
 
 

0 
 

 العراق-أقليم كوردستان 

 جملس القضاء

 رئاسة مكحمة أستئناف 
 منطقة السليمانية

   

التمييز بني املسؤولية العقدية   
 واملسؤولية التقصريية

 حبث تقدم به

 محمد شفيق حمه

 قاضي حمكمة بداءة بنجوين

متطلبات الرتقية من الصنف الرابع اىل الصنف جزء من ك 
 الثالث من أصناف القضاة

 بأشراف

 هاشم عبداحلامد محه سعيد/ القاضي 

 قاضي أول حمكمة بداءة السليمانية



 
 

1 
 

 2014                              اهلجرية        1435  
 امليالدية

 

 ألهداءا

اىل كل من عرف حقوقه 

وحدودها وحفظ حقوق 

األخرين ووىف 

وعقوده  بألتزاماته

 جتاههم

 أىل واىل كل من يسعى

 يضحيحتقيق العدالة و

 هامن أجل 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 تقييم املشرف

( حممد شفيق محه)مشرفا على البحث الذي كلف به القاضي  بعد أن مت تعييين
اىل الصنف  وقر كجزء من متطلبات الرتقيةبكتابته لغرض تقدميه اىل جملس القضاء امل

 .الثالث

احث باطالعي على اخلطوات اليت قام بها من أجل كتابة حبثه مستعينا بفقد قام ال
بأرشاداتي وتوصياتي ومستعينا باملصادر القانونية ليكون حبثا متكامال من كافة 

التمييز بني املسؤولية العقدية واملسؤولية ) الوجوه فيما يتعلق مبوضوع البحث وهو 
مما جعل من حبثه مصدرا قيما وفيه معلومات جيدة للقارئ ليكون على  (التقصريية 

 .معرفة مباهية املوضوع وجعل من حبثه مصدرا للقضاة وسلك القانون 

عليه أعترب حبثه وبكل تواضع حبثا جديرا بالقبول ملا بذله من جهد يف تطوير موهبته 
ستمرار واملثابرة يف هذا اجملال القانونية يف هذا اجملال وال يسعين أال أن أشجعه على اال

واجملاالت القانونية األخرى ليكون منورا ومساعدا لزمالئه األخرين من العاملني يف جمال 
 ..القانون والقضاء مع التقدير له 

 

     املشرف                                                                                                   

 عبداحلامد محةسعيد هاشم                                                                                  

   قاضي أول حمكمة بداءة السليمانية                                                                            
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 املطلب االول
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 سؤوليتنيوجوب التميز بني امل

 اخلامتة

 قائمة املصادر واملراجع

 املقدمة

وصحبه سيدنا حممد وعلى أله ملني املبعوث رمحة للعاعلى احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم    
 ...أمجعني

ن موضوع املسؤولية له مكانة مرموقة بني موضوعات القانون املدني عموما، ويف مصادر ا :أما بعد 
لكل فرد ان ف زمنية طويلة االلتزامات خاصة، مل تدركها اإلنسانية مرة واحدة بل تدرجت يف ذلك حقبا

مها مع الغري ربفاقات اليت يختوله االتماطاق جتيز له القوانني يف ن  دائرة مايفان يستعمل حقوقه 
فاقات فانه يكون تلك القوانني او مامنعت تلك االت اذاجتاوز يف استعمال هذه احلقوق حدود ما رمستو

م الفرد مبا نهى عنه او قد رتب عقوبة على قياكان القانون واذا . مسؤوال عما حيدث للغري من ضرر
ما حيدث للغري نائية و فيما عدا ذلك فان اجلي املسؤولية مبا أوجبه فتلك هعلى امتناعه عن القيام 

ولية ؤرابطة عقدية أو عدمها تنقسم املسبالنظر لوجود  .املسؤولية املدنية من ضرر فامنا نطاقه
، فترتتب االوىل على عدم تنفيذ االلتزام الناشئ عن (تقصريية)املدنية اىل عقدية أو غري عقدية 

ولية غري العقدية أو التقصريية فهى تقوم على التزام قانونى ؤلى الوجه املتفق عليه أما املسالعقد ع
عقدية بينهما مبا فى ذلك مثال ول بتعويض املضرور دون عالقة ؤره نص القانون يقع على عاتق املسمصد

ولية اجلار عن تهدم املنزل اجملاور أثناء ؤإصابة أحد املارة أو عن قتله ومساملركبة عن  ولية قائدؤمس
  .ترميم منزله

خالله بالتزام يقع عليه، وهي إما اسؤولية املدنية هي التزام املدين بتعويض الضرر الذي ترتب على فامل
ه عقدا، وإما أن تكون مسؤولية إذا كان مصدر االلتزام الذي حصل اإلخالل ب أن تكون مسؤولية عقدية

إن املسؤولية باختالف أنواعها حمددة يف و تقصريية إذا كان هذا االلتزام مصدره العمل غري املشروع، 
 .طبيعتها وأهدافها، بنصوص قانونية دقيقة وهي بذلك تستلزم التمييز فيما بينها

 زيتميالوضعية يف اعتبارها ضوابط ل االسالمية و القوانني اجلنائية وهناك معايري تشرتك الشريعة 
ستعرض يف حكام ناآلثار واال ثتمييز من حيهمية هذا الألو ملسؤولية املدنيةا ئية عنلية اجلنااملسؤو

 :هذه املقدمة بعضا منها وهي

ارة يف فعال الضمقدما بينما اال حمددةاالفعال االجرامية نائية جيب ان تكون يف املسؤولية اجل -1
شريعة اليف وبل . سؤولية املدنيةاملشكل حيدث الضرر يخطأ أي صورة الن ية غري حمولية املدناملسؤ

 .لية على امناط الضرر ايا كان مصدرهواالسالمية تقوم هذه املسؤ
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ولية جنائية يا يف كل مسؤلقيام املسؤولية املدنية بينما توافره ليس ضرور يعنصر الضرر ركن اساس -2
اجلرمية و حيازة السالح دون ترخيص حيث ان عنصر الضرر املباشر غري فاق اجلنائي دون تنفيذ كاألت

 .قائم فيهما

نفس االهمية يف املسؤولية  ليس له بينمام املسؤولية اجلنائية للركن املعنوي اهمية كبرية يف قيا -3
 .املدنية

يسحبها يف  يف املسؤولية املدنية الدعوى خاصة يرفعها املتضرر او من ينوب عنه وبالتالي يستطيع ان -4
وكما انه سؤولية اجلنائية ا ختص النيابة العامة يف املمجيع مراحل االجراءات القضائية يف حني انه

 .حيق لكل فرد متضرر ان يرفعها

يف أما  -الكسب الفائت واخلسارة الالحقة -ؤولية املدنية اجلزاء تعويض يعادل حجم الضرريف املس -5
احلبس، السجن،  –عقوبات االصلية البتنوع طبيعة اجلرمية من  ااملسؤولية اجلنائية تتنوع أشكاهل

اعالن احلكم، غلق احملل، حرمان من بعض احلقوق واملزايا،  -وبات التبعية والتكميليةوالعق –الغرامة 
 .اخل...سحب االجازة

زاء أما الغاية من اجل وهو مصلحة فردية غالبا ضرراليف املسؤولية املدنية الغرض من اجلزاء جرب  -6
 .عية من ردع أو زجرق مصلحة اجتمايحتقو اجلنائي فه

شخصية لذا جيوز ان توجه اىل حمدث ال ذمة املالية ال بالذمة الالدعوى يف املسؤولية املدنية تتعلق ب -7
املسؤولية اجلنائية شخصية فال  رثة وال تسقط بوفاته، يف حني انلضرر او غريه من الولي والوصي والو

 . وتنقضي بوفاته. يحترك اال ضد اجلان

 (1( )) :كما تدل على ذلك نصوص كثرية من القرءان الكريم منها قوله تعاىل 

املفرتض خالفا ملا علية املسؤولية املدنية عند من ال يبنيها على  ملسؤولية اجلنائية ال يعتد باخلطأيف ا -8
ملالك عن الضررالذي اساس الضررفقط،كمسؤولية املتبوع عن الضرر الذي حيدثه التابع، ومسؤولية ا

 .حيدثه دابته

نوات من س ل غري املشروع تسقط بانقضاء ثالثدعوى التعويض الناشئة عن العمفأ : من حيث التقادم   -9
 (15) ؤول عنه، و تسقط يف كل حال بانقضاءم الذي علم فيه املتضرر حبدوث الضرر و بشخص املسيو

اجلنائية، علما انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة  العمل غري املشروع خبالف الدعوى وقوع مسنة من يو
. نائيةعن جرمية و كانت الدعوى اجلنائية تسقط فان الدعوى التعويض ال تسقط بسقوط الدعوى اجل

(2 ) 
احملكمة املدنية حبكم احملكمة اجلنائية فاذا  تتقيدوتبدو مثرة اخلالف يف انه على رأي االختالف ال       

املدنية من احملكمة مية فان ذلك ال مينع رقضت الثانية برباءة املتهم لعدم وجود خطأ يعتد به لقيام اجل
                                                           

 164آية / سورة ال عمران  - (1)

 12ص1بغداد ج -مطبعة أسعد–الطبعة االوىل . املسؤولية اجلنائية يف الشريعة االسالمية دراسة مقارنة بالقانون –الدكتور مصطفى الزملي ( 2)
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املسؤولية املدنية، وإذا قيل بوحدة اخلطأ فال تستطيع احلكم بالتعويض اذا كان هناك خطأ يكفي لقيام 
 ( 1. )ضي بالتعويض إذا حكمت احملكمة اجلنائية بالرباءة قاحملكمة املدنية ان ت

ن موضوع املسؤولية له مكانة مرموقة بني موضوعات القانون املدني عموما، ويف مصادر كما وا
 .بل تدرجت يف ذلك حقبا زمنية طويلة االلتزامات خاصة، مل تدركها اإلنسانية مرة واحدة

للحديث عن  البحثوللوقوف على أهمية موضوع املسؤولية وعالقته بالقانون املدني سنخصص هذا 
 . التقصريية املسؤولية زها عن متييو العقديةمفهوم املسؤولية وأقسامها عموما، ثم املسؤولية 

 .من األمور يستلزم التبعة واملؤاخذةاملسؤولية هي تشخيص حلالة الفرد الذي اقرتف أمرا ف

وختتلف نوعيتها باختالف األسباب اليت أدت إليها والنتائج املتولدة عنها، انطالقا من ذلك سنعمل 
 .على حتديد مفهوم املسؤولية ومشروعيتها ثم أقسامها

 .وقد أطلق الضمان على االلتزام، باعتبار أن ذمة الضامن منشغلة مبا ضمن فيلتزم بأدائه

وعلى هذا فان املسؤولية املدنية تقوم حني خيل الفرد مبا التزم به قبل الغري قانونا او اتفاقا واجلزاء 
 .فيها تعويض الضرر الناشيء عن هذا االخالل

