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الملخص
إن المسؤولية المدنية تستمد قوتها وقيمتها من مهنة التوثيق وكاتب العدل
،وتتمثل هذه األهمية من كونها تتعلق بإبرام العقود بين المتعاقدين ،والحفاظ على
السر المهني خالل الكتابة وعدم إفشاء األسرار ،وهذه المسؤولية تتخذ صورا عدة
باعتبارها مسؤولية وصادرة من الفعل الشخصي أو صادرة عن فعل الغير ،وال
يخفى على الباحث القانوني ما هو قائم من فوارق بين نظام المسؤولية العقدية
والمسؤولية عن الفعل الضار سواء من حيث األساس أو الطبيعة أو من الوظيفة ،
وهو ما يبرر وجود النظامين القائمين في إطار تلك المسؤولية المدنية سواء تعلق
()1

األمر بأحد االثنين

.

الكلمات الدالة  :الفعل الضار  ،المسؤولية المدنية  ،المسؤولية العقدية ،
المسؤولية عن الفعل الضار .
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() معمر بن طرية ،التطور المأمول في نظام مسؤولية المهنيين :الحاجة لتوحيد طبيعة القواعد الحاكمة للمسؤولية
المدنية مجلة جيل لألبحاث القانونية المعمقة ،مركز جيل البحث العلمي ،العدد الثالث  2018م  ،ص13
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Summary
The civil liability derives its strength and value from
the documentation and the notary, and this
importance is related to the fact that it relates to the
conclusion of contracts between contractors parties
and preserving the professional secret during writing
and not to divulge secrets
This responsibility takes several forms, as it is
considered liability and confiscated from the personal
act or emanating from the act of others
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It is clear to the legal researcher that there are
differences between the contractual liability system
and the liability for the harmful act, whether in terms
of its basis, nature or function, which justifies the
existence of the two existing systems within the
framework of that civil liability, whether the matter
.relates to one of the two
Key words: harmful act, civil liability, contract liability,
. liability for the harmful act

: المقدمة
إن القيم األساسية للسلوك المهني وأخالقياته الشك في أهميتها في تعزيز أداء
 وتجعل المجتمع متالحما ومترابطا حريصا على المصالح العامة، القطاع الحكومي
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والخاصة داخل الوطن الواحد  ،وناقشت المادة  35من دستور دولة االمارات
العربية المتحدة مبادئ السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة المنوط بها الموظف
لصالح الفرد ،وكاتب العدل يمثل المصباح القانوني الذي ينير لكل من يتعامل معه
ويوضح األسس والقواعد وفقا لما أقره التشريع االماراتي ولقد أحسن الشارع حين
جعل القاعدة في اإلثبات الكتابة لكل مهنة مسئوليتها  ،وتستمد تلك المسؤولية من
طبيعة عملها  ،فكاتب العدل حجم مسئولياته تختلف عن باقي الوظائف ،وتظهر
أهمية تلك المسؤولية المكلف بها من دولة اإلمارات العربية المتحدة وتلك
المسؤولية تمثل األمان الشامل ألفراد المجتمع في تحمل ما يصيبه من أضرار.
أهمية الموضوع
وهذه المسؤولية تستمد أهميتها من كون مهنة الكاتب العدل  ،من بين المهن القانونية
التي تكتسي أهمية بالغة  ،سواء من الناحية القانونية أو الناحية االجتماعية  ،وهذه
األهمية مصدرها هو كون الكاتب العدل يقوم بمهتم تتعلق بإبرام العقود  ،سواء من
حيث التزام الكاتب العدل بترسيم العقود بالنظر لكون مهنة الكاتب العدل استحدثت
أساسا لهذا الهدف  ،أو من حيث التزامه بالحفاظ على السر المهني  ،وذلك بعدم
إفشائه ألسرار األطراف المتعاقدة
وكل هذه االلتزامات  ،وغيرها من االلتزامات المتفرعة عنها والمتعلقة بعمل الكاتب
العدل  ،تظهر لنا أهمية دراسة موضوع مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن أفعاله
الشخصية وفعل الغير ،حيث تكمن في التعرف على المواد القانونية التي تنظم هذا
6

النوع من المسؤولية  ،وهل تكفي القواعد العامة لتنظيم ذلك  ،أم أن هناك مواد
أخرى تنظم هذه المسؤولية .
وكل هذا يدعونا إلى البحث في موضوع المسؤولية المدنية للكاتب العدل ،
والتطرق إلى جزئياته  ،واإلجابة على التساؤالت التي قد تثار حول هذا الموضوع
.
أسباب اختيار الموضوع
إن البحث العلمي يتطلب وجود مجموعة من األسباب  ،سواء كانت متصلة
بشخصية الباحث ومؤهالته  ،أو كانت موضوعية تتعلق بالموضوع والمادة
العلمية التي يعالجها .
هنالك مجموعة من األسباب التي تتعلق بالموضوع  ،والتي دفعت بي إلى البحث
فيه يمكن أن نجملها في ما يلي :
● كون موضوع يدخل ضمن التخصص  ،ومن ثم يكون البحث فيه أولى من
غيره من المواضيع .
● أن هذا الموضوع يعتبر من بين المواضيع التي أوليها اهتماما كبيرا ،
بالنظر لكون مهنة الكاتب العدل تعتبر من إحدى المهن القانونية .
● أيضا ورود الكثير من التساؤالت في ذهني حول هذا الموضوع  ،مما
حثني على البحث فيه .
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أهداف البحث
ككل بحث علمي البد أن يكون للباحث أهداف يسطرها للوصول إليها من خالل
البحث الذي يقوم به  ،إذ في غياب الهدف يصبح البحث دون جدوى  ،بل يصبح
مجرد استهالك للمعلومات  .وعليه  ،فإن األهداف التي يرمي إليها هذا البحث
تتمثل في ما يلي :
● التعريف بمسؤولية الكاتب العدل المدنية  ،وبأحكامها عموما .
● معرفة نوع مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن أفعاله الشخصية  ،وهل هي
مسؤولية عقدية  ،أم هي مسؤولية عن الفعل الضار .
● معرفة إن كانت مسؤولية الكاتب العدل عن فعل الغير  ،تخضع في
نظامها للقواعد العامة فقط  ،أم أن هناك قواعد خاصة أخرى تنطبق
عليها .
اإلشكالية :
بعد أن انتهينا من تسطير أهداف البحث يمكن لنا أن نطرح اإلشكالية على
النحو التالي:
● هل تخضع مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن أفعاله الشخصية وعن
أفعال الغير فقط للقواعد العامة الواردة في القانون المدني  ،أم أن هنالك
قواعد أخرى تخضع لها ؟
● ما هي األخطاء التي تعد في نظر القانون والتي تترتب المسؤولية المدنية
في حق الكاتب العدل ؟
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● متى يسأل الكاتب العدل عن أفعاله الشخصية وعن أفعال الغير ؟
منهج البحث :
من المتفق عليه في علم منهجية البحث العلمي  ،أن لكل بحث ميزات
وخصائص ينفرد بها عن البحوث األخرى  ،وهذه الميزات والخصائص تفرض
على الباحث أن يستعمل مناهج وأدوات ووسائل  ،تتوافق وطبيعة البحث ،
وعليه فإن المناهج التي تالئم البحث الذي ننجزه هي :
● المنهج الوصفي والذي يساعدنا في نقل وتوصيل مختلف التعاريف ،
والنظريات  ،واآلراء الفقهية وتوصيلها للقارئ حتى يتسنى له االطالع
عليها .
● المنهج التحليلي الذي يمكننا من التعمق في مختلف أبعاد الموضوع ،
وكذا تحليل المواد وذلك للتعرف إلى مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن
أفعاله الشخصية وعن فعل الغير .
● المنهج المقارن هو الذي يمكننا من االطالع على تجارب النظم القانونية
األخرى .

هيكلة البحث :
المبحث األول– مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن أفعاله الشخصية
المبحث الثاني  -مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن فعل الغير
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المبحث األول– مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن أفعاله الشخصية
تناول المشرع اإلماراتي المسؤولية عن الفعل الشخصي بصفة عامة ضمن
القواعد العامة في الفصل الثالث من قانون المعامالت المدنية االتحادي بعنوان
"الفعل الضار" ،وض َّمن الفرع األول منه أحكا ًما عامة بالمسؤولية عن األعمال
الشخصية.
فنص المشرع في قانون المعامالت المدينة على أنه "كل إضرار بالغير ُيلزم
فاع َله – ولو غير مميز – بضمان الضرر" .وفي المواد  282وما تليها ،ورد بأنه
قد يرتكب الكاتب العدل فعاًل
ضررا لذوي العالقة.
ضارا في أداء عمله مما يسبب
ًّ
ً
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()2

الحظ بأن
 ،ويكون هذا الفعل إما نتيجة إهمال أو عدم تبصر أو عن تعمد .و ُي َ

لفظ "اإلضرار" الذي نصت عليه المادة السابقة من قانون المعامالت المدنية
االتحادي يشمل الفعلين السلبي واإليجابي.
وبناء على ذلك ،نقسم هذا المطلب إلى فرعين:
المطلب األول  :مسؤولية الكاتب العدل الشخصية القائمة على الخطأ اإلهمال وعدم
الحذر.
المطلب الثاني  :مسؤولية كاتب العدل الشخصية القائمة على الخطأ العمدي.

