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 مقدمة      
يعتبر التأمين من المسؤولية من أهم صور التأمين عن اخطار بحيث     

التطورات االقتصادية و التكنولوجية مما  يعرف انتشارا واسعا بالنظر الى 
 أدى الى اتساع المسؤولية المدنية . 

وتعرف هذه األخيرة بكونها الزام المسؤول بأداء التعويض للطرف  
المضرور في الحاالت التي تتوفر فيها شروط هذه المسؤولية )الخطأ،  

بكونه عقد يتعهد ، فحين يعرف بالنيول التأمين 1الضرر، العالقة السببية ( 
بمقتضاه شخص يسمى المؤمن ان يعوض شخص آخر يسمى المؤمن له عن 
خسارة احتمالية يتعرض لها هذا االخير مقابل مبلغ مالي المؤمن له بدفعه 

 للمؤمن .

وارتباطا بهذا الموضوع يعرف التأمين من المسؤولية عقد يتضمن بوجبه 
لغير عليه بدعوى المسؤولية  كل االضرار التي تلحق المؤمن له جراء رفع ا

2. 

أما عن مجال انطباق هذا النوع من التأمينات فيمكن حصرها في في  
االضرار الالحقة باألشخاص الذين يدخلون في حكم الغير كما تحددهم 

 القواعد العامة للمسؤولية المدنية .

بها ويذكر المؤرخون أن أصحاب القوافل التجارية التي كان العرب يقومون  
عرفوا نظام التأمين اذ كانوا يتفقون فيما بينهم على اقتسام الخسائر التي قد  
تلحق بأحد القوافل ،و كانت المشاركة تحتسب إما بالنسبة األرباح التي يحققها  
كل قافلة أو بحسب رأسماله و مهما كانت المشاركة أو االتفاق فإنه ال كثيرا  

ث تقنين التأمين البري فإنه قنن اول عن التأمين المعروف حاليا. أما من حي
ميالدية إثر الحريق الذي شب في مخبزة وأدى إلى اتالف  1666مرة سنة 
الف منزل و ألف كنيسة فظهر  التضامن من أجل تقديم  13حوالي 

المساعدات لمنكوبي الحريق و انشئ مكتب الحرائق في لندن ويعتبر هذا 
 .3ميناتالمكتب أول نقطة تعطي انطالق لتنظيم تأ
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إن عقد التأمين عن المسؤولية ال يختلف في طبيعته عن سائر عقود التأمين  
عبر خضوعه لمضمون التعريفات المبينة أعاله و باعتباره تأمين عن  
األضرار فهو يخضع لمبدأ التعويض بخالف التأمين على األشخاص الذي  

لمبدأ ال يخضع لمبدأ التعويض، بخالف التأمين عن األشخاص ال يخضع 
التعويض و ان كان هذين النوعين من التأمين يلتقيان في كونهما يضمنان  
لإلصابات تلحق الجسم ، فالتأمين عن المسؤولية هو ادن تأمين عن االضرار 
و يتفق في ذلك مع التأمين عن األشخاص ،إال أنه يختلف مع هذا األخير في 

ى شخصين اثنين  كونه تأمين لدين في ذمة المؤمن له كما ال يقتصر عل
المؤمن و المؤمن له بل يمتد إلي شخص ثالت هو المضرور ، بينما التأمين  
عن األشياء تأمين لشيء مملوك للمؤمن له، و يقتصر على المؤمن و المؤمن 
له، اذ محل التأمين على األشياء هو ما للمؤمن له من المال ، أما محل 

 ن مال .التأمين عن المسؤولية فهو ماعلى المؤمن له م

تتجلى أهمية التأمين عن المسؤولية في الحياة االقتصادية و اجتماعية فقد 
طور من نظام المسؤولية المدنية للموثق  من التحمل الفردي إلى التحمل 
الجماعي لألخطاء الصادرة عن الموثقين عن طريق االشتراك في مؤسسة 

ضمان حقوق التأمين أو صناديق الضمان ...و في نفس الوقت ساهم في 
 المتعاقدين لدى الموثق من الضياع بسب أخطاء الموثق . 

 مدى نجاعة التأمين عن المسؤولية في ضمان حقوق المتعاقدين ؟ 

 من خالل هذه اإلشكالية يمكننا طرح األسئلة التالية : 

 ماهي االثار المترتبة عن عقد التأمين ؟ 

 ي عن مسؤوليتهم ؟و مدى الزامية تأمين الموثق العصري، العدل و المحام

 وسوف نحاول االجابة عن هذه األسئلة من خالل التصميم التالي:  

 المبحث األول: أحكام العامة لتأمين عن مسؤولية الموثق 

 المبحث الثاني: تجليات عقد التأمين على مهن التوثيق 
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 المبحث االول : االحكام العامة لعقد التأمين  
عقد التأمين شأنه شان جل العقود البرامه يستغرق عدة مراحل في الغالب 

ما تسبقه مرحلة تمهيدية ثم تليها مرحلة نهائية لهذا العقد سنتناولها  
بالتفصيل في )المطلب االول( على ان نتناول في )المطلب الثاني (عن 

 اثار عقد التأمين  

   التأمين عقد إبرام مراحل :  االول   لمطلبا
 ابرام لحظة معرفة الن ، بالغة اهمية يكتسى  التأمين عقد ابرام عن ديثالح
 مصالح على سواء الخطورة بالغة قانونية نتائج عليه تترتب العقد هذا

 ابرام تاريخ تحديد اهمية دراسة يفرض ما وهو ، له المؤمن او المؤمن
 ان الى بها يمر التي المراحل عن الحديث قبل(  االولى الفقرة) التأمين عقد

 (  الثانية الفقرة) االركان مكتمل كعقد النهائية حالته على يستوي

   التأمين عقر ابرام تاريخ  تحديد  اهمية االولى الفقرة
 واخطرها العقد هذا مسار في  لحظة اهم ، التأمين عقد ابرام لحظة تعتبر   

 العقد بهذا  المزتبطة القانونية االثار من الكثير الن نظرا ، االطالق على
:  جوهري سؤال عن بالجواب تفعيله يتوقف ، قانوني كإلتزام اليه منظورا

 . بعد يبرم لم ام التأمين عقد ابرم هل

 من التأمين عقد إبرام تاريخ معرفة يكتسيها التي االهمية هذه وتتحدد    
 :  4يلي ما منها نذكر ان يمكن عدة نواحي

 اذا ما معرفة في اهميته له التأمين عقد فيه ابرم الذي الوقت معرفة:  اوال
  التأمين مبلغ كان ولئن انه ذلك ، ال أم التأمين مبلغ بدفع ملزم المؤمن كان
 بحصول وعدما وجودا يرتبط له المؤمن لفائدة بصرفه المؤمن يلتزم الذي

 منه المؤمن الخطر يقع ان يجب بل اليكفي هذا فإن ، عليه المؤمن الخطر
 حكم في يكون فإنه ذلك قبل الخطر وقع اذا ألنه ، التأمين عقد قيام بعد

 بدفع يلتزم ال المؤمن فإن وبالتالي التأمينية بالتغطية المشمول الغير الخطر
 .  له المؤمن لفائدة التأمين مبلغ

 
 36 ص، التأمين، لقانون العامة النظرية في محاضرات  المالكي، الحسن 4
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 الموقف تحديد في اهمية له  التأمين عقد فيه ابرم الذي الوقت معرفة: ثانيا
 قيمة اشتداد حالة في له المؤمن يتخذه ان يجب الذي السليم ، القانوني
 .عليه المؤمن الخطر

