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الفوجني أ  و ب



ي المسؤولي ة الم
 
ف ز  ي ةالموج 

دن 



:تقديم

يحظى موضوع املسؤولية املدنية حاليا بأهمية قصوى بالنسبة للفقه والقضاء على حد سواء، خصوصا مع التطور 
الصناعي والتكنولوجي الهائل الذي اجتاح العالم منذ القرن التاسع عشر وال زال، وما صاحبه من استحداث لآلالت 

فنتج عن استعمالها حوادث وقضايا خطيرة ومعقدة لم تكن مطروحة من قبل، األمر الذي. امليكانيكية وشتى وسائل النقل
عمال أصبح يفرض ضرورة البحث عن حلول تشريعية وقضائية ملثل هذه القضايا لجبر الضرر الناتج للفرد بسبب سوء است

.فةاآلالت واملعدات التكنولوجية في مجاالت اإلنتاج والتصنيع واالستعمال، وكذا الذي تتسبب فيه وسائل النقل املختل
وتقوم . وإذا كان الشق التقصيري للمسؤولية املدنية يحظى بهذه األهمية فإن الشق العقدي منها ال يقل أهمية عنه

ة فيصبح مسؤوال اتجاه الطرف اآلخر تطبيقا لقاعد. مسؤولية الشخص العقدية متى أخل بالتزام مصدره العقد أو االتفاق
: " ق ل ع الذي ينص على ما يلي230العقد شريعة املتعاقدين التي تجد أساسها في التشريع املدني املغربي في الفصل 

ا أو االلتزامات التعاقدية املنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها وال يجوز إلغاؤها إال برضاهما مع

".في الحاالت التي ينص عليها القانون 
ولكل نوع أحكام خاصة. نستخلص من هذا التقديم أن املسؤولية املدنية تتفرع إلى مسؤولية تقصيرية ومسؤولية عقدية

.تضبطه وتحدد نطاقه سنقف عندها من خالل تقسيم هذا الوجيز إلى ثالثة فصول 
ديد فصل تمهيدي سنتعرف فيه على أهم األحكام العامة املتعلقة باملسؤولية املدنية، من حيث تعريفها وبيان أنواعها وتح

. نطاقها مقارنة بأنواع أخرى من املسؤولية خصوصا الجنائية
ية على أن نخصص الفصل الثاني لنظام املسؤول. ثم ننتقل في الفصل األول إلى ضبط مختلف أحكام املسؤولية العقدية

.التقصيرية



ل نظام، في دراسة أهم األنظمة التي تقوم عليها المسؤولية المدنية، والقواعد التي تضبط ك

الخوض  واآلثار والنتائج المترتبة عنه، البد أوال من اإلحاطة بأهم األحكام والمبادئ العامةقبل

سات القانونية التي تخص المسؤولية المدنية بغية تأطير هذه المؤسسة بالنسبة لغيرها من المؤس

قوف عند ولن يتأتى ذلك إال بالو. األخرى، وتحديد نطاقها في ظل التشريع المدني المغربي

مع أو ماهية المسؤولية المدنية، وعند أهم اإلشكاالت التي تطرحها، والمتمثلة في مشكل الج

.نيةالخيار بين المسؤولية العقدية والتقصيرية باعتبارهما أهم فرعي المسؤولية المد

أحكام عامة عن المسؤولية المدنية

الفصل 
التمهيدي



ةماهية المسؤولية المدني

المبحث األول

نوع من إن تحديد ماهية المسؤولية المدنية يفرض بالضرورة تحديد مفهوم هذا ال

ها ثم تحديد نطاق(. المطلب األول)المسؤولية وبيان أنواعها وأهم تقسيماتها 

ص ومجال إعمالها تمييزا لها عن بعض المسؤوليات التي قد تشتبه بها، وأخ

(.الفصل الثاني)بالذكر هنا المسؤولية الجنائية والمسؤولية األدبية 



مفهوم المسؤولية 
المدنية وأنواعها

المطلب األول

ىتحضزالتوالحضيتالتيالقانونيةالموضوعاتمنالمدنيةالمسؤوليةتعتبر

تويينالمسعلىألهميتهاذلكفيالسببويرجع.كبيروقضائيفقهيتشريعي،باهتمام

عرفهتالذيالهائلالتكنلوجيوالتطورالصناعيالتقدممعخصوصاوالتطبيقى،النظري

إلىماالحتكاحلهايقتضيومشاكلوضعياتمنأفرزهوماالعالمي،الصعيدعلىالبشرية

.التقصيريأوالتعاقديشقهافيسواءالمسؤولية،منالنوعهذامقتضيات

الفقرة 
:األولى

تعريف 
المسؤولية 

المدنية

لمدنياالمجالوفيوالمؤاخذة،التبعةيستلزماألمورمنأمرااقترفالذيالفردلحالةتشخيصهيعامةبصفةالمسؤولية

الذينجموالحللطريقةوفقاالمضرورللطرفالتعويضبأداءالمخطئبإلزاموذلكبالغيرتضرالتياألخطاءعنالمؤاخذةهي

تسببتأوه،عهدتتحتهممنفعلأوالشخصيفعلهعنالناتجالضرربتعويضالشخصالتزامأيضاوتفيد.القانونيحددهما

.حراستهايتولىالتيأويملكهاالتياألشياءفيه

األخالقمعتتنافىخطيئةاقترفأوإثماالشخصارتكبإذاأدبيةفهي.قانونيةتكونوقدأدبيةتكونقدعموماوالمسؤولية

قاعدةخصالشخالفإذاقانونيةوتكون.الجمهورولسخطالضميرولتأنيبهللالغضبالشخصذلكفيتعرضالعامة،واآلداب

.قانوناالمقررةالقواعدمن

القانونيهايحتوقاعدةيخالفاالمتناعأوالمرتكبالفعلكانإذاجنائية،إماالشخصمسؤوليةتجعلقانونيةقاعدةومخالفة

مسؤوليتهنتكوحيثاالتفاق،بموجبإمابهبالوفاءتعهدبالتزامالفردفيهايخلالتيالحالةفيوتكونمدنيةأو.الجنائي

.طلبالمهذامنالثانيةالفقرةموضوعوهوتقصيرية،المدنيةمسؤوليتهتكونحيثالقانونبموجبأوعقدية،المدنية



الفقرة 
الثانية

ةأنواع المسؤولية المدني

.تقصيريةومسؤوليةعقديةمسؤوليةإلىفتقسمها.المدنيةالمسؤوليةنظامفياالزدواجيةتبنيإلىالمعاصرةالمدنيةالتشريعاتجلتذهب

هذاتمسواءليم،بالتسبالتزامهالبائعفإخالل.اآلخربالمتعاقديربطهالذيالعقدفيمصدرهاتجدالتيااللتزاماتبأحدالمتعاقدإخاللحالةفيعقديةالمسؤوليةفتكون

مسؤوالجعلهياالتفاقفيالمحددالمكانغيرفيالتسليمأوعليه،المتفقالموعدعنالتسليمفيالتأخرأوللمبيع،الجزئيأوالكليالتسليمعدمشكلفياإلخالل

ذمةفيعقديةةمسؤوليذمتهفييرتبالعقدفيوالمحددةعليهاالمتفقالطريقةبغيرأدائهأوالثمن،بأداءبالتزامهالمشتريإخاللأوالمشتري،اتجاهعقديةمسؤولية

.البائع

.بينهماتربطالتيالقةالعتأطيرفيالقانونمقامتقومالمتعاقدين،الطرفينإرادةنتاجباعتبارهاعنهالمترتبةااللتزاماتفإنالمتعاقدين،شريعةالصحيحالعقدفباعتبار

لهالناتجررالضعنالمتضررالطرفبتعويضمسؤوليتهيرتبجانبهمنإخاللوكل.اآلخرالطرفاتجاهالتزاماتمنبذمتهترتبمابتنفيذملزمطرفكليكونبحيث

أيهناكيكنلمولووذلكبه،الوفاءفيالتأخربسببوإمابااللتزامالوفاءعدمبسببإماالتعويضيستحق":يليماعلىعلق263الفصلينص.اإلخاللهذاجراء

."المدينجانبمننيةسوء

جماعةفيضوعفردكلعاتقعلىيقععامالتزاموهو.بالغيراإلضراربعدمااللتزامهويتغيرالواحدقانونيبالتزاماإلخاللعلىفتقومالتقصيريةالمسؤوليةأما

مننابعانكاأوتشريعيةقاعدةفيمصدرهااللتزامهذاوجدسواء.بالغيرواألذىالضررإلحاقشأنهمنعملكلعنباالمتناعسلبيالتزامطابعيتخذماغالبا.منظمة

.لحقوقهممارستهفيالغيرهذاعرقلةوعدمالغير،حقوقعلىاالعتداءعدمفردكلعلىيفرضالذيالمجتمعيالعامالنظام

العملهذاجراءمنلهالحاصلالضررعنبتعويضهتلزمهالمتضررالطرفاتجاهتقصيريةمسؤوليةمسؤواليكونالضررفيالمتسببفإناإلخاللهذاحصلماوإذا

ومنواختيار،بينةعناإلنسانارتكبهفعلكل":مايليعلىينصالذيعلق77الفصلعلىاستنادوذلك.القولسبقكماالمجتمعيالعامللنظامأوللقانونالمخالف

شرطوكل.ضررالحصولفيالمباشرالسببهوالفعلذلكأنثبتإذاالضررهذابتعويضمرتكبهألزمللغير،معنوياأومادياضررافأحدثالقانون،بهلهيسمحأنغير

."األثرعديميكونلذلكمخالف



وقوف ولل. والمسؤولية القانونية بدورها قد تكون جنائية وقد تكون مدنية. قد تكون مسؤولية الفرد أدبية وقد تكون قانونية
على نطاق ومجال إعمال هذه األخيرة ال بد من تمييزها عن المسؤولية األدبية والمسؤولية الجنائية وذ لك في فقرتين 

