ،وذلك علة ثسةاس ثن القةو
القاير يةي مةاال يمكةن دفعة بالنسةبة لعامةة الناس،ثمةا الحةادر الف ةا ي فنةو مةاال يمكةن توقعة

بالنسةةبة للةةبعض فقةةط ،وثن القةةو القةةاير ت عة اسةةتحالة التنفيةةي مطلقةةة ،ثمةةا الحةةادر المفةةاجء
فنو ي ع استحالة التنفيةي نسةبية فقةط ،كمةا ثن القةو القةاير تتعلة ب حةدار خارجةة عةن فعة
المدين كحر  ،ثو زلزال ،فتكةون القةو القةاير يةي وحةديا السةبب األجنبةي الةيي يحةول دون
قيا المسؤولية ،ثما الحادر الف ا ي فنو ذو مصدر داخلي مرتبط بفع المدين ،فال يمنع مةن

تحق ييا المسؤولية ،فإن الفق الحةديث( )40يةييب لة التسةوية بةين القةو القةاير والحةادر
الف ا ي ،خصو ا فيما يرتبان من ث ر عل نفي العالقة السببية ،ودفع المسؤولية والتعويض عن

المدين ،وييا ما اعتمدا قانون االلتزامات والعقةود المغربةي عنةدما نةع فةي الفصة  268علة

ثنة ":ال محة ألي تعةةويض ،ذا ث بةةن المةةدين ثن عةةد الوفةةاء بةةااللتزا ثو التة خر فية ناهةةء عةةن
سةةبب ال يمكةةن ثن يعةةز لي ة  ،كةةالقو القةةاير  ،ثو الحةةادر الف ةةا ي ،"...و ن كةةان قةةد اقتصةةر
عل ة تعريةةف القةةو القةةاير دون الحةةادر الف ةةا ي ،فةةنع فةةي الفص ة  269عل ة ثن ":القةةو
القةاير يةي كة ثمةر ال يسةتطيع اإلنسةان ثن يتوقعة  ،كةال واير الطبيعيةة الفيضةانات وال فةةاب،

 - 38الفصل  268منق.ل.ع.
24- A. Colin et. H. Capitant, Coursélémentaire de droit civil français,Tome II,Ed 1953,n°126
25- Jean CARBONNIER, Droit civil,p 282 op.cit. ,n° 74 .
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والعوا ف والحرا وال ةراد وغةارات العةدو وفعة السةلطة ،ويكةون مةن هة ن ثن ي عة تنفيةي
االلتزا مستحيال.
وال يعتبةةر مةةن قبية القةةو القةةاير األمةةر الةةيي كةةان مةةن الممكةةن دفعة  ،مةةا لة يقة المةةدين
الدلي عل ثن بيل ك العناية لدر عن نفس ،وكيلك ال يعتبةر مةن قبية القةو القةاير السةبب
اليي ينت عن خط ساب للمدين".
ومنما يكون من اختالب غيةر جةويري بةين القةو القةاير والحةادر الف ةا ي ،فةإن المنة
يو توحديما عل ترتيب نف

األ ر بخصوص نفي العالقة السببية عن المدين ودفع المسةؤولية

العقديةةة عن ة  ،كمةةا ثننمةةا يشةةتركان فةةي نف ة

الشةةرو التةةي ينبغةةي توافريةةا فةةي ك ة مننمةةا حت ة

ينت ان ييا األ ر.
وتتحدد ييا الشرو في كون القو القاير ثو الحادر الف ةا ي ثمةرا ال يمكةن توقعة وال

يمكن دفع  ،وثن ي ع تنفيي االلتزا مستحيال ،وثال يكون للمدين يد في حصول  .وفي ما يلةي
تفصي بسيط لنيا الشرو :
 ثن يكةةون الحةةادر مةةن غيةةر الممكةةن توقةةع حصةةول  :وعةةد مكانيةةة التوقةةع ينةةا ي بة نتكون مطلقة،ثي مستحيلة التوقع عل عامةة النةاس ،ال نسةبية بمعنة

ةعبة التوقةع علة المةدين

فقط ،و ال كيفن ع زا من  ،وبالتالي ال تدفع المسؤولية عن ولو استحال علي دفع .
والمعيةةار المعتمةةد فةةي تقةةدير المحكمةةة لواقعةةة توقةةع الحةةادر مةةن عةةد توقع ة  ،يةةو معيةةار
موضوعي م رد ثساس الرج العادي،فإذا اسةتحال علة مثلة توقةع حصةول الحةادر ،كنةا ثمةا
قةةو قةةاير ثو حةةادر ف ةةا ي بك ة آ اريمةةا ،منمةةا بلغةةن درج ةة المةةدين مةةن الفطنةةة واليق ةةة،
وبالمقاب ذا كان الحادر ثمرا من الممكن توقع من الرج العادي ،ولو طر معة

ةعوبة فةي

التوقةةع ،انتفةةن القةةو القةةاير ثو الحةةادر الف ةةا ي بك ة آ اريمةةا ،وتحم ة المةةدين المسةةؤولية
العقديةةة لخطئة العقةةدي .والعبةةر بتحقة هةةر عةةد توقةةع حصةةول الحةةادر ،تكةةون لوقةةن بةةرا

العقد(.)41

و ذا كانن القو القاير تعتبر سببا ثجنبيا يعفي المدين مةن المسةؤولية ،فةإن نطاقنةا الةيي
وقع تحديةدا فةي الفصة  269مةن ق.ل ، .ي ةب ثن ينحصةر فةي مةا اسةتحال توقعة  ،ولةيلك
 - 41أنور سىطان:المرجف السابق ،ت .357
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فإن الزوبعة التي يمكن توقينا بإقامة بنايات لبة مثال ال تعتبر قةو قةاير ( ،)42وكةيلك األمطةار
ال تعتبةةر قةةو قةةاير ال ذا ث بةةن المةةدين ثننةةا يطلةةن خةةالل مةةد طويلةةة ثو كانةةن لنةةا كثافةةة

استثنا ية( .)43ثما فيما يتعلة بغةارات العةدو ،فإننةا ال تشةك قةو قةاير  ،ال ذا كةان لنةا مفنةو

حوادر الحر (.)44

وبخصوص الحوادر الف ا ية ،فإن المحاك المغربية ال تعتبر الحوادر الناهئة عةن سةوء
الحالة الميكانيكية للسيارات موجبة إلعفاء الناقة مةن المسةؤولية ،ال ذا تةوافرت فةي الحةادر

الف ا ي اليي يدعي سا السيار عنا ر القو القاير (.)45

 ثن يكةةون الحةةادر ممةةا ي ع ة تفةةادي الضةةرر ثمةةرا مسةةتحيال ال يمكةةن دفع ة  :ال يكفةةيللمدين ثن يدفع المسؤولية العقدية عن بكون الحادر ل يكن مةن الممكةن توقةع حصةول  ،بة
ي ةةب ثيضةةا ثن تك ةةون القةةو القةةاير ثو الح ةةادر الف ةةا ي مةةن األم ةةور التةةي يسةةتحي دفعن ةةا،
واالسةةتحالة المقصةةود ينةةا يةةي االسةةتحالة المطلقةةة التةةي تسةةري عل ة غالبيةةة النةةاس وف ة معيةةار
الرج العادي ،بحيث يستحي عل ك مةن وجةد فةي نفة

ظةروب المةدين المسةؤول ثن يةدفع

الحةةادر ويمنةةع وقةةو ثضةةرارا ،منمةةا بلغةةن درج ةة يةةيا الشةةخع مةةن القةةو  .ولةةي

االسةةتحالة

النسبية التي تتعل بشخع المدين فقط ،فةإذا كانةن االسةتحالة نسةبية ثي قا ةر علة المةدين
دون غي ةةرا فة ةال يعتب ةةر الح ةةادر ق ةةو ق ةةاير ثو ح ةةادر ف ةةا ي ،وبالت ةةالي ال يعفة ةي الم ةةدين م ةةن

المسؤولية ،ولو استحال علي دفع من الناحية الواقعية.

ويةةيا الشةةر يةةو الةةيي يميةةز فةةي نطةةاق المسةةؤولية العقديةةة بةةين القةةو القةةاير ون ريةةة
ال ةروب الطار ةةة ،فةةاألول ت عة مةن التنفيةةي ثمةةرا مسةةتحيال بةالمطل  ،وثمةةا الثانيةةة فت عة تنفيةةي
االلتةةزا مريقةةا فقةةط .وتطبيقةةا لنةةيا القاعةةد  ،فقةةد قةةرر القضةةاء فةةي المغةةر ثن يي ةةان البحةةر
بسبب رداء الطق

ال يشك القو القاير التي تسمص لربان الباخر التمسةك بعةد مسةؤوليت

 - 42ي ةرار محكمةةة االسةةت ناف بالربةةاط ،بتةةاريخ  17نةةوفمبر  ،1942مجىةةة المحةةاكم المغربيةةة ،)G.T.M( ،بتةةاريخ  1أبريةةل
 ،1943ت .60

 - 43نقض ،بتاريخ  19نوفمبر  ،1957المجىة المغربية لىقانون 1،)R.M.D( ،بتاريخ  1ماي  ،1961ت .235
 - 44يرار محكمة االست ناف بالرباط ،بتةاريخ  20ينةاير  ،1945مجىةة سةيري  ،1947 ،ll ،Sireyت  .61أنظةر أيءةا:
محمد ييىح :سىطان اإلرادة ،مرجف سابق ،ت.218
 - 45عبد القادر العرعاري :المسؤولية المدنية ،مرجف سابق ،ت .141
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عن األضرار التي ث ابن البضاعة المشحونة عل ظنةر البةاخر  ،ألن يي ةان البحةر ممةا يمكةن

التغلب علي والحيلولة دون وقو األضرار الحا لة بسبب (.)46
 -ي ب ثن ال يكون يناك خط من جانب المسؤول ثد

ل وقو الحةادر :ذ ن يةيا

الخطة يفقةةد الحةةادر و ةةف القةةو القةةاير ثو الحةةادر الف ةةا ي ،فةةإذا يطلةةن ثمطةةار فةةي غيةةر
موسةمنا وثلحقةن ثضةةرارا ببضةاعة فةي العةراء معنةود بحف نةا لة هةركة تتةول مثة يةيا العمة ،
وكان حفظ البضةاعة ي ةري عةاد فةي تخزيننةا داخة مسةتودعات مبنيةة لنةيا الغةري ،وكةان مةن
غيةةر المة لوب وضةةع البضةةاعة فةةي العةراء ،فةةإن الشةةركة تكةةون مسةةؤولة عةةن الضةةرر الةةيي ث ةةا

البضاعة ،ألن ييا الضرر يرجع ل خط من جانبنا(.)47

ثما عن ث ر القو القاير ثو الحادر الف ةا ي علة المسةؤولية العقديةة ،فةيمكن القةول نة

ذا كانن القو القاير ثو الحادر الف ا ي يي السبب الوحيد في وقةو الضةرر ،فإنة فةي يةيا
الفةةري تنتفةي العالقةةة السةةببية بةةين الخطة والضةةرر ،وتبعةةا لةةيلك تنتفةةي المسةةؤولية العقديةةة عةةن
المدين وف ما ثوضح الفص  95من ق.ل. .
ثما ذا اهتركن القو القةاير ثو الحةادر الف ةا ي مةع خطة المةدين فةي حةدار الضةرر،
فإن ييا األخير يتحم المسؤولية العقديةة كاملةة ،ألن خطة ا يةو الةيي يعتبةر السةبب فةي وقةو
الضرر(.)48
لي

وثمةةا ذا كانةةن القةةو القةةاير ثو الحةةادر الف ةةا ي قةةد سةةايمن فةةي توقيةةف تنفيةةي االلتةزا
ال بالشرو المار بنا ثعالا ،فإن األ ر المترتةب علة ذلةك يةو وقةف تنفيةي االلتةزا حتة

يزول الحادر ،فيصبص االلتزا بعد ذلك واجب التنفيي(.)49

 - 46ي ةرار محكمةةة االسةةت ناف بالربةةاط ريةةم  ،5548بت ةةاريخ  6يوليةةوز  ،1963مجموعةةة ية ة اررات المحةةاكم االسةةت نافية فةةي
المغرب ،العدد  ،172- 171يوليوز – ديسمبر ،1963ت .252

 - 47مأمون الكزبةري :نظريةة االلت ازمةات فةي ءةول يةانون االلت ازمةات والعقةود المغربةي ،الجةزل األول ،ط ،1974 ،3مطةابف
دار القىم ،بيروت ،لبنان ،ت .418
 - 48مأمون الكزبري :نفة المرجف السابق ،ت .418
 - 49زهدي يكن :المسؤولية المدنية أو األعمال غير المباحة ،بيروت صيدا ،ت  101وما بعدها .
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 -2نفةةي العالقةةة السةةببية بمطة ال ةةدا ن :ليسةةن القةةو القةةاير ثو الحةةادر الف ةةا ي يةةي
السبب الوحيد اليي يعفي المدين من تحمة المسةؤولية ،بة ينالةك ثيضةا مطة الةدا ن حسةب
ما نع علي الفص  268من ق.ل. .
ويكةةون الةةدا ن فةةي حالةةة َمطْة ة حسةةب الفص ة  270مةةن ق.ل ، .ذا رفةةض دون سةةبب
معتبةةر قانونةةا اسةةتيفاء األداء المعةةروي علي ة مةةن المةةدين ثو مةةن هةةخع آخةةر يعم ة باسةةم  ،ثو
سكن ييا الدا ن ثو غا عندما تكون مشاركت ضرورية لتنفيي االلتةزا  .ذ السةكوت فةي يةيا
الحالة يعتبر رفضا من  ،والرفض حمل المشر عل ثن تعطي لتنفيي االلتزا .
غير ثن الدا ن ال يكون في حالة َمطْة ذا كان المدين ،فةي الوقةن الةيي يعةري فية ثداء
االلتزا غير قادر في الواقع علة ثدا ة الفصة . 271كمةا ال يكةون ثيضةا فةي حالةة َمطْ ة ذا

رفض مؤقتا قبض الشيء ،وكان حلول ثج االلتزا غير محدد؛ثو ذا كان للمدين الح فةي ثن

يبر ذمت قب األج المقرر.

غير ث نة ذا كةان المةدين قةد ثخطةر الةدا ن ،فةي ثجة معقةول بنيتة فةي تنفيةي االلتةزا  ،فةإن
الدا ن يكون في حالة َمطْة  ،ولةو رفةض مؤقتةا قةبض الشةيء المعةروي علية الفصة  272مةن
ق.ل. .
و ذا بةن مطة الةةدا ن ،فةإن العالقةةة السةببية تنتفةةي بةين خطة المةدين والضةةرر الةيي لحة
بالدا ن ،وتبعا ليلك تنتفي مسؤولية المدين .وفضال عن ييا األ ر ال ويري فإن الدا ن وابتةداء
مةن الوقةةن الةةيي يصةةبص فية فةةي حالةةة َمطْ ة  ،فإنة يتحمة مسةةؤولية يةةالك الشةةيء ثو تعيبة  ،وال
يكةةون المةةدين مسةةؤوال ال عةةن تدليس ة وخطئ ة ال سةةي الفص ة  273مةةن ق.ل ، .كمةةا ثن ة
لي عل المدين ثن يةرد ال الثمةار التةي جنايةا فعةال ث نةاء َمطْ ة الةدا ن .ولة مةن ناحيةة ثخةر ،
الح ة فةةي اسةةترداد المصةةروفات الضةةرورية التةةي اضةةطر ل ة نفاقنةةا لحفةةظ الشةةيء و ةةيانت ،
وكيلك مصروفات العروي المقدمة من الفص  274من ق.ل. .

غي ةةر ثن ي ةةيا المطة ة ال ةةوارد فة ةةي الفصة ة  270م ةةن ق.ل .ال ينبغ ةةي ثن يحمة ة علة ة

التخصيع ثو الحصر كسبب وحيد تنتفي ب مسؤولية المدين ،و نما يمكن قياس عل ك فع
يعتبةر خطة مةن الةةدا ن سةواء تعلة بالمطة ثو بغيةةرا مةن األفعةال األخةر التةةي تمنةع المةدين مةةن
وفا بالتزام .
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ويكةةيا مةةثال فةةي عقةةد نق ة البضةةا ع ،ذا كةةان عام ة النق ة يقةةود المركبةةة التةةي ينق ة فينةةا
بضا ع الدا ن بسرعة ثكبر مما ي ب ،ولكن البضةا ع كانةن قابلةة للكسةر ،ولة يغلفنةا ةاحبنا
التغلي ةةف المعت ةةاد ال ةةيي بة ة ي ةةؤمن علين ةةا م ةةن الكس ةةر ثو التل ةةف ،ف ةةإذا تلف ةةن ي ةةيا البض ةةا ع ثو
انكسةةرت ،فيكةةون الضةةرر فةةي يةةيا الحالةةة غيةةر ناهةةء عةةن خط ة المةةدين ،ب ة عةةن خط ة الةةدا ن
نفس  ،ألن البضا ع كانن تنكسر حت لو كان عام النق يسير بسرعة معتدلة  ،فسبب الضرر
ينا لي

خط المدين ب يو خط الدا ن نفس (.)50

و ذا بن خط الدا ن في نفي العالقة السببية بين الضرر اليي ث ةاب وخطة المةدين ،فةال
ينة بعةةد ذلةك ثن يكةةون يةيا الخطة قةد ةةدر عةن فعلة الشخصةي ثو لة تقصةير ثحةةد ثتباعة ،
فيتحم يو مسةؤوليت كمةا ذا عنةد لة خةاد لة فةي اسةتال مةا تعنةد المةدين بتسةليم  ،فتة خر
الخاد عن الييا في الميعاد،وتسبب عن ذلك ت خر المدين فةي التسةلي  ،ففةي يةيا الحالةة
ال يكون المدين مسؤوال عن ييا الت خر ألن وقع بسبب خط الشةخع التةابع للةدا ن ،والةدا ن
مسؤول عن خط تابع مسؤولية عقدية وتقصيرية كما تقضي بيلك النصوص القانونية.
وفي األخير ،فإن للمحكمة الح فةي ثن تةنقع مةن مقةدار التعةويض المحكةو بة للةدا ن
المضرور ،ثو ترفض كليا ذا كان الدا ن بخطئة قةد اهةترك فةي حةدار الضةرر ثو ثزاد فية  .ثمةا
ذا كان خط المدين وخط المضرور قد قا ك مننما مسةتقال عةن األخةر ،وكةان كة مننمةا قةد
اهترك في حدار الضرر ،فإننا تعتد بالخط ين في تحديد المسؤولية ،ذ يكةون كة مةن الخطة
سببا في وقو الضةرر ،فتتةوز المسةؤولية بةين المةدين والةدا ن المضةرور حسةب درجةة كة خطة

مننما(.)51

-4فعة الغة ةير :ويقصةةد بة الفعة الصةةادر عةةن هةةخع ثجنبةةي عةةن المةةدين،ثي هةةخع ال

تقو بين وبين المدين ثية لة .فإذا در فع من ييا الغير جع تنفيي المدين لاللتزا تنفيةيا
مستحيال ورتب بةيلك ضةررا للةدا ن ،فةإن يةيا الفعة الصةادر مةن الغيةر يعتبةر مةن قبية السةبب
األجنبي اليي ينفي مسؤولية المدين العقدية مت توافرت في هرو القو القاير  ،ثي ال يمكن

 - 50عبد الرزاق السنهوري :المرجف السابق ،ت.688
 - 51أنور سىطان:المرجف السابق ،ت 359وما بعدها.
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توقع ة وال تفادي ة وثن يكةةون يةةيا الفع ة وحةةدا يةةو المسةةبب للضةةرر .وال يعتبةةر مةةن الغيةةر ك ة

هخع يكون المدين مسؤوال عن (.)52

وقةةد يكةةون كةةيلك فعة الغيةةر يةةو السةةبب الوحيةةد للضةةرر،كما قةةد يشةةترك فةةي حدا ة مةةع
خطة المةةدين .وعلي ة  ،ذا كةةان يةةو السةةبب الوحيةةد انتفةةن مسةةؤولية المةةدين وال ين ة فةةي انتقةةاء
مسؤولية المدين ثن يكون فع الغيةر خطة  ،ثو غيةر خطة مةا دا فعة الغيةر كةان السةبب الوحيةد
فيما حدر من ضرر للمضرور.
وخط الغير يكون السبب الوحيد للضرر بالرغ من بوت خط المدين ذا ما استغرق ييا
الخط األخير،ثما ذا اهترك خط الغير في حدار الضرر مع خط المدين كانةن مسةؤولية يةيا
األخير مسؤولية جز ية .

وفي األخير ،وانطالقا مما سب يمكن القول ن تدخ السبب األجنبي عن خط المةدين،

يترتةةب عنة انتفةةاء مسةةؤولية يةةيا المةةدين عةةن اإلخةةالل بةةااللتزا الةةيي رتبة العقةةد فةةي ذمتة  ،وال
يح ة ة ة للة ة ةةدا ن ثن يطالب ة ة ة بة ة ةةالتعويض عن ة ة ة الفص ة ة ة  268والفص ة ة ة  270ومة ة ةةا بعة ة ةةدا مة ة ةةن
ق.ل، .وذلك لةي

النقطةا العالقةة السةببية بةين الخطة والضةرر ،ولكةن النتفةاء خطة المةدين

الفص  263والفص  319والفصول من  315ل  319من ق.ل. .

 - 52زهدي يكن :المرجف السابق ،ت.107
46

الفص الثاني:
آ ار المسؤولية العقدية،واألحكا المتعلقة باالتفاق عل تعدي قواعديا
مةةن خةةالل يةةيا الفص ة سةةنتطرق ل ة التعويض ةك ر ثساسةةي مةةن آ ةةار المسةةؤولية العقديةةة
المبحةةث األول  ،قبة ثن ننتقة لة الوقةةوب علة األحكةةا المترتبةةة عةةن االتف ةةاق علة تعةةدي
ثحك ةامنا ،واالستثناءات الوارد علينا المبحث الثاني .
المبحث األول :التعويض ث ر ثساسي من آ ار المسؤولية العقدية
االلتزا بالتعويض التزا جزا ي يفرض القانون عل كة مةن تسةبب بخطئة فةي ضةرر للغيةر
ب بةةر الضةةرر الةةيي لح ة المضةةرور .وتقةةدير يةةيا التعةةويض يتةةوالا القاضةةي ،ويةةيا يةةو األ ة
ويحةددا وفقةا لسةلطت التقديريةة ،ومةع ذلةك وفةي ثحةوال معينةة وضةع المشةرو قيةودا علة يةيا
السةةلطة التقديريةةة الواسةةعة والممنوحةةة للقاضةي،فقد يقةةو القةةانون بوضةةع قواعةةد يةةت مةةن خاللنةةا

تحديد التعويض بمبلغ جزافي ،وقد يترك األمةر لحريةة األفةراد يحددونة وفقةا لمةا يبةدو لنة مةن
ظروب التعاقد ،وفي كلتا ياتين الحالتين ثلز المشر القاضي بنيا التقدير.
وعلية  ،سةةنتطرق لة التعةةويض كة ر مةةن آ ةار المسةةؤولية العقديةةة كمسةةؤولية تعويضةةية ،مةةن
خالل الوقوب ثوال عل التقدير القانوني للتعويض المطلب األول  ،قب ثن نتطرق في نقطتةين
مةةواليتين ل ة كة ة مةةن التقةةدير االتفةةاقي المطلةةب الثةةاني  ،والتقةةدير القضةةا ي لنةةيا التعةةويض
المطلب الثالث .
المطلب األول :التحديد القانوني للتعويض "التعويض ال زافي"
قةةد يعمةةد المشةةر ل ة وضةةع ثحكةةا تتعل ة بتحديةةد للتعةةويض تحديةةدا جزافيةةا ،ويتعل ة
بالح ةةاالت الخا ةةة الت ةةي يت ةةدخ فين ةةا الق ةةانون لتحدي ةةد مب ةةالغ جزافي ةةة مح ةةدد مس ةةبقا ل ةةبعض
التعويضات ،وال يملك األطراب ثو القضاء ثية سلطة تقديرية في تحديد مبالغ تلك التعويضةات
حت ولو جاءت دون التعويضات الكاملة المناسبة لح

الضرر(.)53

ومةن نمةةاذج تلةةك الحةةاالت التعويضةةات النات ةةة عةن حةةوادر السةةير وفة ظنيةةر  2ثكتةةوبر

 ،1984وتلك النات ة عن حوادر الشغ واألمراي المننية وف ظنير  6فبراير .1963

-53محمد اليرياني :القانون المدني ،مرجف سابق ،ت .349
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وباإلضافة ل ييا القوانين ن د ينالك ثيضا التحديد القةانوني للفوا ةد القانونيةة ،ف غلةب
()54

التشةريعات المدنيةة تعمةد

لة تحديةد نسةب قانونيةة تعةرب بالفوا ةد القانونيةة تكةون مسةةتحقة

الةةدفع عةةن م ةةرد التة خير فةةي الوفةةاء ،بغيةةر حاجةةة لة ثن يثبةةن وقةةو ضةةرر للةةدا ن ألن الضةةرر
مفتري في الديون النقدية نتي ة الحرمان من استثماريا اقتصاديا.
المطلب الثاني :التقدير االتفاقي للتعويض في المسؤولية العقدية
قةةد يتبةةين للمتعاقةةدين مةةن طبيعةةة العقةةد وظروف ة التعاقديةةة ،ثن التعةةويض الةةيي يقةةدر وفقةةا
للقواعد العامة عن اإلخةالل بااللتزامةات التةي يرتبنةا العقةد ال يكةون عةادال بالنسةبة ألحةديما ثو
لكلينمةةا ،فيتفقةةان عل ة تحديةةد قيمةةة التعةةويض مقةةدما وف ة مةةا يرون ة عةةادال مةةن وجنةةة ن ريمةةا
المشتركة.

ويكيا ،فقد ثجاز القانون للمتعاقدين الل وء ل تقةدير مسةب للتعةويض فةي العقةد الةيي

يرتب التزاماتنمةا المتبادلةة فةي حالةة اسةتحالة تنفيةي المةدين اللتزاماتة المترتبةة فةي ذمتة عينةا ثو
الت ة خر فةةي تنفيةةييا ،ويسةةتح يةةيا التعةةويض المسةةب للةةدا ن مت ة بةةن ثن خةةالل المةةدين قةةد
ثلح ب ضررا وف ما يعرب بالشر ال زا ي.
وقةةد نةةع الفص ة  264فةةي فقرت ة الثانيةةة مةةن قةةانون االلتزامةةات والعقةةود المغربةةي عل ة
ثن ":ي وز للمتعاقدين ثن يتفقا عل التعويض عن األضرار التي قد تلح الةدا ن مةن جةراء عةد
الوفاء بااللتزا األ لي كليا ثو جز يا ثو الت خير في تنفييا"(.)55

ويتضةةص مةةن نةةع يةةيا الفصة  ،ثن التعةةويض االتفةةاقي المسةةب يمكةةن ثن يتضةةمن بنةةد فةةي
العقد ثو اتفاق الح للعقد ،بمعن ثن يشةتر ثن يةت تقةديرا قبة وقةو الضةرر الةيي قةرر يةيا
الشةر ال زا ةةي للتعةةويض عنة  .فالمتعاقةدين قةةد يبرمةةا عقةةدا ويبةةدآن فةي تنفيةةيا ،ة يتبةةين لنمةةا
مكاني ةةة ع ةةد الوف ةةاء بااللتزاماأل ةةلياليي رتبة ة العق ةةد ،كلي ةةا ثو جز ي ةةا ثو التة ة خير ف ةةي تنفي ةةيا،
فيعمدان ل برا اتفاق الح يتضمن تقديرا للتعويض عن الضرر اليي يتوقع حصول .
- 54نت التقنين المدني الفرنسةي عىةض الفا ةدة القانونيةة طبقةا لىمةادة  ،1153كمةا نةت عىيهةا التقنةين المةدني المصةري مةن

عالل المادة  226منه وجعىها  % 4فيالمسا اللمدنيةو % 5في المسا ل التجارية.

-55أءيفت مقتءيات هذت الفقرة وما يىيها ،دلةض الفصةل  264أعةالت بمقتءةض القةانون ريةم  27.95الصةادر بتنفيةذت ظهيةر
يريف ريم  1.95.157بتةاريخ  13مةن ربيةف األول  11( 1416أغسةطة  .) 1995الجريةدة الرسةمية عةدد  4323بتةاريخ
 10ربيف اآلعر  6( 1416سبتمبر ،)1995ت .2443
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واأل ة فةةي الشةةر ال زا ةةي ثن يطب ة بصةةدد المسةةؤولية العقديةةة ،مثلمةةا وضةةح الفص ة
 264الميكور ،ب ن يتفة المتعاقةدان علة تعةويض مسةب فةي العقةد .واألمثلةة علة ذلةك كثيةر
ك ن ينع في عقد البيع عل لزا البا ع بدفع مبلغ معين ذا ت خر في تسلي العم الموك لة
فةةي الموعةةد المحةةدد ،وكةةيا فةةي عقةةود المقاولةةة عنةةدما تةةرتبط بعقةةد مةةع مقةةاول معةةين ،فعةةاد مةةا
يتضمن ييا العقد هرطا جزا يا بدفع ثحد الطرفين مبالغ معينة في حالة خالل بالتزا معين رتب
العقد واألمثلة عل ذلك كثير .
ثما بخصوص المسؤولية التقصيرية ،فال يتصور فةي الغالةب ثن يةت االتفةاق علة التعةويض
ال بعد تحق المسةؤولية باعتبةار ثن المسةؤول المتسةبب فةي الضةرر ال يعةرب المضةرور ال منةي
وقو الفعة الضةار .ومةع ذلةك يمكننةا ثن نةورد ثمثلةة يمكةن معنةا تصةور االتفةاق علة التعةويض
قب ة تحق ة الفع ة الضةةار ،مننةةا :تحديةةد المتعاقةةدين لمبلةةغ التعةةويض فةةي حالةةة فسةةق العقةةد،

فالمسؤولية المتولد عن فسق العقد يي مسةؤولية تقصةيرية ،كةيلك الحةال ذا تة االتفةاق علة

تعةةويض يقدمة الخاطةةب لخطيبتة فةةي حالةةة عدولة عةةن الخطبةةة ،فةةاإلخالل يرتةةب قيةةا مسةةؤولية
تقصيرية ،وما قد يحدر في مباريات السباق ،ذ يتف المتسابقون مقدما عل تعويض معةين ذا
حدر ضرر ألحدي .
ن اعتبةةار الشةةر ال زا ةةي بنةةدا فةةي العقةةد ثو فةةي اتفةةاق الح ة ل ة  ،الةةيي يةةربط الةةدا ن
بالمةةدين بحسةةب األ ة  ،وبكونة ال يسةةتح ال فةةي حالةةة خةةالل المةةدين بالتزامة المحةةدد فةةي
العقد ،فإن ييا يستتبع ثن االلتزا بالشر ال زا ي يو التزا تابع ال التزا ث ي  ،ثي ثن التزا
تابع لما التز ب المدين بالعقد ،طبقا لمح االلتزا المحدد قانونا ما في عطاء هيء ثو القيا
بعم ثو االمتنا عن القيا بعم  ،ويترتب عل ييا الفكر ث ران:
ث-عةةد اسةةتحقاق الشةةر ال زا ةةي ذا كةةان تنفيةةي االلت ةزا األ ةةلي ممكنا:وذلةةك مت ة ت ة
االتفاق عل استحقاق الشر ال زا ي كبدي الستحالة تنفيي االلتةزا  ،ألنة فةي حالةة مةا ذا تة

االتفةةاق عل ة اسةةتحقاق الشةةر ال زا ةةي عةةن م ةةرد التة خير فةةي تنفيةةي االلت ةزا  ،فةةال ين ة مةةد
مكانية تنفيي االلتزا األ لي ،ويستح الشر ال زا ي بم رد الت خير.

يستفاد من ييا الفكر ثن ال يمكن للدا ن مطالبةة المةدين بالشةر ال زا ةي مةا دا تنفيةي
االلتزا األ لي ممكنا ،وال يتسن ل ذلك ال ذا ث بص تنفيي االلتزا مستحيال بخط المةدين،
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ثمةةا ذا ث ةةبص تنفيةةي االلت ةزا األ ةةلي مسةةتحيال بسةةبب ثجنبةةي ،عةةد منتنيةةا الفص ة  268مةةن
ق.ل ، . .وترتب علي انقضاء الشر ال زا ي باعتبارا التزما تابعا ل .
وعلية ة  ،ف ةةإن الش ةةر ال زا ةةي ال يع ةةد التزام ةةا تخييري ةةا يمك ةةن معة ة لل ةةدا ن االختي ةةار ب ةةين
الحصةةول علة تنفيةةي االلتةزا األ ةةلي ثو تنفيةةي الشةةر ال زا ةةي ،كمةةا ثن الشةةر ال زا ةةي لةةي
التزاما بديال ،ألن ال يمكن للمدين ثن يرجع عن تنفيي االلتزا األ لي ،بتنفيةي الشةر ال زا ةي
مادا تنفيي االلتزا األ لي ممكنا.
 بطالن االلتزا األ لي يرتب بطالن الشر ال زا ي :فإذا بط االلتزا األ لي أليسةةبب مةةن األسةةبا القانونيةةة للةةبطالن ،بطة الشةةر ال زا ةةي ثيضةةا ،ويةةيا نتي ةةة طبيعيةةة ل ةةزاء
الةةبطالن وخصا ص ة  ،العتبةةار الشةةر ال زا ةةي التزامةةا تابعةةا لاللت ةزا األ ةةلي ،والتةةابع تةةابع ومةةا
يسري عل المتبو يسري عل التابع.

كمةةا يترتةةب عل ة يةةيا األمةةر ثيضةةا ثن ة ذا تة فسةةق العقةةد إلخةةالل المةةدين بالتزامة  ،فةةإن

االلتزا األ لي يسقط ويسقط مع الشر ال زا ي ،ويتحول التعويض المترتب عن الفسةق مةن
التقةةدير االتفةةاقي لة تعةةويض يقةةدرا القاضةةي .ال ثنة ذا كةةان الشةةر ال زا ةةي بةةاطال ،فةةإن يةةيا
الةةبطالن ال يترتةةب عنة بطةةالن االلتةزا األ ةةلي ،ألنة ذا كةةان الفةةر يتبةةع األ ة فةةالعك

غيةةر

حيص.
وفي األخير فإن الشر ال زا ي ال يعتبر مصدرا الستحقاق التعويض االتفاقي ثو سببا ل ،
و نما يترتب التعويض من مصدر آخر يو عد وفاء المدين بتنفيي التزام األ لي ثو ت خيرا في
ي ةةيا التنفي ةةي ،كلي ةةا ثو جز ي ةةا،فنو ال يع ةةدو ثن يك ةةون تق ةةديرا مس ةةبقا م ةةن طرف ةةي االلت ةةزا لن ةةيا
التعويض.
ويكون ييا التقدير للتعويض ملزما لألطراب كما يو ملز للقاضي ،ذ يتعين علي الحكة
ب مت تحقة مةن تةوفر هةرو الشةر ال زا ةي ،وكةان ينةاك تناسةب بةين التعةويض المتفة علية

والضرر الواقع(.)56

وسلطة القاضي في ييا الش ن مطلقة ال معقب علينا مةن محكمةة الةنقض( .)57وباإلضةافة

لة ة ذل ةةك ثج ةةاز المش ةةر ف ةةي ح ةةاالت معين ةةة للقاض ةةي تع ةةدي الش ةةر ال زا ةةي ب ةةالتخفيض ثو
 - 56أنور سىطان :الموجز في مصادر االلتزام ،مرجف سابق،ت .77
50

بالزياد  ،وييا السلطة الممنوحة للقاضي يي ن امية ،بمعن ثن ال ي وز لألطراب االتفاق عل
حرمان ة مننةةا باتفةةاق خةةاص ،فك ة اتفةةاق بنةةيا الش ة ن يقةةع بةةاطال ،ذ نةةع الفص ة  264مةةن
ق.ل . .عل ثن  ... ":يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتف علي ذا كةان مبالغةا فية ثو
الرفةةع مةةن قيمتة ذا كةةان زييةةدا ،ولنةةا ثيضةةا ثن تخفةةض مةةن التعةةويض المتفة علية بنسةةبة النفةةع
اليي عاد عل الدا ن من جراء التنفيي ال ز ي.
يقع باطال ك هر يخالف ذلك".
ويكيا ،يتضةص مةن نةع يةيا الفصة ثن القاضةي يملةك سةلطة تخفةيض الشةر ال زا ةي،
كما يملك سلطة الرفع من قيمت ذا كان زييدا.
وعلي ة  ،فبالنسةةبة لمةةا يملك ة القاضةةي مةةن سةةلطة تخفةةيض الشةةر ال زا ةةي ،فتتحق ة فةةي
حالين:

الحالةةة األول ة  :ذا ث بةةن المةةدين ثن تقةةدير الشةةر ال زا ةةي كةةان مبالغةةا في ة  :ذ فةةي يةةيا

الحالةةة يتمتةةع القاضةةي بسةلطة تخفةةيض الشةةر ال زا ةةي المتفة علية بةةين الةةدا ن والمةةدين،ومرد
التبريةةر فةةي ذلةةك يةةو ثن ة قةةد يقصةةد الةةدا ن مةةن وراء المبالغةةة فةةي الشةةر ال زا ةةي جعل ة هةةرطا
تنديديا لحم المدين عل الوفاء بالتزام  ،فيكون بمثابةة عقوبةة يفرضةنا علة المةدين ،ومةن تة
يكون يةيا الشةر غيةر الز .كمةا ثن الشةر ال زا ةي لةي
االتفاقي ولي

يةو السةبب فةي اسةتحقاق التعةويض

مصدرا ،و نمةا يةو م ةرد تقةدير مسةب وفقةا لمةا ي نةر لطرفةي االلتةزا التعاقةدي

من اعتبارات وظروب.
الحالة الثانية:تنفيي االلتزا األ لي في جزء من :ذلك ثن من العدالة ثال يلز المدين بك
المبلغ المتف علي في الشر ال زا ي ،ويكون القاضي قد احتر راد المتعاقدين الحقيقية ن
يو خفض الشر ال زا ي بنسبة ما نفيا المدين من التزام .

 - 57دنكانةةت سةةىطة القاءةةي فةةي تعةةديل اليةةرط الج از ةةي مطىقةةة بحكةةم القةةانون ،فهةةذا ال يعنةةي أن يقءةةي برفعةةه أو عفءةةه
بحسب هوات،ألن تسبيب القاءي لمويفه بأن يحدد المعايير التي اعتمد عىيها في تعفيض اليرط الج از ي أو رفعه ،وكذا من
عالل ردت عىض دفوع وطىبات األطراف ليمكن محكمة النقض من ممارسة الريابة عىض الحكم الذي توصل دليه.
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ويت التخفيض عل ثساس المبلةغ المقةدر فةي الشةر ال زا ةي بنسةبة مةا نفةي مةن االلتةزا
األ لي ،بمعن ثن القاضي ينقع المبلةغ المتفة علية لة الحةد الةيي يتناسةب وال ةزء البةاقي
دون تنفيي من االلتزا األ لي .ويقع عبء بات التنفيي ال ز ي عل عات المدين.
ونشير ل ثن ذا نفي المدين التزام تنفييا معيبا ال يحق الغاية المرجو منة  ،فةال يمكةن
للقاضي اعتبارا تنفييا لاللتزا في جزء من حت يخفض مةن قيمةة الشةر ال زا ةي ،و نمةا يعتبةر
بمثابة عد الوفاء بااللتزا يستح مع الةدا ن المضةرور كامة الشةر ال زا ةي ،احترامةا التفةاق
الطرفين.
ثمةةا ذا كةةان يةةيا العيةةب الةةيي لح ة التنفيةةي ال ز ةةي لاللتةةزا غيةةر جسةةي  ،وكةةان الشةةر
ال زا ةةي المقةةدر كتعةةويض عنة مبالغةةا فية  ،في ةةب علة القاضةةي فةةي يةةيا الحالةةة اعتبةةارا تنفيةةيا

جز يا لاللتزا  ،وي وز ل تخفيض ل الحد المناسب(.)58

ثمةةا بالنسةةبة لمةةا يملك ة القاضةةي مةةن سةةلطة الرفةةع مةةن قيمةالشةةر ال زا ةةي ،فتتحق ة كمةةا

يتبين ذلك من نع الفص  264الميكور في الحالة التي تكون فينا قيمةييا الشر ال زا ي
زييد  ،ول يثبن الةدا ن المضةرور ثن المةدين قةد ارتكةب غشةا ثو خطة جسةيما.ويمكةن تفسةير
ييا ب ن الشر ال زا ي يكفي ل بر الضرر وال يشتر ثن يكةون كةامال ،طالمةا ثن خطة المةدين
كان يسيرا.
لكةن ،وبالمقابة ذا زاد الضةرر عةن التعةويض المقةدر فةي الشةر ال زا ةي ،وث بةن الةةدا ن
ثن المدين قد ارتكب غشا ثو خط جسيما ،فإن في ييا الحالة نر ثنة يحة للقاضةي الحكة
بالزيةةاد فةةي التعةةويض حت ة يصةةبص كةةامال ومعةةادال للضةةرر الةةيي وقةةع ،وال يمنع ة مةةن ذلةةك ثن
التعويض مقدر في الشر ال زا ةي ،ألن الةدا ن فةي اتفاقة مةع المةدين علة تقةدير التعةويض لة

يدخ في حساب غش المدين ثو خطئة ال سةي ( ،)59وثن مةد الضةرر فةي يةيا الحالةة يكةون
قد ت اوز ما ارتضاا الدا ن.

 - 58أنور سىطان :مرجف سابق،ت .78
 - 59عبد الرزاق السنهوري :مرجف سابق ،الجزل الثاني ،ت .878
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وينا تبرز وظيفة الرد للمسةؤولية المدنيةة لة جانةب وظيفةة اإل ةال  ،ويتمثة الةرد فةي
التفرقة بين مدين وآخر حسب جسامة الخط الصةادر منة  ،وفةي االرتفةا بةالتعويض العةادل لة
()60

التعويض الكام اليي يحق وظيفة الرد وجبر الضرر
المطلب الثالث :التقدير القضا ي للتعويض

مت ة تبةةين لقاضةةي الموضةةو قيةةا هةةرو المسةةؤولية المدنيةةة ،حك ة بةةالتعويض ،ولقاضةةي
الموضو سلطة مطلقة في تحديد الطريقة التي يت بنا التعويض من جنة ،وفي تقديرا مةن جنةة
ثخر ،من غير ثن يخضع في ذلك ل مراقبة محكمة النقض.
ويختةةار القاضةةي طريقةةة التعةةويض مةةن خةةالل تحديةةد مةةا يةةو األنسةةب إل ةةال الضةةرر تبعةةا
ل روب القضية ،وبما يبدي المضرور في طلبات .

والتعويض يكون مةا عينيةا ثو بمقابة  ،فةالتعويض العينةي يةو

ةال الضةرر بإزالةة مصةدرا

م ةةن ث ةةل ،ذلك ثن التنفي ةةي بطرية ة التع ةةويض ف ةةي المس ةةؤولية العقدي ةةة ال يتة ة ت ال ذا اس ةةتحال
التنفيي العينةي لاللتةزا وفة الفصة  259مةن ق.ل . .الةيي نةع علة ثنة  ":ذا كةان المةدين
في حالةة َمطْة ة كةان للةدا ن الحة فةي جبةارا علة تنفيةي االلتةزا  ،مةادا تنفيةيا ممكنةا .فةإن لة
يكن ممكنا جاز للدا ن ثن يطلب فسق العقد،ول الح في التعويض في الحالتين.
ذا ث ةةبص تنفيةةي االلتةةزا غيةةر ممكةةن ال فةةي جةةزء من ة  ،جةةاز للةةدا ن ثن يطلةةب مةةا تنفيةةي
العقد بالنسبة ل ال زء اليي مازال ممكنا ،و ما فسخ وذلك مع التعويض في الحالتين.
وعالو عل ذلك تطب القواعد المقرر في األبوا المتعلقة بالعقود الخا ة.

ال يقع فسق العقد بقو القانون ،و نما ي ب ثن تحك ب المحكمة"(.)61

 - 60محمةةد اب ةراهيم دسةةويي :تقةةدير التعةةويض بةةين العطةةأ والءةةرر ،دار الفكةةر العربةةي ،ط 1998 ،1ت،437ت 306
عىض التوالي.
- 61يةةارن مةةف مقتءةةيات المةةادة  13مةةن القةةانون ريةةم  31.08سةةالف الةةذكر والتةةي تةةنت عىةةض أنةةه" :دذا تةةم تجةةاوز األجةةل
المنصوت عىيةه فةي المةادة  12بسةبعة أيةام ولةم يعةز التةأعير دلةض يةوة يةاهرة ،جةاز لىمسةتهىك ،دون الىجةول دلةض القءةال ،أن
يفسخ االلتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعىق بالسىعة غير المسىمة أو العدمة غير المقدمة بأي وسيىة تثبت التوصل ،وذلةك
بالرغم من جميف األحكام التعايدية المعالفة ودون المسةاة بأحكةام الفصةىين  259و 260مةن الظهيةر اليةريف الصةادر فةي
 9رمءان  12( 1331أغسطة  )1913بمثابة يانون االلتزامات والعقود.
يمةةارة المسةةتهىك الحةةق المةةذكور داعةةل أجةةل أيصةةات عمسةةة أيةةام بعةةد انص ةرام أجةةل السةةبعة أيةةام المنصةةوت عىيةةه فةةي الفق ةرة
األولض أعالت .
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ثمةةا التعةةويض بمقاب ة فيصةةلص فةةي المسةةؤولية العقديةةة مت ة اسةةتحال تنفيةةي االلتةةزا عينةةا،
ويو قد يكون نقديا ثو غير نقدي ،وفي جميع األحوال يتمتةع قاضةي الموضةو بسةلطة تقديريةة
واسعة في اختيار نو التعويض األنسب إل ال الضرر.
ومتة تبةةين للقاضةةي الطريقةةة المناسةةبة إل ةةال األضةةرار الالحقةةة بالمضةةرور ،سةةع لتقةةدير
التعويض عننةا،ويو فةي ذلةك يتمتةع بسةلطة مطلقةة .ال ثن يةيا السةلطة ثو الصةالحية تحكمنةا
ضةةوابط معينةةة ،ألننةةا ال تعتبةةر حالةةة نفسةةية يحكة مةةن خاللنةةا القاضةةي حسةةب ثيوا ة وميوالتة ،
فتقدير التعويض يو مس لة موضوعية وقانونية ،تستوجب علي عند ممارستنا استبعاد كة مةا مةن
ه ن ثن يخرج ب عن موضوعيت  ،ذ يلتز فقط بالضرر الفعلي ويقدر التعويض بقدرا.
وفي سبي تحقي ذلك،يمكن للقاضي االسةتعانة بةالخبراء ذا استعصةن علية ثي مسة لة.
وللقاضةي اعتمةةاد مةةا و ة لية الخبيةةر فةي حكمة ولة رفضةنا ،كمةةا بإمكانة األمةر بةإجراء خبةةر

مضاد للوقوب عل الضرر الفعلي من غير ثن يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.