عقدية وأخرى تقصريية بل لقد الؤولية املدنية اىل املسؤولية فقهاء على تقسيم املسوقد جرت عادة ال
لو ببعضهم غسؤوليتني من فروق كبرية بل وصل الجوهري ملا بني املذهب بعضهم اىل هذا التقسيم كأساس 

( الضمان)اطالق لفظ  ر تعبري املسؤولية على الفعل الضار او املسؤولية التقصريية وحدها واىل حد اقتص
 .على املسؤولية العقدية

املدني عرب عن املسؤولية العقدية  اء ان التقنينيستند اليها هذا الفريق من الفقهومن احلجج اليت ي
هذا الفريق من الفقهاء من الصواب أو اخلطأ فانه يدل على  وايا كان نصيب (ضمان العقد)بتعبري 

هو رغبتهم يف اقامة فاصل دقيق بني املسؤولية العقدية من جهة واجتاه الجمال للشك فيه 
وقد سادت هذه ( ليةوإزدواج املسؤ)هم انصار فكرة واملسؤولية التقصريية من جهة أخرى وهؤآلء 

فقد . الفكرة يف الفقه ويف القضاء حتى القرن التاسع عشر بل أنها التزال سائدة حتى يومنا هذا
جرى فقهاء القانون املدني حتت تأثري هذه الفكرة على حبث املسؤولية العقدية عند البحث أطلقوا 

ويف أواخر قرن التاسع (. وحدها يةاملسؤولية التقصري)ادة لفظ املسؤولية فانهم يريدون بذلك ع
بني الصورتني من صور املسؤولية املدنية ويذهب  من الفقهاء ينكر أية تفريق جوهريعشر ظهر فريق 

                                                                                    .الء الفقهاء أدلة يستدل بها على صحة ما يذهب اليهولكل فريق من هؤ. اىل وحدة املسؤولية

 :عدداً منها أال وهي  من يف عدد من اجلوانب نذكرأهمية البحث تك أنو

                                                           
 259ص  –بغداد –االوىل الطعةدراسة املقارنة -نظرية االلتزام برد غري املستحق-مصطفى الزملي. د - (1)
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 . هذا املوضوعاليت تتناول ( ويف أحسن األحوال ندرتها)عدم وجود دراسات  -1
ز بينهما يالتمي موضوع من جعلة العقدية واملسؤولية التقصريية بني املسؤوليشابه توجود ال -2

 . امرا ضروريا

 .سؤوليتني والتمييز بينهما نطاق املعلى  لتعرفل املعنينيأن البحث يساعد  -3

 .لباحث يبحث املشكلة بشكل بسيط وسلس كما يقدم حلوالً وإقرتاحات ممكنة ا -4

مدلول و حتديد مفهومان ملي التطبيقي حيث موضوع البحث تساعد القضاء يف اجلانب العان -5
 .تلط يف القرارات القضائية متقاربتان و متباينتان وقد ختاملسؤوليتني 

 .ىكل هذا يعطي البحث أهمية وجيعل اجلهد أن ال يذهب سد

لية التقصريية على درجة من االهمية لذا فقد ولية العقدية و املسؤووملا كان امر التمييز بني املسؤ
االول منه تناولت دراسة نطاق املسؤلية العقدية و يف املبحث بحث امليف . تناولت حبثه يف ثالثة مباحث

الثاني تناولت دراسة نطاق املسؤولية التقصريية ويف املبحث الثالث تناولت دراسة أوجه الشبه و 
من نتائج أليه االختالف بني املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية ثم اختتمت حبثي هذا مبا توصلت 

 .ان يوفقين يف البحث هذا احلكيملعلى وأرجو من اهلل ا
 

                         
                                                                        الباحث                                                                                                                             

                                                                                                                           4/1/2014 
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 بحث االولامل

 نطاق املسؤولية العقدية

العقدية نعين به اجملال الذي تقوم فيه املسؤولية العقدية، أو نطاق املسؤولية 
بطريقة أخرى نعين به شروط املسؤولية العقدية كما يسمها البعض، و هناك من 

وجود عقد صحيح، و : الفقهاء من أدرج نطاق املسؤولية يف شرطني أساسيني أال و هما
 .اإلخالل بالتزام عقدي
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  املبحث االول                                                      

 نطاق املسؤولية العقدية

 

والشروط الواجب توافرها لقيام تعريف باملسؤولية العقدية ونطاقها  أستعرض يف هذا املبحث 
 حث  هذه الشروط يف مطلبنيبون املسؤولية العقدية

قيام أطرافه بتنفيذ ما يقع على : لقاعدة العقد شريعة املتعاقدينتقتضي القوة امللزمة للعقد وفقا 
عاتقهم من إلتزامات فإن عدل أي من الطرفني على تنفيذ إلتزامته أو تأخر يف تنفيذها كان باإلمكان 

 إجباره على ذلك عن طريق حتريك املسؤولية العقدية،

:  لية العقديةواملسؤب اتعريف رضنستع نطاق هذه املسؤولية وشروطها البد أن نبحث يفوقبل أن 
. املسؤولية العقدية هي اليت ترتتب على عدم تنفيذ االلتزام الناشئ عن العقد على وجه املتفق عليهف

كمسؤولية املقاول عن التأخر يف إقامة البناء الذي تعهد ببنائه عن امليعاد املتفق عليه، أو مسؤولية 
باملسؤولية يراد عموما .املشرتي إذا كان يتصرف فيه بعد البيعالبائع عن عدم نقل ملكية املبيع إىل 

اجلزاء الذي يرتتب على املرء عند إخالله بقاعدة من قواعد السلوك و خيتلف هذا اجلزاء : قانونا
جزاء اإلخالل باإللتزامات الناشئة عن  فهي: أما املسؤولية العقدية .بإختالف نوع القاعدة املخل بها

 .فيذها أو تأخر فيهاعقد أو عدم تنال

كن إجبار املدين على ـــحبيث ال مي الة التنفيذ العيين،ــسؤولية ال تقوم إال عند إستحـو هذه امل 
مسؤوالً عن األضرار اليت يسببها للدائن  عن العقد عينا فيكون املديـــن بإلتزاماته املتولدة ءوفاــــال

العقد، كما يتعني بقاء املتعاقدين يف دائرة القوة امللزمة نتيجة عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عن 
للعقد ما بقي التنفيذ العيين بااللتزام الناشئ عنه ممكنا، حبيث ال يكون أليهما املطالبة باجلزاء 
الذي فرضه القانون هلذه القوة امللزمة بأعمال املسؤولية العقدية إال إذا إستحال تنفيذ هذا االلتزام 

،فال جيوز للدائن أن يعدل عن التنفيذ قد هو شريعة املتعاقدين فة مطلقة، كون أن العنهائيا و بص
العيين متى كان ممكنا إىل إقتضاء التعويض، كما ال جيوز للمدين أن ميتنع عن التنفيذ العيين ليعرض 
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الناشئ تعويض عنه، كون أن املسؤولية العقدية يف حقيقتها هي جزاء إخالل أحد املتعاقدين بإلتزام 
                            .لاللتزام العيين بالتنفيذ هلا ةوالصل أبرمه الذي العقد عن

لبائع الذي يقصر يف عقدي كمسؤولية االتزام لاالخالل باأل  هي اليت ترتتب على  لية العقديةوفاملسؤ
ولكي ميكننا التعرف على االحكام املتعلقة باملسؤولية العقدية البد لنا من التعرف على  (1)تسليم املبيع

 -:هماوحيث ينبغي لقيام املسؤولية العقدية توافر شرطني . نطاق هذه املسؤولية

 ".الدائن واملدين"وجود عقد صحيح بني الطرفني  -1

 .ان يكون الضرر ناشئا عن اخالل بالتزام ناشيء عن العقد -2

 -:على الوجه االتييف مطلبني تناول حبث كال من الشرطني نوس

 

 

 املطلب االول

 صحيح عقد  وجود

 

حيث أنه إذا نشأ العقد . ينبغي لقيام املسؤولية العقدية ان يكون هناك عقد صحيح بني الطرفني
صحيحا يكون واجب التنفيذ على أطرافه سواء باختيارهم أو عن طريق إجبارهم عن طريق الوسائل 
القانونية، غري أنه يف بعض احلاالت يستحيل التنفيذ العيين أو اجلربي لاللتزام، مما يستدعي 

سؤولية ال تكون شبه عقد فامل او وجدأصال، عقد فإذا مل يكن هناك .قيام املسؤولية العقدية
اء أو وه للغدبته جماملة أو يدعكرصديق صديقه للركوب معه يف ممثل ذلك أن يدعو ال (2)عقدية

للسهرة أو خيطب رجل إمرأة، فال عقد يف مثل هذه االحوال، واملسؤولية ال تكون اال تقصريية بأن 
بة، أو يتعمد كرتكبه  املسؤول كأن يرتكب الصديق خطأ يف قيادة املضرر أن هناك خطأ أرتيثبت امل

 .بصديقه، أو يعدل اخلاطب عن الزواج اضرارا خبطيبته ااألخالل بالدعوة اضرار
ولكن املدة السابقة على  ،العقدية فإذا قام عقد بني الدائن واملدين أمكن أن تتحقق املسؤولية 

تكوين هو احلال يف نظرية اخلطأ عند كما  ق فيها اال املسؤولية التقصريية، قتكوين العقد ال تتح
ما يف  الئق وكغري وقت  و كما يف قطع املفاوضات للتعاقد يف (أهرنج ) العقد اليت نادى بها الفقيه

ا اال ذلك املدة التالية النقضاء العقد التتحقق فيهوك. للتعاقد بعد ان دعى هو اليهرفض شخص 
                                                           

 -مصادر االلتزام -اجلزء الثاني–ات االلتزام –شرح القانون املدني اجلديد –حممد كامل مرسي  - (1)
  854ص 1964.  2مصادر االلتزام دار النهضة العربية ط  -الوسيط يف شرح القانون املدني-يرالسنهو (2)
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قاعدة العامة يف هذا الصدد انه بعد انتهاء العقد التنشأ تقصريية، حيث ان الالسئوولية امل
 (1.)مسؤولية عقدية

 
ا من مذان متبايعان نفذا ما بينهالقانون فهوهي قاعدة بديهية ميليها املنطق قبل أن يرفضها 

باالخر، فاي اثر ملا كان بينهما من عقد على حتديد را التزامات وبعد ذلك احدث احدهما ضر
طبيعة هذه املسؤولية حتى على فرض ان الضرر انصب على العني املبيعة بان قام البائع باتالفها او 

 . سرقتها او غصبها وهي حتت يد املشرتي
مع هذا فان املسألة ال تعرض مبثل هذه البساطة يف مجيع احلاالت والصور فقد ينتهي العقد  ولكن

