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 الفصل الثاني: المسؤولية التقصيرية

المسؤولية التقصيرية صورة من صور المسؤولية المدنية، تنتج عن كل عمل غير 

بب ضررا مشروع يقوم به الشخص عن عمد )جريمة( أو عن غير عمد )شبه جريمة(، فيس

للغير. فيتولد عن هذا العمل التزام على عاتق الشخص بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه. 

 أي يصبح مسؤوال اتجاه المتضرر مسؤولية تقصيرية.

والفعل الضار سواء كان عمديا أو غير عمدي، فإن االلتزام المتولد عنه يكون غير 

الشخص قد يرتكب الفعل الضار، إال أنه لم يكن يريد بفعله هذا إنشاء التزام على إرادي. أي أن 

 .1عاتقه بالتعويض

ولقد ساهمت عدة عوامل في تطور أحكام المسؤولية التقصيرية. نذكر منها ظهور 

مخاطر جديدة واكبت الثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا خالل القرن التاسع عشر الميالدي، 

نتيجة االستعمال المكثف لآلالت الميكانيكية في المجال الصناعي، وللعربات ذات محرك 

كوسائل للنقل. فكان من نتيجة ذلك أن ظهرت شركات التأمين بمختلف أنواعها لحماية الفرد 

ضد هذه المخاطر. فانتشرت في األوساط االجتماعية األفكار الهادفة إلى حماية الطرف 

 .2عن وسائل لتعويضه عما يمكن أن يلحق به من ضرر تسبب فيه الغير المتضرر والبحث له

 601إلى  77ولقد تناول المشرع المغربي أحكام المسؤولية التقصيرية في الفصول من 

ق ل ع. وهي تتخذ عدة مظاهر، أهمها مسؤولية الفرد عن فعله الشخصي )المبحث األول(. 

ء مسؤوليته عن األضرار التي تتسبب فيها األشياومسؤوليته عن فعل غيره )المبحث الثاني(. و

التي في عهدته أو الحيونات التي يتولى حراستها، ومسؤولية مالك البناء عن األضرار التي 

 .3تسبب فيها االنهيار الكلي أو الجزئي للبناء )المبحث الثالث(

                                                           
 .00نزهة الخلدي. الموجز في النظرية العامة لاللتزامات. م س. ص:  -1 

نظام المسؤولية التقصيرية، يراجع كتاب األستاذ عبد القادر العرعاري مصادر االلتزامات. للتوسع أكثر بخصوص العوامل التي ساهمت في تطور  - 2 

 وما بعدها. 61الكتاب الثاني. المسؤولية المدنية. المشار إليه سابقا ص: 

رة عن ت عن األضرار الناتجة مباشهناك مظاهر أخرى للمسؤولية التقصيرية تناولها المشرع المدني المغربي بالتنظيم، كمسؤولية الدولة والبلديا -3 

ق ل  06ق ل ع(. ومسؤولية القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه )الفصل  00و  77تسيير إدارتها وعن األخطاء المصليحية لمستخدميها )الفصلين 

صل وجدون فيه تحت رقابتهم )الفع (. ومسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من األطفال والشبان خالل الوقت الذي ي

فارسي يعيش. المسؤولية المدنية للمعلم في القانون المغربي والمقارن. مطبعة النجاح.  -ق ل ع (. لمراجعتها والتوسع فيها انظر على سبيل المثال:  06

االلتزامات بوجه عام. الجزء األول. مصادر عبد الكريم شهبون. الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود المغربي. الكتاب األول.  -. 0006
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 المبحث األول: المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي

الشخصي هي مسؤولية الشخص عن العمل أو الفعل الذي يصدر المسؤولية عن الفعل 

منه شخصيا دون تدخل شخص آخر أو شيء أو حيوان. وهي األصل العام في المسؤولية 

التقصيرية. وتتميز بكونها تقوم على أساس خطأ واجب اإلثبات. فيتعين على المتضرر أن يثبت 

لف صول على التعويض. ومثالها أن يتالخطأ التقصيري في جانب المسؤول حتى يتسنى له الح

 شخص ماال آلخر بفعله، أو أن يقوم بضربه أو شتمه. 

ولقيام هذا النوع من المسؤولية ال بد من توافر ثالثة أركان أساسية، وهي الخطأ 

 والضرر والعالقة السببية. نتولى دراستها تباعا في ثالثة مطالب متتالية.

 المطلب األول: ركن الخطأ

و الركن األول واألهم في المسؤولية التقصيرية، وهو اإلخالل بالتزام قانوني الخطأ ه

. ويمكن تعريفه أيضا بأنه االنحراف عن 4عام، مع إدراك هذا اإلخالل من طرف المخطئ

السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراكه لهذا االنحراف. أو هو اإلخالل بواجب قانوني 

 . 5فعالهمقترن بإدراك المخل لنتائج أ

وعلى خالف العديد من التشريعات المدنية المعاصرة، عمل المشرع المغربي على 

ق ل ع بأنه: ".. ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب  70تعريف الخطأ في الفصل 

 اإلمساك عنه، وذلك من غير قصد إلحداث الضرر".

س شخص العادي من نفولتقدير وقوع الخطأ، نقارن سلوك الشخص المنحرف بسلوك ال

طائفة الشخص الذي صدر منه االنحراف. مع االعتداد بالظروف الخارجية، كالليل والنهار، 

المطر أو الصحو، االزدحام أو الخلو، التي رافقت وقوع الخطأ. دون الظروف الداخلية المتعلقة 

عيار س بمبالشخص، كضعف البصر أو ثورة األعصاب أو المرض أو ما شابه ذلك. فالخطأ يقا

موضوعي مجرد ال شخصي ذاتي. فال عبرة بالشخص المسؤول وفطنته ويقضته وتدبيره. بل 

يعتد بالشخص العادي من نفس طائفة الشخص مرتكب الخطأ. فمثال إذا كان مرتكب الخطأ 

                                                           
 .0. ص: 6770. السنة: 60توفيق عبد العزيز. المسؤولية المدنية. مجلة المحاكم المغربية. العدد  -4 

 . 600سليمان مرقس. م س. ص:  -5 
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سائقا، فالشخص العادي يجب أن يكون من طائفة السائقين. وإذا كان طبيبا، فالشخص العادي 

 .6طبيبا كذلكيجب أن يكون 

والخطأ التقصيري ليس نوعا واحدا. كما أن درجاته تتفاوت )الفقرة األولى(. وهو يقوم 

على عنصرين أساسيين )الفقرة الثانية (. لكن قد يحدث في بعض الحاالت أن يتوافر الخطأ 

 بشروطه لكن ال يرتب المسؤولية في جانب المخطئ، فما هي هذه الحاالت؟ )الفقرة الثالثة(.

 الفقرة األولى: أنواع الخطأ التقصيري ودرجاته

تتعدد أنواع الخطأ بالنظر إلى طبيعة الفعل المرتكب ومدى توفر عنصر القصد في 

إحداث الضرر بالغير. كما أن درجاته تتفاوت. مما يؤثر على حجم التعويض المحكوم به 

 للطرف المتضرر.

 أوال: أنواع الخطأ

 العمديالخطأ العمدي والخطأ غير  – 1

ينقسم الخطأ إلى عمدي وغير عمدي استنادا إلى معيار القصد أو النية في إحداث الضرر 

هو الذي يرتكبه الشخص عن بينة   (La faute intentionnelle)للغير. فالخطأ العمدي

واختيار قاصدا اإلضرار بالغير. وهو يعد أشد درجات الخطأ، وذلك لما فيه من رغبة فاعلة 

. يشترط لتحققه توافر عنصرين: عنصر اإلرادة الحرة في إتيان 7إحداث الضرروأكيدة في 

 الفعل، وعنصر النية أو القصد في تحقيق النتيجة الضارة التي تتجه إليها اإلرادة.

لذلك وصفه قانون االلتزامات والعقود المغربي بالجريمة وعبر عنه ب "الفعل". إذ 

ل ارتكبه االنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن ق ل ع على أنه: "كل فع  77ينص الفصل 

يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، 

إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يعتبر 

 .8عديم األثر"

                                                           
 .900-977عبد الكريم شهبون. الكتاب األول. الجزء األول. م س. ص: 6 

سوء السلوك الفاحش والمقصود. دراسة في القوانين الفرنسي والمصري والكويتي. منشأة المعارف  –محمد السعيد رشدي. الخطأ غير المغتفر  - 7 

 .19. ص: 0000االسكندرية. الطبعة الثانية 

ع إذا قام المدعى عليه بفعل عن بينة  ق ل 77المجلس األعلى في أحد قراراته بما يلي: "يستحق التعويض طبقا للفصل –في هذا الصدد قضى - 8 

ليما أن س واختيار من غير أن يسمح به القانون، وتقديم شكاية دون ثبوت أن القصد منه كان هو اإلضرار بالمشتكى به ليس من هذا القبيل. ولهذا كان
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فهو  (la faute d’imprudence ou de négligence)أما الخطأ غير العمدي 

الخطأ الذي يقع فيه الشخص عن طريق اإلهمال وعدم التبصر، أو نتيجة عدم أخذ االحتياطات 

الالزمة، وذلك من غير قصد اإلضرار بالغير. وهو بدوره يتكون من عنصرين، أحدهما نفسي 

تحته كل صور االهمال وهو التمييز أو اإلدراك، والثاني مادي وهو اإلخالل بواجب. وتنطوي 

وعدم التبصر والخفة والجهل بما ينبغي عمله، وعدم بذل العناية المعتادة وعدم الوفاء بالتزام 

 .9محدد

ويصفه قانون االلتزامات والعقود بشبه الجريمة، ويعبر عنه ب "الخطأ".  ينص الفصل 

أحدثه ال بفعله  ق ل ع على أنه: " كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي 70

فقط، ولكن بخطئه أيضا. وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. 

 .10وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم األثر"

وسواء كان الضرر ناتجا عن أخطاء العمد أو أخطاء االهمال )غير القصد( فإن 

لكن لعنصر العمد تأثير على حجم . 11المضرور له الحق في طلب التعويض في كلتا الحالتين

هذا التعويض. فنظرة القاضي إلى الخطأ تختلف أخذا بعين االعتبار هذا العنصر. ذلك أنه يعالج 

 الخطأ العمدي بطريقة أكثر صرامة نظرا لعامل سوء نية المتسبب في الضرر.

 الخطأ السلبي والخطأ اإليجابي. -2

ق ل ع الذي عرف  70انية من الفصل نستخلص هذا التقسيم من مضمون الفقرة الث

الخطأ بأنه ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب االمساك عنه من غير قصد إلحداث 

 الضرر.

                                                           
. ص: 21قضاء المجلس األعلى. عدد  . مجلة9106/02. ملف مدني عدد 00/00/6770بتاريخ  270يقضى برفض دعوى التعويض". القرار عدد 

 وما بعدها. 72

 وما بعدها. 661. ص: 20. مجلة قضاء المجلس األعلى. العدد 00/09/6776الصادر بتاريخ  6671انظر في نفس السياق القرار عدد  -

 .70 – 17محمد السعيد رشدي. م س. ص:  -9 

بأنه: "يعتبر خطأ عدم عرض الموثق العقد العرفي الذي يحرره للتسجيل واإليداع في  وتطبيقا لهذا الفصل أقر المجلس األعلى في أحد قراراته -10 

 إبانه طالما أن كل شخص مسؤول عن الضرر الذي يحدثه ال بفعله فقط، ولكن بخطئه أيضا.

و ضرر ناتج عن إهمال الموثقة يترتب عن عدم العرض واإليداع لعقد القسمة المحررة من طرف المطلوبة ذعائر مالية ألدائها بسبب التأخير، وه

ت أن صلتقديم عقد القسمة الذي حررته. وإيداعه لدى المحافظة للتسجيل في إبانه مما يشكل خطأ. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخل

ويض لم تركز قضاءها على أساس، المطلوبة أخطأت في عدم تقديم العقد للتسجيل واإليداع في الوقت القانوني، ورغم ذلك أخلت ذمتها من التع

 76. ص: 70. مجلة قضاء المجلس األعلى عدد 167/07. ملف مدني عدد 2/1/0000. صدر بتاريخ 0619وعرضت قرارها للنقض". القرار عدد 

 وما بعدها.

. 70المحاكم المغربية. عدد  . مجلة106/77في الملف عدد  06/60/0000انظر في نفس السياق قرار محكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ  -

 وما بعدها. 001ص: 

 .606. فق 70:  عبد القادر العرعاري. م س. ص - 11 
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فالخطأ السلبي يتمثل في عملية ترك أو امتناع عن كل ما كان يجب على الشخص فعله 

طريق حاشية الوالقيام به لتفادي ضرر معين قد يصيب الغير.كأن يحفر شخص حفرة على 

لغرض معين، ويهمل اإلشارة إليها أو إضاءتها ليال لينبه المارة إليها، فيسقط فيها شخص معين 

ويصاب بجروح وكسور. كذلك مالك المنزل يتركه يتآكل وال يقوم بصيانته والمحافظة عليه 

سؤوال مفيسقط نتيجة القدم فيصيب ـأشخاصا في أبدانهم أو أموالهم. فكال من الشخصين يكون 

 .12عن األضرار التي أحدثها للغير بسبب تركه ما كان يجب عليه فعله

أما الخطأ االيجابي فيتمثل في إتيان فعل مادي ضار ينهى القانون أو نظام التعايش    

االجتماعي عن إتيانه، حماية وصيانة لحقوق الغير. وهو ال يطرح مشاكل قانونية كبيرة، 

ماديا يسعف القضاء في تحديده وتكييف طبيعته القانونية بسهولة. باعتباره يتخذ مظهرا خارجيا 

عكس الخطأ السلبي الذي يتخذ أكثر من مظهر قانوني. فقد يكون االمتناع عن القيام بواجب 

ق ل ع الذي ينص على أن: "القاضي الذي يخل  06قانوني. وهي الحالة التي يقرها الفصل 

خالل اتجاه الشخص المتضرر في الحاالت التي بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا اال

يجوز فيها مخاصمته". فالقاضي الذي يمتنع عن البت في القضايا المكلف بها يعتبر منكرا 

 .13للعدالة. وإنكار العدالة يعتبر سببا يمكن للطرف المتضرر االستناد عليه لمخاصمة القاضي

لصحيحة وإخفائها بهدف طمس كما قد يتمثل الخطأ السلبي في كتمان بعض الوقائع ا

الحقيقة وتضليل الغير. كما هو الشأن بالنسبة للمؤمن له الذي يخفي عن شركة التأمين بعض 

المعلومات الحاسمة التي تتعلق بهويته والتي تضر بمصالح شركة التأمين. أو كمن يخفي عن 

ه، كأن يمتنع عن إدارة الجمارك بعض الحقائق أثناء مغادرة التراب الوطني أو الرجوع إلي

التصريح بمحتويات حقائبه أو يمتنع عن إعطاء معلومات عنها أو عن العمالت النقدية التي 

 .14بحوزته أثناء عملية العبور

                                                           
 .0توفيق عبد العزيز. م س. ص:  -12 

 ق م م على ما يلي: "يمكن مخاصمة القضاة في األحوال التالية: 976ينص الفصل  -13 

إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهييء القضية أو الحكم فيها. أو من طرف قاضي من النيابة العامة  -6

 أثناء قيامه بمهامه.

 إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها. -0

 إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض. -9

 ".عند وجود إنكار للعدالة -2

 ق م م وما بعده. 970وبخصوص اإلجراءات المتبعة في حالة وجود إنكار للعدالة من طرف أحد القضاة يراجع الفصل 

 .77. فق 72عبد القادر العرعاري. م س. ص:  - 14 
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وباعتبار أن الخطأ اإليجابي يقاس بمعيار موضوعي هو سلوك الشخص العادي متوسط 

حراف ي أيضا. وبالتالي كل انالفطنة والذكاء. فنفس المعيار يجب أن ينطبق على الخطأ السلب

عن السلوك العادي، سواء كان هذا االنحراف إيجابيا )إتيان فعل مادي نهى عنه القانون(، أو 

سلبيا )امتناع أو ترك فعل أمر به القانون(، كان المنحرف مسؤوال عن خطئه التقصيري اتجاه 

 الطرف المتضرر.

 ثانيا: درجات الخطأ

ولية ال يقتصر على ما إذا كان الخطأ عمديا أو غير عمدي، إن القاضي عند تقديره للمسؤ

وإنما ينظر إلى درجة الخطأ الموجب للمسؤولية. فالخطأ التقصيري ليس على درجة واحدة، 

وإنما توجد هناك سلسلة متدرجة من األخطاء. أخطرها الخطأ غير المغتفر، يليه الخطأ الجسيم، 

 ه.ثم الخطأ اليسير، وأخير ا الخطأ التاف

 (La faute inexcusable)الخطأ غير المغتفر  -1

أبريل  7لقد استحدثت فكرة الخطأ غير المغتفر بموجب القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 

. دون أن يضع هذا القانون تعريفا محددا لهذا 15الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل 6070

مر الذي أدى إلى تضارب وتجاذب اآلراء الفقهية حول مفهوم الخطأ غير النوع من الخطأ. األ

المغتفر وموقعه بين الخطأ العمدي والخطأ الجسيم. ولم يحسم هذا التضارب إال بموجب قرار 

، حيث عرفت الخطأ غير المغتفر 6726يوليوز  66محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 

ناتج عن فعل أو امتناع إرادي، مع إدراك الفاعل لخطورة بأنه: "خطأ ذو جسامة استثنائية، 

هذا الفعل أو االمتناع، وانعدام أي سبب يبرره. ويتميز عن الخطأ العمدي بانتفاء عنصر القصد 

 .16فيه"

يوجد الخطأ غير المغتفر في موقع وسط بين الخطأ العمدي والخطأ الجسيم. فهو أقل 

من الخطأ الجسيم. لذلك فهو يقترب من الخطأ خطورة من الخطأ العمدي، و أشد خطورة 

                                                           
 .6721عدل هذا القانون سنة  - 15 

16  -« Une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un ou d’une omission volontaire ; de la conscience du 

danger que devait en avoir son auteur et de l’absence de toute cause justifiant et se distinguant par le défaut 

d’intention de la faute intentionnelle ». cass. civ. 15 Juillet 1941. Dalloz. Juris 1941. P : 117. 
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العمدي وال يختلف عنه إال فيما يتعلق بتوافر القصد في إحداث الضرر، حيث يتوفر في الخطأ 

 العمدي وينتفي في الخطأ غير المغتفر.