ال ثن و ن كان ييا التقدير يدخ في سلطة قاضةي الموضةو  ،فنةيا ال يعنةي ثن محكمةة
الموضةةو ال تخضةةع مطلقةةا لرقابةةة محكمةةة الةةنقض ،ذ ي ةةب علة القاضةةي ثن يبةةين فةةي حكمة
عنا ر وهرو الضرر اليي يقضي من ثجل بالتعويض ،وذلك حت يتسن لنيا األخير مراقبةة
حة تطبي القواعد المتعلقة بةالتعويض ،فباعتبةار ثن الضةرر يةو منةا تقةدير التعةويض ،فةال بةد
ثن يتناسب ييا التعويض مع الضرر ويقدر بقدرا ،وال يتبين مةد يةيا التناسةب ال بعةد تحديةد
العنا ر والشرو الواجب توفريا في الضرر حت يكون مستحقا للتعويض.
ولة ةئن ك ةةان التثب ةةن م ةةن وق ةةو الض ةةرر وم ةةداا مسة ة لة واقعي ةةة يس ةةتق بن ةةا قض ةةا مح ةةاك
الموضةةو .فةةإن تعيةةين يةةيا الضةةرر فةةي الحك ة وذكةةر العنا ةةر المكونةةة ل ة قانونةةا التةةي ي ةةب ثن
تدخ في حسا التعويض ،يعتبر من المسا القانونية التي تنيمن علينا محكمة النقض ،ألن

ييا التعيين يو من قبي التكييف القانوني للواقع(.)62

يعتبر االلتزام المذكور مفسوعا بمجرد توصل المورد باإليةعار الموجةه دليةه،عىض أال يكةون تسةىيم السةىعة أو تقةديم العدمةة يةد
تم في المدة الفاصىة بين توجيه المستهىك لإليعار المذكور وتسىمه من لدن المورد".
- 62سىيمان مريت:الوافي في يةرح القةانون المةدني ،فةي االلت ازمةات فةي الفعةل الءةار والمسةؤولية المدنيةة ،المجىةد الثةاني،
الطبعة العامسة  ،1993ت .184
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ويعتبةةر ثيضةةا اسةةتيفاء الضةةرر للشةةرو الواجةةب توفريةةا السةةتحقاق التعةةويض مسة لة قانونيةةة
يخضع فينا قاضي الموضو لرقابة محكمة النقض ،من حيث كون يةيا الضةرر مةثال ماسةا بحة
ثو مصةةلحة مشةةروعة ،وتكييف ة بكون ة ضةةرر محق ة حةةاال ثو مسةةتقبليا ثو ب ن ة احتمةةالي ،وثيضةةا
و ف بكون ضرر مادي ثو ضرر معنوي.
ال ثن المالحظ في الواقةع العملةي ثن القضةا ال يحةددون عنا ةر الضةرر وال هةروط فةي
ثحكةةامن فةةال يبينةةون نةةو الضةةرر ذا مةةا كةةان ماديةةا ثو معنويةةا ،مباهةةرا ثو غيةةر مباهةةر ،محققةةا ثو
احتماليا ،متوقعا ثو غير متوقع.
المبحةةث الثةةاني :االتف ةةاق علة تعةةدي ثحكة ةا المسةةؤولية العق ةدية ،واالسةةتثناءات الةةوارد
علينا
ن معال ة ييا المبحث يفري علينا الوقةوب علة هةكالية االتف ةةاق علة تعةدي ثحكة ةا

المس ةةؤولية العق ة ةدية المطل ةةب األول  ،وذل ةةك ،قبة ة ثن نع ةةرج علة ة آ ةةار ه ةةر اإلعف ةةاء م ةةن
المسؤولية العقدية واالستثناءات الوارد علي المطلب الثاني .
المطلب األول :االتفةةاق عل تعدي ثحك ةا المسؤولية العقةدية
ن العقد هريعة المتعاقدين ،فإرادتنمةا المشةتركة يةي التةي تنشةئ وتحةدد مضةمون ونطاقة
وآ ارا .وعلي  ،فال ي وز نقض وال تعديل ال باالتفاق بيننما ثو باألسبا التةي يقرريةا القةانون.
ومادا ثن ثحكا المسؤولية العقدية لي

لنا تعل بالن ا العا من حيث المبدث ،ألننا ال تعدو

ثن تكةةون م ةةرد ث ةةر مةةن آ ةةار العقةةد ،ونتي ةةة مةةن النتةةا المترتبةةة عةةن قوت ة الملزمةةة ،فإن ة لةةي
ينالك ما يمنع المتعاقدين من تعةدي ثحكامنةا مةا بالتشةديد فينةا علة المةدين ،وجعلة يتحمة
المسؤولية العقدية في غير ما يو منصوص علي في قواعديا العامةة ،ثو عفا ة مةن ثيةة مسةؤولية
تترتب عل عد تنفييا اللتزام التعاقدي .لكن ،ك ذلك في حدود ما يسمص ب القانون.
وعلي  ،فإن األ

يو حرية المتعاقدين في االتفاق عل تعدي قواعد المسةؤولية العقديةة

فةةي حةةدود القةةانون والن ةةا العةةا واآلدا العامةةة .ويت سةةد يةةيا االتفةةاق عل ة تعةةدي قواعةةد
المسةةؤولية العقديةةة مةةا فةةي هةةك التشةةديد مةةن المسةةؤولية العقديةةة للمةةدين ،و مةةا فةةي التخفيةةف
علي من ثحكامنا ثو عفا كليا وجعل غير مسؤول عما يترتب عةن اإلخةالل بالتزامة مةن نتةا
وثضرار .وفيما يلي تفصي لنيا األحكا :
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 -1االتفاق عل التشديد من المسؤولية العقةدية للمدين المسؤول:
يةةت يةةيا االتفةةاق مةةن خةةالل دراج هةةر فةةي العقةةد ،ذ يةةدرج فةةي العقةةد بنةةود تتعلة بر ةةار
خالل ثحد المتعاقدين في بالتزامات الناهئة عنة  ،بحيةث تشةدد مةن التعةويض عةن الضةرر الةيي
نشة عةةن يةةيا اإلخةةالل .ثو باتفةةاق منفصة  ،يقضةةي بالتشةةديد مةةن مسةةؤولية المةةدين العقديةةة فةةي
حالة تكون فينا مسؤوليت غير قا مة بموجب القواعةد العامةة ،ولةو و ة ذلةك لة حةد االتفةاق
عل ثن يتحمة المةدين تبعةة الحةادر المفةاجء ثو القةو القةاير بخةالب مةا تقضةي بة القواعةد

العام ةةة ف ةةي ي ةةيا الص ةةدد( )63م ةةادا ي ةةيا األم ةةر ال يمة ة

الن ةةا الع ةةا ف ةةي ه ةةيء ،لع ةةد تعلقة ة

بمقتضيات .
ولالعتداد بصحة ييا االتفاق ي ب ثن يكون المةدين عالمةا بنةيا الشةر  ،ومةن ة قبولة

لة  ،ويةيا القبةول ي ةب ثن يكةون عنةد بةرا العقةد األساسةي ،ثمةا ذا علة المةدين بنةيا الشةر

بعد برا العقد ،فقد قا العقد خاليا من الشر  ،ويتعين عل الدا ن ثن يقي الدلي عل قبول
ل ة قب ة برام ة  .وقةةد ثكةةدت محكمةةة الةةنقض الفرنسةةية يةةيا المبةةدث ،واعتبةةرت ثن قبةةول الشةةر

ي ب دورا قب برا العقد(.)64

ومثال ييا الحالة ثن يرتضي ثمين النق المسؤولية العقدية عن عد تنفيي التزام بتو ةي
الراكةةب ثو بضةةاعت سةةالما ،ذا ثد

لي ة حةةدر معةةين ،كعا ةةفة يوجةةاء ثو تصةةاد ثو انف ةةار

مةةثال( .)65ومةةن م ةةاير يةةيا التشةةديد فة ةي المسةةؤولية العقة ةدية ثيضةةا ،االتفةةاق عل ة جع ة الت ةزا

المدين بتحقي غاية ثو نتي ة بدل التزام ببدل عناية فقط ،وما يستتبع ذلك من ثحكةا وآ ةار،
كما يمكن ثن ي خي كيلك ور اتفاق المتعاقدين مسبقا عل تشديد ثو تقدير التعويض الةيي
يستح عل ثحديما نتي ة خالل بااللتزا العقدي،بحيث يستح يةيا التعةويض االتفةاق دون
الحاجة ل

بةات الةدا ن ضةررا ث ةاب  ،ويةيا مةا يسةم بالشةر ال زا ةي( ،)66ثو االتفةاق علة

التزا المدين بتعويض الدا ن عن كافة األضرار التةي تحة بة نتي ةة اإلخةالل بةااللتزا التعاقةدي
 - 63ينت الفصل  268منق.ل.عالةذي نةت عىةض أنةه ":ال محةل ألي تعةويض ،دذا أثبةت المةدين أن عةدم الوفةال بةااللتزام
طةل الدا ن".
أو التأعير فيه نايئ عن سبب ال يمكن أن يعزى دليه ،كالقوة القاهرة ،أو الحادث الفجا ي أو َم ْ
 - 64محمود جمال الدين زكي :ميكالت المسؤولية المدنية ،مرجف سابق ،ت .13
 - 65ادرية العىوي العبدالوي :المرجف السابق ،ت.116
 - 66عبد الرزاق السنهوري :المرجف السابق ،ت.673
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بما في ذلك الضرر غير المتوقع.
ويق ةةع ع ةةبء ب ةةات االتف ةةاق ثو الش ةةر المش ةةدد ألحك ةةا المس ةةؤولية العقدي ةةة علة ة م ةةن
يتمسك ب  ،ويو بالضرور الطرب الدا ن في العقد.
 -2االتفاق عل اإلعفاء من المسؤولية العقدية للمدين المسؤول ،ثو التخفيف مننا:
بخصةةوص هةةر اإلعفةةاء مةةن المسةةؤولية ،فقةةد انقسة الفقة لة قسةةمين ،فمةةنن مةةن قةةال
ببطالن ييا الشر  ،ومنن من ثجازا.
ففيمةةا يتعل ة ب ةبطالن هةةر اإلعفةةاء مةةن المسةةؤولية العقديةةة ،فقةةد اسةةتند يةةيا االت ةةاا فةةي
تبريةةر رفضة لة ثن دراج مث ة يةةيا الشةةرو تعبةةر عةةن انتفةةاء الحريةةة التعاقديةةة ،فإمةةا ثن يكةةون
الةةدا ن عنةةد قبول ة يةةيا الشةةرو مض ةطرا ثو غيةةر منتب ة لخطورتنةةا ،كمةةا ثن يةةيا الشةةرو تعطةةي
للمدين ،وخا ة فةي عقةود اإلذعةان باعتبةارا طرفةا قويةا سةلطة مطلقةة فةي االختيةار مةا بةين تنفيةي
التزامات ة ثو عةةد تنفيةةييا ،ويةةيا مةةا يدفع ة ل ة يمةةال تنفيةةي التزام ة  ،ب ة يمكن ة ثن يمتنةةع عةةن
التنفيي ويو مطمئن ل عد مسؤوليت ،فيصبص وجود االلتزا متوقفةا علة محةض رادت .ولةيلك
فلو ثخي بنا عل طالقنا ألعفي الطرب القوي في العقد من المسؤولية عةن عةد تنفيةي التزامة
رغ ة اسةةتناد ذلةةك ل ة غةةش ثو خط ة جسةةي  ،وفةةي ذلةةك مخالف ةة للن ةةا العةةا  ،ويةةد لفكةةر
المسؤولية العقدية ،ولركن السبب في العقد ،ذ ن ذا كةان االلتةزا سةببا لاللتةزا المقابة  ،فةإن
عد مسؤولية المدين عن تنفيي التزام يعني في واقع األمر غيا سبب االلتزا المقاب (.)67

لكةةن فةةي المقابة  ،فةةإن ثغلبيةةة الفقة ثجةةاز االتفةةاق علة اإلعفةةاء مةةن المسةةؤولية العقديةةة.
ومبررات ة ة فة ةةي ذلة ةةك ية ةةو ثن ة ة لمة ةةا كانة ةةن المسة ةةؤولية منش ة ة يا العقة ةةد ،وكة ةةان العقة ةةد ولية ةةد راد
المتعاقةةدين ،ف ةإن اإلراد الحةةر يةةي ثسةةاس المسةةؤولية العقديةةة .،و ذا كانةةن اإلراد يةةي التةةي
ثنش ت قواعد ييا المسؤولية ،فةإن لنةا ثن تعةدلنا وذلةك فةي حةدود الن ةا العةا والقانون،كمةا

لو تعل األمر مثال بغش ثو بخط جسي (.)68

 - 67حسن عبد الباسط الجميعي :يروط التعفيف واالعفال من ءمان العيوب العفية ،بدون دار نير ،1993 ،ت-25
 .27-26ارجةةف أيءةةا :محمةةود جمةةال الةةدين زكةةي :ميةةكالت المسةةؤولية المدنيةةة ،مرجةةف سةةابق ،ت  .51-47واسةةماعيل
المحايري :فكرة االلتزام الر يسي في العقد وأثرها عىض اتفايات المسؤولية ،دار النهءة العربية ،القاهرة ،1996 ،ت .340
 - 68عبد الرزاق السنهوري :الوسةيط فةي يةرح القةانون المةدني الجديةد  ،مرجةف سةابق ،ت . 673ارجةف كةذلك :سةمير عبةد
السيد تناغو :نظرية االلتزام ،منيأة المعارف ،اإلسكندرية ،دون سنة نير ،ت .161 -160
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وييا ما يمكن ثن يفن من الفص  232من ق.ل .الةيي نةع علة ثنة ":ال ي ةوز ثن
يشتر مقةدما عةد مسةؤولية الشةخع عةن خطئة ال سةي وتدليسة " .بمعنة ثنة ي ةوز االتفةاق
علة عفةةاء المةةدين مةةن ثيةةة مسةةؤولية تترتةةب عل ة عةةد تنفيةةي التزامة العقةةدي ،ال مةةا ينشة عةةن
خطئ ال سي وغش  ،ما دا المنع خاص ومقيد حسب منطوق الفص بحالتي الخطة ال سةي
والغش.
وكيلك ي وز للمدين ثن يشةتر عةد مسةؤوليت عةن الغةش ثو الخطة ال سةي الةيي يقةع
مةن ثهةةخاص يسةتخدمن فةةي تنفيةةي التزامة .وذلك مةةن غيةةر ثن تثبةن فةةي ذلةةك سةوء نيةةة المةةدين
المسؤول ،كما لو كان متواطئا معن ثو عالما بيلك.
ثما بالنسبة لالتفاق عل التخفيف من المسؤولية العقدية ،فإن ذا كان األ

من الناحيةة

القانونيةةة ثنة ي ةةوز للمتعاقةةدين االتفةةاق علة االعفةةاء مةةن المسةةؤولية العقديةةة ،ويةةي التةةي تقضةةي
بعةةد مسةةاءلة المةةدين عةةن عةةد وفا ة بالتزامة كليةةا ولةةي

فقةةط جز يةةا ،فةةإن األمةةر جةةا ز ومقبةةول

بالضةةرور بالنسةةبة لحالةةة االتفةةاق عل ة م ةةرد التخفيةةف مةةن يةةيا المسةةؤولية التةةي تقضةةي بعةةد
مساءلة المدين عن عد وفا بالتزام جز يا فقط ولي كليا .وذلك ما ل يتعل يةيا التخفيةف
مةةن المسةةؤولية بالخط ة ال سةةي للمتعاقةةد المةةدين وغش ة  .ثمةةا ذا تعل ة االتفةةاق بةةالتخفيف مةةن
مسؤولية األهخاص اليين يسةتخدمن فةي تنفيةي التزامة  ،في ةوز ثن يمتةد حتة لة حالةة الغةش
ثو الخط ال سي اليي يقع منن ،وذلك من غير ثن تثبن في ذلك سوء نية المدين المسؤول،
كما لو كان متواطئا معن ثو عالما بيلك.
وعل ة المةةدين الةةيي يتمسةةك بشةةر اإلعفةةاء مةةن المسةةؤولية ثو التخفيةةف مننةةا ثن يثبةةن
وجودا.
ويترتةب علة

ةحة هةةر اإلعفةةاء مةن المسةةؤولية العقديةة آ ةةار عةةد  ،ثيمنةا عةةد مسةةاءلة

المةةدين قانونةةا عمةةا ثعف ة نفس ة من ة ذا حةةدر ضةةرر للةةدا ن ،ال ثن يةةيا القاعةةد لةةي

عل ة

طالقنةةا ،ذ تةةرد علينةةا اسةةتثناءات ي ع ة مةةن هةةر االتفةةاق عل ة اإلعفةةاء مةةن المسةةؤولية ثو

التخفيف مننا ال ينت ثي ث ر بالنسبة للمدين المسؤول.
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المطلب الثاني :آ ار هر اإلعفاء من المسؤولية العقدية ،واالستثناءات الوارد علي
معال ةةة يةةيا المطلةةب يفةةري علينةةا الوقةةوب ثوال عل ة آ ةةار هةةر اإلعفةةاء مةةن المسةةؤولية
العقدية الفقر األول  ،وذلك قب التطرق ل االستثناءات الوارد علينا الفقر الثانية .
الفقر األول  :آ ار هر اإلعفاء من المسؤولية العقدية
يترتةةب علة

ةةحة هةةر اإلعفةةاء مةةن المسةةؤولية العقديةةة آ ةةار عةةد  ،ثيمنةةا عةةد مسةةاءلة

المدين قانونا عما ثعف نفس من ذا حدر ضةرر للةدا ن ،ال مةا ينشة عةن غشة ثو عةن خطئة
ال سةةي  .ومةةع ذلةةك ،ي ةةوز للمةةدين ثن يشةةتر عةةد مسةةؤوليت عةةن الغةةش ثو الخط ة ال سةةي
الةةيي يقةةع مةةن ثهةةخاص يسةةتخدمن فةةي تنفيةةي التزامة  ،كمةةا رثينةةا ذلةةك سةةابقا ،لةةيا يترتةةب علة
هة ةةر اإلعفة ةةاء مة ةةن المسة ةةؤولية ثن المة ةةدين غية ةةر مسة ةةؤول عة ةةن خطئ ة ة العقة ةةدي فة ةةي ح ة ةةدود

الشر ()69وييا الرثي يو الراجص في الفق والقضاء.

و ذا كان يناك تةزاح بةين المسةؤوليتين العقديةة والتقصةيرية ترتةب علة ذلةك عةد فاعليةة

هة ةةر اإلعفة ةةاء ،حية ةةث ن الة ةةدا ن يسة ةةتطيع ثن يتبة ةةع ثحكة ةةا المسة ةةؤولية التقصة ةةيرية بة ةةدال مة ةةن
العقدية ،وفي ذلك تفادي آل ار هر اإلعفاء ،ذلك ثن القاعد العامة تقضي بعد جواز هةر
اإلعفاء في المسؤولية التقصيرية الفص  77من ق.ل. .

لك ةةن ال ةةرثي الة ةراجص ف ةةي الفقة ة والقض ةةاء المغرب ةةي( )70ثنة ة ذا تحقق ةةن ه ةةرو كة ة م ةةن

المسةةؤولية العقديةةة والتقصةةيرية ،فةةال يسةةمص للمضةةرور بتةةرك قواعةةد المسةةؤولية العقديةةة ،واختيةةار
قواعد المسؤولية التقصيرية ،ولو كانن ثفض ل  ،ك ن يستند علينا للحصول علة تعةويض كة
األضرار التي لحقت متوقعةة ثو غيةر متوقعةة  ،ثو لعةد االحت ةاج فةي مواجنتة بشةرو اإلعفةاء

من المسؤولية ،ذلك ثن ثحكا المسؤولية العقدية قد ن من لتطب عل مةن تةربطن معةا رابطةة

عقدية ،عماال للقو الملزمة للعقد التي تنع بوجو التقيد ب وب حكام وبشروط (.)71

وت ةةدر اإلهةةار ل ة ثن هةةرو اإلعفةةاء مةةن المسةةؤولية ،ال يكةةون لنةةا ت ة ير عل ة التةةزا
المدين األ لي ،و ن كان لنا ت ير غير مباهر عل درجة العناية التةي يتبعنةا المتعاقةد فةي تنفيةي
 - 69محمد وحيد الدين سوار :النظرية العامة لاللتزام ،مديرية المطبوعات الجامعية ،دميق  ،1990ت.395
 - 70عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في يرح القانون المدني الجديد ،مرجف سابق ،ت .678
 - 71راجف ما تقدم في مسألة العيار بين المسؤولية العقدية والتقصيرية.
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التزام دون ثن يصة األمةر لة حالةة الغةش ثو الخطة ال سةي ألن ذلةك مخةالف ألمةر القةانون
الفصة ة  232م ةةن ق.ل ، .ذ يك ةةون الم ةةدين ملزم ةةا بالتنفي ةةي العين ةةي ول ةةو ف ةةي ظة ة ه ةةر
اإلعفةةاء ،مةةع وجةةود ث ةةر التفاقةةات المسةةؤولية علة درجةةة العنايةةة التةةي يبةةيلنا المةةدين فةةي تنفيةةيا
اللتزام ،ويةةيا يختلةةف عةةن حالةةة اإلعفةةاء مةةن االلتةةزا التةةي تعنةةي عةةد قةةدر الةةدا ن عل ة جبةةار
المدين عل التنفيي العيني.
ثما فيمةا يتعلة بةبطالن هةر اإلعفةاء مةن المسةؤولية علة العقةد ،فةيمكن القةول ن هةر
اإلعفاء من المسؤولية العقدية يعتبر مةن هةرو التقييةد ،ويقصةد بشةرو التقييةد ،تلةك الشةرو

والقيود التي يدرجنا المتعاقدون في اتفاقن وتصرفاتن القانونيةة ( )72والتةي يكةون النةدب مننةا

تحديةةد مضةةمون التصةةرب وتقييةةدا علة وجة دون آخةةر ،لةةيلك ت خةةي يةةيا الشةةرو هةةك بنةةود

التعاقةةد ،وتتمث ة فةةي ثعبةةاء معينةةة ثو التزامةةات محةةدد تفةةري عل ة ثحةةد طرفةةي العقةةد ثو عل ة
كلينما.
و ذا م

البطالن ييا الشر  ،فالشر وحدا باط  ،ما ل يكن الشر جويريا في قصد

المتعاقدين( ،)73ثي ذا كان الشةر يةو الةدافع لة التعاقةد فيبطة الشةر والتصةرب معةا ،و ذا
كةةان العقةةد فةةي هة منة بةةاطال ،ثو قةةابال لإلبطةةال ،فنةةيا الشة وحةةدا يةةو الةةيي يبطة  ،ال ذا
تبةةين ثن العقةةد مةةا كةةان ليةةت بغيةةر الشة الةةيي وقةةع بةةاطال ثو قةةابال لإلبطةةال ،فيبطة العقةةد كلة ،
وييا من خصا ع البطالن واإلبطال.
الفقر الثانية :االستثناءات الوارد عل هر اإلعفاء من المسؤولية العقدية
بخصةةوص االسةةتثناءات التةةي تةةرد عل ة حريةةة األفةةراد بتضةةمين العقةةد هةةر اإلعفةةاء مةةن

المسةؤولية العقديةة ،فةيمكن القةول ن للمتعاقةدين الحريةةة فةي تضةمين عقةودي مةا يشةاؤون مةةن
الشةةرو بشةةك عةةا  ،بمةةا فةةي ذلةةك هةةر اإلعفةةاء مةةن المسةةؤولية العقديةةة ،لكةةن يةةيا المبةةدث
والقاع ةد تةةرد علي ة اسةةتثناءات ت ع ة مةةن هةةر اإلعفةةاء مةةن المسةةؤولية ال ينةةت ث ةةرا بالنسةةبة
للمدين المسؤول .وذلةك مةا بموجةب نصةوص قانونيةة ةريحة ،ثو بمقتضة مةا تفرضة القواعةد
العامة من عد مخالفة الن ا العا واآلدا العامة ،والتي تسري في جميع األحوال التي تنطبة
 - 72ابراهيم الدسويي ابو الىيل :مجال ويروط انقات التصرفات القانونية ،مجىة الحقوق ،العدد ،2ت.36
 - 73ابراهيم الدسويي ابو الىيل :مجال ويروط انقات التصرفات القانونية ،نفة المرجف السابق ،ت .39
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فينا الشرو  ،وتتعل ييا االستثناءات:بالشرو التي تمة
التةةي تخةةالف التةزا ر ةةي

بسةالمة األفةراد وثمةنن  ،والشةرو

يفرضة العقةةد ،ة ثخيةةرا ارتبةةا الشةةر بإعفةةاء المةةدين مةةن التةةدلي

الصادر عن ثو خطئ ال سي .وفيما يلي تفصي لنيا الحاالت:
 -1حالة مساس الشر بسالمة األفراد وثمنن :
تعتبةةر سةةالمة اإلنسةةان وثمانة مةةن الحقةةوق األساسةةية التةةي تخةةرج عةةن دا ةةر التعامة  ،ويةةي
تستمد ث ولنا من ضرور حماية سالمة ييا اإلنسان في حت وثمن  ،واليي ل حرمت تقتضةي

حرمة المساس ب قال تعال ":ولقد كرمنا بني آد "(.)74

ولةةيلك ،فإن ة ال ي ةةوز االتفةةاق عل ة عفةةاء المةةدين مةةن مسةةؤوليت ال بالنسةةبة ل ة الضةةرر
الواقع عل المال ،ثما األضةرار التةي تلحة الشةخع فةي جسةم ثو ةحت ثو حياتة فةال ي ةوز

االتفةاق علة التخفيةةف مةن المسةةؤولية فينةا ،وثي اتفةةاق مخةالف لةةيلك يعتبةر عةةدي األ ةر ،ألنة
مخالف للن ا العا .

وبناء عل ذلك ،ال ي وز للناق ثن يعفي نفس من المسؤولية عن الحوادر التةي تصةيب
المسةةافرين فةةي ثجسةةادي وسةةالمتن  ،كمةةا ال يسةةتطيع الطبيةةب ثن يشةةتر عةةد مسةةؤوليت عةةن
الضةةرر الةةيي يصةةيب المةريض ث نةةاء العةةالج ،ثو مةةن جةراء عمليةةة جراحيةةة ذا وقةةع ضةةرر بسةةبب

خطئ ثو يمال و ن كان يسيرا ( .)75فقد اعتبر القضةاء الفرنسةي االتفاقةات الواقعةة علة جسةد
اإلنسان غير مشروعة ومنافية لألخالق ،كما اعتبر ثن هر اإلعفاء من المسؤولية ال يسري فةي
حالة ما ذا ثسفر عد التنفيي عن ثضرار جسيمة(.)76

وفي قانون االلتزامات والعقود المغربي فإن ة يبط ة ك ة هةةر موضةةوع نقةةاص ثو سةةقا

ضمان ثجير الصنع لعيو

نع  ،وعل األخع ذا كان قةد ثخفة عةن قصةد يةيا العيةو  ،ثو

كانن ييا العيةو ناهةئة عةن تفريطة ال سةي الفصة  .)77( 772وينطبة يةيا الحكة علة
 - 74سورة اإلسرال ،اآلية .70

 - 75فةةي حةةديث عةةن رسةةول ا صةةىض ا عىيةةه وسةةىم أكةةد فيةةه ءةةرورة أن يكةةون الطبيةب حاذيةةا فةةي صةةناعته مىمةةا بقواعةةد
مهنته":من تطبب ولم يعرف الطب فهو ءامن" روات أبو داوود والنسا ي وابن ماجة.

................... - 76
 - 77لمزيد من التفصيل حول يروط عدم الءمان في ميدان مقاولة البنةال ،ارجةف أطروحةة األسةتاذ عبةد القةادر العرعةاري:
المسؤولية العقدية لىمقاول والمهندة المعماري بالمغرب ،مرجف سابق.
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ك ة الشةةرو التةةي مةةن ه ة ننا ثن تعفةةي منت ةةي و ةةانعي المةةواد والبضةةا ع المعةةد لالسةةتنالك
البشري ،وفةي يةيا اإلطةار رتةب الفصة  13-106مةن القةانون  24-09المتعلة بالمسةؤولية
المدنيةةة الناجمةةة عةةن المنتوجةةات المعيبةةة()78الةةبطالن علة كة الشةةرو المحةةدد ثو الملغيةةة ثو

المقلصة لمسؤولية المنت ثو المستورد ت اا الضحية وكيلك ك هرو اإلعفاء مننا.
و ذا تعل األمر بعقد من عقةود اإلذعةان فةإن القاضةي يسةتطيع التةدخ السةتبعاد الشةرو
التعسفية من ييا العقود ،لكن يشتر ثن يكون الشر تعسفيا ،ك ن ينصةب مةثال علة اإلعفةاء
من المسؤولية العقدية عفاء كليا ثو جز يا.
والم نةةر األساسةةي لحمايةةة المتعاقةةد المةةيعن مةةن الشةةرو التعسةةفية فةةي عقةةود اإلذعةةان
تتمث في رفع الضرر اليي تحد ييا الشرو التعسفية ،علة نحةو مةا تقتضةي مبةاد العدالةة
وحسن النية .ويعتبر ييا الح من الن ا العا  ،وكة اتفةاق مخةالف لةيلك يعتبةر بةاطال المةاد

 19من قانون حماية المستنلك .
 -2حالة مخالفة الشر لاللتزا الر ي
مةةن االسةةتثناءات التةةي تةةرد عل ة
مخالفةةة االلت ةزا الةةر ي

في العقد:

ةةحة هةةر اإلعفةةاء مةةن مسةةؤولية المةةدين ،يةةو عةةد

فةةي العق ةد ،ثي عةةد مخالفةةة االلتةةزا الةةر ي

فةةي العقةةد الةةيي بوجةةودا

يوجد ييا العقد وبتخلف يتخلف وجود ييا العقد ،عل النحةو الةيي ثرادا القةانون ثو االتفةاق،
و ال فإن العقد يفقد ماييت وطبيعت القانونية المميز ل ذا ت عفةاء األطةراب منة  .وعلية  ،فةإن
هر اإلعفاء من المسؤولية يتعةين تفسةيرا علة ثنة ال يتعلة باإلعفةاء مةن التةزا نةابع عةن هةر
جويري.
ومن االلتزامات التي تعتبر ر يسة بطبيعتنةا ،التةزا البةا ع بنقة الملكيةة ،والتةزا المشةتري
بةةدفع الةةثمن فةةي عقةةد البيةةع ،وك ة مةةا يةةدخ فةةي واجةةب المحاف ةةة عل ة األمانةةات والودا ةةع،

ويقتضي من المود عندا ثن يسنر عل حفظ الوديعةة بةنف

العنايةة التةي يبةيلنا فةي المحاف ةة

 - 78تمةةم القسةةم األول مةةن الكتةةاب األول مةةن الظهيةةر الي ةريف بمثابةةة يةةانون االلت ازمةةات والعقةةود ،بموجةةب المةةادة  65مةةن
القةةانون ريةةم  24.09يتعىةةق بسةةالمة المنتوجةةات والعةةدمات وبتتمةةيم الظهيةةر الي ةريف الصةةادر فةةي  9رمءةةان 12( 1331

أغسةةطة  )1913بمثابةةة يةةانون االلت ازم ةةات والعقةةود الصةةادر بتنفي ةةذت ظهي ةةر ية ةريف ري ةةم  1.11.140ص ةةادر فةةي  16م ةةن
رمءة ةةان  17( 1432أغسة ةةطة  ،)2011جرية ةةدة رسة ةةمية عة ةةدد  5980الصة ةةادرة بتة ةةاريخ  23ي ة ةوال  22( 1432سة ةةبتمبر
 ،)2011ت .4678
62

عل ثمةوال نفسة الفصة  791مةن ق.ل ، .فالةدا ن المةرتنن للشةيء ،علية ثن يسةنر علة
حراسةةة الشةةيء ثو الح ة المريةةون ،وعل ة المحاف ةةة علي ة بةةنف

العنايةةة التةةي يحةةافظ بنةةا عل ة

األهةةياء التةةي يملكنةةا الفصة  1204مةةن ق.ل ، .وثي تقصةةير فةةي بةةيل يةةيا العنايةةة يحملة
نتا المسؤولية المترتبة عن اإلخالل بالتزام  .ثيضةا مةا نةع علية الفصة  743منة .ل .مةن
مسةةؤولية ث ةةحا النُ ة اةزل والفنةةادق ،ومةةن يكةةرون الةةدور ثو الغةةرب المفروهةةة ومةةالك الحمامةةات

والمقةةايي والمطةةاع والماليةةي العامةةة عةةن يةةالك وتعيةةب وسةةرقة األهةةياء واألمتعةةة التةةي ية تي بنةةا
النزالء والرواد في محالتن  ،سواء ثكةان ذلةك ناهةئا بفعة خةدامن ومة مورين  ،ثو بفعة الةرواد

اآلخرين لمحالتن .
ويبط ك هر من ه ن ثن يبعد ثو يقيد مسؤولية األهخاص السابقين علة نحةو مةا يةو
مقرر فةي القةانون ،ألن جةواز مخالفةة االلتةزا الةر ي

فةي مثة يةيا العقةود ينةزل منزلةة الغةش ثو

الخط ال سي اليي ي رد االلتزا من ك فا د في وييا مخالف للن ا العا .
 -3حالة ارتبا الشر بإعفاء المدين من التدلي

والخط ال سي :

يةةةنع الفص ة ة  232من ة ة .ل .عل ة ة ثن ة ة ":ال ي ةةةوز ثن يشة ةةتر مقة ةةدما عة ةةد مسة ةةؤولية
الشةةخع عةةن خطئ ة ال سةةي وتدليس ة " ،وذلةةك لتعل ة يةةيا المنةةع بالن ةةا العةةا  ،ألن األ ة
الثابن في االلتزامةات يةو تنفيةييا بحسةن نيةة .ويةو ال يلةز بمةا وقةع التصةريص بة فحسةب ،بة
ثيضا بك ملحقات االلتزا التي يقرريا القانون ثو العرب ثو اإلنصاب وفقةا لمةا تقتضةي طبيعتة
الفص ة  231مةةن ق.ل . .والشةةر الةةيي يعفةةي ثو يخفةةف مةةن مسةةؤولية المةةدين عةةن حالةةة
غش ة ثو خطئ ة ال سةةي يعتبةةر سةةوء نيةةة ،يسةةتوجب معاملةةة ةةاحب بنقةةيض قصةةدا ،ولةةو ةةص
للمةةدين ثن يعفةةي نفسة مةةن المسةةؤولية عةةن الفعة العمةةد فةةي عةةد تنفيةةي التزامة العقةةدي ،لكةةان
التزام معلقا عل هر رادي محض وييا ال ي وز،وقد ثكد القضاء المغربي ييا القاعد فةي

اجتنادات عديد (.)79

ولنيا فإن االتفاق عل اإلعفاء من المسةؤولية العقديةة ثو التخفيةف مننةا يقتصةر فةي يةيا

الحالة عل الخط غير العمدي ثو التاف التةي يرتكبة المةدين المسةؤول ،ثو ثنة انصةب علة مةا
 - 79ي ةرار المجىةةة األعىةةض ،الصةةادر بتةةاريخ  ،1989 -11- 13منيةةور بمجىةةة القءةةال والقةةانون ،عةةدد ،1990 -142
ت .84
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يمكةةن ثن يقةةع مةةن ثهةةخاص يسةةتخدمن يةةيا المةةدين فةةي تنفيةةي التزام ة  ،ولةةو اتصةةف خط ة ي
بال سي ثو و

حد الغش وذلك من غير ثن تثبن في ذلك سوء نيةة المةدين المسةؤول ،كمةا

لو كان متواطئا معن ثو عالما بيلك.
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البا الثاني:
ن ا المسؤولية التقصيرية
األ ة فةةي تصةةرفات اإلنسةةان ثننةةا تنبنةةي علةة الحريةةة،لكن يةةيا الحريةةة فةةي التصةةرب
تصطد بحاجز منيع ويو عد اإلضرار بالغير ،وبالتالي فإن الحرية فةي التصةرب تتقيةد بحةدود،
وييا الحدود قد ترجع ل مباد األخالق،وقد يفرضنا القانون .وبم رد ت اوز ييا الحدود،
سةةواء ثكانةةن ثخالقيةةة ثو كانةةن قانونيةةة ،فةةإن الشةةخع يتحمة تبعةةة ذلةةك ،ويكةةون مسةةؤوال عةةن
نتا ت اوز تصرفات .

فالمسةؤولية ذن ،يةةي حالةةة الشةخع الةةيي ارتكةةب فعةال يسةةتوجب المؤاخةةي (.)80ويتبةةين

مةةن ذلةةك كمةةا ثسةةلفنا فةةي بدايةةة يةةيا الكتةةا ثن المسةةؤولية مةةا ثن تكةةون ثخالقيةةة ثو ثن تكةةون
قانونية ،والمسؤولية القانونية عل ثنوا .

ومن ناحية ثخر فإن مفنو المسؤولية التقصيرية قد مر بتطور يا وال يزال حت تاريخ ،
فبعد ثن كانن ييا المسؤولية مقيد بحاالت معينة ،ث ةبحن تتوسةع تةدري يا لة ثن ث ةبحن
مبةةدث عامةةا .ومةةن ة ثخةةي يةةيا المبةةدث العةةا يتطةةور ثيضةةا ،فبعةةد ثن كةةان يقةةو علة فكةةر الخطة
الواجب اإل بات ،ظنرت حاالت كان الخط فينا مفترضا،

بعد ذلك ظنرت حةاالت ال تقةو

المسؤولية فينا عل الخط  ،و نما عل فكر تحم التبعة ،وييا الحاالت في تطور مستمر.
وكانن المسؤولية التقصيرية في القوانين القديمة تخضع لفكر الث ر .فالمضرور كان ينتق
لنفس بنفس ثو بواسطة عشيرت  .ومةن ة ظنةرت بعةد ذلةك فكةر الديةة االختياريةة ة االلزاميةة
التةةي حلةةن مح ة االنتقةةا  ،ث ةةبحن الدولةةة تميةةز بةةين نةةوعين مةةن ال ةةرا  ،ويمةةا :ال ةرا
الخا ة التي ال تملك الدولة ح العقا فينا ،و نما يقتصر تدخلنا عل فري الدية المحدد
عل ة ال ةاني .وال ةةرا العامةةة التةةي تملةةك الدولةةة فينةةا باإلضةةافة ل ة فةةري الديةةة ح ة فةةري
العقوبة باس الم تمع عل ال اني.ونتي ة ليلك ث بحن الدية تعويضا وترضية للمضرور ثكثر

من ثننا عقوبة لل اني.
وقةةد انطبةةع بنةةيا التطةةور القةةانون الروم ةاني ،فل ة يكةةن يةةيا القةةانون يكةةرس قاعةةد عامةةة
 - 80سةةىيمان م ةرية :ال ةوافي فةةي يةةرح القةةانون المةةدني ،فةةي االلت ازمةةات – فةةي العقةةل الءةةار والمسةةؤولية المدنيةةة ،المجىةةد
األول ،مرجف سابق،بند،1ت.1
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للمسؤولية التقصةيرية و نمةا كانةن ينةاك ثفعةال محةدد قانونةا ترتةب المسةؤولية .ولة يكةن جةزاء
ي ةةيا األفع ةةال المح ةةدد التع ةةويض الم ةةدني .ثخ ةةيت ت ن ةةر فك ةةر الخطة ة ك س ةةاس للمس ةةؤولية
التقصةةيرية تةةدري يا .ة تطةةورت المسةةؤولية التقصةةيرية فةةي ظ ة القةةانون الفرنسةةي القةةدي  ،الةةيي
يرج ةةع لة ة الفضة ة ف ةةي التميي ةةز ب ةةين المس ةةؤولية المدني ةةة والمس ةةؤولية ال نا ي ةةة ،ة ة التميي ةةز ب ةةين
المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقديةة فةي طةار المسةؤولية المدنيةة .وبالتةالي ظنةرت القاعةد
العامة ةةة للمسة ةةؤولية التقصة ةةيرية فة ةةي القة ةةانون الفرنسة ةةي القة ةةدي  ،وكرسة ةةنا الفقي ة ة الفرنسة ةةي دومة ةةا
 ،Domatوالمتمثلة بالقاعد القا لةة ثن كة خطة ثلحة ضةررا بةالغير يلتةز مرتكبة بةالتعويض.
وكان جزاء ييا المسؤولية يو التعويض المدني اليي استق عن فكر العقوبة ،وخا ةة بالنسةبة
للضةرر الةةيي كةةان يلحة مةال الشةةخع .وكانةةن يةةيا المسةةؤولية تقةو علة فكةةر الخطة  .وكةةان
ييا القانون يميز بةين الخطة التقصةيري والخطة العقةدي .ومةن ة انتقلةن المسةؤولية التقصةيرية

بخصا صنا ييا مةن القةانون الفرنسةي القةدي لة تقنةين نةابليون ،التقنةين المةدني الفرنسةي لعةا
.1804
وباإلضافة ل ذلك فقد كرس ييا التقنين المسؤولية عن فع الغير،والمسةؤولية عةن فعة

األهةةياء .وبعةةد ذلةةك تطةةورت المسةةؤولية التقصةةيرية ب ميةةع ثنواعنةةا تطةةورا كبيةةرا ويامةةا ،ولعةةب
القضاء والفق الفرنسي دورا كبيرا في ييا التطور .وكان ييا التطور يحةو بشةك ثساسةي حةول
ثسةةاس المسةةؤولية المتمث ة بفكةةر الخط ة  .وكةةان دافةةع يةةيا التطةةور يتمث ة فةةي تطةةور ال ةةروب
االقتص ة ةةادية للم تم ة ةةع ،المتمثة ة ة بتق ة ةةد الص ة ةةناعة وظن ة ةةور اآلالت الميكانيكي ة ةةة والقط ة ةةارات
والطةةا رات .ونتي ةةة لةةيلك نةةاد الفق ة الفرنسةةي ،ويتزعم ة الفقينةةان سةةالي وجوسةةران ،بتك ةري
ن رية تحم التبعة ك ساس للمسؤولية التقصيرية وخا ة المسؤولية عن فع االهياء غير الحية،
وبالتالي طالب باالنتقال من المسةؤولية الشخصةية لة المسةؤولية الموضةوعية التةي تةتالء ثكثةر
مع م تمع يقةو علة اقتصةاد ةناعي .ولكةن القضةاء والمشةر لة ي اريةا الفقة  ،وبالتةالي بقةي

نطةةاق تطبية المسةةؤولية القا مةةة علة تحمة التبعةةة ضةةيقا بالمقارنةةة مةةع المسةةؤولية القا مةةة علة
الخط .

ويكيا ،فقد ثخي المشر الفرنسي بن رية تحم التبعة بالنسبة إل ةابات العمة بموجةب
بموجب القانون الصادر بتاريق 1946/10/30

القانون الصادر بتاريق  ،1898/4/3ومن
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اليي ثدخ مضمون في قانون الضمان االجتماعي،

القةانون الصةادر بتةاريق 1924/5/31

بالنسبة لألضرار التي تسببنا الطا رات عل سطص األري ،بعد ذلك تتالن القوانين التي تكرس
المسؤولية القا مة عل الضرر نتي ةة التقةد العلمةي وخا ةة فةي م ةال الطةب الحيةوي .ونتي ةة
ذلةةك ةةدر القةةانون رق ة 1138تةةاريق  ،1988/12/20والمتعل ة بحمايةةة األهةةخاص الةةيين
يخضةةعون لألبحةةار الطبيةةة الحيويةةة ،والمعةةدل فةةي العةةا  1990وفةةي العةةا  .2004وكةةيلك

القانون الصادر في  2002/3/4المتعل بحقوق المرض وجود ن ا الصحة(.)81

وفي قانون االلتزامات والعقود المغربي ،فقد كرس الفصول من  77لة  106للمسةؤولية
التقصيرية .فنع في الفصةلين  77و 78علة المسةؤولية عةن العمة الشخصةي ،وفةي الفصةلين
 85و 85مكرر عل المسؤولية عن فع الغير ،وفي الفصول من  86ل  90عل المسةؤولية
عن فع األهياء.

وتقي ييا المواد المسؤولية عل ثساس الخطة  ،ويةو واجةب اإل بةات فةي المسةؤولية عةن
العمة ة ة ة الشخص ة ة ةةي ومس ة ة ةةؤولية المعلم ة ة ةةين وم ة ة ةةوظفي الش ة ة ةةبيبة والرياض ة ة ةةة ع ة ة ةةن المتعلم ة ة ةةين
والمت ةةدربين،ومفتري ف ةةي ب ةةاقي المس ةةؤوليات ع ةةن فعة ة الغي ةةر وع ةةن فعة ة األه ةةياء .ويقبة ة ي ةةيا
االفتةةراي فةةي بعةةض الحةةاالت بةةات العك ة  ،وال يقبلنةةا فةةي حةةاالت ثخر ،وبالتةةالي ل ة يتةةبن
المشةةر ن ريةةة تحمة التبعةةة ك سةةاس للمسةةؤولية التقصةةيرية .ولكنة ثخةةي بنةةيا الن ريةةة بموجةةب
قوانين خا ة اقتض التطور االقتصادي األخي بنا.
وعلي ة  ،يكةةون علينةةا دراسةةة ثحكةةا يةةيا المسةةؤولية التقصةةيرية مةةن خةةالل الوقةةوب عل ة
األ ة فةةي يةةيا المسةةؤولية ويةةي المسةةؤولية التقصةةيرية عةةن العمة الشخصةةي الفصة األول ،
وذلك قبة االنتقةال لة دراسةة ثحكةا المسةؤولية التقصةيرية عةن فعة الغيةر ،وعةن فعة الشةيء
والحيوان كحاالت خا ة من ييا المسؤولية التقصيرية الفص الثاني .

 - 81حول التطور التاريعي لىمسؤولية التقصيرية انظر :عبد الرزاق السنهوري :الوسيط،...مصةادر االلتةزام ،مرجةف سةابق،
بند  516ومةا يىيةه ،ت 762ومةا يىيهةا .وسةىيمان مةرية :الوافي،...الفعةل الءةار،..المجىد األول،مرجةف سةابق،بند  39ومةا
يىيه ،ت 88وما يىيها.وانظر بالىغة الفرنسية:
H., L., J. Mazeaud et F.Chabas, Obligations- théorie générale, 9ème édition, Delta, 2000, Tome
II,N°378 et s., p.370 et s.
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الفص األول:
المسؤولية التقصيرية عن العم الشخصي
القاع ةةد العام ةةة ف ةةي المس ةةؤولية التقص ةةيرية ي ةةي المس ةةؤولية ع ةةن العمة ة الشخص ةةي ،وي ةةي
مسؤولية تقو علة خطة واجةب اإل بةات ،يقةع علة عةات المضةرور باتة  .ودراسةة ثحكةا يةيا
المس ةةؤولية تقتض ةةي من ةةا الوق ةةوب علة ة العنا ةةر الالزم ةةة لقيامن ةةا المبح ةةث األول ،وذل ةةك قبة ة
االنتقال ل آ اريا المبحث الثاني .
المبحث األول :ثركان المسؤولية التقصيرية
نع الفص  77من .ل .عل ثن ":ك فع ارتكب اإلنسان عن بينة واختيار ،ومن غيةر
ثن يسمص ل ب القانون ،ف حدر ضةررا ماديةا ثو معنويةا للغير،ثلةز مرتكبة بتعةويض يةيا الضةرر،
ذا بن ثن ذلك الفع يو السبب المباهر في حصول الضرر.
وك هر مخالف ليلك يكون عدي األ ر".

ويتبين من ذلك ثن المسةؤولية التقصةيرية تقةو  ،علة غةرار المسةؤولية العقديةة ،علة ال ةة
ثركةةان ،ويةةي :الخطة المطلةةب األول  ،والضةةرر المطلةةب الثةةاني  ،وعالقةةة السةةببية بةةين الخطة
والضرر المطلب الثالث .
المطلب األول :الخط التقصيري
ن دراسةةة الخطة التقصةةيري كةةركن جةةويري فةةي قيةةا المسةةؤولية التقصةةيرية تقتضةةي تحديةةد
مايية الخط التقصيري الفقر األول  ،وذلك قب الوقةوب علة العنا ةر المكونةة لنةيا الخطة
الفقر الثانية .
الفقر األول  :تحديد مايية الخط التقصيري من حيث مفنوم وثنواع
اختلف الفق في تحديد المقصود بالخط كةركن مةن ثركةان المسةؤولية التقصيرية،والسةبب
في ذلك ثن القانون ل يعرب الخط  ،و نما ترك ذلك للفق .

فير البعض ب ن خالل بالتزا ساب  .وييا االلتزامات يي االمتنا عن استعمال العنف،

واالمتنةا عةن اسةتعمال الغةش والخديعةة ،واالمتنةا عةةن القيةا بعمة لة تتنية لة القةو والمنةةار
الالزمتين ،واليق ة والحيطة في ثداء واجب الرقابة عل األهخاص ثو عل األهياء.
وعرف البعض اآلخر ب ن خالل بالثقة المشروعة .فمن ح الشخع عل النةاس ثن يقةو
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بعم دون ثن يتوقع اإلضرار بالغير .ومن ح الناس عل الشخع ثن يمتنع عةن األعمةال التةي
تضةةر بنةة  .فةةإذا ثقةةد هةةخع علةة القيةةا بعم ة ي ةةب علي ة ثال يخ ة بنةةيا الثقةةة المتبادلةةة
المشروعة ،و ال كان مخطئا وبالتالي مسؤوال عن األضرار التي يلحقنا بالغير.
وقةال قسة الةث مةن الفقة بة ن الخطة يةو اعتةداء علة الحة  ،ثو خةالل بةالتزا قةةانوني.
ويةةيا االلتةةزا يةةو االمتنةةا عةةن اإلضةةرار بةةالغير .وبالتةةالي ،يةةو الت ةزا ببةةيل عنايةةة .في ةةب عل ة
الشخع ثن يكون في سةلوك يق ةا ومتبصةرا حتة يمتنةع عةن اإلضةرار بةالغير ،فةإذا انحةرب عةن
ذلك السلوك وكان يدرك ذلك،كان ييا االنحراب خط

()82

.

