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 :مقدمة

ذا اكن الترشيع يعرب عن اختيارات ال مة و مصالها الع ن ال جهتاد القضايئ يعما   لامة ، فا 

عىل اس مترارية القواعد الترشيعية ، و ذكل من خالل مالمئهتا مع الواقع و النوازل  و القيام 

 .بتجنهبا

 :القضايئ عىل معنيني أ حدهام عام و الآخر خاص و ينطوي مفهوم ال جهتاد 

  ،جهتاد القضايئ، يدل عىل مجموع ال حاكم و القرارات ،الصادرة عن احملامك فاملعىن العام لال 

و قد عرفه بعض الفقه بكونه مجموع اللول اليت تس تنبطها احملامك ، مبناس بة  ،يف مسأ ةل ما

.فصلها يف الزناعات املعروضة علهيا
1

 

 عىن اخلاص فيقصد به، الل اذلي يضعه القضاء بشأ ن انزةل ما ، مبعىن هو تكل أ ما امل

بداعية اليت يبارشها القايض يف بعض الالت اخلاصة ، أ و هو ذكل  العملية اذلهنية ال 

الل اذلي تتخذه هجة قضائية يف مسأ ةل معروضة أ ماهما يف حاةل عدم وجود النص القانوين 

أ و عدم كفايتهالواجب التطبيق أ و مغوضه 
2

فالترشيع مبا يمتزي به من معومية و جتريد ، ل .  

ل حلول وسطى ول ميكنه أ ن خيصص حلول فردية للك الزناعات يضع ا 
3

، ومن مثة  

فال جهتاد القضايئ يؤمن للترشيع مالحقة تطورات اجملمتع من خالل تطبيق النصوص 

ذ  القدمية بروح جديدة ، و املسامهة يف تفسري النصوص الغامضة ، و تمكيل الناقص مهنا ا 

                                                           
1
 01.ص 2موىس عبود ، ال جهتاد القضايئ و دوره يف النظام القضايئ املغريب ، جمةل احملاماة العدد  -  

2
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3
 2100ي ما 2محمد عبد النباري ، جمةل سلسةل ال جهتاد القضايئ العدد  -  
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طالق مفاهمي دون أ ن حيددها ، مكفهوم اخلطأ  مفهوم النظام  غالبا ما يقترص املرشع عىل ا 

أ جل ضبطها و  ال مر اذلي يفتح اجملال أ مام القايض من... العام ، مفهوم حسن النية 

لية املدنية ، ول املسؤ ، و كذا سد ما ابلترشيع من ثغرات ل س امي يف جماحتديد املقصود هبا

ذن . حيث أ فرزت املامرسة مجموعة من صور التعاقد غري معروفة دلى املرشع  فكيف ا 

 تعامل ال جهتاد القضايئ املغريب مع أ حاكم املسؤولية املدنية مقارنة بنظريه الفرنيس ؟

جابة عن هاته ال شاكلية و غريها س نقسم هذا العرض اىل مبحثني و ذكل عىل املنوال  لال 

 :الآيت

  ال جهتاد القضايئ املغريب و الفرنيس يف ميدان املسؤولية العقدية          : املبحث ال ول

 (املسؤولية الطبية منوذجا) 

 حراسة )ال جهتاد القضايئ املغريب و الفرنيس يف ميدان املسؤولية التقصريية : املبحث الثاين

 (منوذجا اليشء
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ال جهتاد القضايئ املغريب و الفرنيس يف ميدان املسؤولية : املبحث ال ول 

 (املسؤولية الطبية منوذجا)  :العقدية

كام هو معلوم يقصد ابملسؤولية العقدية ذكل اجلزاء املرتتب عن ال خالل ابل لزتامات التعاقدية 

مسؤولية ، اخرتان مكوضوع لهذا املبحث دراسة بعض اجلوانب لل لكرثة هذه ال لزتامات ، و نظرا

 :املدنية للطبيب و ذكل لعتبارين 

أ ن املرشع املغريب مل يتعرض كغريه من الترشيعات اىل املسؤولية الطبية ، بل تركها للقواعد  .0

 .العامة يف املسؤولية املدنية غري واحضة املعامل

ل و من املسائ ، كرثة ال خطاء الطبية املرتكبة و تزايد عدد القضااي املعروضة عىل القضاء .2

اليت أ اثرت جدل فقهيا و قضائيا خبصوص هذا املوضوع مسأ ةل طبيعة ال لزتامات امللقاة عىل 

ثبات يف امليدان الطيب ( املطلب ال ول ) الطبيب   ( .املطلب الثاين ) و مسأ ةل وسائل ال 

 الزتامات الطبيب :ال ولاملطلب 

قاة عىل اكهل هذا ال خري ، هل يطرح أ ساس املسؤولية املدنية للطبيب ، قضية ال لزتامات املل