فالفاعل في الخطأ غير المغتفر وإن أراد الفعل وأدرك خطورته، لكنه ال يقصد وقوع 

. وهذا 17إرادي وال يرجع إلى مجرد السهو أو اإلهمال أو عدم االنتباهالضرر. فهو إذن فعل 

ما يميزه عن الخطأ الجسيم الذي يكتفى فيه بتوافر عنصر اإلهمال على أن يكون على درجة 

 .18كبيرة من الجسامة، أو أن يتعلق هذا االهمال بالتزامات وواجبات أساسية

بين نوعي الخطأ العمدي وغير المغتفر في عبء إثبات عنصر النية كما يكمن الفرق 

أو القصد. ففي الخطأ العمدي يتحمل المدعي عبء االثبات. أما من يدعي الخطأ غير المغتفر 

في جانب المسؤول فهو ال يكلف بإثبات الصفة اإلرادية في الفعل أو الترك ألنها مفترضة، 

 .19ه الصفة لنفي الخطأ غير المغتفر عنهوعلى المدعى عليه إثبات انتفاء هذ

 (La faute lourde)الخطأ الجسيم  – 2

الخطأ الجسيم هو خطأ اإلهمال. فهو خطأ غير إرادي. لكن هناك من يقربه من الخطأ 

العمدي بالنظر لخطورة الجسامة التي يكون عليها. ورغم ذلك يبقى الفارق جوهريا بينهما، 

 . 20ة في العمد وعدم توافره في الخطأ الجسيميكمن في توافر عنصر سوء الني

ولقد تطور مفهوم الخطأ الجسيم من الخطأ الذي ال يرتكبه إال أكثر الناس غباوة وأقلهم 

ذكاء إلى الخطأ الذي ينتج عن اإلخالل بااللتزامات األساسية. أي االلتزامات التي توجد على 

كبير من األهمية. فإذا كان التزام أمين النقل يقوم على أساس تسليم الشيء المنقول إلى جانب 

 .21جهة معينة ومحددة، فإن حصل التسليم إلى جهة مغايرة اعتبر الناقل قد ارتكب خطأ جسيما

                                                           
 .71السعيد رشدي. م س. ص: محمد  - 17 

دان يلقد اعتبر األستاد عبد القادر العرعاري، الخطأ غير المغتفر صورة من صور الخطأ الجسيم. كل ما هناك أن الخطأ الذي ال يغتفر نشأ في م -18 

هما يشتمالن على نفس العناصر المادية فإن –يرى األستاذ –غير الميدان الذي نشأ فيه الخطأ الجسيم )ميدان حوادث الشغل(. أما من حيث مضمونهما 

 (.600. فق 06والشخصية المكونة ألخطاء اإلهمال التي تكون على قدر من الجسامة والخطورة. )عبد القادر العرعاري. م س. ص: 

لخطأ غير عا. فهو في الكن هناك فارق جوهري بين نوعي الخطأ، خصوصا فيما يتعلق بعنصر التعدي الذي يشكل الركن المادي بالنسبة للنوعين م

طأ العمدي خالمغتفر يكون إراديا، ويأتيه الشخص عن بينة واختيار ومدركا للنتيجة من وراءه، وإن لم يكن يرغب في تحققها. كما هو الشأن بالنسبة لل

ألساس في اإلهمال والرعونة وعدم الذي هو إدراك الخطأ مع الرغبة في تحقق النتيجة )الضرر(. أما الخطأ الجسيم فإن عنصر التعدي فيه يكمن با

ه مالاتخاذ االحتياطات الالزمة، ولكن على أن يصل ذلك إلى درجة معينة من الجسامة. فالمخطئ ال يكون مدركا للخطأ الذي يرتكب، ولكن درجة إه

 هي التي توقعه في الخطأ الجسيم.

 .77محمد السعيد رشدي. م س. ص:  -19 

 .970شهبون. م س. ص: عبد الكريم  -20 
21 - cass. Civ. 12 juin 1950. Gaz. Palais. 1950.2. 195. 

- au même sens : cass. Civ. 17 Mai 1950. 1. 132. 
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ولقد استعمل المشرع المغربي مصطلح الخطأ الجسيم في العديد من الفصول، دون 

ق ل ع الذي ينص على أنه: "ال يجوز أن  090تفر. مثال الفصل مصطلح الخطأ غير المغ

يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه". حيث اعتبر توافر الخطأ 

 الجسيم والتدليس بمثابة استثناء من مبدأ جواز االتفاق على التحلل من المسؤولية.

جارة الصنعة الذي ينص على أنه: ق ل ع المتعلق بإ 760وكذلك الشأن بالنسبة للفصل 

"يسوغ إنقاص التعويض، إذا ثبت أن الحادثة التي كان األجير ضحيتها قد تسببت عن عدم 

حيطته أو عن خطئه، وتزول مسؤولية المخدوم كلية، وال يمنح أي تعويض لألجير إذا كان 

 ب األجير خطأسبب الحادثةراجعا إلى سكره أو إلى خطئه الجسيم". إذ اعتبر المشرع ارتكا

 جسيما سببا في حرمانه من أي تعويض عن الحادث الناتج عن هذا الخطأ.

وفي مجال قانون الشغل، يعطي ارتكاب األجير خطأ جسيما لرب العمل الحق في فصله 

ق ش على أنه:  16من العمل وبدون سابق إنذار، دون أن يعتبر فصله تعسفيا. تنص المادة 

، دون مراعاة أجل اإلخطار، ودون تعويض عن الفصل، وال "يمكن فصل األجير من الشغل

 تعويض عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما".

  (La faute légère)الخطأ اليسير  -2

الخطأ اليسير هو الخطأ الذي يتجنبه الشخص المعتاد في حرصه ويقضته. والشخص 

. Le        bon père de la famaille)المعتاد هو الشخص الرشيد متوسط الفطنة و الذكاء 

وهناك من يعرفه بأنه الخطأ الذي ال يقع فيه الشخص العادي. وهو ال يتطلب لتجنبه توفر 

الشخص على ذكاء خارق وقدرات خالقة. وألن العادة وصيرورة األشياء تفيدان أن أواسط 

 .22األشخاص ال يقعون فيه أو بإمكانهم االنتباه إليه وتجنبه

ومجرد, يحدد درجة العناية التي يتعين على الشخص وهو معيار موضوعي عام 

اتخاذها حتى ال يعتبر مسؤوال اتجاه الطرف المتضرر، بسبب انحرافه عن السلوك المألوف 

للشخص المعتاد. كمن يهمل صيانة حائط حديقته فينهار الحائط ويصيب أحد المارة أو يتلف 

 مال الغير.

                                                           
 .609 – 600. ص: 0006محمد عبد النباوي. المسؤولية المدنية ألطباء القطاع الخاص. مطبعة النجاح الجديدة. الطبعة الثانية.  -22 
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الجسيم لقيام مسؤولية بعض األشخاص. ولقد اشترط المشرع المغربي توافر الخطأ 

كمن يعطي بيانات خاطئة أو يسدي نصيحة أو توصية فيترتب عن ذلك ضرر للغير. فهم ال 

 .23يسألون عن هذا الضرر إال إذا كان نتيجة خطأ جسيم

وعلى العكس من ذلك استقر القضاء المغربي، ال على مستوى محكمة النقض) المجلس 

، على 26، وكذلك القضاء الفرنسي25ى مستوى محاكم الموضوع، وال عل24األعلى سابقا (

اعتبار الخطأ اليسير كافيا لقيام مسؤولية الطبيب، شرط أن يكون هذا الخطأ واضحا وال يقع 

من الطبيب المعتاد الذي وجد في نفس الظروف الخارجية التي يوجد فيها الطبيب المدعى 

 عليه.

 La faute très légèreالخطأ اليسير جدا )الخطأ التافه(  -3

وهو الخطأ الذي يقع بالقدر الطفيف من اإلهمال وعدم االنتباه، وال يقترفه الرجل 

. فهو يقتضي من الشخص أن يتصف بحرص زائد وحزم مفرط يتجاوزان القدر 27الحريص

 .28المتوسط المتعارف عليه بين االفراد

، سواء كان هذا ومهما كانت درجة الخطأ التقصيري فإنه موجب لمسؤولية المخطئ

 77الخطأ غير مغتفر أو جسيما أو يسيرا أو يسيرا جدا. ويستخلص ذلك من عمومية الفصل 

                                                           
ق ل ع على ما يلي: " من يعط بحسن نية ومن غير خطإ جسيم أو تهور بالغ من جانبه، بيانات وهو يجهل عدم صحتها، ال  00 ينص الفصل -23 

 يتحمل أية مسؤولية تجاه الشخص الذي اعطيت له.

 إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها. -6

 ى التزام قانوني، أن ينقل البيانات التي وصلت إلى علمه ".إذا وجب عليه، بسبب معامالته أو بمقتض -0

 ق ل ع على ما يلي: " مجرد النصيحة أو التوصية ال تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إال في الحاالت اآلتية: 09كما ينص الفصل 

 إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف اآلخر. -6

ارتكب خطأ جسيما أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه ونتج عن هذا  إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد -0

 الخطأ ضرر للطرف اآلخر.

 إذا ضمن نتيجة المعاملة ". -9

"مسؤولية الطبيب ال تنعقد إال بثبوت إهمال من طرفه يستخلص من وقائع قاطعة وواضحة تتنافى مع األصول الثابتة في علم الطب". قرار  -24 

 وما بعدها.  676. ص: 06. مجلة اإلشعاع. العدد 6006/00في الملف المدني عدد  96/06/0006الصادر بتاريخ  0627على عدد المجلس األ

" من واجب الطبيب المختص أن يتخذ كافة اإلجراءات التقنية عند إجرائه ألي عملية جراحية أو تدخل، وأن يكون على اطالع كامل على كافة  -25 

ية المتعلقة بالمريض وبالعملية وأن يتخذ كافة االحتياطات، وأن يتأكد من صالحية األدوات الجراحية وسالمتها ومدى مالءمتها، المعلومات الضرور

. مجلة المحاكم 106/77في الملف عدد  6/60/0000وأن يحترم االتفاق المبرم بينه و بين المريض" قرار محكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 

 وما بعدها. 000. ص: 70. عدد المغربية

ها، السيما إذا ن"التزام األطباء هو التزام بذل العناية الالزمة والمركزة التي تتفق وأصول المهنة. ويقتضي التأكد من نتائج التحليالت قبل االفصاح ع -

ررا سة ويؤثر سلبا على شرف وسمعة األسرة ويشكل ضكان األمر يتعلق بمرض خطير كالسيدا. وقع خبر اإلصابة بداء السيدا يجعل الحياة كئيبة ويائ

وما  070. ص: 2. مجلة الملف. العدد 679/00في الملف عدد  9/09/0009معنويا يستوجب التعويض". حكم صادر عن ابتدائية الجديدة بتاريخ 

 بعدها.

بر مسؤوال إذا نسي أثناء العملية الجراحية آلة أو قطعة " ليس من الضروري أن يكون خطأ الطبيب الجراح جسيما لتنعقد مسؤوليته. ولكنه يعت - 26 

 Cass.civ. 18 décقطن في جسم المريض. فالتزام الطبيب التزام ببذل عناية يتطلب منه الحذر العادي. فهو يسأل عن أخطائه ولو كانت يسيرة". 

1956. Dalloz. Juris. p: 237 

 .290. فق 110عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  –. 72السعيد رشدي. م س. ص: محمد  -27 

 .609محمد عبد النباوي. م س. ص:  - 28 
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ق ل ع الذي ينص على ما يلي: "كل فعل ارتكبه االنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح 

ذا إله به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، 

 ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر".

 الفقرة الثانية: أركان الخطأ

يتمثل الخطأ في المسؤولية التقصيرية في اإلخالل بالتزام قانوني. وهو التزام ببذل 

العناية الكافية والالزمة حتى ال يتم اإلضرار بالغير. وعدم بذل العناية الكافية، وعدم اتخاذ 

والحذر الالزمين يؤدي بالشخص إلى انحرافه عن السلوك العادي والمألوف للشخص الحيطة 

المعتاد. أي يؤدي به إلى الخطأ الموجب للمسؤولية، إذا كان له من التمييز والقدر الكافي إلدراك 

 هذا االنحراف.

لذلك يقوم الخطأ في المسؤولية التقصيرية على ركنين اثنين. ركن مادي وهو التعدي 

 االنحراف. وركن معنوي وهو اإلدراك أو التمييز.أو 

 أوال: الركن المادي )التعدي(

الخطأ انحراف في السلوك. فهو يقع من الشخص في تصرفه، ومجاوزة للحدود التي 

، مما يسبب ضررا ماديا أو معنويا للغير. والتعدي أو االنحراف 29يجب عليه التزامها في سلوكه

 لبيا. قد يكون عمديا وقد يكون نتيجة إهمال فقط.قد يكون إيجابيا وقد يكون س

ق ل ع  77ق ل ع. إذ ينص الفصل  70و  77وهذا ما يستخلص صراحة من الفصلين 

على أنه: "كل فعل ارتكبه االنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث 

ر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضر

ق ل ع على أن: " كل شخص مسؤول  70السبب المباشر في حصول الضرر". وينص الفصل 

 عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه ال بفعله فقط، ولكن بخطئه أيضا...".

ولمعرفة ما إذا كان هناك انحراف أم ال يتعين الرجوع إلى ما إذا كان السلوك الواجب 

 باع محدد أم ال.االت

                                                           
 .600. فق 777عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  -29 
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فإذا كان السلوك محددا فإن أي انحراف أو خروج عنه يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية. 

وهكذا فكل إخالل أو تجاوز لنص قانوني أو ضابط تنظيمي يعتبر خطأ، دون صعوبة في إثبات 

ذلك. ومن دون حاجة إلى البحث فيما إذا كان الخطأ المرتكب عمديا أو غير عمدي، جسيما أو 

 سيرا.ي

فمن يعتدي على الغير بالضرب أو القذف أو السرقة أو غيرها من األفعال المجرمة 

والممنوعة قانونا يعد منحرفا عن السلوك العادي. والسيارة التي تسير في االتجاه المعاكس، أو 

تسير بسرعة غير مالئمة لظروف المكان أو الزمان، فتتسبب في حادثة يتضرر منها الغير، 

ئقها منحرفا عن السلوك العادي والمألوف أيضا. وهي كلها حاالت ال تطرح مشاكل يعتبر سا

 قانونية باعتبار أن االنحراف أو التعدي فيه خروج عن سلوك حدده القانون.

أما إذا كان السلوك الواجب االتباع غير محدد قانونا، وإنما من قبيل الواجبات العامة 

ي التي تلزم الشخص باحترام حقوق اآلخرين واالمتناع التي يفرضها نظام التعايش االجتماع

عن اإلضرار بها، فإن تحديد االنحراف أو التعدي يقاس بسلوك الرجل العادي متوسط الفطنة 

والذكاء. ويسمى كذلك بالرجل الرشيد والرجل المجرد ورب األسرة. وهو عادة يكون شخصا 

مرموقة. فهو ليس الشخص الحريص متبصرا ويقضا من غير أن يتمتع بذكاء خارق ويقضة 

جدا والذكي جدا أو اليقظ جدا، وذلك حتى ال يشق على أواسط الناس. وفي نفس اآلن ليس 

بالشخص المهمل والغبي والمستهتر حماية لمصالح الناس. وإنما هو شخص معتاد الذي يمثل 

وك قيس عليه سلفي الغالب عامة الناس. فننظر إلى المألوف من سلوك هذا الشخص العادي، ون

الشخص الذي نسب إليه االعتداء. فإن كان المعتدي لم ينحرف في سلوكه عن المألوف من 

سلوك الشخص العادي، فهو لم يتعد، وانتفى عنه الخطأ، ولم تترتب أية مسؤولية على كاهله. 

تب رأما إذا كان قد انحرف فمهما يكن من أمر فطنته ويقظته، فقد تعدى وثبت عليه الخطأ، وتت

 . 30المسؤولية في ذمته

وهو معيار موضوعي عام ومجرد ينظر فيه  إلى سلوك الشخص المنحرف بتجرد عن 

ظروفه الشخصية، كأن يكون مثال شديد االنفعال، عنيف التصرف، بطيء الحركة، ثقيل الفهم، 

د في الذي يوجمرهقا بكثرة العمل، ضعيف البصر ... وإنما قياسا على سلوك الشخص العادي 

                                                           
ناير ة والنشر والتوزيع. الطبعة األولى. يعبد الرحمان مصلح الشرادي. الخطأ في المسؤولية المدنية التقصيرية والشخصية. درا السالم للطباع - 30 

 .70 – 07. ص: 0006
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نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها المعتدي أو المنحرف، ألن الشخص العادي ال يتصف 

بهذه الصفات، فهو الشخص الذي ال ينفعل بسرعة، وال يتصرف بعنف، حركته وفهمه عاديين. 

 هذا هو ما تعود الناس عليه.

جب االثبات، فإن وباعتبار أن المسؤولية عن العمل الشخصي تقوم على الخطأ الوا

الطرف المتضرر هو الذي يتحمل عبء إثبات وقوع التعدي، وأن المسؤول قد انحرف عن 

السلوك المألوف للرجل المعتاد، وأن هذا االنحراف سبب له ضررا. معتمدا في ذلك على جميع 

نبه، اوسائل االثبات. وإذا لم يتمكن من إثبات هذا االنحراف في جانب المدين انتفى الخطأ في ج

 وبالتالي انتفت مسؤوليته.

 .31ثانيا: الركن المعنوي: اإلدراك أو التمييز

ال يكفي لقيام الخطأ  توفر عنصر التعدي أو االنحراف، وإنما يجب أن يكون المنحرف 

على قدر من التمييز يسعفه في إدراك هذا السلوك المنحرف وتقدير نتائجه. فالتمييز مناط 

 ال بتوفره.المسؤولية وهي ال تقوم إ

فعديم التمييز ال يسأل شخصيا عن الضرر الذي يحدثه للغير، ألنه ال يدرك ما يقوم به. 

لذلك أقر المجلس األعلى بأن " القاصر عديم التمييز ويلحق به فاقد العقل بالنسبة لألفعال 

الحاصلة منه في حالة جنونه، ال يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه. وأن المحكمة لما أعفت 

المتهم من المسؤولية الجنائية لكونه كان وقت اقتراف الفعل المتابع من أجله فاقد العقل وقضت 

عليه مع ذلك بأداء التعويض للمطالب بالحق المدني لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من 

 .32ق ل ع وعرضت قرارها للنقض" 71القانون وخرقت الفصل 

وبالتالي ال يكون مسؤوال. فالخطأ يرتبط بالتمييز ولهذا ال يمكن أن ينسب إليه أي خطأ.  

ق ل ع على ما يلي: "القاصر عديم التمييز ال يسأل مدنيا عن  71. ينص الفصل 33واإلدراك

الضرر الحاصل بفعله، ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل بالنسبة إلى األفعال الحاصلة في 

                                                           
منها على ما يلي: "الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة  062سنة شمسية كاملة. تنص المادة  60حددت مدونة األسرة سن التمييز في  -31 

 شمسية كاملة".

