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األساس القانوني لمسؤولية متولي الرقابة
قراءة تحميمية في المادة ( )671من القانون المدني الميبي
د .أحالم اليادي الزغابة
كمية القانون – جامعة الزاوية

ممخص البحث :
األصل في المسؤولية المدنية أنيا شخصية ،وىي تعد ترجمة لواقع الحياة وما يجري فييا من
منازعات وخصومات ،وىذا الواقع فرض االفتراض ليا لإليفاء ببعض المتطمبات في صورة أسماىا
المشرع المدني الميبي "مسؤولية المراقب" نصت عمييا المادة ( ،)671وقد وقع االختيار عمييا في
ىذه الدراسة لمبحث في "األساس القانوني لمسؤولية متولي الرقابة" لما ليذا الموضوع من أىمية في
حياة الناس الواقعية ؛ ألن كثي اًر من المنازعات تقع فيو ،ولورود بعض التساؤالت في ىذا الشأن من
حيث قيام مسؤولية متولي الرقابة عمى أساس الخطأ الثابت أم الخطأ المفترض؟ ومدى الحكمة من
افتراض الخطأ ؟.
ِ
ص األول
وقد تم البحث في موضوع "األساس القانوني لمسؤولية متولي الرقابة" في مبحثين ُ :خص َ
ث في الثاني" :عالقة السببية بين الخطأ والضرر" .وختم لو باستنتاج
":الفتراض الخطأ" ،فيما ُب ِح َ
كيفنا فيو موقف المشرع الميبي من تحديد المسؤولية القانونية عن عمل الغير ضمانا لمحقوق وايفاء
ّ
بااللتزامات تجو الغير.

•

الكممات المفتاحية :

(األساس القانوني ،مسؤولية المراقب ،الخطأ ،الضرر ،إثبات السببية ،عالقة السببية بين الخطأ
والضرر ،السببية المفترضة).

 مقدمــــــــــة:
تعددد المسددؤولية ترجمددة لواقددع الحيدداة ومددا يجددري فييددا مددن منازعددات وخصددومات ،ويسدديطر
موضوعيا عمى كدل موضدوعات القدانون الخداص فدي العصدر الحاضدر نظد اًر إلدى حاجدة المجتمعدات
المتمدينددة إلددى تنظدديم مثددل ىددذه المسددؤولية بمددا يواكددب وتي درة تقدددميا ونموىددا ،فيددي تسددعى إلددى تأكيددد
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الت دوازن فددي العالقددات بددين األف دراد بقدددر المسددتطاع ،وىددذا الت دوازن ال يمكددن أن يددتم إال بتقريددر قاعدددة
تعويض األفراد الذين قد يصيبيم ضرر نتيجة عمدل غيدر مشدروع مدن قبدل ا،خدرين ،وىدذا بحدد ذاتدو
يحمي األشخاص والمجتمعات بشكل عام من مخاطر االنزالق في متاىات األفعال الضارة
وألن المسؤولية المدنية تتناول العديد من الموضوعات الميمة التي يحتداج الموضدوع الواحدد
منيا إلى بحث لذاتو ،فقد وقع اختياري عمى أحد ىذه الموضوعات وىدو األسداس القدانوني لمسدؤولية
متولي الرقابة لمدا ليدذا الموضدوع مدن أىميدة فدي حيداة النداس الواقعيدة؛ ألن كثيد اًر مدن المنازعدات تقدع
فيددو ،ولددورود بعددض التسدداؤالت فددي ىددذا الشددأن مددن حيددث قيددام مسددؤولية متددولي الرقابددة عمددى أسدداس
الخطدأ الثابددت أم الخطددأ المفتددرض؟ ومدا الحكمددة مددن افتدراض الخطددأ؟ وسدتتم د ارسددة ىددذا البحددث وفقداً
لمقانون المدني الميبي معتمدة في ذلك عمى نصدوص القدانون المددني الميبدي وأحكدام المحكمدة العميدا،
وستكون خطة ىذا البحث عمى النحو ا،تي:
المبحث األول :افتراض الخطأ.
المطمب األول :الحدود القانونية الفتراض الخطأ.
المطمب الثاني :الحكمة من افتراض الخطأ.
المبحث الثاني :عالقة السببية بين الخطأ والضرر.
المطمب األول :إثبات السببية.
المطمب الثاني :السببية المفترضة.