المطلب األول
مسؤولية الكاتب العدل الشخصية القائمة على الخطأ اإلهمال وعدم الحذر
مدخل :
تختلف صورة الخطأ في مسؤولية الفعل الضار عن المسؤولية العقدية  ،فالخطأ
في المسؤولية العقدية واضح  ،إذ يعد الملتزم مخطئا ً إن تأخر في تنفيذ االلتزام ،أو
2
()قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية قانون اتحادي رقم  10لسنة  1992م معدالً بالقانون االتحادي

رقم  ) )36لسنة  2006م  ،ص .149 – 147
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لم ينفذ االلتزام نهائيا ً أو نفذه بشكل معيب ،بينما المسؤولية عن الفعل الضار ال تقوم
إال على الخطأ()3وبالنظر إلى التطور التاريخي للمسئولية عن الفعل الضار نجده
قائم بين فكرتي الخطأ والضرر ،وكثيرا ما ينظر القضاء اإلماراتي إلى اصطالحي
" اإلضرار " و " الخطأ "  ،على أنهما مترادفان(.)4
أوال  :الخطأ بين االصطالح والفقه :
لم يرد تعريفا دقيقا للخطأ في القانون في قانون المعامالت المدنية لدولة
االمارات ،بينما ورد ذلك في الفقه واللغة وهو مجاوزة حد الصواب  ،يقال أخطأ إذا
تعدى الصواب )

()5

وقد عرفه السرخسي بأنه :ما أصبت مما كنت تعمدت غيره

()6ويمكن تبرير موقف المشرع اإلماراتي من عدم وضع التعريف الدقيق ؛ ألنه
نظر بالركيزة األساسية على الفعل الضار والمسؤولية الناتجة منه  ،حيث اشترط
لقيام مسؤولية مُحدِث الضرر عن الفعل الضار التي تشترط توافر فعل اإلضرار من
قبل محدث الضرر ،وضرر أصاب المضرور ،وعالقة سببية تربط الفعل بالضرر.
وعلى الرغم من ذلك فإن القانون لم يتضمن تعريفا للفعل التقصيري تار ًكا هذه
المسألة للفقهاء.
وبالنظر إلى قانون المعامالت المدنية نستخلص التعريف ،وهو مجاوزة الحد
الواجب الوقوف عنده ،أو التقصير عن الحد للوصول إليه في الفعل أو االمتناع مما
يترتب عليه الضرر  ،وقد استعاض المشرع االماراتي لفظ اإلضرار عن سائر
الصفات األخرى المستعملة في هذا المقام في القانون الوضعي ،كالعمل غير
 )(3نادية البياتي ،مدى اشتراط الخطأ في المسؤولية التقصيرية في التشريع اإلماراتي  ،المجلة
األكاديمية العالمية للدراسات القانونية2020 ،م  ،ص . 103 – 83
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() انظر على سبيل المثال  :مجموعة األحكام الصادرة عن المحكمة االتحادية العليا  ،إعداد المكتب الفني بالتعاون
مع كلية الشريعة والقانون – جامعة االمارات س  2004 ، 26م  ،ع  ، 3المبدأ  2079 ،255ن والطعن
 2019مدني لسنة  18قضائية في . 1997 / 10 / 26
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() ابن الحسين احمد بن فارس بن زكريا  ،معجم مقاييس اللغة  ،تحقيق عبد السالم محمد هارون  ،دار الفكر،
 1399هـ – 1979م .198 /2 ،

6

() شمس الدين سرخسي ،المبسوط  ،مطبعة السعادة  ،دون سنة طبع 66 /26
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()7

المشروع أو المخالف للقانون

والحقيقة ال توجد مرجعية للخطأ في هذه المادة؛

ولذلك يرى الباحث الفصل بينهما بصورة دقيقة الزمة ومعالجة موضوع الخطأ
بصورة واضحة.
ونلحظ اختالف الفقهاء اختال ًفا ب ِّي ًنا حول تعريف الخطأ ،فالخطأ يندرج تحته أعدا ٌد
ال حصر لها من السلوك اإلنساني؛ لذلك يبدو من الصعوبة بمكان وضع تعريف
يفصل بين ما ُيعت َبر خطًأ وما ال ُيعت َبر كذلك في سلوك اإلنسان ،بما يستوجب قيام
مسؤوليته.

()8

؛ لذلك كان تحديد معنى الخطأ – وف ًقا لكل تلك السلوكيات م ًعا –

يختلف من وجهة نظر كل فقيه عن اآلخر ،ومنهم من توسع في تحديد فكرة الخطأ
حيث يرى أن الخطأ هو اإلخالل بالتزام سابق .وهذا االلتزام السابق هو التزام بعدم
اإلضرار بالغير.

()9

وهو اإلخالل بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل إياه ،وذهب
()10

إلى هذا التعريف األستاذان بالنيول وسفاتييه

 ،فالمراد بالخطأ عند الفقهاء

اعتبار القصد من عدمه ،بينما عند القانونيين اعتبار معنى التقصير والتفريط ،
الحظ على هذا التعريف أنه لم يحدد االلتزامات التي ُيعت َبر اإلخالل ُ بها خطًأ ،كما
و ُي َ
معيارا لتحديدها وهو ما حاول أصحابه تالفيه الح ًقا .
لم يضع
ً
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() راجع المذكرة االيضاحية لقانون المعامالت المدنية المادة () 282
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() راجع على سبيل المثال – ال الحصر – تعريفات االمام ابن حزم  ،واالصبهاني ،وابن قدامة والتفتازاني ،واإلمام
الجرجاني وغيرهم في مراجعهم على التوالي المحلى باآلثار البن حزم ،تح  /د عبدالغفار البنداري  ،دار الفكر
– بيروت لبنان ، 1/4الذريعة إلى مكارم الشريعة لألصبهاني ،دار الكتب العلمية – بيروت ط  1980 1م ،
المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه أحمد ،لإلمامين موفق الدين وشمس الدين ابن قدامة  ،دار الفكر
– بيروت  1994م ، 9/338التلويح على التوضيح للتفتازاني  1/182دار الكتب العلمية بيروت  ،التعريفات
للجرجاني دار الفكر  2005م  ،ص . 211
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() عبدالرزاق السنهوري  ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،نظرية االلتزام بوجه عام – مصادر االلتزام
دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان 1997م  ،فقرة  ، 526ص  777وما بعدها
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() راجع الباحث عمرو بن الزبير ،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية رسالة دكتوراه كلية الحقوق سعيد حمدين
جامعة الجزائر 2017م  ،ص  . 139وراجع د .عبد السالم التونجي  /المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة
االسالمية والقانون السوري والمصري والفرنسي  ،حلب  ،1966 ،ص 257
13

ونلحظ مما سبق أهمية الخطأ من ناحية االلتزامات المنوط بها الشخص  ،حيث
يعتبر االخالل بها خطًأ واضحا – باالتفاق – ولكن قد ينتاب الخطأ أو يشوبه بعض
الغموض بين العلماء وفقهاء القانون  ،ومرد ذلك مراد الشخص متعمدا أم ال ؛
ولذلك فللخطأ وجوه كثيرة  ،وهناك من ذهب إلى وصفه بـ "العمل الضار غير
()11

المشروع"،

،أي  :العمل الضار المخالف للقانون .ويالحظ على هذا التعريف

أنه يستلزم معرفة األعمال التي ُتلحِق الضرر بالغير والتي يمنعها القانون ،وفي
حال وجود نصوص تحدد بعض هذه األعمال فإن أكثرها لم يرد فيه نص؛ ما
يستلزم رسم ضوابط لتعيينها مع ما يعتري ذلك من صعوبة .وحسبما جرى نص
المادة () 313من قانون المعامالت المدنية  ،حيث تعد مسئولية مفترضة قائمة
على افتراض إخالله بواجب الرقابة .
()12

وعرفه آخر بأنه "سلوك الرجل المعتاد".

عنصري الخطأ :التعدي والتمييز ،لكنه لم يضع
وتناول هذا التعريف السابق ذكره
َ
معيارا للتعدي ُي َقاس به االنحراف في السلوك ،وهو معيار يلتزم بموجبه الشخص
ً
ببذل عناية الشخص العادي في سلوكه حتى ال يضر بالغير بحيث إذا لم يبذل هذه
العناية انحرف عن سلوكه ،و ُيعت َبر مرتكبا خطأ يستوجب مساءلته تقصير ًّيا.
وبنا ًءا على ما سبق ،يجب في تعريف الخطأ بوصفه صورة من صور المسؤولية
عنصر ْيه :التعدي والتمييز ،مع تحديد معيار التعدي،
عن الفعل الضار  ،إبراز
َ
بمعيار الشخص؛ لذلك نأخذ ما ذهب إليه البعض في تعريف الخطأ بأنه
"انحراف
ٌ
()13

تمييز وإدراكٍ ".
عن السلوك المألوف للشخص العادي ،يصدر عن
ٍ
ثانيا  :صفة فعل الكاتب العدل:
11

()Deliyannis : la notion d’acte illicite considéré en sa qualité d’élément de la
faute délictuelle, thése Paris, 1952

12

() عدنان سرحان  ،المصادر غير اإلرادية لاللتزام  ،شرح القانون المدني اإلماراتي ( ،الفعل الضار والنافع
والقانون ) الطبعة األولى  2010م  ،ص.31

13

() نادية البياتي ،المرجع السابق  ،ص . 103 – 83
14

يكون الكاتب بالعدل مسؤوالً مدنيا ً عن كل فعل يرتكبه هؤالء الكتبة
والمساعدون والمستخدمون أثناء قيامهم بعملهم لديه(.)14واختلفوا في المسؤولية
الخاصة بكاتب العدل أثناء خطأه  ،هل تجب وتجري عليه كما تجري على العامة أم
ال تجب باعتبار وقوع التصرفات الخاطئة بدون قصد وأنها وقعت أثناء تأدية
المصالح العامة ؛ ولذلك يجب تحديد حجم المسؤولية وعلى من تقع بالضبط ؛
ليتحقق العدل لكل األطراف  ،ولكى ال نحمل الدولة عبء هذه األفعال من خزانة
وميزانية الدولة  ،والمراد من فعل الكاتب العدل نوعية هذا الخطأ؛ هل هو مادي أم
فني؟ هل جسيم أم يسير أم مهني؟  ،وفيما يلي نبذة موجزة لنوعية الخطأ :
– الخطأ المادي :هو الخطأ الذي يقع من الكاتب العدل دون أن يكون ذات صلة
بمهنته؛ فهو خارج بطبيعته عنها .وقد يسقط من كاتب العدل خالل الجلسة
– سهوا -كلمة أثناء نسخ الحكم من مسودته وقد يدون اسم أحد أعضاء
المحكمة بصورة خاطئة أو ذكر عبارة بدال من عبارة فأن ذلك يعتبر خطأ
مادي يمكن تصحيحه.
– الخطأ الجسيم :هو الخطأ الذي يقع من شخص قليل الذكاء والعناية ،وال
تصور وقوعه من شخص عديم االكتراث.
ُي َّ
– الخطأ اليسير :هو الخطأ الذي ال يقع فيه الشخص العادي
– الخطأ المهني :هناك عدة تعريفات بشأن الخطأ المهني  ،وهذا النوع من
الخطأ يرقى إلى درجة عالية من الخطورة لما له من اتصال مباشر بالمهنة
واألصول الفنية والظروف المحطية بالمهنة  ،علما أن هذه الصفات للخطأ
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() راجع القانون العربي االسترشادي للكتاب بالعدل  ،انظر المادة السادسة والعشرون .
15

يقتصر أثرها على أحكام المسؤولية من دون أن تتعلق بنشوئها()15فهو
()16

االنحراف في السلوك عن مسلك الشخص المعتاد في ظروف مهنته

.