يه لكها الزتامات ببذل عناية ، و ابلتايل جيب اثبات اخلطأ  لقيام مسؤولية الطبيب ؟ أ م أ ن 

 فهيا ما هو من قبيل ال لزتام بتحقيق النتيجة املرجوة ؟

فباس تقراء ال حاكم و القرارات الصادرة عن القضاء املغريب و الفرنيس، جند أ نه مييل يف مجمهل 

ىل تقدير خطأ  الطبيب تقديرا موضوعيا سواء اكن الطبيب مرتبط مع املريض بعقد أ م ل ، ا

معمتدين  يف ذكل عىل املعيار اجملرد اذلي يقوم عىل أ ساس قياس سلوك الطبيب حمدث الرضر 



4  

 

بسلوك الطبيب متوسط من املس توى املهين نفسه و حماطا ابلظروف اخلارجية ذاهتا ، و ان 

، فالقضاء سواء يف دي يعد خطأ  يوجب مسؤولية الطبيبالسلوك العا لك خروج عن هذا

املغرب أ و يف فرنسا  تبىن رصاحة الطبيعة التعاقدية للمسؤولية املدنية للطبيب عىل أ ساس 

حممكة ) الصادر عن اجمللس ال عىل  1795ال لزتام ببذل عناية ، و مثال ذكل القرار عدد 

الطبيب اجلراح ملزم ببذل عناية " اذلي جاء فيه  2101أ بريل  21بتارخي ( النقض حاليا 

الرجل املتبرص يح الضمري و أ ن يسكل يف ذكل مسكل الطبيب اليقظ من نفس مس تواه 

صول  املهين املوجود يف نفس الظروف احمليطة به ، و لك تقصري أ و اهامل من طرفه مناف لل 

."ة يف عمل الطب يرتب مسؤوليته املدنية بثالعلمية الثا
4

و كذا القرار الصادر عن حممكة  

الطبيب يف عقد العالج ، مع كونه ل " اليت قررت بأ ن  0892ماي  21النقض الفرنس ية يف 

ل أ نه يلزتم بأ ن يبذل للمريض عناية ، ل من أ ي نوع اكن ، بل هجودا  يلزتم بشفاء املريض ، ا 

."صادقة ، يقظة متفقة مع ال صول العلمية الثابثة 
5

 

د ال ختصاصات الطبية أ دى اىل  رضورة حتليل ال عامل الطبية و النظر اىل لك غري أ ن تعد

لقاء عئب  ذا اكن ال لزتام ببذل عناية يس توجب ا  ثبات اخلطأ  الطيب عىل امهنا عىل حدة، فا 

املريض يف نطاق العالج مبعناه التقليدي الضيق ، و يسهل عىل الطبيب دفع مسؤوليته ، فا ن 

يت خترج عن نطاق العالج ول تتضمن عنرص ال حامتل تفرض مساءةل لك ال عامل الطبية ال

خالل منه بواجباته ، حيث  ثبات ا  الطبيب عهنا  مبجرد عدم حتقق النتيجة املأ موةل ، أ ي دون ا 

                                                           
4
لس نة  92منشور مبجةل قضاء حممكة النقض العدد  2101أ بريل  21، الصادر عن الغرفة املدنية ابجمللس ال عىل بتارخي  0981القرار عدد  -  
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5
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ذا أ قام ادلليل عىل قيامه بتنفيذ الزتامه  ل ا  يكون جمرد عدم حتققها قرينة تفرتض مسؤوليته ، ا 

تنفيذه يرجع اىل سبب حال بينه و بني ذكل ، و هذه مسأ ةل مس تقر  املتعاقد عليه أ و أ ن عدم

علهيا ال جهتاد القضايئ الفرنيس ، اذلي يقر بأ نه يقع عةل عاتق جراح التجميل ال لزتام بتحقيق 

حبيث يكون مسؤول عن فشل العملية لعدم حتقق النتيجة املرجوة مهنا معتربا أ ن . نتيجة 

تفرضها رضورة عالجية تعد معليات جتميلية، مهنا القرار الصادر عن العمليات اجلراحية اليت ل 

حممكة ابريس اليت أ دانت طبيبا رمغ ثبوت قيامه ابجلهود و اليقظة الالزمني ، ل نه مل يقدم ما 

يربر فشل العملية
6

برفض طلب  0892نونرب  01كام قضت حممكة النقض بفرنسا بتارخي .  