المبحث األول :

افت د دراض الخطأ ..

إن مسؤولية متولى الرقابة تقوم عمى افتراض الخطأ من جانبو( ،)1فإذا كان عمدى المضدرور
أن يقديم الدددليل عمددى خطدأ الفاعددل لكددي يشددغل مسدؤوليتو فددإن القددانون قددد أعفدى المضددرور مددن إثبددات
خطددأ متددولي الرقابددة ،حيددث أقددام قرينددة قانونيددة قواميددا افتدراض الخطددأ فددي جانددب متددولي الرقابددة ،كمددا
افت ددرض – الق ددانون – أيضد داً قي ددام رابط ددة الس ددببية ب ددين الخط ددأ المفت ددرض والض ددرر الثاب ددت( ،)2وى ددذا
االفت دراض يعددد نتيجددة منطقيددة الفت دراض الخطددأ؛ ألن افت دراض الخطددأ يسددتتبع لزوم داً افت دراض رابطددة
السددببية ،ويظيددر ذلددك فددي أن القددانون لددو كددان قددد أعفددى المضددرور مددن إثبددات الخطددأ وكمددف بإثبددات
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عالقة السببية بين الخطأ والضرر ،ألصبح المضرور مضط اًر وىو بصدد إثبات رابطة السدببية بدين
الخطأ والضرر أن يثبت ىذا الخطأ ،وبذلك يصبح افتراض الخطأ ال وجود لو في الواقع( ،)3ومن ثم
فال يجب عمى المضرور أن يثبت من أركان المسؤولية إال ركن الضرر فقط(.)4
وممددا ىددو جدددير بالددذكر أن قرينددة االفتدراض ىددذه قرينددة بسدديطة حيددث يمكددن إثبددات عكسدديا،
سدواء فددي ذلددك افتدراض الخطددأ أو افتدراض عالقددة السددببية ،وبالتددالي يسددتطيع متددولي الرقابددة أن يدددفع
عن نفسو ىذه المسؤولية عن طريق نفي الخطأ أو نفي عالقة السببية بإثبات السبب األجنبدي مدثالً،
فإذا لم ينف الخطأ ولم تندف عالقدة السدببية تحققدت مسدؤوليتو( ،)5كمدا أن افتدراض الخطدأ مدن جاندب
متولي الرقابة ال يقوم إال في العالقة بينو وبين المضرور؛ ألن القانون يقرره لصالح ىذا األخير في
مواجية متولي الرقابة ،ولذلك ال يجوز لممضرور وال لمتولي الرقابة أن يتمسكوا بافتراض الخطدأ فدي
مواجية من تقع عميو الرقابة بل يجب إثبات الخطأ في جانبو(.)6



المطلب األول :

الحدود القانونٌة الفتراض الخطأ ..
تعنددي فكددرة افت دراض الخطددأ بعدددم قيددام تددولي الرقابددة بمددا ينبغددي عميددو مددن العنايددة والمحافظددة
نحددو الغيددر قبددل وقددوع الفعددل الضددار( ،)7وىددذا يتفددق مددع المعيددار العددام لمخطددأ الشخصددي الددذي ىددو
انحراف عن مسمك الرجل المعتاد إذا وجد في نفس الظدروف التدي يوجدد فييدا الشدخص المسدؤول(،)8
وقددد أكددد ىددذه الفكدرة المشددرع الميبددي حيددث عددالة المسددؤولية عددن فعددل الغيددر وبددين األسدداس الددذي تقددوم
عميددو وىددو الخطددأ المفتددرض ،وذلددك مددن خددالل نددص المددادة ( )676مددن القددانون المدددني الميبددي(،)9
ويمكددن القددول إن الىمددال فددي العنايددة أو الرقابددة لدديس ىددو السددبب األخيددر فددي إحددداث الضددرر الددذي
أصاب الغير من جراء العمل غير المشروع ،فالسبب األخير ىدو فعدل مدن تقدع عميدو الرقابدة ،إال أن
ىذا الىمال يعد من بين األسباب التي ساىمت في إحداث ىذا الضرر؛ حيث لدوال ىدذا الىمدال مدا
وقع الضرر.
أمددا عددن الحدددود القانونيددة الفت دراض الخطددأ :فالخطددأ ىددو الخددالل بواجددب قددانوني يقددع عمددى
عدداتق متددولي الرقابددة( ،)10س دواء تددم انتقددال الرقابددة إليددو بحكددم القددانون أو بحكددم االتفدداق ،لددذلك فددإن
مسددؤولية متددولي الرقابددة أساسدديا خطددأ شخصددي ينسددب لددو ،أو إخددالل بواجددب قددانوني يفددرض عميددو
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العمل في حددود معيندة عمدى مندع مدن تقدع عميدو الرقابدة مدن الضدرار بدالغير ،فيدي مدن ىدذه الناحيدة
مسؤولية عادية تقوم عمدى الخطدأ الشخصدي مدن قبدل متدولي الرقابدة بسدبب عددم قيامدو بمندع مدن ىدو
تحدت رقابتدو مددن ارتكداب الفعددل الضدار( ،)11وضددمن الحددود القانونيددة الفتدراض الخطددأ ،أندو ال يكددون
إال في العالقة بين المسؤول (متولي الرقابة) والمضرور فيو افتراض قرره القانون لصالح المضرور
تجاه متولي الرقابة ،ومن ثم ال يجوز لممضرور وال لمتولي الرقابة أن يحتجا بدو عمدى مدن ىدو تحدت
الرقابة(.)12