متتاليتين

الفقرة 
األولى

ين األخالق إن التمييز بين المسؤولية األدبية والمسؤولية القانونية ليس إال مظهرا من مظاهر التمييز ب

ة شخص والمسؤولية القانونية هي مسؤولي. فالمسؤولية األدبية تكون أمام هللا وأما الضمير. والقانون

:وتبعا لذلك يمكن التمييز بين المسؤوليتين من خالل ما يلي. اتجاه شخص آخر 

قانونيةالتمييز بين المسؤولية األدبية والمسؤولية ال

:  أوال

من حيث 

النطاق

:  ثانيا

من حيث 

الغاية

:  ثالثا

من حيث 

شروط قيام كل

منهما

:  رابعا

من حيث 

الجزاء

نطاق المسؤولية 
المدنية

:المطلب الثاني
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الفقرة 
:الثانية

لية التمييز بين المسؤو
الجنائية والمدنية

ذمته التزام فيترتب في. تقوم المسؤولية المدنية عندما يرتكب شخص فعال يضر بالمصالح الخاصة للغير

رتكب في حين تقوم المسؤولية الجنائية عندما ي. بإصالح هذا الضرر عن طريق تعويض الطرف المتضرر

عليه الشخص فعال يضر بالمصلحة العامة أو بالمصالح األساسية للمجتمع، ويكون هذا الفعل منصوص

.وعلى عقوبته في مجموعة القانون الجنائي

ين فكيف نميز ب. لكن في بعض األحيان يترتب عن الفعل الواحد المسؤوليتين معا، جنائية ومدنية

المسؤوليتين؟ وما هي النتائج المترتبة عن اجتماعهما؟ 

:سنحاول الوقوف عند الفوارق بين المسؤوليتين من خالل ما يلي 
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ر اشتراط توف

ةعنصر الني



المسؤوليةإقرارمنالهدف

كلمنالمجتمعحمايةهوالجنائية

همصالحوأمنهيهددامتناعأوفعل

حينفيـاألساسيةوالعامة

ةالمسؤوليإقرارمنالهدفينحصر

الحاصلالضررجبرفيالمدنية

الملتزممخالفةجراءمنللفرد

زامالتأوقانونيأوتعاقدياللتزام

.المجتمعيالعامالنظاميفرضه

المسؤوليةإقرارمنالغايةإذن

عامةمصلحةحمايةهيالجنائية

حينفيالمجتمع،مصلحةهي

ةالمسؤوليإقرارمنالغايةتبقى

خاصة،مصلحةحمايةهيالمدنية

لذلك.المتضررالطرفمصلحةهي

بةالمطالفيحقهعنالتنازليمكنه

تهبمصلحذلكالرتباطبالتعويض

مجالفوبالتالي.المحضةالشخصية

نمأضيقالمدنيةالمسؤوليةإعمال

.الجنائيةالمسؤوليةإعمالمجال

ةالجنائيالمسؤوليةتجد

ةالنصيمبدأفيأساسها

جريمةالبمبدأالمعروف

ومن.بنصإالعقوبةوال

تعنيفهيالمنطلقهذا

لتبعاتالشخصتحمل

المجرمةالجنائيةأفعاله

ونالقانفينصبمقتضى

وخيانةوالسرقةكالقتل

.االختالسأواألمانة

المسؤوليةتجدبينما

فيأساسهاالمدنية

المبادئبأحداإلخالل

اماحترتفرضالتيالعامة

وعدمالغيرحقوق

وعدمعليها،االعتداء

منها،االستفادةعرقلة

المبادئهذهوجدتسواء

العقودفيمصدرها

فيأوواالتفاقات،

انأوكالقانونيةالنصوص

العامالنظاميفرضها

المجتمعي

المسؤوليةفيالجزاء

طابعايتخذالجنائية

ةعقوبشكلفيزجريا

)الخطأمرتكبتطال

.شخصيا(الجريمة

تكونأنويجب

ا،قانونيعليهامنصوص

خطورةمعتتناسبوأن

.المرتكبالفعل

فيالجزاءأما

العقديةالمسؤولية

عنعبارةفيكون

نحيمبحثماليتعويض

جبراالمتضررللطرف

منبهالالحقللضرر

.الملتزمالشخصطرف

الذيالفعلكانسواء

هعنصادراالضررسبب

عنصدرأوشخصيا

أوعهدتهفيهممن

.حراستهتحت

العامةةالنيابتتولىالجنائيةالمسؤوليةفي

رم،الجمرتكبعلىالجزاءبتوقيعالمطالبة

التيوهيالمجتمع،محاميباعتبارها

اإذلذلك.العامةمصالحهعنالدفاعتتولى

شخصياضرراسببالمرتكبالجرمكان

ررالمتضللطرفيحقالفإنهاألفرادـ،ألحد

رتعتبالتيالعموميةالدعوىعنالتنازل

منهاالهدفيبقىوالتيللمجتمع،حقا

منكانوإن.والخاصالعامالردعتحقيق

التابعةالمدنيةالدعوىعنالتنازلحقه

هوموضوعهاألنالعموميةللدعوى

وليسالضررعنبالتعويضالمطالبة

.العامالحقحماية

ىعلالجزاءبتوقيعتطالبالتيالجهةأما

هوةالمدنيمسؤوليتهقيامحالةفيالملتزم

مصلحةلحقالضررألن.المتضررالطرف

أنحقهفمنوبالتاليبه،وخاصةشخصية

أنهبشيتصالحأوبه،المطالبةعنيتنازل

.لهخالصحقألنه

:أوال
من حيث 

الغاية

:  ثانيا
من حيث 

األساس

:  اثالث
من حيث 

الجزاء

:  رابعا
من حيث الجهة التي

تطالب بالجزاء

مندالبجنائيامسؤوالالشخصالعتبار

إلحاقفيلديهوالنيةالقصدتوفر

.معاهماأوالغيرأوبالمجتمعالضرر

يفسببايكونقدالنيةهذهوانتفاء

كابهارترغمالجنائيةمسؤوليتهانتفاء

ةالمسؤولييقربماوهذا.المجرمالفعل

إذالكن.األدبيةالمسؤوليةمنالجنائية

ية،النتحققعندتقفاألخيرةهذهكانت

خاذاتتشترطالجنائيةالمسؤوليةفإن

السلوكمظاهرمنمظهراالنية

منمعينحدإلىيصلالخارجي

.الجسامة

الفالنيةالمدنيةالمسؤوليةفيأما

المدنيالخطأيتخذماوأكثر.تشترط

وسواء.احتياطوعدمإهمالصورة

دثالمحالضارالفعلفيالنيةتوفرت

هذاعنالمسؤولفإنالأمللضرر

بتثمتىبالتعويضملزمايكونالضرر

المباشرالسببهوإهمالهأوفعلهأن

.الضررذلكفي

: اخامس
من حيث اشتراط 

ةتوفر عنصر الني



قامبعقداللاإلخوقعإذاعقديةفتكون.تقصيريةومسؤوليةعقديةمسؤوليةإلىالمدنيةالمسؤوليةتنقسم

عدمفييتمثلالقانونيفرضهعامبالتزاماإلخاللوقعإذاتقصيريةوتكونوالمتضرر،المخطئبين

.(الجريمةشبه)عمديغيرأو(الجريمة)عمديااإلخاللهذاكانسواءبالغير،اإلضرار

بيعةطاختلفتوإنبالتزام،اإلخاللوهوالمسؤوليتينمنكلعليهتقومالذياألساساتحادمنوبالرغم

منةغالبياتجاهدفعالذياألمراآلخرعنللمسؤوليةنظامكلتميزجوهريةفروقهناكفإنااللتزام،هذا

قفروهيالفروقهذهأنآخرفقهياتجاهاعتبرحينفيالمسؤولية،ازدواجيةنظاماعتمادإلىالفقه

.المدنيةالمسؤوليةفينظاميناعتماددرجةإلىترقىالسطحية

ن؟المغربييوالقضاءالقانونطرفمنالمعتمداالتجاههوومافقهي؟اتجاهكلومبرراتمؤيداتهيفما

المسؤولية المدنية بين 
الوحدة واالزدواجية

المبحث الثاني



ازدواجية المسؤولية 

المدنية

المطلب األول

ظامنمزدوج،نظامعلىتقومالمدنيةالمسؤوليةأناالتجاههذاأنصاريرى

هنطاقنظاملكلوأن.التقصيريةالمسؤوليةونظامالعقديةالمسؤولية

وعةمجمعلىذلكفيمعتمدينبها،ينفردالتيالمستقلةوأحكامهالخاص

:التاليالشكلعلىنوردهاتجاهلهايصعبالتيالفوارقمن

:  أوال

من حيث 

المصدر

:ثانيا

من حيث 

األهلية

:  ثالثا

من حيث 

اإلثبات

:خامسا

من حيث 

التضامن 

:  سادسا

من حيث اإلعذار 

من أجل الحصول 

على التعويض 

:  سابعا

من حيث 

.التقادم

:  ثامنا

من حيث 
التعويض

:  رابعا

من حيث 

االرتباط 

بالنظام 

العام



تبارباعإراديالتزاموهوالعقدمصدرهالتزامأي.عقديبالتزاماإلخاللفيمصدرهاالعقديةالمسؤوليةتجد

فيمصدرهاالتقصيريةالمسؤوليةتجدحينفي.معينقانونيأثرإحداثعلىأكثرأوإرادتينتوافقهوالعقد

.بالغيراإلضراربعدمعامالتزاموهوالقانون،يفرضهالتزامقانوني،بالتزاماإلخالل

القانونيلرشدابسنالمرتبطةاألهليةوهي.العقودلغالبيةبالنسبةااللتزامأهليةتشترطالعقديةالمسؤوليةفي