ى الوجه املطلوب وتقطع الصلة التعاقدية بني تزامات الناشئة عنه علأي بتنفيذ االل -بتنفيذه
 عاقديةتئ عن تلك الرابطة الك معني ناشلواحدهما ملزما قبل االخر بسالطرفني ومع هذا يبقى 

فاملهندس الذي ينتهي عقده مع الشركة اليت كان يعمل . من قبل ليت كانت قائمة بني الطرفنيا
شركة االوىل الصناعية او العندها ويلتحق خبدمة شركة أخرى منافسة فيطلعها على اسرار 

ضي عليه احملكمة بتعويض هذه الشركة عما ال عن عمله هذا وتقولية، يكون مسؤالتجارية او املا
 .من ضرر ااصابته

 ل االن عن طبيعة املسؤولية يف هذه احلالة هل هي مسؤولية عقدية أم تقصريية؟ نتسائ 
ويؤيدها معظم الفقهاء اىل ان املسؤولية يف هذه احلالة مسؤولية  -اكم الفرنيسةاحمل تذهب 

ولكن حنن النقر .م الفقهاء يف مصر كذلكواىل هذا يذهب معظ -ا العمل الضارتقصريية مصدره
لية العامل عن إفشاء اسرار رب العمل مسؤولية عقدية وليست والرأي املتقدم ونذهب اىل ان مسؤ

فلو اننا رجعنا اىل قانون املدني العراقي لوجدنا أن املشرع حدد االلتزامات اليت .  تقصريية
 .ينشئها عقد العمل يف ذمة العامل

الفقرة اخلامسة من  فقد نصتار رب العمل إفشاء اسر موأن هذه االلتزامات تنطوي على التزامه بعد
جيب على العامل أن حيتفظ باسرار رب العمل )قانون املدني العراقي على أنه   من( 909)املادة  

ة السالفة نصت على دوان الفقرة الثانية من املا  (2) الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد
عقد سواء أكان الناشيء عن الم حنن هنا يف صدد التزا. لفة هذا االلتزاماالعامل عن خم ليةومسؤ

كل االلتزامات التعاقدية يف وقتنا هذا التزامات يعرفها  العامل يعرفه او اليعرفه إذ مل تعد
املتعاقدان بل ويريدانها، فقد أصبح العقد أو بعض العقود على أقل تقدير عقدا منظما تنظيما 

وال يكفي لقيام  ،صر يف ربط اجياب احدهما بقبول االخرتشريعيا تكاد ارادة الطرفني فيه تنح
                                                           

 .92بدون سنة ص  -طباعة والنشربغداد شركة تاميس لل–املبسوط يف املسؤولية املدنية  -حسن علي الذنون. د  -  (1)
فية من احملاضرة رية املصرم القانونية للس،النظالدكتورة زينة ابستاني  دالقانون التجارة، اعدادراسة متعمقة يف   (2)

 .9الرابعة ص
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فإن كان  ((صحيحاً)املسؤولية العقدية جمرد وجود عقد بني الطرفني بل البد من ان يكون هذا العقد 
 (1.)باطال أو قابال لالبطال فاملسؤولية العقدية ال تتحقق

لناقص االهلية  جيوز" أنه املصري على القانون املدني  من( 119) وقد ورد تطبيق هلذا احلكم يف املادة
حتيالية ليخفي ازامه بالتعويض إذا جلأ اىل طرق تعقد، وهذا مع عدم األخالل بإلأن يطلب إبطال ال

لية تقصريية وسؤال مويكون مسؤفألهلية العقد اناقص ففي هذه احلالة، بعد أن يبطل ،" نقص أهليته
و املسؤولية العقدية ال تتحقق اال فيما بني . األحتيالة اليت قادت اىل التعاقدعن استعماله للطرق 
فإذا دفع أجنيب أحد املتعاقدين على أن خيل بتعاقده ،   (2)  ا العقدميربطه الدائن و املدين الذين

يف العقد ألستخدامه هذا املصنع قبل انتهاء  ض مستخدما يف مصنع آخر على ترككصاحب مصنع حير
ا مهاملصنع الثاني واملستخدم الرتباطتتحقق املسؤولية العقدية فيما بني صاحب فة املصنع االول  ،خدم

بالعقد ولكن ال تتحقق إال مسؤولية تقصريية فيما بني صاحب مصنع الثاني  وصاحب املصنع االول ألن 
املؤمن له حنو ؤولية مسمع شركة التأمني فو إذا أمن شخص على مسؤولية . هذا مل يربط بعقد االستخدام 

شركة التأمني ، أما مسؤولية  كون مسؤولية تقصريية ألن عقد التأمني مل يكن املصاب طرفا فيهاملصاب ت
ط املؤمن له يف عقد التأمني اأما إشرت. حنو املؤمن له  تكون  مسؤولية عقدية الرتباطهما بعقد التأمني

لية عقدية دون أن يكون املصاب طرفا واملصاب مسؤ حنو اب فإن شركة التأمني تكون مسؤولةملصلحة املص
يف عقد التأمني ، ويعد هذا إستثناء من القاعدة اليت تقضي بأن املسؤولية العقدية ال تتحقق إال فيما 

 . اط ملصلحة الغري رتحكام األشخالفا ألبني طريف العقد 

 

 : حمكمة متييز اقليم كوردستان اتقرار ومن التطبيقات القضائية ما جاء يف

 21/12/1997: تأريخ القرار  1997/اهليئة املدنية /387رقم القرار  -1

باطل ملخالفته للقانون ( حول نقله من زاخو اىل خارج العراق ) ان االتفاق املربم بني املتداعيني )..
ويرتتب عليه حق املدعي وان مقتضى البطالن اعادة الطرفني اىل حال اليت كانا عليها قبل العقد 

 . (3)مقاضاة املدعى عليه والشخص الثالث ومطالبتهما باملبلغ املدفوع من قبله 

 22/1/1998: تأريخ القرار  1998/اهليئة املدنية /15رقم القرار  -3

                                                           

طبعة ال نظرية التزام برد غري املستحق، -يالدكتور مصطفى الزمل 856ص -ر اليه سابقااملصدر املشا -السنهوري. د (1)
 126بغداد ص -شركة اهلناء  -االوىل 

دار النهضة العربية -القاهرة-القسم األول مصادر إلتزام / املوجز النظرية العامة لأللتزامات -د عبد الودود حييى  (2)
 223ص  1987

   316ص -العراق   -كامل املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة متييز  اقليم كوردستان  ،كيالني سيد امحد(3)
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الثابت من أوراق الدعوى ان معاملة استبدال السيارتني اداهما باالخرى قد جرت دون ان تسجل )...
رور املختصة لذا تعترب املعاملة باطلة مقتضى البطالن اعادة الطرفني اىل حال اليت كانا يف دائرة امل

 .  (1) عليها قبل عقد  االستدال ويرتت عليه اعادة السيارتني كل اىل حائزها او مالكها السابق

 

 

 

 املطلب الثاني

 لتزام الناشيء عن العقداإلخالل باأل

ال يكفي لقيام املسؤولية العقدية جمرد وجود عقد صحيح بني الطرفني بل البد من توافر شرط آخر اىل 
فإذا كان  ،وهو أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن قد وقع بسبب عدم تنفيذ العقدجانب الشرط االول 

فإن املسؤولية العقدية التتحقق ، بل تتحقق  ، حدث من عمل اليعترب عدم تنفيذ للعقد قد الضرر
فإن الواهب اليضمن خلو الشئ املوهوب من -( بدون عوض اهلبة)ذلك  مثل .(2)املسؤولية التقصريية 

الواهب العيب ومل الشيء  املوهوب معيبا ومل يضمن  تعمد إخفاء العيب أو ضمنه فإن كان إذاالعيب اال 
مسؤولية تقصريية  الواهب تكونللموهوب له فإن مسؤولية   وتسبب عن العيب ضرر.يتعمد إخفاءه 

أما إذا وقع الضرر بسبب عدم تنفيذ العقد فإن . ه أن يثبت خطأ يف جانب الواهب ويكون على املوهوب ل
الرغم من إعذاره وهلك ئع عن تسليم املبيع اىل املشرتي باملسؤولية العقدية تتحقق، كما إذا إمتنع البا

لعقد حتى يعد عدم تنفيذها لبائع ومن ثم وجب حتديد اإللتزامات اليت تنشأ من ااملبيع يف يد ا
ية وهناك عقود يصعب فيها حتديد هذه االلتزامات وخاصة العقود اليت دلتحقيق املسؤولية  العق

قل االشياء يتضمن دون شك هذا األلتزام، ويعترب فعقد ن.(3) (بكفالة السالمة)تشتمل على التزام 
فإن شركة التأمني تلتزم بدفع :  فمثال  هااثناء نقل ذا تلفت االشياء إ عقديةة مسؤوال مسؤولي الناقل

و  مبلغ  املؤمن به املتفق عليه من االضرار الناجتة عن االخطار املؤمن ضده الداخلة ضمن عقود التأمني
ضرار الناجتة عن االهمال اما اال.العقدية وليس املسؤولية التقصريية يةمصدر هذا االلتزام هو املسؤول

ية العقدية بل لى املسؤولال جيوز املطالبة بها من شركة التأمني بناء ع والرعونة من قبل شركة النقل
 .ى املسؤولية التقصريية لميكن مطالبتها بناء ع

                                                           

  316ص  –املصدر السابق,كيالني سيد امحد (1)

 26ص. مطبعة مصر  -الطبعة االوىل-التقصريية والعقدية سؤوليةامل-حسني عامر. د - (2)
 222ص 1976مصادر اإللتزام  –النظرية العامة لإللتزامات  –حسن علي الذنون . د - (3)
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  لتزام ببذل العناية االففي  بعض  العقود يكون   .(1 )المة خيتلف مداه من عقد اىل آخر بالسوااللتزام 
احليطة واليقظة بالقدر املطلوب  أخذكالتزام الطبيب يف عالج املريض يكفي فيه أن يثبت الطبيب أنه 

ويف عقود أخرى .املسؤولية العقدية حتى يكون قد وفى التزامه ولو مل يشف املريض فال تتحقق عمله يف 
اال  العقدية ين سالمة الدائن واليتخلص من مسؤوليتهفيكفل املد غايةالكعقد النقل يكون إلزامياً بتحقيق 

، عقد نقل االشياء  فاالمر فيه ليس واضحا وضوح –أما عقد نقل االشخاص ,إذا أثبت السبب االجنيب 
يس له حركة ذاتية أو له هذه الناقل خيضع خضوعا تاما لسيطرته إذ للك أن الشيء إذا تسلمه ذ

له حركة ذاتية ، ال قل بنقله فا، أما الشخص الذي يتعهد الناحلركة كاحليوان ولكن ميكن ضبطها 
 خيضع لسيطرته

اهليئة  _حمكمة متييز أقليم كوردستان ماجاء بقرار ومن التطبيقات القضائية املتعلقة بهذا املعيار 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : املدنية االستئنافية

