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  المستخمص
 الميني النشاط يمارسون  الذين من معينة طائفة يمارسيا الذي االحترافية الصفة ان

 جعل الذي االمر,  المحترفين مستوى  الى ترفعيم التي الكافية والدراية بالخبرة ويتمتعون 
 التفاوت الى التعاقدية العالقات في التحول ادى فقد,  ميم معيار ليا االحترافية الصفة
 نتيجة االخر المتعاقد عمى بالتسمط االطراف بعض فامتالك,  متعاقدينال بين الشاسع

 فقد ولذلك,  واضح بينيم التفاوت جعل مما والتقنية الفنية المعرفة من بو يتمتع لما
 الذي الضعيف الطرف حماية اجل من المتعاقدين بين التوازن  من نوع يحقق الفقو جعل
 بعض بفرض التوازن  ويتحقق, المحترف المدين عم تعاممو في الكافية الدراية الى يفتقر

 من حمايتو اجل من االخر الطرف مع تعاقده عند المحترف المدين عمى االلتزامات
 مخالفة اثر فإن وبذلك, الكافية الفنية الخبرة الدراية امتالكو عدم نتيجة االستغالل

 صفة تحقق رضيفت المسؤولية تحقق وان مسؤولية عميو ترتب قد اللتزاماتو المدين
 الضرر تحقق الى باإلضافة تعاقدين رابطة وجود وكذلك المحترف الدين لدى االحتراف

 االحتراف, المدين, االلتزامات الكممات المفتاحية:.  االخر المتعاقد لدى
Abstract 

The professional quality practiced by a certain group of those who 

practice professional activity and have sufficient experience and 

know-how that raises them to the level of professionals, which 

made the professional quality an important criterion. As a result of 

his technical and technical knowledge, which made the disparity 

between them clear, and therefore he made jurisprudence achieve 
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a kind of balance between the contracting parties in order to 

protect the weak party who lacks sufficient know-how in his 

dealings with the professional debtor, and the balance is achieved 

by imposing some obligations on the professional debtor when 

contracting With the other party in order to protect him from 

exploitation as a result of his lack of know-how and sufficient 

technical expertise, and thus the effect of the debtor’s violation of 

his obligations may result in liability and that responsibility is 

assumed to be achieved by the professionalism of the professional 

debt, as well as the existence of a contracting association in 

addition to the realization of damage to the other contractor. 

Keywords: Professionalism, debtor, obligations 

 المقدمة
يعد المدين المحترف من اىم الموضوعات التي اواُل: مدخل تعريفي بموضوع البحث: 

شغمت بال الفقو والقانون والقضاء فمقد اىتم الفقو القانوني بتحديد مفيوم المدين 
بتحديد مدلولو المحترف وتحديد نقاط االفتراق التي تميزه عن غيره، كما ان التشريعات 

والتزاماتو وتطويع االحكام المترتبة عمى مسؤوليتو عند االخالل بالتزاماتو بما يتناسب 
فالبد من االلمام ، مع خبرتو, نظرًا لمخبرة الكبيرة التي يتمتع بيا والناتجة من االحتراف

عمى بكافة ىذه الجزئيات عمى وجو الدقة من اجل بيان االحكام الخاصة بو وانعكاساتيا 
 كافة األصعدة في نطاق الفقو والتشريع والقضاء.

تكمن الفمسفة التي قام عمييا القوانين ية موضوع الدراسة ودوافع اختياره: ثانيا : أىم
وبالتالي حرية الفرد في اإلختيار ، والميبرالية العقدية، المدنية  في إعالء دور الفردية

تخاذ القرارات لعراقي بذات السمة وذلك بإعالء دور سمطان وقد إتسم القانون المدني ا، وا 
ويمكن القول بأن العقد ىو ثمرة ، ومن ثم إرساء مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، اإلرادة

سرعان ، ولكن بإعتماد ىذا النيج التعاقدي عمى الحكم الذاتي الإلرادة، حرية المتعاقدين
لذي ساىم في مناداة البعض األمر ا، مع تغير المجتمعات وتطورىا، ما ثبت عدم كفايتو

 بالحد من تجاوزات الحرية التعاقدية . 
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فمع إمتالك ، فقد أدى التحول في العالقة التعاقدية لمتفاوت الواسع بين المتعاقدين
وذلك باإلستناد إلى ، البعض لمقوة بات من اليسير ليم التسمط عمى المتعاقدين معيم

فة الفنية و التقنية مما جعل أمر التفاوت والوصول إلى المعر ، بعض القوة اإلقتصادية
وبالنسبة إلى ، فانقسم العقد بين طرف قوي و آخر ضعيف، بين المتعاقدين واضحا جميا

فإن وجود طرف محترف يستدعي غالبا ، ما ترنو إليو مقتضيات العدالة من غايات
 ومن ىذا المنطمق، تواجد طرف أخر غير محترف يطمق عميو عادة الطرف الضعيف

تعددت الدراسات التي ىدفت بشكل كبير إلى تحقيق قدر من التوازن العقدي حماية 
من أجل تحقيق العدالة التعاقدية وىنا تكمن أىمية البحث وسبب ، الطرف الضعيف

 اختيارنا لو  .
وبالنظر إلى التطورات التي لحقت بممارسة بعض ثالثا : مشكمة موضوع البحث: 

وبالتالي تزايد حجم المخاطر ، والصناعية و التجارية و غيرىااألنشطة المينية والحرفية 
، التي قد تترتب عمى مزاولة النشاط  سواء كان النشاط ميني او حرفي او صناعي

مع صعوبة إثبات إلحاقو ، األمر الذي انعكس بصورة أو بأخرى عمى فداحة الضرر
، ناء عمى ما قدمناأو حتى في الحالة التي يفترض فييا خطئو , وب، بشخص المسئول

فإن ثورة التطورات التي لحقت بشتى مجاالت المجتمع إن لم تمق مردودًا بتطور أحكام 
فالنتيجة المنطقية ستمثل في وجود خمل ما بين االطراف ، وقواعد المسئولية المدنية

باالخص في وجود مدين محترف يممك الدراية الكافية والمعرفية والطرف االخر ال 
 الخبرة والمعرفة.يمتمك تمك 

االمر الذي دفنا لمبحث بيذا الموضوع باألخص انو يتسم بحداثتو وتشعب عناصره 
متداد محتواه إلى فروع عدة في القانون  وىذه االشكالية دفعتنا الى بحث الموضوع  ، وا 

 من اجل تالفي الصعوبة الكبيرة في حصره و تأطيره. 
 العممي اعتماد المناىج االتية :  اقتضت ضرورة البحث  رابعًا منيجية البحث :

المنيج التأصيمي : من اجل فحص وتمحيص احكام المدين المحترف وعمى وجو   -1
الخصوص مفيومو من خالل تحديد الضوابط و المعايير التي توضح الصفة 
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والتي يتعين توافرىا في المتعاقد حتى يعد متعاقدا محترفا وتمييزه عن غيره ، االحترافية
 زاماتو و واالثر الرئيس إلخاللو بالتزاماتو والمتمثل بالمسؤولية المدنية لووتحديد الت

لقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج المقارن بين التشريع العراقي المنيج المقارن :  -2
 . والمصري في نطاق القانون المدني
 خامسًا : ىيكمية موضوع البحث 

 المطمب األول: التعريف بالمدين المحترف
 األول: تعريف المدين المحترف الفرع

 الفرع الثاني: تمييز المدين المحترف عن غيره من األشخاص الذين قد يشتبيون بو
 المطمب الثاني: االلتزامات القانونية لممدين المحترف

 الفرع األول: االلتزامات العامة لممدين المحترف
 الفرع الثاني: االلتزامات الخاصة لممدين المحترف

 ثالث: االثار المترتبة عمى انعقاد المسؤولية لممدين لممحترفالمطمب ال
 الفرع االول :ـ شروط تطبيق قواعد المسئولية المدنية لممدين المحترف

 الفرع الثاني :ـ دعوى المسئولية  لممدين المحترف
 المطمب األول

 التعريف بالمدين المحترف
االحتراف في حد لبيان تعريف المدين المحترف ينبغي أن نتعرض لتعريف 

ذاتو، وخصائصو، ثم تمييز عن غيره من االشخاص معو سواء عاديين كالمستيمكين 
والمينيين، أو أطراف محترفة ولكن في مجاالت أخرى، وما يمتزم بو تجاه ىذه 

 الطوائف. وىو ما سنتعرض لو تفصيال من خالل الفرعين التاليين:
 ني : تمييز المدين المحترف عن غيرهالفرع الثا, الفرع األول : تعريف االحتراف 

 الفرع األول 
 تعريف االحتراف في االصطالحي الفقيي والتشريعي 

سنتناول في ىذا الفرع تعريف االحتراف في االصطالح الفقيي ومن ثم سنبين تعريفو 
 في االصطالح التشريعي وكاالتي : 
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ون االحتراف عند عرف فقياء القان: أوال: تعريف االحتراف في االصطالح الفقيي
تناوليم لتحديد صفة التاجر، و بأنو" ممارسة األعمال التجارية عمى سبيل التكرار 
وبصفة منتظمة ومستمرة مع اتخاذىا مينة لمحصول عمى مورد لمرزق الذي يعتمد عميو 

,  وكذلك عرفو أخرون بأنو توجيو النشاط عمى نحو (1) المدين المحترف في معاشو"
يتضح لنا ان ,(2) ى القيام باألعمال التجارية بقصد الحصول عمى الربحرئيسي ومعتاد إل

المحور الرئيسي لالحتراف يتعمق بطائفة من التجار ولذي يكون دورىم ىو االعتياد 
 عمى ممارسة العمل التجاري وبصورة منتظمة .