فالخط يو انحراب في سلوك الشخع والتقصةير ببةيل العنايةة الالزمةة بصةور تةؤدي لة
اإلضرار بالغير ،فتترتب المسؤولية التقصيرية بم رد االخالل ببيل العناية الالزمةة بصةور تةؤدي
ل اإلضرار بةالغير ،سةواء ثكةان يةيا االخةالل عةن عمةد ثي ينطةوي علة قصةد حةدار الضةرر

بالغير ،ثو يمال ،ثو قلة احتراز .والضابط ثو المعيار في ذلك ،السلوك الم لوب عن الشخع
العادي ثو ر األسر الصالص.
فك ة ثنةةوا الخط ة  ،العمةةدي وال سةةي واليسةةير ،كلنةةا سةةواء فةةي ترتي ةب االلت ةزا بتعةةويض
الضرر النات عن ثي مننا ،فالقاعةد ثن كة ضةرر يةزال .لكةن القةانون يضةع فةي بعةض األحةوال
ثحكامةا خا ةة للخطة العمةدي وللخطة ال سةةي ممةا يقتضةةي الوقةوب علة كة مننمةا واإلهةةار
ل بعض ييا األحكا .
 الخط العمدي :ويو السلوك اليي ينطةوي علة قصةد حةدار الضةرر بةالغير ،ويسةمبنةةيا المعنة ا ةةطالحا جرمةةا  ،Délitفةةال يكفةةي لو ةةف السةةلوك ب نة خطة عمةةدي ثن يقصةةد
الشةةخع يةةيا السةةلوك ،ب ة ي ةةب ثن ينةةدب من ة قا ةةدا ل ة حةةدار الضةةرر بةةالغير ،فتعمةةد
اإلسةةرا فةةي قيةةاد السةةيار  ،ذا تسةةبب ذلةةك فةةي

ةةابة ثحةةد الةةراجلين ،ال ي عة خطة السةةا

 - 82انظر سىيمان مرية :الوافي،...الفعل الءار،...المجىد األول ،مرجف سابق،بند،75ت 184وما يىيها.
-H., L., Mazeaud et F.Chabas, Leçon de droit civil, Tome II, Volume I, Obligations- théorie
générale, op.cit.,, N°440 et s., p. 450 et s.; F.Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les
obligations, 8ème édition, Dalloz, 2002, N°715 et s., p.693 et s.; G. Viney et P. Jourdain, Traité
de droit civil, sous la direction de J. Guestin, Les conditions de la responsabilité, 2ème édition,
Delta-L.G.D.J. 1998, N°439 et s., p. 315 et s.; Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et
des contrats, Dalloz 2004/2005, N°6705 et s., p. 1053 et s..
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عمديا ،فنو ال يكون كيلك ال ذا تعمد السا

ابة المار (.)83

وقةةد ثهةةار ق.ل .لة الخطة العمةةدي فةةي الفصة  77حينمةةا تحةةدر عةةن الفعة الضةةار
اليي "يرتكب اإلنسان عن بينة واختيار".
 الخط ة باإليمةةال :ويةةو السةةلوك الةةيي ال ينطةةوي عل ة قصةةد حةةدار الضةةرر بةةالغير،ويسةةم بنةةيا المعنة ا ةةطالحا هةةب جةةر  ،DélitQuasi-كة ن تنمة الدولةةة

ةةال اننيةةار

وقع في طري عمومية وال تنب لية  ،فتسةقط سةيار فةي مكةان االننيةار وتلحة بنةا ثضةرار حيةث
قةةرر الم ل ة

األعل ة سةةابقا اعتبةةار الدولةةة مسةةؤولة عةةن ذلةةك إلخاللنةةا بواجةةب ةةيانة الطةةرق

العامةةة( ،)84وقةةد ثهةةار ق.ل .ل ة الخط ة باإليمةةال فةةي الفص ة  78حينمةةا عةةري فةةي الفقةةر

الثالثةةة لة تعريةةف الخطة ب نة ":ترك مةةا كةةان ي ةةب فعلة  ،ثو فعة مةةا كةةان ي ةةب اإلمسةةاك عنة ،

وذلك من غير قصد إلحدار الضرر ".
 الخط اإلي ابي  : Faute par commissionيو اليي يت سد فع المخطةءفي بسلوك ثو بعم ي ابي ،وييا يي الصور المعتاد للمسؤولية التقصيرية .ثو بحسب تعبيةر
الفص  78من ق.ل .يو اليي يقو عل  ":فع ما كةان ي ةب اإلمسةاك عنة  "...ولة يحةدد
القانون المدني ييا األفعال عل سبي الحصر .عل العكة

مةن ذلةك ،فةإن يةيا االفعةال فةي

قانون العقوبات محدد علة سةبي الحصةر اسةتنادا لة القاعةد القانونيةة :ال جريمةة وال عقوبةة
دون نع قانوني ساب .ومن ثمثلة يةيا الخطة التقصةيري اإلي ةابي ثن يعتةدي هةخع علة آخةر
بالضر ثو ال ر ثو يقو بسرقة مال ثو ثي فع آخر ي خي م نرا ي ابيا.
 -الخط السلبي  : Faute par omissionيو اليي ال يت سد فع المخطةء فية

بسلوك ثو بعم ي ابي ،و نما يكةون فعة المخطةء فية عمةال سةلبيا ،ثو بحسةب تعبيةر الفصة
 78من ق.ل .يو اليي يقو عل  ":ترك ما كان ي ب عمل  ،"...ك ن ينم المالك

ةال

جدار فيتند ويتسةبب فةي لحةاق ضةرر بةالغير،ثو ثن يمتنةع الطبيةب عةن سةعاب جةريص ةادف
في الطري  ،ثو يمتنع هخع عن نقاذ غري .
 - 83ادرية العىوي العبدالوي :يرح القانون المدني ،الجزل الثاني،ت.153
 - 84المجىة ةةة األعىة ةةض -الغرفة ةةة اإلدارية ةةة  -ي ة ةرار رية ةةم  5581صة ةةادر بتة ةةاريخ  1963-3-16مجموعة ةةة ي ة ة اررات محة ةةاكم
االست ناف في المغرب العدد ريم  .174-173يناير– يونيو  ،1964ت ..347
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ومةةن جنةةة الثةةة فةةإن الخطة مةةا ثن يكةةون خطة جسةةيما  Faute graveثو ثن يكةةون
خطة ة يس ةةيرا . Faute légèreفالخطة ة ال س ةةي ي ةةو ال ةةيي ال يرتكبة ة ال ه ةةخع ع ةةدي
االكتةرار ،قلية الحيطةة والفطنةةة والةيكاء ،ويةةو بنةيا المعنة ال يختلةف عةةن الخطة المعتةةاد ال
فةةي قةةدر اإليمةةال الةةيي ينسةةب لة مرتكبة  ،وال يمكةةن ثن توضةةع ضةةوابط محةةدد للتفرقةةة بةةين
يمةةال جسةةي و يمةةال يسةةير ،ولةةيلك فةةإن األمةةر يتةةرك لتقةدير المحكمةةة التةةي تحكة علة كة

حالة وفقا ل روفنا( ،)85ثما الخط اليسير فنو اليي ال يرتكب هخع متوسط الفطنة واليكاء.

ويلحة الخطة ال سةةي بالخطة العمةةدي فةةي كثيةةر مةةن ثحكامة الخا ةةة ،فالخطة ال سةةي
كالعمدي مةن حيةث عةد جةواز اإلعفةاء مةن المسةؤولية العقديةة ،وكةيا مةن حيةث نة يةؤدي لة
التزا المتعاقد بالتعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقةع ،ومةن ناحيةة انيةة فقةد ربةط المشةر

قيا المسؤولية عن التعويض في بعض الصةور بتةوافر الخطة ال سةي مةن المسؤول،فمسةتخدمو
الدول ةةة والبل ةةديات مس ةةؤولون هخص ةةيا ع ةةن األض ةةرار النات ةةة ع ةةن تدليس ةةن ثو ع ةةن األخط ةةاء
ال س ةةيمة الواقع ةةة م ةةنن ف ةةي ثداء وظ ةةا فن .وال ت ةةوز مطالب ةةة الدول ةةة والبل ةةديات بس ةةبب ي ةةيا
األضةةرار ،ال عنةةد عسةةار المةةوظفين المسةةؤولين عننةةا الفص ة  80مةةن ق.ل ، .كةةيلك مةةن
يعط ةي بحسةةن نيةةة ومةةن غيةةر خط ة جسةةي ثو تنةةور بةةالغ مةةن جانب ة  ،بيانةةات ويةةو ي ن ة عةةد
حتنا ،ال يتحم ثي مسؤولية ت اا الشخع اليي ثعطين ل :
 - 1ذا كانن ل ثو لمن تلق البيانات مصلحة مشروعة في الحصول علينا؛
 - 2ذا وجةةب علية  ،بسةةبب معامالتة ثو بمقتضة التةةزا قةةانوني ،ثن ينقة البيانةةات التةةي
و لن ل علم الفص  82من ق.ل. .كيلك ال يسة ل القاضةي عةن األضةرار التةي تلحة
المتقاضةةين نتي ةة فعل ة ث نةةاء مباهةةر وظيفت ة ال ذا كةةان الخط ة الواقةةع من ة ممةةا يةةننض سةةببا
لمخا ةةمت  ،ثي فةةي الحالةةة التةةي يرتكةةب فينةةا القاضةةي تقصةةيرا بالغةةا فةةي جسةةامت بحيةةث يعتبةةر

تنكرا لوظيفت (.)86

 - 85ادرية العىوي العبدالوي :يرح القانون المدني ،الجزل الثاني،ت.154

 - 86نةةت الفصةةل  391مةةن يةةانون المسةةطرة المدنيةةة عىةةض أنةةه ":يمكةةن معاصةةمة القءةةاة فةةي األح ةوال اآلتيةةة :دذا ادعةةض
ارتكاب تدلية أو غش أو غدر مةن طةرف ياءةي الحكةم أثنةال تهيةئ القءةية أو الحكةم فيهةا أو مةن طةرف يةاض مةن النيابةة
العامة أثنال ييامه بمهامه؛ دذا يءض نت تيريعي صراحة بجوازها؛ دذا يءض نت تيريعي بمسؤولية القءاة يسةتحق عنهةا
تعويض؛عند وجود دنكار العدالة".
71

و ذا كةةان الخط ة ال سةةي يسةةتوي مةةع الخط ة اليسةةير مةةن حيةةث اسةةتتبا المسةةؤولية ،فةةإن
القضاء يمي من الناحية العملية ل الرفع من مقدار التعويض في حالة الخط ال سةي عنة فةي

حالة الخط اليسير كما يو حال ذلك في ال ر وهب ال ر (.)87
الفقر الثانية:عنا ر الخط التقصيري

يقةةو الخطة كةةركن مةةن ثركةةان المسةةؤولية التقصةةيرية علة ركنةةين :ركةةن مةةادي ويةةو التعةةدي،
وركن معنوي ويو اإلدراك .وفي بعض األحيان ينع القانون عل رفع فة عد المشروعية عن
الخط  ،وفي ثحايين ثخر ينع عل تطبيقات خا ة للخط .
ثوال :الركن المادي في الخط التقصيري :التعدي ثو اإلخالل
الخطة يةةو انحةراب فةةي السةةلوك ،واالنحةراب يةةو تعةةد ي ةةاوز فية الشةةخع الحةةدود التةةي

ي ةةب ثن يلتةةز بنةةا فةةي سةةلوك  .ويمكةةن ثن يكةةون يةةيا التعةةدي عمةةدا ،ك ة ن يتعمةةد الشةةخع
اإلضةةرار بةةالغير ،ويسةةم فةةي يةةيا الحالةة بال ريمةةة المدنيةةة .وقةةد يكةةون م ةةرد يمةةال وتقصةةير،
فيسم بشب ال ريمة المدنية.
وثغلبية التشريعات المدنية ل تحدد الحاالت التي يتةوافر فينةا يةيا التعةدي ثو اإلخةالل،
فالقانون الفرنسي مةثال يكتفةي باهةترا ثن يكةون الفعة الموجةب للمسةؤولية يتضةمن خطة دون
ثن يحدد كنن  ،نف

األمر بالنسبة لقانون االلتزامات والعقود المغربي حيةث اكتفة فةي الفصة

 78بالقول ب ن الخط يو ترك ما كان ي ب فعل  ،ثو فع ما كان ي ب اإلمساك عنة  ،دون مةا
تفصي ليلك.
وثمةةا يةةيا السةةكوت حةةاول بعةةض الفقنةةاء ثن يصةةلوا ل ة معيةةار يحةةدد مةةا ذا كةةان الفع ة
يتضمن تعديا عل حقوق الغير ث ال ،وذلك عل الشك اآلتي:
 -الةةرثي األول :ويةةو رثي يقةةول ب ة كثيةةر مةةن الفقنةةاء ،ومفةةادا ثن الخط ة يةةو العم ة غيةةر

المشرو اليي يقع مخالفا للقانون ،لكن عيب علة يةيا المعيةار كونة غيةر واضةص ،فةإذا كانةن
 - 87نةةت الفصةةل  98منةةق.ل.ععىض أن ":الءةةرر فةةي الج ة ار م وأيةةبات الج ة ار م ،هةةو العس ةةارة التةةي لحقةةت المةةدعي فع ةةال
والمصروفات الءرورية التي اءطر أو سيءطر دلض دنفايها إلصالح نتا ج الفعل الذي ارتكةب دءة ار ار بةه ،وكةذلك مةا حةرم
منه من نفف في دا رة الحدود العادية لنتا ج هذا الفعل.
ويجب عىض المحكمة أن تقدر األءرار بكيفية معتىفة حسبما تكون ناتجة عن عطأ المدين أو عن تدليسه".
72

ينالك حةاالت يصةر فينةا القةانون بمنةع تياننةا ،ال ثنة فةي الغالةب ال يلت ة القةانون لة يةيا

الطريقة(.)88

 الرثي الثةاني :يقةو يةيا الةرثي علة اعتبةار الفعة خطة ذا تضةمن خةالال بةالتزا سةابمصدرا القانون.
ويقةةو يةةيا الةةرثي عل ة التقريةةب بةةين المسةةؤولية العقديةةة التةةي تقةةو عل ة اإلخةةالل بةةالتزا
عقدي ،وبين المسؤولية التقصيرية حيةث يةراد ت سيسةنا علة التةزا قةانوني سةاب  ،ويةيا المعيةار
بدورا غير دقي ثو واضص من حيث معرفة االلتزا القانوني الساب  ،حت ذا ما حص اإلخالل
ب كان المخ مخطئا.
و ذا كةةان بعةةض الفقنةةاء حةةاول حصةةر االلتزامةةات القانونيةةة ويتعلة األمةةر بالفقية بالنيةةول

التي يترتب عن اإلخالل بنا تحقة الخطة فةي ثربعةة حةاالت ويةي :االمتنةا عةن العنةف ،الكةف
عن الغش ،اإلح ا عن ك عم ل تتني ل ثسباب من قو ومنار ،

اليق ة في ت دية واجةب

الرقابة عل األهخاص واألهياء .ال ثن ييا الحصر يقةو علة الةتحك الشخصةي ،وغيةر مبنةي
علة ثسةةاس موضةةوعي ،ة ن االلتزامةةات القانونيةةة السةةابقة يكتنفنةةا الغمةةوي ويعوزيةةا التحديةةد
والدقةة فمةةثال :متة يعتبةةر العمة متضةمنا للعنةةف حتة ي ةب االمتنةةا عةةن تيانة  ،ومتة ال يعتبةةر
كيلك حت يكون مباحا ومشروعا من غير ثن يرتب ثي مسؤولية(.)89
الرثي الثالث :ويو المعيار اليي يبدو ثقر

ل الصوا لتحديد الخط  ،ويو يقو علة

اعتبةار انحةراب الشةخع فةةي سةلوك عةةن سةلوك الرجة العةادي الةةيي يمثة جمنةةر النةاس ويةةو
الرج اليقظ والحريع والمتبصر.

فكلم ةةا انح ةةرب الش ةةخع ف ةةي س ةةلوك ع ةةن م ةةا يس ةةلك الرجة ة الع ةةادي ال ةةيقظ والحة ةريع

والمتبصةةر المتواجةةد فةةي نف ة

ظروف ة  ،كةةان الشةةخع مخطئةةا و ال كةةان فعل ة وعمل ة مشةةروعا

ومبررا.
وال ةةعوبة فةةي بةةوت وقةةو يةةيا االنح ةراب فةةي حالةةة مخالفةةة الشةةخع لواجةةب يفرض ة

 - 88ادرية العىوي العبدالوي :يرح القانون المدني ،الجزل الثاني،ت.159
 - 89ادرية العىوي العبدالوي :يرح القانون المدني ،الجزل الثاني،ت.159
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القانونبشك قاطع و ريص ،وفي حالة تعمد اإلضرار بالغير ،ثو ما يسم بال ريمة المدنية(.)90
لكةن ينالةك ةةعوبة تثةور فةي الحالةةة التةي ال يخةةالف فينةا الشةخع واجبةةا يفرضة القةةانون
بشةةك قةةاطع وواضةةص ،وال يتعمةةد ثو يقصةةد اإلضةةرار بةةالغير ،ولكنة مةةع ذلةةك يترتةةب عةةن الفعة
الةيي ارتكبة ضةةررا لحة بةالغير ،فكيةةف يةةت تحديةةد الفعة ية يتضةةمن خطة ث ال؟ وينةةا ت نةةر
ثيمية معيار الرج العادي في تحديد الخط من فع الشخع ثو يبررا.
ومعي ةةار االنحة ةراب ف ةةي س ةةلوك الش ةةخع ي ةةو معي ةةار موض ةةوعي ال ذات ةةي ،ومعنة ة ذل ةةك ثن
التعدي اليي يقع من الشخع عةن طرية اإليمةال والتقصةير ،ال يقةاس مقياسةا هخصةيا ،ثي ال
يقةاس علة سةلوك الشخصةي ،و نمةا يقةاس بشةك م ةرد ،والمعيةار فةي ذلةك يةو سةلوك الرجة
المعتةةاد ثو الشةةخع العةةادي ،ويةةو معيةةار موضةةوعي .والسةةبب فةةي ذلةةك ثن التعةةويض يةةو جةةزاء
مدني ين ر في ل التعدي قب الن ر لة المعتةدي .ويةو يقةع علة مةال المعتةدي قبة ثن يقةع

عل نفس .
والرجة المعتةاد ثو الشةخع العةادي ال وجةود لة فعليةا و نمةا يةو رجة افتراضةي ويةو مةةن
ثواسةةط النةةاس ،ال يةةو خةةارق الةةيكاء وهةةديد الفطنةةة ،وال يةةو هةةديد اإليمةةال ومحةةدود الفطنةةة.
ويسم يةيا الشةخع فةي القةانون الرومةاني بةر األسةر الصةالص .وبالتةالي ين ةر لة سةلوك يةا
الشخع العادي الم لوب،ويقاس علي سلوك الشخع اليي ينسب لي التعدي .فإذا كان ييا
الشخع ل ينحرب في سلوك عن السلوك الم لوب ،فال يكون قد تعةد  .ثمةا ذا يةو انحةرب
في سلوك عن ذلك السلوك الم لوب ،فيكون قد تعد  ،وبالتالي يتوافر في فعل الركن المةادي
للخط .
ويتطلب المعيار الموضوعي مراعا ال روب الخارجية التي ثحاطن بوقو الفع  .وبالتةالي
يقاس سلوك الشةخع الةيي ينسةب لة التعةدي علة السةلوك المة لوب للشةخع العةادي الةيي

يوجد في مث تلك ال روب التي وجد فينا مرتكب الفع  .فمثال لو ثن هخصةا ارتكةب حةادر
مرور ليال وفي المدينة ،فيقةاس سةلوك علة سةلوك الرجة العةادي الةيي يقةود السةيار لةيال وفةي
المدينة .وبالمقاب فإن ال روب الياتية ال تؤخةي بالحسةبان عنةدما نقةو بةيلك القيةاس ،وبالتةالي
ال ي ب مراعاتنا .ومثةال يةيا ال ةروب سةن مرتكةب الفعة  ،وعمةرا وحالتة االجتماعيةة .فمثةال
 - 90ادرية العىوي العبدالوي :يرح القانون المدني ،الجزل الثاني،ت.159
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السا اليي يقود السيار لةيال يقةاس سةلوك علة سةلوك الشةخع العةادي ،دون مراعةا مةا ذا
كان بيا ثو امرث ثو رجال .ثما ذا كان التعدي عمدا ،فمعيارا ذاتي ولةي

موضةوعي ،وبالتةالي

ي ةةب بةةات قصةةد اإلضةةرار بةةالغير(.)91ويقةةع عةةبء بةةات التعةةدي عل ة المضةةرور ،وذلةةك ألن
()92

ثساس المسؤولية عن العم الشخصي يو خط واجب اإل بات

.

انيا :الركن المعنويفي الخط التقصيري :اإلدراك والتمييز ثو "البينة واالختيار"
ال يكفي التعدي لقيا ركن الخط في المسؤولية التقصيرية ،و نمةا ي ةب ثن يتةوافر عنصةر
آخةةر ويةةو العنصةةر المعنةةوي ،ومةةؤداا ثن يحصة اإلخةةالل مةةن الشةةخع عةةن بينةةة واختيار،وحالةةة

كون القانون ال يسمص ل بإتيان الفع اليي وقع من  ،نع الفصة  77مةن ق.ل .علة ثنة ":
كة فعة ارتكبة اإلنسةةان عةةن بينةةة واختيةةار ،ومةةن غيةةر ثن يسةةمص لة بة القةةانون ،ف حةةدر ضةةررا
ماديةةا ثو معنويةةا للغير،ثلةةز مرتكب ة بتعةةويض يةةيا الضةةرر ،ذا بةةن ثن ذلةةك الفع ة يةةو السةةبب
المباهر في حصول الضرر".
ومن ييا يتبين ثن قيا الركن المعنوي يستلز توافر األمور الثال ة اآلتية:
 ثن ي تي الشخع الفع ويو عل بينة مما يفع  ،ثي مدركا ومميزا لما يقع من . ثن ي تي الشخع الفع عن حرية واختيار. ثن ال ي يء الفع المسبب للضرر استعماال لح ثو رخصة يمنحنا ل القانون.وفيما يلي تفصي لنيا الشرو :
 -lثن ي تي الشخع الفع ويو عل بينة مما يفع  ،ثي مدركا ومميزا لما يقع من :
نسبة الخط ل هخع تنطوي عل مؤاخيت ولوم  ،ويو ثمر ال يمكةن ثن يوجة ال لمةن

يدرك معن اإلخالل بالواجب ،ولنةيا يسةتلز القةانون ثن يكةون مةن وقةع منة التعةدي مةدركا لة .
واإلدراك يعني التمييز .وعلي ،يس ل القا ةر عةن الضةرر الحا ة بفعلة  ،ذا كةان لة مةن التمييةز
الدرجة الالزمة لتقدير نتةا ثعمالة الفصة  96مةن .ق.ل، .ويعتبةر الشةخع مميةزا بإتمامة
 -91ويذهب الدكتور السنهوري عىض عالف ذلك ويقول أنه حتض في هذت الحال المعيار هو موءةوعي ولةية ذاتةي .مرجةف
سابق ،بند ،529ت،785هامش.1
 -92عبةد الةرزاق السةنهوري ،الوسةيط فةي يةرح القةةانون المدني،مصةادر االلتةزام ،مرجةف سةابق ،بنةد  528ومةا يىيةةه ت779
وما يىيها.
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ا نتي عشر سنة همسية كاملة الماد  214من مدونة األسر  .ثمةا القا ةر عةدي التمييةز فةال
يس ل مدنيا عن الضرر الحا

بفعل  .ويطب نف

الحك عل الم نون ،بالنسبة ل األفعةال

الحا لة في حالة جنون الفص  96من ق.ل. .
ويعتب ةةر الش ةةخع المص ةةا بحال ةةة فق ةةدان العقة ة بكيفي ةةة متقطع ةةة ،كامة ة األيلي ةةة خ ةةالل
الفترات التي يؤو

لي عقل فينا الماد  217من مدونة األسةر .وكةيلك ال يسة ل مةن فقةد

وعي  ،ألي سبب من األسبا كالتخةدير ،ثو المةري ،ثو التنةوي المغناطيسةي ،عةن ثعمالة غيةر
المشةةروعة ،وذلةةك لعةةد تةةوافر اإلدراك لدي ة  ،وبالتةةالي عةةد مكانيةةة نسةةبة الخط ة لي ة  .ولكةةن
يشةةتر فةةي يةةيا الحةةاالت األخيةةر التةةي يفقةةد فينةةا وعية  ،ثال تكةةون راجعةةة لة فعة المسةةؤول
نفس ة  ،فةةإن كانةةن كةةيلك فيعةةد مسةةؤوال فةةي مثة ة يةةيا الحال ةة ،كمةةن يتعةةاط المسةةكرات ثو
المخدرات طوعا فيفقد وعي و دراك ويقد عل لحاق الضرر بالغير ،فالقاعد فةي القةانون ثن

الفقدان اإلرادي للعق ال يعفةي مةن المسةؤولية المةاد  217مةن مدونةة األسةر  .نةع الفصة

 93مةةن .ق.ل .عل ة ثن":السةةكر ،ذا كةةان اختياريةةا ،ال يحةةول دون المسةةؤولية المدنيةةة فةةي
االلتزام ةةات الناه ةةئة ع ةةن ال ةةرا وثه ةةباا ال ةةرا  .وال مس ةةؤولية مدني ةةة ذا ك ةةان الس ةةكر غي ةةر
اختياري ،وعل المتابَع بات ييا الواقعة".
وي نر من خالل ما سب ثن يكفي ثن يكون الشخع مميةزا لتحمة المسةؤولية،ثما عةدي
التمييز فال يعد مسؤوال عن ثعمال غير المشةروعة .لكةن يةيا المسة لة محة ن ةر فةي اعتقادنةا،
وبالتالي تحتاج ل مناقشة.ذلك ثن:
 مسةةؤولية عةةدي التمييةةز :ذا كةةان األ ة فينةةا فةةي القةةانون المةةدني المغربةةي يةةو انعةةدامسؤوليت  ،فإن ذلك مشرو ب ن يكون انعدا التمييز تاما ،وغير متقطع بالنسبة للم نةون ،كمةا
يشتر ثال يكون انعدا التمييز بخط مةن الشةخع كمةا فةي حالةة الفقةدان اإلرادي للعقة  ،وثن
يكون عدي التمييز يو المسؤول وحدا عن خط غير مفتري.
وليلك يمكن ثن ن د تبريرا لمسؤولية عدي التمييز لي

من با األ

و نما عل وج

االسةةتثناء ،ذلةةك ثن مسةةؤولية عةةدي التمييةةز يمكةةن ثن تتحق ة اسةةتثناء :فةةإذا كةةان الفص ة 96
يؤس

انعدا مسؤولية عدي التمييز عل انعدا الخط  ،فإن يمكن تبريريا اسةتثناء علة ثسةاس

تحم ة التبعةةة .ففةةي القةةانون الفرنسةةي مةةثال كةةان تحق ة المسةةؤولية تشةةتر ثن يكةةون المسةةؤول
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مميةةزا ،وبالتةةالي كةةان عةةدي التمييةةز غيةةر مسةةؤول وفقةةا ألحكةةا المةةادتين  1382و 1383مةةن
التقنةةين المةةدني الفرنسةةي ،وكةةان القضةةاء الفرنسةةي يشةةتر ثن يكةةون ال نةةون مطبقةةا ،وثن يكةةون
موجودا وقن ارتكا الفعة غيةر المشةرو  ،ومةن ة تةدخ المشةر الفرنسةي بموجةب القةانون
رق  68/5تاريق  1968/1/3المتعل بحماية عديمي األيلية البالغين ،والةيي ثضةاب المةاد
 2-489ل ة التقنةةين المةةدني ،والتةةي تةةنع عل ة ثن مةةن سةةبب ضةةررا للغيةةر ويةةو تحةةن ت ة ير
اضطرا عقلي يلتز بتعويض  .و ار السؤال سريعا حول نطاق تطبي ييا النع.
واألمر المتف علي بين الفقناء يو ثن البالغ اليي يقو بفع تحن ت ير اضةطرا عقلةي
ل ة يعةةد ذلةةك يشةةك بالنسةةبة ل ة سةةببا مةةن ثسةةبا انعةةدا المسةةؤولية ،وبالتةةالي يعةةد يةةيا البةةالغ
مسةةؤوال حت ة لةةو ل ة يكةةن قةةادرا عل ة اإلدراك .ولكةةن مس ة لة تطبي ة يةةيا الةةنع عل ة القا ةةر
المصا باضةطرا عقلةي ،ثو الطفة عةدي التمييةز ث ةارت جةدال واسةعا وانقسةاما بةين الفقنةاء.
فيةةر الةةبعض مةةنن ثن الةةنع اسةةتثناء عل ة األ ة  ،وبالتةةالي قةةرر عةةد تطبي ة يةةيا الةةنع عل ة

القا ةةر والم ن ةةون ثو الص ةةبي غي ةةر الممي ةةز ،فيبقة ة ي ةةؤالء غي ةةر مس ةةؤولين ع ةةن ثفع ةةالن غي ةةر
المشروعة ،ألن النع ورد في الموضع المخصع لحماية البالغين عةديمي األيليةة ،ولة يفرضة
المشةةر كمبةةدث عةةا وارد فةةي الموضةةع المخصةةع للمسةةؤولية التقصةةيرية المةةاد  1382ومةةا
يلينةا  .فةي حةين ثن الةبعض اآلخةر قةال بة ن تفسةير الةنع بنةيا الشةك الضةي يةؤدي لة عةةد
مسةةؤولية القا ةةر الم نةةون ثو الصةةبي غيةةر الممي ةز ،فةةي حةةين يكةةون البةةالغ الم نةةون مسةةؤوال،
()93

وبالتالي ذيب ل تطبي النع كمبدث عا  ،وييا ما قررت محكمة النقض الفرنسية

.

يمكن ثن نعتبر مسؤولية عدي التمييةز مسةؤولية احتياطيةة ذ ال يحة للمضةرور الرجةو
عل عدي التمييز ،ال ذا تعير علي الحصول عل تعويض من هةخع آخةر كامة المسةؤولية،
 -93نقض فرنسي ،الغرفة المدنية األولةض ،1976/7/20،مجموعةة ية اررات الغرفةة المدنيةة األولةض لعةام  ،1976ريةم ،270
ومنيةةور أيءةةا فةةي المجىةةة الفصةةىية لىقةةانون المةةدني ،1976ت ،782تعىيةةق  .Durryويةةررت محكمةةة الةةنقض الفرنسةةية بةةأن
نةةت المةةادة  2-489مةةن التقنةةين المةةدني يطبةةق عىةةض جميةةف أنةواع المسةةؤوليات ،ولةةية فقةةط عىةةض المسةةؤولية التقصةةيرية عةةن
العمل اليعصي .نقض فرنسي ،الغرفة المدنية الثانية ،1982/4/21 ،مجىة دالوز ،1982ت.403
وأنظر أيءا بالىغة الفرنسية:
J.Flour, J.-L.Aubert et E.Savaux, Les obligations, 2- Le fait juridique, 9ème édition, Armand
Colin,2001, N°99 et s., p.93 et s.; Ph.LeTourneau, Droit de la responsabilité…, op.cit.,
N°1341 et s., p.323 et s.
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ويةةو غالبةةا متةةولي الرقابةةة .فةةإذا وجةةد متةةولي الرقابةةة كةةان يةةو المسةةؤول ،وي ةةب عل ة المضةةرور
الرجةةو علية  ،ويتعةةير علية الرجةةو علة عةةدي التمييةةز .ثمةةا ذا لة يكةةن ينةةاك مةةن يتةةول رقابةةة
عدي التمييةز ،ثو ثن متةولي الرقابةة كةان معسةرا ،ثو ثنة اسةتطا ثن يةدفع المسةؤولية عةن نفسة ،
فعند ي نر ثن يح للمضرور الرجو عل عدي التمييز بالتعويض.
ثيضةا يمكةن ثن ن عة مةن مسةؤولية عةدي التمييةز مسةؤولية اختياريةة ثو جوازيةة :يتةرك ثمةر
الحك بنا لسلطة القاضي ،وذلك تبعا للوضع المالي لعدي التمييز وكيلك للمضرور.
ثخيرا يمكةن جعلنةا مسةؤولية مخففةة :فطالمةا ثن يةيا المسةؤولية ال تقةو علة الخطة ،
من الضروري ثن يكون التعويض كامال ،و نما ي ب ثن يكون عادال ،ويراعي القاضةي فةي

فلي

ذلك مركز الخصو  ،ثي عدي التمييز المسؤول عن العم غير المشرو والمضرور.
باإلضةافة لة مةةا سةب يعتبةر عةةدي التمييةز مسةةؤوال وفقةا للقواعةد العامةةة اسةتثناء :كمةةا ذا

كان انعدا التمييز بخط من الشخع نفس  ،كمن يتناول بإرادت المسكرات والمخدرات ،ومن
تفقدا وعي  ،ويقد بعد ذلك عل لحاق الضرر بالغير ،فإن يعد مسؤوال مسؤولية كاملةة عةن
تعويض ذلك الضرر .ثو نسبة الخط ل عدي التمييز ،وذلك من ثج قيا مسةؤولية مةن يتةول
رقابت .
وثخيرا ،مكانيةةة نسةةبة الخطة لة عةةدي التمييةةز ذا كةةان فةةي وضةةع المضةةرور ال فةةي مكةةان
المسؤول ،وذلك من ثج تخفيف مسؤولية الفاع في حالة ما ذا اهترك يمةال عةدي التمييةز
()94

مع خط المسؤول في وقو الضرر

.

 -llثن ي تي الشخع الفع عن حرية واختيار
ال يكفةةي لقيةةا الةةركن المعنةةوي فةةي الخط ة ثن ي ةةيء التعةةدي عةةن بينةةة ،بمعن ة ثن يكةةون
احب مدركا ومميزا لما يقع من  ،ب يلز ثيضا ثن يكون فع االعتةداء قةد ةدر مةن الشةخع

عن حرية واختيار ،فإن وقع الفع غيةر المشةرو منة ويةو مكةرا ثو مضةطر ولة يكةن مةن سةبي

-94محمد وحيد الدينسوار :المصةادر غيةر اإلراديةة لاللتةزام ،المرجةف السةابق بنةد  692ومةا يىيةه،ت 68ومايىيهةا .أيءةاعبد
الةةرزاق السةةنهوري :الوسةةيط،..مصةةادر االلت ةزام ،المرجةةف السةةابق ،بن ةةد  539وم ةةا يىيةةه،ت 802وم ةةا يىيه ةةا .محكمةةة الةةنقض
الفرنسةةية ( الهي ةةة العامةةة) 1984/5/3،الق ةرار المعةةروف باسةةم  ،Le maire et Derguiniمنيةةور فةةي مجىةةة دالةةوز
،1984الجزل،IIريم  ،20256تعىيق.Jourdain
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ل تفادي من غير ثن يعري نفس للخطر فال مسؤولية علي  .نع الفصة  95منة .ل .علة
ثن ":ال مح للمسؤولية المدنية في حالة الدفا الشرعي"...،
ويكيا ،فإذا استطا الشخع اليي در عن االعتداء ثن يثبن ثنة كةان فةي حالةة دفةا
هرعي عن نفس ثو عن مالة  ،ثو ثنة كةان فةي حالةة ضةرور  ،ثو ثنة كةان ملزمةا بتنفيةي ثمةر ةادر
مةةن ر يس ة ،فإن المسةةؤولية تعةةد فةةي حق ة وال تتحق ة  ،النتفةةاء الخط ة التقصةةيري بسةةبب انتفةةاء
الركن المعنوي ،وخا ة تعط الحرية واالختيار في رادت  .وفيما يلي تفصي لنيا الحاالت:
 -1حالة الدفا الشرعي:
ذا استطا الشخع اليي در عن فع االعتداء ثن يثبن ثن كان وقن حدور الضرر
فةةي حالةةة دفةةا هةةرعي ،طبقةةا لمةةا جةةاء فةةي الفصة  95مةةن ق.ل ، .عةةن نفسة ثو مالة  ،ثو عةةن
نف ة

الغيةةر ثو مال ة  ،فةةال يعةةد مسةةؤوال عةةن ذلةةك الضةةرر هةةريطة ثال يت ةةاوز فةةي دفاع ة القةةدر

الضروري المسمو ب  .و ذا ت اوز ييا القدر الضروري في دفاع ،فإن يلز بتعويض تراعة فية
مقتضيات العدالة .ويترتب عل ذلك ثن حت يستطيع المسؤول ثن يدفع المسةؤولية عةن نفسة
بإ بات الدفا الشرعي،ي ب ثن تتوافر في فع دفاع الشرو اآلتية:
ث -وجود خطةر حةال ينةدد نفسة ثو مالة  ،ثو نفة

غيةرا ومالة  .وال يشةتر وقةو الخطةر

بالفع و نما يكفي ثن يكون محتمال ،ثي يكفي ثن يسب االعتداء فع يخشة منة وقوعة  .ثمةا
ذا ل يكن الخطر حةاال ،فةال ي ةوز للمةدافع ثن يل ة لة القةو لدفعة و ال كةان مسةؤوال .فةإذا
كان بإمكان مثال تبليةغ السةلطة العامةة مةن ثجة درء ذلةك الخطةر ولة يفعة  ،ولكنة دفةع ذلةك
الخطر بنفس دون ثن يكون حاال ،فيعد مسؤوال عن الضرر اليي يقع في مث ييا الحالة.
 ثن يكون ذلك الخطر غير مشرو  ،ثما ذا كان الخطر مشروعا فال يكون من يةدافععةةن نفس ة ضةةد يةةيا الخطةةر المشةةرو فةةي حالةةة دفةةا هةةرعي .ومثةةال ذلةةك ال يح ة لمةةن يلق ة
القةةبض علية بموجةةب مةةيكر توقيةةف قانونيةةة ثن يقةةاو رجةةال الشةةرطة الةةيين ينفةةيون ذلةةك األمةةر
بح ة الدفا عن نفس .

ج -التناسب بين فع االعتداء وفع الدفا  ،ويترتب عل ذلك ثن فع الدفا ي ب ثن
يكون بقدر فع االعتداء ،ال ثن يكون مفرطا .ثمةا ذا ت ةاوز الشةخع حةدود الةدفا الشةرعي،
فال يس ل مسؤولية كاملة عن تعويض الضرر اليي ثحد  ،و نما يحك علي بتعةويض تراعة فية
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مقتضيات العدالة.
والمعيةةار الةةيي يتبةةع ينةةا فةةي تقةةدير هةةر التناسةةب بةةين فعة االعتةةداء وفعة الةةدفا  ،يةةو
معيةةار موضةةوعي يتحةةدد بسةةلوك الرجة العةةادي ثو ر األسةةر الصةةالص حسةةب التعبيةةر الرومةةاني
ويةو الرجة المتةيقظ الحةريع والمتبصةر ،ثي يةو ذاك الرجة الةيي يمسةك بزمةا نفسة ويكةةت
الغيظ من غير ثن يعمد ل التشفي واالنتقا .
يةةيا ذن ،يةةي هةةرو الةةدفا الشةةرعي ،فةةإن تةةوافرت انعةةدمن مسةةؤولية محةةدر الفع ة
المسةةبب للضةةرر ،و ال يعةةد مسةةؤوال عةةن فعلة  .والحكمةةة مةةن انعةةدا المسةةؤولية فةةي يةةيا الحالةةة
واضص ،فنو فيما فع ال يكون قد ارتكب عن حرية واختيار و نما عن كراا منة لةدفع االعتةداء
غير المشرو الحال الواقةع علية  ،دون ثن يتعةد فةي ذلةك القةدر المسةمو بة الةيي عةاد مةا
يدفع ب االعتداء.

 -2حالة الضرور :
يقصةةد بحالةةة الضةةرور  ،تلةةك الحالةةة التةةي يوجةةد فينةةا هةةخع منةةددا بخطةةر حةةال ،فيعمة

عل در عننفس بإتيان فع يحدر ضررابرخر ،دون ثن يكون لنيا اآلخر يد في وقو الخطر
اليي كان يتنددا.
ويالحظ ينا الفةارق الكبيةر بةين حالةة الضةرور وحالةة القةو القةاير مةن ناحيةة ،وبةين حالةة
الضرور وحالة الدفا الشرعي من ناحية ثخر .
فةةالقو القةةاير ثو الحةةادر الف ةةا ي كمةةا سةةنر بعةةد ،تتميةةز ب ننةةا ال تتةةرك للشةةخع ثي
م ال لالختيةار ،ذ يةو يةر نفسة مصةيرا لة تيةان الفعة الةيي ثوقةع الضةرر دون ثن يسةتطيع
دفع ة ثو حت ة مقاومت ة  ،كالعا ةةفة النوجةةاء التةةي تفقةةد سةةا السةةيار الةةتحك فةةي زمةةا سةةيارت
فيحدر بنا ضررا للغير.
ثما حالة الضرور فني حالة يكون فينا لمحدر الضةرر المسةؤول مندوحةة عةن تيانة  ،ثي

يستطيع ثال ي تي لو ثن وطد النف

عل ثن يتحم الضرر اليي يتنددا ثو يتنةدد غيةرا ،ولكنة

يعمةةد ل ة ت نةةب يةةيا الخطةةر في ة تي الفعة الةةيي يضةةر الغيةةر ،كمةةا ذا رث هةةخع نفسة وقةةد
ثوهك عل الغرق فيتمسك ب هياء ذات قيمة مالية للغير فيغرقنا ويضر احبنا.
ثمةةا الفةةارق بةةين حالةةة الضةةرور وحالةةة الةةدفا الشةةرعي فيتركةةز فةةي ثن الخطةةر الةةيي يعمةةد
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الشةةخع لة توقية عةةن نفسة ثو غيةةرا فةةي حالةةة الضةةرور يقةةع دون ثن تكةةون للمضةةرور يةةد فةةي
حدا  ،في حةين ثن المضةرور فةي حالةة الةدفا الشةرعي يةو الةيي يتسةبب فةي حةدار الخطةر
اليي كان يتندد الشخع اليي عمد ل درء يةيا الخطةر عةن نفسة ثو عةن غيةرا ،فة ت الفعة

اليي ثضر بالمضرور( ،)95ول ينع القانون المغربي عل حالةة الضةرور باعتباريةا سةببا لإلعفةاء
مةةن المسةةؤولية التقصةةيرية علة عكة

مةةا فع ة بالنسةةبة للةةدفا الشةةرعي والقةةو القةةاير  ،ولكننةةا

نعتقةةد ثن يةةيا المسةةؤولية ال تقةةو ثيضةةا فةةي حالةةة الضةةرور النتفةةاء الحريةةة واالختيةةار فةةي الخطة
عل غرار حالة الةدفا الشةرعي وقياسةا علية لوحةد العلةة ،والقاعةد ثن الحكة يةدور مةع العلةة
وجودا وعدما ،لكن ييا األمر مقرون بتوافر الشرو اآلتية:
ث -وجةةود خطةةر حةةال ينةةدد مسةةبب الضةةرر بنفس ة ثو بمال ة  ،ثو بةةنف

الغيةةر :وينةةا ثيضةةا ال نميةةز بةةين الخطةةر الةةيي ينةةدد الةةنف

غيةةرا ثو مةةال يةةيا

والخطةةر الةةيي ينةةدد المةةال ،وال بةةين

الخطةةر الةةيي ينةةدد الشةةخع والخطةةر الةةيي ينةةدد الغيةةر فةةاألمر فةةي ك ة يةةيا األحةةوال سةةيان.
بالمقاب يشتر في الخطةر ثن يكةون حةاال ،ثمةا ذا كةان مسةتقبال فةال يكةون مسةبب الضةرر فةي
حالة الضرور  ،وبالتالي يلز بدفع كام التعويض المترتب عن الضرر اليي سبب .
 ثن يكون مصدر الخطر ثجنبيةا :ثمةا ذا كةان إلراد مسةبب الخطةر دورا فةي حةدارالخطر ،فإن يس ل مسؤولية كاملة عةن الضةرر الةيي ثحد ة  .و ذا كةان إلراد المضةرور دورا فةي
حةدار الخطر،فةإن مسةبب الضةرر يمكةن ثن يكةون فةي حالةة دفةا هةرعي ،ذا تةوافرت هةرو
ييا الدفا  ،وبالتالي يعف عفاء كليا من دفع التعويض عن الضرر اليي سبب .
ج -ثن يكةون الضةةرر المةةراد تفادية ثكبةةر مةةن الضةرر الةةيي وقةع :فةإذا كةةان الضةةرر المةراد
تفادي تافنا بالمقارنة مع الضرر اليي وقةع ،فةال يكةون الشةخع فةي حالةة ضةرور  ،و نمةا يسة ل
مسةةؤولية كاملةةة عةةن الضةةرر الةةيي ثوقعة  .ثمةةا ذا كةةان الضةةرر الواقةةع ال يقةةارن مةةع الضةةرر المةراد
تفادي  ،فيمكن القول ب ن الخطر ينةا يشةك قةو قةاير وبالتةالي يعفة مسةبب الضةرر مةن كامة

المسؤولية.
و ذا كان الضرر المراد تفادية يفةوق فةي ال سةامة الضةرر الواقةع ،فننةا تطبة ثحكةا حالةة
الضةةرور المشةةار لينةةا ثعةةالا .ثمةةا ذا كةةان الضةةرر المةةراد تفادي ة يسةةاوي فةةي الشةةد وال سةةامة
 - 95ادرية العىوي العبدالوي :يرح القانون المدني ،الجزل الثاني ،ت.173
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الضرر الواقع ،فال تتوافر ينا هرو حالة الضرور  ،وبالتالي يعد مسبب الضرر مسؤوال مسؤولية
كاملة عن الضرر اليي ثحد لتفادي ضرر ينددا ذا كان الضرران متساويين في ال سامة.
 -3حالة تنفيي ثمر ادر من الر ي :
ذا قا موظف مرؤوس بفع ثد

ل لحاق ضرر بالغير ،فةال يكةون يةيا األخيةر مسةؤوال

عن تعويض ذلك الضرر ،ذا تبين ب ن قا بيلك العم تنفييا ألمر در لي من ر يس  ،هريطة
ثن تكةةون طاعةةة ذلةةك األمةةر واجبةةة علية ثو كةةان يعتقةةد ب ننةةا واجبةةة علية  ،كمةةا يةةو حالةةة وضةةع
الشرطة والدرك ثو ال ندية ،و هريطة بات ثن كان يعتقد ،بناء عل ثسةبا معقولةة ،ثن الفعة
اليي قا ب يو مشرو  ،وثن اتخي الحيطة الالزمة في عمل .
وعلي  ،فالمسؤول ال يستطيع ثن يدفع المسؤولية عةن نفسة متضةرعا ب نة نفةي ثمةرا ةادرا
من ر يس ال ذا توافرت الشرو اآلتية:

ث -ثن يكون المسؤول عن الضرر موظفا عاما .والموظف العا يو مةن يعمة لةد الدولةة

ثو مؤسساتنا .وبالتالي ذا كان المسؤول يعم في هركة خا ة ال يح ل ثن يتير ب مر ةدر
ل من ر يس من ثج دفع المسؤولية عن نفس .
 ثن يصدر األمر من الر ي  ،ولو بطريقة غير مباهر  ،تكون طاعت واجبةة علية  .فةإذاكان األمةر غيةر مشةرو  ،في ةب علة المةرؤوس ثن يمتنةع عةن تنفيةيا ،ألن يةيا األمةر ال ي ةب
طاعت .
ج -ثن يثبن الموظف ثن كان يعتقد ثن األمر اليي نفيا كان مشروعا ،وثن اعتقادا كةان
مبنيةةا علة ثسةةبا معقولةةة ،ال علة م ةةرد التخمةةين وال ةةن .ة ثيضةةا علية ثن يثبةةن ب نة راع ة
جانةةب الحيطةةة فةةي عمل ة  .ف ةإذا تةةوافرت يةةيا الشةةرو  ،كةةان الموظةةف الةةيي ثت ة الفع ة غيةةر
مسؤول عن عمل اليي قا ب تنفييا ألمر ادر من ر يس .
وييا الحالة ثيضا ولو ل ينع القانون المغربةي علينةا علة غةرار حالةة الضةرور باعتباريةا

سببا لإلعفاء من المسةؤولية التقصةيرية النتفةاء الخطة فينةا ،ال ثننةا نعتقةد ثن المسةؤولية ال تقةو
علينا ذا توافرت هروطنا السابقة ،وذلك النتفاء الحرية واالختيار في الخط التقصيري.
 -lllثن ال ي يء الفع المسبب للضرر استعماال لح ثو رخصة يمنحنا ل القانون

بينا فيما سب ثن يلز لتوافر الركن المعنوي في الخطة  ،ثن يكةون الشةخع مةدركا ومميةزا
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للفعة الةةيي ةةدر عنة  ،وثن ي تية عةةن حريةةة واختيةةار .لكن،يةةيان األمةةران ال يكفيةةان ،بة يلةةز
ثيضا ل جانبنما ثن يتوافر ثمر الث آخر ويو ثال ي يء الفع الضار في استعمال لرخصةة ثو
لح يبيح القانون.
فالشةةخع الةةيي يسةةتعم حق ة  ،دون ثن يت ةةاوز مةةداا ومضةةمون  ،ودون ثن يتعسةةف فةةي
ييا االستعمال ،ال يس ل عن الضرر اليي يترتب عن للغير منما كةان فادحةا ،يةنع الفصة 94
من ق.ل .عل ثن  ":ال مح للمسؤولية المدنية ،ذا فع هخع بغير قصد اإلضةرار مةا كةان
ل الح في فعل .
غير ثن ذا كان من ه ن مباهر ييا الح ثن تؤدي ل لحةاق ضةرر فةاد بةالغير ،وكةان
مةن الممكةن ت نةب يةيا الضةرر ثو زالتة مةن غيةر ثذ جسةي لصةاحب الحة  ،فةإن المسةةؤولية
المدنية تقو ذا ل ي ر الشخع ما كان يلز لمنع ثو إليقاف ".