ان هناك عقد مربم بني املميز منظمة الصحة العاملية لتعمري و توسيع مستشفى الوالدة يف اربيل ).. 
وادعى ان املميز عليه اضافة لوظيفته منعه يف االستمرار بالعمل املعهود اليه وفق العقد املشار اليه 

ربر قانوني او شرعي وقد ادى عمل املميز عليه هذا احلاق اضرار اعاله و عارضه يف القيام به دون م
به و قدرت باملبلغ الوارد يف عريضة الدعوى و طلب الزام املميز عليه اضافة لوظيفته بالتعويض عن 

انفا تبني انه  هاالضرار تلك وفق التفصيل الوارد يف عريضة الدعوى ولدى مالحظة العقد املشار الي
قوات التحالف وان اجلهة ( CPA)  الصحة العاملية الذي حول فيما بعد اىل منظم بني منظمة 

قوة ) االخرية اصبحت هي صاحبة العالقة حبكم الظروف اليت مرت بالعراق و ان تلك القوة 
و ان املميز . املميز عليه اضافة لوظيفته الكماهلاهي اليت انهت العقد وعهدت العمل اىل ( التحالف
يف توسيع و تعمري مستشفى الوالدة يف اربيل بعد ان انهت قوات التحالف العقد  بالعمل عليه بدء

و بعدها قوات )...( لذا فان املميز عليه ال يكون طرفا يف العقد الذي ارتبط به املميز مع . املميز
و بالتالي ال ميكن مطالبته بالتعويض حيث من يطالب بالتعويض يف العقود (  CPA)  التحالف 

ه ة للجانبني هو الطرف الذي اخل بالزامه مبوجب العقد وحيث ان املميز عليه اضافة لوظيفتامللزم
مل يكن طرفا يف العقد فال ميكن ان ينسب اليه اهمال او تقصري او خطا تسبب يف احلاق الضرر 

 احلكم املميز التزم يفحريا بالرد و حيث ان ( املدعي ) و بالتالي يكون ادعاء املميز . باملميز
النظر القانونية اعاله لذا قرر تصديقه ورد االعرتاضات التمييزية وحتميل املميز رسم  وجهةهقضائ

    (2)(.  2008|5|18) التمييز و صدر القرار باالتفاق يف 

 منشور-اهليئة املدنية  _حمكمة متييز أقليم كوردستان قرارماجاء يف وكذلك 

                                                           
 .اهلامش 856السنهوري املصدر املشار اليه سابقا  ص . نقال عن د - (1)

(
2

منشور يف املختار من املبادئ القانونية للقرارات  2008|5|18 –التاريخ  – 2008-اهليئة املدنية االستئنافية /41نظر القرار املرقم ي – (
 44ص 2010مطبعة كارو سنة  -علي جعفر ومجال صدرالدين علي  سةروةر القاضيانأعداد –التميزية يف حماكم أقليم كوردستان 
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تسليم املأجور اليه بواسطة كاتب  ان املدعي يستحق التعويض بعد ان انذر املدعى عليه بضرورة ...) 
عدل اربيل النه تأخر عن تنفيذ التزامه بتسليم املأجور اىل املدعي الذي نفذ التزامه مبوجب العقد 

من القانون املدني لذا وبناءً على ما  170 و 168 املربم بني الطرفني املتداعيني عمالً باحكام املادتني
النهج املتقدم على ان يبقى تقدم تقرر نقض احلكم املميز واعادة الدعوى اىل حمكمتها للسري فيها وفق 

 (1)( 30/4/2008رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار باالتفاق يف 

 

الفقهاء املسلمني اطلقت تسمية الضمان او التضمني على املسؤولية العقدية فأنيف الشريعة االسالمية  مااو
ضرر بسبب اخالله بالتزام التزم به ففي معناها العام على الزام االنسان بتعويض مالي عما سببه لغريه من 

بارادته من خالل تعاقداته املدنية اليت يربمها ، واذا كانت املسؤولية املدنية عموما تنهض يف القوانني املدنية 
على اساس اخلطأ و كقاعدة عامة الذي يصيب احلق او املصلحة املشروعة بضرر بفعل االحنراف عن السلوك 

س يف وجوب  الضمان يف الفقه االسالمي هو الضرر الواقع فعال مبال املضرور باملباشرة املعتاد بينما يكون االسا
                                                                                                                 .                       (2)او التسبب اذ الضمان اال حيث يكون الضرر ماليا متقوما

على ان الفقه االسالمي مل يشرتط وقوع اخلطأ لضمان الضرر الواقع على املال يف حني اوجب الفقه و التشريع 
واجب التعويض عنه يف الفقه الوضعي وجوب اخلطأ عموما الذي سبب الضرر عن تعد غري مشروع اال ان الضرر ال

االسالمي هو الضرر املؤكد الواقع على املال بينما ميكن التعويض عن الضرر طبقا للقانون الوضعي حتى يف 
هلذا ففي الفقه االسالمي ال ضمان على اتالف املنافع عند من . حالة الضرر حمقق الوقوع ان مل يقع فعال 

 .                                                                                                                                          (3)اليعترب املنفعة ماال كاحلنفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 "قاعدة التشريعات العراقية"منشور يف املوقع االلكرتوني  30/4/2008 –التاريخ  – 2008-اهليئة املدنية /183ظر القرار الرقم  ين – (1)

(
2

بني الفقه االسالمي و القوانني املدنية العربية و و االجنبيةمعززة بأراء -دراسة مقارنة –الوسيط يف شرح القانون املدني  -الدكتور منذر الفضل  -(
 285ص  -الفقه و احكام القضاء

(
3

 27ص -1988 –بغداد  -كلية الشريعة -اطروحة دكتوراه –نظرية ملك املنفعة و تطبيقاتها يف عقد االعارة –عبد اجلبار العاني حممد رضا  -(
  49و

http://www.iraqld.com/LoadArticle.aspx?SC=091120078851506
http://www.iraqld.com/LoadArticle.aspx?SC=091120074851526
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 املبحث الثاني 

 نطاق املسؤولية التقصريية

يفرضها القانون، املسؤولية التقصريية هي اليت تنشأ عن اإلخالل بالواجبات اليت 
كضرورة إحرتام حقوق اجلوار، وكمسؤولية سائق السيارة الذي يقودها دون حيطة 
فيصيب إنسانا او يتلف ماال، وكاشرتاط القانون عدم اإلضرار بالغري، وكل من تسبب 

 .يف وقوع هذا الضرر إال ويلزم بأداء التعويض للطرف املضرور
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 املطلب االول

 املسؤولية التقصرييةحتديد نطاق 

حتمل الشخص )يقصد به عند إطالق هذا املصطلح فاملسؤولية معنى على  د أن نتعرفبال داية بيف ال
، أما يف القانون املدني (و عواقب التقصري الصادر عنه أو عمن يتوىل رقابته و اإلشراف عليه   لنتائج

زام املخطئ بأداء التعويض للطرف املتضرر ، فتعين املؤاخذة عن األخطاء اليت تضر بالغري و ذلك بإل
املصطلح ألول مرة يف بداية   وفقا للطريقة و احلجم الذين حيددهما القانون ، و قد استعمل هذا

 .، أما قبل ذلك فكان هناك مصطلح العمل غري املشروع و الضمان الثامن عشرالقرن 

يكفينا يف هذا الصدد أن نقرر أنه يف كل احلاالت اليت التتوافر  فال  هذه املسؤوليةأما مايتعلق بنطاق 
إن ( 1. )ال يبقى أمام املتضرر إال الرجوع عن طريق املسؤولية التقصريية يةلعقدافيها شروط املسؤولية 

هذا املعيار صحيح يف مجيع احلاالت اليت ال تكون بني من أحدث الضرر وبني املتضرر رابطة عقدية لكن 
ال يعرض دائماً مبثل هذه البساطة يف حالة ما إذا   كان هناك بني اخلصمني رابطة عقدية االمر 

وهنا جند انفسنا . اد تطبيق قواعد هذه املسؤولية ا ، إذ قد يتفق الطرفان على استبعالشائبة فيه
 (2()ليتنياملسؤو بني اخلرية)ؤولية املدنية كلها وهي مسالةـملسع اـأمام مسألة أخطر و أدق من مواضي

لذا كان من االفضل حتديد نطاق املسؤولية التقصريية يف مجيع احلاالت اليت  .سنبينها الحقاً اليت 
إذ  املعروف إنه وإن  كان   املشرع  العراقي  . مل تكن االرادة  مصدراً له  ينصب فيها االخالل على التزام 

العقد ، االرادة ، : )وكثري من قوانني البالد العربية االخرى قد جعلت لاللتزام مخسة مصادر  –
اال اننا نستطيع تصنيف هذه ( نص القانوني الاملنفردة ، العمل غري املشروع الكسب دون سبب ، 

 :هماملصادر اخلمسة يف جمموعتني وا

 .ادة املنفردةويشمل كال من العقد واالر( العمل القانوني)التصرف  -1
                                                           

 26ص. املصدر املشار اليه سابقا   -حسني عامر. د - (1)

 130املصدر املشار اليه سابقا  ص –حسن علي الذنون . د - (2)
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والكسب دون سبب ، ونص  –وتشمل املصادر الثالثة االخرى العمل غري املشروع  –الواقعة القانونية  -2
ي التزام ارادي فهو التزام ناشيء عن االلتزام الناشيء عن التصرف القانون ويالحظ أنالقانون 

التزام مل ختلقه االرادة  القانونيةزام الناشيء عن الواقعة وإن االلت. أكثر  أمإرادة واحدة كانت 
 بأن يف املبحث االول يف انشاء هذا االلتزام وقد بينااثر كبري فهو التزام غري إرادي فليس لالرادة 

املسؤولية العقدية تنحصر يف نطاق االخالل بااللتزامات االرادية أي أننا قصرنا املسؤولية 
أن نطاق با نستطيع القول املنفردة ومن هناالرادة  العقدية على االلتزامات الناشئة عن العقد وعن

ناشئة عن املصادر الثالثة االخرى غري العقد واالرادة الاملسؤولية التقصريية يشمل االلتزامات 
 ..فكل إخالل بهذه االلتزامات يؤدي اىل قيام هذه املسؤولية. املنفردة 

أمر بديهي ال جدال فيه  ، فهذا هو التنظيم ( العمل غري املشروع )نطاق املسؤولية التقصريية يشمل  أن
( الكسب دون سبب ) نطاق املسؤولية القصريية يشمل  وأما. لصريح للمسؤولية املدنيةالتشريعي ا

 ضيه حتديد نطاق املسؤولية التقصرييةفذلك أمر يقت( نص القانون مباشرة )عن وااللتزام الناشيء 
عن زام الناشيء عن الكسب دون سبب أو اعتبار االخالل بااللت ذلك أن مفهوم املخالفة يسوقنا حتما اىل