عرفت المحكمة االتحادية العليا الخطأ المهني بأنه اإلخالل بالقواعد والواجبات
وقد َّ
التي تحكم أصحاب المهنة الواحدة ،وتتحدد عناصره بالرجوع إلى القواعد العلمية
والفنية التي تحدد أصول مباشرة هذه المهنة"؛ أي أنه الخطأ الذي يصدر عن
الكاتب العدل أثناء مزاولته مهنته ،ويتر َّتب على مخالفة القوانين واألنظمة أو
الجهل بها ،وهو كل خرق لواجبات وآداب المهنة وتقاليدها وقواعد السلوك
الملزمة وكل إخالل بمروءة ذوي العالقة أو بشرفهم نتيجة لعمل مادي أو معنوي.
إذاً المقصود بالخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن
تصوره من اإلهمال في أداء الواجب ،أو الجهل الذي ال يغتفر بالوقائع الثابتة بملف
الدعوى ،وال يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم مجرد الخطأ في التقدير أو في
(.)17

استخالص الوقائع أو في تفسير القانون أو قصور األسباب

وبالرجوع إلى التنظيم القانوني لمهنة كاتب العدل في القانون االتحادي يبدو جل ًّيا
أنه لم يتطرق إلى تحديد وتعريف الخطأ المهني أو حتى وضع معايير واضحة
لوصفه ،حيث يتضح من هذا التنظيم القانوني أنه ربط الخطأ المهني بمعناه
التأديبي وما يترتب عليه من عقوبات.
– الخطأ اإليجابي :وهو ما يكون فعل المخطئ فيه عماًل إيجاب ًّيا ،كإتالف مال
الغير  ،بمعنى ال يقوم بأداء الواجب بنفسه كتوثيق مستند بسداد الرسوم .
 )(15عيسى مصطفى  ،المسؤولية التقصيرية عن األضرار البيئية  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع –
عمان  ، 2011ص . 86
 )(16للمزيد واالطالع على حكم محكمة النقض أبوظبي  ،الطعن رقم  38لسنة  2019م  ،حقوق ،
جلسة  29/4/2019م مدني  ،األحكام الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض أبوظبي .
17

() راجع مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدأ استقالل القضاء نمـــــوذج المحكـــــمة االتحاديــــة العــليا بدولــة
االمارات العـــربية المتــحدة ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية
القاضي  /د .عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة االتحادية العليا االمارات العربية المتحدة الدار
البيضاء/المغرب .18/9/2011-17
16

باالمتناع عما يجب عمله  ،فمن خالل انشغاله
 الخطأ السلبي :ويتحققٍ
بمكتبه أو وظيفة أخرى قد يقع في األخطاء السلبية التي تؤذي المواطن أو
عميله .
ثالثا  :مسؤولية الكاتب العدل عن خطأ اإلهمال في ضوء قانون المعامالت المدنية
االتحادي:
لم يرد نص في القانون االتحادي رقم ( )4لسنة 2013م بشأن تنظيم مهنة الكاتب
العدل ،ينظم مسؤوليته عن الخطأ ال ُمو ِجب للمساءلة وال في القانون رقم ()11
لسنة 2017م بشأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي.
ولكن بالرجوع إلى قانون المعامالت المدنية االتحادي ،الذي تنص فيه المادة
( )383/1على أنه "إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو
القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه ،فإنه يكون قد و َّفى بااللتزام إذا
بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ،ولو لم يتحقق المقصود،
هذا ما لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك" .ولكن المشرع قد حصر
مسؤولية كاتب العدل في الخطأ الجسيم دون اليسير.
بينما نالحظ في بعض القوانين األخرى بعض االختالفات  ،ومن ذلك القانون
الجزائري في المادة (  )125إلى أنه "ال يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه
ً
مميزا .
بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته ،إال إذا كان
سا على أنه
وعلى هذا األساس ذهب البعض إلى قيام مسؤولية الكاتب العدل تأسي ً
عقلي وقت ارتكاب الخطأ ،ال يؤثر في لزوم مساءلته من الناحية
ٌّ
إذا أصابه خلل ٌ
ضا وجب إثبات سلوكه المنحرف وأنه كان بمقدوره التصرف بصورة
المدنية ،وأي ً
أخرى خالف ما حدث؛ ولذلك جاءت النظم القانونية بإقرار الحق والدفاع الشرعي
الذي ينظم العالقة الثنائية بين الضار والمضرور بما يحقق االستقرار الشخصي
بصفة خاصة والوطني بصفة عامة ؛ وحقق المشرع االماراتي تلك العالقة الثنائية
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 ،وأي مساءلة لكاتب العدل البد أن يخضع فيها أوال إلى إجراء تحقيق كتابي معه
وسماع أقواله كما ورد في المادة . )18( 29
وهذا األمر راج ٌع تقدي ُره إلى القاضي  ،وذلك بالنظر إلى كل الظروف المحيطة
ً
استحالة تحول دون علم الكاتب العدل بالواقعة،
بالواقعة ،حتى إذا تبين له أن هناك
فإنه ال يمكن مساءلته.
وفي ضوء ما سبق يرى الباحث أنه ال توجد قيمة فعلية للخطأ إال إذا كان في إطار
المسؤولية دون أي اعتبار له ولدرجته  ،وتلك المسؤولية تهدف إلى تحقيق
المالمة والمؤاخذة عن الفعل الخاطئ وبالنسبة لشرط الخطأ يجب التمييز بين
موقف الفقه االسالمي وموقف القانون والفقه القانوني  ،فما يعد خطأ في الفقه
االسالمي ربما ال يعد كذلك في الفقه القانوني والعكس صحيح .
المطلب الثاني– مسؤولية كاتب العدل الشخصية القائمة على الخطأ العمدي
نظرا إلى خطورة مهنة الكاتب العدل ،فقد ثار الخالف حول المقصود بالخطأ
ً
العمدي الصادر عنه ،ويقصد بالخطأ العمد وقوع اإلضرار بالغير ،وهناك َمن
عرفه بأنه انحراف في السلوك المألوف للشخص العادي واإلخالل بواجب االبتعاد
ُي ِّ
عن قصد اإلضرار بالغير()19؛ بمعنى اتجاه اإلرادة إلى إحداث الضرر ،فال يكفي
اتجاهها إلى القيام بالسلوك الذي س َّبب الضرر ،بل يجب أن تتجه إلى إحداث الفعل
والضرر؛ لذلك يطلق على الخطأ العمدي قص ُد أو ُ
نية اإلضرار.
ولتحقق الخطأ العمد ،ال بد من أن يكون الفاعل قصد تحقيق الضرر ،فال يكفي أن
يكون قد تو َّقعه؛ ألن القصد يختلف في مدلوله عن مجرد التوقع من الناحيتين
القانونية واللغوية .وبذلك ال يعد الخطأ مقصودًا إال إذا كان َمن صدر عنه قد
ً
نتيجة لفعله.
استهدف حدوث الضرر
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() راجع نص المادة  29من قانون اتحادي رقم(  ) 4لعام  2013م بشأن تنظيم مهنة كاتب العدل .
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() جمال عبدالرحمن  ،عادل أبو هشيمة ،المصادر غير االرادية لاللتزام ،دار الكتب القانونية واالمارات ،دار
شتات للنشر والبرجيات – مصر  2014م  ،ص .26
18

رأي المشرع اإلماراتي في مسألة الخطأ العمد:
بالرجوع إلى القانون ال ُم ِّ
نظم لمهنة الكاتب العدل االتحادي رقم ( )4لسنة 2013م،
وللقانون رقم ( )11لسنة 2017م بشأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي؛ حدد
شرع عقوبات تأديبية.
ال ُم ِّ
أما قانون المعامالت المدنية االتحادي ،فقد نص في المادة ( )283على أن
اإلضرار يكون بالمباشرة أو التسبب( ،)20فإن كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط
له ،وإذا وقع بالتسبب ف ُيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل ُمفض ًيا إلى
الضرر.
وإذا أقدم الكاتب العدل على توثيق المحرر ،وكان يقصد اإلضرار بذوي العالقة،
راجحا في اعتقاده وقو ُع الضرر بذوي
فإنه ُي َعد مرتك ًبا خطًأ عمد ًّيا .أما إذا كان
ً
العالقة ،ورغم ذلك أقدم على العمل دون أن يقصد اإلضرار ،فإنه يعد مرتك ًبا خطًأ
جسي ًما .فتقع المسؤولية على كاتب العدل  ،إذ ال مبرر الستثناء الكاتب العدل
بقواعد خاصة ؛ألن أحكام مسؤوليته المهنية كافية لعقد مسؤوليته ومحاسبته إذا
عرض أحد ذوي العالقة لمخاطر كبيرة تؤدي إلى إحداث ضرر به ،والقول بغير
َّ
س ًفا.
ذلك يعد نو ًعا من عدم المشروعية بل تع ُّ
وإذا كانت هذه هي تقسيمات فكرة الخطأ فإن القانون اإلماراتي أخذ بالنظرية
الموضوعية للفعل الضار ،ومن ثم يسأل الكاتب العدل عن أي ضرر يلحق بالغير
بغض النظر عما إذا كان قد ارتكب خطأ من عدمه ،ما لم تتوافر حالة من حاالت
دفع المسؤولية التي نص عليها القانون .وبخالف ذلك يعتبر مسؤواًل عن أي ضرر
يلحق بذوي العالقة من جراء فعله أو فعل من هم تحت إمرته.
ومن ثم فإن الخطأ هنا ضروري كركن مستقل يتوجب البحث فيه حتى نتمكن من
إلزام الكاتب العدل بدفع التعويض المناسب لذوي العالقة.
 )(20للمزيد واالطالع على حكم محكمة النقض أبوظبي  ،الطعنان رقما  756 ، 706لسنة 2017
م  ،حقوق  ،جلسة 25/2/2017م تجاري  ،األحكام الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض
أبوظبي .
19

المبحث الثاني
أساس مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن فعل الغير
إن التشريعات التي حكمت العالقات االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات
القديمة ،كانت متأثر ًة بحدود تلك العالقات غير المعقدة؛ ولذلك فإن أحكام
ً
معروفة من قبل ،وكان األصل
المسؤولية عن فعل الغير بوضعها الراهن لم تكن
ضررا.
في مساءلة المرء هو فعله الضار الذي ألحق بالغير
ً
أما في الوقت الراهن ،وعلى إثر تطور المجتمع والقانون ،لم يعد الشخص
مسؤواًل عما ُيحدثه من أضرار بأخطائه وأفعاله ،بل أصبح مسؤواًل عن أفعال
غيره ممن يستعين بهم في تنفيذ التزامه كاًّل أو جز ًءا(.)21وهي تترتب بقوة القانون
دون حاجة إلى إثبات فعل المتبوع فال يمكن له أن ينفلت من المساءلة ( )22فالكاتب
العدل يستعين في إنجاز عمله ببعض الموظفين والعمال ،والضرر الذي يصدر عن
فعل أحد األتباع أو المساعدين حيث يثير تساؤاًل عن مدى مسؤوليته عنها ،
كثيرا
ولتشعب أعمال الكاتب العدل ،وتعدُّدها ،سواء داخل المكتب أو خارجه ،نجده ً
ما يستعين بغيره من المساعدين لتنفيذ التزامه  ،فإذا ألحق هؤالء المساعدون
ضررا بذوي العالقة نتيجة فعله ،فهل ُيسأل عنه؟
ً
21