 نستنتج من ذلك أن جوىر االحتراف ينطوي عمى مبدأ االعتياد، لكن يظل االعتياد في
مرتبة أقل بكثير من االحتراف، فاالعتياد يقوم عمى تكرار ممارسة المينة أو الحرفة أو 
النشاط أن إلى أخر، بينما االحتراف يتطمب ممارسة المينة أو الحرية أو النشاط عمى 
سبيل االستمرار واالنتظام، وىو ما يقودنا إال أن العنصر المميز لالحتراف ىو الخبرة 

التي يكتسبيا المحترف نتيجة استمرار وانتظامو في ممارسة نشاطو  والتخصص والدراية
 أو مينتو.
اما بالنسبة الى تعريف االحتراف في ف االحتراف في االصطالح التشريعي: ثانيًا: تعري

االصطالح التشريعي ,فبالرجوع الى موقف المشرع العراقي فإنو  لم يشر الى تعريف 
ولكن اشار إلى صفة  1951لسنة  44قي رقم المحترف في القانون المدني العرا

كل من يزاول عمى وجو  -1( :" 9/1االحتراف في قانون التجارة العراقي في المادة )
االحتراف بأسمو ولحسابو عماًل تجاريًا". اما بالنسبة الى موقف المشرع المصري فعند 

نو ايضًا فنالحع ا 1948لسنة  131الرجوع الى نصوص القانون المدني المصري رقم
لسنة  17لم يور تعريف المحترف ولكن اشار الى االحتراف في قانون التجارة رقم 

                                                           
(1)

اٌخجبسَت واٌخبجش , د. ِذّىد ِخخبس بشَشٌ , لبٔىْ اٌّؼبِالث اٌخجبسَت , اٌجضء االوي , االػّبي  

داس إٌهضت ، اٌمبٔىْ اٌخجبسٌ، , د . أبى سشَغ وّبي102, ص0222داس إٌهضت اٌؼشبُت , ِظش , 

 .023ص ، 1891، اٌؼشبُت
(0)

داس إٌهضت ، اٌجضء االوي ، د . سُّذه اٌمٍُىبٍ , اٌىسُظ فٍ ششح اٌمبٔىْ اٌخجبسٌ اٌّظشٌ 

 .178ص، 0223ِظش, ، اٌؼشبُت
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ىو . وخالل ما تقدم يمكن تعريف المدين المحترف بأنو "(1)(14/1في المادة ) 1999
كل من يمارس النشاط بصورة احترافية ومعتادة ولديو الخبرة والدراية الكافية لممارسة 

قدم من التعريف اعاله انو يشترط لممدين المحترف لغرض مارستو "ونستنتج لما ت عممو
 شاطو عمى وجو االحتراف توافر العناصر االتية والتي تتمثل بما يمي:

 االفصاح عن تمتعو بالصفة االحترافية  -1
 ة معتادة لغرض الحصول عمى الربح اعتياد المدين المحترف ممارسو عممو بصور  -2
 ف الخبرة والدراية الكافية لممارسة عممو .اكتساب المدين لمحتر  -3

 الفرع الثاني
 تمييز المدين المحترف عما يشتبو بو

بعد ان بينا تعريف المدين المحترف في الفقو والتشريعات وماىي العناصر 
الذي تتوافر لغرض اكتساب المدين لمصفة االحترافية البد منا ان نتطرق الى تمييز 

 : بو وسنقسم ىذا الفرع الى الفقرات االتيةالمدين المحترف عما يشيبو 
ىو كل شخص طبيعي  يعرف الميني بأنو: اواًل: تمييز المدين المحترف عن الميني

كالمحامي والطبيب والميندس والمحاسب والصيدلي ، أو معنوي يمارس مينة حرة
أو كان ، سواء كان ىذا الشخص يمارس مينتو بصورة منفردة كميني حر، وغيرىم
 . (2)يا باالشتراك مع آخرين في صورة شركة يمارس

وقد عرف المشرع العراقي تحت تسمية المجيز في الفقرة سادسا من المادة 
والتي جاء فييا :" الُمجيز : كل  2414لسنة  1األولى من قانون حماية المستيمك رقم 

شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سمعة أو مقدم 
 خدمة سواء أكان أصياًل أم وسيطًا أم وكياًل " 

تجدر اإلشارة إلى أن ليس كل محترف أن يكون بالضرورة مينيا ممارسة   
فالتاجر والصانع والحرفي ومقدمو الخدمات وغيرىم يعتبرون محترفين متى ، المينة حرة

                                                           

  (
1

وً ِٓ َضاوي ػًٍ وجه االدخشاف بأسّه وٌذسبه اٌخبص ػّالً  -1( :"12/1ة )( ٔظج اٌّبد

 حجبسَبً".
(0)

بذذ ِمذَ إًٌ ِؤحّش ، اٌّفهىَ واالٔؼىبسبث اٌمبٔىُٔت، فگشة اٌّهٍٕ، سشدبْ ػذٔبْ إبشاهُُ 

 8ص ، 0222ابشًَ  3.1جبِؼت اٌشبسلت ، إٌّؼمذ فٍ وٍُت اٌمبٔىْ، ِسؤوٌُت اٌّهُُٕٓ
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الذين  انطبقت عمييم معايير االحتراف السابق ىذا فيم ال يدخمون في صف المينيين
والميندس والصيدلي . ، كالمحامي والطبيب، يمارسون مينة حرة بالمعنى المذكور سابقا

فالمحامي الذي يمارس مينة ، ومن ناحية أخرى ليس كل ميني محترف بالضرورة
ودون أن يكون قد أكتسب الخبرة أو الدراية ، المحاماة دون اعتياد أو انتظام أو استمرار

وال يمكن وصفو بأنو محترف . كذلك الطبيب الذي ال ، نةأو التفوق في ىذه المي
أو الغير مجيز بأدوات المينة ، يمارس مينة الطب عمى سبيل االعتياد واالستمرار

لذلك يمكن تصور , (1)كالعيادة واألجيزة الالزمة لمتخصص ،اليمكن وصفو بالمحترف 
قد يكون مينيا و بمعنى أخر الشخص ، وجود ميني محترف وكذلك ميني غير محترف

دون أن يكون محترفا . ويختمف المحترف عن الميني في االثار ، ممارسا لمينة حرة
 القانونية المترتبة عمى صفة االحتراف دون صفة الميني  والتي نمخصيا باالتي  : 

يترتب عمى االحتراف إعطاء المتعاممين معو المزيد من الحقوق بيدف  -1
وحتى المرحمة ، قة عمى التعاقد أو أثناء تنفيذ العقدسواء في المرحمة الساب، حمايتيم

 الالحقة عمى التعاقد .
، أن ىذه الصفة تمقي عمى الشخص التزامات مشددة تجاه المتعاممين معو  -2

وااللتزام بضمان السالمة وااللتزام ، وااللتزام بالتعاون ، کاأللتزام باإلعالم اإلفصاح (
 ى . وغيرىا من االلتزامات األخر ، بالسرية

كتغيير طبيعة التزاماتو من ، تشديد األحكام الخاصة بمسؤولية المحترف -3
وما يترتب عمى ذلك من نتائج ، التزامات بذل عناية إلى التزامات بتحقيق نتيجة

 وأيضا بطالن شروط اإلعفاء من المسؤولية ، قانونية
صرف القانوني يعرف المستيمك بأنو :"الت: ثانيًا: تمييز الدين المحترف عن المستيمك

الذي يأتيو الشخص بإرادتو بيدف اشباع احتياجاتو الشخصية او العائمية من السمع 
 (.2")والخدمات 

                                                           
(1)

ص ، 0228، اٌمبهشة، داس إٌهضت اٌؼشبُت، دساست ِمبسٔت، اٌّخؼبلذ اٌّذخشف، خض ٔضَهاٌّهذٌ ِؼ 

01 . 