ال روط املسؤولية العقدية غري متوافرة يف هذا ونص القانون سببا لقيام املسؤولية التقصريية مادامت ش
صورة من صور العمل غري  أال أن يكون يف حقيقة االمر والواقع اك، بل إن الكسب دون سبب ال يعدويف ذ

ومن هنا جند أن بعض التشريعات احلديثة ، ومن بينها القانون املدني جلمهورية املانيا  (1)املشروع 
عاجلت الكسب دون سبب مع املسؤولية املدنية يف باب ( 1975حزيران  19)الدميوقراطية الصادر يف 

كانت  فما علينا إذا ما اردنا معرفة طبيعة املسؤولية فيما إذا،واحد واملسألة بعد ما تقدم واضحة 
عقد ( ر ، واملدعى عليه تضراملدعي امل)عقدية أم تقصريية اال ان نبحث عما اذا كان بني اخلصمني 

خالل قد انصب على االلتزام ناشيء صحيح ثم نبحث بعد هذا مضمون هذا العقد لنتاكد مما إذا كان اال
إضراراَ غري مشروع وعلى  م وهو عدم االضرار بالغريالقانوني العاعنه ام إنه وقع على ذلك االلتزام 

طان ضرر فان مل يتوافر هذان الشرال هواالخروالشرط .هذه االجابة يتوقف حتديد طبيعة املسؤولية
 .كنا يف صدد مسؤولية تقصريية

وعلى هذا فاننا نكون يف صدد مسؤولية تقصريية مادام العقد الذي جيري التفاوض عليه بني الطرفني 
اإلجيار وعدم قيامه بتخلية املأجور و بقائها عقد ستأجر بعد إنتهاء مسؤولية املف..مل يتم أبرامه بعد

من يد االمان اىل يد الضامن إذا حلق بالعني املؤجرة  حتت حيازته يعد غصبا لعني املؤجرة فتحول يده
 ه أو بسبب خارج عن إرادته و فعله وتقصريه فتكون مسؤوال و ضامنا للضرر الن اساسسواء بنفسضرر 

 .ة وليس املسؤولية العقدية مادام مدة عقد االجيار قد إنتهتيهذا االلتزام هو املسؤولية التقصري

 :التقصريية قات القضائية املتعلقة باملسؤوليةالتطبيومن 

 : حمكمة متيز اقليم كوردستانماجاء يف قرار -1
                                                           

 20ص  1936مطبعة نوري القاهرة  -طبعة االوىل -قانون املصريالاملسؤولية التقصريية يف  -مصطفى مرعي- (1)
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التقصريية قد ثبت حبكم قضائي اكتسب درجة ( املدعي عليه ) املميز  ليةوالن مسؤ)..   
املطالبة بالتعويض عن االضرار اليت اصابته نتيجة -املدعي –فيكون من حق املميز عليه .البتات

من القانون املدني وحيث ان حمكمة املوضوع استعانت خببري (  205) فعل املميز استنادا حلكم املادة 
التعويض املستحق وان تقريره جاء معلال ومفصال مما يصح معه اختاذه سببا للحكم قضائي لتقدير 

من قانون االثبات لذا قرر تصديق احلكم املميز ورد االعرتاضات (  140) عمال باحكام املادة 
 (       1) (( 2007|7|8) القرار باالتفاق يف التمييزية وحتميل املميز رسم التمييز وصدر 

                                                 

 : اهليئة املدنية االوىل _حمكمة متيز اقليم كوردستان قرار ماجاء يف  -2

اىل وفاة مورث املميز عليهم اليعين سقوط احلق  الركن اجلزائي يف احلادث الذي ادىان عدم توفر )..
 كيلة املميز يف الئحتها التميزيةاملدني بطلب التعويض وان التقرير املرورى الذي اشارت اليه و

على فرض  العائدة ملوكلها فهذا التقرير( الربيك )خبصوص انفجار االسطونة اهلوائية للسيارة 
املميز الذي كان عليه تفحص السيارة املسببة للحادث لتامني خروجها على  صحته ال ينفي مسؤولية

ان السيارات اليت هي من نوع السيارة مر اذ الدعوى ال تشري اىل هذا االالطرق اخلارجية وان اوراق 
املسببة للحادث يتعني خضوعها للفحص قبل خروجها للطرق اخلارجية و التاكد من مدى سالمة كافة 
االجهزة اخلاصة بها و تبديل ما هو معرض للتلف او العطل وغري ذلك من االمور وعليه فان التمسك 

كما وان املميز عليهم دفعوا الرسم على ضوء .يعفي املميزمبا اوردته وكيلة املميز بهذا اخلصوص ال
تقدير اخلبري للتعويض الذي يستحقونه ومت حتميل املميز املصاريف واتعاب احملاماة على ضوء ذلك 

وعليه وحيث ان حمكمة البداءة التزمت .ومل خيسر املميز عليهم شيئا حتى حيكم عليهم باملصاريف
ة يف حكمها املميز قرر تصديقه ورد االعرتاضات التمييزية وحتميل وجهة النظر القانونية الصحيح

 (2( .) 2007|7|30) املميز رسم التميز وصدر القرار باالتفاق يف 

  2012/مدنية ثانية /18ردستان العدد وقرار حمكمة متييز اقليم ك -3

لشارع ،وترى تضرر ا-2كسر انبوب مياه دار املدعى عليه -1:تبني من وقائع الدعوى ثبوت مايلي 
هذه اهليئة ان جنوح احملكمة اىل اعتبار املدعي عاجزا عن اثبات العالقة السببية ين تضرر الشارع 
و كسر انبوب مياه دار املدعى عليه ومنحه حق حتليف املدعى عليه أجتاه غري صحيح الن جمرد ملكية 

                                                           
(

1
منشور يف املختار من املبادئ القانونية للقرارات – 8/7/2007 –التاريخ  – 2007|اهليئة املدنية االوىل /313أنظرالقرار املرقم   (

 . 12ص 2010علي جعفر ومجال صدرالدين علي مطبعة كارو سنة روةرسة أعداد القاضيان –التميزية يف حماكم أقليم كوردستان 

 
منشور يف املختار من املبادئ القانونية  – 30/7/2007 –التاريخ  – 2007|اهليئة املدنية االوىل /391أنظرالقرار املرقم  ( 2)

 201مطبعة كارو سنة -علي جعفر ومجال صدرالدين علي سةروةرأعداد القاضيان  –للقرارات التميزية يف حماكم أقليم كوردستان 
 . 22ص
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ال ميكن حتميل املالك نتيجة اجلمادات اليت تنشأ عنها الضرر غري كاف وحده لرتتيب املسؤولية أذ 
حلبة قد تكون عرضية جعت الشئ اململوك حيدث ضررا ، أمنا يكون املالك مسؤوال عن الضرر الذي 
وقع نتيجة خطأ منه وعليه فأن الضرر الذي ينشأ من كسر انابيب املياه وتركها تتسرب للشارع 

لزم مبباشرتها وصيانتها ومنع حصول واملنازل اجملاورة مدة من الزمن يدعو ملسؤولية مالكها النه م
واهلمال يف مالحظتها يعد خطأ قانونيا يسأل عنه صاحبه وبناء على املفهوم املتقدم كان .الضرر 

على احملكمة االستعانة خببري ملم او خبرباء ملمني ليبينوا عما أذا كان الضرر املدعى به نشأ من كسر 
اىل الشارع اهماال وخطأ من املالك أم كان لسبب أخر ثم أنبوب مياه دار املدعى عليه وتركها تتسرب 

أصدار القرار القانوني املناسب وفقا للنتيجة اليت تظهر هلا لذا قرر نقض احلكم املميز وأعادة 
الدعوى اىل حمكمتها للسري فيها وفق ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار 

 .(1) 5/1/2012باالكثرية يف 

 26/3/2007يف  153 املرقم اهليئة املوسعة املدنية يف حمكمة التمييز االحتادية قرار   -4

اال ان اهليئة املوسعة املدنية يف حمكمة التمييز االحتادية ترى ان التنازل عن الشكوى يستتبع )..
ا الحكام املشتكي عن حقه اجلزائي وال يستتبع تنازله عن احلق املدني مامل يصرح بذلك استناد

مل يصرح بتنازله عن ( املمييز)من قانون اصةل احملاكمات اجلزائية وحيق ان املدعي ( 9)املادة 
حقه املدني او عن حقه بالتعويض الاوراق التحقيقية املربوطة بالدعوى لذا فان من حقه املطالبة 

مبحكمتها التباع بالتعويض على من سبب له الضرر عليه قرر نقض احلكم املمييز واعادة الدعوى 
 (2.) م 26/3/2007ماتقدم على ان يبقى رسم التمييزتابعا للنتيجة وصدر القرار بالتفاق يف 

                                                                                                                                                               21/4/2008يف  373املرقم قرار حمكمة التمييز االحتادية     -5

لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن املدة القانونية قرر قبوله شكال ولدى 
عطف التظر يف احلكم املمييز وجد انه صحيح وموافق للقانون لالسباب واحليثيات اليت استند 

 استئنافية  منقول/970عليها  والنه جاء اتباعا لقرار النقض الصادر عن هذه احملكمة بعدد 
والن مسؤولية املدعى عليه التقصريية ثاتة مبوجب اضبارة  21/11/2007وتأريخ  2007/

وفيما يتعلق بالتعويض اعتمدت احملكمة على تقرير  2006/ج/62حمكمة جنح الشطرة املرقمة 
من قانون  140اخلرباء الذي جاء واضحا ويصلح ان يكون  سبا للحكم وفق مقتضيات أحكام املادة 
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ه ملا تقدم يكون احلكم املمييز قد جاء صحيحا قرر تصديقه ورد الئحة الطعن التمييزي االثبات علي
 .(1)م 21/4/2008وحتميل املمييز رسم التمييز  وصدر القرار باالتفاق  يف 

    منشور -حمكمة التمييز االحتادية/  2008 /11/6يف  324 املرقم القرار -6

يزي واقع ضمن الدة القانونية قرر قبوله شكال لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمي
ولدى النظر يف احلكم املمييز وجد انه صحيح وموافق للقانون لالسباب ةاحليثيات اليت 
استند اليها حيث ثبت من وقائع الدعوى والتحقيقات اليت اجرتها احملكمة مسؤولية املمييز 

نع وقوع الضرر وفق ما نصت تقصريية لعدم اختاذها احليطة الكافية مل( الدعى عليه )
( خط الطوارئ)من القانون املدني وذلك لعدم ربك السلك الكهربائي  231عليه املادة 

العابر فوق سكة احلديد االمر الذي ادى اىل ارتطامه بالعربة السياحية وسقوطه مما ادى 
باخلرباء اىل اصابة املدعي بالصعق الكهربائي وبرت ساعده االيسر وقد اسبعانت احملكمة 