لزتامه بتسلمي بملوضوع قد عللت قضاءها النقض اعامتدا عىل كون حممكة ا كون الطبيب مل حيرتم ا 

.زبونته طقام يرضهيا
7

 

قرار هذا ال لزتام ، فالتوجه الغالب ما عدا يف  يف حني جند القضاء املغريب مضطرب يف ا 

راح ال لزتام ببذل عناية ليس بعض الالت القليةل  حسب علمنا ، هو حتميل الطبيب اجل

ل ن اكن يت ا  شدد مع الطبيب اخملتص يف جراحة التجميل من انحية قدر العناية اليت ، و ا 

تفرض عليه، مما يعد معه الزتاما ببذل عناية مشددة و هذا خبالف ما اس تقر علية ال جهتاد 

و تفاداي لتأ سيس ( حممكة النقض حاليا )القضايئ الفرنيس ، و هكذا ذهب اجمللس ال عىل 

لزتام الطبيب اجلراح ركز فقط عىل اخالهل بأ حد قاعدة اجهتادية خبصوص طبيعة  ا

جراء العملية اجلراحية و هو الالزتام ابلتبصري ، حيث  الالزتامات اليت تقع عىل عاتقه قبل ا 

الطبيب " 2100أ كتوبر  21الصادر عن الغرفة املدنية بتارخي  2119جاء يف القرار عدد 

                                                           
6
 .منري رايض حنا مرجع سابق. مك أ ورده دح -  

7
 .2111يناير . محمد عبد النباري ، املسؤولية املدنية لل طباء ، القطاع اخلاص ط. حمك أ ورده د -  
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جتميلية أ م عالجية يقع عليه ال لزتام اليت جيرهيا   اجلراح برصف النظر عن طبيعة العملية

ببذل عناية ، و عدم ال هامل و التقصري و اختاذ لك التدابري الالزمة ، و أ ن مسؤوليته تبدأ  

عالم املريض و تبصريه باكفة  ذا ما أ خل ابلزتامه اب  جراء العملية اجلراحية ا  حىت قبل ا 

حامتل جناهحا من عدمه و ال خطار والعواقب اليت تنتج عن العملية اجلراحية و مدى ا

."نس بة ذكل 
8

 

و تتلخص وقائع هذا القرار يف كون س يدة اش تكت لطبيهبا من وجود عيب بس يط يف 

ل أ ن  جراء معلية جتميلية هل دون تبعات حصية ، ا  أ نفها ، و بعد حفصها، أ كد لها اماكنية ا 

جراء  العملية اجلراحية اجملراة ابءت ابلفشل ، و لتدارك خطئه ، تكفل و عىل حسابه اب 

قتطع من خاللها قطعة من غرضوف ال ذن ليضعها ابل نف ، فأ لق  معلية جراحية اثنية ا 

بتدائية بأ اكدير تطالب فهيا ابلتعويض عن  هبام تشوها كبريا فرفعت دعوى أ مام احملمكة ال 

الرضر املادي و املعنوي جراء خطأ  الطبيب ، غري أ ن احملمكة رفضت الطلب فأ س تأ نفته 

بتدايئ و قضت ابلتعويض لفائدهتا ، و أ مام  حممكة ال س تئناف بأ اكدير و اليت أ لغت المك ال 

عند الطعن ابلنقض من طرف الطبيب ، قىض اجمللس ال عىل برفض طلبه متبنيا تعليالت 

لهيا  أ ن لك طبيب ملزم ببذل العناية و اجلهد و عدم ال هامل : " القرار ال س تئنايف مضيفا ا 

اذ لك التدابري الالزمة ، و أ ن مسؤولية الطبيب اجلراح تبدأ  حىت قبل و التقصري و اخت

خبار املريض بلك ال خطار و العواقب اليت قد تنتج عن العملية  ذ عليه ا  جراء العملية ، ا  ا 

ذا تعلق ال مر بعمليات تقومي اخللقة  و احامتل جناهحا من عدمه و نس بة ذكل ، خصوصا ا 

                                                           
8
 11.ص 2102لس نة  91القرار منشور مبجةل قضاء حممكة النقض ، العدد  -  
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ما س يقدم عليه من  دلراسات الالزمة ملعرفة نس بة جناهحا وفقأ و التجميل كام عليه القيام اب

ضافة طعم ذ أ ن الهدف ." ا  لزتام الطبيب بتحقيق نتيجة ، ا  فالقضاء مل ينص رصاحة عىل ا 

و املس تفيد مطمنئ بتحقق النتيجة ، فكيف يتحمل اجلراح فقط ، حمدد و الطبيب خمتص 

خالهل   ابل لزتام ابلتبصري اذلي قد ينعكس ال لزتام  ببذل عناية ؟ و الرتكزي فقط عىل ا 

غراق الطبيب لزبونه مبعلومات معقدة علميا، عبارات طبية حمضة قد  سلبا و ذكل عند ا 

 ."بأ ن كرثة املعلومات تهبم املعلومة: " يصعب عىل غري الطبيب فهمها و كام يقال 

  

 املطلب الثاين:   الثبات يف جمال الاعالم الطيب 

يعترب احد الالزتامات امللقاة عىل عاتق الطبيب و اليت تنشا عن العقد  ان الالزتام ابل عالم