  فإن ، التأمين عقد ابرام قبل حصلت الخطر زيادة كانت فإذا وهكذا   
  وان عليه المؤمن عليه يطلع  بأن ملزما يكون ان المفترض له المؤمن
 في سيكون واال المؤمن طرف من اليه القدم التأمين اقتراح صلب يضمنها
  بالتقيد ملزم يكون له المؤمن فإن العكس كان واذا ،.  لها الكاتم وضع

 بإشعار تلزمه والتي التأمينات مدونة من 24 المادة 5في الواردة بالمسطرة
 المسطرة احترام ،مع  مضمونة رسالة بواسطة التفاقم بحالة المؤمن

  ناشئ الخطر تفاقم كون بين تميز والتي الفصل هذا في عليها المنصوص
 .ارادته عن خارج فعل عن أو له المؤمن فعل عن

 هالك حالة في اهميته له التأمين عقد فيه ابرم الذي الوقت معرفة: ثالثا
 الهالك هذا كان اذا ما بحسم الحكم يختلف اذ ، الضمان موضوع الشيئ
  فإننا قبله الهالك حصل اذا النه بعده او التأمين عقد ابرام قبل حصل
 6. التأمينات مدونة من 50 الفصل في الواردة االحكام امام سنكون

   التأمين عقد  ابرام منها يمر  التي المراحل :  الثانية الفقرة
  التأمين اقتراح تلقي مرحلة او  التحضيرية المرحلة ، مرحلتين هناك مبدئيا

 ( ثانيا) التأمين عقد ابرام مرحلة ثم( اوال)

  اقتراح تلقي مرحلة أو  التأمين   عقد إلبرام التحضيرية المرحلة:  اوال
 :  التأمين

 للطرف التعاقدي العرض عن طرف كل الستعالم مرحلة المرحلة هذه تعد
 على والمساعدة منه المؤمن بالخطر المرتبطة المعلومات جمع أي اآلخر
           7. عدمه من التأمين قرار اتخاذ

 
  التأمينات مدونة من ،24 المادة الى الرجوع 5
 يعد  لم او العقد  اكتتاب وقت اتلف قد  عليه المؤمن الشيئ كان اذا باطال التأمين يعتبر" على تنص التي التأمينات مدونة من 50 المادة 6

 ." لالخطار معرضا
 93ص ، معالل فؤاد   7
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 بتسليم وسيطها أو التأمين شركة بقيام االستعالم هذا يتحقق وعمليا        
  وهو التأمين اقتراح أو التأمين بطلب يسمى محررا التأمين، في الراغب

 وجه على تتضمن المؤمن طرف من مسبقا إعدادها يقع استمارة العادة في
 وقيمته وأوصافه عليه المؤمن الخطر ماهية حول توضيحات طلب التحديد
 .                          معرفتها المؤمن يود التي التوضيحات من وغيرها المالية

  وتوصل التأمين لمقترح له المؤمن تعبئة ففور الحال وطبيعة          
  اتخاذ إما: أمرين عن يخرج لن األخيرة هذه موقف فإن بها، التأمين شركة
 (.                      ثانيا) بقبوله قرار اتخاذ أو( أوال) التأمين اقتراح رفض قرار

 المؤمن ضمنها التي المعلومات قائمة على  بناء:  التأمين اقتراح رفض(: 1
  قد مندوبها، أو التأمين شركة طرف من عليه المعروضة االستمارة له

 أحد ال فحينئذ مصلحتها، في يكون لن التأمين قرار أن األخيرة هذه ترى
 غير هي بل تغطيته، في التأمين طالب يرغب الذي الخطر بتأمين يلزمها
 عرض مجرد هو التأمين  مقترح ألن رفضها أسباب بإبداء حتى ملزمة
 ال ولهذا أساسها، على التعاقد يتم أن يمكن التي الشروط لمعرفة تمهيدي

  التأمينات مدونة من 10المادة أشارت هذا  والى الطرفين، من ايا يلزم
 المؤمن، وال له المؤمن ال التأمين اقتراح اليلزم:"مايلي على نصت حينما

 ". التأمين  عقد بواسطة إال المتبادلة التزاماتهما والتثبت

 .     التأمين باقتراح القبول( : 2: 

 قد  لشركة مغريا عرضا التأمين اقتراح في الواردة المعلومات تكون قد   
 أن عليها الحالة هذه في لها، مصلحة ضمانه المراد الخطر تأمين في ترى
 شروط يتضمن للمعلومات بيانا عليه تعرض وأن بذلك له المؤمن تشعر

 الضمانات الوجوب سبيل على تتضمن أن يتعين والذي التغطية،
  المرتبطة واالستثناءات الضمانات هذه وسعر بها المتعلقة واالستثناءات

 .     بها

  التأمين عقد مشروع بين الخلط اليجب أنه إلى اإلشارة تبقى           
 القوة مستوى إلى اليرقيان االثنين كان إذا أنه ذلك المعلومات وبيان

 أمام له المؤمن وضع هو االثنين من الغرض أن طالما للعقد الملزمة
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 أمره من كافية بينة على يكون حتى عليها بناء سيتعاقد التي الشروط
 فحكما وموضوعا، حكما يختفان االثنين فإن عدمه، من التعاقد قرار التخاذ

 التأمين عقد مشروع له المؤمن بتسليم المؤمن يلزم لم المغربي المشرع
 عقد مشروع فإن ومضمون المعلومات، بيان تسليمه في فقط األمر وحصر
  النهائي التأمين عقد شروط لكل ومتضمنا مفصال الغالب في يأتي  التأمين

 سوى يتضمن وال ومجمال مختثرا يأتي المعلومات  بيان أن حين في
 العقد تفاصيل باقي دون النهائي التأمين لعقد والجوهرية األساسية الشروط
 .    األخرى

 بمقتضى المغربي المشرع بتدخل اآلن، تغير الوضع هذا لكن           
  القانون بتنفيذ 2016 غشت25 بتاريخ 1.16.129 رقم الشريف الظهير

 بمدونة المتعلق 17.99 رقم القانون وتتميم بتغيير القاضي 13.59 رقم
 قبل للمؤمن يسلم المؤمن أن على العاشرة مادته في وتنصيصه التأمينات
 للمعلومات بيانا أو السعر يتضمن العقد مشروع من نسخة العقد اكتتاب
 هذه وسعر بها المتعلقة واالستثناءات الضمانات الخصوص على  يبين

 8. له المؤمن والتزامات الضمانات

 التأمين  لعقد النهائي  االبرام  مرحلة: ثانيا

 يفرغ ان يجب القبول هذا فإن ، المؤمن بقبول  التأمين اقتراح حظي اذا   
 العالقة طرفي ارادة ينقل الذي هو العقد هذا الن ، مكتوب عقد اطار في

 ووحده ، االرادة لهذه القانوني التفعيل حالة الى الخمود حالة من التأمينية
 9. ذالك يتولى من  التأمين بوليصة شكل في المفرغ التأمين عقد

  وقتا شروطه وصياغة التأمين عقد انجاز يستغرق  ما غالبا عمليا لكن   
  وتاريخ التأمينه اقتراح قبول تاريخ بين له المؤمن فإن وبالتالي ، طويال
 يريد الذي الخطر تبعات وحده يتحمل بأن مهددا يكون  ، التأمين عقد ابرام
 المشرع اجاز الوضع هذا في للسقوط وتفاديا ، ضده نفسه يؤمن ان