.(أم209المادة)كاملةشمسيةسنة18فياألسرةمدونةحددتهالذي

:يليماعلىينصالذيعلق96الفصليكرسهماوهو،التمييزأهليةفتكفيالتقصيريةالمسؤوليةفيأما

إلىبالنسبةالعقلفاقدعلىالحكمنفسويطبقبفعله،الحاصلالضررعنمدنيايسألالالتمييزعديمالقاصر"

نملهكانإذابفعله،الحاصلالضررعنالقاصريسألذلكمنوبالعكس.جنونهحالةفيالحاصلةاألفعال

."أعمالهنتائجلتقديرالالزمةالدرجةالتمييز

وجودأي.تزامااللوجوديثبتأنفيكفيهالدائنأما.بااللتزامالمدينعاتقعلىالعقديةالمسؤوليةفياإلثباتعبءيقعمبدئيا

إثباتهعليالذيالمدينعاتقإلىاالثباتعبءلينتقلالمدين،طرفمنتنفيذهعدميدعيوأنااللتزام،هذامصدرصحيحعقد

كانااللتزام،وجودالمدعيأثبتإذا":أنهعلىعلق400الفصلينص.الوفاءمنيعفيهالذياألجنبيالسببتوفرأوالوفاء

."ادعاءهيثبتأناتجاههنفاذهعدمأوانقضاءهيدعيمنعلى

الخطأاتإثبعليهيتوجبالذيالدائنهذا.الضحيةالدائنعاتقعلىالتقصيريةالمسؤوليةفياالثباتعبءيقعحينفي

.ةالتقصيريبالمسؤوليةاالدعاءمنأيسرالعقديةبالمسؤوليةاالدعاءيجعلوثقيلصعبهذااالثباتوعبء.المرتكب

فيتفاقاالفيمكنالتعاقد،حريةمبدأإلىاستناداالشروطمنشاؤواماالعقودهذهوتضمينالعقودمنشاؤواماإبرامفيأحرارااألفرادأنباعتبار

يقيدوال.المسؤوليةهذهمنالتخفيفمجردأوالعقد،منذمتهفيالمترتبةااللتزاماتبأحدإخاللهحالةفيالمسؤوليةمنالمدينإعفاءعلىالعقد

.العامةواآلدابالعاموالنظامالقانوناحترامإالاالشتراطاتهذهمن

منهااالعفاءأو(الدائن)المتضرراتجاهمسؤوليتهتخفيفشرطفإنالجسيمخطئهعنأوالمدينتدليسعنناتجللدائنالحاصلالضرركانإذالكن

عدممقدمايشترطأنيجوزال":يليماعلىعلق232الفصلينص.الناسبينالمعامالتواستقرارلنزاهةحمايةوذلك.األثرعديميكون

.المدينجانبفيالنيةسوءشرطلتوفرمبرراستثناءوهو."وتدليسهالجسيمخطئهعنالشخصمسؤولية

أقرالذيوهالقانونوألن،لألفرادوالماليةالجسديةبالسالمةالرتباطهاالعامالنظامصميممنتعتبرفإنهاالتقصيريةللمسؤوليةبالنسبةأما

للطرفيحقالبمعنى.(علق78و77الفصلين)منهااالعفاءأوالتقصيريةالمسؤوليةمنالتخفيفعلىاالتفاقمطلقايجوزاللذلك.أحكامها

منرورالمضيمنعماهناكليسالمخالفةوبمفهوم.للضررالمسببالفعلحصولقبلمنهجزءعنأوالتعويضفيحقهعنيتنازلأنالمتضرر

التعويضاستحقاقفيحقهثبوتبعدبااللتزامالمدينإبراءفيالحريةمطلقلهإذالمحكمة،قررتهالذيالتعويضحجمعنالتنازل

:  أوال

من حيث 

المصدر

من حيث:ثانيا

األهلية

من حيث: ثالثا

اإلثبات

من : رابعا

حيث 

االرتباط 

مبالنظام العا



صراحةينتجأنويلزميفترض،الالمدينينبينالتضامن":يليماعلىعلق164الفصلينص

."المعاملةلطبيعةالحتميةالنتيجةيكونأنأوالقانونمنأولاللتزامالمنشئالسندعن

دالمتعاقااللتزاماتفيالقانونبحكمالتضامنيقوم":مايليعلىعلق165الفصلينصكما

القانونأولاللتزامالمنشئالسنديصرحلمماوذلكالتجارية،المعامالتألغراضالتجاربينعليها

."بعكسه

أنواعتبر(164الفصل)المدنيةالعقديةالمسؤوليةبينميزالفصلينهذينخاللمنالمشرع

أنأواالتفاقفيعليهالنصبهالعملحالةفييجبوإنماعام،كمبدإيفترضالفيهاالتضامن

فيامنالتضاعتبرحيثالتجارية،العقديةوالمسؤولية.المعاملةطبيعةتوجبهأوالقانونيقره

السنديفإماذلكخالفعلىالنصيتملمماالتجارالمدينينبينومفترضاقائمابالدينالوفاء

.القانونأولاللتزامالمنشئ

الفصلبهييقضلماوفقاالتضامنعنصرعلىالقانونبحكمالتقصيريةالمسؤوليةتقومحينفي

منهمكلكانمتواطئين،عملوامتعددينأشخاصمنالضرروقعإذا":فيهجاءالذيعلق99

."لياأصفاعالأوشريكاأومحرضامنهمكانمنبينتمييزدونالنتائج،عنبالتضامنمسؤوال

لمدينايجعلالمحددأجلهفيبهالوفاءعدمفإناألجلمحددالعقديةالمسؤوليةفيااللتزامكانإذا

اجةحدونالتنفيذفيالتأخرعنالمتضررالطرفاتجاهمسؤواليكونوبالتاليمطل،حالةفي

.بذلكإخطارهأوإلعذاره

عتبريالوبالتاليمطلحالةفييعتبرالالمدينفإناألجل،محددغيربااللتزامالوفاءكانإذاأما

.بالوفاءصريحاإنذاراالدائنلهيوجهأنبعدإالمسؤوال

انكسواءــــمعينبعملالقيامعنباالمتناعااللتزامــــسلبياالتزاماالمدينالتزامكانإذاأما

المدينزامالتأنوباعتبار.المدينإلىإنذارتوجيهمنيعفىالدائنفإنتقصيريا،أوعقدياالتزامه

المتضررإنفـــبالغيراإلضراربعدمااللتزامـــسلبياالتزامادائماهوالتقصيريةالمسؤوليةإطارفي

.القانونبقوةمعذورايعتبرألنهالضرر،فيالمتسببإعذارإلىحاجةفيليس

:حالتينفيالعقديةالمسؤوليةفيضرورياليساإلعذارأنسبق،ممانستخلصإذن

.للوفاءبأجلمرتبطااللتزامكانإذا-

.سلبياالمدينالتزامكانإذا-

.محددبأجلمرتبطغيرالمدينالتزامكانإذاوضرورياالزمااإلعذارهذايعتبرحينفي

ليساإلعذارإنفسلبيا،التزامادائماهوالمسؤولالتزامفباعتبارالتقصيرية،للمسؤوليةبالنسبةأما

.التعويضعلىالمتضررلحصولضروريا

:خامسا

من حيث التضامن 

:  سادسا

من حيث اإلعذار من 

أجل الحصول على 

التعويض 



منتبتدئسنواتخمسبمرورعلق106للفصلطبقاالتقصيريةالمسؤوليةدعوىتتقادم

جميعفيوتتقادمعنه،المسؤولهوومنالضررالمتضررالفريقعلمإلىفيهبلغالذيالوقت

.الضررحدوثوقتمنتبتدئسنةعشرينبمضياألحوال

أوعقدالإبرامتاريخمنسنةعشرةخمسبمرورعامكمبدإفتتقادمالعقديةالمسؤوليةدعوىأما

منالفصولفيعليهاالمنصوصاالستثناءاتمراعاةمع،(علق387الفصل)االلتزامنشوء

.خاصةحاالتفيالقانونيقتضيهاالتيتلكأوع،لق392إلى388

غيرلضرراأما.المتوقعالمباشرالضررعنالعقديةالمسؤوليةفيالدائنبتعويضالمدينيلتزم

حسابفييدخلفالالعقد،إبرامعندمالحظتهالمتعاقدةاألطرافعلىتعذرضرركلوهوالمتوقع،

.والتدليسالجسيمالخطأحالتيفيعداماالعقد،

ألن.متوقعالوغيرالمتوقعالضرربتعويضملزماالمسؤولفيكونالتقصيريةالمسؤوليةفيأما

.فيهاألطرافإلرادةدخلوالالقانونهوالضررهذامصدر

تفاقاالإمكانيةيخولهمالحرية،منكبيربهامشالتعاقديالمجالفيالمتعاقدةاألطرافتتمتع

زاماته،التبأحدالمدينإخاللحالةفيالدائنيستحقهالذيالماديالتعويضمنقدرعلىالمسبق

والجهدللوقتضياعمنذلكيستتبعومابالتعويضللمطالبةالمحكمةإلىاللجوءتفادياوذلك

لزمامالحالةهذهمثلفيالقاضييكونحيث.االتفاقيبالتعويضيسمىماوهو.والمصاريف

.التنفيذمعدجراءمنبالدائنالالحقالضرروحجميتناسبكانإذاعليهالمتفقبالتعويضبالحكم

.للمتضررقالمستحالتعويضمقدارعلىالمسبقاالتفاقيمكنفالالتقصيريةالمسؤوليةفيأما

.الضارالفعلبوقوعبدورهمرتبطوهوالضرربحجممرتبطذلكألن

.بيةاألداألضراردونالبحثةالماديةاألضرارعلىالتعويضينحصرالعقديااللتزامنطاقفي

الضررنبجاإلىالمعنويالضررحتىليشملالتعويضيمتدالتقصيريااللتزامنطاقفيبينما

يتأثرهفإنمعيلهالمدنيبالحقالمطالبفيهايفقدالتيالسيرحوادثمنذلكعلىأدلوالالمادي،

يضالتعوجانبإلىالمعنويبالتعويضالمحكمةفتحكمرزقهلموردفقدانهجانبإلىمعنويا

.المادي

:  سابعا

.من حيث التقادم

:  ثامنا

من حيث التعويض



الفصل األول

املسؤولية العقدية

ى أطرافه االلتزام لذلك يتعين عل. يتضمن العقد الصحيح قوة ملزمة بالنسبة لكل ما يحتويه من أحكام، وفي حدود الرابطة العقدية التي ينظمها 