الطيب،وتتحدد وفق ما تنص عليه قوانني همنة الطب ما مل ينص العقد عىل زايدة بعض 

الالزتامات،او انقاصها مبقتىض التفاق بني الطبيب و املريض فالطبيب سواء اكن يش تغل 

هو ملزم ابلقيام بواجب الاعالم حنو يف عيادة خاصة،او يف مستشفى عام ،ف 

 .الاعالم هو نفسه يف لكتا الالتني املريض،مفحتوى

ل ان الاختالف يمكن يف ان الطبيب اذلي يبارش معهل يف عيادة خاصة تربطه مع مريضه  ا 

عالقة عقدية حيمكها العقد الطيب ،يف حني ان الطبيب اذلي يعمل يف مستشفى عام ل 

ة مع مريضه ،لن هذا الاخري يمتتع مبرفق عام ،فالتفاوت العلمي و تربطه اي عالقة عقدي

عالم املريض ،و  النفيس املوجود بني الطبيب و مريضه القى عىل عاتق الطبيب الالزتام اب 

 املمتثل يف افادته مبعلومات واحضة وصادقة ابدلاء اذلي يعاين منه وبوسائل عالجه،
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ضافة اىل هجل و اخملاطر اليت قد ترتتب عن العالج ،و  كذا خماطر امتناعه عن العالج ،فا 

املريض للعلوم الطبية ،فان الاةل النفس ية اليت يكون فهيا بسبب املرض اذلي يعاين منه 

.جتعهل غري قادر عىل اختاذ قرار سلمي و معقول
9

   

ف اما فامي خيص الثبات يف جمال الاعالم الطيب ،فان اعامل القواعد العامة يف حتديد امللك

بعبء الثبات يفيض اىل جعل املريض يف دعوى املسؤولية مبثابة املدعي اذلي يتعني عليه 

خطأ  الطبيب ،فعبء الثبات عىل ابلتايل اقامة ادلليل عىل ما يدعيه ،اي اقامة ادلليل 

وفقا للمبادئ التقليدية يقع عىل عاتق املدعي وهذا يف الواقع ما مل خيتلف القضاء عىل اعامهل 

ل انه رمغ هذا من حي ث املبدأ  ،سواء يف القضاء املدين او القضاء الاداري يف فرنسا ،ا 

املوقف املبديئ و بعد الاس تقرار عليه زمنا طويال عدلت حممكة النقض الفرنس ية عنه يف 

 " املدعى عليه"نطاق حمدد ،حيث القت بعبء اثبات اعالم املريض عىل عاتق الطبيب 

ثبات عدم قيام الطبيب فبعد ان اس تقرت حممكة النق ض الفرنس ية عىل الزام املريض اب 

عالمه ملا يزيد عن نصف قرن ،عدلت عن قضاهئا هذا ،حيث القت بعبء  ابلزتامه اب 

 25عهنا بتارخي حصول هذا الالزتام عىل عاتق الطبيب ،وذكل مبوجب المك الصادر  

اذلي تعارض مع املوقف الثابت للقضاء منذ قرارها الصادر بتارخي  و 1997 فرباير
10

29 

 1951. مايو

 1997وقد جاء يف قرار 
11

بأ نه يقع عىل عاتق الطبيب موجب اعالم املريض و يقع عىل  

 .املوجب عاتقه ايضا اثبات تنفيذه لهذا 

م يقع عىل وقد رفضت حممكة الاس تئناف ادلعوى استنادا اىل ان عبء اثبات عدم الاعال

املريض اذلي مل يقم دليال عىل ما يدعيه ،واكنت يف ذكل حممكة الاس تئناف متفقة مع 

موقف حممكة النقض السائد يف ذكل الوقت ،غري انه عند عرض الامر عىل حممكة النقض 
                                                           

 .51 - جسدي حسن خليل ،مدى فعالية رضاء املريض يف العقد الطيب ،القاهرة دار الهنضة العربية عام 2000 ص
9
  

51 ص  1990 ربية ،س نة الهنضة الع د املسؤولية املدنية لل طباء دارسهري منترص ،املسؤولية املدنية عن التجارب الطبية يف ضوء قواع.د  -
10

  

  
11

- Cass. Civ 1
ére  

ch. 25 fév.1997. Pourvoi N : 94-19685.Consulter l’arrêt  sur le lien suivant : 

       http://www.legifrance.gouv.fr 
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 1315املادة  الغت حمك حممكة الاس تئناف ،واكن ذكل استنادا اىل نص الفقرة الثانية من

 :أ نهملدين حيث قررت من التقنني ا

ملا اكن الطبيب يقع عىل عاتقه الزتام خاص ابلتبصري يف مواهجة مريضه، فانه من احملمت "  

عليه ان يثبت انه قد نفذ هذا الالزتام ،وهو ما يتعني معه القول ان حممكة الاس تئناف قد 

آنفا  "خالفت النص املشار اليه أ
12

. 