ويكيا فال مسؤولية عن األضرار التةي تحةدر للغيةر نتي ةة اسةتعمال الشةخع لحقة  ،وال

عوبة في تبرير ييا األمر ،ذ ن اسةتعمال الحة فةي غيةر مةا تعسةف ال يتضةمن خطة  ،والخطة
ثسةةاس المسةةؤولية المدنيةةة ك ة عةةا  ،فلةةو ثن هخصةةا افتةةتص محةةال ت اريةةا فة فل

تةةاجر آخةةر

ب انب  ،ما كان علي جنا ثو مسؤولية ،مادا ل يتعمد الكيد واإلضرار بمةن ثفلة  ،ومةادا لة
يل

ل المنافسة غير المشروعة.
لكةةن بالمقابة ،يمكن ثن يترتةةب التعةةويض علة الوقةةا ع التةةي تكةةون منافسةةة غيةةر مشةةروعة،

في الحاالت اآلتية:
 اسةةتعمال اس ة ثو عالمةةة ت اريةةة تما ة تقريبةةا مةةا يةةو ابةةن قانونةةا لمؤسسةةة ثو مصةةنعمعةةروب مةةن قبة  ،ثو لبلةةد يتمتةةع بشةةنر عامةةة ،وذلةةك بكيفيةةة مةةن هة ننا ثن ت ةةر ال منةةور لة
الغلط في هخصية الصانع ثو في مصدر المنتوج.
 -اسةةتعمال عالمةةة ثو لوحةةة ثو كتابةةة ثو الفتةةة ثو ثي رمةةز آخةةر يما ة ثو يشةةاب مةةا سةةب

استعمال عل وج قانوني سلي من تاجر ثو انع ثو مؤسسة قا مة في نف

المكان يت ر فةي

السةةلع المشةةابنة ،وذلةةك بكيفيةةة مةةن ه ة ننا ثن تةةؤدي ل ة تحوي ة الزبنةةاء عةةن هةةخع لصةةالص
هخع آخر.
 ثن تضاب ل اس حد السلع ثلفاظ :ناعة كيا ...ثو وفقا لتركيب كةيا ...ثو ثي83

عبار ثخر مما لة تندب ل يقا ال منور في الغلط ما في طبيعة السلعة ثو في ث لنا.
 حمة النةةاس علة االعتقةةاد ثن هخصةةا قةةد ح ة محة مؤسسةةة معروفةةة مةةن قب ة ثو ثن ةيمثلنا ،وذلك بواسطة النشرات وغيريا من الوسا

الفص  84من ق.ل. .

وعل غرار المنافسة المشروعة ،فإن م رد العدول عن الخطبة ال يترتب عن تعويض.غير
ثنة ذا ةةدر عةةن ثحةةد الطةةرفين فع ة سةةبب ضةةرار لآلخةةر ،ثمكةةن للمتضةةرر المطالبةةة بةةالتعويض
الماد  7من مدونة األسر .
فالقاعد ذن ،ثن من يستعم حق بشك مشةرو ال يكةون مسةؤوال عمةا ينشة عةن ذلةك
من ضةرر ،ويكةون اسةتعمال الحة غيةر مشةرو  ،طبقةا لمةا جةاء فةي الفصة  94مةن ق.ل، . .
في الر حاالت ،ويي:
ث -قصد اإلضرار بالغير :يكون الشخع متعسفا في استعمال حق ذا لة يكةن يقصةد بة

سو اإلضرار بالغير ،نع الفص  94مةن ق.ل .فةي فقرتة األولة ثنة  ":ال محة للمسةؤولية
المدنية ،ذا فع هخع بغير قصد اإلضرار ما كان ل الح في فعل " ،ثي بمعن المخالفةة ثن
الشخع ذا فع بقصد اإلضرار ما كان لة الحة فةي فعلة  ،فإنة يتحمة المسةؤولية عةن ذلةك.
وحت ة تثبةةن مسةةؤوليت يةةيا،ي ب ثن تكةةون مصةةلحة ةةاحب الح ة منعدمةةة فةةي يةةيا الحال ةة،
والمعيار ينا يو ذاتي.ليا ،ي ب عل المضرور ثن يثبن ثن احب الح قصةد ويةو يسةتعم
حق اإلضرار ب  .ول ثن يثبن ذلك ب ميع وسا اإل بات ألن ذلك من ثمور الواقع.
 عةةد التناسةةب البتةةة بةةين المصةةالص التةةي يرمةةي ةةاحب الح ة ل ة تحقيقنةةا وبةةين مةةايصةةيب الغيةةر مةةن ضةةرر بسةةببنا :والمعيةةار فةةي ذلةةك يةةو معيةةار موضةوعي ،يقةي

سةةلوك ةةاحب

الح في ييا الحالة عل السلوك الم لوب للشخع العادي .فإذا تبين ثن الضرر الةيي يلحة
بالغير يرجص رجحانا كبيرا عل المصالص التي يريةد ةاحب الحة تحقيقنةا ،فةإن ةاحب الحة
يكون قد انحرب عن السلوك الم لوب للشخع المعتاد.

ج -عد مشروعية المصالص التي يرمي احب الح ل تحقيقنا :وتكون المصالص غير

مشةةروعة ذا كانةةن مخالفةةة للقةةانون ثو للن ةةا العةةا واآلدا العامةةة .والمعيةةار فةةي يةةيا الحال ةة
ثيضا موضوعي ،و ن كان ال يمكن الو ةول لية ال عةن طرية نيةة ةاحب الحة  ،ويةي تحقية
مصالص غير مشروعة ،ومثال ذلك ثن يفصة ر العمة عةامال ،ألنة انتسةب لة نقابةة العمةال،
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ثو مارس حقا من حقوق هخصيت كالزواج مثال.
وثخيةةرا تنتفةةي المسةةؤولية التقصةةيرية النتفةةاء الخط ة فةةي حةةاالت قانونيةةة نةةع علينةةا قةةانون
االلتزامات والعقود المغربي ويي:
 حالة من يعطي بحسن نية ومن غيةر خطة جسةي ثو تنةور بةالغ مةن جانبة  ،بيانةات ويةوي ن عد

حتنا ،ال يتحم ثي مسؤولية ت اا الشخع اليي ثعطين ل :

ث  -ذا كانن ل ثو لمن تلق البيانات مصلحة مشروعة في الحصول علينا؛
 ذا وجب علي  ،بسةبب معامالتة ثو بمقتضة التةزا قةانوني ،ثن ينقة البيانةات التةيو لن ل علم الفص . 82
 م رد النصيحة ثو التو ية ال تترتب علينا مسؤولية احبنا ،ال في الحاالت اآلتية:ث  -ذا ثعط النصيحة قصد خدا الطرب اآلخر؛

 -ذا كةةان بسةةبب تدخلة فةةي المعاملةةة بحكة وظيفتة  ،قةةد ارتكةةب خطة جسةةيما ،ثي

خط ما كان ينبغي ثن يرتكب هخع في مركزا ،ونت عن ييا الخط ضرر للطرب اآلخر؛
ج  -ذا ضمن نتي ة المعاملة الفص . 83
المطلب الثاني :الضرر التقصيري
ويةةو ركةةن جةةويري مةةن ثركةةان المسةةؤولية المدنيةةة بنوعينةةا العقديةةة والتقصةةيرية ،ال ب ة يةةو
منا ييا المسؤولية التي ال تقةو فةي حةال انتفا ة  .والضةرر بنةيا المعنة يةو كة مةا يةن

عةن

االعتداء عل ح من حقوق الشخع ،ثو عن االخالل بمصلحة مشروعة ل .
وحت يكون يناك ضرار بمصلحة مشروعة ي ب ثن يثبن المضرور ب ن فقد هيئا بسبب
الفع ة الةةيي ينسةةب للفاع ة  .وفةةي مث ة يةةيا الحال ةة يةةت المقارنةةة بةةين الوضةةع الحةةالي للمضةةرور
والوضع اليي كان من الممكن ثن يكون موجودا لو لة يقةع الفعة الضةار .وال تةت المقارنةة مةع
الوضع الساب لوقو الفع من ثج الت كد من وقو الضرر ،مثال لو ثن زوجة المتوف  ،بنتي ةة
حةةادر سةةير ،حصةةلن عل ة عم ة بعةةد الحةةادر ،وبالتةةالي فةةإن يةةيا العم ة منحنةةا وضةةعا ماليةةا

مشةةابنا ثو ثفضة مةةن الوضةةع الةةيي كةةان يؤمنة لنةةا زوجنةةا قبة وفاتة  ،فةةإن ذلةةك ال يحرمنةةا مةةن
حقنا في المطالبة بالتعويض بسبب فقدان المسايمة التي يقةدمنا لنةا زوجنةا قبة وفاتة  .ولكةن
ي ةةب فةةي كة األحةةوال ثن يترتةةب علة الفعة المنسةةو للمسةةؤول خسةةار بالنسةةبة للمضةةرور.
85

ففةةي بعةةض األحيةةان ،علة الةةرغ مةةن ثن الفعة المولةةد للمسةةؤولية يكةةون سةةببا ل نةةور ديةةن علة
هةةخع الةةث ،فةةإن يةةيا الةةدين ال يشةةك دا مةةا ضةةررا ،وذلةةك ألنة يمكةةن ثن يرافقة فا ةةد لة .
واستنادا ل ذلك فإن النفقة المترتبةة علة الةوارر ،نتي ةة وفةا مور ة بسةبب حادر،والمتمثلةة
بتسديد ضريبة التركات ال تشك ضررا ناجما عن الحادر اليي ثد

ل وفةا مور ة  ،وبالتةالي

ال يح ل المطالبة بالتعويض عننا.
وفيمةةا يتعل ة بشةةرو الضةةرر ،فقةةد سةةبقن اإلهةةار فةةي طةةار المسةةؤولية العقديةةة ل ة ثن ة
يشتر في الضةرر ثن يكةون هخصةيا ومحققةا ومباهةرا .وفةي طةار المسةؤولية التقصةيرية يشةتر
في كيلك توافر ييا الشرو .
وال يشتر لقيا الضرر ثن يقع اعتداء عل ح مالي للمضرور ،و نما يمكن ثن يقع عل
ح غير مالي ثيضا ،ويترتب عل ذلك ثن الضرر ،كركن من ثركةان المسةؤولية ،يمكةن ثن يكةون

ماديا ثو ثدبيا.

والضةةرر األدبةةي يةةو الضةةرر الةةيي ال يصةةيب الشةةخع فةةي ح ة مةةن حقوق ة الماليةةة ،ويةةو

الةةيي يسةةبب ثلمةةا للمضةةرور(.)96ومصةةادر يةةيا األلة متنوعةةة ،فةةيمكن ثن ينةةت عةةن اعتةةداء علة

حة مةةن الحقةةوق اللصةةيقة بالشخصةةية ،ثو علة السةةالمة ال سةةدية للشةةخع ،ثو علة حة مةةن
حقوق األسر  ،ثو ينت عن المساس بمشاعر المضرور وثفكارا ومعتقدات .
ويمي ةةز الفقة ة ب ةةين ن ةةوعين م ةةن الض ةةرر األدب ةةي ،ويم ةةا :ض ةةرر ثدب ةةي متصة ة بض ةةرر م ةةادي،

كالتشويات التي تصيب المضرور نتي ة حادر ،وضرر ثدبي محض ،ومثالة المسةاس بمشةاعر
الحنان والعاطفة ،وبالمشاعر الدينية للشخع.
وقد كان التعويض عن الضرر األدبي مثار خالب بين الفقناء ،وخا ةة فةي فرنسةا ،وذلةك
ألن الةةنع األ ةةلي للتقنةةين المةةدني الفرنسةةي لسةةنة  1804لة يكةةن يةةنع علة ذلةةك ةراحة.
ولكن الفق والقضاء المعا رين ي معان عل قبول فكر التعويض المالي عن الضرر األدبي.
وبالنسبة لصاحب الح في التعويض عن الضرر األدبي ،فقد يكون المصةا نفسة ويةيا
-96لمزيد من المعىومات حول الءرر األدبي أنظةر :فةواز صةالح :التعةويض عةن الءةرر األدبةي النةاجم عةن جةرم –د ارسةة
مقارنة ،بحث منيور فةي مجىةة جامعةة دميةق لىعىةوم االيتصةادية والقانونيةة ،المجىةد – 22العةدد الثةاني،2006-ت-273
.295
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يةةو الضةةرر األدبةةي األ ةةلي ،كاالعتةةداء الةةيي يسةةبب للشةةخع آالمةةا نفسةةية ،وكةةيلك اآلال
النفسية الناجمة عن التشويات ،وكيلك اآلال النفسية الناجمة عةن الحرمةان مةن بعةض ملةيات
الحيةةا  ،كحرمةةان الشةةخع م ةةن ممارسةةة الرياضةةة المفضةةلة .والنةةو الثةةاني يةةو الضةةرر األدبةةي
المرتةةد،ويو الةةيي يلح ة ب قةةار المصةةا  .و ذا كةةان الضةةرر األدبةةي المرتةةد ناجمةةا عةةن مةةوت
المصا ال يرتب خالفا في استحقاق التعويض علية  ،فةإن مثةار الخةالب يتعلة بالضةرر األدبةي
المرتد الناج عن

ابة المصا ب ضرار جسيمة .و ذا ل يكن ينالك نع ريص في التشريع

المغربي يقضي باستحقاق التعويض علة ذلةك ،فةإن القضةاء فةي فرنسةا قةد اسةتقر علة مكانيةة

تعويض ييا الضرر ثيضا(.)97

المطلب الثالث :عالقة السببية بين الخط التقصيري والضرر التقصيري
الركن الثالث للمسؤولية التقصيرية يو عالقة السببية بين الخط وبين الضرر .وييا الركن

يو مستق عن الركنين األولين ،وبالتالي ال يعني توافر يةيين الةركنين ثن المسةؤولية قا مةة و نمةا
البد ثن يتوافر ييا الركن الثالث ثيضا حت تقو المسؤولية ،فمةا المقصةود بعالقةة السةببية ،ومةا
يي خصا صنا؟ومت وكيف يمكن نفينا؟
الفقر األول  :مفنو عالقة السببية
ال يكفي لقيا المسةؤولية التقصةيرية ثن يكةون ينةاك خطة وضةرر ،وثن يكةون ينةاك تعا ةر
بيننما ،و نما ي ب ثن يكون الخط يو السبب الةيي ثد

لة وقةو الضةرر .فقةد يكةون ينةاك

خط وضرر ،ولكن ال تتوافر عالقة السببية بيننما ،فال تقو مسؤولية من ارتكب ذلك الخط .

والمثال التقليدي في ييا الم ال يو ثن يدس هخع سما في طعا هخع آخر ،وقبة
ثن يسري الس فةي جسةدا ،ثقةد هةخع آخةر علة طةالق النةار علية وثرداا قتةيال .ففةي يةيا
المثال من دس الس قد ارتكب خط  ،ولكن لي

ييا الخط يو اليي ثد

العالقة السببية قد انتفن بين ييا الخط وبين الضرر ويو الوفا

()98

ل الوفا  ،فتكون

.

وقةةد توجةةد عالقةةة السةةببية ،ولكةةن ال يكةةون الخط ة متةةوفرا ،ومةةع ذلةةك يكةةون الشةةخع

-97ف ة ةواز صة ةةالح :النظرية ةةة العامة ةةة لاللت ازمة ةةات ،مصة ةةادر االلت ة ةزام ،الجة ةةزل األول ،المصة ةةادر اإلرادية ةةة ،منية ةةورات الجامعة ةةة
االفتراءية السورية ،2018 ،ت .180 -179
-98ادرية العىوي العبدالوي :مرجف سابق ،ت.185
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مسؤوال عن الضرر اليي وقع نتي ة فعلة حتة لةو لة تتةوافر فةي فعلة ثركةان الخطة  .ويةيا يةي
حالةة المسةؤوليات القا مةةة علة تحمة التبعةةة ،وال سةيما فةةي مسةؤولية الشةخع عةةن فعة غيةةرا،
وخا ةة فةي مسةةؤولية المتبةو عةةن تابعة  ،وبةةاألخع مسةؤولية ر العمة عمةا يصةةيب عمالة مةةن
حوادر وثمراي خالل العم ثو بسبب .
ويقةةع علة عةةات المضةةرور بةةات عالقةةة السةةببية ،فةةإذا ث بةةن المضةةرور ركةةن الخطة وركةةن
الضرر ،فننا يفتري توافر العالقة السببية بيننما .وبالتالي فإن استقالل عالقة السةببية عةن ركةن
الخط ال يبدو ظايرا بشك واضةص ،وثن عالقةة السةببية تختفةي وراء ركةن الخطة  .وال يبةرز يةيا
االستقالل ال في الحاالت التي تقو فينا المسؤولية عل خط

مفتري.

()99

وال توجد ثي عوبة في بات عالقةة السةببية فةي حالةة مةا ذا كةان سةبب واحةد ثد

لة

وقو الضرر .ولكن ذا تعددت األسبا التي ثدت ل وقو الضةرر ،فننةا تثةور مشةكلة بةات
عالقة السببية بين الخط والضرر ،فمثال ذا د هةخع يقةود دراجةة ناريةة هخصةا كةان يقطةع
الطري ل ال نة األخر ف اب بضرر،

تبين ثن مةن كةان يقةود الدراجةة كةان يسةير بسةرعة،

وكانن مكابص ييا الدراجة ال تعم بشةك جيةد ،ة ن المضةرور كةان هةاردا عنةدما حةاول ثن
يقطةةع الطرية  ،فمةةا يةةو السةةبب فةةي مثة يةةيا الحالةة فةةي وقةةو الضةةرر؟ ية يةةو خطة مةةن يقةةود
الدراجة؟ ث خط من نعنا؟ ث خط المضرور اليي كان هاردا؟
ظنرت ن ريتان فقنيتان وجدتا مكانا منما في القضاء من ثج تحديةد عالقةة السةببية فةي

حالة تعدد األسبا  ،ويما :ن رية تعادل األسبا  ،ون رية السبب المنت .
 -1ن رية تعادل األسبا :

ويةةي ن ريةةة ثلمانيةةة المنش ة  ،ومضةةمون يةةيا الن ريةةة يةةو ثن السةةبب الحقيقةةي فةةي وقةةو
الضةةرر يةةو السةةبب الةةيي ثسةةن فةةي وقوعة  ،بحيةةث لةةوالا لمةةا وقةةع الضةةرر .وبالتةةالي تعةةد جميةةع
األسبا التي سايمن في وقو الضرر ثسبابا حقيقية لوقو الضرر ،وتعد متعادلة ومتكافئةة فةي
حةةدور الضةةرر .وفةةي المثةةال السةةاب تعةةد األفعةةال التةةي قةةا بنةةا الشةةخع الةةيي يقةةود الدراجةةة،
والصانع والمضرور متعادلة في وقو الضرر ،ويعدون جميعا مسؤولين عن الضرر .وال يمكن ثن
تعد األسبا متعادلة وفقا لنيا الن رية ال ذا كانن مستقلة عن بعضنا البعض .فإذا كةان ثحةد
-99عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،...مصادر االلتزام ،مرجف سابق ،بند  ،583ت 874
88

األسةةبا نتي ةةة حتميةةة لسةةبب سةةاب علي ة  ،فةةال يعةةد السةةبب الالح ة سةةببا حقيقيةةا فةةي وقةةو
الضرر .ومثال ذلك ذا عبر هخع الطري ف

ومن غير المكان المخصع ليلك ،ممةا ثد

لةة ثن يقةةو السةةا بحركةةة مفاجئةةة م ةةن ثج ة تفةةادي ديس ة  ،ف ةةا السةةا سةةيار ثخ ةةر
ب ضةةرار ،فننةةا ال يعةةد السةةا مسةةؤوال عةةن الضةةرر الةةيي لح ة بالسةةيار األخةةر  ،و نمةةا السةةبب
الحقيقي يو خط عابر الطري

()100

.

 -2ن رية السبب المنت ثو السبب الفعال:
ويةةيا الن ريةةة ثيضةةا ثلمانيةةة المنش ة  ،وقةةد ظنةةرت نتي ةةة االنتقةةادات الموجنةةة ل ة ن ريةةة

تعةةادل األسةةبا  .ومفةةاد يةةيا االنتقةةادات ثنة ال يكفةةي لكةةي يعةةد فعة سةةببا فةةي حةةدور الضةةرر
سنام في وقو الضرر بحيث لةوالا لمةا وقةع ذلةك الضةرر ،وذلةك ألن األفعةال المتعةدد التةي
سةةايمن فةةي حةةدار الضةةرر ال يكةةون لنةةا النصةةيب ذات ة فةةي حدا ة  ،فبعضةةنا تكفةةي لوحةةديا
إلحةدار الضةرر ،وبعضةةنا اآلخةر ال تكفةةي لوحةديا إلحةدار ذلةةك الضةرر .وبالتةةالي ي ةب وفقةةا
لنةيا الن ريةةة التمييةةز بةين السةةبب المنةةت  ،ويةو الةةيي يكفةةي لوحةدا إلحةةدار الضةةرر ،والسةةبب
العاري ،ويو اليي ال يكفي لوحدا إلحدار الضرر .فيكةون السةبب المنةت يةو الةيي ثحةدر
الضرر .فمثال لو ثن هخصا نسي مفاتيص سيارت فينا ،ف اء لع وسرق السيار  ،ومن
بسرعة جنونية ،ونتي ةة ذلةك دية

قاديةا

ثحةد المةار  .ففةي مثة يةيا الحالةة تضةافر سةببان إلحةدار

الضرر ،ولكن السبب المنت يو خط السارق في قياد السيار بسرعة جنونية.

واستنادا لما سب يتبين ثن عالقةة السةببية بةين الخطة والضةرر تقةو علة خصةا ع معينةة

تمث ة هةةروطا لقيامنةةا ،وتتمثة ة يةةيا الشةةرو فةةي كةةون يةةيا السةةببية ي ةةب ثن تكةةون محققةةة
ومباهر .
 -1ي ة ةةب ثن تكة ةةون عالقة ةةة السة ةةببية محققة ةةة :ثمة ةةا ذا كانة ةةن عالقة ةةة السة ةةببية احتمالية ةةة
واستحال باتنا ،فال تقو المسؤولية التقصيرية بسبب انتفةاء السةببية بةين الخطة والضةرر .ففةي
مثال السيار المسروقة ،تعد عالقة السببية بين خط المالك اليي ثيمة ونسةي المفةاتيص فينةا،
وبين وقو الضرر احتمالية ،وبالتالي ال تقو مسؤوليت .
 -2ي ةةب ثن تكةةون عالقةةة السةةببية مباهةةر  :قةةد يةةؤدي الفع ة الضةةار ل ة ثض ةرار متعاقبةةة
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عد  ،فن يس ل مرتكب الفع عن جميع ييا األضرار؟
فالقاعةةد والمنط ة يقتضةةي فةةي العالقةةة السةةببية ،ثن يس ة ل الفاع ة عةةن األض ةرار المباهةةر
المترتبة عن فعل  ،ثما األضرار غير المباهةر فةال يسة ل عننةا ،النتفةاء عالقةة السةببية بيننةا وبةين
الفعة الضةةار .ويعةد الضةةرر مباهةرا ذا كةةان نتي ةةة طبيعيةة للخطة  ،وفقةا للمعيةةار الةيي نةةع علية

الفصة ة  77م ةةن ق.ل.)101( .ويك ةةون الض ةةرر نتي ةةة طبيعي ةةة للخطة ة ذا لة ة يك ةةن باس ةةتطاعة
المضرور ثن يتوقاا ببيل جند معقول.

الفقر الثانية :انتفاء عالقة السببية بين الخط والضرر
ن ةةع الفصة ة  95منة ة .ل .علة ة ثنة ة ":ال محة ة للمس ةةؤولية المدني ةةة ف ةةي حال ةةة ال ةةدفا
الشرعي ،ثو ذا كان الضةرر قةد نةت عةن حةادر ف ةا ي ثو قةو قةاير لة يسةبقنا ثو يصةطحبنا
فع يؤاخي ب المدع علي ".
ويترتةةب عل ة ذلةةك ثن ة يمكةةن نفةةي عالقةةة السةةببية بةةين الخط ة والضةةرر بإ بةةات السةةبب
األجنبي ،مما يةؤدي لة انتفةاء المسةؤولية .و ةور السةبب األجنبةي وفقةا لةنع الفصة  95يةي
القو القاير ثو الحادر المفاجء ،وخط المضرور وخط

الغير.

 -1القةةو القةةاير ثو الحةةادر الف ةةا ي :سةةب اإلهةةار ل ة القةةو القةةاير كسةةبب ثجنبةةي
تةةؤدي لة نفةةي عالقةةة السةةببية بةةين الخطة والضةةرر فةةي آ ةةار المسةةؤولية العقديةةة ،ومةةا قية ينةةاك
يطب عل المسؤولية التقصيرية ثيضا.

 -2خط المضرور :يشتر ثن يعد الفع اليي ي تي المضرور خط حتة يكةون مةن هة ن

الت ة ير فةةي مسةةؤولية المةةدين ،ثمةةا ذا كةةان فع ة المضةةرور ال يعةةد خط ة  ،فةةال يةةؤ ر ذلةةك عل ة
مسؤولية المدين .وال يشتر في مث ييا الحالة من ثجة نسةبة الخطة لة المضةرور ثن يكةون
مميزا .فإذا كان خط المضرور يو السبب الوحيد في وقو الضرر فيعف المدين من المسؤولية
عل سبي المثال الفص  88من ق.ل، .ثما ذا اهترك خط المضرور مع خطة المةدين فةي
حدار الخطر ،في ب التمييز بين حالتين:
 الحالة األول  :استغراق ثحد الخط ين للخط اآلخر :ذا استغرق ثحةد الخطة ين الخطةةتغرق ثي ث ةر .فةإذا كةان خطة المةدين قةد اسةتغرق خطة المضةرور،
اآلخر ،ال يكون للخط المس َ
 -101راجف أيءا الفصول  88 ،85 ،80 ،79 ،78من ق.ل.ع.
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فتعةةد مسةةؤولية المةةدين كاملةةة عةةن الضةةرر ،وال ت ة ير لخط ة المضةةرور فةةي مث ة يةةيا الحال ةة عل ة
مسؤوليت  .ثمةا ذا كةان خطة المضةرور قةد اسةتغرق خطة المةدين ،فتنتفةي مسةؤولية يةيا األخيةر،
وال يح للمضرور ثن يطالب بالتعويض .ويكون ثحد الخط ين مستغرقا لآلخر في حالتين:
ةتغرق :كة ة ن يك ةةون الخطة ة
ث -الخطة ة المس ةةتغرق يف ةةوق ف ةةي ال س ةةامة كثي ةةرا الخطة ة المس ة ن

المستغرق غير عمدي ،فعند ي يستغرق الخط العمدي الخط
المستغرق خط عمدي ،والخط
َ
غيةةر العم ةدي .فةةإذا ارتكةةب المةةدين خط ة عمةةديا سةةاي مةةع خط ة المضةةرور غيةةر العمةةدي فةةي
حدار الضرر ،يكون المدين مسؤوال عن تعويض ييا الضرر بشك كام  ،ألن خطة ا اسةتغرق
خط ة المضةةرور ،ك ة ن يتعمةةد السةةا دي ة

راج ة ي تةةاز الطري ة مةةن غيةةر المكةةان المخصةةع

للةةراجلين .وبالمقاب ة ذا كةةان خط ة المضةةرور متعمةةدا وخط ة المةةدين غيةةر عمةةدي ،فننةةا تنتفةةي
مسةةؤولية المةةدين النتفةةاء عالقةةة السةةببية بةةين خطئة وبةةين الضةةرر ،ويتحمة المضةةرور تبعةةة خطئة

العمةةدي لوحةةدا ،كمةةا لةةو ثراد هةةخع االنتحةةار فرم ة بنفس ة ثمةةا سةةيار كةةان تسةةير ثكثةةر مةةن

السرعة القانونية ،فال يكون ينةا لخطة السةا  ،والسةرعة المفرطةة ،دور فةي حةدار الضةرر ألن
خطة المضةةرور العمةةدي اسةةتغرق  .والصةةور األخةةر السةةتغراق ثحةةد الخطة ين اآلخةةر يةةي رضةةاء
المضةةرور بالضةةرر .وال يزي ة رضةةاء المضةةرور ةةفة الخط ة عةةن فع ة المةةدين ،وبالتةةالي يبق ة مةةن
حيث المبدث مسؤوال عن تعويض ذلك الضرر .ولكن ذا و

رضاء المضرور لة حةد الخطة ،

فعند ةةي يةةؤ ر عل ة مسةةؤولية المةةدين ويخفةةف مننةةا ،كمةةن يركةةب سةةيار يقوديةةا هةةخع سةةكران
فارتكب حاد ا ثلح ب ضررا ،فننا يعد الراكب راضيا بالضرر ،وييا الرضاء يعد خط  ،وبالتالي
يخفةةف مةةن مسةةؤولية السةةا  .وفةةي بعةةض الحةةاالت النةةادر يع ةد رضةةاء المضةةرور بالفع ة خط ة
جسيما من ه ن ثن يستغرق خط المدين وبالتالي يعفي من المسؤولية ،فمثال لو رضةي ةاحب
سيار بنق مواد منربة بسيارت مقاب مبلغ مةن المةال ،فصةادرت ال مةارك سةيارت مةع البضةاعة،
فال يح ل الرجو عل
ارتكب خط جسيما
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احب المواد المنربة بشيء ،ألن عندما رضي بنةيا الفعة يكةون قةد
.

 كون ثحد الخط ين نتي ةة لآلخةر :ذا كةان ثحةد الخطة ين نتي ةة لآلخةر فةال يعتةد البالخط اليي وقع ثوال .فإذا كان خط المضرور نتي ة لخطة المةدين ،فةال تة ير لخطة المضةرور
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علة مسةةؤولية المةةدين.كما لةةو ركةةب هةةخع مةةع ةةدي لة فةةي سةةيارت  ،وثخةةي السةةا ي نةر لة
منارات في القياد مت اوزا السرعة القانونية بكثير مما ثفز ذلك الراكةب ،فةانتنز فر ةة خفةف
فينا السا من سرعت ورم بنفس عل حافة الطري مما ثد

ل لحاق ضرر ب  ،فخط ا ينةا

يو نتي ة لخط السا وبالتالي ال يعتد ب  ،ويبق السا مسؤوال مسؤولية كاملة عن الضرر.
وكةيلك الحةال ذا ثخطة المةريض فةي تنةاول كميةة مةن الةدواء بنةاء علة و ةفة خاطئةة مةةن
الطبيب ،فال يؤ ر خط ا عل مسؤولية الطبيب ألن كان نتي ة لخط الطبيةب .ثمةا ذا كةان خطة
المةةدين يةةو نتي ةةة لخط ة المضةةرور ،فتنتفةةي مسةةؤوليت النتفةةاء عالقةةة السةةببية بةةين خطئ ة وبةةين
الضةةرر ،ويترتةةب علة ذلةةك ثنة ذا تةةوافرت حالةةة مةةن يةةاتين الحةةالتين يكةةون ثحةةد الخطة ين قةةد
استغرق الخط اآلخر ،فإذا كان خط المضرور قد اسةتغرق خطة المةدين ،ي ةوز عند ةي للقاضةي
ثال يحك ب ي تعويض .ثما ذا كان خط المدين قد استغرق خط المضرور ،فال يؤ ر ذلك عل

مسؤوليت ويبق مسؤوال مسؤولية كاملة عن تعويض الضرر اليي ثحد بخطئ .

 الحالةةة الثانيةةة :اسةةتقالل الخط ة ين :ذا ل ة تتةةوافر حةةد حةةالتي اسةةتغراق خط ة للخط ةاآلخر ،عند ي يكون خط المضرور مستقال عن خط المدين ،ويكون قد اهترك خطة ا مةع خطة
المدين في حدار الضرر ،فنكون بصدد خط مشترك .ومثال ذلك ثن يقةو راجة بعبةور طرية
دون الت كد من خلوا ،فتديس سةيار مسةرعة ويتسةبب السةا بإ ةابت  ،فننةا تكةون المسةؤولية
مشتركة.ويترتب علة ذلةك ثن المضةرور والمةدين يةتحمالن معةا نتي ةة الخطة المشةترك ،وتوزيةع
المسؤولية في مث ييا الحالة تكون عل ثساس الفص  100من ق.ل. .
واأل ة فةةي توزيةةع المسةةؤولية ينةةا ثن تكةةون بنةةاء عل ة جسةةامة الخط ة  ،فةةإذا ل ة يةةتمكن
القاضي من تحديد ذلك ،كانن المسؤولية بالتساوي .ويت توزيع المسؤولية وفقا لما سب حتة
لو كان ك من الطرفين مضرورا ومسؤوال ثي دا نا ومةدينا فةي الوقةن نفسة  ،ويةيا يةو الحةال
بالنسبة لحوادر تصاد السيارات.

وعنةةدما تقةةو محكمةةة الموضةةو بتوزيةةع المسةةؤولية ،فةةي حالةةة الخطة المشةةترك ،علينةةا ثن

تبين في قراريا األخطاء المرتكبة حت تتمكن محكمة الةنقض مةن بسةط رقابتنةا فيمةا ذا كانةن
نسبة المسؤولية المقرر تنس

مع تلك

األخطاء.

 -3خط الغير :ويقصد بالغير ينا ثي هخع غيةر المضةرور وغيةر المسةؤول عةن الضةرر.
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كما ي ب ثال يكون من األهخاص اليين يس ل عنن المسؤول ،كالتابع ثو الخاضع للرقابة.
فإذا كان فع الغير يو السبب الوحيد في وقو الضرر ،وكان يعد خط  ،يسة ل يةيا الغيةر
لوحدا عن تعويض ذلك الضرر .ثما ذا ل يكن خط وتوافرت في هرو القو القاير المتمثلة
بعد مكانية التوقع ،وعد مكانية الدفع ،فيعد من قبي القو القاير  ،وبالتالي تنتفي مسةؤولية
المدين وذلك النتفاء عالقة السببية بين خطئ وبين الضرر.
ثمةةا ذا اهةةترك خط ة الغيةةر مةةع خط ة المةةدين ،فتطب ة القواعةةد ذاتنةةا المطبقةةة عل ة خط ة
المضةةرور ،فةةإذا كةةان ثحةةد الخط ة ين يسةةتغرق اآلخةةر ،ال يكةةون للخط ة المسةةتغرق ثي ث ةةر .فةةإذا
اسةةتغرق خطة الغيةةر خطة المةةدين ،فةةال يعةةد المةةدين مسةةؤوال عةةن التعةةويض وذلةةك النتفةةاء عالقةةة
السببية .ويعد الغير في مث ييا الحالة مسؤوال عن تعويض الضرر اليي وقع نتي ة خطئ .
ثما ذا ل يسةتغرق ثحةد الخطة ين اآلخةر ،فتطبة ثحكةا الخطة المشةترك ،وبالتةالي يسة ل

الغير والمدين عل وج التضامن وفقا لما جاء في الفصلين  99و 100مةن ق.ل.ععةن الضةرر
الةةيي لح ة بالمضةةرور وفقةةا لمةةا يحةةددا القاضةةي .ويكةةون لمةةن دفةةع كام ة التعةةويض الح ة فةةي
الرجو عل اآلخر بنصيب اليي يتحمل وفقا لما حددا القاضي .ثما ذا كان فع الغير توافرت
في هرو القو القاير واهةترك مةع خطة المةدين فةي حةدار الضةرر ،فيسة ل المةدين فةي مثة
ييا الحالة عن تعويض كام الضرر ،وذلك ألن فع الغير يعد من قبية القةو القةاير  .ويمكةن
فةةي بعةةض األحيةةان ثن ي خةةي القاضةةي ذلةةك بالحسةةبان وال يحكة بتعةةويض كامة  ،و نمةةا بتعةةويض
جز ي.
المبحث الثاني :آ ار المسؤولية التقصيرية
ذا تةةوافرت ثركةةان المسةةؤولية التقصةةيرية مةةن خط ة وضةةرر وعالقةةة السةةببية بيننمةةا قامةةن
مسةةؤولية المةةدين ووجةةب علي ة جبةةر الضةةرر .ويةةيا ال بةةر يكةةون بةةالتعويض ،ويةةو جةةزاء يةةيا
المسؤولية .وييا التعويض ما ثن يت بناء عل مصالحة بين المضرور والمسؤول وعند ي تنتنةي
المسؤولية عند ييا الحد .ثو يكون بحك قضا ي بناء عل دعةو مةن المضةرور ،ويةي دعةو

المسةةؤولية التقصةةيرية المطلةةب األول  ،لكةةن وبةةالن ر للطبيعةةة الن اميةةة للمسةةؤولية التقصةةيرية،
فإننا تطر مشكالالتفاق عل تعدي ثحكامنا والت مين علينا المطلب الثاني
المطلب األول :ثحكا دعو المسؤولية التقصيرية والتعويض فينا
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ن دراسةةة ثحكةةا دعةةو المسةةؤولية التقصةةيرية ،تفةةري علينةةا الوقةةوب ثوال عل ة األحكةةا
المسطرية لنيا الدعو

الفقةر األولة  ،وذلةك قبة التطةرق لة األحكةا الموضةوعية لةدعو

المسؤولية التقصيرية الفقر الثانية .
الفقر األول  :األحكا المسطرية لدعو المسؤولية التقصيرية
بخصة ة ة ةةوص عنا ة ة ة ةةر دعة ة ة ةةو المسة ة ة ةةؤولية التقصة ة ة ةةيرية مة ة ة ةةن حية ة ة ةةث ثطرافنة ة ة ةةا وسة ة ة ةةببنا
وموضوعنا:فالمدعي كطرب ثول ،يةو المضةرور ،ويةو مةن يملةك الصةفة والمصةلحة فةي رفعنةا،
وال ي وز لغيرا المطالبة بالتعويض .ويثبن ييا الح لنا ب المضةرور وخلفة  .ويمكةن ثن يكةون
النا ب قانونيا كالولي ،ثو قضا يا كالو ي ،ثو اتفاقيا كالوكي  .وينتقة الحة فةي التعةويض لة
الخلف .فإذا كان التعويض عن ضرر مادي ،وتوفي المضرور ،فينتق حق ل خلف العا  .و ذا
لة ة يطال ةةب المضة ة رور بن ةةيا التع ةةويض ،يحة ة لدا نة ة ثن يطال ةةب بة ة ع ةةن طرية ة ال ةةدعو غي ةةر

المباهر ( ،)103كما يمكن للمضرور ثن يحول حق  ،بموجب حوالة الح ل هخع آخر.

ثمةةا ذا كةةان التعةةويض عةةن ضةةرر ثدبةةي ،فإن ة ال ينتق ة ل ة الخلةةف ال ذا كةةان قةةد تحةةدد
بمقتض اتفاق بين المضرور والمدين ،كما يح بعد ييا التحديد للمضرور ثن يحةول حقة فةي
التعويض عن الضرر األدبي ل هةخع آخةر بموجةب حوالةة الحة  .و ذا تعةدد المضةرورون مةن
خط واحد ،فيكون لك واحد منن دعو مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الضرر اليي ث اب ،
ويةةو ضةةرر مسةةتق عةةن الضةةرر الةةيي ث ةةا اآلخةةرين .ومثةةال ذلةةك ثن يةةدي

ثكثر من راج .

هةةخع بسةةيارت

ثما المدع علي فنةو المسةؤول عةن الضةرر .وقةد يكةون مسةؤوال عةن فعلة الشخصةي ،ثو
عن فع الغير ،ثو عن فع األهياء التي تحن حراست  .وي وز رفع الدعو عل المسؤول عن
الغيةةر وحةةدا دون دخةةال المسةةؤول األ ةةلي ،ولكةةن يمكةةن للمسةةؤول عةةن الغيةةر ينةةا ثن يةةدخ
المسةؤول األ ةلي كضةامن فةي الةدعو  .ويقةةو مقةا المسةؤول نا بة وخلفة  ،وبالتةالي يمكةةن ثن
تقةةا الةةدعو علة نا ةةب المسةةؤول كةةولي القا ةةر ،ثو علة خلةةف المسةةؤول كةةالوارر .وبمةةا ثن
القاعةةد فةةي الشة ةريعة اإلسةةالمية يةةي ثن ال تركةةة ال بعةةد سةةداد الةةديون ،فتركةةة المسةةؤول يةةي
 -103لم يأعذ يانون االلتزامات والعقود المغربي بهةذت الةدعوى التةي تسةمح لىةدا ن دذا مةا أهمةل مدينةه المطالبةة بحةق لةه فةي
ذمة الغير ،أن يطالب بهذا الحق باسم مدينه (راجف المادتين  237و 238من القانون المدني المصري).
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المس ةةؤولة ع ةةن ديونة ة وال يسة ة ل ور تة ة بش ةةك هخص ةةي ع ةةن ديونة ة  ،ن ةةع الفصة ة  105م ةةن
ق.ل.ععلة ة ة ثنة ة ة  ":ف ة ةةي ال ريم ة ةةة وه ة ةةب ال ريم ة ةةة ،تك ة ةةون الترك ة ةةة ملزم ة ةةة ب ة ةةنف

التزام ة ةةات

المورور،"...وبالتالي ي ب ثن ترفع الدعو عل الور ة ثو ثحدي ضافة ل التركة .والةوارر
اليي يدفع التعويض يرجع ب عل تركة مور .
و ذا كان المسؤول هخصا اعتباريا ،فترفع الدعو عل ممثل بصفت نا با عن  .وفي حال
تعدد المدع علين  ،يكونوا متضةامنين ،وفقةا لمةا جةاء فةي الفصة  100مةن ق.ل .بتعةويض
الضةةرر الةةيي لحة بالمضةةرور .وتكةةون مسةةؤوليتن عةةن التعةةويض متسةةاوية ،مةةا لة يعةةين القاضةةي
نصيب ك منن في التعويض المتوجب علي تبعا ل سامة الخط اليي ارتكب .
وطالمةا يقةو التضةامن بةين المسةؤولين فةةي حةال تعةددي  ،جةاز للمةدعي ثن يرفةع الةةدعو
علين جميعا ،ثو ثن يختار ثكثري مالء ويرفع الدعو علي ويطالب بالتعويض ،ويو بعد ذلك
يرجع عل بقية المسؤولين كة بحسةب نصةيب فةي المسةؤولية عةن ذلةك الضةرر وفقةا لمةا حةددا

القاضي .وال يقو التضامن بين المسؤولين عن الفع الضار ،في حال تعددي  ،ال ذا كةان كة
واحةةد مةةنن قةةد ارتكةةب خط ة  ،وكةةان يةةيا الخط ة سةةببا فةةي لحةةاق ذات الضةةرر الةةيي ثلحق ة
اآلخرون بالمضرور .فال يقو التضامن بين ور ة المضرور ال باعتبار ثن التركة يي المسؤولة عن
الضةةرر ،ثمةةا ية بصةةفة هخصةةية فةةال تضةةامن بيةةنن ألننة لة يرتكبةةوا ثي خطة  .و ذا سةةرق لةةع
نقةةودا مةةن منةةزل ،وجةةاء لةةع آخةةر وسةةرق ث ا ةةا مةةن المنةةزل نفسة فةةال يقةةو التضةامن بيننمةةا ،ألن
الضرر لي

واحدا .و ذا تحققن ييا الشرو قا التضامن بين المسؤولين ،وال عبر بعد ذلك

ألن يكون فيما بينن تواطةؤ ،ثو ثن تكةون ثخطة ي مةن نةو واحةد ثو طبيعةة واحةد  ،وثن يكةون

يناك تعا ر بين ثخطا ن (.)104

ثمةةا مةةن حيةةث سةةبب الةةدعو وموضةةوعنا ،فةةيمكن القةةول ن سةةبب دعةةو المسةةؤولية يةةو

خةةالل المةةدع علي ة بح ة ثو بمصةةلحة مشةةروعة للمةةدعي ،ثيةةا كةةان نةةو يةةيا المسةةؤولية ثو
ثساسةةنا .ثمةةا الوسةةيلة التةةي يةةدع بنةةا المةةدعي دعةةواا فنةةي الةةنع القةةانوني الةةيي يسةةوه دعةةواا،
وبالتالي فإن السبب في مث ييا الحالة ال يختلف باختالب الوسيلة .فقد يقي المدعي دعةواا
عل ة ثسةةاس المسةةؤولية التقصةةيرية عةةن الفع ة الشخصةةي الفص ة  77و 78و 85مكةةرر م ةةن
 -104عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،...مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند  ،620ت  924وما يىيها.
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ق.ل ، .وقد يقيمنا عل ثساس خط مفتري يقب
 7-6-5- 4والفصلين  86و 87من ق.ل.
العك

بةات العكة

الفصة  /85فقةرات -2

 ،ثو عل ثساس خط مفتري ال يقبة

بةات

الفص /85ف  3والفصول  89و 90و 88من ق.ل ، .ففي جميع ييا الحاالت

السبب ال يتغير ويو واحد متمث في اإلخالل بح ثو بمصلحة مشروعة للمدعي.
وبخصوص موضو الدعو ،فنو التعويض اليي يطالب بة المةدعي مةن ثجة جبةر الضةرر
الةةيي لح ة ب ة بفع ة المةةدع علي ة  .واأل ة فةةي التعةةويض يةةو التعةةويض العينةةي ،ويمكةةن ثن
يسةةتبدل بةةالتعويض النقةةدي.و ذا طالةةب المةةدعي بةةالتعويض العينةةي ،فةةإن يةةيا الطلةةب ال يلةةز
القاضي ،وبالتالي يح ل ثن يرد طلب المدعي بالتعويض العيني ،ويحك ل بتعويض نقدي.
وال ي ةةوز للقاضةةي ثن يحك ة للمةةدعي ب ة كثر ممةةا طلةةب .فةةإذا كةةان قةةد رفةةع دعةةواا بدايةةة
للمطالبة بالتعويض النقةدي وحةدد مبلغةا معينةا ،فةال يحة للقاضةي ثن يحكة لة بة كثر مةن ذلةك
المبلغ ،حت لو تبين ل ثن الضرر الةيي لحة بالمةدعي ثكبةر مةن التعةويض الةيي يطلبة  ،ولكةن

بالمقاب ة يح ة للقاضةةي ثن يحك ة ب ق ة مةةن المبلةةغ الةةيي طلب ة المةةدعي ،وذلةةك ذا وجةةد ب ة ن
المبلغ مبالغ في .
ثما بخصوص االختصاص ،فالمبدث يو ثن دعو المسةؤولية التقصةيرية يةي مةن اختصةاص
القضاء المدني ،السيما ذا كان الخط اليي ثد

لة قيةا المسةؤولية ال يعةد جريمةة.لكةن ،ذا

كان الخط يشك في الوقةن ذاتة جريمةة ،فسةب القةول ن القةانون مةنص للمضةرور الخيةار بةين
ثن يرفع دعواا ثما القضاء المدني ويو المبدث ،وبالتالي ال يح ل بعد ذلك ثن يعدل عنة لة
الطري ة ال ن ةا ي،ثو ثمةةا القضةةاء ال نةةا ي تبعةةا لةةدعو الح ة العةةا المةةاد  10مةةن ق. .ج ،
وذلك بندب االقتصاد في الوقن وفي ال نةد الالزمةين للن ةر فةي دعةو المسةؤولية التقصةيرية
ثما القضاء المدني.
فإذا اختار المضرور الطري ال نا ي ،وقةررت المحكمةة دانةة المةدع علية فةتحك علية

فةةي الوقةةن ذات ة بةةالتعويض فةةي دعةةو المسةةؤولية المدنيةةة " دعةةو الح ة الشخصةةية" .ثمةةا ذا
قررت المحكمة البراء ثو عد المسؤولية ،فال تن ر في دعو الح

الشخصي.

ثمةةا فةةي فرنسةةا فقةةد تةةدخ المشةةر بتةةاريق  1983/7/5وعةةدل قةةانون المسةةطر ال نا يةةة
الفرنسةةية ،بحيةةث ث ةةبص القةةانون يسةةمص لمحكمةةة ال نايةةات ثن تحك ة بةةالتعويض ،عل ة سةةبي
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االستثناء ،ذا قررت براء المتن مةن ال ةر ال نةا ي ،مةا لة يتبةين ثن ينةاك ثهةخاص مسةؤولين
مدنيا ي ب دخالن في الدعو  ،فعل محكمةة ال نايةات فةي مثة يةيا الحالةة ثن تقةرر حالةة
الدعو ل المحكمة المدنية المختصةة .وعنةدما تن ةر محكمةة ال نايةات فةي دعةو التعةويض
عل سبي االسةتثناء ،فةي حالةة مةا ذا قةررت بةراء المةتن مةن ال ةر المنسةو
تحك فينا وفقا لطبيعتنا العقدية ثو

التقصيرية.