المطلب الثانً :

الحكمة من افتراض الخطأ ..
إذا كان األساس في قيام مسؤولية متولي الرقابة في القدانون المددني الميبدي ىدو خطفدو ،فدإن
ىذا االفتراض لو فوافد عديدة منيا:
 -6مددا يجنيددو المصدداب (المضددرور) وتخفيددف األمددر عميددو مددن خددالل رجوعددو عمددى متددولي الرقابددة
بالتعويض ،باعتبار أنو في الغالب يكون المضرور شخصاً أجنبيداً عدن متدولي الرقابدة ومدن تقدع
عميو الرقابة الذي سبب لو ىدذا الضدرر ،ومدن ثدم يكدون مدن الصدعب عميدو إن لدم يكدن مسدتحيال
أن يحيط عمماً بالطريقة التي اتبعيا متولي الرقابة ،فإذا تعذر عميو ذلك فقد تعدذر عميدو ان يقددم
الدليل عمى ىذه الرعاية والرقابة إن كانت معيبة أو ناقصة أو لم تكن موجودة أصالً(.)13
 -2إن نظام المسؤولية المدنية في تطوره الحديث ال يرمي إلى توقيع الجزاء عمى المخطئ بقددر مدا
ييدف إلى حماية المتضرر وتعويضو عما لحقو من ضرر(.)14
 -3إن تدرك المتضدرر دون جبدر الضدرر الدذي أصدابو وىدو يدرى المسدؤول عدن الرقابدة قدد أفمدت مددن
المسددؤولية بسددبب عدددم تمكنددو مددن إثبددات الخطددأ بجانبددو ،يولددد عددداء وضددغينة بينيمددا ،وقددد تكددون
نتافجيا أكثدر ممدا لدو كدان المسدؤول (متدولي الرقابدة) ممزمداً بتعدويض المضدرور بدافتراض خطفدو
مع إعطافو الحق في إيجاد ما يدل عمى عدم توافر الخطأ اتجاىو( ،)15ليذا كان البد من تددخل
المشرع في القيام بمساعدة المضرور بالتسييل في الوصول إلى حقو في التعويض بمجرد وقدوع
الفعل الضار ،فيفترض المشرع فدي متدولي الرقابدة التقصدير وعددم القيدام بواجدب الرعايدة والرقابدة
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كمددا ينبغددي ،وىددذا االفتدراض ىددو بمثابددة قرينددة قانونيددة تغنددي المضددرور عندداء الخددوض فددي درجددة
العناية التي بذليا متولي الرقابة تجاه من ىو تحت رقابتو المتسبب في الضرر(.)16