وهو ما يعبر عنهببنوده وتنفيذها على الطريقة وبالكيفية المتفق عليها، ألنها تقوم مقام القانون في تأطير العالقة التي تربطهم ببعضهم،

االلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم : " ق ل ع الذي ينص على  ما يلي230بالعقد شريعة المتعاقدين التي يكرسها الفصل 

" .مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، وال يجوز إلغاؤها إال برضاهما معا أو في الحاالت المنصوص عليها في القانون

.سه بذلكوهذه القوة التي يكتسبها العقد تلزم أطرافه بضرورة تنفيذه وعدم نقضه أو تعديله إال في الحاالت التي يسمح فيها العقد نف

: "  ق ل ع ينص في فقرته األولى على أنه259فالفصل . فإذا لم يقم المدين بالتنفيذ االختياري أمكن جبره على التنفيذ، كلما كان ذلك ممكنا

ن يطلب فسخ فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أ. إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ االلتزام، ما دام تنفيذه ممكنا

نا ولكن الدائن أما إذا امتنع المدين عن التنفيذ العيني ، وكان هذا التنفيذ غير ممكن، أو كان ممك". وله الحق في التعويض في الحالتين. العقد

دال من التنفيذ طلب الفسخ والتعويض ولم يتمسك المدين بالتنفيذ العيني، فإنه في هذه الحالة تقوم المسؤولية العقدية، إذ يلزم المدين، ب

.العيني، بأن يعوض الدائن عن الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ االلتزام 

.ذ العينيذا تعذر التنفيإذن يترتب عن القوة الملزمة للعقد نتيجتين أساسيتين، التنفيذ العيني للعقد كلما كان ذلك ممكنا، أو المسؤولية العقدية إ

تفاق علىفما هي العناصر الالزمة لقيام مسؤولية الشخص العقدية؟ وفي حالة قيامها ما هي اآلثار القانونية المترتبة؟ وهل يحق لألطراف اال

.تعديل أحكامها؟ سنحاول اإلجابة على هذه األسئلة في ثالثة مباحث متتالية



Laالعقديةالمسؤوليةتعتبر responsabilité contractuelleالمسؤوليةجانبإلىمدنيةمسؤولية

سببيةالوالعالقةوالضررالخطأوهيلقيامهما،الواجبةالعناصرحيثمنتتحدانمعاوالمسؤوليتان.التقصيرية

فإنإرادي،امبالتزاإلخاللفيوالمتمثلالعقدية،المسؤوليةعليهتقومالذياألساسطبيعةإلىبالنظرلكن.بينهما

خطأالمفهومحيثمنخصوصا.التقصيريةالمسؤوليةوأركانعناصرعلىتنطبقالبأحكامتنفردعناصرها

.تعويضهالواجبالضرروحجمالعقدي،

سببممانفيذ،بالتيقملمبااللتزامالمدينلكنالتنفيذ،واجبصحيحعقدوجوديفترضالعقديةالمسؤوليةولقيام

االلتزام،فيذتنعدمفيوالمتمثلالعقديالخطأهيثالثةالعقديةالمسؤوليةفعناصروبالتالي.الدائنللطرفضررا

سببيةالالعالقةأيللمدينالعقديالخطأنتيجةالحاصلالضرريكونأنثمذلك،جراءمنالدائنلحقالذيالضرر

.والضررالخطأبين

.متتاليةمطالبثالثفيالعناصرهذهدراسةسنتولى

المبحث األول

األركان الالزمة لقيام المسؤولية العقدية



La faute contractuelleالخطأ العقدي  

المطلب األول

مانفيذبتملزمفيهطرفكلفإن.قانونيأثرإحداثعلىإرادتينتوافقنتاجهوالعقددامما

بحسنتنفيذهيجبتعهدكل":يليماعلىعلق231الفصلينص.التزاماتمنعنهترتب

قررهايالتيااللتزامملحقاتبكلأيضابلفحسب،بهالتصريحوقعبمايلزمالوهونية،

."طبيعتهتقتضيهلماوفقااإلنصافأوالعرفأوالقانون،

التنفيذدمعيكونأنذلكفيويستوي.المدينذمةفيالعقديالخطأتحققالتنفيذيتملموإذا

المدينقيامعدمكانولوحتىيتحققالعقديالخطأإنبل.وتقصيرإهمالعنأوعمديا

تنتفييةالسببرابطةكانتوإنالقاهرة،كالقوةفيهلهيدالأجنبيسببعنناشئابااللتزام

.الخطأالنعدامالالسببيةالنعدامالمسؤوليةفتنعدماألجنبي،السببلوجود



أوكليالالتنفيذعدمنتيجةيكونفقدقانوني،مظهرمنأكثرالعقديالخطأويتخذ

.العقدفيليهعالمتفقالميعادعنالتنفيذفيالتأخرنتيجةيكونوقد.لاللتزامالجزئي

إماالتعويضيستحق":يليماعلىعلق263الفصلينصالصددهذاوفي

أيهناكنيكلمولووذلكبهالوفاءفيالتأخربسببوإمابااللتزامالوفاءعدمبسبب

."المدينجانبمننيةسوء

التنفيذميتأنأو.عليهالمتفقالمكانغيرفيالتنفيذحالةفيالخطأيتحقققدكما

.االتفاقفيعليهاالمنصوصبالمواصفاتااللتزامدونولكن

عنعويضالتثمالخطأيبتعدوبالتاليحاصال،العينيالتنفيذيعتبرحتىوعليه،

.االلتزاميهيقتضلماوفقاوالزمن،والكيفالكمإلىبالنسبةكاماليتمأنيجبالمدين،

فيوردمابتسليمإالالمدينذمةتبرأال":أنهعلىينصعلق242فالفصل

ستحقالمغيرآخرشيءقبولعلىالدائنيجبرأنلهيحقوالوصنفا،قدراااللتزام

ماإحددها،التيالطريقةعنتختلفبطريقةااللتزاميؤديأنلهليسأنهكما.له

."السندهذاسكوتعندالعرفأولاللتزام،المنشئالسند

،(األولىةالفقر)المدينالتزامطبيعةباختالفيختلففهوواحدا،ليسالعقديوالخطأ

أو،(ولىاألالفقرة)الشخصيةالمدينمسؤوليةتتحققحتىإثباتإلىيحتاجأنهكما

.(الثالثةالفقرة)الغيرفعلعن



ألالفقرةا
أنواع الخطأ العقديولى

يمكنوالتي.االلتزامطبيعةبحسبيختلفعينا،التزامهنفذقديعتبر،حتىأداؤهالمدينعلىيجبالذيالعملأوالفعل

:نوعينإلىالمقامهذافيردها

L’obligation(نتيجةبتحقيق)غايةبتحقيقااللتزام–1 de résultatالمدينالتزاممحلفيهيكونالذيوهو

العقديطأالخمقاميقومالغايةهذهتحقيقوعدم.عينياتنفيذاالتزامهنفذقديكونحتىمحددةغايةأونتيجةتحقيق

صعوباتالدامتماجدوى،دونلكنالنتيجةتحقيقفيوالمعتادالكافيالجهدبذلقدكانوإنحتىلمسؤوليته،الموجب

تحققعدمف.مسؤوليتهمنالمدينيعفيأجنبياسببااعتبارهادرجةإلىتصلالالنتيجةهذهتحقيقدونحالتالتي

.النتيجةتحققعدمفياألجنبيالعاملتدخلالمدينيثبتلمماالعقديالخطأيساويالنتيجة

المتفقالمعاييروللمواصفاتوفقاوالتشييدبالبناءالمقاولوالتزام.والتسليمالملكيةبنقلالبائعالتزامذلكقبيلومن

.محددةةنتيجتحقيقتتطلبالتيااللتزاماتمنوغيرها.والمسافرينالبضائعسالمةبضمانالناقلوالتزام.عليها

وسطمتالعاديالرجلمعيارهوااللتزام،منالنوعهذاتنفيذفيوالحرصاليقضةدرجةتحديدفيالمعتمدوالمعيار

تلفيخوإنما.آلخرمدينمنيختلفالموضوعيمعياروهو.العاقلاألسرةبربالفقهيسميهوالذيوالذكاء،الفطنة

.العقدفيعليهالمتفقالعملأوالمهنةباختالف



الفقرة 
الثانية

إثبات الخطأ 

العقدي

علىقعونتيجة،بتحقيقالتزامهكانفإذا.المدينالتزامطبيعةباختالفالعقديالخطأإثباتعبءيختلف

زامالتمصدرصحيحعقدوجودبإثباتملزمفهوالدائنالطرفأما.النتيجةهذهتحققإثباتعبءعاتقه

كرسهايالتيالعامةللقاعدةتطبيقاوذلك.العينيالتنفيذعدمجراءمنلهالحاصلالضرروإثباتالمدين،

هانقضاءيدعيمنعلىكانااللتزام،وجودالمدعيأثبتإذا":يليماعلىينصالذيعلق400الفصل

."ادعاءهيثبتأناتجاههنفاذهعدمأو

ملزمانيكوالذيالدائنإلىاالثباتعبءانتقلعناية،ببذلااللتزامزمرةفييدخلالمدينالتزامكانإذاأما