()عبد الباقي محمود سوادي  ،مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،2010 ،
ص .210

22

()محمد محي الدين إبراهيم  ،ذاتية مسؤولية الموثق  ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية  ،كلية الحقوق -جامعة
المنوفية  ،ع  2001، 19م  ،ص . 18
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المطلب األول
األساس القانوني لمسؤولية الكاتب العدل المدنية عن فعل الغير
إن المسؤولية المدنية تلزم اإلنسان بتعويض الضرر وتحمل ما ينتج عنه  ،فقد
ُيسأل الكاتب العدل عن أفعال تابعيه طب ًقا للمبادئ العامة في مسؤولية المتبوع عن
فعل تابعه ،وهي تترتب بقوة القانون دون الحاجة إلى إثبات فعل المتبوع .
فالمتبوع إذا توافرت شروط مسؤوليته ال يمكنه التخلص منها  ،إذ ليس أمامه إال
الدفع بعدم توافر شروطها ،وها هي قد توافرت في حقه – نتيجة ثبوت مسؤولية
التابع – فال مناص من مساءلته وال يشفع له – درئا للمسؤولية – نف ُي الفعل أو
عد ُم استطاعته الحيلو َلة دون وقوع الحادث بسبب المفاجأة ،أو بأن سب ًبا أجنب ًّيا
بالنسبة إليه كان سبب الضرر(.)23
وأغلب اآلراء تشير إلى أن أساس مسؤولية المتبوع تقوم على فكرة الضمان
ً
خاصة أن الكاتب العدل ُمك َّلف بمهمة معينة يباشر من خاللها سلطته،
القانوني،
باإلضافة إلى سلطته في اإلشراف واإلدارة والرقابة بالنسبة إلى تابعيه .ومن
الطبيعي مقابل ذلك أن يكون ضام ًنا لألفعال التي تحدث.

()24

وهذا الضمان أم ٌر تقتضيه العدالة المتمثلة في حماية الطرف الضعيف ،وتوجيه
المصلحة العامة ،فهو من ثم يكفل للمتضرر اقتضاء حقه في التعويض من الكاتب
العدل مباشر ًة؛ ألن األعوان غال ًبا ما يكونون متعسرين بحيث َّ
يتعذر على المضرور
اقتضاء حقه كاماًل منهم.
وعلى هذا األساس يستبعد كل مشقة يواجهها المتضرر في اقتضاء حقه ،فهو
يستبعد فكرة خطأ الكاتب العدل في اختيار أعوانه أو في الرقابة والتوجيه
واإلشراف عليهم.
وقد اختلفت اآلراء حول أساس مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه ،وظهرت عدة
نظريات أهمها:
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()عدنان سرحان  ،المرجع السابق  ،ص .115

24

() بلحو نسيم  ،المسؤولية القانونية للموثق – جامعة محمد خيضر بسكرة – كلية الحقوق  2015م ص .209
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 –1نظرية الخطأ المفترض:
وتقوم على فكرة الخطأ المفترض الذي ال يقبل إثبات العكس( ،)25وهو الخطأ في
اختيار أو رقابة تابعه ،لكن ان ُتقدت هذه النظرية؛ ألنه يستحيل على المتبوع أن
يتوقع أخطاء تابعه المستقبلية.
 –2نظرية تحمل التبعة:
مفادها أن مسؤولية المتبوع تقوم على فكرة ال ُغرم بال ُغنم ،وتعت ُّد بالضرر والعالقة
السببية دون الفعل ،فمن غنم من مجهود غيره تح َّمل غرم فعله ،لكن ان ُتقدت هذه
النظرية على أساس أن نشاط التابع قد ال يكون مصدر ُغ ْنم للمتبوع ،وللمتبوع
حق الرجوع على التابع بما دفعه(.)26
 –3نظرية النيابة:
مفادها أن المتبوع نائب عن التابع؛ لذلك يجب أن يتح َّمل المتبوع أضرار تابعه(.)27
وان ُتقدت هذه النظرية؛ ألن النيابة تكون في التصرفات المقررة قانونيا ،وال نيابة
في األعمال المادية(.)28
 –4نظرية الكفالة والضمان:
تقوم هذه النظرية على أساس أن المتبوع ضامن للتابع عن األفعال التي يرتكبها،
وهذا لتفادي إعسار التابع وحصول المضرور على التعويض من المتبوع
معسرا دائ ًما ،وقد
الموسر( .)29وان ُتقدت هذه النظرية بالقول :إن التابع قد ال يكون
ً
موسرا(.)30
ال يكون المتبوع
ً
25

()عدنان سرحان  ،المرجع السابق  ،ص . 50

26

() عبد الباقي محمود سوادي ،المرجع السابق  ،ص .244

27

()عدنان سرحان  ،المرجع السابق  ،ص . 46

28

() علي المهداوي  ،الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية االتحادي  ،أحكام االلتزام  ،مكتبة الجامعة  ،الطبعة
الثانية  ، 2015 ،ص . 80

29

() مصطفى بوبكر ،المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية ،2015 ،ص .144 – 143

30

() عبد الباقي محمود سوادي ،المرجع السابق ،ص .245
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فالمسؤولية عن فعل الغير ال تتقرر إال بناء على نص القانون ،وهذا واضح من
نص المادة() 313من قانون المعامالت المدنية  ،فجاء فيه ما نصه :
 –1ال ُيسأل أحد عن فعل غيره .ومع ذلك فللقاضي – بنا ًء على طلب المضرور –
مبررا أن يلزم أ ًّيا من اآلتي ذكرهم حسب األحوال ،بأداء الضمان المحكوم
إذا رأى
ً
على من أوقع الضرر:
أ– من وجب عليه ،قانو ًنا أو اتفا ًقا ،رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ،بسبب
قصره أو حالته العقلية أو الجسمية ،إال إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ،أو أن
الضرر كان ال بد واق ًعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
ب– من كانت له على من وقع منه اإلضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ،ولو
حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية
لم يكن ًّ
وظيفته أو بسببها.
 –2ولمن أدَّ ى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به.
وقد أخذ المشرع اإلماراتي بالمفهوم الواسع للمتبوع ،ولم يقصره على جهة
معينة ،بل جعل كل متبوع مسؤواًل عن الضرر الذي ُيحدثه بفعله الضار ،إذا كان
ٌ
ٌ
حرا في
سلطة
له على من أوقع الضرر
فعلية في رقابته وتوجيهه ،ولو لم يكن ًّ
اختياره ،وإذا كان الفعل الضار صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها ،
فالمرء مسؤول عن فعله في كل األحوال .

مسؤولية الشخص عن ضرر غيره بين الفقه والقانون :
﴿والَ
ال يمكن مساءلة الشخص عن ضرر لم يحدثه هو ،استنادًا إلى اآلية الكريمةَ :
()31
سا ِإاَّل ُو ْس َع َها ۚ َل َها َما
ف هللاُ َن ْف ً
َت ِز ُر َو ِاز َرةٌ ِو ْز َر ُأ ْخ َرى﴾  ،.واآلية الكريمة﴿ :اَل ُي َك ِّل ُ
س َب ْت َرهِي َن ٌة﴾(. )32
س ِب َما َك َ
س َب ْت َو َع َل ْي َها َما ْاك َت َ
َك َ
س َب ْت﴾ و﴿ ُكل ُّ َن ْف ٍ
31

() األنعام 164 :

32

() المدثر . 38 :
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وقد ذهب بعض الفقهاء المحدثين إلى أن الشريعة اإلسالمية ال تقر مبدأ مساءلة
المرء عن فعل غيره .ومن ثم ال يجوز أن ُيسأل الشخص عن ضرر أحدثه غيره
ولو كان من أحدث الضرر غير مميز.

()33

بينما ذهب فريق آخر إلى أن الشريعة اإلسالمية تجيز مساءلة الشخص عن فعل
غيره -ومن هؤالء المحدثين الشيخ شلتوت( -)34في حالتين:
 –1مسؤولية الراعي عمن هم تحت رعايته؛ وذلك استنادًا إلى قول رسول هللا –
راع وكلكم مسؤول عن رعيته"(.)35
صلى هللا عليه وسلم –" :كلكم ٍ
 –2مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه؛ وذلك استنادًا إلى اجتهاد أبي بكر الصديق
في مقتل مالك بن نويرة على يد خالد بن الوليد في حرب مانعي الزكاة؛ حيث قضى
أول الخلفاء الراشدين – رضي هللا عنه – بتح ُّمل بيت المال الدية المستحقة حينما
تبين له خطأ خالد بن الوليد ،وهو ما يدل على تح ُّمل الدولة (المتبوع) خطأ
الموظف (التابع) في أداء وظيفته.

()36

ومما سبق تبين أن المشرع اإلماراتي لم يخرج – ولو على سبيل االستثناء – عن
المبدأ المقرر في الشريعة اإلسالمية من عدم سؤال الشخص عن ضرر أحدثه
غيره ،فكل نفس – شر ًعا وقانو ًنا – بما كسبت رهينة ،وال ُيعت َبر اإلكراه ال ُمل ِجئ
خروجا على هذا األصل.
ً

33

() من أنصار هذا الرأي الشيخ مصطفى إبراهيم الزلمي  ،المسؤولية الجنائية في الشريعة االسالمية ،مطبعة أسعد
 ،بغداد  ، 1981ص . 115

34

() شلتوت  ،االسالم عقيدة وشريعة  ،اإلسالم عقيدة وشريعة ص  ، 405فقال :قرر الفقهاء مسؤولية االنسان عن
فعل الغير بشرط أن يكون ذلك الغير في رعايته وتحت يده "

35

() رواه البخاري ومسلم .انظر :فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني ،كتاب األحكام باب قوله
– تعالى –﴿ :وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم﴾ ،ج  ،13حديث رقم  ،7138دار الريان للتراث،
الطبعة الثالثة1407 ،هـ؛ صحيح مسلم بشرح النووي لإلمام النووي  ،12/523كتاب اإلجارة ،باب فضيلة
العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية ،حديث رقم  ،1829دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة
األولى1418 ،هـ .