لتقدير التعويض املناسب لذا قرر تصديق احلكم املمييز ورد الطعن التمييزي وحتميل 
 (2)م  11/6/2008املمييز رسم التمييز وصدر القرار االتفاق يف 

 

ام حقوق االنسان أحرت واملسؤلية التقصريية شرعا هي تنشأ بسبب خمالفة التزام شرعي وهو ميدأ
( 3)، عرفها الشوكاني بأنها عبارة عن غرامة التالفوهناك تعاريف عديدة هلا عند الفقهاء حيث 

قرر الفقه اإلسالمي مبدأ الضمان وهو االلتزام بالتعويض املالي عن الضرر الذي أصاب الغري يف قد ف
نفسه أو يف ماله، وبذلك نشأت فكرة التضمني، وهو ما يسمى اليوم باملسؤولية املدنية يف القوانني 

بوا مبثل ما وإن عاقبتم فعاق: " الوضعية املعاصرة على أساس العدالة، وانطالقا من قوله عز وجل
وجزاء سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على اهلل إنه ال جيب : " وقوله عز وجل( 4)" عوقبتم به

ومن هنا نظمت الشريعة اإلسالمية الضمان (6)."ال ضرر وال ضرار:" وقوله عليه السالم ( 5)"الظاملني
لى النفس واجلرائم اليت تقع لصيانة أموال الناس وحفظ حقوقهم كما أنها فرقت اجلرائم اليت تقع ع

 .على املال

و الفقه االسالمي اليرفع املسؤولية عن الفاعل للضرر حتى و ان كان عديم التمييز او جمنونا او من 
هو يف حكمهم وعليه ضمان الضرر من ماله ان كان له مال حتى وان مل يكن معتديا وهو اجتاه مجهور 
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2
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ان الوليد لو انقلب حال والدته على شيء ) ظهار هذا احلكم الفقهاء حتى جاء يف قول بعض الفقهاء ال
 (فأتلفه لزمه الضمان من ماله 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثاني

 تني العقدية و التقصرييةاخلرية بني املسؤولي

يف الوقت و إخالل بإلتزام تعاقديتعرض هذه الفكرة يف حالة ما إذا وقع فعل واحد ضار هو 
وال تعين هذه الفكرة (. 1)سؤوليتنيم فتتحقق فيه شروط كل من املاإخالل بإلتزام قانوني عنفسه 
ثم املطالبة به مرة أخرى على أساس  اساس املسؤولية العقديةاملطالبة بالتعويض على  يةبإمكان

املسؤوليتني مبعنى ولكن هل يتصور اجلمع بني . املسؤولية التقصريية فهذا مامل يقل به أحد من الفقهاء
أن خيتار األصلح  له من قواعد  كل املسؤوليتني فينتفع مثال مبا تهيئه له املسؤولية  تضررأن نرتك للم

يصل اىل احلكم ية التقصريية ليف الوقت نفسه اىل قواعد املسؤول العقدية من سهولة اإلثبات ويلجأ
وغري واىل اخلالص من شروط اإلعذار واىل نيل التعويض عن الضرر املتوقع  بالتضامن على مدينه

يرفض الفقهاء هذا األمر ملا جيره من الفوضى يف قواعد كل من املسؤوليتني ، وهي قواعد . املتوقع
أي يتمسك ( اخلرية بني املسؤوليتني )تبقى بعد هذا. حددها املشرع بنصوص أفردها لكل نوع منها

ا سدت يف وجهه دعوى باملسؤولية اليت يراها أصلح له أو أن تفتح أمامه دعوى املسؤولية التقصريية إذ
وقد إختلف الفقهاء يف هذه . يةفاء من هذه املسؤولباألع  املسؤولية العقدية لوجود اتفاق صحيح

عناه اجلزائي خطأ مبو ( املسؤولية التقصريية )دني خطأ مبعناه املعلما أن هناك . سألة اىل فريقنيامل
ة اخلطأ األخري جيوز حيث يف حال( و أي قانون جزائي آخرقانون العقوبات أخمالفة النص يف )

للمتضرر أن يراجع احملاكم املدنية بواسطة رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن االضرار الناجتة 
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أي أن  عن اخلطأ، وأمامه أيضا مراجعة احملاكم اجلزائية  بواسطة دعوى مدنية تابعة لدعوى اجلزائية
من اجلرمية مبفهومها الشامل و تكون الطريقة  لناتجئية التعويض عن الضرر ايطلب يف الدعوى اجلزا
له من الطريقة االوىل النها ال تتقيد بسقوف الزمنية والتقادم واالعذار وال الثانية أسهل و أسرع 

 . دفع الرسم القضائي عنها وهي طريقة سريعة جدا لنيل احلقوق املدنيةحتتاج اىل

 :االتية ر الشروط الثالثة احلالتني جيب إثبات توافتا ولكن يف كل

 (1)العالقة السببية بني اخلطأ والضرر  -3               .الضرر إحلاق-2                  .وجود اخلطأ-1

 . إختلف الفقهاء يف مسألة اخلرية بني املسؤوليتني اىل فريقني وكما قلنا فقد

أيه املسؤولية التقصريية ويدلل على رو بني املسؤولية العقدية( 2)يرى جواز اخلرية  -:ق االوليالفر 
 :باحلجج التالية

د ان خمطئاُ فإذا إرتبط االنسان بعقمل يقضها كن بات إجاأن وجود االنسان يف اجملتمع يفرض عليه و-1
اقد يضاف اىل واجبه كانسان ويكون عليه نوعان من الواجبات فإذا اتفق طرفا العقد على واجبه كعفإن 

واجبات  إذا خالف العقد يف ناحية من نواحيه فان هذا االتفاق اليتناول اال دفع مسؤولية احدهما
عفاء و من ثم يسال عنها التعاقدية اما الواجبات املفروضة على االنسان كَفَردٍ يف اجملتمع فال يسلمها اال

 .االنسان مسؤولية تقصريية

 .فاق على خمالفتها او استبعادهافال جيوز االتالعام قواعد املسؤولية التقصريية من النظام أن -2

أكثر ماتكون الشروط املانعة من املسؤولية العقدية يف عقود االذعان وهي عقود يتغلب فيها  -7
روطها وخاصة تغلبا جعل الفقه والفقهاء يغض من قيمة هذه العقود  ومن ش متعاقد على اخر

 .التعسفية منها 

 بني يرفضون فكرة جواز اخلرية أو اجلمع ية الفقه حيث  وميثله غالب -:   الفريق الثاني
 :الرأي  االول بقوهلم املسؤوليتني ويردون على 

ال يعترب الواجب القانوني العام بعد االضرار بالغري التزاما باملعنى القانوني اذ اليوجد االلتزام -1
تعاقدين اال قواعد املسؤولية امل يع القول انه قبل التعاقد التربطفنستط. االعند االضرار بالغري

فهذه املسؤولية بالنسبة للمتعاقدين مسؤولية احتياطية التوجد مامل يكن هناك تنظيم . التقصريية 
 تعاقدي بينهما 
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يعين ان هذا ف -وهي كذلك بالفعل  -ظام العام ناذا سلمنا بان قواعد املسئولية التقصريية من ال-2
نطاق املسؤولية التقصريية ينحصر يف االخالل بالتزام سليب وهو ن ، وأنطاقها  عدم جواز التالعب يف

والقول بان قواعد املسؤولية التقصريية تشمل حاالت املسؤولية . عدم االضرار بالغري اضرار غري مشروع
التعاقدية يتنايف مع ماسبق ألنه  يؤدي اىل توسع دائرة املسؤولية التقصريية لتشمل االلتزامات 

 (1. )ا تشمل االلتزامات السلبيةاالجيابية كم

أن القول جبواز اجلمع أو اخلرية بني املسؤولية هدم للعقد وملبدأ سلطان االرادة، واال فماذا يبقى -3
أمكن االلتجاء للمسؤولية التقصريية؟ وماهي قيمة النصوص القانونية اليت جتيز اتفاقات للعقد أذا 

؟ لقد قال الفقيه ملتعاقد باب اخلرية بني املسؤوليتنيعلى اتحنا عفاء من املسؤولية العقدية اذا فاال
عنصر من عناصر الفوضى جيب رفضه دون  ق أن نظرية اخلرية بني املسؤوليتنيحب( بران)الفرنسي 

 .( 2. )تردد

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث

 أوجه الشبه واالختالف بني املسؤولية العقدية و التقصريية

قد من دعاة  وحدة ملدنية بالرغم مما وجه اليه من  نا إن التقسيم الثنائي للمسؤولية
ة ال يزال هو التقسيم االساسي الذي يقرره معظم الفقهاء وتسري اخلطأ ووحدة املسؤولي

وعلى الرغم من مناصرة فريق من الفقهاء لوحدة املسؤولية  .عليه أحكام القضاء
املسؤولية، فجلعت من  املدنية، إال أن معظم التشريعات املعاصرة أخذت بازدواجية
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املسؤولية التقصريية مصدرا لاللتزام، واعتربت املسؤولية العقدية أثرا من آثار العقد 
 الذي مت اإلخالل به

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب االول

 سؤليتنياوجه الشبه بني امل: اوال                               

من عدة  نلقي الضوء على اوجه التشابه بينهمالكي تتجلى مفهوم كلتا املسؤوليتني من املستحسن ان 
    :نواحي ولو بشكل عابر و موجز

كن العالقة السببية  بني االخالل روكذلك تتوفر ركن اخلطأ والضرر : من حيث االركان -1

 .كلتا  املسؤوليتني يف  و الضرر(  اخلطأ )بااللتزام 

ر كلتا املسؤوليتني التعويض عن االضرايرتتب على االخالل بااللتزام  يف : التعويض حيث  من-2
 ( .                                                                                                           املباشر و غري املباشر) نوع الضرر  رغم اختالف املضرور اليت أحلقت ب

رغم الوقت مدة من مبرور ان دعوى التعويض يف كلتا املسؤليتني تتقادم : من حيث التقادم-3
 . اختالف مدة تقادم كل واحد منهما 
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يف كلتا املسؤليتني البد ان يثبت املضرور انه احلق به الضرر وكما ان عبء  :من حيث االثبات -4
يقع عبء االثبات على و(  القيام بالعمل) االثبات يقع على عاتق املدين يف االلتزام االجيابي 

 ( . االمتناع عن العمل   ) الدائن يف االلتزام السليب 

فاملسؤولية العقدية تشبه املسؤولية التقصريية من حيث االعذار يف  : من حيث االعذار -5

من قانون املدني العراقي ( 259و  258)احلاالت اليت الحتتاج اىل االعذار كما جاءت يف املادة 
 ( .1951)لسنة ( 40)رقم

الغري  ي باالعفاء من املسؤولية املرتتبة على العملـيقع باطال كل شرط يقض :اءـمن حيث االعف -6
الة وجود الغش و ـالعقدية يف حؤولية ـاق على االعفاء من املســروع ونفس احلكم يف االتفــاملش
  . النية سوء