()105

لية  ،علينةا ثن

وثخيةةرا ،فيمةةا يتعل ة بح يةةة األمةةر المقضةةي ب ة فةةيمكن القةةول ن ة ذا كةةان الحك ة مةةدنيا

واكتسب الدرجة القطعية ،فإن يكون ح ة بالنسبة ل القاضي المدني .ولكةن ح يتة فةي يةيا
الحالة نسبية ألننا مقصور عل األهةخاص نفسةن  ،وعلة ذات الموضةو و نفة
بالنسبة ل القاضي ال نا ي فقد سب القول ن الحك المدني لةي

السةبب.ثمةا

لة ثي ح ةة .وبالتةالي ذا

كان القاضي المدني قد حك علة المةدع علية نفسة  ،فيسةتطيع ثن يحكة القاضةي ال نةا ي
ببراءت ثو عد مسؤوليت .
ثمةةا ذا كةةان الحكة جنا يةةا واكتسةةب الدرجةةة القطعيةةة ،فةإن يةةيا الحكة لة ح يةةة مطلقةةة
بمواجنة الناس كافة ،كما يكون ح ة بالنسبة ل القاضي المدني .ولكن ييا القاضي ال يرتبط
ب ةةالحك ال نة ةا ي ف ةةي الوق ةةا ع الت ةةي لة ة يفصة ة فين ةةا ،ثو ف ةةي الوق ةةا ع الت ةةي فصة ة فين ةةا دون

ضةةرور (،)106ويترتةةب عل ة ذلةةك ثن القاضةةي المةةدني يةةرتبط بةةالحك ال ن ةا ي فةةي الوقةةا ع دون
التكييةةف القةةانوني مةةن الناحيةةة ال نا يةةة لنةةا .وال يتقيةةد بنةةيا الوقةةا ع ال بمةةا كةةان الفص ة فينةةا

ضةةروريا لقيةةا الحكة ال نةا ي .فةةإذا كةةان الحكة ال نةةا ي ةةادرا بت ةةري المةةتن  ،فةةإن القاضةةي
المةةدني يتقيةةد بمةةا جةةاء فةةي الحك ة ال ن ةا ي بش ة ن الخط ة بعنص ةري المةةادي كوقةةو االعتةةداء،
ومسؤولية المتن عن ذلةك ،والمعنةوي ،كمةا لةو قةرر ثن الخطة عمةدي ،ثو غيةر عمةدي ،فيتقيةد
القاض ةةي الم ةةدني ب ةةيلك ،ألن كة ة ذل ةةك ض ةةروري لقي ةةا الحكة ة ال نة ةا ي .ثم ةةا ذا ق ةةرر الحكة ة

 -105نقض فرنسي ،الغرفة الج از ية ،1993/3/3 ،منيور في جبريسكالسةور بوبىيةك  1994الجةزل  ،1ت  ،3773تعىيةق
 . G.Vineyوأيءةا القةرار الصةادر عةةن الغرفةة ذاتهةا بتةاريخ  ،1996/3/20منيةةور فةي جيةرية كالسةور بوبىيةةك ،1996
ت  ،3985تعىيق .G.Viney
 -106راجف ما تقدم في الباب التمهيدي من هذا المؤلف.
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ال نا ي ب ن الخط جسي ثو ثن يسير ،فال يتقيد القاضي المدني بيلك ،ألن ذلك ال يؤ ر عل
و ف ال ريمة.
ثما فيما يتعل بالضرر ،فإذا كان التعري ل و باتة ضةروريا لقيةا الحكة ال نةا ي ،فيتقيةد
القاضي المدني بيلك ،سواء ث بن الحك وجود الضرر ،ثو نفاا .فإذا قرر القاضةي ال نةا ي ثن
ال ةةر هةةرو فةةي القت ة  ،وال يوجةةد ضةةرر ،فعل ة القاضةةي المةةدني ثن يتقيةةد بةةيلك .ثمةةا ذا كةةان
التعةةري للضةةرر و بات ة غيةةر ضةةروري لقيةةا الحك ة ال نةةا ي ،كمةةا لةةو ل ة يكةةن الضةةرر ركنةةا فةةي
ال ريمة ،فال يتقيد القاضي بما جاء في الحك ال نا ي بش ن وجود الضرر ثو نفي .
و ذا كان الحك

ادرا بالبراء ثو عد المسؤولية ،فيتقيد القاضةي المةدني بمةا ث بتة يةيا

الحك من وقا ع تعد ضرورية لقيام  .فإذا قرر الحك ال نا ي عد وجود الخط  ،ثو عد نسبة
الفع ة ل ة المةةتن  ،ثو عةةد المسةةؤولية ألن المةةتن كةةان فةةي حالةةة دفةةا هةةرعي ،فةةإن القاضةةي
المدني يتقيد بيلك .ثما ذا در الحك بعد المسؤولية ألن الفع ال يشةك خطة جنا يةا ،ثو

ب ةةالبراء لع ةةد كفاي ةةة األدل ةةة ،ف ةةال يتقي ةةد القاض ةةي الم ةةدني ب ةةيلك ،ألن الفعة ة ق ةةد يك ةةون خطة ة

مدنيا(.)107

الفقر الثانية :األحكا الموضوعية لدعو المسؤولية التقصيرية
يمكةةن جمةةال ثي ة يةةيا األحكةةا الموضةةوعية للمسةةؤولية التقصةةيرية فةةي ك ة مةةن اإل بةةات
ثوال ،

التعويض ك ر موضوعي ان للمسؤولية التقصيرية انيا .

ثوال :اإل بات

بالنسبة لإل بات ،فإن عبئ يقع من حيث المبدث عل عات المدعي ،اليي ي ةب علية ثن
يثبن ك من الخط والضرر والعالقة السببية بيننما.
ويكةةيا ،بالنسةةبة إل بةةات الخط ة  :ذا كانةةن المسةةؤولية التقصةةيرية تقةةو عل ة ثسةةاس خط ة
واجب اإل بات ،في ب عل المدعي بات ييا الخط  .وبما ثن الخطة واقعةة ماديةة فةيمكن لة
ثن يثبتة ب ميةةع وسةةا اإل بةةات .فةةإن ث بةةن المةةدعي الخطة  ،يحة للمةةدع علية ثن يةةدفع عنة
يةةيا الخط ة  ،و ذا اسةةتطا

بةةات ذلةةك ،تنتفةةي مسةةؤوليت دون ثن يكةةون ملزمةةا بإ بةةات السةةبب

األجنبي.
 -107محمد وحيد الدينسوار :المصادر غير اإلدارية لاللتزام ،المرجف السابق بند  812وما يىيه،ت  220وما يىيها.
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ثمةةا ذا كان ةةن المسةةؤولية تق ةةو علة ة خطة ة مفت ةةري ،فيعف ة المض ةةرور مةةن باتة ة  .ولك ةةن
بال مقاب ذا كان ييا االفتراي يقب
فةإن اسةةتطا

بات العك  ،يمكن للمدع علي بات ثنة لة يخطةء،

بةةات ذلةةك انتفةةن مسةةؤوليت  .ثمةا ذا كةةان االفتةةراي ال يقبة

بةةات العكة  ،فةةال

يستطيع المدعي دفع المسؤولية عن نفس بإ بات ثنة لة يخطةء ،و نمةا يسةتطيع ثن يفعة ذلةك
فقط بإ بات السبب األجنبي.
ثمةةا بالنسةةبة إل بةةات الضةةرر ،فالضةةرر وفقةةا ألحكةةا الفصة  264مةةن ق.ل .علة ال ةةة
ثنوا  ،ويي:
 -ضرر مفتري افتراضةا يقبة

بةات العكة  :فةي يةيا الحالةة ،يعفة المةدعي مةن عةبء

باتة ة  .لك ةةن بالمقابة ة  ،يس ةةتطيع الم ةةدع علية ة ب ةةات ثن الم ةةدعي لة ة يلحة ة بة ة ض ةةررا ثو ثن
التعويض االتفةاقي مبةالغ فية ألن الضةرر الةيي لحة بالمةدعي ثقة مةن الضةرر المفتةري بكثيةر،

وييا التعةويض غالةب الوقةو فةي المسةؤولية العقديةة .لكةن ال يوجةد مةا يمنةع ثن يقةع فةي نطةاق
المسؤولية التقصيرية ثيضا ،ك ن يتف المضرور والمسؤول عل عاد الشيء ل ث ل كتعويض

عيني عن خط تقصيري ارتكب المسؤول ،ووضعا هرطا جزا يا ليلك(.)108
 -وضرر مفتةري افتراضةا ال يقبة

بةات العكة  :كالفوا ةد القانونيةة الت خيريةة فةي المةواد

الت اري ةةة والمدني ةةة المنص ةةوص علين ةةا ف ةةي ظني ةةر  16يوني ةةو .1950وي ةةيا الفوا ةةد ي ةةي بمثاب ةةة
تعويض قانوني يقو عل ثساس ضرر مفتري ال يقب

بات العك .

 وثخيرا ضرر واجب اإل بات ،ذ ي ب عل المضرور بات .ثمةةا بخصةةوص بةةات عالقةةة السةةببية ،فةةيمكن القةةول نة لةةي

ينالةةك مةةن ثيميةةة كبيةةر فةةي

القةةانون إل بةةات يةةيا العالقةةة السةةببية ،وذلةةك ألن القةةانون بنفس ة يقةةرر فةةي الكثيةةر مةةن األحيةةان
قرا ن قانونية تدل عل ييا العالقة .وقد سب هر ك ذلك عند الحةديث عةن عالقةة السةببية
كركن الث من ثركان المسؤولية التقصيرية.

وبخصوص ما يتعل برقابة محكمة النقض عل قاضي الموضو  ،فيمكن القول ن قاضي

الموضو ال يخضع لرقابة محكمة النقض بالنسبة لما بين من وقا ع مادية بش ن الخط والضةرر

 -108عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط ،...مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند  ،627ت .941
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وعالقة السببية ،ولكن يخضع لرقابة ييا المحكمة بالنسبة للتكييف القانوني اليي يعطي لنيا
الوقا ع المادية.
فبالنسبة للخط ،ما يقدم المدعي للمحكمة من وقا ع ماديةة مةن ثجة

بةات الخطة  ،فةإن

المحكمة ال تخضع في باتنا ل لرقابة محكمة النقض ،ولكن التكييف القانوني لنةيا الوقةا ع،
كو ةةف بالعمةةد ثو غيةةر العمةةد ثو ال سةةي ثو اليسةةير ،تخضةةع في ة محكمةةة الموضةةو لرقابةةة
محكمة النقض.
ثمةةا بالنسةةبة للضةةرر ،فةةإن وقةةو الضةةرر وتقةةديرا مةةن الوقةةا ع الماديةةة التةةي ال تخضةةع فينةةا
المحكمةة لرقابةةة محكمةةة الةةنقض .ولكةةن التكييةةف القةةانوني لنةةيا الوقةةا ع تخضةةع فية المحكمةةة
لرقابة محكمة النقض ،وخا ة ما يتعل بطبيعة الضرر وهروط  ،وما ذا كان ماديا ث ثدبيا.
ثمةةا بالنسةةبة للعالقةةة السةةببية ،فةةال تخضةةع المحكمةةة لرقابةةة محكمةةة الةةنقض فيمةةا تثبتة مةةن

وقةةا ع ماديةةة تةةؤدي لة وجةةود يةةيا العالقةةة بةةين الخطة والضةةرر ،ولكةةن التكييةةف القةةانوني لنةةيا
الوق ةةا ع للو ةةول لة ة قي ةةا ي ةةيا العالق ةةة م ةةن عدمة ة تخض ةةع فية ة المحكم ةةة لرقاب ةةة محكمة ةةة
النقض

()109

.

انيا :التعويض
بخصةةوص التعةةويض كة ر موضةةوعي ةةان ،يمكةةن ثن يكةةون مةةا تعويضةةا عينيةا ،ثو ثن يكةةون
تعويضا بمقاب .

 -التعةةويض العينةةي :ويةةو عةةاد الحةةال ل ة مةةا كةةان علي ة قب ة وقةةو الضةةرر .والتعةةويض

العيني يؤدي ل وفاء االلتزا عينا ،والوفاء العيني بةااللتزا يةو األ ة فةي االلتزامةات العقديةة.
ويمكن ثن يقع الوفاء العيني بااللتزا في طار االلتزامات غير العقديةة ثيضةا .فةإذا ثخة المةدين
بالتزام بعد اإلضرار بةالغير ،كة ن يقةو هةخع ببنةاء حةا ط مةن ثجة ح ةب النةور والنةواء عةن
جةةارا بشةةك تعسةةفي ،يمكةةن ثن يحكة علية بةةالتعويض العينةةي ،ثي عةةاد الحةةال لة مةةا كانةةن
علي قب وقو الضرر ،وذلك بإزالة ال دار ويدم عل حسا من بنةاا .و ذا طالةب المضةرور
بالتعويض العيني ،وكان ممكنا ،في ب عل القاضي ثن يحك ب .
 -109عبد الرزاق السنهوري :الوسيط  ،...مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند ،637ت 957وما يىيها.
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 التعويض بمقاب  :ذا كان التعويض العيني يؤدي ل محو الضرر و زالت  ،فإن التعويضبمقاب ة ينةةدب ل ة جبةةر الضةةرر .وقةةد يكةةون المقاب ة فةةي يةةيا التعةةويض نقةةديا ثو غيةةر نقةةدي.
والتعويض غير النقدي غالبا يحك بة ل بةر الضةرر األدبةي .ومثالة ثن يقةرر القاضةي فةي حكمة
نشر الحك الصادر بإدانة المسؤول في ثي اعتداء عل حرمة الحيا الخا ة لألفراد.
ولكن يبق التعويض النقدي يو األ

في دعو المسؤولية التقصيرية .ويحكة القاضةي

ب عندما يتعير الحك بالتعويض العيني ،ثو عندما ال يطلب المضرور التعويض العيني.
واأل ة ف ةةي التعةةويض النق ةةدي ثن يكةةون مبلغ ةةا نقةةديا يدفعة ة المةةدع علية ة مةةر واح ةةد
للمضرور ،ولكن يمكن للقاضي ثن يحك بتعويض نقدي مقسط ،ثو يراد مرتةب مةد الحيةا .
فمثال ذا ثد العم غير المشرو ل ع ةز المضةرور عةن العمة ع ةزا كليةا يمكةن ثن يحكة
القاضي عل المسؤول في مث ييا الحالة بإيراد عمري للمضرور.

ثما بخصوص تقدير التعويض:فيستح المضرور التعويض عن الضرر اليي لح بة نتي ةة

عمة غيةر مشةرو مةةن تةاريق حةدور الضةةرر ،ال مةن وقةن ةدور الحكة بةالتعويض فةي دعةةو
المسؤولية التقصيرية .ويعد ييا الحك مقرر الح المضرور في التعةويض ال منشةئا لة  .ويترتةب
عل ة ذلةةك ثن ة مةةن وقةةن حةةدور الضةةرر يح ة للمضةةرور ثن يتصةةرب فةةي حق ة ويحول ة للغيةةر
بموجةةب حوالةةة الحة  ،كمةةا لة ثن يتخةةي مةةن يةةيا التةةاريق اإلجةراءات االحتياطيةةة التةةي تكفة لة
الحصول عل حق عند دور الحك في دعو المسةؤولية .ويسةتح المضةرور التعةويض عةن
الضرر من وقن حدو دون حاجة لة عةيار المسةؤول ،وذلةك ألنة ال ضةرور لإلعةيار عنةدما
يكون مح التزا المدين تعويضا ترتب عل عم غير مشرو  ،كما ثنة يحة للمضةرور الطعةن
بدعو عد نفاذ التصةرب الةدعو البولصةية فةي تصةرفات المسةؤول الصةادر منة فةي الفتةر

الواقعة ما بين تاريق حدور الضرر وتاريق دور الحك (.)110

وبما ثن التعةويض ينةدب لة جبةر الضةرر ،في ةب ثن يقةدر بقةدر الضةرر .ويقةدر القاضةي

مةةةد التعة ةةويض عة ةةن الضة ةةرر ،بحية ةةث يشة ةةم مة ةةا لح ة ة المضة ةةرور مة ةن خسة ةةار ومة ةةا فات ة ة مة ةةن

 -110سةةبق أن أي ةرنا دلةةض أن الميةةرع المغربةةي لةةم يأعةةذ بهةةذت الةةدعوى ،عكةةة القةةانون المةةدني الفرنسةةي ،والقةةانون المةةدني
المصري (المادة  237و.)238
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كسب الفص ة  98مةةن ق.ل، .ويشةةم التعةةويض مةةن جنةةة ثخةةر الضةةرر المةةادي والضةةرر
األدبي ،كما ثن يشم الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.
وي ب عل المحكمة ثن تبين في حكمنا بش ن تقدير التعويض عنا ر الضرر المطلةو
عننا التعويض ،ومناقشةة كة عنصةر بشةك مسةتق  ،ولكةن ال تلةز المحكمةة بة ن تقةدر تعويضةا
خا ةةا عةةن كة عنصةةر مةةن يةةيا العنا ةةر ،وثنة يحة لنةةا ثن تحكة بتعةةويض جمةةالي عةةن جميةةع
تلك العنا ر التي يستح المضرور التعويض عننا

()111

.

و ذا كان القاضةي ال يخضةع فةي تقةديرا للتعةويض لرقابةة محكمةة الةنقض ،علة اعتبةار ثنة
من الوقا ع المادية التي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ،فإن تحديد عنا ر التعةويض يةو مةن
المسةةا القانونيةةة التةةي يخضةةع فينةةا القاضةةي لرقابةةة محكمةةة الةةنقض(.)112وعنةةدما يقةةو القاضةةي

بتقدير التعويض ي ب علي ثن يراعي التناسب بةين التعةويض والضةرر ذ ي ةب ثن يكةون مقةدار
التعةةويض بع ةةد تق ةةديرا مس ةةاويا للض ةةرر .ويترت ةةب علةة ذل ةةك ثنة ة ي ةةب علة ة القاض ةةي ثن يق ةةدر

التعويض بقيمة الضرر وفقا لما آل لية وقةن الحكة  ،وبالتةالي يةدخ فةي اعتبةارا تفةاق الضةرر
ثو تناقص من يو حدو حت يو

دور الحك .

و ذا ك ةةان ال ي ةةوز للقاض ةةي ثن يحكة ة بتع ةةويض ثقة ة وفة ة مب ةةدث التناس ةةب ب ةةين الض ةةرر
والتعةةويض ،فإن ة بالمقاب ة ال ي ةةوز ل ة ثن يحك ة بتعةةويض ثكثةةر للمضةةرور ،و ال كةةان مةةن ح ة
المسؤول الرجو عل المضرور بما زاد بموجب دعو اإل راء بال سةبب .و ذا اسةتفح الضةرر
مستقبال بعد ثن اكتسب الحك الدرجة القطعية ،يح للمضرور ثو ور ت الرجو عل المسؤول
بموجب دعو جديد للمطالبة بالتعويض عن الضرر اليي است د .ثما ذا تنةاقع الضةرر ،فةال
ي وز عاد الن ر في التعويض(.)113

 -111سىيمان مرية:الوافي،...الفعل الءار،....المجىد األول،بند ،191ت  538وما يىيها.
 -112نقةةض سةةوري ،الغرفةةة المدنيةةة الثانيةةة ،ي ةرار ريةةم  ،1569تةةاريخ ،2000/11/5سةةجالت محكمةةة الةةنقض .وي ةرار ريةةم
،1693تاريخ ،2000/12/3سجالت محكمة النقض.
 -113محمد وحيد الدينسوار:المصادر غير اإلرادية لاللتزام ،مرجف سابق ،بند  ،828ت  245و ..246
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المطلب الثاني :االتفاقات المعدلة ألحكا المسؤولية التقصيرية والت مين علينا
سةةيكون علينةةا فةةي دراسةةتنا لنةةيا المطلةةب الوقةةوب ثوال عل ة االتفاقةةات المعدلةةة ألحكةةا
المسؤولية التقصيرية الفقر األول  ،قب ثن نعرج بشك مختصر عل هةكالية التة مين علينةا
الفقر الثانية .
الفقر األول  :االتفاقات المعدلة ألحكا المسؤولية التقصيرية
يختلف حك االتفاق تبعا لما ذا كةان بعةد تحقة المسةؤولية ونشةوء الحة فةي التعةويض،
ثو قب تحق المسؤولية ونشوء ذلك الح .
فبالنسةةبة لالتفاقةةات التةةي تبةةر بعةةد تحقة المسةةؤولية ونشةةوء الحة فةةي التعةةويض ،فتنعقةةد
حيحة ومنت ة آل اريا ،سواء ثكانن تندب ل اإلعفاء من المسؤولية ثو ل تشديديا .وتعد
ييا االتفاقةات فةي ثغلةب األحيةان ةلحا ،ويةيا النةو مةن الصةلص جةا ز قانونةا ألنة ال يخةالف
الن ا العا .

فةةإذا كةةان االتفةةاق يعفةةي مةةن المسةةؤولية فيعةةد بمثابةةة تنةةازل مةةن المضةةرور عةةن حقة  ،ويةةيا
التنةةازل ةةحيص طالمةةا ثن ة وقةةع بعةةد نشةةوء الح ة فةةي التعةةويض،وكةةيلك الحةةال ذا كةةان االتفةةاق
يخفف من المسؤولية ،ذ ثن يعد بمثابة تنازل جز ي عن الح .
ثما ذا كان االتفاق يشةدد مةن مسةؤولية المسةؤول وبالتةالي يفةري علية تعويضةا ثكثةر ممةا
يستح  ،ثي ثكثر من الضةرر الةيي يلحة بة  ،فيعةد االتفةاق ةحيحا ،ويكةون المسةؤول متبرعةا
بما زاد عل التعويض ،وال يح ل بعد ذلك ثن يرجةع علة المضةرور بةدعو اإل ةراء بةال سةبب
ألن ث ر عل حسةاب بمةا زاد علة الضةرر ،ألن اإل ةراء فةي يةيا الحالةة لة سةبب ويةو االتفةاق
اليي ت بموجب تشديد مسؤولية المسؤول.
ثما بالنسبة لالتفاقات التي تبر قب تحق المسؤولية ونشوء حة المضةرور فةي التعةويض،
فاأل ة ثنة ال يمكةن تصةور مثة يةيا االتفاقةات فةي نطةةاق المسةؤولية التقصةيرية ،علة خةةالب

المسةةؤولية العقديةةة .والسةةبب فةةي ذلةةك ثن المضةةرور والمسةةؤول فةةي الغالةةب ال يعةةرب ثحةةديما
اآلخر في المسةؤولية التقصةيرية قبة وقةو العمة غيةر المشةرو  ،فكيةف يمكةن لنمةا بةرا مثة
ييا من النو من االتفاقات؟ ومع ذلك توجةد حةاالت نةادر يعةرب فينةا هةخع مةن يحتمة ثن
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يضر ب من اآلخرين ،ومثال ذلك عالقة ال وار ،فال ار يحتم ثن يضر ب ارا ،فن يح لنما
االتفاق مسبقا عل تعدي ثحكا المسؤولية التقصيرية التي يمكن ثن تقو بيننما؟
ف ةةي الحقيق ةةة توق ةةع المش ةةر ثيض ةةا وج ةةود مثة ة ي ةةيا االتفاق ةةات ل ةةيلك ت ةةدخ ون ةةع ف ةةي
الفصةةلين  77و  78م ةةن ق.ل .علةة بط ةةالن ك ة هةةر يقض ةةي بمخالفةةة ثحكةةا المس ةةؤولية
كاإلعف ةةاء منن ةةا قبة ة تحققنا.ويش ةةم ي ةةيا ال ةةنع اإلعف ةةاء ال ز ةةي ثيض ةةا ،ثي التخفي ةةف مة ةن
المسؤولية ،ألن النع جاء مطلقا.ثما بالنسبة لالتفاقات التةي تنةدب لة التشةديد مةن مسةؤولية
المسؤول ،فإن مث ييا االتفةاق ةحيص ألنة ال يخةالف الن ةا العةا  ،وذلةك قياسةا علة جةواز
االتفةةاق عل ة تحم ة المةةدين تبعةةة القةةو القةةاير والحةةادر المفةةاجء ،فةةإذا كةةان مةةن ال ةةا ز ثن
يتحم ة ة المة ةةدين تبعة ةةة سة ةةبب ثجنبة ةةي ،فمة ةةن بة ةةا ثول ة ة جة ةةواز االتفة ةةاق عل ة ة التشة ةةديد مة ةةن
مسؤوليت

()114
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الفقر الثانية :الت مين عل المسؤولية

الت مين يعرب بكون عقد يلتز المؤمن بمقتضاا ثن يؤدي ل المؤمن ل ثو ل المسةتفيد
اليي اهتر الت مين لصالح مبلغا من المال ثو يةرادا عمريةا ثو ثي عةري مةالي آخةر فةي حالةة
وقو الحادر ثو تحق الخطر المبين بالعقد ،وذلك لقاء قسط ثو ثي دفعة مالية ثخر يؤدينا
المؤمن ل للمؤمن.
والت مين عل المسؤولية بنيا المعن يعفي عل غرار االتفاق عل اإلعفةاء مةن المسةؤولية

المسؤول من التعويض .ولكن يختلف عن االتفاق عل اإلعفاء مةن المسةؤولية ،فةي ثن االتفةاق
عل اإلعفاء من المسؤولية يؤدي ل حرمان المضرور من ثي تعويض ،ليا يعتبر مخالفةا للن ةا
العا ذا وقع قب تحق المسؤولية التقصةيرية ،وبالتةالي بةاطال .ثمةا التة مين علة المسةؤولية فإنة
ال يةةؤدي لة حرمةةان المضةةرور مةةن حقة فةةي التعةةويض ،و نمةةا ينةةدب لة لقةةاء عةةبء ثداء يةةيا
التعويض عل هركة الت مين ،وبالتالي فنو جا ز .بة األكثةر مةن ذلةك يتةدخ القةانون فةي بعةض
األحيةةان لي ع ة مةةن الت ة مين جباريةةا .كمةةا يةةو الحةةال فةةي القةةانون الفرنسةةي بالنسةةبة للصةةيادين،

 -114عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،...مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند  ،654ت  .981وأيءا محمد وحيد الةدين
سوار :المصادر غير اإلرادية لاللتزام ،المرجف السابق ،بند  ،836ت  258و .259
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وكةيلك بالنسةةبة لمةةالكي السةيارات ،ثمةةا فةةي القةانون المغربةةي فيعةةد التة مين لزاميةةا علة حةةوادر
السير والشغ .
وبالنسةةبة آل ةةار الت ة مين عل ة المسةةؤولية فنةةي تختلةةف تبعةةا لعالقةةة المةةؤمن بةةالمؤمن ل ة ،
وعالقة المؤمن بالمضرور.
 عالقة المؤمن بةالمؤمن لة  :يحكة يةيا العالقةة عقةد التة مين .ويةو عقةد احتمةالي ملةزلل انبين ،ينش التزامةات علة عةات المةؤمن لة بةدفع األقسةا المتفة علينةا فةي عقةد التة مين.
ثما المؤمن فيلتز بموجب ييا العقد بضمان المسؤولية التي قد تترتب علة المةؤمن لة  .ويلتةز
المؤمن بالضمان بقدر ما تحق من مسؤولية المؤمن ل حت لو كان عقد الت مين يشتر ضمان
لمبلةغ يزيةةد علة مةةا يةةو مطلةةو مةةن المةةؤمن لة  .وال يضةةمن المةةؤمن مسةةؤولية المةةؤمن لة فقةةط،
و نما يضمن ثيضا ك مطالبة توج ضدا بش ن ييا المسؤولية
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 -عالقةةة المةةؤمن بالمضةةرور :يثبةةن للمةةؤمن ل ة ح ة ت ةةاا هةةركة الت ة مين مةةن تةةاريق وقةةو

الفع غير المشرو من قبل واليي ثد

ل لحاق الضرر بالمضرور .واعتبارا من ذلك التاريق

يح للمضرور ثن يطالب هركة الت مين بموجب الدعو غيةر المباهةر  ،ولكنة لةن يسةتفيد مننةا
كثيرا ألن بقية دا ني المؤمن ل سيتقاسمون مع ما يحص علي من هركة الت مين .وبالتالي فمن
األجةةدر ثن يحصة المضةةرور علة حقة مةةن هةةركة التة مين بشةةك مباهةةر ودون ثن يةةتمكن بقيةةة
دا ني المؤمن ل مقاسمت في ذلك الح  .ويكون ذلك بإحد الطريقتين اآلتيتين :ما ثن يمةنص

القانون المضرور دعو مباهر يرجع فينا علة المةؤمن ويةيا يةو المبةدث فةي التشةريع المغربةي،
ثو ثن يتضمن عقد الت مين اهتراطا ريحا ثو ضمنيا لمصلحة المضرور ،فعند ي يةيا االهةترا
ينش حقا مباهرا للمضرور.

 -115عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،....مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند  ،656ت 983
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الفص الثاني
القواعد الخا ة في المسؤولية التقصيرية:
المسؤولية التقصيرية عن فع الغير ،والمسؤولية التقصيرية عن فع األهياء
ال يس ة ل الشةةخع عةةن ثعمال ة الشخصةةية غيةةر المشةةروعة فقةةط ،ولكةةن يمكةةن ثن يس ة ل
ثيضا عن ثعمال غيرا في بعض الحاالت المبحث األول  ،وفي حاالت ثخر يمكن ثن يس ل
عن ثفعال ثهياء توجد تحن حراست المبحث الثاني .
وتشةةك يةةيا الحةةاالت قواعةةد خا ةةة فةةي المسةةؤولية التقصةةيرية ،ألن المسةةؤولية فينةةا ال
تقو عل ثساس خط واجب اإل بات كما يو علي الحال في القاعد العامة في المسةؤولية عةن
العم الشخصي.
المبحث األول :المسؤولية التقصيرية عن فع الغير

ذا كانن القاعد العامة ثن الشخع ال يكون مسؤوال ال عن الضرر اليي يحد ة بفعلة ،

فإن يمكن عل وج االستثناء ثن يكون مسؤوال ثيضا عن الضرر اليي يحد األهخاص الةيين
ي في عندت .وفي ييا الحالة ال تقو المسؤولية ال بالنسبة لألهخاص الةيين عةددي القةانون
عل سبي الحصر.
ويكيا ،وبالرجو ل الفصلين  85و 85مكةرر مةن ق.ل .ن ةديما قةد عةددا مختلةف
فئات األهخاص اليين يمكن مساءلتن عن فع الغير ،وييا الفئات يي:
 -1األ فاأل بعد موت  ،يس الن عن الضرر الةيي يحد ة ثبناؤيمةا القا ةرون السةاكنون
معنما.
 -2المخدومون ومةن يكلفةون غيةري برعايةة مصةالحن يسة لون عةن الضةرر الةيي يحد ة
خدامن وم موروي في ثداء الوظا ف التي هغلوي فينا.
 -3ثربا الحرب يس لون عن الضرر الحا

في تحن رقابتن .

من متعلمين خالل الوقن اليي يكونةون

 -4األ واأل وغيريم ةةا م ةةن األق ةةار ثو األزواج يسة ة لون ع ةةن األض ةةرار الت ةةي يح ةةد نا
الم ةةانين وغيةةري مةةن مختلةةي العق ة  ،ذا كةةانوا يسةةكنون معن ة  ،ولةةو كةةانوا بةةالغين سةةن الرهةةد.
ويطب نف

الحك عل من يتحم بمقتض عقد رعاية يؤالء األهخاص ثو رقابتن ".
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 -5وثخيرا ،يس ل المعلمون وموظفو الشةبيبة والرياضةة عةن الضةرر الحا ة مةن األطفةال
والشبان خالل الوقن اليي يوجدون في تحن رقابتن .
ويتبين من نع ييين الفصلين ثن مسؤولية ييا الفئات مةن األهةخاص ليسةن علة نمةط
واحةةد،و نما ينةةاك حةةالتين يكةةون فينمةةا الشةةخع مسةةؤوال عةةن فعة غيةةرا ،ويمةةا :مسةةؤوليت عةةن
ثعمال ثهخاص خاضعين لرقابت  ،وتسم بمسؤولية متولي الرقابة المطلةب األول  .ومسةؤوليت
عن ثعمال ثهخاص تابعين ل  ،وتسم مسؤولية المتبو عن ثعمال التابع المطلب الثاني .
المطلب األول:مسؤولية متولي الرقابة
بالرجو ل نع الفصةلين  85و 85مكةرر مةن ق.ل .يتبةين ثن مسةؤولية متةولي الرقابةة
تختلةةف بحسةةب مةةا ذا كانةةن قا مةةة عل ة ثسةةاس الخط ة الواجةةب اإل بةةات الفقةةر األول  ،ثو
كانن تقو عل ثساس الخط المفتري القاب إل بات العك

الفقر الثانية .

الفقر األول  :مسؤولية متولي الرقابة القا مة عل ثساس الخط الواجب اإل بات

تتحدد ييا المسؤولية القا مة عل ثساس الخط الواجب اإل بات ،في مسؤولية المعلمين
ومةةوظفي الشةةبيبة والرياضةةة ،نةةع الفص ة  85مكةةرر مةةن ق.ل .عل ة ثن ة  ":يس ة ل المعلمةةون
وموظف ةةو الش ةةبيبة والرياض ةةة ع ةةن الض ةةرر الحا ة ة م ةةن األطف ةةال والش ةةبان خ ةةالل الوق ةةن ال ةةيي
يوجدون في تحن رقابتن .
والخط ثو عد الحيطةة ثو اإليمةال الةيي يحةت بة علةين  ،باعتبةارا السةبب فةي حصةول
الفع الضار ،يلز المدعي بات وفقا للقواعد القانونية العامة.
ومةةن خةةالل قراءتنةةا لةةنع يةةيا الفص ة يتبةةين ثن ة يعةةال

ال ةةة ثمةةور ثساسةةية يةةي :ثسةةاس

مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة،وهرو تحققنا ،وطرق دفعنا.
ثوال :ثساس مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة
تقو مسؤولية متولي الرقابة ثي المعلمةين ومةوظفي الشةبيبة والرياضةة ،وفة ثحكةا الفصة

 85مكةةرر مةةن ق.ل .عل ة ثسةةاس خط ة واجةةب اإل بةةات ،فقةةد نصةةن الفقةةر الثانيةةة من ة عل ة

ثن ":الخطة ثو عةةد الحيطةةة ثو اإليمةةال الةةيي يحةةت بة علةةين  ،باعتبةةارا السةةبب فةةي حصةةول
الفع ة الضةةار ،يلةةز المةةدعي بات ة وفقةةا للقواعةةد القانونيةةة العامةةة" .ويعنةةي ذلةةك ثن ة ذا اقتةةرب
الخاضع للرقابة عمال غير مشرو ثو فعال ضارا ،فإن المضرور المدعي يو اليي يتحم عةبء
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بةةات ذلةةك ،ويق ةي الةةدلي وفقةةا لمبةةاد المسةةؤولية الشخصةةية عل ة ثن المةةدرس ثو موظةةف
الشةةبيبة والرياضةةة المكلةةف برقابت ة قةةد ثخ ة بواجةةب الرقابةةة ،وبالتةةالي يعةةد مسةةؤوال عةةن خطئ ة
الشخصةةي.و بات الخط ة الشخصةةي فةةي متةةولي الرقابةةة يسةةتتبع بةةات المضةةرور لضةةررا ،وثيضةةا
بات العالقة السببية بين خط المسؤول والضرر اليي لحق .
وقد تمش القانون المغربي مع التشريع المةدني الفرنسةي فةي تطةورا ،ف ةاء ظنيةر  4مةاي
 1942يقرر ثن مسؤولية المدرس وموظف الشةبيبة والرياضةة ال يفتةري فينةا الخطة  ،بة ي ةب
لكي تقع المسؤولية علينما عن ثفعال األطفال والشبان خالل الوقن اليي يوجةدون فية تحةن
رقابتنما ،ثن يثبن المدعي المضرور الخط ثو عد الحيطة ثو اإليمال اليي يحت ب علينما،
باعتبارا السبب في حصول الفع الضار ،وفقا للقواعد القانونية العامة.
وعل فري بوت الخط في واجبنما ،فةإن المضةرور ال ي ةوز لة ثن يرفةع علينمةا دعةو

التعةةويض مباهةةر  ،ذلةةك ثن ة فةةي جميةةع الحةةاالت التةةي تقةةو فينةةا مسةةؤولية رجةةال التعلةةي العةةا
ومةةوظفي دار الشةةبيبة نتي ةةة ارتكةةا فع ة ضةةار ثو بمناسةةبت مةةا مةةن األطفةةال ثو مةةن الشةةبان
الةةيين عنةةد بنة لةةين بسةةبب وظةةا فن و مةةا ضةةدي فةةي نفة

األحةةوال ،تحة مسةةؤولية الدولةةة

محة مسةةؤولية المةةوظفين السةةابقين ،الةةيين ال ت ةةوز مقاضةةاتن ثبةةدا ثمةةا المحةةاك المدنيةةة مةةن
المتضرر ثو من ممثل .
ويطبة يةةيا الحك ة فةةي كة حالةةة يعنةةد فينةةا باألطفةةال ثو الشةةبان ل ة المةةوظفين السةةاب
ذكري قصد التنييب الخلقي ثو ال سدي الةيي ال يخةالف الضةوابط ،ويوجةدون بةيلك تحةن
رقابتن  ،دون اعتبار لما ذا وقع الفع الضار في ثوقات الدراسة ثو خارجنا.
و ذا حلن الدولة محة المعلمةين ومةوظفي الشةبيبة والرياضةة فةي تحمة المسةؤولية عةنن
قب ة المضةةرور ،فإن ة ي ةةوز لنةةا ثن تباهةةر دعةةو االسةةترداد ،مةةا علةةين و مةةا عل ة الغيةةر ،وفقةةا
للقواعد العامة .وتمشيا مع ذلك ال ي وز للدولة ثن ترجع علة المةدرس ثو الموظةف بةالتعويض
اليي تدفع للمضةرور عةن خطئة فةي الرقابةة والتوجية علة التالميةي واألطفةال الةيين ية تحةن

رقابتن  ،ال عن األضرار النات ةة عةن األخطةاء العمديةة ثو عةن األخطةاء ال سةيمة الواقعةة مةنن
في ثداء وظا فن .
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وال يسةةوه ،فةةي الةةدعو األ ةةلية ،ثن تس ةةمع هةةناد المةةوظفين الةةيين يمكةةن ثن تباه ةةر
الدولة ضدي دعو االسترداد.
انيا :هرو تحق مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة
ال تتحق ة مسةةؤولية متةةولي الرقابةةة ،وفقةةا لمةةا جةةاء الفص ة  85مكةةرر مةةن ق.ل ، .ال ذا
توافر الشرطان اآلتيان:
 وجود طف  ،ها تحن هراب معل ثو موظف تابع للشبيبة والرياضة. حدار ضرر للغير ث ناء فتر الدراسة ،ثو تلقي التمارين الرياضية.وفيما يلي تفصي لنيين الشرطين:
 -1وجود طف  ،ها تحث هراب معل ثو موظف تابع للشبيبة والرياضة:
يس ة ل المعلمةةون وموظفةةو الشةةبيبة والرياضةةة عةةن الضةةرر الحا ة مةةن األطفةةال والشةةبان

خةةالل الوقةةن الةةيي يوجةةدون فية تحةةن رقةةابتن  ،فمسةةؤولية متةةولي الرقابةةة يةةؤالء منوطةةة بوجةةود
التلميي ثو الطفة تحةن رقةابتن  .فبم ةرد ننةاء يةيا الرقابةة بمغةادر التلميةي المدرسةة ومغةادر
الطف الملعب ثو القاعة المخصصة للرياضة تزول مسؤولية المدرس وموظف الشبيبة والرياضة،
ويعود القا ر ل رقابة ولي .
وت ةةدر اإله ةةار لة ة ثن المعلم ةةين جميع ةةا س ةةواء ثك ةةانوا ف ةةي س ةةلك التعل ةةي العم ةةومي ثو
الخصو ةةي ل ة تعةةد مسةةؤوليتن عةةن األضةةرار التةةي يحةةد نا مةةن ي ة تحةةن رقةةابتن مسةةؤولية
مفترضةةة ،و نمةةا يةةي مسةةؤولية تقةةو عل ة

بةةات الخطة الشخصةةي فةةي واجةةبن كمةةا ثهةةرنا قبل ة ،

وتح الدولة مح مسةؤولية المةوظفين السةابقين ،الةيين ال ت ةوز مقاضةاتن ثبةدا ثمةا المحةاك
اإلدارية مةن المتضةرر ثو مةن ممثلة  ،دون غيةري مةن مدرسةي التعلةي الخصو ةي الةيين يتحمة
المسؤولية عنن مخدوموي ولي

الدولة.

ويطبة يةةيا الحك ة فةةي كة حالةةة يعنةةد فينةةا باألطفةةال ثو الشةةبان ل ة المةةوظفين السةةاب

ذكري قصد التنييب الخلقي ثو ال سدي الةيي ال يخةالف الضةوابط ،ويوجةدون بةيلك تحةن
رقابتن  ،دون اعتبار لما ذا وقع الفع الضار في ثوقات الدراسة ثو خارجنا.
 -2حدار ضرر للغير ث ناء فتر الدراسة ،ثو ث ناء تلقي التمارين الرياضية:
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ذا كان االلتزا بالرقابة عل هخع قا ما قانونا معلمي القطا العمومي وموظفي الشبيبة
والرياضةةة ثو اتفاقةةا معلمةةي التعلةةي الخصو ةةي  ،فةةال يعةةد متةةولي الرقابةةة فةةي مثة يةةيا الحالةةة
مسؤوال ال ذا ارتكب الخاضع للرقابة عمال غير مشرو ثو عمال ضارا .ثما ذا كان الضةرر قةد
لح بالخاضع للرقابة نفس فال تقو مسؤولية متولي الرقابة .كما لةو ثلحة الغيةر ضةررا بالقا ةر
في المدرسة ،ثو ثلح القا ر الضرر بنفس في المدرسة ،فال تقو مسؤولية المدرسة في ياتين
الحالتين عل ثساس مسؤولية متولي الرقابة ،و نما تكةون مسةؤوليتنا علة ثسةاس القواعةد العامةة
للمسؤولية.
و ذا تحق ييان الشةرطان قامةن مسةؤولية متةولي الرقابةة .وتعةد مسةؤوليت ث ةلية ذا كةان
الخاضع للرقابة غير مميز ،في حةين ال مسةؤولية للخاضةع للرقابةة غيةر المميةز الفصة  96مةن
.ق.ل . .ثمةةا ذا كةةان الخاضةةع للرقابةةة مميةةزا فيكةةون ثمةةا المضةةرور مسةةؤوالن ،ويمةةا المميةةز
نفس ة وتكةةون مسةةؤوليت ث ةةلية ،ويةةي مسةةؤولية هخصةةية وف ة ثحكةةا الفصةةالن  77و 78مةةن

ق.ل . .ومتةةولي الرقابةةة ،وتكةةون مسةةؤوليت تبعيةةة عل ة ثسةةاس المسةةؤولية عةةن فع ة الغيةةر طبقةةا
ألحكا الفص  85مكرر من ق.ل. .
الثا :دفع المسؤولية
الخطة ة ثو ع ةةد الحيط ةةة ثو اإليم ةةال ال ةةيي يح ةةت بة ة علة ة المعلم ةةين وم ةةوظفي الش ةةبيبة
والرياضة ،باعتبارا السبب في حصول الفعة الضةار ،يلةز المةدعي باتة وفقةا للقواعةد القانونيةة
العامة.
ويستطيع المكلف بالرقابة ثن يةدفع المسةؤولية عةن نفسة بإ بةات ثنة قةا بواجةب الرقابةة،
ثي بإ بات ثن ل يخط  .فإذا ث بن المكلف بالرقابة ب نة قةا بالرقابةة كمةا ي ةب ،واتخةي جميةع
االحتياطات المعقولة من ثج منع وقو الضرر من قب الخاضع لرقابت فإن ال يعد مسؤوال فةي
مث ييا الحالة.

كمةةا يسةةتطيع المكلةةف بالرقابةةة ثن يةةدفع المسةةؤولية عةةن نفس ة بنفةةي العالقةةة السةةببية بةةين

الخط والضةرر ،ذا ث بةن المكلةف بالرقابةة ثن الضةرر كةان واقةع ال محالةة حتة لةو قةا بواجةب
الرقابة بما ينبغي من العناية ،فإن ذلةك يةؤدي لة انتفةاء عالقةة السةببية بةين خطئة والضةرر،ك ن
يثبن ب ن الضرر قد وقع بالنسبة ل بسبب ثجنبي ال يد ل في  ،كالقو القاير ثو خط المضرور
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ثو خط الغير .فإذا ث بن المكلف بالرقابة ثن الحادر اليي ثوقع الضرر وقع بشك مفاجء ل
يكةةن باإلمكةةان توقعة  ،ولة يكةةن مةةن الممكةةن دفعة  ،فإنة يثبةةن انتفةةاء عالقةةة السةةببية ،وبالتةةالي
عةةد قيةةا مسةةؤوليت  .و ذا اسةةتطا متةةولي الرقابةةة ثن يةةدفع المسةةؤولية عةةن نفسة فةةال يبقة ثمةةا
المضرور سو الرجو عل الخاضةع للرقابةة .فةإذا كةان مميةزا علية بةات الخطة فةي جانبة ذا
كانن مسؤوليت تقو عل خط هخصي ،ثما ذا كان غير مميز فيس ل في مث ييا الحالة ولي
القانوني.
وترفةةع دعةةو المسةةؤولية التةةي يقيمنةةا المتضةةرر ثو ثقاربة ثو خلفةةاؤا ضةةد الدولةةة باعتباريةةا
مسؤولة عةن الضةرر وفقةا لمةا تقةد  ،ثمةا المحكمةة اإلداريةة الموجةود فةي دا رتنةا المكةان الةيي
وقع في الضرر.
ويت التقاد  ،بالنسبة ل تعويض األضرار المنصوص علينا فةي يةيا الشة ن بمضةي ةالر

سةةنوات ،تبةةدث مةةن يةةو ارتكةةا الفعة الضةةار .ويةةو مةةا ي عة تقةةاد يةةيا الةةدعو يختلةةف عةةن
تقاد دعو التعويض من جراء جريمة ثو هب جريمة اليي يتحدد بمضي خم

سنوات تبتد

من الوقن اليي بلغ في لة علة الفرية المتضةرر الضةرر ومةن يةو المسةؤول عنة  .وتتقةاد فةي
جميع األحوال بمضي عشرين سنة تبتد من وقن حدور الضرر ال مني ارتكا الفع الضةار
كمةةا فةةي دعةةو المسةةؤولية عل ة رجةةال التعلةةي الخةةاص ثو الدولةةة عنةةدما تح ة محة المعلمةةين
وموظفي الشبيبة والرياضة.
الفقةةر الثانيةةة :مسةةؤولية متةةولي الرقابةةة القا مةةة علة ثسةةاس افتةةراي الخطة القابة إل بةةات
العك
ينةةدرج ضةةمن يةةيا النةةو مةةن المسةةؤولية ك ة مةةن مسةةؤولية األ واأل عةةن ثفعةةال ثبنا نمةةا
القا رين،

مسؤولية األبوين واألقار ومن في حكمن عن المختلين عقليا الةيين ية تحةن

رعايتن  ،وثخيرا مسؤولية ثربا الحرب عن ثفعال متعلمين .

وفيما يلي ثساس ييا المسؤولية وهرو قيامنا ،وكيفية دفعنا.

ثوال :ثساس مسؤولية متولي الرقابة القا مة عل افتراي الخط القاب إل بات العك
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تقةو مسةؤولية متةولي الرقابةة حسةب يةيا النةو مةن المسةؤولية ،وفقةا ألحكةا الفصة 85

مةن .ق.ل ، .علة ثسةاس خطة مفتةري يةةو اإلخةالل بواجةةب الرقابةة(.)116ويعنةةي ذلةك ثنة ذا
اقتةرب الخاضةع للرقابةة قا ةرا كةان ثو مختة العقة ثو مةتعل حرفةة عمةال غيةر مشةرو ثو فعةال
ضةةارا ،وث بةةن المضةةرور ذلةةك ،فيفتةةري ثن المكلةةف برقابت ة قانونةةا ثو اتفاقةةا قةةد ثخ ة بواجةةب
الرقابة ،وبالتالي يعد مسؤوال عن تعويض الضرر اليي لح بالمضرور دون ثن يكون ييا األخير

ملزما بإ بات الخط في جانب  .وافتراي الخط فةي جانةب متةولي الرقابةة يسةتتبع افتةراي عالقةة
السببية ثيضا.
وت ة ة ةةدر اإلهة ة ةةار ثيضة ة ةةا ل ة ة ة ثن القة ة ةةانون رق ة ة ة  15.01المتعل ة ة ة بكفالة ة ةةة األطفة ة ةةال

المنملين( ،)117قد نع فةي مادتة  22علة جعة الكافة مسةؤوال مةدنيا عةن ثفعةال المكفةول.
وتطب عل ييا المسؤولية القواعد الوارد في الفص  85من قانون االلتزامات والعقود.
لكن ،ييا المسؤولية التقصةيرية ورغة كوننةا قا مةة علة ثسةاس افتةري الخطة فةي جانةب

متولي الرقابة ،ال ثننا ال تقو ال بتوافر هروطنا.
انيا :هرو تحق مسؤولية متولي الرقابة

ال تتحق ة مسةةؤولية متةةولي الرقابةةة ،وفقةةا لمةةا جةةاء الفص ة  85مةةن ق.ل ، .ال ذا تةةوافر
الشرطان اآلتيان:
 -1تولي هخع الرقابة عل هخع آخر.
 -2ارتكا الخاضع للرقابة عمال غير مشرو ثو عمال ضارا بالغير.
وفيما يلي تفصي لنيين الشرطين:
 -1تةةولي هةةخع الرقابةةة عل ة هةةخع آخةةر :يفتةةري يةةيا الشةةر تةةوافر التةةزا بالرقابةةة.
ومصدر ييا االلتزا ما ثن يكون القانون ثو يكون االتفاق.
 -116مسةةؤولية األب واألم عةةن أفعةةال أبنا همةةا القاص ةرين (الفصةةل  85فةةق  2و 5مةةن ق.ل.ع .مسةةؤولية األبةةوين واأليةةارب
ومن في حكمهم عن المعتىين عقىيةا الةذين هةم تحةت رعةايتهم (الفصةل 85فةق  6و ،7مةن ق.ل.ع) وأعية ار مسةؤولية أربةاب
الحرف عن أفعال متعىميهم(الفصل 85فق 4و،5منق.ل.ع).
 -117ظهيةةر ي ةريف ريةةم  1.02.172صةةادر فةةي فةةاتح ربيعةةاآلعر  13( 1423يونيةةو  )2002بتنفيةةذ القةةانون ريةةم 15.01
المتعىق بكفالة األطفال المهمىين.
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فاأل واأل ملزمان قانونا بتولي الرقابة عل ابننما القا ر ونف

األمر بالنسبة لمسؤولية

الكاف عن ثفعال مكفول  ،وكيلك مسةؤولية األبةوين واألقةار ومةن فةي حكمنة عةن المختلةين
عقليا اليين ي تحن رعايتن  .ثما معل الحرفة اليي يعم لدي القا ر فنو ملز اتفاقا بتةولي
الرقابة عل ييا القا ر.
ويترتب عل ذلك ثن ذا ل يكن يناك التةزا قةانوني ثو اتفةاقي علة عةات هةخع بتةولي
الرقابة عل هخع آخةر ،فةال تقةو مسةؤولية متةولي الرقابةة ،كمةا لةو تةول هةخع بصةور فعليةة

الرقابة عل هخع آخر دون ثن يكون ملزما بيلك قانونا ثو اتفاقا(.)118وعلة يةيا االلتةزا يةي
حاجة الخاضع للرقابة ل ييا الرقابة والرعاية .ويكون الشخع بحاجةة لة الرقابةة مةا بسةبب
قصر سن  ،ثو بسةبب حالتة العقليةة ،ثو بسةبب حاجتة لة تعلة حرفةة ثو ةنعة .ثمةا ذا كانةن
الرقابة ةةة تقة ةةو عل ة ة سة ةةبب آخة ةةر غية ةةر تلة ةةك األسة ةةبا  ،كرقابة ةةة مة ةةوظفي دار الس ة ة ون عل ة ة
المسة ونين ،فةةال تتحقة مسةةؤولية متةةولي الرقابةةة ،وبالتةةالي ال يكةةون يةةيا الموظةةف مسةةؤوال عةةن
عم الس ين كمتولي رقابة .والمقصةود بالرقابةة فةي م ةال يةيا المسةؤولية ،يةو اإلهةراب علة
الخاضع للرقابة ،وتوجين  ،وحسن تربيت  ،واتخاذ االحتياطات المعقولة لمنع ضرارا

بالغير.