36

() ابن األثير  ،الكامل في التاريخ دار الكتب العلمية  1987 ،م . 2/395
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ومسؤولية الشخص عن فعل غيره ،في القانون اإلماراتي ،مسؤولية جوازيه،
ترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع في ضوء ظروف ومالبسات كل حالة على
ُي َ
غير ُمرتكِب الفعل الضار إال بنا ًء
حده .وال يجوز للقاضي أن يحكم بالضمان على ِ
برر االستجابة لهذا الطلب  ،وال
على طلب المضرور وكان في ظروف الدعوى ما ُي ِّ
ينتقل الضمان عن الضرر األدبي إلى الغير إال إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو
()37

حكم قضائي نهائي

ففي القانون اإلماراتي يجوز للقاضي أن يرفض طلب المضرور بالحكم بالضمان
على متولي الرقابة مثاًل بالرغم من توافر كافة الشروط التي قررتها المادة 313
برر ذلك.
الفقرة (أ) معامالت مدنية إذا لم َي َر ما ُي ِّ
حيث إن المسؤولية عن فعل الغير في القانون اإلماراتي نو ٌع من الكفالة القانونية
ً
حماية للمضرور ،يلجأ إليها القاضي إذا َّ
تعذر الحصول على
قررها المشرع
َّ
التعويض من المسؤول األصلي؛ ،إذ إن الكفالة عمو ًما هي ضم ذمة الكفيل إلى
منصوص في المادة  1056من قانون المعامالت
ذمة المدين استنادًا إلى ما هو
ٌ
المدنية" :الكفالة ضم ذمة لشخص هو الكفيل ،إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه.
ومن ثم يكون للمضرور مدينان :المسؤول عن إحداث الضرر ،وال ُمك َّلف بالرقابة
أو المتبوع حسب األحوال .وللمضرور بمقتضى أحكام الكفالة ،أن يطالب األصيل
(الخاضع للرقابة أو التابع) أو الكفيل (ال ُمك َّلف بالرقابة أو المتبوع) ،أو يطالبهما
م ًعا .ولكن القاضي لن يحكم بالضمان بصريح نص المادة  313معامالت مدنية
مبررا لذلك.
على المكلف بالرقابة أو المتبوع إال إذا رأى
ً
وقد نص قانون المعامالت المدنية في المادة /313أ على مسؤولية الشخص
ال ُمك َّلف برقابة شخص آخر ،ونص في المادة /313ب على مسؤولية المتبوع عن
أعماله تابعيه.

37

()راجع نص المادة  3/ 293من قانون المعامالت المدنية االماراتي ص . 152
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وخالصة األمر يمكن القول أن األساس القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية عن
فعل الغير هو المبرر أو السند القانوني العادل الذي يمكن بموجبه مسائلة الشخص
في حال إحداث غيره للفعل الضار ،فعلى أي أساس نقوم بمسائلة متولي الرقابة
إذا صدر فعل ضار من الشخص الخاضع للرقابة  ،فمسؤولية المتبوع عن فعل
تابعه في الفقه اإلسالمي أضيق منها في القانون الوضعي .ويرجع ذلك بصفة
أساسية إلى أن الفقه اإلسالمي قد ربط بين مسؤولية المتبوع وبين التابع .ومن
ثم ،ال تثور مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه إذا تلف ما تحت يده بتعدٍّ من جانب
ضررا للغير وإن وقع كل ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ،كما أن
التابع أو س َّبب
ً
ً
ً
أصلية وقانونية تبدو في صورة رقابة وتوجيه
مسؤولية
مسؤولية المتبوع تكون
()38

وكل ذلك على عكس القانون الوضعي الذي يكون المتبوع فيه مسؤواًل عن كافة
األضرار التي ُيحدثها تابعه بفعله غير المشروع ،متى وقع منه حال تأدية وظيفته
أو بسببها.
فقد نصت الفقرة (ب) من المادة  313من قانون المعامالت المدنية على االلزام
ٌ
ٌ
فعلية في رقابته
سلطة
بضمان الضرر "فمن كانت له على من وقع منه اإلضرار
حرا في اختياره ،إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع
وتوجيهه ،ولو لم يكن ًّ
في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
ويتضح من نص المادة () 313من قانون المعامالت المدنية اإلشارة إلى أنه
لزم المتبوع بأداء الضمان المحكوم به على تابعه الذي أوقع
يجوز للقاضي أن ُي ِ
َ
بشرط ْين أساس َّي ْين في حالة تأدية وظيفته أو بسببها.
الضرر لكن
المطلب الثاني
شروط مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن فعل الغير
38

()حسام الدين كامل األهواني و رمزي فريد محمد مبروك  ،الوسيط في قانون العمل لدولة اإلمارات العربية
المتحدة القسم الثاني عالقات العمل الفردية ،مطبوعات جامعة اإلمارات ،الطبعة األولى  2000 ،م  ،ص 198
.
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لكاتب العدل التزامات ومسؤوليات ،ومهام وأعباء  ،فال يقتصر دوره على توقيع
الوثائق فحسب ،بل تتجاوز أيضا مهام المحامي في كثير من األمور ؛لكي يحافظ
مبررا كاف ًيا للقول بمسؤوليته المدنية عن
على حقوق األفراد  ،وكل ذلك يعتبر
ً
األفعال التي يرتكبها تابعوه أو مساعدوه دون إخالل بما لديه من نصوص وقوانين
 ،فال يخرج عن اإلطار القانوني؛ ألنه يمثل جناح من أجنحة العدالة ؛ لذا يتطرق
الباحث إلى شروط مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن فعل الغير.
وبالرجوع إلى قواعد المسؤولية المدنية عن فعل الغير نجدها تنقسم إلى قسمين:
مسؤولية عقدية ،ومسؤولية عن الفعل الضار  ،ولكل منهما شروط بدونها ال
تترتب مسؤولية عقدية للكاتب العدل عن فعل الغير ،وال مسؤولية الفعل الضار عن
فعل تابعه
الفرع األول– شروط المسؤولية العقدية للكاتب العدل عن فعل الغير:
تتمثل هذه الشروط بما يلي :
 -1وجود عقد صحيح قائم  ،وهل هذا العقد قائم بين الكاتب العدل والتابع؟ أم
بين التابع والدائن؟ أم بين الكاتب العدل والدائن؟
 -2عه ٌد من كاتب العدل إلى غيره بتنفيذ االلتزام ،ووقوع الفعل من الشخص
الذي ُع ِهد إليه بتنفيذ االلتزام  ،فهذا االلتزام يعد من باب الواجب القانوني
،فعليه تبصير موكله أو عميله  ،والمتعاقد الذي يدعي عدم قيام الكاتب
العدل بواجباته القانونية  ،يعرضه ذلك للمسؤولية كما حددها المشرع
االماراتي  ،فيتحول للتأديب كما وضحت آنفا ؛ ولذلك يجب عليه ما يلي :
 -1وجود عقد صحيح
شترط لتحقق المسؤولية العقدية أن يكون هناك عقد قائم ،وال تتحقق المسؤولية
ُي َ
إال بعقد بين األطراف يتم االتفاق فيه على بعض المسائل الجوهرية ،ويجب أن
ً
حوالة أو
يفهم أن أطراف العقد هم من و َّقعوا عليه ومن آل إليهم العقد إر ًثا أو
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صحيحا ،فال يكفي لقيام المسؤولية
تنازاًل  ...إلخ( ،)39كما يشترط أن يكون العقد
ً
العقدية مجرد وجود عقد قائم بين طرفيه ،وإنما يجب أن يكون هذا العقد
صحيحا(.)40
ً
قصد بصحة العقد أن يكون مستوف ًيا جميع أركانه وشروط صحته لتتر َّتب آثاره
و ُي َ
بمجرد انعقاده فإذا كان سبب االلتزام مخال ًفا للنظام العام واآلداب العامة ،فال يمكن
إلزام المدين بتنفيذه ،وال مسؤولية عليه إذا لم ينفذه؛ ألن العقد هنا باطل بطال ًنا
مطل ًقا ومن ثم يقضي القاضي ببطالنه من تلقاء نفسه( .)41وإذا كان العقد باطاًل –
أي معدو ًما – من الناحية القانونية ألنه لم يوجد أصاًل ولم ُير َّتب أي آثار قانونية،
فإن المسؤولية المترتبة على العقد الباطل هي مسؤولية عقدية؛ ألن بطالن العقد
يمنع من قيام المسؤولية العقدية ،فما يكون على المضرور إال الرجوع عبر
القواعد المسؤولية عن الفعل الضار ،فالمسؤولية العقدية إذن ال تقوم خالل مرحلة
المفاوضات أو بعد تنفيذ االلتزام؛ ألن الذي يبرم العقد يستطيع القيام ببعض
األعمال قبل أن يبرمه وهذا شأنه أثناء المفاوضات العتقاده بجديتها(.)42
أما بالنسبة إلى الفترة التي تلي العقد ،فكما أن المسؤولية العقدية تقوم بنشوء
العقد ،فهي كذلك تنتهي بانتهائه ،فال يمكن القول بها إن لم يوجد مثل هذا الشرط.
والمسؤولية التي تقوم بعد ذلك – أي بعد انتهاء العقد – ُتط َّبق عليها قواعد
المسؤولية عن الفعل الضار.
39

() مصطفى العوجي ،القانون المدني ،المسؤولية المدنية ،الجزء الثاني ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الثانية،
لبنان ،2007 ،ص .29

40

() عدنان سرحان؛ علي المهداوي؛ يوسف عبيدات ،المرجع السابق الموجز في شرح مصادر االلتزام في قانون
المعامالت المدنية االتحادي ،مكتبة الجامعة ،الطبعة األولى ،الشارقة ،2015 ،ص .157

41

() وهذا ما تقضي به المادة ( )210/1من قانون المعامالت المدنية التي جاء فيها أن" :العقد الباطل ....ال يترتب
عليه أي أثر وال ترد عليه اإلجازة".

42

() وفاء أحمد حلمي ،إخالل المتعاقد بالتزامه العقدي بفعل الغير أو مشاركته ،أطروحة دكتوراه ،جامعة القاهرة،
ص  ،46نقاًل عن :سامي مصطفى عمار الفرجاني ،المسؤولية العقدية عن فعل الغير ،مجلة العلوم القانونية
والشرعية ،جامعة الجبل الغربي ،دون بلد ،العدد السادس ،2015 ،ص .38
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وبهذا االعتبار يمكن القول  :إن مسؤولية الكاتب العدل تكون عقدية عن تابعه
أثناء العقد ،وتكون عن المسؤولية فعل الضار قبل نشوئه وبعد انتهائه .بمعنى
آخر ،تطبق عليها القواعد العامة ال غير.
ويمكن الكالم عن هذا الشرط بالنسبة إلى مسؤولية الكاتب العدل في حالة ما إذا
كان مجموعة من ال ُك َّتاب العدل يعملون في شكل شركة مدنية ،فقد يحدث أن يقوم
أحد الكتاب العدل بالتعاقد مع أحد الموردين ليورد لهم حواسيب للمكتب ،فيقوم
الكاتب العدل بالتعاقد معه ويحدث أن يخل الكاتب العدل بأحد التزاماته ،ففي هذه
الحالة يستطيع هذا المورد الرجوع على الشركة عن طريق المسؤولية العقدية عن
فعل الغير ،باعتبار الشركة متبو ًعا والكاتب العدل تاب ًعا؛ ألنه يوجد عقد بين الكاتب
العدل (التابع للشركة) وبين الدائن.
 -2التزام كاتب العدل تجاه المتعاقدين وفقا للقانون
ال يكفي لتحقيق المسؤولية العقدية وجود العقد الصحيح القائم فقط ،وإنما
زياد ًة على ذلك يجب أن يكون بجانبه شرط السماح للمدين بأن يستعين بالغير ،مع
الضار( .)43أي أنه إذا عهد المدين بتنفيذ التزامه إلى غيره،
َّ
ارتكاب هذا الغير الفعل َ
إضرارا للدائن ،فإنه ُيسأل وف ًقا
أو طلبه من أجل المساعدة ،فإن هو س َّبب بنشاطه
ً
للقانون(.)44
فحتى تقوم المسؤولية العقدية ،ال يكفي أن يوجد عقد صحيح بين الدائن ومدينه،
تضرر .وإذا انتهت العالقة تقوم
بل ال بد من وجود عالقة بين ُمحدِث الضرر وال ُم ِّ
المسؤولية عن الفعل الضار( .)45وكمثال على ذلك ،لو قام مساعد الكاتب العدل
بإبرام عقد انتقلت فيه ملكية أرض من أحد األشخاص إلى شركة ما ،وتم إبطال
43