 .607. ص: 01-11.منشور بمجموعة قرارات المجلس األعلى في المادة الجنائية 06/2/09خ . صدر بتاري0276القرار عدد:  -32 

. منشور بمجموعة قرارات المجلس األعلى في المادة المدنية. 69/6/70. الصادر بتاريخ 020انظر في هذا الصدد أيضا قرار المجلس األعلى عدد 

. منشور بمجموعة قررارت المجلس 66/1/11الصادر عن المجلس األعلى بتاريخ  976وما بعدها. وكذلك القرار عدد:  120الجزء األول. ص: 

 وما يليها. 29. ص: 71-60األعلى في المادة المدنية 

 .900عبد  الكريم شهبون. م س. ص:  -33 
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الحاصل بفعله إذا كان له من التمييز  حالة جنونه. وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر

 .34الدرجة الالزمة لتقدير نتائج أعماله"

يستخلص من هذا الفصل أنه ال يكفي العتبار الشخص مخطئا، أن يحصل منه انحراف 

في سلوكه عن سلوك الرجل العادي، بل ال بد فوق ذلك من أن يكون من الممكن أن يالم ذلك 

اليتسنى إال إذا كان ذلك الشخص مميزا. أي أن القانون ال الشخص على هذا االنحراف. وهذا 

يكتفي في الخطأ بذلك العنصر الموضوعي البحث وهو االنحراف عن مسلك الرجل العادي، 

 .35بل يتطلب فوق ذلك عنصرا شخصيا هو اإلدراك والتمييز

بوبة أو لغي 36وانعدام التمييز الذي ينفي المسؤولية، قد يكون لصغر في السن أو لجنون

غير اختيارية أو بسبب التنويم المغناطيسي. أما انعدام التمييز لسبب اختياري كالسكر أو تناول 

المخدرات فإنه ال يعفي المنحرف من المسؤولية عن األضرار التي يتسبب فيها بموجب أفعال 

ق ل ع الذي ينص على أن: "  79يرتكبها تحت تأثير ذلك. وهذا ما يستخلص من الفصل 

إذا كان اختياريا ال يحول دون المسؤولية المدنية في االلتزامات الناشئة عن الجرائم  السكر

وأشباه الجرائم. وال مسؤولية مدنية إذا كان السكر غير اختياري. وعلى المتابع إثبات هذه 

م أ  في فقرتها األخيرة التي تقضي بأن: "الفقدان  067الواقعة". وقد أكدت هذا المقتضى المادة 

 رادي للعقل ال يعفي من المسؤولية".اإل

ويطرح التمييز كعنصر في ركن الخطأ سؤاال حول مدى إمكانية مساءلة الشخص 

المعنوي مدنيا عن األضرار التي يتسبب فيها األشخاص الطبيعيون الذين يعملون لحسابه 

 وباسمه. ما دام أن الشخص المعنوي ال يمكن أن يعزى إليه التمييز.

المعنوي أو االعتباري مسؤوال عن األضرار المادية والمعنوية التي يعتبر الشخص 

يتسبب فيها الطاقم البشري الساهر على تنفيذ أشغاله، وذلك بإجماع الفقه والقضاء. ما دام أن 

 ق ل ع.  00و  77المشرع قد أقر هذه المسؤولية صراحة من خالل الفصلين 

                                                           
من التقنين المدني السوري.  616مادة من التقنين المدني المصري. وال 612من التقنين المدني التونسي. والمادة  606يقابل هذا الفصل المواد  -34 

 من التقنين المدني اللبناني. 600والمادة 

 .70عبد الرحمان مصلح الشرادي. م س. ص:  -35 

 من مدونة األسرة على ما يلي: " يعتبر عديم اهلية األداء: 067تنص المادة  - 36 

 أوال: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز.

 .ثانيا: المجنون وفاقد العقل

 يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل األهلية خالل الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها....".
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ديات مسؤولة عن األضرار الناتجة ق ل ع ينص على أن: "الدولة والبل 77فالفصل 

ق ل ع ينص  00مباشرة عن تسيير إدارتها وعن األخطاء المصلحية لمستخدميها". والفصل 

على أن: "مستخدموا الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن األضرار الناتجة عن تدليسهم أو 

 الدولة والبلديات بسببعن األخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. وال تجوز مطالبة 

 37هذه األضرار إال عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها".

إذن، المشكل لم يعد مطروحا بشأن إمكانية تحمل الشخص المعنوي نتائج األخطاء التي 

يرتكبها األشخاص الطبيعيون التابعون له، والتي تسبب ضررا للغير، ألنها مسؤولية تمس 

تم طرد عامل من مصنع أو شركة بشكل تعسفي، فيكون الشخص ذمته المالية. مثال كأن ي

المعنوي )المصنع أو الشركة( مسؤوال عن هذا الطرد بتعويض العامل المتضرر. أو كأن 

يضيع ساعي البريد طردا عهد إليه بتسليمه للجهة المعنية، فتكون إدارة البريد مسؤولة 

 و صاحب الحق في تسلم الطرد.باعتبارها الشخص المعنوي اتجاه الطرف المضرور، وه

لكن المشكل الذي واجه الفقه والقضاء، يتمحور حول األساس في إقرار هذه المسؤولية. 

فتم التوصل إلى أنها مبنية على أساس تحمل المتبوع لعواقب أخطاء تابعيه، باعتبار أن العمال 

لذي . األمر اوالموظفون الذين يشكلون العنصر البشري للشخص المعنوي يعملون لحسابه

يستتبع تحمل هذا األخير لنتائج األفعال الضارة التي يتسبب فيها هؤالء العمال والموظفين 

 .38إعماال لفكرة الغنم بالغرم

على أن هناك أحوال يصعب فيها الوصول إلى مساءلة الشخص المعنوي على هذا 

رارا صادرا من إحدى الطريق غير المباشر. فقد يحدث أن الخطأ الذي يوجب المساءلة يكون ق

هيئات الشخص المعنوي )مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للشركة(، فال بد من نسبة الخطأ 

مباشرة إلى الشخص المعنوي ذاته. كذلك قد يكون الخطأ بحيث ال تجوز نسبته إال إلى الشخص 

 .39االعتباري. كما إذا قوضيت شركة لمنافسة تجارية غير شريفة أو لتقليد مزور

                                                           
 ق م م مسطرة مقاضاة األشخاص االعتبارية العامة كما يلي: " ترفع الدعوى ضد: 666يحدد الفصل  - 37 

 الوزير المختص عند االقتضاء.الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله  -  6

 الخزينة، في شخص الخازن العام. -0

 الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعماالت واألقاليم وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات. -9

 المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني". -2

 .600الرحمان مصلح الشرادي. م س. ص:  عبد –.  76. فق 70عبد القادر العرعاري. م س. ص:  -38 

 .626. فق 007عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  -39 
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ولقد توصل الفقه المعاصر إلى إقرار هذه المسؤولية بناء على مبدأ الحقيقة الواقعية 

التي تقضي  (La théorie de la realité du personne morale)للشخص المعنوي 

بمسائلة الشخص المعنوي بصورة مباشرة عن كل األضرار التي يتسبب فيها األفراد الذين 

االعتبارية، ال فرق في ذلك بين من يتولى تسيير هذه  يشكلون الطاقم العام لألشخاص 

المؤسسات المعنوية وبين من يعمل تحت إشراف هؤالء، بشرط أن يكون الفعل الضار قد تم 

 .40ارتكابه أثناء مزاولة الوظيفة أو الخدمة المسندة إليهم أو بمناسبتها

 عنوي في مثل هذهويرى األستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري بأن مسؤولية الشخص الم

األحوال تكون مسؤولية عن عمل شخصي، ال مسؤولية المتبوع عن تابعه. لذلك يتعين 

 .41االقتصار على ركن التعدي في الخطأ دون ركن التمييز

 الفقرة الثالثة: حاالت انتفاء المسؤولية مع توافر الخطأ

وحق للطرف إذا تحقق الخطأ بعنصريه، التعدي واإلدراك، قامت مسؤولية المدين 

الدائن الرجوع عليه بالتعويض. لكن قد يحدث في العديد من الحاالت أن يأتي شخص خطأ 

مستوفيا لشروطه وعناصره األساسية، ومع ذلك يعفى من تحمل عواقب هذا الخطأ، ألسباب 

وظروف وجد فيها المخطئ، ترفع عنه الواجب أو االلتزام القانوني الذي يبدو أنه قد أخل به، 

وقوعه في الخطأ أو تبيح له الوقوع فيه. فيتحول الخطأ من فعل غير مشروع إلى فعل  وتبرر

 مشروع ومباح تنعدم معه المسؤولية.

وحالة  42وهذه األسباب المبررة للخطأ نمثل لها بحالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة

 ها المتضررتنفيذ أوامر القانون وأوامر السلطة الشرعية، وأخيرا الحالة التي يرضى في

 بحصول الضرر له.

                                                           
 .71. فق 70عبد القادر العرعاري. م س. ص:  -40 

 .626. فق 000عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  -41 

لقوة القاهرة والحادث الفجائي من جهة أخرى. فكل منهما ينفي هناك قاسم مشترك بين حالتي الدفاع الشرعي وحالة الضرورة من جهة وحالتي ا - 42 

إرادته، لكنه بالمسؤولية المدنية. لكن أساس هذا النفي يختلف في الحالتين. فبالنسبة لحالة الدفاع الشرعي والضرورة، فإن المعتدى عليه يرتكب الخطأ 

 معذور في ذلك لوجوده أمام حالة تبرر له ارتكاب الخطأ.

ر القوة القاهرة والحادث الفجائي ينفي العالقة السببية بين خطأ المرتكب والضرر الحاصل للمتضرر. كما أن حدوثهما غير مرتبط بإرادة لكن تواف

 ق ل ع(. 017الشخص المسؤول. فهما كل أمر ال يستطيع االنسان أن يتوقعه وال يستطيع دفعه )الفصل 
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 (Etat de légitime défense)أوال: حالة الدفاع الشرعي 

ق ل ع على ما يلي: " ال محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع  76ينص الفصل 

الشرعي أو إذا كان الضرر قد نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل 

وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل يؤاخذ به المدعى عليه. 

 .43لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله"

من خالل هذا الفصل يتبين أن المشرع المغربي اعتبر الدفاع الشرعي من بين الحاالت 

ص عرفه بأنه الحالة التي يجبر فيها الشخالتي ال يكون فيها الخطأ سببا للمسؤولية المدنية. و

يهدده شخصيا أو يهدد الغير في النفس أو  –أي وقع أو وشيك الوقوع –على دفع اعتداء حال 

 في المال.

. ألن مصلحة 44وتوافر حالة الدفاع الشرعي تنفي المسؤوليتين معا المدنية والجنائية

 .45دف إليها المعتديالمعتدى عليه تكون أولى بالحماية من الغاية التي يه

وهكذا إذا رأى شخص نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله مهدد باعتداء واقع من شخص 

آخر، فيرد هذا االعتداء، فيترتب على ذلك ضرر المعتدي، ومع ذلك ال يسأل من وقع منه 

الضرر ألنه في هذه الحالة كان يرد اعتداء غير مشروع، ورد االعتداء غير المشروع عمل 

 .46شروع فال تترتب عليه المسؤوليةم

وبديهي أن المسؤولية ال ترتفع في حالة الدفاع الشرعي إال إذا كان من لجأ إليه قد 

اقتصر على القدر الالزم لدفع الخطر من غير إفراط. فإذا جاوز هذا القدر اعتبر ما وقع منه 

                                                           
ي التي تنص على أنه: "من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله، أو عن نفس الغير القانون المدني المصر 611تقابله المادة  -43 

 أو ماله، كان غير مسؤول، على أن ال يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإال أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة".

ع الشرعي من أسباب التبرير واإلباحة. وهي رخص قانونية تبرر للشخص الوقوع في ق ج في فقرته الثالثة حالة الدفا 602اعتبر الفصل  -44 

 المحظور دون أن تحمله بأية مسؤولية اتجاه الطرف المتضرر.

 وينص الفصل المذكور على ما يلي: "ال جناية وال جنحة وال مخالفة في األحوال اآلتية:

 الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.إذا كان  -6

إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة مادية اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع  -0

 مقاومته.

ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن الفاعل أو غيره أو  -9

 خطورة االعتداء".

 .606. فق 70عبد القادر العرعاري. م س. ص:  -45 

 .690عبد الرحمان مصلح الشرادي. م س. ص:  -46 
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قبيل الخطأ، وقاسم المعتدي بذلك تبعة خطأ مشترك. وفي هذه الحالة يقضى للمضرور من 

 .47بتعويض عادل. ولكنه تعويض مخفف يقدره القاضي وفقا لقواعد الخطأ المشترك

 ولقيام حالة الدفاع الشرعي ال بد من توافر الشروط التالية:

اعتداء حال: أي وقوع االعتداء فعال أو أن يكون وشيك الوقوع. كأن أوال: وجود خطر 

يتأهب المعتدي لالعتداء على شخص. فيكون هناك خطر حقيقي يهدد هذا الشخص ال يحتمل 

 التأجيل، وليس هناك من طريقة للتخلص منه غير مواجهته بالقوة.

تعلق األمر بنفس ثانيا: أن يكون هذا االعتداء منصب على النفس أو المال: سواء 

المعتدى عليه أو ماله، أو نفس الغير أو ماله. كأن يتم االعتداء بالضرب أو الجرح أو القتل. 

ويدخل في االعتداء على النفس خدش كرامة الشخص وشعوره. ونظرا ألن المال من المعزة 

 يرهعلى االنسان بمكان، فقد برر المشرع للشخص مواجهة كل اعتداء يمس بماله أو مال غ

 حماية لهذا المال.

ثالثا: أن يكون الخطر الحال عمل غير مشروع: يتعين أن يكون الخطر الذي وقع على 

المعتدى عليه أو يهدده غير مشروع. أي أن المعتدي ال يستند في اعتدائه على سبب منطقي 

الحالة  ومشروع يبرره. أما إذا كان االعتداء مشروعا فال يجوز مواجهته. ألن مواجهته في هذه

 هي التي تعتبر عمال غير مشروع.

وكما يمثل الفقه في هذه الحالة إلقاء الشرطة القبض على مجرم، ال يبرر لهذا المجرم 

مواجهة الشرطة واالعتداء عليها بحجة الدفاع الشرعي. ألن الخطر الذي يهدده هو خطر 

اردونه تحقق الخطأ مشروع. فإذا كان معه سالح مثال، وأصاب أحد رجال الشرطة الذين يط

 في جانبه وقامت مسؤوليته.

رابعا: أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة االعتداء: بمعنى أن يكون الدفاع عن النفس 

أو المال بالقدر الذي يتناسب مع االعتداء الحال، دون مجاوزة أو إفراط. فإذا واجه المعتدى 

هدده، اعتبر هو أيضا معتديا، وتبث في عليه االعتداء بقوة أشد وعنف أكبر من الخطر الذي ي

 جانبه الخطأ الموجب للمسؤولية.

                                                           
. 707السنهوري. م س. ص: . أشار إليه عبد الرزاق أحمد 970. ص: 0مجموعة األعمال التحضيرية للقانون المدني المصري الجديد. الجزء  -47 

 .6هامش رقم 
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مثال، إذا اعتدى شخص على آخر وكان للمعتدى عليه أكثر من وسيلة لدفع هذا االعتداء 

غير استعمال السالح الناري أو سكين مثال، كان من الواجب عليه استعمال الوسيلة األخف. 

فإنه يكون قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي. مما يوجب مسؤوليته أما وأنه استعمل الوسيلة األشد 

 عن هذا التجاوز.

فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة قامت حالة الدفاع الشرعي. واعتبر رد فعل المعتدى 

 عليه عمال مشروعا ال تترتب عليه المسؤولية.

 (Etat de nécessité)ثانيا: حالة الضرورة 

والعقود المغربي صراحة على اعتبار حالة الضرورة من لم ينص قانون االلتزامات 

األسباب التي تنفي المسؤولية في المجال المدني، في حين اعتبرها من أسباب التبرير التي 

. غير أن ذلك ال يعني استبعادها أصال. 48ق ج 602تنفي المسؤولية الجنائية بموجب الفصل 

فإنها على األقل تعد سببا وجيها للتخفيف من  فهي وإن لم تؤد إلى االعفاء من كل المسؤولية،

 .49حجمها متى توافرت شروطها

وهي الحالة التي يجد فيها الشخص نفسه مضطرا إلى ارتكاب فعل يترتب عليه ضرر 

أخف للغير لتفادي ارتكاب فعل يترتب عليه ضرر أكبر له أو لغيره. كأن يصطدم سائق سيارة 

حديقة، تفاديا لالصطدام بأحد المارة. فالنفس أولى بواجهة محل تجاري أو بسور منزل أو 

بالحماية من المال. أو كأن يضطر شخص إلى إخماد حريق شب في ماله أو مال غيره )منزل، 

محصول زراعي، محل تجاري...( مستعمال أدوات مملوكة للغير، مما أدى إلى إتالف تلك 

 األدوات.

ر لم يدفع إليه خطر خارجي، وإنما استلزمه وتكون سببا لالعفاء منها إذا كان العمل الضا

 .50خطر صادر من المضرور نفسه. فهنا يكون للضرورة حكم الدفاع الشرعي

 ولقيام حالة الضرورة ال بد من توافر الشروط التالية:

 أوال: وجود خطر حال يهدد المضطر في نفسه أو ماله، أو يهدد الغير في نفسه أو ماله.

                                                           
من قانونه المدني على أن  حالة الضرورة من األسباب التي تنفي الخطأ  610وذلك على عكس المشرع المصري الذي نص صراحة في المادة  -48 

ره، ال يكون ملزما إال بالتعويض الذي في الميدان المدني. إذ جاء في المادة المذكورة: "من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدق به أو بغي

 يراه القاضي مناسبا".