لقاء و   الفقرة الثانية اليت استند الهيا القرار جندها تقيض بأ نه  1315نظرة يف نص املادة  اب 

و اول "اداء الالزتام ،ان يؤيد ذكل مبا يفيد انقضاء الزتامه  يدعيوابملقابل جيب عىل من "

طريف الالزتام عبء اثبات ما  منما يالحظ خبصوص هذا النص ،انه يضع عىل عاتق لك 

،وحىت يف قرار 1951مايو 29ة مند قرار حممكة النقض الفرنس ي كام يالحظ ان ، يدعيه

 1997فرباير  25

اكنت احملمكة تطبق الشق الاول من هذا النص ،واذلي يضع عبء الثبات عىل     

 دث تغريا جذراي يف موقف اذلي اح 1997و بصدور قرار   (املريض)ادلائن 

 من النص ،واذلي يضع عبء اعمتدت هذه الاخرية تطبيق الشق الثاين  ،احملمكة    

ثبات اداءه الزتامه ( الطبيب)عاتق املدين املهين الثبات عىل       .،حيث الزمته اب 

قرارات حممكة النقض يف هذا اخلصوص ،وميكن اثبات قيامه هبذا الالزتام  وتواترت    

باكفة وسائل الثبات
13

 . 

                                                           
12

 -« Attendu qu’en statuant ainsi que le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis-

à-vis de son patient et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel a 

violé le texte susvisé» 
13

 -Cass. Civ 1 
ére 

 Ch .14 oct 1997 déclare que : « La preuve de l’information donnée par le médecin a son 

patient peut  être faite par tous moyens, et notamment par des présomptions au sens de l’article 1353 du 

code civil  » 
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كبريا خبصوص اثبات الالزتام ان القضاء الفرنيس قد حتول حتول فكخالصة ملا س بق و    

تيان ادلليل  ابل عالم فبعد ان اكن عبء الثبات يقع عىل عاتق املريض اذلي يلزتم اب 

عالمه ،وهذا يتطلب هجدا كبريا ابعتبار ان املريض  قامته عىل ان الطبيب مل يقم اب  ،وا 

يصعب عليه اثبات الواقعة السلبية 
14

. 

قةل يف القرارات املتعلقة بنقل عبء اثبات الالزتام اما ابلنس بة للقضاء املغريب فهناك    

فقد قىض اجمللس الاعىل يف  املريض اىل عاتق الطيب ل عالم يف اجملال الطيب من عاتقاب

 من املقرر فقها "  2005ابريل  27قراره الصادر بتارخي 

يف املسؤولية العقدية ان املدين هو اذلي يتحمل عبء الثبات يف حاةل قضاءا  و   

الالزتام الاجيايب اي القيام بعمل يف حني يتحمل ادلائن العبء املذكور اذا اكن الالزتام 

 " .سلبيا اي الزتاما ابلمتناع عن معل

وقياسا عىل هذا الاجهتاد فان الالزتام ابل عالم اي القيام بعمل هو الزتام اجيايب حيث    

 .م يقع عىل عاتق الطبيب ابعتباره املدين يف هذا الالزتا

اذا راينا فامي تقدم ان عبء اثبات اخلطا الطيب يقع حبسب الاصل عىل عاتق املريض 

  يواهجها املريض يف سبيلاملرضور ،وادرااك للصعوابت اليت 

 الهنوض هبذا العبء فقد حاول الاجهتاد القضايئ عرب ادوات قانونية متعددة رمس   

عاتق املريض املرضور يف دعوى املسؤولية الاس ناد املبديئ للعبء الواقع عىل حدود هذا  

 .يتلقى هبا العالج املرفوعة منه جتاه الطبيب ،او املستشفى اليت

الغاية من ذكل اعفاء املريض من عبء اثبات اخلطأ  الطيب ،او  عىل الاقل التخفيف و  

 .منه 

                                                           
14

 -François Chabas .L’obligation médicale d’information en danger, P 09.  
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وبذكل يكون الاجهتاد القضايئ ،وخصوصا الاجهتاد القضايئ الفرنيس قد خطى خطوة  

حنو التخفيف من عبء الثبات الواقع عىل عاتق املريض ،من خالل اعفاءه من اثبات 

ثبات الزتامه بتبصري املريض باكفة خماطر  الالزتام ابل عالم ،فقد اصبح الطبيب مطالبا اب 

التدخل الطيب ،كام ان رغبة القضاء املغريب يف مواكبة الاجهتادات القضائية الديثة  تبدو 

 .   املسؤولية املدنية و خصوصا املسؤولية الطبية واحضة يف جمال

اد القضايئ املغريب و الفرنيس يف ميدان املسؤولية هتال ج: املبحث الثاين

 .)حراسة اليشء منوذجا)التقصريية 

كل الفعل  الضار اذلي يصدر عن ريية أ و العمل غري املرشوع ،هو ذاملسؤولية التقص

صالحه عن  الشخص عن معد أ و عن غري معد فيسبب رضرا للغري يرتتب عليه الزتامه اب 

.طريق التعويض 
15 

    فراط يف اس تعامل املكننة يف ال  نتيجة  ال خريةوقد تطورت املسؤولية التقصريية يف العقود     