  االتفاق التأمينية العالقة لطرفي التأمينات مدونة من 11 المادة بمقتضى
  طريق عن التأمين عقد لقيام  السابقة الفثرة خالل للخطر وقتية تغطية على

 
  38الحسن ملكي ، م.س ص   8
 94م،س ،ص ، معالل فؤاد   9
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 المؤمن التزام بموجبها يتقرر المؤقتة التغطية بمدكرة تدعى وقتية مذكرة
 . وقوعه عند الخطر بتحمل

 أو التأمين شركة تسلمها وقتية بوليصة هي ؛ الوقتية التغطية مذكرة    
 يتعهد وبموجبها ، النهائية التأمين بوليصة انشاء قبل له للمؤمن وكيلها
 من  1 المادة عرفتها تشريعيا  ، له للمؤمن التأمينية التغطية بضمان المؤمن
 . التأمينات مدونة

  العامة شروطه وتبين ، التأمين عقد تجسد وثيقة هي  ؛ التأمين  بوليصة
 ،  والخاصة

  بوليصة تأتي ان يجب انه  عل التأمينات مدونة من 12 المادة نصت لقر
 هذا في والخاصةالمحددة العامة الشروط تتضمن وان مؤرخة التأمين
 10المثال سبيل على الفصل

   التأمين عقد تعديل: ثالثا

  بعض تصحيح او الحذف او االضافة الى العقد اطراف ارادة تنصرف قد
 تتم ان يجب الحالة هذه ففي ، االصلي التأمين عقد في المضمنة الشروط

 التي التأمينات مدونة من11  الفصل بمقتضيات تقييدا كتابة التعديالت هذه
 االصلي التأمين عقد في تغيير او اضافة كل اثبات يجب  انه على تنص

  االطراف، من وموقع مكتوب ملحق بواسطة

االثار المترتبة عن التأمين على المسؤولية المدنية   : الثانيالمطلب 
 .للموثقين

عند توفر جميع الشروط عن المسؤولية للموثقين، تتوفر مجموعة من    
( ثم التزامات 1)فقرة  المؤمن عاتقتقع على  تالتزاما ثار المتمثلة في،اال

 ( 2المؤمن له )فقرة  عاتقتقع على 

 
 40الحسين الملكي ،م،س، ص 10
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 . التزامات المؤمن األولى:الفقرة 

مات التي  نه من بين االلتزاأمن مدونة التأمينات على  19نصت المادة    
 .المؤمن نجد التعويض عن الضرر عاتقتقع على 

ساس إما  و الموثق ترجع باألأخطاء المرتكبة من طرف العدل غلب األأان 
ها، وفي كال ذو التأخير في تنفيأ، عاتقهملعدم تنفيد االلتزامات الملقاة على 

المالية، ومن ضرار التي تلحق المتضرر تتعلق بذمته  غلب األأالحالتين فإن 
و تعويض  أالمستحق له يكون بحسب إما تعويض عيني  11ثم فالتعويض 

ن التعويض النقدي فهو الذي يغلب الحكم به في دعاوى أال إ  12بمقابل
ويكون عبارة عن مبلغ  النقود يدفعه  13صلالمسؤولية المدنية باعتباره األ

 صابه . أالمسؤول للمتضرر لجبر الضرر الذي 

ثار المترتبة عن قيام مسؤولية العدل أو الموثق،  هم األأنقدي يعد  فالتعويض ال 
خالل لى المصروفات التي اضطر المتضرر بسبب اإلإ  ضافةإلوهو يشمل با

و الموثق والخسارة التي لحقته من هذا الخطأ، أأو الخطأ الذي وقع فيه العدل  
 وبالتالي يكون محقا في الحصول عني التعويض عما لحقه من ضرر.

المتعلق بخطة العدالة، أو قانون   16.03وبالرجوع سواء الى القانون    

المشرع لم يتحدث عن التعويض  لناالمنظم لمهنة التوثيق، يتبين  32.09
من حيث شروط استحقاقه وانقضائه الى غير ذلك، ماعدا ما نص عليه  

من  94ندوق الضمان وفقا لما نصت عليه المادة صبمناسبة الحديث عن 

 .32.09قانون 

و أهو ما يجعل التعويض المستحق نتيجة تحقق المسؤولية المدنية للعدل      
، وعليه فإن حق 14قواعد العامة للقانون المدنيلاحكام الى  الموثق، يخضع أل

غير الن العمل أالمضرور في التعويض ينشأ من وقت وقوع الضرر، ذلك 

 
 نتيجة االخالل بااللتزامالتعويض هو " المقابل الذي يلتزم الشخص بدفعه الى المصاب جبرا للضرر الحاصل له  11
الطبعة الثانية سنة  الرباط،دراسة تحليلية على ضوء الفقه والقضاء " مطبعة طوب بريس  المدنية،مرزوق ايت الحاج: " المسؤولية  12

 .141 ص، 2005
 .1094ص ؛  الثاني،المجلد  االول،االلتزامات " الجزء ر مصاد  المدني،" الوسيط في شرح القانون  السنهوري؛عبد الرزاق  13
 .،ع،ملمن، ق،  100، 99، 98, 78, 77انظر في هذا الشأن الفصول  14
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مشروع هو مصدر الحق في التعويض، فإن تحقق الضرر من وقت صدور 
ذا حصل الضرر إما أهذا العمل، وجد الحق في التعويض من ذلك الوقت، 

ال من وقت تحقق إخاطئ فإن الحق ال يوجد  مضي زمن اقتراف العمل ال  دبع
 .15ركان المسؤوليةأقت هو الذي تكتمل فيه ون هذا الالضرر، أل

وتبعا لما سبق بالنسبة لحالة المسؤولية المدنية للعدل والموثق فإن التعويض 
تجاه اركان قيام مسؤولية أيصبح مستحقا من تاريخ صدور الحكم وثبوت 

 . 16يالعدل أو الموثق بحكم نهائ

المقضي به الذي قضت به  الشيءيترتب على صدور حكم حائز لقوة    
المحكمة لصالح المتضرر بحقه في التعويض عما لحقه من ضرر، لكن لم  

، ومن تم يستحيل 17و الموثق في حالة عسرأيستطيع تنفيد الحكم لكون العدل  
و الموثق في حالة عسر، ومن ثم أ لعليه تعويض المضرور وإن العد

لم يشير  1925ماي  4هير ظيستحيل عليه تعويض المضرور، وإن كان 
ذا إي مقتضى من مقتضياته،  ألى التأمين عن المسؤولية المدنية  للموثق في  إ

خطاء جباريا ، ووعي من المشرع من األإكان التأمين اختياريا وليس 
وذلك بتحصين المتعاقدين بشكل مسبق قون،  ثالتي قد يقع فيها المو  والهفوات

خطاء الممكنة والمحتملة التي قد تصدر عن واأل تاالختالالوحمايتهم من 
قرار نظام محكم وفعال من شأنه، إرادي، فتم إو غير أرادي إالموثق بشكل 

يفعل تأمين المتعاقدين وتأمين مصالحهم، وذلك من خالل فرض تأمين مسبق 
ن هذا أ 32.09ومن مستجدات قانون  ياطيةاالحتوزيادة في الضمانات 

من نفس القانون الموثق بالتأمين   27لزمت المادة أذ إلزاميا، إالتأمين صار 
ذ ال يحق له ممارسة مهامه إعلى المسؤولية المدنية ومسؤولية التابعين له 

ن عقد أما يفيد بدالء كل سنة برام عقد التأمين، وكذلك مطالبته باإلإون د
، وقد تبنى  التأديبيةال سيعرض للعقوبات إالتأمين المذكور ال يزال مستمر و