 (
0

( د. دسٓ ػبذ اٌببسظ جُّؼٍ, اٌذّبَت اٌخبطت ٌشضبء اٌّسخهٍه فٍ ػمىد االسخهالن , داس  

 .9, ص 1884إٌهضت اٌؼشبُت , ِظش, 
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المستيمك بأنو  2414( لسنة 1وقد عرف المشرع العراقي في قانون االستيالك رقم)
 .(1):"الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتزود بسمعة او خدمة بقصد االفادة منيا"

جميًا لنا من خالل التعاريف اعاله ان الفرق الجوىري بين المدين المحترف  ويتضح
والمستيمك ىو ان المدين المحترف يكون عمى عمم ودراية ومعرفة بالحرفة الذي يمتينيا 
في حين ان المستيمك ال يممك تمك المعرفة والدراية وانا غايتو فقط الحصول عمى السمع 

و الشخصية او العائمية وبذلك يتوجب عمى المشرع والخدمات من اجل اشباع حاجات
توفير الحماية الكتفية لممستيمك من اجل حمايتو من تضميل المدين المحترف ومن 

 الممارسات الغير مشروعة التي تؤدي الى االضرار بو . 
 المطمب الثاني

 االلتزامات القانونية لممدين المحترف
صمية ناشئة عن صفة اإلحتراف تتمثل يمتزم المدين المحترف بإلتزامات عامة أ

بـ )االلتزام باإلعالم ) اإلفصاح (,  وااللتزام بضمان السالمة(  والتزامات خاصة فرعية 
تتفرع عن االلتزامات االصمية الناشئة عن صفة اإلحتراف وتتمثل ) بااللتزام بحفع 

المطمب في فرعين وفقا االسرار والنزاىة وااللتزام بالتعاون ( وبناء عمى ما تقدم سنتناول 
 الفرع األول: االلتزامات العامة لممدين المحترفلمخطة االتية : 

 الفرع الثاني: االلتزامات الخاصة لممدين المحترف
 الفرع األول

 االلتزامات العامة لممدين المحترف
ان احتراف المدين لمعمل الذي يزاولو وتخصصو فيو والمامة بأصولو العممية 

نية يفرض عميو التزامات عامة تنشأ عن صفة االحتراف التي يحمميا وىذه والفنية والتق
االلتزامات تتمخص بشكل أساس في التزامين أساسيين وىما االلتزام االعالم وااللتزام 

 بضمان السالمة والذي سيكونان محور بحثنا في ىذا الفرع وعمى التوالي : 

                                                           

 (
1
 .0219ٌسٕت  191ُ ( َمببٍه اٌّبدة االوًٌ ِٓ لبٔىْ االسخّالن اٌّظشٌ سل 
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و بأنو التزام يقع عمى المدين المحترف ويقصد باإلفصاح: أواًل : االلتزام باإلعالم و 
والغرض منو تزويد المتعاقد معو بكافة المعمومات والبينات والتي يكون من شأنيا 

, وتبرز ىذه (1)السماح لو بإصدار رضاء تام بالعقد من حيث الموضوع والمحل
 الخصوصية لاللتزام باإلعالم في العقود المبرمة عن بعد في ظل التفاوت الشاسع في

، مما يؤدي إلى اختالل التوازن العقدي، مستوى العمم والخبرة بين الميني والمستيمك
رادة واعية لذلك فإن فرض ، وبما أنو يمزم أن يكون رضاء الطرفين صادرا عن عمم وا 

ىذا االلتزام قبل التعاقد وذلك بإلزام المحترف بإعالم المستيمك الوسيمة إلى إعادة 
 .  (2)وبالتالي إعادة التوازن العقدي إلى العقد، لمتعاقدينالمساواة في العمم بين ا

حيث ، وىو التزام عام يشمل المرحمة السابقة عمى التعاقد والمرحمة الالحقة لو 
حيث يقوم المدين المحترف بااللتزام في ، تتجمی أىمية ىذا االلتزام في المرحمة األولى

آلخر واإلفصاح إليو بكافة تفصيالت ىذه المرحمة عمى قيام المتعاقد بإخطار الطرف ا
العقد وذلك الستحالة الطرف األخر االلمام بجميع البيانات التي تعود الى طبيعة او 

 .(3)محل العقد  
أما في المرحمة التالية إلبرام العقد فان اثر ىذا االلتزام يظير في ضمان حسن 

ر التي قد تنشأ عن باإلضافة إلى تجنب المخاط، تنفيذ العقد و تحقيق الغرض منو
الجيل بالمتغيرات التي تطرأ أثناء ىذا التنفيذ . في ضوء تمك المعمومات والبيانات 

 سيقرر المستيمك اإلحجام أو اإلقدام عمى إبرام العقد من عدمو.
ن االلتـــــزام بـــــاإلعالم يجـــــد مصـــــدره فـــــي قـــــانون العقـــــود الـــــذي يمـــــزم أن يكـــــون  وا 

ذا ما ىو إال تطبيقا لمقواعد العامة حيث ونصت و ى، المستيمك عمى عمم كافي بالمنتوج
يمزم ان يكون المبيعع معينعا  – 1:" ( من القانون المدني العراقي عمى انو 514المادة )

                                                           

 (
1

( د. ػذٔبْ ابشاهُُ سشدبْ , اٌخضاَ اٌّذخشف بخضوَذ اٌّسخهٍه ببٌّؼٍىِبث , ِجٍت اٌذمىق  

 .0, ص0227ٌٍبذىد اٌمبٔىُٔت وااللخظبدَت , جبِؼت االسىٕذسَت , اٌؼذد اٌثبٍٔ , 
(0)

وحطبُمبحه ػًٍ بؼض أىاع  اإلٌخضاَ لبً اٌخؼبلذ ببإلدالء ببٌبُبٔبث اٌّخؼٍمت ببٌؼمذ، اٌّهذٌ ٔضَه دمحم 

 .89ص ، 0221، اٌمبهشة، داس إٌهضت اٌؼشبُت، اٌؼمىد
(1)

 وِب بؼذهب. 121اٌّظذس ٔفسه، ص، اٌّهذَت ٔضَه دمحم 
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ويصح بيعع االشعياو والحقعول المسعتقبمة ااا كانعت  – 2تعيينا نافيا لمجيالة الفاحشة.
  محددة تحديدا يمنع الجيالة والغرر". 

( من قانون 6ان القانون العراقي نظم احكام ىذا االلتزام في المادة )ومن الجدير بالذكر 
عندما جعل االعالم حقا لممستيمك والتزاما عمى  2414( لسنة 1حماية المستيمك رقم )

المدين المحترف والذي سماه المشرع العراقي بالمجيز اذ نصت المادة المذكورة عمى 
 عمى ما يأتي : انو :" أواًل : لممستيمك الحق في الحصول

 جميع المعمومات المتعمقة بحماية حقوقو ومصالحو المشروعة . –أ 
المعمومات الكاممة عن مواصفات السمع والتعرف عمى الطرق السميمة الستعماليا  –ب 

 أو لكيفية تمقي الخدمة بالشكل والمغة الرسمية المعتمدة.
فييا قيمة وتاريخ ومواصفات ما يثبت شراؤه أي سمعة أو تمقيو أي خدمة مبينًا  –جـ 

 السمعة وعددىا وكميتيا ونوعيا وسعرىا.
الضمانات لمسمع التي تستوجب طبيعتيا مثل ىذا الضمان ولممدة التي يتم االتفاق  –د 

 عمييا مع المجيز , دون تحميميا نفقات إضافية .
 ثانيًا : لممستيمك وكل ذي مصمحة في حالة عدم حصولو عمى المعمومات المنصوص
عمييا في ىذه المادة إعادة السمع كاًل أو جزءاً إلى المجيز والمطالبة بالتعويض أمام 

 المحاكم المدنية عن الضرر الذي يمحق بو أو بأموالو من جراء ذلك .
 ثالثًا : الحصول عمى خدمات ما بعد البيع وفق االتفاق المبرم مع المجيز .

عروضة مقابل ثمنيا دون أي تدخل من رابعًا : حرية اختيار السمعة أو الخدمة الم
 . (1)المجيز

 الفرع الثاني
 االلتزام بضمان السالمة

وىو من االلتزامات الرئيسية التي تحقق الصفة االحترافية لدى المدين المحترف   
فااللتزام بضمان ، تجاه من يتعاقد معيم حتى ولو لم ينص عميو صراحة في العقد

                                                           

 (
1
 .0219ٌسٕت  191(  ِٓ لبٔىْ دّبَت اٌّسخهٍه اٌّظشٌ سلُ 3( َمببٍه اٌّبدة ) 
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ثم انتشر بعد ذلك إلى العقود األخرى ، حوادث العمل السالمة ظير ألول مرة في مجال
فيو التزام تابع يوجد طالما وجد التزام الناقل األصمي بنقل ، كعقد النقل بصفة خاصة

الركاب من مكان إلى آخر . فيذا االلتزام يتعمق بتنفيذ العقد ال بإبرامو, ويعد االلتزام 
فإذا لم ، جوع فيو الى ارادة المتعاقدينبضمان السالمة من أدق االلتزامات التي يجب الر 

 يكن واضحة فيمكن استخالصيا من الظروف الخاصة المالبسة لمتعاقد 
فااللتزام بضمان السالمة  يفرض عمى المدين المحترف تجنب مخاطر سالمة 
المتعاقدين معو , وبذلك فيرى جانب من الفقو ان ىناك شرطين لضمان االلتزام 

 بالسالمة وىي :
: ويعد من االلتزامات التي تقع عمى المدين  خطر ييدد سالمة الجسدوجود  - أ

المحترف بضمان سالمة من يتعاقد معيم , فال بد من وجود خطر ييدد سالمة جسده 
مما يستدعي عمى المدين المحترف اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة من اجل تحقيق 

مة ىو التزام متعمق باألشخاص االلتزام بضمان السالمة,  وان االلتزام بضمان السال
 وال جود لو في االشياء , ومن االمثمة عمى ذلك عقد النزيل في الفندق .