  ،ابلغري أ رضاراتلحق  حوادثيف  ش الصناعية  واس تعامل وسائل النقل اليت تسبباالاور

، وس نقترص هنا عىل دراسة املسؤولية الش يئية ءال ش ياارس هذا ح يرتتب علهيا مسؤولية

 .واملغربية القرارات اليت أ سست لهده املسؤولية  سواء مهنا  الفرنس ية أ مهوذكل من خالل 

يف حوادث السري ومفهوم الراسة مت طبيعة  أ ساس املسؤولية عن حراسة اليشءمركزين عىل 

ىل املبحثلهذا س نقسم هذا   (الاطوس توب)ابجملانقل حوادث السري يف الناملسؤولية عن   ا 

 أ ساس املسؤولية عن حراسة اليشء يف حوادث السري ومفهوم الراسة ال ولمطلبني املطلب 

يف لك من الاجهتاد القضايئ الفرنيس واملغريب مث املطلب الثاين طبيعة املسؤولية عن حوادث 

 .السري يف النقل ابجملان

  

                                                           
029ص مطبعة النجاح اجلديدة البيضاء 2112 ال وىلعبد الق الصايف مصادر الالزتام الطبعة 

15
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أ ساس املسؤولية عن حراسة اليشء يف حوادث السري ومفهوم : ال ول املطلب

 الراسة يف لك من الاجهتاد القضايئ الفرنيس واملغريب

 أ ساس املسؤولية عن حراسة اليشء يف حوادث السري:الفقرة ال وىل  

طاء يف مسؤولية أ ن قرينة اخلة عىل الفرنيس ويف جل الترشيعات الديث قضاءلقد اس تقر ال

ىلل ميكن دفع املسؤولية معها ،قرينة  قاطعة  ياءال ش  حارس  وقوع اخلطاء اكن  أ نادا تبت  ا 

يعترب قرار و .ارات قضائية ه وهدا ما نستشفه من خالل عدة قر ل  يد هل في أ جنيبلسبب 

عن فعل  ملسؤولية أ سسما  أ ول  02/12/0821النقض الفرنس ية املؤرخ س نة  حممكة

الواردة يف املادة  املسؤوليةقرينة  أ نالقرار  قرر هذا حيت ،دون خطاء وأ قاهما ال ش ياء

 اذليالغري الي  اليشءمن القانون املدين الفرنيس يف مواهجة من اكن حتت يده حراسة 0292

ل أ تبات أ نميكن  سبب رضرا للغري ل اهرة او السبب أ و القوة القالفجايئ  الدث هيدم ا 

وان يضل سبب انه مل يرتكب اي خطاء ا أ تباتي ينسب اىل الفاعل ول يكف ل اذلي ال جنيب

 0892س نة DESMAES ذاكل الاجتاه يف القرار املعروف ب تأ كدوقد  ،جمهول الدث

 ىىل هذا املس تو تراجعا ع احدث  0899الفرنس ية س نة  ،لكن مع صدور قرار حممكة النقض

يف وقوع الرضر  خبطئهادا تبت مسامهة الضحية  جزئيايعفى  أ نالارس ميكن  أ نقررت  حيامن

ىللكن القضاء املغريب دهب ، اخلطاء اليت بنيت علهيا  ةان قرين،قوهل كل باكرت من د ا 

ه نا أ تبتدفع مسؤوليته اىل ادا  املس ئولجيوز معها  ل ،قرينة قاطعة  ال ش ياءمسؤولية حارس 

ئة او قوة قاهرة او خلطاء طار  لظروفجع اما ر فعل ما اكن رضوراي ملنع الرضر وان الرضر ي

جاء يف  وهدا ماالفريد من نوعه   99ادا القضاء املغريب ضل حبيس نص ق ل ع  ،املرضور 

ال عىلقرار اجمللس 
16

ابلرابط  لن  ر حممكة الاس تئناف اثر نقضه لقرا، 0812سابقا س نة  

عتد بوجود وقع نتيجة خطاء املرضور دون ان ي  الادثاكتفت ابلقول ان  الاس تئنافحممكة 

قامة س نع الرضر،  مت جاء يف  قرار اجمللس الشئ قام ما يف وسعه مل حار  أ نادلليل عىل  اب 

                                                           
16
 0892الالزتامات والعقود املغريب مصادر الالزتام الطبعة الثانية الكز بري نظرية الالزتامات يف ضوء قانون  مأ مون 

 .292ص
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خطاء الضحية  أ تباتمن املسؤولية  اىل جانب  ال عفاءانه ل ميكن    0890س نة  ال عىل

 لميني بل جيب أ ن تبني احملمكةومنحاز ل  ،اكن يسري برسعة حمدودة املس ئولابن ترصحي احملمكة 