 المبحث الثانً :
عالقة السببٌة بٌن الخطأ والضرر :
لقد عولجت عالقة السببية في كثير من النصوص ،فقد أكدتيا ونصت عمييا المادة ()666
من القانون المدني الميبي ،التي وضعت المبدأ العام لممسؤولية ،حيث ورد فييا أن( :كل خطدأ سدبب
ضددر اًر لمغيددر يمددزم مددن ارتكبددو بددالتعويض) ،والسددببية ركددن متميددز تمامداً عددن الخطددأ ودليددل تميزىددا أنددو
يمكن تصور وجود السببية دون وجود الخطأ وعمدى العكدس فقدد يقدع الخطدأ دون أن يكدون لدو أدندى
عالقة بحدوث الضرر( ،)17ومن ثم نجد أنفسنا أمام فكرتين مختمفتين.
ولكددن االلت دزام ال يدددور دافم داً بيددذه البسدداطة ،فقددد يصددعب األمددر فددي الفصددل بينيمددا أحيان داً،
وبدداألخص فددي حالددة الخطددأ واجددب الثبددات ،إذ تسددتتر عالقددة السددببية غالبداً وراء الخطددأ؛ ألن إثبددات
الخطأ يكون إثباتاً لعالقة السببية( ،)18ولكنيا – عالقة السببية -تبدو واضحة وتبرز إلى الوجود فدي
حالددة افت دراض الخطددأ ،حيددث ال يكمددف المضددرور بإثبددات الخطددأ ،وتفتددرض بالتددالي السددببية وتنتقددل
الصددعوبة مددن مجددال إثبددات المسددؤولية إلدى مجددال نفييددا فتبددرز عالقددة السددببية ويدددور الثبددات حوليددا
دون الخطأ(.)19
كما أن عالقة السببية تبدو واضحة أيضاً عند تعددد األسدباب المتداخمدة فدي إحدداث الضدرر
بما تثيره من مشاكل فدي تحديدد أي مدن األسدباب المتصدمة بالضدرر الدذي يعتدرف بدو القدانون كسدبب
مولد لمضرر أو مساىم في حصولو(.)20
وقد اختمفت ا،راء في تحديد سبب الضرر بين األفعدال المتعددد التدي أسديمت فدي حصدولو،
وبددرزت فددي ىددذا الصدددد نظريتددان أساسدديتان ىمددا :نظريددة تكددافؤ أو تعددادل األسددباب ،ونظريددة السددبب
المنتة أو الفعال(.)21
وقد استقر الرأي في الوقدت الحاضدر

()22

عمدى نظريدة السدبب المندتة ىدي ال ارجحدة ،عمدى أن

األخذ بيذه النظريدة ال يعندي أن الضدرر ال يكدون لدو إال سدبب مندتة واحدد ،فمدن المتصدور أن يكدون
ىناك أكثدر مدن فعدل مدن شدأنو إحدداث الضدرر عدادةً ،وفدي ىدذه الحالدة يعدد كدل فعدل مدن ىدذا القبيدل
حقوق الطبع محفوظة للمجلة
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سددبباً منتجداً لمضددرر ،عمددى أنددو يجددب أن يؤخددذ فددي االعتبددار أن القاضددي يسددتطيع أن يددرفض اعتبددار
الخطددأ سددبباً لمضددرر إذا وجددد فددي الظددروف الحددادث مددا يمكددن أن يسددتخمص منددو أن الخطددأ وان كددان
مددن شددأنو أن يددؤدي إلددى وقددوع الضددرر عددادةً ،لددم يكددن ىددو السددبب المنددتة بصدددد الضددرر المطمددوب
التعويض عنو ،ذلك ألن استخالص تو افر السببية بين الخطأ والضرر ىدو مدن مسدافل الواقدع التدي

يقدرىا قاضي الموضوع(.)23
فإذا انتيى تطبيق نظرية السبب المنتة إلى أن الخطأ الموجب لمسؤولية متولي الرقابدة ىدو وحدده
الذي أحدث الضرر ،فإن متولي الرقابة يمزم بتعويض المضرور عن كل الضرر الذي أصابو.
أمددا إذا تبددين أن عدددة أسددباب قددد أسدديمت فددي حصددول الضددرر ،فددإن مسددؤولية متددولي الرقابددة
عن تعويض الضرر ال تكون إال بنسبة ما ساىم بو عمل من ىو تحت الرقابة من ضرر لمغير.
وفي ذلك قررت المحكمة العميا:
" ...يتعددين اسددتعراض األسددباب التددي ليددا دخددل فددي إحددداث الضددرر ،والتمييددز بددين السددبب
العارض – وىو السبب غير المألوف الذي ال يحدث عادة مثدل ىدذا الضدرر – والسدبب المندتة وىدو
السددبب المددألوف الددذي يحدددث الضددرر فددي العددادة ،والوقددوف عنددده ،واعتبدداره ىددو وحددده السددبب فددي
إحداث الضرر"