 
 .427؛ " نظرية االلتزامات في ضوء االلتزامات والعقود المغربي " ص؛ مأمون الكزباري 15
كثر أرق الطعن العادية او غير العادية، للتوسع لم يعد يقبل اي طريق من ط ثصبح باتا بحيأد بالحكم النهائي هو الحكم الذي يقص 16

 .وما بعدها 244ح العملي لقانون المسطرة المدنية، ص: ، الشرالطالب مد الكريعبلى إيرجع 
ة صعوبات تجاريا حل محله نظام معالج فالس الذي يعد نظامافع ديونه المدنية خالفا لنظام اإلالعسر هو توقف الشخص عن د  17

 .ة المنظم حاليا في مدونة التجارةالمقاول
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المشرع المغربي إجبارية التأمين لحماية الحقوق المتعاقدين في حالة ثبوت 
 خير. و من هم في عهدته من عسر هذا األأالمسؤولية المدنية للموثق 

عاله، يغطي أتضى  طار المقإهكذا فالتأمين عن المسؤولية المدنية للموثق في  
 ما يلي: 

 . خطاء المهنية الصادرة عن الموثق شخصياأ( المسؤولية عن األ

خطاء المهنية للمتمرنين لدى الموثق وكذلك تلك ب( المسؤولية عن األ
 طار المهني. جرائه والمرتكبة في اإلإالصادرة عن 

داء ألى إ يدخال مؤسسة التأمين في كل دعوى ترمإمما يتعين معه    
تعويض عن المسؤولية التقصيرية المهنية للموثق، حتى يستطيع المضرور ال

من استفاء التعويض من شركة التأمين، والزيادة في الضمان لم يقتصر 
وجد تأمينا  ألزام الموثق بتأمين مسؤوليته بصفة شخصية وإنما  إالمشرع على  

طراف مع معانا في حماية األإخر جماعيا، في حاالت حددها حصرا، أ
ي هذا التأمين الجماعي بواسطة صندوق ضمان الموثقين  دالموثق، ويؤ

الذي كان منظما  ،9418يداع والتدبير في المادة ضمن مالحق صندوق اإل

فرد له القسم أالملغى، حيث  1925ماي  4من ظهير  39طار الفصل إفي 

صندوق الضمان للموثقين هو   19وهدف  32.09السادس من القانون 
قضاء بها عليهم لفائدة  مداء المبالغ المحكوأالحلول محل الموثقين في 

 ثفي ثال ، 20لياآداء ليس مطلقا وطراف المتضررة، والحلول في األاأل
و في حالة عدم أداء،  و نائبه في األأفي حالة عجز الموثق    ،حاالت الرئيسية

ن يؤديها المؤمن للموثق، وكذلك في حالة انعدام أ كفاية المبالغ التي يجب
ن هذا الصندوق يؤذي التعويض في حدود المبالغ أالتأمين، لكن مع العلم 
عاله، وهذا ما أمن القانون  96ليه المادة إشارت أالمتوفرة لديه حسب ما 

رات الصادرة احد القرأخدت به محكمة االستئناف بالدار البيضاء في أ

 
 .كيفية تسيير صندوق ضمان الموثقيننه لم يصدر بعد النص التنظيمي الذي يحدد أتجدر االشارة  18
 .عالهأمن المشار اليه  96و95و  94انظر المواد  19
تحث عنوان حماية المتعاقدين في الوثيقة الرسمية على ضوء   ،شهادة الماستر في القانون الخاص ، رسالة لنيلرشيد بلحسن 20

 .110ص  .16.09و  32.09القانونين 
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من ضياع  ةطراف المتضررذا المشرع المغربي حماية منه لألإ ،21عنها 
حاط استحقاقهم للتعويض بمجموعة من أحقوقهم في التعويض حيث 

ن وجد في حالة عسر، وذلك بحلول شركة التأمين  إالضمانات االحتياطية 
خيرة من هذه األ  ىالمؤداء، وفي حالة عدم كفاية المبالغ المالية  دمحله في األ

يمكن رفع دعوى الحلول على صندوق ضمان الموثق محلها كحل احتياطي 
 .32.09كرسه القانون 

ن المشرع المغربي يجب عليه التدخل أليه في الختام إشارة لكن ما يجب اإل
ته المدنية قبل والتنصيص صراحة على وجوب تأمين العدل على مسؤولي

 .22مع الموثق ةمزاولة مهامه بالموازا

 . الفقرة الثانية: التزامات المؤمن له
من مدونة   20المؤمن له في المادة    التزاماتنص المشرع المغربي على      

 التأمينات التي جاء فيها؛  

   .و االشتراك في المواعيد المتفق عليهاأبأن يؤدي قسط التأمين  (1

يه والتي دبرام العقد بكل الظروف المعروفة لإن يصرح بالضبط عند أ( ب2
   .تي يتحملهالخطار اؤمن من تقدير األمن يمكن الأمن شأنها 

جال المحدد في العقد، التصريحات التي قد ألى المؤمن في إ( بأن يوجه 3
ذا كان هذا القسط إجل تحديد مبلغ قسط التأمين،  أتكون ضرورية للمؤمن من  

  .متغيرا

من هذا القانون بالظروف   24ن يصرح المؤمن، طبقا للمادة أ ( ب4
   .المنصوص عليها في بوليصة التأمين والتي ينتج عنها تفاقم االخطار

 
 2007، ابريل  10، منشور بمجلة الملف ، عدد  2006\10\16، المؤرخ في محكمة االستئناف بالدار البيضاء 1|3626قرار عدد  21

 .190, ص : 
 .112. م .س .ص رشيد بلحسن 22
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ثارة ضمان المؤمن، إلى  إن يؤذي  أن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه  أ ب  (5
ية لوقوعه  الموال 23يامأبعد تقدير خالل خمسة أوذلك بمجرد علمه به وعلى 

تجاه المؤمن امن خالل هذه المقتضيات ، يمكن القول بأن التزامات المؤمن له  
 ة:  ثتتلخص في ثال

   .و اشتراك التأمينأبدفع قسط   التزاموال: أ
ن قسط التأمين هو المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن من أ   
جل تغطية الخطر المؤمن منه، وقد عرفته المادة االولى من مدونة أ

 . التأمينات

و جزء منه يؤدي طبقا للمادة أداء قسط التأمين  أن عدم  ألى  إوتجدر االشارة    
و تخفيض ألة فسخ العقد ندار بأداء تحت طائإلى إمن مدونة التأمين  86

من نفس القانون على استثناء   87و االيراد، وقد نصت المادة أرأس المال 
 من هذا الجزء بخصوص التأمين على الحياة.