وفيما يلي تفصي لنيا األسبا من الرقابة:
 الرقابة بسبب القصر :تثبن الرقابة قانونا عل القا ر لةولي الةنف  .وقةد حةدد الفصة 85من .ل .ولي النف

ب ن األ

األ بعد وفاتة ( .)119لكةن وبةالرجو لة مدونةة األسةر

باعتباريةةا الةةنع الخةةاص الةةيي يةةؤطر النيابةةة الشةةرعية ن ةةديا تةةنع فةةي مادتنةةا 230عل ة ثن ة

يقصد بالنا ب الشةرعي فةي يةيا الكتةا " الةولي ويةو األ واأل والقاضي؛الو ةي ويةو و ةي
األ ثو و ةةي األ ؛ المق ةةد وي ةةو ال ةةيي يعينة ة القض ةةاء" .ة ة نص ةةن ف ةةي الم ةةاد  231علة ة
ثن ":ة ةةاحب النيابة ةةة الشة ةةرعية:األ الراهة ةةد؛األ الراهة ةةد عنة ةةد عة ةةد وجة ةةود األ ثو فقة ةةد
ثيليت ؛و ةةي األ ؛و ةةي األ ؛القاضةةي؛مقد القاضةةي"،وثكدت المةةاد  236علة ثن " :األ

 -118أحمد حيمت أبوستيت :مصادر االلتزام ،المرجف السابق،بند ،508ت .473
 -119األب فاألم بعد موته ،يسأالن عن الءرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما.

113

يةةو الةةولي عل ة ثوالدا بحك ة الشةةر  ،مةةا ل ة ي ةةرد مةةن واليت ة بحك ة قضةةا ي ،ولةةأل ثن تقةةو
بالمصالص المستع لة ألوالديا في حالة حصول مانع لأل ".
وممةا يالحةةظ علة يةةيا النصةوص ثن المشةةر المغربةةي قةةد حصةر المسةةؤولية المترتبةةة عةةن
األفعال الضار التي يرتكبنا القصر باأل فاأل بعد وفات  .ثما الو ي ثو المقد ثو غيريما من
األ ول واألقار فال يس لون عن الضرر اليي يحد القا ر ولو كان مقيما في كنفن  ،مةا لة
يكن ييا القا ر منمال ت سناد كفالت لين بموجب ثمر قضا ي ادر عن القاضةي المكلةف
بشةةؤون القا ةرين المادتةةان  17و 22مةةن قةةانون كفالةةة األطفةةال المنملةةين .

ن المشةةر

المغربي جع مةن واليةة األ الراهةد علة ثوالدا القا ةرين تثبةن بم ةرد مةيالد ولةدا الةيكر ثو
األنثة

المةةاد  231مةةن مدونةةة األسةةر ليقةةو بالعنايةةة بشةةؤون المح ةةور الشخصةةية مةةن توجية

دينة ةةي وتكة ةةويني و عة ةةداد للحية ةةا  ،كمةةةا يقة ةةو بك ة ة مة ةةا يتعلة ة ب عمة ةةال اإلدار العادية ةةة ألمة ةةوال

المح ور الم ةةاد  35فة ة  1مةةةن المدونةةةة ليتحمة ة بالمقابة ة المسةةةؤولية المدنية ةةة عة ةةن ثبنا ة ة

القا رين السةاكنين معة .ثما واليةة األ الراهةد علة ثوالديةا القا ةرين فنةي احتياطيةة تقةو فةي
حالةةة عةةد وجةةود األ بسةةبب وفات الفصة  85مةةن ق.ل ، .وثيضةةا بسةةبب غيابة ثو فقدانة
لأليلية ،ثو بغير ذلك المادتان  231و 238من مدونة األسر .
ويترتب عل هر الرقابة عل القا ر ثن مسؤولية األبوين عل ابننما القا ر ال تقو ال
ذا كان يعيش في كنفنما ويوجد تحن رقابتنما ،وييا يةو المقصةود بشةر اإلقامةة الةوارد فةي
الفص  85من ق.ل .ولي

السكن معنمةا ،بمعنة آخةر ثن الرقابةة لة تنقطةع بسةبب واقعةة

قانونية كالوفا ثو الغيا ثو فقدان األيلية ثو بسبب قانوني كما لو انتقلن الرقابة ل المدرس
ثو موظف الشبيبة والرياضة ثو معل الحرفة ،ثو بزواج الفتا القا ر.
ثمةةا ذا مةةا قةةا األبةةوين بطةةرد القا ةةر مةةن المسةةكن ثو فةةر يةةو من ة مةةن تلقةةاء نفس ة  ،فةةإن
رقابتنما ت

قا مة رغ تعط السكن  ،وتقو معنا مسؤوليتنما المدنية عن ثفعال الضار .

و ذا كانةةن مسةةؤولية األبةةوين تنقطةةع بانتقةةال رقابةةة القا ةةر ل ة الغيةةر ":المعل ة  ،موظةةف

الشبيبة والرياضة ،معل الحرفة والمخدو " ،،فإننا تعود لينما بعود الرقابة لينما ،وذلك مةثال
بخروج القا ر من المدرسة ثو بعودت من التدريب عل تعل الحرفة ،ثو انصراف من العم .
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وتنتني مسؤولية األبةوين ببلةوه ابننمةا سةن الرهةد ،ألن قرينةة الخطة المقةرر بحة األبةوين
تنتني بترهيد القا ر ثو بلوغ سةن الرهةد القةانوني ،وال يمكةن مسةاءلة األ ثو األ حينئةي ال
ذا ث بن المضرور ارتكابنما خط معينا يبرر مسؤوليتنما.
 -الرقابة بسبب الحالة العقلية :األ

ثن تنتني الرقابة عل القا ةر ببلوغة سةن الرهةد،

ويةةي فةةي القةةانون المغربةةي بترهةةيد القا ةةر ثو تمامة الثامنةةة عشةةر مةةن العمةةر .ولكةةن ،قةةد يبلةةغ
القا ةةر س ةةن الره ةةد وي ةةو ال يتمت ةةع بق ةةواا العقلي ةةة نتي ةةة

ةةابت بع ةةاري م ةةن ع ةةواري األيلي ةةة

كةةال نون مةةثال ثو اخةةتالل العق ة  ،وفةةي يةةيا الحةةاالت فإن ة يبق ة بحاجةةة ل ة الرقابةةة ال بسةةبب
قصرا ،و نما بسبب حالت العقلية .ويتةول الرقابةة علية قانونةا األ واأل وغيريمةا مةن األقةار
ثو األزواج ،ذا كانوا يسكنون معن  ،ولو كانوا بالغين سن الرهد .ويطب نف

الحك علة مةن

يتحم بمقتض عقد رعاية يؤالء األهخاص ثو رقابتن الفص  85ف  6و 7من .ل. .

ويكةةيا ،ي نةةر ثن مصةةدر الرقابةةة عل ة الم ةةانين وغيةةري مةةن مختلةةي العق ة  ،قةةد يكةةون

القانون بالنسبة لألهةخاص الةيين حةددي الفصة  85فة  6مةن ق.ل ، .وقةد يكةون االتفةاق
كما لو ت وضع الم نون ثو مخت العقة بمقتضة عقةد تحةن رعايةة مصةحة خا ةة بةاألمراي
العقلية ثو طبيب ثو ممري تسند لي رعاية ورقابة الم نون ثو مخت العق .
وكيفمةةا كةةان مصةةدر يةةيا الرقابةةة الواقعةةة علةة الم نةةون ومخت ة العقةة  ،فيشةةتر لقي ةةا
مسةةؤولية المكلةةف برعايت ة ورقابت ة  ،ثن يرتكةةب الم نةةون ومخت ة العق ة الفع ة الضةةار فةةي فتةةر
ذيا عقل عن  ،ويعتبةر الشةخع المصةا بحالةة فقةدان العقة بكيفيةة متقطعةة ،كامة األيليةة
خالل الفترات التي يؤو

لي عقل فينا الماد  217من مدونة األسر

 الرقابة ةةة بسة ةةبب تعل ة ة حرفة ةةة ثو ة ةةنعة :نة ةةع الفص ة ة  85ف ة ة  4مة ةةن ق.ل .عل ة ةثن":ثربا الحرب يس لون عةن الضةرر الحا ة مةن متعلمةين خةالل الوقةن الةيي يكونةون فية
تحن رقابتن ".

ف ربا الحرب يس لون عن األضةرار التةي تحةدر بفعة غيةر مشةرو مةن متعلمةين  ،ث نةاء

الوقةةن الةةيي يوجةةدون فية تحةةن رقةةابتن  ،ذ فةةي يةةيا الحالةةة تنقطةةع مسةةؤولية األبةةوين بانقطةةا
رقابتنما عل ابننما القا ر الموجود تحن رقابة ر الحرفة ثو الصنعة ،فإن در من المةتعل
فع ثضر بالغير ،افتري القانون ثن معل الحرفة ثو الصنعة قد قصر في رعاية ورقابة متعلم .
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وألن تبرير المسؤولية المدنيةة علة مةتعل الحرفةة ثو الصةنعة يةو خضةوع للرقابةة ،فإنة ال
يكون كيلك ال ذا كان ييا المةتعل قا ةرا لة يبلةغ سةن الرهةد ،ثمةا ذا كةان راهةدا ثو مرهةدا
يعم لد

احب الحرفة ثو الصنعة فال تقو مسؤولية ر الحرفة ثو الصنعة ال وف القواعةد

العامة في المسؤولية.

ي ب ثن يكةون المةتعل مةازال فةي طةور تعلة الصةنعة ثو الحرفةة ،ألنة

ذا كان قد اكتم تعليم أل ول الحرفة ثو الصنعة ،فإن يعتبر في يةيا الحالةة ثجيةرا لةد ر
الحرفة ثو الصنعة ولي

متعلما عندا ،ويس ل ر الحرفة ثو الصنعة في ييا الحالة عن ثفعال

األجي ةةر ف ةةي ط ةةار مس ةةؤولية المتب ةةو ع ةةن ثعم ةةال الت ةةابع وفق ةةا ألحك ةةا الفصة ة  85فة ة  3م ةةن
ق.ل. .
 -2ارتكا الخاضةع للرقابةة عمةال غيةر مشةرو ثو عمةال ضةارا بةالغير ،فةإذا كةان االلتةزا
بالرقابة عل هخع قا ما قانونا ثو اتفاقا بحسب الحاالت التي رثينايا سابقا والمتمثلة فةي كة

من مسؤولية األبوين عن ثفعال ثبنا نما القا رين ،ومسؤولية األبوين واألقار ومن في حكمنة
عةةن المختلةةين عقليةةا الةةيين يةة تحةةن رع ةةايتن  ،وثخيةةرا مسةةؤولية ثرب ةا الحةةرب ع ةةن ثفع ةةال
متعلمةين  ،فةةال يعةد متةةولي الرقابةةة فةي مثة يةيا الحالةة مسةةؤوال ال ذا ارتكةب الخاضةةع للرقابةةة
عمال غير مشرو ثلح ضررا بالغير خالل الوقن اليي يوجد في تحن رقابت  .ثما ذا انقطعن
ييا الرقابة بسبب آخر فإننا ال تقو مسةؤوليت  .ويكةيا ،ذا انقطعةن مسةؤولية األبةوين بتواجةد
القا ر بالمدرسة تحن رقابة المعل ثو تواجدا بالملعب تحن رقابة موظةف الشةبيبة والرياضةة،
قامن مسؤولية ييين األخيرين .وتنتني مسؤولية ييين الشخصين بخةروج القا ةر مةن المدرسةة
ثو مةةن الملعةةب ثو الصةةالة الرياضةةية لتعةةود ل ة مسةةؤولية األبةةوين ،وتنقطةةع مس ةؤولية ر الحرفةةة
بخ ةةروج الم ةةتعل م ةةن الوره ةةة وعودتة ة لة ة المن ةةزل لتحة ة محلن ةةا مس ةةؤولية األب ةةوين ،وبالنس ةةبة
لمسؤولية مراقبي الم نون ومخت العق  ،فتنتني بوضع المريض تحن رعايةة ورقابةة الطبيةب ثو
المصةةحة ،لتنتنةةي مسةةؤولية يةةؤالء األخي ةرين بعةةود الرقابةةة ل ة األبةةوين ثو األزواج ثو األقةةار ،

ويكيا....

ويشتر كيلك لقيا مسؤولية متولي الرقابة في ييا الحةاالت ،ثال يكةون الضةرر قةد لحة
بالخاضع للرقابة نفس فال تقةو مسةؤولية متةولي الرقابةة ،كمةا لةو ثلحة الغيةر ضةررا بالقا ةر فةي
المدرسةةة ،ثو ثلح ة القا ةةر الضةةرر بنفس ة فةةي المدرسةةة ،فةةال تقةةو مسةةؤولية المعل ة فةةي يةةاتين
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الحالتين عل ثساس مسةؤولية متةولي الرقابةة ،و نمةا تكةون مسةؤوليت علة ثسةاس القواعةد العامةة
للمسؤولية.
واأل
ولكن لي
دي

ثن يكون العم غير المشةرو الةيي ارتكبة الخاضةع للرقابةة يةو عمة هخصةي.
يناك ما يمنع من ثن يكون ييا العم يو فع هيء تحن حراسةة القا ةر ،كمةا لةو

قا ر هخصا بسيار ثو دراجة كان يقوديا ،فمسؤوليت تقو في مث ييا الحالةة بصةفت

حارسا للشيء ،ويكون متولي الرقابة مسؤوال في مث ييا الحالة عن الضرر اليي لح بالغير.
والعمة غيةةر المشةةرو يقةةع مةةن مميةةز ،ثمةةا ذا كةةان الخاضةةع للرقابةةة غيةةر مميةةز فةال يسة ل
مةةدنيا عةةن الضةةرر الحا ة بفعلة  .ويطبة نفة

الحكة علة فاقةةد العقة  ،بالنسةةبة لة األفعةةال

الحا ةةلة فةةي حالةةة جنون ة الفص ة  96مةةن ق.ل ، .ومةةع ذلةةك يمكةةن فةةي مث ة يةةيا الحال ةة
بات الركن المادي اليي يشك اعتداء في فع عدي التمييةز ،وذلةك مةن ثجة قيةا مسةؤولية

متولي الرقابة ،ال من ثج قيا مسؤوليت الشخصية.

و ذا تحق ييان الشةرطان قامةن مسةؤولية متةولي الرقابةة .وتعةد مسةؤوليت ث ةلية ذا كةان
الخاضع للرقابة غير مميز ،ثما ذا كان الخاضةع للرقابةة مميةزا فيكةون ثمةا المضةرور مسةؤوالن،
ويمةةا المميةةز نفس ة وتكةةون مسةةؤوليت ث ةةلية ،ويةةي مسةةؤولية هخصةةية عل ة األغلةةب تخضةةع
ألحكةةا الفصةةلين  77و 78مةةن ق.ل . .ومتةةولي الرقابةةة ،وتكةةون مسةةؤوليت تبعيةةة علة ثسةةاس
المسؤولية عن فع الغير طبقا ألحكا الفص  85من ق.ل. .
الثا :دفع المسؤولية
يتبين من ثحكا الفص  85من .ق.ل ، .ثن متولي الرقابة يسةتطيع ثن يةدفع المسةؤولية
عن نفس بطريقتين ،ويما نفي الخط  ،ونفي عالقة السببية بين الخط المفتري وبين الضرر.
 -1نفي الخط  :يستطيع المكلةف بالرقابةة ثن يةدفع المسةؤولية عةن نفسة بإ بةات ثنة قةا
بواجب الرقابة ،ثي بنفي الخط عن نفس  .فإذا ث بن المكلف بالرقابة ثن قا بكة مةا يلةز مةن

الرقابةةة واإلهةراب والعنايةةة ،واتخةةي جميةةع االحتياطةةات المعقولةةة مةةن ثجة منةةع وقةةو الضةةرر مةةن
قب ة الخاضةةع لرقابت ة  ،ومةةع ذلةةك ل ة تمنع ة مةةن ارتكةةا الفع ة المسةةبب للضةةرر ،فإن ة ال يعةةد
مسةةؤوال فةةي مثة يةةيا الحالةة،وفي يةةيا نةةع الفصة  85فةةي فقرتة  5علة ثن األبةةوين وثربةةا
الحةةرب يسة لون عةةن الضةةرر الحا ة مةةن القا ةةر الخاضةةع لرقةةابتن ال ذا ث بةةن األ ثو األ
117

وثربا الحرب ثننة لة يتمكنةوا مةن منةع وقةو الفعة الةيي ثد

لينا.كمةا نةع فةي فقرتية 6

و 7عل ة ثن األ واأل وغيريمةةا مةةن األقةةار ثو األزواج يس ة لون عةةن األضةةرار التةةي يحةةد نا
الم ةةانين وغيةةري مةةن مختلةةي العق ة  ،ذا كةةانوا يسةةكنون معن ة  ،ولةةو كةةانوا بةةالغين سةةن الرهةةد.
وتلزمن ييا المسؤولية ما ل يثبتوا :ثننة باهةروا كة الرقابةة الضةرورية علة يةؤالء األهةخاص؛
ثو ثنن كانوا ي نلةون خطةور مةري الم نةون؛ثو ثن الحاد ةة قةد وقعةن بخطة المتضةرر.ويطب
نف

الحك عل من يتحم بمقتض عقد رعاية يؤالء األهخاص ثو رقابتن .
 -2نفةةي عالقةةة السةةببية بةةين الخط ة المفتةةري والضةةرر :ذا ث بةةن المكلةةف بالرقابةةة ثن

الضةةرر كةةان سةةيقع ال محالةةة حتة لةةو قةةا بواجةةب الرقابةةة بمةةا ينبغةةي مةةن العنايةةة، ،كة ن يثبةةن ثن
الضرر قد وقع بالنسبة ل بسبب ثجنبي ال يد ل فية  ،كةالقو القةاير ثو خطة المضةرور ثو خطة
الغير .فإذا ث بن المكلف بالرقابةة ثن الحةادر الةيي ثوقةع الضةرر وقةع بشةك مفةاجء لة يكةن

باإلمكةةان توقعة  ،ولة يكةةن مةةن الممكةةن دفعة  ،فةةإن ذلةةك يةةؤدي لة انتفةةاء عالقةةة السةةببية بةةين
خطئ المفتري والضرر ،وبالتالي عد قيا مسؤوليت .
و ذا اسةةتطا متةةولي الرقابةةة ثن يةةدفع المسةةؤولية عةةن نفسة فةةال يبقة ثمةةا المضةةرور سةةو
الرجو عل الخاضع للرقابة .فإذا كان مميةزا علية بةات الخطة فةي جانبة ذا كانةن مسةؤوليت
تقةةو علة خطة هخصةةي ،ثمةةا ذا كةةان غيةةر مميةةز فةال يسة ل مةةدنيا عةةن الضةةرر الحا ة بفعلة .
ويطب نف

الحك عل فاقد العق  ،بالنسبة ل األفعال الحا لة فةي حالةة جنونة  ،وقةد سةب

التطرق ل موقفنا من ييا سابقا.
وفةةي األخيةةر نشةةير ل ة ثن ة ذا ل ة يسةةتطع المكلةةف بالرقابةةة دفةةع المسةةؤولية عةةن نفس ة ،
وبالتالي دفةع التعةويض للمضةرور ،فإنة يحة لة الرجةو علة الخاضةع للرقابةة بمةا دفةع ذا كةان
الخاضع للرقابة مميزا ،وذلك في الحدود التي يكون فينا الخاضةع للرقابةة مسةؤوال عةن تعةويض
الضرر ،ثما ذا كان الخاضع للرقابة غير مميز ،فال يح للمكلف بالرقابة الرجو علي ألن غير

مسؤول عن تعويض الضرر بسبب عد تمييزا الفص  96من ق.ل.
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المطلب الثاني :مسؤولية المتبو عن ثعمال التابع
نصن الفقر الثالثة من الفص  85من .ل .عل ثن":المخةدومون ومةن يكلفةون غيةري
برعاية مصةالحن يسة لون عةن الضةرر الةيي يحد ة خةدامن ومة موروي فةي ثداء الوظةا ف التةي
ه ةةغلوي فين ةةا" ،ثي ثن المتب ةةو يك ةةون مس ةةؤوال ع ةةن الض ةةرر ال ةةيي يحد ة ة تابعة ة بعملة ة غي ةةر
المشرو  ،مت كان واقعا من في حال ت دية وظيفت ثو بسببنا.
ويالحظ ينا الفرق ال ويري بين مسؤولية المتبو عن فع التةابع ،ومسةؤولية األبةوين عةن
فع ة ثبنا نمةةا القا ةةرين ،و ةةاحب الحرفةةة والمكلةةف برعايةةة الم نةةون وفاقةةد العق ة  .حيةةث ن
مسؤولية يؤالء األخيرين تقو عل ثساس خط مفتري قاب إل بات العك كمةا رثينةا ذلةك مةن
قب ة  ،ثمةةا مسةةؤولية المتبةةو عةةن ثعمةةال التةةابع فنةةي تقةةو عل ة خط ة مفتةةري غيةةر قاب ة إل بةةات
العك .

ونتناول في ضوء الفقر الثالثة من الفصة  85مةن .ق.ل .ثسةاس مسةؤولية المتبةو عةن

ثعمال التابع ،وهرو قيامنا ،وكيفية دفعنا ،وح المتبو في الرجو عل التابع.
ثوال :ثساس مسؤولية المتبو عن ثعمال التابع:
لقةةد اختلةةف الفقة حةةول تحديةةد ثسةةاس مسةةؤولية المتبةةو عةةن ثعمةةال التةةابع ،وظنةةرت فةةي
ييا الش ن عد ن ريات حاولن تحديد ييا األساس وتبريرا ،وحسةبنا فةي يةيا المقةا ثن نعةرج
وباختصار هديد عل ثي ييا الن ريات عل الشك اآلتي:
 -1الخط المفتري :وييا يو األساس التقليةدي الةيي تقةو علية مسةؤولية المتبةو عةن
ثعمال التابع .ويو يقو عل خط في الرقابةة ثو فةي التوجية ثو االختيةار .فةإذا بةن الخطة فةي
جانةةب التةةابع وقامةةن مسةةؤوليت  ،فيفتةةري ب ة ن المتبةةو ثخط ة فةةي رقابت ة ثو فةةي توجين ة ثو فةةي
اختيارا ،وييا االفتراي ال يقب

بات العك  .وبالتالي ال يستطيع المتبو ثن يدفع المسؤولية

عن نفس بإ بات ثن قا بواجب الرقابة ثو التوجي ثو ثن ثحسن االختيةار ،و نمةا علية ثن يثبةن
انتفاء عالقة السةببية بةين خطة التةابع وبةين الضةرر الةيي لحة المضةرور .وتقةو يةيا المسةؤولية

ولةةو ل ة يكةةن المتبةةو حةةرا فةةي اختيةةار تابع ة  ،مت ة كانةةن ل ة علي ة سةةلطة فعليةةة فةةي رقابت ة وفةةي

توجين (.)120
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وقد تعرضن ييا الن رية النتقادات كثير  ،ثيمنةا :ثن افتةراي الخطة فةي جانةب المتبةو
ي ب ثن يعطي الحة فةي نفةي يةيا االفتةراي ،وذلةك بإ بةات ثنة لة يخطةء فةي الرقابةة وال فةي
التوجي ة .ولكن المتبةةو ال يسةةتطيع ثن يةةدفع المسةةؤولية عةةن نفس ة بإ بةةات ثن ة ل ة يخطةةء .وثن
المتبو يعد مسؤوال عن ثعمال تابع  ،مت قامن مسؤولية التةابع ،حتة لةو كةان عةدي التمييةز.
وبالتالي القول ب ن ثسةاس مسةؤولية المتبةو يةو خطة مفتةري ال يتماهة مةع التسةلي بمسةؤولية
المتبةةو عةةدي التمييةةز .ة ن االلت ةةاء لة فكةةر خطة المتبةةو  ،ولةةو كةةان يةةيا الخطة مفترضةةا،
يقتضةةي الن ةةر لة مسةةؤولية المتبةةو علة ثننةةا مسةةؤولية ذاتيةةة ،والحةةال ثننةةا مسةةؤولية عةةن فعة
الغير ،وييا يعني مكان رب الن ر عن خط المسؤول في تقريريا
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 -2تحم التبعة :ير ثنصار يةيا الن ريةة ثن المتبةو ينتفةع بنشةا تابعة  ،وبالتةالي علية

ثن يتحم تبعة ييا النشا وفقا لمبدث الغر بالغن  .ويترتب عل ذلك ثن المتبو يعةد مسةؤوال
حتة لةةو اسةةتطا ثن يثبةةن نفةةي عالقةةة السةةببية بةةين خطئة وبةةين الضةةرر .كمةةا ثن يةةيا الن ريةةة ال
تمنع من قيا مسؤولية المتبو حت لو كان عدي التمييز.
وقد تعرضن ييا الن رية ثيضةا النتقةادات عةد  ،ثيمنةا :لةو كةان تحمة التبعةة يةو ثسةاس
مسةةؤولية المتبةةو عةةن ثعمةةال التةةابع ،فإنة ي ةةب ثن يكةةون المتبةةو مسةةؤوال عةةن جميةةع األعمةةال
الضار التي يرتكبنا التةابع ولةي

فقةط عةن األعمةال غيةر المشةروعة .واألمةر خةالب ذلةك ،فةال

تقو مسؤولية المتبو ال ذا قا الخط في جانب التابع ،حت لةو كةان مفترضةا .وثيضةا لةو كةان
تحم التبعة يو ثساس مسةؤولية المتبةو عةن ثعمةال التةابع ،فإنة ال يحة للمتبةو الرجةو علة

التابع ،عندما يدفع للمضرور التعويض المسةتح عةن الضةرر الةيي لحة بة نتي ةة خطة التةابع.
ولكةةن األمةةر خةةالب ذلةةك ،ذ يح ة للمتبةةو الرجةةو عل ة التةةابع فةةي الحةةدود التةةي يكةةون فينةةا
التابع مسؤوال عن تعويض الضرر
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 -3النيابة القانونية :ير ثنصار ييا الن ريةة ثن مسةؤولية المتبةو عةن ثعمةال التةابع تقةو

عل ثساس النيابة ،وييا النيابة يي قانونية .ويترتةب علة ذلةك ثن التةابع يةو نا ةب قةانوني عةن
المتبو  ،والمتبو يس ل عن ثعمال كما يس ل األ ي عن تصرفات نا ب .
 -145ادرية العىوي العبدالوي :المرجف السابق،ت .212
-146عبدالرزاق السنهوري :الوسيط،...مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند .1046 ،690
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لكن يرد عل ييا الن رية ب ن النيابة ب ميع ثنواعنا ال تكون ال في التصرفات القانونيةة،
وال تكون في األعمال المادية غير المشروعة
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 -4الحل ةةول :ي ةةر ثنص ةةار ي ةةيا الن ري ةةة ثن الت ةةابع يحة ة محة ة المتبة ةو  ،وبالت ةةالي تع ةةد
هخصيت امتدادا لشخصية المتبو  .ويترتب عل ذلك ثن ما يقع من التابع من خط  ،فك ن قد
وقع من المتبو ذات .

ويرد عل ذلك ثن ييا الن ريةة تقةو علة افتةراي بعيةد عةن الواقةع ،وذلةك ألن هخصةية

التابع ال تعد في الواقع امتدادا لشخصية المتبو

()124

.

 -5الضةةمان ثو الكفالةةة :يةةر ثنصةةار يةةيا الن ريةةة ثن المتبةةو يعةةد كفةةيال متضةةامنا عةةن
ثعمةةال التةةابع ت ةةاا الغيةةر .ويترتةةب عل ة ذلةةك ثن ة ذا ثلح ة التةةابع بخطئ ة ضةةررا بةةالغير ،يح ة
للمضةةرور الرجةةو مةةا عل ة التةةابع ثو عل ة المتبةةو ثو عل ة كاليمةةا متضةةامنين .ومصةةدر كفالةةة
المتبو في مث ييا الحال يو القانون ال العقد.

لكن ،يرد عل ذلك ب ن مصدر الكفالة يو العقةد ال القةانون ،وعالقةة التبعيةة بةين المتبةو

والتابع يمكةن ثن تنشة خةارج نطةاق العقةد ،وقةد ثخةيت محكمةة الةنقض المصةرية بنةيا الن ريةة
في بعض قراراتنا ،وفي بعض اآلخر مننا ثخيت بن رية الخط المفتري افتراضا ال يقبة
العك

()125

بةات

.

لكننةةا نعتقةةد ب ة ن الضةةمان ك سةةاس لمسةةؤولية المتبةةو عةةن ثعمةةال التةةابع ال يسةةتقي مةةع

مسؤولية المتبو عندما يكون عةدي التمييةز ،فالكفية المتضةامن سةواء ثكةان بموجةب العقةد ثو
بموجب القانون ي ب ثن تتوافر في األيليةة الكاملةة .ونعتقةد بة ن ن ريةة الخطة المفتةري الةيي
ال يقب

بات العك

يةي ثقةر الن ريةات ك سةاس لمسةؤولية المتبةو عةن ثعمةال التةابع ،علة

الرغ من االنتقادات التي وجنن لنيا الن رية.
انيا :هرو قيا مسؤولية المتبو عن ثعمال التابع
-146محمود جالل حمزة :العمل في الميروع،...المرجف السابق،ت .196
-146محمد وحيد الدينسوار:المصادر غير اإلرادية لاللتزام ،المرجف السابق ،بند ،757ت  147و .148
 -149أش ا إل ا قاارا ا ه ا المحكم ا د .ساامام ماارق الاافا  ...الفع ا الض ا  ...المجم ا الث ن بن ا  286ص 904
وم يماه .
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يتوقةةف قيةةا مسةةؤولية المتبةةو عةةن ثعمةةال التةةابع ،وفقةةا ألحكةةا الفصة  85مةةن ق.ل.
عل توافر هرطين جويرين ،ويما :ارتبا المتبو بعالقةة التبعيةة بالتةابع ،و حةدار التةابع ضةررا
بالغير ث ناء ت ديت للخدمة ثو بمناسبتنا.
 -1ارتبا المتبو بعالقة التبعية بالتابع:
يتوق ةةف قي ةةا عالق ةةة تبعي ةةة ب ةةين المتب ةةو والت ةةابع خض ةةو الت ةةابع للمتب ةةو  ،وتنفي ةةي ثوام ةةرا
وتعليماتة ة  ،وتم ةةنص عالق ةةة التبعي ةةة س ةةلطة فعلي ةةة للمتب ةةو علة ة الت ةةابع ،تخولة ة

ةةدار األوام ةةر

والتعليمات لة والرقابةة واإلهةراب علية فةي تنفيةي العمة المطلةو منة ( .)126واأل ة ثن تنشة

ييا العالقة بين المتبو والتابع عن عقد العم  ،ألن عالقة التبعيةة بةين العامة ور العمة يةي

ركةةن ثساسةةي فةةي يةةيا العقةةد ،فةةإن يةةي انتفةةن ال يمكةةن و ةةف بعقةةد العم ة  .ولكةةن قيةةا يةةيا
العالقة ال يتوقف عل وجود عقد ،فيمكن ثن تنشة خةارج طةار العقةد)127(،ومةن ذلةك مةثال ذا
بن بطالن عقةد العمة  ،فةإن ذلةك ال يةؤدي لة انتفةاء عالقةة التبعيةة بةين ر العمة والعامة ،

و نما تبق ييا التبعية قا مة طالما ثن ر العم كانن ل سلطة فعلية عل العام  ،وبالتةالي ال
يشتر ثن تكون ييا السلطة هةرعية ،كمةا ثن يةيا العالقةة تقةو حتة لةو لة يكةن المتبةو حةرا
في اختيار تابع .وال يكفي لقيا التبعيةة ثن يمةارس المتبةو الرقابةة والتوجية علة التةابع بموجةب
السلطة الفعلية التي يملكنا علي  ،و نما ي ب ثن تكون الرقابةة والتوجية فةي عمة ينفةيا التةابع
لحسةةا المتبةةو  .وبنةةيا يمتةةاز المتبةةو عةةن متةةولي الرقابةةة ،فةةاأل واأل فةةي ممارسةةتنما الرقابةةة
والتوجية ة علة ة ابننم ةةا القا ةةر يع ةةدان مكلف ةةان بالرقاب ةةة قانون ةةا علة ة ابننم ةةا ،وال يع ةةد متبوع ةةا
لنما،ور الحرفة اليي يدر القا ر علة تعلة ث ةولنا ،ال يعةد متبوعةا و نمةا مكلفةا بالرقابةة،
ألن الرقابة والتوجي التي يمارسنا عل القا ر ليسن في عم ينفيا القا ر لحساب  .ثيضا ذا
انعدمن سلطة المتبو في الرقابة والتوجي عل التابع ،فال تقو عالقة التبعية بيننمةا ،كالطبيةب
الةةيي يقةةو بةةإجراء عمة جراحةةي فةةي مصةةحة خا ةة لحسةةاب مقابة دفةةع ثجةةر غرفةةة العمليةةات

للمصحة  .وكيلك الحال في عقد المقاولة ،ذ تنعد سلطة ر العم في الرقابة والتوجي عل
المقاول ،وبالتالي يعد المقاول مستقال في تنفيي عمل  ،ال تابعا ل .
 -126سىيمان مرية :الوافي ،العمل الءار ،..المجىد الثاني ،بند  ،275ت  827وما يىيه.
 -127عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،...مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند  678و ما يىيه ،ت  1015وما يىيها.
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وعنةدما يكةون مصةدر عالقةة التبعيةةة يةو العقةد ،فةإن مسة لة تكييةةف يةيا العقةد تعةد مسة لة
قانونية يخضع فينا قاضي الموضو لرقابة محكمة النقض .ييا من ناحية ،ومن ناحية ثخةر ال
يتقيةةد قاضةةي الموضةةو بةةالتكييف الةةيي يعطي ة المتعاقةةدان لعق ةديما ،ويمكةةن ثن تنش ة عالقةةة
التبعيةةة مةةن عقةةد الوكالةةة وذلةةك ذا كةةان الوكي ة يخضةةع فةةي تنفيةةي العم ة الم ة ذون ل ة ب ة لرقابةةة
الموكة وتوجينة  ،ذ يصةةدر لة تعليماتة وثوامةةرا المتعلقةةة بنةةيا الشة ن بة دق التفا ةةي  ،وبمةةا ثن
األ

في الوكالةة ثننةا م انيةة ،فةيمكن ثن تقةو عالقةة التبعيةة حتة لةو لة يكةن التةابع يتقاضة

ثجةرا عةةن العمة الةةيي ينفةةيا لحسةةا المتبةةو  ،هةةريطة ثن يكةةون خاضةةعا فةةي تنفيةةي يةةيا العمة
لرقابة و هراب وتوجية المتبةو  .و ذا بةن للمتبةو حة الرقابةة والتوجية علة التةابع فةي تنفيةيا
العم الةيي يقةو بة لحسةا المتبةو  ،فةال عبةر بعةد ذلةك باسةتعمال المتبةو لنةيا الحة  ،وال
بعةةد اسةةتعمال يةةاا مطلقةةا ،و نمةةا يشةةتر فقةةط ثن يكةةون باسةةتطاعة المتبةةو مباهةةر يةةيا الحة
بنفس ثو عن طري من يمثل  .وييا يصص ذا كان مصدر عالقة التبعية يو العقد.

ثما ذا كانن يناك سلطة فعلية خارج نطاق عقد ،لشخع عل آخر ،كما في حالة العقد
الباط  ،فةال يمكةن القةول بوجةود عالقةة تبعيةة ال ذا كةان المتبةو قةد مةارس سةلطت الفعليةة فةي
الرقابة والتوجي  ،كمةا سةب وثهةرنا قبلة .و ذا كانةن عالقةة التبعيةة مسةتمد مةن عقةد العمة علة
الغالب ،فإننا ال تستلز اإلهراب المستمر للمتبو عل التابع ،وبالتالي بقاء التابع تحن ثن ار
المتبةةو بشةةك دا ةة  ،كمةةا ثننةةا تبقةة قا م ةةة ذا مةةا ق ةةا المتبةةو بتفةةويض سةةلطت فةةي الرقاب ةةة
واإلهراب والتوجي عل التابع ل هخع آخر.
كما ثن عالقة التبعية ال تتناف في مث ييا الحالة مع االستقالل الفني للتةابع فةي عملة ،
ذ ال يشتر لقيةا عالقةة التبعيةة ثن يكةون المتبةو عالمةا باأل ةول الفنيةة للعمة الةيي يقةو بة
التابع ،ويترتب عل ذلك ثن يمكن ثن يكون التابع مسةتقال مةن الناحيةة الفنيةة فةي تنفيةي عملة ،
ال ثنة يبقة مةع ذلةةك خاضةةعا للسةلطة الفعليةةة للمتبةو مةةن الناحيةةة اإلداريةة ،فقةةد يسةةتخد ر

العم مةثال فةي مشةروع عمةاال مةن ذوي اختصا ةات فنيةة متنوعةة ،مثة المحاسةب والمننةدس
المعمةةاري والطبيةةب والمحةةامي ،...فةةال يعق ة ثن يل ة ر العم ة بةةالنواحي الفنيةةة لعم ة جميةةع
يؤالء األهةخاص .ويترتةب علة ذلةك ثن عالقةة التبعيةة ال تسةتلز قيةا المتبةو باإلهةراب علة
التابع وتوجين من الناحية الفنية ،فمنندس المعلوميات مثال يبق مستقال فةي عملة مةن الناحيةة
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الفنيةةة ذا كةةان ر العم ة غيةةر مخةةتع فةةي يةةيا الم ةةال ،وكةةيلك الحةةال بالنسةةبة للمستشةةار
القانوني اليي يتعاقد مع حد الشركات من ثج تقدي المشور القانونيةة لنةا ،ال ثنة يخضةع
لسلطة المتبو اإلدارية وإلهراف وتلقي األوامر من بالنسبة لألعمال التي ي ب علي القيا بنا،
وساعات العم اليومية.
ثما ذا كان المتبو ملما ب ول العم الفني للتابع ،فتشم سلطت عل التابع في الرقابة
والتوجية ة الناحي ةةة الفني ةةة ك ةةيلك ،كم ةةا ل ةةو ك ةةان ر العمة ة منن ةةدس معم ةةاري ،ف ةةإن المنندسة ةين
المعمةاريين الةةيين يعملةون فةي مشةةروع يخضةةعون لسةلطت الفعليةةة فةةي توجية األوامةةر واإلهةةراب
والرقابة حت من الناحية الفنية ثيضا .ثمةا بالنسةبة للطبيةب الةيي يعمة فةي مصةحة خا ةة ،فقةد
اختلف الفق فيمةا ذا كانةن ينةاك عالقةة تبعيةة فةي مثة يةيا الحالةة بالنسةبة لألعمةال العالجيةة
التي يقو بنا الطبيب .فالبعض ير ب ن الطبيب في مث يةيا الحالةة يحةتفظ باسةتقالل تةا فةي

ثداء ييا األعمال ،وال ي وز لمالك المصحة ثن يتدخ في ثعمةال الطبيةب يةيا ،كمةا ال يحة

لة ة ثن يص ةةدر للطبي ةةب تعليم ةةات تتعلة ة بن ةةيا األعم ةةال .وبالمقابة ة ال تق ةةو مس ةةؤولية ةةاحب

المصةةحة عةةن يةةيا األعمةةال باعتبةةارا متبوعةةا)128(.ويةةر الةةبعض اآلخةةر ثنة ال يشةةتر ثن يكةةون
المتبو قادرا عل الرقابة والتوجي من الناحية الفنية ،و نما يكفي ثن يكون قادرا عل ذلك مةن
الناحية اإلدارية ،وبالتالي فإن احب المصةحة يعةد متبوعةا بالنسةبة لألطبةاء الةيي يعملةون لدية

حت لو ل يكن طبيبا مقيما(،)129وقد ار الخالب في فرنسا ثيضا حةول مةد تة ير االسةتقالل
الفن ةةي للت ةةابع علة ة قي ةةا عالق ةةة التبعي ةةة ،وخا ةةة بالنس ةةبة لممارس ةةي المن ةةن الص ةةحية كاألطب ةةاء

والممرضات والقابالت .فقد قررت محكمة النقض الفرنسية ،وثيدتنا في ذلك محكمة التناز ،
ثن األطباء وممرضةات التوليةد يحتف ةون ،علة خةالب العمةال اآلخةرين فةي المؤسسةة الصةحية،

بمس ةةؤولية هخص ةةية ع ةةن اإلض ةةرار الناجم ةةة ع ةةن ممارس ةةة نش ةةاطن المنن ةةي)130(،وق ةةد ثقام ةةن
 -128سىيمان مرية :الوافي ،....الفعل الءار ،...المجىد الثاني ،بند  ،275ت  837و .838

 -129عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،...مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند  ،679ت .1022
 -130نقةةض فرنسةةي ،الغرفةةة المدنيةةة األولةةض فةةي  ،1995/10/30مجموعةةة ية اررات الغرفةةة المدنيةةة األولةةض لعةةام  ،1995ريةةم
 .383وكةةذلك يةرار الغرفةةة ذاتهةةا الصةةادر بتةةاريخ  ،1999/5/26مجموعةةة ية اررات الغرفةةة المدنيةةة األولةةض لعةةام  ،1999ريةةم
 .175وكذلك القرار الصادر عن الغرفة ذاتها بتاريخ  ،2002/11/13مجموعة ية اررات الغرفةة المدنيةة األولةض  ،2002ريةم
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المحكمةةة مسةةؤوليتن الشخصةةية فةةي مثة يةةيا الحةةاالت علة ثسةةاس اسةةتقاللن المننةةي الةةيي
يتمتعةون بة فةي ممارسةة فةنن  ،ويةيا االسةتقاللية بالنسةبة لمحكمةة الةنقض الفرنسةية ابتةة وغيةةر
قابلةةة للتنةةازل .فالمؤسسةةة الصةةحية لةةي

بمقةةدوريا التةةدخ فةةي ن ةةاز األعمةةال الطبيةةة سةةواء

ثن زت من قب ث حا المنن اليين يمارسون عملن بشك حةر ،ثو الةيين يمارسةون عملنة
كعم ةةال مة ة جورين ف ةةي ي ةةيا المؤسس ةةة .وبالمقابة ة فق ةةد ق ةةررت النيئ ةةة العام ةةة لمحكم ةةة ال ةةنقض
الفرنسةةية ب ة ن التةةابع الةةيي يتصةةرب ضةةمن حةةدود منمت ة المحةةدد ل ة مةةن قب ة المتبةةو ال يعةةد
مسؤوال ت ةاا الغيةر .ولة تميةز النيئةة فةي قرارايةا بةين التةابع الةيي يتمتةع باسةتقاللية مننيةة وبةين
تابع ال يتمتع بتلك االسةتقاللية(.)131ولكةن بعةد ذلةك لة تطبة الغرفةة المدنيةة األولة لمحكمةة
الةةنقض المب ةةدث ال ةةيي قررتة ة النيئ ةةة العام ةةة علة ة الطبي ةةب العامة ة وذل ةةك اس ةةتنادا لة ة اس ةةتقالل

المننةةي)132(.وقةةد انتقةةد الفق ة الفرنسةةي ،بعةةد ةةدور قةةرار النيئةةة العامةةة ،عةةد تمتةةع األطبةةاء
وممرضات التوليد وثطباء األسنان ال راحين بالحصانة المعترب بنا للتابع ،فاالستقاللية المننية
الثابتة والمستقر التي يتمتع بنا الطبيب ال تمنع من الخضو لاللتزامات المادية المفروضة من
قب ر العم  .وييا الطبيةب يةو فةي وضةع خضةو داري ،ويةو يعمة لحسةا المتبةو  ،كة
ذلك يبرر تطبي المبدث اليي قررت النيئة العامة في قضية  Costedoatعل الطبيب التابع

ثيضا (.)133ونتي ة ذلك تراجعن الغرفة األول في محكمة الةنقض الفرنسةية عةن موقفنةا مةؤخرا

وقررت تشمي األطباء وممرضات التوليد وثطباء األسنان ال راحين بالحصانة التي قررتنا النيئة
العام ةةة لمحكمةةةة ال ةةنقض فة ةةي الق ةةرار الصة ةةادر عننةةةا ف ةةي العة ةةا  2000للت ةةابع ،وقةةةررت عةةةد
مسؤوليتن الشخصية ذا كةانوا قةد تصةرفوا ضةمن حةدود منةامن المحةدد مةن قبة ر العمة
 .263ويةرار محكمةة التنةازع الصةادر بتةاريخ  ،2000/2/14منيةور فةي مجىةة جيةرية كالسةور بوبىيةك  ،2000الجةزل ،II
 ،10548تعىيق .J.Hardy
 -131يرار الهي ة العامة لمحكمة النقض 2000/2/25 ،المعروف باسم  ، Costedoatمجموعة ي اررات الهي ة العامة لعام
 ،2000ريةةم  .2ومنيةةور أيءةةا فةةي مجىةةة المسةةؤولية المدنيةةة والتةةأمين لعةةام  ،2000الجةةزل الثةةاني ،تعىيةةق .H.Groutel
وصدر هذا القرار بصدد طيار يتمتف بحرية في عمىه.
 -132نقض فرنسي ،الغرفة المدنية األولض ،2002/11/13 ،مجموعة ي اررات الغرفة المدنية األولض  ،2002ريم .263
 -133أنظر في ذلك بالىغة الفرنسية:
P.Jourdain, la jurisprudence Costedoat ne s'applique pas au médecin salarié, D. 2003, som. P.
.459
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حت لةو كةانوا يتمتعةون باالسةتقاللية المننيةة فةي ممارسةة فةنن  .وبالتةالي فةإن المؤسسةة الصةحية
التةةي يعم ة بنةةا يةةؤالء األهةةخاص يةةي المسةةؤولة عةةن تعةةويض الضةةرر ،وال يح ة لنةةا بعةةد ذلةةك
الرجو علين طالما ثنن تصرفوا ضمن حدود منامن

()134

.

وال يشتر لقيا عالقة التبعية ثن يكون المتبو بالغا راهدا ،و نما تتحقة مسةؤوليت حتة
لو كان مميزا .كما ال يشتر لقيا عالقة التبعية تعيين هخع التابع الةيي وقةع منة العمة غيةر
المشرو  ،و نما يكفي ثن يثبن وقو العمة غيةر المشةرو مةن ثحةد تةابعي المتبةو حتة لةو لة

يكن مةن الممكةن تعيينة  ،فتقةو مسةؤولية المتبةو  .وبالتةالي ال يشةتر رفةع الةدعو علة التةابع
والمتبو معا ،و نما يكفي ثن يرفعنا المضرور عل المتبو فقط

()135

.

ويمك ةةن ثن تق ةةو عالق ةةة التبعي ةةة ب ةةين ثف ةةراد األس ةةر الواح ةةد  ،ك ةةاأل واالب ةةن ،ثو ال ةةزوج
والزوجة،كما يمكن ثن تنتق سلطة المتبو في الرقابة والتوجي عل التابع ل الغير ،كة ن يعيةر
هخع سا ق لصديق  ،فننةا يصةبص الصةدي يةو المتبةو العرضةي ،وبالتةالي يسة ل عةن األضةرار
التي قد يلحقنا السةا بةالغير ويةو تحةن رقابتة وتوجينة  ،هةريطة عةد احتفةاظ المعيةر بسةلطة
الرقابةةة والتوجي ة عل ة السةةا  .فةةإذا كةةان قةةد احةةتفظ لنفس ة بنةةيا السةةلطة يبق ة يةةو المتبةةو
األ ةةلي ،وبالتةالي المسةةؤول عةةن ثعمةةال السةةا

غيةةر المشةةروعة التةةي تلحة الضةةرر بةةاآلخرين.