()24

 المطلب األول :
إثبات السببٌة ..
يق ددع ع ددبء إثبد دات رابط ددة الس ددببية ب ددين الخط ددأ والضد درر باعتبارى ددا ركن ددا مس ددتقالً م ددن أرك ددان
المسددؤولية عمددى عدداتق المضددرور مدددعي التعددويض ،ذلددك ألنددو ممددزم بإثبددات جميددع أركددان المسددؤولية
وفقاً لمقاعدة العامة في الثبات التي تقضي بأن عمى المدعي إثبات ما يدعيو(.)25
وبمقتضددى ىددذا فاألصددل عمددى طالددب التعددويض أن يثبددت ت دوافر السددببية المباش درة كمددا يثبددت
الخطأ والضرر ،فمتى ثبتت ىذه األركان الثالثدة تعدذر عمدى المددعى عميدو الدتخمص مدن المسدؤولية،
ولكددن طبقد داً لمقواعددد العام ددة فددي الثب ددات يكف ددي فددي رابط ددة السددببية أن يق دددم المكمددف بالثب ددات وى ددو
المدددعي مددا يجعددل دع دواه أم د اًر معق دوالً ،أي أقددرب إلددى التددرجيح( ،)26ومددن ثددم يتدداح لممدددعى عميددو أن
يثبت انعدام السببية غيدر أندو جدرى العمدل عمدى أندو متدى أثبدت الخطدأ والضدرر وكدان الضدرر ناشدفاً
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عادة عن ىذا الخطأ فإن رابطة السببية تثبدت ضدمنا ،أي قيدام قريندة عمدى تدوافر عالقدة السدببية دون
حاجة إلى إثباتيا(.)27
وليس معنى ذلك أن المدعي معفي من إثبات السببية ،فالثبدات واقدع ال محالدة وانمدا المدراد
مددن إعفافددو مددن إثباتيددا ىددو أن إثبددات الخطددأ والضددرر يكفددي الفت دراض السددببية بينيمددا طبق داً لمقواعددد
العامة في عبء الثبات ومحل الثبات ،وذلك أن المدعى في الثبدات ال يمدزم أن يقديم الددليل عمدى
جميع عناصدر الواقعدة التدي يددعييا ،وانمدا يكفدي أن يبدرىن عمدى قددر مدن ىدذه العناصدر التدي تكفدي
الفتراض ثبوت الباقي منيا(.)28