لى وكيله المأذون له بالقبض  إو أما المؤمن نفسه أداء قسط التأمين أويتم    
ن شهادة أيصاال بذلك، وقد اعتبر القضاء المغربي إمقابل تسليم المؤمن له 
 .ثبات الوفاء بقسط التأمين وليس فقط قرينة على ذلكإ التأمين تعتبر وسيلة 

 . زمة عن الخطرالثانيا: اإلدالء بكل البيانات ال 
 وعية وشخصية زمة يمكن تقسيمها الى نوعين، موضالالبيانات ال

الموضوعية: هي التي تتعلق بموضوع الخطر المؤمن منه وفي هذا 
الموضوع المتعلق بالتأمين عن المسؤولية المدنية للموثقين فإن المؤمن له  

 .نواع العقودأتعلقة بجميع مدالء بكل البيانات والمعلومات الملزم باإل

روفه الشخصية ظفة البينات الثانية: تتعلق بالشخص المؤمن له وتتناول كا
خطاء التي يكون قد ومركزه القانوني، وكذلك عقود التأمين السابقة واأل

ارتكبها ومدى حرصه على عدم وقوعه في الخطأ، ومدى قدرته على دفع 
 .24قساط التأمين أ

 
 .من مدونة التأمين 87و  86و  24و  20الرجوع للمواد  23
 110م،س، ص:فؤاد معالل ،  24
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ما تلقائيا، وإما عن طريق إهذه البيانات كلها تقدم من طرف المؤمن له 
  .شكل مطبوعسئلة مكتوبة في أجابة عن اإل

لزم المؤمن له أن يبين أنه خد بنظام التقرير التلقائي ألأالمشرع المغربي 
جميع الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير 

خدت أسئلة المحددة الذي لى نظام األإشارة االخطار التي يتحملها، دون اإل
لزم في أالسويسري الذي  به بعض التشريعات ومن بينها قانون التأمينات

جية الموجهة ذسئلة النمومادته الرابعة طالب التأمين بالجواب كتابة عن األ
 له من طرف المؤمن.

 . المؤمن له بإخطار المؤمن عند تحقق الخطر التزام:  االثث
قرب وقت ممكن في ظرف أن يخبر المؤمن وفي أيجب على المؤمن له 

الحادث الذي يتحقق به الخطر المؤمن منه،  كثر بوقوع يام على األأخمسة 
فيدة ولمساعدته في التعرف على الظروف التي موإحاطته بجميع البيانات ال

التدابير الضرورية   التخاذلى إوقع فيها هذا الحادث، لكي يبادر المؤمن 
للمحافظة على حقوقه، ومنعها من الضياع ، كما يجب على المؤمن له تبليغ 

ن يعمل على قدر المستطاع بحصر أبوقوع الحادث والسلطات المختصة 
 .25ضيق الحدودأالضرر في 

حد وكالئه الذي، ألى  إو  ألى المؤمن نفسه  إما يوجه  إعالم  و اإلأوهذا االخبار  
 برم معهم المؤمن له العقد، وذلك تبعا لما تنص عليه وثيقة التأمين. أ

ال معينا خطار فالمشرع المغربي لم يشترط شكوبخصوص شكل هذا اإل
إلعالم المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه، وقد يتم هذا االعالم بواسطة 

و عن طريق  أو عن طريق الهاتف  أو برقية  أو رسالة عادية  أرسالة مضمونة  
ق المؤمن تو بشك شفوي، ويقع عبئ االثبات هذا االعالم على عاأاالنترنيت  

  ة المسؤوليي التأمين عن  أا النوع من التأمينات  ذجل في هله، ويبتدأ سريان األ
و أمن يوم المطالبة الودية  ابتداء 26من مدونة التأمينات  16طبقا للمادة 

 القضائية للمؤمن من طرف المضرور. 

 
 .1993محمد اغريس ، التأمين من االضرار في التشريع المغربي ، مطبعة دار قرطبة ، الطبعة االولى ، سنة    25
 .من مدونة التأمين المغربية 16المادة   26
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وفي حالة اخالل المؤمن له بواجباته هاذه يحق للمؤمن ان يوجه له اندار 
مبلغ التأمين رخم تحقق الخطر   بدفع قسط التأمين، رافضا تنفيد التزامه بدفع

المؤمن منه ، شريطة وجود اتفاق خاص به وتضمينه بعقد تأمين بحروف 
 بارزة .

 

 لمبحث الثاني : تجليات عقد التأمين على مهن التوثيق ا
يعتبر التأمين من المسؤولية المدنية من أنواع التأمين على األضرار الذي 

تأمين لدين المسؤولية المؤمن له تجاه الغير يتميز بطابعه التعويضي ،فهو 
الضحية ، لذلك سمي " بتأميل المديونية " أو " خصوم " الذمة للمؤمن له ، 

 27مما يعطيه خصوصية غير منازع فيها

والتأمين من المسؤولية المدنية قد يقتصر أو المسؤولية العقدية أو يشملها 
لة إبرام التأمين فإن المؤمن أال أنه في حا، 28معا حسب اختيار المؤمن له

يضمن الخسائر واألضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له 
كيف ما  29من ق ، ل ، ع. وذلك 85مسؤوال عنهم مدنيا بموجب الفصل 

 30كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤالء األشخاص.

 إذا ثبت هذا حق لنا التساؤل عن مدى إلزامية تأمين كل من الموثق والعدل
والمحامي عن مسؤولية المدنية ؟ هذا ما سنحاول التطرق له في ) المطلبين  

، ثم مطلب اول()التاليين( من خالل تأمين الموثق من مسؤولية المدنية 
 . (ثاني مطلب )المدنية  امن مسؤوليتهموالمحامي إمكانية تأمين العدل 

 المطلب األول : تأمين الموثق عن مسؤولية المدنية. 

المنظم لمهنة التوثيق العصري ال   1925ماي    4لمقتضيات ظهير  برجوعنا  
ما يجعل من مسألة التأمين باألمر اإلجباري بل ترك له حرية االختيار  دنج

، رغم األهمية العظمى للتأمين ، ووعيا من المشرع بالمخاطر  التي أصبحت 
 

 محمد كمو ،التأمين من المسؤولية المدنية ، أطروحة لنيل دكتورة في قانون الخاص ، كلية الحقوق أكدال الرباط السنة الجامعية  27
 29ص  2001/2002

 32محمد كمو ، المرجع نفسه ، ص 28
29  
30  
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ة ، الفرد في حياته اليومية خصوصا في مجال المهن القانونية الحر يتعتر
بضرورة جعل التأمين إجباريا في هذا   مناديةوهو ما جعل األصوات تتعالى  

من جعل مسألة  09-32مما حذا به وفي إطار قانون   31القطاع بالذات
منه تنص على أنه  26التأمين عن المسؤولية المدنية باألمر اإللزامي فالمادة   

هنية وأخطاء  يتحمل الموثق مسؤولية األضرار المترتبة عن أخطائه الم
المتمرنين لديه وأجزائه وفق قواعد المسؤولية المدنية يلزم كل موثق بالتأمين  
عن المسؤولية المدنية يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة 

  مهامه " 

 09-32الفقرة األولى : مزايا التأمين من خالل قانون  

دون قصد ، يتدخل  لتجنب األخطاء التي يمكن أن تصدر عن الموثق عن
التأمين في هذه الحاالت لتعويض الخسارة ، لذلك يمكننا القول بأن أهم مزايا  

 التأمين هي حماية مصالح المواطنين . 

إن التأمين على المسؤولية المدنية للموثقين من " المزايا القليلة التي جاء بها  
والذي جعل " وهو القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ،  09-32قانون 

مسألة تأمين الموثقين على ومسؤوليتهم المدنية أمرا إلزاميا بحكم القانون ،  
ولعل النص على إلزامية التأمين سينعكس إيجابا على مردودية مهنة التوثيق  
عموما ، وسيخفف من معاناة المتضررين من أخطاء الموثقين ، خصوصا  

لية اختيارية في بعض وأن الوضع في المغرب الزال يجعل من التأمين عم
تعترض الفرد في حياته  هذا رغم المخاطر الجمة التي اصبحت  32المهن ،

جعل االصوات الحرة وهو ما اليومية خصوصا في مجال المهن القانونية 
جعل التامين اجباريا كما قلنا سابقا وخصوصا في تتعالى منادية بضرورة 

 33هذا القطاع بالذات. 