فيعنايةمنالمدينبذلهمانقصعلىالدليلتقديمعليهفيجب.المدينجانبفيواإلهمالالتقصيربإثبات

ريخبتابطنجةاالستئنافمحكمةأقرتالصددهذاوفي.بهايلتزمالتيالعنايةدرجةعنالتزامهتنفيذ

لديهصدقأيانتفاءالمهنيةطبيعتهاتقتضيمريضهاتجاهالطبيببهايقومالتياألعمال"بأن27/05/87

إثباتمنالبدبلالمخاطرمجردعلىتقوموالمفترضةليستالطبيبمسؤوليةوأنالمريض،بهذالإلضرار

اضحالوومن."بالمريضالالحقالضررحصولفيالمباشرالسببهوالخطأهذاوكونالمهنيالطبيبخطأ

.بنتيجةااللتزامفيإثباتهمنأصعببعنايةااللتزامتنفيذفيالتقصيرإثباتأن

إثباتيفالدائننجحأومعينة،نتيجةبتحقيقالتزامهكانإذاالنتيجة،تحققإثباتفيالمدينفشلفإذا

الالعينيذالتنفيعدمأنبإثباتإالمنهايتحللأنيمكنهالالتيالمدينمسؤوليةتحققتواإلهمال،التقصير

أوخطأالينفيمما.الدائنوخطأالقاهرةالقوةقبيلمنأجنبيسببلتدخليرجعوإنما.إليهيعزىأنيمكن

.جانبهمنالتقصير



الفقرة 
الثالثة

المسؤولية العقدية عن فعل الغير

عنمسؤوالنفيكوالتعاقدية،التزاماتهتنفيذفيغيرهاألصليالمدينيسخرأنالعمليةالناحيةمنيقعوقد

أنللمدينيجوز":أنهعلىاألولىفقرتهفيعلق236الفصلينص.عقديةمسؤوليةالدائناتجاهأخطائه

عقدجديوحيثالغيرعنالعقديةالمسؤوليةوتقوم."...آخرشخصبواسطةوإمابنفسهإماااللتزامينفذ

.العقدهذابتنفيذمكلفاالغيريكونوحيثوالمضرور،المسؤولبينصحيح

امهوجميعهاالمظاهرهذهفيهتتمثلماوأهم.قانونيمظهرمنأكثرالغيرفعلعنالعقديةوللمسؤولية

لذياكالمقاول.الباطنمنأوفرعيوالثانيأصلياألولعقدين،أمامنكونحيث.الباطنمنبالعقوديسمى

غالكأشالمقاولة،أجزاءبعضتنفيذبمهمةالباطنمنعقودإطارفيالفرعيينالمقاولينبعضإلىيعهد

عنالصادرةاألخطاءكلعنعقديةمسؤوليةمسؤوالاألصليالمقاوليكونحيث.الكهرباءأوالنجارة

.العقدبتنفيذمرتبطةكانتإذاالفرعيينالمقاولين

الناشئةااللتزاماتبكلمتحمالاألصليالمكترييبقىحيثالباطن،منالكراءحالةفيالحكمنفسوينطبق

.المكريمواجهةفيالعقدعن

.يدهتحتيوكلمنأخطاءعنالموكلاتجاهمسؤوالالوكيليبقىحيثالوكالةعقدفيوكذلك

أوااتفاقإماكلفه،منيحدثهاالتيواألضراراألخطاءعنمسؤوالالمدينيكون،وغيرهاالحاالتهذهففي

.تنفيذهبسببأوالعقدتنفيذأثناءللدائناألضرارهذهتحدثأنعلى.العقدبتنفيذقانونا،



Le préjudiceالضرر 

المطلب الثاني

العينييذالتنفعدمفيالمتمثلالعقديالخطأيرتكبأنالعقديةالمدينمسؤوليةلقياميكفيال

لقياماأساسيركنايعتبرفالضرر.الدائنللطرفضرراالخطأهذايسببأنيجبوإنمالاللتزام،

للمشتريةالبضاعتسليمفيالبائعتأخركأنالعقدي،الخطأتحققإذابحيث.العقديةالمسؤولية

تضرريلمالمشتريلكنواحدة،دفعةتسليمهاعلىنصالعقدأنحينفيدفعاتعلىسلمهاأو

.الضررلعنصرالدائنبإثباتإالالمدينمسؤوليةعنللحديثمجالفالاإلخالل،هذامن

متىكسبمنفاتهوماحقيقيةخسارةمنالدائنلحقماهوعلق264للفصلوفقاوالضرر

.بااللتزامالوفاءعدمعنمباشرةناتجينكانا



أنواع الضررالفقرة األولى

.معنويايكونوقدماديايكونقدالتعويضيستوجبالذيالضرر

الماديالضرر:أوال

الدائنيصيبالذيالضرروهو

.الجسديةسالمتهأومالهفي

الشيءيتسلمالذيكالمشتري

مطابقغيرأومعيباالمبيع

يروالمع.عليهاالمتفقللمواصفات

ءالشياستعادةيستطيعالالذي

يفيصابالذيوكالمسافر.المعار

آلةمشتريأوالنقل،أثناءجسمه

فييبلعاستعمالهاأثناءفيهتنفجر

رضرهوالماديفالضرر...الصنع

.الغالبوهوومحسوسملموس

ياألدبأوالمعنويالضرر:ثانيا

نالدائيصيبالذيالضرروهو

هعاطفتأوشرفهأوكرامتهفي

.شعورهأو

نعالتعويضالدائنويستحق

سواءوالمعنويالماديالضرر

وأعقديةالمدينمسؤوليةكانت

لهكميححتىأنهغير.تقصيرية

الديالتعاقاإلطارفيبالتعويض

الضررفيتتحققأنمنبد

موضوعهيالشروطبعض

.المطلبهذامنالثانيةالفقرة



الفقرة 
الثانية

شروط الضرر

:هيطالشرومنمجموعةالضررفيتتحققأنالبدالتعويضالمضروريستحقحتى

Leمحققاالضرريكونأن:أوال préjudice actuel )certain(

يقعقدلكنالضرر،منالنوعهذاعنيتمالالتعويضأنواألصل.فعالوقعقديكونأنيجبالضررأنأي

préjudice)المستقبلالضررعنالتعويض futur).إلىتراختآثارهلكنأسبابهوقعتالذيالضرروهو

.الوقوعمؤكدةلكنها،المستقبل

préjudice)محتمالالضرركانإذاأما éventuel)نالدائعنهيستحقفالالمستقبل،فيالوقوعمؤكدغيرأي

.المدينطرفمنالمرتكبالعقديبالخطأصلتهلضعفالتعويض،

أبوقيالدسواألستاذويعرف.عنهيعوضالالذيالمحتملالضررإطارفيالمبدأحيثمنالفرصةتفويتويدخل

اعتبارهبالكسبفرصةبفواتالفرصةفواتمنالمقصوديحددثمومن.الكسبوإمكاناحتمالبأنهاالفرصةالليل

.خسارةتجنبأوكسبتحققأي.غرماستبعادأوغنمتحقيقفييتمثلوالذيفيه،مرغوباسعيداحدثا

أنذلكومثال.التحققمستحيلةالكسبإمكانيةيجعلأنهفيالمحتملالضررعنيختلفالفرصةفواتأنونرى

يففالنجاح.أعلىدرجةإلىالترقيةفرصةأوامتحانفيالدخولفرصةآخرعلىيفوتخطأشخصمنيصدر

تفويتنلكتتحقق،الوقدتتحقققدمحتملةأمورهذهكلأعلى،درجةإلىوالترقيةوظيفةعلىوالحصولاالمتحان

.عنهالتعويضيجبمحققاضررايعتبرثمةومناالحتمال،ذلكعلىيقضيإليهاالوصولفرصة

وصاوخص-المدنيةالمسؤوليةإطارفيبالتعويضللحكمكمبررالفرصةبتفويتالمغربيالقضاءأخذوقد

الحمايةعهدمنذوذلك–التقصيريةالمسؤولية



شخصياالضرريكونأن:ثانيا

(préjudice personnel)

ائنالدالطرفالضرريصيبأنبمعنى

ذمتهأوجسمهفيسواءشخصيا

وهو.وعاطفتهشعورهفيأوالمالية

علق264الفصلعنهعبرما

نصهبالماديللضرربالنسبةخصوصا

لحقماهوالضرر":يليماعلى

نمفاتهوماحقيقيةخسارةمنالدائن

عنمباشرةناتجينكانامتىكسب

."...بااللتزامالوفاءعدم

عنعبارةيكونالتعويضأنوباعتبار

إذاهفإنالدائن،لفائدةالنقودمنمبلغ

لقبتوفيثمالتعويضدعوىرفع

فيالورثةمحلهحلعليه،الحصول

غنيتالتيالحقوقمنيعتبرألنه.ذلك

.الماليةالهالكذمة

préjudice)مباشراالضرريكونأن:ثالثا derict)

ضرورةعلىصراحةأعالهالمذكورعلق264الفصلنص

ضالتعويالدائنيستحقحتىالضررفيالشرطهذاتوافر

يةطبيعنتيجةيكونالذيالضررهوالمباشروالضرر.عنه

لضرراويعتبر.بهالوفاءفيللتأخرأوبااللتزامالوفاءلعدم

ببذليتوخاهأنالدائناستطاعةفييكنلمإذاطبيعيةنتيجة

.معقولجهد

ضرروالالعقديالخطأبينوثيقارتباطهناكيكونأنبمعنى

الخطأبينالعالقةضعفتأواالرتباطهذاانتفىإذاأما.الحاصل

الالضررمنالنوعوهذا.مباشرغيرالضرركانوالضرر،

جانبمناإلخاللكانسواءالتعويض،الدائنعنهيستحق

.قانونيأوعقديبااللتزامالمدين

اشرالمبالضرربينالتمييزيمكنالمباشرالضررإطاروفي

ىعليحيلناماوهو.المتوقعغيرالمباشروالضررالمتوقع

.الضررفيالرابعالشرط



dommageالعقدإبراموقتمتوقعاالضرريكونأن:رابعا prévisible))