() المرجع السابق  ،ص .43

44

()عبد الباقي محمود السوادي ،المسؤولية المدنية للمحامي ،دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ،1994 ،ص
 ،239نقاًل عن :وردية بن محاد لحضيري ،مسؤولية الموثق المدنية عن أعمال تابعه ،المجلة األكاديمية للبحث
القانوني ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،العدد  ،2011 ،02ص .48

45

() محمد علي البدوي ،مذكرات في المسؤولية المدنية ،قسم الدراسات العليا ،جامعة طرابلس ،ليبيا ،2003 ،ص
.165
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هذا العقد ألن مساعد الكاتب العدل في هذه الحالة ال يملك صفة إبرام العقود حيث
يتم متابعته جزائ ًّيا ،لكن ما يهمنا هو أنه بمجرد إبطال العقد تنتفي العالقة بين
الشخص الذي باع أرضه بمساعد الكاتب العدل ،فال يستطيع متابعته على أساس
المسؤولية العقدية ،بل على أساس المسؤولية عن الفعل الضار .
َّ
يتدخلون بدون طلب المدين ودون أن تربطه
ستبعد أفعال من
وبنا ًء على ما تقدمُ ،ت َ
بهم عالقة قانونية تخضع لهذا النوع من المسؤولية .ومن ثم ،ال يسأل مسؤولية
عقدية عن أفعالهم(.)46
وقد أشار المشرع االماراتي في المادة السادسة على الكاتب العدل االستعانة بأحــد
الخبــراء المختصين أو تكليف مــن يراه مناسبا  ،للقيام بالمساعدة وأن يقوم بتحليف
()47

المساعد اليمين ويوقعه

.

فتكون مسؤولية الكاتب العدل ع َّمن هم تحت التكوين والتدريب من موثقين
ومستخدمين ،مسؤولية عقدية عن فعل الغير؛ ألنها ناتجة عن فعل المتدرب أو
تكون مع عدم عمله لحساب الكاتب العدل ،بمعنى أنه ال يقوم باألعمال لحساب
ال ُم ِّ
المتبوع  ،لكن يمكن الرد بالقول إن الكاتب العدل المتدرب غير مؤهل لتحرير
العقود ،فتستحيل قيام مسؤولية الكاتب العدل العقدية عن فعل الغير.
3ـ– وقوع الفعل عن فعل الغير :
تتحقق مسؤولية الكاتب العدل العقدية عن فعل الغير عندما يكلف الكاتب العدل
الغير بأن ينفذ التزا ًما بصفته بدياًل أو مساعدًا أو غيرهما من األشخاص الذين
ُيعِينونه في تنفيذ االلتزام(.)48
ول َّما كانت مسؤولية المتبوع التقصيرية عن فعل تابعه ال تقوم إال بتح ُّقق مسؤولية
التابع ،فإن األمر كذلك بالنسبة إلى المسؤولية العقدية عن فعل الغير ،حيث تقضي
بوقوع الفعل ممن استخدمه المتبوع في تنفيذ االلتزام وإن لم يقع الفعل من
46

() وردية بن محاد لحضيري ،مسؤولية الموثق المدنية عن أعمال تابعه  ،ص .48

47

() راجع قانون تنظيم مهنة الكاتب العدل الطبعة الثالثة  2017حقوق النشر محفوظة لدائرة القضاء – أبو ظبي

48

() حبيب ثروت ،المصادر اإلرادية وغير اإلرادية في القانون المدني الليبي ،دار نشر ،ليبيا ،ص .384
30

أقرت مبدًأ عا ًّما للمسؤولية
المتبوع ،وهو ما أخذت به أغلب التشريعات التي َّ
العقدية عن فعل الغير(.)49
ومما سبق ذكره يمكن القول إن مسؤولية الكاتب العدل عن تابعيه ،سواء الذي
يعملون معه في المكتب ،أو في حال إنابته إياهم  ،أو في غيرها من حاالت التبعية
،تبتعد عن نطاق المسؤولية العقدية عن فعل الغير ،وتقترب من المسؤولية عن
الفعل الضار عن فعل الغير ،بالنظر إلى قلة الحاالت التي تنطبق فيها شروط
المسؤولية العقدية عن فعل الغير ،إال في الحاالت االستثنائية كما سنرى ذلك خالل
تعرضنا لشروط تحقق مسؤولية الكاتب العدل المتعلقة بالفعل الضار عن فعل
تابعه.
الفرع الثاني– شروط تح ُّقق مسؤولية الكاتب العدل المتعلقة بالفعل الضار عن فعل
الغير:
تعد المسؤولية عن الفعل الضار أكثر مسائل القانون المدني أهمية ؛وذلك لما
تمتاز به من تطبيق عملي دائم مرتبط بالحياة  ،وتقوم المسؤولية المتعلقة بالفعل
الضار عن فعل الغير بوجه عام متى تحققت شروطها المنصوص عليها .وأجازت
الفقرة (/1ب) من المادة ( )313من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي للقاضي
لزم المتبوع بأداء الضمان المحكوم به على تابعه الذي أوقع الضرر  ،ويجب
أن ُي ِ
لتحقق هذه المسؤولية توافر شرطين  ،هما :قيام العالقة التبعية ،ووقوع فعل ضار
من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها  ،وفيما يلي توضيح كل منهما :
أ– توافر العالقة التبعية:
تتحقق عالقة التبعية من خالل عنصرين أساسين هما :السلطة الفعلية(،)50أي
سلطة شخص على شخص  ،وعنصر الرقابة والتوجيه( ،)51وتستوجب دراسة هذا
49

() وردية بن محاد لحضيري ،مسؤولية الموثق المدنية عن أعمال تابعه  ،ص .48

 )(50للمزيد واالطالع على حكم محكمة النقض أبوظبي  ،الطعنان رقما  114 ، 113لسنة 2016م
 ،حقوق  ،جلسة 19/2/2017م  ،األحكام الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض أبوظبي .
)(51عدنان سرحان  ،المرجع السابق  ،ص .46
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الشرط توضيح معنى التابع؛ لذلك ال بد من تحديد أطراف المسؤولية ،وبيان
شروط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه على النحو اآلتي:

الطرف األول– التابع:
عرف التابع بأنه :الشخص الذي يخضع لسلطة المتبوع ،ويتلقى منه األوامر
ُي َّ
عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه
والتوجيهات ويقوم بتنفيذها(.)52وقد
َّ
"الشخص الذي يعمل لحساب شخص آخر يملك عليه سلطة الرقابة والمراقبة.
صا طبيع ًّيا أو اعتبار ًّيا(.)53
والتابع قد يكون شخ ً
الطرف الثاني– المتبوع:
وقد ُع ِّرف المتبوع بأنه "شخص يعمل لمصلحته شخص آخر يسمى التابع ،يخضع
لسلطته الفعلية ،ويتلقى منه األوامر والتوجيهات للقيام بالعمل" ،وقد يكون
صا طبيع ًّيا أو اعتبار ًّيا( .)54وتعتبر مسؤولية المتبوع من أهم صور
المتبوع شخ ً
المسؤولية عن الفعل الضار  ،ويرى قانون المعامالت المدنية االماراتي إلزام
محدث الضرر للغير بالضمان كما وضحنا آنفا في البحث.
طرح تساؤل في هذا السياق حول شروط تحقيق عالقة التبعية بين التابع
و ُي َ
والمتبوع للقول بتح ُّمل األخير التبعة الناجمة عن فعل األول .وبصيغة أوضح :ما
العالقة بين الفعل الذي يرتكبه التابع المتسبب للضرر وبين ممارسته وظائفه؟
إن هذا التساؤل يرجع في الحقيقة إلى احتمال ضياع حق المتضرر في حال عدم
َّ
فيتعذر على المتضرر استيفاء حقه كاماًل منهم
مالئمة الكتاب العدل ومعاونيهم،
)(52المرجع السابق  ،ص . 45
 )( 53محكمة النقض الفرنسية ،نقض مدني ،صادر من محكمة باريس عام  ،1980مشار إليه في
كتاب  ،سميرة الصاوي  ،مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه في المجال الطبي الطبعة األولى،
اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ، 2019ص . 16
 )(54سميرة الصاوي  ،مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه في المجال الطبي  ،ص .17
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عندما يثبت عدم تحمل المتبوع المسؤولية عن فعلهم  ،والمشرع االماراتي أعطى
للقاضي الحق في المسؤولية كما نصت على ذلك المادة  313من قانون المعامالت
المدنية .
حيث ّ
نظم المشرع اإلماراتي مسؤولية المتبوع عندما يصير مسؤوال على أساس
التبعية  ،كما يمكن أن يكون مسؤوال مسؤولية شخصية عن االهمال( )55فقد وضع
المشرع االماراتي قاعدة عامة تحدد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وما ذهب
إليه المشرع في وضع القاعدة العامة أفضل مما سواه  ،فلم يقتصر على جهة
معينة  ،بل جعله أوسع  ،حيث جعل كل متبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه
تابعه بفعله الضار .
ولقد أخذ القضاء اإلماراتي بمعيار قريب من معيار العمل على الحساب الخاص،
فقد قرر حكم لمحكمة التمييز دبي أن ما يرتكبه التابع من عمل غير مشروع
لحساب نفسه وليس لمصلحة متبوعه ،يخرج من نطاق مسؤولية المتبوع  ،ولذلك
ارتأى المشرع أن يحيط هذه المسؤولية بمجموعة من الشروط التي ال تقوم
مسؤولية المتبوع إال بتحققها ،فتتحقق بما يلي  :قيام عالقة تبعية بين التابع
والمتبوع  ،وقوع فعل ضار من قبل التابع  ،وقوع فعل التابع حيال تأدية عمله أو
حدث بسببه  ،ويتمثل دور كاتب العدل – هنا – في التبعية القانونية  ،فعالقة كاتب
العدل مع اآلخرين عالقة قانونية  ،وال دور له في التبعية االقتصادية ؛ ألنه يمثل
جناح العدالة فال ينبغي له أن يكون تابعا ألحد اتباعا اقتصاديا فيخالف قوانينه ،
وإن كان مضطرا لكسب العيش من خالل عمله  ،فهو يتبع للقانون والقضاء
االماراتي قانونا في المقام األول قبل أن يكون تابعا اقتصاديا للناس في زيادة دخله
 ،وقد ذهب البعض إلى أن األخذ بمعيار التبعية االقتصادية ال يصلح للوصول إلى
نتائج واضحة في تحديد لمسؤولية عن فعل الغير  ،فال يوجد شخص ال يعتمد