 
محمد الكشبور ، المهن القانونية الحرة ، انطباعات حول المسؤولية والتأمين ، مقال منشور بالمجلة المغربية قانون واقتصاد التنمية  31

 151ص  1991سنة  25عدد 
،  يقصد بالتأمين االختياري التأمين الذي يقبل عليه األشخاص  من تلقاء أنفسهم لخدمة مصلحة دون أن تلزمهم الدولة بذلك 32

وينحصر دور الدولة في هذا النوع من التأمين في وضع القواعد التي تحكم العالقة بين المؤمن والمستأمن حتى ال يستغل الطرف 
األول الثاني في شروط العقد يقصد بالتأمين االحتيالي التأمين الذي يقبل عليه األشخاص من تلقاء أنفسهم أنفسهم لخدمة مصلحة من 

 مصالحهم .
ه 1414االسالمية دار النفائس لبنان، الطبعة االولى، سنة لطيف ال محمود ، التامين االجتماعي في ضوء الشريعة عبد ال 33

 37.38،ص
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كان دائما فارغا  باالضافة الى ان صندوق الموكل اليه ضمان حقوق الضحايا  
بعيدين عن االنصاف اذ ان سجن وما زال ضحايا اخطاء بعض الموثقين 

عند بل االخير يجبر  مهامه ال يجبر الضرر ،الموثق وحرمانه من مزاولة 
، ارجاع الحالة لما كانت عليه وتمكين كل ضحية من حقوقه وتعويضاته 

ما ينص عليه حسب الموظف العمومي والغريب ان الموثق يحضى بصفة 
عكس باقي  عند الخطأ القانون اال ان الدولة ترفع يدها عن التعويض 

الدولة مواجهة دائما الموظفين العاملين في المرافق العمومية التي يمكن 
 34.مرتبطة بوظائفهم بالتعويض عند ارتكابهم اخطاء 

للتخفيف من  كاليتان شركة التامين وصندوق الضمان  الثانية :الفقرة 
 الموثق  مسؤولية 

قواعد المسؤولية المدنية فان الملزم باداء التعويض المترتب  بالرجوع الى 
وال مجال الحالل غيره في اخالله بالتزاماته يكون هو المدين شخصيا عن 

سؤولية التقصيرية  غير ان احكام قواعد المذلك اال في حاالت استثنائية 
عن ذلك اذ يقوم قبل الشروع  في ادائه مهامه بالتأمين عن  للموثق تختلف 

حالة اضراره باحد  الحالل شركة التامين محله في التعويض المسؤولية 
 المتعاملين معه بمناسبة ممارسته لمهامه.

فانه ال مجال الحالل غير انه اذا تبين عمدية الفعل الضار من طرف الموثق  
اذ يقع عبئ اداء التعويض على في هذا الصدد بالتامين الشركة المكلفة 

 محله حالة عسره .الموثق شرعيا واحالل صندوق ضمان الموثقين 

ضمان الموثق محل هذا االخير في وتجدر االشارة الى ان احالل صندوق 
فقد جاء القانون  يتوقف على عسر الموثق واالدالء بما يفيد ذلك داء اال

المحكوم بها لالطراف ليحدث هيأة خاصة يعهد اليها باداء المبالغ  32.09
 5178قرار لمحكمة النقض عدد "قضى وفي هذا الصدد في حالة عسره .

بالزام  3/1/4676/2009في ملف مدني عدد  29.11.2011المؤرخ في 
باإلجراءات المتعلقة بتامين فعالية العقود وانهم مسؤولون الموثقيين بالقيام 

من ق.ل.ع فانه 78عن اخطائهم المهنية حسب الفصل  عن االضرار الناتجة  

 
 8.12.2009بتاريخ  3004العدد المصطفى صفر ، مرسوم بدل ظهير ، جريدة الصباح المغربية  34
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صندوق تامين  خطأ فعل ما كان يجب االمساك عنه وال يتم احالل يعد 
الة عسر هذا االخير الموثقين محل الموثق المتسبب في الضرر اال في ح

."35 

للموثق بالتامين عن مسؤولية تابعه الذي يساعده في وقد سمح المشرع 
مختلف اجراءات التوثيق وعلى هذا االساس يمكن للمتضرر الرجوع اما 

الموثق اال اثبات الفصل  على التابع او المتبوع اوعليهما معا وما على 
 .ليتحلل من المسؤولية8836

ائدة االطراف  ويهدف صندوق الضمان الى ضمان اداء المبالغ المحكوم بها لف
من  حالة عسر الموثق او نائبة او عدم كفاية المبلغ المؤدى المتضررة في 

 من ق37 94  طرف شركة للتعويض عن الضرر وهذا مانصت عليه المادة  
32.09 

من 94المادة يضع تعريفا للعسر المشار اليه في وبما ان المشرع لم 
القرارات التي صدرت في هذا ومن خالل االطالع على بعض  32.09ق

الذي القضائي يتوسع كثيرا في تحديد مفهوم العسر المجال يتبين ان العمل 
باداء التعويض المحكوم به للمتضرر يلزم بتحققه صندوق ضمان الموثقين 

ية اموال المدين  على ان العسر هو عدم كفاواذا كان الفقه والقضاء متفقين 
اغالق مكتب الموثق  لألداء فان محكمة النقض اعتبرت في اكثر من مناسبة  

 .38قرينة على ثبوت عسره والفرار خارج ارض الوطن يعتبر 

بان محكمة الموضوع لم يثبت لها مالئمة   39وهكذا قضت محكمة النقض
من خالل ما عرض عليها وهو ما اوردته في علتها من ان ذمة الموثق 

بشان المعني باالمر لم تتمكن الثابت من المراسلة الصادرة عن النيابة العامة  
 

االثنين منشور بمجلة مدينة ميديا   3/1/4676/2009ملف مدني عدد  29.11.2011مؤرخ في  5178قرار محكمة النقض عدد  35
18.12.2007 

 هي األشياء هذه أن تبين إذا حراسته، في التي األشياء من الحاصل الضرر عن يسأل شخص كل"من ق.ل.ع  88ينص الفصل  36
 :يثبت لم ما وذلك للضرر، المباشر السبب

 الضرر؛  لمنع ضروريا كان ما فعل أنه - 1
 ".المتضرر لخطأ أو قاهرة، لقوة أو فجائي، لحادث إما يرجع الضرر وأن - 2

على انه يهدف الصندوق الى ضمان المبالغ المحكوم بها لفائدة االطراف المتضررة في حالة عسر   94الثالثة من المادةتنص الفقرة  37
 او انعدام التامين الموثق او نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التامين للتعويض عن الضرر 

ق االمن التعاقدي ،مداخلة ضمن اشغال اللقاء الدولي المنعقد كاداة لتحقيعبد الرحيم ازغودي ، صندوق ضمان الموثقين  38
 تحت عنوان االمن التعاقدي وتحديات التنمية   2014ابريل 18.19بتاريخ ،بالصخيرات 

 )غير منشور( 3514/1/2/2010في الملف عدد 18.10.2011القرار الصادر بتاريخ  39
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الطاعن ان الموثق يتوفر على  المصالح المختصة من القبض عليه ولم يثبت  
 ممتلكات يمكن ممارسة الحقوق عليها.