 .قد فعل لك ما اكن رضوراي لتجنب الرضر املس ئولدا اكن ما

2211جتاه القضاء املغريب اد جند حممكة الاس تئناف اباكدير س نة كل الاوسار عىل د
17

نصت  

مع  تالءمل  برسعةسائق الس يارة اكن يرس  أ ن،  الادثةمن وقائع  يؤخذعىل ،وحيت انه 

بدليل  الادثةحماوةل لتفادي وقوع  بأ يةكام انه مل يقم ... املاكنية اليت اكن يتواجد هبا  الظروف

قرارهبشلك املطلوب، غري انه يف هدا القرار رمغ  الفرامل يس تعملانه مل  مل يفعل  املس ئولابن  ا 

ىل أ يضاالرضر دهب  ملنعما اكن رضوراي  قبل  الالزمالاحتياط   تتخذ القول ابن الضحية مل ا 

قداهما من خلو الطريق مما حمكت معه احملمكة بتشطري  ابلتأ كدعىل عبور الطريق ،وذكل  ا 

 . واملس ئولوتوزيع املسؤولية بني الضحية 

  مسؤولية حراسة ال ش ياء لقياملكن يشرت ط يف حراسة اليشء  املسؤولية أ ساسهدا ادا عن 

مفهوم  فهاهورضرا بسبب هدا الشئ  حيدثوان  ءيتوىل حراسة اليش أ نتوفر رشطني 

  الراسة يف لك من القضاء الفرنيس واملغريب ؟

 مفهوم الراسة:الفقرة الثانية 

 :  موقف القضاء الفرنيس 

هو  حارس اليشء أ ن نظرية الراسة القانونية  ومقتضاه ية يعتنق اكن القضاء الفرنيس يف البدا

واس تغالهل ة قانونية متكنه من اس تعامل اليشء هل كقاعدة عامة سلط تثبتالشخص هو اذلي 

الراسة القانونية مل تصمد يف الاجتاه القضايئ الفرنيس  قابته ،لنظريةوالترصف فيه وتوجهيه ور

الراسة الفعلية وذكل عرب قرار حممكة النقض الفرنس ية الشهري  بنظريةحتول اىل الاخد   حبيث

 يضل حارسه مىت ب السرية املرسوقة لواذلي قىض ابن صاح 0820بقرار فرانك س نة 

 خرجت من حتت يده بفعل الرسقة 

                                                           

 17  2111بتارخي 212مكة الاس تئناف اباكدير عددرار صادر عن حمق
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 :موقف القضاء املغريب 

الراسة الفعلية  والراسة القانونية فقد قضت ابتدائية  نظريةلكن القضاء املغريب تردد بني 

ادلار البيضاء يف المك
18

آدااملاكل   أ ن، 0882س نة  أ جلنحيالصادر يف امللف  809/0عدد    أ

وابلتايل يعترب حارسا   فان الراسة تنتقل اىل هذا ال خري ل صلحهاشاحنته اىل مياكنييك سمل 

رضارمما تلحقه الشاحنة من  ومس ئول  .ابلغري ا 

2112بشلك نس يب س نة ابلراسة الفعلية  اعتدالغرفة اجلنحية يف ال عىل اجمللس  اما
19

 

اىل  تفريط لها اىل ان تنتقل منه وبدون  الس يارة يسال عهنا مبقتىض حراس تهوقررت ان ماكل

 .مدنيا عنه  مس ئولمل يكن  اذليالغري 

 يف النقل ابجملان  املسؤوليةطبيعة  :املطلب الثاين

 يف القضاء الفرنيس :الفقرة ال وىل 

د العقدية ادا اكن الناقل قد تعه املسؤوليةلقد اس تقر القضاء الفرنيس عىل تطبيق قواعد 

ول مبوجب هد  مبوجب عقد نقل بتوصيل املسافر يف مقابل اجر نقدي الزتم الاخري بأ دائه لل 

ىلالعقد ،واس ند دكل  السالمة وهذا  ما ورد يف قرار حممكة النقض الغرفة  بضامن الالزتام ا 

مل يتوفر هدا املقابل النقدي  أ د أ خرالقضاء الفرنيس مسلاك   واخذ،  0809املدنية س نة 

قصريية ادا مت النقل بدون مقابل نقدي ولو تجتاهه حنو تطبيق قواعد املسؤولية ال وداكل اب

اكن تكون لناقل مصلحة يف معلية النقل وابلتايل تطبيق قواعد  أ خرتضمن مقابل من نوع 

اخلطاء ادا اكن النقل قد مت دون مقابل نقدي وهذا  أ تبات أ ساسالتقصريية عىل  املسؤولية

  0192عدد 0899النقض الفرنس ية س نة  ورد يف قرار حممكةام
20

. 