بعد ان بينا ان خضوع الدائن المتعاقد الى رقابة واشراف المدين المحترف :  - ب
المدين المحترف بالتزامو بضمان سالمة من يتعاقد معو من المخاطر التي تقع عميو 

 بوجود مدين مخترف يتمتع بالخبرة والدراية الكافية التي تمثل اساس وىذا ال يتحقق اال
لمصفة االحترافية , فبعد التأكد من تمتع المدين المحترف بالتزام ضمان السالمة , فال 
بد من المتعاقد االخر ان يخضع الى رقابة واشراف المدين المحترف , كما ىو الحال 

د نقل االشخاص , فاذا تحقق وجود خطر في عقد العالج الطبي  والراكب في عق
جسدي يتعرض لو المتعاقد مع المدين المحترف في ظل وجود سمطة الرقابة واالشراف 
من قبل المدين المحترف , فينا يكن المدين المحترف ممتزم بضمان سالمة المتعاقد 

راقي من القانون المدني الع 154االخر , وىذا ما اشارت اليو نص المادة نص المادة 
يجب تنفيا العقد طبقا لما اشتمل عميو وبطريقة تتفق مع ما  – 1:" والتي جاء فييا 

وال يقتصر العقد عمى الزام المتعاقد بما ورد فيو، ولكن  – 2يوجبو حسن النية. 
يتناول ايضا ما ىو من مستمزماتو وفقا لمقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة 
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( من القانون المدني المصري عمى ما يمي " 148/1ة )", ويقابميا نص المادااللتزام 
وال  -2يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عميو وبطريقة تتفق مع ما يوجبو حسن النية .

يقتصر العقد عمى الزام المتعاقد بما ورد فيو , ولكن يتناول ايضا ما ىو من مستمزماتو 
 , ووفقا لمعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام ".

 لفرع الثانيا
 االلتزامات الخاصة لممدين المحترف

سنتعرض في ىذا الفرع التزامات المدين المحترف الناشئة عن الصفة  
وعمة تقرير ىذه االلتزامات  أن المتعاممين مع المدين المحترف ينتظرون ، االحترافية 

حترف منو سموكا وحرصا وتبصر يفوق بكثير ما ىو متوقع من المدين العادي غير الم
فيذه الخبرة والدراية والعمم ىي المعيار الذي بموجبو يكون ، في مجال تخصصو

المتعاقد المحترف ممزمة ببذل المزيد من العناية والحرص ومنتيي حسن النية في تنفيذه 
التزاماتو  وان ىذه االلتزامات تعد متطمبات لتنفيذ االلتزامات األساسية التي تناولناىا في 

 سنتناوليا في فقرتين وعمى التوالي : الفرع األول و 
عمى المدين المحترف أن يقدم العون والمساعدة و المشورة : اواًل :  االلتزام بالتعاون 

إلى الطرف األخر ولو لم يكن منصوصا عمى ذلك في العقد المبرم بينيما . فصفة 
نظر عن االحتراف تقتضي من المتعاقد المحترف تقديم العون والنصح لمغير بصرف ال

إذا تصادف ، وجود رابطة عقدية من عدميا . فالطبيب المحترف عمى سبيل المثال
فالصفة المينية االحترافية تفرض عميو التدخل بتقديم المساعدة ، مروره مع وقوع حادث

فالطبيب المحترف كونو وثيق الصمة بتخصصو ، بإجراء اإلسعافات األولية لممصابين
وعمم في ىذا التخصص يوسع ذلك مجال التزمو بتقديم لما يممكو من خبرة ودراية 

وشدد أيضا من نطاق مسؤوليتو ، المساعدة واإلنقاذ لمغير في الحاالت التي تقتضي ذلك
عن أي شخص عادي أخر . ىن وقد أصبح االلتزام بالتعاون يحتل مكانة ىامة سواء 

اون صار مألوفا في في مرحمة إبرام العقد أو حال تنفيذه . ويعني ذلك أن مبدأ التع
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اإلطار التعاقدي ليعمل عمى االرتقاء بالطرفين معنويا وأخالقيا كما أنو ساعد عمى 
 . (1)التخمص من نزعة األنانية والفردية التي كانت تسوء المعامالت وال تزال 

فمن ، فااللتزام بالتعاون يستقل ويتميز عن نظيره باإلعالم من حيث المضمون واليدف 
ن : نجد أن األخير يتمثل في سموك فردي من جانب احد طرفي العيد حيث المضمو 

في اإلدالء بالبيانات الجوىرة المرتبطة بمحل العيد أو بنوده أو ما ينشأ عنو من 
التزامات .... الخ . أما االلتزام بالتعاون فيو يتمثل في سموكيات وتصرفات مشتركة 

. أما من حيث اليدف : فااللتزام باإلعالم لمبدا حسن النية في التعاقد بمفيومو الواسع 
ييدف لتنوير إرادة الكائن بااللتزام . كما يعمل ىذا االلتزام عمى إعادة التوازن العقدي 

بينما  (2)بين المحترف والمستيمك الذي يعد األضعف اقتصاديا أو قانونيا أو معنويا . 
وتحقيق مصالحيما المشتركة  بيدف االلتزام بالتعاون إلى العمل عمى خدمة طرفي العقد

وقد يتشابك االلتزامان كما في مجال حماية  (3)في مرحمتي تكوين العقد أو تنفيذه . 
البيئة وذلك من خالل االلتزام بتبادل المعمومات والبيانات بين المينيين المتعاقدين في 

 إطار التخمص من النفايات المموثة . 
ــــــة      ــــــى موقــــــف قــــــانون حماي ــــــالرجوع ال ــــــم وب  2414لســــــنة  1المســــــتيمك العراقــــــي رق

ـــو ولكـــون  ـــالرغم مـــن أىميت ـــزام ب ـــو لـــم يتضـــمن تنظيمـــا مفضـــال ألحكـــام ىـــذا االلت نجـــد ان
ـــــا  ـــــة ويـــــدخل ضـــــمن مســـــتمزمات العقـــــد فـــــيمكن باعتقادن ـــــو جوىري ـــــو اىمي ـــــزام ل ىـــــذا االلت

ــــــص المــــــادة  ــــــى ن ــــــو اســــــتنادًا ال ــــــد ب ــــــزام المتعاق ــــــانون المــــــدني العراقــــــي  154ال مــــــن الق
يجعععب تنفيعععا العقعععد طبقعععا لمعععا اشعععتمل عميعععو وبطريقعععة تتفعععق  – 1:" فييـــا  والتـــي جـــاء

وال يقتصعععر العقعععد عمعععى العععزام المتعاقعععد بمعععا ورد  – 2معععع معععا يوجبعععو حسعععن النيعععة. 
فيعععو، ولكعععن يتنعععاول ايضعععا معععا ىعععو معععن مسعععتمزماتو وفقعععا لمقعععانون والععععرف والعدالعععة 

 بحسب طبيعة االلتزام ".

                                                           
(1)

 .12ص، ِظذس سببك، أبى جًُّ وفبء دٍٍّ 
(0)

، 0229، ِطبؼت جبِؼت طٕطب، اإلٌخضاَ ببإلػالَ فٍ ػمىد االسخهالن، طفٍ ادّذأبى ػّشو ِظ 

 .27ص 
(1)

 .34ص ، 0228، اإلسىٕذسَت، داس اٌجبِؼت اٌجذَذة، اٌّسؤوٌُت االٌىخشؤُت، ِٕظىس دمحم دسُٓ 
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يعد االلتزام بالنزاىة والسرية من االلتزامات النزاىة: االلتزام بحفظ االسرار و  ثانيا :
االساسية التي يتحمميا المدين المحترف والتي تفرض عمييا صفتو االحترافية , فااللتزام 

، كالتزام ، بالسرية ىو االلتزام الذي يقع عمى الشخص بسبب مينتو أو بمناسبتيا
سواء  -عمالئيم التي تصل لعمميم واألطباء والصيادلة والبنوك المصرفية بحفع أسرار 

وعدم  -بطرقة مباشر من صاحب السر أو بطريقة غير مباشرة بمناسبة ممارسة المينة 
,  ويتجسد ىذا االلتزام أساسو في الرابطة التعاقدية التي تعتبر المصدر (1)إفشائيا 

النظام  باإلضافة لألساس االجتماعي انطالقا من فكرة، األصيل لاللتزام بحفع األسرار
التي تقتضي وجود نوع ، العام التي تقتضي حماية مصمحة أعمى ىي مصمحة المجتمع

، من الثقة المطمقة في بعض طوائف المحترفين الذين يتعامل معيم األفراد يوميا
والطبيب . وىو التزام سمبي باالمتناع عن عمل ،و أحد تطبيقات ، کالمحامي والصيرفي
خص المحترف ال يكفي أن يقوم بالجيد والعناية الالزمة فالش، اإللتزم بتحقيق نتيجة