المحكمة استندت في قضائها قضت محكمة النقض بان  40وفي قرار اخر
طويلة مغلق منذ مدة بان المحل على محضر اخباري افاد فيه عون التنفيذ 

 الختفائه بسبب كثرة الديون .وان المعني باالمر لم يعثر عليه 

 والعدل  للمحامي المدنية المسؤولية  على التأمين:  التاني  لمطلبا
 

  تحل حيت عليها للتأمين محال تكون أن تقبل عموما   المدنية المسؤولية إن
 بها المحكوم التعويضات أداء أجل من ، المتضرر محل التأمين شركة
 خالل من المهني الممارس ضد المرفوعة المسؤولية دعوى في عليه

  يدفعونها التي التأمين اشتراكات

 

 للمحامي  المدنية المسؤولية على التأمين: األولى الفقرة
( اوال)المتضرر لفائدة بالتعويض ملزما كان المحامي مسؤولية تبت إدا

 الحق منحه المشرع فإن المحاماة مهنة ممارس تحيط التي لالخطار ونظرا
 ( تانيا) المهنية أخطائه عن التأمين في

 التعويض  استحقاق مظاهر: اوال
 عند نقديا تعويضا يكون وقد ممكنا كان ادا عينيا التعويض يكون قد

 . اإلستحالة

  فإنه وبالتالي ممكنا العيني التنفيد فيها يكون ما المحامي التزامات من إن
 في بخطئه يتسبب النه كدلك تكون ال التزاماته أكتر ولكن عليه يعبر

 التزام فهو القضاء أمام موكله عن بالدفاع المحامي كالتزام تنفيذها إستحالة
 ملم محامي بصفته منه  المطلوبة والحذر الحيطة وتوخي عناية ببدل

 قد يكون المهني العرف أو القانون تطلبها التي العناية يبدل لم فادا ، بالمهنة

 
 )غير منشور( 2735/1/2/2008عدد في الملف المدني  16/01/2010الصادر بتاريخ 81رقم القرار  40
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 ألن عندئد العيني للتنفيد محل وال إلتزامه تنفيد  إستحالة في بخطئه تسبب
 .ممكنا يعد لم االلتزامات تنفيد

 بعمل قام ألنه مستحيال تنفيده يكون المهني السر المحامي أفشى ادا وكدلك
 تقبل فهي     حوزته في التي  للودائع ائتمانه عن أما القانون عليه يمنعه
 . العيني التنفيد

 المحامي مسؤولية نطاق في العيني للتنفيد المجال أنه سبق مما ويستشف
 . بالتسليم إلتزامه باستثناء المهنية

 التعويض طريق  عن التنفيد_ 

 . مصدرها كان أيا االلتزامات جميع في يقع  بالتعويض المحامي التزام إن

 خسارة من المتضرر مالحق أساس على التعويض يقدر أنه هي والقاعدة
 تقديرها في اعتمدته ما تبرر أن المحكمة وعلى كسب من فاته وما

  الضرر حقيقة بشأن رقابتها بسط من النقض محكمة تمكن حتى التعويض
 41بالمدعي لحق الدي

 في مطلقة بسلطة تتمتع التي الموضوع لمحكمة الضرر قدير ويرجع
 . المضرور بها تعوض  التي الوسيلة اختيار لها أن كما تقديره

 المسؤولية   عن التأمين: تانيا
  تحل حيت عليها للتأمين محال تكون أن تقبل عموما المدنية المسؤولية إن

 أجل من(  المحامي) له المؤمن الحر المهني الممارس محل التأمين شركة
 .ضده المرفوعة المسؤولية دعوى في عليه بها المحكوم التعويضات أداء

  عنها وتنتج أخطاء يرتب قد المهنية بأعماله قيامه إطار في فالمحامي
 يواجهها أن عليه يصعب بحيت جسيمة تكون قد أضرار الغير أو للزبون
 المسؤولية عن التأمين إلى يلجأ األخطاء هده متل تفادي اجل ومن بمفرده
 .به الالحقة األخطار من حماية له يوفر ،فالتامين المدنية

 
 ، األعلى المجلس قضاء توفيق عبدالعزيز أورده 97_ 390 مدني ملف في111985_ 10بتاريخ 2749 عدد قرار 41

 .42ص,2006 االولى: ط,  البيضاء الدار الجديدة مطبعة والعقود االلتزامات قانون
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  التأمين عقد بابرام المكلفة الجهة أن النقطة هده في إليه التنبيه يجب وما
 قانون من91 للمادة طبقا الهيئة مجلس هي للمحامي المدنية المسؤولية عن

 42.الرابع بندها في الحالي المحاماة

 ما هذا العدول؟ عن فماذا ، والموثق المحامي بخصوص هدا ثبت إدا
 .الموالية الفقرة في له التطرق سنحاول

 للعدول  المدنية المسؤولية على التأمين: التانية لفقرةا

 الغير رجوع ضد له المؤمن  تأمين  به يقصد المسؤولية عن  التأمين كان إذا
 الفعلي الضرر عن بالتعويض  ومطالبته مسؤوليته  ،بسببوتحقق عليه

 43.  تقصيرية أم عقدية المسؤولية كانت سواء له، الحاصل

 من مسؤوليتهم،البد من التأمين العدول إمكانية مدى في الخوض وقبل
 من أو   العدالة لخطة المنظم 16/03 قانون خالل ومن أنه إلى اإلشارة
  عن بالتامبن العدول يلزم مقتضى أي نجد ال له التطبيقي المرسوم خالل

 . مستخدميهم أو تابعهم أخطاء أو الشخصية اخطائهم عن سواء مسؤوليتهم

 مسألة المدنية مسؤوليتهم من العدول تأمين أن منه نستشف أن يمكن ما لكن
 تنص التي 16/03 قانون من 70 المادة مقتضيات في ورد ما اختيارية

 إلى المسند االختصاصات إلى باإلضافة التنفيذي المكتب يمارس" أنه على
 رئيس إلى المخولة بالمهام المساس ودون ،  القانون هدا بمقتضى الهيئة
 : التالية المهام الهيئة

 . سيرها حسن على ويسهر الجهوية المجالس عمل ينسق_

 "بالمهمة الخاصة التقاعد أو  االجتماعي  واالحتياط التأمين عقود يبرم_ 

  أن مند بذلك طالبو فقد اجباره وضرورة التأمين بأهمية العدول من ووعيا
  عن المنبثة التوصيات خالل من مشروعا الزال 16/03 قانون كان

 الندوة عن المنبثقة تلك وخصوصا   ، هيئتهم تنظمها التي العلمية الندوات
 : فيها جاء والتي 2000 ابريل 15_14بتاريخ  الهيئة نظمتها العلمية

 
 . 158:المغربي،ص التشريع في المحامي موحى،مسؤولية الحمزاوي الدكتور  42
 .10:ص1993 قرطبة دار ،مطبعة المغربي التشريع في األضرار عن ،التامين اغريس محمد  43
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 توجيه المحترم العدل وزير السيد من المغرب لعدول الوطنية الهيئة تلتمس
  تضمين,الهيئة قدمته الذي قانون ملتمس بمناقشة المكلفة  اللجنة إلى تعليماته
  يتعلق فيما أساسيين عنصرين الدرس قيد يوجد الذي القانون مشروع
 :وهما العمل   بآليات

  اخطار على التأمين والتقاعد،وكدا  العدول  للسادة اإلجباري التأمين حق /أ
 44..." المهنة

 بدفع ملزم المؤمن جعل العدول مسؤولية من التأمين شأن من فإن وهكذا
 الذي األمر ،وهو العدل مسؤولية ثبوت حالة في للمتضرر التعويض مبلغ