 .602. فق 72عبد القادر العرعاري. م س. ص:  -49 

 .779عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  -50 
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ا الخطر أجنبيا عن مرتكب فعل الضرورة وعن من وقع عليه ثانيا: أن يكون مصدر هذ

فعل الضرورة، وإال كان مرتكب فعل الضرورة مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه بالغير توقيا 

 .51لهذا الخطر مسؤولية كاملة مبنية على القواعد العامة

 بثالثا: أن يكون الضرر الذي حاول المضطر تفاديه أكبر وأشد من الضرر الذي تسب

فيه. أما إذا كان الضرر المراد تفاديه مساوي للضرر الذي وقع أو دونه في الجسامة، فإنه ال 

يجوز للشخص أن يلحق الضرر بغيره ليتفادى خطرا ال يزيد على هذا الضرر. ومن فعل ذلك 

 .52كان متعديا، وتحققت مسؤوليته التقصيرية كاملة

 طة الشرعيةثالثا: حالة تنفيذ أوامر القانون وأوامر السل

لم ينص المشرع المدني المغربي على هذه الحالة ضمن الحاالت التي تنفي الخطأ المدني 

على  617بشكل صريح. كما هو الشأن بالنسبة للمشرع المدني المصري الذي نص في المادة 

ما يلي: "ال يكون الموظف العام مسؤوال عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام تنفيذا ألمر صدر 

يه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا األمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة. وأثبت أنه إل

كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة، وأنه راعى 

في عمله جانب الحيطة". وإن كان المشرع المغربي قد اعتبرها صراحة من أسباب نفي 

 ق ج. 602نائية، كما تقضي بذلك الفقرة األولى من الفصل المسؤولية الج

ومع ذلك فإن الفقه متفق على أن تنفيذ األوامر، سواء كان مصدر هذه األوامر القانون 

أو السلطة الشرعية التي لها صالحية إصدارها، إذا ترتب عنها ضرر للغير، فإن المتسبب في 

 هذا الضرر يعفى من المسؤولية.

ل الشرطة بتفرقة تجمهر غير مرخص تنفيذا ألمر صادر عن سلطة فإذا قام رجا

شرعية، فامتنع المتجمهرون مما دفع بالشرطة إلى تفريقهم بالقوة، فأدى ذلك إلى إصابة بعض 

المتجمهرين. أو أمرت النيابة العامة تطبيقا للقانون بإلقاء القبض على متهم وضعه رهن 

                                                           
 .620عبد الرحمان مصلح الشرادي. م س. ص:  -51 

. على عكس األستاذ عبد القادر العرعاري الذي يقول بأنه إذا كان الضرر الذي تسبب 692. فق 776عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  - 52 

 (.606. فق 72فيه المضطر متساويا من حيث الخطورة مع الخطر المراد تفاديه تحققت حالة الضرورة )م س . ص: 

ي الخطأ عن المعتدي، فإنه يجب حصرها في الحالة التي ونرى بأنه ما دام المشرع المدني المغربي لم ينص صراحة على حالة الضرورة كسبب ينف

اديه مساويا فيكون فيها الخطر المراد تفاديه أشد وأكبر من الضرر الذي وقع أو الذي يعتبر وشيك الوقوع. أما الحالة التي يكون فيها الخطر المراد ت

. ألنه ال تفسير منطقي وال أخالقي الرتكاب شخص فعال يلحق للضرر الحاصل فإنها ال تعتبر من حاالت الضرورة، خصوصا في المجال المدني

 ضررا بغيره، والذي لم يكن له أي دور في نشوئه، لتفادي ضرر مساو له قد يلحقه هو.
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والنيابة العامة هنا، رغم أنه سبب ضررا للغير، فإنه االعتقال االحتياطي. فإن عمل الشرطة 

 ال يعتبر خطا يوجب مسؤوليتهما.

وإذا قامت الجهة اإلدارية المعنية بإصدار أمر بهدم بناء مهدد بالسقوط بعد أن أنذرت 

صاحبه بهدمه دون جدوى، فإن المقاول أو األشخاص الذين كلفوا بالهدم ال يعتبرون مسؤولين 

منزل. ألن فعل الهدم وإن كان يسبب ضررا لصاحب البناء، إال أن فعلهم هذا اتجاه صاحب ال

 كان تنفيذا ألمر سلطة شرعية.

 ويشترط النتفاء الخطأ، وبالتالي انتفاء المسؤولية في هذه الحالة، توافر الشروط التالية:

أن يكون مصدر األمر الذي سبب تنفيذه ضررا للغير إما القانون أو سلطة  -6

 جب طاعتها.شرعية وا

أن يكون األمر الذي سبب ضررا للغير مشروعا. أما إذا كان األمر غير مشروع،  - 0

 فإنه ال يجوز تنفيذه، حتى وإن صدر من رئيس المأمور أو سلطته الشرعية.

أن يراعي منفذ األمر في عمله جانب الحيطة والحذر. وأن يلتزم بما يفرضه  - 9

 به السلطة الشرعية دون تجاوز أو تعسف.القانون، أو بما تأمر 

فإذا توافرت هذه الشروط، انتفى الخطأ في جانب الشخص المنفذ الذي سبب ضررا 

 للغير تنفيذا للقانون أو ألوامر السلطة الشرعية.

 رابعا: حالة رضى المتضرر بحصول الضرر

داث يكون المضرور راضيا بحصول الضرر له، إذا كان هو من طلب من المخطئ إح

هذا الضرر به، أو أذن له بذلك إما صراحة أو ضمنا، أو على األقل علم بالفعل المرتكب 

 وبالضرر الذي قد يتسبب فيه دون أن يمانع في حصوله.

كالمريض الذي يأذن للطبيب بإجراء عملية جراحية خطيرة له. وكالمالكم أو المسايف 

 د وأصول اللعبة.الذي يصيب خصمه أثناء المقابلة رغم مراعاته لقواع

فالقاعدة أنه إذا رضي المصاب بالضرر أو بالفعل الذي يغلب حدوث الضرر منه ـ متى 

وقع هذا الرضى صحيحا ـ يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساس به. وبالتالي 
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يجعل فعله ال خطأ فيه. ذلك أنه إذا كان المصاب يملك التصرف في هذا الحق بالتنازل أو 

 . 53غيره، فإنه يملك إعفاء الفاعل من واجب احترامه، فإن فعل امتنع عليه أن يطالبه بالتعويض

وباعتبار رضى الشخص بحصول الضرر له يعتبر من األمور الشاذة والخارجة عن 

المألوف، فإن على القضاء، أمام غياب نص قانوني صريح يعفي من المسؤولية، إعمال هذه 

 اعاة توفر الشرطين التاليين:الحالة في نطاق ضيق مر

أن يكون المتضرر كامل األهلية. وأن يكون الرضا الصادر عنه صحيحا وخاليا  -6

 من العيوب التي قد تشوبه، وهي الغلط والتدليس واإلكراه.

أن يكون الضرر مشروعا ويملك المتضرر التنازل عنه والتصرف فيه. أي غير  -0

العامة. كأن يأذن شخص آلخر بإزهاق روحه. فهذا مخالف للقانون أو للنظام العام واآلداب 

 الضرر غير مشروع، والرضا الصادر بشأنه غير صحيح. 

 المطلب الثاني: الضرر

من المبادئ العامة والثابتة في المجال المدني، أن الشخص ال يعتبر مسؤوال لمجرد 

ا ذا الخطأ ضررارتكابه خطأ عقديا أو تقصيريا. وإنما يجب باإلضافة إلى ذلك، أن يسبب ه

للغير. وبذلك يعتبر الضرر ركنا ثانيا في المسؤولية المدنية بنوعيها. فهو التجسيد المادي 

والملموس لإلخالل بااللتزام سواء العقدي أو القانوني. وهو المبرر الذي يستند عليه الدائن في 

بينة ات كالرفع دعوى التعويض. لذلك فهو ملزم بإثباته، ويجوز ذلك بجميع وسائل اإلثب

 والقرائن. 

أما في المجال الجنائي فالضرر ال يعتبر شرطا لقيام المسؤولية الجنائية. فهناك العديد 

من الجرائم التي ال يترتب عنها ضرر، ومع ذلك يعتبر مرتكبها مسؤول جنائيا. وهي عموما 

السلبية أو  جرائمالجرائم واألفعال التي ال يتوخى منها المشرع تحقيق نتيجة معينة. وتعرف بال

 الجرائم الشكلية.

                                                           
 .667 – 660عبد الرحمان مصلح الشرادي. م س. ص:  -53 
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والضرر بوجه عام يقصد به األذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة 

من مصالحه. سواء كانت هذه المصلحة أو الحق ماليا أو غير مالي. وسواء ترتب عنه نقصان 

 .54في الذمة المالية أو مجرد المساس بأمور معنوية

ق ل ع  70يرية عرف المشرع المدني الضرر في الفصل وفي مجال المسؤولية التقص

بأنه: "الخسارة التي لحقت المدعي فعال والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر 

إلى إنفاقها إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم من نفع في دائرة 

 .55الحدود العادية لنتائج هذا الفعل"

اديا وقد يكون معنويا )الفقرة األولى(. كما أن التعويض عنه والضرر قد يكون م

 يستوجب توافر مجموعة من الشروط )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: أنواع الضرر

الضرر في المسؤولية التقصيرية، كما هو الشأن في مجال المسؤولية العقدية، قد يكون 

 ماديا وقد يكون معنويا.

 أوال: الضرر المادي

هو الضرر الذي يصيب الشخص في ذمته المادية فيفقرها. كالمس بحق من حقوقه 

العينية األصلية )حق الملكية، حق االنتفاع، حق االرتفاق، حق السطحية..(، أو التبعية 

 )الرهون، االمتيازات..(، أو بحق شخصي له )الكراء، الدائنية..(.

رتب الجسدية والبدنية لإلنسان، فيت كما يعتبر ضررا ماديا الضرر الذي يصيب السالمة 

عنه إما عجز عن الكسب كشخص صدمته سيارة سببت له عجزا كليا أو جزئيا عن العمل، أو 

 تكبد مصاريف ونفقات العالج واالستشفاء.

كما يشمل الضرر المادي أيضا، كل مساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص اإلنسان، 

الرأي، إذا ترتب عليه خسارة مالية. كحبس شخص كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية 

                                                           
 .92مصطفى الكيلة. م س. ص:  -54 

ق ل ع بأنه: "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة  012ية فقد عرفه المشرع في الفصل أما بالنسبة للضرر في مجال المسؤولية العقد -55 

 الوجيز. احقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بااللتزام...". وقد سبق أن تناولنا تفصيل ذلك في الفصل الثاني من هذ
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دون حق، أو منعه من السفر إلى جهة معينة للحيلولة دون قيامه بعمل معين يعود عليه بربح 

 .56مالي أو يدرأ عنه خسارة مالية

 ثانيا: الضرر المعنوي 

ويعرف أيضا بالضرر األدبي. وهو الضرر الذي ال يصيب الشخص في مصلحة مالية، 

يصيبه في مصلحة غير مالية كالشرف والسمعة والكرامة واالعتبار.. وقد يترتب عن وإنما 

 الفعل الواحد نوعي الضرر المادي والمعنوي.

كسائق صدم رب أسرة توفي على إثر ذلك. هنا يكون الضرر ماديا ألنه مس بمصلحة 

رمانهم نويا أيضا لحمالية لذوي الحقوق والمتمثلة في فقدانهم لمعيلهم )مورد الرزق(، ويكون مع

 من عطف األب أو الزوج ورعايته.

والمشرع المغربي حتى وإن لم يشر إلى الضرر المعنوي في تعريفه للضرر في الفصل 

ق ل ع حيث  70و  77ق ل ع المشار إليه سابقا، إال أنه تفادى هذا السهو في الفصلين  70

الضرر المادي والمعنوي  نص فيهما صراحة على أن الطرف المضرور يستحق التعويض عن

 .57معا، متى كان هذا الضرر ناتج مباشرة عن الخطأ التقصيري

 

 

 

 الفقرة الثانية: شروط الضرر

ليس كل ضرر مادي أو معنوي يستحق عنه المضرور التعويض. وإنما يجب أن تتوافر 

 فيه مجموعة من الشروط وهي:

 أوال: أن يكون الضرر محققا

ع فعال )حاال(، كأن يصاب المضرور في حقه في السالمة ويكون كذلك إذا كان قد وق

الجسدية أو في حقه في الحياة أو في حق من حقوقه المالية. أو أن يكون مؤكد الوقوع في 

                                                           
 .690، 696. ص: 6776ات البالد العربية. مطبعة الجبالوي. طبعة سليمان مرقس. المسؤولية المدنية في تقنين -56 

 ق ل ع. 70و  77راجع الفصلين  - 57 
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الممستقبل، بأن قام سببه في الحال وتراخت نتائجه إلى المستقبل لكنها أكيدة الوقوع. فالشخص 

مرور الوقت، فإن الضرر الذي سيحدث في  الذي أصيب في حادثة سير إصابة تتفاقم مع

 المستقبل ضرر أكيد الوقوع بالنظر إلى سببه، والمحكمة تحكم بالتعويض عنه.

وهو الضرر غير مؤكد الوقوع  (Le dommage eventuel)أما الضرر االحتمالي 

لسببية افي المستقبل، فإن الذي يدعيه ال يستحق عنه التعويض إال إذا تحقق فعال وقامت العالقة 

بينه وبين الخطأ. فالمرأة الحامل إذا تعرضت لالعتداء بشكل يهددها باالجهاض، فإنها ال 

تستحق التعويض عن االجهاض الذي يبقى ضرر احتمالي )ضرر مستقبلي غير مؤكد الوقوع( 

 إال إذا وقع فعال وأقامت الحجة والدليل على أنه نتيجة لالعتداء الذي تعرضت له.

 ن الضرر مباشراثانيا: أن يكو

ق  77لقد نص المشرع المغربي صراحة على ضرورة توافر هذا الشرط في الفصل 

ل ع بقوله: "...إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر". وفي الفصل 

 ق ل ع بقوله: ".. وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.." 70

رة وجود عالقة مباشرة بين الخطأ المرتكب والضرر الحاصل، بأن وهو يفيد ضرو

يكون الضرر نتيجة حتمية للخطأ. أما إذا تداخلت مع الخطأ أسباب أخرى أجنبية، انتفت أو 

ضؤلت معها هذه العالقة، فإن مسؤولية المخطئ قد تنتفي أو قد تخف حسب نوع وطبيعة هذه 

 األسباب األجنبية.

 رر شخصياثالثا: أن يكون الض

ويفيد هذا الشرط أن الحق في المطالبة بالتعويض يثبت للمتضرر شخصيا، دون سواه 

من األشخاص اآلخرين، لتضرر مصلحته الشخصية من فعل االعتداء. فال يصح التقاضي إال 

ق ل ع  77ممن كانت له المصلحة في ذلك. وهو ما أقره المجلس األعلى في تطبيقه للفصل 

شخص المتضرر من الفعل المحدث للضرر هو وحده الذي يحق له طلب والذي أكد بأن ال
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. وصاحب المصلحة قد يكون شخصا ذاتيا )طبيعيا(، وقد يكون 58التعويض عن هذا الضرر

 شخصا معنويا )اعتباريا(.

غير أن مراعاة هذا الشرط ال يتعارض مع تمديد نطاق التعويض ليشمل أشخاصا 

بمقتضى عالقات قانونية كالقرابة أو المصاهرة أو االلتزام آخرين يرتبطون بالمصاب المباشر 

 .59بالنفقة على شخص معين

 رابعا: أن يقع الضرر على مصلحة مشروعة

أي مصلحة ال تتنافى حمايتها مع القانون أو النظام العام واآلداب. أما المصلحة غير 

يصاب  ض. فالخليلة التيالمشروعة فال يعتد بها. وال يعتبر اإلخالل بها خطأ يستوجب التعوي

خليلها في حادثة سير تودي بحياته ال تستحق أي تعويض عن هذا الفقدان، ألن العالقة التي 

 .60كانت تربطهما عالقة غير مشروعة

 المطلب الثالث: العالقة السببية بين الخطأ والضرر

السببية ركنا مستقال في المسؤولية التقصيرية إلى جانب الخطأ والضرر. تعتبر العالقة 

وهي تفيد وجود عالقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول والضرر الذي أصاب 

. بأن يكون الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر. فقد يقوم الخطأ والضرر، 61المضرور

ية، وفي هذه الحالة ال تتحقق المسؤولية، وبالتالي ال ولكن دون أن تكون بينهما عالقة سبب

 .62يستحق التعويض

ولعالقة السببية دور مزدوج. فمن جهة تعتبر شرطا لقيام المسؤولية، وذلك إذا تبين أن 

الخطأ المرتكب هو السبب المباشر لما تحقق من ضرر. فيكون مرتكب هذا الخطأ في هذه 

المسؤول عن الضرر، ومطالب في نفس الوقت بالتعويض عنه. ومن جهة أخرى الحالة هو 

يجب أن يكون الخطأ هو السبب الوحيد في كل الضرر الواجب التعويض عنه. فوظيفة العالقة 

                                                           
وما  670. ص: 06. مجلة القصر. عدد 6779/06في الملف المدني عدد  69/01/0007بتاريخ  0602انظر مثال قرار المجلس األعلى عدد  -58 

 بعدها.

 .627فق  .607عبد القادر العرعاري. م س. ص:  -59 

يالحظ أن شرط مشروعية المصلحة مرتبط بنسبية فكرة النظام العام واآلداب العامة التي تختلف من مجتمع آلخر ومن زمن آلخر. فمثال أقر  -60 

 .cass. Civ. ch)القضاء الفرنسي صراحة للخليلة بالحق في التعويض عن فقدان خليلها معتبرا أن الضرر الذي أصابها يعتبر ضررا مشروعا

Mixte 27 février 1970. Dalloz. 1970 p. 01) وأقرن ذلك بمجموعة من الشروط كأن تكون المعاشرة بين رجل وامرأة وأن تكون ناتجة .

 (cass.Civ.ch.3.17 Décembre 1997.Dalloz 1998.p. 111)عن عالقة مستقرة ومستمرة 

 .606. فق 079و  070عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  -61 

 .22مصطفى الكيلة. م س. ص:  -62 
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السببية في هذه الحالة، أنها تحدد نطاق المسؤولية. بحيث إذا ثبت أن خطأ المضرور ساهم إلى 

وقوع الضرر، اعتبر كالهما مسؤول عنه. ووزع عبء التعويض جانب خطأ المدعى عليه في 

عليهما، وتحمل المضرور تبعا لذلك جزء من الضرر الذي يساوي نصيبه في السببية، حتى ال 

 .63يحصل على تعويض عنه

ورغم األهمية البالغة لعنصر السببية في تقرير المسؤولية التقصيرية، إال أن أغلبية 

مشرع المغربي ـــ لم تنظمها بنصوص خاصة، ولم تضع معيارا محددا التشريعات ـــ ومنها ال

يمكن الرجوع إليه الستخالصها في حالة تداخل مجموعة من األسباب مع خطأ المسؤول في 

 إحداث الضرر.