نما ىو ممزم التزما تاما بعدم ، لمحفاظ عمى سرية الوقائع والمعمومات المعيودة إليو وا 
إفشاء تمك األسرار عمى اإلطالق أما االلتزام بالنزىة فيو يقتضي تنفيذ العقد بمنتيى 

 .(2)ر التي يولييا فيو المتعاقد اآلخر النزاىة واإلخالص واألمانة مراعاة لمثقة الكبي
ــــــة المســــــتيمك العراقــــــي رقــــــم      ــــــى موقــــــف قــــــانون حماي ــــــالرجوع ال  2414لســــــنة  1وب

نجــــد انــــو لــــم يتضــــمن تنظيمــــا مفضــــال ألحكــــام ىــــذا االلتــــزام بــــالرغم مــــن أىميتــــو  كمــــا 
فعـــــل عنـــــدما ســـــكت عــــــن تنظـــــيم االلتـــــزام  بالتعـــــاون ولكــــــون ىـــــذا االلتـــــزام لـــــو اىميــــــو 

دخل ضــــمن مســــتمزمات العقــــد فــــيمكن باعتقادنــــا الــــزام المتعاقــــد بــــو اســــتنادا جوىريــــة ويــــ
يجععععب  – 1:" مــــن القــــانون المــــدني العراقــــي والتــــي جــــاء فييــــا  154الــــى نــــص المــــادة 

تنفيعععا العقعععد طبقعععا لمعععا اشعععتمل عميعععو وبطريقعععة تتفعععق معععع معععا يوجبعععو حسعععن النيعععة. 
لكعععن يتنعععاول ايضعععا معععا وال يقتصعععر العقعععد عمعععى العععزام المتعاقعععد بمعععا ورد فيعععو، و  – 2

 .(3)ىو من مستمزماتو وفقا لمقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام "
                                                           

(1)
، 0227، اٌمبهشة، داس إٌهضت اٌؼشبُت، اإلٌخضاَ ببٌسشَت واٌّسؤوٌُت اٌّذُٔت، اٌّهذٌ ِؼخض ٹشَه 

 . 03ِظذس سببك ص ، وِببؼذهب، وسشدبْ ػذٔبْ إبشاه01ُُص 
(0)

 وِب بؼذهب. 04ِظذس سببك ص ، وسشدبْ ػذٔبْ إبشاهُُ 

 (
1
 .1829ٌسٕت  111( ِٓ اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ اٌّظشٌ  سلُ 129/1( َمببٍه ٔض اٌّبدة )  
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 المطمب الثالث
 االثار المترتبة عمى انعقاد المسؤولية لممدين لممحترف

فالضرر ، تتعدد الشروط التي يطمبيا انعقاد المسؤولية المدنية لممدين المحترف
وتتضافر مع بعضيا البعض ، وان كان شرطا أساسيا اال ان ىنالك شروط تسبقو

لتصبح عمادًا تستوي عميو المسؤولية المدنية لممدين المحترف ،والن يثبت حق المدين 
بل البد من قيام شق  اجرائي وىو ، في مسئوليتو بتوافر تمك الشروط مجتمعة فحسب

تجاه المدين المحترف . . وىو ما سنتعرض لو تفصيال تحريك دعوى المسئولية المدنية 
الفرع االول :ع شروط تطبيق قواعد المسئولية المدنية  من خالل الفرعين التاليين:

 الفرع الثاني :ع الدعوى المسئولية  لممدين المحترف, لممدين المحترف
 الفرع االول

 شروط تطبيق قواعد المسئولية المدنية لممدين المحترف 
فإنو يشترط ، لمقواعد العامة لمقانون المدني العراقي واتفاق الفقو والقضاء وفقا

لتحقق المسئولية العقدية توافر شرطان أوليما يتعمق بوجود رابطة عقدية بين المسئول 
ونظرا لخصوصية ىذه الدراسة واقتصارىا ، وثانييما يستوجب قيام الضرر، والمضرور

فإنو يضاف إلى ما تطمبو القواعد ، المحترف دون غيره ببحث المسئولية المدنية لممتعاقد
أال وىو تحقق الصفة ، يمكن اعتباره مفترضا رئيسيا، العامة لمقانون المدني شرط آخر

 االحترافية لدى المدين المسئول . وعمى ذلك سيتم تقسيم ىذا الفرع وفقا لالتي :ـــــ
الحديث عن شروط انطباق   اناوال :ع تحقق صفة االحتراف لدى المدين المسئول: 

، أحكام المسئولية المدنية  لممدين المحترف يقتضي أن يتحقق وجود الصفة االحترافية
فاالحتراف الذي يثبت في حق الميني أو الحرفي حال ممارسة نشاط مينتو أو حرفتو 
ىو محل تطبيق القواعد المشددة لممسئولية المدنية التي ببت في حق المتعاقد 

فضال عن اعتبار تمك الصفة عنصرًا مفترضا يترتب عميو تشديد قواعد ، المحترف
 .(1)المسئولية المدنية لممحترف  

                                                           

 . 1ص ، 0221، اٌّسئىٌُت اٌؼمذَت ٌٍّذَٓ اٌّذخشف، د . أدّذ شىلٍ دمحم ػبذ اٌشدّٓ( 1)
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في التخصص الفني ، ويتمثل المظير الرئيسي الحتراف الميني أو الحرفي لنشاطو
مما يؤدي إلى رفع درجة المستوى الفني في تنفيذه ، الذي يكتسبو في أداء العمل

وذلك ، يفترض فيو أن يعد نفسو إعدادا تاما لمقيام بمزاولة نشاطو فالمحترف، لاللتزام
فضال عن اكتساب المعمومات الفنية واألدوات ، بالتحصيل عمى المؤىالت الضرورية

، وعميو إعداد المكان المالئم والمتناسب مع طبيعة عممو، الالزمة لحسن تنفيذه التزامو
فال شك أن ، أداء العمل المنوط بوواختيار معاونين لمساعدتو بصورة مفيدة في 

الممارسة المعتادة لنشاط معين يجعل صاحبو أكثر تخصصًا . وينبني عمى ذلك أن 
، المدين مع المحترف ما كان ليتم تعاقده معو سوى التصافو بيذه الصفة االحترافية

فينتظر منو أن يقوم بتنفيذ التزامو بدرجة أعمى من أي شخص يمارس ذات النشاط أو 
فإرادة المتعاقدين الضمنية تتجو إلى قيام المحترف بتنفيذ ، لحرفة ولو كان متبصراا

فالمودع لديو ، التزامو بنفس مستوى التخصص الفني الذي وصل إليو في مجال عممو
عميو أن يتخذ من االحتياطات في ، بأجر حين يكون لو مكان معين يباشر فيو عممو

فتثبت مسئوليتو عن ، الشخص غير المحترف ما يفوق مستوى ، المحافظة عمى الشيء
فما يعتبر خطا ، إذا قصر في اتخاذ ىذه االحتياطات، ضياع الشيء بسبب السرقة

األمر ، يصبح جسيما إذا أرتكبو نظيره المحترف، يسيرا إذا صدر من غير المحترف
 الذي يستبعد معو إعمال االتفاق عمى التخفيف أو اإلعفاء من المسئولية 

من الشروط الواجب توافرىا والالزمة إلنعقاد : ع وجود رابطة عقدية بين الطرفينثانيا :
وذلك ، وجود رابطة عقدية بينو وبين المتعاقد معو، المسئولية المدنية لممدين المحترف
، فإذا لم تكن بين المضرور والمسئول رابطة عقدية، إضافة إلى توافر الشروط األخرى 

، مساءلة ىذا األخير عن األضرار التي يعاني منيا األولفال يمكن بحال من األحوال 
نتيجة تخمف أحد العناصر الجوىرية المتطمبة ، وذلك وفقا لقواعد المسئولية العقدية

 لقياميا . 
( العقد بأنو:"ارتباط 37وقد عرف المشرع العراقي في القانون المدني في المادة )  

خر عمى وجو يثبت اثره في المعقود االيجاب الصادر من احد العاقدين لقبول اال
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ىذا من ، ويترتب عمى تعريف العقد انو يجب لتكوين العقد اجتماع إرادتين (1)عميو"
قد ، ضرورة اتجاه اإلرادتين إلى ترتيب أثر قانوني معين، ومن ناحية أخرى ، ناحية

مصدر وذلك ألن العقد ىو ، يتمثل في إنشاء التزام يمكن اقتضاؤه جبرا عن المدين بو
كما ىو الحال في تدخل الطبيب المحترف لمعالجة المريض فالعالقة ، الرابطة العقدية

لتي تنشأ بينيما يكون مصدرىا العقد  ونستخمص لما سبق انو يشترط لقيام المسؤولية 
المدنية لممدين المحترف بالضافة لمصفة االحترافية يجب ان تتوافر الصفة التعاقدية بين 