شركةعهدتتفإذا.عينياتنفيذالاللتزامالمدينتنفيذعدمحالةفيووقوعهحدوثهالمتعاقدينينتظرالذيالضرروهو

إبرامعنداتتوقعهالشركةتكنلمثمينةأشياءيحتويكانأنهوتبينالطريق،فيالطردهذاضاعثم"طرد"بنقلنقل

دقعمالهامنخطأوقوعوهوالضرر،سببتتوقعكانتأنهابدعوىالقيمةكلعنمسؤولةالشركةتكونفالالعقد،

توقعهتكانتالذيالضررعنإالتسألالهيإذ.للطردالمعقولةالقيمةعنإالمسؤولةتكونالبل.الطردضياعيسبب

.ومقدارهسببهفي

علىديةالعقالمسؤوليةفيالتعويضويقتصر.العقدإبراموقتهومتوقعاالضرركونإلىفيهينظرالذيوالوقت

دائرةفيخليدالالمتوقعغيرفالضرر.الضررمنيتوقعانهماعلىإاليتعاقدالمالمتعاقدينألن.فقطالمتوقعالضرر

ةمسؤوليإلىتنقلبفمسؤوليتهالمدين،جانبمنجسيمخطأأوغشهناككانإذاأما.عنهتعويضفالالتعاقد،

مسؤوليةمنحدياتفاقيشرطيعتبرالمتوقعالضررفيالتعويضحصرألن.أيضاالمتوقعغيرالضررتشملتقصيرية

.الجسيموالخطأالغشحالةفييبطلالتعويض،فيالمدين

مقياساوليس.الظروفنفسفيالمعتادالرجلتقديرأساسهمجرد،ماديمقياستوقعهعدمأوالضررتوقعفيويراعى

الضررصولحيتوقعتجعلهأنشأنهامنكانالتيالظروفتبينفيالمدينأهملفإذا.نفسهالمدينتقديرأساسهذاتيا

فالظرونفسفييوجدالذيالعاديالشخصألن.متوقعايعتبرالحاصلالضررفإنلألمور،العاديالمجرىحسب

.الظروفهذهتبينفييهملالالمدينفيهايوجدالتيالخارجية

بالتعويضلهيحكمحتىقانونا،المقررةشروطهتوافروإثباتالضرر،إثباتعبءيتحملالذيهووالدائن



العالقة السببية بين الخطأ والضرر
(lien de causalité)

المطلب الثالث

أنذلكلىإباإلضافةيجبوإنما.ضررعنهترتبعقدياخطأارتكابهبمجردالدائنمواجهةفيمسؤوالالمدينيعتبرال

بهذا،تكونثحيبينهما،تجمعسببيةعالقةتوافريجبأي.العقديللخطأوحتميةمباشرةنتيجةالحاصلالضرريكون

هوكانإذاالضررحدوثإلىأدىالذيالخطأتبيانفييتمثلالقانونيدورهادامماوالضرر،الخطأبينوصلحلقة

.باباألستعددتإذاماحالةفياألخرىالعواملمنعاملكلبهساهمالذيالنصيبتبيانأو.ذلكفيالوحيدالسبب

المدينارتكبإذاف.التقصيريةالمسؤوليةفيالشأنهوكماالعقدية،المسؤوليةفيالثالثالركنهيإذنالسببيةفعالقة

الخطأينبالسببيةعالقةانتفتالدائن،ضررفيالسببهوالمدينخطأيكونأندونلكنللدائن،ضرروحصلخطأ

.المدينمسؤوليةبالتبعيةوانتفتوالضرر،

يتالئمالذيبالشكلهابتلفيفيقملمالبضاعةصاحبلكنالكسر،سريعةبضائعبنقلالناقلالتزمإذامثال،النقلعقدففي

إلىأدىمما(طأالخ)معتادةغيربسرعةالشاحنةالناقلفقادوالكسر،التهشيمسريعةأنهاللناقليبينولمطبيعتها،مع

بتلفيفقميلمألنهالدائنخطأإلىيعزىوإنما،(المدين)الناقلخطأإلىالضرراليعزىالحالةهذهففي.البضاعةتكسر

.عليهاالمحافظةفيالالزمةاالحتياطاتيأخذحتىللناقلطبيعتهايبينولمالمالئمبالشكلالبضاعة

المدينيرتقصإلىيركنأالمؤداهواجباالدائنعلىالقانونيفرضالمعامالت،يسودالذيالنيةحسنمبدأمعفتمشيا

درءلىعيعملأنالواجبهذاعليهيحتمبل.بعدفيماالتعويضطلببغيةجرائهمنلهالناشئللضررويستسلم

وكانمقصرا،بدورهكانالجهدهذابذلعنأحجمفإن.الحالظروفتتطلبهالذيالمعقولالجهدببذلنفسهعنالضرر

المدينقصيروتالضررهذابينالسببيةعالقةوانقطعتإحجامه،علىمترتبضررلكلالحقيقيالسببهوهذاتقصيره

.



لحاالتالنسبةبخصوصابإثباتها،المتضررالدائنيكلفوال.والضررالخطأبينقائمةالسببيةعالقةأنيفترضو

النقلنوأميالمعماريوالمهندسوالمحاميالطبيبكمسؤولية.المفترضالخطأعلىتقومالتيالعقديةالمسؤولية

الضرروالمرتكبالخطأبينالرابطأوالعالقةنفيعليهالذيالمدينعاتقعلىاالثباتعبءيقعحيث.وغيرهم

وإنماخطئهإلىيعزىالالحاصلالضررأنبإثباتهإالذلكيتحققوال.بينهماسببيةعالقةوجودنفيأي.الحاصل

علق268الفصلينص.الغيرأوالدائنوفعلالفجائيوالحادثالقاهرةكالقوة.فيهلهدخلالأجنبيسببإلى

يمكنالسببعنناشئفيهالتأخرأوبااللتزامالوفاءعدمأنالمدينأثبتإذاتعويضأليالمحل":يليماعلى

."الدائنمطلأوالفجائيالحادثأوالقاهرة،كالقوةإليه،يعزىأن

حالةاءباستثثنغيره،سببهضرربإصالحيلتزمأنيجوزالأي.يقترفهلمبخطأالمدينيؤخذأنيجوزفال

دائنالسببهضررعنالمدينمساءلةيجوزالكذلك.معينةحدودفيوذلكالغير،فعلعنالعقديةالمسؤولية

الفجائيالحادثأوالقاهرةالقوةهوفيهالسببكانضررمسؤوليةالشخصيتحملأنيجوزالكما.بنفسهلنفسه

.

رفللطالحقيعطيسببية،وعالقةوضررخطأمنالعقديةالمسؤوليةعناصرتوافرأنسبق،ممانستخلص

انونيقإماوهو.بااللتزامالمدينإخاللعنالمترتبالضررلجبرالمناسبالتعويضعلىالحصولفيالمضرور

علىسبقامالمتعاقدةاألطرافتتفقحيثاتفاقيأوتقديره،ومعاييرطرقالمشرعيحددالتيالحاالتفيويكون

الشرطبأيضايعرفماوهو.التعاقديبااللتزامالمدينإخاللحالةفيالدائنيستحقهالتعويضمنمعينمقدار

.الجزائي

اقنطفيجائزغيرفهوالعقدية،المسؤوليةنطاقفيجائزالتعويضمقدارعلىالمسبقاالتفاقكانوإذا

المسؤوليةمنفالتخفيأواالعفاءعلىاالتفاقثناياهفييخفيقداالتفاقيالتعويضألن.التقصيريةالمسؤولية

اتفاقييضتعووجودتصورالغالبفييستحيلأنهإلىإضافةهذا.كتعويضتافهأوزهيدمبلغتعيينطريقعن

لتزاملالالمنشئةالواقعةتحقققبلالبعضبعضهمعنأجانبالغالبفييكونوناألطرافألنالمجال،هذافي

بالتعويض



دعوىرفعبعدالمحكمةبهتحكمقضائيا،التعويضيكونوقد

قديريةالتللسلطةتقديرهفيويخضع.المتضررطرفمنالمسؤولية

رربالمتضالالحقةالخسارةعنصريذلكفيتراعيالتيللمحكمة

.عنهالفائتوالكسب

تيجةنالمتضررذمةفيالحاصلاالفتقارالالحقةبالخسارةويقصد

منرربالمتضتلحقالتيالماديةالخسائرفمجموع.بااللتزاماالخالل

فيذهتنأوذلك،فيتأخرهأولاللتزامهعليهالمدعىتنفيذعدمجراء

ضالتعويحسابفيبهايعتدأنيجبناقصا،أومعيباتنفيذا

فعالهاوقوععلىالدليليقيمأنالمدعيعلىيجبفقط.لهالمستحق

منالدائنحرمانالخسارةمفهومفيويدخل.أهميتهاوعلى

.بالشيءاالنتفاع

ادثالحوقوعبسببالمضرورعلىحرمماالفائتبالكسبويقصد

كانومداهشأنهكانمهماكسبفكل.إليهسيؤولكاننفعمن

جبيدونه،حالبااللتزاماإلخاللوقوعلكنحصوله،يترقبالمصاب

.التعويضتقديرفياالعتباربعينأخذه



حاالت انتفاء المسؤولية العقدية

المطلب الرابع

هفيالتأخيرأوبااللتزامالوفاءعدمأنالمدينأثبتإذاتعويضأليمحلال":يليماعلىعلق268القصلينص