سلم بضرورة توافر  64لكن ما هو مجمع عليه أن كل التشريعات وحتى الفقه والقضاء

تقرير المسؤولية. وبالنسبة للقانون المغربي نستخلص عالقة السببية بين الخطأ والضرر ل

ق ل ع. كما أن المشرع استعمل صراحة  70و 77ضرورة توافر هذا العنصر من الفصلين 

ق ل ع المتعلق بمسؤولية حارس الحيوان. وكذلك مصطلح  01مصطلح "تسبب" في الفصل 

 ق ل ع المتعلق بمسؤولية مالك البناء. 07"بسبب" في الفصل 

جع للقاضي أمر تحديد وجود السببية بين الخطأ والضرر أو انتفائها. لكن عدم النص وير

قانونيا على معيار محدد وقار يصعب مهمته في اعتبار خطأ ما هو السبب في الضرر الحاصل 

أم ال. وقد ظهرت في هذا الصدد العديد من النظريات الفقهية الهدف منها مساعدة القضاء على 

 السببية استناد على معايير مختلفة )الفقرة األولى(.استجالء عالقة 

وباعتبار البينة على المدعي، فعلى عاتقه يقع عبء إثبات توافر العالقة السببية. لكن 

إثباته للخطأ والضرر يعتبر كافيا الفتراض توافر السببية بينهما، وعلى المدعى عليه إذا أراد 

اصل ال يعزى إلى خطئه وإنما يعزى إلى سبب التحلل من المسؤولية إثبات أن الضرر الح

 أجنبي )الفقرة الثانية(.

                                                           
 .69 – 60فريدة اليوموري. م س. ص:  -63 

جاء في قرار المجلس األعلى بأنه: " يتعرض للنقض القرار الذي حمل الطاعن مسؤولية الضرر بناء على الخبرة المستدل بها، في حين أن  - 64 

في الملف المدني عدد  60/06/6772مرتكب الضرر التعويض إذا ثبت أن فعله هو السبب في حصول الضرر". قرار بتاريخ يوجب على  77الفصل 

 وما بعدها. 690. ص: 60. مجلة اإلشعاع. عدد 0702/00
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 الفقرة األولى: السببية وفقا للنظريات الفقهية

تظهر أهمية النظريات الفقهية في تحديد السببية في حالة تداخل مجموعة من العوامل 

ير، س واألسباب في إحداث الضرر إلى جانب خطأ المسؤول. كالشخص الذي يتعرض لحادثة

فتتأخر سيارة اإلسعاف في الحضور لنقله إلى المستشفى، وبعد نقله يتبين أن المصاب قد نزف 

كثيرا وفي حاجة إلى دم، لكن المستشفى ال يتوفر عليه، وإلى حين أن يتم إحضار الدم تتدهور 

ستمرار احالة المصاب الصحية، وأثناء العملية الجراحية ينقطع التيار الكهربائي فجأة مما يعيق 

 إجراء العملية لبعض الوقت، وبعد استئناف العملية يموت المصاب. 

أو كمن يعتدي على شخص يعاني من مرض القلب بالضرب والجرح، وبعد نقل 

المعتدى عليه إلى المستشفى يتأخر الطبيب في عالجه فيموت. في مثل هذه الحاالت من هو 

األولى واالعتداء في الحالة الثانية؟ أم األسباب السبب في حدوث الوفاة. هل الحادثة في الحالة 

 األخرى التي تداخلت مع خطأ المسؤول؟

ألجل ذلك نجد النظريات الفقهية التي اهتمت بموضوع السببية، تتقاسم فكرة أساسية 

تتعلق بمعرفة ما إذا كان باإلمكان اعتبار الخطأ سببا للضرر مثل كل األسباب األخرى التي 

ه، أم يتعين أن تكون له مكانة خاصة وقوة سببية كبيرة تميزه عن باقي ساهمت في إحداث

األسباب. وبتعبير آخر، هل يجب اعتبار كل العوامل واالسباب التي ساهمت في تحقيق الضرر 

 .65سببا له، أم يتعين أن نميز بينها بحسب مساهمة وقوة كل واحد منها؟

عند نظرية تعادل األسباب للجواب على هذا السؤوال العريض سنحاول الوقوف 

ونظرية السبب المنتج، باعتبارهما أهم نظريتين فقهيتين في هذا المجال، الستجالء المعيار 

 المعتمد لدى كل منهما في استخالص السببية بين الخطأ والضرر. 

 .66أوال: معيار السببية وفقا لنظرية تعادل األسباب

(La théorie de l’équivalence des conditions) 

                                                           
 .01فريدة اليوموري. م س. ص:  - 65 

  Bouri ) ( Maximilian Vonوهي نظرية ألمانية مؤسسها هو ما كسيمليان فون بوري   -66 
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وتعرف أيضا بنظرية تكافؤ األسباب. ومؤداها تعادل أسباب النتيجة )الضرر( 

وتكافؤها. بمعنى أن كل العوامل التي تداخلت في إحداث الضرر تعتبر متساوية ومتعادلة في 

ذلك. فال سبب يقوى أو يغطي السبب اآلخر. وهذه المساواة في قيمة السببية بين كل العوامل 

العتبار خطأ المسؤول سببا لحدوث الضرر. وبالتالي اعتباره مسؤوال اتجاه المتداخلة كافية 

 المتضرر.

ويضيف أنصار هذه النظرية أن كل عامل لوحده يكون عاجزا عن تحقيق النتيجة. كما 

أن كل العوامل واألسباب مجتمعة ال يمكنها إحداث النتيجة إذا غاب عنها سبب واحد. وذلك 

 .67تطلب تضامن جميع عواملهاألن تحقيق هذه النتيجة ي

ولقد تعرضت هذه النظرية النتقادات فقهية عدة، أهمها أنها تؤدي إلى نتائج تتنافى مع 

مبدأ التعادل أو التكافؤ الذي تقوم عليه. ففي الوقت الذي تقول بتساوي كل العوامل في تحقيق 

ين المسؤول، دون أن تب النتيجة، تأتي وتلقي بكل هذه النتيجة على أحد هذه األسباب وهو خطأ

 ما هو ضابط أو مبرر هذه التفرقة.

 ثانيا: معيار السببية وفقا لنظرية السبب المنتج

ظهرت هذه النظرية على إثر االنتقادات التي وجهت للنظرية األولى. وتعتبر من أهم 

التي عالجت موضوع العالقة السببية. وتلقت إقباال من طرف الفقه األوربي النظريات الفقهية 

 نظرا لمنطقية المعيار الذي تستند عليه. 

وتقوم هذه النظرية على التفرقة بين العوامل المختلفة التي تداخلت في إحداث النتيجة، 

عليه للنتيجة  ىوال تساوي بينها. فهي تتصف بطابع موضوعي، بحيث ال تعتمد على توقع المدع

وال على ظروفه. ولكن تعتمد على الفعل أو السبب الذي يتوفر على اإلمكانية الموضوعية 

. أي القدرة التي يتوفر عليها الفعل إلحداث الضرر. لذلك فهي تعطي للقاضي حرية 68للنتيجة

 .69واسعة في اختيار األسباب المنتجة

                                                           
 .90فريدة اليوموري. م س. ص:  -67 

 .66فريدة اليوموري. م س. ص:  -68 

 .216سليمان مرقس. م س. ص:  -69 
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ل واألسباب التي ساهمت في إحداث فهذه النظرية ال تأخذ بعين االعتبار كل العوام

الضرر، وإنما تنتقي المالئم منها فقط. وبالتالي إذا كان خطأ المدعى عليه مالئما نسبت إليه 

 النتيجة، وأصبح مسؤوال اتجاه المدعي.

لكن هذه النظرية بدورها تعرضت النتقادات عدة. أهمها عدم وضع  المعيار الذي تعتمد 

النتيجة دون البعض اآلخر. خصوصا وأن هذه العوامل كلها  عليه في انتقاء بعض أسباب

 ساهمت في حدوث النتيجة وتعتبر من أسبابها.

 ثالثا: موقف المشرع المغربي من النظريتين

بالرجوع إلى المقتضيات القانونية التي يستخلص منها ضرورة توافر عالقة السببية 

نستنتج أن المشرع المغربي يميل بين الخطأ المرتكب من طرف المدين والضرر الحاصل، 

 إلى األخذ بنظرية السبب المنتج.

ق ل ع مرتكب الخطأ بتعويض الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل  77وهكذا ألزم الفصل 

ق ل ع الذي  70هو السبب المباشر في حصول الضرر. ونفس المقتضى تكرر في الفصل 

لسبب عله متى اعتبر هذا الفعل هو ايعتبر أن الشخص يعتبر مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه بف

 المباشر في حدوث الضرر. 

ق ل ع لتعويض  012وحتى في المجال العقدي، اشترط المشرع من خالل الفصل 

 الدائن أن يكون الضرر ناتج مباشرة عن عدم وفاء المدين بااللتزام.

 الفقرة الثانية: نفي العالقة السببية

لخطأ عى عليه السبب األجنبي الذي يقطع العالقة بين اتنتفي العالقة السببية بإثبات المد

المرتكب من جانبه والضرر الحاصل للمدعي. ويكمن السبب األجنبي في القوة القاهرة، 

 .70والحادث الفجائي، وخطأ المضرور، وخطأ الغير

                                                           
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب من قانونه المدني التي جاء فيها: " 616وهو ما نص عليه صراحة المشرع المصري في المادة  -70 

أو أجنبي ال يد له فيه، كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص 

 اتفاق على غير ذلك".
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 .71أوال: القوة القاهرة والحادث الفجائي

 (Cas fortuit) ادث الفجائي  والح  (Force majeure)اعتبر المشرع القوة القاهرة

ق ل ع الذي ينص على  76من أسباب نفي المسؤولية المدنية التقصيرية، من خالل الفصل 

أنه: "ال محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي أو إذا كان الضرر قد نتج عن حدث 

 فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه".

ق ل ع بأنها: "كل أمر ال يستطيع االنسان أن  017وعرف القوة القاهرة في الفصل 

يتوقعه كالظواهر الطبيعية )الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد( وغارات 

 العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال.."

مستقال عن إرادة االنسان، غير متوقع حصوله،  فالقوة القاهرة هي كل حدث أو أمر ينشأ

 وال يمكن تجنبه، يدفع الشخص إلى االخالل بااللتزام، ويجعل تنفيذه مستحيال.

من خالل هذا التعريف يمكن الوقوف على الشروط الواجب توافرها في القوة القاهرة 

تبعية تنتفي وبالوالحادث الفجائي حتى ينهضا سببا تنتفي معه السببية بين الخطأ والضرر،

 مسؤولية المدعى عليه.

 (L’imprévisibilité)أن يكون الحادث غير ممكن التوقع  – 1

حتى تنهض القوة القاهرة سببا أجنبيا يعفي المدين من المسؤولية، يجب أن يكون الحادث 

 الذي أنتج الضرر مما ال يمكن توقعه. أي أن يكون من األمور النادرة الوقوع، والتي يستبعد

الشخص من حسبانه حصولها. والحدث غير المتوقع ليس هو الحدث غير المتصور )أي الذي 

                                                           
أن القوة القاهرة هي األمر الذي يستحيل دفعه. والحادث الفجائي هو  هناك من الفقه من يميز بين القوة القاهرة والحادث الفجائي. على أساس - 71 

 وقعه.األمر الذي ال يمكن توقعه. لكن هذا التمييز ال أساس له على اعتبار أن من خصائص القوة القاهرة أن يكون الحادث المكون لها ال يمكن ت

هرة تكون مطلقة في حين تكون نسبية في الحادث الفجائي. لكن أغلبية الفقه الحديث وهناك من يميز بينهما بناء على كون استحالة الدفع في القوة القا

 يشترط أن تكون االستحالة مطلقة في كل من القوة القاهرة والحادث الفجائي.

اهرة تكون وقع. لكن القوة القوهناك من يقيم التمييز على أساس آخر، فيجعل كال من القوة القاهرة والحادث الفجائي حادثا مستحيل الدفع غير ممكن الت

نكسار ا حادثا خارجا عن الشيء الذي تتحقق به المسؤولية، كعاصفة أو زلزال. والحادث الفجائي حادث داخلي ينجم عن الشيء ذاته، كانفجار عجلة أو

تحققها بل يتحمل المدين تبعته. وهو رأي ال  آلة. ثم يجعل القوة القاهرة وحدها هي التي تمنع من تحقق المسؤولية، أما الحادث الفجائي فال يمنع من

عبد القادر العرعاري. م س.  –. 601فق  077و  071عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  -يمكن التسليم به أيضا )راجع في هذا الخصوص: 

 (. 619. فق 600و  667ص: 

ى الحادث الفجائي خصوصا بالنسبة لآلثار القانونية المترتبة عن توافرهما. بل حتلذلك فإن أغلبية الفقه الحديث ال يقيم أية تفرقة بين القوة القاهرة و

من القانون  616لق ل ع، المادة  010بعض التشريعات المدنية أقرنت مصطلح القوة القاهرة بمصطلح الحادث الفجائي دون التمييز بينهما )الفصل 

 تبة عن القوة القاهرة تنسحب إلى الحادث الفجائي دونما تمييز.المدني المصري(. وهذا يفيد أن اآلثار القانونية المتر
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ال يمكن تخيله أو تصوره(، ولكن هو الحدث الذي ال يمكن مواجهته، والذي لم يكن هناك أي 

 .72سبب خاص للتفكير في أنه سوف يتحقق

هذا الشرط وكان الحادث شيء متوقع الحصول، فإنه ال يعتبر قوة قاهرة أما إذا انتفى 

وال حادثا فجائيا يعفي المدين من المسؤولية، حتى وإن استحال عليه دفعه. ألن توقع الحادث 

يقضي على عنصر المفاجأة والمباغثة  التي تميز القوة القاهرة. وبالتالي كان من األولى على 

 دام كان يتوقعه، قبل الوقوع في الخطأ. المدين تجنب الحادث ما

ويجب أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع ال من جانب المدعى عليه فحسب، بل من 

جانب أشد الناس يقضة وتبصرا باألمور. فالمعيار هنا موضوعي ال ذاتي. وهو معيار ال يكتفى 

 .73فيه بالشخص العادي. ويتطلب أن يكون عدم اإلمكان مطلقا ال نسبيا

ويختلف شرط عدم التوقع في المسؤولية العقدية عنه في المسؤولية التقصيرية. ففي 

المسؤولية العقدية يجب أن يتحقق شرط عدم توقع الحادث الذي يشكل قوة قاهرة وقت إبرام 

العقد حتى وإن أمكن توقعه بعد التعاقد، أي خالل مرحلة التنفيذ، فإن ذلك ال يؤثر في اعتباره 

أما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية فال يعتد بالقوة القاهرة إال   .74تعفي من المسؤوليةقوة قاهرة 

إذا كان الحادث غير ممكن التوقع وقت وقوعه. أي الوقت الذي يرتكب فيه المدين الخطأ 

 المحدث للنتيجة )الضرر(.

 (L’irrésistibilité)أن يكون الحادث غير ممكن دفعه  – 2

القدرة على الدفع أهم شروط القوة القاهرة. ألنه يميز الحادث الذي يعتبر شرط عدم 

يشكل هذه القوة بأنه يفوق طاقة االنسان وقدرته على مواجهته وتفادي آثاره السيئة. فإذا كان 

 الحادث غير متوقع ولكن باستطاعة االنسان العادي دفعه وتجنبه، انتفت القوة القاهرة.

                                                           
 .062 – 069فريدة اليوموري. م س. ص:  -72 

 .600. فق 070عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  -73 

 الذي جاء فيه: 6710يونيو  00في هذا السياق نجد قرارا لمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  -74 

« Le débiteur n’est dispensé de remplir son obligation que lorsque l’événement s’opposant à l’exécution était 

imprévisible lors de la formation du contrat » cass. Civ. 20 Juin 1962. Dalloz 1962. Juris. P : 625. 
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إمكانية توقعه عقال، ليرقى إلى مرتبة القوة القاهرة أو  لذلك ال يكفي في الحادث عدم

الحادث الفجائي، بل يشترط فيه أن يكون حادثا يخرج عن طاقة المدين وقدرته على دفعه 

 .75وتالفي النتائج المترتبة عنه. إذ ال بد أن يكون حادثا ال يمكن مقاومته وال التغلب عليه

ع في الخطأ أمرا حتميا. وبالتبعية يجعل تنفيذ وعدم القدرة على دفع الحادث يجعل الوقو

االلتزام، سواء كان عقديا أو تقصيريا، أمرا مستحيال. على أن هذه االستحالة يجب أن تكون 

مطلقة ال نسبية مرتبطة بالمدين فقط، وإنما كل شخص عادي وجد في نفس الظروف الخارجية 

 لتزام.التي وجد فيها المدين، كان سيستحيل عليه تنفيذ اال

ولقد أقر القضاء المغربي بضرورة توافر الشرطين معا )عدم التوقع وعدم القدرة على 

الدفع( لقيام القوة القاهرة. ونستشهد على ذلك بما جاء في قرار لمجلس األعلى: " إن النقصان 

في المحصول الزراعي بسبب الجفاف قوة قاهرة وسببا أجنبيا لم يكن في الوسع دفعه وال 

 .76ق ل ع" 760وبالتالي فهو يعفي المدين من تنفيذ التزامه وفقا لمضمون الفصل  توقعه.

فإذا تحققت شروط القوة القاهرة أو الحادث الفجائي انقطعت السببية بين الخطأ والضرر. 

 وأعفي المدين كليا من المسؤولية.

 ثانيا: خطأ المضرور

لمسؤولية إلى جانب القوة يعتبر خطأ المضرور من األسباب األجنبية المعفية من ا

 76القاهرة والحادث الفجائي. وإن كان المشرع المغربي لم يشر إلى ذلك صراحة في الفصل 

، فإنه اعتبره سببا لإلعفاء من المسؤولية في بعض صور المسؤولية التقصيرية. 77ق ل ع

 ق ل 00ق ل ع(، ومسؤولية حارس الشيء )الفصل  01كمسؤولية حارس الحيوان )الفصل 

 ق ل ع(. 06ع(، والمسؤولية عن فعل الغير )الفصل 

ق ل ع الذي  010أما في المسؤولية العقدية، فإنه نص على ذلك صراحة في الفصل 

 اعتبر فيه مطل الدائن )المتضرر(، سببا لإلعفاء من المسؤولية.