  التوتيقية العملية من للمتضرر ويكفل العدل، كاهل عن العبئ من يخفف
 ضرورة من مناص نرى وال به، المحكوم التعويض اقتضاء في حقه

 .المدنية العدول مسؤولية من التأمين إجبارية

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العلمية الندوة بمناسبة الدكتور القاها ،مداخلة بالمغرب الشرعي التوتيق لمهنة الجماعية الممارسة بنستي، الدين عز   44

 .11:ص2000 ابريل15_ 14 بتاريخ القضائية، للدراسات الوطني بالمعهد المغرب لعدول الوطنية الهيئة نظمتها التي
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 خاتمة: 

باعتبار اهمية الموثق في صون حقوق المتعاقدين و اشاعة أمن التعاقدي  
الرسمية على العقود ، بينهم، و لكون المهام المنوطة به في اضفاء الصبغة 

والمسؤولية الخطيرة التي يتحملها كان لزاما اخضاع أعماله لرقابة سواء  
منها الداتية أو االدارية أو القضائية ، و هي رقابة ليست في منطق الشك 
في نزاهته و ال تهدف لمجرد كشف عن اخطائه لغرض معاقبته و إنما  

المستفدين من خدمتها و  بهدف تفعيل العمل التوثيقي حماية للمهنة و
مساعدة الموثق قصد الرقي بالمهنة و اكتساب الثقة و االئتمان لدى 

المتعاملين معه في ضبط حقوقهم و اشاعة االمن التعاقدي و القانوني وكذا 
 تفادي المساس بسمعة المهنة و ضمان سيرها.

 ان دراسة عقد التأمين عن مسؤولية الموثق نجده يخضع للقواعد العامة
اء من حيث انشاء او من حيث آثاره ، إال انه يتميز ببعض ٠للعقود سو

القواعد الخاصة التي يخضع لها من أهمها نجد حسن نية التي ان تسود بين  
الموثق و شركة التأمين لكونها ال ترتبط  بهذه االطراف فقط بل تمتد 

دهة تقوم آثارها إلى الغير المؤمن لهم المتعاقدين لدى الموثق كما أنها نج
 على فكرة حماية الطرف الضعيف الذي يعتبر في نظري هو المتعاقدين .

و بذلك نجد المشرع المغربي الزم الموثق العصري بالتأمين عن مسؤوليته  
 على خالف الموثق العدل لم يلزمه لذلك نقترح مايلي : 

الزامية العدل الموثق بالتأمين على مسؤوليته لضمان حقوق المتعاقدين  -
وصا ان أغلب النزاعات أمام المحاكم نجدها تتعلق بالتوثيق العدلي خص

نظرا المرتكبة من طرف العدول من بينها عدم كفاءة العدول وضعف 
 التكوين. 

كذلك بخصوص  الرقابة على الموثق العصري نجد المشرع قد شدد في   -
عل الرقابة مقارنة مع الرقابة على العدول ، وان كان المشرع المغربي  ج

اغلبية العقود يختص كل من الموثق والعدل على حد سواءو بذلك فإن لهم 
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نفس المسؤولية وهذا مايجعل يميل إليى توحيد فترة التمرينبين العدل 
 والموثق .

 توحيد الجهات المتعلقة بالرقابة بين العدل و الموثق. -
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 والمراجع: الئحة المصادر                          
 مدونة التأمينات  -
 ظهير االلتزامات و العقود  -
 المنظم لخطة العدالة  16.03قانون  -

 المتعلق بالتوثيق العصري 32.09قانون  -

 المنظم لمهنة المحاماة   28.08قانون  -

 الئحة المراجع        
 .2014 الثالتة الطبعة الراط، االمان دار ، المدنية المسؤولية ، العرعاري بدالقادرع

  مدونات ضوء على تحليلية دراسة التأمين قانون في الوسيط ، معالل فؤاد  
 2011 الرباط رقراق أبي دار ، الجديدة  التأمينات 

  موجود   PDF عن عبارة كتيب  ، التأمين قانون في محاضرات ، راضية مشري  
 انترنيت  على

،كلية العلوم  التأمين لقانون  العامة النظرية في محاضرات  المالكي، الحسن  
 القانونية و االقتصادية واالجتماعية فاس 

 والقضاء  الفقه ضوء على تحليلية  دراسة المدنية، المسؤولية: " الحاج ايت مرزوق  
 .2005 سنة الثانية  الطبعة الرباط، بريس طوب مطبعة" 

"    االلتزامات مصادر المدني، القانون شرح في الوسيط"  السنهوري؛ الرزاق عبد  
 . الثاني المجلد االول، الجزء

 "  المغربي والعقود االلتزامات ضوء في االلتزامات نظرية "  الكزباري؛ مأمون  

  حماية  عنوان  تحث الخاص، القانون في الماستر شهادة  لنيل رسالة بلحسن،  رشيد  
 .16.09 و 32.09  القانونين  ضوء على  الرسمية الوثيقة في المتعاقدين

 قرطبة دار مطبعة ، المغربي التشريع في االضرار من التأمين  ، اغريس محمد    
 .1993 سنة ، االولى الطبعة ،

  قانون في دكتورة لنيل أطروحة ، المدنية  المسؤولية من  ،التأمين كمو محمد  
 2002-2001  الجامعية السنة الرباط أكدال الحقوق كلية ، الخاص
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  ، والتأمين المسؤولية حول انطباعات ، الحرة القانونية المهن ، الكشبور محمد  
 ١٩٩١ سنة  ٢٥ عدد  التنمية واقتصاد قانون المغربية بالمجلة منشور مقال

 دار االسالمية الشريعة ضوء  في  االجتماعي التامين ، محمود ال اللطيف  عبد  
 األولى الطبعة لبنان، النفائس

 3004 العدد المغربية الصباح جريدة ، ظهير بدل مرسوم ، صفر المصطفى  
 8.12.2009 بتاريخ 

 .المغربي التشريع في المحامي موحى،مسؤولية الحمزاوي الدكتور  

 قرطبة دار ،مطبعة المغربي التشريع  في األضرار عن  ،التامين اغريس محمد   
1993 

 ،مداخلة بالمغرب الشرعي التوتيق لمهنة الجماعية الممارسة بنستي، الدين عز    
 المغرب لعدول الوطنية  الهيئة نظمتها  التي العلمية الندوة بمناسبة  الدكتور القاها

 2000 ابريل15_14 بتاريخ القضائية، للدراسات الوطني بالمعهد

 قرارات القضائية       
  عدد  مدني ملف  29.11.2011 في مؤرخ 5178 عدد النقض محكمة قرار  
 18.12.2007 االثنين ميديا مدينة  بمجلة منشور  3/1/4676/2009

 غير) 3514/1/2/2010عدد الملف  في18.10.2011 بتاريخ الصادر القرار   
 (منشور

  عدد المدني الملف  في 16/01/2010 بتاريخ  الصادر81 رقم القرار  
 (منشور غير) 2735/1/2/2008

  عبدالعزيز أورده 97_390 دنيم ملف  في111985_10بتاريخ 2749 عدد قرار  
 الدار الجديدة  مطبعة والعقود االلتزامات قانون ، األعلى المجلس قضاء توفيق

 2006 االولى: ط,  البيضاء

 ، 2006\10\16 في المؤرخ البيضاء، بالدار االستئناف  محكمة 1|3626 عدد قرار
 .190:  ص,  2007 ابريل ، 10 عدد ، الملف  بمجلة منشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