ويشةتر فةةي يةةيا الحالةة التةةي يحةةتفظ فينةةا المتبةو بسةةلطت فةةي الرقابةةة والتوجية علة تابعة ثن
يكون يو اليي ثعار تابع  ،ثو وضةع تابعة  ،حتة لةو لمةد وجيةز  ،تحةن تصةرب هةخع آخةر.
ثمةةا ذا لة يكةةن المتبةةو قةةد وضةةع التةةابع تحةةن تصةةرب هةةخع آخةةر ،و نمةةا يةةيا الشةةخع يةةو
اليي طلب من تابع الغير القيا بعمة لمصةلحت  ،فيعةد يةيا الشةخع متبوعةا عرضةيا ،ولةو كةان
العم ة المطلةةو تنفيةةيا يتطلةةب دقةةا قليلةةة ،فةةالعبر ليسةةن بالمةةد التةةي تسةةتمر فينةةا عالقةةة
التبعيةةة ،و نمةةا يةةي بالسةةلطة الفعليةةة التةةي يمارسةةنا المتبةةو عل ة التةةابع فةةي الرقابةةة واإلهةةراب
والتوجي  .وانتقال سلطة الرقابة والتوجي واإلهراب ل المتبو العرضةي ،فةي مثة يةيا الحةال،
-134نقةةض فرنسةةي ،الغرفةةة المدنيةةة األولةةض ،2004/11/9 ،منيةةور فةةي مجىةةة جي ةرية كالسةةور بوبىيةةك  ،2005الجةةزل ،II

 ،1002ت  .327لمزية ةةد مة ةةن التفصة ةةيل بعصة ةةوت المسة ةةؤولية المة ةةدني لىمصة ةةحات العاصة ةةة ،ارجة ةةف وجة ةةدان الة ةةزرزاري:
المسةةؤولية المةةدني لىمصةةحات العاصةةة ،بحةةث لنيةةل يةةهادة الماسةةتر فةةي منازعةةات األعمةةال ،كىيةةة الحقةةوق بفةةاة-2018 ،
.2019

 -135سىيمان مرية :الوافي ،....الفعل الءار ،...المجىد الثاني ،بند ،75ت .841- 840
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يي من مسا الواقع التي يستق فينا قاضي الموضو ويي تخضع لسلطت التقديرية ،وبالتالي
ال تمارس محكمة الةنقض ثي رقابةة علية مةن يةيا الناحيةة .وكةيلك فةإن قيةا عالقةة التبعيةة بةين
المتبو والتابع يي ثيضا من مسا الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضةو  ،وال
رقابة لمحكمة النقض علي طالما ثن حكم قا عل ثسبا معللة.
 -2حدار التابع ضررا بالغير ث ناء ت ديتة للخدمةة ثو بمناسةبتنا :فمسةؤولية المتبةو عةن
ثعمال التابع ليسن مسؤولية ث لية و نما يي مسؤولية تبعية ،ثو فرعية ومعن ذلك ثن مسؤولية
المتبةةو ال تقةةو ال ذا قامةةن مسةةؤولية التةةابع نفس ة  .ويترتةةب عل ة ذلةةك ثن ة ال يكفةةي لقيةةا
مسةةؤولية المتبةةو عةةن ثعمةةال التةةابع ثن تكةةون للمتبةةو سةةلطة فعليةةة عل ة التةةابع تخول ة الرقابةةة
واإلهراب والتوجي عل التابع فةي تنفيةي العمة المكلةف بة لحسةا المتبةو  ،و نمةا ي ةب ثن
يرتكب التابع عمال غير مشرو يلح الضرر بالغير .وبالتةالي ي ةب ثن تتةوافر ثركةان المسةؤولية

التقصرية حت تقو مسؤولية التابع ،ويي الخط والضرر وعالقة السببية بيننما.

وبالمقاب ال يشتر ثن يكون خط التابع واجةب اإل بةات ،و نمةا يمكةن ثن يكةون مفترضةا
افتراضةةا يقب ة

بةةات العك ة  ،ثو ال يقب ة

بةةات العك ة  .ويترتةةب عل ة ذلةةك ثن ة ذا انتفةةن

مسةةؤوليت سةةواء ألن المضةةرور ل ة يسةةتطيع بةةات الخط ة فةةي جانةةب التةةابع ،ثو بسةةبب انتفةةاء
عالقة السةببية بةين الخطة والضةرر وذلةك ذا اسةتطا التةابع بةات السةبب األجنبةي ،ثو بسةبب
انعدا التمييز لد التابع ،ففي جميع ييا الحاالت تنتفي مسؤولية المتبو ثيضا .والسبب فةي
ذلك ثن مسؤولية المتبو يي فر ومسةؤولية التةابع يةي ث ة  ،والفةر يةدور مةع األ ة وجةودا
وعدما.
ويسةةتخلع مةةن ذلةةك ثنة ال يمكةةن ثن يكةةون التةةابع عةةدي التمييةةز ،علة خةةالب الخاضةةع
للرقابة في مسؤولية متولي الرقابةة ،فنةيا األخيةر يسة ل عةن الفعة الضةار الةيي يرتكبة الخاضةع

للرقابةة حتة لةو كةان يةيا األخيةر غيةر مميةز( .)136وال يكفةي لقيةا مسةؤولية المتبةو عةن ثعمةال

التابع ثن يرتكب التابع عمال غير مشرو  ،ثي خط  ،ثلح ضررا بالغير ،و نما ي ب ثن يرتكب
ييا الخط ث ناء ت دية الخدمة ثو بمناسبتنا .فمسؤولية المتبو عن ثعمال التابع ليسن مطلقةة،
و نمةةا يةةي مقيةةد بالخط ة الةةيي يرتكب ة التةةابع ث نةةاء ثداء الخدمةةة ثو بمناسةةبتنا ،ثمةةا ذا ارتكةةب
-136سىيمان مرية :الوافي ،...الفعل الءار ،....المجىد الثاني ،بند  ،279ت  852وما يىيها.
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التابع خط خارج ثوقات الخدمة وال يرتبط بنا ،فةال يسة ل المتبةو عةن يةيا الخطة  ،وبالتةالي ال
يح للمضرور الرجو عل المتبو فةي مثة يةيا الحالةة .والمبةدث يةو ثن يرتكةب التةابع الخطة
ث ناء ت دية الخدمة ،ثي ث ناء قيام ب عمال خدمت  ،وال فرق بين ثن يكون التابع قد ارتكةب يةيا
الخطة بنةةاء علة تعليمةةات مةةن المتبةةو  ،ثو بةةدون ثي تعليمةةات ةةادر عةةن يةةيا األخيةةر .بة ال
يشتر لقيا مسؤولية المتبو ثن يعل بوقو خط مةن تابعة ثد

لة لحةاق ضةرر بةالغير(،)137

فالطبيب العام في المصحة ذا ارتكب خط ث ناء عالج المريض يكةون قةد ارتكةب خطة ويةو
يقو بعم من ثعمال خدمت  ،والسةا الةيي يةدي

عةابر سةبي ث نةاء عملة يرتكةب خطة ث نةاء

قيام بعمل  ،وكيلك يعد خط ث نةاء ت ديةة الخدمةة ،كة خةالل يرتكبة التةابع بواجبةات الخدمةة،
ومثال ذلك مخالفة السا لقواعد المرور ،ك ن يتحةدر بناتفة النقةال ث نةاء القيةاد  ،ثو يت ةاوز
هار ضو ية ،ثو يت اوز السرعة المسمو بنا.
و ذا ت ةةاوز الت ةةابع ح ةةدود خدمتة ة  ،م ةةا بالمغ ةةاال ف ةةي ي ةةيا الخدم ةةة ثو بإس ةةاء اس ةةتعمال
هؤوننا ،فيعد المتبو مسؤوال لةي

ألن الخطة وقةع ث نةاء ت ديةة الخدمةة ،و نمةا ألن الخطة وقةع

بمناسبة الخدمة ألن لوال الخدمة لما استطا التابع ارتكا ذلك الخط  .ومثال ذلك ذا هايد
الخةةاد ر العم ة يتشةةاجر مةةع ثحةةد األهةةخاص فبةةادر ل ة الةةدفا عن ة وتسةةبب بإ ةةابة ذلةةك
الشةةخع ،فيعةةد المتبةةو مسةةؤوال عةةن ذلةةك الضةةرر ألنة لةةوال تلةةك الخدمةةة لمةةا اسةةتطا الخةةاد

ارتكةةا ذلةةك الخطة (،)138ويشةةتر فةةي يةيا الحالةة ثال يكةةون التةةابع قةةد ارتكةةب الخطة بةةدافع
هخصي .ويعد ارتكا الخط في مكان العم وث ناء القيةا ب عمةال الوظيفةة قرينةة علة ارتكابة

بسبب الخدمة ،كيلك الحال ذا ارتكب الخط بوسا العم ثو لمصةلحة المتبةو فيعةد ذلةك
قرينة عل ارتكا الخط بسةبب الوظيفةة(.)139ثمةا ذا ارتكةب التةابع الخطة ال بسةبب الخدمةة،

وال بمناس ةةبتنا ف ةةال يع ةةد المتب ةةو مس ةةؤوال ع ةةن ذل ةةك الخطة ة  ،ف ةةإذا اس ةةتخد الخ ةةاد ألغراضة ة
الشخصية سةيار ر العمة  ،ودية

هخصةا ف ةاب  ،فةإن المتبةو ال يكةون مسةؤوال عةن ذلةك

الخط  ،ألن الخاد ل يندب ل تحقي مصلحة المتبو  ،و نما ثراد تحقي مصلحت الخا ة،
-137عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ، ...مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند  ،682ت  1024وما يىيها.
-138سىيمان مرية :الوافي ،....الفعل الءار ،...المجىد الثاني ،المرجف السابق ،بند  ،282ت  869وما يىيها.
-139محمد وحيد الدينسوار :المصادر غير اإلرادية لاللتزام ،المرجف السابق ،بند ،753ت .138
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وكيلك الحال ذا استخد السا سيار المتبو من ثج االنتقا من خص ل فديسة وث ةاب
ب ةةرو  ،فننةةا الخطة لة يقةةع ث نةةاء ت ديةةة الخدمةةة وال بمناسةةبتنا،وبالتالي ال يعةةد المتبةةو مسةةؤوال
عن ذلك الخط .
الثا :دفع مسؤولية المتبو  ،ورجوع عل التابع
ذا ت ةةوافرت ه ةةرو مس ةةؤولية المتب ةةو ع ةةن ثعم ةةال الت ةةابع ،ال يس ةةتطيع المتب ةةو ثن ي ةةدفع
المسؤولية عن نفس بنفي الخطة  ،ولكةن يمكنة دفةع يةيا المسةؤولية فقةط بإ بةات انتفةاء عالقةة
السةةببية بةةين خطة التةةابع والضةةرر ،وذلةةك بإ بةةات السةةبب األجنبةةي بإحةةد

ةةورا الةةثالر ويةةي:

القةةو القةةاير والحةةادر الف ةةا ي ،وخطة المضةةرور وخط ة الغيةةر .وقةةد سةةب هةةر يةةيا الصةةور.
فإ بات السبب األجنبةي يةؤدي لة انتفةاء مسةؤولية التةابع ،ويةي مسةؤولية ث ةلية ،ويةيا يسةتتبع
انتفاء مسؤولية المتبو ويي مسؤولية تبعية.

ويكون للغير المضةرور الخيةار بةين الرجةو علة التةابع علة ثسةاس المسةؤولية عةن العمة

الشخصةةي وفقةةا ألحكةةا الفصة  77مةةن ق.ل ، .ثو الرجةةو علة المتبةةو وحةةدا وفة ثحكةةا
الفص  85من .ل ، .ثو الرجو علينما معةا علة وجة التضةامن ،للحصةول علة تعويضة عةن
الضرر.
و ذا رفةةع المضةةرور الةةدعو ضةةد المتبةةو  ،فةةال ي بةةر علة دخةةال التةةابع ،ولكةةن بمةةا ثن
مسؤولية المتبو يي مسؤول ية تبعية ،فيح ل ثن يثيةر كة الةدفو التةي بإمكةان التةابع ثن يثيريةا
لدفع المسؤولية عةن نفسة  .ولكةن ذا لة يسةتطع المتبةو دفةع المسةؤولية عةن نفسة  ،وفقةا لمةا
سب بيان  ،ودفع التعويض للمضرور ،فيح ل الرجو عل التابع بمةا دفةع ،وذلةك فةي الحةدود
التةةي يكةةون فينةةا التةةابع مسةةؤوال عةةن تعةةويض الضةةرر الةةيي لح ة بالمضةةرور نتي ةةة عمل ة غيةةر
المشةةرو  .والرجةةو بةةاألداء فةةي مث ة يةةيا الحةةال يكةةون بك ة مةةا دفع ة للمضةةرور ،وذلةةك ألن
مسؤولية التابع يي مسؤولية ث لية ،وال يح ل ثن يطالةب بتوزيةع المسةؤولية بينة وبةين المتبةو

وفق ةةا ألحك ةةا الفصة ة  100م ةةن ق.ل ، .وذل ةةك ألن ي ةةيا الفصة ة يش ةةتر م ةةن ثجة ة توزي ةةع
المسةةؤولية اهةةتراك المسةةؤولين فةةي ارتكةةا خط ة هخصةةي ،والمتبةةو لة يشةةترك مةةع التةةابع فةةي
ارتكا خط هخصي ،فالمتبو مسؤول عن التابع ولي

129

مسؤوال مع

.

وال يح للمضرور الرجو عل التابع ذا تبين ب ن التةابع كةان قةد تقيةد بتعليمةات المتبةو
وقةةن وق ةو الخط ة ول ة يت ةةاوز حةةدود وظيفت ة .وال يتعةةاري يةةيا الرجةةو بكام ة التعةةويض عل ة
التابع مع فكر الخط المفتةري ك سةاس لمسةؤولية المتبةو عةن ثعمةال التةابع ،وفقةا لمةا ذيبةن
لي ة محكمةةة الةةنقض المصةةرية فةةي بعةةض قراراتنةةا ،وذلةةك ألن الكفي ة ذا سةةدد الةةدين يح ة ل ة
الرجو عل المدين بكام ذلك الدين

()140

.

المبحث الثاني :المسؤولية التقصيرية عن فع األهياء
خصةةع قةةانون االلتزامةةات والعقةةود الفصةةول مةةن  86ل ة  90للمسةةؤولية الناهةةئة عةةن

األهياء .وييا المسؤولية تنش ما عن فع الحيوان المطلب األول  ،ثو عن فع األهياء غير
الحية المطلب الثاني  ،ثو عن فع تند البناء المطلب الثالث .
المطلب األول :المسؤولية عن فع الحيوان
ينع الفص  86من ق.ل .عل ثن ":ك هخع يس ل عةن الضةرر الةيي تسةبب فية
الحيوان اليي تحن حراست ولو ض ييا الحيوان ثو تشرد ما ل يثبن:
 ثن اتخي االحتياطات الالزمة لمنع من حدار الضرر ثو لمراقبت . ثو ثن الحاد ة نت ن من حادر ف ا ي ثو قو قاير ثو من خط المتضرر".يسةةتخلع مةةن يةةيا الةةنع ثن ة يعةةال ال ةةة ثمةةور ثساسةةية ،ويةةي :ثسةةاس مسةةؤولية حةةارس
الحيوان ،وهرو قيامنا ،وكيفية دفعنا .وييا ما سنتطرق لي عل التوالي:
ثوال :ثساس مسؤولية حارس الحيوان

تقةو مسةؤولية حةارس الحيةوان علة ثسةاس افتةراي خطة فةي حراسةت  ،ويتمثة الخطة فةةي
الحراسة في فالت الحيوان من سيطر الحارس ،ذ ن الخط يثبن بإ بات ثن زما الحيوان قد
ثفلةةن مةةن يةةد الحةةارس ،ووقةةو الضةةرر دلي ة عل ة

بةةات اإلفالت،ويس ة ل الحةةارس عةةن الضةةرر

اليي تسبب في الحيوان اليي تحن حراست ولو ض ييا الحيوان ثو تشرد.
والخط بنيا المعن مفتري بقرينة بسةيطة ي ةوز بةات عكسةنا ،وذلةك بإ باتالحةارس ثنة
اتخةةي االحتياطةةات الالزمةةة لمنع ة مةةن حةةدار الضةةرر ثو لمراقبت ة  ،ثو ثن الحاد ةةة نت ةةن مةةن
حادر ف ا ي ثو قو قاير ثو من خط المتضرر.
-140سىيمان مرية :الوافي ،....الفعل الءار ،...المجىد الثاني ،المرجف السابق ،بند ،287ت  912و .913
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انيةةا :هةةرو قيةةا المسةةؤولية عةةن فعة الحيةةوان :ال تتحقة المسةةؤولية عةةن فعة الحيةةوان،
وفقا لما نع علي الفص  86من ق.ل .ال ذا توافر هرطان ،ويما:
ثن يتول هخع حراسة حيوان. ثن يحدر الحيوان ضررا بالغير.وفيما يلي تفصي لنيين الشرطين:
 -1ثن يتول هخع حراسة حيوان :من ثجة تحقة المسةؤولية عةن فعة الحيةوان ي ةب
ثن يتول هخع حراسة حيوان .فماذا نقصد بنيا الحراسة؟

ماذا نقصد بالحيوان؟

ث -معن الحراسة :يقصد بالحراسة السلطة الفعلية عل الشةيء واسةتعمال لصةالص نفسة .
ويكيا،فحارس الحيوان يو من ل السلطة الفعلية علي  ،ويةيا السةلطة تمنحة الحة فةي توجية
الحيوان وفي رقابت واستعمال لصالص نفس .

واأل ة ثن مالةةك الحيةةوان يةةو مةةن ل ة يةةيا السةةلطة فةةي التوجي ة والرقابةةة عل ة الحيةةوان،

ولكةةن قةةد تنتق ة يةةيا السةةلطة الفعليةةة مةةن المالةةك ل ة الغيةةر مةةا بطري ة قةةانوني ثو بطري ة غيةةر
قانوني .ويترتب علة ذلةك ثن الشةخع الةيي ال يكةون لة السةلطة الفعليةة فةي التوجية والرقابةة
عل الحيوان ال يمكن ثن يكون حارسا لنيا الحيوان ،فال يعد الراعي والخاد والسا حارسا،
ألن لي

ألي منن السلطة الفعلية في الرقابة والتوجي علة الحيةوان واسةتعمال لصةالص نفسة ،

حت لو كان الحيوان في حيازتن الماديةة ،وذلةك ألن السةلطة الفعليةة علة الحيةوان ال تسةتلز
ثن يكون الحيوان في الحياز المادية للحارس ،فحارس الحيوان قد يستعم الحيةوان بنفسة ثو
بواسطة تابع ل .
يسةةتخلع مةةن ذلةةك ثن القةةانون ثقةةا قرينةةة عل ة ثن المالةةك يةةو الح ةارس ،وبالتةةالي يعف ة
المضةةرور مةةن بةةات ثن مالةةك الحيةةوان كةةان يةةو حارس ة وقةةن حةةدور الضةةرر بفع ة الحيةةوان.
ولكةةن بالمقاب ة يةةيا القرينةةة بسةةيطة تقب ة

بةةات العك ة  ،وبالتةةالي يسةةتطيع المالةةك ثن يةةدفع

المسؤولية عةن نفسة بإ بةات ثن السةلطة الفعليةة علة الحيةوان كانةن وقةن حةدور الضةرر ،قةد

انتقلن ل الغير.
واأل ة ثن تنتق ة السةةلطة الفعليةةة فةةي الرقابةةة والتوجي ة عل ة الحيةةوان ل ة الغيةةر برضةةا
المالك ،كما لو ثجر ثو ثعار المالك الحيوان للغير ،ذ يعد المست جر والمسةتعير فةي مثة يةيا
131

الحةةاالت حارسةةا للحيةةوان ألن السةةلطة الفعليةةة فةةي الرقابةةة والتوجي ة عل ة الحيةةوان واسةةتعمال
استعماال مستقال قد انتقلن لنما برضا المالك ،وذلك بموجب عقد اإلي ار ثو عقد العارية.
و ذا انتق الحيوان من يد المالك برضاا ل يد هخع آخر للمحاف ةة علية ثو إلعطا ة
العةةالج الةةالز كالطبيةةب البيطةةري ،فاأل ة ينةةا ثيضةةا ثن تنتق ة السةةلطة الفعليةةة علي ة لنةةؤالء
األهخاص ،وبالتالي يكون الطبيب البيطري يو حارس الحيوان .ولكةن ،ذا احةتفظ المالةك فةي
مثة ة ي ةةيا الح ةةاالت بالس ةةلطة الفعلي ةةة علة ة الحي ةةوان لنفسة ة  ،ف ةةال تنتقة ة الحراس ةةة لة ة ي ةةؤالء
األهخاص ،و نما يبق المالك يو حارس الحيوان

()141

.

وقد تنتق السلطة الفعلية في الرقابة والتوجي عل الحيوان لة الغيةر بشةك غيةر قةانوني

وبةةدون رضةةا مةةن المالةةك ثو حت ة دون علم ة  ،فإن ة يعةةد يةةيا الغيةةر فةةي يةةيا الحةةاالت حارسةةا
للحيوان .ومثال ذلك ذا سرق هخع الحيوان من مالك  ،فيعد السارق حارسةا حتة لةو كانةن
حراس ةةت للحي ةةوان غي ةةر قانوني ةةة ثو غي ةةر ه ةةرعية ،ذ ال يش ةةتر ف ةةي الحراس ةةة ثن تك ةةون قانوني ةةة،
فالحراسة الماديةة تكفةي ،هةريطة انتقةال السةلطة الفعليةة فةي الرقابةة والتوجية علة الحيةوان لة
من بيدا ييا الحراسة المادية .وكيلك الحال ذا ت اوز التابع حدود وظيفت واستعم الحيةوان
لصةةالص نفس ة دون عل ة المتبةةو ورضةةاا ،فإن ة يعةةد بمثابةةة المغتصةةب ،وبالتةةالي تنتق ة السةةلطة
الفعلية في الرقابة والتوجي عل الحيوان لي  ،ويعد حارسا ل  ،ويؤدي الت اوز لة انتفةاء عالقةة
التبعية بين وبين المتبو مالك الحيوان .

لكن ي تنتق الحراسة ل التابع ذا خول المالةك سةلطة التوجية والرقابةة علة الحيةوان

واستعمال استعماال مستقال لصالص نفس ؟
في ييا الحالة يعد التابع حارسا للحيوان ،ولكن ية يسة ل المالةك فةي مثة يةيا الحالةة
كمتبو عن فع حيوان في حراسة التابع؟
اختلف الفقة حةول يةيا المسة لة ،فةالبعض يةر بة ن المتبةو يمكةن ثن يسة ل علة سةبي
االسة ةةتثناء عة ةةن فعة ة ة حية ةةوان فة ةةي حراسة ةةة الت ة ةةابع الة ةةيي انتقلة ةةن لةة ة السة ةةلطة الفعلية ةةة علة ة ة

-141عبد الرزاق السنهوري:الوسيط،....مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند ،700ت  1055و مايىيها.
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الحيوان(،)142في حين ثن البعض اآلخر ير ب ن الحراسة والتبعية ال يمكن ثن ت تمعان ،ثي ال
يمكةةن ثن ت تمةةع ةةفة الحةةارس و ةةفة التةةابع ،و ذا كةةان المتبةةو قةةد تنةةازل برضةةاا لتابع ة عةةن
السةلطة الفعليةة فةي الرقابةة والتوجية واالسةتعمال علة الحيةوان ،فيةةؤدي ذلةك لة انتفةاء عالقةةة
التبعية ،وبالتالي ال يسة ل المتبةو عةن فعة الحيةوان بصةفت متبوعةا لحارسة  .و نمةا التةابع يسة ل
بصفت حارسا عن فع الحيوان

()143

.

ونحن نر ثن ينالك تناقضا بين فكةر الحراسةة وفكةر التبعيةة ،وبالتةالي فنمةا نقيضةان ال

ي تمعان .فإذا كان المتبو قد تنازل لتابع عن السلطة الفعلية في الرقابةة والتوجية واالسةتعمال
عل الحيوان ،فإن ييا السلطة تنتق ل التابع،فتنتفي معنا عالقة التبعيةة،بالتالي يصةبص التةابع
حارسا للحيوان ،ألن التابع يستعم الشيء لحسةا نفسة ولةي

لحسةا ر العمة  .ثمةا ذا

كةةان التةةابع يسةةتعم الحيةةوان لص ةالص متبوع ة  ،فيبق ة المتبةةو حارسةةا وال تنتق ة الحراسةةة ل ة
التابع
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وفي األخير فإن الحارس يس ل عن الضرر اليي تسبب في الحيوان الةيي تحةن حراسةت

ولو ض ييا الحيوان ثو تشرد الفص  86من .ق.ل. .
المقصود من الحيوان :لفظ الحيوان جاء مطلقا فةي الفصة  86منة .ل ، .وبالتةاليفنةةو يسةةري عل ة طالق ة  ،وال ي ةةوز تقييةةدا .ذ يمكةةن ثن يشةةم ك ة ثنةةوا الحيوانةةات األليفةةة
والمتوحشة ،الكبير والصغير  ،الخطر وغير الخطر  ،الحر الطليقة والمقيد .

ويشتر ثن يكون الحيوان حيا ،ثما ذا نف الحيوان ومات فتعد بقاياا مةن األهةياء ولةي

حيوانا،حت ذا ما ثلحقن ييا البقايا ثضرارا بالغير ،فال يس ل مالك الحيةوان عةن ذلةك الضةرر
عل ثساس مسؤولية حةارس الحيةوان ،ألنة لة يكةن حيةا وقةن حةدور الضةرر ،و نمةا قةد يسة ل
عل ثساس حارس األهياء غير الحية عل ثساس الفصة  88مةن ق.ل ، .ذا تةوافرت هةرو
-142وهةةذا مةةا يةةذهب دليةةه ال ةةدكتور عبةةد الةةرزاق السةةنهوري ف ةةي كتابةةه الوسةةيط ،...مص ةةادر االلتة ةزام ،المرجةةف السةةابق ،بن ةةد
،700ت .1057

-143محمودجاللحمزة:العمىغيرالميروعباعتبارهمصد ارلاللتزام،مطبعةاالتحاد،دميق ،1985ت 315و .316
-144نقءس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوري،يرارريم ،36ت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاريخ ،1958/2/10مني ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةورفيمجىةالقانونىعام ،1958الع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدد ،3ت .133
ويديررتالمحكمةبأنالتابعالذييعمىعىىعربةعيىىنقاللقيىصالحربالعمىالتنتقىىهالحراسةالفعىيةعىىالحيوانالذيألحقبهء ة ةةر ارأدىإلىوفاته،وان
ماتبقىالحراسةلربالعمىوبالتالييسألعنالءررالذيألحقهالحيوانبتابعه.
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قيةةا يةةيا المسةةؤولية ،كمةةا لةةو نفقةةن فةةرس وبقيةةن بقايةةاا ثمةةا منةةزل ةةاحبنا وجةةاء هةةخع
وا طد بنيا ال ثة وتضرر.
وكيلك يشتر ثن يكون الحيوان مملوكا ألحد األهةخاص الطبيعيةين ثو االعتبةاريين .فةإذا
كةةان الحيةةوان حةةرا طليقةةا كةالطيور البريةةة ،وال ةةراد فةةال يسة ل مةةن حيةةث المبةةدث ثحةةد عةةن الضةةرر
اليي يلحق ييا الحيوان بالغير ،ذا ل يكن قد فعة هةيئا ل لبنةا ثو لالحتفةاظ بنةا .وفةي يةيا
نةةع الفص ة 87مةةن .ق.ل .عل ة ثن ة  ":ال يس ة ل مالةةك ثري ثو مسةةت جريا ثو حا زيةةا عةةن
الضةرر الحا ة مةن الحيوانةةات المتوحشةة ثو غيةر المتوحشةةة اآلتيةة مننةا ،ذا لة يكةن قةد فعة
هيئا ل لبنا ثو لالحتفاظ بنا فينا.ويكون يناك مح للمسؤولية:
 ذا وجةةدت فةةي األري ح يةةر ثو غابةةة ثو حديقةةة ثو خاليةةا مخصصةةة لتربيةةة ثو لرعايةةةبعض الحيوانات ،ما بقصد الت ار ثو للصيد ثو لالستعمال المنزلي.
 -ذا كانن األري مخصصة للصيد".

 -2ثن يحةةدر الحيةةوان ضةةررا بةةالغير :ال يكفةةي لتحقة المسةةؤولية عةةن فعة الحيةةوان ثن
يتول هخصا حراسة حيوان ،و نما ي ب ثيضا ثن يحدر الحيوان ضررا بالغير.
ويقصةةد بةةيلك ثن ي ة تي الحيةةوان بفع ة ي ةةابي ،ك ة ن يةةدي

الحصةةان هخصةةا ،ثو تتلةةف

المواهي زرعةا ،ثو يعةض الكلةب نسةانا ،وثن ينقة الحيةوان مرضةا معةديا لة الغيةر .وال يتطلةب
الفع اإلي ابي للحيوان ثن يكون يناك احتكاك مادي بين الحيوان وبين ال س اليي لحة بة
الضةةرر المةةال ثو اإلنسةةان  .فلةةو اسةةتطا حيةةوان مفتةةرس ثن يفلةةن مةةن حراسةةة رجةةال السةةيرك
ويخرج ل الطري العةا  ،ويصةا ثحةد المةار بةالخوب ويسةقط علة األري ويصةا بالضةرر،
فيعد ينا فع الحيوان ي ابيا في حدار الضرر عل الرغ من عد وجود احتكةاك مةادي بةين
الحيةةوان وبةةين جسة المضةةرور .ثمةةا ذا كةةان دور الحيةةوان سةةلبيا فةةي حةةدار الضةةرر ،فةةال تقةةو
مسؤولية حارس  ،كما لو ا طد هخع بحيوان ساكن واقف مثال فسبب ل ضررا.

وقد ي ر الحيوان عربة ،ثو يقودا هخع وقن حدور الضرر ،فيعد الضرر في مثة يةيا

الحةةاالت ثيضةةا مةةن فعة الحيةةوان ولةةي

مةةن فعة اإلنسةةان ،ال ذا تعمةةد اإلنسةةان وقةةو الضةةرر
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وثقةر بةةيلك ،عند ةةي يكةةون الضةةرر مةةن فعلة  ،ويكةون خطة ا ابتةةا فةةي طةةار المسةةؤولية عةةن الفعة
الشخصي
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وال تتحق المسؤولية عن فعة الحيةوان ال ذا كةان الضةرر قةد لحة بةالغير ،وال فةرق بعةد
ذلك ذا ما كان قد لح بمال ثو بشخص  .ويعد التابع في حك الغير ذا ثلح حيةوان يملكة
المتبو ضررا ب  ،كما لو ثلح الحيوان ضررا بسا ق .

و ذا قامةةن عالقةةة عقديةةة بةةين حةةارس الحيةةوان وبةةين المضةةرور فتكةةون مسةةؤولية الحةةارس

عقديةةة ال تقصةةيرية ،كمةةا لةةو اسةةت جر هةةخع عربةةة ي ريةةا حصةةان مةةن ثجة نقلة مةةن مكةةان لة
آخةةر ،ف ضةةر الحصةةان بالراكةةب .ثمةةا ذا ثلح ة الحيةةوان ضةةررا بالحةةارس نفس ة ول ة يكةةن يةةو
المالك ،فال يح ل ثن يرجع علة المالةك علة ثسةاس مسةؤولية حةارس الحيةوان ،و نمةا ي ةب
علي ثن يثبن الخط في جانب المالك حت يسةتطيع الرجةو علية بةالتعويض عةن الضةرر الةيي
ثلحق ب الحيوان.
وقةد يلحة الحيةةوان الضةةرر بالمالةك نفسة  ،فةةإذا لة يكةةن يةو الحةةارس ،فيحة لة الرجةةو
عل الحارس عل ثساس مسؤولية حارس الحيةوان .ثمةا ذا ثلحة الحيةوان الضةرر بنفسة  ،وكةان
الحارس غير المالةك ،فةال ي ةوز للمالةك الرجةو علة الحةارس بةالتعويض علة ثسةاس مسةؤولية
حارس الحيوان ،و نما علي في مث ييا الحال بات الخط في جانةب الحةارس حتة يسةتطيع
ثن يطالب بالتعويض عن الضرر اليي ثلحق الحيوان بنفس
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الثا :دفع المسؤولية

ذا ث بن المضرور وقو ضرر بفع الحيوان تقو مسؤولية الحارس دون حاجة ل

بةات

الخط في جانب  ،ألننا تقو عل افتراي الخطة فةي جانةب الحةارس ،لكةن يةيا القرينةة بسةيطة
يستطيع المالك بات عكسنا ،وذلةك بإ باتة ثنة اتخةي االحتياطةات الالزمةة لمنعة مةن حةدار
الضرر ثو لمراقبت ،ثو ثن الحاد ة نت ن من حادر ف ا ي ثو قو قةاير ثو مةن خطة المتضةرر،

وقد مر معنا هر ك ذلك.

-145عبد الرزاق السنهوري:الوسيط ،....مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند ،703ت .1060
-146سىيمان مرية:الوافي،...الفعل الءار،...المجىد الثاني ،المرجف السابق ،بند ،292ت  933ومايىيها.
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المطلب الثاني :مسؤولية حارس األهياء غير الحية
نع الفص  88من .ل .عل ثن ":ك هخع يس ل عن الضرر الحا ة مةن األهةياء
التي في حراست  ،ذا تبين ثن ييا األهياء يي السبب المباهر للضرر،وذلك ما ل يثبن:
 ثن فع ما كان ضروريا لمنع الضرر؛ وثن الضرر يرجع ما لحادر ف ا ي ،ثو لقو قاير  ،ثو لخط المتضرر".ويتبةةين مةةن نةةع يةةيا الفصة ثنة يعةةال  ،علة غةةرار بقيةةة القواعةةد الخا ةةة فةةي المسةةؤولية
التقصيرية ،ال ة ثمور ثساسية ويي :ثساس ييا المسؤولية ،وهرو تحق قيامنا ،وثخيرا كيفية
دفعنا.
ثوال :ثساس مسؤولية حارس األهياء
لقد اختلف الفق وتردد القضاء حةول ثسةاس المسةؤولية الناهةئة عةن األهةياء غيةر الحيةة،

وفيما ذا كان من الممكن ثن يعد عدي التمييز حارسةا .وذيةب فرية مةن الفقنةاء لة ثن يةيا
المسؤولية تقو عل ثساس تحم التبعة ،فمن ينتفع من الشيء علي ثن يتحمة مةا يحد ة مةن

ض ةةرر للغي ةةر وفق ةةا للقاع ةةد القا ل ةةة بة ة ن الغ ةةر ب ةةالغن ( ،)147لك ةةن ل ةةوحظ علة ة ي ةةيا الة ةرثي ثن
المنتفع من  ،فلو عند مثال بسيار ل

ةاحب مةرث قصةد

المسؤول يو حارس الشيء ولي

ال عطب فينا ،وثحد ن يةيا السةيار ضةررا للغيةر ويةي فةي عنةد

ةاحب المةرث  ،فةإن

مسؤولية التعويض عن الضرر تترتب عل ييا األخير بو ف حارسا رغ ثن لي

يو مةن ينتفةع

مةةن السةةيار (.)148فةةي حةةين اسةةتقر الةةرثي الغالةةب فقنةةا واجتنةةادا عل ة القةةول ب ة ن ثسةةاس يةةيا
المسؤولية يو خط مفتري في جانب الحارس

()149

.

والخطة المفتةةري يةو خطة فةي رعايةةة الشةيء ثو يمةةال الشةيء ،ثمةةا الخطة فةةي الحراسةةة

فيقصد ب ثن القانون ينع عل التةزا قةانوني بحراسةة الشةيء غيةر الحةي ،ويعةد اإلخةالل بنةيا
االلتزا خطة  .وبمعنة آخةر فةإن كة خةالل بةالتزا قةانوني بالحراسةة يعةد خطة  ،يةو الخطة فةي
الحراسةةة وفقةةا لمةةا ذيةةب لي ة الفقي ة الفرنسةةي ينةةري مةةازو  H. Mazeaudمؤس ة
-147جوسران :القانون المدني الفرنسي ،الجزل الثاني ،فقرة ريم  ،553ت .303
-148مأمون الكزبري :نظرية االلتزامات في ءول يانون االلتزامات والعقود المغربي ،الجزل األول ،ت .478
-149ادرية العىوي العبدالوي :يرح القانون المدني ،الجزل الثاني ،ت .226
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يةةيا

الن رية( .)150ووف ييا الن رية فإن الشخع اليي ل السةيطر الفعليةة علة هةيء ملةز بة ن ال
يترك زما الشيء يفلن من يدا .ويترتب عل ذلةك ثنة ذا ثفلةن زمةا الشةيء مةن يةدا وسةبب
ييا الشيء ضررا للغير يعةد الحةارس مسةؤوال عةن ذلةك الضةرر بسةبب خاللة بالتزامة القةانوني
بح راسة ييا الشيء ،ويو التةزا بنتي ةة ،وبالتةالي فنةو يرتكةب خطة ويةو الخطة فةي الحراسةة،
ألن عةةد تنفيةةي االلتةةزا  ،سةةواء ثكةةان عقةةديا ثو قانونيةةا الةةيي يعةةود لة فعة المةةدين نفسة يعةةد
خط  .وي ب عل المضرور ثن يثبن حدور الضرر بفع الشيء حتة يقةو الخطة فةي جانةب

الحارس .وقد ثخي الفقي السننوري ثيضا بنيا الن ريةة(،)151ويةيا الةرثي يةو المعةول علية فةي

فرنسا( ،)152ويو اليي يتبناا القضاء في المغر (.)153

وافتراي الخط قرينة قاطعة ال ي وز معنا للمسؤول دفع مسؤوليت ال ذا ث بن:

 ثن فع ما كان ضروريا لمنع الضرر؛ وثن الضرر يرجع ما لحادر ف ا ي ،ثو لقو قاير  ،ثو لخط المتضرر.انيا :هرو تحق المسؤولية الناهئة عن األهياء غير الحية
يتوقف قيا المسؤولية الناهئة عن األهياء غير الحية عل توافر هرطين ،ويما :ثن يتةول
هخع حراسة هيء ،وثن يحدر الشيء ضررا للغير.
 -1ثن يتول هخع حراسة هيء:
يتطلب ييا الشر بيان المقصود بالحراسة والمقصود بالشيء.
بالنسةةبة للمقصةةود بالحراسةةة ،فقةةد تةةردد الفق ة والقضةةاء فةةي تحديةةد المقصةةود بنةةا

()154

،

فييب البعض ل القول ب ن المقصود بالحراسة يو الحراسة المادية ،وبالتالي فمن ل الحراسة
-150أنظر بالىغة الفرنسية:
H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Les obligations, Tome II, op.cit., N°539, p.593..
-151عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،...مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند  733وما يىيه ،ت 1097وما يىيها.
-152كوالن وكابيتان :الحقوق المدنية الفرنسية ،الجزل الثاني ،نبذة ريم  ،217ت .207

-153محكم ةةة االس ةةت ناف بالرب ةةاط ،ية ةرار ري ةةم  ،5590بت ةةاريخ  ،1964 -1 -14مجموع ةةة ية ة اررات المح ةةاكم االس ةةت نافية ف ةةي
المغةةرب ،العةةدد  174ينةةاير – يوليةةوز  ،1964ت  ،371أيةةار دليةةه مةةأمون الكزبةةري :نظريةةة االلت ازمةةات فةةي ءةةول يةةانون
االلتزامات والعقود المغربي ،الجزل األول ،ت .479
-154محمود جالل حمزة :المسؤولية عن األييال غير الحية،...المرجف السابق،بند  223ومايىيها،ت 253ومايىيها.
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الماديةةة علة الشةةيء يعةةد حارسةةا ل ة ويسة ل عةةن الضةةرر الةةيي يلحقة يةةيا الشةةيء ث نةةاء وجةةودا
تحن حراست بالغير .ويترتب عل ذلك ثن التةابع يعةد حارسةا ،وكةيلك السةارق .فةي حةين يةر
الةةبعض اآلخةةر ثن المقصةةود بالحراسةةة يةةو الحراسةةة القانونيةةة ،فةةال يمكةةن ثن يكةةون الشةةيء فةةي
حياز هخع حت يعد حارسا ل  ،و نما ي ةب ثن يقةو الشةخع بعمة قةانوني حتة تنتفةي عنة
الحراسةةة كةةالبيع واإلعةةار  .ويترتةةب علة ذلةةك ثن التةةابع ال يعةةد حارسةةا ،وكةةيلك الحةةال بالنسةةبة
للسارق ،و نما الحارس في مث ييا الحاالت يو المتبو والمالك .وفةي ننايةة المطةاب قةررت
محكمة النقض الفرنسةية ثن الحةارس يةو مةن لة السةيطر الفعليةة علة الشةيء بحيةث يمكةن لة
رقابت و دارت والتصرب في  ،ثي من ل سةلطة االسةتعمال والتوجية والرقابةة علة الشةيء بحيةث

يستطيع استعمال لحسا نفس ( ،)155وبنيا المعنة ورد فةي قةرار لمحكمةة االسةتئناب بالربةا

ثن ":حارس الشيء يو اليي يكون ل استعمال ويعود لي ثمر التصرب في والرقابة علي (.)156
واأل ة ثن المالةةك يةةو الحةةارس ،وذلةةك ألن المالةةك يةةو مةةن ل ة السةةيطر الفعليةةة عل ة

الشيء ما ل يثبن ب ن الحراسة قد انتقلن ل غيرا وقن وقو الضرر .فإذا ل يعرب من كةان
يقود السيار وقن الحادر ،يبق المالك مسةؤوال طالمةا ثنة لة يسةتطع بةات انتقةال الحراسةة
علينا ل

الغير.

ويمكن ثن تنتق الحراسةة للغيةر بموافقةة المالةك كمةا فةي عقةد البيةع ،ثو عقةد اإلي ةار ثو
عقةةد العاريةةة وعقةةد الةةرين الحيةةازي ،وعقةةد الوديعةةة ،وعقةةد نقة البضةةا ع ،هةةريطة ثن يةةت تسةةلي
الشةةيء للغيةةر فةةي جميةةع يةةيا الحةةاالت .علة ثن البةةا ع يبقة حارسةةا للشةةيء قبة تسةةليم علة
الرغ من انتقال ملكيت من المشةتري بم ةرد انعقةاد عقةد البيةع فةي المنقةوالت ،والتسة ي فةي
الرس ة العقةةاري بالنسةةبة للعقةةارات المحف ةةة ،وال يعةةد المشةةتري حارسةةا ال بعةةد تسةةلم المبيةةع،

-155الهي ة العامة لمحكمة النقض الفرنسية،1941/12/2 ،منيور في مجىة دالوز ،1942ت،25تعىيق.Repert
-156محكمةةة االسةةت ناف بالربةةاط ،ي ةرار ريةةم  ،5360بتةةاريخ  ،1963 -12 -20مجموعةةة ي ة اررات المحةةاكم االسةةت نافية فةةي
المغرب ،العدد  172-171يوليوز – ديسمبر  ،1963ت  ،281أيار دليةه مةأمون الكزبةري :نظريةة االلت ازمةات فةي ءةول
يانون االلتزامات والعقود المغربي ،الجزل األول ،ت .485
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حت لو كان عقد البيع باطال ثو قابال لإلبطةال ،وذلةك ألن السةيطر الفعليةة علة الشةيء تكةون

للمشتري في ييا الحاالت(.)157

كمةةا يمكةةن ثن تنق ة الحراسةةة دون موافقةةة المالةةك ودون علم ة  ،كمةةا فةةي السةةرقة ،ذ ن
السارق يعد حارسا للشيء المسروق ،وذلك ألن يملك السيطر الفعلية علي  ،وبالمقاب ال يعد
التابع حارسا للشيء ،ألن ال يملك السةيطر الفعليةة علية  ،ثمةا ذا خولة المالةك سةلطة التوجية

والتصةةرب فةةي ثمةةر الشةةيء ،فالتةةابع يصةةبص يةةو الحةةارس ،وكةةيلك ذا اسةةتعم التةةابع السةةيار

لمنفعت الشخصية ،ذ تنتق الحراسة لي في ييا الحالة.
كمةةا يعتبةةر معلة السةةياقة يةةو الحةةارس للسةةيار  ،ولةةي

مةةن يةتعل قيادتنةةا ،ألنة يةةو الةةيي

يملةةك السةةيطر الفعليةةة علة السةةيار ال المتةةدر علة السةةياقة .ثمةةا ذا انتنة التةةدريب وتقةةد
المتدر الجتياز امتحان الحصول عل رخصة السياقة ،فإن المتدر يعد في مث ييا الحالةة
حارسا ،وال يعد من يمتحن يو الحارس ،ألن السلطة الفعليةة علة السةيار تنتقة لة المتةدر
في ييا الحالة.
وال يعد النا ب ،قانونيا كان ث اتفاقيا ث قضا يا ،حارسةا للشةيء المملةوك لأل ةي  ،حتة
لةةو كةةان يةةو الةةيي يسةةتعمل لحسةةا األ ةةي  ،ويمكةةن ثن يكةةون الحةةارس هخصةةا طبيعيةةا ،كمةةا
يمكن ثن يكون هخصا اعتباريا ،وفي مث ييا الحالة فإن ممث ييا الشةخع يباهةر بةدال عنة
سلطة االستعمال والتوجي والرقابة عل الشيء غير الحي لحسا الشخع االعتباري.

و ذا كان لم موعة من األهخاص السيطر الفعلية عل هةيء وثحةدر يةيا الشةيء ضةررا

للغيةةر ول ة يةةتمكن تحديةةد العضةةو المسةةؤول عةةن ذلةةك ،ففةةي مث ة يةةيا الحال ةة تقةةرر مسةةؤولية
ال ميةةع ،طالمةةا ثننة ال يتمتعةون بالشخصةةية االعتباريةةة ،وذلةةك علة ثسةةاس الحراسةةة المشةةتركة
للشيء ،وفي ييا اإلطار فقد سب لمحكمة النقض الفرنسية ثن ثيدت قرار المحكمة في قضية
تتعل بم موعة من الصيادين قاموا بإطالق النار من بنادقن و لحةاق الضةرر بةالغير ،وحيةث ن
-157وهةةذا مةةا ذهبةةت دليةةه محكمةةة الةةنقض السةةورية فةةي أحةةد ي ارراتهةةا ،دذ أنهةةا يةةررت أن مسةةؤولية حةةارة اليةةيل وفقةةا لةةنت
المادة 179م.ة .مرتبطة بسيطرته الفعىيةعىيه سوال اسةتندت هةذت السةيطرة دلةض حةق ميةروع أم لةم تسةتند .وتكةون الح ارسةة
لىميتري الذي تسىم اآللة يبل انتقال مىكيتها،أو لىمنتفةف أو لىمسةتأجر .نقةض سةوري ،الغرفةة المدنيةة ،يةرار ريةم ،535تةاريخ
 1979/4/3منيور في مجىة المحامون لعام ،1979ت.410
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المحكمةةة ل ة تةةتمكن مةةن تحديةةد مةةن يةةو المسةةؤول مةةنن عةةن ذلةةك الضةةرر ،فقةةد قةةررت ثن
جميعن مسةؤولون اسةتنادا لة فكةر الحراسةة المشةتركة(،)158ونعتبةر يةيا الموقةف يةو األقةر

ل ة تحقي ة العدالةةة ويةةو الةةيي يضةةمن ح ة المضةةرور فةةي التعةةويض ،ويةةو ثيضةةا مةةا يمكةةن ثن
نسةةتنت

مةةن نةةع الفصةةلين  99و 100مةةن ق.ل .مةةن ثنة ذا تعةةدد المسةةؤولون عةةن الضةةرر

وتعير تحديد فاعلة األ ةلي ،مةن بيةنن  ،ثو تعةير تحديةد النسةبة التةي سةايموا بنةا فةي الضةرر،

كان ك منن مسؤوال بالتضامن عن النتا .

وقةةد اختلةةف الفق ة ثيضةةا حةةول مس ة لة مةةا ذا كةةان عةةدي التمييةةز يمكةةن ثن يكةةون حارسةةا
للشيء غير الحي؟ تردد القضاء الفرنسي بين مكانية ثن يكون عدي التمييز حارسةا مةن عدمة ،
األمر اليي جع النيئة العامة لمحكمة النقض تتدخ وتقرر ب ن الصةغير غيةر المميةز يمكةن ثن

يكةةون حارسةةا للشةةيء غيةةر الحةةي(.)159ويةةيا الحة ينسة

مةةع التعةةدي الةةيي طةةرث علة التقنةةين

المةةدني الفرنسةةي فةةي العةةا  1986والةةيي قةةرر بموجبة مسةةؤولية مةةن يلحة ضةةررا بةةالغير تحةةن
تة ير اضةةطرا عقلةةي ،وتوسةةع القضةةاء فةةي تفسةةير ذلةةك الحكة بحيةةث ال يشةةم فقةةط البةةالغين

الخاضعين للحماية القانونية ،و نما يشةم ثيضةا عةديمي التمييةز بسةبب السةن .ثمةا فةي المغةر
فةةإن األمةةر مةةازال مختلف ةا عةةن فرنسةةا .وسةةبب االخ ةتالب يةةو تحديةةد األسةةاس القةةانوني لنةةيا
المسةةؤولية عل ة خط ة مفتةةري ال يقب ة
التمييز حارسا للشيء غير

بةةات العك ة  ،ويةةو مةةا يسةةتبعد مع ة ثن يكةةون عةةدي

الحي.