."الدائنمطلأوالفجائيالحدثأوالقاهرةكالقوةإليه،يعزىأنيمكنالسببعنناشئ

كانمتىامااللتزتنفيذعدمجراءللدائنالحاصلالضررعنمسؤولغيريعتبرالمدينأنالفصلهذامضمونمنيتضح

الوقتفيزامهلالتالعينيالتنفيذوبينبينهحالعنهأجنبيلسببيعزىوإنماإليه،يعزىأنيمكنالذلكفيالسبب

.العقدفيعليهاالمتفقوبالطريقة

العينيتنفيذالاستحالةإلىيؤديالمدينعنأجنبيحدثأوأمركلالمدينمسؤوليةينفيالذياألجنبيبالسببويقصد

.جزئياأوكلياإمالاللتزام

:شرطينتوافراألجنبيالسببلتحققويلزم

.المعقولالجهدببذلنتائجهدرءأوتفاديهوسعهفييكنولمحصولهفييدللمدينيكونالأن:األول

مع.ميعادهفيبهالوفاءاستحالةإلىأوجزئيا،أوكلياااللتزامتنفيذاستحالةإلىاألجنبيالسببيؤديأن:الثاني

األجنبيببالسشأنمنيكونأنهناويلزم.االستحالةتلكفيهاتقعالتيالحدودفيإاليرتفعالالتعويضأنمالحظة

.المدينعلىكلفةأشدأوإرهاقاأكثريجعلهأنشأنهمنيكونأنيكفيفال.االلتزامأداءاستحالةإلىيؤديأن

.الغيرخطأأوفعلثمالدائن،خطأأوفعلالفجائي،والحادثالقاهرةالقوةاألجنبيالسببويحتوي

الثاني،صلالفإلىفيهاالبحثنرجئللتكرارتفاديافإنهأيضا،التقصيريةالمسؤوليةتنفيالعناصرهذهألنونظرا

.(ألولاالمبحثمناألولالمطلبمنالثالثةالفقرة)التقصيريةالمسؤوليةانتفاءبحاالتيتعلقفيماوبالضبط



اآلخر،الطرفاهاتجتعويضمنيستحقهعماطرفيهأحديتنازلبموجبهالذياالتفاقالعقدية،المسؤوليةأحكامتعديلعلىباالتفاقيقصد

أطرافىيتولبمقتضاهالذياالتفاقبأنهأيضاويعرف.عليهمفروضايكونمعينبالتزاماألخيرهذاإخاللجراءمنضررأصابهماإذا

.القانونفيتنظيمهتمعمايختلفنحوعلىالمسؤوليةالتزاماتتنظيمبإرادتهمالعقد

وضعاتعدالواقعيةالناحيةمنكانتوإن.العقديةالمسؤوليةمجالفيبهاومعمول.القانونيةالناحيةمنصحيحةتعداالتفاقاتهذهومثل

لغيربهالتزمبماالوفاءعليهاستحالإذاحيث.المدينعلىجبراتنفيذهإمكانعلىتقومالمدنيااللتزامفكرةألن.األشياءلطبيعةمخالفا

بأنللمدينوتسمحبااللتزام،اإلخاللعنالتعويضفيالدائنحقتسقطاالتفاقاتتلكأنحينفي.بالتعويضعليهحكمأجنبيسبب

العملأداءقابليتعويضأييدفعفال.بالتزامهالوفاءعدمعنمسؤولغيرنفسهالوقتفيولكنهعنه،تنشأالتيالمسؤوليةمنيتخلص

.عنهاالمتناعأو

ماهوو.العامبالنظاماألحكامهذهالرتباطالتقصيرية،المسؤوليةأحكامتعديلعلىاالتفاقيجوزالالعقدية،المسؤوليةخالفوعلى

لذلكمخالفشرطوكل...":يليماعلىمنهماكلمنالثانيةالفقرةتنصحيثع،لق78و77الفصلينمقتضياتمنضمنايستخلص

تقضيالتيالمدنيقانونهمن217الفصلمنالثالثةالفقرةفيذلكعلىصريحبشكلنصفقدالمصريالمشرعأما."األثرعديميكون

."المشروعغيرالعملعنالمترتبةالمسؤوليةمنباالعفاءيقضيشرطكلباطاليقع":بأنه

تيالهيإذناإلرادةفهذهمعين،قانونيأثراإحداثعلىالطرفينإرادةتوافقوالعقدالعقد،هوالعقديةالمسؤوليةأساسكانوقدأما

.عامةالواآلدابالعاموالنظامالقانوناحترامفيهايراعىإراديةباتفاقاتوأحكامهاقواعدهاتعديلوبإمكانهاالعقديةالمسؤوليةأنشات

االتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية

المبحث الثاني



عنالشخصمسؤوليةعدممقدمايشترطأنيجوزال":يليماعلىعلق232الفصلينصالصددهذاوفي

علىاقاالتفوصحةجوازهوالمبدأ.واالستثناءالمبدأنستنتجالفصلهذاخاللمن."وتدليسهالجسيمخطئه

هواالستثناءو.نهائيامنهااإلعفاءأوحدتهامنبالتخفيفأوبتشديدهاذلكويتم.العقديةالمسؤوليةقواعدتعديل

.الجسيمخطئهومنتدليسهمنالمدينيعفياتفاقأوشرطكلبطالن

فقط،يراليسالخطأحدودفيالعقديةالمسؤوليةمنالمعفيةالشروطبصحةيعترفالمغربيالمشرعأنبمعنى

لخطأواالجسيمالخطأدون.والذكاءالفطنةالمتوسطالشخصأيالعادي،الشخصيرتكبهالالذيالخطأوهو

.التدليسعنالناتج

شخصيةلحةلمصتحقيقاالعقد،فيعليهالمتفقالشكلعلىالتزامهتنفيذعنعمداالمدينامتناعهووالتدليس

لسوءمرادفايعتبرالعقديااللتزامنظريةفيوالغش.جانبهفيالغشفيتوفرعمديابااللتزامإخاللهفيكون.له

.النية

منضةويقحرصااألقلالشخصإاليرتكبهالفيهمبالغإهمالفهوالفرنسيالقضاءحسبالجسيمالخطاأما

.اموالهإدارةفيالناس

والقضاءلفقهافيالرأيعليهاستقربماتأثراالحكمفيالجسيموالخطأالتدليسبينالمغربيالمشرعسوىولقد

يقتربفهواليوبالت.التعاقديةبااللتزاماتفيهمبالغاكتراثوعدماستهتارنتيجةهوالجسيمفالخطأ.فرنسافي

منفكللذلك.التدليسيعادلالذيالعمديوالخطأبالغشالمتعاقدةاألطرافحقوقعلىخطورتهحيثمن

.القانونيةالقواعدنفسعليهماوتطبقالحكمنفسيأخذانالجسيموالخطأالتدليس



صور االتفاقات المعدلة للمسؤولية

المطلب األول

.انونيقمظهرمنأكثرالعقديةللمسؤوليةالمعدلةاالتفاقاتتتخذ

عنالمدينمسؤوليةتشديداتجاهفياالتفاقاتهذهتسيرفقد

هامنالهدفيكونوقد،(األولىالفقرة)العقديبااللتزامإخالله

ةالفقر)نهائيامنهااإلعفاءأوالمدينمسؤوليةمنالتخفيف

.(الثانية



االتفاقات المشددة للمسؤوليةالفقرة األولى

وهي.العامةالقواعدتقررهاالتيتلكمنوأشدأقسىالمسؤوليةهذهجعلإلىالمدينلمسؤوليةالمشددةاالشتراطاتتهدف

فيعاقدةالمتأطرافهايكونوالتيوالمناقشة،المساومةمبدأعلىتقومالتيالعاديةالبيععقودفيعادةنصادفهااتفاقات

.متقاربةاألقلعلىفهيمتساويةنقللمإنقانونيةمراكز

دهابنومناقشةالمذعنللطرفيحقالحيثالخصوص،وجهعلىاالستهالكيةوالعقودعموما،اإلذعانلعقودبالنسبةأما

المتعاقدة،األطرافهواالقتصاديةالقانونيةالمراكزفيالواضحللتفاوتنظراالمذِعن،الطرفإلرادةمطلقبشكليرضخوإنما

.االتفاقاتهذهمثلنصادفمافنادرا

التنفيذعدمحاالتحتىليشملالمسؤوليةنطاقتوسيععلىاالتفاقيتمأنالمدينلمسؤوليةالمشددةاالشتراطاتقبيلومن

منلتاليوباالمسؤوليةمنالمدينتعفيحيثالصددهذافيالعامةالقواعدبهتقضيماعكسوهو.األجنبيالسببلتوفر

.التعويض

كأن.للضمانالعامةاألحكامضمناألصلفيتدخلالأعمالضمانالبائععلىيشترطأنللمشترييمكنالبيععقدوفي

ضمانالدعوىمناالستفادةاشتراطهأوالظاهرة،االرتفاقحقوقوضمانالعامة،للمنفعةالملكيةنزعضمانعليهيشترط

حسنبائعالكانولومنهاالكماليةحتىالمصروفاتبجميعالرجوعاشتراطهأوللضمان،الموجببالسببالبائعيخطرلمولو

.الغيرطرفمنللمبيعالكلياالستحقاقحالةفيالنية

جديراالتاليبيكونوالمقصرا،يعتبربالتزامهبإخاللهالمدينأنذلكفيوالعلة.مطلقةبصفةجائزاالتفاقاتمنالنوعوهذا

.يرتضيهالذيللتشديدخاضعايتركهالذيالقانونبحماية



الفقرة 
الثانية

االتفاقات المخففة أو المعفية من 

المسؤولية

.العقودمجالفيواالنتشارالتداولكثيرةنهائياتستبعدهاأومنهاتخففالتيتلكفإنللمسؤولية،المشددةاالتفاقاتعكسعلى