 اقدين وما يترتب عبييا من احكام المحترف حتى قواعد المسؤولية التع المتضرر والمدين
فإذا لم يكن ، يعد الضرر الركن الثاني من أركان المسئولية العقدية: ثالثا:ع قيام الضرر

أو لممدين المحترف بصفة ، ىناك ثمة ضرر فال تقوم المسئولية المدنية بصفة عامة
دنية وجودًا وعدماء فيعتبر الركن االساسي لقيام فالضرر يدور مع المسئولية الم، خاصة

والذي يمثل ، ، ويقع عمى عائق المضرور عبء إثبات وقوع الضرر، المسئولية المدنية
 .(2)واقعة مادية يجوز إثباتيا بجميع طرق اإلثبات ومنيا شيادة الشيود والقرائن

مصــمحة  ويقصــد بالضــرر :" االذى الــذي يصــيب الشــخص فــي حــق مــن حقوقــو أو فــي 
 .( 3)مشروعة سواء تعمق ذلك الحق او تمك المصمحة بسالمة جسمو او مالو أو حريتو 

وقــد أشــار المشــرع العراقــي فــي نصــوص مــواده إلــى التعــويض مــا ىــو أال  إزالــة الضــرر 
( مــن القـــانون المـــدني العراقــي, التـــي نصـــت 242الــذي لحـــق بالمتضــرر ومنيـــا المـــادة )
ــالنفس مــن قتــل او جــرح أو ضــرب أو أي نــوع اخــر مــن انــواع  عمــى :"كــل فعــل ضــار ب

 االيذاء يمزم بالتعويضات من أحدث الضرر" .

                                                           

 (
1
 .1829ٌسٕت  111( ِٓ اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ اٌّظشٌ سلُ 98( َمببٍه اٌّبدة  ) 

0
اٌجضء األوي ، اٌىجُض فٍ ٔظشَت االٌخضاَ فٍ اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ اٌّظشٌ، ِذّىد جّبي اٌذَٓ صوٍ(  (

 13ص ، 1874، ِطبؼت جبِؼت ِظش، اٌطبؼت اٌثبُٔت، فٍ ِظبدس االٌخضاَ

 (
1

اٌّسؤوٌُت فٍ اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ اٌّظشٌ , اٌطبؼت اٌثبُٔت , ِطبؼت االػخّبد , ( د. ِظطفً ِشػٍ ,  

. ؤىد اْ ٔشُش اًٌ ِؼًٕ اٌّظٍذت هٕب هٍ االػخذاء ػًٍ ِظٍذت 107. ص1822اٌمبهشة , ِظش , 

ً ٌٍخؼىَض ". أظش د. ِمذَ  َذُّهب اٌمبٔىْ , ار إْ االػخذاء ػًٍ ِظٍذت غُش ِششوػت الحفخخ بببب

خؼىَض ػٓ اٌضشس اٌّؼٕىٌ , اٌطبؼت االوًٌ , داس اٌثمبفت ٌٍطببػت وإٌشش , بُشوث , ٌبٕبْ اٌسؼُذ , اٌ

 .22, ص 1893, 
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فإما أن يتمثل في الصورة ، والضرر الذي تتحقق بو المسئولية المدنية لو صورتان
ما أن يكون ، الشائعة لو فيكون ضررًا مادياً  بإصابة المضرور في جسمو أو مالو وا 

لى بيان ذلك وفقا ، رور في كرامتو أو شرفو أو عاطفتوفيصيب المض، الضرر معنويا وا 
 لما يمى:ـ 

: والضرر المادي ىو ذلك الضرر الذي يمحق المضرور في مالو أو  الضرر الماديأ ـ 
ويقصد بالضرر المادي الجسماني ذلك األذى الذي ، وليس في عواطفو، في جسمو

وفي حقو ، تكاممو الجسديوالذي يؤثر في ، يمحق بجسد المضرور من جرح أو إصابة
فكل اعتداء عمى جسم اإلنسان يمثل من حيث األصل ضررًا جسمانيًا ، في الحياة

في الحالة التي يرتكب ، ويتحقق الضرر المادي الجسماني في إطار المسئولية العقدية
فييا المدين المحترف بإعتباره طبيبا يعمل بإسمو ولحسابو الخاص ما يستوجب 

أو تحقق البتر ، كبتر أحد أعضاء جسم المريض غير ذلك الواجب بترهوذلك ، مسئوليتو
أو في الحالة التي ال يبذل فييا العناية ، لعضو يمكن عالجو دون إستعمال ىذه الوسيمة

كما يبدو الضرر الجسماني الذي يمحق ، الالزمة فيؤدي فعمو إلى وفاة المريض
لتزاماتو الناشئة عن عقد النقل فتنفيذ الناقل ال، بالمضرور واضحا في عقود النقل

خاللو بيذا االلتزام قد يترتب عنو ضرر ، تقتضى التزام الناقل بضمان سالمة الركاب وا 
، جسماني يصيب الركاب . ويتميز الضرر المادي الجسماني بتعدد أوجيو أو عناصره
، فيو ال يقتصر عمى تعويض الضرر المباشر لإلعتداء من جرح أو إصابة أو عجز

بل يشمل باإلضافة إلى ذلك تعويض النتائج واآلثار ، أو فقدان الحياة، م أو مؤقتدائ
 التي تترتب عمى اإلعتداء.، والتي تشمل اآلثار المالية وغير المالية، الضارة

يعرف الضرر المعنوي بأنو:"ىو ما يصيب اإلنسان في شعوره ب ع الضرر  المعنوي: 
لذي قد يصيب الجسم، فيحدث تشوييًا فيو فيتألم أو عاطفتو أو كرامتو أو شرفو أو ىو ا

ذلك األذى أو (1)الشخص لذلك، أي إنو عبارة عن األلم والحزن الذي يصيب اإلنسان"
                                                           

(
1

(. د. وهبت اٌضدٍٍُ، اٌخؼىَض ػٓ اٌضشس، بذذ ِٕشىس فٍ ِجٍت اٌبذذ اٌؼٍٍّ واٌخشاد 

َىسف ,  د. ببسً دمحم 10ـ، ص02222، 1اإلسالٍِ، وٍُت اٌششَؼت، جبِؼت اٌٍّه ػبذ اٌؼضَض، ع

لبهب, اٌخؼىَض ػٓ اٌضشس االدبٍ اٌضشس , سسبٌت ِبجسخُش , وٍُت اٌذساسبث اٌؼٍُب , جبِؼت 

 . 4, ص 0228إٌجبح , 
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فيسبب ألما معنويا ، التعدي الذي يصيب الحق أو المصمحة المشروعة لمشخص
، وقد عرفو جانب من الفقو بأنو "الضرر الذي ال يصيب الشخص في مالو، لممضرور

نما يصيب مصمحة غير مالية"  وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني العراقي (1)وا 
نالحع أنو لم يعرف الضرر األدبي ولكنو قد أشار في نصوصو إليو , فقد نصت المادة 

( عمى أنو :" يتناول حق التعويض الضرر األدبي كذلك، فكل تعد عمى الغير 245/1)
و في سمعتو أو في مركزه االجتماعي أو في في حريتو أو في عرضو أو في شرفو أ

 .(2)اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤواًل عن التعويض"
نستخمص الى ان  الضرر المعنوى تدور حول فكرة المساس أو األذي الذي يصيب 
الشخص في سمعتو أو شرقو أو عاطفتو أو شعوره دون أن يسبب لو خسارة مالية أو 

الضرر المعنوى كل ما يمس شرف الشخص أو سمعتو أو  ويعتبر من قبيل، اقتصادية
 كرامتو أو شعوره أو عاطفتو أو مكانتو اإلجتماعية . 
 الفرع الثاني 

 دعوى المسئولية المدنية لممدين المحترف
البد ان ، بعد ان بينا الشروط الواجب توافرىا لقيام المسئولية المدنية المدين المحترف

تبعيا  المضرور الوصول إلى استصدار حكم قضائي بإلزام نتعرف عمى  الوسيمة التي ي
ممثمة في دعوى المسئولية المدنية ، المتعاقد المحترف المسئول عن الضرر بالتعويض

لممدين  المحترف والتي تعتبر الطريق القانوني الذي رسمو المشرع لألشخاص بيدف 
جوء إلى القضاء وذلك عن طريق الم، ورفع العدوان عن مصالحيم، حماية حقوقيم

محددا بذلك األسس واألركان التي تقوم عمييا ىذه الوسيمة المتمثمة في الدعوى 
، القضائية, وال بد من بيان  اإلجراءات التي تتبع في تحريك دعوى المسئولية وسيرىا

 وذلك وفقا لمتقسيم االتي:ـ ، وأخيرا انقضاؤىا

                                                           

،ٔظشَت االٌخضاَ بىجه  1ج ، اٌىسُظ فٍ ششح اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ، د . ػبذ اٌشصاق  ادّذ اٌسٕهىسٌ( 1)

 .982ِٓ  0224، ِظبدس االٌخضاَ، ػبَ

 (
0

( ِٓ اٌمبٔىْ 047/1( ِٓ اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ اٌّظشٌ , واٌّبدة )000ٌّبدة )( َمببً هزا إٌض. ا 