 

 

 

 

 

 بني املسؤوليتني ختالفالا: ثانيا 

ة يف اىل فروق جسيم  ف نطاق  كل منها  ولكنه  يتجاوزفاألختالف بني املسؤوليتني اليقتصر على اختال
 -:صها فيما يليالتنظيم  نلخالقواعد ويف 

 يف املسؤولية العقدية إن املتعاقد املسؤول يسأل عن تعويض الضرر-(:1)التعويض  من حيث-1
اليسال عن تعويض الضرر املباشر غري املتوقع اال اذا صدر عنه غش أو خطأ املباشر املتوقع احلصول وانه 

 (.2)حسيم 

غري متوقع  معويض الضرر املباشر متوقعا كان افان املدين يسأل عن ت –أما يف املسؤولية التقصريية 
 .جسامته عن درجة اخلطا الصادر منه او عن بصرف النظر
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أما ذلك ، نه طبيعة االمور تقتضي ال حمل لالعذار يف املسؤولية التقصرية ال -:ار االعذمن حيث  -2
اال اذا اتفقا    (1)  دين عن التعويض لة املئملسأار كقاعدة عامة واجب عذية التعاقدية فااليف املسؤول

احد  عدم االعذار يف العقد يف حالة اخالل ر شرط اقدين على خالف ذلك وهذا جيب توفاملتع
 .املتعاقدين

يل سباملسؤولية التقصريية التزموا بالتعويض على يف املسؤلون اذا  تعدد : التضامن من حيث  -3
التضامن بني املدينني اال اذا نص القانون او جرى  هة اندعاقدية فالقاعتال سؤوليةالتضامن ، أما يف امل

 ( 2. )االتفاق على ذلك الن التضامن ال يفرتض

أن يكون متمتعا باالهلية جيب العتبار الشخص مسؤوال يف املسؤولية التعاقدية  :األهليةمن حيث  -4
بلوغ سن التميز الذي يدرك فيه  هية، فانه يكفياما يف املسؤولية التقصري. بلوغ سن الرشد أيالكاملة، 

 (.3)الضار من النافع 

نها موذلك الن مبنى املسؤولية العقدية هو االخالل بااللتزام الناشيء عن عقد توافر اركان صحته و
هلية الوجوب الكاملة فيسأل وانني املتأثرة به ال تشرتط اال اعلما ان يف الفقه االسالمي و الق. االهلية

 .ز عن طريق وليه عن االضرار اليت يلحقها بالغرييعديم التمي

فهي جائزة يف املسؤولية العقدية اال اذا صدر عن املدين غش : ؤوليةاالعفاء من املسمن حيث  -5
 (. 4)يف املسؤولية التقصريية فتبطل هذه االتفاقات ااوخطأ جسيم ، أم

التقصريية تسقط مبضى ثالثة سنوات من اليوم فدعوى التعويض عن املسؤولية : التقادممن حيث  -6

 سنة 15 )  الذي علم فيه املتضرر بوقوع الضرر و بالشخص الذي احدثه وهي تسقط على كل حال مبضى
 (5(. )سنة 15) ملسؤولية العقدية فهي تتقادم مبضيا امن يوم وقوع العمل الضار أم (

اثبات يف  سؤولية العقدية ايسر من عبءثبات يف املااليقال عادة أن عبء : االثباتمن حيث  -7
ففي االوىل اليلتزم الدائن عادة اال باثبات العقد ، وعدم تنفيذ املدين فتفرتض  املسؤولية التقصريية،

املسؤولية التقصريية فان على الدائن أن يثبت اىل  يفالقانون بعد ذلك ان  املدين خمطيء ومسؤل  ،  أما
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أن يثبت ان املدين قد خرق التزامه القانوني  أيجانب الضرر الذي حلقه ، اخلطأ الذي  إرتكبه املسؤول 
 .ت العالقة السببية بني اخلطأ و الضررمع اثبا ( 1. )العام بعد االضرار بالغري اضرار  غري مشروع 

من كل هذه الفروق هناك فريقا من تني العقدية والتقصريية وبالرغم املسؤولي ملخص بالفروق بنيهذا 
ة العقدية املسؤولي الفرق يف طبيعة بأنه  وهم يقولون( وحدة املسؤولية )اىل الفقهاء يذهبون 

كلتاهما جزاء اللتزام سابق فاملسؤولية العقدية جزاء االلتزام عقدي مل يقم واملسؤولية التقصريية، ف
املدين يف احلالتني حتققت لتزام قانوني اخل به املسؤول، وم، واملسؤولية التقصريية جزاء المللتزبه ا

فاملسؤوليتان اذن تتحدان يف السبب . لسبب واحد هو اخالله بهذا االلتزام العقدي والقانوني مسؤوليته
 (.2)ة وال حمل للتفريق بينهما دويف النتيجة فتكون طبيعتهما واح

ي فروق ظاهرية ال تثبت عند املسؤوليتني، فهبني هره انصار ازدواج املسؤولية من فروق ظاست اما ما
 :ق يف النظر ويستعرضون هذه الفروق على النحو االتي التعم

هلية الرشد تشرتط يف املسؤولية العقدية وتكفي ليس صحيحا ان يقال ان أ: ة ياالهلمن حيث  -1
 .ز للمسؤولية التقصرييةيأهلية التمي

ة يفلو ابرم العقد صحيحا وزالت اهل. العقد هي اهلية أبرامتا املسؤوليتني امنا االهلية يف كلأن لصحيح وا
ولية اال القوة القاهرة او من هذه املسؤ وبقيت مسؤوليته قائمة، وال يتخلصه املتعاقد بقي ملزما بالعقد

ز يان اهلية التميبس صحيحا ان يقال االهلية وليعن لكالم ل يف املسؤولية التقصريية ال حملأما . حنوها
واجبة يف هذه املسؤولية والصحيح ان املسؤولية يشرتط لتحققها ان يرتكب املسؤول خطأ ونسبة اخلطأ 

 (.3)ز اذن هو شرط لتحقيق املسؤولية ياىل املسؤول تقتضي ان يكون مميزا فالتمي

ف باختالف نوع خيتل وامناال خيتلف باختالف نوع املسؤولية  فان األثبات: االثباتمن حيث  -2
ثبت بانه قام بهذا العمل االلتزام ففي االلتزام بعمل يقع عبء االثبات على املدين الذي يلتزم بان ي

 يقع عبء االثبات على الدائن( تناع عن العملاالم)سؤولية ويف االلتزام السليب ص من املحتى يتخل
ام  يةاملسؤولية عقدني كون بوال فرق يف هذا ثبت ان املدين قد اخل بالتزامه ، الذي يلتزم بان ي

 .تقصريية

ليس صحيحا ان االعذار يشرتط يف املسؤولية العقدية دون املسؤولية التقصريية  :االعذارمن حيث  -3
وملا . فاالعذار ال يشرتط يف االلتزامات السلبية اذا اخل بها املدين سواء  كانت عقدية ام تقصريية

لية التقصريية هو  دائما التزام سليب لذلك ال يشرتط االعذار وهو ايضا وكان االلتزام يف املسؤ
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ا معروف فالعربة هنهو التزاما سلبيا كما عقدية اذا كان االلتزام العقدي يشرتط يف املسؤولية الال
 .سلبيا ال مبا اذا كانت املسؤولية عقدية ام تقصريية تزام اجيابيا املمبا اذا كان اال

قع ولو والسبب يف ان التعويض يف املسؤولية العقدية ال يتناول الضرر غري املتو: من حيث التعويض -4
 . يكونا يتوقعانهملكان مباشرا ان هذا الضرر يدخل يف حساب املتعاقدين النها 

ان اخلطا هو والتضامن يثبت مبقتضى القانون يف املسؤولية التقصريية  أن : من حيث التضامن -5
عليه  فكان خطأ كل منهما هو السبب يف الضرر فوجب طأ اثنانالسبب يف الضرر فاذا ارتكب اخل

  .كامال و من ثم قام التضامنالتعويض 

ن اللتقصريية االعفاء ال جيوز يف املسؤولية ا أن والسبب يف هذا :االعفاء من املسؤولية من حيث  -6
 .ر احكام هذه املسؤولية فهي من النظام العامالقانون هو  الذي قر

االحوال فهذا  سنوات يف بعض(   3) ـبتتقادم   التقصريية وإذا كانت املسؤولية: حيث التقادم من  -7
يها مشرع اها هو، وقد اليرتئئذلك حلكمة ارت امر ال يرجع اىل طبيعة املسؤولية بل ان املشرع قرر

 .اخر

 

 

 

 

 املطلب الثاني

 (1) يز بني املسؤوليتنيوجوب التمي

ق بينهما حسب ما جزاء لإلخالل بالتزام سابق وال فران املسؤوليتني تقومان على مبدأ واحد فكلتاهما 
هلية وال من حيث االثبات والمن حيث االعذار وقد استطاع انصار وحدة املسؤولية االأرى المن حيث 

وال يف العقدية  املسؤوليةالعقد وال حمل للكالم فيها ال يف ان يثبتوا ذلك ، فاالهلية التكون اال يف 
ن املسؤولية عقدية او تقصريية بأ فيها ال ثبات وضرورة االعذار العربةاالاملسؤولية التقصريية وعبء 

ولكن اىل هنا تتفق املسؤوليتان وهما ختتلفان بعد ذالك . بل بان االلتزام السابق اجيابي او سليب 
، ختتلفان يف ان االلتزام السابق الذي ترتب على االخالل به  حتقق  املسؤولية هو التزام عقدي يف 
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وق قانوني يف املسؤولية التقصريية وهذا االختالف ترتتب عليه فراملسؤولية العقدية وهو التزام 
 .ةيضجوهرية الفروق عر

وحددا مداه  بارادتيهما لتزام السابقاالا هذا ئففي املسؤولية العقدية الدائن واملدين هما اللذان انش
ف الضرر غري املتوقع ومل تنصر اومن ثم رمسا مدى التعويض عن الضرر فلم يدخل يف حسابهم

دد املدين هي اليت حتدد مدى ومن ثم كانت ارادة املتعاقدين اذا تع ارادتهما اىل التعويض عنه
 (.1)اشرتاك كل مدين يف املسؤولية

       واالصل ال تضامن بني املدينني فأذا أريد التضامن من وجب أن تتجه أرادة املتعاقدين أىل أشرتاطه      
ادتهما حددا مدى أاللتزام وأن يرتاضيا على االعفاء منه يف حاالت ثم جازللمتعاقدين وهما اللذان بأر

 .أال ملدة طويلة وهي مخسة عشر سنة معينة ومن ثم ال يتقادم االلتزام وهما اللذان أرتضاه

التزام  أيلتزام الذي ترتب على االخالل به هو التزام قانوني اال كذلك يف املسؤولية التقصريية فان و
ي انشأه وحدد مداه ومل تتدخل ارادة الطرفني يف شيء من ذلك ومن ثم وجب  التعويض هو الذوالقانون 