                                                           
 .600. ص: 6776 – 6772ن. أطروحة الدكتوراه. الرباط خالد عبد هللا عيد. نظرية القوة القاهرة بين الفقه والقانو -75 

 .670 – 607. ص: 06. مجلة قضاء المجلس األعلى عدد 6770يولوز  62قرار المجلس األعلى الصادر بتاريخ  -76 

 L’extériorité de la)وهناك من يضيف شرطا ثالثا لتحقق القوة القاهرة، وهو أن يكون الحادث أجنبيا عن المدين. ويعرف أيضا بشرط الخارجية 

cause étrangère) ق ل ع الذي ينص على أنه: " المحل ألي تعويض إذا أثبت المدين أن  010. وهو الشرط الذي يستخلص صراحة من الفصل

 ن".عدم الوفاء بااللتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب ال يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، أو مطل الدائ

من القانون المدني الجزائري، المادة  607من القانون المدني المصري، المادة  616على عكس بعض التشريعات المدنية المعاصرة ثل المادة  -77 

 من القانون المدني األلماني. 062
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وخطأ المضرور يعني انحراف المتضرر في سلوكه عن السلوك المألوف للرجل 

يسبب له ضررا حسب المجرى العادي لألمور. وخطأ المضرور مثله مثل خطأ  المعتاد، مما

الفاعل، إما أن يكون فعال أو تركا غير مشروع. وهو بهذا يخضع لنفس المبادئ التي يخضع 

لها خطأ الفاعل أو المتسبب في الضرر. وبالتالي يقوم على ركنين، أحدهما مادي وهو ما 

 . 78و اإلدراك أو التمييزيعرف بالتعدي والثاني معنوي وه

كما أنه يقدر بمعيار الرجل العادي متوسط الفطنة والذكاء. وهو معيار موضوعي عام 

 ومجرد، ال يأخذ بعين االعتبار الظروف الشخصية المرتبطة بالمضرور.

وحتى يتمكن المدعى عليه من دفع المسؤولية عنه عليه أن يثبت الخطأ في جانب 

يل على وجود عالقة سببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الحاصل. المضرور، وأن يقيم الدل

وخطأ المضرور قد يعفي المدعى عليه كليا من المسؤولية متى توافرت فيه عناصر القوة 

 .80ومستحيل الدفع 79القاهرة بأن كان غير متوقع

كأن يلقي شخص يريد االنتحار نفسه أمام عجلة سيارة تسير بسرعة، أو على سكة 

في هذه الحاالت يستغرق خطأ المضرور خطأ المدعى عليه، ويعتبر هو السبب في قطار. ف

حدوث الضرر. وبالتالي تنتفي مسؤولية المدعى عليه نهائيا النعدام السببية بين خطئه والضرر 

الحاصل. لكن الوضع الغالب أن خطأ المضرور ال يجب خطأ الفاعل. وإنما يكون معاصر له، 

 La faute)اشتركا في إحداث الضرر. وهو ما يعرف بالخطأ المشترك  فيكون الخطئين معا قد

commune). 

وهنا يبقى للقاضي السلطة التقديرية، بعد ثبوت الخطأ في جانب المضرور وعالقته 

بالضرر، في تشطير المسؤولية بين الفاعل والمضرور. حسب جسامة الخطأ ودرجة انحراف 

. مثال كأن يوزع المسؤولية مناصفة بين 81لمعتادكل منهما عن السلوك المألوف للشخص ا

 لآلخر، أو الثلث مقابل الثلثين وهكذا.  ¾ ألحدهما وثالثة أرباع ¼ الطرفين، أو بنسبة الربع 

                                                           
 .667فريدة اليوموري. م س. ص:  -78 

ي: " إن إثبات حارس السيارة أنه كان يستحيل عليه القيام بأية محاولة وأن خطأ ما يل –المجلس األعلى سابقا –جاء في قرار لمحكمة النقض  - 79 

يونيو  02خصمه كان غير متوقع وال يمكن تجنبه كاف للقول بأنه فعل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر ولدرء المسؤولية عنه". قرار صادر بتاريخ 

 .67و  61. م س. ص: . أشار إليه محمد أوغريس061في الملف المدني عدد  6717

 .670. فق 606عبد القادر العرعاري. م س. ص:  - 80 

الصادر بتاريخ  7996جاء في قرار للمجلس األعلى ما يلي: "إن تحديد نسبة المسؤولية يخضع لسلطة المحكمة التقديرية". القرار عدد  -81 

 .96و 92. أ ورده محمد أوغريس. م س. ص: 2970/70في الملف المدني عدد  00/66/6777

وفي نفس السياق جاء في قرار آخر: "مسؤولية السائق تكون محل تقدير من طرف المحكمة في الحالة التي يرجع فيها الضرر لخطأ الضحية أو  -

 (.06. )محمد أوغريس. م س. ص: 90000في الملف المدني عدد  6776ماي  00الصادر بتاريخ  070مشاركة الغير فيه". القرار عدد 
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 ثالثا: خطأ الغير

الغير هو شخص أجنبي عن الفاعل والمضرور. وخطأ الغير يعفي الفاعل من المسؤولية 

الضرر، بأن استغرق خطئه الخطأ الصادر من الفاعل.  إذا كان هو السبب الوحيد في إحداث

فيبقى هذا الغير هو المسؤول اتجاه الشخص المتضرر. ونفس الحكم يطبق إذا كان فعل الغير 

من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، كالمسافر الذي يتعرض للنهب والسرقة من طرف 

يحدث غالبا في الواقع العملي، أن ينتج  . لكن ما82لصوص الطريق أو قراصنة البحر أو الجو

الضرر عن خطأ المدعى عليه وفعل الغير. هنا يتحمل هذا الغير نصيبا من المسؤولية اتجاه 

الطرف المتضرر. شرط أن يتصف الفعل الصادر عنه بطابع الخطأ، وأن يكون هناك رابط 

 سببي بين هذا الخطأ وبين الضرر الحاصل.

مام تعدد المسؤولين )المدعى عليه والغير(، فيتدخل القضاء وأمام هذا الوضع نكون أ

لتوزيع المسؤولية بينهما حسب نسبة مشاركة خطأ كل منهما في إحداث الضرر. ويكون 

المسؤولين متضامنين اتجاه الدائن في تعويض الضرر الحاصل. وهو ما يستخلص من الفصل 

إذا تعدد المسؤولون  77رر في الفصل ق ل ع الذي ينص على ما يلي: " يطبق الحكم المق 600

عن الضرر وتعذر تحديد فاعله األصلي من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في 

ق ل ع نجده ينص على ما يلي: "إذا وقع الضرر من  77الضرر". وبالرجوع إلى الفصل 

 نتائج، دون تمييزأشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤوال بالتضامن عن ال

 بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعال اصليا".

أما المشرع المصري فقد كان أكثر وضوحا في إقرار مسألة التضامن في حالة تعدد 

من قانونه المدني على ما يلي: "إذا تعدد  617المسؤولين عن الضرر، بنصه في المادة 

لتزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في ا

 فيما بينهم بالتساوي، إال إذا عين القاضي نصيب كل واحد منهم في التعويض".

والقول بتضامن المسؤولين اتجاه المتضرر يفيد أن كل واحد منهم ملزم بأداء نصيبه 

م دهمن التعويض الذي يتناسب مع حجم مسؤوليته في حدوث الضرر. وفي حالة إعسار أح

                                                           
 .672. فق 600عبد القادر العرعاري. م س. ص:  - 82 
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عن األداء يكون المسؤول اآلخر ملزم بأداء كامل التعويض للمتضرر مع حفظ حقه في الرجوع 

 على المسؤول اآلخر.

 المطلب الرابع: آثار المسؤولية.

إذا توافرت األركان الالزمة لقيام المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعالقة سببية 

 الضار. بينهما، ثبت حق المتضرر في التعويض عن الفعل

فالتعويض إذن هو الجزاء المدني المترتب عن ثبوت المسؤولية. وكيفما كان نوع 

التعويض المطلوب فإن وسيلة الحصول عليه هي لجوء المتضرر إلى المحكمة ورفع دعوى 

 المسؤولية في مواجهة المسؤول عن الضرر.

 الفقرة األولى: أطراف دعوى المسؤولية.

 المدعي والمدعى عليه.أطراف دعوى المسؤولية هما 

فالمدعي هو المضرور. وهو الشخص الذي أصابه الضرر من خطأ المدعى عليه،  

وبالتالي ثبت له الحق في التعويض، يطالب به إما شخصيا أو عن طريق نائبه. فإذا كان 

قاصرا أو فاقد األهلية لجنون أو المتضرر راشدا عاقال، فالنائب عنه يعتبر وكيال. وإذا كان 

لصغر في السن، فالنائب عنه قد يكون وليا أو وصيا أو مقدما. فال يحق لغير المضرور المطالبة 

بالتعويض، النتفاء أهم شرطي التقاضي وهما المصلحة والصفة اللذين اعتبرهما المشرع من 

 .  83النظام العام

ن تضرر شخصيا من الفعل الضار، خلفه ويمتد مفهوم المضرور ليشمل باإلضافة إلى م

العام وهم الورثة، فيحق لهؤالء المطالبة بالتعويض الذي ثبت للمضرور، والذي كان سيطالب 

 به لو بقي حيا.

وقد يتعدد المضرورون من الخطأ الواحد، كحادث سير أصيب فيه عدة أشخاص. أو 

ن ن.. ففي هذه الحاالت يكوكحريق شب في منطقة فالحية فأتى على محصول عدد من الفالحي

                                                           
ق م م على أنه:"ال يصح التقاضي إال ممن له الصفة واألهلية والمصلحة إلثبات حقوقه. ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو  6ينص الفصل  -83 

 ريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.األهلية أو المصلحة او اإلذن بالتقاضي إذا كان ضرو

 إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإال صرح القاضي بعدم قبول الدعوى".

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



36 
 

لكل مضرور دعوى شخصية مستقلة يرفعها باسمه، دون أن يتأثر بدعاوى اآلخرين. وال 

 . 84تضامن بين المضرورين. بل يقدر القاضي تعويض كل منهم على حدة

والطرف الثاني في دعوى المسؤولية هو المدعى عليه. وهو الشخص المسؤول عن 

مسؤوال عن فعله الشخصي أي الخطأ الصادر منه شخصيا  حصول الضرر. وقد يكون الشخص

)المسؤولية عن الفعل الشخصي(، وقد يكون مسؤوال عن فعل الغير، أو عن األضرار التي 

 يتسبب فيها الشيء الذي تحت حراسته.

وإذا كان المتسبب في الضرر قاصرا أو فاقد األهلية، حل محله نائبه الشرعي في دعوى 

 المسؤولية.

ار أن التعويض هو دين في ذمة المسؤول. ففي حالة وفاته قبل صدور الحكم من وباعتب

المحكمة، حل محله الورثة )الخلف العام( في أداء التعويض للطرف المضرور. أما إذا توفي 

المسؤول قبل رفع دعوى فيمكن للمدعي رفع الدعوى ضد كل ورثة المسؤول أو ضد أحدهم، 

 لمناسب يستخلص من تركة الهالك.فتحكم له المحكمة بالتعويض ا

وفي حالة تعدد المسؤولين عن الفعل الضار الواحد، كما إذا تعرض شخص العتداء 

و  77من طرف شخصين أو أكثر، كانوا متضامنين في أداء التعويض المحكوم به )الفصلين 

 ق ل ع(. 600

 الفقرة الثانية: عبء االثبات في دعوى المسؤولية.

ائدة المدعي، يتعين أن يقرر القضاء مسؤولية المدعى عليه. ولن للحكم بالتعويض لف

يتحقق ذلك إال بإثبات توافر عناصر هذه المسؤولية من خطأ وضرر وعالقة سببية. فمن يتحمل 

 عبء هذا اإلثبات؟

تقوم المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي على الخطأ الواجب االثبات )الفصلين 

ان المدعي ملزم بإثبات الخطأ في جانب المدعى عليه، أي عليه ق ل ع(. بمعنى  70و  77

إثبات انحراف المدعى عليه في سلوكه المسبب للضرر عن السلوك المألوف للشخص العادي. 

                                                           
 .167. فق 700عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  -84 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



37 
 

وباعتبار االنحراف واقعة مادية فيجوز إثباته بكل الوسائل الممكنة، وخصوصا البينة 

 .85والقرائن

المسؤولية إال بدحض قرينة المدعي من خالل إثبات وال يمكن للمدعى عليه التحلل من 

أن الضرر ال يرجع لخطئه وإنما يعود لسبب أجنبي، كالقوة القاهرة والحادث الفجائي، أو خطأ 

 المتضرر نفسه، أو خطأ الغير.

وإذا نجح المدعي في إثبات الخطأ في جانب المدعى عليه، فعليه إثبات الضرر الذي 

و االنحراف، وإثبات السببية بين الخطأ والضرر، أي إقناع المحكمة أصابه جراء هذا الخطأ أ

 بأن الضرر الحاصل له هو نتيجة الخطأ المرتكب من طرف المدعى عليه.

ومن الناحية العملية، إذا تمكن المدعي من إثبات الخطأ والضرر، قامت في ذهن 

 ثم تقوم قرينة قوية علىالقاضي قرينة شبه قوية على أن الخطأ هو الذي أحدث الضرر، ومن 

عالقة السببية بينهما تنقل عبء االثبات إلى المدعى عليه. فيطالب بنفي هذه العالقة، ويستطيع 

 . 86ذلك إن أثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي

 الفقرة الثالثة: موضوع دعوى المسؤولية.

على إن الموضوع الذي تتمحور حوله دعوى المسؤولية التقصيرية هو الحصول 

التعويض، لجبر الضرر المترتب عن الفعل الضار. والتعويض المستحق قد يكون عينيا، وقد 

 .87يكون نقديا، وقد يكون غير نقدي

والتعويض العيني هو جبر المدعى عليه على الوفاء بااللتزام عينا. أي كما تم االلتزام 

الة ذا النوع من التعويض في حبه. وهو ما يعرف بالتنفيذ العيني لاللتزام. وغالبا ما يحكم به

اإلخالل بالتزام عقدي. كرفض البائع تسليم المبيع كليا أو جزئيا، أو أن يسلمه مبيع غير مطابق 

للمواصفات المتفق عليها في العقد، أو أن يتأخر عن التسليم في الميعاد المتفق عليه، وغيرها 

التسليم. ئع بالتنفيذ العيني لاللتزام بمن صور اإلخالل التي تخول المشتري الحق في مطالبة البا

                                                           
 ق ل ع(. 227ولة )الفصل القرائن هي دالئل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجه -85 

 .107. فق. 729عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  - 86 

 رغم أن المشرع المغربي، شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي، لم يبين أنواع التعويض الذي يمكن للمحكمة أن تحكم به لفائدة المتضرر. لكن -87 

من  676المقارنة التي نصت على ذلك مباشرة، كالمشرع المصري الذي ينص في المادة يمكن استخالص هذه األنواع من بعض التشريعات المدنية 

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا. ويجوز  -6قانونه المدني على: "

ر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور، أن يأمر ويقد -0في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا. 

 بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض". 
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. وذلك تطبيقا 88أي أن يجبره على الوفاء بذات ما التزم به كامال دون تجزئة حتى تبرأ ذمته

ق ل ع الذي ينص في فقرته األولى على أنه: "" إذا كان المدين في حالة مطل  067للفصل 

نفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ االلتزام، ما دام ت

للدائن أن يطلب فسخ العقد. وله الحق في التعويض في الحالتين".  كما ينص في فقرته الثالثة 

على أنه: " إذا أصبح تنفيذ االلتزام غير ممكن إال في جزء منه، جاز للدائن ان يطلب إما تنفيذ 

 فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين".العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما 

أما في المسؤولية التقصيرية، فال يتصور الحكم بالتعويض العيني إال في فروض قليلة 

ونادرة. وهي الحاالت التي يتخذ فيها اإلخالل بالتزام قانوني صورة القيام بعمل يمكن إزالته 

واء عن جاره، فتحكم ومحو آثاره، كما إذا بنى شخص حائطا في ملكه حجب الضوء واله

 المحكمة بالتعويض العيني لفائدة المدعي بإلزام الدعى عليه بهدم الحائط وإزالة آثاره.

والقاضي ليس ملزما بالحكم بالتنفيذ العيني، ولكن يتعين عليه أن يقضي به إذا كان 

 .89ممكنا، وطالب به الدائن أو تقدم به المدين

شكل مبلغ من النقود يؤديه المدعى عليه لفائدة  واألصل أن يكون التعويض نقديا. أي في

المدعي، لجبر الضرر الالحق به سواء كان ضررا ماديا أو معنويا أو هما معا. ويتعين في 

التعويض النقدي أن يكون متعادال مع الضرر الحاصل. وبوسع المحكمة أن تستعين بالخبرة 

قاعس المدعى عليه عن الوفاء به. لتحديد مدى الضرر. كما يسهل على المدعي تحصيله إذا ت

 .90وذلك عن طريق التنفيذ مباشرة على امواله

والغالب أن يكون التعويض النقدي مبلغا معينا يعطى دفعة واحدة. ولكن ليس ثمة ما 

 .91يمنع القاضي من الحكم، تبعا للظروف، بتعويض نقدي أو بإيراد مرتب مدى الحياة

يكون عبارة عن تعويض غير نقدي.وذلك في وقد يتخذ التعويض صورة ثالثة، بأن 

الحاالت التي يتعذر فيها التعويض العيني، ويكون التعويض النقدي غير مناسب لطبيعة الضرر 

الحاصل. ففي دعاوى السب والقذف يجوز للقاضي أن يأمر على سبيل التعويض بنشر الحكم 

                                                           
  .660نزهة الخلدي. الوجيز في العقود المسماة. عقد البيع. م س. ص:  -88 

 .129. فق 717عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  -89 

 .72مصطفى الكيلة. م س. ص:  - 90 

 .129. فق 717عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  - 91 
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. 92ا سبق نشره واعتذار عنهالقاضي بإدانة المدعى عليه في صحيفة أو أكثر، أو بنشر نفي م

ق م م التي جاء فيها:  676وهو ما أشار إليه المشرع المصري في الفقرة الثانية من الفصل 

 ".. أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض".

ك لويراعي القاضي في تقدير التعويض عنصري الخسارة الحاصلة والربح الفائت، وذ

ق ل ع(، أو في مجال المسؤولية التقصيرية  012سواء في مجال المسؤولية العقدية )الفصل 

ق ل ع(. ويبقى الحكم الصادر بالتعويض معلنا لحق المتضرر في التعويض  70)الفصل 

 وكاشفا له فقط. أما الذي انشأ هذا الحق وأسس له فهو الفعل الضار نفسه.

 صيرية عن فعل الغيرالمبحث الثاني: المسؤولية التق

األصل في التشريع االسالمي، وحتى في القوانين الوضعية، أن المسؤولية يتحملها 

مرتكب الخطأ والمتسبب في الضرر. فكل شخص مسؤول عن الفعل الذي يصدر عنه شخصا 

وال تزر ق ل ع(. فقد قال تعالى: " 70و 77ال عن الفعل الذي يصدر عن غيره )الفصلين 

 .94. كما قال أيضا: " كل نفس بما كسبت رهينة"93وازرة وزر أخرى"

لكن االستثناء عن هذا األصل، أن يتحمل الشخص نتائج األخطاء التي يتسبب فيها 

 غيره، لما استلزمته مقتضيات العدالة واإلنصاف. وهو ما يعرف بالمسؤولية عن فعل الغير.