55

() راجع نص الفقرة ( أ -ب ) من المادة  313من قانون المعامالت المدنية االتحادي االماراتي لسنة  1985م
33

اقتصاديا على آخر بطريقة أو بأخرى  ،بل نجد االعتماد بين القطاعات ملحوظ
ومتبادل  ،فال غنى عن التبعية

()56

السلطة الفعلية والرقابية لكاتب العدل :
باإلضافة لما سبق ذكره من الحديث عن التبعية  ،كان لزاما – هنا الحديث عن
السلطة الفعلية الخاصة بكاتب العدل  ،حيث نجد لكاتب العدل سلطة توجيه التابع
(الغير) في عمل معين بإصدار األوامر له ،وسلطة رقابة تنفيذ هذه األوامر ،على
شترط في ذلك أن يكون
أن يقوم التابع بالعمل المطلوب لحساب المتبوع ،وال ُي َ
ضا ال يشترط أن يكون
المتبوع قد اختار التابع ،أو تكون سلطته عليه شرعية ،وأي ً
أجرا أم ال .والعبرة في توافر السلطة الفعلية هي وقت وقوع
التابع يتقاضى
ً
الضرر ،فإذا توافرت السلطة في هذا الوقت اع ُتبر الضرر واق ًعا من قبل التابع،
ويعد المتبوع مسؤواًل عنه.
وقد اعتبر عدد من الفقهاء أن التبعية عنصر جوهري في قيام هذا النوع من
المسؤولية ،لكنها ليست تبعية اقتصادية بل تبعية قانونية تبدو في صورة رقابة
وتوجيهية(.)57
فقـد جـاء فـي حكـم لمحكمـة تمييـز دبـي :بأن مــا يرتكبــه التابــع مــن عمــل
غيــر مشــروع لحســاب نفســه وليــس لمصلحــة متبوعــه يخــرج مـن نطـاق
()58

مسـؤولية المتبـوع

معايير تحديد الرابطة التبعية:

56

()رأفت حماد  ،مسؤولية المتبوع عن انحراف تابعه  ،دار النهضة القاهرة  ،ص 54

57

() عبدالرازق حسين يسن  ،قوانين العمل والتأمينات االجتماعية عقد العمل الفردي  ،أكاديمية شرطة دبي  ،الطبعة
األولى  1992 ،م  ،ص . 405

58

()حكم محكمة تمييز دبي ،الطعن  5لسنة  2001منشور في مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن
دائرة المحاكم( ،دبي :محكمة التمييز .المكتب الفني  ) 2001،المبدأ 40
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()59
معيار ْين يجدان
وفي إطار تحديد عالقة أو رابطة التبعية تب َّنى الفقه والقضاء
َ

س ِّمي األول
أساسهما في الممارسة العملية للعالقات التي تحكمهما التبعية ُ ،
"معيار السلطة الفعلية" ،والثاني معيار العمل لحساب الغير ،وأقر القانون
االماراتي معيار السلطة الفعلية لصالح المتبوع التي ُتم ِّكنه من إصدار األوامر
والتوجيهات العامة بنا ًء على رابطة عقدية أو قانونية(. )60
وقد تبين مما سبق أن الكاتب العدل قد تربطه في بعض الحاالت عقود مع ذوي
العالقة .وهنا يكون ملتز ًما بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية بنفسه ،ومن ثم ال يمكنه
االستعانة بغيره ممن يوظفهم في مكتبه ألداء التزاماته ،فإن حدث ذلك يكون
مسؤواًل عن فعله الشخصي(. )61
خول القانون إسنادها إلى
ومن ثم بناء على ذلك ،فإن الحاالت أو المهام التي َّ
المساعد أو المعاون ،وف ًقا لعالقة عقدية بينه وبين المهني صاحب المكتب ،يكون
فيها تاب ًعا له  ،ويعمل تحت أوامره وتوجيهاته ،فيتح َّمل المسؤولية المدنية عن
أفعاله الضارة المرتبطة بالمهمة ،غير أننا نشير إلى أن المشرع لم يتطرق إلى هذا
العقد من حيث عناصره ،ال سيما مسألة األجر التي اعتبرها الفقه غير مؤثرة في
العالقة التبعية متى كان األمر يتعلق بالسلطة الفعلية في الرقابة والتوجيهية(. )62
-2وقوع فعل ضار من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها:
ُيسأل الكاتب العدل عن النشاط الضار الذي ارتكبه أعوانه ،ينبغي أن يأتي هذا
النشاط حال تأدية أي منهم وظائفه التي ُأنيطت به أو بسببها ،حيث قضت محكمة
تمييز دبي بأنه "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون حدد نطاق
59

()انظر حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم  15لسنة  1988جلسة  17/12/1988وإن كان الجزء الذي
استشهدت به القاعدة من النص ال يوصل إلى هذه النتيجة التي كان ينبغي للوصول إليها االستشهاد بالنص حتى
نهايته ،وعلى وجه الخصوص عبارة "وتحت إدارته أو إشرافه".

60

()عدنان سرحان؛ علي المهداوي؛ يوسف عبيدات ،الموجز في شرح مصادر االلتزام في قانون المعامالت المدنية
االتحادي ، ،ص .240

61

()عدنان سرحان  ،المرجع السابق  ،ص . 18

62

()عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،ص  1046وما بعدها.
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مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ،بأن يكون الفعل الضار واق ًعا من التابع حال
تأدية وظيفته أو بسببها ،بما مؤداه أن مسؤولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع
وهو يؤدي عماًل من أعمال الوظيفة ،أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر
ً
ضرورية إلمكان وقوعه ،أو كلما استغل َّ التابع وظيفته أو
للخطأ ،أو أن تكون
ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له – بأية طريقة
كانت – فرصة ارتكابه .وال يخرج عن نطاق مسؤولية المتبوع عما يرتكبه التابع
من خطأ ،إال إذا انتفت العالقة بين الفعل الضار والوظيفة ،بأن يرتكب التابع العمل َ
غير المشروع لحساب نفسه ال لمصلحة متبوعه ،ويقع عبء إثبات ذلك على
عاتق المتبوع"(.)63
حيث قضت محكمة تمييز دبي بأن "من المقرر ،على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة ،أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ،طب ًقا لنص المادة  313من
قانون المعامالت المدنية؛ تقوم على عنصر السلطة الفعلية ،وأن تكون تلك السلطة
ً
وظيفة أو
منص َّب ٌة على الرقابة والتوجيه ،وأن يرتكب التابع الخطأ حال تأديته
بسببها .ويستوي أن يكون خطأ التابع أمر به المتبو ُع أم لم يأمر ،علِم به أو لم
يعلم"(.)64
والواقع أن ما يقع من التابع من حيث اعتباره داخاًل أو غير داخل في حدود
وظيفته ليس باألمر الهين ،إذ يعتبر في أحوال كثيرة من أدق المسائل التي تثيرها
المسؤولية المدنية؛ ،ما أدى إلى إثارة مناقشات حادة في أوساط الفقه ،وأدى إلى
صعوبات جمة في العمل.

63

() محكمة تمييز دبي ،الطعن رقم  47لسنة 2003م حقوق ،جلسة  6/12/2003م ،مجموعة المكتب الفني ،ع
 ،14ق  ،216ص .1355

64

() تمييز دبي ،الطعن رقم  35لسنة 1998م حقوق ،جلسة  21/3/1998م ،مجلة القضاء والتشريع ،ع  ،9يناير
 2000م ،ق  ،36ص .221
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أساس مسؤولية المتبوع وكيفية دفعها:
تب ًعا للقواعد العامة التي يتض َّمنها القانون المدني ،ال مسؤولية دون إضرار وضرر
وعالقة سببية تربطهما ،فهذه المسؤولية لن تنهض دون شروط ،سواء عن
أفعالهم الخاصة ،أو التي تسبب فيها معاونوهم ،فعلى المتبوع أن يتح َّمل نتائج
النشاط الضار لتابعيه في مقابل انتفاعه من نشاطهم ،غير أن مع هذا التأسيس ما
كفله المشرع اإلماراتي للمتبوع من الرجوع على التابع بما أدَّ اه للمضرور من
ضمان ،إذ ليس من العدل أن يغنم المتبوع مرتين :مرة من عمل التابع الذي غرم
مقابله الضمان ،ومرة برجوعه على األخير بما أدَّ اه للمضرور.
وبناءا على ذلك وما سبق  ،يكون من المناسب القول بأن مسؤولية المتبوع عن
أفعال تابعه تقوم على فكرة الكفالة بنص القانون ،التي من شأنها أن ُتلزم المتبوع
بسداد دين التعويض بداًل عن التابع المدين به ليرجع به عليه بعد الوفاء(.)65
وقد نتسائل كيف يمكن التمييز بين وقوع الفعل الضار المرتبط بالوظيفة وبين ما
يخرج عن نطاقها؟
في هذه الحالة يعتبر الفعل الضار داخاًل في نطاق الوظيفة إذا نال موافقة المتبوع
لعمل ُمصدَّ ق عليه من
صرح به
الصريحة أو الضمنية أواًل  ،أو كان تنفي ًذا غير ُم َّ
ٍ
طرفه .وقد حاول الفقه التفرقة في هذا الصدد بين ثالثة أنواع من وقوع الفعل
الضار :األول أثناء تأدية الوظيفة ،والثاني بسببها ،والثالث بمناسبتها.
65

() اتحادية عليا ،الطعن  438لسنة  18القضائية في  ،17/11/1998س  ،20/1998ع  3المبدأ  ،199ص
 ،1172وانظر أيضًا :تمييز دبي في الطعن  214لسنة  2002حقوق في  ،7/7/2002مجموعة أحكام
المحكمة ،2002 ،ع  ،13المبدأ  ،111ص .647
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ولم يتطرق قانون مهنة الكاتب العدل عن االستعانة باألشخاص المساعدين
والمعاونين لكاتب العدل  ،فتلك المهنة قد تتعدد مهامها وتزيد حجم المسؤولية
بكثرة األعمال والمنوطة بها ؛ ولذلك كان من الضروري تكليف مساعديهم ببعض
األعمال الثانوية ،ومن ثم فالخطأ ال ُمرت َكب من المعاون ،وهو حيال تنفيذ مهامه،
تجعل صاحب المهنة عندئ ٍذ مسؤواًل عنه ،سواء وقع ذلك بعلمه أو بغير علمه؛
ألنه من مقتضيات وظيفته.