 المطلب الثانً :
السببٌة المفترضة ..
بمقتضى تطبيق القواعد العامة لمسؤولية متولي الرقابة فإنو يشترط عمى من أصابو الضرر
أن يثبدت أن العالقددة السدببية بددين الخطدأ المنسددوب إلددى متدولي الرقابددة فدي عدددم قيامدو بواجددب الرقابددة
والرعاية ،وبين ارتكاب من تقع عميو الرقابة لمفعل الضار( ،)29ولكن عند تطبيق النصوص الخاصدة
بمسؤولية متولي الرقابة فإنو من المستقر في القانون المدني الميبي أن افتراض الخطأ يفيد بالضرورة
افتراض عالقة السببية بين ىذا الخطأ وبين الضرر.
فالمددادة ( )676مددن القددانون المدددني الميبددي نصددت بوضددوح عمددى أن" :كددل مددن يجددب عميددو
قانون داً أو اتفاق داً رقابددة شددخص فددي حاجددة إلددى الرقابددة ،بسددبب ...يكددون ممزم داً بتعددويض الضددرر...
ويسددتطيع المكمددف بالرقابددة أن يخمددص مددن المسددؤولية إذا أثبددت أنددو قددام بواجددب الرقابددة ،أو أثبددت أن
الضرر كان البد واقعاً ولو قام بيذا الواجب بما ينبغي من العناية)
وم ددن ىن ددا يتب ددين أن مس ددؤولية المكم ددف بالرقاب ددة يق ددوم دون حاج ددة لثب ددات الخط ددأ م ددع إتاح ددة
المجددال أمددام المكمددف بالرقابددة لمددتخمص مددن المسددؤولية إذا أثبددت أنددو قددام بواجددب الرقابددة أو أثبددت أن
الضرر كان البد واقعاً ولو قام بواجب الرقابة كما ينبغي ،أي ولو قام بو عمى خيدر وجدو ،ولدو اتخدذ
من االحتياطات كل ما كان يمزم لمنع حدوثدو ،وىدو عندفدذ يثبدت أندو ال عالقدة بدين الضدرر الحدادث
وبين ما يمكن أن ينسب إليو أو يفترض من جانبو من خطأ ،أي أنو ينفي عالقة السببية بين الخطأ
والضرر الحادث(.)30
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ومددن ثددم فددإن المنطددق يقتضددي أنددو متددى افتددرض الخطددأ وجددب افت دراض عالقددة السددببية ،واال
سددمبت قرينددة الخطددأ مددن أىميتيددا ،وبعبددارة أخددرى فددإن إعفدداء المضددرور مددن إثبددات الخطددأ يقتضددي
بالضرورة أن يعفى من إثبات عالقة السببية ،ويقع عبء نفييا عمى عاق المكمف بالرقابة( ،)31فعدم
افتراض المشرع توافر عالقة السببية يعني أنو يقع عمدى المضدرور إثباتيدا ،وىدذا يدؤدي ببسداطة إلدى
أن يقددوم المضددرور بإثبددات الخطددأ حتددى يثبددت أن بددين الخطددأ وبددين الضددرر رابطددة سددببية ،وعالقددة
السببية ،كما ىو معموم ال يمكن إثباتيا ،إال بدين سدبب ومسدبب معيندين وثدابتين( ،)32فيدل يعندي ىدذا
أن المشدرع يفتددرض خطددأ متددولي الرقابددة مددن خددالل ذلددك وكأنددو يسددمب باليسددرى مددا منحددو مددن رعايددة
لممضرور باليمنى؟ كال ،فيذا ما يجب أن ينزه المشرع عنو ،ولكدن لديس معندى ذلدك أن توافرىدا غيدر
ضددروري لقيددام المسددؤولية ،بددل معندداه فقددط ينحصددر فددي أن عددبء الثبددات المتعمددق بيددا انتقددل مددن
المضرور إلى المسؤول مدنيا عن فعل غيدره ،وبالتدالي فدإن إعفداء المضدرور مدن إثبدات تمدك العالقدة
يعنددي اعتبددار السددببية متدوافرة إلددى أن يددتمكن المكمددف بالرقابددة مددن نفييددا فيدددفع بددذلك عددن نفسددو ىددذه
المسؤولية(.)33

 الخاتمة :
لق ددد تب ددين لمباحث ددة م ددن خ ددالل ى ددذا البح ددث أن المش ددرع الميب ددي ق ددد ع ددالة موض ددوع (األس دداس
القددانوني لمسددؤولية متددولي الرقابددة) بمددا يتفددق وأىميددة ىددذا الموضددوع فددي الواقددع العممددي ،حيددث أقددام
المشرع الميبي مسؤولية متولي الرقابدة عمدى أسداس الخطدأ المفتدرض ،باعتبدار أن مدا صددر مدن فعدل
غير مشروع أصاب الغير ما ىو إال نتيجة إخالل وتقصير بالواجب الممقي عمدى عاتقدو وىدو واجدب
الرقابة والرعاية ،ومن ثم افترض خطفدو ليدذا السدبب إلدى جاندب وجدود سدببية مفترضدة ليدذا الخدالل
تعفي المضرور من القيام بإثباتيا ،عمى العكس مما ىو مقرر في القواعد العامة التي جعمت إثباتيا
عميو ،وبالرغم من ذلك أعطى المشرع لمتولي الرقابة الحدق فدي دفدع ىدذه المسدؤولية ،بمعندى أن ىدذا
االفتراض ليس باتاً ولكن يجوز لو أن يثبت خالف ذلك ،ولم يسمبو ىذا الحق.
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