ما هي في الواقع إال حاالت استثنائية، فإنه يلزم  وباعتبار أن المسؤولية عن فعل الغير

، 95أن يكون هناك سبب جدي ومعقول لتحمل الفرد لنتائج أفعال هذا الغير. كأن يتولى رقابته

أو تربيته أو تعليمه، بمقتضى نص في القانون أو بناء على اتفاق مسبق يؤكد هذا االرتباط بين 

 .96الشخص المسؤول ومن صدر عنه الفعل الضار

 ويمكن جمع الحاالت التي تتحقق فيها المسؤولية عن فعل الغير في حالتين:

                                                           
 .976عبد الكريم شهبون. م س. ص:  - 92 

من سورة فاطر.  60من سورة اإلسراء. اآلية  66ية من سورة األنعام. اآل 612وردت هذه اآلية في اكثر من موضع في القرآن الكريم. اآلية  - 93 

 من سورة النجم. 90من سورة الزمر. اآلية  7اآلية 

 من سورة المدثر. 90اآلية  - 94 

ذي الجاء في قرار للمجلس األعلى أنه: " حيث أن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة وإن كانت قاصرة فهي متزوجة وتعيش في كنف زوجها  - 95 

وصفه وليها ب انتقلت إليه الرقابة عليها إلى حين بلوغها سن الرشد، فيكون الحكم االبتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه الذي قضى على والد الطاعنة

ق ل ع وخالف  06ل القانوني، والحال أنها ال تعيش في عهدته، وإحالله محلها في إرجاع الحلي موضوع الدعوى أو قيمتها قد أخطأ في تفسير الفص

. التقرير السنوي للمجلس 6710/71في الملف عدد  06/02/0006الصادر بتاريخ  6079مقتضياته، مما يعرض القرار جزئيا للنقض" القرار عدد 

 .76و 70. ص: 0006األعلى لسنة 

 .676. فق 607عبد القادر العرعاري. م س. ص:  - 96 
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الحالة التي يكون فيها للشخص المسؤول سلطة الرقابة على الغير. كأن يكون هذا الغير -

، أو أن يكون محجورا عليه لجنون أو خلل عقلي. 97صغيرا في السن )ناقص األهلية أو فاقدها(

م أ(، أو يكون يتعلم حرفة  067الحالة أيضا فاقد األهلية )المادة حيث يعتبر الشخص في هذه 

 مكرر ق ل ع(.  06أو مهنة، أو يكون تلميذا أو ممارسا رياضيا )الفصل 

حالة وجود عالقة تبيعية بين المسؤول وبين الغير مرتكب الفعل الضار. وهي الحالة -

نفيذ اب الشخص المسؤول، ويلتزم في تالتي يكون فيها هذا الغير مكلفا بالقيام بعمل معين لحس

هذا العمل بأوامر وتوجيهات الشخص المسؤول مقابل أجر معين. ويتعلق األمر هنا بمسؤولية 

 المتبوع عن أعمال التابع.

ولقد تناول المشرع المغربي حاالت المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفصل 

 مكررق ل ع،  ينص األول على ما يلي: 06و  06

"اليكون الشخص مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤوال 

 أيضا عن الضرر الذي يحدثه األشخاص الذي هم في عهدته. 

األب فاألم بعد موته، يسأالن عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون 

 معهما. 

الضرر الذي يحدثه  المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن

 خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها. 

أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خالل الوقت الذي يكونون 

 فيه تحت رقابتهم.

وتقوم المسؤولية المشار إليها أعاله، إال إذا أثبت األب أو األم وأرباب الحرف انهم لم 

 قوع الفعل الذي أدى إليها.يتمكنوا من منع و

األب واألم وغيرهما من األقارب أو األزواج يسألون عن األضرار التي يحدثها 

المجانين وغيرهم من مختلي العقل إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. 

 وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا:

 األشخاص.أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤالء  (6

                                                           
م أ(.ويكون ناقص األهلية  067إذا كان عمره ال يتجاوز إثنتا عشرة سنة، ويعرف بالصغير المميز )المادة يكون الشخص فاقد األهلية لعامل السن  -97 

 م أ(. 069سنة شمسية كاملة، ويعرف بالصغير المميز )المادة  60و  60لنفس العامل إذا كان عمره يتراوح بين 
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 أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون. (0

 أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر. (9

 ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤالء األشخاص أو رقابتهم".

 مكرر جاء فيه: 06والفصل  

ن ا"يسأل المعلمون وموظفوا الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من األطفال والشب 

 خالل الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.

والخطأ أو عدم الحيطة أو اإلهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول 

 الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.

يبة بوفي جميع الحاالت التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الش

نتيجة ارتكابهم فعل ضار أو بمناسبته إما من األطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب 

وظائفهم وإما ضدهم في نفس األحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، 

 الذين ال تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.

هذا الحكم في كل حالة يعهد بها باألطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم ويطبق 

قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي ال يخالف الضوابط، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون 

 اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.

تباشر دعوى االسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة ويجوز للدولة أن 

 وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.

وال يسوغ في الدعوى األصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة 

 ضدهم دعوى االسترداد.

ها فاؤه ضد الدولة باعتباروترفع دعوى المسؤولية التي أقامها المتضرر أو أقاربه أو خل

مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة االبتدائية الموجود في دائرتها المكان الذي 

 وقع فيه الضرر.

ويتم التقادم بالنسبة إلى تعويض األضرار المنصوص عليا في هذا الفصل بمضي ثالث 

 سنوات، تبدا من يوم ارتكاب الفعل الضار".
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الفصلين أعاله، يتبين اختالف األسس القانونية التي تقوم عليها  فباستقراء مضمون

مختلف حاالت المسؤولية عن فعل الغير. فمنها ما يقوم على خطأ مفترض قابل إلثبات العكس 

بوع مسؤولية المت–)المطلب األول(، ومنها ما يقوم على خطأ مفترض غير قابل إلثبات العكس 

مسؤولية  –(، ومنها ما يقوم على الخطأ الواجب اإلثبات )المطلب الثاني –عن خطأ التابع 

 )المطلب الثالث(. –المعلم وموظف الشبيبة والرياضة 

 المطلب األول: مسؤولية األب واألم عن الضرر الذي يحدثه أبناءهما القاصرين.

نظرا للخصوصية السيكولوجية التي تطبع الطفل القاصر )كثرة اللعب، حب المغامرة، 

رة على تقدير مخاطر األمور...(، فإن المسؤولية المدنية التقصيرية لألب واألم عن عدم القد

األضرار الناتجة عن األخطاء التي يرتكبها أطفالهما القاصرين الساكنين معهما تعد من أهم 

 .98مظاهر المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

ق ل ع الناصة على  06وقد تناولها المشرع المغربي في الفقرة الثانية من الفصل 

أن:"األب فاألم بعد موته، يسأالن عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون 

 معهما". فما هو األساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية؟ وما هي شروط تحققها؟

 أوال: األساس القانوني لمسؤولية األب واألم

له وضع المشرع عبء تعويض الضرر أساس المسؤولية هو السبب الذي من أج

. وحماية لمصلحة الطرف المضرور فإن معظم 99الحاصل للمتضرر على عاتق شخص معين

التشريعات المدنية، ومنها التشريع المغربي، أسست مسؤولية األب واألم عن األضرار التي 

ابة قيتسبب فيها أبناؤهما القاصرين على فكرة الخطأ المفترض في جانب من يتولى الر

 واإلشراف على شؤون القصرين وهما األب واألم. لكنه خطأ مفترض قابل إلثبات العكس.

ويكمن هذا الخطأ المفترض في التقصير والنقصان في الرقابة واإلشراف، وفي سوء 

التربية. لكن قرينة الخطأ المفترض تبقى قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس. تنص الفقرة 

ق ل ع على أنه:" وتقوم المسؤولية المشار إليها أعاله، إال إذا أثبت  06الخامسة من الفصل 

                                                           
دكتوراه لألستاذ أحمد الخمليشي المتعلقة ب: " المسؤولية المدنية لألبوين عن للتوسع أكثر في هذا النوع من المسؤولية يرجع إلى أطروحة ال -98 

 .6700أبنائهما القاصرين. الرباط. نشر مكتبة المعارف. 

 .26. ص: 6700عبد الواحد العلمي. األساس القانوني للمسؤولية عن األشياء ووسيلة دفعها في القانون المغربي. رسالة. الدار البيضاء  -99 
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األب أو األم وأرباب الحرف انهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها". بمعنى يجوز 

لألب واألم نفي الخطأ من جانبهما، بإثبات أنهما لم يقصرا في واجب الرقابة واالشراف 

ائهما حسنة، أو أن الخطأ الصادر عن ابنهما القاصر إنما صدر عنه والرعاية، وأن تربية أبن

في وقت لم يكن تحت رقابتهما. أو أن الفعل الضار ال يعزى لخطأ القاصر، وإنما يعزى لسبب 

 أجنبي لم يكن باستطاعتهما منعه، رغم اتخاذهما االحتياطات الالزمة والضرورية.

 ثانيا: شروط تحقق مسؤولية األبوين

تتحقق مسؤولية األبوين عن األخطاء التي يرتكبها أبناؤهما القاصرين، ال بد من لكي  

 توافر الشروط الثالثة التالية:

 الشرط األول: أن يكون االبن قاصرا.

والقصور في السن يتحدد في الفترة الفاصلة من واقعة الميالد إلى غاية بلوغ سن الرشد 

 م أ(. 007شمسية كاملة )الفصل  سنة 60. وهو حسب مدونة األسرة 100القانوني

وهو ما يفيد أن األبوين يبقيان مسؤوالن عن رقابة أبنائهما القاصرين حتى يبلغوا سن 

الرشد القانونية، ويستقلون في حياتهم الخاصة عن رقابة أبويهم، فعندئذ تزول مسؤولية األب 

 قبل ذلك، سواء كان ، ويصبح االبن مسؤوال عن أفعاله الضارة مسؤولية شخصية. أما101واألم

سنة(، كان أبواه مسؤوالن  60و  60سنة ( أو ناقص األهلية )بين  60االبن فاقد األهلية )أقل من 

 عن تصرفاته الضارة.

 الشرط الثاني: أن يكون االبن القاصر ساكنا مع أبويه.

اليسأل األبوان عن الفعل الضار الصادر عن ابنهما القاصر لمجرد وجوده في عهدتهما، 

 وإنما يجب أن يكون ساكنا معهما.

ويقصد بشرط المساكنة أن يكون القاصر مقيما معهما إقامة رسمية بصفة مستمرة 

ومنتظمة. لذلك فغياب االبن القاصر بشكل مؤقت عن محل سكنى أبويه على أن يعود إليه بعد 

هذا  وينتفيذلك، كأن يذهب في رحلة أو نزهة مع أصدقائه، فإن ذلك ال ينفي شرط المساكنة. 

الشرط إذا غادر القاصر محل سكنى والديه لسبب مشروع، كأن يودع في دار للحضانة او 

                                                           
 .601. فق 691عبد القادر العرعاري. م س. ص:  - 100 

 .297عبد الكريم شهبون. م س. ص:  - 101 
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ينتقل إلى مركز للتكوين المهني، أو إلى مدينة بعيدة إلتمام دراسته فيستقر في دار الطالب مثال، 

 بفإذا ارتكب القاصر في مثل هذه األوضاع فعال ضارا سبب به ضررا للغير ال يعتبر األ

واألم مسؤولين عن ذلك النتفاء أحد شروط قيام هذه المسؤولية. وهو شرط المساكنة. وإنما 

 تنتقل المسؤولية لمن كان مكلفا بالرقابة وقت وقوع الفعل الضار.

أما إذا كانت مغادرة القاصر لسكنى أبويه لسبب غير مشروع، كأن فر أو طرد منه أو 

ال ينفي شرط المساكنة، ويعتبر قرينة على خطأ منع من دخوله لسوء تصرفاته، فإن ذلك 

 األبوين ونقص في الرعاية وسوء في التربية من قبلهما ال يعفيهما من المسؤولية.

 الشرط الثالث: أن يرتكب القاصر عمال غير مشروع يسبب به ضررا للغير.

 باعتبار أن المسؤولية المدنية تقوم على ثالثة عناصر أساسية، هي الخطأ والضرر

والعالقة السببية بينهما. فإن مسؤولية األبوين ال تتحقق إال بارتكاب القاصر خطأ يسبب به 

ضررا للغير. بمعنى أن ينحرف القاصر في سلوكه عن السلوك المألوف والعادي للطفل القاصر 

الذي يوجد في نفس ظروفه الخارجية. وأن يؤدي هذا االنحراف إلى إلحاق الضرر بالغير. 

ى هذا الغير أن يثبت توفر العالقة السببية بين الخطأ الحاصل من القاصر والضرر ويتعين عل

 الالحق به.

غير أنه يمكن لألبوين نفي هذا الخطأ بإثبات أنهما قاما بواجب الرقابة، باتخاذهما 

االحتياطات الالزمة لمنع وقوع القاصر في الخطأ. وبنفي العالقة السببية بين الفعل المرتكب 

 القاصر وبين الضرر الحاصل للغير، برد هذا الضرر لعامل أجنبي. من طرف

 الفقرة الثانية: مسؤولية أرباب الحرف عن الضرر الحاصل من متعلميهم

ق ل ع على أنه: " أرباب الحرف يسألون عن  06تنص الفقرة الرابعة من الفصل 

 متعلميهم خالل الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم".الضرر الحاصل من 

يستخلص من هذه الفقرة أن رب الحرفة أو الصنعة يعتبر مسؤوال عن كل متعلم متى 

 وجد تحت إشرافه من أجل تعلم حرفة أو صنعة أو مهنة معينة. 

فرب الحرفة هو الشخص الذي يمارس حرفة أو صنعة أو مهنة معينة، ويوظف 

اال أو أشخاصا يسمون بالمتعلمين، مقابل التكوين الذي يتلقونه. وهذا ما يميز لمساعدته أطف

 عالقة المتعلم برب الحرفة عن عالقة العامل برب العمل.
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فعالقة المتعلم برب الحرفة ال يكون المقابل فيها أجرا. وإنما المقابل األساسي هو تلقين 

لرقابة واإلشراف. أما المقابل النقدي أصول الحرفة أو الصنعة. ويكون ذلك مقترنا بواجب ا

الذي يعطى للمتعلم فغالبا ما يكون رمزيا فقط. أما عالقة العامل برب العمل، فهي عالقة تبعية 

حتى وإن كان العامل قاصرا. والتبعية هنا تكون قانونية، أي أن العامل ينفذ العمل الذي عهد 

وتكون كذلك اقتصادية، ذلك ان العامل  له به، ملتزما في ذلك بأوامر وتوجيهات رب العمل.

 يتلقى مقابل عمله أجرا يتناسب في العادة مع العمل الموكول إليه.

 

 

 أوال: األساس القانوني لمسؤولية أرباب الحرف.

تقوم مسؤولية أرباب الحرف عن األضرار التي يتسبب فيها متعلميهم على خطأ 

بة لمسؤولية األب واألم عن األضرار التي مفترض قابل إلثبات العكس. كما هو الشأن بالنس

 ق ل ع المشار إليها(. 06يتسبب فيها أطفالهما القاصرين )الفقرة الخامسة من الفصل 

ويتجلى هذا الخطأ في أن رب الحرفة لم يقم بواجب الرقابة في حق المتعلم ولم يوجهه 

 غير.التوجيه السليم. ومن ثم يكون قد هيأ الظروف الرتكاب خطأ أضر بال

لكن هذه القرينة ليست قاطعة. وإنما هي قرينة بسيطة يمكن دحضها بإثبات رب الحرفة 

أنه لم يقصر في واجب الرقابة واإلشراف. وأن الضرر الحاصل ال عالقة له بالخطأ المفترض 

 في جانبه وإنما يعود لسبب أجنبي.

ان صريحا أو ومصدر الرقابة التي تقع على عاتق رب الحرفة هو االتفاق، سواء ك

ضمنيا. وقد يكون هذا االتفاق مكتوبا وقد يكون شفويا. فقد جرت العادة على حصول هذه 

االرتباطات بناء على عقود شفوية. وعلى من له المصلحة أن يثبت هذا العقد بمختلف وسائل 

 باإلثبات، بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن األحوال، التي يستخلص منها أن المتعلم المتسب

في وقوع الضرر كان يتلقى حرفة أو تأهيال مهنيا لدى معلم الصنعة ـو الجهة المكلفة بتكوينه 

 .102المهني

                                                           
 .679. فق 620عبد القادر العرعاري. م س. ص:  -102 
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 ثانيا: شروط مسؤولية أرباب الحرف

 لقيام هذه المسؤولية في جانب رب الحرفة ال بد من توافر شرطين.

د هذا يفيالشرط األول: خضوع المتعلم لرقابة رب الحرفة وقت وقوع الفعل الضار. و

الشرط أن يكون المتعلم وقت ارتكابه الخطأ تحت رقابة وتوجيه رب الحرفة. ألن قوام هذه 

المسؤولية، كما قلنا، هو واجب الرقابة واإلشراف. وهذا الواجب لن يتحقق إال إذا كان المتعلم 

ت تحت إشراف رب الحرفة. أما إذا انتهى وقت التعلم أو وقت تلقي الحرفة أو المهنة )وق

 التمرين( وعاد المتعلم إلى منزله انتهت مسؤولية رب الحرفة النتفاء عنصر الرقابة.

الشرط الثاني: هو ارتكاب المتعلم خطأ. وأن يكون هذا الخطأ هو السبب في حدوث 

 الضرر للغير. 

 الفقرة الثالثة: مسؤولية المكلفين برقابة المجانين والمختلين عقليا

ق ل ع التي تنص على أن: " األب واألم  06من الفصل  وهو مضمون الفقرة السادسة

وغيرهما من األقارب أو األزواج يسألون عن األضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من 

مختلي العقل إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما 

 لم يثبتوا:

 ة على هؤالء األشخاص.أنهم باشروا كل الرقابة الضروري (6

 أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون. (0

 أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر. (9

 ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤالء األشخاص أو رقابتهم".

 وقبل التطرق ألساس هذه المسؤولية ولشروطها، نورد المالحظتين التاليتين:

هو اتساع نطاق رقابة المجنون أو المختل عقليا. فال يقتصر األمر المالحظة األولى: 

على األب و األم من بعده كما هو الشأن بالنسبة لرقابة األبناء القاصرين، وإنما يمتد ليشمل 

غيرهما من األقارب واألزواج استنادا على نظام الوالية الشرعية )الوالية، الوصاية، التقديم(. 