()66

ولذلك فإن الفعل بسبب الوظيفة يتحقق بإحدى الصورتين التاليتين:
أ– أن تكون الوظيفة ضرورية إلمكان ارتكاب الخطأ بحيث ال يستطيع التابع
ارتكاب الخطأ لوال الوظيفة .ومثال ذلك أن يقوم موظف بمكتب الكاتب العدل ،بعد
استالمه مستندات من أحد ذوي العالقة ،بتمزيقها؛ فلوال أنه موظف بالمكتب لما
استطاع أن يتسلم المستندات قبل أن يمزقها.
ب– أن تكون الوظيفة هي التي دعت التابع إلى التفكير في ارتكاب الخطأ ،كمن
يرى سيده يتعارك مع آخر فيهب لنجدته ،فهنا يكون السيد مسؤواًل عن فعل
خادمه؛ ألن األخير لم يكن يفكر في االعتداء على الغير لوال أنه خادم لدى سيده
المتعارك مع اآلخر.
بيد أن الخطأ إن لم يكن بسبب الوظيفة ،إنما كان بمناسبة الوظيفة ،أي :أن
الوظيفة قد س َّهلت عليه ارتكاب الخطأ أو المساعدة على ارتكابه أو تهيئة الفرصة
الرتكابه ،فال يكون المتبوع مسؤواًل عن خطأ تابعه(.)67
وعلى ذلك ،يكفي توافر االرتباط الزمني كنشوء الضرر وقت العمل  ،أو االرتباط
المكاني كنشوء الضرر في أماكن العمل  ،أو االرتباط بالوسائل كنشوء الضرر
بمساعدة الوسائل التي يحصل عليها عن طريق العمل .وتطبي ًقا لهذا االتجاه قضى
66

()تمييز دبي ،الطعن رقم  35لسنة 1998م حقوق ،جلسة  21/3/1998م ،مجلة القضاء والتشريع ،ع  ،9يناير
 2000م ،ق  ،36ص .221
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()السيد عيد نايل ،قانون العمل  ،دار النهضة العربية – القاهرة2001 ،م  ،ص  150وما بعدها
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بمسؤولية الكاتب العدل في فرنسا عن قيام أحد الكتبة التابعين له باختالس بعض
األموال المسلمة له بمناسبة عمل يدخل في اختصاصات الكاتب العدل(. )68
الثاني يمثله القضاء المدني الذي اتجه إلى أن مسؤولية المتبوع ال تقوم إال عندما
يكون الفعل الضار للتابع قد تم لحساب المتبوع؛ فالتعسف في استخدام الوظيفة ال
يمكن أن يتسبب في قيام مسؤولية المتبوع .وتطبي ًقا لذلك ،قضى بأن "المتبوع ال
ُيع َفى من مسؤوليته إال إذا كان تابعه قد تصرف خارج نطاق وظيفته التي
استخدمها دون إذن وألغراض بعيدة عن اختصاصاته ،فكل متبوع مسؤول عن
الضرر الذي يحدثه تابعه كما بينت ذلك المادة  313من قانون المعامالت المدنية ،
ويعرف جانب من فقه القانون االماراتي بأن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
بأنها إلزام المتبوع بأداء الضمان المحكوم به على تابعه الذي أوقع الضرر

()69

كما أثير تساؤل عن مدى مسؤولية الكاتب العدل في حالة قيام تابعه بخداع العميل
وإيهامه باختصاصه الوظيفي مع أنه ليس كذلك؛ ما يعني أن الفعل قد ار ُتكب
خارج النطاق الوظيفي الحقيقي.
ولقد تصدَّ ى القضاء لإلجابة على التساؤل السابق ،مؤيدًا ضرورة أن يوضع في
االعتبار التحليل النفسي للعميل .وترتي ًبا لذلك قضى بمسؤولية الكاتب العدل إذا
اعتقد العميل – بحسن النية – أن التابع قد أنجز عماًل من أعمال الوظيفة في حين
لم تكن هناك صلة موضوعية بين هذا العمل وبين وظيفة الكاتب العدل(. )70
وجود النص التشريعي:
إن هذه المسؤولية ال يمكن أن تقوم إال إذا نص القانون عليها ،فالنص التشريعي
هو مصدرها المباشر؛ لذلك تسمى المسؤولية القانونية.
68

()أشار إليها محمد محيي الدين سليم ،ذاتية مسؤولية الموثق ،ص  21وما بعدها.

69

()عدنان السرحان ،المصادر غير االرادية لاللتزام ( الحق الشخصي  ،الفعل الضار  ،النافع في قانون المعامالت
المدنية االماراتي وفقا ألصوله من الفقه االسالمي  ،دراسة معززة بأحدث توجهات القضاء االماراتي –
الشارقة  ،ط ، 1مطبعة الجامعة  2010م  ،ص 45

70

()المرجع السابق ،ص  21وما بعدها.
39

وقد نص القانون اإلماراتي على نهوض مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ،إال
أن الفقرة (/1ب) من المادة ( )313من هذا القانون اشترطت لنهوض مسؤولية
المتبوع عن أعمال تابعه أن يصدر الفعل الضار من التابع حال تأدية وظيفته أو
بسببها ،ولم تقتصر على الفعل الضار الذي لم يصدر حال تأدية الوظيفة ،بل
اشتملت على الفعل الضار الذي صدر بسببها ،وقد سار القضاء اإلماراتي في هذا
االتجاه.
ويتبين لنا مما سبق أن المسؤولية عن الفعل الضار يجب فيها إدراك الشخص للفعل
الضار من النافع  ،بينما في المسؤولية العقدية يجب فيه توافر األهلية القانونية ،
ويختلف كل قانون عن اآلخر في األساس الذي يستند عليه  ،فيستند األساس
القانوني لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه على فكرة الكفالة واالضرار في
قانون المعامالت المدنية االماراتي  ،ووظيفة كاتب العدل ال تخول الصالحية
باالجتهاد في أداء عمله من تلقاء نفسه  ،بل يجب عليه االلتزام القانوني  ،وإذا
أشكل عليه شيء يجب اللجوء إلى وزارة العدل ألنه الكاتب للعدل وينوب عن تلك
الوزارة في تحقيق النصوص والعدالة  ،وكاتب العدل مسؤول عمن هم تحت
إداراته وسلطته من معاونين  ،فإذا أصاب الضرر شخصا في نفسه أو ماله
،فالمسؤولية تقع على كهل كاتب العدل  ،وإن كان الضرر على البدن ،فالمسؤولية
على المباشر للضرر.
الخاتمة :
● باعتبار أن المسؤولية المدنية للكاتب العدل تنشأ نتيجة اإلخالل بالتزام أو
عدة التزامات المقررة عليه في قانون المنظم لمهنة الكاتب العدل .
● أن مسؤولية الكاتب العدل المدنية ،هي ذات طبيعة مزدوجة  ،منها جزء ذو
صفة عقدية وذلك متى تعاقد الكاتب العدل مه هيئة أو مؤسسة أو شركة
وكان هو موثقها وصاحب تحرير عقودها أما الجزء الثاني لهذه المسؤولية
هي ذات طبيعة تقصيرية وتتجلى في متى أخل بالتزامه ولحق الغير ضررا
نتيجة هذا الفعل سواء كان من طرف الكاتب العدل شخصيا وهنا نكون أمام
40

المسؤولية الشخصية للكاتب العدل أو إذا كان الفعل صادر من طرف الغير
هنا نكون أمام المسؤولية المدنية للكاتب العدل عن فعل الغير .
● يعتد المشرع اإلماراتي على األخطاء الجسيمة وفقا لقانون المعامالت
المدنية .
● يسأل الكاتب العدل مدنيا على فعله الشخصي كما يسأل عن فعل الغير وذلك
لوجود عالقة تبعية والمتمثلة في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه .
● أن أساس مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن أفعال الغير  ،تقترب من
تحديده عدة نظريات هي  :نظرية الخطأ المفترض  ،نظرية تحمل التبعة ،
نظرية الكفالة والنيابة .
على ضوء دراسة بحث موضوع مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن أفعاله
الشخصية و عن فعل الغير نوصي ببعض التوصيات أهمها تظهر في :
● ضرورة تدخل المشرع بتخصيص نص في قانون المنظم لمهنة الكاتب
العدل بشأن تابعي الكاتب العدل لتسيير المكتب .
● ضرورة اهتمام الكتاب بدراسة موضوع الكاتب العدل وضرورة إثراء
أذكارهم في هذا المجال كون مجال التوثيق مجال نشط فأوصي كافة الكتاب
والمحررون بزيادة التعمق ودراسة خاصة في المجال المدني وذلك لتدعيم
وزيادة المراجع في هذا التخصص .
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أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الس ََّر ْخسِ يّ ،المبسوط ،دار المعرفة،
بيروت ،لبنان 1993 ،م .
أبو محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ،تحقيق الشيخ أحمد محمد
شاكر ،المحلى باآلثار ،منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر
والتوزيع ،دار الفكر  ،بيروت ،لبنان.
األصبهاني ،الذريعة إلى مكارم الشريعة ،دار الكتب العلمية – بيروت ط 1
 1980م
أنور سلطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني ،دراسة مقارنة بالفقه
اإلسالمي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع2010،م.
بلحو نسيم  ،المسؤولية القانونية للموثق – جامعة محمد خيضر بسكرة –
كلية الحقوق  2015م.
ابن الحسين احمد بن فارس بن زكريا  ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد
السالم محمد هارون دار الفكر  1399هـ – 1979م .
ابن األثير  ،الكامل في التاريخ دار الكتب العلمية  1987 ،م .
الجرجاني ،التعريفات دار الفكر  2005م .
جمال عبدالرحمن  ،عادل أبو هشيمة ،المصادر غير االرادية لاللتزام ،دار
الكتب القانونية واالمارات ،دار شتات للنشر والبرجيات – مصر  2014م.
حسام الدين كامل األهواني و رمزي فريد محمد مبروك  ،الوسيط في قانون
العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة القسم الثاني عالقات العمل الفردية
،مطبوعات جامعة اإلمارات ،الطبعة األولى  2000 ،م
حبيب ثروت ،المصادر اإلرادية وغير اإلرادية في القانون المدني الليبي،
دار نشر ،ليبيا.
رأفت حماد  ،مسؤولية المتبوع عن انحراف تابعه  ،دار النهضة القاهرة .
السيد عيد نايل ،قانون العمل  ،دار النهضة العربية – القاهرة2001 ،م .
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سامي مصطفى عمار الفرجاني ،المسؤولية العقدية عن فعل الغير ،مجلة
العلوم القانونية والشرعية ،جامعة الجبل الغربي ،دون بلد ،العدد السادس،
2015م.
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