 اٌّذٍٔ االسدٍٔ.
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تتمثل ، بد من بحث من مسألتانال: اواًل:ع إجراوات دعوى المسئولية وعبو اإلثبات
بينما ، األولى في االجراءات المتبعة لرفع دعوى المسئولية المدنية لمدين المحترف

 وذلك وفقا لألتى : ، تختص الثانية بمسألة عبء اإلثبات في الدعوى 
يتم رفع دعوى ، كسائر دعاوى المسئولية المدنيةأعع إجراوات دعوى المسئولية: 

، ة لممدين المحترف إلى المحكمة المختصة بناء عمى طمب المدعيالمسئولية المدني
ويجب أن ، وذلك بصحيفة تودع قمم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون عمى غير ذلك

تشتمل صحيفة الدعوى عمى بعض البيانات والتي تتعمق بأسم المدعى ولقبو ومينتو أو 
باإلضافة ، تو وصفتو وموطنووأسم من يمثمو ولقبو ومينتو أو وظيف، وظيفتو وموطنو

إلى أسم المدعى عميو ولقبو ومينتو أو وظيفتو وموطنو فإن لم يكن موطنو معموما 
فأخر موطن كان لو, كما يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى عمى تاريخ تقديم الصحيفة 

وبيان موطن مختار لممدعي في البمدة التي بيا ، إلى المحكمة المرفوعة أماميا الدعوى 
وذكر وقائع الدعوي واألسانيد التي يستند إلييا ، لمحكمة إن لم يكن لو موطن فييامقر ا

فقد قضت محكمة النقض بوجوب بيان المدعي في صحيفة دعواه وقائع ، المدعي
يسية بما وأسانيدىا بيانا وافيا تتحدد بو معالميا وخطوطيا الرئ، الدعوى وطمباتو فييا
لك فإن صحيفة الدعوى يجب أن تشتمل عمى إضافة إلى ذ, يتسم بقدر من الثبات

 ميعاد الحضور .
ان القاعدة العامة في عبء إثبات المسئولية في جميع ب ع عبو اإلثبات في الدعوى: 

إال أن ، أركانيا من خطا وضرر وعالقة السببية بين الخطأ والضرر تقع عمى المدعي
ي من ىذا اإلثبات بافتراض األمر قد يختمف في الحالة التي يعفي فييا القانون المدع

وجود أحد ىذه األركان سواء أكان ىذا االفتراض قابال إلثبات العكس أو غير قابل 
 .(1)لذلك 

فقد يتم افتراض ركن الخطأ في المسئولية المدنية في جانب الشخص افتراضنا يقبل 
ي كما ىو الحال ف، ويترتب عمى ذلك إعفاء المضرور من إثبات الخطأ، إثبات العكس

                                                           

ص ،0227،ِظبدس االٌخضاَ ،داس اٌجبِؼت اٌجذَذة، إٌظشَت اٌؼبِت ٌالٌخضاَ، ٔبًُ ابشاهُُ سؼذ( د.1)

244 
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وذلك بافتراض أن ، تمك المسئولية التي تقوم عمى قرينة الخطأ، مسئولية متولى الرقابة
ولكن ىذا االفتراض ، متولى الرقابة قد أىمل في رقابة الشخص الذي تب عميو رقابتو

نما افتراض بسبط يقبل ذات العكس وبالتالي تكون وسيمة متولى الرقابة ، ليس قاطعا وا 
ية بإثبات قيامو بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية في التخمص من المسئول

 واالحتياطات الالزمة .
ويكون انقضاء دعوى المسئولية المدنية لممتعاقد : ثالثا :ع انقضاو دعوى المسئولية

أو بتقادم تمك الدعوى ،وىو ما سنتناولو وفقا ، المحترف إما من خالل صدور حكم فييا
 لما يمى :ــــ 

وتثبت لمحكم في دعوى المسئولية المدنية  ي دعوى المسئولية :أع صدور حكم ف
، ولكن مع مراعاة كونو حكما قضائيا قطعيا، لممتعاقد المحترف حجية الشئ المقضى بو

كما ، حيث ال تثبت حجية الشيء المقضي بو إال بالنسبة لألحكام القضائية القطعية
وثيقًا بحيث ال بيا المنطوق ارتباطًا أنيا تثبت لمنطوق الحكم وكذا لألسباب التي ارتبط 

 ( . 1)بيا  يكون لو قوام اال
كل فعل ضار ينشئ التزاما عمى مرتكبو بإصالح : تقادم دعوى المسئولية  -ب

فإذا تسبب المتعاقد المحترف في تضرر المتعاقد معو في ، الضرر الواقع منو لمغير
أي ، متعمدا أم غير متعمدسواء كان ىذا الفعل المسبب لمضرر ، مالو أو في نفسو

فيكون لممضرور الحق في الرجوع عمى المتعاقد ، نتيجة لمجرد اإلىمال أو الرعونة
إال أن حق المضرور في اقتضاء التعويض عما ، المحترف لتعويضو عن ىذا الضرر

ذلك أن ىذا الحق كغيره من الحقوق ، ال يبقى قائما في جميع األحوال، لحقو من ضرر
يسقط بمرور أمد التقادم الذي يحدده القانون وىذا ما اشارت اليو ، اللتزامالناشئة عن ا
الدعوى بااللتزام أيًا كان سببُو ال ( من القانون المدني العراقي :"229نص المادة )

تسمع عمى المنكر بعد تركيا من غير عار شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما 
ان المتضرر اذا  لم يبادر إلى رفع دعواه يفيم من النص (, 2)" وردت فيو احكام خاصة

                                                           

 237ص ، اٌّظذس ٔفسه، د.  ٔبًُ ابشاهُُ سؼذ( 0)

 (
0
 .1829ٌسٕت  111اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ اٌّظشٌ سلُ ( ِٓ 172( َمببٍهب ٔض اٌّبدة ) 
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لممطالبة قضاء باستحقاقو تعويضًا لجبر الضرر الناجم لو من جراء خطأ المسئول . 
ويتمثل التقادم المسقط في وجود فترة معينة من الزمن يحددىا المشرع يترتب عمى 

بدينو سقوط مرورىا دون أن يبادر الدائن إلى رفع دعوى ضد مدينو إلجباره عمى الوفاء 
فإنو يكون مآليا بعدم ، حقو في المطالبة بو مستقبالً ، حتى إذا رفع دعوى بشأنيا

ومن المنطقي أن يكون تحديد المدة التي يظل خالليا حق المضرور من فعل ، القبول
توازن بين مصمحة كل ، في مطالبة من أضر بو بتعويضو عما لحقو من ضرر، الغير

أي أن تكون ىذه المدة معقولة بحيث ال يكون ، الضارمن المتضرر ومرتكب الفعل 
وال مباغتة ، من شأنيا إرىاق المدين بجعمو معرضا لممطالبة القضائية لفترة طويمة

 (1)الدائن بإسقاط حقو داخل أجل قصير.

 الخاتمة
 وفي نياية بحثنا الموجز توصمنا الى اىم النتائج والتوصيات نمخصيا باالتي:

 أواًل : النتائج 
عدم تنظيم المشرع العراقي ألحكام المدين المحترف ضمن القانون المدني  -1

العراقي وسمك مسمك القوانين المقارنة نفسو اذ وردت احكامو في القوانين 
 الخاصة بحماية المستيمك . 

يختمط المدين المحترف مع بعض األشخاص الذين يشتبيون في أعماليم  -2
قاط االفتراق وااللتقاء بينيم في ثنايا معو واىم ىؤالء الميني ولقد اوضحنا ن

 البحث.
ان المدين المحترف يمتزم بالتزامات عامة ناشئة عن العقود التي يبرميا مع  -3

المستيمكين وىي االلتزام باإلعالم واالفصاح وااللتزام بضمان السالمة 
والتزامات خاصة ناشئة عن الصفة االحترافية وىي االلتزام بالتعاون 

 فع االسرار والنزاىة . وااللتزام بح

                                                           

، اٌؼذد األوي، اٌّغشة، ِجٍت اٌفضبء اٌّثًٕ، حمبدَ دػىي اٌّسئىٌُت اٌخمظُشَت، َىسف بىوُٕفٍ( 1)

 04ص ، 0212
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أورد المشرع العراقي احكاما موجزة بصدد االلتزامات العامة لممدين  -4
ولم ينظم  2414لسنة  1المحترف في قانون حماية المستيمك العراقي رقم 

المشرع لاللتزامات الخاصة بو وىذا االمر قصور تشريعي واضح ينبغي 
 تالفيو. 