 أن يعهد برقابة المجنون أو المختل عقليا لمستشفى أو لممرض.أو بموجب االتفاق، ك
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المالحظة الثانية: أن المسؤولية على المجنون ال عالقة لها ببلوغ سن الرشدالقانوني 

سنة شمسية كاملة. وإنما لها عالقة بسبب الحجر، وهو إما الجنون أو الخلل العقلي.  60وهو 

 .103ال ترتفع إال برفعهفكلما توفر هذا السبب وجبت الرقابة، و

من  1فالشخص ال يعتبر مجنونا من الناحية القانونية، وال تسري في حقه أحكام الفقرة 

ق ل ع إال بصدور حكم من المحكمة يقر فيه القضاء بوضعيته هاته. وفي هذا  06الفصل 

االستئناف بالرباط، بأن الجنون يجب أن يثبت قضائيا وليس طبيا حتى الصدد أقرت محكمة 

 .104ق ل ع 06تنتقل المسؤولية للوالدين بناء على الفصل 

 أوال: األساس القانوني لمسؤولية المكلف برقابة المجنون أو المختل عقليا

بقتين اتقوم هذه الصورة من المسؤولية التقصيرية، كما هو الشأن بالنسبة للصورتين الس

 )مسؤولية األب واألم ومسؤولية أرباب الحرف(، على الخطأ المفترض القابل إلثبات العكس.

فالخطأ المفترض يكمن في تقصير المسؤول في رقابة المجنون أو المختل عقليا مما 

 سمح له بارتكاب خطأ ألحق ضررا بالغير.

ت أنه باشر كل الرقابة غير أنه يمكن للمكلف بالرقابة إبعاد هذه المسؤولية، بإثبا 

الضرورية، أو أنه كان يجهل خطورة مرض المراقب )المجنون أو المختل(، أو يثبت أن 

 الضرر وقع بسبب خطأ المضرور نفسه.

 ثانيا: شروط مسؤولية المكلف برقابة المجنون أو المختل عقليا

لمختل ن أو احتى تتحقق مسؤولية الشخص المكلف، إما قانونا أو اتفاقا، برقابة المجنو

 عقليا، ال بد من توافر الشروط التالية:

الشرط األول: أن يكون المراقب يعاني من مرض عقلي وصل لحد الجنون، أو يعاني 

 .105من مجرد خلل عقلي كالعته أو ما يقوم مقامه

                                                           
م أ على ما يلي: "فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر  000تنص المادة  -103 

 بتداء من تاريخ زوال هذه األسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة".ا

 .679. ص: 60. مجلة اإلشعاع. عدد 790/70في الملف عدد  00/09/6779قرار صادر بتاريخ  -104 

 ".م أ المعتوه بأنه "الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ال يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته 061عرفت المادة  -105 
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وهنا يكون المعني فاقد للملكة العقلية إما كليا )حالة الجنون(، أو جزئيا فقط )حالة العته(، 

ما يبرر جعله تحت رقابة شخص آخر سليم القوى العقلية حتى يحول دون ارتكابه ألي  وهو

 فعل غير مشروع قد يسبب به ضررا للغير.

ق ل  ع أن موقف المشرع  06ويالحظ من خالل مضمون الفقرة السادسة من الفصل 

قابة، رالمغربي كان ضيقا جدا. وذلك بأن حصر المسؤولية عن فعل الغير الذي تجب فيه ال

على المجنون والمختل عقليا. في حين أن هناك من الحاالت الواقعية التي ال يعاني فيها أصحابها 

من أي مرض عقلي، ومع ذلك تجب رقابتهم ألن وضعيتهم الجسدية ال تسمح بأن يتولوا هذه 

الرقابة شخصيا،؟ كحالة المصاب بالعمى مثال. فهذا الشخص قد يرتكب أفعاال غير عمدية 

سبب بها في ضرر للغير، لذلك كان من المفروض أن تشمل الفقرة السادسة المذكورة، يت

الحاالت التي يحتاج فيها الشخص للرقابة لسبب جسدي. وتترك السلطة التقديرية للمحكمة 

لتقدير ما إذا كان هذا السبب كافيا إلعفائه شخصيا من المسؤولية، على أن يحل محله من هو 

 مكلف برقابته.

ا التوجه لن يكون بدعة من المشرع المغربي، وإنما العديد من التشريعات العربية وهذ

من القانون المدني المصري التي نصت في فقرتها  679نحت هذا المنحى. ونستشهد بالمادة 

األولى على أن: "كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب 

ه العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك قصره أو بسبب حالت

الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا االلتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار 

 .106غير مميز"

الشرط الثاني: أن يرتكب المجنون أو المختل عقليا فعال غير مشروع، يكون هو السبب 

ي أن يكون الفعل المرتكب يشكل خطأ تقصيريا بأركانه التي سبق في الضرر الحاصل للغير. أ

 تفصيلها.

الشرط الثالث: أن يكون المريض وقت ارتكابه الفعل الضار تحت رقابة شخص أو 

 مؤسسة معينة، إما بموجب القانون أو االتفاق.

                                                           
 مدني أردني. 000مدني سوري، والمادة  672وقد ساير المشرع المصري العديد من التشريعات العربية المقتبسة منه. انظر مثال المادة  - 106 
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 ويتوفر شرط الرقابة إذا توفر شرط المساكنة. بمعنى أن الشخص سواء كان أبا أو أما

أو زوجا أو قريبا ال يعتبر مسؤوال عن أخطاء المريض إال إذا كان ساكنا معه. أما إذا كان 

المريض يتنقل بين منازل هؤالء وال يقيم بشكل مستمر ورسمي في أي منزل، فإن المسؤولية 

 في هذه الحالة يراعا فيها درجة القرابة من المريض.

االتفاق إلى مستشفى أو مركز صحي معين أو لممرض أو طبيب وإذا عهد بموجب 

 برعاية المريض، رفعت المسؤولية عن أقاربه وتحملها من هو مكلف اتفاقا بهذه الرقابة.

إذا تحققت مسؤولية من تجب عليه الرقابة عمن هم تحت رقابته، في إحدى صورها 

بة بالتعويض عما لحقه من ضرر الثالث المشار إليها في هذا المطلب، حق للمتضرر المطال

مباشرة ممن هو مكلف بالرقابة، دون حاجة إلثبات خطأ في جانبه. ألن هذه الصورة من 

المسؤولية عن فعل الغير تقوم على خطأ مفترض. فمجرد حصول الضرر يفترض القانون 

 توافر عنصر الخطأ في جانب المكلف بالرقابة.

 بسيطة يمكن للمسؤول نفيها بإثباته أنه قام بالرقابةلكن هذه القرينة كما قلنا، هي قرينة 

الالزمة، وأنه اتخذ االحتياطات الضرورية لمنع وقوع الضرر، أو أن الضرر الحاصل يعود 

 لسبب أجنبي ال عالقة له بخطأ الشخص الخاضع للرقابة.

 

 

 المطلب الثاني: المسؤولية عن فعل الغير القائمة على الخطأ المفترض غير القابل

 .إلثبات العكس

ق ل ع على ما يلي: " المخدومون ومن يكلفون  06تنص الفقرة الثالثة من الفصل 

غيرهم برعاية مصالحم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف 

 التي شغلوهم فيها".

 ويعبر عن هذه الصورة من صور المسؤولية التقصيرية بمسؤولية المتبوع عن فعل

وتعتبر من  (La responsabilité du commettant du fait de son préposé)التابع 

أهم صور المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير. وتكتسي هذه األهمية من أن إقرارها يغطي 
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العديد من األضرار التي تقع من التابعين في شتى مناحي الحياة. فالحكومة تكون مسؤولة عن 

ره تابعا لها، والسيد يسأل عن خطأ مخدومه، ورب العمل يسأل عن خطأ فعل الموظف باعتبا

 .107العامل، وصاحب السيارة يسأل عن خطأ السائق، والطبيب يسأل عن خطأ ممرضته

 فما هو األساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية؟ وما هي شروط قيامها؟

 ابعالفقرة األولى: األساس القانوني لمسؤولية المتبوع عن خطأ الت

. 108تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل التابع على خطأ مفترض غير قابل إلثبات العكس

والخطأ المفترض في جانب المتبوع قد يكون خطأ في التوجيه، وقد يكون خطأ في الرقابة، 

وقد يكون خطأ في اختيار التابع، وقد يكون الخطأ جامعا لهذه الصور الثالثة. فالمشرع لم 

مسؤولية المدنية عن األفعال التي يرتكبها المستخدم التابع لمسؤول المتبوع يشترط في تحمل ال

عنصر العلم بالنسبة لهذا األخير. ألن أساس المسؤولية المذكورة هو تقصير المتبوع في رقابة 

 .109التابع وسوء اختياره

وأيا كانت صورة هذا الخطأ، فما يميزه أنه خطأ مفترض في جانب المتبوع. وهو 

غير قابل إلثبات العكس. بمعنى أن المتبوع ال يمكنه أن يتخلص من المسؤولية عن  افتراض

األضرار الناتجة عن أخطاء التابع، بإثباته أنه لم يقصر في الرقابة والتوجيه. وأنه لم يسئ في 

اختيار التابع. وأنه اتخذ كل االحتياطات لمنع وقوع الضرر. وبصيغة أخرى فإنه ال يستطيع 

قة السببية بين الضرر الذي وقع والخطأ المفترض في جانبه، كما هو الشأن بالنسبة نفي العال

 لمسؤولية المكلف برقابة غيره.

وإن كان يستطيع نفي هذه العالقة ما بين الضرر الذي وقع وخطأ التابع ال خطئه هو. 

 فيتخلص من المسؤولية، ولكن ال عن طريق أنه غير مسؤول عن تابعه، بل عن طريق أن

                                                           
 .220عبد الكريم شهبون. م س. ص:  -107 

ها على المتبوع عن فعل التابع. فهناك من يقيملقد تعددت النظريات الفقهية في محاولة منها لتأصيل األساس القانوني الذي تقوم عليه مسؤولية  -108 

ان مأساس الخطأ المفترض غير القابل العكس. وهناك من يقيمها على أساس تحمل تبعات المخاطر، فالغنم بالغرم. وهناك من يقيمها على أساس الض

 أو النيابة أو الحلول.

وما  6097مؤلن األستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ابتداء من الصفحة  وكلها نظريات لها مزايا وعيوب. للتعمق فيها أكثر يمكن الرجوع إلى

 بعدها.

ثبات العكس. وإننا نتبنى نفس األساس الذي تبنته أغلبية اآلراء الفقهية التي تسير في اتجاه تأسيس هذه المسؤولية على الخطأ المفترض غير القابل إل

 لجدل الفقهي، بتبني أساس محدد تراعى فيه الموازنة بين مصالح المتبوع ومصالح التابع.في انتظار أن يتدخل المشرع ويحسم في هذا ا

. 76. مجلة قضاء المجلس األعلى عدد 67007/00في الملف الجنائي عدد  66/00/0007الصادر بتاريخ  60097قرار المجلس األعلى عدد  - 109 

 وما بعدها.  260ص: 
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. ولن يتأتى له 110التابع نفسه غير مسؤول. فمسؤولية المتبوع ال تقوم إال تبعا لمسؤولية التابع

 ذلك إال بإثبات السبب األجنبي، من قوة قاهرة وحادث فجائي، أو خطأ المتضرر أو خطأ الغير.

 الفقرة الثانية: شروط تحقق مسؤولية المتبوع عن فعل التابع

من توافر شرطين أساسيين. وجود عالقة تبعية تربط التابع  لقيام مسؤولية المتبوع البد

بالمتبوع، وارتكاب التابع للفعل الضار أثناء مزاولته لمهمته المكلف بها من قبل المتبوع، أو 

 بسبب ذلك.

 أوال: وجود عالقة تبعية بين المتبوع والتابع

ه. حتى وإن ع وتوجيهوتتحقق هذه العالقة متى كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التاب

لم يكن مرتبطا معه بعقد. وإن كانت أغلبية العالقات التي تجمع المتبوع بالتابع تكون مبنية على 

عقد. وغالبا ما يتخذ هذا العقد صورة عقد عمل. كعالقة العامل برب العمل، وعالقة السائق 

باطال لبقيت عالقة بصاحب السيارة، وعالقة الخادم بالمخدوم. حتى ولو أن هذا العقد كان 

. وتتجلى هذه السلطة في إمكانية 111التبعية قائمة ما دامت هناك سلطة فعلية للمتبوع على التابع

المتبوع إصدار األوامر لتابعه يوجهه بها في عمله. وأن يراقبه في مدى التزامه بهذه األوامر. 

ميز ب المتبوع. وهذا ما يوأن تنصب هذه الرقابة والتوجيه على عمل معين يقوم به التابع لحسا

 .112المتبوع عن األب واألم ورب الحرفة ومقدم العمال

ويتحقق عنصر التبعية حتى وإن لم يكن التابع يتقاضى أجرا عن وظيفته من المتبوع. 

فالعبرة ليست بالتبعية االقتصادية، وإنما بالتبعية القانونية. وقد كان المشرع المصري دقيقا في 

ية التي تتحقق معها مسؤولية المتبوع، بأن نص في الفقرة الثانية من المادة تحديد مفهوم التبع

من قانونه المدني على ما يلي: " وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار  672

 تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه".

                                                           
 .107. فق 6029. ص: عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س - 110 

 .170. فق 6061عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  - 111 

 .177. فق 6067 – 6061عبد الرزاق أحمد السنهوي. م س. ص:  - 112 
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 وظيفته أو بسببها ثانيا: ارتكاب التابع الفعل الضار أثناء أداء

وهو شرط محل إجماع تشريعي وفقهي وقضائي. وهو شرط منطقي. فال يمكن مساءلة 

 المتبوع عن أخطاء التابع خارج نطاق الوظيفة التي كلف بها.

ومبرر تحمل المتبوع المسؤولية بدل التابع، هو أن يرتكب هذا األخير خطأ أثناء قيامه 

. أما 113في تلك األثناء يكون خاضعا لرقابة وتوجيه المتبوعبالعمل المنوط به أو بسببه. ألنه 

خارج هذا النطاق فال يبقى للمتبوع أي سلطة فعلية في التوجيه والرقابة على التابع. وبالتالي 

 ال يستصاغ قانونيا تحميله أية مسؤولية.

على أن يترك مالك السيارة مفتاحها لحارس المرآب. فإذا أخذ هذا ولقد جرت العادة 

الحارس السيارة وارتكب بها حادثا، فإن صاحب المرآب يكون مسؤوال باعتباره متبوعا عن 

خطأ التابع الذي ارتكبه أثناء أدائه لمهمته. أو أن يرتكب شخص يعمل مساعدا لصاحب المحل 

سبب ضررا ألحد الزبناء. أو أن يرتكب خادم أو خادمة التجاري خطأ أثناء أدائه لعمله، في

 المنزل فعال يسبب ضررا ألحد زوار البيت.

ويكون المتبوع مسؤوال حتى عن الخطأ الصادر من التابع بسبب الوظيفة المعهود إليه 

بتنفيذها. بمعنى أن يكون هناك عالقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة. بحيث إذا ثبت أن التابع 

ا كان يستطيع ارتكاب الخطأ، أو ما كان يفكر في ارتكابه لوال الوظيفة. ويستوي أن يتحقق م

ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته، أو عن طريق اإلساءة في استعمال هذه الوظيفة، 

 .114أو عن طريق استغاللها

 à)ظيفة الووبالتالي يكفي لقيام مسؤولية المتبوع أن يقع الخطأ من التابع بمناسبة 

l’occasion de la fonction) بأن تكون قد سهلت ارتكاب الخطأ أو ساعدت عليه أو هيأت ،

 . 115الفرصة الرتكابه

                                                           
ي اء، وفجاء في قرار المجلس األعلى ما يلي: " إن المحكمة لما اعتبرت أن األظناء أدينوا من أجل أفعال ارتكبت داخل إحدى وكاالت بنك الوف -113 

ضرت أوقت كانوا يقومون فيه بمهامهم ويخدمون مصالح مشغلهم ويعملون تحت إمرته وتوجيهه ولكونهم لم يتأتى لهم ارتكاب األفعال الجرمية التي 

ي تسلم المبالغ ثل فبالزبناء لوال عملهم بالبنك... ولكون األعمال الصادرة عنهم تدخل في صميم اختصاصاتهم المسندة إليهم من طرف مشغلهم والتي تتم

الصادر  6991ق ل ع تطبيقا سليما" القرار عدد  06المالية من الزبناء وإيداعها بحساباتهم وهو ما يدخل في صميم وظيفتهم، تكون قد طبقت الفصل 

 وما يليها. 070. ص: 6. منشور بمجلة الحقوق. العدد 60767/09في الملف الجنحي عدد  07/60/0002بتاريخ 

 .100. فق 6006لرزاق أحمد السنهوري. م س. ص: عبد ا - 114 

 .100. فق 6006عبد الرزاق أحمد السنهوري. م س. ص:  - 115 
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 الفقرة الثالثة: اآلثار المترتبة عن قيام مسؤولية المتبوع

إذا توفرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة، تحققت مسؤولية المتبوع من دون حاجة 

لخطأ في جانبه. ألن هذا الخطأ يعتبر مفترضا. بل أكثر من ذلك افتراض الخطأ إلى إثبات ا

يقوم على قرينة قاطعة غير قابلة إلثبات العكس. مما يفيد بأن المتبوع ال يستطيع التحلل من 

المسؤولية، إال إذا استطاع نفي العالقة السببية بين خطأ التابع والضرر الحاصل للغير. ولن 

 بإثبات أن الضرر الحاصل كان نتيجة سبب أجنبي ال دخل للتابع فيه. يتحقق ذلك إال

وباعتبار أن مسؤولية المتبوع ال تقوم إال إذا قامت مسؤولية التابع. فإن المتضرر يمكنه 

رفع دعوى التعويض مباشرة في مواجهة التابع. لكنه في هذه الحالة سيواجه بصعوبتين 

 أساسيتين:

بإثبات الخطأ في جانب التابع. ألنه يكون مسؤوال عن فعله  األولى، أنه سيكون ملزما

الشخصي. والمسؤولية عن الفعل الشخصي تقوم على قرينة الخطأ الواجب اإلثبات، كما مر 

 معنا في المبحث األول من هذا الفصل.

والثانية، وحتى على فرض أن المضرور تمكن من إثبات الخطأ في جانب التابع، فإن 

ية الصعبة التي يوجد عليها التابع عادة، لن تمكنه من تحقيق الغاية المرجوة من الوضعية الماد

 دعوى المسؤولية، وهي الحصول على تعويض مناسب لجبر الضرر الحاصل.

لذلك يستحسن رجوع المتضرر على المتبوع مباشرة. لما في ذلك من ضمانات تسهل 

ي بقوة القانون. كما أنه غالبا ما يوجد فله إمكانية الحصول على التعويض. فهو يعتبر مسؤوال 
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