ثمةةا بالنسةةبة للمقصةةود بالشةةيء ،فقةةد قةةرر القضةةاء الفرنسةةي فةةي عةةا  1896ثن ال ملةةة
األخيةةر مةةن المةةاد  1/1384مةةن التقنةةين المةةدني تكةةرس مبةةدث عامةةا للمسةةؤولية الناهةةئة عةةن
األهةياء غيةر الحيةةة .ولةيلك ،فقةد توسةةع هةيئا فشةيئا فةةي مفنةو الشةيء حتة ث ةبص يشةم كة
هةةيء مةةادي غيةةر حةةي .فبعةةد ثن كةةان فةةي البدايةةة يميةةز بةةين األهةةياء المنقولةةة واألهةةياء العقاريةةة،
ويقصةةر نطةةاق تطبي ة المسةةؤولية الناهةةئة عةةن األهةةياء غيةةر الحيةةة عل ة األهةةياء المنقولةةة دون

األه ةةياء العقارية،فقة ةةد نب ةةيت محكمةةةة ال ةةنقض الفرنسةةةية ي ةةيا التميية ةةز ،وطبق ةةن ثحكةةةا ية ةةيا
-158نقض فرنسي ،الغرفة المدنية الثانية،1957/11/20 ،منيور في مجىة دالوز لعام ،1958ت.82
-159الهي ة ة ةةة العام ة ة ةةة لمحكم ة ة ةةة ال ة ة ةةنقض الفرنس ة ة ةةية ( ،1984/5/9 ،عمس ة ة ةةة أحك ة ة ةةام) مني ة ة ةةورة ف ة ة ةةي مجى ة ة ةةة دال ة ة ةةوز لع ة ة ةةام
،1984ت،225تعىيق.CHABAS
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المس ةةؤولية علة ة المنق ةةول وعلة ة العق ةةار .ة ة بع ةةد ذل ةةك قص ةةر القض ةةاء الفرنس ةةي نط ةةاق تطبية ة
المسؤولية عن األهياء غير الحيةة فةي حالةة مةا ذا كةان الضةرر ناجمةا عةن فعة مسةتق للشةيء،
ويكون األمر كيلك ذا وقع ضرر من هيء غير محرك بيد اإلنسان ،ثو كان محركا بيد اإلنسان
ولكن كان مصابا بعيب ذاتي كان سببا فةي حةدار الضةرر ،وكةان علة المضةرور بةات ذلةك.
ة بعةةد ذلةةك ي ةةرت محكمةةة الةةنقض الفرنسةةية يةةيا المعيةةار ثيضةةا،وثخي القضةةاء الفرنسةةي يميةةز
بةةين األهةةياء الخطةةر واألهةةياء غيةةر الخطةةر  ،فطبة ثحكةةا المسةةؤولية الناهةةئة عةةن األهةةياء غيةةر
الحية عل األهياء الخطر فقط دون األهياء غير الخطر .

سرعان ما ي ر القضاء الفرنسةي

يةةيا المعيةةار ثيضةةا وتوسةةع فةةي مفنةةو الشةةيء واهةةتر فقةةط حراسةةة الشةةيء ،وذلةةك فةةي القةةرار
الصادر عن النيئة العامة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريق

.1930/2/13

()160

وقةةانون االلتزامةةات والعقةةود المغربةةي ذ قةةرر مسةةؤولية حةةارس األهةةياء عةةن األض ةرار التةةي

يمكةن ثن تحةد نا للغيةةر لة يميةةز بةين ثن يكةون الشةةيء خطةرا ث غيةةر خطةر ،ويةيا مةةا يتبةين مةةن
الفصة  88الةةيي نةةع علة ثن كة هةةخع يسة ل عةةن الضةةرر الحا ة مةةن األهةةياء التةةي فةةي
حراست  ،ذا تبين ثن ييا األهياء يي السةبب المباهةر للضةرر،وذلك مةن غيةر تحديةد طبيعةة ثو
نوعيةةة يةةيا األهةةياء .ونعتقةةد ثن موقةةف قةةانون االلتزامةةات والعقةةود المغربةةي كةةان موفقةةا ،ذ ن
م رد كون الشيء ثحدر ضررا للغير يدل عل ثن كان هةيئا خطةرا ،وثن حراسةت تتطلةب عنايةة
خا ةةة،وييا م ةةا ينطبة ة علة ة اآلالت الميكانيكي ةةة والس ةةيارات والقط ةةارات والب ةةواخر والس ةةفن
والدراجات النارية ،واألسلحة اآللية وغيريا من اآلالت الميكانيكية ،كيلك تشم األهةياء التةي

تتطل ةةب حراس ةةتنا عناي ةةة خا ةةة بس ةةبب طبيعتن ةةا الخط ةةر مثة ة الم ةةواد المتف ةةر والمفرقع ةةات
واأللعا النارية ،واألسالك الكنربا ية ،واألدوات الطبية ،والمواد السامة .ثيضا مما تنطب علية
مسؤولية حارس الشيء غير الحي ،األهياء الخطر بحسةب ال ةروب التةي تكتنفنةا ثي ال ةروب
التي تحيط بالحادر ،مث م اري الصرب الصحي المقامة بشك غير فني ،بحيث ذا يطلن
األمطار تتحول ل هيء خطر يندد األهخاص وممتلكاتن  ،وكةيلك المسةابص غيةر المسةور ،
واآلبار المكشوفة غير المسي ة .وبصفة عامة ك األهياء التي تحتاج حراستنا لة عنايةة سةواء
ثكانن من المنقوالت ثو من العقارات هريطة ثال يكون الضرر ناجما عن تندمنا.
-160الهي ةالعامةلمحكمةالنقءالفرنسية،1930/2/13 ،منيورفيمجىةدالوزسيريه،1930 ،الجزل ،1ت،121تعىيق.Repert
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وال يدخ في مفنو الشي وفقا لنع الفصة  88مةن ق.ل ، .األهةياء المعنويةة التةي ال
تقةةع تحةةن الح ة  ،واألهةةياء الماديةةة غيةةر الخطةةر  ،والحيوانةةات الحيةةة ،والبنةةاء ذا كةةان الضةةرر
ناجما عن تندم  ،وبالطبع يخرج جس اإلنسةان عةن مفنةو الشةيء ،باعتبةار ثن جسة اإلنسةان
يشك جزءا من هخصيت  ،ليلك ال يمكن اعتبارا ثو قياس عل األهياء.

()161

وتحديةد األهةةياء التةي تةةدخ فةةي مفنةو الفصة  88مةةن ق.ل .والتةي تتطلةةب حراسةةتنا

عناية خا ة مس لة قانونية يخضع قاضةي الموضةو فينةا لرقابةة محكمةة الةنقض ،وبالتةالي ي ةب
عل القاضي ثن يصف الشيء اليي ثحدر الضرر و فا دقيقا ،وبيان مةا ذا كةان هةيئا يتطلةب
حراست عناية خا ة ،ث ن لي كيلك.
 -2ثن يحدر الشيء ضررا للغير:
ال يكفي ثن يتول هخع حراسة هيء من ثج ثن تتحق المسؤولية عن األهياء ،و نمةا
ال بةةد ثن يتسةةبب يةةيا الشةةيء بضةةرر للغيةةر .وذلةةك حتة يعةةد حةةارس الشةةيء مسةةؤوال عةةن فعة
الشيء عل ثساس الفص  88من ق.ل. .
ويقصد بالغير ينا ك هخع غير الحارس ،وبالتالي قد يكون الغيةر ثجنبيةا عةن الحةارس،
وقد يكون تابعا ل  ،كما قد يكون مالك الشيء نفس ذا كانن حراسة يةيا الشةيء قةد انتقلةن
ل هخع غيرا.
وال يكفي ثن يحدر الضرر بفع الشيء و نما البد من ثن يتدخ الشيء تةدخال ي ابيةا

فةةي حةةدار ذلةةك الضةةرر .ويكةةون األمةةر كةةيلك ذا كةةان الشةةيء فةةي وضةةع يسةةمص عةةاد ب ة ن
يحدر الضرر .ثما ذا كان تدخ الشيء سلبيا فال يكون الحةارس مسةؤوال عةن الضةرر الواقةع.
فلةةو ا ةةطد هةةخع بسةةيار واقفةةة فةي مكةةان مخصةةع للوقةةوب ،ثو ا ةةطد هةةخع برلةةة فةةي
مكاننةةا الطبيعةةي ال تتحةةرك ،فةةال يعةةد ح ةارس الشةةيء مسةةؤوال عةةن الضةةرر الواقةةع ،ثمةةا لةةو كانةةن
السةةيار واقفةةة فةةي مكةةان غيةةر مسةةمو الوقةةوب في ة  ،ثو كانةةن اآللةةة تتحةةرك ،فيعةةد الشةةيء قةةد
تدخ تدخال ي ابيا في حدار الضرر ،وبالتالي يكون الحارس مسؤوال.

-161عبد الةرزاق السةنهوري:الوسةيط،...مصةادر االلتةزام ،المرجةف السةابق ،بنةد ،727ت،727وت1088و  .1089وكةذلك
سىيمان مرية:الوافي،...الفعل الءار،...المجىد الثاني،بند ،342ت  1056ومايىيه.
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وال يتطلةةب التةةدخ اإلي ةةابي للشةةيء ثن يكةةون ينةةاك اتصةةال مةةادي مباهةةر بةةين الشةةيء
وجس المضرور ثو مال المتضرر.فإذا كانن السةيار تسةير بسةرعة فا قةة داخة المدينةة ،ففةز
راج ة وسةةقط عل ة األري ممةةا ثد

ةةابت بضةةرر ،يكةةون حةةارس السةةيار مسةةؤوال عةةن

لة

تعويض ذلك الضرر عل الرغ من عد االتصال المادي المباهر بين السةيار وبةين المضةرور،
وفي ييا اإلطار جاء في قرار لمحكمة النقض " :ثن الشاحنة التي تصد عةد تالميةي ،الةبعض
مةةنن تةةوفي ،والةةبعض اآلخةةر ث ةةيبوا ب ةةرو  ،فةةإن التلميةةي التةةي رثت المشةةند وسةةقطن فةةي
غيبوبة ،تكون محقة في دعو المسؤولية ،ذ ال يشتر لتحقي المسؤولية عن فع الشيء ثن
يكةون ينةاك تةدخ ي ةابي مةن الشةةيء المتسةبب فةي الضةرر"( .)162وكةيلك الحةال ذا قةةيفن

سةةيار خةةالل سةةيريا حصةةا ث ةةابن ثحةةد األهةةخاص وثلحقةةن ب ة ضةةررا ،يعةةد حةةارس السةةيار
مسؤوال عن تعويض ذلك الضرر.

وبم رد وقو الضرر بفعة هةيء يفتةري ثن تةدخ يةيا الشةيء كةان ي ابيةا ،ولكةن يةيا
االفتةةراي يقبة

بةةات العكة  ،وبالتةةالي يحة لحةةارس الشةةيء ثن يثبةةن ثن تةةدخ الشةةيء كةةان

تدخال سلبيا بحتا ،فإن استطا

بات ذلك ،انتفن عالقة السببية بةين الشةيء والضةرر الواقةع،

ويترتب عل ذلك ثن حارس الشيء ال يعد مسؤوال عن تعويض ذلك الضرر(.)163

و ذا كةةان التةةدخ اإلي ةةابي يعةةد قا مةةا فيمةةا ذا كةةان الشةةيء فةةي وضةةع يسةةمص عةةاد بة ن

يحدر الضرر ،كما لو وجةدت ثسةالك كنربا يةة بتةوتر عةالي علة ارتفةا مةنخفض ودون تغليةف
مما ثد

ل مكانية تماسنا بالمضرور والتسبب بوفات  .ممةا يفسةر يمةال العنايةة الخا ةة مةن

قبة حةارس يةيا األسةةالك الكنربا يةة ،ويحقة مسةؤوليت (،)164فةةإن تةدخ الشةيء سةلبيا يتحقة

مت ة ة ة سة ة ةةع المضة ة ةةرور اليية ة ةةا وغة ة ةةافال وعة ة ةةن قلة ة ةةة احتة ة ةةراز بالصة ة ةةعود ل ة ة ة ثعل ة ة ة عمة ة ةةود
الكنربةةاء(.)165وعل ة مؤسسةةة الكنربةةاء اتخةةاذ االحتياطةةات الضةةرورية التةةي تحةةول دون تسةةل

-162محكمة النقض :يرار عدد  ،5/695بتاريخ  ،2014/11/11مىف ريم  ،2014/5/1/1993يرار غير منيور.
-163عبد الرزاق السنهوري:الوسيط،...مصادر االلتزام،المرجف السابق،بند  728ومايىيه،ت 1089ومايىيها.

-164نقةةض سةةوري،الغرفةالمدنية،يرارريم ،1656تةةاريخ ،1978/12/23منيةةور فةةي مجىةةة المحةةامون لعةةام ،1979ت.148
ويرارريم ،108تاريخ ،1983/2/1سجالتمحكمةالنقءىعام .1983
-165نقض سوري،الغرفة المدنية ،يرار ريم ،1922تاريخ ،1981/12/3منيور في مجىة المحامون لعام ،1982ت.308
143

األهخاص ألعمد النور ثو تنبنن ل خطور ذلك ،و ح امنا عن ذلك ي علنا مسؤولة عل
ثساس مسؤولية حارس األهياء الخطر

()166

.

وقةةد اهةةتر القضةةاء المغربةةي سةةابقا حتة يسةةتطيع الغيةةر المضةةرور مسةةاءلة الحةةارس علة
ثسةةاس قرينةةة الخطة المفتةةري المنصةةوص علينةةا فةةي الفصة  88مةةن ق.ل .ثن يكةةون الضةةرر
لح ب دون ثن يكون اهترك في استعمال الشيء ،ثما طلب هخع مةن آخةر نقلة فةي سةيارت

م انةةا ،فيكةةون فةةي الحالةةة ق ةد ارتض ة التعةةري للمخةةاطر التةةي يمكةةن ثن تراف ة اهةةتراك فةةي
استعمال السيار  ،وبالتالي ال يستطيع مطالبة الحارس بةالتعويض عمةا ث ةاب مةن ثضةرار ،ال ذا
ث بةةن ثن ة ارتكةةب خط ة يس ة ل عن ة وف ة الفصةةلين  77و 78مةةن .ق.ل .ولةةي

عل ة ثسةةاس

قرينةةة الخط ة المفتةةري وف ة ثحكةةا الفص ة  88مةةن ق.ل .)167( .ال ثن المحل ة

األعل ة

ابتعد عن يةيا الشةر واعتبةر ثن حةارس السةيار يعةد مسةؤوال طبة الفصة  88مةن ق.ل.ععةن
األضرار التي تسببن فينا السيار للراكبين بالم ان ،رغ ثن المضرور قد اهترك في اسةتعمال

ييا الشيء(.)168

وت در اإلهار ل ثن مسؤولية حارس الشيء تنقلب من مسؤولية تقصةيرية لة مسةؤولية
عقديةةة ذا وجةةد مةةة عقةةد بةةين المضةةرور والحةةارس ،وكةةان الضةةرر قةةد حصة بسةةبب تنفيةةي يةةيا
العقد .فالناقة مةثال يكةون مسةؤوال بمقتضة عقةد العقةد عةن سةالمة الراكةب ،فةإذا ث ةيب يةيا

األخير بضرر ث ناء النق  ،كانن مسؤولية الناق مسؤولية عقدية ال تقصيرية(.)169

-166نقض سوري،الغرفة المدنية ،يرار ريم ،210تاريخ ،1982/2/21سجالت محكمة النقض لعام .1982

-167المجىةةة األعىةةض ،ي ةرار عةةدد  21مةةاي  ،1969مجىةةة يءةةال المجىةةة األعىةةض العةةدد التاسةةف ،يونيةةو  ،1969ت.44
أيار دليه مأمون الكزبري :نظرية االلتزامات في ءول يانون االلتزامات والعقود المغربي ،الجزل األول ،ت .494
-168محكمةةة االسةةت ناف بالربةةاط ،ي ةرار ريةةم  ،5550بتةةاريخ  ،1963 -10 -18مجموعةةة ي ة اررات المحةةاكم االسةةت نافية فةةي
المغ ةةرب ،الع ةةدد  172-171يولي ةةوز – ديس ةةمبر  ،1963ت  .256أيء ةةا القة ةرار ري ةةم  ،5590بت ةةاريخ ،1964 -1 -14
مجموعة ية اررات المحةاكم االسةت نافية فةي المغةرب ،العةدد 174-173ينةاير–يونيةو  1964أيةار دليةه مأمونةالكزبري :نظريةة
االلتزامات في ءول يانون االلتزامات والعقود المغربي ،الجزل األول ،ت .493

-169المجىةةة األعى ةةض ،يةةرار ع ةةدد  ،1226بت ةةاريخ  10يوني ةةو  ،1959مجىةةة القء ةةال والق ةةانون ،الع ةةدد  27م ةةارة ،1960
ت .182أيةةار دليةةه مأمون ةالكزبري :نظريةةة االلت ازمةةات فةةي ءةةول يةةانون االلت ازمةةات والعقةةود المغربةةي ،الجةةزل األول ،ت
.494
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وقةةد يتعا ةةر وجةةود فع ة هةةيء مةةع فع ة هةةيء آخةةر فةةي ات ةةاا معةةاك  ،كمةةا لةةو حص ة
ا ةةطدا بةةين سةةيارتين .ففةةي مث ة يةةيا الحال ةة يطةةر السةةؤال حةةول المسةةؤولية التةةي تحكة ة
الحادر؟
يمكن القول في ييا الصدد ثن ذا حدر اال طدا بن هيئين وتسبب في لحاق ضةرر
بشخع من الغير ،ك ن يحص اال طدا بين سيارتين مثال ويكون الضحية من الراجلين ،ففةي
مث ييا الحالة يح للمضرور ثن يرجع عل ثي مةن الحارسةين وفقةا ألحكةا الفصة  88مةن
ق.ل ، .ثو يقاضةةينما معةةا علة وجة التضةةامن ،فةةي حةةين تبقة العالقةةة التةةي تحكة الحارسةةين
فيما بيننما لتحديد نسبة الخطة الةيي سةاي بة كة واحةد مننمةا فةي حةدار الضةرر ،خاضةعة

للقواعد العامة التي تقي المسؤولية عل ثساس الخط الواجب اإل بات(.)170

ثما ذا حدر اال طدا بن هيئين وتسبب في لحةاق ضةرر ب حةد الحارسةين دون اآلخةر،

فإن يح للطرب المضةرور الرجةو علة الحةارس اآلخةر وفة ثحكةا الفصة  88مةن ق.ل.
باعتبةةار يةةيا الفص ة يحمةةي المضةةرور حت ة ولةةو كةةان حارسةةا للشةةيء اآلخةةر الةةيي كةةان ل ة دور
ي ابي ثو سلبي في حصول اال طدا (.)171

وثخيرا ،ذا تعا ةر وجةود فعة هةيء مةع فعة هةيء آخةر فةي ات ةاا معةاك

فةي حةدار

ثضرار متقابلة بين حارسين ،كما لو حص ا طدا بين سيارتين ترتبةن عنة ثضةرار متبادلةة بةين
الس ةةا قين مع ةةا .فإنة ة يتحمة ة كة ة ح ةةارس مس ةةؤولية الض ةةرر ال ةةيي ثحد ة ة الش ةةيء ال ةةيي ف ةةي
حراست ،وتكون المسؤولية عل ثساس القواعد العامة ،ثي الخط الواجةب اإل بةات .وقةد نصةن
بعض التشريعات كالقانون اللبناني عل ذلك راحة عنةدما قةررت ثنة ذا سةايمن عةد ثهةياء
فةةي حةةدار الضةةرر كمةةا فةةي حالةةة تصةةاد سةةيارتين ،فةةإن المسةةؤولية الموضةةوعية تتالهة وتحة

محلنا المسؤولية العادية المبنية عل الخط (.)172

-170المجىةةة األعى ةةض :ي ةرار صةةادر بتةةاريخ  ،1984 -3-31مجىةةة القءةةال والق ةةانون ،الع ةةددان  133و ،134ت .157
أيار دليه عبد القادر العرعاري :مرجف سابق ،ت.213

-171عبد القادر العرعاري :مرجف سابق ،ت.214

-172نصةةت المةةادة  132مةةن يةةانون الموجبةةات والعقةةود الىبنةةاني عىةةض أنةةه ":دذا نجةةم الءةةرر عةةن عةةدة أيةةيال مةةن الجوامةةد
كتصادم سيارتين مثال ،فإن التبعة الوءعية تزول وتحل محىهةا التبعةة العاديةة المبنيةة عىةض الفعةل اليعصةي" ،ارجةف أيءةا
مأمونالكزبري :نظرية االلتزامات في ءول يانون االلتزامات والعقود المغربي ،الجزل األول ،ت .495
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وعلي ،فإذا توافر الشرطان السةابقان تحققةن مسةؤولية حةارس الشةيء .ولكةن يحة لة ثن
يدفع المسؤولية عن نفس  ،ويتوقف كيفية ييا الدفع عل تحديد ثساس ييا المسؤولية.
الثا :دفع المسؤولية
ذا تةةوافرت هةةرو تحق ة يةةيا المسةةؤولية قامةةن مسةةؤولية حةةارس الشةةيء .وي ةةب عل ة
المضرور ثن يثبةن ثن الضةرر قةد وقةع بفعة هةيء تتطلةب حراسةت  .عند ةي تقةو قرينةة علة ثن
مالةةك يةةيا الشةةيء يةةو الحةةارس .وال يكلةةف المضةةرور بإ بةةات الخطةة فةةي جانب ة ألن الخطة ة
مفتري ،والفص  88من ق.ل.

ةريص فةي كةون الحةارس مسةؤول ال يمكنة دفةع المسةؤولية

ع ةةن نفسة ة ال بإ ب ةةات ثنة ة فعة ة ماك ةةان ض ةةروريا لمن ةةع الض ةةرر؛ وثن الض ةةرر يرج ةةع م ةةا لح ةةادر
ف ا ي،ثو لقو قاير  ،ثو لخط المتضرر.
المطلب الثالث :مسؤولية حارس البناء الناهئة عن تندم

خ ةةع التش ةةريع المغرب ةةي لمس ةةؤولية ح ةةارس البن ةةاء الناجم ةةة ع ةةن تندمة ة الفصة ة  89م ةةن

ق.ل ، .ذ نةةع عل ة ثن ة  ":يس ة ل مالةةك البنةةاء عةةن الضةةرر الةةيي يحد ة اننيةةارا ثو تندم ة
ال ز ةي ،ذا وقةةع يةةيا ثو ذاك بسةةبب القةد ثو عةةد الصةةيانة ثو عيةةب فةي البنةةاء .ويطبة نفة
الحك ة فةةي حالةةة السةةقو ثو التنةةد ال ز ةةي لمةةا يعتبةةر جةةزءا مةةن العقةةار ،كاأله ة ار واآلالت
المندم ة فةي البنةاء والتوابةع األخةر المعتبةر عقةارات بالتخصةيع .وتلةز المسةؤولية ةاحب
ح السطحية ،ذا كانن ملكية ييا الح منفصلة عن ملكية األري.
و ذا التز هخع غير المالك برعاية البناء ،ما بمقتض عقد ،ثو بمقتض ح انتفا ثو
ثي ح ة عينةةي آخةةر ،تحم ة يةةيا الشةةخع المسةةؤولية .و ذا قةةا نةةزا عل ة الملكيةةة ،لزمةةن
المسؤولية الحا ز الحالي للعقار".
ويتبةةةين مة ةةن نة ةةع ية ةةيا الفص ة ة ثن مسة ةةؤولية حة ةةارس البنة ةةاء تطة ةةر ال ة ةةة ثمة ةةور ثساسة ةةية
ويي:ثسةةاس مسةةؤولية الحةةارس الناهةةئة عةةن تنةةد البنةةاء ،وهةةرو قيةةا يةةيا المسةةؤولية ،وكيفيةةة
دفعنا.

ثوال :ثساس مسؤولية حارس البناء
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حاول بعض الفقناء في فرنسا ،ت سي

مسؤولية مالك البناء كحارس قانوني ل عل فكر

تحم التبعة التي تقو علة قاعةد الغةر بةالغن  ،فلمةا كةان مالةك البنةاء يةو الةيي يسةتفيد منة ،
فعلي ذن تحم الضرر اليي ين

للغير عن تندم (.)173

ولكةةن لةةوحظ علة يةةيا الن ريةةة ثننةةا تتنةةاقض والتةزا المضةةرور فةةي قامةةة الةةدلي عل ة ثن
تنةةد البنةةاء وقةةع بسةةبب القةةد ثو عةةد الصةةيانة ثو عيةةب فةةي البنةةاء ،ثي عل ة ثن التنةةد كةةان

بسبب اإليمال فةي ةيانة البنةاء ثو فةي

ةالح ثو فةي ت ديةدا .لةيلك فةالرثي السةا د يةو ثن

مسةةؤولية مالةةك البنةةاء ثو ثي هةةخع غيةةر المالةةك التةةز برعايةةة البنةةاء ،مةةا بمقتض ة عقةةد ،ثو
بمقتض ح انتفا ثو ثي ح عيني آخر ،تقو عل الخطة المفتةري فةي جانبة ويةو اإليمةال
في رقابة البناء حت ال يننار ثو يتند .
وبما ثن ثساس ييا المسؤولية يو خط مفتري فإن ال ي وز ثن يكون حارس البناء عدي

التمييز ،ألن ال يمكن نسبة الخطة لية ( ،)174لكننةا نعتقةد ثن المسةؤولية تنتقة فةي يةيا الحالةة
ل نا ب الشرعي ،وذلك ثقر

ل العدالة حت ال يضيع ح المضرور في التعويض.

انيا :هرو قيا المسؤولية الناهئة عن تند البناء
لكةةي تقةةو مسةةؤولية حةةارس البنةةاء الناهةةئة عةةن تندمة  ،البةةد مةةن تةةوافر هةةرطين ،ويمةةا :ثن
يتول هخع حراسة بناء ،وثن يكون الضرر اليي لح الغير ناجما عةن تنةد البنةاء بفعة ثحةد
األسبا المنصوص علينا في الفص  89من ق.ل. .
 -1ثن يتةةول هةةخع حراسةةة بنةةاء :يتوقةةف تحق ة المسةةؤولية الناهةةئة عةةن تنةةد البنةةاء
عل تولي هخع حراسة بناء ،فما المقصود من الحراسة ينا؟ وما المقصود من البناء؟
بالنسبة للحراسة ،فيقصد بنا في يةيا الم ةال السةيطر الفعليةة علة البنةاء والتصةرب فةي
ثمرا .ويترتب عل ذلك ثن حارس البناء يو من ل السيطر الفعلية علي لحسا نفس  ،بحيث
يكةةون مكلفةةا بحف ة و ةةيانت  ،ويت كةةد مةةن ثن ة لةةي
بالنسبة للغير.

قةةديما وال معيبةةا عل ة نحةةو يشةةك خط ةرا

-173مأمون الكزبري :نظرية االلتزامات في ءول يانون االلتزامات والعقود المغربي ،الجزل األول ،ت .496
-174عبد الرزاق السنهوري:الوسيط،...مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند ،721ت .1077
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والمبدث ثن السيطر الفعلية عل البناء والتصةرب فةي ثمةرا تثبةن لمالكة  ،وبالتةالي القةانون
ثوجةةد قرينةةة عل ة ثن حةةارس البنةةاء يةةو المالةةك .ولكةةن يةةيا القرينةةة بسةةيطة ذ ننةةا تقبة

بةةات

العك  .ويترتب عل ذلك ثن ذا التز هخع غير المالك برعاية البناء ،مةا بمقتضة عقةد ثو
بمقتض ح انتفا ثو ثي ح عيني آخر كصاحب ح السطحية ،ذا كانن ملكية ييا الحة
منفصلة عن ملكية األري ،تحم ييا الشخع المسؤولية .و ذا قا نزا عل الملكيةة ،لزمةن
المسؤولية الحا ز الحالي للعقار(.)175

وتنتق السيطر الفعلية عل البنةاء مةن المالةك لة غيةرا ،ذا مةا ثنشة المالةك حة انتفةا

لنيا الغير علي ثو ثي ح عيني آخر،فيكون المنتفع مثال يو الحارس ألن يو احب السلطة
الفعليةةة علة البنةةاء فةةي مثة يةةيا الحالةة .وكةةيلك ذا ريةةن المالةةك عقةةارا رينةةا حيازيةةا ،فالةةدا ن
المةرتنن رينةةا حيازيةةا يكةةون حارسةةا للبنةةاء الةةيي فةةي حيازتة بموجةةب عقةةد الةةرين الحيةةازي ،ألنة
يثبةةن ل ة السةةيطر الفعليةةة عل ة البنةةاء ،كمةةا يعةةد المشةةتري بموجةةب عقةةد بيةةع معل ة عل ة هةةر
واقف ثو عل هر فاسق حارسا للبناء ،ذا كان قد تسل البناء قبة تندمة  .ويعةد حةا ز البنةاء
بنية تملك حارسا ل ألن يثبن ل السيطر الفعلية عل البناء لحسةا نفسة ال لحسةا غيةرا،
وال فرق في ذلك ثن يكون حسن النيةة ثو سةيء النيةة .ثمةا المسةت جر والمسةتعير فةال يعةدان مةن
حيث المبدث حارسين للبناء ألن ال تثبةن لنمةا السةيطر الفعليةة علة البنةاء ،وذلةك ألن االلتةزا
بالصيانة يبقة علة عةات المةؤجر والمعيةر ،فةي حةين ثن مسةت جر الحيةوان ثو مسةتعيرا يعتبةر ان

حةةارس ان ل ة  ،ألن السةةيطر الفعليةةة عل ة الحيةةوان تنتق ة لنمةةا بموجةةب عقةةد اإلي ةةار ثو عقةةد
العارية.
-175تجدر اإليارة دلةض أن موءةوع تحديةد اليةعت المسةؤول عةن تهةدم البنةال تنةازع فيةه اتجاهةان ،األول ذو أصةل التينةي
يرى أن مالك البنال هو المسؤول عن الءرر الذي يىحق الغير بسببه ،والثاني أنجىوساكسوني يةرى بةأن حةارة العقةار هةو
الةةذي يسةةأل عةةن معةةاطرت .ويةةد انقسةةمت التي ةريعات المعاص ةرة بةةين مناصةةر لالتجةةات األول الةةذي يةةأتي عىةةض أرسةةه القةةانون
المةةدني الفرنس ةةي (م  )1386ويةةانون الموجبةةات والعقةةود الىبنةةاني (م  ،)133والقةةانون الم ةةدني األردن ةةي (م .)290ومناصةةر
لالتجات الثاني وهذا هو مويف القانون االنجىيزي والبولوني والقانون المدني السوري والمصري .أما مويف يانون االلت ازمةات
والعقةةود المغربةةي ،فةةرغم اعتبةةارت مالةةك البنةةال بمثابةةة المسةةؤول عةةن تهدمةةه كقاعةةدة عامةةة دال أنةةه حةةاول االيت ةراب مةةن مويةةف

االتجة ة ة ة ة ة ة ة ةةات الثة ة ة ة ة ة ة ة ةةاني عنة ة ة ة ة ة ة ة ةةدما أورد عىة ة ة ة ة ة ة ة ةةض هة ة ة ة ة ة ة ة ةةذت القاعة ة ة ة ة ة ة ة ةةدة اسة ة ة ة ة ة ة ة ةةتثنالات يكة ة ة ة ة ة ة ة ةةون فيهة ة ة ة ة ة ة ة ةةا غية ة ة ة ة ة ة ة ةةر المالة ة ة ة ة ة ة ة ةةك
مسؤوالدذاالتزميعصغيرالمالكبرعايةالبنال،دمابمقتءىعقد،أوبمقتءىحقانتفاعأوأيحقعينيآعر.واذايامنزاععىىالمىكية،لزمتالمس ةةؤوليةا
لحا زالحاليىىعقار .انظر عبد القادر العرعاري ،المسؤولية المدنية ،مرجف سابق ،ت .193
148

وبالمقاب  ،ذا ثحدر المست جر بناء في العقار الم جور فإن يعد حارسا ل  ،وذلك ألن ل
الس ةةيطر الفعلي ةةة علة ة ي ةةيا ال ةةزء ال ةةيي ثحد ة ة لحس ةةا نفسة ة ال لحس ةةا الم ةةؤجر ،ويبقة ة
المست جر حارسا ل ل ثن تنتق ملكيت ل المالك وفقا إلراد الطرفين ،ثو ألحكا

القانون.

و ذا كةةان البنةةاء مملوكةةا عل ة الشةةيا  ،فالحراسةةة علي ة تثبةةن ل ميةةع المةةالكين ،ويعتبةةرون
مسةةؤولون بالتضةةامن عةةن الضةةرر النةةاج عةةن تندم ة  ،مةةا ل ة يثبةةن ب ة ن الحراسةةة كانةةن ألحةةدي

وقن تندم  ،ثو كانن الحراسة لشةخع آخةر غيةري (.)176وقةد يكةون الحةارس هخصةا طبيعيةا،

ثو هخصا اعتباريا ،كالشركة ثو المؤسسات العامة ثو غيريما.

ثمةةا بالنسةةبة للبنةةاء فلة يحةةدد الفصة  89مةةن ق.ل .المقصةةود منة  ،حيةةث جةةاء اللفةةظ
مطلقا  ،وبالتالي فنو يشةم جميةع ثنةوا البنةاء بغةض الن ةر عةن المةواد المسةتعملة فةي تشةييدا،
والغاية التي هيد من ثجلنا .وبالتالي يعد بناء ،بمفنو يةيا الفصة كة المةواد التةي هةيدتنا يةد
اإلنسان من ثج ثن تتص باألري اتصال قرار ،سواء ثكانن ييا المواد من حديد ثو طين ثو
خشب ثو جةب

ثو سةمنن ثو فةوالذ ثو ثلمنيةو  ،وسةواء ثكةان ذلةك مةن ثجة السةكن ،ثو مةن

ثجة العمة ثو إليةةواء حيوانةةات ثو لتخةةزين بضةةا ع .باإلضةافة لة ذلةةك تعةةد ال سةةور واألعمةةد
األ ريةةة ،والتما ية والخزانةةات والسةةدود ،واألنفةةاق والم ةاري ،وخزانةةات الميةةاا والغةةاز بنةةاءات،

ألن ال عبر في ثن يكون البناء علة سةطص األري ثو فةي باطننةا(،)177ولكةن يسةتثن مةن ذلةك

األري الخالية من البناء(.)178

كما تقو مسؤولية حةارس البنةاء فةي حالةة السةقو ثو التنةد ال ز ةي لمةا يعتبةر جةزءا مةن

العقار ،كاأله ار واآلالت المندم ة في البناء والتوابع األخر المعتبر عقارات بالتخصيع.
و ذا كةان البنةةاء لة يكتمة تشةييدا ،فةةإن المشةةر قةد يحمة المسةؤولية ألهةةخاص ثخةةرين
غير منصوص علين في الفص  89من ق.ل ، .وييا ما ينطب عل حال المباني التي تكةون
فةةي طةةور اإلن ةةاز ،حيةةث ن المقةةاول والمننةةدس المعمةةاري ثو غيريمةةا ممةةن ثسةةندت لية منمةةة

-176سىيمان مرية:الوافي،...الفعل الءار،...المجىد الثاني،المرجف السابق ،بند ،212ت  975ومايىيها.
-177عبد الرزاق السنهوري:الوسيط في يرح القانون المدني،مصادر االلتزام ،المرجف السابق،ت .1214- 1213
-178عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،...مصادر االلتزام ،المرجف السابق ،بند  ،714ت .1072
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البناء ي اليين يتحملون نتا ييا المسؤولية ت اا ر العم والغيةر معةا بةالرغ مةن اخةتالب
األساس القانوني التي تبن علي دعاو ك مننما زاء المعماريين(.)179

 -2ثن يك ةةون الض ةةرر ال ةةيي لحة ة الغي ةةر ناجم ةةا ع ةةن تن ةةد البن ةةاء بفعة ة ثح ةةد األس ةةبا
المنصوص علينا في الفص  89من ق.ل: .
المقصةةود بالتنةةد يةةو تفكةك ثجةزاء البنةةاء وانفصةةالنا كلنةةا ثو بعضةةنا عنة ثو عةةن األري

التةةي هةةيد علينةةا يةةيا البنةةاء ،ومثةةال ذلةةك سةةقو جةةدار ثو سةةقف ،ثو اننيةةار هةةرفة ،ثو سةةقو

سةةل  ...وال فةةرق بةةين ثن يكةةون التنةةد كليةةا ثو جز يةةا ،فقةةط يشةةتر ثن يكةةون التنةةد قةةد وقةةع
بسبب القد ثو عد الصيانة ثو عيب في البناء،ثما ذا وقع التند لغير ييا األسبا القانونية
المحصةةور ثن يكةةون حص ة نتي ةةة حري ة اجتةةا البنةةاء ثو نتي ةةة يدم ة طواعيةةة ،ثو ثن يكةةون
التنةةد ث نةةاء التشةةييد،فإن األضةةرار التةةي يمكةةن ثن يلحقنةةا مث ة يةةيا التنةةد بةةالغير تقةةع تحةةن
طا ل ةةة الفصة ة  88م ةةن ق.ل .المتعلة ة بمس ةةؤولية ح ةةارس الش ةةيء ،ول ةةي

الفصة ة  89م ةةن

ق.ل .المتعل ة بمسةةؤولية حةةارس البنةةاء .وفةةي يةةيا اإلطةةار جةةاء فةةي قةةرار للم ل ة

األعل ة

سابقا ":ثن الفص  88ق.ل .يطب عل العقار والمنقول عل حد سواء ،كيفمةا كةان مصةدر
الضرر ،وذلك باستثناء الحاالت المنصوص علينا في الفص  89ق.ل ، .ونتي ة ليلك فةإن
المحكمة كانن عل

وا عندما طبقن مقتضيات الفص  88ق.ل .علة الضةرر الناهةء

عن الحري اليي هب في ثحد األبنيةة األمةر الةيي تسةبب فةي لحةاق الضةرر بةال يران"(،)180

مع ما يستتبع ذلك من تعلي دفع المسؤولية عل

بات كون الضرر ن ة عةن حةادر ف ةا ي،

ثو قةةو قةةاير ،ثو خط ة المتضةةرر،وثن الحةةارس فع ة مةةا كةةان ضةةروريا لمنةةع الضةةرر ،وال تخضةةع
ألحكا الفص  89من ق.ل .التي حصرت مسؤولية حةارس البنةاء باألضةرار التةي تةن

عةن

تندم ب حد األسبا القانونية المتمثلةة فةي القةد ثو عةد الصةيانة ثو العيةب فةي البنةاء ،حيةث
-179عبد القادر العرعاري :المسؤولية المدنية ،مرجف سابق ،ت  .194ولىتفصيل راجف أطروحتةه مسةؤولية المعمةاريين فةي
دطار التيريف المغربي ،ط  .2010 ،2راجف أيءا حبيب لمجول :المسؤولية المدنية لبا ف العقار فةي طةور اإلنجةاز ،بحةث
لنيل يهادة الماستر في القانون العات ،ماستر العقار والحقوق العينية ،كىية الحقوق بفاة.2017-2016 ،
-180مجموعة ي اررات المجىة األعىض لسنة  ،1958الحكم ريم  ،6ت  .26منيور أيءا في مجىة القءال والقانون ،عدد
 ،14ت  .268أيار دليه عبد القادر العرعاري :مرجف سابق ،ت .196
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ترتفع المسؤولية بم رد ثن يثبن الحارس ثن الضرر ن

ثو حادر ف ا ي(.)181

عن خط المضرور ثو عةن قةو قةاير

وال تقو يةيا المسةؤولية ال ذا كةان الضةرر ناجمةا عةن تنةد البنةاء كليةا ثو جز يةا بسةبب
القةةد ثو عةةد الصةةيانة ثو العيةةب فةةي البنةةاء .ثمةةا ذا كةةان الضةةرر ناجمةةا عةةن ا ةةطدا المضةةرور
بشةةيء داخ ة البنةةاء ،ثو انزالق ة عل ة ثرضةةية البنةةاء الملسةةاء ،ثو نتي ةةة سةةقو هةةيء مةةن هةةرفة

البنةةاء ،ثو انغةةالق مةةن البةةا ثو الشةةباك عل ة يةةدا ثو عل ة ث ةةابع  ،فةةال تقةةو المسةةؤولية عل ة

ثسةاس مسةةؤولية حةارس البنةةاء ،ألنة ال يوجةد تنةةد فةي جميةةع يةةيا الحةاالت(.)182كمةةا يشةةتر

ثيضا لقيا ييا المسةؤولية ثن يكةون التنةد قةد وقةع فعةال ،وبالتةالي ال يكفةي لقيامنةا ثن يكةون
البناء منددا بالسقو ( .)183ولكن في مثة يةيا الحالةة ثجةاز الفصة  90مةن ق.ل .لمالةك
العقار اليي يخش  ،ألسبا معتبر  ،اننيار بناء م اور ثو تندمة ال ز ةي ثن يطلةب مةن مالةك

ييا البناء ثو ممن يكون مسؤوال عن وفقا ألحكا الفص  89اتخةاذ اإلجةراءات الالزمةة لمنةع
وقو االننيار .وال يكفي لتوافر ييا الشر ثن يكون يناك تنةد فعلةي للبنةاء ،و نمةا ي ةب ثن
يةةؤدي ذلةةك لة لحةةاق ضةةرر ب حةةد األهةةخاص ،وفةةي يةةيا الحالةة قةةد يكةةون المضةةرور هخصةةا
ثجنبيا عن الحارس ،وبالتالي ال تربطنما ثي عالقة قانونية ،كمةا يمكةن ثن يكةون المضةرور تابعةا
لحةةارس البناء.بة ن المضةةرور يمكةةن ثن يكةةون يةةو المالةةك نفسة فةةي الحالةةة التةةي تكةةون فينةةا
حراسة البناء قد انتقلن ل غيرا مةا بمقتضة عقةد ،ثو بمقتضة حة انتفةا ثو ثي حة عينةي

آخر.

ويستفيد المضرور وحدا من ثحكا المسؤولية الناهئة عةن تنةد البنةاء ،وال يسةتفيد مننةا
غيةةرا طالمةةا ثن ة لة يلحة ب ة ضةةرر نةةاج مباهةةر عةةن تنةةد البنةةاء .فةةإذا تنةةد البنةةاء ،ويةةو فةةي
حراسة المالك ولح ضرر بالغير،

رفع المضرور الدعو عل المالةك وثلزمة بةدفع تعةويض

-181مأمون الكزبري :نظرية االلتزامات في ءول يانون االلتزامات والعقود المغربي ،الجزل األول ،ت .501
-182سىيمان مرية:الوافي،...الفعل الءار،...المجىد الثاني،المرجف السابق،بند ،311ت  973ومايىيها.

-183بعصةةوت المسةةؤولية المدنيةةة عةةن المبةةاني اآليىةةة لىسةةقوط ارجةةف ليىةةض عىةةوي :المسةةؤولية المدنيةةة عةةن المبةةاني اآليىةةة
لىسةةقوط ،بحةةث لنيةةل يةةهادة الماسةةتر فةةي القةةانون العةةات ،ماسةةتر العقةةار والحقةةوق العينيةةة ،كىيةةة الحقةةوق بفةةاة2016- ،
.2017
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عةةن الضةةرر الةةيي لح ة ب ة نتي ةةة تنةةد البنةةاء ،فإن ة يح ة للمالةةك الرجةةو عل ة هةةخع آخةةر
مسةةؤول ثمام ة عةةن ذلةةك الضةةرر ،فيح ة ل ة مةةثال الرجةةو عل ة المننةةدس المعمةةاري والمقةةاول
متضامنين ،وذلك ألننما يضمنان ما يحدر من تنةد كلةي ثو جز ةي فيمةا هةيداا مةن مبةان ،ثو
ثقاماا من منشرت ابتة ثخر  ،خالل عشر سةنوات مةن وقةن تسةل العمة

الفصة  769مةن

.ق.ل .)184( .كما ثن يح للمالةك الرجةو علة المسةت جر الةيي يعةد مسةؤوال عمةا يصةيب
المة جور ث نةةاء انتفاعة بة مةةن تلةةف ثو يةةالك غيةةر ناهةةء عةةن اسةةتعمال اسةةتعماال م لوفةةا ،ويحة

للمالك ثيضا الرجو عل با ع العقار ،بموجب الفص 549من ق.ل ، .اليي ينع عل ثنة
يضمن البا ع عيو الشةيء التةي تةنقع مةن قيمتة نقصةا محسوسةا ،ثو التةي ت علة غيةر ةالص
السةةتعمال فيمةةا ثعةةد ل ة بحسةةب طبيعت ة ثو بمقتض ة العقةةد .فةةإذا رجةةع المالةةك فةةي مث ة يةةيا
األحوال عل المنندس المعماري والمقاول متضامنين ،ثو علة المسةت جر ثو علة البةا ع ،فةال
يح ة لمةةن رجةةع علي ة ثن يحةةت بمواجنةةة المالةةك بمسةةؤوليت وفقةةا ألحكةةا الفص ة  99م ةةن
.ق.ل .من ثج توزيةع المسةؤولية بيننمةا ،ألن المسةؤولية الناهةئة عةن تنةد البنةاء ال يسةتفيد
مننا ال المضرور اليي لح ب ضرر مباهر ناج من تند البناء.
يبق ثن نشير لة ثنة ذا كةان ينةاك عقةد بةين المضةرور وبةين الحةارس فةال تطبة ثحكةا
المسؤولية الناهئة عن تند البناء المنصوص علينةا فةي الفصة  89مةن ق.ل ، .و نمةا يكةون
الحةةارس مسةةؤوال مسةةؤولية عقديةةة ،كمةةا لةةو كةةان ينةةاك عقةةد ي ةةار ،وتنةةد البنةةاء وثلح ة ضةةررا

بالمست جر ،وتبين ثن سةبب التنةد يةو يمةال فةي الصةيانة .كةيلك ال تطبة ثحكةا المسةؤولية

الناهةةئة عةةن تنةةد البنةةاء ذا كةةان اننيةةار البنةةاء ناهةةئا عةةن عمة المضةةرور .وبالتةةالي علية بةةات
الخط في جانب المسؤول.
الثا :دفع المسؤولية
-184ينت الفصل (769ظهير  8ديسمبر  )1959عىض أن":المهندة المعماري أو المهندة والمقاول المكىفان مبايةرة مةن
رب العم ة ة ة ة ة ةةل ية ة ة ة ة ة ةةتحمالن المس ة ة ة ة ة ةةؤولية دذ احة ة ة ة ة ة ةةدث عة ة ة ة ة ة ةةالال لعي ة ة ة ة ة ةةر سة ة ة ة ة ة ةةنوات التالية ة ة ة ة ة ةةة إلتم ة ة ة ة ة ةةام البنة ة ة ة ة ة ةةال أو غية ة ة ة ة ة ةةر
همناألعمااللتينفذاهاأوأيرفاعىىتنفيذهادنانهارالبنالكىياأوجز يا،أوهددهعطرواءحباالنهياربسببنقص ةةالموادأوعيبفيطريقةالبنالأوعيبف

ياألرض.
المهندسالمعماريالذيأجرىتصميمالبنالولمييرفعىىتنفيذعمىياته،اليءمنإالعيوبتصميمه.
تبدأمدةالعيرسنواتمنيومتسىمالمصنوع .ويىزمرفعالدعوىعالاللثالثينيوماالتاليةليومظهورالوايعةالموجبةلىءمان،واالكانتغيرمقبولة".
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ي ب عل المضرور ثن يثبن ثن الضرر اليي لح ب ناج عن تند البناء بسبب القةد
ثو عد الصيانة ثو عيب في البناء ،وثن المدع علي في دعو المسةؤولية يةو الحةارس ،علمةا
ثن القةةانون ثوجةةد قرينةةة علة ثن المالةةك يةةو الحةةارس الفصة  89مةةن ق.ل . .فةةإذا اسةةتطا
المضرور بةات ذلةك قامةن مسةؤولية حةارس البنةاء ،وفةي يةيا الحالةة ال يسةتطيع المسةؤول ثن
يدفع عن المسؤولية بنفي الخط ككون اتخي االحتياطات الالزمة لمنع وقو الضرر
وبالمقابة يسةةتطيع الحةةارس ثن يةةدفع المسةةؤولية عةةن نفسة بإ بةةات ثنة لة يخطةء ،وذلةةك
بإ بات ثن سبب تند البناء ال يعود ل يمال

يانة البناء ثو

الح ثو ت ديدا.

و ذا ل ة يسةةتطع الحةةارس ثن يثبةةن ثن ة قةةا بواجةةب الصةةيانة والت ديةةد واإل ةةال  ،ثو ثن
التن ةةد غي ةةر ن ةةاج ع ةةن يم ةةال ف ةةي الص ةةيانة ثو ق ةةد البن ةةاء ثو عي ةةب فية ة  ،فيس ةةتطيع ثن ي ةةدفع
المسؤولية عن نفس بنفي عالقة السببية بين الخط والضرر ،وذلك بإ بات السةبب األجنبةي مةن

قو قاير ثو حادر ف ا ي ،ثو خط الغير ،ثو خط المضرور.

الفنرس
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