  

                                                           
18

العطار يف كتاب النرضية  دتار بن امحمك اشار هل اخمل   الصادر يف امللف اجلنحي809/0ابدلار البيضاء افا المك عدد بتدائيةاحملمكة الا 

 291العامة لاللزتامات يف ضوء القانون املغريب ص

209ص10جمةل قضاء اجمللس الاعىل عدد 
19

  
20

 02وهيب خطاب املسؤولية املدنية لناقل الاشخاص ابجملان دراسة قضائية مقارنة دار الفكر العريب ص  
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 يف القضاء املغريب :الفقرة الثانية

القضاء املغريب هو يف جمال  الثابتالسري فان  حادثهاء اةل النقل ابجملان والترضر من جر يف ح

يؤكد تطبيق  اذلي ال مروليس العقد  أ لتقصريي ال ساسالارس تكون عىل  مسؤولية أ ن

ولقد ورد ذكل يف احد  اخملاطرعىل هدا النوع من  ( ع ل ق)من 99مقتضيات الفصل 

 09/10/0899املؤرخ يف   ال عىلاجمللس  قرارات
21

العقدية  املسؤوليةوادلي جاء فيه ان 

التقصريية املنصوص  املسؤوليةللناقل تضل قامئة ما دام املسافر مرتبطا ابلناقةل ول حتل حملها 

اجمللس دكل يف  أ كد عدم وجود مقبل نقدي ،وقد ةليف حا أ لمن ق ل ع 99علهيا يف الفصل 

ختضع نفس الس نة يف قرار هل وادلي ورد فيه مسؤولية الناقل حنو الراكب يف حاةل النقل ابجرة 

لقواعد املسؤولية العقدية حس امب رتبه العقد ،مما ميكن معه مبفهوم اخملالفة انه يف حاةل عدم وجد 

ىلهذا الاجتاه يودي  أ نلتقصريية ،حصيح مقابل نقدي  تطبق قواعد املسؤولية ا نصافعدم  ا   ا 

ىلقد خدمة  اذليالناقل ابجملان   مغطاةمسؤولية الناقل ابجملان تكون  أ نالراكب املترضر لكن  ا 

 حمرك، ذاتعىل العرابت الربية  ال جباريبعقد التامني 

  

                                                           
29ص02/0898قرار منشور يف جمةل القضاء والقانون العدد 

21
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 : خاتمة
حىت عىل بل  اختالف هناكفرنيس واملغريب خنلص اىل انه من خالل املقارنة بني القضاء ال  

ىل غياب النصوص الترشيعية  وذكل راجع  مس توى لك من الاجهتاديني  املنضمة لهذه  ا 

 . الطبية  ال خطاريف اجملال  املسؤوليةاملسؤولية ونقصد هنا 

هذا التطور نالحظ أ ن هناك نوع من التطور يف املسؤولية املدنية وابخلصوص التقصريية ، كام

يعد  اذ القضاء الفرنيس املذكورين خاصة القرارات الصادرة عن الاجهتاديني هل تاذلي أ سس

 .هو من أ سس للمسؤولية عن حراسة  ال ش ياء
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 الئحة المراجع
 الكتب : 

بري نظرية الالزتامات يف ضوء قانون الالزتامات والعقود املغريب مصادر الكز  مأ مون -

 0892الالزتام الطبعة الثانية 

 مطبعة النجاح اجلديدة البيضاء 2112عبد الق الصايف مصادر الالزتام الطبعة ال وىل  -

الطبعة الاوىل   العامة لاللزتامات يف ضوء القانون املغريب النظريةاخملتار بن امد العطار  -

 مطبعة النجاح 2100

طباء و اجلراحني ، دار الفكر  - . اجلامعي طمنري رايض حنا يف مؤلفه املسؤولية املدنية لل 

2100. 

طباء ، القطاع اخلاص ط -  2111يناير . محمد عبد النباري ، املسؤولية املدنية لل 

جسدي حسن خليل ،مدى فعالية رضاء املريض يف العقد الطيب ،القاهرة دار الهنضة  -

 2000العربية عام 

نية سهري منترص ،املسؤولية املدنية عن التجارب الطبية يف ضوء قواعد املسؤولية املد -

طباء دار الهنضة العربية ،س نة  0888لل 

ابجملان دراسة قضائية مقارنة دار الفكر  ال شخاصوهيب خطاب املسؤولية املدنية لناقل  -

 العريب

  اجملالت: 

 2جمةل احملاماة العدد  -

 2112س نة  2جمةل احملاماة العدد  -

 2100ماي  2القضايئ العدد  الاجهتادجمةل سلسةل  -

  2102لس نة  92جمةل قضاء حممكة النقض العدد  -



18  

 

 10جمةل قضاء اجمللس الاعىل عدد  -

 02/0898جمةل القضاء والقانون العدد  -

 

 املواقع الالكرتونية: 

http://www.legifrance.gouv.fr        

 

 املراجع ابلفرنس ية : 

-François Chabas .L’obligation médicale d’information en danger 

P9. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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