تنفيذعدمسبببالمتعاقدينأحديصيبالذيالضررمقدارفيالتعويضتخفيضعلىاالتفاقهوالمسؤوليةتخفيفعلىواالتفاق

.العقدعنالمتولدةلاللتزاماتاآلخرالمتعاقد

ففي.سالعكأواألدبيدونالماديالتعويضفيالتعويضيحصرالذيالشرطمثالنجدللمسؤوليةالمخففةالشروطقبيلومن

الخفيةاقارتفحقوقمنالمبيعةاألرضعلىيظهرماعلىمسؤوليتهعدمالمشتريعلىالبائعيشترطقدمثال،البيععقدمجال

الفصلعليهاينصالتيالتعويضاتباقيدونبالثمنإالللمبيعكاملاستحقاقعندعليهيرجعالأنيشترطأوالبائع،بهايعلم

.االستحقاقتاريخالمبيعقيمةأوالثمنإاليستردوالمطلقاتعويضبأيعليهيرجعالأنأوع،لق538

.نهائيبشكلاستبعادهاإلىيتعداهقدبلوالضمان،المسؤوليةمنالتخفيفعلىاالتفاقعنداألمريتوقفالوقد

تهددنهافإبه،الالحقالضررعنالتعويضمنالدائنتحرمأنهاإلىباإلضافةفهي.عديدةعيوبالمسؤوليةمناإلعفاءولشروط

.المعامالتاستقرار

بتوفراالتفاقاتهذهصحةيربط-العرعاريالقادرعبداألستاذيقول–الفقهفيالغالباالتجاهفإنالشروط،هذهلخطورةونظرا

:اآلتيينالشرطين

à)الخاصةمسؤوليتهعلىتعاقدقدالدائنكانوإذاالشرط،بمضمونتامعلمعلىالدائنيكونأن:األول ses risques et

perils)ضمانرغيمنالخاصحسابهعلىيتعاقدالدائنجعلتالتيبالمخاطرعالمايكونالأنالمدينالطرفعلىيتعينفإنه.

.والتدليسالغشتوازيالتيالمسبقةالنيةسوءقبيلمنيعدوالمسؤولية،للضمانالموجببالسببالمدينعلمألن

.للمواطنينالعامةبالصحةمساسلهاالتيوالضمانالمسؤوليةمنالمعفيةالشروطمنيكونالأن:الثاني



المسؤوليةأحكامتعديلعلىاالتفاقجوازعدمحاالتبعض

حدودهناكأنإالالمتعاقدة،األطرافإرادةإلىمردهاالعقديةالمسؤوليةكانتوإنحتى

التفاقايجوزالوبالتاليالمسؤولية،أحكامتعديلفيأحراراليسوافاألطراف.اإلرادةلهذه

.اليةمتتفقراتخمسفياتباعانتناولهاالحاالت،بعضفيالمسؤوليةمناإلعفاءعلى

المطلب الثاني



الفقرة
األولى

ينحالة التدليس والخطأ الجسيم للطرف المد

يفرضالذيالعامبالنظاممساسمنذلكفيلماع،لق232الفصلالحالةهذهعلىينص

فيالنيةوسوء.(علق231الفصل)نيةبحسنااللتزاماتتنفيذالمتعاقدةاألطرافعلى

.العقدكوينترافقالذيالتدليسيقابلوهوغشا،القانونياالصطالحفييسمىالعقدتنفيذ

.هتنفيذعندالغشمنخلوهيجبكذلكإنشائه،عندالتدليسمنالعقدخلويجبفكما

ماأو(الغش)العمدالفعلمناإلعفاءحدإلىالعقديةالمسؤوليةمنالتخفيفيجوزاللذلك

مسؤوليةالمننفسهيعفيأنللمدينصحلوأنهذلك.الجسيمالخطأوهوالعمدبالفعليلحق

،حضمإراديشرطعلىمعلقاالتزامهلكانالتعاقدي،التزامهتنفيذعدمفيالعمدالفعلعن

.حكمهويأخذالعمدبالفعلملحقالجسيموالخطأ.يجوزالوهذا

لتزاماالتنفيذفيالجسيمالخطأأوالغشكانإذاباطاليقعالمسؤوليةمناإلعفاءوشرط

.صحيحايعتبرالشرطفإنأتبعاهمنصادراكانإذاأما.شخصياالمدينمنصادرا



ألحكامتطبيقا":يليماعلىعلق13-106الفصلينص

وأالملغيةأوالمحددةالشروطكلباطلةتعتبرالباب،هذا

ة،الضحياتجاهالمستوردأوالمنتجلمسؤوليةالمقلصة

نبطالتقريرمنوالعلة."منهااإلعفاءشروطكلوكذلك

بالصحةمساسمنفيهلماالحاالتهذهمثلفيالشرط

.المتعاقدينفيهمبماللمواطنينالعامةوالسالمة

ودوجيثبتأناإلعفاءبشرطيتمسكالذيالمدينوعلى

باتإثالمدينعلىاألحوالمنكثيرفيويصعب.الشرطهذا

الشرطهذاكانإذاالسيمااإلعفاء،شرطقبلالدائنأن

كرةتذ"أو"الشحنبوليصة"هيمطبوعةورقةفيمنزويا

فيظاهرغيرمكانفيموضوعةورقةفيأو،"سفر

.ذلكنحوأومطعمأوفندق

فاء،االعشرطلقبولالحاالتهذهمثلفيصعوبتانوتقوم

تبريعفالالشرط،هذايرلمالدائنيكونأناحتمال:األولى

قدرطالشأن:والثانية.الباطنةاإلرادةلنظريةوفقالهقابال

.يبطلهأنللقاضييمكنتعسفيإذعانشرطيعتبر

بأنالدائنيلتزم":علق1204للفصلفطبقا

المرهونالحقأوالشيءحراسةعلىيسهر

بهاافظيحالتيالعنايةبنفسعليهالمحافظةوعلى

نميعفيهشرطوكل.يملكهاالتياألشياءعلى

يمعديعتبرالراهنالمدينمواجهةفيالمسؤولية

:أنهعلىعلق1215الفصلوينص."األثر

منالدائنإعفاءشأنهمنالذياالشتراطيبطل"

."..المرهونالشيءعنمسؤوليةكل

،باطاليقعالمسؤوليةمناالعفاءشرطكانوإذا

علىاالبقاءمعوحدهالشرطيطالالبطالنفإن

ندويستمرأنللعقديكنلمإذاإالقائما،العقد

طالشرالحالةهذهفييبطلحيثالباطل،الشرط

معوالعقد

والفنادقالنزل)المحالتهذهأصحابيعفيشرطكل

أوهالكأوسرقةحالةفيالمسؤوليةمن(والدور

ألثر،اعديميعتبروالزوارالنزالءوأمتعةأشياءتعيب

ماعلىينصالذيعلق743الفصللمقتضياتطبقا

أوالدوريكرونومنوالفنادق،النزلأصحاب":يلي

والمطاعموالمقاهيالحماماتومالكالمفروشةالغرف

وسرقةوتعيبهالكعنيسألونالعامةوالمالهي

فيوالروادالنزالءبهايأتيالتيواألمتعةاألشياء

خدامهمبفعلناشئاذلكأكانسواءمحالتهم،

لويبط.لمحالتهماآلخرينالروادبفعلأوومأموريهم،

اصاألشخمسؤوليةيقيدأويبعدأنشأنهمنشرطكل

."القانونفيمقررهومانحوعلىالسابقين

مسؤولية أصحاب النزل 
الءوالفنادق والدور عن أمتعة النز 

مسؤولية الدائن عن 
الشيء المرهون 

مسؤولية المنتج عن 
ما األضرار التي تتسبب في

منتوجاته المعيبة

الفقرة 
الثانية

الفقرة 
الثالثة

الفقرة 
الرابعة



الصنعأجيرضمانإسقاطأوإنقاصموضوعهشرطكليبطل":أنهعلىعلق772الفصلينصكما

فريطهتعنناشئةالعيوبهذهكانتأوالعيوبهذهقصدعنأخفىقدكانإذااألخصوعلىصنعهلعيوب

."الجسيم

.البناءومقاولالمعماريالمهندسمسؤوليةمنشددالمشرعأنيتضحالفصلينمضمونخاللمن

لكوجعل.العشريبالضمانيعرفماوهو.البناءأشغاللتمامالمواليةسنواتالعشرخاللخصوصا

أووالصنع،البناءفيواألخطاءالعيوبعنالمسؤوليةمنالمقاولأوالمهندسإعفاءشأنهمنشرط

يوب،العهذهإظهاروعدمإخفاءتعمدقدكانإذاخصوصا.األثرعديميعتبرالمدة،هذهخاللمنهاالتخفيف

.الجسيمتفريطهنتيجةكانتأو

فراداألألرواحإزعاجمصدريشكلالبحيثوتكاليفهحجمهفيبسيطاالتقليديالبناءكانأنفبعد

الذيلعمرانياللتمدننتيجةوذلكالبشرية،السالمةيهددالذيللخطرمستقالسببااآلنأصبحوممتلكاتهم،

.سكانالمنآالفإليهايأويسكنيةمجموعاتأوطبقاتشكلفيوعمودياأفقياالمعاصرةالمدينةشهدته

البناءأسلوبعلىسلباتؤثرالتيالربحفيالسريعةوالمقاولينالعقاريينالمنعشينرغبةذلكإلىأضف

ماريالمعوالمهندسالمقاولمسؤوليةفيالتشديدإلىالمدنيةبالتشريعاتدفعتعواملكلهاوجودته،

.المسؤوليةافتراضقرينةعلىوتأسيسهالعام،النظاممنالعشريالضمانبجعل

مسؤولية المهندس المعماري ومقاول 

البناء

الفقرة  
الخامسة



شكرا لكم 

على 

حسن االنتباه 

والمتابعة