كل الضرر سواء توقعه الطرفان ام مل يتوقعاه مادام مباشرا الن هذا هو االصل يف التعويض ومل  عن
داث تتدخل ارادة الطرفني لتوقي التعويض عن الضرر غري املتوقع ومن ثم اذا اشرتك اكثر من واحد يف اح

 .با فيه و وجب عليه التعويض كامالالضرر كان كل منهما متسب

فان  لية التقصرييةوقام التضامن ، ومن ثم ال جيوز للطرفني ان يرتاضيا على االعفاء من املسؤومن هنا 
فالقانون هو الذي فيه  رادة الطرفنيلتزام فرضه القانون والدخل الالتزام الذي اخل به الدائن هو ا

ال التزام مفروض اى املشرع يف املسؤولية العقدية أنه ومن ثم ر. يف احلاالت اليت ينص عليهايعفي منه 
 .على املدين دون ان يرتضيه 

من  ولية التقصريية ترجع اىل طبيعة كلجد فروق جوهرية بني املسؤولية العقدية واملسؤان توذا
و الطبيعة العقدية هلذا االلتزام هي  جزاء الخالل بالتزام عقدياملسؤوليتني ، فاملسؤولية العقدية 

واملسؤولية التقصريية جزاء لالخالل بالتزام قانوني ، . اليت أملت احللول العلمية اليت تتفق معها
 وىل،وطبيعة هذا االلتزام هي اليت املت احللول العلمية اليت تالئمها واليت ختالف احللول العلمية اال

ز بينهما تتطلبه طبيعة يلية العقدية واملسؤولية التقصريية الن التميز بني املسؤويمن التمي أذن فال بد
هذه هي النتيجة و. اليت ذكرتها فيما تقدم و ما بينهمافيكل منهما وترتتب عليه فروق جوهرية 

 .ثنا من أجلها من خالل الدراسة املبتغية يف هذا البحث املتواضعاملتوخاة اليت باح
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 اخلامتة

من خالل حبثي الذي تناولت فيه املسؤولية املدنية بنوعيها العقدية والتقصريية توصلت اىل مجلة 
 : نتائج 

ؤولية اليت ميكن ان تقع على أحدهما قبل لتكون املسطرفان بعقد من العقود الال يكفي ان يرتبط -1
عن اخالل  لمسؤولية ناشئاالضرر املسبب ل أن يكونبغري ذلك  خر مسؤولية عقدية دائما وامنا حيصلاال

 .بالتزام من االلتزامات اليت يفرضها على الطرف املسؤول
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ئه الشخصي والثاني ان عن خطأاليسال ال  أوهلما ان االنسان الصلني التقصريية خاضعة املسؤولية -2
هذا ولكن .مدعي اخلطأ مكلف بأن يقيم الدليل عليه فان مل يقم بهذا التكليف فال مسؤولية وال تعويض

 :االصل يرد عليه إستثناء

قة واالنتباه عايته او عدم الدضرر الناشيء عن اهمال من هم حتت راالنسان ملزم بتعويض ال-أ
 .حظته إياهممنهم او عن عدم مال

لزم بتعويض الضرر الناشيء للغري عن افعال خدمته متى كان واقعا منهم يف حال مسيد الان  -ب
 .تأدية وظائفهم

ته زسواء كان يف حيا دابته يء عن شالضرر الناض عن التعوياو مستخدمه ملزم ب الدابةمالك  -ج
 (.جناية العجماء جبار)او تسرب منه 

ي أن تعبري الضامن الذي اطلقه الفقهاء املسلمون على االحوال من املسؤولية اليت يسأل فيها حسب رأ -4
من تعبري مسؤولية مدنية وتضمني االنسان الشخص بدون تعد منه اقرب وادق ما يؤدي املعنى املراد 

 .عبارة عن احلكم عليه بتعويض الضرر الذي اصاب الغري من جهته

ة اخلرية بني املسؤولية العقدية واملسؤولية لالقضاء يف مسأوعلى الرغم من انقسام الفقه  -5
 (ةيالعقد دعوى املسؤوليةالخرية للدائن وليس له اال )فأنا أرجح الرأي الذي يقول  التقصريية

د التزاما يف ذمته فلم يكن قبل العق.ي الذي صار املدين مسؤوال عن تنفيذهذلك ان االلتزام العقد
 يربم المسؤولية عقدية الن العقد مل وال عن ذلكمل يقم به فلم يكن مسؤانه قبل ابرام العقد  فلو

اذا ابرم العقد قام ف.وال مسؤولية تقصريية اذ الخطأ يف عدم قيامه بامر مل يلتزم به  بعد،
. اال املسؤولية العقدية األلتزام يف احلدود اليت رمسها هذا العقد وهي حدود الترتتب عليها

وليس للدائن ان يلجأ اىل املسؤولية التقصريية اذ هي تفرتض ان املدين قد اخل بالتزام فرضه 
 .القانون و االلتزام يف حالتنا هذه ال مصدر له غري العقد

ان يف واقعة واحدة ان حبسب املاهية بينما جتتمعتالعقدية والتقصريية هما متبايناملسؤولية  -6
فريفع العقد انتهاء مدة قبل لمستأجر مع استعمال القوة لن يطرد املؤجر مثال احبسب التحقق كأ
فهذه ، باملأجوراملؤجر طالبا التعويض على اساس حرمانه من االنتفاع  على املستاجر الدعوى

يف واقعة معينة واحدة على اساس املسؤولية العقدية واملسؤولية ويف وقت واحد ئمة االدعوى ق
التقصريية بسبب االعتداء الصادر من املؤجر، فاجتمعت املسؤوليتان حبسب التحقيق رغم 

املسؤولية القانونية اىل لك فان تقسيم ناء على ذوب .تباينهما يف ذهن االنسان حبسب املفهوم
 (1. )ةالتقصرييو عقديةلني املسؤولية ابنية اعتباري و كذا نائية  واملداجل

                                                           
 365-364الطبعة االوىل ص –الدكتور مصطفى الزملي (. دراسة مقارنة)نظرية االلتزام برد غري املستحق  - (1)
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فانصار االزدواج اذا ارادوا تقسيم املسؤولية املدنية اىل العقدية والتقصريية تقسيما اعتبار يا  -7
فَهُمْ على الصواب و انصار الواحدة على اخلطأ و أن ارادوا به التقسيم احلقيقي فهم على خطأ و 

 .الصواباملعارضون على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع واملصادر                                  

 القرآن الكريم *
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دار -2ج-املعجم الوسيط–القادر، حممد علي جنار دت،حامد عبابراهيم مصطفى ، امحد حسن الزيا-1
 .اسطنبول تركيا–مؤسسة ثقافية للتاليف والطباعة و النشر والتوزيع -الدعوة

مصادر االلتزام ط  -الكتاب االول -نظرية االلتزام يف القانون املدني اجلديد-امحد حشمت ابوستيت-2
2 1954. 

-االلتزام التضامين للمسؤولني تقصرييا يف مواجه املضرور-الرمحندامحد شوقي حممد عب-3
 ز1980 -القاهرة

 .1987ط–القاهرة -جمموعة القانونية-يبأدورد غالي الذه-4

 .1964مصادر االلتزام  -اجلزء االول-النظرية العامة لاللتزامات–ان انور سلط-5

 .1980جامعة بغداد  -انون التجاري الق-لكي و الدكتور فائق مشاعالدكتور اكرم يام-6

قارنة يف دراسة م- املشروع على عنصر الضرراقامة املسؤولية املدنية عن العمل غري-جبار صابر طه-7
 .1984والقوانني الوضعيةالشريعة االسالمية 

حسن اخلطيب رسالة دكتوراه بعنوان نطاق املسؤولية املدنية والتعاقدية يف القانون الفرنسي -8
 .1956 -البصرة-العراق-والقانون العراقي املقارن

 .1956مصر -1املسؤولية املدنية التقصريية والعقدية ط-عامر حسني-9

شركة التاميس للطبع والنشر   -بغداد-العراق–املدنية  املبسوط يف املسؤوليةون حسن علي الذن-10
 .بدون سنة طبع

 .1976مصادر التزام–حسن علي الذنون النظرية العامة لاللتزامات  -11

-دار القلم-حتقيق صفوان عدنان داودي-مفردات الفاظ القرآن-العالمة الراغب االصفهاني -12
 .هـ1426الدار الشامية بريوت الطبعة االوىل سنة  -دمشق

 -ةالنظام القانوني للسريةاملصرفي-دراسة متعمقة يف القانون التجاري-زينة البستاني ةالدكتور -13
 .3193/رفم املقرر

 .1987-مصر–حبوث وتعليقات على االحكام يف املسؤولية املدنية -سليمان مرقص-14

 .1963االرادية املصادر غري –موجز النظرية العامة لاللتزامات -حجازي-عبد احلي-15

 .1964مصادر االلتزام –الوسيط يف شرح القانون املدني  -عبدالرزاق السنهوري-16
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 .1987مصادر االلتزام  -القسم االول-املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات-حييى دعبدالودو-17

–وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –عبدالباقي البكري و زهري بشري املدخل لدراسة القانون -18

 .بيت احلكمة–بغداد -جامعة

 .1966-نظرية االلتزام بوجه العام–الوجيز يف شرح القانون املدني –عبدالرمحن السنهوري -19

 .دار النهضة العربية–العالقة سببية يف املسؤولية املدنية –عبد الرشيد مامون -20

طبعة الرابعة  1يف شرح القانون املدني العراقي ح موجز–الدكتور عبداجمليد احلكيم -21
 .1974بغدادر

 .1976بغداد –الطبعة الرابعة -املدخل لدراسة الشريعة االسالمية–الدكتور عبدالكريم زيدان  -22

 .1978القاهرة –اجلزء االول –مشكالت املسؤولية املدنية  –حممود مجال الدين زكي -23

مصادر االتزام -اجلزء الثاني–االلتزامات -شرح القانون املدني اجلديد-حممد كامل مرسي-24
1955. 

 .1936 -1املسؤولية املدنية يف القانون املصري ط-مصطفى مرعي-25

 .النافذ 1951لسنة  40القانون املدني العراقي رقم-26

شركة اخلنساء للطباعة  1ط -نظريةااللتزام برد غري مستحق–الدكتور مصطفى ابراهيم الزملي -27
 .بغداد -ةاحملدود

مطبعة  1ط–املسؤولية اجلنائية يف الشريعة االسالمية دراسة مقارنة بالقانون -مصطفى الزملي-28
 .بغداد-اسعد

 .بغداد-شركة اهلناء-9ط-صول الفقه يف نسيجه اجلديدا-الدكتور مصطفى الزملي -29

 .التعليقات-1990-بغداد–التصرف القانوني باالعضاء البشرية -منذر الفضل-30
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