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محاور دروس المسؤولية المدنية المتحان الموسم 
 الفوجين "أ" و "ب" ..   2020/2021الجامعي 

 ذ جمال الطاهري و ذ مراد أسراج.

 

 .الفروق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية

 ــ على مستوى الجزاء
 ــ من يطالب بهذا الجزاء

 ــ مدى قابلية هذا الجزاء للتنازل والصلح.
 دور القصد في المسؤوليتين.ــ 

 :في حالة اجتماع دعوى المسؤولية الجنائية ودعوى المسؤولية المدنية 
 ــ تقادمهما.

 ــ قاعدة " الجنائي يعقل المدني".
ــ حجية الحكم الصادر في الدعوى العمومية على الحكم الذي يصدر في الدعوى 

 المدنية.
 العقدية. الفروق بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية

 :على مستوى   
 اإلعذار  ـ 
 جواز االتفاق على اإلعفاء من المسؤولية  ـ 

 ـ   التضامن
 ـ  اإلثبات
 .ـ  التقادم 

 مدى الجمع بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية. 
 ـ االستفادة منهما معا

 أحكامهما من بينـ االنتقاء 
 .حداهما ،بعد خسارة األولىإـ إقامة 

 
 :نطاق المسؤولية العقدية 

 ـ قيام عقد صحيح
 . ذاته العقد عن ناشئ بالتزام إخالل عن الضررـ  حدوث 

 ـ   صور اإلخالل بااللتزام التعاقدي.



2 

 

 الضرر المتوقع. +و المباشر ـ الضرر المحقق
 
 المسؤولية التقصيرية   

  عن الفعل الشخصي التقصيريةأركان المسؤولية 
 : La faute الخطأ:  األول المبحث

) السلبي/ وأهم أنواعهتعريف الخطأ التقصيري، المطلب األ ول :  ـ 
 اإليجابي(.

 .Culpabilité   التعّدي=  الخطأ في المادي الركن:  األولى الفقرة
 ) معيار الشخص المعتاد(.

 اإلدراك  أو  التمييز=   الخطأ في المعنوي الركن:   الثانية الفقرة
  Le discernement 

 ) مسؤولية عديم التمييز(
 :المطلب الثاني : حاالت انتفاء الخطأ التقصيري

 .    légitime défense حالة الدفاع الشرعيالفقرة األولى : 
 .Nécessité الفقرة الثانية : حالة الضرورة 

 .le consentement de la victime المضرور رضا:  الثالثة الفقرة
 

 ) تعريفه( Le préjudiceالمبحث الثاني : الضرر 
   Matériel الضرر المادي المطلب األول: 

 ) بحق أو بمصلحة مالية مشروعة(الفقرة األولى: اإلخالل بنفع مشروع للمضرور
 الفقرة الثانية : تفويت فرصة أو ربح على المضرور.

 : ) تعريفه( لمعنويا المطلب الثاني : الضرر
 الفقرة األولى : قابلية الضرر المعنوي للتعويض. 

الفقرة الثانية :  أصحاب الحق في التعويض عن الضرر المعنوي، وكيف نظم 
 المشرع المغربي ذلك.

 المطلب الثالث : شروط الضرر.
 Certain  الوقوع محققالفقرة األولى :  أن يكون 

 () الضرر المستقبلي، والضرر االحتمالي، تفويت فرصة 
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 .)الضرر المرتّد( الثانية : أن يكون شخصيا الفقرة

 السببية بين الخطأ والضرر عالقةالثالث :  المبحث
 ) تحديد مفهومها(

 ) السبب األجنبي(السببية عالقة  انتفاء:  األول  المطلب

 الفقرة األولى  : القوة القاهرة والحادث الفجائي.
 ـ تحديد مفهومها

 استحالة الدفع + عدم ثبوت خطأ في جانب المسؤول.ـ شروطها:  عدم التوقع + 
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