المدين المحترف من خالل الزامو  شددت التشريعات المقارنة من مسؤولية -5
بضمان أي عيب وان لم يكن عالما بو ومرد ىذا االمر الخبرة والدراية 
الفنية التي ال تتيح لو االدعاء بالجيل بوجود العيب وجاء قانون حماية 

خاليا من احكام مماثمو وىذا االمر  2414لسنة  1المستيمك العراقي رقم 
 را بالمستيمكين . فيو قصور تشريعي واضح يمحق ضر 

الزمت التشريعات المقارنة المدين المحترف بالتأمين من المسؤولية وليذا  -6
االمر فائدة تعود عمى المدين المحترف من خالل تعزيز قدرتو عمى دفع 
التعويض المستحق عند وقوع اخالل منو بإحدى التزاماتو وفائدة لممستيمك 

 ركات التأمين .من خالل ضمان سيولة التعويض بسبب مالئة ش
ان انعقاد المسؤولية المدنية لممتعاقد المحترف يتطمب مفترضنا اساسيا  -7

الى جانب الشروط العامة لممسئولية ، يتمثل في توافر الصفة االحترافية
 .، العقدية والتي تتمثل في وجود رابطة عقدية بين المحترف وبين المتعاقد

صول إلى استصدار حكم ان الوسيمة التي يتبعيا  المتضر رلغرض الو  -8
ممثمة ، قضائي بإلزام المتعاقد المحترف المسئول عن الضرر بالتعويض

في دعوى المسئولية المدنية لممدين  المحترف والتي تعتبر الطريق القانوني 
ورفع العدوان عن ، الذي رسمو المشرع لألشخاص بيدف حماية حقوقيم

 مصالحيم.
 ثانيًا : التوصيات 

كتاباتيم المستقبمية بصدد الموضوع بإيالء أىمية  نوصي الفقياء في -1
لموضوع التمييز بين المدين المحترف عن الميني لوقوع الخمط بينيم في 

 كثير من األحيان رغم انفراد كل منيما بأحكام خاصة بو . 
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 2421لسنة  1ان ينظم المشرع العراقي في قانون حماية المستيمك رقم  -2
زاء االخالل بو ىو وااللتزام بضمان السالمة تفاصيل االلتزام باألعالم وج

لقصور االحكام الواردة بصدد ىذين االلتزامين وان ينص عمى االلتزام 
بالتعاون وضمان حفع االسرار والنزاىة لألىمية الكبيرة ليذين االلتزامين 

 في ضمان أداء المدين المحترف اللتزاماتو بكفاءة وبصورة مثالية . 
لسنة  1راقي نصا في قانون حماية المستيمك رقم ان يورد المشرع الع -3

يشدد فيو مسؤولية المدين المحترف ضمانا لمصمحة المستيمك  2414
والذي سماه المشرع بالمجيز ونقترح ان يكون النص بالشكل االتي :" ال 
يجوز لممجيز ادعاء الجيل بوجود العيب في المنتج بحكم خبرتو ودرايتو 

 الفنية".  
لسنة  1مشرع العراقي نصا في قانون حماية المستيمك رقم ان ن يورد ال -4

يمزم فيو المدين المحترف " المجيز " بالتأمين لدى شركة التأمين  2414
العراقية من اجل تشجيع األشخاص عمى مزاولة عمل المزود وضمان 
حقوق المستيمكين في التعويض عن الضرر الناشئ عن اخالل المزودين 

ن النص بالشكل االتي:" يمتزم المزود قبل ممارستو بالتزاماتيم وان يكو 
 لنشاطو بالتأمين من مسؤوليتو عن االضرار الناشئة عن اخاللو بالتزاماتو . 

 قائمة المصادر

 اوالً: الكتب القانونية 

 .1891، داس إٌهضت اٌؼشبُت، اٌمبٔىْ اٌخجبسٌ، أبى سشَغ وّبي .1

، ِطبؼت جبِؼت طٕطب، ػمىد االسخهالناإلٌخضاَ ببإلػالَ فٍ ، أبى ػّشو ِظطفٍ ادّذ .0

0229 . 

 .0221، اٌّسئىٌُت اٌؼمذَت ٌٍّذَٓ اٌّذخشف، أدّذ شىلٍ دمحم ػبذ اٌشدّٓ .1

دسٓ ػبذ اٌببسظ جُّؼٍ, اٌذّبَت اٌخبطت ٌشضبء اٌّسخهٍه فٍ ػمىد االسخهالن , داس  .2

 .1884إٌهضت اٌؼشبُت , ِظش, 

داس إٌهضت ، اٌجضء االوي ، سٌ اٌّظشٌسُّذه اٌمٍُىبٍ , اٌىسُظ فٍ ششح اٌمبٔىْ اٌخجب .3

 . 0223ِظش, ، اٌؼشبُت

اٌجضء ، اٌىجُض فٍ ٔظشَت االٌخضاَ فٍ اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ اٌّظشٌ، ِذّىد جّبي اٌذَٓ صوٍ .4

 . 1874، ِطبؼت جبِؼت ِظش، اٌطبؼت اٌثبُٔت، األوي فٍ ِظبدس االٌخضاَ

وي , االػّبي اٌخجبسَت ِذّىد ِخخبس بشَشٌ , لبٔىْ اٌّؼبِالث اٌخجبسَت , اٌجضء اال .7

 .0222واٌخبجش , داس إٌهضت اٌؼشبُت , ِظش , 
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ِظطفً ِشػٍ , اٌّسؤوٌُت فٍ اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ اٌّظشٌ , اٌطبؼت اٌثبُٔت , ِطبؼت االػخّبد ,  .9

 . 1822اٌمبهشة , ِظش , 

, داس اٌثمبفت ٌٍطببػت وإٌشش , بُشوث ,  1طِمذَ اٌسؼُذ , اٌخؼىَض ػٓ اٌضشس اٌّؼٕىٌ ,  .8

 .1893ٌبٕبْ , 

ِظش, ، اإلسىٕذسَت، داس اٌجبِؼت اٌجذَذة، اٌّسؤوٌُت االٌىخشؤُت، ِٕظىس دمحم دسُٓ .12

0228. 

، اٌمبهشة، داس إٌهضت اٌؼشبُت، اإلٌخضاَ ببٌسشَت واٌّسؤوٌُت اٌّذُٔت، اٌّهذٌ ِؼخض ٹشَه .11

 .0227طش, 

، اٌمبهشة، شبُتداس إٌهضت اٌؼ، دساست ِمبسٔت، اٌّخؼبلذ اٌّذخشف، اٌّهذٌ ِؼخض ٔضَه .10

0228. 

اإلٌخضَ لبً اٌخؼبلذ ببإلدالء ببٌبُبٔبث اٌّخؼٍمت ببٌؼمذ وحطبُمبحه ػًٍ بؼض ، اٌّهذٌ ٔضَه دمحم .11

 .0221، اٌمبهشة، داس إٌهضت اٌؼشبُت ، أىاع اٌؼمىد

 ثالثاً: الرسائل واالطاريح 

ُش , وٍُت ببسً دمحم َىسف لبهب, اٌخؼىَض ػٓ اٌضشس االدبٍ اٌضشس , سسبٌت ِبجسخ. 1

 .0228اٌذساسبث اٌؼٍُب , جبِؼت إٌجبح , 

 رابعاً: المجالت

بذذ ِمذَ إًٌ ِؤحّش ، اٌّفهىَ واالٔؼىبسبث اٌمبٔىُٔت، فگشة اٌّهٍٕ، سشدبْ ػذٔبْ إبشاهُُ .1

 . 0222ابشًَ  3.1جبِؼت اٌشبسلت ، إٌّؼمذ فٍ وٍُت اٌمبٔىْ، ِسؤوٌُت اٌّهُُٕٓ

،ٔظشَت االٌخضاَ بىجه  1ج ، فٍ ششح اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ اٌىسُظ، ػبذ اٌشصاق  ادّذ اٌسٕهىسٌ .0

 . 0224، ِظبدس االٌخضاَ، ػبَ

ػذٔبْ ابشاهُُ سشدبْ , اٌخضاَ اٌّذخشف بخضوَذ اٌّسخهٍه ببٌّؼٍىِبث , ِجٍت اٌذمىق  .1

 .0227ٌٍبذىد اٌمبٔىُٔت وااللخظبدَت , جبِؼت االسىٕذسَت , اٌؼذد اٌثبٍٔ , 

، بذذ ِٕشىس فٍ ِجٍت اٌبذذ اٌؼٍٍّ واٌخشاد وهبت اٌضدٍٍُ، اٌخؼىَض ػٓ اٌضشس .2

 .02222، 1اإلسالٍِ، وٍُت اٌششَؼت، جبِؼت اٌٍّه ػبذ اٌؼضَض، ع

اٌؼذد ، اٌّغشة، ِجٍت اٌفضبء اٌّثًٕ، حمبدَ دػىي اٌّسئىٌُت اٌخمظُشَت، َىسف بىوُٕفٍ .3

 . 0212، األوي

 خامساً: القوانين

 .1829ٌسٕت  111. اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ اٌّظشٌ سلُ 1

 . 1831ٌسٕت  22. اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ اٌؼشالٍ سلُ 0

 .1888ٌسٕت  17لبٔىْ اٌخجبسة سلُ . 1    

 0212( ٌسٕت 1لبٔىْ االسخّالن اٌؼشالٍ سلُ).2    

 .0219ٌسٕت  191االسخّالن اٌّظشٌ سلُ  . لبٔىْ 3    


